
 
Tinh thần căn bản 

trong Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng 
 

1. Không ngồi yên chờ đợi chế độ độc tài tự thay 
đổi và tự bước ra khỏi vị trí quyền lực. Ðiều này 
chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Sự bất 
hợp tác, không tuân phục của quần chúng tạo sức 
mạnh tổng hợp làm suy yếu và tan rã giới cầm 
quyền. 

2. Kiên quyết đấu tranh để không chỉ xóa bỏ độc 
tài hiện tại mà còn xây dựng một môi trường và 
tập quán mới, không để một thế lực độc tài nào 
khác có thể nổi lên. 

3. Chọn lựa tinh vi các kế hoạch và lãnh vực đấu 
tranh để chế độ khó có thể sử dụng sở trường bạo 
lực của họ. 

4. Liên tục sáng tạo những hình thức đấu tranh mới 
nhằm xói mòn Thế và Lực của chế độ với tối thiểu 
rủi ro cho những người tham gia. 

5. Thuyết phục và tách rời các bộ phận trực thuộc 
có nhiều lỗ hổng của chế độ để làm tan rã guồng 
máy quyền lực. 

6. Duy trì kỷ luật bất bạo động và tinh thần hy 
sinh để đánh động vào lương tâm của đối phương, 
quần chúng và thế giới. 

7. Mở rộng vòng liên kết với các thành phần dân 
tộc có cùng mục tiêu xóa bỏ độc tài và xây dựng 
dân chủ bền vững cho đất nước. 

 

Đối Ðầu Bất Bạo Động 
đã thành công ở đâu? 

 
Từ năm 1980, đã có nhiều cuộc đấu tranh lớn để xóa 
bỏ bất công, độc tài, ngoại xâm trên khắp thế giới.  
Trong thế kỷ 20, các dân tộc ở các nước như Estonia, 
Latvia, Lithuania, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp, Slovia, 
Madagascar, Mali, Bolivia, và Phillipines đã chiến 
thắng vẻ vang bằng phương pháp Đối Đầu Bất Bạo 
Động (còn gọi là Đấu Tranh Bất Bạo Động). 
 
Bước sang thế kỷ 21, phương pháp Đối Đầu Bất Bạo 
Động tiếp tục lan rộng, trong vòng 5 năm đã đưa đến 
thành công trong việc xóa bỏ độc tài, tống xuất quân 
xâm lược và đặt nền tảng dân chủ tại 4 nước: Serbia 
(2000), Georgia (2003), Ukraina (2004), Lebanon 
(2005). 
 
Ðể tìm hiểu thêm về Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng 
 
Xin tìm đọc tài liệu tóm tắt Từ Ðộc Tài Ðến Dân Chủ 
của Tiến Sĩ Gene Sharp. Ấn bản Việt ngữ miễn phí 
được lưu trữ tại Albert Einstein Institute : 
www.aeinstein.org  
 
 
 

Mời Bạn tiếp sức 
in thành nhiều bản 
gửi đến bạn khác 

(tờ bướm gập 3) 
 
 
 
 

Đối Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài 
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ 

Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước

 
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng 

email : lienlac@viettan.org 
web : http://www.viettan.org/ 

 
 
 

 

ĐỐI ĐẦU BẤT BẠO ĐỘNG : 
 

Phương Thức  
 

Xóa Bỏ Độc Tài  
Đặt Nền Dân Chủ  

 
của Thế Kỷ 21 

Những cuộc đình công lan rộng tại Việt Nam 
 tổng cộng lên đến 100 ngàn người vào đầu năm 2006 

Gần 2000 dân oan khiếu kiện tập trung trong suốt 27 ngày 
trước Văn Phòng II Quốc Hội - Sài Gòn  (tháng 7/2007) 



 
Nguyên lý cốt lõi 

của Đối Đầu Bất Bạo Động 
Trái với một số ấn tượng thông thường, chế độ độc tài 
KHÔNG phải là một khối thuần nhất và KHÔNG có sức 
mạnh vĩnh viễn. Nó là một cấu trúc gồm nhiều bộ phận 
rời rạc nương tựa nhau.  

Chế độ củng cố được thế lực là do tâm lý vâng phục của 
quần chúng (dù tự nguyện hay bị cưỡng ép), tài năng và 
kiến thức của khối người hợp tác (dù tự nguyện hay bị 
cưỡng ép), các nguồn tài nguyên quốc gia, các huyền 
thoại quá khứ, các biện pháp trừng phạt bằng bạo lực, 
v.v... Các nguồn thế lực này được thâu tóm và kiểm soát 
bằng các định chế xã hội.  

Do đó quyền lực của chế độ bắt buộc phải dựa trên một 
số trụ cột hay định chế nhất định như Công An, Quân 
Đội, hệ thống Tư Pháp, guồng máy Tuyên Truyền, đội 
ngũ Hành Chánh, các tổ chức tôn giáo quốc doanh, v.v... 
Mỗi trụ cột này được kết thành bởi nhiều vòng nhân sự. 
Mỗi vòng này có mức độ trung thành với chế độ khác 
nhau và mỗi nhân sự đều có nhu cầu, quyền lợi, và quan 
hệ xã hội khác nhau. 

