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اي در حقوق بشر بوده است؛ دوراني كه طي آن حقوق  در دو دهه گذشته، جهان شاهد شروع دوران تازه
ي    در عـرصـه    .  انـد    المللي و افكار عمومي جهاني به صورت فزاينده، وزن و سنگيني بيشتري يافته بين

تلقي ما را از عدالت و شيوه اجراي آن دگرگون كرده است و همزمان تفكر خالق و روحـيـه        ، ساز و كارهاي جديدي،المللي حقوق بين
توان بـه دسـت      ي امكانات حقوق بشر ـ و در نتيجه، آن چه را از اين رهگذر مي ها، نحوه انديشه ما را در عرصه نوجويانه افراد و سازمان
 .آورد ـ عوض كرده است

المللي، همگـان در پـي        هاي ملي و باالترين سطوح قضايي بين در سراسر جهان و در تمام سطوح، از روستاهاي كوچك گرفته تا قلمرو
، »هاي نوين در حقوق بشـر  طرح تاكتيك«.  اي هستند تا بر اثر بخشي كارشان بيافزايند هاي ابتكاري و نوآورانه خلق و به كارگيري شيوه

كنم در تجليل  من از شما دعوت مي. گذارد آورد و در اختيار ديگر كوشندگان و پيشبرندگان حقوق بشر مي شگردهاي نوآورانه را گرد مي
 .آوا شويد و از رهنمودهاي آن بهره و استفاده ببريد تان است با من هم و گراميداشت از اين اثر ارزشمند كه هم اينك در دست

ها  ترين تجاوز اي را براي دستيابي به عدالت و احقاق حقوق قربانيان وخيم هاي تازه  ها و موقعيت  من در حيطه فعاليت كاري خود، فرصت
هاي جـنـايـات     المللي براي يوگسالوي سابق و رواندا، كه نخستين دادگاه هاي كيفري بين تأسيس و برپايي دادگاه . ام به حقوق بشر يافته

اي را به روي اجراي عـدالـت    اندازهاي تازه ها و چشم  جنگي بودند كه با حمايت وسيع و يكپارچه افكار عمومي و جهاني ايجاد شدند، راه
سابقه دسـت زدنـد كـه         ها كشور مختلف، به اقدامي بي  ها به كار پرداختند، افرادي از ده  المللي  كه در اين دادگاه هاي بين تيم.  گشودند

هايـي كـه هـيـچ          هاي تازه، ارايه كيفر خواست از جمله وضع قوانين جديد، برقراري اولويت –پيش از اين هرگز به آزمون در نيامده بود
رفته و بدين شكل،  هم روي. مانند بود هايي كه تا كنون در كشوري تدوين شده است، نداشت و بي ها و كيفرخواست  شباهتي به اعالم جرم

: هاي ديگر گشوده و هموار كرده بـود    تاكتيك جديدي خلق گرديد، كه به نوبه خود، بسيار نيرومندتر و مؤثرتر، راه را بر تاكتيك و شيوه
تواند، صرف نظر از اين كه جنايت عليه بشريت در كجا روي داده يا به دست چه  اين دادگاه اكنون مي.  المللي تشكيل دادگاه كيفري بين

 .اي باشد در خدمت اجراي عدالت كساني صورت گرفته است، وسيله
ما تجاوز به عنـف را     : المللي براي يوگسالوي سابق، يك تاكتيك نوِ ديگر به وجود آورديم و به كار بستيم ما با برپايي دادگاه كيفري بين

تواند به عنوان جنايت جنگي، و نه به عنوان جرمي ثانوي كه فقـط   در زمره جنايات جنگي قرار داديم كه به خودي خود و به تنهايي مي
هنگامي كه دادگاه، هشت افسر نظامي بوسنيايي صـرب را    .  اي از جرايم ديگر باشد، موضوع پيگرد و محاكمه قرار گيرد وابسته و ضميمه

مند به زنان مسلمان به محاكمه كشيد، تغييري گسترده در تلقي جهان از جناياتي كه به مسايل جنـسـي مـربـوط        به اتهام تجاوز نظام

اين تاكتيك و شيوه نو، از آن هنگام تا كنون، اين امكان را به وجود آورده اسـت    .  شود و با حقوق بشر ارتباط دارد، به نمايش درآمد مي
 .كه در بسياري موارد ديگر، عدالت اجرا شود

ده سال پيش، كارشناسان امر قضا براحتمال به محاكمه كشيدن و درخواست استرداد ديكتاتور قدرتمندي چون آگوستو پينوشه، آشكارا 
نظر از جنايات  بزهكاراني در آن سطح، صرف.  رسيد انجام يافتني و دردسترس ما باشد در آن زمان، اين تاكتيك به نظر نمي.  خنديدند مي

دستگيري پـيـنـوشـه و       .  اي كه مرتكب شده بودند، اين سو و آن سوي جهان با مصونيت كامل در گردش و در حركت بودند بربرمنشانه
اين رويداد به زرادخانه حقوق بشر، تاكتيكي نو افزود؛ . استرداد او نحوه تلقي ما را از امكانات اجراي عدالت در سطح جهاني دگرگون كرد

 .ها از نو به كار گرفته خواهد شد اي كه به طور قطع در آينده بار تاكتيك و شيوه
گيرند، تا با صداي بلنـد   المللي و مجامع عمومي ديگر را به كار مي هاي ملي و بين هاي همه مدافعان حقوق بشر را كه دادگاه من كوشش

. ستايـم  ها را به جنايت عليه بشريت در سراسر جهان، جلب كنند و اجراي عدالت را خواستار شوند، تحسين و مي و با شجاعت تمام، نظر
هاي متعددي هستند كه در سراسر جهان از سـوي مـردم در          هاي تازه از ميان شيوه ها و تاكتيك  ها تنها شمار اندكي از شيوه ولي اين
 .شوند تا كرامت بنيادي انساني را پاس بدارند و ارتقا بخشند هاي انساني، به كار گرفته مي ها و مناطق گوناگون، به گوناگوني تجربه  محيط

اين كتاب، بـا آن    .  كنم پيوندم و اين مرجع راهنما را معرفي مي هاي جديد در پاسداري از حقوق بشر مي من سرافرازم كه به طرح شيوه
هاي تازه و نوآورانه كه امـيـدوارم آن را        اي است از انديشه فشرده ي غني و چكيدهشك  تواند مدعي جامعيت تمام باشد، ولي بي كه نمي

 .ارزشمند بيابيد و به كار شما سودمند افتد
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هـاي افـراد و          فراهم آوردن اين كتاب راهنما، بدون همكاري و مشـاوره و يـاوري              
ها و افرادي كـه    ما از همه سازمان .جهان كاري ناممكن بودشمار در سراسر  هاي بي سازمان

رساني بـه مـا        ها و پژوهش ما و اطالع وجو گويي به پرس شان و وقتي كه صرف پاسخ شان در اين كتاب آمده است، به خاطر ابتكارات نام
ما همچنين مايليـم از آنـانـي كـه بـه مـا                 .  هايي از كتاب، سپاسگزاريم اند؛ و نيز از چندين مورد كار نگارشي و ويرايش قسمت كرده

 .ها مصاحبه صورت گيرد و دراين كتاب ملحوظ و منظور گردد، سپاسگزاريم  هايي را معرفي و توصيه كردند تا با آن سازمان
هـاي     چـاپ حقوق بشر، هماهنگ كننده و نويسنده   ]  دفاع از[ هاي جديد در  ها و شيوه  مدير طرح تاكتيك Kate Kelschكيت كلش 

اش بـه       نيز نظارت داشته است و آن را ويرايش كرده و همه ما را با احساس تعهد مشتـاقـانـه    بر تدوين چاپ حاضر  پيشين اين كتاب،
نيكُـل  .  هايي از متن را نوشته و ويراسته است قسمت  Tricia Cornellتريشيا كورنل   . كيفيت و دقت در كار تحت تأثير قرار داده است

هاي مربوط بـه     هاي تاكتيكي را نوشته است، و بررسي ها را مورد بررسي قرار داده و خالصه و چكيده  تاكتيك Nicole Palasz  پاالسز
آموزشي را فراهـم    منابع و مĤخذ Nancy Pearsonنانسي پيرسون .  ها بوده است  آن را هماهنگ كرده و مسئول گزينش و تنظيم آن

متن  Susan Everson سوزان اورسون. ها را در اختيار نهاده است  راهنماها و كارآموزگي Rachel Tschidaراشل چيدا . آورده است
آرايان كتاب در مدرسه عالي هنر و طراحي مينـيـاپـولـيـس،       و گروه طراحان و صفحه Pam Arnoldپم آرنولد .  را ويرايش كرده است

چارچوب اوليه و ايـده نـخـسـتـيـنِ طـرحِ                .  ماهرانه و با پشتكار و ذوق و شوق بسيار از متني خام، كتابي كامل و تمام فراهم آوردند
شك بدون او هـرگـز مـمـكـن           برخاسته بود كه بي Douglas A. Johnson جانسون . هاي نوين از ذهن دورنگر دوگالس آ تاكتيك

 .شد اين كتاب به طبع رسد و به عرصه وجود پا گذارد نمي
و .  بنياد جان د:  اند عبارتند از گيري ايده و كار تهيه مطالب اين كتاب حمايت مالي كرده برخي از اهداكنندگان سخاوتمندي كه از شكل 

، تـراسـت     Paul & Phyllis Fireman Charitable Foundation  مك آرتور، بنياد خيريه پاول و فيليس فايـرمـن  .  كاترين ت
 Ruben and Elisabeth)تراست روبن و الـيـزابـت راوزيـنـگ            كه بيشترها  به  نام   Sigrid Rausing Trustزيگريد راوزينگ

Rausing) اهداگران ديگري، بـا    .  شد، مؤسسه صلح اياالت متحده، و اهداكنندگان ديگري كه مايلند ناشناخته باقي بمانند شناخته مي
هاي نوين، مباني استواري براي اين كـتـاب      ها و اجزا طرحِ تاكتيك حمايت از مشاركت و پرداختن مركز قربانيان شكنجه به ديگر بخش

 the National Philanthropicتراست بشر دوستـانـه مـلـي          پرهيزي در رفع اختالفات،  المللي خشونت اند؛ مركز بين ايجاد كرده
Trustهاي بالجيو در ايتاليا ، سازمان همكاري و ايمني در اروپا، بنياد راكفلر و بنياد مركز كنفرانسthe Foundation’s Bellagio 

Conference Center      و وزارت امور خارجه اياالت متحده همچنين مباشران و همكاران مركز قربانيان شكنجه در اين طرح نـيـز از
 .شان در طرح را تسهيل و ميسر ساخته است اند كه مشاركت مند بوده ها بهره  هاي مالي تعدادي از سازمان حمايت
) آمده اسـت   36فهرست كاملي از اعضاي گروه كاري در صفحه  ( هاي نو و اعضاي گروه كاري  مان را به كميته مشورتي تاكتيك قدرداني

 هـاي    هاي آنان با واقـعـيـت    تجربه.  كنيم اند، تقديم مي گراني كه اين كتاب را بازخواني و درباره آن اظهار نظر كرده و نيز به ديگر حمايت
بخش همكاران و كوشندگان حقوق بشر در سراسر  تواند به راستي ياري مبارزه براي پيشبرد حقوق بشر و درك و دريافت آنان از آنچه مي

   .هاي نو خواهد بود جهان باشد، راهنماي ما در تكميل و تدوينِ اين كتاب بوده و در آينده نيز همچنان راهنماي طرح تاكتيك
، Sofia Macher، سوفيـا مـاشـر        Morten Kjaerum، مورِتن كژِ آاروم  Moral Belgeگولد استون، مورال بِلژ . قاضي ريچارد آ

 .اند كه به غناي محتواي كتاب افزوده است ، همگي مطالبي نوشته و ارايه دادهKailash Satyarthiكايالش سايتارتي 
اند كه از جـملـه      ها در كار آورده  هاي ويرايشي و تحليلي در مرور و بازخواني فصل شان را در زمينه هاي عالي ديگراني، تخصص و مهارت

، باسـتـيـل فـرنـانـدو         Phil Deeringفيل ديرينگ  Tanya Cromey، تانيا كرُمي Susan Atwoodسوزان آت وود : اند از عبارت
Bastil Fernandoريباربارا ف ،Barbara Frey دينا كاالگ هر  ،Deana Gallagherهاويت  ، پاولPaul Haupt   را كارين كـاتـ ،
Carine Kaneza سلما خان ،Salma Khan مارك ريتچي ،Mark Ritchieِوچنكو  ، ليز س  Liz Sevcenko          و بـروس فـان

، كـالرنـس ديـاس      Paul Dalton پاول دالتون. و همكاران وي در كميسيون آسيايي حقوق بشر   Bruce  van Voorhisفورهيس
Clarence Diasليام ماهوني ، Liam Mahony پاول مايلن ،Paul Milne سوزان ميريك ،Suanne Miric   بوريس پوستيـنـت ،

 Rajeshو راجِش تانـدون  Edson Spencer  ، ادسون اسپينسر Sir Nigel Rodley، سر نايگل رودل Boris Pustintsev سف
Tandon اند اي كه در وراي قالب كنوني شكل گرفته است، به ما ياري رسانده پذيري انديشه در تحقق. 

تن داوطلباني كه در نوشتن و پژوهش و ويرايش و بازخواني آن  50از ميان . هاي استوار دو چاپ  پيشين متكي است چاپ كنوني بر پايه
ري     Bennett  Freeman، بنت فريمن Aron Cramer اند، مايليم به ويژه از آرون  كرامر هاي شايان كرده دو مجلد كمك باربارا فـ ، 

Barbara Freyهالپين  ، ادواردEdward Halpin آيلين كافمن ،Eileen Kaufman        روممورتن كـژ آا ،Morten Kjaerum ،
، فـيـل     David Weissbrodtو ديويد وايس بـرودت     ،Robert Shoemake، روبرت شُوميك John Salzbergجان سالتزبرگ 

، Kenei Sato، كني سـاتـو       Deanna Gallagherكه نشر مجلد دوم را ويراسته است و دينا كاالگ هر  Phil Deeringديرينگ 
 .اند، سپاسگزاري كنيم هايي را نوشته ، كه فصلWendy Weber، و وِندي وبر Kathryn Weber كاتريرين وبر 

كنيم، اعـالم   شان سپاسگزاري مي ضمن اين كه از همه اين افراد و بسيار كسان ديگر به خاطر صرف وقت و استعداد و بينش و بزرگواري
هـا و       افزون بر اين، عقـايـد، يـافـتـه       .  دانيم داريم كه هرگونه كم و كاستي و خطايي كه در اين كتاب راه يافته باشد، از آن خود مي مي

هـاي نـويـن اسـت و الـزامـاَ نـظـرات                      هايي كه در اين كتاب آمده است، از آنِ طرح تاكتـيـك   ها و توصيه  ها و پيشنهاد  گيري نتيجه
 .تاباند كنندگان مالي و اهداگران را باز نمي حمايت
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هاي ويژه  در چند دهه گذشته، جنبش مدرن حقوق بشر در راستاي پيشبرد آرمان حقوق بشر و حمايت
الملـلـي    هاي بين ها و پيمان  نامه اين جنبش توافق.  هاي بلندي به جلو برداشته است از حقوق انساني گام

جديدي در تقبيح و محكوم كردن شكنجه و حمايت از حقوق زنان و كودكان ايـجـاد كـرده اسـت و           
زندانيان سـيـاسـي      .  اند را شكل داده است هاي سياسي قانوني كه سزاوار حمايت و پشتيباني المللي، در مورد تعريف فعاليت اجماعي بين

اند و در ميان بسـيـاري از      هاي بيشتري در برابر آزار و اذيت برخوردارند و بسياري از ايشان اينك به آزادي دست يافته اكنون از حمايت
ها، نهادهاي پيشرفته و كارآمدي ايجاد شده كه پايبندي و رعايت معيارهاي جهاني حقوق بشر را ـ چه در سطح داخلي و چـه در       ملت

هاي راه و مشكالت به دست آوردشان بگوييـم،   ها و سختي ما هرچه درباره اهميت اين دستاورد.  كنند ترويج مي  سطح سياست خارجي ـ
 .ايم و اين مدعايي است كه به هيچ روي مبالغه آميز نيست سخن كم گفته

هـا و       اي از پـيـمـان    المللي، كه مجموعه استقرار هنجارهاي بين)  1:  ها كمك رسانده  سه تاكتيك، بيشتر از بقيه به حصول اين پيشرفت
محكوم كردن و يا شرم آور نماياندن عمـلـيـات    )  3مراقبت از رعايت اين معيارها، و  )  2ها را به وجود آورده است،  و معيار ها  معاهده نامه

هـا در       ها و مـهـارت        ها، زيرساخت در طول سال.  شوند ها زير پا نهاده و شكسته مي عملي دولت زماني كه اين معيار تجاوزگرانه و يا بي
 .برخورد با اين مطالبات به طور چشم گيري رشد كرده است

هـا     بايد همچـنـان از آن       رو مي هاي عظيمي را به بار آورده است و از همين شان، پيشرفت ها و به كارگيري  روشن است كه اين تاكتيك
توانيم بـه دسـت آوريـم بـا            جا روشن است كه آنچه ما از اين طريق مي تا همين.  پشتيباني كرد و در پيگيري و استمرارشان كوشا بود

ها به خودي خود براي حل و رفع مسايل آشكارا بغرنج و پيچيده حقوق بشـر كـافـي          رو ست و اين رهيافت هاي اساسي روبه محدوديت
 .نيستند

براي مثال، در ميان همه موارد تجاوز به حقوق بشر، اكنون موردي به اندازه شكنجه نيـسـت كـه در        .  مسئله شكنجه را در نظر بگيريم
باني در مورد  مراقبت و ديده  . هاي اساسي و قوانين ملي عليه آن سخن گفته شده باشد المللي و نيز در قانون ها بين هاي و معيار نامه پيمان

هاي غيردولتي  شكنجه، در مقايسه با انواع ديگر تجاوزات، نه تنها به وسليه مواد قانوني موجود در ساختار معاهدات، بلكه از سوي سازمان
  .شود المللي و ملي، به مراتب بيشتر اعمال مي بين

مركز درماني براي رسيدگي به حال و روز بازماندگان و جان به دربردگان از شكنجه در سراسر جـهـان، كـه       250به اين سياهه، برپايي 
سازند و بر مدارك و مستندات دادگاهي  رساني پزشكي به هزاران قرباني، موارد شكنجه قربانيان را مستند مي ها ضمن كمك هريك از آن

شكنجه بيش از ساير موارد تجاوز و بدرفتاري ديگر مستـنـد   بدين ترتيب، .  افزايند، را اضافه كنيد و پزشكي قانوني مربوط به شكنجه مي
 . گرديده و محكوم شده است

كرد، اعالم نمود كه گستردگـي   برعليه شكنجه آغاز مي 2000المللي سومين دور مبارزه خود را در سال  اما هنگامي كه سازمان عفو بين
اش را عليه شكنجه در  تر از هنگامي است كه سازمان نخستين مبارزه سراسري جهاني تر و بيش شكنجه در آن برهه از زمان بسيار وسيع

 .به راه انداخته بود 1974سال 

كشور ديگر كـه     150اي تكان دهنده در بوسني، روندا، سيرالئون و در  فقط در دهه گذشته، ما شاهد تجاوزهايي به حقوق بشر، با دامنه
يك جاي كـار    : من بايد به يك نكته بديهي اذعان كنم.  ايم دانند بوده شوند و يا ارتكاب آن را مجاز مي هنوز در آن جا مرتكب شكنجه مي

 . اشكال دارد
هـا و       اي كه شـامـل آدم     گستره.  تر براي آن دارد اي وسيع اين كتاب متضمن اين نظر است كه پيشبرد حقوق بشر نياز به ايجاد گستره

اين امر همچنين نيازمند تـوسـعـه      .  هاي بيشتري از جامعه گردد، خيلي بيشتر از آنچه هم اكنون دست اندركار آنند كوشندگان و بخش
هايي كه تاكنـون   تري از تاكتيك تواند با موفقيت قرين گردد كه مجموعه بسيار وسيع هاي راهبردي است كه فقط در صورتي مي رهيافت
 .ها استفاده به عمل آمده است، به كار گرفته شود از آن

هاي نـوآورانـه،    گسترش رهيافت:  اند دست اندركاران متعهد حقوق بشر انجام چنين كارهايي را آغاز كرده  در سراسر جهان، كوشندگان و
هاي نويـن در     هدف طرح تاكتيك . غيرقابل انتظار اجتماعهاي  هاي استراتژيك پيش بيني نشده و تجربه اندوزي از بخش جلب همكاري

ايـن  .  حقوق بشراين است كه اين مبتكران و نوآوران را گرد هم آورد و با تاكيد بر دستاوردهاي آنان، به ديگران روحيه و الهام بـخـشـد     
هاي تاكتيكي را، كه از سوي دانشجويان، روستانشينان، كاركـنـان دولـت و ديـگـران، بـا                حكايت از نوآوري 75كتابِ راهنما بيش از 

بـات  هايي آشكارا متفاوت، مانند برگزاري انتـخـا   هاي پيشرفته و يا وسايل ساده در دسترس، براي رسيدن به هدف آوري گيري از فن             بهره
ها به نـوبـه خـود،        هر يك از اين داستان.  گيرد منصفانه، آب آشاميدني سالم و آزادي زندانيان سياسي، به كار بسته شده است، در بر مي

كنند و نشانگر ايـن     اند كه در كنار هم و در اين كتاب كه در پي خواهد آمد، بينشي دورنگرانه را نمايندگي مي برانگيزاننده و الهام بخش
 .به دست آوردتوان هنوز  است كه در عرصه حقوق بشر چه دستاوردهايي را مي

 هاي استراتژي كنوني محدويت
با توجه به اينكه سه استراتژي متداول .  ي جهاني با آن روبروست كند كه جامعه استمرار و تداوم اعمال شكنجه چالش مهمي را طلب مي

اند از ميزان شيوع شكنجه به طور مؤثري بكاهند، شايد هنگام آن رسيده باشد كـه كـم و كـاسـتـي و               جنبش حقوق بشر قادر نبوده
ها از فرآيندي كـه مـن بـر آن نـام                 برخي وجوه آن محدوديت.  هاي استراتژي فعلي را مد نظر و مورد بازنگري قرار دهيم محدوديت

 .آيد ام، به دست مي گذاشته 1»ريزي تاكتيكي طرح«
 

گر و قرباني، نموداري از ديگر روابطي كه اين نابهنـجـاري و      يك گروه ده نفره از كارشناسان شكنجه، پس از بررسي رابطه ميان شكنجه
گران غالباً عضوي ازيك تـيـم بـا         براي مثال شكنجه.  سازد، تهيه كردند ها ريشه دارد و بروز شكنجه را ممكن مي  انحراف اساسي در آن

اي از يك واحد نظامي و يا يك پـايـگـاه     آنان همچنين ممكن است متعلق به بخش ويژه.  سلسله مراتب فرماندهي و رهبري قوي هستند
ريزي و  ي را كه اعمال و كاربست شكنجه را برنامه ايم تا زنجيره فرماندهي ما اين روابط را به صورت عمودي پي گيري كرده. پليس باشند

ايم، تا ديگر عوامل مؤثر و روابط  كند، درك كنيم؛ اما هر سطحي را به صورت افقي نيز مورد توجه قرار داده سازماندهي و تأمين مالي مي
هاي پليس، برخي افراد غير نظامي و يا پزشكاني را در خدمت خود دارند كه آنان نير بـه نـوبـه       مثالً پايگاه.  محتمل را دريابيم و بفهميم

طـرح  .  ها تأثير بگذارد و يا آنان را كنترل كند  تواند بر آن شان با جهان خارج دارند كه تا حدودي مي خود روابطي با بيرون از فضاي كاري
الملـلـي، در      ي بين رابطه را از روابط كامالً محلي گرفته تا روابط با جامعه 400مقدماتي كه فراهم شد و اين فرآيند را به كار گرفته بود، 

 .داد نمودار خود نشان مي
گر اي است كه ممكن است با مداخله كردن در آن جا بتوان رابطه دوجانبه شكنجه اي بر روي نمودار نقطه فرض ما اين است كه هر رابطه

هاي گوناگون مورد نظر هستند و سپس زنجيره مـنـطـقـي        با كمك اين نمودار، ابتدا ما روابطي را كه در تاكتيك.  قرباني را قطع كرد  -
از همين رو، ( ايم  قرباني را متوقف سازند را بازنمايي كرده –بايست برآن تأثير بگذارند تا رابطه دوجانبه شكنجه گر ها مي روابطي را كه آن

 : با انجام اين كار، ما به چندين نتيجه مهم دست يافتيم). ايم گذاشته ريزي تاكتيكي طرحبر آن نام 
المللي، بـه ايـن        مانند موارد مربوط به سطح بين.  اند شوند، به كار گرفته شده هايي در قسمت بااليي نمودار ديده مي بيشتر تاكتيك  -1

قرباني تأثير بگذارند، بايد راه درازي را از     -گر ها پيش از اين كه به صورت غيرمستقيم بر روي رابطه دوجانبه شكنجه  معني كه، تاكتيك
 . كند نظر ما اين بوده است كه اين امر توانايي عمل را هدر داده و تضعيف مي. گذاشت ميان سطوح متعدد روابط ديگري پشت سر مي

هايي هستند غالـبـاً    شوند، بلكه نظام كنند، نه تنها شكننده نيستند و به آساني دچار اختالل نمي هايي كه از شكنجه استفاده مي ـ نظام2
همـيـن     . دهند از يكديگر پشتيباني كنند برند امكان مي بسيار پيچيده كه به مؤسسات و نهادهاي مختلفي كه از كاربرد شكنجه سود مي

بـه كـمـك      )  اعتنايي نظام قضايي ها، بي مانند تشكيالت پليس، دادستاني(  هاي ديگر آن  كه بخشي از نظام مورد حمله قرار گيرد، بخش
استنباط ما از معناي اين وضع آن .  كاري و مرمت را بدهند آيند كه از بخشي كه هدف قرار گرفته حمايت كنند و به آن فرصت پنهان مي

و الزم است كه نظام را همزمان در چند زمينه و از چند سو زير تأثير قرار داد تـا    .  شود هاي منفرد تسليم نمي است كه نظام به تاكتيك
اي    هاي چندگـانـه   اين امر نياز به استفاده از تاكتيك.  چنان عدم تعادلي به وجود آيد كه نتواند به آساني به مرمت كاري خود دست بزند

 .دارد كه در پيوند با هم  به عنوان بخشي از يك استراتژي جامع و گسترده به كار روند

. گـيـرنـد      شان در نظر مـي  هاي انگشت شماري را در فهرست كاري نمايند، تاكتيك ها كه در اين زمينه فعاليت مي  ـ بسياري از سازمان3
ها تن بـه      ها را در كانون توجه خود قرار دهند، و به ندرت در مورد آن  شان بر اين است كه مجموعه كوچكي از تاكتيك ها تمايل  سازمان

هاي بسيار كوچك درون يك نظام كه متقابال اثرگذار و پيچيده هسـتـنـد     اين امر نه تنها تاثير را به بخش.  دهند مشاركت و همكاري مي
سازد تا آنچه كه براي اثـرگـذاري در        گونه هر سازماني راهبرد خود را بر مبناي اين ظرفيت پراكنده بنا مي سازد، بلكه بدين محدود مي

ما به اين نـتـيـجـه     .  بود به انجام رسانيم مان است، نه آنچه الزم مي دهيم كه در توان ما كاري را انجام مي.  مواقع ضروري مورد نياز است
 .افزايد ها مي  ها، بر كارآيي آن ايم كه، ايجاد هماهنگي بيشتر بين تاكتيك رسيده

نيرو و   .  اند اند و نه تأثيرگذار بوده هاي بسيار زيادي بر روي نمودار هستند كه در هيچ يك از اشكالِ جاري نه دخالت داده شده ـ ارتباط4
 ها مورد نياز است تا ايـن   تري از تاكتيك فرض ما براين است كه دامنه گسترده.  اند ها، در عرصه عمل به كار گرفته نشده سهم و نقش آن

 .بالقوه به كار گرفته شوند فعاالن
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 هاي نوين  نياز به تاكتيك
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 .ي برادران راكفلر به وجود آمده است صندوق خيريه) تأمين وسايل و مايحتاج( 



هاي مربوط به آن جانشين تفكر استراتـژيـك    هاي من اين نيست كه تفكر تاكتيكي و يا آموزش معناي سخن و استدالل«
 »سازد تر مي يابي و گسترش تاكتيكي، فكر راهبردي را غني شود، بلكه تأكيد بر اين است كه توسعه

اي    هاي تازه ما بايستي راه.  كنند هاي اجتماعي و حقوق بشر نيز صدق مي ها در مورد ساير موضوع  گيري من بر اين باورم كه همين نتيجه
برخي .  هاي كارآمد تغيير را به وجود آوريم با يكديگر پيدا كنيم، تا بتوانيم استراتژي –هاي جديدي براي كاركردن  و راه –براي همكاري
هاي موجود نيازمند يك چارچوب كالن هستند تا در آن منابع و امكانات محدود تعداد كثيري، به صورت مؤثرتري در يـك     از استراتژي

نامم، يعني يك نهاد و  مي  » فراخواننده استراتژيك«اين امر محتاج آن چيزي است كه من آن را يك  . كمپين متحد يك جا جمع شوند
تـوانـد از طـرف           اما موارد ديگر، مي.  يا شخصي با اعتبار واالي اخالقي كه بتواند همه را در متن روابط كاري جديدي گرد هم فرا آورد

گـران     ، كـنـش    هاي پيچيده فشار وارد آورند و در شبكه اجتماعي آزمايند كه بر نظام هاي جديدي را مي هايي به راه افتد كه راه سازمان
» هاي جديد در حقوق بشـر  تاكتيك«اين كتاب بخشي است از يك طرح فراگير يعني طرح .  اي را برانگيزانند كه دست به عمل زنند زهتا

توان برخي از امكانات و وسايلـي   وگويي در ميان هواداران حقوق بشر در اين خصوص است كه چگونه مي است و هدف آن گسترش گفت
 .را كه در اختيار ماست به شكل مؤثرتري به كار بست و نشان داد

  
 شكل گيري يك ايده
به عنوان نخستين مركز جامع درمان و مراقبت از بازماندگان شكنجه در اياالت متـحـده    1985در سال  (CVT)مركز قربانيان شكنجه 

اي نوين كه در خدمت هواداران مسايل حقـوق بشـر اسـت         گردانندگان اين مركز به كارشان به عنوان شيوهاز همان آغاز، .  تأسيس شد
توسعه ديـگـر    تواند از كار ما پديد آيد، به تشويق هاي گوناگوني مي وقتي كه ما به اين آگاهي دست يافتيم كه چه تاكتيك.  نگريستند مي

براي جنبـش   اي استراتژيك تازههاي  اين نهادهاي جديد، به نوبت خود فرصت.  هاي درماني براي بازماندگان شكنجه نيز دست زديم طرح
ترس  ها براي اين كه با ميراث   هاي رهبري سركوب شده، كمك به جماعت براي نمونه، تجديد و بازسازي هسته:  حقوق بشر ايجاد كردند

هاي حقـوق   اي جديد براي فعاليت هاي بهداشت و درمان به عنوان حوزه و وحشت حاكم كنار بيايند و بر آن غلبه كنند، سازماندهي گروه
ها و افرادي كه خارج از جريان اصلي و در حـاشـيـه دسـت بـه            هاي ديگر گروه آوري داستان ما در جريان كارمان همچنين، جمع.  بشر

 .زدند را آغاز كرديم هايي مي ها و نوآوري ابتكار
  اي كـه در        هاي مشورتي را در جلسـه  اندكي پس از آن، مركز قربانيان شكنجه گروه.  تنظيم گرديد 1955هاي جديد در  طرح تاكتيك

هـاي مـورد      و ارزيابي تاكتيك»  هاي عمل بهترين شيوه«تركيه برگزار شد گردآورد تا ايده مورد بحث را در سمپوزيومي، كه موضوع آن 
ما . تجاوزات فراوان و رايج به حقوق بشر، بكاوند و بررسي كنند –يا مبارزه مؤثرترِ با  –استفاده در سراسر جهان بود، با هدف حلِ مشكل 

ها تمركز كنيم تا بر مشكالت؛ و با اين فكر جلو برويم كه دست كم تا حدودي، تجاوزات از ايـن رو ادامـه         حل خواستيم عمدتا بر راه مي
اند و از دسـت     هاي مشخصي كه بتواند نشان دهد چه بايد كرد، محروم ي مدني و هم دولت از دسترسي به نمونه يابند كه هم جامعه مي

و از سوي جريان اصلي جنبش نيز،  امر مفيدي است،هرچند، بر اين اعتقاد بوديم كه آشنايي با مشكالت .  مانند زدن به هر اقدامي باز مي
هـاي     حـل  بايست بر راه پيش از اين مورد توجه قرار داشته است، اما معتقد بوديم كه اين به تنهايي كافي نبوده و توجهات چنان كه مي

 .آنچه تاكنون مورد توجه قرارگرفته، ماهيت مسئله و نه چگونگي آن بوده است. مؤثر متمركز نبوده است
در .  تركيه گرد آمده بودند، بازتابي درخور يافت و مورد توجه و تحسين قـرار گـرفـت      اين ايده در ميان بخش وسيعي از رهبراني كه در 

ي عالي  اجالس شهروندان در هلسينكي و مركز حقوق بشر وابسته به مؤسسه –ترك  با دو سازمان » مركز قربانيان شكنجه« 1977سال 
. هاي جديد حقوق بشـر آغـاز كـرد        همكاري مشتركي را، جهت راه اندازي و توسعه طرح تاكتيك –تركيه و خاورميانه  مديريت عمومي

. مك آرتور آغاز شـد .  و كاترين ت.  با پشتيباني بنياد جان د 1999هاي  نوآورانه، به طور جدي از سال  مند در باب تاكتيك پژوهش نظام
تن از رهبران جهان زديم كه ديد مناسب و حمايت سياسي در  9المللي مشورتي مركب از  ي بين ما همچنين دست به ايجاد يك كميته

تن از رهبران حقوق بشر كه تقريباً از تمام مناطق جهـان بـودنـد       21اختيار ما بگذارند، و نيز از يك گروه كاري حقوق بشري مركب از 
 .دهي كلي طرح، همكاري كنند هاي نويد بخش ياري دهند و در جهت دعوت كرديم تا ما را در تشخيص و تعيين تاكتيك

 kimنخست وزير پيشين كانادا عاليجناب كيم كمپبل .  ترك ديدار كردند در استانبول با  گروه مشورتي  2000در سال  اين گروه كاري
Campbellگـروه كـاري دربـاره        .  كرد و رياست جلسات گردهمايي را بر عهـده داشـت     المللي را نمايندگي مي ، كميته مشورتي بين

هاي آموزشي متقابل را طراحي كردند و برنامه عملكرد  هاي نوآورانه براي پيشبرد حقوق بشر به بحث و مذاكره پرداختند، و شيوه رهيافت
 .آتي طرح را تدوين نمودند

ها در تـغـيـيـر          اند، به اندازه زيادي به آن ها حقوق بشري سپري كرده  در اين گردهمايي افرادي كه بيشتر عمرشان را در عرصه فعاليت
ايم  و با  ما نيز همين بينش نخستين را مبنا قرار داده.  هاي تازه از منظري نو، كمك كردند فكرشان در به كارگيري افراد جديد و رهيافت

و با آموزش دادن به فعاالن حقوق بشر از   -www.newtactics.orgاز جمله كتاب حاضر و تارنماي  –در اختيار نهادن ابزارهاي الزم 
 .ايم هاي تاكتيكي و تفكر استراتژيك به آن ادامه داده اي در زمينه نوآوري هاي آموزشي ميان منطقه طريق برگزاري يك سلسله كارگاه

 
 چارچوب فكري ما 

هـاي     بيش از شانزده سال كار در مركز قربانيان شكنجه به من آموخته است كه رسيدگي در پرداختن به كار قربانيان شكنجه پـيـامـد     
اين كار، نحوه فكر مرا درباره تفاوت گذاريِ مفروض، بين پيشگيري از شكنجه و مراقبت و تيمار از قربانيان . اجتماعي و سياسي مهم دارد

اند كه توجه و مراقبت از بازماندگان شكنجه، به معني بهبود و بازسازي رهـبـري و      كاركنانِ مركز كشف كرده.  شكنجه عوض كرده است
تر سياسي منجـر   گري، به ايجاد فضاي امن ما دريافتيم كه استعاره درمان.  ترس است ها به منظورغلبه بر ميراث  ياري بخشيدن به جامعه

مـركـز   «مراكز مراقبت و درمان نـظـيـر        .  آموزاند دهد و ريسك پذيري و خطر كردن مي آيي و كار مي ها اجازه گردهم  شود، به گروه مي
اي بهداشت و درمان و سياستگذاران را به عرصه كار حـقـوق      هاي جديدي مانند آموزشگران، كارشناسان حرفه ، گروه» قربانيان شكنجه

ها و قوانيني كه به بهبود زندگي قربانـيـان     و ما از جايگاه يك مركز درماني، به منظور پايان دادن به شكنجه و سياست.  كند بشر وارد مي
مـان   هاي آغازين، ما  اين امر را در چنين چهارچوبي قرار نداديم، ولي تعريف هرچند، حداكثر در سال.  كنيم شكنجه بيانجامد فعاليت مي

 .بستيم هاي نويني را به كار مي بخشيديم و تاكتيك را از كار حقوق بشر وسعت مي
نيز در شكل بخشيدن به افكار من در زميـنـه    1980و  1970هاي   المللي مرتبط با غذاي نوزادان در دهه هاي بين شركت من در فعاليت

اندركار مـوضـوع گـرسـنـگـي را            هاي بومي و مردمي دست من يكي از گروه 1976هاي آخر دهه  در سال.  هاي جديد مؤثر بود تاكتيك
گـروه  .  ام بـود      دالر آمريكايي، به عالوه حقوق دريافتي ناچيز من به اندازه گذران زندگـي  500كردم؛ بودجه ساالنه طرح،  سرپرستي مي

ائتالف اقدام براي غذاي آمـاده كـودكـان        «كوچكي از ما با همكاري با يكديگر كار را در سراسر كشور شروع كردند و سازماني را به نام 
با آن منابع مختصر ما تحريمي عليه بزرگترين شركت غذايي جهان يعني نستله به راه انداختيـم تـا     .  را بنا نهادند  ) INFACT( »نوزاد

اي  شبكه: ها و نهادهاي زير را شكل داديم  ما سازمان. هاي جايگزين شير مادر وادار سازيم اش براي فراورده آن شركت را به تغيير بازاريابي
ميليون نفر عضـو كـه        40سازمان ثبت شده در كشورهاي مختلف با بيش از  120انجمن محلي آمريكايي و ائتالفي از بيش از  300از 

بخشيـد كـه      اي شكل مي كرد و به اولين شبكه نخستين مبناي تحريم در ابعاد جهاني را شكل بخشيد، اين ائتالف در ده كشور عمل مي
هاي غير دولتي بـود     كرد، يكي از نخستين سازمان ملت جهان فعاليت مي 67كه در ميان  IBFANاي فراملي داشت،  موضوع و مسئله

ها و مؤسسات بزرگ در اجالس سازمان ملل متحد مشاركت جسـت و سـرانـجـام           كه در مقام يك شركت كننده با حقوق برابر، با ملت
ها شركت كرد و   ها كه از طرف سازمان ملل به وجود آمده است در مذاكره  درباره اولين و تنها مجموعه ضوابط مربوط به بازاريابي شركت

اي با آن شركت بـه     ميليارد دالر، موافقتنامه 5اي بر درآمدهاي شركت نستله به ميزان تقريباً  به توافق رسيد و پس از وارد آوردن ضربه
از اين .  المللي تغييرات الزم را بدهد اش در انطباق با ضوابط بين امضا رسانيد كه طي آن، شركت نستله موافقت كرد در عمليات بازاريابي

 .شود ياد و ستايش مي» المللي مصرف كنندگان ترين پيروزي در تاريخ جنبش بين مهم«موافقتنامه به عنوان 
مـن  .  اما مانند همه تازه كاران ما چندين اشتباه هم كرديم.  بالم مي  من بابت آن مبارزه و كمابيش ده سال كاري كه انجام گرفت به خود

ها را از راهـبـردهـا فـرق           رهيافتبراي نمونه در آغاز كار .  وجو كنم ها جست  ام از تاكتيك توانم ريشه اين اشتباهات را در كم دانشي مي
تفكر استراتژيك در واقع مبتني بر اين است كه چگونه از آنچه در اختيار داريم بـهـتـريـن بـهـره         .  آميختم شان مي و درهم گذاشتم نمي

همانـنـد بسـيـاري از         .  برداري را كنيم و از آنجا كه در ذهن من فقط  يك تاكتيك وجود داشت، اين اشتباه چه بسا اجتناب ناپذير بود
اي از فعاليت، فقط با همـان   كوشند كاري نادرست را اصالح و درست كنند، من نيز در مرحله خيزند و مي رهبران كه از ميان مردم بر مي

هايي نايل شدم و بسيار كوشيدم دريابم چگـونـه    ها به پيشرفت  ابزارهاي محدودي كه در اختيارم بود، به تدريج در انديشيدن به تاكتيك
تر شد كـه   دهي به استراتژي يك سازمان بيشتر شد، برايم روشن هنگامي كه تجربه من در شكل.  شود به يك استراتژي شكل بخشيد مي

اي  هاي استراتژيك تازه گيري ها بدانيم و بفهميم، نرمش و انعطاف پذيري بيشتري خواهيم يافت كه جهت  هر چه ما بيشتر درباره تاكتيك
هاي مربوط به آن جانشين تفكر استـراتـژيـك     هاي من اين نيست كه تفكر تاكتيكي و يا آموزش معناي سخن و استدالل.  را معين كنيم

 .سازد تر مي يابي و گسترش تاكتيكي، فكر راهبردي را غني شود، بلكه تأكيد بر اين است كه توسعه
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 ها  ها، راهبرد و تاكتيك هدف
هايي  يك سازمان در وحله اول بايستي هدف.  ها خيلي اهميت دارد، اما باالترين اولويت يك سازمان نيست  با اين كه تمركز روي تاكتيك

ها و باورهاي پايه گذاران، رهبران يا اعضاي آن را بازتاب دهد و مأموريت و مقصود نهايي آن را در برگيرد، اين   ارزشرا در نظر بگيرد كه 
هـاي     يك سازمان همچنين نيازمند به داشتـن هـدف    .  ريزي كرد، بايد شفاف و روشن باشند ها برنامه اهداف براي آن كه بتوان براي آن

اي است كه دقيقا روشن كند كه طي زمان به چه دستاوردهايي نايل خواهد شد و ديدي  راهبردي از آنچه شدني و امكان پـذيـر      ميانه
 .است در اختيار بگذارد

اسـتـراتـژي يـك       .  درباره استراتژي هيچ چيز اسرارآميز يا پنهاني در كار نيست، با اين همه غالباً تفكر راهبردي كار مشـكـلـي اسـت        
هاي مناسب، درك و فهم مخاطبان و منابع  گزينش مقاصد كليدي و هدف:  ها گيري واحد نيست، بلكه پيوندگاهي است از تصميم تصميم

بيش از دو هزارسال پيش، .  شان هايي كه بايستي به كار بسته شوند و وقت مناسب به كارگيري مورد نياز و تصميم گرفتن درباره تاكتيك
، و از     ) ها، نقاط ضعف و قدرت و استراتژي او هدف( آيد  ياد داده بود كه استراتژي از شناخت حريف به دست مي   Sun Tzuسون تسو

هاي  تاكتيك).  جايي كه نبرد در آن روي خواهد داد( و شناخت پيرامون )  هامان قوت و محدوديت مان، نقاط هم پيمانان( شناخت خود ما 
توانيم به  آنچه ما مي. ها را بزنيم كند تا فن بدل آن هايي به ما كمك مي اند و آگاهي بر چنين تاكتيك حريف، اجزاي كليدي استراتژي وي
هايي را قادريم با موفقيت به كار ببنديم، بر روي تكوين و شكل گيري  شناسيم و چه تاكتيك هايي مي دست آوريم، از جمله، چه تاكتيك

 .از اين رو تفكر تاكتيكي، جز مهم و حياتي تفكر راهبردي است. استراتژي ما اثر خواهد گذاشت
شود و راهي است براي سازمان دادن به منابعي كه بـه   يك تاكتيك، عمل مشخصي است كه در متن يك استراتژي به آن دست زده مي

تواند يك فعاليت، يك سيستم يا حتي  در يك وضعيت خاص يك تاكتيك مي.  منظور به وجود آوردن تغيير در جهان در اختيارمان است
هـاي     ها، بسته به اين كه اندازه، ظرفيت و منابع يك سازمان چه باشد، صورت تاكتيك.  يك نهاد باشد، و در موقعيت ديگري يك تكنيك

دهند، در حالي كه يك اسـتـراتـژي مـتـضـمـن             ها چگونگي دستيابي به تغييرات را نشان مي  تاكتيك.  گوناگون به خود خواهند گرفت
تواند به خـدمـت    شوند، و چه مقاصدي شايسته تمركزاند و چه منابعي مي ها براي حصول آن به كار برده مي  تصميماتي است كه تاكتيك

تفكر تاكتيكي، در تالش مؤثر براي حـقـوق     .  بخشد گزينيم شكل مي ها، به راهبردي كه ما بر مي دانش و آگاهي از تاكتيك.  گرفته شوند
 .هايم را در اين باره با جزييات بيشتري شرح و بسط دهم آوري بگذاريد من استدالل. بشر، اهميتي به سزا دارد

گـذارد؛     كنيم قابل انجام است تاثـيـر مـي      چيزي كه ما بلد هستيم چگونه آن را انجام دهيم بر چيزي كه ما فكر مي  -1
 .كنند ها به تعيين راهبرد كمك مي  تاكتيك

ها در تمام طول تاريخ بشري هميشه در هر كجا كـه كسـي         نوآوري.  خواهم موضعي بيش از اندازه جبرگرايانه بگيرم من در اين جا نمي
ها از نـو       ها و بار ها بار  هايي است كه همان پاسخ با اين حال، تاريخ بشري پر از نمونه.  دهد يابد، روي مي اي مي اي براي مسئله پاسخ تازه

تـوان دو مـثـال          از حوزه نظاميگري مي.  بدون هيچ موفقيتي آزموده شده است، يا تاكتيك جديدي، جايگزين تاكتيكي كهنه شده است
ها برتري خود را بر تمركز سنتي فرماندهان به انبوه پـرشـمـار      ها در جنگ هاي يوناني، كه سيستم تازه آن » فاالنژ«ايجاد )  1:  خوب آورد

هانري پنجم كه بـه     هاي بلند در نيروي نظامي انگليس در عهد  گنجاندن كمان)  2ولي نامنظم جنگجويان اسب سوار به اثبات رساند، و 
 . هاي جديد هموار ساخت هاي تاكتيكي راه را بر راهبرد نوآوري. هاي زرهپوش و سنگين اسلحه انجاميد غلبه بر شواليه

توانيم بكنيم، ديد و نظرات ما از آنچه امكان  مان برمي آيد و چه مي كه فكر ما محدود به اين باشد كه چه كاري از دست  از اينرو هنگامي
هاي مربوط بـه غـذاي        هاي خوبي را كه در جريان فعاليت من بسياري از توصيه.  شود تر مي كسب و به دست آوردن آن را داريم محدود

شد چگونه به اجرا درآورم و از عهده پرداخت به آناني كه  هايي را كه پيشنهاد مي دانستم فعاليت شد نپذيرفتم زيرا نمي نوزادان به من مي
 .كارها را انجام داده بودند عاجز بودم

 .گذارند هاي متفاوت تأثير مي هاي متفاوت بر هدف تاكتيك -2 
هـاي     نـگـاري بـه دولـت           اي كه شيوه كار خود را بر اساس نامه مبارزه.  گذارند ها تأثير يك سان نمي  ي هدف ها بر همه  ي تاكتيك همه

يك تـحـريـم    .  العمل متفاوتي در كشورهاي خودرأي و استبدادي روبه رو خواهد شد دموكراتيك بنا گذاشته، در شرايط مساوي با عكس
ما بايد بيامـوزيـم   .  پذيري براي شركت كنندگان، ملموس باشد اقتصادي نياز به هدفي دارد كه شرايط  اقتصادي را در نظر گيرد و آسيب

ها   هايي را پيدا كنيم  كه بيشترين تأثير ممكن را دارا هستند و هنگامي كه تاكتيك آن   مان سازگار كنيم، مان را با استراتژي هاي تاكتيك
 .هايي ابتكاري و نوين و مؤثرتر بيابيم و به كار بنديم بايد تاكتيك شوند، مي ها با شكست مواجه مي  در اثرگذاري بر هدف

 .هاي متفاوت بر روي اهداف مختلف موثرند تاكتيك -3
هـاي     دهند و با عوض كردن تـاكـتـيـك       آموزگاران خوب اين را تشخيص مي.  هركدام از ما سبك و شيوه آموختن خاص خود را داريم

هاي حقوق بشري به كار گيريم،  براي اين كه تعداد هرچه بيشتري از افراد را براي فعاليت.  دهند شان، ما را در آموختن ياري مي آموزشي
 . هاي تغيير اجتماعي نياز داريم به همين شيوه عمل در مورد تاكتيك

ارتباط به مكاني كه  نويسي را بي دانند، برخي ديگر نامه گاه را تاكتيكي هراس آور مي برخي از افراد اعتصاب نشسته در مقابل يك شكنجه
توانيم در اين باره كه حق با چه كسي است به بحث بپردازيم و يا ايـن كـه      ما مي.  دانند جا مي در آن جا تغيير مورد نياز است، كاري بي

شـان     شان و وقتي كه در اختيارشان است، يا راه و روش     پذيري ها بر اساس قابليت تحملِ ريسك  ها نسبت به تاكتيك  بپذيريم كه انسان
 .دهند هاي متفاوتي از خود بروز مي براي پردازش اطالعات، واكنش

دهند، ما فقط حـوزه كـوچـكـي از            هاي حقوق بشر تنها با يك يا دو تاكتيك براي درگير كردن مردم، پاسخ ارايه مي هنگامي كه گروه
هاي قـانـونـي در       براي مثال، تاكتيك . شان معنا دارد آورند و براي ها سر در مي  دهيم، كه از آن تاكتيك مخاطبان را مورد خطاب قرار مي

و درازمـدت    اختصاصـي     هاي ها صرفا كوشش آن:  شان بسيار مشكل است و به كار بردنميان بخش وسيعي از مردم موردپسند نيستند 
ما نيازمـنـد آن هسـتـيـم كـه             .  گذارند كاري چندان براي هيچ كس باقي نمي هاي تخصصي هستند كه جز براي شمار اندكي از گروه

هاي ديگري را به كار بنديم تا شمار بيشتري از مردم فرصت يابند در نقش مشاركت كنندگان، پاي در ميدان نهند تـا صـرفـاً         تاكتيك
 .تماشاگر نباشند

هاي اين  براي اينكه حوزه.  اند كه از زندگي عمومي خود را كنار بكشند هايي كه تجربه اختناق و سركوب دارند، مردم آموخته در فرهنگ 
پذيري و  هايي را پيش نهيم كه براي مراتبِ متفاوت ريسك بايد تاكتيك هاي حقوق بشري درگير كنيم، مي گروه از هواداران را در فعاليت

 .نظريات متفاوت تغييرات مورد نياز اجتماعي، جذاب و جالب باشند
 .پذيري تاكتيكي، منشا غافلگيري است انعطاف -4

هـا     آموزند چگونه بـا آن    بنديم، حريفان ما مي ها را بار ديگر به كار مي  كنيم و همان تاكتيك هاي مشابه را تكرار مي هنگامي كه تاكتيك
العملي بيش از حـد       هنگامي كه تحريم نستله را به راه انداختيم، شركت نستله عكس.  ها مهار كرده و خنثي كنند  مقابله كنند و اثر آن

هاي ما كـاسـتـي گـرفـت و             اما پس از مدتي كه فعاليت.  لزوم از خود نشان داد و اشتباهات بسياري كرد كه به تقويت تحريم انجاميد
تر شدن انتقادات از آن شركت منـجـر    هايي را به دست آورد و عليه ما به كار گرفت كه به ماليم تر شديم، نستله مهارت و تخصص خسته

 . اثر سازيم هاي نستله را بي داديم كه تعادل شركت را برهم زنيم و ضد حمله هامان را چنان تغيير مي رو ما دايماً تاكتيك از همين. شد
اين واقعيت كه نقص حقوق بشر هم چنان ادامه دارد، تاكيدي است بر اين كه سر و كار ما با حريفاني است هوشمند و نيرومند، متـكـي   

الـمـلـل، بـراي        نويسي ياد كرد كه از سوي عفو بين توان از قدرت و تأثير كمپين نامه براي نمونه مي.  به امكانات و منابعي عظيم و كالن
توانيم همچنين به چشم ببينيم، كه چـگـونـه       ليكن ما مي.  نخستين بار به اجرا درآمد و به عنوان تاكتيك، به راستي غافلگير كننده بود

پسند سر هم بندي كنند و در برابر اين تاكتيك بـه   اند، متقابالً پاسخي اداري و محكمه ها آموخته  سال، بيشتر حكومت 30پس از گذشت
 .خود مصونيت ببخشند

. اش را تضـعـيـف كـنـد            تواند وي را به ارتكاب اشتباهاتي وادارد و موقعيت اين امر مي.  زند غافلگير كردن حريف تعادل او را بر هم مي
. و به دريافت و درك بهتر از ضروري بودن تغييرات مثبت، منجـر شـود    »  هدف تاكتيك«تواند به آموختن بهتر  غافلگيري همچنين مي

 .برد انعطاف پذيري، سطح آموزش هردو طرف را باالتر مي. هاي گذشته است نتيحه انعطاف ناپذيري براي هردو طرف تكرار انديشه
 .آموزند كه چگونه با جهان پيرامون خود درگير شوند ها مي  كنندگان و ناظران از تاكتيك ـ مشاركت5

هاي سرتاسري جهـانـي، راه      در نحوه اجراي سياست)   1975-1985(  نخستين دور كارزار در چارچوب اقدام براي غذاي آماده نوزادان 
نمودند و كسي نبود كه به ما تعليـم دهـد گـام         اي رخ مي هاي تازه گر، زيرا در هر مرحله مبارزه، اولويت كاري بود چالش.  اي گشود تازه

انـد و       المللي در همان چارچوب شكل گـرفـتـه      هاي بين از آن به بعد، ديگر مبارزات و فعاليت.  بعدي را چگونه برداريم و چه كار كنيم
ماه  18هاي زميني را، كه در عرض مدت  در نظر آوريد مبارزه و فعاليت جهانيِ ممنوع كردن مين. تر حركت كنند اند خيلي سريع توانسته

من به اين پـديـده   .  تقريبا ده سال وقت ما را گرفت)  اقدام براي غذاي آماده نوزادان( »  اينفكت«در حالي كه .  به اهداف خود دست يافت
آموزند چه گـونـه    كنيم، عضالت مي هنگامي كه تمرين مي.  دان در پي اجراي آن است انديشم كه يك موسيقي همانند قطعه جديدي مي

هرچه بيشتر تمرين كنيم، كار .  تر برنامه بريزد هاي ظريف دهند كه در راستاي پيشرفت و تنوع حركت كنند، و به مغز امكان و فرصت مي
 .شود تر مي آسان
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دهد  سال پيش به اين سو، يكي از اصول پيش بيني شده در قانون اساسي اوروگوئه كه اجازه مي 70از . نمونه ديگر، در اوروگوئه روي داد
جمعيت فعاالن حقوق بشر اوروگوئه، ايـن  .  گاه مورد استفاده قرار نگرفته بود مصوبات پارلمان از طريق همه پرسي ملي ملغي گردد، هيچ

درصد از واجدان شرايط رأي دهي، با اين هـدف كـه قـانـون            25اصل فراموش شده را، از نو احيا كردند و طوماري با امضاي بيش از 
اگرچه همه پرسي با تـفـاوت   .  گران و قاتالن شهروندان را در دوران ديكتاتوري ملغي سازند، فراهم آوردند بخشودگي و مصونيت شكنجه

اي را براي مشاركت و دخالت در امور سياسي كشور خود آموختند؛ همه  رأي اندكي به نتيجه مطلوب نرسيد، ولي مردم اوروگوئه راه تازه
 .پرسي هشت بار ديگر، طي دوازده سال بعدي در اوروگوئه به كار گرفته شد

ها تلـقـي    ها، و متحدان آن هاي كارآموزي براي درگير كردن شركت كنندگان در كارِ سازمان ها در حكم نظام  تاكتيك  -6  
 .شوند مي

اما به عنـوان يـك عـمـل         ).  ها مانند تحريم( اند  برخي درازمدت).  ها مانند راهپيمايي(ها ممكن است كوتاه مدت باشند   برخي از تاكتيك
هـاي     ها براي شمار فراواني از شهروندان فرصت  تاكتيك.  ريزي و هماهنگي و مديريت و كارگرداني نياز دارند شان به برنامه مند، همه نظام

فعاليت و درگيري در .  آورند تا بتوانند پذيراي مسئوليت بيشتر در كار سازمان يا در مبارزه شوند درگيري و مشاركت و آموزش فراهم مي
 . سطح تاكتيكي، موقعيت آموزشي بسيار مناسبي است براي كاركنان جوان و يا تازه كار و داوطلبان

كـه  ( به قربانيان شكنجه را به كنگره اياالت متحده پيشنهاد كـرد       1هنگامي كه مركز قربانيان شكنجه نخستين بار تصويب قانون كمك
هاي مذهبي و ديگر متحدان  هاي حقوق بشر و گروه ، ما از اين فرصت استفاده كرديم و ساير سازمان) آيد يك تاكتيك قانوني به شمار مي

هـاي   هاي درمان و نحوه برخورد با بازماندگان شكنجه و تجربه ها از طرح از طريق درگير شدن، آن.  مان را در اين كار درگير كرديم بالقوه
 .شكنجه ديدگان، بيشتر آگاهي يافتند و درك ما را از آن به زبان ويژه خودشان برگرداندند و در برنامه كار خود گنجاندند

ورزي، از هردو جنبه، چـه از     با گسترش انديشه.  نوآوري تاكتيكي براي موفقيت موازين حقوق بشر در سراسر جهان، اهميت حياتي دارد
 :كوتاه سخن اينكه. كند تر مي اش را، افزون ها و امكانات تأثير گذاري  نظر تاكتيكي و چه استراتژيك، جامعه دفاع از حقوق بشر فرصت

انجامد؛ وسعت و شمار بـيـشـتـر        تر شدن حوزه هواداران مي ها، به محدوديت و كوچك ناگستردگي و كميِ تعداد تاكتيك.  1
 .كند تري را جذب و درگير مي ها حوزه مخاطبان وسيع  تاكتيك

در گستـرش   سوزي فرصتانجامد و سبب  آن در شرايط نادرست مي كاربست  تكيه بيش از اندازه تنها بر يك تاكتيك، به.   2
 .اورد تراستراتژيك را فراهم مي پذير تاكتيكي، فرصت و امكاِن هدف گيري دقيق گردد؛ تفكر انعطاف اهداف استراتژيك مي

تر  مند از خود نشان دهد و كارش را در دفاع از موقعيت خود آسان كند واكنشي روش تاكتيك فرسوده به حريف كمك مي.  3
 .آورد و آموزنده است پذيري تاكتيكي امكان غافلگير كردن را به وجود مي سازد؛ انعطاف

تـرويـج مـجـمـوعـه بـه              ها و يا  قصد ما اين نيست كه اين راهنمانامه چيزي همانند يك كتابِ آشپزي شود كه براي طراحي استراتژي
هاي يك گروه، مـيـزان تـحـمـل           ها بايستي مبتني باشد بر تشخيص ظرفيت  گزينش تاكتيك.  ها تدوين شده است خصوصي از تاكتيك

پذيري آن، داشتن تحليلي درست از حريف و شرايط و موقعيتي كه وي در آن قرار دارد و از بافتاري كه تاكتيك در آن بـه اجـرا       ريسك
 .شود گذاشته مي

شـان     به جاي آن كار، ما به اميد اين كه دست اندركاران حقوق بشر را به تفكر استراتژيكي ترغيب كنيم تا خود بر واژگان تـاكـتـيـكـي     
اي كه در چهارگوشه جهان به انجام رسيده اسـت،   هاي نو بپردازند، تصويري اجمالي از دامنه كارهاي نوآورانه بيافزايند و به ابداع تاكتيك

ها و نهادهاي حقوق بشري، به مـنـظـور تـوسـعـه             دهيم كه در درون دولت دهيم و خود را نيز در برابر اين چالش قرار مي به دست مي
 .گذاري كنيم تا بتوان به صورتي مؤثرتر با همياري و همراهي  دست به عمل زد ابزارهاي استراتژيك نوين بيشتر بكوشيم و سرمايه

  
 
 
  
 
 

 ي تاكتيكي  ها و انديشه  تاكتيك 
هاي غيردولتي به هنـجـاري    ريزي راهبردي در سازمان در بيست و پنج سال گذشته، برنامه

اما جالب است بدانيم كه، توجه به تاكتيك همپاي با توسـعـه   .  پذيرفته تبديل گرديده است
عموماً وقتي گفتـه   . ريزي راهبردي گام برنداشته است و هنوز نزد بسياري كسان، مفهومي است تحقيرآميز و آميخته با پيشداوري برنامه
شود كسي يا چيزي تاكتيكي است و نه راهبردي، معنايش اين است كه به مورد و موضوعي محدود و كوتاه مدت، و نه دراز مـدت و     مي

ها و شگردهايي است كه براي دستيابي به منافع و يا كسـب    ، ترفند به طور ضمني»  ها  تاكتيك«مراد از .  شود اساسي، اشاره و انديشه مي
شوند و از آن جا كه در عرصه مسايل  هايي غيراخالقي و ناپسنديده، به كار گرفته مي هايي كوتاه مدت و بسا كه با توسل به روش موقعيت

اي    واژه «،»آيا اين يك اصطالح نظامي نـيـسـت؟   «.  انگيزد هايي چند را برمي حقوق بشر اين واژه كمتر به كار رفته است، عموما پرسش
از اين رو شما ممكن است ايـن     . » برند مردم اين منطقه اين واژه را به كار نمي«، » منظورتان از تاكتيك چيست؟«، » ! گيج كننده است

   هاي ديگري مانند رويكرد، روش شناسي و يا فن؟ كنيم و نه مثالً از واژه استفاده مي »تاكتيك«پرسش را مطرح كنيد، كه ما چرا از واژه 
  » استراتژي يـا راهـبـرد     «به دليل رابطه الزم دروني و تكميلي كه با مفهوم  » تاكتيك«هاي جديد در حقوق بشر ما از واژه  در تاكتيك

كند و نشـان   تاكتيك چگونگي انجام دادن آن را بيان مي.  باشد استراتژي معرف آن چه كه بايد به انجام رسد مي.  كنيم دارد، استفاده مي
. هاي تاكتيك و استراتژي، اهميتي به سـزا دارد    از مفهوم راززداييبراي درك و فهم و  » چگونه«و  » چه«تشخيص  رابطه بين . دهد مي

هاي اصلي اسـتـراتـژي     يكي از ساختمايه –ها باشند  ها و بنياد  ها، فنون و يا حتي نهاد ها، سيستم توانند شامل فعاليت كه مي –ها   تاكتيك
 .هستند

مثالً ممـكـن اسـت      . ها اين است كه راهبرد يك گروه، ممكن است براي گروهي ديگر، در حكم يك تاكتيك باشد  منشا ديگر سردرگمي
ها در ايـن راهـبـرد          يكي از تاكتيك.  اي بزند اش اين باشد كه براي حمايت از حقوق بشر دست به برپايي نهادهاي تازه دولتي استراتژي

بايد خود بـه     اما در مقام يك موجوديت و تأسيس جديد اين انجمن مي.  حقوق باشد تواند، به وجود آوردن ِ يك انجمن ملي دفاع از مي
 .تر آن استراتژي بيانجامد هايي را برگزيند و به كار برد كه به تحقق دقيق تعين راهبرد ويژه خودش بپردازد و تاكتيك

چنان .  ها اي از تاكتيك پذيري تاكتيكي و دسترسي به شمار گسترده آميز نيز موكول است به انعطاف فراهم آوردن يك استراتژي موفقيت 
هايي كه خيلـي زيـاد      ها و جنبش  ها، سازمان ، گروه)   12ص (  ام  توضيح داده »هاي جديد نياز به تاكتيك«كه من پيش از اين در  بخش
الزم اسـتـفـاده از        كار بندند و يا فرصت  ها را در شرايطي نامناسب به  محدود هستند، امكان دارد آنهاي  متكي به يك رشته از تاكتيك

كـردنـد،      هايي با گوناگوني و تنوع بيشتر اسـتـفـاده مـي         ها احتماال اگر كه از تاكتيك  هاي مناسب ديگر را از دست بدهند، آن تاكتيك
هـاي     به همچنين، استفاده مكرر از تاكـتـيـك   .  كنندگان را گرد آورند و به خود جذب كنند توانستند شمار بسيار بيشتري از حمايت مي

هـا     تر شدن خود آن تاكتيك دهد و موجب ناكارآمد اند، فرصت تطبيق و تغيير مي هايي كه هدف قرار گرفته  يكسان، به حريفان و سيستم
 .گردد مي

گذارد كـه از سـوي        هايي را به نمايش مي معنا جامع و كامل نيست، گستره وسيعي از تاكتيك  اين كتاب، كه بايد اذعان داشت به هيچ
گران حقوق بشـر  اندركاران و كنش ي جهاني حقوق بشر به كار گرفته شده است و گواهي است هم بر خالقيت و آفرينندگي دست جامعه

 .و هم شاهدي است بر قدرتمندي و توانايي تفكر و انديشه تاكتيكي و راهبردي –كه اغلب زاده نياز و ضرورت است –
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 هاي نوين نياز به تاكتيك
ريزي تاكتيكي، با همياري و پشتيباني سازمان امنيت و همكاري اروپا و هيئت مشورتي جلوگيري از شكنجه و  طرح. 1 جانسون . دوگالس آ

 .ي برادران راكفلر به وجود آمده است صندوق خيريه) تأمين وسايل و مايحتاج( هاي غير نقدي  با كمك



هرنقشي كه در مبازره براي ارتقا بخشيدن به كرامت بنيادين انساني بر عهده شما باشد، خواه به عنوان 
دهنده گروه، خواه به عنوان يك مقام دولتي و يا سرپرست شركتي چند مليتي، ما اميدواريم كه  سازمان

تان وجـود دارد،     اين كتاب نحوه فكر شما را در مورد امكاناتي كه در اين زمينه در حوزه كار و فعاليت
هاي جديد و رويكردهاي نو تاكتيكي را  هاي تازه، همكاري خواهيم به شما فرصت هايي كه در پي خواهد آمد ما مي در داستان.  تغيير دهد

 .تواند در پيشبرد حقوق بشر ياري بخش شما گردد نشان دهيم كه مي
هـا، نـگـاهـي دوبـاره           ها و راهبرد  خواهيم شما را به چالش بطلبيم، و درخواست كنيم تا در كار خودتان از نظر تاكتيك ما همچنين مي
با چنين حجم عظيمي از كارهاي مهم و با منابع و امكاناتي چنين اندك، ممكـن اسـت     .  ها را از نو بررسي و بازبيني كنيد  بيافكنيد و آن

اما اگر ما تاكتيكي و راهبردي بيانديشـيـم،   .  گران و مدافعان حقوق بشر كاري تجملي به نظر آيد طرح چنين درخواستي، در چشم كنش
شايد به شما  كمك كند كه طـرح كـلـي        )  174ص (هاي كار در اواخر كتاب  برگه. تر به انجام برسانيم توانيم كار بهتر را سريع غالباً مي

هايي را كه براي مـتـحـقـق        هاتان را معين كنيد، از آن ميان هدف مشخصي را برگزينيد، استراتژي خود را تعيين كنيد و تاكتيك هدف
جايگاه تفكر تاكتيكي را در جنبش حقوق )  12ص ( »  هاي نوين نياز به  تاكتيك«ي  مقاله.  ساختن آن استراتژي الزم است، انتخاب كنيد

 .دهد بشر و در كل توضيح مي
گـو   و ورزي خود شما، يا براي بحث و گفت هاي كاري و اين كتاب در كليت خود، بتواند فقط آغازي باشد براي انديشه اميدواريم اين برگه

به هم بـپـيـونـديـد و از            .  ورزد تان و يا در درون هر گروهي كه در راستاي بهبود بخشي و بهتر شدن حقوق بشر تالش مي در سازمان
هاي نو و بديع از فكر خود شما بيـرون بـتـراود و بـه يـاري               هايي كه در پي خواهند آمد انگيزه و الهام بگيريد و بگذاريد ايده داستان
ها را، كه بسا شما هم بتوانيد   هايي از آن ها از نزديك بنگريد و جنبه  شوند به هريك از تاكتيك هايي كه در سرتاسر كتاب طرح مي پرسش

 .در كار خودتان از آن استفاده نماييد، در نظر گيريد
  هايي كه در نخستين نگاه شـمـا را بـه خـود جـذب              كنيد، تاكتيك وجو مي زنيد و در آن جست هنگامي كه صفحات كتاب را ورق مي

هاي مشابه فعاليت كاري شما، بيش از اين مورد استـفـاده    هايي باشند كه در محل زندگي شما و يا در حوزه كنند، ممكن است همان مي
ما به جاي اين كه ايـن كـتـاب را          .  ها براي كار شما نباشند  ترين تاكتيك ها مفيد  قرار گرفته باشند؛ و به همين دليل شايد، ضرورتا، آن

 :ايم ها را در چهار مقوله دسته بندي كرده  هاي مختلف حقوق بشر تنظيم كنيم، تاكتيك براساس مناطق جغرافيايي و يا قلمرو
 ).                                                                                                               39ـ  69ص : هاي پيشگيرانه بخش تاكتيك(الوقوع است  شان پيشگيري از بدرفتاري و خشونت قريب هايي كه هدف آن

 122ص :  گرانه هاي دخالت بخش تاكتيك. ( شان دخالت كردن در كار و متوقف ساختن بدرفتاري و خشونت جاري است آنهايي كه هدف
 )73ـ 

هـاي     بخـش تـاكـتـيـك       . ( كنند هاي آسيب ديده كمك مي  گيري بدرفتاري و خشونت، به بازسازي افراد و گروه  آنهايي كه پس از پايان
 ).  126ص : بازسازانه

بخـش  . ( دهند ترويج مي گردد،  ها و فرهنگ آن، در جاهايي كه آن حقوق درك و رعايت مي  ـ آنهايي كه حقوق بشر را با ايجاد جمعيت4
 )                       116هاي حقوق بشر ص  پديدآورن فرهنگ و نهاد

و به جسـتـجـو آن در          )  براي نمونه مداخله و يا پيشگيري( ممكن است بخواهيد به نخستين چالشي فكر كنيد كه با آن روبرو هستيد 
توانند براي مقاصد گوناگون به كار گرفته شوند و  ها غالباً مي  همزمان، خيلي زود درخواهيد يافت كه تاكتيك.  هاي مربوطه بپردازيد بخش

كنيم كه با ذهني  هرطوري كه با آن برخورد كنيد، ما پافشارانه درخواست مي.  ها را مدنظر داشته باشند چه بسا بيش از يكي از اين هدف
. باز آن را مطالعه كنيد، و آماده در نظر گرفتن و دقت به آنچه باشيد كه ممكن است بتوانيد از هر تاكتيك بياموزيد و يا اقتباس كـنـيـد   

تواند به كار بردني و سودمند باشد، بقيه بـه بـازكـاوي و           خوانيد در وضعيت شما به آساني مي شان مي هايي كه درباره برخي از تاكتيك
بايد به هنگام انطباق و سـازگـار    هاست كه مي هاي كار در آخر كتاب، شامل فهرستي از پرسش برگه.  انطباق و سازگاري بيشتر نياز دارند

تر و پيوسته در حال افزايش را مرور كنيد،   بنگريد بـه    اگر شما مايليد فهرستي مفصل).  161ص ( ها در نظر گرفته شوند   كردن تاكتيك
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ترويج و تبليغ كنند و يا به شما بگويند چه چيز در    اي را  هاي نوين، در پي اين نيستند كه تاكتيك ويژه نه اين كتاب و نه طرح تاكتيك
ها را بر اساس بافت كاري خود بر مبناي   اين به خود شما بستگي دارد كه تاكتيك.  تر است وضعيت و موقعيتي كه شما قرار داريد مناسب

  :موضوعات زير در نظر بگيريد
 استراتژي كلي  •
 منابع مالي  •
 منابع انساني  •
 امكانات آغاز كار از نظر سياسي •
 مالحظات فرهنگي •

 
بخشد، كارتان را بيازماييد و بسنجيد و در آن امكانات جديدي بـراي     كتابي كه انگيزه مي.  اميدواريم اين كتاب را منبعي ارزشمند بيابيد

با توجه به ماهيت محتواي آن  اين كتاب كاري است كه پيوسته رو به تكامل و گستـرش دارد، و      .  پيشبرد حقوق بشر به نظرتان برسد
اي كـه در         هـاي نـوآورانـه        به بررسي و پژوهش تاكتيك»  هاي نوين طرح تاكتيك«.  ها نيست  هرگز فهرستي جامع و كامل از تاكتيك

. دست خواهد زد –با وسايل و ابزاري كه فراهم خواهيم آورد  –ها   ترويج آن شوند ادامه خواهد داد و به چهارگوشه جهان به كار گرفته مي
هـاي     ، و كـارگـاه      ) دست يافتني است  www.newtactic.orgكه به نشاني ( هاي قابل جستجو آنالين ما  از جمله به مدد پايگاه داده
ها استـقـبـال     شماريم و از آن هاي شما را مغتنم مي ها، و پيشنهاد نظرات، افزوده.  هاي تاكتيكي و ديگر وسايل كارآموزي، دفترچه ياداشت

: هايي كه در آخر كتاب آمده استفاده كنـيـد و يـا ايـن كـه بـا مـا بـه نشـانـي الـكـتـرونـيـكـي                                   خواهشمنديم از فرم.  كنيم مي
newtactics@cvt.org تماس بگيريد. 

 
 هاي كليدي واژه
ها در متن و بافتاري ديگـر، بـراي رسـانـدن           اين واژه.  بريم هاي مهمي هستند كه ما در سراسر اين كتاب به كار مي  واژه  ها برخي از  اين

بريـم، چـنـيـن        ها را براي بيان مقصودمان به كار مي  اي كه ما آن ها و نحوه  تعريف ما از آن.  شوند معناهاي بسيار متفاوتي به كار برده مي
 .است
 .آيد منظور و مقصودي كه در جهت رسيدن به آن كوشش به عمل مي: هدف

 . ها و رويكردهاي مهم دست يابي بر هدف  طرح كلي گام: استراتژي يا راهبرد
اند كه به وسـيلـه آن      ها يا ساز و كارهايي  ها اهرم  تاكتيك.  پذيرد راهبرد انجام مي/ يابي استراتژي عملي مشخص كه براي تحقق:  تاكتيك

كند انـجـام      كند، درحالي كه راهبرد مشخص مي ها شرايط تغيير پيدا مي  اند  كه از طريق آن ها وسايلي  آن.  يابد يك استراتژي تحقق مي
 .اند ي يك اقدام معين»چه«ها درباره   و راهبرد »چگونگي«ها، در مورد  تاكتيك. كاري از اهميت برخوردار است »چه«

 .شخص، محل يا چيزي كه منظور تاكتيك اثر گذاشتن بر آن است :آماج يا مخاطب
 .كنند و در آن درگيراند هايي كه فعاالنه و آشكارا از كار شما پشتيباني مي افراد و يا سازمان: متحدان فعال

 .اند كنند و ليكن هنوز در پيشبردن كار شما درگير نشده هاي شما حمايت مي هايي كه از هدف افراد و يا سازمان: متحدان غيرفعال
 

 فرآيند پژوهش 
و نـيـز در          www.newtactics.org:  هاي نوين در تـارنـمـاي    هاي تاكتيك هايي كه در اين كتاب كاري، و يا در پايگاه داده تاكتيك
. انـد    اي، گزيده و بيرون كشـيـده شـده      اند از دلِ كار عظيم و پردامنه و گسترده هاي جديد، گنجانيده شده هاي آموزشي تاكتيك كارگاه
. شناسـنـد   ها از سوي كساني به كار برده شده است كه خودشان و كارشان را به عنوان بخشي از مبارزه براي حقوق بشر مي  اي از آن پاره
هـاي حـل        اي ديگر از طرف افرادي به كار گرفته شده كه يا اهل كسب و كاراند، يا از كارمندان دولت، مأموران اجراي قانون، هسته پاره

 گيري از اين بهره
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تـمـامـي    .  اند هاي خواستار عدالت و تغيير اجتماعي اختالف، كوشندگان حفظ محيط زيست، كارگران، فعاالن حقوق زنان و ديگر جنبش
اي حقوق بشر قانوناً تعريف شده است، پـاس   ورزند، كرامت واال و بنيادي انساني را، به همان معنايي كه در اسناد پايه اين افراد تالش مي

ي جهاني حقوق بشـر    اعالميه:  شوند المللي حقوق بشر شناخته مي ي بين اين اسناد همگي يك جا زير عنوان بيانيه.  بدارند و ارتقا بخشند
المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ، پروتكل پيوست آن و ميثاق بين) 1966( المللي حقوق مدني و سياسي  ، ميثاق بين) 1948( 
نامه در زمينه حقوق بشر دنبال شدند، كه در كشورهايي كه متـعـهـد بـه اجـراي           اين اسناد با بيش از بيست معاهده و پيمان).  1966( 

 . اند  آمده آور در شان رساندند، به صورت قوانين الزام گرديدند و به تصويب
هاي حمايت و  ترين شيوه ها مناسب  گونه تاكتيك ايم، چون بر اين باوريم كه اين جويانه را آورده هاي مسالمت ما در اين كتاب فقط تاكتيك

گردند،  شوند و متوسل به زور و خشونت مي هاي اجتماعي سرخورده و خشمگين مي عدالتي هنگامي كه افراد از بي.  پيشبرد حقوق بشراند
. انـجـامـد    شوند، كه به نوبه خود، به تجاوز به حقوق بشر مي اي مي هاي سخت گيرانه و سركوب كننده العمل  غالباً، باعث برانگيختن عكس
اميد اين است كه با آموختـن  .  شناسيم كه درخواست و مطالبه حقوق بشر، مستلزم درگيري و مبارزه است اين واقعيت را به رسميت مي

هايي را بيابند كه در كار مبارزه براي حقوق بشر از كـاربسـت    شوند، افراد شيوه هايي كه در سراسر جهان به كار گرفته مي درباره تاكتيك
 .زور و خشونت دوري جويند

هـايـي كـه بـراي          همراه با شماري از داوطلبان پژوهشي را براي شناسايي تاكتيك»  مركز قربانيان شكنجه«، كاركنان 1999در نوامبر 
توانست كه ديگران را  ي برخاستيم كه مي هاي تاكتيكي به ويژه ما به جستجوي روش .شود، آغاز كردند پيشبرد حقوق بشر به كار برده مي

ي    هاي جـامـعـه      اي وسيع را براي برسي كارهايي كه از سوي سازمان ما شبكه.  به انديشيدن خالق و دست زدن به عمل مؤثر برانگيزاند
ها انجام گرفته بود، به كار گرفتيم تا دريابـيـم     المللي، تشكيالت دولتي، كسب و كارهاي خصوصي و ديگر سازمان هاي بين مدني، مؤسسه

. آورند كنند و براي ايجاد تغيير و ارتقا حقوق بشر چه گونه فشار وارد مي هاي مخاطبان و موكالن چه گونه عمل مي افراد براي ايجاد حوزه
داوطلبان كه عبارت بودند از دانشجويان، استادان دانشگاه، متخصصان تندرستي و درمان، متخصصان روابط عمومي، مشاوران اقتصـادي،  

هاي نـويـن و      گروه كاري تاكتيك.  هاي زيادي را صرف اين كار كردند اندازه و ساعت اي و غيره، وقت بي نگاران، كارشناسان رايانه روزنامه
 .هاي ارزشمند ارايه دادند كميته مشورتي نيز كمك

هـاي بسـيـار و           ها شركت جستند، مواد و نوشته  پژوهشگران با حمايت كنندگان مالي كارهاي حقوق بشر تماس گرفتند، در كنفرانس
مان برمي آمد براي تمـاس   ما هر كاري را كه از دست.  شمار تلفني و حضوري به عمل آوردند هاي بي اينترنت را وارسي كردند و مصاحبه

اگر اين كـار    .  ايم، بيازماييم و به اثبات رسانيم هاي درگير انجام  داديم تا درستي و صحت اطالعاتي را كه به كار گرفته گرفتن با سازمان
در اين برآمد كه در باره اين كه آيا اطالعات پيشگفته از نظر كاربردي معتبر و يـا       »هاي نوين تاكتيك«، تيم همكاران يافت امكان نمي

اي از تاكتيك و يا اطالعات تماس مربوط به خود، راحت نـبـود،    سازماني با درج فشرده اگر.  پيش از اين منتشره شده يا نه، اطمينان يابد
 .شد آن اطالعات حذف مي

. دنبال شد 2001به چاپ رسيد، و با چاپ آن در سال  2000هاي نوين در حقوق بشر در سپتامبر سال  نخستين طرح مقدماتي تاكتيك
 .چاپ و نشر سوم بر پايه كار اساسي كه بيش از اين و در آن دو نشر قبلي صورت گرفته، استوار است

هايي كه ما در جستجـوي   دهنده تمايالت نويسندگان و مؤلفان آن است، و نيز از محل ي اثرهاي ديگر، اين كتاب نيز بازتاب همچون همه
در نتيجه محدوديت .  هاي پژوهش و امكانات فني در اختيار تحميل كرده، اثر پذيرفته است ايم  و از آنچه چارچوب محدوديت ها بوده  ايده

توانند با ارسال  خوانندگان مي.  هاي ديگراند ها و مثال  تر از برخي بخش ها، كامل ها و مثال  زماني، اطالعات و منابع موجود، بعضي از بخش
هاي تازه، براي درج در اين كتاب،  كند و نيز پيشنهاد مواد و تاكتيك هايي كه واقعيات را مخدوش مي گيري اطالعات، و نشان دادن جهت

هاي ديگر ايـن كـتـاب       ها و بخش  ما از دستياري و كمك مؤثر شما در اين زمينه.  هاي بعدي آن ياري برسانند به ما در بهتر كردن چاپ
  .كنيم استقبال مي

 
 هاي نوين در حقوق بشر ي طرح تاكتيك درباره

هاي نويـن در     تاكتيك«طرح »  مركز قربانيان شكنجه«سازي  اندركاران مختلف و هماهنگ المللي و دست هاي گوناگون بين با ياري گروه

ي آن بهبود بخشي  وظيفه. كند ترويج مي  هاي حقوق بشر تشويق و هاي تاكتيكي و تفكر راهبري را در ميان جمعيت ، نوآوري»حقوق بشر
هـاي الزم     ، از طريق ايجاد و توسعه ابزار و شبكهجهان  اندركاران حقوق بشر در سراسر ها و دست  و افزودن بر كارآيي و اثرگذاري سازمان

 .هاي تاكتيكي است ها و نوآوري هاي سازنده و رواج دادن ابتكار براي تبادل ايده
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فراهم آمده است، تا دامنه وسيع امكانات تـاكـتـيـكـي در         »هاي نوين تاكتيك«اين كتاب كار، يكي از ابزارهايي است كه از سوي طرح 

 .حقوق بشر را به نمايش گذارد
 

هاست كه  ها و محل تبادل نظر گروهي در مورد آن  هاي قابل جستجو درباره تاكتيك يك پايگاه داده  www.newtactics.orgتارنماي
 .ها و تبادل نظر بپردازند  توانند در آن جا براي خود يك شبكه ارتباطي برپا سازند و به مبادله ايده افراد مي

 
هاي موردي دست اول و مستقيم اشخاصي است كه با جزييات تفصـيـلـي نشـان        هاي تاكتيكي، حاوي سلسله بررسي دفترچه يادداشت

 . هايي كه در جريان كار رخ نموده، چه برخوردي صورت گرفته است دهند، يك تاكتيك چه گونه به كاربسته شده و با چالش مي
 

هاي ابتكاري را بـه كـار        آورد كه تاكتيك گردد، افرادي را گرد هم مي اي، كه در هر منطقه از جهان، برپا مي هاي آموزشي منطقه كارگاه
كنند و  ها، خيلي زياد كار مي كنندگان در اين كارگاه شركت.  دهند ها به يكديگر آموزش مي  اند و شگردهاي كارشان را در اين كارگاه بسته

هاي  تربيتي و آموزشي خود و شبكه جديدي از همكاران تازه در حوزه هاي  تر و بيشتر به قابليت در پايان و هنگام عزيمت با اعتمادي تازه
 .اند ها را آموخته و از آنِ خود كرده  تري از تاكتيك گوناگون حقوق بشر، شمار گسترده

 
 

، به منظور التيام بخشيدن به صدماتي كه در اثر شكنجه به افراد، بـه  » مركز قربانيان شكنجه« 
آيد و نيز تالش براي متوقف ساختن شكنجه در سرتاسر جهان  هستند، وارد مي  متعلق به آن اعضاي خانواده آنان و جوامعي كه اين افراد

 .كند فعاليت مي
نخستين مركز رسيدگي و درمان عوارض شكنجه در نوع خود در اياالت متحده، و سومين در  1985اين مركز به هنگام تأسيس در سال 

كند و به آنان در قالـب   دهد، از آنان مراقبت پزشكي مي به بازماندگان از شكنجه مشورت مي   » مركز قربانيان شكنجه«امروز .  جهان بود
كند كـه در صـورت لـزوم             تربيت مي اي پزشكي  نمايد، و همچنين آموزگاران و كادرهاي حرفه مدلي جامع خدمات اجتماعي ارايه مي

اين مركز در زمينه عوارض و آثار شكنجـه و    .  ديدگان جسمي و روحي از جنگ ياري برسانند توانند به بازماندگان از شكنجه و آسيب مي
المللي، تالش و  كند؛ و براي خاتمه دادن به شكنجه و توقف آن، در سطح محلي، ملي و بين ها تحقيق و پژوهش مي  نحوه درمان مؤثر آن

 .نمايد تبليغ مي
هاي جديد و به عنوان مـركـز      گر تاكتيك در مقام تدوين»  مركز قربانيان شكنجه«، حاصل تجربيات مستقيم » هاي نوين تاكتيك«طرح 

گري  از جايگاه درمانگري و در عين حال هدايت–درمانيي است كه عالوه بر اين كار، حمايت از حقوق بشر را از جايگاهي منحصر به فرد 
 .كند ترويج مي تبليغ و  –مدني

 www.cvt.org: براي اطالعا ت بيشتر، نگاه كنيد به تارنماي ما

  
The Center for Victims of Torture 
717 East River Road                                                            
Minneapolis, MN 55455                                                      
612 436 4800                                                                      
cvt@cvt.org 
www.cvt.org                                                                      

مركز قـربـانـيـان       «ي  درباره
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 هاي همكار سازمان
 دسترسي به عدالت، نيجريه      −
 مركز قربانيان شكنجه، اياالت متحده −
 مؤسسه حقوق بشر دانمارك، دانمارك −
 تركيه اجالسيه شهروندان هلسينكي،  −
 روماني ICAR بنياد −
 هماهنگ سازنده ملي حقوق بشر، پرو −
 تركيه اي مديريت عمومي،  اي و خاورميانه تركيه مؤسسه  −
 

 المللي  ي مشورتي بين كميته
و سفير سابـق  »  كارنگي براي صلح جهاني«ي  رييس پيشين مؤسسه Morton  I. Abramowitz عاليجناب مورتون آبراموويتز −

 .تركيه و تايلند اياالت متحده در 
امـور  «ي      و رييس مؤسـسـه  »  المللي اياالت متحده ي بين توسعه«ي  مدير سابق مؤسسه  J. Brian Atwoodبريان اَت وود. ج −

 در دانشگاه مينه سوتا» عمومي هوبرت همفري
 .عاليجناب كيم كمپبِل نخست وزير پيشين كانادا و سركنسول سابق كانادا در لس آنجلس  −
گلداستون قاضي پيشين دادگاه قانون اساسي آفريقاي جنوبي و دادستان سـابـق دادگـاه كـيـفـري             .  عاليجناب قاضي ريچارد ج −

 .المللي يوگسالوي و روندا بين
 .تركيه  در» شوراي عالي هماهنگي حقوق بشر«ي ملي  رييس كميته  Ioanna Kucuradiايونا كوچورادي −
معاون سابق رياست جمهوري اياالت متحده و سفير سابق اياالت متحـده در      Walter F.Mondaleمانديل.  عاليجناب والتر ف −

