
CANVASCANVAS

مرکز اقدامات و استراتژی های خشونت پرهیز 

۵۰ نکته ی اساسی 

مبارزه ی
 خشونت پرهیز



مبارزه  ی خشونت پرهیز 
۵۰ نکته ی اساسی 



مبارزه ی خشونت پرهیز 
۵۰ نکته ی اساسی

رویکردی استراتژیک به تاکتیک های هر روزه 

مرکزاقدامات و استراتژی های خشونت پرهیز 
صربستان، بلگراد، ۲۰۰۶

CANVASCANVAS

سردیا پوپوویچ،  آندره میلیوو یوویچ،  سلوبودان دینوویچ



این کتاب در پی درخواست انستیتو صلح آمریکا در تاریخ یکم 
آوریل سال ۲۰۰۵ میالدی تدارک دیده شده و اولین بار در 

سال ۲۰۰۶ به وسیله ی  سردیا پوپوویچ، آندره میلیوو یوویچ و 
سلوبودان دینوویچ در صربستان به چاپ رسیده است. 

همه ی حقوق محفوظ است.

مسئولیت دیدگاه ها، یافته ها، ،استنتاج ها و توصیه های مندرج 
در این نوشته به عهده ی  نویسندگان آن است و لزوما بازتاب 
دهنده ي آرای انستیتو صلح ایاالت متحده ی  آمریکا نیست. 

این متن توسط« خانه ی آزادی» ترجمه شده است. خانه ی 
آزادی مسئولیت کامل هرگونه اشتباهی در ترجمه ی متن حاضر 

را به عهده می گیرد. برای اظهار نظر در خصوص ترجمه ی این 
متن خواهشمند است با این شماره تلفن۵1۰1-۲9۶-۲۰۲ یا با 
نشانی الکترونیکی ما infofarsi@freedomhouse.org تماس 

حاصل فرمایید.   

  
گرافیست: آنا دیوردیه ویچ
توضیحات: رابرت ل. ِهلوی

عکس روی جلد: ایگور یرمیک
چاپ: سیسرو، بلگراد
نوبت چاپ: چاپ اول

تیراژ: ۵۰۰ نسخه 
تهیه و چاپ در صربستان

 

فهرست

مقدمه: چطور این کتاب را بخوانیم؟........1۰

ا. پیش از آغاز......1۲ 

بخش اول. در باره ی نبرد خشونت پرهیز.......1۴
بخش دوم. سرشت، قالب ها و سرچشمه های قدرت سیاسی.......۲۴

بخش سوم. ارکان پشتیبانی: قدرت چگونه خود را نشان می دهد....... ۳۲

 اا. آغاز.….. ۳۸

بخش چهارم. ارزیابی توانمندی ها و برنامه ریزی.......۴۲
بخش پنجم. مهارت های مربوط به برنامه ریزی: قالب برنامه......۵۰

بخش ششم. ارتباط هدفمند: بسط پیام......۵۸
بخش هفتم. کاری کنید که دنیا پیام شما را بشنود: اقدامات همگانی...... ۶۶

ااا. اداره کردن یک پیکار خشونت پرهیز.......۷۲

بخش هشتم. ساختن استراتژی. از اقدام فردی تا پیکار فراگیر......۷۶
بخش نهم. اداره ی پیکار خشونت پرهیز. منابع مادی......۸۶

بخش دهم. اداره ی پیکار خشونت پرهیز. منابع انسانی......9۴
بخش یازدهم. اداره ی پیکار خشونت پرهیز. زمان به مثابه ی منبعی جهانشمول......1۰۲ 

بخش دوازدهم. ساختن پیکار عملی و شیوه ی برنامه ریزی معکوس......11۰



اااا. فعالیت در شرایط سرکوب...... 1۲۲

بخش سیزدهم. فعالیت در شرایط سرکوب: روحیه و ارتباطات......1۲۴
بخش چهاردهم. فعالیت در شرایط سرکوب: واکنش نسبت به اقدامات نیروهای 

مخالف......1۳۶
 

ااااا. گام های بعدی......1۴۰ 

بخش پانزدهم. روش استفاده از این کتاب: »هنِر« انتقال چند الیه ای دانش......1۴۲
بخش شانزدهم. روش استفاده از این کتاب: آموزش و پشتیبانی اینترنتی......1۵۰

پیوست:
ا. شیوه های به کارگیری کنش خشونت پرهیز......1۵۶

اا. 1۰ سال مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان......1۶۸

کتاب شناسی......1۸۰
منابع تصویری......1۸۲

سپاسگذاری......1۸۴
در باره ی نویسندگان کتاب......1۸۶

فراموش نکنید

اشاره

بررسی یک نمونه:

مهم: 

پرسش هایی که می توانید 
از خود بپرسید: 

?

به خاطر داشته باشید!

نکته ی اساسی .1

9 ۸9



مقدمه:
روش خواندن این کتاب 

این کتاب به مبانی ابتدایی شکل های خشونت پرهیز مبارزه و نحوه ی بکار بستن آن ها در یک 
پیکار )کمپین( می پردازد. شیوه هایی که در 1۵ بخش این کتاب فهرست و توصیه شده اند به 

طور موفقیت آمیزی در نقاط مختلف دنیا به اجرا درآمده اند. تاریخ دان انگلیسی، اریک هوبساوم، 
قرن بیستم را »قرن افراط« نامیده است. دلیل وی همانا جنگ های خانمان برانداز این قرن و 

ایدئولوژی هایی بوده اند که کمر به نابودی کامل ملت ها، طبقه ها و باورهای مذهبی بسته اند. 
با وجود اینکه در همین قرن اشاعه ی دمکراسی و شکوفایی اقتصادی موجب دگرگونی های 

ریشه ای درشرایط زیست بشر شده خطر جنگ و نابودی هنوز به قوت خود باقی ست. اما این 
خطر بالقوه را امکان دیگری تعدیل می کند که همانا امکان مبارزه ی خشونت پرهیز است.

ما در این کتاب درس های مربوط به مبارزات طوالنی و دشوار ولی خشونت پرهیز علیه بسیاری 
رژیم های غیردمکراتیک و دشمنان هرگونه حقوقی برای مردم را آورده ایم. این کتاب برای 
آنانی ست که درحال مبارزه  یا در فکر شروع مبارزه برای برپایی جامعه ای آزادتر، بازتر و 

عادالنه ترند. 

۵۰ نکته ی اساسی پیرامون مبارزه ی خشونت پرهیز در سه بخش به خوانندگان عرضه می شود. 
بخش اول، پیش از آغاز، خواننده را با مبانی مفهومی و تحلیلی موضوع آشنا می کند. بخش 

دوم، آغاز، مهارت های الزم اولیه مانند طرح پیام و برنامه ریزی اقدامات همگانی را بررسی 
می کند. بخش سوم، اداره ی کمپین خشونت پرهیز، مهارت های پیچیده تر مانند مدیریت پیکار 
خشونت پرهیز را آموزش می دهد. بخش چهارم، فعالیت در شرایط سرکوب، به نحوه ی ایجاد 

فضایی امن برای فعالیت می پردازد و آخرین بخش شیوه هایی را برای باال بردن سطح دانش و 
کاردانی پیکار پیشنهاد می کند. 

بخش های میانی به پاسخ به پرسش های مهم می پردازد. اگر خواننده بتواند پاسخ یک پرسش 
را به درستی و با عمق کافی دریابد از عهده درک نکته ای اساسی پیرامون مبارزه نیز برآمده 

است. این بخش ها را می توان به طور کامل یا در پی یافتن پاسخ به پرسش های مشخص 
خواند. برای کمک به درک بهتر، هر نکته با آوردن نمونه ای توضیح داده شده است. عالوه بر 
این، بخش های مهم شامل توصیه هایی عملی نیز هستند. نویسندگان این کتاب معتقدند که 
ارائه ی کتاب به این صورت به خواننده کمک می کند که کنش خشونت پرهیز را به مرحله ی 

عمل درآورد، حقوق خود را بازپس گیرد و از طریق مبارزه علیه سرکوب، استبداد و اشغال از 
تحقق یک »عصر افراط« دیگر جلوگیری کند. 
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سالح های  از  استفاده  حتی  و  جنگ  تروریستی،  حمالت  کودتا، 
کشتار جمعی، همه ابزاری برای رسیدن به قدرت سیاسی هستند. 
را  سیاسی  قدرت  به  دستیابی  برای  دیگری  وسیله ی  کتاب  این 
نیز معرفی می کند: مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز. برای قدم 
قدرت  سرشت  ابتدا  باید  خشونت پرهیز  مبارزه ی  راه  در  گذاشتن 
سیاسی را درک کرد. درک این نکته از اهمیت محوری برخوردار 
است چرا که هدف اصلی هرگونه مبارزه ای یا دستیابی به قدرت 

سیاسی و یا جلوگیری از دستیابی دیگری به آن است.

در  قدرت سیاسی، خواننده  منابع  و  اشکال  از درک سرشت،  بعد 
مورد سازمان هایی که قدرت از طریق آن ها اعمال می شود، خواهد 
آموخت. این بخش را ارکان حمایت نامیده ایم. در آخر به این نکته ی 
مهم پرداخته ایم که آنچه قدرت سیاسی را ممکن می کند اطاعت 

است. بدون اطاعت هیچ حاکمی قادر به حکومت نخواهد بود. 

بخش اول:
مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز

پرسش های اصلی:
• چرا این کتاب را می خوانیم؟

• آیا قدرت واقعا از لوله ی تفنگ بیرون می آید؟
• آیا شق دیگری وجود دارد؟

• عاقبت حق با کیست؟

بخش دوم:
سرشت، قالب ها و سرچشمه های قدرت سیاسی

پرسش های اصلی: 
• قدرت سیاسی چیست؟ 

• چگونه به قدرت سیاسی نگاه می کنیم؟ 
• منابع واقعی قدرت چه هستند؟

بخش سوم:
ارکان حمایت: قدرت چگونه خود را نشان می دهد؟

پرسش های اصلی:
• قدرت چگونه درجامعه بیان می شود؟

• قدرت چگونه عمل می کند؟
• چرا مردم اطاعت می کنند؟

خالصه ی بخش: 
پیش از آغاز

غاز
ز آ

ش ا
 پی

ا.



استراتژیک  مبارزه ی  بر  مقدمه ای 

هیز نت پر خشو
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چرا این کتاب را می خوانیم؟

میدان  مثابه  به  دنیا  دمکراتیک  غیر  نقاط  به  اگر   
جنگی بزرگ نگاه کنیم می توانیم دو دیدگاه کامال 
متفاوت را برای دستیابی به قدرت سیاسی تشخیص 
قرن  سرتاسر  در  )مفهوم(  دیدگاه  دو  این  بدهیم. 
با  ستیز  حال  در  اکنون،  هم  که  همچنان  بیستم، 
یکدیگر بوده اند. مفهوم اول را، که بیشتر از مفهوم 
راحتی  به  می توان  گرفته،  قرار  استفاده  مورد  دوم 
انقالبی  رهبران  معروفترین  از  برخی  گفته های  در 
یافت. صدر مائو، رهبر سابق حزب کمونیست چین، 
می گوید: » سیاست، جنگ بدون خونریزی و جنگ، 
سیاست همراه با خونریزی است. ما طرفدار برچیدن 
اما  نمی خواهیم.  جنگ  ما  هستیم.  جنگ  بساط 
بساط جنگ را تنها با جنگ می توان برچید. برای از 
باید مسلح شد« )مائو تسه دون.  بین بردن اسلحه 
برای  خشونت  از  استفاده   . مائو(  صدر  گفته های 
دستیابی، حفظ و گسترش قدرت سیاسی از نتایج 
دیدگاه اول است. صدر مائو این دیدگاه را به خوبی با 
گفتن این نکته که »قدرت سیاسی از لوله ی تفنگ 
بیرون می آید« بیان می کند. اسامه بن الدن همین 
حرف را به گونه ای دیگر تکرار می کند: »سرکوب را 

تنها با غرش گلوله ها می توان از بین برد«.
به  دستیابی  برای  رقابت  مفهوم  دیدگاه  این  در 
آزادتر  غرب  درجهان  تدریج  به  که  قدرت سیاسی، 
و عادالنه تر می شود، جایی ندارد. همانطور که رفیق 
که  کسی  آن  نه  را  »تصمیم  بود:  گفته  استالین 
را می شمارد،  رأی  بلکه آن کسی که  رأی می دهد 

می گیرد« .

رویکرد دوم برای دستیابی به قدرت سیاسی استفاده 
لوییس  خورخه  است.  خشونت پرهیز  مبارزه ی  از 
می گوید:  آرژانتینی  بزرگ  نویسنده ی  بورخس 

»خشونت آخرین پناهگاه بینوایان است«. 
این صفحات به کسانی تقیم می شود که به دیدگاه و 

رویکرد دوم باور دارند. 

خورخه لوییس بورخس

 آیا قدرت واقعا از لوله ی تفنگ بیرون می آید؟1. 

•  اوت 199۰: صدام حسین دستور اشغال کویت را 
داد. آیا او با این کار به هدفی سیاسی می اندیشید؟ 
هدف  کویت  به  حمله  با  او  است.  مثبت  پاسخ 
توسعه ی  و  آن کشور  نفت  به  سیاسِی دسترسی 

خاک عراق را دنبال می کرد. 

دیکتاتور  میلوسویچ،  سلوبودان   :1999 • بهار 
صربستان، با استفاده از شیوه های صدام حسین 
را  تالش کرد که مشکل استقالل طلبی کوسوو 
او پلیس و ارتش را گماشت تا صدها  حل کند. 
خود  کاشانه ی  و  خانه  از  را  تبار  آلبانیایی  هزار 

برانند. 

القاعده شیوه ای نفرت انگیز  • 11 سپتامبر ۲۰۰1: 
به  قدرت سیاسی  آوردن  به دست  برای  را  خود 
کار بست. 19 گروگانگیر انتحاری سه هواپیما را 
به ساختمان هایی در نیویورک و واشنگتن زدند و 

تقریبا ۳۰۰۰ نفر را به قتل رساندند. 

برای  خشونت  کارگیری  به  از  نمونه هایی  این ها 
واکنش  به  که  اعمالی  هستند،  قدرت  به  دستیابی 

خشونت  آمیز جامعه ی جهانی انجامید: 

• 1۷ ژانویه ی1991: تحت رهبری آمریکا ائتالفی از 
۳۰ کشور جهان به بمباران هوایی عراق پرداختند 

تا آن کشور را مجبور به ترک کویت کنند. 

 بی گمان بسیاری این چنین فکر می کنند. بگذارید به مواردی چند که در آن ها از خشونت برای رسیدن به 
اهداف سیاسی استفاده شده اشاره کنیم: 

 • ۲۴ مارس 1999: آغاز بمباران هوایی صربستان 
که در نهایت به خروج نیروهای امنیتی صرب از 
کوزوو و بازگشت پناهندگان آلبانیایی تبار منجر 
شد. این کمِپین نظامی تلفات غیرنظامی نیز به 

همراه داشت.

آمریکا  رهبری  تحت  نیروهای   :۲۰۰1 اکتبر   ۷  •
افغانستان را اشغال می کنند.

• ۲۰ مارچ ۲۰۰۳: نیروهای تحت رهبری آمریکا، 
علیرغم اعتراضات درون-کشوری و جهانی عراق 

را اشغال می کنند.

رییس جمهور یوگسالوی، اسلوبدان میلوسویچ، به 
جای صلح به قهر توسل جست و در سال 1999 با ناتو 

درافتاد.

  .۲
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  آیا جایگزین معقولی برای خشونت وجود دارد؟

•  هند در سال 19۴۷ به استقالل دست یافت. این 
استقالل در بخش عمده ی خود حاصل مبارزی 
علیه   191۶ سال  در  که  بود  خشونت پرهیزی 
امپراطوری بریتانیا آغاز شد. مهاتما گاندی مردم 
آن ها  به  را  شان  نفس  به  اعتماد  کرد،  بسیج  را 
بازگرداند، و با توسل به سیاست عدم همکاری، 
دولت بریتانیا را تحت فشار قرار داد. او نهادهایی 
خارج از حیطه ی مهار دولت به وجود آورد و به 
تدریج قادر شد که قدرت بریتانیا را در داخل و 

خارج از هند کاهش بدهد.   

 علیرغم این باور که »قدرت از لوله ی تفنگ بیرون می آید« نمونه های موفق بسیاری از دستیابی به قدرت 
بدون توسل به خشونت وجود دارد. 

  .۳

• فروپاشی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی نیزعمدتا 
حاصل چنین مبارزه ای بود، مبارزه ای که به ویژه 
خود  اوج  به  میالدی   ۸۰ دهه ی  سال های  در 
جنبش،  این  بزرگ  رهبر  ماندال،  نلسون  رسید. 
به  زندان  در  مبارزه  این  اعظم  بخش  درطول 
سر می برد. با این وجود بایکوت ها، اعتصاب ها و 
تظاهرات پیروان او رژیم آفریقای جنوبی را تحت 
فشار قرار داد و در نهایت آن را برای تغییر رژیم 

به پای میز مذاکره کشاند. 

سقوط  اصلی  دالیل  از  خشونت پرهیز  مبارزه ی   •  
فیلیپین،  دیکتاتور  مارکوس،  فردیناند  حکومت 
بود. در جریان این مبارزه مردم ارتشیانی را که 
به رژیم پشت می کردند، زیر چتر حمایت خود 

قرار می دادند.

به  توسل  با  نیز  لهستان  در  همبستگی  جنبش    •
جریان  دهه  یک  که   خشونت پرهیز،  مبارزه ی 
ابتدا  جنبش  این  رسید.  خود  اهداف  به  داشت، 
از طریق اعتصاب و با برپایی یک اتحادیه ی آزاد 
تشکیل  با  همزمان  سپس،  و  شد  آغاز  کارگری 
زیرزمینی،  مبارزه ی  طریق  از  نظامی،  حکوت 
را خدشه دارکرد و  مشروعیت حزب کمونیست 
و  جنبش  با  مذاکره  به  مجبور  را  آن  نهایت  در 

برگزاری انتخابات آزاد نمود.  

در  نظامی  دیکتاتوری  مردم   199۲ مه  ماه  در    •
از طریق مبارزه ی خشونت پرهیزی که  را  تایلند 
شامل اعتصابات و تظاهرات گسترده بود سرنگون 
مبارزه ی  یک   ۲۰۰۶ سال  اوایل  در  کردند. 
دولت  کشور  همین  در  مردمی  خشونت پرهیز 

فاسد وقت را به زیر کشید.



۲۰۲1

اخیرا جنبش های خشونت پرهیز موفق به عوض 
کردن  مجبور  یا  و  مستبد  رژیم های  کردن 
نیروهای اشغالگر به ترک کشوراشغال شده در 

موارد زیر شده اند:

صربستان ۲۰۰۰

گرجستان ۲۰۰۲

اوکرایین ۲۰۰۴

لبنان ۲۰۰۵

در  خشونت پرهیز  نهضت های  حاضر  حال  در 
مستبد  رژیم های  برانداختن  برای  مبارزه  حال 

در کشورهای زیرند:

روسیه سفید

برمه

ایران

پاپوای غربی

زیمبابوه

 جنبش های دیگری نیز هستند که در جریانند ولی دنیا هنوز چیز زیادی در مورد آن ها نمی داند. این
 جنبش ها در کشورها یی مثل آذربایجان و گینه ی نو در جریان است. سوای این در بسیاری کشورهای
انجام حال  در  حقوق  از  عاری  شهروندان  و  دهقانان  کارگران،  مبارزه ی  دنیا  پیشرفته ی  غیر  و   پیشرفته 

.است

 هیچوقت به این مسئله این طور نگاه نکرده بودید؟
  

 حاال وقت شروع است!

دگمه را فشار 
دهید!

مبارزه ی  که  کشورهایی  در  مقایسه  مقام  در 
خشونت پرهیز شیوه ی اصلی مبارزه بوده نتایج کامال 

متفاوتی به دست آمده است: 

آنها  به  تاکنون  که  خشونت آمیزی  درگیری های   
اشاره کردیم نماد باور به دستیابی به اهداف سیاسی 
از طریق خشونت هستند. به بخشی از این نمونه ها 

اشاره می کنیم:

عامل  اینکه صربستان  رغم  علی  1. صربستان: 
بسیاری ناآرمی ها در منطقه ی بالکان بوده 
گام  دمکراسی  سوی  به  امروز  کشور  این 
برمی دارد و هر چند به کندی اما با اطمینان 

در راه  پیوستن به اتحادیه ی اروپاست.

که  است  کشوری  گرجستان  گرجستان:   .۲  
گام های مؤثری در راه احترام به آزادی های 
خود  اتباع  سیاسی  حقوق  حفظ  و  فردی 
برداشته است. به نظر نمی رسد که در این 
انتخاباتی  کشور مانند گذشته دزدی آرای 

امر ممکنی باشد. 

۳. اوکراین: علی رغم بی ثباتی موجود، اوکراین 
اختالفات  آن  در  که  کشوریست  امروز 
حل  خشونت پرهیز  شیوه های  به  سیاسی 
کردن  مسموم  فکر  در  کسی  و  می شود 
انتخابات  را  این  نیست!  سیاسی اش  رقیب 

آزاد و دمکراتیک سال ۲۰۰۶ ثابت کرد.

جنگ  خونین  سابقه ی  با  کشوری  لبنان:   .۴  
سوری  سرباز  هزار  ده ها  حضور  و  داخلی 
کند  قانع  را  سوریه  توانست  خاکش  در 
کوچک ترین  بدون  را  کشور  آن  خاک  که 

درگیری ترک کند. 

سرباز  هزاران  حضور  وجود  با  کوزوو:   .1  
پاسدار صلح سازمان ملل، وضعیت در این 
قاچاق  است.  ثبات  بی  همچنان  منطقه 
پیوسته ی اسلحه و مواد مخدر و درگیری 
خشونت آمیز  بین جریانات مخالف سیاسی 
و گروه های قومی تنها چند نمونه از موارد 

نافرجام خشونت هستند.

سرباز  هزاران  وجود حضور  با  افغانستان:   .۲  
ناتو، درگیری مسلحانه همچنان در نقاط 
مختلف این کشور ادامه دارد و مهمترین 
هروئین  هنوز  کشور  صادراتی  کاالی 

است.

۳. عراق: صدها هزار سرباز آمریکایی و عراقی 
حمالت  گرفتن  شدت  از  نتوانسته اند 
تروریستی در این کشور که تاکنون منجر 
شده  آمریکایی  و  عراقی  هزاران  مرگ  به 

جلوگیری کنند.

عاقبت حق با کیست؟۴. 

مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز  مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز 



۲۲۲۳

 اگر این نمونه ها هنوز شما را قانع نکرده است به 
دالیل و مدارکی می پردازیم که آدریان کاراتنیتسکی 
و پیتر آکرمن در کتابشان به نام »چگونه آزادی به 
دست می آید: از مقاومت مدنی تا دمکراسی پایدار« 
با  قدرت  انتقال  که  کشورهایی  در  داده اند.  ارایه 
انجام  مبارزه  خشونت پرهیز  شیوه های  از  استفاده 
دوره ی  )در  سیاسی  خشونت  و  تنش  است  شده 
که  کشورهایی  در  تا  بوده  کمتر  بسیار  پساانتقالی( 
مردم  گسترده  بدون حضور  قدرت  انتقال  آن ها  در 

صورت گرفته است. 

 
مبارزه ی خشونت پرهیز تنها یک جایگزین عملی و 
قابل اعتماد در مقابل استفاده از زور نیست. تجربه 
نشان داده است که تغییر و تحوالت اجتماعی که در 
آمده اند  دست  به  خشونت پرهیز  مبارزه ی  نتیجه ی 

هم مثبت تر بوده اند و هم پایدارتر. 

•  خشونت موجب می شود که حتی بیطرفان و 
کسانی که در نبرد شرکتی ندارند نیز آسیب 
ببینند. نمونه ها بسیارند: از تلفات غیرنظامی 
و  عراق  صربستان،  بمباران  جریان  در 
افغانستان گرفته تا ویرانی هایی که نتیجه ی 
و  اجتماعی  عواقب  است.  چریکی  مبارزات 

اقتصادی خشونت گسترده است. 

مبارزه ی  مبنای  که  نیروهایی  و  چریک ها    •
است  ممکن  داده اند  قرار  خشونت  را  خود 
بسیاری مهارت های به اصطالح »اصلی« را 
دارا  نظامی،  ریزی  برنامه  و  تاکتیک  مانند 
الزم  »فرعی«  مهارت های  فاقد  ولی  باشند 
دمکراتیک  جوامع  در  عمل  و  زندگی  برای 
مبارزه ی  در  رفته  بکار  شیوه های  هستند. 
از  بعد  مقطع  در  استراتژیک  خشونت پرهیز 
مبارزه، یعنی در مرحله ی گذار، نیز به کار 
می آید- شیوه هایی که مربوط به سازماندهی، 
مدیریت و به دست آوردن مهارت های تازه 
نیز  شما  مخالفین  گذشته،  این  از  می شود. 
از آنجا که دارای مهارت هایی مشابه هستند 
اداره  را  دولت  گذار  مرحله ی  در  می توانند 
کنند و دگرگونی هایی را که با مبارزه شما 

به دست آمده از میان بردارند.  

این کتاب به کسانی تقدیم می شود که به 

مبارزه ی خشونت پرهیز استراتژیک باور 

دارند، به ویژه آنانی که حاضرند در این راه از 

وقت و انرژی خود مایه بگذارند و آینده ای 

بهتر را برای خود و زادگاه خود به ارمغان 

بیآورند.

نویسندگان

این درس ها را به خاطر بسپارید.

حتی چریک ها نیز مجبورند کاری کنند 
که قطار سر وقت بیاید! 

مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز  مقدمه ای بر مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز 
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سرشت، قالب  ها و سرچشمه های قدرت سیاسی  سرشت، قالب  ها و سرچشمه های قدرت سیاسی 

سرشت، قالب  ها و سرچشمه های قدرت سیاسی 
قدرت سیاسی را معموال به طور غیر مستقیم و از طریق شکل های محسوس آن مانند 
دستگاه دولتی، سیستم سیاسی و رسانه های گروهی می شناسند و به ماهیت آن توجه 
زیادی نمی کنند. درک قدرت سیاسی اقدامی مهم و اساسی در راه آماده سازی پیکار 
خشونت پرهیز به شمار می رود. باید دانست که قدرت سیاسی در جامعه می تواند سیال 

باشد و اعضای جامعه ی یکی از سرچشمه های اصلی قدرت محسوب می شوند.

این  )و  فشارهاست  و  تأثیرات  ابزار،  از  مجموعه ای  سیاسی  قدرت 
شامل اقتدار، پاداش و مجازات می شود( که صاحبان قدرت، به ویژه 
به  رسیدن  برای  اوپوزوسیون،  نیروهای  و  سیاستمداران  دولتمردان، 

اهداف خود به کار می گیرند. 
جین شارپ، مبانی سیاسی اقدام خشونت پرهیز

دکتر جین شارپ از قول جامعه شناس معروف آلمانی، مکس وبر، نقل 
و محیط  بر مردم  تأثیر گذاشتن  به  قادر  می کند که صاحبان قدرت 
اجتماعی در کل هستند و این حتی هنگامی که قدرت شان به چالش 
کشیده شده باشد نیز صدق می کند. قدرتی که مبنای آن را هنجارهای 
اجتماعی از قبیل پاداش و مجازات تشکیل دهد اقتدار خوانده می شود. 
برای تأثیر گذار بودن، قدرت باید از دید مردم تحت سلطه مشروع به 

نظررسد. 

»قدرت سیاسی چیست؟« ۵. 

 روشن

خاموش

قدرت، توانایی ایجاد نتایج دلخواه 
است. برتراند راسل

اقتدار ضعیف اقتدار قوی 

. برنده ی جایزه ی نوبل
. معلم

. رییس جمهور در دمکراسی
. مستبد محبوب

قدرت زیاد: 

. بچه
. مردمی که از کمک های دولتی بهرمند می شوند

. رباینده ی هواپیما
. مستبد غیرمحبوب 

قدرت کم:

 

برای دگرگون کردن جامعه باید به لحاظ سیاسی قدرت داشت تا کمر به اجرای اصالحات بست. مبارزه ی 
خشونت پرهیز استراتژیک فقط مربوط به جنگ و جدل بر سر ایده ها نیست: مربوط به دستیابی به قدرت 

سیاسی و متحول کردن عملی جامعه است. 

به  عمدتا  را  سیاسی  قدرت  ما 
دوست  دولت  که  گونه ای  همان 
دارد: یعنی به صورتی یک پارچه!  
باشیم  توهم  این  دچار  تا  چرا؟ 
است  ماندنی  و  محکم  قدرت  که 
رأس  در  که  آدم هایی  جز  به  و 
آن  در  چیزی  هیچ  هستند،  آن 
در  که  آن هایی  نمی شود.  عوض 
خود  مهار  در  را  جامعه  اند  رأس 
دارند. هر آنچه که حاکم تصمیم 
می توان  می شود.  عملی  بگیرد 
رؤسا را عوض کرد )به آن انقالب 
مدل  نمی توان  ولی  می گوییم!( 
هر  کرد:  عوض  را  جامعه  کلی 
کسی که به قدرت برسد جامعه و 

مردم را مهار خواهد کرد. 

قدرت  ماهیت  اما  حقیقت  در 
چیز دیگری ست. در هر جامعه ای 
عوض  سرعت  به  می تواند  قدرت 
شکننده  می تواند  قدرت  شود. 
باشد یا باز-توزیع شود- به ویژه در 
جوامع غیردمکراتیک و استبدادی. 
در تحلیل نهایی قدرت در دست 
از  متشکل  مردم-  و  است  مردم 
افرادی که هر کدام منبع قدرتی 
از  پیروی  از  می توانند  کوچکند، 
باز  قدرت سر  دستورات صاحبان 

زنند. 

اشاره

خدا منشأ قدرت سیاسی نیست: 
مردم هستند! 

3.

چگونه به قدرت سیاسی نگاه می کنیم؟ ۶. 

۲۶۲۷



۱. بررسی یک نمونه: سرایدار 

پس از حمالت تروریستی یازده سپتامبر، رهبران آمریکا 
پرزیدنت  شدند.  استراتژیک  تصمیماتی  گرفتن  به  ناچار 
و  بود  واشنگتن  به  بازگشت  راه  بوش در هواپیمایش در 
سایر رهبران کشور در یک پایگاه زیر زمینی در نزدیکی 

واشنگتن مشغول بحث و تبادل نظر بودند. 
همه با جهره هایی جدی مشغول گرفتن تصمیماتی بودند 

که می رفت تا تأثیراتی عمیق بر وضع جهان بگذارد...
حاال تصور کنید که در این وضعیت سیستم تهویه در این 
پایگاه زیرزمینی از کار بیافتد. همه می دانند که در هوای 
تشکیل  سپتامبر  اوایل  در  واشنگتن  شرجی  و  کرده  دم 
هیچ جلسه ای بدون کولر و سیستم تهویه ی مطبوع ممکن 
نیست. حاال در این شرایط باز تصور کنید که تنها کسی 
است یک سرایدار  تهویه  اندازی سیستم  راه  به  قادر  که 

میان سال، کم سواد، فقیر و بسیار عصبی باشد... 
این فرد هم می تواند سیستم را تعمیر کند و هم می تواند 

از تعمیر آن سرباز بزند.
در یک چنین شرایطی قدرتمندترین فرد در دنیا چه کسی 
خواهد بود؟ بی تردید اگر موقعیت اضطراری نبود هر کس 
دیگری نیز می توانست سیستم را تعمیر کند. این مثال به 
ما نشان می دهد که هر چه تعداد افراد ناموافق و ناراضی 
از قدرت سیاسی  برای استفاده  آنان  توانایی  بیشتر شود 
نیز بیشتر می شود. تأتیر تصمیمات مشترکی که این افراد 
به  فردی شان  اخالقی  تأثیر عملکرد  از  ناراضی می گیرند 

مراتب بیشتر خواهد بود. 