Nếu phong trào dân chủ tác động được vào đúng mục 
tiêu, đúng cách thức, và đúng lúc thì các nhu cầu, quyền 
lợi và quan hệ của mỗi con người sẽ thay đổi, làm thay 
đổi mức độ trung thành với chế độ, và từ đó sẽ làm lung 
lay quyền lực của chế độ độc tài.  
 

 

Phương Tiện Đấu Tranh 
của Đối Đầu Bất Bạo Động. 

Mọi phương thức không sử dụng bạo lực nhưng có thể 
làm xói mòn quyền lực của chế độ độc tài, làm gia tăng 
lực lượng và khả năng của phong trào dân chủ, hay góp 
phần phát triển Xã Hội Dân Sự (bằng cách tự ý lập ra các 
Nhóm hay Hội Đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi của chính 
mình và xã hội) đều được xem là vũ khí của Ðối Ðầu Bất 
Bạo Ðộng.   
Một số ví dụ điển hình :  

- tham gia các nghi lễ tôn giáo bất chấp sự ngăn cản 
của giới cầm quyền; 
-  giáo dục con em những điều hay lẽ phải, những sự 
thực mà chế độ cố tình che dấu, bóp méo;  
- từ chối không gia nhập đoàn thể mà chế độ "đề 
nghị" hay bắt buộc;  
- phổ biến nhạc, vè, thơ nói lên bất công của chế độ;  
- đồng loạt làm giảm năng suất nơi công xưởng;  
- lập bản lên án, thỉnh nguyện thư; chống đối hay 
thuyết phục bằng biểu tượng;  
- loan tin qua máy vi tính, điện thoại cầm tay;  
- cô lập cá nhân bạo quyền;  
- tuần hành và tưởng niệm người bị bắt bớ hy sinh 
cho dân chủ tự do;  
- đình công; khiếu kiện;  
- tẩy chay các cơ sở làm ăn thương mại của thành 
phần cầm quyền;  
- không tuân thủ luật lệ mơ hồ bất chính; kêu gọi sự 
bất hợp tác của cộng đồng thương mại hay viện trợ 
của thế giới trong các hợp đồng chỉ làm lợi, làm giàu 
cho kẻ có chức quyền;  
- không chấp nhận kết quả tuyển cử độc diễn của chế 
độ... 

Hiện nay đã có trên 200 phương pháp đấu tranh bất bạo 
động và con số này sẽ ngày càng tăng theo kỹ thuật của 
thế kỷ 21. 

Ðây là phương thức đấu tranh không chỉ để xóa bỏ chế độ 
độc tài hiện tại mà còn tạo môi trường để ngăn cản sự 
xuất hiện các thế lực độc tài mới như đang thấy tại một số 
nước cựu cộng sản.  
Ðây là phương thức đấu tranh ôn hòa không tạo thêm 
thiệt hại về sinh mạng hay gây thêm hàng loạt đổ vỡ và 
hủy hoại tiềm năng phát triển của đất nước. Phương thức 
này đặc biệt thích hợp cho dân tộc Việt Nam sau gần hai 
thế kỷ chiến tranh tang tóc. 
Ðây là phương thức đấu tranh không tạo thêm những rạn 
nứt giữa lòng dân tộc. Ngược lại, tạo cơ hội xóa dần 
những dị biệt, mọi thành phần dân tộc được mời gọi tham 
gia vào nỗ lực gỡ bỏ xiềng xích chung và cùng góp phần 
quyết định tương lai đất nước. 
Ðây là phương thức đấu tranh không cho phép nhà cầm 
quyền CSVN sử dụng sở trường đàn áp bằng bạo lực của 
họ. 
Ðây là phương thức đấu tranh nối kết được nỗ lực của 
người Việt trong nước, người Việt tại hải ngoại, và các 
nguồn hỗ trợ quốc tế. 

Mục tiêu của Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng: 
Xóa bỏ độc tài, 

Thiết lập nền dân chủ bền vững 
 bằng cách chuyển cán cân quyền lực  

từ tay chế độ sang tay dân chúng. 

Ông Ghandi và cuộc đối đầu bất bạo động của người dân Ấn Ðộ 
để đòi chính quyền thực dân Anh xóa bỏ thuế muối. 

Chương trình phát thanh 
Chân Trời Mới - Tiếng Nói Việt Nam Dân Chủ 

do đảng Việt Tân thực hiện 
phát thanh tại Việt Nam mỗi ngày từ 20giờ30 đến 21giờ  
trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ (kHz) 

Web: http://www.radiochantroimoi.com 
Email : lienlac@radiochantroimoi.com 

Tại sao Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng  
cần thiết cho công cuộc  

dân chủ hóa Việt Nam ngày nay? 

Cuộc đối đầu bất bạo động của nhân dân Miến Ðiện phản đối 
việc chính quyền quân phiệt tăng giá xăng dầu với sự tham gia 

của hơn 100 ngàn người - tháng 9/2007. 


