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  خشونت يبمبارزه 

  
اصلي كه به ما مي گويد مردم هميشه اوامر .  خشونت بر اصل ساده اي استوار مي شود و آن نافرماني استبي  ةمبارز 

زيردستان از قوانين زبردستان . ايشان ممنوع كرده اندحاكمانشان را اجرا نمي كنند و گاه قادرند به كارهايي دست بزنند كه بر

دانشجويان از . بوركراتها از انجام دستورات ساده سرباز مي زنند. كارگران با اعتصاب خود اقتصاد را فلج مي كنند. دتخطي مي كنن

نيروهاي انتظامي از سركوب خودداري مي ورزند و حتي دست به شورش مي . خطوط قرمزي كه برايشان معين شده عبور مي كنند

دهند مردي كه تا مدتي پيش از آن شاه يا ولي فقيه بوده در اندك زماني تبديل به  وقتي همه ء اين اقدامات با هم رخ مي. زنند

هرچند كه تمام . قدرت سياسي وقتي مردم حمايت خود را از آن دريغ كنند به سرعت از همان مي پاشد. شهروندي عادي مي شود

كارخانه ها، ظرفيت صنعتي و لوازم حمل و نقل ممكن . ساختارارتش ، وسائل نظامي، تانك ها و هواپيماها دست نخورده باقي بمانند

پايفشاري مي كنند از حاكمان و  مبارزة بي خشونتمردمي كه بر . است آسيب نبينند و شهرها حالت عادي خودشان را حفظ كنند

اگر اين كار را . كنند دولت خود همكاري و همياري انساني اوليه و پايه اي را كه هر دولت و سيستمي بدان نيازمند است، دريغ مي

اين، اصل اساسي و . به دفعات كافي و مدت زمان الزم انجام دهند آن دولت و حكومت خلع يد مي شود و فاقد قدرت خواهد بود

  .استبي خشونت بنيادين عمل 

ه يك عنوان كلي است كه روشهاي مختلفي از اعتراض، عدم همكاري با دولت و مداخله در حوز» بي خشونت عمل «   

با انجام دادن كار ممنوعه يا  دست مي زنند بي خشونت  در همهء اين موارد كساني كه به مبارزهء. هاي ممنوع را شامل مي شود

  .خودداري از انجام كاري كه دولت از آنها انتظار دارد، بدون دست زدن به خشونت فيزيكي حاكمان را به زانو در مي آورند

است » مبارزه « در وهلهء اول بي خشونت مبارزهء . است» عمل « در درجهء اول نت بي خشوبايد توجه داشت كه عمل  

نمي تواند براي پشت كردن بعضي افراد به  بي خشونتبنابراين مبارزهء . و نمي تواند شامل انفعال، پاسيويته، مماشات و سازش باشد

يله، روش، يا تكنيكي است كه كساني كه با تسليم شدن به اين مبارزه وس. تضاد و مبارزه اي كه جريان دارد بهانهء موجهي باشد

  . قدرت، سازش يا سكوت مخالفند براي اعمال قدرت خودشان انتخاب مي كنند
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از جمله اينكه رفتار سياسي در جريان يك تضاد را . اشتباهات و توهمات رايجي وجود دارد بي خشونتدربارهء مبارزهء   

اشتباه ديگر اين است كه مردم هر مبارزه يا رفتاري را كه خوب . خشونت آميز تقسيم مي كنندتنها به دونوع خشونت آميز و غير

اشتباه رايج ديگر بخصوص در . بنامند و هر چه را كه پسندشان نيست خشونت آميز لقب دهندبي خشونت است و يا دوست دارند 

  .اشتباه مي گيرند ي خشونتببرخي از محافل سياسي در ايران اين است كه انفعال را با مبارزهء 

  

،رفتار سياسي در جريان يك تضاد  مبارزة بي خشونتاز معلمان و محققان معروف ) Gene Sharp(آقاي جين شارپ   

. 2تالش براي متقاعد ساختن طرف ديگر با گفتگو و استدالل و در نهايت سازش و آشتي؛ . 1« : را به شش گروه تقسيم مي كند 

خشونت فيزيكي عليه افراد؛ . 3هاي صلح آميز موجود و نهادينه در جامعه و آئين نامه ها و مقررات همراه با تهديد؛ استفاده از روند

  »؛ بي خشونت عمل . �خشونت همراه با تخريب مادي؛ . �خشونت فيزيكي عليه افراد همراه با تخريب مادي؛ . 4

  

گروه . ما تا كنون شاهد هر شش گروه اين رفتارها بوده ايمدر تضاد بين مردم ايران با هيات حاكمه جمهوري اسالمي   

گروه دوم را هنگامي ديديم كه برخي از نمايندگان مجلس . اول رفتاري بود كه در خاتمي و اغلب هوادارانش به چشم مي خورد

از سوي نيروي انتظامي،  گروه سوم و چهارم هميشه. اصالح طلب با به بن بست رسيدن اصالحات راه تازه و فعال تري پيش گرفتند

هم مردم و هم هيات حاكمه . بسيج و لباس شخصي ها و اوباش اعمال مي شود و گروه پنجم و ششم از سوي دانشجويان و مردم

آنچه اهميت دارد درك اين نكته است كه اساسا تقسيم اصلي بين خشونت . ممكن است از يك يا چند روش همزمان استفاده كنند

و شكلهاي ماليم تر رويارويي يك بي خشونت تفاوت بين مبارزه . است» انفعال « و » عمل « ت، بلكه بين و غير خشونت نيس

  . تضاد مانند استدالل و متقاعد ساختن طرف ديگر، سازش، مصالحه و مذاكره بسيار مهم است

