
شود؟محسوب می « مقاومت مدنی»رسانی به اموال،  آیا آسیب  
(قسمت دوم)

فرهاد میثمی

:این متن را فرهاد میثمی از زندان رجائی شهر فرستاده، با این توضیح

سبِب ارتباِط مطالِب این دوبه . تر منتشر شده استاین نوشتار، قسمِت دوِم متنی است که بخش اول آن پیش  

جااین توانید قسمت اول را، می. شود نیاِز این متن پیشنهاد میعنوان پیش ی اول آن به ی نیمه قسمت، مطالعه  

.مطالعه کنید

***

رسانی به اموال، که آیا آسیبی ایندر قسمت قبلِی این نوشتار با بخشی از نظرگاه اریکا چنوِوت درباره   

صرفاً در« ایستادگی مدنی»دیدیم که از این دیدگاه، . شود یا نه آشنا شدیم محسوب می« ایستادگی مدنی»  

بررسی و ارزیابِی مصادیق. یابدپرهیز توسط مردمانی غیرمسلّح معنا می ی خشونت بستر کلِّی مبارزه   

در هر(. احترام)شأن- ۳اموال - ۲( جان)جسم- ۱: پذیرد، معموالً در سه حوزه  صورت می «خشونت»  

ی آن حوزه الزاماً مصداق خشونت محسوب می شوند ها در حیطه شود که آیا آسیب حوزه، این امر بررسی می  

ارتباط است، یا در آنیابِی خشونت بی درصورت پاسخِ منفی، آیا کّل آن حوزه اساساً به مصداق . یا خیر  
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شان ممکن است مصداق خشونت باشندها وجود دارد که بسته به نوع و شدتحوزه، طیفی از اَعمال و آسیب   

ً (جسم و جان)اول  های وارده در حوزه یاز نظر چنوِوت، فقط آسیب . یا نباشند مصداق خشونت الزاما  

اما. نیست« ایستادگی مدنی»رو، عملی که به آسیب جسمی یا جانی منجر شود، این شوند؛ از محسوب می   

شود بلکه این امر بستگی به شرایطها الزاماً مصداق خشونت محسوب نمی از همین نظرگاه، آسیب به دارایی   

از این منظر، مواردی از آسیب. ورزانه باشد و در شرایطی خیرتواند عملی خشونت دارد؛ در شرایطی می   

که در)های آماده به خدمِت نظامی های چای به دریا یا آتش زدِن جمعِی کارت  به اموال نظیر ریختن صندوق  

گونه آسیبمصداق ایستادگی مدنی بودند؛ چون بدون ایجاد هیچ( های قسمِت اوِل این نوشتار آمده مثال  

-اما مواردی نظیر شکستن شیشه . اندبرنامه انجام شده و دارای پیامی روشن بوده  جسمی، و ضمناً دقیق و با

یدرباره . ها، مصادیق بارز نقض ایستادگی مدنی محسوب می شوند زدن خانهی خودروهای عبوری یا آتش   

ها لزوماً دارای ادبیاتی با رویکرد دوستانه، یا ، از نظر چنوِوت قرار نیست که جنبش(احترام)ی سوم حوزه   

ی احترام که دیگرانی خدشه به آن را جزء خشونت کالمی به لذا حوزه. حتی محترمانه یا مؤدبانه باشند  

این موضوعیتی هم برایآورند، در این دیدگاه ربطی به تعیین مصادیق خشونت ندارد و بنابر حساب می  

[1] .در آن نیست« ایستادگی مدنی»منافات با 

ها ها نیست بلکه مقدمتاً طرح برخی دیدگاهی اول، تأیید یا رّد دیدگاه هدف از این نوشتاِر مختصر در درجه   

تر شدِن خزانه ی درک جمعی هایی است که اندکی به غنی درکنار یکدیگر و تالشی ابتدایی برای تولید پرسش  

باره طرح کنیمدر این راستا بد نیست مختصراً چند نظرگاه دیگر را نیز در این . از مسئله کمک کند :

 زدنها یا آتش  ، شکستن شیشه(بخش پنجم« )پرهیز ی خشونتمبانی مبارزه »پرفسور مایکل نِیگِلر در کتاب 