 .ژاپن
 ترك داستان نويس  Orhan Pamukاورهان پاموك  −
اسپـنـسـر    . و نخست وزير سابق فرانسه ادسون و»  كميسيون اشتغال و امور اجتماعي پارلمان اروپا«عاليجناب ميشل روكار رييس  −

 .و رييس هيئت مديره بنياد فورد  Honeywell Incهاني وِل مدير اجرايي سابق شركت
 .ماريو وارگاس لوزا، داستان نويس پرويي −
 .الي وايزِل برنده جايزه صلح نوبل −

 گروه كاري حقوق بشر

 مكزيكو، معاون وزير درامور حقوق بشر و دمكراسي، دولت مكزيك Mariclaire Acostaمار كلر آكوستا  −
 »اقدام فرهنگي«، برزيل، مدير مؤسسه ي Miguel Darcy de Oliveiraميگويل ارسي دو اوليوِريا  −
 .المللي تكامل قانون، و رييس هيئت مديره حقوق بشر اينترنت ، اياالت متحده، مدير مركز بينClarence Diasكالرنس دياس  −
 ICAR، روماني، مدير بنياد Camelia Doruكامليا دورو  −
 .، چين، مدير اجرايي كميسيون آسيايي حقوق بشرBazil Fernandoبازيل فرناندو   −
 ، سوييس، پژوهشگر مدعو، دانشگاه بريستولClaude Haenniهااني  كلورين −
 ي پژوهشي حقوق بشر قاهره بهاالدين حسن، مصر، مؤسسه −
ي رفع تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد، عضو هيئت مديره زنان براي  سالما خان، بنگالدش، رييس سابق وعضو كنوني كميته −

 زنان، بنگالدش
 ي حقوق بشر دانمارك ، دانمارك، مدير مؤسسهMorten Kjaerumمورتون كژا اروم  −
 ، كانادا، مدير اجرايي بنياد گابريِل Norine  MacDonaldنورين ماك دونالد  −
 .، پرو، عضو سابق كميسيون حقيقت يابي و آشتي، مدير اجرايي سابق هماهنگي ملي حقوق بشرSofia Macherسوفيا ماشر  −
و مدرس حقوق بشـر دانشـگـاه        »  المللي سپاهيان صلح بين«، اياالت متحده، عضو هيئت مديره Lima Mahonyليما ماهوني  −

 .پرينستون
 اي آفريقا ، كنيا، مدير وابسته بنياد راكفلر، دفتر منطقهPat Naidooپت ناييدو  −
 ، نيجريا، مدير دستيابي به عدالت Joseph Otteh ژوزف اوته  −
 »بان شهروندان ديده«، روسيه، رييس Boris Pustintsevبوريس پوستينتسف  −
 » ي كشاورزي و سياست بازرگاني مؤسسه«، اياالت متحده رييس Mark Ritchieمارك ريچي  −
 . ، هند، رييس همياري جنوب آسيا براي مبارزه با بردگي كودكانSir Nigel Rodleyسر نيگل رودلي  −
 راجِش تاندون، هند، مدير اجرايي انجمن پژوهش مشاركتي در آسيا −
 Memoria Abierta، آرژانتين، مدير اجرايي Patricia Valdez پاتريسيا وال دز  −

 ، آفريقاي جنوبي، عضو پيشين كميسيون حقيقت يابي و آشتي Glenda  Wildschutگلندا وايلدزشوتس  −
 .المللي آگاهي و عمل ، آلمان، مدير اجرايي نخست غذا، شبكه بينMichael Windfuhrميكايل ويندفور  −
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هاي حقوق بشر كارشان بيشتر بر اين متمركز بود كه تجاوزاتي را كـه   اندكي بيشتر از يك دهه پيش، سازمان
نقش آفريـنـان   .  حقوق بشر يك چكش بود و بس »جعبه ابزار«ترين ابزار موجود در  اصلي.  گرفت، محكوم كنند به حقوق بشر صورت مي

هـا   ورزي آن كشورهاي خالفكار و ارايه اسناد بدرفتاري و خشونت »نام بردن وشرمسار كردن«هاي حقوق بشري تنها به  عمده در فعاليت
گـيـري از      درست است كه اين كار در نفس خود كار ارزشمندي است ولي از آن زمان تاكنون، جعبه ابزار، به طرز چشم . كردند اكتفا مي

 .تر شده و به ابزارهاي تازه مجهز گرديده است طرف بعضي از بازيگران درگير در مسايل حقوق بشر غني
دستور كار كامالً عوض شده است و از ايجاد يك چـارچـوب   . ايم حقوق بشر در دهه گذشته بوده بوم زيست ما شاهد تغييري چشمگير در

همزمان يك جابجـايـي   .  هاي جدي در زمينه عمل و اجرا در ميدان واقعي مبارزه، حركت كرده است المللي به سمت مباحثه حقوقي بين
هاي محلي غالبـاً   المللي، جاي خود را به تالش و فعاليت در سطح محلي سپرده است، و گروه ها در سطح بين  نيز، روي داده است؛ تالش

براي نمونه، يك سازمان غير دولتي محلي، ممكن است بـرود بـا       .  زنند هم با هدف مداخله و هم با هدفت پيشگيري دست به اقدام مي
شود از تكرار آن در آينده جلوگيري كرد،  ها درباره اين كه چگونه مي  پليس درباره يك مورد معين از اعمال شكنجه تماس بگيرد و با آن

. هاي سنتي حقوق بشـر نـبـودنـد       كنند كه پيش از اين در اختيار سازمان هاي جديدي استفاده مي ها از تاكتيك  اين گروه. وگو كند گفت
اي از مشاركت و همكاري با نهادهاي دولتـي   ها با چنين كاري در راستاي شكل دادن به گونه آن:  كنند ها فقط ايرادگيري و انتقاد نمي  آن

دهـنـد؛ و بـه         دهي مي هاي آموزشي و آموزش ها به نيروهاي انتظامي پيشنهاد تهيه برنامه دارند، آن و كمك به اصالح قوانين گام بر مي
 .كنند ها تفهيم مي  ترتيب حضور خود را از طريقي بسيار جدي به آن اين

هايي كـه     تاكتيك.  كار دفاع از حقوق بشر و پيشگيري از بدرفتاري و خشونت هم چنان در حال دگرگوني و گسترش و بهبود دايم است
 .ي آينده ياري رساند شما در اين بخش خواهيد خواند، چه بسا كه در جاي خود به بهتر ساختن دهه

 
 مورتن كژا اروم ـ 

 ي حقوق بشر دانمارك مدير مؤسسه
 كپنهاك، دانمارك

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بايد تشخيص دهيم افراد چه وقت در مـعـرض        گيري از نقض حقوق بشر، ما مي براي پيش
شـان از       مندي خطر جسمي قرار دارند؛ چه وقت آزادي حركت، حق كاركردن و يا حق بهره

شود و يا حق اظهار رأي و نظر گروه و جمعيتي در جـامـعـه، در       مسكن مناسب، محدود مي
كند؛  خطر از دست رفتن است و يا گروهي را خطر افتادن به ورطه فقر و تنگدستي تهديد مي

 .گيرد اي از زندگي محلي و بومي در معرض نابودي قرار مي و يا  اين كه شيوه
هـاي در راه و         ورزي ها و خشونت  شان پيش گيري از بدرفتاري هاي اين فصل هدف تاكتيك
. ها مؤثرترين راه انجام اين كار، بودن در محـل رويـداد اسـت         بعضي وقت.  الوقوع است قريب

خواه حضور يك داوطلب از كشوري يا دولتي مقتدر باشد و خـواه      –حضور فيزيكي ديگران 
 –حضور انبوهي از تماشاگران و كساني كه مايل باشند به عنوان شاهد نقش ايـفـا كـنـنـد         

 .ورزان بالقوه را بترساند تواند خشونت مي
دهد، چون مردم اطالعي را كه براي پيشگيري از    بعضي اوقات بدرفتاري و خشونت روي مي

گرفتـن  –رساندن اطالع به دست كساني كه بايسته است .  اند، در اختيار ندارند آن نيازمند آن
اطالع از آناني كه خود مستقيماً از خشونت و بدرفتاري تأثير خواهند پذيرفت و يا از ديگراني 

 .تواند مانع رخداد خشونت و بدرفتاري شود مي –اند كه قادر به بسيج سازي عليه آن
ورزي و  ها هم بهترين راه پاسداري از حقوق بشر از بين بردن امكان بروز خشونت  بعضي وقت

ورزي ايـن       هاي تكرار شونده بدرفتاري و خشـونـت   تشخيص و شناخت الگو.  بدرفتاري است
سازد كه با تغيير دادن وضعيت، احتمال بروز و وقوع خشونت و بدرفتـاري   امكان را فراهم مي

 .كمتر شود
 

 :اند  هاي اين قسمت به سه بخش تقسيم شده تاكتيك
هاي حفاظت جسمي كه مانع آسيب خوردن و صدمه ديدگي از طريق  تاكتيك.  1

 .شوند حضور فيزيكي مي
رسـانـد كـه         هايي كه اطالعات مهم و حساس را به دست كساني مي تاكتيك.  2

 .قادرند از اعمال بدرفتاري و خشونت ممانعت كنند

ورزي را از قبل به حدس دريافتـه و بـا        هايي كه بدرفتاري و خشونت تاكتيك.  3
 .گيرند ايجاد موانعي، جلوي وقوع آن را مي
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هاي ديـگـر را آن گـاه             باالترين و بيشترين همبستگي با هنموعان و انسان

ها برخيزيم و   توانيم به نمايش بگذاريم كه هنگامي كه در معرض خطر هستند، ما عمال به دفاع از آن مي

رونـد، و بـا        هاي اين بخش، تنها خصلت نمادين ندارند و از آن فراتر مي تاكتيك.  يا در كنارشان باشيم

اي به نسبت سـاده     اين ايده، ايده.  كنند حضور جسماني داوطلبان، از ايمني ديگران حفاظت و دفاع مي

ها يا كساني كه قصد آزاررساني و صـدمـه         گروه. ايمني در تعداد بيشتر است: ولي بسيار قدرتمند است

خواهند در برابر چشم ديگران دست به چنين كاري بزنند، از حضـور      زدن به كسي را دارند معموالً نمي

آمدهاي آسيب رساندن به كسي كـه   ها و يا پي  هراسند و از بازتاب ناخوشايند خبر در رسانه شاهدان مي

اين ايده به نوبت خود راهبر بـه    .  ترسند از پشتيباني يك گروه يا دولت صاحب نفوذ برخوردار است، مي

 .ورزان نشان بدهيد كه در ميان مقامات باال دوستاني داريد به خشونت: ايده قدرتمند ديگري است

 

گران حقوق بشر كه در خطراند، از طـريـق حضـور         محافظت و دلگرمي بخشيدن به كنش:  محافظان شخصي حقوق بشر
 .المللي داوطلبان بين

نظامـي   هاي شبه ها و سازمان  گران حقوق بشر كه از طرف دولت ، براي همراهي كردن با كنشPBI»  المللي سپاهيان صلح بين«سازمان 
آنان اگر شاهد بدرفتاري و خشونتي گردند، به مقامات مسئول آن كشور، به .  دارد المللي گسيل مي اند، ناظران بين مورد تهديد قرار گرفته

با آگاهي از اين كه، جامعه جهاني خاموش نـخـواهـد    .  دهند دولت متبوع خود و به فعاالن حقوق بشر در سراسر جهان هشدار و خبر مي
همزمان، .  ترسند و دست برمي دارند ورزان و خالفكاران از اجراي برنامه تهاجمي خود مي العمل نشان خواهد داد خشونت نشست و عكس

. گيرند كه به كار خود در دفاع از حقوق بشر ادامه دهند و به آن گسـتـرش بـخـشـنـد           شوند، جرأت و نيرو مي فعاالني كه همراهي مي
اين كار را در     .  آي.  بي.  هايي بود كه ايده و فكر همراهي را سازمان داد و نهادينه كرد، پي از نخستين گروه»  المللي سپاهيان صلح بين«

داوطلب حاضر در محل، در كلمبيا، اندونزي، مكـزيـكـو و       80بيش از .   آي.  بي.  در حال حاضر پي.  آغاز كرد 1980گواتماال اوايل سال 
 .گواتماال دارد

آميز بودن آن وابسته به كار و فعاليت ديگران بسيـاري،   ترين وجه اين تاكتيك هستند، اما موفقيت به رغم اين كه خود داوطلبان، نمايان
. المللي باشند ي بين داوطلبان، در صورتي كه تهاجم و تهديدي بروز كند، بايستي قادر به جلب نظر فوري جامعه.  در سرتاسر جهان است

اي از خـويشـاونـدان و         هايي از فعاالن در كشورهاي متبوع داوطلبان دارد، و به عالوه، داوطلبان شبكه شبكه.   آي.  بي.  در اين اواخر پي
     شان در گـذشـتـه بـهـره          گر حقوق بشر و روابط دار خود به عنوان كنش اند و غالباً از تجربيات دامنه دوستان خود را نيز وارد كار كرده

 .جويند مي
شان با خطر دايم و فشـارهـاي        گران حقوق بشر و هم براي داوطلبان اين كار كه در زندگي شخصي المللي هم براي كنش همراهي بين

جايگاهي باال و با ارزش براي توانمند ساختن و جـرأت  .  آي.  بي.  روحي و عصبي و محدوديت روبرو هستند، به راستي توان فرساست؛ پي
كـنـد كـه         المللي داوطلبانه را فقط در صورتي عـرضـه مـي        گران حقوق بشر محلي و بومي قايل است، و همراهي بين بخشي به كنش

 .كند نمايد و خود را تحميل نمي شوند دخالت نمي درخواست شود و هرگز در امور داخلي آناني كه همراهي مي
در دستـرس   www.newtactics.orgبراي مطالعه بيشتر در اين باره، به دفترچه يادداشت تاكتيكي كه در اين تارنماي كه به نشاني 

الـمـلـلـي بـراي            همراهي بين:  محافظان غيرمسلحهمچنين بنگريد به .  ، نگاه كنيد(Tools for Action)است، زير عنوان ابزار عمل 
، نشـر كـومـاريـان         Luis Enrique Egurenو لوييس آنريك اگورِن  Liam Mahony  نوشته ليام ماهوني حفاظت از حقوق بشر،

1997. 
رهبران ملي خوش نـدارنـد     .  پذيريم اين تاكتيك بر اين واقعيت كلي استوار است كه ما همگي از فشارهاي سياسي و اخالقي تأثير مي

دهـد در       ترجيح مـي    هركسي.  ها باشد  خواهند كسي شاهد كار كثيف آن كشان سطح پايين نمي شان بدگويي كنند و آدم ها درباره  رسانه
قرار دادن يـك شـاهـد          .  هاي خود نيست شود ناشناخته بماند و هيچ كس خواستار شاهداني، ناظر بر بدكاري جناياتي كه مرتكب مي

سـازد،   كند و متوقف مي ها را خنثي مي  المللي، درست رودرروي مرتكبان و همزمان با آن وارد كردن فشار خارجي بر رهبران، حمله بين
المللي تا بدان جاست كه به خاطر حفاظت از آنان،  دهد  كه همبستگي  بين ضمن اينكه به فعاالني كه در معرض خطر هستند، نشان مي

شان، دل و جـرأت و     ها در پيشبرد در كار شجاعانه  و اين به نوبه خود به آن.  گردد و به هنگام در كنارشان است هر خطري را پذيرا مي
 .بخشد نيروي بيشتر مي

ها كه افراد در معرض خطرات جاني قرار دارند و احتـمـال تـأثـيـر         همراهي از آن وقت تا به حال به عنوان تاكتيك، در ديگر موقعيت
برند از    هاي ديگري كه اين تاكتيك را به كار مي گروه.  المللي وجود دارد، به كار گرفته شده است پذيري مرتكبان خشونت از افكار بين

سازمان ملي همبستگي «جوي مسيحي در كرانه باختري  هاي مصالحه در سريالنكا، گروه»  پرهيز نيرو صلحِ خشونت«:  جمله عبارتند از
سـنـتـرو فـري       «در كلمبيا،   »  جمعيت وفاق و آشتي«، » همراهيِ همگرايي ديني در فلسطين و اسراييل«ي  ، برنامه» با مردم گواتماال

 .در مكزيكو، و ديگران  ( the Centro Fray Bartolome de Las Casas )»بارتلوم دوالس گاساس
نگاران غالباً در  براي نمونه، قدرت نمادين كاركنان كليسا و يا روزنامه.  تواند به كار گرفته شود ترتيب ديگري نيز مي ها به  اين ساز و كار

گرايانه دارد، زيرا مرتكبان خشونت مايل نيستند در حضور چـنـيـن       بخش و حمايت آميز، اثري آرامش هاي پر تنش و خشونت موقعيت
، )Parthners in Health(» ياوران تندرستي«هايتي،  در. كساني به خشونت و بدرفتاري دست بزنند و به اين چشم به آنان نگاه شود

شوند كه كارشان در واقع اين است كه روزانه به بيماران گرفتار به ايدز و  گيرند كه همراهي كنندگان ناميده مي بهياراني را به خدمت مي
هاي عاطـفـي و      ها از جنبه  مسلولين سر بزنند و عالوه بر دارورساني به آن

احساسي نيز روحيه آنان را تقويت كنند و به اعضاي گروه نشان دهند كـه    
در اين جا نـيـز     .  بايستي به هراسند از تماس سطحي با چنين بيماراني نمي

نماد و حضور فيزيكي شخص و طرف سومي چندان وزن و سـنـگـيـنـي        
                                     . ها را تغيير دهد اخالقي و اجتماعي دارد كه قادر است رفتار

 محافظت جسماني

هاي خود را در مركز توجه  توانيد تالش چه گونه مي 
 المللي قرار دهيد؟ بين
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 آنالين  



هـاي پـلـيـس كـه             حمايت كردن از تظاهركنندگان دستگير شده از طريق برپايي تظاهرات اعتراضي جـلـوي پـايـگـاه       :  ي ب برنامه
 .اند دستگيرشدگان در آن جا دربازداشت

هـاي   در صربستان، در دوران رژيم ميلوسويچ گروهي از فعاالن جوان ايده ايمني در تعداد را اساس كار خود قرار دادند، و از تظاهرات
هـا        ثانوي استفاده كردند تا از اعضايي كه طي تظاهرات پيشين بازداشت شده بودند حفاظت كنند و موجب شدند تهديد به دستگيري

 .آنان همچنين از شوخي و طنز و تئاتر بهره گرفتند تا از هراس جمعيت از قدرت دولت بكاهند. اثر شود بي
كه آن را      –ها، تظاهرات دومي  العمل فوري به  بازداشت به عنوان عكس)  كرواسيايي –در زبان صربي  مقاومت] ( Otpor! [ جنبش اتپور

اين احتمال كه پليس دست به ضرب و شتم يا ادامه بازداشت فعاالن . ديد هاي پليس، تدارك مي در برابر پايگاه –ناميدند مي» ب«برنامه 
اند، خيلي كم بود و در هـمـيـن         نگاران در بيرون منتظر آنان دانستند كه جمعيتي انبوه و شماري از روزنامه بزند، با توجه به اين كه مي

 .ترس كمتري داشتند گيرد احساس  دانستند دارد از آنان صورت مي حال، فعاالن نيز، به بركت حمايتي كه مي
 :كرد گذاشت و شبكه گسترده روابط خود را فعال مي را به اجرا مي »ب«داد، اتپور برنامه  ها روي مي  هنگامي كه دستگيري

كرد، فعاالن دستگير شده به كـدام   ها را زير نظر داشت و مشخص مي  يك نفر از نزديك و مجهز به يك تلفن همراه جريان دستگيري.  1
 .اند پايگاه پليس تحويل داده شده

 .پرداختند كردند و براي آزادي فعاالن به مذاكره مي درنگ به پايگاه پليس مراجعه مي وكالي مدافع بي. 2

پرداخـتـنـد و       هاي مختلف مي شدند، به بازي ساير فعاالن اتپور در ظرف يك ساعت، جلوي پايگاه پليس و در دفتر سازمان جمع مي.  3
مـانـدنـد تـا          فعاالن در بيرون پايگاه پليس آن قدر مـي .  خواندند براي شادي و آرامش و در ميدان نگه داشتن مردم سرود و آواز مي

 .شدگان آزاد شوند بازداشت

شدند مصاحبـه و از       كردند و با فعاالني كه آزاد مي هاي پليس مراجعه مي اي براي گزارش كردن اعتراضات به پايگاه هاي رسانه رابطه.  4
 .كردند آنان  كسب نظر مي

 .فرستادند شان را به پايگاه پليس مي كردند و اعضاي ها را محكوم مي  احزاب مخالف دستگيري. 5

 .ها را محكوم كنند  كردند كه دستگيري ها درخواست مي  كردند و از آن المللي را خبر مي هاي بين هاي غيردولتي، سازمان سازمان. 6
توانست به سرعت بسيج  اي كه مي اي گسترده و وفادار و نيرومند، صرف كرد، شبكه اتپور، وقت بسيار و تالش فراواني، براي برپايي شبكه

ها بـه    نمود چه كسي بايد به چه كسي تلفن كند و دقيقاً هر شخص در پي دستگيري ريزي دامنه دار و فراگيري مشخص مي برنامه.  شود
بـيـشـتـر     .  افـتـاد     ها به راه مي  درنگ و بالفاصله پس از دستگيري اي كه تظاهرات دوم، تقريباً بي بايست دست زند، به گونه چه كاري مي

هاي همراه شخصي اعضا ذخيره شده بود، به نحوي كه پليس قادر نـبـود    ها و روابط مربوط به شبكه، بر روي تلفن  اطالعات درباره تماس
 .ها دست يابد و آن اطالعات را از بين ببرد  سادگي به آن به

زير عنوان ابزار عمـل   www.newtactic.orgبراي مطالعه بيشتر در اين باره، نگاه كنيد به دفترچه يادداشت تاكتيكي كه در تارنماي 
)Tools for Action (در دسترس است. 

اتپور، نمونه جالبي است از يك تاكتيك كه با همه اهدافي كه در هرفصل از اين كتاب كار توضيح داده شـده جـور در         »  ب«  برنامه
هاي  گران را در داخل پايگاه الوقوع كنش بندند، جلوي آزار و شكنجه قريب كساني كه اين تاكتيك را به كار مي.  آيد و همخواني دارد مي

هـا   آن.  ها مداخله كردند تا بدرفتاري و خشونت جاري در رژيم ميلوسويچ را با تضعيف قدرت پليس متوقف سازند آن.  گيرند پليس مي
شـان از       تـرس    به بهبود و بازگرداني اعتماد به نفس معترضاني كه دستگير شده بودند ياري رساندند و به داوطلبان كمك كردند تا بر 

يابي جـنـبـش       هاي رژيم را و گسترش آشكارگي و در ديدرس بودن تظاهرات، آگاهي از بدرفتاري و خشونت.  دستگيرشدن غلبه كنند
درحاليكه كشور گرفتار مصايب رژيمي مستبد و .  به چند عامل مهم بستگي داشت!  موفقيت اتپور.  دموكراتيك مقاومت را فزوني بخشيد

طـور،     هميـن .  گران ديدار كنند و مختصر نفوذي نيز در دستگاه پليس داشتند توانستند با كنش خودرأي بود وكالي مدافع اتپور هنوز مي
در يك جـامـعـه    .  هراسيدند المللي مي هاي عظيم مردمي و افكار عمومي بين پليس و رژيم نيز هنوز از گردهمايي

 .كند كامالً بسته، هيچيك از اين شرايط صدق نمي
 

ها نفر از مردم را با خود داشتند، كه بـيـرون    ها حمايت صد زيرا آن.  شدند به قهرمانان همه فعاالن دستگير شده ما تبديل مي«
شان بر سر اينكه چه كسي را بيش از هـمـه    ترسشان ريخته بود، و رقابتي بين ها ديگر  كشيدند، آن ها انتظارشان را مي  از پايگاه

 ».خواهد دستگير كند و يا چه كسي بيشتر از ديگران دستگير شده است، آغاز شده بود پليس مي
 ، صربستان!زورانا اسميل جانيك، اتپور - 

 .باني و پيشگيري از نقض حقوق بشر حفظ حضور فيزيكي در محل وقوع خشونت بالقوه به قصد ديده: گرانه حضور حمايت

هايـي كـه از        كند كه از فلسطيني از حضور زنان اسراييلي استفاده مي ( Machsom Watch )در سراسر كرانه باختري َمخسوم واچ 
 .كنند حفاظت و حمايت كنند تا رعايت حقوق ايشان تضمين شود ها عبور مي هاي بازرسي اسراييلي پست

هاي  وآمدترين اوقات روز براي اعتراض به وجود پست مخسم واچ، چندين پست بازرسي اسراييلي را هر روز صبح و بعد ازظهر در پر رفت
تمامي داوطلبان مخيسم واچ   :  هايي كه ناگزيرند از آن جا عبور كنند، زير نظر دارد بازرسي و به نيت حفظ و حمايت از حقوق فلسطيني

بـانِ پسـت        ديده:  شود به فارسي مي Machsom Watch:  مخسم در زبان عبري به معني پست بازرسي است( زنان اسراييلي هستند 
داوطلب توسعه يـافـتـه       300با سه زن آغاز به كار كرد و از آن وقت تا كنون به سازماني با  2001اين سازمان در ژانويه سال ).  بازرسي

 .است
هـا در       ها و به تـبـع حـق آن         نگرند، كه حق حركت آزادانه فلسطيني هاي بازرسي را به چشم تجاوز به حقوق بشر مي داوطلبان، پست

 .كند آموزش، دسترسي به خدمات پزشكي و كار را نيز محدود مي
كـنـنـد،     آنان از خشونت و بدرفتاري پيشگيري مي:  دهند هاي بازرسي، در وحله نخست سه كار اساسي و مهم انجام مي ناظران، در پست

 .گذارند سازند، و نيز همبستگي خود را به مردم فلسطين به نمايش مي بينند، مستند مي هايي را كه به چشم مي ها و بدرفتاري  خشونت
بـنـا بـه گـفـتـه خـود               –هاي بازرسي ورزي و بدرفتاري برخي از سربازان با گذرندگان از پست صرف حضور زنان اسرييلي، از خشونت

ها جلـوگـيـري     در صورتي كه سربازان بخواهند با ضبط كارت شناسايي فلسطينيان از عبور آن.  كند جلوگيري مي –فلسطينيان و ناظران
. زنند شان الزم است، در كمال آرامش ولي جسورانه و با اتكاي به نفس كامل دست به دخالت مي كنند، ناظران اگر احساس كنند مداخله

تـرغـيـب        ها را نيز به همين كار  برند و فلسطيني آنان اگر شاهد تجاوزاتي وخيم و جدي باشند، غالباً به مقامات ارشد نظامي شكايت مي
 .كنند مي

ها را در تارنماي خود منـتـشـر     كنند و آن ي جزييات تهيه مي هاي دقيق و در برگيرنده   اند، گزارش ناظراني كه شاهد خشونت و بدرفتاري
هايي  ايشان نشان.  هاي بازرسي به آنان بپيوندند كنند كه در پست مداران و ديگر افراد دعوت مي نگاران، سياست آنان از روزنامه.  سازند مي

اي، به بـرخـي از      گرايانه چنين نمايش حمايت.  »! هاي بازرسي نه به پست«: آويزند كه روي آن به عربي نوشته شده است شان مي بر سينه
 .بخشد مي هايي كه  تصوير خوبي از اسراييليان در ذهن خود ندارند، دلگرمي فلسطيني

هاي بازرسي زياد است و براي تـحـت پـوشـش          شمار پست.  هايي روبرو شده است هاي بازرسي دركار خود با چالش بان پست ديده
هـاي     به پاسخ گفتن به گـزارش   اند  كه ارتش خود را متعهد  داوطلبان معترف.  درآوردن همه آنها، به اندازه كافي داوطلب وجود ندارد

شود كه وضعيت سربازان اسراييـلـي از      تر مي اين وضع با اين واقعيت وخيم.  داند و يا ملزم به پذيرفتن و توجه به آنها نيست ها نمي  آن
نظر فراخواني و بازخواني به خدمت پيوسته در حال تغيير است، به طوري كه ناظران قادر نيستند با آنان روابط نزيك برقرار سازنـد و    

بـه هـدف     )  هاي بـازرسـي        ديده بان پست( تاكنون مخسم واچ . ها با سربازان تازه وارد، بايستي از نو از سرگرفته شود اي از كار پاره
با اينهمه اين توفيق را داشته است كـه  .  هاي بازرسي است دست نيافته است تر خود كه پايان بخشيدن به اشغال و برچيدن پست گسترده

 .دهد، كمك كند هاي بازرسي رخ مي هايي كه در پست ها و بدرفتاري  به آگاهي بيشتر پليس اسراييل و مردم سراسر جهان از خشونت
اي بانفوذ كه قادر باشد اطالعات را به سرعت دست به دست كند وعده كثيري را از آن      فيزيكي يك فرد اگر از پشتيباني شبكه  حضور

مخسم واچ، براي درمـيـان   .  تر است بياگاهاند و يا به دست اشخاص مناسب در مقامات حساس و صاحب نفوذ برساند، غالباً اثر بخش
تر تجربيات خود با سايران و بـاال بـردن سـطـح          گذاشتن گسترده
  . كند المللي، از اينترنت استفاده مي ها و جامعه بين  آگاهي اسراييلي

 آنالين

 برنامه ب شما چيست؟

ي    هاي مورد احترام جامعـه  توانيد از شخصيت چگونه مي
 خود در جهت كمك به قربانيان خشونت استفاده كنيد؟

وقتي كه ما به پست بازرسي رسيديم، در آن جا خيلي از مـردهـا، زنـان،         «
هاي پر از محصول، يك آمبوالنس در انتظار بودنـد   ها، كاميون كودكان، تاكسي

به محض اين كـه  .  آمد ها كه از آن طرف مي و همچنين، صف درازي از خودرو
دويدند، چنانكه گويي، آخـريـن    مان مي ديدند، با عجله به سوي مردم ما را مي

هـايـي را      ما همه شماره تلفن.....  اميدشان ما بوديم، و هركدام با حكايت خود
 و سرانجام افسري عاليرتبه با يك اتوموبيل جيـپ از راه     كه داشتيم آزموديم 

وگوي با ما سر باز زد و مدعي بود كه ما فـقـط بـه       او در ابتدا، از گفت.  رسيد
ايم كه براي سربازان دردسر درست كنيم و نمايش بـه راه     پست بازرسي آمده

يك پزشك و همسرش كه در آنجـا بـودنـد، دخـتـرشـان را بـه                ...  اندازيم
هاي مرزي آماده بودنـد بـه      با  اين كه پليس.  بيمارستاني در رامله برده بودند

دادند،  اش را اجازه نمي اش در هبرون بدهند، اما زن وي اجازه بازگشت به خانه
روز    ي او بـه  زيرا عقيده داشتند او به طور غيرقانوني عبور كرده و مدارك قابله

ما براي بعضي از افراد التمـاس و خـواهـش        .  نيست و تاريخ آن گذشته است

تر شد، و  اي افسر رفتارش نرم دانيم به چه دليل و در چه لحظه نمي.  كرديم مي
ناگهان دستور عبور داد و همه شروع كردند به حركت و گذشـتـن از پسـت        

در ظرف پنج دقيقه، پست بازرسي خالي شده بود و ديگـر بـازرسـي      .  بازرسي
گرفت، ولي همسر آن پزشك را همچنان بالتكليف سرپا نگهداشته  صورت نمي
. سربازان كارت شناسايي او را ضبط كرده بـودنـد  .  گريست هق مي بودند و هق

طور كه ما بعداً مطلع شديم، كارت شناسايي وي را پس داده بودند و وي      ن  آ
ترك كرديم،  وقتي ما آن جا را .  در راه پيوستن به شوهر خود در آن طرف بود

صداي فريادهايي را از آن سوي پست بازرسي شنيديم و آن پزشك و بعـضـي   
شان را به طرف مـا تـكـان         پريدند و دست ديگر را ديديم كه باال و پايين مي

 ).متشكريم، متشكريم (  «شكراً، شكراً . كشيدند دادند و فرياد مي مي
، پسـت    ) مخسم  واچ       (  بان پست بازرسي  يك داوطلب، ديده  -  

 ديس، اسراييل -بازرسي ابو
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توان راهي دور و دراز به سوي پيشگيري از  در دستان افراد درخور مي  اطالعات درست

ي اشـبـاع شـده از         هرچند، حتي در جامعه  خشونت و پيشبرد حقوق بشر را بپمايد؛

هـايـي      تاكتيك.  تواند همچنان يك چالشي واقعي باشد تكنولوژي و جهاني شده امروزين اين امر به نوبه خود مي

تـوانـنـد بـه          هاي ابتكاري تبادل اطالعات اساسي و مهم را به كساني كـه مـي     كه در اين بخش آمده است، راه

پيشگيري از خشونت و بدرفتاري كمك برسانند، و با آناني كه ممكن است خود در معرض خطر آزار و خشونـت  

ها لب به سـخـن    توانند براي پيشگيري از آن خشونت هاي وسيعي از مردم كه مي قرار داشته باشند و نيز با گروه

جويند، در حالي كه  ترين ابزارهاي تكنولوژيك بهره مي ها از پيشرفته  برخي از اين تاكتيك. دهد بگشايند نشان مي

ها نمايشـگـر ايـن اصـل           ولي همه آن.  هاي فردي و روابط مستقيم شخصي متكي هستند برخي ديگر به تماس

 .دانايي، سرچشمه توانايي است: اند بنيادين قديم

 

اي ارتباطي كه بتواند پيش از آن كه خشونت شدت بگيرد، آن  هاي همراه براي ايجاد شبكه استفاده از تلفن: شبكه تلفني ضد خشونت
 .را متوقف سازد

هاي اهل سياست و دار و        اي مشترك بين كاتوليك هاي آشكارا متقابل و دوسويه ايرلند شمالي، ناممكن بودنِ يافتنِ زمينه در درگيري
با اين حال در هردو سو، كساني وجود دارند كه خواستار پيشگيري از   .  هاي پروتستان، امري است كه كراراً به اثبات رسيده است دسته

خواهند جلوي خشونت را بگيرند، شناسايي شوند، و به  اين تاكتيك مبتني بر اين است كه رهبران هر جماعتي كه مي.  اند بروز خشونت
 .اطالعاتي كه براي انجام اين كار الزم است، مجهز شوند

) شـد    گروهي اسپرينگ فيلد خوانده مي–كه قبالً به نام طرح توسعه ميان Interaction Belfast( »  واكنٌشِ متقابلِ بلفاست«سازمان 
به داوطلبان هـردو    .  ثبات بلفاست، ايجاد كرد هاي بي هاي همراه، براي جلوگيري از بروز خشونت و درگيري ميان محله اي از تلفن شبكه

هـاي     شان در سرتاسر نواحي مرزي محالت، وقتي كـه تـوده     شد تا با طرف مقابل هاي همراه داده مي جماعت كاتوليك و پرتستان تلفن
 .شد، ارتباط برقرار سازند ها پراكنده مي  آمدند و يا شايعه شروع خشونت طلب گرد مي بالقوه خشونت

) وفادار به دولت بريتانيا/  اتحاد طلب( هاي  و پرتستان)  جمهوري خواه/  ملي گرا( هاي  ناحيه مرزي بينابيني جايي است كه در آن كاتوليك
هاي واقع در طول نواحي مرزي، كه گويي با ديواري واقـعـي از        محله.  پردازند ساكن محالت همجوار به درگيري و مقابله با يكديگر مي

بدگماني و سو ظن نسبت .  اند هاي ايرلند شمالي ترين و فقيرترين جماعت شان از نظر اقتصادي در زمره محروم اند، اغلب يكديگر جدا شده
 .ها شود  تواند سبب بروز و يا باال گرفتن درگيري افتد، مي به اين كه در آن سوي ديوار چه اتفاقي دارد مي
در طول جرياناتي كه مـمـكـن      .  هاشان هميشه روشن و آماده به كار است كنند و تلفن داوطلبان هردو سو هر هفته با يكديگر ديدار مي

ريـزي،   با برنامه  پيشگفتهي  نشين، شبكه هاي كاتوليك ها از ميان محله  است به خشونت بيانجامد، مثل يك رويدار ورزشي يا رژه پرتستان
اند كه قادرند به صورت مؤثر فقط در مواردي دست به دخالت و اقـدام     داوطلبان به خوبي آگاه.  گيرد همه جاهاي حساس را زير نظر مي

هـا        انگيز هستند و يا بـه شـايـعـه       جواناني كه در پي كارهاي هيجان–باشد   »ي تفنني الساعه خشونـت خلق«بزنند، كه موضوع بر سر 
شـان     هاي شبه نظامي، كار چنداني از دسـت  و االّ  در موارد خشونت از پيش سازمان يافته و خشونت گروه  -دهند العمل نشان مي عكس
 . آيد برنمي

اي مبني بر احـتـمـال       شنوند و يا از شايعه كنند و يا خبر آن را مي هنگامي كه داوطلبان تجمع جمعيتي را در نواحي مرزي مشاهده مي
كوشند پيـش   سازند و داوطلبان آن سو، مي شوند، همكار خود را در آن سوي ناحيه مرزي  با خبر مي بروز خشونتي در آن طرف آگاه مي

 .آميز بدل شود، توده جمعيت را آرام سازند از آن كه رويدادي ساده به يك امر خشونت
تري را به  از وقتي كه اين برنامه شروع شده، شبكه ارتباط تلفني هم از بروز خشونت جلوگيري كرده است و هم اخبار و اطالعات درست

هاي مردمي  ديدارهاي هفتگي داوطلبان نيز به ايجاد هسته.  هاي دوسوي نواحي مرزي نهاده است ها در اختيار گروه  هنگام وقوع خشونت
پس از اين كه اين دست از روابط انسجام يافت و به خوبي جا افـتـاد،   .  پردازند وگوي بين دو گروه مي انجاميده كه به طور مرتب به گفت

شبكه همچنين به رسيدگي به ساير مشكالت مشتركي كه هردو گروه با آن رودررو بودند، از جمله بازسازي و نوسازي دراز مـدت آن        
 .منطقه نيز، دست يازيد

العمل به هنگام نسبت به خشونت و بدرفتاريِ در جـريـان و يـا             گويي و عكس هاي همراه، پاسخ استفاده گسترده از تكنولوژي تلفن
، حتي وقتي كه ها، برقراري ارتباط را ممكن ساختند در ايرلند شمالي، تلفن.  الوقوع را بيش از هر زمان ديگري ممكن ساخته است قريب

كرد، تعهدشان به پايـان   شان را برقرار مي شناختند و تنها چيزي كه ارتباط بين در وحله نخست دو طرف هنوز يكديگر را به خوبي نمي
 .ها بود بخشيدن به خشونت

اطالعـــات اساسـي و      تبادل
 مهم با ديگران

ي ايـن كـه طـرف         شوند، غالباً شايعه ها در محالت مرزي جمع مي  وقتي بچه
شود، و اين به نوبه خود باعث جمـع شـدن      كنند پخش مي مقابل چه كار مي

شود بـه     اما وقتي مي...  گردد ي آن سوي ديگر ناحيه مرزي مي هاي محله بچه
افتد و آيـا       طرف مقابل در آن سو زنگ زد و پرسيد واقعاً چه اتفاقي دارد مي

شـود     اش اين است كـه مـي       موضوع حقيقت دارد و يا نادرست است، معني
پيش از آنكـه ايـن     .  ها را فرو نشاند  برگشت و نزد جعميت خودي و آن شايعه

هـايـي داشـتـيـم كـه            شبكه ارتباطي را راه بياندازيم، در طرف خودمان بچه
و  »كنند ها دارند آن طرف چنين و چنان مي آن«شدند  آمدند و مدعي مي مي

. دانستيم بين چنين و چنان آن چه در راه بود چه گونه فرق بگـذاريـم   ما نمي
 .ها مقابله كنيم  اي در اختيار داريم با همه اين اما حاال ما وسيله

 گروهي اسپرينگ فيلد –عضو طرح توسعه ميان
 ي پروژه شبكه تلفني توسعه

 شود كه اكنون واكنش متقابل بلفاست، ايرلند شمالي ناميده مي
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 تاكتيك



هـا را          ها، جلوي دست كـاري  انتقال اخبار شمارش درست رأي:  كنند هاي همراه به برگزاركردن درست انتخابات كمك مي تلفن
 .گيرد مي

 
براي نمونه، در .  تواند مفيد افتد هاي همراه در مواقع ديگر نيز، هرجا كه وقت و زمان از اهميت بااليي برخوردار باشد، مي ي تلفن شبكه

ي    در كنـيـا شـبـكـه       . هاي رأي و شمارش آرا كار حساس و مهمي است ي انتخابات، كنترل صندوق طولِ و يا بالفاصله پس از خاتمه
هاي همراه به كار گرفته شد تا انتخابات منصفانه و به درستي برگزار شود، و از اين رهگذر، با خبررساني درباره تعداد آرا، بيش از  تلفن

 . شان كرد، حقوق مردم براي مشاركت در شكل دادن به دولت كشورشان حفظ شود آن كه بتوان دست كاري
هاي همراه، با گـزارش مـرتـب و         طرف نظارت، با استفاده از تلفن هاي بي در كنيا، گروه 2002در طول انتخابات رياست جمهوري سال 

 .فوري تعداد آرا شمرده شده در هر حوزه رأي گيري به برگزاري درست جريان انتخابات، ياري رساندند
با ايـن    .  يافتند بايستي كالً به مراكز اصلي شمارش آرا انتقال مي هاي پيشين، پيش از آن كه نتايج را بتوان اعالم كرد، آرا مي در انتخابات

ارتـبـاط   .  گذاشت كه اين جريان از سوي ناظران زير نظر بود، نفس تأخير، جا براي تقلب احتمالي و يا دست كم گمان به تقلب را باز مي
كـار  )  هاي زميني و معمولي خبري نـيـسـت    هاي انتخاباتي كنيا از تلفن در بسياري از حوزه( هاي همراه برقرار شدني بود  آني كه با تلفن

 .كرد تقلب و عوض كردن نتايج را مشكل مي
ي آمـوزش       مؤسسه«:  ها و نظارت بر شمارش آرا  انتخابات داده شد  از سوي كميسيون انتخابات به دو گروه مجوز حضور بر سر صندوق

 210حوزه از مجـمـوع      178در  ».دی. ای. آی«دواطلبان . K-DOPي ناظران داخلي كنيا  و برنامه ».دی. ای. آی«يا   »دموكراسي
 2000كردند و به هريك از آنان مبلغ    هاي همراه متعلق به خودشان استفاده مي حوزه انتخاباتي مستقر گرديده بودند؛ داوطلبان از تلفن

شد به يكي از ادارات مـركـزي          ها به محض اينكه آرا شمرده مي آن).  دالر امريكايي 26حدود (  شلينگ كنيايي پول پرداخت شده بود 
داوطلبان همچنين بروز خشونت و تخلـف را    .  شد زدند و تعداد آرا فوراً و بدون فاصله روي اينترنت اعالم مي تلفن مي   ». دی.  ای.  آی«

حتي پيش از اعالم نتايج رسمي كميسيون انتخابات كنيا، آماده و در دسترس بـود؛    ». دی.  ای.  آی«نتايج .  كردند نيز تلفني گزارش مي
 .تري را مراعات كند بيشتر به اين خاطر كه كميسيون مجبور بود براي اعالم نتايج رأي گيري، تشريفات پيچيده

. هاي يـكـسـان نـداشـت          كرد، اما براي پرداخت پول به آنان مالك اي از داوطلبان استفاده مي ي ناظران داخلي كنيا نيز از شبكه برنامه
هاي زميني معمولي وجود نداشت از  كردند و در جاهايي كه تلفن مأموران كميسيون انتخابات كنيا نيز نتايج را از طريق تلفن گزارش مي

 .كردند هاي همراه شخصي خودشان استفاده مي اي كه دولت تهيه ديده بود و يا از تلفن هاي ماهواره تلفن
شد، به پيشگيري از خشونت احتمالي، درصورتي كه  طرفانه اين چند شبكه ايجاد  هاي سريع و بي شفافيت و روشني كه از طريق گزارش

دهي و خبررساني سريع، نامزدهاي اصلي و هواداران  گزارش.  كردند در كار انتخابات تقلبي صورت گرفته است، كمك كرد مردم شك مي
 .كرد كه مشروعيت نتايج به دست آمده را بپذيرند آنان را وادار مي

هاي همراه، براي حصول اطمينان از برگزاري منصفانه انتخابات و حفظ حقوق بنيادي بشر در بيان اراده و خـواسـت فـرد طـي          تلفن
تواند هميشه از پـسِ       با اين همه، برقراري ارتباط سريع نيز نمي.  گيرد انتخاباتي آزاد و واقعي، به صورتي فزاينده مورد استفاده قرار مي

كند، در همان هـنـگـام كـه        چنانكه يكي از ناظران در كنيا خاطر نشان مي.  ي دستگاه اداري برآيد و به كار آن سرعت ببخشد كُندكاري
كـردنـد،      متصديان براي گزارش برخي از مشكالت، مانند نبودن نام كسي در صورت اسامي رأي دهندگان، از تلفن همراه استفاده مـي 

 .ماندند برخي ديگر از رأي دهندگان به سبب تشريفات پيچيده حل و فصل يك مسئله از رأي دادن باز مي
در جريان انتخابـات سـال     .  ها كه به تازگي در سراسر جهان برگزار شده، استفاده شده است  هاي همراه در بسياري از انتخابات از تلفن
كنندگان در انتخابات، ارزيابي از كيفيـت   شمار شركت)  Transparencia( ترانسپارانسيا  طرف سازمان پرويي  در پرو، ناظران بي 2000

گـيـري      هاي گزيده شده تصادفي از ميان شـعـب رأي     ها را، براساس نمونه  ها، و جريان شمارش آرا و نتيجه انتخابات حوزه رأي دادن
بعـضـي از     .  كردند ها گزارش مي  سراسر كشور، تلفني به مركز اصلي تحليل داده

  هـاي    تـحـلـيـل داده      .  رسـيـدنـد      اند و آمازون مي ها از مناطق دورافتاده گزارش
(المللي بر آلبرتو فـوجـي مـوري           چنان فشارهاي ملي و بين»  ترانسپارانسيا«

Alberto Fujimori  (    وارد آورد كه به پذيرش شركت در انتخاباتي رقابتـي و
 .حذفي وادار شد

 

درگير كردن بازماندگان از خشونت و تجاوز به حقوق بشر در شناخت و نجات قربانيان :  هايي بكنند دانند چه پرسش بازماندگان مي 
 .بالقوه

 
اين گـونـه   .  تواند به خود گيرد دارند بازماندگان از خشونت، آگاهي منحصر به فردي از اَشكالي كه تجاوز و خشونت به حقوق بشر مي

نپـال بـراي       (Maiti)سازمان ماييتي.  تواند به كار آيد اطالعات براي جلوگيري از رنج و عذاب كساني كه سرنوشتي همانند دارند، مي
 .اند فراهم آورده است اي از زناني كه قاچاقي از مرز عبور كرده نجات زنان و دختران ديگر، سياهه

كند و اين كار را از  براي متوقف ساختن قاچاق زنان و دختران در طول مرزهاي نپال و هند فعاليت مي) MAITI Nepal(ماييتي نپال 
گران ماييتي كساني را كـه در وضـعـيـتـي               مصاحبه.  رسند پذير و ضعيف به نظر مي دهد كه آسيب طريق مصاحبه با افرادي انجام مي

هاي گذر قاچاقي از  اند كه بازمانده گران خود از زناني دهند، زيرا بسياري از مصاحبه پذير و خطرناك قرار دارند، راحت تشخيص مي آسيب
 . مرزاند

در مرزهاي هند و در ساير بازارها، بر شدت يافتن اين نوع قـاچـاق در نـپـال            (sex worker) تقاضاي فزاينده براي كارگران جنسي
هاي مبارزه با اين مشكل جلوگيري از عبورِ قاچاقي از مرز است؛ ولي پليس مرزي اغلب از شناخـت و تشـخـيـص          يكي از راه. افزايد مي

 .پوشد قربانيان بالقوه ناتوان است و يا به سادگي  از آن چشم مي
هـا و       ها همه خـودرو     آن.  شود نقطه عبور همكاري نزديك دارد و با مسافران مظنون رو در رو مي 11ماييتي نپال با نگهبانان مرزي در 
اند، نگهبانان مـرزي   اگر زنان يا دختراني را ببينند كه همسفر مردان.  سازند را متوقف مي  (rickshaw)مسافربرهاي دست كشِ دوچرخ

و    »رويـد؟  چرا داريد به هند مي«:  كنند مثل هايي مي از آنان پرسش. پردازند از مردان، و كاركنان ماييتي نپال، از زنان به پرس و جو مي
هاي وي  و به نوع لباسي كـه پـوشـيـده و          العمل و در همين حال به مجموع رفتار و عكس »شناسيد؟ چه مدتي است اين مرد را مي«

 .گويند در طول جريان مصاحبه، آنان درباره تجارت جنسي در هند نيز با اين زنان سخن مي. نگرند آرايشي كه كرده است، مي
هـايـي      شوند و زنان و دختران به خانه هاي مسافران متناقض و ناهماهنگ باشد، عابران مشكوك از طرف پليس بازداشت مي اگر داستان
شود و اگـر مـايـل       ها غذا و پوشاك داده مي  يابند كه ماييتي نپال به اين منظور در نزديكي مرز ساخته است، در اين جا به آن انتقال مي

در مواردي كه .  شود شان در اختيارشان گذاشته مي ها آيد و وسيله انتقال و بازگشت به روستا باشند آزمايشات پزشكي ازشان به عمل مي
اند، ماييتي نپال  بستگان كسي نخواهند وي را پس بگيرند و يا اين كه تشخيص داده شود كه خود آنان در كار قاچاق قرباني دست داشته

 .دهد هاي شغلي مي به وي مشاوره و آموزش
اندركـار قـاچـاق       شود دست اند و عليه كساني كه گفته مي ترتيب و با اين تاكتيك تا كنون نجات يافته ها نفر از قربانيان بالقوه به اين صد

 .اند كه عليه بزهكاران دست به اقدام زنند هاي اداري محلي زير فشار گذاشته شده اند شكايت شده است و دستگاه زنان و دختران بوده
هايي كه موضوع بر سر قاچاق جنسي، خشونت خانگي، كودك آزاري و يا روسپيگري اجباري است، كساني كه بيگانـه بـا      در موقعيت

قربانيان بالقوه نـيـز   .  ها نتوانند از عهده تشخيص خشونت و بدرفتاري برآيند ماجرا هستند، چه بسا كه به آساني بازماندگان از بدرفتاري
به كـارگـيـري    .  دهند، تا به كسي كه ندارد گذرد اطالع و تجربه شخصي دارد، بهتر جواب مي ها مي  احتماالً به كسي كه، از آن چه بر آن

هاي  كنند از خشونت و بدرفتاري هنگامي كه قربانيان قصد مي.  بازماندگان خشونت، در اجراي اين تاكتيك نقش اساسي و محوري دارد
پذيرد، براي آناني كـه   آتي جلوگيري كنند، اطالعات منحصر به فرد آنان، در اين باره كه تجاوزات به حقوق بشر به چه نحو صورت مي

همچنين، آنچه در اين تاكتيك حايـز اهـمـيـت اسـت، هـمـكـاري               .  اند، ارزش بسيار دارد مصمم به پيشگيري از اين گونه تجاوزات
آميز ماييتي نپال با نگهبانان مرزي است و توجهي كه به بازنگرداندن دختران به ميان خانواده و بستگاني  كـه خـود در جـرم           موفقيت

 .كنند اند مي قاچاق مشاركت داشته

توان با استفاده از تلفن همراه و يا انـواع     چگونه مي
ها، كار را بهتر كرد و به تقويت حقـوق    آوري ديگر فن

 بشر ياري رساند؟
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شان، هنگامي كه محدوديتي زماني براي حفظ آن حقـوق در     آگاه كردن قربانيان بالقوه از حقوق  : حفاظت از حقوق در زماني محدود
 .كار باشد

 
توانند براي دفاع از حقوق خود دست به  هايي در اختيار گذاشته شده كه افراد مي هايي كوتاه و راه گاهي  اوقات در خود قوانين فرصت

شـان صـادر        هايي كه حكم تخليه براي نشين در اونتاريو، كانادا، با اجاره)  CERA( سيرا »  مركز برابري حق سكونت«.  كارهايي بزنند
 .كند شان نياز دارند، مجهز مي ها را به اطالعاتي كه براي جلوگيري از تخليه سكونتگاه  گيرد و آن شده، تماس مي

كه مستأجران براي اعتراض به حكم تخليه دارند به پنچ روز محدود كرده است، و بسياري از مـردم، از ايـن            قوانين كانادا فرصتي را 
گيري از اجـراي حـكـم تـخـلـيـه در               العمل به هنگام و پيش اطالع هستند و يا اين كه منابع كافي براي نشان دادن عكس موضوع  بي

 .اختيارشان نيست
داد كه در صورتي كه آن ملك خالي باشـد، مـيـزان       ها اجازه مي  در اونتاريو قانون جديدي از تصويب گذشت كه به صاحبخانه 1998در 

ويژه در محالتي كـه مـيـزان       داد كه مستأجران را، به اين مصوبه قانوني به مالكان انگيزه مي.  بها را به قيمت روز بازار افزايش دهند اجاره
 .اند نفر در اونتاريو با مشكل حكم تخليه مسكن مواجه 60000هر ساله، تقريباً . ها پايين بود، بيرون كنند  اجاره

نشيناني كه با مشكل تخليه روبرو هسـتـنـد، در       حالي به دادگاه مالك و مستأجر فرستاد و درخواست كرد فهرست اجاره عرض»  سيرا« 
. نشينان را نقص نكرده و محفوظ  بـدارد      و فهرست را با اين شرط دريافت كرد كه حق زندگي خصوصي اجاره.  اختيارشان گذاشته شود

سـپـس   .  شان تقاضاي حكم تخليه كرده بودند، مجموعه اطالعـاتـي پسـت كـرد         هاي براي هريك از مستأجراني كه صاحبخانه»  سيرا«
در طـي ايـن       .  شان بيش از انقضاي دوره پنج روزه، پي گرفتنـد  داوطلبان كار را با يك تماس تلفني و مطلع كردن مستأجران از حقوق

ساختند، و دربـاره     ها را كرده است، مطلع مي  شان درخواست بيرون كردن آن ها داوطلبان مستأجران را از اين كه صاحبخانه وشنود گفت
ها همچنين درباره وضعيت و  آن. دادند كردند و آنان را به مؤسسات مربوطه، ارجاع مي توانستند برگزينند، بحث مي هاي ممكني كه مي راه

هاي ناايمني سكونـت   كردند، كه اطالعات مهمي را درباره علل و ريشه شرايطي كه كار را به تخليه كشانده است از مستأجران پرسش مي
 .توانستند با استفاده از آن جلوي بروز مشكل را هم از ابتدا بگيرند ها مي  و ديگر سازمان» سيرا«كرد كه  تأمين مي

ها تلفني تماس گرفته   پس از آغاز اين برنامه، نرخ تخليه در مورد كساني كه با آن.  رسد نفر مي 25000هرسال به كار نزديك به »  سيرا« 
نتوانسته است به طرح پيشگيـري  »  سيرا«اين سو،    به 2003مارس   از   اينهمه   با.  شده بود به ميزان بيش از بيست درصد كاهش يافت

هاي مربوط به موارد تـخـلـيـه را          از تخليه ادامه دهد، به سبب حكم صادره از سوي كميسيون امور شخصي و خصوصي كه انتشار داده
 .به تازگي درخواست استيفاف و تجديد نظر در اين حكم را به جريان انداخته است» سيرا«. ممنوع ساخته است

هـا،   نشين دهد، همه اجاره شان را مي ضمن اينكه قوانين سكونت اونتاريو به مردم حق اعتراض به تخليه و بيرون راندن از محل سكونت
كند  به آنان كمك مي»  سيرا«تاكتيك .  اطالعاتي را كه براي دفاع از حقوق خود، در مهلت كوتاه مجاز به آن نياز دارند، دراختيار ندارند

به فـهـرسـتـي       »  سيرا«.  اين اطالعات را به موقع دريافت كنند و به كار بندند
كامل از كساني احتياج داشت كه در معرض دريافت حكم تخليه بودند و در     

بـه عـالوه،     .  مواردي ديگر، بسا كه با چالش كمبود چنين اطالعاتي مواجه بود
خواهـد   تمام مستأجران از طريق تلفن دست يافتني نبودند و نيز همه كس نمي

 .اش را برخود هموار كند تواند زحمت درگيري احقاق حق و يا نمي
 

هـاي     دادن مهـارت   بكارگيري فنون غيررسمي آموزشي براي ياد  : اند هايي كه به خطر افتاده هاي شغلي به جمعيت آموزش مهارت
  .هايي كه در خطر هستند، تا در اقتصادي در حال تغيير موفق باشند به جمعيت الزم

 
، مانند بسياري ديگر از جوامع در حال گذار، انتقال از اقتصاد متمركز دولتي به اقتصاد بازار آزاد موجب اين 1990در مغولستان در دهه 

در اين جابجايي از بقيه عقب بمانند و در معرض خطر فقر، گرسنگي و خشونت و بدرفتـاري  )  و در نتيجه كودكان(تهديد شد كه زنان 
در صدد برآمد به زنان مناطق دورافتاده روستايي مغولستان، اطالعاتـي  )  Gobi Women’s Project( »  طرح زنان گبي«.  قرار گيرند

 .را منتقل كند كه براي موفقيت در نظام اقتصادي جديدي كه در حال پديد آمدن بود، به آن نياز داشتند
جست تا به زنـان آسـيـب پـذيـر و             دولت مغولستان، از وسايل غير رسمي آموزشي، مانند راديو، مطبوعات و آموزگاران سيار بهره مي

 . ها بياموزاند كه براي بقاي در اقتصاد بازار، به آن محتاج بودند  هاي جديدي به آن اي گُبي دسترسي يابد و مهارت حاشيه
مردمانـي كـه هـمـه         .  ، اقتصاد متمركز دولتي مغولستان نيز به پايان خود رسيد1991پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 

هاي خـود را حـفـظ و           گرفتند و رمه بايستي خود مسئوليت بر عهده مي شان را در مزارع اشتراكي سپري كرده بودند اينك مي زندگي
هايي را و يا منابع الزم را براي انـجـام      ها، چنين مهارت خيلي.  يافتند شان بازار مي كردند و براي كاالهاي توليدي و خدمات نگهداري مي

اندازه سخت و طاقت شكن و امكانات ناچـيـز ارتـبـاطـي و           اي با آب و هواي بي زنان چادرنشين صحراي گبي، منطقه.  اين كار نداشتند
شان را خطر  بدون هيچ مهارتي در كسب و كار و در داد و ستد، زنان و كودكان.  اي آسيب پذير بودند ترابري ناكافي، به نحو ويژه سيستم 

 .كرد فقر، بدي تغذيه  و به طور بالقوه خشونت و بدرفتاري تهديد مي
وگوي جمعي براي  ي زنان گبي را راه اندازي كرد و از همه زنان ساكن صحراي گبي دعوت به عمل آورد در يك مجلس گفت دولت پروژه

گروه چنين تشخيص داد كه مادرانِ تنها، كه  دست كم سرپرستي .  هايي براي رفع اين مشكل شركت جويند ريزي و جستجوي راه برنامه
هاي راديويي در پيوند با ساير فنون غيررسمي آموزشي، كارآمدتـريـن    اند و برنامه بيش از سه كودك را بر عهده دارند، گروه حايز اولويت

هاي آموزشي است كه اجباري نيسـتـنـد و       هاي غيررسمي، آن گونه برنامه مقصود از آموزش. ( وسيله برقرار كردن ارتباط با ايشان است
 .)آيند خارج از يك مدرسه به اجرا در مي

هـاي     مثلِ توليد پشم، كُرك شتر، بافتن نمد، خورجين و توليد لـبـاس  (  هاي كسب و كار  هاي راديويي، اطالعاتي را درباره مهارت برنامه
هـاي     مثل برنامه( و مسايل بهداشت و تندرستي )  ريزي  ها و برنامه  مثل چانه زني و مذاكره بر سر قيمت(  هاي داد وستد  ، مهارت) سنتي

 .  گذاشت ديد و در اختيار مي تدارك مي) هاي اوليه كنترل خانواده، نظافت وبهداشت، تغذيه و كمك
درست در وقتي كه احتمال گوش دادن به آن از طرف زنان بيشتر بود، پخش    هاي راديويي دوبار در هفته و معموالً در اوايل شب برنامه
توانستند نوار آن را    ي راديويي را بشنوند مهيا بود و مي ها در مراكز آموزشي براي كساني كه نتوانسته بودند برنامه  نوار اين برنامه.  شد مي

هاي راديويي، مورد استفاده قرار گيرد، و آموزگاران سيار، پيشرفت  مواد كمك آموزشي نيز توليد شده بود كه همراه با برنامه.  گوش كنند
 .گذاشتند كردند و مواد آموزشي كمكي و تكميلي در اختيارشان مي زنان را بازبيني و امتحان مي

شان را بـه     شان بسج كند تا خود مهار سرنوشت آينده ي اقتصادي زنان را در راستاي تنظيم آينده موفق شد،ي آموزشي غيررسمي  شيوه
هاي همكاري بين گروهي به راه انداختند و شـوهـران و          دهي بازارهاي محلي دست زدند، برنامه ها به ايجاد و سازمان  آن.  دست گيرند

 .ترغيب كردند در طرح شركت جويند و به آن گسترش بخشيدند شان را نيز  كودكان
هاي آموزشي غيـررسـمـي در زمـيـنـه            مهارت، براي تضمين حقوق اقتصادي به كار بسته شد، ولي طرح  -در اين مورد تاكتيك ايجاد

اي كه از اهـمـيـت اسـاسـي           نكته.  هاي دورافتاده، به كار گرفته شود تواند براي دسترسي يافتن به گروه موضوعات مشابه ديگر نيز مي
در »  ي زنـان گُـبـي      پروژه«برخوردار است اين است كه، كاركنان 

خواستنـد   طراحي اين برنامه، به شيوه زندگي و فرهنگ زناني كه مي
هـاي     ها دسترسي يابند و كمك كنند و نيز به گزينش رسـانـه    به آن

 .شان، توجه داشتند ارتباطي
 

ي پاسخگويي سريع و فـوري     آيا براي مبارزه شما، يك شبكه 
اي را      الزم است؟ در صورت آري بودن پاسخ، چه نوع شبكـه 

 دانيد؟ سودمند مي

تـوانـد بـه       هاي غير رسمي آموزشي، چه گونه مي استفاده از برنامه
 تقويت حقوق بشر در جامعه شما ياري رساند؟
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تواناسازي مردم براي به كارگيري نظام قانوني به منظور دستيابي بـه    : هاي الزم براي مطالبه حقوق رساني و ياد دادن مهارت اطالع
 .شان حقوق

 
بـايسـت    اي را كه بايد، ندارند و آن گونه كه واقعاً مي هاي قانون اساسي در مورد برخي از حقوق، غالباً در قوانين عادي پشتوانه ضمانت

دهند كه براي مطالبه ي حـق   هايي را ياد مي ، به مردم آگاهي و مهارت» مادران سربازانِ سنت پطرزبورگ«سازمان .  آيند به اجرا در نمي
هايي را كه در آن جا  با ايشان  مندرج در قانون اساسي، مبني بر اين كه سربازان حق خودداري از خدمت در ارتش و بازنرفتن به واحد

 .اند، دارند با خشونت رفتار شده و صدمه خورده
ي    ، به مشموالن خدمت نظام، به سربازان جديد ارتش و اعضاي خانواده سربـازان روسـي، دربـاره       » مادران سربازان سنت پطرزبورگ« 

 .به نحوي كه بتوانند به صورت مؤثري آن حقوق را اعمال كنند. دهند ها آموزش مي  حقوق قانوني آن
بعضي را به داليلي هـمـچـون     1993در حالي كه يك مصوبه قانوني در .  ي مردان جوان اجباراً بايد به خدمت نظام بروند در روسيه همه

براي مثال پيري و بازنشستگي والدين و يا بيماري آنان، و يا به دليل اين كه هـنـوز در     (ضعف مزاج و بيماري و يا مشكالت جدي ديگر 
مـادران سـربـازان،      .  گـذارد    نويسي، مرتباً اين قانون را زير پا مي كند، كميسيون نام از خدمت معاف مي)  دهند مدرسه ادامه تحصيل مي
بايستي به سبب آن از خدمت نظام  اند كه مي برده اند، كه مردان جواني كه از مشكالت جسمي و يا رواني رنج مي مواردي را مستند كرده

اند با همكاري مستقيم پليس، حتي به  ها، چنان كه همه از آن مطلع كميسيون.  اند به خدمت اعزام شوند معاف شوند، به زور مجبور شده
ايـن  .  انـد    اند و حتي از جستجوهاي خانه به خانه نيز روي گردان نبـوده  ها دست زده  ها، مدارس، و خوابگاه سربازگيري جمعي در خيابان

قاعده و تحقيرآميز  از جمله شرايط زيستي بد و بي.  گيرند شوند، در معرض شرايط هولناكي قرار مي مردان جوان همين كه وارد ارتش مي
 .هاي شبانه و شكنجه و كتك

معروف است، شاگردان  »مان حفاظت كنيم بياييد از پسران«شود و به نام  در آموزشگاه حقوق بشر كه به دست مادران سربازان اداره مي
ها به همچنين اعتماد به اين را كه قانون   آن.  كند چه گونه استفاده بكنند آموزند از قوانيي كه از حقوق آنان حمايت مي اين آموزشگاه مي
تـرس و       آورند و براي مقابله و غـلـبـه بـر           كنند و از يكديگر حمايت به عمل مي ها حمايت كند، تقويت و تشويق مي  قادر است از آن

 .رسانند شان متقابالً به هم ياري مي وحشت
اي يـاد       هاي ويژه ها دستورالعمل  از جمله به آن.  انجامد شود و سه ساعت به طول مي اي يك بار برگزار مي جلسات تعليم و تمرين، هفته

شود كه به مقامات مسئول چه گونه اظهاريه بنويسند، و نيز ايفاي نقش و مباحثه در باب قانون و حقوق بشـر را بـه ايشـان             داده مي
 .رسد يك كتاب راهنما نيز سالي يكبار به چاپ مي. آموزانند مي

مادران سربازان، با يك .  توانند از پزشكان خصوصي، گواهي پزشكي و مستنداتي بگيرند كه به پزشكان نظامي ارايه كنند بيشتر مردم مي
المللي، كار مشاركت جويان را با استفاده از پرسشنـامـه، و تشـكـيـل و             گروه كاري ده نفره ولي با تعداد زيادي داوطلبان روسي و بين

شان با موفقيت همراه  جوياني كه تقاضاي معافيت از خدمت از مشاركت.  كنند هايي براي هر فرد و هر محله پي گيري مي نگهداري پرونده
سال در جلسات تـعـلـيـم و          12نفر طي مدت  120000نزديك به . هاي بعدي به صحبت بنشينند شود كه با گروه بوده، درخواست مي
نفر  5000به تقريب .  اند از حق خود مبني بر نرفتن به خدمت نظام با موفقيت دفاع كنند نفر توانسته 90000اند و  تمرين شركت جسته

 .هاي خود، سرباز بزنند و به آن واحد برنگردند كه در ارتش شكنجه شده بودند، توفيق يافتند كه از بازگشت به واحد
 

هراسند و يا آن را    در قانون اساسي روسيه، حمايت از مردان جواني كه از خشونت و بد رفتاري مي تئوريك به رغم اين كه به صورت
سيستمي كه به طور معمول ازطرف افـراد  ( ترس از توسل به نظام قانوني  اند، پيش بيني شده است، وليكن كمبود اطالع و  به تن آزموده

مادران سربازان، اطالعات مربوط به ايـن  .  شود كه از اين امتياز و حقوق مترتب بر آن استفاده كنند مانع مي)  گيرد مورد استفاده قرار نمي
هاي الزم، مانند نوشتن درخواست نامه، و راهنمايي در مراحل مختلف پي گيري حقوقي در سيستم قانـونـي را      گونه حقوق و كارداني

 .دهند كنندگان قرار مي بينند و در اختيار درخواست تدارك مي

 .ردگيري كار مأموران دولت روي اينترنت، براي مبارزه با فساد و رشوه خواري :مبارزه با فساد و رشوه خواري از راه شفافيت
 

شان را با درستي و صداقت بيشتري انجام دهند، از جمله از اين  كند كه وظايف در كره حنوبي، دولت سئول مأموران خود را تشويق مي
 .ها را نيز در جريان پيشرفت كار بگذارند  راه كه اطالعات حساس و مهم را با هركسي كه به اينترنت متصل است تبادل كنند و آن

فرآيند بهكرد كـار  .  هايي را روي اينترنت به وجود آورده تا بر شفافيت كار دولت بيافزايد دولت در سئول پايتخت كره جنوبي، پايگاه داده
دهد تـا بـر        معروف است، به ساكنان شهر امكان مي)  OPEN( »  اُپن«هاي خدمات شهري، كه به اختصار به نام  رسيدگي به تقاضانامه
ها مستعد و در مـظـان        ي دولت در زمينه خدمات شهري، كه مشخصا بيش از ساير كار وظيفه 70هاي مرتبط با  جزييات كار تقاضانامه

 .ريزي شهري، نظارت كنند هاي مسكن و ساختمان سازي، ضوابط  زيست محيطي و برنامه سوءاستفاده و فساد قرار دارند، نظير پروژه
هاشان اطالع پيدا  ، متقاضيان كسب مجوز از دولت قادر نبودند، از چگونگي سير جريان رسيدگي به درخواست» اُپن«پيش از راه اندازي 

داد، كه براي پـيـشـبـرد كـار         اين فرآيند پيشتر ناروشن و غامض بود تا شفاف و آشكار و به كاركنان فاسد و رشوه خوار اجازه مي.  كنند
 .ها از متقاضيان درخواست رشوه كنند  نامه درخواست

ها و اطالعات مـربـوط بـه وارد          هاي استانداردي حاوي داده كنند، فرم روز و يا دريافت مي اي را به اكنون، وقتي كه كارمنداني تقاضانامه
ها بر روي اينترنت مورد استـفـاده قـرار        ها، توسط هر قسمت اداري براي به هنگام كردن پايگاه داده فرم.  كنند كردن تقاضانامه را پر مي

رود فرآينـد رسـيـدگـي بـه           شان نزد كيست، چه موقعي انتظار مي ها، متقاضيان قادرند بفهمند تقاضانامه از طريق پايگاه داده.  گيرد مي
 .اند اي رد شده است، داليل عدم پذيرش آن كدام شان تكميل شود، داليل تأخير كار چيست و يا اگر تقاضانامه تقاضانامه

در نظر گرفتن تنبـيـهـات و      :  همراه بوده است با اقدامات ديگري در راستاي مبارزه با فساد و رشوه خواري؛ از جمله»  اُپن«بنياد نهادن 
دهـي     ي مخصوص گـزارش    اند، تهيه يك برگه اي را قبول كرده اند و يا رشوه هاي سخت براي كاركناني كه درخواست رشوه كرده جريمه

گـيـري    خواري به شهردار، برقراري يك خط تلفني كه شهروندان بتوانند از طريق آن دفاتر شهردار را از موارد فساد و رشوه فساد و رشوه
هاي مختلف اداري براي پيشگيري از رفيق بازي و قـوم و       مطلع گردانند، نوبتي كار كردن مأموران و فرستادن آنان به تناوب به قسمت

 .خويش بازي
ي دولت در شهر سئول صـورت گـرفـتـه        يك پژوهش اينترنتي كه به وسيله.  بازديد كننده دارد 2500روزانه در حدود »  اُپن«تارنماي 

بـه طـرز     »  اُپن«ي  اند، باور دارند كه برنامه درصد از شهرونداني كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته 78/7حاكي از اين است كه 
ي  كميته 35ي  به تازگي، دولت همچنين آغاز به ارايه اطالعات علني و باز درباره.  خواري دولتي را كاهش داده است مؤثري فساد و رشوه

نـظـارت   »  اُپن«ها نيز از طريق سيستم   توانند بر كار مديريت كميته اين بدان معناست كه شهروندان اينك مي. دولتي شهري كرده است
 .داشته باشند

هاي فردي براي خدمات دولـتـي اسـت، از         عالوه بر اين كه در خدمت پيشگيري از فساد و رشوه خواري در مورد تقاضانامه»  اُپن«
يكي از عـوامـل       .  كوشد به سو رفتار و تجاوزي كه در جريان است خاتمه دهد تر، و مي اي است در سطح وسيع اي ديگر مداخله جنبه

بدون چنين حمايتي از سوي افـرادي    .  ي دفتر شهردار از آن بوده است دخيل در موفقيت اين سيستم، مشاركت فعال و حمايت پيوسته
موفقيت اين تاكتيـك  .  را مشكل بتوان به اجرا گذاشت»  اُپن«مند باشند، سيستمي همانند  در مقامات باال، كه از مشروعيت عمومي بهره

 .خواري همچنين با استفاده وسيع از اينترنت در كشور تسهيل گرديده و نيروي بيشتري يافته است ضد فساد و رشوه
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و   بينـي  پيشهايي قابل  كنند و در مكان نقض حقوق بشر، غالباً از الگوهايي تكراري تبعيت مي

ها و برهم زدن و   تشخيص و شناخت اين الگو.  دهند پذير رخ مي بيني در اوضاع و احوالي پيش

اي است كه در  اگر شكنجه مسئله. ها براي پاسداري و حمايت از حقوق بشر، اهميت كليدي دارد  مختل كردن آن

اگر دولتي قـادر  .  ها، از وقوع شكنجه پيشگيري كند دهد، چه بسا جلوگيري از زنداني شدن آدم ها روي مي  زندان

به تعرض و از بين بردن آزادي فكري است و به چنين كاري از راه ضبط و مصادره اطالعات و اسناد شـخـصـي      

يازد، در مرحله نخست حصول اطمينان از اين كه چنين اسناد و اطالعاتي هرچه كمتر ثبت و نگهداري  دست مي

شوند، از طريق از  هايي كه در اين بخش ذكر مي تاكتيك.  بشود، چه بسا كه مانع از دست رفتن اين آزادي بگردد

ميان برداشتن فرصت بروز خشونت و بدرفتاري، همگي براي پيشگيري از تجاوز به حقوق بشر و ناممكن ساختن 

 .اند ها مورد استفاده قرار گرفته احتمال وقوع تجاوز، بار

هـاي     از بين بردن فرصـت 
 خشونت و بدرفتاري 

 .بكارگيري قانون سلب مالكيت، براي تضمين حفظ حقوق اقتصادي :كنند هاي خود حفاظت مي ها و شغل  كارگران، از كارخانه
 

ها در خطر فروافتادن به فقر و تنگدستـي قـرار       ها و جماعت  روند، افراد و خانواده هاي كسب و كار و مشاغل از بين مي آنگاه كه بنگاه
 .هاي توليدي و كسب و كار يا تعطيل و يا ورشكسته شدند در سقوط و ركود اقتصادي اخير در آرژانتين، بسياري از بنگاه. گيرند مي

شان از متوقف ساختن كار، در مؤسساتي كه در اسـتـخـدام آن بـودنـد و               ها  كارگران در آرژانتين براي جلوگيري از دست دادن شغل
ي بـاز پـس گـرفـتـه                                               كـارخـانـه      200مشـاغـل نـزديـك بـه            .  ورشكسته شده بودند، سرباز زدند و به كار كـردن ادامـه دادنـد       

 )fabricas recuperadas  (شده سلب مالكيت اسـتـفـاده كـردنـد و بـه              به دست كارگراني حفظ گرديد كه از قانون كمتر شناخته
هـا        گيري كـارخـانـه    گيري كردند و خواستار بازپس ها از سوي اعتباردهندگان پيش  ترتيب از پياده كردن و انتقال تجهيزات كارخانه اين

هـاي چـهـارسـتـاره و             هاي فلزسازي و هـتـل     سازي، تا كارخانه هاي كوچك بستني هاي كسب و كار ياد شده، از كارخانه بنگاه.  شدند
 .گرفتند سازي بزرگ را در بر مي كشتي

دچار يك ركود اقتصادي گسترده شـد كـه      1990شد، در سالهاي پاياني  ستوده مي »معجزه اقتصادي«آرژانتين كه روزگاري به عنوان 
. ها به طور خودجوش در پاسخ به سقوط وضع اقتصادي شكل گـرفـت      جنبش اشغال كارخانه.  ها را به فقر و تنگدستي انداخت  آرژانتيني

 .كرد تر و تكراري تبعيت مي اين رويكرد، از الگوهايي عمومي
كردند و    گرفتند و آن را اداره مي كارگران بنگاه را در اختيار مي.  گرديد ها مي شد يا به حال خود ر نخست، بنگاه به ورشكستگي دچار مي
كردند كه بـه     آالت كارخانه را بيرون ببرند جلوگيري كرده و از دادگاه درخواست صدور حكمي مي از اين امر كه اعتباردهندگان، ماشين

اين حكم دادگاه با استناد به قانـونـي   . ها واگذار شود  ي كار بنگاه، به آن شان، حق ادامه خاطرِ جبرانِ خسارت دستمزدهايِ پرداخت نشده
كـارگـران   .  هاي عمومي به تصرف امالك دست بـزنـد     داد به منظور اجراي پروژه هاي محلي اجازه مي شود كه در اصل به دولت داده مي

ي زماني معين به مالكان پرداخت كنند و مجاز بودند تنهـا وقـتـي بـه          ها را در يك دوره  پذيرفتند ارزش منصفانه دارايي بايستي مي مي
 .خودشان پولي بپردازند كه به مرحله سوددهي برسند

گرفته شده در شُرف مالكيت دارايـي   شغل حفظ شد و كارگران چندين كارخانه باز پس 10000ي كاربرد اين تاكتيك، بيش از  در نتيجه
 .هايي هستند كه اشغال كرده بودند كسب و كار

ها از روي استيصال و ناچاري پديد آمد، با وجود اين، اين ظرفيت بالقوه را نيز   به كارگيري قانون سلب مالكيت براي توجيه اين اشغال
اين كار گامي بود در جهت پيشگـيـري از فـقـر كـه            .  ها فراتر نگريسته شود دارد كه به آن از حفظ ساده باز نگه داشتن كسب و كار

اين كار به نـوعـي     .  پذير گسترش يابد و نيز گامي بود در راستاي باالتر بردن سطح زندگي كارگران توانست در بين جماعات آسيب مي
 .آمده است» ي جهاني حقوق بشر اعالميه«سان كه در  تأكيدي است بر حق كار كردن و حمايت از گذران معيشت فرد، بدان
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ايجاد ساز و كارهايِ جايگزينِ حل و فصل اختالفات به منظور پيشگيري از دخالت پليس بالـقـوه بـدرفـتـار و          :  گري جماعت ميانجي
 .گر خشونت

 
توان با حل و فصل كردن اختالفات، از راه كدخدامنشي و ميانجيگري خارج از نظام دادگاهي،  اين تاكتيك حاصل اين فكر است كه مي

 .نگه داشت –ترتيب بدور از خطر شكنجه شدن و بدين–هاي پليس مردم را بيرون از پايگاه
گـري   اندازي يك جريان ميانجي به راه CVICT» مركز قربانيان شكنجه در نپال«اي ديگر، در كنار نظام قضايي جزايي،  به عنوان گزينه
هايي پليس جلـب   كند كه در غير آن صورت به پايگاه هاي غير الزم بعضي از افراد جلوگيري مي اين جريان از دستگيري.  دست زده است

 .شدند درصد از موارد براي گرفتن اعتراف شكنجه مي 60شدند و به عنوان زنداني در  مي
 CVICT كرد، سپس بر اساس شيـوه   پژوهشي به انجام رساند كه انواع اختالفاتي را كه ممكن است به وجود آيد بررسي و مشخص مي

، از جمله بـراي    جماعاتحل و رفع كدخدامنشانه اختالفات مبتني بر حقوق طرفين دعوا، يك دوره آموزشي براي رهبران و سركردگان 
ميانجيگري جماعت، در مواردي به جز موارد جنايي حاّد امكاني است كه، .  تدارك ديد)  ها از كاست نجس-  Dalits( ها »داليت«زنان و 

جـلـسـات       CVICTتربيت مربيان،  براي.  شود صرف نظر از سن، جنسيست، طبقه يا كاست اجتماعي افراد، در اختيار همه گذاشته مي
هـايـي      سپس به اين مربيان در زمينه.  كند كساني را انتخاب و منصوب كنند كند و تقاضا مي اي وسيع ميان هر جماعتي برگزار مي توده

بسياري از اينان كه پيش از اين در كار حـل و      .  شود هاي حل و فصل اختالفات، آموزش داده مي مثل حقوق بشر، قوانين محلي و شيوه
تربيت و آمـوزش      اين مربيان سپس به.  هاي گذشته خود در اين زمينه را به كار بندند توانند تجربه اند، مي فصل اختالفات شركت داشته
 .پردازند ديگران در سطح محلي مي

درصد از زنـان   30اي دست كم  هر كميته.  كند دهند كه در كار حل و رفع اختالفات محلي ميانجيگري مي اي را تشكيل مي اينان كميته
مراحل و مقررات فرآيند ميانجيگري بسيار روشن است، كار با طـرح  .  گيرد هاي قومي جماعت را در بر مي و حداقل يك نماينده از اقليت
 .شود و طرفين اختالفات، خود بايد به عنوان نماينده در طول جريان حضور داشته باشند درخواست ميانجيگري آغاز مي

شـان هـمـچـنـيـن            گيرند كه هر كدامِ در طي جلسه ميانجيگري، پنج تا نه نفر از ميانجيگرانِ آموزش ديده بين دو طرف دعوا قرار مي
دهد و طرفين  ي ميانجيگري، ساختار فرآيند ميانجيگري را توضيح مي كميته.  توانند ديگراني را براي پشتيباني از خود به همراه آورند مي

هـاي     وگوي در بـاب راه      گران طرفين را در بحث و گفت سپس ميانجي.  كنند شان هر يك وضع و مدعاشان را بيان مي دعوا و طرفداران
با اين .  آيد وگوي طرفين اختالف و جماعت حاضر به دست مي عموماً، چاره كار از طريق گفت.  سازند احتمالي رسيدن به توافق درگير مي

گـر   ميانجي.  ند كه درباره لزوم انجام تحقيقات بيشتر و يا ضرورت اقدام قانوني نيز تصميم بگيرند مند گران از اين قدرت بهره حال ميانجي
تواند در تشكيل پرونده و به ثبت رساندن موضوعي از سوي يكي از طرفين نيز حكم صادر كند كه به نوبه خود منجر شده است بـه     مي

 .اين كه ثروتمندان نيز بخواهند در اين فرايند شركت جويند
تـرقـي         نظام كدخدا منشي و ميانجيگري كه تا كنون در سه ناحيه به اجرا گذاشته شده است دسترسي به عدالت و پويندگي قدرت را

گيري كاهش يابد در سال نخست دو سوم اختالفات از طريـق   ها به صورت چشم  بخشيده، و همچنين موجب شده است شمار دستگيري
 CVICTپروژه ميانجيگري جـمـاعـت        .  ها ارجاع گرديده است  ها به پليس و دادگاه  گري حل و فصل شده و تنها يك سوم آن ميانجي

توانسته است، تعداد زيادي از اختالفات محلي را حل و فصل كند، آگاهي نسبت به حقوق بشر را افزايش دهد و از اختالفات خانوادگي و 
ترتيب يك سوم از جمعيت كشور بـه   دست در كار گسترش اين پروژه در دوازده ناحيه است كه به اين CVICT.  بين همسايگان بكاهد

 .آن دسترسي پيدا خواهند كرد
هاي مؤثـر   گري يكي از راه هاي پليس است، ميانجي از آن جا كه در نپال به كارگيري شكنجه يكي از ابزارهاي رايج بازجويي در پايگاه 

به گسترش :  گير ديگري نيز دارد هاي چشم اين تاكتيك سودمندي.  هاست پيشگيري از شكنجه، از طريق بيرون نگه داشتن مردم از پايگاه
شان ندارند و يا از عهده طرح دعواشان عـلـيـه     دسترسي به عدالت، براي مردمي كه در غير اين صورت راه ديگري براي حل اختالفات

رساند و مردم محلي را در به عهده گرفتن و يا توسعه نقش رهبري كننده آنان در بين جماعـت خـود      آيند، ياري مي ثروتمندان بر نمي
 .دهد آموزش مي

 
كنند كـه حـل و فصـل           مردم هميشه از اين شكوه مي.  كنند بسياري از همكاران من در سطح روستا كار مي.  آيم من از يك روستا مي
گيرند و  شان را از اين راه حل و رفع كنند، هم از اين راه جلوي شكنجه را مي اگر مردم بتوانند اختالفات.  گير است اختالفات خيلي وقت

 .آورند هم براي پرداختن به كارهاي توسعه وقت بيشتري به دست مي
 بهوجندرا شارما، مركز قربانيان شكنجه  نپال -  

پاسداشت و حمايت از آزادي انديشه و حق به زندگي خصوصي با منهدم كردن اسناد و مـداركـي كـه          : از بين بردن مدارك و اسناد
 .دولت در پي آنهاست

 
در اياالت متحده، يك سازمان ملي تخصصي، با تاكيد بر اينكه تا جايي كه ممكن است اسناد و مدارك كمتري نگـهـداري شـود، بـر         

 .هاي خود افزوده است تا جلوي تجاوز به حق زندگي خصوصي و آزادي انديشه گرفته شود تالش
هاي آزادي فكر را با از بين بردن هر چه زودتر اسناد و مدارك غـيـر      كتابداران در سراسر اياالت متحده، طبق سنت جلوي محدوديت  

هاي جهان، با بيـش از     بزرگترين انجمن كتابخانه–)  ALA. ( اي.  ال.  يا اي»  هاي آمريكا انجمن كتابخانه«.  اند ها گرفته  ضروري كتابخانه
كاهد، به كار  ها مي  نفوذ خود و اعضايش را براي مخالفت با تغييرات قانون فدرال كه از محافظت اسناد و مدارك كتابخانه –عضو 10000

 .گرفته است
ضـوابـط   .  كند ها را محرمانه تلقي مي  ها دارند كه اسناد مربوط به مشتريان هميشگي كتابخانه  چهل و هشت ايالت قوانيني در مورد كتاب

امـا قـانـون      .  و سياست محرمانه نگهداشتن اطالعات آن نيز حامي خصوص بودن اطالعات مربوط به مشتريان است.  اي.  ال.  اخالقي اي
دهد كه به عنوان راهي براي مبـارزه بـا      اياالت متحده آمريكا مشخصاً به مأموران انتظامي فدرال اجازه مي 2001سال »  پاتريوت اكت«

هـايـي      هاي كامپيوتري عمومي بپردازند تا ببينند مشتريان بيشتر چه نوع كتـاب  ها و پايانه  تروريسم به بازرسي اسناد و مدارك كتابخانه 
 .زنند خوانند و به چه تارنماهايي بيشتر سر مي مي

اند، تا اطـمـيـنـان      هاي حفاظت از اسناد خود زده ها دست به بازنگري در سياست  به عنوان پاسخ اصلي در برابر قانون پيشگفته، كتابخانه
هـايـي فـراهـم        دستورالعمل.  اي.  ال. اي. تر پاكسازي شده و دور انداخته شود حاصل كنند كه اسناد و مدارك غير ضروري هر چه سريع

هايي است براي كاستن از اسناد و مدارك غيرالزم مربوط به مشتريان و استفاده كنندگان و از بيـن بـردن      آورده است كه حاوي توصيه
كتابداران سراسر كشور هنگامي كه بخواهند اسناد و مدارك مشـتـريـان و      .  گيرند همه اسناد و مداركي كه ديگر مورد استفاده قرار نمي

مند هستند و اين كار كامالَ در محدوده موازين و  استفاده كنندگان را از بين ببرند، از حمايت و پشتيباني يك سازمان ملي قدرتمند بهره
 .پذيرد ضوابط قانوني صورت مي

كند و هنگامي كه در سراسر كشور به كـار   ، سازمان ملي قدرتمندي است كه از يك شيوه ساده منصفانه مقاومت استفاده مي. اي.  ال.  اي
در شرايطـي  ]  اما. [ خطر و امني است زنند كار نسبتاَ بي پذيرد، براي يكايك كتابداراني كه به اين كار دست مي شود و انجام مي گرفته مي

هـاي     العمل اند، ممكن است به عكس هايي، به رغم اين كه قانوني بيشتر است چنين مقاومت]  اي در جامعه[ كه خطر اختناق و سركوب 
 .تالفي جويانه منجر شود
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حفاظت از فرهنگ و حقوق اقتصادي مردم بومي از طريق ضبط دانـش زيسـت         : هاي بومي بر روي اينترنت انتشار دانش و آگاهي
 .محيطي آنان

 
هاي سنتي آنان را به صـورت     هاي بزرگ خصوصي دانش و آگاهي راه و رسوم زندگي گروه كثيري از مردمان بومي، زماني كه شركت

كوشد كه جلوي اين كار را    هاي علمي ِ ملي مي يكي از سازمان.  بيند اي جدي صدمه مي رسانند، به گونه رسمي و انحصاري به ثبت مي
 .بگيرد

هايي را در زمينه دانش زيست  بر روي اينترنت پايگاه داده) AAAS(» انجمن آمريكايي گسترش علوم«ِ »ي دانش و حقوق بشر برنامه«
هاي خصـوصـي      هاي بومي را از سوي شركت محيطي سنتي راه اندازي كرده است كه جلوي به ثبت رساندن انحصاري اين قبيل آگاهي

:                  در ايـن تـارنـمـا             (.T.E.K. *P.A.D)» بـومـي     هـاي قـديـم و دانـش سـنـتـي زيسـت                     هاي مهارت پايگاه داده«.  گيرد مي
ip.aaas.org/tekpad  است دسترسدر. 

