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  بي خشونتکارزارھای 

  
. برای پیروزی بھ کارزاری موفق نیاز داردبی خشونت جنبش و مبارزهء   

مجموعھ ای از فعالیتھای سیاسی است کھ در بی خشونت ) Campaign (کارزار 

. طول زمانی مشخص برای رسیدن بھ اھدافی از پیش تعیین شده انجام می شود

از جملھ عناصر کلیدی کارزار ) یک سیستمات( پیگیری و رویکردی سامان یافتھ 

ھر یک از این فعالیتھا، چون حلقھ ھای بھ ھم پیوستھ ای بھ حرکت . محسوب می شوند

در . بعدی پیوند می خورند و بھ نیرو، گستردگی و پیشرفت جنبش می افزایند

کارزاری کھ زیرکانھ و دوراندیشانھ طرح ریزی شده باشد ارزش ھر عمل در ارتباط 

آن بر فعالیت بعدی و ریشھ داشتنش در فعالیت قبلی نھفتھ است و بھ تنھایی و تاثیر 

) سمبولیک ( البتھ این بدان معنا نیست کھ روزھای خاص و نمادین . ارزیابي نمی شود

مانند ھیجده تیر، سي ام تیر و شانزده آذر، برای تظاھرات و اعتراض انتخاب نمی 

صل حرکات و فعالیتھا در قالب کارزار از بلکھ آنگاه کھ امکان پذیر است و. شوند

پیش برنامھ ریزی شده و سازمان یافتھ ای بھ یکدیگر ارجحیت دارد و نیروی مبارزه 

ھمانطور کھ انجام یک تظاھرات موفق احتیاج بھ برنامھ ریزی . را افزایش می دھد

و دقیق و محاسبھ عکس العمل ھای حریف و راھھای مقابلھ با آن را دارد، طراحی 

از تظاھرات، بی خشونت پیاده کردن کارزاری موفق کھ شامل ھمھ انواع حرکات 

اعتصاب غذا، تبلیغات، تحصن، تا اعتصاب عمومی و دیگرتاکتیک ھای مبارزه می 

شود بھ برنامھ ریزی دقیق و مفصل نیاز دارد کھ بھ مراتب دشوارتر از انجام یک 

  .تظاھرات تنھاست
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 ونتبی خشبرنامھ ریزی کارزار  .١
  

، تحقیق در بارهء خواستھ ھای جنبش، مشکالت و موانع و ظرفیتھای قدم اول

  نظامی، سیاسی و فرھنگی

با تحقیق، گروھھای مطالعاتی، جلسات بحث و گفتگو و کنفرانس ھا پایھ . حریف است

متاسفانھ در کشوری کھ دیکتاتوری و سانسور . ھای طرح کارزار ریختھ می شود

ن ارتباط آزاد و گسترده را محدود می سازد این بخش از سیاسی و فرھنگی امکا

اگرچھ خواستھ ھای جنبش در . برنامھ ریزی کارزار گاه ضعیف ترین بخش آن است

حالیکھ مردم تشنھ ء آزادی و حق حاکمیت ملی ھستند بھ سرعت شکل می گیرند اما 

 مخفی تجزیھ و تحلیل مشکالت و موانع و مطالعھ ظرفیت ھای حریف اغلب بصورت

و تنھا در جمع معدودی از مبارزان امکان پذیر می شود و از آنجا کھ مورد نقد و 

. بحث گسترده قرار نمی گیرد بھ پیشرفت کافی نیز در ھنگام آغاز کارزار نمی رسد

از این رو موانع و ظرفیت ھای حریف گاه با پرداخت بھای سنگین تر و در جریان 

  . مبارزه آشکار می شود

  

اگر در جریان تجزیھ و . ، تعیین ھدف برای فعالیت ھای اولیھ استمقدم دو  

تحلیل ظرفیت ھای حریف نقاط ضعف آشکار شده باشند، انتخاب ضعیف ترین نقطھ 

در یکی از فازھای . نظام برای تمرکز دادن انتقادات و اعتراضات اولویت دارد

ن بر معادن نمک ھند را مبارزه برای استقالل ھند از انگلیس، گاندی انحصار انگلستا

در آغاز بھ نظر می رسید این ھدف در . بعنوان ھدف اصلی کارزار انتخاب کرد

اما . مقایسھ با ھدف اصلی جنبش، یعنی استقالل ھند،  ھدفی کوچک و بی اھمیت باشد

با زندگی ھمھ مردم در این سرزمین گرم و فقیر ارتباط داشت و » نمک « از آنجا کھ 

تی زندگی آنان می افزود و از سویی ساختن آن مستقل از کمپانی قیمت نمک بر سخ

آسان بود ناگھان ) و در حقیقت نقض قوانین نمک رایج در مستعمره ( ھای انگلیسی 
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بھ نماد جنبش استقالل و دلیل ضرورت استقالل برای مردم ھند مبدل گشت و انگلیس 

