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 مترجم ٔ مقدمه

  
 فتهيا هكشورهاي توسعدر حتي  ،ا حكومت، امروزه در تمامي كشورهاباختالف نظر و تعارض ميان مردم و نهادهاي مدني           

هاي كالن  هاي توسعه و سياست هاي رفاهي و صنفي با اولويت در اين كشورها تفاوت ميان انتظارات مردم، خواسته. نيز وجود دارد
تعارض و تقابل ميان حكومت و مردم در كشورهاي در حال توسعه و  ٔ ولي دامنه. مردان، خاستگاه تعارض و اختالفات است دولت

انساني، برقراري  ٔهدستيابي به حقوق اولي. اي است ريشه ميان آنها رود و اختالفات ها فراتر ميكشورهاي جهان سوم از اين مرز
هاي اوليه و  هاي برابر اقتصادي و رفاه معيشتي خواسته برابري سياسي، آزادي بيان، گسترش نهادهاي مدني، فرصت  حكومت قانون،

  . اساسي مردمان اين كشورهاست
مهم چگونگي  ٔهتوان نتيجه گرفت كه گريزي از تعارض و اختالف ميان مردم و حاكميت نيست، ولي نكت ميبنا بر اين           

  .ها در راه اصالحات است ها و سوق دادن حاكميت ابراز مخالفت، بيان خواسته
. است الفت نيز تغيير كردههاي مدني، شكل ابراز مخ سياسي و آزادي ٔهامروزه در جوامع دموكرات و مدني، همگام با توسع          

در حالي كه در . بيان اعتراضات است ٔهيافت مدون و سازمان ٔهشيو شهروندي ٔهو فراتر از آن، مبارز شهرونديدر اين جوامع نافرماني 
با طي  شود و بيان مخالفت مردم به شكل افراطي و راديكال ظاهر مي ٔ شيوهسياسي مناسب برخوردار نيستند،  ٔهجوامعي كه از توسع

هاي مقدماتي و اوليه به سرعت فراموش  شود؛ در چنين وضعيتي خواسته مي توأمبا خشونت و جنگ  ،كردن فرايند اعتراض به انقالب
  .دهد شود و براندازي و تخريب نهادهاي موجود به تنها خواست و آرمان مخالفان تغيير شكل مي مي

ها و  هاي مردمي توأم با استراتژي مشخص، روش هدف نهايي و خواسته خص كردنش، مبتني بر مشهروندي ٔ مبارزه          
پايان مبارزه نيز تحقق هدف است؛ از  ٔهگونه تهديدي براي نهادهاي مدني موجود است ونقط ، بدون هيچپرهيزانه خشونتهاي  تاكتيك

  .پردازد رود و به تخريب و تضعيف وضعيت موجود نمي آن فراتر نمي
نسبت به قوانين استخدامي در نظر بگيريد . م 2005ن نمونه اعتراض دانشجويان و جوانان فرانسوي را در تابستان سال به عنوا          

ها و  مطبوعات، رسانه ،اه روزنامهض از ااعتر ٔهدامن. ها پيامدهايي به نفع كارفرمايان و به ضرر جويندگان كار داشتنكه به باور آ
ماندند، مردم به اعتراض و  ها باز مي هاي غيردولتي آغاز شد و پس از آنكه تمامي اين نهادهاي مدني از تحقق خواسته سازمان

و خودداري از تخريب، خط مشي اين  آميز خشونتاعمال  و ابزارهاو دوري از كاربرد  پرهيزي خشونت. زدند ت ميساعتصاب د
حال اين مثال را با  1.ها متوقف شد و پس از آنكه دولت قوانين مورد مجادله را تغيير داد، اعتراضات و مخالفتاعتراضات بود 

هاي مشابه آن در ساير كشورها به خصوص كشورهاي جهان سوم مقايسه كنيد؛ در صورتي كه مردم در برابر رژيم سركوبگر  نمونه
متصور براي آنها، اعمال خشونت و  ٔهكنند، چرا كه تنها شيو اعتراض خودداري مي و مستبد قرار داشته باشند، از ابراز مخالفت و

  پوشي  چون براي اعمال اين شيوه، امكان و قدرت الزم را ندارند، از حق خود چشمنقالب چريكي يا نيمه چريكي است و براندازي با ا
  اختالف چيست ٔگرا قرار داشته باشند ــ جدا از اينكه ريشه بر عكس در شرايطي كه مردم در برابر حكومتي نسبتاً مصالحه. كنند مي

______________________________  
كه اين امر . ها به وجود آمد آميز و تخريبي به دليل تضييع حقوق سياهان و اقليت البته در همين كشور فرانسه چندين ماه قبل از آن تظاهرات خشونت. 1

  .م. يافته است شكنندگي ساختار مدني حتي در كشورهاي توسعه ٔدهنده نشان
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  ريشه دارند، تمام هم خشونت بيهاي  ــ بدون آزمودن نهادهاي هر چند ضعيف مدني موجود و ابزارهاي بيان مخالفت كه در روش
در اين جوامع پس . گيرند كار مي و رويارويي با حاكميت به) آميز ترجيحاً خشونت(فشار و غم خود را در راه اعمال هر چه بيشتر 

از آغاز كشمكش، اگر در مقطعي هم حاكميت، حاضر به قبول شرايط و اعطاي امتياز شود، ديگر مخالفان را سر مدارا و مصالحه 
كنند، بلكه خواستار براندازي كامل حاكميت، حذف تمامي  كنوني بسنده نمي ٔهنيست، چرا كه آنها نه فقط به اهداف متحقق شد

حتي اگر آن (ظاهر، تخريب نهادهاي موجود و برپايي آن به سبك و سياق دلخواه خود، تحميل ايدئولوژي فكري خود بر جامعه م
كه  1333تا  1328هاي  براي نمونه در كشور خودمان، طي سال. هاي ديگر هستند و بسياري خواسته) ايدئولوژي، متعلق به اقليت باشد

هاي ايران و انگليس بر سر حق حاكميت ايران بر صنعت  كشمكش ٔهار بود ــ دقيقاً در بحبوحدولت مردمي دكتر مصدق بر سر ك
اي كه آن بزرگوار، تمام تالش خويش را معطوف به سربلندي ايران و ايراني كرده بود ــ روشنفكران و  نفت و در آن هنگامه

ويش نه فقط به تخريب هاي سياسي، آزادي مطبوعات و فضاي سياسي را مغتنم شمردند و براي اثبات حقانيت خ طرفداران جناح
در آن . افتادند داد در كوچه و خيابان به جان يكديگر مي ها بسنده نكردند كه حتي اگر فرصتي هم دست مي يكديگر در روزنامه

جالب . كردند گروه ديگر را غارت و تخريب مي ٔهها بسيار پيش آمد كه طرفداران يك حزب و مسلك، دفتر حزب يا روزنام سال
پوشي كنند،  خواه دكتر مصدق، حاضر نبودند سر سوزني از حق خويش چشم كه در دولت آزادي! خواهان مين آزادياينجاست كه ه

اي خاص را  مرام و انديشه ٔهگاه داعي اي را برگزيدند كه گويي هيچ نشيني و خاموشي با بر سر كار آمدن حكومت كودتا، چنان گوشه
پذيريم و  نشيني را نمي ترين عقب كه فضاي سياسي باز و بستر گفتگو وجود دارد، كوچك چرا؟ به راستي چرا آنجا. اند در سر نداشته

  .بريم آنجا كه تيغ استبداد سايه بر سرمان دارد، چون كودكان مطيع، مرعوب و ستم
تش دو جنگ طي حاكميت استبدادي صدام در اين كشور كه با برافروختن آ. مان عراق است ديگر، كشور همسايه ٔهنمون          

مردم بيشتر حالت انفعالي داشتند و كمتر  ٔ جمعي همراه بود، عامه هزار نفر به گورهاي دسته 300طي بيست سال و راهي كردن حدود 
ولي پس از سرنگوني صدام و به وجود آمدن شرايط نسبتاً . پرداختند به رويارويي و تالش براي اصالح يا تغيير اين ديكتاتور مي

، به خشونت بيهاي  مردم عراق به جاي تالش براي استقرار حكومت مردمي و رفع اختالفات قومي و مذهبي به شيوه آزادتر، اينك
  .اند جان يكديگر افتاده

اي داخلي، كشورهاي چند حكومتي، ه  بسياري از جنگ. هاي از اين دست در ديگر جوامع جهان سوم نيز زيادند نمونه          
هاي  چگونگي گفتمان و روش. 1با گونه كشورها  اي قومي همه بيانگر ناآشنايي مردمان اينه عمر و كشمكشال ديكتاتورهاي مادام

جگونگي ابراز مخالفت، مقاومت و ايستادگي در جهت اصالح و . 2و  ي،هاي كوتاه پس از تحقق آزاد زني و مصالحه در زمان چانه
  .هاي غير دموكراتيك است مشي حكومت تغيير خط
فرما بوده  استبداد حكم –هرج و مرج  –سير استبداد  در كشور ما همواره يابيم كه با نگاهي به تاريخ ايران، به روشني در مي          

حتي آن بخشي كه در  –ها و مظاهر حكومت قبلي  اين سير تاريخي همواره با برآمدن مستبد جديد و با براندازي تمامي نشانه. است
 نيافتن ققناقص از چنان اهميتي برخوردار است كه تح ٔهاين چرخ. ت و فرهنگ مردمي بوده ـ تجلي يافته استخدمت توليد، صنع

. اند اي به تخريب گذشتگان پرداخته هايي دانست كه به شكل ريشه توان به دليل استقرار حكومت دموكراسي و نهادهاي مدني را مي
گيري نهادها  داران و تجار در گذشته و نهادهاي مدني در زمان معاصر، مانع از شكل طبقات اشراف، زمينود بستر امن و عدم توالي نب

  2.گسيخته شده است و ابزارهاي الزم براي مهار قدرت لجام
______________________________  

از محمد علي همايون » استبداد، دموكراسي و نهضت ملي«از صادق زيباكالم و » ما چگونه ما شديم«از علي رضاقلي، » شناسي خودكامگي جامعه«هاي  كتاب. 2
 .م. اند كاتوزيان در اين زمينه مفصالً بحث كرده
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كند، چگونه بايست به رويارويي برخاست؟ به مانند گذشته با آرمانگرايي و  حال آنجا كه اختالف ساليق و منافع ظهور مي          
  ؟...ايدئولوژيك كردن براندازي يا با 

از و در ضمن ، پرداخت ها رويارويي و تقابل با حكومت توان به با كمك آنها ميپردازد كه  هايي مي شيوه ٔهاين كتاب به ارائ          
هاي غير مردمي جديد  برآمدن حكومت ٔهخود زمين ، زيرا اين امرودنمآسيب به نهادهاي مدني و گسترش هرج و مرج خودداري 

  :كنند ا يادآوري ميه اب موارد زير را براي استفاده از اين شيوهالبته نويسندگان كت. است
  .ها آزمودن نهادهاي مدني موجود، قبل از توسل به اين شيوه

 .هاي موجود توجه به بستر فرهنگي و اجتماعي جامعه و بررسي ظرفيت و توانايي

 .حريفمشخص كردن هدف و تعريف گروه 

 ، پس از تحقق هدف خشونت بي ٔمبارزه هاي پايان دادن به نافرماني و شيوه .4

 .از گسترش آن و ايجاد هرج و مرج جلوگيري .5

 .هاي نافرماني متناسب با هدف، فرهنگ و شرايط جامعه استفاده از شيوه  .6

 .در تمام مراحل» خشونت بيهاي  پرهيز از خشونت و اتكا به رفتار مدني و شيوه« توجه و دقت به اصلِ

  
هاي آن بپردازيم، براي درك بهتر اين مقوله بهتر است تعريفي  و بررسي شيوه شهروندي ٔآنكه به تعريف مبارزهپيش از           

  .مدني و برخي مسائل پيراموني آن داشته باشيم ٔمختصر و كوتاه از دموكراسي، جامعه
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  3دموكراسي چيست؟
  

از طريق نمايندگان (شهروندان، مستقيم و غير مستقيم  ٔهدموكراتيك حكومتي است كه كلي ساالر يا حكومت حكومت مردم          
گذار و  كنند و در حقيقت اين مردمند كه بر قانون ، در قدرت مشاركت دارند و بر چگونگي عملكرد دولت نظارت مي)منتخب خود

كند؛  هاست كه از آزادي انسان دفاع مي روشاي از اصول و  مردم ساالري يا دموكراسي مجموعه. كنند دولت حكومت مي
ها استوار است و ضمن احترام به  حكومت اكثريت و حفظ حقوق فردي و اقليت ٔهساالري، نهادينه شدن آزادي است كه بر پاي مردم

  .هاي اقليت است خواست اكثريت، مدافع سرسخت حقوق اساسي افراد و همچنين گروه
اي همچون آزادي بيان، آزادي  شان دفاع از حقوق اوليه دانند كه يكي از عملكردهاي اصلي مردم مي ساالر، در حكومت مردم          

دين، حق برخورداري برابر از حمايت قانون و فرصت سازماندهي و مشاركت كامل در امور سياسي، اقتصادي، و فرهنگي جامعه 
  .است

شهروندان حق دارند در آن شركت  ٔهكنند كه هم  آزاد و عادالنه برگزار ميساالر به طور منظم انتخابات  هاي مردم حكومت          
سازد و متضمن اين است كه تمامي شهروندان از حمايت برابر قانون برخوردار باشند و  مدار مي ها را قانون ساالري دولت مردم .كنند

پذير  حقوقي كه دارند بايستي مسؤليتشهروندان در مقابل حق و  ساالر، حكومت مردميك در . دستگاه حقوقي از حقوقشان دفاع كند
  .هاشان دفاع كنند ها مشاركت در سيستم سياسي جامعه است تا از حقوق و آزادي ترين مسؤليت كه يكي از مهم ،نيز باشند

  
  آيد؟ در چه شرايطي به وجود مي تيكحكومت دموكرا

بدين معني كه دموكراسي ريشه در باورها و . زندگي است ٔحكومت باشد يك شيوه ٔنكه يك شيوهدموكراسي پيش از آ          
عد و در ب 4»درك حضور ديگري« عد اجتماعي داراي فرهنگگيرد كه مردم در ب عقايد افراد جامعه دارد و در جوامعي شكل مي

هاي فردي و محدود  اين جامعه بر اساس فراهم كردن آزاديچهارچوب اخالقي . پذيرش آرا و عقايد گوناگون هستند ٔسياسي آماده
اي سعادت و پيشرفت خود را در گرو پيشرفت و اصالح جامعه  افراد چنين جامعه. كردن آن در مرز تداخل با آزادي ديگران است

گيرد و رهبران  ل ميخواهي گروهي شك مستبد و برقراري حكومت مردمي با آرمان گذار از حكومت استبدادي يا نيمه. دانند مي
اين شرايط در جوامعي كه استبداد در تمامي نهادهاي اجتماعي آن . دهي روند مبارزه نقش دارند بخشي و شكل در انسجام مبارزه فقط،

تماعي با دموكراسي همزيستي و همخواني جدر چنين جوامعي ميان نهادهاي فرهنگي و ا. ستا نفوذ كرده است به شكل ديگري
  آن ساختار   ريزي شده است و اگر در مواردي ساختار گروهي بيابد، اي بر اساس منافع فردي پايه چرا كه چنين جامعه وجود ندارد،

______________________________  
شهروندي، بر اساس منابع  ٔشود، فقط براي درك بهتر مبارزه مدني ارائه نمي ٔتوجه فرماييد كه در اين مقدمه، تعريفي جديد و متفاوت از دموكراسي و جامعه 3

 .م. ليست منابع در انتها آمده است. پردازيم موجود فارسي به تعريف اين دو مقوله مي

  .م –انتشارات طوس : مرحوم محمد مختاري» حضور انسان در شعر معاصر«. 4
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اي كه نفع  د همان گروه باشد؛ جامعهاضامن منافع تك تك افرتواند  نمياي نيست كه لزوماً  چيزي بيشتر از همبستگي قومي و قبيله
  شود و نه بر اساس وجود شخصي با صاحبان قدرت، تضمين مي ٔفرد از نفع جامعه جداست و شرايط پيشرفت افراد در برقراري رابطه

قط در اي كه در بعد سياسي، آزادي عقايد، ف نهادهاي مردمي كه مسئول تأمين منافع اكثريت و حامي حقوق اقليت باشند؛ جامعه
هاي فردي در باورهاي ذهني و سنت ريشه  گيرد و قوانين اخالقي و آزادي پذيرش آرا و عقايد يكسان و مشابه شكل مي ٔهمحدود

  .ترين ابزار رابطه است دارد و همرنگ جماعت شدن، قوي
  

  حكومت دموكراسي و آزادي محصول كدام فرايندند؟

. بوده است شهروندي ٔهاند، دموكراسي محصول مبارز به برقراري آزادي دست يافتهدر جوامعي كه به معناي واقعي كلمه           
در جهت تغيير ساختارهاي بنيادين حكومت استبدادي و جايگزيني آن با  پرهيز خشونتهاي  مبتني بر روش شهروندي ٔهمبارز
دانند كه ميان وضعيت  زه، به روشني ميمردم و رهبران مبار. اي است كه متضمن توزيع قدرت سياسي در سطح جامعه است مباني

چه هستند   هاي مبارزه هدف. هايي وجود دارد چه تفاوت) تيكاستقرار حكومت دموكرا(و وضعيت نهايي  )حكومت استبداد(كنوني 
تحقق  يشهروند ٔهمعيار مبارز. براي مردم مشخص است شهروندي ٔهمبارز ٔهشيو. بايست طي شود و چه راهي براي رسيدن به آنها مي

اي كه راه برقراري  در برابر چنين جامعه. ها و نمادهاي حكومت استبداد ها، سمبل مردم است نه تغيير شخصيت ٔهاهداف توافق شد
پيمايد، در جوامع استبدادزده محور مبارزه، رهبر كاريزماتيك است كه با تهييج و ايجاد انگيزه، افراد را در  دموكراسي را آگاهانه مي

اي به هيچ و جه هدف  اين چنين مبارزه. كند كه به هيچ وجه شكل اجرايي آن را در ذهن متصور نيستند هايي هدايت مي راه آرمان
بايست برقرار شود،  غايي براي خود ترسيم نكرده است، چرا كه به روشني تفاوت ميان زمان حال و شكل جديد حكومتي را كه مي

ي ديگر اين مبارزه ها از پايه. افتد هاي قدرت اتفاق مي ها و اهرم ح تغيير ظواهر، سمبلداند و اصالحات يا انقالب فقط در سط نمي
  .ها هاست و نه اصالح و جايگزيني شيوه برخورد شخصي و حذف نامها و چهره

  
  راهكار تثبيت دموكراسي چيست؟

دموكراتيك بر خالف  ٔهبدين معني كه در جامع ،، حكومت اجتماعي كردن قدرت سياسي استتيكحكومت دموكرا          
مدني  ٔههاي مستبد و بدوي كه قدرت فقط در اختيار يك فرد و گروه وابسته به او قرار داشت، قدرت در ميان نهادهاي جامع حكومت
پذيري  و مسئوليتاين توزيع قدرت نيازمند خواست، آگاهي . مردان به طور پيوسته تحت نظارت مردم هستند شود و دولت توزيع مي

 ٔهست و مردم پيش از آنكه به حيطامراد و مريد ميان حاكمان و مردم برقرار  ٔهدر جوامع مستبد كه رابط ،در مقابل. خود مردم است
اند، ديگر روح پرسشگري و نظارت وجود  وظايف و حقوق خويش آشنا باشند، در ساختار شخصيتي رهبران خويش هضم شده

قدرت اساس شخصيت . ، حكومت تمركز قدرت و برخورد با هرگونه گسترش آن در جامعه استياستبدادحكومت . نخواهد داشت
اي داراي حق و  شهروندان چنين جامعه. ستا حاكمان مستبد است كه بدون آن هويت و ساختار حيات سياسي آنها در معرض تهديد

حتي حاكميت نيستند، چرا كه در اصل فاقد هرگونه  مسئوليت مشخصي در قبال سرنوشت خويش و سرنوشت اجتماعي ديگران يا
شود كه در راستاي خدمت به قدرت مطلقه باشد و نه  امع قدرت فقط زماني تفويض ميودر اين ج. اختياري هستند ٔهقدرت و حوز

ت سياسي را ليئوسال پيش، اهميت مس 2000پريكلس يكي از سياستمداران و شهروندان آتني در . اي براي مشاركت با آن زمينه
  گوييم كسي كه به  افراد نه فقط به امور خود، بلكه به امور دولت نيز عالقمندند، ما نمي ٔهدر اينجا هم«: كند گونه توصيف مي اين
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مسائل سياسي  ٔهها شخصاً در بار ما آتني. گوييم او اصالً در اينجا كاري ندارد سياست عالقه ندارد سرگرم كار خويش است، بلكه مي
  ».گيريم خويش تصميم مي

  
  وظايف حكومت دموكراتيك

اي كه شهروندان  به گونه ،دهد هاي اقتدار خود را بر اساس قدرت مردم تشكيل مي ست كه پايه ساالر، حكومتي حكومت مردم          
  :هاي زير است نند كه داراي ويژگيبرگزيمايندگان خود را از طريق انتخاباتي نقادرند 

  .افراد براي شركت در آن از حق رأي يكسان و برابر برخوردارند ٔهآزاد، منظم، عادالنه، بدون تقلب و ارعاب كه هم
 .كنند احزاب سياسي متعدد در آن شركت مي. 1

 .شود پاسداري ميرأي مردم گردد و از  نظارت ميهاي مستقل  سازمان از سوينظام انتخابات . 2

  :ستا ساالر در قبال مردم موظف به حمايت و اجراي موارد زير مردمهمچنين حكومت . 3
 .هاي فردي حمايت از آزادي �

 .طرف و مستقل حاكميت قانون بر اساس سيستم قضايي شايسته، بي �

 .ها و احزاب سياسي حمايت از آزادي فعاليت انجمن �
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  مدني ٔ جامعه
  

مردان و صاحبان قدرت خطاپذير هستند و امكان اشتباه در  مدني بر اين است كه دولت ٔ جامعه گيري اصل اساسي شكل          
بايست به صورت پيوسته توسط  مردان مي بنا بر اين عملكرد دولت. اموري وجود دارد كه از جانب مردم به آنها محول شده است

انونمند، آگاهانه و بدون ايجاد هرج و مرج قدرت دولت را بايست به شكلي ق به عبارت ديگر مردم مي. مردم نقد و بررسي شود
  .هاي مستقل غير دولتي قانوني باشند تا با تكيه بر آنها در قدرت دولت سهيم شوند كنترل كنند و خويش نيز داراي پايگاه

ت خويش ضمن در كند تا با بيان عاليق و نظرا عمومي ممكن مي ٔهمدني شركت شهروندان را به شكلي جمعي در عرص ٔهجامع
مدني متشكل از نهادهاي غير دولتي است  ٔهبه بيان ديگر جامع. گويي فرا خوانند نظر گرفتن مصالح عمومي، دولتمردان را به جواب

  :هاي زير هستند كه داراي ويژگي
  .مستقل از دولتند. 1
 .خواه نيستند خشونت. 2

 .اند خودجوش و داوطلبانه. 3

 .كنند و نقد مي هاي دولت را بررسي سياست. 4

 .خواه هستند داراي ساختاري آزادي. 5

  

هستند كه ضمن ... ها و  ها، اتحاديه ها، اصناف، سنديكاها، فدراسيون ها، باشگاه ها، انجمن اين نهادهاي غيردولتي شامل گروه           
آيند كه اين امر باعث  مردم به وجود مي اند در حقيقت به منظور ايجاد واسطه ميان دولت و آنكه از نيروهاي مردمي تشكيل شده

  .فعاليت آنها را فراهم آورد و از آنان حمايت كند ٔهبايست زمين البته دولت نيز مي. دوش ركت مردم در قدرت سياسي دولت ميمشا
نظرات آنها آماده كنند و براي شنيدن  ايد گوناگون كه مخالفان را دشمن حساب نميقاي است براي ابراز ع مدني زمينه ٔ جامعه

  .مدني تكثرگراست ٔههستند، به عبارت ديگر جامع
  :اي زير استوار استه مدني بر پايه ٔاساس جامعه

  )شخصيت وجودي شهروندان(انسان . 1
 محوريت خرد و انديشه. 2

 اصالت كار و ارزش قائل شدن به آن. 3

 قانون مداري. 4

 .احترام به عقايد مخالف. 5

كند تا  ي دو جانبه بدل ميا دولت با مردم را به رابطه ٔ يك سويه ٔٔكند و رابطه مدني شكل سنتي هرم قدرت را عوض مي ٔ جامعه
  .قدرت در تمامي سطوح جامعه به شكلي متعادل توزيع شود

7  



 

  
  
  دولت

  )مردم و نهادهاي مردمي ٔدر نقد پيوسته(
  

  مطبوعات  احزاب  هاي مردمي  سازمان

  مردم
  نوينساختار 

  
  

  تدول
___________  

  
  
  
  

  مردم
  

  شكل سنتي هرم قدرت
  

  

  مدني ٔويژگي فردي شهروند جامعه

  
  :مدني با خصوصيات افراد جوامع سنتي و استبدادي مقايسه شده است ٔ هاي فردي شهروند جامعه در جدول زير ويژگي

  
  خصوصيات فردي شهروند جوامع سنتي  خصوصيات فردي شهروند مدني

  و قهرمان منجينيازمند به             اتكا به خود              
  ترس و خودسانسوري  شجاعت در انتقاد و ابراز عقايد          

  هاي غلط پرستي و باور به سنت خرافه  خردورزي و اتكا به دانش                                    
  اعتقاد به قضا و قدر و تسليم شدن در برابر آن      . سازد اعتقاد به اينكه انسان، خويش سرنوشت خويش را مي
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  مدني هاي اجتماعي شهروند ئوليتمس

  :برشمرد ريزتوان در موارد  هاي اجتماعي شهروند مدني در قبال ساير افراد اجتماع را مي مسئوليت
 به جاي خودبيني و خودنگري    توجه به ديگران و درك آنها     �

 طلبي خويش در نظر گرفتن حقوق ساير افراد   به جاي منفعت �

 به جاي عدم تحمل    پذيرش عقايد مخالف               �

 طلبي به جاي خشونت    مدارا و تحمل ديگران             �

 جاي نگاه ابزاري و غيرانساني به ساير افرادبه     احترام به انسانيت و كمال ديگران  �

 به جاي فرافكني   پذيري در قبال خويش و جامعه  مسئوليت �

 پروري يا تحقير ديگران به جاي قهرمان بين به ديگران  نگاه واقع �

  ها    به جاي اعتقاد به شخص ساالري اعتقاد به برابر بودن انسان �
  

  وظايف سياسي شهروند مدني

ر، بر خالف نظام ديكتاتوري، براي خدمت به مردم شكل گرفته است، اما مردم نيز بايد به قوانين و ساال حكومت مردم �
 .حاكم پايبند باشند ساالريِ دستورات مردم

ي شهروندان قايلند اربرا  از جمله آزادي مخالفت با حكومت و انتقاد از آن ،هاي زيادي ساالر آزادي هاي مردم حكومت �
 .ساالر بايد از فرهنگ مشاركت، صبر و مدارا برخوردار باشند حكومت مردم شهروندانِِ ،و در مقابل

شان  هايي نيز بر عهده گيرد، بلكه مسئوليت فقط حقوق به آنان تعلق نمي ، ساالر آگاهند كه در حكومت مردم شهروندان �
دشان است و براي تداوم حكومت خو ٔهساالر بر عهد دانند كه پاسداري و مراقبت از حكومت مردم آنان مي. است
 .ساالر و احترام حقوقشان بايد بار مسئوليت جامعه را خويش بر دوش گيرند مردم

ساالري، الزم است كه شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا كه موفقيت يا شكست حكومت بر  براي موفقيت مردم �
دانند كه بايد برخورد با تمام شهروندان،  ي ميدر ازاي آن، مقامات حكومت. كس ديگر آنان است و نه هيچ ٔهعهد

 .ساالر ندارند يكسان باشد و اعمال غيرقانوني جايي در حكومت مردم

توانند آزادانه و در آرامش، شرايط تغيير را فراهم كنند يا در  ساالر، افراد ناراضي از رهبران جامعه مي در نظام مردم �
 .كم رأي دهندزمان انتخابات به كساني غير از رهبران حا

پذيري و تعهد  گاه مردم كافي نيست بلكه توجه، مسئوليت به ساالر، رأي دادن گاه هاي مردم براي سالمت حكومت �
 .شهروندان نقشي اساسي دارد

كنند و  مي  يندگان منتخبشان مبارزهاپيوندند و براي پيروزي نم ساالر، شهروندان به احزاب سياسي مي در حكومت مردم �
. آزادند تا به عنوان نامزد در انتخابات شركت كنند يا مدتي در جايگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازندحتي 

 .پذيرند كه ممكن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد آنان اين حقيقت را مي

كنند و به عضويت  ميساالر، مردم براي طرح مسائل محلي يا كشوري از مطبوعات آزاد استفاده  مردم ٔهدر جامع �
 مذهب، فرهنگ  ٔهآيند كه اين نهادها ممكن است در زمين عاليقشان در مي ٔهخصوصيِ فعال در زمين ٔهنهادهاي داوطلبان
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المللي دانشجويان يا موضوعات  قومي، مطالعات علمي، ورزش، هنر، ادبيات، بهبود اوضاع محل زندگي، تبادل بين
هميتي داشته باشد در شان از حكومت، ا ها بدون آنكه فاصله تمام اين نهادها و گروه. دنفراوان ديگري فعال باش

 .ساالري جامعه سهيم هستند مت مردمالپرمايگي و س

مردان و تبادل  نگرند و در صدد نزديكي به دولت افراد دولت را به چشم حاكميتي جبار و ستمگر مي  در جوامع سنتي، �
دو سويه با دولت  ٔ  در حالي كه شهروند مدني در جهت برقراري رابطه  نيستند،قانوني  هاي نظر با آنها در قالب گروه

مشاركت مردم را فراهم  ٔ هاي مردمي كه مستقل از دولتند، زمينه كند و در مقابل دولت نيز با حمايت از گروه تالش مي
 .كند مي

كند، بنا بر  هاي قانوني آنها توجه مي يازها و خواستپردازند و دولت نيز به ن مدني به نقد دولت مي ٔ شهروندان جامعه �
 .شود هاي مردم از مسير مشخص به دولت منتقل مي اين خواسته

 يهاي مردم در حالي كه در جوامع ديكتاتوري به علت عدم وجود سازمان. و دولت نيز به شكل مناسب پاسخگو است �
 .كند د پيدا ميويق شورش و هرج و مرج انقالب نمهاي مردم فقط از طر مردان، خواسته و عدم پاسخگويي دولت
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  آميز هاي خشونت يك جايگزين عملي براي جنگ و شيوه ٔ ارائه
 

  آنجا كه سپاهيان
  كنند، مشق قتال مي

  تواند باشد، چمني مي ٔهگستر
  .كماني رقصنده و پر فرياد و كودكان رنگين

  احمد شاملو
  

امروزه به عنوان يكي از ... در امور سياسي و اجتماعي در اشكال جنگ، ترور، ديكتاتوري، ستم، ارعاب، قتل عام و خشونت           
  .بار جوامع انساني است مشكالت دهشت

. اند و مظاهر آن با شكست مواجه شده 5هاي پيشنهادي براي جلوگيري از گسترش خشونت حل متأسفانه تاكنون تمامي راه          
كن  پيشنهادي براي ريشه ٔهها اين است كه اكثر آنها بدون توجه به اين مسئله، ارائ حل از داليل شكست و عدم كارايي اين راه يكي

  .اگر نگوييم غير ممكن ــ قطعاً بسيار مشكل است –كردن خشونت 
 ٔهاگير در ميان جوامع و امور سياسي و ارائاي فر اين نوشتار تالشي است براي شناسايي ابعاد مختلف خشونت به عنوان پديده          

توان  پردازيم كه تحت چه شرايطي مي تجزيه و تحليل اين موضوع مي و در اين راستا به بررسي. راه حلي براي جلوگيري از آن
آميز را به طور  هاي خشونت مشكالت را به شكل مؤثري بدون توسل به زور و برخورد نظامي حل كرد و گرايش به روش

  .شمگيري كاهش دادچ
كاربرد آن به و پرهيز از  خشونتبه  اعتقاد در اين زمينه ما به تحليل شرايطي نيازمند هستيم كه تحت آن شرايط، عدم          

بايست بررسي كنيم كه به چه دليل خشونت هنوز هم در ابعاد  همچنين مي. يابد عنوان يك ابزار حل اختالف، امكان تحقق مي
شود و  خشونت به كار برده مي) مانند اهداف بد(دن به اهداف خوب نيز يد دارد و چرا حتي در برخي موارد براي رسگسترده كاربر

  .به هدف رسيد پرهيزانه هاي خشونت با توسل به روش  گرايي، اي خشونت توان با اصالح ريشه چگونه مي
ست بتواند براي حل معضل خشونت و اعمال آن در ا دهد و اميد مي اندازي ساده و دور از پيچيدگي را نشان اين نوشتار چشم          
  .المللي و امور سياسي، راهكارهاي مفيدي را ارائه كند سطح بين
برخي  6.بايد گفت كه اختالف نظر در امور سياسي و اجتماعي غير قابل اجتناب و در بسياري از موارد مطلوب نيز است          

. هاي ابتدايي مانند مذاكره، گفتگو و توافقات دو جانبه با حفظ منافع هر دو طرف حل كرد آساني و با روشتوان به  اختالفات را مي
گفتگو و مذاكره بيش  ٔ اگرچه حل مناقشات به شيوه. اشنداي نب ها در مواردي كارساز هستند كه اختالفات دوطرف ريشه حل اين راه

  .عايت انصاف باشد، از قدرت نسبي آنها متأثر استاز آنكه متأثر از تفاهم دو سوي گفتگو براي ر
  اين نوع . شود كه اهداف دو طرف در خطر است اين گونه احساس مي رز تخاصمات يا برخوردهاي ناسازگاادر بسياري           

______________________________  
شود كه به شكل ارعاب، ضرب و شتم، جنگ و خونريزي است  در نظر گرفته ميهاي ديگر  خشونت در اين كتاب به معناي خشونت فيزيكي در برابر انسان. 5

همچنين هر گونه تهديد به اعمال خشونت فيزيكي يا هر عملي كه به خشونت و تهديد به آن مرتبط باشد، نيز به معناي . شود و باعث مجروح شدن يا مرگ مي
  .ن - خشونت است 

  .م - گيري بر اساس تضارب آرا است  كند و تصميم مدني ظرفيت ابراز عقايد و آراي مختلف را فراهم مي ٔ در حقيفت جامعه. 6
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  .راهي براي حل آنها با حفظ منافع دو طرف وجود ندارد  اختالفات، اختالفات بحراني هستند كه معموالً به باور افراد، هيچ
اي  به كاربرد خشونت بر ضد طرف مقابل به عنوان شيوه براي حل معضل طرفدر تخاصمات بحراني، حد اقل يكي از دو           

. نگرد هبي، مدنيت يا دفاع از خود ميتيابي به آزادي، عدل، باورهاي مذكارا و الزامي اعتقاد دارد و به آن به چشم راهكاري براي دس
توري يا حتي براي تعدي به اصول اعتقادي، اخالقي و عدالتي، ديكتا يا ممكن است از آن به عنوان ابزاري در جهت تحميل ظلم، بي

  .ها استفاده كند نمذهبي يا جايگاه انساني طرف مقابل يا حتي تهديد براي بقاي انسا
نگرد كه  برداري يا حتي دفاع به عنوان يك فاجعه مي در اختالفات بحراني حد اقل يكي از دو طرف به تسليم و فرمان          

  .حل، ضرورت دارد وا به عنوان تنها راهقو بر اين باورست كه جنگ با تمام كل جامعه و تك تك افراد دارد  خطرات جاني براي
  

  شويم؟ چرا براي حل اختالفات به خشونت متوسل مي

ولي در مناقشات بحراني، خشونت در . وسيعي از اهداف به كار رفته است ٔ جنگ و اشكال متفاوت خشونت براي گستره          
  .شوند مي پنداشتهشود كه متعالي و برتر  داشت و نيل به اهدافي استفاده مي المللي به عنوان ابزاري در جهت پاس مرزهاي سياسي و بين

شود كه همان  ديگر تصور مي ٔبرابر گزينهاز اين رو خشونت از ديدگاه معتقدان بدان، يك گزينش ضروري در           
  .شود منجر مي يي شديدها و خسارت ها برداري به زيان به باور ايشان فرمان. برداري انفعالي است فرمان

از اين روي اشكال . شود قلمداد مي» ي بي چون و چرادستور«هاي سياسي، جنگ و خشونت به عنوان  در اكثر سيستم          
قابل انجام، ابزاري براي اعمال فشار، كسب امتياز و تنبيه، در مقابل  ٔهه عنوان آخرين راه چاره، تأثيرگذارترين شيومختلف خشونت ب

. شوند خورده در نظر گرفته مي  هاي غير عملي و از پيش شكست شود كه به عنوان گزينه رو شناخته مي و ميانه خشونت بيراهكارهاي 
زماني كه اين باور . شود ها تلقي مي ها و آرمان يل به تمام خوبينعنوان راهي براي دستيابي و در اين مرحله است كه خشونت به 

شكل گرفت ديگر هيچ راه حلي براي زدودن خشونت و جنگ از افكار وجود ندارد و در حقيقت در اين مرحله جنگ خود به يك 
  .شود آرمان تبديل مي

در جهت يافتن راهي براي ) حتي گفتگو و مذاكره( يانديش بيني و چاره اي، مصلحت شهاختالفات بحراني و ري ٔهدر هنگام          
شود و در اين مرحله دو طرف تخاصم به ندرت حاضرند از اهداف  ارزش و پيش پا افتاده تلقي مي خروج از بحران به عنوان امري بي

  7.شود اي غير موجه تلقي مي نهبه عنوان گزي» برد-برد«خود بدون توسل به خشونت دست بكشند و تئوري 
گواه بر اين امرست كه در سير مناقشات و اختالفات، اعتراض مخالفان خشونت نتوانسته است به حذف خشونت  تاريخ بشر          

كه افكار ) شود يا به آنها اين باور القا مي(اند، زيرا بر اين باورند  گاه جنگ و اشكال مختلف آن را كنار ننهاده بينجامد و مردم هيچ
هايي به مردم القا شود، ديگر انتظار رخداد و  و مذهبي آنهاست؛ زماني كه چنين ديدگاه هاي اجتماعي مخالف تهديدي براي ارزش

  .بينانه است واكنش به دور از خشونت غير واقع
ها به عنوان يك  انسان روا اعالم كرد كه صلح و سازش در باپزشك، به دني دكتر روان 8حدود چهل سال پيش يروم فرانك          

  9.شود خته نميفضيلت و ارزش شنا
______________________________  

برد اكتفا كرده و به برخي از اهداف دست يابند، -آن نيستند كه به تئوري برد ٔهاي انساني شايسته  هاي حيوان صفت و عامالن قتل در حقيقت ديكتاتوري. 7
  .ن. كنند خواهي خويش اصرار مي پس به جنگ

8 .Jerome D. Frank  
  .ن -پردازد  پيشگيري از جنگ جهاني سوم مي ٔ هايي در زمينه  تئوري ٔ فرانك كه به ارائه. جروم د ٔنوشته» هاي رواني گرايش به جنگ ريشه«كتاب . 9
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كند از خشونت  آنها را به ظاهر تهديد مي ٔ فاتي كه اصول و اعتقادات جامعهمردان در اختال هاي مردمي و دولت مردم، گروه          
  .دانند كنند كه پرهيز از آن را به معناي ضعف و شكست مي بدين دليل پرهيز نمي

