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بـرای تمـام کسـانی کـه بـه نجـات انسـانیت از راه خشـونت پرهیزی ایمـان 
دارنـد و شـهامِت اثبـاِت آن را هـم دارنـد.

                                - م. نِیگلِر

“خشـونت پرهیزی بزرگ ترین قدرتی اسـت که نوِع بشـر از موهبِت داشـتِن 
آن برخوردار شـده است."

                                - مهاتما گاندی
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در  کـه  فّعاالنـی  همـه ی  بـه  اسـت  تقدیمـی  سـبزی  بـرِگ  ترجمـه،  ایـن 
مدنـی،  و  صنفـی  مسـتقّل  تشـّکل های  و  سـندیکاها  تشـکیِل  حـِق  مسـیِر 
تبعیـد  و  زنـدان  تحّمـِل  از  خریده انـد؛  جـان  بـه  را  فراوانـی  رنج هـای 
 گرفتـه تـا انـواع محرومیت هـای اجتماعـی، اخـراج، قطـع حقـوق و غیـره.
 به کارگران، معّلمان، دانشجویان، فعاالن حقوق زنان، وکال، بازنشستگان و ... که 
ایستادگی شـان نمونـه ی عملـِی یکـی از مطالـِب اساسـِی ایـن کتـاب اسـت؛ 
جنبش هـای اجتماعـی از دو ُرکـِن اصلـی تشـکیل می شـوند: "سـازنده" و 
"اعتراضـی". غفلـت از رکـن "سـازنده"، عامـل شکسـِت اغلـِب جنبش هـای 
اجتماعـی اسـت. پرنـده ی جنبـش اجتماعـی نمی توانـد فقط با یـک بال اوج 
بگیرد. تشـّکل یابی در عیِن مؤثرتر کردن کنش های اعتراضی، امکاِن کنش های 
"سـازنده" را نیز فراهم می کند. همین امر، اهمیِت ایسـتادگی پای تشـکل یابِی 
 مسـتقل از حاکمیـت را بـرای حـال و آینـده ی ایـران دوچنـدان می سـازد.

با احتراِم عمیق به پایداری شان
                                                            فرهاد میثمی

                                                       پاییز ۱۴۰۱، زندان رجایی شهر
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 این متن ترجمه ای است از:
Michael N. Nagler, 

The Nonviolence Handbook 
A Guide for Practical Action; 

Berrett-Koehler Publishers, Inc 
San Francisco, 2014
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اسـتفاده از ایـن ترجمـه به هـر میزان و به هر صورتی که باشـد، بـدون نیازی 
بـه ذکـر نـام مترجـم و بـرای همه گونـه مقاصـد عام المنفعـه کامـاًل بالمانـع 

است.
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دیباچه
آن رایت۱

برایـم مایه ی سـرافرازی شـد وقتـی پروفسـور نِیگلِر با من تمـاس گرفت 
و خواسـت کـه بـرای ایـن کتاِب بسـیار عالـی دیباچه ای بنویسـم؛ هـم از آن 
بابـت کـه کتـاِب بسـیار به هنگامی اسـت )امـروزه نیـاز به خشـونت پرهیزی 
در هر کاربسـِت محتملی که داشـته باشـد، نیازی فوری و اضطراری اسـت( 
و هـم از آن بابـت کـه او برای نوشـتِن چنین کتابی بسـیار صاحب صالحیت 

است.
طـی ۱2 سـاِل گذشـته ]، یعنـی از 2۰۰۱ تا زماِن نوشـته شـدِن این دیباچه 
در 2۰۱3[ شـاهد آن بوده ایـم کـه ایاالت متحـده در تالش برای حّل مسـائل 
سیاسـی در افغانسـتان، عـراق، لیبـی، پاکسـتان، سـومالی، و یمـن دسـت بـه 
حمـالِت نظامـی زده اسـت. نتایـِج فاجعه بـاِر ایـن اقدامـاِت نظامـی، اهمّیت 
رویکـردی متفـاوت بـرای چاره جویـِی تعارضـات در هـر دو سـطِح مّلـی و 
بین المللـی را برجسـته می کنـد. کتابچـه ی راهنمـای مایـکل نِیگلِـر درباره ی 
خشـونت پرهیزی، تذکـِر خوبـی اسـت بـر ایـن کـه چاره هـای جایگزینـی 

برای خشـونت وجـود دارد.
مـن ایـن دیباچه بر راهنمـای خشـونت پرهیزی را در حالی می نویسـم که 
در سـفری به شـماِل شـرِق آسـیا هسـتم. در دو تا از کشـورهایی که از آن ها 
دیـدن کرده ام، شـهروندان بـرای به چالش کشـیدِن اقداماِت حکومت هاشـان 
در حـاِل اسـتفاده از تاکتیک هـای بی خشـونت هسـتند. ایـن درسـت همـان 

1. Ann Wright
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موقعیتـی اسـت کـه پروفسـور نِیگلِـر اساسـً بـر آن تمرکـز می کنـد )اگر چه 
موقعیت هـای فـراواِن دیگـری نیـز تحِت بررسـی قـرار گرفته اند.(. بـه عنواِن 
نمونـه، ژاپـن را مثـال می زنـم کـه در آن، مفـاد مربـوط بـه جنـگ در قانـون 
اساسـی ]از طـرف گروهـی از سیاسـتمداران[ مـورِد تهدیـد و حملـه قـرار 
گرفته انـد ]تـا تغییـر داده شـوند[. مـاده ی 9 قانـون اساسـِی ژاپـن به نحـو 
موفقیت آمیـزی از زمـاِن جنـگ جهانـی دوم تـا کنـون، مردِم این کشـور را به 
دور از جنگ هـا و عملیـاِت نظامـی نـگاه داشـته اسـت. در مواجهه بـا تهدیِد 
تغییـِر مذکـور، شـهرونداِن ژاپنی در هر روسـتا و حومه ی شـهری که فکرش 
را بکنیـد، کمیته هـای دفـاع از مـاده ی 9 قانـون اساسـی تشـکیل داده انـد تـا 

پشـتیبانِی الزم بـرای حفـظ آن را فراهـم کنند.
در کـره ی جنوبـی، جزیـره ی ِججـو1  به محـِل تالش های خشـونت پرهیِز 
چشـمگیری علیـه سـاخِت یـک پایـگاهِ نظامـِی دریایـی مبـّدل شـده اسـت. 
ایـن پایـگاه قـرار اسـت محـِل اسـتقرار نیروهـای پشـتیبانی کـره جنوبـی و 
آمریکایـِی سـامانه های دفـاع موشـکی بالیسـتیک باشـد. در این جـا طـی 7 
سـاِل گذشـته، اهالـِی دهکـده ی گانگ جئونـگ اقدامـاِت حکومت شـان در 
تخریـب محیـِط زیسـِت منطقـه بـرای سـاخت پایـگاه دریایـِی مذکـور را به 
چالـش کشـیده اند؛ اقداماتـی کـه تخریـِب یـک منطقـه ی دریایِی بکـر و نیز 
یـک سـازنِد صخـره ای گـدازه اِی عظیم الجّثـه و باسـتانی را در پی مـی آورد. 
آن هـا مجموعـه ای از شـیوه های متنـوع را به کار گرفتند، شـامل: بـر پا کردِن 
اردوگاه هـای صلـح2  بـر روی آن سـازنِد صخـره اِی اسـتثنایی )کـه نامـش 

1. Jeju 

2. peace camps 
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گورومِبی1  اسـت(، ایجاِد موانِع انسـانی در ورودی های پایگاه، سـوار شـدن 
بـر سـّکوهای شـناوِر حمل کننـده ی قطعـاِت عظیـِم بتونـی که برای سـاخِت 
یـک موج شـکن بـر روی دماغه هـای مرجانـِی بی همتـا در نظـر گرفته شـده 
بـود، باال رفتـن از جرثقیل هـای سـاختمانِی عظیـم و اِشـغاِل آن ها، و تشـکیِل 

زنجیره هـای انسـانی متشـکل از هـزاران نفـر دور تـا دوِر پایـگاه.
تـا این جـا، ایـن تالش های خشـونت پرهیِز عظیـم هنوز در متوقـف کردِن 
سـاخِت آن پایـگاهِ دریایـی موفـق نشـده اند. از سـوی دیگـر در جزیـره ی 
ُاکینـاوا، باالخـره اعتراضـاِت دیرپای شـهروندان منجر شـد به فرآینـِد خروِج 
۱۰ هـزار َتـن از نظامیـاِن ایاالِت متحـده از جزیره. اهالِی ایـن جزیره طی 2۰ 
سـاِل گذشـته حکومت هـای ایاالت متحـده و ژاپن را از بابِت اسـتفاده از این 

جزیـره بـرای 75% از حضـوِر نظامـِی آمریـکا در ژاپن به چالش کشـیده اند.
شـهروندانی در اطـراف و اکنـاِف جهـان در پـی راه هایـی هسـتند کـه از 
چالـش  بـه  را  حکومت هایشـان  زیان بـاِر  سیاسـتگذاری های  آن هـا  طریـِق 
بکشـند و بـه بسـیاری از شـکل های دیگـِر بی عدالتـی نیـز بپردازنـد و مورد 
توجـه قرارشـان دهنـد. کتابچـه ی راهنمـای خشـونت پرهیزی، مـا را بـه آن 
راه هـا رهنمـون می سـازد. هر کسـی کـه بتوانـد بـه مـا سـرنخی یـا اشـارتی 
دارد  بدهـد،  خشـونت پرهیزی  مؤثرتـِر  و  ایمن تـر  بسـتِن  بـه کار  بـاِب  در 
خدمتـی بـه نوِع بشـر می کند. البتـه پروفسـور نِیگلِر در این عرصـه فقط یک 
"هر کسـی" نیسـت. تبّحـِر منحصر به فـرِد او قـادرش می سـازد کـه به روشـنی 
نظریـه ی گیـرا و الهام بخـِش خشـونت پرهیزی را شـرح دهـد، تصـّوِر واالتِر 
آن نظریـه از انسـانّیت را ارائـه، و گلچینی از رویدادهای تاریِخ شـورانگیِز آن 

1. Gurumbei
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را روایـت کنـد. عینـً همان طـور که از عنـواِن فرعِی کتاب بـر می آید باالخره 
مـا بـرای آن نـوع از مبارزه هایـی که جهان بـس به فورّیت نیازمنِد آن هاسـت، 

راهنمایـی در دسـت داریم.
در  مـن  و   ، می شناسـم1  شـوم  مواجـه  آن  بـا  وقتـی  را  شـهامت  مـن 
شـهرونداِن مصّمـم و پرجرأتـی کـه َنقـِل آن هـا در مثال های پروفسـور نِیگلِر 
آمـده )هم چـون مـواردی که شـخصً شاهدشـان بـوده ام( شـهامِت بیش تری 
یافتـه ام تـا در آن نیروهـاِی نظامـِی تا ُبِن دندان مسـّلحی کـه در مقابِل آنان به 
صـف شـده اند. می تـوان گفـت دسـتور العمِل طرِز عمـل آورِی جهانـی مبتنی 
بـر صلـح و عدالـت عبارت اسـت از: داشـتِن چنان شـهامتی + تکمیـِل آن با 
دانـِش اسـتفاده ی ماهرانـه از خشـونت پرهیزی )آن چنان کـه در این کتابچه ی 
راهنمـا ارائـه شـده(. امیـدوارم مردمـاِن بسـیاری از این کتاب بـرای کمک به 

مـا در پدیـد آوردِن چنـان جهانی اسـتفاده کنند.

1.	نویسنده	دیباچه	)Ann Wright(،	خود	دارنده	نشاِن	شجاعِت	کشوری	است.		
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 بخش یکم

آشنایی با خشونت پرهیزی

قـرن بیسـتم بـرای مـا میراثـی دوگانـه بـر جـای نهـاد. از یـک سـو، ایـن 
قـرن عصـر قسـاوت ها و خشـونت هایی عظیـم بوده اسـت؛ از سـویی دیگر، 
و شـاید هـم بـه سـبب همـان کـوره ی حـوادث خشـونت آمیز، طـی ایـن 
قـرن بـا ظهـور نـوع تـازه ای از قـدرت مواجـه بوده ایـم، یعنـی بـا قـدرِت 
"خشـونت پرهیزی" کـه قـادر اسـت بشـریت را بـه آینـده ای به مراتـب بهتـر 
رهنمـون سـازد. شـاید هـم بیـاِن دقیق تـر ایـن باشـد کـه خشـونت پرهیزی 
نـوع تـازه ای از قـدرت نیسـت بلکـه نیرویـی کهن اسـت کـه در ایـن عصر، 
کاربردهـای تـازه ای یافتـه اسـت. مهاتمـا گانـدی قـدرِت خشـونت پرهیزی 
را در آزادسـازِی هنـد از حاکمیـِت اسـتعمارِی بریتانیـا بـه نمایـش گـذارد و 
مارتیـن لوتـر کینـگ آن را بـرای رهایـِی رنگین پوسـتان از برخـی سـتم ها و 
تعّدیاتـی کـه در ایـاالت متحـده ی آمریـکا بر آن هـا می رفت، بـه کار گرفت. 
از آن سـال ها تـا کنـون، مـردم بی شـماری در اطـراف و اکنـاِف جهـان - از 
مانیـل تـا مسـکو، از کیپ تـاون تا قاهـره، و یـا در قالِب "جنبش های اِشـغال" 
در سراسـر جهان ]نظیر جنبش "وال اسـتریت را اشـغال کنید!"[ - با اسـتفاده 
درجـاِت  بـه  توانسـته اند  خشـونت پرهیزی  راهبـرِد  مختلـِف  جنبه هـای  از 

متفاوتـی در گسسـتِن زنجیرهـای بهره کشـی و سـتم موفـق شـوند.
تجربـه و تمریـِن خشـونت پرهیزی ناظر اسـت بـر امری بنیادیـن درباره ی 
طبیعـِت انسـان؛ دربـاره ی هوّیتـی کـه به صـورِت فـردی یـا در قالـب یـک 



   17مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز  16   مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز

جماعت خواسـتارش هسـتیم. گاندی به سـادگی می گوید: "خشـونت پرهیزی 
قانـوِن گونـه ی مـا ]یعنـی نـوِع بشـر[ اسـت."]۱[ دکتـر واندانـا شـیوا، رهبِر 
بیـان  اخیـرش  سـخنان  در  هنـد  روسـتایِی  مقاومـِت  نهضت هـای  نامـداِر 
داشـته کـه اگـر خشـونت پرهیزی را برنگزینیـم، انسـانیت مان را بـه مخاطـره 
انداخته ایـم. در همیـن راسـتا کنش گـِر کـرد عراقـی، آرام جمـال صابـر نیـز 
می گویـد کـه اگرچـه خشـونت پرهیزی ممکـن اسـت سـخت تر و نیازمنـِد 
فـداکارِی بیش تـری نسـبت به خشـونت ورزی باشـد، "کم ترین دسـتاوردش 
آن اسـت کـه شـما انسـانیت خـود را در جریـاِن آن از دسـت نمی دهید."]2[
این هـا را باید در کناِر میزاِن افسـردگی، سـوءمصرف مواد و خودکشـی در 
میـاِن نظامیـان آمریکایِی ایـن روزها بگذاریم که به طرز وحشـتناکی باالسـت. 
مطابـق آن چـه یکـی از آنـان به یک کارگـرداِن مستندسـاز گفته اسـت، "دیگر 
خـودم را - این کسـی که هسـتم را - دوسـت نـدارم. من روحـم را در عراق 
از دسـت داده ام." یکـی دیگرشـان بـه یکـی از دوسـتانم در مسـیر سـفرش به 
خاورمیانـه بـه عنـوان عضـوی از یـک گـروه میانجـِی صلـح مسـیحی گفت: 
"آن چـه انجـام داده ایم هنوز دسـت از سـرم بر نمـی دارد و مدام پیش چشـمم 
ظاهـر می شـود ... حاضـرم هرچـه بخواهند بدهم تا بشـود به گذشـته برگردم 
و بعضـی از کارهایـی کـه کرده ایـم را بـه حالـِت ماقبـِل آن برگردانـم. امـا 
نمی توانـم چنیـن کنـم. بـا ایـن وجـود، دسـت کم می توانـم از صمیـم قلبم از 
شـما به خاطـِر آن چـه انجام می دهید تشـکر کنم." مـا از دریچه ی این سـخنان 
کـه شـاهدی بـر طبیعِت انسـان هسـتند، می توانیـم به صـورِت توأمـان نظری 
گـذرا بـر دو امـر بیفکنیـم: هم نظـری بـر هزینه ها و خسـاراِت تجـاوز به آن 

وجـه از طبیعـِت خودمـان، و هـم بر مسـیِر منتهـی به نجـات و رهایی اش.
پـس تعجبـی نـدارد اگـر این جـا و آن جـا، مردمانـی کـه پی جـوِی روایِت 
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تازه ای از سرشـت و سرنوشِت بشر هسـتند اذعان بر اهمیِت خشونت پرهیزی 
را آغـاز کرده باشـند. آنان خود را در جسـت و جوِی تصویـِر ذهنِی متعالی تری 
به شـدت حـس می شـود. بی تعـارف،  انسـانیت می یابنـد کـه کمبـودش  از 
جهان بینـِی حـاِل حاضـِر مـا و نهادهایـی کـه بـر پایـه ی ایـن جهان بینـی بنـا 
شـده اند خشـونت را بـه عنـواِن قاعده و هنجـار، یعنی امـری پذیرفته و عادی 
تلّقـی می کننـد. دگرگـون کـردن ایـن مبنـا می توانـد موجب جهشـی به پیش 
در مسـیر تحـّول فرهنگی شـود. چنین تغییـری می تواند مشـکالت اقتصادی، 
زیسـت محیطی، فـردی و بین المللـِی مـا را مرتفـع کنـد یـا نشـان مان دهد که 
چگونـه آن هـا را حـل کنیم. خالصه این که، به رسـمّیت شـناختِن تـاّم و تماِم 
خشـونت پرهیزی می توانـد حکایـِت سرنوشـت انسـان را از نـو بـه رشـته ی 

درآَوَرد. تحریر 
بـا این وجـود، در حاِل حاضر اغلِب مردم پویه شناسـِی1 خشـونت پرهیزی 
را به طـوِر کامـل نمی شناسـند )و یـا اصـاًل نمی شناسـند(. کسـاِن معـدودی، 
امکانـاِت بالقـّوه ی آن را درک می کننـد یا می دانند کـه آن را دقیقً چگونه برای 
رهانیدِن خودشـان و سـایرین از حـرص، جّباریت و بی عدالتـی به کار گیرند. 
همان طـور کـه گانـدی اظهـار داشـته، اگرچـه خشـونت پرهیزی می توانـد در 
سرشـِت مـا حّک شـده باشـد، اما تـا زمانی که خیلـی بهتر فهمیده و شـناخته 
نشـود نمی توانـد در زندگـی و نهادهـای اجتماعـِی ما پدیدار شـود. پرده هایی 
از خشـونت پرهیزی بی وقفـه بـر صحنـه ی جامعه اجرا می شـود اما کاربسـِت 
آن به نحـوی مطمئـن و اثرگـذار )و صـد البتـه بـرای ایجـاد تغییـراِت پایدار( 

نیازمنـِد دانش و برنامه ریزی اسـت.

1. Dynamics  
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زد و خورد، گریختن، و راه سوم

شـاید جـزء  حتـی  و  کمیـاب  کـه خشـونت پرهیزی  می رسـد  نظـر  بـه 
اسـتثنائات باشـد. سیاسـت گذاران ظرفیـِت بالقـّوه ی آن و شـاید حّتـی ِصرِف 
امکان پذیـر بودنـش را به شـّدت نادیـده می گیرنـد. خشـونت، یـا صدمـه زدِن 
عمـدی بـه جسـِم شـخصی دیگـر یـا آسـیب رسـاندن بـه شـأن و کرامـِت 
او چنـان رایـج اسـت کـه انـگار همیشـه و همه جـا حاضـر اسـت؛ خصوصً 
اگـر خشـونِت سـاختاری را هـم در حسـاب آوریـم )که بایـد هـم بیاوریم(. 
خشـونِت سـاختاری عبارت از آن بهره کشـی یا سـلطه و سـیطره ای اسـت که 
در پیکربنـدِی یـک نظـام، سرشـته شـده باشـد. بـا همـه ی این هـا، مشـخص 
شـده کـه فراگیـر بـودِن ظاهـرِی خشـونت و نـادر بـودِن خشـونت پرهیزی، 
ناشـی از آن نیسـت که جهان واقعً آن گونه باشـد، بلکه این برداشـت بیش تر 
زاییـده ی شـیوه ی نگـرش مـا بـه جهـان اسـت. محـِض نمونـه، طریقـه ی ما 
در کاربسـِت علـم تـا قـرن بیسـتم گرایـش بـه تأکیـد بـر ماده گرایی، جـدا از 
هـم بـودن و رقابـت داشـته اسـت. ایـن نـوع کاربسـِت علـم، بـه اسـتعاره ی 
"طبیعـت بـا چنـگ و دنـداِن خونیـن" می انجامـد. تنها همیـن اواخر بـوده که 
علـم نـه فقـط دربـاره ی ماهیِت انسـان بلکـه به طور کّلـی دربـاره ی طبیعت و 
تکامـِل زیست شـناختی هـم، تن بـه تغییر جهتی قابل توجه به سـمِت بینشـی 
متعادل تـر داده اسـت. ایـن بسـط و شـکوفایِی بینـش، البتـه اهمیِت بسـیاری 
بـرای خشـونت پرهیزی دارد امـا هنوز بایـد بیش از این ها راهِ خـود را باز کند 

و پیـش بـرود تـا بـه جهان بینـِی فراگیـر و متـداول تبدیل شـود.]3[

امـا ایـن کـه مـا بیـش از این هـا از نمونه هـای مثالـِی خشـونت پرهیزی باخبـر 
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نمی شـویم، و ایـن کـه آن را بسـیار بیـش از حـّد بی اثـر و بی حاصـل یـا منجـر بـه 
تبعـاِت مأیوس کننـده )نظیـر آن چـه در سـوریه یـا مصـر رخ داد( می بینیـم، دلیـل 
دیگـری هـم دارد. آن دلیـِل دیگـر ایـن اسـت کـه فرهنـگ مـدرن، ما را بـه خوبی 
بـرای درِک نیرویـی واقعـً موجـود اّمـا فاقـِد جسـمانّیِت مـادی مهّیـا نمی کنـد. در 
واقـع، واژه ی "عـدِم خشـونت" خودش بخشـی از مشـکل اسـت. "عدِم خشـونت" 
تلویحـً حاکـی از آن اسـت که اصـِل قضیه، یعنـی آن چیز اصلی و واقعـی یا همان 
وضعیـِت پیش فـرض، خشـونت اسـت و عدِم خشـونت فقـط غیاِب آن اسـت. این 
مشـابِه همـان طریقی اسـت کـه بسـیاری از مردم هنـوز درباره ی صلح می اندیشـند 
و آن را منحصـرًا فقـداِن جنـگ می پندارنـد. آنـان بدین ترتیـب حقیقـت را سـر و ته 

می کننـد و به صـورِت تصّنعـی، گزینه هـای مـا را محـدود می کننـد.
اگـر از خشـونت پرهیزی غافـل بمانیـم، واکنـِش مـا در برابِر یـک تهاجم، 
تنهـا بـه دو امـکان محـدود می شـود: مقابلـه به مثـل کـردن )زد و خـورد( یـا 
اصـاًل  به واقـع  ایـن  خشـونت پرهیزی،  منظـِر  از  )گریختـن(.  کوتاه آمـدن 
"انتخـاب" نیسـت. یـک رویکرد، واکنشـی عینً از نـوع همان خشـونت بوده 
اسـت و رویکـرد دیگـر، ایـن بـوده کـه منفعالنـه بگذاریـم خشـونت بـر ما 
جـاری شـود )یا هم چنین بر کسـی دیگر(. هـر دو رویکرد فقط به گسـترِش 
خشـونت خدمـت می کننـد. انتخـاِب واقعـِی ما، بیـِن این دو نموِد خشـونت 
نیسـت.  به جـای این هـا، امـکاِن انتخـاِب واقعـِی مـا زمانی گشـوده می شـود 
کـه نخواهیـم هیچ یـک از ایـن دو نوع رویکـرد را برگزینیم. تـازه از آن موقع 
اسـت کـه به واقـع خواسـته ایم با خشـونت از طریـِق بدیلی متفـاوت مواجهه 
کنیـم. اَنـدرو یانـگ ایـن بدیل متفاوت را با اسـتناد بـه یک کهـن آواِز مذهبِی 
سیاه پوسـتان "راهـی بـه بیـروِن آن جـا که هیـچ راهـی نیسـت" می خواَند.]۴[
خشـونت پرهیزی راه سـومی بیـرون از دوگانـه ی زد و خـورد یـا گریختـن 
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بـه مـا عرضـه می کنـد کـه شـدنی و طبیعـی اسـت. کشـفیاِت قرن بیسـتمِی 
نسـبیت و واقعیـِت کوانتومـی به ما نشـان داد کـه هیچ چیز آن قدرهـا مجزا و 
منفـک نیسـت کـه به نظـر می رسـد. همچنیـن، اکنون شـواهد زیـادی وجود 
دارد مبنـی بـر این کـه همدلی و همیـاری ]و نه رقابت[ به واقـع آن نیروهایی 
هسـتند که در فرآیند تکامِل زیست شـناختی دسـِت باال را دارند. انسـان ها و 
سـایر نخسـتی ها بـا سـلول های عصبی ویـژه ای به نـام "نورون هـای آینه ای" 
تجهیـز شـده اند کـه هر یـک از ما را قادر می سـازد در عواطف و احساسـاِت 
"دیگری" شـریک شـویم. مشـخص شـده که از خـود گذشـتگی می تواند در 
دسـتگاه عصبی، اثِر پاداشـِی شـدیدی ایجاد کند. و البته، شـواهد چشمگیری 
نشـان می دهنـد کـه خشـونت پرهیزی وسـیله ای فوق العـاده مؤثـر در ایجـاد 

تحـّول و دگرگونِی اجتماعی اسـت.]5[
بـا همـه ی این هـا، هـر قـدر هـم کـه خشـونت پرهیزی طبیعی باشـد قابل 
انـکار نیسـت کـه همدلـی و دغدغه مندی برای سـعادت کسـانی کـه مخالف 
مـا هسـتند کار سـاده ای نیسـت. ایـن امـر ممکـن اسـت بـه مایـه ی تعارض 
و کشـمکش درونـِی تمام عیـاری بـرای فـرد تبدیـل شـود. امـا دلگـرم کننده 
اسـت اگـر بـه یـاد داشـته باشـیم که آن چـه منبـِع قدرِت بی خشـونت اسـت 
دقیقـً خـوِد همین نزاِع درونی اسـت. وفـِق آن چه کینگ بیان کـرده: "عبارت 
›مقاومـت بی خشـونت‹ اغلـب موجـب این برداشـِت نادرسـت می شـود که 
ایـن روش نوعـی ›دسـت روی دسـت گذاشـتن‹ و هیچ کاری نکردن اسـت 
کـه طـی آن مقاومـت کننده منفعالنه و در سـکوت به شـّر گـردن می نهد. اما 
هیچ چیـز بیـش از چنیـن تعبیری به دور از حقیقِت خشـونت پرهیزی نیسـت. 
البتـه مقاومـت کننـده را از ایـن حیـث کـه بـه همـاوردش تهاجـِم فیزیکـی 
نمی کنـد می تـوان منفعـل محسـوب کـرد؛ در عیـن حـال در تمـام این مدت 
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ذهـن و عواطـف او پیوسـته فعـال اسـت و بی وقفـه در تـالش بـرای وادار 
کـردن حریـف بـه اذعـان بر این کـه بر َسـبیِل خطاسـت."]6[

هـم خشـمگین شـدن در مواجهـه با ظلـم و هم تـرس از آسـیب خوردن 
جـزء واکنش هـای طبیعـِی آدمی زادنـد. مسـأله ایـن نیسـت کـه آیـا مـا حـق 
داریـم یـا حـق نداریـم بترسـیم یـا بـه خشـم آییـم؛ مسـأله ایـن اسـت کـه 
چگونـه می شـود آن هـراس یـا خشـم را بـه مؤثرتریـن شـکل ممکـن، برای 
دگرگـون کـردِن اوضـاع به کار گیریم. جین شـارپ به عنـوان یک متخصص 
برجسـته ی مطالعات خشـونت پرهیزی خاطر نشـان می سـازد که اولین کاری 
کـه مردمانـی سـتمدیده بایـد انجام دهنـد، غلبه بر تـرس فلج کننده ای اسـت 
کـه موجب شـده آنـان زیر سـلطه بمانند.]7[ محـض نمونه، در شـیلی قانون 
اساسـی از ابزارهـا و امکانـاِت کافـی برای پایین آوردِن آگوسـتو پینوشـه در 
۱989 و خاتمـه دادن بـه کابـوِس بلنـد حکمرانـِی نظامیان برخـوردار بود؛ اما 
مـردم شـیلی ابتـدا بایـد بر ترس شـان غلبـه می کردنـد. ایـن غلبه بـود که به 

آن هـا قدرتـی خاّلقانه بـرای اقدام در این راسـتا بخشـید.
شـکی نیسـت کـه مـا مجبـور خواهیم بـود بارهـا و بارها کشـمکش هایی 
شـخصی از ایـن دسـت را در تقابـل بـا احساسـات و عواطـِف "طبیعی"مـان 
از سـر بگذرانیـم؛ امـا ایـن امـر در نهایـت برایمـان تبدیـل به عـادت و جزء 
ُخلق و خوی مـان می شـود. و وقتـی کـه بتوانیـم تـرس یـا خشـم مان را در 
قالـب کارمایـه ای خـالق ابـراز کنیـم، آن زمان اسـت کـه قـدرِت آفرینش گِر 
خشـونت پرهیزی را در اختیـار گرفته ایـم. از حیـث عواطـف و هیجانـات، ما 
نـه از روی تـرس خواهیـم گریخـت و نـه از روی خشـم حملـه ور خواهیم 
شـد؛ مـا با ِمهـر و خیرخواهی ایسـتادگی می کنیم. از حیث اهـداف و مقاصد 
آگاهانـه، مـا نـه ُکشـته مرده ی پیـروز شـدن هسـتیم و نـه هراسـاِن باختـن؛ 
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هـدِف مـا رشـد کردن اسـت و بالیدن، اگر مقدور باشـد حتی همـراه با همان 
کسـانی کـه با مـا ضّدیـت می ورزند.

کاربردهای خشونت پرهیزی

همـه ی ما نیروی خشـونت پرهیزی را بارها و بارهـا در تعامالِت عدیده ای 
بـه کار گرفته ایـم، بـدون آن کـه چنیـن نامی بـر آن نهاده باشـیم. پیـش آمده 
کـه نزدیـک بـوده انتقـاد تنـد و تیزمـان را بـه فـردی دیگـر ابـراز کنیـم، امـا 
پیـش از آن از ذهن مـان گذشـته اسـت کـه، "ُخـب، گمـان کنـم خـودم هـم 
یـک وقت هایـی همیـن کار را کـرده باشـم." و بعـد به جـای زباِن تنـد و تیز، 
عباراتـی نرم تـر و مشـفقانه تر بـه کار برده ایـم. زمانـی کـه نفـر جلویی مان در 
صـف کارش زیـاد طول کشـیده، شـده کـه بی قراری مـان را تحّمـل کرده ایم 
و بـه روی خـود نیاورده ایـم. ]اگرچـه مـورِد غریبی اسـت، اما[ بـرای این که 
تعـداد مثال هایمـان را بیش تـر کنـم ایـن را هـم بگویم کـه یکی از دوسـتانم 
بـا فـردی مواجـه شـد که مشـغول بـاز کـردن درب اتومبیلـش بود تـا آن را 
بـدزدد؛ دوسـتم بـا آن مـرد جـوان دسـت داد و از او کـه مبهـوت مانـده بود 
پرسـید کـه آیـا پولـی نیـاز دارد، و بعـد هـم راهـی اش کـرد بـرود. ]طبیعـی 
اسـت اگـر یـاِد رمـاِن "بینوایـان" و ماجـرای ژان والـژان و آن شـمع دان های 

نقـره و ... بیفتیـم! - م[
گرانـش  نیـروی  مثـل  بنیادیـن،  نیرویـی  عنـوان  بـه  خشـونت پرهیزی 
داریـم  تمایـل  مـا  اسـت.  کار  در  بی سـر و صدا  اوقـات  همـه ی  )جاذبـه( 
از  نوعـی  کـه  ببریـم  کار  بـه  زمانـی  فقـط  را  اصطـالح خشـونت پرهیزی 
درگیـری، خصوصـً بیـن شـهروندان و حکومت شـان، َفـَوران کـرده باشـد. 
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امـا خشـونت پرهیزی بـدون ایـن کـه توجهـی جلـب کنـد در بسـیاری از 
حوزه هـای دیگـر جـاری اسـت و دارد کار می کنـد؛ و در هـر موقعیتـی قابل 
اسـتفاده اسـت، از انقالب هـای مّلـی گرفتـه تـا تعامـالت و روابـط متقابـل 
فـردی. بنابرایـن، اگرچـه مثال هـای مـن در ایـن کتـاب عمدتـً بـر مردمـی 
متمرکـز اسـت کـه در جنبش هـای قیام گونـه شـرکت دارنـد، امـا همـه ی ما 
می توانیـم از درِک پویه شناسـی ایـن نیـرو بهره منـد شـویم. هـر کـس کـه با 
یکـی از ُصـَور عدیـده ی خشـونت در جهان مـان مواجه شـده باشـد )اعّم از 
ایـن کـه از نـوِع زوِر عریـان و بی پـرده باشـد یا پوشـیده در قالـِب بی عدالتِی 
سرشـته در سـاختاِر یـک نظـام( و احسـاس کنـد کـه بـه دفـاع از کرامـِت 
انسـانی اش در برابـِر آن خشـونت فراخوانـده می شـود، می توانـد از اّتخـاذ 
موضـع خشـونت پرهیز نسـبت بـه همـه ی جـان داران منتفـع شـود. اصولـی 
اساسـی وجـود دارنـد کـه زیربنـای پویه شناسـِی کنـش خشـونت پرهیز را 
تشـکیل می دهنـد. امیـد مـن بـه آن اسـت کـه ایـن کتـاب همـراه بـا منابـع 
متنوعـی کـه در انتهایـش فهرسـت شـده اند، بتواند بـه کنش گـران کمک کند 
تـا ایـن اصـول را بشناسـند. امـا با قـدری قـّوه ی تخًیل، همـه ی افـراد ]و نه 
فقـط کنش گـران[ می تواننـد اصـول مذکـور را در زندگِی روزمّره شـان به کار 

گیرنـد. ایـن اصـول می تواننـد تبدیـل بـه سـبک زندگـِی ما شـوند.
پیش نیـاِز چنین چرخشـی به سـوی خشـونت پرهیزی آن اسـت که تصّور 
کنونی مـان از خـود بـه عنـوان موجوداتی جسـمانی، ُجدا از هـم و رقابت جو 
را بـا گذشـِت زمـان کنار بگذاریـم و از آن فراتر برویم. فکـرش را بکنید چه 
می شـد اگـر مـا در روابـط بین الملل جویـای راه سـومی می بودیم؛ بـه عنوان 
مثـال در موقعیت هـای اسـف انگیزی نظیر روآندا یا سـوریه کـه در هنگامه ی 
آن هـا جامعـه ی بین المللی تصور می کنـد تنها گزینه هایـش عبارتند از ریختن 
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بمـب بـر سـر کسـانی )جنـگ( یـا دسـت روی دسـت گذاشـتن )گریـز از 
مسـؤولیت(. خشـونت پرهیزی در چنیـن موقعیت هایی مسـتلزم پافشـاری بر 
قوانیـن بین المللـی، میانجی گـری و دیپلماسـی، شـکل دادن به کمیسـیون های 
آشـتی و مصالحه، و از این قبیل اسـت. اگر بازیگراِن رسـمِی روشـن بینی در 
کار بودنـد کـه درمی یافتنـد خشـونت پرهیزی به واقع چیسـت و چـه الزاماتی 
دارد، آن گاه در چنـان موقعیت هایـی مجموعه ای جامـع از راه حل های عدیده 
و گوناگـون پدیـدار می شـد. نقش آفرینـان جامعـه ی مدنـی یـا غیرحکومتـی 
می تواننـد نقش هایـی حتـی بیـش از این ها ایفا کننـد؛ مثاًل در کسـوت طرف 
ثالـث در مداخـالِت خشـونت پرهیزانه. آنـان دارنـد چنیـن ظرفیت هایی را از 

قـّوه به فعـل درمی آورند.
راه سـریع و آسـانی بـرای خشـونت پرهیز شـدن وجـود نـدارد. ایـن امـر 
یادگرفتـن  مادام العمـر.  اسـت  اسـت و چالشـی  بی وقفـه  مسـتلزم تالشـی 
دربـاره ی آن بسـیار مفید اسـت، امـا این تازه فقـط اول ماجراسـت. یادگیری 

همـراه بـا تمریـن و عمـل بسـیار اثربخش تر اسـت.
خوش بختانـه خشـونت پرهیزی شـیوه های بسـیاری بـرای خلـِق تغییراِت 
بلند مّدتـی عرضـه می کنـد کـه مـا را قـادر می سـازد  پایـدار و  سـازنده ی 
نهادهـای اجتماعـی را بـر شـالوده ای انسـانی تر و بادوام تـر بازسـازی کنیـم. 
هم چنـان کـه در ادامـه ی متـن خواهیـم دیـد، لزومـی نـدارد کـه همـه ی آن 
تعبیـِر  تجربـه،  ایـن  دربـاره ی  گانـدی  باشـند.  مقابله جویانـه  رهیافت هـا 
"آزمایـش بـا حقیقـت"۱  را بـه کار می بـرد. هـر یک از مـا، مسـتقل از آن که 
مرتبـه ی اجتماعی مـان یـا نسـبت مان بـا کنش گری چـه باشـد، می توانیم این 

1. experiment with truth
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آزمایـِش بـزرگ با حقیقـت را مطابق بـا ظرفیت های خودمان و شـرایطی که 
بـا آن مواجـه می شـویم انجـام دهیم.

