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  :جنوب آمريكا
  پيكار براي حقوق شهروندي

 
 »نيروهاي نامرئي«

 
 تا رفت، هندوستان به گاندي مهندس با ديدار آمريكايي،براي سياهپوست كشيش تورمان، هاوارد دكتر ،1936 مارس در

 اين پيكارهاي. كند گفتگو او با متحده اياالت در نژادي بيعدالتي به دادن پايان براي آن از استفاده ٔنحوه و بيخشونت كنش ٔباره در
 و سياسي رهبران و ميشد، گزارش سياهپوستان روزنامههاي سوي از دقت با ميالدي 1930 و 1920 دهههاي در هندوستاني رهبر
 آمريكاييان براي درخشان سرمشقي همچون را هند جنبش بويز دي. بي. اي ويليام و گاروي ماركوس مانند سياهپوست نفكرانروش

  .باشد زيارت گونهاي شايد گاندي با تورمان دكتر ديدار اين، بر بنا. ميĤوردند شمار به تبار افريقايي
 ميĤورد، شمار به »مستقيم عمل از شكلي« را »نتپرهيزيخشو« او آيا كه پرسيد گاندي از سياهپوست كشيش كه هنگامي

 در عشق قدرت با را خشونتپرهيزي قدرت گاندي ».است جهان در نيرو اثربخشترين و بزرگترين خشونتپرهيزي«: داد پاسخ گاندي
مينمود، زيرا آنان  و اين مقايسه او را تبديل به چهرهاي جذاب براي سياهپوستان آمريكايي – كرد مقايسه پاول سنت نظريات

روزنامهنگار سياهپوست، گوردون هنكاك در سال . همواره به ايمان مذهبي همچون تكيهگاهي براي تابĤوردن فرودستي مينگريستند
 ٔمردم طبقه(قدرت گاندي ستايشي از زندگي و آموزههاي نصرانيهاي فرودست «، در روزنامه و راهنماي نورفُلك نوشت، 1932

است كه معتقد بودند به اندازهاي كه با شكستهنفسي و فروتني ميتوان به پيروزي دست يافت، ) در آغاز مسيحيت پايين شهر ناصره
  1» .با قدرت و زورآوري نميتوان به آن رسيد

 – 1921در سالهاي . گاندي بودهاند ٔاما تعدادي از ناظران سياهپوست به همان اندازه تحت تأثير درسهاي كاربردي مبارزه
تحريم خدمات اتوبوسراني را براي  شيكاگو ديفندر، همزمان با پيكار عدم همكاري در هندوستان، يكي از روزنامهنگاران  1922

روزي  سردمداران اتوبوسراني در شهرهاي جنوبي را ... ما معتقديم كه اتوبوسهاي خالي «: اعتراض به جداگري نژادي پيشبيني نمود
  2» .ميدهيم پياده رفت و آمد كنيم، تا اينكه توهين و آسيب به همسران و فرزندانمان را تحمل كنيمنگران ميكند، چرا كه ما ترجيح 

 ٔيك سال پس از ديدار با هاوارد تورمان، گاندي با دكتر چنينگ توبياس و دكتر بنجامين مايز، دو شخصيت برجسته
  آن را بايد در عمل به كار . نميتوان موعظه كرد«نت را آمريكاييان افريقاييتبار، مصاحبه كرد و به آنان گفت كه كنش بيخشو
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آن را بايد در مقياسي انبوه «. به عالوه، اين كنش يك انتخاب اخالقي شخصي نيست كه فرد به تنهايي آن را انجام دهد  –» بست
  3».به كار گرفت

خشونت «يني، و استالين نشان دادهاند كه استفاده از خشونت تأييد كرد كه همزمان با او، هيتلر، موسول ٔگاندي در باره
مانند پيروزيهاي «، اما او با اطمينان پيشبيني كرد كه پيروزيهاي به دست آمده از راه خشونتورزي »داراي اثربخشي فوري است

زد كه او چنگيز خان، جنگجوي مغولي را مثال مي» .چنگيز خان مغول كه از راه كشتار به دست آمده بود، زودگذر خواهد بود
به » سراسر جهان«گاندي مطمئن بود كه كنش بيخشونت باعث خواهد شد كه سرانجام . امپراتورياش قرنها پيش بر باد رفته بود

در حالي كه اين تنها از تالش خاموش و اثربخش نيروهاي «آنگاه چنين دستĤوردي را معجزه خواهند ناميد، . مهرورزي بگرايد
  4.به دست ميĤيد» نامرئي

هنگام كه گاندي آن سخنان را بر زبان آورد، آنچه در آمريكا مشاهده ميشد، و تا سي سال پس از آن نيز همچنان  در آن
اما نيرويي كه . انكار سيستماتيك و حتا خشونتĤميز حقوق تمامي يك نژاد: ادامه داشت، نه يك معجزه، بلكه چيزي اهريمني بود

  .ت را در مقياسي گسترده دگرگون كردگاندي از آن صحبت ميكرد، سرانجام اين وضعي
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  ساتياگراها به جنوب ميĤيد
  

  دانشجويي با ايدههاي فراوان
  

، يك بانوي جوان آمريكايي افريقاييتبار از جنوب شيكاگو به نام دايان نَش به مركز ايالت تنسي آمد تا در 1959در پاييز 
اما در شهر » جهان را تغيير دهد،«او به كالج رفته بود تا . ي اكثريت بودند، نامنويسي كنددانشگاه فيسك كه سياهان در آن دارا

هر بار كه جرأت ميكرد و به شهر ميرفت، خود را در . نَشويل جامعهاي را يافت كه او را پشت ديوارهايي ناديدني نگاه ميداشت
اين حالت نخستين بار آنگاه . ند كه سفيدپوستان او را تحقير ميكنندانبوهي از نشانههايي مييافت كه به او يادآوري ميكرد ٔمحاصره

برايش پيش آمد كه در قرار مالقات با دوستش به نمايشگاه ايالتي تنسي رفت و در آنجا دريافت كه او بايد از دستشويي 
هنگامي كه به مركز . ده بودچيزي كه او در شمال آمريكا ندي –خاصي مشخص شده بود » رنگ«جداگانهاي استفاده كند كه با 

براي «ورث نيز به او ميگفتند، - شهر براي خريد ميرفت، نميتوانست در آنجا بنشيند و ناهار بخورد، حتا در غذاخوري ارزانقيمت وول
خيابان  ٔشهسياهان ديگر، بيرون از فروشگاه و گو ٔاگر او ميخواست ساندويچي بخورد، مجبور بود مثل همه» .سياهها غذا سرو نميكنيم

  5» .بيش از پيش از جدايي نژادي متنفر شدم. و اين باعث سرافكندگي بود«. آن را بخورد

آنها پاسخ . نَش از دانشجويان ديگر در دانشگاه فيسك پرسيد كه آيا كسي را ميشناسند كه با جداگري نژادي مبارزه كند
برايت بهتر است كه در طول . فقط خودت را به درد ِ سر مياندازي. تو نخواهي توانست هيچ تغييري ايجاد كني. آرام باش«دادند، 

او گفت . سرانجام او از دانشجوي سفيد پوستي به نام پاول ال پارد پرسيد» .هفته فقط به كالس بروي، و پايان هفته هم به مهماني
نَش تصميم گرفت . ت شركت كنندكشيشي را ميشناسد كه دنبال دانشجوياني ميگردد كه در كارگاهي براي آموزش كنش بيخشون

  6. كه آن را امتحان كند

بيشتر شركتكنندگان دانشجويان . كارگاه آموزشي در شامگاه سهشنبهها در يك كليساي روشباور كوچك برگذار ميشد
 ٔآنها در باره. چند تن سفيدپوست نيز به كارگاه ميĤمدند. سياهپوستي بودند كه در كالجهاي محلههاي سياهپوستنشين درس ميخواندند

اينكه رنج مردمي كه براي پايان دادن به ستم مبارزه ميكنند، شكلي از حقيقت است  –مهندس گاندي و ساتياگراها آموزش ميديدند 
 ٔشركتكنندگان با بازي در نقشهاي آموزشي، تمرين ميكردند كه بتوانند سوء استفاده. كه ميتواند فكر و دل ستمگران را تغيير دهد

فيزيكي از خود محافظت  ٔآنها همچنين ياد ميگرفتند كه در برابر حمله. باني را، بدون اينكه مقابله به مثل كند، تحمل نمايندبدني و ز
با وجود اين كه كمتر كسي خارج از گروه كوچك آنان به اين امر توجه ميكرد، دانشجويان خود را براي حملهاي پيشانه به . كنند

  .در جنوب آمريكا،كه به سيستم جان كراو معروف بود، آماده ميكردندسيستم سلسله مراتبي نژادي 
اين دانشجوي . االهيات وندربيلت، آموزگار آنان بود ٔجيمز الوسن،كشيش روشباور و دانشجوي فوق ليسانس در مدرسه

و واالمنشياش در برابر  اما بيزاري او از خشونت. به نَشويل رفت، سي ساله بود 1958جوان متفكر عينكي، هنگامي كه در سال 
مادري مهربان و پدري كشيش، كه در كار بستهبندي تپانچه مشغول بود، . نژادپرستي سابقه در دوران كودكي او در اوهايو داشت

 زماني كه بزرگ شد، تربيت خانوادگي و فرمانهاي دين مسيح، كه ميگويد سمت ديگر گونهات را نيز براي . جيمز را تربيت كردند
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جذابيت . ن به سمت او بگير، بخش مهمي از جهانبيني او را تشكيل ميداد، كه با نقد ريشهاي ستمگري نژادي تركيبشان كرده بودزد
خبر دستĤوردهاي گاندي در هندوستان كه الوسن از طريق روزنامههاي سياهپوستان از آن آگاه ميشد، خرده پيكارگري بيخشونت 

  7. او را تقويت ميكرد

. مسيحي روشباوري بود، ايدههاي گاندي را به طور جدي مطالعه كرد ٔواالس، كه مدرسه- در كالج بالدوين الوسن نخست
با الوسن  –گروهي بينامذهبي هوادار صلح و عدالت  –) آر.او.اف(ماسته عضو انجمن آشتي . جي. در بازديدي از آن كالج، آ

ت، از جمله مقاومت دانماركيها در برابر آلمان نازي در جنگ جهاني دوست شد و او را با نوشتههاي گاندي و تاريخ كنش بيخشون
گاندي را تجربه ميكردند، از قبيل بايارد  ٔماسته همچنين الوسن را با ديگر رهبران سياهپوستي كه شيوههاي مبارزه. دوم، آشنا كرد

ن از فعاليتهاي هاوارد تورمان، كشيشي كه در انجمن آشتي را مشترك شد، و همچني ٔالوسن مجله. راستين و جيمز فارمر، آشنا كرد
  .با گاندي ديدار كرده بود، نيز آگاهي يافت 1936سال 

. الوسن شيوههاي عمل مستقيم سياسي را پيش از آنكه به دانشجويان در نشويل آموزش دهد، خود تجربه كرده بود
همبرگرفروشي كه به مشتريان سياهپوست اجازه نميداد در هنگامي كه او هنوز در دبيرستان بود، همراه با يكي از دوستانش به يك 

هنگامي كه هنوز در كالج بود، در مسافرتهايي كه . آنجا غذا بخورند، اعتراض كردند و گفتند كه ميبايست آنها رابه درون راه دهد
در . ادامه ميدادبراي شركت در گردهماييهاي جوانان به غرب ميانه داشت، حملهي شخصي خود عليه تبعيض را همچنان 

زماني كه نيروهاي اياالت متحده در . جسورانهترين عمل اعتراضي خود، الوسن به جاي نژادپرستي، جنگ را هدف حمله قرار داد
كه به اعتقاد الوسن كاري اشتباه بود ــ او به جاي اينكه تقاضاي معافيت از پيوستن به ارتش به داليل اخالقي  –كره ميجنگيدند 

خودداري از همكاري باعث شد كه او به مدت يك سال به زندان فدرال . همكاري با هيأت استخدامي ارتش خودداري كردنمايد، از 
  .افكنده شود

واالس، به هندوستان رفت و در كالجي در شهر ناگپور به عنوان مبلّغي مذهبي - الوسن پس از پايان تحصيالتش در بالدوين
در سه سالي كه در آنجا بود، او به طور فشرده . بود، اما او به آنجا رفته بود كه ياد بگيرداگر چه شغلش آموزش دادن . خدمت كرد

و به اين باور رسيد كه زندگي و آموزههاي گاندي  –گاندي تحقيق كرد و با چندين تن از ياران نزديك او ديدار كرد  ٔدر باره
تبار ديگر كه شناخت خيلي كمتري از آن رهبر هندي داشتند نيز به  بسياري از آمريكاييان افريقايي. بازتابي از روح مسيح هستند

  8. براي الوسن، مسيحي بودن و پيرو گاندي بودن كمابيش به يك معني بود. چنين چيزي معتقد بودند

باما ناگپور تايمز خواند كه مردم در شهر مونتگامري، آال ٔ، هنگامي كه هنوز در هند بود، او در روزنامه1955در دسامبر 
و در آنجا بود كه براي نخستين بار با نام مارتين  –اتوبوسهاي شهري كه در آنها جداگري نژادي اعمال ميشد را تحريم كردهاند 

به كارگيري ايدههاي گاندي براي مبارزه با  ٔپيش از رفتن به هند، الوسن در باره. لوتر كينگ كه كشيشي همسن او بود آشنا شد
پيوستن به چنين  ٔاكنون، پس از مونتگامري، به نظر ميرسيد كه سياهپوستان عادي آماده. فكر كرده بود جداگري نژادي در جنوب

  9. آزاديبخش بيخشونت آماده بود ٔهمچون هندوستان پس از جنگ جهاني اول، جنوب براي مبارزه. جنبشي باشند

هدف او دريافت مدرك . ارشد به كالج اوبرلين رفتبه آمريكا برگشت، و براي تحصيل در مقطع كارشناسي  1956الوسن در سال 
 اما ديدار مارتين لوتر كينگ از كالج اوبرلين. برابري نژادي كار كند ٔدكتراي االهيات بود تا پس از آن در زمينه
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نراني كينگ كه در آنزمان رهبري مشهور بود، براي چند سخ. ، باعث شد كه الوسن اولويتش را تغيير دهد1957 ٔدر فوريه
الوسن در آنجا حضور . به اوبرلين رفته بود، اما در كنار آن در يك ناهار مختصر با دانشجويان و كاركنان كالج نيز شركت كرد

  او با كينگ از گرفتاريش در زندان، سالهايي كه در هند . يافت، و هنگاميكه كينگ را سر ميز غذا تنها يافت، روبروي او نشست
و نيز به او گفت كه در نظر دارد پس از پايان تحصيالتش به . ايش با برخي از مشاوران كينگ صحبت كردگذرانده بود، و تماسه

جنبش حقوق شهروندي به الوسن احتياج مبرم و فوري داشت : كينگ از او خواست كه منتظر پايان تحصيالت نماند. جنوب برود
الوسن كه توان مقاومت در برابر اين . را به درستي بفهمدــ هيچ رهبر سياه ديگري نبود كه ضرورتهاي پيكار بيخشونت 

  10. درخواست را در خود نميديد، پذيرفت كه به جنوب برود

 ٔالوسن كه پيوند خود را با انجمن آشتي همچنان حفظ كرده بود، دريافت كه آن گروه در نظر دارد دبيري براي منطقه
كه به (، و تصميم گرفت كه د رشهر نشويل اقامت كند،و در كالج وندربيلت او براي آن شغل فرد مناسبي بود. جنوب تعيين كند

،او از شهر زادگاهش، ماسيلون 1958در اوايل سال . درسش را ادامه دهد) تازگي تصميم گرفته بود دانشجويان سياهپوست را بپذيرد
  .كنش بيخشونت در آورد ٔا به محاصرهنژادپرستي آمريكا ر ٔجنزده ٔاوهايو، اتوبوسي سوار شد و به راه افتاد تا خانه

  
  »مقاومت تودهاي«

  
جدايي . هنگامي كه جيمز الوسن به نشويل رسيد، جنبش حقوق شهروندي جنوب آهنگ شتاب خود را از دست داده بود

ستم كه به عنوان ويژگيهاي زندگي در جنوب از آغاز قرن بي –نژادي و محروم كردن سياهپوستان از حقوق شهروندي كاملشان 
همچنان دستنخورده باقي  1950 ٔاما ساختار كلي آن در سالهاي پاياني دهه. شكل گرفته بود ــ از هر سو مورد حمله واقع شده بود