اشاره

کسانی که منابع قدرت را در 
اختیار دارند از توانایی اعمال آن 

نیز برخوردارند!                             

۲. نیروی انسانی

۳. مهارت و دانش

۴. منابع مادی

۵. مجازات

۶. عوامل بغرنج

1. اقتدار 

جین شارپ معتقد است که سرچشمه های اصلی قدرت سیاسی در جامعه که تصمیم گیرندگان، نهادها، 
سازمان ها و نهضت های مختلف به آن وابسته اند، شامل این عناصر می شود: 

 منشأ اصلی قدرت سیاسی چیست؟  ۷. 

توانایی فرمان دادن و مردم را واداشتن که به آن عمل کنند. این توانایی 
به تدریج و با شکیبایی به دست می آید و به سادگی در اثر عمل نکردن 

به وعده ها از دست می رود.

این توانایی، که عملکرد سازمان به آن وابسته است، به تعداد افرادی 
بستگی دارد که برای سازمان کار می کنند.

افزایش  را  آنان  بازدهی  می کنند  کار  سازمان  برای  که  افرادی  تعلیم 
می دهد. 

قدرت  افزایش  به  می تواند  که  دارایی  و  پول  مثابه ی  به  شده  تعریف 
کمک کند. این منابع شامل تدارکات، امکانات چاپ، دفتر کار، سخت 

افزار، و کنترل منابع کمیاب می شود.

به  بتواند  که  سازمانی  است.  قدرت  اصلی  ارکان  از  مجازات  از  ترس 
طور موثر متخلفین را مجازات کند از قدرت برخوردار است. اگر مردم 
هم  بیشتر  قدرت  این  کنند  ارزیابی  مشروع  را  شده  انجام  مجازات 
می شود. این وجه از قدرت در پیکار خشونت پرهیز به توانایی سازمان 
در افشا کردن نقض حقوق فردی و مدنی شهروندان به وسیله ی رژیم 
قابل قبول، بی وقفه و  به گونه ای  باید  افشاگری  این  مربوط می شود. 

عمومی انجام گیرد. 

روانشناسانه،  عوامل  مسؤلیت(.  احساس  و  برخورد  طرز  )عادت ها، 
فرهنگی، مذهبی و گاه حتی ایدئولوژیک می توانند در وادار کردن مردم 
درنتیجه ی  عوامل  این  باشند.  مؤثر  رژیم  از  تبعیت  و  فرمانبرداری  به 
تلفیقی از فرهنگ و مذهب و عرف )مانند سنت احترام گذاری به افراد 

اونیفورم پوش و پیروی از نهاد های مذهبی( به وجود آمده است.

سرشت، قالب  ها و سرچشمه های قدرت سیاسی  سرشت، قالب  ها و سرچشمه های قدرت سیاسی  ۲۸۲9



در حالی که با استفاده از مطالبی که در این بخش آموختید به تجزیه و تحلیل جامعه ی خود مشغولید به 
این نیز بیاندیشید که چه چیزی در جامعه به حضور قدرت اشاره می کند.   

پرسش هایی که می توانید از خود بپرسید: 

۱. نظر مردم راجع به قدرت چیست؟ 
۲. آیا معتقدند که قدرت می تواند دست به دست شود؟ 

۳. میان منابع گوناگون قدرت چه منابعی در جامعه ی شما از همه 
شفاف تر عمل می کنند؟ 

۴. آیا برای جنبشی که شما به آن وابسته اید منبع قدرتی وجود 
دارد؟ 

۵. قدرت حاکمه در کشور شما از چه ماهیتی برخوردار است؟

?

مهم:

آوازه: 
کسانی که به نظر قدرتمند 

می رسند، دارای قدرت اند.  
این به اقتدار  مربوط می شود 

)رجوع کنید به بخش
 »قدرت سیاسی چیست؟«(

نفوذ:
صاحبان قدرت این توانایی را 
دارند که نظرات ما را در مورد 

مسایل مهم عوض کنند 
حتی اگر این کار برایشان 

خرج مادی و روانی زیادی در 
بر داشته باشد. 

تصمیم گیری:
کسانی که تصمیمات مهم 

سیاسی و اقتصادی می گیرند 
به عنوان صاحبان قدرت 

شناخته می شوند.

این سه شاخص قدرت معموال درهم می آمیزند، ولی می توان از آن ها به طور جداگانه نیز برای تجزیه و 
تحلیل استفاده کرد. 

)برگرفته از کتاب »تجزیه و تحلیل سیاسی مدرن« نوشته ی رابرت دهل(

سرشت، قالب  ها و سرچشمه های قدرت سیاسی  سرشت، قالب  ها و سرچشمه های قدرت سیاسی  ۳۰۳1



3
ارکان پشتیبانی 

چگونه  قدرت خود را نشان می دهد؟  



ارکان پشتیبانی: چگونه قدرت خود را نشان می دهد؟  
"حاکمان به تنهایی قادر به جمع آوری مالیات، اجرای قوانین استبدادی، نظم بخشیدن به 
امور، تنظیم بودجه، نظارت بر حمل و نقل، مدیریت بندرگاه ها، چاپ پول، تعمیر جاده ها، 
و  پلیس  و  امنیتی  نیرو های  تعلیم  آهن، ساخت موشک،  بازار، ذوب  نیاز  مورد  مواد  تأمین 
ارتش، چاپ تمبر و حتی دوشیدن گاو نیز نیستند! این مردمند که چنین خدماتی را از طریق 
سازمان ها و مؤسسات مختلف در اختیار حاکمان قرار می دهند. اگر مردم از این کار سر باز 

زنند حاکمان قادر به ادامه ی حکومت نخواهند بود."
جین شارپ »مبانی مبارزه ی مسالمت آمیز«

از طریق  قدرت در جامعه عمدتا 
را  خود  مؤسسات  و  سازمان ها 
به  مردم،  بیشتر  می دهد.  نشان 
قدرت  کارگیری  به  از  تنهایی، 
همین  اما  و  عاجزند  سیاسی 
و  سازمان ها  گردانندگان  مردم 
از  قدرت  که  هستند  مؤسساتی 
و  می شود  اعمال  آن ها  طریق 
ارایه ی خدمات الزم به  از  قادرند 
کنند.  خودداری  مؤسسات  این 
سازنده ی  که  را  مؤسسات  این 
پشتیبانی  ارکان  قدرتند  ساختار 
از  از حمایت  اگر مردم  می نامیم. 
باز زنند دولت  این مؤسسات سر 

سقوط می کند.

اشاره

هدف اولیه ی پیکار خشونت پرهیز قانع 
کردن مردم به خودداری از حمایت از 

ارکان پشتیبانی است.

ارکان پشتیبانی: چگونه قدرت خود را نشان می دهد؟ ارکان پشتیبانی: چگونه قدرت خود را نشان می دهد؟

چگونه قدرت خود را در جامعه نشان می دهد؟ ۸.

. پلیس، ارتش، و سایر قوه های قهریه
. قوه ی قضاییه، کمیسیون های انتخاباتی، و نخبگان پیشه های مختلف

. بخش خدمات اجتماعی و متخصصان و کارشناسان فنی
. سیستم آموزشی و سازمان هایی که مسئول تولید و نظارت بر دانش هستند

. نهادهای مذهبی و مؤسسات سنتی آبرومند 
. رسانه ها و افرادی که اشکال و شیوه ی خبررسانی به مردم را تعیین و تنظیم می کنند

.جامعه ی کسبه و بازرگانان و افرادی که بخش های اقتصادی و مالی را می گردانند 
 

به  بتواند  بعدی که  استراتژی چند  این رکن ها و طرح یک  اندکی دارد. شناخت  اصلی  ارکان  هر دولتی 
تضعیف آن ها منجر شود عاملی است که موفقیت یا شکست جنبش های خشونت پرهیز را تعیین می کند.

 

 فرمانبرداری و تن دادن مردم به دستورات عاملی است که موجب می شود ارکان قدرت به کار خود ادامه 
دهند و این شامل ارکان قدرت در کشور هایی نیز می شود که اقتصاد آن ها تک محصولی یا تک منبعی 
است. بنابراین خودداری مردم از عمل به دستورات و در نتیجه مختل کردن سازوکار قدرت مهمترین اقدام 

در راه تضعیف یک سیستم سیاسی است. 

چگونه قدرت عمل می کند؟  9.

پلیس و
 ارتش

بوروکراسی سیستم 
آموزشی 

مذهب 
نهادینه شده 

رسانه ها مراکز کسب و 
تجارت  

دیکتاتور
سرلشگران 

سرهنگان 

سرگردان  
گروهبانان   

سربازان 

۳۴۳۵



از خود بپرسید: 

۱. ارکان پشتیبانی از رژیم در کشور شما کدام است؟
۲. چه ارکانی در جامعه از اهمیت برخوردارند؟

۳. دلیل یا دالیل وظیفه شناسی مردم در مؤسسات و 
سازمان ها چیست؟ 

۴. چطور می توان با مردم ارتباط برقرار کرد؟ 
۵. دالیل اصلی اطاعت مردم از دولت چیست؟ 

?

 
رژه ی نظامی در هند در 

سال 19۳۰. نمونه ای 
کالسیک از به رخ کشیدن 

اطاعت به وسیله ی رژیم 
استعماری انگلیس با هدف 
مطیع کردن هر چه بیشتر 

مردم. 

ارکان پشتیبانی: چگونه قدرت خود را نشان می دهد؟ ارکان پشتیبانی: چگونه قدرت خود را نشان می دهد؟

چرا با اطاعت به مثابه ی »ستون 
برخورد  سیاسی«  قدرت  فقرات 
واضح  اش  دلیل  می شود؟ 
نکنند  اطاعت  مردم  اگر  است: 
گیرندگان  تصمیم  و  قانونگذاران 
قادر به اجرای قوانین و تصمیمات 
استراتژی  بود.  نخواهند  خود 
پایه ی  بر  خشونت پرهیز  جنبش 

این درک استوار است. 

مبارزه ی  شیوه های  و  کار  طرز 
جریان  در  که  خشونت پرهیز 
بسته  کار  به  سیاسی  پیکار های 
می شود هدفی به جز قانع کردن 
از  حمایت  از  خودداری  به  مردم 

مخالفین )یعنی دولت( ندارد.

اشاره

اطاعت مهمترین مقوله در بحث 
از قدرت سیاسی است!

اطاعت از مفاهیم مهم در مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز است. اطاعت مردم از دستورات دالیل چندی 
می تواند داشته باشد. با درک این دالیل ما قادر خواهیم بود که که مردم را به عدم اطاعت از دستورات 
غیرعادالنه فرا خوانیم. درک این دالیل همچنین ما را قادر می سازد که به گونه ای منطقی نظریه ی »اطاعت 

امری طبیعی است« را رد کنیم. 
انسان ها با ژنی به اسم »اطاعت« به دنیا نمی آیند! اطاعت انسان ها به دلیل زیست در جامعه و ضرورت 
قبول داوطلبانه ی قوانین و قواعد خاصی برای پیشبرد کار جامعه است. ولی وقتی که قبول داوطلبانه تبدیل 
به اطاعت اجباری شد و دولت با استفاده از تهدید و تنبیه آن را مطالبه کرد، پای اطاعت در پوست گردو 

می رود و تبدیل به عملی نااستوار می شود. 

چرا مردم اطاعت می کنند؟  1۰.

۳۶۳۷



غاز
. آ

اا  

نشان  برای  آن  شیوه های  و  سیاسی  قدرت  سرشت  درک  با 
یعنی همان ها  از طریق سازمان هایش،  دادن خود در جامعه 
که ارکان پشتیبانی نامیدیم، و با درک اینکه اطاعت مهمترین 
از  می توانیم  اکنون  است  سیاسی  قدرت  از  بحث  در  مقوله 
اولین  و  برسیم  آن  عمل  به  خشونت پرهیز  مبارزه ی  تئوری 

قدم های عملی را برداریم. 

مبانی  به  کردن  عمل  از جمله  مهمی،  و  عمل جدی  هر  در 
ارزیابی  به  مربوط  مسایل  مهمترین  خشونت پرهیز،  مبارزه ی 
و برنامه ریزی می شود. برنامه ریزی برای پیشبرد کار، از جمله 
برنامه ریزی  بدون  دارد.  اهمیت حیاتی  پیکار،  انداخت  راه  به 
درست، بنیان مبارزه بر حدس و گمان خواهد بود و موفقیت 
برنامه ریزی  اول  باید  پیکار  در  قدمی  هر  شانس.  به  منوط 
شود، چه این قدم تبیین استراتژی باشد، چه به دست آوردن 
پشتوانه ی مالی، چه متشکل کردن مردم از پایین و چه رابطه 

گرفتن با رسانه ها. 

یکی از مهمترین مسایل در برنامه ریزی، ارتباط برقرار کردن 
با توده ی مردم است. از این طریق است که می شود نظر آنان 
تشویق  را  آن ها  کرد،  عوض  مختلف  موضوعات  به  راجع  را 
در  و  کنند  دنبال  بگیرند،  را جدی  آدم  فعالیت های  که  کرد 
مفیدی  پیشنهادهای  بخش  این  بپیوندند.  جنبش  به  نهایت 
برای ارتباط گیری با مردم و روابط عمومی به طور کلی ارایه 

می دهد. 

بخش ۴:
 ارزیابی توانایی ها و برنامه ریزی 

پرسش های این بخش:
. چرا باید توانمندی ها را ارزیابی کرد؟

. تحلیل »ق.ض.ف.ت.«ی چیست؟
. چرا به طرح نیاز داریم؟ 

 
موضوعات اساسی شامل این ها می شود: 

. مبارزه ی موفق و ناموفق
. سه مفهوم بنیادی مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز:

 1. تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف
 ۲. برنامه ریزی

 ۳. هرگز روی انگیزه تمرکز نکنید: تمرکز را روی توانایی بگذارید

بخش ۵: 
مهارت های مربوط به برنامه ریزی:

قالب برنامه 

پرسش های این بخش:
. مهمترین موضوعات مبارزه کدامند؟ 

. جه کسی چه می کند؟ چرا و کی و کجا و چگونه؟
. چگونه می توان از قالب برنامه استفاده کرد؟ 

موضوعات اساسی شامل این ها می شود: 
. اهمیت برنامه ریزی و »توضیح 1۰ دقیقه ای«

. الگوی برنامه 
 

چکیده مطالب این بخش: 

آغاز



بخش ۶:
ارتباط گیری با مردم 

بسط پیام  

پرسش های این بخش: 
 

. چگونه ارتباطات را طرح می ریزیم؟
. با چه کسانی می خواهیم ارتباط برقرار کنیم؟

. پیام چیست؟
. چگونه به بسط پیام می پردازیم؟

موضوعات اساسی شامل این ها می شود: 
 

.  ارتباط گیری هدفمند 
. گزینش مخاطبان 

. مفهوم پیام 
 

بخش ۷: 
کاری کنید که دنیا پیام شما را بشنود:

 اقدامات اعتراضی همگانی     

. اعتراض همگانی چیست؟
. چگونه اعتراض همگانی را برنامه ریزی می کنیم؟ 

. چگونه دشمن رادر وضعیت دشواری قرار می دهیم؟ 

مو ضوعات اصلی شامل این ها می شود: 
. برنامه ریزی اعتراض همگانی

. اقداماتی که دشمن را در وضع دشواری قرار می دهد و نحوه ی به کار بستن آن ها 

غاز
. آ

اا  



ارزیابی توانمندی ها
 و برنامه ریزی  
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نمونه: فرق گذاری بین خواست و توانایی  

خواسته ها :  توانایی ها:

من فقط برای رفتن به مک دونالد پول کافی دارم من می خواهم برای شام به  یک رستوران گران قیمت بروم

من فقط سی چهل نفر هوادار دارم من می خواهم یک تظاهرات بزرگ به راه بیاندازم

دولت در مورد رهبران اپوزوسیون و محل اختفای آنان 
اطالع چندانی در دست ندارد

دولت قصد دارد همه ی رهبران اپوزوسیون را دستگیر کند

فرض کنید که مغازه داری بخواهد تصمیم بگیرد که چه جنسی فروش دارد و چه جنسی نه. این مغازه دار   
باید دست کم به دو چیز فکر کند: اول اینکه مردم خریدار چه اجناسی هستند و دوم اینکه او خود به چه 
قیمتی می تواند این اجناس را تهیه کند. به همین ترتیب، ما باید هم به این فکر کنیم که آیا مردم واقعا 
خواستار مشارکت در اعتراضی همگانی هستند یا نه و پس از آن باید به این بیاندیشیم که برای سازمان 
دادن این اعتراض به چه منابعی نیاز داریم. به ارزیابی توانمندی های خود و نیروهای مخالف در عرصه ی 

»عرضه و تقاضا« برای اعتراض همگانی بپردازید. )برگرفته از »شیوه های مؤثر اندیشه« به قلم پل هین(

مخالف در عرصه ی »عرضه و تقاضا« برای اعتراض  همگانی بپردازید. )برگرفته از »شیوه های مؤثر اندیشه« به قلم پل هین(

برای تخمین میزان تقاضا به منظور اعتراض 
خشونت پرهیز از این عوامل کمک بگیرید: 

. سود شخصی برای هر فرد شرکت کننده: وقتی که 
سود شخصی کم به نظر برسد مردم عالقه ی چندانی 
به شرکت در مبارزه نشان نمی دهند، حتی اگر که 
سود این کار برای جامعه بسیار زیاد باشد )به این 

مطلب باز هم خواهیم پرداخت( 

جز  به  که  کنند  فکر  مردم  اگر  موجود:  شق های   .
نیز  دیگری  حل های  راه  خشونت پرهیز  مبارزه ی 
وجود دارد چندان عالقه ای به شرکت در مبارزه ی 

خشونت پرهیز نشان نخواهند داد. 

 برای نخمین توانمندی خود در به راه اندازی 
اقدامات خشونت پرهیز از عوامل زیر کمک 

بگیرید: 

. هزینه ی سازماندهی با بیشتر شدن شرکت کنندکان 
بیشتر می شود

. پوشش جغرافیایی: حتی اگر شمار فعاالن زیاد باشد، 
تمرکز در یک منطقه ی شهر واحد می تواند توانایی شما 
پیکار های  سازماندهی  مثل  اقدامات،  برخی  انجام  به 

ملی را کاهش دهد. 

صرف  که  وقتی  شامل  می کنید  استفاده  که  منابعی   .
مادی  منابع  و  انسانی  نیروی  و  می کنید  سازماندهی 
موضوع  این  به  باز   11 تا   9 بخش های  )در  می شود 

خواهیم پرداخت(

ارزیابی توانمندی ها و برنامه ریزی ارزیابی توانمندی ها و برنامه ریزی

ارزیابی توانمندی ها و برنامه ریزی
برنامه ریزی اولین گام اساسی در راه پیشبرد مبارزه ی خشونت پرهیز است و اولین گام در 
راه جامه ی عمل پوشاندن به برنامه ارزیابی توانمندی های خود و مخالفان و سپس به وجود 

آوردن پیکاری بر اساس آن ارزیابی است. 
»اگر خود و دشمن خود را بشناسید قادر به پیش بینی نتیجه ی هر جنگی خواهید بود«. 
سان تسو، »هنر جنگ« 

سان تسو، استراتژیست معروف 
چین باستان 

از شروع  قبل  می سنجیم  را  آب  دمای  اول  شنا  از  قبل  که  همانطور 
موجود  واقعیت های  سنجش  به  اول  هم  خشونت پرهیز  مبارزه ی 
می پردازیم. حوزه ی بررسی و سنجش توانمندی ها حوزه ای است که 
می شوند.  اشتباه  و  غفلت  دچار  آن  در  معموال  مبارزه  به  واردان  تازه 
دست کم گرفتن نیروهای مخالف یا بهای بیش اندازه دادن به نیرو های 
خود ما را از برخورد واقع بینانه با شرایط موجود باز می دارد و دستیابی 
راه  این  در  قدم ها  مهمترین  از  یکی  می کند.  غیرممکن  را  هدف  به 

تفاوت قایل شدن میان خواست و توانایی است.  

اشاره

تأکید را برخواست نگذارید: بر 
توانایی بگذارید! 

چرا باید به ارزیابی توانمندی ها پرداخت؟ 11.
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برنامه ریزی بهترین راه برای سازمان دادن اقدامات 
کتاب  این  دوم  بخش  است.  پیکار ها  مانند  عمده 
این  به  خشونت پرهیز،  پیکار   اداره ی  عنوان  تحت 
مهم می پردازد و نشان می دهد که بدون برنامه ریزی 
صحیح کار پیکار  شما بر پایه حدس و گمان خواهد 
بود و موفقیت اش منوط به شانس. همه ی جنبه های 
تعیین  جنبه  این  چه  شود،  طرح ریزی  باید  پیکار  
استراتژی باشد چه تأمین هزینه ها چه بسیج مردمی 
و چه پوشش رسانه ای. به همین دلیل برنامه ریزی 
چند سطحی برای موفقیت جنبش خشونت پرهیز از 

ضرورت برخوردار است. 

نمونه ی مشخص: اوتپور. 
صربستان. ۲۰۰۲. برنامه ریزی از اواخر 
سال 1999 به این سو بهتر شده است. 

پس از بمباران صربستان و مونته نگرو به 
وسیله ی نیروهای ناتو در بهار سال 1999، 
را  قدرت  که  کرد  تالش  میلوسویچ  رژیم 
خود  مخالفان  همه ی  به  و  کند  یکپارچه 
از  بسیاری  زد.  مزدوری  و  خیانت  انگ 
بر سر یک  نتوانستند  احزاب اصالح طلب 
توافق  به  مشخص  و  منسجم  پالتفورم 
برسند و همین زمینه را برای شکل گیری 
به  و  کرد  آماده  حزبی  غیر  جنبش  یک 
کند.  بسیج  را  توده ها  که  داد  امکان  آن 
اوتپور در سال ۲۰۰۰ نقش  این میان  در 
مهمی بازی کرد. ولی این کار تنها به دلیل 
 1999 سال  پاییز  دقیق  برنامه ریزی های 
مهمترین  شرح  به  زیر  جدول  شد.  عملی 
اوتپور  در  تاکتیک  و  استراتژی  مؤلفه های 
فعالیت،  از  سطحی  هر  برای  می پردازد: 
تاکتیک های  تا  گرفته  کالن  از استراتژی 

مشخص طرحی ریخته شد. 

موفقیت یعنی شکست خوردن ولی از دست ندادن 
شور و اشتیاق. 

وینستون چرچیل

ارزیابی توانمندی ها و برنامه ریزی ارزیابی توانمندی ها و برنامه ریزی

.1۳

با ارزیابی درست توانمندی ها، که 
در واقع تحلیل درست خوبی ها و 
بدی های دست زدن به  یک اقدام 
مشخص است، می توان به مرحله ی 
بعدی رسید. تحلیل »قضفتی« در 
یک  ارزیابی  برای  وسیله ای  واقع 
در  که  است  محیطی  و  سازمان 
تحلیل  این  می کند.  فعالیت  آن 
برنامه ریزی  راه  در  گام  اولین 
سازمان  به  و  می شود  محسوب 
بر  تمرکز  به  که  می کند  کمک 
»قضفت«  بپردازد.  اصلی  مسایل 
و  فرصت  ضعف،  قوت،  مخفف 
تهدید است. قوت و ضعف عوامل 
تهدید  و  فرصت  هستند،  درونی 
تحلیل  اهمیت  بیرونی.  عوامل 
این است که  به ویژه در  قضفتی 
کمک می کند فرصت های موجود 
را شناسایی کنید. از این گذشته 
با درک نقاط ضعف می توانید به از 
بپردازید  تهدید هایی  بردن  میان 
معرض  در  را  شما  سازمان  که 

خطر قرار می دهد. 

نقاط قوت
. چه برتری هایی دارید؟ 

. از عهده انجام چه کارهایی به 
خوبی بر می آیید؟

. امکان دسترسی به چه منابع 
دیگری را دارید؟ 

. دیگران نقاط قوت شما را در 
چه چیزهایی می دانند؟

نقاط ضعف
. چه چیزهایی را می توانید بهبود 

ببخشید؟
. از عهده انجام چه کارهایی به 

خوبی بر نمی آیید؟
. از انجام چه کارهایی باید 

خودداری کنید؟

فرصت ها
. فرصت های مناسبی که در 

اختیار دارید کدامند؟
. به چه روندهای جالبی آگاهی 

دارید؟ 
. آیا متحدین بالقوه ای در دور و 

بر خود سراغ دارید؟

تهدیدها 
. چه موانعی بر سر راهتان قرار 

دارد؟
. نیروی مخالف شما به چه کاری 

مشغول است؟
. آیا هیچ یک از ضعف هایتان 

می تواند به طور جدی آینده ی 
جنبش را به خطر بیاندازد؟

تحلیل  از  درست  استفاده ی  برای 
ق.ض.ف.ت پنج اصل وجود دارد:

ضعف  و  قوت  نقاط  مورد  در   .1
سازمان تان واقع بین باشید. 

باید  می کنید  که  تحلیلی  هر   .۲
بین موقعیت امروزی سازمان و 
موقعیت فردایی آن تفاوت قایل 

شود. 
عمل  و  فکر  مشخص  طور  به   .۳

کنید.
را  تحلیل تان  مبنای  همیشه   .۴
عملکرد نیروی مخالف بگذارید 
و سنجه را این که آیا عمل شما 
در مرحله ای فروتر یا فراتر قرار 

دارد. 
۵. تحلیل قضفتی باید ساده و کوتاه 
از  از بررسی موضوع  بعد  باشد. 
را  تحلیل  گوناگون  زاویه های 
جمعبندی  و  خالصه  دقت  به 

کنید. 
 

با احتیاط ارزیابی کرده و به طور 
استراتژیک عمل نمایید. منابع 

موجود، هم برای شما و هم برای 
مخالفان تان محدود است. 

مهم  

چرا نیازمند برنامه ریزی هستیم؟  مراد از تحلیل ق.ض.ف.ت. چیست؟  1۲.
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به  رسیدن  تا  را  جنبش  فعالیت   .
مرحله ی انتخابات ادامه دهید

. پیکاری سه بعدی را بر له نیروهای 
مخالف  نیروهای  علیه  و  اپوزیسیون 
سازمان داده و مردم را به رأی دادن 

تشویق کنید
. برای مقابله با تقلب های انتخاباتی از 
طریق اعتصاب عمومی آماده شده و 
خود را برای به دست گرفتن قدرت 
با کمک متحدین اصلی آماده کنید

چگونه می توان
 در مبارزه پیروز

 شد؟ 

.1 
 استراتژی

کالن

. جوانان را بسیج کنید، به عضوگیری 
و  سازمان ها  با  و  بپردازید  انبوه 
نیروهای  و  غیردولتی  تشکیالت 

اپوزوسیون متحد شوید
. برای ارتباط گیری و بسط پیام خود 

از نماد استفاده کنید
حفظ  را  خود  تهاجمی  موقعیت   .

کنید 

مهمترین عرصه ها
 را برای مبارزه

 برگزینید

۲.
 استراتژی

ولی  هزینه  کم  همگانی  اعتراضات   .
اعتصابات  خیابانی،  تئاتر  مؤثر، 

دانشجویی
به  که  رسمی  رسانه های  بایکوت   .
قرار  استفاده  مورد  دولت  وسیله ی 

می گیرد

در عرصه هایی به 
مبارزه

 بپردازید که امکان 
برنده شدن دارید

۳. 
تاکتیک

اداره کردن یک پیکار مثل اداره کردن کسب و کار است. برای موفق شدن باید به دو سئوال پاسخ داد: اول، 
»قصد کجاست؟« و دوم، »چگونه می توان به مقصد رسید؟« نگرش شما به پرسش اول و استراتژی شما 
به پرسش دوم پاسخ می دهد. در جریان کمپین سر شما آنقدر شلوغ خواهد شد که فرصتی برای ترسیم 
خطوط استراتژیک یا حتی تاکتیکی مبارزه نخواهید داشت. این کار را باید از قبل کرده باشید. البته چون 
پیکار ها همیشه دچار تغییر و تحول می شوند طرحی که از قبل ریخته اید باید انعطاف پذیر باشد. با این 

وجود این طرح، شالوده ی کار و نقشه اصلی را می سازد. 

   هرگز     همیشه    

. تحلیل های واقع بینانه ارایه دهید
. بنا را بر توانایی و نه خواست بگذارید

. کاری کنید که حامیان تان از نقشه هایی که 
می کشید حمایت کنند

. در مورد اهداف تان بحث کنید و تصمیم بگیرید
. در مورد برنامه هایی که شما را برای رسیدن به 

هدف یاری می کنند به اتخاذ تصمیم بپردازید
. انعطاف پذیر و تطبیق پذیر باشید

. از فرصت ها استفاده کنید
. از خطاها بیاموزید

. مخالفین را دست کم نگیرید
. در مورد توانایی های خود غلو نکنید

. تصور نکنید که منابع تان نامحدود است 

کجا؟         

جدول زیر به شرح مهمترین مؤلفه های استراتژی و تاکتیک در اوتپور می پردازد؛ برای هر سطحی از 
فعالیت، از  استراتژی کالن گرفته تا تاکتیک های مشخص طرحی ریخته شد.

ارزیابی توانمندی ها و برنامه ریزی ارزیابی توانمندی ها و برنامه ریزی

چطور؟
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مهارت های مربوط به برنامه ریزی

قالب برنامه



مهارت های مربوط به برنامه ریزی: قالب برنامه  مهارت های مربوط به برنامه ریزی: قالب برنامه 

مهارت های مربوط به برنامه ریزی: قالب برنامه                 
                 

از آنجا که برنامه ریزی اولین و مهمترین تاکتیک در راه انجام کار است، پیکار شما، یا هر فعالیت 
دیگری که می کنید، به دانستن یک سری دستورالعمل، هم در زمینه های استراتژیک و هم تاکتیکی، 
نیاز دارد. در تجارت می گویند » اگر می خواهید کاالیتان را بفروشید باید بتوانید خریدار را در ظرف 
تنها 1۰ دقیقه قانع کنید که به نفع اوست آن را بخرد«. این در مورد جنبش خشونت پرهیز نیز صدق 
می کند. چنین جنبشی باید برنامه ها و اسناد مربوط به فعالیت خود را به شکلی موجز و روشن تهیه 

کرده و آن ها را در قالبی استاندارد بریزد. 

. شرایطی که در آن اقدام اعتراضی انجام می شود چیست؟
. چه می خواهید بکنید؟ )برنامه چیست؟( 

. شرط موفقیت چیست؟ )ایده ی عمل(
. چه کارهای باید انجام شود و چه کسانی چه وظایفی بر عهده خواهند داشت؟ 

. چه اطالعاتی در رابطه با پشتیبانی و ارتباطات اهمیت دارد؟
. نیروهای مخالف به چه اقداماتی برای بازداری شما دست خواهند زد؟

پاسخ ها باید با وضوح و ایجاز نوشته شود و از زبانی ساده بهره بگیرد. 

از  سطحی  هر  در  برنامه  قالب 
از  می توان  و  دارد  کاربرد  پیکار 
کوچک  اقدامات  برای  هم  آن 
استفاده  بزرگ  پیکار های  هم  و 
مهمترین  به  برنامه  قالب  کرد. 
ممکن  خواننده  که  پرسش هایی 
است در ذهن داشته باشد، پاسخ 

می دهد.

»هیچ کاالیی را نمی توان فروخت مگر 
اینکه بتوان خریدار را در ظرف تنها 

1۰ دقیقه قانع کرد که به نفع اوست 
آن را بخرد.«

پرسش های اصلی مربوط به مبارزه کدامند؟  1۴.

به  توجه  موفق  برنامه ریزی  کلید  است.  آن ها  خوب  سازماندهی  موفق،  جنبش های  همه ی  ویژگی  یک 
جزییات است. در ارتباط با هر عملی باید به این پرسش ها پاسخ داده شود: »چه کسی چه می کند؟ کی، 

چگونه، کجا و چرا؟«.