ته شوند ولي نبايد با آن اشتباه همه اين اشكال ديگر رويارويي ممكن است همراه با مبارزهء غير خشونت آميز به كار گرف  

براي مثال . است» عملي « رفتاري بي خشونت هستند در حاليكه مبارزهء » كالمي « استدالل و گفتگو و مذاكره همه رفتاري . شوند

هنگامي است كه از كار بي خشونت كاركنان جايي ممكن است بروند و از صاحب كار خود خواستار اضافه حقوق بشوند ولي عمل 

. نيستبي خشونت از همين رو سازش و مصالحه هم بخشي از مبارزهء . خودداري كنند تا وقتي كه اضافه حقوق پرداخت شود
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. اين امر بستگي به روابط قدرت و موضوع مورد بحث دارد. ممكن است به سازش يا مصالحه منجر شود يا نشودبي خشونت مبارزهء 

به استراتژي دقيق و خردمندانه و تاكتيك بي خشونت مبارزهء . و مقابله با دشمن است رويارويي» جنگ « مثل بي خشونت مبارزهء 

  .هاي مؤثر و انتخاب نبردهاي مؤثر و كليدي محتاج است و از سربازانش شجاعت، انضباط و فداكاري مي طلبد

يعني كساني . آن استبودن » فوق قانون اساسي « كه احتياج به تأكيد دارد خصوصيت بي خشونت مشخصهء ديگر عمل   

مي زنند خود را به قوانين رايج و بخصوص قانون اساسي حاكم ملزم نمي دانند و به آئين نامه هاي  بي خشونتكه دست به عمل 

تصادفي نيست كه تا زماني كه اميدي . رايج درون حكومتي تكيه نمي كنند، حاال چه اين حكومت پارلماني و چه غير پارلماني باشد

  .اوج و رونق خود را نمي يابدبي خشونت طلبان پارلماني هست مبارزهء به اصالح 

براي برخي انگيزه اين انتخاب مذهبي است و براي برخي يك تاكتيك . متفاوت هستندبي خشونت نگيزه هاي مبارزهء ا  

مردمي كه سالحي در . شوند اما در اغلب موارد اين مالحظات واقع گرايانه هستند كه موجب اين انتخاب مي. گذرا محسوب مي شود

اختيار ندارند در برابر هيأت حاكمه اي كه ارتش، بسيج، نيروهاي پليس ضدشورش و نيروهاي شبه نظامي مسلح و بي رحم دارد اگر 

شكست آنها در مبارزهء خشونت آميز با شرايط تسليحاتي اينگونه نابرابر . دست مي زنندبي خشونت واقع گرا باشند به مبارزهء 

به موقعيتي از نظر اخالقي باالتر دست مي يابند و مبارزه را به ميداني مي كشند كه در بي خشونت عي است، اما در جريان مبارزهء قط

  .آن از حريف به مراتب نيرومند ترند

آن است كه نظر حاكمان را تغيير دهند و آنها را به قبول نظريات بي خشونت برخي تصور مي كنند كه هدف مبارزهء   

مردم وادارند تا آنگاه كه نظر حاكمان تغيير كرد اين تحول به تغيير در روابط منجر شود و ساختاري نزديك تر به خواست مردم را 

گاهي هدف مبارزه صرفا تغيير حاكمان و نظام است بدون . اين نيستبي خشونت اما در واقع هميشه هدف مبارزهء . جانشين سازد

باشد و اصالح طلبي يا » برانداز« مي تواند اصالح طلب يا بي خشونت ازاين ديدگاه مبارزهء . تغيير كنداعتنا به اينكه نظر حاكمان 

  .بودن آن نيست» بي خشونت « براندازي مبارزه لزوما تابع خصوصيت 

دارد  مانند مبارزهء جنگي و رويارويي ارتش ها نياز به استراتژي و تاكتيك خاص خود بي خشونتاز آنجا كه مبارزهء   

مي  بي خشونتعمل . بررسي اجمالي نكات دربارهء متدها و تاكتيك و استراتژي مي تواند براي مبارزان داخل كشود مفيد باشد

در عمل منفي مردم با خودداري از انجام كاري مبارزه را گسترش مي دهند و يا به حاكمان ضربه . باشد» مثبت « يا » منفي « تواند 
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ان مثال شركت نكردن مردم در انتخابات شوراها ضربه اي كاري بر همه محدوديتهاي انتخاباتي ازجمله نظارت به عنو. وارد مي كنند

  .استصوابي بود و در سوق دادن اصالح طلبان به سوي اصالح قانون انتخابات تاثير مهمي داشت

تير و  18سيع دانشجويان قبل از موعد تظاهرات و. در عمل مثبت مردم دست به كاري مي زنند كه از آنها انتظار نمي رود  

متدهاي . باشد» منفي « و » مثبت « نيز مي تواند تركيبي از بي خشونت عمل . غافلگيري حاكمان نمونه اي از عمل مثبت است

سم تا هند از فيليپين تا لهستان، از دانمارك و مقاومت در برابر نازي. طيف وسيع و ناهمگوني را تشكيل مي دهندبي خشونت مبارزهء 

و مبارزه با امپراطوري انگليس متدهاي مبارزه بستگي به شرايط اقليمي و فرهنگي و ساختار مشخص روابط قدرت و ويژگي هاي 

اما همهء اين متدها، اعتصابات و تحريم ها، تشكيل نهادهاي موازي با دولت ونافرماني باعث مي . اجتماعي حاكم و محكوم دارد

اي درگيري پرداخت كند و با پرداخت اين بها تغييري اساسي و اجتناب ناپذير در معادالت قدرت شكل شوند كه حريف بهايي بر

  .مي گيرد

بي خشونت و متدهاي آن روشن كنيم اين است كه مبارزهء بي خشونت يكي از اولين نكاتي كه بايد دربارهء مبارزهء   

