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رسالت مؤسسۀ البرټ انشټين
در مؤسسۀ البرټ انشټين هميشه وظيفۀ ما در مقياس جهاني رواج دادن مطالعه و استعمال ستراتيژيکى
مبارزۀ عدم تشدد در تصادمات ميباشد .اين مؤسسه متعهد است که:
 از آزادي هاى ديموکراتيک و مؤسسات آن دفاع ميکند;
 با ديکتاتوري ،ظلم ،و قتل هاى دسته جمعى مخالفت ميکند; و
 و براى بدست آوردن اهداف سياسى ،اتکا بر تشدد را بحيث يک وسيله تقليل ميدهد.
و ظايف فوق به سه طريق ذيل اجرا ميگردد:
 تشويق نمودن ،تدقيق و مطالعات روش ها ،در مورد اصول مبارزۀ عدم تشدد ،و بکار بردن آنها در
گذشته در تصادمات مختلف.
 مردم را از نتايج اين مطالعات توسط نشريات ،کنفرانس ها و وسايل ارتباط جمعى خبر نمودن.
 مشوره دادن در مورد قدرت ستراتيژيکى مبارزۀ عدم تشدد به آن گروپهائيکه در تصادمات در گير اند.
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از ديکتاتورى به ديموکراسى
يک طرح مفکوروى براى آزادى

داکتر جين شارپ

مترجم :محمد رقيب

موسسۀ البرت انشټين
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بسم هللا الرحمن الرحيم
تمام حقوق اين کتاب با موسسۀ البرټ انشټين محفوظ ميباشد

معرفى کتاب

نام کتاب  :از ديکتاورى به ديموکراسى
نويسنده  :ډاکټر جين شارپ
مترجم به درى ً :م  .رقيب
تعداد طبع :
سال طبع......... ٢١٠٢ :
کمپوزر:
محل طبع:
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دوست گرامى ام انجنيرصاحب عبدالکافى رسولى در ،يافتن لغات و اصطالحات مناسب و
چاپ نمودن اين کتاب ،و دختر عزيزم جميله ،در روشن ساختن مفاهيم پيچيدۀ آن ،با من
کومک هاى مفيد نموده اند ،که من از صميم قلب از ايشان تشکر مينمايم .مترجم
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فصل سوم
منابع قدرت
فصل چهارم
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اساس يک ديموکراسى پايدار
 ٨٩١ميتود مبارزۀ عدم تشدد
نويسندۀ اثر "از ديکتاتوري به ديموکراسى" ډاکټر جين شارپ

ضميمه "نهضت عدم تشدد خدايى خدمتگاردر پښتونخوا" سابق
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ايالت سرحد شمال غربى هند برطانوي .اثر محمد رقيب
مؤخذات و مدارکات قسمت ضميمه

ترجمۀ درى اين اثر
اين کتاب" از ديکتاتورى به ديموکراسى" را من در سال  ٨٧٣١هجرى شمسى(٨٠٠١
ميالدي) باراول به زبان پشتوترجمه کرده بودم ،که در همان وقت نشر و مورد توجه عميق
خوانندگان واقع گرديده بود .در سال  ٨٧١١هجرى شمسي ( ٨٠٠٩م) موسسۀ البرټ
انشټين ،با ازدياد ضميمۀ "نهضت عدم تشدد خدايى خدمتگار ،درپښتونخوا" ايالت شمال
غربى سرحد هند برطانوى ،آنرا دوباره نشر کرد .در سال...........هجرى شمسى(٨٠٨٨م)
موسسۀ البرټ انشټين ترجمۀ پښتوى آنرا براى بارسوم نشر نمود.
ياداشت :ضميمۀ ،نهضت عدم تشدد خدايى خدمتگار ،در پښتونخوا را بار اول من به
انگليسي نوشته بودم ،که دران رهبر بزرگ خدايى خدمتگار خان عبد الغفارخان،تاريخ و
ميتود مبارزه ،وپاليسى نهضت طور خلص معرفى گرديده بود .اين ضميمه فصل هشتم اثر
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مشهور ډاکټر جين شارپ" ،مبارزۀ عدم تشدد :تجربۀ عملى قرن بيستم و مورد استعمال در
قرن بيست ويکم" راکه در( ٨٠٠٢م) چاپ شده بود تشکيل ميدهد.
حال نظر به خواهش هموطنان عزيز اين اثر مهم را به زبان درى ترجمه و به خدمت شان
تقديم مينمايم .اميد است که مورد د دلچسپى شان واقع گردد .م .رقيب
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رباعى

خدا آن ملتى را سرورى داد
که تقديرش بدست خويش بنوشت

به آن ملت سروکارى ندارد
که دهقانش براى ديگران کشت
" اقبال"
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مقدمۀ مترجم
در زمان حاضر ،بشر در روى زمين به تهديدات گوناگون طبعى ،اجتماعى ،اقتصادي ،و
غيره روبرو ميباشند .اگر از يک جهت بلند رفتن درجۀ حرارت کرۀ زمين ،ازدياد سرسام
آور نفوس ،تقليل مواد اوليه و عوامل دگرشديدا زندگي انسانها را به مخاطره مي اندازند ،از
طرف دگربى عدالتى و ديکتاتورى داخلى ،و استکبار بين المللى و تجاوزات ،در جهان
بحران وحشتناکى را بوجود آورده اند .در داخل کشور ها گاهى يک اقليت خاص با خدعه و
نيرنگ ويا زور حق اکثريت را غصب نموده وبه سرنوشت آنها بازى ميکند .همچنان ،در
عرصۀ بين المللى ،کشور هاى بزرگ و زورآور ،باالى کشورهاى کوچک وناتوان توطئه و
تجاوز نموده ،خاک آنها را اشغال ،مردم آنها را برده و نوکر و دارايى مادى و معنوى
آنهارا به يغما مى برند.
در هردو حالت ،درمقابل ديکتاتورى وبى عدالتى داخلى ويا تجاوز و اشغال خارجى ،ملل
محکوم سه موقف ذيل را اتخاذ کرده ميتوانند.
اول اطاعت کردن از ديکتاتورى و استبداد :يعنى از تمام حقوق خود صرف نظر کردن و به
استبداد و ظلم تسليم شدن ،که البته اين يک روش شايسته و قابل پذيرش پنداشته شده
نميتواند.
دوم در مقابل ديکتاتورى و اشغال راه تشدد و مقاومت مسلحانه را انتخاب نمودن :اگر به
دقت به آن متوجه شويم ،اين طريق نيز براى سرنگون نمودن استبداد و ديکتاتورى ويا
خاتمه دادن اشغال يک راه مناسب نميباشد .زيراکه ،هردو ديکتاتور داخلى ويا اشغالگر
خارجى در تشدد و وسايل جنگ هميشه باالى آزادى خواهان تفوق داشته ميباشند .زيراکه
آنها افواج منظم و وسايل مختلف کشتن ،تخريب و شکنجه را در اختيار دارند که مبارزين
راه آزادي با آنها برابري کرده نميتوانند .پس راه مقاومت مسلحانه نيز يک طريقۀ مؤثر و
معقول مبارزه پذيرفته شده نميتواند.
سوم راه مبارزۀ عدم تشدد و عدم همکارى ،که در توانايى کامل مردمان تحت ستم و ملل
زير اشغال ميباشد ،که اگر به شکل معقول و درست به کار انداخته شود حتما به موفقيت مى
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انجامد .پس انتخاب مبارزۀ عدم تشدد و عدم همکارى ،با ديکتاتور ويا اشغالگر نسبت به
تسليم شدن ويا جنگ مسلحانه انتخاب معقولترين ميباشد.
مبارزۀ عدم تشدد و عدم همکارى يک مبارزۀ عملى و فعال ميباشد ،که در آسياى جنوبى
سابقۀ تاريخى داشته و در نيمۀ قرن بيستم در راندن انگليس ها ازين منطقه ازان به موفقيت
استفاده شده است.اين پيکار بزرگ در هندوستان توسط حزب کانگرس آن کشور تحت
رهبرى گاندى ،و در پښتونخوا توسط تنظيم خدايى خدايى خدمتگار به رهبرى با کفايت خان
عبدالغفار خان ،به قيمت قربانى هاى عظيم به موفقيت رسيد ،که در نتيجه دامن استعمار
انگليس از منطقه چيده شد .در دوران اين مبارزۀ بزرگ ،خدايى خدمتگاران وفادارى و
انضباط خودرا به اصول مبارزۀ عدم تشدد به اثبات رسانيدند .پس باوجود اينکه پښتونها در
استعمال شمشير و تشدد مهارت خوب و شهرت بلند دارند ،در بکار بردن عدم تشدد هم
استعداد خود را به اثبات رسانيده و آنرا با متانت تطبيق نموده اند .همچنان خدايى
خدمتگاران پروگرامهاى اصالحى اجتماعى ،اقتصادي،وسياسى نيز داشتند ،که پيروى از
آنها در آينده براى جوامع روبه انکشاف مشعل درخشان راه پيشرفت و ترقى شده ميتوانند.
افغانها در اثناى جنگهاى خونين با روسها در سالهاى  ،٨٩١٠برعالوه ،از بسيارى از
ميتودهاى مبارزۀ عدم تشدد مثل اعتصاب ،عدم همکارى ،نافرمانى سياسى و غيره کار
گرفته اند ،که در شکست روسها در ان کشورعامل مهم شمرده شده ميتواند.
در صورتيکه رسيدن به يک هدف ،بيدون جنگ مسلحانه و خونريزى ممکن باشد ،پس به
جنگ و استعمال اسلحۀ خطرناک که باعث تباهى تعداد زياد انسانها ميگردد چه ضرورت
ميباشد ؟
متفکر بزرگ جهان معاصر ،و عالم برجستۀ علوم اجتماعى ډاکټر جين شارپ ،که
درموضوعات عدم تشدد  ،عدم همکارى و نارمانى ملکى اضافه از نيم قرن مطالعات و
تدقيقات نموده اند ،درين کتاب "از ديکتاتورى به ديموکراسى" راه و روش بسيار علمى،
عملى و بر واقعيت استوار را تجويز نموده اند ،که در صورت تطبيق درست آن حتما ملل
محکوم را از زير سلطۀ ديکتاتورى و اشغال ميرهاند.
مطالعۀ اين کتاب يقينا خوانندگان محترم را قناعت خواهد داد ،که اين اثر براى آزاديخواهان
مبارز يک رهنماى علمى ،عملى و مؤثر ميباشد.
مقدمۀ نويسنده
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جلوگيرى از متسلط شدن ديکتاتورى باالى جوامع انسانى ،و بر انداختن ديکتاتورى هاى
موجود از سالهاى درازيکى از ارمانهاى من بود .اين ارمانها قسما ازين عقيده ناشى شده
بود ،که انسانها نبايد تحت تسلط اينچنين رژيم هاى استبدادى از بين بروند .اين عقيده ام با
مطالعات در مورد اهميت آزادى بشر ،خاصيت ديکتاتوريها( از نظريات ارسطو الى
ارزيابى هاى حکومت هاى استبدادى) وبررسى تاريخ ديکتاتوريها (خاصتا سيستمهاى نازى
و ستالينى) زياد تر در نزدم تقويه گرديد .بعد از سالها برايم فرصت آشنايي انسانهائى ميسر
شد ،که در تحت تسلط نازيها رنج کشيده ،و در بين آنها کسانى هم بودند که از زندانهاى
دسته جمعى نازيها جان به سالمت برده بودند .در ناروى کسانى را ديدم که از مقابله با
حکومت فاشيستى زنده مانده ،و هم از سرنوشت کسانى هم آگاهى يافتم که جانهاى خود را
از دست داده بودند.
از وحشت و ترور حکومتهاى کمونستى در ممالک مختلف اکثرا از راه مطالعۀ کتابها ويا
تماسهاى شخصي معلومات بدست آوردم .به نسبتيکه در نظامهاى کمونستى ،ديکتاتورى بنام
رهايى دادن مردم از ظلم و استثمار باالى آنها تحميل شده بود برايم زيادتر آزار دهنده و
دردناک بود.
حقايق ديکتاتوريهاى حاضر ،درين دهه هاى بسيار نزديک ،با مالقات مردمان آن کشور
هائيکه زير حکومتهاى استبدادى مثل پانامه ،پوليند ،چلى ،تبت و برما اداره ميگردند برايم
زياد تر روشن گرديده اند.
خاصيت دسيسه آميز ديکتاتوريها را با درک آزار دهنده از مردم تبت که با متجاوزين چين
کمونست مبارزه مينمايند ،روسها که کودتاى سال  ٨٩٩٨را ناکام و تايلينديهائيکه دوباره بر
سر قدرت رسيدن حکومت نظامى را از راه عدم تشدد جلوگيرى کردند دريافتم.
در حاليکه نفرت و انزجارم در مقابل ظلم وتجاوز مى افزود ،به آن قهرمانيهاى مافوق
تصوريکه از طرف مردان و زنان دليرنشان داده ميشد ،يکجا با ديدن آن جاها احساس
قدردانى ام تقويه مى گرديد ،در جاهائيکه باوجود خطرات زياد ،مقاومت و نا فرمانى مردم
همانطور دوام ميداشت .جاهاى را که شخصا ديده ام عبارت اند از پانامه تحت ادارۀ
حکومت نوريگه ،ويلينوس در ليتوانيا زير فشار وادارۀ دوامدار شوروى ،ميدان تيانامن ،در
پيکنگ در وقت مظاهرات و هم حينيکه اولين واسطۀ زرهدار دران شب سر نوشت ساز
داخل ميدان گرديد ،و در مانرپالو( برماى آزاد شده) قرارگاه جنگلى قوتهاى ديموکراتيک
شامل ميباشند.
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بعضى اوقات از مناطق شکست خورده مثل برج تلويزيون و قبرستان ويلينوس ،پارک
عمومى در ريگا در محليکه مردم گلوله باران شده بودند ،و مرکز فرارا ،را در ايطالياى
شمالي در جائيکه فاشيست ها مقاومت کنندگانرا به صفوف استاده نموده ،گلوله باران کرده
بودند ،و يک قبرستان را در مانرپالو که از جسدهاى جوانانى انباشته شده بود که هنوز
براى مردن خيلى جوان بودند ،ديدن کردم .اين مرگ ها و ويرانى ها واقعيت هاى دردناکى
اند که هر ديکتاتورى به عقب ميگذارد.
اين افکار و تجارب برايم اميدوارى قاطع پيداکرد که شايد از ديکتاتورى جلوگيرى ممکن
باشد .طوريکه در مقابل آن مبارذۀ کامياب ميتواند که بيدون تلفات دوجانبۀ انسانى
ديکتاتورى موجود را محو ،و از خاکستر آن از بر خاستن ديکتاتورى جديد ممانعت نمايد.
براى يافتن راهاى بسيار مؤثر من کوشيده ام که با دقت و احتياط بانديشم و دريابم که
چگونه با موفقيت ،توسط مساعى و تلفات کمترين ممکن انسانى ميتوانيم که ديکتاتورى را
سر نگون سازيم .در اثناى اين تالش ها در طول سالهاى دراز مطالعات ،من ديکتاتوريها،
نهضت هاى مقاومتى ،انقالب ها ،افکار سياسى ،سيستم هاى حکومتى ،وبه طور خاص به
مبارزات مبنى بر واقعيت هاى عدم تشدد توجه نموده ام.
اين اثر نتيجۀ آن تالش ها است ،و من کامال معتقد هستم که اين يک راهنماى مکمل نميباشد.
ولى شايد تعليماتى را ارائه کند که براى مبارزين در تفکر و پالن گذارى کومک نموده و
آنطور نهضت هاى آزادى خواهى را بوجود بآورد که خيلى قدرتمند و مؤثر بوده ،و بيدون
اين تعليمات بوجود آوردن شان هيچ امکان پذير نباشد.
به اساس ضرورت و انتخاب آگاهانه ،اين کتاب باالى موضوع عمومى از بين بردن
ديکتاتورى هاى موجوده و جلوگيرى از بوجود آمدن حکومت هاى استبدادى جديد متمرکز
گرديده است .من اين صالحيت راندارم که يک تحليل و طرزالعمل مفصل را براى يک
مملکت خاص تقديم کنم .باوجود من اميدوارم که اين تحليل عمومى براى بسيارى از ملل که
متاسفانه با نظامهاى استبدادى در جنگ و جدال اند مفيد واقع گردد .آنها ميتوانند که اين
نظريات را براى شرايط خاص وطن خود تحليل نموده و دريابند که تا کدام حد تعليمات
عمدۀ اين نظريات به شرايط آنها سازگار ويا به تغيرو تعديل آن ضرورت است.
در هيچ قسمت اين تحليل و ارزيابى من قبول نکرده ام که نافرمانى از ديکتاتور ها يک
عمل آسان و بيدون قيمت است .تمام اشکال مبارزه پيچيدگيها و زيانهاى خاص خود را
دارند ،والبته مبارزه با ديکتاتوران هم تلفات دارد .باوجود ،اميد دارم که اين اثر با رهبران
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مقاومت در طرح نمودن ستراتيژى کومک کند ،طوريکه تاثير قدرت آنهارا بسيار زياد ،و
در بدست آوردن اهداف ،تلفات آنهارا خيلى کم سازد .اين تعليمات بايد اينطور هم تعبير
نگردد ،وقتيکه يک ديکتاتور از بين رفت دنيا کامال "گل و گلزار ميگردد" و مصايب به
کلى به آن يکجا از بين ميروند .با تاسف بايد بگوئيم ،که اينطور نيست و سقوط هيچ
ديکتاتورى باعث بوجود آمدن يک جامعۀ آرام و مرفه نميگردد .بلکه براى زحمت و
مساعى دور و دراز زمينه را مساعد ميسازد ،تا يک رابطۀ عادالنۀ اجتماعى ،اقتصادى ،و
سياسى را خلق و تمام ريشه هاى استبداد از بيخ و بنياد محو گردد.
اميد ميکنم که اي تحليل مختصر ،براى از بين بردن ظلم ،استبداد و ديکتاتورى براى تمام
آن ملل مفيد ثابت گردد که در زير سلطۀ استبداد به سر ميبرند و براى آزادى و استقالل
خود مبارزه ميکنند.
جين شارپ
 ٦اکتوبر ٨٩٩٧
مؤسسۀ البرټ انشټين
باسټن ،مساچوست

فصل اول
مواجهۀ واقع بينانه با ديکتاتورى ها

15

در سالهاى اخير بسى از رژيم هاى استبدادى با داشتن منشا داخلى ويا خارجى در مقابل
مبارزۀ متشکل و مجهز مردم يا بصورت مکمل از بين رفته ويا متزلزل گرديده اند .اکثرا
مشاهده شده که ديکتاتورى هاى بسيار قوى و مستحکم در مقابل مقاومت دسته جمعى سياسي
اقتصادى و اجتماعى مردم شکست خورده و سرنگون شده اند .از دهۀ  ، ٨٩١٠بسى
ديکتاتورى ها در استونيا ،التويا و ليتوانيا ،پوليند ،المان شرق ،چکوسلواکيا ،و سلوينيا،
مدغاسکر ،مالى ،بولويا ،و پيلپين در مقابل مقاومت سياسى مردم شکست خورده اند .مبارزۀ
عدم تشدد در نيپال ،زمبيا ،کورياى جنوبى ،چلى ،ارجنټاين ،هيتى ،برازيل ،يوروگواى،
مالوى ،تايليند ،بلغاريا ،هنگرى ،زاير ،نايجيريا ،و در قسمت هاى زياد اتحاد شوروى
سابق( خصوصا در بي اثر ساختن کودتاى  )،٨٩٩٨نهضت هاى آزادى بخش را تقويت
نموده است.
برعالوه درين سالهاى اخير در چين برما وتبت مقاومت سياسي دسته جمعى بوقوع پيوسته
است .باوجوديکه اين مبارزه ها ديکتاتورى ويا اشغال خارجي را ازبين نه برده اند ،الکن
باز هم رژيم هاى مستبد ويا اشغالگر خارجي را براى جامعۀ بين المللى رسوا و براى مردم
تجارب قيمت دارى را بجا گذاشته اند.
يقينا درين ممالک ،از بين رفتن ديکتاتورى دگر مشکالت را از قبيل فقر ،جنايت ،نواقص
ادارى ،تخريب محيط زيست ،که اکثرا از رژيم هاى مستبد به ميراث گذاشته ميشود ،از بين
نبرد ،ولى باز هم سقوط اين ديکتاتورى ها رنج توده هاى رنجديده را تخفيف و زمينه را
براى باز سازى ،آزادى وسيع سياسى ،آزادى فردى ،و عدالت اجتماعى مساعد ساخت.

مشکل دايمى:
به راستى که انسانها در دهه هاى اخير ،در جهان بسوي ازادي خواهي وسيع ،و کسب
آزادى متوجه شده اند.
به اساس احصائيۀ مؤسسۀ خانۀ آزادى(  ( freedom houseکه هر سال در مورد حقوق
سياسى و آزادى مدنى سروى اجرا ،و ممالک را به اين معيار طبقه بندى ميکند  ،درين ده
سال اخير در سرتاسر جهان تعداد ممالکى را که آزاد پنداشته شده اند بسيار زياد يافته است

تقسيم بندى کشور ها به اساس سال و وضعيت سياسى
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نيمه آزاد

غير آزاد

سال

آزاد

٨٩١٧

٢٥

٥٣

٦٥

٨٩٩٧

٣٢

٣٧

٧١

٨٠٠٧

١٩

٢٢

٥١

٨٠٠٩

١٩

٦٨

٥٨

اما اين روش دلپذير براى ارزيابى آن قسمت جهان که در تحت شرايط استبدادى بسر ميبرند
صدق مينمايد .در جنورى سال  ،٨٩٩٧از جملۀ جمعيت  ٢،٥٢ملياردى بشرى جهان،
 ٧٨در صد آن زير ادارۀ آن حکومت هاى وحشتناک قرار دارند ،که درين جدول غير آزاد
قبول شده اند .آنها عبارت از کشور هاى اند که محدوديت هاى بسيار شديد داشته و در بين
آنها از مالحظۀ آزادى مدنى تخلف ميگردد .اين  ٧١کشورو  ٨٨منطقه که از جملۀ ممالک
غير آزاد اند ،مثل برما ،و سوډان زير اثر ديکتاتورى نظامي ،رژيم هاى مستبد عنعنوى
شاهى(عربستان سعودى،بوټان) ،گروهاى حاکم سياسى ،مثل (چين،عراق ،و کورياى
شمالى) ،اشغالگران خارجى ،مثل (تبت و تيمور شرقى) ،و حکومت هاى انتقالى ،عبارت
اند.
حال بسيارى از دول جهان در حالت تغيرات سريع اقتصادى ،سياسى و اجتماعى اند .با
وجود يکه تعداد دول آزاد شده در ده سال اخير افزود گرديده ،الکن خطر بزرگى وجود
دارد ،که با اينگونه تغيرات بنيادى سريع بسى از کشور ها به جهت مخالف رفته و به
بعضى از انواع جديد ديکتاتورى دچار گردند .گروهاى نظامى ،اشخاص قدرت طلب،
اشخاص رسمى منتخب ،وگروهاى عقيدوى سياسى مکررا سعى خواهند کرد ،که خواهش
هاى خود را باالى مردم تحميل کنند .در آينده کودتاها عموما واقع خواهد گرديد ،و بسيارى
از مردمان ،از حقوق اساسى ،سياسى وبشرى محروم ساخته خواهند شد.
متاسفانه ،گذشته هنوز هم با ما است ،و معضلۀ ديکتاتورى خيلى عميق ميباشد.
درکشور هاى زيادمردم تحت اثر استبداد داخلى ويا خارجى به دها ويا صد ها سال زيست
کرده اند .به تکرار ،از سابق براى عوام اطاعت مطلق به حاکمان و صاحبان قدرت تلقين
گرديده است .در حاالت افراطي براى کنترول اجتماع دولت ويا گروه حاکم مؤسسات
سياسى ،اجتماعى ،اقتصادى ،و حتى مؤسسات دينى را که از حوضۀ اقتدار دولت بيرون هم

17

اند ،قصدا ضعيف و تحت امر ساخته تا حديکه آنها را به شکل يک مؤسسۀ جديد حکومت
تغير ميدهد.
در چنين حاالت نفوس يک کشور به افراد منفرد تقسيم گرديده ،که اعتماد آزادى خواهى
مشترک را هم باالى يکديگر کرده نميتوانند و حتى با ابتکار خود هم قدمى برداشته
نميتوانند .در نتيجه مردم ضعيف گرديده ،و توان مقاومت و اعتماد بر نفس آنها از بين
ميرود.
بسى اوقات ،مردم تا حدى ميترسند ،که حتى نفرت خود را هم از رژيم مستبد ،و عطش خود
را براى آزادى به دوستان بسيار نزديک خود هم اظهار کرده نميتوانند .اکثرا مردم بسيار
ميترسند ،که طور جدى در مورد مقاومت عمومى فکر کنند و ميگويند که "مقاومت چه فايده
دارد ".سرانجام آنها به رنج و آيندۀ نا اميد روبرو ميشوند.
حال وضعيت ديکتاتوريها از پيشتر شايد بسيار خراب شده باشد .در گذشته بعضى اشخاص
شايد مقاومت نشان ميدادند ونيز شايد احتجاج ها و مظاهرات دسته جمعى کوتاه مدت
صورت ميگرفت .چنين تصور ميشد که ،شايد در مردم به شکل موقت معنويات بلند رفته
باشد .در فرصت هاى ديگر اشخاص ويا گروپهاى کوچک شايد حرکات دليرانه ولى نا
مکمل را اجرا کرده ميبودند ،که قسمتى ازقواعد را عملى ويا بشکل ساده موجوديت مقاومت
را نشان ميدادند .باوجود اصالت ،اينچنين عمليات مقاومت در گذشته کافى نبودند ،که
خصلت ترس و اطاعت مردم را که براى تخريب استبداد شرط ضرورى ميباشد از بين
ببرد .متاسفانه  ،آن حرکات شايد بجآى اميد و کاميابى ،رنج ها و قتل هارا ازدياد بخشد.

آزادى از راه تشدد:
در چنين حاالت چه بايد کرد؟ امکاناتيکه ظاهرا به نظر ميرسند ،غير قابل استفاده اند .
موانع قانون اساسى وحقوقى  ،تصاميم عدلى و عقايد عمومى معموال از طرف ديکتاتورها
ناديده گرفته ميشوند.قابل درک است که در عکس العمل بمقابل مظالم ،شکنجه ،ناپديد شدن
ها و قتل ها مردم به نتيجه ميرسند که تنها تشدد ميتواند که ديکتاتورى را خاتمه دهد .با
وجود يکه موازنۀ قوا به مفاد ديکتاتورى ميباشد ،قربانيان تحريک شده خود را مجهز ساخته
که با هر وسيلۀ ممکن با ديکتاتور جنگ کنند .اين طور مردمان ،اکثرا با تلفات زياد انسانى
و تحمل مشکالت فوق العاده جنگيده اند .دست آورد هاى آنها بعضى اوقات قابل توجه و
زياد ميباشد ،ولى در حاالت بسيار کم آنها به بدست آوردن آزادى کامياب گرديده اند.
شورش مسلحانه و جنگ ميتواند که از طرف ديکتاتور موجب سر کوبى شديد گرديده که
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اکثر مردم را از پيشتر زياد تر نا اميد گرداند .انتخاب راه تشدد به هر دليليکه باشد باز هم
اين يک واقعيت روشن است که ما آن طريق مبارزه را انتخاب کرده ايم که استبداد تقريبا
هميشه از همه جوانب دران تفوق داشته ميباشد .ديکتاتوران طورى مجهز اند که آنها تشدد
را به مقياس بزرگ استعمال نموده ميتوانند .با وجود آزادى خواهان اگر براى مدت دراز يا
کوتاه مقاومت هم بکنند ،سر انجام واقعيت تلخ نظامى تحقق خواهد پذيرفت ،و مقاومت از هم
خو اهد پاشيد .ديکتاتوران تقريبا هميشه در اسلحه ،تجهيزات ،مهمات ،انتقاالت و تعداد
پرسونل محارب تفوق داشته ميباشند ،و آزاديخواهان با وجود دالورى هيچگاه با آنها معادل
شده نميتوانند.
وقتيکه شکل معمول جنگ غير عملى ثابت شود مخالفين باز به جنگ هاى پارتيزانى رو مى
آورند .به هر حال جنگ هاى پارتيزانى هيچگاه براى مردم هاى ستمديده مفيد تمام نه شده و
جامعه را بسوى ديموکراسى سوق نکرده است .جنگ هاي پارتيزانى يک راه روشن شده
نميتوانند ،خصوصا وقتيکه باالى مردمان ستمکشيده سبب تلفات سنگين ميگردد .با وجود
نظريات تا ئيد شده ،تحليل هاى ستراتيژيک و بعضى اوقات حمايۀ بين المللى ،اين طريقه
ضمانت ناکامى را کرده نميتواند .جنگ هاى پارتيزانى اکثرا خيلى طول ميکشد ،مردم ملکى
اکثرا توسط حکومت بر سر اقتدار با مشقات زياد و انتقاالت دسته جمعى از وطن اصلى
خود بيجا ميگردند.
حتى بعضى اوقات اگر جنگ هاى پارتيزانى پيروز هم گردد اکثرا عواقب منفى تشکيالتى
طويل المدت را دارا ميباشد .حکومت جديد فورا به مقصد محافظۀ خود و تدابير متقابله
زياده تر ديکتاتور ميگردد .اگر پارتيزانها سر انجام کامياب هم شوند از اثر فراخ ساختن
مرکزيت نيرو هاى نظامى و ضعيف شدن و يا از بين رفتن مؤسسات و گروهاى آزاد ،رژيم
جديد نسبت به رژيم سابقه مستبد تر ميگردد .بعد ازان مخالفين ديکتاتورى براى از بين
برداشتن استبداد جديد در صدد يافتن راه نو خواهند افتاد.