. انـد    هـا ابـداع كـرده             شان از آن هايي براي استفاده جوامع هايي را پرورش داده و روش مردمان بومي سراسر جهان، گياهان و رستني
ها را، بـه نـام       ها و روش  تر جهان، در مواردي، بدون كسب مجوز از اين جوامع بومي، اين گونه دانسته هايي از كشورهاي پيشرفته شركت

برداري و فروش مورد به ثبت رسيده را براي  دهد، بهره امتياز ثبت، به صاحب امتياز اجازه مي.  اند خود به صورت انحصاري به ثبت رسانده
در بـعـضـي مـوارد          .  مدت زمان معيني خود به دست گيرد، بدون آن كه مجبور باشد سود حاصله از كار را با آن جوامع تقسيم كـنـد    

 .اند نيز محروم نمايد برده اي كه از آگاهي و دانش خود مي ي امتياز ثبت، ممكن است بتواند آن جوامع را از به كار بستن و يا فايده دارنده
نهد، و از    كند كه بر اين كار نقطه پايان گذاشته شود، به اين صورت كه اين دانش بومي را در اختيار همگان مي ها، كمك مي پايگاه داده

تواند به ثبت رسانده شود كه چيزي  يك اختراع تنها وقتي مي.  نمايد منظور مي)  Prior Art( هاي قديم  اين طريق آن را در زمره مهارت
هاي قـديـم    شكلي از آنچه كه مهارت–اگر اختراع و يا دانشي در جايي نشر همگاني نيابد .  باشند نو و سودمند و نه چيزي آشكار و قديم

هاي خارجي  اش از سوي شركت دانش و آگاهي سنتي، از نظر به ثبت رساندن. به وضوح و آشكارا ديگر نو و بديع نيست –شود خوانده مي
 .زيرا به ندرت در جايي انتشار پيدا كرده است و اگر هم منتشر شده باشد، غالباً ناديده گرفته شده. آسيب پذير بوده است

تر در معرض ديد و دسـتـرس اداره      هاي قديم خيلي آسان شود، موقع جستجوي مهارت ها افزوده مي  همين كه اين اطالع به پايگاه داده
انجمن آمريكايي گسترش «.  گيرد رساني، قرار مي و ساير مقامات مسئول ثبت)  USPTO( ثبت اختراعات و عاليم تجارتي اياالت متحده 

جويد و سپس آن را به بـراي   نشده و در عرصه عمومي است، مي ، فعاالنه آن گونه دانش و آگاهي سنتي را كه حفاظت) AAAS( »  علوم
 .افزايد ها مي  حفاظت و حمايت آتي به پايگاه داده

هاي جديدي به پـايـگـاه     دهد كه مدخل همچنين، به مردم اين امكان را مي»  هاي قديم و دانش زيست محيطي هايِ مهارت پايگاه داده« 
شان را با اين عمـل بـه      بايست به اثبات برسانند كه قبالً موافقت جوامع دهند مي ها را ارايه مي  افرادي كه اين مدخل.  ها عرضه كنند  داده

هاي گوناگون نيز دست به  كند كه پيرامون نتايج مرتبط با گزينه ترغيب مي جوامع را »  انجمن آمريكايي گسترش علوم«.  اند دست آورده
شان را بر روي پـايـگـاه     بررسي و تحقيق بزنند، از جمله در مورد درخواست تقاضاي ثبت به نام خودشان، پيش از آن كه دانش و آگاهي

هاي گوناگون مرتبط با موضوع  كتاب راهنما نيز براي كمك به اين جوامع فراهم شده است كه ايشان را به ارزيابي گزينه. ها بيافزايند  داده
 .روي اينترنت در دسترس است /shr.aaas.org/tek: سازد و به نشاني قادر مي

هـاي بـومـي         گياه و رستني، كه جماعـت  30000در حال حاضر از »  هاي قديم و دانش سنتي زيست محيطي هاي مهارت پايگاه داده«
 .ها شده است  كند و مانع به ثبت رساندن انحصاري آن اند حمايت مي كاشته و پرورده
هاي بـومـي     هاي بومي داده شود كه محتمالً اساس زندگي و معاش جماعت ي ثبت انحصاري دانش هاي خصوصي اجازه اگر به شركت
زيرا در آن صورت آنان ديگـر حـق     .  ها بيانجامد  تواند به از دست رفتن حقوق فرهنگي و اقتصادي آن جماعت دهند، مي را تشكيل مي

زندگي و معاش و سـنـن       .  گردند برداري از آن مي استفاده از آن دانش و آگاهي را ندارند و يا ملزم به پرداخت حق االمتياز براي بهره
استفاده از يك تاكتيك ضبط و انتشار به پيشگيري از اين رويداد كـمـك   .  گيرد ترميم ناپذير در معرض نابودي قرار مي ايشان به صورتي

 .رساند مي
مندي از دانشي كه در برخي مـوارد   ي امروزي براي حمايت از حقوق مردم بومي در بهره بينيم تكنولوژي پيشرفته جالب است وقتي مي

هـايـي      هاي آنالين همچنين براي آگاهي رساني در زمينـه  از پايگاه داده.  شود ها و بسا كه هزاران سال قدمت دارد، به كار گرفته مي صد
هـا اسـتـفـاده             همچون باال بودن سطح آلودگي در مناطق فقير نشين و يا آگاهي از فساد گسترده و يا اعمال فشار براي تغيير سياست

 .شود مي
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اين خوشبختي نصيب من شده است كه چندين بار به نمايندگي از طرف قربانيان نقض حقـوق بشـر در       
  .شركت داشته باشم مبارزات عليه خشونت و بدرفتاري

راه انـداخـتـن طـرح            مـن در بـه       1980در سالهاي پاياني دهه .  ام آميز ديگري نيز در سرتاسر جهان بوده من ناظر مبارزات موفقيت 
وري از كـار         ها براي ممانعت از بـهـره    ها، كه نخستين تالش  از طريق برچسب زدن داوطلبانه روي اين گونه فرش ها، گذاري فرش نشانه

يـا                   Bachpan Bachao Andolan (BBA)سـازمـان مـن        .  آمـد، يـاري رسـانـدم           هاي قاليبافي بشمار مـي    اطفال در كارگاه
 ،SACCSبه اختـصـار     )  South Asian Coalition on Child Servitude(ائتالف آسياي جنوبي براي جلوگيري از  كار اطفال 

در سرتا  1998ها دست زد و طي راهپيمايي سراسري   بخشي دوباره آن تن از كودكان را از قيد و بند نجات داد و به توان 65000بيش از 
 .اي مورد توجه جهانيان تبديل كرد سر جهان مسئله كار اطفال را به مسئله

، هر يك به  Foul Ballهاي تمييز و توپ خطا كنندگان فرش، لباس كننده، مانند مصرف در سراسر جهان، ساير كارزارهاي براي مصرف
هـمـزمـان    .  انـد    كنندگان در جهت كمك به جلوگيري و پايان بخشيدن به خشونت و بدرفتاري بهره جستـه  جاي خود از توانايي مصرف

مخالفت خود را بـا   –مثالً براي حقوق كار و محيط زيست پاك در آمريكاي التين، و براي حقوق زنان در آفريقا–اي  مبارزات بسيج توده
 .ي كار خالفكاران را مختل كرده است هاي در جريان، به نمايش گذاشته و توانايي و امكان ادامه خشونت و بدرفتاري

ي  به رغم اين كه شمار و دامنه. وجه مشترك همه اين مبارزات در اين است كه در سطح مردمي و عمومي آغاز شده و به راه افتاده است
كنند كه اگر بدتر از گذشته نباشد، چندان  قوانين و مقررات رو به افزايش است، مردم از نظر حقوق بشر همچنان در شرايطي زندگي مي

ايـن  .  توانيم حقوق بشر را تحقق بخشيـم  حقيقت اين است كه ما فقط با گذراندن و تصويب قوانين نمي.  فرقي هم با گذشته نكرده است
شوند، پا به ميدان عمل  كساني مرتكب خشونت و بدرفتاري مي  يا  و  شود بايست هنگامي كه به اين حقوق تعرض مي اند كه مي خود مردم

 .بگذارند و به دخالت و اعتراض برخيزند
اند تجاوزات جاري عليه حقوق بشر را با مبارزاتي مشابه و يا از    هايي خواهيد خواند كه كوشيده در اين فصل شما درباره كسان و سازمان

آرزوي من اين است كه شما نيز، همچون من، از كار اينان الهام گـيـريـد و در بـرابـر            .  هاي نوآورانه ديگر متوقف سازند طريق تاكتيك
 .هاي ناقض حقوق بشر بپاخيزيد ها و بدرفتاري  خشونت

 
 كايالش ساتيارتهي    -

 مدير   
 راهپيمايي جهاني عليه كار اطفال   
 ( SACCS)ائتالف آسياي جنوبي براي جلوگيري از كار اطفال    

 ( GCE )مبارزه جهاني براي آموزش    
 دهلي نو هند   

  

اند كه خشونت  هايي به كار برده شده هاي اين قسمت براي دخالت كردن در موقعيت تاكتيك
هـا    به اين دليل اين تاكتيك.  شده است و بدرفتاري در جريان بوده و حقوق بشر كالً انكار مي

مردم در ايـن    .  ها هستند  تاكتيك –ترين  و در عين حال الهام بخش –از چالش برانگيزترين 
شـده بـه مـبـارزه            با قدرتي تثبـيـت  .  زنند گونه موارد در شرايط بحراني دست به عمل مي

ها و اعتقادات كـهـن را بـه           ها باور  آن.  كوشند وضع موجود را تغيير دهند خيزند و مي برمي
گيرند و در برابر فسـاد و بـدكـاري و           هاي محلي را به پرسش مي طلبند و سنت چالش مي
 .كنند هايي كه به عنوان هنجارهاي فرهنگي غالب پذيرفته شده است قد علم مي خشونت

زنند و از مـنـابـع         هاي ساختار قدرت دست به عمل مي ترين اليه ها از پايين  اغلب اوقات آن
كارگران جنسي با همديگر متحد شدنـد تـا بـه        .  گيرند انگيزي براي اين كار نيرو مي شگفت

كودكان .  نجات دختران جواني برخيزند كه مجبور شده بودند به همان حرفه آنان روي آورند
زمـيـن      روستاييان بـي .  هايي برپا ساختند تا به محافظت از حقوق خود برآيند كارگر، اتحاديه

هاي مـحـلـي       دولت.  هايي كردند كه متروكه و بالاستفاده بود آغاز به كشت و كار روي زمين
 .هاي مصوب حكومت مركزي، صداي اعتراض بلند كردند عليه قوانين و سياست

هاي كسب و كاري كه  ي درخور تحسين و ذكركردني از بنگاه همچنين در اين جا چند نمونه
هاي خـود     ـ در مراتب باالي ساختار قدرت جاي دارند ـ خواهيد يافت و از نفوذ و توانمندي

 .اند هايي كه خشونت و بدرفتاري جريان داشته است استفاده كرده براي دخالت در موقعيت
اند كه اهل قدرت خـود بـه كـار           ها مردم از ابزاري استفاده كرده در بسياري از اين تاكتيك

هـا را در        با اين تفاوت كه مردم به صورت معكوس از آن ابزار استفاده كرده و آن.  گيرند مي
هـا و      آنان بودجه.  اند جهت مبارزه با خشونت و بدرفتاري و سوءاستفاده از قدرت به كار بسته

هاشان، به صـورت     ها را در انجام وعده  كنند و مسئوليت دولت قوانين را مطالعه و بررسي مي
هاي سنتي و قدرت رهبران مورد  آنان به نيروي فرهنگ.  شوند گيرند و يادآور مي علني پي مي

شان حقوق بشر با معيارهاي باالتر و بهتري رعايت و    آورند تا در جوامع احترام مردم روي مي
 .حفظ شود

 :اند  ها در اين فصل به چهار گروه تقسيم شده  تاكتيك
 .هاي مقاومت نشانگر مخالفت با خشونت و بدرفتاري هستند تاكتيك. 1
گيرند تا مرتكبـان را بـه        كاري، عمل و اقدام مستقيم را به كار مي هاي شلوغ تاكتيك. 2 

 .پايان دادن به خشونت و بدرفتاري وادار كنند

سازي از وجود رهبران مورد احترام عـمـوم و يـا از             هاي باوراندن و مجاب تاكتيك.  3
ها، در جهت مذاكره براي پايان بخشيـدن بـه      نهادهاي غيردرگير و ساز و كارهاي آن

 .برند ها استفاده مي تجاوز

هاي ديگري را به جاي تجاوز به حقـوق بشـر      هاي انگيزشي و تشويقي گزينه تاكتيك.  4
 .نهند پيش مي
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انكار حقوق را بـه   وهاي مقاومت، مخالفت با خشونت و بدرفتاريِ در جريان و يا نفي  تاكتيك 

ها خشـونـت و         آن:  اند ها در خدمت دو كاركرد اساسي و مهم  اين تاكتيك.  گذارند نمايش مي

بينند، يا  ها صدمه مي  در برابر ديد كساني كه يا از اين خشونت –المللي  خواه محلي و يا ملي و بين –بدرفتاري را

هـا        اين تاكتيك . دهند ها در معرض ديد قرار مي كساني كه امكان تغيير دادن آن را دارند و يا حتي مرتكبان آن

 .هاي بعدي بشوند كه در ايجاد تغييرات تأثير گذارند توانند زمينه ساز تاكتيك همچنين مي

تركيه صرفا عبارت بود از    ها در   يكي از اين تاكتيك.  توانند ساده باشند ها به طرزي باور نكردني مي  اين تاكتيك 

 در   –!  شـد    ها كليد برق روشن و خاموش مـي   و خب در نهايت، مليون –خاموش و روشن كردن يك كليد برق 

ها همـچـنـيـن       اين تاكتيك.  حالي كه استوني تاكتيك ديگري، با آوازخواني گروه كوچكي از همسرايان آغاز شد

هاي پيچيده بودجه و قوانين استفاده كنند، ساز و كارهايي  ترين ساز و كارها، مانند مكانيسم توانند از پيشرفته مي

 .برداري قرار نگرفته است كه در گذشته به تمامي مورد بهره

 هاي مقاومت  تاكتيك

توانند با  ايجاد زبان مشترك جمعي براي ابراز مخالفت، بر اساس فعاليتي ساده، كه شهروندان مي:  خاموش كردن كليد برق 
 .هاي خود به آن دست بزنند ايمني كامل در خانه

 
در   –كرد، بلكه آنان را به پيوستن بيشتر و بيشتر  تركيه مشاركت شمار وسيعي از مردم در يك مبارزه، نه تنها ايمني مردم را تأمين مي در

 .ترغيب نمود مبارزه به  –ها نفر   نهايت، مليون
هاي خود، اعتـراض   تركيه را بسيج كرد كه با خاموش كردن برق خانه ميليون از مردم  30بيش از  » كارزار براي  تاريكي براي روشنايي« 

خواري، از اسراري بود كه همه مردم از    فساد و رشوه.  خواري دولت به صورت عمومي به نمايش بگذارند شان را با فساد و رشوه و مخالفت
ترسي كه ميان بسياري از شهروندان از مشاركـت   با .  آن اطالع داشتند ولي عموماً از مقابله و پايان بخشيدن به آن ناتوان و مأيوس بودند

به از ها به تاكتيكي محتاج بودند كه ريسك و خطر شخصي آن چندان پايين و ناچيز باشد كه   هاي سياسي حاكم بود، سازمان در فعاليت
، فعاليتي را به مردم شنـاسـانـد كـه       اين شيوه مبارزه.  وحشت و ترس است ياري برساند  ميان برداشتن احساس انزوا كه همراه و همزاد

ها را در ساعت معيـنـي از شـب          خيلي ساده برق خانه –توانست به آن دست بزند  متضمن هيچ خطري براي آنان نبود و هر كسي مي
 .شان را از فقدان اقدامات هماهنگ ضد فساد نشان دهند ترتيب ناخشنودي و به اين –خاموش كنند 

يافته برمـال   ي مقامات دولتي با جنايتكاران سازمان ي گسترده فكر اين كارزار به عنوان پاسخي، در پي اين رسوايي شكل گرفت كه رابطه
هـاي مـردمـي         ها و سازمان  آنان با اتحاديه.  دهندگان به يك مبارزه تبليغاتي وسيع دست زدند يك ماه زودتر از شروع كار، سازمان.  شد 

 ها و اطالعات مربوط به اين مبارزه اعتراضي را بـراي     ها درخواست كردند، تا تقاضا  ارتباط برقرار كردند و قرار همكاري گذاشتند، و از آن
آنان همچنين، فهرستي از . شان ارسال كنند ي خود آن را براي دوستان و آشنايان شان فاكس كنند، و بخواهند كه آنان نيز به نوبه اعضاي

 .هاي همگاني را به موقع اعالم نمايند ها و گويندگان راديويي و تلويزيوني فراهم كردند تا يادآوري  نام شخصيت
بعداً مردم .  شان را هر شب به مدت يك دقيقه خاموش كنند هاي دهندگان اين كارزار در ابتدا پيشنهاد كردند كه شهروندان چراغ سازمان

ها نوعي ابتكار را آغاز كردند؛ به اين معـنـي كـه        در هفته دوم، گروه.  ها پرداختند به كليد زدن و روشن و خاموش كردن چراغخودشان 
هـنـگـامـي كـه          . ها زدنـد    ها و قابلمه  تابه دست به عمليات خياباني گوناگوني از جمله، به هم كوبيدن پر سرو صداي ظروفي مثل ماهي

 .دهندگان پايان عمليات را اعالم كردند، مبارزه بيش از يك ماه ديگر نيز ادامه يافت سازمان
شان در ميان بود در پارلمان، از شروع مبارزه تاكنون تغييـرات قـانـونـي و          كه در اين رسوايي پاي مقاماتيبه رغم باقي ماندن برخي از 

سياسي در خور توجهي روي داده است، از جمله به محاكمه كشيدن تعدادي از بازرگانان، اعضاي پليس، نظاميان و رهبران مافيا، مبارزه 
 .مداراني كه در كار مبارزه با فساد قصور ورزيده بودند با فساد در داخل پارلمان و جايگزين كردن شمار زيادي از سياست

 كـه در تـارنـمـاي         )  Tools for Action( ي تـاكـتـيـكـي را در بـخـش ابـزار عـمـل                          براي آگاهي بيشتر در اين باره، كتابچه
www.newtactics.org در دسترس است، بخوانيد. 

طلبيد و از ايـن رو       بيني زياد نياز نداشت و تعهد چنداني نمي به تدارك.  شد انجام دهند، خيلي ساده بود كاري كه از مردم خواسته مي
هاي ديگر نـيـز    اين تاكتيك از نظر فكري آن قدرساده و آسان است كه در بسياري از وضعيت.  انگيخت ميل به مشاركت را وسيعاً بر مي

در .  متعددي، در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته اسـت   هاي موقعيتهاي مشابه در  در واقع، تاكتيك.  توان آن را به كار گرفت مي
آورند و از اين طريق به تصميم رييس جمهور  شان را به صدا در مي هاي زامبيا  مردم، روزهاي جمعه سر يك ساعت معين، بوق اتومبيل

مـردم شـيـلـي، بـا بـه صـدا درآوردن بـوق                     .  كردند انجاميد، اعتراض مي مبني بر تغيير قانون اساسي كه به ماندن او در قدرت مي
اض ها به رژيم پينوشـه اعـتـر       شان و راهپيمايي در خيابان  هاي  ها در پنجره آپارتمان  تابه ها و ماهي  شان، به هم كوبيدن قابلمه هاي خودرو

گيرد تا نارضايتي گسترده عمومي را در مـعـرض ديـد             وجه مشترك در همه اين مبارزات، كوششي است كه صورت مي.  كردند مي
 .ها غلبه كرده است  برند و احساس انزوا و تنهايي و شكست بر آن ترس به سر مي جمعيتي قرار دهد كه زير حاكميت وحشت و 

بـايسـتـي     ها مي  ميزان اثرگذاري آن.  كنند خورد علني و آشكار مي هايي از اين دست اين حسن را دارند كه آنچه را به چشم نمي تاكتيك
شان در برانگيختن احساس همبستگي در بين جمعيت و كمك به باز تعريف فضايي جديد از نظر سياسي، سنجيده شـود   براساس توان

 .شوند كه در آن شمار بيشتري از شهروندان خواهان اقدام مشترك و همكاري با يكديگر مي
دهنـدگـان، درسـت       سازمان.  شود ها به سادگي ميسر نمي  آميز آن اند، تكرار موفقيت ها از نظر ذهني خيلي ساده  اما، با اين كه اين تاكتيك

هاي پـيـشـيـن        چند ماه بعد، با اين كه بسياري از موضوعات و ساز و كار
همچنان بر جا بود و با گذشته فرق چنداني نكرده بود، نتـوانسـتـنـد ايـن        

همين كه ايـن  .  تاكتيك را از نو در همان سطح و وسعت قبلي به كار بندند
بايست قدرت حاصله از آن در راستـاي   تاكتيك به موفقيت دست يافت مي

 .پيشبرد جنبش مهار و به كار گرفته شود

 توان از چنين تاكتيكي استفاده كرد؟ چه موقع مي
آيا در كشور شما خشونت و بدرفتاري در كار است كه مردم 

ترس يا از سر يأس عليه آن    با اين كه از آن اطالع دارند، از 
 گشايند؟ زبان به اعتراض نمي
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 تاكتيك



 .پاسداري جمعي از هويت فرهنگي براي ابراز مخالفت با رژيمي سركوبگر :انقالبِ آوازخواني
 

هاشان و  مخالفان با رژيم شوروي از مردم دعوت كردند كه به خيابان بيايند و آوازهايي را بخوانند كه در خانه 1980در استوني در دهه 
 .اند خوانده شان در طول زندگي خود مي با دوستان

) نفر، يعني معادل يك سوم از جمعيت استونـي  300000ها، بيش از  بنا بر برخي تخمين(ها   ها هزار نفر از استونيايي صد 1988 ژوئن در
پنج شب پي در پي در تالين پايتخت استوني گرد آمدند كه آوازهاي ممنوعه و يا مردمي و از نظر سياسي خطرناك را دسته جـمـعـي      

چنانكه اندكي پس از آن، ايـن  -»  انقالبِ آوازخواني«اين .  هاي مشابهي همان تابستان در التويا و ليتواني برگزار گرديد جشنواره.  بخوانند
 1991شان از زير سلطه اتحاد شوروي در اگـوسـت      گامي مهم و اساسي در جهت استقالل اين سه كشور بالتيك و رهايي  -نام را گرفت

 .بود
برخي از عناصر چنين هويتي، به صورت آشكار .  شان داشت نظام شوروي فعاالنه سعي به از بين بردن ارتباط فرهنگي مردم با هويت ملي

؛ برخي ديگر نهاني محفوظ مانده ) مثل بعضي از آوازهاي مردمي( ضرر تشخيص داده بود  ها را بي  حفظ شده بودند، از اين راه كه رژيم آن
و نگهداشت تعطيالت ملي پيـش   »جمهوري شوروي سوسياليستي استوني«و نه  »استوني«مانند به كار بردن و ارجاع دادن به (  بودند 

ها را بـه كـار        آن گروه از كساني كه اين سنن را حفظ كرده بودند، آن.  ها را به خاطر داشتند  ها هنوز آن  كه بعضي)  از استيالي شوروي
، و در بـافـتـار و چـارچـوب              به نگهداري آن برانگيزانند.  شان را بار ديگر خاطر نشان آنان سازند گرفتند تا هويت هموطنان استونيايي

 .از راهي امن آن را بر زبان آورند )فضاي باز(گالسنوست 
با بهره گيري از نمادهاي نيرومند فرهنگي مردم بيشتر برانگيخـت و      هاي آواز، جنبش مقاومتي را كه در حال پديد آمدن بود، جشنواره

هايي را  ترانه ها و  آمدند و آواز شان به استاديوم مي هاي سنتي كنند گان با پوشيدن لباس بسياري از شركت.  ميان توده مردم گسترش داد
سازي فرهنگي به عنوان وسيله سركوب بهـره   در زير سلطه رژيمي كه از همسان.  ورزيد شان تأكيد مي خواندند كه بر هويت استونيايي مي
. داد كه نه به عنوان شهروندان شوروي بلكه آشكارا در مقام استونيايي قد برافرازنـد  ها فرصت مي  ها به استونيايي  جست، اين جشنواره مي

 .كاست ميهن در كنار هم تا حدودي از ريسك و خطر اتخاذ چنين موضعي مي تن هم 300000حضور 
شد، تشكيالتي غيررسمي كـه از     سازمان داده مي  ) Eesti Muinsuskaitse Selts( »  انجمن ميراث استونيايي«ها از سوي   جشنواره

هـاي        كرد تا براي برگزاري جشـن    معروف به گالسنوست به وجود آمده بود استفاده مي»  فضاي باز«ي  فضاي نسبتاً  بازي كه در دوره
سالگرد مراسم ملي مهم، فشار وارد آورد و نمادهاي كليدي پيش از استيالي حكومت شوروي را دوباره زنده كند، نمادهايي از قـبـيـل      

ها از جمله جنـگ    در نبرد تقريباً بدون خونريزي استقالل، در كشورهاي بالتيك، اين نماد.  پرچم آبي، سياه و سفيد و سرود ملي استوني
 .افزارهاي بسيار قدرتمند بودند

هاي عمومـي   از جمله، جشنواره.  هاي ژرف دارند جست كه در كشورهاي بالتيك ريشه هاي فرهنگي بهره مي از سنت انقالب آوازخواني
هاي ديگر نيز  فرهنگ. گردد ها باز مي  سال  و به صورت غيررسمي به بيش از قرن 100تر از  ها به بيش آوازخواني كه تاريخچه رسمي آن

 هـاي    بـيـان    هاي ديگر هنري يـا  ترانه و آواز، رقص تئاتر و يا شكل هايي همچون  هاي ژرف و نيرومند در عرصه چه بسا از چنين سنت
ها آن   براي نمونه خويشاوندان سر به نيست شدگان در شيلي از يك رقص سنتي مردمي كه همه شيليايي.  نمادين ديگر برخوردار باشند

شدگان با زوج گم شده خود اين رقـص     وقتي كه همسر يكي از ربوده.  برداري كردند و در پاريس به اجراي آن پرداختند را بلداند بهره
 .توانستند خود وي و جاي خالي او را در ميان فاميل و اجتماع در خيال مجسم كنند رقصيد، ديگران مي دو نفره سنتي را مي

ها اطمينان قلب بيابند كه براي   شود غالباً اين است كه آن هنگامي كه قصد بسيج تعداد زيادي از مردم است، چالشي كه در برابر ديده مي
دهندگـان   سازمان.  شان از ايمني كافي برخوردارند و تنها نخواهند بود ابراز نظرات

كـنـنـدگـان      آوازخواني بر روي ايمني ناشي از زيادي تعداد شركتهاي  جشنواره
اي به حـاضـران      ها هزار نفر از همسرايان، تا اندازه حضور صد  : كردند حساب مي

با اين كه اين ايمني به هيچ روي تضميـن  .  بخشيد قوت قلب و احساس ايمني مي
 .شده نبود

 

توانند علنا مسئوالن را در باب تفاوت بـيـن    هاي مردمي در جايي كه شهروندان مي ايجاد دادرسي:  مقايسه ارقام روي كاغذ با واقعيت
 .ها به چالش بطلبند  هاي ايشان و واقعيت وعده

 
. كشـد    هاي دولـتـي از دولـت حسـاب پـس مـي                   وگوي عمومي در مورد هزينه ترتيب دادن امكان گفت گروهي در هندوستان، با

شـود     دهند كه حتي در مورد تخصيص منابع مالي، كه معموالً موضوعي پيچيده و فني است، مـي    دهندگان با اين كار، نشان مي سازمان
 .جمعيت انبوهي را گرد هم آورد
هـاي     تـريـبـون        در هـنـد   MKSS)  -.  اس.  اس.  ك. ام( Mazdoor Kisan Shakti Sagathan -مازدور كيسان شاكتي سانگاتان 

هاي عمراني به مصرف بـرسـد      دهد و اعمال فساد آميز را، از قبيل اختالس در منابع مالي كه قرار بوده است در پروژه ترتيب مي عمومي
هاي موجود، آنچنان كه اهالي روسـتـاهـاي     هاي رسمي مسئوالن دولتي را با واقعيت به اين نحو كه اسناد هزينه و گزارش.  سازد برمال مي

 .كند كنند، با هم مقايسه مي حاضر در بين جمعيت گزارش مي
هاي عمراني به سود خـود دسـت      در هند، همچنان كه در بسياري كشورهاي ديگر، مأموران فاسد و روستاييان متمكن قادراند در طرح

ها به نفع تنگدستان به اجرا درآيد و در نتيجه، به فقر و نابرابـري اجـتـمـاعـي تـداوم             شود كه پروژه اين كار مانع مي.  هايي بكنند كاري
 .بخشد مي

ها سو استفاده شده و يا كاله سرشـان    برند از آن و ساكنان منطقه اغلب به درخواست ساكنان محلي كه گمان مي.  اس.  اس.  ك. فعاالن ام
كنـنـد كـه       از شوراي روستا و يا از مقامات باالتر دولتي درخواست مي.  زنند ها و نواحي مي رفته دست به بررسي اتهامات فساد در روستا

امـا فـرآيـنـد دريـافـت           هرچند كه چنين درخواستي حق قانوني آنهاست، .  رونوشتي از اسناد رسمي مربوطه را در اختيارشان بگذارند
ها، با نتايج ديـدار   گردد، حساب هنگامي كه اطالعات دريافت مي.  شود اطالعات، به كوشش بسياري نياز دارد و با انواع مشكالت روبرو مي

 .شود مي گوي با اهالي روستا مقايسه و بررسي و از محل و گفت
دهندگـان از     سازمان.  كنند ها نفر از اهالي روستا در آن شركت مي پردازند كه صد هاي مردمي مي تريبون سپس به برپايي .  اس. اس. ك. ام

كـه  . اس. اس. ك.فعاالن ام. نمايند ها، مسئوالن دولتي و كساني كه در مظان فساد و رشوه خواري قرار دارند، دعوت به حضور مي روزنامه
اين كه،   براي مثال.  دهند خوانند و ادعاهاي دولت را توضيح مي اند، اسناد و مدارك رسمي را براي جماعت مي بيشترشان از اهالي منطقه

و يا اين كه به كارگران يك پروژه ساختماني فالن مـقـدار      شده باشد  ساخته  ممكن است بنا بر اسناد يك كلينيك درماني در روستايي
هاي خود را ارايـه   فعاالن نتايج بررسي.  گردد اين اسناد سپس با آنچه واقعاً روي داده است مقايسه و بررسي مي.  پول پرداخت شده است

انجامد و سازمان دهنـدگـان در      هاي مردمي چند ساعت به طول مي تريبون   . دهند دهند و روستاييان حاضر به نوبه خود، شهادت مي مي
هاي مردمي همچنـيـن    تريبون به تازگي، اين . نمايند اي عمراني و يا يكي از موارد فساد را يكي پس از ديگري بررسي مي اين مدت پروژه
ها و     هاي ايمني خوراكي هاي يك بيمارستان محلي و سيستم بهداري و درمان عمومي و نيز پيرامون نحوه كاركرد طرح در مورد فعاليت

 .نظام توزيع عمومي برگزار شده است
گيري، اقدامات  سازي و پس كشيدن حساب از مسئوالن به طرز چشمگيري نتيجه بخش بوده، اما در سطح پي با اين كه اثر موارد شفاف

در .  هاي دولت رو به پيشرفـت بـوده اسـت        اند و نيز بازرسي چند تايي از مأموران دولتي دستگير شده–مسئوالن جور واجور بوده است 
اند، پس از مالحظه شواهد جرم، داوطلبـانـه مـوافـقـت         هاي مردمي شركت داشته تريبون ها مأموران فاسد محلي كه در  بعضي از روستا

با اين حال، براي تضمين اقدام رسمي مقامـات،  .  ها را بازپس دهند  ها و تحقيقات در جريان همكاري كنند و حتي پول  اند با بازرسي كرده
 .هاي مردمي را پي بگيرند تريبون بايستي با نگراني مدام و تحمل فشار،  مي. اس. اس. ك.معموالً فعاالن ام

. هـاي دولـتـي      ترين مسئله دسترسي يافتن به اسناد و مدارك دولتي است، از جمله اسناد مربوط به هزينه مهم.  اس.  اس.  ك. براي كار ام
هايي استفاده كرده است تا مقامات ايالت راجستان را متقاعد سازد كه قانوني را دال بر حق اطـالع   از يك سري تاكتيك .اس.  اس.  ك. ام

به راه انداخت و دور و بر اين ماجرا  اي نشستههاي  اين سازمان، روستاييان مناطق مختلف را بسيج كرد و اعتصاب.  از تصويب بگذرانند
كند بر اساس تقاضا و بـه بـهـايـي انـدك،           در نتيجه قانوني از تصويب گذشت كه مقامات را موظف مي.  تبليغات وسيعي صورت داد

گيرد، تهيه و در اختيار متقاضيان بـگـذارنـد؛ از       هاي دولت قرار مي اي كه در حوزه فعاليت هايي از مدارك دولتي در هر زمينه رونوشت
هـاي     هاي توسعه، منابع درآمد و هـزيـنـه        جمله مدارك مربوط به برنامه

هاي مشابهي در سـطـح      اين مطلب موجب برانگيختن درخواست.  عمومي
ملي شد و جنبش ملي حق اطالع آزاد را به وجود آورد، كه به نوبت خـود  
به تصويب قوانين مشابهي در چندين ايالت ديگر انجاميد و سر آخـر بـه       

 .   تصويب قانون آزادي اطالعات در پارلمان ملي منجر گرديد

در صورت وجود اختناق و سركـوب، كـدام يـك از           
ي شما  هاي فرهنگي ممكن است مردم را در جامعه سنت

شود به كاربست كه اطمينان حاصل شـود   هايي مي چه تاكتيك گرد هم آورد؟ 
هاي دولت محلي شما با رعايت و حفظ حقوق مردم محل   هزينه

 گيرد؟ صورت مي

ما درخواست كسب اطالعات را به عنوان ابزاري براي تأكيد بر حق دموكراتـيـك   
درخـواسـت   .  شان به كار بستيم هاي مردم به پرسيدن و دريافت جواب به پرسش

 هاي مختلفي صورت  اطالعات مشخص از سوي مردم در نقاط مختلف هند از راه
 
 
 

با اين هدف كه فساد كنترل شود و جلوي كاربرد خـودسـرانـه قـدرت       .  گيرد مي
سرانجام تقاضا و درخواست فقط بر سر دريافت اطالعات نيست بلكه .  گرفته شود

 .بر سر سهمي است كه مردم در حكومت دارند
 

 در هندوستان . اس. اس. ك.يكي از فعاالن ام -
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ها و افراد، به مخالفت با قوانين حكومت مركزي كه حقوق بشر را     هاي محلي، سازمان تشويق دولت   : ها محلي هستند ي سياست همه
 .افكند از طريق استفاده از آموزش و منابع به خطر مي

 
توانند براي مقابله با قوانيني كه در سطح حكـومـت    هاي ايالتي مي هاي محلي و دولت چنان كه در اين جا نشان داده شده است، سازمان

 .مركزي به تصويب رسيده، با يكديگر همكاري كنند
ابزار و منابعي فراهم آورده    Bill of Rights Defense Comitee  (BORDC)ي دفاع از منشور حقوق  در اياالت متحده، كميته

هاي ايالتي و جماعات محلي آموزش دهند كه چگونه  است تا به حاميان و مدافعان محلي منشور حقوق كمك شود تا به اعضاي حكومت
هاي محلي با مقامات دولتي منطقه، شـهـر و      بسياري از گروه.  ها به حقوق آنان تجاوز شده است  تروريسم و سياست با تصويب قانون ضد

هـا و يـا           هاي مدني به ثبت برسانند، با گذراندن قطعنامه كنند تا فهرستي رسمي در مخالفت با تجاوز به آزادي ايالت خود همكاري مي
دهد  و ديگر مستخدمان دولت دستور مي...)  پليس و( اين احكام به مأموران محلي اجراي قانون و .  احكامي از منشور حقوق حمايت كنند

 .كند همكاري نكنند گذارد و به آن تجاوز مي هايي كه حقوق مندرج در قانون اساسي ساكنان را زير پي مي كه با درخواست
اين قانون، جرمي تـازه بـا       .  به امضا رسيد و رسميت اجرايي يافت 2001در اياالت متحده آمريكا در اواخر سال »  پاتريوت اكت«قانون 
هاي الكترونيكي،  نامه  رديابيبه وجود آورده بود، و به دولت فدرال حقوق بيشتري در زمينه شنودهاي تلفني،  »تروريسم داخلي«عنوان 

ها و دفاتر كار را بدون اطـالع    اي و دانشجويي افراد، و نيز حق ورود سرزده مأموران و تجسس خانه بررسي سوابق پزشكي، مالي، كتابخانه
توان بدون مراحل قـانـونـي دادرسـي و            طبق اين قانون و برخي مقرارت ديگر اشخاصي را كه شهروند آمريكا نيستند مي  . داد قبلي مي

بيني شـده در قـانـون           گفته، ناقض شرايط پيش بر اين اعتقاد است كه شروط پيش BORDC.  خواهي دستگير و يا اخراج كرد فرجام
 .اساسي اياالت متحده در مورد حقوق سياسي و مدني شهروندان آمريكايي است

تروريسم مجاز شمـرده   ها و مقررات مبارزه با   توان داد كه بسياري از اين اقدامات كه اين قانون و يا ساير سياست به درستي تشخيص مي
را پـايـه       BORDCها  كه بعد( بايد به دست مأموران محلي اجراي قانون، به اجرا گذاشته شود، گروهي از مدافعان  است، در نهايت مي

آنـان  .  وگـوي بسـيـار گسـتـرده نـمـودنـد                 در نورث همپتون ايالت ماساچوست اقدام به برگزاري يك مجلس گـفـت    )  گذاري كردند
هـاي     اي توسط شوراي شهر بود كه با برخي از مواد و بخش اي را پخش و پراكندند كه هدف آن كسب حمايت از قطعنامه دادخواستنامه

هاي مدنـي اعضـاي      كرد كه از اجراي هرگونه دستوري كه آزادي ورزيد و از مأموران محلي مجري قانون طلب مي آن قانون مخالفت مي
ها و افراد براي شركت در اين مـجـلـس        هاي كسب و كار خصوصي، سازمان ها با دعوت از بنگاه آن. جامعه را نقض كند، خودداري ورزند

 . هاي بيشتري دريافت كردند ها و كمك  شنود، حمايت و وسيع گفت
در جلسـات  .  تر تقاضانامه ياري رساندند به فعاالن پيوستند و آنان را از نظر مالي كمك كردند و به توزيع هرچه گسترده اشخاصبسياري 

 و قابليت پذيرششان بر اعتبار  شوراي شهر به حمايت از قطعنامه دست زدند و با نماياندن پشتيباني وسيع و با مراجعات و تقاضاي مكرر
 . آن افزودند

سپس اقداماتي را آغاز كرد تا در شهرهـاي   BORDC.  اين ائتالف، رييس شوراي شهر را مجاب كرد كه از صدور قطعنامه حمايت كند
بخش آنان نقش محـوري   هاي سازمان آنان براي كوشش تارنماي.  ترغيب و تشويق كند هايي را  همجوار و در سراسر كشور چنين كوشش

دهد و حمايت عمومي را بـراي گـذرانـدن       هايي را كه براي آموزش شهروندان برداشته شده توضيح مي جزييات گامتارنما اين .  ايفا كرد
هاي مطبوعاتـي، مـقـاالت       ها، اطالعيه ها، دادخواستنامه اي از قطعنامه هاي ساده نمونهتارنما، اين .  هاي شهرداري، به دست آورد قطعنامه

دهد كه جـلـسـات       ها، توضيح مي عالوه بر اين.  گيرد شود، در بر مي را كه به كرات پرسيده مي هايي پرسشهاي سرگشاده و  خبري، نامه
 .نهد كند و در اختيار مي هاي ديگر مبارزه را نيز بيان مي شود و راه وگوهاي عمومي آنان چگونه سازماندهي مي گفت

امري كـه نشـانـگـر تـحـرك             .  شهر و ناحيه و در سه ايالت نيز از تصويب گذشته است 267در )  تا هنگام چاپ اين كتاب( ها   قطعنامه
مناطق ايمن از نظـر  «مجموع جمعيت اين  . توانند تلقي شوند اي است در لغو مقررات و قوانيني كه به نوعي نقض حقوق بشر مي فزاينده
با در اختيار گذاشتن اطالعات الزم، هـمـچـنـيـن بـه              BORDC  تارنماي.  ميليون نفر رسيده است 47اكنون به  »هاي مدني آزادي

 .رساند هاي مذهبي، استادان دانشگاه و دانشجويان، ياري مي ها، گروه هاي صنفي و اتحاديه دهي، گروه سازمان
شان را در سطـح   هاي خود بسيج شدند و سپس تصميم گرفتند كوشش ي در ميان جامعهابتدا براي ايجاد دگرگوني  BORDCاعضاي 

هاي ديگر كمك كردند تا دريابند، كه مردم  ها و جماعت آنان به شهر.  شان را با ديگر جماعات در ميان گذارند ملي تعميم دهند و تجربه
هـرچـنـد،    .  قادرند در برابر پسرفت حقوق بشر، به مقابله برخيزند و به دولت مركزي به صورت جدي اخطار دهند و هشدار بفرستنـد 

دست زدن به چنين شكل ويژه و مؤثري از مقاومت در يك نظام سياسي كامالً تعريف شـده بـا       
هايي با ساختار سـيـاسـي     مراكز اقتدار جدا از هم عملي گرديده است، چه بسا بتوان آن را در نظام

عمودي و سلسله مراتبي منطبق ساخت و به كار بست، در چنين حالتي، ريسك  و خطري  كـه       
 .كند، محتمالً  خيلي  بيشتر خواهد  بود مقامات  محلي را تهديد  مي

 سازمان دادن يك دادخواهي در مقياس گسترده، براي فشار بر دولت به منظور ايجاد دگرگوني :قدرت دادخواهي
  

دهد تا به مردم آموزش  كارگرفته شده را مورد استفاده قرار مي گروهي در آرژانتين، يكي از اصول قانون اساسي را كه كمتر شناخته و به
پردازد تا قوانين الزم براي تـغـيـيـر را از            دهد و آنان را براي ايجاد تغيير بسيج كند؛ در حالي كه همزمان به مجاب كردن پارلمان مي

 .تصويب بگذراند
امضاهايي را در پاي يك دادخواستي جمع آوري كرد كه بنـا  )  Poder Ciudadano( »  قدرت شهروند«سازماني به نام  2002در سال 

دارد كه كنگره بايـد هـر      اين اصل قانون اساسي مقرر مي.  بر يكي از اصول قانون اساسي، كنگره آرژانتين مكلف بود آن را در نظر بگيرد
درصد از شهروندان آرژانتيني را  1/5گردد، در صورتي كه امضاي  ها براي بحث به آن پيشنهاد مي  قانوني را كه از طرف اهالي و يا سازمان

 .ناحيه كشور درپاي خود داشته باشد، به تبادل نظر و مذاكره بگذارد 24دستكم در شش ناحيه از 
به وسيله گروهي از شهروندان پايه گذاري شد كه براي دفاع از حقوق مدني در آرژانتين فعـالـيـت     1998در »  قدرت شهروند«سازمان 

هـاي     گردد، مسايل كليدي پرداخت حقوق هاي فروپاشي اقتصادي كشور بر مي هاي آنان كه آغاز آن به سال در دادخواستنامه.  كردند مي
كرد كه به همه زنان  ي مربوط به گرسنگي، پيشنهاد مي دادخواستنامه. كالن بازنشستگي به مقامات دولتي و گرسنگي را هدف گرفته بود

از فروپاشي اقتصادي به اين سو بيـش از    .  بارداري كه به تنگدستي افتاده بودند و به تمام كودكان آرژانتيني زير پنج سال غذا داده شود
هاي  گيرند و تعداد طرح كودكان بيشترين شمار جمعيت تنگدستان را در بر مي.  كردند نيمي از جمعيت آرژانتين زير خط فقر زندگي مي

هدف دادخواستنامه فقط اين نبود كه كنگـره را بـه       .  اجتماعي كه براي مقابله با گرسنگي كودكان پيش بيني شده، انگشت شمار است
 .مشكل نشان داده شود براي برطرف شدنهايي  حل بررسي مسئله وادار كند، بلكه اين نيز بود كه راه

داوطلب را در اطراف كشور اسـتـخـدام كـرد و آنـان را بـه وسـيلـه                      250.  ، دادخواستنامه را تدوين كرد» قدرت شهروند«سازمان 
هاي تكميل شده به كجا بـايـد ارسـال         كرد چه كساني واجد شرايط امضا كردن هستند و درخواستنامه هايي كه روشن مي دستورالعمل

سازمان و هماهنگ تارنماي اينترنتي بيشتر داوطلبان از طريق .  شوند و چه اطالعاتي در مورد امضا كنندگان مورد نياز است، آموزش داد
هـاي عـمـومـي مـراجـعـه             داوطلبان براي گردآوري امضا در مناطق خود به محل.  هاي مورد نظر را فراگرفتند كننده اين پروژه آموزش

، در اين مورد بـا  » قدرت شهروند«سازمان .  هاي تلفن ها و اتاقك  ها، روزنامه فروشي ها، داروخانه فروشي ها، به كتاب كردند، به فروشگاه مي
هـاي گـردآوردن        هاي پرآوازه راديويي كه محل فهرست ي ديگر به همكاري پرداخت، از جمله با يكي از شخصيت چند سازمان و رسانه

هـاي گـردآوري شـده مـطـلـع                شان را روز به روز از شمار امضا هاي بزرگ، خوانندگان كرد؛ و روزنامه امضا را در برنامه خود اعالم مي
 .ساختند مي

نتيجه آن را به كنگره آرژانـتـيـن    »  قدرت شهروند«اين اقدام از سوي شهروندان آرژانتيني به خوبي مورد استقبال قرار گرفت و سازمان 
ابتكارِ حـق تـغـذيـه       .  از تصويب گذراند هايي جرح و تعديلاين طرح پيشنهادي را با  2002عرضه كرد كه به نوبت خود، در اواخر سال 

برنامه مبارزه بـا    .  نزديك به يك مليون امضا گرد آورد و از سوي كنگره به عنوان يك تكليف و وظيفه حكومتي مورد پذيرش قرار گرفت
 .اند گذراند و نخستين مراكز تغذيه به تازگي به راه افتاده و آغاز به كار كرده گرسنگي، هم اينك مراحل ابتدايي اجراي خود را مي

مردماني كه هيچ اعتقادي به حكومت و .  اعتنايي فراگيري را كه وجود داشت، به تغييري واقعي مبدل كرد ، بي» قدرت شهروند«سازمان 
شود و به طور مستقيم بر جريان  شان شنيده مي ديدند كه صداي يا تفاهم و پاسخگويي آن در برابر شهروندان نداشتند، به چشم خود مي

ها ايجاد كرد كـه    هاي همگام و رسانه اي بسيار نيرومند از داوطلبان، سازمان شبكه»  قدرت شهروند«سازمان .  گذارد قانون گذاري اثر مي
 .هاي مورد نياز توفيق يافت به پراكندن پيام دادخواستنامه و گردآوري شمار هنگفتي از امضا

چيزي شبيه به اين، چگونه در كشور شما 
 تواند به كار آيد؟ مي

شان در مقابل رفتـارهـاي نـادرسـت،        هاست كه به ساكنان اين وظيفه شهرداري 
هيچ اتهـامـي احسـاس       دليل حريم خصوصي و دستگيري در خفا بي شكستن بي

هنگامي كه بيشتر مقامات مـنـتـخـب       .  ايمني و حمايت عادالنه قانوني ببخشند
  
 

، سوگـنـد   كنند گيرند و شروع به كار مي ميشان را بر عهده  محلي، وظايف محوله
كنند كه هم قانون اساسي ايالتي و هم قانون اساسي فدرال را مـراعـات        ياد مي

 .را در شهرداري شان) Bill of Rgihts(» منشور حقوق«كنند، از جمله 
 www.bordc.org: از تارنماي -  
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 .هاي كيفيت هوا به طور مستقل در سطح محلي با هدف اعمالِ فشار براي تغيير گردآوري داده :هاي سطل بريگاد
 

از اين طريق نشان دهند كه خود   –در اين مورد، تجاوز به محيط زيست را   –شان با بدرفتاري را  توانند مخالفت هاي محلي مي جماعت
 .رأساً به گردآوري اطالعات بپردازند

ايـن  »  هـاي سـطـل        بريگـاد «هاي سازمان  اند به پيوستن به برنامه هاي محلي در سراسر اياالت متحده، شروع كرده بسياري از جماعت
آموزانند چگونه وسايل ساده كنترل و مراقبت از هـوا   كنند، مي هاي مراكز آالينده صنعتي زندگي مي ها، به مردماني كه در نزديكي برنامه

شوند از طرف آژانس حفاظت محيط زيست اياالت متحده مورد تـأيـيـد قـرار        ها كه سطل خوانده مي اين ابزار.  را بسازند و به كار بندند
اي هستند در خـدمـت      ها وسيله  ها يا تشكيالت اجرايي كارآمد، سطل  در غيبت قوانين زيست محيطي قدرتمند و استاندارد.  گرفته است

هاي محلي كه بتوانند، مستقالً كيفيت هواي محل زندگي خود را كنترل كنند و شواهدي به دست آورند كه با تكيه بر آن  براي  جماعت
 .ايجاد تغيير بر مقامات مسئول فشار وارد آورند

گيري از هوا كه از يك كيسه نمونه گيري در داخل يك سطل پالستيكـي   خود سطل وسيله نسبتاً ساده و ارزان قيمتي است براي نمونه
بريگاد سطـل از سـه       .  شود رود تشكيل مي پنج گالوني و يك تلمبه الستيكي و يا خأليي كه براي مكيدن هوا به داخل كيسه به كار مي

جستجوگـران  .  برداران و مسئوالن هماهنگي بريگاد در محل شود؛ جستجوگران، نمونه داوطلب با سه مسئوليت كاري متفاوت تشكيل مي
شان نـگـهـداري       ها گيري را در خانه گيران دستگاه نمونه نمونه.  گيران در مورد رويداد آلودگي هستند مسئول آگاهيدن و هشدار به نمونه

گيري در كجا و در  ها اين اطالعات را كه نمونه  آن.  زنند گيري مي كنند و هر وقت كه پيشامدي آلوده كننده روي دهد؛ دست به نمونه مي
گيـري را     خوانند تا كيسه نمونه كنند و مسئول هماهنگي بريگاد در محل را فرا مي چه هنگامي و چرا انجام گرفته است ثبت و ضبط مي

هـاي     رسد و از طريق رسـانـه   ها به ثبت مي  نتايج در يك پايگاه داده.  هاي تحليلي بدهد ترتيب ارسال آن را به آزمايشگاه  بازپس بگيرد و
ها به تشخيص و صوابديد خود در   اهالي محل از اين داده. شود ها در اختيار جمعيت محل گذاشته مي  محلي جلسات جمعي و ديگر شيوه

بـريـگـاد    .  كـنـنـد    هاي محلي يا دواير دولتي و يا مقامات بهداشتي استفاده مي جهت درخواست رسيدگي به آلودگي از سوي ديگر گروه
گذارد، در اختيار سـاكـنـان مـحـل           هايي حاوي اطالعاتي در مورد آثاري كه سطوح مختلف آلودگي بر سالمت افراد مي همچنين برگه

 .گذارد مي
اند و اين تاكتيـك در سـراسـر         هاي سطل، استقبالي ويژه به عمل آورده هاي اقليت در اياالت متحده از ايده بريگاد ها  و گروه كم درآمد

را اتخاذ كرد كه بـه تشـديـد         »سياست عادالنه زيست محيطي«ناحيه كنتراكوستا، كاليفرنيا يك .  كشور در حال مقبوليت يافتن است
گيري نسبت به صـنـايـع       اي دارويي انجاميد و ساكنان محل را در تصميم هاي صنعتي و نيز توسعه تأسيسات حرفه مقررات عليه آالينده

از سوي يك  هاي هوا به اثبات رساند كه ناحيه داياموند، كه به آهستگي گيري در لويزيانا نمونه.  نزديك به محل سكونت آنان سهيم نمود
كارخانه شيميايي متعلق به شركت شل در حال فرو رفتن و تخريب بود، ديگر ايمني الزم را ندارد و سرانجام شركت موافقت نمـود كـه     

 .ناحيه را كًال به جاي ديگري منتقل كند
 

ها اطالعات مربوط به آلودگي را در اختيار نگذارند و يا وقتي كه جماعت مـحـل     ها يا شركت  اين رويكرد هنگامي مفيد است كه دولت
برپا سازي يك بريگاد سطل، بيان عمـومـي و     .  نگران اين باشند كه اطالعات رسمي از صحت كافي برخوردار نيست و نادرست است

هاي مربوط به آلودگي را نـدارنـد و      مقتدرانه اين واقعيت است كه كارخانجات شيميايي و ادارات دولتي حق كنترل و پنهان كردن داده
ها را منتشر سازند و بر روي كارخانه فشـار     هايي دست بزنند، آن توانند خود به گردآوري چنين داده اند و مي هاي محلي ذيحق جماعت

اي به ناحيه ديگر سرايت كرد و حتي از اياالت متحده نيز  سرعت از ناحيه اين شيوه آن قدر ساده بود كه به.  وارد آورند تا پاسخگو شود
در حـيـن     )  و نه كساني كه بيرون از آن قرار دارنـد ( رسد؛ قربانيان تجاوز  فراتر رفت و چيزي را ممكن ساخت كه نامعمول به نظر مي

 .اين تاكتيك در آفريقاي جنوبي، هند و فيليپين نيز به كار گرفته شده است. سازند وقوع آن، تجاوز را مستند مي

آموزش دادن به قربانيان تجاوز به حقوق بشر براي نـظـارت و دفـاع از           : آموزش قربانيان به عنوان ناظران حقوق بشر
 .شان حقوق

 
ها كه مسلح به   اعضاي اين گروه.  دهد هاي بومي را به منظور نظارت بر تجاوزات به حقوق بشر آموزش مي گروهي در مكزيك جماعت

گـيـري      شان را تا باالترين سطوح  طرح و پي اند كه شكايات هستند، اين توان را پيدا كرده  هاي تازه مستندسازي و دفاع حقوقي مهارت
 . كنند

يا مختصرا   Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanosي مدافعان اهالي ناحيه چياپاس كه شبكه 
RED   دهد كه بر حقوق بشري خود نظارت و از آن دفاع كنند شود، به اعضاي جوان بوميِ خود آموزش مي ناميده مي. 

ها و دولت مكزيك، به تجـاوزات    ، درگيري بين زاپاتيستافزايشنظامي رو به  حضور بيش از اندازه نظاميان در چياپاس و نيز ماهيت شبه
بـه ويـژه در       ( هـا       هاي غيرقانوني، آزار و اذيت غيرنظاميان از طرف ارتشـي    همچون بازداشت:  گسترده به حقوق بشر منجر شده است

 .هاي شبه نظامي هاي غيرقانوني و بازداشت و تجاوز جنسي به زنان از سوي نظاميان و گروه ، قتل)بازرسي -هاي ايست   پست
دومين دسته آموزشـي   2001در .  كردند نفر زد كه هفت منطقه و ناحيه چيپاس را نمايندگي مي 14دست به آموزش   »رِد«  1999در 

شدند و مردم محل را فعاالنـه در كـارهـاي خـود درگـيـر                مدافعان از طرف اهالي ناحيه خود منصوب مي.  مدافعان آغاز به كار كردند
 .نمودند مي

هـاي     ها و مفاهيم كار حقوق بشر و همچنين مـهـارت    بينند كه مشتمل است بر نظريه هايي مي آموزش  ، ماهانهمدافعان طي سمينارهاي 
از طريق اين فرآينـد  .  كند تجاوزات به حقوق بشر مستند و گزارش شوند و جلوي تجاوزات گرفته شود كه تضمين مي عملي مورد نيازي

ها مستنـد   كامپيوترشود و چگونه آن را از طريق استفاده از ويديو، عكسبرداري و  آموزند كه چه چيزي تجاوز به حقوق تلقي مي ميآنان 
 .گيرند كه چگونه واكنش نشان دهند هاي مختلفي را فرا مي آنان همچنين راه. سازند

رسانند و آزادي و دفـاع از         هاي ناظر حقوق بشر اطالع و خبر مي ها و گروه  سازند، به روزنامه مدافعان، شكايات را به دولت منعكس مي
شدگان را شناسايي  اند كه محل نگهداري بازداشت مند آنان از اين توان بهره.  كنند گيري مي اند پي كساني را كه غير عادالنه بازداشت شده

شدگان را بنمايند كه در حضور يك قاضي به كارشان رسيدگي شود و مشخص گردد آيا فرد بر  كنند و تقاضاي رعايت اين حق بازداشت
دانند كه چگونه تقاضايي را مبنـي بـر      آنان مي.  تا حقوق بازداشت شده در مخاطره نيافتد  ،طبق موازين قانوني بازداشت شده است يا نه

الوقوع بودن تجاوز به حقوق بشر به ثبت برسانند و در صورت وقوع براي اعتراض به چه  دست زدن به اقدامات احتياطي در صورت قريب
هاي دراز مدت حقوقي است، وكـالي مشـاور      گردد و يا نيازمند استراتژي در مواردي كه موضوع به دادگاه احاله مي.  كسي مراجعه كنند

 .كنند مشتركاً با مدافعان كار مي
گردآوري شهادت قربانيان و يا  آنان به.  ها با توجه به نيازهاي اهالي محل خود سر و كار دارند اي از كار در خانه، مدافعان با طيف گسترده
هاي منـاسـب    كنند و راه هاي گرفته شده از خشونت و بدرفتاري را جمع مي ها و يا عكس پردازند، ويديو شاهدان تجاوز به حقوق بشر مي

 .دهند ي خود را در اين كار آموزش مي آنان همچنين ساير اعضاي محله. نمايند دهد مشخص مي دخالت را هنگامي كه تجاوزي رخ مي
هاي بومي، از طريق حذف اتكاي آنان به  هاي متعددي شده است و همچنين به افزايش خودگرداني جماعت اين رويكرد منجر به موفقيت

 .هاي غير دولتي منجر شده است گران خارجي، مانند سازمان كنش
دهد، و افراد خارج در آن فـقـط نـقـش            ها و رهبران محلي را در مركز مبارزه براي حقوق بشر جاي مي  ي رِد جماعت مدل و نمونه

هـايـي      تواند به دست سـازمـان   اي از افراد براي دفاع از حقوق بشر در ناحيه خود، مي آموزش دادن به شبكه.  كنند دهي ايفا مي مشورت
تاكتيك آموزش دادن به قربانيان تجاوز به حقوق .  ورزند اي در دفاع و طرفداري از حقوق بشر تالش مي صورت پذيرد كه در هر منطقه

هم از نظر كمك به باالتر بردن آگاهي از حقوق بشر و دفاع . تواند سودمند باشد بشر براي نظارت و دفاع از اين حقوق، از دو جهت مي
 .ها هاي بومي و هم از نظر باالبردن ظرفيت كاركرد مستقالنه آن جماعت از جماعت

آموزند  ها مي كه آن  اين، يعني اين.  رسانند قانوني مي»  هاي اوليه كمك«مدافعان 
دانند كه تجاوز به  ها مي آن.  ها قرار گيرند  كه در خط مقدم جبهه دفاع از جماعت

 . آن كدام است يك حق چيست، مستند كردن آن به چه نياز دارد و راهكار انجام
 
 
 
 

انـد   در نتيجه اين تاكتيك يك گروه ثابت از نمايندگان بومي ناحيه، آمادگي يافته
شان را بر عهده گيرند و به انجام رسانند و به نـوبـه    دفاع قانوني از جماعت ناحيه
 .خود ديگران را آموزش دهند

 
 ميگويل آنگل دولس سانتوس، -
 مكزيك -ي مدافعان اهالي ناحيه چياپاس  عضو شبكه  
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 جستن و به چنگ آوردن
  

خوانده شـده  »  وجو و به چنگ آوردن عمليات شهروندي جست«از تاكتيكي استفاده نمود كه به نام )  SAlAMI( »  ساالمي«عمليات 
شد حقوق بشر را تضعيـف   اي كه گمان برده مي است و منظور از آن فشار وارد آوردن بر دولت كانادا بود براي انتشار رونوشت معاهده

اعضاي گروه موفق شدند افكار عمومي را در محكوم ساختن اين پنهانكاري كه به منظور حفظ مصالح دولت و جلوگيـري از    .  كند مي
يكي از سازمان دهندگان و مربيان، اين عمليات را شـرح     هامل فليپ دو.  گرفت، بسيج نمايند بررسي معاهده از سوي مردم صورت مي

 :دهد مي

 
زد،    سـربـاز مـي        (FTAA)ها، دولت مصرانه از انتشار اوراق پيش نويس طرح موافقتنامه تجارت آزاد منطقه آمريكا  ماه

ما قصدمان .  ساخت كشور قاره آمريكا را كه در اين مذاكرات شركت كرده بودند، آزاد مي 34اي كه داد و ستد بين  موافقتنامه
 2001آوريل    1المللي در  دست آوردن متن نهايي و تجليد شده موافقتنامه به بخش امور خارجه و تجارت بين را مبني بر به
بود كه تظاهراتي قانوني در اتاوا برگزار كنيم، كه احتمال داشت دو چيز در آن جا اتفاق  نخستين كار ما اين مي. اعالم نموديم

آورديم، يا اين كه پنهانكـاري   دادند به دست مي هاي حاوي اسناد را كه به ما تحويل مي يا ما در نهايت شادماني بسته:  افتد
بـنـدان      شد، ما با برپايي يـك راه    ها عرضه و پخش نمي اگر متن.  رسيد ناخوشايند حاكم براين فرآيند به اطالع عموم مي

» وجو و به چنگ آوردن   جست«كشانديم و سپس دست به يك عمل  بستيم و به تعطيل مي مسالمت جويانه ساختمان را مي
 . زديم؛ يورشي شهروندي براي دست يافتن بر اسناد از طريق يك دخالت كامالً مسالمت آميز مي

ما از شما مـأمـوران پـلـيـس          «هنگامي كه دولت، درخواست ما را نپذيرفت، گروهي از شهروندان به پليس اعالم كردند 
. ايـم    ها صاحب حـق     كنيم به وظيفه خودتان عمل كنيد و به ما كمك نماييد اسنادي را بيابيم كه نسبت به آن درخواست مي

وجو و يافتن اين اسناد به نمايندگي از  اگر شما از جست. ها و تحريكات اين دولت نشويد  شريك جرم و همدست پنهانكاري
سپس آنان يك به يك اسم  خود  ». ها اقدام كنيم  طرف ما سر باز بزنيد، ما چاره ديگري نداريم جز اين كه خود به يافتن آن

. »ام، لطفاً بگذاريد عبور كـنـيـم      من براي اعمال حق خود به عنوان شهروند در اين جا حاضر شده«گفتند  دادند و مي را مي
نفر بازداشت شدند و شب را در بـازداشـت    100نزديك به . كردند» بند راه«هاي دو نفره مبادرت به گذشتن از  سپس گروه

چرا دولت از دادن اين اسـنـاد   «پرسيدند  در سراسر كشور مردم مي.  شان هيچ پرونده اتهامي تشكيل نشد براي.  گذراندند
 »پردازد؟ زند و به جاي آن به توقيف شهروندان خود مي سرباز مي

دولت .  ها در كشور پوشش داده شد  اين عمليات و مبارزه وسيعي كه در اطراف آن صورت گرفت، تقريباً از سوي همه رسانه
دولت كانـادا، پـس از       »  وجو و به چنگ آوردن عمليات شهروندي جست«يك هفته پس از .  مجبور شد دست به عمل زند

 .مشاوره با ديگر شريكان مذاكرات، سرانجام موافقت نمود تا اسناد را براي اطالع عموم منتشر سازد
 

 Tools for( در بخش ابزار عـمـل         www.newtactics.orgي تاكتيكي را كه در تارنماي  براي آگاهي بيشتر در اين باره، كتابچه
Action (در دسترس است، بخوانيد. 
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هاي نقض و تجاوز به حقوق بشر مستلزم اين است كه مدافعان حقوق بشر خود شخصا پا بـه   برخي از گونه

تواند اعمال نفوذ كنيـد،   شما مي.  ميدان بگذارند تا جلوي تجاوز گرفته شود و از اين رهگذر خيلي راحت امكان ادامه تجاوز ناممكن شود

زميني را كـه    :  تبليغ و مبارزه كنيد، دست به اعتراض بزنيد وليكن بعضي اوقات نياز به اين است كه خود شخصاً وضعيت را تغيير دهيد

ان ها برسانيد، دختر  اند  به آن ها بدهيد، دارويي را كه براي نجات از مرگ  به آن  محتاج  مردم براي گذران زندگي به آن نياز دارند به آن

مـردمـان   .  ها نجات بخشيـد   اند از كارخانجات و كارگاه ها بيرون بياوريد، و كودكاني را كه به بيگاري گماشته شده  جوان را از روسپي خانه

برخي همچـون كـارگـران      .  افكنند بندند در حقيقت همگي جسم و جان خود را به خطر مي ها را به كار مي  دليري كه اين گونه تاكتيك

اند، ممكن است در نظر اول براي مشاركت در چنين كاري نامناسب به نظر برسند، ولي عمالً ثابت  جنسي كه در بنگالدش متشكل شده

 .توانند نقش حياتي ايفا كنند ها مي  شده است كه آنها در اين گونه تالش

 كاري هاي شلوغ تاكتيك

شوند، در جـهـت      هايي كه كشت و زرع نمي زمين، بر روي زمين اسكان دادن مردم بي : ايستادگي در برابر قوانين ناعادالنه مالكيت
 .اعمال فشار بر دولت براي انجام اصالحات ارضي

 
هاي زراعي از  آميز زمين گذارد، و همزمان با اشغال مسالمت زمين برزيل، دولت را براي انجام اصالحات زير فشار مي جنبش كارگران بي

 . كند قربانيان تجاوز حمايت مي

از .  تـي .  اس.  يـا ام    Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)(، »زمين برزيل بي] كشاورز[جنبش كارگران « 
زمين و  هاي بزرگي از دهقانان بي تاكنون مسئله اصالحات ارضي را در دستور كار خود قرار داده و دست به سازماندهي گروه 1984سال 

كـنـد،      پس از اشغال يك منطقه سعي مـي   .  تي.  اس.  ام.  هاي كشت نشده متعلق به زمينداران ثروتمند، زده است ها در زمين  اسكان آن
زمين را از طريق قانوني و با گردآوري امضا و ارايه درخواستنامه به مقامات مسئول، با استناد به يكي از اصول قانون اساسي برزيـل كـه     

 .اند، به دست آورد هاي غير مولد مشمول اصالحات ارضي گويد، زمين مي
هاي دولتي بين  هاي كمي از طريق برنامه ي اصالحات ارضي داده است در عمل، زمين سال پيش وعده 20به رغم اين كه دولت برزيل از 

هاي برزيل، هم اكنون در مالكيت يك درصد از جمعيت است، در حالي كه نزديك به  نيمي از زمين.  كشاورزان تقسيم و توزيع شده است
 .اند زمين پنج مليون كارگر كشاورز بي

 اشـغـال  ها را بـراي          زمين تماس برقرار كنند و آن كند تا با خانوارهاي بي اي جديد اعزام مي ، سازمان دهندگان را به ناحيه. تي.  اس.  ام
بـرداري اسـت و          شود ولي مستعد بهـره  سازمان دهندگان با اهالي محل براي انتخاب زميني كه كشت و زرع نمي.  ها مهيا سازند  زمين

دهندگان براي مدتي بيش از شش ماه در نـاحـيـه بـاقـي           معموالً سازمان.  پردازند مالكيت قانوني آن مورد اختالف است به مشورت مي
يابنـد،   كنند، به طوري كه امكان مي اهالي ناحيه كار مهيا سازي را تقسيم مي.  مانند تا اهالي محل را براي اقدام به اشغال مهيا سازند مي

آمـيـز از        روند، به طور مسـالـمـت      زمين، سر زمين مي در روز اقدام به اشغال، خانوارهاي بي.  هدايت اين فرآيند را خود به دست گيرند
اگر آنان را به زور بيرون برانند، با كمال آرامـش زمـيـن را تـرك           .  آورند كنند و آنجا را به اشغال در مي هاي زمين عبور مي حصاربندي

 .كنند گردند و كار را از نو تكرار مي كنند، اما پس از اين كه موعد حكم تخليه به سر رسيد، دوباره به همان جا باز مي مي
جايي كه فعاالن غالباً از راه سلب حق مالكيت بر زمين سـعـي   :  شود ها، به اطالع سازمان ملي مسئول اصالحات رسانده مي اشغال زمين 

هـاي     ها و اشغال ساختمـان   پيمايي به عنوان بخشي از اين فشارها، به سازماندهي راه.  تي.  اس.  ام.  كنند به اشغال جنبه قانوني بدهند مي
. تواند تا پنج سال به درازا بـكـشـد    ساختن اشغال مي قانونمندفرآيند .  پردازد دولتي و محكوم كردن دولت به تخطي از قانون اساسي مي

رونـد و اسـتـقـرار            ها زير كشت دايم مي  شود و زمين ها و مدارس ساخته مي  ها شكل گرفت، درمانگاه وقتي كه سكونتگاه جديد خانوار
اين تاكتيك به طرز چشمگيري موفقيت آميز بوده است، با اين كه در مواردي نيز با خشونت .  يابند يافتگان به حق تغذيه خود دست مي

شهرك مسكـونـي    600هزار خانوار زمين فراهم آورده است كه در نزديك به يك هزار و  250براي تقريباً .  تي.  اس.  ام.  همراه بوده است
 .اند جاي گرفته
انجامد كه اينك قادرند  آميز زمين به تغيير واقعي زندگي هزاران نفر مردمي مي اشغال مسالمت:  حكايت جالبي است.  تي.  اس.  داستان ام
تواند تفرقه برانگيز و خطرناك باشد، ولي وقتي كـه   النفسه و به تنهايي مي با اين كه اشغال، في.  شان را با كشت و كار تأمين كنند زندگي

در تـي    .  اس.  ام.  شـود    آميز مـي  اي موفقيت شود تا به اصالحات ارضي موعود دست بزند، تبديل به مبارزه تركيب مي با فشار بر دولت 
. با ايمني و اطمينان خاطر اين تاكتيك را به كار بنـدد   تواند صورتي كه از مشاركت شمار زياد و حمايت كافي مردم برخوردار باشد، مي

به ايجاد فشار از . تي. اس. جو دست به خشونت بزنند، فعاالن ام اگر صاحبان امالك و يا مقامات مسئول محلي عليه اشغالگران مسالمت
 .پردازند ها مي  طريق جلب توجه رسانه

جويانه صورت نپذيرفته و يا به برخوردهـاي   هاي پرشمار ديگري از اشغال زمين در ديگر نقاط جهان هست كه به طريق مسالمت نمونه
استفاده از اين رويكرد در بـرخـي مـوارد        .  آميز انجاميده است بسيار خشونت

ريزي و بـه اجـرا      متضمن خطرات بزرگي است و بايستي با دقت بسيار برنامه
آميز بودن و خشونت پرهيزي آن اطمينان حـاصـل      گذاشته شود تا از مسالمت

 .شود

چه هنگامي از يك تاكتيك غيرقانوني براي دستيابي به حـقـوق     
بشر و وارد آوردن فشار زياد بر دولت براي ايجاد تغيير استـفـاده   

 كنيد؟ مي

بايستي يا كاركردي اجتماعي  گويد كه تمام امالك مي قانون اصالحات ارضي مي 
بايد به صورتي زاينده ايجادگر مشاغل و مـولـد غـذا       داشته باشند، يا اين كه مي

 گيرد،  مبارزه ما، در راستاي قانون است و با پشتيباني قانون صورت مي. باشند
 
 
 

ولي اگر ما دولت را به خود وابگذاريم كه اصالحات ارضي را انجام دهـد، هـيـچ        
كاري انجام نخواهد داد، زيرا زمينداران و مالكان بزرگ دركنگره ملي و مجـلـس   

 . اند مند سنا از قدرت بسيار زياد بهره
 

      وانوسا سانتوز،  -
 زمين، برزيل    جنبش كارگران كشاورز بي  
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 تاكتيك



 .ها سرپيچي از قوانين به منظور فشار آوردن براي تغيير آن: المللي ثبت انحصاري اختراعات و اكتشافات سرپيچي از قانون بين
 

با ناديده گرفتن قوانين ملي به نافـرمـانـي     Treatment Action Campaigne)( »  عمليات اقدام براي درمان«در آفريقاي جنوبي، 
 .ايدز را فراهم آورد/ مدني دست زد و بر دولت فشار آورد تا اين قوانين را تغيير دهد و امكان درمان بيماران مبتال به اچ آي وي

با سرپيچي از قوانين ثبت انحصاري اكتشافات آغاز به وارد كردن داروهاي .  سي.  اي.  يا تي»  عمليات اقدام براي درمان« ، 2000ژوئن   در
ها و دولت آفريقاي جنوبي را به  هاي دارويي را به پايين آوردن قيمت اين دارو ايدز كرد، با اين هدف كه شركت/  ژنريك معالج اچ آي وي

هدف از اين تاكتيك اين بـود    .  شان قبالً به ثبت رسانده شده بود، وادار كند صدور مجوز براي واردات داروهاي نوع ژنريك كه حق كشف
بيش از چهار مليون نفر از مـردم آفـريـقـاي       .  كه دسترسي ارزان به داروهاي معالج ايدز را براي همه اهالي آفريقاي جنوبي ممكن سازد

جنوبي مبتال به ايدز هستند و قيمت باالي داروهاي به ثبت رسيده، دسترسي به دارو و درمان مبتاليان را براي بيشتر مردم نـامـيـسـر       
 .ساخته بود

مانند بسياري از ديگر داروهاي اچ . هاي مرتبط با  ايدز دارويي اساسي است براي درمان بسياري از بيماري) Fluconazole(فلوكونازول 
شود و تحت قوانين ثبت انحصاري اكتشافات، با بهايي بسـيـار    هاي چند مليتي توليد مي ي شركت ايدز، فلوكونازول نيز به وسيله/  آي وي

اما حق ثبت انحصاري شركت فايزر.  تر است قيمت انواع ژنريك اين دارو، به نحو چشمگيري ارزان. گردد گران به آفريقاي جنوبي وارد مي
 )Pfizer  (بـا ايـن كـه        .  بست و مانع اين كار بود از اين دارو، دست و پاي دولت آفريقاي جنوبي را براي وارد كردن انواع ژنريك آن مي

هاي ارزان قيمت  قانون ثبت اختراعات و اكتشافات آفريقاي جنوبي به دولت اين قدرت را بخشيده است كه به وارد كردن و يا توليد نمونه
 .كرد داروهاي به ثبت رسده دست بزند، دولت سعي به استفاده كردن از اين قدرت قانوني نمي

با سازمان بهداشت جهاني و پزشكان بدون مرز دست به همكاري زد و پس از حصول اطمينان .  سي.  اي.  ها، تي پيش از وارد نمودن دارو
سفري را   .  سي.  اي.  براي مثال، تي.  ها پرداخت اند به برقراري سيستمي براي خريد و وارد كردن آن خطر و اثر بخش ها بي از اين كه دارو

سنت براي  28به بهاي بسيار اندك كمتر از ) Biozole(ترتيب داد كه در آن جا يكي از انواع ژنريك فلوكونازول به نام بيوزول  به تايلند 
 .گرفت هر قرص در اختيار عموم قرار مي

ها زد، و در همان حال اعضاي شورا   هاي بيوزول به مرز رسيد شوراي نظارت پزشكي آفريقاي جنوبي دست به ضبط آن هنگامي كه قرص
الملـلـي آن      و حاميان محلي و بين.  سي.  اي.  ، در زير فشار تي2000در نوامبر .  ها را مورد بحث قرار دادند  موضوع اعطاي معافيت به آن

شركت دارويي فايزر قول داد كه داروي ساخت خود .  داد.  سي.  اي.  شورا اجازه توزيع داروي ژنريك بين بيماران را به يكي از شريكان تي
در  –حق اعمال قدرت دولت و اختيارات حكومتي  –در اختيار بيماران بگذارد، به اين ترتيب موضوع اعطاي معافيت  2000را در مارس 

 .صورتي كه تحويل دارو انجام گيرد و عملي گردد، مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت
/ تر، اين عمليات نافرماني مدني، نياز مبرم و فوري دسترسي به داروهاي اچ آي وي       هاي ارزان قيمت با جلب توجه عمومي به گزينه

كوشندگان در اين راه آمادگي داشتند كه براي حفظ و نجات جان ديگران، عوارض مرتبت به تـخـطـي از      .  ايدز را به نمايش گذاشت
 .هاي ملي الزم بود، وارد آورند قوانين را تحمل كنند، و از همين رو هرگونه فشاري را كه براي تغيير سياست

المللي در مورد ثبـت   هاي بين ، حتي در همان حال كه با وارد كردن داروهاي ژنريك، از قانون آفريقاي جنوبي و موافقتنامه. سي.  اي.  تي
شـركـت      39كرد، از دولت آفريقاي جنوبي در يك دعواي حقوقي كه از سوي گروهي متشكـل از       انحصاري اكتشافات سرپيچي مي

مـدعـي   .  آي.  ام.  پـي .  ، عليه دولت اقامه شده بود، به حمايت از دولت برخاست. آي.  ام.  دارويي، با نام انجمن توليدكنندگان دارويي پي
اي در كشـور ديـگـري         داد اگر داروي به ثبت رسيده كرد به اين كه قانون دارو كه از جمله به دولت اجازه مي بود و دولت را متهم مي

سـرانـجـام    .  آي.  ام.  پـي .  المللي ثبت انحصاري اختراعات و اكتشافات اسـت  تر به دست آيد، آن را وارد نمايد، ناقض قوانين بين ارزان
 .دعوي خود را پس گرفت

ايـدز و از      /  ها نفر مبتال به اچ آي وي        مليون:  برد آفريقاي جنوني همچنان در زير سايه سياه يك بحران عميق حقوق بشر به سر مي
سي، دولت آفريقاي جنوبي موافقت كرد داروهاي آنتي .  اي.  ، زير فشار تي2003به هرحال در اوت . اند دسترسي به داروي مؤثر محروم

را به صورت رايگان در اختيار همه اهالي آفريقاي جنوبي بگذارد و اين تعهد را در برنامه جديدي  كه )  anti-retroviral( رتروويرال 
 .تأييد قرار داد در نوامبر همان سال اعالم نمود، مورد

ي دست اول دارند، براي نجات قربانيان خشونت و    گيري از كساني كه آگاهي و تجربه بهره  : ها خانه خارج كردن زنان جوان از روسپي
 .بدرفتاري

 
 . كند آيد، مداخله مي هاي بخش خصوصي كه اقداماتش تجاوز به حقوق بشر به شمار مي در بنگالدش، يك انجمن محلي، در فعاليت

اند، از    ها نگه داشته شده  خانه شان در روسپي در بنگالدش براي نجات دختراني كه برخالف ميل  Ekota)( كارگران جنسي انجمن اكوتا 
 .شود كار تشكيل مي كند كه از روسپيان پير كهنه هاي مراقبتي استفاده مي گروه

انـد كـه در          دار روسپيانـي  ها و يا خانه»  مامان«بيشترشان .  كنند كارگران جنسي سالمند، در عرصه تجارت سكس نقش مهمي ايفا مي
تراند و اين صنعت  تر وقت و فراغت بيشتري دارند و همچنين، از چند و چون كارآگاه آنان از كارگران جوان.  برند ها به سر مي  خانه روسپي

ها، به اين كارگران جنسي سـالـمـنـد و          خانه موفقيت اقتصادي قدرتمندتر آنان در روسپي . شناسند واردان در اين كار بهتر مي را از تازه
تر كرايه  هاي جوان خانه بماند و وقتي جايي را به روسپي تواند در روسپي بخشد كه تعيين كنند چه كسي مي كارآزموده، اين امكان را مي

 .كه دختران زير سن قانوني مجاز به اين كار نيستند روشن سازنددهند،  مي
هنگامي كه چنين اتفاقي .  كنند خانه مي به رغم اين سياست، با اين حال برخي از روسپيان جوان، دختران كم سن و سال را وارد فاحشه

هاي مـحـدودي    شود و با استفاده از راه داري مي كنند، تا ببينند اين دختر جوان در كجا نگه افتد، كارگران جنسي سالمند رديابي مي مي
كوشند بفهمند، آيا وي با ميل خود به آن جا رفته است، اهل كدام روستاسـت، چـنـد       آنان مي.  كنند با وي ارتباط برقرار كنند سعي مي

سازند، كه به نـوبـه خـود فـرد مـورد             سپس آنان، انجمن كارگران جنسي را از اين موضوع مطلع مي.  سال دارد و خويشان او كيستند
در بسياري از موارد اهل فاميـل  .  فرستد تا والدين و خويشاوندان او را از محل اقامت او مطلع گردانند ي آن دختر مي اعتمادي را به خانه
مواردي هم بوده است كه خود خانواده، دختر را براي فاحشگي فروختـه و    .  خانه مراجعه كنند و دختر را نجات بخشند قادرند به روسپي

 .توانند او را كمك كنند خواهند و يا نمي نمي
هاي غير دولتي بسـيـاري    ها آغاز كرد، با سازمان  خانه انجمن كارگران جنسي زماني كه كار خود را براي نجات كارگران جنسي از روسپي

بخشي به دختراني كه قـادر بـه        هاي غيردولتي در توان سازمان.  ها كمك بگيرد و به نجات دختران ياري برسانند  كه از آن گرفتتماس 
 .كنند هاشان نيستند نقش مهمي بازي مي بازگشت به خانواده

ها، كارگران جنسي از اهالي محل كمك ناچيزي دريافـت   به رغم تالش فراوان براي جابجا كردن دختران كم سن و سال از روسپي خانه
افزون بر اين، نجات خردساالن به وسيله كارگران جنـسـي،   .  آمد كردند، زيرا روسپيگري از نگاه آنان نوعي خطر اجتماعي به شمار مي مي

. افكند اين امر كارگران جنسي سالمند و انجمن را به خطر مي.  انداخت منافع كساني را كه در تجارت جنسي ذينفع بودند به مخاطره مي
هاي غيردولتي محلي بودند تا در روند نفوذ بر مقامات محلي دولت به منظور افزايش مراقبت و حفاظت  زنان، متكي به پشتيباني سازمان

 .شان كنند ها حمايت  خانه از كارگران جنسي و بيرون آوردن روسپيان خردسال از روسپي
سودمندي و اثربخشي اين تاكتيك بيشتر از آن روست كه كارگران جنسي كه در اين كار شركت دارند، چه از جهت نظارتي و چـه از    

اند كه قادر است  اي كارآمد برپاساخته شان شبكه آنان همچنين از طريق انجمن.  شان از مسئله، موقعيتي منحصر به فرد دارند نظر شناخت
اين تاكتيك، درست در آخرين مرحله بدرفتاري و تـجـاوز وارد عـمـل         .  با ايمني كامل به گردآوري اطالعات و انتقال آن دست بزند

شان جسماً و عمالً چنـدان دشـوار      خانه هستند و تغيير وضع و جا به جا كردن شود، يعني وقتي كه دختران، ديگر، در داخل فاحشه مي
هاي خانگي، كارگران اجباري و  مثالً بازماندگان خشونت –كشي و سوء رفتار قرار دارند  هايي كه مورد بهره بعضي ديگر از گروه. نيست

شان را براي پيشگيري از تكرار همان سرنوشت دردنـاك     هاي نيز در موقعيتي قرار دارند كه چه بسا بتوانند تجربه  –يا مهاجران اجباري
ولي توجه به اين نكته اهميت دارد، كه آنان نيز همچون اين زنان بنگالدشي، با دست زدن بـه ايـن كـار          .  براي ديگران، به كار بندند

 .افكنند خودشان را از نظر جسمي به خطر مي
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 .ها نجات بخشيدن كارگران خردسال با يورش به كارخانه: ها گشودن در كارخانه
 

براي آزاد سازي كارگران خردسال عمليات يورش و نـجـات تـرتـيـب         »  جنوب آسيا براي مبارزه با بردگي كودكان ائتالف«در هند، 
 . دهد مي
 »سـاكـس  «يـا        (South Asian Coalition on Child Servitude)» جنوب آسيا براي مبارزه با بردگـي كـودكـان      ائتالف«

SACCS)  (گروه حقوق بشر، در    400اي مركب از بيش از  مجموعه.  دهد براي آزاد سازي كارگران خردسال عمليات نجات سازمان مي
 .اند كني بيگاري كشيدن از كودكان را هدف خود قرار داده سراسر جنوب آسيا ريشه

حقوق بـنـيـاديـن ايـن          .  ميليون كارگر خردسال در اسارت وجود دارند 60گويد، هم اكنون در هند بيش از  المللي كار مي سازمان بين
ها براي دسترسي به بهداشت و درمان و شرايط زيستي مناسب زير پـا گـذاشـتـه          كودكان مانند حق آموزش، دستمزد كافي و حق آن

شوند  ها به صورت برده نگه داشته مي  شان در كارخانه بيشترين.  ساعت كار كنند 12سازند روزانه بيش از  ها را مجبور مي شود، زيرا آن مي
 .اند هاي گوناگون و در معرض ضرب و شتم و بيماري

را در اين زمينه برگزيده است كه هم عـمـل    »دو سويه«، به اين مسئله پرداخته است و استراتژي 1989از آغاز كار خود در  » ساكس« 
هايـي را شـامـل         ريزي شده به كارخانه يورش برنامه » ساكس«عمليات مستقيم نجات .  گيرد مستقيم و هم عمل نامستقيم را در بر مي

دهد يك صنعـت، كـارگـران       به دنبال به دست آوردن قراين و شواهدي كه نشان مي.  شهره هستندشود كه به استفاده از كار اطفال  مي
هـاي     تيم » ساكس«اند،  شان به اسارت گرفته شده خردسال را به كار وا داشته و يا با كسب اطالع از طريق والدين كودكاني كه فرزندان

دهـد و بـا زور            اند، سازمان مي هاي كودكان ربوده شده، حاميان محلي و چند پليس كه فقط مجهز به باتوم خود را، مركب از خانواده
گشايند و پيش از آن كه صـاحـب    هاي داخل آن قفل است، مي ها به روي بچه  هاي كارخانه را كه شب آنان درب.  كند كودكان را آزاد مي

براي حصول اطمينان از حمايت پليس، مقامات مسئول محلي از يورشي كه در راه است . كنند كارخانه خبردار شود، كودكان را جابجا مي
 .شود تا از برخورد بين تشكيالت اداري و صنايع احتراز شود گردند، اما جزييات دقيق آن هرگز افشا نمي قبالً مطلع مي

به خاطر اين كه مقامات محلي نسبت .  بايد از طرف مقامات محلي صادر شود پس از آن كه كودكان آزاد شدند گواهينامه آزادي آنان مي
 »سـاكـس  «بخشـي     هاي توان در اين فاصله كودكان به برنامه.  ها به درازا بكشد  تواند مدت به صنايع حسن نيت فراوان دارند، اين امر مي

در دو دهه گذشـتـه،   .  دهند شان به خانواده در وقت مقتضي، آنان را به رايگان آموزش مي شوند و پيش از بازگرداندن معرفي و سپرده مي
 .كودك كارگر از اسارت و بردگي شده است 65000از طريق عمليات مستقيم يورشي خود موفق به آزادسازي بيش از  »ساكس«
هايي كه كودكـان   در كارخانه:  زند ، درست به طور مستقيم در محلي كه بدرفتاري و خشونت جريان دارد، دست به دخالت مي» ساكس« 