همچنين . مانده بود، و كوشندگان حقوق شهروندي بر سر راههاي مبارزه با قانونها و رسوم نژادپرستانه با يكديگر اختالف داشتند
  .بيخشونت چه نقشي را در پيكار ميتواند بازي كند ٔهمشخص نبود كه مبارز

تا دهها سال به عنوان سرآمدترين سازمان حقوق شهروندي شناخته ) پي. سي.آ.آ.ان(ملي پيشرفت رنگينپوستان  ٔاتحاديه
پس از جنگ  اين اتحاديه را كارشناسان و روشنفكراني رهبري ميكردند كه متممهاي چهاردهم و پانزدهم قانون اساسي كه. ميشد

اين دو متمم، حفاظت همگاني در برابر قانون و حق رأي عمومي را . داخلي تصويب شده بود را به عنوان رهنمون خود گرفته بودند
با ) پي. سي.آ.آ.ان(ملي پيشرفت رنگينپوستان  ٔاتحاديه. تضمين ميكردند، اما اين حقوق در جنوب همواره زير پا گذاشته ميشد

واهاي قضايي ميكوشيد تا دولت فدرال را به اجراي تضمينهاي قانوني و رعايت حقوق رنگين پوستان وادار كند البيگري و طرح دع
رئيس جمهور هري ترومن جدايي نژادي در ارتش را لغو كرد و وكيالن توانمند . اين راهبرد به موفقيتهايي نيز دست يافت –

شكايت (در اين دعواي حقوقي . از دعواهاي خود در دادگاه عالي پيروز شوندملي پيشرفت رنگينپوستان توانستند در يكي  ٔاتحاديه
آنها ثابت كردند كه جدايي نژادي در آموزش و پرورش مخالف متمم ) موسوم به براون عليه هيأت سرپرستي آموزش و پرورش

وستان در ضربه وارد كردن به جدايي ملي پيشرفت رنگينپ ٔتا مدتي، به نظر ميرسيد كه هدف اتحاديه. چهاردهم قانون اساسي است
  .نژادي از طريق دولت فدرال امري دستيافتني است
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 سفيدپوستان در» مقاومت تودهاي«اما دعواي براون عليه هيأت سرپرستي آموزش و پرورش باعث واكنش شديد و 

صورت » حقوق ايالت«دفاع از  ٔدر لفافه جنوب شد، و اگر چه اقدامهاي آنها در حمايت از جدايي نژادي اغلب با بازيهاي زباني
آن دسته از پدر و مادران . آنها سياهپوستاني بود كه براي دستيابي به حقوق خود به پا خاسته بودند ٔميگرفت،اما آماج اصلي حمله

دولتهاي ايالتي در . دبدني شدن ٔسياهپوستي كه شكواييههاي لغو جدايي نژادي را امضاء كرده بودند، تهديد به اخراج از كار يا حمله
  ملي پيشرفت رنگينپوستان پرداختند؛ دولت ايالتي آالباما  ٔجنوب نيز با در پيش گرفتن اقدامها و تدبيرهايي به آزار و اذيت اتحاديه

محلي   ٔبهملي پيشرفت رنگينپوستان صدها شع ٔ، اتحاديه1950 ٔدر سالهاي پاياني دهه. اين اتحاديه را به كلي تعطيل كرد 1957در سال 
  . تن از اعضاي خود را از دست داد 50000و 

» برابر اما جداگانه«خود را عليه آموزش  ٔملي پيشرفت رنگينپوستان مبارزه ٔهمزمان با اينكه حقوقدانان و وكيالن اتحاديه
م سيستم رفت و آمد همگاني اقتصادي خود را با تحري ٔدر دادگاهها ادامه ميدادند، سياهپوستان عادي در شهرهاي جنوبي نيز مبارزه

در آنزمان، سياهپوستان مجبور بودند كه تنها بر صندليهايي كه در بخش انتهايي اتوبوس برايشان در نظر گرفته شده . آغاز كردند
 ٔويژه صندليهاي قسمت ٔاگر تعداد محدود صندليهاي مخصوص سياهان پر بود، آنها بايد سر پا ميايستادند؛ حتا اگر همه. بود، بنشينند

افزون بر اين، . سرافكندگي بود ٔاين رفتار براي سياهپوستان مايه. سفيدپوستان هم خالي بود، آنها حق نشستن در آن بخش را نداشتند
در . كار خود به كرايههاي دريافتي از سياهان احتياج داشت ٔاتوبوسراني هدف مناسبي براي حمله بود، چرا كه اين سيستم براي ادامه

سياهپوستان در تحريم شركت  ٔهمه –باتون روژ ايالت لوييزيانا،مونتگامري از ايالت آالباما، و تاالهاسي ايالت فلوريدا  –سه شهر 
بسياري از كشيشان سياهپوست رهبري مبارزه را به دست گرفتند و از كليساهاي خود به دادن رهنمود پرداختند، در . كردند

آنان پرداختند، كمك مالي جمعĤوري كردند، و برنامهاي تدارك ديدند تا آنها كه خودرو  ٔگردهماييهاي همگاني به تقويت روحيه
مورد نظر  ٔدر هر يك از آن شهرها، سياهپوستان تا دستيابي به نتيجه. داشتند ديگران را نيز در رفت و آمد به محل كار با خود ببرند

  .خود از تحريم دست بر نداشتند
مارتين لوتر كينگ جونيور در . باما اگر چه اولين تحريم نبود، اما از همه پر ماجراتر بودتحريم اتوبوسراني در شهر آال

او نبود و او در شروع اين  ٔتحريم اتوبوس شهري ايده. ساله بود و تنها دو سال بود كه در آالباما زندگي ميكرد 26زمان تحريم 
ملي پيشرفت  ٔعبارت بودند از رزا پاركس، منشي اتحاديه شروع كنندگان اصلي اين تحريم. جنبش نيز نقش عمدهاي نداشت

مبارزههاي كارگري، و جو آن رابينسون، آموزگار كالج ايالتي  ٔنيكسون،سازماندهنده. دي. مونتگامري، اي ٔرنگينپوستان در شعبه
ندلي مخصوص سفيدپوستان در نيكسون و رابينسون طرح تحريم را پس از آن ريختند كه رزا پاركس به جرم نشستن بر ص. آالباما

از آنجا كه مارتين لوتر كينگ داراي تواناييبااليي در رهبري بود، و كشيشان سالمندتر از به دست گرفتن . اتوبوس دستگير شده بود
  .رهبري مبارزه شانه خالي ميكردند، او اين نقش را به عهده گرفت

كينگ جرأت آن را داشت كه با . اصلي جنبش تبديل شود چندان طولي نكشيد تا اين كشيش جوان به يكي از شخصيتهاي
او سازماندهندهايتوانا و سخنراني هيجان برانگيز بود كه . وجود تهديد شدن به مرگ و انفجار خانهاش، همچنان به مبارزه ادامه دهد

بلكه براي آرماني  ميتوانست حس مبارزهگري شنوندگان را تحريك كند، نه تنها براي به دست آوردن صندلي در اتوبوس،
و اين ويژگيها در آن سالهاي آغازين تلويزيون براي انتقال پيام  –او خوشقيافه، روشنبيان، تحصيلكرده، و مذهبي بود . دادخواهانه

 ادامه مييافت و نشاني از فروكش كردن  1956همچنان كه تحريم تا سال . سفيدپوستان تأثير بسياري داشت ٔجبنش سياهان به جامعه
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آن در كار نبود، روزنامهنگاران از سراسر آمريكا و ديگر جاهاي جهان به مونتگامري سرازير شدند و رهبر آن را به اشتهار 
  11.رساندند

يكي ديگر از كساني كه با كينگ ديدار كرد،مردي سياهپوست، همجنسگرا، ميانسال و كمونيست پيشين، از شهر 
پر تجربه بود و سالها با  ٔاو كه يك سازماندهنده. كشته شد 1956سال  ٔود كه در فوريهگرينويچ ويليج به نام بايارد راستين ب

و به كنش بي  –گروههاي كارگري و حقوق شهروندي همكاري كرده بود، كتك خوردنها و زندانهاي فراواني را تاب آورده بود 
  شنيد به مونتگامري شتافت و كينگ و همكارانش را به همين دليل،به محض اينكه او خبر تحريم را . خشونت اعتقاد راسخي داشت

هنگامي كه شايعههاي گرايشهاي افراطي او ميرفت كه بر تحريمكنندگان اثر منفي . بيخشونت به اجمال آموزش داد ٔمبارزهٔدر باره
ا كار ناتمام او را ادامه بگذارد، راستين شهر را ترك كرد؛ اما پيش از خارج شدن، گلن اسمايلي، عضو انجمن آشتي، را دعوت كرد ت

  .دهد
همانند ديگر آمريكايياني كه به شيوههاي كنش بيخشونت گرايش داشتند، كينگ نيز در آموزههاي مسيحيت دستورهاي 

نيبوهر . محكمي براي پرهيز از خشونت مييافت، اما او عالوه بر آن، كارهاي متكلم مسيحي رينالد نيبوهر را نيز مطالعه كرده بود
آمريكاييان افريقايي تبار  ٔبيشينه. ش بيخشونت به جاي استداللهاي اخالقي، به بحثهاي كاربردي و عملي پرداخته بودبراي كن

چنانچه دست به چنان كاري ميزدند، به احتمال فراوان از سوي  –نميپنداشتند كه بتوانند از راههاي خشونتĤميز به برابري دست يابند 
كاري كه راستين و اسمايلي . يشدند،و انتظار نيز نميرفت كه دولت فدرال به نفع آنان دخالت كندمقامات ايالتي به شدت سركوب م

مبارزه و راههاي  ٔراهنمايي و آموزش، اين بود كه دروازههاي دنياي بسيار فراختري از انديشه در باره ٔكردند، در كنار ارائه
واالس -جيمز الوسن در طول سالهاي دانشجوييش در كالج بالدوين جايگزين خشونتورزي را گشودند، و اين همان جهاني بود كه

به دست آمده از تحريم اتوبوسراني، كينگ ناسازگاري و مخالفت ضمني با  ٔبه همين دليل، و نيز به دليل تجربه. كشف كرده بود
شهروندي نمود، جنبشي  خشونتورزي را تبديل به تعهدي صريح در پذيرش كنش بيخشونت به عنوان اصل راهگشاي جنبش حقوق

  12. كه او خود به زودي در مقام رهبريش قرار گرفت

سر و صدا و خبرهايي كه تحريم اتوبوسراني در شهرهاي مونتگامري، باتونروژ و تاالهاسي توليد كرد، كسي  ٔبا وجود همه
ود كه به جدايي نژادي در اتوبوسهاي هدف تحريمها در آن سه شهر، نخست اين نب. اين تحريمها را پيروزي قاطع به شمار نياورد

شهري پايان دهند، بلكه درخواستشان اين بود كه در آن سيستم اصالحاتي به وجود بياورند، به گونهاي كه وقتي صندلي خالي در 
. كنند صندليهاي قسمت سياهان پر شده است، آنها بتوانند از صندليهاي خالي جلو استفاده ٔقسمت جلو اتوبوس موجود است، و همه

در شهر باتونروژ، مقامات توانستند پس از يك هفته تحريم را پايان دهند، به اين ترتيب كه موافقت كردند اولويت استفاده از 
صندليها با كساني باشد كه زودتر سوار ميشوند، اما همچنان سياهان ميبايست از در پشت سوار شوند و صدليها را از آخر پر كنند و 

تحريمكنندگان در مونتگامري نيز چنين راه حلي را ميپذيرفتند، اما كارگزاران . بروند، و سفيدپوستها بر عكس به ترتيب به جلو
چيزي كه . سفيدپوست در آنجا در برابر چنين راه حلي به مدت يك سال مقاومت كردند، و تحريم نيز به قوت خود باقي ماند

كه به دادگاه عالي ارائه شد، و دادگاه رأي به بطالن قانونهايي داد كه جدايي سرانجام به تحريم پايان داد يك شكايت حقوقي بود 
در تاالهاسي تحريم باعث شد كه خط اتوبوسراني محلي تمام خدمات خود را يك جا . نژادي در اتوبوسهاي همگاني را ملزم ميكردند

 .تعطيل كند، اما در آنجا نيز تنها پس از حكم دادگاه تحريم پايان يافت
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اگر چه تحريم خدمات اتوبوس شهري ثابت كرد كه كنش بيخشونت نيرويي است كه ميتوان بر روي آن حساب كرد، 
برخي از شهرهاي ديگر براي پيشگيري از تحريم يا دعواهاي . اما اين تحريمها نتوانستند جنبشي فراگير را در جنوب به راه بياندازند

در شهرهايي كه به سركشي مشهور بودند، از جمله در شهرهاي . اتوبوسها را لغو كردندحقوقي، خودشان پيشاپيش جدايي نژادي در 
آتالنتا،ممفيس، و نيو اورليانز، اعتراضهاي محدودي صورت گرفت كه به دعواي حقوقي و سرانجام لغو جدايي نژادي با رأي دادگاه 

گروهي آنان به حدي نبود كه بر بازار و بازرگاني محلي  در شهرهايي كه سياهپوستان در اقليت بودند، يا قدرت خريد. منجر شد
همچنين از آنجا كه توفيق تحريمها به مشاركت همگاني مردمي . تأثير چنداني داشته باشد، تحريم از توفيق چنداني برخوردار نبود

  براي . ي مناسب به نظر نميرسدنياز دارد، در جاهايي كه سازمانهايي با حمايت وسيع مردمي وجود ندارند، دست زدن به چنين كار
  13. آن كه جنبش بيخشونت بتواند در جنوب به راه بيفتد، ميبايست ممنوعيت جديدي را يافت كه بتوان پيرامون آن مبارزه كرد

سياهپوستان در جنوب، مارتين لوتر كينگ و ديگر كشيشان جوان كنفرانس  ٔبراي يكپارچه كردن رهبران محلي و جامعه
با وجود كينگ در رهبري سازمان، و مشاورههايي از سوي استراتژيستهاي . را بنيان نهادند.) سي.ال.سي.اس(ان جنوب رهبري مسيحي

اما . شمالي مانند بايارد راستين، كنفرانس رهبري مسيحيان جنوب اعالم كرد كه پيكاري براي حقوق شهروندي به راه خواهد انداخت
خود را بر روي فراخواندن مردم براي  ٔر يك اقدام بيباكانه ترديد داشتند، در آغاز مبارزهاز آنجا كه در آمادگي مردم به شركت د

ملي پيشرفت رنگين پوستان  ٔدر همين حال، رهبران اتحاديه. شركت در انتخابات متمركز كردند،و انتظار موفقيت محدودي داشتند
هر چند بسياري از اعضاي آنها در جنوب خود را با راهبردهاي همچنان به اقدامهاي حقوقي اولويت ميدادند، .) پي. سي.آ.آ.ان(

  .نخبهگرايانه و تدريجي سرگرم ميكردند
. به راه نميافتاد،تا پايان جدايي نژادي راه بس درازي در پيش بود 1950 ٔاگر جنبش حقوق شهروندي در سالهاي پاياني دهه

النتا، بيرمنگهام، و نشويل سازمانهايي ايجاد كردند، و كوششگران كشيشان كنفرانس رهبري مسيحيان جنوب در شهرهايي مانند آت
: اهل شهرهاي شمالي نيز در آموزش خشونت پرهيزي و معرفي راهكارهاي نوين عمل مستقيم سياسي به آنان كمك ميكردند

كنشها و كوششها در اين . نشست در غذاخوريهاي فروشگاههاي بزرگي كه در آنها سياست جدايي نژادي اعمال ميشد-اعتصاب در
يكي از . چندين شهر در مناطق جنوبي به كار بسته شد، از قبيل ميامي، كانزاس سيتي، سنت لوييس،لوييسويل، و اوكاالهاما سيتي

كساني كه به شهرهاي مختلف جنوب مسافرت ميكرد و چنين كنشهايي را به راه ميانداخت، كشيش جوان اوهايويي،جيمز الوسن 
  .بود

  

  نَشويل اعتصابهاي
  آتن ِ جنوب

  
هنگامي كه جيمز الوسن تصميم گرفت به جنوب برود، نخست آتالنتا را براي اقامت خود انتخاب كرد، كالنشهري كه 

نشويل كه شهري كوچكتر و . اما گلن اسمايلي او را قانع كرد كه به جاي آن به نشويل برود. داراي باالتري نرخ رشد در منطقه بود
 مركز تنسي بود، محل اقامت گروهي از فرهيختگان سياهپوست بود كه به شكل فوقالعادهاي مترقي بودند و از كم جنب و جوشتردر 
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او يك كشيش باپتيست جوان و با استعداد، و از . كلي ميلر اسميث در مركز توجه قرار داشت. ايدههاي الوسن استقبال ميكردند
نشويل . بود.) سي.ال.سي.ان(محلي آن كنفرانس رهبري مسيحيان نشويل  ٔشعبهبنيانگذاران كنفرانس رهبري مسيحيان جنوب، و 