وقتی بھ . خواند» ر اداریفلج کردن کامل ساختا«را تھدیدی برای » کارزار نمک « 

درخشان ترین » کارزار نمک « گذشتھ می نگریم از دیدگاه بسیاری از تاریخ نویسان 

  .کوشش مبارزه بیست و ھشت سالھء ھندوستان برای استقالل از انگلیس بود

  

بھ . ، پس از تعیین ھدف انتخاب اھداف کوتاه مدت و بلند مدت استقدم سوم  

ت جنبش مردم ایران رسیدن بھ دمکراسی و حقوق بشر، نظر می رسد ھدف بلند مد

عدالت، امنیت و رفاه اقتصادی است و رفراندوم برای تعیین نظامی کھ این خواستھ ھا 

اما اھداف کوتاه مدت بھ ھمان . را تامین می کند در درجھء اول اھمیت قرار دارد

انی در این باره آسانی انتخاب نمی شوند و چھ بسا کھ ھمیشھ توافق گسترده و یکس

اگر اھداف کوتاه مدت روشن نباشند و مورد توافق گسترده . وجود نداشتھ باشد

حکومت  برای مثال. مبارزان قرار نگیرند کارزار را بھ رکود یا توقف دچار می کنند

 برای مبارزان داخل کشور ریختھ پایھ ھای توافق گسترده و یکسانی ناگھان کودتا

فلج سازی  ، و فرسایش کودتاچیان،ارچگی ومقاومت ملیتقویت یکپاھداف   .است

 فلج سازی وفرسایش  برای. است در درجھء اول اھمیت قرار گرفتھ حکومت کودتا

  .مشخص کردنیز باید اھداف کوتاه مدت تر را  کودتاچیان

  

پیروزی در زمانی نسبتا کوتاه و رسیدن بھ . اھداف کوتاه مدت باید قابل دسترسی باشند

وتاه مدت و تشویق مبارزان برای ادامھ و حرکت بھ جلو اھمیت بسیاری اھداف ک

برای ھدف . رسیدن بھ اھداف کوتاه مدت باید قابل اندازه گیری و برآورد باشد. دارد

کوتاه مدت باید جدول زمانی معینی را در نظر داشت تا درپایان مدت معین قابل 

 مدت باید قدم مھمی در راه رسیدن بھ ارزیابی و تجدید نظر باشد و باالخره ھدف کوتاه

  .اھداف دراز مدت باشد



4 
 

  

اگر .  ھدفی روشن و قابل اندازه گیری استانبرای مثال، ھدف آزادی زندانی  

مبارزان داخل کشور این ھدف را قابل دسترسی ارزیابی کنند وبرای آن مھلت زمانی 

دت باعث تشویق و مشخصی را قرار دھند طبیعی است کھ رسیدن بھ این ھدف کوتاه م

  .روحیھء مبارزان و قدم مھمی در راه رسیدن بھ اھداف دراز مدت می شود

  

ھایی را کھ برای مبارزان قابل » حداقل « در تعیین اھداف کوتاه مدت باید   

قبول است مشخص کرد تا خطر بھ سازش کشیده شدن و متوقف ساختن بخشی از 

برای مثال پذیرش آزاد کردن تعدادی از . کارزار بدون ایجاد تغییری اساسی کمتر شود

دانشجویان و فعاالن رده ھای پایین در حالیکھ رھبران و فعاالن ردهء باال در زندانھای 

سری سپاه برای اجرای نمایش ھای تلویزیونی و اعترافات ساختگی زیر شکنجھ قرار 

در چھارچوب دارند بھ منزلھء بھ خطر انداختن ھدف کوتاه مدت کارزار است و نباید 

  .برای مبارزان قابل قبول باشد» حداقل « 

  