از آن جـا که کاربراِن مختلف به شـیوه هایی گوناگون و در شـرایطی بسـیار 
متفـاوت می تواننـد اصـل یـا نیـروی خشـونت پرهیزی را در کار گیرنـد، من 
در این جـا بـر خـوِد آن اصـل یـا نیـرو متمرکـز شـده ام، بی آن کـه سـعی کنم 
بیـش از حـّد توضیـح دهـم کـه آن نیـرو دقیقـً چگونـه می تواند بـه بهترین 
نحـو بـه کار گرفتـه شـود. بـا پدیـد آوردِن یک زیر سـاخِت مناسـب و قدری 
قـّوه ی تخّیـل، در پـِی درونی کـردِن اصـوِل پایـه ای و جـذب وتحلیـل بردِن 
آن هـا می توانیـم اصـِل کّلـِی خشـونت پرهیزی را بـا هـر موقعّیـِت معّیـن یـا 
مفروضـی ِوفـق دهیـم و البتـه بهتریـن عمل ورزی های خاِص خودمـان را در 

راسـتای آن بیابیـم و ترتیـب دهیم.]8[

ساتیاگراها: اصطالحی نو برای قاعده ای کهن

مطالعـه ی "تاریخ" ممکن اسـت موجب این برداشـت شـود کـه حیات در 
قالـب سلسـله های پایان ناپذیـری از رقابت هـا، کشـمکش ها و جنگ هـا بـه 
پیـش مـی رود. امـا گانـدی از ۱9۰9 خاطر نشـان کـرد که تاریـخ آن چنان که 
ما به مشـِق زیسـتنش مشـغولیم، "ثبت و ضبطی اسـت از تمام گسـیختگی ها 
و وقفه هایـی کـه در عملکـرِد یکنواخـِت نیـروی ِمهـر یـا روح رخ می دهـد 
... در دانـِش مرسـوِم تاریـخ، طبیعـی بـودِن نیـروی روح )ِمهـر( مـورِد توّجه 
نیسـت. ]و به جـای آن، وقفه هـای عملکـرِد آن نیـرو اصـِل ماجرایـی فـرض 
می شـود کـه بایـد روایـت شـود.["]9[ توجـه داشـته باشـید کـه گانـدی تـا 
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این جـا از اصطـالِح "خشـونت پرهیزی"۱  اسـتفاده نکرده اسـت. تـا آن زمان، 
ایـن اصطـالح هنـوز )بـه عنـوان ترجمـه ای از آهیمسـا2( متداول نشـده بود. 
از سـوی دیگـر، او پیش تـر اصطـالِح غلط انـداِز "مقاومـت منفـی"3 را کنـار 
گذاشـته بـود؛ لـذا ناگزیر بود در حـول و حوش همین ایام بـه ابداع اصطالح 
دیگـری بپـردازد: سـاتیاگراها )که در زبـان اصلی به صـورِت /سـاتیاح گراها/ 
را  "حقیقـت  می شـود:  سـاتیاگراها  لفظ به لفـِظ  ترجمـه ی  می شـود(.  تلّفـظ 
در  بـه خشـونت پرهیزی  اشـاره  بـرای  گاه  محکـم چسـبیدن." سـاتیاگراها 
معنایـی عـام بـه کار مـی رود، هم چنـان کـه در َنقـل فـوق چنیـن اسـت. امـا 
گاهـی سـاتیاگراها اشـاره بـه معنـای خاصـی از خشـونت پرهیزی در قالـِب 

مبـارزه ی فّعـال همـراه با ایسـتادگی دارد.
سـاتیاگراها4 بر اسـاس واژه ی سانسـکریِت sat که "حقیقت" یا "واقعیت" 
معنـا می دهـد )و البتـه معنـای "نکـوکاران" نیـز می دهد( بنـا شـده. گاندی با 
ابـداع این اصطالح کاماًل روشـن سـاخت که او خشـونت پرهیزی را به عنواِن 
وجـود و واقعیتـی محـض می بینـد که خشـونت با آن نسـبِت سـایه یـا انکار 
و عـدم دارد. ] بـه تعبیـر تیموتـی فلینـدرز، عجیـب خواهد بود اگـر به "نور" 
بگوییـم "عـدم تاریکـی!"، چرا کـه ایـن تاریکـی اسـت که عـدِم نور اسـت- 
اسـت:  بلند مـدت حتمـی  در  نتیجـه، غالب شـدِن خشـونت پرهیزی  در  م.[ 
"جهـان بـر بنیاِن satya یا حقیقت اسـتوار اسـت. Asatya بـه معنی دروغ، 

1. nonviolence

2. ahimsa

3. passive resis tance

4. satyagraha
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معنـِی ناموجـود نیـز می دهـد و satya یـا حقیقـت هم چنیـن معنـای "آن چه 
کـه هسـت" دارد. اگـر کـذب آن چنان از هسـتی بی بهره اسـت، پیـروزی اش 
ناممکـن اسـت. از سـوی دیگـر، حقیقـت کـه ماهیـِت آن "هسـتی" اسـت، 
هرگـز قابِل انهدام نیسـت. ایـن ُلّب مطلِب آموزه ی سـاتیاگراها اسـت."]۱۰[
اگر چـه معنـای تحت اللفظـِی سـاتیاگراها "حقیقـت را محکـم چسـبیدن" 
اسـت، غالبـً بـه "قـدرِت روح" ترجمه می شـود کـه بدک هم نیسـت. همه ی 
مـا ایـن قـدرت را در ضمیرمـان داریـم. در شـرایطی مناسـب، ایـن قـدرت 
می توانـد از هـر کسـی بـروز یابـد و نتایـِج اِعجـاب آوری را سـبب شـود. 
ایـن امـر بـه بهترین وجـه در پدیـده ای کـه "لحظـه ی بی خشـونت"۱ خوانده 
می شـود بـروز می یابـد. "لحظـه ی بی خشـونت" هنگامـی اسـت کـه "قدرِت 
توقف ناپذیـِر" خشـونت پرهیزِی یـک گروه، رو در روی اعتقـاِد ظاهرًا الیتغّیِر 
گروهـی دیگـر بـر خشـونت ورزی قـرار می گیـرد. ایـن لحظـه ی مواجهـه، 
همـواره بـه پیـروزی رهنمون می شـود؛ که گاه آشـکار اسـت و بالفاصله رخ 

می دهـد و گاه بـا فاصلـه ای در آینـده.
محـض نمونـه، چنیـن مواجهـه ای در سـال ۱963 در شـهر بیرمینگهـاِم 
آالبامـا بـرای راهپیمایـاِن سیاه پوسـت رخ داد. اعتقـاِد الهام بخـِش آنـان چنین 
بـود کـه "آزادی مـان را به دسـت می آوریم، و وقتـی چنین کردیـم ... برادراِن 
سفید پوسـت مان را ]نیـز[ آزاد سـاخته ایم." آن طـور کـه یکـی از رهبران شـان 
بـه نـام دیویـد دلینجـر نقـل کـرده، آنـان به طـرزی غیرمترّقبـه ناگاه خـود را 
در برابـر صفـی از پلیـس و نیروهـای وضـع اضطـراری همـراه با سـگ ها و 
شـلنگ های آب پـاش یافتنـد. راهپیمایـان زانـوی نیایـش بـر زمیـن گذاردند. 

1. nonviolent moment
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بعـد از مـدت کوتاهی، انگار که روح شـان سرمسـت و در وجد شـده باشـد، 
از جـای برخاسـتند )پنداری کسـی بـه آنان عالمـت داده باشـد( و با آرامش 
و خونسـردی بـه سـمِت نیروهـای پلیـس و نیروهـای وضع اضطـراری گام 
برداشـتند. زمانـی کـه بـه محـدوده ی صـداَرِس یکدیگـر رسـیدند، برخی از 
آنـان چنیـن می گفتنـد: "مـا هیـچ کار نادرسـتی نمی کنیـم؛ فقـط آزادی مـان 
را می خواهیـم. شـما از ایـن کارهایـی کـه می کنیـد چه حسـی داریـد؟"]۱۱[ 
اگر چـه فرمانـده پلیـس  کـه خـود یـک طرفـداِر بدنـاِم جدایـِی نـژادی بـود 
پشـِت سـر هـم فریاد مـی زد کـه "آب پاش هـا را بـاز کنیـد!"، مأمـوران انگار 
کـه دستان شـان فلج شـده بـود. راهپیمایـان با خونسـردی به سـمِت آنان گام 
برداشـتند و درسـت از وسـِط صفـوِف پلیـس و آتش نشـان ها عبـور کردنـد. 

ایـن در حالـی بـود کـه بعضـی از آن مأمـوران داشـتند اشـک می ریختند.
گانـدی کـه ایـن پدیـده را به دفعـات مؤثـر یافتـه بـود توصیـِف زیبایـی 
دربـاره ی آن دارد کـه ایـن دگرگونی چگونـه رخ می دهد: "آن چه سـاتیاگراها 
در چنیـن مـواردی انجـام می دهـد پـس زدِن ِخَرد نیسـت بلکه رهاسـازِی آن 
از سـکون اسـت و تثبیـِت تسـّلِط آن بـر تمایـالِت فرومایه ای نظیـِر تعّصب، 
نفـرت و امثـاِل آن هـا. بـه بیانـی دیگـر کـه می توانـد متناقض نما تلّقی شـود، 
سـاتیاگراها ِخـَرد را بـه بردگـی نمی گیـرد، بلکـه مجبـورش می کند کـه آزاد 
َدش بهتـر اسـت بـه عنـواِن آن  باشـد." آن چـه او در این جـا "ِخـَرد" می خوانـَ
آگاهـِی درونـی توصیـف شـود که همـه ی مـا بـا آن در پیوندیـم. آن آگاهی 
ایـن اسـت کـه خشـونت پرهیزی "قانـوِن َبریـِن گونه ی مـا ]یعنی نوِع بشـر[ 
اسـت." همان طـور کـه پیش تـر هـم گفتیـم، ایـن آگاهـی در هـر کـس نهفته 
اسـت و ایـن وضعیـِت طبیعـِی انسـان اسـت، اگرچـه ممکـن اسـت موقتـً 
توسـط ابرهـای تیـره ی نفرت پوشـانده شـود. در اصـل، اگر زمـان و مهارِت 
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الزم در اختیـار باشـد بایـد قـادر باشـیم ایـن آگاهـی را به واقع در هر کسـی 
برانگیزانیـم. وقتـی ایـن آگاهـی برانگیختـه شـد، به صـورِت خـودکار بر آن 

"تمایـالِت فرومایـه" پیشـی می گیرد.
بشـر ظرفیـِت بالقـّوه ی خشـونت پرهیز بـودن را دارد؛ هم چنیـن، ظرفیـِت 
واکنـش بـه خشـونت پرهیزی را نیـز وقتـی بـه او َعرضـه شـود داراسـت. 
ایـن توصیـف در مقایسـه بـا تصویـری کـه رسـانه های عمومـی و فرهنـِگ 
جاری مـان از انسـان ارائـه می دهنـد، تلویحً تصویری بسـیار واالتر از انسـان 
را بـه نمایـش می گـذارد. امـا درسـت به سـبِب خـوِد همـان فرهنـِگ جاری، 
نمی توانیـم توّقـع داشـته باشـیم کـه ظرفیـِت بالقـّوه ی خشـونت پرهیزی مان 
به خودیِ خـود شـکوفا شـود. بـرای محّقـق کـردِن ایـن ظرفیـت، ابتـدا بایـد 
تـالش کنیـم کـه آن را بهتـر بشناسـیم و ضمـن یادگیـرِی ناشـی از تمریـِن 
مـداوم، اسـتفاده ی خاّلقانـه از آن را در روابـط، نهادهـا و فرهنگ مـان بـه 
صـورِت عـادت درآوریـم. از آن پس، بـرای آن که جادوی خشـونت پرهیزی 
بتواند در وضعیِت  کشـمکش های شـدید )شـبیه مثال بیرمینگهـام( مؤثر واقع 
شـود، دو عنصـِر اساسـی بایـد حاضـر باشـند: ۱-هـدف نیک  2- وسـیله ی 

نیک
۱- مـا در ره یافـت بـه تغییـر وضعیت مـان، از هدفـی نیـک بهـره می جوییـم. 
هـدف مـا علیـه سـعادت و بهـروزِی هیچ کـس نیسـت و نیـازی هـم نداریم 

کـه چنان باشـد.
2- مـا وسـیله و روشـی نیـک را بـه کار می گیریـم. روشـی ناراسـت چـون 
خشـونت ورزی هرگـز نمی توانـد در بلند مـدت بـه تأمیِن هدفی نیـک منتهی 

شود.
منشـأ توان یابـی و قـدرت و اسـتقامِت مـا در سـاتیاگراها در ایـن اسـت 
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کـه هدفـی نیـک داشـته باشـیم و از وسـیله ای نیـک اسـتفاده کنیـم. اگـر از 
روی عصبانیـت، حسـد یـا ناآگاهـی دسـت بـه عمـل بزنیـم دیگـر اهمیتـی 
نخواهـد داشـت کـه آرمـاِن مـا تا چه حـّد پاک باشـد، چـرا که در هـر حال 
به درسـتی بـه آن راه نخواهیـم بـرد. توجـه کنیـد کـه راهپیمایـاِن بیرمینگهـام 
از حریفان شـان می پرسـیدند: "دربـاره ی ایـن کاری کـه می کنیـد چـه حسـی 
داریـد؟" بـه عبـارِت دیگـر، آنـان بـه حریف شـان گونـه ای آگاهـِی اخالقـی 
نسـبت می دادنـد و از ایـن طریـق بـه برانگیختگـِی آن آگاهـی بـرای تأمیـِن 

خیـِر خـوِد حریـف یـاری می رسـاندند.
به همیـن منـوال، واضـح اسـت کـه اگـر بـه اّتخـاذ خشـونت ورزی تن در 
دهیـم، وسـیله ای نیـک را بـه کار نبرده ایـم. بیاییـد هـر دوی ایـن رهنمودهـا 
)هـدف نیـک و وسـیله ی نیـک( را بـه نوبـت طـی دو بخـِش آتـی بررسـی 

. کنیم
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 بخش دوم

هدف نیک: پروردِن روِح خشونت پرهیز

همان طـور کـه در عبـاراِت اعالمیه ی سـال ۱993 شـورای مذاهـِب جهان 
آمـده، "وحـدت بنیادیـن خانـواده ی بشـری بـر روی زمیـن" مـورد حمایت 
متـون مقـّدس تمـام سـّنت های دینِی جهـان قـرار دارد.]۱2[ از ایـن رو جای 
تعّجـب نـدارد کـه سرشـناس ترین رهبـراِن خشـونت پرهیز )نظیر آنگ سـان 
سـو کـی، خـان عبدالغفـار خـان، کینـگ، و البتـه گانـدی( در ایـن راسـتا از 
اعتقـاداِت دینـِی مربوطه شـان الهـام گرفته انـد. آنـان بـرای تقویـِت بینـش و 
کنـِش خشـونت پرهیز در مواجهـه با تهدید ها و خشـونت، غالبـً از تمریناِت 

روحـِی متعلـق بـه سـّنت های ایمانی شـان نیز سـود جسـته اند.
مسـتقل از آن کـه تعّلـِق مذهبـی داشـته باشـیم یا نـه )کما این کـه امروزه 
اغلـب نداریـم(، دسـت یابی بـه منابـِع ژرف تر خشـونت پرهیزی تـا حدودی 
نیـاز بـه تصـور ضمنـِی ایـن امـر دارد کـه همـه ی مـا "در قالـِب سرنوشـتی 
مشـترک بـه یکدیگـر گـره خورده ایـم." )ایـن تعبیـر را کینـگ زمانـی کـه 
در بیرمینگهـام زندانـی بـود بـه کار بـرد.( بایسـتی کـه درجاتـی از احسـاس 
هم داسـتانی میـان مـا حتـی بـا حریفان مـان وجـود داشـته باشـد؛ میزانـی از 
اطمینـان کـه آنـان نیز توانایِی دسـت یابی به کمـال را دارنـد، صرف نظر از آن 
کـه حالـِت روحِی کنونی شـان تا چه حـّد خصومت آمیز باشـد. بایـد دریابیم 
کـه مـا قابلیت هـا و منابعی درونـی داریم که اّتکا به سـالح، ثـروت و عّده ی 
زیـاد را غیرضـروری می سـازد. باید دریابیم کـه طرحی معنادار از هسـتی در 
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میـان اسـت کـه در قالـِب آن می تـوان هر مشـکلی را حـل کرد بـدون آن که 
کسـی آسـیب چندانی ببیند.

مشکِل ما با "شخص" نیست

الزمـه ی بـازی یـا تعامـِل با حاصـِل جمِع صفر چنین اسـت: بـرای آن که 
مـن بَبـرم، شـما بایـد ببازید. پیش تـر درباره ی متـِن "راهی به بیـرون از آن جا 
کـه راهـی نیسـت" صحبـت کردیـم. از منظـری خشـونت پرهیز آن چنـان که 
در متـِن مذکـور آمـده، مـا دیگر هیچ مناقشـه ای را بـه منزله ی یـک تعامل با 
حاصـِل جمـِع صفر )بـرد - باخت( نمی نگریـم. صورت بندِی مسـأله در این 
نـوع نگـرش، در قالـِب "من علیه شـما" نیسـت بلکه "من و شـما بـا هم علیه 
مشـکل" اسـت. راهـی وجـود دارد که هـر دوی مـا می توانیـم از آن بهره مند 
شـویم و حتـی طـی آن رشـد کنیـم. قابلیـِت تبدیـل مشـاجره به هم اندیشـی 
بـرای حـِل مسـأله، تبدیـِل منازعـه بـه تجربـه ای از یادگیـری و دسـِت آخر، 
تبدیـِل حـس بیگانگـی بـه گونـه ای آگاهـی از یگانگـی، همـه ی گروه هـا را 
منتفـع می سـازد و گرایشـی قـوی بـه سـوی یافتـِن راه حل هـای خاّلقانـه در 
همـگان پدیـد مـی آورد. از همیـن بابـت اسـت که کنش گـِر خشـونت پرهیز 
سـعی بـر آن دارد کـه هرگـز چشـم انداِز توافق و آشـتِی محتَمل را از دسـت 
ندهـد و بـرای او بسـیار مهـم اسـت کـه "خصومـت را از میـان بـردارد، نـه 
خصـم را."]۱3[ جهت گیـرِی مـا بایسـتی علیـه "معضـل" باشـد و نـه هرگـز 

علیه "شـخص".
پـروردِن چنیـن مقصـودی همیشـه آسـان نیسـت، امـا طریـِق فوق العـاده 
مؤثـری بـرای عملـی کـردِن آن وجـود دارد: بایـد تـالش کنیـم کـه هرگز نه 
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کسـی را تحقیـر کنیـم و نه تحقیـر را بپذیریم؛ چـرا که این امر بـرای همگان 
خسـارت بار اسـت. بـرای هر کس به غایت دشـوار اسـت که با سـرافکندگی 
یـا خّفـت زندگـی کنـد. کسـی که مـا را با خشـونت تهدیـد می کنـد، از این 
بابـت تکانـه ای کوچـک اّمـا قابـل مالحظـه  از شـرم و ننگ احسـاس می کند 
کـه حّتی ممکن اسـت به صـورِت ناخـودآگاه رخ دهد. از ایـن رو، هنگامی که 
مـا تغییـِر زمینـه ی تعامـل به  سـوی خشـونت پرهیزی را در میـان می گذاریم، 
بـه هماوردمـان راهـی بـرای برون رفـت از آن وضعیـت ارائـه می دهیـم. من 
اذعـان بـه چنیـن مقصـودی را در قالـِب یکـی از بهتریـن اصطالحاتـی کـه 
معـادل بـا خشـونت پرهیزی در هـر زبانی شـناخته ام، در این عبـارت از زباِن 
فیلیپینـی یافتـه ام: alay dangal بـه معنِی "پیشـنهاِد کرامـت". این اصطالح 
نخسـتین بـار طی انقـالِب ۱986 فیلیپین )مشـهور بـه انقالب قـدرِت مردم( 

به کار گرفته شـد.
از همیـن منـوال، پیامبـِر اسـالم زمانـی به پیروانـش گفت که آنان بایسـتی 
همـگان را یـاری دهنـد و ایـن حتـی شـامِل سـتمگران نیـز می شـود. وقتـی 
پیـروان از او پرسـیدند کـه چطور ممکن اسـت کسـی بتواند به یک سـتمگر 
کمـک کند، پاسـخ داد "با بازداشـتِن او از سـتمگری اش."]۱۴[ این رهنمودی 
فوق العـاده سـودمند بـرای ما فراهم می سـازد تا آن را در خّط مقـّدِم افکارمان 
بنشـانیم: هرقـدر بیش تـر انسـانیِت حریف تـان را مـورِد مالحظه قـرار دهید، 

به گونـه ای ثمربخش تـر می توانیـد بـا ظلِم او بسـتیزید.
خوش بختانـه مـا در سـاتیاگراها در الزاِم گزینـش بیِن پای بنـدی به اصوِل 
اخالقـی و یـا اقـدام بر اسـاِس مصالح اسـتراتژیک قـرار نمی گیریـم. در این 
آمـوزه، وسـیله ی درسـت و پـاک )نظیـر خشـونت پرهیزی( در بلند مـدت به 
تأمیـن هدِف درسـت و پـاک )نظیر عدالـت( می انجامد. ایـن حقیقتً جنبه ای 
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بصیرت بخـش و درس آمـوز از خشـونت پرهیزی را مطرح می کنـد. برخالِف 
آن چـه کـه مثـاًل در یـک کارزاِر نظامی مشـاهده می شـود، منابِع اصلـِی مورد 
اسـتفاده ی خشـونت پرهیزی محـدود نیسـت. وقتی من شـما را مـورد احترام 
و توجـه قـرار می دهـم، چیـزی را از کـف نمی دهـم یـا از موجـودِی خـودم 
چیـزی کـم نمی شـود. امـا در سـمِت مقابـل، خشـونت مـا را بـر چیزهایـی 
مـادی متمرکـز می کنـد کـه کمیـاب و ناپایدارنـد. ایـن تمرکز موجـِب ایجاد 

رقابت جویـی و بیمناکـی ]از کمبـود[ می شـود.
قصـد مـا بـر جـدا کـردِن شـخص از ُمعَضـل و حفـظ کرامـِت "دیگـری" 
همـراه بـا حفـظ کرامـِت خودمـان، در آِن واحـد هـم روش و هـم هـدِف 
سـاتیاگراها اسـت. همان طور کـه گاندی گفته اسـت، "عدمِ همـکارِی واقعی، 
عدمِ همـکاری بـا تبـاه کاری اسـت، نـه بـا تبـاه کار." او ایـن تمایـز بیـن بدی 
)عمـل( و بـدکار )شـخص( را حتـی در مواجهه با سـخت ترین آزمایشـی که 
خشـونت پرهیزی می توانسـت در معـرِض آن قـرار گیرد از دسـت نـداد. این 
سـخت ترین آزمایـش همانـا دفـاع از کشـور  در برابـر تهاجـِم تمام عیاِر یک 
دشـمِن قاطـع بـود. هنـد در ۱9۴2 در هـراس از تهاجـِم ارتـش ژاپن به سـر 
می ُبـرد. در آن زمـان، دسـتان هنـد هنـوز توسـط اسـتعمار بریتانیا بسـته بود 
]و هنـد امـکاِن تصمیم گیـرِی مسـتقل نداشـت.[ گانـدی در چنیـن موقعیتـی 
خاطر نشـان کـرد کـه مقاومـِت خشـونت پرهیز چگونـه می توانـد بـه اجـرا 

شود: گذاشـته 
"اگر ما یک کشـور مسـتقل بودیـم، می توانسـتیم برای بازداشـتِن ژاپنی ها 
از اشـغاِل کشـور کارها را به شیوه ی خشـونت پرهیزانه ترتیب دهیم. مقاومِت 
خشـونت پرهیز آن چنـان کـه هسـت را می شـد از همـان لحظـه کـه ژاپنی ها 
سربازهاشـان را پیـاده کننـد آغـاز کـرد؛ بدین ترتیـب کـه مقاومت کننـدگاِن 
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خشـونت پرهیز می بایسـت از هـر گونـه مسـاعدت و همکاری با آنـان امتناع 
کننـد، حتـی در حـّد فراهـم کـردِن آب. چـرا کـه آنـان هیـچ وظیفـه ای در 
این بـاره ندارنـد کـه بـه کسـی برای غـارِت کشورشـان کمـک کنند. امـا اگر 
یـک ژاپنـی راهـش را گـم کـرد و در حـاِل مرگ از تشـنگی بود و بـه عنواِن 
یـک انسـان درخواسـِت کمـک کـرد، یـک مقاومت کننـده ی خشـونت پرهیز 
کـه نبایـد هیچ کـس را بـه عنـواِن دشـمِن خویـش بیانـگارد، بایسـتی بـه آن 
تشـنه آب بدهـد. فـرض کنیـد ژاپنی هـا مقاومت کننـدگان را وادار کننـد کـه 
بـه آنـان آب بدهنـد؛ در این صـورت مقاومت کننـدگان بایـد در جریـاِن عمِل 

مقاومـت جـان دهنـد ]ولی تـن به همـکاری با آنـان ندهنـد.["]۱5[
ایـن پنـداِر جسـورانه زمانی که ارتش شـوروی برای سـرکوب اصالحات 
کـرد.  تـن  بـر  واقعیـت  جامـه ی  بـرد  یـورش  چکسـلواکی  بـه   ۱968 در 
چاره جویـاِن چـک می دانسـتند کـه مقاومِت مسـّلحانه کار عبثـی خواهد بود. 
در عیـن حـال، آنـان مقـررات منـع رفت و آمـد را شـجاعانه نقـض و از تماِم 
انـواع فرامیـِن دیگـر نیـز سـرپیچی کردند؛ اما با سـربازاِن شـوروی دوسـتانه 
رفتـار کردنـد و تـالش کردنـد آنـان را بـه عنـواِن اعضـای جامعه ی انسـانی 
ببیننـد و خشـم علیـه آنان را بـه وجوِد خـود راه ندهند. نتیجـه ی این واکنِش 
غیرمنتظـره چنـان بـود کـه سـه لشـکِر پیمان ورشـو با سـربازانی بالـغ بر نیم 
میلیـون نفـر تـا 8 ماه قـادر نبودنـد کنترل کشـور را به دسـت گیرنـد. افزون 
بـر شـجاعت و شـوخ طبعِی شـهرونداِن چـک، آن چـه تـا حـد زیادی سـبب 
موفقّیـت آنـان در مواجهـه بـا سـختی های طاقت فرسـا شـد مهـارِت آنان در 
جـدا کـردِن آدم هـا از َاعمـال یـا همـان جدا دانسـتِن فـرد بـدکار از بدکاری 
بـود. مـا امـروزه ایـن راهبـرد را دفـاِع شـهروند محور می نامیـم که همـراه با 
صلح بانـِی غیرمسـّلحانه ی مدنـی، معادلی جایگزین و خشـونت پرهیزانه برای 
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دفـاع نظامـی را شـکل می دهد.
تمـام خشـونت ها در اثـر ناکامـی یا امتنـاع از شناسـایِی دیگری بـه عنواِن 
انسـاِن تمام و کمـال آغـاز می شـوند. از ایـن رو، دسـت یابِی ریشـه دار تر بـه 
خشـونت پرهیزی بایسـتی بیدارسـازِی مجّدِد انسـانّیِت حریف را شامل شود. 
اگرچـه به یـاد داشـتِن ایـن امـر دشـوار اسـت، اما حتـی یک شـکنجه گر هم 
یـک آدم اسـت؛ آدمـی کـه به واسـطه ی جهـل و بی عاطفگـی تصـور می کند 
درسـت اسـت کـه دیگـران را شـکنجه دهـد، امـا هنـوز جایـی در اعمـاق 
وجـود او، آدمیتـی نهفتـه اسـت. بنابر ایـن حتـی کسـی تـا این حّد تهی شـده 
از صفـات انسـانی کـه حاضـر به انجـام چنـان اعمالی اسـت، تمایلـی نهفته 
دارد که صفات انسـانِی از  دسـت رفته را بازیابد. زمانی که تشـّخِص انسـانِی 
"دیگـری" را در نظـر می داریـم، بـه این میـِل باطنـِی او دسـت می یازیم. این 
همـان دلیلی اسـت کـه موجب می شـود مقاومـِت خشـونت پرهیز حتی قادر 
ن دنـدان مسـّلح و در خشـونت ورزی  بـه غلبـه بـر حریفانـی گـردد کـه تا بـُ
قاطع انـد.]۱6[ کم تریـن دسـتاورد خشـونت پرهیزی آن اسـت کـه مـا را در 
برابـِر اثـراِت مخـّرِب در دل داشـتِن خشـم و تهی شـدن از صفـات انسـانی 
حفـظ می کنـد. بیاییـد فرامـوش نکنیـم کـه رهایـِی فردِی خـوِد ما از خشـم، 
اثـر ممارسـت های خشـونت پرهیزانه، دسـتاورِد  امثـال این هـا در  تـرس و 

نیسـت. کوچکی 
یـک رکـِن مهـم از قصـد ما بـر این کـه ]حتـی[ با یـک مهاجم بـه عنواِن 
یـک انسـان رفتـار کنیـم، اجتنـاب از برچسـب زنی به اوسـت. برچسـب زنی 
موجـِب شـخصّیت زدایی می شـود. از آن جایی کـه همه ی مـا در برابِر کشـتِن 
یکدیگـر دچـار احسـاس انزجـاِر طبیعِی روان شـناختی می شـویم، سـربازان 
بـرای غلبـه بـر ایـن احسـاس، غالبـً از برچسـب زنی اسـتفاده می کننـد ]کـه 
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موجِب شـخصّیت زدایی از سـوژه ی انسـانی می شـود و خشـونت نسـبت به 
او را تسـهیل می کنـد.[ کسـی کـه حقیقتً خشـونت پرهیز باشـد، هرگز کسـی 
دیگـر را شـخصّیت زدایی، تحقیـر یـا انسـانّیت زدایی نمی کنـد، حتـی - و 
خصوصـً - در زمـاِن اجرای مقاومِت خشـونت پرهیز. کینـگ زمانی درباره ی 
بی عدالتـی چنیـن گفـت کـه بی عدالتـی در هـر جـا، تهدیـدی بـرای عدالت 
در همه جـا اسـت. سـاختاِر ایـن تعبیـِر کینـگ را می توانیم به همـان صورت 
دربـاره ی کرامت مـان نیـز بـه کار گیریـم: تحقیـِر هر کسـی، تحقیـِر همـگان 
اسـت. آبراهـام لینکلـن زمانـی گفـت: "بهتریـن راه بـرای از بیـن بـردِن یک 
دشـمن ایـن اسـت کـه او را دوسـِت خـود سـازیم." اگـر بخواهیم کـه حتی 
از آن مرحلـه ی قبلـی ]یعنـی ِصـرِف احتـراز از تحقیـر[ هـم پیش تـر برویم، 
حقیقتـً بایسـتی آن چنـان کـه از سـخن لینکلـن دریافتـه می شـود بـه تـالِش 
فّعاالنـه بـرای برقراری روابط دوسـتانه و آشـتی ]حتی با دشـمنان[ بپردازیم.

۵ تمریِن مقّدماتی برای پرورِش زیسِت بی خشونت

تـالش بـرای آن که بـدکاران "از خودشـان" خجالت بکشـند خطاسـت. به 
جـای آن بایـد تـالش کـرد کـه بـدکاران "به خاطـِر آن چـه انجـام می دهنـد" 
نادرسـت  به طریقـه ای  بـدکاران  کـردِن  خجالـت زده  شـوند.  خجالـت زده 
)به خاطـِر آن چـه کـه هسـتند و نـه به خاطـِر آن چـه کـه انجـام می دهنـد( 
می تواند وسوسـه ای بسـیار قدرتمند باشـد. لحـاظ کردِن کرامـت برای چنین 
کسـانی و در نظـر داشـتِن این که آنـان نیز به عنواِن انسـان نظرگاهـی دارند، 
خود به خـود پدیـد نمی آیـد، امـا البتـه چنیـن نگرشـی را می تـوان پـرورش 
داد. در این جـا برخـی بخش هـای یـک برنامـه ی آمـوزش خشـونت پرهیزی 
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را ارائـه می کنیـم. از طریـق ایـن برنامه می توانیـم خودمان را افـرادی توانمند 
سـازیم و اهـداف و نّیـات درسـت را در خـود پرورش دهیـم.]۱7[

امـروزه  کنیـد.  اجتنـاب  اصلـی  رسـانه های  و  شـبکه ها  از محصـوالِت   -۱
رسـانه های عمومـی از خشـونت اشـباع اند؛ هم چنیـن، از آن شـمایِل َپسـتی 
اشـباع اند کـه خشـونت تلویحـً از انسـانیت ارائـه  می دهـد. البتـه  مـا ممکن 
اسـت بـه ایـن امـر واقف شـده باشـیم یـا نشـده باشـیم )چرا کـه ایـن روند 
به تدریـج رشـد یافتـه اسـت(. مطالعـاِت بسـیاری نشـان داده انـد کـه ایـن 
تصویرپردازی هـای پرخشـونت به صورتـی ناخود آگاه در اذهاِن ما می نشـینند 
)حّتـی اگـر به صـورِت آگاهانـه مخالـِف آن هـا باشـیم( و مـا را به وضـوح 
خـود  رسـانه ها  بهنجار سـازِی  می کننـد.  پرخاش جو تـر  و  خشـونت ورز تر 
نیازمنـِد کارزاری عظیـم اسـت. خوش بختانه امروزه رسـانه های بدیلی وجود 
دارنـد کـه می توانیـم از طریـق آن هـا بـه اخبـار و سـرگرمی های مـّد نظرمان 
دسـت پیـدا کنیـم )برخی از آن هـا در انتهای این کتابچه فهرسـت شـده اند.(. 
از خـالِل محتـوای چنیـن رسـانه هایی کم تـر احتمـال خواهـد داشـت کـه 
دنیـا را بـه عنـواِن مکانـی مملـو از خشـونت و خود را ناتـوان از تغییـر دادِن 
آن ببینیـم. مطمئنـً می توانیـم قرارگیری مـان در معـرِض رسـانه های عمومـِی 
تجـاری که وابسـته ی شـرکت های بـزرگ و منافِع سـاختار قدرت هسـتند را 

کاهـش دهیـم و حّتـی آن را بـه صفر برسـانیم.

2- دربـاره ی خشـونت پرهیزی بیاموزیـد. وقتـی از چنـان رسـانه هایی کـه 
د. هیچ چیز  ذکرشـان رفـت اجتنـاب می کنیـم، فضایـی خالی بر جـای می مانـَ
نمی توانـد بهتـر از درک و شـناخِت بیش تـر دربـاره ی خشـونت پرهیزی، این 
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خـأ را ُپـر کند. همان طـور که پیش تـر دیدیـم، خشـونت پرهیزی صرفً یک 
تکنیـک نیسـت بلکـه گونـه ای جهان بینـی و هم چنیـن فرهنگـی تمام و کمـال 
را در قالـِب خویـش بـروز می دهـد.ِ یادگیری هـای سـاده و معمولـی بـرای 
تشـخیص و دیـدِن وقایـِع بی خشـونتی کـه اطراف مـان رخ می دهنـد کامـاًل 
سـودمندند. آمـوزِش منّظم تـر نظیـِر خوانـدِن کتاب هایـی مثـل همیـن کتاب 
یـا کتاب هـای دیگـری کـه در کتاب شناسـِی انتهایی مـان فهرسـت کرده ایـم، 
جنبـه ی دیگـری بـه سـودمندی می افزاید. شـیوه ای نهایـی و قدرتمنـد که از 
طریـِق آن می تـوان بـه فرهنِگ خشـونت پرهیزی دسـت یافت، تمریـِن آن با 

مراقبت و توّجِه مسـتمّر اسـت.