کودتا ،انتخابات و ناجيان خارجى:
براى از بين بردن يک رژيم منفور شناخته شده ،شايد کودتاى نظامى راه آسانتر و سريع
فکر گردد .ولى در عمل همراه اين طريقه مشکالت شديد موجود است .از همه مهمتر
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اينست که ،تقسيم نا مناسب قدرت که در بين مردم وگروه ممتاز آن ،حکومت و قواى مسلح
آن وجود داشت همانطور باقى ميماند .بيرون راندن اشخاص منفرد و گروپ ها از مقامات
حکومتى خيلى ممکن است که محض براى گروپ دگر زمينه را براى اشغال جاى آنها مهيا
کند .طور نظرى امکان دارد که گروه جديد در حرکات خود ماليم و به مقياس محدود به
اصالحات ديموکراتيکى تن در دهد ،ولى باوجود احتمال دارد که بر عکس آن تحقق پذيرد.
بعد از تحکيم ساختن موقف خود ،گروه جديد شايد از دستۀ گذشته ظالمتر وزياده تر گرويدۀ
قدرت گردد .سر انجام گروه جديد که مردم بى صبرانه به انتظار آنها بودند بيدون اينکه به
حقوق بشر و آزادى اعتنا کند هر چه که دل آنها بخواهد ،خواهند کرد .پس کودتاى نظامى
به مقابل ديکتاتورى و استبداد يک جواب قابل قبول شده نميتواند.
انتخابات در يک ديکتاتورى بحيث يک وسيلۀ تغير مهم سياسى وجود ندارد .بعضى رژيم
هاى ديکتاتورى براى اينکه ديموکراتيک جلوه کنند انتخابات نمايشى را اجرا ميکنند .مثل
رژيم هاى بالک شرقى در تحت تسلط اتحاد شوروى سابق .اين انتخابات عبارت از پرسش
آراى عمومى اند که براى آن کانديدانى که از طرف ديکتاتور تعين شده اند ،تائيد مردم
گرفته شود .زمانيکه ديکتاتوران تحت فشار واقع شوند به انتخابات تن در مينهند ،ولى باز
هم دست نشاندگان ملکى خود را در مقامات نصب نموده فريبکارى مينمايند .اگر به کانديدان
مخالف در انتخابات اجازۀ اشتراک را هم بدهند و فرضا آنها برنده هم شدند ،از نتيجۀ آن به
آسانى روگردانيده شده و کانديد "کامياب" ترسانيده ،بندى ،و يا حتى اعدام خواهد شد .مثليکه
در سال ،٨٩٩٠در برما و در سال ،٨٩٩٧درنايجريا واقع گرديد .ديکتاتوران هيچگاه به
آنطور انتخابات اجازه نخواهند داد که آنها را از تخت پادشاهى شان سرنگون سازد.
حال مردمان زياد زير سلطۀ ديکتاتوران ظالم رنج ميکشند و عدۀ از آنها براى نجات خود به
کشور هاى خارج پناه ميبرند .آنها باور نمي کنند که اين مردم رنجيده توان آنرا داشته باشند
که خود را از ستم ديکتاتور برهانند و فکر ميکنند که تنها توسط اقدام ديگران نجات يافته
ميتوانند .آنها عقيده دارند که محض کومک بين المللى کافى خواهد بود که ديکتاتور را
سرنگون سازد.
اين نظريه که مردم ستمديده قادر نيستند که براى نجات خود کدام اقدام مؤثر بنمايند بعضى
اوقات براى يک دورۀ مشخص زمان راست است .طوريکه بيان گرديد مردم رنج کشيده
اکثرا نميخواهند و موقتا تاب و توان مبارزه را هم داشته نمى باشند .زيراکه آنها باالى
قدرت خود که با يک ديکتاتور ظالم مقابله کنند اعتماد نداشته و هم کدام راه روشن که براى
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آنها نجات دهد نيز براى شان معلوم نميباشد .درين شرايط واضح است کي يک عده مردم
ارمان آزادى خود را به ديگران مربوط ميدانند .اين قدرت خارجى يا "ذهنيت عامۀ جهان"،
ملل متحد ،يک کشور خاص ،ويا بر ضد ديکتاتور موجود تحريم سياسى و اقتصادى بين
المللى خواهد بود.
اين سيناريو شايد به نظر خوش جلوه کند ،ولى باالى ناجى خارجى دل بستن عواقب بس
ناگوارى در پى دارد .اين نوع اعتماد و دلبستگى شايد بصورت مکمل بيجا باشد .در حقيقت
هيچ ناجى خارجى وجود نداشته خواهد بود که عمال دخالت کند .اگر فرضا يک قدرت
خارجى براى تغير اوضاع وارد صحنه هم شود بايد بااليش اعتماد نگردد.
درينجا به ارتباط اعتماد و مداخلۀ قدرت خارجى بايد به چندين واقعيات تلخ اشاره نمائيم:
 براى اينکه منافع اقتصادى خود را به پيش ببرد اکثر وقت دول خارجى ديکتاتور را تحمل
نموده و يا حتى آنرا حمايه ميکند.
 همينطور دول خارج شايد بجاى عملى ساختن وعده اش که در آزادى مردم ستمديده
کومک نمايد آنها را قربانى براى هدف دگر خود نموده و با ديکتاتور سازش کند.
 بعضى حکومت هاى بيگانه بمقابل يک ديکتاتور تنها آنوقت اقدام ميکنند که باالى اقتصاد،
سياست ،يا قواى مسلح آنکشور تسلط يابند.
 دول بيگانه عمال درانصورت براى يک مقصد مثبت مداخله ميکنند زمانيکه مقاومت
داخلى به لرزانيدن ديکتاتورى آغاز نموده ،وبه خاصيت وحشيانۀ رژيم توجۀ جامعۀ بين
المللى را متمرکز ساخته باشند.
ديکتاتورى در مرحلۀ اول به دليل تقسيم قدرت در داخل کشور به حيات خود ادامه ميدهد.
مردم و جامعه درين حالت خيلى ضعيف اند که به ديکتاتورى مشکل جدى را پيش کنند.
ثروت و اقتدار تنها در دست هاى تعداد کمى جمع گرديده ميباشد .با وجود يکه ديکتاتورى
شايد از اقدامات بين المللى نفع بردارد ويا ازان ضعيف گردد ،الکن ادامۀ آنها اساسا به
عوامل داخلى مربوط ميباشد.
فشار هاى بين المللى شده ميتواند که خيلى مفيد تمام گردد وقتيکه آنها از يک تحريک مقتدر
داخلى حمايت کنند .بطور مثال ،تحريمات بين المللى اقتصادى ،ممنوعيت ها ،قطع
ارتباطات ديپلوماتيکى ،ديکتاتورى را از مؤسسات بين المللى اخراج کردن ،از طرف
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مؤس سات مختلف ملل متحد آنرا محکوم نمودن ،و غيره بسيار مؤثر تمام شده ميتوانند .با
وجود در صورت عدم موجوديت يک تحريک نيرومند داخلى اينطور اقدامات از طرف
ديگران شايد احتمال نداشته باشد که واقع شود.

مواجه شدن با واقعيت دشوار
وقتيکه کسى بخواهد که ديکتاتورى را طور مؤثر وبا مصرف کم سرنگون سازد بايد اين
چهار وظيفه را اجرا نمايد:
 اول بايد اراده ،اعتماد به نفس ،و مهارت مقاومت مردم ستمديده تقويه گردد.
 گروپها و مؤسسات مستقل مردم ستمديده بايد تقويه شود.
 بايد يک نيروى مقاومت داخلى ايجاد گردد.
 بايد يک پالن جامع و معقول ستراتيژيکى طرح و براى کسب آزادى به مهارت استعمال
شود.
در مبارزه براى آزادى ،اعتماد بر نفس و استحکام اندرونى قوتهاى مبارز تقويه ميگردد.
طوريکه چارلس ستيوارت پارنل در ،٨١٣٩و  ،٨١١٠هنگام اعتصابات آيرلينديها گفته بود:
باالى دولت دولت اتکا کردن هيچ فايده ندارد........بايد تنها به ارادۀ خود تکيه کنيد........با
ايستادن پهلوى يکديگر با خود کومک نمائيد .........با ضعيفان خود معاونت
کنيد .............با يکديگر ارتباط نگهداريد ........خود را متشکل سازيد .......پس شما بايد
پيروز گرديد......
وقتيکه تقاضاى خود را براى عملى کردن آماده کرديد ،دران وقت ونه قبل ازان عملى
خواهد شد.
به مقابل يک قوت نيرومند و متکى به نفس  ،ستراتيژى معقول  ،دسپلين محکم و استوارو
اقدام اصيل و دليرانه سرانجام ديکتاتورى سر نگون خواهد شد ،ولى اقال چهار قدم فوق بايد
اول برداشته شود.
طوريکه از مب احثۀ فوق معلوم ميشود ،آزادى از سلطۀ ديکتاتور باآلخره مربوط به قابليت
مردم ميباشد که ميخواهند خود را آزاد سازند .مواردى که از نافرمانى سياسى و مبارزۀ عدم
تشدد ذکر گرديد نشان ميدهد که وسيله براى مردم که خودرا آزاد سازند موجود است ،الکن
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اين وسيله تا حال انکشاف نيافته است .ما انتخاب اين راه را در فصول آينده طور مفصل
تشريح خواهيم کرد ،تا راهاى مؤثر مبارزۀ عدم تشدد معرفى گردد .خو ما بايد اول به
موضوع سر نگون ساختن ديکتاتورى از راه مذاکره به حيث يک وسيله توجه نمائيم.

فصل دوم
خطر مذاکرات
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طوريکه در فصل اول بر رسي شد ،بعضى ها از و برو شدن با مشکالت شديد مقابله با
ديکتاتورى احساس بيچارگى نموده و به تسليمى منفى به ديکتاتورى مي گرايند .يک تعداد
دگر از رسيدن به آزادى نا اميد نه گرديده ،حاکميت ديکتاتورى را پذيرفته و اميد ميکنند که
از راه مصالحه ،سازش و مذاکرات خود را از خطر دور و مظالم را خاتمه دهند .واضح
است وقتيکه مردم کدام راه حل ديگرى يافته نميتوانند به مصالحه ،سازش ،و به مذاکرات
توصل ميورزند.
در حاليکه مبارزه به مقابل يک ديکتاتور ظالم يک عمل دلخوا نميباشد ،پس چرا با چنين
کارىاقدام کنيم؟ آيا ممکن شده نميتواند که راه منطق و سخن پيش گرفته شده و از راه
مذاکرات ديکتاتورى ختم گردد؟ آيا ديموکراتان قادر نيستند که احساسات انسانى ديکتاتوران
را تحريک نموده و براى شان قناعت دهند که تسلط خود را به تدريج کم ساخته و سرانجام
به تاسيس يک حکومت مکمل ديموکراتيک زمينه را مساعد سازند؟
بعضى اوقات اينطور استدالل ميگردد که ححقيقت هميشه در يک جانب نميباشد .شايد که
ديموکراتان ديکتاتوران را که در شرايط دشوار از مجبوريت سالم عمل ميکنند ،درست نه
شناخته باشند؟ يا شايد بعضى اشخاص اينطور بانديشند ،که ديکتاتورها به خوشى خودرا از
وضعيت مشکل که وطن به آن مواجه است سبک دوش سازند ،محض اگر به آنها از راه
تشويق و مدارا معامله شود .بعضى اشخاص خواهند گفت که به ديکتاتوران بايد راه برد،
بردى راکه هر کس ازان چيزى بدست آورد پيشنهاد گردد .شايد بگويند که اگر جانب
مخالف ديموکراسى محض ميخواهد که منازعه را به شکل مسالمت آميز از راه مذاکره
(شده ميتواند که اين مذاکرات حتى شايد توسط بعضى اشخاص ماهر ويا حتى کدام حکومت
دگر کومک گردد ).آيا اين فيصله نسبت به آن مبارزۀ مشکل که حتي از طريقۀ عدم تشدد،
يدون محاربۀ نظامى ،هم پيش برود ،بهتر نيست؟

فوايد و معاذير مذاکرات
مذاکرات براى حل بعضى از انواع منازعات وسيلۀ بسيار مفيد و در حاالت مساعد نبايد رد
و يا ناديده گرفته شوند .در بعضى از شرايط که دران کدام مسئلۀ اساسى مطرح نباشد ،و
مصالحه و سازش قابل قبول باشد ،امکان دارد ،که مذاکره براى حل منازعه يک وسيلۀ مهم
ظالم و يا تاسيس آزادى سياسى مذاکره ميگردد.
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وقتيکه جنجال با يک موضوع اساسى ،مثل اساسات مذهبى ،آزادى بشرى ويا انکشاف تمام
جامعه مربوط باشد ،پس مذاکرات يک راه رسيدن حل رضائيت بخش دو جانبه شده
نميتواند .تنها انتقال روابط قدرت به نفع آزادى خواهان ميتواند که طور مکمل مسايل اساسى
مورد تنازع را حل کند .واضح است که اينطور انتقال تنها از راه مبارزه تامين شده ميتواند
نه از راه مذاکره .اين به آن معنى نيست که ما بايد هيچگاه از مذاکره استفاده نه کنيم .خو
درينجا مقصد اينست که مذاکرات ،در فقدان يک قدرت ديموکراتيک مخالف نيرومند از
واقعيت دور است که يک ديکتاتورى قوى را از پا درآورد.
مذاکرات در بسيار حاالت البته قابل انتخاب نخواهد بود .زيرا ديکتاتورانيکه موقف آنها
خيلى مستحکم ،و خود را خيلى مصئون مي بينند شايد حاضر نگردند که با مخالف
ديموکراتيک خود مذاکره نمايند .يا وقتيکه مذاکرات شروع گرديد ،مذاکره کنندگان
ديموکراتيک شايد از نظرها طورى ناپديد شوند که کسى باز از آنها نخواهد شنيد.

تسليم شدن از راه مذاکرات
اشخاص دگرى که از ديکتاتورى مخالفت و از مذاکرات طرفدارى ميکنند ،اکثرا داليل
خوبى دارند .خصوصا اگر مبارزه بمقابل يک ديکتاتور وحشى سالها بيدون کدام موفقيت
دوام نموده باشد .البته قابل فهم است که تمام مردم که به هر گروه ويا حزب سياسى منسوب
باشند صلح ميخواهند .ديموکرات ها آنوقت به مذاکرات بسيار متمايل ميگردند ،وقتيکه
ديکتاتور ها طور آشکار از لحاظ نظامى تفوق داشته و براى آزادى خواهان تخريب و تلفات
دگر قابل قبول نباشد .درين حالت در دلها يک وسوسۀ بسيار شديد توليد ميگردد که هر
راهى که بعضى اهداف آزادى خواهان را تامين ،و تشدد  ،وتشدد مقابل را ختم نمايد بايد بر
گزيده شود.
پيشنهاد صلح از طرف ديکتاتور از راه مذاکرات به آزادى خواهان يک عمل کامال ً
رياکارانه است .اگر ديکتاتور بر عليه مردم خود تنها از جنگ دست بکشد ،تشدد به سرعت
ختم ميگردد .اگر بخواهد به حرمت و حقوق بشر احترام گذارد ،محبوسين سياسى را رها
کند ،شکنجه نمودن را بس کند ،عمليات عسکرى را توقف بدهد ،از حکومت دست برداشته
و از مردم عفوه بخواهد ،به ابتکار خود بيدون هيچگونه معامله صلح را به سر رسانيده
ميتواند.
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وقتيکه ديکتاتور قوى و هم يک مقاومت ناآرام کننده موجود باشد درانصورت شايد که
ديکتاتور به بهانۀ صلح بخواهد مخالفين را از راه مذاکرات بخود تسليم نمايد .دعوت به
مذاکرات خوش آيند به نظر مى آيد ولى در اطاق مذاکرات بسى خطرات نهفته موجود است.
از طرف دگر وقتيکه مخالفين فوق العاده قوى و ديکتاتور واقعا مورد تهديد باشد ،ديکتاتور
شايد خواهان مذاکرات گردد تا حتى االمکان کنترول خود را باالى کشور محکم و دارايى
خود را حفظ نمايد .آزادى خواهان نبايد در هيچ حالت به ديکتاتوران در مورد بدست آوردن
اهداف شان کومک کنند.
مبارزين براى آزادى بايد به دقت به آن تلک ها متوجه باشند ،که عمال از طرف ديکتاتوران
در مسير مذاکرات جابه جا شده اند .از طرف ديکتاتوران آزادى خواهان به اين مقصد به
مذاکرات دعوت ميگردند که آنها را به طرز مسالمت آميز بخود تسليم نمايد .در حاليکه
قوتهاى ديکتاتور به عمليات تشدد دوام ميدهند درين نوع تصادمات رول مذاکرات
درانصورت قابل پذيرش است که قوتهاى استبداد به کلى تخريب و ديکتاتوران براى عبور
مصئون از کشور در يک ميدان هوايى بين المللى باشند.

قدرت و عدالت در مذاکرات
اگر در مورد مذاکرات قضاوت فوق سخت و خشن معلوم ميشود ،بايد بعضى نظريات
رومانتيکى نسبت به مذاکره کمى تعديل شوند .در مورد چگونگى اجراى مذاکرات طور
روشن بايد فکر گردد .مذاکرات بدين معنى نيست که جانبين برابر به اساسات برابرى باهم
نشسته و اختالف مورد نظر خود را حل نمايند .درين مورد بايد دو واقعيت در نظر گفته
شود :اول اينکه در مذاکرات عدالت و انصاف نسبى در نظريات مختلف نيست که توسط آن
محتواى موافقه تعين ميگردد .دوهم اينکه محتواى موافقه به قدرت ونيرومندى جانبيڼ
مربوط ميباشد.
در آينده بايد چند سوال مشکل در نظر گرفته شود .مثال جانبيڼ چه کرده ميتوانند که هدف
خود را بدست به آورند ،در صورتيکه باالى ميز مذاکره جانب مقابل به او به موافقه نه
رسيد؟ هر جانب چه کرده ميتواند که اگر جانب مقابل خالف عهد و پيمان ،به زور هدف
خود را بدست بآورد؟
معموال در مذاکرات اگر باالى موضوع زياد بحث هم شود ،ما به توافقات از ارزيابى
درست و يا نادرست نه ميرسيم بلکه نتيجۀ اصلى مذاکرات از ارزيابى مطلق و نسبى
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قوتهاى جوانب مخالف بدست مى آيد .آزادى خواهان چگونه ميتوانند که مطمئن گردند که از
کمترين تقاضاى خود محروم نميگردند؟ ديکتاتوران چه عملى را انجام داده ميتوانند که
ديموکراتان را بى اثر و خود باالى قدرت بمانند؟ به عبارت ديگر ،اگر يک توافق بدست
آيد ،بسيار محتمل است که نتيجۀ مقايسۀ قدرت و ظرفيت جانبين باشد و بعد ازان محاسبه
خواهد گرديد که چگونه يک جنجال آشکار خاتمه يابد.
هميطور بايد توجه گردد که جانبين براى رسيدن به هدف از چه چيز ميخواهند که بگذرند.
در مذاکرات موفق مصالحه به عمل مي آيد ،که عبارت از مناصفه نمودن اختالف است .هر
جانب حصۀ را از چيزى که ميخواهد ميگيرد ،و از قصمتى از خواست خود صرف نظر
ميکند.
در شرايط ديکتاتورى مطلق ،آيا طرفداران ديموکراسى به ديکتاتوران از چيزى صرف نظر
کرده ميتوانند؟ کدام اهداف ديکتاتوران به ديموکراتان قابل قبول است؟ آيا آزادى طلبان
ميخواهند که به ديکتاتوران (يک گروه نظامى يا سياسى) به اساس قانون اساسى در
حکومت آيندۀ کشور يک رول هميشگى بدهند؟ دران ديموکراسى کجاست؟
فرض ميکنيم که مذاکرات هم بسيار خوب پيشرفت کرد ،خو باز بايد بپرسيم :نتيجۀ آن
چگونه صلح خواهد بود؟ آيا زندگى بهتر خواهد بود يا بدتر نسبت به اينکه ديموکراتان
مبارزه را شروع ويا ادامه ميدادند؟

ديکتاتور هاى توافق پذير
براى غصب کردن قدرت شايد ديکتاتوران انگيزه ها ونيت هاى مختلف مثل مقام ،اقتدار،
ثروت ،و تنظيم و تشکيل اجتماع به شکل نوين داشته باشند .ما بايد بدانيم که با از دست
دادن قدرت آنها تمام اميد هاى خودرا از دست خواهند داد .لذا در حين مذاکرات آنها بسيار
سعى خواهند نمود که امتيازات خود را حفظ کنند.
هر پيشنهادى که از طرف ديکتاتوران براى مصالحه ميگردد ،بايد هيچکس فراموش نکند
که آنها براى اينکه مخالفين را بخود تسليم نمايند از دادن هيچگونه وعده دريغ نکرده و بعدا
به بسيار بيشرمى ازان تخلف خواهند نمود .اگر آزادى خواهان قبول کنند که مقاومت را
توقف دهند و در مقابل از طرف ديکتاتور نيز کوبيدن آنها متوقف گردد ،سر انجام نتيجۀ آن
نا اميدى شديد خواهد بود .مقاومت عمومى ،معموال آن قدرتى هست که کنترول و تشدد
ديکتاتور را محدود ساخته و شکستن آن اين محدوديت را از ميان بر ميدارد .حکمران مستبد
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درين فرصت بمقابل هر کس که بخواهد عمل کرده ميتواند .طوريکه کرشنا الل شريد
هارانى ،گفته است :حاکم مستبد آنگاه به ما ضربه رسانيده ميتواند که در ما توان مقابله
ضعيف باشد.
وقتيکه مسايل اساسى و حياتى در ميان باشد دران حالت به مبارزات ضرورت است نه به
مذاکرات .مقاومت بايد الى دست کشيدن مکمل ديکتاتور از قدرت دوام کند.
موفقيت اکثرا از استعمال عاقالنه و مناسب تمام وسايل مؤثر و قوى موجود بدست مى آيد نه
از راه مذاکرات.
بحث ما که در فصول آينده بصورت مفصل دوام خواهد کرد نشان خواهد داد که ميتود
نافرمانى سياسى و يا عدم تشدد براى آن مردمانيکه براى آزادى خود مبارزه ميکنند بسيار
سالح نيرومند و مؤثرى است که در دست دارند.

کدام نوع صلح
اگر ديکتاتوران و آزادى خواهان ميل دارند که به ارتباط صلح مذاکره نمايند ،پس بمقابل آن
خطراتيکه در پيشرو موجود است فوق العاده واضح و دقيق فکر کردن الزم است .هر
کسيکه کلمۀ "صلح" را به زبان مى آورد مقصد آن صلح توام به آزادى نميباشد .اطاعت
مطلق بمقابل ظلم و مطابعت از ديکتاتوران ظالم که به مقابل صدها هزار انسان بى رحمى
و وحشت نموده اند صلح حقيقى نميباشد .هيټلر هميشه از صلح ياد ميکرد که مقصد آن به
ارادۀ او تسليم شدن بود .صلح يک ديکتاتور به جز صلح بنديخانه و يا هديره چيز ديگرى
نميباشد.خطرات ديگرى هم موجود ميباشد .مذاکره کنندگان صادق هم گا ه گاه اهداف مذاکره
و جريان آنرا برهم و درهم ميکنند .نظام هاى ديکتاتورى که حقانيت خود را با غصب
نمودن دولت ،تخلف از حقوق بشر ،و دگر مظالم از دست داده اند ،شده ميتواند که مذاکره
کنندگان ديموکراتيک يا متخصصين خارجى که براى پيشبرد مذاکرات جهت کومک دعوت
شده اند توسط يک کلمه به آن مشروعيت بدهند .بيدون اين مشروعيت که ديکتاتوران به آن
شديدا محتاج اند ،نميتوانند که به حکمرانى خود تا مدت نامعلوم دوام دهند .نمايندگان صلح
بايد به ديکتاتوران مشروعيت قانونى فراهم نه کنند.

داليل براى اميدوارى
طوريکه قبال گفته شد ،رهبران قوتهاى مخالف ديکتاتورى به اثر نا اميدى از مبارزات
ديموکراتيک ،به مذاکرات تن در مى دهند .اما اين احساس ضعف و ناميدى قابل تبديل
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ميباشد .ديکتاتورى ها براى هميشه دوام نميکنند .مردمانيکه تحت ديکتاتورى زندگى مينمايند
نشايد که برى هميشه ضعيف بمانند ،و نيز به ديکتاتوران بايد اجازه داده نشود ،که تا زمان
نامعلوم باالى قدرت بمانند .قرنها قبل ارسطو گفته بود :که " حکومت هاى اوليگارشى و
استبدادى از جملۀ آن نوع نظام هاى اند که خيلى عمر کوتاه دارند .در طول تاريخ حکومت
هاى مستبد هيچگاه عمر دراز نداشته اند ".ديکتاتورى هاى امروزه هم از خود ضعف هاى
دارند .ما ميتوانيم که به اين کمزورى ها را دامن زده و قدرت ديکتاتور را پارچه پارچه
نمائيم ( .در فصل چهارم ما اين نقاط ضعيف را به تفصيل شرح خواهيم داد).
تاريخ معاصر کمزوريهاى ديکتاتور را بما نشان داده و اين حقيقت را واضح ميسازد که
رژيم هاى استبدادى نسبتا در زمان کوتاه پارچه پارچه شده ميتوانند .تنها ده سال ( از ٨٩١٠
الى  ) ٨٩٩٠ضرورت بود که ديکتاتورى هاى کمونستى در پوليند ،المان شرق،
چکوسلواکيا در سال ٨٩١٩محض در ظرف چند هفته سقوط نموده پارچه پارچه شوند.
در سال  ،٨٩٥٥در السلوادور و گواتيماال براى محوه کردن ديکتاتورهاى مستقر نظامى
تقريبا براى هر يک آنها تنها دو هفته را در بر گرفت .رژيم بسيار مستحکم شاه ايران در
ظرف چند هفته سقوط کرد .وقتيکه قدرت مخالفين در پلپاين بر عليه رژيم مارکوس غلبه
حاصل کرد ،امريکا به سرعت حمايۀ خودرا باالى آن متوقف ساخت و در ظرف چند هفته
رژيم مذکور از بين رفت .در اتحاد شوروى در آگست سال  ،٨٩٩٨وقتيکه تندروان به
کودتا اقدام کردند توسط نافرمانى سياسى در ظرف چند روز خنثى گرديد .بعد ازان بسيار
از ملل تحت اثر که سالهاى دراز تحت تسلط بودند تنها در ظرف چند روز ،هفته و يا ماه
آزادى خود را بدست آوردند.
اين پندار سابقه که تشدد هميشه زود و عدم تشدد در تر به موفقيت ميرسد هيچگاه صحيح
نيست .اگرچه در قسمت زيرين جامعه تغير آوردن وقت زياد را در بر ميگيرد ،ولى به
اصول مبارزۀ عدم تشدد مبارزه بر عليه ديکتاتورى به سرعت به موفقيت ميرسد.
تسليم شدن ويا مذاکرات با ديکتاتورى براى رهايى از يک جنگ خانمانسوز يگانه راه نجات
نميباشد .مثالهاى که حال ارائه شدند و هم مثالهاى که در فصل اول داده شدند نشان ميدهند
که براى آنهائيکه صلح و آزادى هردو را ميخواهند راه دگرى هم وجود دارد که عبارت از
مبارزۀ عدم تشدد و نافرمانى سياسى مى باشد.
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فصل سوم
منابع قدرت
رسانيدن يک جامعه را از راه صلح به آزادى ،البته کدام کار آسان و ساده نيست .اين نوع
مبارزه به دانش عالى ستراتيژيک ،تشکيالت و پالن سازى ماهرانه ضرورت دارد .از همه
اولتر به قدرت نياز دارد .اگر آزادى خواهان مهارت عاقالنۀ به کار بردن قدرت و امکانات
خود را طور مؤثر دارا نباشند پس نميتوانند که ديکتاتورى را منهدم و بجايش نظام آزادى
سياسى را تاسيس کنند .چطور اين ممکن شده ميتوند؟ مخالفين آزادى خواه کدام نوع قدرت
را بسيج نموده ميتوانند ،که براى تخريب ديکتاتيرى و شبکۀ وسيع عسکرى و پوليس آن
کافى باشد؟ جواب اين سوال به دانستن قدرت سياسى مربوط ميباشد که اکثرا ناديده گرفته
ميشود .دانستن اين مطلب ،به راستى کدام عمل دشوار نميباشد.بعضى از واقعيت هاى
اساسى بسيار ساده ميباشند.
افسانۀ "صاحب ميمونها"
مثال چينايى قرن چهارده که توسط ليوجى داده شده ،عدم درک قدرت سياسى را خوب
شرح داده است .در ايالت ملوک الطوايفى چو يک مرد پير با استفاده از ميمونها زندگى خود
را تامين ميکرد .مردم چو ،اورا "چو کانگ" يعنى صاحب ميمونها خطاب ميکردند.
هر صبح مرد پير ميمون ها را در ميدان حويلى خود جمع نموده و به سرکردۀ آنها امر
ميداد ،که آنهارا به کوه برده که در آنجا از بته ها و درختها ميوه جمع کنند .اين قاعده بود
که بايد هر ميمون يک دهم ميوۀ خود را که جمع نموده به مرد پير تحويل نمايد .آنهائيکه که
تخلف نمايند بيرحمانه ضرب وکوب خواهند شد .تمام ميمونها به شدت ازين روش رنج
ميبردند ،ولى جرئت شکايت را نداشتند.
روزى يک ميمون خورد از ميمون هاى دگر پرسيد :آيا مرد پير تمام درختان و بته هاى
ميوه را نشانده است؟ ديگران جواب دادند" :نه آنها طبيعتا سبز شده اند" .ميمون خورد باز
پرسيد :آيا بيدون اجازۀ مردکۀ پيرميوه هارا چيده نميتونيم؟ ديگران جواب دادند که " :بلى ما
همه ميتوانيم ".ميمون خورد دوام داد :پس ما چرا با پير مرد تعلقب بگيريم; چرا همه با او
خدمت کنيم؟ قبل از آنکه ميمون خورد سخن خود را خاتمه بدهد ،تمام ميمونها به مطلب
فهميده و بيدار شده بودند .در همان شب وقتيکه مرد پير به خواب رفت ميمونها ديوار هاى
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بندى خانۀ خودرا تخريب و تمام ميوه ها را که مرد پير در ذخيرۀ خود داشت با خود به
جنگل برده و دوباره باز نه گشتند .مرد پير سر انجام از گرسنگى هالک شد.
يولى زى ميگويد :در جهان بعضى اشخاص ،مردم خود را به چل و فريب اداره ميکنند نه
به اساس قانون عادالنه .آيا آنها مثل صاحب ميمون نيستند .اين آدم ها از نادانى خود خبر
ندارند ،الکن وقتيکه مردم شان آنها را شناختند دگر فريب هاى شان کار نميکند.