حتي زماني كه فعاالن . اغلب خشونت بخش جدايي ناپذير آن است در واقع. هرگز جدا از خشونت و به تنهايي وجود نداشته است

با انضباط از دست زدن به هرگونه خشونتي پرهيز مي كنند طرف مقابل آنها اغلب به خشونت دست مي يازد و بي خشونت مبارزهء 

حتي وقتي كه يكي از . دهدكه ناگهان ظاهر مي شود خشونت را افزايش مي بي خشونت يا به خاطر قدرت خارق العادهء مبارزهء 

طرفين حاضر نيست به خشونت دست بزند اغلب تهديد اينكه امكان درگيري خشونت آميز وجود دارد بخشي از مقابله با قدرت 

حاكماني كه قصد سركوب مبارزان غير خشونت آميز را دارند هميشه با اين تهديد كه مبارزه مي تواند به خشونت وسيع و . است

در دورهء مبارزهء استقالل هند عليه انگليس، دولت بريتانيا با خشونت هاي پراكنده اي . ه شود دست به گريبان هستنددوجانبه كشيد

روبرو بود و بايست محاسبه مي كرد كه در صورت سركوب شديد گاندي و طرفدارانش ممكن است با شكلي از يك جنگ داخلي 

داشت يادآوري اين بي خشونت ذهبي و انضباطي آهنين در مراعات مبارزهء حتي خود گاندي كه اعتقادي عميق و م. روبرو شود

استقالل طلبانه با جنگ و خشونت گسترده روبرو خواهد بود، هرگز دون شان بي خشونت نكته را كه در صورت سركوب جنبش 

  .خود نمي دانست
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بي خشونت خوبي مي داند كه اگر مبارزهء  هيأت حاكمه به. در مورد خاص ايران هم ما اين واقعيت را به وضوح مي بينيم  

در . يك مؤلفهء خارجي و يك مؤلفهء داخلي دارد» تهديد خشونت آميز « اين . مردم ما را سركوب كند بايد بهاي سنگيني بپردازد

از سوي .  سركوب به خشونت روي بياورند داخل ايران اين خطر وجود دارد كه مردم و بخصوص نسل جوان دير يا زود در برابر

ديگر با حضور گستردهء نظامي آمريكا در منطقه تهديد حملهء نظامي آمريكا به ايران در لحظه اي كه رژيم جمهوري اسالمي 

تا زماني كه مخالفان سياسي رژيم به كار و حيات . سركوب مخالفان را كامل كرده باشد بيش از هر زمان ديگر ممكن مي نمايد

ران هنوز راه حل سياسي وجود دارد صبر و تامل دولت آمريكا با منافع سياسي آن دولت هماهنگ مشغول هستند و براي بحران اي

هاي دلخواه و ايده آل نيستند و بخت مردم ما را براي رسيدن به  اين دو مؤلفهء خشونت هيچ كدام راه حل. است و منطقي مي نمايد

را از نيرو و بي خشونت و امكان واقعي تحقق يافتن آنها  مبارزهء  اما وجود اين تهديد ها. ثبات صلح و دمكراسي كاهش مي دهند

  .امكانات ويژه اي بهره مند مي سازند

اين است كه اين متدها اغلب في البداهه و در جريان مبارزه خلق بي خشونت نكتهء مهم ديگر دربارهء متدهاي مبارزهء   

براي امكانات و متدهاي اين مبارزه دائره المعارف كامل و جهان . ندارد مي شوند و نسخه هاي ازپيش نوشته شده اي براي آنها وجود

گاه به نظر مي رسد به تعداد اين متدها نمونه هاي . شمولي نوشته نشده كه با مراجعه به آن بتوان متدهاي مورد نياز را استخراج كرد

اگر روشن كردن چراغ اتومبيل . را تخمين نمي زند تاريخي استفاده از آنها وجود دارد و صرف متد مبارزه موفقيت يا شكست آن

ها و بوق زدن به نشانهء اعتراض به رژيم و حمايت از دانشجويان باعث حملهء نيروهاي رژيم به اتومبيل هاي مردم و صرف انرژي 

ه موفقيت آميز عمده اي از نيروهاي سركوب با حداقل خسارات جاني از سوي اعتراض كنندگان بوده بايد گفت اين روش مبارز

  .بوده است

مبارزهء . مي شود استراتژيك بودن آن است بي خشونت يكي از خصوصياتي كه باعث باال رفتن شانس پيروزي مبارزهء  

استراتژيك هميشه بر نقشه و دستاوردهاي كوتاه و بلند مدت مشخصي استوار است و با برنامه ريزي مرتب و مداوم بسته به واكنش 

بدون استراتژي تنها با شانس و اقبال بلند بي خشونت مبارزهء . ه و مقاومت مبارزان جهت حركت را تعيين مي كندهاي نظام و روحي

هيچ فرمانده و ژنرال . است كه به پيروزي مي رسد و مانند جنگ و مبارزهء خشونت آميز محتاج تدوين و اجراي استراتژي است

نقشه جنگ به ميدان نمي فرستد، حتي اگر به برتري كامل نظامي خود ايمان داشته  ارتشي سربازان خود را بدون نقشه و استراتژي و
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بي اين اصول را تجربه و تاريخ شكستها و پيروزيهاي جنبشهاي . بر اصول مشخصي بنا مي شوندبي خشونت استراتژي مبارزهء . باشد

همه بر سر تمامي اين اصول به جمعبندي هاي  بي خشونتتحليل گران، محققان و رهبران مبارزهء . به ما مي آموزندخشونت 

گروه .  يكساني نرسيده اند ولي بطور كلي مي توان اصول اين استراتژي را به سه گروه اصلي تقسيم كرد و مهمترين آنها را برشمرد