3- بـه تمرینـاِت روحـی بپردازید )البتـه اگر تا کنـون بـه آن نمی پرداخته اید(.  
مراقبـه، فی نفسـه و بـدوِن لـزوِم پیوند با مذهبـی معّین، بی اندازه مفید اسـت؛ 
چـه بـرای فـرِد خشـونت پرهیز و چـه بـرای هـر کـِس دیگـر.]۱8[ مراقبه بر 
انسـانی تر شـدِن دریافت هـای مـا تأثیـِر بزرگـی می گـذارد زیـرا مـا را در 
تمـاس بـا ریشـه دار ترین بخش هـای انسـانیِت خودمان قـرار می دهـد که در 
عیـِن حـال، انسـانیِت دیگران نیز هسـت. همه ی مـا نیاز به گونـه ای از انتظاِم 
فـردی داریـم، خـواه از طریِق آداِب مرسـوِم مذهبی باشـد یا غیـِر آن. امروزه 
بسـیاری از کنش گـراِن خشـونت پرهیز از طریـِق روش هایـی نظیـر مراقبـه، 
نیایـش یـا انـواِع دیگـری از تمرینـاِت روحـی بـه بصیـرت و قابلیت هـای 

یافته اند. درونی شـان دسترسـی 

۴- رابطـه ی فـردی- انسـانِی قوی تـری بـا دیگـران ایجـاد کنیـد. در طـِی 
تعامـالِت روزانه تـان، توّجـِه بی کم و کاسـِت خـود را معطـوِف آدم هـا کنیـد. 
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زحمـت صحبتـی بـا مأمـوِر باجـه ی وصوِل عـوارض را بـه خودتـان بدهید 
)البتـه اگـر صـِف طویلی از ماشـین ها پشـِت سـرتان معّطل نباشـند(؛ به جای 
ارسـال پیغـاِم نوشـتاری و پیامـک به اشـخاص، به آن هـا تلفن کنیـد؛ یا حتی 
بهتـر از آن، برویـد و بـا آن هـا چـای بنوشـید. به جـای این کـه تکنولـوژی را 
بـرای فاصلـه انداختـن بیـن خودتـان و سـایرین بـه کار گیریـد، از آن بـرای 
پیونـد و معاشـرت بـا آدم هـا اسـتفاده کنیـد. ایـن عـاداِت به ظاهـر کوچـک 
می تواننـد حـس و حـاِل زندگی هامـان را تغییـر دهند و در پروراندِن شـفقت 
و دیـدِن انسـانّیت در دیگـران یاری مـان دهند، همان طـور که البتـه می توانند 

آن دیگـران را نیـز در همیـن راسـتا یـاری دهند.

5- پـروژه ای را تعییـن کنیـد و ]در آن[ فّعـال شـوید. نقـِش منحصـر بـه فرِد 
شـما چیسـت؟ جهـان در کجـا بیـش از هـر جـای دیگـر بـه شـما نیازمنـد 
اسـت؟ چـه طرح هایـی را قادر به ایجـاِد تغییری اساسـی در نظـاِم کنونی مان 
می بینیـد کـه در عین حال حیاتی و شـدنی باشـند؟ مطالعاِت بسـیاری نشـان 
داده انـد کـه آن هایـی کـه فّعال انـد، خوش بین ترنـد و بر عکـس. مـا از طریـِق 
آن چـه کـه انجـام می دهیـم بسـیار بـر خـود اثـر می گذاریـم. ایـن اثرگذاری 
احتمـااًل بـه همـان انـدازه یـا بیـش از آن چیزی اسـت کـه از طریـِق نحوه ی 

بیـاِن دلیـِل انجـاِم آن کارهـا صـورت می پذیرد.

ایـن گام هـا کمـک می کننـد تـا بـرای زیسـتِن بی خشـونت مهّیـا شـویم. 
گام هـای ۱ تـا ۴ حتـی بـدوِن گام 5 در دنیـا تغییر ایجاد می کننـد زیرا چگونه 
زیسـتِن مـا بـر جهـاِن اطـراِف ما اثـر می گـذارد حتی اگـر هیـچ کار دیگری 

انجـام ندهیـم. امـا البتـه که مـا کارهـای دیگری هـم انجام خواهیـم داد.
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 بخش سوم

وسیله ی نیک: بدانیم که در چه مرحله ای قرار داریم

وقتـی از تیـچ نهـات هانـح۱، مـدّرس بودایـِی مشـهور ویتنامی خواسـتند 
دربـاره ی مفهـوِم "بودیسـِم متعهـد"2  خود توضیح دهد پاسـخ داد، "بودیسـِم 
بـه  نمی توانیـد  شـما  امـروزه  اسـت."]۱9[  بودیسـم  همـان  فقـط  متعهـد 
ارزش هـای معنـاوی وفادار بمانیـد مگر آن که فّعاالنه برای ظهـور آن ارزش ها 
در جهـاِن غیرصلح جوی مـان تـالش کنیـد. ارزش هـا فی نفسـه عامـِل رانـِش 
مناسـبی بـرای حرکـت در جهت درسـت هسـتند و خوب اسـت کـه این را 
بـه یـاد داشـته باشـیم. با ایـن وجود، مـا نیاز بـه هدایـِت عملیـاِت بعدی مان 
داریـم؛ هم چـون خلبـاِن ماهـری کـه تهدیـداِت منطقـه ی نبرد را می شناسـد 
و بلـد اسـت کـه چگونه قـدرِت خشـونت پرهیزی را بـرای مواجهه بـا آن ها 

ببیند. تـدارک 
مـا چه وقـت باید از خشـونت پرهیزی اسـتفاده کنیم و در چـه قالب هایی؟ 

این سـؤالی اسـت که بایـد در مرحله ی بعد بـه آن بپردازیم.

مقاومِت خشونت پرهیز تا چه شّدتی کافی است؟

منازعـات اگـر چاره اندیشـی نشـوند، باال می گیرنـد و اگر بدوِن رسـیدگی 

1. Thich Nhat Hanh

2. Engaged Buddhism
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منظـِر  از  شـوند.  خـارج  کنتـرل  از  به سـرعت  اسـت  ممکـن  شـوند  رهـا 
خشـونت پرهیزی، شـّدِت یـک منازعـه لزومـً از روی تعـداِد اسـلحه ها یـا 
تعداِد اشـخاِص درگیر در آن قضاوت نمی شـود؛ مسـأله در درجه ی اول، آن 
اسـت کـه تحقیـر و "انسـانّیت زدایی" تا چـه درجـه ای رخ داده اسـت )یعنی 
همـان سـنجه ای کـه در مرافعـه بین ُعّشـاق بـه کار مـی رود، در مرافعه ی بین 
کشـورها هـم بـه کار مـی رود(. اگـر کسـی دیگـر بـه شـما گـوش نمی دهد، 
بـد و بـی راه نثارتـان می کنـد یـا بـه شـما اَنگ می زنـد، احتمـااًل دیگـر برای 

ارائـه ی عـرِض حـال۱ خیلی دیر شـده اسـت.
از لحـاظ مهـارِت پاسـخ بـه منازعـه، می توانیـم ایـن باال گرفتـِن منازعـه 
را به سـادگی در 3 مرحلـه ببینیـم کـه هـر یـک مسـتلزِم مجموعه پاسـخ های 
متمایـزی اسـت. بیاییـد ایـن 3 مرحلـه را این چنین بنامیـم: ۱-چاره اندیشـِی 
منازعـه 2-سـاتیاگراها )ایسـتادگِی فّعـال و بی خشـونت( 3-فـداکارِی نهایی 
)کـه خوش بختانـه نـادر اسـت ولی ذکرش بـه ایـن درد می خورد کـه بدانیم 

وجـود دارد.(  )تصویـر را ببینیـد(

1. petition
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مرحل�ه ی ۱: چاره اندیش�ِی منازع�ه.۱ بسـیار خـوب اسـت کـه پاسـخ 
بـه هـر منازعـه ای در همـان اوایـِل منازعـه شـکل بگیـرد، زمانی کـه هنـوز 
انسـانّیت زدایِی فاحـش در فضـای درگیـری پدیـد نیامـده اسـت. در ایـن 
مرحلـه، اختالفـات بـا اسـتفاده از روش هـای شناخته شـده ی چاره اندیشـِی 
منازعه هـا یـا ارتبـاِط بی خشـونت قابـل حـل هسـتند. اگـر شـکایتی را طرح 
کنیـد، طـرِف مقابـل دسـت کم بـه شـما گـوش می دهـد؛ ممکـن اسـت از 
شـما خوشـش نیایـد امـا هنـوز به ایـن امر توجـه دارد که شـما آدم هسـتید. 
روش هایـی کـه در مرحلـه ی ۱ )و گاهـی بـا پا در میانـِی طرف ثالـث( به کار 
می آینـد، نظیـر مذاکـره، میانجی گـری و َحَکمّیت، نسـبتً شـناخته شـده اند و 

نیـازی بـه شـرح بیش تـر در این جـا ندارنـد.

1. Conflict Resolution
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مرحل�ه ی ۲: س�اتیاگراها. بـا ایـن وجـود، همان طـور کـه همـه می دانیم 
منازعه هـا همیشـه تـا این حّد قابـِل مدیریت نیسـتند. مواقعی هسـت که )در 
عمـل، تقریبـً در اغلـِب مـوارد( کسـانی که بایسـتی متقاعدشـان کنیـم، دلیل 
و منطـق تـوی کّله شـان نمـی رود. ایـن همـان موقعیتی اسـت که سـاتیاگراها 
ارزش و قابلیـت خـود را نشـان می دهـد. ایـن غالبـً بـه معنـای آن اسـت 
کـه بـرای بیـدار کـردِن دیگران، به جـای آن کـه آنان را رنـج دهیـم، داوطلِب 
پذیـرش و روا  داشـتِن رنـج بـر خویشـتن شـویم. همان طـور کـه گانـدی 
خاطـر نشـان کـرده اسـت، "چیزهایی که بـرای آدم هـا اهمیت اساسـی دارند 
توسـِط منطـق خشـک و خالی به دسـت نمی آینـد بلکـه بایسـتی از طریـِق بـه 
جـان خریـدِن رنـج کسـب شـوند ... اگـر می خواهید چیـزی حقیقتـً مهم را 
محّقـق کنیـد نبایـد فقـط منطـق را اقنـاع کنیـد، بایسـتی قلب ها را نیـز تکان 

دهید."]2۰[
گانـدی به واقـع این را "قانون تحّمـل رنج"۱ می خواَند. تحّمل رنج بخشـی 
حیاتـی از متقاعد سـازِی بی خشـونت در منازعاتـی اسـت کـه خطیر ترنـد، 
خـواه ایـن تحّمـِل رنـج از نوع مقاومـت در برابر خشـونت فیزیکی باشـد یا 

چشم پوشـی از لـوازم رفـاه و آسـایش یـا چیزهایی دیگر از این دسـت.

مرحل�ه ی ۳: فداکارِی نهای�ی.۲ مرحله ی 3 در واقع دنبالـه ای از مرحله ی 
2 اسـت، امـا در این جـا قضیـه بـه جّدیـِت مـرگ و زندگـی رسـیده اسـت. 
ایـن در پـِی آن رخ می دهـد کـه مـا در مرحلـه ی 2 تکنیک هـای معمـوِل 

1. law of suffering

2. The Ultimate Sacrifice
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سـاتیاگراها از قبیـِل اعتصابـات، بی اعتنایـی به دسـتورات، نافرمانـی مدنی و 
نظایـر آن را آزموده ایـم امـا "شـریک گفت و شـنود" یـا حریـِف مـا دسـت کم 
به طـرزی مشـهود واکنشـی نشـان نمی دهـد. بـا ایـن وجـود، مـا هنـوز در 
خـط سـیِر خشـونت پرهیِز خـود، "بی"چـاره نمانده ایـم. اگـر مـا نخواهیـم 
حق ُکشـی را بپذیریـم، می توانیـم زندگی هایمـان را بـرای عالج کـردِن آن بـه 
خطـر بیاندازیـم. مـن این کلمـات را به دّقت انتخـاب کرده ام. هیچ فدا شـدنی 
نمی توانـد یـک حریـِف لجوج و خـود رأی را به انـدازه ی رغبت بـه پذیرِش 
خطـِر فدا شـدن تـکان دهـد. محـِض نمونـه، قضیـه در لحظه ی "بـه انجامش 
برسـان یـا فدا شـو"1  در مرحلـه ی نهایـِی مبـارزاِت اسـتقالِل هنـد همین بود 

و مؤثـر هم واقع شـد.
خوب اسـت این جـا دو نکته را به خاطر بسـپاریم. اول، خشـونت پرهیزی 
در کّل بسـیار ایمن تـر از خشـونت ورزی اسـت. بـه عنـوان مثـال، به واقـع 
هیچ کـس در کنـِش صلح بانـِی مدنـی غیرمسـّلحانه کشـته نشـده اسـت در 
حالی کـه میلیون هـا نفـر طی جنـگ یـا درگیری هـای مسـّلحانه ی "متعارف"2  
کشـته شـده اند. دوم، اگـر ما از آن بابت به خشـونت پرهیزی مبـادرت ورزیم 
کـه ایمن تـر اسـت، مثـل آن اسـت کـه بخشـی از قدرتـش را از آن سـلب 
کـرده باشـیم. قـدرِت تامّ و تمـاِم خشـونت پرهیزی زمانـی حاصـل می شـود 
کـه به سـبِب اعتقـاد به درسـتی اش و بـدوِن حسـاب و کتاب کـردن درباره ی 

هزینـه ی آن انجامـش دهیم.
بی تردیـد همان طـور کـه منحنـِی باال گرفتـِن منازعـات در تصویـر بیـان 

1. do-or-die moment

2. normal
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مـی دارد، هر چـه کـه سـریع تر دربـاره ی یـک منازعـه وارِد عمل شـویم، طی 
چاره اندیشـی بـرای حـّل آن گزینه های بیش تـری خواهیم داشـت و مکافاِت 
کم تـری خواهیـم کشـید. امـا مـا همیشـه امـکاِن چنیـن انتخابـی را نداریـم. 
خشـونت در رسـانه ها )دسـت کم در جهـاِن صنعتـی( فـراوان اسـت و بـه 
تناسـِب آن، تصـّور مـا از ظرفیـِت بالقـّوه ی انسـانی چنـان ضعیف اسـت که 
منازعـات می تواننـد به سـرعت از مهـار خـارج شـوند. بنا بر ایـن بـا مـواردی 
مواجـه خواهیـم شـد کـه نیـاز بـه شـجاعانه ترین واکنش هـا دارنـد؛ و مـا 

نمی توانیـم از پـِس عواقـِب نادیـده گرفتـِن چنیـن مـواردی برآییم.

وقتی هیچ چیز دیگری مؤثر واقع نمی شود

 وقتـی حریـف تـا آن حـّد بی اعتنـا و بیگانـه از موقعیـت شـده باشـد که 
حتـی اجرای درسـِت سـاتیاگراها نتوانـد وجـدان او را )دسـِت کم آن قدر که 
کمـی قابـل توجه باشـد( بیدار کند، و از سـوی دیگـر، تباه کاری هـا همچنان 
قابـِل تحّمـل نباشـند، کنش گـراِن خشـونت پرهیز )کـه آنـان را سـاتیاگراهی1  
می خواننـد( غالبـً مصّمـم می شـوند کـه خطـِر فـداکارِی نهایـی را بپذیرنـد. 
در اجـرای چنـان تصمیمـی، آنـان دسـت بـه اسـتفاده از حـّد نهایِی قـدرتِِ 
نهفتـه در نیـروی روح می برنـد و در اغلـِب مواقـع )اگرچه نه همیشـه( زنده 

می ماننـد تـا قّصـه ی آن را تعریـف کنند.
دوسـت من - دیوید هارتسـوگ - در حال حاضر یک فّعاِل شناخته شده ی 
عرصـه ی صلـح اسـت. زمانـی را در نظـر بگیریـد کـه او یـک نوجـوان ۱5 
سـاله ی سفید پوسـت بـود و در تحّصـِن ناهارخوری ها در ویرجینیـا به منظوِر 

1. satyagrahi
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شکسـتِن تبعیـِض نژادی، پشـِت پیشـخان نشسـته بـود. بعد از گذشـِت یک 
روز و نیـم بـدون ِسـرِو غـذا، ناگهان مرد سفید پوسـتی که خونـش به جوش 
آمده بود چارپایه ی او را کشـید، چاقوی بزرگی را روی سـینه ی او گذاشـت 
و تهدید کنـان بـر سـرش فریـاد کشـید کـه: "ُخـب، آقای عاشـِق کاکاسـیاها، 
یـک دقیقـه وقـت داری گـورت رو گـم کنـی قبـل از این کـه اینو تـو قلبت 
فـرو کنـم." دیویـد آرامـش خود را حفـظ کرد )او سـاعت هایی متمـادی بود 
کـه داشـت نیایـِش ربّانـی را نـزد خود زمزمـه می کـرد.(. با وجـود نفرتی که 
از نـگاه آن مـرد می باریـد، سـعی کـرد بـه چشـمان او نـگاه کنـد و در همان 
حـال گفـت: "بـرادر، آن چـه را که فکـر می کنی باید انجـام دهی، انجـام بده؛ 
مـن هـم سـعی می کنـم جـدای از هر آن چـه کنـی، دوسـتت داشـته باشـم." 
بعـد از لحظاتـی چنـد، چاقو شـروع بـه لرزیدن کرد. سـپس آن مرد دسـتش 
را به آرامـی پاییـن آورد و از ناهارخـوری بیـرون رفـت. بعضـی از شـاهدان 

متوجـه شـدند کـه هنگاِم خروج، اشـک در چشـمانش حلقـه زده بود.
بـه یـاد داشـته باشـید میلیون ها سـربازی کـه به جبهه هـای نبـرد می روند 
کامـاًل آماده انـد کـه جان شـان را بـه خطـر بیاندازنـد، آن هم به خاطـِر دالیلی 
مشـکوک و غیر قابـِل اعتمـاد. آیـا مـا ]بـا دالیلـی انسـانی و بـدون انگیـزه ی 
آسـیب  رسـانی بـه هیچ کـس دیگـر[ نبایـد دسـِت کم تـا ایـن انـدازه آمـاده 
باشـیم؟ شـجاعِت مـا از تـواِن ایجاد تغییری بسـیار بیـش از نیروهای مسـّلح 
برخـوردار اسـت. این از آن جا ناشـی می شـود که شـخصی بی سـالح حاضر 
می شـود خـود را در معـرِض خطـِر آسـیب قـرار دهـد، امـا بـه کسـی دیگر 
آسـیب وارد نکنـد. ایـن را بعضـً "قـدرِت پذیـرِش آسـیب"۱  می خواننـد. 

1. power of vulnerability
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همان طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد، در قیـاس بـا نبردهـای مسـّلحانه، افـراِد 
به مراتـب کم تـری طـِی عملیـاِت فّعاِل خشـونت پرهیزانه کشـته می شـوند. با 
ایـن وجـود، مـا نمی توانیـم در منازعـاِت شـدید، به طـور کّلـی از ایـن خطر 
اجتنـاب کنیـم. این دلیِل بسـیار خوبی اسـت برای آن که خشـونت پرهیزی را 
در همـان مراحـِل ابتدایی تـِر منازعـه بـه کار بگیریـم، البته اگـر چنین چیزی 

اصـاًل مقدور باشـد!
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 بخش چهارم

به کار گیرِی نیروی خشونت پرهیز

شـیوه های خاّلقانه ی بی شـماری برای بـه کار گرفتِن نیروی خشـونت پرهیز 
وجـود دارد. همـه ی ایـن شـیوه ها ریشـه در ایـن اصل دارنـد که: مـا نباید به 
زیـاِن بهـروزِی حقیقـِی هیچ کـس اقدامـی کنیـم و اصـاًل نیازی هم بـه چنین 
کاری نداریـم. نیازهـای حقیقـِی مـا، ] ایـن "ما" شـامِل حریف هم می شـود[ 
هرگـز بـا یکدیگـر در تعارض نیسـتند. بـا این وجـود، برخی شـیوه ها که در 
ایـن راسـتا بهتریـن کاربـری را دارنـد ممکن اسـت بدیهـی به نظـر نیایند. به 
عنـواِن مثـال، فهمیده ایـم کـه وسـیله ی درسـت همـواره بایسـتی متناسـب و 
بـه فراخـوِر احـوال باشـد؛ یعنی مـا بایـد در هماوردی بـا خشـونت، نیروِی 
خشـونت پرهیِز هم تـرازی را رویـاروی آن قـرار دهیـم کـه در خـوِر موقعیت 
باشـد. وسـیله ی درسـت، هنـر مصالحـه را نیـز شـامل می شـود. ایـن هنـر 
مسـتلزِم درِک آن اسـت کـه کـدام اصـول قابـِل مذاکره انـد و کـدام غیر قابـِل 
مذاکره انـد. نهایتـً، بایـد اهدافـی روشـن در ذهـن داشـته باشـیم و بدانیم که 
چگونـه قصـِد بـرآورده کـردِن آن هـا را داریـم. بـه یـاد داشـتِن ایـن قواعد، 
مـآاًل کمـک می کند تـا اطمینـان حاصل کنیـم که جنبـِش خشـونت پرهیزمان 
را از همـان خشـِت اول راسـت پـی نهـاده و آن را به درسـتی سـاخته و بـاال 

آورده ایم.
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اصِل رعایِت تناسب1 

نیـروی اجتماعـِی خشـونت پرهیزی بایسـتی به تناسـِب میـزاِن تخاصمـی 
کـه بـا آن مواجـه اسـت اِعمال شـود. از ایـن رو، برای آن کـه از تمـاِم مزایای 
قـدرِت "وسـیله ی درسـت" برخـوردار شـویم، نیـاز داریـم کـه بدانیـم در 
کدام یـک از آن 3 مرحلـه از یـک منازعـه ی معّیـن قـرار داریـم. واکنِش بیش 
از حـّد در مرحلـه ی آغازیـِن یک منازعـه، مثاًل اعتصاِب غذا کـردن )که یکی 
از شـدیدترین اقدامـات در سـاتیاگراها اسـت( پیـش از آن که بـه حریف مان 
فرصتـی بـرای اقنـاع بدهیـم، می توانـد پاسـخی ناکارآمـد باشـد؛ بـه همـان 
انـدازه کـه عکِس این امـر می تواند چنان باشـد، مثـاًل ادامـه دادِن اعتراضات 
وقتـی قضیـه از نقطـه ای کـه اعتراضـات می توانسـتند اثـِر مطلـوب بگذارند 

باشد. گذشـته 
این کـه منازعه هـا می تواننـد شـّدت بگیرنـد تجربـه ای بسـیار فراگیـر و 
متعـارف شـده اسـت. امـا بخـِش دیگـری از قضیـه کـه اغلـب تشـخیصش 
بگیـرد.  شـّدت  می توانـد  هـم  خشـونت پرهیزی  کـه  اسـت  آن  نمی دهیـم 
همان طـور کـه کینگ در سـخنرانی خود در بـاب صلح در کریسـمس ۱967 
گفـت: ]خطـاب بـه حریفـان[ "در مواجهه بـا توانایِی شـما در تحمیـِل رنج، 
مـا از طریـِق توانایی مـان در تحّمـِل رنـج اسـت کـه با شـما برابـری خواهیم 
کـرد." انـدازه ی نیـروی روح بایـد بـا انـدازه ی نیـروی تهدیـد )یـا همـان 
انسـانّیت زدایی( هم خـوان باشـد. بـه عنـوان نمونـه، در آسـتانه ی مهّیا شـدِن 
دولت هـای ائتالف گـر برای شـروع جنگ عـراق در مـارس 2۰۰3، میلیون ها 
َتـن از مـردِم سراسـِر جهـان در اعتـراِض شـدید بـه ایـن امـر بـه خیابان هـا 

1. proportionality
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ریختنـد. وقتـی رییس جمهـور جـورج دبلیـو. بوش بـا بی قیـدی معترضان را 
"گـروهِ جلـب توجه کننده" نامید و کنارشـان گذاشـت، در عمل نشـان داد که 
تضـاد بـه مرحله ی 2 رسـیده اسـت: ]یعنی[ موقِع اجرای سـاتیاگراها اسـت.
قضیـه ایـن نیسـت کـه اعتراضـات، دادخواسـت ها و طومارها خطـا بوده 
باشـند. مـا مطمئنـً بایسـتی گفتگوهـای مبتنـی بـر ُحسـِن نّیـت را در پیـش 
بگیریم، حتی اگر شـک داشـته باشـیم که حریف مان به آن پاسـخ خواهد داد. 
ایـن امـر مشـروعّیِت کارزار مـا را بیش تـر می کنـد، و اگر زمانی الزم بشـود، 
مـا را در موقعیـِت قوی تـری بـرای مقاومـت قـرار می دهـد؛ در عیـن این که 
]برخـالِف انسـانّیت زدایِی ناشـی از عملکـرِد خطای حریف،[ بـه مقادیری از 
انسانی سـازِی مجـّدد1 میـدان می دهـد که حاصـِل آن در بلند مّدت مشـخص 
می شـود. امـا بـا وجـوِد همـه ی این هـا، وقتـی روشـن اسـت کـه حریف مان 
گوشـش بدهـکار نیسـت، باید بـرای اّتخـاذ اقداماتی قاطـع نیز آماده باشـیم.

هنر مصالحه2 
در هـر کاری، از راه انـدازِی یـک کسـب و کار گرفتـه تا برنامه ریـزی برای 
اقتصـاِد یـک کشـور، مهـم اسـت کـه بیـن اهـداف و راهبردهـا تمایـز قائـل 
شـویم.  ایـن امـر در سـاتیاگراها به طـوِر ویـژه ای تعیین کننـده اسـت چرا کـه 
ضمـِن آن، می خواهیـم قابلیـِت مصالحـه را تـا حـّد ممکـن حفـظ کنیـم. 
بنا بر ایـن، بایـد اصـوِل بنیادینی را شناسـایی کنیـم که به هیچ دلیلـی نمی توان 
آن هـا را قربانـی کـرد )نظیـر حقیقت، کرامـِت انسـان و آزادی( و این ها را از 

1. Rehumanization

2. Compromise
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قضایایـی کـه قابـل مذاکره انـد متمایـز کنیـم )نظیـِر ایـن که چه کسـی وجهه 
و اعتبـاِر چـه کاری را نصیـِب خـود می سـازد(. موقعـی که می فهمیم نسـبت 
بـه انجـاِم توافـق بی میل هسـتیم، اغلب بدین سـبب اسـت که گرفتـاِر نمادها 
شـده ایم؛ نمادهایـی از قبیـِل راهپیمایـی از مکانـی دلبخواهی بـه مکانی دیگر 
یـا نوارهایـی بـه رنگـی خاص. ایـن درگیـِر نمادها شـدن می توانـد موقعیتی 
را کـه در شـرایطی غیـر از ایـن قابـِل مدیریـت بـود تبدیـل به نبردی بر سـِر 

قـدرت سـازد؛ حـال یا علیـه حریف مـان و یـا دروِن مراتـِب خودمان.
بـه عنـواِن نمونه، در طـی تظاهراتی مربوط به جنبِش "اِشـغال" در فیالدلفیا 
در 2۰۱۱، نماینـدگاِن کلیسـاهای معتبـر سیاه پوسـتاِن شـهر کـه می خواسـتند 
بـه جنبـش بپیوندنـد، با معترضـان وارد گفتگو شـدند و تنها درخواست شـان 
ایـن بـود کـه معترضـان از به کار بردِن شـعارها یـا َاعماِل زننـده ی خاصی در 
عرصـه ی عمومـی پرهیز کنند. متأسـفانه معترضـان از انجاِم ایـن توافق امتناع 
کردنـد. آنـان یـک "تاکتیک" - یـا در حقیقت فقط تمایلی شـخصی به لعن و 
دشـنام در عرصـه ی عمومـی - را بـا هدِف کّلی شـان دایـر بر تأمیـِن عدالِت 
اقتصـادی خلـط کردنـد، و مصّرانـه بـه چیزی چسـبیدند که می بایسـت قابِل 
مذاکـره می بـود، و بدین ترتیـب در به دسـت آوردِن متحدانی بالقـّوه قدرتمند 

برای جنبـِش خود شکسـت خوردند.
مسـتقل از این کـه طـرِف مقابـل بخواهـد چه طـور فکـر کنـد، مـا بایـد 
پیوسـته بـه خـود یـادآوری کنیـم کـه درگیـِر نبـردی بر سـِر قدرت نیسـتیم، 
بلکـه در جریـاِن یـک فرآینـِد یادگیـری هسـتیم کـه ظرفیـِت بهره مند سـازِی 
همـگان را دارد. هـدِف نهایـِی مـا، اگـر اصاًل مقدور باشـد، بازسـازِی روابِط 
انسـانی اسـت. در حقیقـت، منازعـه ای در کار نیسـت بلکـه فقـط نیازهایـی 
مشـترک در کارنـد. مهم تـر از همـه، به یـاد داشـتِن ایـن نکتـه ی آخـر بـه ما 
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کمـک خواهـد کـرد کـه اولویت بنـدِی امـور را لحـاظ کنیـم و حواس مـان 
را بـر آن آرمان هـا و اهدافـی متمرکـز کنیـم کـه بـرای همـه ی گروه هـا جزء 

شـوند. محسـوب  مهم ترین هـا 
در این بـاره یکـی از پروژه هـای دنیلو ُدلچی۱، کنش گِر برجسـته ی ایتالیایی 
را بـه عنـواِن نمونـه مـی آورم. ُدلچـی پیش تـر در میـالن معمار )آرشـیتکت( 
بـود، امـا از حرفـه ی نان و آب دارش دسـت کشـید تا بـه نفِع فقرا در سیسـیل 
وارد عمـل شـود. نخسـتین پـروژه ی او، درسـت برخـالِف تمایـِل مافیـای 
سیسـیلی، سـاخِت سـّدی در نزدیکـی دهکـده ی جاّتو2 بـود. علی رغـِم تمام 
مخالفت هـا و چـوب الی چـرخ گذاشـتن ها، ُدلچی موفق شـد. وقتی یکی از 
اعضـای مافیـا او را دیـد و در عیـِن اکراه از پذیرش تسـلیم گفـت که: "ُخب، 
دنیلـو، تـو بردی. حـاال همه ی آب در اختیار توسـت،" ُدلچی پاسـخ داد، "نه، 

مـا بردیـم. آب متعلـق بـه شـما و خانواده های شـما هم خواهـد بود."
منطبـق بـر همیـن نگـرش، گانـدی سـعی بـر مراعـاِت قاعـده ای می کرد 
کـه آن را اصـِل "عـدِم ایجـاِد درِدسـر"3 می نامیـد. مطابـِق ایـن قاعـده، وقتی 
حریـِف شـما گرفتار و پریشـان۴ اسـت، شـما ]از فشـار آوردن چشم پوشـی 
می کنیـد و[ عقـب می کشـید. هیـأت حاکمـه ی آفریقـای جنوبـی در ۱9۱3 
به واسـطه ی اعتصـاب راه آهـن در چنیـن موقعیتی بـود. ارائـه ی غیرمنتظره ی 
ایـن مالحظـه ی مشـترک توسـط گانـدی، اثـر تکان دهنـده ای بـر روابطش با 

1. Danilo Dolci

2. Jatto

3. non-embarrassment

4. preoccupied
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هیـأت حاکمـه گذاشـت، و تمایـِل او بـه مصالحـه به این سـبک احتمـااًل در 
موفقیـِت سـاتیاگراهایی راهگشـا شـد که برای احقـاِق حقوق هندیـان در آن 
منطقـه به مـّدت 8 سـال ادامه اش مـی داد. او که همـواره از تجربه هایش درس 
می گرفـت، تقریبـً 3۰ سـال بعـد وقتـی بریتانیایی هـا گرفتـار جنـگ جهانـی 
دوم بودنـد نیـز همین گونـه رفتـار کـرد؛ کـه بـاز هـم به اثـراِت بسـیار مثبتی 

شد. منجر 

هدفی که می خواهیمش به راستی چیست؟

گانـدی تـا بـدان حـّد در هنـر مصالحـه اسـتاد شـد کـه مردمـاِن خودش 
اغلـب نگـران بودنـد کـه او دارد همـه ی آن چـه اندوختـه شـده را ارزانـی 
مـی دارد. آنـان در نمی یافتند که تمایـِل او به واگذارِی همـه ی چیزهای دیگر، 
همـان چیـزی بـود که بـه آنان کمـک می کرد تا بـه مقصود اصلی شـان )یعنی 
اسـتقالِل هنـد( دسـت یابنـد. نیـز در نمی یافتنـد کـه او صرفً داشـت اهداِف 
کّلـی را از راهبردهـای فـوری ُجـدا می کـرد. به عنـوان مثـال، او در ۱925 از 
زندانـی طوالنی مـدت آزاد شـد، و متأسـفانه فـوراّ دریافـت که حـزب او در 
طـی دوره ی غیبتـش دچار شـکافی جّدی شـده اسـت. گروهی کـه با موضع 
او در مسـأله ای مهـم مخالـف بودنـد حـاال زمـاِم امور را در دسـت داشـتند. 
از آن جا یی کـه آنـان بـه روشـی منصفانـه برنـده شـده بودند، گاندی تالشـی 
بـرای سـّد کـردِن راه آنـان نکـرد. در عـوض، او مرحلـه بـه مرحله امـور را 
تحویل شـان داد و تمـام حواسـش را متمرکـز بـر هدفـی کـرد کـه همگی در 

آن اشـتراک داشـتند: تـالش به همـراهِ یکدیگـر بـرای اسـتقالل هند.
بسـیاری کـه ایـن منطـق را درک نمی کردنـد، ایـن حرکـِت او را "تسـلیِم 
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پاتنـا"۱ لقـب دادنـد. ]پاتنـا، مرکـز ایالت بیهـار هند اسـت.[ اما این "تسـلیم" 
تأثیـِر غریبـی داشـت کـه از توجـِه منشـِی او - پیاره لعـل - بـه دور نمانـد: 
نیازمنـدش  بیش تـر  آنـان  می کـرد،  محـو  بیش تـر  را  خـودش  او  "هر قـدر 
می شـدند و وزن و تأثیرگـذاری اش در مجامع شـان بیش تـر می شـد. انـکاِر 
نفـس و فـداکارِی تمام عیـارش بـه او قدرتی مـی داد که هیچ جایگاهِ رسـمی 

در ]حـزب[ کنگـره یـا بیـرون از آن نمی توانسـت بدهـد."]2۱[
مـا بایـد این را با رخدادی در لهسـتاِن دهه ی ۱98۰ مقایسـه کنیم، هنگامی 
کـه جنبـش همبسـتگی داشـت ریشـه می دوانـد و طرفـداران بیش تـری پیدا 
می کـرد. رهبر جنبش "همبسـتگی"، لِخ والِسـا2، در حیِن امضـای توافق نامه ی 
مهّمـی بـا حاکمیـت بـود کـه یکـی از همکارانـش شـتابان وارد شـد و به او 
گفـت کـه مـورِد جدیـدی را به توافـق اضافـه کنـد: عفـو اعتصاب کنندگانی 
کـه در اعتراضـاِت قبلـی بازداشـت شـده بودنـد. والِسـا پذیرفـت کـه چنین 
شـرطی را بـه شـروط مصالحـه بیفزایـد، اّمـا در پـِی آن، حکومـت بی درنگ 
از توافـق خـارج شـد. بدین ترتیـب جنبـش مردم لهسـتان چند سـاِل سـخِت 

دیگر بـه طـول انجامید.
بنا بر ایـن، مسـّلمً توانایـِی مـا بـرای مصالحـه، بـه طرح ریـزی و تدویـِن 
اهدافـی معّیـن و وفـادار بـودن بـه آن هـا بسـتگی دارد. در انتخـاِب چنـان 

هدف هایـی، رهنمودهـای ذیـل بایسـتی بـه خاطـر سـپرده شـوند:

● هـدف بایسـتی بـه سـعادِت همـه ی گروه هـا بیافزایـد و همـواره مقـدور 

1. Patna surrender

2. Lech Walesa
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اسـت کـه چنیـن پیامـدی شناسـایی شـود. به یاد داشـته باشـید که بازداشـتِن 
یـک سـتم کار از سـتم کاری اش، به همان انـدازه برای سـعادِت او مو ضوعیت 

دارد کـه برای سـعادِت خـوِد ما.

● هـدف هرگـز نبایـد سـطحی یـا سـخیف یا فقـط در جهـِت تأمیـِن منافِع 
باشد. شـخصی 

● مطالبـات بایسـتی ملموس، قابـِل پیگیری و واقع بینانه باشـند ]نه نمادین[؛ 
فقـط در مواقعی نادر بایسـتی خواسـته هایی نمادین طرح کرد.

● اضافـه کـردن خواسـته هایی جدیـد بـه فهرسـِت اهـداف در زمانـی کـه 
کارزاِر مـا میزانـی از کشـش را پیـدا کـرده، اگر چـه وسوسـه انگیز اسـت، اما 
ایـن امـر تعامل مـان بـا حریـف را از مذاکره بـه بازِی قـدرت تغییـر می دهد. 
ایـن قاعـده گاهـی اوقـات بـا عنـواِن "موضـوِع جدیـد ممنـوع!"۱ خوانـده 

می شـود.