منابع ضرورى قدرت سياسى
در حقيقت اين موضوع بسيار ساده است .ديکتاتوران به کومک و همکارى مردمانى
ضرورت دارند که آنهارا اداره ميکنند .بيدون اين همکارى ديکتاتوران منابع قدرت را اداره
کرده نميتوانند.
منابع قدرت سياسى اززين قرار اند:
 مشروعيت ،در بين مردم بايد يک عقيدۀ عمومى موجود باشد که حکومت قانونى
است و مردم مکلفيت اخالقى(شرعى) دارند که ازان اطاعت و فرمان بردارى کنند.
 منابع انسانى ،تعداد و اهميت اشخاص و گروپهاى که از حکومت اطاعت نموده ،به
آن همکارى داشته و برايش کومک فراهم ميکنند.
 مهارت و دانش ،اشخاصيکه به حکومت همکارى داشته و وظايف معين و مشخصى
را اجرا ميکنند.
 عوامل غير عينى ،که مردم را به اطاعت نمودن از حکومت تحريک نمايد.
 منابع مادى ،به اندازه و حدوديکه ديکتاتور کنترول ويا دسترسى به امالکات ،منابع
طبعى ،منابع مالى ،سيستم اقتصادى ،و وسايل ارتباط و ترانسپورت دارد.
 جزا ها ،جريمه ها ،و تهديد ها ،که در مورد اشخاص بى اطاعت و کسانيکه به
حکومت همکارى نميکنند ،و همکارى و اطاعت آنها براى پيشبرد امورات روزانه و
بقاى رژيم ضرور باشد.
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تمام اين منابع ،هر چند ،به قبول نمودن رژيم به شکل تسليم شدن و اطاعت نمودن اجتماع و
به همکارى تعداد زياد مردم و مؤسسات جامعه متعلق ميباشد .اين منابع تضمين شده
نميتوانند.
همکارى مکمل ،اطاعت و حمايت مردم ،موجوديت منابع قدرت را ازدياد بخشيده ،و در
نتيجه ظرفيت قدرت هر حکومت را باال ميبرد.
از طرف دگر قواى متجاوز ويا ديکتاتور را از حمايت مردم و مؤسسات محروم کردن،
قدرت آنها را که تمام حاکمان به آن احتياج دارند تقليل نموده ويا بصورت مکمل از بين
ميبرد .بيدون اين منابع ،قدرت حاکم ضعيف و بااالخره از بين ميرود.
طبعا ديکتاتوران بمقابل آن اقداماتيکه آزادى آنهارا تهديد ميکند حساس ميباشند ،و آنهائيکه
اوامر شانرا نمي پذيرند ،مظاهرات ميکنند،و يا با ايشان ههمکارى نميکنند ،ميخواهند که
تهديد و مجازات نمايند .الکن سخن اينجا پايان نمى يابد .مجازات و حتى کوبيدنهاى وحشيانه
هم هميشه به اندازۀ کافى تغير وارد نمى کند که به آن مقياس همکارى مردم را جلب کند که
براى بقاى رژيم ديکتاتورى الزم است.
اگر باوجود فشار و کوبيدن مردم ،باز هم منابع قدرت براى زمان الزم محدود ويا جدا بماند
پس نتيجۀ آن بداخل ديکتاتورى سراسيمگى و پريشانى فکرى خواهد بود .بعد ازين حالت
احتمال دارد که ضعف قدرت ديکتاتورى برمال گردد .به مرور زمان منابع قدرت را باالى
ديکتاتورى ها بند ساختن ،آنها را فلج وضعيف ساخته و در حالت وخيم آنها را تجزيه
خواهد کرد .از اثر قحطى سياسى ،قدرت ديکتاتور آهسته آهسته و يا به سرعت خواهد مرد.
در هر حکومت اندازۀ ديکتاتورى ويا ديموکرسى تا حدى زيادى انعکاس خواهشات نسبى
مردم آنست که ميخواهند آزاد باشند .و هم به تقاضا و توانايى آنها که در مقابل آن کوشش
هاى که ميخواهند که آنها را مطيع سازد مقاومت نمايند.
برخالف عقيدۀ عمومى ،حتى آن ديکتاتوريهاى که باالى تمام جوانب زندگى مردم کنترول
تاسيس نموده اند ،باز هم به مردم و اجتماع وابسته ميباشند .طوريکه دانشمند علوم سياسى
کارل دبليو داچ ،در  ٨٩٢٧گفته بود " :قدرت انحضاري تا آنوقت قوى است که زياد
استعمال نگردد .اگر قدرت انحصارى هميشه در مقابل جامعه استعمال گردد ،پس در
آنصورت احتمال نميرود که تا مدت درازى باالى قدرت بماند .چون قدرت هاى انحصارى
نسبت به رژيم هاى دگر براى اينکه با مردم خود معامله کنند به قدرت زياد ضرورت دارند
پس اين نوع رژيم ها به همکارى وسيع مردم هم نياز دارند.
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برعالوه ،در هنگام ضرورت آنها بايد بتوانند که به حمايت فعال قسمت اعظم جامعه اطمينان
داشته باشند".
جان آستن ،مقنن قرن نزدهم انگلستان وضعيت آن ديکتاتورى را که به نا رضايتى مردم
خود روبروست تشريح نموده است .آستن ميگويد ،اگر اکثريت مردم تصميم بگيرند که
حکومت را سرنگون سازند و آماده باشند که درين راه رنج و مشقت را هم قبول نمايند ،پس
سعى و تالش طرفداران حکومت با وجود حمايۀ خارجى ،يک حکومت منفور را هيچگاه
استحکام بخشيده نخواهد توانست .آستن نتيجه ميگيرد که مردم نافرمان دوباره به اطاعت و
تحت امر آوردن دايمى مجبور گردانيده نخواهد شد .نيکولو ماکياولى نيز پيش ازين استدالل
کرده بود که اگر شهزاده............تمام مردم را درپيش خود مثل دشمنان داشته باشد،
هيچگاه خود را مامون نخواهد کرد ،و هر قدر که زياد ظلم کند رژيم او دگر هم ضعيف تر
خواهد شد .در سياست استعمال عملى اين نظريات از طرف مردم ناروى به قهرمانى به
مقابل اشغال نازيها بکار انداخته شده بود .طوريکه در فصل اول بيان شد توسط پوليندى
هاى شجاع ،جرمن ها ،چک ها ،سلواک ها و بسى از ملل دگر بمقابل تجاوز و ديکتاتورى
کمونيزم عملى گرديد ،که با اآلخره در يورپ سبب سقوط کمونيزم گرديد .البته اين يک
واقعۀ جديد نيست .مقاومت عدم تشدد کم از کم تا  ٥٩٥ق م سابقه دارد ،وقتيکه مردم
همکارى خود را باالى شهزادگان رومى خود بستند .در مراحل مختلف تاريخ مبارزۀ عدم
تشدد از طرف مردم در تمام براعظم هاى آسيا ،افريقا ،امريکاى شمالى و جنوبى ،استراليا،
در جزاير بحرالکاهل ،و همچنان در يورپ استعمال گرديده است.
سه عوامل بسيار عمده و مهم که درجۀ کنترول ويا عدم کنترول قدرت يک حکومت را
نشان ميدهد:
 ٠ ٨تقاضاى نسبى مردم که باالى صالحيت حکومت يک حد معين را تعين کنند.
 ٠ ٨قدرت نسبى مردم ،تشکيالت آزاد ،و مؤسساتى که به شکل دسته جمعى منابع قدرت را
باالى ديکتاتورى ببندند.
 ٠ ٧توانايى نسبى مردم که موافقه و معاونت خود را باالى حکومت ديکتاتورى قطع کنند.
مراکز قدرت هاى ديموکراتيکى:
يکى از مشخصات جامعۀ ديموکراتيکى اينست که در آنجا يک تعداد مؤسسات آزاد غير
دولتى مثل خانواده ،تشکيالت دينى ،اتحاديه هاى فرهنگى ،کلپ هاى سپورتى ،مؤسسات
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اقتصادى ،اتحاديه هاى کارگرى ،اتحاديه هاى محصلين ،احزاب سياسى ،اتحاد قريه ها و
همسايگى ،کلپ هاى باغوانى ،تشکيالت حقوق بشرى ،گروپ هاى موسيقى ،انجمن هاى
ادبى و غيره موجود ميباشد .اين مؤسسات اگر از يکطرف اهداف خود را پيش مى برد ،از
طرف دگر به ضروريات جامعه هم جواب ميگويند.
بر عالوه اين مؤسسات اهميت بسيار مهم سياسى هم دارند .آنها مراکز دسته جمعى و
مؤسساتى مهيا ميکنند که مردم بتوانند توسط آنها به جهت دادن جامعۀ خود تاثير داشته
باشند .و نيز بمقابل دولت وگروپهاى د گر خصوصا وقتيکه آنها درک کنند که بمقابل منافع،
فعاليت ها ،و مقاصد آنها بشکل غير عادالنه تجاوز گرديده مقاومت کنند .اشخاصيکه ازين
تشکيالت بيرون اند معموال نميتوانند که باالى قسمت باقيماندۀ اجتماع تاثير مهم باندازند،
حکومت و ديکتاتورى را خو به يکطرف بگذار.
در نتيجه اگر ديکتاتور آزادى و استقالل اين مؤسسات را سلب کند مردم نسبتا ضعيف
خواهند شد .همچنان اگر اين مؤسسات به شيوۀ ديکتاتورى از طرف رژيم مرکزى کنترول
گردد ،ويا به مؤسسات جديد کنترول شده تبديل گردد ،پس استبداد خواهد توانست که هر دو،
اعضاى منفرد و هم آن قسمت اجتماع که اين مؤسسات به آن مربوط اند کنترول و به خوش
خود اداره کند.
به هر حال ،اگر آزادى و استقالل اين مؤسسات ( که خارج کنترول دولت اند ) محافظه و يا
اعاده شوند ،آنها براى بکار انداختن مبارزۀ عدم تشدد و عدم همکارى بسيار مهم خواهند
بود .تمام مثال هائيکه براى تخريب ويا ضعيف ساختن ديکتاتورى درين کتاب ذکر گرديد،
مثال هاى مشترک استعمال مبارزۀ عدم تشدد و عدم همکارى ميباشند که از طرف مردم ويا
مؤسسات مربوط به مقابل آنها به شجاعت بکار انداخته شده اند.
طوريکه گفته شد ،اين مراکز قدرت تهداب آن مؤسسات را ميسازند ،که از آنها مردم باالى
ديکتاتورى فشار وارد کرده ميتوانند ،ويا از کنترول اجتماع توسط ديکتاتورى جلوگيرى
کرده ميتوانند .اين تشکيالت در آينده يک قسمت ضرورى جامعۀ آزاد خواهد بود .پس
آزادى دوامدار و انکشاف اين مؤسسات براى آزادى خواهى شرط ميباشد .اگر ديکتاتورى
در کنترول نمودن مؤسسات آزاد جامعه بسيار موفق باشد ،پس براى آزادى خواهان خيلى
مهم خواهد بود که گروپ ها و مؤسسات جديد را به ميان آورده ويا کنترول ديموکراتيک را
باالى مؤسساتيکه آزاد ويا نيمه آزاد مانده اند تاسيس کنند.
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در انقالب سال ٨٩٢٣  ٨٩٢٦هنگرى ،يک تعداد شوراهاى مستقيم ديموکراسى ظهور
نموده ،حتى باهم يکجا شدند که براى چند هفته يک سيستم مکمل فيدرالى مؤسسات و
حکومت را تاسيس نمايند.
در اواخر دهۀ  ١٠در پوليند کارگران اتحاديۀ غير قانونى ساليډاريتى (همبستگى) را تشکيل
نمودند و حتى در بعضى حاالت کنترول اتحاديۀ کارگران را که رسما تحت ادارۀ حزب
کمونست بودند نيز در دست گرفتند .اينگونه انکشافات مؤسسات ،شده ميتواند که نتايج بس
مهمى در عقب داشته باشند.
البته تمام اين سخن ها بدين معنى نيست که ضعيف ساختن و يا از بين بردن استبداد کار
آسانى ميباشد ،و بايد فکر هم نشود که هر اقدام به موفقيت مى انجامد .به يقين کامل ،اين
مبارزه بيدون قربانى هم نخواهد بود .آنهائيکه در خدمت ديکتاتورى اند ،بسيار احتمال دارد
که به اين نيت حملۀ متقابله نمايند تا مردم را مجبور سازند که دوباره با ديکتاتورى همکارى
و ازان اطاعت نمايند.
نظريۀ فوق در بارۀ قدرت به اين معنى است که تجزيۀ قصدى و پارچه پارچه نمودن هر
ديکتاتورى ممکن است .طور خاص ديکتاتورى ها خواص مشخص دارند که آنهارا در
مقابل تطبيق نمودن ماهرانۀ اصول نافرمانى سياسى آسيب پذير ميسازد .اجازه بدهيد که اين
خواص را به تفضيل مطالعه کنيم.
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فصل چهارم
ديکتاتورى ها ناتوانيهايى دارند
ديکتاتورى ها اکثرا شکست پذير به نظر نمى آيند .وسايل جاسوسى ،پوليس ،قواى نظامى،
محابس ،توقيف گاها ،و دلگى هاى اعدام تنها از طرف چند نفر ديکتاتوران زورآور اداره
ميگردند .همچنان سرمايۀ مالى ،منابع طبعى و توليدات يک کشوراز جانب ديکتاتوران
تاراج و در راه اهداف و حمايۀ آنها مصرف ميگردد .از طرف ديگر به مقايسۀ ديکتاتوران،
آزادى خواهان مخالف اکثرا بسيار زياد ضعيف ،بى اثر و ناتوان به نظر ميرسند .تصور
شکست ناپذيرى ديکتاتوران و ناتوانى ديموکراتان ،امکان قيام هرگونه نيروى مخالف مؤثر
را بمقابل ديکتاتورى از بين ميبرد.

پاشنۀ آشيل را تشخيص نمودن
از يونان باستان ،افسانۀ پاشنۀ آشيل نقطۀ ضعف آنهائى را روشن ميسازد که عموما فکر
ميگردد که آنها به کلى از هيچ چيزآسيب پذير نمى باشند .باالى وجود آشيل پهلوان هيچ
تيرى نفوذ کرده نتوانسته وهم هيچ شمشيرى پوست اورا بريده نميتوانست .چنين روايت
ميگردد که مادر آشيل در طفوليت اورا در درياى جادويى سټيکس ( در ادبيات ما ،درياى
عالم اسفل) غوطه نموده بود ،که در نتيجۀ آن بدن او در مقابل اسلحه مصئون گرديده بود،
الکن باوجود دران يک خاليگاه مانده بود .وقتيکه آشيل طفل را مادرش در اثناى غوطه در
دريا از پاشنه اش گرفته بود ،دران حصۀ بدنش آب نرسيده بود که مصئونيت حاصل ميکرد.
زمانيکه آشيل بزرگ شد ،مردم فکر ميکردند که او در مقابل ضرب اسلحۀ دشمنان
مصئونيت کامل دارد .سرانجام در جنگ تروا ،يک عسکر دشمن که ازين راز توسط يک
شخص اطالع يافته بود ،باالى پاشنۀ غير مصئون آشيل نشان گرفته اورا زخمى ساخته وتير
کشنده تمام شد .تا امروز پاشنۀ آشيل ،به آن قسمت يک شخص ،يک پالن ،ويا يک مؤسسه
اطالق ميگردد ،که اگر باالى آن حمله گردد هيچ نوع مصئونيت ويا محافظت نخواهد
داشت.
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در مورد ديکتاتوران ظالم هم اين اصول بکار انداخته شده ميتواند .به آنها هم به بسيار
سرعت و کمترين مصرف شکست داده شده ميتواند ،به شرطيکه نقطۀ ضعيفترين آنها
تشخيص و باالى آن حمالت اجرا گردد.

کمزوريهاى ديکتاتورى
نقاط ضعيف ديکتاتورى ها قرار ذيل اند:
 ٠ ٨کومک هاى يک تعداد زيادى از مردم ،احزاب ،و مؤسسات که براى جريان عادى
رژيم ضرور ميباشد بايد محدود شده ويا قطع گردد.
 ٠ ٨اقتضئات و تاثير پاليسى هاى سابقۀ رژيم تا حدى توانايى موجودۀ رژيم را محدود
ساخته ،که سياست هاى متضاد را قبول و به کار باندازد.
 ٠ ٧شده ميتواند که رژيم عمليات خودرا مثل جريان عادى روزانه گشتانده و قابليت عيار
نمودن خود را به وضعيت هاى جديدالظهور از دست داده باشد.
 ٠ ٥افراد و منابع که براى وظايف موجوده تعين گرديده به آسانى براى وظايف جديد قابل
دسترسى نباشند.
 ٠ ٢مادونانيکه از ناراضى ساختن آمران خود ميترسند شايد معلومات صحيح و مکمل را
که ديکتاتور براى تصميم گرفتن به آن محتاج ميباشد ،نه دهند.
 ٠ ٦شايد که ايډيالوژى ها کهنه و افسانه ها ،سمبولها و شعارهاى رژيم اعتبار خود را باخته
باشند.
 ٠ ٣اگر يک ايډيالوژى قوى ارائه شده باشد که واقع بينى کسى را تحت تاثير خود آورده
باشد ،پس پيروى محکم ازان سبب آن خواهد شد ،که از شرايط و ضرورتهاى واقعى جامعه
توجه برگرداند.
 ٠ ١زوال مؤثريت و صالحيت بيروکراسى و يا از حد زياد کنترول و جاري نمودن
اصولنامه ها پاليسى و عمليات سيستم را بى اثر خواهد نمود.
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 . ٩تصادمات مؤسساتى داخلى و رقابت هاى شخصى و دشمنى ها شايد به فعاليت
ديکتاتورى زيان برساند و يا آنرا مختل سازد.
 . ٨٠شايد حوصلۀ روشنفکران و متعلمين از حاالت عمومى،تهديدات ،تلقينات ،نظريات،
مظالم ،به سر رسيده باشد.
 ٠ ٨٨عوام شايد به مرور زمان در مقابل رژيم بى اعتنا ،شکى و حتى دشمن شوند.
 ٠ ٨٨اختالفات منطقوى .طبقاتى ،کلتورى ،يا مخالفت هاى ملى شايد بحرانى شوند.
 ٠ ٨٧سلسلۀ مراتب قدرت ديکتاتورى تا اندازۀ هميشه بى موزنه ميباشد ،و گاهى اين عدم
توازن بسيار زياد ميباشد .افراد نه تنها در محل خود به عين رتبه ميمانند بلکه شده ميتواند
که باال ويا پائين رفته ويا بصورت مکمل از بين بروند و بجاى شان اسخاص دگر تعين
گردند.
 ٠ ٨٥بعضى قسمت هاى پوليس و قواى نظامى شايد چنان عمل نمايند که به اهداف خود
برسند ،حتى برخالف راى ديکتاتور مسلط بر قدرت تا حديکه از راه کودتا هم باشد.
 ٠ ٨٢اگر ديکتاتورى نو تاسيس باشد به زمان ضرورت دارد تا خوب مستقر گردد.
 ٠ ٨٦طوريکه در ديکتاتورى تصاميم زياد تنها از طرف اشخاص بسيار محدود گرفته
ميشوند ،پس دران احتمال اشتباهات در قضاوت ،پاليسى و عمل زياد موجود ميباشد.
 ٠ ٨٣اگر رژيم بخواهد که اين خطرات را از بين ببرد و کنترول و تصميم گيرى خودرا
غير مرکزى نمايد پس کنترول آن باالى اهرم هاى مرکزى قدرت کمتر خواهد شد.

حمله به نقاط ضعيف ديکتاتورى
آزادى خواهان ديموکرات ،با دانستن اين نقاط ضعيف ديکتاتورى براى اينکه به سيستم تغير
بنادى بدهند و يا آنرا تجزيه نمايند ميتوانند که اين "پاشنۀ آشيل" را ازين هم ضعيف تر
بسازند ،نتيجه روشن است :باوجوديکه ظاهرا قوى معلوم ميشود باز هم ديکتاتورى از خود
ضعف هاى مثل بى کفايتى ،رقابت هاى شخصي ،بي کفايتى مؤسساتى ،و اختالفات دربين
تشکيالت و ادارات دارد .به مرور زمان اين ضعف ها مؤثريت رژيم را کم ساخته و در
مقابل اوضاع متغير و مقاومت هاى عمدى آنرا آسيب پذير ميسازد .هرچه راکه رژيم
بخواهد که عملى کند تکميل نميگردد .طور مثال بعضى اوقات حتى اوامر مستقيم هټلرهم
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هيچگاه اجرا نگرديد ،زيراکه اشخاص قدمه هاى پائين در سلسلۀ مراتب نميخواستند که آنها
را اجرا کنند.
طوريکه ديديم رژيم هاى ديکتاتورى شايد خود به خود پارچه پارچه شوند .البته اين بدين
معنى نيست که استبداد بيدون خطرات و تلفات از بين ميرود .هر طرز حرکت براى آزادى
به خطرات و مشکالت مواجه خواهد شد و براى عملى کردن ،به دقت و زمان ضرورت
خواهد داشت .يقينا هيچ وسيلۀ عمل نميتواند که در تمام حاالت موفقيت سريع را تامين کند.
باز هم آن نوع مبارزات که نقاط ضعيف مشخص ديکتاتور را هدف حمله قرار بدهد ،نظر
به آنهائيکه با ديکتاتور در آن قسمت جنگ مينمايند که او واضحا دران جا نيرومند است.
حال سوال درينجاست که چگونه اين مبارزه پيش برده شود.
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فصل پنجم
استعمال قدرت
در فصل اول ياد نموديم که انتخاب مقاومت مسلحانه بمقابل ديکتاتور ،حمله بر نقطۀ ضعيف
او نه بلکه بر قسمت قوى آن ميباشد .قواى عسکرى ،ذخاير مهمات ،تکنالوژى اسلحه و
دگرنقاط قوى اورا براى مبارزه تعين نمودن خود را آشکار در وضعيت نامساعد انداختن
است .تقريبا هميشه ديکتاتوريها درين قسمت ها امکانات زياد جمع آورى آنها را دارند .تکيه
نمودن باالى قواى بيگانه قبال طور خلص توضيح گرديده است .در فصل دوهم مشکالت از
بين بردن ديکتاتورى را از راه مذاکرات هم تحليل نموديم.
پس کدام وسايل باقى مانده اند که مقاومت ديموکراتيک را طورآشکار تفوق دهد ،و نقاط
ضعيف اورا ضعيفتر بسازد؟ کدام حرکت تخنيکى ميتواند که نظريۀ قوت سياسى راکه در
فصل سوم بيان گرديد به نفع مبارزه به کار برد.
خواص مقاومت سياسى
  مقاومت سياسى قبول نميکند که نتيجۀ مبارزه توسط آن وسايل تعين گردد که
ديکتاتور آنرا تعين ميکند.
  مبارزه براى رژيم مشکل ميباشد
 بطور خاص ضعف هاى ديکتاتورى را عميقتر ساخته و اورا از منابع قدرت جدا ساخته
ميتواند
 در عمليات ميتواند که در يک ساحۀ وسيع پراگنده شود و نيز باالى يک هدف متمرکز
شده ميتواند.
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 در قضاوت و عمل ديکتاتور را گمراه مينمايد.
 مقاومت سياسى طور مؤثر ميتواند که مردم وگروهاى جامعه ،ومؤسسات را دران مبارزه
شريک سازد که حکومت يک اقليت ظالم را سر نگون سازد.
 طور مؤثر در جامعه در توزيع قدرت کومک نموده ،بر عالوه تاسيس و محافظۀ جامعۀ
ديموکراتيک را زيادتر ممکن مى سازد.

طرز کار مبارزۀ عدم تشدد
مثل قدرت نظامى مقاومت سياسى به مقابل اهداف مختلف بکار ميرود .اين اهداف شده
ميتوانند که جانب مخالف را به اراى يک حرکت خاص مجبور سازد ،يا وضعى را بوجود
آورد که اختالفات موجود را به شکل مسالمت آميز حل کند و يا رژيم مخالف را کامال از
بين برد .اگرچه مقاومت سياسى از تصادمات مسلحانه خيلى تفاوت دارد ،الکن باز هم
هردوتخنيک وسايلى اند که مبارزه را به وسايل و نتايج مختلف به پيش مى برند .طرق و
نتايج مبارزۀ مسلحانه آشکار اند که دران اسلحۀ حقيقى براى ترساندن ،زخمى ساختن ،کشتن
و تخريب کردن به کار ميرود .مبارزۀ عدم تشدد نسبت به مبارزۀ تشدد آميز پيچيده تر و
متفاوت است ،زيراکه بجاى اسلحۀ کشنده دران اسلحۀ سيکالوژيکى ،اجتماعى ،اقتصادى ،و
سياسى از طرف مردم و مؤسسات جامعه استعمال ميگردد .اين اسلحه (وسايل) بنامهاى
مختلف مثل احتجاج ،اعتصاب ،عدم همکارى ،تحريم ،سردى (بى عالقگى) و نيروى مردم
شناخته شده اند .طوريکه قبال گفتيم که تمام حکومت ها تنها تا آنوقت اداره کرده ميتوانند که
قدرت مورد ضرورت خودرا از مردم و مؤسسات جامعه به شکل همکارى ،تسليم و اطاعت
بدست آرند .برخالف مبارزۀ تشدد ،مقاومت سياسى براى جدا ساختن ديکتاتورى از منابع
قدرت بطور اخص يک راه مناسب ميباشد.

اسلحه و انضباط مبارزۀ عدم تشدد
در مبارزه هاى نا فرمانى سياسى پيشين ،که اکثرا بيدون پالن سازى قبلى شکل ميگرفت
غلطى عمومى عبارت از تصورى بود که فکر ميکردند که تنها توسط يک يا دو ميتود
اعتصابات ويا مظاهرات عمومى ممکن است که به نتيجه توصل يافت .در حقيقت ميتودهاى
زيادى وجود دارد که به طراحان مقاومت اجازه ميدهد ،که مساعى را در يک نقطه متمرکز
ويا به يک ساحۀ وسيع متفرق سازد.
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در حدود دو صد ميتود مبارزۀ عدم تشدد تا حال شناخته شده و به اطمينان گفته ميتوانيم که
تعداد زياد دگر هم موجود اند .اين ميتودها به سه دستۀ وسيع تقسيم شده اند:
 اعتراض و اغوا(قناعت دادن)
 عدم همکارى
 مداخله
ميتودهاى اعتراض عدم تشدد و اغوا ،اکثرا مظاهرات نمايشى اند ،که دران رسم گذشت ها،
راه پيمائى ها ،و بيخوابى ( )٢٥ميتود شامل اند.
عدم همکارى به سه دستۀ ذيل تقسيم ميگردد:
 عدم همکارى اجتماعى ( )٨٦ميتود
 عدم همکارى اقتصادى به شمول بايکاټ (تحريم)  )٨٦( ،ميتود ،و اعتصابات ()٨٧
ميتود.
 عدم همکارى سياسى ( )٧١ميتود
مداخلۀ مسالمت آميز با وسايل سيکالوژيکى ،فزيکى ،اجتماعى ،اقتصادى ويا سياسى مثل
روزه ،اشغال عدم تشدد ويا تاسيس حکومت موازى ( )٥٨ميتود گروپ آخر ميباشد.
ميتود هاى نافرمانى مسالمت آميز که تعداد آنها به  ٨٩١ميتود ميرسد در آخر اين کتاب به
شکل ضميمه ترتيب گرديده است.
تعداد زيادى ازين ميتودها ،اگر به احتياط انتخاب شوند و طور دومدار به مقياس بزرگ در
چوکات يک ستراتيژى درست و تکتيک مناسب از طرف افراد تربيه شدۀ ملکى به کار
روند ،بسيار احتمال ميرود که هر رژيم ناجايز را به مشکالت شديد دچار خواهد کرد.
برخالف وسايل نظامى ،ميتودهاى مبارزۀ عدم تشدد شده ميتواند که طور مستقيم باالى
اهداف مطلوب متمرکز شوند .طور مثال براى اينکه ديکتاتورى کامال يک موضوع سياسي
ميباشد ،پس استعمال اشکال سياسى مبارزۀ عدم تشدد يک اثر قاطع را باالى آن وارد خواهد
کرد .اين مبارزات عبارت است از انکار از دادن حقانيت به ديکتاتور و به آن رژيم
همکارى نه نمودن است .همين طور عدم همکارى به مقابل پاليسى هاى مشخص استعمال
شده ميتواند .بعضى اوقات عدم تحرک و تعلل شده ميتواند که به خاموشى و خفا عملى
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گردد ،درحاليکه در اوقات دگر ،نافرمانى ،آشکار ،مظاهرات و اعتصابات عمومى شده
ميتواند که براى همه هويدا باشد.
از طرف دگر ،اگر ديکتاتورى از فشار هاى اقتصادى آسيب پذير ويا در مقابل آن از
رهگذر کمبودى هاى اقتصادى شکايت هاى عمومى موجود باشد پس شده ميتواند که تحريم
ها و اعتصابات ميتود هاى مناسب مقاومت باشند .کوشش هاى ديکتاتور براى استفاده کردن
از سيستم اقتصادى ،شايد به اعتصابات عمومى محدود ،بطائت در پيشبرد امور ،و امتناع
کومک (يا الدرک شدن) متخصصين مهم روبرو گردد .استعمال انواع مختلف اعتصابات
طور انتخابى باالى بخش هاى مهم مثل توليد ،نقليات ،تهيۀ مواد خام و در توزيع توليدات
شده ميتواند که اعمال گردد.
بعضى از ميتودهاى عدم تشدد از مردم تقاضا ميکند که آنطور کار هاى را انجام دهند که به
زندگى عادى شان هيچ رابطۀ نداشته مى باشد.مثل باالى مردم ورق هاى نشريات را تقسيم
نمودن ،اداره نمودن عمليات نشريات مخفى ،اعتصابات گرسنگى و يا نشستن در سرک.
براى بعضى اشخاص اين مشکل تمام خواهد شد ،که بيدون حاالت فوق العاده اين ميتودها را
به کار به اندازند.
ميتود هاى دگر مبارزۀ عدم تشدد از مردم ميخواهد که تقريبا به اندکى تفاوت زندگى عادى
خودرا ادامه دهند .طور مثال ،بجاى اعتصاب مردم به کار خوهند رفت ولى قصدا نسبت به
معمول بسيار بطى و يا کار بى ثمر را اجرا کنند .غلطى هاى عمدى اکثرا رخ خواهد داد.
شده ميتواند که يک شخص مريضى را بهانه کرده که در يک وقت معين کار کرده نميتواند.
شخص دگر به ،مراسم دينى خواهد رفت که دران نه تنها مراسم دينى را اجرا کند بلکه
دران هدف سياسى نيز موجود باشد .براى اينکه اوالدهاى خود را از حمالت تبليغاتى
برهانند يک شخص ميتواند که اطفال خود را در خانه و يا در مکاتب غير قانونى تربيه
کنند .کس دگر نخواهد خواست که به آن دستۀ اجبارى يکجا شود که دران پيشتر آزادانه به
اشتراک حاضر نبود .مشابهت اين گونه عمل با فعاليت هاى عادى مردم و دورى آنها به
اندازۀ محدود از زندگى عادى شان شايد براى اکثر مردم اشتراک در مبارزۀ ملى را آسانتر
بسازد.
در حاليکه مبارزۀ عدم تشدد و تشدد طور بنيادى به شکل متفاوت اجرا ميگردند ،حتى به
مقياس خيلى کم استعمال تشدد خالى از فايده خواهد بود .زيراکه تشدد مبارزه را به آن سو
خواهد برد (جنگ مسلحانه) که ديکتاتور دران تفوق فوق العاده زياد را دارا ميباشد.
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در مبارزۀ عدم تشدد ،انضباط کليد اساسي موفقيت ميباشد و با وجود اقدامات تحريک آميز
ديکتاتور و گماشتگان او و مظالم ،بايد طور محکم حفظ گردد .بمقابل دشمن تشدد کننده
محافظۀ انضباط مبارزۀ عدم تشدد ،در مبارزه همان چهار وسيلۀ تغير را(که در همين فصل
توضيح شده) آسان ميسازد .همچنان دسپلين مبارزۀ عدم تشدد در مراحل جوجيتسوى ()٨
سياسى خيلى مهم است.
( جوجيتسو :فشار و کوبيدن بيرحمانۀ ديکتاتور که از طرف مردم به انضباط ،همبستگى ،و متانت مقابله
شود ،تمام ناروائيها و ظلم رژيم مستبد را آشکار ميسازد ،که به مفاد عاملين عدم تشدد در عقايد و روابط
قدرت تغير مى آورد).