انجامد، بلكه بر آگاهي جماعت، پيرامون اين مسئله  ها نه فقط به نجات هزاران كودك مي عمليات آن.  شوند به صورت برده نگه داشته مي
 .شود اند خبردار مي به خصوص هنگامي كه جهان از سرگذشت كودكان آزاد شده و وضعيتي كه مبتالي به آن بوده: افزايد مي

وقتي دولت از مسـئلـه و قصـد        .  سازد عمليات آنان، همچنين ادامه كار را براي دولت، به عنوان شريك جرم بيگاري اطفال ناممكن مي
تواند به حمايت از كارخانه، بدون اين كه عوارض عمومي آن را تحمل كند، ادامـه   شود، ديگر نمي به انجام عمليات با خبر مي » ساكس«

 .دهد
مـانـنـد ايـن كـه          .  تواند براي كودكان و آن ناحيه عواقب ناخوشايندي داشته بـاشـد   اين تاكتيك ضمناً خطراتي نيز در بر دارد، كه مي

 .ي ديگري نقل مكان كنند ها به سوي پنهانكاري بيشتر در مورد اين مسئله رانده شوند و يا اين كه به منطقه  كارخانه
ريـزي   ، ممكن است خود در معرض خطرات جسمي قرار گيرند و بايد برخي اقدامات احتياطي را از پيش برنامه» ساكس«اعضاي تيم 

هاي غيرقانوني خواه بردگي كودكان باشد، خواه قاچاق انسان و يا بازداشت–اي به اين اندازه حاد مطرح است  اما آن گاه كه مسئله.  كنند
 .خرند گذارند و چنين خطراتي را به جان مي شوند كه پا پيش مي دل پيدا مي گاه مردماني چنان شجاع –

 ها تغيير دادن تاكتيك
 

. هاست همان قدر مهم است كه بدانيم چه تاكتيكي را بايد نخست به كار بـنـديـم    دانستن اين كه چه موقعي وقت عوض كردن تاكتيك
ي دهساله خود براي تحريم شركت پپسي  تازگي تصميم گرفت به مبارزه به (The Free Burma Coalition)» ي آزاد ائتالف برمه«

علت پايان تحريم نه ايـن بـود كـه        .  اند ها در برمه به كار داد و ستد مشغول  آپل كامپيوتر، هينكن، تكزاكو و ديگر شركت.  پايان بخشد
هاي خود دست يافته بود، بلكه علت اصلي اين بود كه هنگـام تـغـيـيـر         مبارزه ديگر اثر نداشت و نه آن كه ائتالف ديگر به همه هدف

 .دهد يكي از پايه گذاران ائتالف در اين باره چنين توضيح مي (ZARNI)زار ني . ها فرا رسيده بود  تاكتيك
 

ي سـنـگـيـن در        ها شبيه به كار توپخانه كار آن.  توانند به نتايج خوب بيانجامند ها ظرفيت خيلي بااليي دارند كه مي  تحريم
فرسايند، اما سرانجام كار نهايي و واقعي را خود مردم حاضر در صحنه و پـيـاده      ها دشمن را مي آن:  نبردهاي نظامي است

ي بعدي را    تان را فلج كرديد، بايد آمادگي داشته باشيد كه ضربه نظام روي زمين بايد به ثمر برسانند و هنگامي كه دشمن
 .وارد آوريد

امـا  .  المللي را مجاب كرد كه از كشور خارج شوند ها سطح آگاهي از وضعيت را در برمه باال برد و چندين شركت بين  تحريم 
 .اين به تنهاي كافي نبود

ها، براي تدوين و    از تاكتيك  اي تازه م، زيرا به اين نتيجه رسيديم كه به مجموعهرسماً به تحريم پايان دادي 2003در سال 
اي را كـه مـردم      ما تشخيص داديم دستكم اگر نحوه.  مان به سطحي ديگر نياز داريم تنظيم دوباره اين امر و آوردن مبارزه

و تا وقتي كه تحريم بخش مركزي مـبـارزه   .  كنند تغيير ندهيم، نخواهيم توانست مبارزه را ببريم ماجراي برمه را تعريف مي
ما نياز داريم كه توجه را بر مردم و بر راه خودمان به سوي آينده . است، كانون توجه پيوسته رژيم خواهد بود و نه مردم برمه

 .متمركز كنيم
. المللي حقوق بشر در گـيـرانـد      اكنون ما در جستجوي تشريك مساعي استراتژيك با ديگراني هستيم كه در مبارزات بين

هاي استراتژيك تازه و امكانات نويني بـراي   مان، راه  هاي جديد در مبارزه تنظيم و تدوين دوباره موضوع و گنجانيدن تاكتيك
 .ما باز خواهد كرد
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هاي هدفمند به كساني كه در مقام و موقعيت پايان بخشيـدن بـه      ها براي رساندن پيام  گيري از قدرت رسانه بهره:  قدرت امواج هوايي
 .خشونت و بدرفتاري قرار دارند

 
نگاران قادراند از موقعيت اجتماعي خود براي باال بردن سطح آگاهي نسبت به تجاوزات به حقوق بشر استفاده كنند و بر روي    روزنامه

نگاران توانستند رهبران عمده را  با استفاده از راديو، در بوروندي، روزنامه.  كساني كه در قدرت هستند در جهت ايجاد تغيير اثر بگذارند
 .داد مجاب سازند  ها روي مي  به خاتمه دادن به موارد نقض حقوق بشر كه در بيمارستان

هايي تـأثـيـر بـگـذارد كـه            از قدرت خود به عنوان يك رسانه گروهي سود جست تا بر افراد و گروه.  آر.  پي.  يا اي  راديو همگاني آفريقا
ها كساني را كه نتوانسـتـه بـودنـد صـورت            در اين بيمارستان.  هاي بوروندي ياري برسانند توانستند به بهبود وضعيت در بيمارستان مي

هـاي     عاقبت با همكاري سازمـان .  دادند ها اجازه خروج نمي داشتند و به آن نگه مي زورشان را بپردازند برخالف ميل خودشان به  حساب
 .موفق شد دولت را مجبور سازد تا دستور دهد اين افراد را مرخص كنند. آر. پي. اي غيردولتي محلي

فروپاشي كلي نظام كه ظرفيت حكومت بـراي    .  آيند ي تهيه خدمات درماني مورد نيازشان بر نمي ها از عهده  در بوروندي جنگزده، خيلي
ها كه با بحران كمبود شديد بـودجـه و بـاال رفـتـن                بيمارستان.  افزود حمايت از سيستم درماني را كاهش داده بود، نيز بر مشكل مي

ها احسـاس      چون بيمارستان.  شان عاجز بودند هاي زدند كه از پرداخت هزينه هاشان مواجه بودند، دست به بازداشت كساني مي بدهكاري
 .كردند شود و اصال به اين كار به چشم يك بدرفتاري ناقض حقوق بشر نگاه نمي كردند كه از طرف اين افراد سرشان كاله گذاشته مي مي
هايي انـجـام داد و بـه پـخـش               پس از برقراري تماس با بازداشت شدگان و كسب اعتماد آنان، مخفيانه با ايشان مصاحبه.  آر.  پي.  اي

ها و افرادي خاص كه توانايي اصالح كردن   هايي هدفمند بود به گروه شد حاوي پيام هايي كه پخش مي برنامه.  هاي آنان دست زد شهادت
اي با عنوان  المللي پيوند زد و برنامه هاي ملي و بين نيروي خود را با سازمان. آر. پي. پس از پخش نخستين برنامه، اي. وضعيت را داشتند

café presse   )اندازي كرد كه در آن مقامات دولتي و افراد متنفذ نيز شركـت   راه)  وگوي مفصل مطبوعاتي بود كه نوعي نشست و گفت
پرداخت و بر دولت فشار  ي نهايي به موضوع بازداشت بيماران مي مباحثه.  كردند وگو مي داشتند و پيرامون مسايل بهداشت و درمان گفت

 .كرد كه به پاسخگويي بپردازد وارد مي
ها دستور داد كه همه بازداشت شدگان را     هاي بيمارستاني را ممنوع اعالم كرد و به بيمارستان ، هيئت وزيران، بازداشت2000در آوريل 
تري از قبيل دسترسي بـه خـدمـات درمـانـي و اصـالح                  دولت همچنين به ايجاد كميسيوني دست زد كه موضوعات مهم.  آزاد كنند
 .هاي درماني ملي را مورد بررسي قرار دهد سياست

خواهند داشت كـه در     هايي قدرت اين را چه گروه يا چه گروه:  ها بود ترين عنصر اين تاكتيك، شناسايي مخاطب پخش اين برنامه مهم
ها وضع را دگرگون سازند و همزمان، پذيراي پيام نيز باشند؟ در اين مورد، مقامات مسئول دولتي بودند كه از اين تـوانـايـي      بيمارستان

النفسه  اين تاكتيك همچنين نيروي في. ها، كاري بكنند و دست به اقدامي بزنند مند و اخالقاً ملزم بودند پس از علني شدن اين ماجرا بهره
تـريـبـون دارنـد،          سرگذشت قربانيان، همين كه به دست كساني بيافتد كه دسترسي به يك   .  گذارد ها را به نمايش مي  اين گونه ماجرا

 .سازد هاي ملي را دستخوش دگرگوني مي سياست
ها در آينده از رسيدگي بـه كـار         توانست عواقب ناخوشايندي نيز به دنبال بياورد، برخي نگران اين بودند كه بيمارستان اين تاكتيك مي

. ي راديويي شركت جسته بودند، خودداري ورزند درمان بيماراني كه در برنامه
زدگي بيماراني بيانجامد كـه حـول و حـوش             توانست به خجالت ضمناً مي
شرط موفقـيـت   .  اي از بدنامي در اذهان وجود داشت شان احتماال هاله بيماري

نگاران در آن شركت بجويند و بخواهند كـه   اين تاكتيك اين است كه روزنامه
 . در جهت پيشبرد مسايل حقوق بشر كاري بكنند

 

هايي هستند كه براي پايان دادن به بدرفتاري و خشونت،  سازي، تاكتيك هاي مجاب تاكتيك

غالباً تجاوزگران براي پايان دادن .  شوند صفت جلوه دادن تجاوزگران و مباشران تجاوز، به كار بسته مي بدون برخورد و درگيري و شيطان

 . تشويق نياز دارند  به نقض حقوق بشر فقط به كمي حمايت و

هاي رسمي چشمگير خاتمه بخشيدن به نقض  اند، برخي از موفقيت هاي دخالتگرانه غالباً با اعتراض و مقاومت همراه درحالي كه تاكتيك

شـونـد در        از طريق فشاري كه گاه نهفته است و گاه علني، مدافعان موفق مـي .  آيد سازي به دست مي حقوق بشر از راه مذاكره و مجاب

هـاي     هـا از روش           ايـن تـاكـتـيـك       .  سر و صدايي بردارند هاي مؤثر و غالبا آرام و بي جهت بهبود بخشيدن اساسي به حقوق بشر گام

دهند تا به خشونـت و     ها پيشنهاد كمك و مساعدت مي  و حتي در مواردي به آن.  جويند ها سود مي  ها و شركت  آميز با دولت غيرمخالفت

دهند و در فضـايـي از          ها رهبران مورد احترام جماعت را در صف مقدم مذاكرات و اقدامات آموزشي قرار مي آن.  تجاوز پايان داده شود

 . زنند همكاري و معاضدت دست به عمل مي

 .هايي كه در اختيار داريد در نظر گـرفـت   ي تاكتيك ها را بايد به عنوان منابع پر اهميت در هنگام ارزيابي از وسعت و دامنه مردم و رابطه

 تواند بر هدف شما اثر بگذارد؟ ها برخوردار است؟ چه كسي مي چه كسي به هدف شما نزديك است؟ چه كسي از احترام آن

 سازي هاي باوراندن و مجاب تاكتيك

ي    رساني در زمينـه  شود از راديو براي اطالع چگونه مي
يكي از موضوعات حقوق بشر كه با آن سر و كار داريـد،  

 بهره جست و براي ايجاد تغيير فشار وارد آورد؟
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به كارگيري رهبران محلي و اسـتـفـاده از       : بخش ها و عادات زيان به خدمت گرفتن رهبران محلي در جهت پايان دادن به رسم
 .نفوذ آنان براي پايان تجاوز

 
ترين كسـان رهـبـران         گرديم، بهترين و طبيعي هنگامي كه در مبارزه براي پايان بخشيدن به خشونت و بدرفتاري به دنبال متحداني مي

سفيدان، رهبران مذهبي، سياستمردان محلي و يا صرفا افرادي پرجاذبه و متنفذ  اي، ريش اينان ممكن است رهبران قبيله. اند جماعت محل
 .باشند

در پي كسب حمايت رهبران مورد احترام مـحـلـي     trokosi)(تروكوزي  ي  كميسيون حقوق بشر و عدالت اداري درغنا براي حل مسئله
تروكوزي، رسمي است قديمي كه طي آن زنان و دختران جوان بـرخـالف مـيـل خـودشـان در                 .هاي قبيله است چون رؤسا و خاتون

هـا        اند به زيـارتـكـده    شان را به عنوان كفاره گناهاني كه اعضاي خانواده مرتكب شده ها، دختران  خانواده.  شوند ها نگاهداري مي  زيارتكده
 .بخشند تا بدبختي را از خود بگردانند و يا  به آن پايان دهند مي

] تماس با رهبران محلـي [ تروكوزي قانونا وارد عمل شود، اما به جاي آن از همين رويكرد تاكتيكي  كميسيون اين قدرت را دارد كه عليه 
هاي عميقي در اعتقادات مردم دارد كه اگـر خـود خـواسـتـه و             كند، زيرا متوجه اين نكته است كه اين سنت چنان ريشه استفاده مي

براي تدارك مبارزه، كميسيون به پژوهش در باب اعتقاداتي پـرداخـت كـه      .  داوطلبانه تغيير نكند، ممكن است به آساني زيرزميني شود
كـه در    )  International Needs Ghana( »  المللي غنا نيازهاي بين«هاست و با يك سازمان غيردولتي به نام  تروكوزي متكي به آن 

تروكوزي است، قرار همكاري گذاشت و با هم به تشكيل جلساتي پرداختنـد كـه بـا          بخشي به قربانيان پيشين دهي و توان كار مشورت
اش بپردازد و ديگران را از آن    شد به بيان نظريات تشويق مي شد و هر كس  زيارتكده برگزار مي پرست واره بتحضور قربانيان و روحانيان 

 .مطلع گرداند
ترك چنين عملي را مطرح كنند و از موقعـيـت    شان و تأكيد بر ضرورت  هاي كردند تا حرف رهبران محلي سپس به كميسيون كمك مي

مراسم آزادسـازي،    .  را به آزاد كردن زنان و دختران جوان مجاب سازند پرست واره روحانيان بتجستند، تا  خود در بين جماعت بهره مي
. آورد تا به طور رسمي و عمومي به  تصميم روحاني صحه گذارد و نيازهاي معنوي جماعت را برآورده كنـد  جماعت ناحيه را گرد هم مي

دهد كه رهبران محلي از پايان دادن به ايـن عـمـل       تري نشان مي شود، و به جمعيت وسيع ها پوشش داده مي  اين مراسم از طرف رسانه
 .تن از زنان و دختران شده است 3000اين تاكتيك تاكنون موجب آزادي نزديك به . كنند پشتيباني مي
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كنند،  هاي بنيادي اعتقادي و ساختارهايي كه آن را حفظ مي درخواست پايان بخشيدن به يك عمل و رسم سنتي، بدون پرداختن به ريشه
تواند به جاي پايان دادن به آن عمل، به زيرزمينـي شـدن و        ها شود، مي اي كه موجب تغيير آن اعتقادات و ساختار يا بدون ارايه گزينه

اند و مـيـل و      اتكاي اين تاكتيك بر احترامي است كه اهل يك ناحيه براي رهبران خود قايل.  پنهان كردن آن از طرف جماعت بيانجامد
تـريـن    تروكوزي، اساسي  براي خاتمه دادن به  عمل.  رغبت آن رهبران براي به دست دادن الگو و سرمشقي كه اهالي از آن پيروي كنند

شان به عنوان كفاره بـه     كار اين است كه اهالي ناحيه مجاب شوند كه نيازي نيست اعضاي خانواده خود را براي بخشوده شدن گناهان
تـرس از          هاي رهبران جماعت، در از مـيـان بـردن      مراسم و تشريفات آزاد سازي و اطمينان بخشي.  روحاني زيارتكده واگذار كنند

 .جويي خدايان و ايجاد اعتماد در درون جماعت نقشي اساسي دارد تالفي
اين تاكتيك در كمك به تغيير و يا از بين بردن ساير رفتارهاي سنتي و رسومات تثبيت شده اجتماعي كه ناقض حقوق بشـرانـد نـيـز         

 .هاي خانگي  تواند سودمند باشد، مانند ختنه آلت تناسلي زنان و يا خشونت مي

 .ها هاي اقتصادي و اجتماعي و فشار بر دولت براي اصالح آن عدالتي بررسي بودجه براي پرده برداشتن از بي: گيري كنيد ها را پي  پول
 

ها خود گويا و اثر گـذار    ها تأثير و نفوذ سياسي و اخالقي دارند و بعضي اوقات ارقام و داده  برخي اوقات رهبران در مقام فرد بر دولت
اقتصادي و اجتماعي ياري برساند، و نيـز   ها پرده بردارد و به تحقق حقوق  عدالتي اي قادر است از بي هاي بودجه تجزيه و تحليل. هستند

ها را به پاسخگويي و حساب   ها و قادر است دولت  عدالتي اي باشد براي متقاعد ساختن دولت به تصحيح اين گونه بي قادر است وسيله
 .پس دادن به مردم محل وادار كند

مؤسسه دمكـراسـي در آفـريـقـاي          «هاي  يكي از واحد»  . يو.  بي.  سي«يا )   (Children’s Budget Unit»ي كودكان واحد بودجه«
دهد كه آيا دولت به تعهدات خود در باب حمايت از  هاي ملي و استاني نشان مي با استفاده از بودجه»  اي.  اس.  اي.  دي.  آي«يا » جنوبي

قانون اسـاسـي   .  كند هاي الزم براي تصحيح اشتباهات را ارايه مي و اگر نكرده باشد شواهد و توصيه.  حقوق كودكان عمل كرده است يا نه
با اين هـمـه     .  كند كه هر كودكي حق دارد از تغذيه كافي، سرپناه و خدمات درماني و اجتماعي برخوردار باشد آفريقاي جنوبي اعالم مي

اند و نيز دسترسي به خدمات درماني ندارند  برند و از داشتن وسايل مدرسه رفتن محروم ها نفر از كودكان در گرسنگي به سر مي  ميليون
 .قادر به داشتن يك زندگي سالم و ايمن نيستندو 
گيري  سپس ميزان فقر كودكان را اندازه ، واش معين المللي نخست وظايف دولت را بر اساس قانون اساسي و تعهدات بين»  . يو.  بي.  سي« 

شـود، كـه        هاي بودجه و ارايه خدمات اصلي به كودكان انجام مي در پي آن يك بررسي جامع تخصيص منابع و هزينه.  كند و تعيين مي
دهـد بـه      امكان مي»  . يو.  بي.  سي«اي به  ها و واقعيات بودجه  ها و مجموعه داده  اين تجربه و تحليل . هاي مالي دولت است نشانگر اولويت

، همچنيـن  » .يو. بي. سي«. اند شان عمل نكرده هاي محلي كجا به وظايف و تكاليف روشني نشان دهد كه دولت مركزي، ايالتي و يا دولت
آورد  كند و فشار نيرومندي وارد مي هاي اصالحي خود را عرضه مي ها توصيه  نهد كه براساس آن هاي محكمي را در اختيار مي ارقام و داده

مؤسسه دمكراسي در   «كنند و از اطالعاتي كه  هاي محلي اين ارقام را گردآوري نمي در برخي موارد، حتي دولت. كه تغيير صورت پذيرد
 .جويند گذارد استقبال و براي ارتقا سطح كار خودشان از آن سود مي در اختيار مي» آفريقاي جنوبي

شان اكـنـون از      اي شده و به بهبود روابط با مؤسسات دولتي انجاميده است، به حدي كه بعضي اين تاكتيك منجر به تصويب قوانين تازه
اي كه در برخي نقاط آسيا، آفريقـاي جـنـوبـي و          هاي نظارتي مشابه اين تاكتيك، با واحد.  كنند درخواست اطالعات مي» .يو. بي. سي«

 .سراسر قاره آفريقا راه اندازي شده است، در سطح جهان گسترش يافته است
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(Tools for Action)در دسترس است نگاه كنيد ،. 
خواهد كه بـه   تواند و يا نمي كند كه خود دولت يا نمي اطالعاتي را گردآوري مي»  . يو.  بي.  سي«هاي دولت،  بر اساس نظارت بر برنامه

اي و گفتمان حقوق بشر را ـ  به هم پـيـونـد       ـ يعني تجزيه و تحليل بودجه دو گفتمان از نظر تاريخي جدا را  اين تاكتيك.  دست آورد
بـه جـاي     .  ها بهتر صورت گيرد و كارهاي دولت بـهـتـر انـجـام شـود            زند تا شفافيت بودجه بندي را افزايش بخشد، حسابرسي مي

هـا را       ها نه تنها استفاده كنـد بـلـكـه آن          ها را بپذيرد و از آن  كند كه ارقام و داده دولت را مجاب مي»  . يو.  بي.  سي«خواني،  مخالف
اش را در جهت  نقش نظارتي» .يو. بي. سي«. درخواست نيز بنمايد تا در جهت باال بردن كيفيت زندگي كودكان مورد استفاده قرار دهد

ها را   هاي مدافع حقوق بشر بتوانند با اطمينان خاطر آن كند، تا گروه احراز اطمينان از صحت و اعتبار اطالعات گردآوري شده حفظ مي
از [ برخي جوامع كمتر باز ها نياز دارد، كه ممكن است در   براي انجام دادن كار خود به دسترسي به بودجه»  . يو.  بي.  سي«.  به كار بندند
نخستين گام براي كاربرد چنين تاكتيكي حصول اطمينان از اينست كه آيا قوانين محلي  دسترسي .  در دسترس عموم نباشد]  نظر سياسي

 .شمرد كه در غير اين صورت ضرورت دارد براي دستيابي به آنها، اعمال فشار كرد عمومي به ارقام و اطالعات بودجه را مجاز مي
هـاي     هاي خارجي، و سياسـت  هاي ملي و محلي، تعهدات مالي اهداگران، كمك اين تاكتيك در مواردي نظير نظارت بر تعهدات دولت

هاي بالعوض بـانـك جـهـانـي و           ها، براي دريافت انواع ويژه كمك استراتژيك فقرزدايي، و به همچنين نظارت بر شرايطي كه دولت
بندي همچنين قادر اسـت مـيـزان         رويكرد بودجه.  تواند مورد استفاده قرار گيرد المللي پول ملزم به رعايت آن هستند، مي صندوق بين

هايي را نشان دهد كه در امور مرتبط با حقوق بشر نظير، حقوق معلوليت، حق دسترسي به آموزش، حق مسـكـن و درمـان           پيشرفت
 .صورت گرفته است

 

 آنالين  

كند  بودجه معلوم مي.  ي عملياتي دولت براي تحقق يك زندگي بهتر براي مردم ماست بودجه، برنامه 
كنيم و در ازاي آن چه چـيـزي در      كه شما چه مقدار ماليات بايد بدهيد و ما آن را چگونه هزينه مي

بودجه قرارداد بين ما و .  هاي دولت است نماي همه سياست بودجه تصوير تمام.  گذاريم اختيار شما مي
 .ملت است

 ترِوور مانوآل، وزير دارايي، آفريقاي جنوبي  - 
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 تاكتيك
 تاكتيك



 .ايجاد روابط مبتني بر همكاري با كاركنان دولت به منظور دستيابي به تغيير از درون سيستم: ها تربيت كردن و آموزش به بوروكرات
 

به سخن ديگر، با شيرين زبانـي  .  تواند به تغييرات از درون سرعت بخشد هاي مجاب سازي مي يك سازمان روسي نشان داد كه تاكتيك
 .ترش زباني هاي بيشتري را به دست آورد تا با  شود پرونده مي
كند و  اند، تعيين مي گران حقوق بشر و اصالحات منش روسيه را كه حمايت مأموران دمكرات) Citizen Watch(» بان شهروندان ديده«

شرايط  خواهي، تمامتها و  ميراث حكومت شورا.  تر سازند هاي دموكراتيك را در روسيه نيرومند نهد كه فرآيند امكاناتي در اختيارشان مي
ي پاسخگـويـي و احسـاس         مأموران دولت تجربه.  به شدت چالش برانگيزي در مقابل گسترش دموكراسي در روسيه برجا گذاشته است

 .ترين امور است، ندارند مسئوليت در برابر مردم كه در هر نظام مردمساالري از اساسي
رتبه دولتي را از جمله افراد شاغل در وزارت كشور، پليس و دادگستري را زيـر   با دقت تمام كارهاي مأموران عالي»  بان شهروندان ديده« 

دهـنـد،      ها سپس هويت مأموراني را كه از خود تمايل بيشتري به يك دولت دموكراتيك و رعايت حقوق بشر نشان مي آن.  گيرد نظر مي
كساني كه رفتارشان با افراد، متناسب با شـخـصـيـت       -ها آمادگي بيشتري هم براي تغيير دارند  افرادي كه به گمان آن  -كنند تعيين مي

ترجمه اسـنـاد و      ي  در بعضي موارد، اين كار در برگيرنده.  كنند برخورد ميگرايانه  انساني ارباب رجوع است و هميشه با احترام و حمايت
از ديـگـر        . خورند المللي در حمايت از دموكراسي و رعايت حقوق بشر است و يا اينكه به نوع ديگري، به درد امور اداري مي مدارك بين

كند، دعوت از كاركنان ساير نقاط دنيا براي برگزاري سمينارهاست، و يا نيز حمايت از سفر مأمـوران   بان شهروندان مي كارهايي كه ديده
ي حكومت شوراها، تعداد كمي از مأموران امكان سفر به خـارج و     در دوره.  شان در كشورهاي ديگر دولتي روسيه براي ديدار با همكاران

بان شهروندان از سفر به خارج و امكانات مبادله سـود   از اين رو ديده.  يافتند شان در خارجه را مي آموختن نحوه دموكراتيك كار همكاران
 .تشويق كند جويد كه از طرفي هم به تربيت و آموزش مأموران دست يابد و هم از سوي ديگر آنان را عمالَ به ايجاد تغيير  مي

اي را فراهم آورد و حتي از نظـر   المللي و ديدار با همكاران خارجي امكانات تازه اميد گروه اين است  كه دسترسي به اسناد و مدارك بين
اين امر همچنين اطالعات دقيقي، در اخـتـيـار        .  اعتبار و پرستيژ به همكاري بين دولت و شهروندان در دفاع از حقوق بشر ياري رساند

توانند به بهتر كردن كار دولت و ارتقا حقوق بشر در كشـور     هايي مي دهد كه از چه راه  هايي به دست مي نهد و نمونه مأموران دولت مي
 .خودشان اقدام كنند
. بان شهروندان، روابط مبتني بر همكاري پرشماري با مأموران دولت و مؤسسات گوناگون برقرار ساخته است ها، ديده در نتيجه اين تالش

هايي كه در راسـتـاي تـغـيـيـر در            بان شهروندان در قلمروهاي گوناگوني به مأموران دولت نزديك شده است و از آنان در كوشش ديده
تر بين  اي هر چه دموكراتيك رساند و در وجود آوردن رابطه آورد، به تقويت جامعه مدني ياري مي كنند حمايت به عمل مي شان مي ادارات

 .ورزد كارگزاران دولتي و مردم تالش مي
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ورزد به ياد مأموران دولت بياورد كه آنان نخست، يك شهروند هستند با حقوقي كه در قـانـون اسـاسـي          بان شهروندان سعي مي ديده
شان در نظر گرفته شده و بايد مورد احترام قرار گيرد و رعايت شود، و در مرحله بعد است كه در مقام كارمند و خدمتگزار دولت  براي

اي در سر و كـار   هيچ سابقه ي دولتي، بي هاي بسته بان شهروندان بياموزيم، اينست كه حتي در نظام توانيم از ديده آنچه مي.  گيرند قرار مي
هايي كه بـخـواهـنـد در كشـورهـاي            ساير سازمان.  ي اميدي براي تغيير وجود دارد داشتن با مردم و يا كار دموكراتيك، هميشه روزنه

هايي سود بجويند بايستي در نظر داشته باشند كه چـنـيـن       خودشان از چنين روزنه
هاي ديپلماتيك فردي، به همراه مـنـابـع زيـاد          رويكردي به سطح بااليي از توانايي

هاي ديپلماتيك و منابع در مورد وجه ديگري از  اين گونه مهارت.  متعددي نياز دارد
هاي دايمي به كسانـي   در اختيار نهادن حمايت:  اين تاكتيك نيز كمال اهميت را دارد

 .كنند كه به راستي دستياري فرد را براي پيشبرد حقوق بشر طلب مي

تر اجتماعـي در     هاي مسئوالنه ها به در پيش گرفتن روش  هاي سهمامداران براي وادار كردن شركت تقديم قطعنامه:  قدرت سهامداران
 .هاي متناسب با حقوق بشر هاي جامع و عملكرد شان، و اتخاذ سياست كار معامالت

 
توانند به ارتقاي حقوق بشر و حمايت از آن در كسب و كارهـا يـاري      اي كه مي گران بالقوه گذاران به عنوان كنش سهامداران و سرمايه

 .شوند برسانند، اغلب ناديده گرفته مي
. آي«يا      (The Interfaith Center on Corporate Responsibility) »هاي بزرگ االديان براي مسئوليت شركت مركز بين«

گذاري در آمريكاي شـمـالـي تشـكـيـل شـده اسـت و                   ي سرمايه مؤسسه 275ائتالفي اعتقادي ـ مذهبي است كه از »  . آر.  سي.  سي
مجمـوع ارزش يـك روز         .  هاي غيرعادالنه و مضّر، قطعنامه صادر كنند كند، براي تغيير عمليات و سياست ترغيب مي  اش را سهامداران

 . مليارد دالر تخمين زده شده است 110نزديك به  2003در سال » .آر. سي. سي. آي«هاي عضو  موجودي اوراق بهادار اعضاي سازمان
به جاي . كنند اند بررسي مي گذاري كرده هايي را كه در آن سرمايه محيطي شركت عملكرد اجتماعي و زيست» .آر. سي. سي. آي«اعضاي 

هاي مالي خود به عنوان ابزار فشار در جهـت   از دارايي»  . آر.  سي.  سي.  آي«زنند،  هايي كه دست به كارهاي مضٌر مي فروش سهام شركت
 .كند ها استفاده مي  ي عمل شركت تغيير نحوه

هايي را در  شود قطعنامه هاي ساالنه برگزار مي هايي كه در گردهمايي به عنوان صاحبان سهام، در رأي گيري» .آر. سي. سي. آي«اعضاي 
، به عنوان سهامدار مشترك و همراه » . آر.  سي.  سي.  آي«ي وابسته به  مؤسسه 9در يك مورد .  گذارند زمينه مسايل اجتماعي به رأي مي

خـواسـت      مصـرانـه مـي        Unocal)( »  يونـوكـال  «اي را ارايه نمودند، كه از  با چند بانك مختلط و چند مؤسسه و نهاد ديگر قطعنامه
. منطبق و سازگار بـاشـد  )   (ILOي سازمان جهاني كار هاي جامعي در شركت اتخاذ كند كه با اصول و حقوق بنيادين در بيانيه سياست

» يونـوكـال  «ي  كردند كه چهره استدالل مي»  يونوكال«سهامداران .  عرضه گرديد»  يونوكال«به سهامداران  2002اين قطعنامه در سال 
ي برمه روي داده، رغبت و ميل  بـه   ي خط لوله برانگيز و نادرستي كه در پروژه دار شده و به خاطر اعمال پرسش در افكار عمومي خدشه

قطعنامه پيشنهادي، باالترين تعداد رأيي را كه تاكنون در حمايت از حـق كـار و       .  كاهش پيدا كرده است»  يونوكال«گذاري در  سرمايه
هـاي     سـيـاسـت   »  يونوكـال «، 2003در .  حقوق بشر به ثبت رسيده، به دست آورد و نظر هيئت مديره و مديران سطح باال را جلب كرد

اي را به ثـبـت      قطعنامه»  . آر.  سي.  سي.  آي«، در پي اين كه اعضاي 2004در .  ي سازمان جهاني كار را به اجرا گذاشت منطبق با بيانيه
، هر سالـه يـك     » . آر.  سي.  سي.  آي«.  موافقت نمود كه سياست جامعي در مورد حقوق بشر اتخاذ كند»  اكسيدنتال پتروليوم«رساندند، 

هاي سهامداراني، كه طي آن سال به ثبت رسيده تا مديران بتواننـد، دربـاره      سازد، حاوي قطعنامه هاي وكالتي منتشر مي كتاب قطعنامه
 .ها را مالحظه نمايند  شناسي شركت هاي مسئوليت گذاران بتوانند روند تر تصميم بگيرند و سرمايه شان آگاهانه رأي دهي از سوي موكالن

هاي اجتماعي و زيست محـيـطـي     قطعنامه مربوط به سهامداران را در زمينه 100، بيش از » . آر.  سي.  سي.  آي«هر ساله مؤسسات عضو 
هـا        گذاران مذهبي و مديران اجرايي شـركـت   ها راهگشاي بحث و تبادل نظر بين سرمايه  در بسياري موارد، اين قطعنامه.  كنند ارايه مي

 .گردند مي
كنند، ولي هنگامي كه از حمايت تعـداد زيـادي از سـهـامـداران             ها ايجاد تكليف نمي  هاي سهامداران، براي شركت با اين كه قطعنامه

توفيق اين را داشته اسـت     1971از سال »  . آر.  سي.  سي.  آي«.  ها به اقدام و عمل بسيار مؤثراند  برخوردار باشند، در برانگيختن شركت
بندد، به مردمـان   و به همين اندازه مهم، تاكتيكي كه به كار مي.  ها برساند  ي مسايل و موضوعات مهم به گوش اش را در زمينه كه صداي

 .شان مشاركت جويند ها  ي سرمايه گذاري بخشد در پيشبرد حقوق بشر، از طريق تغيير نحوه بيشتري امكان مي

 آنالين

توانيد به كار بنديـد   كدام رويكرد تاكتيكي را مي
) و يا مخالفان بالقٌوه خود را   (  تان را  كه مخالفان

 به هم  پيمان و متحد خود تبديل كنيد؟ 

روند، بعضـي   اند و به آساني از ميان نمي هاي سنگين استبدادي جان سخت سنت
كنند و ما را چند گامي به عـقـب پـرتـاب          اوقات براي مدتي دست باال پيدا مي

بـانـي      ديـده    2004نمونه در مـارس     براي. كشند كنند و چند پله پايين مي مي
كه از چند منطقـه روسـيـه       » عدالت براي صلح«شهروندان، با همراهي سازمان 

هـا در      بودند، يك كنفرانس دو روزه بر پا كرد تا درباره مشكالت گسترش دادگاه
ما از چند تن از   .  شمال غرب و ديگر مناطق روسيه به بحث و تبادل نظر بپردازد

دانستيم در اين جريـان بسـيـار       قضات ديوان عالي كشور، كه تا آن جا كه ما مي
فعال بودند و همچنين از چند تن از مديران ارشد سنت پترزبورگ و ديگر مراكـز  

 . جمعيتي منطقه دعوت كرديم
 

هاي ديوان عالـي بـه      دو هفته پيش از كنفرانس، به ما اطالع دادند كه باالدستي
اند از شركت در كنفرانس ما خودداري ورزنـد و يـا در هـر             قضات دستور داده

امـا قضـات     .  هاي غيردولتي آن را سازمان داده باشنـد  رويداد ديگري كه سازمان
هـا      بـه آن    1992ي مقام مستقلي هستند كه در  محلي نشان دادند كه شايسته

ها با قدرت وارد كنفرانس كه در سالن دادگاه شـهـر سـنـت          آن.  اعطا شده بود
قاضـيـانـي    .  پترزبورگ كه خود از يكي از حاميان برگزاري اين نشست بود، شدند

هاشان را مـحـكـوم       كه آمدند اين شجاعت را داشتند كه به صورت علني، مافوق
ثـمـر      كنند، و به اثبات رساندند كه كاري كه به آن پرداخته بوديم بيهوده و بـي 

 .نبوده است
 بان شهروندان، روسيه ــ بوريس پوستينتسف، ديده
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برپا كردن محاكمات ساختگي با هدف افزايش آگاهي نسبت به تجاوزات و نقض حقوق بشر و تأثـيـرگـذاري بـر       :  محاكمات ساختگي
 .هاي عمومي سياست

 
ما محبور نيستيم كه صبر كنيم تا يكي از انواع ويژه تجاوز به حقوق بشر خاتمه پذيرد تا دست به كار التيام بخشيدن و آشتـي دادن و      

 .كرد اي ساختگي به راه انداختند كه بر حقوق زنان تأكيد مي ي محاكمه گروهي در نيجريه جلسه. تجهيز افكار عمومي شويم
اولين محاكمه ملي در »  منابع  مدني ي  مركز اسناد و توسعه«، همراه با » سازماني براي حقوق بشر زنان«يا    (BAOBAB) »بااوباب«

در ابوجا پايتخت نيجريه برگزار شد و از    2002ي رسمي نداشت در مارس  اين محاكمه كه جنبه.  ترتيب داد  مورد خشونت عليه زنان را
سي و سه زن شهادت دادند، و   .  آور نبود، ولي شاهداني كه در دادگاه حضور يافتند و شهادت دادند شاهدان واقعي بودند نظر قانوني الزام

شان و در اجتماع و به دست دولت متـحـمـل     ها  هايي كه زنان در خانه شان را در اختيار ديگران گذاشتند تا همگان از خشونت هاي تجربه
 .هاي جنسي، خشونت خانگي، تجاوز به عنف و قطع اندام تناسلي زنان شوند آگاهي يابند، از آن جمله، از آزار و اذيت مي

و عـبـارت   .  شان برگزيده شده بودند قاضيان دادگاه، همه نيجريايي، براساس تعلق خاطرشان به حقوق زنان و شهرت و موقعيت اجتماعي
و عضو كميسيون ملي حقوق بشر و آن ديـگـري، يـكـي از              ،از آنها قاضي ديوان عالي عدالت، سفير سابق  بودند از دو قاضي كه يكي

نـگـاران، افـراد         دهندگان نهايت سعي را كرده بودند از روزنامـه  دادگاه به روي همگان باز بود و سازمان.  هاي عمومي سابق بود دادستان
بندي  انواع مختلف تجاوزات به حقوق بشر گروه.  المللي دعوت به عمل آورند رتبه دولت، وكالي مجلس و ناظران بين پليس، مأموران عالي

كردند  هايي را مطرح مي شنيدند و پرسش ها را مي  هيئت قضات شهادت.  گرفتند شده بودند و در جلسات جداگانه مورد رسيدگي قرار مي
هـايـي      پس از آن به جاي اين كه حكمي صادر كنند، قضات به ارايه توصيـه .  كردند اي خصوصي بين خودشان برگزار مي و سپس جلسه
 .كردند زدند و اعالم مي هاي  دولتي  دست مي درباره سياست

شد كه خشونت و بدرفتاري عليه زنان به راستي وجود دارد  ها درباره آن موجب آگاهي بيشتر عمومي مي  جريان محاكمه و پوشش رسانه
شد بسيار تسـهـيـل     هاي مختلفي را كه مربوط به زنان مي اين جريان تصويب قوانين حكومتي در زمينه.  و بسيار نيز شديد و جدي است

 .كرد و يك قانون ملي در باب خشونت عليه زنان را به پيش برد و از تصويب گذراند
، زير عـنـوان ابـزار عـمـل          www.newtactics.orgي يادداشت تاكتيكي كه در تارنماي  براي مطالعه بيشتر در اين باره، به دفترچه

(Tools for Action)در دسترس است نگاه كنيد ،. 
شـود،  تواند بر آگاهي عمومي چيزي بيافزايد، كه خبر آن به صورت گسترده پـخـش      از آن جا كه برگزاري محاكمات تنها هنگامي مي

اي از      مندي از يك رهبر قدرتمند و همچنين ارزيابي هوشمندانـه  اي، و نيز بهره اشتن يك استراتژي خوب رسانهد »ببااوبا«موفقيت 
كسي را از ميان متخصصان خارجي براي شركت درهيئـت قضـات       »ببااوبا«براي مثال  . ساخت ها را ضروري مي  نيازهاي سياسي آن

ديگراني كه قصد استفاده از اين تاكتيك را دارنـد،    .  هاي دادگاه، انگ دخالت خارجي بزند انتخاب نكرد، تا دولت نيجريه نتواند بر يافته
تركيب و دامنه محاكماتـي    بايد براي تأثير گذاري هرچه بيشتر بر مخاطبان مورد نظرشان، نيز به رعايت چنين مالحظاتي نياز دارند و مي

هـاي     محاكماتي از اين دست در نواحي زيادي از جهان براي رسيدن بـه هـدف    .  سازند بادقت مورد سنجش قرار دهند را كه بر پا مي
 .ها متعددي برپا شده است، مانند شناساندن و مشخص كردن تجاوزات و افزايش آگاهي عمومي نسبت به آن

 

 

 آنالين

هايي كه بيايند شهادت بدهند چالش بزرگي بود ـ چـه از نـظـر         پيدا كردن آدم
ها اعـتـقـادات        بعضي.  ترغيب شاهدان دهي و  وجو و چه در جريان مشورت جست

. داشـت    شان بـاز مـي     بيان سرگذشتمذهبي و يا فرهنگي داشتند كه آنان را از 
 . داشتند شان شناخته شود بيان مي ها ترس خود را از اين كه هويت  بعضي

ها پس   شان درباره آن ترس مشتركشان از اين بود كه جامعه و جماعت ترين بزرگ
ما براي حل ايـن مسـئلـه، در طـول مـدت              .  كند از دادن شهادت چه فكر مي

 .داديم دهي قيافه و لباس آنان را تغيير مي شهادت
 ، نيجريه    »بااوباب«،  ــ موفولييات فيجĤبي 

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 73 

 گرانه هاي دخالت تاكتيك
 سازي هاي باوراندن و مجاب تاكتيك

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 72 

 گرانه هاي دخالت تاكتيك
 سازي هاي باوراندن و مجاب تاكتيك

« » 

 تاكتيك



 .شان را روانه مدرسه كنند و نه به سر كار هاي هاي مالي بالعوض، تا بتوانند بچه تأمين پدران و مادران با كمك :از خيابان به مدرسه
 

شان را به مدرسه بفرستـنـد ولـي       اند فرزندان ها مايل  بسياري از خانوده.  شود اي است كه سبب كار كودكان مي فقر يكي از داليل ريشه
در برزيل طرحي به راه انداخته شده است .  كند شان ايجاد مي توانند اين كار را بكنند زيرا به درآمدي نياز دارند كه كار كودكان براي نمي

 .دهد به مدرسه بروند و آموزش ببينند ها فرصت مي  ترتيب به كودكان آن گذارد و به اين ها مي  هاي اقتصادي در اختيار خانواده كه كمك
آورد كـه       ها اين امكان را فراهم مـي     اي براي خانواده ي ماهانه در برزيل با تأمين كمك هزينه  (Bolsa Scola)» بولسا اسكوال«طرح 

آغاز شد، با اين اعـتـقـاد و         شهر برازيليااين طرح كه در .  ها در پي كار كردن باشند به مدرسه بروند  كودكان به جاي اين كه در خيابان
، به يك طرح ملي سراسـري  2001در سال »  بولسا اسكوال«.  تشخيص به راه افتاد كه كودكان كارگر امروز، مردان بالغ فقير فردا هستند

هايي كه مشمول اين طرح شناخـتـه    خانواده.  شود با مديريت بخش آموزش به اجرا گذاشته مي»  بولسا اسكوال«طرح .  گسترش پيدا كرد
دهد به ايـن كـمـك       ها اجازه مي  گيرد كه به آن هاي بانكي در اختيارشان قرار مي كنند و چك كارت شوند، مبلغي ماهانه دريافت مي مي

سن كودكان بايد بين شش تا پانزده سال بـاشـد و     :  ها بايستي معيارهاي زير را دارا باشند  خانواده.  ماهانه، مستقيماً دسترسي پيدا كنند
 (SINE)»  سيستم اشتغال مـلـي    «حق ندارند بيش از دو روز در ماه از مدرسه غيبت كنند؛ هر فرد شاغلي از اعضاي خانواده، بايد در 

بايستي دست كم پنج سال در كشور برزيل زنـدگـي كـرده       گيرانه در پي يافتن شغلي باشد و نيز خانواده مي ثبت نام كرده باشد و يا پي
اگر كودكي ميزان حضور واجب ماهانه .  خانواده اين كمك هزينه را براي حداقل دوسال و حداكثر هشت سال دريافت خواهد نمود.  باشد

 .شود ي تحصيلي آن ماه پرداخت نمي در مدرسه را رعايت نكند، كمك هزينه
سـال   و شان، اين تاكتيك به طرز مؤثري از شمار كارگران كم سن ي آموزشي عالوه بر مبارزه با فقر و تشويق كودكان به تمام كردن برنامه

وقتي كه طرح .  دار كمك رسانده است خانواده بچه 8,289,930تا به امروز، بولسا اسكوال، به .  ها كاسته است و نيز از تعداد ترك تحصيلي
 .ترين طرح اجتماعي جهان را به دست آورد مقام گسترده» سيستم اشتغال ملي«دولت مركزي به راه افتاد، 

كشي از كار كودكان هستند و اين تاكتـيـك گـزيـنـه         ها ـ بيشتر به خاطر احتياج و نه به دليل انتخاب ـ شريك جرم بهره  گاهي خانواده
هاي اعتباري بانكي هستند و همان طور  هاي بانكي نيز كه درست شبيه به بقيه كارت دادن چك كارت.  كند ها عرضه مي  ديگري را به آن

كـنـد كـه از           گيرند، به دريافت كنندگان كمـك مـي     نيز مورد استفاده قرار مي
هاي عمومي اسـت،   زدگي كه غالباً همراه با احساس فقر و قبول مساعدت خجلت

اين رويكرد به روشني به منابع مالي عظيمي نياز دارد و به عـالوه    .  اجتناب شود
محتاج مديريتي مبسوط و پيچيده، و هماهنگي دقيق بين مؤسسات و تشكـيـالت   

 .مختلف است
 

هاي كسب و كار و مصـرف كـنـنـدگـان ـ           هاي اين بخش براي مردم ـ مانند پدر مادرها، شركت تاكتيك

 .كند تر مي ها آسان گزينش درست را با بخشيدن انگيزه و مشوقي به آن

تواند به ايشان  شان را به كار بگمارند، كمك مالي به آنها، مي ي زندگي مجبورند كودكان اگر پدران و مادران احساس كنند كه براي ادامه

هـا را      هاي پايين دستمزد، شركت هنگامي كه استخدام كودكان با هزينه.  شان را به مدرسه بفرستند انگيزه بدهد كه به جاي آن كودكان

بازارهاي سودآور ديگـري  ها در گرو قوانين كار است، يا زماني كه  هاي اين شركت كند، ممكن است بتوان در شرايطي كه وام وسوسه مي

. ها را متقاعد ساخت كه به اين اقدام دست نزنند آنشود،  يابد و گشوده مي تر گسترش مي هايي انساني هاي توليدي با شيوه براي فرآورده

اي نيرومـنـد در      اي را به بازار عرضه كند، چه بسا براي حمايت از حقوق بشر انگيزه ها در پي آنند كه مارك تازه  و يا هنگامي كه شركت

 .آورند هاي خود را به صراحت بر زبان مي ميان نسلي از مصرف كنندگان بيابد كه ارزش

تري نيز وجـود دارنـد مـثـل            اند، ولي چيزهاي انگيزاننده قدرتمند هاي مالي ايم، همه شامل انگيزه هايي كه ما در اين جا آورده تاكتيك

 .تواند برانگيزاننده باشد ها مي  المللي كه هم براي مردم و هم براي دولت ي بين شهرت، احترام و موقعيت در جامعه

 هاي انگيزشي تاكتيك

تواند مخالفان شـمـا را      هايي عالوه بر پول، مي چه انگيزه
 ي شما تبديل شوند؟ برانگيزاند تا به متحدان بالقوه
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دادن وام با شرايط مساعد به صاحبان كسب و كارهاي كوچك، به اين شرط كه از نيروي كـار    :  دهي به حقوق بشر مرتبط كردن وام
 .كودكان استفاده نكنند

 
كند، با شرايط مساعد به كسب و كارهايي كه موافقـت   يك گروه در بنگالدش گزينه ديگري را در برابر استفاده از كار كودكان ارايه مي

 .كند كنند كودكان را استخدام نكنند، وام اعطا مي
 MELA( »  هاي كوچك پرداخت وام و كمك به بنگاه«ي  برنامه.)  سي.  اي.  آر.  بي/    BRAC( »  ي روستايي بنگالدش ي توسعه كميته«
توانند منابع مالي خود را  پردازد كه غالباً نمي هايي با شرايط مناسب به كسب و كارهاي كوچك مي كند و وام را اداره مي.) اي. ال. اي. ام/ 

 .شود كه موافقت كنند از نيروي كار اطفال استفاده نكنند تأمين كنند، و وام با اين شرط اعطا مي
شان را نشان داده بـاشـنـد،     هاي كارآفرينانه دهد كه قابليت هاي كوچك موجود و يا تازه تاسيسي اعتبار مي ي پرداخت وام به بنگاه برنامه

وام گيرندگان غـالـبـاً مشـتـاق        .  هاي ديگري چون خدمات و حمل و نقل هاي توليد كننده منسوجات صنايع غذايي و بخش مانند بنگاه
. شـود    درصد هزينه خدمات دريافت مـي    15دالر آمريكاست كه البته از آن  3500تا   300ها هستند كه ميزان آن بين   دريافت اين وام

هاي معمولي حاضر به پرداخت وام به  كنند چون بانك شان موافقت مي گيرندگان با شرايط وام.  دالر است 1000ميانگين مقدار وام تقريباً 
شـان را در         گيرندگان، وام دريافتي وام.  كنند و نه به صورت اقساط برابر ماهانه روستانشينان نيستند و بازپرداخت آن را يكجا طلب مي

 .كنند طول مدت يك تا دوسال بازپرداخت مي
هاي وام گيرندگان خود هستند تا اطمينان حاصل نمايند كه آنان مطابق شرايط مورد توافق  همچنين مراقب فعاليت»  . سي.  اي.  آر.  بي« 

گـيـرنـدگـان      اند در صورت ديدن هرگونه تجاوزي به حقوق بشر، صرف نظر از اين كه وام آماده كارمندان حاضر در محلكنند و  رفتار مي
 .شان در ميان باشد، فوراً دست به عمل و اقدام بزنند پاي» .سي. اي. آر. بي«

هاي كسب و كاري كه در بـنـگـالدش از كـار              هزار متقاضي وام در بنگاه 45تا كنون به بيش از  1996اين برنامه از آغاز كار خود در 
هاي كسب و كار محـلـي تـولـيـد         ي جديد به بنگاه اين برنامه همزمان با تزريق سرمايه.  كنند وام اعطا كرده است كودكان استفاده نمي

 .سازد تر مي نمايد و استفاده از اين كار را كم كند، نسبت به مسئله و مشكل كار كودكان آگاهي ايجاد مي اشتغال مي
گويد، درحالي كه شرايط خود براي رعايت  نيازي را تشخيص داده و به آن پاسخ مي» .سي. اي. آر. بي«: انگيزه در اين جا روشن است

تواند در موارد ديگري مانند مبارزه براي رفع تـبـعـيـض، تضـمـيـن             اين تاكتيك همچنين مي.  دهد حقوق بشر را مورد تأكيد قرار مي
هاي مالي و حقوق بشر ارتباطي وجود داشته باشـد   دستمزدهاي منصفانه و يا فراهم آورن شرايط  ايمن كار و يا هركجا كه ميان فعاليت

ي نرخ بهره كـمـتـر و يـا شـرايـط               ها البته خودشان بايد به اندازه كافي جذاب باشند؛ براي مثال، با ارايه  وام.  مورد استفاده قرار گيرد
 . گيرندگان انگيزه ايجاد كنند هاي معمولي تا بتواند در وام هاي بانك تر از وام بازپرداخت مناسب

 .هاي توليدي پاك ايجاد بازاري براي حمايت از فراورده: برچسب زدن به منظور پايان بخشيدن به كار كودكان
 

كشي از كـودكـان، از رفـتـار          دهندگان، سهامداران و ديگراني كه خود از نقض حقوق بشر، از بهره كنندگان، وام اي اوقات مصرف پاره
شـان را       خبراند، از اين انگيزه برخوردارند كه رفتارهـاي  نامنصفانه با نيروي كار، از تخريب محيط زيست در كشوري ديگر، دور و بي

ها ممكن است همچنين احساس كنند گزينه ديگري در اختيار ندارند و يا از اطالعات مورد نيازشان براي دست زدن بـه   آن.  تغيير دهند
بنياد و نهادي وجود دارد كه به خريداراني كه بسيار دور از مراكز توليد اجناس خريداري شده .  اند يك انتخاب انساني و عادالنه محروم

 .شان و حمايت از حقوق بشر به آن نياز دارند كند كه براي انتخاب هايي را معرفي مي خود هستند، اطالعات و گزينه
ي قالي، به عالمت تجارتي نـويـد    هاي دستباف، كه صورت خنداني است روي حاشيه بر روي قالي)  Rugmark(» نشان فرش«برچسب 

بنيـاد  «.  ها از كار اطفال استفاده نشده است  دهد كه در بافت آن هايي تبديل شده و نشان مي بخشي براي تشخيص و گسترش بازار قالي
كند كه تعهد كنند از كـار كـودكـان       ، اجازه صدور قالي را به صادر كنندگاني اعطا ميThe Rugmark Fundation)( »  نشان فرش

ها  هاي غير منتظره و بازبيني اسناد صادراتي و دستگاه استفاده نكنند و داوطلبانه به يك نظام نظارتي تن بدهند كه از جمله شامل بازديد
بـنـيـاد نشـان       «ي    ها كودكاني پيدا شوند كه غيرقانوني به كار گماشته شده باشند، به وسيله  اگر طي بازبيني.  هاي قاليبافي است و دار
 .شود ي توان بخشي در موردشان به اجرا گذاشته مي شوند و يك برنامه بازآموزي مي» فرش

 :بندد اي بازرسي را به كار مي يك فرايند سه مرحله» بنياد نشان فرش«
بينند و معيارهايي در  شوند و آموزش مي استخدام مي»  بنياد نشان فرش«بازرسان از طرف .  هاي مكرر ـ تأييد مجوز كار در پي بازرسي1

بازرسان، يا توليد كنندگان را مورد تـأيـيـد قـرار         .  گيرند ها به درستي انجام مي  شود كه اطمينان حاصل شود بازرسي نظر گرفته مي
 .دهند كه به اين كار خاتمه دهند ها مي  دهند و يا براساس شواهد به دست آمده مبتني بر به كارگيري اطفال، مهلت كوتاهي به آن مي

هايي كه در آن مدت زماني توليد شده، تأييد و گـواهـي      ها، قالي ي ادواري كه فقط پس از آن بازرسي هاي غيرمنتظره ـ انجام بازرسي 2
 .شوند مي

اش يا محل ساخت و صادر كـنـنـده آن       توان، چه از طريق سازنده دار را مي» نشان فرش«ـ ردگيري كردن قالي، كه طي آن هر قالي 3
 .رديابي كرد

به دليل پراكندگي و گستردگي دارهاي قالي در سرتاسـر  .  رو شده است هايي نيز روبه هاي خود با چالش ضمن تالش»  بنياد نشان فرش« 
ها  در حالي كه بسياري از صادركنندگان به محل دار.  ساخت و سازمان صنعت يكدست نيست.  هاي منظم كار مشكلي است هند، بازرسي
كنند كه در نتيجه به اجرا گذاشتن بخش گواهي و تأييد فرآيند را  هايي، استخدام مي ها نيز براي كار خود واسطه  اند، خيلي خيلي نزديك
هاي تـوان بـخـشـي راگ مـارك             كودك در هند، پاكستان و  نپال از طريق برنامه 4000با اين همه بيش از .  كند رو مي با مشكل روبه
 .اند و از راه تبليغاتي كه راگ مارك انجام داده يكجا از كار هزاران كودك ديگر، در پشت دارهاي قالي جلوگيري شده است بازآموزي شده

، درك اين مطلب است كه امروزه تقاضاي روزافزوني در بازار براي كاالهايي وجـود    » بنياد نشان فرش«ترين نكته در مورد موفقيت  مهم
كنندگان، بلكه با واردكنندگان قـالـي      نه مستقيماً با مصرف»  بنياد نشان فرش«از آن جا كه .  شوند دارد كه به دست كودكان توليد نمي

بنـيـاد   «هاي  واردكنندگان قالي.  هايي بازار خوبي وجود دارد بايستي واردكنندگان را متقاعد سازد كه براي چنين قالي سر و كار دارد، مي
كنند كه بخشي از آن    هاي وارداتي ساالنه نيز پرداخت مي درصد كل هزينه 1/75االمتيازي معادل  عالوه بر بهاي قالي، حق» نشان فرش
شـان را       هاي فروشاني كه قالي براي خرده»  بنياد نشان فرش«در عوض .  گردد هاي توان بخشي و آموزشي براي كودكان مي صرف برنامه

هـا ارسـال      به بسياري جا»  بنياد نشان فرش«فروشان در اطالعاتي كه   نام اين خرده.  زند كنند، دست به تبليغ مي براي فروش عرضه مي
. شـود    كند، مانند روز جهاني مبارزه با كار كودكان بـرده مـي       ها نقشي ايفا مي  در آن»  بنياد نشان فرش«كند، و در رويدادهايي كه  مي

را »  بنياد نشان فرش«هاي  شود و در آن اهميت خريد قالي تشويقي كه در اختيارشان گذاشته مي فروشان نيز با اطالعات تبليغي و  خرده
هـايـي كـه         گويد به فروش گذاشـتـن قـالـي       فروشان مي به واردكنندگان و خرده»  بنياد نشان فرش«. گردند دهد مجهز مي توضيح مي

هايي دارند كه در    كنندگاني دسترسي پيدا كنند كه فقط تمايل به خريد قالي كند به مصرف گواهينامه دارند، نه تنها به ايشان كمك مي
 .برد هاي آنان را نيز باالتر مي ها از كار كودكان استفاده نشده، بلكه اعتبار و وجهه عمومي مغازه آن

انـد     گذاري كه حول و حوش دهه گذشته ايجـاد شـده     هاي عالمت ، مانند بسياري از ديگر سيستم» بنياد نشان فرش«عالمت تجارتي 
. ها نياز دارنـد   گيرد به آن دهد كه براي اجتناب از همدستي با تجاوزاتي كه به حقوق بشر صورت مي كنندگان مي اطالعاتي را به مصرف

افزايد كه با يك كاالي توليدي مرتبط است و براي كاالهايي كه با رعايت موازين انساني توليد و بـه       همزمان، بر آگاهي از مسايلي مي
اي بـراي     از آن جا كه توليدكنندگان خواستار دسترسي به چنين بازاري هستند، بنابر اين انگيزه.  كند اند ايجاد تقاضا مي بازار عرضه شده

 .شركت در آن دارند
همـراه    -تواند بسيار پيچيده باشد و منابع بسيار بطلبد كه به نوبه خود مي  -هايي اگر با يك فرايند نظارتي متناسب و شديد  چنين برنامه

محتاج به اين باشند كه همراه با ديـگـر    ها چه بسا  آن برنامه.  اهميتي معناي عالمت تجارتي بشود نباشد، اين خطر را دارد كه موجب بي
كنندگان و توليدكنندگان اطالعات الزم رسانده شود و آنان را مجاب سازد كـه   بخش به كار بسته شوند، تا به مصرف هاي آگاهي تاكتيك

 .ها دليل موجهي براي توجه كردن به تغييرات در فرآيند توليد دارند آن
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تـر     هاي توليدي تا كار نظـارت آسـان     ي فرآيند توليد در واحد تمركز كردن به همه :شوند ها خود راهگشا مي زماني كه كسب و كار
 . گردد و استفاده از كار كودكان از برادشته شود

 
هاي خود كمپاني بـراي   ترين عاليم تجارتي در عالم تجارت است كه تا حدودي از طريق تالش يكي از شناختهReebok) (» ريبوك«

 .گرفته است دفاع از حقوق بشر، مورد حمايت قرار مي
گـيـري از      هاي آموزشي براي پيش گذاري محصوالت و اجراي برنامه ، كار نظارت بر كارخانه، عالمت1996در سال » المللي ريبوك بين«

 .كرد، آغاز كرد خود را در پاكستان كه توپ فوتبال توليد مي  استفاده از كار كودكان در كارگاه توليدي
پـاكسـتـان    )  Sialkot( هاي فوتبال در تأسيسات واقع در ايالت سيالكوت  تقريبا حدود بيست درصد از كارگران دست اندركار توليد توپ

سال،  15بايستي حداقل  مي»  ريبوك«هاي  مقرر داشته كه كارگران شاغل در كارخانه»  ريبوك«معيارهاي حقوق بشري .  كودكان بودند
 .و يا بسته به مقررات محلي، بيشتر از آن داشته باشند

دوز را      و اش از جمله كار دوخت وارد بازار توپ فوتبال شد، براي جلوگيري از كار كودكان تمام تأسيسات توليدي»  ريبوك«هنگامي كه 
. گـيـرد     ها در يك محل و بدون استفاده از كار كودكان صـورت مـي        ي فعاليت همه. در يك ايالت واحد يعني سيالكوت متمركز ساخت
هاي خروجـي   ي محموله كنند و بر كار بازرساني كه بسته كنند، با كارگران مصاحبه مي ناظران، تأسيسات توليدي را به تناوب بازرسي مي

كننـد و از       ها همچنين پيوندشان را با جوامع محلي حفظ مي آن.  نمايند كنند، نظارت مي ها را به خوبي وارسي نمي  و ورودي به كارخانه
هـاي     تـوپ .  شـود    دوز نمـي  و كنند تا اطمينان حاصل كنند، كه هيچ توپ فوتبالي بيرون از كارخانه دوخت هاي اطراف بازديد مي دهكده

اين محصول بدون :  شده ضمانت «شان برچسب خورده  گردند كه روي شوند با اين عالمت مشخص مي ترتيب توليد مي فوتبالي كه به اين
شـان چـگـونـه        بخشد كه بدانند توپ فوتبال اين امر به مصرف كنندگان امكان اين انتخاب را مي»  استفاده از كار كودكان توليد گرديده

 .كند توليد شده و در صنعت فوتبال در مورد كار كودكان آگاهي بيشتري ايجاد مي
ها هـزار تـوپ         توفيق يافته است كه ده»  ريبوك«هاي توليدي بدون استفاده از كار كودكان،  ي تمركز در كار توليد در كارگاه در نتيجه

 .فوتبال بدون استفاده از كار كودكان توليد نمايد
زد و مبلغ يك   (R.E.A.P).پي. اي. اي. يا آر» ي كمك آموزشي ريبوك به پاكستان برنامه«دست به ايجاد » ريبوك«، 1997در سال 

در سال .  شوند، تخصيص داد ها توليد مي  اي كه اين توپ ها براي حمايت از آموزش محلي در منطقه  ميليون دالر از محل فروش اين توپ
را تـأسـيـس      » Chaanan/ ي چانان  موسسه«پيوست كه به طور مشترك » ي آموزش سيالكوت انجمن توسعه«به » ريبوك«، 1997
كند كه كودكان را به مدرسه بگذارند و آنان را از خيل كارگـران ذخـيـره بـيـرون           هاي محلي همكاري مي اين موسسه با خانواده.  كنند

 .بكشند
. هايي كه از كار كودكان در آن استفاده نشده، تشخيص داد و مصمم گرديد آن را بـه دسـت گـيـرد         بازاري را براي فراورده» ريبوك«

در مقام يك  شركت چند مليتي با سهمـي بـاال از       .  گرفت ها بود كه آگاهي عمومي پيرامون اين موضوع داشت شكل و شدت مي سال
هاي  اين يكي از جنبه.  خود اثر بگذارد  ي توليد و توزيع توليدات اي قرار داشت كه بر تمامي زنجيره در موقعيت  يگانه»  ريبوك«بازار، 

ها در اقتصاد جهاني، نظارت بر تجاوزات  كنندگان كاال افزايش روز افزون مراحل مختلف بين مواد خام و مصرف:  مهم اين تاكتيك است
ها بـدون     پي برد كه نياز دارد همه آن مراحل را درهم ادغام كند تا اطمينان حاصل شود كاال»  ريبوك«.  كند به حقوق بشر را دشوار مي

 .استفاده از كار كودكان ساخته شده است
شوند نيز مورد استفاده قرار  توليد مي»  كار پاك«تواند براي ارضاي تقاضاي بازار در مورد ساير كاالهايي كه با  تاكتيك عالمتگذاري مي

شان دستمزدي منصفانه پـرداخـت    هاي كشاورزي كه به پرورش دهندگان فراورده:  گيرد
شـان     گيرد كه به كارگران هايي صورت مي شان در كارخانه شود، كاالهايي كه ساخت مي

شـان بـا رعـايـت          هايي كه پرورش و يا توليد پردازند و فرآورده دستمزدي عادالنه مي
 .پذيرد موازين زيست محيطي صورت مي

 

 

توانند  هاي كسب و كاري وجود دارند كه مي آيا بنگاه
 ي شما شوند؟ اي براي مبارزه حامي غيرمنتظره
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بـيـشـتـريـن      .  هزار نفر در پرو مفقوداالثر شدند و يا به قتل رسيـدنـد   70بيش از  2000تا  1980از سال 
ها را   جمعيت حقوق بشر پرو نظر رسانه . هاي فقير روستايي بودند كه از چرخه زندگي اقتصادي و سياسي خارج بودند قربانيان از خانواده

كميسيون حقيـقـت و     «اين امر سبب شد كه . المللي قرار داد هاي بين به اين موضوع جلب كرد و در مركز توجه افكار عمومي و سازمان
 .ام بالم كه فرصت خدمتگزاري در آن را يافته برپا گردد كه من نيز به خود مي» آشتي

، براي حكومت اين امر را كه گوش خود را بر فرياد دادخـواهـي     منتشر كرد 2003كميسيون، كه گزارش نهايي خود را در اگوست سال 
آوردي براي حقوق بشر بود، اما در نوع خود فقط نخستين گامـي   كار كميسيون گرچه دست.  ناممكن ساخت  هاي قربانيان ببندد خانواده

 .آمد ي حقوق و عدالت براي تمامي مردمان پرو به شمار مي از يك روند بلندمدت اعاده
، هريك در كار » كميسيون حقيقت و آشتي«هاي ديگري خواهيد خواند، كه مانند  ي مردمان ديگري و سازمان در اين بخش، شما درباره

ها، خشونت و تجـاوز   برخي از آن.  اند اند كه تجاوزات هولناك به حقوق بشر را از سرگذرانده ي عدالت و بازسازي جوامعي سهيم بوده اعاده
بخشي جوامع  برخي ديگر به التيام. اند ناپذير ساخته و بدرفتاري را ثبت كرده و براي حكومت و يا جامعه انكار و ناديده گرفتن آن را امكان

 .اند و بعضي نيز به دنبال اجراي عدالت، هم براي قربانيان و هم براي مرتكبان اين تجاوزات بوده .اند ديدگان از تجاوز ياري داده و صدمه
هاي وارده ـ هم از نظر فردي و هم جمعي و گروهي ـ بـه     در گزارش كميسيون، عدالت به معناي تنبيه مرتكبان تجاوز، جبران خسارت

جبران خسارات، قسمت مـهـمـي از ايـن         .  قربانيان و حصول اطمينان از اينست كه جنايات صورت گرفته، بار ديگر تكرار نخواهند شد
هم به اين سبب كه دولت پرو به قربانياني كه از عهده حفاظت و حمايت از آنان برنيامده است مديون است و هـم  .  مجموعه در پرو است

 .ي پرو كمك خواهد رساند به اين دليل كه جبران خسارات وارده به بازسازي و تثبيت حقوق تمامي اعضاي جامعه
اميد من آن است كه بسـيـاري از     .  اند هاي ديگري استفاده كرده خود از عدالت، از تاكتيك  مند ساختن جوامع هاي ديگر، براي بهره گروه
 .ها را در كار خود سودمند خواهيد يافت  آن

 
 ــ  سوفيا ميچير 

 عضو سابق كميسيون حقيقت و آشتي    
 پرو. مدير اجرايي پيشين، هماهنگ كننده ملي حقوق بشر   

  

گيرد، مانند زماني كه جـنـگ خـاتـمـه         حتي هنگامي كه تجاوزات به حقوق بشر خاتمه مي
گريزند و يا صرفـا بـه      شوند يا مي شود و قربانيان آزاد مي يابد و يا رژيم قبلي سرنگون مي مي

آثـار  .  پذيـرد  ي دفاع از حقوق بشر پايان نمي دليل گذشت زمان، نياز به كار خالقانه در عرصه
تواند بـه   اين امر مي:  رود هاي آني آن بسي فراتر مي تجاوز و نقض حقوق بشر از مصايب و رنج

 .اي، ركود اقتصادي و نيز نابودي جامعه مدني بيانجامد انهدام رهبري در جامعه
ها و جوامع را،   تواند به اين امر منجر شود كه قربانيان و خانواده سكوت در اين گونه موارد مي

شان باز بدارد و مانع اجراي عدالـت در مـورد        هاي اجتماعي از بازسازي رهبري و زيرساخت
. كاران شود؛ و راه آشتي و حركت به پيش را به روي جـوامـع بـبـنـدد          كاران و جنايت گناه

شوند، همه به منظور التيام بخشيدن و اجـراي     هايي كه در اين بخش شرح داده مي تاكتيك
اند تا بتوانند به احيـاي دوبـاره      ها به كار بسته شده  جويي بين افراد و جماعت عدالت و آشتي

 .اي منصفانه و آزاد را به ارمغان آورد رهبري و به پيشبرد بينشي ياري برسانند كه جامعه
. بنا بر عادت، هميشه بين عدالت بازسازانه وعدالت كيفردهنده تفاوت گذاشتـه شـده اسـت       

درحالي كه عدالت بازسازانه بيشتر بر التيام بخشيدن به صدمات وارده بـر قـربـانـيـان، و              
كار و جـبـران    ورزد، عدالت كيفردهنده تأكيدش بر تنبيه خالف خالفكاران و جامعه تاكيد مي
هر دو رويكرد مفيد هستند و براي كار بازسازي و درمان يـك    . خسارت وارده بر قرباني است

 .اند، و هر دو در اين جا آورده شده است جماعت لطمه ديده بسيار اساسي
ها همچنين، به رغم اين كه غالبا برگذشته متمركزاند، ولي براي جلـوگـيـري از        اين تاكتيك

ها براي تواناسازي جوامع آسيب ديـده،      اين تاكتيك.  كنند تجاوزات آينده نقشي مهم ايفا مي
شكستن حصارهاي مصونيت متجاوزان، و تنبيه آنان و نشان دادن اين كه تجاوز به حـقـوق     
بشر در آينده تحمل نخواهد شد، و ثبت موارد تجاوز و اقرار به درد و رنجي كه قربـانـيـان و      

اند و نشان دادن نمونه و الگوهاي تكراري خشونت و تجاوز، به كـار     هاي آنان كشيده خانواده
توانند ما را در شـنـاسـايـي و          ها مي اند، و اگر ما به اندازه كافي هشيار باشيم آن گرفته شده

 .متوقف ساختن تجاوزات در آينده ياري برسانند
 :اند  هاي اين فصل به سه قسمت تقسيم شده تاكتيك

هايي كه طبيعت و شدت تجـاوزات، يـا هـويـت          تاكتيك -ي تجاوزات، ـ يادآوري دوباره1
 .سازند مرتكبان يا قربانيان را روشن مي

بخشي بـه   هايي كه سالمت روحي و رواني و توان تاكتيك -ـ نيرومندسازي افراد و جوامع2
اند، مـد نـظـر         بخش افراد و جوامع هاي ديگري را كه التيام آسيب ديدگان و تكنيك

 .دارند
هايي كه از طريق دادخواهي، تحريم، و جبران خسارات يـا   تاكتيك  -ـ درخواست غرامت،3

 .اند وسايل ديگر در پي اجراي عدالت
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 .مستندسازي و گردآوري مدارك تجاوز، به منظور التيام بخشي و اجراي عدالت: هايي براي خانواده قربانيان پاسخ
 

بـه ايـن     .  كشي و تجاوزات خمرهاي سرخ را مستند ساختند و مدارك تجاوز را در دسترس عموم گذاشتـنـد   گروهي در كامبوج، نسل
 .ي كساني را كه كه مرتكب آن جنايات شده بودند، زنده نگه دارند ي قربانيان و آسيب ديدگان از تجاوز و نيز خاطره منظور كه خاطره

كشي كامبوج را به نـحـوي گـردآوري و         اسناد مربوط به قربانيان و مرتكبان نسل)  كم.  سي.  دي/  DC.Cam ( »  مركز اسناد كامبوج« 
» كـم .  سي.  دي«همزمان، .  توانند از آنچه دقيقا برايشان گذشته آگاهي يابند ها و دوستان مفقودشدگان، مي  كند كه خانواده نگهداري مي

آوري    اسناد و مداركي را كه ممكن است بتواند عليه رهبران سابق خمرهاي سرخ در محاكمات قانوني مورد استفاده قرار گيرد، جـمـع    
 .كند مي
كند كه از طريق جسـتـجـوي       هاي قربانيان و مرتكبان هردو، كمك مي به خانواده»  كم.  سي.  هاي فاميلي دي سيستم ترسيمي پرونده« 

. سي. دي«. شان رفته است پي ببرند به آنچه بر سر عزيزان)  1975ـ1979(كردند  تفصيلي اسنادي كه رژيم خمرهاي سرخ نگهداري مي
ها را فـهـرسـت        ها و مصاحبه  ها هزار برگه از اسناد و مدارك مرتبط با موضوع و عكس هاي اطالعاتي دارد كه صد چهار  پايگاه داده»  كم

ناحيه كـامـبـوج و در         170بناي يادبود در  77زندان و  196جمعي،  گور دسته 19466ي بازنمايي آن براي شناخت  پروژه.  كرده است
 .كند استفاده مي. اس. پي. هاي كشور، از تكنولوژي رديابي جي نزديك به تمامي استان

و » ختم ماجرا«توانند احساس  اند باز هم خانواده مي به رغم آگاهي از اين كه منسوبان و خويشاوندان به دست خمرهاي سرخ اعدام شده
كنند به التيام بخشيدن به صدمـات   دانند چه اتفاقي افتاده است، و مردم محل شروع مي آرامش خاطر بكنند از اين كه باالخره دقيقا مي

اسناد و مدارك ثبت شده، گاهي، محل دفن اجساد مفقودشدگان را فاش . ها وارد آمده است  كشي بر آن روحي سنگيني كه به سبب نسل
بنا بر برآوردهايي، .  هاي مذهبي متناسب براي شادي روح قرباني بپردازد دهد كه خانواده به برگزاري مناسك و آيين سازد و اجازه مي مي
گردند و پاسخ اين را كـه     كنند، دست خالي باز نمي شان به مركز مراجعه مي هايي كه براي كسب اطالع درباره عزيزان درصد خانواده 80

 .آورند چه اتفاقي روي داده به دست مي
كشي و كمك به مردم كامبوج براي دادخواهي و اجراي عدالت، ساختن  ي تلخ نسل ، زنده نگهداشتن خاطره»كم. سي. دي«هدف نهايي 

 .هايي از اين دست در آينده هيچ گاه امكان تكرار نيابند خويي گيري از اين گونه فجايع است تا درنده اي مطمئن، پيش آينده
هاي دراز از خشونت و بدرفتاري بـه سـخـتـي رنـج             مردم كامبوج مدت.  در كامبوج بسيار مؤثر بوده است»  كم.  سي.  دي«تاكتيك 
توانند از تجربيات اين گروه سود  اند، مي هاي دراز مدت خشونت و بدرفتاري را پشت سرگذاشته كشورهاي ديگري، كه دوره.  اند كشيده
بايستي پي ببرد كه مرتكبان جنايات كجا و چـگـونـه از خـود          ي مركزي اطالعات و اسناد، يك گروه مي براي ايجاد يك خزانه.  ببرند

اند و چه بسا نيازمند باشند تا اقدام بـه     شواهد و مداركي بر جا نهاده
نگاه كنيـد  (  نبش قبر كنند و از خدمات پزشكي قانوني بهره بجويند 

ي تحصيل كرده را هـدف       كشي طبقه در كامبوج، نسل).  137به ص
گرفته بود و نظام دادگستري را ويران كرد كه معناي آن اين است كه 

توان استفاده كرد كه اين نظـام بـار      از اين اطالعات تنها هنگامي مي
 . ديگر بازسازي شود

 

شنويم و يا شاهد آن    ها مي  ي آن هايي ست كه درباره ها و بدرفتاري  ترين كار فراموش كردن خشونت  آسان

كنيم و راه را بـر روي         ها مي ها به حال خود ر  مراقبت از آن مداوا و بي ها را بي  اما در چنين صورتي، زخم.  كنيم شان مي هستيم و تجربه

ي آن گـردآوري     هاي تكرار شونده اي مستند و دايمي و علني از تجاوزات و الگو هاي اين فصل پرونده تاكتيك.  گشاييم تجاوزات آينده مي

سپارد زيرا امكان اين هست كه اسنـاد و     ها را به فراموشي مي  ي عمومي آن هاي عمومي و آشكاري، حافظه بدون چنين پرونده.  كنند مي

هاي مربوط به نقـض   پرونده.  هاي اداري مدفون شده باشند هاي ژرف كاغذ بازي مدارك موجود بسيار پخش و پراكنده باشند و يا زير اليه

هرجا كه مداركي وجـود داشـتـه      !  شدن دارند »ناپديد«ها به خوبي محافظت نشود، گرايشي به   و تجاوز به حقوق بشر نيز، اگر كه از آن

ها محافظت شود و در سطح   اي مبذول شود كه اين مدارك و اسناد از زير خاك بيرون كشيده شوند، خوب از آن باشد بايستي سعي ويژه

نام و نشان و يا گورهاي دستجـمـعـي     در شرايطي كه بهترين و يا تنها سند موجود، اجساد مدفون در گورهاي بي.  عمومي منتشر گردند

در موارد ديگر واقعيات تجاوز و نـقـض   .  گيرند هاي پزشكي قانوني و كالبدشكافي را به كار مي هاي ديگر، مهارت و تخصص است، تاكتيك

اين .  حقوق بشر، پيش از اين بر همگان روشن بوده است، ولي اين خطر هميشه هست كه مردم  مسايلي را كه روي داده، فراموش كنند

و در چند مورد زير، كـه تـجـاوز و خشـونـت            .  كند دارد، بلكه ارتباط با موضوع را نيز حفظ مي ساز و كار نه تنها حافظه را تازه نگه مي

هاي آنان و در مواردي به مرتكبان جنايات اين فرصت را    ها به قربانيان و خانواده  هاي عمومي و دادگاه گسترده و فراگير بوده است هيئت

 .شان را بازگو كنند هاي دهند كه داستان مي

ها، شكنجه و    هايي كه در برگيرنده اطالعات مربوط به نقض و تجاوز به حقوق بشر است، به خصوص مرگ گشودن و علني كردن پرونده

ختـم  «تواند به خانواده قربانيان نوعي احساس  مي.  تواند به چند هدف خدمت كند ها مي  ها، و مطلع ساختن عموم از آن مفقوداالثر شدن

ببخشد كه با كمك آن بتوانند گذشته را پشت سر بگذارند و به جلو بروند يا به برگزاري مراسم سنتي مـوجـود در فـرهـنـگ             »ماجرا

ي دعواي مستدل و دادخواهي از متجاوزان به  ها اطالعاتي را گردآوري كنند كه براي اقامه  همچنين به اين كه خانواده.  خودشان بپردازند

ي مـركـزي        ي دادخواستي ملموس و عيان پيدا كند، كه نقـطـه   تواند جنبه همچنين، ثبت عمومي سوابق، مي.  كند كار بيايد، كمك مي

  .شود صدايان و خاموشان مبدل مي گذارد و از جهاتي نيز به صداي بي گوي عمومي در اختيار مي و مهمي براي بحث و گفت

 يادآوري دوباره تجاوزات

ي خودتان را به ثبت برسانيد  توانيد تاريخ تجاوزات جامعه چگونه مي
توانيد از اين تاريخچه در جهت الـتـيـام     و مستند كنيد؟ چگونه مي

 بخشي و اجراي عدالت سود جوييد؟

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 83 

 هاي بازسازانه تاكتيك
 يادآوري دوباره تجاوزات

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 82 

 هاي بازسازانه تاكتيك
 يادآوري دوباره تجاوزات

 تاكتيك



 .هاي قربانيان به عنوان حقوق قانوني اجراي دقيق عدالت با اعمال فشار در جهت دسترسي يافتن به پرونده: ترور گشودن آرشيوهاي
 

نهايت استفاده را از قـانـونـي         »ترور آرشيو «، براي ايجاد يك ) CDyA. / اي. واي. دي. سي(» ها مركز اسناد و آرشيو«در پاراگوئه 
 . دهد شود مي ها مربوط مي  قضايي آن  برد كه به زندانيان سابق حق بازبيني مداركي را كه به پرونده مي
 .ها به روي مردم گشود  سال ديكتاتوري نظامي 35هاي پليس را پس از  پرونده» ها مركز اسناد و آرشيو«

حق زندانـيـان   :  است «ي قضايي پروندهحق بازبيني «قانون اساسي پاراگوئه همانند قانون اساسي پنج كشور ديگر آمريكاي التين حاوي 
پس از بـه ثـبـت رسـانـدن               . شان جمع آوري شده است ها  ها و كار و تجربه  ها و اطالعاتي كه درباره آن  سابق به بازبيني و كنترل داده

اي مبني بر دريافت پرونده خود، مارتين آلمادا، يكي از زندانيان سياسي سابق كه از سوي يك قاضي مـحـلـي هـمـراهـي          درخواستنامه
هاي پليس در المبار مراجعه كرد و متوجه شد كه هزاران پرونده بازداشت و دستگيري در آن جا  به يكي از پايگاه 1992شد، در سال  مي

 .شود نگهداري مي
سـازد، در       هاي بازداشت زندانيان را ـ از جمله شكنجه و ديگر تجاوزات به حقوق بشر را ـ با تفصيل مستند مي ها، كه تجربه اين پرونده

هاي استبدادي و مفقوداالثر شدن  جهت تأييد ماجراهاي مربوط به بازداشت افراد در كشورهاي مختلف آمريكاي التين در دوران حكومت
شهروندان و همچنين براي پيگرد مأموران سابق پليس و نظاميان دست اندركار آن به عنوان شواهد جرم عليه آنان مورد استفاده قـرار    

 . گرفته است
آرشيو، كه ايـنـك   .  ها در دسترس عموم گذاشته شود  هاي پاراگوئه، از جمله ديوان عالي كشور سرانجام حكم دادند كه اين پرونده دادگاه

مركز اسناد و «.  قرار دارد، به روي پژوهشگران، بازرسان و فعاالن حقوق بشر و عموم مردم باز است»  ها مركز اسناد و آرشيو«زير كنترل 
ي مورد حمايت دولت، و    ها و پيگرد مرتكبان اصلي شكنجه  ها به عنوان مبنايي براي موارد قانوني، برپايي دادگاه  از اين پرونده»  ها آرشيو

بيست مأمور دولتي با موفقيت مـحـاكـمـه و       .  كند يابي پاراگوئه استفاده مي رساني به كميسيون حقيقت هاي غيرقانوني و اطالع بازداشت
از اين آرشيو همچنين براي گردآوردن اسناد و مدارك الزم جهت استرداد ژنرال آگوستو پينوشه از بريتانياي كبيـر بـه     .  اند محكوم شده

 .استفاده شد 1998اسپانيا در 
اين گـروه در    .  اي كرده است هاي رايانه  ها را تبديل به ميكروفيلم  و پرونده نود درصد از مواد موجود در آرشيو»  ها مركز اسناد و آرشيو« 

 .ها جزو فهرست ميراث جهاني يونسكو منظور شوند پي آن است كه آرشيو
اند تأثيرات مهمي  تواند هم بر كساني كه از اين تجاوزات آسيب ديده دسترسي به اطالعات تفصيلي درباره تجاوزات به حقوق بشر، مي

هاي آلمادا در پاراگوئه تجربيات شمار  كوشش.  بگذارد و هم در راستاي اجراي عدالت پس از پايان گرفتن تجاوز بسيار تأثيرگذار باشد
 .ها قرار داد  كرد و توسل قانوني را در زمره يكي از گزينهفراواني از قربانيان را تأييد 

هاي نقض حقـوق بشـر، بـه         ها در پاراگوئه برحسب اتفاق كشف شدند، تاكتيك گشودن و آشكارسازي عمدي پرونده  اگر چه پرونده
ها پرونده قربانيـان پـلـيـس         در آلمان و چند كشور اروپاي شرقي، براي نمونه دولت.  ها به كار گرفته شده است  وسيله بعضي از دولت

نـگـهـداري    »  Gauck Authority «ها به وسيله يك سازمان مستقل، به نـام      در آلمان اين پرونده.  مخفي را آشكار و علني ساختند
ها به صورت گزينشي آشكـار و      ها پرونده در چكسلواكي و ديگر كشور.  شود و فقط به روي قربانيان گشوده است و نه عموم مردم مي

هاي سياسي به كار گرفته شد و به بـيـرون      ها در خدمت سوء استفاده  گشوده شدند و در اختيار قربانيان نهاده شدند و برخي از پرونده
 .درز كرد

براي مثال، تينـا روزنـبـرگ از        .  ها وارد آمده است  هايي آموخته شده است و هم انتقاداتي بر آن از اين رويكردهاي تاكتيكي هم درس
اعتـمـاد    هاي آلماني گشوده شدند، به حل مشكل غير قابل اين كه پروند«گويد كه  ، مي» هاروارد ي حقوق  حقوق بشر مدرسه«ي   برنامه

هاست عمالً در موقعيـتـي بـوده       آن  توانستند تأييد كنند كه آيا كسي كه متهم به خبرچيني درباره قربانيان مي.  ها كمك كرد  بودن پرونده
كند، كه در نوع چكسلواكي آن وجـود     اين يك جور ساز و كاري است كه خودش را كنترل مي  . است كه دست به اين عمل بزند يا نه

توانـد دسـت بـه ايـن            در آلمان، قرباني مي.  ندارد
خواهد اطالعات مربـوط بـه      انتخاب بزند كه آيا مي

كسي را كه درباره او خبرچيني كرده است منـتـشـر    
ي عـمـومـي         اين اطالع جنبه.  خواهد سازد، يا نمي

 .ندارد
 

 .هاي حفظ اطالعات آرشيوي ميان چندين سازمان و ايجاد ساختاري براي دسترسي به آن سازي كوشش هماهنگ: ها حفظ خاطره
 
توان وفا كرد مـگـر      شود، اما به اين قول نمي ، قولي است كه هربار پس از آشكار شدن تجاوزي تازه به حقوق بشر شنيده مي» ! هرگز« 

كـه    بدبختانه، اطالعات مستندي.  اند، زنده باقي بماند اين كه خاطره تجاوز، خاطره قربانيان و آناني كه در مبارزه عليه تجاوز سهيم بوده
شود، در دنياي خارج ناشناخته است و در دسترس كسـانـي قـرار       هاي حقوق بشر نگهداري مي هاي شمار زيادي از سازمان در پرونده

» مموريا آبيرتـا «.  برداري قرار دهند تا چنين ماجرايي دوباره روي ندهد رود بتوانند بعداً آن اطالعات را مورد بهره ندارد كه احتمال مي
Memoria abierta) ( انـد تـا        اي است مركب از هشت سازمان حقوق بشر در آرژانتين كه نيروي خود را روي هم گذاشته اتحاديه

برند بـه زنـده      ها بزنند كه عموم مردم به آن دسترسي داشته باشند، پايگاهي كه آنان اميد مي  دست به ايجاد يك پايگاه اطالعاتي و داده
 .اي پايدار و جمعي ياري برساند نگاه داشتن خاطره

هايي را كـه گـواه بـر وجـود              ها و مصاحبه  هاي عمومي اسناد، عكس ساختاري را به وجود آورده است كه تمام آرشيو»  مموريا آبيرتا« 
گـرچـه   .  دهـد  تروريسم  هولناك دولتي در آرژانتين، قربانيان آن و كساني است كه به مقابله با آن برخاستند، در دسترس عموم قرار مي 

ولي اطالعات واقعـي در    .  وجو كند هايي را كه آنالين  وجود دارد را جست تواند فهرست پرونده هركس كه به اينترنت دسترسي دارد مي
ها يك فهرست راهنماي ساده را از همه مواد و     پايگاه داده.  ماند باقي مي»  مموريا آبيرتا«هاي عضو و يا در دفتر  دفاتر هر يك از سازمان

پايگاه عالوه براين، به جاي مدارك اصـلـي،     .  وجو است قابل جستگذارد كه از سوي هر كاربري به آساني  اطالعات موجود در اختيار مي
اين .  ها تماس حاصل كنند  توانند با سازمان مربوطه در مورد آن دهد به نحوي كه پژوهشگران عالقمند مي ها را نشان مي ها و ويديو  عكس

 .هاي مشابهي ايجاد كنند ها كمك كند پايگاه داده  نيز ساخته است تا به ساير سازمانopen-source اي در فورمت  افزار ويژه طرح، نرم
. اچ. دي«ي مستندسازي ميراث  ـ خود برنامه1: شود از پنج بخش تشكيل مي »ي مستندسازي ميراث برنامه«يا » پاتريمونيو دكومنتال«
ها، مـدارك و        با نقشه «ها  ي ثبت دقيق خاطره برنامه«ـ 2شود؛  ميتروريسم دولتي را شامل  ي هزار مدرك درباره22كه نزديك به  ».پي

هـاي     مركز شكنجه كه در محـل  340ـ يعني با بيش از    هستند  تروريسم دولتي مرتبط  هاي شفاهي درباره اماكن تاريخي كه با شهادت
هاي حـقـوق بشـر و         ي آرشيو مصور، كه در برگيرنده تصاوير ديجيتال سازمان ـ  برنامه3معمولي در سراسر كشور مخفيانه فعال بودند؛ 

شان به نحوي  مصاحبه با مردمي كه زندگي 320اي از بيش از  ي آرشيو شفاهي با خالصه ـ برنامه4هاست؛  هاي شخصي و رسانه مجموعه
 .»مموريا آبيرتا«ـ مدارك خود 5تروريسم دولتي متأثر شده است و    ي از تجربه

 : تشكيل شده است از» مموريا آبيرتا«
Abuelas de Plaza de Mayo , Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociacion Buena 
Memoria , Centro de Estudios Legales y Sociales , Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Politicas , Fundacion Memoria Historica y Social Argentina , Madres de Plaza de Mayo – 
Linea Fundadora , and Servicio Paz  y Justicia. 