از همان خشِت اول درست بنایش کنیم:
راِز "برنامه ی سازنده"

ویـران  فقـط  خشـونت پرهیز  مقاومت هـای  انـواِع  تمـام  نهایـِی  هـدِف 
کـردِن یـک نظـاِم جابرانـه نیسـت بلکـه هدف اصلـی، تبدیـِل آن بـه نظامی 
رضایت بخش تـر اسـت. همچـون گذشـته، ایـن امـر دوبـاره در عیـن حـال 

1. no fresh issue
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هـم اسـتراتژیک اسـت و هـم مسـأله ای مربـوط به اصـول: هیچ چیـز بیش از 
برسـاختِن یـک نظاِم مطلـوب، به از رسـمّیت انداختِن یک رژیـِم به درد نخور 
کمـک نمی کنـد. بـرای رفع وابسـتگی و سـتم، هیچ چیـز به آن انـدازه مؤثر و 

قدرتمنـد نیسـت کـه جامعـه اوضاع خـود را بهبـود و ارتقـا دهد.
خوانـده  سـازنده"  "برنامـه ی  عمومـً  خشـونت پرهیزی  جنبـه ی  ایـن 
می شـود. یـک برنامـه ی سـازنده در بلند مـدت نقـش چسـبی را ایفـا می کند 
کـه جنبش هـا را کنـار یکدیگر نـگاه می دارد. مواجهـه با برخی مظالِم شـدید 
ممکـن اسـت موجـِب َفـَوراِن انـرژِی خودانگیختـه ای ]در جامعـه[ شـود. 
برنامـه ی سـازنده بـا تکیـه بـر ایـن انـرژِی خودجـوش بنـا می شـود، و مانِع 
پراکنـده و محـو شـدِن انـرژِی مذکـور در زمانی می شـود که نیروهـای جابر 
بـه ]مهـار[ آن می پردازنـد یـا جنبـش بـا سـرکوب و مخالفـِت غیرمنتظـره 
مواجـه می شـود. این هـا مزایایـی راهبـردی بـرای برنامه ی سـازنده هسـتند.  
ایـن مزایـا بـر این امِر مسـّلم تکیه دارنـد که خشـونت پرهیزی ذاتً بـه عنواِن 
یـک نیـروی مثبـت و سـازنده همان طـور کـه کینـگ گفتـه اسـت بیش تـر 
مناسـِب "همـکاری بـا خیـر" اسـت تا "عـدِم همـکاری با شـّر"؛ اگر چـه این 

آخـری هم جایـگاهِ درخـوِر خـود را دارد.
مزّیت هـای راهبـردِی دیگـری نیز از این اصل حاصل می شـود. بـه عنواِن 
مثـال، کار کـردن با هـم برای دسـت یابی به یک هـدِف عالی، پیونـدی مؤثر و 
پایـدار بیـن افـراد به وجـود مـی آورد.]22[ از سـوی دیگر، گروهـی از مردم 
ممکـن اسـت حّتـی از ایسـتادگِی خشـونت پرهیز در برابـِر صاحبـاِن اقتـداِر 
مسـتقّر نیـز هراسـان باشـند. کاِر سـازنده می توانـد این گـروه از مـردم را نیز 
مجـددًا قـّوت قلـب دهد و برای مشـارکت در کنش، خاطر جمع شـان سـازد. 
کاِر سـازنده می توانـد بـدوِن تحریـِک واکنشـی کـه اقدامـاِت مقابله جویانـه 



   59مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز  58   مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز

بر می انگیزنـد، بنیادهـای یـک نظـاِم سـرکوب گر را ُسسـت کنـد. مهم تـر از 
همـه آن کـه، برنامـه ی سـازنده ای کـه به خوبی پـرورده و توسـعه یافته باشـد، 
پیـش از آن کـه جامعـه ی ]سیاسـِی[ قدیمی فروبپاشـد، زیر سـاخت های الزم 
بـرای جامعـه ای جدیـد را ]پیشـاپیش[ پدیـد مـی آورد. ایـن امـر مانـِع بروِز 
خـأ قـدرت در شـرایِط گـذار می شـود. بـروز خأ قـدرت در شـرایط گذار 
از آن جهـت خطرنـاک اسـت که غالبً بـا هجمه ی عوامِل سـرکوب گِر جدید 

بـه دروِن آن پر می شـود.
بایسـتی  سـازنده  برنامه هـای  قیام گونـه،  منازعـاِت  در  حتـی  بنابرایـن، 
جایگاهـی ویـژه داشـته باشـند. تاریخ نویسـان و کنش گـران به نحوی مشـابِه 
یکدیگـر اغلـب از این جنبه ی طبیعی و بسـیار مؤثِر خشـونت پرهیزی غفلت 
می کننـد؛ چرا کـه شـور انگیز، چشـمگیر و نمایشـی نیسـت. )اگر چـه این امر 

دسـت کم در میـان برخـی کنش گـران دارد شـروع بـه تغییـر می کنـد.(
ایـن گانـدی بـود که نـام "برنامـه ی سـازنده" را بـرای این قاعـده انتخاب 
کـرد. مسـتدام ترین مبـارزه ی خشـونت پرهیزی کـه تا کنـون شـناخته شـده، 
یعنـی مبـارزه ی طوالنـِی او در آفریقـای جنوبـی و هنـد، الگویـی از حیـث 
جهـات  از  البتـه  کـه  )همان طـور  مـی رود  شـمار  بـه  سـازنده  برنامه هـای 
عدیـده ی دیگـری نیـز الگوسـت(. گانـدی بـا تأکیـد بـر کاِر سـازنده دروِن 
جوامـع محّلـی، ماهیِت ذاتً مثبت و سـازنده ی خشـونت پرهیزی را ]ابتدا[ به 
عنـواِن مکّملـی بـر اقدامـاِت مقابله جویانـه و در نهایت به عنـواِن لبه ی حمله 
و پیشـرِو رویارویـی بـه کار گرفـت. اگر چـه مـا تمایـل داریـم کـه حکایـِت 
سـاتیاگراها در هنـد را معـادِل رویارویی هـای نهایـِی پرشـور و دراماتیـک از 
قبیـِل "سـاتیاگراهای نمک" یـا جنبش "هند را َتـرک کنیـد" بیانگاریم، گاندی 
زمانـی بـرای یکی از دوسـتانش توضیح داد که "سیاسـِت حقیقـِی من، تالِش 
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اسـت."]23[ سازنده 
خشـونت پرهیزِی مقابله جویانـه، یـا آن چـه که مـن دوسـت دارم "برنامه ی 
انسـدادی"۱ بخوانمـش، می توانـد بسـیار اثرگـذار باشـد؛ در واقـع، به نحـو 
شـگفت انگیزی چنیـن اسـت. اما ایـن نوع برنامـه نیازمنِد آن اسـت که رانه ی 
حرکـت2  و همبسـتگِی گـروه را تـا زمانی که فرصتی مقتضی فرابرسـد حفظ 
کنیـم. ایـن امـر همچنیـن نیازمنـِد آن اسـت کـه مـا بـدون آن کـه تخاصمـی 
غیرضـروری یـا زیـاده از حـّد از سـوی حریفان مـان را برانگیزیـم بـه پیـش 
برویـم؛ و نیـز نیازمنـِد آن اسـت که مـا تعّهـِد بنیادین مان به بهـروزِی همگان 
را نشـان دهیـم، به نحـوی کـه کم ترین میـزاِن ممکـِن تلخی و ناخوشـایندی 
د. هیچ کـداِم این هـا همیشـه آسـان نیسـت. دسـِت آخر،  از مـا بـر جـای مانـَ
ستم پیشـگی بـر مبنـای ایـن فـرِض کاذب عمـل می کنـد کـه ستم کشـان، 
ناتـوان و نیازمنـِد تکّفل هسـتند؛ امـا خشـونت پرهیزِی مقابله جویانه همیشـه 
نمی توانـد بـه رفـِع ایـن فـرِض کاذب کمـک کنـد تـا بتوانیـم خودمـان، 
مردم مـان و باالخـره ستم پیشـگان را قانـع کنیـم که مـا قادریم بـر خود حکم 

برانیـم و امـوِر خـود را اداره کنیم.
ابتـکاری و  در اغلـِب مواقـع، عـالِج چنیـن معضالتـی در پروژه هایـی 
خط مشـِی  مثـال،  بـرای  می شـود.  یافـت  ملمـوس  و  پایـدار  خط دهنـده، 
اسـرائیلی از ۱9۴8 به صورتـی حساب شـده و عمـدی از شـکل گیرِی قـّوه ی 
ابتـکاِر بومـِی فلسـطینیان در راسـتای توسـعه و آبادانی ممانعت کرده اسـت، 
بـدان منظـور که وابسـته و مّتکی به اسـرائیل بارشـان بیاورد.]2۴[ این اسـت 

1. obs tructive program

2. momentum
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دلیـِل آن کـه چـرا مـردم در طـی انتفاضـه ی اوِل فلسـطینیان، خدماتـی نظیِر 
مـدارس "غیررسـمی"، بازارهـای معاملـه ی پایاپای )تهاتری( و بسـیاری امور 
دیگـر را بـرای یکدیگـر فراهـم می کردنـد. این هـا حمایتـی حیاتی بـرای آن 
قیـام بـود و البته نشـان گِر بطـالِن آن فرض دربـاره ی ناتوانـی از خودگردانی 
و نیـاز بـه تحت الحمایگـی. بـر همین منـوال، یکـی از نخسـتین کارزارهایی 
کـه ُدلچـی بـا دهقاناِن سیسـیلی بـه انجـام رسـاند، برنامه ای سـازنده بـود با 
عنـواِن "اعتصـاب در جهـت معکـوس"۱. روسـتاییان بدون دریافت دسـتمزد 
]به صورتـی داوطلبانـه[ شـروع بـه سـاختِن جـاده ای بـرای خودشـان کردند 
کـه دیوان سـاالرِی دولتـی نه تنهـا آن را بـه تعویـق انداخته بود بلکـه در عمل 
بـا آن مخالفـت می کـرد. پلیـس به سـرعت بـرای متوقـف کـردِن کار حاضـر 
شـد و ُدلچـی و دیگـران را بازداشـت کـرد. بـا این وجـود، با گذشـِت زمان 
باالخـره جـاده سـاخته شـد و مـردم دریافتنـد کـه بـه چـه ترتیـب می توانند 

توسـعه و آبادانـِی جوامـِع محّلی شـان را در دسـتان خـود بگیرند.
نمونـه ی سیسـیلی ها جنبـه ی دیگـری از برنامه های سـازنده را بـه نمایش 
می گـذارد: بیش تـِر اوقـات آن چـه موجـب جلـِب سـرکوب می شـود، خـوِد 
همـان موفقیـِت چنیـن برنامه هایـی اسـت. حریـف ممکـن اسـت قـدرت 
انقالبـی و دگرگون سـاز چنیـن ابتـکاِر عمل هایـی از سـوی جامعـه را دریابد 
و دسـت بـه هـر کاِر ممکنـی بزنـد تـا آن هـا را تضعیـف کنـد. ]و بسـیار 
طبیعـی اسـت اگـر خواننـده ی ایرانی بـا خواندِن این سـطور به یاِد سـرکوِب 
"جمعیـِت امـام علـی" بیفتد و دسـتگیری و زندانی کـردِن مدیرانـش و نهایتً 
صـدوِر حکـِم انحاللـش- م.[  حریـف شـاید برای حملـه به ایـن برنامه ها و 

1. s trike in reverse
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مشـارکت کنندگان در آن هـا بهانـهی کم تـری داشـته باشـد امـا ممکن اسـت 
متوجـِه ضـرورِت فـراوان ِ سـرکوِب آن گـردد. بنا بر ایـن وقتی کـه برنامه هـای 
سـازنده مان بـا چنیـن حمالتـی مواجـه می شـوند، نبایـد شـگفت زده یا حتی 
ر شـویم. ایـن طبیعِت سـاتیاگراها اسـت، خواه از نوِع سـازنده  آزرده و مکـدَّ
باشـد یـا از نـوِع انسـدادی )اعتراضـی(، کـه موجِب بیرون کشـیدِن پاسـخی 
می شـود تـا خشـونِت مکتـوم و پشـِت پـرده در یـک نظـاِم نا حـق را عیـان 
سـازد. چنـان هجمه هایـی اگر چـه کـه تأسـف انگیزند، می توانند ایـن را برای 
ناظـران )و حتـی بـرای خـود سـتمگران( آشـکار کنند کـه آن چه سـتمگران 

انجـام می دهنـد بر حـّق نیسـت.
در وضـع ایـده آل، یـک کارزار خشـونت پرهیز کار را بـا توانمندسـازی 
فـردی شـروع می کنـد، در گام بعـدی به دنبـاِل امکان های سـازنده در جامعه 
می گـردد و در نهایـت اگـر الزم شـود، از موضـع قـدرت بـه مقابله جویی از 
طریـق نیروهـای انسـدادگر روی مـی آورد. ایـن قابلیت وجـود دارد که عین 
همیـن قواعـد توسـط افـراد در موقعیت های بی شـماری به کار گرفته شـود.
جالـب این کـه جنبش هـای "اِشـغال" در ایـاالت متحـده کـه در سـپتامبر 
2۰۱۱ در قالـِب اعتراضـات آغـاز شـدند بعـد از آن که آن اعتراضات توسـط 
پلیـس متفـّرق و متوّقـف شـد از طریـق اّتخـاِذ اقدامـات سـازنده ی بسـیار 
خاّلقانـه دوبـاره راه افتادنـد. برای مثـال در اواخر 2۰۱2، "َسـندی را اشـغال 
کنیـد" و "ُاکالهمـا را اشـغال کنیـد" کمک هـای گسـترده ای بـرای قربانیـاِن 
توفنـد )توفـان شـدید( فراهـم کردنـد - و باید اضافـه کنیم که ایـن کمک ها 
مؤثرتـر از کمک هـای کارگزاری هایـی نظیـر صلیب سـرخ و آژانس مدیریت 
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اضطـراری فـدرال )FEMA(۱ بودند. جنبش "اِشـغال" همچنین یک تعاونِی 
مالـی و نیـز "وام اعتصاب"2  و "جشـن سـالگرد چرخـه ای"3 را پدید آورد که 
وام هـای اشـخاص را به صـورت یک جـا خریده و آن هـا را فسـخ می کرد. به 
عبارتـی دیگـر، وقتـی جلـوی برنامه های انسـدادِی جنبش های اِشـغال گرفته 
شـد، آنان به سـوی برنامه های سـازنده بازگشـتند. ایـن امر برای آن هـا تقریبً 
کاری راحت و طبیعی و مطابق استعدادشـان محسـوب می شـد  چرا که افزون 
بـر اعتراضـات، آنـان از پیش تر اجـزای سـازنده ای نظیر آشـپزخانه های طبخ 

غـذا و سـاز و کاِر تصمیم گیـرِی به شـّدت دموکراتیـک را بر پـا کـرده بودند.
امـروزه در موقعیت هـای کم تـر بحرانـی، پروژه هـای گسـترده ی بی شـمار 
و به وضـوح  غیرمرتبـط بـه هـم )کـه دامنـه ای از کشـاورزِی مـورد حمایـِت 
جوامـِع محّلـی تـا تالش هـای بی اندازه مهـّم برای اصـالح رسـانه ها را در بر 
می گیـرد(، دارنـد بی سـر و صدا سـتوِن خیمـه ی انقـالب بی خشـونت را بر پا 
می کننـد؛ البتـه اگـر مـا اراده کنیـم کـه آن هـا را در قالـِب یک راهبـرد جامع 
و همه جانبـه در هـم ادغـام کنیـم. هم چنیـن گرایـِش رو به رشـدی به سـوی 
"عدالـت ترمیمـی"۴ پدیـد آمده که در حکم پاسـخی اسـت سـازنده بـه نظاِم 
قضایـِی به غایـت نـاکار و انسـانّیت زدای مـا.]25[ جنبشـی مقابله جویانه تـر، 
امـا هنـوز در محدوده هـای مجـاز و قانونـی، جنبـش رو به رشـد بـرای لغـِو 

1. Federal Emergency Management Agency

2. Strike Debt

3. Rolling Jubilee

4. Res torative Jus tice
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الیحـه ای بـا عنـواِن ]غلط انـداِز[ "شـهروندان متحـد"۱  اسـت. "شـهروندان 
متحـد" ره نامـه ی2 دادگاه عالـی ایـاالت متحـده مبنـی بـر ایـن اسـت کـه 
شـرکت ها همـان حقوقـی را دارنـد کـه انسـان ها )و تلویحـً یعنـی انسـان ها 
حقوقـی بیـش از پدیده هایـی انتزاعـی نظیـر شـرکت ها ندارنـد(. پروژه هایی 
علی الخصـوص  می گیرنـد  قـرار  نگرش هایـی  نـوع  چنیـن  برابـِر  در  کـه 
خودشـان را بـه عنـوان مؤلفه هـای فوق العـاده کارآمـِد یـک راهبـرد سـازنده 

مطـرح می کننـد.
نظام هـای ستم پیشـه معمـواًل می توانند دسـت نگه  دارند تا یـک راهپیمایی 
یـا تظاهـرات پایـان یابـد، امـا نمی تواننـد ضمـن تـالش بـرای بهره کشـی از 
مردمـان یـا مدرسـه ای مسـتقّل کـه مشـغول تعلیـم شـهروندان در قالـب و 
گسـتره ای مشـابِه کارگاه های خانگی و روسـتایی اسـت، بقای خود را حفظ 
کنند. ستم پیشـگان اغلب به سـبب سوگیری شـان در راسـتای خشـونت، حتی 
تصـور هـم نمی کننـد کـه اقدامـات سـازنده موجـب ایجـاد خطـری بشـود، 
تـا آن زمـان کـه دیگـر خیلی دیر شـده اسـت. لـرد ارویـن )نایب السـلطنه ی 
هنـد( در َنقِل مشـهوری فخرفروشـانه الف مـی زد که درباره ی سـاتیاگراهای 
نمـک اصـاًل نگـران نیسـت و آن موجب نمی شـود کـه "حتی یک بـار خواب 
راحـت را از دسـت بدهـد"؛ و البتـه بعدهـا بریتانیایی هـا کل امپراتـوری را از 
دسـت دادنـد. در ایـن مـورد - و شـاید فقـط در همین مـورد - بی اّطالعی و 
ناآگاهـِی فراگیـر جهـان دربـاره ی خشـونت پرهیزی، در عمل یـک مزّیت از 

آب در آمـد!3  

1. Citizens United

2. doctrine
 3. ]اریــکا چنــوِوث کــه نامــش جــزء تحســین کنندگاِن همیــن کتــاب در پشــِت جلــِد آن
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در یـک جهـاِن مطلـوب و ایـده آل، تغییـرات انقالبـی می تواننـد از طریق 
برنامه هـای سـازنده به تنهایـی محقَّـق شـوند؛ حتـی ممکـن اسـت بـه تهدید 
از طریـق سـاتیاگراها ]ی انسـدادی[ هـم نیـازی نباشـد. البتـه جهـان امـروز 
بسـیار از جهـاِن مطلـوب و ایـده آل فاصلـه دارد. جهـان آکنده اسـت از ظلم 
و اسـتثمار، و آکنده اسـت از خشـونت سـاختاری و فیزیکی در شـکل هایی 
فـراوان و متنـوع. در چنیـن دنیایـی، ضابطه ی مطلـوب برای به دسـت آوردِن 
آزادی عبـارت اسـت از کاهـش درگیری هـای درونـی تـا جـای ممکـن از 

ــاب( نوشــته ــن کت ــه ای کــه در تابســتان 2۰2۰ )یعنــی 6 ســال پــس از انتشــاِر ای  آمــده، در مقال
 از هشــیارِی بیــش از پیــِش حکومت هــا در این بــاره ســخن می گویــد. او هشــدار می دهــد
ــِت کم ــی را دس ــای اجتماع ــدًا جنبش ه ــر اب ــیار، دیگ ــای هش ــروزه حکومت ه ــً ام ــه اتفاق  ک
ــه ــد ک ــاره می کن ــه ای اش ــای زیرکان ــه تکنیک ه ــد. او ب ــت نمی کنن ــا غفل ــد و از آن ه  نمی گیرن
ــن ــد و از همی ــه کار می گیرن ــد و ب ــی آموخته ان ــای اجتماع ــا جنبش ه ــه ب ــا در مواجه  حکومت ه
ــال ــران، ونزوئ ــه، ای ــالروس، ترکی ــه حکومت هــای کشــورهایی چــون روســیه، ب ــت اســت ک  باب
 و ســوریه، توانایــِی خاصــی در پــس زدِن چالش هــای مردمــی یافته انــد. حکومت هــا بــرای
 شــناخت جنبش هــا، اندیشــکده های عدیــده تأســیس می کننــد - کتــاِب کالســیِک جیــن شــارپ
ــه و ــادق ترجم ــام ص ــگاهِ ام ــاراِت دانش ــونت پرهیز" را انتش ــارزه ی خش ــِت مب ــاره ی "سیاس  درب
ــروزه ــن رو، ام ــند - از ای ــی آن را بشناس ــاالِن مدن ــیاری از فع ــه بس ــش از آن ک ــرد پی ــر ک  منتش
 قضیــه بــه آن ســادگی ها نیســت کــه در نیمــه ی اوِل قــرِن بیســتم بــود. مقالــه ی اریــکا چنــوِوث
 بــا عنــواِن "آینــده ی مقاومــِت خشــونت پرهیز" را آیدیــن رشــیدی ترجمــه و ماهنامــه ی "اندیشــه
 پویــا" در شــماره ی 68 خــود منتشــر کــرد. مــن نیــز طــی نوشــتاری بــا عنــواِن "اعتراضــاِت مردمــی
ــه کــردم. ــان ۱۴۰۰، خالصــه ای تحلیلــی از آن را ارائ  و دوراِن فاصله گذاری هــای کرونایــی" در آب
ــای ــا از جنبش ه ــِی حکومت ه ــی و ناآگاه ــت و بی اطالع ــه: روی غفل ــم ک ــم کن ــن خت ــه ای  ب

ــاز نکنیــد!  اجتماعــی حســاب ب
 اگر فرصت کردید، خالصه ی تحلیلی مقاله ی مذکور را این جا ببینید:

https://farhadmeysamiwritings.blogspot.com/2022/05/blog-post_8.
html?m=1
در ایـن متـن بـا راهکارهایی آشـنا می شـوید که جنبش هـای اجتماعـی می تواننـد از طریق آن ها 
بـر ترفندهـای حکومتـی غلبـه کننـد. در ایـن راهکارهـا، افزایـش آگاهـی متقابـل جنبش هـا مطرح 

اسـت، نـه دل خوش داشـتن بـه غفلـِت حکومت هـا - مترجم.[
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طریـق برنامه هـای سـازنده، و مجـّزا کـردن و مقابله بـا باقی مـوارد از طریق 
مبـارزه ی خشـونت پرهیز. تا هر جا که مقدور باشـد کنش "سـازنده" را اختیار 
کنیـد و فقـط زمانـی کنش "انسـدادی" )یـا همـان اعتراضی یـا مقابله جویانه( 
را برگزینیـد کـه ضروری باشـد. در این حیـن، همواره اطمینـان حاصل کنید 
کـه رویکـرد شـما تحـت تأثیـر هدفـی درسـت و پـاک شـکل گرفتـه و نیـز 
متعّهـد اسـت بـه اسـتفاده از وسـیله و روش هـای درسـت و پاک. ]یـا همان 

اصـِل هم خوانـِی هدف و وسـیله[.
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 بخش پنجم

دقیق شدن در ژرفای ساتیاگراها

تـا این جـا دیدیـم کـه خشـونت پرهیزی و سـاتیاگراها از خودمـان آغـاز 
می شـود، و در یافتیـم کـه بایـد خـود را به نحـوی مهّیـا سـازیم و پـرورش 
دهیـم کـه بـا هدفـی نیـک بـه هـر منازعـه ای ره ببریـم. بـر همیـن منـوال، 
سـاتیاگراها ففـط در صورتـی موفـق خواهـد بـود کـه افزارهـا و روش هـای 
نیـک و درسـت را بـه فراخـوِر موقعیـت بـه کار گیـرد؛ از آن جملـه: واکنِش 
متناسـب، مصالحـه، اهـداِف کامـاًل روشـن، و برنامه های سـازنده. بـا همه ی 
این هـا برخـی جنبه هـای سـاتیاگراها همچنـان بایسـتی مـورد بررسـی قـرار 
گیرنـد. بـه عنـوان نمونـه، وقتـی ببینیـم رویکـرِد خشـونت پرهیِز ما بـه هیچ 
نتیجـه ای نمی رسـد، بایسـتی چه واکنشـی نشـان دهیم؟ یـا درباره ی مسـائِل 
دیگـری کـه بـه همیـن انـدازه مهم انـد: وقتـی موفـق می شـویم بایـد چگونه 
رفتـار کنیـم؟ یـک جنبـش بـرای آن که بـه موفقّیـت برسـد به مشـارکِت چه 
تعـدادی از مـردم نیـاز دارد؟ نمادهـا برای یـک جنبش چه اهمیتـی دارند؟ و 
باالخـره، ممکـن اسـت بسـیاری از مـا از خـود بپرسـیم که: آیا ممکن اسـت 
خشـونت پرهیزی مـورِد سوء اسـتفاده قـرار گیـرد ]و در مسـیِر نا  حـق بـه کار 
گرفتـه شـود[؟ یـا، آیـا سـاتیاگراها همواره مسـتلزِم رنج کشـیدِن آن کسـانی 
اسـت کـه بـه کارش می گیرنـد؟ بررسـِی ایـن پرسـش ها به ما کمـک می کند 

تـا ژرفـای سـاتیاگراها را بیـش از ایـن بازنمایـی کنیم.
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در نظر گرفتِن ثمراِت حقیقی

عمـِل خشـونت پرهیز همیشـه اثـری مفیـد دارد و همـواره بـر ذهـن و 
ضمیـِر انسـان ها تأثیراتـی از گونـه ی خیـر بر جـای می گـذارد. از این حیث، 
خشـونت پرهیزی درسـت در نقطه ی مقابِل خشـونت ورزی اسـت که همیشه 
ُمرده ریگـی از آسـیب و آزار، تلخکامـی و بیگانگی بر جـای می گذارد. با این 
وجـود، شـاید خشـونت پرهیزی هـم به ماننـِد خشـونت ورزی در دسـت یابی 

بـه عیـِن همـان نتیجه ای کـه می خواهیـم، ثمربخش باشـد یا نباشـد.1 
وقتـی فکـر می کنیـم کـه سـاتیاگراها یـا خشـونت پرهیزی نـاکام شـده، 
بیش تـِر مواقـع بـه ایـن خاطـر اسـت کـه میـزان یـا شـّدت آن اقدامـاِت 
بی خشـونتی کـه اختیـار شـده بـا شـّدِت خشـونتی کـه بایـد بـا آن مواجهـه 
کنـد هم تـراز نیسـت. یـک اعتـراِض بی مقّدمـه و خودجـوش، بـدوِن هیـچ 
آموزشـی پیـش از آن و بـدون هیـچ راهبردی پیـِش روِی آن، فقـط نوِک کوهِ 
یـِخ خشـونت پرهیزی اسـت؛ ِصـرِف امتنـاع از تهاجـِم فیزیکی فقط شـرطی 
امکان سـاز ]و نـه کافـی[ بـرای بـروز قـدرِت تام و تمـاِم خشـونت پرهیزی 
اسـت. بنا بر ایـن وقتـی تالشـی اولیـه با شکسـت مواجـه می شـود، نباید زود 
قضـاوت کنیـم کـه خشـونت پرهیزی نتیجـه نمی دهـد. همان طـور کـه یـک 
کنش گـِر اهـِل ترکیـه اخیـرًا اذعـان داشـته، "مـا روش را نـاکام کردیـم، نـه 

روش مـا را."
دلیـِل دیگـری کـه گاهـی اوقـات فکـر می کنیـم خشـونت پرهیزی نـاکام 
مانـده، ایـن اسـت کـه توجـه نمی کنیـم سـاز و کاِر آن چگونـه در زیِر سـطِح 

 ۱. اگرچــه در ادامــه خواهیــم دیــد کــه ایــن فقــط شــباهت در کّلّیــِت موضــوع اســت چــرا کــه بــه
 لحــاظ کّمــی، مطالعــات تجربــِی گســترده موفقیــِت دوبرابــرِی روش هــای خشــونت پرهیز نســبت

ــد- م ــد کرده ان ــای خشــونت آمیز را تأیی ــه روش ه ب
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ظواهـر در حـاِل عمـل کـردن اسـت و بـا ادامـه ی مسـیر، در آینـده غالبـً به 
نتایجـی چشـمگیرتر از آن چـه کـه شـاید مـا حتـی قصـدش را کرده باشـیم 
کـرده،  بیـان  تاریـخ(  )دانشـوِر  نانـدا  آر.  بـی.  کـه  همان طـور  می انجامـد. 
"واقعیـت این اسـت که سـاتیاگراها طراحی نشـده تـا مقصـِد بیرونِی خاصی 
را فتـح کنـد یـا حریـف را از پـا در آَوَرد، بلکـه طراحـی شـده تـا نیروهایـی 
را بـه جریـان انـدازد کـه نهایتـً بـه موازنـه ای جدیـد راه می برنـد. در چنین 
راهبـردی، کامـاًل امکان پذیـر اسـت که تک تِک همـه ی مصاف هـا را ببازیم و 
بـا این حـال، برنده ی کّل پیکار باشـیم." )تأکیـد با حروِف خمیـده، افزوده ی 

اسـت.(]26[ م.نِیگلِر 
نمونـه ی دراماتیکـی از این امر در طِی کنِش مشـهوِر "سـاتیاگراهای نمک" 
رخ داد. سـاتیاگراهای نمک با هدِف شکسـتِن انحصار حکومت ]اسـتعماری 
بریتانیـا[ بـر اسـتحصال و فـروش نمـک آغاز شـد. انحصـاِر مذکـور از یک 
سـو مشـّقِت فراوانـی بـر هندی هـای فقیـر تحمیل می کـرد و از سـوی دیگر 
بـه مظهـِر قـدرِت اسـتعمار بریتانیایـی در هنـد تبدیـل شـده بـود. در 2۱ مه 
۱93۰، حـدوِد 2هـزار نفر بـه کارخانه ی نمِک دهارسـانا1 رفتنـد تا به صورتی 
"غیر قانونـی" ]از نظـر بریتانیایی هـا[، نمکـی را کـه از سـواحِل خودشـان بـه 
آن جـا آورده شـده بـود پـس بگیرنـد. داوطلبـاِن بی سـالح در دسـته های 25 
نفـری در هـر نوبـت به صورتـی منّظـم و همچـون امـواِج پی در پـی به سـوی 
ورودِی کارخانـه گام بر می داشـتند و آن جـا در اثـِر ضرب و شـتِم شـدید بـر 
خـاک می افتادنـد، در حالی کـه بیش ترشـان حّتـی در ایـن حـّد هـم از خـود 
دفـاع نمی کردنـد کـه الاقل دسـِت خـود را بـاال بیاورنـد و در برابـِر ضرباِت 

1. Dharsana
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چوبدسـت و باتوم هـا سـپر کننـد. در پایـاِن آن روز، 32۰ َتـن از آن داوطلبان 
بسـتری شـدند، و طولـی نکشـید کـه 2 نفـر از آنـان در اثر شـّدِت جراحاِت 

وارده از آن ضرب و شـتِم بی رحمانـه، جـان باختنـد.
فـداکارِی آن داوطلبـاِن هندی از حیـِث اهداِف کوتاه مدتـش "نتیجه"بخش 
نبـود: کارخانـه ی نمـک آزاد نشـد و مالیـات ]نمـک[ هـم لغـو نشـد.]27[ 
یعنـی کـه ایـن مصـاف1 بـه شکسـت انجامیـد. امـا وقتی سـال ها تـدارک و 
آماده سـازِی خشـونت پرهیزانه آزمـوده شـد و انتظـاِم مـردم همچنـان دوام 
آورد، "پیـکار" ]در مجمـوع[ بـا پیـروزی بـه پایان رسـید. نظام مشـروعیتش 
را بدین سـبب از دسـت داد کـه از یـک سـو، قـدرِت اسـتعماری بـه آهـن و 
خیـزران متوّسـل شـد ]در قالـِب چوبدسـت و باتـوم[، در حالی کـه از سـوی 
دیگـر، معترضـان با تاب آوری و شـهامت در عیِن اجتنـاب از نفرت، مقاومت 
کردنـد. بدین ترتیـب، ماهیـِت حقیقـِی نظـام عیـان شـد و هنـد در موقعیـِت 
دسـت یابی بـه آزادی اش قـرار گرفـت. از این جـا بـه بعـد، دیگـر فقـط بـه 

گذشـِت زمـان نیـاز بود.
در واقـع، ۱7 سـال بعـد وقتـی اسـتقالل فرا رسـید هنـد و بریتانیـا قـادر 
بودنـد رابطـه ی اسـتثماری را به صورتـی دوسـتانه خاتمـه دهنـد. بر خـالف 
اغلـِب خروج هـا از مسـتعمرات، دو کشـور در عین این که دوسـت ماندند از 
یکدیگـر جدا شـدند. همان طور که آرنولـد توین بی2 مـوّرخ بریتانیایی متذّکر 
شـده، گانـدی ادامـه ی حکمرانی بـر هند را بـرای بریتانیایی هـا ناممکن کرد، 
امـا ایـن را بـرای آنـان ممکـن کـرد کـه بدون نفـرت و بـدون تحقیـر بیرون 

1. battle

2. Arnold Toynbee
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برونـد.]28[ ایـن مطلـِب او، توصیفی ممتـاز از تأثیِر مبارزه ی خشـونت پرهیز 
اسـت، امـا هیچ یـک از این هـا در آن روِز مـاهِ مـه در مقابِل کارخانـه ی نمِک 

دهارسـانا مشـّخص نبود.
ایـن تنهـا مرتبـه در تاریـِخ خشـونت پرهیزی نیسـت کـه معلـوم می شـود 
شکسـت های آشـکار، حـاوِی بـذر موفقّیت هـای بزرگ تـر بوده انـد. بـا ایـن 
وجـود، ممکن اسـت که ما به عّلِت فاصلـه ی زمانِی بین کنِش خشـونت پرهیز 
و نتایـِج آن، ربـِط آن هـا بـه یکدیگـر را به راحتـی ُگـم کنیـم و متوّجهـش 
نشـویم؛ و ایـن یکـی از دالیلی اسـت کـه موجب می شـود بسـیاری از مردم 
در درِک قـدرِت خشـونت پرهیزی نـاکام بمانند. به یاد داشـته باشـید که ما در 
خشـونت پرهیزی در پـِی چیـزی بیش از ِصـرِف یک نتیجـه ی ظاهرِی فوری 
و قابِل رؤیت هسـتیم. از لحاظ فوریت، ممکن اسـت کاماًل مهم باشـد که از 
جنگـی قریب الوقـوع جلو گیـری شـود، از توافق نامـه ای بدخواهانـه درباره ی 
"تجـارِت آزاد" ممانعـت به عمـل آیـد، یـا مسـتبّدی از قـدرت بر کنـار شـود. 
ناکامـی در محقَّـق کـردِن فـورِی این ها می تواند موجب َسـرخوردگی شـود. 
بـا ایـن وجـود، از آن جایی کـه منازعه ی خشـونت پرهیز صرفً یک نبـرِد برد/
باخـت نیسـت و از آن جایی کـه مـا بیش تـر عالقمنـد بـه نتایجی بـا پایداری 
در بلند مـدت هسـتیم، نبایـد کـه بعـد از یـک بدبیـاری یـا شکسـت مأیوس 
شـویم. در پیشـه کردِن خشـونت پرهیزی، بایـد بـاور به ایـن امـر را بیاموزیم 
کـه از پـی آمـدِن آن نتایـِج بلند مـدت، حتمـی اسـت؛ نتایجـی هم چـون یک 
نظـاِم کم تـر سـرکوب گر، توافـق و آشـتی میـاِن همـه ی گروه هـا، یـا عدالت 

بـرای همگان.
بایـد اعتـراف کـرد کـه چنیـن نـوع بـاوری بـه ایـن سـادگی ها حاصـل 
نمی شـود. هنگامـی کـه 6۰ َتـن از تظاهر کنندگاِن مسـالمت جو در شـارپِویل 
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آفریقـای جنوبـی در ۱96۰ بـه ضرِب گلوله کشـته شـدند، رهبـراِن کنگره ی 
مّلـِی آفریقـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه خشـونت پرهیزی بـرای غلبـه بـر 
رژیـِم آپارتایـد کافـی نیسـت. آن هـا در پـِی ایـن تصمیـم تقریبـً 3۰ سـال 
زمـان را در تـالش بـرای جنـگ بـا رژیـم از طریـق عملیـات خشـونت آمیز 
از دسـت دادنـد، تـا آن کـه نلسـون مانـدال از زنـدان آزاد شـد و آنـان رانه ی 
حرکـِت خشونت پرهیزشـان را دوبـاره به دسـت آوردنـد. از همیـن دسـت، 
بعـد از سـرکوِب بی رحمانـه ای از آن نـوع که در میـداِن تیانانِمـن ]پکن[ رخ 
داد، دلسـرد نشـدن کاِر بسـیار سـختی اسـت؛ امـا شـناخِت منطـِق عمیق تـِر 
خشـونت پرهیزی اغلـب می توانـد در انجـاِم ایـن وظیفـه ی بسـیار سـخت 
کمک حـال باشـد. هم چنیـن ممکـن اسـت به یاد داشـتِن ایـن سـخِن تئودور 
روزاِک مـوّرخ هـم کمک کننده باشـد که: "مـردم خشـونت پرهیزی را به مّدِت 
یـک هفتـه امتحـان می کننـد، و وقتـی از آن "نتیجـه" نمی گیرنـد، به سـمِت 

خشـونتی باز می گردنـد کـه قرن هاسـت نتیجـه نـداده  اسـت."]29[

هنگاِم پیروزی چگونه رفتار ]می[کنیم؟

)موّقتـً( شکسـت خورده  به نظـر  کـه خشـونت پرهیزی  هسـت  مواقعـی 
می رسـد. آگاهـی از این که خشـونت پرهیزی غالبـً پروژه ای بلند مدت اسـت 
می توانـد بـه مـا کمک کنـد تا در چنیـن مواقعی از افسـردگی و اُفـِت روحیه 
بـه دور مانیـم. البتـه پرهیـز از وجـد و شـادی هنگامـی که خشـونت پرهیزی 
شکسـت نخـورده هـم به همـان انـدازه مهـّم اسـت. همان طـور کـه خواهیم 
دیـد، ایـن احتیاط هـا و پرهیز هـا تـا حدودی بـه این خاطر اسـت کـه تعییِن 
میـزاِن موفقّیـت یـا شکسـت در خشـونت پرهیزی تکلیفـی بـس ظریـف و 
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دقیـق اسـت. بـرای فـردی خشـونت پرهیز، ِصـرِف بی خشـونت باقی مانـدن 
یـک موفقّیت اسـت، حتـی تحـت شـرایطی شـدیدًا تحریک آمیز.