درين مراحل ظلم و وحشت آشکار ديکتاتور بمقابل مبارزين عدم تشدد سياستا بر ضد
موضع گيرى ديکتاتور ميچرخد ،و در سلسلۀ مراتب رژيم تصادم بوجود مى آورد ،و در
بين مردم براى مقاومت در ميان حاميا ن عادى ديکتاتورى دستۀ سوم طرفداران را بدست
مى آورد.
اگرچه در بغضى حاالت در مقابل ديکتاتورى جلوگيرى ازاستعمال محدود تشدد ممکن نمى
باشد .نا اميدى و نفرت مردم از رژيم شايد که به انفجار تشدد تبديل گردد ،يا بعضى
گروپهائيکه ،باوجود که رول و اهميت مبارزۀ عدم تشدد را درک نموده باشند ،شايد نخواهند
که تشدد را کامال کنار گذارند .در حاالت فوق نشايد که نافرمانى سياسى ترک گردد .باوجود
ضرور خواهد بود ،که عمل تشدد را تا جائيکه امکان دارد از امر عدم تشدد جدا ساخت .اين
بايد به اساس جغرافيه ،دسته هاى اجتماعى ،زمان و موضوع اجرا گردد .ور نه تشدد يک
تاثير آفتناک باالى قدرت احتمالى و استعمال موفقانۀ نا فرمانى سياسى وارد خواد کرد.
مدارک تاريخى نشان ميدهد که در نافرمانى سياسى تلفات مرگ و زخمى بايد انتظار برده
شود ،الکن اين از تلفات جنگ مسلحانه بسيار کمتر خواهد بود .بر عالوه مبارزۀ عدم تشدد
سبب دوام خاتمه ناپذير قتل و قتال ،خونريزى و وحشت نميگردد.
مبارزۀ عدم تشدد از مستولى شدن ترس و هم در کنترول آن کومک ميکند .طوريکه از
تشدد و سر کوب نمودن حکومت در دل مردم ترس بوجود مى آيد ،پس از بين بردن اين
ترس و يا کنترول نمودن آن براى تخريب قدرت ديکتاتوران در جامعه يک عنصر اصلى
ميباشد.
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شفافيت ،محرميت و معيار هاى عالى
براى آن نهضت که از اصول عدم تشدد پيروى ميکند پنهان کارى ،فريب ،و توطئه يک
مشکل بس دشوار را بوجود مى آورد .اکثرا غير ممکن است که پوليس و نمايندۀ استخبارات
را از نيات و پالنهاى خود بيخبر بگذاريم .از نگاه تحريک پنهان نمودن نه تنها به ترس
ارتباط دارد بلکه به آن کمک هم ميکند .طوريکه روحيۀ مقاومت را ضعيف ساخته و تعداد
آن افراد را کم ميسازد که در اقدام معين اشتراک کرده ميتوانند .همچنان به آن بد گمانيها و
اتهام کمک مينمايد که اکثرا بداخل تحريک به شکل غير قابل توجيه پيدا ميشود که کدام
شخص نمايندۀ دشمن است ويا به آن اطالع ميرساند .برعالوه ،پنهان سازى شايد قابليت
پايدارى تحريک را به عدم تشدد تحت تاثير بآورد .بر خالف ازين در قسمت اهداف و پالنها
شفافيت نه تنها تحريک را در راه مبارزۀ عدم تشدد استوار نگهميدارد بلکه مفکورۀ قوى
بودن تحريک را هم تقويه مينمايد .البته موضوع پيچيده تر ازان است که درينجا بيان گرديد،
باوجود ،بعضى ملحوظات مهم فعاليت هاى مقاومت موجود اند که ايجاب محرميت را
مينمايد .از طرف کسانيکه در مورد تحريک مبارزۀ عدم تشدد و هم وسايل کشف و
استخبارات ديکتاتورى در يک وضعيت مشخص معلومات داشته باشند به يک ارزيابى
بصير و مطلع ضرورت ميباشد .تصحيح اخبارخفيه چاپ نمودن وتوزيع آن ،از داخل کشور
نشريات غير قانونى راديوى و در مورد عمليات ديکتاتور جمع نمودن معلومات استخباراتى
از جملۀ آن فعاليت هاى مخصوص محدودى اند که به درجۀ بلند ايجاب محرميت را ميکنند.
در تمام مراحل مبارزۀ عدم تشدد ،محافظۀ معيار بلند سلوک و رفتارضرور ميباشد.
خصوصيت دالورى و محافظۀ انضباط عدم تشدد هميشه بايد مراعت گردد .بايد به ياد داشته
باشيم که اکثرا براى وارد ساختن يک تغير مشخص به تعداد زياد مردم ضرورت ميباشد.
اشتراک اين تعداد زياد آن وقت ممکن شده ميتواند که در نهضت معيار عالى فوق محافظه
شده باشد.

انتقال روابط قدرت
ستراتيژست ها بايد فراموش نکنند ،که نافرمانى سياسى يک نوع مبارزۀ است که طور
دوامدار تغير نموده و به شکل حرکت و حرکت متقابل و يا عمل و عکس العمل ادامه مى
يابد .هيچ چيز طور مطلق ساکن نمى باشد .روابط قدرت اگر مطلق باشد يا نسبى تابع
تغيرات سريع و دوامدار ميباشد که اينطور به مقاومت کنندگان ممکن ميسازد تا در مقابل
ظلم باالى مبارزۀ عدم تشدد خود ثابت قدم بمانند.
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تغيرات قواى متقابل مربوط ،در چنين حالت متصادم ،زياد احتمال دارد که از تصادم متشدد
خيلى افراطى باشد ،که به بسيار سرعت و اشکال مختلف صورت گرفته و از لحاظ سياسى
نتايج مهم داشته باشد .از لحاظ اين تنوع ،اقدامات خاص از طرف مقاومت کنندگان احتمال
دارد که اينطور تاثير باندازد ،که ازان زمان و مکاني که اين اقدامات دران واقع ميگردد
تجاوز کند .اين تاثيرات به شکل تضعيف و يا تقويۀ يک دسته ويا دستۀ دگرى منعکس
خواهد شد.
برعالوه ،گروپ مبارزۀ عدم تشدد ميتواند توسط عمل خود باالى ازدياد و تقليل قوت نسبى
دستۀ مخالف تا حد زياد تاثير گذارد .بطور مثال ،در مقابل مظالم ديکتاتور يک مقاومت با
انضباط و دلير شايد در ميان عساکر و مردم خود ديکتاتور موجب تشويش ،ناخوشنودى ،بى
اعتمادى و در حاالت فوق العاده موجب بغاوت گردد(.مثال  ٨٧اپريل  ،٨٩٧٠بازار قصه
خوانى) .اين مقاومت شايد باعث محکوميت مزيد بين المللى گردد.
ياداشت مترجم :مثال واضح بى اطاعتى عسکر و پوليس ديکتاتور در  ٨٧اپريل ،سال
 ،٨٩٧٠در قتل عام بازار قصه خوانى شهر پشاور قابل ذکر ميباشد .وقتيکه بلوک قطعۀ
گايډز انگليس از فير نمودن باالى مظاهره کنندگان ملکى بى گناه ،بى دفاع و غير مسلح
انکار نمود .آنها فير نمودن را باالى افراد ملکى وطن خود ننگين و شرم آور خواندند .افراد
مذکور بعدا توسط ديوان حرب عسکرى محاکمه و از ده الى چهارده سال  ،به بند محکوم
گرديدند .گفته ميشود که در قتل عام قصه خوانى در اطراف دو صد نفر خدايى خدمتگاران
به شهادت رسيده بودند ،اما بعضى ها اين تلفات را تا شش صد نفر روايت ميکنند.
برعالوه،استعمال ماهرانه ،با انضباط و دوامدار نافرمان سياسى شايد اشتراک آنهائيرا در
صفوف مقاومت زياد سازد ،که در حاالت عادى ديکتاتور را حمايه کرده ويا بيطرف
ميمانند.

چهارميکانيزم تغير
ميکانيزم عدم تشدد به چهار طريقه تغير بوجود مى آورد.
ميکانيزم اول که امکان وقوع آن خيلى کم است ،الکن باوجود  ،بعضى اوقات واقع گرديده
اند .در صورتيکه ديکتاتور تحت تاثير احساسات تحمل رنج ها ومشقت هاى مقاومت
کنندگان دلير و مظلوم که از مبارزۀ عدم تشدد پيروى ميکنند به آيد ،و يا رژيم ديکتاتورى
منطقا قناعت حاصل نمايد ،که مبارزۀ مقاومت کنندگان برحق است .پس در دو حالت فوق
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شده ميتواند که تقاضاى آنهارا پذيرفته جنگ را ختم نمايد .اين مکانيزم را بنام "تغير عقيده"
ياد ميکنند .در جريان مبارزۀ عدم تشدد ،گاه گاه تغير عقيده رخ ميدهد که از جملۀ نادرات
شمرده شده و در اکثر منازعات هيچ واقع نميگردد و اگر پيش هم شود به يک مقياس بزرگ
نخواهد بود
اکثر اوقات مبارزۀ عدم تشدد به اساس تغير حالت جنگ و جامعه عمل ميکند ،پس جانب
مقابل نميتواند هرچه بخواهد بکند .اين تغير است که سه ميکانيزم دگر را بوجود مى آورد:
سازش ،اجبار بيدون تشدد و تجزيه .اينکه کدام يکى ازجملۀ اين سه احتماال واقع ميشود به
درجۀ انتقال نسبى و مطلق قدرت به نفع ديموکراسى مربوط است.
اگر موضوعات خيلى بنيادى نباشند و تقاضاى جانب مخالف در يک مبارزۀ محدود هم تهديد
کننده تصور نشود ،و رقابت قوا تا حدى ارتباط قوا را تبديل ساخته باشد ،و جنجال موجود
شايد از راه موافقه با مناصفه نمودن اختالف رفع شود .اين ميکانيزم را "سازش" گويند.
اعتصابات زياد ازين طريق حل گرديده که هردو طرف به قسمتى از اهداف خود ميرسند ،و
هيچ طرف هم تمام مقاصد خودرا به دست نميآورد .يک حکومت شايد درک نمايد که اين
نوع مصالحه بعضى فوائد از قبيل تقليل تشنج ،براى مردم "صاحب انصاف" معرفى شدن،
يا درخشانيدن تصور رژيم را براى جهان دارد .پس درينصورت بسيار مهم است که در
انتخاب آن موضوعات بسيار دقت شود که از راه سازش بران فيصله نمودن قابل قبول باشد.
اين راه ،طريق سرنگون کردن يک ديکتاتور نمى باشد.
شده ميتواند که مبارزۀ عدم تشدد ازان خيلې نيرومند باشد ،که با ميکانيزم تغير عقيده ،و
سازش نشان داده شده است .عدم همکارى دسته جمعى ،و عدم اطاعت ،وضعيت سياسى و
اجتماعى مخصوصا روابط قدرت را طورى تغير داده ميتواند که تسلط ديکتاتور را باالى
اقتصاد ،اجتماع ،و وضعيت سياسى که توسط آن حکومت و جامعه را اداره کند از نزدش
گرفته ميشود .قواى نظامى رژيم شايد تا حدى غير قابل اعتماد شوند که از امر اطاعت کرده
و مخالفين را بکوبند .اگرچه رهبران رژيم ديکتاتورى در مقامات خود باقى مانده و اهداف
اصلى خود را تعقيب ميکنند و لى توانايى آنها که طور مؤثر فعاليت کنند ،از آنها گرفته شده
ميباشد ،که اينرا "اجبار عدم تشدد" گويند.
در بعضى حاالت فوق العاده کدام اوضاعى که اجبار عدم تشدد را بوجود آورده همانطور
دوام مينمايد .رهبرى ديکتاتورى در حقيقت قابليت عمل خودرا از دست داده و ساختمان
قدرت آن تخريب ميگردد .اعتماد بر نفس ،عدم همکارى ،و عدم اطاعت مقاومت کنندگان به

47

درجۀ بلند ميرود که ديکتاتور کمترين کنترول هم باالى آن داشته نميباشد .بيروکراسى
حکومت ازاطاعت رهبرى خود انکار و پوليس و عسکر آن دست به بغاوت ميزنند .همچنان
حمايه کنندگان عادى و يا عوام رهبر پيشين خود را رد و از حق حکومت کردن او کامال
انکار مى ورزند ،و همکارى و اطاعت آنها قطع ميگردد .ميکانيزم چهارم تغير پارچه
پارچه شدن سيستم جابب مقابل طورى به آخر رسيده ميباشد که حتى قواى کافى براى تسليم
شدن هم داشته نميباشند و به سادگى رژيم به پارچه ها جدا ميگردد.
در طرح نمودن پالن ستراتيژى براى آزادى اين ميکانيزم چهارگانه بايد در نظر گرفته
شود ،ضرورتا بعضى اوقات آنها طور تصادفى عمل ميکنند .باوجود در يک تصادم بحيث
ميکانيزم تغير ازين جمله انتخاب يکى ويا زيادتر ازينها ممکن خواهد ساخت که ستراتيژى
مشخص و دو جانبۀ تقويه کننده تنظيم گردد.انتخاب ميکانيزم و يا ميکانيزم ها به چندين
عوامل مربوط ميباشد ،به شمول قدرت مطلق و نسبى قوتهاى متخاصم و نظريات و اهداف
مبارزين عدم تشدد.

نتايج آزادى بخش نا فرمانى سياسى
با مقايسۀ نتايج مرکزى کنندۀ بکار بردن تشدد ،استعمال اصول مبارزۀ عدم تشدد در
ديموکراتيک ساختن جامعۀ سياسى از چندين رهگذر کومک مينمايد.
يک قسمت تاثير ديموکراسى ساختن منفى است .مثل وسايل نظامى اين اصول تحت ادارۀ
يک حکمران اقليت يک وسيلۀ فشار را بوجود نمى آورد که بر ضد مردم به مقصد تاسيس
ديکتاتورى و يا محافظۀ آن استعمال شود .رهبران نهضت نافرمانى سياسى باالى پيروان
خود تاثير و فشار انداخته ميتوانند ،ولى وقتيکه آنها يک رهبر دگر را انتخاب کنند آنها را
نميتواند که بندى و يا اعدام نمايد.
قسمت دگر ديموکراسى ساختن مثبت ميباشد ،که مبارزۀ عدم تشدد مردم را با وسايل مقاومت
مجهز ميسازد که توسط آن مردم به آزادى رسيده وهم ازان در مقابل ديکتاتور موجود و
آينده دفاع نمايند .چندين تاثير مثبت ديموکراسى ساختن مبارزۀ عدم تشدد قرار ذيل شده
ميتواند:
  تجربۀ بکار انداختن مبارزۀ عدم تشدد در مردم اعتماد بر نفس پيدا کرده ،که تهديد
و ظرفيت رژيم ديکتاتورى را در استعمال تشدد مورد اعتراض قرار ميدهد.
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 مبارزۀ عدم تشدد ،وسايل عدم همکارى و عدم اطاعت را مهيا ميسازد که مردم
توسط آن ميتوانند بمقابل کنترول غير ديموکراتيک گروه ديکتاتورى دفاع نمايند.
 مبارزۀ عدم تشدد از عملى کردن آزاديهاى ديموکراتيک مثال آزادى بيان ،آزادى
مطبوعات ،آزادى احزاب سياسى ،و آزادى تشکيل اجتماعات در مقابل کنترول
ممانعت کننده ديکتاتورى دفاع مينمايد.
 مبارزۀ عدم تشدد براى زنده نگهداشتن ،دوباره بوجود آوردن ،ويا تقويه نمودن
گروها و مؤسسات مستقل که قبال از آنها ياد کرديم کومک بزرگ را انجام ميدهد.
گروهاى مستقل و مؤسسات براى ديموکراسى ازين جهت مهم اند که آنها در منظم
کردن نيروى مردم و باالى قدرت هر ديکتاتورى که در آينده ظهور کند تحديد
انداخته ميتواند.
 مبارزۀ عدم تشدد ،آن وسايلى را مهيا ميکند که مردم بمقابل پوليس ظالم و عمليات
نظامى که از طرف ديکتاتور اجرا ميشود ،قدرت خودرا خوب به کار انداخته
ميتواند.
 مبارزۀ عدم تشدد آن راهاى را مهيا ميکند که مردم و مؤسسات آزاد توسط آن به نفع
ديموکراسى از اقليت حاکم منابع قدرت را محدود نموده و يا آنرا قطع نمايد ،و به اين
شکل ادامۀ حاکميت اورا به خطر مواجه ميکند.
پيچيدگى مبارزۀ عدم تشدد
طوريکه درين بحث مشاهده کرديم ،مبارزۀ عدم تشدد يک راه پيچيدۀ عمل اجتماعى ميباشد،
که دران تعداد زياد اصولها ،ميکانيزم وسيع تغير و ايجابات خواص مشخص شامل ميباشد.
براى مؤثريت خصوصا بمقابل يک ديکتاتور ،نافرمانى سياسى ايجاب احضارات و پالن
سازى محتاطانه را مينمايد .اشتراک کنندگان بايد بدانند که از آنها چه خواسته ميشود .منابع
بايد براى استفاده حاضر و پالن سازان بايد تحليل کنند که مبارزۀ عدم تشدد چگونه بطور
مؤثر به کار برده شده ميتواند .حال ما توجه خودرا به اين عنصر قاطع و آخرى معطوف
ميسازيم ،يعنى ضرورت به پالن سازى ستراتيژيکى.
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فصل ششم
ضرورت به پالن سازى ستراتيژيکى
مبارزۀ نافرمانى به مقا بل ديکتاتورى به اشکال گوناگون آغاز شده ميتواند .قبال اين مبارزه
تقريبا هميشه بيدون پالن و اساسا بطور نگهانى آغاز ميگرديد .اسباب مشخصى که سبب
شروع مبارزات قبلى شده اند باهم تفاوت هاى زيادى داشتند .ولى در بسا اوقات واقعات
جديد مثل بندى شدن يا به قتل رسيدن يک شخص بسيار مهم ،يک حکم ويا پاليسى بسيار
ظالمانه را جارى ساختن ،قلت مواد خوراکه ،بى حرمتى بمقابل عقايد دينى و يا از تجليل
يک واقعۀ بسيار مهم شروع گرديده اند .گاهى يک اقدام مخصوص مردم را تا حدى
عصبانى ساخته که بيدون آنکه بفهمند که اين قيام شان چگونه به پايان ميرسد به عمل دست
زده اند .زمان دگر يک شخص بسيار دالور و يا يک گروه خورد به يک اقدام دست زده
اند ،که بعد از طرف مردم حمايه شده اند .يا يک شکايت منفرد شايد از طرف ديگران مثل
دستۀ اول درک و آنها را هم در مبارزه شريک سازد .بعضى اوقات يک صداى مشخص
براى مقاومت از طرف يک شخص ويا گروه کوچک شده ميتواند که از انتظار زياد
طرفداران جذب نمايد.
در حاليکه خودسرى بعضى جوانب مثبت دارد ،ولى بسى اوقات زيانهاى هم به بار آورده
اند .اکثرا آزادى خواهان منتظر عکس العمل شديد ديکتاتورى نبوده ،ولى وقتيکه شديدا
کوبيده شوند مقاومت از بين ميرود .بعضى اوقات از طرف دسته هاى آزادى خواه عدم پالن
سازى تصميم هاى مهم را به تصادف محول مينمايند که در نتيجه به وقايع آفتناکى منجر
ميگردند .حتى بعد از محو شدن رژيم مستبد عدم موجوديت پالن براى دورۀ انتقالى ،سبب
ظهور ديکتاتورى جديد گرديده است.

پالن سازى استوار بر واقعيت
در آينده قيام عمومى غير پالن شده بيدون شک در مقابل استبداد رول مهم را بازى خواهد
نمود .باوجود حال ممکن است که مؤثرترين راه را براى بر انداختن ديکتاتورى محاسبه
نمود ،اگر ما وضعيت سياسى و آمادگى روحى مردم را تشخيص و طرز و زمان مناسب
آغاز مبارزه را انتخاب نمائيم .به اساس يک ارزيابى واقعى وضعيت و توانايي مردم ،تفکر
خيلى محتاطانه الزم است که تحت آنچنان شرايط راهاى مؤثر براى آزادى انتخاب گردد.
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هر وقت ،اگر کسى ميخواهد کارى را انجام دهد ،عاقالنه است که چگونگى اجراى آنرا از
قبل طرح نمايد که چطور بايد آنرا عملى کند .به هر اندازۀ که هدف مهم و يا عواقب ناکامى
خطر ناک باشد به همان اندازه اهميت پالن سازى افزود ميگردد .پالن گذارى ستراتيژيکى
عبارت از تنظيم نمودن تمام منابع دست داشته و استعمال آنها طور مؤثر ميباشد .اهميت
پالن سازى براى آن تحريک ديموکراتيک خاصتا مهم ميباشد که منابع محدود داشته و
بخواهد که يک ديکتاتورى نيرومند را سرنگون سازد ،و تحت خطر بزرگ واقع باشد.
برخالف رژيم ديکتاتورى طور معمول به منابع وسيع مالى دسترسى داشته ،داراى نيروى
تشکيالتى و قادر به تحميل دوامدار مظالم و بيرحمى ها ميباشد.
هدف از" طرح يک ستراتيژى" اين است که بايد طرز حرکتى را محاسبه کنيم که مارا از
وضعيت موجوده به وضع مطلوب آينده ،يعنى از ديکتاتورى به يک سيستم ديموکراتيک در
آينده برساند .پالنيکه مارا به اين هدف برساند معموال عبارت خواهد بود از مبارزات چندين
مرحله ئى که براى تقويه نمودن ستمديدگان و جامعه و ضعيف ساختن ديکتاتورى طرح
گرديده باشد .درينجا بايد به ياد داشته باسيم که هدف طور ساده اين نميباشد که محض
ديکتاتورى را سرنگون سازيم ،بلکه بايد آنرا به يک سيستم ديموکراسى تعويض نمائيم .آن
ستراتيژى بزرگ که هدف خود را به سر نگون ساختن ديکتاتورى محدود ميسازد ،خطر
بزرگ ظهور ديکتاتورى دگر را بوجود مى آورد.

موانع در مقابل پالن سازى
در بسى از قسمت هاى جهان بعضى از مدافعين آزادى تمام نيروى خود را براى رسيدن به
آزادى به کار نمى اندازند .اين آزادى خواهان قبل ازانکه اقدام نمايند ،به ندرت به صورت
مکمل اهميت فوق العادۀ پالن سازى محتاطانۀ ستراتيژيک را درک کرده ميباشند .بااآلخره
اکثرا اين پالن سازى هيچگاه بسر نميرسد.
چرا آنهائيکه ،ارمان آوردن ديموکراسى را براى مردم خود دارند به ندرت يک پالن جامع
ستراتيژيک را جهت رسيدن به آنهدف احضار ميکنند؟ متاسفانه اکثرا مردمان زياد در دسته
هاى ديموکراتيک مخالف ،ضرورت پالن ستراتيژيک را ندانسته ،يا به آن آشنايى نداشته ،و
يا آنطور تربيه نگرديده اند که ستراتيژيکى بينديشند .اين يک وظيفۀ مشکل است .بصورت
دوامدار از طرف استبداد مورد زجر و آزار قرار گرفتن ،و خود را در مسؤليت هاى
نزديک گم کردن ،رهبران مقاومت محيط آرام و زمان الزم به دست داشته نمى باشند تا
مهارت تفکر نمودن ستراتيژيک خود را انکشاف دهند.
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در عوض اشخاص و يا دسته ها شايد براى يک نهضت آزادى خواهى ساختن يک پالن
وسيع و جامع دراز مدت را الزم نه بينند .بجاى اين شايد به سادگى فکر نمايند که اگر آنها
هدف خود را به شدت طور دوامدار به اندازۀ کافى تحت تاثير بگيرند آنها از راهى به
کاميابى خواهند رسيد .دستۀ دگر فرض مينمايند که اگر آنها به اساس اصول و عقايد خود
تنها بمقابل مشقات ثابت و استوار بمانند ،آنها همه کار ها را که براى رسيدن به ديموکراسى
کرده ميتوانستند انجام دده اند.حمايت اهداف و عقايد انسان و وفادارى به آنها قابل ستايش
ميباشد ،بلکه اين به تنها براى سر نگون ساختن ديکتاتورى و رسيدن به ديموکراسى کافى
نميباشد.
مخالفين دگر ديموکراسى شايد به سادگى فکر نمايند که اگر آنها محض به اندازۀ کافى تشدد
را بکار برند آزادى را به دست خواهند آورد .مگر طوريکه قبال گفته شد ،تشدد ضامن
موفقيت نميباشد .به جاى آزادى شايد به شکست ،ماتم بزرگ ،و يا هردو منتج گردد .در
اکثر حاالت ديکتاتورى نسبت به هر کس براى مبارزۀ تشدد آميز حاضر ميباشد ،و به بسيار
ندرت اگر گاهى هم واقع شود به مفاد آزادى خواهان ختم ميگردد.
همين طور يک عده فعالين هم ميباشند که ضربۀ خودرا در آنجا متمرکز ميسازند که آنها
آنرا الزم ميدانند .اين راه نه تنها به خودخواهى استوار است بلکه آنها براى انکشاف يک
ستراتيژى بزرگ براى آزادى هم کدام رهنمايى ارائه نميکنند.
اقداميکه به اساس يک"مفکورۀ درخشان" يک شخص داشته نيز محدود است .چيزيکه
درعوض مورد احتياج است عملى است که بر اساس يک محاسبۀ دقيق " قدم هاى متعقب"
که براى سرنگونى ديکتاتورى ضرورت است بنا شده باشد .بيدون تحليل ستراتيژيک
رهبران مقاومت اکثرا نه خواهند دانست که "قدم متعقب" چه خواهد بود .زيراکه آنها به
احتياط نه انديشيده اند که قدم هاى مشخص پى درپى که براى رسيدن به موفقيت الزم است
چگونه برداشته شوند .خالقيت و مفکوره هاى درخشان بسيار مهم اند الکن از آنها بايد به
نفع بلند بردن موقف ستراتيژيک قوتهاى آزادى خواه استفاده کرد.
با درک دقيق اقدامات متعددى که برعليه ديکتاتور گرفته شده ميتواند و قادر نباشد که بداند
از کجا بايد آغاز کند ،بعضى اشخاص توصيه مينمايند که " همه کارهارا همزمان اجراکن".
آن شايد ممد واقع گردد ولى البته براى جنبش هاى نسبتا ضعيف مطمئنا غير ممکن ميباشد.
برعالوه اين نوع روش که مساعى را از کجا بايد شروع و در کجا متمرکز ساخت ،و آن
منابع بسيار محدوديکه در دسترس است چگونه بايد استعمال گردد .تعداد دگرى شايد
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ضرورت پالن ساختن را احساس نمايند ،الکن محض آنها براى کوتاه مدت يا تحت شرايط
تکتيکى بران توجه خواهند کرد .احتمال دارد که آنها به ضرورت پالن سازى دراز مدت و
يا ممکن بودن آن هيچ معلومات نداشته باشند .بعضى اوقات آنها نخواهد توانست که طور
ستراتيژيک تحليل و تجزيه نمايند و اجازه ميدهند که نسبتا به موضوعات غير مهم مصروف
و مکررا از هدف اصلى منحرف گردند .اکثرا بجاى اينکه ابتکار عمل را براى مقاومت
آزادى خواهى بدست آرند ،آنها به حرکات جانب مقابل جواب ميدهند .به نسبت اينکه نيروى
خيلى زياد براى فعاليت هاى کوتاه مدت تخصيص داده ميشود اين رهبران نميتوانند که از
طرز هاى حرکت احتمالى که تمام مساعى را رهنمايى کرده طوريکه توسط آنها به هدف
دوامدار تقرب شده ميتواند بهره بردارى کنند.
احتمال دارد که بعضى نهضت هاى آزادى خواهى يک پالن جامع ستراتيژى را براى
سرنگون کردن ديکتاتور طرح نکرده و تنها باالى موضوعات عاجل مساعى خود را به
داليل دگر متمرکز ميسازند .در داخل حلقۀ خود آنها عقيده نميکنند که ديکتاتورى توسط
مساعى آنها خاتمه خواهد يافت .پس براى اجراى اين عمل غير ممکن پالن گذارى محض
ضياع وقت و يا تمرين خالى از فايده خواهد بود  .مردمانيکه براى آزادى بمقابل يک
ديکتاتور ظالم و مستقر مبارزه ميکنند بسى اوقات به آنچنان نيروى زياد پوليس و عسکر
مقابل ميشوند که معلوم ميگردد که ديکتاتور قدرت عملى نمودن هر چه راکه بخواهد دارد.
پس نسبت نداشتن اميد واقعى ،معهذا ،اينها نسبت داليل صداقت و محتمال تاريخى در مقابل
ديکتاتورى به نافرمانى دست خواهند زد .اگرچه آنها هيچوقت اينرا نه خواهند پذيرفت و
شايد هرگز آگاهانه آنرا درک هم نه کنند که اقدامات آنها براى شان مايوس کننده به نظر
ميرسد .لذا براى شان پالن گذارى جامع ستراتيژيک دراز مدت کدام معنى ندارد.
عدم توجه به احضار نمودن پالن ستراتيژيک جدى و مؤثر ميباشد :قدرت پراگنده شده،
اقدامات بى تاثير ميگردد ،نيرو در مسايل خورد ضايع ميگردد ،از تفوق ها استفاده نميگردد
و قربانى ها بى ارزش ميگردند .اگر آزادى خواهان پالن جامع ستراتيژيک را حاضر نه
کنند احتمال دارد که آنها در امر رسيدن به هدف خود ناکام گردند .پالن سازى ناقص،
اختالط اقدامات مختلف نهضت ديموکراتيک ،يک تحريک عمومى مقاومت را به جلو
نخواهد برد .در عوض بسيار احتمال دارد که به ديکتاتورى اجازه بدهد که کنترول و قدرت
خود را زياد سازد.
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متاسفانه ،به نسبتيکه پالن جامع ستراتيژيک براى آزادى به ندرت اگر گاهى هم صورت
بگيرد به کار برده شده اند ،ديکتاتورى ها از آنچه که در واقعيت هستند پايدار تر به نظر
ميرسند .و ازين رهگذر آنها سالها ويا ده ها سال زياده تر ازآنچه بايد عمر ميکنند.