بزرگي از كوششگران بالقوه بود، از دانشگاه معتبر  ٔهمچنين به دليل وجود چهار كالج و هزاران دانشجوي سياهپوست، داراي گنجينه
  .كشاورزي تنسي، و كالج االهيات باپتيست آمريكاصنعتي و  ٔفيسك گرفته تا كالج پزشكي ميِهاري، تا كالجهاي كمتر شناخته شده

در مقايسه با ايالتهاي معروف به جنوب ِ ژرف از قبيل جورجيا، آالباما، و ميسي سيپي، وضعيت نژادي در نشويل كمتر 
راه . وب ميخواندندحاكم سفيد پوست مايل بود خود را متمدن و پيشرو نشان دهد، و شهر نشويل را نيز آتن ِ جن ٔطبقه. آزاردهنده بود

  ماليات انتخاباتي، كه به طور سنتي مانعي براي رأي دادن سياهان : ورود به سيستم سياسي به طور كامل بر سياهپوستان بسته نبود
در جنوب به شمار ميĤمد، در انتخابات شهري چندين بار به تعليق درآمده بود، و نامزدهاي سياهان حتا توانسته بودند به عضويت 

شهردار نشويل، بِن وِست در مسائل نژادي فرد ميانهروي بود، و يكي از روزنامههاي معتبر شهر، . ي شهر نشويل انتخاب شوندشورا
نژاد داشت ـــ اين روزنامه از لغو ماليات انتخاباتي دفاع ميكرد و سخاوتمندانه خبرهاي  ٔ، موضعي ليبرالي در بارهنشويل تنسيان

  .شش ميدادجنبش حقوق شهروندي را پو
. متمدن بودنش، شهر نشويل در جداگري نژادي چيزي از ديگر شهرهاي آشكارا خشكانديش جنوب كم نداشت ٔاما با همه

براي رفتن به سينما يا تئاتر، سياهان ميبايست از درهاي جداگانهاي كه در . سياهپوستان در بيشتر رستورانها حق غذا خوردن نداشتند
آنها از شنا كردن در استخرهاي همگاني . فاده كنند، و  آنگاه تنها ميتوانستند بر صندليهاي بالكن بنشينندپشت قرار داشت است ٔكوچه

كاركنان . يا بازي در زمينهاي گلف ممنوع شده بودند، و نيز در ايستگاه قطار ميبايست از سالن انتظار جداگانهاي استفاده كنند
رانها تنها در شغلهايي كه در ديد مشتريان نباشند، مانند نظافتچي يا ظرفشويي كار سياهپوست بانكها، فروشگاههاي بزرگ، و رستو

  .ميكردند
رأي به لغو جدايي نژادي در مدرسهها داد، مقامات شهرداري طرحي ريختند كه سرمشقي  1957هنگامي كه دادگاه در سال 

رعايت حكم دادگاه، تنها تغييرات ناچيزي را به اجرا براي ديگر شهرهاي جنوبي شد ـــ اين طرح به آنها امكان ميداد كه ضمن 
به دليل تهديدهاي تلفني از سوي افراد . آنها هر سال يك كالس را ادغام ميكردند، و اين كار از كالس اول شروع ميشد. بگذارند
ي و گروههاي چماق به دست، و سنگ پران) »ما دختر كوچولوي شما را تا حد مرگ ميزنيم و او را از پا به دار ميĤويزيم«(ناشناس 

از ميان (دانشĤموز سياهپوست  19تنها : بيشتر والدين سياهپوست از فرستادن كودكانشان به مدرسه در آن سال خودداري كردند
براي بيشتر . سفيدپوستان بود نامنويسي كردند ٔدر مدرسههايي كه پيش از آن ويژه) دانش آموز سياه در شهر 1400حدود 

  .نوبي تنها چنين نوعي از پيشرفت اجتماعي قابل پذيرش بودسفيدپوستان ج
هنگامي كه جيمز الوسن به نشويل وارد شد، آن شهر داراي سيستم طبقاتي كاستي بود، كه در آن تعيين شده بود هر 

اد يكديگر را در نژادي در كجا ميتواند زندگي كند، غذا بخورد، بازي كند، چه نوع شغلي ميتواند داشته باشد، و هنگامي كه افر
اما رهبران سياهپوستي در شهر بودند كه سخت در آرزوي به چالش . خيابان يا فروشگاه ميبينند، چگونه با يكديگر رفتار كنند

سيستم جدايي نژادي، . كشيدن اين وضعيت بودند، و رهبران سفيدپوستي نيز بودند كه چندان اشتياقي به حمايت از آن نداشتند
 ٔجيم كراو، همچنان براي پيشبرد ايدههاي خود به ستونهاي قانوني موجود متوسل ميشد، اما جيم الوسن در آستانهمعروف به سيستم 

 .قطع آن پايهها از بيخ بود
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 آموزشگاه خشونتپرهيزي
  

د الوسن پس از رفتن به تنسي، به نمايندگي از سوي انجمن آشتي به شهرهاي جنوبي مسافرت ميكرد، و به آنها پيشنها
آموزش راههاي بيخشونت براي مبارزه با جداگري نژادي ميداد، و در شهر نشويل نيز كارگاهي براي آموزش كنش بيخشونت به 

، الوسن به اين نتيجه رسيد كه زمان برنامهريزي براي يك كنش حقوق شهروندي مناسب است، و از 1959در سال . راه انداخت
خواست كرد كه از طريق كليساهايشان اعالم كنند كه او به دانشجويان براي مشاركت كلي اسميث و ديگر كشيشان سياهپوست در

  14. در اين برنامه نياز دارد

  محيطهاي دانشگاهي سياه پوستان اشتياق چنداني در مبارزه براي حقوق . پاسخ به فراخوان او چندان دلگرم كننده نبود
ار بودند تا سر به زير باشند و مقررات را رعايت كنند، زيرا به دانشĤموختگان شهروندي از خود نشان نميدادند؛ دانشجويان تحت فش

اين فشارها بر دانشجوياني كه از . جوان سياهپوست شغلهايي وعده داده ميشد كه نسلهاي پيشين حتا تصورش را هم نميتوانستند بكنند
فداكاريهايي منجر شود كه  ٔميتوانست به بر باد رفتن همه شوريدن بر جداگري نژادي. خانوادههاي فقيرتر بودند بسيار شديدتر بود

  15. والدينشان براي فرستادن آنها به كالج كرده بودند

در كارگاه الوسن در كليساي متحد روشباور يادبودي كالرك شركت كردند كساني بودند  1959دانشجوياني كه در سال 
برخي از آنان، مانند دايان نَش، اهل شمال بودند كه از خفت تحميلي سيستم  .كه نميتوانستند خود را با وضعيت موجود سازگار كنند

ديگران نيز دانشجويان جوان جنوبي بودند كه به هر دليل تصميم گرفته بودند مانند نسلهاي . جنوب بر سياهان بيزار بودند
ه به دليل محكوم كردن سخنان ماريون باري دانشجوي كارشناسي ارشد در فيسك بود ك. بزرگترشان تن به سكوت ندهند

دو تن از شركت . يكي از اعضاي شوراي سرپرستي كالج چيزي نمانده بود كه از كالج لو موين در ممفيس اخراج شود ٔنژادپرستانه
ويي برنارد الفاييت دانشج. شهر به شمار ميرفت ٔبودند كه فقيرترين و كم تشخصترين مدرسه. تي.بي.آ ٔكنندگان در كارگاه از مدرسه

او به تشويق جان لوييس، . بود كه در جنوب زاده شده بود، اما خانوادهاش به شمال مهاجرت كرده بود و سپس به نشويل آمده بود
جان لوييس كشاورزاني بودند كه بر روي مزرعههاي اجارهاي پينبه در  ٔخانواده. ، به كارگاه رفت.تي.بي.يكي ديگر از دانشجويان آ

چند دانشجوي آرمانگراي سفيد پوست، از جمله پاول الپارد نيز . او از سال پيش در كارگاه شركت كرده بود. آالباما كار ميكردند
  .به آنان پيوستند

-جنبش براندازي بردگي، اعتصاب در ٔالوسن نخست شالودههاي فلسفي و تاريخي كنش بيخشونت را تدريس كرد ـــ در باره  
تحريم اتوبوسراني مونتگامري، و جنبشهايي كه  1940 ٔدر دهه.) اي.آر.او.سي(، نژادي ريبراب ٔكنگره ٔشست شيكاگو به وسيله

الوسن ميخواست . كانوني در كار الوسن بودند ٔآموزشها گاندي و مسيح دو نقطه. گاندي در افريقاي جنوبي و هند رهبري كرده بود
: ميناميد ــ را ميتوان براي مبارزه با بيدادگري به كار گرفت »نيروي روان«به دانشجويان ياد بدهد كه ساتياگراها ــ كه او آن را 

ستمديدگان سركوبگران را شكست نميدهند، بلكه با نشان دادن رنج و اندوهي كه از كارهاي آنها ناشي ميشود، حس مشترك 
. انساني را در آنها بيدار ميكنند  
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وسيلهاي براي برانگيختن منابع بنيادين قدرت بيشتر  براي الوسن، كنش بيخشونت چيزي بيش از يك تكنيك صرف بود؛
تعجب بود ــ او خود را يك آموزگار معرفي ميكرد، نه يك  ٔلحن سرد و آزمايشگاهي او براي دستياران جوانش مايه 16. در فرد بود

ر از دانشجويان به سختي اما گروهي ديگ. تعدادي از شركت كنندگان، مانند لوييس و نَش خيلي زود به او اعتماد كردند. رهبر
شما بايد به پا خيزيد و تازيانهتان را برداريد و «اين گروه در پاسخ ميگفتند، . ميتوانستند آنچه الوسن به آنها ميگفت را بپذيرند

ترديدهاي اينكه اين شيوه با تربيت مذهبي آنها سازگاري دارد، الوسن توانست تا حدودي از  ٔبا توضيح دادن در باره» .مقابله كنيد
. بكندكاري گروهي ديگر نيز همچنان به شركت در كارگاه ادامه دادند، چرا كه معتقد بودند الوسن سرانجام ميخواست . آنان بكاهد

... فكر ميكردم كه از كنش بيخشونت كاري ساخته نيست، اما به يك دليل در كارگاه ماندم «دايان نَش بعدها به ياد ميĤورد، 
  17» .ي موجود در شهر بودكارگاه تنها سرگرم

مركز  ٔاز همان آغاز، الوسن چشم به پيكاري دوخته بود كه ميخواست به هدف پايان دادن به جداگري نژادي در محوطه
پس آنها ميبايست هدفي را انتخاب . بيشتر دانشجويان، مانند خود الوسن، از خارج از نشويل آمده بودند.  خريد شهر صورت دهد

  سياهپوست شهر را جلب كند ــ در غير اين صورت هواداران جدايي نژادي به آساني  ٔاند پشتيباني جامعهميكردند كه بتو
  گروهي از زنان عضو كليساي كشيش اسميث به يكي از . ميتوانستند منزويشان كنند و به آنان برچسب اخاللگران خارجي بزنند

سفيدپوستان در  ٔب ناراحتي آنهاست، پيشخوانهاي غذاخوري ويژهجلسههاي كارگاه رفتند و گفتند كه آنچه بيش از همه موج
 ٔشهر و رونق ساندويچفروشيها در دهه ٔتا پيش از گسترش فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ در حومه. فروشگاههاي مركز شهر است

سياهپوست اجازه داشتند  در جنوب، زنان. ، پيشخوانهاي غذاخوري در فروشگاهها در بسياري از شهرها پديدهاي معمولي بود1970
كه ساعتها در فروشگاه بچرخند و خريد كنند، اما اجازه نداشتند بر صندليهاي قسمت غذاخوري فروشگاه بنشينند و كمي استراحت 

. هنگامي كه آنها كودكان پرانرژي يا گرسنهشان را همراه داشتند، وضعشان بدتر ميشد. كنند يا از توالتهاي فروشگاه استفاده كنند
خود تبديل ميكردند، بي ترديد آن دسته از زنان به مبارزه  ٔاگر دانشجويان پيشخوانهاي غذاخوري اين فروشگاه را به موضوع مبارزه

  18. ميپيوستند

هنگامي كه پاييز جاي خود را به زمستان داد، الوسن از بحثهاي نظري فراتر رفت و به آمادهسازي دانشجويان براي كاري 
ما به نوبت در نقش تظاهر كننده و مخالف تمرين ميكرديم و خرده نمايشهايي را براي «جان لوييس گفت، . رداختكه در راه بود پ

نشست مينشستند، و ديگران در -اعتصاب ِ در ٔگروهي از ما به رديف بر روي صندليهاي تا شو به نشانه. يادگيري ترتيب ميداديم
يايستادند و ما را كاكاسياه خطاب ميكردند، به ما ناسزا ميگفتند، هلمان ميدادند نقش پيشخدمت يا تماشاگران عصباني سفيدپوست م

جيم الوسن همواره خودش حضور داشت و دور و برمان ميچرخيد، هلمان ميداد، تحريكمان ميكرد، . و به زمين پرتمان ميكردند
چگونه : حمله واقع شدن چگونه از خود دفاع كنند آنها ياد ميگرفتند كه در صورت مورد» .آموزش ميداد، يا ما را دست ميانداخت

خود را خم كنند تا از اندامهاي حياتي خود حفاظت كنند و چگونه به ياري همرزم خود كه در حال كتك خوردن است بروند تا 
د ـــ تجربه نشان الوسن به آنها ياد ميداد كه همواره در چشم توهين كنندگان خود نگاه كنن. ضربهها در ميان چند نفر تقسيم شود

  19.متقابل خودداري كنند ٔآنها همچنان ياد ميگرفتند كه چگونه از حمله. داده است كه اين كار خشم فرد حمله كننده را فرو مينشاند

 كاري  ٔدانشجويان در كارگاه الوسن براي عمل مستقيم آموزش ميديدند، و چنين چيزي در آن زمان هنوز در برنامه
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 ٔسياهپوستاني كه بنا بود بر روي صندليهاي ويژه: اين كار بيش از تحريم اتوبوسراني مقابله جويانه بود. روندي نبودجنبش حقوق شه
سفيدپوستان در غذاخوري بنشينند، مرتكب زير پا گذاشتن نظم حقوقي و اجتماعي جنوب ميشدند؛ آنها در خطر آسيب بدني يا به 

استراتژي، برنامهريزي، عضوگيري و انجام  ٔضرورت نظم شديد، آموزش، تهيه«كه الوسن بر  به همين دليل بود. زندان افتادن بودند
اين كار را . چنين چيزي به شكلي خودجوش صورت نميگيرد. هر كاري كه براي راهاندازي يك جنبش الزم است تأكيد ميكرد

  20. لف از بين ميرودنيروي مخا ٔهر چيز ديگري در زير حمله» .بايد به طور سيستماتيك انجام داد

. براي آشنايي بيشتر با پيشخوانهاي غذاخوري، آنها دو روز شنبه پياپي به بازديدهاي اكتشافي و شناسايي از محل پرداختند
هر بار، يك گروه از دانشجويان سياهپوست و سفيدپوست كارگاه با لباسهاي مرتب به فروشگاه ميرفتند، مقداري خريد ميكردند، بر 

هنگامي كه مطابق انتظارشان از سرويس دادن . سفيدپوستان مقابل پيشخوان مينشستند، و منتظر پيشخدمت ميماندند ٔويژه صندليهاي
منش و  ٔبه آنها خودداري به عمل ميĤمد، آنها مؤدبانه درخواست صحبت با مدير فروشگاه ميكردند، و به توضيح آنها در باره

  21. به كليسا بر ميگشتند و آنچه اتفاق افتاده بود را براي الوسن بازگو ميكردندسپس . سياستگذاري فروشگاه گوش ميدادند

هنگامي كه در ژانويه به . آغاز شود 1960 ٔنشست در فوريه-پيش از تعطيلي كريسمس، تصميم گرفته شد كه اعتصاب در
  ان در دانشگاه پخش شده است، و از آن اعتصاب آنها در ميان گروههاي سياهپوست ٔكالسها برگشتند متوجه شدند كه خبر برنامه
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بنا بر اين آنها دو روز در هفته در كليساي كالرك جلسه . زمان تعداد بيشتري از دانشجويان در كارگاه شركت كردند
زي آنها كه بيش از همه پايبند بودند كميتهاي مرك. ميگذاشتند؛ در آن هنگام آنها خود را جنبش دانشجويان نشويل ميناميدند