استفاده از یک قالب واضح به دو شکل به فعالین جنبش کمک می کند:
1. برنامه ای که با وضوح نوشته شده باشد در همان خوانش اول فهمیده می شود. 

۲. با استفاده از »جزوه ی قالب برنامه« فعاالن راحت تر می توانند به پخش پیام جنبش در میان مردم محلی 
بپردازند.  

یکی دیگر از خوبی های داشتن برنامه این است که کمک می کند که سازمان را از درون منسجم نگاه داریم، 
توانمندی هایمان را آشکار کنیم و در صورت لزوم به تعدیل یا تغییر سیستم کاری بپردازیم.  

قلب برنامه باید پنج بخش داشته باشد و هر بخش 
به جز  باشد.  نوشته شده  ایجاز  با  و  به وضوح  باید 
هر  می پردازند  پیکار  کل  تشریح  به  که  متن هایی 
بخشی باید در حدود یک پاراگراف باشد و کل متن 

از دو صفحه تجاوز نکند. 

نمونه ی قالب برنامه در زیر آمده است: 

 چه کسی چه می کند؟ ِکی، چگونه، کجا و چرا؟1۵.

چگونه از قالب برنامه استفاده کنیم؟  1۶.
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 پاراگراف مربوط به قالب برنامه     مضمون: 

فعالت های  نیروهای مخالف خود و همچنین  فعالیت های 
خود را در چارچوب اقدامی که طرح ریزی شده و قرار است 

انجام شود شرح دهید
I. موقعیت

به طور واضح و موجز توضیح دهید:
. چرا این اقدام مهم است )مثال: برای اعتراض به سانسور 

رسانه های گروهی(
طریق  از  )مثال:  شد  خواهد  عملی  اقدام  این  چگونه   .

تظاهرات خیابانی(
. کی و کجا )مثال: ظهر جمعه در مقابل تلویزیون دولتی(

. چه کسی چه خواهد کرد )مثال: دانشجویان به خواندن 
اخبلر سانسور نشده در مقابل دوربین خواهند پرداخت(

II. شرح مأموریت

 توضیح دهید که کی و چگونه پیکار خشونت پرهیز دست 
به اقدام اعتراضی خواهد زد. همه ی مراحل عمل را تشریح 

کنید. 
. اگر هدف شما به راه اندازی یک پیکار است، این بخش به 
توضیح مراحل مربوطه می پردازد. این مراحل شامل آماده 
سازی و اهداف میانی خواهد بود. مراحل مختلف یک پیکار 

می تواند زمانی یا مکانی باشد. 

 III. انجام کار

موجود  تدارکاتی  و  اداری  پشتیبانی  که چه  کنید  روشن 
است و چگونه می توان آن ها را به دست آورد. 

. نیازمندی های مادی و انسانی را فهرست کنید)ِکی و چه 
کسی( . به عنوان نمونه ممکن است کمک مالی یا امکاناتی 

از قبیل فیلم ، سخنران و شومن برایتان فراهم باشد.

 IV. اداره و تدارکات

به پرسش های زیر پاسخ دهید: 
گروه های  بین  کردن  برقرار  ارتباط  مسئول  کسی  چه   .
مختلف شرکت کننده در پیکار و/ یا اقدام اعتراضی خواهد 

بود؟ 
. چه پیامی باید منتقل شود؟

. چگونه باید منتقل شود؟
اینترنتی،  نشانی  تلفن،  شماره  می توانید  قسمت  این  در 

نشانی پیک پستی و غیره را نیز بیاورید. 

V. هماهنگی و ارتباطات

نمونه ی قالب برنامه: 

مهارت های مربوط به برنامه ریزی: قالب برنامه  مهارت های مربوط به برنامه ریزی: قالب برنامه 

یک چرخه ی  به صورت  برنامه  قالب  به  توانید  می 
دایره نگاه کنید.

است.  دایره  آغاز  دارید  قرار  آن  در  که  موقعیتی   
رسالت  تعریف  به  بعدی  مرحله ی  در  موقعیت  این 
کار منجر می شود که در بردارنده ی اهداف جنبش 
است. انجام یا اجرای کار به این می پردازد که چگونه 
می شود به این اهداف رسید و این به نوبه ی خود ما 
اداره  به  مربوط  که  بعدی می رساند  مرحله ی  به  را 
کردن و هماهنگی می شود. ارزیابی، دایره را می بندد 
و با وجودی که جزو قالب برنامه محسوب نمی شود، 
موقعیت های مختلف را به هم وصل می کند. با هر 
برنامه ای ما چیزی در مورد سازمان خود و نیروهای 

مخالف می آموزیم. 

اشاره

اصرار داشته باشید که حتما از این قالب 
برای برنامه ریزی و گزارش دادن استفاده 

شود  

اشاره

ابتدا بداهه اندیشی کنید و سپس نتایج 
به دست آمده را در ارتباط با طرحی که 

دارید طبقه بندی نمایید. 

اهداف

فلسفه ی کار

موقعیت        موقعیت     انجام کار   ارزیابی فعالیت ها        

اداره ی کار
 و تدارکات

هماهنگی
 و ارتباطات

۵۴۵۵



 نمونه ی اعالم موضع

انتخابات آزاد و منصفانه به منظور  کمیته ی ترویج 
برپایی یک دولت دمکراتیک به سازماندهی پیکاری 
 ۲۰۰۶ سال  ژوئن  اول  تاریخ  در  خشونت پرهیز 

می پردازد و مردم را فرامی خواند تا: 

پشتیبانی  طلب  اصالح  نیروهای  کاندیداهای  از   .
کرده و در انتخابات پارلمانی به آن ها رأی دهند. 

جلوگیری  انتخابات  در  تقلب  از  تا  کنند  کمک   .
شود.

در  تا  بپردازند  اعتصاب«  ی  »کمیته  برپایی  به   .
صورت تقلب تحریم های خشونت پرهیز علیه رژیم 

اعمال شود.

آماده  دمکراتیک  دولت  یک  برپایی  برای  را  خود   .
کنند.

بررسی نمونه ی عملی: مرحله بندی اجرایی
استفاده از قالب برنامه: پیکار برخیزید و رأی 
گامه  سه  به  می توان  را  )ب.خ.ر.د.(  بدهید 

تقسیم کرد: 
 

عناصر  مقدماتی(:  )گامه ی  اول  گامه ی  در 
وظیفه ی  و  کرده  بسیج  را  سازمان  تعلیمی 
تعلیم کادرهای انتخاباتی پیکار در هر منطقه 

را به عهده ی آنان بگذارید. 

برنامه ی  میانی(:  )گامه ی  دوم  گامه ی  در 
انتخاباتی  ناحیه ی  هر  در  پیکار  تعلیماتی 
اجرا  مجرب  دهندگان  تعلیم  وسیله ی  به 

می شود.

در گامه ی سوم )گامه ی اجرایی(: فعالین تعلیم 
برای شناسایی حوزه ها و رأی  به مردم  دیده 
دادن کمک می کنند، خدمات نظرسنجی ارایه 
می دهند، از جریان برگزاری رای گیری گزارش 
تهیه می کنند و پس از پایان رای گیری نتیجه 

را به اطالع عموم می رسانند. 

اشاره

برنامه ی خود را 
مرحله بندی کنید!            

پیکار ب.خ.ر.د. در اوتپور در جریان مبارزات 
انتخاباتی سال ۲۰۰۰ از سه مرحله تشکیل شده 
شروع  برای  کافی  امکانات  از  برخورداری  بود. 
کار تأثیر بسیار مثبتی بر کل پیکار گذاشت. بر 
خالف سایر احزاب اصالح طلب در صربستان، 
مهارت های  ارتقأ  به  وقفه  بی  اوتپور  کمپین 
داوطلبان پرداخت )برای اطالع بیشتر به بخش 
با سازمان ها و مؤسسات  1۴ مراجعه کنید( و 
غیردولتی در سطح ملی و جهانی ارتباط برقرار 
و  اطالعاتی  پشتیبانی  از  طریق  این  از  کرده، 
آموزشی آنان در زمینه هایی مانند استانده های 
جهانی انتخابات آزاد و منصفانه برخوردار شد. 
پیکاری مشابه اما نه در شرایطی آنچنان دشوار 
و  مردم  بسیج  با  شد  موفق  نیز  اسلواکی  در 
دولت  رای گیری  حوزه های  به  فراخواندنشان 
ساقط  را  مچیر،  والدیمیر  وقت،  وزیر  نخست 

کند. 
در گرجستان )۲۰۰۲( و اوکراین )۲۰۰۵( نیز 
موفقیت های  به  توانستند  ب.خ.ر.د.  پیکار های 

عظیمی دست یابند. 
 

سراسری  بایکوت  به  می خواهید  اگر 
هواداران  ولی  بپردازید  دولتی  رسانه های 
فعال معدودی آن هم تنها در برخی نقاط 
کشور دارید، یا باید برنامه ی خود را تعدیل 
کنید و یا به ریختن طرحی برای عضوگیری 

گسترده در سطح کشور بپردازید. 

فراموش نکنیم

مهارت های مربوط به برنامه ریزی: قالب برنامه   مهارت های مربوط به برنامه ریزی: قالب برنامه  ۵۶۵۷
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 ارتباط هدفمند: بسط پیام
را  المثل قدیمی  این ضرب  اگر  از شمشیر است«.  براتر  انگلیسی می گوید: »قلم  یک ضرب المثل 
می خواستند امروز بسازند به احتمال می گفتند »واژه از ارتش نیز نیرومندتر است«. ارتباط هدفمند 
می تواند مردم را به سمت پیکار شما جلب کند و به تدریج الهام بخش آن ها برای عوض کردن 
جامعه شود. برای مؤثر بودن ارتباط گیری هدفمند باید به چهار عامل دقت کند:  تعیین مخاطب، 

پیام، پیام رسان و باز خورد. 

شما باید خود همان تغییری باشید که می خواهید بدهید. مهاتما گاندی 

تا اینجا آموختیم که قدرت چگونه 
عمل  پشتیبانی  ارکان  طریق  از 
می کند، دریافتیم که چگونه باید 
و  جنبش  توانایی های  ارزیابی  به 
بر  وچگونه  پرداخت  آن  مخالفان 
آن اساس برنامه ریزی کرد )بخش 

۴ و ۵(.                     

ریختن طرحی برای ارتباط رسانی 
یا  پیکار  برای  طرحی  ریختن  به 

اعتراض همگانی شباهت دارد. 
مردم  بسیج  قصدمان  اگر 
است،  استبداد  با  مقابله  برای 
با  باید  را  مردم  با  ارتباط گیری 
انجام  جامع  گونه ای  به  و  دقت 
ارتباط گیری  اهداف  دهیم. 

هدفمند این هاست: 
 

                                       
                            

. عوض کردن نظر مردم در مورد موضوعی خاص

. عوض کردن نحوه ی برخورد مردم با آن موضوع 

چگونه ارتباط رسانی را طرح می ریزیم؟ 1۷.

برای رسیدن به این اهداف باید تعیین کنید که چه کسانی را می خواهید تحت تأثیر قرار دهید )مخاطب(، 
چه می خواهید بگویید )پیام( و چگونه می خواهید بگویید )پیام رسانی(. همچنین باید بدانید که پیام و 
پیام رسانان شما چه واکنشی را در میان مردم برانگیخته اند تا بتوانید در صورت لزوم به تعدیل یا تغییر 

شیوه ی کار بپردازید )بازخورد(.   

هدف  .۱

تجربه نشان داده است که اگر جنبش خشونت پرهیز به ارتباط گیری با چهار دسته مخاطب بپردازد شانس 
موفقیت خود را به میزان زیادی افزایش می دهد. 

پیام                    پیام رسان               ۲.  بازخورد ۳.   .۴

 مخاطبین ما چه کسانی هستند؟  1۸.

می خواهید که این گروه چنین 
کند یا باشد

گروه           اعضا شامل 

. صریح باشد، شوق داشته باشد، آماده ی 
عمل باشد

. در راه رسیدن به اهداف جنبش خطر کند

کسانی که از سازمان شما فعاالنه ی یا غیرفعاالنه 
حمایت می کنند. 

اعضا و هواداران 

. پذیرای پیام شما باشد تا بدین وسیله 
بتوانید به جذب هر چه بیشتر افراد 
بپردازید. این افراد می توانند شامل 

هواداران نیروهای مخالف نیز بشوند. 

طیفی گسترده، از نیروهای اپوزیسیون گرفته تا 
اتحادیه های دانشجویی 

مخاطبین عام تر

. متحد فعالی در یک ائتالف گسترده باشد، 
بتواند بر سر موضوعات گوناگون با سایر 

اعضای ائتالف توافق کند و در ائتالف باقی 
بماند تا سازمان به اهداف استراتژیک خود 

برسد. 

»بقیه ی اپوزیسیون« که شامل گروه های فعالی 
می شود که ارزش هایی مشابه ارزش های شما دارند و 

رویکردشان به مبارزه خشونت پرهیز است. 

متحدین بالقوه

. به تبلیغ و حمایت از اهداف شما بپردازد 
. به تحریم و محدود سازی حوزه ی عمل 
سرکوبگرانه ی نیروهای مخالف بپردازد. 

مؤسسات غیردولتی هوادار حقوق بشر، رسانه های 
خارجی، دولت های دیگر و جامعه ی تجاری 

مخاطبین جهانی

۶۰۶1



و  عالیق  و  عقاید  گروه  هر  که  چرا  دارد  را  خودش  خاص  قوانین  مخاطبین  از  گروه  هر  با  ارتباط گیری 
خواست های خودش را دارد. شما باید از این ویژگی ها برای جذب افراد هر گروه استفاده کنید و در این راه 
به » ارزش« های آنان متوسل شوید. »ارزش ها« ایده های شکل گرفته در اجتماع هستند که تعیین می کنند 

چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. 

موسسه ی دمکراتیک ملی که سازمانی مستقل ولی 
در ارتباط با حزب دمکرات آمریکا است، »پیام« را 
این گونه تعریف کرده است: »پیام« میزان معینی از 
اطالعات درست است که به وسیله ی یک کاندیدا، 
و  وقفه  بی  طور  به  یا جنبش خشونت پرهیز  حزب 
)دیوید  می شود.  تکرار  مردم  کردن  قانع  هدف  با 

گودمن، »بسط پیام«(
باشد،  شناسایی  قابل  واقعیت های  باید  پیام  مبنای 
دست  از  را  خود  اعتبار  پیام  صورت  این  غیر  در 
شما  که  گونه  بدان  واقعیت،  به  شما  پیام  می دهد. 
باشد که  نیاز  اشاره می کند. گاهی شاید  می بینید، 
این واقعیت در ترتیب و ترکیب خاصی عرضه شود 
تا تأثیرات خاصی بر مخاطب بگذارد. به عنوان نمونه 
شاید بخواهید بر اهمیت واقعه ای تأکید کنید و به 
نتیجه ی  به  که  نمایید  تشویق  را  مردم  وسیله  این 
شما  پیام  برسند.  خاص  موضوعی  مورد  در  خاصی 
باید مردم را تشویق به عمل کند یا آنان را وادارد 
که که نسبت به فراخان آتی شما در مورد اقدامی 
باید  مشخص واکنش مثبت نشان دهند. پیام شما 
باشد )به بخش ۵  با فلسفه ی کاری شما  در پیوند 

مراجعه کنید(. 

این چهره ی صربستان است. 
در این پوستر تصویر یکی از مخالفین کتک خورده ی حرکت 
سرکوبگر  چهره ی  عکس  این  می بینیم.  را  اوتپور  اعتراضی 

رژیم مبالسویچ را افشا می کند. صربستان، 2۰۰۰

ارتباط هدفمند: بسط پیام  ارتباط هدفمند: بسط پیام 

پیام چیست؟ 19.

تنها  و  نیست  کافی  خود  خودی  به  واقعیت 
خاصی  زمینه ی  در  که  کارمی آید  به  زمانی 

مورد استفاده قرار بگیرد. 

به  یاد داشته باشید: 

برای درک بهتر مقوله ی بسط پیام بار دیگر به تحلیل قضفتی مراجعه کنید )که بار اول در بخش چهارم به 
آن پرداختیم(. این ارزیابی می تواند شروع خوبی باشد. 

فرصت ها: 
)ما در باره ی آن ها(

نقاط قوت:
)ما در مورد 

خودمان(

استبدادی
ناروا
فاسد

بی رحم

دمکراتیک
راستگو
محبوب
مترقی

نقاط ضعف: 
)آن ها در مورد 

خودشان(

تهدید ها: 
)آنها در مورد ما(

میهن دوست
شکست ناپذیر

مسئول 
پاسدار 

خیانت کار
ضعیف

فریب کار
تروریست

به  پیام مؤثری  به ما کمک می کند که  این جدول 
وجود آوریم و خود را برای مقابله با دستگاه تبلیغاتی 
گسترده تر  جنبش  که  چه  هر  سازیم.  آماده  رژیم 
می شود دستگاه تبلیغاتی رژیم با شدت بیشتری به 
کار می افتد. اگر پیام خود را به مثابه ی یک عکس 
در نظر بگیرید با استفاده از جدول مذکور می توانید 
که قاب درستی برای آن انتخاب کرده و نظراتی را 

که می خواهید، در پیام خود بگنجانید. 
می دهد  نشان  معروف،  شناس  زبان  الکف،  جرج 
می تواند  موضوع  یک  برای  قاب  تعیین  چگونه  که 
شود.  تبدیل  سیاسی  بحث  در  قدرتمندی  ابزار  به 
وقتی که نیروهای مخالف به جنبش شما انگی مانند 
وارد  نشوید.  بحث  وارد  آن ها  با  می زنند  »خیانت« 
شدن در چنین بحثی شما را در موضع دفاعی قرار 
به  و  کنید  عوض  را  بحث  قاب  عوض  در  می دهد. 
تأکید  بودن خودتان  بر میهن دوست  نمونه  عنوان 
کنید، ویژگی هایی را که جامعه ارزش می شمارد به 
خود و جنبش تان نسبت دهید و نیروهای مخالف را 

ناقض آن ها بخوانید. 

نمونه: پیام گیر قضفتی:

جنبش های خشونت پرهیز علیه 
استبداد 

چگونه به بسط پیام می پردازیم؟ ۲۰.
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تازه  پیامی  خلق  گیربه  پیام  نتایج  از  استفاده  با 
بپردازید. 

ارزش  شما  مخاطبین  که  مسایلی  کردن  خالصه   .
زمانی  تنها  اما  است،  مهم  واقعیت  می دانند: 
ارزشمند و تأثیر گذار خواهد بود که با ارزش های 

مردم پیوند داده شود. 

. ربط دادن ارزش ها به وضع موجود: شما پیام تان را 
در واکنش به وضع موجود خلق می کنید، درست 
به همان گونه که اقداماتتان را بر پایه ی رسالتی که 
برای خود برگزیده اید طرح می ریزید. وضع موجود 
می تواند خاص باشد )مانند دستگیری فعاالن( یا 
عام )مانند سانسور رسانه های گروهی(، اما در هر 

حال باید به طور مشخص درک و معنی بشود. 

شکل  قضفتی  ازتحلیل  استفاده  با  را  خود  پیام   .
دهید: اول روشن کنید که موضع نیروهای مخالف 
در ارتباط با موقعیتی که در آن قرار دارید چیست. 
قرار  خود  موضع  مقابل  نقطه ی  در  را  آن  سپس 

دهید. 

در جواب بنویسید  مشکل

نمونه ی پیام برای 
کشاورزان مناطق 

روستایی:

نمونه ی پیام برای 
دانشجویان:

آیا قصد داریم که 
پیام واحدی را به 

مخاطبین مختلفی 
برسانیم؟ 

نمونه: کشاورزان 
مناطق روستایی

نمونه: دانشجویان

پیام برای کشاورزان 
مناطق روستایی:

پیام برای دانشجویان:

آیا باید به 
کشاورزان و 

دانشجویان یک 
بروشور واحد داد یا 

از پیام رسان های 
مختلفی برای هر 

یک استفاده کرد؟ 

نمونه ی نقد عملکرد:  چگونه می توان نظر 
دیگران را راجع 
به پیام دانست؟ 
)واکنش دولت، 
توجه جامعه ی 
جهانی و غیره(

نمونه: راه درست و نادرست استفاده از پیام رسان: 

نابود شو!
پیام خود را واضح نگه دارید. 

این برچسب در پیکار اوتپور به وضوح پیام جنبش 
که  داد  نشان  سادگی  به  و  رساند  جوانان  به  را 
هدف پیکار این است که میلوسویچ و رژیمش از 

میان بروند. 
خودچسب اوتپوری، صربستان، ۲۰۰۰

شبکه ی جهانی اینترنت- ابزاری 
قدرتمند برای ارتباط گیری با مخاطبین 
جهانی و همچنین برخی مخاطبین بومی

تمرین:
پیام، پیام رسان و نقد عملکرد )بازخورد(در در 
ستون سمت راست راه حل درست را تشخیص 
داده و انتخاب کنید. پیام خود را بر پایه ی آن 
طرح بریزید و پیام رسانی را برای انتقال آن به 

گروه های خاصی تعیین کنید.  

ارتباط هدفمند: بسط پیام  ارتباط هدفمند: بسط پیام 

   نادرست       درست    

استفاده از یک پایگاه اینترنتی انگلیسی زبان برای 
مانند  با سازمان های جهانی  برقرار کردن  ارتباط 

دیده بان حقوق بشر و سازمان ملل. 

استفاده از همان پایگاه اینترنتی برای رابطه گرفتن 
با کشاورزان مناطق روستایی که نه زبان انگلیسی 

می دانند و نه می دانند که اینترنت چیست. 
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کاری کنید که جهان پیام شما را بشنود: 

انجام اعتراضات همگانی 



کاری کنید که جهان پیام شما را بشنود
اعتراضات همگانی وسیله ی مؤثری برای جاب نظر مردم به کار و پیام شما است. برگزاری دقیق 
و با برنامه ی چنین اعتراضاتی نیروهای مخالف را به واکنش نسبت به آن وامی دارد و در نتیجه 

موجب می شود که جنبش مرئی تر شده و قدرت بیشتری کسب کند. 

از جمله مهمترین و  اقدامات همگانی  یا  اعتراضات 
بهترین ابزارهایی است که جنبش های خشونت پرهیز 

در اختیار دارند. علت در سه امر نهفته است: 

و  مادی  امکانات  با  را می توان  اعتراضات همگانی   .
نیروی انسانی محدودی سازمان داد

محدود  فضای  در  می توان  را  همگانی  اعتراضات   .
سیاسی و هنگام افزایش فشارهای استبدادی نیز 

سازمان داد
. این گونه اقدامات نظر رسانه های گروهی را به خود 
پیام  قادر می سازد که  را  جلب می کند و جنبش 
خود را در سطح هر چه گسترده تری مطرح کند. 
مناسب  جای  در  عکس  که  یک  نکنیم  فراموش 

می تواند کار هزار واژه را بکند! 
  

اعترضات همگانی را بهتر است با استفاده از »جدول زمانی«  برنامه ریزی کنید. اسم این جدول از وسیله ای که 
معلمان برای آماده سازی دانش آموزان خود برای امتحان های دشوار استفاده می کنند، گرفته شده است. 

. به شرکت کنندگان زمان و مکان برنامه را یادآوری کنید

. اعالمیه ی مطبوعاتی و بیانیه ی همگانی را تنظیم کرده و 
پیام خود را در آن بیاورید

. کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کنید )در صورت ضرورت(

۲۴ ساعت قبل از اقدام همگانی
. برای آخرین بار فهرست برنامه و مواد مورد نیاز را 

مرورکنید

. برای خبرنگاران اعالمیه ای مطبوعاتی بفرستید و از آن ها 
دعوت کنید که در برنامه شرکت کنند 

. به شرکت کنندگان در برنامه وظایفی مشخص محول کنید

 روز برنامه

. شرکت کنندگان را در مرکز پیکار گردآورید و انگیزه آن ها 
را برای شرکت در برنامه تقویت کنید

. اجرای برنامه 

. گزارشی از برنامه تهیه کرده و در پایان برای خبرنگاران 
بفرستید 

بس از برنامه

. با شرکت کنندگان تماس بگیرید و از آن ها تشکر کنید

. از مطبوعات اخبار مربوط به برنامه را قیچی کرده و نگاه 
دارید. 

. موفقیت برنامه را ارزیابی کنید

در جریان برنامه ریزی یک اقدام همگانی باید از خود انعطاف نشان دهید و در نظر داشته باشید که عواملی مانند 
هوا یا واکنش احتمالی مخالفین ممکن است تغییر کند. برنامه ای که ریخته اید باید بی وقفه به روز شود

۱۰ تا ۱۵ روز قبل از اقدام همگانی

. موضوعی را که در ارتباط با فلسفه ی کار جنبش باشد برگزینید 
. اقدامی همگانی را طرح ریخته، برایش اسمی انتخاب کرده و آن 

را به پیام خود ربط دهید. 
. به لحاظ اجرایی زمان و مکانی را انتخاب کنید که به مرئی تر 

شدن هر چه بیشتر اقدام کمک کند
. تقویمی از وقایع درست کنید و آن را در مکانی عمومی و در 

معرض دید مردم نصب نمایید
. بودجه ای تنظیم کنید

. به تهیه جزوه های چاپی بپردازید
. به الزامات قانونی اجرای برنامه توجه کنید

) این بدان معنی نیست که شما هیچوقت دست به اقدامی 
»غیرقانونی« نخواهید زد، اما باید مراقب باشید و در ارتباط با 
اقداماتی که در آن ها احتمال دستگیری هست با برنامه ریزی 

دقیق تری عمل کنید.( 

۳ تا ۷ روز قبل از اقدام همگانی

. با شرکت کنندگان در برنامه مالقات کرده، به آنان 
وظایف شان را توضیح داده و بر سر آن ها به توافق برسید 

. به پخش اعالمیه و سایر مواد تبلیغی بپردازید
. با ذکر جزییات روشن کنید که برنامه چیست و قرار است 

چه اتفاقی بیافتد
. به تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی بپرازید 

۴۸ ساعت قبل از اقدام همگانی
. قدم های قانونی الزم را بردارید ) برای نمونه پلیس را مطلع 

کنید(

کاری کنید که جهان پیام شما را بشنود: انجام اعتراضات همگانی  کاری کنید که جهان پیام شما را بشنود: انجام اعتراضات همگانی 

اعتراض همگانی چیست؟ ۲1.

کیک تولد برای میلوسویچ. صربستان. ۲۰ اوت 
1999

فعالین اوتپور به میلوسویچ کیک تولد تقدیم 
می کنند. هر برش کیک اتیکتی دارد که بر آن 

یکی از جنایات مالسویچ نوشته شده است. 

چگونه  بریزیم،  برنامه  چگونه  اینکه  آموختن 
نتایج  پایان  اجرا کنیم و چگونه در  را  برنامه ها 
را بسنجیم از اهمیت بی چون و چرایی در کار 
»باید«های یک جنبش  و جزو  است  برخوردار 

محسوب می شود. 

مهم:

 چگونه  یک اعتراض همگانی را برنامه ریزی کنیم؟ ۲۲.

جدول زمانی- اقدام همگانی 
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موقعیتی  در  را  مخالفین  دشوار«  »وضع  اقدامات   
قرار می دهد که هرگونه عملی توسط آن ها برایشان 
جنبش  استراتژیست های  آورد.  بار  به  منفی  نتایج 
سراسر  موقعیتی  که  می کنند  تالش  خشونت پرهیز 
برای  برد  سراسر  موقعیتی  و  مخالفین  برای  باخت 
دشوار  وضع  اقدامات  بیاورند.  وجود  به  جنبش 
می تواند تاکتیکی یا استراتژیک باشد و از سه بخش 

عمده تشکیل می شود: 

1. تشخیص و انتخاب موضوعی که بتواند به زمینه ای 
و  مهمترین  تبدیل شود.  همگانی  اعتراض  برای 
ممنوعیت های  به  معموال  موضوعات  مؤثرترین 
بر  در  را  سیاست هایی  و  می شود  مربوط  دولتی 
قرار  تضاد  در  مردم  ارزش های  با  که  می گیرد 

دارند.

زمانی  جدول  از  کنش:  برای  طرحی  ریختن   .۲
استفاده کرده و به بررسی توانمندی های جنبش 
و نیروهای مخالف بپردازید )به بخش ۴ مراجعه 

کنید(. 
بهره برداری  و  طرح  به  پوشاندن  عمل  جامه ی   .۳

احتمالی از نتایج آن 

باورهای عمیق مردم اقدام وضع دشوار سیاست های کنونی دولت 

مردم حق دارند که آنچه را که دوست 
دارند، بخوانند

انتشار متن های بودایی سانسور

مردم حق دارند که با دیگران عزاداری 
کنند و یا به جشن و پایکوبی بپردازند

گردهم آیی برای شرکت در یک 
تشییع جنازه  یا مسابقه ی ورزشی

ممنوعیت گردهم آیی

مردم حق دارند که هر وقت اراده کنند 
از خانه بیرون بروند 

نادیده گرفتن گروهی مقررات حکومت 
نظامی

حکومت نظامی 

دهد:  نشان  واکنش  که  می شود  مجبور  دولت 
بزند.  اقدام  به  دست  یا  و  نکند  کاری  هیچ  یا 
بازی را خواهد باخت چرا  اما در هر دو حالت 
که اگر هیچ اقدامی انجام ندهد از سیاست ها و 
به  دست  اگر  و  شد  نخواهد  پیروی  قوانین اش 
اقدام بزند به مقابله با باورها و ارزش های بیشتر 
مردم خواهد پرداخت. در نظر داشته باشید که 
به  اقدامات »وضع دشوار« می تواند  از  بسیاری 
ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی مانند یک چاپخانه 
وسیله ی جنبش  به  که  مؤسساتی  شود:  منجر 

خشونت پرهیز اداره خواهند شد. 
تشخیص موضوعات مهم برای اقدامات اعتراضی 
نیاز به تمرین دارد. آنچه که در این راه می تواند 
به شما کمک کند استفاده از تحلیل قضفتی و 

جعبه ی پیام است )بخش های ۴ و ۶(. 

پیکار  موضوع.  تشخیص  مشخص:   مورد 
نمک گاندی )بهار 19۳۰(

مبارزه ی  جریان  در  گاندی،  نمک  پیکار 
اشغال  علیه  هند  مردم  طلبانه ی  استقالل 
استعماری انگلیس، یکی از بهترین نمونه های 

اقدام »وضع دشوار« است.
برای درست کردن نمک کافی بود که آب دریا 
را بجوشانند. تولید نمک در هند به وسیله ی 
دولت انگلیس کنترل می شد و یکی از منابع 
درآمد مالیاتی بود. از آنجا که همه ی هندی ها، 
زن، چه  مرد چه  ثروتمند، چه  چه  فقیر  چه 
هندو چه مسلمان به طور روزمره نیاز به نمک 
داشتند ممنوعیت تولید فردی آن می توانست، 
هند  همه ی  انقیاد  معنی  به  نمادین،  طور  به 

باشد. 
با اقدام گاندی دولت انگلیس در وضع دشواری 
دادن دچار  نشان  واکنش  برای  و  قرار گرفت 
مشکل شد. اگر که نیروهای اشغالگر، گاندی 
می کردند  را دستگیر  رهبران جنیش  سایر  و 
آنان  از  هم  و  کرده  مسخره  را  خودشان  هم 
نشان  واکنش  اگر  و  بودند.  ساخته  قهرمانانی 
از  را  نمک  تولید  بر  انحصارخود  دادند  نمی 
هندی  میلیون ها  در چشم  و  می دادند  دست 

خوار و بی اعتبار می شدند. 
  

گاندی در حال راه پیمایی به سوی دریا، 19۳۰

تمرین:
به طرح یک وضع دشوار بپردازید.