 
ي    كند كه در دوره   ترغيب مي هايي  هايي شكل گرفت كه افراد و جوامع را به بازانديشي رويداد اتحاديه براي حمايت و گسترش از پروژه

وگوي پيرامون برپايي اماكن ياد بود و فضاهايي كه مردم  همچنين از ابتكاراتي كه گفت» مموريا آبيرتا«. ديكتاتوري نظاميان رخ داده بود
 .ي خاطرات را تشكيل خواهند داد ي اصلي موزه آرشيوها، روزي در آينده بخشي از مجموعه. كند دارد، حمايت مي را به بازانديشي وا مي

هاي مربوط به  تواند در كشورهايي كه بيش از يك سازمان به كار گردآوري داده هاي گوناگون، مي سازي آرشيو سازمان  تاكتيك هماهنگ
تواند  باشد، اما همچنين مي »خاطرات«ي  تواند بخشي از يك پروژه سازي مي  هماهنگ.  پردازند، مورد استفاده قرار گيرد حقوق بشر مي

يـابـي بـه         در كشورهايي مورد استفاده قرار گيرد كه چندين سازمان حقوق بشر پيگير كار تجاوزات در حال انجام هستند و به دسـت 
 .بيشترين اطالعات ممكن نياز دارند

چه قوانيني در كشور شما وجود دارد كه ممكن است براي دستيابي بـر مـدارك و       
ها را روشـن      رسانند و هويت مرتكبان آن اسنادي كه خشونت و تجاوز را به اثبات مي

 سازند، سودمند واقع شوند؟ مي
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هاي پزشكي قانوني به منظور تشخيص علت مرگ و تشخيص هويت قرباني از    به كار گرفتن آزمايشگاه  : شناسي پزشكي قانوني مردم
 .روي بقاياي جسد

 
توانند مدركي را براي بـه     در مواردي كه اسناد و مدارك كتبي يا كافي نيستند و يا اينكه اصال وجود ندارند، كارهاي پزشكي قانوني مي

نـيـازمـنـد آن        »پايان ماجرا«هاي قربانيان بگذارند كه براي  جريان انداختن قانوني پرونده بوجود آورند و اطالعاتي در اختيار خانواده
هستند   ها شواهد و مدارك علمي زيرا آن.  آيند هاي واقعي ثبت و ضبط تجاوزات به شمار مي كارهاي پزشكي قانوني يكي از راه.  هستند

افزون بر اين، نبش قبر اجسـاد    .  تراند هاي نوشتاري در اثبات تجاوزات به حقوق بشر نيرومند و حتي از شهادت شفاهي و مستند سازي
 .شان را ادامه دهند ها زندگي  بخشد آن اش اجازه مي دهد و با همه دردناكي ها فرصت برگزاري مناسك مذهبي و سوگواري مي  به خانواده

هـاي     ، بقاياي اجساد قربانيان قتـل EAAF. / اف.  اي.  اي.  يا اي»  شناسي پزشكي قانوني آرژانتين گروه مردم«ي گذشته  در طي دو دهه
هزار نفر از مردم بـه دسـت      30تا  10بين )    1976ـ1983(  در طول دوره استبداد نظاميان در آرژانتين .  دولتي را شناسايي كرده است

هـاشـان بـا         اين گروه سه هدف را مورد نظر قرار دارد، بازگردانيدن بقاياي اجساد قربانيان به خانوداده.  حكومت كشته و يا ناپديد شدند
هاي تجاوزات دولت؛ آموزش و حمايـت   ها؛ در موارد قانوني، ارايه شواهدي عليه مرتكبان خشونت هدف كمك به فرآيند التيام بخشي آن

ها احـتـيـاج        اند و به بررسي و پژوهش گذشته هاي ديگر پزشكي قانوني در كشورهايي كه از خشونت و تجاوز آسيب ديده از برپايي گروه
 .دارند

، داراي يك گروه ثابت بازرسي است كه به بررسي اطالعاتي كه درباره ناپديدشـدگـان بـه      » شناسي پزشكي قانوني آرژانتين گروه مردم« 
كند تا مشخص كند فرد مفقوداالثر در كجا مـمـكـن       گروه معموالً هر مورد را با يك بررسي مقدماتي آغاز مي.  پردازد آورد، مي دست مي

هاي او و فـعـاالن      است به خاك سپرده شده باشد، و براي اين كار با منسوبان و خويشاوندان و دوستان وي و با زندانيان سابق و هم بند
هاي پزشكي قانـونـي    گروه.  آورد هاي جسمي قرباني و زمان و مكان احتمالي مرگ وي مصاحبه به عمل مي سياسي سابق درباره مشخصه

هاي جسمي فرد، مانند اثر انگشت و نتايج كالبـدشـكـافـي اوسـت         هاي اداري را كه حاوي مشخصه هاي پليس و پرونده همچنين پرونده
اين جريان در صورتي .  گروه براي دسترسي به آرشيوهاي پليس، غالباً بايد به دادگاه مراجعه كند و از دادگاه حكم بگيرد.  كند مطالعه مي

 .گيري خواهد شد ي مورد نظر دست يابد، پي كه گروه به ده سند مكتوب و يا شفاهي در مورد پرونده
بدون موافقت آنان به  پزشكي قانونيكند؛ البته گروه  وقتي كه محل احتمالي دفن جسد مشخص شد، گروه به خانواده قرباني مراجعه مي

هنگامي كه خانواده اعالم موافقت كرد و به گروه از طرف دادستان و يا مقامات قانوني اختيار و اجـازه    .  اش ادامه نخواهد داد هاي بازرسي
براي پيدا كردن بـقـايـاي      گروه .  شود ها در برخي از مراحل كار استقبال مي  از مشاركت خانواده.  كند گروه نبش قبر را آغاز ميداده شد، 

گردد، كه در آن جا متخصصان گروه  ي كار به آزمايشگاه واگذار مي كند و سپس ادامه شناسانه استفاده مي انجسد از معيارهاي فني باست
 .كنند بقاياي جسد را با اطالعاتي كه گردآوري شده است مطابقت و چگونگي و علت مرگ را تعيين نمايند پزشكي قانوني سعي مي

هـا        را براي خانواده»  پايان ماجرا«ها نفر از قربانيان را شناسايي كرده است و احساس  از طريق اين فرآيند، اين گروه تاكنون اجساد صد
هاي محلي، ارايـه نـمـوده و در             ياب و دادگاه هاي حقيقت المللي، كميسيون هاي ملي و بين ميسر كرده و شواهد پرارزشي را به دادگاه

اعضـاي  .  هاي بسيار ديگري در سراسر جهان آموزش داده اسـت      ها و شگردها خود به گروه گروه همچنين روش.  اختيارشان نهاده است
 .گويند كه اين كار فرآيند مهمي براي باالبردن سطح همكاري ميان كشورهاي جنوب جهان بوده است گروه مي

 

. سـپـارد   ها و جماعت محل مي  كند، كنترل جريان را به دست خانواده ها را بررسي مي  شناسي پزشكي قانوني قتل هنگامي كه گروه مردم
هاي تجاوزگر به حاشيه رانده  اين امر در بين اهالي محل از اين نظر حايز اهميت است كه اين گروهاي غالباً نه تنها در زير فشار دولت

رويكرد گروه به سطح معيني از بازبودن فضا و آزادي سياسي نياز دارد، اما .  اند جويي نيز كنار گذاشته شده اند، بلكه از فرآيند آشتي شده
 . كشور ديگر نمايشگر اين است كه به حمايت كامل دولت نيازي نيست 30ي گروه در انتقال اين تاكتيك به بيش از  تجربه

. درماني اسـت    كند، ولي تمركزش بيشتر بر خدمات روان ام نبش قبرها همكاري ميهنگ، نيز با اهالي محل به گروه ديگري در گواتماال
، بـراي    » شناسي پزشكي قانوني گـواتـمـاال    بنياد مردم«، با » ECAP/ اِكاپ «يا  »ها درماني و پژوهش گروه اقدام خدمات روان«گروه 

هـاي يـاري        اكاپ گـروه .  كند  هاي محلي، چه پيش و چه در هنگام و چه پس از نبش قبر، همكاري مي ها و گروه  مساعدت به خانواده
ن شان را در ارتباط با فقدان و از دسـت رفـتـ          توانند در نهايت ايمني احساسات ها مي  دهد كه در آن خانواده اي را سازمان مي رساننده
 هاي تجاوز را بياموزند آمد هاي خود را تعريف كنند، رويارويي با پي اي داستان هيچ واهمه شان بر زبان آورند، به آن فكر كنند، بي عزيزان

كـنـنـد تـا          هايي دريافت مـي  ها همچنين كمك  خانواده . ريزي كنند امكان يابند تا براي آينده خود برنامهو وضعيت كنوني را دريابند و 
هاي خودشان به خاك سپرده شوند و پيوند بين زندگان و درگذشتگان مـحـفـوظ       شان به صورت قانوني و مطابق با سنت خويشاوندان
 . باقي بماند

كنـنـد تـا بـه          ها را به محل نبش قبر همراهي مي  هاي الزم كه پيش از يك نبش قبر الزم است، مشاوران خانواده پس از دادن مشورت
ها  دهند تا به خانواده شوند تسلي دهند و به كار خود ادامه مي رو مي اعضاي خانواده هنگامي كه با واقعيت مرگ خويشاوندان خود روبه

ي آن در بسياري نواحـي   اند كه نمونه ي سياسي بوده بين جوامعي كه تحت تاثير خشونت گسترده.  براي پذيرش اين واقعيت كمك كنند
زنند كـه     هايي مي كنند و دست به ايجاد گروه روستايي گواتماال فراوان است، مشاوران، اثرات تجاوز و خشونت را بررسي و تعيين مي

بـراي يـاري     .  تواند به التيام و بهبود خود بپـردازد  تشويق كنند كه اهالي محل همگي، چگونه مي  ي اين موضوع را گفت و شنود درباره
هاي تشخيص و بـازشـنـاسـي        ها در كار برپايي مراسم يادبود و ساير شيوه رساندن به كار بهبود و التيام بخشي، اكاپ همچنين به گروه

هـا    اين برنامه.  كند هاي عاطفي و روحي گذشته كمك مي آسيب
شـان     آگاهي بسيار مهم جوامع از تاريخ امروز و فرداي مشترك

هايي كه مستلزم درخـواسـت و      را به همراه هيجانات و چالش
 .بخشد شان است، ارتقا مي مطالبه حقوق

   
 

شان كجا ممكن  ها براي كسب اطالع از اين كه عزيزان  واقعا لحظه سختي است وقتي كه ما به خانواده
احتمال دارد اين كار به پايان گرفتن جستجوهاي ما بيانـجـامـد زيـرا       .  كنيم است باشند، مراجعه مي

داريـم تـا        مان را برقرار نگه مي ها رابطه  ما با خانواده.  ها هميشه آمادگي آن را ندارند  خيلي از خانواده
دهيم چه چيزي را خواهـنـد ديـد و چـه            ها توضيح مي آن  براي.  زماني كه آمادگي آن را پيدا كنند

هـا        اند بپرسند و از آن     كنيم، هرسوالي را كه مايل شان مي ترغيب توانند داشته باشند و  انتظاري مي
 .خواهيم در جريان كار شركت جويند مي

 
 شناسي پزشكي قانوني، آرژانتين رييس گروه مردم ـ  لوويس فونده بريدر، 

هاي فني را بـراي     توانيد فنون پزشكي قانوني يا ديگر تخصص چگونه مي
  مستندسازي تجاوزات به حقوق بشر به كار بنديد؟
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 .ياب به منظور بازرسي و بازشناسي تجاوزات فاحش به حقوق بشر تشكيل يك هيئت رسمي حقيقت: گويي حقيقت 
 

اند براي قربانيان و گهگاه نيز براي مرتكـبـان    هاي طوالني تجاوز و خشونت را پشت سر نهاده در دوهه گذشته، چندين كشور كه تجربه
تواند قربانيان  گويي مي فرآيند حقيقت. هاي خودشان را تعريف كنند اند تا داستان تجاوزات، جلسات گفت و شنود و تبادل نظر برپا كرده

كنند كه قربانيان در نيابند كه همسايگان ايشان نيز در    هاي متجاوز غالبا سطوحي از پنهانكاري را حفظ مي را از انزوا بيرون بكشد؛ رژيم
كند و هـدف آن       كم بخش عظيمي از آن را درگير مي گويي، تمامي جمعيت، يا دست در بهترين حالت، تاكتيك حقيقت.  رنج و عذابند

 .انگيزي ترغيب به التيام بخشي است تا تفرقه بيشتر 
وظايـف  .  گيرند ها براي شروع آشتي آن را به خدمت مي  گويي است كه دولت هاي حقيقت ي از انواع  تاكتيكياب يك هاي حقيقت هيئت

ي مجريه كشـور تـعـيـيـن         ي مقننه و يا قوه سازد، نوعاً به وسيله قوه و اختيارات آنان، كه خطوط اصلي هدف و اقتدارشان را معين مي
در آفريقاي جنوبي، با پايان گرفتن تبعيض نژادي، تصميمي استراتژيك مبني بر به راه انداختن يك كميسيون حقيقت يابي بـه  .  گردد مي

ياب و    قيقتكميسيون ح.  جاي برگزاري ساده محاكمات مقصران و مرتكبان تجاوزات فاحش به حقوق بشر و مجازات آنان، اتخاذ شد
با اين وظيفه و اختيار كه تصويري در حد ممكن كامل از طبيعت، علل و دامنـه تـجـاوزات      .  آشتي ملي به وسيله پارلمان ايجاد گرديد

صورت گرفته  1994مه  10تا  1960هاي درگير در اختالف در فاصله زماني يكم مارس  فاحش به حقوق بشر را كه از سوي همه طرف
 .است تعيين نمايد

وگـوي     پس از يك دوره بحث و گـفـت       1995در سال  (TRC) » . سي.  آر.  تي« يا » ياب و آشتي آفريقاي جنوبي كميسيون حقيقت«
وظيفه آن اين بود كه اطالعات مربوط به نقض فاحش حقوق بشر را كه از طـرف      .  عمومي از طرف مجلس ملي قانونگذاري تاسيس شد

ي آپارتايد صورت گرفته بود، گردآورد؛ با اين هدف كه اين امر يگانگـي و     تشكيالت مختلف دولتي و يا به دست مخالفان مسلح در دوره
رفت، پيشنهادهايي نيز براي اصالحات سياسي به منظور پيشـگـيـري از       از كميسيون انتظار مي.  آشتي ملي را تقويت كند و ارتقا بخشد

ها و مصايـب زنـان و         اي نيز به رنج هاي ويژه هاي مربوط به بخشودگي و حقوق بشر، نشست افزون بر نشست.  تجاوزات آتي عرضه نمايد
هاي مذهبي، نهادهاي پزشكي، بخش   هايي نيز به بررسي مسايل ديگري مانند نقش گروه نشست.  كودكان در اثر تجاوزات اختصاص يافت

. تجاوز به حقوق مشاركت كرده بودند، پرداخـتـنـد    شان در عملي عمل و يا با بيهايي كه با  هاي كسب و كار و ساير سازمان قضايي، گروه
دادند و يا به صورت زنده  ها را نشان مي هايي از آن ها بريده  گرفت و رسانه ها در سرتاسر كشور صورت مي وگو هاي دادرسي و گفت نشست

را مـنـتـشـر       .  سـي .  آر.  اي اخبار مربـوط بـه تـي        ها در طول مدت كار كميسيون به طور گسترده  همه رسانه.  كردند ها را پخش مي  آن
 .ساختند مي

دست به اسـتـفـاده از      . سي. آر. تر كردن هرچه بيشتر اين روند براي قربانيان، تي  به منظورآسان .بيست و سه هزار قرباني شهادت دادند
مـانـنـد    -گرايانـه     هاي مراقبت كه از ميان حرفه!)  كه در نوع خود تاكتيكي در خور توجه است ( خدمات شاهدان و صاحبان اطالعات زد 

و نيز قبل، در طول و پس از جريان، به قربانيان پيشنهاد كمك .  شدند كشيشان، مددكاران اجتماعي، پرستاران و نظاير آن ـ برگزيده مي
 . ديدند درباره فرآيند و ساختار كميسيون، آموزش عميق و كامل مي مطلعان. داد و حمايت مي
آمـدنـد و بـه         هاي منحصر به فرد اختيارات كميسيون عفو مشروط مرتكبان تجاوز به حقوق بشر بود كه اگر داوطلبانه مي يكي از جنبه

مالك عفو عالوه بر افشاي جنايات، پذيرش اين امر نيـز  .  گرفتند كردند مشمول عفو قرار مي تفصيل به اعمالي كه كرده بودند اعتراف مي
هـاي     اين عفو مشروط سياستي بود كه پيش از اين در كـمـيـسـيـون     .  ي سياسي بوده است آمد كه انجام اين اعمال با انگيزه بشمار مي
اي كه به بار آورد اين بود كه اعترافات عمومي مفصلي صورت گرفت كـه از       ياب با چنين اهميتي زيادي سابقه نداشت و نتيجه حقيقت

عفو براي كساني كـه    . فعال سياسي (Steven Biko)ي آپارتايد پرده برداشت، از جمله قتل استيون بيكو بسياري جنايات بدآوازه دوره
دادند تضمين شده نبود، با اينهمه مراحل پيگرد و تعقيب كيفري كساني كه مشمول عفو قرار نگرفته بودند و يـا     آمدند و شهادت مي مي

 .براي شهادت دادن حاضر نشده بودند، به مرحله اجرا گذاشته نشد
با وجود اين كه هنوز بـراي ديـدن اثـر        .  در هفت جلد منتشر شد 2002و  1998هاي  ياب و آشتي بين سال گزارش كميسيون حقيقت

هايي در مـورد چـگـونـگـي             واسطه و فوري گزارش كه شامل توصيه ها زمان باقي است، برخي از دستĤوردهاي بي درازمدت اين تالش
اي از اسناد و مدارك مسلم تجاوز به حقوق بشر را در    دولت جديد تأثير نهاده است، و مجموعه  پيشگيري از وقوع تجاوزات آتي است، بر

. داشت دست نيافته اسـت    ي آنچه انتظار مي به همه»  . سي.  آر.  تي«هم است كه در نظر داشته باشيم م.  ي آپارتايد گرد آورده است دوره
دهد؛ هيچ يك از تجاوزگراني كه   ها ادامه مي  ي جبران خسارت دهد و كشور به مبارزه در زمينه رغم اين كه فرآيند كار اين اجازه را مي به

 . اند از شهادت دادن سرباز زدند، تا كنون تحت پيگرد قرار نگرفته
: ايـن تـارنـمـا         (Tools for Action)در مورد استفاده از شاهدان و مطلعان در داخل كميسيون، به بـخـش ابـرازهـاي عـمـلـي             

www.newtactics.org  ي آن بيشتر بخوانيد مراجعه و در باره. 

بـه  .  هاي گوناگون، با وظايف و اختيارات و نتايجي متنوع تشكيل شـده اسـت     ر چندين كشور و در وضعيتياب د حقيقت هاي كميسيون
. برخي قدرت حضور و شهادت در دادگاه بخشيده شده است، در حالي كه بسياري ديگر هيچگونه ابزار مهم قضايي در اختـيـار نـدارنـد      

. پـردازنـد     كنند و بعضي ديگر تقريباً به طور كامل پشت درهاي بسته به كار مي هاي باز و حتي تلويزيوني برگزار مي وگو شان گفت بعضي
كنند و در تـالش بـراي            هاي مالي و يا انواع ديگر جبران خسارات پيشنهاد مي ها براي قربانيان نجات يافته، كمك  برخي از كميسيون

هايي اساسي را به منظور ايجاد تغيير در ساختارهـاي   ت تا توصيهاس شان تقاضا شده  جلوگيري از تجاوزات آتي به حقوق بشر، از بسياري
 .سياسي، نظامي و پليس يا نظام قضايي و يا در قلمروهاي اجتماعي و آموزشي مطرح سازند

 
تـحـت بـرخـي از         نويسد كه كميـسـيـون       ياب و آشتي آفريقاي جنوبي، مي گلندا ويلدزشوت، يكي از اعضاي سابق كميسيون حقيقت

 :از آن ميان مي توان به اين موارد اشاره كرد. كرده است ها عمل مي  محدوديت
 
هاي اجباري، مصادره زمين، قانـون   قربانيان كوچ.  كرده است فقط به تجاوزات فاحش و آشكار به حقوق بشر رسيدگي مي»  . سي.  آر.  تي« 

 .تقاضاي توجه و رسيدگي داشته باشند» .سي. آر. تي«توانستند از  هاي مختلط و تعداد زيادي از قوانين ديگر نمي ازدواج
 

ها بدهد، در حـالـي كـه          هايي در زمينه سياست ،  فقط اين بود كه به پارلمان توصيه» . سي.  آر. تي«ي جبران خسارات  ي كميته وظيفه
 .واسطه و فوري اعطاي بخشودگي و عفو بنمايد ي عفو اين قدرت را دارا بود كه بي كميته

 
 .ـ فقط در ظرف مدت سه سال كار پوشش بدهد 1994تا  1960ساله را ـ از  34مجبور بود يك دوره » .سي. آر. تي«
 
 .هاي رواني به قربانيان كمك برساند ، منابع بسيار كمي در اختيار داشت تا بتواند از نظر عاطفي و احساسي و حمايت».سي. آر. تي«
 

ياب بر درد و رنج مـردم و       هاي حقيقت بر اين باورند كه كميسيون   بعضي.  انگيز و مورد اختالف است اين تاكتيك همچنان و هنوز بحث
شوند بدون اين كه مرتكبان آن به مجاوزات بـرسـنـد، و يـا ايـن كـه                  زيرا جنايات افشا و روشن ميافزايند؛  شان مي احساس ناتواني

كنند كه جوامعي كـه   ديگران استدالل مي.  توانند به عنوان جايگزيني براي اقدامات قانوني مورد سوء استفاده قرار گيرند ها مي  كميسيون
هم پاشيدن قدرت مرتكبان جنايات كـه  اند، قادر نيستند در جهت پيگرد قانوني تجاوزگران، بدون از  عميقاً دوپاره شده و شكاف برداشته

توانند به عنوان بخشي از يك  ياب مي هاي حقيقت اما كميسيون.  كنند، دست به اقدام زنند در برابر تغييرات الزم دموكراتيك مقاومت مي
گويي و كيفر دادن به متجاوزان باشد، و هم، چـنـان كـه در مـورد              تر به كار گرفته شوند كه هم در برگيرنده حقيقت استراتژي بزرگ

 .ها آغاز گردند  آرژانتين تجربه شد، به ايجاد فضاي سياسي مورد نيازي كمك كند كه در آن پيگرد

 آنالين
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المللي به منظور باال بردن آگاهي نسبت به جنايات جنسي در جنگ و  هاي بين برگزاري دادگاه:  المللي جنايات جنگي دادخواهي بين
 .ها طلب غرامت براي آن

 
 .ها سال پيش روي داده حفظ و طلب غرامت كند  ترتيب داده است تا خاطره تجاوزاتي را كه ده  المللي اي در آسيا دادگاهي بين شبكه

، در ژاپن دادگاهي ايجاد كرده است كه دادخواهي و اجـراي  ) VAWW-NET/ »  واو«ي  شبكه( »  شبكه خشونت عليه زنان در جنگ« 
ي نخست قرن بيستم، دولت ژاپن دسـت بـه      در نيمه.  عدالت را براي قربانيان جنايات در جنگ پي بگيرد و آن را رسماً به تأييد برساند

زد كه زير نـظـر ارتـش و        »  بخش  هاي آسايش ايستگاه«ها با عنوان   خانه اي از روسپي ايجاد نوعي سيستم بردگي جنسي از طريق شبكه
. انـد    هزار تن از زنان و دختران وادار به ورود به اين سيستم شده 400شود كه نزديك به  تخمين زده مي.  شد نظاميان اداره و كنترل مي

 .اي از سكوت پنهان مانده است سال است كه اين عمل وحشيانه و پليد زير پرده 50نزديك به 
ي    يك كمـيـتـه   .  المللي رسيدگي به جنايات جنگي عليه زنان را مطرح كرد پيشنهاد تأسيس دادگاه بين»  واو«ي  شبكه 1998در سال 

ي     هاي غير دولتي در كشورهاي موطن قربانيـان، ژاپـن و جـامـعـه            ، مركب از نمايندگان سازمان.) سي.  او.  آي( المللي  سازماندهي بين
كرد و آنچه را براي دعـوي   كار و مقررات دادگاه را تعيين مي  ي اي فراهم آورد كه نحوه ، اساسنامه» . سي.  او.  آي«.  المللي تشكيل شد بين

هاي دادستـانـي از ده        در اين دادگاه، تيم.  ددر توكيو آغاز كر 2000حقوقي و دادخواهي الزم بود تدارك ديد و كار را در دسامبر سال 
يـك  .  هايي را از جمله اعالم جرم و نيز كيفرخواست مشتركي را از سوي كره شمالي و جنوبي تسليم كرده بـودنـد     كشور، كيفر خواست

ها را اداره       دادند، دادرسي كه از نظر حقوقي و جغرافيايي طيفي متعادل را تشكيل مي)  مركب از چهار قاضي( ي داوري  هيئت چهار نفره
» بـخـش     زنان آسـايـش  «تر  ي ويديوي بازماندگان، كه به زباني مودبانههاي حضوري و ضبط شده بر رو دادگاه هم به شهادت.  كردند مي

ي ساختار نظامي ژاپـن شـهـادت         متخصصان نيز درباره.  هاي دو تن از سربازان سابق گوش سپرد شدند، و هم نيز به شهادت خوانده مي
سالن دادگاه در طول مدت دادرسي پـر  .  هاي حقوقي را باز نگريستند هاي روزانه و نامه قاضيان مدارك رسمي، خاطرات، يادداشت.  دادند

اش در مورد واقعيات و نتايج قانونـي را     هاي اوليه دادگاه پس از سه روز يافته.  المللي بود هاي بين از تقريبا هزار تماشاچي و اعضاي رسانه
 .اعالم نمود و توصيه كرد خسارات جبران گردد

دولت .  المللي را نسبت به جنايات جنسي جنگي بسيار باال برد ي بين اي تاريخي را گشود و تثبيت كرد و نيز آگاهي جامعه دادگاه پرونده
گذاري كردند، تا پوزش و    پايه 1995را در سال )  AWF ./اف. دبليو. اي( ژاپن و شهروندان ژاپني با همكاري هم، صندوق زنان آسياسي

ميـلـيـون     4در حدود ( ميليون ين  483با اين كه صندوق . چه گذشته است بيان كنند و به قربانيان غرامت بپردازند  شان را از آن ندامت
نگرند كـه دولـت        را همچون ابزاري مي»  . اف.  دبليو.  اي«كنندگان،  آوري كرد، بسياري از بازماندگان و حمايت براي قربانيان جمع)  دالر

برخي از قربانيان از پذيرش غرامت از سوي اين صندوق خصـوصـي     .  خواهد از پرداخت مستقيم غرامت سرباز بزند ژاپن به وسيله آن مي
 .اند خودداري ورزيده

ها سال بر اين موضوع ممنوع در ژاپن سايه افكنده بود و خود اين موضوع و چگونگي رويارويـي    اين دادگاه سكوتي را شكست كه ده
» بخش زنان آسايش«هاي  ي جهاني را به مصايب و رنج امر توجه گسترده اين. اي بسيار دشوار بود المللي مسئله ي بين با آن براي جامعه

اما به هر روي، توفيق نيافت دولت ژاپن .  هاي مالي خصوصي به قربانيان گرديد جلب كرد و حتي موجب برانگيختن موج اهداي كمك
 .را به رعايت مسئوليت خود براي پرداخت مستقيم غرامت به قربانيان وادار كند

دادگاهي از اين نوع ممكن است خود صرفاً براي شكستن سكوت در زمينه ساير موضوعات، چه در ابعادي چنين بزرگ يا موضوعاتي 
المللي ديگري، همچون ايجاد يك صندوق حمايت  هاي بين تر، به كار گرفته شود و يا تحركي در جهت تالش در مقياسي بسيار كوچك

 .المللي ايجاد كند مالي از قربانيان و يا به راه انداختن يك جنبش نيرومند بين
تواند بيرون از كشوري به كار گرفته شود كه خشونت و بدرفتاري در آن جا  جريان محاكمات نمايشي ديگري همانند اين، همچنين مي

ترتيب دادند  ي نمايشي را در مورد خمرهاي سرخ  در اياالت متحده، مدافعان حقوق بشر در ايالت مينه سوتا يك محاكمه.  دهد روي مي
داد كـه       ها فرصت مـي   اين امر به كامبوجيايي.  دادند كشي در كامبوج شهادت مي كه طي آن اعضاي كامبوجيايي مقيم محل، درباره نسل

يافتـنـد دربـاره       هاي خودشان را بازگو كنند و ساكنان محلي در ايالت مينه سوتا فرصت مي داستان
هـاي     واردان چه تجربـه  پيوستند بيشتر بدانند و اين كه اين تازه مردمان جديدي كه به جمع آنان مي

ي       ي مربوط به يك برنامـه  اين دادگاه به عنوان بخشي از يك پروژه.  اند هولناكي را پشت سر نهاده
ي مـركـز        تاريخ شفاهي ويديويي به اجرا گذاشته شد كه اكنون بخشي ثابت و دايمي از مجموعـه 

 .آيد تاريخي مينه سوتا به شمار مي
 

 

پيماناني را در كشـورهـاي    توانيد هم چگونه مي
مختلف سازمان دهيد كه مبارزات شـمـا را       

 برجسته سازند؟
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ي    درماني در زمينه  هاي محلي براي ارايه خدمات روان  آموزش فشرده به منظور ايجاد توانايي:  درماني روان  كمك  از پناهندگي تا كار
 ضربه و آسيب روحي

 
عـهـده    هاي نوين حقوق بشر و انتشار اين كتاب را به كه هماهنگي پروژه تاكتيك » CVT./ تي. وي. سي«يا  »مركز قربانيان شكنجه«

ترك خانـه   اند و مجبور به  هاي مهمي از جمعيت آن  از شكنجه يا از ضربات جنگ صدمه ديده كند تا جوامعي كه بخش دارد، كمك مي
 .اند، بازسازي شوند و موطن خود شده

پناهندگان خود به تـأمـيـن      .  دهد آموزش مي ي مشاوران، ن همرتبهبه عنوا سيرالئون پناهندگان را در گينه و » مركز قربانيان شكنجه« 
با افزايش شـمـار ايـن        .  اند پردازند كه از شكنجه و ضربات روحي ناشي از جنگ، آسيب ديده درماني براي ساير كساني مي خدمات روان

درماني در اجتماعاتي  اي در امر خدمات روان داري با كمك كارشناسان شبه حرفه تواند كادر صالحيت مي » مركز قربانيان شكنجه«افراد، 
ها، بسياري از كارهاي متخصصان را در چهارچـوب يـك      درمان ين كمك روانا.  اند فراهم آورد كه پيش از اين فاقد چنين نهادهايي بوده

 . دهند نظام سرپرستي و نظارتي انجام مي
هـاي     چنان جمعيتي را بـه اردوگـاه     ها و كارزارهاي داخلي در آفريقاي غربي چنان حجم عظيمي از جمعيت را گرفتار كرده و آن  جنگ

درماني  ميسر نبود به ميزان نياز در امر خدمات روان» مركز قربانيان شكنجه«المللي مثل  است كه براي يك سازمان بين پناهندگي رانده 
 120ها اتكا كنـد و سـرانـجـام             بر آن شد تا به نيروي انساني داخل اردوگاه » مركز قربانيان شكنجه«درعوض، .  نيروي كار فراهم آورد
انتخاب كرد و به اسـتـخـدام       سيرالئونهاي گينه و  در اردوگاهاجتماعي  ي مشاوران يا ماموران خدمات روان همرتبهپناهنده را به عنوان 

 . درآورد
كنند و نيز محل مناسبي براي نظارت از نزديك و  هاي پناهندگي، به كار تعداد كثيري از بازماندگان نيازمند رسيدگي و كمك مي اردوگاه

چـهـار سـال       اجتماعي ماموران خدمات روانبسياري اين .  هايي كه براي كمك به بازماندگان شكنجه ضرورت دارد هستند دادن آموزش
 .كار افتد بينند پيش از آنكه اين برنامه به محل وقوع آن فجايع انتقال يابد و به پيوسته و تحت نظارت روزانه، آموزش مي

درماني غربي را با دانش و استنباط محلي از چگونگي درمان ضـربـات و      روان اجتماعي، ماموران خدمات روانكارآموزي فشرده با الگوي 
هاي آموزشي يك روز كامل در هر ماه و    اي كارآموزي شروع شده و با دوره ي دو هفته برنامه با يك دوره.  آميزد هم مي ضايعات روحي به

ي ضربات عاطفي و روحي، روانشناسي عـمـومـي، مشـاوره، و          هاي آموزشي بر نظريه اين دوره.  شود هفت روز در هر چهار ماه دنبال مي
كـنـنـد،       ها كار مـي     و مددكاران اجتماعي كه هر روز در اردوگاه » مركز قربانيان شكنجه«روانشناسان .  هاي ارتباطي تأكيد دارد مهارت
در .  كار ببـرنـد   هاي خود را به كنند تا مهارت كمك مي اجتماعي ماموران خدمات رواندهند و به  ها آموزش مي هاي رفتاري را به آن نمونه

گـر را نـظـاره           درمان هاي روان درماني به گروه ي عمل و كمك متخصصان روان ، ده هفته شيوهاجتماعي ماموران خدمات روانطي كار، 
هـا واگـذار           گاهي مستقال به خود آن هاي گه ها را با نظارت  ي كار ها همكاري كرده و ده هفته نيز اداره كنند، ده هفته مشتركا با آن مي
هاي رواني و تسهيل كار بهبود ضايعات  شان در تشخيص آسيب ي كارآموزيِ با پايان گرفتن دوره اجتماعي ماموران خدمات روان.  كنند مي

چنين در تسهيل كارهاي گروه و ايفاي نـقـش ارتـبـاطـي مـوثـر در                 ها هم آن.  شوند ها، كارآزموده مي عاطفي و روحي و ارزيابي طرح
 .نمايند هاي آن كسب مهارت مي فعاليت

ي آن بـيـشـتـر      مراجعه و در باره  www.newtactics.org: اين تارنما  (Tools for Action)در اين باره، به بخش ابرازهاي عملي
 .بخوانيد

پناهندگاني كه بـه    .  كند اساسا از اين تاكتيك براي كمك به جوامع به منظور كمك به مداواي خود استفاده مي » مركز قربانيان شكنجه« 
يابـنـد و      ت ميهاي جديدي دس هاي تازه به توانايي شوند، با آموختن مهارت آموزش داده مي »اجتماعي ماموران خدمات روان«عنوان 

بينند كسي كه به  كنند، مي مردمي كه اين كارگزاران به آنان خدمت مي. شوند ي خود مي قادر به انجام خدمات موثرتري به گروه و جامعه
و در همان حـال،  .  ها كمك كند تواند به آن است كه مي ها است و در مقام و موضعي كند، بيگانه نيست، بلكه از خود آن آنان خدمت مي

ها هسـتـنـد از خـدمـات              مردمي كه در اردوگاه
 .شوند درماني مورد نيازشان برخوردار مي روان

با اينكه اين تاكتيك در مورد كمك به قـربـانـيـان       
شكنجه و آسيب ديدگان روحي و عاطفي از جنـگ  

بسا بتواند در كمك به ديـگـر    كار رفته است، چه  به
هايي كه شمار بسياري از مـردم قـربـانـي        جمعيت

 . اند، مورد استفاده قرار گيرد خشونت و تجاوز بوده
 

توان شكست، اما نخست بايد اين را مد نـظـر      هاي سنتي حقوق بشري مي دور خشونت و تجاوز را با روش

ر گرفته، محيط و فضـايـي     ها قرا ه آماج آن سركوبتري ك ي گسترده هاي ناشي از سركوب افراد و جامعه داشت كه بدون توجه به آسيب

آغاز  هاي اين بخش اينست كه به افراد و جوامع صدمه ديده التيام بخشند و همچنين هدف تاكتيك. آميز هرگز احيا نخواهد شد مسالمت

 . سازند هاي مثبت است كه راه پيشرفت آينده را هموار مي انجام وظايف كاري بغرنجي به منظور تدارك يك رشته برنامه

تجاوز و خشونت حس اعتماد و ايمني را نابود .  كند دار مي رساند، خويشاوندان و جوامع را نيز جريحه تجاوزي كه به فرد آسيب جدي مي

تـجـاوز   .  دهند و نيز از به امر پشتيباني از يكديگر آسيب برسانـد  ما رخصت اتكا مي  ها و روابطي كه به ي نهاد تواند به وجه ازد و ميس مي

تواند بـه كـوچ و آوارگـي و             ـ مي هاي داخلي هاي جابرانه، چه در ادوار كشمكش چه زير نظام  هايِ گسترده آن ـ  طوالني مدت و شكل

مانند، به نابودي روحي و رواني آنـان     هاي زيادي بيانجامد و حتي در جوامعي كه از نظر فيزيكي صدمه ناخورده باقي مي  پناهجويي گروه

 .منجر شود

ن شـا  گيرد كه زندگي را در بر مي ها و توان بخشي به افرادي  هاي نوآورانه بازسازي گروه ها و رويه  هايي كه در پي خواهند آمد، راه تاكتيك

هرچنـد  ( درماني و فنون جديد احياي سالمت رواني است  هاي كامال مدرن روان ها شامل مداخله  اين تاكتيك.  از تجاوز آسيب ديده است

هـاي درمـانـي         و غالباً با عناصري از راه و رسـم   )  شناسانه خارج از حيطه اصلي اين كتاب راهنماست هاي روان كه شرح تفصيلي درمان

هـايـي      ها، متكي به حمايت ي آن ها، اگر نه همه بسيار مهم است بدانيم كه غالبِ اين تاكتيك.  شود هاي سنتي درهم آميخته مي فرهنگ

اي كه در اثر نبرد و كشمكش يا نظامي جبار متالشي شده، مـمـكـن       گروهي و يا جامعه. كنند است كه از درون خود جوامع دريافت مي

اما در كار بازسازي جوامع، شناختـن و    .  است چنين بنمايد كه منابع و امكانات زيادي كه بتواند بر آن تكيه كند در اختيار نداشته باشد

ها  هايي كه اين جوامع آمادگي به كار گرفتن آن هاي فرهنگي باشد چه مردمان كاردان و ظرفيت توسل به منابع موجود داخلي، چه سنت

 .را دارند، واجد اهميتي اساسي است

. انـد    اجباري متالشي شـده    هاي داخلي، شكنجه و يا كوچ ست كه به دليل جنگ و كشمكش هايي سه تاكتيك بعدي متمركز بر جماعت

اند تا در همان جوامع و در    اي، قربانيان و مرتكبان تجاوز مجبور بوده هاي قبيله هاي جنگ داخلي و زد و خورد دوره  ويژه در پي گاهي، به

هاي قربانيان در مركز تـوجـه قـرار       رسد كه  نيازمندي نظر   كه ممكن است طبيعي به اين با .  كنارهم به بازسازي زندگي خويش بپردازند

تواند به برآوردن نيازهاي اين جوامع يـاري   بگيرد و به مرتكبان تجاوزات به چشم شيطان صفتان نگريسته شود، اما كار با تجاوزگران مي

 .بسيار برساند

 تواناسازي افراد و جوامع

توانـد نـقـش       درماني يا بهداشت عمومي مي ـ  اندازي يك كادر پيراپزشكي، روان راه آيا به
توانيد اين توانايي و ظرفيت را بسط و گسـتـرش        مهمي در كار شما ايفا كند؟ چگونه مي

  دهيد؟

 آنالين  

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر
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هاي درمان سنتي و غربي براي بـازگـنـجـانـدن سـربـازان           تلفيق شگرد  : خوشامدگويي به سربازان خردسال در بازگشت به خانه 
 .خردسال در جوامع پيشين آنان

 
هاي فجيعي عليه  شماري از آنان را به دست يازيدن به جنايت. اند، ولي غالبا جزو متجاوزان نيز هستند سربازان خردسال خود از قربانيان

كند، بلكه براي خانواده و  تنها ضايعات رواني دهشتناكي را بر خود آنان وارد مي اين وضع نه .  اند شان واداشته مردم خود و خويشاوندان
در موزامبيك، يك گروه تاكتـيـكـي    .  ها را بپذيرند و به خود راه دهند  جماعتي نيز كه به آن تعلق دارند بسيار مشكل است كه دوباره آن

بين سربازان خردسال، اهالي منطقه و رهبران سنتي و درمانگران بومي نيـازمـنـد     همكاري و اعتماد بسياراست كه به  كار بسته  راهي به 
  . كند اند، به فرآيند اعتماد بخشي عمومي كمك مي ي كه به آن تعلق داشته است؛ و با حمايت از پيوستن دوباره كودكان به جامعه

، در موزامبيك، براي بازپـذيـري و ادغـام        » بازسازي اميد«يا گروه   »   Reconstruindo a Espernça/  رِكُوستروايند آ اسپِرانسا « 
در جنگ ويرانگر داخلي موزامبيك، در هر دو سـو،      .  دوباره سربازان سابق خردسال، شفابخشي سنتي و روانشناسي غربي را تلفيق كرد

» بازسازي اميـد «از همين گروه   ،) Lucrecia Wamba(نام لوكرسيا وامبا   روانشناسي به. كار گرفته شده بودند هزاران كودك سرباز به
ها از وراي سيستم و دستگاه فرهنگي و اعـتـقـادي      بردند و به اين تجربه سر مي سربازان خردسال در وحشت تصورناپذيري به «:  گويد مي

پذير شود،  بخشي فردي و هم بازپذيري و حل شدن در جمع امكان كه هم توان  مداوا و عالج آنان نيز، براي آن. نگريستند جوامعِ خود مي
هاي شفابخشي سنتي و روانشناسي فردي غربي هيچ يك به تنهايي  سازمان متوجه شد كه روش ». بايستي از همين منظر نگريسته شود

 .كند گويي به نيازهاي كودكان يا اين جوامع كفايت نمي براي پاسخ
نخست به پژوهشي پرداخت تا جوامعي را كه با مشكالت پذيرش سربازان خردسال بازآمده از جنگ روبرو هستند »  بازسازي اميد«گروه 

با تشخيص اين مطلـب  »  بازسازي اميد«روانشناسان .  تري پيدا كند ها و منابع اجتماعي اين جوامع شناخت دقيق بهتر بشناسد و از نيرو
شان هستند، به جلب حمايت رهبران محلي براي برقرار  كه هنگام احتياج به كمك، نخستين مرجع مردم درمانگران و شفابخشان سنتي

 . كردن ارتباط با شفابخشان پرداختند
هـا      كند آزمودند و به خانواده روانشناسان، نقشِ موثري را كه شفابخشي سنتي در آشتي و بازپذيري كودكان در بين اين جوامع ايفا مي 

ها جدا كنند   شان را از آن كه ديگر بار فرزندان  ترس آن ها از   در آغاز كار، خانواده. هاي كودكان اطالع حاصل كنند مراجعه كردند تا از نياز
آمدهاي ضربه روحي را شرح دادند، و از  روانشناسان به رؤساي محلي نيز مراجعه كردند و پي. و ببرند، از اعتماد به بيگانگان اكراه داشتند

بينند و آيا قادر به حل و رفع اين مشكالت هستند؟  هاي خاصي را در بين كودكان باز آمده از جنگ مي پرسيدند كه آيا چنين نشانه آنان 
آن گاه كه رؤساي محلي تشخيص دادند كه اين مشكالت همچنان باقي هستند و ادامه دارند، روانشناسان هـمـكـاري دوشـادوش بـا            

 . شفابخشان سنتي را پيشنهاد كردند
روانشناسان و شفابخشـان سـنـتـي       .  رؤساي محلي براي تشويق همكاري، روانشناسان را در مالقات با شفابخشان سنتي همراهي كردند

همچنين به همكـاري   » بازسازي اميد«مردم محلي، گروه براي ايجاد اعتماد در بين .  تواند مكمل هم باشد مي  هايشان بردند كه روش پي
هاي مادي به دست آورند و در نهايت جماعت را با منابعي مانند مسـكـن،    هاي مادي را معين كنند و كمك ها نياز داشت تا اولويت با آن

 . آموزش و وسايل كشت وكار پيوند دهند
اي همكارانه برقرار ساختند و    بود كه طي آن شفابخشان و روانشناسان رابطه  حاصل كار براي شفابخشي و درمانگري، رويكردي يكپارچه

 .دادند كودكان را براي كسب بهترين نتيجه ممكن به يكديگر رجوع مي
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 .بخوانيد
اين تاكتيك مـمـكـن    .  سازند كه متأسفانه منحصر به موزامبيك نيست اي رو برو مي سربازان خردسال پيشين، جوامع را با مسايل پيچيده

است در جوامعي كه در كار سر و سامان دادن به بازماندگان جنگ هستند، كاربرد داشته باشد، جوامعي كه در آن رؤسا و درمـانـگـران    
يك گروه براي مداوا و درمان، بايـد  .  زندگي كنند سنتي قادرند نقش موثري ايفا كنند و در آنها، قرباني تجاوز و متجاوز نيازمند تا با هم 

توانند در هيچ شكل مثبت يا هدفمندي بـه     بر اين فرض و انگاشت غلبه كند كه مرتكبان خشونت و بدرفتاري شياطيني هستند كه نمي
ويژه چنانچه اهالي آن جامعه احساس كنند   سازد، به منابع كم و اندك مادي، كاربست اين تاكتيك را مشكل مي.  جامعه بازگردانده شوند

 .درگير ساختن اجتماع در تعيين محكوميت متجاوزان و كمك در بازگرداندن آنان به زندگي عادي :دهنده هاي آشتي حلقه
 

نشيني با هم را بيابند و از يك جنايت آن گونه سخن بگويند كه به جوامـع ايـن      نمايد كه قربانيان و خالفكاران فرصت هم اين بعيد مي
در اياالت متحده و كانادا، بار ديگر سنتي را كـه طـي       .  امكان را بدهد تا هم در درمان و هم در جلوگيري از تخلفات آتي كمك كنند

 . اند ساز بوده براي رسيدگي به مسايل دادجويي معاصر اقتباس كرده ها كار  قرن
كنند كه در آن تمام  برانگيز استفاده مي  براي ايجاد فضايي احترام  و تشريفات و ساختارِ سنتي  ي آيين از حلقه»  دهنده هاي آشتي حلقه« 

اعضاي عالقمند گروه ــ همچون قرباني تجاوز، هواداران او، تجاوزگر، حاميان او، قاضي، دادستان، وكالي مدافع، پليس و كاركنان دادگاه 
هاي درگير الزم است  چه براي درمان و تسالي همه طرف  توانند با كوششي مشترك براي فهم جرمي كه واقع شده، و شناختن آن ــ مي
هاي گفت وشنود معمول در ميان مردمان بومي  ها بر اساس سنت حلقه  اين حلقه. پرده سخن بگويند گيري از پيشامدهاي آتي، بي و پيش

وگو را    شود و گفت دست مي شود، در محفل دست به  ناميده مي»  ي سخنگو قطعه«شود كه در آن شئي كه  آمريكاي شمالي تشكيل مي
 .دهد نظم و سازمان مي

طرز كـار    .  گيرد و با حمايت و همكاري نظام دادرسي كيفري شكل مي  فرايندي است كه زير نظر اهالي محل»  دهنده هاي آشتي حلقه« 
ي آشتي دهنده، تشكيـل   كار در حلقه درخواست رسيدگي خالف:  اي است كه شامل اين اجزاست ها به طور معمول چند مرحله  اين حلقه
ي    بـاره  ي تعيين محكوميت در جهت ايجاد توافق در كار، حلقه ي درماني براي خالف ي درماني براي قرباني، تشكيل يك حلقه يك حلقه

ي صـدور حـكـم         برنامه.  كار هاي پيگيري به منظور نظارت بر پيشرفت و بهبود خالف عناصر موافقتنامه، صدور حكم محكوميت و حلقه
 . كار باشد محكوميت ممكن است مستلزم قبول تعهداتي از طرف جامعه مورد نظر، اعضاي خانواده و همچنين خود خالف

ها   كار حلقه.  آنكه ميزي يا مبلمان ديگري در كار باشد نشينند بي وار گرداگرد هم مي  كنندگان  دايره اي، شركت حلقه  هاي در مدت تجمع
شود كه وظـيـفـه دارنـد        ي همان جامعه مورد نظر هستند، گردانده مي كه غالبا از اعضاي تعليم يافته»  keepers/  داران  حلقه«توسط 

كنندگان فـقـط      شركت.  اي در آن احساس عزت و احترام و دلگرمي نمايد كننده آميز و اميدبخش بيافرينند كه هر شركت فضايي احترام
بـه دسـت        ي ساعت در حلقه دست    را در اختيار دارند كه در جهت گردش عقربه»  ي سخنگو قطعه«توانند صحبت كنند كه  وقتي مي

كند كه چه شخصي بايد صحبـت   تعيين مي»  ي سخنگو قطعه «از آنجا كه .  اي داده شود شود تا  فرصت صحبت به هر شركت كننده مي
اين قطعه در عـيـن       .  كند دار را كاهش داده و از قطع صحبت جلوگيري مي  كند و چه اشخاصي بايد گوش بدهند، اين شي، نقش حلقه

شان مشـكـل اسـت ايـجـاد           گوهاي متعارف براي و كنندگاني كه مشاركت در جريان گفت حال امكان و فضايي براي طرح عقايد شركت
هايي بـراي حـل مشـكـل          ها بيافزايد و چاره  وگو شود كه مطالبي براي فهم بهتر مشكل به گفت تشويق مي  اي كننده هر شركت.  كند مي

 .  پيشنهاد كند
ي    كنندگان يك بـرنـامـه      كار باشد، كه طي آن، شركت هاي جداگانه براي قرباني و خالف جريان كارِ دادرسي ممكن است مستلزم حلقه

كـار را     حلقه ممكن است با توافق، محكوميت خالف.  كنند اجرايي براي رسيدگي به مسايلي كه در طول دادرسي مطرح شده، معين مي
پـس از    .  مشخص كند و همچنين امكان دارد از اعضا آن جامعه و مقامات دادگستري بخواهد تا تعهدات مشروطي را تصريح و قيد كنند

 . شود ها تعديل مي  آيد و با تغيير شرايط  توافق هاي منظم براي ارزيابي از پيشرفت كار به عمل مي جريان كارِ حلقه، تماس و بررسي
توانند گردهم آيند و ضمن ايجاد فضـايـي    هاي بسيار متفاوت مي اي است كه در آن مردم با ديدگاه راه و رويه » دهنده هاي آشتي حلقه« 

شان كه طرح آن به طـور عـادي      هايي را درباره اختالف و درد و خشم دارد، صحبت اي را محترم مي كننده كه حضور و شان هر شركت
را    » دهنده هاي آشتي حلقه«شان  عالوه بر حمايت از قربانيان و كمك به خالفكاران براي تغيير مشي زندگي.  مشكل است داشته باشند

كـار و          ها و در محل  هاي بحران زده، رفع ستيزه و برخورد در مدرسه هاي حل اختالف خانواده توان براي طراحي برنامه همچنين مي
 .كار گرفت ها به  ها و نسل  پيوند زدن و پر كردن شكاف ميان فرهنگ

 آنالين

. كـرد  براي مالقات با هر درمانگري، خاتون اول جماعت ما را هميشه همراهي مي
در شرح ميل و اشتياق ما براي كـمـك،   .  ي درمانگران بود گشاي ما به خانه او راه

ها پزشك هستند و براي كمـك بـه       اين«:  گفت او مي.  گفت نخست او سخن مي
ها   كنم اين ام، چون فكر مي ها را براي اين پيش شما آورده من آن.  اند اين جا آمده

 گفتند كه براي  سپس درمانگران به ما  ».ما عرضه كنند  خواهند چيزي به مي
 
 

كنند و ما نيز اصول آموزشي شيوه علمي خودمان را، با توجه بـه   كودكان چه مي
توانيم بـا هـم كـار         حس كرديم كه مي.  داديم كودكان و كالً آن جماعت، شرح 

اگر درمانگران بتوانند نخست ارواح خبيثه را برانند و دور كنند، آن وقـت    .  كنيم
توانيم كمك كنيم تـا زنـان و مـردان             توانند نزد ما بيايند و ما مي كودكان مي

 . سالمي از آنان ساخته شود
 

 ــ لوكرِسيا وامبا، 
 ، موزامبيك»بازسازي اميد«گروه 

كار  ي خالف رابطه.  كاران مناسب نيست براي همه خالف » ها حلقه«كاربرد روش 
كـار در بـهـبـوديـابـي،              هاي خـالف  ي خود، صميميت و ذات كوشش با جامعه

كار در اين كـه ايـن      گذشتگي قربانيان و ميزان تعهدپذيري حاميان خالف خود از
 مناسب باشد، تعيين  »دهنده هاي آشتي حلقه«مسئله براي دادرسي از راه 

 
 

رويـارويـي    شان براي كه جوامع از نظر سالمتي و ظرفيت  از آن جايي. است كننده
اند، نظام دادرسي رسمي بـراي   سازنده با اختالفات و برخوردها با يكديگر متفاوت

هاي نادرست جماعت و    العمل در برابر عكس)  هردو( كار حمايت از قرباني و خالف
 . جويد يا عدم توازن قواي طرفين در جريان صدور حكم در محاكمه شركت مي

 
 آموز، اياالت متحده حلقه ــ كي پرانيس،
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ايجاد يك پايگاه بر روي اينترنت براي سربازان سابق خردسال به مـنـظـور        : شرح دادن داستان و سرگذشت خود بر روي اينترنت
 .هاي جديد هاشان و فراگيري مهارت بازگويي سرگذشت

 
 .كند ها و امكانات وسيعي فراهم مي  رساني درباره تجاوزات به حقوق بشر فرصت هاي جديد براي آگاهي تكنولوژي

 Child Soldier Project of the International Education and Resouce Network»المللي  يابي و آموزش بين ي چاره ي سرباز خردسال شبكه پروژه«
. هاي خود را با ديگران در ميان بگذارنـد  توانند سرگذشت است كه در آن سربازان سابق خردسال مي  ايجاد كرده  در سيرالئون تارنمايي  

تريبوني نيز براي  ها، شعرها، كارها هنري و صداي سربازان سابق خردسال است و  در برگيرنده مقاله  ww.newtactics.org:اين تارنما
 .وگوي مستقيم آنالين فراهم آورده است بحث و گفت

رود،    ها مي  ها و اردوگاه  در سيرالئون به بازديد از مدارس و بيمارستان»  المللي  يابي و آموزش بين ي چاره ي سرباز خردسال شبكه پروژه« 
زند تا سربازان سابق خردسال را از وجود اين پروژه مـطـلـع       ها دست مي  در روزنامه  كند و به چاپ مقاله هاي راديويي پخش مي اطالعيه

هاي ديگر براي كار بـا     آموزند و مقدمات كار با نرم افزار ورد و مهارت كنندگان در اين پروژه در ضمن خواندن و نوشتن مي شركت.  سازد
 .شوند هاي رواني عاطفي برخوردار مي ي ضربه ها همچنين از مشاورت پرستاران و روانشناسان داوطلب درباره آن. گيرند رايانه را فرا مي

مـردم  .  بـرنـد   كار مي شبكه را به  هاي خود تارنماي كنندگان براي در ميان گذاشتن افكار و تجربه بعد از فراگرفتن كار با كامپيوتر، شركت
هاي بسيار از نقل و حكايت، طراحي و صدا در اين تارنما، به پشتيباني و همبستگي برانگيختـه   بسياري در سراسر دنيا با ديدن نمايشگاه

دهد تا با ديگر سربازان سابق خردسال و سايرين  كنندگان امكان مي اي به شركت تريبون آزاد و دوسويه در اين تارنماي اينترنتي .  اند شده
كنند كه به دست آوردن جايگاهي را در      هايي پيدا مي كنندگان اعتماد به نفس پيدا كرده و مهارت شركت.  وگو بپردازند به بحث و گفت

 .اند سرباز سابق خردسال در اين پروژه شركت كرده 200تا اين تاريخ، . كند تر مي شان آسان جامعه براي
يـكـديـگـر از          شان و برقراري پيوند و ارتباط با  هاي هاي پراكنده قربانيان در جهت مبادله سرگذشت اين تاكتيك، براي كمك به گروه

اند  هايي كه آماج تعرض قرار گرفته اند يا اقليت تواند در موارد ديگري نيز كه قربانيان تجاوز پراكنده كند كه ضمناً مي اينترنت استفاده مي
 . كار آيد شان در جوامع خود حرف بزنند، به هاي توانند به راحتي در مورد تجربه و نمي) براي مثال معلولين، يا دگرباشان جنسي(

آميز آن در سيرالئون،  اين تاكتيك بدون شك نياز به زيربناي فني مناسب دارد اما با اجراي موفقيت
ي سرباز خـردسـال    پروژه«شده است،  ترين كشورهاي جهان كه در اثر جنگ ويران  از تهي دست

 .توان بر اين سد و مانع  چيره شد ثابت كرده است كه مي» المللي  يابي و آموزش بين ي چاره شبكه
 

 
 
 

 . هاي تابستاني، تسكيني موقت براي دور شدن كودكان از خشونت سازمان دادن اردوگاه :اميدبخشي به كودكان
 

هاي رواني در ميـان   ي باختري رود اردن، يك گروه با فراهم آوردن امكان تماس ميان كودكان در محيطي آرام، به مسئله آسيب در كناره
 .پردازد ي تحت اشغال مي كودكان در منطقه

ي باختري، يك اردوگاه تابستاني رايگان بـراي     اهللا، در كناره در رام  ) TRC./ سي .  آر .  تي( »  بخشي قربانيان شكنجه مركز درمان و توان« 
يكديگر و مبـارزه بـا شـوك          كودكان در مساعدت به  اردوگاه به.  بخشي به كودكان صدمه ديده روحي و عاطفي سازمان داده است توان

 .رساند بخشي ياري مي هاي تفريحي، هنري و توان شان با ارايه فعاليت روحي و ترس
وقفه در ناحيه از نظر رواني تمام جمعيت فلسطيني را تحت تـأثـيـر     اشغال كرده و خشونت بي 1967ارتش اسراييل كناره باختري را از 

ظالمانه و آكنده از اضـطـراب، در         بيشتر كودكاني كه تحت وضعيتي.  آن غلبه دارد  قرار داده و مولد فرهنگي شده است كه خشونت بر
 . اند اند شاهد فجايع فراوان بوده كناره باختري زاده شده

بخشانه آنان  اند و ساختن فضايي براي معالجات توان اردوگاه تابستاني را براي رفع برخي از مصايبي كه اين كودكان ديده»  . سي .  آر .  تي« 
هاي پناهندگان و در ميان مراجعـان خـود تـرويـج          هاي نزديك، در اردوگاه ها را در دهكده   اردوگاه»  . سي .  آر .  تي«.  تأسيس كرده است

اند، بسياري از آنـان     هاي عاطفي و رواني سخت قرار داشته در معرض ضربه)  70ـ60حدود ( اند  بيشتر كودكاني كه انتخاب شده.  كند مي
 . برند اند، و از اضطراب و افسردگي و حس تنهايي رنج مي ي خود بوده ي اعضا خانواده شاهد مرگ يا شكنجه

بيني شده و اغـلـب    وسايل رفت و آمد به اردوگاه پيش.  اردوگاه تابستاني هر روز چهار تا پنج ساعت به مدت سه تا چهار هفته داير است
ديـدگـي روانـي         كودكان شركت كننده بر حسب سطح يا نوع آسـيـب    .  شود اردوگاه در محلي نزديك به محل زندگي كودكان برپا مي

اولين و آخرين سـه روز    .  هر كودك همچنين به يك روانكاو، يك روانپزشك و يك مددكار اجتماعي دسترسي دارد.  شوند بندي مي گروه
توجه در روزهاي ديگر به كارهاي .  شود هايي از قبيل نقاشي و طراحي، امور هنري و ورزش اختصاص داده مي اقامت در اردوگاه به برنامه

بـه  .  گروهي از قبيل تحركات پر جنب و جوش گروهي، مشاوره و راهنمايي، مداوا و تسكين از راه بازي و كارهاي هنري معطـوف اسـت    
 . شود هاي پزشكي و رفتاري نيز تهيه مي منظور ارزيابي تأثير اردوگاه بر هر كودك، گزارش 

  ها و مشاوران، بسياري از كودكان با عاليم تشويش كمتر و نيز رفتار همراه با خشـونـت   هاي تكميل شده توسط پدر و مادر ي فرم بر پايه
هـاي نـقـاشـي از            در مدت اجراي برنامه.  گيرند گذارند و در جامعه خود بهتر جاي مي كمتر و شكوفايي بيشتر اردوگاه را پشت سر مي

هـا        بيشتر اوقات، اولين نـقـاشـي     .  شان را براي آينده نقش بزنند شان وآرزوهاي شود تا محيط زندگي و يا اميدهاي كودكان خواسته مي
 .دهد ها و اميد نسبت به آينده را نشان مي  هاي نهايي به هرحال تفاوتي در گرايش نقاشي. است  تصويرهاي سياه و يا تيره رنگ

هاي متفاوتي را در سلوك بـا مشـكـل         دهند تا از خشونت زندگي روزمره خود بيرون بيايند و شيوه ها به كودكان فرصتي مي  اردوگاه 
ها براي كودكان در ضمن فضاي رهايي است، مـأوايـي تـا        اردوگاه.  آنكه خود نيز به خشونت متوسل شوند كشف كنند رواني خود، بي
 .بخشانه با كمك بازي و هنر امكان بيان و نشان دادن خود را نيز بيابند مندي از خدمات توان همزمان با بهره

توانيد مردم را بـراي شـرح        چگونه مي
 شان  توانا سازيد؟ سرگذشت

هاي گوناگون هنري صاحب اسـتـعـدادنـد،      زمينهكودكان، كه شماري از آنان در 
شـود     قادرند كه استعدادهاي خود را بار ديگر كشف كنند، چيزي كه باعث مـي   

 ها، آثار  ترانه  .توانند زندگي خود را بهبود بخشند بپذيرند و  باور بياورند كه مي
ساالن  هاي موافق بيشماري كه از هم العمل چنين عكس شان هم هنري و موسيقي

تر و تغيـيـر مـثـبـت         اي براي اجتماعي عادالنه كنند وسيله خودشان دريافت مي
 . شود مي

 
 ــ آندرو بِنسن گرين، سربازان خردسال، 

  سيرالئون
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مستندكردن شهادت شفاهي در جهت خلق تاريخ كتبي براي كمك به مردم دور افتاده در جوامع به مـنـظـور        : مالكيت محلي تاريخ
  .درك عمق كامل مصايبي كه كشورشان از جنايات جنگي متحمل شده است

 
هاي تهـيـدسـت و چـه          قربانيان تجاوز و خشونت، چه جمعيت.  نويسند به طور سنتي تاريخ را كساني كه قدرت را در كف دارند مي

گـروهـي در     .  انـد    ندرت حتي پس از پايان گرفتن تجاوزات، حق سخن گفتن يافـتـه   غيرنظاميان گرفتار در گرماگرم جنگي داخلي، به
حاصل واقعي كار، گزارشي .  اند خانمان شده از جنگ را وارد جريان نگارش تاريخ آن جنگ كرده افتاده و بي هاي پرت گواتماال جماعت
صـورت   ي گزارش آغازگر جرياني براي آشتي در سطح محلي شد و امكان سخن گفتن به مردمي را داد كه در غير آن بود كتبي اما تهيه
 . ماندند خاموش باقي مي

 ». آي.     اچ.     ام   .  اي   .  آر«يا      (Recovery of Historical Memory)» ي تاريخي بهبودي از خاطره«ي  به عنوان بخشي از پروژه
(REMHI) هاي حكومت پيروان  ورزي آوري شهادت قربانيان خشونت كليساي كاتوليك در گوآتماال براي جمع نشين  چندين حوزه اسقف

هاي آسيب ديده باز پس فرستاده شد  ها در گزارشي گردآوري و تدوين شد و سپس براي افراد و گروه  اين گواهي.  خويش را بسيج كردند
 .و در اختيارشان قرار گرفت

هزار نفر كشته يا ناپديد شده يا در اثـر   200دست نيروهاي امنيتي حكومت، نزديك   ساله گوآتماال، به ويژه به 36در طي جنگ داخلي 
 1995سال پيش از پيمـان صـلـح سـال            يك  1994در »  . آي.   اچ.   ام .  اي .  آر«ي  پروژه. اند ساير تجاوزات به حقوق بشر، صدمه خورده

با اين كه طرح  .ي حقوق بشر اسقف اعظم گوآتماال، تحت رهبري اسقف اعظم خوان جِراردي آغاز شد عنوان ابتكار عملي از جانب اداره به
بيني شده بود، چنين كميسيوني تشكيل نشد و كليسا احساس كـرد كـه        ياب قبال در پيمان صلحي پيش ايجاد يك كميسيون حقيقت

چنين كميسيوني، به علت تفرقه و نفاق شديد و ميزان باالي خشونت و تجاوزي كه جماعت تحمل كرده بود، در بـرآوردن انـتـظـارات       
 .ناتوان خواهد بود

ي  گيري سازمان و تشكيالت كليسا و شبكه كار بر آن شد تا با به) ي بهبودي از خاطره تاريخي يا برنامه(» .آي.  اچ.  ام . اي . آر«از اين رو    
بعدي   ياب وگو در باب تجاوز و خشونت بگشايد و راه را براي كار يك كميسيون حقيقت گسترده مردمي وابسته به آن، فضايي براي گفت

نشـيـن      هـر حـوزه اسـقـف        .  اطالع همگان رسـانـد     هاي راديويي، پروژه را به  وسيله پوستر و اعالميه و اطالعيه كليسا به .  هموار سازد
اش از نظر بسيج  دهنده هاي آشتي با  ساير كوشش  ».آي.  اچ.  ام . اي . آر«رويكرد . انتخاب كرد» ميانجي«عنوان  كننده دو نفر را به شركت
كارگرفته  كارگيري قربانيان تجاوز و خشونت كه غالبا به عنوان ميانجي و پيش برندگان آشتي به ويژه از جهت به اي تفاوت داشت، به  توده
مردمي را كه يا مورد تجاوز و شكنجه قـرار گـرفـتـه        7000 تا  5000 ميانجي در سرتاسر كشور شهادت و روايت  800نزديك به .  شدند

از آنجا كه تجاوز و خشونت هنوز ادامـه  .  بودند و يا يكي از اعضاي  خانواده خود را از دست داده بودند گردآوري و تجزيه و تحليل كردند
 .ها با خطر بسيار براي كليسا و پيروان آن همراه بود  داشت گردآوري اين شهادت

يك گزارش نهايي با .  ها نشان داد كه نيروهاي امنيتي حكومت مسئول بيشتر تجاوزات به حقوق بشر در طي جنگ بودند  تحليل شهادت
دو روز بعد از انـتـشـار ايـن           .  منتشرشد و در اختيار عموم قرار گرفت 1998آوريل  24در چهار جلد در » دو باره هرگز: گوآتماال«نام 

ها شماري از پرسنل ارتش به خاطر قتل او محاكمه و مـحـكـوم     به طور دلخراشي، اسقف اعظم خوان جراردي به قتل رسيد، بعد  گزارش
 . شدند

كنـنـده در      شركت   هاي ها نتايج كار پروژه را به گروه آن.  ها كار پروژه را ادامه دادند  عليرغم مرگ اسقف اعظم، بسياري از همان ميانجي
ي    ترجـمـه   هرگاه .  ها در بافتار و متن تاريخ ملي جايي در خور بيابد ي فرد و اين گروه كار ارايه كردند و كوشيدند تا تجربه و خاطره اين 

شود تا با صداي بـلـنـد در       كنندگان داده مي پسند گزارش به شركت هايي از روايت همه شود، نسخه هاي محلي ميسر مي زبان گزارش به 
اند و اين كه بر بسـيـاري      آموزند كه در آن چه بر آنان گذشته است مقصر نبوده از گزارش مي.  وگوهاي گروهي خوانده شود بحث و گفت

شان ياري رساندند و در      جويانه هاي آشتي ها همچنين به جوامع در كوشش  ميانجي.  ديگر در سراسر كشور نيز همين گونه گذشته است
اين جريان با كار و مراسم نبش قبرهـا  .  ترويج كردند ايجاد و ساختن فرهنگ صلح و خشونت پرهيزي در منازعات ياري رساندند و آن را 

نقـشـي   )  سرخپوستان قوم مايا( و خارج ساختن اجساد و دفن مجدد اجساد قربانيان كه در جريان بهبود و التيام رواني در فرهنگ مايان 
 .اساسي دارد، همراه شد

 

هـاي كـمـيـسـيـون          ها به كار  هاي محلي و شهادت دادن آن همچنين با حمايت از شهود و شركت دادن سازمان»  . آي.  اچ.  ام.  اي.  آر« 
 . ياري داده است) بخشي تاريخي كميسيون روشني(ياب گواتماال  حقيقت
ياب در كشورهاي ديـگـر، هـمـچـنـيـن در               حقيقت  هاي تواند در تسهيل و كمك به كار كميسيون مي»  . آي.  اچ.  ام.  اي.  آر«تاكتيك 
ديدگان  از تـجـاوز بـه حـقـوق بشـر              جاهايي كه بيشتر آسيب يابي وجود ندارد و يا در  هايي كه هيچ نوع كميسيون حقيقت موقعيت

 .    كار آيد ها و يا ديگر دعاوي حقوقي شركت كنند، به   هايي مثل اين كميسيون توانند در دادرسي نمي
اي قـابـل    بدون  وجود شبكه.  ي كليساي كاتوليك مؤثر واقع شد خاطر وجود ساختار نهادينه و گسترده بيشتر به  در گوآتماال اين تاكتيك

هاي خصوصي را در چنين سطح و اندازه وسيعي گـردآوري   اعتماد و از پيش موجود بسيار مشكل است كه بتوان سرگذشت و شهادت
 .ها تقسيم شده بود  نشين ي مادي نيز ضرورت دارد؛ در گوآتماال منابع مالي محدود بود و كار در ميان تك تك اسقف پشتوانه. كرد

بسياري از متجاوزان به حقوق بشر هنوز در ارتش و دولت در مقام و مـوضـع قـدرت        .  تواند خطراتي هم داشته باشد اين تاكتيك مي
كه  هستند، و ارتش و شبه نظاميان با تهديد و حتي قتل كساني 

 .اند با اين پروژه در رابطه بودند واكنش نشان داده
 

سازي فعـاالنـه    چگونه ممكن است تا مردم در جوامع محلي در جريان آشتي
 درگير شوند؟ 

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 99 

 هاي بازسازانه تاكتيك
 تواناسازي افراد و جوامع

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 98 

 هاي بازسازانه تاكتيك
 تواناسازي افراد و جوامع

 تاكتيك



ها بـه هـنـگـام سـفـرهـاي               المللي درباره ديكتاتور به كاربردن قوانين بين  : المللي سابقه و بدعتگذارانه در عدالت بين يك كار بي
 .شان خارجي

 
ايـن رويـداد     .  ترين و مهمترين دعاوي حقـوقـي اسـت      العاده دستگيري و استرداد آگوستو پينوشه ديكتاتور سابق شيلي يكي از خارق

 . كار بست المللي به ها در تنفيذ عدالت بين توان در آينده درباره سران كنوني يا سابق كشور  اي فراهم آورد كه مي پيشينه
 المللي و ملي آگوستو پينوشه، ديكتاتور اهل شيلي را به خاطر تجاوز به حقـوق  هاي اسپانيا و بريتانيا هر دو با استناد به قوانين بين دولت

 .اش، سزاوار محاكمه شناختند بشر در طي حكومت
ي    ، فعاالن حقوق بشر به جمع آوري سـنـد و مـدرك دربـاره          ) 1990ـ1973( هاي نخستين حكومت ديكتاتوري پينوشه  در طي سال

ي    بـعـد از اعـاده       .  دست نيروهاي پينوشه پـرداخـتـنـد     بازداشت غيرقانوني، كوچ اجباري، قتل، شكنجه و سربه نيست كردن مردم به 
مورد تجاوز به حـقـوق      3000ياب اسناد و اطالعات مشروحي را در خصوص حدود  دموكراسي در شيلي، يك كميسيون رسمي حقيقت

خـود و بـيـشـتـر             ترك مسند براي  توانست در شيلي به دادگاه كشيده شود چرا كه پيش از  پينوشه، به هرحال نمي.  بشر تنظيم كرد
 .اش بر طبق قانون اساسي قرار مصونيت از تعقيب به تصويب رسانده بود همدستان

آكسـيـون   «نام  وكالي مردمي كه حقوق انساني آنان توسط دولت پينوشه مورد تجاوز قرار گرفته بود، با توسل به يك تمهيد حقوقي به 
ي دادرسـي جـنـايـي            كه مطابق با آن شهروندان اسپانيايي اجازه دارند در شرايط خاصي اقامـه »  ي دادرسي مردمي اقامه«يا »  پپوالر

. ي شكايات جنايي را به ثبت برسانند و بـه دادگـاه بـبـرنـد              در اسپانيا پرونده)  شاكيان( وكالت از مردم  خصوصي بكنند، توانستند به 
كشـي، و سـايـر           هاي اسپانيا را در  موارد شكنجه، نسل قانوني كه محاكمه در دادگاه( هاي اسپانيا به استناد به وجود قانوني عام  دادگاه
، قرار تعقيب بـراي  ) شمرد شان داشته باشند، مجاز مي عليه بشريت، هرجا كه روي داده باشد و هر مليتي كه متجاوزان و قربانيان  جنايات

 . وي صادر كردند
پـيـنـوشـه و       .  كرد توسط مقامات اين كشور در لندن بازداشـت شـد     با صدور حكم دادگاهي در اسپانيا، پينوشه كه از بريتانيا ديدار مي

. مدافعان او در مقابله با اين حكم چنين استدالل كردند كه وي در مقام رهبر سابق كشور شيلي از بازداشت و استـرداد مصـون اسـت       
مجلس اعيان بريتانيا به هرحال دوبار اين استدالل را رد كرد و حكم داد كه نخست،گرچه رهبر سابق كشور در مورد اعمالي كه به عنوان 

. نيست»  انجام وظيفه«اش كرده از مصونيت برخوردار است، اما شكنجه و جنايات عليه حقوق بشر  ي انجام وظايف رييس دولت در دوره
هاي ظالمانه، غيرانساني يا موهن صحه  كه بريتانيا و شيلي بر ميثاق سازمان ملل در منع شكنجه و ساير اعمال و مجازات درثاني، از زماني

 . تواند در مورد اتهامات مربوط به شكنجه مدعي بر خورداري از مصونيت باشد اند، پينوشه نمي گذارده
عالي شيلي مصـونـيـت     ديوان.  سرانجام به علل پزشكي پينوشه را به شيلي بازگرداندند و در نتيجه محاكمه او در اسپانيا صورت نپذيرفت

 از پارلماني را كه او براي خود به تصويب رسانده بود  لغو كرد و مصصم به محاكمه او شد؛ اما بعداً به هر حال، او را به علت كهولت بسيار
 .محاكمه شدن معاف داشت

حكم و نظر مجلس اعيان بريتانيا بدعت مهمي شد در نشان دادن اين امر به جهان كه رهبر يك كشور از هيچ مصونيتي در مقابل تعقيب 
ي    توان در هركجاي دنيـا بـر پـايـه         كه چنين جناياتي را مي و پيگرد قانوني در برابر اتهامات مرتبط با شكنجه برخوردار نيست و اين 

الملـلـي بـر       ها را ملتزم كنند تا بر اساس قوانين بين توانند همه كشور هاي ملي مي صالحيت قانوني عام  تحت پيگرد قرار داد و دادگاه
 .تعهدات خود گردن نهند

تواند با اتكا به قوانين ملي كه حامي متجاوزان به حقـوق   چنين توازن سياسي در شيلي را دگرگون كرد و ديگر نمي المللي هم توجه بين
تر، بازداشت طـوالنـي      از همه مهم.  اند جلوگيري كند ها براي اعمالي كه مرتكب شده ي آن بشر بوده است، از جمله پينوشه از  محاكمه

براي حـركـت بـه        هايي تازه  ترسي را كه او در دل مردم شيلي ايجاد كرده بود كاهش داد؛ مردمي كه پيمودن راه  مدت پينوشه در لندن،
 .اند پيش را آغاز كرده

  آنگاه كه خطايي بزرگ صورت پذيرفته باشد، آيا هرگز ممكن است خسارت وارد آمده بر قربانيان را منصفانه يا به

هـا     هاي قربانيان را التيام بخشد و يا از تجاوز آتي جلوگيري كـنـد؟ آيـا دادگـاه         تواند زخم درستي جبران كرد؟ آيا كيفر متجاوزان مي

هاي مشـكـلـي     ها پرسش  قدر كافي پول داد؟ اين ها به   توان براي جبران تجاوز توانند به درست كردن يك اشتباه كمكي كنند؟ آيا مي مي

كوشند تـا پـس از        هاي اين بخش تماماً مي تاكتيك.  ها پاسخ دهد  كوشد به آن المللي پيوسته مي ي بين هايي كه جامعه هستند؛ پرسش

كـوبـيـدن    وقوع تجاوز به حقوق بشر، چه از راه كيفر دادن به متجاوزان چه از طريق پرداخت غرامت به قربانيان تجاوز و يا بـا درهـم         

 .اي عدالت را تحقق بخشند بخشد، به گونه اي كه به متجاوزان مصونيت مي ساختارهاي فرهنگي و نهادينه

اند، ممكن اسـت   دعاوي قانوني عليه متجاوزان جدي به حقوق بشر، مانند كساني كه مرتكب جنايات جنگي يا جنايت عليه بشريت شده

سـاخـتـارهـاي     .  شكلي كامال منظم در كنار هم قرار گـيـرنـد     اي از عوامل  به اين دعاوي نيازمند آنست كه مجموعه.  بسيار دشوار باشند

بايستي وجود داشته باشند؛ بايد گواه و مدرك داشت؛ بايد راهـي وجـود        ها و قوانين مناسب مي  معاهده المللي و نيز حقوقي ملي و بين

ها و سازوكارهـايـي بـراي        بايد كه معاهده شخصا به محضر دادگاه آورد؛ غالبا مي)  زن يا مرد( داشته باشد كه متهم را توقيف كرد و او را 

ها در  از آناند،  هايي نامعمول و به راستي استثنايي آيد كه در واقع رخداد وقتي كه چنين دعاويي پيش .  استرداد متهم وجود داشته باشد

المللي در    ي بين ها و ساختارهاي قانوني و نيز درباره نقش جامعه  المللي، معاهده هاي بين در زمينه ارزش قرارداد:  موارد بسياري همچون

 .توان آموخت ها مي ورزي جلوگيري و جبران خشونت

گونه دعاوي، دادگاهي براي مجازات يك فرد خاص متجاوز به حقوق بشر نيست بلكه بيشتر به خاطر فرستـادن ايـن      ها اين  بيشتر وقت 

اقدامات .  راند اي است كه قانون وعدالت بر آن حكم مي ي ما جامعه ورزي تحمل نخواهد شد و اينكه جامعه پيام است كه تجاوز و خشونت

هاي ابتكاري بسياري براي برمال كردن تجـاوزات   مردم رويه.  عدالتي ممكن است كامالً بيرون از ساختارهاي قانوني صورت پذيرد عليه بي

 . اند پس كشيدن از مرتكبان تجاوزات يافته و حساب 

 درخواست غرامت
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كه در كشورهاي ديگر   بردن قوانين ملي براي به محاكمه كشيدن كساني  كار به  : هاي چندمليتي خواهي از شركت مسئوليت
 .شوند مرتكب جنايت عليه بشريت مي

 
دهد تا قربانيان تجاوز به حقوق بشر در كشـورهـاي      دولت فدرال را مورد استفاده قرار مي قديميگروهي در اياالت متحده يك قانون 
 .اند اعالم جرم كنند هايي كه در تجاوزهمدستي داشته ديگر اجازه داشته باشند عليه شركت

قانون ادعاي خسـارت آسـيـب و زيـان بـراي اتـبـاع بـيـگـانـه                                               «»  ILRF/  اف  .  آر .  ال .  آي«يا  » المللي حقوق كار صندوق بين« 
«(Alien Tort Claims Act)  ي«ياي . سي . تي . اا / .ACTA  «هاي چندمليتي در تجـاوز   جرم عليه مشاركت شركت را براي اعالم

در نظر گرفته شده بود، يـك   1789كه براي رسيدگي و جلوگيري از دزدي دريايي در »  . اي .  سي .  تي .  اي«.  برد كار مي به حقوق بشر به
هاي اياالت متحده در تخطي از  دهد شهروندهاي كشورهاي ديگر عليه شهروندان و شركت قانون فدرال اياالت متحده است كه اجازه مي

ي طوالني  هاي حقوقي براي جبران خسارت در مورد حقوق بشر سابقه در حالي كه استفاده از تاكتيك.  الملل اعالم جرم كنند قوانين بين
پذيرد امكان جديدي به قربانيان تجاوز به حـقـوق بشـر       هايي كه در خارج از كشور صورت مي كاري دارد، كاربرد قوانين ملي براي خالف

 .فرد است ورزد، منحصر به  هاي چندمليتي مي هاي شركت كاري چنين با تاكيدي كه بر خالف اين رهيافت هم. بخشد مي
براي مثال اولين دعوي حقوقـي  .  اند كه در كشور خود دست به اعالم جرم بزنند هاي خارجي از اين امكان محروم بسياري از اتباع كشور 

دادگاه كشانـدن شـركـت انـرژي            به ،»قانون ادعاي خسارت آسيب و زيان براي اتباع بيگانه«المللي حقوق كار با استفاده  صندوق بين
اي در خصوص استفاده اين شركت از نيروي كار اجباري در خط لوله نفت برمـه   از طرف پناهندگان برمهبود كه )  Unocal(» يونوكال«

پناهندگان در برمه شكايت كرده بودند احتمال داشت با زندان، شكنجه و يا مرگ روبرو شوند، چرا كه دادن اطـالعـات        اگر.  مطرح شد
جازه داد تا اتـبـاع   ا »قانون ادعاي خسارت آسيب و زيان براي اتباع بيگانه«به هرحال .  ي كار دولت به بيگانگان خالف قانون است درباره

بايست دليل و مدرك داير بر مشاركـت آگـاهـانـه        اي پذيرفته شود مي براي آن كه پرونده.  خارجي اين پرونده را به اياالت متحده ببرند
 .المللي حقوق كار براي اثبات اين مطلب مشغول فعاليت است صندوق بين. شركت در اين تخطي وجود داشته باشد

، » موبـايـل   ـ  اكسون«، » كوال كوكا«هاي  هايي عليه شركت المللي حقوق كار پرونده ، صندوق بين» يونوكال«عالوه بر پرونده عليه شركت 
هيچكدام از اين دعاوي هنوز به نتيجه نـرسـيـده      .  به جريان انداخته است)  Del Monte(» دل منت«و ) Drummond(» درومند«

ي شمول اين قانون را مـحـدود شـود مـورد          اخيراً با اين هدف كه دايره »قانون ادعاي خسارت آسيب و زيان براي اتباع بيگانه«.  است
 .ي دادستاني كل اياالت متحده قرار گرفته است بررسي اداره

اين تاكتيك قوانين ملي موجود را به .  هاي فراملتي كارايي ندارند المللي خاصه عليه شركت كارهاي جاري در قوانين حقوق بشر بين و  ساز
 .برد منظور گسترش امكانات براي جبران خسارت قربانيان در مورد تجاوزات بسيار هولناك به حقوق بشر به كار مي

تجارتي مـرتـكـب       هاي كاري كند كه در مورد تجاوزات به حقوق بشر كه با استفاده از دغل هاي فراملتي گوشزد مي چنين به شركت هم
 .افزايد تاكتيك، بر آگاهي عموم مردم مي شوند، مسئول و پاسخگو خواهند بود، در عين حال، اين  مي
تواند از سوي قربانياني مورد استفاده قرار گيرد كه در  يا قوانين مشابه آن مي و  »قانون ادعاي خسارت آسيب و زيان براي اتباع بيگانه« 

به هرحال، .  گونه امكان دادخواهي حقوقي در دسترس نيست كه هيچ  كشورهاشان خشونت و بدرفتاري در جريان است و يا كشورهايي
هاي جنگي، جنـايـت عـلـيـه         كشي، جنايت خود اين قانون با تعبيري محدود تنها براي تجاوزات بسيار هولناك به حقوق بشر ــ نسل

داري، كشتارهاي فراقضايي، شكنجه و  بشريت، برده
 .هاي غيرقانوني كاربرد دارد بازداشت

 

 آزمون تبعيض :آزمايش تجاوزات
 

پذيرند، براي قربانيان اثبات وقوع يك تجاوز به حقوق بشـر     را مي گيرد، يا اعضاي جامعه آن  هنگامي كه تجاوزات در نهان صورت مي
برند تا بتواننـد   كار مي گروهي در مجارستان براي فراهم آوردن شواهد و مدارك تبعيض، روشي آزمايشي به.  تواند كار مشكلي باشد مي

 .اي را قانونا به جريان بياندازند از جانب قربانيان، پرونده
اي كه در اياالت متـحـده تـوسـط        به تبعيت از رويه» .آي  . اي.  كي . ان«يا   (NEKI)»هاي ملي و قومي ي دفاع قانوني از اقليت  اداره« 

برد تا در مواردي كه اتهام تبعيض وجود دارد به دليل و  كار مي  شد روشي آزموني را به كار برده مي  ها در مورد تبعيض مسكن به  سازمان
به عنوان يك تكنيك مـعـتـبـر      2000اي در سال  دادگاهي در مجارستان براي اولين بار اين آزمون را در مورد پرونده.  مدرك دست يابد

 . پذيرفت
انـد كـه        ها به دفعات هدف تهاجماتي قرار گـرفـتـه    آن.  هاي اقليت قومي هستند ها در چندين كشور اروپايي از گروه  ) Roma(   » رما« 

انواع تبعيضاتي كه قـوم  .  اند خاطر افزايش جرم و جنايت و بيكاري در مجارستان مقصر دانسته شده هاي نفرت قومي دارد و اغلب به ريشه
از آنجا كه امر . مند شدن از تسهيالت خدمات عمومي است امروز با آن روبروست شامل ناتواني در يافتن شغل، تهيه مسكن و بهره» رما«