امـا کارزار هـای عـاری از خشـونت یقینـً می تواننـد موفقّیـت بیرونی نیز 
پیـدا کننـد و می کننـد. در واقع، مطالعاِت اخیر نشـان داده انـد که خیزش های 
خشـونت پرهیز دو برابـِر انـواِع خشـونت آمیز بـه نتیجـه می رسـند؛ و میـزاِن 
نتیجه بخشـِی آن هـا در یک سـوم1ِ  مواقـع اسـت.]3۰[ در حقیقـت، همچنـان 
تصحیـح  را  خشـونت  از  ناخود آگاهـش  جانبـدارِی  به تدریـج  تاریـخ  کـه 
دسـته جمعی  مقاومت هـای  از  بیش تـری  و  بیش تـر  حکایت هـای  می کنـد، 

]خشـونت پرهیز[ در پهنـه ی آن پدیـدار می شـوند.
جنوبـی،  فرانسـه ی  در  ویشـی2  حکومـِت  دوره ی  در  نمونـه،  به عنـواِن 

ــتادگِی ــرا ایس ــاِب "چ ــی کت ــده ]یعن ــر ش ــه آن ذک ــتناد ب ــا اس ــب ب ــن مطل ــه ای ــی ک  1. در منبع
 مدنــی نتیجه بخــش اســت" نوشــته ی چنوِوث-اســتفان )2۰۱۱([ جنبش هــای خشــونت پرهیز
ــا لحــاظ ــً ب ــه در یک ســوِم مواقــع. ضمن ــِت کامــل می رســند ]و ن ــه موفقّی  در ی��ک دوِم مواقــع ب
ــوع ــد؛ رج ــش می یاب ــع افزای ــه چهارِم مواق ــه س ــزان ب ــن می ــبی"، ای ــای "نِس ــردِن موفقیت ه  ک
ــاید ــات 7 و ۱۱.[. ش ــن آن در صفح ــا مت ــاب و ی ــه ی 9 آن کت ــکل ۴-۱ در صفح ــه ش ــود ب  ش
 مایــکل نیگلــر در پایــان 2۰۱3 - هنــگام تنظیــم ایــن جملــه - بــه بخشــی از نتایجــی دسترســی
ــت ــده ی مقاوم ــوان "آین ــا عن ــه ای ب ــا مقال ــای آن ه ــر مبن ــال 2۰2۰ ب ــوِوث در س ــه چن ــته ک  داش
ــِت ــد، موفقی ــه بع ــال 2۰۱۰ ب ــه از س ــده ک ــر ش ــا ذک ــرد. در آن ج ــر ک ــونت پرهیز" را منتش  خش
ــازه ی ــه در ب ــه، به نحوی ک ــش یافت ــونت آمیز( کاه ــونت پرهیز و خش ــش )خش ــوع جنب ــر دو ن  ه
ــونت آمیز ــای خش ــوارد و جنبش ه ــونت پرهیز در 3۴% م ــای خش ــی 2۰۱9-2۰۱۰، جنبش ه  زمان
ــر ــی ب ــر - مبن ــه ی نیگل ــش دوِم جمل ــورت، بخ ــد. در این ص ــق بوده ان ــوارد موف ــط در 8% م  فق
 موفقیــت خشــونت پرهیز ها در یک ســوِم مواقــع - درســت می شــود، امــا حــاال بخــِش اوِل
 جملــه نادرســت خواهــد شــد چــرا کــه موفقیــِت جنبش هــای خشــونت پرهیز در ایــن وضعیــِت

ــم ــر[ - مترج ــه 2براب ــوده ]و ن ــونت آمیز ب ــای خش ــِر جنبش ه ــد، ۴براب جدی
 Vichy .2-نــام شــهری در 35۰ کیلومتــرِی جنــوِب پاریــس کــه پــس از اشــغاِل فرانســه توســط 

ــن فرانســوی شــد. ــه ریاســِت مارشــال پِّت ــِت دست نشــانده ای ب ــّر حکوم ــا َمَق نازی ه
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تمـام جامعـه ی  ماگـدا،  و همسـرش  پروتسـتان  کشـیِش  تروکمـه۱  آنـدره 
محّلـِی لو شامبون-سـور-لینیون2 را بـرای عملیـاِت نجـاِت یهودیـان و سـایر 
پناه جویـان از سر تا سـِر نواحـِی اِشـغالی سـازمان دادنـد کـه در نهایـت بـه 
رهایـِی هـزاران نفـر انجامید. شـهامِت مقاومت کننـدگان چنان افسـِر فرماندهِ 
حکومـِت دوره ی اِشـغال را تحـِت تأثیـر قـرار داد کـه او بـا وجـوِد خطـِر 
فراوانـی کـه بـرای خـودش داشـت، بـه گروه هـای محّلـِی گشـتاپو اجازه ی 

یـورش بـه مراکـِز نجـات را نداد.
در همیـن اثنا، واقعه ای بسـیار شـگرف و در عیِن حال درس آموز درسـت 
در برلیـن پدیـدار شـد. در اولیـن آخر هفتـه ی مـارس ۱9۴3، یهودیانی که از 
"خویشـاونداِن آریایـی" بودنـد )عمدتـً شـوهراِن زنـاِن غیریهـودی( یک جـا 
تبعیـد شـوند.  تجمیـع3  اردوگاه هـای  بـه  آن کـه  بـرای  جمـع آوری شـدند 
بر خـالِف تمـاِم انتظـارات، همسـران و مـادراِن ایـن مـردان کـه تعـداد آن ها 
سـر انجام بـه حدوِد 6  هزار نفر رسـید، مقابِل َمقّر بازداشـتگاهِ روزن شتراسـه۴  
تجمع کردند و خواسـتار بازگشـِت عزیزان شـان شـده و از َترِک محل امتناع 

1. André Trocmé

2. Le Chambon-sur-Lignon
.3

4. Rosens trasse

                 

ــگ  ــه جن ــوط ب ــه ی مرب ــون ترجم ــج مت ــات رای ــابقه و ادبی Concentration Camps - در س
جهانــی دوم، اغلــب بــه "اردوگاه کار اجبــاری" ترجمــه شــده. از مترجــم توانــای کتــاب "آیشــمن 
در اورشــلیم" - زهــرا شــمس - طــی توضیحاتشــان در پاورقــی صفحــه ی 3۴ آن کتــاب دربــاره ی 
 Transit( اردوگاه هــای انتقــال ،)Forced Labor Camps( تفــاوت اردوگاه هــای کار اجبــاری
ــی  ــرای جنگ ــای اس ــرگ )Extermination Camps(، اردوگاه ه ــای م Camps(، اردوگاه ه
 )Concentration Camps( تجمیــع  اردوگاه هــای  و   )Prisoners of War Camps(
آموختــم و ســیاق ایشــان را در ترجمــه ی ایــن عبــارت بــه کار گرفتــم. بــا ایــن توجــه کــه برخــی 

ــد. ــی بوده ان ــر آشــویتز، ترکیب اردوگاه هــا هــم نظی
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کردنـد. در طـی چنـد روز، گشـتاپو کوتاه آمد و مرداِن دسـتگیر شـده را آزاد 
کـرد. برخـی از آن هـا بایسـتی با عجلـه از اردوگاه هـای تجمیع که تـا آن زمان 
بـه آن جا فرسـتاده شـده بودند، اعـاده می شـدند. در واقع، همـه ی این مردان 
از جنـگ جـاِن سـالم بـه در بردنـد. نکتـه ی حتـی شـگفت آورتر آن بـود کـه 
مقامـاِت گشـتاپو در سـایر پایتخت هـای ]اِشـغالی[ اروپایـی هم بـا وضعیت 
"اختـالِط نـژادِی" مشـابهی در جمعیت هـای حاضـر در آن مناطـق مواجـه 
بودنـد و در انتظـاِر راهنمایـی، چشـم بـه برلیـن داشـتند؛ از ایـن رو، همیـن 
یـک تظاهـراِت گذرا ]با احتسـاِب مجموِع اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیِم آن[ 

موجـب نجـاِت جـاِن ده هاهزار نفر دانسـته شـد.]3۱[
شـکل های  ضعیف تریـن  از  یکـی  ایـن،  کـه  باشـیم  داشـته  توجـه 
خشـونت پرهیزی بـود. این فقط یک تظاهراِت کوتاه مـدت و خودجوش بود، 
توسـط کسـانی آمـوزش ندیده، بـدون اطالع )یا بـا اطالعی انـدک( از این که 
خشـونت پرهیزی چگونـه عمـل می کند، و بدون نقشـه ی راه یـا طرحی برای 
پی گیـری و ادامـه دادِن آن کنـِش فـورِی اولیه شـان. امـا حتـی همیـن "یکـی 
از ضعیف تریـن انـواِع" کنـش  خشـونت پرهیز توانسـت به نحـوی کارآمـد و 
در برابـِر یکـی از سـتم کار ترین نظام هـای تاریـِخ مـدرن، ثمر بخـش باشـد. 
حـاال حسـابش را بکنیـد بـا مقـداری آمـوزش و با اتخـاِذ راهبردی حسـاب 
شـده، نتایـج می تواننـد تا چه حـّد چشـمگیرتر باشـند. نقـِد بسـیار رایجی که 
به عنـواِن ایـراد بـه اسـتدالل های موافـِق خشـونت پرهیزی طرح می شـود این 
اسـت کـه خشـونت پرهیزی هرگـز علیـه نازی هـا مؤثـر نبـوده اسـت. ایـن 
دو مثـال )خصوصـً مـورد آخـر( موجـِب ابطـاِل چنان ایـرادی می شـود. ]از 
همیـن دسـت، می توان ایسـتادگِی معّلمـاِن نـروژی در برابِر تحمیـِل آموزِش 
ایدئولوژیـک توسـط حکومـِت دست نشـانده  ی نازی هـا را نیـز افـزود کـه 
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ماجـرای آن در کتـاب "کنش هـای کوچـک ایسـتادگی" نوشـته ی کراشـا و 
جکسـون و همین طـور در کتاب "ایسـتادگِی مدنی" نوشـته ی اریـکا چنوِوث 
آمـده اسـت؛ همین طـور ایسـتادگی دانمارکی هـا در برابر نشـان گذارِی لباس 
و تحویـل یهودیـان، و تـالش بـرای نجـات آن هـا از طریق گذراندن شـان به 
سـوئد که ذکر آن در کتاب "آیشـمن در اورشـلیم" نوشـته ی هانا آرنت آمده 
اسـت - م.[ در حقیقـت، خشـونت پرهیزی وقتی کـه ]به جـا و به درسـتی، بـا 
درکـی واقع بینانـه از شـرایط[ آزمـوده شـده به نحـو حیرت انگیـزی ثمربخش 

است. بوده 
وقتـی چنان موفقّیت هایی حاصل می شـود، مسـائلی هسـت کـه می توانیم 
رعایت شـان کنیـم تا شـاخصه ی خشـونت پرهیِز تعامل را همچنـان فّعال نگه 
داریـم و اطمینـان حاصـل کنیـم کـه تالش هایمـان بر بـاد نمـی رود. پیش از 
ایـن، دربـاره ی اهمیـِت اضافـه نکـردِن ناگهانـِی موضوعـی جدیـد بـه یـک 
توافـق توجـه داده ایـم. گفتیـم کـه چنین خطایـی، مذاکـره را به نبـرِد قدرت 
تبدیـل می کنـد. در عیـن حـال مسـأله ی حتـی مهم تـر از ایـن، اجتنـاب از 
شـادِی مغرورانـه بعـد از پیـروزی۱ یـا همـان به نمایـش گذاشـتِن ظفرمندی 
اسـت؛ شـبیِه آن کـه بعد از به ثمر رسـیدِن گل در یـک بازِی فوتبـال، بازیکنی 
از راه برسـد و توپـی که آن سـوی خـِط دروازه آرام گرفته را یک بـاِر دیگر با 

تمـاِم قـوا، محکم به سـوی تـوِر دروازه شـوت کند.
]توسـط  اتوبوس هـا  بـه  شـدن  سـوار  سـاله ی  یـک  تحریـِم  پـِی  در 
سیاه پوسـتان[ در مونتگمـری آالبامـا، مذاکراتـی پر حـرارت شـکل گرفت که 
طـی یکـی از آن هـا، نماینـده ای رسـمی از شـرکِت اتوبوس رانِی شـهر نگراِن 

1. triumphalism



   77مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز  76   مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز

آن بـود کـه تـن دادن بـه مطالباِت معترضـان، راه را بر این امر همـوار کند که 
"شـروع بـه فخر فروشـی و ُپـز دادن دربـاره ی پیروزی شـان بـر سفید پوسـتان 
کننـد و ایـن چیـزی اسـت کـه مـا تحّملـش را نخواهیـم داشـت و زیـِر بـاِر 
آن نمی رویـم." کینـگ بـا در نظـر گرفتـِن چنین امری بـه همکارانـش یاد آور 
شـد کـه "در طریـِق خشـونت پرهیزی، مـا از ایـن وسوسـه پرهیـز می کنیـم 
کـه حـاِل روان شـناختِی فاتحـان را بـه خـود بگیریـم." روان شناسـِی فاتحان 
بـه فعل و انفعـاالِت کهنـه ی نگـرِش "من-علیه-تـو" تعّلـق دارد کـه عرصه ی 
حیـات را به مثابـه نـزاِع دسـتجاِت مجـّزا و منفصـل می بیند؛ نزاعـی که اغلب 
بـر سـِر نمادها اسـت. بر خـالِف ایـن، روان شناسـِی خشـونت پرهیز از تبدیِل 
موفقّیـت بـه "فتـح" پرهیـز می کنـد، چـرا کـه چنیـن کاری حریفـان را بـه 
قرار گیـری در قطـِب مخالـف و به سـوی تضـاّد سـوق می دهد و بیگانه شـان 
می سـازد. اظهـار نظـِر توین بی را به یـاد آورید کـه گاندی ادامـه ی حکمرانی 
بـر هنـد را بـرای بریتانیایی هـا ناممکـن سـاخت، امـا )یا بـه بیـاِن دقیق تر، تا 
حـدودی به سـبِب آن کـه( ایـن را برای شـان ممکن سـاخت که بـدون کینه و 

خصومـت و بـدون تحقیـر بیـرون بروند. 
ایـده ی آخری که هنگاِم بحـث درباره ی موفقّیِت مبارزه ی خشـونت پرهیز 
بایـد به خاطـر داشـت ایـن اسـت کـه، گاهی اوقـات موفقّیـت را صرفـً باید 
به عنـواِن یـک آغاز محسـوب کـرد. احتمالش هسـت که کاِر شـما هنوز تمام 
نشـده باشـد. بسـیاری از جنبش هـا پیـش از آن کـه اصـِل مشـکل حل شـده 
باشـد، منحّل و زایل می شـوند؛ حال یا به سـبِب سرمسـتِی ناشـی از پیروزی، 
یـا فقـط از فـرِط خسـتگی و ته کشـیدِن کامـِل انـرژی. ایـن در حالی اسـت 
کـه اصـِل مشـکل، خـوِد ایـده ی ظلم اسـت نـه فقـط جسـمّیت یافتِن آن در 
قالـِب یـک گـروه یـا یـک فـرِد خـاص؛ بنا بر ایـن جنبش هـا بایـد تـا از میان 
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رفتـِن خـوِد ایـده ی ظلـم ادامـه یابنـد نـه آن که بـر بر انـدازِی فـرد یـا گروهِ 
مظهـِر آن متمرکز شـوند. امـا تاریخچه ی اخیِر خشـونت پرهیزی ُپر اسـت از 
شکسـت های دلسـرد کننـده ای که به دنبـاِل براندازی هـای موفـق رخ داده اند: 
اگـر بخواهیـم چند تایی شـان را نـام ببریـم می توانیـم از فیلیپیـن، صربسـتان، 
مصـر، یمـن و اوکرایـن یـاد کنیـم. مشـابِه همین هـا، اگر چـه انتفاضـه ی اوِل 
فلسـطین )۱993-۱987( بـا امضـای پیمـاِن ُاسـلو بـه نتیجـه ای انجامیـد، اما 
دسـِت آن پیمـان از رسـیدن بـه آزادِی معنـا دار بـرای فلسـطین بسـیار کوتاه 

ند. ما
در ایـن قضیـه در واقـع به نظـر می رسـد کـه هیـچ چیـز نمی توانـد مثـل 
موفقّیـت شکسـت بخورد!1  اما قبـل از آن که زود قضاوت کنیم، به یاد داشـته 
باشـید کـه ایـن جنبش ها اغلـب و به طـرزی قابـِل درک، نصفه و نیمـه بودند. 
همان طـور کـه دیدیـم، وجـوِد یک ُرکِن "سـازنده"ی قـوی غالبـً می تواند از 
ایـن شکسـت ها جلو گیری کند؛ رکِن سـازنده ای کـه با نهادهایـی جایگزین2 
تکمیـل شـده باشـد که آماده انـد به داخِل آن خـأ پیش گفته حرکـت و آن را 
ُپـر کننـد. ]در آخرین قسـمت از بخـش ۴ )راز برنامه ی سـازنده( در این باره 
صحبـت کردیـم.[ بیش تِر اوقات الزم اسـت که اسـتقامِت سرسـختانه3، حتی 
پـس از پیـروزی تـداوم یابـد. )کنش گـراِن آمریـکای التیـن، ایـن اسـتقامِت 

سرسـختانه را firmesa permanente می خواننـد.(
اگـر مـا بـه قواعـدی هم چـون "موضوع جدیـد ممنـوع!" پای بند باشـیم و 

ــل ــد مث ــز نمی توان ــه: "هیچ چی ــا ک ــاندر دوم ــه ی آلکس ــه آن جمل ــت ب ــه ای اس ــااًل کنای  ۱. احتم
ــروز شــود."- م ــت پی موفقّی

2. alternative ins titutions

3. dogged persis tence
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از روان شناسـِی فاتحـان پرهیـز کنیم، خودمـان را در موقعیِت بهره مند شـدن 
از موفقّیتـی قـرار می دهیـم کـه فقـط خشـونت پرهیزی می توانـد آن را بـه ما 

بدهـد و هیچ کـس نمی توانـد آن را َسـلب کند.

آیا ُپر شمار بودن اهمیت دارد )یا نه(؟

در انـواع عملیاِت خشـونت آمیزی که در بسـتر تضادها صـورت می گیرند، 
خصوصـً در مـورد عملیـاِت نظامـی، عمـاًل سـعی بـر آن اسـت کـه نقـِش 
"فـرد" نفـی و َسـلب شـود. ایـن کار از طریـق اسـتفاده از البسـه ی یک سـان 
)یونیفـورم(، تعلیمـاِت تلقینـی )تـا حـّد ُشست و شـوی مغـزی(، زنجیـره ی 
سفت و سـخِت دسـتورات و نظایـِر آن  صـورت می گیـرد. اما از همـه ی این ها 
گذشـته، از آن جایی که خشـونت پرهیزی همان نیروی روح اسـت که اساسـً 
بـر "قـدرِت هـر فرِد انسـانی" بنا شـده کـه دروِن هر کـس یافت می شـود، لذا 
فـرِد انسـانی در آن نقـِش محوری تری ایفـا می کند. طبیعتً اوضاع و شـرایطی 
وجـود دارد کـه در آن، ُپر شـمارِی نفـرات کمـک کننـده اسـت. کسـانی مثل 
فردینانـد مارکـوس یا ُحسـنی مبـارک می تواننـد چند صد تایی از مـردم را که 
در میدانـی تجّمـع کـرده باشـند جـارو کننـد و بیـرون بریزند، امـا نمی توانند 
میلیون هـا نفـر را نادیـده بگیرنـد؛ خصوصـّا اگـر پس از گشـوده شـدِن آتِش 

سـرکوب بر روی شـان همچنـان پا بر جـا مانده باشـند.
در طـی قیـام موفـق مـردم فیلیپیـن، اصطـالح "قدرت مـردم"۱  ابداع شـد 
تـا بیان گـِر قـدرِت جمعـِی تـوده ی به پا خاسـته باشـد. امـا یکـی از شـرکت 

1. people power
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کننـدگان، کاردینـال ِجیمـی سـین1، ایـن نظـِر خردمندانـه را اظهـار کـرد که: 
"مبهوت کننـده بـود. دو میلیـون عـزِم مسـتقّل شـکل گرفتـه بـود. هر یـک از 
آن هـا در عمـِق وجـوِد خـود می گفـت، 'مـن انجامـش می دهـم'، و این گونه 
بـود کـه آن هـا بیرون ریختنـد." )تأکیـد با حروِف خمیـده از م.نیگلر اسـت.(
]32[ بـه  عبـارِت دیگـر، حتـی قـدرِت مـردم از همان چیزی بر سـاخته شـده 
اسـت کـه من قدرِت فرِد انسـانی می خوانمـش، یعنـی اراده ی متعهِد تک تِک 

با شـهامت. افراِد 
در خشـونت پرهیزی کـه تـا جـای ممکـن بـر متقاعد سـازی تکیـه دارد 
نـه بـر اِعماِل فشـار، روشـنِی پیـام می توانـد جایگزیـِن ُپرشـمارِی طرفداران 
شـود. آن آمریکایـِی برجسـته، هنـری دیویـد ثـورو2 هـم ایـن را دیـده بـود. 
او دربـاره ی بـرده داری چنیـن گفـت کـه، "ایـن را خـوب می دانـم، کـه اگـر 
یک هـزار، اگـر یک صـد، اگـر ده نفـر کـه بتوانـم این طـور بخوانم شـان - 
اگـر فقـط ده فـرِد شـرافتمند - آری، اگـر فقـط یـک فـرِد ش�رافتمند ... از 
بـرده داری دسـت بـردارد، به راسـتی خـود را از این مشـارکت بیرون بکشـد، 
و در نتیجـه ی آن در زنداِن شـهر محبوس شـود، این در ُحکـِم لغو برده داری 
در آمریـکا خواهـد بـود. زیـرا ایـن اهمیتی ندارد کـه جرقـه ی آغازین چقدر 
ممکـن اسـت کوچـک بـه نظر برسـد: کاری کـه یک بار به درسـتی بـه انجام 

رسـانده شـود، برای همیشـه انجام شـده اسـت."]33[
واقعیـت ایـن اسـت که چنـان فرِد صاحـب بینـش و مصّممی، غالبـً افراد 
را زمانی کـه بـه آن هـا نیـاز باشـد به تعـداد کافی ِگرد هـم خواهـد آورد. این 

1. Jaime Sin

2. Henry David Thoreau
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بخشـی از قاعـده ای اسـت که گانـدی آن را "قانون پیشـَروی"۱ نامیـد. او این 
قاعـده را این چنیـن درخشـان به تصویر می کشـد: "رود َگنگ بسـتِر جریانش 
را در طلـِب شـاخه های فرعی اش رهـا نمی کند. به همین صـورت، یک رهرِو 
خشـونت پرهیز )سـاتیاگراهی( هـم مسـیرش را کـه هم چـون لبـه ی شمشـیر 
دقیـق و مشـخص اسـت رهـا نمی کنـد. امـا همان طـور کـه شـاخه ها به طوِر 
طبیعـی همچنـان کـه َگنـگ به پیـش مـی رود بـه آن می پیوندنـد، بدین سـان 

اسـت کـه آن ها با رود می شـوند، کـه همان سـاتیاگراها اسـت."]3۴[
بنا بر ایـن ُپرشـمارِی افـراد در سـاتیاگراها مهـم اسـت، به جـز مواقعـی که 
مهـم نباشـد]![. و زمانـی کـه حضـوِر ُپر شـماِر افراد مهم باشـد، فرد مناسـب 
غالبـً می توانـد آن هـا را ِگـرد آَوَرد. مـی ارزد کـه ایـن را در یـاد نگـه داریم، 
زیـرا مـا در مواقعـی کـه حقیقتـً به قـدرِت خـود آگاهـی نداریم )کـه اغلب 
چنیـن اسـت(، به طوِر طبیعی به سـراِغ قدرِت ناشـی از زیادِی ِعـّده می رویم. 
ایـن طبیعـی اسـت، امـا نباید مـا را از کشـِف تـواِن درونی مان منحـرف کند.
پیش تـر اشـاره کردیـم کـه گانـدی طـی مبارزاتـش در آفریقـای جنوبـی، 
اصـِل "عـدِم ایجـاِد دردسـر" را در ۱9۱3 مقـارن بـا اعتصـاب راه آهـن ارائـه 
کـرد. ]سـال ها بعـد از آن در هنـد،[ زمانـی کـه بریتانیایی هـا گرفتـاِر جنـگ 
جهانـی دوم بودنـد، گانـدی احسـاس می کـرد کـه نمی توانـد مبـارزه بـرای 
اسـتقالل را بـه حـال تعلیق درآَوَرد، امـا در عیِن حال از این هم اکراه داشـت 
کـه اصـِل "عـدم ایجاد دردسـر" خویـش را نقض کنـد. راهِ حل چـه بود؟ او 
یـک نفـر، یعنـی وینوبـا بهاوه2 را برگزید تا دسـت بـه نافرمانِی مدنـی بزند و 

1. Law of Progression

2. Vinoba Bhave
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بـه پیشـواِز زندانـی شـدن بـرود. وینوبا شـاگرد معتمـد و امیِن او بـود که در 
سـطحی گسـترده به عنـواِن وارث و جانشـیِن معنـوِی او محسـوب می شـد. 
بدین ترتیـب، بریتانیایی هـا مطلـب را دریافتنـد کـه سـاتیاگراها از بیـن نرفته 
اسـت؛ امـا آنان می بایسـت مرحمـِت ایـن تعلیِق موقـت را قدر می دانسـتند، 
آن هـم در آن وضعـی که گرفتار بودند و نمی توانسـتند بـر "مذاکره" درباره ی 
اسـتقالِل هنـد تمرکـِز کاملـی داشـته باشـند. توجـه داشـته باشـید کـه ایـن 
تاکتیـک، یـک نمـاِد پـوچ و توخالـی نبـود: وینوبـا شـخصی واقعی بـود که 
عدمِ همـکاری بـا قوانیـِن واقعی را به نمایـش می گذاشـت و مجازاتی واقعی 
را از بابـِت آن پذیـرا می شـد تـا ایـن پیـام را بـه نظام بدهـد که مبـارزه برای 

اسـتقالل از میـان نرفتـه اسـت. بـا ایـن همـه، او فقط یک نفـر بود.
ُپر تعـداد بـودن گاهی اوقـات ضـروری اسـت، امـا روشـن بـودِن هدف و 
تعّهـد بـه آن همیشـه ضروری اند. اگر جنبشـی در مسـیِر درسـِت خـود باقی 
بمانـد، مـردم زمانـی کـه به آن هـا نیاز باشـد بـه آن خواهند پیوسـت. ]تأکید 

بـا خمیدگِی حـروف از مترجم اسـت.[

نمادها چقدر به درد می خورند؟

در سـاتیاگراها، نمادهـا هـم مثـِل ُپر تعـداد بودن کاربـرِد محـدودی دارند 
)به یـاد بیاوریـد کـه سـاتیاگراها بـه معنـای "حقیقـت را محکـم چسـبیدن" 
اسـت.(. همان طـور کـه اهمیـِت ُپر تعـداد بـودن را بیـش از حـّد بـرآورد 
می کنیـم، بـه اسـتفاده ی بیـش از حـّد از نمادهـا هـم تمایـل یافته ایـم. شـاید 
بـه  مربـوط  نمـاد،  یـک  به کار گیـرِی  در  از خطـا  نمونـه  تأسـف انگیز ترین 
ماجـرای قتـل عـام میـدان تیانانِمـن پکـن در ۴ ژوئـن ۱989 باشـد. در آن 
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روزها، جمعیِت انبوهی از دانشـجویان، کارگران و حامیاِن بسـیاری در میدان 
تجمـع پیدا کرده بودند تا همبسـتگی و مطالبه شـان در راسـتای اصالحات را 
بـه نمایـش بگذارنـد. هر چنـد، از آن جایی که آن هـا فاقد راهبـردی بلند مدت 
بودنـد، خـوِد میـدان و امتناع شـان از َتـرِک میـدان نمـادی از نافرمانی شـان 
شـد. ایـن نماد شـدِن خوِد میـدان موجِب انحـراف توجهات از هدِف بسـیار 
موّجـِه "اصالحـاِت دموکراتیـک" شـد. همه ی مـا می دانیم که آخِر داسـتان به 
کجـا انجامیـد. امـا اگر به جای ایـن، مقاومت کننـدگان میدان را َتـرک کرده و 
بـه دانشـگاه ها و دهکده هایشـان برگشـته بودنـد تا مـردم را آمـوزش دهند و 
بـرای ایجـاِد تغییر، گام هایـی ملموس و دسـت یافتنی را اختیـار کنند، جنبش 
دموکراسـی خواه چیـن احتمـااًل هنـوز زنـده می بـود؛ و آن مردِم شـجاعی که 

مظهـر و تجّسـمش ]در آن میـدان[ بودنـد نیـز به هم چنیـن.
ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه تحّصن هـا و اِشـغال ها هیـچ گاه مؤثر نیسـتند. 
هنگامـی کـه ده ها هـزار معتـرِض بومـی، مجلـس اکـوادور را در سـال 2۰۰۰ 
به شـیوه ای عـاری از خشـونت اِشـغال کردنـد، ایـن عمـِل آن هـا اثـِر بسـیار 
چشـمگیری بـر جـای گذاشـت؛ حتـی بـا وجـوِد آن کـه رهبـراِن جنبـش در 
ظـرِف چنـد روز از سـوی حریف در تنگنـا قرار گرفته و قدرت را از دسـت 
دادنـد. بـا این حـال، دو سـال بعـد به دنبـاِل سـازمان دهِی گسـترده ی مـردِم 
عـادی )یـا همـان بی صدایـان(، یکـی از همان رهبـران به ریاسـت جمهوری 

انتخاب شـد.
خیـزِش اکـوادور بـه خیـزِش تیانانِمـن شـبیه بـود، امـا وجـوِد 3 تفـاوت 
احتمـااًل در موفقیـِت بعـدِی آن نقـش داشـت. یکـم، معترضـان یـک نمـاِد 
ِصـرف از قـدرت را اِشـغال نکردند بلکـه یک پایگاه واقعِی قدرت را اِشـغال 
کردنـد. دوم، آنـان زمانـی وارِد عمـل شـدند کـه بنیـه و توانایـِی کافـی برای 
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کسـِب قـدرت را داشـتند، نه آن که فقـط مطالبـه اش کنند. و سـوم، آنان قادر 
بودنـد بعـد از خاتمه ی اِشـغال، جنبـش را ادامه دهند. این بدان معناسـت که 
اِشـغال، هـم گذشـته ای داشـته و هم آینـده ای؛ یعنی قسـمتی از یـک کارزاِر 
بزرگ تـر بـوده اسـت کـه آن کارزار قـادر بـوده مجموعـه ای از تاکتیک هـای 
متنـّوع اعـّم از مقابله جویانـه یـا غیـِر آن ]یعنـی "سـازنده"[ را بـه کار بگیـرد. 
]توجـه داریـد که بازگشـت به جامعـه و توّجِه جـّدی به آمـوزِش افراد پیش 
از سـازمان دهی چـه نقـِش مهّمـی در ایـن راسـتا ایفـا کـرده اسـت و ایـن، 
یکـی از ویژگی هـای آن رکـِن "سـازنده" و معمـواًل مغفـوِل جنبش هـا اسـت 
کـه اغلـب در هیاهـوی رکـن مقابله جویانـه یا همـان کنش هـای اعتراضی یا 
"انسـدادی" ُگـم می شـود و همین امـر، اصلی تریـن عامِل شکسـِت جنبش ها 

اسـت - م.[
مطمئنـً سرسـختی می توانـد در عرصه ی خشـونت پرهیزی هم مثل همه ی 
عرصه هـای دیگـر، تفـاوِت بیـن موفقّیـت و شکسـت را رقـم بزنـد. اگرچه، 
چنـان اسـتقامتی بایسـتی بـه مـواردی واقعـی اختصـاص داده شـود و فقـط 
به نـدرت بـه نمادهایـی از آن مـوارد. گانـدی در راهپیمایـِی معـروِف نمـک 
در ۱93۰، اسـتادی در صحنه پـردازی و اداره ی بیـاِن نمادیـن را بـه نمایـش 
گذاشـت. او بـرای رسـیدن بـه کنـاره ی دریـا بیـش از 36۰ کیلومتـر را پیاده 
پیمـود تـا قوانیـِن ناعادالنـه ی ]انحصـاِر[ نمک را با سـاده ترین عمـِل ممکن 
بشـکند: برداشـتِن ُمشـتی نمک از زمیِن سـاحِل دریا. اما ایـن اغلب فراموش 
می شـود کـه او داشـت به سـوی دریایـی واقعـی می رفـت تـا نمکـی واقعـی 
را بـردارد؛ عملـی کـه سـازنده و ملمـوس بـود و در ایـن مـورد، غیر قانونی. 
مشـابِه همیـن، راهپیمایـِی بـزرِگ او در آفریقـای جنوبی که ۱5 سـال قبل تر1 

۱. راهپیمایی مذکور در ۱9۱3 صورت گرفته، و راهپیمایِی نمک در ۱93۰- م.
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صـورت گرفـت، فقـط یک اعتـراض نبـود؛ او می بایسـت سـه هزار معدنچِی 
اعتصابـی و خانواده هایشـان را کـه در آن زمـان بی خانـه و بی سـر پناه شـده 
بودنـد، بـه آشـراِم خودش نقل مـکان مـی داد. ]گاندی هر جا که می زیسـت، 
دهکـده، محلـه یـا جماعتـی معنوی تأسـیس می کـرد. این سـکونتگاه معنوی 
را "آشـرام" می خواندنـد.[ در ایـن مـورد نیـز عمـِل او از نظـِر فّنـِی حقوقی، 
خـالِف قانـون بـود. به عبـارِت دیگـر، هیچ یـک از ایـن راهپیمایی هـا ِصرفـً 
نمادیـن نبودنـد؛ آن هـا اقداماتـی بسـیار ملمـوس و عینـی بودنـد کـه ضمنـً 
حـدودی از طنیـِن نمادیـن را هم داشـتند. بنا بر ایـن، اگر چه نمادهـا می توانند 
اقدامـاِت عینـی و ملمـوس را تقویـت یـا تضعیـف کننـد، هرگـز نباید جای 

اقدامـاِت عینـی را بگیرند.