حل براي دفاع از عقايد، جامعه،  درمناقشات بحراني براي پرهيز از جنگ يا ديگر اشكال خشونت به عنوان آخرين راه          
بايست براي حل بحران و  اين جايگزين مي. گشا براي خشونت ارائه داد ني مناسب و راهجايگزيبايست  ها يا حتي بقا، مي آرمان

آميز، شانس برابر يا حتي  هاي خشونت اختالفات قدرت، كارايي الزم را داشته باشد و در راه دستيابي به اهداف در مقايسه با روش
هاي بحراني ــ كه به شكل سنتي تنها راه حل آنها اعمال  د با موقعيتبايست در برخور ضرورتاً اين جايگزين مي. برتر داشته باشد

هايي بحراني  شده است ــ عملي و قابل اجرا و جايگزين مناسبي براي خشونت و برخورد فيزيكي باشد؛ موقعيت خشونت قلمداد مي
  .ها گذاري و كشتار انسان هاي استبدادي، استعمار و اشغال خارجي، قتل عام، بمب مانند رويارويي مردم با حكومت

هاست، اين است كه حكومت ديكتاتوري در اوج قدرت  كارايي و اجرايي بودن اين جايگزين ٔي كليدي كه نشانها نكته          
كه  دان هاي مردمي و حمايت مردم وابسته نيز به همكاري سازمان ها سرچشمهقدرت جامعه وابسته است كه اين  هاي سرچشمهخود، به 

هاي آينده شرح داده خواهد  جزئيات اين مبحث در فصل. شود ي حاكمان بحران و مشكل ايجاد مياين همكاري تداوم نيابد، برااگر 
  .شد

  
  راه ديگري به جاي جنگ و كشمكش

  
شود، به  اي حاصل نمي آورند و چون نتيجه روي مي خشونت بيهاي  براي چند روز به روش طدر راه احقاق حقوق خويش فق مردم

  .اند ها نتيجه نداده شوند كه طي قرن آميزي متوسل مي هاي خشونت روش
  تئودور روزاك 

  

معموالً اين . گرايي است مبتني بر واقع ٔخشونت و جنگ جايگزيني متصور شويم اين جايگزين، انديشهاگر بخواهيم براي           
  .است هها در جهان نبود حلي همگاني و فراگير براي رفع بحران شود كه جنگ و خشونت به عنوان راه نكته فراموش مي

هاي ديگري نيز به جاي خشونت براي حل بحران به كار برده  هاي مختلف گاهي جايگزين در فرهنگ هاي گذشته، قرن در          
 ؛سمت چپ را نيز جلو بياور ٔهسمت راست سيلي زد گون ٔهها بر مبناي اين پندار نبوده كه اگر كسي بر گون اين جايگزين. ده استش

  .بلكه بر اساس مقاومت و سرسختي قدرتمندانه در برابر قدرتمندان مستبد بوده است
به جاي خشونت، با توسل به راهكارهاي رواني، اجتماعي،  هاي درگير طي تاريخ در بسياري از مناقشات، برخي از طرف          

اين راهكارها در مواردي كه مسائل . اند اقتصادي يا سياسي يا تركيبي از راهكارها به جنگ با طرف مقابل رفته و به پيروزي رسيده
به عنوان  پرهيزانه خشونتهاي  ن استراتژياي. اند اند يا در برخورد با دشمنان بي خطر، به كار نرفته مورد اختالف جزيي و محدود بوده
اي استفاده شده است كه اهداف دو طرف در خطر بوده است يا در برابر  گرا در مناقشات بحراني جايگزيني براي رهكارهاي خشونت

  ...).از قبيل ضرب و شتم، بازداشت، زنداني كردن و (اند  سركوبگري و هر خشونتي بوده ٔهدشمناني كه آماد
اند، به  به جنگ با دشمن برخاسته خشونت بيهاي   شيوههاي مقاومت كه با  موارد گروهها، در برخي  با وجود سركوبگري          

  .اند پيروزي نيز نايل شده
هاي  است كه در مناقشات بحراني جايگزيني مناسب براي جنگ و ديگر شيوه خشونت بي ٔ مبارزه، مبارزه ٔ اين شيوه          
  .شود يز قلمداد ميآم خشونت
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  خشونت بيهايي از مبارزات  نمونه

زمين و در غرب، در كشورهاي  ها و شرايط متفاوت سياسي، در مشرق تاريخ، در فرهنگ ٔ در گستره خشونت بي ٔ مبارزه          
هاي دموكرات  ها، ديكتاتورها، استعمار خارجي يا حتي حكومت در برابر امپراطوري. رخ داده است نيافته صنعتي و توسعه ٔ افتهي هتوسع
اند نيز  به نمايندگي از هزاران نفر، به هزاران دليل ـ حتي داليلي كه بسياري از مردم با آن مخالفت داشته خشونت بيمبارزات . قانوني

ت به كار برده شده است و در برخي موارد به مبارزات اين روش در جهت جلوگيري يا توسعه و اصالحا. ـ رخ داده است
اند بسيار  كل گرفتهمناقشاتي كه در آنها اين مبارزات ش ٔهدامن. نيز متوسل شده است) البته به شكل خيلي محدود(آميز  خشونت

اي و  به شكل جزئي يا ريشه ند و شامل اختالفات اجتماعي، اقتصادي، نژادي، مذهبي، ملي، نژادپرستانه يا سياسي ــا متفاوت بوده
  .بنيادين ــ بوده است

اند و  نويسان و تاريخدانان اين مبارزات را ثبت نكرده اي كهن دارد، ولي بسياري از تاريخ مبارزه ريشه  اگر چه اين شيوه          
ي مانده است، به فراموشي سپرده ترديد در البالي صفحات تاريخ گم شده يا اگر در مواردي هم باق بخش زيادي از اين مبارزات بي

مردان مربوط است و اكثر آنها مربوط  ها و دولت ها به اختالفات ميان كشورها، حاكمان سرزمين تعداد اندكي از اين نمونه. شده است
رگري كه براي اند، مانند بسياري از مبارزات و اعتصابات كا ها متوسل شده هاي مردمي است كه در برابر حاكمان بدين شيوه به گروه

اين مبارزات در مواردي چون اختالفات قومي، نژادي، مذهبي يا حتي اعتصابات . اند اقتصادي شكل گرفته –احراز حقوق اجتماعي 
در برابر  خشونت بيهاي  توان به اعتراض و مخالفت مردم با توسل به شيوه هاي ديگر، مي از نمونه. ه شده استددانشجويي نيز استفا

  .اند ها ذكر شده لادر ادامه برخي از اين مث. و گاه نيروهاي نظامي اشاره كرد مردان دولت
اند؛ شورش كشورهاي  ها و اختالفات به كار رفته در بسياري از بحران خشونت بيمبارزات  ٔهاز قرن هجدهم تاكنون شيو          

  .داري بارزات ضد بردهالمللي سياسي و اقتصادي، مبارزات مذهبي و م استعمار شده، مناقشات بين
ها، منافع اقتصادي،  ها براي حفظ حقوق زنان، كارگران، حق رأي مردان و زنان يا براي كسب استقالل ملت اين روش          

ها، سرنگوني حكومت ديكتاتورها يا استعمارگران، كسب حقوق شهروندي، جلوگيري از نژادپرستي، مبارزه با  جلوگيري از قتل عام
  .بوده است... و كودتاها 
ها و اصناف است كه در بسياري از  هاي اقتصادي اتحاديه هاي متداول اين مبارزات، اعتصابات و تحريم يكي از شيوه          

  .شود كشورها استفاده مي
  .رخ داده است 1905ها در اوايل قرن بيستم در انقالب روسيه د رسال  هاي عملي اين شيوه يكي از نمونه          
 1920ها در سال  آلمان. تحريم اقتصادي كرد. م 1919و  1915و  1908هاي  ژاپن را در سالچين تمامي محصوالت           

. م 1923هاي  اعمال كردند كه قصد براندازي حكومت را داشتند و در سال. پ.پ.ا.گران ك را عليه توطئه خشونت بيهاي  روش
در بسياري از كشورهاي اروپايي مانند . م 1945تا  1920 ٔهدر ده. و بلژيكي به كار برددندهمين شيوه را عليه اشغالگران فرانسوي 

. ها و قوانيني به كار بردند كه آنها وضع كرده بودند را عليه اشغال نازي خشونت بيهاي مبارزات  نروژ، دانمارك و هلند مردم شيوه
هلوكاست در بسياري از مناطق اروپا مانند  ٔههاي هيتلر و پديد قتلگاه ها در ها براي جلوگيري از كشتار يهودي مشابه همين شيوه

ها از  به همين شيوه. م 1944ديكتاتورهاي نظامي السالوادور و گواتماال در بهار . بلغارستان، دانمارك و برلين به كار برده شد
آمريكا  ٔهت متحددر جنوب اياال. م 1960و  1950هاي  مبارزات اجتماعي در مخالفت با تبعيض نژادي در دهه. حكومت بركنار شدند

  .هاي جديد منجر شد به تغيير بسياري از قوانين و وضع سياست
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همكاري با ارتش كه با تظاهرات مردم  پرهيز از ٔهاعتراض سربازان فرانسوي مستقر در الجزاير به شيو. م 1961در آوريل           
اين اقدام در حقيقت گامي براي جلوگيري . فرانسه و حمايت دولت ژنرال دوگل پشتيباني شد، مانع از اجراي كودتا در الجزاير شد

  .از كودتاي مشابه در پاريس بود
ماه با اتكا به  8به صورت خودجوش به مدت  به دنبال پيمان استعماري ورشو، مردم چك و اسلواكي. م 1969و  1968در           

اتحاد جماهير شوروي خارج  ٔههمكاري و اعتصاب، كنترل كشور را از دست هيأت حاكم پرهيز ازمانند  خشونت بيهاي  شيوه
هاي بالتيك  مجارستان و جمهوري  در كشورهاي كمونيستي اروپاي شرقي به ويژه آلمان شرقي، لهستان،. م 1990تا  1953از . كردند

  .هاي بيشتر شدت گرفت به طور گسترده و پياپي اعتراضات مخالفان براي كسب آزادي
نسجم و اعتصاب گسترده اعالم ريزي م هاي صنفي با برنامه تقاضاي خود را براي آزادي اتحاديه 1980مردم لهستان در           
در كشورهاي چك و  خشونت بيمبارزات مردمي و . در نهايت اين مبارزه به فروپاشي حكومت كمونيست منجر شد. كردند

  .كمونيست منجر شد نيز به پايان يافتن ديكتاتوري. م 1991، استوني و ليتواني در شرقيم، آلمان  1989اسلواكي در 
  .همكاري مردم با شكست مواجه شد پرهيز ازدر مسكو، با اعتراض و » ارد آهنينگ«تالش براي . م 1991در سال           
هاي  تبعيض نژادي و تسلط سفيدپوستان در آفريقاي جنوبي طي سال  مردم بر ضد سياست خشونت بياعتراضات و مبارزات           
به همين شيوه از  1986ديكتاتوري ماركوس در فيليپين در سال  حكومت. م، به نقض قوانين نژادپرستانه منجر شد 1990تا  1950

  .پاي در آمد
خويش سه تن از اعضاي دولت را به  ٔهپيمايي و اعتراض گسترد دموكراسي خواهانِ برمه با راه 1988در جوالي و اوت           
  .گيري از كار مجبور كردند؛ اگر چه سرانجام مبارزات با كودتاي نظامي و كشتار به پايان رسيد كناره

رهبري اعتراضات ) پكنمن در  آن يانتميدان  هاز جمل(شهر  300دانشجويان چيني و برخي از مردم در بيش از . م 1989در           
  .فساد و ظلم دولت را به عهده گرفتند، اگر چه اين اعتراضات سرانجامي جز كشتار نظامي نداشتنمادين بر ضد 

همكاري، اعتراض  پرهيز ازريزي منسجم با تحريم و  با برنامه. م 1999تا  1990هاي  تبار در طي سال در كوزوو مردم آلباني          
زماني كه حكومت غير رسمي كوزوو نتوانست استراتژي . ندها اعالم كرد صرب ٔهخود را بر ضد قوانين سركوبگران

. آميز متوسل شد هاي خشونت بخش كوزوو به روش براي كسب مشروعيت خويش فراهم آورد، ارتش آزادي اي پرهيزانه خشونت
  .ناتو منجر شد ادامه پيدا كرد كه در نهايت به دخالت نظامي» سازي قومي پاك«ها با نام  اين حركت با كشتار و سركوبگري صرب

ها اعتراضات و تظاهرات هر روزه را در شكلي گسترده بر ضد حكومت مستبد رئيس جمهور  صرب. م 1996در ماه نوامبر           
برگزاري انتخاباتي سالم و دور از فريب و تقلب در اواسط ماه  هميلوسويچ در بلگراد و شهرهاي مختلف راه انداختند كه در نهايت ب

  .ختم شد. م 1997ژانويه 
مدون براي مبارزه، نتوانستند اعتراضات را گسترده  ٔهاستراتژي و برنام نداشتنخواهان صرب به علت  در آن زمان دموكراسي          

اي  با برنامه. م2000خواهان، در اوايل اكتبر  ولي جنبش مقاومت و دموكراسي. كنند و براي تغيير ديكتاتوري ميلوسويچ موفق نشدند
  .ديكتاتوري منجر شد دون و دقيق، به رويارويي با ميلوسويچ پرداختند كه در نهايت به فروپاشيم

هاي مالي متهم شده بود، با مبارزات مردم فيليپين  استرادا رئيس جمهور فيليپين كه به سوء استفاده ،2001در اوايل سال           
  .از كار بركنار شد» قدرت مردمي«موسوم به 

هاي  هاي اين روش در اين مرحله براي شناخت چگونگي انجام اين مبارزات و روش به نتيجه رساندن آنها الزم است ويژگي          
  .دارند خشونت بيمبارزاتي را بررسي كنيم كه ماهيتي 
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  خشونت بيهاي مبارزات  مشخصات و روش

كه توأم با  پرهيزانه هاي خشونت مبارزه و رويارويي مردم به روش :گونه تعريف كرد توان اين را مي خشونت بي ٔ مبارزه          
  .هدف اين مبارزات انجام برخي اصالحات و قوانين يا جلوگيري از انجام برخي ديگر است. اعمال فشار بر حاكميت است

است كه ممكن است با سركوب  نيروها و منابع گوناگوني  اين اعمال فشار در برابر حاكميتي است كه داراي سازماندهي،          
  .كردن، واكنش نشان دهد

مقاومت و مداخله در امور سياسي، به دور از خشونت فيزيكي   روشي عمومي براي هدايت اعتراض، خشونت بي ٔ مبارزه روش          
  .است

  :شود اين شيوه بر اساس سه خط مشي كلي پايه ريزي مي
رود انجام دهند يا توسط قانون يا عرف  دهند ــ يا انتظار مي كه معموالً انجام مي هايي فعاليتاز كنندگان  كه شركت :خودداري) الف

  .كنند مي خودداريجامعه معين شده و بايد انجام شود ــ 
يا انتظار اند ــ  داده دهند كه معموالً انجام نمي هايي را انجام مي كنندگان فعاليت در اين روش شركت :هاي هدفمند انجام فعاليت) ب
  .رود انجام دهند ــ يا از نظر قانون، مقررات و عرف جامعه انجامشان ممنوع است نمي
  .مركب از هر دو نوع راهكارها :تركيبي) ج

. 2خشونت،  و برانگيختن بي اعتراض. 1 :اند بندي شده اصلي گروه ٔ است كه به سه دسته خاصيهاي  اين شيوه خود شامل روش
و با اتخاذ ) الف، ب، ج(مشي ذكر شده   يكي از سه خط ٔمبارزه بر پايه ٔ در حقيقت شيوه. خشونت بي ٔدخالت. 3و  ،همكاري پرهيز از

  .شود طراحي و انتخاب مي) 3، 2، 1(يكي از سه نوع روش 
هاي  وشهايي از ر نمونه. و در اصل جايگزيني براي خشونت هستند خشونت بيهاي فشار  اين سه روش به عنوان اهرم          

  :گونه تشريح كرد توان اين مختلف هر گروه را مي
شكل  هاي هم ها، پوشيدن لباس نامه ها، پخش اعالميه و شب پيمايي يك ـ مبارزات نمادين و اعتراضات سمبوليك ـ مانند راه          

  .و يكرنگ ـ براي نشان دادن اتحاد مردمي براي دستيابي به اهداف
هاي اجتماعي، اقتصادي  همكاري با حاكميت يا ايجاد همكاري به شكلي ديگر در قالب روش ٔ مردم از ادامهدو ـ خودداري           

در مسائل اجتماعي، به تحريم انتخابات و عدم حضور در همكاري  پرهيز ازبه عنوان مثال مبارزان مردمي براي . يا سياسي باشد
اند كه به نوعي به مخالفان مردم و وابستگان حكومت وابسته بوده است؛ يا در  هايي پرداخته ها، اجتماعات و سازمان گردهمايي

برخي از . اند دههاي اقتصادي از خريد و فروش برخي اجناس يا انتقال و توزيع برخي كاالها و خدمات خودداري كر شيوه
همكاري و مبارزه با  پرهيز ازاند؛ اينها نوعي از تحريم،  مردان براي مقابله با كشورهاي مخالف به تحريم اقتصادي پرداخته دولت

  .هاي اقتصادي هستند توسل به شيوه
 مدت، اعتصاب در مادين كوتاهات ناعتصابهاي متفاوتي داشته است، از جمله  ي شكلگرهاي كار مبارزات كارگران و گروه          
  .صنعتي و اقتصادي يك شهر يا كل كشور ٔ ، اعتصابات سراسري يا توقف چرخهها كارخانه
همكاري با  پرهيز از، پنهاني يفرماننا، عدم پذيرش مشروعيت حاكميت، ساختگيسياسي در اشكال تحريم انتخابات  ٔ مبارزه          

  .كند پايه و پست رژيم نمود پيدا مي از قوانين بي شهرونديكاركنان و عوامل دولت و نافرماني 
  شناسانه، اجتماعي،  هاي روان هاي عملكرد سيستم حاكميت با توسل به روش فعاالنه و متوقف كردن چرخ دخالتسه ـ           
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 ها، اعتصاب عبارتند از تجمع در دفاتر و مراكز اداري، تجمع در خيابان خشونت بي ٔمبارزه هاي برخي از اين شيوه. سياسي و عملي

موازات دولت فعلي كه اي نجات زندانيان يا تشكيل دولت مردمي به ر، تالش بخشونت اشغال بيغذا، تأسيس مراكز اقتصادي جديد، 
  .ستي امت ديكتاتوروكوابسته به ح
شود و نه بر  بندي مي نوع عمل انجام شده و استراتژي اتخاذ شده تعريف و طبقهبر اساس  خشونت بيهاي مبارزات  شيوه          

  .دهند هاي افرادي كه آن را انجام مي اساس اعتقادات و انگيزه
 ،ها توسط مردم كشورهاي مختلف با طرز فكر و عادات گوناگون انجام گرفته است بسيار مهم اين است كه اين روش ٔ نكته          

اصول مذهبي  ياذيب اخالقي ته مبتني بر اعتقادات خاصپرهيزي نيازي به ريشه داشتن در  دهد كه خشونت مي نشانموضوع اين 
در اغلب موارد، . در مبارزات مردمي است پرهيزي شونتخاي متفاوت از پرهيز از خشونت بر اساس باورهاي مذهبي مقوله. دندار

اند كه واقعاً به عدم كارايي و مخرب بودن آن  نها به اين دليل از خشونت اجتناب كردهكنندگان در اين مبارزات و رهبران آ شركت
هاي گوناگون، اعمال  ي مذهبي يا اخالقي مبتني بر باورها و رفتارهايي است كه به شيوهپرهيز خشونتاند، حال آنكه  اعتقاد داشته

فقط خشونت فيزيكي ممنوع است بلكه خصومت فكري و گفتاري نه   عقيدتي، باورهايدر برخي از . كنند آميز را نهي مي خشونت
تراشي و وجود  كنند يا حتي تصور دشمن با مخالفان سفارش مي خشونت بيها به برخورد  همچنين اين ايدئولوژي. نيز منع شده است

 ٔ كه به جنبههت همكاري كنند مردم از اين ج خشونت بيمعتقدان اين باورها ممكن است با مبارزات . كنند مخالفان را نيز نفي مي
  ).تر است منظور اين است كه براي آنها نفس مبارزه از اهداف آن مهم(عمل بپوشانند  ٔ اعتقادي خويش جامه

  
  ها سوء برداشت

ها و مفاهيم غلط وجود دارد كه گرايش به اين مبارزات و درك  وسيعي از سوءبرداشت ٔدامنه خشونت، بيمبارزات  ٔ در باره          
  :ها به اين شرح است برداشت برخي از اين سوء. صحيح آنها را با مشكل مواجه كرده است

رسد و زمان كمتري براي تحقق هدف الزم  آميز خيلي سريع به نتيجه مي هاي خشونت شود كه روش اغلب برداشت مي �
اين باور اشتباه است چرا كه در بعضي شرايط، نتايجي كه با . بر هستند زمان خشونت بيهاي  است و در مقابل روش

10.بل دستيابي نيستگرا قا هاي خشونت يابد، با شيوه تحقق مي خشونت بيمبارزات 
 

در حالي كه اين . بخش نخواهد بود ضعف است و در عمل نيز نتيجه ٔهبسياري بر اين باورند كه عدم توسل به خشونت نشان �
 .تواند بسيار قدرتمند و موفق عمل كند و حتي رژيم سركوبگر و مستبد را فلج و در نهايت متالشي كند روش مي

 .هاي شخصيتي و ظاهري احتياج ندارد با جذبه) كاريزماتيك(رهمند ، به رهبر فخشونت بي ٔهروش مبارز �

 .يك روش تقابل فرهنگي است خشونت بي ٔهٔروش مبارز �

اگر چه گاهي ) مطلقاً به هيچ نوع باور مذهبي مشخص. (به باورها و اعتقادات مذهبي نيازي ندارد خشونت بي ٔهروش مبارز �
 .هاي مذهبي انجام گرفته است با انگيزه

گرا نيست بلكه از نظر ساختاري با آنها متفاوت  هاي اخالقي صلح مانند اصول مذهبي و چهارچوب خشونت بي ٔهمبارز روش �
______________________________  

مردم از برادركشي گاندي تهديد كرد كه اگر . ها در بمبئي انجام داد مانند روشي كه گاندي براي جلوگيري از كشتار مسلمانان به دست هندوها و سيك. 10
تأسيس هند با كمك نيروهاي امنيتي انگليس از كنترل مردم نااميد شده بودند، روش گاندي   در حالي كه دولت تازه. گيرد تا پاي جان روزه مي  دست برندارند،

پروانه  ٔترجمه» آزادي در نيمه شب«ل از كتاب به نق. مثمر ثمر شد و مردم از قتل عام نژادي و مذهبي دست كشيدند و گروه گروه به ديدار گاندي شتافتند
  .م. ستاري
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 خشونتميان  بدانند كه بايست به روشني فكري غالب است، مردم ميو هاي مذهبي، ايدئولوژيِ  در جوامعي كه گرايش. است
چه  كنند ميهاي ديني كه به پرهيز از خشونت ترغيب  بر اساس نيازهاي مبارزات مردمي در راه دموكراسي با آموزه پرهيزي 

  .هايي وجود دارد تفاوت
هاي پايبند به قانون و  فقط در برابر حكومت خشونت بيهاي  اگر چه در بسياري موارد اين گونه باور شده است كه روش          

رحمي  هاي مستبد و بي ها حتي در برابر رژيم مدني موفق هستند، ولي تاريخ اين مبارزات نشان داده است كه اين روشطرفدار اصول 
  .هاي ديكتاتور كمونيستي نيز موفق بوده است ها و حكومت مانند نازي
كه بتواند ترحم حاكمان مستبد را  شود فقط زماني موفق مي خشونت بيدارند كه روش  ها ابراز مي بسياري از افراد و گروه          

تواند بسيار قهري و قدرتمند ظاهر شود و حتي  در حالي كه در عمل اين شيوه مي. جلب كند و با ايجاد شفقت، به موفقيت نايل شود
  .بزرگترين ديكتاتورها را هم از پاي درآورد

  
  نيازهاي موفقيت پيش

به طور صددرصد تضميني براي دستيابي به هدف نيست،  خشونت بيهاي  كاربرد خشونت و تمسك به روش خودداري از          
  .آميز نيز تضميني براي موفقيت نيستند هاي خشونت همچنان كه شيوه

 خشونت بيهاي  نيازهايي الزم است، براي كاربرد و كسب نتيجه از روش آميز پيش هاي خشونت اي روشرور كه ب ط همان          
و اكتفا به آن در سطح حرف و شعار به  خشونت بيهاي  فقط اجتناب از خشونت و تظاهرِ اتكا به روش. نيازهايي وجود دارد نيز پيش

  .شود موفقيت و تحقق هدف منجر نمي
برخي . اند محدودي نايل شدههاي  اند و برخي به موفقيت در عمل، از رسيدن به نتيجه باز مانده خشونت بيهاي  برخي از روش          

بخشيِ نتايج تالش  اند، چرا كه مردم از اين فرصت براي تحكيم و رسميت هاي به دست آمده، موقتي و سطحي مانده از پيروزي
 وق وو از حق  اند به طور مؤثري مقاومت نكرده اند يا در برابر تهديدها و مخاطراتي كه بعد از پيروزي با آن رويارو شده نكرده

  11.اند تالش خود پاسداري نكرده هاي حاصل از زاديآ
اند ولي براي نايل شدن به تمامي  مبارزاتي دقيق تحقق يافته ٔههاي اين مبارزات، اهداف مقطعي با اتكا به برنام در بعضي از نمونه

  .هاي مبارزاتي جديد نياز بوده است ها، به روش خواسته
آميز قابل حصول  هاي خشونت گاه با روش حاصل شده است، هيچ خشونت بيهاي  ه با روشهايي ك در برخي موارد پيروزي          

  .براي درك بهتر اين مسئله شناخت ماهيت اين مبارزات ضروري است. نبوده است
ديگر رسند، به شرايط و موقعيت بستگي دارد و از موردي به مورد  با آن به نتيجه مي خشونت بياي كه مبارزات  شيوه          

مبارزاتي  ٔهآنها، به دو فرايند و شيو ٔهو نه الزاماً هم خشونت بيهاي  ذكر اين نكته بسيار مهم است كه برخي از مبارزه. متفاوت است
  :اين دو شيوه عبارتند از. بسيار ويژه و حساس نيازمندند

 ها توانايي دفاع و توانايي خنثي كردن يا معكوس كردن سركوبگري. 1

  .قدرت دشمن هاي سرچشمهوانايي متالشي كردن و تحليل بردن ت. 2
  .در ادامه مرور كوتاهي بر اين دو مورد داريم

______________________________  
  .م -توان به نهضت ملي شدن صنعت نفت اشاره كرد كه در اثر غفلت مردم و رهبران نهضت، آرزوها يك شبه بر باد رفت  به عنوان نمونه مي. 11

  
18  



 

  جيتسو-جيو ٔهسركوبگري و سياست مبارز

اي كه مخالف آنان باشد يا تهديدي براي قدرت آنها به حساب آيد، بيم دارند و نسبت  طبيعتاً، ديكتاتورها از هر عمل و ايده          
اند يا در اعتصابات شركت  كنند كه از آنان سرپيچي كرده حاكمان ستمگر، به ارعاب و مجازات كساني اقدام مي. به آن حساسند

ها اغلب از تقويض و اعطاي برخي حقوق به مخالفان و جلب  حكومتاين . كنند اري امتناع مياند يا به هر نوعي از همك كرده
كنند و با تن ندادن به اصالحات، به شكل يك جانبه و  همكاري آنها در جهت عملكرد بهتر و تداوم حكومت خود، خودداري مي

  .كنند تك بعدي از اعمال خشونت بر مخالفان استفاده مي
اين نوع كنند در پويايي و طبيعت  مي پيكار خشونت بيهاي  ل و معضل حاكمان در رويارويي با مبارزاني كه به روشمشك          
هاي مستبد و ديكتاتور ممكن است فرايندي خاص را  موارد، حاكميت ٔهاست؛ به همين دليل در برخي شرايط، نه در هممبارزات 

  12.وييمگ مي» جيتسو- سياست جيو«ايجاد كنند كه به آن 
كاركرد اين شيوه بر اين اساس است . ها طراحي شده است اي نبردهاي نظامي، توسط ژاپنيراين سياست مبارزاتي در اصل ب          

  .گرداند برند و با استفاده از قدرت دشمن، فشار وارده را به شكلي به خود او برمي را بر ضد خود او به كار مي نكه نيرو و توان دشم
هاي مستبد  حكومت. اگر چه اين شيوه، در اصل براي مبارزات نظامي طراحي شده است ولي در امور سياسي نيز كاربرد دارد          

  .كنند براي سركوبي مخالفان از اين شيوه استفاده مي
به كار  خشونت بي ٔها در قالب مبارزاي اين شيوه ر توانند مفهوم پايه همانند امور نظامي و سياسي، نيروهاي مردمي نيز مي          

 قادرست در برابر سركوبگران مسلح و خشن شرايطي خاص، نامتقارن و ناسازگار خشونت بيسياسي با رويكرد  ٔهچرا كه مبارز. ببرند
اين . م زندا از نظر سياسي بر هرجيتسو، به آنها وارد كند و در نهايت تعادل دشمنان -جيو ٔهايجاد كند، شوكي سياسي مانند شيو

  .كند كند و از اين راه قدرتش را تضعيف مي شيوه، سركوبگري و خشونت حاكميت را به خودش منعكس مي
  

  جيتسوي سياسي-جيو

جيتسوي سياسي، -در جيو. فرايندي خاص كه ممكن است طي مبارزات بدون خشونت براي تغيير روابط قدرت به كار رود          
كنند تا اين سركوبگري را به  برداري مي مردمي، به عنوان واكنشي منفي بهره خشونت بي ٔهمبارز مردم از سركوبگري حاكميت در

 ٔهآميز حاكميت به روش مبارز شكل سياسي به خود حاكميت برگردانند و از اين طريق به مردم در برابر سركوبگري خشونت
. آميز روي نياورند و مبارزه را رها نكنند هاي خشونت روشخويش ادامه دهند، و شكيبايي خويش را از دست ندهند، به  خشونت بي

  .دهد ترين حالت ممكن قرار مي در اين هنگام سياست سركوبگري حاكميت، موقعيت حاكميت را در وخيم
در شكاف (و حتي خود حاميان حاكميت  13هاي رايزن تواند به تغيير عقيده و رويكرد نيروهاي سوم، گروه اين سياست مي          
  قدرت حاكميت و افزايش قدرت نيروهاي مردمي در  هاي سرچشمهاين تغيير رويكرد ممكن است به تخريب . منجر شود) حاكميت

______________________________  
ري حريف به جيتسو يا جودو ـ اساس ورزش جودو تالش براي بر هم زدن تعادل حريف با استفاده از وزن او است؛ اگر چه وزن زياد با-جيو. 12

در جودوي سياسي نيز توان . شود نيروي وزن حريف بر ضد خودش به كار برده مي  شود ولي با استفاده از همين عامل، عنوان يك امتياز محسوب مي
ه به اطالع هاي اعمال شده بر مخالفان را به طور گسترد توان بر ضد خودش به كار برد، بدين طريق كه خشونت و جنايت سركوبگري حكومت را مي

هاي مردمي در  البته مبارزانِ گروه. المللي رساند و با برانگيختن انزجار آنها از حكومت، وجهه و مشروعيتش را به چالش كشيد هاي بين مردم و سازمان
  .م. تواند از اين امتياز استفاده كند بايست سياست دوري از خشونت را دنبال كنند و گر نه حاكميت مي تمام مراحل مي

پردازند و از طرف  ها براي حاكميت مي ها و رايزني ها، شكايت گروهي كه به نمايندگي از طرف مردم و مبارزان به طرح ديدگاه –گروه رايزن . 13
  .ن - شوند  مردم حمايت مي
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اين تغييرات اشكال مختلف براي محكوميت حاكميت، شكاف در حاكميت و پيوستن مردم به صفوف مبارزه منجر شود و در نهايت 
  .تواند در برخي موارد، تغييرات بزرگي را در روابط قدرت و به نفع مردم ايجاد كند مي

  .دهند اين روند طي مبارزه، قدرت خود را افزايش مي ٔهمبارزان با پرهيز از خشونت و ادام          
افرادي از جامعه كه اين . 2رون خود حاكميت در د. 1 -شود اين روش موجب ازدياد تنفر از حاكمان در سه گروه مي          

هايي كه به صورت غير مستقيم درگير  اشخاص و گروه. 3اعتراضات بر آنها تأثير دارد و اهداف مبارزه براي آنها مهم است و 
همچنين . شود تواند به شكاف در ميان حاكميت منجر مي ييين انزجارهاچن). المللي هاي بين مانند ساير كشورها و سازمان(هستند 

نيروهاي سوم را به نفع نيروهاي مبارز و عليه حاكمان به ميدان  به عالوهآنها شود و  ٔهباعث افزايش نيروهاي مبارز و تقويت انگيز
  14.آورد

 جيتسوي سياسي، تغيير در روابط-در زمان فقدان جيو. جيتسوي سياسي در تمام منازعات بدون خشونت كاربرد ندارد-جيو          
  .همكاري بستگي داردپرهيز از قدرت غالباّ به ميزان عدم 

  
  تخريب قدرت دشمن

  .كارايي ندارد خشونت بيهاي  از روش برخيشرايط يا در  ٔهجيتسو در هم-سياست جيو
. اند قدرتي است كه حاكمان و ديكتاتورها بدان وابسته هاي سرچشمهها كمك كند تخريب  كه مي تواند به جنبش يراه ديگر

اين روش اصوالً در مبارزاتي كارايي دارد كه تالش آنها در جهت اعمال فشار و مجبور كردن حاكميت براي انجام كاري يا 
  .ژيم استهدف از مبارزه خرد كردن و در هم كوبيدن ردر مواردي كه ، يا ستها بازداشتن آنها از انجام برخي فعاليت

كنند، بدون اين  اين استراتژي ساده است، ديكتاتورها براي بقاي خويش به همكاري مردماني نياز دارند كه بر آنها حكومت مي
در : (قدرت سياسي شامل موارد زير هستند هاي سرچشمهاين . ت سياسي خويش را حفظ كنندقدر منابعتوانند  مكاري آنها نميه

  .)و اركان قدرت به تفصيل شرح داده شده است ها سرچشمهفصل دوم و سوم 
 مشروعيت و قانوني بودن حكومت �

 .كنند هايي كه از قوانين وضع شده و حاكميت اطاعت و با آن همكاري مي ها و سازمان مردم، گروه �

 .شود دانش، تخصص و نيازهاي علمي كه رژيم به آنها احتياج دارد و توسط مردم تأمين مي �

 .كند شاملِ عوامل دروني و آرماني كه مردم را به حمايت از حاكميت و پيروي از قوانين مجبور مي پديدارعوامل نا �

هاي ارتباطي و انتقال  هاي اقتصادي، راه ها، منابع طبيعي، سيستم ، كنترل و دسترسي به سرمايه و داراييهامنابع مالي و كاال �
 .اطالعات

به همكاري و دهند تا  تهديد يا تحت فشار قرار ميمردم را  به آن وسيلهيا  ،شود يهايي كه بر مردم اعمال م ها و مجازات توبيخ
  .دتن در دهنها در جهت تداوم حاكميت  برداري از رژيم و حمايت از سياست فرمان

  كنند و مشروعيت دولت بدانها وابسته است، ولي خود اين عوامل به پذيرش  ها را ميسر مي بقاي حاكميتياد شده در باال عوامل 
  
  

______________________________  
  . م. مراجعه كنند www.uow.edu.auتوانند به آدرس اينترنتي  عالقمندان به آشنايي بيشتر با اين شيوه مي. 14
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  .ها و نهادهاي مختلف و همكاري آنها نيازمندند همكاري مردم، سازمان 15از سوي حاكمان،
نيز به  ها سرچشمهنيازمند است و اين  ها سرچشمهبنا بر اين قدرت سياسي حاكمان براي بقا و تداوم به تجديد و تقويت اين          

پس قدرت . رود ابد قدرت سياسي حاكمان از بين ميحمايت مردم، هواداري و همكاري آنها نياز دارد كه اگر اين همكاري ادامه ني
سياسي با تمام هيبتي كه در ظاهر دارد شكننده و از بين رونده است، چرا كه وابسته به مردمي است كه حاكمان بر آنها حكومت 

مردم براي حمايت هاي  چرا كه در حكومت ديكتاتوري انگيره(همكاري مردم و تبعيت آنها از قوانين تضمين شده نيست . كنند مي
مبارزات . پذير و ضعيف است قدرت حاكميت مردمند پس اين قدرت محدود، زخم ٔ سرچشمهو از آنجا كه ) شود از قانون ضعيف مي

ها و اساس اين  قدرت باشد و مردم به عنوان پايه هاي سرچشمهتواند با اتكا بر اعتصاب و تحريم هر كدام از  مي خشونت بي
  .و محدود كردن آنها بپردازند به تضعيف ها سرچشمه
براي مثال . شود قدرت مي هاي سرچشمهرض منجر به فروپاشي و عدم كارايي تهاي مع اعتنايي گروه همكاري و بي پرهيز از         

شود و در  حاكميت را منجر مي يقانون ٔههاي معترض، به چالش كشيدن وجه گذاران از سوي گروه عدم پذيرش صالحيت قانون
تواند مشكالت  گذارد و مي هاي مخالف، نيروهاي درون حاكميت و عموم مردم تأثير فراوان مي برداري گروه نهايت بر فرمان

  .بسياري براي حكومت به وجود آورد
تواند از نظر بوروكراسي،  ازماني ميهاي اداري و س همكاري پرهيز از. اقتصاد بينجامد تعطيلتواند به  مي همگانياعتصاب          
توان حاكميت را براي رويارويي با   هاي نظامي، پليس و گروه 16شورشهاي دولتي را فلج كند و سرانجام نافرماني و  فعاليت
  .كند هاي مردم و تداوم حكومت دچار مشكل مي جنبش

ها در خأل مشروعيت سياسي از بين  حكومت. شود ميگرايد و در نهايت متالشي  ، قدرت دولت به ضعف ميها سرچشمهبدون اين 
  .روند مي

در عمل وابسته به   ها نيز با تمام هيبت ظاهري، برخالف باور عموم مردم، ديكتاتورترين حكومت 17دابليودوچ ٔهبه گفت         
  18.رانند حمايت و همكاري مردم و اجتماعي هستند كه بر آنها حكم مي

  موفقيت چهار راه براي رسيدن به

اين مبحث در بخش (اند  اساسي استوار بوده ٔاند به موفقيت برسند بر چهار شيوه آميز مردمي كه توانسته هاي مسالمت جنبش         
هاي موقعيت بحراني كه در آن  ويژگي. 1اي به  متفاوت به شكل گسترده ٔاين چهار شيوه.) چهارم به تفصيل شرح داده شده است

استراتژي  ٔشيوه. 5ها و ماهيت حاكميت،  ويژگي. 4هاي اجتماعي مردم،  ويژگي. 3موارد مورد اختالف، . 2اختالفات به وجود آمده، 
هاي مبارز مردمي  هپذيري و سرسختي گرو نظم  توانايي،. 8روش به كار رفته براي مبارزه، . 7مكانيزم تغيير و اصالحات، . 6مبارزه، 

  .وابسته است
اي گسترده از  كه هر كدام در دامنه ،رواني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي –فشار اعمال شده توسط مردم به چهار شيوه است          

  مردمي ممكن است بر ثبات و پايداري سيستم سياسي و  خشونت بيهاي  عالوه بر اين، جنبش. شوند شدت و ضعف اعمال مي
______________________________  

زور و  ٔهاي حكومتي كه بر پايه در سيستم. ها باشد بدين معني است كه خود حاكميت پايبند به حداقل» پذيرش از سوي حاكمان«رسد منظور از  به نظر مي. 15
تي طالبان كه تأمين حد اقل شرايط معيشتي و رفاه مردم، هاي قدرت ذكر شده، ديگر معنايي ندارند، به عنوان مثال در سيستم حكوم كشتار هستند، سرچشمه