 بی خشونتآنالیز کارزار  .٢
   

تجزیھ و تحلیل و بررسی کارزار پس از مشخص کردن اھداف آن آغاز می 

تجزیھ و تحلیل کارزار مشخص می کند کھ شرکت کنندگان این کارزار چھ . شود

 پیروزی کارزار بھ شرکت برای. کسانی ھستند و چگونھ بھ کارزار یاری می رسانند

ظرفیت حریف، مکانیسم . چھ کسانی نیاز است و چگونھ می توان با آنھا تماس گرفت

تھاجم و سرکوب حریف و راھھای مقابلھ و خنثی ساختن این سرکوب بخش مھمی از 

کارزار تدوین » نقشھ عمل « بر اساس این تجزیھ و تحلیل . این تجزیھ و تحلیل است

در ھر . شامل افزایش قدم بھ قدم فشار مردم بر حریف است» عمل نقشھ « . می شود

مرحلھ فشار بھ حریف افزایش می یابد بدون آنکھ فعالیتھای مرحلھء قبلی کنار گذاشتھ 
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 باید در ھمھء مراحل بخش جدایی  بی خشونتتحصیل و تعلیم درسھای مبارزه. شود

بی  فشار بر حریف در کارزار بطور کالسیک افزایش قدم بھ قدم. ناپذیر کارزار باشد

  :در مراحل زیر صورت می گیردخشونت 

  تحقیق و مطالعھ در ظرفیت ھای خود، حریف و تعیین اھداف )١

مذاکرات و تالش برای متقاعد ساختن حریف بھ عقب نشینی در برابر  )٢

 خواستھ ھای مردم

 سخنرانی ھا و جلسات عمومی، نامھ ھای سرگشاده )٣

 تظاھرات موضعی و عمومی )۴

 صابات محدود از اعتصابات کاری تا غذاییاعت )۵

 )در صورت امکان ( تحریم ھای مالی  )۶

 نافرمانی مدنی، حرکت دستھ جمعی در نقض قانون )٧

 )متوقف ساختن کامل چرخھای اقتصادی ( اعتصابات عمومی  )٨

 ایجاد یک حکومت موازی )٩

  

 بی خشونتارزیابی کارزار  .٣
  

کسی کھ وظیفھ ارزیابی کارزار را بھ عھده دارد لیستی از مسائل کلیدی زیر 

آماده می کند و آنگاه درزیر ھر یک از این مسائل سؤاالت مقدر را مطرح می کند و 

سعی می کند تا با جواب دادن بھ این سؤاالت نمای کلی کارزار و دستاوردھای آنرا 

  .بدست دھد

  

  تاریخ کارزار )١

 و پایان کارزار تحت بررسی مشخص ھستند؟ آیا مبارزان آیا نقاط آغاز

  برای کارزار خود جدول زمانی خاصی  در نظر داشتند؟
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  اھداف )٢

 آیا اھداف بلند مدت روشن و مورد توافق عمومی – بلند مدت –الف 

  بودند؟ آیا این اھداف بھ صراحت اعالم شدند؟

د؟ آیا قابل  آیا اھداف کوتاه مدت انتخاب شده بودن– کوتاه مدت - ب

دسترسی بودند؟ آیا دسترسی بھ آنھا قابل برآورد و اندازه گیری است؟ 

آیآ با دسترسی بھ این اھداف کارزار بھ اھداف بلند مدت خود نزدیکتر 

 می باشد؟

 آیا مھلت زمانی مشخص برای رسیدن بھ بھ اھداف -   جدول زمانی - ج 

رفت و میزان موفقیت کوتاه مدت معین شده بود تا بر اساس آن بتوان پیش

 کارزار را اندازه گیری کرد؟

 آیا اھداف حداقلی از پیش تعیین شده بودند تا بر – برنامھء حداقل –د 

 اساس آنھا کارزار بھ سازش و یا مصالحھ کشیده نشود؟

  