چهار اصطالح مهم در پالن سازى ستراتيژيک
براى اينکه بتوانيم که به صورت ستراتيژيک فکر نمائيم ،روشن ساختن معنى اين چهار
اصطالح حايز اهميت ميباشند.
ستراتيژى بزرگ ،عبارت از مفهومى است که تمام منابع مناسب و موجود ( اقتصادى،
انسانى ،معنوى ،سياسى ،تشکيالتى ،و غيره ) ،يک گروپ را که سعى ميکنند هدف خود را
در يک مبارزه بدست آرند ،هم آهنگ ،اداره و استعمال نمايند،
ستراتيژى بزرگ در يک تصادم توجه اساسى خود را خاصتا باالى اهداف و منابع گروپ
مبارز متمرکز نموده مناسب ترين طرز حرکت را تعين ميکند ( .مثال در محاربات عادى
عسکرى و يا مبارزۀ عدم تشدد) که در اثناى تصادم بايد بکار برده شود .حين طرح نمودن
پالن ستراتيژى بزرگ ،رهبران مقاومت بايد ارزيابى و طرح نمايند که کدام نوع فشار
وتاثير باالى جانب مقابل وارد گردد .برعالوه ،ستراتيژى بزرگ بايد براى حاالت و زمان
مناسب داراى تصاميمى باشد که به اساس آن مبارزه آغاز ومقاومت بعدى دوام نمايد.
ستراتيژى بزرگ چوکات اساسى را براى انتخاب ستراتيژى هاى محدود تعين مينمايد ،که
به اساس آن مبارزه دوام کند .همچنين وظايف عمومى را به دسته هاى خاص محول مينمايد،
و هم منابع موجود را که در مبارزه ازان کار گرفته ميشود بر آنها تقسيم ميکند.
ستراتيژى ،مفکورۀ ميباشد که رسيدن به يک هدف راکه در حدود ستراتيژى بزرگ شامل
باشد در يک تصادم به شکل بهترين و آسان ترين مهيا ميکند .ستراتيژى تعين مينمايد که
جنگ چه وقت و چطور به پيش برده شود ،و هم براى بدست آوردن يک هدف معين چگونه
تاثير اعظمى را وارد کرده ميتوانيم .ستراتيژى با مفکورۀ يک هنر مند مقايسه شده ميتواند،
در حاليکه پالن ستراتيژى نقشۀ طرح شده توسط يک معمار مهندس است.
ستراتيژى شايد مساعى را در بر گيرد که وضعيت ستراتيژيکى فوق العاده مفيد را بوجود
آورده طوريکه جانب مقابل متيقن شود که در صورت دست زدن به جنگ روبه رو به
شکست حتمى خواهد گرديد و ازين جهت بيدون کدام جنگ آشکار تسليم خواهد گرديد.
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ورنه ،حالت ستراتيژيک بهبود يافته کاميابى مبارزين را تحقق خواهد بخشيد .ستراتيژى
همچنان وظيفه دارد ،که از موفقيت هاى حاصل شده به شکل بهترين استفاده نمايد.
مطابق جريان مبارزه ،پالن ستراتيژيکى مفکورۀ اساسى اجراى مبارزه ميباشد ،که يک
جنگ چطور پيش برده شود ،و هم اجزاى جداگانۀ آن چطور باهم ترکيب يابند ،تا که براى
رسيدن به هدف خود بطور اعلى کومک نمايد .گروپ هاى عمليات مخصوص را در
عمليات کوچک به مهارت به کار مى اندازد .پالن ستراتيژيکى يک منطقه شايد که در
عمليات ايجابات موفقيت را به اساس يک اصول تعين شدۀ مبارزه در نظر گيرد .تکتيک
هاى مختلف ايجابات مختلف را دارا خواهد بود .البته محض "ايجابات" را بجا آوردن براى
رسيدن به موفقيت کافى نه ميباشد و به فکتور هاى دگر نيز ضرورت ميباشد.
در زمان طرح نمودن ستراتيژى ديموکراتها بايد هدف خودرا بطور واضح تعريف و تعين
کنند ،که چگونه مؤثر ساختن مساعى را براى رسيدن به اين اهداف متوافق سازند .اين
تعريف و تحليل به ستراتيژست ها اجازه ميدهد که براى بدست آوردن هر هدف تعين شده
ايجابات دقيق را تشخيص دهند .اين ضرورت به توضيح و تعريف مثليکه در ساختن پالن
ستراتيژى ضرورت است ،همچنان در حاضر نمودن پالن تکتيکى نيز به آن احتياج ميباشد.
تکتيک و ميتودهاى فعاليت براى تطبيق ستراتيژى به کار ميروند .تکتيک عبارت از
استعمال ماهرانۀ قوتها به بهترين شکل در يک وضعيت محدود ميباشد.
تکتيک يک اقدام محدود ميباشد که براى بدست آوردن يک هدف محدود بکار برده ميشود.
وظيفۀ تکتيک به اساس مفکورۀ اداره ميشود که چگونه در يک مرحلۀ محدود مبارزه براى
تعميل ستراتيژى وسايل موجود جنگ را بکار اندازيم .براى مؤثريت زياد تکتيک و ميتودها
به مقصد رسيدن به اهداف ستراتيژيک بايد به توجه دوامدار انتخاب و بکار برده شود .دست
آورد هاى تکتيکى که براى بدست آوردن اهداف ستراتيژيکى کومک نميکنند در آخر به
شکل يک ضياع نيرو ثابت خواهد گرديد.
لذا تکتيک به يک قسمت محدود از عمليات عالقه ميگيرد که در چوکات يک ستراتيژى
منطبق ميگردد .تکتيک هميشه با مبارزه و پيکار سروکار دارد ،در حاليکه ستراتيژى
ملحوظات وسيع را در بر ميگيرد .يک تکتيک خاص تنها به حيث يک قسمت ستراتيژى،
محاربه ويا مبارزه خوانده شده ميتواند .تکتيک ها به مقايسۀ ستراتيژى ها براى مدت کوتاه
تر بکار برده ميشوند ،و يا در ساحۀ خورد (جغرافيايى ،مؤسساتى و غيره) ويا توسط تعداد
محدود مردم و يا هدف محدود تر استعمال ميگردند .در عمليات عدم تشدد در بين اهداف
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تکتيکى و ستراتيژيکى فرق قسما اينطور ارائه ميگردد که هدف انتخاب شده خورد است يا
بزرگ.
اهداف تعرضى تکتيکى براى اين انتخاب ميگردد ،که براى بدست آوردن اهداف
ستراتيژيکى کومک نمايد .محاربات تکتيکى براى سراتيژيست ها وسيلۀ اند که چنان
اوضاع را بوجود مى آورند که آنها باالى دشمن حملۀ قاطعانه را اجرا کنند .ازين جهت
بسيار مهم است که آنهايى که مسئوليت پالن سازى و اجراى عمليات تکتيکى را دارند
مهارت کامل در محاکمه نمودن وضعيت و نظر به آن قادر به انتخاب نمودن مناسب ترين
ميتود مبارزه باشند .کسانى که در عمليات حصه ميگيرند بايد در استعمال تکتيک تعين شده
و ميتود مشخص تربيه شده باشند.
ميتود به اسلحۀ مشخص ويا وسايل عمليات اشاره مينمايد .در اصول مبارزات عدم تشدد يک
تعداد زياد اشکال عمليات شامل اند (مثال انواع اعتصابات ،تحريمها ،و عدم همکارى
سياسى و غيره )...که در فصل پنجم بيان شده( ،ضميمه را هم ببينيد).
براى مبارزۀ عدم تشدد توسعۀ يک پالن مؤثر و قابل اعتبار ستراتيژى ،مربوط به تعين و
تنظيم محتاطانۀ ستراتيژى بزرگ ،ستراتيژى ،تکتيک و ميتود ميباشد.
درس اصلى اين مبحث درينجا خالصه ميشود ،که براى رهايى از چنگ دکتاتورى استعمال
دقيق قوۀ ادراک يک فرد براى پالن گذارى محتاطانۀ ستراتيژيک مورد نياز ميباشد .ساختن
پالن بيدون هوشيارى و احتياط ميتواند که به تباهى و فاجعه منجر شود .در حاليکه استعمال
مؤثر نيروى عقلى مسير ستراتيژيک را طورى برابر مينمايد که منابع موجود را به شکلى
بکار به اندازد که جامعه را به سمت هدف آزادى و ديموکراسى به پيش ببرد.
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فصل هفتم
پالن گذارى ستراتيژى
به مقصد ازدياد احتمال موفقيت ،رهبران مقاومت ضرورت خواهند داشت که چنان پالن
همه جانبۀ عمليات مبارزه را تنظيم کنند ،که موقف توده هاى مظلوم و ستمديده را استوار
ساخته ،ديکتاتورى را ضعيف و سر انجام سرنگون سازد و به عوض آن يک ديموکراسى
پايدار و مستحکم را تاسيس نمايند .براى پالن گذارى چنين عمليات مؤثر ضرورت ميباشد
که به احتياط محاکمۀ وضعيت اجرا و طرز هاى حرکت احتمالى بطور دقيق تعين گردد .از
چنين تحليل دقيق ،هردو يک پالن ستراتيژى بزرگ و هم يک پالن ستراتيژى مشخص به
دست آمده ميتواند .اگرچه هردو باهم مربوط اند الکن تکميل نمودن ستراتيژى بزرگ و
ستراتيژى مبارزه دو مراحل و جريان متفاوت اند .تنها وقتيکه ستراتيژى بزرگ تکميل
گرديد ،ستراتيژى مبارزه يا محاربه مشخص به صورت مکمل انکشاف داده شده ميتواند.
ستراتيژى مبارزۀ مشخص بايد طورى طرح گردد که اهداف ستراتيژى بزرگ را بدست
آورده و هم آنرا تقويه نمايد.
انکشاف ستراتيژى مقاومت ايجاب مينمايد که دران به مسايل و وظايف زياد توجه شود.
درينجا بايد بعضى عوامل مهم که بايد تحت توجه قرار گيرد ،اگر به سويۀ ستراتيژى بزرگ
باشد يا به سطح ستراتيژى مبارزه ،بايد تشخيص و شناخته شود .تمام پالنگذاريهاى
ستراتيژيک ايجاب ميکند که پالن سازان مقاومت بايد از تمام وضعيت مبارزه معلومات
بنيادى داشته باشند ،که دران توجه به عوامل فيزيکى ،تاريخى ،حکومتى ،نظامى ،کلتورى،
اجتماعى ،سياسى ،سيکالوژيکى ،اقتصادى و بين المللى شامل اند .ستراتيژى ها ،تنها در
چوکات و سوابق يک تصادم خاص انکشاف داده شده ميتواند.
براى رهبران ديموکراتيک و پالن سازان ستراتيژيک ،اهميت اهداف و مقاصد براى تدقيق
بسيار مهم ميباشد .آيا اين اهداف به يک مبارزۀ عمده مى ارزند؟ اگر ارزش دارند چرا؟
بسيار مهم است که هدف اصلى مبارزه بايد معين شود .ما درينجا خاطر نشان ساختيم که
سرنگون نمودن يک ديکتاتورى يا عزل نمودن ديکتاتور موجود کافى نيست .درين مبارزات
بايد هدف تاسيس يک جامعۀ آزاد با يک سيستم ديموکراتيک باشد .درين مورد شفافيت،
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باالى انکشاف يک ستراتيژى بزرگ و دگر ستراتيژى هاى مشخص تاثير مساعد وارد
خواهد کرد.
خصوصا ستراتيژست ها بايد به سوال هاى اساسى ذيل جواب بدهند:









براى رسيدن به هدف کدام مانع اصلى پيشروى ما موجود است؟
کدام عوامل رسيدن به آزادى را آسان ميسازد؟
قوت اصلى ديکتاتورى از کدام عوامل منشا ميگيرد؟
کمزورى هاى مختلف ديکتاتورى کدام ها اند؟
تا کدام درجه منابع قدرت براى ديکتاتورى آسيب پذير اند؟
قدرت نيروهاى ديموکراتيک و عوام کدام عناصر اند؟
نا توانى هاى نيروهاى ديموکراتيک کدام ها اند و چگونه برطرف شده ميتوانند؟
وضعيت گروهاى سوم که تا حال در مبارزه اشتراک نه کرده اند ،کدام دسته تا حال
از ديکتاتورى و يا نهضت ديموکراسى حمايت نموده ويا در آينده پشتيبانى خواهد
کرد ،اگر کرده اند چطور؟

انتخاب وسايل
پالن سازان به سويۀ ستراتيژى بزرگ ضرورت خواهند داشت که وسايل اصلى مبارزه را
که در جنگ آينده استعمال مي گردند انتخاب نمايند .فوايد و معاذير طرز هاى حرکت
احتمالى مثل محاربات معمولى عسکرى ،محاربات گورياليى و يا نافرمانى سياسى و غيره
بايد ارزيابى گردد.
ستراتيژيست ها در اثناى اين انتخاب بايد سوال هاى ذيل را در نظر بگيرند:






آيا اجراى شکل انتخاب شدۀ مبارزه در توان آزادى خواهان است؟
آيا تکنيک (روش) انتخاب شده از قدرت مردم تحت سلطۀ ديکتاتورى استفاده ميکند؟
آيا روش انتخاب شده قسمت ضعيف ديکتاتورى را مورد هدف قرار ميدهد ويا به
قوى ترين نقطۀ آن حمله ميکند؟
آيا وسايل به ديموکراتها کومک مينمايد که متکى بخود باشند ،ويا به گروپ سوم ويا
اکمال کنندگان خارجى محتاج ميگردند؟
سوابق وسايل انتخاب شده در بر انداختن ديکتاتورى چطور ميباشد؟
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 آيا اين وسايل تلفات و تخريبات را که در مبارزۀ آينده رخ ميدهد زياد ميسازد ويا
کم؟
 فرض ميکنيم که مبارزه در سر نگون ساختن ديکتاتورى به موفقيت انجاميد ،وسايل
انتخاب شده در بوجود آمدن نوع حکومت بعد از مبارزه چه تاثيرى خواهد داشت؟
اقدامات غير مفيد بايد از پالن ستراتيژى بزرگ حذف شوند.
در فصل گذشته گفتيم که نافرمانى سياسى باالى انواع دگر مبارزه بر ترى نسبى قابل
توجهى را دارا ميباشد .ستراتيژى سازان بايد وضعيت محاربوى مخصوص خود را
بآزمايند ،و به اساس آن تعين نمايند که نا فرمانى سياسى به سواالت فوق جواب مثبت تهيه
نموده ميتواند.

پالن سازى براى ديموکراسى (آزادى)
بايد به ياد داشته باشيم که هدف ستراتيژى بزرگ بر ضد ديکتاتورى تنها سرنگون ساختن
ديکتاتورى موجود نه بوده بلکه يک سيستم ديموکراتيک را جا به جا نمودن است که ظهور
ديکتاتورى جديد را غير ممکن سازد .براى تامين کردن اين هدف ،وسايل تعين شدۀ مبارزه
بايد در جامعه به تغير توزيع مؤثر قدرت کومک نمايد .تحت سلطۀ ديکتاتورى مردم و
مؤسسات ملکى جامعه بسيار ضعيف و حکومت بسيار نيرومند ميباشد .بيدون تغير درين
عدم توازن ،با يک دسيسۀ جديد حکمرانان اگر بخواهند مطلقا مثل گروه سابق ديکتاتور شده
ميتوانند " .انقالب قصر شاهى" و يا کودتاى نظامى در کار نيست.
طوريکه در فصل پنجم ذکر گرديد ،نا فرمانى سياسى از طريق بسيج نمودن جامعه بمقابل
ديکتاتورى به تقسيم عادالنۀ قدرت مؤثر کومک مينمايد .اين مراحل به چند طريق صورت
ميگيرد .انکشاف ظرفيت مبارزۀ عدم تشدد بدين معنى است که ظرفيت ديکتاتور در تشدد و
فشار بعد ازين در بين مردم آنچنان احساس ترس و تسليم را بوجود نمى آورد .مردم در
اختيار خود وسايل نيرومندى را خواهند داشت که با قدرت ديکتاتور مقابله نموده و بعضى
اوقات از اعمال قدرت او جلوگيرى نمايد .برعالوه ،بسيج قدرت عمومى مردم توسط
نافرمانى سياسى مؤسسات آزاد جامعه را تقويه خواهد کرد .تجربۀ استعمال مؤثر قدرت زود
فراموش نميگردد .دانش و مهارتيکه در اثناى مبارزه بدست آمده مطابعت آنهارا از
ديکتاتوران آينده کمتر محتمل ميسازد .اين تغير در روابط قدرت باآلخره تاسيس يک جامعۀ
ديموکراتيکى پايدار را زياد تر محتمل ميسازد.
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کومک خارجى
الزم است که در اثناى احضار نمودن ستراتيژى بزرگ نقش نسبى قدرت داخلى و فشار
خارجى را دراز بين بردن ديکتاتورى ارزيابى نمائيم .درين تحليل ما ذ کر نموديم که نيروى
اصلى مبارزه بايد در داخل کشور بوجود آمده باشد .تا حدى اگر کومک بين المللى هم مى
آيد بايد توسط مبارزۀ داخلى تحريک شده باشد.
بطور يک کومک نسبتا کم ،مساعى براى بسيج نمودن عقيدۀ عمومى جهان برضد
ديکتاتورى ،بر اساس احساسات انسانى ،اخالقى و مذهبى به عمل آمده ميتواند .همچنان
تالش به عمل آورده شده ميتواند که از حکومت ها و مؤسسات جهانى بمقابل ديکتاتورى
تحريم هاى ديپلوماتيکى ،سياسى و اقتصادى بدست آورد .درين موارد توقيف اقتصادى و
اسلحۀ نظامى ،پائين آوردن سطح شناختن ديپلوماتيکى و يا قطع مناسبات سياسى
(ديپلوماتيکى) بند نمودن کومک هاى اقتصادى در کشور ديکتاتورى ،اخراج نمودن
حکومت ديکتاتورى از مؤسسات مختلف بين المللى و مؤسسات مربوط به ملل متحد شده
ميتواند .بر عالوه ،کومک هاى بين المللى از قبيل کومک هاى مالى و ارتباطات هم ميتواند
که مستقيما به نيرو هاى آزادى خواه داده شود.

تنظيم نمودن ستراتيژى بزرگ
به تعقيب محاکمۀ وضعيت و انتخاب وسايل و تعين نمودن نقش کومک خارجى طراحان
ستراتيژى بزرگ ضرورت دارند که به الفاظ درشت طرح نمايند که مبارزه چگونه به شکل
بهترين هدايت شده ميتواند .اين نقشۀ بزرگ از زمان موجود آغاز ،تا زمان آزادى آينده و
الى مؤسسات سيستم ديموکراتيک را احتوا ميکند.
طراحان ستراتيژى بزرگ ،در حين تنظيم نمودن پالن ستراتيژى بزرگ از خود بايد
سواالت گوناگون را بپرسند .در اثناى طرح نمودن ستراتيژى بزرگ براى مبارزۀ نافرمانى
سياسى ،سوال هاى ذيل مگر از قبل زيادتر به شکل مشخص مطرح ميگردند:
مبارزۀ دراز مدت چگونه به مفيد ترين شکل آغاز شده ميتواند؟ چگونه امکان دارد که مردم
ستمديده باالى خود اعتماد بر نفس کافى و نيرو در يابند که ديکتاتورى را مورد حمله قرار
دهند ،اگرچه در آغاز به مقياس محدود هم باشد؟ ظرفيت مردم که عدم همکارى و نافرمانى
را به کار برند چگونه به مرور زمان و تجربه ازدياد يافته ميتواند؟ اهداف يک سلسله
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عمليات محدود که به غرض بدست آوردن دوبارۀ کنترول ديموکراتيک باالى جامعه و
محدود ساختن ديکتاتورى به عمل مى آيد چه خواهد بود؟
آيا مؤسسات آزاد وجود دارند که از مداخلۀ ديکتاتورى سالمت مانده باشند و حال براى
بدست آوردن آزادى مورد استفاده قرار گيرند؟ از کنترول ديکتاتور کدام مؤسسات جامعه
واپس گرفته شده ميتوانند ،يا کدام مؤسسات از طرف آزادى خواهان بايد جديدا بوجود آورده
شوند که ضرورت آنها را رفع نموده ساحۀ ديموکراسى را تاسيس نمايند ،باوجوديکه
ديکتاتورى دوام داشته باشد؟
چگونه نيروى تشکيالتى در ميان مقاومت توسعه يافته ميتواند؟ چگونه اشتراک کنندگان
تربيه شده ميتوانند؟ در طول جريان مبارزه به کدام منابع مالى تجهيزات وغيره ضرورت
ميباشد؟ براى بسيچ مردم کدام نوع عالمه و سمبوليزم بسيار مؤثر بوده ميتواند؟ توسط کدام
نوع اقدام و در کدام مرحله منابع قدرت ديکتاتور بطور افزاينده ضعيف گرديده و قطع
ميگردد؟ مردم مقاومت کننده چگونه ميتوانند که همزمان هم به نافرمانى سياسى خود دوام
بدهند و نيز انضباط مورد ضرورت عدم تشدد خودرا حفظ کنند؟ جامعه چگونه ميتواند که
احتياجات اساسى خودرا در طول زمان مبارزه طور دوامدار رفع سازد؟ در جريان تصادم
نظم اجتماعى چگونه محافظه شده ميتواند؟ زمانيکه موفقيت نزديک ميگردد ،چگونه مقاومت
ديموکراتيک ميتواند که تهداب مؤسساتى بعد از ديکتاتورى جامعه را دوام بدهد تا انتقال را
تا حد ممکن ماليم سازد؟
بايد به ياد داشت ،که هيچ طرح عمومى يگانه وجود ندارد و يا به وجود آورده شده نميتواند
که ستراتيژى را بمقابل هر ديکتاتورى براى هر نهضت آزادى خواهى پالن گذارى نمايد.
هر مبارزۀ که يک ديکتاتورى را سر نگون و يک سيستم ديموکراسى را به جايش تاسيس
کند تا حدى مختلف خواهد بود .هيچ وقت دو وضعيت با هم عينا هم مانند نخواهند بود ،هر
ديکتاتورى هم خواص خاص خودرا دارا ميباشد ،و ظرفيت مردمان آزادى خواه هم متفاوت
خواهد بود .پالن سازان ستراتيژى بزرگ براى مبارزۀ نافرمانى سياسى نه تنها به دانستن
عميق وضعيت خاص مبارزۀ شان ضرورت دارند ،بلکه به دانستن وسايل انتخابى مبارزۀ
شان همچنان نيازمند هستند .وقتيکه ستراتيژى بزرگ مبارزه به احتياط طرح گرديد داليل
قوى وجود دارد که بايد به همه علنى گردد .تعداد زياد مردم که به اشتراک آنها ضرورت
است شايد بسيار بخواهند که در مبارزه شريک گردند اگر آنها مفکورۀ کلى و تعليمات
شخصى را بدانند .اين معلومات ميتواند که باالى معنويات و ميل آنها که در مبارزه اشتراک
نمايند ،به طرز مناسب عمل نمايد و يک تاثير زياد مثبت خواهد داشت .به هر حال ديکتاتور
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از خطوط عمومى ستراتيژى بزرگ اطالع مى يابد ،و معلومات او از خصوصيات آن
بصورت بالقوه سبب خواهد شد که در سرکوب نمودن مردم از بى رحمى ها بکاهد زيراکه
او خواهد دانست که اين بى رحمى ها سر انجام به ضرر او تمام خواهد شد .آگاهى از
خصوصيات ستراتيژى بزرگ ،ميشود که بصورت بالقوه باعث ترک خدمت و بروز
اختالف در اردوگاه ديکتاتور گردد.
وقتيکه پالن بزرگ براى سرنگون ساختن ديکتاتورى و تاسيس يک سيستم ديموکراتيک
طرح گرديد ،براى طرفداران ديموکراسى مهم است که براى تطبيق آن پا فشارى نمايند.
تنها در حاالت بسيار نادر ،مبارزه ميتواند که از ستراتيژى بزرگ اولى جدا شود .وقتيکه
شواهد زيادى موجود باشد که ستراتيژى بزرگ اولى اشتباه بوده و يا زمانيکه شرايط
مبارزه بصورت بنيادى تغير نمايد ستراتيژى بزرگ تغير داده شده ميتواند .حتى دران وقت
هم بعد از ارزيابى اساسى دوباره و طرح و انکشاف يک پالن ستراتيژى جديد کاملتر اين
تغير بعمل آورده شده ميتواند.

پالن گذارى ستراتيژى مبارزه
به هر سويۀ که سراتيژى بزرگ عاقالنه و اميد بخش براى خاتمه دادن ديکتاتورى و تاسيس
ديموکراسى احضار شده باشد ،يک ستراتيژى خودش خود را مورد تطبيق قرار داده
نميتواند.
خاصتا ستراتيژى ها بايد طورى توسعه يابند تا مبارزات عمده را که به مقصد وارد نمودن
ضربه به قدرت ديکتاتور اجرا ميگردد رهنمايى کنند .اين ستراتيژى ها به نوبۀ خود يک
سلسله محاربات تکتيکى را که به مقصد وارد نمودن يک ضربۀ قاطع به رژيم ديکتاتورى
توجيه شده اند متحد و رهنمايى ميکند .تکتيک و ميتود خاص عمليات بايد به احتياط انتخاب
گرديده طوريکه آنها براى رسيدن به هدف هر ستراتيژى کومک نمايد .بحث درينجا طور
وسيع به سطح ستراتيژى متمرکز ميگردد.
ستراتيژيست هاى که مبارزات عمده را پالن گذارى ميکنند مثل کسانيکه ستراتيژى بزرگ
را ميسازند ضرورت دارند که معلومات دقيق از طبيعت و حالت هاى عمليات ،اصول هاى
انتخاب کردۀ مبارزۀ خود داشته باشند .حتى باوجود داشتن دانش مبارزۀ عدم تشدد ،توجه به
توصيه هاى اين کتاب ،و جواب و سوال هاى که درينجا طرح شده اند خود به خود
ستراتيژى را به وجود نمى آورد .ستراتيژى مبارزاتى به خالقيت آگاهانه نياز مند مى باشد.
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حين پالنگذارى ستراتيژى براى عمليات انتخاب شدۀ مقاومت و براى انکشاف مبارزۀ
ديموکراسى ،ستراتيژيست هاى نافرمانى سياسى بايد موضوعات و مسايل مختلف را قرار
ذيل در نظر قرار دهند:
 تعين نمودن اهداف مشخص مبارزه و رول آنها در چوکات ستراتيژى بزرگ.
 در نظر گرفتن ميتود هاى مشخص ،اسلحۀ سياسى که به شکل بهترين در اجراى
سراتيژى انتخاب شده استعمال شده ميتواند.
 در بين هر پالن عمومى بمقصد مبارزۀ مخصوص ستراتيژيک ضرور خواهد بود که
تعين گردد کدام پالن تکتيکى کوچک و کدام ميتود عملى اقدام مشخص بايد استعمال
گردد که باالى منابع قدرت ديکتاتورى فشار و تحديد وارد نمايد .به خاطر بايد داشت
که توصل به اهداف عمده توسط انتخاب محتاطانه و برداشتن خطوه هاى مشخص
کوچکتر ميسر ميگردد.
 تعين نمودن اينکه چگونه مسايل اقتصادى با مبارزۀ سياسى مرتبط گردد .اگر مسايل
اقتصادى در مبارزه مهم باشند بايد درين فکر بود که بايد بعد از ختم ديکتاتورى
اصالح شود .در غير آن اگر يک حل عاجل مشکالت اقتصادى در دورۀ انتقالى به
يک جامعۀ ديموکراتيک پيدانگردد بى عالقگى و مايوسى دربين مردم رخ خواهد
داد .بوجود آمدن چنين حالت ظهور دوبارۀ نيروهاى ديکتاتورى را که وعدۀ حل
دشوارى هاى اقتصادى را ميدهند آسان خواهد ساخت.
 تعين نمودن قبلى نوع ساختمان رهبرى و سيستم ارتباط مناسبترين براى شروع
مقاومت مبارزه.
 کدام وسيلۀ تصميم گيرى و ارتباط در جريان عمليات ممکن خواهد بود که طور
دوامدار توسط آن به مبارزين و مردم عوام هدايت داده شود؟
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 طرز رسانيدن اخبار قواى مقاومت به مردم ،نيروهاى ديکتاتورى و مطبوعات جهان
ادعاها و راپور ها بايد طور قطعى راست باشند زيراکه مبالغه نمودن و دعواهاى بى
اساس به اعتبار مقاومت صدمه خواهد رساند.
 پالن هاى متکى به خود ساختمانى ،اجتماعى ،تعليمى ،اقتصادى و سياسى که مردم
را به خود مطمئن ساخته و براى مبارزۀ آينده ضروريات آنها را رفع نمايد
احضارنمودن .اين نوع پروژه ها از طرف آن اشخاصى اداره شده ميتواند که
مستقيما در مبارزه دخيل نباشند.
 بايد تعين گردد که براى حمايۀ يک مبارزۀ مشخص و يا مبارزۀ عمومى آزادى کدام
نوع کومک هاى خارجى ضرورت است .چگونه کومک خارجى به شکل بهترين
جلب و استعمال شده ميتواند بيدون اينکه مبارزۀ داخلى را به فکتورهاى مبهم خارجى
مربوط سازيم؟ بايد توجه گردد که کدام گروهاى خارجى ممکن و مناسبترين اند که
کومک نمايند .سازمانهاى غير حکومتى ( نهضت هاى اجتماعى ،دينى ويا گروهاى
سياسي ،اتحاديه هاى کارگرى و غيره) حکومت ها و يا ملل متحد و تشکيالت مختلف
آن.
بر عالوه ،پالن سازان مقاومت وظيفه دارند که در اثناى مقاومت کتلوى به مقابل ادارۀ
ديکتاتورى ،محافظۀ تنظيم ،و ضروريات اجتماعى را توسط نيروهاى خود در نظر بگيرند.
اين اقدام نه تنها ساختمان ديموکراتيک آزاد را به وجود مى آورد بلکه اعتبار اين دعوا را
هم کم ميسازد که براى متوقف ساختن بى نظمى و بى قانونى سر زنش بى رحمانه الزم
ميباشد.

توسعه بخشيدن عقيدۀ عدم همکارى
براى نافرمانى سياسى موفق بمقابل ديکتاتور بسيار ضرور است که مردم به انديشۀ عدم
همکارى آشناگردند .طوريکه در فصل سوم درحکايت صاحب ميمون ها ايضاح گرديد.
مفکورۀ اساسى ساده است :اگر تعداد کافى محکومين باوجود فشار و ظلم از دوام همکارى
خود در طول مدت کافى امتناع ورزند ،سيستم ظلم ضعيف و سر انجام سقوط مينمايد.
مردمانيکه تحت نظام ديکتاتورى زندگى مينمايند شايد از منابع مختلف به اين مفکوره آشنا
باشند .حتى نيرو هاى ديموکراتيک بايد عمدا مفکورۀ عدم همکارى را پخش و تعميم نمايند.
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حکايت" صاحب ميمون ها" و يا مشابه آن بايد در سر تاسر اجتماع توزيع گردد .اين گونه
قصه به آسانى درک شده ميتواند .زمانيکه مفکورۀ عمومى همکارى از طرف مردم درک
شد ،بعد ازان آنها قادر خواهند بود که مفهوم اوامر بعدى را دانسته و عدم همکارى را به
مقابل ديکتاتورى عملى کنند .همچنان آنها خواهند توانست که نظر به اوضاع جديد به تعداد
زياد اشکال مشخص عدم همکارى را ابداع نمايند.
باوجود مشکالت و خطرها در تالش مفاهمه کردن انديشه ها ،اخبار و تعليمات مبارزه در
زير سلطۀ ديکتاتورى ديموکراتها آنرا اکثرا به اثبات رسانيده اند که اين ممکن شده ميتواند.
حتى در زير تسلط نازى ها و کمونست ها آزادى خواهان توانسته بودند که نه تنها با دگر
اشخاص بلکه به تعداد زياد مردم توسط اخبار هاى غير قانونى ،شب نامه ها ،کتاب ها و در
سالهاى اخير توسط نوار هاى صوتى و تصويرى ارتباط قايم نمايند.
به کمک پالن ستراتيژى از قبل آماده شده براى مقاومت راهنماى عمومى مبارزه ترتيب و
توزيع شده ميتواند .اين راهنماى عمومى مردم را هدايت مينمايد که درچه مسايل و تحت
کدام شرايط بايد پروتست و يا همکارى خودرا با حکومت قطع نمايند و هم چگونه اين کار
هارا انجام نمايند .درينصورت اگر ارتباط با رهبرى مقاومت قطع هم شود و يا اوامر
مشخص صادر نگردد و يا به مردم نرسد باز هم مردم ميدانند که به مقابل مسايل مهم
چگونه عمل کنند .اينگونه رهنمايى عمومى در عين زمان به مقاومت کنندگان خواهد فهماند
که چگونه تعليمات غلط و جعلى را که پوليس طرح و براى انجام اعمال بدنام کننده آنها را
تحريک مينمايد ،تشخيص دهند.

سرکوب و اقدام متقابل
طراحان ستراتيژيک مکلف اند که در مقابل عمليات مقاومت ديموکراتيک عکس العمل
احتمالى ديکتاتورى خصوصا آستانۀ تشدد آنرا ارزيابى کنند .الزم است که معين گردد که
در مقابل تشدد ديکتاتور چگونه استادگى کرد و يا کدام عمل متقابل را انجام داد ،و يا بيدون
تسليم شدن از سرکوبى هاى شديد جلو گيرى نمود .از نظر تکتيکى در حاالت خاص
براىمردم و مقاومت کنن دگان بايد اخطار مناسب قبلى در مورد سرکوبى منتظره از جانب
ديکتاتورى داده شود تا آنها از خطر اشتراک در مبارزه آگاهى داشته باشند .در صورتيکه
تصور شود که سرکوب کردن خيلى شديد خواهد بود بايد براى کومک به زخميان مبارز
آمادگى گرفت.
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با پيشبينى کردن سرکوبى محتمل از طرف ديکتاتور ستراتيژى سازان وظيفۀ خود را بهتر
اجرا خواهند کرد اگر بصورت قبلى استعمال تکتيک و ميتود را مورد ارزيابى
قرار دهند که در رسيدن به هدف مشخص مبارزه و يا آزادى کومک و احتمال سرکوب
شدن را کم ساخته ويا امکان آنرا کمتر نمايد .مثال مظاهرات کوچه و يا رسم گذشت در
مقابل ديکتاتورى هاى افراطى شايد بسيار برجسته مجسم گردد بلکه دران خطر کشته شدن
هزارها مظاهره چى موجود است .تلفات زياد مظاهره چيان شايد باالى ديکتاتورى آنقدر
فشار وارد نسازد که ماندن مردم در خانه هاى شان و يا اعتصاب و يا عدم همکارى کتلوى
مامورين ملکى.
در صورتيکه پيشنهاد گردد که عمليات مقاومت تحريک آميز که دران خطر تلفات زياد
موجود است که براى حصول يک هدف ستراتيژيک ضرور ميباشد درانصورت الزم است
که تلفات و دست آورد ممکن ازان عمليات بايد به احتياط زياد در نظر گرفته شود .آيا مردم
و مقاومت کنندگان ممکن است که در دوران مبارزه به داخل انضباط و عدم تشدد عمل
کنند؟ آيا آنها در مقابل تحريک به تشدد مقاومت کرده خواهند توانست .پالن سازان بايد
تدابيرى را در نظر گيرند که انضباط عدم تشدد را محافظه و مقاومت را با وجود بيرحمى
ها پايدار نگهداشت .آيا اينطور تدابير مثل وعده ها ،بيان روش ها ،اوراق تطبيق انضباط،
آمر کنترول مظاهرات ،و تحريم گروپ هاى طرفدار تشدد ممکن و مؤثر خواهد بود؟
رهبران بايد هميشه در مورد شناختن نمايندگان ديکتاتور که وظيفۀ آنها در مظاهرات
تحريک نمودن تشدد ميباشد بيدار و مواظب باشند.