  م. كنند هاي قدرت نمود پيدا نمي مفهومي ندارد، به جز توبيخ و مجازات و عوامل ناپديدار، بقيه سرچشمه
  .م -شوند  ميخشونت در نظر گرفته  با مفهوم بي... شورش، اعتراض و   توجه بفرماييد كه در اين كتاب عباراتي مانند نافرماني،. 16
17 .W. Duetsch  

  .ن –هاي ديكتاتوري  ، بررسي چگونگي فروپاشي سيستم»شكاف در سنگ«كارل دابليو دوچ، . 18
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. دنهاي مشخص باز دار گيري درست براي اعمال سياست د يا حاكميت را از تصميمند و عملكرد آن را تغيير دهنبگذاراجتماعي اثر 
حكومت متزلزل كند و به  ٔهمردم ممكن است ظرفيت و توانايي حاكمان را براي ادام ٔههمكاري و مبارز پرهيز ازها  در بحران

  .فروپاشي آن منجر شود
 ،براي مثال. مردمي در شرايط گوناگون وجود دارد خشونت بيهاي  عملكرد جنبش هاي هشيو در ميانهاي بنياديني  تفاوت         

هايي است كه  ويژه يا جنبش  ها براي احراز حقوق از جنبش اقليت  ماهيت جنبش محلي كارگري براي افزايش حقوق، بسيار متفاوت
  .كنند براي فروپاشي ديكتاتورها تالش مي

ار مكانيزم يكي از اين چه ٔهدر صورت به ثمر رسيدن اين مبارزات، امتيازات كسب شده و اصالحات به وجود آمده نتيج         
  .است

هاي رفتاري به ندرت باعث تغيير مواضع حاكميت به شكل داوطلبانه  شيوه ه كمكاعتراض بدست زدن به با اين حال          
 ٔهاعتراض به شيو نجامكنند، در حالي كه ا حات تلقي مينشيني از مواضع و نوعي اصال شود چرا كه آنها اين امر را به معني عقب مي

همكاري سياسي، در اغلب موارد حاكميت را به پذيرش برخي شرايط و اعطاي امتيازات به  پرهيز ازهاي اقتصادي يا  تتحريم فعالي
  .معترضان مجبور كرده است و در حقيقت بر اثر اعمال فشار مردم، به مصالحه مجبور شده است

ريزي شده و هدفمند بوده است و قدرت حاكميت با  نامههمكاري آنها بسيار قدرتمند، بر پرهيز ازبرخي اعتراضات مردمي و          
گونه قدرت اعمال نفوذ و  مبارزات مردمي تا بدان حد به ضعف گراييده است كه تنها به ظاهر، مقام سياسي را حفظ كرده و هيچ

در . مردمي شده است خشونت بيهاي  تأثيرگذاري را نداشته است و در نهايت مجبور به ترك حاكميت و تسليم شدن در برابر جنبش
  .اند حقيقت مردم با اعمال فشار، حاكميت را به اجرا و پذيرش برخي شرايط واداشته

، اعتراضات مردمي و عدم پيروي خشونت واداشت بياصالح، مصالحه و هاي  پس از عدم كارايي شيوهدر برخي موارد نادر          
قدرت حاكميت و انسجام آن رو به تفرقه و جدايي نهاده و در  هاي سرچشمهتري سازماندهي شده و  آنها از دولت در سطح گسترده

  .ناميم ميفروپاشي اند، كه اين فرايند را  وپاشيده و از بين رفتهگسيختگيِ ساختاري، به سادگي فر مها عالوه بر از ه اين حالت رژيم
  

  بازنگري شده ٔهاستفاده از شيو

گرايي در سياست و جامعه  نقش بسيار زيادي در تجزيه و تحليل مشكل خشونت خشونت بيمبارزات  ٔهبه هر صورت اين شيو         
هاي  اين نقش تا حد زيادي به اين موضوع وابسته است كه شيوه. تواند داشته باشد دارد يا در صورت توجه به ساختارهاي آن، مي

به كالم ديگر اين روش زماني . گذارند خشونت در جامعه اثر ميمبارزه در شرايط بحراني تا چه حد بر كاهش توجه و گرايش به 
  . گرايي عموم جامعه تأثير بگذارد مؤثرست كه بر تفكر خشونت

گشا براي خشونت  مبارزات را به شكلي بنا نهاد كه به طور مؤثر جايگزيني كارساز و چاره هتوان ساختار اين گون آيا مي         
بعيد «، »شايد«واب اين سؤال جدهند، در برخي موارد ديگر،  د به صراحت به اين سؤال جواب مثبت ميباشند؟ در برخي موارد افرا

، و همچنين به وابسته است مبارزاتي ٔهاز اين شيو جواب به اين سؤال به ميزان زيادي به درك و برداشت افراد. است» نه«، يا »است
  .باشدتواند اثربخش  تا چه ميزان ميدر شرايط بحراني  ،نته اين شيوه به عنوان جايگزين قابل اعتماد خشواينك

  هاي  گرا و كارا در مقايسه با شيوه اي عمل مبارزه را به شيوه ٔهاي از شناخت و آگاهي رسيد كه اين شيو به درجه توان مي         
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  اين امر با افزايش آگاهي و دانش ما از . شده است استفاده مي خشونت بيتبديل كرد كه در گذشته براي مبارزات  19خودجوشي
تر باشد و درك بهتري از آن داشته باشيم و  دانش ما در اين زمينه گسترده ٔهر چه دامنه. ستا نيازهاي اين روش ميسر پيش
  .شتر خواهد بودتر باشد، كارايي اين روش بي تر و جامع ها و مناقشات كامل ه با بحرانهريزي براي مواج برنامه

آينده،  خشونت بيهاي  سياسي روش ٔمحك زدن توسعهنيز براي به جاي اعمال خشونت و راه حلي جامع رسيدن به براي          
بسيار مهم اين است كه  ٔنكته. توجه بيشتري مبذول كنيمرفيت و پتانسيل اين شيوه در زمان حال و آينده ظبه ناگزير هستيم كه 

حال . ستآهاي نظامي مطلوب و كار ها باور دارند كه توسل به خشونت و استفاده از شيوه بحران ٔان در بحبوحهمرد مردم و دولت
داشته باشيم و تا چه حد آن را بازنگري ) خشونت مبارزات بي(توانيم درك درستي از اين شيوه  سؤال اين است كه تا چه ميزان ما مي

  ؟يي براي اعمال خشونت باشدآواند جايگزين كارت و اصالح كنيم؟ و اين شيوه به چه حد مي
هاي مناسب و دور از خشونت، به جاي اعمال خشونت را  جايگزين ٔخشونت و ارائه هاي مبارزات بي سياسي شيوه ٔتوسعه         

  :دانست  ها به ويژه موارد زير الزامي وسيعي از بحران ٔتوان براي محدوده مي
 .بركنار كردن ديكتاتورها �

 .گيري ديكتاتورهاي جديد كردن كودتاها و جلوگيري از شكل خنثي �

 .دفاع در برابر تجاوز و اشغال خارجي �

 ).هاي نژادي و مذهبي مانند اقليت(زندگي مردم بومي  ٔحفظ و نگهداري از فرهنگ و شيوه �

 .هاي اجتماعي و اقتصادي جلوگيري از گسترش نابرابري �

 .و دفاع از حقوق انسانيهاي دموكراتيك  داشت و گسترش فعاليت پاس �

  .دموكراتيك ٔخشونت با ساختارهاي يك جامعه هاي بي سازي و ادغام ساير روش يكپارچه �
  

  آميز هاي خشونت كاهش دادن ميل به جنگ و ديگر شيوه

هاي  هاي خاص كه در سطور قبلي ذكر شدند و براي اينكه روش گونه اهداف و اهداف مشابه بحران در جهت تحقق اين         
استراتژيك،  ٔبرنامه ٔبا اجراي مرحله به مرحله. ريزي استراتژيك نياز است عمل كنند، به برنامه يبه شكل مؤثر و كارآمد خشونت بي

به جاي بهره گرفتن از  خشونت بيهاي  روش ٔ، به جايگزينيِ پالوده شده و كارا، بر پايهاين امكان وجود دارد كه مورد به مورد
  در جهت مديريت خشونت بيهاي  هاي روش توسعه و گسترش تواناييبراي و  ،براي دستيابي به اين مهم. خشونت دست يافت

ريزي و اقدامات  سياسي، برنامه ٔاستراتژيك، توسعه اختالفات بحراني، ميزان زيادي از تحقيق، تجزيه و تحليل، مطالعات         
  .شوند هاي مختلف اين كتاب بررسي مي اين موارد در فصل ٔكه همه ؛شجاعانه نياز است

 پردازان سياسي هنظري شناسان، شناسان اجتماعي، جامعه دانان، روان گيري از علم و دانش تاريخ در اين مسير به راهنمايي و بهره         
بپردازيم ، بررسي و تجزيه و تحليل ساير  خشونت بيهاي  روش ٔبه مطالعهتنها كافي نيست كه . ريزان استراتژيك نيازست نامهبر و

  مهم ديگر يادگيري چگونگي گسترش و ٔنكته. ست هاي بيدادگر نيز الزامي موارد مانند ميزان ضعف و شكنندگي ديكتاتورها و رژيم
ها  عملي كردن اين كوشش. آتي است خشونت بيريزي استراتژيك براي مبارزات  ر استراتژيك و برنامهتوانايي تفك ٔتوسعه         

  مدني و مدرن، قدرت ملي و نيروهاي ٔهاي اصلي جامعه و تحقق اين موارد نيازمند آن است كه به عوامل ماورا و مخالف گرايش
______________________________  

خشونت وجود داشته بر طبق چهارچوبي مدون و تئوريك نبوده است، در اين  هاي مبارزات بي است كه در گذشته اگر روش منظور از خودجوش اين. 19
  .م –. گونه مبارزات روشي اجرايي فراهم شود شود تا براي اين كتاب سعي مي
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هاي سنتي حل مشكالت، اين عوامل و عوامل  گري سياسي، برتري شيوه مركزگرايي قدرت، نظاميت. المللي نظر بيفكنيم بين         
هايي وجود دارد كه مشخص  زمينه. خشونت هستند بيهاي  ديگر مانعي بزرگ در برابر داليل موجه و توانايي اجرا و اثربخشي شيوه

پيامد بسيار زيادي بر روي  خشونت بيهاي  سل به روشكند كه گرايش نهايي يك جامعه به خشونت يا پرهيز از آن و تو مي
  20.ساختارهاي سياسي و اجتماعي آن جامعه دارد

هاي تمركزگرا و سركوبگر منجر  گرا بيشتر به برقراري رژيم هاي خشونت به وضوح اين نكته آشكار شده است كه جنبش         
گرا با آزادي عملكرد بيشتر منجر  هاي مردم ه برقراري حكومتاغلب ب خشونت بيو  شهرونديدر حالي كه مبارزات  .شوند مي
ابزاري  خشونت بيتوان در جهت سركوب و اعمال فشار بر مردم به كار برد، در حالي كه مبارزات  قدرت نظامي را مي. شوند مي

آگاهي . كوبگر جلوگيري كننداست براي مردم تا با آن براي دستيابي به آزادي و دفاع از آن اقدام كنند و از تشكيل حكومت سر
هاي  تواند روشنگر روش هاي اعمال فشار بدون خشونت، مي از توانايي ارتباط و تطبيق و همزيستي قدرت و روش انهبين دقيق و نكته

ي آن را دارد كه به شكلاين گرايش توانايي . اجرايي و مؤثري باشد كه پيش از اين به درستي بررسي و تجزيه تحليل نشده بودند
  .المللي به وجود آورد هاي مدرن و روابط بين مناسب و از طريق كاهش خشونت، تغييراتي بنيادين در سياست

گرا موفق شويم و كاهش  هاي خشونت با روش خشونت بيهاي  توانيم در جهت جايگزيني روش اينكه تا چه ميزان ما مي         
با آن را شاهد باشيم، به چگونگي و ميزان اثربخشي جايگزيني بستگي دارد كه هاي مرتبط  هاي نظامي و شيوه چشمگير اتكا به روش

  .گزينيم اميز بر مي هاي خشونت ما به جاي روش
ها و مبارزات تالش  سؤال غيرقابل اجتناب اين است كه آيا ما اكنون در جهت اصالح اين روش و پيروي از آن در بحران         

هاي قوي و مؤثر جايگزين  برداري از گزينه و بهره خشونت هاي بي روش به كارگيريعاب را با و ادبيات خشونت و ار ،كنيم مي
  .ميتدوين كن آييكار  مشي خطبراي آنها و  ي ارائه كردهچهارچوبها  اين سؤال ٔ همه براي در اين كتابكنيم  سعي ميما  ؟كنيم مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________________  
گذارند و در فرهنگ مردم و نظام سياسي جاري ريشه  پرهيزانه اثر مي هاي خشونت شيوه ٔبايست عواملي را بررسي كرد كه بر استفاده تر مي زبان سادهبه . 20

  .م –. دارند
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  تئوري قدرت سياسي

  
نياز به كسب قدرت در . است هاي انساني و جوامع ها، گروه رسد تالش براي كسب قدرت، خواست طبيعي انسان به نظر مي         

شايد آشناترين شكل تالش براي كسب قدرت  21.شود ها و حتي بين دوستان به نوعي رقابت بدل مي ها، شركت ها، دولت ميان ملت
ها  هاي اقتصادي دولت ها و برنامه اي اكثر شهروندان، اعتراضات سياسي است كه در واكنش به چگونگي تخصيص درآمد، مالياترب

ها، همگي سعي دارند از  اي روابط عمومي ها و مسؤالن حرفه وكالي دادگستري، مشاوران حقوقي، اعضاي پارلمان. شود مي ابراز
در برخي موراد . كنند دفاعا منعقد كردن قراردادهاي سودآور بهاي مالياتي و عوارض دولتي  حقوق موكالن خويش در پرداخت

ها، به  مصرف اين ماليات ٔهمردان اغلب تصوير روشني از شيو سؤال برانگيز است و دولت زند،اپرد مصرف مالياتي كه مردم مي ٔهنحو
مردان به  موارد بسياري است كه دولت ٔهدهند مريكا نشانآبه عنوان مثال يك مرور نسبي بر بودجه سازمان دفاع . دهند مردم نمي

 خريد، اين يست، به ويژه كه برخي ازكه هيچ نيازي به آنها ناند  هايي اقدام كرده ها، هواپيماها و سالح تجهيز ارتش با كشتي
مردان تمايل دارند در آنها  هايي كه دولت زمينه. شود ميغير ضروري را شامل تجهيزات طراحي ضعيف يا  باتجهيزات از رده خارج، 

ت مردم كه اطالعات كمي از مسائل ، به ويژه براي اكثريشودمنتشر نباشد و اطالعات آن  محرمانهتواند  گذاري كنند مي سرمايه
  22.المللي و امنيتي دارند استراتژيك بين

به هر . ها به دليل همين عدم آگاهي براي مردم غيرقابل قبول باشد هاي مصرف ماليات ممكن است بسياري از زمينهحتي          
هاي  تالش ٔهكنند ها و منعكس برانگيز در دموكراسي بحثآوري شده، از موضوعات سياسي  هاي جمع حال، چگونگي استفاده از ماليات

  .پيوسته براي كنترل و تأثيرگذاري بر قدرت حاكمان است
دهد كه  و جهان سوم روي مي يترين و حادترين شكل برخورد ميان مردم و حاكميت در كشورهاي آفريقايي، آسياي بحراني         

خيزند كه در انحصار حاكميت است تا با  مي يارويي و مبارزه براي كسب قدرتي برخويش به رو ٔهشد مردم براي احقاق حقوق نقض
 ٔمردان بر سر مسئله مردم با دولت ٔبسيار فراتر از مجادله؛ و اين ا در جهت اصالح امور خويش به كار ببرندرمردمي كردن قدرت، آن 

وكراسي است، چرا كه دمي كردن قدرت اولين گام در راه دممر. دهد افته رخ ميي كه اغلب در كشورهاي توسعه ستها درآمد ماليات
  .، حكومت اجتماعي كردن قدرت سياسي استكيتحكومت دموكرا

ايستد، براي مردم ستمديده،  استبداد مي ٔهلرزان ميان آزادي و استبداد سرانجام در آخرين نوسان، بر روي گزين ٔهوقتي كه عقرب         
ست، اما چگونگي تغيير وضع موجود و راه نجات از آن به شناخت مردم از ماهيت قدرت و منابع ا ودتنها آرزو، نجات از وضع موج

به دليل ضرورت شناخت قدرت و منابع آن، در ادامه ابتدا تعريف قدرت سياسي و پس از آن . تأمين قدرت حاكميت بستگي دارد
  .شود هاي قدرت ارائه مي تئوري

. شوند هاي رسمي جامعه به كار برده مي هايي است كه براي تعيين و به كارگيري سياست ها و اهرم توانايي ٔهـ مجموعقدرت سياسي 
ها و  قدرت سياسي ممكن است توسط نهادهاي وابسته به حاكميت به كار برده شود يا ممكن است در جهت معكوس، توسط گروه

  .هاي مخالف حاكميت استفاده شود سازمان
______________________________  

هاي انساني ـ به  تفاوت ميان قدرت اجتماعي و سياسي در اين است كه قدرت اجتماعي به معني توانايي به كنترل درآوردن رفتار ديگران ـ فرد يا گروه. 21
  .ن –. هاي سياسي است طور مستقيم يا غير مستقيم است، در حالي كه قدرت سياسي به معني كاربرد قدرت اجتماعي در جهت هدف

  .م –. اين ادعا با ماهيت دموكراسي در تضاد استالبته . 22
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اي براي  قدرت سياسي ممكن است مستقيماً در برخوردهاي ميان مردم و حاكميت به كار برده شود يا به عنوان ذخيره         
  23.نگه داشته شود ههاي بحراني آيند موقعيت
  

  تئوري قدرت يكپارچه يا انحصارگرا

كشد كه قدرت حاكمان در رأس هرم قرار دارد و به هيچ وجه قابل تغيير  قدرت را به شكل هرمي به تصوير مياين مدل،          
در اين هرم صاحبان قدرت ممكن است به هر دليل عوض شوند ولي ساختار قدرت از چنان استحكامي برخوردار است كه . نيست
  .تابد گونه تمايل به تغيير ساختاري را بر نمي و منابع مختلف آن، هيچگرفتن تركيب قدرت  ركند و بدون در نظ گاه تغيير نمي هيچ

اند و آنها هستند كه بد و خوب  اين تئوري مبتني بر اين امر است كه مردم به حمايت و تصميمات صاحبان قدرت وابسته         
ن ساختار با انتخابات منظم و قانوني تغيير ترجيحاً صاحب قدرت در اي. دهند مردم و چگونگي اعمال قدرت را در جامعه تشخيص مي

  ).شوند فقط عناوين عوض مي(كند ولي عناصر اصلي و روند آن ثابتند  مي
شود و كل روند  شود ولي نتايج آن از قبل مشخص مي هاي ستمگر انتخابات برگزار مي بر اساس اين اصل در بسياري از رژيم         

را جزئي از  24فريب در انتخاباتومت ژنرال نوين در برمه و رابرت موگابه در زيمبابوه كه انتخابات تحت كنترل است؛ مانند حك
  25.دانستند آن مي ٔهپيكر

با ماهيت اين ساختار قدرت كنار آيند و آن را ) حتي به زور(طلب اين است كه مردم  هاي سلطه نهايت آرزوي رژيم         
كنند كه بتوانند با آن مردم را برخالف ميل  بدين علت قدرت را قبضه مي طلب سلطه اين است كه حاكمان آشكار تواقعي. بپذيرند
و زورگويي در مدل قدرت، به عنوان اولين و اجبار . شان، به پذيرش حكومت و گردن نهادن به حاكميت خويش وادارند باطني
ژوزف استالين . م 1940و  1930هاي  هاست؛ در دهه بيستم مملو از اين مثالقرن  26.برداري است ترين ابزار براي اعمال فرمان قانوني

قدرت او هستند به كام مرگ  ٔهرفت از مخالفان واقعي و بالقو رهبر اتحاد جماهير شوروي حدود بيست ميليون نفر را كه گمان مي
ها بيانگر آنند كه تجمع  اين نمونه. شدند  ازي كشتهن آلمان هاي نبرد با بسياري از مردم روسيه طي جنگ جهاني دوم در جبهه. فرستاد

  .آورد قدرت در دست گروهي خاص و عدم امكان نقد و پرسشگري مردم چه فجايع انساني را به بار مي
قدرت  ٔهبايست به روشني مفهوم هرم يكپارچ ، مردم ميخشونت بيهاي استبدادي در قالب مبارزات  براي خاتمه دادن به حكومت

 ، به جاي اينكه قدرت به شكليبينديشندكنواخت يتوزيع قدرت به شكلي  تدر جه ،را درك كنند و سپس به ساختاري فراتر از آن
  .باشد انحصاري در دست حاكميت

______________________________  
هاي مختلف آن ارائه داد، كه در اين  تري را با در نظر گرفتن جنبه توان تعاريف جامع البته تعريف قدرت سياسي بسيار پيچيده و گسترده است و مي. 23

 ٔترجمه/ ند راسل برترا/ قدرت . 2. احمد صدارتي ٔترجمه/ ماكس وبر / شناسي  مفاهيم اساسي جامعه. 1توانيد به منابع زير مراجعه كنيد ـ  زمينه مي
  .اله فوالدوند عزت ٔترجمه/ ميشل فوكو / خرد در سياست . 3. نجف دريابندري

به همين دليل . ساالر، انتخابات آزاد و دور از فريب و نيرنگ است مطابق با تعريف دموكراسي، اولين شرط براي داشتنِ حكومت مردم. 24
  .م –. دهند ها، اهميت زيادي مي در انتخابات و تعداد رأي خود، به پيروزي ٔهاي مستبد براي حفظ وجهه حاكميت

مانند حكومت نظامي برمه كه با انتخابات سال . كنند هاي ديكتاتوري در محاسبات جهت تغيير نتايج انتخابات به نفع خود اشتباه مي البته گاهي رژيم. 25
انتخابات بود كه در  ٔمردم و نتيجه ٔمل حكومت نظامي خودداري از قبول ارادهالع عكس. موافقت كرد و در كمال ناباوري رقابت را واگذار كرد 1990

  .ن –هاي سياسي اقدام كرد  نهايت با ابطال آن، به دستگيري سران گروه
حمايت مردم  ٔبر پايه ها دهد كه اقتدار حكومت كند و نشان مي حسن قاضي مرادي در كتاب استبداد در ايران، تقاوت زور و اقتدار را به خوبي بررسي مي. 26

  م –ها به دليل عدم حمايت مردمي بسيار ضعيف و شكننده هستند  است و زورگوترين حكومت
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قدرت را در آغوش دارد كه حاكمان مستبد چگونه  اين موضوع وامي ٔهاين مدل عالوه بر آنكه مردم را به تفكر در بار         
ست كه اصالحات سياسي يا تغيير نيز هند، راهنمايي براي انديشيدن به اين موضوع آور ميكشند و تنها در انحصار خويش در  مي

ها به علت انحصاري كردن  فرسايي همراه است، بدين معني كه از يك سوي اين حاكميت هاي طاقت حاكميت مستبد با محدوديت
اجتماعي به دليل عدم مشاركت سياسي و شوند و از سوي ديگر نهادهاي مدني و نيروهاي  قدرت بسيار نيرومند و پرتوان مي

در مدل هرمي قدرت به . توانند بر حاكميت اعمال فشار كنند شوند و آن طور كه بايد نمي اجتماعي، دچار ناتواني و عدم كارايي مي
ت ست و بدون اين شناخا از مدل قدرت و شناخت آن نيازمند علت تمركز قدرت در دست حاكميت، اصالحات به تحليل جامعي

مهمي براي آنهايي است كه رؤياي اصالحات را در سر دارند، تا با توچه به اين مدل،  ٔهكه اين خود نكت ،مبارزه بسيار مشكل است
كه همان مدل قدرت تكثرگراست و بر خالف مدل  ،عمل بپوشانند ٔجامه رؤياي خويش را با ترسيم كردن مدل ديگري از قدرت

  .كند سطوح مختلف جامعه توزيع مي انحصاري و تمركزگرا، قدرت را در
  

  حاكميت

  غيرقابل نقد،
  غيرقابل تغيير و اصالح

  مردم

  وابسته به حاكميت
  مجبور به اطاعت مطلق

  فاقد قدرت نقد
  مدل قدرت انحصاري

  
  مدل توزيع قدرت تكثرگرا

برخالف مدل انحصارگرا . تكثرگرا استكند، مدل توزيع قدرت  مدل ديكر كه كمك فراواني به شناخت ماهيت قدرت مي         
كه قدرت با ساختاري منسجم و متمركز در رأس هرم قرار دارد و به هيچ وجه قابل تغيير نيست، اين مدل به توزيع قدرت در سطح 

گيري جو و غيرقابل نقد جلو پردازد و با پخش كردن آن در بين نهادهاي مختلف مردمي و دولتي، از تشكيل قدرت سلطه جامعه مي
  27.قدرت تكثرگرا و شكننده است ،در اين مدل. كند مي

توانند به اعمال قدرت در مواردي  شود و صاحبان قدرت فقط مي هاي مختلف جامعه توزيع مي در اين مدل، قدرت در اليه         
جامعه را در  ٔهادارتوانند  دم ميدهند، به عبارت ديگر حكمرانان فقط با رضايت و همكاري مر بپردازند كه مردم به آنها اجازه مي

تفاوتي و عدم توجه مردم يا حتي به دليل تأثيرات فرهنگ  بي ٔهتواند از روي رضايت يا اجبار يا نتيج اين همكاري مي. دست بگيرند
مردم از  مهم اين است كه به دليل توزيع قدرت در جامعه و در ميان مردم، چنانچه ٔهبرداري باشد، ولي در هر صورت نكت فرمان

چرا . قدرت آن خودداري كنند هاي سرچشمههمكاري با آن سرباز زنند و از تأمين  ٔهتوانند از ادام عملكرد حاكميت راضي نباشند مي
   .گيرند اش، آن را بازپس مي دهند و در صورت ناشايستگي مردان مي ست كه مردم به دولت كه در اين مدل، قدرت امانتي

______________________________  
  .م –الملل داراي اقتدار است ولي در برابر خود مردم شكننده است  اين مدل در اصل به علت مردمي بودن در سطح بين. 27
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هاي اين قدرت، مردم  ست، به اين دليل كه پايها در مقايسه با مدل انحصارگرا از اقتدار بيشتري برخورداراين مدل قدرت          
  .هستند

توان برشمرد كه در اصل، اساس قدرت سياسي  كلي براي تأمين قدرت حاكميت مي ٔ سرچشمهدر كل شش  – قدرت هاي سرچشمه
، منابع مادي و ناپديدارها، عوامل  ها و تخصص ، منابع انساني، مهارت)شود كه از حق رأي مردم ناشي مي(حاكميتند، مانند مشروعيت 

  .ها ممنوعيت
هر يك از اين منابع به پذيرش، همكاري و اطاعت مردم و نهادهاي . ندهستقدرت مردم  هاي سرچشمهتمامي خاستگاه          

بستگي دارد كه از طرف مردم فراهم  ها سرچشمهمردمي وابستگي بسيار دارند و قدرت سياسي حاكميت به ميزان و قدرت اين 
  .شود يا قطع شود حكومت دچار اختالل يا سرنگون ميزماني كه تأمين اين منابع از طرف مردم كاهش يابد . شود مي

سازي آن بحث شده  تأثير آنها بر قدرت و خنثي ٔهقدرت به صورت مشخص توضيح داده شده و نحو هاي سرچشمهدر ادامه،          
كنند،  پيدا ميگوييم تجلي  مي» گاه قدرت تكيه«هاي مردمي كه به آنها  قدرت در درون نهادها و سازمان هاي سرچشمه. است
  .شوند قدرت در فصل سوم توضيح داده ميگاه  تكيه

  

  
  مدل قدرت تكثرگرا

  

  مشروعيت ٭
  ها ممنوعيت ◊
  منابع انساني* 

  منابع مالي و سرمايه ▲
  مردميدانش و تخصص  ●
  ...)باورها، معيارهاي فرهنگي و (ساير عوامل  □

  

  مشروعيت. 1

نتايج انتخابات اغلب به عنوان . برداري است اصلي ادعاي داشتن حق حاكميت و تقاضا از مردم براي فرمان ٔهمشروعيت پاي          
به همين دليل است كه بسياري از . شود كردن به كار گرفته مي ترين سند براي اثبات داشتن صالحيت براي حكومت محكم

كنند، به  هاي مخفي برگزار مي و انتخابات انحصاري، با صندوق كنند هاي مستبد، نظارت بسيار زيادي بر انتخابات مي حكومت
هاي انتخاباتي مخالفان را محدود و از اعالم نتايج انتخاباتي كه به زيانشان  كنند، فعاليت دهندگان را مرعوب مي هاي مختلف رأي روش

قانون  ٔهسئله كه يك حكومت بر پايمهم است، اين محياتي قانوني بودن براي هر حكومتي يك اصل . كنند است خودداري مي
  .المللي براي حكمرانان دارد اساسي بر سر كار آمده يا اينكه غيرقانوني است، پيامدهاي بسيار جدي در سطح داخلي و بين
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هاي سياسي مخالف محسوب  بخشي به گروه قانوني ظاهري، امتيازي مهم براي مشروعيت ٔهاز بعد داخلي، از دست دادن وجه          
كنند كه رژيم  نكته را به مردم يادآوري مياين » پيمان مردمي« ٔههاي سياسي مخالف حاكميت، با استناد به مفهوم واژ گروه. شود مي

  .همكاري مردم با رژيم و حمايت از آن وجود ندارد ٔهكند و هيچ دليلي براي ادام غيرقانوني اين اصل اساسي را نقض مي
هاي  الملل براي در نظر گرفتن برخي مجازات بين ٔهتواند به اتحاد جامع از بعد خارجي، عدم مشروعيت و قانوني بودن رژيم مي          

اين مسئله براي رژيم نژادپرست . شود هايي مي هاي سياسي و اقتصادي موجب ضعف چنين رژيم تحريم. اقتصادي و سياسي منجر شود
المنافع تحت حمايت انگليس در  كشورهاي مشترك ٔهتعليق زيمبابوه از مجموع. آفريقاي جنوبي و ديكتاتوري برمه اتفاق افتاده است

اين حكومت به عنوان عضوي از از پذيرش تأثير بسيار زيادي بر وضعيت سياسي اين كشور داشت تا آنجا كه . م 2002سال 
هاي سياسي مخالف رژيم در شرايطي كه  عالوه بر اين، گروه. ك خودداري گرديددموكراتي ٔهيافت كشورهاي تازه استقالل ٔهمجموع

  .هاي مالي و معنوي اقدام كنند المللي براي جذب كمك توانند در سطح بين مشروعيت رژيم زير سؤال رفته باشد به راحتي مي
هاي  ها، تصميمات، نظريات وشيوه تواند داوري از اختيار و حقي كه بر اساس آن حاكميت ميپس مشروعيت عبارت است           

كنند و پس از به رسميت  مردم مشروعيت را با تأييد خويش به حاكميت اعطا مي. عملكرد افراد و نهادهاي مردمي را هدايت كند
حاكميت و با تأييد نمايندگان و نهادهاي مردمي به تصويب  كنند كه توسط اطاعت مي هايي ها و قانون مانشناختن حاكميت، از فر

  .كنند اند، و با دولت همكاري مي رسيده
  .اصلي قدرت سياسي، حاكميت است اما به معني قدرت سياسي نيست ٔسرچشمهمشروعيت           
  

  منابع انساني. 2

اطاعت كرده، ) كند به معني حاكميتي كه جامعه را اداره مي(» گذار قانون«ايي است كه از ه  تعداد افراد و گروه ٔهدهند نشان          
هايي از  بع انساني شامل بخشي از چنين اشخاص يا گروهامن. كنند هايش، به او كمك مي كنند، يا در اجراي خواسته با آن همكاري مي

  .نها از حاكميت دارنداستقاللي كه آ ٔهبا در نظر گرفتن تعداد، طبقات اجتماعي و درج –مردم است 
  .دهد قدرت سياسي را تشكيل مي هاي سرچشمهاي است كه يكي از  گذار متأثر از دسترسي به منابع انساني قدرت قانون          
تأمين  هاي سرچشمهكنند يا به هر شكلي مثمر ثمر هستند، يكي از  تعداد افرادي كه از رژيم حمايت يا با آن همكاري مي          

تغيير حكومت   اين مفهوم به معناي اين نيست كه اگر اكثريت مردم از حاكمان متصدي قدرت ناراضي بودند،. ت آن هستندقدر
اقليت بر اكثريت  ٔهتاريخ مملو از موارد سلط. امري محرز و مسلم است، بلكه فقط به اين معني است كه امكان تغيير رژيم وجود دارد

ريزي  زنند، با برنامه برداري سر باز مي همكاري و فرمان ٔهه اكثريت مردم ناراضي هستند و از ادامولي زماني ك. ناراضي مردم است
در نبرد براي دموكراسي تعداد مردمي اهميت دارد كه خواهان . ها را سرنگون كنند توانند رژيم آميز مي مسالمت ٔهمنسجم و مبارز

  .دستيابي آن هستند
  دانش و تخصص. 3

در آغاز قرن بيست و يكم، رييس چمهور . شده است  و تخصصي  امروزه حكومت كردن بيش از هر زمان ديگري پيچيده
ي نگهداري هواپيماها،  مرد، در باره ترين دولت شود، ولي اين قوي آمريكا به عنوان نيرومندترين رييس جمهوري جهان شناخته مي

ي جنگ، توزيع   طراحي نقشهآوري ماليات،  هاي جنايي، جمع ي دريايي، هدايت بازرسيريزي زمان پروازها، مديريت بازرگان برنامه
  مهم اين است  ٔهنكت. ديگر اطالعات كمي دارند يا هيچ اطالعي ندارند يي تخصصها غذا، توسعه و نگهداري خطوط ارتباطي و زمينه
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كشور را تا كند  مردان را قادر مي كنند، دولت تلف فراهم ميجامعه در سطوح و اشكال مخ ٔكه دانش و تخصصي كه مردم براي اداره
  .دسازمان و نظم دهنتوانند جامعه را  مردان نمي شود، دولت اداره كنند و بدون دانش و تخصصي كه از جانب مردم فراهم مي

هايي كه  ها، فنون و توانايي قدرت حكومت توسط مهارت. قدرت سياسي است هاي سرچشمه ي ازپس دانش و تخصص يك          
  .شود تأمين ميآنها ارتباط بين از در اختيار دارند و نيز ) منابع انساني(هاي جامعه  افراد و گروه

  
  ناپديدارعوامل . 4

 ٔهمردان، احساس وظيف برداري و اطاعت از دولت فرمانمذهب، باور ذهني افراد و تلقي آنها از از د عبارتن ناپديدارعوامل           
  .مردم و معيارهاي فرهنگي

البته مشخص كردن ميزان اهميت هر يك از اين عوامل مشكل است، ولي اين عوامل بر چگونگي روابط مردم و           
اعتقاد  ٔهنتيج ،مقطعي از تاريخ بشر شده استبه عنوان مثال عاملي كه باعث بقاي حكومت كليسا در . مردان تأثير بسياري دارند دولت

ايماني به خداوند  ن هستند و سرپيچي از فرمان كليسا نافرماني و بييمردم به اين امر بوده است كه كشيشان نمايندگان خداوند در زم
  28.پادشاهي است-خدا ٔهاند كه امپراطور داراي خصيص يا در ژاپن مردم بر اين باور بوده .است

در قرن بيستم . برقراري حكومت دموكراتيك بسيار مشكل است ،در جوامعي كه مردم داراي اين اعتقادات هستند          
اين موارد اساساً مترادف با  ٔههم. وجود دارد) به شكل سنتي آن( ا قدرت سياسي حاكمبهايي از تلفيق اسالم به عنوان مذهب  نمونه

بر اساس اين باور  .»چرا كه همه چيز متعلق به آنهاستليم و قرباني خواست پيشوايان كن، همه چيز را تس«ست كه ا اين تفكر
 ٔهدر حالي كه انديش. كنند ديني و الهي آنها زندگي مي ٔهمنافع تمامي افراد جامعه معوق به منافع حاكمان است و مردم زير ساي

يا گروهي سپارند و هيچ فرد  ه مردم به صورت موقت به آنها ميست ك دموكراسي بر اين باور مبتني است كه قدرت حاكمان امانتي
  .يا ادعايي اين قدرت را شخصي و فردي كندتوجيه تواند با هيچ  نمي

  
  منابع مادي و مالي. 5

ها، منابع طبيعي، منابع پولي، سيستم اقتصادي، درآمد  قدرت سياسي است و بر دارايي هاي سرچشمهمنابع مادي يكي ديگر از           
قدرت  ٔهگذار بر اين منبع كنترل دارد براي تعيين ميزان يا محدود اي كه قانون درجه. داردجامعه و اَشكال حمل و نقل داللت 

  .گذار مؤثر است قانون
توانند از اين قدرت  مردان مي هاي اقتصادي در دست مردم، دولت ت و نبود اهرمدولدست با تمركز قدرت اقتصادي در           

توانند با ابزار اقتصادي از حقوق خويش دفاع كنند، چون اين ابزار  و مردم كمتر مي ،مور سياسي استفاده كنندابراي اعمال فشار در 
اين امور را بيشتر در دست  ٔهاشته باشد و مردم ادارهر چه دولت دخالت كمتري در امور اقتصادي د. مردان است در دست دولت

  29.ادي خود براي فشار سياسي به دولت استفاده كنندصاز قدرت اقت توانند بهتر ميبگيرند، در مواقع بحراني، مردم و نهادهاي مردمي 
كنترل . كند سياسي صدق مي امور ٔبيش از هر چيز ديگر در باره» آورد خوان را به خواندن مي زن است كه آوازه ني«عبارت 

  به عنوان مثال دولتي كه. هاي مهم قدرت در اجتماع است ها، منابع طبيعي، ارتباطات و حمل و نقل يكي از جنبه اقتصاد، دارايي
______________________________  

ما «براي اطالعات بيشتر به كتاب . دانستند اند و قدرت خويش را از او مي كرده خدا تلقي مي ٔدر فرهنگ ايرانيان نيز از ديرباز شاهان خود را سايه. 28
  .م –دكتر صادق زيباكالم مراجعه كنيد  ٔنوشته» چگونه ما شديم

  .م –پردازد  است كه به توزيع قدرت در بين نهادهاي مردمي مي  هاي اصالحاتي و مدني دولت خصوصي سازي يكي از گام.  29
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هاشان  هاي مختلف زندگي كشاورزان و خانواده تواند بر جنبه مي را خود تحت كنترل و مديريت دارد،هاي كشاورزي  زمين          
تواند عالوه  زماني كه دولت تمامي ابزارهاي ارتباطي را در اختيار دارد، در صورت تمايل به سانسور مي ،هببه شكل مشا .نظارت كند

در كشورهايي كه صنعت نفت ملي . نگاران و نويسندگان را نيز كنترل كند زندگي شخصي و ارتباطات روزنامه بر نظارت بر عقايد،
هاي مردمي وابسته است و اين  ، دولت از نظر اقتصادي كمتر به ماليات)يعني در اختيار بخش دولتي است نه خصوصي(شده است 

  .شود وابستگي كمتر، موجب تمركز قدرت اقتصادي دولت مي
  ها ممنوعيت. 6

اعمال خشونت يا بدون خشونت كه به خاطر سرپيچي مردم از پيروي از قوانين يا به خاطر انجام  ٔهتنبيه يا مجازات به شيو          
  .شود هاي ممنوع، بر مردم اعمال مي اعمالي غيرقابل انتظار يا انجام دادن فعاليت