  شرکت کنندگان )٣

در آغاز چھ کسی طرفدار ما بود و چھ کسانی را نیاز داشتیم؟ برای 

 خود چھ کنیم؟ این کسان را چگونھ می انحصول موفقیت طرفدار

بایست جذب می کردیم؟ آیا بدنھ ای از طرفداران سازمان یافتھ و 

  منضبط برای ادامھ کارزار و ایجاد تداوم وجود داشت؟

  مخالفان )۴

چھ کسانی در اردوی مخالفان تصمیم گیران اصلی ھستند؟ آیا الزم است 

ن بھ کارزار بپیوندند برای پیروزی کارزار بخشی از طرفداران مخالفا

و یا خنثی گردند؟ جذب اینان و یا خنثی کردن آنھا بھ چھ طریقی باید 

  انجام پذیرد؟
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  سازماندھی و کارسازنده )۵

ساختار سازمانی جریانی کھ می بایست بدنھء اصلی کارزار را تشکیل 

دھد و آن را بھ نتیجھ برساند چھ بود؟ تصمیم گیریھا چگونھ انجام شد؟ 

نھ از حمایت مالی برخوردار شد؟ آیا ھمزمان با کارزار کارزار چگو

در مخالفت با رژیم کار سازنده برای جایگزین کردن نھادھای موازی با 

آن بھ جای نھادھای رژیم انجام گرفت و اگر گرفت میزان موفقیت آن 

 چھ بود؟

  آمادگی برای عمل )۶

ھا، چھ تحقیق و مطالعاتی صورت گرفتھ بودند؟ تحصیل و تعلیم کادر

سخنرانی عمومی و استفاده از رسانھ ھای گروھی غرب و یا مستقل تا 

چھ اندازه انجام شده بود؟ تعلیم کارھا برای حرکتھای اصلی و یا مستقل 

تا چھ اندازه انجام شده بود؟ تعلیم کادرھا برای حرکتھای اصلی و مھم 

رای کارزار تا چھ حد انجام شده بود؟ آیا مبارزان بھ اندازهء کافی ب

مقابلھ با سرکوب قابل پیش بینی آماده بودند؟ آیا بھ رژیم قبل از حادتر 

کردن مبارزه اولتیماتوم داده شده بود؟ اگر شده بود جواب رژیم چھ 

 بود؟

  عمل )٧

 در طول کارزار بھ کار گرفتھ شدند؟ بی خشونتچھ شکلھایی از عمل 

عی، از اعالمیھ دادنھا، نامھ ھای سرگشاده، اعتراض دستھ جم( 

تظاھرات، اعتصاب غذا، اعتصابات عمومی، فلج کردن اقتصادی و 

آیا ) اجتماعی رژیم، تشکیل نھادھای موازی و در نھایت جایگزینی 

الزم بود مبارزه از یک پلھ بھ پلھ باالتر ارتقا پیدا کند؟ اگر بود چھ وقت 

و چگونھ؟ آیا اعتصابات محدود و تحریمھا مؤثر بودند؟ آیا کارزار در 
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 می ھایت بھ نافرمانی مدنی و حرکت مدنی و حرکت دستھ جمعین