 . آيد شود، مدرك و دليل آشكاري بر اعمال تبعيض به ندرت به دست مي تبعيض با ظرافت و زيركي اعمال مي
دسـت     اين آزمون را براي اثبات وجود تبعيض به كار برده و مدرك مستقيم و زنده بـه    »  هاي ملي و قومي اداره دفاع قانوني از اقليت« 

فرستد تا كار و عمل كساني را كه مدعي هستند با  گر بيرون مي گروه، افرادي را بعد از شناسايي و آموزش به عنوان فرد سنجش.  آورد مي
اش، زن يا مرد، بـا   طرف باشد و مشخصات بايست ناظري قابل اطمينان و بي گر  مي هر شخص سنجش.  اند تكرار كنند روبرو شده  تبعيض

كند كـه هـر        گران اين اداره در ضمن ارزيايي مي در انتخاب اين سنجش.  فردي كه مورد تبعيض قرار گرفته تا حد ممكن يكسان باشد
هاي قانوني ممكن است چنديـن سـال ادامـه         از آنجا كه رسيدگي.  هاي دادگاهي باشد فردي بتواند خود شاهد موثقي در طي رسيدگي

ي .   ان«اعضاي ستادي .  چنين بايد براي حفظ ارتباط درازمدت خود با برنامه آمادگي داشته باشند گران هم سنجش داشته باشد،  اي.     كـ .
محـل تـبـعـيـض          گران را به تعقيب قضيه بگيرند، سنجش پرداخته و چنانچه تصميم به  بعد از دريافت يك شكايت به ارزيابي آن »  . آي  

يـي بـا     » رمـا «  و يـك غـيـر     »  رما«كند كه يك فرد از نژاد  براي مثال اگر شكايت در مورد استخدام باشد، مورد ايجاب مي.  فرستند مي
ي زماني اندكي در همان روز بـراي       ها با فاصله آن.  شان از نظر قومي باشد اعزام دارند هاي مشابه كه تنها عدم تشابه مشخصات و قابليت

 .كنند شكلي كه قابل مقايسه باشد عمل  مي  گر به تر باشد هر دو سنجش شوند و براي آن كه كار مقايسه روشن تقاضاي كار اعزام مي
اند، طرز  ها كرده هايي كه از آن هاي مربوط به مأموريت خود را با ذكر جزييات پرسش گران بعد از انجام كار سنجش بالفاصله فرم سنجش

سپس .  كنند اند براي مثال حقوق و مزاياي شغل، تكميل مي ها توصيف كرده اي كه كار و شغل را براي آن ها شده، شيوه رفتاري كه با آن
از اين اطالعـات  .  كنند اين كه آيا رفتار متمايزي صورت پذيرفته يا خير را بررسي مي) سازمان يا وكيل مدافع(ي سنجش  كننده  هماهنگ

 . شود غالبا به منظور حمايت از قرباني تبعيض در دعاوي حقوقي استفاده مي
از دوازده   .  در سه مورد امكان تكيمل كار سنجش نبـود .  كار برده بود  تاكتيك سنجش را پانزده بار به»  .آي  . اي . كي . ان« 2002تا سال 

اي  در هفت مورد باقيمانده اما عاليم و قراين به طورمتقاعد كننده. مورد ديگر، در پنج مورد دليلي بر تبعيض سيستماتيك به دست نيامد
 .  حاكي از تبعيض و براي توجيه و تشكيل پرونده حقوقي كافي بود

بـيـشـتـر      ی آن بارهمراجعه و در   www.newtactics.org: اين تارنما (Tools for Action)در اين باره، به بخش ابرازهاي عملي
 .بخوانيد

هـا در          پذير است و ساير گروه هاي كامالً انعطاف هاي اياالت متحده اقتباس شده است، يكي از تاكتيك اين تاكتيك كه از كار سازمان
اند تا در موضوعات حقوق بشر از قبيل حقوق معلوالن از  ها متوسل شده براي فراگرفتن و تكرار آن»  . آي  .  اي .  كي.  ان«منطقه به روش 

ها از جـملـه ادارات        ي عمل استخدام در شماري از نهاد تواند براي نظارت در مورد شيوه چنين مي اين سنجش هم.  ها استفاده كنند  آن
 .كار رود هاي تجارتي به پليس و شركت

ها را  چه قوانين قضايي عمومي در كشور شما وجود دارد كه بتوان با استفاده از آنان نهاد 
 به خاطر تخطي و تجاوز وادار به پاسخگويي كرد؟

 آنالين  

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 103 

 هاي بازسازانه تاكتيك
 درخواست غرامت

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 102 

 هاي بازسازانه تاكتيك
 درخواست غرامت

 تاكتيك تاكتيك



 .متقاعد ساختن دولت در پرداخت غرامت به قربانيان خشونت و بدرفتاري پليس، ارتش و پرسنل نيروهاي مسلح :خواهي غرامت
 

هاي محلي به قربانيان  كند تا دولت در هند، كميسيون ملي حقوق بشر شكايات مربوط به نقض حقوق بشر را بررسي كرده و توصيه مي
 .غرامت بپردازند

شده از بدرفتاري پليس با اعالم درخواست پرداخت غرامت مالي از سوي دولت  كميسيون ملي حقوق بشر در هند در مورد شكايات تاييد 
 .دهد كاران پاسخ مي محلي به قربانيان و نيز كيفر دادن خالف

مورد نقض حقوق بشر   است، صاحب اين قدرت است كه در)  1993( اين كميسيون كه تاسيس آن بخشي از قانون حمايت از حقوق بشر 
بيشتريـن  .  توسط كاركنان دولت، شامل معاونت در جرم، اهمال در جلوگيري از تجاوزات، تحقيق و  جبران خسارات وارده را توصيه كند

كند عليه پليس است، گرچه كميسيون درباره پرداخت غرامت به قربانيان بدرفتاري و خشونت ارتـش   شكاياتي كه كميسيون دريافت مي
 .است هايي كرده  و پرسنل نيروهاي مسلح نيز توصيه

شكايـات مـعـمـول       .  شود اي و نيز از قربانيان و يا بستگان آنان دريافت مي شكايات از بدرفتاري و خشونت از سوي فعاالن و منابع رسانه
كاربستن مقررات مربوط به رفتار با زنـان، مسـامـحـه در ايـام             ها، اهمال در به عبارتند از خشونت جسمي، اذيت و آزار افراد يا خانواده

كميسيون همچنين شكاياتي در زمينه كار كودكان، بيگاري و تجاوز به حقوق اعضاي ضعيف و   .  بازداشت، بازداشت غيرقانوني و شكنجه
 .كند ها و ديگران دريافت مي  ها، پناهندگان، اقليت ها و قبيله  پذير جامعه مثل كودكان، زنان، معلولين، بعضي از كاست آسيب

شود يا ماموران بخش تحقيقات خود را  كميسيون بعد از دريافت يك شكايت، خواستار بررسي و ارايه گزارشي ازسوي نهادهاي دولتي مي
چناچه شكايت حقيقت داشته باشد، كميسيون رسماً به دولت محلي كه تجاوز در آنـجـا صـورت        .  دارد براي بررسي موضوع گسيل مي

. هايي براي پرداخت غرامت مالي به قربانيان و اقدام به تنبيه انظباطي مرتكبان تجاوز است گزارش شامل توصيه.  كند پذيرفته گزارش مي
 .از مأموري كه مرتكب تجاوز شده، مختار استدولت محلي در اخذ غرامت 

. كـنـد     اش منتشر مـي    هاي ساالنه و در گزارش»  حقوق بشر«ي خبري خود به نام  ، جزييات دعاوي مهم را در ماهانه» كميسيون«اين 
 .سازند ها نيز دعاوي مهم را منعكس مي  رسانه

خود را بازسازي كنند؛ عالوه براين بـايـد     كند تا زندگي شان كمك مي هاي جبران خسارات، چنانچه درخور باشند به قربانيان و خانواده
 . هاي ديگر نشود اعتنايي به اصالحات و بهسازي مواظب بود تا اين تاكتيك باعث بي

ايجاد و تشكيل چنين كميسيوني مستلزم حـمـايـت جـدي       
مقامات دولتي و نيز دسترسي به گروه يا جمـعـيـت و يـا         

هاي اطالعاتي براي حصول اطمينان از آگاهي قربانيـان   بسيج
هاي آنان براي توسل به اين نهاد بدون واهـمـه از      و خانواده

 . جويانه است اقدامات تالفي
 

پرسي يا تالش بـراي تـهـيـه        باالبردن هشياري عمومي در مورد بخشودگي و مصونيت از راه همه : بسيج عليه بخشودگي و مصونيت
  .هاي جمعي دادخواست

 
بـراي  .  ها استفاده كنـنـد    دانند چگونه از آن خبرند و يا نمي ها بي  گاهي از اوقات ابزار دولتي و قانوني موجود است اما مردم از وجود آن

كاران در ارتش اروگوئه از پيگرد قانوني، گروهي در اروگوئه تالش عمومي جالب تـوجـهـي را       مصونيت خالف  جلوگيري از تضمين
 . سازمان دادند

  
يا »  پرسي كميسيون ملي براي همه«بيني شده در قانون اساسي كه قبال هرگز به آن استناد نشده بود،  با استفاده از يكي از شروط پيش

ه سازمان داد تا مردم درباره يكي از مصوبات كنگره داير بر مصونيت بخشيـدن بـه     ئاي در اروگو پرسي يك همه)  CNR( »  . آر .  ان .  سي«
اي براي ارايه به دولت به منظور بـرگـزاري يـك         براي تنظيم درخواستنامه.  بشر كه در استخدام ارتش بودند رأي بدهند ناقضان حقوق

درصد از حايزان شـرايـط      25ي مصونيت، امضا  پرسي، اين كميسيون  نيازمند آن بود كه در فاصله يك سال پس از تصويب مصوبه همه
 .آوري كند دهي را جمع رأي
و درگير كردن داوطلبان بيشماري بـود،      آوري امضا يك چهارم از جمعيت حايز شرايط رأي دهي كشور، مستلزم سازماني گسترده جمع

دهندگان براي يك بسيـج    براي مثال سازمان.  كنندگان چالشي مهم بود سازمان دادن به شركت.  هاي زنان آمدند كه بيشترشان از جنبش
را     (brigadistas)» بريـگـاديسـتـاس    «امضا معروف به آوري  داوطلب جمع 9000بايست كار  آوري امضا، مي روزه جهت جمع ملي يك

بـنـدي امضـاهـا          در آن براي جـدول  ) Spreadsheets( ي برگ گستران  ها از رايانه و برنامه  در اين كار كالن، آن.  كردند هماهنگ مي
 .استفاده كردند
ي تجديدنظر در انتخابات به دفـاع از       پرسي در مقابل كميته  آوري امضاها و تسليم آن به دولت، كميسيون ملي براي همه پس از جمع

ي مردم پشتيبان را براي مـبـارزه بـا         آوري امضا و تسليم آن به دولت، كميسيون توده در طي عمليات جمع.  اعتبار قانوني آن پرداخت
هاي موسيقي و    ها سازمان داد و به پخش اعالميه و نصب پرچم و نشان و پوستر و برگزاري جشنواره  مخالفان قدرتمند در دولت و رسانه

 . مسابقات موتورسواري پرداخت
اي براي شكل دادن به دموكراسي در اوروگوئه به وجـود     پرسي با اختالف كمي شكست خورد، فعاليت كميسيون ابزار تازه  با اينكه همه

  پرسي از هر سه شهروند پاراگوئه با يك نفر شخصا مالقات كردند و از آن وقت تا بـه    آوري امضا در طول بسيج همه داوطلبان جمع.  آورد
پرسي به ايـفـاي      آنان در كميسيون ملي براي همه  ها و رهبران   » بريگاديست«.  است پرسي مردمي ديگر صورت پذيرفته حال هشت همه

 . اند نقش در مسايل سياسي ادامه داده
اي بسـيـج    سابقه ي مدني اوروگوئه را به شكل بي كميسيون به هدف غايي خود در لغو قانون اعطاي مصونيت نرسيد اما توانست جامعه

ها مردم بيشماري را مستقيماً از قانون با خبر كرد و بسياري ديگر   ديدارهاي بريگاديست.  يي ملي مبدل نمايد كند و مصونيت را به مسئله
 .   ها از اين مسئله آگاهي يافتند  از طريق پوشش رسانه

پرسي در اوروگوئه، در هر كشوري قابـل دسـتـرسـي        شده مثل مورد نيرومند همه  كار گرفته اي كه كمتر به بيني شده ي قانوني پيش ماده
تـوان بـه        هاي دولـتـي، مـي      ي ناخرسندي عمومي از سياست حال در جهت هشياري عمومي و گوشزد به دولت درباره با اين . نيست
 .چنان ادامه داد عنوان يك تمهيد هم  آوري امضا، به جمع

گـو و آنـان را در              ها و ساختارهاي دولتي را پاسخ توانيد نهاد چگونه مي
 پشتتيباني از دعوي خود متقاعد سازيد؟
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 . از نظر اجتماعي  بسيج منابع عمومي براي يك گروه در حاشيه: در مورد گذشته  قبول مسئوليت
 

ها و نـقـض حـقـوق بشـر،              براي جبران بدرفتاري.  كاران تنها بخشي از معادله است شناسايي و، چنانچه ميسر باشد، مجازات خالف
براي مـوفـقـيـت، ايـن          .  اند گرفتن ملك مصادره شده براي قربانيانان هايي اغلب در پي مداوا و معالجه، اخذ غرامت مالي يا پس  گروه
كاري راقبول و تأييد كند، و مسئوليت جبران زيان قربانيان را بپذيرد  كنند كه سهم خود در خالف ها، اغلب دولت روز را مجبور مي گروه

 . و به معالجه و درمان قربانيان ياري برساند
نخست، ايجاد تاسيسات فيزيـكـي و     :  در روماني دولت را مجبور ساخت تا، به دو كار دست بزند)  ICAR( »  . آر .  اي .  سي .  آي«بنياد 

 . ي رايگان و پوشش بيمه و خدمات تخصصي مورد نياز بازماندگان شكنجه شدگان، دوم تامين حق معالجه مراكزي براي درمان شكنجه
ي  بخشي از يك استراتژي است كه به منظور متقاعد ساختن دولت براي پذيرش مسئوليت در مورد گذشته»  . آر .  اي .  سي .  آي«تاكتيك 

ي كمونيستي بدون مجازات فرار كردند و برخي مصدر   گران روماني در دوره بسياري از شكنجه.  رود ملت و براي بهسازي آينده به كار مي
اي رويارو هستند كه نيروهاي مهمي در آن فراموش كردن گذشته و نيز قربانيان آن را،  قربانيان با جامعه.  مشاغل مهمي در جامعه شدند

 . دهند ترجيح مي تري براي دموكراسي و حقوق بشر  بر آموختن از گذشته به منظور ايجاد تعهد مدني عميق
و سـپـس       دست آورد در مرحله نخست كوشيد تا با كار با كانون زندانيان سياسي سابق روماني اعتماد قربانيان را به»  . آر .  اي .  سي .  آي« 

در برآوردن اين نـيـازهـا،      . ي گروه را مانند دسترسي به مراقبت پزشكي و پشتيباني مالي و حقوقي شناسايي كند هاي برآورده نشده نياز
كارمندان دولت، كادر پزشكي و مقامات رسمي شهر و شهرداري و مؤسسات دولتي از قبيل وزارت بهـداري را بـه         » . آر .  اي .  سي .  آي«

هـا و          هاي كوچك غيردولتـي، رسـانـه      با ساير سازمان»  . آر .  اي .  سي .  آي« .اي مورد توجه قرار داد منظور ميسر ساختن خدمات حرفه
 . پيمان شد كشور دانمارك نيز هم) (IRCT» .تي. سي. آر. آي«بخشي قربانيان شكنجه يا  المللي توان شوراي بين«

كه در نظام پيشيـن    دولت را متقاعد ساخت تا به مسئوليت خود در مورد كساني»  . تي.  سي.  آر.  آي«درازا كشيد، اما سرانجام  ده سال به
 .اذيت و آزار ديده بودند اذعان آورد

ي آن بـيـشـتـر      مراجعه و در باره  www.newtactics.org:  اين تارنما (Tools for Action)در اين باره، به بخش ابرازهاي عملي
 .بخوانيد

به سختي به دست آمد و به ميزان زيادي به وضعيت سياسي دوران »  . تي.  سي.  آر.  آي«پيروزي 
  فهميد و از روابـط       موقعيت را »  . تي.  سي.  آر.  آي«.  انتقالي روماني در آن زمان بستگي داشت

تازگي به  اي كه به  قوانين جديد و جامعه.  گيري از اين گشايش سياسي، سود جست خود در بهره
ترس از تالفي، سـازمـان      دهد تا خود را بدون  آزادي دست يافته  همچنين به قربانيان اجازه مي

با منظوري دوگانه، در خدمت جبران خسـارات وارده بـر         »  . تي.  سي.  آر.  آي«تاكتيك  . دهند
 . قربانيان و پايان دادن به مصونيت دولت از مجازات، به كار بسته شد

 

 . ي متجاوزان از طريق تظاهرات هدفمند افشاگري عمومي درباره :افشاي چهره تجاوزكاران  
  

اي    رسمي، پذيرفته شده باشد، آنان ممكن است به شـيـوه   وقتي مصونيت خالفكاران، چه از طريق قانون چه در واقعيت در شكلي نيمه
گروهي در آرژانتين بـر آن    .  زندگي خود ادامه بدهند شان، به  ، گاهي در ميان همان مجموعه انساني و در كنار قربانيانِ كمابيش ناشناخته

ي آنان در انظـار   بايستي شناساند و يا از چهره كاران را نتوان از طريق دادگاه مورد تعقيب قرار داد، آنان را مي شدند كه حتي اگر خالف
 .»برگرفت  نقاب«عمومي 

هـاي     در مقابـل خـانـه     )  H.I.J.O.S( »  . اس.  اُ.  جي.  آي.  اچ«يا   » كودكانِ براي شناسايي و دادخواهي عليه فراموشي و سكوت«بنياد 
» اسـكـراچِـس   «اين تظاهرات كه .  زنند مند دست مي اند به تظاهراتي هدف عنوان متجاوزان به حقوق بشر شناسايي شده اشخاصي كه به
(escraches)  كند تا مردم ايشـان   شناساند و اين امكان را فراهم مي شود، خالفكاران را به طور علني مي ناميده مي»  گيري نقاب بر«يا

 .كنند را از نظر اخالقي محكوم
كه بيشتر اعضاي آن فرزندان ناپديدشدگان هستند، كارشان را با شناساييِ فردي كه در طي حـكـومـت دولـت       »  . اس.  اُ.  جي.  آي.  اچ« 

هـاي     با اتحاديه.  شود برداري آغاز مي سپس كارهاي مقدماتي نقاب.  كند مي سركوبگري كرده است، آغاز)  1983ـ1976( نظامي آرژانتين 
بـه  .  كـنـنـد    وگو مي كار فعاليت دارند، گفت هاي اجتماعي كه در همسايگي محل زندگي خالف ها و ساير سازمان  كارگري محلي، كتابخانه
بـرداري، درگـيـر كـردن          غرض از كارهاي مقدماتي نقاب.  پردازند هاي غير رسمي در همسايگي و مدارس مي توزيع اعالميه و سخنراني

كنندگان در ميدان يـا مـكـان       برداري، اعتراض در روز نقاب.  باشد ك مهم ميشان در موفقيت اين تاكتي جمعيت محل است كه مشاركت
هاي آن  ها به محكوم كردن آن شخص و شرح جرم  آيند و با سخنراني كار است، گرد مي عمومي ديگري كه معموال در نزديكي خانه خالف

امكان دارد .  چسبانند حال او را مي هاي حاوي عكس، نام، محل سكونت، شماره تلفن و شرح ها اطالعيه  به ديوار.  پردازند مرد يا آن زن مي
است كه بـه    برداري متحرك  برداري، تظاهرات نقاب يكي از انواع كارهاي نقاب.  كارهاي متنوع ديگري نيز چنانچه مفيد باشد، انجام شود

 . پردازد هستند، مي  كار، كه غالباً در يك محل و در همسايگي هم بيش از يك خالف
كه ممكن است با پليس و يا تظاهركنندگان مخالف پيش بيايد نمايندگان حقوقـي   براي كمك به حل مشكالتي   ». اس.  اُ.  جي.  آي.  اچ« 

 . بدون هيچ برخوردي، درگير ساختن هرچه بيشتر مردم در تظاهرات است  دارد، اما كليد رسيدن به هدف
. آور است گاهي نتيجه حيرت. كار است برداري، كليد كارايي و موفقيت تاكتيك در دست همسايگان خالف بعد از پايان گرفتن برنامه نقاب

بـعـضـي از      .  شـود    كار از مشـتـري خـالـي مـي          ها به محض ورود يك خالف  شود يا ميخانه هايي بسته مي مواردي ديده شده كه مغازه
 . ترك كنند  هاشان را به علت عدم پذيرش اجتماعي اند خانه اند مجبور شده كارهايي كه شناسانده شده خالف

هـاي   نظام «. اس.  اُ.  جي.  آي.  اچ«كاران را مشكل ساخته است،  به رغم اين حقيقت كه قوانين عفو و بخشودگي پيگرد بعضي از خالف
كار بردن طنز، تئاتر و نمايش و ساير تظاهرات خالقه نوعي طرد و منزوي سازي اجتماعي را     سياسي و حقوقي را ناديده گرفته و با به

 .كند تشويق مي
گزينند بايد اطمينان حاصل كنـنـد كـه در مـورد            مردمي كه اين تاكتيك را بر مي.  اي مخاطرات جدي خالي نيست اين تاكتيك از پاره

دهندگان تـظـاهـرات     سازمان.  راه نيافتاده باشند اشخاص مورد نظر اشتباه نكنند و اينكه تظاهرات براي هدف و منظور سياسي ديگري به
هاي عاطفي بايد سازوكارهايي در اختيار داشته باشـنـد تـا از         وسيع درباره موضوح

هـايـي ايـن قـبـيـل              در وضعيت.  تبديل آن به اغتشاش و خشونت جلوگيري شود
هـا در مـحلـه و              گونه مزاحمت  ها ممكن است مردمي را كه خواستار اين  حركت

 .كنندگان برانگيزد همسايگي خود نيستند، به مخالفت با اعتراض
 

توانيد دولت را در تخصـيـص    چگونه مي
منابع براي تأمين خدمات به قربـانـيـان    

 متعهد سازيد؟ 

 آنالين

توانيد تمامي قدرت يك جامعه را در جـهـت      چگونه مي 
 كار ببريد؟    ساختن يك تجاوز يا يك متجاوز به  محكوم
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ها و خاطرات به منظور مطالبه جايگاه تـاريـخـي        هاي شخصي و بسيج كردن ياد پردازي تاريخچه سرگذشت نقشه:  بازسازي يك محله
 .هاي از دست داده گيري زمين خود و بازپس

 
. انـد    و ملك و زمين آنان را مصادره كرده اند ، اهالي يك محل را كوچاندهاند هاي خود رانده را از خانه  گر اغلب مردم هاي سركوب نظام

بازگرداني اين امـالك  .  اند به اهالي بومي را تصاحب كرده  هاي متعلق زمين گرفته نيز همچنين جوامع تازه شكل  هاي استعماري و قدرت
درستي مشـخـص و        ها و امالك غصب شده به   است كه حدود زمين و مستلزم آن آيد  چالشي بزرگ به شمار مي  آنبه صاحبان سابق 

ابتكاري به اين چالش دسـت    اي  شيوه در آفريقاي جنوبي به  ) District Six Museum( »  ي ششم ي ناحيه موزه«نهاد . مرزيايي شود
 .يازديده است

گيـري   هاي رسمي مالكيت بر زمين پيشقدم شد و سرانجام به بازپس در آفريقاي جنوبي در رهبري ادعا »ي ششم ي ناحيه موزه«نهاد    
چنان محلي و فضـايـي بـراي مـردم در              اين نهاد هم.  ها و اعاده احترام و حيثيت از دست رفته مردم در رژيم آپارتيد موفق شد  زمين
وگوهاي اجتماعي در شهرهاي مهرآميز آفريقاي جنوبي  شان است و نيز فعاالنه در ترويج گفت آوري و انتشار و تبادل خاطرات ناحيه جمع
 .كوشد مي

، كه از نظر نژادي يكدسـت  » كيپ تاون«، ناحيه ششم ) Group Areas Act(  »قانون مناطق گروهي«، در پي تصويب 1966در سال 
كه ساختمان آن هرگز بـه   » فقط براي سفيدپوستان«ي تازه  اين اقدام به منظور هموار كردن راه ساختن محله. نبود با خاك يكسان شد

 .ها بودند  گاه ها و عبادت  هايي كه تخريب نشد نمازخانه تنها ساختمان. مرحله اجرا نرسيد، انجام شد
عنوان قسمتي از برنامه بسيج براي دفاع از زمين و ملك و اعاده احترام و حيثيت مردم، نمايشگاهي با يـك      گروهي از ساكنان سابق به
كف سالن يك كليسايِ وابسته به فرقه متديست را بـا نـقـشـه       .  شان در قسمت مركزي نمايشگاه بر پا كردند نقشه بزرگ از ناحيه سابق

ها و فضاهاي   ها، مغازه ها، خيابان ي سابق خود كه با خاك يكسان شده بود پوشاندند و از همسايگان خود خواستند تا خانه تفصيلي ناحيه
 . عمومي جمعي خودشان را بر روي نقشه مشخص كنند و جاي دهند

هاي بررسـي كـنـنـده        اين موزه يكي از دادگاه.  شدها   گيري زمين كشي از روي خاطرات پايه و اساس ادعاهاي بازپس   ي نقشه اين پروژه
ها تعلق داشته طلب كـنـنـد،     توانستند به طور رسمي باز ستاني زميني را كه به خود يا خانواده آن موضوع زمين را كه مردم در آنجا مي

ها نشسته بودند،   كه دادگاه ادعاي آنان را پذيرفت، ساكنان سابق كه روي صندلي گفته يكي از آنان هنگامي  به . سازمان داد و ميزباني كرد
از آن زمان به » .مان برگشت مان برگشت، حيثيت هاي مان برگشت، خانه زمين«برخاستند و درست روي نقشه محله سابق خود نشستند، 

تري كه با استناد به قانون مناطق گروهي تخريب شده بـودنـد بـودنـد از جـملـه              كوچك  هاي در وصف محلههايي  بعد، موزه نمايشگاه 
هاي حل ناشده بـرپـا    در جهت آگاهي عمومي و پشتيباني از دعوي ) Two Rivers( »  توو ريوِرز«و  (Kirstenboch) »كيرشتنبوخ«

 .داشته است
جويي فراهم آورد و همچنين فـرهـنـگ       هاي افراد و آشتي كوشد تا روند پايداري براي التيام بخشيدن مي»  ي ششم ي ناحيه موزه«نهاد 

هاي اجباري گذشته را زنده نگهداشته و آن  هاي اين نهاد خاطره اخراج برنامه.  ترويج كند دموكراتيك و حقوق بشر ماندگاري را در ناحيه 
براي جلوگيري از تبعيض،   ي جمعي گذشته نيز به نوبه خود موجب تقويت كوشش توجه به خاطره.  كند هاي جديد منتقل مي را به نسل

 .شود هاي از دموكراسي مي استفاده بجاكردن و ساير سوء جا
هاشان به ناحيه بـاز خـواهـنـد        ها و بازسازي خانه  گيري زمين براي بازپس»  ي ششم ناحيه«هاي آينده، رفته رفته ساكنان سابق  در سال
كه    ) The International Coalition of Historical Sites of Conscience(» تاريخي وجدان هاي  المللي مكان ائتالف بين«. گشت
هـاي     طلبي در مسايل حقوق بشر امـروز، راه    تواند براي متوجه ساختن ديگران و حق عضو آن است مي»  ي ششم ي ناحيه موزه«نهاد 

 .هاي كه آن تاريخ زيسته شده است، پيشنهاد كند اي براي استفاده از تاريخ و مكان خالقانه

 موج در آبگير 
 

انـد تـا        كوشـيـده   ها سال است  بوميان در اياالت متحده ده.  ها پس از تجاوز به حقوق ديگران ميسر است  جبران خسارت، حتي مدت
، در ايالت »هاي سفيد ي بازستاني زمين پروژه«گروهي به نام . هاي اجدادي خود را از طريق دادگاه و مراجع حقوقي بازپس گيرند زمين

. از راه خريـد آن   :  گيرند را از راه ديگري بازپس )  Anishinaabe( »  نĤب آني شي«ي  ها و ميراث قبيله  مينه سوتا بر آن شدند تا زمين
پذيري تاكتيكي و جلب متحدان اين  ي استراتژيكي، انعطاف ي انديشه از اعضاي همين گروه درباره )Winona LaDuke(وينُنا الدوك 

 :گويد چنين مي
بـه  .  كارهاي قانوني متـوسـل شـديـم        و  كار كرديم، اول از همه به تمام ساز هاي خود شروع به  وقتي براي بازستاني زمين«

من در سازمان ملل گواهي .  ي بدي گرفتيم به كنگره رفتيم اما از كنگره نتيجه.  ها عليه ما رأي دادند  ها رفتيم اما دادگاه  دادگاه
 .هاي خود بيابيم تري براي بازپس گرفتن زمين ها را آزموديم و بعد بر آن شديم كه بايد راه مناسب كار  و  تمام اين ساز. دادم

خريم و مردم نيز شروع به بـخـشـش       ما از كساني كه مايل به فروش هستند، زمين مي.  راه انداختيم  يك شركت زمين به
كنيم، كمي هـم   هاي قديمي را كشت مي انواع مختلفي از ذرت.  هكتار زمين داريم 1700درحال حاضر ما .  زمين به ما كردند

 .ايم چنين تشكيالت بزرگي براي استخراج و تهيه شيره اَفرا به كار انداخته هم. تمشك و توت فرنگي
سال اسـت كـه مـن در كـار              25.  انديشم شود مي دهي مي ها سازمان  ي نمونه من به كارم به عنوان امري كه به وسيله

اسـت نـيـز       ام كه ما نه فقط بايد با آنچه نادرست است مبارزه كنيم، بلكه بايد آنچه را درست دهي هستم و آموخته سازمان
ايم كـه بـا مـا         ي بوميان آمريكا، عادت كرده حتي در ميان جامعه.  اند مردم به آنچه نادرست است عادت كرده.  دهيم نشان

تـوانـيـم       هامان را پس بگيريم، نمـي   توانيم زمين ايم كه نمي به اين فكر عادت كرده.  چونان شهروند درجه دوم رفتار شود
 .اقتصاد خود اداره كنيم

فرض كنيد جايي يك قبـرسـتـان بـومـيـان         .  گيريم مان را پس مي دهيم و زمين اين طرز فكر را داريم خرد خرد تغيير مي
كنيد و فـكـر      وگو مي دار گفت رويد و با اين مزرعه شما مي.  دهد خود را از روي آن عبور مي  آمريكايي افتاده و كسي گاوهاي

 .اين كار ساده و كوچكي است و نه كالن و پيچيـده .  شود دور آن قبرستان حصار و پرچيني ساخت كنيد ببينيد چگونه مي مي
 ». اندازند هاي بزرگي راه مي هايي است كه در آبگير موج ريزه سنگ

 
بايد خودتان را با آنـچـه از     .  تر هم باشد تان متوجه مسايل بزرگ رويد بايد حواس كه با مسايل كوچك كلنجار مي ضمن اين

ي خود ممكن است مجبور باشيد دست اتحـاد بـه      و، گاهي، براي برآوردن نياز جامعه.  آيد وفق دهيد نظر سياسي پيش مي
 .ها همكاري كنيد آن  كرد كه روزي با مردمي بدهيد كه هرگز به فكرتان هم خطور نمي

كنند، ساليان درازي است كه به اين كار مشغول  ي حقوق بوميان در اياالت متحده كار مي كساني از ميان خود ما كه در زمينه
استراتژيك نه تنها با ساير بوميان بلكه بـا فـعـاالن      ي  ي بسياري در تحليل سياست ملي داريم و از جنبه ما تجربه. هستند
همين حاال، در حال ايجاد اتحادي حول و حوش مسـايـل   .  ايم كنندگان امكانات درماني نيز متحد شده زيست و  ارايه محيط 

ايم خوشنوديم اما اين به آن معني نيست كـه     اي كه كسب كرده از تجربه.  آورد هستيم مربوط به مواد خوراكي طبيعي و پاك
 . فت كه از وضعيت خود به درستي آگاه هستيمشود گ فقط مي. شويم داريم پيروز مي
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هـا، فـرهـنـگ و          هاي نهفته در سنت ي واقعيت اي حقوق بشر را بر پايه بديهي است كه هر جامعه
ي مشتركي نيازمند  هايش هرچه باشد، به عرصه اي، ارزش اما هر جامعه.  كند اقتصاد خود تعريف مي

هاي گوناگون بتوانـنـد    ها و گروه  است كه در آن افراد، نهادهاي دولتي، نهادهاي غيردولتي، جمعيت
گردهم آيند كه مسئوليت و سهم خود را براي تامين رفاه جمعي بر عهده گيرند و براي شرايط و رفتارهاي پذيرفتني، قواعد و قوانيـنـي   

 .وضع نمايند
ها و نهادهايي را بر پا كنـيـم     است كه ما فرصت داريم فرهنگ اينجا جاي .  ي مدني يا قلمرو عمومي بناميم توانيم اين عرصه را جامعه مي

ي مشترك نيرومند است، اما حـتـي در      ها و بيش از همه در غرب، اين عرصه اي از كشور در پاره.  كه به حقوق بشر احترام گذاشته شود
در ساير نقاط دنيا اين عرصه وجود دارد اما هنوز بخش پـايـدار و اصـلـي         . اينجا يعني غرب هم، حقوق بشر كامالً از تجاوز ايمن نيست

شوند؛ دولت  ي عمومي در آن بسيار ضعيف است، تابع مقررات شديد دولتي مي بعضي از جوامع كه عرصهدر .  زندگي روزمره مردم نيست
كشند و سر در الك زندگي خصوصي خود را  گذارد و آنان نيز به جاي درگير شدن، خود را كنار مي زير فشار مي]  در اين جوامع[ افراد را 
بخواهانه  شود و حقوق بشر به امري دل هاي شهروندي ناممكن مي ي مدني، بدون اين سپهر عمومي، فعاليت بدون جامعه.  دهند  ادامه مي

  .گردد و ديمي مبدل مي
مردمان بيشتر و بيشتر در كار گسترش و حراست از حقوق بشر در سطح محلي، ملي ] امروزه[اما همانطور كه در اين فصل خواهيد ديد، 

هاي قدرتمند حـقـوق      ي عمومي و ايجاد فرهنگ ساختن عرصهاي را براي نيرومندتر  هاي تازه آنان تاكتيك.  شوند المللي درگير مي و بين
كنند، يا فقط تنها  شان شروع مي ها شان يا مراكز دولتي دهكده ها اي از آنان از كارها و جاهاي كوچك چون مدرسه پاره. برند كار مي بشر به

ي الزم را بـراي       رسند، آن وقت جسارت و روحيه هاي نه چندان بزرگ خود مي اما وقتي به هدف . پردازند به كار بر روي يك مسئله مي
سازي بازي كند و مردم را با  تواند نقش سرنوشت هاي نوين مي اينجاست كه تاكتيك.  كنند تر و بهتري پيدا مي دست زدن به كارهاي مهم

 .  ابزاري مجهز كند كه براي برداشتن آن گام اساسي و اصلي، نيازمند آنند
 مراد بلگه  -

 دبير، اجالس شهروندان هلسينكي، 
 تركيه استانبول، 

چه آنان كه براي رفع گرسنگـي  .  شوند هاي گوناگون ظاهر مي مدافعان حقوق بشر در كسوت
كردن محيط زيست يا پاكسازي فضاي آلوده دنياي سياست، چه آنـان     كوشند، براي پاك مي

انـد، وجـه        ها مـتـمـركـز كـرده           كه كارشان را بر بهكرد وضعيت كودكان، زنان و يا اقليت
هـا      آن تمام انسان  كنند كه در شان اين است كه همگي براي ساختن دنيايي كار مي مشترك

 . باكرامت و ايمني زندگي نمايند
هاي پيش امضا شده است قدم  المللي كه در طي دهه هاي بين ها و پيمان  ها، ميثاق موافقتنامه

افراد و جوامع نياز دارند تا حقوقي را كـه در ايـن         .  تنهايي كافي نيستند  است، اما به مثبتي
حقوقي همچون حق تساوي در برابر قانون، حق آزادي فعاليت و   -ها تدوين شده است   پيمان

هـا را       توانند آن را به درستي  درك و فهم كنند و بدانند كه چگونه مي –حق عدم شكنجه 
 .طلب نمايند

هاي ديگر در اين كتابِ راهنما بر تجاوزات و تعدياتي كه هم اكنون در حال رخ دادن  تاكتيك
هايي هستند  بخشي به آسيب هستند و يا بزودي واقع خواهند شد و يا ناظر بر جبران و التيام

هاي اين بخش كتاب بيشترشان رويكردهايي  تاكتيك.  كه قبال بر كساني وارد آمده، متمركزند
كنند و اين كار را با  هايي كه فرهنگ و رعايت حقوق بشر را تقويت مي اند، تاكتيك دراز مدت

هاي جديد در امور مرتبط با حقوق بشر به انجـام   در گيركردن تعداد بيشتري از مردم و گروه
افزايند بلكه به جنبـش   رسانند؛ كه نه تنها به آنچه ما قادر به دست آوردن آن هستيم مي مي

آوردن مردمي درخـور   ها اين كار را با گردهم   اين تاكتيك.  بخشند نيز مشروعيت بيشتري مي
مردمي كه به صورت متحد، قادر به انجام كار بيشتري :  رساند انجام مي و مناسب به دورهم به 

ها اين مهم را بـا      اين تاكتيك.  توانستند بكنند از مجموع كاري هستند كه به شكل فردي مي
و سرانجام، . سازند هاي مورد نياز مردم براي انجام بهتر كارشان عملي مي آموزش دادن مهارت

شود و  مي  اين كار را با ايجاد آگاهي گسترده نسبت به وجود اين حقوق و  تجاوزاتي كه به آن
متقاعد ساختن مردم به شناسايي تجاوز و قبول ناپذيرفتني بودن آن در جهان متمدن امروز 

 .دهند صورت مي
پردازند يا يك حق مشخص را مورد توجه  ي خاص مي ها به يك مسئله  اي از اين تاكتيك پاره

تدوين و تنظيم اصـول، نـهـادهـا،       :  تري دارند ها هدف وسيع  دهند، اما بسياري از آن قرار مي
 .سازد اتحادها، و ايجاد آگاهي و هنجارهايي كه حمايت از حقوق بشر را ميسر مي

 
 :اند ها در اين فصل به چهار بخش تقسيم شده  تاكتيك

 .هاي هوادار و مخاطبان بيشتر براي دفاع از حقوق بشر هاي  ايجاد گروه تاكتيك -1
هاي جديد و موثـر بـه كـار         ي مشاركت هاي مبتني بر همكاري كه براي توسعه تاكتيك  -2

 . شوند گرفته مي
ترويج حـقـوق بشـر         هاي آموزشي براي  ها و سيستم سازي كه  نهاد هاي ظرفيت تاكتيك  -3

 .كنند ايجاد مي
 .دهند ي حقوق بشر و فهم بهتر آن آموزش مي هاي آگاهاننده كه درباره تاكتيك -4
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استفاده از فرهنگ مردمي براي درگير كردن جوانان در كـار گـزارشـگـري بـراي            : جوانان عليه فاشيسم و نژادپرستي
 بشر حقوق

 
ي يك مسئله خاص و درگـيـر        آموزشي از ابزار معمول براي باالبردن آگاهي درباره هاي هاي بحث، جلسات بحث آزاد، و كارگاه گروه

هاي انساني مورد نظر  ــ از جمله جوانان ـــ   ها شايد به اندازه كافي براي جلب برخي از گروه  ساختن مردم تازه است، اما اين تاكتيك
ي    و جلب توجه موسيقي و ورزش، براي دسترسي پيدا كردن:  دو روش مؤثر يعنيدر لهستان يك سازمان با .  نيروي كافي نداشته باشد

 .جوانان دست به اقدام زده است
اي از جوانان ضدنژادپرستي در لهستان را    شبكه پاپ ، با به كار گرفتن فرهنگ» دوباره هرگز«يا )  Nigdy Wiecej( »  نيژدي وييِسژ« 

كنند و آنان را در مـورد   هاي راك و مسابقات فوتبال با شمار بسياري از جوانان ارتباط برقرار مي اين گروه در كنسرت.  است سازمان داده 
گـيـرد كـه         اي از گزارشگران بـه كـار مـي          را براي عضويت و پيوستن به شبكهسپس، گروه بعضي از آنان .  سازند اين مشكل آگاه مي

 . دهند  هاي نژادپرست را در شهرهاي خود زير نظر بگيرند و گزارش  ها و گروه  فاشيست نو هاي فعاليت
كند و    هايي برگزار مي كنسرت  ،» عليه نژادپرستيموسيقي «به عنوان بخشي از كارزار موسيقي راك خود يا نام »  دوباره هرگز«سازمان 

ها   در كنسرت»  دوباره هرگز«سازمان .  پردازد هاي مشهور راك لهستاني و خارجي مي به توليد و انتشار صفحات موسيقي تلفيقي از گروه
هـا را دعـوت        لهستان آموزش داده و آن خطر نژادپرستي درهايشان، شنوندگان را در مورد جدي بودن  » دي سي«هاي  و در داخل قاب

 .كند تا به كسوت عامالن موثر  تغيرات اجتماعي در آيند مي
هـاي     آغاز كند، استاديـوم »  ها با لگد بيرون كنيم  نژادگرايي را از استاديوم«كارزار خود زير عنوان »  دوباره هرگز«پيش از آنكه سازمان 

گروه، به عنوان بخشي از برنامه خود اين كارها را انجـام داده    .  بود  فرهنگ ترس از بيگانه   تسلط خردهفوتبال لهستان كمابيش كامال در 
تـهـيـه و      »  دي   سي«سازد، يك  را براي طرفداران فوتبال منتشر مي)  Stadion( »  استاديون«ي ضد نژادپرستي با نام  يك مجله: است

شود، حضـور     اي فوتبال سازمان داده و با تهيه پرچم و اطالعيه كه در جريان مسابقات توزيع مي توزيع كرده است و  مسابقات غيرحرفه
 .رساند هاي ضدنژادپرستي محلي مي آگاهي ديگر گروه خود را به 

گزارشگر داوطلب فراهم آورده است كـه از ايشـان        150اي از  شبكه»  نيژدي وييِسژ«ها كه جوانان را مد نظر دارد،   به كمك اين برنامه
اين رويدادهـا  »  دوباره هرگز«سازمان .  هراسي در ناحيه خودشان بدهند  هاي نژادگرايانه و بيگانه خواسته شده  ماهانه گزارشي از فعاليت

اين شبكه و كارهاي انتشاراتي آن .  پردازد المللي مي سازد و به پخش آن در مطبوعات لهستاني و بين را در گزارش ماهانه خود منتشر مي
ي آن از        كند كه گسـتـره   ي لهستان كمك مي تري از جامعه ي نژادپرستي در ميان بخش گسترده به باال بردن آگاهي نسبت به مسئله

 .رود مند به فوتبال و موسيقي راك بسي فراتر مي جمعيت جوانان عالقه
ي آن بـيـشـتـر      مراجعه و در باره  www.newtactics.org:  اين تارنما (Tools for Action)در اين باره، به بخش ابرازهاي عملي

 .بخوانيد
درگير ساختن جوانان، مخاطبان و هواداراني اگر چه موافق ولي اغلب بر كنار از دخالـت،   فرهنگ پاپ را براي»  دوباره هرگز«سازمان 

وقتي كه مردم از خود عـالقـه و     .  شود ها و مسابقات ورزشي تمام نمي  برد، اما اين كار با برگزاري كنسرت كار مي در كار حقوق بشر به
از اين تاكـتـيـك    .  توانند بيشتر در اين كار درگير شوند دهد كه مي ها اطمينان مي تعهدپذيري داوطلبانه در كار نشان دادند، سازمان به آن

هاي گوناگون سود جست و آن را با شرايط منطبق ساخت، اما خود موضوع  انگيزگي عمومي در موقعيت پيروز شدن بر بيتوان براي  مي
ها تأثير گـذار     خود مربوط بدانند، چيزي كه  بالقوه بر زندگي آن  بايد موضوعي باشد كه جوانان آن را به:  نيز به خودي خود مهم است

 .باشد
 

دهد كه با اين مسايل از پيش آشنايي دارند، مردمي كه  هايِ حقوق بشر اغلب مردمي را مخاطب قرار مي پيام

پيدا كردن مردماني تازه و درگير .  اند اين عالقه و پشتيباني خود را از مسايلي از اين دست ابراز كردهاز  پيش 

نيروي .  بخشد ساختن و به ميدان آوردن آنان در كار حقوق بشر، امكانات بالقوه و ظرفيت جنبش را براي اقدام و عمل موثرتر افزايش مي

هاي هوادار در يك امر خاصي از تنوع بـيـشـتـري        هرچه گروه.  آورند هاي تازه را به ميدان مي هاي نو، منابع جديد و ارتباط تازه، انديشه

روشـن  . [ شـد    تر خواهد شان مشكل توانايي در قابل قبول كردن تغييرات بيشتر شده و كار تجاوزگران در دفاع از اعمالبرخوردار باشند، 

 . دهند تر و تزلزل ناپذيرتري را شكل مي ي متنوعي از مخاطبان و هواداران، جنبش حقوق بشر بسيار محكم مجموعه] است كه

هايي ـــ بـراي      ها به افراد و گروه آن.  آورند اي براي مسايل حقوق بشر فراهم مي مخاطبان و هوداران تازه ها در اين بخش همگي   تاكتيك

ند، مثل رهبران مذهبي، كه نفوذ فراوانـي   مند اي بهره مثال، جوانان يا نمايندگان محلي مجلس ــ يا به كساني كه در محل از اقتدار ويژه

 . اند كه هرگز بخت شركت و درگير شدن در اين گونه مسايل را نداشته كنند دسترسي پيدا ميبر ديگران و در بسيج كردن آنان دارند، 

هاي  پديد آوردن حوزه
 هواداران ومخاطبان

 آنالين  

هراسي غالبـا از     وجود مشكالت اجتماعي از قبيل نژادپرستي و بيگانه
هاي اصلي در لهستان همچنان كـه در     سوي مقامات رسمي و رسانه

 .شود ديگر كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي انكار مي
 

 ، لهستان »نيژدي وييِسژ«ــ رافال پانكُوسكي، 
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هاي دولتي و باال  المللي در سطح محلي براي اثر گذاري بر سياست هاي بين اجراي پيمان:  محلي كردن موضوع حقوق بشر 
  .هاي حقوق بشر بردن استاندارد

 
ها مقـامـات    اي از كشور در پاره.  شوند اي هستند كه به ندرت درگير مبارزات حقوق بشر مي قانونگذاران محلي پشتيبانان قدرتمند بالقوه

هايي محلي و صـدور     گيري كار روز به روز آنان متمركز بر تصميمكار خود از نقطه نظر حقوق بشر بيانديشند،  محلي عادت ندارند به 
 .هاست مجوز، و بودجه

يا  (The Women’s Institute for Leadership and Development)»ي زنان براي رهبري و توسعه حقوق بشر  موسسه« 
هاي حافظ حقوق بشر بازي كنند، با  توانند براي شكل دادن به سياست براي كمك به مقامات در درك نقشي كه مي) WILD(» وايلد«

چنين جوامع محلي و موكالن و هواداراني را كه اين مقامات در  هم»  موسسه زنان براي رهبري و توسعه«.  كند هاي محلي كار مي دولت
 .سازد مقابل آنان جوابگو هستند، درگير مي

 (CEDAW)»دادن به تبعيض عليه زنان كنوانسيون سازمان ملل براي پايان«منظور دفاع از حقوق بشر در سطح محلي از به »  وايلد« 
اي آغاز كرد تا  شهر سانفرانسيسكو اولين شهري در اياالت مـتـحـده     فعاليت خود را با مبارزه  ، موسسه1996در سال .  است  سود جسته

بـراي  .  ترويج اصول كنوانسيون سازمان ملل جهت پايان دادن به تبعيض عليه زنان، به تصويب اين قـانـون دسـت بـزنـد          باشد كه براي
گـيـري كـرد،         هاي حقوق بشر در رابطه با تبعيض و ايجاد وضعيتي كه حاصل كار را در سطح محلي بتوان انـدازه  وگو از استاندارد گفت

هاي مدافعي كه كارشان بر تجاوزات خانوادگي، فقر و مسايل پزشكي و درماني  موسسه، با مقامات دولتي، شهروندان شناخته شده و گروه
 .است متمركز است، كار كرده

شان  شدند تا شهادت شخصي ي مورد نظر تشويق اعضاي جامعهي رسيدگي و دادرسي عمومي سازمان داد كه در آن  موسسه، يك جلسه
سازمان ملل به ثـبـت   )  پايان دادن به تبعيض عليه زنان( شان را براي اجراي اصول كنوانسيون  در ارتباط با حقوق زنان و دختران و تعهد

فرايند نقشي رهبري ببخشـد و    ي رسيدگي، گروه اميدوار بود تا به شهروندان و مقامات رسمي شهر در اين  از طريق اين جلسه.  برسانند
 .به آنان كمك كند نسبت به رعايت اصول كنوانسيون در تمام شهر احساس مسئوليت شخصي بنمايند

ا زندگي زنـان    ي »دادن به تبعيض عليه زنان كنوانسيون سازمان ملل براي پايان«هاي ارتباط كارهاي  ، شهادت نامه1997در پاييز سال 
، فرمانداري شهر، با صـدور  1998در ماه آوريل .  ي رسيدگي و دادرسي همگاني به مقامات رسمي دولت عرضه شد محلي طي يك جلسه

از بازنگري كنند هاي استخدامي و ارايه خدمات در زمينه جنسيت و حقوق بشر  حكمي درخواست كرد تا ادارات شهر در بودجه، سياست
 .شد  اي تازه وارد مرحله 2003حكم در سال . براي كمك به اجراي حكم توسط ادارات شهر اعتبار مورد نياز را تخصيص داد و

فرانسيسكو ادارات دولتي امور شهري، آزاديِ مشروط نوجوانان و بزرگساالن، و محيـط زيسـت،      در اجراي حكم، فرمانداري شهر سان
دولتي برخي تغييرات را در كارشان شامل ايـن    و در پي آن ادارات.  بررسي قرار داد ها را مورد و كميسيون هنرهمچنين شوراي مسكن 

 . امن به عمل آوردند هاي نا هاي خياباني در  محله ايجاد مشاغل غير سنتي براي زنان در فرمانداري و افزودن بر تعداد چراغ:  موارد
سرتاسر اياالت متحده در مورد شيوه كاربست اصول  ها در شهرهاي  موسسه در حال حاضر دامنه نفوذ خود را گسترش داده وبه سازمان

» كنوانسيون حـذف هـرگـونـه تـبـعـيـض نـژادي                 «كنوانسيون سازمان ملل براي پايان دادن به تبعيض عليه زنان، هم چنين اصول 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination)–CERD  (ها را راهنمايـي    دهد و آن مشورت مي

 . كند مي
چوب حقوق بشر ارزيابي نكنند، همانـگـونـه كـه        شان را در چهار اند بسا كه هرگز  تجارب مردمي كه در جلسات دارسي شهادت داده

. مقامات محلي سان فرانسيسكو نيز ممكن است كار خود را در چهارچوب عمل به وظيفه خود در قبال موازين حقوق بشر تلقي نكنند
آنان كمك كرد كه كار و تجربه خود را در اين چهارچوب بگذارنـد و آنـان را وارد            براي حقوق بشر به»  وايلد«ي زنان  اما موسسه

 .جنبش حقوق بشر كرد
هاي  نظارت بر اجراي موازين و استاندارد سرانجام به كار بست وتواند ذره ذره به تغيير عادات فكري ملي كمك كند، و  اين تاكتيك مي

ي مسايل گوناگون و  بيشماري مشغول به كار هستند،  نيز ممـكـن اسـت چـنـيـن            هاي ديگر، كه در زمينه گروه . بشر راه ببردحقوق 
ها در ايجاد تغييرات مهم بيشتـري    تواند به آن هاي موكالن و هواداران در سطح محلي مي تشخيص دهند كه يافتن حاميان و ايجاد حوزه

 . تر ياري دهد چه در سطح محلي و چه در سطحي كلي

 . هاي بدنام و مطرود درگير ساختن رهبران مذهبي در شكل دادن به رفتار مردم باجمعيت: اجتماعي بدناميمبارزه با 
 

شان و مقامي بسيار محترم و پر نفوذ برخوردارند؛ مردم براي رفتار و پذيرش موازين اخـالقـي    در بسياري از جوامع، رهبران مذهبي از 
ي رفتار   هاي بودايي با بدنامي بيماري ايدز با سرمشقي كه از نحوه اينجا، در تبت، راهبان و راهبه.  چشم به سرمشق و اشارت آنان دارند

صورت  چه بسـا كـه        بخشند كه در غير آن رفتار مردم با اين رنج كشيدگان شكل مي دهند به ايدز ارايه ميخود با مبتاليان به بيماري 
 .شدند كامال از جامعه طرد مي

روحي مبتاليان به بيماري ايدز  براي ياري عملي وراهبان، راهبگان و نوآموزان رهبانيت را )  Sangha Metta( »  ها متا سانگ«ي  پروژه
اين برنامه اكنون در تايلند، كامبـوج، اليـوس، بـرمـه،         .  دهد ها و تصورات نادرست پيرامون اين بيماري آموزش مي  و مبارزه عليه افسانه

، ) AusAID( »  ايـد    اَوس«،   ) سازمان ملل  -صندوق مالي كمك به كودكان( ويتنام، چين و مغولستان وجود دارد و از حمايت يونيسف 
شـيـوع   )  اقيانوس آرام  ( ي آسياي پاسفيك  در حالي كه بيماري ايدز در ناحيه.  برخوردار است»  ي برمه پروژه«و  »ي جامعه باز موسسه«

 .ي شيوه سرايت بيماري ادامه دارد و موجب تبعيض در مورد مبتالشدگان شده است اطالعي درباره يافته، بي
توسط راهبان در تايلند آغاز شد و منبعي الـهـام      1997با تمركز بر تعليمات اخالقي و مذهبي بودايي در سال »  ها متا سانگ«ي  پروژه

كند  هاي آموزشي برپا مي سمينار و كارگاه »ها متا سانگ«. آموزش و ياري فني بسيج بودايي پيرامون بيماري ايدز بوده استبخش، براي 
هاي سه تا پنج روزه، شـركـت        در كارآموزي.  دهد هاي مبتاليان به ايدز سازمان مي و بازديد رهبران بودايي و ديگر اديان را از تيمارخانه

گيرند  اعي و ابزاري كه مشوق مدارا و عطوفت با بيماران باشد تعليم ميبخشي، فنون مديريت اجتم   ـ  ي جلوگيري، آگاهي كنندگان درباره
 .پردازند ها مي  هاي ممكن در مبارزه با آن اتفاق به ارزيابي مشكالت در اجتماع خود و گام و به 

براي مثال غذاهاي پخته و درست شده توسط مبتاليـان  -ي رفتار با مبتاليان در خصوص مسئله خوردن غذا  سپس رهبران بودايي شيوه
اين اقدام نمادين ساده تأثير بسزايي بر اعضاي جوامع در مقابلـه و غـلـبـه بـر            .  آموزانند را به اعضاي اجتماع خود مي  -به بيماري ايدز

كنـنـد و بـراي         انديش خاص خود راهنمايي مي ي ژرف چنين مبتاليان را در انجام مكاشفه راهبان هم.  شان از سرايت بيماري دارد ترس 
شـان     ي بيماري پدران و مـادران    دهند و از كودكاني كه در نتيجه ي بيماري به جوانان  آموزش مي روند، درباره خانه آنان مي  عيادت به
 .  كنند اند مواظبت مي يتيم شده

ي سرمشق، و آمـوزش بـه        كنند با كمك به متقاعد ساختن اعضاي جوامع خود و ارايه كار مي»  ها متا سانگ«راهبان و راهبگاني كه با 
در آسيا  . رسانند اند، به احترام و ارتقاي حقوق بشر ياري مي ها در مورد پذيرش و مدارا با گروهي از مردم كه به طور سنتي طرد شده  آن

هاي پارسايي و    ها همچون آموزگاران مورد احترام، معتمدان و نمونه  ها هستند و روستاييان به راهبان و راهبه روستا قلب معنويها  معبد
در آن جـا  .  ها به عنوان نمونه و سرمشق كردار و رفتار خويش نگاه كنند  اند به آن مردم عادت كرده.  نگرند زندگي پاك و منزه بودايي مي

ها، به رهبران مذهبي خـود   شان، خيلي آشكارتر از ساير اديان و فرهنگ بسياري از مردم براي كسب راهنمايي در مورد چگونگي اعمال
ترويج حقوق بشر درگيـر   اي را در كار  اين رهبران قادرند افراد تازه.  شوند متوسل مي

در حال حاضر موانع مذهبي را پشت سر گذاشته و بـه اداره    »  ها متا سانگ«.  سازند
آموختن به رهبران اديان مسيحي، هندو و اسالم نيـز   هاي آموزشي و كار كردن كارگاه
 .پرداخته است

 

ي خود را    توانيد رهبران مورد احترام جامعه چگونه مي
 بسيج كنيد؟

توانند در ارتباط با بيمـاري ايـدز      من با راهبان در خصوص اين كه چه نقشي مي
ها به اين نتيجه رسيدند كه بيماري ايدز صرفـاً    آن.  عهده بگيرند، صحبت كردم به

 . اقتصادي استـ  يك مسئله پزشكي نيست بلكه در ضمن يك مسئله اجتماعي
 
 
 
 

شان را در تقويت جوامع خود و    عنوان رهبران سنتي و مذهبي، وظيفه راهبان، به
 . ديدند به عهده گرفتن نقشي فعال در مبارزه با بيماري ايدز مي

 
 

  ، تايلند»ها متا سانگ« ــ الوري ماوند،
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« » 

 تاكتيك تاكتيك



بكار بستن كارزار اعالم اسامي نامزدان برتر براي شناسايي مـتـحـدان    :  خانه براي يافتن يار و پشتيبان جستجوي خانه به 
 . بالقوه تازه حقوق بشر

 
اي فقط ويژه زنان تـلـقـي     گذارد، با اين حال اغلب مسئله است كه بر زندگي مردان، زنان و كودكان اثر مي اي خشونت خانوادگي مسئله

كـار     اي بـه      هاي خانوادگي تاكتيك ويژه در افريقاي جنوبي گروهي براي درگير ساختن مردان براي محدود ساختن خشونت.  شود مي
 .برند مي

خواهد تا مرداني را كه با زنان رفتاري مناسب و مثبـت   از زنان مي »در افريقاي جنوبي 6از   5 ي  مرد برتر روز از پروژه] معرفي[كارزار « 
 .كند تا به كسوت مدافعان تازه حقوق زنان درآيند و سپس از اين مردان دعوت مي دارند معرفي كنند

تحقيقـات نشـان     .  در افريقاي جنوبي ميزان خشونت عليه زنان از تمام كشورهاي ديگر جهان كه در شرايط جنگي نيستند بيشتر است 
، پنج مرد ديگـر  » 6از   5 ي  پروژه«.  دهد كه از هر شش مرد، يك نفر در زندگي خود زني را مورد خشونت و بدرفتاري قرار داده است مي

براي يافتن ايـن مـردان و درگـيـر            «مرد برتر روز]  معرفي[ كارزار «ي  پروژه.  دهد ورزند مورد توجه قرار مي نمي  را كه با زنان خشونت
خواهند تا اطالعاتي در مـورد مـردان          روند و از زنان مي داواطلبان خانه به خانه مي.  ساختن آنان در مبارزه، به اجرا گذاشته شده است

هايي كه از طريـق   پاسخ، همراه با معرفي 50000افزون بر .  گران بدهند كنند، به پرسش ها زندگي مي  اي كه در اين خانه مثبت و شايسته
ها    نامه ها و توصيه  نام.  اند ها و دوستان مرد را در كشور شناسايي كرده  ها، پدربزرگ پدران، عموها، برادر»  بهترين«شود،  پست فرستاده مي

 .افزايد زينت بخش كليساهاي محلي شده است و آگاهي در زمينه اين عمليات را گسترش داده و بر محبوبيت آن بين مردم مي
ترتيب مرداني  شوند و به اين دعوت مي»  ي محلي مشكالت جامعه«ي بحث در مورد  هاي اين فهرست، داوطلباني به جلساتي درباره از نام

ترويح همكاري و يافتـن   توجه جلسات به .  شوند هاي مالي مختلف درگير كار مي ها، طبقات اجتماعي و وضعيت هاي سني، تجربه از گروه
هاي آموزشي اضافي بـه مـردان كـمـك          كارگاه.  ي مشكل خشونت و بد رفتاري عليه زنان معطوف است آميز درباره هاي مسالمت حل راه
هاي مشـكـل    هاي مثبتي براي حل و فصل وضعيت ها را درك كنند و احترام به خود را بياموزند و راه  دهند رابطه قدرت بين جنسيت مي

ي خشـونـت خـانـوادگـي و               كنندگان متوجه تغيير و تحولي شگرف در سطح آگاهي خود دربـاره  بسياري از شركت.  خانوادگي بيابند
ي اين موضوعات زبان  براي بسياري، اين اولين بار است كه درباره.  اند شان براي درگيرساختن مردان ديگر درباره اين موضوع شده توانايي

 .است اند و نتيجه آن بسيار مؤثر بوده به سخن گشوده
هاي چنين مرداني در سرتاسر جامـعـه    قادر است با نمونه»  6از   5   ي  پروژه«دهنده مردان محلي،  با تشخيص و تجليل از نقش سرمشق

شان سازد كه اين مسئله بخشي  هاي خانوادگي درگير ساخته و متوجه  حل  پايان خشونت ارتباط برقرار كند و آنان را در بحث و يافتن راه
 .شان با آن روبرو هستند بنيادي از ديگر مشكالتي ست كه در جامعه

 
دهند اما فـعـاالنـه درگـيـر آن             كساني كه به موضوعي خاص اهميت مي:  كند شناسايي متحدان بالقوه كمك مي معرفي به اين كارزار

اند و يـا     بينند گرفتار آن نيستند و يا صرفا به اين دليل كه هرگز امكان اين كار را نداشته آنان درگير مسئله نيستند چرا كه مي.  شوند نمي
 . است شايد به اين دليل كه جامعه به طور سنتي آنان را از اين موضوع به دور نگهداشته

اين ياران و پشتيبانان غيرفعال را شناسايي كـرد، بـه       »  6از   5   پروژه «از آنكه  پس 
كند و  به اين ترتيب تاثيرات آن گسـتـرش      سازي شماري از آنان مساعدت مي فعال
ها بـا بـا        شود، و آن به اين ياران فعال جديد، ابزار و اطالعات الزم داده مي.  يابد مي

كنند، و متحدان بيشتري براي دفاع از حقوق زنـان فـراهـم       مردان ديگر صحبت مي
 . آورند مي

 

به منظور ايجاد پشتيباني و هواداري  تلفني »پيام نوشتاري «استفاده از:  ها از راه پيام نوشتاري كوتاه تلفني  ساختن شبكه
 .هاي حقوق بشر از فعاليت

 
ويژه جوانان، در كـارزارهـاي      توان در ايجاد آگاهي درباره حقوق بشر و در كار آوردن شمار زيادي از مردم، به  هاي نو مي آوري از فن

 .مبارزاتي حقوق بشر سود جست
ويژه جوانان ــ به سازمان و آگاهي رساني  نويسي تلفني را براي جلب اعضاي جديد ــ به  ، تكنولوژي پيام» الملل هلند سازمان عفو بين« 

هايش مبني بر نشان دادن  واكـنـش      كند به درخواست ترغيب مي برد و مردم را  كار مي اش عليه شكنجه به  هاي مبارزاتي در مورد بسيج
كوتاه تلفني بـه      هاي نوشتاري عضو تازه در نتيجه استفاده از تمهيد پيام 500بيش از .  سريع و دست زدن به اقدامات عاجل پاسخ دهند

هاي كوتـاه   نويسي از طريق پيام]  براي رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر[ هاي فوري  ، به درخواست5000اند؛ و بيش از  سازمان پيوسته
 . اند تلفني واكنش نشان داده

الملـل   بخش هلندي عفو بين.  المللي عليه شكنجه بسط داده شد در چهارچوب كارزار تبليغ سازمان عفو بين 2001اين تاكتيك در سال 
هـمـراه هـزاران         تلفني به تلفـن   هنگامي كه به اقدامي فوري براي حمايت از كسي كه در معرض شكنجه قرار داشت نياز بود، يك پيام

ي    كنندگان كه براي مشاركت داوطلبانه و رايگان در پيام نويسي كوتاه تلفني شبـكـه   اين شركت.  فرستاد كننده در اين كارزار مي شركت
از معترضان عليه موردي و يـا       »امضا«الملل هزاران  كارزار متعهد بودند، به اين درخواست پاسخ داده و در عرض چند ساعت، عفو بين

ها را براي مقامات مسئـول    وسيله فاكس يا پست الكترونيكي اين اعتراض  سپس سازمان به.  كرد آوري مي اي جمع مورد تهديد به شكنجه
 .داشت ارسال مي
ي يك مرد تونسي كه هم موضوع چنين مواردي بوده و هم از يك چنيـن اقـدام      هلند تكنيك انجام اين كار را به وسيلهـ  المللي عفو بين

ميليون نـفـر    2/5هاي شنبه شب تلويزيون با دسترسي به  ترين برنامه فوري از سوي اين سازمان استفاده كرده بود، و در يكي از پربيننده
در جواب بـه پـيـام        .  است حرف خالصه شده 160دريافتند كه يك اقدام فوري، فقط در  در اين برنامه، تماشاگران.  بيننده، تشريح كرد

كنندگان، پيام كوتاه نـوشـتـاري ديـگـري           يك دقيقه بعد، شركت.  پاسخ بدهند »آري«، مردم فقط الزم بود با يك »4777«ي  شماره
ديگري ي  كردند حاوي تشكر از آنان و اعالم تعداد افرادي كه تا آن لحظه به اعتراض پيوسته بودند، و مدتي بعد، كوتاه نوشته دريافت مي

 . براي اطالع از نتيجه كارزار از قبيل آزاد شدن آن فرد از بازداشت
هاي فوري شـرح     اقدام  شود كه در قضيه المللي به ندرت مدعي نقش مستقيم خود در مورد بهبود وضعيت كساني مي با اين كه عفو بين

دوبـاه     »ناپديدشـده «هاي اعدام تخفيف داده شده است، مردم  حكم:  آميز بوده است آن رفت، تقريبا در يك سوم از موارد نتايج موفقيت
هـاي     از اين رو امكان شكنجه كاهش يافته و احتمال رسيدگي.  است اند و محل زندان و بازداشت دستگيرشدگان اعالم گرديده پيدا شده

افزون بر اين، اين كارزار بسياري از جوانان را  متقاعد ساخته است ــ چه .  درماني به زندانياني كه سخت بيمار هستند، بيشتر شده است
 . الملل بپيوندند ي اقدام فوري عفو بين بسا هزاران نفر را ــ كه به شبكه
اي در جهان است كه كسي به كمك و حمايت محتاج باشـد،   الملل معطوف به پاسخي متمركز به نقطه تمام كارزارهاي سازمان عفو بين

پزيرد كه در آن جمعيت پر شماري بتوانند در آن مشاركت كنند و از طريق آن احساس كننـد   اين امر با استفاده از اقدامي ساده انجام مي
دهد و بر آگاهي جمعي وعمومي  درباره ي تجاوزات  به مردم آموزش مي چنين كارزار هم. تواند چيزي را تغييري دهد كه وجودشان مي

الملل را در ميان مخاطبان  بينكارزار پيام نويسي تلفني ضمن اينكه همزمان اثرات آموزشي عفو . افزايد به حقوق بشر از قبيل شكنجه مي
 .است  تر در كمك رساني به قرباني شده بخشد، و نيز موجب دريافت پاسخي سريع و پشتيبانان تازه گسترش مي

هـاي   الملل جلب كرده است كه ديگر امكانات و فعاليت تري را به سوي عفو بين شكلي اعضاي جوان كارزار پيام نويسي كوتاه تلفني به 
خواهد  الملل مي هستند  و عفو بين  هاي همراه كنندگان از تلفن جوانان پرشمارترين و بيشترين استفاده .اند، انجام آن نبوده  راه دور قادر به

سوي خود جلـب    اي را به الملل فعاالن جوان تازه با كاربست ابزاري محبوب در فرهنگ جوانان، عفو بين.  به جوانان دسترسي پيدا كند
 . اي دراز مدت خواهد افزود كرده است كه بر قدرت كارزارهاي خود در آينده

چه كساني پشيبانان غيرفعال شما هستنـد؟ چـه     
آوردن پشتيبانـي و     دست  هايي را براي به  تاكتيك

 كار بريد؟     توانيد به مي  درگيرساختن
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 .ي نقش آنان در دفاع از حقوق بشر آموزش دادن به ماموران پليس درباره: دگرگون ساختن نيروي پليس
  

كار اشتغال دارند، رويكرد آمـوزشـي      ها به   كه در آن ي خود با جوامعي رابطهترغيب مأموران پليس براي تغيير  يك گروه برزيلي براي 
 .برد كار مي  جامعي را به

ي نقـش   براي كمك به درك مأموران پليس در زمينه»  CAPEC/ كاپيك«در برزيل يا »  هايِ آموزشي شهروندي مركز مشورت برنامه« 
هـاي بسـيـار       كارآموزي كه شامل دوره.  دهد  ها آموزش مي عهده بگيرند، به آن توانند در مقام مدافعان حقوق بشر به بسيار مهمي كه مي

واسطه اين فرايند، دگـرگـون       نقش پليس به.  شود، بر حقوق بشر تمامي شهروندان از جمله خود مأموران پليس تأكيد دارد مختلفي مي
 . شود شود و به بهبود روابط پليس با اجتماع و پذيرش تعهد مدني بيشتري منجر مي مي

كند و فساد و    پرداخت حقوق ناچيز به مأموران پليس اين وضعيت را تشديد مي.  ي پليس در برزيل امري شايع است خشونت و شكنجه
عمومـي  است كه طي آن كار و تالش براي تامين امنيت »  امنيت متقابل و دوسويه«ايجاد »  كاپيك«هدف .  خواري عموميت دارد  رشوه

ها تقسيم شده و از اين رهگذر، به برقراري نظم و امنـيـتـي      شود و در آن مسئوليت ريزي و سازمان داده مي اتفاق اعضاي جامعه طرح  به
 .دهد مي  شكل موثري به نيازهاي شهروندان پاسخ شود كه به  منجر مي

از ادارات   »  كـاپـيـك   «  . پذيرد تا پيام آن افراد بيشتري دريافت كننـد  ميروزه طي شش ماه انجام   هاي كارآموزي در سه مرحله دو  دوره
ها توصيه و معرفي كند كه در بازگشت به سر كارشان، بتوانند تجارب دوره كارآموزي خـود را در        خواهد تا مأموراني را به آن پليس مي

 .                  كنند هاي آموزشي شركت مي ي مورد نظر و مأموران پليس به اتفاق  در دوره اعضاي جامعه. اختيار ديگران نيز بگذارند
ي    هاي اين مركز بر آن تأكيد دارد تا به مأموران مجري قانون نشان دهد كه نقش آنان در جامعه چه قدر مهم است و نـحـوه   كارآموزي 

ي مزاياي فراوان امنيت متقابل از جمله برقراري نظم و    آنان همچنين درباره.  ها تا چه حد تأثير دارد  ها در زندگي افراد و جماعت  كار آن
 . آموزند ها مي  تر براي ماموران پليس نكته تر و وضعيتي ايمن امنيتي موثر

كنند و بيشتر بر آمـوزانـدن تـاكـيـد           اند استفاده مي هايي كه از تجارب دانشجويان بر گرفته ها و مثال  هاي زياد، نمونه از حكايتمربيان 
توانند حقوق بشر را  آموزند كه چگونه مي وگويي، مأموران ضمن احساس قدرداني مي در چنين گفت .ها ورزند تا بر داوري در باب رفتار مي

 .ي خود بهبود بخشند در جامعه
هزار نفر شركت كننده به اجرا در آمده كه بيشترشان از ماموران  30ايالت برزيل با شركت بيش از  25هاي مركز تا به حال در  كارآموزي

مركز تاكنون با پليس فدرال، پليس ايالتي و . اند ها بوده  پليس راهنمايي و نگهبانان  شهرداري -پليس شهري، پليس نظامي، پليس فدرال
 .است پليس شهري همكاري كرده 

سازد كه در خالفكاري و يـا     جالب توجه است زيرا گروهي را درگير مي»  هايِ آموزشي شهروندي مركز مشورت برنامه«  اين تاكتيك
اين رهيافت نه .  سازد را به مدافعان حقوق بشر مبدل مياند وليكن موضوع مهم آن است كه اين تاكتيك آنان  روا داشت آن مسئول بوده

شود كـه پـلـيـس و          مي رساند، بلكه با آفرينش فضايي مناسب سبب تنها به ايجاد فرهنگ حقوق بشر نيرومندتري در برزيل ياري مي
هاي جـاري    شوند به طور مشترك به جستجوي راه حل  بپردازند و به طور مستقيم خالفكاري اجتماع  براي مسايلي كه با آن روبرو مي

 . دهد را كاهش مي
 

 

توانند نقش مربيـان   هاي اجتماي، مأموران پليس مي در كنش متقابل با اين گروه
ويژه براي جوانان و كودكاني كه كمتر قهرمـان و سـرمشـق          و آموزشگران را به

 .مثبتي دارند، بر عهده بگيرند
اين محله .  است ماجراي جالبي پيش آمده)  Macapá( اي از شهر ماكاپا  در محله

هاي جواني كه به اذيـت و آزار سـاكـنـان مـحلـه                  به علت وجود دار و دسته
بعد از تأسيس نظام برقراري امنيت متقـابـل   .  شد پرداختند خطرناك تلقي مي مي

. عنوان رييس پليس ناحيه به كار گماشته شد در اين محله، يك سروان ارتشي به
 هايي مبني  ها را شناسايي كرد و پيام  او رهبر مهمترين گروه اين دار و دسته

 افسر پليس سرانجام نوجوان آمد و . وگو را برايش فرستاد بر دعوت او به  گفت
 

اي با وي در مقام بزرگسالي دلسوز و همـچـنـيـن مـربـي و            آغاز به ايجاد رابطه
 .آموزگاري نمونه و سرمشق كرد

اش    كه اين پسر هرگز در گذشته سرمشق و مدل مشابهي در زنـدگـي      چه بسا 
امروز اين نوجوان از متحدان پليس است و با هدايت او بسـيـاري از     .  نداشته بود

ايـن  .  تر شده است تر و امن محله آرام.  رسانند نوجوان ديگر نيز به پليس ياري مي
افسر پليس به اهميت شغل خود به عنوان آموزشگر و مروج آرامـش و صـلـح          

كـرد     اي كه در آن كار مـي    تر شدن بيشتر به اهالي محله برده بود و با نزديك پي
  .موفق شد منشا اثري گردد

 
 هايِ آموزشي شهروندي، برزيل ــ رزا آلميدا، مركز مشورت برنامه
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 تاكتيك



هاي حقوق بشر در يك كشور به منظور بيان يك صدا اعتراض عليـه   ايجاد ائتالفي از سازمان : اي متحد بر پا ساختن جبهه
 ها  ها و بدرفتاري خشونت

 
توانند كارهاي بيشتري براي بهبود وضعيت حقوق بشر در كشور انجام بدهند تا وقتي كه به  ها هنگامي كه با هم كار كنند غالبا مي  گروه 
در پِرو اثبات كرده است كه اين مطلب حتي در مـقـيـاسـي         »  ي ملي حقوق بشر كننده هماهنگ«.  زنند طور انفرادي دست به عمل مي 

 .پذير است امكان  گسترده
تاسيس شـده     1985اين نهاد كه در سال .  باشد ي حقوق بشر در پرو مي گروه عمده 63از   ائتالفي»  ي ملي حقوق بشر كننده هماهنگ« 
تركيـب     . است هاي عضو و تطبيق خود با تغيرات دايم محيط سياسي هم چنان پا برجا مانده اش در متحد ساختن سازمان علت توانايي به

كـه        است؛ ضمن ايـن    المللي افزوده ي بين اش در سراسر كشور و در جامعه درهم آميخته آن از اعضاي شهري و روستايي بر مشروعيت
 .است ي سياسي مساعدت كرده  ي مقامات دولتي نيز در قدرتمندي آن به عنوان يكي از بازيگران عرصه مشاركت سازنده

س بِـرمـودز و بـه           به  رالـراه درخشـان   «راه افـتـادن گـروه مسـلـح انـقـالبـي                         دنبال استقرار رژيم نظامي ژنرال فرانسيسكو م                 «
Sendero Luminoso) ( ،طـي دو    .  آمد شان بر نمي كار چنداني از دستها   هاي حقوق بشر در برابر افزايش بيش از حد خشونت گروه

ايجاد فضايي مستقل از مذهب و سيـاسـت،   .  هزار پِرويايي جان خود را از دست دادند 60هاي سياسي،  ، در خشونت1984و  1983سال 
   .ها بتوانند در آن تشريك مساعي و همكاري كنند، امري حياتي شده بود  كه گروه

 :موفقيت و قدرت ائتالف ناشي از عوامل چندي است از جمله
ائتالف از همان گردهمايي نخستين تصميم گرفت كه خود را در مخالفت با هرگونه تجاوزي   : اصول روشني براي كاركرد داخلي  -1

. اي آزاد و دموكراتيك وفادار باشد و با مجازات اعدام مخالفـت ورزد    متعهد بداند، از احزاب سياسي و دولت مستقل بماند، به جامعه
 .مجاز به شركت در ائتالف نخواهند بود اعالم وفاداري ننمايندهايي كه به اين اصول  سازمان

تـمـام   .  آفـريـنـد    بستگي را مي احساس توافق مشترك و حس همگيري،  روش و فرآيند تصميم :  نظر گيري مبتني بر اتفاق تصميم  -2
انـد، ولـي      هاي مختلف كشور آمده هاي ائتالفي كامالً با هم فرق دارد و از گوشه ي گروه اندازه با اين كه.  ها بايستي موافق باشند  گروه
شوند، هريك داراي يـك     ي اعضا طي يك اجالس عمومي انتخاب مي گيري، و تشكيل شوراي ملي كه به وسيله ها هنگام تصميم آن

 .   راي برابر هستند
ي يك سازمان، چه از نظر داخلي و چه از نـظـر    روش درون سازماني و توافق جمعي بر سر انتخاب نماينده : نمايندگي كردن گروه  -3

هاي عضو براي شـركـت در يـك         براي مثال وقتي كسي از طرف سازمان.  بخشد خارجي، به اين شخص و به سازمان مشروعيت مي
نـهـادي   «عنوان نماينده سازماني خاص بلكه به عنوان نمايندگي از سـوي     شود، شركت اين فرد نه به المللي انتخاب مي اجتماع بين

 .است» جمعي و هماهنگ ساز
هاي عضو در اجالسي ملي در مـورد     بار سازمان هر دو سال يك : اتفاق انجام خواهد گرفت كارهايي كه به   توافق بر سر اولويت  -4

كار آنان در مورد ايـن    .  كنند ها را تعين مي  آيند و اولويت ها بپردازند، گرد هم مي آن هاي ائتالف به كارهايي كه بايد به عنوان اولويت
ملـي و    عهده دارد، در سطح  ها توسط يك مدير اجرايي، مقامي ثابت كه اجراي تصميمات شوراي ملي و شوراي عمومي را به  اولويت

فـعـالـيـت     »  ائـتـالف  «شود و در مقام سخنگوي رسمي  مدير اجرايي براي مدت دو سال انتخاب مي . شود به طور گروهي دنبال مي
تنها بـه    »  ساز جمعي نهاد هماهنگ«.  پردازد آورد و به بسيج اعضا مي كند، جلسات را سازمان داده و تسهيالت الزم را فراهم مي مي

 . گيرد هاي مشترك جاي مي ي اولويت هاي منفرد ائتالف، متمايز است و در محدوده پردازد كه از امور سازمان هايي مي فعاليت
كـنـد، و اثـر         شكل مؤثر و كارايي مردم را در سطح ملي بسيج مي به»  نهاد هماهنگ ساز جمعي«هاي خود،  با هماهنگ كردن كوشش

براي مثال، هنگامي كه رئيس جمهوري سـابـق پِـرو، آلـبـرتـو           . ها يا يك ائتالف موقت دارد  بسيار بيشتري از كوشش انفرادي سازمان
نهاد هماهـنـگ   «كشوري قاره آمريكا سر باز خواهد زد، در عرض يك هفته ـ  فوجيمري تهديد كرد كه از شركت در نظام دادگاهي ميان

اي را عليه پيشنهاد رييس جمهور امضا كردند و بيش از    هاي عضو بيانيه تمام سازمان.  مردم را در سراسر كشور بسيج كرد»  ساز جمعي
سپس هر سازماني در بين  اهالي محل خود به اقداماتي براي كسب پشتيبانـي  .  سازمان ديگر نيز بسيج شدند تا دست به عمل زنند 400

نهاد هماهـنـگ   «اگر موضع روشن، حيثيت واعتبار و ساختار .  و درگير ساختن مردم در اقدامات اعتراضي نسبت به وضعيت، دست زد
و نـقـض     در جوي آكنده از خشونت»  نهاد هماهنگ ساز جمعي«.  شد پذير نمي بود، انجام چنين كاري امكان در كار نمي»  ساز جمعي

حـال   با اين.  هاي نابسامان نيز ميسر است سازي در وضعيتـ  شديد حقوق بشر برپا شد و نشان داد كه تحقق بخشيدن به تاكتيك ائتالف
هاي روشن، چهارچوبي استوار  هدف.  موفقيت واقعي اين ائتالف به بيش از نياز به گردهم آمدن در مواقع بحراني و سخت استوار است

ايـن اصـول     .  گيري روشن عليه خشونت به سازمان مشروعيت بيشتري بخشـيـده اسـت      و اصولي براي همياري و همكاري و موضع
  .كاري كرده كه از موفقيت ائتالف در دراز مدت اطمينان حاصل شودالمللي را به دست آورده و  هاي جامعه بين همچنين حمايت

بيـنـي    هايي پيش مدافعان حقوق بشر را از راه  هاي تواند كوشش ، ميبيني نشده همكاراني پيشويژه با  پيوندهاي تازه، به

ايد بلكه يك نفر از معـارضـان و      چنگ آورده اي به يك مخالف پيشين را به سمت خود جلب كنيد، نه تنها متحد تازه.  ناپذير تقويت كند

روابط قطع شده خود را دوباره برقرار سازيد با اين كار شما از احتمال درگيري و خشونت و بدرفتاري .  ايد مخالفان خود را نيز كمتر كرده

افزاييد و مخاطبان جديدي را    هاي بيرون از بخش خود رابطه برقرار كنيد، با اين كار شما بر اعتبارهدفي كه داريد مي با گروه.  كاهيد مي

نـفـوذ   كنيد كه قدرت و    پذيرترايجاد مي المللي، شما اتحادي تواناتر و انعطاف هاي بين با  فراتر رفتن از مرز.  كنيد به سوي خود جلب مي

 .    سياسي بيشتري دارد

تـر و تـوانـاتـر            اي كه در خدمت آن هستند آماده شان براي جامعه همياري استراتژيك مدافعان حقوق بشر را در ايفاي نقش نمايندگي

 آنگاه كه مدافعان حقوق بشـر از     .  ببخشد ها و در دولت به آنان مشروعيت بيشتري   تواند در انظار عمومي، در رسانه اين كار مي. سازد مي

دهند بسيـار   به كاري كه ايشان انجام مي ، تعرضكار نپردازند اي نيرومند و متنوع از متحدان برخوردار باشند و ديگر در انزوا به  مجموعه

 .تر خواهد شد مشكل

 همياري
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ايجاد فضايي براي تبادل نظر عمومي دراز مدت كه در آن پليس و شهرونـدان عـادي      : وگوي عمومي با نيروي پليس گفت
ي حقوق بشر و ديگر موضوعاتي كه بر مناسبات ميان پليس و    شان در زمينه بتوانند براي حل و فصل شكايات و اعتراضات

 .جامعه اثر گذارند، با هم كار كنند
تواند به خشونت و  ارتباط ضعيف مي.  ي ميان نيروهاي پليس و مردم غير نظامي يكي از نقاط برخورد در بسياري از جوامع است رابطه

 .اند گروهي در نيجريه، براي از ميان برداشتن اين شكاف راهي نو و ابتكاري يافته. بدرفتاري يا به خطر افتادن امنيت عمومي منجر شود
دهـد، كـه        محافلي براي تبادل نظر عمومي سـازمـان مـي       »  مركز آموزش مجريان قانون در نيجريه«يا (CLEEN) »  كلين«بنياد 

ي رفـتـار پـلـيـس           ها و نحوه  شان در مورد جرم هاي ها و شكايت  توانند در آن جا به بحث و مذاكره درباره نگراني شهروندان و پليس مي
 .  بپردازند

اعضاي جامعه، نگـران بـدرفـتـاري،        . اعتمادي متقابل بيابند اي از بي در دور غيرسازندهتوانند خود را  جوامع محلي و نيروهاي پليس مي
 . دهد خصمانه و فاقد روحيه همكاري ببيند تواند جامعه را در جريان تحقيقاتي كه صورت مي پليس متقابال مي. اند خشونت و فساد پليس

بسـتـه   ها در سرتاسر كشور به كـار        مشي ها و خط  اي از برنامه مجموعه:  در نيجريه، ساختار متمركز نيروي پليس بر مشكل افزوده است
 .كند هاي متفاوت جماعات محلي ايجاد مي هاست و نياز هاي قانوني كه پليس مجري آن شود و همين امر شكافي ميان الويت مي
هاي محلي و پيشنهاد تشكيل مجلس بحث و تبادل نظر عمومـي در بـيـن         اي به دولت پر كردن اين فاصله را با فرستادن نامه » كلين« 

هاي محلي پاسخ مثبت بدهند و همكاري و تعهد بخش پليس محلي تضـمـيـن       گروه چنانچه دولت.  كند مي مردم جامعه مورد نظر آغاز
گيرد كه در آن پليس و اعضاي اجتماع مورد نـظـر      هدايت كارگاهي مشاركتي را به عهده مي»  كلين«آنگاه .  گيرد شود دنبال كار را مي

ي    ي اجـراي بـرنـامـه         هاي پليس به شكايات محلي و نحوه ي پاسخ گذرانند و درباره ي حل و فصل اختالف را مي ي آموزشي نحوه دوره
سپس دو   .  كندهاي خود تنظيم  ها را برحسب نياز  دهد تا برنامه ها به هر گروهي امكان مي  اين كارگاه.  كنند در ناحيه، بحث مي»  كلين«

بعد از گذشت دو سال، بر مردم محل .  شوند طور نيمه وقت به مدت دوسال براي تدارك و هماهنگي جلسات استخدام مي نفر از اهالي به 
 .است كه خود براي استمرار اين برنامه راهي پيدا كنند

شان را بـاهـم    ها  آورد تا در آن نگراني براي مأموران پليس و اعضاي جامعه مورد نظر محيطي عاري از تهديد فراهم مي»  كلين«تاكتيك 
هر دو طرف در روابطي بالقوه برخوردآميز ايـن  .  نهد از ميان بر دارند شان مي در ميان بگذارند و موانع مهمي را كه بوروكراسي برسر راه

با مرور زمـان، ايـن        . شود همكاري كرد تا مخالفت يعني كسي كه با او مي:  تر بنگرند يابند تا به يكديگر به صورتي انساني امكان را مي
اي بنياد كند كه در آن پليس نقش خود را در خدمت به شـهـرونـدان       اعتمادي را بشكند و نهاد تازه ي بي تواند دور ناسازنده فرآيند مي

تواند هم از خشونت پليس و هم از ميزان ارتكاب  اين تاكتيك مي.  اش كمك كنند پليس در اجراي وظايف ياريبپذيرد و شهروندان به 
اند  ي جغرافيايي نيجريه برگزيده شده ي اجرايي چهارده دولت محلي كه از شش منطقه اين پروژه در حوزه.  جرم مردم غيرنظامي بكاهد

 .به اجرا در آمده است
هـاي     توان در ميان ديگـر گـروه     هاست، اين تاكتيك را مي از آنجا كه عدم اعتماد و سوتفاهم سبب بروز برخورد ميان بسياري از گروه

هـاي     يك خطر بالقوه در اين كار هيجانات و عصبيـت .  كار بست هاي قومي يا صاحبان كسب و كار و كشاورزان  به درگير، مانند گروه
هـايـي    بايد براي رويارويي با چنين وضعيت گران مي تسهيل.  آيد است كه پيرامون برخي از موضوعات حاد و پيچيده بوجود مي شديدي

برگزاري تنها يـك    .  شان را براي حل و فصل مسئله حفظ نمايند آمادگي داشته باشند و در صورت لزوم براي زماني نسبتا دراز آمادگي
 .به كار گرفته است دارد» كلين«احتماال تاثير كمتري از رويكرد دراز مدتي كه   جلسه

 .كارانه وگويي سازنده و حفظ روابط هم شناسايي متحدان به منظور برقرار ساختن گفت :متحدان خود را بشناسيم
 

هاي حقوق بشر و در درون  هاي بيروني وجود دارد بلكه بين خود سازمان هاي حقوق بشر و نهاد گاهي عدم اعتماد نه فقط ميان سازمان
هـاي   المللي و نيز در ميان خطوط بدگماني گروهي در طول مرزهاي بين»  هاي بزرگ آفريقا ي درياچه ناحيه«در .  شود ها نيز ديده مي  آن

ي توجه به  تشريك مساعي و زيـر     كوشند بر اين موضوع به وسيله دار قومي و ايدئولوژيك موجود در اين منطقه، مي متعصبانه و ريشه
 . اطالعات، غلبه كنند نظر گرفتن وضعيت حقوق بشر در اين ناحيه و نيز پخش و انتشار سريع

سـازمـان    27ي  به عنوان گروهي كه دربرگيرنده)  LDGL( »  . ال.  جي.  دي.  ال«يا »  هاي بزرگ ي درياچه ي حقوق بشر ناحيه اتحاديه« 
كوشد تا همبستگي ميان ايـن     اي كه آكنده از اختالف و برخورد است، مي عضو در بوروندي، جمهوري دموكراتيك كنگو و روآندا، ناحيه

هـا و          متحمل خشونـت   -اعتمادي و تنفر ايدئولوژيك و قومي هاست كه از بي مدت»  هاي بزرگ ناحيه درياچه«  . ها را حفظ كند  سازمان
شان در حمايت از اين  هاي حقوق بشر، با اقدامات جانبدارانه ها در منطقه، حتي برخي از گروه  اي از سازمان پاره. مصايب فراوان شده است

  .ها هستند   ها و تفرقه  ي اين چندگانگي يا آن گروه قومي، خود بازتاب دهنده
هـا و       ي اين اتحاديه به عنوان مبنايي براي رويكرد به كنش متقابل با مردمـانـي بـا گـذشـتـه           وگوي روشمند و سنجيده جريان گفت

يا همان انسانيـت  )  Ubuntu(   » اوبونتو«ها بر اصول  وگوي موفقيت آميز و تبادل اطالعات بين آن هاي متفاوت و نيز ايجاد گفت فرهنگ
يـابـي      كوشند تا مسايل مهم مورد اختالف را بفهمند و ريشـه    كند، رهبران مي وقتي ميان اعضاي اتحاديه اختالفي بروز مي. متكي است

 .كـنـنـد    هاست پيدا مي وگويي را كه متضمن حفظ روابط سازنده بين آن سپس متحدان بالقوه را تعيين كرده و بهترين روش گفت.  كنند
اتحاديـه در هـر       .  اعتماد سازي و ايجاد همكاري، توانايي داشته باشندگزيند كه در  ها بر مي  وگو افرادي را براي شركت در گفت اتحاديه

گزيند كه بر اعتبار خود بيافزايد، تا از اين راه به اعضاي اتحاد اطمينان بخشد كه مورد توجه و     مي ن و اقداماتي را بركند زبا كاري كه مي
 .هاي آنان رسيدگي خواهد شد اند و به خواست احترام

ي مورد مشاجـره،   ويژه موضوعات پيچيده  شود، به هاي عضو به آن پرداخته مي پيش از نزديك شدن به هر موضوعي كه از سوي سازمان
هايي را كه بـراي    كند و هدف مطلوب و همبستگي هاي احتمالي يا واقعي اختالف را خوب شناسايي مي اتحاديه نخست مسئله را و زمينه

كوشد تا متحدان غيرفعال، مستعد يا فعال را شـنـاسـايـي كـنـد و در              اتحاديه همچنين مي.  سازد حصول آن ضروري است روشن مي
 .شان دهد ها شركت  وگو گفت

. كـنـد     اي پر از درگيري و جدال كار مي ويژه، همبستگي و اتحادي كه در ناحيه  اصطكاك ميان اعضاي يك همبستگي طبيعي است، به
يكي از   .  دهد وگو را به ما نشان مي هاي دقيق و حساس گفت باشد، نياز به روش »مردمان بد«ها بيش از آنكه تقصير   اين قبيل اصطكاك

هرگاه در يك نشست اتفاق نظر به  .  هايش در ناحيه است هاي مشكل كار اتحاديه جلب درك و تفاهم مشترك در خصوص فعاليت قسمت
نـزد آنـان        هـاي عضـو     ترديد هستند، نمايندگان مورد وثوقي را از سازمان منظور جلب تفاهم كساني كه دچار  دست نيايد، اتحاديه به  

 .شان را جلب كنند فرستد تا درك بهتري از ابعاد موضوع به دست آورند و حمايت مي
هاي گوناگون در سـراسـر    اي نيرومند از سازمان از طريق اين فرآيند دايمي برقراري رابطه و حفظ روابط، اتحاديه موفق شده است شبكه

 .منطقه ايجاد كند و اعتمادشان را به دست آورد و نيز بر تجاوزات به حقوق بشر نظارت نمايد و به پخش سريع اطالعات بپردازد
وگـو دربـاره        ها به منظور بحث و گفـت   آوردن اعضا يا گروه هم كارهايي جهت مشخص ساختن دقيق متحدان پيش از گرد ايجاد سازو

هـاي     هاي ديگري كه گروه اين تاكتيك در وضعيت.  ها امري حياتي است  آميز تاكتيك هاي مناقشه برانگيز، براي اجراي موفقيت موضوع
توانـد   اند، مي اند و براي دسترسي به منابع محدود و جلب توجه با يكديگر دركشمكش و رقابت حقوق بشر دچار اختالف و پراكندگي

وگو و مراقبت دايمي دارند تا برپا و به صورتي مـوثـر    ها هميشه سخت شكننده هستند و نياز به بحث و گفت  اتحاد . به كار گرفته شود
 .فعال باقي بمانند
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هاي سـازنـده      مليتي براي نظارت بر شرايط كاري در كارخانه هاي چند بستن قرارداد با شركت:  نظارت پيگير و دراز مدت
  .شان محصوالت

 
 The Commission   for the Verification of(ها   ي شركت نامه يا هيئت نظارت بر نحوه اجراي نظام )Coverco( »كاوركو«

Corporate Codes of Conduct  (ي اجـراي آن         ي كار شركت را با نحـوه  نامه كند تا نظام مي  مليتي دعوت ـ  هاي چند از شركت
اي كه اين قبيـل   هيئت براي رد هرگونه عذر و بهانه.  كنند، مقايسه كنند ها را توليد مي آن  هاي خارجي كه مصنوعات درعمل در كارخانه

 .پردازد ها در مراعات نكردن حقوق بشر ممكن است داشته باشند، به جمع آوري و بررسي و انتشار مستقالنه اطالعات مي  شركت
هاي دوزندگي و صنايع كشاورزي صادراتي گواتماال پـرداخـتـه و       هيئت به نظارت مستقل درازمدت و پيگيرانه شرايط كاري در كارخانه

، در شهر گوآتمĤال، سازمـان نـظـارت      » هيئت«اين .  كند المللي كار را بررسي مي هاي پذيرفته بين پيروي و تبعيت از ضوابط و استاندارد
ها و نـه در        هيئت نه در مقام مشاور مديريت.  هاي جامعه مدني شكل گرفته است توسط اعضاي گروه 1997مستقلي است كه در سال 

رن  ( اي با يك شركت  سازمان نخست رابطه.  كند موضع مدافع كارگران كار مي يـبـمثال شركت ليز كل )Liz Claiborne Inc (      بـرقـرار
كند كه دست اين نهاد نظارتي را در دسترسي كامل و بازديد نامنتـظـره از      سازد سپس از طريق مذاكره موافقت شركت را كسب مي مي

هاي  طور مستقل يافته  سازمان به.  گذارد هاست است، آزاد  هاي خريد خدمات به آن كه شركت متعهد به پرداخت هزينه تأسيسات توليدي
 .سازد منتشر مي اش روي تارنماي اختصاصيخود را بر 

پردازد حضور مداومي به مدت شـش     هايي كه به نظارت مي اي، هيئت در كارخانه مرتبه  هاي يك مدت و گزارش هاي كوتاه جاي بازديد به
نـاظـران   .  از روابط كاري در تأسيسات توليدي فيلمي تهيه كنداي،  لحظه عكسكوشد به جاي گرفتن يك  هيئت مي.  سازد ماه برقرار مي

كـنـنـد، از مـديـريـت            ناظران دفاتر كارخانه را بررسي مي.  روند ها مي  كارآزموده چندين بار در ماه بدون اطالع قبلي به بازديد كارخانه
از تأسيـسـات    »هاي ادراكي و حسي بازرسي«آيد بيان كنند،  خواهند تا سياست و روش رسمي خود را در مورد مسايلي كه پيش مي مي

كنند و خط تلفن مستقيم رايگاني بـرقـرار    آورند، با كارگران در ساعات كار و خارج از ساعات معمول كار مالقات مي توليدي به عمل مي
گيرد و كامالً مـحـرمـانـه        ها به زبان اسپانيايي انجام مي  مصاحبه.  ها اطمينان يابند ستمر به آنسازند تا كاركنان از امكان دسترسي م مي
 .هاي شخصي، مديريت و كارگران از طرف شركت چندـ مليتي تضمين شده است دسترسي كامل به تأسيسات توليدي، پرونده. ماند مي

شود كه با ياري آن ناظران ماهيت روابط كاري در تأسيسـات تـولـيـدي را مشـخـص              شروع مي »حسابرسي اجتماعي«نظارت با يك 
. آيد يـا نـه       اي رسمي جهت رسيدگي به شكايات وجود دارد و آيا كاري از آن بر مي كنند؛ براي مثال، كنترل اين مطلب كه آيا رويه مي

شود، از جمله وجود و نحوه كار با مواد شيميايي صنعتي، دسترسي به دستشويي و تـوالـت و تـمـيـز           شرايط كار همگي كامالً ثبت مي
 . هاي پزشكي در محل و پيروي از ساير ضوابط و موازين بهداشتي و ايمني نگهداري آن، مراقبت

  هاي توليدي و رعايت موازين و مقررات اضافـه  ناظران سپس به بررسي دفاتر پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت سود كاركنان و پاداش
آورنـد و       ها مي  كنند و حتما نظرات مديريت را نيز در تمام گزارش دقت به شكايات هر كارگري رسيدگي مي ها به  آن.  پردازند كاري مي
 .  كنند ها صحت مدعيات  به اثبات نرسيده است يادداشت مي  هايي رانيز كه در آن وضعيت

شان بخواهند كه به طور سيستماتيك متابعت خود  ها از توليدكنندگان  هاي نظارتي و بازرسانه هيئت باعث شده است كه شركت فعاليت 
، شكايت كـرد كـه       » ليز كليبرن«كننده  هاي تأمين براي مثال، دختر خردسالي از كارگران يكي از كارخانه.  را از حقوق كار نشان دهند

هاي آموزشي، كه مطابق قوانـيـن كـار مـحـلـي و              ترك زودتر محل كار جهت شركت در كالس مدير كارخانه از قبول تقاضاي او براي
رن «با ثبت اين تخطي توسط هيئت، شركت .   شود، سر باز زده است مجاز دانسته مي»  ليز كليبرن«ي كار شركت  نظامنامه يبـاز »  ليز كل

ي هـمـه كـارگـران            اين تصميم هيئت را بر آن داشت تا پرونده.  ي مديران از اين قوانين متابعت كنند مديريت محلي خواست تا همه
ساعت در  35ي والدين و مطابقت با قانون محلي كه به خردساالن اجازه كار بيش از  خردسال كارخانه را بازنگري كند و از داشتن اجازه

 .دهد، اطمينان حاصل كند هفته نمي
هاي اصالحي مورد تـوافـق بـا         ها در اجراي برنامه  كننده و اكراه برخي از كارخانه هاي تأمين ي ورود به كارخانه هيئت در ارتباط با اجازه

هاي تامين كننده محصوالت شركـت گـپ         براي مثال، مديران يكي از كارخانه.  است مليتي، مشكالتي را گزارش كرده ـ  هاي چند شركت
(Gap) وگو بپردازند داد بدون اسكورت از تأسيسات توليدي بازديد كنند و يا آزادانه با كارگران به گفت راي مدتي به ناظران اجاره نمي. 