وفادارى به پالن ستراتيژيک
وقتيکه يک پالن ستراتيژيک درست حاضر گرديد ،نيروهاى ديموکراتيک بايد ازان توسط
حرکات خورد ديکتاتور که ممکن آنها ا به وسواس اندازد که از ستراتيژى بزرگ ويا
ستراتيژى مشخص يک مبارزه عدول نمايند ،انحراف نه کنند .اين انحراف سبب ميگردد که
آنها باالى اهداف غير مهم مساعى خود را متمرکز سازند .همچنان نبايد که احساسات بر
قوتهاى ديموکراتيک غالب شده بمقصد جواب دادن به بيرحميهاى جديد ديکتاتور از پالن
ستراتيژى بزرگ ويا ستراتيژى مبارزه منحرف شوند .اين بى رحمى ها بصورت دقيق
دوامدار گرديده ،به مقصد اينکه ديموکراتها را تحريک نمايد که پالن خوب احضار شدۀ
خود را رها ويا دست به تشدد بزنند ،تا ديکتاتور به بسيار آسانى آنها را مغلوب ساخته
بتواند.
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تا جائيکه تحليل هاى اساسى ارزيابى گرديد که صحت دارند ،بعد ازان وظيفۀ طرفداران
ديمو کراسى اينست که مرحله به مرحله پيشرفت نمايند .البته تعديالت درتکنيک و اهداف
وسطى رخ خواهد داد و رهبر خوب هميشه بايد براى استفاده از فرصت هاى مساعد حاضر
باشد .اين عيار نمودن ها نبايد باهدف ستراتيژى بزرگ و يا هدف مبارزۀ مشخص اشتباه
گردد .به اجرا گذاشتن محتاطانۀ ستراتيژى بزرگ انتخاب شده و يا ستراتيژى ها براى
مبارزات مشخص در بدست آوردن موفقيت خيلى کومک خواهد نمود.
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فصل هشتم
عملى کردن عدم اطاعت سياسى
در وضعيتى که مردم دران احساس ناتوانى و وحشت نمايند بسيار مهم است که وظيفۀ اول
براى شان کم خطر و به مقصد به وجود آوردن حس اعتماد به نفس انتخاب گردد .اين نوع
اقدامات از قبيل پوشيدن لباس طور غير معمول که در بين مردم شايد يک نظريۀ مخالف
عمومى را نشان دهد و براى آنها فرصت را فراهم کند که درين عمل مخالفت اشتراک
نمايند .در موارد دگر يک موضوع کوچک و غير سياسى از قبيل تهيۀ يک منبع آب مطمئن
ميتواند که مرکز اقدامات دسته جمعى قرار گيرد .ستراتيژيست ها بايد موضوعى را انتخاب
کنند که اهميت آن به همه درک و رد کردن آن ممکن نباشد .کاميابى در چنين مبارزات
کوچک نه تنها يک مشکل خورد مردم را حل مينمايد بلکه به آنها قناعت ميدهد که داراى
قدرتى هستند.
اکثر ستراتيژى هاى مقاومت ،در مبارزات دراز مدت نبايد هدف خود را سقوط فورى و
مکمل ديکتاتورى قرار دهند ،بلکه به مقصد بدست آوردن اهداف محدود مبارزه نمايند.
همچنان هر مبارزه به اشتراک تمام قسمت هاى جامعه ضرورت ندارند.
هنگام فکر کردن درمورد يک سلسله مبارزات مشخص به مقصد به اجرا گذاشتن ستراتيژى
بزرگ ،ستراتيژيست هاى عدم اطاعت بايد در نظر گيرند که مبارزه چگونه در شروع،
وسط و در خاتمۀ يک مبارزۀ دراز مدت از همدگر فرق داشته باشند.

مقاومت انتخابى
هنگام مرحلۀ ابتدايى يک مقاومت مبارزات جداگانه با اهداف متفاوت مشخص بسيار مفيد
بوده ميتواند .اينچنين مبارزات انتخابى يکى به تعقيب دگر پيش رفته ميتونند .بعضى اوقات
دو يا سه ازين مبارزات ميتوانند باهم يکجا اجرا شوند.
هنگام پالن گذارى ستراتيژى براى يک "مقاومت انتخابى" الزم است که مسائل مشخص و
محدود و يا شکايت هاراکه استبداد و ظلم عمومى ديکتاتور را نشان ميدهد مشخص گردد.
اين مسائل شده ميتوانند که براى اجراى مبارزه ،ضبط اهداف متوسط ستراتيژى جامع و
بزرگ اهداف مناسب باشند.
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اين اهداف متوسط ستراتيژيک بايد توسط قواى موجود و يا ظرفيت نيروى پالن شدۀ قواى
ديموکراتيک قابل بدست آوردن باشد .اين مسئله در تحقق دادن يک سلسله کاميابى ها که هم
براى باال بردن مورال مفيد بوده و هم در تغير افزايندۀ انتقال در روابط قدرت در مبارزۀ
دراز مدت کومک مينمايد .ستراتيژى هاى مقاومت هاى انتخابى بايد در ابتدا باالى مسايل
خاص اجتماعى ،اقتصادى ويا سياسى متمرکز شوند .اين اهداف شده ميتوانند به مقصد
نگهداشتن قسمتى از سيستم اقتصادىويا سياسى خارج از سلطۀ ديکتاتور ،براى دوباره بدست
آوردن ادارۀ بعضى از قسمت ها که حال توسط ديکتاتور کنترول ميگردد و يا ممانعت
ديکتاتور از رسيدن به يک هدف خاص تعين گردد .اگر ممکن گردد مبارزۀ مقاومت انتخاب
شده طوريکه قبال گفته شد به يک يا چندين نقطۀ ضعيف ديکتاتور حمله نمايد .اينطور
ديموکراتها توسط نيروى دست داشتۀ خود خواهد توانست که شديد ترين ضربه را بر پيکر
ديکتاتورى وارد نمايد.
ستراتيژيست ها بايد اقال براى رويارويي اول  ،ستراتيژى را بسيار از قبل بسازند .اهداف
محدود آنها بايد کدام ها باشند؟ براى اجراى ستراتيژى بزرگ انتخاب شده چگونه کومک
گرديده ميتواند؟ اگر ممکن باشد عاقالنه تر است که اقال خطوط عمومى ستراتيژى ها را
براى عمليات دوم و در صورت امکان براى عمليات سوم تنظيم کرد .تمام اين ستراتيژى ها
بايد اجراى ستراتيژى بزرگ انتخاب شده را کومک کرده و به داخل خطوط رهنمايى آن
بايد عمل نمايد.

مبارزۀ عالمتى (سمبوليک)
براى اينکه ديکتاتورى ضعيف گردد ،در آغاز يک مبارزۀ جديد عمليات سياسى بسيار
آشکار اولى بايد در ساحۀ محدود اجرا گردد .اين عمليات قسما بايد طرح گردد که وضعيت
و حالت مردم را امتحان و آنها را براى مبارزۀ دوامدار عدم همکارى و عدم اطاعت سياسى
آماده سازد.
اقدام اول شده ميتواند که به شکل يک عمل پروتست سمبوليک (عالمتى) يا عمل عالمتى
محدود ،يا عدم همکارى موقتى باشد .اگر تعداد اشخاص که ميخواهند کم باشد پس
درانصورت اقدام اول طور مثال گذاشتن گل در جائيکه اهميت سمبوليک داشته باشد شده
ميتواند .از طرف ديگر تعداد اشخاصيکه ميخواهند در اقدام اشتراک کنند بسيار زياد باشد
پس در مدت پنج دقيقه توقف در فعاليت ها يا چندين دقيقه سکوت استعمال شده ميتواند .در
حاالت دگر چند نفر به اعتصاب گرسنگى دست زدن ،شب زنده دارى در يک محل داراى
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اهميت سمبوليک ،يک تحريم کوتاه رفتن شاگردان به صنوف و يا نشستن موقتى در يک
دفتر مهم به عمل آمده ميتواند .در يک ادارۀ ديکتاتورى اتخاذ اينگونه اقدامات متعرضانه
بسيار ممکن است که با سرکوبى شديد روبرو گردد .اقدام هاى مشخص عالمتى مثل اشغال
عملى پيشروى قصر ديکتاتور و يا قرارگاه پوليس سياسى شايد بسيار خطرناک باشد و ازين
جهت شروع مبارزه از آنطور محالت قابل توصيه نميباشد.
اقدامات پروتست اولى اکثر اوقات توجه زياد ملى و بين المللى را بخود جلب نموده،
طوريکه مظاهرات کتلوى در سال  ،٨٩١١در برما ،ويا اشغال و اعتصاب گرسنگي
شاگردان در  ،٨٩١٩در ميدان تيانانمن در بيجينگ مرکز جمهوريت مردم چين جلب نموده
بود .تلفات زياد مظاهره کنندگان در هردو حالت فوق ايجاب مينمايد که ستراتيژيست ها در
زمان ساختن پالن مبارزات احتياط زياد را به خرچ دهند .با وجوديکه اينطور عمليات ها
تاثير بزرگ معنوى و سايکالوژيکى را دارا ميباشند ،الکن به تنهايى احتماال ديکتاتورى را
سر نگون ساخته نميتوانند زيراکه آنها تنها اهميت عالمتى داشته و موقعيت قدرت ديکتاتور
را تغير نميدهند.
معموال ممکن نيست که در شروع مبارزه بصورت مکمل و سريع منابع قدرت ديکتاتور را
ازو قطع نمائيم .اين عمل ايجاب ميکند که واقعا تمام مردم و تقريبا تمام مؤسسات جامعه که
قبال اکثرا به ديکتاتور مطيع بودند طور مطلق رژيم را رد و دفعتا با اختيار نمودن
مظاهرات کتلوى و نيرومند ازان سر کشى نمايند .تا حال اين حالت پيش نيامده و بسيار
مشکل خواهد بود که به آن رسيد .لذا در اکثر حاالت يک مبارزۀ سريع عدم همکارى و عدم
اطاعت تمام عيار يک ستراتيژى واقعبينانه در يک مبارزۀ ابتدايى به مقابل ديکتاتورى نمى
باشد.

تقسيم مسؤليت ها
در جريان يک مبارزۀ مقاومت انتخابى ثقلت مبارزه در يک زمان بر دوش يک ويا زياد از
بخش مردم قرار ميگيرد .در مبارزۀ بعدى داراى هدف مختلف بار مبارزه به گروپ دگر
مردم منتقل ميگردد .بطور مثال ،متعلمين شايد اعتصاب را به ارتباط يک مسئلۀ تعليمى و
رهبران مذهبى و معتقدين شايد باالى مسايل آزادى مذهب متمرکز ،کارگران خط آهن شايد
عمدتا باالى موضوعات امنيتى که سرعت ترانسپورت سيستم خط آهن را کمتر نمايد،
ژورنالست ها شايد باالى موضوعات سانسور ايستادگى کرده ،صفحات خالى را دران
قسمت اخبارها که مقاالت سانسور شده بايد نشر ميگرديد انتشار و با اآلخره پوليس شايد
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موفق نگردد که يک عضو نهضت ديموکراتيک مخالف دولت را که حکومت ميخواهد که
دستگير و بندى کند .مبارزۀ مقاومت را بر حسب مسايل و گروپ هاى جامعه مرحله بندى
کردن به يک تعداد از قسمت هاى جامعه اجازه ميدهد که استراحت کنند در حاليکه مبارزه
توسط گروپ دگر دوام داده ميشود.
مبارزۀ انتخابى باالخصوص مهم است که از گروپ ها و مؤسسات موجود اجتماعى،
اقتصادى و سياسى که در خارج کنترول ديکتاتور واقع اند و قبال طور خالصه راجع به آنها
بحث گرديد دفاع نمايند .اين مراکز قدرت پايه هاى مؤسساتى را بوجود مى آورند که از آنها
مردم باالى ديکتاتور فشار وارد کرده و يا به مقابل کنترول ديکتاتور مقاومت نموده
ميتوانند .در مبارزه احتمال دارد که آنها (مؤسسات) در جملۀ اولين اهداف ديکتاتورى
باشند.

قدرت ديکتاتور را هدف قرار دادن
وقتيکه مبارزۀ دراز مدت از ستراتيژى مقدماتى به مرحلۀ پيشرفته تر و بلندپروازانه پيش
ميرود ،ستراتيژيست ها بايد محاسبه نمايند که چگونه منابع قدرت ديکتاتور بيشتر محدود
ساخته شده ميتواند .توجه درين زمينه معطوف ميگردد که چگونه عدم همکارى عمومى
استعمال گردد تا براى نيرو هاى ديموکراتيک يک وضعيت جديد برتر را بوجود آورد.
وقتيکه قوتهاى ديموکراتيک قدرت کسب کردند ستراتيژيست ها زياده تر نقشه هاى بلند
پروازانۀ عدم همکارى و عدم اطاعت را طرح نموده که منابع قدرت ديکتاتور را به مقصد
بوجود آوردن فلج ساختن روز افزون سياسى و در خاتمه فرو پاشى خود ديکتاتورى قطع
نمايد.
الزم است که نيرو هاى ديموکراسى به احتياط طرح نمايند که چگونه ميتوانند که حمايتى را
که مردم و گروپ هاى پيشتر به ديکتاتورى ميدادند ضعيف سازند .آيا حمايۀ ديکتاتورى از
طرف مردم با آشکار ساختن مظالم آن ،با افشا کردن وضعيت آفت باراقتصادى که از نتيجۀ
پاليسى هاى ديکتاتور به وجود آمده ،يا توسط يک درک جديديکه ديکتاتورى خاتمه داده شده
ميتواند ،ناتوان گرديده ميتواند .حمايه کنندگان ديکتاتورى بايد اقال در عمليات خود به "بى
طرف" (نظاره کنندگان) تبديل گردند يا حتى ترجيحا حمايه کنندگان فعال نهضت ديموکراسى
شوند.
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در اثناى پالن گذارى و بکار بردن نافرمانى سياسى وعدم همکارى ،بسيار مهم است که به
حاميان اصلى ،معاونين ،يکجا به حلقۀ داخلى ،حزب سياسى ،پوليس و بوروکرات خاصتا به
قواى مسلح ديکتاتورى توجه نزديک بعمل آيد.
درجۀ وفادارى افراد و صاحب منصبان در قوتهاى مسلح با ديکتاتور بايد به احتياط ارزيابى
گرديده وبايد معين گردد که آيا قواى نظامى آماده است که تحت تاثير نهضت ديموکراتيک
قرار گيرد .آيا احتمال دارد که اکثر عساکر عادى پشکى هاى ناراضى هستند که به جبر
براى خدمت عسکرى آورده شده باشند؟ آيا احتمال دارد که اکثر صاحب منصبان و افراد با
داليل شخصى ،فاميلى و يا سياسى از رژيم بيگانه شده باشند؟ کدام عوامل دگر احتمال دارد
که افراد و صاحب منصبان قواى نظامى ديکتاتور را براى تحريکات ديموکراتيکى اسيب
پذير سازد؟
در مراحل نخستين مبارزۀ آزادى ،بايد که يک ستراتيژى خاص براى تاسيس ارتباط با
قطعات عسکرى و دگر عاملين ديکتاتور توسعه داده شود .توسط الفاظ ،عاليم و اقدامات،
نيروهاى ديموکراتيک به قطعات فهمانده ميتوانند که مبارزۀ آزادى شديد ،قاطع و دوامدار
خواهد بود .قطعات عسکرى بايد بدانند که مبارزه داراى يک خاصيت مخصوص خواهد
بود ،طرح گرديده که تنها ديکتاتورى را مضمحل سازد و هرگز زندگى آنهارا تهديد نميکند.
اينطور پيشنهاد ها سر انجام معنويات قطعات عسکرى ديکتاتور را ضعيف ساخته و
بااآلخره وفادارى و اطاعت آنهارا به طرفدارى از نهضت ديموکراتيک دور ميدهد.
ستراريژى مشابهى بايد به قواى پوليس و مامورين ملکى هم توجيه شود.
تالش براى کسب موافقت و بااآلخره ايجاد بى اطاعتى در بين نيروهاى نظامى بدين معنى
نيست که قواى نظامى را تشويق نمودن به اجراى يک اقدام سريع است که آنها توسط
اجراى يک حرکت نظامى ديکتاتورى موجود را خاتمه دهند .چنين يک تمثيل سبب آمدن
يک ديموکراسى نميگردد .طوريکه قبال بحث کرديم يک کودتا موازنۀ قدرت را بين مردم و
حاکم اصالح نميکند .لذا الزم است که بايد سنجيده شود که چگونه صاحب منصبان موافق را
فهماند که نه کودتاى نظامى و نه جنگ داخلى براى سرنگون ساختن ديکتاتورى قابل قبول
اند.
صاحب منصبان موافق ميتوانند که در مبارزۀ ديموکراتيک رول مهم را مثال در پخش
نمودن احساس نارضايتى و عدم همکارى در قواى مسلح ،تشويق کردن عمدى بى کفايتى و
ناديده گرفتن خاموشانۀ اوامر و عدم اطاعت از سرکوب نمودن بازى کنند .افراد عسکرى
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همچنين ميتوانند که با نيروهاى ديموکراسى کومک هاى مثبت از طريق عدم تشدد ،از قبيل
مساعد ساختن معبر هاى امن ،اطالعات ،تهيۀ مواد خوراکه ومواد طبى و غيره را بکنند.
قواى نظامى يکى از مهمترين منبع قدرت ديکتاتور ميباشد زيراکه او ميتواند که با استعمال
دسپلين نظامى وا سلحۀ قطعات مستقيما آنهايى را که در جامعه ازو بى اطاعتى ميکنند
مجازات نمايد .ستراتيژيست هاى مبارزۀ عدم اطاعت بايد بياد داشته باشند که فوق العاده
دشوار حتى غير ممکن خواهد بود که ديکتاتورى را شکست داد در صورتيکه پوليس ،قواى
نظامى ،و مامورين ملکى بصورت مکمل ازو حمايت و حاضر باشند که اوامر اورا اجرا
کنند .لذا به آن ستراتيژى هاى که براى تخريب وفادارى نيرو هاى ديکتاتور مؤظف اند بايد
از طرف ستراتيژست هاى ديموکراتيک تقدم اولى داده شود.
نيروهاى ديموکراتيک بايد به خاطر داشت که نارضايتى و بى اطاعتى در بين قواى
عسکرى و پوليس براى اعضاى آن گروپ ها خيلى خطرناک ميباشد .عساکر و پوليس
جزاى شديد را براى عمل بى اطاعتى و اعدام را براى بغاوت انتظار برده ميتوانند ،قواى
ديموکراتيک بايد از عساکر و صاحب منصبان خواهش نه کنند که فورا بغاوت نمايند .در
عوض وقتيکه مفاهمه ممکن باشد به آنها گفته شده ميتواند که نسبتا راهاى مصئون " بى
اطاعتى تغير شکل" موجود اند که در حال حاضر آنها اتخاذ کرده ميتوانند بطور مثال پوليس
و عساکر ميتوانند که عمل سرکوب نمودن را بطور غير مؤثر اجرا نموده ،اشخاص مطلوب
را نيابند ،مقاومت کنندگان را از سرکوبى ها  ،دستگيرى ها و اخراج ها مطلع سازند.
همچنان ،قصدا معلومات هاى مهم را به آمران خود راپور نه دهند .صاحب منصبان
ناراضى در حصۀ خود ميتوانند که اوامر سرکوب نمودن را به سلسلۀ مراتب قدمه هاى
پائين انتقال نه دهند .عساکر ميتوانند که از باالى سر مظاهره کنندگان فير نمايند .همچنان در
حصۀ خود مامورين ملکى ميتوانند که دوسيه ها و تعليمات را مفقود نموده ،طور غير مؤثر
کار کنند و خود را به "مريضى" انداخته و تا وقتى که "شفا" نه يابند به خانه بمانند.

تغير در ستراتيژى
ستراتيژيست هاى نافرمانى سياسى بايد بصورت دوامدار تعميل ستراتيژى بزرگ و
ستراتيژى مشخص مبارزه را ارزيابى کنند .بطور مثال ممکن است که مبارزه طورى که
توقع مى شد به پيش نه رود .درانصورت بايد محاسبه گردد که در ستراتيژى کدام تغير الزم
است .چه کرده ميتوانيم که توانايى نهضت را بلند برده و ابتکار را دوباره بدست آورد.
درينچنين حاالت ضرور است که مشکل را تشخيص داده يک ارزيابى دوبارۀ ستراتيژيکى
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را بعمل آورده ،ممکن انتقال مسؤليت مبارزه به يک گروپ دگر مردم ،بسيچ نمودن يک
منبع قدرت اضافگى و توسعه دادن يک طرز حرکت دگر وفق داده شود .وقتى که اين
اقدامات اجرا گرديدند پالن جديد بايد فورا به اجرا گذاشته شود.
برخالف ،اگر مبارزه ازان که توقع ميرفت خوبتر پيشرفت کرده باشد ،و ديکتاتورى قبل
ازانکه محاسبه گرديده بود سقوط ميکرد ،پس چگونه قوتهاى ديموکراتيک ازين موفقيت غير
منتظره استفاده کرده و بطرف فلج ساختن ديکتاتورى پيش بروند؟ اين سوال را در فصل
آينده تشريح خواهيم کرد.
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فصل نهم
تجزيه نمودن ديکتاتورى
تاثير مجموعى مبارزۀ نافرمانى سياسى موفق و درست اداره شده ،تقويه کردن مقاومت و
توسعه دادن بخش هاى اجتماعى ميباشد که در آنجا ديکتاتورى براى کنترول مؤثر به
محدوديت ها مواجه گردد .اين مبارزات ،همچنان تجارب مهم را بار مى آورند که چگونه
بايد از همکارى سر باز زد ،و چطور نافرمانى سياسى را به کار انداخت .خصوصا وقتيکه
فرصت عدم همکارى و نافرمانى به مقياس کتلوى بدست آيد .تجارب فوق بزرگ ترين
کومک خواهند بود.
طوريکه در فصل سوم بحث گرديد ،اطاعت ،همکارى و تسليم شدن به ديکتاتور در حاليکه
قدرت مند باشد ضرور است .بيدون دسترسى به منابع قدرت سياسى توان ديکتاتور ضعيف
گرديده و سرانجام به تحليل ميرسد .لذا قطع حمايه و پشتيبانى از ديکتاتور براى از بين
بردن آن يک اقدام ضرورى ميباشد .شايد مفيد باشد که بررسى نمائيم چگونه منابع قدرت
توسط نافرمانى سياسى متاثر ميگردد.
اقدامات عالمتى رد کننده و عدم اطاعت از جملۀ روش هاى موجود اند که معنويات ،قدرت
سياسى رژيم وحقانيت آنرا تضعيف مينمايد .هر قدريکه قدرت زياد تر باشد به همان اندازه
اطاعت و همکارى را که همراهش بعمل مى آيد بزرگتر و قابل اعتماد مى باشد .براى اينکه
موجوديت ديکتاتورى را طور جدى تهديد کنيم ،عدم پذيرش اخالقي بايد در عمل بيان شود.
براى اينکه منابع دگر قدرت رژيم را از نزدش قطع نمائيم به عقب کشيدن همکارى و
اطاعت ضرورت ميباشد.
منبع دگر قدرت که به اين درجه مهم ميباشد ،عبارت است از منابع انسانى .تعداد و اهميت
اشخاص و گروپ هائيکه از حاکم اطاعت نموده ،به آن همکارى و کومک ميکنند .اگر عدم
تشدد توسط قسمت بزرگ مردم عملى گردد رژيم به مشکل جدى دچار خواهد بود .بطور
مثال ،اگر مامورين ملکى به قدرت معمولى فعاليت نه نمايند و يا حتى به خانه هاى خود
بمانند پس دستگاه ادارى رژيم طور جدى تحت تاثير واقع خواهد شد.
همچنان اگر در بين اشخاص و گروپ هاى که عدم همکارى مينمايند کسانى شامل باشند که
قبال مهارت هاى تخصصى و دانش را فراهم ميکردند در آنصورت ظرفيت ديکتاتور در
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تعميل اداره اش بسيار کاهش خواهد يافت .حتى توانايى آو در تصميم آگاهانه و توسعۀ
روش هاى مؤثر هم شديدا تقليل خواهد يافت.
در صورتى که عوامل روحى وعقيدتى که فکتور هاى غير محسوس ناميده ميشوند ،و
معموال مردم را به اطاعت و کومک ديکتاتور وادار ميسازد ضعيف ويا معکوس گردند
درانوقت مردم به بى اطاعتى و عدم همکارى ميالن خواهند داشت.
همچنان دسترسى ديکتاتور ها به منابع مادى مستقيما باالى قدرت آنها تاثير ميگذارد .اگر
کنترول منابع مالى ،سيستم اقتصادى ،امالکات ،منابع طبعى ،نقليات و سايل ارتباط در
اختيار مخالفين حقيقى ويا احتمالى رژيم به افتد درآنصورت يک منبع عمدۀ قدرت آن يا
آسيب پذير گرديده و يا به کلى از بين رفته است .اعتصاب ،تحريم ،و يا آزادى روزافزون
مخالفين رژيم در اقتصاد ،ارتباطات ،و نقليات رژيم را ضعيف خواهد ساخت.
طوريکه قبال بحث گرديد ،توانايى ديکتاتور ها با تهديد ويا به کار بردن جريمه مجازات به
مقابل عناصر گردن کش ،بى اطاعت و غير همکار جامعه يک منبع اصلى قدرت
ديکتاتورها به شمار ميرود .اين منبع قدرت به دو صورت ضعيف گردانيده شده ميتواند.
اول اگر مردم حاضر باشند مثال در يک جنگ که عواقب خطرناک را به مقابل نافرمانى
قبول کنند درآ نحالت تاثير جريمۀ موجود خيلى تقليل خواهد يافت( ،يعنى فشار ديکتاتور
اطاعت مطلوب را به بار نه خواهد آورد ).دوم اگر پوليس و قواى نظامى ناراضى گردند
آنها شايد بطور فردى يا دسته جمعى اوامر بندى کردن لت و کوب ويا فير نمودن را باالى
مقاومت کنندگان اطاعت نه کنند .اگر ديکتاتور نتواند که باالى پوليس و عسکر در امر
اجراى فشار و ظلم باالى مردم تکيه نمايد ،در آنصورت ديکتاتورى شديدا مورد تهديد واقع
گرديده است.
خالصه ،کاميابى باالى يک ديکتاتورى مستحکم ،ايجاب ميکند که عدم همکارى و عدم
اطاعت منابع قدرت رژيم را يا کاهش داده و يا از بين برده شود .بيدون داشتن دايمى منابع
قدرت ديکتاتورى ناتوان گرديده و سر انجام از ميان خواهد رفت .لذا به مقابل ديکتاتورى
پالن گذارى با صالحيت ستراتيژيکى نافرمانى سياسى ضرور است تا منابع قدرت مهمترين
ديکتاتورى را مورد هدف قرار دهد.

76

توسعۀ آزادى
در اثناى مقاومت انتخابى توام با نافرمانى سياسى رشد مؤسسات آزاد اجتماعى ،اقتصادى ،و
سياسى طور دوامدار " ساحۀ ديموکراتيک" جامعه را توسعه داده و باعث کاهش سلطۀ
ديکتاتورى ميگردد .بهمان اندازه که مؤسسات مدنى جامعه بمقابل ديکتاتورى نيرومند
ميگردند ،مردم طور افزاينده ،خارج سلطۀ (ديکتاتورى) آن ،يک جامعۀ آزاد را ميسازند.
در صورتيکه ديکتاتورى مداخله نمايد که اين "توسعۀ آزادى" را متوقف سازد ،مبارزۀ عدم
تشدد به مقابل آن به کار انداخته شده ،که ازين ساحۀ جديد بدست آمده دفاع نمايد .درين
حالت ديکتاتورى در جريان مبارزه به "جبهۀ " دگر روبرو ميگردد.
به مرور زمان اين ترکيب مقاومت و بوجود آوردن مؤسسات باعث آزادى حقيقى گرديده که
انهدام ديکتاتورى و جابجا شدن يک سيستم ديموکراتيک را اجتناب ناپذير ميسازد .زيراکه
رابطۀ قدرت در بين جامعه به شکل بنيادى تغير نمود ه است.
در سالهاى  ٨٩٣٠و  ،٨٩١٠پوليند ،يک مثال آشکارو مترقى دوباره احيا کردن عوامل
جامعه و مؤسسات آن از طريق مقاومت گرديده ميتواند .کليساى کاتوليک طور دوامدار
تحت تعقيب و آزار قرار داشت ولى هيچگاه زير ادارۀ مکمل کمونيزم قرار نه گرفت .در
سال  ،٨٩٣٦روشن فکران مشخص و کارگران باهم گروپ هاى خورد مثل (کميتۀ مدافعۀ
کارگران) را تشکيل نمودند که افکار سياسى خودرا پيش ببرند .سازمان همبستگى اتحاديۀ
کارگران با توانايى خود توسط براه انداختن اعتصابات مؤثر ،موجوديت خودرا در ،٨٩١٠
باالى حکومت به رسميت شناخت .دهقانان ،متعلمين و بسى دگر گروپها سازمان هاى مستقل
خود را تشکيل کردند .وقتيکه کمونست ها درک نمودند که اين گروها واقعيت هاى قدرت را
تغير دادند ،بار دگر سازمان همبستگى کارگران توقيف وکمونست ها به حکومت نظامى
متوسل گرديدند.
حتى تحت ادارۀ حکومت نظامى ،باوجود محبوس نمودن تعداد زياد مردم و شکنجه هاى
شديد مؤسسات مستقل جديد به فعاليت هاى خود ادامه مى دادند .بطور مثال چندين درجن
اخبار و مجالت غير قانونى به نشريات خود دوام ميدادند .چاپ خانه هاى غير قانونى ساالنه
صدها کتاب را طبع ميکردند .در حاليکه نويسندگان مشهور انتشارات کمونست ها و چاپ
خانه هاى حکومتى را تحريم نموده بودند .اقدامات مشابهى در بخش هاى دگر جامعه نيز
جريان داشت.
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تحت رژيم نظامى ياروزسکى ،حکومت نظامى  کمونست در يک زمان تشريح شده بود که
در قسمت بااليى جامعه جستک ميزند .رجال رسمى هنوز هم دفاتر و ساختمانهاى دولتى را
در اشغال داشتند .هنوز هم رژيم ميتوانست که در جامعه مردم را مجازات ،دستگير ،زندانى
و دستگاهاى چاپ و مواد مشابه را ضبط نمايد .بلکه باوجود ديکتاتورى قادر به کنترول
جامعه نبود .ازان جا تنها موقوف به زمان بود که جامعه رژيم را کامال سر نگون سازد.
حتى زمانيکه ديکتاتورى هنوز هم مقامات حکومتى را در اشغال خود داشته باشند ،بعضى
اوقات ممکن است که يک "حکومت موازى " ديموکراتيک را تشکيل داد .اين حکومت
ميتواند که طور دوامدار به حيث يک حکومت هم چشم فعاليت نموده که از مردم و
مؤسسات جامعه وفادارى ،سازگارى و همکارى را دريافت ميکند .در نتيجه ديکتاتورى
طور روزافزون ازين خاصيت حکومت محروم خواهد ماند .عاقبت حکومت ديموکراتيک
موازى طى مرحلۀ انتقال به يک سيستم ديموکراتيک طور مکمل جانشين رژيم ديکتاتورى
ميگردد .درين زمان قانون اساسى تنظيم گرديده و انتخابات به عنوان قسمتى از دوران
انتقال صورت خواهد گرفت.