 داند و از نظر او، واضح است که حتیپرهیزی می ها را نیز در حکِم تباهی و انحراِف خشونت مخازن زباله 

 پرهیز را مبهم و دوپهلو می سازد و بنابراینهای مذکور نیز جنبش خشونت  خشونت در قالب« کمی یک»

-پرهیز دربر دارند؛ از از نظر او چنین اَعمالی پیامدهایی متضاد با اهداف جنبش خشونت . کند ضعیفش می

.(جا دانلود کنیداز این برای آشنایِی بیشتر می توانید کتاب مذکور را. )اند رو، ُمنافِی ایستادگی مدنیاین 

 ذیل مفهوم هاریجان ی ــ مهاتما گاندی ــ در یادداشتی در روزنامه« مقاومت مدنی»اما واضعِ اصطالح 

  روز پس از ترور و جان باختنش منتشر۲۵که .« خشونت، فراتر از ِصرِف خودداری از کشتن استعدم »

:گونه به بحث ورود کرده استشد، این

» دشمن خود را از پای"کار گیرند، با این شعار که  را به که به خشونت معتقدند طبیعی است که آن کسانی  

اما باید بدانیم." درآورید و هنگامی که ضرورت ایجاب کند، آشکارا یا در خفا به او و اموالش آسیب برسانید  

جویی در هر دو طرف، چیز تر کردن نفرت، تسّری آن و بروز حس انتقامی این تفکر جز عمیق  که نتیجه  

:اند کهای با این مضمون ارائه کرده ، نظریه [هند]پردازاِن دیگر در کشور ما  برخی نظریه... . دیگری نیست  

توانیم اموالش را، ولی می [دچار آسیِب بدنی کنیم یا بُکشیم]هرگز نباید حریف خود را از پای درآوریم "  
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کهایم، چرابه میان می آوریم مرتکب خطا شده " اموال او"که وقتی ما سخن از   جاستنکته این." تخریب کنیم  

کس که او را حریف می نامیم از خود هیچ مالی ندارد و آن مقداری که دارد را هم، ما ناگزیر از تأمیِن آن  

چه در دسِتپس آن... کنیم در حقیقت متعلّق به خوِد ماست چه تخریب میبنابراین، آن. هزینه هایش بوده ایم  

گناهان راها را خود باید بپردازیم و بی ی ویرانی اوست، جز امانتی از جانب ما نیست و در نهایت نیز هزینه  

بنابراین آن تلقّی از عدمِ خشونت. های کمرشکن و تحّمل عواقب آن وادار به این کار کنیم با پرداخِت مالیات  

، از دید[و خودداری از نابودِی اموال را شامل نشود]که صرفاً خودداری از کشتِن دیگران را شامل شود   

[2]...«من برتر از خشونت نیست .

هایی گسترده در هند، ضمن اعالم رنج عمیق خود از این بابت ــ پی بروز خشونت در۱۹۱۹گاندی در سال   

اش درــ در سخنرانی « کرد کمتر از این واقعه برای من دردناک بود پاره میاگر دشنه ای بدن مرا پاره »  

ما بناها را: »ردیف طرح کرده بود تنیده و همهای جانی و مالی را به نحوی بسیار درهم  احمدآباد نیز آسیب  

های برق راسوزاندیم و دست به اسلحه بردیم و اموال را غصب کردیم و قطارها را متوقف ساختیم و سیم   

[3].«ها را غارت کردیم گناه را خون ریختیم و منازل و اشخاص و دکانبریدیم و مردمی بی

 هایی را که بایستی همواره ی اقامت در آفریقای جنوبی، گاندی و هندیانی دیگر تذکره حال، در دوره در عین

 داشتند، در اعتراض به قوانین مرور همراِه خود میوی عبوربه عنوان مدارک شناسایِی هویتی و نیز اجازه 

 های آماده به خدمتی این بسیار شبیه به سوزاندن کارت. سوزاندند تبعض آمیز و در قالِب کنشی جمعی می

 چون کارت های مذکور)آورده بود « آسیب به اموال عمومی»ی هایش درباره  است که چنوِوت ضمِن مثال

 مطابق چنین تعریفی،. ی ایستادگی مدنی هم بود پرهیز و در زمره که البته خشونت( جزء اموال فدرال بودند