ها، به توبـيـخ يـا       هاي اصالحي در بعضي از كارخانه توان حاصل كار را كامال رضايت بخش دانست، به اجرا در نيامدن برنامه با اينكه نمي
كاري بيش از حد كاهش داده  اند و اضافه كارگراني كه برخالف قانون اخراج شده بودند به سر كار برگشته. اخراج مديران منجر شده است

 .شده و مواردي از پرداخت نادرست سود جبران گرديده است

اين هيئت، كه مبتنـي    هايي همانند روش و يا روش هاي مبتني بر برخورد جمله روشانواع مختلفي از نظارت در جهان معمول است از 
اي همكارانه را بـه كـار        آميز، رابطه اي تهاجمي و مخالفت المللي به جاي رابطه هاي بين هيئت با شركت.  ها است  بر همكاري با شركت

شود و سـپـس      وگو مي آيد با آنان وارد گفت ي نظارت كه در خارج و مستقال به اجرا در مي هيئت براي تأمين مالي اين برنامه.  گيرد مي
تـرس از       هيئت جايگاه ايمني است تا كارگران شاكي بتـوانـنـد بـدون         .  برد نظارت را با تمهيدهاي جالبي از حد متعارف جلوتر مي

كند كه  براي بهبـود   ها را تشويق مي و در نتيجه آن.  شان را مطرح كنند جويانه به آن جا مراجعه كنند و مشكالت هاي تالفي العمل عكس
زند كه به بنا بر قاعده در فهم شرايط محلـي و     هيئت همچنين دست به استخدام ناظران محلي مي.  شرايط كارشان خود دستي باال كنند

كه اين تاكتيك مؤثر واقع شود برخورداري از پشـتـيـبـانـي        براي آن.  اند تري خارجيان افراد مناسببرقراري تماس با كارگران نسبت به 
وران از آن در ايجاد يك فرهنگ توافق با هم  ي بهره شود، همه كه اين تاكتيك موفق  هنگامي. كارگران و نيز مديريت اهميت اساسي دارد

  .اند همكاري كرده
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 .ملّي براي حمايت و ارتقا حقوق مردمان بومي  بر پايي نهادي فرا: نوردد ها را در مي گريي كه مرز حكومت -خود
 

ي  كه در منطقه)  Saami( بوميان نژاده ساآمي .  شان نامعلوم است هم گرد آوردن هاي به اند، اما راه ها متحدان بالقوه مشخص بعضي وقت
هـاي     اند كه براي حمايت از سياسـت  آورده  كنند، نهادهاي اداريي بوجود بسيار سرد پيراموني قطب، در چهار كشور مختلف زندگي مي

 .ويژه حق چراگاه كه در زندگي روزمره آنان اثر مستقيم دارد، با يكديگر همكاري كنند شان، به فرامرزي مرتبط با حقوق اقليت قومي
اي قوي فراسوي مرزهاي سياسي كه مردم سـاآمـي را در        پايه گذاري شد، و از نياز به نوعي برقراري رابطه 1956، در» شوراي ساآمي« 

. ه، برخاسته اسـت عنوان مردم بومي منطق ترغيب آنان به تعاون و همكاري و حفظ حقوق خود به شمال اسكانديناوي از هم جدا كرده، و 
اي كه در حال حاضر چـهـار    كنند، يعني منطقه هزار سال است كه در آنجا زندگي مي 10اي كه قوم ساآمي بيش از  اين شورا در منطقه

 .كند در آن قرار دارند از حقوق آنان حمايت ودفاع مي -روسيه ) Kola Peninsula( ي كُال جزيره كشور ــ نُروژ، سوئد، فنالند و شبه
پانزده كرسي شورا به نسبت جمعيت . هاي ملي ساآمي در كشورهاي خود سر و كار دارند اعضاي شوراي ساآمي به طور معمول با سازمان

سـاآمـي در        هـاي    پارلمـان شورا از ايجاد .  است هزار نفر هستند ــ بين هر يك از چهار كشور تقسيم شده  100ساآمي ــ كه بيش از 
 1993و      1987ترتيـب درسـال        و در نروژ و سوئد به  1973كشورهاي اسكانديناوي قوياً پشتيباني كرده است كه در فنالند در سال 

هاي ملي در كشورهاي ذيـربـط در خصـوص           هر پارلمان نهاد سياسي مستقلي است با انتخاباتي آزاد كه با پارلمان.  تشكيل شده است
هاي ملـي   گذاري ندارند، قادرند پارلمان هاي ساآمي خود قدرت قانون كه پارلمان  با اين.  پردازد آميان به مشورت مي مسايل مورد عالقه سا

 . را به اقدام در اين زمينه برانگيزند
از ايـن  .  المللي نسبت داد اش در سازمان دادن همزمان مردم در سطح محلي، ملي و بين توان به توانايي را مي»  شوراي ساآمي«موفقيت 

كـه   كار گيرند ضمن اين ها و وارد آوردن فشار براي تغييرات محلي به  جهت كسب پشتيبانيمرزي خود را در - راه، اعضا قادرند وحدت فرا
يكي از كارهايي كـه هـم     .  پردازند آمي مي مرزي سا ـ   هاي كوچك محلي براي پشتيباني از موضوعات  فرا ك سازمانهمزمان به جلب كم

هاي ساآمي نروژ، سوئد  مانها و پارل  دولت 2002در سال . اينك در دست اقدام است تهيه و تنظيم اليحه كنوانسيون ساآمي شمالي است
بـه تـوافـق       2005كنوانسيون تا سال   ي فنالند براي تشكيل گروه كارشناسي از ساآميان و غير ساآميان براي تهيه پيش نويس اليحهو 

هـا و          گرداني و حق زمين، همچنين محيط زيست، تشريك مساعي ميان دولـت ـ  كنوانسيون با موضوعات اساسي حقوق خود.  رسيدند
مـرزي چـراگـاهـي بـراي          ـ  يكي از مسايل مهم مورد توجه حق فرا.  هاي ساآمي و حفظ ميراث فرهنگي سر و كار خواهد داشت پارلمان
 .  ترين نقش را دارد داران است ــ كه در گذران زندگي مردم ساآمي باال  گوزن

مربوط به مسايل بوميان در سازمان ملل موثر بود و نقش مـهـمـي در      »  همايش پارلماني«در تأسيس »  شوراي ساآمي«افزون بر اين، 
 .ي حقوق بشر براي مردم بومي زير نظر كميسر عالي سازمان ملل براي حقوق بشر ايفا كرد گر ويژه ايجاد مقام گزارش

هـاي     مشي به عنوان اقليت در هر يك از كشورهاي خود، نهادهاي سياسي از هم جداي ساآمي، قدرت كمتري براي شكل دادن به خط
اي آشـكـار از ارزش            توانند حاميان تواناتري براي حفظ حقوق خود باشند كه اين خود نمونـه  اما به اتفاق مي.  مرتبط به خود دارند

كند و همزمان بر تصميمات نهادهاي ملـي،   ترويج مي  اين امر همچنين حقوق بشر را در سطح محلي.  همياري و همكاري جمعي است
هاي ديگر، به خصوص آنجا كه مسايل حقوق بشر و منافع گروهي   هاي مشابه در موقعيت همكاري.  كذارد المللي تأثير مي اي و بين ناحيه

 .تواند موثر باشد ، مي-شوند مسايلي كه هر روز بيشتر نيز مي -گذرند،  از مرزهاي ملي درمي
 

 ي آموزشي مدارس دولتي همكاري با دولت براي افزودن درس آموزش حقوق بشر به برنامه: يآموزش دادن به نسل بعد
                    

در آلباني، گروهي در آماده ساختن شهروندان براي نـظـام     .  مناسبي باشند  هاي توانند محيط براي ايجاد فرهنگ حقوق بشر، مدارس مي
 . كمونيستي، با دولت همكاري كرده است ـ  وري پسادموكراسي در كش

ي آموزشي تمامي مدارس كشور  براي گنجاندن آموزش حقوق بشر در برنامه  (ACHR)» . آر.  اچ.  سي.  ا«يا »  مركز حقوق بشر آلباني« 
كمونيستي با مقامات دولت دموكراتيك جديد مذاكره كرد ـ  ي گذار پسا دورهاين گروه با استفاده از .  با وزارت آموزش آلباني همكاري كرد

بايست شهروندان جوان آلبانيايي براي مشاركت كامل در نظامي  اي را به راه اندازد كه طي آن مي هي عمل دراز مدت و بلندپروازان تا دوره
 . دموكراتيك آمادگي پيدا كنند

هـاي     گر و انزواطلب يك ديكتاتوري كمونيستي، با دنيايي جديد آكنده از فرصت سال حكومت سركوب 45، آلباني پس از 1991در سال
دموكراتيك و نيز كوهي از مشكالت و مسايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي به جا مانده از نظام پيشين و همچنين زيربناي سازماني فاقد 

آمـوزشـي     ها به يك نظامي  شان، آلبانيايي جويي هرچه بيشتر از دموكراسي نوين براي بهره . آمادگي براي مقابله با اين مشكالت روبرو شد
 .ترغيب به مشاركت سياسي آماده سازد ي انتقادي و  نياز داشتند كه شهروندان را براي انديشه

گـروه از    .  ي مواد درسي تمامي مدارس دولتي مهيـا كـرد     برنامه مبسوطي براي گنجاندن آموزش حقوق بشر در مجموعه»  مركز«اين 
تعهد كتبي وزارت آموزش و علوم آلـبـانـي را بـراي ادغـام            كمونيستي سود جست تا ـ  ي انتقالي پسا حاصل از دورهموقعيت استثنايي 

 .هاي آموزشي حقوق بشر در مدارس به دست آورد برنامه
اي از آموزگاران براي انـطـبـاق دادن       هاي آزمايشي را آغاز كرد و جلسات مفصل و وسيع آموزشي براي هسته پروژه»  مركز«پس از آن، 

گـروه هـم     .  ترتيـب داد    هاي كار براي تمام سطوح تحصيلي،  مواد آموزشي حقوق بشر در جهان با نيازهاي مدارس آلباني و تهيه كتاب
اي ايجاد كرد، كه در آن آموزگاران و كارگزاران به آموزش ديگر آموزگـاران، دربـاره حـقـوق بشـر، تـاريـخ آن،                   چنين مدارس نمونه

 . ها و بيرون از آن پرداختند  هاي حقوق بشري در كالس ها و فعاليت  شناسي  اش، و روش المللي سازوكارهاي بين
هاي سني فراهم آورده بود و هزاران  را براي تمام گروه  ي بسياري از موضوعات درسي مواد ويژه»  مركز«، ) 2000ـ 1991 ( ي  تا پايان دهه

مـعـلـم،    تربيت     دانشسرايي نمونه ايجاد كرده بود و در  مدرسه 42آموزگار را در كاربست اين مواد آموزش داده بود و در سراسر كشور 
 .آموزش حقوق بشر را جزو مواد درسي گنجانيده بود

دولت آلباني در حال گذار و .  ديدي بلندپروازانه براي آلباني داشت و از فرصتي سياسي براي تبديل آن به واقعيت سود جست » مركز« 
.) امضـا كـرد       1993آلباني كنوانسيون حقوق كودك را در     . ( ي جهاني بود اش به حقوق بشر در جامعه دادن سرسپردگي ق نشانمشتا

به دولت راهي نشان داد كه تعهد خود را نشان داده و كمك كرد تا به تعهدات خود مطابق با كنوانسيون عمل نمايد و از ايـن    »  مركز«
 .  المللي و آوردن كارشناسان آموزشي به شتاب حركت خود ادامه داد چنين با جلب پشتيباني بين هم. اش را تضمين كرد راه همكاري

در كشورهاي خودمـان    بخشي با دولت ي همكارانه رضايت سعي ما بر اين است تا رابطه
وگوي مداوم  ما در گفت.  كنيم كه، در مورد حقوق خود سازش نمي داشته باشيم،هرچند

بايـد   كوشيم در مورد مسايل از مسئوالن دولت كه مي ما هميشه مي.  ها هستيم  با دولت
   .با آنان به مذاكره بنشينيم، بيشتر بدانيم و اطالع داشته باشيم
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گري در ميان پرسنل نـيـروهـاي       اي اي كه از ايجاد حرفه تاسيس سازماني حرفه:  ارتقاي حقوق بشر گري، اي ارتقاي حرفه
 . انتظامي و مجريان قانون حمايت كند و آن را بياموزاند

 
 .صنف خود نياز دارند د كه به بهبود امر احترام به حقوق بشر در مياندر ليبريا، مقامات مجري قانون دريافتن

ايـن  .  كنـد  ترويج مي گري را در ميان پرسنل مجري قانون  اي حرفه(LINLEA) »  كانون ملي ماموران انتظامي ومجريان قانون ليبريا« 
هاي اخالقي پـلـيـس،       نامه ي اخالقي مجريان قانون و آيين برد كه مجريان قانون، بر اساس نظامنامه اين انديشه را به پيش مي»  كانون«

دم به منـظـور   دهد كه به حقوق اساسي تمام مر اين مقررات به مجريان زنهار مي.  بايست سرآمد حافظان و مبشران حقوق بشر باشند مي
هـاي     انظباطي، رهبري ضعيف و يـا دخـالـت          بدبختانه به علت نبود آموزش، بي.  رخورداري از آزادي، برابري و عدالت احترام بگذارندب

بـراي پـاسـخ      »  كانون«. شود كنند كه به نقض حقوق بشر منجر مي اي رفتار مي اي غيرحرفه سياسي، پرسنل مجري قانون اغلب به گونه
و نيز انجام اين امور در چهارچوبي كه اين مجريان را راغب بـه پـيـوسـتـن و            و ياري گقتن به نياز پرسنل پليس به آموزش، حمايت، 

 .مشاركت كند، تأسيس شد
مجري قانون بـراي شـركـت و          ها و دفاتر دولتي و خصوصي  ، مقامات مورد احترام مجري قانون از روساي نهاد» كانون«براي تأسيس 

اين كميته مواد مورد توافق جمع را تهيه كرد و اعضا هيئت مديره را منصوب .  ل آوردندعم دهنده دعوت به ي سازمان تأسيس يك كميته
بعد از تأسيس، خدمات متنوعي را در »  كانون«.  افزود»  كانون«وزير دادگستري شخصا با شركت در نخستين جلسه بر مشروعيت .  نمود

كارهايي بـراي    و هاي كار  و راه و رسم تحقيقات پليسي، حقوق بشر، رهبري، همچنين ساز اختيار اعضا نهاده است از جمله آموزش شيوه
ي    از شبكه»  كانون«هاي  عالوه بر اين، حوزه فعاليت.  ي رسيدگي به شكايات اي مثل نحوه تقويت و رعايت موازين و استانداردهاي حرفه

 . كند ها براي بهبود شرايط حقوق بشر در ليبريا همكاري مي  و سازمان محلي  و با جوامع مجريان قانون، فراتر رفته
اي متشكـل   در حال حاضر به شبكه »كانون«.  كنند ري شخصي ميگذا اعضا با پرداخت مبالغي به عنوان حق عضويت در سازمان سرمايه

درصد نيروي پليس و هم چنين اعضاي بسيار ديگري از ساير موسسات مجري قانـون   20از پانصد عضو  توسعه يافته است، كه در واقع 
ي مـجـري    نفر از مقامات عاليرتبه 223تاكنون به »  كانون«وابسته به »  مركز تحقيقات و آموزش دادرسي كيفري«  . دهند را تشكيل مي

هاي آموزشـي دفـاتـر       چنين كارگاه آموزشِ آموزگاران و متخصصان برنامه هم.  ي رهبري و حقوق بشر آموزش داده است قانون در زمينه
 .ريزان و مديران حفظ نظم و امنيت عمومي برگزار كرده است ي كار برنامه ها و توسعه مجريان قانون و نيز كارگاهي براي تعين سياست

كند كه موجب تقويت پيوند  اي برگزار مي ساالنه ن و جوامع محلي رويدادهاي اجتماعيبه منظور ايجاد رابطه بين مجريان قانو » كانون« 
طور مداوم به فراهم آوردن امكاناتي براي مجريان قانون ماننـد    و نيز به.  گردد هاي عمومي مي  انديشي هاي آنان و هم ميان اعضا و خانواده

ترفيع درجـه در     شود؛ پشتيباني از تقاضاي آنان براي  ترفيع آنان موثر واقع مي هاي آموزشي كه در  ي شركت در كارگاه اهداي گواهينامه
 هـا در      اي كمـك  پارهاي از قبيل اخراج يا اتهامات نادرست؛ و  ها در مقابله با مسايل حرفه  اي از حمايت سلسله مراتب اداري؛ ياري و پاره

 .كند رويارويي با مشكالت شخصي همچون گرفتاري مالي به علت پيشامد مرگ يكي از اعضاي خانواده اقدام مي
اي،    ، در مقام يك سازمان حرفه» كانون«رهيافت .  اند دهجري قانون پيشنهاد كرهاي آموزشي براي مقامات م ها برنامه  بسياري از سازمان

افـزايـد،      اي آنـان مـي     ديگري بر رفتار حرفه اين شرايط انگيزه .  مستلزم صرف وقت، پول و همت از جانب خود مأموران پليس است
هـا بـراي           اين انگـيـزه  .  گيرد دهد، كه نه از بيرون بلكه از درون خود حرفه سرچشمه مي رفتاري كه احترام به حقوق بشر را نشان مي

خواهند رفتار خود را بهبود بخشند و  تواناسازي سازماني جهت پشتيباني از مأموران اجراي قانون مهم است، يعني براي مجرياني كه مي
خـود از    »  كـانـون  «دهندگان  از آنجا كه سازمان .  كنند اي تخطي مي كه از هنجارهاي حرفه اي باشند براي تغيير رفتار كساني  نيز وسيله

هايي كه مورد نـيـاز    بايد با آن مقابله كنند و نيز از انواع پشتيباني هايي كه مجريان قانون مي مجريان قانون هستند، درك عميقي از چالش
 . ها است، دارند آن

كوشيم كه كار بيشتري را با امكانات  ما هميشه مي.  براي دست اندركاران حقوق بشر منابع هميشه محدود است 

اما منبع مهمي وجـود    .  كنيم واقعا به آن نياز داريم، به انجام برسانيم كمتر ــ با افراد كمتر، پول كمتر و در زماني كمتر از آنچه فكر مي

ها   حتي اين مهارتافزاييم، و  مان مي هاي خود و همكاران آنگاه كه ما بر مهارت.  هاي ماست پذير است و آن مهارت دارد كه حقيقتا تجديد

. ل و وقت كمتر، قدري بيشتر كـار كـنـيـم      توانيم با افراد و پو بريم، مي ي محل خود مي را براي تقسيم آن با افراد جديد به ميان جامعه

بخشد تا كارشان را  هايي مي به دست اندركاران حقوق بشر مهارت: آورد ها را به دو روش اساسي پديد مي  ها در اين بخش ظرفيت  تاكتيك

كه براي پيشبـرد   بخشد هايي مي ، مهارتي كار حقوق بشر هستند تر انجام دهند، و به مردمي كه به ظاهر در خارج از حوزه بهتر و سريع

 .حقوق بشر به آن نياز دارند
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 . آموزش رهبران محلي به عنوان ميانجيگران و مراجع حقوق بشر: قابل دسترس كردن نظام قضايي در نواحي روستايي 
  

گروهي در اوگاندا . در بسياري از نواحي روستايي يا استاني دسترسي به نظام قضايي و امكانات حل و فصل دعاوي بسيار محدود است
 .كوشند گري مي هاي الزم براي ميانجي براي تغيير اين وضعيت از راه آموزش دادن مردم محل براي كسب مهارت

شان به  در اوگاندا رهبران محلي را براي كمك به اعضاي جوامع محلي در خصوص شكايات قانوني  (FHRI)»قوق بشرپيشگام حبنياد «
آموزاند  ين رهبران ميبنياد به ا. دهد هاي ناشي از نظام قضايي رسمي پرهيز كرد، آموزش مي اي كه بتوان از مشكالت و سرخوردگي شيوه 

هـا     هم چنين به آن  .  چگونه اين جوامع خود را با حقوقي كه در قانون اساسي و نيز از نظر حقوق بشر دارند آشنا سازند و آموزش دهند
دهد تا شهروندان بـتـوانـنـد در        گري، مشاوره و رايزني آموزش مي آنان در امر ميانجي تواناساختنحقوقي را در جهت  ـ  هاي شبه مهارت

 .شان استفاده كنند ها و تجاوزات درخواست جبران خسارت كنند و از حقوق كامل بشري  مقابل بدرفتاري
كه در صورت تجاوز به اين حقوق چه كـاري بـايـد        بسياري از مردم در روستاهاي اوگاندا از حقوق كامل خود در قانون اساسي و از اين

هم به هم گران است و ]  چون اين خدمات: [ ها در ضمن به نظام دادرسي رسمي، كه در شهر است، دسترسي ندارند آن.  خبرند بكنند، بي
 .آشنا و نامأنوس هستند رود نا زبان و عملكردي كه در آن به كار مي

افرادي ماننـد  .  اند هاي رهبري را از خود نشان داده گزيند كه مهارت كنندگان را از ميان كساني بر مي شركت»  قوق بشرپيشگام حبنياد « 
بـه        ي آموزشي كه يك هفتـه  مواد درسي اين برنامه.  ي مورد نظر و يا كاركنان پزشكي ي عمده، ريش سفيدان جامعه آموزگاران، كسبه

چنين،  اين برنامه هم. هاي ارتباطي است هاي ايجاد شبكه بحث و مذاكره و شيوه  هاي هاي حقوقي، روش كشد، آموزش خط مشي طول مي
شماري از .  سازند هاي مورد نياز براي زير نظر گرفتن، ثبت و گزارش تجاوزات به حقوق بشر آشنا مي كنندگان را با فنون و مهارت شركت

 .شوند ي خود از قبيل زنان، كودكان، سالخوردگان و ديگران مي هاي خاصي در جامعه داوطلبان مسئول گروه
حقوقي به صورتي متناسب با شرايط جوامع خود، مجالسي براي حل و فصل مسـايـل      ـ  آموزش، داوطلبان خدمات شبه پس از اتمام كار 

گـري، رجـوع بـه         خواهي، ميانجي هاي جايگزين همچون مشورت ها و يافتن راه حل  انديشي اين كار چاره.  دهند ترتيب مي مورد اختالف 
ي نظام  قضايـي  ها ها و هزينه  توانند از  چالش ترتيب مردم مي بدين.  كند را ترغيب مي  هاي موجود و نيز توصيه و راهنمايي كتبي سازمان

 . رسمي خالصي يابند
حقوقي را مـنـتـشـر      ـ  حقوقي را آموزش داده و نيز كتاب راهنماي خدمات شبه ـ  داوطلب خدمات شبه 1000بنياد تا اين زمان بيش از 

 . است كرده
آيـد     دهد و با اينكه غالب اوقات، فراخواني و دعوت به مراعات حقوق بشر از خارج مـي  اين تاكتيك دستيابي به عدالت را افزايش مي

             » بـنـيـاد تـونـگـبـايـي تـونـگـپـĤو                « .  آفريـنـد   ولي در اين مورد از درون خود جماعت، براي مراعات اين حقوق، حاميان محلي مي
(The Thongbai Thongpao Foundation) دهد اما توجه آنان بيشتر متمركز بـر     ها آموزش حقوقي مي در تايلند نيز در روستا

. آموزش اعضاي نيازمند به خدمات حقوقي است تا آموزش رهبران محلي كه بتوانند اين خدمات را به جماعت اهل محل عرضه كننـد 
تواند مورد استفاده قرار گيرد كه در آن دادخواهي حـقـوقـي       هايي مي  در موقعيت»  بنياد«اين كار و روش ).    45رجوع كنيد به صفحه 

 . براي مردم امكان ندارد و رهبران جوامع محلي به پذيرش اين نقش رغبت دارند
موفقيت اين تاكتيك منوط به حصول اطمينان از اعتبار و نفوذ اخالقي واقعي رهبران برگزيده از خارج در بين جوامع محلي خود است 

ي    هـاي تـازه       ها اين تاكتيك را همراه با مهـارت  و اين كه آن
در ضمن احتـمـال دارد كـه         . گري خود استفاده بكنند ميانجي

گيري و پشتيباني دراز مدت تكميلـي   آموزش كوتاه مدت به پي
 .نياز داشته باشد

 

ها براي كمك به   كار گرفتن يك كارشناس اطالعات و سيستم  به:  كمك كردن به مدافعان حقوق بشر براي اثر گذاري بيشتر
 .ي بيشتر فعاالن حقوق بشر كارآمد

  
هاي سازمانيِ  هاي جديد، فنĤوري، و سيستم هاي تقويت كننده نهادهايي كه مهارت توانند از تاكتيك دست اندركاران حقوق بشر غالباً مي

 . كنند استفاده كنند نو عرضه مي
كاركنان عضو، به ايجاد يك سيستم .  كوشد در بهبود دسترسي حاميان حقوق بشر به اطالعات مي»  مركز حقوق بشر در دانشگاه سارايِو« 

ن سيستم و كـارآزمـودگـي ايـن         استفاده از اي . اند اي يك متخصص اطالعات كامپيوتري دست زدهو يك پست ادراي بر قوي اطالعاتي
 . اي خود داشته باشند هاي اصلي برنامه متخصص براي ديگر كاركنان اين امكان را فراهم آورده است تا بازده بهتر و بيشتري در مأموريت

تواند كار كاركنان عضو را  براي پيگيـري اطـالعـات       مي هاي حقوق بشر تأسيس يك كتابخانه يا واحد اسناد و مدارك در داخل سازمان
. هاي سازمان و پيشرفت عمليات هر روزه كمك كـنـد   تاريخچه فعاليتي اسناد محرمانه، و ثبت زماني  در اداره به كاركنانتسهيل، و نيز 

افـزار     نـرم ، فضاي واقعي سازمان يافـتـه،     اي اند از وجود يك كتابدار خبره يا متخصص اطالعات رايانه عناصر كليدي اين تاكتيك عبارت
 .هاي اطالعات مناسب و ساير تكنولوژي

ي و      اي براي عرضه به يك سازمان حقوق بشر از جمله دانش تكنولوژيك و اطالعات حقوق بشـر  هاي ويژه كتابداران حقوق بشر مهارت
ها و   ي مؤثر از آن بخشي به استفاده ي سازمان، نظمار اين كتابدار كسب و ارزشيابي مواد مرتبط با مأموريت اصلك.  مستند سازي آن دارند

 .اين كار آخر مستلزم همكاري نزديك با كاركنان به منظور انتخاب و تعيين اولويت اطالعات است. ازمان استها در س  پخش آن
كم يك فضايي  يك مركز اسناد دست.  داشتن فضاي كافي براي سازمان دادن به اسناد و  مدارك و همكاري متقابل با كاركنان مهم است

بندي و بايـگـانـي     هاي قفسه ي متصل به شبكه و واحد خواهد كه شامل محلي براي لوازم كار او از جمله يك رايانه براي دفتر كتابدار مي
ت سعي كند اطـالعـات   بايس طور كلي هر سازماني مي به.  ها و منابع ديگر به مأموريت و وسعت سازمان بستگي دارد  مجموعه كتاب.  است

 .ي خود را گرد آورد هاي كنوني و آينده الزم براي برنامه
هـا و ايـن        بندي اعالم و نام بندي، فهرست براي كاتالُگ كردن، طبقه( افزاري مناسب  بايستي از نرم سرانجام، يك مركز اسناد كارآمد مي 

 .     دهد آزادانه به اطالعات دسترسي داشته باشد برخوردار باشد و از ارتباط با اينترنت كه به كتابدار اجازه مي) قبيل مسايل
ي آن بـيـشـتـر      مراجعه و در باره  www.newtactics.org:  اين تارنما (Tools for Action)در اين باره، به بخش ابرازهاي عملي

 .بخوانيد
هاي اطالعاتي خود مدافعان حقوق بشر است، كه به آنان اجـازه   متمركز بر نياز»  مركز حقوق بشر سارايو«كار كتابداران حقوق بشر در 

گذاري شده است، امـا     سازماني است كامال بزرگ و به خوبي پايه»  مركز«  . تر باشند دهد با آزاد ساختن وقت و انرژي خود، كارآمد مي
كه يك سازمان منابع  هنگامي.  موقع به اطالعات موثق و كامل متكي است هاي حقوق بشري به دسترسي به  ي فعاليتامروزه، تقريباً تمام

تـوانـد چـنـيـن         اختيار دارد ــ حتي اگر كارمندي نيمه وقت يا يك داوطلب دلبسته به كار باشد ــ  يك مركز اطالعات مي الزم را در
خود كتابداران و متخصصان اطالعات، چه بسا ممكن است نـيـاز بـه بـكـارگـيـري            .  دقيق وكاملي را فراهم كند  -دسترسي به هنگام

هاي متقاعد سازي داشته باشند تا سازمان و اعضاي آن را به اهميت اين كار كه در وهله نخست ممكن است نسبت به مأموريت  تاكتيك
 . نظر برسد مجاب كنند اي به  اصلي سازمان كاري حاشيه

آيا در جماعت شما به چنين تاكتيكي نياز هست؟ كدام يك از رهـبـران      
 توان براي به كار بستن اين تاكتيك آموزش داد؟   محلي را مي

 آنالين  

دانستم كه مفيد واقع خـواهـد    را باز آفريني كردم و از پيش مي»  مركز حقوق بشر«من تاكتيك 
كتابخـانـه وضـع      .  ام من چندين ساعت وقت را با كارمند اداري مسئول اين كار صرف كرده.  شد

كار بزرگي بود و ايـن    .  اي درست به آن سامان داد اي داشت و او طي سه ماه كار به شيوه آشفته
 .كند اين كار خيلي به من كمك مي. شخص تمام تابستان كار كرد

 
 ، مجارستان        )NIKI( ».آي . كي.  اي.  ان«ـ به آ بدرگي، 
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يو به قربانيان حقوق بشر به مـنـظـور       آموزش بكارگيري فنĤوري ويد : حقوق بشر)  ي تلويزيوني پخش برنامه( خبرپراكني 
 نماياندن اين تجاوزات

 
هاي پيشرفته، اين امـر   و در عصر تكنولوژي.  تري برسانند دست اندركاران حقوق بشر غالبا نياز دارند تا پيام خود را به جامعه ي بزرگ

هاي خبـررسـانـي     هاي الزم آن براي بكاربستن تكنيك يويي و مهارت شكل روزافزوني حكايت از نياز به دسترسي به تكنولوژي ويد  به
 .امروزين دارد

هـاي     دهي توليد برنـامـه   كه در مجارستان و روماني مستقر است به كار آموزش  (Black Box Foundation)»ي سياه بنياد جعبه«
» نـيـاد  ب«اين .  پردازد رفتار و برخورد با آنان مي بهبودهاي محلي به منظور  براي پخش در كانال)  از نژاد كوليان( تلويزيوني به اقليت رما 

هـا      شد تا برنامهكو كند و مي ها را قطعي مي  هدهد، زمان پخش برنام يو را به آنان آموزش مي كند، كار توليد ويد هاي توليد ايجاد مي گروه
 .ها مبادله شود  بين گروه
رمايي را در دوازده محل در مجارستان و روماني بـراي مـطـلـع سـاخـتـن             150حدود »  ي سياه بنياد جعبه«حال  تا به 1997از سال 

 .شود آموزش داده است بينندگان محلي در مورد مسايلي كه مربوط به جوامع آنان مي
د روابـط  كاركنان اداري عضو، در آغاز، به ايجا.  دهد هاي مختلط قومي پنج نفره تشكيل مي كند و گروه تقاضاي درخواستنامه مي » بنياد« 

هاي حساسي را كه در    پردازند و نقطه نظرهاي فردي را مورد بحث قرار داده و موضوع ن خود، و ميان اعضا گروه ميمبتي بر اعتماد ميا
ها، پس از آن مباني توليد تلويزيوني را فرا گرفته و با كـارشـنـاسـان مسـايـل          گروه.  دهند برنامه مطرح خواهد شد مورد بررسي قرار مي

 .پردازند ها به مشورت مي  اقليت
دوربين، نورافكن، ميكرفون و ساير وسـايـل     »  بنياد«.  كنند  خود را توليد ميهاي  فيلمها اولين   در طول سه روز پاياني كارآموزشي، گروه

روند و مسـتـقـالً بـا        هاي تلويزيوني محلي خودشان مي هاي ماهانه به ايستگاه ها براي توليد برنامه  گروه.  گذارد الزم را در اختيار آنان مي
بـه  »  بنـيـاد  «.  شود ها وارد مذاكره مي  براي تأمين وقت پخش ثابت براي اين برنامه»  بنياد«كنند و همزمان  اتكاي به منابع خود كار مي

سازند با يكديگـر مـبـادـلـه         يي را كه با هم مي هاي ويديو ها فيلم  كند و گروه ها نظارت مي  مدت شش ماه بعد از كارآموزشي بر كار گروه
 .كنند مي

هاي محلي ادامـه     هاي ثابت در تلويزيون ها به طور مرتب به پخش برنامه  شماري از گروه.  هاي توليد متفاوت بوده است حاصل كار گروه 
 .برند هاي خود به كار مي هاي سازمان اي ضبط فعاليتشان را بر ها و وسايل  مهارت هاي ديگر دهند، حال آنكه برخي گروه مي

اي در      خواهند به كار حـرفـه     اي براي دانشجويان رمايي كه مي ساله مدرسه يك »  ي سياه بنياد جعبه«در نتيجه موفقيت اين رهيافت، 
 .است تلويزيون بپردازند، تأسيس كرده 

در .  اسـت    ها در ناحيه، و به كاهش تبعيض و پيشداوري كـمـك كـرده            به تغيير نگاه و رفتار با اقليت»  ي سياه بنياد جعبه«ي  برنامه
اين اقليت به امكانـات  .  شود مجارستان و روماني، اقليت قومي رما اغلب از اكثريت جدا هستند و بر مشكالت آنان سرپوش گذاشته مي

نـه تـنـهـا بـه          »  ي سياه بنياد جعبه«ي آموزشي  برنامه.  آموزشي و ديگر منابعي كه اكثريت جمعيت از آن برخوردارند، دسترسي ندارد
اي كـه   ها در رسانه  پخش اين حكايت  دهد بلكه به مي»  رما«شان را به عنوان  هاي مورد نياز براي شرح حكايات كنندگان مهارت شركت

هاي اكثريت و اقليـت   كند تا فرهنگي پديد آيد كه جمعيت ن كار كمك مياي.  د، ياري مي رساندي آنن به احتمال اكثريت جمعيت بيننده
 .براي ارتقاي حقوق بشر با يكديگر همكاري كنند

 اي براي مستندسازي شكنجه و حمايت از قربانيان اي از متخصصان حرفه به وجود آوردن شبكه: مستندسازي شكنجه
 

سازد تا تجاوزات به حقوق بشر را كه توسط كارگزاران مجري قانون  يك گروه كنيايي، پزشكان و وكالي دادگستري را با هم مرتبط مي
 .نجه را افزايش دهداهي نسبت به استفاده از شكصورت گرفته است برمال سازد و آگ

اي است از پزشكان  نهادي غيردولتي است كه به ثبت رسيده و شبكه، ) IMLU( »  . يو.  ال.  ام.  آي«يا   » حقوقي ـ   واحد مستقل پزشكي« 
هاي مشكـوك   شكافي مستقل در پي مرگ خدمات انجام كالبد اين.  كند هاي آنان عرضه خدمت مي و حقوقدانان كه به قربانيان و خانواده

دست كارگزاران مجري قانون، مستند ساختن موارد شكنجه احتمالي و كمك پزشكي و حقوقي به زندانيان و باز ماندگان و جان بـدر   به 
 .گيرد بردگان از شكنجه را در بر مي

ي مدافع حقوق بشر كانون  كميته«ويژه  اي، به  هاي حرفه گيري كميته سازماندهي شبكه خود را نخست با تبليغ براي شكل»  واحد«اين 
» . يـو .  ال.  ام.  آي«هـا،       كـمـيـتـه        گيري پس از شكل.  و گروهي از حقوقدانان موافق با پايان دادن به شكنجه، آغاز كرد»  پزشكي كنيا

هـا در      كارگاه.  با شكنجه بر پا ساخت  هايي دايمي به منظور تقويت ظرفيت و توانايي كاركنان  پزشكي و وكالي مدافع در مواجهه كارگاه
ها و كارشناسـان    ي كل زندان  همچون تعريف حقوق بشر و برقرار ساختن رابطه با اداره هايي سرخطسراسر كشور برگزار شدند و به طرح 

 .بشر و تجاوزات به آن مبادرت گرديد تربيت و مقامات دولتي در خصوص قوانين و مقررات حقوق  تعليم و
هاي گوناگون مذهبي، وكال، پزشكان در سراسر كـنـيـا       هاي آنان با هيأت به منظور دسترسي به قربانيان شكنجه و خانواده»  واحد«اين 

مراجعان متقاضي قادرند در مورد اعضاي خانواده تقاضاي كالبد شكافي كنند، نتايج حاصله به دقت .  ساخته است اي ارتباطي برقرار شبكه
 . شود بر اساس موازين پزشكي و حقوقي مستند مي

براي مراجعاني كه براي استفاده .  كند ترغيب مي شود مراجعان را به دادخواهي  وقتي دليلي آشكار بر شكنجه كشف مي»  . يو. ال. ام. آي«
دهد كه خدمات رايگان  اي از وكال و نهادهاي غيردولتي ارجاع مي ايشان را به شبكه»  واحد«هاي حقوقي توان مالي ندارند، اين  از ياوري

اي خواهد شد  گيري دعاوي مورد توجه عمومي اين است كه چنين مواردي پيشينه از پي ».يو. ال. ام. آي«هدف . كنند ميحقوقي عرضه 
 .  گران خواهد بود عليه بكارگيري شكنجه و خود پيامي به شكنجه

در برمال ساختن شكنجه در كنيا، چندين قضيه به دادگاه برده شده و اين كار تـوجـه و       »  . يو.  ال.  ام.  آي«گير  هاي پي به علت كوشش
ـ     درمورد بهبود عالوه بر اين، مقامات زندان اكنون.  ي وضع سالمت و رفتار با زندانيان افزايش داده است نگراني را درباره ا شرايط زندان ب

دسـت     كه دولت جديـد قـدرت را بـه             2002دهند و از اواخر سال  كاستن از تنبيه بدني يا شكنجه از خود توجه بيشتري نشان مي
روي »  واحـد «هاي حقوق بشري خود به كار بـا ايـن          تري از مقامات دولتي  به خاطر ارتقا بخشيدن به كوشش است، تعداد زياد گرفته
 .اند آورده

ي شكنجه در كـنـيـا را         آگاهي درباره»  . يو.  ال.  ام. آي«اي و آموزش اعضا در مستند كردن شكنجه،  اي حرفه با هماهنگ كردن شبكه 
گيري از اشتياق شماري از  شبكه هم چنين با بهره. افزايش داده و به تبع آن فشار بر مقامات براي جلوگيري از آن نيز افزايش يافته است

شان براي ارتقاي حقوق بشر، حمايت از پايان دادن به شكنجه را در سـراسـر      هاي پزشكان و وكالي مدافع در جهت استفاده از مهارت
 .كند كشور تقويت مي

براي كمك به قربانيان غالبا از ظرفيت مالي آن فـراتـر       »  واحد«تقاضاي خدمات اين .  است هايي نبوده اين كار به هرحال بدون چالش
. شوند كه بيشترشان ساكن نايرُبي هسـتـنـد    العمل كند شبكه وكالي مدافع روبرو مي رود و قربانيان در روستاهاي كنيا اغلب با عكس مي
در چـنـيـن      .  چنين با دخالت و تهديد پليس در كوشش براي تهيه سند معاينات كالبدشكافي روبرو شده اسـت    هم»  . يو.  ال.  ام.  آي«

ي مطبوعاتي در محكوم ساختن دخالت پليس و اقدام قانـونـي    براي منعكس ساختن اين موارد و صدور اطالعيه »واحد«مواردي اين 
 . هاي غير دولتي پيوند برقرار كرده است عليه پليس با ديگر سازمان
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 يو براي دفاع از حقوق بشر هاي غيردولتي در بكارگيري ويد توانمند كردن سازمان :حقوق بشر  چشم و گوش
 

عـنـوان         يو بـه    هاي غيردولتي حقوق بشر را در اطراف و اكناف جهان براي منظور كردن ويد سازمان )WITNESS(» ويتنس«بنياد 
هاي شخـصـي و      و همياران اين نهاد كه ريشه آن را در شهادت»  ويتنس«يويي  ويد هاي فيلم.  كند شان توانمند مي فاعي در كارابزاري د

 :كند، تا كنون در موارد بسيار  اين اصل بايد جست كه يك تصوير كار هزار واژه را مي
 
 عنوان مدرك در دعاوي حقوقي؛ به
 

 در اثبات اتهامات تجاوز به حقوق بشر؛
 

 هاي رسمي از وضعيت حقوق بشر در يك كشور؛ در رد روايت  اي المللي و منطقه هاي بين هاي كتبي به سازمان در تكميل گزارش
 

 دهي و بسيج توده مردم؛ در آموزش
 

 هاي تازه؛ در فراهم آوري اطالعات براي خبرپراكني
 
 ترويج حقوق بشر از طريق اينترنت ؛ و در
 

 .كار رفته است به هاي جهان هاي مستند براي پخش در تلويزيون در تهيه فيلم
 

مشترك در زميـنـه   ي كاري  رابطه كشور 50گروه در  150درشهر نيويورك تاسيس شد، با بيش از  1992، كه در سال » ويتنس«بنياد 
كودكان خياباني در آمريكاي مركزي و تجاوزات جنسي به زنان و دختران »پاكسازي اجتماعي«: موضوعات گوناگون بر قرار كرده است از

 . در اياالت متحده و وضع اسفناك مردم آواره شده برمه دوزندگيهاي  ون گرفته تا موضوع مغازهئدر هنگامه جنگ داخلي سيرال
ر پـي    يو بنا كنـنـد و نـيـز د           ي مؤثر از ويد گزيند كه به دنبال آنند تا كارايي دراز مدتي را براي استفاده همكاراني را برمي»  ويتنس« 

پس از آنكه رابطه همكاري بر . تواند توازن ميان موفقيت و شكست را بر هم زند يو در آنجا مي اي هستند كه ويد هاي عملياتي ويژه فرصت
هاي آموزش تكنيك كار  آورد، سپس با ايجاد كارگاه يو را براي گروه فراهم مي هاي ويديويي و آموزش كار با ويد ابزار»  ويتنس«قرار شد، 

كارهـاي   و كمك در يويي، هاي ويد يو در كار حقوق بشر، ارزشيابي منظم طول قطعه فيلم با دوربين فيلمبرداري، آموزش  استفاده از ويد
 .كند هاي قوي، كار را دنبال مي ي و اظهار نظر و عقيده براي توليد مستندفني بعد از فيلمبردار

هـاي تـبـلـيـغـاتـي             آوري شده است به تدارك برنامـه  هايي كه، برداشته و جمع و همياران اين سازمان سپس پيرامون فيلم » ويتنس« 
هـا،     ها و شبـكـه    هاي پخش، همكاري با ساير سازمان از جمله نمايش تلويزيوني و پالتفرماين عمليات شامل اجزاي بسياري .  پردازند مي

تواند شامل كاربرد ويديـو   اين اهداف مي.  تا دست به كاري بزنند استهاي هدفمند براي تماشاگران مهم و براي بينندگان فردي  نمايش
تواند به قصد بسيج كردن توده وسيعي از جوانان بـر گـرد      گيرندگان مهم باشد و يا مي به منظور اثرگذاري بر گروهي كوچكي از تصميم

فـرد   شود و به عنوان منبع منحصر به  نگهداري مي»  ويتنس«هاي گرفته شده در آرشيو  مهاي اوليه و فيل  برداشت.  موضوعي خاص باشد
 .ي جهاني است اطالعات تصويري حقوق بشر در دسترس جامعه

هاي محلي، مدافعان حقوق بشر با بكارگيري دوربين ممكن است يا از ايمني بيشتر برخـوردار   آگاه است كه برحسب موقعيت » ويتنس« 
هـاي     اش براي كمك به ديگران در اتخاذ سـيـاسـت    ي كاركنان خود و همياران از تجربه»  ويتنس«.  بيافتند شوند و يا برعكس، به خطر 

هم چنين بر اهميت اعتماد متقابل بين كسي كه فيلـمـبـرداري    .  كند استفاده مي هايي كه قرار دارند،  و ايمني بخش در موقعيتمناسب 
وگو در برابر دوربين را به صـراحـت تـوضـيـح           گذارد و خطرات و فوايد گفت شود تأكيد مي كنند و شخصي كه از او فيلمبرداري مي مي
 .دهد مي

 تواند تجاوزات را متوقف سازد  مدرك تصويري مي
 

. اند كه به طرق مختلفي مورد استفاده قرار گرفته اسـت  هاي مستدلي گردآوري و توليد كرده يو ها و ويد  شهادت»  ويتنس«همياران بنياد 
الـمـلـل       حقوق بـيـن    «ي  با موسسه همكاري»  ويتنس«يويي كار بنياد  بخش حمايت ويد استراتژيك و آگاهي ي يكي از موارد استفاده

 .ه استدر مستندسازي اوضاع اسفبار حاكم در يك بيمارستان رواني پاراگوئ(MDRI)  »معلولين ذهني
اي بـدون       هاي فاقد هر گونه وسـيلـه   نفر ديگر، لخت و عريان در سلول 458اند كه همراه  خوليو و خورخه دو پسر نوجوان

ها پـر از       ديوار ها آكنده از بوي گند ادرار و مدفوع است و  سلول.  شوند دسترسي به دستشويي در بيمارستان نگهداشته مي
اي پـر از     ها يك روز درميان حدود چهار ساعت را در بيرون و در محوطه پسر.  ها ماليده شده است هاي مدفوع كه بر آن لكه

 . گذرانند ي شكسته مي زباله و شيشه
كميسيون حقوق بشر در   «دادخواستي فوري را تسليم »  الملل معلولين ذهني حقوق بين«ي  موسسه 2003در دسامبر سال 

بـه  »  كميسـيـون  «كرد و خواست تا  ) OAS( »  سازمان كشورهاي آمريكايي«مستقر در   (IA-CHR)  »         ي آمريكا قاره
 .نمايندگي اين دو پسر  و ساير بيماران بيمارستان دست به مداخله بزند

تدوين شـده  »  ويتنس«يويي را كه با همكاري بنياد  فيلمي ويد»  الملل معلولين ذهني حقوق بين «ي در همين راستا، موسسه
ها متعهد شده بود،  المللي بود كه پاراگوئه به انجام آن بود و از نظر ساختاري در انطباق با مواد مصرح چندين سند حقوق بين

يو و نامه در چهارچوبي عرضه شد تا از نقطه نظر حقوق بشر استـدالل شـود كـه         ويد.  اي حقوقي، ارايه كرد همراه با نامه
با به كـار بـردن     .  ها در برخورداري از زندگي و رفتاري انساني حمايت شود  آن  اند از حقوق بيماران از لحاظ قانوني مستحق

اي انساني  است، ويديو به اين موضوع چهره داد چگونه پاراگوئه در انجام تعهدات خود قصور ورزيده  تصاويري كه نشان مي
 . بخشيد

جهت حـفـاظـت از      را به دست زدن به اقداماتي فوري در  »مريكاكميسيون حقوق بشر در قاره آ«اين عمل براي اولين بار 
تواند در ساير كشـورهـاي      اي كه اكنون مي زندگي و سالمت جسمي بيماران در موسسات روانپزشكي راهبري كرد، پيشينه

 .       كار آيد منطقه به
و   هـا    سايـت  سپس موضوع را با گذاشتن ويديو بر روي وب»  ويتنس«و بنياد  » الملل معلولين ذهني حقوق بين«ي  موسسه

. آگاهي همگـان رسـانـد      اسپانيولي زبان، به .  ان . ان. ي تلويزيوني خبري سي متعاقبا پخش تلويزيوني آن با همكاري شبكه
رئيس جمهوري و وزير بهداشت پاراگوئه از بيمارستان بازديد كردند و در پي آن، رئيس بيمارستان از كار بركنـار شـد و       

 .كميسيوني براي رسيدگي به موضوع تشكيل گرديد
توجه عموم را به شرايط بسيار »  ويتنس«و   »الملل معلولين ذهني حقوق بين«ي  موسسهبا طرح وضعيت در سطحي وسيع، 

ات نيز نقشي مـحـوري در       مطبوع.  هاي رواني دولتي جلب كردند و پشتيبانان بيشتري براي تغيير گردآوردند بد بيمارستان
 .ها ايفا كردند و در به وجودآوردن تغييرات مهم ياري رساندند انعكاس رويداد

رود بخش خوليو و خورخه در آن بيمارستان همـچـنـان در دسـت          با وجود اينكه تا تاريخي كه اين كتاب به زير چاپ مي
ي    ساعتـه  24هاي كوچك زنداني نيستند و اكنون به لباس و دوش و نيز به مراقبت  ها ديگر در سلول  است، اما آن نوسازي 

سـازمـان پـان      «ترغيب ادغام اجتماعي معلولين ذهني، با    وزارت بهداشت پاراگوئه، در جهت .  پرستاران دسترسي دارند
 .كند كار مي  (PAHO)»آمريكايي بهداشت

تغيراتي در ساختار به وجود آورد، امـا     »الملل معلولين ذهني حقوق بين«ي  موسسهو »  ويتنس«ي همكاري ميان بنياد  نتيجه
چالش پيشاروي اين است كه مدافعان حقوق بشر از انگيزه و تحركي كه پخش ويديو ايجاد كرده است بهره برگيرند تـا    

 . آميزشان در جامعه را به دست آورند اطمينان حاصل شود معلولين ذهني حمايت و خدمات مورد نياز براي ادغام موفقيت
هرچند كه اين مورد به شواهد تصويري محكمي از يك تخلف متكي بوده است، دانستن اين مطلب مهم است كه شركـا و    

يو براي كـارهـاي خـود         آميز از ويد بدون اتكاي به چنين تصاوير گرافيكي نيز به صورتي موفقيت»  ويتنس«همياران بنياد 
هـا را         كه مستقيماً بيشترين آسيب  ها و بيان داستان آناني  براي نمونه، بسياري، تنها با گردآوري شهادت.  اند استفاده كرده

 . تواند اثر گذار باشد اند كه در مبارزات حقوق بشر به همان اندازه مي هاي مؤثري تهيه كرده يو اند، ويد ديده
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 هاي محلي و ملي بـه  اي از ناظران داوطلب براي مجاب ساختن دولت ايجاد شبكهكند؟  هاي خود عمل مي آيا دولت به وعده
  .المللي در حوزه حقوق بشر مراعات تعهدات بين

 
يابد به  كند و از هر آنچه كه مي اش در مورد حقوق بشر نظارت مي المللي بندي دولت به رعايت تعهدات بين گروهي در اسلُواكي بر پاي

 .كند اش استفاده مي هاي كار بست براي مجاب ساختن دولت به رعايت وعده
است تا از اجراي   وجود آورده   اي از ناظران داوطلب به شبكه»  رما«در اسلُواكي از ميان اقليت   (LHRA)»مجمع مدافعان حقوق بشر«

اي از امور را به انجام رسانده  ي اروپا پاره اسلُواكي، براي عضويت در اتحاديه. المللي در سطح محلي اطمينان حاصل شود هاي بين عهدنامه
ي حقوق بشر  اين كشور از نظر انتقاداتي كه از سابقه.  هاي مربوط به حقوق بشر را تصويب كرده است است، براي مثال شماري از معاهده

المللي كه دولت امضـا كـرده و بـه           هاي بين افزون بر اين، قانون اساسي جمهوري اسلُواكي به معاهده . پذير بود شد آسيب در آن جا مي
 . دهد تصويب مجلس رسيده باشد، در مقابل قوانين محلي، اولويت مي

هاي ناقض حقوق بشر و قوانين و معاهداتـي كـه بـراي         به پر كردن شكاف بين سياست  » مجمع مدافعان حقوق بشر«رهيافت نظارتي 
بحث در مورد اين تجاوزات و قوانين و مقرارت غالبا تنها در سطح باالي . كند جلوگيري و متوقف كردن تجاوز ايجاد شده است، كمك مي

اي نظارت بر اجراي موازين حقوق بشر، ناظران همكار خود را   ، بر» مجمع«اين .  پذيرد هاي ديپلوماتيك صورت مي انديشي سياسي و هم
المللي  ناظران، غالباً براي نخستين بار، با حقوق خود در قوانين ملي و بين.  كند از ميان جمعيت محروم از امتيازات شهروندي انتخاب مي

ـــ در مـكـان          براي اجراي اين قوانين ــ كه در مراكز شهري دور امضا شده و موجوديت يافته »مجمع«شوند و سپس با اين  يآشنا م
از اطالعاتي كه از سوي ناظران محلي  .پردازند ي خود به همكاري مي  هاي پليس، مدارس و در ميان جامعه ها، پايگاه هايي چون شهرداري

 . گردد المللي در كشور استفاده مي رسد براي نشان دادن تاثيرات واقعي  قوانين ملي و بين مي
رد اسناد مربوطه حقوق بشر و مقامات دولتي مسئـول  آنان را در مو» مجمع«اين . شوند ده ميناظران رمايي به صورت شفاهي آموزش دا

دهد و از اين راه بر  ترتيب مي دهد، سپس جلسات مقدماتي با پليس، شهرداران، رهبران جماعت محلي و ديگران  اجراي آن، آموزش مي
مجمع مدافعـان  «  اي با مراكز كنندگان منطقه شبكه به هشت ناحيه تقسيم شده است؛ هماهنگ. افزايد مشروعيت و اعتبار كار ناظران مي

 . باشد نفر مي 48كنند كه شمارشان در كل حدود  براي استخدام و آموزش ناظران همكاري مي» حقوق بشر
هايي براي ارايه بـه     نامه شود و به آنان معرفي صادر مي»  مجمع«بعد از اينكه ناظران براي كار آمادگي يافتند، براي آنان كارت شناسايي 

آوري اطالعات از قربانيان و مـقـامـات         دهد، ناظران براي جمع در هنگامي كه بدرفتاري و خشونتي رخ مي.  شود مقامات محلي داده مي
كار نظارت بر شماري از موضوعات متمركز است از جمله استخدام، شرايط زندگي، آموزش، امور .  روند حلي ميهاي م رگير به سراغ گروهد

 . ناشي از نژادپرستي و دسترسي به تسهيالت و خدمات عموميدرماني، مشاركت سياسي، خشونت 
كند و به انتشار نشريات ادواري خـود نـيـز         هاي منظم ملي گردآوري و تلفيق مي كار تمام ناظران را در گزارش»  مجمع«  دفتر مركزي

رشته از تجاوزات به حقوق بشر در سطح محلي بر مال شده و قربانيان بيشتري به مراجعـه   در نتيجه اين تاكتيك نظارتي، يك .  پردازد مي
هايي را براي رسيدگي به تبعيض در آموزش، مسكن و استخدام بـه     دولت، به مرور، سياست.  اند به ناظران و طرح شكايات خود پرداخته

 .است اجرا گذاشته 
ي آن بـيـشـتـر      مراجعه و در باره  www.newtactics.org:  اين تارنما (Tools for Action)در اين باره، به بخش ابرازهاي عملي

 .بخوانيد
يابنـد و     دآگاهي ميران رمايي از حقوق خوناظ.  همتايي از اعمال فشار و تشويق است ركيب بيت »  مجمع مدافعان حقوق بشر«تاكتيك 

در خصـوص    را   آن ي اروپا، دولت  اشتياق اسلُواكي براي پيوستن به اتحاديه.  كنند ترتيب براي دست زدن به عمل قدرت پيدا مي بدين 
ايـن  .  داست تا بر اثربخشي كار ناظران افزوده شـو    تر كرده است و از اين رو فرصتي فراهم آمده هاي نقض حقوق بشر حساس گزارش

تاكتيك بر قدرت دخالت اين .  المللي در زندگي واقعي روزمره مردم است تاكتيك در ضمن فرصتي يگانه در جهت كاربست قوانين بين
ي جـهـانـي از       برداشت و نگاه جامعهاند، و  المللي حقوق بشر را امضا كرده هاي بين در امر نقض حقوق بشر در كشورهايي كه معاهده

 . ي حقوق بشر خود عالقمند هستند افزوده است كارنامه
 

ها و حمايت از آنان براي دفـاع از        توانمند كردن كودكان به اطالعات، مهارت  : كودكان در مقام مدافعان حقوق خودشان 
 حقوق خودشان

 
 . توانند به دفاع و حمايت از حقوق خود برخيزند ها و به اطالعات مناسب مجهز شوند، مي  وقتي كودكان به مهارت

ها و     به كودكان در ايجاد ساختارهاي رسمي مانند اتحاديه  (CWC)  ». سي.  دبليو  . سي«يا  «نگران براي كودكان كارگر«هند گروه در 
مشاركت كودكان بـه ويـژه        ». سي.  دبليو  . سي«از طريق چنين اقدامي، .  رساند هاي اداري براي دفاع از حقوق خودشان ياري مي تشكل

 .سـي «گـروه    .  كـنـد   تقويت مي  شود، آنان مربوط مي ي اموري كه به  ي كليه گيري و اداره را در تصميم اي حاشيه كارگران خردسال و يا
 . كند با جديت درگير اين كار است و در حال حاضر در پنج ناحيه كارناتاكا فعاليت مي 1980از سال  ».سي. دبليو

اي  ــ اتحاديه) Bhima Sangha( »  بهيما سانگها«گيري  هاي اين گروه براي قدرت بخشيدن به كودكان كارگر در آغاز به شكل كوشش
ي كارناتاكا دارد و در    هزار عضو خردسال در منطقه  13»  بهيما سانگها«.  كه به وسيله و براي كارگران خردسال بر پا شده است انجاميد

 .اسـت  ». سي.  دبليو.  سي«ها هميار كاري پراهميت   ي كار گيري و اداره كار قادرسازي كودكان براي ايفاي نقشي تعيين كننده در تصميم
مدافع نيرومندي براي حفظ حقوق كودكان كارگر و نـيـز        »بهيما سانگها«، تا به امروز 1990در سال گيري اين اتحاديه  از زمان شكل

سـايـر   »  بهيما سـانـگـهـا    «اي،  در سطح ملي و منطقه.  هاشان بوده است درگير بهبود بخشيدن به كيفيت زندگي والدين آنان و جماعت
المللـي كـارگـران       هاي ملي و بين دادن به جنبش  دهد و همچنين در شكل شان ياري مي هاي كارگران خردسال را براي تشكيل اتحاديه

 .خردسال سهم بسزايي داشته است
گذارد عامل موثري باشند، خواستـار ايـفـاي       ها تأثير مي هايي كه بر وضع آن ها و سياست  كودكان همچنين براي اينكه بتوانند در برنامه

يـا  )  Makkala Panchayat( »  ماكاال پانـچـايـات   «ها  اين تقاضا به برپايي نهادي انجاميدكه بعد.  ها شدند  ي كار نقشي رسمي در اداره
را طراحي و   كودكان خود سازمان و تشكيالت آن.  شود ي مورد نظر انتخاب مي نام گرفت كه توسط كودكان در جامعه»  دولت كودكان«

خواستند كه موقعيتي رسمي در ارتبـاط بـا دولـت مـحـلـي يـا                 جا كه كودكان مي از آن .  را معين كردند  ي رهبري آن هدف و شيوه
يا دولت كودكان به طور رسمـي از طـريـق         »  ماكاال پانچايات«كاري ابداع كرد كه  سازو  ». سي.  دبليو  . سي«داشته باشند، »  پانچايات«

. شود اين گروه ويژه هم از بزرگساالن وهم از كودكان تشكيل مي.  است در دولت محلي ادغام گردد وزير منطقه گروهي كه رياست آن با 
دولـت  «گيرد و دبير دولت بزرگساالن در مقام دبير  يتوسط تشكيالت اداري دولت رسمي صورت م»  دولت كودكان«برگزاري انتخابات 

 . كند هم عمل مي »كودكان
كودكان .  آموزاند هايي را از قبيل تحقيق، تهيه و تنظيم اسناد و مدارك، ارتباط، مذاكره و دفاع مي به كودكان مهارت»  . سي.  دبليو.  سي« 

اري و ابزارهاي صوتي و تصويري اسـتـفـاده    ي ديو ترانه، نشريات، روزنامه  براي دفاع از مواضع و اصول خودشان از تĤتر، نمايش عروسكي،
كنند و براي تغيير وضعـيـت تـبـلـيـغ          آورند، براي مدعاهاي خود دليل و مدرك ارايه مي هاي خود را بر زبان مي اولويتها   آن.  كنند مي
گزينند امـا   هاي سياسي و يا هرگونه وابستگي ديگري دوري مي اي خوب  با دولت محلي، از وابستگي كودكان براي حفظ رابطه.  كنند مي

 .جويند فعاالنه در مباحثات سياسي شركت مي
. سـازنـد     شده و حكومت را پاسخگو مـي تر  آگاه ي امور محلي خود يافته در ساختارهاي سياسي و اداره كودكان از طريق مشاركت سازمان

را نيز براي تغيير وضعيـت   قومي هاي رانده شده از قبيل زنان و اقليت  حاشيه هاي به  در فضاي سياسي، ساير گروه  مشاركت اين كودكان
 . سازد تر مي سازد و دموكراسي را توانمند كنوني خود قادر مي

ي روستاهاي خود شركت دارند و بزرگساالن كه به طور سنتي از زمينداران بزرگ و پدرساالر بـودنـد      امروز هزاران هزار كودك در اداره
انـد ايـن        بينند، چرا كه ديـده    ي كودكان را ارزشمند مي طلبانه آنان اينك مشاركت فعال و برابري.  اند اكنون مدافع حقوق كودكان شده

 1.جامعه استوضعيت به سود همگان و مفيد به حال تمامي 
حقوق اند از جمله مشكالت آب و سوخت، مسكن،  هاي كودكان در پرداختن به موضوعات بسياري در سطح محلي  موثر بوده سازمان

  شكلي اسـاسـي   آنان همچنين به .  اي جسمي و ازداوج با كودكانه كشي از كار كودكان، بدرفتاري ، بهرهبازنشستگي سالمندان و معلوالن
 .اند المللي ياري رسانده هاي مرتبط با كودكان در سطوح حكومتي، ملي و بين  گذاري در سياست

 
ها در خط اول دفاع از خـود قـرار      توانا ساختن كودكان كارگر به نحوي ست كه تا حد امكان خود آن   ». سي.  دبليو.  سي«اساس كار 

آور  نشان داده است كه شرايط رنج  ». سي.  دبليو.  سي«  . شود، آگاهانه مشاركت داشته باشند آنان مربوط مي در تصميماتي كه به   گيرند و
ايـن  . توان از راه آموزش، تواناسازي آنان و با همياري بزرگساالن تعديل كرد هايي را كه كودكان با آن روبرو هستند مي زندگي و چالش

. كند حلي و خود كارگران كودك كار ميجوامع م ها و هاي عملي، جامع، پايدار و مناسب در هماهنگي با دولت حل گروه براي تحقق راه
 . شود كه با ورود خود كودكان به ميدان عمل امكان پذير ميحاصل كار، كيفيت بهتر زندگي براي تمامي اعضاي جامعه مورد نظر است 

ها اذيت و آزار مأموران دولـت را        كند و گاهي وقت هاي ما دولت اسلُواكي را معذب مي تاكتيك
اما هدف ما ــ يعني اطمينان يافتن از احترام به حقوق اساسي شهروندان ــ به .  ايم تجربه كرده

اي از اوقات در اين مهـم   و دولت به دوست ما مبدل شده و در پاره.  است تدريج به نتيجه رسيده 
 .هميار ماست

 
 ، اسلُواكي»مجمع مدافعان حقوق بشر«ــ كُلومبوس ايگبĤنوسي،   
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 شان و مرتبط ساختن آنان با حقوقدانـان  آموزش دادن به مردم در نواحي روستايي درباره حقوق:  آموزش حقوق  در نواحي روستايي
          .براي دفاع از آن حقوق

 
برند، نبود آگاهي ممكن است بزرگترين سـدي   در جوامعي كه از نظر جغرافيايي، و يا فرهنگي يا بنا بر رسم و سنت در انزوا به سر مي

گروهي در تايلند ــ  براي حصول اطمينان از آگاه شدن مردم نسبـت  .  باشد كه مردم را از برخورداري كامل از حقوق خود محروم كند
هاي كوتاه فكاهـي و بـرگـزاري         هاي محلي را  ــ از راه نمايش رعايت اين حقوق، آموزش گروه  به حقوق خود، و در خواست براي

 . كند ها ــ با امكان دسترسي به نظام حقوقي تلفيق مي  سمينار
در تايلند به ساكنـان روسـتـاهـا        (The Thongbai Thongpao Foundation-TFT) »اف. تي. تي«يا » اُ بنياد تُنگبايي تُنگپا«

اين كه تايـلـنـد در         با.   دهد گذارد، مي خدمات رايگان حقوقي همراه با آموزش حقوق اساسي بشر و قوانيني، كه بر زندگي آنان اثر مي
هاي كه نمايانگر افزايش سطح زندگي بود، حاكي از تمركز  ي اقتصادي سريعي برخودردار شد اما بيشتر استاندارد از توسعه 1990  ي دهه

اند و از حقوقي كه قوانين مدرن تايلند براي آنان  هاي روستايي از نظر اقتصادي عقب مانده جمعيت.  اين رشد در نواحي شهري بزرگ بود
پذير  كشي مقامات فاسد دولتي و رباخواران آسيب اين وضعيت آنان را در مقابل استثمار و بهره.  است، آگاهي ناچيزي دارند  تضمين كرده

سـت و زنـان را             تهي د    آموزان، رهبران محلي، روستايان آموزگاران، دانش »اف.  تي.  تي«هاي آموزش حقوقي بنياد  دوره.  كرده است
با گروهي از وكيالن »  بنياد«اند،  خواست روستانشيناني كه با مقامات محلي درگيري پيدا كرده پي در طور معمول، در به.  دهد ميپوشش 

كنندگان درباره قانون اساسي، حقوق بشر،  طي دو روز كامل آموزشي، شركت.  كند هاي آموزشي برگزار مي داوطلب در پايان هفته كارگاه
صورت نمايشي  طرح دعاوي در دادگاه به  . بينند هاست آموزش مي ازدواج، وام و رهن، قانون كار و ساير مسايل حقوقي كه مورد توجه آن

 .هاست وگو هاي آموزشي و بحث و گفت ها، مكمل سخنراني در اين كارگاه
در پشت هـر كـارت،       .  شود شان صادر مي كنندگان، بعداز اتمام دوره، كارت شناسايي عكسدار با نام و امضاي وكيل شخصي براي شركت

ي    پس از اين برنامه.  و حق نهادن وثيقه ذكر شده استاطالع  از اتهامات وارده عليه آنان  ، دادياري حقوقي،حق سكوت:  حقوق متهمان
محلي پنج تا هفت نفـره    هاي آموزشي، يك كميته آموزشي، براي حصول اطمينان از رعايت موازين حقوق بشر و كمك به برگزاري دوره

 . شود حقوقي در روستا تشكيل مي  خدمات شبه
آموزاند، تا بتوانند حقوق  هاي عملي مي به روستانشينان، اطالعات و مهارت»  اف.  تي.  تي«و دور از ذهن، بنياد فاهيم تجريدي جاي م به

دانستن اين امر كه در صـورت    :  بها داد  شود، نبايد كم اي، كه به هر شخص داده مي به قدرت كارت شناسايي حرفه.  خود را طلب كنند
تـوانـد،      توانيد به او مراجعه كنيد، نه تنها از نظر رواني نيرو بخش است، بلـكـه مـي      بد رفتاري و خشونت، شما كسي را داريد كه مي

 .ي نخست كسي را كه قصد تجاوز به حقوق شما را دارد از اين كار منصرف كند پيشاپيش و در وهله
كنند كه قادر نيستند به  اين تاكتيك در نواحي روستايي و دورافتاده  سراسر دنيا، هرجا كه مردم از حقوق خود ناآگاهند و يا احساس مي

اين تاكتيك همچنين دست زدن به اقدام حقوقي را به عنوان يكـي از امـكـانـات         .  تواند سودمند باشد نظام قضايي دسترسي يابند، مي
دادخواهي قربانيان در صـورت رخـداد         

تاكتيك مشابهـي در    .  دهد تجاوز ارايه مي
اوگاندا در نواحي دورافتاده به مـردم در      

هاي  ه دهد و را شان آموزش مي مورد حقوق
.  كـنـد   گري را ايجاد مي دستيابي به ميانجي

 ).متن 136بنگريد به صفحه (
 

اي اسـت كـه      ي حقوق بشر، نخستين گام در راه ساختن جامعه يك جامعه، درباره)  تمام مردم( سازي مردم  آگاه

ي حاكمه يا هـر   وقتي كه مردمي به حقوق خود آگاه نيستند، اعمال خالفكارانه دولت، طبقه.  نهد دارد و حرمت مي اين حقوق را پاس مي

تـر     ي مفهوم گسـتـرده     هاي اين بخش، هم درباره تاكتيك.  ودسادگي ناديده گرفته ش قدرت ديگري بسا كه پذيرفته و تحمل شود، يا به

 .ساز است تر چگونگي به كارگيري اين حقوق  در موارد فردي و يا در مورد جوامع محلي آگاهي حقوق بشر، و هم در موارد مشخص

ل حقوق بشر تا چـه    آن روبرو هستيم اين است كه به مردم نشان داده شود مساي  شده با هاي توصيف  چالشي كه در بسياري از وضعيت

ممكـن اسـت     .  افتاده خطور نكند كه صاحب حقوقي هستند ممكن است به ذهن مردم جوامع دور.  حد به زندگي خود آنان مربوط است

هـاي     و يا برعكس، مـردم كشـور      .  اند المللي يا قوانين ملي ندانند، يا فكر نكنند كه مشمول اين قوانين هاي بين ي معاهده چيزي درباره

كنند تنها اختصـاص بـه      ها را تداعي مي و مفاهيمي كه آن » حقوق بشر«هاي مربوط به  پيشرفته ممكن است بر اين باور باشند كه واژه

 .هاي بسيار دور افتاده و بينوا دارد ملت

 ايجاد آگاهي

ممكن است به احقاق حق )  اي شخصي در اين مثال نظير كارت حرفه( ديگري »  هاي قدرت نشانه«چه 
 شدند؟     شان بازداشته مي مندي از حقوق صورت از بهره مردم كمك كند كه در غير آن 
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 ي   ارايـه به كارگيري نمايش به منظور شكستن سكوت پيرامون موضوعات حساس حقوق بشر و :  شكند تĤتر سكوت را مي
  آموزش حقوق قانوني

 
هاي فرهنگي در انـزوا بـه سـر             ي حقوق قانوني بخشي از جامعه، كه نه از نظر جغرافيايي، بلكه از نظر معيار گروهي در سنگال، درباره

 .گذارد كند و در اختيارشان مي برند، اطالعات فراهم مي مي
هاي خانـگـي، مـنـابـع و           ه زنان، در مورد تجاوز و خشونتب)  RADI(   » رادي«يا »  ي يكپارچه ابتكار آفريقايي براي توسعه«ي  شبكه 

كار  با به»  شبكه«  اين.  دهد حقوقي آموزش مي ـ  وگوهاي غيررسمي شبه هاي كوتاه و گفت امكانات قانوني حامي حقوق آنان از راه نمايش
 .گيري نمايش، قصد آن دارد تا سكوتي را كه پيرامون تجاوز و خشونت خانگي در سنگال وجود دارد بشكند

در .  شـود    هاست و به ندرت به مقامات گـزارش مـي       ويژه نوع جنسي آن، از محرمات است و جزو ناگفتني  در سنگال، تجاوز خانگي، به
قوانين شرع برخي و بسياري بر اين باورند كه ، كنند ن مسلمانند به تكاليف اسالمي خود عمل ميكشوري كه نود و پنج در صد از مردم آ

. ي قوانين مصوب جديد را گسترش دهد اي كارا نياز داشت تا آگاهي در زمينه به رويه »رادي«ي  شمارد، شبكه  ها را مجاز مي  از خشونت
اش در      براي افزايش تـوانـايـي    «رادي«ي  سوادي امر رايجي است و تئاتر در آنجا دوباره رونقي چشمگير يافته بود، شبكه از آنجا كه بي

جهت دسترسي به مخاطبان بيشتر و باال بردن سطح آگاهي نسبت به خشونت خانگي و آشنا كردن مردم با امكاناتي كه در اختيـارشـان   
 .است تĤتر را به عنوان وسيله كار خود برگزيد

كـنـنـد تـا در            ي خود از ميان تماشاچيان زناني را انـتـخـاب مـي         كند و آنان به نوبه از بازيگران مشهور دعوت مي »رادي«ي  شبكه
اختـيـار زنـان و         هاي بي رفتار. بپيوندندها   هاي خانگي به آن هايي از خشونت اي براي نشان دادن صحنه دقيقه 10هاي كوتاه  سازي بداهه

حلي بـه     هاي كوتاه را بدون هيچ راه آنان نمايش.  سازد هايي را آشكار مي شان با چنين وضعيت ها، آشنايي تماشاگران در حين اين نمايش
هاي ممكن براي مقابله بـا مـوضـوع         ها و انتخاب حل ي راه وگويي درباره حقوقي بتوانند با بحث و گفت رسانند تا مددكاران شبه پايان مي

هاي كيفري و  كوشند منابع حقوقي موجود و مجازات حقوقي، در ضمن مي ـ  ران  شبهمددكا.  تر عمل كنند خشونت و تجاوز خانگي آسان
 . مدني تجاوز و خشونت را بشناسانند

يكي نمايش كه در سنگال روش آموزشي  پذيرفته و كامال قابـل  .  جويد تيك خود از دو منبع مهم فرهنگي سود ميدر تاك»  شبكه«اين 
شـود كـه        داده مـي   سازمان»  گردهمايي خودماني سنتي زنان«يا )  mbottayes(» تيز بت«ها در كنار   ديگر اينكه، برنامه. دركي است

گـزارش داده اسـت كـه بـيـشـتـر                »  شبكـه «اين .  كند هاي گروهي تضمين مي وگو عموما مشاركت و حضور تعداد زيادي را در گفت
اند بلكه اين اطالعات را به اعضـاي     ي حقوق خودشان آگاهي بيشتري يافته وگو نه تنها درباره كنندگان در جلسات نمايش و گفت شركت

 .اند خانواده و دوستان خود نيز منتقل كرده
مـانـنـد       اي بـي    هون و نمايش را به شيوقان »رادي«اند، اما شبكه  هكار برد  ترويج حقوق بشر به اي ها نمايش و تĤتر را بر  گروهبسياري از 

ت «ار اجتماعي موجود   در دسترسي به تماشاگران تا حدي مديون استفاده از ساخت »شبكه«موفقيت اين .  تركيب كرده است  يـز     بـ تـ «
كننده است ــ افزون برآن پوششي حفاظتي براي  آورد ــ زيرا سرگرم ي بيشتري براي مشاركت فراهم مي جنبه نمايشي كار انگيزه.  است

وگو و بحث  كند، كه گفت كنندگان درست مي شركت
آنكه از آنان خواسته شود شرايط شخصي خـود   را بي

 .كند را مطرح كنند، تسهيل مي
 
 

  براي پيوند زدن حقوق بشر به فرهنگ و سنن محلي  به كارگيري هنر: احيا سنت
 

ايِ حقوق بشر جهان عرب با  يك نهاد منطقه.  حقوق بشر ممكن است كه مانند چيزي به نظر آيد كه از باال و از بيرون تحميل شده است
 . كند نشان دادن اين كه خود موضوع حقوق بشر پيش از اين، بخشي از فرهنگ خود اين منطقه بوده است، حقوق بشر را تقويت مي

و ادبيات براي نشان   در مصر از هنر)  CIHRS( »  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان«به عربي يا »  مركز مطالعات حقوق بشر قاهره« 
بـا  .  هاي دور مورد ستايش بوده است وهم اكنون نيز هست هاي عربي حقوق بشر از گذشته كند كه در فرهنگ نكته استفاده مي  دادن اين