این  تشخیص  قدم  دشوارترین  و  مهمترین 
مسئله  بیشترین  دولتی  سیاست  چه  که  است 
ستون  در  است.  آورده  وجود  به  مردم  برای  را 
جامعه  مردم  ارزش های  و  باورها  راست  سمت 
را بنویسید. حواستان باشد که در اینجا همه ی 
باورها و ارزش ها را بنویسید و نه فقط آن هایی 
را که برای خودتان نیز ارزش محسوب می شوند. 
در وسط صفحه ستون »اقدام وضع دشوار« را 
که  کنید  ذکر  را  اقداماتی  آن  در  و  دهید  قرار 
می کند.  جدا  دولتی  سیاست های  از  را  مردم 

خطی بکشید و اقدام مورد نظر را بنویسید. 

?

کاری کنید که جهان پیام شما را بشنود: انجام اعتراضات همگانی  کاری کنید که جهان پیام شما را بشنود: انجام اعتراضات همگانی 

چگونه می توانیم مخالفان خود را در وضع دشواری قرار دهیم؟  ۲۳.
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بخش ۸:
ساخت استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر 

پرسش های این بخش: 
. استراتژی چیست؟

. چگونه میان استراتژی های گوناگون پیکار پیوند برقرار کنیم؟
. منابع اصلی یک پیکار کدامند؟

موضوعات اصلی شامل این ها می شود:

. استراتژی و سطوح مختلف آن 
. ترتیب گذاری استراتژیک و ساختن ظرفیت های تاکتیکی 

. سه منبع اصلی: منابع انسانی، مادی و زمانی 

بخش ۹:
اداره ی پیکار خشونت پرهیز )بخش اول(:

منابع مادی 

پرسش های این بخش:

. چرا منابع مادی مهمند؟ 
. به چه نوع منابعی ممکن است نیاز پیدا کنیم؟

. سرچشمه های بالقوه ی پشتیبانی مادی کدامند؟ 

موضوعات اصلی شامل این ها می شود:

. منابع مادی و اهمیت تأمین مالی و امنیتی 
. ارزیابی نیاز به منابع مادی

. چهارسرچشمه ی منابع مادی:
1. هواداران  ۲. متحدان بالقوه  ۳. بخش تجاری  ۴. سازمان های جهانی  

استفاده از ارکان اصلی پشتیبانی نقاط ضعف و قوت مخالفان را آشکار می کند. 
یک جنبش که به درستی سازماندهی شده باشد پیام روشنی دارد، توانمندی های 
اقدامات  طریق  از  خود  پیام  پخش  به  پیگیرانه  و  می شناسد  خوبی  به  را  خود 
که چگونه  است  این  می شود  مطرح  اینجا  در  که  پرسشی  می پردازد.  اعتراضی 
جنبشی که اتکایش به اقدامات خشونت پرهیز است می تواند از نقاط قوت خود 
و نقاط ضعف نیروهای مخالف در راه پیروزی استفاده کند؟ در این بخش به این 

پرسش پاسخ خواهیم داد.

در  آشنا شدیم  آن ها  با  )آغاز(  پیش  بخش  در  را  که  ابزاری  اول  کار  این  برای 
یک کل در هم می آمیزیم. اقدامات اعتراضی تبدیل به پیکار می شود. یک پیکار 
مجموعه ای از اقدامات خشونت پرهیز است که به گونه ای استراتژیک برنامه ریزی 
شده و گروه  یا گروه های خاصی در جامعه را هدف گرفته است. به نظر جین شارپ 
اقداماتی که گفتیم به سه دسته ی بزرگ تقسیم می شود: اعتراضی و اقناعی )راه 
پیمایی، نمایش همگانی نمادها، شب زنده داری و غیره(، عدم همکاری )بایکوت 
کاالها، اعتصاب، نپرداختن مالیات و غیره( و مداخله )تحصن، صف آرایی اعتراض 

آمیز، اعتصاب غذا و غیره(. 
هر اقدام همگانی باید بخشی از اقدامی بزرگ تر و کلی تر باشد )مثال بخشی از 
یک پیکار(. در این رابطه استراتژی شما باید توضیح بدهد که چرا این اقدامات 

در چارچوب کار پیکار از اهمیت برخوردار است. 

در مرحله ی بعد باید به تبادل نظر پیرامون نحوه ی به دست آوردن و استفاده از 
سه منبع استراتژیک برای پیکار پرداخت: 

. منابع مادی مانند پول، وسایل ارتباطاتی و دفتر کار
. منابع انسانی یا فعاالن جنبش 

. منابع زمانی که به وسیله ی فعاالن جنبش صرف استفاده ی به جا از منابع مادی 
می شود 

در آخر خواهیم آموخت که چگونه از شیوه ای به نام برنامه ریزی معکوس استفاده 
کنیم تا تأثیر پیکار را به حد اعال برسانیم. مطالب این بخش در کل آنچه را که 
برای ارتقأ کار از یک اقدام فردی به  یک پیکار فراگیر الزم است به ما می آموزد. 
شویم:  روبرو  چالشی  با  است  ممکن  گامه  این  در  که  است  داده  نشان  تجربه 
می دهد  نشان  سرکوب«  شرایط  در  »مبارزه  عنوان  تحت  زیر  بخش  سرکوب. 
نیروهای مخالف  اقدامات سرکوب گرانه ی  به  که چگونه جنبش می تواند نسبت 

واکنش نشان دهد.

چکیده مطالب این بخش:

اداره ی پیکار خشونت پرهیز
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بخش ۱۰:
اداره ی پیکار خشونت پرهیز )بخش دوم(:

منابع انسانی   

پرسش های این بخش:
. چرا داوطلبان مهمند؟

. چرا مردم به دسته ی یا گروهی می پیوندند؟
. چگونه به جذب هواداران تازه بپردازیم؟

. چگونه از منابع جدید انسانی استفاده کرده و آن ها را حفظ کنیم؟

موضوعات اصلی شامل این ها می شود:
. بخش عمومی در مقابل بخش خصوصی

. هرم پشتیبانی: 1. فعاالن  ۲. داوطلبان  ۳. هواداران   ۴. هواداران آتی

»ارتقأ سطح«: شیوه ای برای جلوگیری از ساییدگی فکری و روانی داوطلبان 

بخش ۱۱:
اداره ی پیکار خشونت پرهیز )بخش سوم(:

وقت به مثابه ی منبعی جهانشمول

پرسش های این بخش:
. وقت چیست؟ 

. چه چیزی وقت را به عنصری منحصر به فرد در مبارزه ی خشونت پرهیز تبدیل 
می کند ؟ 

. چگونه از وقت بهره برداری کنیم؟
. چگونه برای پیکار تقویمی بنویسیم؟ 

موضوعات اصلی شامل این ها می شود:
. نمودار زمانی مدور 

. برنامه ریزی معکوس 
. الگویی برای تقویم پیکاری 

 

بخش ۱۲:
ساخت و پرداخت یک پیکار عملی و قالب برنامه ریزی معکوس

پرسش های این بخش:
. چگونه پیکاری عملی به وجود آوریم؟

. چگونه پیکار را سازمان یافته نگاه داریم؟ 
. چرا برنامه های یک پیکار باید از انعطاف برخوردار باشد؟ 

موضوعات اصلی شامل این ها می شود:
1. منابع انسانی  ۲. تجزیه و تحلیل  ۳. ارتباطات  ۴. تدارکات 

. چرخه ی برنامه ای پیکار: 
1. استراتژی  ۲. موقعیت   ۳. مأموریت  ۴. اجرا  ۵. ارزیابی 
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8 
ساخت استراتژی: 

از اقدام فردی تا پیکار فراگیر



نمونه ی مشخص

در سال 19۶۸ موجی از تظاهرات دانشجویی 
سال  اعتراضات  فراگرفت.  را  جهان  سراسر 
19۸9 در میدان تیانان من پکن نیز از دانشگاه 
آغاز شد. تظاهرات سال 1999 در تهران نیز. 
از آن جا که بسیاری از جنبش ها از دانشگاه 
آن حلقه می زنند،  دور  به  یا  و  آغاز می شوند 
برای  دانشگاه  اولیأ  که  شیوه هایی  بررسی 
سرکوبی اعتراضات دانشجویی دهه ۶۰ به کار 
گرفتند می تواند برای جنبش خشونت پرهیز و 
پشتیبانی دانشجویی از آن اهمیت داشته باشد 
)برگرفته از کتاب »تاکتیک و استراتژی مورد استفاده ی اولیأ 

دانشگاه« نوشته ی کرنلیوس لمرس(

»برای من دانشگاه همانقدر اهمیت دارد 
 ،199۲ ژوئن  کشاورزی«.  تعاونی های  که 

اسلوبدان میلوسویچ، رییس جمهور صربستان 

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر 
 

 طرح یک استراتژی درست، تشخیص اینکه چه پیکار یا پیکار هایی باید سازماندهی شود و انتخاب 
تاکتیک های مناسب از اهمیت بسیار در مبارزه برخوردار است. به راه انداختن و اداره ی یک پیکار 
یا جنبش خشونت پرهیز نتیجه اقدامات سازنده و تکمیل کننده ی گوناگونی است. هر چه جنبش 

پیشتر می رود نیاز به درک چگونگی استفاده ی مؤثر از منابع اصلی آن بیشتر می شود. 

استراتژی یافتن پاسخی به این پرسش است: چگونه 
عمل کنیم تا در شرایطی نامعلوم و با در نظر گرفتن 
محدودیت منابعی که در اختیار داریم به بهترین نحو 
است  این  تعیین  استراتژی  برسیم.  خود  اهداف  به 
چگونه  و  کی  می جنگیم،  اگر  و  نه،  یا  بجنگیم  که 
بجنگیم تا به بهترین وجه به پیروزی برسیم. چهار 
دارد:  وجود  استراتژیک  مدیریت  از  مختلف  سطح 
روش های  و  تاکتیک  استراتژی،   ، کالن  استراتژی 

ویژه )به بخش ۴ مراجعه کنید(.
عام  اهداف  به  دستیابی  کالن  استراتژی  هدف 
علیه  هواداران جنبش  مؤثر  بسیج  از طریق  مبارزه 
نیروهای مخالف است. در هر پیکاری استراتژی به 
این می پردازد که مبارزه چگونه سازمان یابد و چه 
گام های مشخصی برداشته شود. استراتژی هر پیکار 
مشخصی باید در ارتباط با استراتژی کالن طرح ریزی 

شود و در پی محقق کردن اهداف آن باشد.

استراتژی

تاکتیک

روش های ویژه 

استراتژی کالن

استراتژی چیست؟ ۲۴.

روش های ویژه    تاکتیک           استراتژی            استراتژی کالن          پایه
با در نظر گرفتن 

منابع موجود و 
میزان وقتی که 
در اختیار داریم 
بهترین راه برای 

انجام وظایفی که 
به عهده داریم 

چیست؟ 

با در نظر گرفتن 
محدودیت منابعی 

که در اختیار داریم 
و اقدامات نیروهای 
مخالف، چگونه به 

اهدافی که استراتژی 
تعیین کرده است 

دست یابیم؟ 

بهترین راه رفتن 
به گامه ی بعدی 
مبارزه چیست؟

چگونه نمایندگان خود 
را انتخاب کنیم؟

توضیح

گروهای نظارت 
کننده را در تمام 

حوزه ها به کار 
گیرید

نظارتی مستقل بر 
انتخابات آینده را 

سازمان دهید

بر انتخابات نظارت 
کنید تا از تقلب 

جلوگیری شود

انتخابات آزاد و منصفانه نمونه 

۷۸۷9



مهم زیبایی استراتژی نیست، مهم نتایجی است که 
از آن به دست می گیرید. 

وینستون چرچیل

تهران  و  پکن  در  دانشجویی  اعتراضات  جریان  در 
در  ولی  شدند.  متوسل  سرکوب  به  دولتی  مقامات 
اعتراضات مشابه دانشجویی در آمریکا و اروپای غربی 
به  را  استراتژی  فقط یک  در دهه ی ۶۰، مسئوالن 
کار نبستند. آن ها از خود انعطاف نشان دادند و اگر 
یک استراتژی جواب نداد به سراغ استراتژی دیگری 
را  گوناگون  استراتژی های  همچنین  اینان  رفتند. 
تلفیق کردند. حاال که استراتژی های اصلی مسئوالن 
دانشجویی  اعتراضات  با  مقابله  برای  را  دانشگاهی 
می دانید از تحلیل قضفتی استفاده کرده )بخش ۴( 
و مو ضع خود را روشن کنید. سپس با بهره گیری از 
واکنش های تاکتیکی دانشگاه و ارتباط هدفمند، پیام 

خود را در اختیار مخاطبین بیشتری قرار دهید. 

همکاری با جنبش جلوگیری از ظهور 
جنبش 

آرام کردن جنبش  نابودی جنبش 
هدف

تجربی  بازداشتن امتیاز  سرکوب  استراتژی

پیوستن پیشگیری تطمیع مقابله  تاکتیک 
انعطاف پذیر 
نگاه داشتن 

سیستم اداره ی 
دانشگاهی 

عوض کردن 
شرایطی که ممکن 
است موجب جرقه 
زدن جنبش بشود

کانالیزه کردن 
و جلوگیری از 

درگیری

شیوه های پیشگیرانه  روش های ویژه

رقابت  همکاری مذاکره درگیری
نحوه ی رفتار با 

دانشجویان 

برخالف آنچه که ممکن است با مشاهده ی اخبار تلویزیونی به نظر آید جنبش های خشونت پرهیز موفق، 
جنبش هایی خودجوش نیستند. مسافرین سیاه پوست اتوبوس های شهری در مونتگمری آمریکا بی برنامه و 
خودجوش تصمیم به تحریم اتوبوس هایی که در آنها علیه سیاهان تبعیض اعمال می شد، نگرفتند. کارگران 
لهستانی بی برنامه تصمیم به اعتصاب در اوت 19۸۰ نگرفتند. تظاهرکنندگان، بی برنامه به خیابان های 
اعتراضی،  اقدامات  این  همه ی  پشت  در  نریختند.   )۲۰۰۴( یف  کی  و   )۲۰۰۲( تفلیس   ،)۲۰۰۰( بلگراد 
برنامه ریزی دقیق و سازمان یافته ای نهفته بود. این کمپین های موفق دو اصل برنامه ریزی استراتژیک را 

نشان می دهند: 

جنبش های موفق همواره ظرفیت های خود را برای 
فعال  مادی،  منابع  تأمین  فعاالن،  آموزش  و  جذب 
مجراهای  حفظ  و  ارتباطی  شبکه ی  داشتن  نگه 
مستقل اطالعاتی مانند ایمیل های پنهانی، پیغام های 
آلترناتیو  پایگاه های  و  زیرزمینی  نشریات  موبایلی، 
برنامه ریزی  شامل  این  می دهند.  افزایش  اینترنتی 
دقیق پیکار و تاکتیک های آن و مدیریت مؤثر وقت 
در  منبع  مهمترین  احتمال  به  وقت  می شود.  نیز 

مبارزه است. 

تاکتیک های  مرتب سازی  و  استراتژیک  گزینش 
خشونت پرهیز از اهمیت اساسی در کار ما برخوردار 
اهداف  با  مستقیم  پیوند  در  باید  تاکتیک ها  است. 
خود  که  اهدافی  باشند،  جنبش  یا  پیکار  میانی 
برآمده از استراتژی کالن هستند. چیزی در حدود 
19۸ گونه تاکتیک خشونت پرهیز وجود دارد و هر 
فهرست  این  به  تازه  تاکتیک  چند  موفقی  پیکار 
مراجعه  پیوست  به  بیشتر  اطالع  )برای  می افزاید 

کنید: »شیوه های اقدام خشونت پرهیز«(

۲. ساختن ظرفیت های تاکتیکی  ۱. مرتب سازی استراتژیک تاکتیک ها

چگونه بین استراتژی های گوناگون در یک پیکار پیوند برقرار کنیم؟ ۲۵.

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر ۸۰۸1



نمونه ی مشخص:

مقابله با تقلبات انتخاباتی در صربستان

دمکراسی  طرفدار  احزاب   199۶ نوامبر  در   
میلوسویچ  شدند.  پیروز  محلی  انتخابات  در 
که نمی خواست قدرت را واگذار کند در نتایج 
انتخابات دست برد و خود را برنده اعالم کرد. 
هر  اعتراضات  و  تظاهرات  ماه  سه  از  بعد  اما 
روزه ی مردم در ۵۰ شهر مختلف و در نتیجه ی 
فشارهای بین المللی میلوسویچ عاقبت مجبور 
به پذیرش نتایج انتخابات در بهار 199۷ شد. 
پیکار استراٰتژیک نیروهای هوادار دمکراسی در 

چند سطح برگزار شد. 

و  کوچک  اعتراض های  شهروندان:  بسیج   .1
پراکنده در چند شهر به سرعت سراسری و 
هر روزه شد و همه ی کشور را فرا گرفت. 

در  دانشجو  هزاران  دانشجویی:  تظاهرات   .۲
تظاهرات هر روزه ی خود از دولت خواستند 

که به نتایج انتخابات احترام بگذارد. 
۳. کمپین های تبلیغاتی: از اعالمیه و بروشور 
تبلیغ  و  اعالنات  تابلو  تا  گرفته  پوستر  و 
رادیویی و تلویزیونی، پیکار با هر وسیله ی 
خبر  به  داشت  اختیار  در  که  تبلیغاتی 
رسانی به مردم در مورد تقلب در انتخابات 
بود،  آمده  آن  پی  در  که  اعتراضاتی  و 

پرداخت. 
و  مستقل  رسانه های  »متحدان«:  پیکار   .۴
دولتی  نمایندگان  غیردولتی،  سازمان های 
و  دولت  وسیله  بدین  و  کردند  بایکوت  را 

هوادارانش را در انزوا قرار دادند.
بین المللی:  حمایت  جلب  برای  پیکاری   .۵
از  گروه  یک  آمدن  پیکار  این  نتیجه ی 
و  امنیت  سازمان  انتخاباتی  متخصصان 

همکاری در اروپا به صربستان بود. 

در هر پیکاری سه گروه اصلی از منابع وجود دارد:
 

پیکار  از  که  می شود  افرادی  شامل  انسانی  منابع   .
حمایت می کنند و مربوط به کوشش جمعی آن ها 
برای  مهمی  بسیار  ابزار  انسانی  منابع  می شود. 
به  که  کسانی  هستند،  تازه  هواداران  مؤثر  جذب 
را در  و دانش های جدیدی  نوبه ی خود مهارت ها 

اختیار پیکار قرار می دهند. 
. منابع مادی شامل دارا یی هایی مانند پول، تدارکات، 
می شود.  نقلیه  وسایط  و  زمین،  ارتباطی،  وسایل 
ارزیابی نیازمندی ها و برنامه ریزی برای اختصاص 
که  می شود  موجب  مادی  منابع  مؤثر  و  درست 
جنبش حتی در سخت ترین شرایط استبدادی نیز 

به کار خود ادامه دهد. 
. وقت به خودی خود منبعی محدود است و باید با 
برنامه ریزی و احتیاط مورد استفاده قرار گیرد تا 
موجب بازدهی هر چه بیشتر منابع مادی و انسانی 

شود. 
این سه منبع اصلی به طور مثبتی به  یکدیگر 

وابسته اند. 

این سه منبع اصلی )انسانی، مادی و وقت( به  یکدیگر وابسته اند. برای نمونه، جذب اعضای جدید امکان 
دسترسی به مهارت های مهم و منابع مادی را افزایش می دهد )1(، ولی برای گرفتن عضو جدید باید از 
منابع مادی استفاده کرد )۲(. با استفاده ی به جا و دقیق از وقت ، کمپین یا جنبش خشونت پرهیز می تواند 
به بهره وری هر چه بیشتر از منابع مادی )۳( و انسانی )۴( کمک کند، ولی همین نیز هزینه های خودش را 
در بر دارد: در استفاده از کمک دیگران )۵( )ساعات کار( و منابع مادی )۶( از درست کردن قهوه و چای 

در جلسه ها گرفته تا هزینه های مسافرتی وغیره. 

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر

منابع اصلی هر پیکاری کدامند و چه ربطی به هم دارند؟۲۶.

1۴

۵ ۲

۶

۳

۸۲۸۳



به یاد داشته باشید: 

اشاره

وقت ارزشمند است و منبعی محدود و 
تجدید ناشدنی.  

برنامه ریزی معکوس که در جریان آن برنامه ای را، 
به لحاظ اقداماتی که باید انجام شود و زمان انجام 
ارزشمندی  وسیله ی  می ریزیم  طرح  آخر  از  آن ها، 
برای جلوگیری از به هدر دادن وقت به شمار می رود. 
برنامه ریزی همچنین موجب می شود که  این گونه 
وظیفه و تکلیف مهمی را به خطا نادیده نگیریم )به 

بخش ۷ مراجعه کنید(. 

رشد هر کدام از این سه منبع بر آن دو دیگر تأثیر 
در  بحران  ترتیب  همین  به  داشت.  خواهد  مثبت 

یکی، آن دو دیگر را نیز دچار مشکل خواهد کرد. 

شما  به  که  است  طرحی  استراتژی   .
می گوید چگونه به اهداف خود برسید. 

. تاکتیک باید بر پایه استرتژی و ارزیابی 
طرح ریزی  موجود  منابع  از  واقع بینانه 

شود. 

و  مادی  انسانی،  منابع  اصلی،  منبع  . سه 
برنامه ریزی دقیق موجب شد که بخش مهمی از شهر لندن بعد از آتش زمانی هستند. 

سوزی بزرگ سپتامبر سال 1۶۶۶ بازسازی شود. 

ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر ساختن استراتژی: از اقدام فردی تا پیکار فراگیر ۸۴۸۵
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۸۸۸9

برای موفقیت در پیکار، به منابع مادی متعددی، 
دست کم در چهار زمینه ی مهم، نیاز است: 

اشاره

به ارزیابی و تشخیص نیازمندی ها در 
ارتباط با هر فعالیت مشخص بپردازید

اداره کردن پیکار خشونت پرهیز: منابع مادی  اداره کردن پیکار خشونت پرهیز: منابع مادی 

اداره کردن پیکار خشونت پرهیز: منابع مادی
می گویند، و نه چندان بی ربط، که » در سیاست، پول شیر مادر است«. فراموش نکنیم که منابع 
مادی یکی از ارکان اصلی قدرت در جامعه است. برای موفقیت پیکار خشونت پرهیز باید بدانید که 
به چه منابع مادی و در چه سطحی نیاز دارید و چگونه می توانید آن ها را به دست آورید. فقط در 

این صورت است که پیکار شما می تواند حالت تهاجمی خود را حفظ کند. 

دلیل اصلی اهمیت منابع مادی دو چیز است: اول، 
در رابطه با سه منبع اصلی ) به بخش های 1۰ و 11 
اختیار  در  مادی  منابع  بین  تفاوت  کنید(،  مراجعه 
مخالفان و منابع مادی در اختیار جنبش شما بسیار 
است. مخالفان )که به وسیله ی دستگاه دولتی حمایت 
می شوند( برتری قابل توجه ای نسبت به شما دارند، 
از هزاران ساختمان،  قادرند  دلیل ساده که  این  به 
برای  اینترنتی  و  چاپی  رسانه ی  و  نقلیه  وسیله ی 
پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند. آنها همچنین به 
منابع طبیعی دسترسی دارند و می توانند از حمایت 
لحاظ  به  دوم،  شوند.  بهرمند  خارجی  دولت های 
امنیتی ) بخش های 1۴ و 1۵ را ببینید( استفاده ی 
بخش های  دشوارترین  جزو  مادی  منابع  از  مؤثر 
مبارزه محسوب می شود. نیرو های مخالف به راحتی 
به تعقیب کادرهای مالی شما خواهند پرداخت. به 
همین دلیل بسیار مهم است که اطالعات مربوط به 

منابع مالی و مادی را مخفی نگاه دارید! 
نظر  به  عجیب  شاید  مهمند؟  مادی  منابع  چرا 
از  بسیاری  مشترک  ویژگی های  از  یکی  ولی  برسد 
جنبش های موفق توانایی بالقوه ی آن ها برای جمع 
از  استفاده  مؤثر  سازماندهی  و  مالی  کمک  آوری 

منابع مادی بوده است. 

اشاره

از همان اول به جمع آوری 
کمک مالی بپردازید و این کار را 

بی وقفه ادامه دهید. 

Weeks

M
on

ey
 R

ai
se

d

چرا منابع مادی مهمند؟   ۲۷.

 به چه نوع منابع مادی ممکن است نیاز داشته باشیم؟۲۸.

مثال 

غذا، پوشاک، کمک پزشکی، صندوق مالی حمایت از قربانیان و 
فعالینی که کار نمی کنند حفظ کردن و باال نگاه داشتن 

روحیه

رایانه، تلفن همراه، فرستنده، تدارکات ، خودرو، بنزین، بلیت 
هواپیما ارتباطات و حمل و نقل

. هزینه ی اجاره ی دفتر
 . دورنگار، دستگاه فتوکپی، رایانه 

. هزینه ی پست )برای ارسال خبرنامه و مکاتبات عام(
. لوازم اداری 
. قهوه و چای

. مخارج کارکنان دفتر )هزینه ی این قلم باید کم باشد!(

هزینه های ثابت مربوط به فعالیت

. اعالمیه، بروشور و مطالب ترویجی 
. اجاره ی مکانی برای گردهمآیی

. نوشابه برای گردهمایی های عمومی وجشن های کاری
. خبرنامه ) چاپ، پول کاغذ، هزینه ی پستی و عکاسی(

. خبرنامه ی رسانه ای )هزینه ی چاپ، پول کاغذ(
. پوستر

. هزینه های مربوط به دعوت از سخنرانان )هتل، خوراک، 
تبلیغ(

. پاداش برای کارکنان 
. پروژه های سیاسی مانند انتخابات اتحادیه ی دانشجویی یا 

پیکار های موضوعی 
. هزینه های مربوط به سفر و نام نویسی نمایندگان جنبش در 

همایش ها و سمینارهای استانی و کشوری 

اقدامات مستقیم خشونت پرهیز 
)پیکار( 

زمینه 



فهرستی از منابعی را که در اختیار دارید، تهیه کنید و بر پایه ی برنامه ی استراتژیک تان به تعیین 
اولویت های استفاده از آن ها نیز بپردازید.

دست  به  چالش  با  همیشه  خشونت پرهیز  جنبش 
آوردن مواد اصلی مورد احتیاجش روبروست. گاهی 
جنبش تماما بومی است و گاه از حمایت قابل توجه 
بومی معموال  است. پشتیبانی  برخوردار  نیز  جهانی 
نهادهای  مدنی،  جامعه ی  هوادار  گروهای  طرف  از 
غیردولتی، سازمان های مذهبی، ارگان های تجاری، 
می گیرد.  سازمان های حرفه ای صورت  و  اتحادیه ها 
گروه های وابسته به جوانان توانسته اند آن منبع کهن 
به نام خانواده را هم به همکاری با جنبش وادارند! 

 خدماتی که می توانند شیوه های متعارف
 عرضه کنند

 سرچشمه های
بالقوه ی منابع مادی

تجهیز اعضا، درخواست کمک 
مالی از اعضا، 

خوراک، پوشاک، کمک های 
پزشکی، رایانه، تلفن همراه، خودرو

اعضا و هواداران و دوستان و 
خانواده هایشان

شرکت در یک ائتالف گسترده و 
به گونه ای نقادانه در راه رسیدن 

به اهداف ائتالف تالش کردن

دورنگار، دستگاه فتوکپی، رایانه، 
اجاره ی دفتر، هزینه ی پست

 متحدان بالقوه ) مانند نهادهای 
غیردولتی و احزاب سیاسی( 

به راه اندازی پیکارهای اطالعاتی با 
هدف قانع کردن مردم که رفرم به 
نفعشان خواهد بود )به ویژه چون 
هدف اصلی تاجران و کسانی که 
تجارت می کنند سودبری است(. 

 اعالمیه، بروشور و مطالب ترویجی، 
پوستر،

جامعه ی تجاری محلی

ارتباط گیری با مهره های جهانی 
از طریق دریافت بورس.

 بنزین، کمک های پزشکی، 
خوراک، نوشابه، چای

سازمان های جهانی 

از  باید  تماس می گیرند  آن ها  با  از طرف شما  که  نمایندگانی  متفاوتند  و  متعدد  گروه هایی  چون چنین 
توانایی های زبانی و مذاکراتی برخوردار بوده و مهارت های پروژه نویسی داشته باشند. 

جنبش های خشونت پرهیز می توانند از کمک ها و حمایت های جامعه ی جهانی مانند نهادهای غیر دولتی، 
بنیادها، سازمان ها یا آژانس های حامی دمکراسی، حقوق بشر و آزادی های مدنی، اتحادیه ها و مراکز مذهبی 
نیز بهرمند شوند. استراتژیست های جنیش باید مراقب باشند که حمایت جهانی موجب به تأخیر افتادن یا 
متوقف شدن فعالیت ها و اهداف بومی جنبش نشود. سازمان های جهانی معموال از نواقصی مانند بوروکراسی 
و کند-کاری، سیاست های جامد و نامنعطف و »متخصصین«ی که فکر می کنند که از مردم محلی بهتر و 

بیشتر می دانند)!( رنج می برند. 

اشاره 

از هر فرصتی برای گرفتن 
کمک مالی استفاده کنید! 

$

چهار سطح مختلف از حامیان بالقوه ی مادی: 

اداره کردن پیکار خشونت پرهیز: منابع مادی  اداره کردن پیکار خشونت پرهیز: منابع مادی 

 منابع مالی بالقوه ی حمایت مادی کدامند؟ ۲۷.

1. حق عضویت، هواداران، دوستان و 
خانواده هایشان

۲. متحدان بالقوه ) مانند نهادهای غیردولتی و 
احزاب سیاسی( 

۳.جامعه ی تجاری محلی 

۴. سازمان های جهانی 
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بدرخشد  آنچه  هر  نه   « مشخص:  نمونه ی 
طالست«.

در سال های 199۶ و 199۷ به مدت سه ماه 
تظاهرات  و  اعتراض  به  روز  هر  دانشجویان 
برای سازماندهی چنین  پرداختند.  بلگراد  در 
 %۲۰ از  کمتر  چیزی  پول  عظیمی،  برنامه ی 
بود!  داده  اختصاص  خود  به  را  مادی  منابع 
خانه ی  و  دانشگاه  ساختمان  از  دانشجویان 
استفاده  دفتر  عنوان  به  متمول  دانشجویان 
به  رایگان  طور  به  تاکسی  رانندگان  کردند. 
حمل و نقل دانشجویان و وسایلشان پرداختند 
پمپ  از  رایگان  طور  به  را  بنزین شان  و 
آوردند.  دست  به  دولت  مخالف  بنزینی های 
و  اعالمیه  میلیون  نیم  از  بیشتر  چاپخانه ها 
اختیار  در  رایگان  طور  به  را  چاپی  مطالب 
دانشجویان قرار دادند. دسته های آتش نشانی 
دانشجویان  اختیار  در  بلندگو  رایگان  طور  به 
معروف  موسیقی  باشگاه  یک  و  گذاشتند 
به  را  دانشجویان  نیاز  مورد  ارتباطاتی  وسایل 

رایگان تأمین کرد. 

از خود بپرسید: 

. نیازهای مالی تان چیست؟
. فکر می کنید بتوانید چه مبلغ پولی از طریق پیکارهای مالی خود به 

دست آورید؟ 
. حدودا چند نفر در پیکار های مالی تان شرکت خواهند داشت؟ 

. این افراد به جز مهارت های محاوره ای، مذاکراتی و نوشتاری، به چه 
مهارت های دیگری احتیاج خواهند داشت؟

. پیکار مالی چه زمانی آغاز خواهد شد؟
. چه مدت طول خواهد کشید؟

. آیا برای پیشبرد پیکار به اندازه ی کافی داوطلب در اختیار دارید؟ 
. چه کسی مسئول اداره ی پیکار و مدیریت مالی است؟

. آیا این فرد قابل اعتماد است؟

?