مي پردازند » مقابله « و » درگيري « دستهء دوم به . هستندبي خشونت مبارزهء » آغاز و توسعه يا گسترش« اول اين اصول ناظر بر

  .مبارزه را شكل مي دهند» تجزيه و تحليل و بررسي« و دستهء سوم گروهي هستند كه

   

  اصول گسترش مبارزه . 1

  . اهداف عملي مبارزه بايد از آغاز و دقيق و روشن اعالم شود: اصل اول * 

مثال اگر مبارزه اي . هميت داردبودن هدف و هم دقت و روشني گفتار ا» عملي « براي رعايت اين اصل هم توجه به   

اعالم كند با وجوديكه امروزه كمتر كسي  با آزادي مخالفت علني خود را ابراز مي كند و اين » آزادي « هدف خود را رسيدن به 

هدف مي تواند براي گروههاي مختلف اجتماعي جذاب باشد، ولي به عنوان يك هدف استراتژيك به اندازهء كافي دقيق و روشن 

آزادي با نسبيت و ابهامي همراه است و اشكال متفاوت آن در نقاط مختلف دنيا و اندازه ها و امكاناتش براي مردم هرجا . ستني

  . دست آويز هر گروهي و عذر موجه هر عمل و عكس العملي قرار گيرد» آزادي « باعث مي شود عنوان 

فكي مي كنيم بالفاصله سلسله اي » رفراندوم « ار است چون وقتي به از دقت خاصي برخورد» آزادي « در مقايسه با » رفراندوم « 

يعني مشخص است ما مي خواهيم همه مردم ما كه در سن رأي دادن هستند طي . از برنامه هاي عملي در ذهن ما شكل مي گيرد

  .را بيابيم انتخاباتي به پرسش واحدي پاسخ دهند و بنا به رأي مردم در اين همه پرسي راه حل سياسي مشخصي

مي توان به راحتي در عكس العمل و معاندت » آزادي « را در مقايسه با شعار » رفراندوم « دقت و روشني شعار   

آنگاه كه پاي آزادي به ميان مي آيد مستبدان طرفدار حكومت مي توانند سخن از وجود . استبدادگران در اين مورد تشخيص داد

ولي . تنها براي مردم ما وجود دارد و نه در كشورهاي غربي و مدعي دمكراسي» آزادي واقعي «  آزادي برانند و يا حتي مدعي شوند

خلع سالح مي شوند و تنها با خشونت فيزيكي سعي در سركوب كساني دارند كه به مطرح كردن اين » رفراندوم « در مقابل شعار 

اصالح طلبان مي . است» شبه رفراندوم « خن از رفراندوم مي شود طرح راه مقابله ديگر حاكمان با مخالفان وقتي س. شعار پرداخته اند
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حتي آقاي رفسنجاني چندي پيش . خواهند رفراندوم محدود به اختيارات رئيس جمهور، نظارت استصوابي يا مسأله ولي فقيه باشد

تواند بطور قاطعي شعار رفراندوم را از اين  آنچه كه مي. بطور آزمايشي مسألهء رفراندوم براي برقراري رابطه با آمريكا را مطرح كرد

شعاري كه . است» تعيين رژيم  رفراندوم براي «  بصورت» رفراندوم « گونه دست اندازيهاي حاكمان مصون نگاه دارد طرح شعار 

  . رفراندوم استعباس امير انتظام براي اولين بار نزديك به شش سال پيش در جامعهء سياسي ايران مطرح كرد دقيق تر كردن شعار 

  .قدرت سازماني و سازماندهي بايد گسترش يابد: اصل دوم * 

رهبران مبارزه در داخل ايران هر لحظه در خطر دستگيري، شكنجه . به سازمان نيرومندي احتياج داردبي خشونت مبارزهء   

مت داشته باشد به اين معنا كه در چهارچوب كافي را براي مقاو» عمق « به همين دليل رهبري مبارزه باير . يا مرگ قرار دارند

  .سازمان روشن باشد كه در صورت دستگيري ايكس يا ايگرگ چه كساني عهده دار مسؤوليت آنها خواهند شد

با نظامي مقابله مي كند كه بودجهء هنگفتي را صرف نيروهاي اطالعاتي و امنيتي خود مي كند بي خشونت وقتي مبارزهء   

بيت بازجو و شكنجه گر و جاسوس دانشكده و برنامهء منظم تسليحاتي دارد مبارزان نمي توانند با سازمانهاي علني و براي تعليم و تر

چنين رويارويي تلفات را افزايش مي دهد و توسعهء قدرت سازماني و . به رويارويي مستقيم با نيروهاي سركوب رژيم بپردازند

رسد كه در چنين شرايطي به جاي سازمان واحد و علني، هسته هاي مستقلي كه  به نظر مي. سازماندهي مبارزه را كند مي كند

در . ارتباطشان با يكديگر سطحي و محدود است ولي نقشهء عمل مشترك دارند، بهترين امكانات را در اختيار مبارزان قرار مي دهد

. گيرند و تلفات و خشونت مبارزه پخش مي شودچنين حالي با گير افتادن يكي از هسته ها، ديگر هسته ها زير ضربه قرار نمي 

اين گفته كه منظورش اجتناب از رويارويي مستقيم با حريف سنگين و . حجاريان زماني گفته بود خرس را در دشت بايد شكار كرد

وام  »گرامشي « اگر از . حريف سنگين مسلح نمي تواند در آن واحد در همه جا حاضر باشد. زورمند است كامال درست است

يعني به جاي اينكه مانند يك ارتش . تبديل شود» تاكتيكي« به جنگ» استراتژيك« بگيريم براي مبارزه با اين حريف بايد جنگ