شود و بيشتر  به كار برده ميبه قصد تنبيه به خاطر نافرماني  آميز ونتخش هاي ممنوعيتخشونت، كمتر از  بي هاي ممنوعيت          
  .قدرت سياسي حاكميت است ٔسرچشمهيك نوع  ممنوعيت. شود به منظور دستيابي به مقاصد خاص استفاده مي

 پرهيز ازتواند با عدم حمايت،  ها، مي قاعده برداري از قوانين دولتي، شامل قوانين و توانايي اجبار مردم به همكاري و فرمان          
  .همكاري و سرپيچي مردم محدود شود

بايست  ها نمي مجازات. شوند كه مطلوب حاكميت نيست براي تنبيه و بازداشتن مردم از كارهايي استفاده مي ها ممنوعيت          
هاي اعدام، زندان، عدم  برداري، از مجازات فرمان هاي خودكامه براي مجبور كردن مردم به جهت خشن و سخت باشند، رژيم بي

هاي تحصيلي و ترفيع شغلي، محدوديت در سفر و اقامت،  استخدام افراد، قطع حقوق بازنشستگي، ايجاد محدوديت براي فرصت
هاي  سياري از رژيمدر ب. كنند استفاده مي... و  آشاميدنيآب قطع  هاي افراد، هاي غيرعادالنه و كمرشكن به دارايي تحميل ماليات

ها  در اين رژيم. شوند كنند چرا كه در صورت مخالفت با حاكمان، بسته مي ها اقدام به خودسانسوري مي ها و رسانه استبدادي روزنامه
  .ها نقض حقوق بشر است تمامي اين محدوديت. د راديو و تلويزيون مستقل، خبررساني به مردم تحت كنترل استنبوبه علت 
ها اغلب براي بازداشتن افراد از كارهاي  اين مجازات. كند ند كه هر حكومتي از آنها استفاده ميهست ابزاري ها ممنوعيت          

ها نها براي ارعاب مردم در جهت اهداف سياسي نيز از آ شوند؛ ولي در برخي موارد رژيم ها به كار برده مي كاري خالف اجتماع و بزه
هاي زيرزميني مخالف  هاي احتمالي شبكه هاي گروهي براي جلوگيري از فعاليت ها از مجازات مثال نازيبه عنوان . كنند استفاده مي

جلوگيري از  ٔهدسته جمعي به بهان هاي ممنوعيتدر قرن بيستم هم هنوز رژيم اشغالگر اسرائيل از . كردند ها استفاده مي با اشغال نازي
هاي  نقض آشكار حقوق بشر است، استفاده از آنها به عنوان روش ها ممنوعيتمال اين اع عالوه بر اينكه. كند استفاده مي تروريسم

آميز آتي جلوگيري كنند، خود به عاملي براي  پيشگيرانه هم جاي سؤال دارد، چرا كه ممكن است به جاي آنكه از اقدامات خشونت
  .كوسي به بار آورندعوند و نتايج غير قابل انتظار و مانتقام تبديل ش

دو ساختار متفاوت قدرت تشريح شد كه يكي بر اساس ساختار اقتدارگرايي است كه تمركز قدرت را در در اين فصل           
دومين مدل، . اند و حقي براي نقد حاكميت و اصالحات ندارند مردم به حاكميت وابسته ،مدل ندر اي. دهد دست حاكميت قرار مي

. هاي خود را دارند شود و مردم توان اعمال عقايد و خواست درت در ميان مردم توزيع ميق هاي سرچشمهاست كه  پلوراليستيمدل 
  .، حاكميت به مردم وابسته استيكپارچهبر عكس مدل  ،در اين مدل
در فصل بعدي به چگونگي تحقق و اجرايي شدن اين منابع قدرت در . قدرت بررسي شدند ٔهگان در اين فصل منابع شش          
مردان  دهيم كه چگونه دولت ناميم و نشان مي مي» قدرت هاي گاه تكيه«پردازيم كه آنها را  ها و نهادهاي جامعه مي ب سازمانچهارچو

  .جامعه نيز ناتوانند ٔههاي روزان فعاليت ٔههستند و بدون آنها، حتي در ادار ها گاه تكيهوابسته به اين 
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  حكومتقدرت  هاي گاه تكيه

            
قدرت در  هاي سرچشمهتجلي . اند تشكيل شده) كه در فصل قبل توضيح داده شد«قدرت  هاي سرچشمهها و نهادهاي جامعه از  سازمان

قدرت بيشتر  هاي سرچشمههر رژيمي به برخي از . كند امور جامعه قادر مي ٔهمردان را به ادار دولت ها و نهادها، ها، سازمان قالب گروه
در مبارزات مردمي . قدرت مخالفان را محدود كند هاي گاه تكيهكند كه  از ساير منابع متكي است و در همان حال سعي مي

  .اصلي مهم و ضروري است ها گاه تكيهها و ثبات اين  قدرت، توانايي هاي گاه تكيهريزان به  ، توجه برنامهخشونت بي
  
  قدرت هاي گاه تكيه

قدرت مورد نياز  هاي سرچشمههم كردن اامعه كه با فرجهايي از  از نهادهاي مردمي و بخشقدرت عبارتند  هاي گاه كيهت          
  .حاكميت، حافظ بقا، پايداري و تداوم آن هستند

، رهبران اخالقي و پردازند ها و نيروي انتظامي كه به سركوبگري و مجازات مي عبارتند از پليس، بازداشتگاه ها گاه تكيهاين           
گذار كه منابع اقتصادي را براي دولت فراهم  هاي كارگري، تجاري و سرمايه كنند، گروه مذهبي كه مشروعيت حاكميت را تأييد مي

  .استترين آن تأييد مردم و حمايت آنها از حاكميت  قدرت سياسي كه مهم هاي سرچشمهو همچنين ساير  ،كنند مي
  

  پليس و نيروهاي انتظامي
م براي شروع مبارزات مخالفان يك رژيم است، چرا كه تا زماني كه اقدرت اولين گ هاي گاه تكيهشناخت، تجزيه و تحليل           

 ٔهدر راه مبارز. اند، اميد بسيار كمي به تغيير يا اصالحات سياسي وجود دارد قدرت رژيم ضعيف، تخريب يا خنثي نشده هاي گاه تكيه
  .آن هستند ٔهكنند ها و نهادهايي بسيار حائز اهميت است كه تجلي قدرت و تأمين ي مستبد توجه به سازمانها با رژيم خشونت بي

آن شود، اصالحات بدون تغيير  ٔهيك احساس مشترك و برداشت عمومي اين است كه وقتي فساد حكومت جزئي از بدن          
اي دموكراتيكي كه فساد با ساختار امنيتي آنها يكپارچه شده نيز ه حتي در رژيم. رژيم اگر نگوييم ناممكن، بسيار سخت است

به  سنهادهاي امنيتي براي فساد و اختال ٔهشود كه قدرت واگذار شده را در ساي اصالحات فقط با تغيير افرادي از حكومت ممكن مي
توانند بر  مردم باشند، اين است كه مردم مي ٔهدش مثبت اين مسئله كه ساختارهاي امنيتي، تحت نظر نهادهاي انتخاب ٔهجنب. برند كار مي

هاي  ولي زماني كه سازمان. دارند ها نظارت كنند و افرادي را به كار گيرند كه در جهت تحقق منافع مردم گام برمي عملكرد دستگاه
  .شود ردم عادي مشكل ميمديريت آنها براي م ٔهامنيتي در دست حاكمان باشد، اعمال نظر بر عملكرد آنها و تأثيرگذاري بر شيو

ي آنها محافظت از امنيت مردم  اند و تنها وظيفه مت شناخته نشدهدر جوامعي كه نيروهاي امنيتي به عنوان تنها راه بقاي حكو          
چرا كه . بايست ابتدا منتظر تغيير روش و رفتار نيروهاي امنيتي شوند است و نه تضمين بقاي حاكميت، مردم براي تغيير حاكمان نمي

اي از  هكنند و اعضاي خانواده، خويشاوندان، آشنايان و دوستان آنها شبك در اين جوامع نيروهاي امنيتي در ميان مردم زندگي مي
در اين حالت چنانچه حاكمان  .دهند آن جامعه تشكيل ميرا با ...) هاي مذهبي و  در مدرسه، امور تجاري، سازمان(ارتباطات مردمي 

توانند در  معرفي كنند، نيروهاي امنيتي به علت مردمي بودن خويش، مي ستروريست يا جاسو  مخالفان سياسي خويش را جنايتكار،
ركوبگري سنيروهاي پليس در جهت خنثي كردن  در برخي كشورها، حتي در مواردي. ومت بهتر قضاوت بكنندتبليغات حك ٔهبار

  كه عملكردشان از جانب مردم ندر اين جوامع نيروهاي امنيتي به علت آ. اند  دولت، به همكاري با نيروهاي مردمي نيز اقدام كرده
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هاي مستبد اين نيروها ضامن حيات حكومتند و  در حالي كه در رژيم. منافع حكومت شود، بيشتر حامي منافع ملي هستند تا كنترل مي
  30.كند اي را به آنها اعطا مي براي آنكه حاكميت از وفاداري آنها اطمينان حاصل كند، امتيازات ويژه

شود،  هاي مقطعي يا نهايي نزديك مي اين است كه وقتي مبارزه به پيروزي خشونت بيحايز اهميت در مبارزات مردمي  ٔهنكت          
بلكه بدانند كه آنها فقط نيروهايي   بايست براي جذب همكاري نيروهاي امنيتي سعي كنند آنها را به چشم مخالفان ننگرند، مردم مي

و تحت نظارت كامل نهادهاي مردمي فعاليت  توانند در خدمت حكومت مردمي اند و اكنون مي در خدمت حكومت ديكتاتوري بوده
  .اند، امري جداگانه است البته مجازات افرادي كه در كشتار، شكنجه و غارتگري مردم سهيم بوده. كنند

بايست بر عملكرد آنها نظارت  قدرت هر حكومت هستند كه مردم مي هاي گاه تكيهبه هر صورت نيروهاي امنيتي يكي از           
بايست  ، مردم ميخشونت بيمبارزات  ٔهد و همچنين در هنگامنحاكمان تبديل نشو ٔهطلبان اي براي تحقق اهداف منفعت وسيله كنند تا به

  .براي همراه كردن اين نيروها با خويش سعي كنند
  

  ارتش

بر خالف نيروهاي . ستا هاي مستبد حكومت» خال تك«ل فشار بر مردم در جهت حفظ قدرت ااستفاده از ارتش براي اعم          
 تكامل از آنها جدا هستند و حتي از امكانابه طور كنند، نيروهاي ارتش  امنيتي كه در درون جامعه و با مردم عادي زندگي مي

هاي مستبد، اين جداسازي در جهت عدم ايجاد روابط  در حكومت. مندند رفاهي از قبيل خانه، مدرسه و بيمارستان جداگانه نيز بهره
مردان به استفاده از ارتش براي  هاي مردمي چنانچه دولت در حالي كه در حكومت. ميان نيروهاي ارتش و مردم عادي است اجتماعي

  .كمي براي اعمال خشونت در برابر مردم دارند ٔههاي مردمي تمايل داشته باشند، اين نيروها انگيز سركوب مخالفت
و سال بعد از آن در چين، دولت با آگاهي از اين مطلب، براي . م 1988برمه در سال  ربه عنوان مثال در اعتصابات مردمي د          

در برخي كشورها حتي . كرد سركوب مبارزان مردمي در نواحي مختلف از نيروهاي امنيتي نواحي ديگر يا حتي بيگانه استفاده مي
را كه اين نيروها از نيروهاي شوند، چ هاي ديگر براي سركوب و ارعاب استفاده مي نيروهاي مخفي و غيرمشخص متشكل از مليت

  .بردارتر و قابل اعتمادترند و به علت عدم وابستگي به جامعه، براي انجام هر كاري آماده هستند محلي و ملي فرمان
برداري نيروهاي نظامي  بايست به تخريب وفاداري و فرمان در مبارزات مردمي، رهبران مبارزه پيش از شروع اعتراضات مي          

خويش  ٔهاكمان مستبد بپردازند و قبل از آنكه حاكميت از اين نيروها براي سركوب استفاده كند، مردم آنها را از اهداف مبارزاز ح
خويش به صحنه بكشند، البته اين هدف در يك مقطع زماني كوتاه  ٔهآگاه كرده و با تأثيرگذاري و ترغيب، آنها را به نفغ مبارز

سربازان نظامي اطمينان دهد كه آنها در حكومت بايست به ارتش و  ، جنبش مبارزات مردمي ميدر اين راستا. شود حاصل نمي
حكومت جديد مورد » قدرت  گاه تكيه « نبود و وجود آنها به عنوا خواهند دموكراتيك آينده از حقوق شهروندي يكسان برخوردار

  .نياز است
هاي رهبرانشان بستگي دارد،  امي به ميزان زيادي به منش، رفتار و تواناييالعمل نيروهاي ارتش در قبال فرامين نظ عكس          

دانند از اين خصوصيت  كار مي ها و از نظر سياسي محافظه پرست، وفادار به آرمان افسران نظامي اكثراً خود را به عنوان نيروهاي ميهن
  از برخي فرامين در جهت حمايت از يك گروه سياسي  شود كه آنها كوركورانه شود و باعث مي در برخي موارد سوء استفاده مي

______________________________  
پردازد و با بررسي  هاي ايراني مي مرادي در كتاب استبداد در ايران، به بررسي پيدايش نيروهاي مزدور و نقش آنها در حمايت و بقاي حكومت حسن قاضي. 30

اند  ها توسط همين مزدورها كه با دريافت امتيازهاي خاص وظيفه حمايت از حكومت را داشته اكثر حكومتدهد كه  سير تاريخي مزدورپروري، نشان مي
  .م –اند  سرنگون شده
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  .خاص اطاعت كنند
پرستانه، به تشكيل  در برخي كشورها، حاكمان به دليل قابل اعتماد نبودن نيروهاي ارتش به دليل برخي گرايشات ميهن          
  .كنند متفاوت اقدام مي ٔههاي القاء شد موازي ارتش با عقايد و آرماننيروهاي 
هاي او ابراز مخالفت كردند ولي با اين  هاي مكرر نسبت به سياست در زمان هيتلر، فرماندهان نظامي تحت نظر او در گزارش          

  31.هاي پيشوا عمل كردند حال همواره در راستاي سياست
هاي دموكراسي در درون ارتش و آميختن آن با فرهنگ نظامي، راهكاري اساسي و كليدي در  ارزش دروني كردن          

القاي اين ادراك به رهبران ارتش است   عامل ديگر،. هاي مدني است محدودكردن قدرت تخريبي ارتش در راستاي مدنيت و ارزش
هر دو مورد به زمان و دقت بسيار در . باشند تيكاكه آنها در چهارچوب نظارت مردمي يكي از عوامل بقاي حكومت دموكر

  .ها و باور كردن آنها نياز دارد اين ايده ٔهگسترش فرهنگ و ترغيب كردن به تفكر در بار
صربستان تلفات بسيار كمي داشت اين بود كه وقتي مردم در درون مجلس به  خشونت بييكي از داليلي كه جنبش مردمي           

يكي از داليل عدم دخالت، . اعتراض تجمع كردند، نيروهاي ارتش، سياست عدم دخالت در امور سياسي را اتخاذ كردند ٔهنشان
بود و نيروهاي ارتش تمايل بسياري به همكاري و مشاركت در ) كه سازماندهي خوبي داشت(پيروزي بسيار نزديك جنبش مردمي 

اين امر بيانگر آن است كه جنبش مردم صربستان، فرهنگ . اشتندحكومت دموكراتيك جانشين ديكتاتور ميلوسوويچ د
خواهي را بدان حد قوي و نيرومند در جامعه گسترش داده بود كه حتي نيروهاي ارتش نيز آرزوي بر سر كار آمدن  دموكراسي

  .حكومتي مردمي را داشتند
  

  متخصصان و مجريان خدمات مختلف

شوند، از رفتار و كردارشان  شوند، تمسخر مي اغلب نكوهش مي...) كارمندان، معلمان و (ين طبقه در جوامع استبدادي، افراد ا          
مان دحاكمان با افراد اين طبقه كه اكثراً در استخدام دولت هستند، مانند مر 32.دشون ز احترام شايسته برخوردار نميو ا ،شود انتقاد مي

  .كنند سرزميني استعماري رفتار مي
ترين سهمي در مشارك سياسي  شوند و كم نام و نشان كه در جامعه به كارهاي سطح پايين گرفته مي هزاران نفر از افراد بي          

  ابراز وجود كنند، فضاي محدود و تحت كنترل پيرامونشان  نتوانند در آ تنها فضاي آزادي كه مي 33خود ندارند، ٔهو اجتماعي جامع
هايي  پرداختند، به خدمات و فعاليت ها مي و سياستمداران مانند استعمارگران كه به اشغال سرزمين با اين حال تمامي حاكمان. است

دهند ـ حكومتشان  دهند و بدون همكاري آنها ـ افرادي كه كارهاي به ظاهر ساده را انجام مي محتاج هستند كه اين افراد انجام مي
  .دوامي ندارد

  جامعه را براي ٔهايي كه اداره كنند، تمامي فعاليت ترجمه مي براي اجراي كارها را  اينها در حقيقت مترجماني هستند كه ايده          
______________________________  

يت به قدرت رسيد و حكومت او حزب اكثر ٔهيتلر و كشور آلمان اينست كه او با انتخابات مردمي و قانوني به عنوان نماينده ٔكليدي در باره ٔنكته. 31
  .ن -دانستند چرا كه آنها او را نماينده مردم مي. كرد كه اين خود عاملي در جهت عدم مخالفت نيروهاي وفادار ارتش با او بود قانوني جلوه مي

گرايي و جلب نظر مردم  از جمله عوام آنها در ظاهر به داليل مختلف. اين نكوهش و تمسخر بيشتر در باور سياستمداران چنين جوامعي جاي دارد.  32
  . م –دانند كه نقشي در تحوالت سياسي اجتماعي داشته باشند  كنند ولي در عمل آنها را كمتر از آن مي از اين طبق قدرداني و حمايت مي

  .م –هاي سياسي مشاركت كنند  ر فعاليتتوانند د در حكومت مستبد و توتاليتاريسم، اين طبقات فقط در قالب احزاب و شوراهاي وابسته به حاكميت مي
  .م –هاي سياسي مشاركت كنند  توانند در فعاليت در حكومت مستبد و توتاليتاريسم، اين طبقات فقط در قالب احزاب و شوراهاي وابسته به حاكميت مي. 33
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هاي ارتباطي،  امور شهرها، سرويس ٔهادارگيرد؛ خدمات عمومي حمل و نقل،  سازد، توسط اين افراد انجام مي مردان ممكن مي دولت
تواند به حاكميت خويش ادامه  هيچ حكومتي بدون اين خدمات نمي... هاي كشاورزي و دامداري و  ها، فعاليت توليد كارخانه طخطو
  .دهد

سعي  خشونت بي ٔههاي مخالفي كه براي اصالح يا عوض كردن حكومتي مستبد با نوع دموكراتيك آن به شيو تمامي گروه          
بايست به اهميت نقش اين طبقه توجه كنند و اين نكته را در نظر داشته باشند كه به علت وضع معيشتي و وابستگي  دارند، مي

توانند در مراحل ابتدايي مبارزه  اند، فقط تعداد كمي از آنها مي ها به حاكميت و كساني كه آنها را استخدام كرده اقتصادي اين گروه
با اين حال اين . وجود داشته باشد قدرت حاكم هاي گاه تكيههاي روشني از در هم شكستن ساير  نند مگر آنكه نشانهشركت ك

هاي  ها نشان دهند ولي در عمل به صورت محدودتر نسبت به آرمان توانند حمايت خود را از جنبش ها هر چند به ظاهر نمي گروه
آزادتري براي همگامي وجود داشته باشد به گروه مبارزان ملحق  ٔهآنگاه كه زمينكنند و  مبارزه احساس همراهي و مشاركت مي

  .شوند مي
  
  ها رسانه

بايست براي برقراري ارتباط با  مردمي ـ براي استقرار دموكراسي ـ در صدد رسيدن به پيروزي است، مي ٔهاگر مبارز          
ز اين مطلب آگاهي دارند و به همين دليل سعي در محدود كردن هاي مستبد به خوبي ا حكومت. مخاطبان خويش راهي بيابد

براي  ، و نيزكنند از تكنولوژي نوين براي آگاهي رساندن به مردم استفاده كنند در برابر كساني كه سعي ميابزارهاي رابطه دارند و 
ال دولت برمه براي متخلفاني كه بدون مجوز از به عنوان مث. كنند وضع مي واري 34عدم ارتباط آزاد ميان مردم، قوانين نظامي و دراكو

در برخي كشورها، . اي مانند حبس و زندان وضع كرده است كنند، قوانين بسيار سختگيرانه اين گونه وسايل استفاده مي
و  يتلويزيون هاي برنامه مردان به سانسور و ايجاد اختالل در اي وجود دارد و دولت اي استفاده از تلفن ماهوارهرهايي ب محدوديت

  .كنندآگاه كنند كه سعي دارند افكار عمومي را  اي اقدام مي مرزي راديوهاي برون
در اين راستا، . تواند به سادگي توسط رژيم سركوبگر به كار برده شود سانسور و كنترل انتشارات و وسايل ارتباط جمعي مي          

اين مسئله . ها و نهادهاي خاصي وجود دارند ها پيش از انتشار و توزيع، سازمان ها، مجالت و روزنامه براي نظارت بر محتويات كتاب
، باشدمردان ن ا بنويسند كه مطلوب دولتدانند چنانچه مطلبي ر عاملي است براي خودسانسوري نويسندگان و صاحبان قلم، چون مي

. بايست به جان بخرند ميرا بس و زندان احتمالي و ح ،شود بر آنها تحميل مي ـ بهاي گزافي را از نظر مالي ـ با توقيف كتاب
هاي راديو و تلويزيون هم براي كسب مجوز، ضوابط خاص خودشان را دارند كه چنانچه از قواعد  ها، ايستگاه ها، ساير رسانه روزنامه

ها نيز تهديد و ضرب وشتم اندركاران آن شوند و خود مجريان و دست هاي آنها توقيف و مصادره مي مقرر شده سرپيچي كنند، دستگاه
مرزي بسيار متداول  هاي برون ها كه بيشتر در داخل مرزها وجود دارد، امروزه استفاده از رسانه براي مقابله با اين محدوديت. شوند مي

  .شود هاي مخالف دولت برمه كه از نروژ پخش مي است؛ مانند راديوي گروه
در سال . به كار گرفته است گروهيهاي  را با استفاده از رسانهجالبي از مبارزه  ٔهخواه صربستان نمون جنبش دموكراسي          
 .تُن اعالميه را با كشتي از خارج كشور وارد و بين مردم توزيع كردند 60پيش از انتخابات اين كشور، مخالفان حدود . م2000

 

  
______________________________  
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  هاي تجاري بنگاه

. كنند هاي تجاري نقش بسيار مهمي در اقتصاد ايفا مي ها هم، بنگاه حتي در مستبدترين و اقتدارگراترين نوع حكومت          
در برخي موارد . كنند مي هاي تجاري فراهم توان است، بنگاهآنها نا ٔهخدمات و كاالهاي مورد احتياج مردم را كه خود دولت از تهي

ند تا از بروز اعتراضاتي جلوگيري ده ميفعاليت  ٔاجازه يابكاالهاي كم تأمينمردان به صورت ضمني، به بازارهاي سياه براي  دولت
  .گيرد شكل سياسي به خود مي گاه گاهكنند كه 
المللي از نظر آشنايي با فرهنگ و سيستم سياسي كشورهاي ديگر  هاي بين ها و شركت سازمانارتباط نهادهاي مردمي با           

هاي مستبد وارد  دهند كه با حكومت المللي بيشتر ترجيح مي هاي بين بسيار سودمند و مؤثر است، ولي واقعيت اين است كه شركت
المللي براي حفظ منافع خويش در  هاي بزرگ بين از شركتمتأسفانه بسياري (هاي مردمي و دموكراتيك  معامله شوند تا حكومت

هاي مستبد به علت عدم پاسخگويي  چرا كه در حكومت) كنند هاي غير مردمي حمايت مي كشورهاي جهان سوم از حكومت
يش منعقد كنند يا اي به نفع خو توانند با تطميع حاكمان، قراردادهاي يك جانبه المللي به راحتي مي هاي بين حاكمان به مردم، شركت

حاكمان ديكتاتور منابع انساني، مالي و حمايتي خويش را . حذف كنند) حتي اگر از داخل همان كشور باشند(رقيبان خويش را 
المللي با اعمال نفوذ خويش به نوعي از حق حاكميت اين  ها در مجامع بين كنند و در عوض شركت ها فراهم مي براي اين شركت

 ياول فقط منافع خود را در نظر دارند و هيچ اهميت ٔهالمللي در وهل هاي بين ها و آژانس به هر حال شركت. كنند ها حمايت مي رژيم
بايست به آن توجه كنند  مهمي است كه رهبران مبارزات مردمي مي ٔهها قايل نيستند؛ اين نكت براي مستبد يا دموكرات بودن حكومت

البته اين مسئله از آنجا كه با . ا مطمئن كنند كه منافع آنها در آينده در خطر نخواهد بودها ر اين شركت ،هاي خويش و با رايزني
اي نداشته  ها به هيچ وجه به تغيير رژيم عالقه ها در ارتباط است، بسيار پيچيده است و شايد اين شركت آور اين شركت سود سرسام

المللي، كشور خويش را به  بين ٔهبه عنوان مثال در عرص .يجاد كنندباشند و از اين منظر براي مبارزات مردمي مشكالت بسيار ا
  .حمايت از حكومت مستبد طرف قراردادشان ترغيب كنند

هاي تجاري ـ اقتصادي داخلي و خارجي را به نفغ خويش وارد  بتوانند بنگاه خشونت بيولي چنانچه رهبران مبارزات مردمي           
توانند منابع  ي كه دارند ميا المللي اي و بين د مبارزه خواهد شد، چرا كه آنها با روابط محلي، منطقهعمل كنند، كمك بسياري به رون

  .هاي مبارز قرار دهند اي مهم و كارآمدي را در اختيار گروه مشاوره و اطالعاتي ،مالي
  

  جوانان جلوگيري كنند

و اگر جلوگيري كنند، جوانان به سياست هاي خودكامه اين است كه از گرايش  هاي اصلي حكومت يكي از دلواپسي          
ها به علت ترس  از آنجا كه اين حكومت. گرايش سياسي هم وجود دارد اين گرايش تحت كنترل و حمايت و به نفع حاكميت باشد

هاي سياسي مخالف از تجديد  كنند، گروه هاي سياسي جلوگيري مي ه فعاليتاز موقعيت خويش از آگاه شدن جوانان و گرايش آنها ب
به   ي جلوگيري از فعاليت سياسي جوانان،ارها ب اين حكومت. مانند فس باز ميقراوالن تازه ن پيشكمك قوا و تقويت خود با 

هاي تحصيلي، ايجاد ممنوعيت  موقعيت زنند، مانند محروم كردن فعاالن سياسي جوان از دستيابي به هاي خاصي دست مي محدوديت
در اين گونه كشورها قوانين سختي براي جلوگيري . ها در مقاطع خاص براي تجمعات دانشجويي در داخل دانشگاه يا بستن دانشگاه

 هاي زندان  شود و در صورت نقض اين قوانين براي مجرمان، مجازات هاي سياسي وضع مي هاي آزاد يا گردهمايي از سخنراني
  .شود هاي مشابه وضع مي مدت يا مجازات طوالني
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اند دليل پيشگامي جوانان را در راه مبارزه، در اين جمله خالصه كنند كه جوانان چيزي براي از دست  بسياري سعي كرده          
هاي  د يا مسئوليتبه طور كلي اين مطلب درست است كه جوانان وابستگي كمتري به حرفه و مقام خويش دارن. دادن ندارند

هاي جواني خويش ميل بسيار دارند يا از خطر كردن كمتر  نمايش گذاشتن تواناييبه خانوادگي كمتري دارند و همچنين براي 
ترين  بخش كند، چرا كه جوانان لذت ست كه جوانان را به مبارزه ترغيب مي هراسند؛ ولي تمامي اينها فقط بخشي از آن چيزي مي

كنند  خويش را فنا كنند، ولي آنها به چيزهايي فكر نمي ٔهاندازند و ممكن است زندگي و آيند را به مخاطره ميدوران عمر خويش 
انديشند، اين همان  هاي آينده مي آزادي و تأمين خوشبختي براي نسل ٔهكه ممكن است از دست بدهند، بلكه به زندگي در ساي

هاي مستبد را بيهوده  جوانان بندگي خويش در چنگال حكومت. دهد بارزه مياي صد چندان براي م ست كه به آنها انگيزه چيزي
آنها شور . كنند كه پذيرفتن اين حكومت نوعي جبرست و تغيير آن غير ممكن كنند و حتي آن را به اين دليل قبول نمي توجيه نمي

يل به شناخت راستي از دروغ و حقيقت از فريب، م. هاي تجربه و گذران عمر به تحليل نرفته است اي دارند كه هنوز در پنجه جواني
  .انگيزاند ست كه آنها را بر مي بندي كردن و توجيه كردن آن، همان ضمير روشني خواهانه و نه درجه  به شكل آرمان

چرا كه ست كه جوانان، طي مبارزه براي برقراري حكومت دموكراتيك بايد بدان توجه كنند، ا  احتياط، آن چيزي ٔهكلم          
  .شوند دموكرات محسوب مي ٔهآنها به عنوان پيشگامان خطر و پرچمداران برقراري جامع

روي كنند و در صورتي كه  در مسير مبارزه زيادهكه جوانان ، ممكن است يافته سازمان بدون توجه به چهارچوبي مدون و          
هاي خودكامه و ضد انساني  را انجام دهند كه وابستگان به رژيم دچار هيجان بي منطق شوند، دست به خشونت زنند و همان اعمالي

  .دهند انجام مي
تر، تا با  كنند اصلي حياتي است و براي جوانان حياتي كه در مبارزات شركت مي كساني براي تمامريزي شده  حركت برنامه          
  .ها جلوگيري كنند و رهبري قوي از منحرف شدن برنامه هدايتآموزش، 

  

  كارگران

هاي  اتحاديه. ط جهان مشكل كرده استاسازي، زندگي را براي كارگران در تمام نق بدون شك، فشارها براي جهاني          
افته، صاحبان صنايع سعي دارند تجهيزات خويش را به كشورهايي ي هاند چرا كه در كشورهاي توسع شده  كارگري به شدت ضعيف

كه به  نمردان بيشتر از آ دولت) جهان سوم(در كشورهاي در حال توسعه . ترست نيروي انساني آنها ارزان ٔهانتقال دهند كه هزين
اي كارگران، ايمني آنها و دستمزدهاي عادالنه عالقمند باشند، عالقمند به سود بيشتر و حفظ منافع رحفظ شرايط كاري مناسب ب

دهند تا در برابر  هايي هستند تكه به كارگران اين قدرت را مي گامدموكراسي، حكومت قانون و آزادي اجتماعات . خويشند
  .مردان از حقوق خويش دفاع كنند دولت

ولي زماني كه سازماندهي انجام شد، اتحاد  ،سازماندهي كارگران بسيار مشكل است در ابتدا ،شهروندي ٔهمبارز براي شروع          
هاي خويش را براي پيروزي، از اعتصاب  ياد آوريد كه جنبش دموكراسي لهستان گامفقط به . يابد ميان آنها به سرعت گسترش مي

  .اي در گيدانسك آغاز كرد كشتي سازي ٔهكارگران برق كارخان
است، صنعت حمل و نقل و صنايع  خشونت بيريزان مبارزات مردمي  هاي بسيار مهم كه مورد توجه برنامه يكي از بخش          

هاي اقتصادي و سياسي آن را به  تواند هزينه هر گونه اختاللي در انتقال كاالها، مسافران و خدمات گوناگون مي .مرتبط با آن است
اي در بازار  محصوالت گوناگون و مواد غذايي كمبودريزان استراتژيك به پيامدهاي  همزمان با اين مسئله برنامه. رژيم تحميل كند

  .زيادي را به دولت وارد كندتواند فشار بسيار   انديشند كه مي مي
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  نهادهاي مذهبي

هاي مستبد و به نفع طرفداران اصالحات نقش بسيار  به صورت تاريخي، نهادهاي مذهبي در نبرد سياسي بر ضد حكومت          
بسيار  ٔهمذهبي شبكهاي  اغلب سازمان. اند هاي مستبد دفاع كرده اند، البته در مواردي هم به عكس از حكومت مهمي بازي كرده

كنند و از آنجا كه  هاي مختلف جامعه از نخبگان و اشراف تا طبقات سطح پايين ايجاد مي معنوي و اقتصادي در ميان اليه ٔهگسترد
بسيار خوبي در ميان مردم عامي و پيروانشان  ٔهرهبران مذهبي معموالً عالوه بر علوم مذهبي به علوم اجتماعي نيز تسلط دارند، وجه

هاي مبارز سياسي، معنويت  توانند براي گروه آنها مي. هاي ديني و مذهبي بر آنها تأثير بگذارند توانند فراتر از آموزه ارند و ميد
هاي  مخالف، با استفاده از نفود خويش حامي منافع رژيم ٔهمبارزاتي ايجاد كنند يا حتي خود سخنگو و مبلغ آنها باشند يا در جبه

 عاي هماهنگ كنند كه رهبران مذهبي را به نف رهبران مبارزه، بايستي حركت خويش را به گونه تهر صور به. سركوبگر شوند
  .ندتأثير زيانبار آنها را خنثي كن ،كنند د يا در صورتي كه آنها از حكومت دفاع مينوارد مبارزه كن  جنبش،
  
  .)او.جي.نهاد يا ان مردم(هاي مستقل مردمي  سازمان

اي براي جنبش دموكراسي محسوب  بالقوه ٔهكند، سرماي ازمان و نهادي كه خارج از كنترل مستقيم دولت عمل ميهر س          
اقتصادي مبارزه جلب هاي مالي را براي تأمين نيازهاي  هاي خويش، مساعدت توانند با رايزني المللي مي اوهاي بين.جي.ان. شود مي

د، دانش و تخصص مورد نياز را با جلب همكاري ساير كشورها به كار گيرند و بينش و المللي در ارتباط باشن كنند، با مجامع بين
هايي كه  فعاليت ٔهاوهاي داخل كشور از نظر سرمايه و دامن.جي.البته ان. هاي مبارزاتي را به مردم انتقال دهند ساير جنبش ٔهتجرب
مرزي نيز، با تمام تالشي كه براي  اوهاي برون.جي.، هر چند انتوانند انجام دهند، محدودند زيرا تحت كنترل دولت قرار دارند مي

  .كنند دهند، عوامل دولتي در درون آنها نفوذ مي حفظ استقالل و تحت نظارت مستقيم دولت نبودن انجام مي
كنند، اين است  خدمات و امكانات براي مردم اقدام مي رشته  اوهايي كه به فراهم كردن يك.جي.هاي برخي ان يكي از ويژگي

هاي  فعاليت. توانند مديريت برخي از امور را به عهده بگيرند و خود مي ،دهند مردم همواره به دولت وابسته نيستند كه نشان مي
تند كه به خدمات ها هس ي دولت به زيركي مبين اين نكته است كه اين حكومت كردن قدرت قاهرهاوها ضمن محدود .جي.ان

  .مردمي و همكاري آنها وابسته هستند و نه مردم به حكومت
كمي . هاي مستبد در برمه اتفاق افتاده است اوها در قطع وابستگي مردم به حكومت.جي.اي چشمگير از تأثيرگذاري ان نمونه          

بنابر شواهد و . ان شاهد سيلي ويرانگر بود، بخش غربي كشور در ايالت آراك1962پس از به قدرت رسيدن ژنرال نوين در 
ها در ساير نقاط كشور و همچنين در هند براي  هاي راديويي با مراكز مذهبي كاتوليك از طريق پيامكاتوليك  ، يك مبلغها گزارش

اني طي اين درخواست با واكنش سريع و مؤثر مواجه شد و سيل غذا، تجهيزات پزشكي و درم. درخواست كمك، تماس حاصل كرد
هايي را براي بررسي كارشناسانه به منطقه اعزام كرد، مشخص شد كه هيچ  زماني كه رژيم، گروه. چند روز به كشور سرازير شد

ژنرال نوين از اين اقدام بسيار . چرا كه مردم با مديريت خودشان بحران را از سر گذرانده بودند. هاي دولتي نيست نيازي به كمك
در نهايت ژنرال نوين كشيشان مسيحي را از برمه . ها را حل و فصل كنند توانند بحران علوم شد مردم خود ميخشمگين شد، چرا كه م

  .اخراج كرد
بايست در چهارچوب  ها مي مشي اين اهداف و خطنامه و اهداف مستقل خوشان هستند، ولي  اوها اگر چه داراي اساس.جي.ان          

  .رارگيرد و با آن همگرا شودخواهانه ق- اهداف جنبش دموكراسي
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اي، احزاب سياسي، تجارت خارجي  ساير كشورها و  هاي حرفه توان شامل سازمان ساير منابع حمايت قدرت را مي          
هاي كوچك جامعه كه در راستاي  عالوه بر اين از نقش گروه. المللي ـ دانست هاي بين ها ـ به تنهايي يا در قالب سازمان حكومت

هاي  شناس، گروه هاي زبان خواني، گروه هاي كتاب هاي ورزشي، گروه شوند نيز نبايد غافل شد، مانند كلوپ هداف خاصي تشكيل ميا
  ...محيط زيست و  عمداف

به همين دليل  .آورند هاي جامعه را به وجود مي گيري فعاليت گيرند و بستر شكل قدرت را در بر مي هاي سرچشمهها،  سازمان          
  .قدرت و جلب همكاري مؤثر مردم باشد هاي سرچشمهشناخت  ٔهبايست بر پاي مي خشونت بياستراتژي مبارزات 

  
  

  حاكميت

  
  
  
  

  ساير عوامل
 

  
  
  

  

كاركنان 
خدمات 
  مختلف

  

  كارگران

  

نهادهاي 
  مدني

  

نيروهاي 
  انتظامي

  

  ها رسانه

  

  جوانان

  يمتوكقدرت حهاي  گاه تكيه
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  برداري فرمان

  

  آيد انسان آزاد به دنيا مي
  ولي در طي عمر،
  .هاست همه جا در پشت ميله
  ژان ژاك روسو

  
كنند؟ چرا مردم حتي زماني كه  آورند و چگونه آن را حفظ مي سياسي را بر شهروندان به دست مي ٔهحاكمان چگونه سلط          

  نهند؟ ش گردن ميهاي انمكنند و به فر عملكرد حكومت براي آنها قابل پذيرش نيست، به صورت گسترده از آن حمايت مي
  .اي بررسي كنيم پذيري مردم را به طور ريشه ن فرمانها علت بنيادي سعي بر اين است تا با يافتن جواب اين سؤال          
پذيري مردم سه عنصري هستند كه  آن و فرمان هاي گاه تكيهقدرت حاكميت و  هاي سرچشمهمدل تكثرگراي قدرت،           
ردم، بسيار برداري م اي دليل فرمان شناخت ريشه. مردم ضروري است خشونت بيها براي فهم تئوريك و عملي مبارزات نشناخت آ

نهند و حتي در برخي موارد براي اهدافي كه خويش بدان ايمان ندارند يا  ها گردن مي مهم است، اينكه چرا مردم به برخي حكومت
  .كنند حتي مخالف آنند، جان خويش را فدا مي

پذيري بستري  فرمان. كنندتوانند حكومت  پذيري مردم نمي حاكمان بدون فرمان. برداري قلب قدرت سياسي است فرمان          
هاي مستبد و برقراري دموكراسي، رهبران  اگر براي سرنگوني حكومت. گيرد آن شكل مي ٔهبر پاي خشونت بياست كه مبارزات 