اداره کردن پیکار خشونت پرهیز: منابع مادی  اداره کردن پیکار خشونت پرهیز: منابع مادی  9۲9۳
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اداره پیکار خشونت پرهیز: منابع انسانی اداره پیکار خشونت پرهیز: منابع انسانی

اداره پیکار خشونت پرهیز: منابع انسانی
داوطلبان یکی از منابع مهم قدرت سیاسی در هر جنبشی محسوب می شوند. آن ها مهارت های خود 
را به طور رایگان در اختیار جنبش می گذارند و به گستر ده تر شدن صفوف آن کمک می کنند. 
به  را  نهایت جنبش  پیاده نظام جنبش خشونت پرهیزاند و جنگجویانی هستند که در  داوطلبان، 

پیروزی می رسانند.  

کار داوطلبانه با کار در اداره ی یا 
مزرعه ی یا جاهای دیگر فرق دارد. 
انتخاباتی  قوانین  که  کنید  فرض 
جهانی  معیارهای  با  درکشورشما 
فرق دارد و دوستان شما داوطلب 
شده اند تا با اقدامات اعتراضی خود 
کمک کنند که این قوانین عوض 
چگونه  حالتی  چنین  در  شود. 
می شود شما را به داوطلب شدن 
بدانید  اگر  ویژه  به  کرد،  تشویق 
نه  چه  و  شوید  داوطلب  چه  که 
از نتایج کار داوطلبانه ی دوستان 

خود بهره خواهید برد؟ 

داوطلبان برای موفقیت هر جنبش قدرتمندی از اهمیت بسیار برخوردارند. همانطور که نمونه ی زیر نشان 
می دهد ایجاد پایگاهی برای هواداران فعال و غیرفعال از ضروریات موفقیت در هر جنبش طوالنی مدتی 

است. 

اهمیت داوطلبان در چیست؟      ۳۰.

از تغییر قوانین انتخاباتی همه سود خواهند برد، حتی کسانی که برای عوض کردن آن ها دست به هیچ 
کاری نزده اند. این مشکل سودبری بدون عرق ریزی است! واضح است که به جز این، مردم دالیل دیگری نیز 
برای داوطلب نشدن دارند. دالیلی مانند نداشتن وقت و ترس از مجازات به وسیله ی نیروهای رژیم. )برگرفته 

از کتاب »اقتصاد خرد« ، نوشته ی لی فریدمن(. 

مردم دوست دارند که بخشی از یک امر مهم باشند و جنبش اصالح طلبی که توان دگرگون کردن جامعه را 
دارد می تواند از دید بسیاری از مردم امری مهم قلمداد شود. از این گذشته شرکت در یک جنبش می تواند 
تغییری در زندگی معموال خسته کننده و کسالت بار مردم به وجود بیاورد. کار داوطلبانه همچنین به مردم 
کمک می کند که نیاز خود به ارتباط و نزدیکی با دیگران را ارضأ کنند. در نظر داشته باشید که کمک 
به تغییر حتی کوچکترین چیزی در یک سازمان می تواند انگیزه ی خوبی برای یک داوطلب باشد چرا که 

موجب می شود وی خود را عنصر تأثیرگذاری محسوب کند. 

مهم: 

میان  از  تازه  نیروهای  جذب  به  پیگیرانه   .1
شما  مواضع  یا  گروه ی  به  که  کسانی 

عالقمندند بپردازید 
ممکن  که  بالقوه ای  هواداران  با  پیوسته   .۲
است امکان شرکت مستقیم در جنبش را 
آنان  از  و  باشید  تماس  در  باشند  نداشته 

طلب یاری کنید. 
عالقمند  داشتن،  نگاه  فعال  برای  راهی   .۳
اعضای  داشتن  نگاه  وفادار  و  داشتن  نگاه 

گروه  تان بیابید. 

 چرا مردم به گروهی می پیوندند؟۳1.
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:به تدریج این فهرست به شکل هرمی درمی آید 

جنبش  جذب  داوطلبان  چگونه  اینکه  درک  برای 
می شوند باید رابطه ی بین جذب، آموزش و شرکت 
فعاالنه نیروهای تازه ی انسانی در جنبش را دانست. 
اگر فعاالن جدید بی وقفه با مسایل جنبش درگیر 

اشاره 

اعضای جدید را مطلع و مشغول نگاه 
دارید! 

 اعضای فعالی که در جلسه ها حضور می یابند

 تالش کنید که این افراد را به  یکی از سطوح سه گانه ی 
مشارکت بیاورید.

فعاالن      

داوطلبان  

هواداران  

هواداران آتی  

کسانی که می شود برای انجام وظایف مشخص به آن ها رجوع 
کرد ولی همیشه در جلسه ها شرکت نمی کنند   

کسانی که در تظاهرات و سایر اقدامات اعتراضی شرکت 
می کنند ولی به ندرت کمکی به سازماندهی آن ها 

به  می کنند.  پیدا  گرایش  جنبش  ترک  به  نباشند 
از  مهمی  بخش  شما  که  است  ممکن  دلیل  همین 
نیروی جدید و تازه نفس خود را در ظرف تنها یک 

ماه از دست بدهید! 

اداره پیکار خشونت پرهیز: منابع انسانی اداره پیکار خشونت پرهیز: منابع انسانی

اشاره

مردم به این دلیل به جنبش های 
خشونت پرهیز می پیوندند که 

می خواهند بخشی از امر مهم باشند. 

جذب و نظارت بر کار فعاالن جدید برای یک جنبش خشونت پرهیز ضروری است و باید بی وقفه دنبال 
شود. شما باید این فرصت را به مردم بدهید که در جریان مبارزه و مسایل آن قرار بگیرند. کاری کنید 
که کنجکاوی مردم تبدیل به هواداری شود. و فراموش نکنید که افراد تازه نیاز به تشویق بیشتری برای 
مشارکت در جنبش دارند. قدم بسیار مهمی که بعد از جذب هواداران جدید باید بردارید به وجود آوردن 
پایگاهی برای فعاالن است. مؤثرترین شیوه برای این کار تهیه ی فهرستی از اسامی همه ی فعاالن است. این 

فهرست باید به سه بخش تقسیم شود:

1. فعاالنی که در جلسه ها حضور می یابند.

۲. داوطلبانی که فعالند ولی در جلسه ها شرکت نمی کنند.

۳. هوادارانی که در تظاهرات و سایر اقدامات اعتراضی شرکت می کنند. 

چگونه به استفاده و حفظ منابع انسانی بپردازیم؟  ۳۳.چگونه به جذب هواداران تازه بپردازیم؟۳۲.
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فعاالن جدید باید این فرصت را بیابند که با گذشت 
مسئولیت های  هستند  که  سطحی  هر  در  و  زمان 
بیشتری پیدا کنند. این ترفیع پایه نامیده می شود و 
الزمه اش این است که فهرست فعاالن دربردارنده ی 

این اطالعات باشد: 

. مهارت و دانش
اختیار  در  می تواند  را  توانایی هایی  چه  فرد  )این 

جنبش قرار دهد؟(

. عالقمندی
را  عالقه  بیشترین  فعالیت هایی  چه  به  فرد  )این 

دارد؟(

. وقت موجود
)این فرد چه میزان وقت می تواند در اختیار جنبش 

قرار دهد؟ در چه روزهایی؟((

هرگز   همیشه 

جدید  فرد  به  دشوارتر  وظایف  کردن  محول  با   .
خود  توانمندی های  اثبات  به  که  بدهید  فرصت 

بپردازد
. کلمه ی »فعال« یا »عضو جدید« را معنی کنید

. تشریح کنید که این فرد برای سازمان چه می تواند 
بکند

. درک درستی از نیازهای فعاالن و سازمان داشته 
باشید

. شیوه های مؤثری برای جذب و عضوگیری بیابید
. جلسه های اطالعات رسانی تشکیل دهید

. به فعاالن در مورد فعالیت هایی که باید انجام دهند 
توضیح دهید

نظارت  آن ها  کار  بر  و  کرده  حمایت  فعاالن  از   .
کنید

. سیستمی برای به رسمیت شناختن فعالیت و کار 
فعاالن درست کنید 

. فعاالن را فراموش نکنید
. توانایی های بالقو ه ی آنان را دست کم نگیرید

نیازی  آن ها  به  کنند  حس  که  نکنید  کاری   .
نیست

. آنان را به دلیل تصمیمات غلط رهبری سرزنش 
نکنید

. آن ها را در بی خبری نگه ندارید
. فرصتی را برای عضوگیری از دست ندهید

یکی از بهترین پوسترهای مربوط به عضوگیری در 
پوستر  این  می خواد!«.  رو  تو  سام  »عمو  تاریخ، 
اولین بار در جریان جنگ جهانی اول مورد استفاده 

قرار گرفت و بعد باز در جنگ جهانی دوم. 

»به تو نیاز داریم!« )صربستان، ۲۰۰۰(. یکی از 
پوسترهای عضوگیری در اوتپور که از تم مشابهی 

استفاده کرده است. 
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و  روزمره  وظایف  رساندن  انجام  به  برای  وقت   .۳
عادی. این وظایف به اصطالح پیش پا افتاده، که 
می توانند بسیار هم مهم باشند، بخش مهمی از 

وقت مردم را به خود اختصاص می دهند. 
۴. به هدر دادن وقت. هر میزان وقتی که صرف انجام 
دادن هر یک از فعالیت های باال نشود و کال %۸۰ 
انتظار  از  خشونت پرهیز  مبارزه ی  یک  در  وقت 
کشیدن برای دیگران حاصل می شود. فردی که 
1۵ دقیقه دیر در جلسه ای ده نفره حضور می یابد، 
نه فقط 1۵ دقیقه از وقت خود که 1۵۰ دقیقه از 

وقت سایرین را نیز به هدرمی دهد. 

اشاره

تا آنجا که می توانید از به هدر 
رفتن وقت جلوگیری کنید. 

برنامه ریزی و بسط 
پروژه های در حال انجام 

وظایف عادی و روزمره

۲۵% از وقت

وقت به هدر رفته
در کمال مطلوب: هیچ!

!

بر خالف سایر منابع، ویژگی منحصر به فرد وقت، جهانشمول بودن آن است. بین منابع مادی و انسانی که 
هم در اختیار جنبش شما و هم در اختیار مخالفین قرار دارد تفاوت های عظیمی ممکن است وجود داشته 
باشد. ولی وقت برای هر دوی شما یکسان است. مثال اگر قرار است که انتخابات در ظرف ۶۰ روز آینده 
برگزار شود هر دو طرف تنها ۶۰ روز در اختیار دارند و ۶۰ روز یعنی 1۴۴۰ ساعت یا ۸۶۴۰۰ دقیقه ی یا 
چیزی کمتر از پنج ملیون و دویست هزار ثانیه. حاال، از این ۶۰ روز هم می شود استفاده ی مؤثری کرد و 

هم می شود آن را به هدر داد. 
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اداره پیکار خشونت پرهیز: اداره ی وقت
جنبش های خشونت پرهیز موفق، با همه ی تفاوت هایشان، در یک ویژگی مشترک بوده و هستند و 
آن استفاده ی درست و محتاطانه از وقت است. عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی 
جنبش ها ی خشونت پرهیز را از یکدیگر جدا می کند. با این وجود، هر جنبشی باید بداند که چگونه 
از این منبع ارزشمند و منحصر به فرد استفاده کند. این به ویژه زمانی اهمیت می یابد که هدف 

استرتژیک شما به راه انداختن یک پیکار گسترده ی همگانی باشد. 

وقت چیزی است که ما هر روز با آن زندگی می کنیم. 
هم در ساعت است، هم در تقویمی که بر دیوار است 

و هم در برنامه ی درسی کودکان دبستانی. 
عین  در  وقت  که  می دانند  مردم  از  تعداد  چه  اما 
جنبش  یک  برای  ویژه  به  ارزشمند،  منبعی  حال 
ریزی  برنامه  در  هست؟  نیز  خشونت پرهیز، 
همانطور  خشونت پرهیز،  مبارزه ی  برای  استراتژیک 
که در دنیای تجارت، نیاز به وقت را می توان به چهار 

دسته تقسیم کرد:

اشاره

وقت منبعی ارزشمند در پیکار 
شماست

1. وقت الزم برای برنامه ریزی

۲. وقت برای پروژه های در حال انجام

۳. وقت الزم برای انجام وظایف معمولی

۴. وقت به هدر رفته 

و  بسط  و  آتی  برنامه ریزی های  برای  الزم  وقت   .1
قرار  جنبش  اختیار  در  که  منابعی  گسترش 
وظیفه ی  مهمترین  وظایف  این  انجام  دارد. 

استراتژیست ها است. 
۲. وقت الزم برای پروژه های در دست اقدام: انجام 

وظایف سازمانی و اجرایی 

یک  در  صربستان،  جمهور  رییس  میلوسویچ، 
وقت  که  می داند  او  می ریزد:  شن  شنی  ساعت 

خودش و رژیم اش به سر آمده است

 وقت چیست؟  ۳۴.

۶۰% از وقت 1۵% از وقت 

.۳۵
چه چیزی وقت را به عاملی منحصر به فرد در مبارزه ی 

خشونت پرهیز بدل می کند؟   
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»برنامه ریزی معکوس« که برنامه ریزی از آخر به اول پیکار است وسیله ی سودمندی برای حفظ سازمانی 
پیکار به شمار می آید. برنامه ریزی معکوس کمک می کند که وقت را اداره کنیم و آن را به مؤثرترین وجه 

به کار بندیم. شیوه ی انجام آن چنین است:

گام هایی که باید برای برنامه ریزی معکوس برداشته شود
1. روی یک تقویم همه ی مهلت های انجام کار پیکار را یادداشت کنید. 

۲. در جدول زمانی وظایفی را که در ارتباط با هر اقدام مشخصی باید انجام شود، بنویسید و سپس گام های 
الزم در راه جامه پوشیدن به آن ها را توضیح دهید )برای نمونه به جدول زمانی در بخش ۷ مراجعه 

کنید(.      

۳. آنگاه این گام ها را از آخر به اول برنامه ریزی کنید به گونه ای که آخرین گام به  یک روز پیش از موعد 
انجام کار بیافتد. به همین شیوه کار را ادامه داده و هر روز یک یا دو گام را طراحی کنید تا همه ی 

گام ها را پوشش دهید. 

۴. به سراغ وظیفه ی بعدی بروید و طبق رهنمود شماره ی ۳ عمل کنید. 

اشاره 

آخرین فعالیت خود را اول 
برنامه ریزی کنید.

روز 

انتخابات
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پرسش، با در نظر گرفتن ویژگی منحصر به فرد وقت، 
وقت  از  وجه  بهترین  به  می توان  چگونه  است:  این 
استفاده  استراتژی کالن  اهداف  به  راه دستیابی  در 
کرد؟ برای استفاده ی مؤثر از منابع مادی و نیروی 
و  شده  برنامه ریزی  صورتی  به  وقت  از  باید  انسانی 
دقیق استفاده کرد. این به ویژه در جریان یک پیکار، 
هنگامی که برای سازمان یافته نگاه داشتن جنبش 

به برنامه ریزی نیاز هست، اهمیت می یابد. 

به  چیزی  پیکار  یک  درست،  برنامه ریزی  بدون 
دستیابی  که  نیست  زیبا  آرزوهای  از  فهرستی  جز 
یک  وجوه ی  تمام  است.  شانس  به  منوط  آن ها  به 
گرفته  ارتباطی  استراتژی  از  خشونت پرهیز،  پیکار 
تا به دست آوردن حمایت های مالی تا سازماندهی 
توده های غیرسازمانی تا مدیریت پیکار، همه و همه 

باید به دقت برنامه ریزی شود. 

همه ی پیکارهای موفق یک آغاز یک میانه و یک پایان 
دارند )بخش ۵ و ۷ مراجعه کنید(. آغاز یک پیکار 
می تواند فرصت خوبی برای فعالیت های رسانه ای و 
هر  در  که  باشد  اولیه ای  شوق  و  پرشور  فوران های 
آغازی وجود دارد. مرحله ی گسترش و بسط پیکار 
می تواند بر فعالیت های توده ای مانند تبلیغ خانه به 
خانه ی جنبش متمرکز باشد. استراتژیست های شما 
باید بدانند که کی پیکار باید پایان یابد و چگونه باید 
انگیزه ی خود  فعاالن  تا  اعالم کرد  را  پیروزی خود 
را برای شرکت در پیکارهای آینده از دست ندهند. 
پیکار شما همچنین به تقویمی واقع بینانه و موجز 

نیازمند است. 

اشاره

وقت از دست رفته دیگر به 
دست نمی آید. 
)بنیامین فرانکلین(

 چگونه از وقت در یک پیکار استفاده می کنیم؟ ۳۶.

۲ 1۳۴
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از این جهت می تواند مؤثر باشد که استراتژیست ها را وا می دارد که برای خود  برنامه ریزی معکوس هم 
مهلت های درون سازمانی بگذارند. از این که بگذریم این کار موجب می شود که در هر روز تنها آن حداقل 
وظایفی که باید، انجام شود. فرقش مانند فرق بین تالش برای پریدن روی بام یک ساختمان هفت طبقه و 

استفاده از پلکان برای رسیدن به همان بام است. 
)برگرفته از کتاب »چگونه در کالج درس بخوانیم« نوشته ی والتر پاوک(

جمعه  پنج شنبه     چهارشنبه سه شنبه     دوشنبه     یکشنبه     شنبه    هفته      

1

۲

روز مهمانی ۳

با استفاده از شیوه ای که در باال توضیح دادیم یک مهمانی برای دوست خوب خود طراحی کنید. طرح 
شما باید بر پایه ی اطالعات زیر باشد: من و علی احمدی از دوره ی دبستان با هم دوست صمیمی 
هستیم. علی اکنون مردی میان سال است، دو فرزند دارد.  وی که در دانشگاه تدریس می کند هر 
روز بعد از کار به یک کافه تریا می رود و کتاب می خواند و قهوه می نوشد. علی از مهمانی های شلوغ 
در اماکن عمومی خوشش نمی آید. عالقه ی او موسیقی کالسیک و نقاشی است. غذای مورد عالقه ی 

او ته چین مرغ است.

حاال بر پایه ی منابعی که در اختیار دارید برنامه ریزی کنید. این منابع باید شامل این چیزها باشد: 
خانه ای که قرار است در آن مهمانی برگزار شود، موسیقی مناسب، مسئول آوردن شیرینی و میوه، 
باید در چه زمانی صورت  اینکه چه کارهایی  فراهم کردن غذا، شستن ظرف ها، و دانستن  مسئول 

بگیرد. 

تمرین عملی:

اداره پیکار خشونت پرهیز: وقت به مثابه ی منبعی جهانشمول  اداره پیکار خشونت پرهیز: وقت به مثابه ی منبعی جهانشمول 

نوشتن برنامه ها روی کاغذ اولین گام در راه نوشتن یک تقویم پیکاری است. سه عاملی که کمک 
می کنند که تقویمی برای پیکار خود تنظیم کنید این ها هستند: 

تقسیم  کوچکی  قسمت های  به  را  پیکار 
کنید:  معین  را  وظایف  قسمت  هر  در  و  کرده 
بتوانید  برنامه ریزی معکوس کمک می کند که 
این تقسیم بندی را به صورتی واقع بینانه انجام 
انجام  قابل  شده  تعیین  وظایف  که  اگر  دهید. 
باشد اعضای سازمان برای انجام آن ها انگیزه ی 
کافی خواهند داشت. اگر هدف طرح یک کنش 
همگانی باشد اولین قدم نه نوشتن طرح برنامه 
که روشن کردن دلیل و انگیزه ی کنش است. به 
همین صورت گفتن اینکه هدف مثال »پوشش 
رسانه ای« است زیادی کلی است و باید آن را 
برای  خبرنگاران  از  دعوت  و  موضع  »اعالم  به 
شرکت در فالن برنامه« تغییر دهید. باید بدانید 
که چه گام های مشخصی در راه انجام هر وظیفه 

باید برداشته شود )به بخش ۷ مراجعه کنید(.

از پیش برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی معکوس 
پیشاپیش  که  می دهد  را  امکان  این  شما  به 
برنامه ریزی کنید. استراتژیست ها باید گام های 
دانستن  کنید.  را طراحی  پیکار  در یک  اصلی 
اینکه چگونه  یک طرح کمک می کند که پیکار 
در  و  یابد  دست  خود  استرتژیک  اهداف  به 
پیکار  امروزی  چالش های  بین  پلی  حال  عین 
و چالش های فردایی آن بزند از اهمیت اساسی 

برخوردار است. 

واقع بین باشید. وقتی که می دانید که پوسترها 
تا » آخر هفته« به دستتان نخواهد رسید پیکار 
برنامه ریزی  شب  پنجشنبه  برای  را  پوسترتان 
وقت  مقداری  همیشه  که  کنید  کاری  نکنید. 

اضافی در اختیار داشته باشید. 

1۲

۳

چگونه تقویمی برای پیکار بنویسیم؟ ۳۷.
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ساختن یک پیکار عملی 
و 

شیو ه ی  برنامه ریزی معکوس 

۱2



رویکرد کالسیک به سازماندهی: راه های بسیاری برای سازمان دادن یک پیکار وجود دارد. مدل پیشنهادی 
به  بتوانید  اگر  کرد.  استفاده  مؤثری  طرز  به  آن ها  از  باید  که  می شود  دسته  پنج  شامل  گلبرایت  جی 
چالش های اصلی در هر دسته پاسخ دهید قادر به درک بهتر دو مسئله ی اساسی خواهید شد: خواهید شد: 
اول، درخواهید یافت که سازمان چگونه کار می کند و دوم، متوجه خواهید شد که چه چیزهایی باید درون 

آن تعدیل یا عوض شود تا کار و  برنامه ریزی بهترین نتایج را به بار آورد. 

گاهی قالب کار مشکلی را حل نمی کند، حاال چه به دلیل جو سرکوب و چه به دلیل اینکه جنبش هنوز 
نیاز به رشد دارد. باید دید که ظرفیت های جنبش برای چه اهدافی مناسب است )به بخش سوم مراجعه 

کنید(. )برگرفته از کتاب طرح سازمانی نوشته جی ر. گالبریت(.

• وظایف چگونه تعیین شده و  
تقسیم می شوند؟ 

• قدرت چگونه در میان گروه ها، و 
درسازمان به طور کلی، تقسیم 

می شود؟ 

• معیار برای گزینش؟
• آموزش و پرورش 
مهارت ها مورد نیاز

• چگونه به فعالین ارتقأ 
رتبه می دهیم؟

• چگونه شیوه ی رهبری 
به وسیله ی کدام گروه 
ترجیح داده می شود؟ 

• مکانیسم تصمیم گیری 
)رای گیری، مشورت؟(

• چگونه اطالعات را گرد آورده و 
منتشر می کنید؟

ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس  ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس

آماده سازی یک پیکار عملی و شیوه ی برنامه ریزی معکوس 
  

بسیاری از فعالیت های بیرونی یک جنبش خشونت پرهیز به مشارکت در نوعی پیکار مربوط می شود. 
حاال چه این پیکار در ارتباط با حمایت از یک کاندیدای اصالح طلب باشد، چه در ارتباط با عدم 
همکاری با دولت و چه در رابطه با اقدامی خشونت پرهیز مانند تحصن. مادامی که شیوه ی به کار 
گرفته شده به گونه ای استراتژیک طرح و اجرا شود ما با گونه ای پیکار سر و کار خواهیم داشت. برای 

موفق بودن، یک جنبش خشونت پرهیز باید به گونه ای فعال در پیکارهای بزرگ شرکت کند. 

هر پیکار عملی از دو بخش تشکیل می شود: بخش 
در  موفقیت  برای  مدیریت.  بخش  و  ریزی  برنامه 
پیکار باید دو چیز در اختیار داشت: تقویم وقایعی 
اسم  به  فعالیت ها  هماهنگی  برای  دفتری  و  دقیق 
»مرکز پیکار«. در این مرکز وظایف و مسئولیت ها به 
روشنی تعیین شده تا همه بدانند که چه کسی چه 
می کند و چه کسی در رابطه با اخبار مربوط به پیکار 

باید در جریان قرار بگیرد. 
ریزی  طرح  را  پیکاری  چگونه  که  دانستید  وقتی 
استفاده  معکوس  ریزی  برنامه  الگوی  از  و  کنید 
به  را  پیچیده  فعالیت های  تا   )11 )بخش  کردید 
وظایفی ساده تبدیل کنید، باید به استفاده از برخی 
تسهیالت )مثل مرکز پیکار( بپردازید تا به طرح تان 

جامه ی عمل بپوشانید. 

اداره ی  به  تدارکاتی  لحاظ  به  ساختار سازمانی، که 
پیکار عملی یاری می رساند، باید از قاعده ای به نام 
»عملکرد تابعی از شکل است« پیروی کند و موارد 

زیر را به کار ببندد

. عملکرد اجرایی و عملکرد مربوط به نیروی انسانی
- گروه 1 

. عملکرد اطالعاتی و تجزیه / تحلیلی
-گروه ۲

. عملکرد ارتباطاتی )داخلی و خارجی( 
-گروه ۳

. عملکرد تدارکاتی و عملیاتی
-گروه ۴

یکدیگر  با  مؤثر  ارتباط  در  در  باید  گروه  این چهار 
بوده و فعالیت هایشان به طور مرتب هماهنگ شود. 
قرار  نقد  و  بررسی  مورد  باید  گروه  این  ارتباطات 
داشته  وجود  آن  در  بازخورد  برای  بخشی  و  بگیرد 
باشد. به عنوان نمونه، گروه اول باید بداند که گروه 
برای  اقدامی  از  تا  دارد  نیاز  منابعی  چه  به  چهارم 

آزادی مطبوعات حمایت کند. 

چگونه ی پیکار عملی به راه بیاندازیم ؟  ۳۸.

استرتژی کالن

اهداف 

وظایف

منابع انسانی

ساختار   

اطالعات و تصمیم گیری 

ساختار پاداش   
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پس از به روی کاغذ آوردن طرح خود برای پیکار و تشکیل گروه های 
مورد نیاز، اقدام به درست کردن تقویمی برای پیکار کنید. این تقویم 
وظایف عمده و تاریخ انجام شان را فهرست می کند )برای نمونه، قانون 
ایجاب می کند که بازرسان مستقل انتخاباتی دست کم سه روز پیش 
از برگزاری انتخابات در حوزه های خاصی نام نویسی کنند(. خالصه ی 
این تقویم را در میان اعضای گروه خود پخش کنید تا بدانند که چگونه 
اثرمی گذارد.  برآن  و  می افتد  جا  پیکار  درچارچوب  شان  فعالیت های 
کردن  روز  به  مسئول  نفر  یک  تنها  و  نفر  که یک  کنید  یقین حاصل 
تقویم باشد. همچنین مطمئن شوید که اعضای گروه تان می دانند که 
برای اضافه یا حذف کردن برنامه ها و فعالیت ها باید با آن فرد تماس 
بگیرند. تقویم اصلی باید در معرض دید همگان باشد. برای مشخص 
کنید  استفاده  متفاوت  رنگ های  از  مختلف  گروه های  فعالیت  کردن 
)مانند سبز برای گروهی که مسئول ارتباطات و فعالیت های رسانه ای 

است و قرمز برای گروه تدارکات(. 

بازیگران متعددی  این صحنه معموال  بازیگر صحنه نیستید! در  اینست: چون شما تنها  کوتاه ترین پاسخ 
و  طلب  اصالح  احزاب  و  غیردولتی  نهادهای  مانند  شما  بالقوه ی  متحدین  شامل  هم  این ها  دارند.  بازی 
کاندیداهای شان می شود و هم نیروهای طرفدار استبداد و کاندیدا های شان. مطمئن باشید که مخالفان شما 
همه ی سعی خود را برای از بین بردن اثرات فعالیت شما به کار خواهند بست. چون نمی توانید به طور دقیق 
پیش بینی کنید که این نیروها به چه اقداماتی علیه شما دست خواهند زد، طرح تان باید از انعطاف کافی 
برخوردار باشد و مرکز پیکار باید بتواند به سرعت نسبت به هر گونه نیازی برای تغییر و تعدیل واکنش 

نشان داده و آن را تبدیل به فرصتی تازه برای جنبش کند. 

 این شبیه سازی باید با یک مرحله ی آماده سازی شروع شود: 
مرحله اول. هدف اصلی در این مرحله این است که دستگاه تعلیماتی سازمان به آموزش واحدهای 

انتخاباتی در هر حوزه ی رأی گیری بپردازد.
 در مرحله ی دوم، یا مرحله ی میانی، کادرهای آموزش دیده در مرحله ی اول، برنامه ی پیکار را در هر 

حوزه ی انتخاباتی سازمان خواهند داد. 
در جریان مرحله ی سوم، فعاالن آموزش دیده در مرحله ی دوم به کمک مستقیم به رأی دهندگان 

خواهند پرداخت، از آن ها نظرسنجی خواهند کرد و از نحوه ی انجام رأی گیری در طول روز گزارش 
خواهند داد. 

 تمرین:

پیکاری شبیه پیکار »برخیزید و رأی دهید« سازمان دهید )به بخش پنجم مراجعه کنید(. فرض را 
بر این بگذارید که این پیکار در محیطی غیردمکراتیک در تاریخ ۲۳ آذر امسال برگذار خواهد شد. 

شعار  بزنید!«  را  »مهرتان 
دولت  علیه  موفقیت آمیز  پیکار 

والدیمیر ِمچی ِیر در اسلواکی

شعار  است«.  وقتش  »حاال 
موفقیت آمیز  نیروهای  پیکار 
علیه  صربستان  در  طلب  اصالح 

اسلوبدان مالسوویچ

 ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس

چگونه  یک پیکار را سازمان یافته نگاه می داریم؟ ۳9.

چرا برنامه ی پیکار باید انعطاف پذیر باشد؟ ۴۰.
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۱. موقعیت: 
رژیم غیردمکراتیک اعالم می کند که انتخابات مجلس را برگزار خواهد کرد

۲. مأموریت:

. حمایت از کاندیداهای اصالح خواه

اهداف:

. سازمان دادن پیکار »برخیزید و رأی دهید«
. امکان انجام تقلب در انتخابات را به حداقل 

رسانده و اگر تقلبی مشاهده کردید آن را 

گزارش دهید

. به فهرست کردن نام رآی دهندگان طرفدار 
اصالح بپردازید )تأکید خود را بر روی 

جوانان بگذارید(
. به سازمان دادن برنامه های خاص بپردازید 

)کنسرت، سخنرانی(
. برای آگاه کردن مردم از نحوه ی انجام 

انتخابات و مواضع خود اطالعیه چاپ کرده و 
توزیع کنید 

۳. اجرا

مرحله ی اول

. به کار انداختن دستگاه آموزشی سازمان 

. آماده کردن یک برنامه ی آموزشی برای 
تعلیم کادرهای سازمانی 

مرحله ی دوم

. برنامه ی آموزشی »برخیزید و رأی دهید« به 
وسیله ی کادرهای تعلیم دیده در حوزه های 

مختلف آموزش داده می شود 

مرحله ی سوم

. فعاالن آموزش دیده به کمک به 
رای دهندگان می پردازند، خدمات نظرسنجی 
ارائه می دهند و از نحوه ی انجام رأی گیری 

در طول روز گزارش تهیه می کنند

در زیر نموداری از شکل کلی پیکار را مشاهده کنید. 
برنامه ی پیکار: 

۴. اداره و تدارکات

مرحله ی اول، بخش نیازهای انسانی به 
این افراد نیاز دارد: 

. 1۰ آموزش دهنده ی آموزش دیده )یک 
سرپرست گروه(

. ۳ طراح دوره ی آموزشی )یک سرپرست 
گروه(

. یک داوطلب برای انجام کارهای اداری

مرحله ی اول، بخش نیازهای مادی به 
این چیزها نیاز دارد:

. دفتر برای آموزش دهندگان
. رایانه با اینترنت و چاپگر 

. تلفن و لوازم دفتری 

مرحله ی اول، تخمین زمانی

. ۲۰ ساعت برنامه ی آموزشی
. ۴۰ ساعت بسط برنامه ی آموزشی

. 1۵ ساعت کار اداری 

۵. هماهنگی و ارتباطات
. آموزش دهنده / سرپرست گروه به مسئول 

پیکار در مورد جریان کار گزارش می دهد
. بازخورد به مسئوالن بسط برنامه ی آموزشی 

. جلسه ی استراتژیک در ابتدا و انتهای هر 
مرحله 

ارزیابی فعالیت ها 

. هزینه ی مرحله ی اول فعالیت ها

. تطبیق خود با شرایط تازه 

. ارتباطات میان اعضای هر گروه و ارتباطات 
میان گروهی 

. تعیین اینکه به چه تعداد داوطلب نیاز 
هست و چه تعداد داوطلب اکنون در اختیار 

پیکار قرار دارد. 