ي حقوق بشـر و       نمايند، امروزه برخي از آنان اعالميه ي جهاني حقوق بشر حمايت مي وجود اينكه بسياري از كشورهاي عرب از اعالميه
 .كنند حمايت از آن را مفاهيمي عموما و بيشتر غربي تلقي مي

هاي حقوق بشر در جوامع عربي اسالمي  هاي گوناگوني را براي نشان دادن ريشه با استفاده از فولكلور، ادبيات و سينما روش»  مركز«اين 
ي    ها بر پـايـه    ي فيلم شود و سخنرانان مدعو درباره ي نمايش فيلم دعوت مي براي مثال، از هنرمندان براي جلسات ماهانه.  برد به كار مي

اين باشگاه سينمايي . ها حضور دارند  كارگردان فيلم و منتقدان اغلب در هنگام نمايش فيلم. كنند وگو مي مفاهيم حقوق بشر بحث و گفت
 .هاي از اين دست در جهان عرب است براي حقوق بشر، يكي از نخستين تجربه

ها نقش   پرداخته است كه در آن» حقوق بشر در هنر و ادبيات«ه نشر يك سلسله كتابچه با عنوان ن بر اين، اين مركز حقوق بشري بافزو
هـمـيـشـه     .  اين مركز تاكنون ده كتابچه از اين مجموعه را منتشر كرده اسـت  ؛سازد ي حقوق بشر برجسته مي هنر و ادبيات را در اشاعه

 .هاي مثبت حقوق بشر عرضه كنند ي خود را در ارتباط با ارزش اي متعهدانه كار و تجربه اند تا به شيوه ترغيب شده  هنرمندان
ترويج حقوق بشر به وجـود   اي از هنرمندان عالقمند به  ها، شبكه  از طريق باشگاه سينمايي و كتابچه»  مركز مطالعات حقوق بشر قاهره« 

كـه     براي نشان دادن اين .  كند ترغيب مي بخشد،  ي معاصر ارتقا مي هايي كه حقوق بشر را در جامعه آورده است و آنان را به توليد برنامه
كنـد و     مطالعاتي گاهي عنوان يا موضوعي ويژه را انتخاب ميمركز نقش مهمي  ايفا كنند، اين توانند  هاي هنري در نوع خود مي رويكرد

هاي هنري گوناگون مطرح سازند، ارتباط بر قرار  توانند با موفقيت عنوان يا موضوع را از طريق رسانه ي خود كه مي سپس با اعضاي شبكه
 .كند مي

به آگاهي بيشتر در مورد نوع ارتباط و بستگي فرهنگي حقوق بشـر در      »  مركز مطالعات حقوق بشر قاهره«ها،  از طريق تمام اين روش
 .مصر و دنياي عرب ياري رسانده است

كند تا اصول حقوق بشر را از آن خـود بـدانـنـد و              يات به مردم در سراسر منطقه كمك ميبا استفاده از فيلم، هنر و ادب»  مركز«اين 
پي كند، رد كند و نيز حمايت گسترده و همه جانبه از يك جنبش حقوق بشر را  ادعاهايي كه حقوق بشر را موضوعي خارجي قلمداد مي

 . سازد ريزي و ممكن مي
  اين رويكرد دراز مدت است و بعيد است كه باعث دگرگوني سريعي در جامعه شود و بيشتر خوشايند مردمي است كه پيش از ايـن بـه    

ها مستقيماً سـر و        هايي كه بيشتر مردم با آن تري انتخاب شود ــ نمونه دار هاي فرهنگي ريشه اما اگر نمونه.  اند شده  ها كشيده سوي هنر
 . توانند به بخش بزرگتري از جمعيت دسترسي يابند هاي كودكان ــ مي هاي ملي و داستان كار دارند، از قبيل حماسه

توان به عنوان ابـزار     اصول حقوق بشرند، مي فهم شدني هاي به سادگي ها، و متون را نيز، از آنجا كه نمونه سنن فرهنگي محلي، اسطوره
. جي. آي. سي«يا  )  Sisterhood Is Global Instituted-SIGI(»  اي جهاني است خواهري موسسه«گروه .  كار بست آموزشي به

كـنـد بـه         گيرد كه به زنان مسلمان كمك مي يي را به كار مي حاضر در كانادا مستقر است، الگوي آموزشي غيررسمي لكه در حا»  . آي
هاي مبنايي فراهم آورده  سلسله كتاب» .آي. جي. آي. سي«. راحتي مفاهيم جهاني حقوق بشر را در واژگان فرهنگ محلي خود باز يابند

هـاي     اين كتـاب .  ها استفاده كرد  آيي اجتماعي باشد چه خصوصي، از آن آيند، چه گردهم توان در هرجا كه زنان گرد هم مي است كه مي 
 .كند ي مفاهيم حقوق بشر را با واژگاني كه با زندگي روزمره زنان مرتبط است، تشويق مي گو درباره و بحث و گفت  راهنما، 

 

شما كه در برابر طرح بعضي از مسايل حـقـوق بشـر       ي هاي فرهنگي جامعه سنت
هاي فرهنگي را براي چيرگي بـر ايـن      كنند، كدامند؟ كدام سنت موانعي ايجاد مي

 توان به كار گرفت؟          موانع و شكستن سكوت مي

دهند رو به افزايش است و به همـيـن    گذارند و موارد تجاوز را خبر مي شمار زناني كه قدم پيش مي
 . كنند اند و يا درخواست جدايي مي منوال شمار زناني كه متاركه كرده

 
 ــ معاون دادستان عمومي، سنگال  

هنر و ادبيات بـه  .  ستايد هاي عدالت، و منزلت، آزادي و برابري را مي هر فرهنگي ارزش
نـه     ما براي آگاهانيدن مردم از حقوق بشـر، .  كنند ايجاد فرهنگ حقوق بشر كمك مي

 .شويم تنها به عقل، بلكه به قلب مردم نزديك مي
 

 الدين حسن، مركز مطالعات حقوق بشر قاهره، مصر  ــ بها 

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 141 

 پديد آوردن فرهنگ و برپايي نهادهاي حقوق بشر
 ايجاد آگاهي

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 140 

 پديد آوردن فرهنگ و برپايي نهادهاي حقوق بشر
 ايجاد آگاهي

« » 
« » 

 تاكتيك تاكتيك



ي    جـويـانـه      هـاي عـدالـت      ها براي منظور كردن، فعاليت  آموزش دادن به سازمان:  اي در فهم عدالت اجتماعي راه تازه
شان در چهارچوب موازين حقوق بشر، و در نتيجه فراهم آوردن ابزارهايي تازه و مجهز كردن مدافعان حقوق بشر  اجتماعي

 .هاي نوين به آن ابزار براي برپايي اتحاد
 

صرفاً همچون موضوعي مربوط به كشـورهـاي   »  بشرحقوق «واژه و موضوع   مردم به يافته بسياري از  جا كه در كشورهاي توسعه از آن
تواند بـه   چنين نگرشي مي.  هاي حقوق بشر مفاهيمي پرت و بيگانه به نظر آيند كنند، چه بسا كه مفاهيم و آرمان نگاه مي  در حال توسعه

 . آسوده خيالي زيانباري بيانجامد، نگرش و منشي كه گروهي در اياالت متحده دست به كار مبارزه با آن هستند
ها را در پرداختن به مسايل عدالت اجتماعي در قالب   در اياالت متحده سازمان  (NCHRE)» نچر«يا »  مركز ملي آموزش حقوق بشر«

اند آنهايي كـه     كوشند، كم هاي بسياري در اياالت متحده براي عدالت اجتماعي مي كه سازمان  با اين.  دهد موازين حقوق بشر آموزش مي
 . كار خود از ديدگاه حقوق بشري بيانديشند به 

. خبر بودند ي جهاني حقوق بشر بي درصد آمريكاييان از وجود اعالميه 90به انجام رساند، » نچر«، در نظرسنجي كه مركز 1977در سال 
ي درسـي       هاي عدالت اجتماعي مردمي، يك برنـامـه   براي سازمان  »مركز«ت متحده، اين اطالعي و ناآگاهي در اياال در مقابله با اين بي

 . آموزش حقوق بشر تهيه ديده و به اجرا در آورده است
محلي پرداخته و بيش از نيـم مـيـلـيـون         هاي برنامهها و   ها، گردهمايي چنين به برگزاري كنفرانس هم»  مركز ملي آموزش حقوق بشر« 

 .ي جهاني حقوق بشر را توزيع كرده است نسخه از اعالميه
تواند متجاوز يا قربانـي   ت فراگير حقوق بشر با نشان دادن اين مطلب كه هر كسي ميطبيع بر»  نچر«ود، مركز  هاي آموزشي خ در دوره

هاي حقوقي و فـنـي    ويژه از طريق آموزش جنبه هاي پاسداري از حقوق بشر را، به  همچنين راه»  مركز«اين .  كند تجاوز باشد، تأكيد مي
بشر براي بـه كـارگـيـري آن در            هاي عملياتي حقوق كنندگان در ايجاد برنامه وزگاران سپس با شركتآم.  دهد حقوق بشر آموزش مي

 . كنند خود كار مي  اجتماعات
ترتيب، بـه   و به اين برند هاي خود باز مي ها را به سازمان  هاي كسب شده در كارگاه ها و مهارت  هاي آموزشي، ايده كنندگان در دوره شركت
حال بيـش از     م تأسيس تا بهاز هنگا»  مركز ملي آموزش حقوق بشر«.  افزايند مي»  مركز«اي تصاعدي بر دامنه اثر بخشي كار اين  شيوه

هـا     بـه آن   »  مركز«اين    هايي كه شماري از گروه.  ي حقوق بشر آموزش داده است تن از مدافعان عدالت اجتماعي را در زمينه 16000
ائـتـالف شـهـرونـدان        «براي مثال، .  اند هاي مثبتي در اجتماعات خود ايجاد كرده ش داده است در چهارچوب حقوق بشر دگرگونيآموز

گذاران ايالتي را بـه تصـويـب افـزايـش حـداقـل               كار گرفت تا قانون بشر را به  هايي بر مباني حقوق استدالل، » جورجيا عليه گرسنگي
 .دستمزدها، كه سي سال تمام ثابت مانده بود بر انگيزد

خواهد مناسبت و ربـط اصـول      ولت و هم در كل جامعه رو ياروست كه نميبا رفتاري نافذ هم در د»  مركز ملي آموزش حقوق بشر« 
» مركـز «اين .  كه چنين مسايلي زير عنوان حقوق بشر اصال در اياالت متحده وجود دارند بپذيرد و اين  حقوق بشر در اياالت متحده را 

فـراهـم         اند، تاكيتكي تـازه  خانماني هايي كه هم اكنون دست اندر كار مبارزه با مشكالتي نظير گرسنگي، فقر و فالكت و بي گروهبراي 
اي را بـه كـار            اي بيابند و مردمان تازه ها كارشان را در چهارچوب جديد آغاز كنند، چه بسا متحدان تازه  هنگامي اين گروه.  آورد مي

 .خويش عالقمند سازند و به سوي خود جلب كنند
 
 

 .كشي ديداري براي ايجاد آگاهي عمومي و فشار آوردن براي تغيير سياست نقشه :كشي  نقشهرساندن پيام از طريق 
 

خواهيـد در مـيـان         به هر حال، نمايش تصويري موردي كه مي.  خواهيد دسترسي پيدا كنيد كند كه شما به چه مخاطباني مي فرقي نمي
 . بگذاريد، دستمايه توانمندي براي اين كار است

اين اداره بـراي    .  برداري استفاده كرد خوبي از نقشه  زيستي در سواحل لبنان به  براي نشان دادن خطرات محيط » دفتر صلح سبز لبنان« 
هـايـي بـه مـنـظـور              هاي سمي صنعتي و فشار آوردن به دولت براي در پيش گرفتن سيـاسـت   آموزش دادن مردم درباره مسئله زباله

 .برداري كرد در سواحل نقشه  انديشي، از تخلفات در حوزه محيط زيست چاره
هاي خود بر روي نواحي ساحلـي   اين گروه، هر هفته با سفر از يك جايگاه به جايگاه ديگر در يك قايق بادي و با متمركز كردن كوشش 

افـزار   گروه با استفاده از نرم.  ي عمومي بسياري را در مورد وضعيت محيط زيستي سواحل برانگيخت برداري شده، توجه پرجمعيت و بهره
ترين مسايل محيط زيستي را در هر  ي نقشه از نتايج آزمايش، حاد ، يا سيستم اطالعاتي جغرافيايي، براي تهيه (GIS)» . اس   . آي .  جي«

هـا        كه نتايج آزمايش هاي ساحلي، هرجا  ، بر روي تارنماي گروه، حتي در امتداد اسكله در تلويزيون، روزنامهمردم   . اه مشخص كردجايگ
. پيشرفت هفتگي كار قايق توجه بسيار و حتي دلهره برانگيخـتـه بـود     .  كردند را دنبال مي»  صلح سبز«شد، پيشرفت كار قايق  اعالم مي

با پايان گرفتن اين پيكار، نقشه خود نموداري تصويرِي از مناطق مسموم .  همه كنجكاو بودند كه گروه در جايگاه بعدي چه خواهد يافت
 . بومي در سراسر ساحل بود و وسعت و ميزان مسايل زيست

اعضاي گروه به فهماندن مسئله به سياستمداران، مـؤسـسـات      .  برداري همراه كرد ي نقشه چندين تاكتيك ديگر را با پروژه»  صلح سبز« 
مـنـد      ها را باخبر و عـالقـه      يك عضو ستادي گروه مأمور شد تا رسانه.  و كار در طول ساحل پرداختند دولتي، ساكنان و صاحبان كسب

تكه گروه با . هاي آنان، اطمينان حاصل نمايد ي عموم به اخبار فعاليت ها در جهت حفظ عالقه و توجه  هنگام رسانه نگهدارد و از پوشش به
شي متحرك تلويزيوني كه آثار مواد سمي را در     برنامه نقا يك تكه هاي عظيم متحرك و  هاي اطالعاتي، پوستر راديويي، ورقههاي  برنامه 

 .كرد، به جلب توجه عموم پرداخت درازمدت تصوير مي
باشد كه حق دسترسي  در لبنان ياري كرد كه يك قانون محيط زيستي مي 444ي  آگاهي عمومي بر اثر اين پيكار به تصويب قانون شماره

 .به اطالعات را نيز در بر دارد
ها را براي عامه مردم در همان حـال كـه         اطالعات خشك و فني را به تصويري پرجاذبه بدل كرد كه واقعيت»  دفتر صلح سبز لبنان « 

ي    سئلهم.  آورد رد و آنان را به اقدام در جهت چاره كردن مسئله به حركت در ميك رد قابل فهم ميك توجه آنان را به كار خود جلب مي
دفتر صلحِ  «.  بينند هيچ از آن خبر ندارند ها آسيب مي  از اين رو، مردمي كه از آن. ها پنهان مانده است از نظر بومي بسيار زيست تخلفات 

آنچه اين موفقيت يعني باال رفتن آگاهـي  .  اي را پديد آورد تا بر ضد آن دست به كار شوند ها خيل هواداران تازه  با فاش كردن آن »سبز
برداري، بـه   هاي نقشه اي براي چشمگير كردن فعاليت مردم و گذراندن قانون جديد را ممكن كرد، رفتن به سراغ مردم  و پوشش رسانه

 .ها در اين جهت، بود  همراه كوشش براي فهماندن ضرورت تغيير سياست
كارگرفـتـه    ها مانند قاچاق سكس نيز به   براي نشان دادن ديگر مسايل حقوق بشر و مبارزه با آن»  . اس.  آي .  جي«برداري با سيستم  نقشه
ي فقر با شرح ميـانـگـيـن      هاي پليس، براي نشان دادن دامنه براي نشان دادن موارد شكنجه در قرارگاه  توان از آن چنين مي هم.  شود؛ مي

بـه  )  يا دسترسي نداشتن( ر يك ناحيه، ميزان دسترسي درآمد خانوار د
هـا يـا           هاي آب، بيمارستان خدمات حياتي، با نشان دادن محل چاه

تـوان     ي مسئله بـهـتـر مـي         با آگاهي از دامنه.  مدارس، استفاده كرد
 .جويي كرد چاره

 

اي از قبيل نبود امكانات درماني، اصالحات رفاهي  در اياالت متحده مشكالت حل نشده
قانون اساسي در اين موارد به قدر كافي از شـهـرونـدان        .  و تبعيض نژادي وجود دارد

تنها گزينه ما توسل به چهارچوب جهاني حقوق بشر است كـه ايـن     .  كند حمايت نمي
سازد، و ماهيت گفتمان و سياست را  در ايـن   مسايل را به سطح بايسته خودمطرح مي

 .دهد كشور  تغيير مي
 

 ــ لُرِتا راس،
 ، اياالت متحده آمريكا»مركز ملي آموزش حقوق بشر«

توان از تصاويـر بـراي      چگونه مي»  . ارزد يك عكس به هزار كلمه مي« 
 .                                     پيشبرد هدف استفاده كرد
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گيري از نيروي احساسي نهفته در يك مكـان   بهره :  رويم ايم و به كجا داريم مي كه چگونه به اين جا رسيده  درك اين نكته
 .هاي شخصي براي باال بردن آگاهي در مورد مسايل كنوني حقوق بشر تاريخي و سرگذشت

 
.                                 دخشـك و دوردسـت از نـظـر حـقـوق بشـر را زنـده كـنـنـ                                توانند مسـايـل بـه ظـاهـر            هاي مي  ها و سرگذشت داستان

گو و آگـاهـي دادن دربـاره           و راه اندختن بحث و گفت ، در شهر نيويورك، براي به) The Tenement Museum(» موزه تنمنت«
 .كند ها استفاده مي  ، از اين سرگذشت»حقوق كار«ايل جاري مس

  دوزي را گـرد    هاي در ستيز با يكديگر صنعت لباس ، نمايندگان بخش1897دوزي سال  سازي يك آپارتمان و مغازه لباس اين موزه با باز
 . ها بايد كرد و هركسي چه بايد بكند  هاي امروزي بحث كنند، كه چه فرسا در كارگاه آورد تا در مورد مسايل كار توان هم مي

ملت مختلـف   20كه بيش ازهفت هزار مهاجر از  جايي :  كند خيابان اُرچارد را بازسازي مي 97هاي واحد شماره  آپارتمان»  موزه تنمنت« 
در سـال    .  كـنـد     هاي آنان را براي زندگي در آمريكا حكايت مـي    كردند و داستان تالش در آن زندگي مي 1935و  1863هاي  بين سال

دوزندگي به راه  ، در آپارتمان خود يك كارگاه ) در لهستان امروز -Plonsk(ي پلُنسك   ، هريس و جِني ليواين، دو مهاجر از ناحيه1897
كـارگـاه      400از     بـيـش  امـروزه    .  اولين بار براي آن باب شـد  «ريزان كارگاه عرق«فضاي كارگاه همان فضايي بود كه عنوان .  دانداختن
وزارت كار اياالت متحده سـه چـهـارم      .  گيرند هزار كارگر مهاجر را به كار مي 15دوزي در اياالت متحده وجود دارد كه نزديك به  لباس

چـيـسـت و در        »  ريزان كارگاه عرق«كه   ي اين وگو درباره اما بحث و گفت. است بندي كرده طبقه» ريزان كارگاه عرق«ها را در رديف   آن
 .آن كيست، به شدت جريان داردبا نيروي كار چه بايد كرد و مسئول  ورزي خشونت مورد
به تبادل نظر براي حـل      توانند در آن دوزي مي ي ليواين را به مركزي بدل كرده است كه اهلِ صنعت لباس ي خانواده خانه»  موزه«اين 

كنندگان گوناگون را دعوت كرد، ازجمله نمايندگان  تركيبي غريب از شركت موزه ، 2002براي اولين گردهمايي در سال .  مسايل بپردازند
و )  Levi’s( »  لـوايـز  «هاي    دوز، توليدكنندگان مارك اتحاديه كارگران لباسيا )  UNITE( »  ! يونايت» «بان حقوق بشر ديده«سازمان 

هاي صنعـت   اين رهبران بخش.  و بسياري ديگر»  كينگ«ي  ناحيه دوزي هاي لباس انجمن كارخانه«، ) Eileen Fisher(» ايلين فيشر«
ي مهاجر گوش سپردنـد كـه      داستان اين خانواده  در محفلي خودماني، بهآمده  جمعآيند،  لباس، كه اغلب در تضاد با يكديگر به نظر مي

 . دادند ها لباس بيرون مي پروراندند و در فضايي به كوچكي صد متر مربع صد ها را مي  خوردند و بچه خوابيدند و چه مي چگونه مي
اندازهاي نو براي  دوزي،  چشم آيي، گروه نشستي يك روزه از اين سران تشكيل داد تا، با نظر به گذشته صنعت لباس به دنبال اين گردهم

از اولـيـن     .  اي داده شـد  هاي تازه در آينده، ايده»  ريزان كارگاه عرق«گيري از پيدايش شرايط  آن بجويند، و در همين نشست براي پيش
 . است چنيني با چندين گروه صنعت توليد لباس بوده  وگوهايي اين حال، اين موزه ميزبان گفت تا به 2002گردهمايي در سال 

ي آن بـيـشـتـر      مراجعه و در باره  www.newtactics.org:  اين تارنما (Tools for Action)در اين باره، به بخش ابرازهاي عملي
 .بخوانيد

سوي مسايل مدني بزرگتر بسـيـار    هاي شخصي به  وگويي با دقت، براي كشاندن مردم از واكنش وجود يك ميانجي توانا و برپايي گفت
هاي گروهي كوچك و  است، تا از اين رهگذر بتوانند عقايد مخالف را بشنوند و درك كنند؛ و فرصت پيدا كنند تا هم در نشست حياتي

 .هاي بزرگ بحث، تبادل نظر كنند هم در ميدان
 

 

نشستند، اما پذيرفتند كه در مـوزه     ها مردمي بودند كه جاي ديگر با هم نمي  ينا
هـاي     كرديم كه گذشته را از نظرگاه بايست تأكيد مي مي.  وگو كنند ديدار و گفت

هـايـي بـه مـيـان             و براي ايجاد تبادل نظر پـرسـش   توان تفسير كرد بسيار مي
در كـل،    .  كـرديـم     آورديم تا اين كه صرفا يك داستان تنها را روايـت مـي       مي
 ن كنندگان به ما گفتند كه گرد هم آمدن در يك موزه تاريخي برايشا كتشر
 
 
 

گـونـه كـه يـكـي از               هـمـان  .  تر از گرد آمدن در هر جاي ديـگـر بـود      راحت
دهد كـه سـر      محيط اينجا به هر كسي حال ديگري مي«:  كنندگان گفت شركت

براي نگاه كردن به همه اين مسايل با هـم      اين فرصتي عالي.  كند بحث را باز مي
 ».است

 
 ــ ليز سوسنكو

 ، اياالت متحده آمريكا »موزه تنمنت«بخش پاييني شرقِ

 آنالين
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« » 

 تاكتيك



 

هاي منحصر به فرد خود، و با آگاهـي بـه      ، بر اساس موقعيتشرح آن رفتهايي كه در اين كتاب  افراد و سازمان
ها را همچـون بـخـشـي از           اند و اين تاكتيك هايي در پيش گرفته ي خود، تاكتيك هاي ويژه ها و مخاطره  توانايي

ها ــ يا بـعـضـي از          ممكن است بعضي از اين تاكتيك.  اند ، به كار بسته هاي كامالً مشخص تر براي رسيدن به هدف هاي بزرگ استراتژي
خـود،        يعني به زمـيـنـه    : هاشان ــ  براي كار شما مفيد واقع شود، اما مهم آن است كه نخست به سنجش وضعيت خود بپردازيد جنبه
 .ها، منابع و متحدان خود هدف

 .ست كه اميدواريم در اين كار به شما كمك كند  ابزارهايي اين كتاب راهنما شامل  بخش حاضر از 
 

 ي خالقها ها و تاكتيك  پرورش استراتژي
. كـار بـبـريـد        هاي ممكن به ها و تاكتيك  براي استراتژي ياين بخش را براي شناسايي اهداف و مخاطبان خود و به منظور رايزني گروه

 .كار ببريد  وگو با ديگر همكارانتان در سازمان خود يا سازمان دادن به افكارتان به ريزي يك گفت همچنين، اين بخش را براي پي
  

   تاكتيك  ي براي ارايه  نمونه يك :گذاشتن تاكتيك خود با ديگران  در ميان
بخش اساسـي   يك.  هايي كه به خوبي به كار شما آمده است به ديگران استفاده كنيد  ي چگونگي ارايه، براي آموزش تاكتيك از اين نمونه

مـا  .  گذارند هاي خود را با ديگران در ميان مي اي است از دست اندركاران كه تاكتيك ايجاد شبكه»  هاي جديد حقوق بشر طرح تاكتيك«
 .بخش شما در انجام چنين كاري بشود اميدواريم كه اين كتاب الهام

 
 ها   سازگار كردن تاكتيك

اسـتـفـاده    هاي اين بخش  هاي شما را پيش خواهد برد يا نه، از پرسش اي از يك تاكتيك، هدف براي آن كه بدانيد يك تاكتيك، يا جنبه
  .خاطر داشته باشيد كه هر تاكتيكي  براي هر موقعيتي مناسب نيست به. كنيد

 
 مراقبت كردن از ارزشمندترين منبع خود: پايي خويشتن

ي كـاري را بـراي            بـرگـه     اين . تان خودتان و همكاران: هاي خود، ارزشمندترين منابع خود را از ياد مبريد ها و بدهي  آورد دارايي در بر
 . هاي مراقبت از خود و ديگران به كار بنديد انديشيدن در مورد شيوه
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كـنـد كـه         نوشته شده، به ما گوشـزد مـي    سال پيش  2000گفته سون تسو، كه بيش از 
ها را  ي تحليل سون تسو، كه در روزگار بسيار قديم آن از سه حوزه. ريزي نابود كننده است عمل بيهوده و عمل بدون برنامه ريزي بي برنامه

 .هاي موفقيت را بر آن اساس پي بريزيم توانيم بسيار بياموزيم و پايه از هم بازشناخته است، مي
 خود را بشناس

ها   داشتن درك روشني از ظرفيت.  بين بود هاي خود واقع ها، امكانات و پشتوانه ها، ضعف بايد نسبت به توانايي مي.  اسير تبليغات خود نشو
 .همان اندازه مهم است هاي متحدان خود نيز به و محدوديت

 حريف خود را بشناس    
تواند براي پيش بردن موضوع حقوق بشري شـمـا    براي در اختيار داشتن سرعت و ابتكار عمل كه مي.  اسير تبليغات حريف هم نبايد شد

هاي حريف نيز به همان اندازه مهم است سون تسو تـوجـه      ها، امكانات و ظرفيت ها، ضعف مساعد و حتي اساسي باشد، آگاهي از توانايي
 .دهد خاص به شناخت ــ و بر هم زدنِ ــ استراتژي حريف را اندرز مي

 شناخت ميدان
ميدان هم چنين زمان يا مكان، شرايط حقوقي، اجتماعي و فرهـنـگـي يـا       .  شويد رو مي ميدان، آن زميني است كه در آن با حريف روبه

 . محيطي عمل شما را در بر دارد
آوري    استراتژي جمع.  ايد تا استراتژي خود بپروريد ايد ، شما آماده ها نياز داريد گردآورده  هنگامي كه اطالعاتي كه براي تحليل اين پهنه

 :تواند شاملِ اين موارد باشد است، كه مي  هاي بسيار در راستاي رسيده به يك هدف تصميم
 اهداف اصلي و مخاطبان در خور آن

 هواداران و منابع
 هايي را به كار بايد بست و چه زماني چه تاكتيك

بايد بـخـشـي از يـك          هاي شما مي نكته مهم آن است كه تاكتيك.  ست براي اثرگذاري بر يك موقعيت تاكتيك عمل مشخص و معيني
 .استراتژي بزرگتر و در خدمت آن باشد

 آغاز كار 
 :هاي اساسي كه در آغاز كار به خاطر بايد داشت برخي نكته

 همكاري با ديگران  
 .هاي زيستي گوناگون گردهـم آوريـد     ها و تجربه  هاي متفات و از خاستگاه هرگاه كه ممكن باشد، بكوشيد تا گروهي را از مردم با ديدگاه

هاي خود  هاي بيشتري ايده دهد كه مردم و گروه سازد، بلكه همچنين اجازه مي تر مي ها را در گروه شما غني  ي ايده اين كار نه تنها خزانه
 .را با هم تبادل كنند و از عقايد ديگران بياموزند

 :اين اصول ممكن است شامل اين موارد باشد. اي توافق كنيد اي اصول پايه پيش از آغاز بحث در مورد پاره
 .اند همه محترم

 .گويد هر بار تنها يك نفر سخن مي
 .اگر دو نفر بخواهند سخن بگويند، فرصت را بايد به  كسي داد كه تاكنون چيزي نگفته است

 .شود و قابل ارايه هستند ها استقبال مي  از طرح همه ايده
 .شكلي محترمانه اما قاطع با آن برخورد شود  آميز پذيرفتني نيست و بايد به اظهارات توهين

 .صورت مثبت و سازنده باشد  ها بايد به  ارزيابي ايده
همچنين شما بايد موافق باشيد كه اگر كسي بخواهد جلسه را يكسره تحت كنترل خود بگيرد، بايد به شكلي كه براي گروه پذيرفتـنـي   

 .باشد، در جلسه مداخله كنيد

 رايزني و تبادل آراي آزادانه 
هاشان را عرضه كنند و هيچ كدام را از  تك افراد را تشويق كنيد كه ايده ـ  تك  . ها را از مغزها بيرون بكشيد هر چقدر كه ممكن باشد ايده

بـايـد      هـا، بـدون اسـتـثـنـا،              حال، تمام ايده هر به.  يا بسيار عجيب است، رد نكنيد  جهت آن كه اجراي آن مشكل است يا بسيار ساده
 .پرهيزي اصل اساسي مشروعيت و اعتبار است خشونت . پرهيز باشد خشونت

شوند، اما هيچكدام را  شوند و شماري نمي شماري براي بحث بيشتر برگزيده مي.  شوند، فهرست كنيد ها را همچنان كه كه مطرح مي  ايده
سپس بـه تـنـظـيـم          شما.  نظر آيد و در نگاه دوم مايه حيرت شود خردانه به  بسا در نگاه اول عجيب يا بي اي چه  ايده.  دور نبايد انداخت

 .ست ها نيازمند خواهيد بود، اما هدف در آغاز توليد هرچه بيشتر ايده تر ميقتحليلي ع
  

 ثبت روند كار       
ثـبـت رونـد كـار يـك            .  كاغذ يا روي تخته سياه بنويسيد تا همه بتوانند روند پيشرفت كار را دنبال كنند هاي بزرگ ها را بر ورقه  ايده

با . آورد شان را با ديگران، فراهم مي ميان گذاشتن ها را در وقتي ديگر يا در   سازد و امكان بازگشت به آن ي جمعي از اين تجربه مي حافظه
 .سناد نوشتاري از روند كار را هم در كار خود ارزيابي كنيدداشت ا نگهاين همه، مخاطره 

 
 شناخت مسئله : گامِ يكم

 چه مشكلي وجود دارد كه بايد به آن پرداخته شود؟
هـاي     شايد بخواهيـد قسـمـت     .  مشكل را فهرست كنيدسي كنيد، برخي عناصر اصلي آن جزء مشكل را برربراي اين كه بتوانيد جزء به 

 .تر را گام به گام حل كنيد تر مسئله را به طور فردي بررسي و مسئله بزرگ كوچك
 شود؟ آيا مسئله به يك رفتار، نهاد، سياست، قانون يا  شخص خاص مربوط مي

 .كوتاه بيان كنيد  مسئله را در يك جمله
  

           مخاطبان خود را شناسايي كنيد: گام دوم

 .خواهيد در آن اثر بگذاريد است كه مي مخاطب شما شخص، محل يا چيزي
 ايد؟ چه كسي يا چه چيزي مسئول مشكلي است كه شناسايي كرده

 ي وجود مشكل چه كساني هستند؟ عوامل اصلي دست اندركار در ايجاد و يا ادامه
 شود؟ ها، قوانين يا اعمالي سبب ادامه مشكل مي آيا سياست

 اند؟ اند؟ و اگر هستند چرا درمانده آيا نهادهايي هستند كه مسئول رويارويي با مسئله
 .ها اثر بگذارد، معين كنيد  ـ دو عامل اصلي يا مخاطباني را كه گروه شما مايل است بر آن يكي

ها و   راهبرد توسعه دادن به
 هاي خالق تاكتيك

صدايـي    و  بدون استراتژي، سر  تاكتيك.  است  كندترين راه رسيدن به پيروزي  استراتژي بدون تاكتيك،
 . پيش از شكست بيش نيست

  ـ  سون تسو  
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 هدف خود را شناسايي كنيد   : گام سوم
 خواهيد چه اثري بر روي مشكل بگذاريد؟ مي

چنان كه مـورد  [ داشتيد كه همه چيز  به اين نكته بپردازيد كه، اگر قدرت آن را مي.  كوتاهي شرح دهيد نتيجه دلخواه كوشش خود را به 
ست كه  هاي كار گروهي اين از فايده.  شد؟ هيچ نگران بلندپروازي بيش از اندازه خود نباشيد واقعيت پذيرد، چه حاصل مي]  نظر شماست

 . بخشند بينان يكديگر را توازن مي واقعبينان و بدبينان و  معموالً در آن خوش
 ايد، ياري كنند؟ توانند شما را در رسيدن به هدفي كه بيان كرده چگونه عوامل اصلي يا مخاطبان مي

اين هدف ممكن است با مأموريت سازمان شما تفاوت داشته باشد، اما خوب است كه آن مأموريت را در نظر داشته بـاشـيـد تـا        : توجه
 .ايد با آن سازگار هستند هايي كه برگزيده ها و تاكتيك  كه استراتژي مطمئن باشيد 

 متحدان و مخالفان خود را شناسايي كنيد: چهارمگام 
 .و مخاطبان خود را به خاطر داشته باشيدهدف 

تمايـل داشـتـه      ها ــ در كشور شما يا در جهان كدامند؟ چرا مايلند يا ممكن است  ها، نهاد متحدان بالفعل و بالقوه شماــ افراد، سازمان
 از كار و كوشش شما پشتيباني كنند؟ باشند كه

مخالفان بالفعل و بالقوه شما كدامند؟ چرا با كار و كوشش شما مخالفند يا ممكن است كار و كوشش شما را در تضاد با مـنـافـع خـود       
 بشمارند؟

 .گيرند جاي ميها   متحدان و مخالفان غيرفعال شما كدامند؟ بيشتر مردم در اين رده
 .ها، تأمل مهمي خواهد بود هاي نفوذ در اين گروه كنيد، يافتن راه هاي خود را انتخاب مي  هنگامي كه تاكتيك

       منابع خود را شناسايي كنيد :گام پنجم
 .دهد تواند هر آن چيزي باشد كه شما را در رسيدن به هدف خود ياري مي منبع مي

اجتماعي، سياسي يا حقـوقـي   ها، شرايط مالي و  هاي ديگر، شبكه به اشخاص، سازمان.  اكنون چه منابع مسلّمي در محل موجود است هم
 .بيانديشيد

ها نيـز    ايد، داريد و دارند؟ اين تان چه ارتباطي با عامالن اصلي مسئول در برخورد با مشكلي كه پيشاپيش شناسايي كرده شما يا متحدان
 .آيد از منابع به شمار مي

 )164مراقب از ارزشمندترين منابع خود، صفحه : نگاه كنيد به. (كنيد يا قصد داريد بكنيد ببينيد چگونه از خود مراقبت مي
 استراتژي خود را شناسايي كنيد :گام ششم

هاي باال، اطالعات ارزشمندي براي  با كامل كردن گام.  هاست گيري تصميمشمار بسياري از مستلزم اتخاذ تعيين و تعريف استراتژي شما 
 .ايد هاي استراتژيك گرد آورده گيري تصميم

 هايي توان اثرگذاري دارد؟ هاي پيشين، گروه شما در چه حوزه با در نظر داشتن گام
 .ها تهيه كنيد  با توجه به هدف خود، فهرست كوتاهي از اين حوزه

 تان به باالترين حد برسد؟  تا اثرگذاري شما بر مخاطبانهايي بايد برداشت  چه گام
هاي ديگر؟ آيا مـنـابـع     زمان صورت پذيرند يا هماهنگ با كار و كوشش ها بايد هم ترتيب خاصي بايد برداشت؟ آيا آن  ها را به  آيا اين گام

 الزم را در اختيار داريد؟
به خاطر داشـتـه     .  به بحث بگذاريد  تر كنند، تان نزديك توانند شما را به هدف مسير كارهاي خود و اين امر را كه اين اقدامات چگونه مي

اطمينان يابيد كه مسير . تان ممكن است شما را به سطح ديگري از اقدامات برساند تا اين كه به فوريت به خود هدف استراتژيباشيد كه 
 .اين اقدامات در جهت هدف كلي شما باشد نه اين كه شما را به جهتي كامال متفاوت بكشاند

 هاي خود را شناسايي كنيد تاكتيك: گام هفتم

در .  هايي را بايد به كار بـنـديـد      ايد، چه تاكتيك اكنون زمان آن است كه تصميم بگيريد براي به كار بستن راهبردي كه در پيش گرفته
وقتي براي بررسي عامـالن اصـلـي، هـواداران،         .  راهاي خود  هاي خود را در نظر داشته باشيد هم اولويت ها هم توانايي  گزينش تاكتيك

 .تان در نظر بگيريد ها و منابع خود و مخالفان  ها، ضعف متحدان و مخالفان، هم چنين توانايي
 .شناسيد يا در اختيار داريد، فهرست برداريد هايي كه مي از تاكتيك

 كه متحداني فعال شوند؟تشويق كنند  متحدان غيرفعال شما راتوانند  هايي مي چه تاكتيك
 را تشويق كنند كه به متحدان بدل شوند؟ غيرفعال شما را غيرفعال نگه دارند و حتي آنانتوانند مخالفان  هايي مي چه تاكتيك
 ها را كاهش دهند؟  ها را بگيرند يا آن  توانند جلوي مخالفت هاي مي چه تاكتيك

 ها نياز هست؟  تواند اين كار را انجام دهد يا به همكاري ديگر گروه تنهايي مي آيا گروه شما به 
 . هر بار يك تاكتيك براي بحث بيشتري كه مناسب با استراتژي و هدف شما باشد انتخاب كنيد

 .هاي ديگر باشد تر و برداشتن چند گام و حتي اتخاذ تاكتيك بسا نيازمند بحث عميق  هر تاكتيكي براي آن كه به مرحله اجرا برسد چه
 ارزيابي يك تاكتيك :گام هشتم 

ايد و، با توجه به موقعيتي در آن هستيد، چرا اين تاكتيك بيشترين توان بالقـوه را بـراي        چرا اين تاكتيك را برگزيدهكه  استدالل كنيد
 .تان دارد هدايت شما به سوي هدف

 توان اين تاكتيك را به كار برد تا بيشترين اثر را بر شرايط شما داشته باشد؟ چگونه مي
 برد؟ آيا اين تاكتيك از منابع شما بيشترين بهره را مي

منابع  بذلِ توانيد كار كنيد؟ براي قانع كردن ديگران به همكاري با شما يا توان منابع ديگر فراهم كرد؟ با چه كسان ديگري مي از كجا مي
 هايي نياز خواهيد داشت؟ به چه تاكتيك

هاي ديگري نياز داريد؟ آيا مخاطب نخستيني هست كه  ايد بهتر به كار بنديد، به چه تاكتيك براي آن كه بتوانيد تاكتيكي را كه برگزيده
كـه بـراي      براي مثال، به دست آوردن متحداني در يك مؤسسه، پيش از آن ( آن رويارو شويد  پيش از رويارويي با مخاطب نهايي بايد با

 ؟)تغيير دادنِ يك سياست به مدير مؤسسه نزديك شويد
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 هاي اين كتاب راهنما باهم تطبيق دادن تاكتيك: گام نهم
 .رجوع كنيد »ها سازگار كردن تاكتيك«ها به بخش   براي نكات بيشتر در باب تطبيق تاكتيك

 . كاو كنيد، برگزينيد و  ها كند هايي را كه دوست داريد در مورد آن چند مثال از تاكتيك
توانيد  هايي مي هاي ديگر چه درس ها كدامند؟ از تجربه سازمان  هايي هست؟ تفاوت هاي نمونه و شرايط شما چه شباهت ميان آن تاكتيك

 فرا گيريد؟
چه منابع بيشتري در اختيار داريد كه آن تاكتيك نمونه در اين كتاب راهنما نداشت؟ براي مؤثرتر كردن تاكتيك اين منابع را چـگـونـه    

 توان به كاربست؟ مي
 با چه موانع ديگري روبرو هستيد؟

 تواند باشد؟ منطبق ساختن تاكتيك با شرايط شما چگونه مي
 دست آورد؟ تواند آن را به  به چه اطالعات ديگري نياز هست و چه كسي مي

آموزشي منـاسـبـي     ي  تواند به كار آيد، و نيز زمينه تان مي هاي نو در جهت رسيدن به اهداف اي براي توليد ايده اين روند همچون وسيله
هـا        با اين مـهـارت  . هاي بيشتري در تحليل وضعيت پيدا كنيد براي سازمان شما فراهم خواهد كرد كه به شما امكان خواهد داد مهارت

 . تر خواهد شد ها به واقعيت نزديك  ريزي شما و ارزيابي شما از استراتژي و تاكتيك برنامه

شماست تا بتوانيد  هايي به منظور دادن ايدههايي كه در اين كتاب راهنما توصيف شده است، به  تاكتيك
 .هايي را بيابيد كه با وضعيت شما جور  باشند چنين اميدواريم در آن تاكتيك هم. هاي تازه براي انجام كارتان بيانديشيد شيوهبه 

به اند،  ها برآمده  ها را در مفاهيم و كشورهاي ديگري به جز آن جاهايي كه از آن  توان آن است كه مي ها آن   منظور ما از جور بودن تاكتيك
معموال به آن معني نيست كه يك تاكتيك را، خواه برگرفته از اين كتاب يا از جاي ديگر، درست همان گونه به كار بنـديـد    اين.  كار برد

بسا ضروري باشد كه  چه. موقعيت و منابع خود را بسنجيد و خطرهايي را كه در كار است ارزيابي كنيدبايد . كه در اصل به كار رفته است
اي از يك تاكتيك را براي شرايط خود قابل استفاده بيابيد و نه تمام آن    تركيب كنيد، و يا جزيي يا جنبه يك تاكتيك را با تاكتيك ديگر

  .را
 .هاي تازه به وضعيت خود شما كمك خواهند كرد هاي زير براي سنجش و سازگار كردن تاكتيك طرح پرسش

 آيا اين تاكتيك براي موضوع و شرايط من مناسب است؟
 توانم در اين باب رايزني كنم؟ با چه كسي مي

 بايد آن را در ميان بگذارم؟ هاي ديگري مي با چه گروه
 ام؟ ام يا به كار بسته آيا هرگز تاكتيكي مانند اين ديده

 آيا موفق بود؟
 چرا موفق بود؟ چرا نبود؟
 هايم كمك كند؟ هدفتواند مرا در رسيدن به  اين تاكتيك چگونه مي

 آيا تأثير مطلوب را بر مخاطب من خواهد گذاشت؟
 چنين مخاطبي به كار رفته است؟مورد آيا تاكنون چنين تاكتيكي در 

 به چه منابعي نياز خواهم داشت؟
 اكنون چه منابعي در اختيار دارم؟ هم

 توانيم فراهم كنيم؟ منابعي را كه ندارم چگونه مي
 توانم صحبت كنم؟ ي اين تاكتيك با چه كسي مي براي كسب آگاهي بيشتر درباره

 براي به كار بردن اين تاكتيك به چه متحداني نياز خواهم داشت؟
 توانم چنين اتحادهايي را بسازم؟ چگونه مي

 به اين تاكتيك چه واكنشي نشان خواهند داد؟ ها كه با مورد و موضوع من مخالفند  نسبت  آن
 ام چه مخاطراتي در بر خواهد داشت؟ اين تاكتيك براي من يا سازمان

 همراه است، از سر بگذرانم؟ آيا آمادگي آن را دارم كه اين مايه از مخاطره را كه با اين تاكتيك 
 اي را كه كاربرد اين تاكتيك ممكن است در بر داشته باشد، كاهش دهم؟ توانم ميزان مخاطره چگونه مي

 توانم قسمتي از اين تاكتيك را به كار ببرم؟ آيا مي
 هاي ديگر تركيب كنم؟ توانم آن را با تاكتيك آيا مي

 برنامه پشتيبان و جايگزين من چيست؟
 رود جواب نداد، چه بايد بكنم؟ اگر اين تاكتيك آن گونه كه انتظار مي

 ها   سازگار كردن تاكتيك
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هاي تازه است هم  هم در مورد فراگيري تاكتيك»  هاي جديد تاكتيك«ي  پروژه
ي    خواهيم كه شما از راه اين كتـاب نـه تـنـهـا دربـاره             ما مي.  ها آموزشِ آن

هاي خود را با ديگران نـيـز در      هاي كار خود  بيانديشيد، بلكه تاكتيك تاكتيك
گـذاري هـدايـت       از طريق پايه( اند  پروراندهها را   ست كه تاكتيك  سود كساني  هاي تاكتيكي هم به در ميان گذاشتن نوآوري.  ميان گذاريد

 .دهند ها را آموزش مي كه آن و هم كساني  )ها ها و ارايه مهارت آن
اين طرح مقدماتي را به كار بنديد تا شما را در گـزيـنـش         . آيد ، در پي مي دقيقه 40يك طرح مقدماتي ارايه و معرفي تاكتيك شما در 

 .كند تان بيش از همه كمك مي اطالعاتي ياري دهد كه مخاطبان شما را در فهم و كاربست تاكتيك
 

 در يك دقيقه
 .   تاكتيك خود را بيان كنيد

خاطر داشته باشيد كه نخست بر تاكتيك متمركز باشيد نه بر مسئله   به.  ي كارآموزي را با شرح كوتاهي از تاكتيك خود آغاز كنيد برنامه
نـيـاز بـه      «بازخواني كنيد، همچنين فصل  21ي  تعريف تاكتيك را در صفحه).  در آينده براي شرح آن وقت خواهد بود( يا بر زمينه كار 

 . بخوانيد تا مطمين شويد كه در اين باب همه چي براي شما روشن است) 12 ي صفحهدر (را  »هاي جديد تاكتيك
همتا، مهم يا موفق است، به رويه جالبـي   تان حالي كنيد كه چرا اين تاكتيك بي ي جالب به مخاطبان  چنين بكوشيد كه به يك شيوه هم

 .پرسشي را طرح كنيد كه توجه مخاطبان شما را جلب كند. داستان كوتاهي بگوييد. بيانديشيد
 

 دقيقه 5در 
 . زمينه كار را شرح دهيد

ها را به منظور درك چنين  تاكتيك ويژه براي اين شرايط به كار رفته است، آنتان درك كنند چرا اين  هدف شما اين است كه مخاطبان
 :هاي زير ياري كنيد  امري از طريق شيوه

كند تـا   مسايلي را كه به ديگران كمك مي  ويژه  برخي مسايل اجتماعي كنوني يا گذشته را شرح دهيد كه نيازمند پاسخگويي هستند، به
 .تاكتيك شما را بفهمند

 .سامان دادن به اين پاسخ رسانده است و سرجرياني را شرح دهيد كه شما را به 
 .هاي شما، چيست دلخواه از به كارگيري اين تاكتيك، يعني اهداف و خواسته  در كل بگوييد كه نتيجه

 .طور خالصه شرح دهيد كه چه راهبردي در پيش گرفته شده است و تاكتيك چگونه با آن همخوان است  به 
 .اي غفلت نكنيد كنيد، اما از پرداختن به اختصار به هر زمينه  هاي پرسش نيازي نيست كه وقت زيادي صرف هر كدام از اين زمينه

 دقيقه  20در 
 .چگونگي كاركرد تاكتيك را شرح دهيد

به كارگيري تاكتيك شـمـا در     دهيد كه براي  اي را مي شما به مخاطبان خود اطالعات كليدي.  ي اصلي ارايه كار شما همين است هسته
 .شرايط خودشان به آن نياز دارند

كنيم كه تنها از يك مورد خاص و مشخص بـراي   توصيه مي.  به مرحله بدهيد ي به كارگيري و انجام تاكتيك خود شرحي مرحله از شيوه
ايشان چه بايد بدانـنـد؟ از     .  خواهد تاكتيك شما را در كشوري ديگر به كار بندد همكاري را تصور كنيد كه مي.  مثال زدن استفاده كنيد

 درگير كار هستند؟ به چه پشتيباني، به چه منابعي نياز دارند؟كجا بايد آغاز كنند؟ چند نفر 
 !خاطر داشته باشيد كه كار را گام به گام بايد پيش ببريد به 
 

 دقيقه 7در 
 .مروري بر پروراندن تاكتيك

كـه  خاطر داشته باشيد    تاكتيك شما قصد نفوذ در چه رفتار، نهاد، سياست يا فردي را داشت؟ به .  ي مخاطبان خود صحبت كنيد درباره
 . تر يا مخاطبان غايي شما اي وسيع  توانند در ميان باشند هم مخاطبان در دايره هم مخاطبان اصلي مي

اند و چـه       حاصل كار چه برداشتي دارند؟ بگوييد كه چه گفته از برآمد ومردم درگير در تاكتيك :  واقعي را شرح دهيد  خروجي و برآمد
 .اند برداشت و نظراتي داشته

 
 دقيقه  7در 

 .كار بست به  توان در موارد ديگري ميايد و اين تاكتيك را چگونه  ها آموخته شرح دهيد كه از تجربه خود چه
هايي  شد كرد؟  چه سفارش چه چيزهايي جواب داد؟ چه كارهاي ديگري مي: ايد ها آموخته  شرح دهيد كه از به كارگيري اين تاكتيك چه

 براي ديگران داريد؟
 هاي آن چيست؟ بر اساس تجربه شما، پيش از به كار بستن تاكتيك چه عواملي را بايد در نظر گرفت؟ محدوديت

 .كوتاهي براي مردم شرح دهيد به  چگونگي و چرايي آن رااند،  اگر خبر داريد كه اين تاكتيك را به گونه ديگري هم به كار بسته

 گذاشتن تاكتيك خود   در ميان
   تاكتيك  ي اي براي ارايه نمونه :با ديگران
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هـا        ساعتبه انجام بسا ناگزير  براي امر دشوار پيشبرد حقوق بشر و پاسداري از آن، چه 
رو شـويـد و          ها و صداهايي روبـه   ممكن است با منظره . كار در شرايط خطرناك باشيد

تـوانـد    كنيد مي كاري كه مي.  شان بسيار سخت است آوردن  هايي بشنويد كه تاب داستان
 .زا يا پر از فشار رواني باشد، خواه خود شاهد آن باشيد يا از ديگران بشنويد براي شما وحشت

بيند، يـا فـكـر         كند و خانواده و دوستان را كمتر مي تر كار مي يكي سخت.  رود اي كلنجار مي با فشار رواني يا استرس هر كسي به شيوه
حسـاب مشـروبـات الـكـلـي            كشد و بي يكي بيشتر سيگار مي.  دهد اش را تغيير مي كند كه ديگر بس است و شغل و مقام داوطلبانه مي
 .برند جاي خوشي نيست كنند با رنجي كه ديگران مي گيرند و فكر مي هاي مثبت را ناديده مي ديگراني هم هستند كه تجربه. نوشد مي

. كـنـيـد   كنتـرل    غيرسالم خود را   بندي به انجام اين كار بايد فشار رواني يا استرس براي نگهداشت نيرو و سرزندگي خود در جهت پاي
راستي ما را در جهت بهتر كاركردن تحت فشـار قـرار      برخي فشارهاي رواني به .  هاي رواني بد نيستند ي فشار البته توجه كنيد كه همه( 

 .)دهند مي
 

 پايي الفباي خويشتن
 ).1996ساكويتن و پرلمن، (پايي هشياري، تعادل، و ارتباط است الفباي خويشتن

 
  هشياري 

. رابشنـاسـيـد   )  ي مستقيم يا غيرمستقيم خواه از راه تجربه( زدگي  هاي فشار رواني غيرسالم و پيامدهاي وحشت نخست بايد بتوانيد نشانه
  .براي انجام اين كار هشيار بايد بود

 شويد؟ كنيد؟ زود خشمگين يا سرخورده مي قراري مي شويد؟ احساس بي آيا زياد بيمار مي: از مسايل مربوط به بدن خود هشيار باشيد
  بـا شـمـا وقـت        ها نيز  گذاريد آن و مي گذاريد؟ مي  داريد، وقت ميها را دوست  آيا براي كساني كه آن:  در مورد روابط خود هشيار باشيد

 بگذارند؟
دادند يا امكاني براي ارتباط شـمـا بـا         هايي كه به شما آرامش مي ها و فعاليت  آيا از سرگرمي: در مورد دگرگوني حال خود هشيار باشيد
ي مردمـان   ايد يا درباره بريد؟ آيا اعتقاد شما در خصوص ايماني كه داشته ها بود، ديگر لذت نمي خانواده و دوستان و وقت گذراندن با آن

 نگريد؟ گونه ديگري مي است؟ آيا به دنيا به ديگر تغيير كرده
 

           تعادل
 . ها توازن برقرار كنيد، از جمله ميان كار، زندگي شخصي و خانوادگي، استراحت و تفريح  ميان انواع فعاليت

بسـا     سـت، چـه     آسودگي كند و براي شما مايه شما كمك مي آنچه به .  فرصت استراحت و آرامش، بازده شما بيشتر خواهد شد  داشتنبا 
هاي  اين مهم است كه شيوه.  بخشد، متفاوت باشد ها آسايش مي  كند و به آن يكسره با آنچه به اعضاي خانواده شما و همكارانتان ياري مي

آگاهي از اين كه چه وقتي داريـد  .  رسيدن به آسايش براي شما، به تندرستي و رفاه شما و روابطي كه براي شما مهم است، زياني نرساند
 .دهد كه تغيير كنيد شما فرصتي مي دهيد، به  تعادل خود را در زندگي از دست مي

 
 رابطه

 .با همكاران، دوستان، خانواده و اجتماع خود، پيوند و روابط حمايتي بنا كنيد
ي ايجاد روابط سالم و مثبتي در طـي   كنيد، معني چنداني نخواهد داشت اگر تجربه تمام كوششي كه براي ساختن يك اجتماع بهتر مي

تان را با مردمي كه براي شما   آگاه بودن از آن زماني كه داريد ارتباطبار ديگر بگوييم كه،   يك.  سوي اين مكان بهتر، نداشته باشيد راه به 
 .دهد كه بيانديشيد و به زندگاني خود تعادل بيشتري ببخشيد دهيد، به شما فرصت مي اهميت دارند از دست مي

 پايي ي خويشتن بحث درباره
ي امور حـقـوق بشـر، بـراي          هاي فردي و جمعي كلنجار رفتن با فشارهاي روانيِ برخاسته از كار در حوزه وگو درباره روش بحث و گفت

 .سازمان شما بسيار سودمند خواهد بود
 .هاي كوچك يا ميان تمامي اعضاي سازمان به راه بيافتد هاي زير استفاده كنيد تا بحث دو نفره، بحث در گروه از هر يك از پرسش

 .  گذاريد ميبها، نيرو و منابع خود را در اين راه  بگوييد كه چرا وقت گران. بگوييد كه چرا دوست داريد كار حقوق بشري بكنيد
آيا براي چنين چيزي هيچ وقـت    .  بريد و هيچ ربطي به كار شما ندارد از آن لذت مي موضوعي را مطرح و با ديگران در ميان بگذاريد كه

 گذاريد؟ مي
تان، به كشورتان، يا هر چيز ديگـر   تان، به جامعه كه سبب شده تا نگاه شما به خودتان، به خانوادهبا ديگران در ميان بگذاريد اي را  تجربه

 .دگرگون شود
شويد، چه حـالـي در        شويد يا خشمگين مي شويد، كالفه مي ميدهيد، خسته  تان را از دست مي كه وقتي تاب و صبر به ديگران بگوييد

سازد؟ آنچـه در ايـن        ها رويارو شويد؟ آيا اين امر ديگران را هم درگير مي  ها  و وضعيت  با اين حالكوشيد كه  چگونه مي.  بينيد خود مي
 كند يا بدتر؟  دهيد وضع را بهتر مي مي خصوص انجام 

 كنيد؟ آيد و براي رويارويي با آن، همه با هم چه مي كه با باال رفتن فشار رواني چه وضعي در گروه پيش مي با ديگران در ميان بگذاريد
. دهيد خانواده به ياري شما برخاسته يا برنخاستـه اسـت     ايد در كاري كه انجام مي از آن هنگامي سخن به ميان آوريد كه احساس كرده

 تر كرده است؟ اند كه كار را بر شما دشوارتر يا آسان ها چه كرده آن 
ياري شما برخاسته يا برنخـاسـتـه    كنيد، يكي از همكاران به  ايد در كاري كه مي با ديگران از آن هنگامي سخن بگوييد كه احساس كرده

 تر يا دشوارتر كرده است؟ ها چه كرده كه كار را بر شما آسان آن. است
توانيد يكديگر را ياري كنيد كه كشيدن بار كـار   با ديگران در ميان بگذاريد كه، به عنوان يك همكار يا به عنوان يك سازمان، چگونه مي

 . تر شود اش هستيد، آسان شان پايمال شده يا شاهد پايمال شدن كردن براي مردمي كه حقوق
 .اي متفاوت انجام خواهيد داد شيوهايد، سرانجام، بگوييد كه كدام كار است كه به  حال كه الفباي برخورد با فشار رواني را تجربه كرده

اكـنـون آگـاهـيـد كـه             . پايي، گامي بـرداريـد     ايد كه براي حفظ و نگهداري آگاهي و كوشايي خودتان به منظور خويشتن اكنون آماده
ي    بـرنـامـه   .  هاي مثبت، وقت بـگـذاريـد    ها و گام  براي نيرومندتر كردن اين كوشش.  كنند كنند تا به خود كمك  تان چه كار مي همكاران

  .داشته باشيم! مان ــ يعني از خودمان بهاترين منبع ي اهميت حفظ و نگهداري از گران ي بحث درباره منظمي براي ادامه
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ند، كه با مشكالت درگير شده و براي چيره شـدن بـر      كسان ديگر بهترين منبع براي اطالعات عملي و دانستن معموال 
هـاي خـود        اند ديگران را از تجربه منابع اين بخش همگي به دست كساني آفريده شده كه خواسته.  اند ها راهي يافته  آن

 .مند كنند بهره
هـاي     شود كه به تاكـتـيـك    ميرا شامل »  هاي فشرده لوح«، و » هاي اينترنتي ها، سايت ها، مقاله كتاب«بخش منابع متمركز بر تاكتيك 

اند كه  و فراهم كرده  هايي به انجام رسانده به جز چند استثنا، بيشتر اين منابع را سازمان. گردد خاص مطرح شده در اين كتاب مربوط مي
خاطر داشته باشيد كه هر تاكتيكي در هر وضعيتي كارساز نيست؛ اين منابع سرآغاز كار شما   به.  اند ها بوده  ي خلق آن تاكتيك سرچشمه

 .آيد، و نه كتاب راهنما يا دستور عمل ي خاص خودتان به شمار مي شان در مبارزه ها براي به كار بردن  در سازگار كردن تاكتيك
عـمـلـي بـراي       ايم كه همچنين خود رهنمودهاي    اي را گنجانده هاي تاريخي و نظري نوشته»  ي تاكتيكي و راهبردي انديشه«در بخش 

ها، در    ها، بلكه دهه كاراني است كه سال اندر  بيشتر اين منابع حاصل كار دست.  هستند ها  ها و اجراي تاكتيك  ساخت و پرداخت استراتژي
ي تاكتيكي و استـراتـژيـك سـخـن         ي ارزش و اهميت انديشه اي ژرف از تجربه درباره خزانه  پايهاند؛ اينان همگي بر  كار حقوق بشر بوده

 .اند گفته
دادن در تارنمـاي مـا           توانيد منبعي را براي جاي بنابراين، مي.  اند شمار اين فهرست هرگز فراگير نيست، زيرا مواد و منابع در اين باره بي

 )(www.newtactics.org  به اين نشاني الكترونيكي    . كنيم، پيشنهاد كنيد را به روز مي كه پيوسته آنnewtactics@cvt.org   
هاي موجود در تارنمـاي   و يا فرم  ”resource suggestion“بنويسيد)  subject line(به ما ايميل بزنيد و در سطر اشاره به موضوع 

 .را به كار بريد   www.newtactics.org: ما
 هاي نوين در حقوق بشر طرح تاكتيك

The New Tactics in Human Rights Project —   www.newtactics.org  
Tactical Notebook Series [online]. Minneapolis: Center for Victims of Torture [Updated March 
2004: cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.newtactics.org/main.php/
ToolsforAction/TacticalNotebooks)     

هاي خاص، و ايـن كـه چـه عـوامـلـي در                راهنما در تشريح چكونگي اجراي تاكتيك  يك مجموعه راهنماي بيستگانه همراه با صفحه
 .است هايي در طي كار پيش آمده كاربردشان مؤثر بوده و چه درگيري

Tactic Database [online]. Minneapolis: Center for Victims of Torture [Updated March 2004: cited 
March 2004]. Available from World Wide Web:  
(http://database.newtactics.org/NewTactics/Default.aspx)  

 .تاكتيك نوآورانه از سراسر دنيا 100درباره بيش از !) افزايش و رو به(وجو  يك منبع اطالعاتي قابل جست
 

 منابع متمركز بر تاكتيك
 گيرانه هاي پيش تاكتيك
 هاي حفاظت جسمي تاكتيك

Physical Protection Tactics 
Mahony, Liam and Luis Enrique Eguren. Unarmed Bodyguards: International Accompaniment for 
the Protection of Human Rights. Bloomfield, Conn.: Kumarian Press, 1997 

المللي غيـرمسـلـح خـود        كه داوطلبان بين  هاي حاصل از ده سال به كارگيري ابزاري نو در حراست حقوق بشر، در جايي بازگويي درس
 .روند كه در تهديد تجاوزند حضوري همراه كساني مي

Peace Brigades International Publications [online]. London: Peace Brigades International [updated 
November 2001: cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://
www.peacebrigades.org/publications.html)   

 .انگليسي، فرانسه، و اسپانيايي) هاي زبان(به . آميز  غيرخشونت هايي در باب همراهيِ حمايتي و  يو و پژوهش  كتاب، ويد

 در ميان گذاشتن اطالعات مهم حياتي
Sharing Critical Information  
Community Relations Council [online]. Belfast: Tibus [updated 2003: cited March 2004]. Available 
from World Wide Web: (http://www.community-relations.org.uk/about_the_council/
CRC_publications/)  

» اقـدام ضـد هـراسـانـدن         «شامل  برگرفت و يا آن را درخواست كرد،ها از نشاني الكترونيكي باال  توان آن فهرستي از انتشاراتي كه مي
Action Against Intimidation)  ( اطـالعـات و رهـنـمـود            ي   نامه راهنما«ــ  « )Information and Advice Manuel ( ،

 Anti-sectarianism in Voluntary and( »  هـاي كـوچـك        هاي داوطلبانه و مـربـوط بـه جـامـعـه             ستيزي در بخش  فرقه«
Community Sectors( ،»هايي به كار در باب روابط جوامع كوچك رهيافت« 

(Approaches to Community Relations Work) 
   Hall, Michael, ed. It’s Good to Talk; The experiences of the Springfield Mobile Phone Network. 
Pamphlet. Newtownabbey: Island Publications, 2003. 

 .ها بكاهند  ورزي تلفن همراه، توانستند از خشونت  ي در شرح آن كه كوشندگان حقوق بشر در جوامع، با ارتباط از راه يك شبكه
 ورزي هاي خشونت از ميان برداشتن فرصت

Removing Opportunities for Abuse  
Nevitte, Neil and Santiago A. Canton. »The Rise of Election Monitoring: The Role of Domestic 
Observers.” Journal of Democracy. (1997): 47–61. 

گرفتـه تـا      كشور جنوب آسيا و جنوب آمريكا 12در ( هاي محلي  هاي پيگيري انتخابات ي شماري از سازمان شرح حال و سوابق خالصه
 ). و اروپاي شرقي] در فلسطين[» كرانه باختري«

Stoddard, Michael. NDI Handbook: How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z 
Guide. Washington, DC: National Democratic Institute for International Affairs, 1995. 

 .محلي به منظور نظارت بر انتخابات  برنامهراهنمايي مشروح براي به راه انداختن و اجراي يك 
Traditional Ecological Knowledge * Prior Art Database [online]. Washington, DC: Science & Hu-
man Rights Program, American Association for the Advancement of Science [Updated October 
2003: cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://ip.aaas.org/tekindex.nsf)  

 .ها شناسي  بومي و كاربرد آن ي گياه ي قابل دسترس اسناد عمومي اينترنتي درباره نمايه
 هاي دخالتگرانه تاكتيك

 هاي مقاومت تاكتيك
Resistance Tactics 
O’Rourke, Dara and Gregg P. Macey. »Community Environmental Policing: Assessing New Strate-
gies of Public Participation in Environmental Regulation” [online]. Journal of Policy Analysis and 
Management. (2003): 383–414. Available from World Wide Web: (http://www.bucketbrigade.net/
downloads/community_environmental_policing.pdf) 

 .ها اندوزي ، شامل مراحل اجرا، تأثير، و تجربه»بريگادهاي سطل«گزارش ارزيابي مشاركت عمومي در نظارتي محيط زيستي و مقررات 
Selected Writings on MKSS and Right to Information Campaign in India. [CD-ROM] Rajasthan: 
Mazdoor Kisaan Shakti Sangathan, 2003. 

 .   دست هاي مبارزه و عمل سازنده براي تغيير زندگي روستاييان تهي شرح شيوه
“Tips and Tools for Organizing Resolutions in Defense of the Bill of Rights.” Bill of Rights Defense 
Committee [online]. Northampton, Mass.: BORDC. ca. 2002 [updated 2004: cited March 2004]. 
Available from World Wide Web: Available from World Wide Web: (http://www.bordc.org/
Tools.htm) 

 .برند ي كوچك در اياالت متحده براي اعتراض به فرسايش حقوق بشر به كار مي ها جامعه ابزارهايي كه صد

 منابع بيشتر    
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 كاري آفريني هاي شلوغ تاكتيك
Disruption Tactics 
Treatment Action Campaign [online]. Muizenberg: TAC [updated March 16 2004: cited March 
2004]. Available from World Wide Web: (http://www.tac.org.za/)  

 ).كُپي رايت(هاي داروسازي و قانون حقِ انحصاري  ي اينترنتي در مورد اسناد مربوط به بيماري ايدز، شركت كتابخانه
 

 سازي هاي باوراندن و مجاب تاكتيك
Persuasian Tactics 
Coetzee, Erika and Shirley Robinson. Measuring the Impact of Public Spending. Cape Town: Idasa, 
2000.  

. هاي عمومي، شامل ابزارهايي براي يك استراتـژي نـظـارتـي       هاي سنجش ميزان تأثير هزينه ي روش چهارچوبي براي انديشيدن درباره
 .www.idasa.org.za: نشاني اينترنتي

The International Budget Project [online]. Washington, DC: The Center on Budget and Policy Prio-
rities [cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.internationalbudget.org/
resources/howto/index.htm) 

 .هاي كاربرد آن ي كاربردي، شامل توصيه اي از منابع توصيه شده اينترنتي در تحليل تطبيقي بودجه مجموعه
 

 هاي انگيزشي تاكتيك
Incentive Tactics 
Liubicic, Robert. »Corporate Codes of Conduct and Product Labeling Schemes: The Limits and 
Possibilities of Promoting International Labor Rights Through Private Initiatives.” Law and Policy 
in International Business 30 (1998): 111–158. 

بـررسـي   )  بـنـدي     به ويژه مقررات رفتاري و طرح و تدبيرهاي رده  (   براي بهبود حقوق كارگر راابتكارات خصوصي صاحبان مشاغل آزاد 
 .كند هاي مؤثر نظارت را توصيه مي بندي، اين مقاله استاندارد كردن و نظام هاي رده مؤثرتر كردن مقررات رفتاري و طرح براي. كند مي
    

The Proxy Resolutions Book. New York: Interfaith Center on Corporate Responsibility, 2004. 
. 2004ي شركت در سـال         شده براي همايش ساالنههاي سهامداراني كه از نظر اجتماعي مسئول هستند، ارايه  هاي كامل تصميم متن

دستمزد ناهماهنگ، گرمايش جهاني، غذا و آب، ميليتاريسم، حقوق بشر و استـانـداردهـاي       و درمان، امور مالي، حقوق    و شامل بهداشت 
 . www.iccr.org: قابل دسترس در. فروشندگي
 بازسازانه هاي تاكتيك

RESTORATIVE TACTICS 
 ها   ورزي به ياد آوردن خشونت

Remembering Abuses 
Bloomfield, David, Teresa Barnes and Luc Huyse, eds. Reconciliation After Violent Conflict: A 
Handbook [online]. Stockholm, Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assis-
tance (International IDEA), 2003 [cited April 2004]. Available from World Wide Web: (http://
www.idea.int/conflict/reconciliation/reconciliation_full.pdf)  

شـان در وضـعـيـت پـس از                 اين منبع طراحي شده براي اطالع رساني به شهروندان و رهبران و ياري دادن به آنان و مجهز كـردن   
سازي و نيز ساختارهاي همزيستـي   هاي رابطه اين كتاب راهنماي عمل سندي است براي مراحل آشتي دادن، و استراتژي.  ورزي خشونت

 .سازد را مستند مي

Hayner, Priscilla B. »The Contribution of Truth Commissions.” An End to Torture: Strategies for its 
Eradication. London and New York: Zed Books, 1995. 

در )  ويژه شكنـجـه   به( هاشان از جهت گزارش نقض حقوق بشر  ميزان تأثيرگذاري و محدوديت ياب و هاي حقيقت كميسيوناي از  بررسي
 . گيري از آن در آينده گذشته و پيش

Hayner, Priscilla B. Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocities. New York: Rou-
tledge, 2002. 

سنجد، با توجه خاص به آفريقاي جنوبي، السالوادر، آرژانتين، شيلـي و     ياب را در گرداگرد جهان مي كار بيست كميسيون عمده حقيقت
 .گواتماال

International Center for Transitional Justice [online]. New York: International Center for Transitio-
nal Justice [cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.ictj.org/) 

استراتژي آن شامـل پـنـج      .  گيرند كند كه گريبان مسئوالن فجايع جمعي و تجاوز به حقوق بشر را مي اين منبع كشورهايي را ياري مي
يـاب، اصـالح        هاي حقـيـقـت    ورزي با ابزار غير قضايي مثل كميسيون پيگرد تبهكاران، تهيه اسناد و مدارك خشونت:  عنصر اصلي است

 .دهي به قربانيان و فراهم كردن زمينه آشتي نهادهاي بدكنش، تاوان
Kritz, Neil J., ed. Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. 
Washington, DC: United States Institute of Peace, 1995. 

به قوانين، احكـام، و     جلد اول شامل مالحظات كلي، جلد دوم بررسي مطالعات كشوري، و جلد سوم.  كاري پردامنه و جامع در سه جلد
 . پردازد ها مي  گزارش

Otras Voces de la Historia. [CD-ROM] Buenos Aires: Memoria Abierta, 2002. 
 .1983و  1976هاي  تروريسم دولتي در آرژانتين، بين سال گردآوري سند براي

The Truth Commission Project [online]. Cambridge, MA: The Truth Commission Project [cited 
March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.truthcommission.org/) 

در آرژانتين، شيلي، السالـوادور، افـريـقـاي       :  سال گذشته 25  ياب در هاي حقيقت كميسيونترين   بررسي كسترده درباره پنج تا از موفق
 .جنوبي و گواتماال

  
 ها تواناسازي افراد و جمعيت

Strengthening Individuals and Communities 
Pranis, Kay, Barry Stuart and Mark Wedge. Peacemaking Circles. St. Paul: Living Justice Press, 
2003. 

آيد  اطراف دنيا ميهاي پيشتاز و كارشناسان حقوق جنايي در  كند كه به كار بسياري از اعضاي جمعيت هايي را عرضه مي اين منبع تجربه
 .اند در مورد جنايت تر پاسخي درمانگرتر و سازندهدر پي يافتن  كه

Jaranson, James M and Michael K. Popkin, eds. Caring for Victims of Torture. Washington, DC: 
American Psychiatric Press, Inc, 1998. 

همگي متشكل از پزشكان و پيشگامان برجستـه در    ي دولتي ــ كه  ربانيان شكنجهدرمان ق  المللي در باب رايزني جمعي كارشناسان بين
 .زدگي هستند زمينه فشار روانيِ وحشت

  خواهي جبران 
Seeking Redress 
International Labor Rights Fund. International Labor Rights Fund [online]. Mar. 2003. Available 
from World Wide Web: )http://www.laborrights.org/ (   

  :ي حقوق كارگر، به منظور فروش و پياده كردن از اينترنت، شامل ، و كتاب دربارهگزارش، مقاله
The Alien Tort Clams Act--- A Vital Tool for Preventing Corporations from Violating Fundamental 
Human Rights, by Terry Collingsworth. 
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Violence Against Women in War Bibliography. VAwwNET. Violence Against Women in War 
[online]. March 2003. Available from World Wide Web: (http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/
english/resources/bibliography.html)  

 .المللي در اين باره هاي مربوط به حقوق زنان، بردگي جنسي، و قانون بين شناسي گزارش كتاب
 پديد آوردن فرهنگ و بر پايي نهادهاي حقوق بشر

 هوادارسازي
Constituency-Building 
Levi, Robin. »Local Implementation of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Dis-
crimination Against Women (CEDAW).” WILD, 1999. Available from World Wide Web: (http://
www.wildforhumanrights.org/local_implement%20_paper.html) 

 .خواهند براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در شهرهاي خود قانوني به تصويب برسانند كه مي  راهنمايي براي كساني
 

 هاي همكاري  تاكتيك
Collaboration Tactics 
Stern, Katherine. Techniques of Independent Monitoring in Guatemala and El Salvador. New York: 
Lawyers Committee for Human Rights, 2002 [cited March 2004]. Available from World Wide Web: 
(http://www.coverco.org/eng/media/Approved-Public-Report.pdf) 

ي كارآموزي به ناظـران در     كنند، با تمركز بر شيوه چگونه كار مي GMIESو   COVERCOگزارشي عملي و گام به گام از اين كه  
 .شان مورد جزييات عملي كار روزانه

Youngers, Coletta A. and Susan C. Peacock. Peru’s Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: 
A Case Study of Coalition Building. Washington Office on Latin America, October 2002. Available 
from World Wide Web 

سازي، و نمايش  در كارزارهاي عملي و ائتالف»  coordinadoraكُويردينĤدرآ «ها در پِرو و موفقيت سازمان   ورزي بررسي تاريخ خشونت
 .سال گذشته 15كار و دستاوردهاي سازمان در 

 
 

 سازي هاي ظرفيت تاكتيك
Capacity-Building Tactics 
Human Rights Institution-Building: A Handbook on Establishing and Sustaining Human Rights 
Organizations. New York: Forefront Publications, 1994. 

 .ها ها و ساختارهاي منظم براي جلوگيري از مشكالت نهادي و مبازره با آن  رويه راهنماي براي تاسيس 
Video for Change [online]. New York: WITNESS [cited March 2004]. Available from World Wide 
Web: (http://www.witness.org) 

 .هاشان يو و فنون ارتباطي براي پيشبرد هدف ي كاربرد ويد ي شيوه يويي آموزشي براي پشتيبانان حقوق بشر، درباره ويد
 هاي آگاهي و تفاهم تاكتيك

Awareness and Understanding Tactics 
Cairo Institute for Human Rights [online] [cited March 2004]. Available from World Wide Web 

 .هاي حقوق بشر عرب ي حقوق بشر براي سازمان ناشر مواد آموزشي درباره
 

 انديشه تاكتيكي و استراتژيك

 تاريخ و نظريه
History and Theory 
Ackerman, Peter and Christopher Kruegler. Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People 
Power in the Twentieth Century. Westport: Praeger Publishers, 1994. 

 .آميز هاي مقاومت غيرخشونت ارزيابي نظري و تاريخيِ اهميت استراتژي براي موفقيت جنبش
Ackerman, Peter and Jack Duvall. A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict. New 
York: St. Martin’s Press, 2000. 

ي    ها و بستنِ راه هجوم نظامي و تأمين حقـوق بشـر چـگـونـه از حـربـه                 هاي مردمي براي براندازي ديكتاتور بررسي اين كه جنبش
ي    قـرن مـبـارزه     :  قدرتي نـيـرومـنـدتـر     ( همراه با آن فيلمي با همين نام   Jack Duvalجك دووال. اند آميز استفاده كرده غيرخشونت
 .است كرده  كارگرداني) آميز غيرخشونت

Johnson, Douglas A. and Kate Kelsch. »Tactical Innovations for Human Rights.” Effective Strate-
gies for Protecting Human Rights, David R. Barnhizer, ed. Dartmouth Pub Co., 2002.  

 .هاي مؤثر ي تاكتيك ي تاكتيكي در كار حقوق بشر، شامل هشت بررسي موردي كوتاه درباره در باب اهميت انديشه كاوشي است
Keck, Margaret E. and Kathryn Sikkink. Activists Beyond Borders. New York: Cornell University 
Press, 1998. 

ها را نشانه   هاي برخي از دولت المللي يا سياست هاي بين پيوندند و در طول مرزهاي ملي، سازمان هاي فعاالني كه به هم مي بررسي شبكه
 .گيرند مي

Risse, Thomas, Stephen C. Ropp and Kathryn Sikkink. The Power of Human Rights: International 
Norms and Domestic Change. New York: Cambridge University Press, 1999. 

 .كند هاي ملي در بسياري از مناطق دنيا ارزيابي مي المللي را بر رفتار دولت هاي بين تأثير هنجار
Sharp, Gene. From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation. Boston: 
Albert Einstein Institution, 1993. 

توان از ميان برداشت و از برپا شدن ديكتاتوري جديـد بـه جـاي آن           است بر اين مسئله عام كه چگونه يك ديكتاتوري را ميمتمركز 
 .جلوگيري كرد

  
Sharp, Gene. There are Realistic Alternatives [online]. Boston, MA: The Albert Einstein Institution, 
2003 [cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://65.109.42.80/organizations/org/
TARA.pdf) 

       .ي استراتژيك آميز و انديشه ي غيرخشونت درآمدي كوتاه به  مبارزه
 

 راهنماهاي عملي
Practical Guides 
Alexander, Sylvia. Generating Local Resources: Case Histories and Methods for Supporting Human 
Rights Organizations In-Country. New York: Forefront Publications, 1996. 

 .هاي حقوق بشر هاي شناسايي و بسيج منابع مالي محلي براي سازمان راهنماي استراتژي
Alexander, Sylvia. A Handbook of Practical Strategies for Local Human Rights Groups. New York: 
Forefront Publications, 1999. 

ها تـا سـاخـت و            ورزي ها و خشونت هاي مختلف، از درگيري با تهديد هاي به كار رفته براي چيرگي بر چالش  ي استراتژي بحثي درباره
 .هايي از سراسر دنيا المللي، با آوردن مثال ي بين پيوند با جامعه و ايجادها  پرداخت اتحاد
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Bobo, Kim, Jackie Kendall and Steve Max. Organizing for Social Change: A Manual for Activists 
in the 1990s. Santa Ana: Seven Locks Press, 1991. 

 .ها براي بر پا كردن يك سازمان اقدام مستقيم  كتاب راهنمايي براي سازماندهي اساسي فنون و روش
Circle of Rights. Economic Social & Cultural Rights Activism: A Training Resource [online]. Min-
neapolis: Human Rights Resource Center, 2000 [cited March 2004]. Available from World Wide 
Web: (http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/toc.htm) 

و كوشندگاني است به منظور جزء به جزيي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همچنين به عنوان راهنمايي براي آموزشگران  شرح
 .الملي است هاي ملي و بين از طريق سازمان  شان پيشبرد حقوق بشر و حمايت از آن هايي كه هدف و تاكتيك ها  رسيدن به استراتژي

Johnson, Douglas A. »Confronting Corporate Power: Strategies and Phases of the Nestlé Boycott.” 
Research in Corporate Social Performance and Policy 8 (1986): 323–344. 

 .1970در پايان دهه  Nestléكار رفته در مدت تحريم شركت نستله   هاي به ها و تاكتيك  از استراتژيجزء به جزيي شرح 
Kehler, Randall, Andrea Ayvazian and Ben Senturia. Thinking Strategically: A Primer on Long- 
Range Strategic Planning for Grassroots Peace and Justice Organizations. Amherst: Peace Develop-
ment Fund. 

ها، تعريف يك مأموريت و پرورانـدن   معين كردن هدف( كند  ريزي را مشخص مي ريزي استراتژيك كه مراحل برنامه راهنمايي براي برنامه
اين راهنما بـراي پـيـاده        .  بندي كار ها و زمان  ها، شناسايي تاكتيك چنين تعيين معيارهاي جوابگويي، واگذاري مسئوليت هم)  استراتژي

 .newvisionsproject.org/ThiStrat.pdf: كردن رايگان در نشاني الكترونيكي زير در دسترس است
McChesney, Allan. Promoting and Defending Economic, Social, and Cultural Rights: A Handbook 
[online]. Washington, DC: Association for the Advancement of Science, 2000 [cited March 2004]. 
Available from World Wide Web: (http://shr.aaas.org/escr/handbook/) 

هاي اقتصادي و اجتماعي و    اندازي خواهند جلوي دست ي مدني كه مي هاي غيردولتي و ديگر كوشندگان در جامعه  ازمانس منبعي براي
 .المللي افزايش دهند ي ملي و بين فرهنگي را بگيرند و اين حقوق را در رده

Milne, Paul and Glen Schneider. The Effective Action Concept: A Value-Based Tool for Social 
Good and Personal Power. San Diego: Institute for Effective Action, 1992. 

 .ي شخصي چه اجتماعي ريزي و مديريت براي ايجاد دگرگوني آگاهانه چه در رده ابزار برنامه
Sharp, Gene. 198 Methods of Nonviolent Action. Boston: 1973. Available from World Wide Web:  
 (http://www.peacemagazine.org/198.htm)   

 .هاي دستيابي به مخاطبان، تفهيم هدف خود و شروع كردن تغيير مورد نظر فهرست ساده، مستقيم، و نيرومندي از شيوه
“Using the Internet Strategically.” The Association for Progressive Communications [Cited March 
2004]. Available from World Wide Web: (http://www.apc.org/english/capacity/strategy/
index.shtml) 

 .كنند ي مدني كه از تكنولوژي و اينترنت براي پيشبرد حقوق بشر استفاده مي جامعه هاي نام و شرح سوابق سازمان
 حقوق بشر براي صاحبان مشاغل آزاد 

Human Rights for the Business Community 
Business for Social Responsibility [online]. San Francisco: Business for Social Responsibility. 
[Cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.bsc.org) 

 .كار براي پيشبرد حقوق بشر   هاي مرتبط با كسب و كار مسئوالنه، شامل توصيف تاكتيك   ها براي كسب و  ها و رهنمود اي از ابزار مجموعه
By the Sweat & Toil of Children: Efforts to Eliminate Child Labor (volume V) [online]. U.S. De-
partment of Labor Bureau of International Labor Affairs, 1998 [cited March 2004]. Available from 
World Wide Web: (http://www.dol.gov/ILAB/media/reports/iclp/sweat5/overview.htm) 

كشور و تحليل رده و انواع كارهايي  16براي بررسي وضعيت كار كودكان در )  آمريكا( هاي ساالنه، زير نظر كنگره  يك مجموعه از گزارش
 .شود كه براي كاهش استثمار كودكان مي

An Economic Consideration of Child Labor [online]. U.S. Department of Labor Bureau of Interna-
tional Labor Affairs, 2000 [cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://
www.dol.gov/ILAB/media/reports/iclp/sweat6/overview.htm) 

حذف كـار كـودكـان و        هاي اقتصادي  به بررسي بهره»  كندن كودكان عرق ريزان و جان«هاي  گزارشاين ششمين گزارش از مجموعه 
 .پردازد افزايش ثبت نام ايشان در مدارس مي

Frankental, Peter and Frances House. Human Rights: Is It Any of Your Business? London: Amnesty 
International and The Prince of Wales Business Leaders Forum, 2001. 

تواننـد   ها مي  هايي كه شركت ي شيوه شود و بحثي درباره ي مسايل حقوق بشر كه در ميان صاحبان مشاغل آزاد ديده مي اطالعات درباره
 . كاري، يا مقررات دولتي بهتر داران، كاستن از پنهان ها جلوگيري كنند، براي مثال از راه فعاليت سهام  از بدكُنشي

The Human Rights and Business Project [online]. Copenhagen: Danish Institute for Human Rights 
[cited March 2004]. Available from World Wide Web: (http://www.humanrightsbusiness.org/) 

برآورد سـازگـاري بـا      «مسايل حقوق بشر و صاحبان مشاغل آزاد شامل ستد پاياپاي اخبار و منابع مربوط به  و  داد بر پاكردن يك دفتر 
شاخص موارد را ارزيـابـي    1000كه با بيش از )  Human Rights Compliance Assessment   )HRCA»/ موضوع حقوق بشر 

  .كند مي
  

Unleashing Entrepreneurship: Making Business Work for the Poor. Report to the Secretary-General 
of the United Nations, Commission on the Private Sector and Development. 

 هايي براي فعال كردن كسب و كارها براي پيشرفت رشد توصيه
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هاي نوين رويكردهاي ابتكاري و نوآورانه را، بدين منظور كه به پيشبرد حقـوق بشـر      ي تاكتيك پروژه
هاي مداومي كه حقوق بشر در سراسر جهان با آن  كند؛ و به چالش ترويج مي ياري رساند گرد آورده و 

ها در پيشبرد حقوق بشر بسيار  اند كه آن ها نشان داده  بسياري از اين نوآوري.  روست، پايان بخشد روبه
ي    پـروژه .  ها مال آن جاست به خوبي شناخته شـده بـاشـنـد         آن كه خارج از خاستگاه اصلي و كشوري كه آن تاكتيك ، بياند ارزشمند
 .كند ترويج مي ترغيب و  را ها  تر اين تاكتيك هاي جديد در حقوق بشر، به كار گيري و تقسيم هرچه بيشتر و گسترده تاكتيك

دانيد ـ چه در بخش عمومي يا خصوصي و يا داوطلبانه، در هر نقـطـه    ي به كارگيري يك تاكتيك ابتكاري و نو چيزي مي اگر شما درباره
:  بـه نشـانـي     هاي قابل جستجوي ما بر روي ايـنـتـرنـت            هاي مناسب به پايگاه داده تاكتيك!  جهان كه باشند ـ لطفاً ما را مطلع كنيد

www.newtactics.org منظور خواهد گرديد هاي جديد كتاب راهنماي حاضر و يا در چاپ اضافه خواهد شد. 
 

 :نامه را تكميل كنيد و با پست به اين آدرس بفرستيد خواهشمند اين پرسش
The New Tactics in Human Rights Project 
The Center for Victims of Torture 
717 East River Road 
Minneapolis MN 55455USA 

 :يا آن را به اين شماره فاكس كنيد
+1 6124362606 
ATTN: New Tactics 

 
 :اين نشاني ايميل كنيد يا اين اطالعات را  به

 newtactics@cvt.org 
 

 :توانيد در نشاني زير، اين پرسشنامه را بر روي اينترنت و به صورت آنالين پر كنيد شما همچنين مي
www.newtactics.org   

 :اسم شما 
 :اطالعات تماس با شما

 : اند نام سازمان يا كساني كه اين تاكتيك را به كار بسته
 توانيم در اين مورد بيشتر كسب اطالع كنيم؟ ايد، ما از چه كسي مي اگر شما مستقيماً دست اندر كار به كارگيري اين تاكتيك نبوده

 تاكتيكي كه شما مايليد آن را با ديگران تقسيم كنيد چه تاكتيكي است؟
 .شود يك تاكتيك عمل مشخصي است كه براي تأثير گذاري بر يك شرايط معين به كار بسته مي

 دهد؟ چه شرايط حقوق بشري وجود دارد كه اين تاكتيك آن را مدنظر قرار مي
 اند؟ هايي كه براي اجراي اين تاكتيك بايد برداشته شوند كدام گام

 چه چيزي در مورد اين تاكتيك يگانه و استثنايي است؟
 .اي را ذكر كنيد تأثير تاكتيك چه بوده است؟ لطفاً نمونه

 خود را با   تاكتيك 
 ديگران در ميان بگذاريد
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