تجزيۀ ديکتاتورى
زمانيکه تحوالت مؤسساتى جامعه در حال وقوع اند ،شايد تحريک عدم اطاعت و عدم
همکارى شدت ياند .ستراتيژيست هاى نيروهاى ديموکراتيک بايد از قبل درين فکر باشند که
موقعى فرا خواهد رسيد که نيروهاى ديموکراتيک توفيق خواهند يافت که از مبارزات
انتخابى قبلى به نا فرمانى کتلوى و وسيع گذار نمايند .در بسى حاالت براى به وجود آوردن
و توسعۀ نيروهاى مقاومتى به زمان احتياج ميباشد و انکشاف نافرمانى کتلوى شايد بعد از
چندين سال صورت پذير گردد .در اثناى اين دورۀ مبارزات انتخابى بايد به اهداف خيلى
مهم سياسى توجيه گردد .قسمت عمدۀ اجتماع در تمام اقشار جامعه بايد در مبارزات داخل
گردند .با نافرمانى سياسى قاطع و با دسپلين در مرحلۀ شدت اين فعاليت ها بسيار امکان
دارد که ضعف هاى ديکتاتورى به شکل افزايندۀ نمايان گردد.
نافرمانى سياسى نيرومند و ساختن مؤسسات آزاد با گذشت زمان احتمال دارد که توجه
جامعۀ بين المللى را به نفع قوتهاى ديموکراتيک جلب سازد .همچنان ميتواند که محکوم
ساختن ديپلوماتيک بين المللى ديکتاتور ،تحريم ،و توقف را به کومک قواى ديموکراسى
سبب گردد( طوريکه در پوليند صورت گرفت).
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ستراتيژست ها بايد بدانند که در بعضى حاالت سقوط ديکتاتورى شايد به بسيار سرعت واقع
گردد ،طوريکه در المان شرق در سال  ٨٩١٩صورت گرفت .اين در زمانى واقع ميگردد
که منابع قدرت ديکتاتورى به شکل کتلوى از اثر تنفر مردم قطع گردد .سقوط ناگهانى
ديکتاتورى يک شکل معمول نبوده بهتر است که براى يک مبارزۀ طوالنى پالن گذارى
کنيم ،ولى براى سقط ناگهانى ديکتاتورى نيز حاضر باشيم.
در اثناى مبارزۀ آزادى موفقيت هاى حتى محدود تجليل گردند .آنهائيکه اين کاميابى هارا
بدست آورده اند بايد قدردانى شوند .جشن ها و تجليل هاى با فراصت براى بلند نگهداشتن
مورال که براى مراحل بعدى مبارزه الزم است کومک مينمايد.

ادارۀ مسؤالنۀ موفقيت ها
پالن سازان ستراتيژى بزرگ ،بايد قبال راهاى ممکن و مرجحى را محاسبه نمايند که توسط
آن يک مبارزۀ موفق به بهترين نحو انجام يابد تا ازظهور يک ديکتاتورى جديد جلوگيرى
نموده و تاسيس دتدريجى يک سيستم ديموکراسى پايدار را تضمين نمايد.
ديموکراتان بايد چگونگى انتقال از ديکتاتورى را در آخر مبارزه به يک حکومت عبورى
محاسبه نمايند .بهتر است که در انجام مبارزه به سرعت يک حکومت فعال تاسيس گردد.
باوجود حکومت جديد نبايد محض همان حکومت سابق متشکل از اشخاص جديد باشد.
ضرور است که بايد محاسبه گردد تا کدام بخش از حکومت سابق (مثال پوليس سياسى) به
کلى نسبت به خاصيت موروثى ضد ديموکراسى خود لغو و کدام قسمت آن براى جدوجهد
ديموکراسى ساختن نگهداشته شوند .حذف کامل حکومت سابق ،راه را براى هرج ومرج و
يا ظهور يک ديکتاتورى جديد باز مينمايد.
در مورد منسوبين بلند رتبۀ رژيم ديکتاتورى بايد قبال فيصله گردد که با آنها وقتيکه ازقدرت
خلع ميگردند چگونه معامله شود .بطور مثال ،آيا ديکتاتورها به محاکمه سوق گردند؟ آيا به
آنها اجازه داده شود که طور دايمى از کشور خارج گردند؟ دگر کدام مکانات موجود شده
ميتواند که با نافرمانى سياسى ضرورت به باز سازى کشور ،و ايجاد ديموکراسى بعد از
کاميابى مطابقت داشته باشد .از خونريزى جدا بايد احتراز شود زيراکه باالى امکانات
سيستم ديموکراسى آينده تاثير مهمى داشته ميتواند .زمانيکه ديکتاتورى روبه ضعف و يا از
بين رفتن ميباشد پالن هاى مشخص بايد براى انتقال به ديموکراسى به مقصد اجرا حاضر
باشد .اينگونه پالنها از قبضه نمودن قدرت دولت توسط گروپ دگر با بکار بردن کودتا
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جلوگيرى مينمايد .پالن ها براى تاسيس حکومت قانونى ديموکراتيک با آزادى هاى مکمل
شخصى و سياسى نيز مورد نياز است .تحوالتيکه به قيمت زياد بدست آمده نبايد از سبب
عدم پالن گذارى به هدر رود.
وقتيکه ديکتاتورى با مقاومت روزافزون مردم و رشد گروهاى مستقل ديموکراتيک و
مؤسسات که ديکتاتورى از ادارۀ آنها عاجز ميماند مقابل ميگردد ،در مى يابد که تمام
اقدامات متقابله اش بى نتيجه است .تعطيالت دسته جمعى مردم ،اعتصابات عمومى ،به
شکل کتلوى در خانه ها نشستن ،راه پيمايى هاى نافرمانى يا اقدامات دگر ،به شکل افزايندۀ
وسايل تخريب ديکتاتور و مؤسسات مربوط آنرا فراهم خواهد ساخت .در نتيجه چنين عدم
اطاعت و عدم همکارى ،که با هوشمندى و اشتراک دسته جمعى در طول زمان اجرا گرديده
ديکتاتور ضعيف و ناتوان گرديده و مدافعين ديموکراسى بيدون توسل به تشدد پيروز خواهند
شد .ديکتاتور در مقابل نافرمانى مردم از هم خواهد پاشيد.
البته هر اينگونه تالشى به موفقيت نه خواهد رسيد ،خاصتا با چنين سهولت و ندرتا با اين
سرعت .بايد به خاطر داشت به آن تعداد محارباتيکه به پيروزى رسيده اند ،به همان تعداد به
ناکامى هم منجر شده اند .باوجود ،نافرمانى سياسى يک امکان واقعى را براى پيروزى
فراهم ميسازد .طوريکه قبال بيان گرديد ،امکانات موفقيت با توسعه دادن عاقالنۀ ستراتيژى
بزرگ ،اجراى پالن گذارى ستراتيژيکى محتاطانه ،زحمت کشي و مبارزۀ شجاعانۀ منضبط
افزود شده ميتواند.
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فصل دهم
تهداب ديموکراسى پايدار
از بين رفتن ديکتاتورى البته شايستۀ يک تجليل بزرگ ميباشد .مردمانيکه براى آن طى
مدت درازى به قيمت گران مبارزه نموده اند سزاوار خوشى ،استراحت و قدردانى هستند.
آنها بايد خود و کسانيکه با ايشان يکجا براى بدست آوردن آزادى سياسى مبارزه نموده اند
افتخار نمايند .همه مبارزين زنده نخواهند بود ،که اين روز را ببينند .زندگان و مرده گان
هردو که در شکل دادن آزادى کشور شان زحمت کشيده اند بايد به حيث قهرمانان ياد شوند.
متاسفانه ،اين وقتى نيست که دران از توجه و بيدارى کاسته شود .حتى در وقت سرنگونى
موفقانۀ ديکتاتورى توسط نافرمانى سياسى احتياط الزم بايد اتخاذ شود ،تا از ظهور يک
رژيم مستبد جديد در هنگام سردرگمى که بعد از فرو پاشى رژيم سابق رخ ميدهد جلوگيرى
شود .رهبران قوتهاى طرفدار ديموکراسى بايد از قبل براى انتقال منظم به ديموکراسى
حاضر ساخته شده باشند .ساختمان سيستم ديکتاتورى بايد ازبين برده شود .براى يک
ديموکراسى پايدار بايد اساسات قانونى و عدلى و معيار هاى ديموکراتيکى بايد اعمار گردد.
هيچکس بايد فکر نکند که با سقوط ديکتاتورى يک جامعۀ دلخواه فورا ظهور خواهد کرد.
از بين رفتن ديکتاتورى طور ساده يک نقطۀ شروع را بوجود مى آورد تا تحت آزادى
زيادتر طى مساعى دراز مدت جامعه را اصالح نموده و ضروريات بشرى را طور مکفى
تر مهيا ساخت .مشکالت جدى سياسى ،اقتصادى و اجتماعى براى سالها دوام خواهد داشت
که از بين بردن آن همکارى مردمان و گروهاى زياد را ايجاب خواهد نمود .سيستم جديد
سياسى بايد براى مردمان داراى نظريات مختلف و معيار هاى متفاوت موقع بدهد که به کار
هاى ساختمانى و انکشاف پاليسى دوام داده تا با مشکالت در آينده معاملۀ الزم بنمايند.
تهديدات ظهور يک ديکتاتورى جديد
بسيار قبل ارسطو اخطار داده بود که " ...........استبداد هم به استبداد تبديل شده ميتواند" ...
)(Aristotle, the Politics, Book V , Chapter 12 p233
شواهد زياد تاريخى از فرانسه (جيکوبينز و ناپليون ) ،روسيه (بالشويک) ايران (آيت هللا)
برما(سلورک) و جاهاى دگر ،که سرنگونى يک رژيم مستبد به بعضى افراد و گروها
محض يک فرصت مناسى معلوم گردد که به حيث اربابان جديد قدم به پيش گذارند .انگيزه
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هاى اين افراد شايد متفاوت باشد ،الکن نتيجه هميشه تقريبا مشابه است .ديکتاتورى جديد
ممکن است که حتى ستمگرتر و انحصار گر تر در کنترول خود از رژيم قبلى باشد.
حتى قبل از تخريب ديکتاتورى ،اعضاى رژيم سابقه شايد قصد نمايند که مبارزۀ نافرمانى
براى ديموکراسى را با اجراى کودتا متوقف ساخته از پيروزى آن جلوگيرى نمايد .اين
کودتاچيان شايد دعوا نمايند که ديکتاتورى را عزل ميکنند الکن در حقيقت در صدد تحميل
کردن نمونۀ جديد از سيستم سابق ميباشند.

جلوگيرى از کودتا
طريقه هاى موجود اند که توسط آنها کودتاها به مقابل اجتماعات جديدا آزاد شده مغلوب
ساخته ميشوند .معلومات قبلى ازين ظرفيت دفاعى بعضى اوقات شايد کافى باشد که کودتا را
متوقف سازد .احضارات وبيدارى ديموکراتان ميتواند که ممانعت را فراهم کند.
فورا بعد ازانکه کودتا آغاز گرديد توطئه گران به مشروعيت نياز دارند که آنها را از نگاه
اخالق و سياست مستحق ادارۀ کشور بشناسد .لذا اولين اصول ضد کودتا عبارت از ندادن
مشروعيت به کوداچيان ميباشد.
همچنان ،توطئه گران کودتاچى ضرورت دارند که رهبران ملکى و عوام آنهارا حمايت
نموده يا سراسيمه بوده و يا تنها داراى موقف منفى باشند .توطئه گران براى استحکام موقف
خود به همکارى متخصصين و مشاورين ،مامورين دولتى و کارمندان مدنى ،مديران و
قضات ضرورت دارند ،تا کنترول خود را باالى جامعه تاسيس نمايند .کودتاچيان ميخواهند
تعداد زياد مردم که سيستم سياسى ،مؤسسات اجتماعى ،اقتصاد ،پوليس و قوتهاى مسلح را
اداره مينمايند به شکل منفى تسليم شوند و وظايف معمول خود را طوريکه توسط امر و
پاليسى آنها تغير داده شده است اجرا نمايند.
اصول دوهم اساسى مدافعۀ ضد کودتا ،مقاومت نمودن به مقابل کودتاچيان توسط عدم
همکارى ونافرمانى سياسى ميباشد .همکارى و کومک به آنها بايد به عمل نيايد .ضرورتا
وسايل مشابه که به مقابل ديکتاتورى استعمال شده ،به مقابل تهديد جديد نيز بکار برده
ميشود ،اما بايد به سرعت اجرا گردد .اگر حقانيت و همکارى هردو از کودتاچيان دريغ
گردد ،کودتا از گرسنگى سياسى خواهد مرد و فرصت ساختن جامعۀ ديموکراتيک دوباره به
دست مى آيد.
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تسويد قانون اساسى
سيستم ديموکراتيک جديد ،قانون اساسى ضرورت خواهد داشت که براى يک حکومت
ديموکراتيک چوکات مقتضى را معين کند .قانون اساسى بايد اهداف حکومت ،حدود
صالحيت حکومتى ،وسايل و زمان انتخابات که به وسيلۀ آن مقامات حکومتى و قانون
گذاران انتخاب ميشوند ،حقوق مردم ،و روابط حکومت ملى باسطوح پئين حکومت تعين
نمايد.
بداخل حکومت مرکزى ،اگر حکومت بخواهد که به شيوۀ ديموکراتيک باقى بماند ،يک
تقسيم واضح صالحيت ها بايد در بين قوۀ اجرائيه ،قواى مقننه و قواى عدليۀ دولت تاسيس
گردد .باالى فعاليت هاى پوليس ،استخبارات و قواى نظامى بايد تحديدات قوى وضع گردد
تا هرگونه مداخلۀ قانونى سياسي را از آنها گرفت.
به منظور حفظ سيستم ديموکراسى و جلوگيرى از تالشهاى استبدادگرايى ،قانون اساسى بايد
ترجيحا يک سيستم فدرال را که دران براى سطوح منطقوى ايالتى ،و محلى حقوق کافى
پيشبينى شده باشد درنظر بگيرد .در بعضى حاالت سيستم "بخش" هاى سويس ميتواند که در
نظر گرفته شود که دران بسبتا ساحه هاى خورد داراى امتياز خاص بوده در حاليکه يک
حصۀ از تمام مملکت باقى ميمانند.
اگر از قبل درين مملکت قانون اساسى با اکثر اين خصوصيات موجود باشد عاقالنه است که
به سادگى آنرا نظر به ايجاب اصالح و دوباره اعاده نمود .اگر يک قانون اساسى موافق
سابقه وجود نداشته باشد ،شايد ضرورت به افتد که قانون اساسى موقتى بکار گرفته شود.
در غير آن قانون اساسى جديد بايد آماده گردد .حاضر ساختن قانون اساسى به زمان و تفکر
زياد احتياج خواهد داشت .درين مرحله مشارکت عمومى براى تصويب متن جديد و يا
اصالحى قانون اساسى الزم و ضرورى ميباشد .در مورد ضميمه ساختن وعده هائيکه در
آينده عملى ساختن آنها غير ممکن ثابت گردد و يا مقرراتى که براى تطبيق کردن آن يک
حکومت بسيار مرکزى الزم باشد بايد بسيار محتاط بود ،زيراکه هردو ميتوانند به ميان آمدن
يک ديکتاتورى جديد را آسان سازند .جمله بندى متن قانون اساسى بايد به سهولت توسط
اکثر مردم قابل فهم باشد .قانون اساسى بايد آنقدر پيچيده و مبهم نباشد که تنها قانون دانها و
نخبگان دعوا نمايند که آنرا درک نموده ميتوانند.
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سياست دفاعى ديموکراتيک
کشوريکه از پنجۀ ديکتاتورى رها گرديده ،شده ميتواند که به تحديد خارجى مواجه گردد که
ظرفيت دفاعى را ايجاب کند .همچنان اين کشور ميتواند که با نيات سؤ ممالک خارج تهديد
گردد که ميخواهند در آنجا تسلط اقتصادى ،سياسى ويا نظامى را تاسيس کنند.
به منظور محافظۀ ديموکراسى داخلى ،بايد توجه جدى براى بکار بردن پرنسيب هاى اساسى
نافرمانى سياسى ،به نفع مدافعۀ ملى مبذول گردد .با گذاشتن ظرفيت مقاومت مستقيما در
دست ساکنين کشور ،ممالک نو به آزادى رسيده از تشکيل نمودن يک ظرفيت قوى نظامى
که ميتواند به ذات خود يک تهديد براى ديموکراسى باشد و هم ايجاب مصرف منابع وسيع
اقتصادى را مينمايد که براى مقاصد دگر بسيار ضرورميباشد ،رهايى مى يابد.
بايد به ياد داشت ،که بعضى از گروها به بوجود آمدن هرگونه قانون اساسى همکارى
نخواهند کرد ،به هدف اينکه خود را به حيث ديکتاتورهاى جديد تحميل کنند .لهذا براى مردم
يک رول دايمى موجود است که به مقابل ديکتاتورهاى احتمالى نافرمانى سياسى و عدم
همکارى را به کار برده و ساختمان ديموکراتيک ،حقوق و طرزالعمل را محافظت نمايند.

يک مسؤليت شايسته
تاثير مبارزۀ عدم تشدد تنها ضعيف ساختن و برداشتن ديکتاتورها نه بلکه مردم ستمديده را
قدرت بخشيدن هم ميباشد .اين تکنيک آن مردمانى را قادر ميسازد که قبال خودرا پيادۀ
شطرنج ويا قربانيان فکر مينمودند ،حال با مساعى خود مستقيما براى آزادى بيشتر و
عدالت ،قدرت خود را به کار گيرند .اين تجربۀ مبارزه نتايج مهم روحى دارد که به مردمان
بى قدرت سابق عزت و اعتماد به نفس را ارزانى ميدارد
يک نتيجۀ مفيد دراز مدت استعمال مبارزۀ عدم تشدد براى تاسيس حکومت ديموکراتيک
اينست که جامعه قادر خواهد بود که با مسايل جارى و آينده معاملۀ مناسب بنمايد .اين مسايل
در آينده عبارت خواهد بود از بد رفتارى حکومت ،فساد ،معاملۀ نامناسب با کدام گروپ
معين ،بى عدالتى اقتصادى ،و يا محدوديت ها در کيفيت ديموکراتيک سيستم سياسى .آن
مردميکه در استعمال نافرمانى سياسى تجربه دارند بسيار کم احتمال دارد که در مقابل
ديکتاتورى آينده آسيب پذير گردند.
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بعد از آزادى ،آشنايى با مبارزۀ عدم تشدد ،راهاى را مهيا خواهد ساخت که از ديموکراسى
آزادى مدنى ،حقوق اقليت ها ،و حقوق خاص دولت هاى منطقه  ،حکومت هاى محلى  ،و
مؤسسات غير دولتى دفاع نمود .اين وسايل همچنان راهاى را مهيا ميسازد که توسط آن
مردم و گروها عقايد مهم و افراطى خود را به شکل مسالمت آميز ،باالى آن موضوعات و
مسايل مهم بيان نمايند که در غير آن بعضى اوقات به تروريزم ويا محاربات گورياليى
براى تحقق دادن آن اقدام ميکردند.
انديشه ها درين بازرسى نافرمانى سياسى ويا عدم تشدد ،به مقصد کومک نمودن به تمام
اشخاص و گروهاى ميباشد که در صدد از بين برداشتن ستم ديکتاتورى از مردمان خود و
تاسيس نمودن يک سيستم پايدار ديموکراتيک ميباشند که به آزادى انسان و اقدام عمومى
براى بهتر ساختن جامعه احترام گذارد.
در انديشه هاى که شرح گرديد سه نتيجۀ عمدۀ ذيل وجود دارد:
 آزادى از ديکتاتورى ممکن ميباشد.
 براى رسيدن به آن براى تفکر محتاطانه و پالن گذارى ستراتيژيک ضرورت است
 براى آن به بيدارى ،کوشش شديد ،و مبارزۀ منضبط اکثرا در بدل قيمت گزاف
ضرورت مى باشد.
نقل قول بسيار مشهور که ميگويند " آزادى رايگان نيست " حقيقت دارد.
هيچ قواى بيگانه نخواهد آمد که براى مردم تحت ستم آزادى را که بسيار خواستار آن اند به
ارمغان آورد .مردمان بايد بآموزند که چگونه خود آنها آزادى را بدست آورند .البته که اين
به آسانى ممکن نميباشد.
اگر مردم چيزى را که براى آزادى آنها ضرورت است درک کرده بتوانند آنها ميتوانند که
طرز حرکتى را تعين نمايند که توسط آن با تحمل مشقات زياد سرانجام به آزادى برسند .بعد
ازان آنها با مساعى زياد ميتوانند ديموکراسى جديد را بنا کرده و براى دفاع آن آماده گردند.
آزادى که بدين گونه مبارزه بدست آمده پايدار بوده ميتواند .اين آزادى بهمت مردمى که به
نگهدارى و غنى ساختن آن متعهد اند محافظه شده ميتواند.
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طريقه هاى مبارزۀ عدم تشدد
تا حال  ٨٩١طريقۀ مبارزۀ عدم تشدد ،قرار آتى شناخته شده اند:
طريقه هاى اعتراض و قناعت دادن مبارزۀ عدم تشدد
بيانيه هاى رسمى
 ٠ ٨خطابه هاى عمومى
 ٠ ٨مکاتيب مخالفت ويا موافقت
 ٠ ٧اعالميه ها از طرف سازمانها و موسسات
 ٠ ٥بيانيه هاى عمومى امضا شده
٠ ٢بيان تحريرى شکايت ويا خواهش
 ٠ ٦خواهش جمعى ويا کتلوى

رسانيدن پيغام براى کتله هاى وسيع مردم
 ٠ ٣شعارها ،کاريکاتورها و عالمت ها (سمبول ها)
 ٠ ١بيرق ها،پوسترها و دگر ابالغيه هاى تصويرى
 ٠ ٩اوراق ،رساله ها وکتاب ها
 ٠ ٨٠اخبار و مجالت
 ٠ ٨٨ريکارد ها ،راديو او تلويزيون
 ٠ ٨٨نوشتن در زمين و يا هوا

نمايندگى دسته جمعى

86

 ٠ ٨٧هيئت نمايندگان به يک مقام ذى الصالح
 ٠ ٨٥اعطاى جايزه هاى استهزايى
 ٠ ٨٢جد و جهد دسته جمعى براى تائيد لوايح
 ٠ ٨٦تشويق کردن مردم به انجام دادن و يا ندادن يک عمل
 . ٨٣انتخابات کاذب

انجام دادن اقدامات عالمتى عمومى
 ٠ ٨١نمايش بيرق ها و رنگهاى عالمتى (سمبوليک)
 ٠ ٨٩پوشيدن عاليم
 ٠ ٨٠دعا ها و عبادات
 ٠ ٨٨توزيع اشياى عالمتى (مثل بيرق ها و غيره )
 ٠ ٨٨تخريب جايداد شخصى
 ٠ ٨٧روشن کردن چراغ هاى عالمتى
 ٠ ٨٥لچ نمودن بدن خود براى اعتراض
 ٠ ٨٢آويختن عکس ها
 ٠ ٨٦به مقصد اعتراض ،انداختن رنگ باالى عکس ها
 ٠ ٨٣نام ها و عاليم جديد
 ٠ ٨١صدا هاى عالمتى ( هللا اکبر)
 ٠ ٨٩احياى اشياى عالمتى
 ٠ ٧٠انجام دادن حرکات بى ادبانه
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وارد کردن فشار باالى اشخاص
 ٠ ٧٨تعقيب اشخاص رسمى به مقصد مزاحمت
 ٠ ٧٨سر زنش کردن اشخاص رسمى
 ٠ ٧٧تشکيل سازمان برادرى
 ٠ ٧٥شب زنده دارى (در يک محل ويا پيشروى خانۀ يک شخص رسمى)

موسيقى و ډرامه
 ٠ ٧٢مذاق هاى مسخره آميز و خنده آور
 ٠ ٧٦نواختن موزيک و تمثيل نمودن نمايش نامه ها
 ٠ ٧٣سرائيدن (آواز خواندن)

حرکات دسته جمعى
 . ٧١رفتار ها
 ٠ ٧٩رسم گذشت ها
 ٠ ٥٠اجتماع دينى
 ٠ ٥٨زيارت کردن
 ٠ ٥٨موټر سيکل سوارى

احترام کردن به مردگان
 ٠ ٥٧ماتم گرفتن سياسى
 ٠ ٥٥جنازۀ ساختگى
 ٠ ٥٢جنازۀ نمايشى
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 ٠ ٥٦زيارت نمودن مقابر

اجتماعات عمومى
 ٠ ٥٣اجتماع به غرض اعتراض ويا تائيد
 . ٥١جلسات براى اعتراض
 . ٥٩جلسات سترواخفا شدۀ اعتراض
 ٠ ٢٠در يک زمان و محل مشخص آموختاندن يک موضوع خاص

عقب نشينى و تقبيح نمودن
 ٠ ٢٨بيرون شدن
 ٠ ٢٨خاموشى
 ٠ ٢٧قبول نکردن مکافات ها
 ٠ ٢٥پشت دور دادن

طريقه هاى عدم همکارى اجتماعى
تجريد نمودن و محروم ساختن اشخاص از حقوق اجتماعى
 ٠ ٢٢تحريم اجتماعى
 ٠ ٢٦تحريم انتخاب شدۀ اجتماعى
 ٠ ٢٣امتناع جنسى
 ٠ ٢١تکفير کردن
 ٠ ٢٩بى حصه ساختن

عدم همکارى در مراسم اجتماعى ،عنعنات و مؤسسات

89

 ٠ ٦٠به تاخير انداختن فعاليت هاى اجتماعى و سپورت ها
 ٠ ٦٨تحريم امور اجتماعى
 ٠ ٦٨اعتصاب شاگردان
 ٠ ٦٧نافرمانى اجتماعى ( مثل چادر بر سر نکردن )
 ٠ ٦٥خارج شدن از مؤسسات اجتماعى
از سيستم اجتماعى عقب نشينى کردن
 ٠ ٦٢به خانه ماندن
 ٠ ٦٦شخصا طور مکمل همکارى نکردن
 ٠ ٦٣فرار کارگران از کار
 ٠ ٦١پناه بردن
 ٠ ٦٩جمعا از انظار غايب شدن
 ٠ ٣٠براى اعتراض هجرت نمودن

طريقه هاى عدم همکارى اقتصادى
( آ)  ٠تحريم اقتصادى

اقدام از طرف مستهلکين
 ٠ ٣٨تحريم از طرف مستهلکين
 ٠ ٣٨مصرف نکردن اشياى تحريم شده
 ٠ ٣٧عدم استعمال لوازمات آسايش
 ٠ ٣٥امتناع از تاديه نمودن کرايه
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 ٠ ٣٢کناره گيرى از کرايه گرفتن
 ٠ ٣٦تحريم توليدات و خدمات مملکت دشمن ويا تمام ممالک خارجى
 ٠ ٣٣تحريم از طرف مستهلکين بين المللى
اقدام از طرف کارگران و توليد کنندگان
 ٠ ٣١تحريم کارگران
 ٠ ٣٩تحريم توليد کنندگان

اقدام از طرف دالالن (عمده فروشان)
 ٠ ١٠تحريم از طرف توليدکنندگان وفروشندگان

اقدام از طرف مالکان و اداره
 ٠ ١٨تحريم از طرف تجاران
 ٠ ١٨احتراز از فروش ويا اجاره دادن امالکات
 ٠ ١٧قفل نمودن فابريکه ها
 ٠ ١٥احتراز از کومک صنعتى
 ٠ ١٢اعتصاب عمومى تجاران
اقدام از طرف متصديان منابع مالى
 ٠ ١٦از بانک ها پول هاى خودرا بيرون کشيدن
 ٠ ١٣امتناع ازپرداخت حق الزحمه ها ،قروض و ماليات
 ٠ ١١امتناع از پرداخت قروض ويا سود
 ٠ ١٩تفکيک کريدت ها و سرمايه
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 ٠ ٩٠امتناع از پرداخت ماليات
 ٠ ٩٨امتناع از گرفتن پول حکومت

اقدام توسط حکومت
 ٠ ٩٨توقيف داخلى ( مثل توقيف توليدات کيوبا در امريکا)
 ٠ ٩٧داخل نمودن نامهاى تاجران در لست سياه
 ٠ ٩٥توقيف فروشندگان بين المللى
 ٠ ٩٢توقيف خريداران بين المللى
 ٠ ٩٦توقيف تجارت بين المللى

طريقه هاى عدم همکارى اقتصادى
(ب) اعتصاب
 ٠ ٩٣اعتصاب اعتراضى
 ٠ ٩١اعتصاب کوتاه مدت

اعتصاب زراعتى
 ٠ ٩٩اعتصاب دهقانان
 ٠ ٨٠٠اعتصاب کارگران فارم ها

اعتصاب توسط دسته هاى مخصوص
 ٠ ٨٠٨امتناع از کار شاقه
 ٠ ٨٠٨اعتصاب توسط محبوسين
 ٠ ٨٠٧اعتصاب توسط کسبگران
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 ٠ ٨٠٥اعتصاب توسط دسته هاى حرفوى

اعتصاب هاى عادى صنعتى
 ٠ ٨٠٢اعتصاب مؤسسات مثل مکاتب
 ٠ ٨٠٦اعتصاب صنعتى مثل اعتصاب بوت دوزان
 ٠ ٨٠٣اعتصاب همدردان يعنى حمايۀ اعتصاب کارگران دگر.