. واکنش نسبت به اقدامات سرکوبگرانه

. درس های آموخته شده

ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس  11۶11۷



تمرین:

با استفاده از ترتیب برنامه ریزی معکوس )بخش 11(، وظایف مهم را شناسایی کرده و آن ها را به 
عهده ی افراد شایسته بگذارید. به نمونه های زیر توجه کنید:

گروه مسئول 
)چه کسی انجام کار را برعهده دارد؟(

وظیفه
)چه باید انجام شود(

. گروه دوم- خبرگیری و بررسی . به جمع آوری اطالعات در رابطه با افرادی که 
برای اولین بار رأی می دهند بپردازید

. گروه اول- کارهای اداری و منابع انسانی   . به جذب داوطلبان تازه بپردازید تا با کمبود کادر 
آموزشی روبرو نشوید

. گروه سوم- ارتباطات  . به بسط برنامه های آموزشی خود برای فعالیت های 
آینده بپردازید

. گروه چهارم- تدارکات و عملیات . دفتری اجاره کنید

. گروه سوم- ارتباطات  . شعار پیکار و نشان آن را درست کنید

. گروه چهارم- تدارکات و عملیات . به جمع آوری کمک مالی بپردازید و به گونه ای 
واقع بینانه بودجه خود را تنظیم نمایید 

. گروه اول- سازماندهی اداری و منابع انسانی  . به تعلیم کادرهای آموزشی بپردازید

. گروه چهارم- تدارکات و عملیات . به چاپ و پخش اطالعیه، بیانیه و مواد مشابه 
بپردازید

. گروه دوم- خبرگیری و تجزیه و تحلیل  . به بررسی احتمال تقلب در انتخابات بپردازید.

)اضافه کنید(

)اضافه کنید(

)اضافه کنید(

اجرای پیکار:

با استفاده از قاعده ی »شکل تابعی از عملکرد است« به تشکیل گروه هایی بپردازید )به صفحه ی قبل نگاه 
کنید( و فعالیت های اصلی پیکار را سازمان دهید. شما می توانید گروه های مختلفی را تشکیل بدهید ولی 

چهار گروه برای کار پیکار اهمیت اساسی دارند:

. گروه 1. سازماندهی اداری و منابع انسانی
. گروه ۲.خبرگیری و بررسی  

. گروه ۳. ارتباطات
. گروه ۴. تدارکات و عملیات  

وقت رژیم میلوسویچ به سر رسیده است. با بسیج مردمی که در جهت اهداف استراتژیک واحدی مبارزه 
می کنند رژیمی که  یک زمان قدرتمند محسوب می شد درحال سقوط است. 

ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس  ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس  11۸119



هفته ی چهارم هفته ی سوم                   هفته ی دوم                   هفته ی اول         

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

»قانون مورفی« را فراموش نکنید:

1. هیچ چیزی آنقدر ساده نیست که به نظر 
می رسد

۲. هر کاری بیشتر از آنچه که باید طول 
می کشد

۳. قبل از شروع کار بعدی باید اول کار قبلی 
را تمام کنید!

تمرین:
بر اساس تحلیل های پیشین تقویمی پیکاری برای چهار هفته درست کنید. از آخر شروع کنید )از 

روز انتخابات در بیستم آذر مثال( و جلو بیایید   

ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس  ساختن یک پیکار عملی و شیو ه ی برنامه ریزی معکوس  1۲۰1۲1



بخش ۱۳ 
فعالیت در شرایط سرکوب

روحیه و ارتباطات

پرسش های اصلی:
. سرکوب چگونه عمل می کند؟

. عام ترین شیوه های سرکوب کدامند؟
. فرهنگ امنیت چیست؟

. چگونه ارتباطات خود را حفظ کنیم؟  

موضوعات اصلی شامل این  ها می شود:
. انفعال به معنی امن بودن نیست؟ 

. شیوه ها:
1. سرکوب فعاالن و مردم

۲. ایجاد فضای ترس
. شیوه های بهبود فرهنگ امنیت 

بخش ۱۴: 
فعالیت در شرایط سرکوب

چگونه نسبت به اقدامات نیروهای مخالف واکنش نشان دهیم؟

پرسش های اصلی:
. ترس چیست؟

. چگونه اثرات ترس را از میان برداریم؟
. چگونه با اقدامات تنبیهی مخالفین طرف شویم ؟ 

موضوعات اصلی شامل این  ها می شود:
. معنی ترس

. مقابله با ترس از طریق آماده سازی خود پیش از عمل و در هنگام عمل 
. وضع دشوار زندانی 

درهمان  و  خشونت پرهیز،  پیکار  یک  در  فعالیت  هنگام 
حال که مشغول اداره ی منابع انسانی، مادی و وقت و بهره 
انتظاراقدامات  باید  هستید،  معکوس  برنامه ریزی   از  بری 
گرچه  باشید.  داشته  نیز  را  مخالف  نیروهای  خصمانه ی 
اما نیروهای سرکوبگر عمدتا  روش های سرکوب بسیارند 
می کنند.  حمله  مؤثر  اقدام  برای  جنبش  توانایی های  به 
باید بیآموزید که چگونه توانایی های دشمن را در مختل 
کردن فعالیت ها و تضعیف روحیه خود به حداقل برسانید. 
اصطالح  به  پیکار  برنامه های  و  باشد  پایین  روحیه  اگر 
استراتژیک   اقدام  برای  شما  توانایی های  باشد  رفته  لو 

خشونت پرهیز به طور جدی ضعیف می شود.

یک روش دیگر نیروهای مخالف ایجاد فضای ترس فراگیر 
ذهن  و  بدن  طبیعی  واکنش  ترس  که  آنجایی  از  است. 
ابزاری  ترسناک  محیطی  ایجاد  است،  خطر  و  تهدید  به 
توانایی های  کاهش  برای  مخالفین  دست  در  نیرومند 
جنبش محسوب می شود. شما می آموزید که ترس چیست 
و چگونه می توان با استفاده از آن اعتراف گرفت. همچنین 
آماده  با  را  ترس  منفی  اثرات  چگونه  که  می گیرید  یاد 

سازی خود و افزایش اعتماد کاهش دهید. 

داشته  خاطر  به  هستند.  جدی  بسیار  موضوعاتی  این ها 
باشید که در نبرد برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی، 
دستگیر و زندانی شدن مایه شرمساری نیست. هر یک از 
فعالین یک پیکار خشونت پرهیز به نوعی خود را در معرض 

خطر قرار می دهد. و این نشان دهنده شجاعت است.

خالصه ی بخش:

فعالیت در شرایط سرکوب
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فعالیت در شرایط سرکوب: روحیه و ارتباطات
نیروهای مخالف می شود.  اقدامات  به  یا زود جنبش شما وادار به واکنش نشان دادن نسبت  دیر 

شیوه های به کارگرفته شده توسط نیروهای مخالف بخشی از ابزار سرکوب هستند. 
طرح کلی این بخش کمک می کند بیاموزید که چگونه از تاثیر سرکوب بکاهید. برای شروع، سرکوب 
و تنبیه را مواردی در نظر بگیرید که مثل هر مورد دیگری هزینه ای در بر دارد- موردی مانند غذا 
یا لباس. هر چه قیمت باالتر باشد امکان خریدن جنس کمتر می شود. ایجاد »فرهنگ امنیت« که 
توانایی نفوذ دشمن در سازمان و مختل کردن شبکه ی ارتباطی آن را کاهش می دهد باید در صدر 

فهرست اجرایی شما قرار داشته باشد. 

هر چه جنبش قوی تر شود نیروی 
بیشتری  ضعف  احساس  مخالف 

می کند. 
به عنوان یک اصل، نیروی مخالف 
روحیه  بردن  بین  از  در  سعی 
به  و  کرد  خواهد  جنبش  فعاالن 
از  تا  زد  خواهد  دست  اقداماتی 
شدت مطالبه برای تغییر و تحول 
همچنین  مخالف  نیروی  بکاهد. 
هزینه ی  که  کرد  خواهد  تالش 
افزایش  را  جنبش  مؤثر  اداره ی 

دهد.
ایجاد اختالل در سیستم ارتباطاتی 
جنبش یکی از راه های مؤثر برای 

افزایش هزینه است. 
با جلوگیری از فعالیت های همگانی 
جنبش، دستگیری فعاالن و ایجاد 
و  فردی  هزینه های  ترس  فضای 
خواهد  افزایش  جنبش  سازمانی 
بر  را  بنا  مخالف  نیروی  یافت. 
این می گذارد که اگر هزینه ها به 
کند  پیدا  افزایش  کافی  اندازه ی 
فعالیت های جنبش کاهش یافته 

و در آخر متوقف می شود. 

تنبیه دو تأثیر دارد )به بخش دوم 
کوچک  یا  اول  تأثیر  کنید(.  نگاه 
مجازات متخلفین است. تأثیر دوم 
پیوستن  از  جلوگیری  بزرگ  یا 
افراد تازه به جنبش است. حالت 
این  تنبیه  اصلی  دلیل  یا  دوم 
شوند  مجازات  افراد  که  نیست 
بلکه این است که دیگران از ابراز 

همبستگی خودداری کنند. 
با تنبیه شما نیروی مخالف درس 
به  و  می دهد  دیگران  به  عبرتی 
همکاری  عدم  که  می گوید  آن ها 
با رژیم برایشان گران تمام خواهد 

شد.

سرکوب چگونه انجام می شود؟    ۴1.

دیر یا زود جنبش شما به نوعی مورد سرکوب قرار 
خواهد گرفت. تجربه نشان می دهد که قانع کردن 
در  واکنش  می تواند  که جنبش  هواداران  و  فعالین 
خور نشان دهد نیازمند داشتن مهارت های ویژه ای 

است. 
بگیرد  قرار  سرکوبی  مورد  جنبش  اینکه  از  پیش 

فعالین باید به موارد زیر توجه داشته باشند:
 

. انفعال موجب توقف سرکوب نمی شود. 

. هر چه واکنش شما خشونت آمیزتر باشد نیروهای 
خواهند  استفاده  بیشتری  از خشونت  نیز  مخالف 
مجازات  و  سرکوب  از  استفاده  درست،  راه  کرد. 

رژیم برای تقویت جنبش است. 

. اگر اجازه دهید که خشونت و سرکوب موجب از هم 

پاشیدن جنبش بشود به هر دو مقوله ی خشونت و 
سرکوب مشروعیت بخشیده اید. 

به  متوسل  سرکوبگرانه  اقدامات  با  برخورد  در   .
خشونت نشوید، چرا که خشونت تنها به نامشروع 
جلوه دادن اهداف شما کمک خواهد کرد و اتوریته 

شما رادر میان مردم از میان خواهد برد. 

۱. سرکوب فعالیت ها 
چارچوبی  در  که  می شود  نیز  قوانینی  شامل  این 
را  اقداماتی  سری  یک  و  اند  شده  تدوین  نامعمول 
و  نظم  »قانون  نمونه،  برای  اند.  خوانده  غیرقانونی 
بیش  آمدن  هم  گرد  زیمبابوه  در  عمومی«  امنیت 
غیرسیاسی  یا  برنامه ی سیاسی  یک  در  نفر  پنج  از 
را منوط به اجازه ی پلیس و نیروهای امنیتی کرده 

است. 

دلیل اینگونه قوانین و مقررات محدود کردن فضای 
اجرایی  و  سازمانی  هزینه های  افزایش  و  سیاسی 

جنبش است.

 عام ترین شیوه های سرکوب کدامند؟  ۴۲.
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۲. سرکوب فعاالن 

زندانی  و  دستگیری  سمع،  استراق  افراد،  تهدید 
کردن، شکنجه و حتی گاهی کشتن فعاالن دلیلی به 
جز سرکوب فعالیت ها دارد: ایجاد وحشت در میان 
مردم، جلوگیری از پیوستن آنان به جنبش و از هم 

پاشیدن رهبری جنبش.
 

بیشتر رژیم های غیردمکراتیک در هدف قرار دادن 
این  از  و  دارند  تخصص  جنبش  یک  اصلی  اعضای 
کار برای ایجاد جو رعب و وحشت استفاده می کنند. 
در موارد بسیاری نیروهای امنیتی به هدف گرفتن 
نیز  آنها  کودکان  حتی  و  فعاالن  خانواده ی  اعضای 

می پردازند.

۳. ایجاد فضای ترس 
رژیم های غیر دموکراتیک به طور گسترده سعی در 
که  دارند  فعالیت هایی  پیرامون  ترس  فضای  ایجاد 

موجودیت شان را به خطر می اندازد.

با برنامه ریزی دقیق، این رژیم ها به سرکوبی فعاالن 
جنبش می پردازند و با استفاده از دستگاه تبلیغاتی 
خود به آفرینش »جو محاصره« می پردازند. در یک 
چنین جوی هر کسی که دگراندیش باشد خائن و 

تروریست خوانده می شود.

تبلیغات  و  سرکوبگرانه  اقدامات  کردن  ترکیب  با 
دموکراتیک تالش می کنند  غیر  رژیم های  گسترده 
فضایی ایجاد کنند که در آن شهروندان از حرف زدن 
پیرامون مضمون های »ضد رژیم« خودداری کنند. 
در چنین شرایطی مطالبه برای تحول مهار می شود 
بپیوندند  جنبش  به  حاضرند  که  افرادی  تعداد  و 
کاهش می یابد چرا که هزینه ی مقاومت باال به نظر 
می رسد. اقدامات نیرو های امنیتی اهمیت ویژه ای در 

چارچوپ استراتژی نیروهای مخالف دارد. 

که  امنیتی،  نیروهای  که  است  داده  نشان  تجربه 
بیشتر به صورت غیر رسمی عمل می کنند، حاضرند 
برای کسب اطالع در مورد جنبش و مرعوب کردن 
فعاالن آن به هر کاری دست بزنند. این البته چیز 
امنیتی  نیروهای  وظیفه ی  که  چرا  نیست  عجیبی 

حفظ امنیت رژیم است و نه حفظ امنیت مردم! 

فرهنگ امنیت رفتاری است که شما باید در مقابله با فعالیت های امنیتی و اطالعاتی رژیم داشته باشید. 
این رفتار از دو بخش تشکیل می شود: 

نگذارید  این  بر  را  بنا   .۱
امنیتی  نیرو های  که 
نفوذ  شما  جنبش  در 

نکرده اند

کنید. تالش  اید عمل  ریخته  که  پایه ی طرحی  بر 
کنید دریابید که آیا فعالین گروه مخالف دچار تردید 
هستند یا نه. این تردید ممکن است در اثر نامشروع 
گرفته  کار  به  جنبش  علیه  که  شیوه هایی  بودن 
می شود یا در اثر بی تأثیر بودن این شیوه ها به وجود 
نیاز  و  ضرورت  را  رسانی  اطالع  مبنای  باشد.  آمده 
اسم  که  باشد  نداشته  نیازی  فعالی  اگر  دهید.  قرار 
فعال دیگری را بداند به وی اسم او را نگویید. اگر 
قرار است هفته ی آینده جلسه ای تشکیل شود قبل 
از اعالم خبر روشن کنید که چه کسی باید مطلع 
آنانی  به  در خبررسانی  نه. حتی  و چه کسی  شود 
که باید در جلسه شرکت کنند هم جانب احتیاط را 
از دست ندهید. همه قرار نیست که از همین االن 
راجع به جلسه بدانند. عده ای را می توانید تنها چند 

ساعت قبل از تشکیل آن خبر کنید. 

فرهنگ امنیت چیست؟  ۴۳.
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جلب  غیرعادی  رفتار  با   .۲
توجه نکنید 

مردم  اکثریت  که  می داند  رژیم  اگر  نمونه،  برای 
از  طرفداری  به  کردن  تظاهر  نیستند  طرفدارش 
رژیم می تواند جلب توجه کند و اعضای جنبش را 
در معرض خطر قرار بدهد. روابط خود را به تماس 
محدود  دیگر  خشونت پرهیز  جنبش های  فعالین  با 
نکنید. روابط و دوستی های مبارزاتی خود را گسترش 
همیشه  که  گذاشته اید  این  بر  را  فرض  اگر  دهید. 
در  که  نیست  نیازی  دیگر  پس  هستید  نظر  تحت 
مورد آن نگران باشید! فقط طوری رفتار نکنید که 

موجب بهره برداری نیروهای مخالف بشود. 

هرچه  یک جنبش خشونت پرهیز موفق تر می شود، 
اقدامات خصمانه و امنیتی علیه آن شدت می گیرد. 
برای  امن  ارتباطاتی  کانال های  خلق  به  باید  شما 
جنبش بپردازید. مسئله فقط آگاهی دادن به اعضأ و 
فعاالن در رابطه با نیروهای مخالف و توانمندی آنان 
در عین حال  نیست. مسئله  در جنبش  نفوذ  برای 

ایجاد همبستگی در صفوف جنبش است. 

بهترین راه این است که فعاالن حواسشان باشد که 
چه می گویند و چه نمی گویند و مهمتر از آن متوجه 
باشند که چگونه می گویند. برای بازداشتن نیروهای 
در  هرگز  اطالعات حساس  به  دسترسی  از  مخالف 
یا  برنامه های جنبش  پیرامون  امن  غیر  محیط های 
این شامل  نکنید.  ارقام صحبت  و  تاریخ ها،  اسامی، 
اینترنت نیز می شود.  از  مکالمه ی تلفنی و استفاده 
البته همه ی کانال های اینترنتی ناامن نیستند ولی 

ایمیل ها ناامنند. 
برای جلوگیری از نفوذ نیرو های امنیتی در صفوف جنبش، ایجاد و ارتقأ فرهنگ امنیت ضروری است. این 
نه تنها هزینه ی فعالیت را برای جنبش و فعاالن کاهش می دهد بلکه، با افشای »چهره ی زشت« رژیم و 
بی اثر بودن دستگاه های سرکوب آن موجب می شود که مطالبه برای تغییر و تحول در میان هواداران جنبش 

شدت بگیرد.

اگر می شود در همان ساعت و محل همیشگی 
همدیگر را ببینیم. من دوستی دارم که خیلی 
مایل است در رابطه با آن برنامه ی مهمی که 

ماه آینده داریم به ما کمک کند. 

نادرست!

اشاره 

مهم چه گفتن نیست: چگونه گفتن 
است.

نمونه: چگونه به فردی که مسئول عضوگیری است می گویید که دوستی دارید که عالقمند است به 
جنبش بپیوندد؟ 

فعالیت در شرایط سرکوب: روحیه و ارتباطات فعالیت در شرایط سرکوب: روحیه و ارتباطات

چگونه ارتباطات خود را حفظ کنیم؟  ۴۴.

اگر موافق باشی همدیگر را ساعت سه در 
بازار ببینیم. می خواهم راجع به دوستم علی 
احمدی با تو حرف بزنم. علی مایل است که 

به جنبش بپوندد و می خواهد در جلسه ی 
بعدی سازمان در مورد سازماندهی اعتصاب 

ماه آینده شرکت کند. 

درست!

1۳۰1۳1



۱4
فعالیت در شرایط سرکوب 

واکنش نسبت به اقدامات تنبیهی نیروهای 

مخالف 



واکنش نسبت به اقدامات تنبیهی نیروهای مخالف  
یکی از راه های تضمین سرسپردگی در میان مردم ایجاد ترس از تنبیه است. تنبیه در اینجا می تواند 

معنی های مختلفی داشته باشد: از کتک خوردن به وسیله ی بازجویان گرفته تا اخراج از کار. 
برای مقابله با تنبیه ضروری است که اول در مورد ترس و ماهیت آن بیاموزیم و سپس با شیوه های 

غلبه بر آن آشنا شویم. 
 اول گام در این راه، پذیرفتن این واقعیت ساده است که ترس واکنشی طبیعی ست. وقتی فهمیدیم 
که این واکنش چگونه به لحاظ جسمی و روانی خود را نشان می دهد می توانیم احساس شرم از آن 

را در خود از بین برده و دیگران را به دلیل ترسیدن سرزنش یا تحقیر نکنیم. 
  

  ترس احساسی است که همه ی انسان ها در زندگی تجربه می کنند. 
یکی از دالیل اصلی اطاعت مردم از فرمان ها و قوانین رژیم ترس از 
تنبیه است. تنبیه در اینجا می تواند معنی های مختلفی داشته باشد، از 
کتک خوردن به وسیله ی بازجویان گرفته تا اخراج از کار. مسئله ای که 
بسیاری درک نمی کنند این است ترس یک واکنش طبیعی در مقابل 
تهدید است. ترس یک حالت غریزی است که در همه ی حیوانات وجود 
دارد و به همین دلیل باید در مربوط کردن آن به اخالقیات محتاط 
یاخته های  فعالیت  افزایش  موجب  ترس  فیزیولوژیک  لحاظ  به  بود. 
عصبی )نرون ها( در بخشی از دستگاه عصبی می شود. این عمل سبب 
را  بیشتری  خون  و  شده  روده ها  و  پوست  سطح  در  رگ ها  انقباض 
به قلب سرازیر می کند. این به نوبه ی خود موجب ضربان شدیدتر و 
سریع تر قلب می شود. تنفس سرعت می گیرد و هرمونی قدرتمند به 
برای  مثابه ی سوخت  به  که  را،  در خون  گلوگز  میزان  آدرنالین  اسم 
ماهیچه ها عمل می کند، افزایش می دهد. این موجب می شود که فرد 
برای مدت کوتاهی قدرتی مافوق انسانی پیدا کند. دلیل این امر ساده 
با  درمواجه  بتوانیم  که  کرده  گونه ای طراحی  به  را  ما  است: طبیعت 

خطر یکی از این دو کار را بکنیم: بجنگیم یا بگریزیم! 

کسانی که هوادار آزادی اند 
ولی از تالطم و آشفتگی ابراز 

ناخرسندی می کنند، مانند 
دهقانانی هستند که می خواهند 

بدون شخم زدن محصول به 
دست آورند.

 فردریک داگالس 
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ترس چیست؟    ۴۵.

به  به طور منظم  به گونه ای  فعاالن  دیگر  و  . شما 
آموزش خود پیرامون روش های سرکوب و نحوه ی 

مقابله با آن ها بپردازید.
 

به خشونت  تن  هرگز  که  باشید  داشته  خاطر  به   .
نداده و همیشه انضباط کاری را پاداش بدهید.

الزم  دانش های  و  مهارت ها  فعاالن  از  بسیاری   .
)از  دارند  را  سازمانی  وظایف  همه  انجام  برای 
جمله تعلیم یک تیم جایگزین رهبری و تهیه ی 

فهرستی از دستیاران اجرایی( 

. فعاالنی که مورد سرکوب مشخص قرار گرفته اند 
باید حالت سرمشق پیدا کنند و پیگیرانه تجربیات 
خود را در اختیار سایر اعضأ و فعاالن قرار دهند 
از  می شود،  فعاالن  و  اعضأ  همه ی  شامل  )این 

رهبری گرفته تا داوطلبان(. 

روش های مقابله با تأثیرات ترس را می توان به دو گروه تقسیم کرد: روش های آماده سازی و روش های 
مقابله هنگام عمل. این روش ها موفقیت آمیز  خواهند بود اگر: 

روش های آماده سازی

قبل از آنکه مورد ترسناکی پیش بیاید سعی 
کنید جلو غافلگیرشدن خود را بگیرید. برای 
این کار به بررسی مشکالت روانی و عاطفی 
بپردازید که ممکن است در نتیجه ی وضع 

ترسناک پیش بیاید. مردم اگر بدانند که هنگام 
وقوع واقعه ی ترسناک چه انتظاری از آنان 

می رود کمتر می ترسند. شوخی و خنده نیز راه 
مؤثری برای کاهش ترس در گروه است.

روش های مقابله

کادرهای مسئول در صحنه )در جریان یک 
تظاهرات مثال( باید تالش کنند که از اضطراب 

و گیجی مردم بکاهند. مشغول نگاه داشتن 
مردم و فعاالن در جریان تظاهرات موجب از 

بین رفتن ترس می شود.  

اشاره 

ترس یک واکنش طبیعی وغریزی است. 

 چگونه اثرات ترس را از میان ببریم؟    ۴۶.



وقتی قبول کردیم که ترس یک حالت عادی و غریزی 
در ماست و فهمیدیم که واکنش های فیزیولوژیکی 
بر  می توانیم  چیست  ترسیدن  هنگام  مان  روانی  و 
از تحقیر  از ترس فایق آییم و  احساس شرم ناشی 
دیگران بپرهیزیم. اگر می خواهیم که جنبش موفق 
شود باید شیوه های از بین بردن تأثیرات مضر ترس 
را یاد گرفته وبه کار بندیم. انتظار اتفاقات غیر مترقبه 

را داشتن می تواند به کاهش ترس کمک کند. 

اعتماد و باور به رهبری و اعتقاد به اهداف جنبش 
نیز از شدت ترس می کاهد. عامل دیگری که ترس 
را کاهش می دهد باور به این است که منفعت واقعی 
فرد فعال در گرو تغییراتی است که جنبش در راه 

محقق کردن آن ها تالش می کند. 
 

کالن  استراتژی  اهداف  به  پوشاندن  عمل  جامه 
و  است.  بسیاری  خشونت پرهیز  اقدامات  نیازمند 
و  مخالفین  واکنش  مورد  در  می توان  اقدامی  ازهر 
سایر بازیگران صحنه درسی آموخت ) به بخش های 
چهار، نه و ده مراجعه کنید(. به همین دلیل نباید 
اقدامی بکنید که فعاالن جنبش  تان نتوانند از پس 

اگر  مثال  برآیند.  آن  به  مخالف  نیروهای  واکنش 
از به  اند  اغلب فعاالن جنبش هرگز دستگیر نشده 
تحریک  و  پی  در  پی  پیمایی های  راه  انداختن  راه 
گروهی  دستگیری  یه  است  ممکن  که  آمیزی 
سازمان  به  عوض  در  بپرهیزید.  شود  منجر  فعاالن 
مشابهی  برنامه های  و  اعتراضی  کنسرت های  دادن 
بپردازید که پشتیبانی همگانی از جنبش را افزایش 
می دهد بدون آنکه به بازداشت دست جمعی فعاالن 
بیانجامند. برای موفقیت آمیز  بودن استراتژی، پیکار 
درجه ی  و  انظباط  سطح  خشونت پرهیز،  اقدام  و 
با  مستقیم  ارتباط  در  باید  شما  فعاالن  مقاومت 

شیوه های احتمالی سرکوب باشد. 

تنهایی می تواند  به  و خطرناک  اقدام شجاعانه  یک 
نظر  و  شود  منجر  سختی  انتقامی  واکنش های  به 
رسانه های کشوری و جهانی و همچنین مردم را به 
مخالفان  واکنش  توان  نمی  کند. گرچه  خود جلب 
کرد،  پیش بینی  را  دموکراتیک  جوامع  در  حتی 
تجربیات حاکی از آن است که خشونت و اقدامات 
تخریبی شما می تواند به واکنش های بی اندازه تند 

رژیم منجر شود. 

تظاهرات بخشی از بسیاری از جنبش های خشونت پرهیز در نیم 
قرن گذشته بوده است. کارهایی که جنبش می تواند برای برگزاری 

موفق یک تظاهرات انجام دهد شامل این ها می شود: 

)از قبیل  اقدامات سرکوبگرانه ی احتمالی  با  .  فعاالن را در رابطه 
استفاده از گاز اشک آور، بازداشت فعاالن و ضرب و شتم آنان( 

آموزش دهید. 

.   احساس همبستگی در میان فعاالن را با تشویق ایشان به پوشیدن 
نمادهای یکسان، خواندن سرود، به دست گرفتن پالکارد و راه 

پیمایی در صفوف منظم افزایش دهید. 

.  با تقسیم کار و تعیین دقیق وظایف فعاالن را مشغول نگه دارید.  
باشند، برخی مسئول  امداد پزشکی  باید مسئول  برخی گروه ها 
آب و غذا برای راهپیمایان و به این ترتیب. کاری کنید که راه 
پیمایی در یک خط و بدون آشفتگی انجام بگیرد، در اول و آخر 
صف پیشاهنگ و پساهنگ بگذارید و دست گرفتن پالکاردها و 

عالئم را به گونه ای تنظیم کنید که جلب نظر کنند. 

این  ببینند.  را  مخالف  نیروهای  نتوانند  فعاالن  که  کنید  کاری    .
موجب کاهش ترس در آنان می شود. برای این کار در اول صف از 
شعارهای پارچه ای بسیار بزرگ استفاده کنید. همچنین به تولید 
صدا بپردازید )سرود خواندن، استفاده از طبل و آالت موسیقی( 
تا تهدیدهای نیروهای مخالف در بلندگو و صدای خوردن باتون 

پلیس به سپرهای شان تحت شعاع قرار بگیرد. 

نمونه:  
سازماندهی و برگزاری تظاهرات 

گاز اشک آور. ۵ اکتبر۲۰۰۰، صربستان 

چگونه با اقدامات تنبیهی مخالفین روبرو شویم ؟     ۴۷.
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محاکمه  بازجویی،  دستگیری،  خطر  در  فعالین  مبارزه،  طول  در 
رژیم های  در  که  حالی  در  دارند.  قرار  مشابه  تنبیهی  اقدامات  و 
دمکراتیک فعاالن با راحتی و امنیت بیشتری به اقدامات اعتراضی 
می پردازند، بازجویان شیوه های مؤثری برای تحت فشار قرار دادن 
حتی شجاع ترین و باتجربه ترین فعاالن خلق کرده اند. نام یکی از 
این شیوه ها »وضع دشوار زندانی« است. درک این شیوه، که در زیر 
با مثالی به آن پرداخته ایم، می تواند به شما و جنبش کمک کند. 

فرض کنید که شما و یکی از دوستان تان هنگام نصب اعالمیه ای 
در مورد یک اقدام خشونت پرهیز دستگیر شده اید. بازجویان شما 
را در دو سلول جداگانه قرار می دهند و به شما می گویند که اعالم 
اقدامات غیرقانونی )یعنی کاری که شما کرده اید( می تواند به سه 
ماه حبس منجر شود. آنان سپس به شما پیشنهادی می کنند: اگر 
به جرم خود اعتراف کرده و نام سایر فعاالن را افشا کنید تنها به 
 یک هفته زندان محکوم می شوید، در غیر این صورت باید سه ماه 
نیز  به دوست شما  بازجویان پیشنهاد مشابهی  آب خنک بخورید. 
دارد: هیچکدام  وجود  احتمال  تنها سه  می دانند  که  می کنند چرا 
اعتراف نمی کنید، هر دو اعتراف می کنید، یا یکی اعتراف می کند و 

یکی نمی کند. 
تنیجه اما یکی از سه مورد زیر خواهد بود:

. اگر هر دو اعتراف کنید هر دو یک هفته در زندان خواهید ماند.

. اگر هیچکدام اعتراف نکنید هر دو فقط یک شب )همان شب( در 
زندان خواهید ماند.

. اگر یکی اعتراف کند و دیگری نکند، آنکه اعتراف کرده  یک هفته 
و آنکه نکرده سه ماه در زندان خواهد ماند. 