. هواداران را در صفوف يكپارچه و علني به مقابله با نيروهاي سركوبگر بكشانيم بايد دست به تظاهرات موضعي و همزمان زد

د كه در تظاهرات همزمان و با استفاده از تلفن هاي دستي و ارتباط مستقيم با يكديگر مي توانند با جوانان ما به تجربه آموخته ان

تالش رژيم براي قطع اين شبكه ارتباطي با از كار انداختن تلفن ها نيز از همين . حداقل تلفات از چنگ نيروهاي سركوبگر بگريزند

  .جا ناشي مي شود
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بدنه، شامل فعاالني است كه در درگيريهاي . جنبش است» بدنه « تشكيل خشونت  بيوجه ديگر سازماندهي مبارزهء   

خياباني با رژيم تجربهء بيشتري دارند و در واقع حالت چسب و سريشي را دارند كه سازمان گسترده جنبش را به هم متصل نگاه مي 

  :بدنه حداقل چهار فعاليت اصلي دارد . دارد

مثال تظاهرات و . مبارزه را در طول دوران درگيري به همه مردم در سطوح مختلف مي رساندتصميمات مهم و اطالعات اساسي  )1

بستن مغازه ها در شيراز به اطالع بقيه كشور مي رسد و يا شرح تظاهرات ناگهاني و غيرمنتظره در كرمان و يا درسهاي مقابله با 

هرات موضعي، توقف ترافيك و روشن كردن چراغ اتومبيل ها عمال رژيم در تبريز، حتي تعميمات كوچكي مانند انتخاب محل تظا

درست است كه اين تصميمات گاهي . در اتوبان يا خيابان مشخصي نيز مي تواند برنامه ريزي شده باشد و به اطالع حاميان آن برسد

  .را سريع تر به زانو مي آوردبطور خودجوش اتخاذ مي شود ولي هرچه كه با برنامه ريزي و اطالع رساني بيشتر همراه باشد حريف 

متحد نگاه دارد و براي كنترل اعصاب و بي خشونت بدنه عالوه بر اطالع رساني وظيفه دارد تودهء مردم را در راه مبارزهء  )2

ريف اطمينان از پيروزي خود و سقوط ح. مردم حامي مبارزه بايد در طول مبارزه اعتماد به نفس بيابند. هيجانات به آنها ياري برساند

كساني كه براي رژيم كار مي كنند بايد اطمينان حاصل كنند كه برايشان در صفوف ملت جايي . باعث گسترش مبارزه مي شود

بي خشونت وجود دارد و قربانيان آيندهء هرج و مرج، بي عدالتي و انتقامگير نخواهند بود و هرچه زودتر به صفوف مردم و مبارزهء 

 .بپيوندند

است و بايد دائما از ميزان قوهء بي خشونت بازوي جمع آوري اطالعات براي طراحان و رهبري مبارزهء بدنه در عين حال  )3

اگر حمله يا عقب . در جريان مبارزه گاهي نياز به حمله و زماني نياز به عقب نشيني است. مقاومت و روحيه مردم به آنها خبر بدهد

موجود در خيابانها اتخاذ شود با يك تصميم به موقع و درست موازنه نيروهاي نشيني بر اساس روحيه و مقاومت مردم و وضع واقعا 

 .حاكم به هم مي خورد و ابتكار عمل را در دست مبارزان قرار مي دهد

مثال زنداني . بدنه گاهي مأمور مي شود عمليات خطرناكي را انجام دهد كه از عهده و توان مردم عادي حامي مبارزه بر نمي آيد )4

اي از اوباش و اعضاي نيروهاي انتظامي كه به تظاهرات آرام مردم حمله كرده بودند و گروگان نگاه داشتن آنها و تسليم  كردن عده
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بعدي به مقامات امنيتي و پليس كار بسيار خطرناكي بود ولي الزم بود كه هم به رژيم و هم به اوباش آخرين گوشزدها انجام شود و 

 .اين حركت بي سابقه رژيم را غافلگير كرد و به عقب نشيني واداشت. سته شوداسطورهء قدرت لباس شخصي ها شك

  

  .با جلب حمايت افكار عمومي خارجي و دولتهاي ديگر نظام حاكم به انزواي سياسي كشيده شود: اصل سوم * 

كند  مي تواند با تكيه بر اهداف مشخصي حمايت افكار عمومي و دولتهاي خارجي را جلببي خشونت مبارزهء  

اين بخش از استراتژي مبارزهء غير خشونت آميز ايران شايد . تا نظام حاكم را در مقابل خواسته هاي ملي وادار به عقب نشيني كند

چرا كه پس از حادثهء يازده سپتامبر با تحوالت منطقه و حضور نظامي آمريكا در . آسان ترين و قابل دسترس ترين آن باشد

دولت آمريكا از هر تغيير دمكراتيك در ايران . ارس و تاجيكستان جلب حمايت امريكا بسيار آسان استافغانستان، عراق، خليج ف

حمايت و آنرا در راستاي منافع آمريكا در منطقه ارزيابي خواهد كرد چرا كه يك حكومت دمكراتيك با اجتناب از ماجراجويي در 

 و يهسرو كشور اما برعكس. كشور به ثبات منطقه كمك مي كند منطقه و پرداختن به اولويت هاي اقتصادي و سياسي داخلي

با تغيير دمكراتيك در ايران ارزيابي دوبارهء قراردادهاي اقتصادي، احتمال لغو . انگلستان منافع بسياري براي از دست دادن دارند

 از همين رو مبارزهء. ستآنهانافع خريدهاي كالن تسليحاتي و حضور رقيبان صنعتي و نفتي امريكايي همه تهديدهاي جدي براي م