اجماع گرفته ميشد و رهبري به شكل دورهاي دست به دست ميشد تا از اتكاي بيش از  ٔتشكيل دادند، كه در آن تصميمها بر پايه
كارگاه به يكديگر وابسته شده  ٔآنها به يك واحد يكپارچه تبديل شده بودند،كه در جلسههاي فشرده. حد بر يك نفر پرهيز شود

آنطور كه بعدها برنارد . سن به اين اعتقاد رسيده بودند كه كوششهاي آنها تاريخ فردا را رقم خواهد زدبودند و در اثر آموزشهاي الو
يك آكادمي خشونتپرهيز «آموزشي خود از  ٔدريافت پاياننامه ٔ، توصيف ميكرد، آنها در آستانه.تي.بي.الفاييت، يكي از دانشجويان آ

  22» .بودند كه با وست پوينت برابري ميكرد

ديد، در اين باره كه دو روز پيش از نشويل تنسيان  ٔروز سوم فوريه، جان لوييس در خوابگاه كالج خبري را در روزنامه در
، كاروليناي شمالي به پيشخوان غذاخوري وولورث در گرينزبورو رفتهاند و حتا پس از .اند تي. آن، چهار دانشجوي تازه وارد از آ
در همان روز، دوست الوسن، . ان سرويس داده نميشود نيز از ترك آنجا خودداري كردهاندآنكه به آنها گفته شده كه به آن

داگالس مور، كه كشيشي اهل كاروليناي شمالي بود به او تلفن كرد و گفت كه روز به روز بر شمار داوطلبان اعتصاب در 
شستي در آنجا بود، و از الوسن درخواست ميكرد كه آن ن- او نيز در حال برنامهريزي براي انجام در. كاروليناي شمالي افزوده ميشود

خبر را در ميان كشيشان كوششگر در سراسر جنوب پخش كند ـــ همچنين از الوسن تقاضا كرد كه در نشويل نيز به سرعت 
 .وارد عمل شوند تا آهنگ جنبش حفظ شود
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او اعالم كرد كه . به سخنراني الوسن گوش دهندهمان شب صدها دانشجو در سالني در دانشگاه فيسك گرد هم آمدند تا 
يك هفته پس از . نشستهايي در فروشگاههاي بزرگ صورت خواهد گرفت و داوطلبان ميتوانند به جنبش بپيوندند- فوريه در 13در 

مي كارگاه در نشستها در كاروليناي شمالي و ديگر ايالتهاي همسايه آغاز شده بود، الوسن و دانشجويان قدي-آن، در حالي كه در
بله، ما مجبور شديم «بعدها لوييس نقل ميكرد كه، . جلسههاي روزانه به نيروهاي جديد آنچه بايد ميكردند را آموزش ميدادند

ما نميخواستيم صدها دانشجوي مشتاق و . برنامهمان را جلو بيندازيم، اما همچنان مصمم بوديم كه اين كار را به درستي انجام دهيم
مربيان پي در پي به تازهواردان » .لج را در آنجا رها كنيم، بدون اينكه آموزشهاي الزم براي كنترل خود را ديده باشنداحساساتي كا

آنها بايد لباس مرتب ميپوشيدند، به آرامي صحبت ميكردند، . يادآوري ميكردند كه به هيچ رو نبايد به اقدامي تالفيجويانه دست بزنند
  23. ني پشت پيشخوان منتظر ميمانند،و بايد آمادگي زنداني شدن را نيز داشته باشندو بردبارانه ساعتهاي طوال

اصلي گروه بسيار بزرگتري را  ٔشركت كنندگان قديمي كارگاه كه از پاييز گذشته شركت كرده بودند اكنون هسته
نظر ميگرفتند كه ممكن است كساني از همزمان با برنامهريزيهاي نهايي، آنها ميبايست اين احتمال را نيز در . تشكيل ميدادند

: كساني نيز بودند كه به خاطر خطرهاي موجود از مشاركت طفره ميرفتند. اعتصاب كنندگان اصل خشونتپرهيزي را زيرپا بگذارند
بودي دستگيري باعث نا ٔورزشكاراني كه نميخواستند بورس آموزشي خود را از دست بدهند، دانشجويان پزشكي كه ميدانستند سابقه

قرار بر اين شد كه تنها كساني كه ميتوانستند . حرفهاي آنها ميشود، يا كساني كه تنها از كتك خوردن يا به زندان افتادن ميترسيدند
خود را كنترل كنند كه دست به خشونت نزنند، و آنها كه حاضر بودند براي آرمان خود رنج را تحمل كنند بر صندليهاي پيشخوان 

  24. غذاخوري بنشينند

آنها ميتوانستند . با اين وجود، آنها كه در عمل مستقيم شركت نميكردند نيز ميتوانستند كارهاي فراوان ديگري بكنند
  به رانندگاني نياز بود كه شركت كنندگان را از كالج . سيستم پشتيباني و لجستيكي مورد نياز را براي  اعتصابكنندگان فراهم كنند

در مركز عمليات نيز به كساني احتياج بود كه . شروع عمليات بود منتقل كنند ٔكه مركز هماهنگي و نقطهبه كليساي اولين باپتيست 
اطالعات مربوط به اينكه هر يك از شركت كنندگان در چه وضعيتي هستند را تهيه و ثبت كنند و همچنين آنچه در مركز شهر 

يابانهاي مركز شهر بگردند و اطالعات را به مركز عمليات منتقل كنند ميگذشت را پيگيري نمايند، و نيز كساني الزم بود كه در خ
. كساني نيز مسئول امور رسانهاي و مطبوعاتي شده بودند. و فرمانهاي رهبري اعتصاب را به شركت كنندگان در فروشگاهها برسانند

25  

وق برابر شهروندي را آشكارا اعالم دانشجويان در نشويل آماده شده بودند كه درخواستهاي خود براي برخورداري از حق
. نمايند ــ همان كاري كه پنجاه سال پيش، كارگران در سنت پيترزبورگ با راهپيمايي به سوي كاخ زمستاني كرده بودند
كارگران سنت پيترزبورگ و دانشجويان نشويل هر دو انگيزههاي خود را از ايمان مذهبيشان گرفته بودند، و هر دو داراي رهبري 

اما . حاني بودند كه مانند روحانيان سنتي نبود ــ و هر دو رهبر خشونتورزي را براي دستيابي به برابري اجتماعي مردود ميشمردندرو
در جوي هيجاني و تحريكĤميز، به كارگران روسي باورانده شده بودند كه تزار به درخواستهاي . مشابهتها تا همين جا پايان ميگرفت

. داد و تغييراتي اساسي به وجود خواهد آورد ــ و آنها هيچ گمان نميبردند كه چه بر سر آنها خواهد آمد آنان گوش فرا خواهد
 ترديدي نيست كه دانشجويان در نشويل نيز هيجانزده بودند،اما آنها احساسات خود را مهار ميكردند و كارشان را با حفظ آرامش و 
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آنچه پيش خواهد  ٔلي كلي و اجمالي، ولي كامل از كنش بيخشونت آگاهي داشتند،و در بارهآنها به شك. با روشمندي انجام ميدادند
  .آمد انتظارات واقعبينانهاي داشتند

گاپون فردي واكنشي . بخشي از اين تمايزها به دليل تفاوت ميان رهبران آنان، يعني گئورگي گاپون و جيمز الوسن، بود
الوسن، بر خالف او، در شمار انديشهورزترين و متفكرين . تن احساساتشان رهبري ميكردبود، و پيروانش را از راه شعلهور ساخ

كاري كه ميكنند بيانديشند و  ٔاو از آنها ميخواست كه در باره. انسانها بود، و از تازيانه زدن بر احساسات دانشجويانش پرهيز ميكرد
آگاهي از اينكه : ديگري نيز داشت كه گاپون از آن محروم بود اما الوسن چيز. آنچه فرارويشان قرار ميگيرد را بررسي كنند

چگونه كنش بيخشونت در طول چندين دهه در سراسر جهان آزموده شده و توسعه يافته بود ــ و الوسن چنين آگاهيهايي را به 
بيخشونت  ٔردش به مبارزهاگر چه او در ايمان مذهبي از گاپون چيزي كم نداشت، اما رويك. تمامي در كار خود استفاده ميكرد

  26.رويكردي علمي بود

  
  

  »حاال چه بكنيم؟«
  

نشست، گردهمايي بزرگي در كليساي اولين باپتيست كشيش اسميث برگذار -درست سه روز پيش از تاريخ اعتصاب در
تا زماني كه آنها اسميث و ديگر اعضاي كنفرانس رهبري مسيحيان نشويل تالش كردند كه اعتراض را به تأخير بياندازند، . شد

تا آن زمان تنها كمتر از (آنان را تأمين كنند  ٔبتوانند پولي گرد بياورند تا در صورت دستگيري احتمالي كوششگران بتواند وثيقه
اما نيروهاي الوسن حاضر نبودند بيش از آن منتظر بمانند، به ويژه كه دانشجويان در گرينزبورو ). صد دالر پول جمعĤوري شده بود

  .حقيقت فرا رسيده بود، هر چه بادا باد ٔلحظه. شهرهاي ديگر نيز دست به كار شده بودندو 
  فوريه، دانشجويان هنگامي كه از خواب بيدار شدند متوجه شدند كه حدود نيم فوت برف بر زمين نشسته  13در روز شنبه، 

ه تدارك ديده شده بود به كليساي اولين باپتيست پسران كت و شلوار پوشيده، و دختران با كت و دامن، با خودروهايي ك. است
هنگامي كه جمعيت كوششگران كه بيش از صد نفر بودند، گرد هم آمدند، به گروههاي بيست و پنج نفري تقسيم شدند، و . رفتند

ش از آنگاه در گروههاي دو نفري، دوش به دو. مركزي دانشجويان حضور داشت ٔدر هر گروه دست كم يكي از اعضاي كميته
پس از گذشتن از چندين بلوك، به خيابان پنجم كه مهمترين . برابر تماشاگران مبهوت به سوي مركز شهر نشويل حركت كردند

  .مركز خريد شهر به شمار ميĤمد رسيدند، و هر گروه وارد يكي از فروشگاهها شد
ابت كنند كه آنها مشتري واقعي هستند و هر فرد خرده خريدي انجام داد تا ث. گروه لوييس به فروشگاه وولورث وارد شد

هنگامي . پيشخدمتها خشكشان زده بود. باال رفتند و بر صندليهاي پشت پيشخوان نشستند ٔٔپول خريدشان را ميپردازند، سپس به طبقه
مات و  جمعيت مشتريان. غذا سرو نميكنند» كاكا سياهها«كه لوييس خواست غذا سفارش دهد، به او گفته شد كه آنها براي 

مبهوت به آنها نگاه ميكردند ــ همانطور كه يكي از آنان گفت، انگار كه آنها ملخهاي غول پيكر فضايي بودند كه شهر را اشغال 
 باال رفتند و به آنها فحش و ناسزا گفتند، ولي چون كسي به آنها جوابي نداد، صحنه را  ٔچند جوان سفيدپوست به طبقه. كرده بودند
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غذاخوري «حتا پس از آنكه ديگر مشتريان از آنجا رفتند و يكي از پيشخدمتها با خط خرچنگ قورباغهاي نوشت . دترك كردن
پس از آنكه چراغها خاموش شدند و پيشخدمتها نيز از آنجا رفتند، . باز هم دانشجويان ثابت سر جايشان ماندند» تعطيل است،

در حدود ساعت شش، پيكي از . طبيعي به انجام تمرينهاي درسي خود پرداختنددانشجويان همچنان در فروشگاه ماندند و در نور 
هنگامي كه به كليسا رسيدند، آنها را بر سر دست بلند . كليساي اولين باپتيست سر رسيد و به آنان خبر داد كه وقت رفتن است

  27».خوانيمثل شب سال نو بود ـــ هلهله، در آغوش كشيدن يكديگر،قهقهه زدن، آواز «. كردند

گوشهگيران نيز خبري از وضعيت نداشتند، انگار . قدرتمندان سفيدپوست نشويل سر در نميĤوردند كه چه خبر شده است
پيش از آن برگذار شده بود، يا از ماجراي اعتصاب در  ٔبيشتر سفيدپوستان از گردهماييهاي عمومي بزرگي كه در يكي دو هفته

آنها نميتوانستند به : سرتاسر مركز شهر، مديران و كاركنان فروشگاهها غافلگير شده بودنددر . گرينزبورو هيچ خبري نداشتند
. دانشجويان سرويس بدهند، چرا كه اين كار يك سنت ديرپا را نقض ميكرد، و در برخي موارد، قواعد صريح فروشگاه را ميشكست

ركنان فروشگاه ميتوانستند بكنند اين بود كه پيشخوان پس تنها كاري كه كا. اما دانشجويان حاضر به ترك فروشگاه نميشدند
  .غذاخوري را ببندند و دانشجويان جوان را همان جا رها كنند

اما هيچ نشانهاي از سوي فروشگاهداران نيز به چشم نميخورد كه آنها بخواهند در . در آن روز خشونتي پيش نيامد
برخي از مالكان، مانند جان اسلون معتقد بودند . غذاخوردن در آنجا را بدهند ٔزهمقرراتشان بازنگري كنند، يا به سياهپوستان نيز اجا

عدهاي هم كه خود نسبت به جدايي نژادي بي تفاوت بودند، در اثر فشارهاي جان . كه جدايي نژادي كاري درست و بر حق است
رسخت جدايي نژادي بود، به هواداري از آنان پرنفوذ نشويل بانر كه از هواداران س ٔاسلون و جيمز استالمن، سردبير روزنامه

غذاخوردن در فروشگاههايشان را  ٔصاحبان فروشگاهها همچنين از اين هم ميترسيدند كه چنانچه به سياهپوستان اجازه. ميپرداختند
  28.هد داشتنشست به تنهايي بر جيم كراو اثري نخوا-آشكار بود كه يك در. بدهند،مشتريان سفيدپوست خود را از دست بدهند

 
 

  
  نشست در يك ناهارخوري در مركز شهر،-دانشجويان آمريكايي افريقايي تبار در نشويل، تنسي در حال اعتصاب ِ در
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هفته، تا حدود زيادي شبيه روز اول پيش رفت، با اين  دو اعتصاب بعدي، يكي پنجشنبه و ديگري در روز شنبه همان
پليس مهار  ٔدستههايي از سفيدپوستان به دانشجويان متلكپراني ميكردند، اما به وسيله. تفاوت كه تعداد معترضان افزايش يافته بود

آشكار بود كه بازرگانان شهر . شددانشجويان با خشونت خاصي روبرو نشدند، اما همچنان از دادن غذا به آنها خودداري مي. ميشدند
  .هنوز نميدانستند با اعتراضكنندگان چگونه برخورد كنند

يك يا دو روز پيش از آن، رهبران سياهپوستان خبرهايي دريافت كنند در اين . فوريه، تاريخ اعتصاب بعدي بود 27شنبه، 
سفيدپوست ليبرال و از دوستان الوسن و اسميث بود، به  ويل كمپبل، كه يك كشيش. باره كه در آن روز قرار است اتفاقهايي بيفتد

آنان توطئه . آنان گفت كه شنيده است كه استالمن و ديگر بازرگانان هوادار جدايي نژادي شهردار وست را زير فشار گداشتهاند
هر خارج شود و به اوباش مركز ش ٔچيده بودند كه وقتي دانشجويان در روز شنبه بر صندليهاي غذاخوري بنشينند، پليس از محوطه

قرار گذاشته بودند كه پس از مدتي پليس برگردد و دانشجويان . سفيدپوست اجازه دهد كه به آزار اعتراض كنندگان بپردازند
  29.سياهپوستي كه بر صندليها نشستهاند را دستگير كند

براي نَش، لوييس، و بسياري از . سرانجام هواداران جدايي نژادي به يك استراتژي دست يافته بودند ــ اذيت بدني
آنها در دوران كودكي خود حكايتهاي وحشتناك . دانشجويان ديگر، فكر به زندان افتادن بيش از كتك خوردن هراس انگيز بود

زيادي را شنيده بودند كه چه ماجراهاي ناگواري براي سياهپوستان در زندانهاي جنوب اتفاق ميافتاد، و والدينشان هميشه از 
با اين وجود، الوسن از آغاز همواره به آنان يادآور ميشد كه خطرهايي در پيش رو . افكندگي خانوادههاي آنها صحبت ميكردندسر