منطقی ترین کار برای شما آن است که اعتراف کنید زیرا اگر دوست 
شما اعتراف کند و شما نکنید چند ماه و یا حتی بیشتر در زندان به 
سر خواهید برد. این منطقی ترین کار برای دوست شما نیز هست. 
ماند و  زندان خواهید  اعتراف کنید فقط یک هفته در  اگر هر دو 
البته بازجویان اطالعات ارزشمند زیادی به دست خواهند آورد! اما 
عاید شما، دوست شما و جنبش شما  را  نتیجه  بهترین  کاری که 
البته  می کند این است که هیچکدام اعتراف نکنید. در این حالت 
تجربه  بپردازند.  فشار  اعمال  و  زور  از  استفاده  به  شاید  بازجویان 
نشان داده است که هر چه فعاالن کمتر به هم اعتماد داشته باشند 
کار بازجویان راحت تر می شود. »وضع دشوار« زندانی نشان می دهد 
که گرفتن اعتراف چقدر می تواند راحت باشد و اعتماد و همکاری 
مواردی  در  نمونه  این  است.  برخوردار  اهمیتی  چه  از  فعاالن  بین 
آن  در  چه  می کند  صدق  نیز  بشوید  دستگیر  تنهایی  به  شما  که 
حالت بازجویان به شما خواهند گفت که فعاالن دیگری فی الحال 
بازداشت شده و یا به زودی بازداشت خواهند شد و بهترین راه برای 
شما اعتراف به جرم و در نتیجه نرفتن به زندان است. )برگرفته از 

کتاب »فرگشت همکاری« نوشته ی رابرت اکسلرد( 

وضع دشوار زندانی:

فعالیت در شرایط سرکوب: واکنش نسبت به اقدامات تنبیهی نیروهای مخالف  فعالیت در شرایط سرکوب: واکنش نسبت به اقدامات تنبیهی نیروهای مخالف  1۳۸1۳9



در بخش های پیشین به سرشت و منابع قدرت و مهارت های 
اولیه ای که باید برای تبدیل یک اقدام فردی به پیکاری فراگیر 
)حتی در شرایط سرکوب( داشته باشیم ، پرداختیم. در این 
بخش می آموزیم که چگونه می توان این آموزه ها را به دیگران 
انتقال داد و چه منابع اطالعاتی دیگری برای آموختن پیرامون 
مبارزه ی خشونت پرهیز وجود دارد. گام بعدی، پس از آموختن 

این مطالب ، را باید خود بردارید. 

دقت کنید که این گام ها نه فقط خشونت پرهیز که استراتژیک 
نیز هستند و شما باید نه فقط مردم جامعه ی خود که همه ی 

دنیا را از وجودشان آگاه کنید! 

خالصه ی بخش:

گام های بعدی

ی
عد

ی ب
ها

ام 
 گ

ااا.
اا

بخش ۱۵ 

چگونه از این کتاب استفاده کنیم:
مدل »عمل-جذب-آموزش« برای انتقال چند وجهی دانش 

پرسش های اصلی: 
. چرا مردم به گروه ها می پیوندند؟

. بازاریابی چند وجهی )ب.چ.و.( چیست؟ 
. چگونه می توانیم از این کتاب و بازاریابی چند وجهی در مبارزه ی خود استفاده کنیم؟ 

موضوعات اصلی شامل این ها می شود:
. الگوی عمل-جذب-آموزش )ع.ج.آ.(

. سطح ارایه ی مواد آموزشی به گروه های مختلف بر پایه ی تجربیاتشان 

بخش ۱۶ 

چگونه از این کتاب استفاده کنیم:
آموزش و پشتیبانی اینترنتی

 موضوعات اصلی شامل این ها می شود:
. چگونه به دانش خود بیافزاییم؟ 

پیوست 

1. شیوه های مبارزه ی خشونت پرهیز
۲. ده سال مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان

کتاب شناسی 



انتقال چند وجهی دانش مدل عمل-جذب-آموزش  برای  چگونه از این کتاب استفاده کنیم:

۱۵



فعالیت های  در  داوطلبانه  شرکت  به  مردم  تشویق 
و  جنبش  اعضای  بین  مرزی  ایجاد  باعث  جنبش، 
همکاری  و  اعتماد  جو  ایجاد  به  و  می شود  دیگران 
می کند.  کمک  امنیت  فرهنگ  نگهداشت  و 
جامعه شناسان معتقدند که گروه های بزرگ توانایی 
حل مشکالتی را دارند که مستلزم داشتن مهارت های 
بسیار است. در مقابل، گروه های کوچک با ثبات ترند، 

کانال های درون-گروهی بهتری برای ارتباط دارند و 
داشتن  مستلزم  اما  پیچیده  مشکالت  حل  به  قادر 
گروهی  نمونه،  برای  هستند.  کمتری  مهارت های 
باید گروه  بپردازد  پیکار  پیام یک  به طرح  باید  که 
کار  به  باید  که  گروهی  عوض  در  باشد.  کوچکی 
تبلیغی در ارتباط با همان پیکار بپردازد باید گروه 

بزرگی باشد. 

سیستم  یک  )ب.چ.و.(  وجهی  چند  بازاریابی 
بازاریابی است که تأکید خود را بر استخدام توزیع 
چند  بازاریابی  کاال.  فروش  نه  می گذارد،  کننده 
»امید«  است چرا که  بسیار جالبی  وجهی سیستم 
می فروشد و خارج از حیطه های ی استاندارد تجارت 
همه ی  به  سیستم  این  می رسد.  نظر  به  سرمایه  و 
کسانی که در شبکه ی مبارزاتی شما فعالند وعده ی 
ثروت و استقالل می دهد و آنان را بخش مهمی از 
خوِد مبارزه می شمارد. یکی از موفق ترین نمونه های 
بازاریابی چند وجهی شبکه ی تجاری ام وی است. 
ام وی میلیون ها توزیع کننده در استخدام خود دارد 
»قدرت  کتاب  از  )برگرفته  است.  میلیاردی  فروشش  و 

الهام« نوشته ی پل کلبنیو( 

از  استفاده  با  که  معتقدند  کتاب  این  نویسندگان 
به  مربوط  دانش  و  اطالعات  وجهی،  چند  بازاریابی 
نفر  هزاران  به  می توان  را  خشونت پرهیز  مبارزه ی 

»فروخت«. 

IDEA

چگونه از این کتاب استفاده کنیم:»هنِر« انتقال چند الیه ای دانش چگونه از این کتاب استفاده کنیم: »هنِر« انتقال چند الیه ای دانش 

چگونه از این کتاب استفاده کنیم: مدل عمل-جذب- آموزش 

نگاه داشتن هواداران،  یا پیکار خشونت پرهیز فعال  به وجود آوردن یک جنبش  برای  از مهمترین کارها 
افزایش تعداد داوطلبان و گسترش حیطه ی مسئولیت آن هاست. این روند را ارتقأ منابع انسانی می نامیم. 
ارتقأ منابع انسانی باید از اول بخشی از برنامه ی پیکار باشد. تجربه نشان می دهد که در اولین ماه پس از 
پیوستن، فعاالن به ترک جنبش گرایش دارند. این اتفاق اگر بیافتد برای پیکار ضایعه ی بزرگی خواهد بود. 
باید جلو این ضایعه را گرفت و بهترین راه برای این کار آموزش بی وقفه ی هواداران و محول کردن وظایف 
جدیدی به آن ها است. در این رابطه این بخش به شرح الگویی به نام عمل-جذب- آموزش می پردازد. این 
الگو به ویژه وقتی می تواند مؤثر افتد که با بازاریابی چند وجهی )که برگرفته از مکانیزم های تجاری است( 

ترکیب شود. 

باید  وجهی  چند  بازاریابی  مورد  در  بحث  از  قبل 
ما  می پیوندند.  گروه ها  به  مردم  چرا  که  دریابیم 
مختلف  گروه های  در  را  خود  وقت  عمده ی  بخش 
این گروه ها غیر رسمی و  از  به سر می بریم. برخی 
مانند  اند  رسمی  برخی  و  خانواده  مانند  نزدیک اند 

جمع همکاران یا اعضای تیم ورزشی. 
باشد،  غیرداوطلبانه  گروهی  در  عضویت  که  وقتی 
را  آن  انسجام  اطاعت  و  مجازات  از  ترس  اتوریته، 
حفظ می کند. در جوامع بسته وقتی که این انسجام 
ازهم می پاشد، رژیم ها معموال »دشمن«  به تدریج 
صحنه  وارد  خشونت پرهیز(  جنبش  )مثال  را  ی 
می کنند و با متهم کردن آن به ایجاد اختالل تالش 
در  کنند.  حفظ  را  ملی  همبستگی  که  می ورزند 
گروه هایی که مثل جنبش خشونت پرهیز داوطلبانه 
هستند انسجام به شیوه های دیگری حفظ می شود. 
جنبش  کارایی  بردن  باال  برای  شیوه ها  این  درک 

ضروری است. 

مردم به دالیل مختلفی به گروه ها می پیوندند. بعضی 
از ما دوست داریم که بخشی از یک چیز مهم باشیم و 
مبارزه علیه استبداد مهم به نظر می رسد. دلیل دیگر 
این است که شرکت در فعالیت های یک جنبش از 
یک نواختی و کسل کنندگی زندگی روزمره می کاهد. 
عضو فعال یک جنبش بودن به نیاز دیگری نیز پاسخ 
می دهد که همانا ارتباط گرفتن و نزدیکی با دیگران 
جنبش  به  یک  پیوستن  برای  دلیل  آخرین  است. 

حس تعلق به یک جریان یا گروه است. 
از  جدید  فعاالن  روی  بر  کردن  گذاری«  »سرمایه 
طریق برنامه های آموزشی و کارگاهی و فراهم کردن 
این کتاب(  مطالب گوناگون پیرامون جنبش )مثل 
آن ها  روی  جنبش  که  کرد  خواهد  قانع  را  آن ها 
که  می کند  شان  تشویق  همین  و  می کند  حساب 
میزان بیشتری از وقت و انرژی خود را در راه مبارزه 

به کار گیرند. 

چرا مردم به گروه ها می پیوندند؟  ۴۸.

بازاریابی چند وجهی چیست؟      ۴9.
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جذب

آموزش

کنش

جذب
 

به شرکت کنندگان در جلسه وظایفی ساده محول 
کنید. مثال از آنان بخواهید که ده نفر را جذب کرده و با خود 

به جلسه ی بعدی بیاورند. می توانید این طور شروع کنید: »هر کدام 
از شما احتماال ده نفر را می شناسد که از جنبش پشتیبانی می کنند. 

اسامی آنان را روی کاغذ بنویسید«. اکنون فهرستی از اسامی ۲۵۰ نفر را 
در اختیار دارید. اگر بتوانید تنها 1۰ یا ۲۰% این افراد را قانع کنید که در 

جلسه ی مقدماتی بعدی شرکت کنند در ظرف یک هفته تعداد هوادارن بالقوه 
را به دو برابر رسانده اید! مسلم است که تعداد هوادارن بالقوه هر هفته دو 
برابر نمی شود و بسیاری از آنانی که در جلسه ی بعدی شرکت می کنند به 

فاصله ی کوتاهی جنبش را ترک خواهند کرد. به همین دلیل جذب 
هواداران تازه باید بی وقفه و پیگیرانه صورت بگیرد. گام بعدی 

تبدیل هوادارن بالقوه به اعضای فعال است. 

آموزش
  

1۰ تا ۲۰ نفر از با استعدادترین 
فعاالن را با در نظر گرفتن تجربیات 
قبلی، درجه ی تعهد و میزان شور و 
شوق برای کار انتخاب کنید و آن ها 
را در زمینه های گوناگون، از جمله 

نحوه ی معرفی مؤثر جنبش به 
مردم، آموزش دهید. 

کنش

پیگیرانه به داوطلبان وظایف عملی 
محول کنید و آنان را در مسایل عملی 

جنبش شرکت دهید. این کار کانال جذب 
داوطلبان تازه را باز نگه می دارد. 

 چگونه از این کتاب استفاده کنیم: »هنِر« انتقال چند الیه ای دانش چگونه از این کتاب استفاده کنیم: »هنِر« انتقال چند الیه ای دانش

شما  اختیار  در  کتاب  این  در  که  اطالعاتی  میزان 
قرار گرفته کافیست تا سطح دانش و مهارت فعاالن 
جنبش را ارتقأ بخشیده و ظرفیت های آن را افزایش 
دهد. ارتقأ منابع انسانی در هر سطحی از جنبش و 
بدنه،  تا  از رهبری گرفته  از تشکیالت،  هر سطحی 
ابتکارعمل  که  اگر می خواهید  دارد.  بسیار  ضرورت 
به  تدریج  به  باید  برنامه ریزان تان  بماند  جنبش  با 
کنند  واگذار  دشوارتری  و  بیشتر  وظایف  داوطلبان 
فعاالنش  روی  بر  جنبش  که  کنند  قانع  را  آنان  و 
داشتن  نگاه  فعال  برای  می کند.  گذاری  سرمایه 
مهارت های  و  دانش  سطح  ارتقأ  و  تازه  هواداران 
زمینه هایی  در  »کارگاه« هایی  است  الزم  ایشان 
سازماندهی  خشونت پرهیز،  اقدام  در  شرکت  مانند 
اقدام خشونت پرهیز ، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی 
استراتژیک، روابط برون-سازمانی، رفتار با رسانه ها، 
و ارتباطات تشکیل دهید. این کارگاه های آموزشی 
باید بخش های مستقلی برای برنامه ریزان، سازمان 
دهندگان و فعاالن داشته باشند و مبنا را مسئولیت ها 
و ظرفیت های حرفه ای فرد شرکت کننده و میزان 

وقتی که در اختیار جنبش می گذارد قرار دهند.
قالب  یک  ساختن  کار  این  انجام  برای  راه  بهترین 
برنامه است. قالب برنامه کمک می کند که اطالعات 
الزم را در مورد عالیق ، میزان تعهد و مهارت های 
و  فلسفه  مورد  در  دارد  که  حال  درعین  فعال،  هر 
مکانیسم کاری جنبش می آموزد، به دست آورید.  

 

قالب برنامه می تواند موارد زیر را شامل شود:

برای توضیح فلسفه و اهداف  1. جلسه ی مقدماتی 
جنبش و آشنایی با داوطلبان جدید 

پایه  بر  داوطلبان  آن  طی  که  بعدی  جلسه ی   .۲
قرار  مختلفی  گروه های  در  مهارت هایشان  و  عالیق 
خشونت پرهیز،  برنامه ی  سازماندهی   ( می گیرند 

ارتباطات برون-سازمانی، کار با فعاالن تازه( 
۳. بهترین فیلم های ساخته شده در باره ی مبارزه ی 
خشونت پرهیز. کارگاه مقدماتی برای فعاالن عالقمند. 
را  حاضر  کتاب  از  بخش  سه  مثال  کارگاه  این  در 

می توان آموزش داد. 
۴. کارگاه بعدی برای گروه های مشخص. به عنوان 
نمونه اگر گروهی عالقمند به کار با فعاالن است به 
آنان باید بخش فعلی این کتاب آموزش داده شود. 
این بخش می آموزاند که چگونه - از سطوح باال تا 
سطوح پایین جنبش- به آموزش دانش و مهارت های 

الزم بپردازند. 

این گام ها را می توان به طور خالصه در الگوی عمل-
الگو که مختص به راه  این  جذب-آموزش نیز دید. 
انداختن یک جنبش خشونت پرهیز و اداره ی منابع 
انسانی است، به وسیله ی مرکز منابع انسانی اوتپور 

طرح ریزی شده است.

چگونه می توانیم از این کتاب و الگوی بازاریابی چند وجهی ۵۰.
)ب.چ.و.( استفاده کنیم؟     
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به یاد داشته باشید

 آموزش داوطلب به وسیله ی داوطلب نه تنها 
که  می کند  شایانی  کمک  گروه  انسجام  به 
اصطالح  به  و  جنبش  بارز  ویژگی  به  تبدیل 
»شخصیت« آن نیز می شود. وقتی که دانش 
آمیز  صلح  تغییر  برای  را  الزم  مهارت های  و 
به  می توانید  آموختید  خصمانه  اقدامات 
کشور  در  تحول  و  تغییر  به  مؤثرتری  نحو 
از  ترتیب بخشی  این  به  و  خود کمک کنید 
جهان  در  خشونت پرهیز  مبارزه ی  سرنوشت 

بشوید!   

1۴۸1۴9 چگونه از این کتاب استفاده کنیم: »هنِر« انتقال چند الیه ای دانش چگونه از این کتاب استفاده کنیم: »هنِر« انتقال چند الیه ای دانش
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مرکز به کار بستن اقدام و استراتژی خشونت پرهیز
به مرکز به کار بستن اقدام و استراتژی خشونت پرهیز خوش آمدید. برای کسب اطالع پیرامون کشورهای غیر آزاد 

یعنی کشورهایی که در آن ها مبارزه ی خشونت پرهیز در جریان است به بخش میدان جنگ مراجعه کنید.  اگردر پی 
به دست آوردن دانش مربوط به نبرد استراتژیک خشونت پرهیز هستید به بخش جنگ افزار بروید. اطالعات مربوط به 
جنبش خشونت پرهیزی که دیکتاتور صربستان اسلوبدان میلوسویچ را سرنگون کرد در بخش صربستان ذخیره شده. 
واژگان تخصصی خشونت پرهیز همراه با توضیحات مصوردر بخش واژه نامه نگاهداری می شود. وسیله ای برای مکالمه  

یا مکاتبه ی  شما با سایر بازدیدکنندگان از مرکز در اتاق ارتباط وجود دارد.  برای شما بازدید لذت بخشی آرزو 
می کنیم. دِر اینترنتی شما به مرکز مبارزه ی  خشونت پرهیز. 

آخرین اخبار و اطالعات
1۵ ژوئن ۲۰۰۵-  سه مقاله ی  تازه به بخش زیمبابوه اضافه شده. 

۳۰ مه ۲۰۰۵- مقاالت تازهای پیرامون اوضاع در زیمبابوه. 
به بخش جنگ زنده – زیمبابوه -مراجعه کنید.

۲9 آوریل ۲۰۰۵- یازده مقاله ی جدید به بخش جنگ زنده اضافه شده. 

بخش ویژه
- برنامه ریزی فعالیت های شبکه ی  

پشتیبانی باید تا آخر ژانویه آماده شود
- متخصصان مرکز به به بخش انتقال در 

گرجستان اعزام شده اند. 



جند منبع عالی چند رسانه ای:

۱. »نیرویی قدرتمندتر«                                           
                                                

 یک مستند تلویزیونی سه ساعته در مورد برخی از مهمترین پیکار های استراتژیک خشونت پرهیز در قرن 
بیستم: مبارزه ی هند برای استقالل از انگلستان، مبارزه ی سیاهپوستان آمریکا برای حقوق مدنی، مبارزه ی 
اشغال  برابر  در  دانمارک  مقاومت  شیلی،  در  پینوشه  آگوستینو  شکست  آپارتاید،  علیه  جنوبی  آفریقای 
نازی ها، و جنبش همبستگی لهستان. فیلم به این زبان ها موجود است: انگلیسی، اسپانیایی، روسی، عربی، 

چینی، ایتالیایی، فارسی، اندونزیایی و برمه ای. به این تارنما مراجعه کنید:
)www. aforcemorepowerful.org( 

۲. سرنگون کردن یک مستبد. 

مستندی یک ساعته در مورد مبارزه ی خشونت پرهیز در اوتپور درصربستان در سال های 1999 و ۲۰۰۰. 
به همان زبان های باال. به این تارنما مراجعه کنید:

)www. yorkzim.com/pastProd/bringingDown.html(

چگونه از این کتاب استفاده کنیم: آموزش و پشتیبانی اینترنتی  چگونه از این کتاب استفاده کنیم: آموزش و پشتیبانی اینترنتی 

چگونه از این کتاب استفاده کنیم: آموزش و پشتیبانی اینترنتی 

وقتی که پنجاه نکته ی اساسی پیرامون مبارزه ی استراتژیک خشونت پرهیز را آموختید ممکن است 
بخواهید که به ارتقأ دانش خود بپردازید )چه برای کمک بهتر به جنبش و چه برای کسب دانش 
بیشتر(. مرکز به کار بستن اقدام و استراتژی خشونت پرهیز یک نسخه ی انگلیسی از این کتاب را در 

تارنمای زیر در اختیار شما و عالقمندان قرار داده است: 
www.canvasopedia.org

1. www.canvasopedia.org 
منبعی ارزشمند با بیش از ۴۰۰ نرم افزار قابل 

بارگذاری )داون لود(  

2. www.nonviolent-conflict.org 
یک منبع اطالعاتی عالی با مطالبی به زبان های 

مختلف و لینک های سودمند

3. www.aeinstein.org
یک پایگاه اینترنتی منحصر به فرد با مطالبی به  یک 

دو جین زبان! ! 
4. www.yorkzim.com 

5. www.usip.org 
لینک های و  تحلیل ها  و  تجزیه  گزارش ها،   اخبار، 

مربوط به مبارزه ی خشونت پرهیز

پنج کتاب عالی پنج پایگاه عالی اینترنتی 

1. جین شارپ. از استبداد تا دمکراسی. بوستون، 
آینشتین.  آلبرت  انستیتو  ماساچوست: 
۲۰۰۲ و ۲۰۰۳. می توانید آن را به ۲۰ زبان 

در تارنمای نیز بخوانید:  
www.aeinstein.org/organizations98ce. html

باره ی نبرد استراتژیک  ۲. رابرت ل. هلوی. در 
مسایل  پیرامون  اندیشیدن  خشونت پرهیز: 
انستیتو  ماساچوست:  بوستون،  بنیادی. 
آلبرت آینشتین. ۲۰۰۴. می توانید آن را در 

تارنمای نیز بیابید: 
from www.aeinstein.org/organizations1c31.html( 

 ۳. پیتر آکرمن و جک دووال.نیرویی قدرتمندتر: 
یک قرن مبارزه ی خشونت پرهیز. نیویورک. 

انتشارات سن مارتین. 

۴. جین شارپ. جنگ خشونت پرهیز: تجربه ی 
یکم.  و  بیست  قرن  امکانات  و  بیستم  قرن 
پورتر  انتشارات  ماساچوست.  بوستون، 

سارجنت. 

برخورد  گیری  شکل  الول.پروپاگاندا:  ژاک   .۵
آدامی. نیویورک. انتشارات وینتاژ. 

چگونه بر دانش خود  بیافزاییم؟   ?

1۵۲1۵۳



1۵۴1۵۵

۳. نیرویی قدرتمندتر. اولین و تنها بازی کامپیوتری که می آموزد چگونه با استفاده از شیوه های 
خشونت پرهیز در نبرد پیروز شویم

این بازی مقدر است که به وسیله ی فعاالن و رهبران جنبش های خشونت پرهیز و نیروهای اپوزیسیون مورد 
استفاده قرار بگیرد. بازی همچنین به مردم و رسانه ها در مورد توانمندی های بالقوه مبارزه ی خشونت پرهیز 
می آموزد و می تواند به عنوان وسیله ای سودمند در مطالعات آکادمیک مورد استفاده قرار بگیرد. بیشتر 

بیاموزید. به این تارنما مراجعه کنید:
www.afmpgame.com

بسیاری از نکات مطرح شده در کتاب حاضر در این بازی آورده شده است. بازی کنید و ببینید که چگونه 
هوش مصنوعی نیروهای استیدادی را نمایندگی می کند! 

چگونه از این کتاب استفاده کنیم: آموزش و پشتیبانی اینترنتی  چگونه از این کتاب استفاده کنیم: آموزش و پشتیبانی اینترنتی 



پیوست ۱
شیوه های کنش خشونت پرهیز از دید جین شارپ 



۲۵. نمایش/ نشان دادن پرتره و عکس صورت 
۲۶. نقاشی اعتراضی 

۲۷. استفاده از اسامی و عالیم جدید 
۲۸. صداهای نمادین 
۲9. استرداد نمادین 

۳۰. حرکات و ژست های توهین آمیز 

فشارهای فردی 
  

۳1. ایجاد مزاحمت برای مقامات 
۳۲. دست انداختن مقامات 

۳۳. ابراز همبستگی با همباوران و همرزمان 
۳۴. موزیک و شب زنده داری     

درام و موزیک

۳۵. شوخی های هزل آمیز و مطایبه 
۳۶. اجرای نمایش و برگزاری کنسرت 

۳۷. آواز خوانی   

حرکات دست جمعی

۳۸. راهپیمایی 
۳9. کارناوال اعتراضی 
۴۰. دسته های مذهبی 

۴1 . سفر زیارتی 
۴۲. کاروان موتوری

ادای احترام به رفتگان 

۴۳. عزاداری سیاسی 
۴۴. مراسم تشییع تمسخرآمیز 

۴۵. مراسم تدفین نمایشی 
۴۶. همایش و تجلیل در گورستان ها 

 بیانیه های رسمی 
 

1. سخنرانی های عمومی
۲. نامه های اعتراضی یا حمایتی 

۳. اعالنیه توسط ارگان ها و موسسات 
۴. بیانیه های عمومی امضأ شده 

۵. اعالم جرم 
۶. طومار/ ارتباط گیری گسترده تر با مردم 

۷. شعار، کاریکاتور، نماد 
۸. پرچم، پوستر، نامه سرگشاده 

9. بروشور، جزوه، کتاب 
1۰. روزنامه و نشریه 

11. صفحه، رادیو، تلویزیون 
1۲.الف. نوشتن شعار روی زمین و در هوا )با استفاده از هواپیما و بالون( 

1۲.ب . فرستادن پیام های گروهی ) اینترنتی و تلفنی(، و ایمیل. این 
شیوه اولین بار در اوتپور و به وسیله ی جنبش خشونت پرهیز در آن شهر 

علیه رژیم میلوسویچ به کار گرفته شد
 

نمایندگی های گروهی 

1۳. هیات هایی نمایندگی 
1۴. جوایز تحقیر آمیز 

1۵. البی گروهی 
1۶. صف آرایی اعتراض آمیز 

1۷. انتخابات نمایشی سخره آمیز 
    

اقدامات نمادین همگانی 

1۸. استفاده از پرچم و رنگ های نمادین 
19. نماد- پوشی )پوشیدن نمادهای خاص( 

۲۰. دعا و عبادت  
۲1. ارائه ی اعتراضی و نمادین اشیأ  

۲۲. تظاهرات لختی 
۲۳. از بین بردن دارایی خود 

۲۴. استفاده ی نمادین از چراغ 

شیوه های 
خشونت پرهیز: 

اعتراضی و اقناعی 

1۵9 شیوه های کنش خشونت پرهیز شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۵۸



۶۸. بست نشستن 
۶9. ناپدید شدن گروهی 

۷۰. مهاجرت های اعتراضی     

اقدامات مصرف کنندگان 
    

۷1. تحریم کاال از طرف مصرف کنندگان 
۷۲. عدم مصرف کاالهای تحریم شده 

۷۳. ساده زیستن 
۷۴. به تعویق انداختن اجاره 

۷۵. نپرداختن اجاره 
۷۶. تحریم کاالها درسطح ملی 

۷۷. تحریم کاالها درسطح جهانی

اقدامات کارگران و کارفرمایان 
    

۷۸. تحریم از طرف کارگران 
۷9. تحریم از طرف تولید کنندگان

 ) اقدام واسطه ها( 
۸۰. تحریم از طرف تهیه کنندگان و تحویل دهندگان    

اقدام از طرف صاحبان و مدیران 

۸1. تحریم از طرف بازرگانان 
۸۲. عدم فروش یا اجاره ی ملک 

۸۳. ممانعت 
۸۴. امتناع ازهمیاری های صنعتی 

۸۵. اعتصاب عمومی بازرگانان   

اقدام از طرف صاحبان منابع مالی 

۸۶. بیرون کشیدن پول از بانک 
۸۷. خودداری از پرداخت دستمزد، شهریه و مالیات 

۸۸. خودداری از پرداخت بدهکاری و بهره 
۸9. قطع بودجه و اعتبارات 

9۰. خودداری از دریافت عایدی یا سود
91. خودداری از قبول پول دولتی

شیوه های 
خشونت پرهیز: 

عدم همکاری اقتصادی 
)تحریم(

گردهم آیی های عمومی

۴۷. گردهم آیی های اعتراضی یا حمایتی  
۴۸. مالقات های اعتراضی

۴9. مالقات های اعتراضی با لباس مبدل
۵۰. جلسات خود  آموزی

عقب نشینی و کناره گیری 
    

۵1. ترک کردن 
۵۲. سکوت کردن

۵۳. محکوم کردن قدردانی های رسمی 
۵۴. پشت کردن

طردکردن  
  

۵۵. بایکوت اجتماعی عام 
۵۶. بایکوت اجتماعی خاص 

۵۷. پرهیز جنسی 
۵۸. بی اعتنایی و انزوای ارتباطاتی 

۵9. محجور کردن    

شرکت نکردن در برنامه های عمومی، بی اعتنایی به رسوم و عدم 
همکاری با سازمان ها 

۶۰. تعلیق فعالیت های ورزشی و اجتماعی 
۶1. بایکوت امور اجتماعی 
۶۲. اعتصابات دانشجویی 

۶۳. نافرمانی اجتماعی 
۶۴. بیرون آمدن از نهادهای اجتماعی 

 کنار کشی از سامانه ی  اجتماعی 

۶۵. در خانه ماندن  
۶۶. عدم همکاری کامل فردی

۶۷. »پرواز« کارگران 

شیوه های 
خشونت پرهیز: 

عدم همکاری اجتماعی

شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۶1شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۶۰



111. اعتصاب برای به دست گرفتن زمام امور 
11۲. سر کار نرفتن به علت »بیماری« 

11۳. اعتصاب استعفایی )به وسیله ی استعفا اعتصاب کردن( 
11۴. اعتصاب محدود

11۵. اعتصاب مبنی بر انتخاب 
   

اعتصاب همزمان چند صنعت مختلف

11۶. اعتصاب تعمیم یافته 
11۷. اعتصاب عمومی    

ترکیبی از اعتصاب و فلج کردن اقتصادی 

11۸. اعتصاب تحریمی 
 119. به زانو درآوردن اقتصاد 

   
سرپیچی  

1۲۰. خودداری از تبعیت 
1۲1. خودداری از پشتیبانی علنی 

1۲۲. نوشتار و سخنرانی در پشتیبانی از مقاومت    

عدم همکاری شهروندان با دولت

1۲۳. تحریم مراکز قانون گذاری 
1۲۴. تحریم انتخابات 

1۲۵. نپذیرفتن پست های دولتی 
1۲۶. تحریم سازمان ها و موسسات دولتی 

1۲۷. خارج شدن از نهادهای آموزشی وابسته به دولت 
1۲۸. تحریم سازمان هایی که از طرف دولت حمایت می شوند 

1۲9. امتناع از کمک به مأموران اجرایی 
1۳۰. جایگزین کردن عالیم شخصی با نشانه های خاص 

1۳1. امتناع از پذیرش منتصبین دولتی 
1۳۲. امتناع از منحل کردن نهادهای موجود

1۳۳. با بی میلی و به کندی کار کردن 
1۳۴. عدم انجام وظایف در صورت نبود نظارت 

1۳۵. نافرمانی گروهی 

شیوه های 
خشونت پرهیز: عدم 

همکاری )سیاسی( 

اقدام از طرف دولت

9۲. تحریم داخلی 
9۳. درست کردن لیست سیاه برای بازرگانان 

9۴. تحریم از طرف فروشندگان بین المللی 
9۵. تحریم از طرف خریداران بین المللی

9۶. تحریم بین المللی بازرگانی 

اعتصاب نمادین

9۷. اعتصاب اعتراضی 
9۸. دست از کار کشیدن به طور محدود    

اعتصاب کشاورزی   

99. اعتصاب دهقانان 
1۰۰. اعتصاب کارگران مزارع                    

اعتصاب گروه های ویژه 

1۰1. خودداری کارگران تحت فشار از ادامه ی کار   
1۰۲. اعتصاب زندانیان      

1۰۳. اعتصاب صنعت گران   
1۰۴. اعتصابات حرفه ای   

اعتصاب صنعتی

1۰۵. اعتصاب عناصر کلیدی یک سازمان  
1۰۶. اعتصاب صنعتی

1۰۷. اعتصاب از سر همدردی    

اعتصابات مشخص 

1۰۸. اعتصاب جنبی 
1۰9. اعتصاب بزرگ 

11۰. اعتصاب برای کند کردن کار 

شیوه های 
خشونت پرهیز: 