و فشار اين افكار عمومي بر سياستهاي دولتهاي آنها و انگلستان  روسيهبايد با جلب حمايت افكار عمومي شهروندان  بي خشونت

هاي  تظاهرات در برابر سفارتخانه. نظامي ديكتاتوري بردارندو  ند دست از حمايت اقتصادي، سياسيرا وادار كو انگلستان  روسيه

  .اروپائي و تظاهرات و فعاليت گسترده ايرانيان در اروپا مي تواند در پيشبرد اين استراتژي مثبت باشد

  

  .بايد به توسعهء متدهاي مبارزه بپردازدبي خشونت  ةمبارز: اصل چهارم * 

تا اعتصابات از تظاهرات موضعي تا شعاردادن از روي پشت بامها، از روشن كردن چراغ اتومبيل ها و بوق زدن  

استراتژي مبارزه بايد دائم . طيف وسيعي را دربر مي گيردبي خشونت سراسري، از بستن خيابانها تا برداشتن حجاب متدهاي مبارزهء 

هر چه كه متدهاي مبارزه . متدها و روشهاي تازه را كشف كند و به اين طريق مرتب جبههء  تازه اي در برابر نظام حاكم بگشايد
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در چنين شرايطي با كمترين مقدار . و تازه تر باشند احتمال غافلگير كردن حريف و حفظ ابتكارعمل بيشتر استگوناگون تر 

  .قرباني مي توان بيشترين نيرو و انرژي حريف را در مقابله با روش تازه به كار برد

  

  :اصول درگيري و مقابله  .2

  درتحمله به استراتژي رژيم براي تحكيم كنترل و ق: اصل اول * 

اين تحليل بر . ارزيابي كرد 1376اوج اقتدار رژيم جمهوري اسالمي را بايد در دوران انتخابات رياست جمهوري خرداد  

همهء كساني كه خواستار . اول اينكه مخالفان رژيم در برابر اين انتخابات خلع سالح شده بودند: داده هاي مشخصي استوار است 

تخابات را تبليغ مي كردند با شركت ميليوني مردم و رئيس جمهوري محبوب روبرو شدند كه در براندازي رژيم بودند و تحريم ان

واقع شعارهاي مخالفان را تحت عناوين جامعهء مدني، دمكراسي و امنيت اجتماعي در چهارچوب نظام مطرح كرده و از مردم با 

ن رهبران اپوزيسيون در اين دوره نگاه كنيم و گروههاي اگر به سخنا. پيروزي شگفت آور انتخاباتي اش رأي اعتماد گرفته بود

با آزادي مطبوعات در داخل . ماجراجو و حاشيه اي را كنار بگذاريم بقيه همه به نوعي خود را در گفتگو يا رقابت با خاتمي مي بينند

اروپائياني كه براي . مه پيدا مي كندكشور راديوهاي خارجي اهميت خود را از دست دادند و باالخره اينكه انزواي سياسي ايران خات

و شرايط جديد سياسي ايران را » خاتمي « تبرئه كردن رژيم و دنبال كردن منافع اقتصادي خود به دنبال بهانه مي گشتند انتخابات 

شر سازمان حتي در كميسيون حقوق ب. مركز توجه و استدالل خود براي گسترده كردن روابط سياسي و اقتصادي با رژيم قراردادند

ملل متحد بازرسي ويژه براي ايران الغا شد و بسياري از طرفداران رژيم و آكادميسين هاي وابسته به آن در خازج از كشور سخن از 

تجزيه و تحليل اين دورهء اقتدار و استراتژي رژيم براي تحكيم با استراتژي . گفتند» دمكراسي اسالمي « يك دمكراسي نوپا  و يا 

رخشونت آميز پيوندي ناگسستني دارد چرا كه اقتدار هر نظامي از آنجا ناشي مي شود كه براي حفظ و كنترل قدرت به مبارزهء غي

سؤال . هر چه كه نياز به سركوب بيشتر مي شود پايه هاي اقتدار يك نظام ضعيف تر مي شود. سركوب و خشونت نياز نداشته باشد

شش سال تمام اقتدار نظام جمهوري اسالمي چون برفي در برابر آفتاب تموز ناپديد  اساسي اين است كه چرا و چگونه در كمتر از

چنين در نظر مردم خوار و بي اعتبار شد؟ جواب بدين سؤال رژيم جمهوري اسالمي  سال تمام 4آنگاه چگونه در كمتر از  گشت و

حاكمان « با منافع » نظام « و آن تضاد بين منافع در يكي از مهمترين تناقضاتي است كه در دل نظام جمهوري اسالمي نهفته است 
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يعني آنگاه كه شاه بايد بين خود و نظام . تمامي نظامهايي كه به چنين تضاد غير قابل حلي مي رسند شكننده مي شوند. است» 

حاكم است و تنها بيمه  زماني كه موفقيت اصالحات در گرو خلع يد از مافياي. پادشاهي يكي را انتخاب كند ما به پايان رسيده ايم

اگر به خلع يد از خود و اعمال حاكميت مردم . عمر نظام مرگ مافياست اصحاب قدرت بايد بين خود و نظام يكي را برگزينند

تنها نامي باقي مي ماند و درونمايه نظام دچار تحول مي شود و چنين شيري بي » جمهوري اسالمي « رضايت دهند پس از چندي از 

اشكم كه ديد؟ جمهوري اسالمي بدون واليت فقيه، نظارت استصوابي، اعدام و شكنجه، بدون زنداني سياسي و با  يال و دم و

خواهد بود؟ بنا بر » جمهوري اسالمي « مطبوعات آزاد و احترام به حقوق بشر و قطع كردن دست مافيا از بيت المال ملت چگونه 

امكانات خود در يك دوره ء شش ساله با كودتايي خزنده همهء راههاي اصالح را اين اصحاب قدرت تصميم گرفتند با تمام نيرو و 