امکاِن سوء استفاده از خشونت پرهیزی:
آیا ممکن است خشونت پرهیزی در راهِ غیرحّق به کار گرفته شود؟

خشـونت پرهیزی در صورتی که به درسـتی پیشه شده باشـد، قابِل سوء استفاده 
خشـونت پرهیزی  دل فریـِب  و  شـرافتمند  نـام  متأسـفانه  اگر چـه  نیسـت. 
ممکـن اسـت مـورد سوء اسـتفاده قـرار بگیـرد کـه به فراوانـی هـم می گیـرد. 
به عنـواِن مثـال، وقتـی گروهـی از صاحبـاِن اسـلحه در کالیفرنیـا امتناع شـان 
از ثبـِت سـالح های تهاجمی شـان را "نافرمانـِی مدنـی" خواندنـد، فرامـوش 
کـرده بودنـد کـه داشـتِن سـالحی مرگبـار دورتریـن فاصلـه را از مدنّیـت یا 

دارد. خشـونت پرهیزی 
بیـاِن  بـه  )یـا  بی خشـونت  تاکتیک هـای  کـه  اسـت  ممکـن  هم چنیـن 
دقیق تـر، تاکتیک هایـی کـه کاربردشـان در خشـونت پرهیزی نیـز جـا دارد( 
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هنـد،  در   ۱99۱ در  شـوند.  گرفتـه  بـه کار  غیرخشـونت پرهیز  زمینـه ای  در 
راهپیمایانـی در صـدد بر آمدنـد کـه وارد ایالِت گجرات شـوند تا به سـاخِت 
سـّدهایی روی رود نارمـادا اعتـراض کننـد. فرآینـِد سـاخِت ایـن سـدّ ها تـا 
همـان زمـان صدهـا روسـتا را بـه زیـِر آب بـرده بـود و عواقـِب مخـّرِب 
زیسـت محیطی و اجتماعـِی بسـیاری داشـت. امـا مقامـاِت رسـمِی حکومِت 
ایالتـِی گجـرات کـه دالیـِل ناموّجِه خودشـان را برای پی گیرِی سـاخِت سـّد 
داشـتند، بچه مدرسـه ای ها را بـرای جلو گیـری از آن راهپیمایی بسـیج کردند؛ 
در حالی کـه آن بچه مدرسـه ای ها هم زمـان بـا انجـام چنین کاری، سـرودهایی 

دربـاره ی گانـدی می خواندنـد!
از:  بـود  عبـارت  کـه  کردیـم  مهـم صحبـت  اصلـی  دربـاره ی  پیش تـر 
توانایـِی اسـتوار ایسـتادن بـر اهـداف بنیـادی، امـا سـازش بـر سـِر هـر چـه 
َرویـه ای دیگـر صحبـت می کنیـم  اینـک دربـاره ی  باشـد.  از آن  کـه غیـر 
کـه رعایـت آن در تظاهـرات یـا سـایِر اقدامـاِت خشـونت پرهیِز امروزیـن، 
به عنـواِن  اخیـر  بنـِد  دو  در  کـه  مـواردی  دارد.  اهمیـت  انـدازه  بـه همـان 
از خشـونت پرهیزی آوردیـم نشـان می دهنـد کـه  نمونه هـای سوء اسـتفاده 
چـرا رعایـِت آن چـه خواهیـم گفـت تا این حـّد مهم اسـت: در یـک جنبِش 
خشـونت پرهیز، بایسـتی از ِگل آلـود کـردِن آب توسـط کسـانی کـه هنـوز 
مدافـِع خشـونت ورزی اند جلوگیـری شـود. محـض نمونـه، در طـی جنبش 
"اِشـغال" کـه اصـواًل خشـونت پرهیز بـود، کسـانی بودنـد که فکـر می کردند 
بـه کار بـردِن "یک کمـی" خشـونت اِشـکالی نـدارد، مثـاًل این جـا یـا آن جـا 
شیشـه ای را شکسـتن یـا مخـزن زبالـه ای را آتـش زدن. آن هـا ایـن کارها را 
تحـت عنـوان آن چه کـه "تنـّوع تاکتیک هـا" می خواندنـدش روا می دانسـتند. 
امـا ایـن بـه معنـای تباهـی و انحـراِف خشـونت پرهیزی اسـت. حتـی وقتی 



   87مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز  86   مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز

کسـی قضیـه را از حیطـه ی اخالقـی خـارج کند و به مسـأله از حیـِث نتیجه 
دادن نـگاه کنـد )خصوصـً نتیجـه دادن در بلند مدت(، واضح اسـت که حتی 
"یک کمـی" خشـونت هم جنبـش خشـونت پرهیز را مبهم و دوپهلو می سـازد 
و بنا بر ایـن ضعیفـش می کنـد. بـه بیـاِن دیگـر، تفـاوِت بیـن خشـونت ورزی 
و خشـونت پرهیزی مسـأله ای از جنـِس تنـّوع و گوناگونـی )مثـل تفـاوِت 
سینه سـرخ ها و گنجشـک ها( نیسـت. به جـای آن، واقعـً این طـور اسـت کـه 
آن هـا متضـاّد هـم هسـتند و پیامدهایی متضـاّد با یکدیگـر دارند. ایـن را هم 
عـالوه کنیـد کـه خشـونت پرهیزی به هیچ وجـه یـک تاکتیـک نیسـت، بلکـه 

نیـروی خیـِر زندگی اسـت.

نقِش رنج کشیدن در ساتیاگراها

در اردوگاهِ تجمیـع آشـویتز ]کـه به صـورِت هم زمـان اردوگاهِ کار اجباری 
و بعدهـا اردوگاه مـرگ هـم بـود،[ در ۱9۴2 به سـبِب آن کـه یـک زندانـی 
گریختـه بـود، ۱۰ زندانـِی لهسـتانی از سـایرین جـدا و به سـلولی زیر زمینی 
بـرده شـدند تـا آن جا از گرسـنگی جان دهنـد. در عیِن شـگفتِی همگان، یک 
زندانـِی دیگـر پـا پیـش گذاشـت و درخواسـت کرد کـه به جای یکـی از آن 
مـرداِن نگون بخـت بمیـرد. او کشیشـی بـه نـاِم ماکسـیمیلیان کولبـه1 بـود که 
اکنـون بـا عنـواِن قّدیـِس آشـویتز شـناخته می شـود. اگر چـه او به واقـع چند 
روز بعدتـر اعـدام شـد، فـداکارِی الهام بخـِش او تغییری عظیـم در روحیه ی 
زندانیـان ایجـاد کـرد. ایـن امـر احتمـااًل موجب نجـات صدها نفری شـد که 
در صـورِت عـدم تقویـِت روحیـه، در برابـِر یـأس و بنا بر این )در آن شـرایِط 

1. Maximilian Kolbe
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غیر قابـل تحّمـل( در برابـِر مـرگ مقهور می شـدند.
وقتـی کـه منازعـه ای سـاتیاگراها را ایجـاب می کنـد )یعنـی آن هنـگام که 
منازعـه بـه مرحلـه ی 2 از نمـوداِر مـا در فصـل 3 می رسـد(، می شـود کـه 
کسـانی فی الحـال متحّمـِل رنج باشـند اما تـاب آورِی آن هـا که ناخواسـته به 
طـول هـم انجامیـده باشـد، قلـوِب حریفان شـان را تـکان ندهد و بیدارشـان 
نکنـد. در حقیقـت اگـر به ایـن تالش ها توّجهی نشـود، وضعیتی کـه ظالمانه 
اسـت می توانـد عـادی و به هنجـار بـه نظـر برسـد؛ انگار کـه فقـط نمونه ای 
باشـد از این کـه زندگـی چگونـه اسـت )بلـه، زندگـی همیـن اسـت!(، یـا 
انـگار حتـی ناشـی از قصوِر خـوِد قربانی باشـد. مصائِب طوالنِی فلسـطینیان 
 ،۱99۰ دهـه ی  در  کـوزوو  آلبانیایی تبار هـای  اِشـغالی،  سـرزمین های  در 
یـا میلیون هـا نفـر کـه امـروزه در فقـری بسـیار شـدید زندگـی می کننـد را 
تصـور کنیـد. این هـا از جملـه ی قربانیـاِن نگون بخت و بی شـماِر "خشـونِت 
سـاختاری"۱ هسـتند. در ایـن وضعیـت، رنـج بـه عوِض آن که توسـط فشـار 
و خشـونِت آشـکار تحمیـل شـود توسـط سـاختارهای اجتماعی یا سیاسـِی 
ناعادالنـه تحمیـل می شـود، هر چنـد کـه این سـاختارها اغلب توسـط فشـار 

یـا خشـونِت آشـکار نیز پشـتیبانی می شـوند.
هـر گاه طـوری شـود کـه مـا دیگـر بیـش از آن نتوانیـم چنـان ظلمـی را 
تحّمـل کنیـم، ایـن گزینه را داریم کـه در برابـِر رنِج تحمیلـی اش خودمان را 
هم چـون میلـه ی برق گیـری سـازیم تـا دیگـران را هشـیار کنیـم و بـه چنان 
وضعیتـی پایـان دهیـم. عمـِل ماکـس کولبـه نمونـه ی چنیـن موردی اسـت. 
همچنین، دانشـجویانی که در طرِح بدفرجاِم "ُرز سـفید" شـرکت داشـتند نیز 

1. s tructural violence



   89مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز  88   مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز

امیـدوار بودنـد کـه قبـوِل چنیـن مخاطره ای اثـری آن چنـان خواهد داشـت. 
طـرِح "ُرز سـفید" علیـه رژیـم نـازی در مونیـخ در زمـاِن اوج جنـگ جهانی 
دوم ترتیـب داده شـد. آن دانشـجویان دفترچه هایـی را چـاپ و پخش کردند 
کـه دعـوت بـه مقاومـِت مبتنـی بـر عدمِ همـکاری ]با رژیـم نـازی[ می کرد؛ 
اگر چـه آنـان دربـاره ی ایـن کـه آن مقاومـت چگونه چیـزی می توانـد باشـد 
تقریبـً هیـچ نمی دانسـتند و قـادر بـه تصـّوِر ایـن هـم نبودنـد کـه مقاومـِت 
مبتنـی بـر عدمِ همـکاری فقـط یـک جنبـه از خشـونت پرهیزِی حقیقـی یـا 
همـان سـاتیاگراها اسـت. آن هـا می دانسـتند کـه بـا چیـزی نزدیک بـه مرِگ 
حتمـی مواجهنـد )و در نهایـت هـم فقـط یکی از آن هـا از چنین سرنوشـتی 
گریخـت(، امـا چنیـن اسـتدالل می کردنـد کـه، "پایانـی بـر وحشـت بهتر از 
وحشـتی بی پایـان اسـت." ایـن اسـت آن محاسـبه ی اخالقی که شـاید ما در 

موارِد سـتِم مفـَرط بایسـتی انجـام دهیم.

اعتصاب غذا در ساتیاگراها

مـرگ در خشـونت پرهیزی احتمـاِل وقـوع کم تـری دارد تـا در منازعـاِت 
خشـونت آمیز، امـا همان طـور کـه ماکـس کولبه و طراحاِن "ُرز سـفید" نشـان 
دادنـد، گاهـی اوقـات الزم می شـود کـه جانمـان را در معرِض مخاطـره قرار 
دهیـم. اعتصـاِب غـذا، خصوصـً اعتصـاب غـذای نامحـدود1 یا آن طـور که 
گانـدی می گفـت "اعتصـاب غـذا تا سـرحّد مـرگ"2 ، یکـی از صورت هایی 
اسـت کـه این نـوع چاره پـردازِی سفت و سـخت می توانـد در قالـِب آن بروز 

1. open-ended

2. fas t unto death
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کنـد. اعتصـاب غـذا به عنـواِن بخشـی از اقـدام بـه قبوالنـدن در مرحلـه ی 3 
از یـک منازعـه ی خشـونت پرهیز، خصوصـّا اگـر محتمل باشـد که بـه مرِگ 
خـوِد آن کـس کـه پـای در ایـن راه می گـذارد منجـر شـود، می تواند روشـی 
قدرتمنـد بـرای بیـدار کردِن دیگـران دربـاره ی ظالمانـه بودِن یـک وضعیت 
باشـد و نشـانی باشـد از رضای خاطِر شـما بـرای پذیرفتِن هـر رنجی جهت 
اصـالِح آن وضعیـت. هر چنـد، ایـن روش می تواند به جای ترغیـب و راضی 
کـردِن طـرِف مقابـل، او را از طریـق اِعمال فشـار و زور به تغییـِر َرویه وادار 
کنـد کـه چنیـن امـری آن را در ضّدیـت بـا روح سـاتیاگراها قـرار می دهـد. 
بنا بر ایـن اعتصـاب غـذا به عنواِن کنشـی ذیـِل سـاتیاگراها )نه به عنـواِن عملی 
بـرای تزکیـه ی نفـس( فقـط باید کـه درسـت به عنـواِن آخرین چـاره اختیار 
شـود و حتـی در آن وقـت هم فقط با رعایِت شـرایطی بسـیار دقیـق و معّین 

بدین شـرح:

● یکـم، فـردی کـه اعتصـاب غذا می کنـد باید مطمئن شـود که او شـخص 
مناسـب بـرای انجـام ایـن فداکاری اسـت. این امر مسـتلزِم آن اسـت که فرد 
مهـاِر امیالـش را در دسـت داشـته باشـد )حتی مهـار میلش به زیسـتن را( و 

نبایـد نفرت از حریف در انگیزش او نقشـی داشـته باشـد.

● دوم، ایـن اقـدام بایسـتی کسـانی را مخاطـب قـرار دهـد کـه بـه احتماِل 
زیـاد بتواننـد بـا ایـن سـخت ترین کنـش ارتبـاط برقـرار کننـد. اگـر آن هـا 
حتـی چنـان حـّدی از ربـط را احسـاس نکنند یا منطـِق فـداکاری را در نیابند 
)هم چنـان کـه در جهـاِن غـرب اغلب این طور اسـت(، اعتصاب غـذا راهکاِر 

نا به جایـی خواهـد بـود.
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● سـوم، اعتصـاب غـذا بایسـتی بـرای تحّقـِق هدفـی واقع گرایانـه طراحی 
شـود. مطالبـه ای کّلـی بـرای "صلـح جهانی" یـا چیزهایی شـبیه به ایـن ]مثاًل 
درخواسـِت آزادِی همـه ی زندانیـان سیاسـی در یـک نظـام تمامیت خـواه - 
قابـِل  اعتصـاب غـذا  از طریـق  اگر چـه خواسـته هایی شـرافتمندانه اند،  م[، 
دسـت یابی نیسـتند. همان طـور کـه تقریبـً همیشـه مصـداق دارد، اعتصـاب 
غـذا کننـدگان نتوانسـته اند از پیـش بـه جلـب توجـه و اثرگـذارِی قانع کننده 

بـر پنـداِر میلیون هـا َتـن از مردمـان دسـت یابند.

به راسـتی  کارزاری  متـِن  در  فقـط  بایسـتی  غـذا  اعتصـاب  چهـارم،   ●
خشـونت پرهیز بـه کار گرفتـه شـود. نمونه ی اعتصـاب غذای زندانیـاِن ارتِش 
جمهوری خـواهِ ایرلنـد در زنـداِن النگ ِکـش1 ، هیچ یـک از ایـن معیارهـا را 
بـرآورده نمی کـرد؛ بنا بر این به رغِم شـجاعت و فـداکارِی اعتصـاب کنندگان، 
ده انسـان جان شـان را از دسـت دادنـد بی آن کـه ایـن امـر بـه هیـچ تغییـِر 

اجتماعـِی مشـهودی بیانجامـد.

● در خاتمـه، به یـاد داشـته باشـید کـه اعتصـاب غذا نبایـد در پیـش گرفته 
شـود مگـر زمانـی که تمـاِم گزینه های دیگـر ناکارآمـد و از رده خارج شـده 

باشند.

وقتـی ایـن مقتضیـات بـرآورده شـوند، اعتصـاب غـذا  می توانـد معجـزه 
کنـد. گاندی اسـتاِد ُپـرآوازه ی این فّن بـود. بریتانیایی ها در ۱932 بنا داشـتند 

1. Long Kesh
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بـرای هندوهای عضو کاسـت۱ و خارج از کاسـت، حوزه هـای انتخابِی مجّزا 
در نظـر بگیرنـد؛ امـا "اعتصـاب غـذای جانانـه ِی" او موجب شـد تـا آنان از 
ایـن امـر عقب نشـینی کنند. "معجـزه ی کلکتـه"ی او، یعنی اعتصـاب غذایش 
در ۱9۴6 بـه آشـوب های فرقـه ای خاتمـه داد؛ در حالی کـه پلیـس و ارتش از 
مهـار آن شـورش ها ناتـوان بودنـد. بـا همـه ی ایـن احـوال، گانـدی در آخِر 
کار بـه ایـن نتیجه رسـید کـه بعضـی از اعتصاب غذاهایـش از طریـِق اِعماِل 
فشـار و جبـر اثـر می گذاشـته اند ]نـه از طریـِق ترغیـب و متقاعد سـازی[ و 
بنا بر ایـن از نقطـه نظـِر او، ناکامی و شکسـِت مجّسـم بوده انـد. ]به رغِم آن که 
بـا معیارهـای متعـارف، به خاطِر رسـیدن به نتایـج ظاهری و تأمیـن مطالبات، 

موّفق محسـوب می شـده اند.[

به دست گرفتِن کنترل

مـا در سـاتیاگراها رنج کشـیدن را بـراِی خاطـِر ]چشـم و اَبـروی![ خـودش 
نمی خواهیـم؛ در پـِی ایـن هـم نیسـتیم کـه مظلوم نمایـی کنیم یـا از خودمان 
شـهید بسـازیم. امـا در عیـن حـال، تفـاوِت عظیـِم بین ایـن دو نـوع رنج را 
درک می کنیـم: I- رنـِج منفعالنـه ای کـه میلیون هـا نفـر بـدون هیـچ حاصـِل 
قابل توجهـی متحّمـل می شـوند، و II- همـوار کـردِن رنجـی بـر خـود بـا 
رضـای خاطـر به منظـوِر دسـت یابی بـه هدفی واالتـر، وقتی چـاره ی دیگری 
نباشـد. ایـن نـوِع اخیـِر تحّمـِل رنـج اسـت کـه نیـروی خشـونت پرهیزی را 
وارد و درگیـِر پیـکار می کنـد؛ و همانی اسـت که کینگ نامـش را "رنج بردِن 

بی مـزد و مّنـت" گذاشـت.

1. cas te - نظاِم طبقاتِی هندو
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مبـارزاِت خشـونت پرهیز، خصوصـً در منازعاتـی کـه  تـا مراحـِل انتهایـی 
رو،  ایـن  از  بشـوند.  طوفانـی  و  سـخت  می تواننـد  باشـند،  رفتـه  به پیـش 
به جاسـت کـه نکتـه ی بعـدی را بـه خودمـان یـادآور شـویم: رنجـی را در 
نظـر بگیریـد کـه به واسـطه ی تـن دادن بـه یـک وضعیـِت ظالمانـه حاصـل 
آمـده؛ همین طـور، رنجـی را در نظـر آوریـد کـه در اثـِر کاربـرد خشـونت 
بـرای غلبـه بـر آن وضعیـِت ظالمانـه پدیـد می آیـد. حـاال اگـر حالت سـوم 
- یعنـی خشـونت پرهیزی - را بـا دو حالـِت پیشـین مقایسـه کنیـم، می بینیم 
کـه در بلند مـدت، رنجـی کـه در یک مبارزه ی عـاری از خشـونت به صورِت 
از هـر دو وضعیـِت پیش گفتـه بسـیار کم تـر  داوطلبانـه پذیرفتـه می شـود 
خواهـد بـود. به عنـواِن مثـال، اگرچـه کما بیـش در حـدوِد هـزار نفـر طـی 
مبـارزاِت خشـونت پرهیز بـرای اسـتقالِل هنـد جاِن خـود را از دسـت دادند 
)خصوصـً در قتل عـاِم آمریتسـار در ۱9۱9(، امـا در مقابـل، میلیون هـا َتن از 
مـردم به عنـواِن قربانیـاِن منفعـل و پذیـرای وضعیـِت ظالمانـه جـان باختنـد؛ 
نظیـِر اوضـاع در طـی "قحطـی بنـگال" در ۱9۴3، همـان هنـگام کـه تقریبـً 
تمـاِم محصـوِل برنِج کشـور جهـِت اسـتفاده ی ارتـش بریتانیا ضبط می شـد. 
به عنـواِن مثالـی بـرای آن حالـِت دیگـر، همان طـور کـه کینـگ خاطر نشـان 
کـرد در طـی 6 شـب شـورش در دیترویـت مردمـاِن بیش تری کشـته شـدند 
تـا در طـی 6 سـال نافرمانـی مدنـی در جنـوب آمریـکا بـرای حقـوق مدنِی 

سیاه پوسـتان.
هنگامی کـه رنج کشـیدن اجتناب ناپذیـر شـده باشـد، دو قاعده ی سرانگشـتی 
دربـاره ی آن وجـود دارد. یکـم، هر چـه که زودتر و سـریع تر بتوانیـم فّعاالنه 
و خشـونت پرهیزانه بـه یـک منازعـه واکنـش نشـان دهیـم، برای حـّل آن به 
رنج بـردِن کم تـری محکـوم خواهیـم بـود. و دوم، هر چـه کـه بیش تـر بـرای 
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رنج کشـیدِن داوطلبانـه مهّیـا باشـیم، رنـِج ناخواسـته ی کم تری بر مـا تحمیل 
شد. خواهد 
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 بخش ششم

چه چیزهایی آموخته ایم؟

خشـونت پرهیزی قابلیتـی ذاتـی از طبیعِت انسـان اسـت. خشـونت پرهیزی 
فرمانی اخالقی نیست؛ و خصوصً انتزاعی فلسفی هم نیست. خشونت پرهیزی، 
دسـِت کم نوعـی از آن کـه من در این جـا ارائه اش کـرده ام، کارمایه ای اسـت 
کـه هـم "دروِن" همـه ی موجـوداِت زنـده فعالیـت دارد و هـم "بـر" همـه ی 
آن هـا مؤثـر اسـت. خشـونت پرهیزی می توانـد مثـل بسـیاری از نیروهـای 
دیگـر در طبیعـت، شـناخته شـود، پیش بینـی شـود و تحـِت کنتـرل در آیـد. 
احتمـااًل مهم تریـن چیـزی کـه الزم اسـت دربـاره ی خشـونت پرهیزی بدانیم 
ایـن اسـت کـه خشـونت پرهیزی عـدِم چیـزی نیسـت، از جنـِس فقـدان یـا 
غیـاب نیسـت، بلکـه نیرویـی واقعً موجـود اسـت. خشـونت پرهیزی نیروی 
ِمهـر اسـت، اگرچـه گاهی اوقـات ممکن اسـت این طور بـه نظر نیایـد. کینگ 
شـرح داده کـه جنبـِش حقـوِق مدنـِی ]سیاه پوسـتاِن[ آمریـکا موجـِب فوراِن 
خشـم نشـد بلکـه موجـب شـد کـه "خشـم به منظـوِر اثر گـذارِی حداکثری، 
تحـِت نظـم و انضبـاط ابراز شـود". این انضباطـی که از هدر رفتِن خشـم مان 
جلوگیـری و آن را ذخیـره می کنـد، امـری از جنـِس سـرکوب کردن نیسـت. 
وقتـی آن را به درسـتی اجـرا می کنیـم، ایـن امـکان را بـه خشـِم مـا می دهـد 
کـه بـه نیرویـی آفرینش گـر تبدیل شـود. خشـونت پرهیزی نیرویی اسـت که 
به واسـطه ی تغییـر و تبّدِل یک سـائق )رانه ی انگیزشـِی( منفی آزاد می شـود.
ایـن اسـتحاله ی انرژی هـای منفـی یـا مخـّرب در یـک انسـان فقـط رونِد 
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رشـدی بـرای همـان فـرد نیسـت؛ ایـن امـر می توانـد اثـر حیرت انگیـزی بر 
حریفـان داشـته باشـد؛ اثـری کـه ارعـاب و تهدیـد و سـالح ها نمی توانند با 
آن برابـری کننـد. در طـی انقـالب موفـق "قـدرت مـردم" فیلیپیـن در ۱986 
)کـه فقـط یـک نمونـه از میـاِن هزارانی اسـت که می توانیـم شـاهد بیاوریم( 
سـربازان از دسـتوراِت مسـتقیِم مافوق هاشـان سـرپیچی کردنـد و حاضـر 
نشـدند بـه معترضـاِن مسـالمت جو شـلیک کننـد. در مـوارِد بسـیاری، آنـان 
به واقـع بـا چشـمانی اشـک آلود و در حـاِل روگردانـی و َترِک خدمـت دیده 

شدند.]35[
ِکنِـث بولدینگ1 )یکـی از بنیان گـذاراِن پژوهِش مدرِن صلـح( با مطالعه ی 
ایـن اثر گـذاری، اصطالِح "قـدرِت تلفیق گـر"2 را ابداع کـرد. او این قدرت را 
در قیـاس بـا دو نوع قدرِت دیگـر، یعنی "قدرِت ارعـاب"3 و "قدرِت مبادله"۴ 
قـرار داد.]36[ قـدرِت تلفیق گـر زمانـی آزاد می شـود کـه مـا تعّهـد می کنیـم 
کـه بـه حقیقِت همبسـتگی مان شـهادت دهیم، حتـی وقتی کـه حریف مان بر 
آن حقیقـت ]کـه همبسـتگِی ما اسـت[ و احتمااًل بـر فرد فرِد ما خشـونت روا 
ن جـدای از مـا می بینـد، در حالی کـه  مـی دارد. حریـف، خـودش را از بیخ و بـُ
مـا می توانیـم آن هم داسـتانی را ببینیـم کـه او تـواِن دیدنش را از دسـت داده 
و بنا بر ایـن می توانیـم بـه او کمـک کنیـم تـا او هـم ببینـَدش. بولدینگ خاطر 
نشـان می سـازد کـه نتیجـه ی چنیـن رویکـردی آن اسـت کـه هـر دو گـروه 

1. Kenneth Boulding

2. Integrative Power

3. Threat Power

4. Exchange Power
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سـرانجام به هـم نزدیک تـر می شـوند. وقتـی مـا در دروِن خـود، سـائق های1 
نفاق افکـن را بـه ایـن منظـور مهـار می کنیـم، این "مهـار" به معنِی "سـرکوب" 
یـا واپس زنـی نیسـت. گانـدی کامـاًل بـا ایـن فعل و اِنفعـال آشـنا بـود: "مـن 
به واسـطه ی تجربه هایـی تلـخ، درسـی متعالـی آموختـه ام که خشـِم خـود را 
محفـوظ دارم. همان طـور کـه حـرارِت مهار شـده به انـرژی تبدیل می شـود، 
خشـِم مهار شـده ی مـا هـم می توانـد به نیرویـی اسـتحاله یابد که قادر اسـت 

جهـان را تـکان دهد."]37[
کینـگ در عبارتـی کـه پیش تـر َنقـل کردیـم )و ارزِش تکـرار دارد( بـه 
ایـن فرآینـِد اسـتحاله قـدری وضـوِح بیش تـر می بخشـد آن جا کـه می گوید 
اثر گـذارِی  به منظـوِر  و  کردنـد  مهـار  را  مدنـی خشـم  کنش گـراِن حقـوِق 
حداکثـری، آن را تحـِت نظم و انضبـاط رهـا سـاختند. در پرتـِو ایـن شـرح 
به نحـِو جالب توجهـی مشـخص می شـود کـه نیـروی خشـونت پرهیزی در 
انـدروِن مـا نهفتـه اسـت و در انتظار اسـت که رها شـود. الزمه اش آن اسـت 
کـه مـا تمایـل بـه عمل کـردن از موضـِع خشـم یـا تـرس را کنتـرل کنیـم. 
رانه هـای انگیزشـی )یـا همان سـائق های( منفی نظیِر خشـم یا تـرس، اگر به 
شـکل های خـام و نپرورده شـان ابراز شـوند یکپارچگـِی مردمان را متالشـی 
می کننـد و آنـان را به صـورِت تّکه و پاره هـای جـدا از هـم در می آورنـد. اگـر 
مـا "خشـونت پرهیزی" را بـه عنـواِن نیرویـی آزاد شـده در اثـِر تغییـر و تبّدِل 
یـک سـائِق منفـی )نظیـِر تـرس یـا خشـم( تعریـف کنیـم، قضیـه ی عکـِس 
آن )به لحـاِظ منطقـی( چنیـن خواهـد بـود کـه خـوِد آن نیروهـای منفـی و 

ابرازشـان به صـورِت خـام، بایسـتی به عنـواِن "خشـونت" شـناخته شـوند.

"سائق" در متون روان شناسی به معنای "سوق دهنده"ی -Drives  .1
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شیوه ای برای بودن

بـا توجـه بـه آن چـه تـا این جـا بیـان شـد، خشـونت پرهیزی یـک انتـزاِع 
اخالقـی یـا یـک تجریـِد فلسـفی نیسـت. همچنیـن، خشـونت پرهیزی فقط 
مجموعـه ای از تاکتیک هـا و یـا یـک روِش ِصـرف هـم نیسـت. مردمانی در 
مبـارزه بـرای آزادی شـان تحّوالِت عظیمـی را پدیـد آورده اند صرفّا به سـبِب 
آن کـه مشـِی مسـّلحانه را نپذیرفته انـد. همان طـور کـه یـک معتـرِض یمنـی 
در سـال 2۰۱2 بـه یکـی از دوسـتاِن مـن گفـت، "آن هـا نمی تواننـد مـا را 
شکسـت بدهنـد چـرا که مـا تفنگ هایمان را در خانـه باقی گذاشـته ایم!" البته 
دگرگونی هـای عمیق تـر و ماندگارتـری رخ می دهنـد اگـر کـه مـا نفرت مـان 

را در خانـه باقـی بگذاریم.1 
مـن امیـدوارم کـه ایـن کتـاب مقادیـری از روشـن بینی برای متبّحر شـدن 
در ایـن شـگرد را فراهـم کـرده باشـد. همیـن که در ایـن فّن مهـارت یافتیم، 
می توانیـم خشـونت را در جهـاِن امروزمـان بـا خوش بینِی بیش تر ]بـه امکاِن 
رفـِع آن[ و قابل مبارزه تـر ببینیـم. هر گونه خشـم، در ُحکِم مـاده  خاِم اولیه ای 
اسـت بـرای خشـونت پرهیزی! )چـه آن خشـم توسـط رسـانه های همگانـی 
برانگیختـه شـده باشـد، یـا توسـط نابرابری هـای فاحـش در اقتصادمـان، یـا 
توسـط هر چیـِز دیگـر.( ابراِز خشـم در شـکِل خـاِم آن معادِل هـدر دادِن آن 

است.
خیلی هـا خشـونت پرهیزی را به عنـواِن یـک تاکتیـک می پندارنـد که وقتی 
هیـچ گزینـه ی بهتـری نداشـته باشـند بایسـتی اتخـاذ شـود؛ چـون هر گونـه 

 1. بــا گذشــِت زمــان، بــه نظــر می رســد آن معتــرِض یمنــِی مســالمت جو جــزِء اقلیــت بــوده باشــد؛
 امــا وضعیــِت فاجعه بــاری کــه در  پــِی اتخــاِذ مشــِی مســّلحانه توســط اکثــر گروه هــا در یمــن پدیــد

آمــده اتفاقــً مؤّیــِد محتــوای مفاهیــِم ایــن ســطور از طریــِق برهاِن ُخلــف هســتند! - م.ی
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خشـونتی از سـوی آنان، با سـرکوِب بسـیار شـدید مواجه می شـود یا چون 
آنـان خیلـی ُرک و پوسـت کنده، سـالح های الزم را ندارنـد. آنـان اغلب حِق 
بازگشـتن بـه خشـونت ورزی را اگر کـه ]از طریـِق خشـونت پرهیزی[ موفـق 
نشـوند بـرای خـود محفـوظ می داننـد. خشـونت پرهیزی هـر روز بـا اِقبـاِل 
بیش تـری مواجـه می شـود و می تواند شـجاعتی بیش از خشـونت ورزی نیاز 
داشـته باشـد. مزّیت هـای رویکـرِد خشـونت پرهیز هر چه که باشـد، امیدوارم 
ایـن را روشـن کـرده باشـم کـه اگـر آن را به عنـواِن یـک اصـل و به عنـواِن 
شـیوه ای بـرای بـودن در جهـان اختیـار کنیـم ]و نـه یـک تاکتیـِک ِصـرف[، 

می توانیـم بسـیار فراتـر از این هـا برویـم کـه تا کنـون رفته ایم.
در ایـن رویکـرد، خشـونت پرهیزی راهـکاری نیسـت کـه ضعیفـان به آن 
متوّسـل شـوند، بلکـه به راسـتی نوعـی از توانمنـدی را می طلبـد کـه کم یاب 
اسـت. خشـونت پرهیزی اجتنـاب از چیزی نیسـت بلکه درگیر کـردِن نیرویی 
واقعـً موجـود در پیـکار اسـت. این نیـرو یا قـدرت "موجود"تـر و موجودتر 
می شـود، به هـر میـزان کـه بیش تـر بتوانیـم بـدوِن نفـرت عمـل کنیـم و ]در 
درون مـان هـم[ بـدوِن نفـرت باشـیم؛ به هـر میـزان بیش تر کـه بتوانیـم بدون 
آرزوی هیـچ آسـیبی بـرای کسـانی، در برابِر آن چـه انجام می دهند ایسـتادگی 
کنیـم؛ و به هـر میـزان کـه بیش تـر بتوانیـم بـه بیـاِن گانـدی "خصومـت را 
منحـل کنیـم و نه خـوِد متخاصمـان را."]38[ به طریقـی که هنـوز در نمی یابیم 
چه طـور، ایـن جهان بینـی و طـرِز تلّقـِی مبتنی بر وصـل بودن مـان به یکدیگر، 
انرژی هایـی را آزاد می کنـد که بـه تحّولی ژرف تر و پایدارتر منجر می شـوند.
وقتـی می گوییـم خشـونت پرهیزی فقـط یـک اسـتراتژی نیسـت، بـه این 
معنـا نیسـت کـه داشـتِن اسـتراتژی الزم نباشـد. همان طـور که دیده ایـم، این 
به هیچ وجـه صـادق نیسـت. اما خشـونت پرهیزی مشـخصه ای اسـتثنایی دارد 
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کـه نظامی گـری یـا خشـونت ورزی نمی تواننـد مّدعـِی آن باشـند، و آن ایـن 
اسـت کـه: تحّقـق بخشـیدن بـه اصـول، در عینِ حـال، اسـتراتژِی نتیجه بخش 
ایـده ی  ایـن  روی  آن  در  مـا  کـه  خشـونت ورزی  برخـالِف  هسـت.  نیـز 
مأیوس کننـده حسـاب می کنیم کـه روش های باطـل می تواننـد تأمین کننده ی 
نتیجـه ای به حـق باشـند، در خشـونت پرهیزی مـا مجبـور نیسـتیم کـه بیـِن 
انجـاِم کاِر درسـِت اخالقی و کاری کـه بیش ترین نتیجه بخشـی را دارد، یکی 
را انتخـاب کنیـم. ایـن دو در بلند مـدت یک چیز هسـتند. به عنـواِن مثال، اگر 
شـما از مجـاِل تحقیـِر کسـانی بگذریـد صرفـً چـون بـه ایـن اصـِل اخالقی 
اعتقـاد داریـد کـه همـگان ُمِحّق بـه برخـورداری از عـّزت و احترام انـد، این 
رو و برگرد، آنان را به شـما  امـر بـه شـما راهبردی می بخشـد که تقریبـً بی بـُ
نزدیک تـر می سـازد. همان طـور کـه برنـده ی جایـزه ی صلـِح نوبـل، آدولفـو 
پِـِرز اِسـکوئیِول1 بیـان کرده اسـت، "مبـارزه ی خشـونت پرهیز ارزش هایی که 
در نهایـت بناسـت به آن هـا راه بَبـَرد را بـا تمهیـِد پیشـاپیِش آن هـا دروِن خوِد 
همـان رونـِد تغییـر، رواج می دهـد. بدین سـبب اسـت کـه خشـونت پرهیزی 
صلـح را از طریـق جنـگ اشـاعه نمی دهـد؛ تـالش نمی کند که سـازندگی را 

از طریـق ویرانگـری محّقق سـازد."]39[

جنبشی در حاِل فراگرفتِن سر تا سِر جهان

گانـدی در ۱939 نوشـت کـه، "خوش بینـِی مـن مبتنـی اسـت بـر اعتمادم 
بـه امکانـاِت بالقـّوه نامحدوِد هر فـرِد انسـانی در پروردِن خشـونت پرهیزی. 
هر چـه کـه بیش تـر خشـونت پرهیزی را در وجوِد خود رشـد دهیـد، واگیرِی 

1. Adolfo Perez Esquivel
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بیش تـری پیـدا می کنـد تـا آن جـا کـه محیـِط پیرامونـِی شـما را در خـود 
بپوشـاند، و همیـن طـور تـا یـک وقتـی در آینده، چه بسـا که سر تا سـِر جهان 
را فرا بگیـرد."]۴۰[ در سـال هایی کـه از تحریـِر ایـن عبـارات توسـط گاندی 
گذشـته اسـت، اگر چه سـالیاِن ُپرخشـونتی وجود داشـته، جهـان در عینِ حال 
به راسـتی آغـاِز چنـان خیزشـی را شـاهد بـوده اسـت. در واقـع، تخمیـن زده 
می شـود کـه اکنـون بیـش از نیمی از جهـان در جوامعـی زندگـی می کنند که 
به طـرزی قابل توجـه تحِت تأثیِر جنبشـی خشـونت پرهیز قـرار گرفته اند.]۴۱[
تاریـِخ مـدرِن خشـونت پرهیزی توسـط چند تغییِر کیفی مسـاعدت شـده 
اسـت کـه بالقّوه کمک های بسـیار بزرگی در امـِر "فرا گرفتِن سر تا سـِر جهان" 
محسـوب می شـوند. یکـم، ما داریـم می آموزیم کـه هر فرهنگـی روش هایی 
محّلـی بـرای واکنـِش خاّلقانه بـه منازعـه دارد، و این رهیافت هـا]ی محًلی[ 
می تواننـد در بسـتِر یـک مبـارزه ی خشـونت پرهیِز ُممتـّد، بسـیج شـوند و به 
حرکـت درآینـد. محـض نمونه، مردمان بومی که نقشـی حیاتـی در منازعاِت 
و  سـازمان دهی  بـه  خودشـان  بیـِن  دارنـد  می کننـد،  ایفـا  زیسـت محیطی 