 رسد نظر میترتیب، به  بدین! حال از مصادیق آسیب به اموال عمومی محسوب می شودهراین عمِل گاندی در

 را تا چه حّد جزیی یا گسترده« آسیب به اموال»هایی وابسته به آن است که اصطالحی نظیر چنین قضاوت 

 کجا و آتش زدن( که بعید است موجب آسیبی جانی یا حتی مالی شود)زدن کارتی مقوایی آتش . تعریف کنیم

 طبیعی. کجا( کند که احتماِل زیادی از آسیب جانی را در کنار آسیب مالی ایجاد می)ها یا خودروها ساختمان 

 است که انتظار نداشته باشیم دو نمونه با این حّد تفاوِت ماهیتی، مورد ارزیابِی یکسانی واقع شوند، فقط به

.ایمقرار داده « آسیب به اموال»ها را در یک دسته با عنوان این دلیل که آن

ای هم به دیدگاِه مارتین لوتر کینگ کنیم ، بجاست که اشاره(ی سوم حوزه)ی شأن و احترام ی حوزه اما درباره   

چنان ضعف از خود نشان دهیم[ اگر: »...]داند پرهیزی می ی خدشه به خشونت آمیز را مایه که سخنان توهین  

آمیز به ماشتم قرار داد ما نیز متقابالً چنان کنیم، یا اگر کسی سخنی توهین وکه اگر کسی ما را مورد ضرب   

[4]...«ایمگفت ما هم به او توهین کنیم، روح جنبش خود را تباه ساخته و برباد داده  .

و در موضعی بسیار پیشرو برای)داند؛  گاندی نیز توهین کالمی یا رفتاری را از مصادیق خشونت می  

از نظر او خشونتی که در کلمات.( چنینهم عدالتِی ساختاری را نیز به اش، حتی تبعیض، استثمار و بیزمانه   
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هایکمی از آسیب  رحمی نهفته است دست زشت، قضاوت های تند و سخت، بدخواهی، کینه ورزی و بی  

بار و مداوم مردم، در گرسنگی وروزِی رنج کنیم که در تیره  او معتقد است ما فراموش می. جسمی ندارد  

نفس آنان چه خشونِت عظیمیی عّزِت روزه شود و در تحقیر و کشتِن هر ها تحمیل میاستثماری که بر آن  

مدار و نزدیک به رویکرد کینگ، گاندی و نیگلر را در برخی منتقدان، رویکردهایی اخالق [5].وجود دارد  

 سازی میی عمِل امروزین، غیرقابل پیاده مقایسه با رویکرد چنوِوت، بیش از حّد سخت گیرانه و در عرصه 

هایی رجوع کنیم که نظران دیگری متذکر می شوند که کافی است به پژوهش از سمِت مقابل، صاحب. دانند  

های های جسمی و جانی، در ابتدا با توهینهای منجر به آسیب دهند چه درصد باالیی از درگیری  نشان می  

اندلفظِی متقابل آغاز شده  .

 تر ازهایی بسیار بیشتر و متنوع  ها را به زمانی موکول کنیم که نمونهاجازه دهید قضاوت در این مقوله 

 هایی نظران، پژوهشگران و کنشگراِن این حوزه را در دسترس داشته باشیم که در قالبدیدگاه های صاحب

 های ُخرد را در این شرایِط فقِر منابع کهمشق  این سیاه. تر طرح و تحلیل شده باشندنحوی مبسوط منسجم و به 

 .سخنانی را بر سر ذوق آَوَرد هایی کوچک تلقّی کرد که شاید صاحبتوان جز بهانه گذرانم نمی در آن می 

 ی عالقمند، با استفاده از منابعیامیدوارم کسانی از میان پژوهشگراِن این حوزه و خصوصاً جواناِن پرمایه 

 آورند، منظم کنند، مقایسه کنند، تحلیلباره گرداین های مختلف را درای از دیدگاه ارزنده و متنوع، مجموعه 

 شان را ببینم، بخوانم وها و سایر مفاد تولیدیبسیار مشتاقم که روزی مقاالت، کتاب ... . کنند، نقد کنند و

.بخش استی آن، برایم بسیار روحباره بیاموزم؛ امری که حتی ِصرِف تخیِّل امروزین در
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