در چنين حالي اپوزيسيون و براندازي دوباره معنا پيدا كرد و جمهوري اسالمي . ببندند و جوانان و مردم حامي آنرا سركوب كنند

ق نيروهاي سركوب و به طريق فيزيكي يعني گران در چنين شرايطي كه رژيم از طري. دوباره به جادهء بي بازگشت خود قدم نهاد

در ضعيف ترين نقطهء خود قرار دارد ولو اينكه چنين  ترين راه حل ممكن، به فكر آرام ساختن خيابانها و اعمال كنترل است،

يم رژيم از همين رو استراتژي مبارزه با تحك. سركوبي در كوتاه مدت به برقراري سكوت و فضاي سياسي ترس و وحشت انجامد

خشونت فيزيكي ) 1: استراتژي كنترل رژيم در حال حاضر بر سه پايهء زير استوار است . بايد بدور از شتابزدگي و واقع بينانه باشد

شكاف انداختن ميان دانشجويان و مردم با حمايت از ) 2و سركوب مردم در خيابانها و ايجاد رعب و وحشت بزور زندان و شكنجه 

دانشجويان، رشوه هاي سياسي دادن به آنان و همزمان سركوب فعاالن و مردم هوادار آنها و تالش براي صنفي خواسته هاي صنفي 

« تالش براي شكاف انداختن بين صفوف مخالفان و بهره برداري از فقدان رهبري با تجربه و ) �جلوه دادن كل جنبش دانشجويي 

كنترل خيابانها از پنج نيروي مختلف استفاده مي كند كه عبارتند از  جمهوري اسالمي براي سركوب تظاهرات و. »كريزماتيك 

و نيروهاي انتظامي و وزارت ) لباس پلنگي ها، گردانهاي ويژه( بسيج، انصار حزب اهللا و لباس شخصي ها، نيروهاي ضد شورش 

د و به آن قدرت مانور بيشتري مي اگرچه اين گوناگوني نيروهاي سركوب انعطاف پذيري خاصي براي رژيم ايجاد مي كن. اطالعات

كه تا بي خشونت مبارزان جنبش . دهد ازنقاط ضعف ويژه اي برخوردار است و آن تضاد بين اين نيروها و عدم هماهنگي آنهاست

بران امروز تجربهء گرانبهايي از مقابله با اين گروهها بدست آورده اند بايد دربارهء آرايش و توان هر يك ، تضادهاي دروني و ره

آنها برآوردهاي واقع بينانه اي به دست دهند، برنامهء وسيعي براي تشويش شورش و نافرماني در اين نهادها ضرورت دارد تا يا به 
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استراتژي مبارزه بايد براي نافرماني اين گروهها انگيزه هاي . صفوف مردم بپيوندند و يا حداقل از سركوب خودداري كنند

  .ه هاي ارتباطي و فرماندهي آنها اخالل كندنيرومندي بسازد و در شبك

  

  .  پايه هاي اجتماعي رژيم را بايد از او گرفت: اصل دوم * 

. هر چه كه از تعداد طرفداران رژيم كمتر مي شود استراتژي رژيم براي كنترل و تحكيم قدرت آسيب پذير تر مي شود 

وظيفهء . كند پايه هاي اجتماعي خود را بيشتر به مخاطره مي افكندبر همين روال هر چه كه رژيم دايرهء سركوب را وسيع تر مي 

يكي از نمونه هاي . مبارزهء غير خشونت آميز جلب اين پايهء اجتماعي هرقدر كوچك به جبههء مبارزه و همراهي با مبارزان است

شاده نمايندگان به خامنه اي و فرمان نامهء سرگ. جستجو كرد مبارزانموفق اين اصل را بايد در حمايت نمايندگان مجلس از حركت 

نمايندگان مجلس، طرفداران ( دادن به رهبر براي نوشيدن جام زهر بدون شك حكايت از حركت يكي از پايه هاي اجتماعي رژيم 

است اين حركت به دستگيري فرزندان و افراد خانوادهء آنها، با گسترده تر شدن سي. به سوي مبارزان دارد) و خانواده هايشان 

. اين دستگيريها و سركوب نيز به نوبهء خود پايه هاي اجتماعي رژيم را ضعيف تر مي كنند. سركوب رژيم سريع تر نيز خواهد شد

يم گرفتن يكي از پايه هاي رژيم مستلزم دست يازي رژيم به خشونت بيشتر بود كه امري محتمل و ددر اين نمونه كه به دست دا

اما مبارزهء غير خشونت آميز مي تواند در اين سربازگيري از پايه هاي اجتماعي رژيم ابتكار عمل را . دقابل پيش بيني به نظر مي رس

  . در دست گيرد و استراتژي معيني براي جذب آن داشته باشد

  

  را بايد حفظ كردبي خشونت ضوابط و انضباط مبارزهء : اصل سوم * 

. عي مي كند دانشجو را به عكس العمل خشونت آميز تحريك كندبا حمله هاي وحشيانه بسيج و لباس شخصي ها رژيم س 

. هستند دخالت گردانهاي ضد شورش و سركوب مشروعيت بيشتري مي يابدبي خشونت آنگاه كه دوطرف درگير مبارزهء 

از لباس بخصوص كه ضمن آن براي نمايش بي طرفي نيروهاي انتظامي در مقابل دستگيري هر دهها نفر از مبارزان يكي دو نفر 

بايد براي حفظ ضوابط مبارزه بخصوص آنگاه كه مبارزه وارد بي خشونت مبارزان . شخصي ها و بسيجي ها هم دستگير مي شوند