شبکه سـازی می پردازنـد.
یـک  کـه  در شـرایطی  کـه خشـونت پرهیزی  اکنـون می دانیـم  مـا  دوم، 
نباشـد )کـه در اغلـِب مواقـع چنیـن اسـت(  ُپرَجَذبـه1 موجـود  تک رهبـرِِ 
می توانـد عملیاتـی و محّقـق شـود. عـالوه بـر ایـن، جنبش هـا می تواننـد از 
طریـق مداخـالِت گروه های صلـح یا کمک هـای تخّصصی از بیـرون، به نحِو 
قابل مالحظـه ای تقویـت شـوند. از ایـن گذشـته، آن چـه کـه در میـاِن همه ی 
پیشـرفت ها شـاید مهم تریـن مـورد باشـد ایـن اسـت کـه: مـردم به نحـوی 

1. charismatic
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کـه سـابقه نداشـته دارنـد یـاد می گیرنـد کـه چه طـور تجربه هـای حاصـل 
دیگـران هـم  بـه  را  موفقیت هـا و شکسـت های جنبش هـای خودشـان  از 
بیاموزنـد. بـرای مثـال می تـوان بـه جنبـِش آتپـور1 اشـاره کرد که طـی قیامی 
موفـق در سـال 2۰۰۰، رئیس جمهـور اسـلوبودان میلوِشـویچ2 را از قـدرت 
سـاقط کـرد. ]چنـد سـال بعـد،[ "مرکـز کنش هـا و راهبردهـای پیشـرفته ی 
خشـونت پرهیز"3 مبـارزان با تجربـه ی آتپـور را به مصر و کشـورهای دیگری 

فرسـتاد کـه بـا منازعـاِت مشـابهی مواجـه بودند.
سـوم، از زمـان گانـدی و کینـگ به این سـو، اکثـِر جنبش هایی کـه به هر 
نحـو خشـونت پرهیز شـده اند )و تعدادشـان هـم زیاد اسـت( تقریبـً منحصر 
بـه ُرکـِن انسـدادی )اعتراضـی( بوده انـد؛ نظیـِر امـواِج پی در پـِی قیام هـا در 
اروپـای شـرقی کـه "انقالب هـای رنگـی" نامیـده شـدند و "بهـار عربـی" که 
]تقریبـً دو دهـه بعـد در غـرِب آسـیا و شـماِل آفریقـا[ در پـی آمـد. ]بـه 
خاطـر داریـد کـه جنبش های خشـونت پرهیز بایسـتی از هر دو ُرکِن اساسـِی 
"سـازنده" و "انسـدادی" یـا همـان اعتراضـی برخـوردار باشـند.[ چند تایی از 
جنبش هـا هـم تقریبـً به صـورِت انحصـاری "سـازنده" بوده انـد؛ بزرگ تریـن 
و برجسـته ترین نمونـه از چنیـن جنبش هایـی MST در برزیـل اسـت )یـا 
"جنبـش کارگـِر بی زمیـن"۴( کـه برای ده هـا هزار خانـواده، زمیـن و طریقه ی 
اِمـراِر معـاش فراهـم کـرده اسـت و در طی این رونـد، جوامعـی محّلی پدید 

1. Otpor
ــه بخــش مســّلِط ــان ک ــور یوگســالوِی آن زم ــس جمه Slobodan Milosevic- رئی .2 

ــود. م ــن ب ــی اش همیــن صربســتاِن امروزی حاکمیت

3. the Center for Advanced Nonviolent Actions and Strategies

4. Landless Worker Movement
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آورده؛ اّمـا راه خالقانـه ای بـرای درآمـدن جلوی اربابـاِن زمیـن دار و برآمدن 
از پـِس مقاومـِت آنـان پیـدا نکـرده اسـت. به جز اسـتثنائاتی انگشت شـمار - 
نظیِر انتفاضه ی اوِل فلسـطین )۱993-۱987( - ما کارزاِر مسـتمّری ندیده ایم 
کـه مشـابِه مبـارزاِت اسـتقالِل هنـد، بتوانـد در هـر دو جنبـه ی "سـازنده" و 
"انسـدادی" فعالیـت کند و شـیوه ای بـرای تصمیم گیرِی راهبـردی در این باره 

داشـته باشـد کـه چه موقـع انسـدادی باشـد و چه موقع سـازنده.
با این همـه، آگاهـِی فزاینـده ای دربـاره ی ایـن امـکان در حـاِل شـکل گیری 
اسـت. آن نوع جنبش، جنبشـی است مبتنی بر پیشـروِی متوالی از توانمند سازِی 
فـردی، تـا برنامـه ی سـازنده، و تـا سـاتیاگراها زمانـی کـه الزم باشـد )که به 
احتمـاِل زیـاد الزم خواهـد شـد(. زمانـی کـه آن نـوع جنبش یک بـار دیگر رخ 
دهـد، می توانیم شـروع به دیدِن قـدرِت تمام عیاِر خشـونت پرهیزی در دگرگون 

کـردِن جهان مان کنیـم.]۴2[
و دسـِت آخـر ]به عنـواِن مـورِد چهـارم[، علـِم جدیـد به نحِو چشـم گیری 
از تأکیـد بـر ماده گرایـِی عقالنـی1 )و آن جـدا از هـم بـودن و بی معنـا بودنی 
کـه چنیـن نظرگاهـی مسـتلزِم آن اسـت( به سـوِی تصویـری قوی بُنیه  تـر از 
طبیعـِت انسـان و از جهـان تغییـِر جهت داده اسـت کـه به طـرِز غیرمترّقبه ای 
بـا سـّنت های ِخـَرِد جاودان هم سـاز اسـت. ایـن تصویـر از همدلـِی ذاتی و 
همـکارِی ذاتـی کـه هـم توسـط ِخـرد و هـم توسـط علم تأیید شـده اسـت 
راه را بـرای روایتـی فرهنگـی همـوار می کنـد کـه در آن، خشـونت پرهیزی 
همان قـدر مهمـاِن مـا بشـود که خشـونت اکنون هسـت )هرچند که ما شـاید 

اصطالحــی کــه متأســفانه ســالیاِن درازی اســت توســط حامیــاِن فردگرایِی -Rational .2 
 افراطــی )خصوصــً در حــوزه ی اقتصــاد( مصــادره و از معنــای حقیقــِی خــود تهــی شــده
ــب ــرد از مواه ــدِی ف ــه بهره من ــی" اســت ک ــی "عقالن ــان، عمل ــف آن ــق تعری  اســت. طب

مــادی را بــه حّداکثــر برســاند - م. م
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مهمـاِن ناخوانـده بدانیمش.(.
گانـدی زمانـی نوشـت، "آنـان کـه جـذِب خشـونت پرهیزی می شـوند، 
بایـد تجربـه و آزمایـِش آن را شـروع کننـد." بـا گذشـِت هـر سـال ایـن امر 
واضح تـر می شـود کـه بقـای زندگـی بـر روی زمیـن ممکـن اسـت یکسـره 
در معـرِض خطـر باشـد. امیـدوارم نگاهـی اِجمالـی بـه تاریـخ و ظرفیـِت 
مختصـر  همـه ی  وجـوِد  بـا  دادم،  ارائـه  این جـا  در  کـه  خشـونت پرهیزی 
بودنـش بـه ایـن کار بیایـد کـه نشـان دهـد: هر چنـد کـه خشـونت پرهیزی 
مسـتلزِم تـالش و فـداکاری خواهـد بـود، می توانیـم آن را به عنـواِن قدرتـی 
بـرای تغییـر دادِن مسـیِر سرنوشـِت انسـان به سـوی آرمانـی متعالی تـر به کار 
گیریـم. ایـن گریز ناپذیرتریـن ]، ضروری ترین و شـاید جّذاب تریـن[ چالِش 

زمانـه ی ما اسـت.
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نکاِت به یاد ماندنی:
منبعی دمِ دستی

“خشونت پرهیزی قانوِن گونه ی ما ]یعنی نوِع بشر[ است."

ِخـَرد  پـس زدِن  می دهـد  انجـام  مـواردی  چنیـن  در  سـاتیاگراها  “آن چـه 
نیسـت بلکه رهاسـازِی آن از سـکون اسـت و تثبیِت تسـّلِط آن بـر تمایالِت 
فرومایـه ای نظیـِر تعّصـب، نفـرت و امثـاِل آن ها. بـه بیانی دیگر کـه می تواند 
متناقض نمـا تلّقـی شـود، سـاتیاگراها ِخـَرد را بـه بردگـی نمی گیـرد، بلکـه 

مجبـورش می کنـد کـه آزاد باشـد." 

صورت بنـدِی مسـأله در ایـن نـوع نگـرش، در قالِب "من علیه شـما" نیسـت 
بلکـه "مـن و شـما با هم علیه مشـکل" اسـت. 

بایـد تـالش کنیم کـه هرگز نه کسـی را تحقیر کنیـم و نه تحقیـر را بپذیریم؛ 
چـرا که ایـن امر برای همگان خسـارت بار اسـت. 

هرقـدر بیش تر انسـانیِت حریف تـان را مـورِد مالحظه قرار دهیـد، به گونه ای 
ثمربخش تـر می توانیـد با ظلِم او بسـتیزید. 
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"عدمِ همکارِی واقعی، عدمِ همکاری با تباه کاری است، نه با تباه کار."

تمـام خشـونت ها در اثـر ناکامـی یـا امتنـاع از شناسـایِی دیگـری بـه عنواِن 
انسـاِن تمام و کمـال آغـاز می شـوند. از ایـن رو، دسـت یابِی ریشـه دار تر بـه 
خشـونت پرهیزی بایسـتی بیدارسـازِی مجـّدِد انسـانّیِت حریـف را شـامل 

  . د شو

مراقبه بر انسانی تر شدِن دریافت های ما تأثیِر بزرگی می گذارد. 

خشـونت پرهیزی قدرتـی اسـت کـه از طریِق تغییِر شـکل و اسـتحاله ی یک 
سـائق )رانـه ی انگیزشـِی( منفی آزاد می شـود. 

بـر  مبنـی  آموختـه ام  متعالـی  درسـی  تلـخ،  تجربه هایـی  به واسـطه ی  مـن 
این کـه خشـِم خـود را مهـار بزنـم. همان طور کـه حـرارِت مهار شـده تبدیل 
بـه انـرژی می شـود، به همـان صـورت خشـِم مهار شـده ی مـا می توانـد بـه 

نیرویـی اسـتحاله یابـد کـه قـادر اسـت جهـان را تـکان دهد. 
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بیاییـد فرامـوش نکنیـم کـه رهایـِی فـردِی خوِد مـا از خشـم، تـرس و امثال 
این هـا در اثـر ممارسـت های خشـونت پرهیزانه، دسـتاورِد کوچکـی نیسـت. 

"چیزهایـی که برای آدم ها اهمیت اساسـی دارند توسـط منطق خشـک و خالی 
به دسـت نمی آینـد بلکـه بایسـتی از طریـِق بـه جـان خریـدِن رنـج کسـب 
شـوند ... اگـر می خواهیـد چیـزی حقیقتـً مهـم را محّقـق کنیـد نبایـد فقـط 

منطـق را اقنـاع کنیـد، بایسـتی قلب هـا را نیـز تـکان دهید." 

تـا هر جـا کـه مقـدور باشـد کنـش "سـازنده" را اختیـار کنیـد و فقـط زمانی 
کنـش "انسـدادی" )یـا همـان اعتراضـی یـا مقابله جویانـه( را برگزینیـد کـه 

باشـد.  ضروری 

گانـدی ادامـه ی حکمرانـی بـر هنـد را بـرای بریتانیایی هـا ناممکن کـرد، اما 
ایـن را  بـرای آنـان ممکـن کـرد کـه بـدون نفـرت و بـدون تحقیـر بیـرون 

بروند. 

"مـردم خشـونت پرهیزی را به مـّدِت یـک هفتـه امتحـان می کننـد، و وقتـی 
از آن "نتیجـه" نمی گیرنـد، به سـمِت خشـونتی باز می گردنـد کـه قرن هاسـت 

نتیجـه نداده  اسـت." 
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ُپر تعـداد بـودن گاهی اوقـات ضروری اسـت، اما روشـن بودِن هـدف و تعّهد 
به آن همیشـه ضروری اند. 

اگر چـه نمادهـا می تواننـد اقدامـاِت عینـی و ملمـوس را تقویت یـا تضعیف 
کننـد، هرگـز نبایـد جای اقدامـاِت عینـی را بگیرند. 

هر چـه کـه زودتـر و سـریع تر بتوانیـم فّعاالنـه و خشـونت پرهیزانه بـه یـک 
منازعـه واکنـش نشـان دهیـم، بـرای حـّل آن بـه رنج بـردِن کم تـری محکوم 

بود.  خواهیـم 

هر چـه که بیش تـر برای رنج کشـیدِن داوطلبانه مهّیا باشـیم، رنِج ناخواسـته ی 
کم تـری بر مـا تحمیل خواهد شـد. 

در خشـونت پرهیزی، مـا مجبـور نیسـتیم که بیـِن انجاِم کاِر اخالقـی و کاری 
کـه بیش تریـن نتیجه بخشـی را دارد، یکـی را انتخـاب کنیم. 

] - و چند جمله هم به انتخاِب مترجم![:
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کنش گـِر خشـونت پرهیز سـعی بـر آن دارد کـه هرگـز چشـم انداِز توافـق و 
آشـتِی محتَمل را از دسـت ندهد و برای او بسـیار مهم اسـت که "خصومت 

را از میـان بـردارد، نـه خصم را." 

"بهتریـن راه بـرای از بیـن بـردِن یـک دشـمن ایـن اسـت کـه او را دوسـِت 
سـازیم."  خود 

]کینـگ، خطـاب بـه حریفـان[ "در مواجهـه با توانایِی شـما در تحمیـِل رنج، 
مـا از طریـِق توانایی مـان در تحّمـِل رنـج اسـت کـه با شـما برابـری خواهیم 

کرد." 

"خشـونت پرهیزی راهـکاری نیسـت کـه ضعیفان به آن متوّسـل شـوند، بلکه 
به راسـتی نوعـی از توانمندی را می طلبد که کم یاب اسـت. خشـونت پرهیزی 
اجتنـاب از چیـزی نیسـت بلکـه درگیر کردِن نیرویـی واقعً موجـود در پیکار 

است." 

"مبـارزه ی خشـونت پرهیز ارزش هایـی که در نهایت بناسـت به آن هـا راه بَبَرد 
را بـا تمهیـِد پیشـاپیِش آن هـا دروِن خـوِد همان رونـِد تغییـر، رواج می دهد. 
بدین سـبب اسـت کـه خشـونت پرهیزی صلـح را از طریـق جنـگ اشـاعه 
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نمی دهـد؛ تـالش نمی کنـد کـه سـازندگی را از طریـق ویرانگـری محّقـق  
سازد." 

"واقعیـت این اسـت که سـاتیاگراها طراحی نشـده تـا مقصـِد بیرونِی خاصی 
را فتـح کنـد یـا حریـف را از پـا در آَوَرد، بلکـه طراحـی شـده تـا نیروهایـی 
را بـه جریـان انـدازد کـه نهایتـً بـه موازنـه ای جدیـد راه می برنـد. در چنین 
راهبـردی، کامـاًل امکان پذیـر اسـت کـه تک تـِک همـه ی مصاف هـا را ببازیم 

و بـا ایـن حـال، برنـده ی کّل پیکار باشـیم." 

ُپرشمارِی افراد در ساتیاگراها مهم است، به جز مواقعی که مهم نباشد]![. 
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یادداشت ها

]۱[- نشـریه ی هاریجـان، سـپتامبر ۱936. گانـدی در اصـل ترجمـه ای از 
عبارتـی متـداول را ارائـه می کـرد کـه در ادبیـات حماسـِی هنـدی و آثـاری 
 ahimsa, paramo بـود کـه:  ایـن  یافـت می شـد و آن عبـارت  دیگـر 
dharma کـه یعنـی "خشـونت پرهیزی قانـوِن َبرین اسـت" و اصـِل بنیادیِن 

حافـظ و نگه دارنـده ی عالَـم اسـت.

 Chris tian Peacemaker( تیمـز پیس مِیکـر  نشـریه ی کریسـچن   -]2[
Teams(, مـروِر وقایـع سـال در فوریـه 2۰۱۰- 3۱ )اکتبـر 2۰۱۰(.

]3[- یافتـِن رئـوِس کّلـِی ایـن "دانش جدید" با رشـته و شـاخه های متعّددی 
کـه دارد و به سـرعت هـم در حـاِل تکمیـل شـدن و جایگزین شـدن اسـت، 
کاِر دشـواری اسـت. بـرای نقطه ی آغازی در این باره، وبسـایِت مرکـِز مِتا را 

mettacenter.org ببینید: 

]Andrew Young, A Way Out of No Way -]۴ )۱996 ،نشـویل: 
نلسـون(. توماس 

 )Jeremy Rifkin( 5[- بسـیاری از این شـواهد توسـط ِجِرمـی ریفکیـن[
در کتـاب تمـّدِن همدالنـه )The Empathic Civilization( گـردآوری 

شـده اسـت )نیویورک: پنگوئن/تارچـر، 2۰۰9(.
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ماجـرای  آزادی:  به سـوی  بلنـد  گاِم  جونیـور،  کینـگ  لوتـر  مارتیـن   -]6[
Stride toward Freedom: The Montgomery Sto�( یمونتگمـر

ry( )نیویـورک: هارپـر اَنـد بـراِدرز، ۱958(.
   ]البتـه کینـگ در نقـل قـول مذکـور از عبـارت "مقاومـِت منفـی" اسـتفاده 
کـرده اسـت کـه گانـدی بسـیار زود به سـبِب غلط انـداز بودنـش آن را کنـار 

مترجم.[ گذاشـت- 

]7[- بـه عنـواِن نمونه، فیلِم مسـتنِد شـارپ بـا عنواِن آن جا که نفرت هسـت 
)Where There Is Hatred( را ببینیـد )ماریکنـول، نیویـورک: ماریکنول 
ُورلـد پروداکِشـنز، ۱99۰( یـا کتـاِب آغـاز کـردِن مبـارزه ی خشـونت پرهیز 
)Waging Nonviolent Struggle( از او را بخوانید )بوستون: انتشارات 

پورتِر سـارجنت، 2۰۰5(.

]8[- خواننـدگاِن عالقمنـد می تواننـد تاکتیک هـای بسـیاری را در بخِش دوِم 
اثـِر کالسـیِک جیـن شـارپ )Gene Sharp( بـا عنـوان سیاسـِت مبارزه ی 
بیابنـد   )The Politics of Nonviolent Action( خشـونت پرهیز 
)بوسـتون: انتشـارات پورتِـر سـارجنت، ۱973(، اگر چـه از منظـری پای بنـد 
بـه اصـول اخالقی، چند تایی از ۱98 تاکتیِک او کمابیش نامناسـب محسـوب 
می شـوند؛ نظیـِر آن هایـی که اسـباِب بی آبرویـِی حریف را در بـر دارند. برای 
وضعیت هایـی کـه تـا آن حـّد سـخت نیسـتند و همگِی مـا در طـول زندگی 
بـا آن هـا مواجـه می شـویم، تکنیک هـای ارتبـاِط بی خشـونت کـه در کتـاِب 
مارشـال روزنبـرگ )Marshall Rosenberg( بـا عنـوان ارتبـاط بـدون 
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Nonviolent Communication: A Lan�( یخشـونت: زبـاِن زندگـ
guage of Life( یافـت می شـوند بسـیار مفیدنـد. )اِنسـینیتاس، کالیفرنیـا: 
نشـر پاِدل-َدنِسـر(. ]ایـن کتـاب در ایـران بـا ترجمـه ی کامـران رحیمیـان 

توسـط نشـر اختران منتشـر شـده اسـت - م.[

]9[- موهانـداس کارامچانـد گانـدی، هنـد سـواراج یـا حکمرانـِی میهنـِی 
هنـدی)Hind Swaraj or Indian Home Rule( )احمد آبـاد، گجرات: 

ناواجیـوان، ۱938(، 7۰.

]۱۰[- م. ک. گانـدی، سـاتیاگراها در آفریقای جنوبـی )احمد آباد: ناواجیوان، 
.۴33 ،)۱928

 ،)Alice Lynd( و آلیس لیند )Staughton Lynd( ۱۱[- استاوتون لیند[
خشـونت پرهیزی در آمریکا )ماریکنول، نیویورک: ُاربیس، ۱995(، 399.

]۱2[- شـورایی بـرای تشـکیل پارلمـاِن مذاهـِب جهـان، اعالمیـه ی به سـوی 
اخـالِق جهانـی )Declaration toward a Global Ethic( )شـیکاگو: 

شـورایی بـرای تشـکیل پارلماِن مذاهـِب جهـان، ۱993(، 5.

]۱3[- ن. ک. بـوز )N. K. Bose(، ویراسـتار، منتخبـی از آثـار گانـدی 
.22۱  ،)۱9۴8 ناواجیـوان،  گجـرات:  )احمد آبـاد، 

]۱۴[- حدیث جابر، ۱۴97.
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]۱5[- م. ک. گانـدی، "مقاومـِت خشـونت پرهیز"، در قطـار به سـوی واردهـا 
 ،82 گانـدی،  مهاتمـا  آثـاِر  مجموعـه  در   ،۱9۴2 آوریـل،   5  ،)Wardha(

شـماره ی ۱99.

]۱6[- رالـف سـامی )Ralph Summy(، "خشـونت پرهیزی و مسـأله ی 
دشـمِن به غایـت بی رحـم"، پاسـیفیک ریویـو 6، شـماره ی ۱ )مـه ۱99۴(: 

.۱-29

]۱7[- ایـن تمرینـاِت 5 گانـه اسـاِس راهبـرد کارزار کامـل مبتنـی بـر قواعـد 
 Metta’s( "خشـونت پرهیزی هسـتند کـه تحـِت عنـواِن "نقشـه ی راهِ متـا
mettacenter.org/ ( پیشـنهاد شـده اسـت. )رجوع شـود بـهRoadmap

.)roadmap

]۱8[- مـا مراقبـه ی گذر )passage meditation( بدان صورت که توسـط 
"سـری اکناث ایسـواران" )Sri Eknath Easwaran( آموزش داده شده را 
پیشـنهاد می کنیـم. easwaran.org را ببینیـد و یـا بـه کتـاب الکترونیِک ما 
 )Meditation for Peacemakers( بـا عنـواِن مراقبه برای بانیـاِن صلـح

در این جـا مراجعـه کنید:
mettacenter.org/research-education/publications 
]یـادآوری می شـود کـه ایـن توصیه  از سـوی مؤلف اسـت و نسـخه پردازان 

فارسـی - از جملـه مترجـم- ارتباطـی با محتـوای توصیـه ندارند.[
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]۱9[- جـان مالکیـن )John Malkin(، “در بودیسـِم متعّهـد، صلح با شـما 
شـروع می شـود،" شـامباال سـان )Shambala Sun(  )جوالی 2۰۰3(.

]2۰[- م. ک. گاندی، هند جوان )Young India( ، ۱۱ مه، ۱93۱.

نایـار )Sushila Nayar(، در  ]2۱[- پیاره لعـل )Pyarelal( و سوشـیال 
آینـه ی گاندی جـی )Gandhiji’s Mirror( )آکسـفورد: مجموعه های هنِد 

آکسـفورد، 2۰۰۴(، 2۱3.

]22[- بـرای مثـال، آزمایـِش معـروِف "غـاِر دزدان" را مالحظـه کنیـد که در 
 )Muzafer Sherif( شـریف  مظفـر  اسـت:  شـده  داده  شـرح  این جا هـا 
در مخمصـه ی رایـج )Common Predicament( )بوسـتون: هاوفتـون 
 The(  و مظفـر شـریف و همـکاران، آزمایـِش غـاِر دزدان ،)میفلیـن، ۱966
Robbers Cave Experiment( )وسـلیان، ُاهایـو: انتشـارات دانشـگاه 

ِوسـلیان، ۱96۱(.
]توجـه داریـد که "غار دزدان" اسـم خـاص پارکی بود که آزمایـش در آن جا 
انجـام می شـد. ترجمـه نکردن اسـامی خـاص از یک جهـت معضالتی ایجاد 

می کنـد، ترجمه کردن شـان از جهتـی دیگر![

]23[- پیاره لعل و سوشیال نایار، در آینه ی گاندی جی، 268.

در  خشـونت پرهیز  “ایسـتادگِی   ،)Suad Dajani( دجانـی  سـواد   -]2۴[
سـرزمین های اشـغالی: یـک ارزیابـِی مجـّدِد انتقـادی،" در اسـتفن زونیـس 
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سـارا  و   )Lester R. Kurtz( کرتـز  آر.  لِسـتر   ،)Stephen Zunes(
بـث اِشـر )Sarah Beth Asher(، )ویراسـتاران(، جنبش هـای اجتماعـِی 
Nonviolent Social Move�( یخشـونت پرهیز: چشـم اندازی جغرافیایـ
ماساچوسـت:  )مالـِدن،   )ments: A Geographical Perspective

بَلکـِول، ۱999(، 53-5۴. انتشـارات 

]25[- بهتریـن مـکان تهاتـِر اطالعـات دربـاره ی جنبـِش رو بـه رشـد بـرای 
عدالـِت ترمیمـی restorativejustice.org اسـت.

    ]در آینـده از "عدالـِت ترمیمـی" و از اهمیـِت آن بیش تـر خواهـم گفـت. 
علی الحسـاب اگـر عالقمنـِد آشـنایِی بیش تـر بـا ایـن مقولـه ی بسـیار مهـم 
بودیـد می توانیـد "کتـاب کوچـک عدالـت ترمیمـی" نوشـته ی هـوارد ِزهـر 
بـه ترجمـه ی حسـین غالمـی را مطالعـه فرماییـد که توسـط انتشـارات َمجد 

منتشـر شـده اسـت - مترجم.[

]26[- اخبار هند )India News(، یکم اکتبر، ۱99۴، ۱۱.

]27[- بـرای شـرح کاملـی دربـاره ی آن چه مـن "اثر بخشـی" می خوانمش در 
برابـِر نتیجه بخشـِی سـاده، رجـوع کنیـد بـه فصـل ۴ از مایـکل ن. نِیگلِر، در 
 The Search for a Nonviolent( جسـت و جوی آینـده ای بی خشـونت

Future(، ویراسـت دوم. )ناواتـو، کالیفرنیـا: نیو ُورلد الیبـِرری، 2۰۰۴(.

در  هنـد  “سـهم   ،۱96۰  ،)Arnold Toynbee( توینبـی  آرنولـد   -]28[
آزاد. ابوالـکالم[  ]موالنـا  یادبـود  سـخنرانی های  جهـان"،  یکپارچگـِی 
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]29[- درج شـده در پِتـرا ک. ِکلـی )Petra K. Kelly(، سـبز اندیشـیدن! 
و  زنـان  علیـه  تبعیـض  رفـع  محیط زیسـت گرایی،  دربـاره ی  مقاالتـی 
Thinking Green! Essays on Environmen�( یخشـونت پرهیز 
talism, Feminism and Nonviolence( )برکلـی، کالیفرنیا: دانشـگاه 

.)۱99۴ کالیفرنیـا، 

اسـتِفان  ِجـی.  ماریـا  و   )Erica Chenoweth( چنـوِوث  اریـکا   -]3۰[
)Maria J. Stephan(، چـرا ایسـتادگِی مدنـی نتیجه بخـش اسـت: منطـِق 
 Why Civil Resistance Works:( راهبـردِی مبـارزه ی خشـونت پرهیز
)نیویـورک:   )The Strategic Logic of Nonviolent Conflict

انتشـارات دانشـگاه کلمبیـا، 2۰۱۱(.

Re�(  مقاومـِت قلب ها ،)Nathan Stoltzfus( 3۱[- ناتـان اسـتولتزفاس[
sis tance of the Heart( )نیویورک: دبلیو.  دبلیو. نورتون، ۱996(. فیلمی 
را کـه بر اسـاِس این داسـتان سـاخته شـده توصیـه نمی کنم زیرا در راسـتا و 
به نفـِع جنسـی نگری به شـیوه ی هالیـوودی، تأثیرگذار بودِن خشـونت پرهیزی 

را از قلم انداخته اسـت.

]32[- )ویراسـتاران( اسـتِِفن زونیـس، لِسـتِر آر. کرتـز، و سـارا بـث اِشـر، 
.۱5۱ خشـونت پرهیز،  اجتماعـِی  جنبش هـای 

]33[- هنـری دیویـد ثـورو )Henry David Thoreau(، "مقاومـت در 
 Jeffrey S.( ِجفـری اس. کِریِمـر )برابـِر حکومـِت مدنـی" در )ویراسـتار
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)Henry D. Thoreau: Essays( هنـری د. ثـورو: نوشـته ها )Cramer
)نیـو ِهیـِون: دانشـگاه یِیـل، 2۰۱3(، ۱57-۱56. این ُجسـتار بعدها بـا عنواِن 
"در بـاِب وظیفـه ی نافرمانـی مدنـی" مشـهور شـد. مشـخص نیسـت کـه آیا 

ثـورو به واقـع هرگـز ایـن عنـوان دومـی را بـه کار بـرده یـا خیر.
   ]ایـن جسـتار بـه فارسـی در قالـِب کتابـی کم حجـم بـا عنـواِن "نافرمانـی 
مدنی" با ترجمه ی غالمعلی کشـانی توسـط نشـر قطره منتشـر شـده و دارای 

مقدمه هـا و ملحقاتـی ارزشـمند و خواندنـی اسـت - م.[

]3۴[- م. ک. گانـدی، سـاتیاگراها در آفریقـای جنوبـی، ترجمـه ی وی. جی. 
ناواجیـوان،  نشـِر  بنـگاه  گجـرات:  )احمد آبـاد،   )V. G. Desai( دسـایی 

.)۱95۰

]35[- اسـتِِفن زونیس، "خاسـتگاه های قـدرت مردم در فیلیپیـن"، همان منبع 
مندرج در یادداشـِت ]32[، ۱29-۱57.

بولدینـگ )Kenneth Boulding(، سـه چهـره ی قـدرت  ِکنِـث   -]36[
)The Three Faces of Power( )نیوبِـری پـارک، کالیفرنیـا: انتشـارات 

ِسـیج، ۱989(.

]37[- م. ک. گاندی، هند جوان، پانزدهم سپتامبر، ۱92۰.

]38[- یادداشت شماره ی ]۱3[ را ببینید.
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مسـیح   ،)Adolfo Perez Esquivel( اسـکوئیِول  پِـِرز  آدولفـو   -]39[
در پانچـو: معرفی نامـه ای بـر مبـارزاِت خشـونت پرهیز در آمریـکای التیـن 
 Christ in a Pancho: Testimonials of the Nonviolent(
Struggles in Latin America( )نیویـورک: ُاربیـس بوکـس، ۱98۴(، 

.۱27

]۴۰[- م. ک. گاندی، هاریجان، ژانویه 28، ۱939.

]۴۱[- رجوع کنید به ریچارد دیتس )Richard Deats(، "گسـتره ی جهانِی 
خشـونت پرهیزِی فعـال"، در والتر وینک )Walter Wink(، ویراسـتار، راه، 
راهِ صلـح اسـت )Peace Is the Way(، )ماریکنول، ماساچوسـت: ُاربیس 

بوکـس، 2۰۰۰(. و از آن زمـان تا به حال موارد بسـیاری رخ داده اسـت!

]۴2[- مرکـز "متـا"، طـرِح نقشـه ی راه )Roadmap Project( را دقیقـً به 
mettacenter. همیـن منظـور پدید آورده اسـت. بـرای اطالعـات بیش تـر

org/roadmap را ببینیـد.
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سپاس گزاری

ایـن خرسـندِی منحصر به فـرد بهره منـد شـده ام کـه شـِب عیـد  از  مـن 
شـکرگزارِی 2۰۱3، چنـد کلمـه ای در تشـکر از بسـیار کسـانی کـه در پدید 
آوردِن ایـن کتـاب بـه مـن کمـک کرده اند بنویسـم. پیـش از هر چیـز، اجازه 
می خواهـم هم چون همیشـه سـپاس و احتـرام عمیقم را به آموزگارم "سـری 
اکنـاث ایسـواران" )Sri Eknath Easwaran( تقدیم کنم. بدون او، من نه 
آگاهـی و نـه قّوِت قلب الزم برای نوشـتِن چیزی درباره ی خشـونت پرهیزی 
و یـا دربـاره ی گاندی را نمی داشـتم. همین طـور قدردانی و احتـرام عمیقم را 
نسـبت بـه عشـق و حمایت از سـوی خانـواده ی معنوی ام تقدیم مـی دارم که 
تـا انتهـای ایـن رونـد بـا مـن بودنـد و یـاری ام کردنـد. هم چنیـن می خواهم 
از همـگان در مرکـز متـا )Metta( تشـکر کنـم، خصوصـً از اسـتفانی َون 
هـوک )Stephanie Van Hook( کـه خـود را به صورتـی خسـتگی ناپذیر 
وقـِف مرکـِز "متـا" کرده اسـت. بـدون از خـود گذشـتگی و آگاهـِی او بعید 
بـود "متـا" بتوانـد آن چیـزی بشـود کـه امـروز شـده اسـت. از آنـا لِینبِرِگـر 
)Anna Leinberger( سـپاس گزارم کـه نسـخه ای بسـیار در هم و بر هـم از 
طرحـی سردسـتی و اولیـه از آن چـه بنا بـود مبانِی مبـارزه ی خشـونت پرهیز 
بشـود را زیرزیرکـی بـه دفتـِر انتشـارات بِِرت-ُکهلِـر رد کـرد. ایـن کاِر او 
منجـر شـد بـه رضایت بخش تریـن تجربـه ای کـه مـن تا کنـون بـا یک ناشـر 
داشـته ام. اگر چـه بِِرت-ُکهلِر )Berret-Koehler( خـودش گونه ای از یک 
 Jeevan( خانـواده اسـت، مایلـم از مدیـر عامِل آن جیـوان سیواسـوبرامانیام
Sivasubramaniam( تشـکر کنـم. او مدت هـا پیـش دریافـت که شـاید 
مـن چیـزی بـرای افزودن بـه آرمـاِن آن هـا -"سـاختِن جهانی که همـگان را 
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 Todd( بهره منـد می سـازد"- داشـته باشـم. از ویراسـتاِر مسـتقّل، تـاد مانـزا
Manza(، همـکاِر پـروژه اِی انتشـارات سـپاس گزارم کـه وقتی نسـخه ی پر 
از عبـارات غیرسـلیِس مؤلـف به گردنـش افتاد، بـا چنین مهارتـی این کتاب 
را از آن پدیـد آورد. ]البتـه از دیدگاهِ مترجِم فارسـِی اثر، تاد مانزای ویراسـتار 
عـالوه بـر سـپاس نیـاز بـه "همـدردی" هـم دارد؛ چرا کـه راست و ریسـت 
کـردِن عبـاراِت مایـکل نِیگلِر بـا آن نـوِع منحصر به فـرِد در هم ریختگی شـان، 
خـودش بایـد یکـی از مصادیـِق جـّدِی "رنج کشـیدن" - کـه از ملزومـاِت 
ساتیاگراهاسـت - محسـوب شـود![ هر گونـه لغزشـی کـه باقی مانده باشـد، 

به رغـِم کاِر ماهرانـه ی دسـت اندر کاران بـوده اسـت، و نـه در نتیجـه ی آن.
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منابعی برای خواندن و دیدِن بیش تر

کتاب ها

Ackerman, Peter, and Jack Du-(  آکرمـن، پیتـر، و جـک دووال - 
 A Force( مبـارزاِت خشـونت پرهیز.  قـرِن  قدرتمندتـر:  نیرویـی   .)vall
)More Powerful: A Century of Nonviolent Conflicts

نیویـورک: نشـر َسـنت مارتیـن، 2۰۰۰.

گانـدی  به نـاِم  انسـانی   .)Easwaran, Eknath( اکنـاث  ایسـواران،   -
.۱997 نیلگیـری،  نشـر  کالیفرنیـا،  پِتالومـا،   .)Gandhi the Man(

  ]ایـن کتـاب به فارسـی بـا عنواِن "راهِ عشـق: داسـتاِن تحوِل روحـِی مهاتما 
گانـدی" بـا ترجمـه ی شـهرام نقش تبریزی توسـط انتشـارات ققنوس منتشـر 

شده اسـت - م.[

- ایسـواران، اکنـاث )Easwaran, Eknath(. سـرباز بی خشـونِت اسـالم: 
 Nonviolent( .بادشـاه خـان- مردی بـه قامـِت کوهسـتان های سـرزمینش
Soldier of Islam: A Man to Match his Mountains� Bad�

shah Khan( پِتالومـا، کالیفرنیـا، نشـر نیلگیـری، ۱98۴.
  ]ایـن کتـاب به فارسـی با عنوان "سـرباز بی خشـونت اسـالم: بادشـاه خان، 
مـردی بـه عظمـِت کوه هـای زادگاهش" با ترجمه ی سـروش پارسـا توسـط 

نشـر رز منتشـر شده اسـت - م.[
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تاریـِخ  بازیابـِی   .)Bartkowski, Maciej( ماسـی یِژ  بارتکووسـکی،   -
Recov�( . هخشـونت پرهیز: ایسـتادگی مدنـی در مبـارزاِت آزادی خواهانـ
 ering Nonviolent His tory: Civil Resis tance in Liberation

Struggles( بولـِدر،  ُکُلـرادو: لیـن رییِنـر، 2۰۱3.