  30.اكنون آن خطرها در كمينشان بود. خواهد بود

 يرزمينمركزي در ز ٔصبح روز شنبه، هنگامي كه داوطلبان در كليساي اولين باپتيست گرد آمدند، الوسن و اعضاي كميته
  

  
  1961 - 1960نشويل، تنسي، 
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آنها به دنبال پيدا كردن راهي بودند كه به هواداران جدايي نژادي بفهمانند كه با قلدرمنشي نميتوان آنها را از . كليسا مالقات كردند
كند، فرد ديگري بالفاصله آنها قرار گذاشتند كه هر بار كه پليس يكي از معترضان را دستگير . پيگيري خواستههايشان بازداشت

اين كار نياز به هماهنگي و ارتباطات قوي داشت، تا بتوان به موقع موج اعتراضكنندگان را به سمتي . صندلي خالي شده را پر كند
رهبري جنبش اميدوار بود كه پخش : بيش از همه، اين كار به تعداد داوطلبان بستگي داشت. كه به آنها نياز است هدايت نمود

  .كالج باعث دلسردي و پا پس كشيدن داوطلبان احتمالي نشود ٔعههاي دستگيري و اعمال خشونت پليس در محوطهشاي
اكنون بيش از هر . باال برگشتند، متوجه شدند كه در حدود سيصد داوطلب گردآمدهاند ٔهنگامي كه رهبران جنبش به طبقه

زمان ديگر اهميت داشت كه به اعتراضكنندگان، به ويژه بيتجربهها، تأكيد شود كه در هر شرايطي ميبايست آرامش و خونسردي 
وجيه سركوبگري را براي هواداران جدايي فراهم خود را حفظ كنند و از هر گونه درگيري بپرهيزند، چرا كه اين كار امكان ت

را تكثير » بايد و نبايدها«برداشته بودند و ليستي از . تي.بي. الوسن و الفاييت شب پيش تعدادي كاغذ تكثير را از كالج آ. ميكرد
  :را در ميان داوطلبان تازهوارد توزيع نمودند» بايد و نبايدها«آنها برگههاي . كرده بودند
  

  :ايد انجام دهيدآنچه نب
  .اگر مورد بدرفتاري قرار گرفتيد، از ضربه زدن يا ناسزاگويي متقابل بپرهيزيد  .1
 .نخنديد  .2

 .با كساني كه در آنجا رفت و آمد ميكنند گفتگو نكنيد  .3

 .تا زماني كه رهبرتان به شما اجازه نداده است، صندلي خود را ترك نكنيد  .4

 .روهاي داخلي آن را سد نكنيددرهاي ورودي فروشگاه يا راه  .5

15  
  :آنچه بايد انجام دهيد

  
  .همواره رفتاري دوستانه و مؤدبانه نشان دهيد  .1
 .محكم بنشينيد و رويتان به پيشخوان باشد  .2

 .هر اتفاق مهمي را به رهبرتان گزارش كنيد  .3

 .كساني كه از شما چيزي ميپرسند را مؤدبانه به رهبرتان ارجاع دهيد  .4

  .عشق و خشونتپرهيزي تنها راه است. آموزههاي عيسا مسيح، مهاتما گاندي و مارتين لوتر كينگ را به خاطر داشته باشيد.   5
  

  31شما را بركت دهد ٔخدا همه

  
  سازماندهندگان از داوطلبان خواستند كه اگر چاقو، سوهان و مانند آن به همراه دارند، به آنها تحويل دهند، و به عالوه 
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 32.د نفري را نيز از صف معترضان بيرون كشيدند، آنگاه به سمت مركز شهر به راه افتادندچن

دانشجويان حتا هنگامي كه هنوز به سمت خيابان پنجم در راه بودند، حس كرده بودند كه اين بار ماجرا متفاوت از قبل 
اين بار به هل دادن و پرت كردن آنان نيز ميپرداختند، و  نوجوانان سفيدپوست، مانند هميشه به آنان فحش ميدادند، اما. خواهد بود

در حالي . مشكل واقعي هنگامي رخ داد كه دانشجويان شروع به نشستن بر صندليها نمودند. پليس كاري براي جلوگيري آنها نميكرد
ايين كشيدن آنها از روي صندليها، كه خبري از پليس در اطراف نبود، سفيدپوستان قلدر و اوباشان از راه رسيدند و به فحش دادن، پ

بر روي . لوييس ديد كه يكي از آنها سيگار روشني را بر پشت يكي از دانشجويان گذاشت. و مشت و لگد زدن به آنان پرداختند
يكي از گزارشگران تلويزيوني تصوير . ديگران نيز تف انداختند، يا سس گوجه فرنگي و خردل بر روي سر و لباسشان ريختند

هي از زن و مرد سفيدپوست را ضبط نمود كه پس از پايين كشيدن پاول الپارد از صندلي، در حالي كه او كف فروشگاه افتاده گرو
  33.هيچيك از دانشجويان مقابله به مثل نكرد. بود، به او حمله ميكردند

در آن لحظه، . نداشت پس از مدتي، پليس سر رسيد و شروع به دستگيري دانشجويان كرد، و كاري به ضاربان آنها
كساني كه مسئول نظارت بودند مواظب بودند كه دستگيري در چه . برنامهاي كه آن روز صبح ريخته بودند را به اجرا گذاشتند

دستگيرشدگان با . مكاني اتفاق افتاده است، و بالفاصله گروههاي داوطلب جايگزين را براي پر كردن صندليهاي خالي ميفرستادند
اين جوانان : پليس مات و متحير به نظر ميرسيد. فراشته در ميان تشويق حاضران به درون ماشين پليس برده ميشدندسرهاي بر ا

خوشلباس و مؤدب سياهپوست ــ كه ميبايست از هر كاري كه باعث به زندان افتادنشان ميشوند پرهيز كنند ــ خودشان به 
اين را ميبيني؟ «كه پليسها به يكديگر نگاه ميكردند، انگار از يكديگر ميپرسيدند،  دايان نَش به ياد ميĤورد. استقبال زندان ميرفتند

پس از دستگيري حدود هشتاد تن از اعتراضكنندگان، پليس مجبور شد كه از مديران فروشگاهها » حاال بايد چهكار با اينها بكنيم؟
  براي بيشتر . آن دانشجويان را دستگير كنند بخواهد كه فروشگاهشان را تعطيل كنند تا آنها مجبور نباشند بيش از

دانشجويان، دستگير شدن ضربهاي رواني به شمار نميĤمد؛ آموزشهايي كه ديده بودند به آنها كمك ميكرد كه احساس سبكبالي 
همينطور قويتر از .. .نيروي پليس قويتر بود  ٔاحساس اقتداري كه ما ميكرديم، از همه«برنارد الفاييت به خاطر ميĤورد، . داشته باشند

  34».سگهايشان، يا قلدرها، يا زندانهايشان ٔهمه

سردمداران و پليس . آنان بود ٔعطفي در مبارزه ٔ، نامي كه الوسن و ديگر دانشجويان به آن روز دادند، نقطه»بزرگ ٔشنبه«
يان داده شود، و پس از آن خواهند شهر خيال ميكردند كه تنها يك بعد از ظهر آشوب كافي خواهد بود كه به آن ديوانگيها پا

البته، سردمداران سفيدپوست و رهبران بازرگانان از آنچه كه . توانست نفس راحتي بكشند و مطابق معمول به سر كارشان برگردند
ودند از اينكه آنها شگفتزده شده ب. در كارگاه الوسن به مدت چندين ماه تراويده بود، و از ميزان آمادگي  دانشجويان هيچ نميدانستند

يا دست به خشونت بزنند : آنها دريافتند كه تنها دو گزينه برايشان باقي است. دانشجويان از دستگيري و كتك خوردن باكي نداشتند
  .و آشوب پس از آن را نيز سركوب كنند، يا اينكه سعي كنند دانشجويان را با دادن نوعي امتياز تطميع كنند

مبلغ ضمانت براي آزادي دانشجويان . ردگان بازرگانان راهبرد ماليمتر را برگزيدندشهردار وست و تعدادي از سرك
ديروقت همان . دالر كاهش داده شد ـــ اما آنان از پرداخت آن خودداري كردند 5دستگير شده در روز شنبه به 

 دالر  50ه هر يك از دانشجويان چند روز بعد كه يك قاضي رأي داد ك. شب،دستگيرشدگان بدون پرداخت هيچ ضمانتي آزاد شدند
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 .جريمه بپردازند،آنها هممچنان از پرداخت جريمه خودداري كردند، و در نتيجه به سي روز زندان در كارگاه شهرداري محكوم شدند
يتهاي تلگرامهاي اعتراضي كه از سراسر كشور ــ و از سوي شخص. اما دو روز پس از آن، وست دستور آزادي آنان را صادر كرد

سرشناسي مانند هري بالفونته و الينور روزولت ــ فرستاده ميشد، به آنان فهماند كه وجود دانشجويان پشت ميلههاي زندان بيش از 
  35.نشستن آنان بر صندليهاي غذاخوري مركز شهر نشويل به شهر صدمه ميزند

نژادي، متشكل از رئيسان دانشگاههاي -واو اعالم كرد كه كميتهاي د. آنگاه شهردار برگ تكخال خود را بازي كرد
فيسك و تنسي آ اند جي، تعيين ميكند تا موضوع جدايي نژادي در غذاخوريهاي مركز شهر نشويل را بررسي كند و پيشنهادهايش 

دداري او همچنين از دانشجويان خواست كه تا زماني كه كميته گزارش خود را ارائه كند، از اعتصابهاي بيشتر خو. را ارائه دهد
از . دانشجويان پيشنهاد شهردار را پذيرفتند، هر چند ترديدي نداشتند كه اين تنها راهكاري براي بازداشتن حركت آنان است. كنند

خود را به تعليق در آوردند، تا به كميته اجازه دهند كه به بحث  ٔمارس، آنها به مدت سه هفته، اعتصاب روزهاي شنبه 5تاريخ 
 ٔمي كه دانشجويان دريافتند كه كميته رأي به تقسيم كردن پيشخوانهاي غذاخوري به دو بخش ــ يكي ويژهاما هنگا. بپردازد

  .نشست خود را دوباره شروع كردند-سفيدپوستان و ديگري مختلط ــ  ميدهد، شنبه بعد در
بر . ت ديگري بكشانددر همين حال، جيمز استالمن، يكي از جداگري خواهان افراطي، تالش ميكرد كه مسير را به سم

خالف وست و تعدادي از فروشگاهداران،استالمن هوادار پر شور جداگري به عنوان اصل بنيادين زندگي جنوبي بود،و هيچ عالقهاي 
از آن گذشته، اين سردبير مرتجع هيچ درك وشناختي از . بازرگاني شهر نداشت ٔبه باج دادن به سياهان براي حفظ آرامش در منطقه

خشونتĤميز  ٔريف خود نداشت ـــ و اين از آنجا پيدا بود كه استالمن خود و كاركنانش را براي دفاع در برابر حملهماهيت ح
آن «نشست ميبايست به دنبال الوسن، -استالمن سرسختانه باور داشت كه براي پايان دادن به در. دانشجويان معترض مسلح كرده بود

برخي از مدرسان . استالمن در دانشگاه وندربيلت نفوذ زيادي داشت. چيز را به هم زده استرفت، زيرا كه او همه » آشوبگر ٔغريبه
االهيات  ٔدر زير فشار شديد، مدرسه. در وندربيلت پيش از آن نيز نسبت به بيانات الوسن تعبيرهاي واژگونهاي مطرح كرده بودند

  .ن نيز او را دستگير كردنددانشگاه در روز سوم مارس الوسن را اخراج كرد؛ دو روز پس از آ
 

  
 ©كوربس / برمان :عكس از .نشست نشويل-در زمان رهبري جنبش اعتصاب در 1960مارس  5دستگيري كشيش جيمز الوسن در 
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  يك بايكوت،يك بمبگذاري، و يك راهپيمايي
  

ها بودند، ماهيت مسئله در حالي كه رهبران سفيدپوست مشغول رايزني براي پيدا كردن راهي براي سترون كردن اعتصاب
سفيدپوستان را  ٔسفيدپوستان و سياهان، نسل پس از نسل، غذاخوري ويژه. بزرگ بود ٔاين امر نيز يكي از پيامدهاي شنبه. تغيير يافت

 اما از يك دهه پيش از آن، يخ پيرامون سيستم مبتني بر جداگري جنوب در. همراه با ديگر جنبههاي جدايي نژادي پذيرفته بودند
ملي پيشرفت رنگينپوستان، تحريمهاي اتوبوسراني، و حكم دادگاه براي ادغام نژادي  ٔدعواهاي حقوقي اتحاديه: حال ذوب شدن بود

نشستها، و كتككاري و دستگيريهايي كه در پي آن -در. سيستم جيم كراو را با ترديد روبرو كرده بود ٔدر برخي موارد ديگر، آينده
رهبران سياهپوست پيرو راهبردهاي . امكان حفظ مسالمتĤميز نظم كهن دچار پراكندگي كرده بود ٔيز در بارهرخ داد، سفيدپوستان را ن

خشونتپرهيزانه معتقد بودند كه منظرههاي عمومي برآشفتهكننده و در عين حال خيرهكنندهاي مانند آنچه كه در نشويل رخ داد، 
جداگريخواهان را نيز  ٔرهها داراي چنان قدرتي هستند كه ميتوانند ديدگاه و تجربهميتواند جداگري را از ميان بردارد، چرا كه آن منظ

  .دچار تحول سازند
به . سفيدپوست هنوز آشكار نشده بود، اما اثربخشي بس بزرگي بر سياهپوستان داشت ٔاگر چه تأثير اين كنش بر جامعه

. فوريه باخبر شده بودند 27مردم شهر از رويدادهاي  ٔهمه تنسيان و در تلويزيون محلي، ٔدليل پوشش خبري جنبش در روزنامه
  دانشجويان الوسن، كه روزي همكالسانشان آنها را آرمانگرايان خيالباف ميناميدند، اكنون در دانشگاه همچون قهرمان ديده 

  بزرگ، كليساي ٔس از شنبهپ ٔهفته. اثر آن بر بزرگساالن هيجانانگيز بود. اكنون عضوگيري معترضان جديد آسانتر بود. ميشدند
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  .اولين باپتيست مملو از مردمي شده بود كه براي بيان پشتيباني خود آمده بودند
از زمان جنبش مونتگامري، تحريم به . از سياهان دعوت شد كه فروشگاهها را تحريم كنند تا زماني كه جداگري لغو شود

به همين دليل، كشيشان در خطابههاي خود در آن باره صحبت . شده بود عنوان ابزاري مؤثر عليه جداگري براي همگان شناخته
ميكردند، ايستگاه راديويي سياهان نشويل تحريم را تبليغ ميكرد، و زنان ــ مشتريان اصلي فروشگاهها و دارندگان نقش اصلي در 

ييهايي عمومي از سوي كشيش اسميث و گردهما. تحريم ــ خبر تحريم را در مكالمههاي تلفني با يكديگر در شهر پخش ميكردند
كساني در ورودي فروشگاهها در مركز شهر گمارده شدند . كنفرانس رهبري مسيحيان نشويل تب تحريم را همچنان باال نگه داشت

  36.تا از سياهپوستاني كه از فروشگاه بيرون ميĤمدند درخواست كنند كه ديگر از آنجا خريد نكنند

از آنجا كه بيشتر . بسيار چشمگير بود) كه سود آنها وابسته به ميزان باالي فروش است(يها تأثير تحريم بر خردهفروش
. شهر نقل مكان كرده بودند، فروشگاهها براي دوام خود بيش از پيش به مشتريان سياهپوست وابسته شده بودند ٔسفيدپوستان به حومه

ر خريد ميكردند نيز به خاطر ناآراميها ترجيح داده بودند كه از رفت و از آن بدتر، بيشتر سفيدپوستاني كه از فروشگاههاي مركز شه
  بعضي روزها تنها كساني كه ميديدي، همان . آنجا مثل شهر ارواح شده بود«برنارد الفاييت به يادميĤورد، . آمد به آنجا بپرهيزند
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 37».تظاهركنندگان بودند

چنداني به مذاكره نشان نميدادند، با وجود آنكه برخي از آنان هوادار  ٔدر اولين هفتههاي اعتصاب، فروشگاهداران عالقه
گرينفيلد پيتس، يكي از مديران اجرايي فروشگاه بزرگ هاروي، با دانشجويان با احترام رفتار كرد، و . سرسخت جداگري نيز نبودند