بايست بررسي  حاكميت باز دارند، ابتدا مي هاي انمهمكاري و پذيرش فر ٔهكنند تا با برانگيختن مردم آنها را از ادام مبارزه سعي مي
  .برداري مردم چيست كنند كه علت اصلي فرمان

  .اند برداري شرح داده شده در ادامه بعضي از داليل فرمان          
  
  عادت

كه از آنهايي كه  ايم كردهما عادت . برداري است ت به فرمانكنند تنها عاد دليلي كه بسياري از مردم از حاكمان اطاعت مي          
پذيري از صاحبان  براي بسياري از ما، فرمان. ايم پذيري خو گرفته برداري كنيم و از كودكي به اين فرمان صاحب قدرتند فرمان

شود و بعد از آن با معلمان مدرسه،  قدرت، از والدين، خواهر و برادر بزرگتر، پدربزرگ و مادربزرگ و ساير بستگان آغاز مي
  .كند ظامي و حتي نمادهاي قدرت ادامه پيدا مينيروهاي انت
سرباز . برداري است هاي آموزش ارتش در ابتداي شروع به كار سربازان، آموزش نوع جديدي از فرمان يكي از داليل دوره          

هاي طوالني  تمرين. ندفرماندهان خويش پيروي ك هاي فرمانوچرا و پرسيدن سؤالي، از  گيرد كه چگونه بدون چون وارد ياد مي تازه
هاي مدرن جنگ ندارد، بلكه فقط در جهت گسترش  مداوم آميخته با تشر و ارعاب هيچ سنخيتي با شيوه هاي و آموزه 35صف جمع

هاي  زندگي سربازي و نظامي همانند استفاده از اسلحه، مبتني بر عادت و آموزش ٔهعالوه بر آن شيو. پذيري و اطاعت است فرمان
  .و به هيچ وجه نيازمند مشورت و تفكر نيست پيوسته است

_____________________________  
35  .Close Order Drill م –هاي نظامي روزانه  مشق صف يا تمرين.  
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 اند و حتي دانند كه چه ميزان مواد مخدر مصرف كرده آنها نمي. معتادانِ مواد مخدر بهترين مثال براي مفهوم عادت هستند          
ها، از جمله عادت  براي ترك عادت. اند زماني كه قيمت آن به شكل وحشتناكي افزايش پيدا كرده است، باز هم آن را كنار نگذاشته

يم و با خودمان دليل ترك اين عادت را تكرار م و آن تصميم را مرتب به ياد آوربايست تصميمي سنجيده بگيري برداري مي به فرمان
برداري از شكل معقوالنه و  زندگي اجتماعي است، ولي آنجايي كه فرمان تبرداري از قوانين يكي از ملزوما در حقيقت فرمان. كنيم

شوند  شود، براي جامعه خطرناك است؛ چرا كه مردمي كه دچار اين عادت مي گيرد و به عادت تبديل مي آن فاصله مي ٔهآگاهان
. كنند كنند و فقط مانند سربازان ارتش آنها را پياده مي ه و تحليل نميزينيز تج كه به زيان خودشان است، و قوانيني را ها فرمانديگر 

كنند، اين است  هاي مختلف، از نيروهاي نظامي براي تصدي امور استفاده مي ها، در رده شايد يكي از داليلي كه بسياري از حكومت
  .شود تراض و نقدي انجام ميها بدون هيچ اع ترين رده از باالترين مقامات تا پايين ها فرمانكه 
  

  ترس از مجازات

كنيم،  زماني كه ما قوانين را نقض مي. كنند ترس از مجازات و تنبيه است دليل ديگري كه مردم از حكومت اطاعت مي          
ها يا زندان را  دارايي ٔهممكن است قانون، مجازات اعدام، ضبط اموال و مصادر. كند قانون، قدرت خويش را براي مجازات ما اعمال مي

در جوامع پيشرفته و . شكن و بازداري ديگران از ارتكاب اعمال مشابه است اعمال مجازات، براي تنبيه شخص قانون. در نظر بگيرد
كه در ساالر، تنبيه و مجازات بيشتر براي حمايت از اجراي قوانين اجتماعي و مدني است تا نظم جامعه حفظ شود، در صورتي  مردم

ها ـ براي بقاي حاكميت خويش ـ احتياج دارند و هدف حفظ  هاي مستبد، حاكمان به احساس ترس مردم از مجازات كومتح
  .حاكميت است نه حفظ نظم عمومي

  
  منافع شخصي

دانند،  هاي آن را در جهت مصالح خويش نمي اي ندارند و سياست كنند كه به حكومت فعلي عالقه بسياري از مردم ابراز مي          
نفع شخصي افراد و امتيازاتي كه آنها در قبال  ٔهبررسي در بار. كنند ولي همين افراد در عمل به طور فعال از حكومت حمايت مي

به عنوان مثال امتيازات . كند كنند، اين تناقض را به شكل مناسبي روشن مي برداري خويش از حاكميت دريافت مي حمايت و فرمان
برداري از قوانين غير مردمي و حتي جنايتكارانه در بسياري از كشورهاي غير  كه به نيروهاي نظامي براي فرماناي  و امكانات ويژه
ترفيع، اعطاي نشان و درجه، پرستيژ و امكانات خاص رفاهي . هاي حاكميت است شود، دليل حمايت آنها از سياست مردمي داده مي

افراد براي تأمين معاش مجبور  ٔهكه تحت نظارت حكومت است و هم متمركزصادي در سيستم اقت. و مالي از اين امتيازات هستند
هاي توليدي و اقتصادي ندارند، اشخاص  هاي غيردولتي نقش فعال و مؤثري در زمينه ند و بخشهستند در خدمات دولتي استخدام شو

ي از افراد ا  ها عده در اين حكومت. ري ندارندديگ ٔهاول مجبورند شغل خويش را حفظ كنند، چرا كه براي امرار معاش گزين ٔهدر درج
توان هر كسي را كه از حكومت به  البته نمي. شوند گيري نايل مي داري از حكومت به امكانات و مزاياي بسيار چشم به خاطر جانب

داليلي را داشته باشد،  داليل خويش آن فرد كند محكوم كرد، چرا كه ممكن است برداري مي طلبانه فرمان خاطر داليل غير منفعت
ولي چالش اصلي براي مبارزات ... و  ،»در زمان حال بهترين گزينه همين حاكميت است«يا  ،»ديگري وجود ندارد ٔهچار«مانند 
  .برداري اشخاص توجه شود كه در بسياري از مواقع بر اساس نفع شخصي است مردمي اين است كه به علل فرمان خشونت بي
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  تعهد اخالقي

شود ريشه در اين اعتقاد  برداري منجر مي اين تعهد كه به فرمان. برداري در تمامي جوامع وجود دارد تعهد اخالقي براي فرمان          
كنند،  اين مسئله بحث برانگيز است چرا كه بسياري از قوانين از شهروندان حمايت مي. ترين چيزست خير همگاني مهم دارد كه

كنند، برخي ديگر ضامن منافع  هايي مانند دزدي، قتل و تجاوز محافظت مي كاري بسياري از آنها مردم را در برابر جنايات و بزه
ولي بسياري از آنها هم ... االها و خدمات، فرستادن مردان جوان به سربازي، گرفتن ماليات و بندي ك عمومي جامعه هستند مانند جيره

  .ممكن است بر خالف مصالح عمومي باشند
برداري از حكومت مستبد فعلي است، چرا كه  بسياري از ما بر اين باوريم كه براي حفظ منافع عمومي بهترين كار فرمان          
ولي . بي شك ژوزف استالين يك جنايتكار بود. ديگري وجود ندارد تا زندگي ما را بهبود بخشد و شرايط را مساعد كند ٔههيچ گزين

با اينكه اكنون مشخص . كردند چرا كه باور داشتند خير كشور و صالح عمومي در اطاعت از اوست ها نفر از او پيروي مي ميليون
انسان بوده است، هنوز برخي از مردم روسيه از زمان او به عنوان روزهاي خوب گذشته ياد ميليون  20شده كه او عامل كشتار حدود 

  .كنند مي
  

  عوامل فوق انساني

ا فرمانروايي را به عنوان صاحب يزماني كه حاكم . دهند و خدايي ميفوق بشري  ٔهدر برخي جوامع حاكمان به خويش وجه          
چه كسي جرأت سرپيچي از آدولف هيتلر را . شود كنند، سرپيچي از او بسيار مشكل مي رفي ميدين مع ٔهبالمنازع قدرت يا نمايند

كرد؟ اين ترفند حاكمان براي دادن  اي نجات كشور و قوم خويش معرفي ميرخدا ب ٔهداشت كه در اوج قدرتش خود را نمايند
 ٔهخدا، ساي-هادشاپاند كه خود را  كماني مجبور بودهاز حاها مردم به اطاعت  براي قرن. اي الهي به خويش تاريخي قديمي دارد وجهه

ها، روشگري اذهان عمومي است كه هيچ حاكم يا فردي  تنها راه فايق آمدن بر اين خدعه. اند كرده خدا يا جانشين او معرفي مي
  .ا مطلق و غير قابل نقد جلوه دهدقدرت خويش ر پايه هاي بينبايستي ادعاي جانشيني خداوند را بر روي زمين بكند، تا از طريق ادعا

  
  يابي رواني در قالب حمايت از حاكمان شخصيت

تر،  اي كوچك همان طور كه در نمونه. دانند خانوادگي و خويشاوندي خويش مي ٔهبرخي از مردم حكمرانان را به عنوان سلسل          
شوند يا با شكست آن غمگين  اي كوچك، از پيروزي تيمشان از شادي سرشار مي زماني كه طرفداران تيم فوتبال در شهر يا محله

اين احساس زماني . كنند انه از حاكمان حمايت ميگراي شوند، برخي از مردم نيز با ايجاد نوعي قرابت رواني و حس پشتيباني قوم مي
اين . شود كه مردم و حاكمان در جريان مبارزات، از قبيل مبارزات كسب استقالل، دوشادوش يكديگر نبرد كرده باشند تر مي قوي

ي و احساس گراي شود كه مردم، ديگر چشم خود را بر عملكرد حاكمان ببندند و فقط با يك حس بدويِ قوميت عامل باعث مي
مردان به اين امر واقفند، با تحريك نمادهاي  كشورهاي جهان سوم كه دولتدر بسياري از . اي از آنها حمايت كنند هويت قبيله

  .پردازند به جلب حمايت مردم مي ،سازد اي هويت قومي مي اي كه به ظاهر براي مردم و حاكميت، گونه قبيله
  

  عالقگي انفعال و بي

  رود تأثير  از قوانيني كه به هيچ وجه انتظار نمي)  اگر نگوييم تمامي(نسبت به بسياري كه دارند  ي از مردم ابراز ميبسيار          
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  عالقگي كامل نسبت به به اين معني كه آنها در احساس بي. ي بر روند زندگي روزانه آنها بگذارد، هيچ عالقه و حسي ندارندفمن
تا زماني كه اين قوانين  فرما شود، آنها ترين قوانين هم حكم ترين و غيرانساني اگر ظالمانه. برند ميقوانين و امور سياسي به سر 

حتي اگر . كنند خودداري مي آنواقب از فكر كردن به ع رد،گذانشان تأثير  و تا بر روند زندگي روزانه نشده است،مشمول حال آنها 
اي فراتر  ست كه بسياري از مردم ديدگاه و افق ذهني ا علت اين. رزندان آنها شودهاي آتي يا ف اين قوانين باعث تضييع حقوق نسل

آنها به اين دليل از قوانين . هاي روزانه است روزمرگي خويش ندارند و برداشت آنها از زندگي، فقط انجام فعاليت ٔهبست ٔهاز داير
چنين مردمي فقط زماني . سازند ري از وضعيت بدتر با بد فعلي ميكنند كه معتقدند بدتر از بد هم وجود دارد و براي جلوگي پيروي مي

 ٔهوظيف. هاي شخصي آنها لطمه بزند خيزند كه قوانين به چهارچوب زندگي روزانه و لذات و آزادي به اعتراض و مخالفت بر مي
منافع شخصي و فردي آنها  مبارزان در راه برقراري دموكراسي اين است كه مردم را نسبت به اين حقيقت آگاه كنند كه فقط

گسترش استبداد و به بردگي كشيدن  ٔهزمين عالقگي و انفعال آنها نسبت به سرنوشت جامعه، پيش اهميت ندارد و گوشزد كنند كه بي
هاي فردي زندگي آنها تأثيري نداشته باشد، ولي  هاي جمعي شايد در شرايط كنوني بر برخي جنبه ايجاد محدوديت. همگان است

  .كند فرد اعضاي جامعه را مهيا مي تجاوز به حقوق فرد ٔهزمين
  

  نبود اعتماد به نفس

بيني، عدم اعتماد به  نبود اعتماد به نفس منجر به خود كم. به داليل زيادي، بسياري از مردم دچار عدم اعتماد به نفس هستند          
هاي متوالي شاهد استبداد  اي كه دهه در جامعه. شود مستبدانه مي هاي فرمانهاي خويش براي مبارزه و سرپيچي از  ها و توانايي قضاوت

در چنين . گيري جمعي وجود دارد كمي در جامعه براي مشاركت و تصميم ٔهو اقتدارگرايي بوده است، آمادگي اندك و تجرب
انديشند كه حكومت آنها بهترين  ميآيد و بسياري از مردم  پيش مي هدايترهبري و  ٔههاي معدودي براي توسع اي فرصت جامعه

  .جامعه است ٔهگزينه براي ادار
توانند در برابر حكومت از  برند نمي دهد، چنان كه آنها گمان مي اين عدم اعتماد به نفس، مبارزان را هم تحت تأثير قرار مي          

بازگرداندن اعتماد به نفس به يك جامعه و تقويت شخصيت افراد . خويش دفاع كنند يا در راه دستيابي به آزادي به موفقيت برسند
حاكمان داشته باشند و پس از  ٔهمردمي است؛ به شكلي كه بتوانند قضاوت درستي در بار خشونت بيات نيازهاي مبارز  يكي از پيش

  .جنبش مبارزاتي و اهداف آن نيز به درستي قضاوت كنند ٔهدستيابي به درايت و بينش مناسب، در بار
هاي سياسي و توجه به وضع جامعه  ه فعاليتعالقگي و عدم رغبت ب بي هايي مانند ا واژهياري از مواقع آن حسي را كه ما بدر بس
  .عدم اعتماد به نفس استحس كنيم، در حقيقت همان  توجيه مي
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  خشونت بي ٔههاي مبارز ها و روش مكانيزم

  

انتخاب اي كه براي تغيير ساختار و رسيدن به دموكراسي  نظر از راه و شيوه صرفگذار جوامع از استبداد به دموكراسي           
  .فرسا است شود، فرايندي دشوار و طاقت مي

ها و  بايست مكانيزم كنند، مي را براي رويارويي با حاكميت مستبد انتخاب مي خشونت بيمبارزات  ٔهچنانچه مردم شيو          
 36دكتر جين شارپ. ندكن هايي را بشناسند كه به تحقق اهداف مورد نظر و ايجاد تعادل ميان قدرت حاكمان و مردم كمك مي شيوه

، 38پذيرش، 37تغيير نگرشاين چهار مكانيزم عبارتند از . كند مردمي معرفي مي خشونت بيچهار نوع مكانيزم را براي مبارزات 
ها چهارچوبي نظري و ساختاري، براي گردآوري و بررسي اطالعات، در راه  اين مكانيزم. 40، و فروپاشي39)خشونت بي( واداشت

  .دهند قدرت ميان مردم و حاكميت ارائه ميشناخت روابط 
، 41اعتراضشوند كه شامل  نيز ارايه مي خشونت بيهاي اعتراض و مخالفت  ها، روش در اين فصل عالوه بر اين مكانيزم          

ها براي ايجاد اصالحات و تغييرات بنيادين در ساختار قدرت جامعه  اين روش. است 44دخالت و، 43همكاري پرهيز از، 42برانگيختن
گذشته  خشونت بيهاي مبارزات  ها و برنامه توان شيوه همچنين با به كار بردن آنها، مي. بسيار سودمندند و كارايي قابل توجهي دارند
  .هاي مدون به روشني دريافت را نيز بررسي كرد و تفاوت آنها را با شيوه

مردمي، از تئوري به عمل تبديل  خشونت بي ٔهمبارز ٔهبايست ايد اصالحات سياسي و اجتماعي در جامعه، مي ٔهبراي ايجاد زمين          
واكنش به اعتراضات مردمي تصوير درستي  نوع برخورد حاكميت دردر فرايند تبديل تئوري به عمل، مهم اين است كه از . شود

مردان تأثير  العمل نشان دهند و بر رفتار و منش دولت كند تا مردم بتوانند به درستي عكس داشته باشيم، اين تصوير كمك مي
يجاد تعادل در ها و تغييرات در جامعه و در نهايت ا در راه تحقق خواسته خشونت بيمبارزات  ٔهاين شناخت، بر انتخاب شيو. بگذارند

  .قدرت ميان حاكميت و مردم تأثير بسيار زيادي دارد ٔهرابط
  :كنيم هاي مختلف را بررسي مي براي روشن شدن اين مطلب در ادامه، مكانيزم

  غيير نگرشت. 1
    پذيرش. 2
     واداشت . 3
 فروپاشي. 4
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  غيير نگرشت. 1

هاي  روش ٔهشود، مبين نيت و نتيج مكانيزم و فرايندي كه در جهت اعمال برخي اصالحات، در برابر حاكميت استفاده مي          
هاي مبارزه در آن  اصلي و كالبدي است كه شيوه ٔهبدين معني كه مكانيزم مبارزه، بدن(در سطوح مختلف مبارزه است  خشونت بي

  ).گيرد قرار مي
هاي مردمي، با مصالح  هاي گروه در برخي موارد ممكن است رژيم به اين نتيجه برسد كه پذيرفتن برخي از نيازها و خواست          

همچنين متقاعد . ، در بعضي موارد، نتايجي درخشان براي مردم به ارمغان آورده استتغيير نگرش حاكمان. حاكميت منافاتي ندارد
شود، كه اين امر باعث كاهش  هاي مبارز مي قانوني براي گروه ٔهشدن حاكميت به دادن برخي امتيازات، موجب كسب اعتبار و وجه

تر نيروهاي مبارزه را براي روزهاي  هاي سياسي است و از همه مهم گروه ٔهشود كه معموالً متوج ي ميا  تهديدها و مخاطرات بالقوه
ست كه اين روش به خاطر اعمال فشارها در سطوح پايين، عمدتاً  ولي توجه به اين نكته ضروري. كند حفظ مي 45حساس و بحراني

درست از اين شيوه  ٔهولي با اين وجود در برخي موارد استفاد .رصد نداردهاي خودكامه و سركوبگر كارايي صدد براي مبارزه با رژيم
  .هاي جنايتكار نيز مثمر ثمر بوده است و ارتقاي آن طي مبارزه در برابر برخي رژيم

 ٔهمه در زمينمردم با حكومت ديكتاتوري نظامي بر ٔههاي مستبد، مقابل استفاده از اين شيوه در برابر رژيمهاي  يكي از نمونه          
نظاميان قدرت را در برمه به دست گرفتند، . م 1962پس از آنكه در سال . تدريس زبان انگليسي در مدارس ابتدايي آن كشور بود

. بايست در مدارس ابتدايي تدريس شود ادآور استعمار انگليس است، نمييكه زبان انگليسي از اين جهت كه  ژنرال نوين اعالم كرد
دليل اصلي . شد و عموم مردم تسلط خوبي بر اين زبان داشتند در آن زمان، زبان انگليسي به عنوان زبان دوم مردم برمه محسوب مي

المللي باز دارد، چرا كه اكثراً به زبان  بري بينخواست مردم را از ارتباط و دسترسي به منابع خ تصميم حكومت نظامي اين بود كه مي
محدود كردن  .دبرقرار كننوعي سانسور اطالعاتي  كرد كه  سعي ميدر حقيقت، رژيم در پشت نقاب  استعمارستيزي، . انگليسي بود

يم مسلم شد كه محدوديت پس از گذشت بيش از دو دهه، اين امر بر حاكمان رژ. ها نيز راه پيدا كرد زبان انگليسي حتي به دانشگاه
هايي كه كارمندان و مديران مياني،  گذاران خارجي در كارخانه و سانسور، برخي پيامدهاي منفي اقتصادي به دنبال دارد؛ سرمايه

از  همچنين دانشجويان. گذاري نشان ندادند المللي تحارت و صنعت را نداشتند، رغبتي به سرمايه توانايي برقراري ارتباط به زبان بين
، براي پيدا 46رنگونهاي پزشكي شهر  آموختگان دانشگاه دانش. هاي خارج باز ماندند هاي تحصيلي در دانشگاه دستيابي به فرصت

با گسترش نياز . المللي شركت كنند هاي آموزشي بين توانستند در دوره كردن شغل در كشورهاي خارجي هيچ شانسي نداشتند و نمي
هاي مردمي در راستاي دستيابي به دموكراسي، رژيم به اين نتيجه رسيد كه با پذيرش خواست  و فعاليت هاي تجارتي و صنعتي بنگاه

  .مردم در جهت آموزش زبان انگليسي، خود نيز به برخي منافع خواهد رسيد
 تغيير نگرش ٔه، تضعيف منابع قدرت حاكميت است، شيوخشونت بيمبارزات  ٔهبا يادآوري اينكه هدف استراتژي برنام          

ها و مراكزي كه  اولين قدم در اين راه اين است كه اعضاي سازمان. تواند در فرايند تضعيف مؤثر باشد مي) بدون اعمال خشونت(
نگرد و ضمن استقبال و قدرداني از  كنند، تفهيم شوند كه جنبش مبارزاتي، آنها را به چشم دشمن نمي ياقدام م مردم ضد آنها

اگر اين امر تحقق يابد، افراد . نگرد اي دموكراتيك مي ا را به چشم افراد و نهادهاي تأثيرگذار در دستيابي به جامعههمكاريشان، آنه
همكاري مؤثرتر و كاراتري خواهند داشت و نسبت به پذيرش اين موضوع كه هدف مبارزه، انجام برخي اصالحات سياسي و اهداف 

   .شوند تر مي مردمي است، آماده
______________________________  

  .م –هاي كمتري دارد  هاي رويارويي مستقيم با حاكميت، هزينه منظور نويسنده اين است كه اين شيوه به دليل ماهيت گفتماني و پرهيز از شيوه. 45
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براي اين . هاي مبارزاتي در راه اهداف دموكراتيك است وه، مكانيسم اوليه براي تقويت و گسترش شيتغيير نگرشسياست           
هاي دموكرات و  شرايط زندگي را در حكومت به شكل مؤثري از آن نوع تبليغاتي استفاده كنيم كه بسيار اهميت دارد كه كار،

 خشونت بيمزاياي عملي دموكراسي و چگونگي روند مبارزات مردمي  ٔهكنند و اذهان مردم را در بار هاي مستبد مقايسه مي حكومت
ها، تظاهرات و مبارزات مردمي در داخل و خارج از كشور در تغيير  اعتصابات، تحريم ٔهخبررساني در بار. كنند در جهان روشن مي

ي در حكومت دموكراسي چگونه خواهد تر ترسيم تصويري از آينده است و اينكه زندگ ديدگاه مردم بسيار مؤثر است و از همه مهم
  .بايست طي شود بود و اين راه چگونه مي

نمايش شجاعت، اين تفكر . باكي مخالفان باشد هاي مستبد، نمايش شجاعت و بي اعمال فشار بر رژيم ٔهترين شيو شايد قوي          
شجاعت سربازان در  47طور كه همان. بزدل هستند، افرادي ترسو و خشونت بيبرد كه مدافعان مبارزات  اي را از بين مي كليشه
نيز قابل  پردازند هاي مستبد به رويارويي مي با حكومت خشونت بيهاي  شود، دالوري افرادي كه به شيوه هاي جنگ ستوده مي جبهه

دن ساير مردم و حتي شوند، براي در تحت تأثير قرار دا هايي كه مبارزان در اين راه متحمل مي در برخي موارد، رنج. تمجيد است
بايست با معيار سنتي آن سنجيد كه همان ريخته شدن خون و زخمي  شجاعت را نمي. نيروهاي وابسته به حاكميت عاملي مؤثر است

استقالل  ٔهبه عنوان مثال آنهايي كه بياني. با تمام پيامدهايي كه دارد، معيار سنجش شجاعت است ،عمليك پذيرش انجام . شدن است
و در حقيقت به شكل مبارزات  ،اي در برابر پادشاه انگليس انجام دادند امضا كردند حركت بسيار شجاعانه. م 1776را در سال آمريكا 

انگليس را به مبارزه دعوت  ههاي مدني، پادشا گرفت، با شيوه با اعتصابات مردمي انجام مي. م 1960و  1950هاي  مدني كه در دهه
  .آمريكا منجر شد ٔهسرانجام مبارزات به اتحاد يكپارچ. كردند
به خاطر تحق هدف متعالي حاضرند خويش را به خطر  ي كهمبارزان ٔبا مشاهدهدارد تا  مبارزات، مردم را به فكر وا مي ٔهشيو
  .پي ببرند هبه ماهيت حقيقي و انساني مبارز ،اندازند

  :توان اين گونه تعريف كرد حاكميت در جهت اجراي برخي اصالحات را به طور خالصه مي تغيير نگرش          
، به طوري كه آنها بپذيرند كه گردن نهادن به اهداف مردم امري خشونت بياصالح و تغيير نظرات حاكميت به دنبال مبارزات «

  ».خشونت است بي ٔههاي مبارز اين يكي از چهار مكانيزم تغيير در روش. درست است
  

  پذيرش. 2

  :گونه تعريف كرد را به طور خالصه اين پذيرشن توا در مجموع مي          
كه رو به  يكه در آن حاكميت در حالاست خشونت  بيو تغيير در مبارزات  تاصالحا هاي مكانيزم ي ازيكسياست پذيرش «

پذيرش هاي مبارز به  فروپاشي و ضعف مفرط است، هنوز شانس اين انتخاب را دارد تا با دادن برخي امتيازات به مردم و گروه
  ».و از فروپاشي خود جلوگيري كند ها رضايت دهد خواسته
ست و تمامي شرايط جديد را با نظرات حاكميت به طور كلي تغيير نكرده ا ،دهد رخ ميها  ه پذيرش خواستهزماني ك          
با مخالفان در  پرهيزانه خشونتخشونت نپذيرفته است، بلكه بدين نتيجه رسيده است كه دادن برخي امتيازات و توافق   بيمبارزات 

  .مطلوب است ،كند، يا تسليم و ترك حاكميت مقايسه با سركوبگري كه روند مبارزه را شديدتر مي
  

______________________________  
خشونت به دليل ضعف و نداشتن قدرت  بي ٔمبارزه ٔخشونت بايد ايمان داشته باشند كه اتخاذ شيوه مهم اين است كه مردم و طرفداران مبارزات بي ٔنكته. 47
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واداشت ممكن است به عواملي در جهت تغيير،  عدم پذيرشمنجر مي شود در صورت  ها پذيرش خواستهعواملي كه به           
  .يا فروپاشي سيستم يا رژيم تبديل شوند) خشونت يب(

هاي  ، نه به دليل ايمان داشتن به جنبهشوند در برخي موارد كه حاكمان، به پذيرش شرايط مردم و انجام اصالحات حاضر مي          
هاي اجتماعي،  مثبت و مردمي اين اصالحات و نه به خاطر رعايت انصاف است، بلكه هدف اصلي آنها ـ جلوگيري از تنش

المللي، تحت تأثير قرار دادن شهروندان با اين توجيه كه حكومت به  گيري كشورهاي ديگر و مجامع بين جلوگيري از جبهه
  .برداري كنند ـ است دهد، خاتمه دادن به مناقشه پيش از آنكه مخالفان از آن بهره هاي آنها اهميت مي خواسته
دهد كه اين  شود، در ظاهر اين گونه نشان مي در شرايطي كه رژيم به دليل فشار مردم، به اعمال برخي اصالحات مجبور مي          

در حالي كه واقعيت اين است كه . ه هيج وجه موجب تضعيف قدرتش نشده استمشي كلي او نداشته و ب اصالحات منافاتي با خط
هاي  امروزه رسانه. خواهي مردم در وحشت است قدرت انحصاري رژيم به چالش كشيده شده است و از بيدار شدن حس عدالت

رژيم ديكتاتور برمه و حاكمان . دهند هاي مستبد در برابر خواست مردم خبر مي هاي دولت نشيني سراسر جهان گاه از برخي عقب
آيند، براي نشان دادن تمايل خود به برخي اصالحات  المللي براي بازديد به اين كشورها مي چين گاهي كه مقامات عالي بينمستبد 

ز فشارهاي كنند؛ يا در برخي مواقع، رژيم اشغالگر اسراييل، براي رهايي ا سياسي، به آزادسازي تعدادي از زندانيان سياسي اقدام مي
واقعيت اين است كه اين حاكمان از اعمال اين اصالحات . گيرد خواهانه مي دوستانه و صلح هاي انسان المللي و سازمان ملل، ژست بين

به كالم ديگر . اي به قدرتشان است خشمگين هستند و تمام تالششان در راستاي حفظ اقتدارگرايي و جلوگيري از وارد آمدن خدشه
  .دهند اقل خطر انجام مي دقت تمام و با حدبا ها را با در نظر گرفتن تمام جوانب،  نشيني حات و عقباين گونه اصال

مردان و مردم به اين نكته  اين است كه دولت پذيرشو  تغيير نگرشهاي اصالحات به روش  مهم در تدوين برنامه ٔهنكت          
  :واقف شوند كه در صورت اجرايي شدن اصالحات

  .)توان آنها را به اصالحات تشويق كرد به اين شكل مي(شود  مردان در جامعه ايجاد مي خوبي براي دولت ٔهوجهاول ـ 
  48.قدرت و موفقيت مردم است ٔهدوم ـ عملي شدن اصالحات نشان

  .شود سوم ـ اينكه اين اصالحات و تغييرات بدون احتياج به خونريزي و كشتار حاصل مي
شود و  حات اين است كه جنبش مردمي تقويت ميپذيرش اصالو  تغيير نگرشبا مكانيزم خشونت  بيكلي مبارزات  ٔهنتيج          

  .شوند هاي باالتر آماده مي مردم براي دستيابي به موفقيت
ا برگزاري هاي نمادين ت اي از ژست اند، دامنه دادههاي ديگر از اصالحات اخيري كه برخي حاكمان بدان رضايت  مثال          

براي   مردمي به حاكميت كمونيست، ٔهبه عنوان مثال در ليتواني، هيأت حاكمه در برابر اعتراضات گسترد. انتخابات آزاد است
افراشتن  ٔههاي سياسي، به انجام برخي اصالحات دموكراتيك از جمله به رسميت شناختن زبان ليتوانيايي و اجاز جلوگيري از تنش

و با » ساژوديس«اين مبارزات مردمي كه به رهبري گروه ائتالفي . هاي تاريخي اقدام كردند پرچم ليتواني بر سر در برخي ساختمان
جهاني بسياري به دست آورد به طوري كه بعد از آن ساير اصالحات نمادين  ٔههاي ديگر تحقق يافت، موفقيت و آواز حمايت گروه

با آنكه . بود. م2002هاي مذهبي در سال  اي ديگر، موافقت صدام حسين با انجام مراسم اقليت نمونه. كرد مي حاكميت، كوچك جلوه
هاي مقدس  هاي عراق بود، به شيعيان اجازه داد تا مراسم مذهبي خود را در مكان اجتماعي سني  صدام در معرض اعتراض و واكنش

توانست با تقاضاي شيعيان مخالفت  روهاي نظامي و پليس مسلح را در اختيار داشت و ميصدام با اينكه ني. بغداد به جاي آورند ٔهحوم
   .كند، ولي براي جلوگيري از بروز تشنج و درگيري، با اين تقاضا موافقت كرد

______________________________  
  .م – برد براي حاكميت و براي مردم است –عملي شدن مورد اول و دوم مبين سياست برد . 48
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شود آن را انجام دهد،  حاضر مي اصالحات است كه رژيمهاي چشمگير  نمونهاز رضايت به برگزاري انتخابات آزاد، يكي           
در دو . گيرد صورت ميكنترل حاكميت  تحتانتخابات  است، چرا كه ونه انتخابات در معرض خطراين گ صداقتهر چند اغلب 

  .اند توان نام برد كه حاضر به برگزاري انتخابات آزاد شده هاي مستبد را مي آخر قرن بيستم، تعداد زيادي از رژيم ٔهده
. شوند ها در برابر خواست مردم تسليم مي دهد كه چگونه سرانجام رژيم در برمه نشان مي. م 1990برگزاري انتخابات آزاد در سال 
هاي سياسي را به انتخابات  اش اين بود كه تمامي جناح قدرت پايين بيايد، يكي از اقدامات رسمي ٔهپيش از آنكه ژنرال نوين از اريك

  .آزاد حزبي فرا خواند
به برپايي تظاهرات در راستاي انجام برخي اصالحات سياسي به  مردم برمه چندين ماه متوالي .م 1998تا پيش از ماه جوالي           

هاي قدرت  بر اين باور بود كه انتخابات چندحزبي به تضعيف پايهاگر چه دام كرده بودند و ژنرال نوين ويژه انتخابات چند حزبي اق
احزاب سياسي مختلف تقسيم مخالفان در ميان هاي  اميدوار بود كه رأي، اما شود يا حد اقل بخشي از قدرت ديكتاتوري او منجر مي

در نهايت او به مقامات حكومت خود اختيار داد تا در انتخابات . كثريت دست يابنداي كه هيچ يك از آنان نتوانند به ا  به گونه شود
تقلب كنند و صندوق پيروزي انتخاباتي او را از آراي تقلبي پر كنند، ولي به هر جهت تسليم شدن او به خواست مردم و انتخابات 

  .چندحزبي موفقيت بزرگي بود
متأسفانه . كنند هاي مستبد براي انجام اصالحات سياسي، به مخالفان اعطا مي است كه رژيم انتخابات به طور معمول امتيازي          

، آزادانه و منصفانه در كشورهاي غير دموكراتيك كنند كه انتخابات به سادگي تصور مي) خارج از حكومت(اكثر رهبران سياسي 
تواند سالمت انتخابات را  المللي مي يا اينكه نظارت بين ،تندتوانند در برابر ارعاب و سركوب رژيم بايس ميآنها  آنگاههستند و 

ند كه هست ساختگيهايي از انتخابات  نمونه. م2002و انتخابات زيمبابوه در سال . م2000انتخابات صربستان در سال . تضمين كند
  .استبار آورده به عوض كرده و نتايج متفاوتي را  راريزي و استراتژي مردم مسير آنها  برنامه

بايست  اي را بر انتخابات اعمال كردند كه به موجب آن مي هاي سياسي مخالف دولت، سيستم نظارتي در صربستان گروه          
ها آماده  اي را براي شمارش رأي ديده آنها سازمان منظم و آموزش. شد هاي رأي، تحت نظارت بلگراد شمارش مي تمامي صندوق

هاي سياسي  خبررساني گروه. مردان در انتخابات تدارك ديدند ، براي پيشگيري دخالت احتمالي دولتاي عملي كردند و حتي برنامه
ترين زمان و پيش از آنكه نتايج رسمي اعالم شود، مانع از تقلب در انتخابات  گيري و اعالم نتايج شمارش آرا در كوتاه از مراكز رأي

هاي  مردان اعالم كردند كه بر اساس شمارش رسمي آرا، گروه زماني كه دولت .خواهان منجر شد و در نهايت به پيروزي دموكراسي
ها ريختند و ضمن مردود دانستن اين ادعا، پيروزي خود را با تظاهرات اعالم  اند، مردم به خيابان مخالف دولت برنده نشدهسياسي 
دم به حدي بود كه پليس و نيروهاي انتظامي تا زمان آمادگي مر. با راهپيمايي در برابر مجلس به اوج رسيد  اين تظاهرات. كردند

  .مردان جديد، از مداخله خودداري كردند تعيين و تصويب دولت
هاي  خواه، براي مراقبت از صندوق هاي سياسي دموكراسي گروه. اي متفاوت داشت نتيجه. م2002انتخابات زيمبابوه در سال           
المللي براي برگزاري انتخاباتي سالم و آزاد محدود كردند و از توجه به اين نكته غفلت  اي بينخود را به اعمال فشاره ٔهرأي برنام

هايي مبتني بر عدم تمايل او به  اگر چه نشانه. كردند كه ممكن است متصدي انتخابات يعني رابرت موگابه در انتخابات تقلب كند
پول و غذا، شبه نظاميان  ٔهدر نهايت موگابه با وعد. او غفلت كردند ترك قدرت وجود داشت، ولي مردم و رهبران از تحليل مواضع

. هاي مبارز سياسي را سركوب كرد هاي سياسي مخالف ترغيب كرد و بدين شكل گروه را با چماق و چاقو براي حمله به گروه
  حتي در روز . كوب مردم پرداختندهاي امنيتي به سر خواه به جرم خيانت بازداشت شد و پليس و سازمان كانديداي گروه دموكراسي

  
48  



 

بسياري از . المللي ضرب و شتم شدند هاي بين هاي رأي بودند، جلوي چشم خبرنگاران و رسانه برگزاري انتخابات، مردمي كه در صف
شركت  سياست رژيم، ممانعت از. شدند جا به جاهاي رأي در روز انتخابات  خبرنگاران اروپايي از كشور اخراج شدند و صندوق
  .قطعي شمارش نشدند ٔههاي بسياري تا تأييد نتيج برخي از مردم در انتخابات بود و در همين راستا رأي

. كشور داشته باشد، قدرت را در دست گرفت ٔهمشخص يا توانايي خاصي براي ادار ٔهسرانجام موگابه بدون آنكه برنام          
خواه نيز فقط به مردود خواندن و درخواست تجديدنظر يا انتخابات جديد متوسل شدند، در حالي كه ساختار  هاي دموكراسي گروه

  .كشور هيچ دليلي مبني بر آزاد و سالم نبودن انتخابات جديد نيز نداشت
ها از اهميت بااليي برخوردار است، چرا  هاي مبارز است تا بدانند كه انتخابات براي رژيم اين مثال درس بزرگي براي گروه          

همچنين به . رود از بين ميي الملل هاي بين كه در صورت شكست در انتخابات مشروعيت سياسي آنها ـ در داخل كشور و در عرصه
  .اهميت دارد خواه نيز هاي دموكراسي همين داليل، شكست در انتخابات براي گروه

  
  خشونت واداشت بي. 3

 واداشت. ، براي حاكميت، پيامدهاي اندك و ناچيز آني داردتغيير نگرشو  پذيرشهاي  ي مردم به شيوهاه پذيرش خواسته          
  .توان با استفاده از آن حاكميت را به پذيرش تقاضاهاي مردمي مجبور كرد است كه مي  ديگري ٔهشيو

به برآورده شدن اهداف مبارزات   ميل باطني حاكميت، بر خالفمكانيزمي است از اصالحات و تغيير كه  خشونت واداشت بي
همكاري مردم و عدم كنترل مؤثر بر شرايط پرهيز از هاي مشروعيت حاكميت به علت  در اين روش پايه. شود مردمي منجر مي

  .م تن دهدهاي مرد شود به خواسته شود و حاكميت مجبور مي موجود ضعيف مي
هاي مبارز  گروه. شود واقع ميمؤثر  وادشت به كارگيري راهكار در شرايطي كه توان واقعي حاكميت به تحليل رفته است،          
در نظر داشته باشند و بدانند كه استفاده از اين شيوه در وضعيتي غير از آنكه توان حاكميت  به خوبيبايست اين نكته را  مردم مي

براي به چالش كشيدن  واداشت راهكار. شود است، موجب ضربه زدن به مقبوليت و پذيرش آنها از سوي مردم مي تحليل رفته
به پيروزي مبارزه،  ميزان موفقيت و ٔدر باره مندانه هدفهاي دقيق و تحليل  ريزي بايست پس از برنامه پيشه، مي موجوديت رژيم ستم