گاه حفظ اين انضباط و . دوران دشوار و حاد خود مي شود استراتژي و تاكتيكهاي معين و از پيش تمرين شده اي داشته باشند
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( مانند سربازان جنگي بي خشونت مبارزان . آگاهي مبارزان و زماني نيازمند تجربهء مبارزاتي است پيشبرد همزمان مبارزه اراده و

با تمرين هاي مبارزاتي، با شركت در درگيري ها و آزمايش شيوه هاي مختلف به تجربيات گرانبهايي دست ) مبارزهء خشونت آميز

نگ با عراق جنگيده از نظر تجربه و آمادگي معادل سربازي كه همانطور كه سربازي كه هشت سال در جبههء ج. پيدا مي كنند

نوشتن و انتشار اين تجارب . نيز نياز به كسب تجربه از ميدان درگيري دارندبي خشونت هشت ماه در جبهه بوده نيست مبارزان 

نهء خود از درگيري ها و توصيف به نوشتن خاطرات روزا را از اين رو بايد مبارزان دانشجو. براي سربازان جوان بس ارزشمند است

  .دقيق ميدان درگيري و نقاط ضعف و قدرت دوطرف تشويق كرد

  

  : اصول بررسي و تجزيه و تحليل  .3

  تجزيه و تحليل روزانه و ترسيم حركت آينده: اصل اول * 

هر مقطعي سطح نياز به كار روزانه و مستمر متفكران جنبش دارد تا در بي خشونت بررسي و تجزيه و تحليل مبارزهء  

يكي از امتيازات . تعميم استراتژيك جديد را نسبت به وقايع اتفاق افتاده بسنجد و جهت حركت آينده را واقع بينانه ترسيم كند

با دستگاه سركوب اين است كه حريف مانند مشت زن غول پيكرو سنگين وزني است كه اگر چه ضربه هاي بي خشونت مقابلهء 

اما حركتش كند است و قابليت چرخش و حركت سريع را ندارد و از سوي ديگر دستگاه سركوب فقط نيرومند و كشنده دارد 

تجزيه و تحليل روزانه و تغيير دادن جهت و . براي يك مقصود و آن هم مبارزهء خشونت آميز و مقابلهء فيزيكي تعليم ديده است

توان مقابله و جنگيدن او را پايين بياورد و يا او را از روي مقدار ضربه غول را هر لحظه به سمت تازه اي مي كشد تا وقتيكه 

تجزيه و تحليل روزانه و رساندن آن به دست تمامي مبارزان در سطوح مختلف نيز . استيصال به ميدان هاي بيگانه و پرمخاطره بكشد

يا با شتابزدگي به تدوين استراتژيهايي مانع از آن خواهد شد كه مبارزان از وقايع و تحوالت سياسي كشور و منطقه عقب بيفتند و 

  . بپردازند كه براي سطح رشد جنبش هنوز زود و خام به نظر مي رسد
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  استراتژي و تاكتيك، هم حمله هم دفاع: اصل دوم * 

 در. در تجزيه و تحليل مبارزهء غير خشونت آميز حمله و دفاع هر دو اهميت دارند و بر تدوين استراتژي تأثير مي گذارند 

اگر مبارزان در . تنها حمله يك پارچه به حريف و استراتژي او اهداف مبارزه را تعيين نمي كندبي خشونت هيچ دوره از مبارزهء 

تاكتيكهاي مورد نظر خود تنها عملياتي تهاجمي را منظور كرده اند و يا اگر تنها به دفاع پرداخته اند بايد بار ديگر امكانات و شرايط 

دفاع از ياران زنداني و تحصن به خاطر . با يكديگر به مشورت دربارهء تاكتيك ها يا استراتژي جديد بپردازند را مرور كنند و

آزادي آنها را تنها با گشودن جبهه هاي اعتراضي تازه و تهاجم به اهداف استراتژيك حريف مي توان پيش برد وگرنه پس از مدتي 

بي مشخص و محاصره شده باقي نمي ماند و شانس پيروزي و گسترش مبارزهء  از مبارزه جز گروهي بي دفاع محصور در نقاط

  .كاهش مي يابدخشونت 

  

  بي خشونت تداوم در متدها و مبارزهء : اصل سوم * 

موثرترين عامل پيروزي آن است و در واقع پيروزي آن بيش از اينكه به شدت و حدت مبارزه بي خشونت تداوم مبارزهء  

رژيم نيز به نحوي از اين امر مطلع است و براي همين تالش شديدي براي فاصله انداختن . رار مبارزه ارتباط داردمربوط باشد به استم

در بررسي و تجزيه و تحليل و انتخاب جهت آينده تداوم مبارزه بايد از اولويت خاصي برخوردار . بين تظاهرات و اعتراض ها دارد

واند به رژيم ضربهء موثر و هيجان انگيزي وارد كند اما باعث به خطر انداختن كارهاي اگر استراتژي و تاكتيكي خاص مي ت. باشد

ضربه هاي . مهم جنبش و ساكت و آرام شدن موقت آن مي گردد بايد از زدن آن ضربه و توقف موقت بعدي آن پرهيز كرد

مجموعه اي از  بي خشونت هاي تازه مبارزان با آزمايش متد. كوچك ولي مستمر براي پيشبرد و گسترش مبارزه به مراتب مفيدترند

اين روشها در ميدان درگيري تجربه و . روشها دست پيدا مي كنند كه براي استمرار و گسترش جنبش از بقيه روشها مفيد ترند

ازد داد و آنچه كه تجزيه و تحليل مبارزان را غني مي س. كشف مي شوند و براي آنها نسخه از پيش آماده شده اي نمي توان نوشت

مردم ايران براي رسيدن به دمكراسي و حقوق بشر بي خشونت ستد مستمر فكري و نشر انديشه ها و راه يابي ها براي كل جنبش 

  .است
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