به يك سوم از مشتريان او را سياهان تشكيل نزديك . از همان آغاز به آنان گفت كه او خود با ادغام غذاخوري مخالفتي ندارد
ميدادند، و هيچ عاقالنه نبود كه آنها اجازه داشته باشند در يك قسمت فروشگاه خريد كنند اما در قسمت ديگر از خدمتدهي به آنان 

آنان شد، با اين وجود، هنگامي كه تحريم باعث كاهش سود . ولي او نيز حاضر به مخالفت با سيستم نبود. خودداري شود
نبود، بلكه يك پيكار فراگير از » ماجراي دانشجويي«آنها دريافتند كه اين ديگر يك . فروشگاهداران نيز سرود ديگري سر دادند

  38.سياهان نشويل بودٔسوي همه

. دفشار اقتصادي ناشي از بايكوت به همراه شور و هيجان عمومي پس از اعتصابها وضعيت موجود را به لرزه در آورده بو
 ٔدر بيانيهاي كه در اول آوريل در روزنامه. فروشگاهداران ميخواستند كه راه خروجي بيابند، اما نميخواستند گام نخست را بردارند

تغيير  ٔما ميخواستيم از قرار گرفتن در موقعيت ناخوشايند تصميمگيري در باره«تنسيان منتشر شد، يكي از آنان توضيح داد كه، 
براي چندتا فروشگاه بسيار غيرعملي است كه فكر كنند آنها نقش . ... م اجتماعي جامعهمان خودداري كنيمبنيادي يكي از رسو

يكي از . عامل تسريعكننده در پيروزي جنبش از جاي ديگري سر رسيد» .رهبري را در انجام چنين تحول بزرگي بر عهده دارند
  39. پيروزي جنبش شد ٔتسريعكننده نگاهدارندگان و هواداران سيستم جداگري نژادي خود عامل

آوريل، دايان نَش داشت در خوابگاه دانشجويي در اتاق خود لباس ميپوشيد كه  19صبح روز دوشنبه  5:30در ساعت 
الكساندر . ز ٔمركزي حاضر شد، باخبر شد كه خانه ٔمالقات كميته ٔصبح در جلسه 6هنگامي كه ساعت . صداي انفجار دوري را شنيد

لوبي يكي از چهرههاي سرشناس در ميان سياهپوستان نشويل، وكيل دادگستري، و عضو شوراي . اثر بمب منفجر شده استلوبي در 
لوبي كسي بود كه شكايت حقوقي براي لغو جداگري در مدراس را به دادگا برده بود، و يكي از اولين حمايتكنندگان . شهر بود

طبيعي بود كه هواداران برتري سفيدپوستان، . ن بازداشتي را نيز بر عهده گرفته بودجنبش دانشجويي نشويل بود، و وكالت دانشجويا
  انفجار بسيار قوي بود ــ طوري كه . خود قرار دهند ٔشخصيت سياهپوست سربلند و سياستمدار رك گويي مانند لوبي را هدف حمله
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ز ساختمانهاي نزديك را شكست ــ اما به ساكنان خانه آسيبي لوبي را به تمامي تخريب كرد و شيشههاي بيش از صد پنجره ا ٔخانه
  40.نرسيد

نژادپرستان . نَش و ديگر دانشجويان وحشتزده شده بودند، اما در عين حال اين حادثه را يك فرصت نيز تلقي ميكردند
ز مشت و لگدپراني به دانشجويان پشت نشويل با انجام بمبگذاري مبارزه را به سطح باالتري كشاندند، اين كار بسيار جديتر و فراتر ا

اين حمله همچنين نسبت به غريبهها و دانشجوياني كه از شهرهاي ديگر آمده بودند، صورت نگرفته بود، . پيشخوان غذاخوري بود
بزرگسال دانشجويان حدس ميزدند كه اكنون سياهپوستان . سياهپوستان انجام شد ٔبلكه بر عليه يكي از ستونهاي مورد احترام جامعه

 خود را عليه حاكمان سفيدپوست شدت خواهند بخشيد، و بسياري از رهبران سفيدپوستان نيز از اين بمبگذاري يكه  ٔنيز مبارزه
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  41.دانشجويان تصميم گرفتند كه همانروز تظاهراتي بر پا كنند: اكنون زمان گرمتر نمودن تنور مبارزه بود. خواهند خورد

برنارد الفاييت به كالج تنسي آ اند آي رفت و . شهر پراكنده شدند تا مردم را از ماجرا آگاه كننددانشجويان به سرعت در 
سپس او به . از بلندگوي كالج اعالم كرد كه راهپيمايي در اعتراض به بمبگذاري ظهر همان روز از همان محل شروع خواهد شد

تا . السها سر زد و دانشجويان را تشويق به شركت در راهپيمايي كردك ٔساختمانهايي كه صداي بلندگو را نميشنيدند رفت، به همه
هنگامي كه آنها با رعايت سكوت از خيابان جفرسون، خيابان اصلي . ظهر، حدود يك هزار نفر براي راهپيمايي جمع شده بودند

ز بزرگساالن نيز به آنان قسمت سياهپوست نشين شهر، عبور ميكردند، دانشجويان دانشگاههاي فيسك و ميهاري و بسياري ا
نشويل، يا هيچ . نفر ميرسيد 4000هنگامي كه راه پيمايان به محل اجتماع خود در مقابل دادگاه رسيدند، تعداد آنها به حدود . پيوستند

  42.شهر ديگري در جنوب، تا آن روز تظاهراتي به آن گستردگي به خود نديده بود

 

  
در حال راهپيمايي در اعتراض به جداگري نژادي ــ دايان نََش يكي از رهبران دانشجويان در رديف جلو، آمريكاييان افريقايي تبار و ديگران 

  .1960آوريل  19وسط مشاهده ميشود ـ راهپيمايي به سمت شهرداري نشويل براي رويارويي با شهردار در تاريخ 
 بايگاني عكسها/ نيويورك تايمز : عكس از ©
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كنندگان در ميدان دادگاه به سرود خواندن و شعار دادن پرداخته بودند، هيئتي به نمايندگي از  در حالي كه راهپيمايي
ويويان، كشيش جوان و آتشين مزاجي كه در . تي. سي. دانشجويان بر روي پلههاي ورودي دادگاه با شهردار وست گفتگو ميكرد

خاطر اعتراض نكردن به خشونتورزي و زيرپا گذاشتن قانون كارگاههاي الوسن و در اعتصابها شركت كرده بود، شهردار را به 
آنگاه وست رو . وست ناراحت شده بود، بحث شديدي ميان ويويان و شهردار درگرفت. توسط پليس به شدت مورد انتقاد قرار داد

به جاي . اد سخن پرداختدر اين هنگام، دايان نَش به اير. به مردم از كارهاي خوبي كه براي سياهان انجام داده بود صحبت كرد
آيا اين درست «، و از او پرسيد كه )حسني كه او براي خود قائل بود(حمله به شهردار، او سعي كرد حس خيرخواهي او را برانگيزد 

سعي كرد رك و «وست بعدها گفت كه او » است كه ديگران را تنها به خاطر نژاد يا رنگ پوستشان مورد تبعيض قرار دهند؟
  ه آن پرسش جواب دهد،و او به لحاظ اخالقي نميتوانست با اين موافق باشد كه به سياهان جنس بفروشند ولي از سرو صادقانه ب

در ابتدا او كمي . جداسازي پيشخوانهاي غذاخوري پرسيد ٔآنگاه دايان نش نظر او را در باره» .كردن غذا براي آنها خودداري كنند
پس، جناب شهردار، آيا شما توصيه ميكنيد «: ما نَش دست از سرش برنداشت، و دوباره پرسيدتته پته كرد و ميخواست طفره برود،ا

آنگاه وست و . جمعيت به تشويق پرداخت. »بله«سرانجام شهردار وست گفت، » كه پيشخوانهاي غذاخوري ادغام شوند؟
  43.اعتراضكنندگان يكديگر را در آغوش گرفتند
تنسيان اين خبر را در  ٔصبح روز بعد، روزنامه. در پيش چشم همگان صورت گرفتاين صحنه در پاي پلههاي شهرداري 

اكنون كاسبان در مركز شهر حمايت سياسي الزم براي » .پيشخوانها را ادغام كنيد: شهردار«اول خود چنين بازتاب داد،  ٔصفحه
معترضان ــ شامل نَش و اسميث ــ چندين بار با در طول سه هفته پس از آن، نمايندگان . ادغام كردن غذاخوريها را يافته بودند

روز . ادغام در شش فروشگاه بزرگي كه هدف مبارزه بودند را تدارك ديدند ٔفروشگاهداران و مقامات شهر ديدار كردند و برنامه
دانشجويان اكنون به  .دهم ماه مه به عنوان اولين روزي كه فروشگاهها براي مشتريان سياهپوست نيز غذا را سرو ميكنند تعيين شد
هواداران جدايي نژادي  ٔپيروزي آشكاري دست يافته بودند، اما آنها ميدانستند كه ميبايست فروشگاهها را از اذيتهاي انتقامجويانه

ز بنا بر اين، آنها توافق كردند كه در ابتدا تنها براي شمار اندكي ا. محافظت كنند، زيرا فكر ميكردند به آنها خيانت شده است
به اين ترتيب، بدون هر گونه پيامد . سياهپوستان غذا سرو شود، و خبر ادغام نيز تا يك هفته پس از اجراي آن، اعالن همگاني نشود

  44.ناگواري، لغو جدايي نژادي عملي انجام شده به حساب خواهد آمد

تغيير وضعيت غذاخوري در دست  جيمز الوسن و دانشجويانش از يك سو فروشگاهداران را هدف قرار ميدادند، چرا كه
سفيدپوستان تالش ميكردند، زيرا محيط كاري فروشگاهها را آنان به  ٔآنان بود، و از سوي ديگر براي تغيير افكار عمومي جامعه

الوسن به دانشجويانش ميگفت كه اگر آنها در راه آرمان خود فداكاري كنند، و اگر حس عدالتخواهي كه در هر . وجود ميĤوردند
باطل نمودن تصوير مصنوعياي كه نژادپرستان از . انساني وجود دارد را بيدار نمايند، قلب سفيدپوستان نيز دگرگون خواهد شد

دانشجويان اعتصاب كننده مؤدب بودند، لباسشان مرتب بود، و از هر گونه : سياهان ترسيم مينمودند، هدف اصلي اعتصابها بود
كه دانشجويان از خود نشان دادند، به جز تيرگي رنگ پوستشان، تا حدود زيادي همان چيزي خشونتي پرهيز ميكردند ــ تصويري 

ديدن رفتار قلدرانه با دانشجويان و انداختن آنها در . بود كه سفيدپوستان دوست داشتند در رفتار پسران و دختران خودشان ببينند
 برآيند و انباشتگي تأثيرگذاري جنبش بر . لوبي وحشتانگيز بود ٔخودروهاي پليس، منظرهاي ناراحت كننده بود؛ و بمبگذاري خانه
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آوريل، بِن وست بر پلكان ورودي دادگاه به حرفهاي دايان نَش گوش داد و  19وجدان سفيدپوستان هنگامي آشكار گرديد كه در 
تحولي بود كه  ٔز كرد، در حكم لحظهوست هر چه باشد، كاري كه او در آن رو ٔانگيزه. پذيرفت كه زمان تغيير فرا رسيده است

  .انتظار ميرفت ساتياگراهاي گاندي به بار بياورد
اينكه اعتصابها باعث تغيير . اما گذشته از تأثير مثال زدني ِ كنش بيخشونت، اين پيروزي دستĤوردهاي ديگري نيز داشت

اعتصابها براي كسب و كار فاجعه بار بود، . نبود رفتار سفيدپوستان با نفوذ گرديدند، تنها به خاطر تحريك حس نيكخواهي آنان
افزون بر اين، آزار، كتك كاري و . باعث بينظمي در مركز شهر ميشدند،و مديران را وا ميداشتند كه فرشگاهها را تعطيل كنند

ذشتگي و شجاعت دستگيري دانشجويان در مقابل مردم ــ سياهپوستاني كه دانشجويان به خاطرشان فداكاريميكردند ــ از خود گ
نافرماني شهروندي تنها به منظور بيثبات كردن مخالفان صورت نميگيرد؛ در كنار آن ميبايست به حمايت . آنان را نشان ميداد

از ساتياگراها براي برانگيختن نيروهاي مردمي تازه  1930 ٔكنندگان احتمالي نيز انگيزه بدهد، همانگونه كه معترضان هندي در دهه
  .ه كردندنفس استفاد

نشست فراواني در همبرگرفروشيها، كافهترياها، غذاخوريهاي سرپايي -در طول چند سال بعد درنشويل، اعتصابهاي در
اين موارد،  ٔدر همه. فروشگاهها به خاطر سياستهاي استخدامي نژادپرستانه تحريم شدند. سينماها، و در البي هتلها صورت گرفت

باعث محو نژادپرستي نگرديد، اما  1960 ٔاعتصابهاي دهه. از اعتراضكنندگان نيز صورت گرفتكتككاريها و دستگيريهاي بيشتري 
 ٔبه جنبش دانشجويان سياهپوست و ديگر كوششگران شتاب بخشيد و براي كنشهاي آنها سرمشقي فراهم نمود كه سپس در مبارزه

امي كه مبارزه براي لغو جدايي نژادي در نشويل ادامه داشت، در همان هنگ. بي امانشان براي دستيابي به حقوق برابر به كار گرفتند
الوسن آموزش ديده بودند، دست اندر كار برنامهريزي براي كنش بيخشونت در ديگر  ٔبه وسيله1960مردان و زناني كه در سال 

  .جاهاي جنوب شدند
  

  يك بحران ملي
  

ساله بود، هنوز  22در آن زمان او . پذيري ميكردگاهگاهي احساس آسيب 1960دايان نش به ياد ميĤورد كه در بهار 
يك شب گزارشي » .به مقابله با فرمانداران ايالتي، قاضيان، سياستمداران، و بازرگانان برخاسته بود«دانشجو بود، و با اين وجود، او 

بزرگ در سراسر  گزارش اين بود كه دانشجويان ديگري در شهرهاي كوچك و. از راديو شنيد كه روحيهاش را تقويت كرد
  45.پيكار بيخشونت تودهاي اكنون تبديل به يكي از واقعيتها در بيشتر منطقه شده بود. نشست دست زدهاند-جنوب به اعتصاب و در

در سال . نشست در حال انجام بود، و دانشجويان همه جا پيشتاز مبارزه بودند-شهر اعتصاب در 78در پايان آوريل، در 
. تن از آنان به زندان افكنده شدند 30،000نشجو در كنشهاي اعتراضي شركت داشتند، و بيش از دا 70،000، حدود 1960

كوششگران كنفرانس رهبري مسيحيان نشويل يا كنفرانس رهبري مسيحيان جنوب اغلب در كانون مبارزه بودند، اما دانشجويان 
در آوريل، رهبران دانشجويان از سراسر . رايشان تصميم بگيرنداجازه نميدادند كه سازمانهاي تثبيت شده به آنها دستور بدهند يا ب

 هماهنگي دانشجويان خشونتپرهيز  ٔجنوب در شهر رالي كاروليناي شمالي براي كنفرانسي گرد آمدند، و سازماني به نام كميته
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كه بعدها به (تند، و ماريون باري الوسن و دانشجويان نشويل از ابتدا در آن كنفرانس حضور داش. تشكيل دادند) سي.سي.ان.اس(
  .به رياست كميته برگزيده شد) رسيد. سي.مقام شهرداري واشينگتن دي

اعتصابها به سرعت گسترش يافت، زيرا كارآيي آنها در نقاط مختلف جنوب، از جمله در تنسي، كاروليناي شمالي و 
به تمامي آشكار خود براي حقوق برابر،  الهامبخش دانشجويان كوششگر با تقاضاهاي بيباكانه و . تكزاس، مشخص شده بود

آنها با ايجاد مزاحمتهاي خياباني و همچنين با تحريمخريد از برخي . سياهپوستان گرديدند ٔاعتراضهاي گستردهتري از سوي جامعه
دي به كتك زدن و همچنين با برانگيختن هواداران متعصب جدايي نژا. فروشگاهها، به بازرگانان فشار اقتصادي وارد آوردند

در نتيجه، تا پايان سال . سفيدپوستان را مورد سؤال قرار دادند ٔبخشهايي از جامعه ٔآزاررساندن به دانشجويان، اخالق خودخواهانه
  46.شهر جنوبي لغو گرديده بود 100، جدايي نژادي در بنگاههاي بازرگاني و فروشگاههاي حدود 1961