به كارگيري اين شيوه بايست  د، ميهاي مبارزان نكن كمكي به تحقق خواستهواداشت به كار بردن در صورتي كه . شود كار گرفته
  .به تعويق افتد يا بازنگري شود

سازگاري  واداشت ٔهكنند كه با شيو هاي مبارز مردمي، تقاضاهايي را مطرح مي بعضي مواقع احزاب سياسي و برخي گروه          
سازي  باشد و فرايند ظرفيت تدوين شدهاستراتژيك  ٔهست كه برنام بهترين زمان براي آگاه كردن حاكميت از تقاضاها، زماني. ندارد

در اين شرايط تقاضاها به اهداف مشخص و قابل . قدرت حاكميت انجام شده باشد هاي سرچشمهو به صحنه كشيدن مردم و تضعيف 
ريزي اهداف در پي تقاضا براي برگزاري انتخاباتي  به عنوان نمونه پس از بررسي دقيق تمايالت مردم و برنامه .شوند تحقق تبديل مي
 هاي آنها،به حاكميت اعالم شود كه در صورت عدم برآوردن شرايط و تحقق تقاضا) چنانچه شرايط فوق آماده باشد(آزاد و سالم، 

  .اعمال خواهد شداز سوي مردم  )خشونت ع بياز نو(تي چه مجازا
به عنوان مثال در انتخابات . رسد به موفقيت مي واداشتيابد،  ميلي حاكميت تحقق مي زماني كه تقاضاي مردم با وجود بي          
در صربستان، مردم پيروزي در انتخابات را جشن گرفتند با وجود آنكه ميلوسوويچ اعالم كرده بود كه انتخابات . م2000اكتبر 

  هاي  ريزي استراتژيك و توسل به شيوه مردم كه انتظار فريبكاري در انتخابات را داشتند، با برنامه. برگزار شوددوباره  تبايس مي
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پيمايي و در ساختمان  صدها هزار صربستاني به سوي مجلس راه. ، قدرت دولت ميلوسوويچ را محدود كردندخشونت بياعتراض 
اي كه مردم تدارك ديده بودند ديگر  با برنامه. ويچ با اين حركت سرانجام از قدرت خلع شدديكتاتور ميلوسو. مجلس تجمع كردند

پليس براي جلوگيري از ورود . هاي اصلي قدرت او تضعيف شده بودند چرا كه پايه. امكان مخالفت براي ديكتاتور وجود نداشت
 يو نيروهاي نظامي هم با استناد به اين امر كه انتخابات، فرايند ها خودداري كرد كنندگان به بلگراد از بستن بزرگراه مردم و اعتراض

پليس و (قدرت  ٔگاه تكيهتخريب اين دو . سياسي است از دخالت در اعتراضات مردمي به طرفداري از ميلوسوويچ خودداري كردند
تفهيم كنند كه تغيير ديكتاتوري فقط در  ي و پليسماها تالش و روشنگري مبارزان بود تا به نيروهاي نظ ماه ٔهنتيج) نيروهاي نظامي

يچ متوجه شد كه ديگر سرانجام ميلوسو. هميت آنها نداردجهت دستيابي به اهداف مردمي است و هيچ تأثيري بر جايگاه اجتماعي و ا
  .قدرتي ندارد

وجود دارد، در مقابل، در  ونتخش  بي، به شكل واداشت، يا تهديد به واداشت ٔههايي از موفقيت شيو در حالي كه نمونه          
سازي الزم انجام نگرفته است و مقبوليت كافي وجود ندارد، اعمال اين روش موجب ضربه زدن به جنبش  شرايطي كه ظرفيت
و اعتصاب در پي عدم حضور مردم در دعوت به دو اعتراض  2002شود، مانند آنچه كه در زيمبابوه در سال  مبارزاتي مردم مي

سازي زمينه براي اعتصاب بعدي به مدت چندين ماه تأخير  ريزي و آماده اين شرايط موجب شد در روند برنامه. افتاداتفاق عمومي 
  .افتد

هاي مردمي و  مردم موجب قطع حمايتهاي گوناگون آن، بدون در نظر گرفتن ظرفيت  و روش واداشتتالش براي اعمال           
المللي را كه تا پيش از اين از جنبش حمايت  شود و حتي نيروهاي بين دموكراتيك ميزدن به روند جنبش  تحليل رفتن و ضربه

ها در  بررسي و سنجش ظرفيت و توانايي. ندازدا ميجنبش دموكراسي خواهانه  ٔهكردند، به شك و ترديد نسبت به اعتبار و وجه مي
براي جلوگيري از تحقق پيامدهاي مضر و نتايجي خالف انتظار از اهميت قابل توجه  خشونت بي تريزي و اجراي مبارزا خالل برنامه

  .برخوردارست
  

  فروپاشي. 4

خويش، آخرين مرحله، فروپاشي  ٔههاي مردمي و پافشاري حاكميت بر روند مستبدان در صورت عدم تحقق اهداف و خواسته          
  .شود انجام مي خشونت بيها به صورت  است كه آن هم مانند ساير مكانيزم

قدرت حاكميت، تا بدان حد گسترده و شديد است كه سيستم  هاي سرچشمهدر اين مكانيزم، نافرماني و عدم تمكين مردم از           
  .پاشد امور جامعه را نخواهد داشت و به سادگي فرو مي ٔهيا دولت غير مردمي ديگر توان ادار

هاي مخالف، بازتاب شرايطي است كه در آن توزيع ساختار  اعمال شده توسط گروه واداشتر شد، تر ذك همان طور كه پيش          
بايست از  يابند كه توازن قدرت به سود آنها تغيير كرده است، رژيم مي زماني كه مخالفان در مي. قدرت حاكميت تغيير كرده است

ريزي شده و  اگر حمالت، برنامه. تصاب مورد تهاجم قرار گيردو اعي پرهيز از همكاري ها ب نيروهاي مردمي با اتخاذ روشجان
  .اند بقايند، از بين رفته ٔهقدرتي كه الزم هاي گاه تكيهچرا كه . پاشد قوي باشد، رژيم فرو مي

تا تحقق  خشونت بي ٔههاي مخالف به اين نتيجه برسند كه سرنگوني رژيم ضروري است، شدت و قدرت مبارز چنانچه گروه          
 هاي سرچشمهرا فراهم كند تا  يتواند براي حاكميت، موقعيت هر گونه لغزش و سستي، به هر دليل، مي. دنامبايست پايدار ب هدف مي

  شود و  دشمن تضعيف مي ٔهدر لحظاتي كه توان مقابل» حمله و تعقيب«همان طور كه در مراحل جنگي . را بازسازي كند خود قدرت
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به طور كامل از پاي  نبايست شدت و ميزان حمله براي قطعي شدن پيروزي بيشتر و بيشتر شود تا دشم شدن است، ميدر حال تسليم 
  .درآيد

توانند براي پاسخگويي سريع آماده باشند و  ريزي استراتژيك، نيروها نمي هاي نظامي، بدون برنامه همان طور كه در جنگ          
  .يكساني خواهد داشت ٔهاستراتژيك، نتيج ٔهنيز نبود برنام خشونت بيد كنند، در مبارزات به طور مؤثري بر دشمن فشار وار

ها و مطمئن شدن از عدم كارايي آنها باشد،  بايست پس از امتحان كردن تمامي مكانيزم البته انتخاب شيوه ي فروپاشي مي          
هاي جايگزين حكومت فعلي و نهادهاي مدني، انتخاب اين شيوه  چرا كه بدون تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي، فرهنگي، ظرفيت

انتخاب اين شيوه بدون درك شرايط، حتي ممكن است به تخريب نهادهاي مدني موجود . تري منجر شود ممكن است به شرايط وخيم
  .استبداد منجر شود-باطل استبداد ٔهو ايجاد چرخ

خشونت است، كه پس از آنكه مشخص شد كه حاكميت تمايلي  بي ٔهمبارز ٔهشيوپاشي چهارمين مكانيزم اصالحات در فرو          
از  شهرونديهمكاري و نافرماني  پرهيز مردم ازدر اين شيوه حكومت يا دولت در اثر . شود به انجام اصالحات ندارد، به كار برده مي

  .پاشد هم مي
  
  خشونت بيهاي مبارزات  روش

هاي  هايي كه گروه روش. ماهيت مكانيزم اين مبارزات هستند ٔهكنند در حقيقت منعكس ونتخش بيهاي مبارزات  روش          
هاي مبارزات  روش ارائه شده است كه البته روش 198در پيوست اول حدود . توانند اعمال كنند، بسيار گسترده و متنوعند مخالف مي

تواند در مقاطع مختلف، راهكارهاي مختلفي را به  رهبران مبارزه مي ٔهنها نيز باشد و تفكر خالقا تواند بيشتر از اين روش مي خشونت بي
  .وجود آورد

آميز  هاي خشونت گيري هاي مستبد ممكن است به صورت پيوسته با انتقام به كار برده شده عليه رژيم خشونت بيهاي  روش          
زماني كه . دور از احتمال نيست...) اقتصادي، اجتماعي و (ها  شتم، زنداني كردن و ساير مجازات و  ارعاب و ضرب. مواجه شود

تبليعات وسيع در اين زمينه، با به  مجانتوانند با ا هاي مبارز در راه دموكراسي مي شود، گروه ها متوسل مي حاكميت به اين شيوه
هاي مبارزاتي يك قرن  در جنبش. را در انظار عمومي به چالش بكشندرحمي حاكميت، اعتبار آن  ري و بيگنمايش درآوردن ستم

  .افتخار و مباهات مبارزان بوده است ٔهاخير بازداشت و زنداني شدن ماي
موارد يك  در برخي. يابند به اهدافي بستگي دارد كه با استفاده از اين شيوه تحقق مي خشونت بيهاي مبارزات  انتخاب روش          
. كند پردازد و پس از اين انتخاب، هدف را معين مي مبارزه مي ٔهها به انتخاب شيو ها وقابليت ا جنبش ابتدا بر اساس تواناييسازمان ي

بايست هدف را  در اصل ابتدا مي. هاي پاييني به بااليي از باال به پايين حركت كنيم دقيقاّ مانند اينكه به جاي پيمودن مسير از پله
براي درك . كنند هايي را انتخاب نمود كه به تحقق هدف كمك مي حليل كرد و بر اساس آن، راهكارها و شيوهبررسي و تجزيه و ت

  :توان به سه گروه اصلي تقسيم كرد هاي مبارزه، آنها را مي بهتر شيوه
  برانگيختناعتراض و . 1
      همكاري پرهيز از. 2
  .خشونت دخالت بي. 3
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  نبرانگيخت اعتراض و. 1

هاي  خشونت است كه در آن مردم با فعاليت يب ٔههاي مبارز وسيعي از روش ٔهدامن) پرهيزانه خشونت( برانگيختناعتراض و           
كنند يا سعي در ترغيب حاكميت به انجام برخي  داري، راهپيمايي و اعتصاب، مخالفت خود را بيان مي زنده سمبوليك، مانند شب

همكاري و اعتصاب را شامل  پرهيز ازهاي  بيان مخالفت و درخواست اصالحات است و شيوه ٔهها بر پاي روشاين . كنند اصالحات مي
  .شود نمي

دهد كه مردم با اعمال فشار و اعتراض به عملكردها  اعمال اعتراض و تالش در جهت متقاعد كردن، اين پيام را به رژيم مي          
  .ات دموكراتيك هستندهاي حاكميت، خواستار اصالح و سياست
دهد،  ولي تأثيرگذاري آن در اين نكته است كه به مردم نشان مي. اعتراض به شكل ذاتي، سمبوليك و نمادين است          

بيان مخالفت به شكل اعتراض و  ٔهاگرچه شيو. اند هاي حاكميت را به چالش كشيده ها و سياست هاي مخالف، سوءاستفاده گروه
و تشويق قابل استفاده است ولي بيشترين كارايي آن در مراحل ابتدايي مبارزه خشونت  ي ٔهتمامي مراحل مبارز ترغيب حاكميت در

  .مبارزه است هبراي پيوستن عموم ب
بايست به طور گسترده به اطالع عموم  هاي مبارزه مي شود، روش ن استفاده ميبرانگيختفارغ از اينكه كدام شكل اعتراض و           

  .فايده هستند آنها اطالعي نداشته باشند، بي  ها در صورتي كه مردم از ها و اعالميه تظاهرات. برسد مردم
چندين . در ويتنام اتفاق افتاد 1960آميز كه توجه جهانيان را جلب كرد، در سال  هاي اعتراض از شيوه هدهند اي تكان نمونه          

با انعكاس اين . هاي آمريكا و كشتار اين كشور در ويتنام، به خودكشي انتحاري دست زدند راهب در اعتراض به سياست
هاي  ها به سوي ويتنام خيره شد و همين سرآغازي براي دستيابي مردم ويتنام به هدف هاي جهان، نگاه هاي انتحاري در رسانه خوكشي

برد كه تحت چه شرايطي و چرا افرادي براي ابراز اعتراض سياسي خود،  انتحاري، جهانيان را به فكر فرو مي  عمليات. تر بودباال
  .كنند مرگي فجيع و زجرآور را انتخاب مي

اين  ها متوجشكل غيرمستقيم حاكميت رولي به . زند قدرت حاكميت ضربه نمي هاي گاه تكيهاين شيوه به شكل مستقيم به           
مبارزات . دهد ها سوق مي كند كه مردم خواستار برخي تغييرات و اصالحات هستند و آنها را به سمت بررسي اين خواست امر مي

  .آميزند اعتراض  بسيار فراتر از تظاهرات خشونت بي
  

  همكاري پرهيز از. 2
ريزي مدون در اين  انتخاب آگاهانه و برنامه. هاي مخالف است ترين ابزاري است كه در اختيار گروه همكاري قوي پرهيز از          

قدرت حاكميت  هاي سرچشمه. دهد قدرت حاكميت را افزايش مي هاي سرچشمهزمينه در چهارچوب استراتژي، احتمال تضعيف 
 پرهيز ازراي اين همكاري عموم مردم مورد تهديد قرار داد و ب پرهيز ازتوان با  را مي... ها  و تخصص دانششامل مشروعيت، 

ترين پيام مبارزات  بزرگ. جامعه را ندارد ٔههيچ حاكميتي بدون همكاري مردم توان ادار. همكاري هيچ ويژگي خاصي نياز نيست
و هدف از اين » .كنيم بر شهروندان، حمايت نميحكومت ستمگري  ٔهاداماز ما مردم ديگر بيش از اين «اين است كه  خشونت بي
شود كه  همكاري، زماني حاصل مي پرهيز ازترين تأثير  مهم. جامعه براي حاكميت است ٔهاعتراض، مشكل كردن ادار ٔهشيو

  .حقق اهداف منجر شوندتريزي و هماهنگي و نه با توسل به شانس و تصادف به  هاي انتخاب شده براي مبارزه، بر اساس برنامه روش
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  المللي،  جلب حمايت بينبا قدرت رژيم هستند و  هاي گاه تكيههمكاري كه تهديدي بر ضد  يز ازپرههاي  با انجام برنامه          
رود و به  همكاري كه از مرزهاي دروني كشور فراتر مي پرهيز ازهاي  برنامه. ها را به سوي تحقق هدف سوق داد توان برنامه مي

المللي از مخالفان سياسي يك  هاي بين حمايت. سياسي بسيار مؤثرست انجامد، در جهت اصالحات و تغييرات المللي مي جلب توجه بين
هاي حكومت  ات، نقد كردن سياستدرگذاري و صادرات و وا ي از سرمايهخوددار: تواند به اشكال مختلف تحقق يابد كشور، مي

كشورها، جلوگيري از مسافرت  آنهاي ارشد و اداري  صدور رواديد براي مقامالمللي، خودداري از  هاي بين مستبد در صحنه
 ٔهاوهايي كه به شكل مستقيم در زمين.جي.دوستانه با ان هاي مشترك انسان كشورها و حمايت يا انجام برخي پروژه آنشهروندان به 

  .حقوق بشر در درون يا بيرون مرزهاي اين كشور فعاليت دارند
  :شوند ميهاي عدم همكاري بررسي  در ادامه انواع شيوه          
  .همكاري سياسي پرهيز ازهمكاري اقتصادي،  پرهيز ازهمكاري اجتماعي،  پرهيز از

  

تواند آن را  همكاري است كه هر فردي مي پرهيز ازترين شكل  همكاري اجتماعي، ساده پرهيز از همكاري اجتماعي ـ پرهيز از
كنند  هاي افرادي كه به اشكال مختلف با حاكميت همكاري مي ي با خانوادهعبه عنوان نمونه خودداري از معاشرت اجتما. انجام دهد

اعضاي اين عملكرد به تضعيف جايگاه اجتماعي آنها و . هاي مشابه آنها به گردهمايي مردمي يا روشنكردن مانند دعوت 
  .انجامد شان مي خانواده
ها در  ها و گردهمايي توانند با تشكيل نشست مي... حققان و نخبگان و برگزيدگان امور اجتماعي مانند نويسندگان، م          

هاي مشابه كه  در گردهمايي نكردن حكومتي و با شركت تاز مقاما نكردن دعوتهاي كاري خويش و نه الزاماً سياسي، با  زمينه
رت، اين پيام را به اين دوري كردن و عدم معاش. شود، اعتراض و نارضايتي خويش را ابراز كنند توسط حكومت برگزار مي

بايست با  البته اين شيوه مي. توانند تحمل كنند كنند، نمي كند كه مردم، كساني را كه از حاكميت حمايت مي حاكميت منتقل مي
نگرش كه در حال تغيير شود جا از اين شيوه ممكن است باعث دلسردي افرادي ار حاكميت  نابه ٔهاستفاد. دقت و احتياط انجام شود

  .گرايش به حمايت از مردم هستندو  خود
توانند  اي است كه مي المللي هاي بين اي ديگر، خودداري ورزشكاران و افراد برجسته از شركت در مسابقات و عرصه نمونه          

ها حامل پيام  تمامي اين شيوه. تواند بيانگر نارضايتي باشد هاي خاص مي حتي پوشيدن لباس. در آنها براي رژيم افتخارآفريني كنند
محلي حكومت انگليس اعتراف كرد كه با وجود تمامي  ٔهنمايند ،در زمان استعمار آمريكا. ندهست مورد نظر مردم به حاكميت

شود،  او پيروي نمي هاي انمدستورات و فراز شود ـ  ست كه با او مانند زنداني رفتار ميااختيارات و قدرت، احساس شخصي او اين 
  .كنند و مردم تمايلي به اطاعت از او ندارند شناسند، اعضاي كليساها از او دوري مي لي او را به رسميت نمينيروهاي نظامي مح

هايي كه مردم از آنها توقع دارند،  گويي به نياز مردان براي پاسخ ـ بر اساس يك اصل بديهي، دولتهمكاري اقتصادي  پرهيز از
بر اين امر بنا شده است  خشونت بي ٔههمكاري اقتصادي در چهارچوب استراتژي مبارز ازپرهيز . نيازمند درآمد و تأمين بودجه هستند

به عنوان مثال . پردازند كه مردم با استفاده از منابع تأمين قدرت اقتصادي حاكميت كه در اختيار دارند، به اعمال فشار بر حاكيت مي
هاي  د و فروش كاالها و خدمات، دولت را در برآورده كردن نيازمنديهاي اقتصادي از قبيل خري مردم با محدود كردن و لغو فعاليت

  .كنند جامعه ناتوان مي
  دولت درآمدزا است، براي ها يا پرداخت بخش محدودي از آن، تحريم كاالها و خدماتي كه  خودداري از پرداخت ماليات          
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ها كه به بحران مالي و  شود يا خارج كردن وجوه نقدي از بانك اعتصاباتي كه به برهم خوردن ثبات اقتصادي دولت منجر مي
 ٔهعالوه بر اين در عرص. دهستن همكاري اقتصادي پرهيز ازهايي از  شود نمونه المللي منجر مي نابساماني وضعيت اقتصادي در سطح بين

ها تأثير بسيار زيادي بر  مكاري با رژيمهاي غيردولتي به خودداري از ه ها و مراكز تجاري يا سازمان المللي، تشويق شركت بين
شود،  قدرت منجر ميهاي  گاه تكيه اقتصادي نه فقط به تضعيف يثبات بي. شود دستيابي به هدف دارد و به تضعيف حاكميت منجر مي

  .گيرد بلكه محدود كردن قدرت با اين شيوه، توان ضربه زدن به مخالفان سياسي و سركوب آنها را از حاكميت مي
، دنبال و مشخص كردن مسير ورود و خروج ارز و نقدينگي حاكميت خشونت بياستراتژيك مبارزات  ٔهبرنام ٔهدر زمان تهي          

همكاري اقتصادي، از  پرهيز ازهاي حاكميت انجام گيرد، تا با  اين بررسي بايست با هدف مشخص كردن ضعف. بسيار مهم است
شود يا در كشورهاي  در برخي موارد نقدينگي دولت از راه فروش منابع طبيعي حاصل مي .آيده وارد ها به حاكميت ضرب اين راه

صادرات،  ٔهدر زمين. برد جهان سوم، به دليل پايين بودن دستمزد نيروي انساني، دولت از توليد و فروش برخي محصوالت، سود مي
اي قوي به  تواند ضربه ها، مي اري اقتصادي در اين زمينههمك پرهيز ازترين قسمت، قسمت فروش و ارسال كاالهاست، كه  حساس

  .حاكميت وارد كند
شوند، در اصل نوعي  استراتژيك اعمال مي ٔههمكاري كه در چهارچوب برنام پرهيز ازهاي  تمامي شيوه همكاري سياسي ـ پرهيز از

. كليدي قدرتند ٔهميت هستند كه در اصل پشتوانها به منظور به چالش كشيدن مشروعيت حاك اين نوع شيوه. نافرماني سياسي هستند
مدني كمك كند؛ چرا كه اين نهادها تجربه و اعتماد  ٔهمثبت و قابل تأمل نافرماني سياسي اين است كه به تقويت نهادهاي جامع ٔهجنب

  .كنند مقابله با حكومت را در قالب كار گروهي با ساير نهادها پيدا مي براي به نفس
ها و ساير مداركي كه مشروعيت قدرت حاكميت و  ها، قطعنامه بيانيه. نافرماني سياسي، تهديدي مستقيم براي حاكميت است          

كنند كه مشروعيت، در صورت عدم كارايي درست  كشند، اين مسئله را براي مردم تفهيم مي قانون بودن آن را به چالش مي
دولتي و كاهش راندمان كاري كاركنان خدمات و صنعت و صدها مورد نافرماني  هاي با تحريم سازمان. حاكميت، قابل سلب است

ريزي صحيح، هوشياري و  رسد و در صورت برنامه مدني ديگر كه توسط عموم مردم قابل انجام است، نافرماني سياسي به اوج مي
  .حاكميت آنها را به فروپاشي كشاندهاي مستبد را خنثي كند و ساختار  تواند قدرت رژيم دقت مردم و رهبران مبارزه، مي

 ٔهشوند، بر پاي ها، روابط، اشكال، نهادها و رفتارهاي جاري منجر مي كه به از هم گسيختن سياست خشونتي بيهاي  شيوه          
كه اين از آنجا . رفتاري جديد، روابط و نهادهاي جديد منجر شود ٔه، به ايجاد شيودخالتممكن است . هستند خشونت بي دخالت
ها تأثير بيشتري بر به چالش كشيدن وضعيت موجود دارند، امكان تحقق اهداف و حل معضل، امكان به چالش كشيدن قدرت  روش

ولي از جانب ديگر، اين شيوه ممكن است با سركوب و خشونت بيشتر و شديدتري . دهند ها را افزايش مي و سرعت تحققِ خواسته
  .همكاري مواجه شود پرهيز از هاي اعتراض و در مقايسه با روش

كه در خشونت  بيهاي  وسيعي از روش ٔهگستر ٔهايجاد اختالل در نظم بر پاي :توان اين گونه تعريف كرد را مي دخالت          
، متفاوت از اعتراضات نمادين و ههاي اين روش مبارز شيوه. شوند مناقشات و اختالفات ميان مردم و حاكميت به كار گرفته مي

-اعتصاب درهاي فيزيكي مانند  افكني در حاكميت، اغلب از روش در جهت تفرقه دخالت. همكاري با حاكميت است پرهيز از
  .كند هاي رواني، اجتماعي، اقتصادي يا سياسي استفاده مي يا روش نشست،
ها و  مشي مردمي است كه به تغيير خطنيروهاي  ٔدخالتهاي بسياري از  آمريكا داراي نمونه ٔهتاريخ معاصر اياالت متحد          

  مردم  نشست-هاي در اعتصابدر طي مبارزات مدني براي دستيابي به حقوق اجتماعي و شهروندي، . روابط اجتماعي منجر شده است
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از آنكه  شتهگذ. هاي رفتاري تأثيري مستقيم و كارا داشت ها در اعتراض به تبعيض نژادي، در خاتمه دادن به اين شيوه در رستوران
در نيز بعيض نژادي را برچيدن تبه كمرنگ شدن رفتارهاي نژادپرستانه منجر شد، ضرورت و فوريت قانونمند كردن  ها دخالتاين 

ها، خشونت به كار برده شده در برابر اين  ها از تحقق اين روش  با گذشت دهه. در اذهان عمومي پديدار كرد يتر ابعاد بزرگ
ها كه اغلب  اين شيوه. وشتم پليس مواجه شده است مردم در برخي موارد با ضرب هاي نشست- در. ه استها، فراموش شد شيوه

جيتسو، نيروي سركوبگر، -جيو ٔهمبارز. اند جيتسو بوده-جيو ٔهحاكميت قصد داشت آنها را به شدت سركوب كند، آغازگر مبارز
شده است به نيروي اعمال فشار در جهت تحقق  ، اعمال مييزپره خشونتآميز حاكميت را كه بر معترضان   تقدرتمند و خشون

و استراتژيك، ممكن است نيروي  خشونت بيمردمي  ٔهدر مبارز. عدالت تبديل كرده و بر ضد خود حاكميت به كار گرفته است
هاي جهاني اين نيرو  مانالمللي و ساز اعمال فشار در جهت تحقق عدالت، نهادي مردمي در داخل خود كشور نباشد، بلكه نيروهاي بين

  .را بر حاكميت اعمال كنند
اين . المللي نام برد بين ٔدخالتتوان به عنوان مثالي از  ، مي49آچه در 2002المللي مدافع صلح را در سال  استقرار نيروهاي بين          

اي به آن كشور اعزام شده بودند كه خواستار حقوق انساني و مدني خويش و  نيروها براي حمايت و همكاري با نيروهاي مردمي
قرار  يآميز مخالفان تغيير روابط قدرت در اندونز بودند و در معرض حمالت خشونت يهمچنين استقالل و خودمختاري از اندونز

المللي، حضور  بين ٔدخالتاي ديگر از  نمونه. حضور اين نيروها مانع از اعمال خشونت دولت اندونزي بر معترضان و مردم شد. داشتند
آميز نيروهاي نظامي اسراييل و مهاجران  حضور اين نيروها همچون سپري مانع از برخورد خشونت. نيروهاي خارجي در فلسطين بود

  .هاي فلسطيني با مردم فلسطين شد سرزمين اسراييلي در ٔهتازه استقراريافت
با استراتژي هوشمندانه، . بخشي به فروپاشي حاكميت كمك كند قدرت و سرعت هاي گاه تكيهتواند به تضعيف  مداخله مي          

ها، تجزيه  ي كه نيازمنديهاي بدون استراتژي و برنامه. درمبارزه به بهترين نحو استفاده ك ٔهبراي برنام آمده هاي پيش فرصتتوان از  مي
ها، زمان و وقت كافي در اختيار دشمن قرار  از دست رفتن فرصت. روند ها از دست مي گيرند، فرصت و تحليل شرايط را در نظر نمي

 اندازد كه دهد تا به تجديد قوا و سازماندهي مجدد بپردازد و بر عكس، تشديد يا مداخله، نهادهاي حكومتي را به اين فكر مي مي
ر بر حكومت خواستار پايان دادن به وضع موجود، حتي با اعمال خشونت بر اشديد و مستقيم است، پس با اعمال فمداخله، تهديدي ج

بايست از  ، ميكند چار پريشاني فكري و رواني ميطرفداران رژيم را دگيري تفكري كه  براي جلوگيري از شكل. شوند مردم، مي
  .قدرت حاكميت انجام شود هاي سرچشمه هايي با پيش تبليغات و رايزني

  
  نتيجه  روش

  تغيير نگرش  برانگيختناعتراض و 
  پذيرش  همكاري پرهيز از

  واداشت  دخالت
  
  
  

______________________________  
49 .Ache در اندونزي   
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  اهميت برنامه ريزي استراتژيك

  خشونت بيدر برخوردهاي مردمي 
  

طي قرون متمادي فرماندهان نظامي، به . هاي استراتژيك در ارتش و علوم نظامي بسيار مرسوم است برنامهاستفاده از           
 و 51، كالزويچ50زيوتسان نخبگان ارتشي مانند . اند  جنگي توجه خاصي داشته  ژيك و استفاده از آن در عملياتريزي استرات برنامه
هاي چريكي، اولين قدم براي پيروزي استفاده از  مرسوم و جنگ يها در جنگ. اند ها را ارزيابي و اصالح كرده اين برنامه 52ليدل
  .استراتژيك است ٔههاي ماهران برنامه

نيازمند  ريزي منظم و اجراي دقيق آن نيازمندند، مبارزات مردمي نيز بسيار هاي نظامي به برنامه به همان شكلي كه جنگ          
كارايي . تر است هاي نظامي با اهميت ريزي در مبارزات مردمي در مقايسه با جنگ و حتي در برخي موارد ضرورت برنامه ،آنند

  .يابد اي افزايش مي اي جامع و اجراي آن، به طور قابل مالحظه برنامه ٔهمبارزات در صورت تهي
اي كه با در  استراتژيك قرار دارد؛ برنامه ٔهبرنام ٔهت به دور از خشونت كه بر پايس استراتژيك مبارزاتي  خشونت بيمبارزات           

هاي  نيازهاي تكنيك ها و پيش هاي رقيب، طبيعت، قابليت اختالف، قوت و ضعف گروهمورد نظر گرفتن تجزيه و تحليل موقعيت 
  .ده استتهيه ش  و به خصوص اصول استراتژيك اين نوع خاص مبارزه خشونت بي ٔهمبارز

ل استراتژي اي كه در د مشي اي است براي هدايت فاز اصلي مبارزه يا خط به معناي برنامه خشونت بياستراتژي در مبارزات           
اصلي چگونگي انجام مبارزه و گسترش آن است و به بررسي چگونگي  ٔهاستراتژي، ايد ٔهقرار دارد، براي هدايت كل مبارز بزرگ

  .پردازد تا به بهترين شكل به حصول نتيجه بينجامند مختلف مبارزه در كنار يكديگر مي قرار گرفتن اجزاي
براي انجام استراتژي در چهارچوب هدف اصلي مبارزه . شود و اهداف آن عملي مي استراتژي بزرگ استراتژي در قلمروي          

  .روند هاي خاص به كار مي ها و روش تر، تاكتيك در مقياس كوچك
  

  ريزي استراتژيك اهميت برنامه

مندي از آنها  ريزي براي بهره گيرد، در صورتي كه به ارزيابي منابع و برنامه زماني كه انسان براي انجام كاري تصميم مي          
تلزم داشتن دارد؛ و اين، مس آيد و در حقيقت به درستي گام در راه تحقق هدف بر مي بپردازد، بيشترين كارايي عملكرد به دست مي

به سوي آينده به عنوان مقصد ) اند كه اهداف تحقق نيافته(استراتژيكي است كه مسير حركت را از زمان حال به عنوان مبدأ  ٔهبرنام
الزم را بايست براي رسيدن به هدف، راهكارهاي  استراتژيك مي ٔهبرنام. رسم كند) بايست تحقق يابند مقطع مي  نكه اهداف در آ(

  .و نيز روش رسيدن به هدف آتي را با توجه به شرايط كنوني روشن كندترسيم كند 
حركت و  ٔهمكان، ميزان زمان، وسيل ٔهبايست ابتدا نقش به عنوان مثال، اگر فردي قصد دارد از مكاني به مكان ديگر برود مي          
و آيا از نظر مالي ... وايي است، زميني يا مسافرت ه ٔههاي ديگر را به صورت شفاف و واضح مشخص كند؛ آيا وسيل نيازمندي

بايست  مسافرت را پرداخت، مراحل سفر كدامند، در چه مقطعي بايد تجديد قوا يا استراحت كند و در چه مقطعي مي ٔهتوان هزين مي
تر يا كندتر حركت كند، براي سفر به چه مدارك و مستنداتي نيازست، طي مسافرت در صورت نبود برخي افراد و امكانات  سريع
  .هاي ديگر بيني و بسياري مالحظات و پيش هايي فراهم كرد يايست از پيش بعضي جايگزين مي

______________________________  
Sun Tzu 50 .  

Clausewitz 51 .  

52 .Liddell  
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بايست الگويي براي رهبران مبارزات باشد تا به  جويند مي ريزي كه مردم عادي در امور روزانه از آن بهره مي اين برنامه          
هاي مبارزاتي، آن گونه كه بايست توجه شود، به  متأسفانه جنبش. ريزي كنند سياسي و اجتماعي برنامه هاي همين شيوه براي جنبش

با قوي،  ٔهت بر اين تصورند كه فقط مبارزبرخي از مردم و رهبران مبارزا. اند ريزي استراتژيك و اهميت آن توجه نكرده برنامه
ها، و  ها، آرمان آل ايده  پندارند كه فقط پايبند بودن به اهداف، برخي ديگر مي. شود ميگير به طور قطع به پيروزي منجر  پشتكار و پي

. توانند در راه رسيدن به هدف انجام دهند ـ تنها كاري است كه ميشوند  مي كت و بدبختي كه متحملالاعتقاد به آنها ـ به رغم ف
سنديده است، ولي ذاتاً اين پايبندي هيچ راهي براي تحقق اهداف و عبور ها، اهداف و وفادار ماندن به آنها امري پ پايبندي به آرمان

  .كند از وضع موجود ايجاد نمي
مطمئناً تالش براي تغيير وضعيت جامعه يا جلوگيري از تغييرات نامطلوب يا آزادسازي كشور از اشغال خارجي يا دفاع از           

  .تر است ريزي برايشان سخت تر از مثال مسافرت هستند و برنامه چيدهكشور در برابر تهاجم بيگانه بسيار و بسيار پي
ريزي استراتژيك جامع  كنند، در جهت برنامه ها و اهداف واال را دنبال مي هاي مردمي كه آرمان امروزه فقط تعداد كمي از جنبش

  .دارند و هدفمند گام برمي
رريزي كوتاه، موردي  از برنامه داراي درك محدودي مردمي و رهبران هاي هاي سياسي و اجتماعي، گروه اغلب در جنبش          

زماني طوالني با  ٔهارچوببندي و فرموله كردن جنبش در يك بازهو در جهت چ هستنداي  هاي مقدماتي و اصول پايه يا تاكتيك
  .كنند اي استراتژيك تالشي نمي و تدوين برنامه بازترهاي  افق

مبارزه ـ  ٔهريزي استراتژيك است يا اينكه در مراحل اولي عدم توجه، شايد ايمان نداشتن آنها به لزوم برنامهيكي از داليل           
تحليل استراتژي را ندارند يا اينكه به جاي توجه به اهداف كلي و تمام مراحل مبارزه، فقط به مقطعي از توان، آمادگي فكر كردن و 

  .كنند آن فكر مي
دشمن افتاده و درگير آماده كردن خويش  ٔهها و توطئ دستي هاي مردمي مكرر در گرداب پيش رهبران و گروه بسياري از          

پردازند و از  هاي روزمره و مقطعي مي در اين شرايط رهبران با شتاب و سر درگمي فقط به فعاليت. شوند به آنها مي نبراي پاسخ داد
  .مانند استراتژيك غافل مي ٔهبرنام سازماندهي منابع، زمانبندي مبارزه و تدوين

استراتژيك  ٔهبايست پذيرفت كه در برخي موارد مردم و رهبران جنبش به اين دليل به تدوين برنام اين واقعيت را مي          
ها تا بدان حد خود را ضعيف نآ. دانند ها ندارند و رسيدن به آنها را غيرممكن مي پردازند كه اميدي به نيل به هدف و تحقق آرمان نمي
رسند  و به اين باور مي ،ددهنافزايش خود را  ٔتوانند توانايي مبارزه نمينگرند كه  پندارند كه به خويش به چشم قربانيان ناتواني مي مي

تالشي، در حالي كه تنها كاري كه از آنها ساخته است، اين است كه منفعالنه شاهد ظلم و استبداد باشند و با پذيرش آن بدون هيچ 
  .هايشان ايمان دارند، وضعيت فعلي را تحمل كنند حق بودن آرمان هكه ب

  .ريزي استراتژيك است ايمان و گرايش به برنامه تمامي اين باورها، عدم تفكر،پيامد           
اي جز شكست  از مواقع نتيجه اي جز كاهش شديد شانس موفقيت و در بسياري ريزي و تدوين استراتژي نتيجه عدم برنامه          

داشت  برنامگي ـ پراكندگي نيروها، كاهش كارايي و عملكرد، قرباني شدن نيروها و عدم پاس بي ٔهندارد؛ چرا كه نتيج
 ٔهريزي است و باز شكست و عدم تحقق اهداف، نتيج هاي عدم برنامه اينها فقط بخشي از هزينه. آوردهاي مبارزان و فعاالن است دست
  .هاي مردمي است نامگي جنبشبر بي
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  :بدون فرمولبندي جنبش و مبارزه
 .رود شود و به هدر مي انرژي و توان نيروهاي جنبش به سمت اهداف جزئي و مسائل سطحي منحرف مي �

 .رود فرصت براي دستيابي به اهداف مبارزه از دست مي �

 .كند دهد و روند آن را تعيين مي الشعاع قرار مي عملكرد را در مبارزه تحت ٔهدشمن، نحو ٔهاقدامات اولي �

پاشيدگي به مرور گسترش  مبارزه با بحران، امكان تصحيح و جبران وجود ندارد و ضعف و از هم ٔهدر صورت مواجه �
 .زند يابد و ضربات زيانباري به جنبش مي مي

  .شود كم مي موفقيت و شانس رسيدن به هدفها براي تحقق  تالش �
دهي شده و  هاي سازمان فعاليت. دهد استراتژيك قوي، شانس موفقيت را افزايش مي ٔهدر مقابل، فرمولبندي و ايمان به برنام          
كند تا با قرارگرفتن در  ها توانمند مي استراتژيك، مردم و رهبران مبارزه را در تمركز بر توانايي ٔهيافته در چهارچوب برنام جهت

ها،  ها همزمان با عملي كردن فعاليت مشي توانند با دنبال كردن برنامه و خط آنها مي. رياني هدفمند، به سوي پيروزي گام بردارندج
يابد و در صورت وجود قربانيان احتمالي،  هاي مبارزه كاهش مي هاي دشمن را شناسايي كنند كه در اين حالت تلفات و هزينه ضعف

  .يابد در اين مقطع شانس پيروزي مبارزات مردمي افزايش مي. اثر نخواهد بود ليل و بياز بين رفتن آنها بي د
  

  فرموله بندي استراتژي منطقي براي مبارزه

  :بندي يك استراتژي منطقي نيازمند انتخاب و فرموله
 .گيرد اي است كه مبارزه در آن شكل مي برداشت صحيح و منطقي از ماهيت و مفهوم بنيادين زمينه �

 .خواهد به آن برسد اي ميان موقعيت فعلي جنبش و موقعيتي كه مي مشخص كردن تفاوت ذاتي و ريشه �

 .بخشند بررسي دقيق موانعي كه در رااه رسيدن به هدف وجود دارد و عواملي كه تحقق آرمان را سرعت مي �

نند در تحقق اهداف كمك كنند يا توا هاي دشمن، گروه مبارزه و نيروهاي سوم كه مي ها و توانايي تجزيه و تحليل ضعف �
 .مانعي براي آن باشند