- پرابهـو، آر. ک. )Prabhu, R. K( و یـو. آر. رائـو )U. R. Rao(. آراء و 
افـکاِر مهاتما گانـدی )The Mind of Mahatma Gandhi(. احمدآباد، 
گجـرات: ناواجیـوان، ۱96۰. )مـن ایـن مجموعـه را کـه به خوبی هم تقسـیِم 

موضوعـی شـده، از هـر نظر بهتریـن در نوع خـود می دانم.(

 Chenoweth, Erica, and( ِچنـوِوث، اِریـکا، و اسـتفان، ماریـا ِجـی  -
Stephan, Maria J(. چـرا ایسـتادگِی مدنـی نتیجه بخـش اسـت: منطـِق 
 Why Civil Resistance Works:( راهبـردِی مبـارزه ی خشـونت پرهیز
The Strategic Logic of Nonviolent Conflict(. نیویـورک: نشـر 

کلمبیا، 2۰۱۱. دانشـگاه 

 Timothy( و تیموتـی گارتـن َاش ،)Roberts, Adam( رابرتـز، آدام -
Garton Ash(. ایسـتادگِی مدنـی و سیاسـِت قـدرت: تجربـه ی مبـارزه ی 
Civil Resis tance and Pow�( زخشـونت پرهیز از گانـدی تا بـه امـرو
 er Politics: The Experience of Non�violent Action from

Gandhi to the Present(. آکسـفورد: دانشـگاه آکسـفورد، 2۰۰9.
  ]ایـن کتـاب بـه فارسـی بـا عنـوان "مقاومـت مدنـی و سیاسـِت قـدرت: 
تجربـه ی کنـِش بـدون خشـونت از گانـدی تـا کنـون" بـا ترجمه ی مسـعود 
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مـرادی جورابـی توسـط نشـر دیبایـه منتشـر شـده اسـت. )امیـد اسـت در 
نوبت هـای بعـدی انتشـار آن، بازبینـِی اساسـی از بابـت بهبود متـن و جهات 

فنـی نشـر آن صـورت گیـرد.( - م.[

 Les ter( کرتـز  آر.  لِسـتِر   ،)Zunes, Stephen( اسـتفن  زونیـس،   -
ویراسـتاران؛   ،)Sarah Beth Asher( آشـر  بِـث  سـارا  و   )R. Kurtz
Nonvi�( یجنبش هـای اجتماعـِی خشـونت پرهیز: چشـم اندازی جغرافیایـ
 .)olent Social Movements: A Geographical Perspective

انتشـارات بَلکـِول، ۱999. مالـِدن، ماساچوِسـت: 

- سـتالتزفاس، ناتـان )Stoltzfus, Nathan(. مقاومـِت قلب هـا: ازدواج 
 Resis tance of( نـازی  آلمـاِن  اعتـراض روِزن شتراسـه در  بین نـژادی و 
 the Heart: Intermarriage and the Rosens trasse protest in

Nazi Germany(. نیویـورک: نورتـون، ۱996.

مبـارزه ی خشـونت پرهیز  شـارپ، جیـن )Sharp, Gene(. *سیاسـِت   -
)The Politics of Nonviolent Action(. بوسـتون، پورتـر سـارجنت، 

.۱973
]ایـن کتـاب بـه زبـان اصلـی در 3جلـد انتشـار یافته اسـت. جلـد اول آن به 
فارسـی تحـت عنـواِن "قدرِت نـرم و عدِم خشـونت" به ترجمه ی سـید رضا 
مرزانی توسـط انتشـاراِت دانشـگاه امام صادق منتشـر شـده اسـت. جلد دوم 
آن کـه شـامل تکنیک هـای مبـارزه ی خشـونت پرهیز اسـت، تـا جایـی کـه 
مترجـم اطـالع دارد بـه فارسـی به صورت رسـمی منتشـر نشـده، اما شـارپ 
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پـس از ایـن کتـاب، کتاب هـا و جـزوات متعـددی در این بـاره منتشـر کـرده 
کـه ترجمـه ی فارسـی آن ها در اینترنت قابل دسـت یابی اسـت؛ از جمله ۱98 

روش بـرای مبـارزه ی خشـونت پرهیز - م[

- کینـگ، مارتیـن لوتـر، جونیـور )King, Martin Lurher, Jr(. عهـد 
 A( امیـد: نوشـته ها و سـخنرانی های اصلـِی مارتیـن لوتـر کینـگ، جونیـور
 Tes tament of Hope: The Essential Writings and Speeches
of Martin Luther King, Jr(. بـه ویراسـتارِی ِجیمز مِلوین واشـنگتن. 

سان فرانسیسـکو: هارپـر سان فرانسیسـکو، ۱99۱.

مردمانـش،  گانـدی،   .)Gandhi, Rajmohan( راجموهـان  گانـدی،   -
برکلـی:   .)Gandhi, His People, and the Empire(امپراتـوری و 
دانشـگاه کالیفرنیـا، 2۰۰8. )احتمـااًل بهتریـن زندگی نامه ی همه جانبـه درباره ی 

گاندی(.

 All Men( همـه ی مـردم برادرنـد .)Gandhi, M. K( .گانـدی، م. ک -
are Brothers(. احمدآبـاد، گجـرات: ناواجیـوان، ۱96۰.

]ایـن کتـاب بـه فارسـی با عنـوان "همه مـردم برادرنـد" با ترجمـه ی محمود 
تفضلی توسـط مؤسسـه ی انتشـارات امیرکبیر منتشـر شده اسـت. البته کتاب 
را خـود گانـدی ننوشـته بلکـه منتخـب موجزی اسـت از کتاب هـا، مقاالت، 
مصاحبه هـا و نطق هـای گانـدی کـه بـه سـفارش یونسـکو گـردآوری شـده 

م.[  - است 
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- گانـدی، م. ک. )Gandhi, M. K(. ندگی نامـه ی خود نوشـت: داسـتان 
 An Autobiography: The Story of My( تجربه هـای من با حقیقـت
Experiments with Truth(. ترجمـه ی مهـاِدو ِدسـایی. بوسـتون: نشـر 

.۱927 بیکون، 
]ایـن کتـاب به فارسـی از اواسـط دهه ی ۱33۰ شمسـی با عناوینـی متفاوت 
منتشـر شـده، از جمله با عنوان "سرگذشـت من" به ترجمه ی مسـعود برزین. 
بازنشـری از آن در سـال های اخیـر بـا عنـوان "گانـدی )سرگذشـت مهاتمـا 
گاندی(- داسـتان تجربه های من با راسـتی" توسـط نشـر ثالث منتشـر شـده 
اسـت. در عیـن ارزش فـراوان زندگی نامه ی خودنوشـت، خواننده ی عالقمند 
توجـه داشـته باشـد که ایـن زندگی نامه به زبان اصلی در سـال ۱925 منتشـر 
شـده و بنابرایـن وقایعـی کـه طی 23سـال آتی تـا سـال ۱9۴8 رخ داده اند و 
بخـش بسـیار مهمـی از زندگـی گاندی هسـتند را در بـر نمی گیـرد. در عین 
حـال متنـی بسـیار دلکش و دوست داشـتنی بـه قلم خود گاندی اسـت - م.[

- گانـدی، م. ک. )Gandhi, M. K(. هنـد سـواراج یـا حکمرانـِی میهنـِی 
هنـد )Hind Swaraj or Indian Home Rule(. احمدآبـاد، گجـرات: 

ناواجیـوان، ۱938.

Sa�( سـاتیاگراها در آفریقای جنوبی .)Gandhi, M. K( .گاندی، م. ک - 
tyagraha in South Africa(. ترجمـه ی وی. جـی. دسـایی، احمدآباد، 

گجـرات: ناواجیوان، ۱95۰.

 Vows and( سـوگندها و آیین هـا .)Gandhi, M. K( .گانـدی، م. ک -
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Observances(. برکلـی، کالیفرنیـا: برکلـی هیلز، ۱999.

 .)Alice Lynd( و آلیـس لینـد )Lynd, Staughton( لینـد، سـتاوفتون -
Nonviolence in Ameri�( دخشـونت پرهیزی در آمریکا: تاریخی مسـتن
ca: A Documentary His tory(. ماریکنـول، نیویـورک: ُاربیس، ۱995.

- ماهونـی، ل. )Mahoney, L( و ل. اِگـوِرن )L. Eguren(. محافظـاِن 
 Unarmed( بی سـالح: همراهـِی بین المللـی بـرای حمایـت از حقوق بشـر
Bodyguards: International Accompaniment for the Pro�
tection of Human Rights(. ِوسـت هارتفـورد، کانکتیکـت: کوماریان، 

.۱997

 Gerald( و ِجرالد شـالباخ )McManus, Philip( مک مانـوس، فیلیپ -
Schlabach(؛ )ویراسـتاران(. پابرجایِی سرسـختانه: مبارزه ی خشونت پرهیز 
 Relentless Persis tence: Nonviolent Action( در آمریـکای التین
in Latin America(. یوجین، ُاِرگن: انتشـارات ویپف اَند اسـتاک، 2۰۰۴.

آینـده ای  جسـت و جوی  در   .)Nagler, Michael( مایـکل  نِیگلِـر،   -
ویراسـِت   .)The Search for a Nonviolent Future( بی خشـونت 

دوم. ناواتـو، کالیفرنیـا: نیـو ُورلـد الیبـِرری، 2۰۰۴.

- وینک، والتر )Wink, Walter(، ویراسـتار. راه،  راهِ صلح اسـت: مقاالتی 
Peace Is the Way: Writ�( یدرباره ی خشـونت پرهیزی از انجمن آشـت
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ings on Nonviolence from the Fellowship of Reconcilia�
tion(. نیویـورک: ُاربیس، 2۰۰۰.

راهنماهای آموزش و سازمان دهی

بـا  منازعـه  کـردِن  دگرگـون   .)Galtung, Johan( یوهـان  گالتونـگ،   -
 Conflict Transformation by( روش های مسـالمت آمیز: روش اسـتعال
Peaceful Means: The Transcend Method(. نیویـورک: سـازمان 

متحـد، 2۰۰۰. ملل 

چارچوبـی  جنبـش:  مبارزاتـِی  برنامـه ی   .)Moyer, Bill( بیـل  مویـر،   -
راهبـردی کـه 8 مرحلـه ی جنبش هـای اجتماعـِی موفـق را شـرح می دهـد 
The Movement Action Plan: A Strategic Framework De�(

 .)scribing the Eight Stages of Successful Social Movements
۱987. به صـورِت برخـط در ایـن آدرس در دسـترس اسـت:

his toryisaweapon.com/defcon1/moyer-map.html

JoAnn McAllis-( جـوآن َمک آلیسـتِر ،)Moyer, Bill( مویـر، بیـل - 
Ste-( و اسـتیِون سـویِفر ،)Mary Lou Finley( مـاری لـو فینلـی ،)ter
ven Soifer(. پدیـد آوردِن دموکراسـی: الگـوی MAP برای سـازمان دهِی 
 Doing Democracy: The MAP Model for( جنبش هـای اجتماعی
Organizing Social Movements(. گابریـوال آیلنـد، بریتیـش کلمبیـا: 
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نیو سوسـایِتی پابلیِشـرز، 2۰۰۱.

Di�( راهنمای آموزِش کنِش مسـتقیم .)Hunter, Daniel( هانتـر، َدنیِـل - 
rect Action Training Manual(. 2۰۱۰. ایـن اثـر به صـورت کتـاب 

الکترونیک در این آدرس در دسـترس اسـت:
trainingforchange.org/node/637

)منابـع عدیـده ی دیگـری نیـز در trainingforchange.org در دسـترس 
هسـتند، از جملـه "برنامـه ی آموزشـی میانجی گـرِی خشـونت پرهیز طـرِف 

ثالـث" ایـن مرکز.(

تاکتیک ها

عـالوه بـر فهرسـِت کالسـیِک جیـن شـارپ ]مبنـی بـر ۱98 روش بـرای 
 Andrew( کنـِش خشـونت پرهیز[، اکنـون این منبـع را ببینیـد: اَندرو بویـد
Boyd( و ریچـارد میلِـر )Richard Miller(؛ زحمـِت زیبا: کتاِب درسـی 
Beautiful Trouble: A Textbook for Revolu�( انقـال  ببـرای 
tion(. نیویـورک و لنـدن: اُ آر بوکـس، 2۰۱2. همچنـان که درباره ی شـارپ 
هـم ذکـر کردیـم، غالِب مـوارِد مطرح شـده در این اثـر )اما نه همـه ی آن ها( 

قابـِل پیاده سـازی بـا مقاصِد خشـونت پرهیزانه هسـتند.
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برخی ویدئو ها

مستندهای تاریخی از قیام های خشونت پرهیِز اخیر.

- نیرویـی قدرتمندتـر )A Force More Powerful(. یـورک زیمرمـان 
و  مقاومـت  جنبـش  چنـد  بـر  مـروری   .2۰۰۰  ،)York Zimmerman(
قیام هایـی کلیـدی در سـه قسـمت. فیلـم و کتـاب، هـر دو از طریـق "مرکـز 
International Center for Non-( " زبین المللـی مبارزه ی خشـونت پرهی

violent Conflict( قابـل تهیـه هسـتند.

- پاییـن آوردِن یـک دیکتاتـور )Bringing Down a Dictator(. یـورک 
کـردِن  سـاقط  دربـاره ی   .2۰۰2-2۰۰۱ ،)York Zimmerman( زیمرمـان 
 )Otpor( رئیس جمهور میلوِشـویچ از قدرت توسـط خیزِش دانشـجویِی آتپور

در صربسـتان در سـال 2۰۰۰ است.

 .)Pray the Devil Back to Hell( دعا کـن شـیطان به جهّنـم برگـردد -
َپِشـن ریـِور فیلمـز، 2۰۰9. داسـتاِن الهام بخِش خیـزِش موفِق زنـان در لیبریا، 
کـه منجـر بـه جوایـز نوبـل بـرای لیمـاه گُبـوی )Leemah Gbowee( و 

کسـانی دیگر شد.

 .)Gandhi( و نهایتـً: ]هرچند که البته این یک فیلم مسـتند نیسـت[ گانـدی -
کلمبیـا پیکچـرز، ۱982. اثـری تکان دهنـده و در اغلِب قسـمت هایش بسـیار 
دقیق. فایِل شـنیدارِی سـخنرانی من در شـرح آن را می توانید اینجا بشـنوید:
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mettacenter.org/research-education/audio-resources-mp3/

- ]و یـک پیشـنهاد هـم از طرِف مترجم: فیلم Invictus بـه کارگردانی کلینت 
ایسـتوود بـا بـازِی مـورگان فریمـن )در نقـش نلسـون مانـدال( و َمـت دمـون 
)در نقـش کاپیتـان تیـم ملی راگبـی آفریقای جنوبـی( محصـول 2۰۰9، فیلمی 
حقیقتً تأثیرگذار اسـت که در طی داسـتان آن - بدون آن که مسـتقیمً درباره ی 
زندگـی یـا عقایـد نلسـون مانـدال باشـد - بخش هایـی مهـم از نـوع نگرش و 
شـیوه ی رهبری  ماندال به تصویر کشـیده می شـود. اگر ندیده باشـیدش، واقعً 

است.[  حیف 

 بر روی شبکه ی اینترنت

gand- و  gandhiserve.org مراکـز خصوصـی همچـو بـر  نعـالوه 
hifoundation.net، دولـت هنـد اخیـرًا منابـع تقریبً کاملـی از مجموعه ی 
گسـترده ی آثـاری از گانـدی و دربـاره ی گاندی را در این جـا به صورِت برخط 

.gandhiheritageportal.org :گذاشـته اسـت

جامع ترین منبع درباره ی کارزارهای خشـونت پرهیز، مربوط به گذشـته باشـند 
یـا حـاِل حاضـر، عبـارت اسـت از "پایـگاه داده  ی جهانِی کنش خشـونت پرهیز" 
nvdatabase. بـه آدرِس ،)Global Nonviolent Action Database(
swarthmore.edu کـه در کالـج سـوارثمور و تحـت مدیریـت پروفسـور 

جـورج لِیکـی )George Lakey( میزبانـی می شـود.
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نوشـته ها و بالگ هـای منّظـم دربـاره ی خشـونت پرهیزی در آدرس هـای 
 popularresis ،wagingnonviolence.org :زیر در دسـت َرس هسـتند
tance.org، دوسـتانی برای جهانی خشـونت پرهیز )fnvw.org(، مؤسسه ی 
gandhiking.( پژوهـش و آمـوزِش مارتین لوتر کینـگ، جونیور، اسـتنفورد

.mettacenter.org ،و البتـه ،)ning.com
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درباره ی نویسنده

مای�کل نِیگلِر یکـی از معتبرترین دانشـوران و مدافعاِن خشـونت پرهیزی 
در سـطح جهانـی اسـت. او اسـتاد ممتـاِز ادبیـات کالسـیک و تطبیقـی در 
دانشـگاه کالیفرنیـا در برکلـی اسـت. نِیگلِـر در همـان دانشـگاه "برنامـه ی 
مطالعـاِت صلـح و سـتیزه" را بنیان گذاشـته که اکنون یکی از گسـترده ترین ها 
در نـوِع خـود در آمریـکای شـمالی اسـت. او هم چنیـن بنیان گـذار و رئیـِس 
"مرکـز مِتـا )Metta( بـرای خشـونت پرهیزی" و نویسـنده ی کتـاِب بحـراِن 
معنـوِی مـا )Our Spiritual Crisis( و نیـز کتـاِب  در جسـت و جوی 
)The Search for a Nonviolent Future( بی خشـونت  آینـده ای 
اسـت کـه این آخـری جایزه ی کتاب سـال آمریکا در سـال 2۰۰2 را دریافت 
کـرده و بـه چنـد زبـان ترجمـه شـده اسـت. مقـاالِت او در نشـریه ی وال 
اسـتریت جورنال و جاهایی دیگر منتشـر شـده و او بیش از 3۰ سـال اسـت 
کـه دربـاره ی خشـونت پرهیزی، مراقبـه و صلح جهانـی سـخنرانی می کند و 
می نویسـد. نِیگلِـر رئیس هیأت مدیره ی "تالشـگراِن صلـح" و از بنیان گذاراِن 
پیشـگاِم "نیروی صلح خشـونت پرهیز" اسـت کـه اکنون ارائه دهنـده ی جهانِی 
سـری النکا،  میندانائـو،  در  و  اسـت  خشـونت پرهیز  حافظِ صلـح  سـرویِس 
سـوداِن جنوبـی و بسـیاری مناطـِق خطرنـاِک دیگـر، بـرای "حفـِظ زندگـِی 
بشـر و ارتقـاِء حقـوق انسـان" به عنـواِن شـخِص ثالـِث بی طـرف و متعهد به 

روش هـای خشـونت پرهیز فعالیـت کـرده یـا در حـاِل فعالیت اسـت.



   137مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز  136   مبانِیمبارزهیخشونتپرهیز

با این همـه، مشـغله ی اصلِی امـروِز مایکل، "مرکز متا برای خشـونت پرهیزی" 
اسـت. او در ۱982 ایـن مرکـز را همـراه بـا کسـانی دیگـر تأسـیس کـرد. 
متـا )Metta( کتـاب، فیلـم، پسـت های وبالگـی و مفـاِد دیگـری تولیـد 
می کنـد و نیـز پـروژه ی "نقشـه ی راه" )Roadmap( بـرای یـک راهبـرِد 
اجـرای  بـا  همـراه  می کنـد؛  اداره  و  پدیـد آوری  را  خشـونت پرهیز  جامـِع 
عقب نشـینی ها]ی نظامـی[، و پخـش برنامه هـای رادیویـی از "رادیـو پارادایم 
ِریِـس  پوینـت  در   KWMR از  میـان  در  یک هفتـه  به صـورِت  صلـح" 

)کالیفرنیـا(.
در میـان جوایـز دیگـر، مایـکل "جایـزه ی بین المللـِی جامنا لعـل باجـاج" 
بـرای "ترویـِج ارزش هـای مشـرِب گاندی در خـارج از هند" را نیز در سـال 

2۰۰7 دریافـت کرد.
Sri Eknath Eas-( مایکل یکی از شـاگرداِن "سـری اکناث ایسـواران"
easwaran.( بنیان گـذاِر "مرکـز مراقبـه ی کوهسـتاِن آبی" اسـت  )waran
org(. او از ۱97۰ در آشـراِم ایـن مرکـز در ماریـن کانتـی زندگـی کـرده و 

ُمجـری و مبّلـِغ برنامه هـای آنـان در زمینـه ی "مراقبه ی گذر" اسـت.

]توجـه: از آن جایی کـه ایـن معرفـی در سـال 2۰۱3 تنظیـم شـده، پیشـنهاد 
می شـود خواننـده ی گرامـی روز آمد کردِن اطالعـاِت منـدرج در آن از طریق 

منابـع دیگـر را مـّد نظـر قرار دهـد - م.[
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مقدمه ی)!( مترجم:

 شاید برای فردا

مطالعـه در حـوزه ی خشـونت پرهیزی ابتدا از آن جهـت برایم اهمیت یافت 
کـه معضـل شـخصی ام بـود. در ُخرده فرهنگـی بالیـده بـودم کـه خشـونت نه 
فقـط از عناصـر اساسـی آن بلکـه جـزء ارزش هـا و ابزارهای دائمـً جاری اش 
بـود. به لحـاظ گونـه ی شـخصیتی نیز برای پـروردن آن کاماًل مسـتعد بـودم. با 
گذشـت زمان، مواجهه ی مسـتمّرم با عـوارض عدیده و جبران ناپذیر ناشـی از 
ایـن امـر، نهایتـً موجب شـد تا باالخـره روزی احسـاس نیاز کنم به شـناخت 
و کنـکاش دربـاره ی این معضل بزرگ شـخصی. به سـبب عالئـق اجتماعی ام، 
دیـری نپاییـد تا این تالِش ُخرِد نظری به حوزه ی "خشـونت پرهیزی اجتماعی" 
تسـّری یابـد. در عیـن حال، تـا مدت ها از ارائـه ی عمومـی اندوخته های اندک 
و صرفـً نظـری ام در ایـن حـوزه اکراه داشـتم. چـه ضدّ تبلیغی باالتـر از از این 
بـرای خشـونت پرهیزی، کـه بی صالحیتـی چـون من بخواهـد در مقـام تبییِن 

برآید! آن 
هرچـه زمـان می گذشـت، بیـش از پیـش بـا تلنبـار شـدن خشـم اجتماعی 
مواجـه می شـدیم و احسـاس خطـر بسـیار جـّدی از ایـن بابـت نیـز َدم افزون 
می شـد؛ و من بیش از پیش با این هشـدار از سـوی دوسـتانی مواجه می شـدم 
کـه فالنـی، دارد دیـر می شـود. هر کـس کـه بتواند حتـی فقط از حیـث نظری 
پیکـر نحیف اندیشـه ی خشـونت پرهیزی اجتماعـی را مختصر تیمـاری بدارد، 
بایـد کـه چنان کند؛ مهم نیسـت که اثـرش چقدر کوچک باشـد. حتی مرتبه ای 
بـا خطـاِب عتاب آلود دوسـتی مواجه شـدم که: این وظیفه  اسـت بـرای همه ی 
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مـا. هرگز نخواهی توانسـت خـودت را به خاطر کوتاهی درباره ی آن ببخشـی.

*      *     *
تصـور کنیـد در پیـاده رو در حـاِل راه رفتن هسـتید. کمی مانـده به تقاطعی 
برسـید کـه آن جـا بناسـت مسـیرتان 90 درجـه بـه سـمت راسـت بچرخـد و 
ادامـه یابـد. چنـد قـدم مانده بـه تقاطع، صدایـی می شـنوید؛ انگار کسـی دارد 
عابـران را خطـاب می کنـد: "... برویـد طـرف ورزش، ... برویـد طـرف دانش، 
... برویـد طـرف هنر، ... ." هنوز به منشـأ صدا دید ندارید. شـاید ورزشـکاری 
باشـد، یـا دانشـوری، یا هنرمنـدی، کـه دارد دیگـران را دعوت به مسـیر خود 
می کنـد. بـه زاویـه ی تقاطع می رسـید و به پیاده روی سـمت راسـت می پیچید. 
حـاال دیـد داریـد؛ اّمـا از دیـدن صحنه جـا می خوریـد! معتـادی را می بینید که 
در اوضاعـی نـزار کنـار جـوی افتـاده و در عیـن حـال دسـتش را به سـوی هر 
عابـری، هـر جوانـی کـه رد می شـود می گیـرد و چنیـن خطابـش می کنـد که: 
قسـم تان می دهـم ... طـرف اعتیـاد نیاییـد ... برویـد طـرف ورزش ... برویـد 

طـرف دانـش ... برویـد طرف هنـر ... .
انتظـار نداشـتید آن دعوت کننـده ی بـه سـالمت، خـودش در چنین وضعی 
باشـد. مگـر نـه آن اسـت کـه چنـان دعوتـی مثـاًل توسـط یـک ورزشـکاِر 
نمونـه وار بسـیار اثر گـذار خواهـد بـود؟ اما همـان موقـع دو جـوان از کنارتان 
رد می شـوند و می شـنوید کـه یکی شـان دارد بـه دیگـری می گویـد: ... اّما این 

هـم درد کشـیده اسـت ها! 

مـن اگـر از خشـونت پرهیزی اجتماعـی می گویـم، نـه به هیچ عنـوان از آن 
بابـت اسـت کـه صالحیتـی عملـی دربـاره اش داشـته باشـم، نـه از موضع آن 
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ورزشـکار یـا دانشـور یـا هنرمنـدی کـه دعوت بـه مسـیر خویش کنـد، بلکه 
موضعـم موضـع آن بی سـالمِت بی صالحیتی اسـت همچون آن معتـاِد مثالین، 
کـه فقـط شـاید بـه ایـن درد بخـورد که عبرتـی باشـد از جهت مخالـف، چرا 
کـه رنـج آن بی سـالمتی را با گوشـت و پوسـت و اسـتخوانش دریافته اسـت.

*      *     *      
در حـوزه ی مبـارزه ی خشـونت پرهیز بـه کم تـر متنـی برخـورده ام کـه هم 
بـه انـدازه ی ایـن کتابچـه نکات اساسـی مهم و متعـددی را مطرح کرده باشـد 
و هـم در عیـن حـال، بسـیار مطالبـی داشـته باشـد کـه با آن هـا موافق نباشـم 
و قابـل نقـد جـّدی بدانمشـان. دقیقـً بـه همیـن دلیـل، ظرفیت هـای این متن 
را دسـت مایه ای ارزنـده بـرای اندیشـه ورزی، گفتگـو و تعامـل فکـری در این 

حـوزه می انـگارم.
مایـکل نِیگلِـر بر ُبعـد معنوِی مبـارزه ی خشـونت پرهیز تأکیـد دارد؛ از این 
رو ارجاعاتـش در متـن بیش تـر بر گاندی و کینگ متمرکز اسـت. نویسـندگان 
منظـری  از  را  خشـونت پرهیز  مبـارزه ی  چنـوِوث(،  اریـکا  )نظیـر  دیگـری 
عملگرایانـه می نگرنـد. در یک رویکـرد عملگرایانه، از نلسـون ماندال به عنوان 
شـخصیتی عملگـرا و عرفـی بـه همان انـدازه می تـوان آموخت کـه از گاندی 
و کینـگ. )ایـن در حالـی اسـت کـه در این کتابچه، نـام ماندال فقـط یک بار و 

آن هـم به صورتـی فرعـی آمده اسـت.(
بـه لحـاظ نظـری، شـخصً پاهایـم بسـیار بیـش از آن چـه در ایـن متـن 
مطـرح شـده روی زمیـن اسـت! در جوامعـی کـه می خواهند مسـیر مبـارزه ی 
خشـونت پرهیز را در پیـش بگیرنـد، لزومـی )و حتـی ربطـی( نمی بینـم کـه 
هر کـس هنـگام مواجهـه بـا سـارق اتومبیلـش با او دسـت بدهد و جویا شـود 
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کـه اگـر پولی الزم دارد، لطفً بگوید و رودربایسـتی نکنـد! )مثالی که نیگلر در 
بخـش یکـم آورده.( یـا به نظر می رسـد امـروزه کم تر کسـی در میـان موافقان 
مبـارزه ی خشـونت پرهیز، بـا ایـن بخش از نگـرش گاندی موافق باشـد که در 
صـورت تهاجـم متجـاوزان به کشـور، صرفـً بایسـتی از طریـق عدمِ همکاری 
و مثـاًل بـا فراهـم نکـردن آب بـرای متجـاوزان )کـه در متن بخـش دوم آمده( 
بـا آنـان مقابلـه کـرد. در عین حـال، به نظرم بحـث مبارزه ی خشـونت پرهیز و 
لـزوم نگـرش همدالنـه و اهمیـت "دیگـری" در آن، ربطـی به فیزیـک کوانتوم 
نـدارد )نیگلر آن را شـاهد مثالی بـر مجّزا نبودن چیزها از هـم می آورد.( بحث 
مبسـوط در ایـن مقوله هـای مهـم می تواند بسـیار مفید و زاینده باشـد؛ در عین 

حـال کـه به مجـال و موضعـی بس فراخ تـر از ایـن مختصر نیـاز دارد.
از سـوی دیگـر، نقـاط قـوت و نـکات مثبـت همیـن متـن چنـان بـود کـه 
حقیقتـً حیف دانسـتم محتـوای آن از دسـترس فارسـی زبانان به دور باشـد؛ از 
شـرایطی کـه بـرای انتخـاب "اعتصـاب غـذا" به عنـوان یـک کنش الزم اسـت 
گرفتـه تـا اهمیـت کنش هـا و برنامه هـای "سـازنده" در جنبش هـای اجتماعی 
)در کنـار کنش هـای اعتراضـی(. اگـر قـرار بـود در میـان دالیل مثبـت عدیده، 
فقـط یـک دلیـل را بـرای لـزوم و اهمیـت ترجمـه ی ایـن متـن انتخـاب کنم، 
آن یـک دلیـل وجـود عنـوان "برنامـه ی سـازنده" در بخـش چهارم ایـن کتاب 
می بـود؛ همـان مقولـه ای کـه واتسـالف هاول نیـز در "قـدرت بی قدرتـان" بر 
اهمیـت آن تأکیـد می کنـد )در قالـب ایجـاد نهادهـا و سـاختارهای مـوازی(؛ 
همـان مقولـه ای کـه گانـدی آن را بـه قوی ترین شـکل خـود مطرح کـرد و به 
کار گرفـت؛ و همـان کـه اریـکا چنوِوث در مقـاالت و کتاب هایـش، غفلت از 

آن را مهم تریـن عامـل شکسـت جنبش هـای اجتماعـی می دانـد.
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 *     *     *
ــس  ــه هر ک ــی؛ آن چ ــتادگی مدن ــوان "ایس ــا عن ــوِوث ب ــکا چن ــاب اری کت
 Civil Resis tance; What Everyone Needs to( بدانــد"  بایــد 
Know( منتشــر شــده در ســال 2۰2۱، کتابــی اســت بســیار مهــم و بــه روز، 
ــه  ــا دیدگاهــی عملگرایان ــده، ب ــه نحــوی ارزن ــی را ب کــه بســیاری از مقوالت
ــیاری از  ــات داغ بس ــان موضوع ــه اغلب ش ــرده ک ــرح ک ــدار ط و پژوهش م
ــران  ــان و ناش ــه مترجم ــه ی آن را ب ــتند. ترجم ــا هس ــن م ــات امروزی مباحث

ــد. ــتش برآی ــه از دس ــس ک ــه هر ک ــم، ب ــنهاد می کن ــد پیش عالقمن

*      *      *
در شـرایطی کـه خشـم فروخـورده ی جامعه به نقطـه ی بحرانـی و نزدیک 
بـه انفجـار رسـیده، قابـل درک اسـت اگر سـخن از مبـارزه ی خشـونت پرهیز 
بـه حاشـیه رانـده شـود. مـن اّمـا عمیقـً معتقدم کـه مسـیر خیر و شـکوفایی 
آینـده ی مردمـان ایران تنها در گـرو درک اهمّیت، جدّیت و اسـتمرار مبارزه ی 
خشـونت پرهیز اسـت. شـاید کسـانی ایـن نـوع تالش هـا را در ایـن شـرایط، 
مشـابه کار آن نوازندگانـی بداننـد کـه بـر عرشـه ی یک کشـتِی در حـال غرق 
شـدن، تـا آخریـن لحظـات همچنـان بـه نواختـن ادامـه می دهنـد. مـن البتـه 
امیدهایـی بـس بیـش از این هـا دارم، امـا اگـر چنان باشـد هم، مطمئن هسـتم 
چنـدان دور نخواهـد بـود آن روزی کـه جوانانـی پرمایـه از ایـن مـرز و بـوم، 
مجموعـه ی آن ُنت هـای نواختـه را بازیابـی، بازسـازی و کشـف رمـز کنند، و 
در پـی درک عمیق تـر تاریخی شـان دربـاره ی عواقـب خشـونت، و بـا افزودن 
هوشـمندی های نسـلی خـاص خودشـان، راهـی برسـازند که طـی آن همگان 
بتواننـد بداننـد کـه: چگونه کشـتی ای بسـازیم و چگونـه ناوبـری اش کنیم که 
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مـدام در معـرض خطر غرق شـدن نباشـد!
پـس اجـازه بدهیـد بـر همـان عرشـه ی در حـاِل فـرو رفتـن، همچنـان 

سـازهایمان را کـوک کنیـم، و همچنـان بنوازیـم؛ شـاید بـرای فـردا.

                                                                 فرهاد میثمی
                                                                  پاییز 1401

                                                                  زندان رجایی شهر 
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“خشـونت پرهیزی راهکاری نیسـت که ضعیفان به آن متوّسـل شـوند، بلکه به راسـتی نوعی از توانمندی را 
می طلبـد کـه کم یاب اسـت. خشـونت پرهیزی اجتنـاب از چیزی نیسـت بلکه درگیر کـردِن نیرویـی واقعًا موجود 
در پیـکار اسـت." این هـا را مایـکل نِیگلِـر، کنش گِر شناخته شـده ی صلح نوشـته اسـت. او در این جـا الگویی گام 
بـه گام بـرای اسـتفاده ی خّلقانـه از خشـونت پرهیزی ارائه می دهد. اسـتفاده از خشـونت پرهیزی بـه چه منظور؟ 
به منظـوِر مواجهـه بـا هـر ُمعضلـی و به منظوِر بر پا سـاختِن جنبش هـای تحّول خـواه که قـادر به باز سـازِی جامعه 

از اسـاس و بنیاِد آن باشند.
نِیگلِـر برخـی اشـتباهاِت تاکتیکـِی خـاص را شناسـایی می کند کـه مبـارزاِت خشـونت پرهیِز ناموّفـق )نظیر 
تظاهـراِت میـداِن تیانانمـن و اعتراضـاِت "اِشـغال"( مرتکب شـده اند. او همچنین ایسـتادگی های خشـونت پرهیِز 
موفـق از اطـراف و اکنـاِف جهـان را روایـت می کنـد، کـه مثالی از آلمـاِن نازی نیز در میاِن آن ها هسـت؛ و نشـان 
می دهد که خشـونت پرهیزی چیزی بیش از یک تاکتیک اسـت؛ خشـونت پرهیزی شـیوه ای برای زیسـتن اسـت 

کـه همـه ی عرصه هـای زندگِی مـا را غنا می بخشـد.
_________________

"شـناختِن خشـونت پرهیزی به عنـواِن نیرویـی کـه دروِن همه ی ما حاضر اسـت، کلیـِد به کار گرفتِن آن اسـت در 
زندگی هـای خودمـان و در حیـاِت مشـّوِش جهان مـان. ایـن کتابـی اسـت کوچک اّما بسـیار قدرتمند که شـما را 

به طـرزی حیرت انگیـز تکان خواهـد داد!"
بیلمککیبِن )Bill McKibben( - مؤسِس  و نویسنده ی "نفت و عسل" و "زواِل طبیعت"

____________________

“مایـکل نِیگلِر توانسـته در صفحاتی کم شـمار، عصـاره ای از ِخَرد کنش گـران، پیامبران و نظریه پـردازاِن اجتماعی 
را گـردآَوَرد، به نحـوی کـه به شـّدت آموزنده، آسـان فهم و عمیقًا تکان دهنده اسـت."

یمایـکللرنـر )Rabbi Michael Lerner( - سـردبیر Tikkun و ریاسـِت شـبکه ی ترّقی خواهـاِن  ربـّ
)NSP( معنـوی

____________________

 “فقـط مایـکل نِیگلِـر می تواند چنین پرونده ی مسـتدّل و ترغیب کننـده ای درباره ی خشـونت پرهیزی پدید آَوَرد، 
در همـان هنـگام کـه بصیرت هایـی عمیـق و جدیـد، گنجینـه ای از فرزانگـی و توصیه هایـی کاربـردی در جریاِن 

کار به دسـت می دهد."
اریـکاچنـوِوث )Erica Chenoweth( - اسـتاد حقـوق بشـر و امـور بین الملـل در هـاروارد و نویسـنده ی 

"ایسـتادگی مدنـی؛ آن چـه هرکـس بایـد بداند"
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