) شرقي آمريكا شامل آالباما، كاروليناي جنوبي، جورجيا، ميسيسيپي و لوييزياناايالتهاي جنوب (اما در جنوب ژرف 
 ٔدر جورجيا، آالباما، ميسيسيپي و لوييزيانا بيشتر جامعه. اعتصابهاي كمتري انجام شد و موفقيتهاي كمتري نيز به دست آمد

  كه خبر جنبش را با درستي منتشر كنند،  مانند  سفيدپوستان مصمم بودند كه سيستم جداگري نژادي را حفظ كنند، و روزنامههايي
  همچنين انتظار ميرفت كه مجازات نيز برنده و تند. تنسيان در نشويل انجام داد، در آن ايالتها وجود نداشت ٔكاري كه روزنامه

هديد و كُتك كاري گذشته از دستگيريهاي گروهي، به كو كلوكس كالن نيز اختيار داده شده بود تا تظاهركنندگان را ت: باشد
در چنين فضاي هراسانگيزي، سياهپوستان بزرگسال اشتياق . كنند، و هزاران دانشجوي معترض از دانشگاهها و مدرسهها اخراج شدند

  47.چنداني براي راهپيمايي از خود نشان نميدادند

ران محلي و چند دستگي در شهرهاي جنوب ژرف نيز در برابر استراتژيهايي كه در نشويل به كار برده شد و باعث بح
بنا . ، در سراسر جنوب آهنگ جنبش رو به كاهش گذاشت1960دوم  ٔدر حقيقت، در نيمه. ميان سفيدپوستان گرديد، شكننده نبودند

مهم اصالح  ٔبر اين، كوششگران حقوق شهروندي در پي به كارگيري رويكردي جديد بودند كه استراتژي پيشين را از يك جنبه
چه بخش بزرگي از پيكار همچنان پايگاهي محلي داشت، كوششگران اكنون به دنبال آن بودند كه بحرانهايي ايجاد  اگر: نمايد

دانشجويان نشويل اين راهبرد را ابداع نكردند، اما آنها بهترين نامزد براي اجراي آن . نمايند كه در سطح ملي بازتاب پيدا كند
  48.بودند

به اعالميهاي برخورد ) سي.سي.ان.اس(هماهنگي دانشجويان خشونتپرهيز  ٔكميته ٔبرنامه، جان لوييس در خ1961در بهار 
. برابري نژادي داده شده بود ٔآگهي از سوي كنگره. كه داوطلبان را به مشاركت در اقدامي به نام سواري براي آزادي فرا ميخواند

كه هموندان فراواني از ميان سفيدپوستان و شهروندان  برابري نژادي گروهي قديمي از هواداران حقوق شهروندي بود ٔكنگره
ادغام اتوبوسها و  ٔدادگاه عالي كشور در باره ٔكنگره در نظر داشت كه براي امتحان كردن مصوبه. ايالتهاي شمالي كشور داشت

 14ماه مه،لوييس و  4در . كند ايالتي، اتوبوسهايي را با مسافراني از سياهان و سفيدپوستان به شهرهاي جنوبي اعزام-پايانههاي بين
ايالت جنوبي عبور كنند و در روز  7آنها اين بود كه از  ٔبرنامه. با دو اتوبوس به راه افتادند. سي.داوطلب ديگر از شهر واشينگتن دي

  49.مه به مقصد نهايي خود در شهر نيو اورليانز برسند 17

 مالي و ويرجينيا كه به تازگي دستخوش اعتصاب شده بودند، با اتوبوسهاي سواري براي آزادي در ايالتهاي كاروليناي ش
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هنگامي كه . اما اولين توقف آنها در كاروليناي جنوبي، در شهر راك هيل، داستان ديگري داشت. مشكل چنداني روبرو نشدند
 ٔپوست به او حمله كردند، ضربهسفيدپوستان در سالن انتظار ايستگاه اتوبوس گذاشت، دو مرد سفيد  ٔلوييس قدم به قسمت ويژه

محكمي به سر او زدند، و حتا پس از آنكه بر زمين افتاده بود، به او لگد زدند؛ دو نفر ديگر از مسافران اتوبوس نيز مورد حمله واقع 
ورود به آالباما در پس از . لوييس براي انجام يك مصاحبه به فيالدلفيا رفت، و ديگر سواران سفرشان را به جورجيا ادامه دادند. شدند
 ٔمه، هواداران جدايي ننژادي الستيك چرخهاي يكي از اتوبوسها را پاره كردند، و پس از وادار كردنشان به توقف در حاشيه 14

آشكار . مسافران اتوبوس ديگر را در آنيستون ، و سپس در بيرمينگهام، با چماق كتك زدند. جاده، اتوبوس را با بمب منفجر كردند
  50.پليس به چنين اقدامهايي دست ميزد ٔگروه حملهكنندگان سفيدپوست با اجازه بود كه

مسافران زخمي و خونين اتوبوس تصميم گرفتند كه سفر خود را ناتمام بگذارند و برگردند ــ آنها تا به همين مرحله هم 
اما ماجراي . بيرمينگهام به نيو اورليانز برگشتند ثابت كرده بودند كه حكم دادگاه عالي به اجرا گذاشته نميشود ــ پس با هواپيما از

راك هيل خبر مسافرت آنان را در روزنامههاي سراسر كشور بازتاب داده بود، عكس اتوبوسي كه در ورودي شهر آنيستون در 
به عنوان اول روزنامهها راه يافت، و روزنامهنگاران از سراسر كشور به سمت شهر بيرمينگهام، كه  ٔآتش ميسوخت به صفحه

افزون بر اين، اكنون به مقامات رسمي در وزارت دادگستري هشدار الزم . نژادپرستترين شهر جنوب معروف شده بود، سرازير شدند
  51.داده شده بود

  جان كندي، همچون ديگر رئيسان جمهوري پس از . خشونتهاي آالباما دولت كندي را در وضعيت دشواري قرار داد
ي اعتقاد داشت، اما از مخالفت ورزيدن با سياستمداران جنوبي عضو كنگره اكراه داشت، زيرا آنان رياست جنگ، به حقوق شهروند

از زمان پيمان . مهم را در كنگره بر عهده داشتند و ميتوانستند از تصويب اليحههاي پيشنهادي او جلوگيري كنند ٔچندين كميته
روزولت، توافق ضمني و بيان نشدهاي ميان حزب دموكرات و  جديد حزب دموكرات آمريكا در زمان رهبري فرانكلين

دموكراتهاي جنوبي به وجود آمده بود به اين شكل كه دموكراتهاي جنوب از برنامههاي دموكراتهاي شمالي پشتيباني كنند، مشروط 
ي نژادي در مدرسهها، اين توافق تصميم براون و لغو جداي ٔدر نتيجه. بر اينكه آنها چشم خود را بر روابط نژادي در جنوب ببندند

اما با تمركز توجه رسانههاي كشوري بر ستمگري عليه معترضان، و با تمركز بر . ضمني مدتي بود كه زير فشار قرار گرفته بود
چهرههايي مانند رئيس پليس بيرمينگهام، يوجين بول كانر، مسافران آزادي باعث شدند كه كاخ سفيد ميان آرمانهاي اخالقي و 

  52.مايت سفيدپوستان جنوبي يكي را انتخاب كندح

اتوبوس را به سالمت  ٔبراي رابرت كندي، دادستان كل آمريكا، هدف اصلي در آن زمان اين بود كه مسافران محاصرهشده
ادگستري به همين دليل، او و ديگر مقامات د. از بيرمينگهام خارج كند و سفر آنان را بدون پيشامد ناخوشايند ديگري پايان دهد

به نظر ميرسيد كه جوشش . ماه مه توانستند مسافران را با هواپيما به نيو اورليانز بفرستند 15بسيار خوشنود شده بودند كه در شامگاه 
اما تنها چند ساعت بعد آنها بهتزده شدند، زيرا . اوضاع داشت فروكش ميكرد،و از فشار براي تصميمگيريهاي قاطع كاسته ميشد

وهي از نشويل در تدارك سفر به بيرمينگهام هستند تا سفر ناتمام مسافران قبلي را ادامه دهند ــ و به هيچ روي حاضر دريافتند گر
  .خود چشمپوشي كنند ٔنبودند از برنامه
 به خاطر . ماه مه، بيست دانشجو كه خود را به بيرمينگهام رسانده بودند، اتوبوسي را به قصد مونتگامري سوار شدند 20در 
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، پليس ايالتي دانشجويان )تنسيان بود ٔكه پيش از پيوستن به دولت دبير روزنامه(ميانجيگريهاي دستيار رابرت كندي، جان سيگنثالر 
قرار بود كه پليس شهر مونتگامري از آن نقطه نگهباني از دانشجويان را به عهده بگيرد، . شهر مونتگامري بدرقه نمود ٔرا تا محدوده
به جاي آن، جمعيت بزرگي از گزارشگران و دستهاي از هواداران برتري سفيدپوستان به استقبال آنها . از آنها پيدا نبوداما نشاني 
جلو چشم گزارشگران رسانهها، سه دانشجو، كه باز هم . به محض پياده شدن از اتوبوس، نژادپرستان به آنها حمله كردند. آمده بودند

سيگنثالر هم كه تالش كرد دو تن از دانشجويان را نجات دهد، با لولهاي سربي . ت كتك خوردندلوييس يكي از آنها بود، به شد
  53.مورد حمله قرار گرفت و بيهوش شد

براي رابرت كندي مشكل بود كه چماقكشي بر روي معاون خود از سوي اوباش تبهكار و با موافقت مقامات قضايي شهر 
او كالنترهاي دولت فدرال را به . تاريخي او را نيز بيدار كرده بود ٔگ اين حوادث حافظهرا تحمل كند ــ اما بي ترديد جوشش دي

شهر مونتگامري فرستاد تا در مدت اقامت مسافران آزادي در شهر، از خشونت بيشتر جلوگيري كنند، و مقامات دولت فدرال از 
خود پايبند ماندند، و  ٔمقامات ايالتي به گفته. ا تكرار نشودحاكمان ميسيسيپي تضمين گرفتند كه حادثههايي مانند خشونتهاي آالبام

دانشجويان نشويل كه اكنون تعدادشان با پيوستن افراد جديدي كه به مونتگامري پرواز كرده بودند تقويت شده بود، با سالمتي راهي 
يالتي و محلي، به شصت روز زندان محكوم در جكسون، آنها دستگير شدند، و به اتهام زير پا گذاشتن قانونهاي ا. شهر جكسون شدند

  54.شدند

مسافران آزادي در زندان پارچمن فارم نگاهداري ميشدند، كه در ميان سياهان به عنوان جهنميترين زندان منطقه شناخته 
خشن سيستم  ٔرهاما به دليل پوشش رسانهاي، آنها نه تنها اشتهار فراواني براي خود و جنبش به دست آورده بودند، بلكه چه. ميشد

در پايان ماه مه، دادستان كل كشور از كميسيون بازرگاني بين . را نيز بر ملت آشكار كرده بودند) سيستم جدايي نژادي(جيم كراو 
سرانجام حكم دادگاه . اين حكم در سپتامبر به اجرا در آمد. ايالتي خواست كه جداگري در پايانههاي مسافري بين ايالتي را لغو كند

  .به اجرا در آمده بود 1961ضمانت اجرايي خود را يافت، و ادغام پايانههاي مسافري، حتا در جنوب ژرف نيز تا پايان سال  عالي
، به همراه ديگر دانشجويان، با انجام )كه بعدها به نمايندگي كنگره انتخاب شد(دايان نش، برنارد الفاييت، جان لوييس 

آنها . ، و با تجربهاي كه از اعتصابهاي خود فراگرفته بودند، تاريخ آمريكا را دگرگون كردندآنچه جيمز الوسن به آنها آموخته بود
كساني  ٔبه كساني كه جداگري نژادي را ناديده ميگرفتند، نشان دادند كه اجراي آن سيستم چه هزينهاي براي جامعه دارد؛ و  به همه

اين كار در نشويل به شكل . ههاي ملموس و محسوسي را تحميل نمودندكه فعاالنه از جدايي نژادي نگاهباني ميكردند نيز هزين
سال . نشستن پشت پيشخوان غذاخوري انجام ميشد، در حالي كه به خوبي ميدانستند كه كتك خواهند خورد و به زندان خواهند افتاد

پيش گاندي عليه حكومت انگليس در  از پيكارهاي سي سال. بعد در آالباما، اقدام آنها به معني به خطر انداختن جانشان بود
دانشجويان نشويل و مسافران آزادي بحراني . هندوستان به اين سو، ارزش اثباتي و نمايشي كنش بيخشونت همواره آشكار بوده است

  .نگ آوردندرا به وجود آوردند، و در اثر آن بحران، حقوقي كه با تغييرات ناتمام سيستم از آنها دريغ شده بود را با قاطعيت به چ
، هنگامي كه راهپيمايان به پلكان دادگاه نشويل رسيدند، جوان سفيدپوستي به نام گاي كاراوان شروع 1960آوريل  19در 

فرهنگ مردمي هايلندر، كه  ٔگاي كاراوان با الوسن و چند تن از دانشجويان او در مدرسه. به نواختن گيتار و آواز خواندن كرد
 آهنگهاي  ٔاو گردآورنده. سازماندهندگان حقوق شهروندي در كوهستانهاي تنسي بود، ديدار كرده بودمركز آموزشي كارگران و 
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هايلندر به او ياد  ٔفولكلور بود، و در آن روز، او آوازي را براي خواندن انتخاب كرد كه جيمز الوسن و برنارد الفاييت  در مدرسه
زنان  ٔاز كه از كليساهاي سياهپوستان برآمده بود، چند سال پيش از آن به وسيلهاين آو» .ما پيروز خواهيم شد«: داده بودند

آن روز، بيشتر افراد حاضر در . سياهپوستي كه در كاروليناي جنوبي اعتصاب كرده بودند به آوازي اعتراضي تبديل شده بود
  .به آساني آن را تكرار كردند و يكصدا دم گرفتند راهپيمايي با آن آهنگ آشنايي نداشتند، اما شعرها ساده بودند و تظاهركنندگان

اين آهنگ در راهپيماييهاي مسالمت آميز در . تبديل به سرود ملي جهاني اعتراض گرديد» ما پيروز خواهيم شد«آواز 
بشهاي كيپ تاون، پراگ، و جاكارتا خوانده ميشد ـــ اين آهنگ به خوبي نشان ميدهد كه چگونه سياهپوستان آمريكا كه از جن

آزاديخواهان هندوستاني الهام گرفته بودند، اكنون خود سرمشقي شده بودند براي مردمان ديگري كه از كنش بيخشونت براي 
اما براي آنان كه اين جنبش را از دورادور تماشا ميكردند، جنبش حقوق . دستيابي به حقوق انساني و عدالت استفاده ميكردند

به خاطر زمان و مكان خاص خود، مبارزه براي پايان دادن به جداگري نژادي در . ك آواز بودشهروندي آمريكا چيزي بيش از ي
حضور . فراگير شدن رسانههاي همگاني تودهاي  به وقوع ميپيوست ٔجنوب آمريكا اولين جنبش مردمي بيخشونتي بود كه در آستانه

بيخشونت به ارمغان آورد، به ويژه اين امكان را فراهم ميĤورد  رسانههاي گروهي امكانهاي راهبردي نويني را براي اجراي پيكارهاي
  .كه اشخاص ثالثي كه خود به طور مستقيم در مبارزه دخالت ندارند نيز بتوانند به نفع يكي از طرفهاي مبارزه اعمال نفوذ كنند

ا گسترش داده است، كه فنĤوري و بازرگاني جهاني دسترسي به رسانهها و ارتباطات الكترونيكي ر 1960 ٔاز دهه
كوششگران حقوق شهروندي و دموكراسيخواهان به بازتاب جنبش خود در رسانهها توجه ويژهاي ميكنند، زيرا تصميمگيرندگان در 
واشينگتن يا پايتختهاي ديگر، و نيز كساني كه آنها را در قدرت نگاه ميدارند، آن تصويرها را مشاهده ميكنند و مورد تأثير قرار 

اما چنانچه كوششگران گمان كنند كه بازتاب فعاليتهايشان در رسانهها باعث ميشود كه نيروهايي از خارج به كمك آنها  .ميگيرند
رسانهها را نبايد جايگزيني براي سازماندهي دروني بردبارانه و انتخاب . بشتابند، چنين راهكاري ممكن است به مبارزه آسيب برساند