هاي فردي يا گروهي كه  آنها با توانايي ٔههاي راهكارهاي بالفوه مختلف و مقايس ها و محدوديت ها، ضعف تحليل پيچيدگي �
 .قرارست آن را انجام دهند

 .كامالً جديد مشيِ هاي موجود يا ترسيم خط انتخاب پوياترين و بهترين گزينه از ميان گزينه �

مربوط به آنها است كه هر   تر و تاكتيك هاي مقاطع كوچك ها كه شامل برنامه كلي فعاليت ٔهبرناممشخص كرن و ترسيم  �
كلي به هدف و تحقق هدف اصلي  ٔهكدام از اين مقاطع هدف مربوط به خود را دارند كه در نهايت باعث رسيدن برنام

شود كه تاكتيك و روش خود را دارند و  استراتژيك خود از چندين زيربرنامه تشكيل مي ٔهبه عبارت ديگر برنام. شوند مي
 .اند اصلي ٔههاي برنام هاي آنها پايه گام

  
  ريزي سطوح برنامه

باالترين سطح، . ريزي وجود دارد استراتژيك رهبران مبارزه بايد بدانند كه مقاطع و سطوح مختلفي براي برنامه ٔهدر تدوين برنام
  .ها وجود دارد ها و روش هاي مقطعي و به دنبال آن تاكتيك است، پس از آن استراتژيبزرگ  تراتژياس
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  بزرگاستراتژي 

  هاي مقطعي استراتژي

  ها تاكتيك

  ها وشر

  
دهي به منابع موجود و سازماندهي كلي منابع  ــ چهارچوب كلي و بستر اساسي است كه به هماهنگي و جهت بزرگ استراتژي

  .پردازد جنبش مردمي براي رسيدن به هدف مي... اقتصادي، منابع انساني، معنوي، سياسي و 
شامل مالحظه و بررسي درستي اهداف جنبش، عوامل ديگري كه ممكن است در مقاطع مختلف تأثيرگذار  بزرگاستراتژي           

  .باشند و انتخاب تكنيك و روش اجرايي است
بايست  چگونه اهداف مي. باشد يا به اشكال تندتر خشونت بي ٔهكند كه مبارزه به شيو اين استراتژي تعيين ميبه عنوان مثال           

تر را  هاي سطوح پايين چهارچوب كلي براي انتخاب استراتژي بزرگاستراتژي . آنها چيست  تحقق يابند و پيامدهاي طوالني مدت
امكانات و تخصيص هاي مشخص و  گروه در ميانها  اين سطح شامل توزيع فعاليت. كند روند، مشخص مي كه براي مبارزه به كار مي

 هاي كال مختلف مبارزه و شيوهميان اش ٔهبايست به صورت شفاف رابط تر از همه اينكه، اين استراتژي مي آنهاست و مهم بهمنابع 
  .مشخص كندتحقق هدف را 

هاي مقطعي،  يافته كه اهداف كلي مبارزه، استراتژي استراتژيي است جامع با مفاهيم و چهارچوب بسط بزرگاستراتژي           
گيرد  گروه را به خدمت ميتمامي منابع متناسبِ در دسترس  بزرگاستراتژي . كند ها، راهكارها و منابع مبارزه را مشخص مي شيوه

  .دستيابي به هدف فراهم شود ٔهتا زمين...) انساني، سياسي، اقتصادي، اخالقي و (
  .ممكن است شامل چندين استراتژي مقطعي براي دستيابي به مقاصدي خاص در مراحل مختلف مبارزه باشد بزرگاستراتژي           

ها بر زمان،  اين استراتژيتمركز . است بهترين شكل رسيدن به هدف ميسقطعي ترهاي م ــ هدف از استراتژي هاي مقطعي استراتژي
توزيع  ٔهمقطعي برنام  استراتژي. يزان كارايي دست يافتتوان به باالترين م و اينكه چگونه مي است،چگونگي مبارزه و  چرايي، 

  .برداري از امكانات موجود براي رسيدن به هدف است بهره ٔهعملي، كارا و شيو
يك موقعيت استراتژيك و تبديل آن به سودمندترين حالت و  ٔههايي باشد كه براي توسع استراتژي ممكن است شامل تالش          

  ).تبديل برخي تهديدها به فرصت(آشكار الزمند  ٔهكسب موفقيت بدون توسل به مبارز
ي و چگونگي در تمبارزا ٔهبسط برنام اي است سياسي براي چگونگي توسعه و  هيت مبارزه، تفكر استراتژيك، ايدهبا توجه به ما

استراتژي شامل مالحظه . تا به طور سودمندي براي رسيدن به هدف به يكديگر متصل شوند ،آميختن اجزاي پراكنده و مختلف آن هم
كلي، انتقال برنامه به سطوح  ٔههاي برنام فعاليت ٔهتوسع. احتمالي حاصل از آنهاست ها و نتايج و بررسي پيامدهاي ناشي از فعاليت

بيني نيازها براي عملي شدن تاكتيك انتخابي و در  هاي مختلف، پيش هاي مختلف مبارزه در فعاليت گروه ٔهتر، سازماندهي ماهران پايين
استراتژيك  ٔهبهينه از آنها از جمله مواردي است كه در برنام ٔهداشت آنها و استفاد پاس –هاي مقطعي  به موفقيتصورت دستيابي 

  .بايست منظور شوند مي
  .ها ابزار تحقق استراتژي هستند ها و روش تاكتيك. كنند تر در چهارچوب استراتژي مادر عمل مي هاي سطح پايين استراتژي          
  هاي الزم  ها در راستاي تحقق استراتژي و همگام  با نيازمندي ها و روش بايست تاكتيك براي دستيابي به بهترين كارايي، مي          
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  .شوند براي رسيدن به موفقيت، انتخاب و به كار برده مي
  :ودبايست به اين مفاهيم توجه ش ، ميخشونت بي ٔهبراي مبارز يبندي استراتژ در فرموله          
نيروهاي  ٔهقدرت حاكميت، نقش بالفعل و بالقو هاي سرچشمهمبارزه، اهداف حاكميت، هاي قدرت  سرچشمهها،  هدف          

ي جنبش مبارزه عتماجا كنش و واكنشهاي  ها و شيوهاحتمالي حاكميت، راهكاركنش و واكنش  هاي ، راهكارها و شيوه53سوم
شناسي مبارزه و تجزيه و تحليل آن  نيازها و ملزومات اين روش براي كسب موفقيت، پويايي پيش) دفاعي و تهاجمي هاي واكنش(

  .هاي آن در شرايط متغير و نهايتاً بررسي مكانيزم تغيير و تحوالت و اثر آنها بر مبارزه و شيوه
تاكتيك اين موضوع در نظر  ٔهدر روند تهي. ستا هاي آن يتمبارزه و فعال ٔهاي محدود و مقطعي از كل برنام برنامه ــها  تاكتيك
ها رسيد  بايست از امكانات و ابزار شرايط حاضر به بهترين نحود استفاده كرد تا بتوان به بخشي از هدف شود كه چگونه مي گرفته مي

دودي از راهكارها را كه در تاكتيك در حقيقت بخش مح. اند ريزي شده و هدف نهايي برنامه بزرگكه در چهارچوب استراتژي 
تاكتيك مقطعي مي . قرار دارد بزرگشود و به عنوان يك استراتژي در دل استراتژي  اصلي و مادر وجود دارند شامل مي ٔهقالب برنام

  .شود قرار دارد تفسير و بررسي  بزرگ بايست در چهارچوب استراتژي مقطعي كه آن هم در چهارچوب استراتژي
پردازند و اينكه چگونه به  هاي مشخص يك فعاليت مي دهي چگونگي اعمال روش ها در حقيقت به بررسي و سامان تاكتيك          

. بايست عمل كنند معين چگونه مي ٔهها و يگانهاي مبارزه در زماني مشخص و در قبال هدف و وظيف شوند و اينكه گروه كار برده مي
 –تر  هاي مكاني كوچك تر و محدوده تر قرار دارند و براي مقاطع زماني كوتاه در سطحي پايينها  ها در مقايسه با استراتژي تاكتيك

  .شوند هاي محدودتر و اهداف مقطعي يا تركيبي از اين شرايط استفاده مي با تعداد نفرات و گروه
راهكارهاي متفاوتي از جمله انواع  است كه خود شامل خشونت بي ٔهانحام تكنيك مبارز ٔهبه معني انتخاب ابزار و شيو ــها  روش

  .است... مختلف اعتصاب، عدم همكاري صنفي و سياسي و 
  :آن ٔهبندي دقيق و انتخاب مدبران ها نيازمند فرمول آن، براي تحقق اهداف و آرمان ٔهاي دقيق و هدفمند و توسع طرح برنامه          
  مادراستراتژي 
  مقطعياستراتژي 
  ها تاكتيك
  .مناسب استهاي  و روش
  

  خشونت بي ٔهبرخي از عناصر اصلي مبارز

همچنين . براي رسيدن به اهداف مبارزه، استراتژي واحدي وجود ندارد كه بتواند در تمامي مقاطع به بهترين نحود عمل كند          
ر مقاطع متفاوت و شرايط هاي مختلف د استراتژي ٔهبراي توسع 54بايست بازخوردي شده براي مبارزه، مي تكنيك و روش انتخاب
مشخص  بزرگاستراتژي ريزي از باال به پايين و از پايين به باال است به اين معني كه ابتدا  در حقيقت برنامه(گوناگون مبارزه باشد 

ك استراتژي ٔهشده برنام هاي انتخاب توان بر اساس روش سپس مي. ها ها و سپس روش هاي مقطعي، تاكتيك شود، بعد استراتژي مي
با بزرگ  غام در استراتژياغلب ممكن است نيازمند تركيب و ادخشونت  بي ٔهمبارز ٔهعالوه بر اين، شيو). مقطعي را بازنگري كرد

   .استفاده از ساير راهكارها باشد
____________________  
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بلكه به . توان به كار برد هر تكنيك و روشي را ميخشونت  بي ٔهاين نكته به اين معني نيست كه براي تحقق اهداف مبارز          
استراتژيك بازنگري  ٔهها، برنام شوند و بر اساس تاكتيك استراتژيك مشخص مي ٔهها بر اساس برنام اين معني است كه تاكتيك

آميز تغيير شكل يابد، ماهيت كلي استراتژي زير  هاي خشونت به عنوان مثال اگر در مقطعي از برنامه، روش مبارزه به شيوه(شود  مي
كند، اين امر در بهترين حالت موجب  شود كه مبارزه بر اساس آنها عمل مي سؤال رفته و موجب تخريب زيربناها و فرايندهايي مي

هاي  توان روش استراتژيك مي ٔهپس از بازنگري برنام ،اساسهمين بر  .)شود ش كارايي و در بدترين حالت به شكست منجر ميكاه
هاي  هاي تحريم ، مذاكره و مانند آنها يا تركيب آنها با روشحريف پذيرش خواستمتفاوتي مانند تبليغات، آموزش عمومي، 

  .هاي موجود كرد تا به بهترين نحود در جهت تحقق هدف گام برداشت شيوه اقتصادي با اعتصابات كارگري را جايگزين
ريزي آغاز كنيد و ادامه دهيد و با تكيه به  را با اصول برنامهمبارزه «: بسيار اساسي استخشونت  بي ٔهريزي براي مبارز برنامه          
جنبش مبارزاتي روستاييان ايرلندي  ٔهدر بار 55چارلز استوارد پارنل اين پيغامي بود كه» .هاي خودتان به پيروزي اميدوار باشيد توانايي

تنها به خودتان تكيه «. به مبارزه پرداخته بودند. م 1879 – 1880هاي  خودداري از اجاره كردن امالك طي سال ٔهفرستاد كه به شيو
  .»كنيد و نه كس ديگري

خشونت  بيريزي براي مبارزه و آغاز مبارزه بر اين اساس، عامل مهمي در جذب كمك و همكاري  توجه و التزام به برنامه          
بر اساس اين باور اگر ديگران از . شود هاي خويش ميسر مي ديگران است، ولي پيروزي فقط و فقط در چهارچوب تكيه بر توانايي

. استراتژيك به درستي تنظيم شده باشد، مبارزان شانس موفقيت را زا دست نخواهند داد ٔههمكاري خودداري كردند، چنانچه برنام
در . زنند، مبارزه شكست خواهد خورد چنانچه مسؤليت شكست و پيروزي به ديگران داده شود، زماني كه آنها از همكاري سرباز مي

ها به نيروهاي  ي دچار باشند، احتمال واگذاري مسؤليتهر صورت در مبارزاتي ك مردم و رهبران جنبش به نااميدي و يأ س روان
ها  حقيقي و قوي آن است كه شكست و پيروزي آن در گروِ عمل خود افراد باشد و تالش ٔهمبارز. خارج از مبارزه زياد خواهد بود

  .و كوشش آنها سرنوشت مبارزه را رقم بزند
هاي  ، نيازمند فهم و درك ويژگيخشونت  بيجرايي و منطقي براي مبارزات استراتژيك ا ٔهبندي و تدوين يك برنام فرموله          

  56.استخشونت  بيهاي مبارزات  شناسي و مكانيسم متغير، پويايي
بايست غربال شوند تا آن دسته از  هاي مبارزه مي ها و فعاليت ها، روش برنامه ٔهنكته ضروري است كه كليتوجه به           
كنند و آنهايي حذف شوند كه بر پيشرفت و ثمربخشي مبارزه  يابند كه به پيروزي و دستيابي به هدف كمك ميهايي توسعه  فعاليت

  .تأثير منفي دارند
همچنين توجه به فاكتورهاي ديگر نيز ضروري است؛ مانند عوامل رواني، اخالقي، جغرافيايي و فيزيكي، زمانبندي، تعداد           

هاي  ميان هدف و تمركز قدرت، حفظ پيشگامي و آغازگر بودن و دقت در انتخاب آن دسته از روش ٔهنفرات و قدرت موجود، رابط
  .انجامد فعاليت و مبارزه كه بيشتر به دستيابي اهداف و به ثمر رسيدن مبارزه مي

كنيم  كنيم و فقط به اين يادآوري اكتفا مي استراتژيك در مبارزات مردمي تأكيد نمي ٔهدر اينجا بيش از اين بر اهميت برنام          
استراتژيك به معني پيروزي صددرصد  ٔهداشتن برنام. ريزي استراتژيك، كليد پيروزي مبارزات اجتماعي و سياسي است كه برنامه

  .دهد افزايش ميمبارزه نيست، بلكه احتمال موفقيت و تحقق تمامي يا بخشي از اهداف را 
  

______________________________  
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  ريزي استراتژيك براي ايجاد هاي برنامه گام

  هاي اقتدارگرا اصالحات به نفع مردم در رژيم

  
هاي عدم  هاي اجتماعي، رواني، اقتصادي و سياسي همراه روش رسيدن به اهداف با استفاده از روش ٔه، شيوخشونت  بي ٔهمبارز          

  .همكاري و ايجاد شكاف در حاكميت است
ريزي توان  اني، با پايههاي انس اعمال اقتصادي، اجتماعي و سياسي در راستاي تحقق خواسته ٔهاين شيوه، روشي است بر پاي          

زنند كه  به عبارت ديگر مردم از كارهايي سرباز مي. ابراز مخالفت، خودداري از همكاري، مبارزه كردن و ايجاد شكاف در دشمن
  57.دهند كه قدغن است بايد انجام دهند و كارهايي را انجام مي

زنند،  زماني كه مردم از اين همكاري برباز مي. محتاجند ها براي بقاي خود به همكاري و حمايت مردم تمامي حكومت          
طي تاريخ بشر در موارد زيادي براي مقابله با ظلم خشونت  بيهاي  روش. كنند اي سقوط مي گاه و پشتوانه مردان بدون هيچ تكيه دولت

  .اند ها و گسترش آزادي به كار گرفته شده و ستم، حكومت ديكتاتورها، دفاع از برخي ارزش
هاي خودجوش مردمي بوده است و  درك مستقيم مردم، حوادث و واكنش ٔهاي نتيج اين مبارزات در گذشته، به طور گسترده          

مبازه به  خواهند، كردند و بدون اينكه دقيقاً بدانند كه چه مي مردم در راه مبارزه، كمتر اهداف را به طور قطعي و شفاف مشخص مي
اند ولي  ريزي تاكتيكي براي رسيدن به اهداف خود استفاده كرده ها و برنامه ها، روش ز اين مبارزات از شيوهبعضي ا. كردند اقدام مي

هاي  امروزه گروه. اند هاي استراتژيك براي هدايت مبارزه در راه رسيدن به هدف عمل كرده تعداد بسيار كمي از آنها به برنامه
هاي مدون  توانند به روش رزات مجبور نيستند كه از الفباي اوليه آغاز كنند و به راحتي ميريزي مبا مردمي درگير مبارزه، براي برنامه

 ٔبرنامه ها، با استفاده از ط به اين شيوه، با اشتراك گذاشتن دانش مربوههاي مبارز تر شيوه با درك عميق. اين مبارزات مراجعه كنند
  .مردمي مؤثرتر و كارآمدتر خواهد شدمبارزات عملكرد  –مدت درازريزي  استراتژيك و برنامه

  :ريزي استراتژيك به آنها توجه شود بايست در برنامه شوند كه مي هاي كليدي ارائه مي در ادامه، گام          
  

  بررسي اوليه و تجزيه و تحليل مقدماتي –فاز اول 

 )مردم و حاكميت(ها از ديدگاه هر دو طرف  بررسي اختالف �

و تحليل براي بررسي وضعيت فرهنگي، سياسي و اقتصادي و اجتماعي موجود در كشور همراستا  يك گزارش تجزيه ٔهتهي �
 .با توزيع جمعيت

محاسبات استراتژيك، به معناي مشخص كردن توانايي و ضعف هر دو طرف، مشخص كردن منابع قدرت دو طرف  ٔهتهي �
كه در اختيار مردم يا حاكمان است، كنكاش در اين  و نهادهايي كه پشتوانه و حامي آنها هستند، تجزيه و تحليل منابعي

استقاللي كه هر طرف از طرف مقابل دارد و در  ٔهموضوع كه دو طرف در چه مواردي به يكديگر وابسته هستند و درج
 .نهايت توان مبارزاتي هر دو طرف

هدف حمله قرار دادن  تر است و براي تضعيف و بررسي اين موضوع كه كدام يك از منابع قدرت حاكميت شكننده �
 .تر است مناسب

 

______________________________ 
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هاي غير  ها و سازمان و همچنين گروه) المللي هاي بين كشورها و سازمان( اشخاص ثالثمشخص كردن نقش و رويكرد  �
 .متعهد

گذارند؛ عوامل جغرافيايي، آب و هوا و وضعيت اقليمي،  عوامل خارجي كه بر راهكارهاي مبارزه تأثير ميبررسي ساير  �
 ...عوامل زيربنايي و 

 .توان از آنها براي تعيين هدف و تحقق نتيجه استفاده كرد هاي فشاري كه مي مشخص كردن ساير اهرم �

 ٔهتوان در يك باز ن نتيجه رسيد كه آيا در شرايط كنوني ميبايست به دقت بررسي شوند تا بدي موارد و عوامل فوق مي �
بايست بررسي  مردم مي. بخش خواهد بود يا خير نتيجهخشونت  بي ٔهزماني مشخص به هدف دست يافت و آيا شروع مبارز

يم بر توانند به صورت مستق  كنند كه كدام يك از عوامل فوق ثابت هستند، كدام يك متغير و كدام يك از دو طرف مي
  .مردم يا حاكميت –اين عوامل تأثير بگذارند 

  
  بسط استراتژي –فاز دوم 

بايست به توسعه و بسط استراتژي كلي مبارزه بپردازند و پيش از هر چيز، هدف اصلي مبارزه را به  رهبران مبارزه مي          
بايست عمل كند تا به  چگونه ميخشونت  بي ٔهمبارزصورت دقيق با عبارات روشن مشخص و در قالب عبارات كلي برآورد كنند كه 

دهي به منابع براي حصول نتيجه در بلند  اي و بنيادين هدايت مبارزه و هماهنگي و خط پايهاين مرحله به مرحله اصلي، . نتيجه برسد
  .مدت است
بايست به شكل سنجيده و  توان، مبارزه مي كه نمي مبارزه رسيد؟ در صورتي ٔهتوان به اهداف اولي مقطعي، مي ٔهآيا فقط با برنام          

اي باشند و در حقيقت مبارزه را به  بندي شده هاي متوالي و رده دقيقي به فازهاي مختلفي تقسيم شود كه داراي جزئيات بيشتر و هدف
  .چندين مرحله تقسيم كرد

ه داراي اهداف مقطعي و محدود ولي در چهارچوب هدف بايست براي هر كدام از اين مراحل جداگانه ك در اين مرحله مي          
در حقيقت در اين مرحله چهارچوب مبارزه كه پيش از اين وسيع بود، به چند . كلي هستند، استراتژي منحصر به فردي تهيه كرد

بايست زمان،  زه ميرهبران مبار. هاي خود را دارند ها و استراتژي شود كه هر كدام ويژگي تر تقسيم مي مبارزاتي كوچك ٔهمرحل
  .مكان، چگونگي و نفرات مبارزه را به صورت دقيق و واضح با ذكر جزئيات مشخص كنند

هاي منحصر به فرد را انتخاب كنند كه به تحقق استراتژي  هاي كوتاه مدت و روش بايست تاكتيك در اين مقطع رهبران مي          
اي استراتژيك  بايست در چهارچوب برنامه ها مي ها و روش تخاب اين تاكتيكست كه انا توجه به اين نكته ضروري. كنند كمك مي

تواند شامل  ميخشونت  بيهاي مبارزاتي  انتخاب روش. باشد و اين انتخاب فقط پس از مشخص كردن استراتژي مادر انجام پذيرد
  استرتژيك، اهداف، ٔهستردگي برنامهاي اعتصاب، اعتراض، متقاعدسازي و مداخله باشد كه در شرايط مختلف بسته به گ روش

به ويژه آنكه . كنند ها از ساير آنها بهتر عمل مي هاي مبارزاتي برخي از اين روش محاسبات استراتژيك و همچنين اهداف زير برنامه
  .بعضي از اين راهكارها عملكرد خيلي خوبي در محدود كردن و ضربه زدن بهمنابع قدرت رژيم دارند

هاي فشار و نوع تاكتيك  استراتژيك اتخاذ شده با اهداف مبارزه، نوع اهرم ٔهبايست مطمئن شوند كه برنام ن مبارزه ميرهبرا          
  .ها همخواني دارد و روش
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  سازي ظرفيت: فاز سوم

چرا كه اگر . استراتژيك مطمئن شوند ٔهبايست از توانايي مردم به عنوان مجريان مبارزه در اجراي برنام رهبران مبارزه مي          
هايي براي افزايش توان  برنامه و استراتژي تنظيم شده را نداشته باشند، به كنكاش براي پيدا كردن روشمردم ظرفيت و توان تحقق 

  .بايست تصحيح شود استراتژيك مي ٔهحلي وجود نداشته باشد، برنام ست و اگر چنين راها مردم نياز
 ٔههايي را كه در خارج از حاكميت قرار دارند، تقويت كنند، به ويژه اگر برنام بايست قدرت نهادها و سازمان ن ميرهبرا          

  .ريزي شده باشد ها پايه همكاري و مشاركت اين نهادها در اعتصابات و ابراز مخالفت ٔهاستراتژيك بر پاي
ريزي كنند، ولي به صورت قطعي به  ز پشتيباني نيروهاي سوم برنامهمندي ا بايست براي جلب مشاركت و بهره رهبران مي          

  .آنها متكي نباشند
  

  آغاز مبارزه: فاز چهارم

  :بايست در اين مقطع رهبران مبارزه مي
تر  هاي سطوح پايين ، استراتژيبزرگاستراتژيك  ٔهاي نيروهاي مردمي و ضعف حاكميت در چهارچوب برنامه بر توانايي �

 .شوند مبارزه تمركز كنند به ويژه آنها كه به محدود كردن و در هم شكستن منبع قدرت حاكميت منجر ميهاي  و روش

يافته كه بدور از هر گونه خشونتي است، اطمينان حاصل  استراتژيك در چهارچوبي منظم و سازمان ٔهاز عملي شدن برنام �
 .شود ردمي منجر ميآميز به تضعيف نيروهاي م هاي خشونت كنند چرا كه اتكا به روش

در (دهد  استراتژيك اختيار عمل كافي را براي مبارزه به مردم مي ٔههاي برنام همچنين از اين امر مطمئن شوند كه فعاليت �
 .)استراتژيك قابليت تفويض اختيار را داشته باشد ٔهحقيقت برنام

 .مطمئن شوند كه نيروهاي مردمي به منابع حساس و مهم دسترسي دارند �

 .حاكميت، داشته باشند ٔهاي منظم براي بر هم زدن تعادل و توازن نيروها در جبه هبرنام �

هاي انتخاب شده ادامه دهند و تحت تأثير  هاي حاكميت، به روند مبارزه با شيوه ضمن دفاع از خود در برابر سركوبگري �
 . مبارزه را تغيير ندهند ٔهها، شيو سركوبگري

العمل فوري را  همواره در مبارزه پيشرو باشند، قابليت عكس. زند ابتكار عمل داشته باشندالعمل بپردا بيش از آنكه به عكس �
هاي مردم حركت كند نه بر اساس  بايست بر اساس برنامه و روش مبارزه مي. داشته باشند و از سكون پرهيز كنند

 .هاي حاكميت روش

 .استراتژيك از قبل طراحي شده مقايسه كنند ٔهبه طور پيوسته ميزان پيشرفت مبارزه را با برنام �

  فرجام مبارزه: فاز پنجم

 پيروزي، شكست يا دستيابي به برخي از اهداف؟ �

ها و  ريزي برنامه جديد بر پايه درس در صورت عدم موفقيت، بررسي دقيق مبارزه و آنچه كه انجام پذيرفته است و پي �
 .ستا دهي مجدد ضروري تجارب آموخته شده، براي سازمان
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  نقش رهبري در اصالحات
  

در راه . آورد، رهبري است مردمي را از حالت تئوري و برنامه به عمل در ميخشونت  بيهاي مبارزات  ري كه روشكاتاليزو          
عملكرد  ٔهمبارزه براي دستيابي به دموكراسي رهبران وظايف متعددي دارند؛ بسيج نيروهاي مردمي، مشخص كردن وظايف و شيو

گيري در شرايط بحراني، انسجام مردم و  اند، تصميم ، روحيه دادن به مردم زماني كه نسبت به پيروزي نااميد شده يا شك كرده58مردم
  .همكاري براي دستيابي به پيروزي ٔهحفظ روحي
ست، مردم نسبت به ا سياست بازهاي موهوم و منجيان دروغين  ها و تصويرگرايي بازي در روزگار كنوني كه عصر سياست          

رهبري مردم، به بازي با كلمات و به  ٔهكنند كه آيا اين افراد كه با داعي بدگمانند و به حق سؤال مي زيادي رهبران سياسي تا حد
انگر هاي آنها به حق، بي گويند ايمان دارند و گفته پردازند، به راستي خود، به آنچه كه مي اي روشن مي تصوير كشيدن آينده

زده و سرخورده از فريبكاري ديكتاتورهايي هستند كه با رداي دموكراسي و آزادي به  بسياري از مردم شگفت. شخصيت آنهاست
امروزه باور مردم بر اينست كه . اند اند، تيغ استبداد را بركشيده اند و آنگاه كه قدرت را در دست گرفته جلب حمايت مردم پرداخته

شود و نه شخصيت، ديدگاه سياسي و شايستگي  اي است كه در اين راه خرج مي ند پول و سرمايهك را تغيين ميآنچه نتايج انتخابات 
اگر اين تصوير كه مردم از سياستمداران دارند، درست باشد، كار رهبران براي بسيج مردم در مبارزات بسيار مشكل . كانديداها

البته در بين سياستمداران هستند افرادي كه . ت و حقانيت خويش را اثبات كنندبايست با وجود اين برداشت، صداق شود، زيرا مي مي
در ذهن مردم تصوير متفاوتي نسبت به ساير سياستمداران دارند، مانند نلسون ماندال در آفريقاي جنوبي، مارتين لوتر كينگ در 

هاي برجسته و استثنايي رهبران ملي هستند كه با ساير  اين رهبران نمونه. آمريكا، لخ والسا در لهستان و اونگ سان سوكي در برمه
  .سياستمداران و تصويري كه مردم از آنها در ذهن دارند، بسيار متفاوتند

هاي آنها  شود كه مردم ديگر هيچ نظارتي بر عملكرد و سياست ميان حاكمان و مردم به آن اندازه زياد مي ٔهزماني كه فاصل          
نظام دموكراتيك هستند، در پيدا كردن راهكاري براي بسيج مردم در برابر طلباني كه در پي استقرار  اشند، اصالحتوانند داشته ب نمي

كند، چرا كه آنها هستند كه بايستي اعتماد  در اين شرايط است كه نقش رهبران اهميتي پيدا مي. كنند هاي حاكميت سعي مي سياست
هاي  آنها را به اتحاد در جهت كسب حقوق سياسي خود و ايجاد تعادل در سياست به نفس و حس پيروزي را در مردم تزريق و

بايست به مردم بفهمانند كه اين مبارزه در راستاي دستيابي همگان به حقوق خويش و  همچنين رهبران مي. حاكميت دعوت كنند
  .برقراري عدالت است

قشات ملي يا محلي، نظامي يا غيرنظامي به خوبي مبارزه را رهبري كنند، اند در منا رهبران موفق و تأثيرگذار كه توانسته          
طور ماردزادي، اگر چه باور بر اينست كه رهبران موفق رهبراني هستند كه به . ها و خصوصيات مشخصي هستند داراي ويژگي

مواجهه با مشكالت و معضالت از  هاي رهبران براي خصايص رهبري را دارند، ولي امروزه مشخص شده است كه بسياري از توانايي
  .آيد راه آموزش، تحصيالت و تجربه به دست مي

ها نفر، به شايستگي و كارداني  استراتژيك مردمي نيازمند اين امرست كه هزاران نفر از مردم، اگر نگوييم ميليون ٔهمبارز          
در ادامه . ستا گر هاي سلطه يروزي مردم در برابر رژيمهاي پ اين مسئله يكي از نيازمندي. رهبران خويش ايمان داشته باشند

  :اند هاي مورد نياز رهبران، براي هدايت و تقويت مبارزه، بررسي شده ويژگي
______________________________  

گيرد و در حقيقت  مبارزان از مردم استفاده شده است، به اين علت كه برقراري دموكراسي با خواست و حضور مردم انجام مي ٔدر ترجمه به جاي كلمه. 58
  .م –نيروهاي مبارزه خود مردم هستند و نه گروه يا حزبي خاص 
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  هاي رهبران ويژگي
  رهبران سرمشق پيروان

رهبري كه از . ها و خصايص رهبران آن سازمان است ويژگي ٔهكس كننداين امر ثابت شده است كه هر سازماني منع          
اش روندي غير از  كند، نبايد توقع داشته باشد كه افراد زيرمجموعه اش براي كسب منافع فردي استفاده مي موقعيت اداري و سازماني

زماني كه رهبران . شود يز غير قابل اجتناب ميشوند، فساد سازمان ن زماني كه رهبران، خويش دچار فساد فردي مي. اين داشته باشند
در يك كالم . كنند كنند، پيروان آنها نيز به همين روش رفتار مي خود مي ٔهصداقت، سختكوشي، تهور و احترام متقابل را پيش

 ٔهدر بار. تهاي يك سازمان، ساخته و الگوبرداري شده از منش و رفتار رهبران سازمان اس توان گفت كه خصوصيات و ويژگي مي
ها هستند، پيروان آنها نيز  مبارزات مردمي نيز به همين شكل است، مبارزاتي كه داراي رهبران صادق، مردمي و وفادار به آرمان

  .كنند وفاداري و پايداري در مبارزه را پيشه مي
مردمان اين . توان ارائه كرد، دو كشور هند و پاكستان هستند  ي تأثير رهبران بر پيروان مياراي كه ب شايد بارزترين نمونه          

هند به . اند، پس از جدايي هند و پاكستان راه و روش كامالً متفاوتي را پيشه كردند دو كشور در گذشته در اصل يك ملت بوده
توان اين امر را  هر روز شاهد كودتاي جديد و بحران تازه مي آورد و پاكستان المللي روي گسترش دموكراسي و جلب اعتماد بين

مردم هند به مسيري كه گاندي بر پايه . گاندي به عنوان رهبر انقالب هند و رهبران پاكستان دانستناشي از طرز تفكر متفاوت 
  .يت رهبران خويشدوستي، تحمل و مدارا بنا نهاده بود، گام گذاشتند و مردم پاكستان به سوي تعصب و جزم انسان
  

  رهبران و شناخت آنها از پيروان

در  .خواهد آنها را در راه مبارزات هدايت كند بايست شناخت خوب و جامعي از كساني داشته باشد كه مي يك رهبر مي          
زان سود، باورهاي مي...) معلمان و  كارگران، كشاورزان،(سطح ملي اين مسئله شامل برآورد توزيع جمعيت، ميزان سطح درآمد 

، ميزان دسترسي )GDP(اي، ميزان توليد خالص داخلي  مذهبي، تنوع قومي و نژادي، منبع درآمد، صادرات و واردات محلي و منطقه
  .و سطح بهداشت و درمان و ساير خدمات اجتماعي است

به . كنند م روزگار خويش را چگونه سر ميست كه رهبران به اين پرسش پاسخ دهند كه مردا حايز اهميت ديگر اين ٔهنكت          
بندي صرف  هاي توزيع غذاي جيره  مردم چند ساعت را در روز براي ايستادن در صف 2002عنوان مثال در كشور زيمبابوه در سال 

. بود ٪70را داشت و نرخ بيكاري  ٪100وي مبتال بودند و تورم، ساالنه نرخ .آي.مردم به ايدز و اچ ٪25كردند و همچنين  مي
جستجو براي غذا و مراقبت از . اي نداشتند و اغلب سوءتغذيه داشتند واقعيت زندگي مردم اين بود كه آنها هيچ درآمد شخصي

غذايي چنان مردم را در چنگال خويش فرو برده بود كه هيچ وقتي براي فكر كردن به  بيماران و فوت اعضاي خانواده از فقر و بي
المللي به اين مسائل، به  توانست با منحرف كردن افكار ببن آميز نبود، رژيم نمي شرايط به اين وخامت فاجعه اگر. امور سياسي نداشتند

ها  غذايي، اجير كردن آدمكش ٔهقطع كردن جير. هاشان مبادرت كند اعمال فشار و سركوب غيرانساني مخالفان سياسي و خانواده
  .اين كشور بودآميز رژيم  هاي سركوب ضد بشري و وقاحت هايشان، از نمونه نوادهبراي قتل و تجاوز جنسي به مبارزان سياسي و خا

. آنها منطبق باشد ٔههاي زندگي روزان گيرند بايستي با واقعيت اي كه رهبران براي نقش مردم در مبارزه، در نظر مي برنامه          
  هاي مشخص و  بايست بر اساس برنامه آنها مي. و نشانه باشد براي رهبران اجتماعي، هر فرد درگير در مبارزه بايستي داراي نام
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مبارزه  ازاصلي آنها  ٔهدفها، به آنها نشان دهند كه  اي، با مردم مالقات يا نشست داشته باشند و ضمن رد و بدل كردن ديدگاه دوره
شرايط زندگي در حكومت دموكراتيك نوين صرف اينكه رهبران گاه به گاه به مردم يادآوري كنند كه . كسب حقوق مردم است

كه رهبران، خود، در حل مشكالت و معضالت  است يابد كافي نيست، راهكار بهتر براي ارتباط نزديك با مردم اين چگونه بهبود مي
  59.مردم شركت كنند

  
  .خود خبره باشند ٔهوظيف ٔهبايست در حيط رهبران مي

. مردم منجر شود ٔهعدم كارايي و نااليقي رهبر به شكست و تخريب روحي ٔهتواند، به انداز نمي بارزه، هيچ عامليم ٔر بحبوحهد          
تك  برد و ترس بر تك شود، صداقت و تعهد را از بين مي ناپذير منجر مي تأثير و جبران تصميمات ناسنجيده، به خطرات و تلفات بي

  .شود افراد مبارزه مسلط مي
نگرند كه آنها توانايي پيروزي در ميدان نبرد را دارند؛ حال اين ميدان نبرد يك ميدان مرسوم  مردم به رهبران با اين ديد مي          

به همين دليل حتي آناني كه دانش و تخصص اين كار را دارند نيز بايستي به اين نكته . خشونت بيجنگ باشد يا ميدان مبارزات 
  .ميدان در گرو در نظر گرفتن مسائل بسياري است توجه كنند كه پيروزي در اين

دهند و  بايست داراي توانايي باشند كه به روشني علت مبارزه را شرح مي در سطح مبارزات ملي، رهبران در اولين گام مي          
گام . به مبارزه ترغيب كنند سخن گفتن و رفتار خود با تأثيرگذاري معنوي و روحي، مردم را براي پيوستن ٔههمچنين بتوانند با شيو

برداري از منابع مختلف، مبارزه را به  المللي را بررسي كنند و ضمن بهره ديگر اين است كه چگونگي جلب حمايت نيروهاي بين
  .نحوي هدايت كنند كه كمترين آسيب و تلفات را در پي داشته باشد

  :بايست رهبران مبارزه مي
 .ارا باشندتوانايي تجزيه و تحليل شرايط را د �

 .را پس از بررسي شرايط به خوبي انتخاب كنندخشونت  بي ٔههاي مبارز روش �

 .ها تهيه كنند را براي اعمال روشخشونت  بي ٔهمبارز ٔهبرنام �

 .ها و اجرايي كردن برنامه آموزش دهند كنندگان در مبارزه را در جهت چگونگي استفاده از اين روش و شركت �

  

  پذيري مسئوليتشناسي و  مسئوليت

به عنوان مثال . هاي شخصيتي افراد زمان ماست رسد كه فرار و شانه خالي كردن از بار مسئوليت، يكي از ويژگي به نظر مي          
گيريد، جدا از آنكه  ميوقتي شما با يك شركت خدمات پس از فروش براي مطرح كردن عيب دستگاه خريداري شده تماس 

مثال ديگر . آمده مربوط به آنها نيست ترين اولويت آن شركت، اثبات اين مطلب است كه مشكل پيش هممشكل دستگاه چيست، م
  رهبران سياسي نيز . 60داند او در اولين واكنش معلم را عامل اني عدم موفقيت مي. است كه در امتحانات موفق نشده است آموزي دانش

كنند كه تصميمات آنها بر اساس اطالعات در دسترس اتخاذ شده و ماهيت آن  ميكنند، آنها همواره ادعا  به همين گونه رفتار مي
  آنها  ٔگونه تقصيري متوجه كنند كه هيچ گيري مي پس نتيجه. صحيح است، ولي به خاطر شرايط و مشكالت موجود نتيجه نداده است

______________________________  
براي اطالعات بيشتر به كتاب آزادي در نيمه شب . كرد ها و در ميان آنها زندگي مي اي فقيرنشين معروف به نجسه به عنوان نمونه مهاتما گاندي در محله. 59

  .م –نوشته پروانه ستاري مراجعه كنيد 
  .م –دهند  مردان ناكارآمد هستند كه همواره مشكالت موجود را به پيشينيان يا كارشكني ديگران نسبت مي ترين مثال دولت جالب. 60
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اندازند، همان طور كه بسياري تأخير در  رهبران نااليق هم مانند بعضي از مردم اشتباهات خويش را به گردن شرايط مي. نيست
اوليا و  ٔهبيماري فرزندان، جلس(نبود وقت كافي، كارهاي ضروري ديگر، مشكالت خانوادگي هايي مانند  با بهانهحضور در جلسه را 

استفاده از اين باور قديمي و . شوند خورده نيز به توجيهات دروغ و كذب متوسل مي كنند، رهبران شكست توجيه مي...) مربيان و 
مسلماً رهبران مبارزه افراد عادي نيستند و  .اي مرسوم است شيوه» خواست اگر موفق نشديم به اين دليل بود كه خدا نمي«كه  هعاميان