 می  عمل دستھ جمعی در نقطھ توقفشانجامد یا خیر؟ چرا؟ و باالخره آیا

 ؟ایستد ویا فراتر می رود

  عکس العمل مخالفان )٨

آیا مبارزان اکثرا کتک خوردند، بھ زندان افتادند، شکنجھ شدند، بھ قتل 

رار گرفتن اولویت ھای خاصی تعیین رسیدند و یا برای ھدف سرکوب ق

شده بود؟ آیا خانواده ھای آنان امکان ابراز مخالفت و دفاع از آنان را 

داشتند؟ کدامیک از مبارزان و بھ چھ دلیل زیر شکنجھ قرار گرفتند و 

از اعترافات آنھا چھ استفاده ای مورد نظر رژیم بود؟ تاکتیک ھای 

ز رسانھ ھا، و بھ سازش و دیگر مخالفان از تمسخر، حذف کردن ا

مصالحھ کشاندن در چھ مراحلی صورت گرفت و تا چھ حد موفقیت 

 آمیز بود؟

 نتایج   )٩

آیا کارزار بھ اھداف کوتاه مدت خود رسید؟ آیا پیشرفتی در جھت 

اھداف دراز مدت حاصل آمد؟ بر سر مبارزان مجروح و زندانی چھ 

 رژیم کاستھ شد؟آمد؟ آیا از پایگاھھای ھر چند محدود توده ای 

  آنالیز)  ١٠

آیا تاکتیک ھای مناسبی در زمانھای مناسب اتخاذ شده بود؟ آیا بھترین 

اھداف انتخاب شده بودند؟ آیا جدول زمانی واقع بینانھ انتخاب شده بود؟ 

اگر واقع بینانھ بود آیا کارزار بھ جدول زمانی تعیین کرده وفادار ماند؟ 

 کرد؟ آیا عملھای غیر خشونت آمیز کارزار آیا آگاھی توده ھا ارتقا پیدا

بھ روشنی اسطوره ھا، رازھا و حقایق جامعھ و مشکالت آنرا بھ مردم 

رساندند؟ اگر اھداف کوتاه مدت بھ نتیجھ نرسیدند چرا چنین شد؟ 
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کارزار چگونھ می توانست تقویت شود؟ آیا بنیھء سازمانی و وسعت آن 

امھ ء آن کافی بودند؟ آیا تصمیم برای انجام موفقیت آمیز کارزار و اد

گیرندگان کارزار از نظرھای شرکت کنندگان و طرفداران خود با خبر 

می شدند ونسبت بھ آن پاسخگو بودند؟ آیا در زمینھ ء تصمیم گیری 

مشکالتی ناشی از قاطعیت بیش از حد یا تردید بیش از اندازه وجود 

 دست داشت، رژیم داشت؟ چھ کسی در طول کارزار ابتکار عمل را بھ

یا مبارزان؟ آیا وقایع غیر منتظره ای بودند کھ بھ کارزار یاری و یا بھ 

 آن آسیب رساندند؟

  

 بی خشونتاین ارزیابی پیشنھادی ده قسمتی برای استراتژیست مبارزه ء 

ھمانطور کھ . چھارچوبھ ای برای تجزیھ و تحلیل و نقد کارزار فراھم می کند

ی و رویکرد سازمان یافتھ از عناصر کلیدی یک در آغاز گفتھ شد پیگیر

اما نباید از نظر دور داشت کھ این دو . کارزار موفق محسوب می شوند

 نیز بھ بی خشونتخصوصیت از عناصر کلیدی ارزیابی موفق از کارزار 

در این مرحلھ ما بیش از ھر چیز بھ تجزیھ و تحلیل و بررسی . شمار می آیند

.  کشور احتیاج داریم پی گیری فعالیت ھای مبارزان، سامان یافتھ وگسترده

مبارزان می توانند با نوشتن تجربیات خود و انتشار آن در سطح وسیع، مبارزه 

درزمانی کھ بھ نظر می رسد مبارزه وارد فازی از .  را ارتقا دھندبی خشونت 

اعتصاب غذاھا و اعتراضات پراکنده شده باشد و تظاھرات خیابانی و تحصن 

 ھنوز وجھ سراسری و ملی نیافتھ عدم انتشار تجربیات و ترسیم تصویر ھا

بزرگتر جنبش برای جوانان این توھم را ایجاد می کند کھ جنبش بھ رکود یا 

  . واقعیت اما چنین نیست. تسلیم در برابر سرکوب رژیم دچار شده است
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ارش بنا بھ گز.  بھ یک روز نیانجامید١٣٧٨ تیرماه ١٨اعتراض دانشجویی 

 راھپیمایی در ١۴، ٧٧ تا ٧۶شورای عالی امنیت ملی رژیم در طول سال 

کوی دانشگاه تھران انجام گرفتھ بود کھ جمعیت در این راھپیمایی ھا بھ طور 

 نفر ثبت شده بودند و ھمھ در کنترل کامل کالنتری یوسف ١۵٠ تا ١٠٠متوسط 

یرغم حملھ و سرکوب  عل١٣٨٢تیرماه  دراما چھار سال بعد. آباد قرار داشتند

، استبداد حاکم با چھره ای پي گیرتر، دلیرتر، پختھ تر و برخوردار از وحشیانھ

  تیرماه از  بعد ده سالامروز و .حمایت مردمی گسترده تری مواجھ گشت

 و از کنترل حکومت کودتا ،سرکوب وحشیانھ ھفتھچند پس از  ، و  ١٣٧٨

رخ داده می توان گفت کنون ا بر اساس آنچھ کھ ت .است عاجز کامل سرکوب

  .پیشرفت و بلوغی اعجاب انگیز داشتھ است مردم مابی خشونت کھ مبارزهء 
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