 عدم همکاری
 اقتصادی )اعتصاب(  

شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۶۳شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۶۲



1۵9. روزه  الف( روزه ی  اخالقی    ب( اعتصاب غذا      پ( روزه ی 
تحریمی

1۶۰. محاکمه ی معکوس   
1۶1. آزار خشونت پرهیز:   

 دخالت های فیزیکی

1۶۲. درون نشینی 
1۶۳. درون ایستایی

1۶۴. اعتراض سواره 
1۶۵. اعتراض تهاجمی 
1۶۶. اعتراض ضربتی 
1۶۷. اعتراض عبادتی 

1۶۸. یورش خشونت پرهیز 
1۶9. حمله ی هوایی خشونت پرهیز 

1۷۰. تعرض خشونت پرهیز 
1۷1. اعتراض صدایی 

1۷۲. سد کردن خشونت پرهیز 
1۷۳. اشغال خشونت پرهیز  

دخالت های اجتماعی 

 1۷۴. ایجاد الگوهای نوین اجتماعی 
1۷۵. غیر قابل استفاده کردن تسهیالت

1۷۶. طفره رفتن 
1۷۷آشکارا اعتراض کردن 

1۷۸. تأتر چریکی 
1۷9. نهادهای اجتماعی جایگزین 
1۸۰. سامانه ی ارتباطی جایگزین

دخالت های اقتصادی

 1۸1. اعتصاب معکوس 
1۸۲. اعتصاب نشسته در محل 

1۸۳. اشغال خشونت پرهیز زمین 
1۸۴. نادیده گرفتن قوانین راه بندان 

1۸۵. جعل کردن با انگیزه های سیاسی 

THE METHODS 
OF NONVIOLENT 

INTERVENTION

1۳۶. نافرمانی پنهانی 
1۳۷. پراکنده نشدن بعد از جلسه ی یا گردهم آیی 

1۳۸. تحصن 
1۳9. نرفتن به سربازی و نادیده گرفتن حکم اخراج )از کشور(

1۴۰. پنهان شدن، گریختن و استفاده از مدارک شناسایی جعلی 
1۴1. نافرمانی مدنی در رابطه با قوانینی که »نامشروع« می دانید    

اقدامات به وسیله ی کارمندان دولت 

1۴۲. عدم یاری رسانی به مردم از طرف مأموران یاری رسانی )در موارد 
مشخص و به دقت انتخاب شده( 

1۴۳. اخالل در خطوط اطالعاتی و فرماندهی 
1۴۴. مانع شدن و سنگ اندازی 

1۴۵. عدم همکاری اداری 
1۴۶. عدم همکاری حقوقی 

1۴۷. کم کاری و عدم ارئه ی خدمات اجرایی )در موارد مشخص و به 
دقت انتخاب شده( 

1۴۸. تمرد

اقدامات داخلی دولت 

1۴9. طفره رفتن های نیمه قانونی و به تأخیر انداختن 
1۵۰. سرپیچی از همکاری به وسیله ی واحد های دولتی 

اقدامات بین المللی دولت

1۵1. تغییرات در نمایندگی ها از جمله نمایندگی های دیپلماتیک   
1۵۲. تأخیر و لغو برنامه های دیپلماتیک
1۵۳. به رسمیت نشناختن دیپلماتیک

1۵۴. قطع روابط دیپلماتیک
1۵۵. بیرون رفتن از سازمان های جهانی

1۵۶. عدم عضویت در سازمان های جهانی
1۵۷. اخراج کردن از سازمان های جهانی 

دخالت روانی 

1۵۸. خود را نمایاندن 

شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۶۵شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۶۴



1۸۶. خرید بازدارنده 
1۸۷. تصرف اموال 

1۸۸. بازارشکنی 
1۸9. به کارگماری گزینشی 

19۰. بازارهای جایگزین
91  1. سیستم حمل و نقل جایگزین

19۲. نهادهای اقتصادی جایگزین

دخالت های سیاسی 
 

19۳. زیاد کردن بار سامانه ی اداری 
19۴. افشای هویت مأموران مخفی 

19۵. حبس خواهی 
19۶. سرپیچی مدنی از قوانین »خنثی« 

19۷ . کار کردن ولی همکاری نکردن 
19۸. حاکمیت دوگانه )دو دولتی(

شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۶۷شیوه های کنش خشونت پرهیز 1۶۶



پیوست 2
۱۰ سال مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان 

خشونت آخرین پناهگاه 
ناتوانان است. 

خورخه لوییس بورخس 

پیروزی نیروهای هوادار دمکراسی در صربستان بعد از یک مبارزه ی ده ساله ی خشونت پرهیز 
به دست آمد. در طول این مدت میلوسویچ خود را در قدرت نگاه داشت و با استفاده از 

منابعی که در اختیار داشت و بهره گیری از خطا ها و درگیری های درون گروهی در صفوف 
مخالفان طرح های خارجی بسیاری را برای سرنگونی اش ناکام گذاشت.



۱۰ مارس ۱۹۹۱
بیش از 1۰۰۰۰ دانشجو به اشغال خشونت پرهیز فلکه ی ترازیه در بلگراد 
به  ترازیه«  را »پارلمان دانشجویی  اقدام  این  دست می زنند. سازماندهی 
عهده دارد. دانشجویان در خیابان های مرکزی شهر تحصن کرده از جای 

خود تکان نمی خورند تا ارتش خیابان های شهر را ترک می کند. 

فوریه ۱۹۹۲
توماری به امضای نیم میلیون شهروند صرب استعفای اسلوبدان میلوسویچ 
را خواستار می شود. میلوسویچ هیچ واکنشی نسبت به این اقدام اعتراضی 

نشان نمی دهد. 

بهار ۱۹۹۲
نیش.  و  ساد  نوی  سپس  و  بلگراد  در  دانشجویی  گسترده ی  تظاهرات 
در  دمکراتیک  تحوالت  و  دانشگاه ها  استقالل  خواستار  که  دانشجویان 
آزاد  منطقه ی  را  بلگراد  در  دانشجو  فلکه ی  از  بخشی  هستند  صربستان 
اعالم می کنند. این منطقه ی وسیع در برگیرنده ی 11 ساختمان دانشگاهی 
است. احزاب عمده ی مخالف با تظاهرات خود به دانشجویان می پیوندند. 

این اقدام اعتراضی با موفقیت در اوایل ژوئیه به پایان می رسد. 

مه ۱۹۹۲
احزاب مخالف انتخابات ایالتی و کشوری را تحریم می کنند. دلیل آن ها 
برای این کار آزاد نبودن قوانین انتخاباتی و رسانه ای در کشور است که از 

رقابت سالم جلو می گیرد. 

۳۱ مه ۱۹۹۲
بوسنی،  و  در کرواسی  نظامی  در درگیری های  نقش صربستان  دلیل  به 
کشور  آن  اقتصادی  تحریم  به  تصمیم  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

می گیرد. 

فشرده ی ده سال مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان 

۱۴ مه ۱۹۸۹ 
اولین ایستگاه مستقل رادیویی به اسم »رادیو جوانان- ب9۲« در بلگراد 

به راه می افتد. 

۸ مارس ۱۹۹۰
اولین شماره ی »دمکراسی« ارگان رسمی اوپوزیسیون منتشر می شود.

۱۳ ژوئن ۱۹۹۰
برگزار  بلگراد  در  دولتی  تلویزیون  مقابل  در  دولتی  ضد  تظاهرات  اولین 
حزب  بنیانگذاران  از  و  معروف  نویسنده ی  پکیک،  بوریسالو  می شود. 

دمکرات، در یورش خشونت آمیز پلیس زخمی می شود.

اوت ۱۹۹۰
اولین و آخرین جلسه ی نمایندگان پارلمانی شش جمهوری سوسیالیستی 
می شود.  برگزار  ساریوو  در  دولت  مخالف  احزاب  ابتکار  به  یوگسالوی 
هدف این جلسه رسیدن به راه حلی خشونت پرهیز برای پایان دادن به 
درگیری های فزاینده ی قومی در یوگسالوی است. جلسه بدون نتیجه به 

کار خود پایان می دهد. 

۹ مارس ۱۹۹۱
اولین راه پیمایی های ضد دولتی در بلگراد برگزار می شود. سازمانده این 
راه  نوسازی صربستان و حزب دمکراتیک هستند.  پیمایی ها جنبش  راه 
پیمایان از دولت می خواهند که به سانسور رسانه های دیداری و شنیداری 
پایان داده و انتخابات آزاد برگزار کند. واکنش نیروهای انتظامی خشونت 
آمیز است. یکی از راه پیمایان و یکی از مأموران پلیس جان خود را از 

دست می دهند. 
رهبری کشور از ارتش می خواهد که دخالت کرده و »نظم و امنیت« را در 

خیابان های پایتخت برقرار کند. 

1۰ سال مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان 1۰1۷1 سال مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان 1۷۰



۹مارس ۱۹۹۶
دو حزب اصلی اپوزیسیون، حزب نوسازی صربستان و حزب دموکراتیک، 
باپشتیبانی اتحاد مدنی صربستان، ائتالفی فراگیر را به نام زایدنو تشکیل 
می دهند. خبر ائتالف در جریان یک راه پیمایی بزرگ اعالم می شود. این 
در  اپوزیسیون  تظاهرات  اولین  سالگرد  پنجمین  مناسبت  به  راه پیمایی 

صربستان برگذار می شود. 

نوامبر 199۶
انتخابات  صربستان،  در  ناتو  صلحبان  نیروهای  حضور  با  نوامبر،   1۷ در 
مجلس ملی یوگسالوی انجام می شود. ائتالف اپوزیسیون، زاژندو )با هم( 

در ۳۲ شهر از جمله در بلگراد برنده می شود.
در ۲۰ نوامبر، هیئت بررسی انتخاباتی درخواست بازشماری آرا را می کند. 
این بازشماری قرار است در بیشتر جاهایی که اپوزیسیون برنده شده است 

انجام گیرد. 
این  می کند.  اعالم  باطل  را  انتخابات  نتیجه ی  میلوسویچ  نوامبر،  در ۲۵ 
آنها خشونت پرهیز  بیشتر  که  بزرگ  تظاهرات  یک سری  برای  انگیزه ای 
برگذار  را  جدیدی  انتخابات  میلوسویچ  نوامبر،   ۲۷ در  می شود.  هستند، 
می کند که اپوزیسیون آن را بایکوت می کند. اعتراضات بعد گسترده تری 

می یابند.

دسامبر ۱۹۹۶
از آنجا که صدها هزار نفر به تظاهرات می پردازند، میلوسویچ یک کمیسیون 
بین المللی را برای بررسی نتیجه ی انتخابات فرامی خواند. در ۲۷ دسامبر، 
برندگان  باید  که  می گوید  به صربستان  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان 

انتخابات اولیه را بازپذیرد یا با انزوای بین المللی مواجه شود. 

ژانویه ۱۹۹۷
میلوسویچ در اثر فشار مداوم و یکریز ناشی از تظاهرات، شکست در شهر 
نیش را می پذیرد، اما رهبران اپوزیسیون رسما اعالم می کنند که تا زمانی 
ادامه  تظاهرات  به  نشود  شمرده  محترم  انتخابات  نتیجه ی  تمامی  که 
خواهند داد. در 1۴ ژانویه،  کمیسیون انتخاباتی در بلگراد و سایر شهرها 

درخواست کرسی های بیشتر برای نمایندگان انتخاب شده می نماید.

۲۸ ژوئن ۱۹۹۲
بیش از صد هزار نفر دست به  یک تظاهرات دو هفته ای در مقابل مجلس 
می زنند و از دولت می خواهند که مقررات انتخاباتی را بهبود بخشد. این 

تظاهرات به وسیله ی احزاب مخالف سازماندهی می شود.

پاییز ۱۹۹۲
رییس جمهور صربستان، اسلوبدان میلوسویچ، به مذاکره با احزاب مخالف 

تن می دهد و قبول می کند که انتخابات را پیش از موعد برگزار کند. 

دسامبر ۱۹۹۲
به  را(  کرسی ها  )اکثریت  کرسی   11 محلی  انتخابات  در  مخالف  احزاب 
دست می آورند. حزب سوسیالیست میالسوویج اما در مجلس صربستان 

اکثریت کرسی ها را به دست می آورد. 

۲ ژوئن ۱۹۹۳
متحد  احزاب  از  )یکی  صربستان  رادیکال  حزب  از  واکیک  برانیسالو 
نوسازی صربستان در مجلس  نماینده گان حزب  از  به  یکی  میلوسویچ( 
یک  نوسازی  حزب  عمل  این  به  واکنش  در  می کند.  فیزیکی  حمله ی 
تظاهرات شبانه به راه می اندازد و راه های ورودی به مجلس را می بندد. 
پس از درگیری شدید با نیروهای انتظامی یک پلیس مجروح شده و همان 
شب فوت می کند. چند ساعت پس از این حادثه پلیس به خانه ی ووک 
دراسکوویچ، رهبر حزب نوسازی، حمله کرده و پس از مضروب کردن وی، 

او را دستگیر می کند. 

اواخر ژوئن ۱۹۹۳
اثر فشار فزاینده ی احزاب مخالف و مردم، میلوسویچ حکم به آزادی  بر 

دراسکوویچ از زندان می دهد. 

دسامبر ۱۹۹۳
حزب سوسیالیست میلوسویچ در انتخابات پیش از موعد پارلمانی شکست 
از  یکی  با  ائتالف  در  میلوسویچ  بحرانی،  دوره ی  یک  از  پس  می خورد. 
احزاب اقلیت به نام حزب دمکراسی نوین موفق به تشکیل دوباره ی دولت 

می شود.

1۰ سال مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان 1۰1۷۳ سال مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان 1۷۲



می ۱۹۹۹
در ۲۴ می،  دادگاه رسیدگی به جنایت های جنگی در یوگسالوی سابق 

میلوسویچ را به چند مورد، از جمله جنایت علیه بشریت متهم می کند. 

ژوئن ۱۹۹۹
با واسطه گری روسیه، صربستان می پذیرد که در ازای توقف بمباران های 
ناتو نیروهایش را از کوزوو خارج  کند. اعتراض های ضد حکومتی از سر 

گرفته می شود. 

آگوست ۱۹۹۹
در پی ماه ها تظاهرات اعتراضی، آپتر در شهر نیش برای میلوسویچ جشن 
تولد برگذار می کند و در آن هدیه هایی از قبیل لباس زندان و بلیط یکسره 

به هیگ را به میلوسویچ تقدیم می کند. 

سپتامبر ۱۹۹۹
بازسازی  بر  مبنی  حکومت  تبلیغات  خالف  بر  می یابد.  ادامه  اعتراض ها 

صربستان، اقتصاد کشور رو به وخامت بیشتری می رود. 
در  که  می شود  آغاز  در ۲۰ شهر  راه پیمایی هایی  رشته  سپتامبر  در ۲1 
آنها از میلوسویچ می خواهند که استعفا کند. هم زمان، اپوزیسیون دچار 
انشعاب می شود، و در نتیجه از شمار تظاهرکنندگان کاسته می شود. در 
تا  استفاده می کند  نظامی  نیروی  از  ارتش  و  پلیس  و ۳۰ سپتامبر،   ۲9

تظاهرات پراکنده را در هم بشکند. 

اکتبر ۱۹۹۹
در ۲ اکتبر، پلیس راه را بر حدود ۷۰۰۰ تظاهر کننده که برای مالقات 
بودند،  حرکت  در  بیمارستانی  به سمت  پیش  روز  تظاهرات  زخمی های 
می کند  اعالم  اپوزیسیون،  رهبران  از  یکی  ژینژیچ،  زوران  می بندد. 
ووک  اکتبر،  سوم  در  یافت.  خواهد  ادامه  اکتبر  نیمه ی  تا  تظاهرات  که 
دراسکوویچ، رهبر جنبش نوگردانی صربستان،  در یک سانحه ی اتوموبیل 
مجروح و یکی از اعضای خانواده  ی او کشته می شود. او نیروهای امنیتی 
اپوزیسیون  اکتبر،   چهاردهم  در  می داند.  حادثه  آن  مسؤل  را  میلوسویچ 

پراکنده  یکپارچه می شود تا درخواست انتخابات پیش از موعد کند.

فوریه ۱۹۹۷
در  اپوزیسیون  پیروزی  او  که  می کند  اعالم  میلوسویچ  فوریه،    ۴ در 
انتخابات 1۷ نوامبر را محترم می شمارد. تظاهرات ادامه می یابد. این بار 
اعتراض کنندگان خواهان اصالحات در قانون انتخابات و آزادی رسانه ها 

می شوند. 

ژوئیه ۱۹۹۷
قانون اساسی، میلوسویچ، رئیس جمهوری منتخب یوگسالوی را از انتخاب 

برای یک دوره ی دیگربه ریاست جمهوری صربستان منع می کند.

دسامبر ۱۹۹۷
در یک انتخابات رقابت آمیز، میالن میالتینویچ، متحد میلوسویچ ،  برای 
اعالم  برنده  صربستان  جمهوری  رئیس  عنوان  به  ساله  پنج  دوره ی  یک 

می شود.

آگوست ۱۹۹۸
پس از ماه ها نبرد، نیروهای نظامی میلوسویچ ارتش آزادی بخش کوزوو را 
که برای استقالل کوزوو از راه های نظامی تالش می کند، شکست می دهند. 

توجه جهان خارج بر روی شورشیان متمرکز می شود.

اکتبر ۱۹۹۸ 
پیمان آتش بس کوزوو امضا می شود. شورای امنیت سازمان ملل تهدید 
به  نکند، دست  کوزوو خارج  از  را  نیروهایش  میلوسویچ  اگر  که  می کند 
می شود،  میلوسویچ  سپری  تهدید  هنگامی که  می زند.  هوایی  حمله ی 
نیروهایش را دوباره به کوزوو باز می گرداند. خشونت از سر گرفته می شود. 
در اوایل اکتبر در بلگراد، بیش از بیست دانشجو سازمان جدیدی را به نام 
آپتر )مقاومت( تشکیل می دهند. در ابتدا آنها برای باطل شدن قانون هایی 
تالش می کنند که دانشگاه را زیر بازبینی سیاسی حزب سوسیالیست قرار 
می دهند و رسانه ها را دچار محدودیت می کنند. نزدیک به آخر همان ماه، 
چهار تن از دانشجویان به جرم نقاشی کردن آرم آپتر که  یک مشت گره  

کرده است بر روی دیوارهای بلگراد دستگیر می شوند.

مارس ۱۹۹۹
رشته  یک  ناتو  می خورد،  شکست  دیپلماتیک  کوشش های  آنکه  از  پس 
حمله به هدف های نظامی و صنعتی در صربستان و کوزوو را انجام می دهد. 

میلوسویچ از تسلیم سر باز می زند.
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۲۰،۰۰۰ نفر برای چندین روز تظاهرات می کنند. اوتپور با اظهار این  که 
برای ثبت به عنوان یک  ایفای نقش خویش است،  از  ناتوان  اپوزیسیون 

سازمان سیاسی اقدام می کند، اما تقاضایش رد می شود. 
در ۲۷ می،  احزاب اپوزیسیون برای یک راه پیمایی گرد هم می آیند، و در 
۲9 می  حکومت بیانیه ای صادر می کند و در آن مسؤلیت ناآرامی ها را به 
گردن فشار ناشی از رسانه های بین المللی تحت نظارت ناتو و فعالیت های 
ستون پنجم داخلی می اندازد. ) »ستون پنجم داخلی« اصطالحی بود که 
را  تا دشمنانش  استفاده می کرد  از آن  او  تبلیغاتی  میلوسویچ و دستگاه 

خائن و مزدوران ناتو معرفی کند.(

ژوئیه ی ۲۰۰۰
در 1۷ ژوئیه اعضای پیکار اوتپور در اعتراض به گرانی مواد غذایی دست 
ریشخند  به  را  دولت  اقدامات  نمایشی  برنامه ای  در  و  زده  تظاهرات  به 
می کنند. میلوسویچ که پارلمان را واداشته است تا با تصویب ماده ای به او 
اجازه ی شرکت در دو دور دیگر انتخابات ریاست جمهوری را نیز بدهد، 

تاریخ برگزاری انتخابات پیش از موعد را ۲۴ سپتامبر اعالم می کند. 

اوت ۲۰۰۰
با نزدیک شدن انتخابات، اوتپور پیکاری علیه میلوسویچ سازمان می دهد. 
شعار این کمپین، »کار او دیگر تمام است«، در همه جا به چشم می خورد. 
در ۸ اوت، روز تولد میلوسویچ، اوتپور کارت های بسیار بزرگ »تبریک« 
تهیه کرده و آن ها را در میدان های شهرهای مختلف در صربستان نصب 

می کند. 

سپتامر ۲۰۰۰
قرار می گیرد و مواد چاپی و  اوتپور مورد حمله ی پلیس  دفتر پیکار در 
علیه  افترا  و  توهین  از  در جوی  انتخابات  می شود.  توقیف  دفتری  لوازم 
اپوزیسیون برگزار می شود. بیش از ۳۰،۰۰۰ داوطلب کار نظارت بر رأی 
احتمالی جلو  تقلبات  از  تا  دارند  به عهده  را  گیری در 1۰۰،۰۰۰ حوزه 
گیرند. در پایان روز ناظران اعالم می کنند که میلوسویچ شکست خورده 
و اپوزیسیون دموکراتیک صربستان با اختالف زیادی به پیروزی رسیده 
وویسالو  اسم  به  دادگستری  وکیل  یک  جدید  جمهوری  رئیس  است. 
کوشتونیتسا است که به عدم فساد مشهور است. میلوسویچ اعالم می کند 
که نه او و نه کوشتونیتسا هیچکدام اکثریت آرأ را به دست نیاورده اند و 
انتخابات را به دور دوم می اندازد. اپوزیسیون مردم را به اعتصاب عمومی 

فرا می خواند. 

نوامبر ۱۹۹۹
دست  در  شهرداری های  قدرت  قانونی  تصویب  با  میلوسویچ  متحدان 
اپوزیسیون را در مناطقی که در آنها تظاهرات صورت گرفته بود، محدود 
می کنند. در ۲۲ نوامبر، در اوتپور کنسرت راکی برگذار می شود که با چند 

سخنرانی ادامه می یابد. 

ژانویه ۲۰۰۰
کلیسای  پیروان  نو  سال  تحویل  شب  در  را  مفصلی  راه پیمایی  اوتپور 
ارتودوکس )1۳ ژانویه( ترتیب می دهد که در آن مصائب صربستان پس از 
یک دهه حکومت میلوسویچ برجسته می شود. سیاستمداران اپوزیسیون 
سخنرانی می کنند. همه خواهان انتخابات زودرس می شوند. در ۲1 ژانویه، 
به مبلغ ۳1۰،۰۰۰  )امروز(  با جریمه کردن روزنامه ی داناس  میلوسویچ 

دینار،  به مقابله با روزنامه های مستقل بر می خیزد. 

مارس ۲۰۰۰
سرکوب مطبوعات و رسانه ها ادامه می یابد؛ روزنامه ها در کل ۲۰۲ میلیون 
موقت  طور  به  بلگراد  در  تلویزیونی  ایستگاه  یک  شده اند.  جریمه   دینار 
تعطیل شده و با دعواهای قضایی آزار داده می شود. فعاالن اوتپور در بیست 
شهر بازداشت و بازجویی شده و گاه مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. با 

این وجود، ۶۰،۰۰۰ پوستر ضد میلوسویچ در شش شهر نصب می شود.

آوریل ۲۰۰۰
رسانه ها به طور فزاینده ای به جریمه های سنگین محکوم می شوند. یکی 
گرد  یک  است.  اوتپور  فعالیت های  خبری  پوشش  قانون شکنی  موارد  از 
هم آیی 1۰۰،۰۰۰ نفری در بلگراد خواستار انتخابات زودرس می شود. دو 
تن از رهبران اپوزیسیون برای اولین بار بعد از 199۷ با هم در این گردهم 

آیی دیده می شوند. 

می ۲۰۰۰
هجده حزب سیاسی صرب متحد می شوند تا ائتالف اپوزیسیون دموکراتیک 
صربستان یا د.و.س. شکل بگیرد. تنش ها با ترور یکی از متحدان میلوسویچ 
ترور  آن  برای  را  اوتپور  و  اپوزیسیون  می گیرد. حکومت،  باال  مه  در 1۳ 
را سازماندهی  به تسلیم«  اوتپور »اقدام  سرزنش می کند. در همان روز، 
می کند و فهرست اعضایش را در سطح کشور به پلیس می دهد. در ده 
سالگی مبارزه ی خشونت پرهیز در صربستان،  حکومت با دستگیری فعاالن 
و تعطیلی دو ایستگاه رادیویی و تلویزیونی سرکوب را شدت می بخشد. 
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اکتبر ۲۰۰۰
به  سرعت  به  و  می شود  شروع  معدنچیان  اعتصاب  با  عمومی  اعتصاب 
مسدود  به  تظاهرکنندگان  می کند.  سرایت  اقتصادی  بخش های  همه ی 
را  ارتش  اعتصاب  با  مقابله  برای  میلوسویچ  می پردازند.  خیابان ها  کردن 
فرا می خواند. ده ها هزار نفر به خیابان ها می ریزند تا از اقدامات احتمالی 
صدها  است.  شده  فلج  دیگر  کشور  اکتبر   ۵ تا  کنند.  جلوگیری  ارتش 
هزار نفر به آرامی به خیابان های بلگراد می ریزند و علیه دولت تظاهرات 
می کنند. نیروهای انتظامی، در بیشتر موارد، از عمل کردن به دستورات 
سرباز می زنند. تا پایان روز مردم ساختمان های مجلس و رادیو و تلویزیون 
دولتی را در دست دارند. رهبران اروپایی از میلوسویچ می خواهند که از 
قدرت کناره گیری کند. در ۶ اکتبر میلوسویچ به شکست اعتراف می کند 

و رئیس ارتش پیروزی کوشتونیتسا را به وی تبریک می گوید. 

آوریل ۲۰۰۱
جرایم  به  رسیدگی  مسئول  که  پلیس  ویژه ی  واحد  یک  آوریل  یکم  در 
اولین  این  را دستگیر می کند.  میلوسویچ  اسلوبدان  است  مقامات دولتی 
گام در روندی است که در نهایت او را به هیگ می فرستد تا در دادگاه 

رسیدگی به جنایات جنگی سازمان ملل در صندلی متهم بنشیند. 

ژوئن ۲۰۰۱
در ۸ ژوئن میلوسویچ به هیگ تحویل داده می شود تا به اتهام جنایت علیه 

بشریت محاکمه شود. 
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آنا دیوردویچ 

سردیا پوپوویچ متولد 
19۷۳. وی از رهبران 

دانشجویی و بنیانگذاران 
پیکار مقاومت اوتپور 

است که در سرنگونی 
رژیم میلوسویچ نقش 

مهمی بازی کرد. مدیر 
اجرایی پیکار کشوری 
»وقت او به سر رسیده 

است« در صربستان 
در سال ۲۰۰۰. یکی 

از اعضای اصلی حزب 
دمکراتیک و عضو 

مجلس بین سال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳. مشاور 

ویژه ی نخست وزیر 
پیشین زوران جینجیچ. 

مدیر اجرایی مرکز 
به کار بستن اقدام و 

استراتژی خشونت پرهیز 
از سال ۲۰۰۴. 

آندری میلیوجویچ 
متولد 19۷۴. آندری در 

بخش آمریکایی پیکار 
اوتپور کار می کرد. بعد 

از فارغ التحصیلی در 
سال ۲۰۰۰ به بلگراد 

بازگشت و مشغول کار 
بر روی تعدادی پروژه ی 
عمرانی از جمله پروژه ی 

کاهش فقر در وزارت 
کار و امور اجتماعی شد. 
وی لیسانس خود را در 
رشته ی مدیریت دولتی 
از دانشگاه برکلی گرفته 
و در حال حاضر مشغول 
گرفتن دکترای خود در 

همین رشته است. 

اسلوبدان دینوویچ 
متولد 19۷۵. از 

سال 199۴ یکی از 
رهبران دانشجویی 

بوده و از بنیانگذاران 
پیکار مقاومت اوتپور 
متختصص فن آوری 
ارتباطی و مدیریت 

دولتی در کشورهای در 
حال توسعه است. وی 
در حال حاضر مشغول 
گرفتن لیسانس خود 
از مدرسه ی قانون و 
دیپلماسی )دانشگاه 
توفتز( است. رییس 
کمیته ی ملی مرکز 

به کار بستن اقدام و 
استراتژی خشونت پرهیز 

از سال ۲۰۰۴. 

آنا دیوردویچ متولد 
19۷۴. حرفه: طراح 

داخلی. نزدیک به  
یک دهه تجربه ی 

کار گرافیکی دارد. از 
بنیانگذاران گروهی 

است که استراتژی پیکار 
اوتپور را در سال 199۸ 

تدوین کرد. سخنرانی 
پیرامون طراحی 

گرافیکی در دانشگاه 
بی کی. مسئول هویت 
تصویری مرکز به کار 

بستن اقدام و استراتژی 
خشونت پرهیز از سال 

 .۲۰۰۴

سپاس بی پایان 

افراد  همکاری  و  همیاری  از  نیز  پروژه  این  دیگری  پروژه ی  هر  مانند 
بسیاری سود برده است. ما هرگز نمی توانیم از اینان آن گونه که باید 
و شاید قدردانی کنیم. همیاران بین المللی ما شامل این افراد می شدند: 
رابرت هلوی، جودی بارسالو، دانیل سرور، کروال ول، پیتر آکرمن، جک 
دووال، برل رودال، استیو یورک، میودراگ میتیچ، والنتینا کاراس، ایوان 

ملروویچ و ووکا میجوسکوویچ. 

می شد.  روحی  بی  و  خشک  چیز  کتاب  این  کاریکاتور  و  عکس  بدون 
ولکو  سکوالراک،  ویکتور  ایلیک،  آندریا  یرمیک،  ایگور  کتاب:  عکاسان 
امیدواریم  پتروویچ. گرافیست: پردراگ کراکسیک.  پوپوویچ و میکیتسا 
که این واژه ها ارجی را که نسبت به شور و انسانیت این هنرمندان در 

قلبمان احساس می کنیم، بیان کنند. 

تحقیقات را یلنا سمیانوویچ و تاتینا ولجکوویچ انجام دادند. بدون آنان 
این کتاب بی محتوا می شد. آریل کوهن، ماتیجا میلویویچ و انت شانکر 
به دقت دست نوشته ها را خواندند و نظر دادند. نویسندگان این کتاب 
آنان  بنویسند!  پرفروشی  کتاب  هم  با  روزی  تن  سه  این  که  امیدوارند 
بی تردید استعداد این کار را دارند. در این جا همچنین باید از اعضای 
و مهرشان سپاس  پشتیبانی، پشت گرمی  برای  و دوستان مان  خانواده 
گذاری کنیم. سپاس ویژه نثار دوست ارزشمندمان رابرت هلوی که ما را 

با پتانسیل های مبارزه ی خشونت پرهیز آشنا کرد. 

آغاز  را در  تقدیم می شود که صربستان  پرافتخاری  به نسل  این کتاب 
سده بیست و یکم دگرگون کرد. 

بلگراد و برکلی، ژوئن ۲۰۰۶

سردیا پوپوویچ
آندری میلویوویچ
اسلوبدان دینوویچ

سپاس بی پایان 
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