گريزي  بايست به واقعيت خويش و توجيه عملكردهاي اشتباه، نمي ٔهامري معمولي و روزمره نيست، پس براي تبرئمبارزه هم 
  .آورد روي

گيرد و اگر در برخي موارد اشتباهاتي پيش آمده است، ديگران را شماتت  رهبر اليق مسئوليت شكست را بر عهده مي          
آموزد و به  گيرد، از آن درس مي تصميماتش به نتايجي منفي منجر شد، مسئوليت آن را بر عهده ميكند؛ رهبر اقعي زماني كه  نمي

بايست به خاطر شهامت آنها در قبول اشتباهاتشان به قدرداني از آنها  ر چنين رهبراني مردم نيز ميدر براب. 61جبران خطا مي پردازد
من در   پذيرم، دوستان و همرزمان ببينيد، من اشتباه خويش را مي«. ران آن استپذيرش اشتباه اولين گام رهبران براي جب. بپردازند

ولي امروز تصميم دارم كه ديگر در آينده شاهد چنين . دقتي و عدم نظارت شكست خوردم دنبال كردن اهداف به خاطر كم
  ».ت در آينده باشيمبايست به فكر راهكاري براي جلوگيري از تكرار اين اشتباها ما مي. اشتباهاتي نباشيم

كنند كه همان نسبت دادن اشتباهات به  ها انتخاب مي ترين راه را براي خاموش كردن آتش سرزنش رهبران نااليق آسان          
آميز در  مسالمت ٔهپذيرند كه عدم موفقيت در مبارز مد با قبول شكست، ميآرهبران كار كه در صورتي. زيردستان و پيروان است

  .كس از خطا و اشتباه مبرا نيست ناپذيرست و هيچ د اجتناببرخي موار
  .آزمايند گيرند و راه پيموده را دوباره مي هاي گذشته درس نمي فقط افرادي اليق گذشت و عفو نيستند كه از شكست

  

  دهي به پيروان شخصيت

 ٔهكند و به جاي آن از كلمم استفاده مي» من« ٔهكند، كمتر از كلم ها صحبت مي ها و پيروزي رهبر توانا زماني كه از موفقيت
. كند تا از اين طريق به همرزمان خويش اعتبار و شخصيت دهد استفاده مي» او«و اگر شخص خاصي آن را انجام داده باشد از » ما«

  .تالش همه بوده است ٔهكند كه موفقيت نتيج او با اين كار يادآوري مي
شود، كودكي كه هجوم نيروهاي ضد شورش را خبر داده است، پيرزني كه به تظاهركنندگان  بايست از تمامي افراد، قدرداني مي

ها را  ها را طراحي كرده و مردي كه با به خطر انداختن زندگي خود اعالميه خود اعالميه ٔهآب داده است، دختر جواني كه با سليق
تمامي اين افراد . اند ها را اجرا كرده و آنهايي كه اين برنامهمبارزه را تنظيم كرده هاي  برنامه رده است؛ رهبراني كهتوزيع ك

  .بايست تشويق شوند اهميت كار و نقششان را در راه پيروزي، برايشان يادآوري كرد مي
ها و  ترين و ممتازترين فرد دنيا باشد، ولي تمام نبوغ و استعداد او بدون عملي شدن ايده ممكن است يك رهبر، باهوش

   كه آنها شود گذاري و اعتباردهي به كار افراد، باعث مي ارزش. توسط مردم و پيروان مبارزه، به هدر خواهد رفت هايش خالقيت
رسند كه وجودشان براي پيروزي مهم است، مبارزه نيازمند مشاركت آنهاست و از تالش آنها  بيشتري بيابند، به اين باور مي ٔانگيزه

دانند و به پيروانشان به چشم مريداني  عملكرد خود مي ٔو خودبين هستند كه پيروزي را نتيجهفقط رهبران مستبد . شود قدرداني مي
  .آنها را دنبال كنند هاي فرمانبايست  نگرند كه فقط مي مي

________________________________________________  

آيا با وجود گذش نيم قرن از نهضت ملي كردن صنعت . بايست عملكرد خويش را تحليل كنند رهبران صادق نيست، مردم نيز مي ٔاين مسئله فقط در باره. 61
و گاه هم سوء ( ايم يا همچنان استعمار و دخالت بيگانه را  ايم، پرداخته نفت ما ايرانيان به نقد عملكرد خويش و آنچه را كه با دولت دكتر مصدق كرده

  .م –دانيم  عامل شكست مي) آن بزرگوار رامديريت 
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  وفاداري

وفاداري شبيه . چون و چرا، آسان نيست برداري بي فرمان ٔهدموكراتيك، تحقق وفاداري به معناي سنتي آن و بر پاي ٔهدر جامع          
ها و رهبران مبارزه پايبند باشند و سوي ديگر  بايست به آرمان به يك خيابان دو طرفه است كه يك سوي آن مردمي هستند كه مي

  وفاداري به معني اين نيست كه افراد،. هاي مردم باشند بايست به فكر پيروزي مبارزه و تحقق خواست رهبراني هستند كه مي  نآ
و دستورها بدون نقد و پرسشگري  ها فرماندر حقيقت پذيرش . گو باشند و هر دستوري را بدون شك و سؤال انجام دهند قربان-بله

تأييد كنند و تمامي كارهاي آنها را درست  را دهند كه پيروان و مردم هر كاري را كه رهبران انجام اين. به معناي دقيق خيانت است
. باشد مياختالف نظر يك امر عادي  است كه وفاداري نيازمند درك اين مسئله 62.زند اي مهلك به روند مبارزه مي بدانند، ضربه

براي   نظر را به راحتي با يكديگر مطرح كنند، بايست اين اختالف دارند، مي اي اختالف نظر هنگامي كه مردم و رهبران بر سر مسئله
رهبران در مقابل مردم داراي وظيفه و تعهد متقابل . نظرات خود دليل و راهكار پيشنهاد كنند و روش اصالح آنها را ارائه كنند

تخاذ شود و در چهارچوب اهداف مبارزه و با اي مشروع ا شود تصميمات به شيوه هستند و همين احساس تعهد است كه موجب مي
يكي از داليل مخالفت افراد با تصميمات اين است كه در تدوين آنها شركت ندارند و در زمان اتخاد . حمايت مردم به نتيجه برسد

بايست  در مبارزات مردمي و گروهي، اتخاذ تصميمات تا آنجا كه ممكن است، مي. اين تصميمات با آنها مشورت نشده است
وفاداري  63.كنند اي را كه بر اساس تصميمات گروهي تدوين شده است، از صميم قلب دنبال مي مردم برنامه. گروهي و جمعي باشد

  .گيري منعكس شود ترين افراد در فرآيند تصميم يابد كه نظرات بهترين و اليق وقتي تجلي مي رهبران
  

  شناختن دشمنان

آوري اين  و ضمن جمع. آوري و تجزيه و تحليل شود ترين اطالعاتي كه از دشمن وجود دارد، جمع به اين معني كه كوچك          
اش چيست؟ در مواجهه با  هاي معمولي العمل كند؟ عكس ها نيز بررسي شود كه دشمن چگونه فكر مي اطالعات، جواب اين سؤال

  چيست؟او هاي فكري  رزشها و ضدا ارزشو كند؟ اعتقاداتش چيست؟  شرايط بحراني چگونه عمل مي
ه شود، دشمن واقعي كيست؟ ئهاي كارشناسانه و به دور از احساسات ارا ها، جواب تر از همه اينكه براي اين سؤال  مهم          
  خواهانه هستند، چيست؟ هاي رهبران كليدي كه مسؤل سركوب و شكست جنبش مردمي دموكراسي ها و توانايي ويژگي
  .بيني كرد توان عملكرد و تصميماتش را پيش هايش، مي دشمن و تجزيه و تحليل تواناييبا شناخت           
  

  تجربه، چراغ راه آينده

در . ترين شيوه است مشي كارها را خودمان تجربه كنيم، دشوارترين و پرهزينه عملكردي كه با آن شيوه و خط ٔهشيو          
  براي برخي افراد كه . هاي ديگران درس بگيريم كه بهترين و كاراترين شيوه اين است كه از عملكرد، اشتباهات و موفقيت  صورتي

هاي اخير منابع و  در سال. مستقيم آموزگار خوبي نيست ٔد را ندارند، تجربهتوانايي يادگيري و درس گرفتن از اشتباهات خو
مردم و رهبران مبارزات مردمي بايستي به . و راهكارهاي آن ارائه شده است خشونت بيهاي مبارزات  روش ٔهاي خوبي در باره كتاب

  در. هاي مبارزه كاهش يابد پرهيزند تا هزينهاي توسط خود ب استفاده از تجربيات ديگران اهميت دهند و از آزمودن هر شيوه
______________________________  

از ديد ما ايرانيان قهرمانان ما يا داراي تمام صفات و . بينيم بسيار مهم است مردماني مانند ما كه هر چيزي را يا سفيد يا سياه مي ٔاين مسئله در باره. 62
  .م –االجرا است يا اساساً نادرست و پيش پا افتاده  هند؛ تصميمات آنها نيز يا صددرصد الزمهاي مثبتند يا سراسر ضعق و اشتبا ويژگي

 .م –كنند  دهند كه خود اتخاذ مي اصوالً يكي از داليل مطلوبيت دموكراسي اين است كه مردم تصميماتي ار انجام مي. 63
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  .كنند اطالعات و تجربيات كشور خود را به ديگر ملل منتقل ميهاي مردمي نيز وجود دارند كه  كشورهاي مخنلف، برخي سازمان
ها را  ها و ضعف تهيه كنند، تا توانايي» هاي آموخته شده درس«بايست رهبران گزارشي با نام  در مقاطع مختلف مبارزه، مي          

استراتژيك، رهبران،  ٔهو انديشيدن به مبارزهاي مقطعي  با برخي تجربه. بررسي كنند و از تكرار اشتباهات در آينده جلوگيري كنند
هاي مبارزه به  تن در موقعيتفشخصي و قرارگر ٔهبلكه اين مهارت نيازمند تجرب. ريز با عملكرد استراتژيك نخواهند شد افرادي برنامه

  .صورت مستقيم، يا مراجعه و استفاده از تجربيات ديگران است
  
  هاي افراد بهينه از توانايي ٔهاستفاد

براي آنهايي كه تاريخ جنگ جهاني . هاي مهم انتخاب كنند ترين افراد را براي مسئوليت كه بهترين و اليقن نيازمندند رهبرا          
متفقين به  ٔهو توانايي خاصي را در جبههر كدام از آنها مسئوليت . آشناست 65آيزنهاورو  64ژنرال پاتوناند، اسم  دوم را خوانده

اي هدايت  هاي نظامي خود را براي نبرد با دشمن در جبهه به گونه برجسته و اليقي بود كه ستون ٔهپاتون فرماند. نمايش گذاشتند
اي  او فرمانده. دانستند هاي نبرد غير ممكن مي را به خاطر محدوديتعمليات  كرد كه اگر فرماندهان ديگري به جاي او بودند، آن مي

هاي   بايست به دليل رفتار مغرورانه و اهانت  هاي نظامي و مهارت او نبود، قطعاً مي اگر به خاطر توانايي. ابل احترام بودجسور و ق
صوير از جهت ديگر ژنرال آيزنهاور در اذهان، ت. شد اي كه به برخي از فرماندهان نظامي كرده بود، از جبهه اخراج مي گستاخانه

 ٔهها، او فرماند به خاطر همين ويژگي. همفكري و مدارا با ديگران را داشت- همكاري ٔهروحي بود كه هافسر ستادي توانا و باتجرب
اش قابليت آن را داشت كه نيروهاي نظامي كشورهاي مختلف  هاي فردي او به خاطر توانايي. پا شدونبرد براي آزادسازي ار ٔهجبه

  .ترين نبرد نظامي تاريخ نام گرفته است اين نبرد پيچيده. ندها هدايت ك راهمزمان فرماندهي و براي نبرد با آلمان
اش در هماهنگي و همكاري با ساير  دهد كه رهبران متفقين يك افسر ستادي را به خاطر توانايي فردي اين مثال نشان مي          

  .اند دهترين عمليات تاريخ را به او واگذار كر جسور جنگي ترجيح داده و بزرگ ٔهافراد بر فرماند
هاي افراد را به خوبي بشناسد و براي  ها و قابليت بايست توانايي رهبران مي .نيز همين گونه استخشونت  بيدر مبارزات           

  .كسب بهترين نتيجه از آن استفاده كنند
  
  مشي رهبران خط

هاي جمعي و  گيري دموكراتيك با باور تصميممشي  طلبي انحصاري تا خط اقتدارگرايي و قدرت ٔهمشي رهبران از دامن خط          
مشي رهبران دخالت دارد، تطابق  عامل ديگر كه در اتخاذ خط. رهبران به شرايط بستگي دارد ٔهشد مشي اتخاذ خط. ستا مشورتي متغير

  .مشي با ساختار شخصيتي رهبران است خط
  :كند زير نمود پيدا ميبه صورت كلي، مزاياي رهبران اقتدارگرا و كارايي آنها در شرايط 

 .بايست تصميمات سريع اتخاذ شوند در شرايط بحراني كه مي �

 .شناسند در شرايطي كه نظم سازماني خوبي وجود ندارد و افراد رهبران خود را به خوبي نمي �

چه واكنشي  داند كه در زماني كه مبارزه شكست خورده است و افراد احتياج به اين باور دارند كه رهبر آنها به خوبي مي �
 .بايد انجام دهد

______________________________ 
Patton 64 .  

65 .Eisenhower  
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 ٔهت كافي براي مشورت با ديگران و همفكري وجود ندارد، اگر چه براي اين مواقع برنامصدر مواقع بحراني كه فر �
بايست به سرعت اتخاذ شود و تصميمات  مي بايست تهيه شود، ولي تصميم براي اجراي آنها احتمالي و جبراني از پيش مي

 .هاي گروه منتقل شود ترين رده تاكتيكي به پايين

بر خالف شرايط نظامي و جنگي كه افراد . گيري تمركزگرا وجود دارد در مقابل اين مزايا، اشكاالتي نيز در مدل تصميم �
برداري  ، مردم مجبور به فرمانخشونت  بيمردمي  بر اساس قوانين نظامي مجبور هستند دستورات را اجرا كنند، در مبارزات

دهند كه به  آنها تنها به اين دليل كاري را انجام مي. تواند آنها را به زور به انجام كاري مجبور كند نيستند و كسي نمي
بايست به  ميها، مردم فقط به اين دليل كه مريد رهبران هستند و  اگر چه در برخي فرهنگ(انجام آن ايمان دارند 

ركت داده شوند و به ها ش گيري اگر مردم در تصميم). كنند آنها گردن نهند، براي انجام دستورات آنها اقدام مي هاي مانفر
كنند، چرا كه  تر و مؤثرتر در مبارزات شركت مي گيري نقش دارند بسيار فعال ند كه در فرايند تصميماين باور برس

 .يمات آنها تحقق يافته استدانند در صورت پيروزي، تصم مي

برند، به اين دليل كه در  مشاركت را در پيروان مبارزه باال مي ٔهدموكرات و جمعگرا در اين است كه روحيمزاياي رهبران           
تواند با  بر ميشود، در مواردي كه زمان كافي در اختيار باشد ره وآوري تقويت مير نتوانايي افراد د. اند دخالت داشتهها  گيري تصميم

  66.گيري از توان آنها مشكل را حل كند با بهره) وفان ذهنيت ٔهبه فرض با شيو(نظرسنجي از افراد 
اند و اين روش به باال رفتن حس  دانند تصميمات چرا و چگونه اتخاذ شده يكي از نتايج اين مديريت اين است كه افراد مي          

  .شود مي اعتماد متقابل و صداقت گروه منجر
هاي خود آنها  كند و به پرورش توانايي رهبري، به تدريج حس اعتماد و پذيرش رهبر را در افراد گروه فراهم مي ٔهاين شيو          

  .كند دموكراتيك آينده كمك مي ٔهبراي هايت و رهبري جامع
هاي كليدي رهبري  ر رهبر فاقد برخي ويژگياول اينكه، اگ. ها نيز وجود دارد در مدل رهبري دموكراتيك برخي ضعف          

هاي مختلفي در بين اعضاي گروه وجود  گيري زماني كه نظرات و ديدگاه د تصميمو دوم اينكه فراين 67شود ها آشكار مي باشد، ضعف
  .داشه باشد، بسيار طوالني خواهد شد

به اين معني كه . كنند يكي از وظايف آنها آموزش اعضاي گروه است مديريتي كه رهبران براي خود اتخاذ مي ٔهجدا از شيو          
ترند و همچنين توان  ها قرار گيرند و بدانند كه چرا برخي اطالعات از ديگر اطالعات مهم گيري اطرافيان آنها در جريان تصميم

  .بايست نقد و حالجي شوند تا افراد به ضعفشان پي ببرند البته نظرات مي. يابد گيري افراد با نظر دادن افزايش مي تصميم
آموزش افراد در تمامي سطوح در جريان مبارزات . بايست آموزگار و مربي اعضاي گروه باشد به كالم ديگر رهبر مي          

هاي افراد گروه و مشخص  و ارتقاي قابليترهبري كه به پرورش . شود ، به افزايش اعتماد، صداقت و حس تعهد منجر ميخشونت بي
  .اقدام نكند، رهبر قابلي نيست –براي زماني كه به هر دليل خود او در مبارزه حضور ندارد  –كردن جانشين 

  
  

______________________________  
ريزي شده كه افراد بدون آنكه از قبل نسبت به موضوع جلسه آگاه باشند در آن حضور يافته و بدون فكر  روش توفان ذهني بر اين اساس پايه. 66

 .م–فكري را كه در ذهن دارند ارايه كنند   كردن و بدون آنكه تحت تأثير عقايد ديگران قرار بگيرند، اولين جرقه

شود كه اين  هاي رهبر پيش از انجام كارها آشكار مي منفي دموكراتيك باشد، يك قوت است چرا كه ضعف ٔز آنكه بك جنبهالبته اين امر پيش ا. 67
  .م. كاهد خود از هزينه و تلفات احتمالي مي
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  ابي ترسي هريش

  
تا زماني كه پسامد و . اند كردهها طي زندگي خويش آن را تجربه  ترس از برخورد فيزيكي، حسي است كه تمامي انسان          

  .گذارد ماند، تأثيرات منفي بر رفتار و روان آنها مي شدت برخوردهاي فيزيكي در ذهن افراد باقي مي
ترس از ضرب . كند ترس از مجازات و تنبيه است اولين دليلي كه مردم را به فرمانبرداري از حاكمان مستبد مجبور مي          

  .از ترس از دست دادن شغل يا قطع حقوق و مزاياست رآورت ر وحشتوشتم و نقض عضو بسيا
كنند كه به پيشواز خطر رفتن را به شكل  ترسي ذاتي است و تنها كساني اين ترس را درك نميترسِ از دست دادن جان،           

نكته غافلند كه ترس، پاسخ و  بسياري از افراد از اين. كنند غريزي و مادرزادي مانند در آغوش كشيدن يك كودك احساس مي
صورت ژنتيكي در مغز ما وجود دارد تا در برابر تهديدهاي ترس واكنشي است كه به . حس شده است العملي طبيعي به تهديد عكس
  .آميز از خويش دفاع كنيم و زندگي خود را نجات دهيم مخاطره
به دليل همين غريزي و طبيعي بودن است كه . مندند آن بهرهترس پاسخي غريزي به تهديدهاست و تمامي موجودات از           

  .نيستارزش اخالقي و فضيلت فردي نيست و بر آن كسي كه ترسيده است، هيچ شرم و مالمتي وارد  ٔهعدم ترس نشان
شويم، بدن  زماني كه ما از وجود احتمالي خطر فيزيكي آگاه مي. هاي ايجاد آن است شناخت محرك شناخت ترس در گروِ          

فرار يا نبرد كه معموالً فرار ارجح  –گذارد  ما دو راهكار پيش پايمان مي ٔهغريز. شود ما به طور ذاتي براي دفاع از خويش آماده مي
  .گذارند ارد كه با حس كردن خطر مرگ پا به فرار مياين پاسخ غريزي در ميان حيوانات نيز وجود د. است

شوند و موجود ترسيده چنان  هاي ترس آن قدر شديدند كه باعث از كار افتادن سيستم دفاعي مي در برخي موارد محرك          
  .شود كه تنها سالحش اميد به عدم حمله يا اغماض طرف مقابل است ميخكوب مي

گيري هر چه بيشتر از خرد در مقايسه با  تواند با بهره ست و ميا ي به توانايي شناخت پيامدهاي خطر مجهزانسان به طور ذات          
  .غريزه به راهكارهايي براي مقابله با آن دست يابد

در وجود را كه ترس اي  ت ريشهآور، تأثيرا واجهه با شرايط وحشتتوانيم در هنگام م با شناخت پيامدها و داليل ترس، مي          
  .كند، از بين ببريم ما ايجاد مي

  

  روانشناسي ترس

 ضاين ترشحات باعث انقبا. عصبي استافزايش ترشحات از بخش سمپاتيك سيستم  ٔههاي فيزيكي ترس نتيج عاليم و نشانه          
  ).افزايش فشار خون(شود  ها منجر مي شود كه به افزايش ارسال خون به قلب و ماهيچه هاي دروني مي هاي پوست و عصب رگ

براي ارسال اكسيژن بيشتر (شود  ترس همچنين به افزايش ضربان قلب و شدت آن و همچنين افزايش ميزان تنفس منجر مي          
ها باعث  شود كه اين ترشحات در كنار ساير هورمون كليوي مي آدرنالين از غدد فوق حترش تحريك سمپاتيك موجب). ها به ماهيچه

  .شود ها مي اين روند موجب ايجاد انرژي براي ماهيچه. شود تنابهي گلوكز از كبد به جريان خون ميعآزاد شدن مقادير م
ا خود را براي مبارزه آماده كند و بدن در حال تقال، كند ت زماني كه اين مرحله در حال طي شدن است، انسان تالش مي          

گيرند كه در  اي انتهاي روده و مثانه در حالت تعليق قرار مي هاي ماهيچه بافت. احتمالي است ٔهبراي نجات خود از جراحات كشند
  .شود برخي موارد باعث خروج غير ارادي مدفوع و ادرار مي
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ترك  از ترس زهره«سر گذرانده و حتي براي آنها عبارات و اصطالحاتي نيز ساخته است، مانند انسان اين تجارب را از           
  »...از ترس به خودم «يا » از شدت ترس، موهاي تنم سيخ شده«، »شدم

يم و بازد، ولي نمايان شدن عال آور ترسيده و خود را مي هاي وحشت واقعيت اين است كه انسان در مواجهه با موقعيت          
اي است كه براي  عملكرد درست غرايز ذاتي ٔهبايست موجب شرمساري شود چرا كه اينها نشان هاي ترس در چهره، نمي نشانه

  .كنند محافظت از انسان عمل مي
  

  غلبه بر ترس

بايست بر ترس  همگاني است و براي حصول اين امر عموم مردم مي ٔهنيازمند خواست و ارادخشونت  بياستراتژي مبارزات           
مطمئناً اگر انسان بر . آميز و فيزيكي براي سركوبي مبارزه است هاي خشونت و پيامدهاي آن غلبه كنند كه حاصل مجازات

ترين و  شايد ساده. شود ر ميگيري ترس در وجود انسان منج رود كه به شكل اتفاقاتي از بين مي ٔههاي ترس غلبه كند، زنجير محرك
با . هاي موجود در جامعه و فراز از وضعيت كنوني باشد ها بر روي واقعيت ترين شيوه براي مبارزه با ترس، بستن چشم پيش پا افتاده

موجود  وضع ٔهادامشاهد  تك افراد جامعه به عنوان اعضاي منفرد و متفرق، به دور از هيچ اتحادي فقط استفاده از اين شيوه، تك
كنيم  اين فصل تالش مي ٔهولي در ادام. كنند آوري دوري مي ها، از هر خطر و موقعيت ترس خواهند بود و با اجتناب از بيان خواسته

البته ذكر اين نكته ضروري است كه منظور از ابراز . ها را فراهم آوريم هاي غلبه بر ترس، امكان ابراز مخالفت شيوه ٔهتا با ارائ
  .است پرهيزانه و خشونت مدني ٔهابراز به شيو ها، مخالفت
هاي  رس و از بين بردن محركتريزي دقيق براي مواجهه با  آن داريم، راهكاري مبتني بر برنامه ٔهراهكاري كه سعي در ارائ          

  .هاي ترس باز داريم ريزي، دشمن را از ايجاد محرك آن است تا با اتكا به برنامه
شود كه باعث پيدايش  اند كه به كاهش رخدادها و حوادثي منجر مي هايي طراحي شده كارها با تمركز بر روشاين راه          

  .شوند آور مي زا و دلهره شرايط وحشت
شود، دقت در انتخاب مكان و زمان  مبارزات مردمي منجر مي ٔهيكي از راهكارها كه به كاهش ترس مردم در هنگام          

ست كه رهبران و فعاالن، طي مدت تجمع به حفظ روحيه و تقويت اميد پيروزي و موفقيت مردم ا ديگر اين ٔهنكت. تجمعات است
  .مبادرت كنند وقبل از آنكه نيروهاي ضد شورش به تجمع حمله كنند، مردم را متفرق كنند

ن در كند، اين است كه همزما كمك مي هايي كه براي مبارزات مردم مفيد است و به كاهش ترس مردم يكي ديگر از شيوه          
شود، تا از اين طريق توان نيروهاي امنيتي تقسيم شود و در نتيجه نيروي سركوبگري آنها كاهش  رجاهاي مختلف شهر تجمع برگزا

  .يابد
ها براي مبارزه از غافلگير نآ ٔهآماده كردن نيروهاي مردمي و تقويت روحي. شود غافگير شدن اغلب به ترسيدن منجر مي          

سازي شامل يادآوري اهداف مبارزه به مردم، دادن اطالعات دقيق از تعداد نفرات پليس به آنها،  اين آماده. كند شدن جلوگيري مي
سب اقدام منا. العمل و تعيين زمان مناسب براي آن و همچنين انجام برخي تمرينات قبل از تجمع است ريزي دقيق براي عكس برنامه

در . ديگر اين است كه به مردم توضيح داده شود كه در طي مدت تجمع، ممكن است آنها با نيروهاي پليس ضدشورش مواجه شوند
هاي  اين زمينه حتي بهتر است شرايط فيزيكي نيز براي آنها توضيح داده شود؛ مانند اينكه ممكن است صداي برخورد باتوم

  طي مدت . كند سازي به آمادگي بيشتر مردم كمك مي اين زمينه. ها ببينند ا را بر نوك تفنگه شده را بشنوند و برق سرنيزه غالف
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  .هاي مشخصي به آنها محول شود هاي مختلفي تقسيم و سازماندهي شوند و فعاليت بايست به دسته تجمع با راهپيمايي مردم مي
بايست عمل كنند، يكي از  تا بدانند كه در مواقع بحراني چگونه ميتك افراد  مشي و راهنما براي تك فراهم كردن يك خط          

شده به ويژه در شرايطي كه گروه در  هاي گروهي و هماهنگ فعاليت. جهت افزايش نظم استهاي اساسي مبارزات مردمي در  گام
  .ست، بدون وجود نظم و قاعده، اثربخش نخواهند بودا فشار

  .مردمي را بدانند كه سعي در رسيدن به اهداف مشخصي دارد  گرايانه و تجمع ان تجمع اوباشبايست تفاوت مي مردم مي          
در اين تمرين . شود انجام مي» سوزي مانور آتش«ترين مثال در اين زمينه تمريني است كه در مدارس با نام  ملموس          

در يك يا دو . شوند هاي باز هدايت مي وجي و مكانشوند و به سمت درهاي خر هاي مشخص به صف مي آموزان در گروه دانش
دانند كه به چه شكل و در چه زمان، چه عملي را  در اين مواقع معلمان مي. كنند آموز از آتش نجات پيدا مي دقيقه حدود صد دانش

سوزي در سينماها  قعي كه آتشاين وضعيت را با موا. كنند هاي آنها پيروي مي آموزان نيز از راهنمايي بايست انجام دهند و دانش مي
برند، در نتيجه تعداد بسيار كمي  زده همزمان با هم به درهاي خروجي هجوم مي افتد، مقايسه كنيد؛ مردم وحشت ها اتفاق مي و كلوپ
ساده است؛ گيري  نتيجه. روند افراد از بين مي ٔهكند و هم شوند خود را نجات دهند و در بسياري مواقع كسي نجات پيدا نمي موفق مي

مبارزه از پيشرفت برنامه در هنگام ند و نمايبه روشني از آن مطلع را عموم مردم  ،مناسبي تهيه كنند ٔهبرنامبايست  ميرهبران مبارزه 
  .اطمينان حاصل كنند

كمتر شود و زماني كه مردم اعتماد به نفس پيدا كردند  اعتماد به نفس رهبران موجب افزايش اعتماد به نفس مردم مي          
ها  بايست با آموزش مناسب به اعتماد به نفس الزم برسند و با انتقال آرمان واردان مبارزه مي تازه. كنند احساس ترس و اضطراب مي

. دهندافراد را افزايش  ٔههاي مردمي هستند، انگيز اين مسئله كه رهبران مبارزه در پي تحقق خواستهو اهداف مبارزه به آنها و تفهيم 
به عنوان مثال چنانچه يكي از رهبران مبارزه تصميم دارد تا در صف  .بايست به خوبي انجام گيرد رساني مي تفاهم، تبادل نظر و اطالع

او (تفاهم جلوگيري شود  ديگران اطالع دهد و داليل آن را شرح دهد تا از سوءبايست به  اول تظاهرات حضور نداشته باشد، مي
بي با ساير توانم به خو مانم و نمي اطالع مي تواند به روشني بگويد، چنانچه كه من در صف اول قرار بگيرم از روند كلي مبارزه بي مي

شناسيم و با  ما هدف مبارزه را مي .يري از تلفات انجام دهمبراي جلوگ برقرار كنم و هماهنگي و اقدامات الزم را رهبران ارتباط
  ).كنيم كمك يكديگر آن را محقق مي

بايست به آنها علت اصلي تجمع  دهند، مي هاي مبارزه را به مردم توضيح مي خطر و عملكرد ٔهرهبران عالوه بر آنكه شيو          
ا نيز توضيح دهند؛ مانند اينكه اين عمل خاص و مقطعي چگونه با سياسي و هدف از تغييرات و اصالحات سياسي مورد نياز ر

استراتژي كلي و اهداف اصلي مبارزه پيوند دارد و همچنين مردم را آگاه كنند كه اقدامات كوچك و مقطعي در جهت تشويق ساير 
  .د غير ممكن نيستافراد براي پيوستن به مبارزه است و با اين اقدام ديگران خواهند دانست كه نبرد با استبدا

ايجاد حس تنهايي و نااميدي در املي را بشناسند كه باعث وبايست ع ، رهبران ميخشونت بي ٔهريزي مبارز در روند برنامه          
مردم . بايست دوشادوش و نزديك به يكديگر باشند و روحيه بگيرند شود؛ براي نمونه در برگزاري اجتماعات، مردم مي مردم مي

. هاي يكديگر به صورت زنجيروار و با خواندن آهنگ و سرود اين حس را تقويت كنند كه تنها نيستند د با گرفتن دستتوانن مي
ها و عقايد و تعهدات مشترك به  مردمي را كه با آرمان ٔههاي يكرنگ يا استفاده از برخي نمادها، از نظر رواني روحي پوشيدن لباس

  .برد مي اند، باال پيوستهخشونت  بي ٔهمبارز
  ريزي عواملي است كه به كاهش ترس و تبعات آن در ميان نيروهاي  يكي ديگر از مسائل درخور توجه، بررسي و برنامه          
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بوده و هيچ خشونت  بيپيمايي يا تجمع،  بايست آگاه شوند كه اين راه پليس و نيروهاي امنيتي مي. شود خارج از مبارزه منجر مي
  .آنها نيست ٔهخطري متوج

هاي بشاش و گفتگوهاي خودماني با نيروهاي امنيتي بسيار كارساز است و بدين شكل  به عنوان مثال برخورد دوستانه، چهره          
خويشاوندي، دوستي يا نفوذ اجتماعي با نيروهاي پليس آشناترند،  ٔهافرادي كه به واسط. يابند كلمات و شعارها در عمل عينيت مي

بايد بسيار . آميزي در كار نيست د در صف اول قرار گيرند تا به نيروهاي امنيتي القا كنند كه هيچ تهديد فيزيكي و خشونتتوانن مي
كنندگان حضور نداشته باشد، چرا كه  در ميان تجمع) حتي اگر غرض و قصد خاصي نيز نداشته باشد(مراقب بود كه هيچ فرد مسلحي 
لذا . آميز منجر شود هاي خشونت اي احتمالي آنها ممكن است به وخيم شدن اوضاع و آغاز درگيريه وجود اين افراد و برخي فعاليت

  .آشنا باشند –كسب پيروزي به دور از خشونت  –خشونت  بي ٔهبايست با هدف اصلي مبارز تمام افراد مي
اي است براي نيروهاي  بهانه –ان كنندگ از سوي تظاهرات ،هر قدر هم محدود –در بسياري از مواقع، شروع درگيري فيزيكي 

در برخي موارد نيز، نيروهاي امنيتي با فرستادن برخي نيروهاي خود، به شكل ناشناس، در . امنيتي كه به ضرب و شتم بپردازند
  67.كنند تا از اين طريق براي سركوب خونين بهانه ايجاد كنند صفوف راهپيمايي، عليه نيروهاي امنيتي اقدام به خشونت مي

دهد،  شوند و درگيري فيزيكي رخ مي آميز متوسل مي هاي خشونت حال در برخي موارد كه نيروهاي امنيتي به روشبه هر           
هاي پزشكي و  بايست از قبل، گروه همچنين مي. ها و مصدومان وجود داشته باشد اي منسجم براي حمايت از زخمي بايست برنامه مي

  .هاي اوليه در نظر گرفته شده باشد درماني نيز براي انجام كمك
آنها  ٔهيادآوري اين واقعيت كه اقدامات الزم براي حمايت از تظاهركنندگان در نظر گرفته شده است، باعث تقويت روحي          

  .معكوس ايجاد كند ٔهشود، ولي نبايد تا بدان حد به اين موضوع اهميت داد كه در مردم حساسيت و ترس و نتيج مي
بهترست هر فرد لباس سفيد تميزي داشته باشد تا از آن به عنوان باند استفاده كند و برخي از داروهاي اوليه را نيز با خود داشته 

تبليغاتي آتي كاربرد بهتري  - هاي رواني شود و براي استفاده چون با خوني شدن در عكس بهتر نمايان مي! چرا لباس سفيد. باشد
  .دارد

يك عكس از . هاي جهاني هستند گيرند در حقيقت پل ارتباطي ميان مبارزه و رسانه اراني كه از مصدومان عكس ميخبرنگ          
تواند مبارزه را به صدها ميليون نفر انسان در سراسر جهان مخابره كند و آنها را به حمايت جهاني از مبارزه دعوت  مجروحان مي

  .خويش استفاده كنندخشونت  بي ٔههاي مبارز آشنا كردن ديگران با اهداف و آرمان ها، براي بايست از اين فرصت مردم مي. كند
. هاي احتمالي داشته باشد و تمركز خود را به انجام آن معطوف كند مشخصي در قبال حادثه ٔهبايست وظيف هر كس مي          

يف و دقت در انجام آنها، احتمال ترسيدن افراد را بايست بر انجام وظايف افراد تأكيد كنند، چرا كه تمركز بر وظا رهبران مي
ترين نكات نيز به كاهش ترس و مهار آن كمك  رعايت كوچك. كند عاليم ناشناخته كم مي ٔهدر مواجهه، شنيدن يا مشاهد

تلف انجام هماهنگي و ايجاد ارتباط را ميان صفوف مخ ٔهبايست وظيف برخي افراد مي) مثال مدرسه را به ياد بياوريد. (كند مي
همچنين گرفتين پالكاردها در برابر جهره . نشانه هاي سمبليك مبارزة رابه نمايش بگذارندبايست نمادها و  برخي مي  دهند،

باعث كاهش ترس مي  شود زيرا از در ديد بودن مانع مي شود برخي افراد مي بايست به جمع آوري اخبار و ثبت گزارش از 
افرادي بايد . بپردازند - براي جلوگيري از تحليل  رفتن توان مردم  - ع آب ميان تظاهر كنندگان برخي به توزي. تجمع بپردازند

.وظيفه ي آماده كردن شعارها، سرودها و شروع آنها را داشته باشند  
_________________________ 

به عنوان مثال ترور . وجود دارد هاي آن اين روش براي سركوب مخالفان بسيار متداول است و در كشور ما نيز از نمونه .67
.م –اي براي سركوب و اعدام اعضاي حزب توده شد  ساختگي شاه كه بهانه  
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مانند پذيرش اينكه ترس پديده  - از نظر فردي نيز عوامل عاطفي اي وجود دارد كه به كاهش ترس كمك مي كند           
اي طبيعي است و تجربه كردن آن نشانه ي ضعف و زبوني نيست، بلكه امري عادي است؛ يا ايمان به اينكه آرمان هاي مبارزه 

نكته ي ديگر، تعهد اخالقي به انجام . ات به تحكيم تعهدات مبارزه منجر مي شودارزش به جان خريدن خطر را دارد و اين خطر
.وظايفي است كه به فرد واگذار شده است، اين تعهد باعث روحيه بخشي به او مي شود  

همان طور كه حس مهين دوستي در جنگ هاي نظامي به از خود گذشتگي، تهور و شجاعت منجر مي شود، در مبارزه براي 
به  -وفاداري به آرمان هاي جمعي، عشق به آزادي، مساوات و برابري و فرداي بهتر براي همه  -اسي و حكومت قانون نيزدموكر

  .اعمال شجاعت آميز، تهور و از خود گذشتكي منجر مي شود
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There Are Realistic Alternatives

On Strategic Nonviolent Conflict

 ،ها، از آسيب به نهادهاي مدني و گسترش هرج و مرج

كنند از  هاي خودكامه به دموكراسي، مواردي را پيشنهاد مي

 .، پس از تحقق هدف و خودداري از گسترش آن و ايجاد هرج و مرج

  .در تمام مراحل 

There Are Realistic Alternatives, Gene Sharp 

Nonviolent Conflict, Bob Helvey 

ها، از آسيب به نهادهاي مدني و گسترش هرج و مرج پردازد كه ضمن انتقاد و تقابل با حكومت هايي مي
  .دنماي گيري مي پيش نيز هاي غير مردمي جديد است، برآمدن حكومت

هاي خودكامه به دموكراسي، مواردي را پيشنهاد مي ساالر در فرايند گذار از سيستم اي مردم نويسندگان براي دستيابي به جامعه

  آزمودن نهادهاي مدني موجود، قبل از توسل به اين شيوه
 هاي موجود توجه به بستر فرهنگي و اجتماعي جامعه و بررسي ظرفيت و توانايي

 خالفمشخص كردن هدف و تعريف گروه م

، پس از تحقق هدف و خودداري از گسترش آن و ايجاد هرج و مرجخشونت بيپايان دادن به مبارزه و نافرماني 
 ي متناسب با هدف فرهنگي و شرايط جامعهشهروند ٔهاي مبارزه

 "خشونت بيهاي  و اتكا به رفتار مدني و شيوه يپرهيز خشونت"دقت و توجه به اصل 

 

هايي مي شيوه ٔهاين كتاب به ارائ
برآمدن حكومت ٔهكه خود زمين

نويسندگان براي دستيابي به جامعه
  :جمله
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مشخص كردن هدف و تعريف گروه م. 3
پايان دادن به مبارزه و نافرماني . 4
هاي مبارزه استفاده از شيوه. 5
دقت و توجه به اصل . 6
  
  
  