بسياري از  ٔاما دانستن اينكه جهان مبارزه را تماشا ميكند، باعث باال رفتن روحيه. ه به شمار آورداستراتژيهاي مناسب براي مبارز
جنبشها شده است، و پوشش خبري به هدايت كمكهاي مادي از مكانهاي دور و نزديك براي كساني كه در صف جلو مبارزه هستند 

  .كمك كرده است
آخر قرن بيستم براي مقاومت  ٔ، دستĤورد ديگري نيز در سه دهه1960 ٔپيكارهاي حقوق شهروندي آمريكا در دهه

از آنجا كه آنها ميدانستند تحريمهاي بيخشونت در مبارزههاي تاريخي در جاهاي ديگر موفق بوده است، و از . بيخشونت داشته است
وفقيت آنها باعث پي بردن به يكي از آن روي كه مي دانستند استفاده از تحريمها در مقابله با ستمگري داراي مزيتي ذاتي است،م

رسانههاي گروهي نه تنها داستان آنچه در جنوب رخ داده بود . تأثيرهاي جديد كنش بيخشونت گرديد كه پيش از آن ناشناخته بود
  .است را در ميان مردم پخش نمودند، بلكه اين احساس جهاني را هم به وجود آوردند كه نيروي بيخشونت داراي توانمندي بااليي

در نشويل و . در اياالت متحده، آن نيروي توانمند توانست بافت اجتماعي و سمت و سوي سياسي كشور را متحول نمايد
نشست باعث شد كه آن دسته از رهبران سفيدپوست كه چندان هوادار جداگري نژادي -ديگر شهرهاي جنوب، اعتصابهاي در

 ٔمسافران آزادي در صحنه. ن بودند جدا كنند؛ ميانهروها از تندروها جدا شدندنبودند، راهشان را از آنان كه هوادار سرسخت آ
 گستردهتري ايفاي نقش كردند ــ آنها با واداشتن حكومت مركزي به اقدام بر عليه نهادها و رويههاي معمول خود، باعث به هم 
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 براي كوششگران حقوق شهروندي، سريعترين. داشته بودخوردن تعادل منافعي شدند كه سيستم تبعيض نژادي آمريكا را سر پا نگه
، مارتين 1960 ٔدر آغاز دهه. راه پيشروي در جنوب ژرف اين بود كه بتوانند با ايجاد بحران دولت فدرال را وادار به دخالت كنند

  55».كليد حل اين مشكل در تعهد و پايبندي فدرالي نهفته است«لوتر كينگ گفت، 

ميليونها نفر آشوبهاي خياباني را به : كن نمود، گسترش نقش تلويزيون در زندگي آمريكاييان بودآنچه اين امر را مم
اگر چه اين تجربه به واكنش سريع مردم منجر نشد، اما . تلويزيون ميĤزمودند، بي آنكه خود در آن حضور مستقيم داشته باشند ٔوسيله

و راهپيمايي دو سال بعد از شهر ( 1963ادي و تظاهرات بيرمينگهام در بهار مسافران آز. باعث بازانديشي در منافع همگاني گرديد
، تصويرهايي فراموش ناشدني از درگيري ميان مقامات محلي و معترضان خشونتپرهيز آفريد كه توانست )سلما تا مونتگامري 

اين ترتيب فضاي سياسي كه رهبران ملي  مشروعيت و همدردي مردمي را از مقامات سفيدپوست بستاند و به مبارزان ببخشد ــ و به
  .در آن كار ميكردند را دگرگون نمود

اين جنبش سياهپوستان را براي تحريمهاي بيخشونت بسيج : جنبش حقوق شهروندي از يك منطق ساده پيروي مينمود
پلكان بناي يادبود لينكلن در سال  مارتين لوتر كينگ در سخنان خود بر. نمود و به اين ترتيب تمامي ملت را به ايجاد تغيير واداشت

، پيام راهپيمايي واشينگتن، كه بزرگترين تظاهرات پس از جنگ جهاني در آمريكا بود، را در اين مضمون جمعبندي كرد كه 1963
در پي كشته شدن پرزيدنت كندي در همان سال، ليندن جانسون، كه خود سفيدپوستي از جنوب .  رؤياي آنها برابري نژادي است

را به تقويم آزادي انساني افزود ــ دكتر كينگ  1965و قانون حق رأي  1964بود به كاخ سفيد راه يافت و قانون حقوق شهروندي 
  .و همراهانش احساس خود را اينگونه براي مردم توصيف نمودند

رفت، همسرش دو تا از ، هنگامي كه هاوارد ثورمان، يكي از رهبران سياهپوستان آمريكا به ديدار گاندي 1936در سال 
در » نكتههاي جالب توجهي«آنگاه دكتر ثورمان توضيح داد كه . آوازهاي معنوي سياهان آمريكا را براي داناي بزرگ هندي خواند

معنوي سياهان وجود دارد كه براي او يادآور آموزههاي گاندي است، و يادآور اينكه سياهپوستان آمريكا ميبايست از  ٔصدها ترانه
خوب، اگر اين كار درست شود، شايد كه «گاندي در پاسخ گفت، . هاي او استفاده كنند تا مردم خويش را به پيشرفت برسانندراهحل

 56».خشونتپرهيزي به دست سياهان به جهانيان رسانده شود ٔپيام ناب و دستنخورده

ر اتاق كنفرانسي پر از دود سيگار، زير جرثقيلهاي دوازده كارگر د. آن شب در ساحل درياي بالتيك نسيم ماليمي مي وزيد          
بحث در بارهي تهيه فهرستي از خواستهها بود كه بايد از طرف پنجاه . كشتيسازي لنين نشسته بودند و بحث ميكردند ٔعظيم كارخانه

جمله اضافه حقوق براي فهرست آنان شامل خواستههاي بسياري از . هزار كارگر اعتصابي در اختيار مقامهاي دولتي قرار ميگرفت
مهمترين اين خواستهها اما تقاضاي تشكيل . كارگران و مرخصي طوالنيمدتتر براي كارگران تازه وضع حمل كرده ميشد

اين . اتحاديههاي مستقل كارگري بود، خواستهاي كه در نهايت لهستان را براي شصت و هشت هفته دچار التهاب و آشوب كرد
بر خالف شوراي . در روسيه 1905در هند و قيام اكتبر  1930اهميت داشت كه اعتراض آوريل  1980سال واقعه همانقدر در لهستان 
آنها ميدانستند كه دوبار پيش از آن در سالهاي . ملي هند، كارگران گدانسك خواهان تغيير دولت نبودند ٔسن پترزبورگ و كنگره

سياسي را درهم شكسته بودند و نميخواستند تراژدي مشابهي براي  تانكهاي روسي مقاوت مردم خواهان فضاي باز 1968و  1956
 . آنها به دنبال احقاق حقوق صنفي و نه سياسي خود بودند. لهستان رخ دهد
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تالشهاي مقامهاي دولتي لهستان را براي بياثر كردن اعتراضشان  ٔدر روزهايي كه در پي آمد كارگران در آن اتاق كنفرانس همه
استراتژي مبارزاتي آنان به صورت خودجوش شكل نگرفته بود چرا كه پيش از آن نيز بارها براي ايجاد اتحاديههاي . تندناكام گذاش

برخي از حاضران در آن اتاق فيالحال سالياني از عمر خود را صرف پيكار در اين راه . مستقل كارگري دست به اعتصاب زده بودند
اين كارگران كشتار همكاران خود را به دست . دن و به زندان افتادن مجازات شده بودندكرده و بااخراج شدن از كار، مضروب ش

. نيروهاي انتظامي به چشم ديده بودند ولي از پيكارهاي پيشين درسها آموخته و ميدانستند كه چگونه با زيركي و احتياط عمل كنند
با استفاده از شيوههاي بيخشونت مبارزه سرنوشت آن كشور را  مردمي ٔپاياني سدهي بيستم در لهستان يك جنبش گستره ٔدر دو دهه
  .عوض كرد
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با به كارگيري درسهاي اين كتاب، . اين كتاب آمده از پيروزي حقيقت بر دروغ، عشق بر شر و زندگي بر مرگميگويند
."بيست و يكم را جهاني آزادتر، امنتر و انسانيتر كنند

پيتر آكرمن و جك دو وال در اين كتاب خوشنوشت و تاثيرگذار داليل قاطع و قانعكنندهاي در مورد سودمندي و اهميت مبارزه بيخشونت 
عملي  آنان توضيح ميدهند كه چگونه تاريخ را مردان و زناني ساختهاند كه به اهدافي جز منفعت شخصي خود انديشيدهو در راه

."تفنگ بيرون ميĤيد توصيه ميكنم ٔكساني كه گمان ميكنند قدرت از لوله

ار، به توضيح اين نكته كهنهك ٔنويسنده ،مبارزه بيخشونت به شمار ميĤيد، و جك دو وال
بيخشونت براي سرنگون كردن ديكتاتوريها، شكست دادن كودتاها و 

زد و به روشني اين كتاب به شرح وقايع در برخي  از دورترين و بحرانيترين نقاط جهان ميپردا
رژيمهاي استبدادي و )   مانند عدم همكاري، اعتصاب، بايكوت و نافرماني مدني

اعمالي همچون مقاومت (بخشيدن به استبداد دست به اعمالي خارقالعاده زدهاند 
مدني مردم شيلي براي سرنگون  ٔجنبش همبستگي عليه رژيم  كمونيستي در لهستان،  و مبارزه

همچنان در سرتاسر جهان، از بالكان گرفته تا برمه، ادامه دارد و هر روز 

  
جنبش مدني در  ٔمملو از شرح زندگي شخصيتهاي برجستهاي مانند مهاتما گاندي،لخ والسا، فعاالن سياهپوستي  كه موتور محركه

اين كتاب اكنون همراه با مستندي تلويزيوني در مورد 

 
يد و به در دورهاي كه بسياري هنوز به خشونت به مثابه ابزار دگرگوني سياسي و اجتماعي ميانديشند، اين كتاب نيازي اساسي را پاسخ ميگو

 

 ٔاو داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشتهروابط بينالمللي از مدرسه
. آكرمن اكنون مدير هيئت سرپرستان اين مدرسه است

تنظيم و بسط برنامههاي تلويزيوني با شبكههايي از قبيل پي 
وني وتا و مدير روابط بينشركتي دانشگاه شيكاگو، 

  .آمريكا به چاپ رسيده است

اين كتاب آمده از پيروزي حقيقت بر دروغ، عشق بر شر و زندگي بر مرگميگويند
بيست و يكم را جهاني آزادتر، امنتر و انسانيتر كنند ٔمبارزان جنبشهاي بيخشونت ميتوانند به استبداد و سركوب پايان بخشيده و جهان سده

پيشين آمريكا، رييس جمهور جيمي كارتر  
 

پيتر آكرمن و جك دو وال در اين كتاب خوشنوشت و تاثيرگذار داليل قاطع و قانعكنندهاي در مورد سودمندي و اهميت مبارزه بيخشونت 
آنان توضيح ميدهند كه چگونه تاريخ را مردان و زناني ساختهاند كه به اهدافي جز منفعت شخصي خود انديشيدهو در راه

كساني كه گمان ميكنند قدرت از لوله ٔمن خواندن اين كتاب را به همه...كردن آنها پيكار كردهاند
 جان مككين، سناتور آمريكايي

مبارزه بيخشونت به شمار ميĤيد، و جك دو والٔدر اين كتاب، پيتر آكرمن، كه مرجعي در زمينه
بيخشونت براي سرنگون كردن ديكتاتوريها، شكست دادن كودتاها و  ٔگذشته جنبشهاي مردمي از مبارزه ٔميپردازند كه چگونه در يك سده

اين كتاب به شرح وقايع در برخي  از دورترين و بحرانيترين نقاط جهان ميپردا. استحكام بخشيدن به حقوق بشر استفاده كردهاند
مانند عدم همكاري، اعتصاب، بايكوت و نافرماني مدني(توضيح ميدهد كه چگونه شيوهها و ابزار مبارزه بيخشونت 

. بيرحم را ناتوان از مهار اهرمهاي قدرت كرده و به زانو درميĤورد

بخشيدن به استبداد دست به اعمالي خارقالعاده زدهاند نشان ميدهد كه چگونه مردم عادي براي پايان 
جنبش همبستگي عليه رژيم  كمونيستي در لهستان،  و مبارزه ٔدانماركيها در برابر نازيان، پيكار پيروزمندانه

همچنان در سرتاسر جهان، از بالكان گرفته تا برمه، ادامه دارد و هر روز بيخشونت  ٔمبارزه). آن كشور ٔكردن رژيم ديكتاتوري و وابسته
. دگرگونيهاي بيشتري در ميĤفريند

مملو از شرح زندگي شخصيتهاي برجستهاي مانند مهاتما گاندي،لخ والسا، فعاالن سياهپوستي  كه موتور محركه
اين كتاب اكنون همراه با مستندي تلويزيوني در مورد (و مادران  ناراضيان ناپديدشده در آرژانتين است  آمريكاي دهه پنجاه و شصت بودند

).بيخشونت در بازار موجود مي باشد
 

در دورهاي كه بسياري هنوز به خشونت به مثابه ابزار دگرگوني سياسي و اجتماعي ميانديشند، اين كتاب نيازي اساسي را پاسخ ميگو
. روشني نشان ميدهد كه چگونه ميتوان بدون استفاده از خشونت به آزادي و عدالت رسيد

 

او داراي مدرك كارشناسي ارشد در رشتهروابط بينالمللي از مدرسه. است نيرويي قويترتدوينگر و رايزن سريال مستند تلويزيوني 
آكرمن اكنون مدير هيئت سرپرستان اين مدرسه است. است قانون و ديپلماسي فلچر در دانشگاه توفتز

تنظيم و بسط برنامههاي تلويزيوني با شبكههايي از قبيل پي  ٔاو در زمينه. است نيرويي قويتر، مدير توليد سريال مستند تلويزيوني 
وني وتا و مدير روابط بينشركتي دانشگاه شيكاگو، دووال پيش از اين نايب رييس شبكهتلويزي. بي اس و لرنينگ چنل همكاري  كرده است

. سخنرانينويس سياسي و مامور ضداطالعاتي بوده است

آمريكا به چاپ رسيده است ٔاين كتاب در ايالت متحده. كانسپت آرت ٔطرح و تصوير روي جلد به وسيله

اين كتاب آمده از پيروزي حقيقت بر دروغ، عشق بر شر و زندگي بر مرگميگويند وقايعي كه شرحشان در"
 مبارزان جنبشهاي بيخشونت ميتوانند به استبداد و سركوب پايان بخشيده و جهان سده

پيتر آكرمن و جك دو وال در اين كتاب خوشنوشت و تاثيرگذار داليل قاطع و قانعكنندهاي در مورد سودمندي و اهميت مبارزه بيخشونت  "
آنان توضيح ميدهند كه چگونه تاريخ را مردان و زناني ساختهاند كه به اهدافي جز منفعت شخصي خود انديشيدهو در راه...ارايه ميدهند

 كردن آنها پيكار كردهاند

  
در اين كتاب، پيتر آكرمن، كه مرجعي در زمينه

ميپردازند كه چگونه در يك سده
استحكام بخشيدن به حقوق بشر استفاده كردهاند

توضيح ميدهد كه چگونه شيوهها و ابزار مبارزه بيخشونت 
 بيرحم را ناتوان از مهار اهرمهاي قدرت كرده و به زانو درميĤورد

 
نشان ميدهد كه چگونه مردم عادي براي پايان نيرويي قويتر 

دانماركيها در برابر نازيان، پيكار پيروزمندانه
كردن رژيم ديكتاتوري و وابسته
 دگرگونيهاي بيشتري در ميĤفريند

مملو از شرح زندگي شخصيتهاي برجستهاي مانند مهاتما گاندي،لخ والسا، فعاالن سياهپوستي  كه موتور محركهنيرويي قويتر 
آمريكاي دهه پنجاه و شصت بودند

بيخشونت در بازار موجود مي باشد ٔمبارزه  

در دورهاي كه بسياري هنوز به خشونت به مثابه ابزار دگرگوني سياسي و اجتماعي ميانديشند، اين كتاب نيازي اساسي را پاسخ ميگو
 روشني نشان ميدهد كه چگونه ميتوان بدون استفاده از خشونت به آزادي و عدالت رسيد

 
تدوينگر و رايزن سريال مستند تلويزيوني  پيتر آكرمن

 قانون و ديپلماسي فلچر در دانشگاه توفتز
، مدير توليد سريال مستند تلويزيوني جك دووال

بي اس و لرنينگ چنل همكاري  كرده است
 سخنرانينويس سياسي و مامور ضداطالعاتي بوده است

 
 طرح و تصوير روي جلد به وسيله


