
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
هاي غير نقدي  ريزي تاكتيكي، با همياري و پشتيباني سازمان امنيت و همكاري اروپا و هيئت مشورتي جلوگيري از شكنجه و با كمك طرح. 1 جانسون . دوگالس آ

 .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 –
 

  جانسون. دوگالس آ
 مدير اجرايي مركز قربانيان شكنجه

 :هاي نوين در حقوق بشر تاكتيك

 اي براي دست اندركاران رهنمودنامه

هاي نوين در  تاكتيك
 حقوق بشر

www.newtactics.org 19 

 اي براي دست اندركاران رهنمودنامه
 اي براي دست اندركاران رهنمودنامه: هاي نوين در حقوق بشر تاكتيك
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 حقوق بشر
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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