اعتصاب هاى محدود
 ٠ ٨٠١به تدريج کم شدن کارگران و با االخره هيچ کس به کار حاضر نه شدن.
 ٠ ٨٠٩بند نمودن کار فابريکه ها به نوبت
 ٠ ٨٨٠اعتصاب کار کردن بطى
 ٠ ٨٨٨مراعت شديد مقررات کار ،طوريکه سرعت کار را بسيار تقليل دهد
 ٠ ٨٨٨اعتصاب ،خود را به مريضى انداختن
 ٠ ٨٨٧اعتصاب توسط استعفا
 ٠ ٨٨٥اعتصاب محدود
 ٠ ٨٨٢اعتصاب انتخابى

اعتصاب صنايع مختلف
 ٠ ٨٨٦اعتصاب تعميم شده
 ٠ ٨٨٣اعتصاب هاى عمومى

ترکيب اعتصاب ها با ارتباط اقتصادى
 ٠ ٨٨١هړتال ،يک نوع اعتصاب هندوستانى ميباشد که اقتصاد يک منطقه را طور
داوطلبانه موقتا توقف ميدهد
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 ٠ ٨٨٩توقيف فعاليت هاى اقتصادى

طريقه هاى عدم همکارى سياسى
ترديد اقتدار
 ٠ ٨٨٠مضايقه و يا پس گرفتن وفادارى
 ٠ ٨٨٨عدم قبولى کومک هاى عمومى
٠ ٨٨٨نوشته ها و خطابه هائيکه که از مقاومت حمايت نمايند

عدم همکارى اتباع باحکومت
 ٠ ٨٨٧ترديد مؤسسات تقنينى
 ٠ ٨٨٥تحريم انتخابات
 ٠ ٨٨٢تحريم وظايف و مقامات حکومت
 ٠ ٨٨٦تحريم شعبات ،نمايندگى ها و قسمت هاى دگر حکومت
 ٠ ٨٨٣خارج شدن از مؤسسات تعليمى حکومت
 ٠ ٨٨١تحريم تشکيالتيکه از طرف حکومت حمايه ميگردند
 . ٨٨٩امتناع از کومک با نمايندگان تطبيق قانون
 . ٨٧٠دور ساختن عاليم خود و عالمۀ محل خود (لمبر خانه)
 ٠ ٨٧٨امتناع از پذيرفتن مامورين مقرر شده
 ٠ ٨٧٨عدم قبول انحالل مؤسسات موجود

طريقه هاى دگر به جاى اطاعت از ديکتاتور
 ٠ ٨٧٧بى پروايى و پذيرفتن اوامر بطور بطى
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 ٠ ٨٧٥وقتيکه رهنمايى مستقيم موجود نباشد بى اطاعتى کردن
 ٠ ٨٧٢بى اطاعتى عامه
 ٠ ٨٧٦بى اطاعتى به تغير شکل مثال عدم اجراى يک امر طوريکه الزم است
 ٠ ٨٧٣امتناع ازپراگنده ساختن يک مجلس ويا اجتماع
 ٠ ٨٧١نشستن
 ٠ ٨٧٩عدم همکارى با اخذ عسکر و تبعيد
 ٠ ٨٥٠پنهان شدن ،گريختن ،و يا هويت غلط را استعمال کردن
 ٠ ٨٥٨نافرمانى ملکى از قوانين " ناحق "

اقدام از طرف منسوبين حکومت
 ٠ ٨٥٨امتناع انتخابى کومک توسط حمايه کنندگان حکومت
 ٠ ٨٥٧بند ساختن مجراى اطالعات و قومنده
 ٠ ٨٥٥بطأت و ممانعت
 ٠ ٨٥٢عدم همکارى ادارى عمومى
 ٠ ٨٥٦عدم همکارى قضايى
 ٠ ٨٥٣از طرف شعبات تطبيق قانون بى کفايتى قصدى و عدم همکارى انتخابى
 ٠ ٨٥١بغاوت

اقدام داخلى حکومتى
 ٠ ٨٥٩از قانون ،نظم ويا از فيصلۀ محکمه بيدون مخالفت مستقيم قسما تجاهل قانونى کردن
ويا آنرا به تعويق انداختن
 ٠ ٨٢٠عدم همکارى حکومت هاى محلى باحکومت مرکزى
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اقدام بين المللى حکومتى
 ٠ ٨٢٨تغيرات درديپلوماتيک و نماينگى هاى دگر
 ٠ ٨٢٨مراسم ديپلوماتيکى را به تعويق انداختن ويا لغو کردن
 ٠ ٨٢٧درامر به رسميت شناختن ديپلوماتيکى مضايقه نمودن
 ٠ ٨٢٥قطع روابط ديپلوماتيکى
 ٠ ٨٢٢از مؤسسات بين المللى بيرون شدن
 ٠ ٨٢٦از عضويت در مؤسسات بين المللى امتناع کردن
 ٠ ٨٢٣از مؤسسات بين المللى اخراج کردن

ميتودهاى مداخالت عدم تشدد
مداخالت سايکالوژيکى
 ٠ ٨٢١خود را به بسيار هواى گرم ويا هواى سرد معروض ساختن
 ٠ ٨٢٩روزه
الف :روزۀ فشار اخالقى ،که خود ويا زندگى خود را به خطر به اندازد و احساسات جامعۀ
بشرى را تحريک نمايد
ب :اعتصاب گرسنگى
ج :روزۀ سيټياگراهيک ،که جانب مقابل را از عذاب ديدن خود بشرماند
 ٠ ٨٦٠محاکمۀ معکوس ،که باالى قانون انتقاد نموده و جانب مقابل را به محاکمه محول
کند
 ٠ ٨٦٨آزار دادن عدم تشدد
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مداخلۀ عملى (فيزيکى)
 ٠ ٨٦٨نشستن
 ٠ ٨٦٧استادن
 ٠ ٨٦٥سوار شدن
 ٠ ٨٦٢در آب استادن
 ٠ ٨٦٦جمع شدن موقتى فعالين عدم تشدد در محلى که اهميت عالمتى (سمبوليک) داشته
باشد
 ٠ ٨٦٣جمع شدن براى دعا
 ٠ ٨٦١حملۀ عدم تشدد .مارش نمودن افراد داوطلب به يک نقطۀ مهم عالمتى و يا
ستراتيژيک و اشغال آن
 ٠ ٨٦٩تجاوز فضايى عدم تشدد ،در قلمرو فضايى دشمن توسط طياره براى توزيع اوراق،
خوراک ويا تحايف ،بيدون استعمال تشدد داخل شدن
 ٠ ٨٣٠تجاوز عدم تشدد
 ٠ ٨٣٨بلند کردن صداى عدم تشدد
 ٠ ٨٣٨ممانعت عدم تشدد
 ٠ ٨٣٧اشغال عدم تشدد

مداخلۀ اجتماعى
 ٠ ٨٣٥تاسيسن نمودن نمونه هاى جديد اجتماعى
 ٠ ٨٣٢ازدحام ساختن تسهيالت
 ٠ ٨٣٦طوالنى ساختن مباحثه با يک مقام رسمى و ضايع کردن وقت او
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 ٠ ٨٣٣در يک جلسه داخل شدن و با سخن زدن جلسه را اخالل نمودن
 ٠ ٨٣١در يک ازدحام به مردم به سرعت پيغام را رسانيدن و بعد فرار کردن
 ٠ ٨٣٩مؤسسات تعويضى اجتماعى را تاسيس کردن
 ٠ ٨١٠سيستم ارتباطات تعويضى را ساختن

مداخلۀ اقتصادى
 ٠ ٨١٨اعتصاب معکوس (که به کارگران گفته شود به کار نه آئيد و آنها بروند)
 ٠ ٨١٨اعتصاب بيرون نيامدن از خانه
 ٠ ٨١٧بيدون تشدد قبضه نمودن زمين
 ٠ ٨١٥نافرمانى از حکم محاصره
 ٠ ٨١٢به سبب تحريک سياسى اسعار جعلى ساختن
 ٠ ٨١٦احتراز از خريدن اجناس
 ٠ ٨١٣قبضه کردن دارايى ها
 ٠ ٨١١ذخيره کردن مؤقتى
 ٠ ٨١٩سرپرستى نمودن انتخابى
 ٠ ٨٩٠مارکيټ هاى تعويضى
 ٠ ٨٩٨سيستم هاى انتقاالت تعويضى
 ٠ ٨٩٨ساختن مؤسسات تعويضى اقتصادى

مداخلۀ سياسى
 ٠ ٨٩٧سيستم ادارى را ازدحام ساختن
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 ٠ ٨٩٥افشا کردن هويت نمايندگان استخباراتى
 ٠ ٨٩٢خواهش بندى شدن را نمودن
 ٠ ٨٩٦از قوانين "بيطرف" نافرمانى مدنى کردن
 ٠ ٨٩٣بيدون همکارى کار کردن
 ٠ ٨٩١حاکميت دوگانه و حکومت موازى

اکثرا مردمانيکه براى آزادى و تامين عدالت مبارزه ميکنند از تعداد مکمل اصول هاى
مبارزۀ عدم تشدد بى خبر ميباشند .ستراتيژى معقول ،توجه به ميکانيزم مبارزۀ عدم تشدد،
وبه احتياط انتخاب اصولها ،اتفاق کاميابى يک گروه را ازدياد بخشيده ميتواند.
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 ضميمه
 نهضت عدم تشد د خدايي خدمتگار در پښتونخوا (ايالت سرحد
شمال غربي هند برطانوي)
محمد رقيب

پښتونخوا
بعد از سابقۀ طوالني درتشدد و جنگجويي پښتونهاى سرحد شمال غربي هند برطانوي ،به مقصد مقابله با
ستمگريهاى استعمار انگليس و بدست آوردن آزادى ميهن شان ،در اثناى مبارزۀ مردم نيم قارۀ هند براى
استقالل ،روش مبارزۀ عدم تشدد را اختيار نمودند .پښتونها که اکثرا در افغانستان و هم در ايالت
پښتونخواى پاکستان زندگى ميکنند به خشونت و جنگجويي مشهور ميباشند.
زمانيکه در سال  ، ٨١٥١انگليس ها اين منطقه را در تصرف خود آوردند ،قسمت هاى آباد و حاصل
خيز آنرا تحت ادارۀ مستقيم گورنر پنجاب قرار داده و ساحه هاى کوهستاني ،خشک و ال مزروع آنرا
زير عنوان مناطق قبايلى بحالت نيمه آزاد گذاشته ،که مردم آن زندگى عنعنوى خودرا زير ادارۀ جرگه
هاى قومي ادامه ميدادند .بعدا خطر تقرب روس به سرحدات هند و نا آرامي داخلى در منطقۀ سرحد،
انگليس ها را به تشويش انداخته ،طوريکه در سال  ٨١٩٧خط ډيورند ،رابين افغانستان و هند برطانوي
ايجاد کردند ،تا ساحۀ نفوذ حکومت افغانستان و حکومت هندوستان معين گرديده ،وهم امپراطوري شان
از ساحۀ تسلط روسها جدا گردد.

روش سرکوبگرانۀ انګليس درپښتونخوا (سرحد شمال غربي):
وايسراى هند برطانوى الرد کرزن در سال  ،٨٩٠٨به هدف مقابله به خطرات داخلي و خارجي در
سرحد نواحي آباد اشغال شده ،و مناطق قبايلي را در يک واحد ادارى يکجا نموده بنام ايالت سرحد شمال
غربى ياد نمود .به مقصد سرکوب نمودن فعاليت هاى ضد انګليسى در سر حد ،حکومت استعمارى به
يک سلسله اقدامات دست زد .ازان جمله وضع يک سلسله قوانين و مقررات غير عادالنه بود ،که بنام
قوانين جنايى سرحد ياد گرديده ،و از طرف مردم عموما غير منصفانه و ظالمانه خوانده شده بود .به
اساس اين قوانين به پوليس صالحيت داده شده بود که خانه هارا که از طرف عناصر ضد حکومت
استعمال ميگردد تخريب ،و مجازات دسته جمعي را باالى مردم عملي ساخته ،و قبايل ،قريه ها و حتى
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جميعت هاى بزرگ را به جرم يک شخص مجازات نمايند .بر عالوه قانون جلوگيري از اجتماعات را
وضع نمودند تا از جمع شدن مردم شديدا ممانعت کنند.

انگليس ها براى تامين نمودن حرکات قوتهاى بزرگ خود در سرحد با مصارفات بسيار زياد سرک ها و
خطوط آهن اعمار کردند تا به زور قواى مسلح سرحد را اداره و کنترول نمايند.
حکومت استعمارى براى جلوگيرى از شايع شدن عقايد سياسى ضد انگليس از يک طرف اقدامات ظالمانه
را اتخاذ نموده و از طرف دگر براى بعضى از رهبران مذهبي و دگر اشخاصيکه ا زانگليس ها ستايش
نموده ،و از موقف آنها دفاع ميکردند ،امتيازات و بخشش هاى سخاوتمندانه ميدادند .چون منطقۀ قبايلى
خراج و ماليه نميپرداخت ،لذا مصارفات گزاف قواى بزرگ عسکرى و پوليس تنها باالى نواحي آباد و
اشغالشده يک بار بسيار سنگين بود .به نسبتيکه اکثر بوديجۀ ايالت باالى قواى بزرگ عسکرى و پوليس
بمصرف ميرسيد ،براى کمک هاى اجتماعى ،تعليم و تربيه و خدمات صحي توجه کافى بعمل آمده
نميتوانست .چنانچه در سال  ،٨٩٨٨در منطقۀ پښتونخوا در بين مرد ها تنها  ٨٢نفر فى هزار با سواد
بودند ،در حاليکه در بين زنان تعداد باسوادان ازين هم خيلى کمتر بود  .اين عقب مانى به مفاد حکومت
استعمارى بوده ،طوريکه انگليس ها قصدا ،رشد سياسى را فلج ساخته ،اصالحات سياسى ،اجتماعى و
اقتصادى که در ايالت هاى دگر هندوستان عملى شده بود ،ايالت سرحد ازان بکلى محروم گذاشته شده
بود.

آغاز زندگى خان عبدالغفار خان:
خان عبدالغفار خان پسر يکى از اشراف نواحى شهر پشاور در سال  ٨١٩٠در قريۀ اتمانزى به دنيا آمد.
او در سال  ٨٩٨٨رسالت خود را به حيث يک اصالح طلب آغاز و در عالقه هاى پشاور و مردان
مکاتب زياد را باز نموده ،تا مردم قريه هارا براى فهميدن و قبول اصالحات مورد نظرش آماده سازد.
اين نهضت تعليم وتربيه به سرعت زياد در تمام ايالت سرحد رواج يافته ،ولې خشم شديد مقامات انگليسى
را برانگيخت .حکومت عبدالغفار خان را اخطار داد که فعاليت هاى خود را متوقف سازد ،و حتا فاميلش
را تحت فشار قرار داد تا اورا مانع شوند .وقتيکه او به هوشدارهاى حکومت استعمارى توجه نکرد در
سال  ،٨٩٨٩گرفتار و زندانى گرديد ،و همچنان پدر نود ساله و دگر اعضاى فاميلش نيز گرفتار و
محبوس گرديدند.
بعد از شش ماه وقتيکه عندالغفار خان از حبس رها و به خانه مراجعت نمود از طرف مردم به استقبال
و پذيرايي گرم مواجه شد .بعد از رهايى از بند عبدالغفار خان به نهضت خالفت پيوست ،که بعد از حرب
اول جهان براى مقابله به بدرفتارى انگليس ها در ترکيه ،از طرف مسلمانان هند به شکل احتجاج آغاز
شده بود .اين تحريک بعد به مبارزۀ عام بر ضد انگليس تبديل گرديد ،که حتى هندوان هم دران اشتراک
کردند ( .در سال ٨٩٨٠که عبدالغفار خان در مهاجرت خالفت به افغانستان رفت ،در کابل با اعلحضرت
امان هللا خان ،پادشاه افغانستان مالقات نمود).
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غبدالغفار خان بسيار زود به مقصد پيش بردن پالن هاى خود از کابل به وطن مراجعه نمود ،و انجمن
اصالح افاغنه را به مقصد پيشرفت تعليم و تربيه و اصالحات تاسيس نمود .اين انجمن به سرعت
انکشاف نموده ،و شعبات آن زود در تمام ايالت سرحد تاسيس گرديد .غفار خان بسى اوقات شخصا از
قريه ها ديدن کرده ،و پياده از يک قريه به قريۀ دگر ميرفت و مرد م را در روستا ها تنوير ميکرد.
اصالحات او بربسى از مسايل سياسى ،اقتصادى و اجتماعى ايالت سرحد تاثير مى انداخت .او به مردم
خود تبليغ ميکرد ،که برعالوۀ زراعت به شغل هاى دگر نيز دست بزنند ،و براى اين مقصد خودش را
نمونۀ مثال ساخته در قريۀ خود يک مغازه را باز کرد .او اين اقدامات را اتخاذ نمود تا پښتونهارا قانع
سازد ،که زندگى پر بار و مسالمت آميز را اختيار نموده ،و بيدون نيازمندى به اشغالگران خارجى حيات
خود را رونق دهند.

حبس و تحمل مشقات:
بر عالوه که حکومت کار هاى عندالغفار خان را نمي پسنديد ،کمشنر اعلى سرحد شمال غربى سر جان
مافى )Sir John Maffi (،اورا اخطار داد که از فعاليت هاى خود دست بکشد ،ورنه مسئول عواقب آن
خواهد بود .عبدالغفار خان اخطار کمشنر اعلى را ناديده گرفته و فعاليت هاى خودرا حتى با شدت بيشتر
دوام ميداد .در سال ،٨٩٨٨قبل از آنکه بار دگر در يکى از بد نام ترين محبس هاى هندوستان ،براى
مدت سه سال زندانى گردد او به تمام قريه هاى ايالت سرحد گردش نموده ،مفکورۀ خود را به تمام اهالى
روستاهاى اطراف پشاور پخش نمود.
در سال  ٨٩٨٥وقتيکه عبدالغفار خان از بند رها گرديد ،تعداد کثيرى از مردم در قريه اش اتمانزى
اجتماع نمودند .فعالين بر جستۀ تحريک و هزاران مردم دگر از تمام نواحى ايالت سرحد درين اجتماع
شرکت نموده و فيصله کردند که يک نهضت توانمند و سرتاسرى را آغاز خواهند کرد ،وهم به پاس
خدمات و قرباني هايش اورا به لقب فخر افغان ياد نمودند.

تجديد ستراتيژى

:

بعد از اشتراک در کنفرانس مکه در سال  ،٨٩٨٦عبدالغفار خان ،ستراتيژى مبارزۀ خودرا تغير داده،
به کومک وپشتيبانى همفکران خود سازمان پشتون جرگه را تاسيس نمود .برنامۀ اين سازمان عموما به
مسايل تعليم وتربيه ،اصالحات اجتماعى ،و سياسى متمرکز بوده ،و اکثر اعضاى آن در مکاتبى تربيه
شده بودند ،که از طرف عبدالغفار خان ،ويا هواخواهان سابقه دار او تاسيس و اداره ميگرديد .پښتون
جرگه ،مجلۀ را بنام پښتون به ز بان پښتو نيز نشر مينمود .پښتون جرگه به شدت انکشاف نموده ،و در
سال  ،٨٩٨٩يک گروه اعضاى داوطلب دران بنام "خدايى خدمتگار" افزود گرديد .اين خدايى خدمتگاران
بعدا در بين پښتونها به منظم ترين و مؤثر ترين قدرت سياسى و اجتماعى تبد يل گرديد ،و به يک لشکر
با انضباط مبارزۀ عدم تشدد تکامل و انکشاف نموده ،و در جنگ آزادى هندوستان از تسلط برطانيه رول
مهم را ايفا نمود( .کنفرانس مکه از طرف پادشاه عربستان سعودى ،سلطان ابن سعود دران سال در موسم حج تاسيس گرديده بود،
تا مسايلى راکه مسلمانا ن دران زمان به آن روبرو بودند مورد بحث قرار دهند ).عبدالغفار خان درين فرصت با نمايندگان
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بسى از ملل مسلمان مالقات نموده ،که در نتيجه احوال ملل مستعمره را در آن زمان درک نمود .بعد از
اداى مراسم حج عبدالغفار خان ،از حصص دگر شرق ميانه چون مصر ،سوريه  ،عراق ،لبنان ،و
فلسطين ديدن کرد .در زمان بازديد ،ازين ممالک او دريافت نمود ،که اين منابع وسيع هندوستان است که
تسلط حکومت برطانيه را باالى اين ملل برقرار ساخته ،استنتاج نمود که آزادى هندوستان از برطانيه ملل
دگر را نيز از چنگال اين قدرت استعمارى جهان خوار ،رها خواهد ساخت .عساکر هندى نه تنها در
جنگ جهانى اول و دوم براى منافع انگليس خون هاى خود را ريخته اند ،بلکه در بسى از نقاط جهان،
چون شرق ميانه ،شرق دور ،افريقا و چين نيز براى تاج و تخت انگليس جنگيده اند .ازين رو عبدالغفار
خان ،ابراز نموده گفت "،در عين حال که ما خود غالم هستيم ،عامل بردگى ديگران نيز مى باشيم .پس
بر ما الزم است که با بکار بردن مبارزۀ عدم تشدد ،خود را از ستم استعمار انگليس رها ساخته ،وبا
ديگر ممالک ستمکش کمک نمائيم ،تا آنها نيز به آزادى و استقالل خود نايل گردند( ".سرحد ميگويد اثر
انگليسى از محمد يونس).

عهد و پيمان خدايي

خدمتگاران:

داوطلبان جديدالورود ،قبل از آنکه درصفوف خدايى خدمتگار پذيرفته شوند ،تعهد ميکردند که:
 ٠ ٨با صداقت و صميميت من شموليت خود را در سازمان خدايى خدمتگار استدعا ميکنم.
 ٠ ٨من هميشه حاضر خواهم بود که آسايش شخصى ،دارايي و حتى زندگى خود را در راه خدمت به
وطن و حاصل کردن آزادى و طنم قربانى کنم.
 ٠ ٧من هيچگاه در دسته بنديها اشتراک نکرده ،جنگ وعداوت را با هيچکس بر پا نخواهم کرد .من
هميشه از مظلوم به مقابل ظالم پشتيبانى خواهم نمود.
 ٠ ٥با دگر دسته بندي ها نخواهم پيوست ،و در جريان مبارزۀ عدم تشدد از دادن ضامن و يا خواستن
عفوه مطلقا خود داري خواهم کرد.
 ٠ ٢هميشه هر امر قانونى آمر خود را اطاعت خواهم کرد.
 ٠ ٦هميشه از اصول عدم تشدد پيروى خواهم کرد.
 .٣تعهد مينمايم تمام بشريت را مساويانه خدمت کرده ،و هدف عمدۀ زندگى من بدست آوردن مکمل
آزادى ميهن و مردمم ميباشد .؟
 . ١هميشه راستى و پاکدامنى را در تمام عمليات در نظر ميگيرم.
 .٩در مقابل خدمات خود هيچ نوع پاداش نميخوام.
 . ٨٠تمام خدمات من خاص از براى رضاى خداوند(ج) بوده و به مقصد بدست آوردن رتبه و نمايش
نخواهد بود.
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صفحۀ  ٢٠پيارى الل( )Pilgrimage for Peace
هدف اساسى نهضت ملى خدايى خد متگار استحصال مکمل آزادى وطن ،اصالحات بنيادى در زندگى
اجتماعى ،سياسى ،و اقتصادى پښتونها ،توام با محافضۀ اتحاد هندو و مسلمان با بکار بستن مکمل اصول
مبارزۀ عدم تشدد بود .هر چند خدايي خدمتگار يک نهضت مقاومت محلى بود ،که مرکز اصلى فعاليت
هاى آن در پښتونخوا (ايالت شمال غربى سرحد) قرار داشت ،الکن در عين زمان ،يک بخش مهم مبارزۀ
عدم اطاعت ملکى هندوستان ،و حزب کانگرس ملى آن بشمار ميرفت.

حزب کانگرس ملى هندوستان و سازمان خدايى خدمتگار:
در دسمبر سال ،٨٩٨٩در جلسۀ مشهور کانگرس ،در الهور ،جواهر الل نهرو تصميم حزب کانگرس
را براى بدست آوردن آزادى کامل هندوستان اعالم کرد .و براى رسيدن به اين هدف عدم اطاعت ملکى
 ،در سرتاسر هندوستان اعالم گرديد .در کنفرانس الهور عبدالغفار خان ،بحيث معاون کميتۀ ايالتى حزب
کانگرس يکجا بادگر رهبران سياسى پښتونخوا( ايالت سرحد) حضور داشتند .عبدالغفار خان پالن
کانگرس را در مورد اجراى عدم اطاعت ملکى تائيد ،و از نقاط مهم ايالت ديدن نموده ،و از مردم
درخواست کرد که در مبارزۀ نافرمانى ملکى سر تاسرى هندوستان يکجا با خدايى خدمتگار اشتراک
ورزند .بعد ازان در آگست  ٨٩٧٨رابطۀ خدايى خدمتگا ربا حزب کانگرس به اتحاد رسمى مبدل گرديد،
که تا روز آزادى هندوستان در  ٨٢آگست  ٨٩٥٣دوام داشت.

تعليم و تربيه و وظايف داوطلبانه:
افراد جديد بعد از قبول شدن در سازمان خدايي خدمتگار و ياد کردن سوگند مؤظف بودند که به کمپ
هاى تعليم و تربيه بروند ،و در آنجا در مورد اهداف و برنامۀ سازمان معلومات حاصل کنند .عملى
ساختن ريفورم هاى تحريک خدايى خدمتگار ايجاب مينمود ،که در رسومات کلتورى جامعۀ پښتون
تغيرات قابل مالحضۀ به عمل آيد .بدين منظور يک پروگرام منظم تعليم و تربيه ترتيب گرديده بود ،که
در کمپ تعليمى مخصوص پيش برده شود .در ابتدا ،يعنى در اوايل دهۀ سى ،اين کمپ ها آنقدر منظم
نبودند ،الکن به تدريج براى مبارزين آينده به يک برنامۀ مؤثر و عملى مبدل گرديدند .درين کمپ ها با
خدايى خدمتگاران اشخاص د يگر از مناطق اطراف کمپ اشتراک ميکردند ،که از کورس هاى عمومى
تربيوى که توسط اين کمپ ها تقديم ميگرديد ،استفاده نمايند.
خان عبد الغفار خان ،شخصا در جلسۀ اول ،مقاصد اصلى اصالحات را براى داوطلبان جديد توضيح و
تشريح مينمود .فوايد پاک نمودن و جاروب کردن خانه ها ،فراهم نمودن مواد ضرورى ساختن لباس،
چون ريسيدن تار توسط چرخه براى شان ياد داده ميشد.
پاک نمودن خانه هاى اشخاصيکه اعضاى تحريک خدايى خدمتگار نبودند ،توسط اشخاص بلند رتبه که
حتى خود عبدالغفار خان نيز دران شرکت مينمود به مقصد خدمت به مردم به عمل مى آمد .که در نتيجه
اعتماد و حسن نيت مردم را کسب مينمود . .طور مشترک کار هارا يکى براى دگر اجرا نمودن ،اتحاد و
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همکارى را در بين مردم استحکام مي بخشيد ،و زمينه را براى مبارزۀ عدم تشدد که در آينده در نظر
بود آماده ميساخت .چنين استدالل ميگرديد ،که کارهاى جسمانى مثل کندن زمين ،ريسيدن تار توسط
چرخه ،پاک کردن خانه ها و ديگر وظايف مشکل که در کمپ ها اجرا ميگرديد ،هوشيارى اجتماعى و
سياسى افراد را بلند برده انضباط و زحمت کشى را به مداومين کمپ ها مى آموزانيد .همچنان ،اينطور
فعاليت ها داوطلبان را روحا براى پيکار عدم تشدد ،بمقابل انگليس آماده ميساخت .انجام کار هاى
داوطلبانه در تمام دوران مبارزه يک جز اليتجزاى فعاليت هاى خدايى خدمتگار بود ،که حتى در اوج
مبارزۀ نافرمانى ملکى بحال خود باقى ماند.

تاسيس مکاتب و اجراى تمرينات:
تاسيس مکاتب ،به مقصد تدريس نوشتن ،خواندن ،بيدارى سياسى ،نظافت ،و تعليمات صحى ،وظيفۀ اول
و ضرورى سازمان خدايى خدمتگا ربه شمار ميرفت .همچنان ،اهداف تحريک خدايى خدمتگار ،از راه
اين مکاتب به مردم تبليغ ميگرديد ،که بايد احتياجات خود را از داخل رفع نموده ،و از وابستگى به
قدرت استعمارى خود را آزاد سازند .به هدف تقويۀ کارگاهاى وطنى بمقابل تکه هاى وارد شدۀ انگليسى،
خدايى خدمتگاران براى مردم چرخۀ ريسيدن تار را از پخته ،توزيع نموده ،و براى شان استعمال آنرا مي
آموختند .همينطور ،استحصال روغن طبخ از نباتات روغن دار و آرد نمودن گندم توسط گراد دستى
(آسياب دستى) براى تغذيه نمودن افراد کمپ وظيفۀ ديگر مهم ساکنين کمپ را تشکيل ميداد .در جلسات
عصرانه  ،مردم قريه هاى همجوارنيز با خدايى خدمتگاران مي پيوستند ،که دران مطالب ضد استعمار
بيان ميگرديد .همچنان مباحثات باالى موضوعات طرح عمليات ،اهميت اتحاد در بين مردم ،معلومات در
بارۀ زندانها و راهاى زنده ماندن و تحمل مشقات در آنها و از همه مهمتروفا دار ماندن به اصول
مبارزۀ عدم تشدد متمرکز ميگرديد .وقتيکه از يک نفر خدايى خدمتگار خشونت سر زد در عکس العمل
عبدالغفار خان براى اينکه متخلف را متوجه سازد مدت سه روز روزه گرفت .از کسانىکه خشونت سر
ميزد معموال از سازمان اخراج ميگرديدند .حتى با غنى خان پسر عبدالغفار خان نيز چنين معامله گرديده
بود .اينطور اشخاص معموال عفوه ميخواستند ،الکن بعد از مرور سه سال رفتار وسلوک مطلوب دوباره
به سازمان پذيرفته مى شدند .خواندن اشعار و لطيفه گويى ها نيز به غرض تشريح و توضيح مفکوره ها
و مطالب استعمال شده ،و براى موسيقى و تفريح هم وقت اختصاص داده ميشد .در اثناى جلسات اتحاد
تمام پښتونها توصيه و تاکيد ميگرديد ،و قبل از آنکه يک شخص به عضويت تحريک پذيرفته شود بايد
تمام اختالفات ،عداوت ها و انتقام جويى ها را کنار مي گذاشت .عبدالغفار خان اظهار ميداشت که " ما با
انگليس براى بدست آوردن آزادى وطن خود در جنگ هستيم ،الکن سالح ،و تجهيزات جنگى نداريم،
يگانه سالح ما صبر و تحمل است .اگر اينچنين جنگ را پيش برده ميتوانيد ،پس يونيفورم خدايى
خدمتگار را پوشيده با ما يکجا شويد.
کورس هاى تعليم و تربيۀ عمومى ،انعقاد جلسات ،ريسيدن تار دريک خيمۀ جداگانۀ بسيار بزرگ صورت
ميگرفت .پروگرام تعليم و تربيۀ خدايى خدمتگار متفاوت بوده ،آنها از مردم ديگر جدا و تحت انتظام و
دسپلين مکمل نظامى مشق و تمرين روزانۀ خود را اجرا ميکردند .يک خيمۀ بزرگ ديگر به مقصد
کلينيک صحى ،مسجد و ديپو استعمال ميگرديد .خدايى خدمتگاردر کمپ روزانه مشق و تمرين خود را
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اجرا نموده ،بعد ازان براى آماده شدن براى رفتارهاى طوالنى و مظاهرات دراز يک روزه ،تمرين بدنى
و دويدن را اجرا ميکردند .براى نظافت و تدابير صحى مکمل کمپ ،در تقسيم اوقات دروس عملي داخل
گرديده بود .بر عالوه ،تاريخ ،وظايف و اهداف خدايى خدمتگار در تعليم و تربيه مورد توجه جدى قرار
گرفته ،مسايل ديگر ريسيدن تار از پخته توسط چرخه ،آرد کردن گندم با گراد (آسياب دستى) و بدست
آوردن تيل از نباتات روغن دار نيز شامل پروگرام آموزش بودند ،تا لباس و غذاى مداومين کمپ ازان
تهيه ميگرديد.

شيوۀ نظامى و انضباظ مبارزۀ عدم تشدد :
پښتونها را با دسپلين عدم تشدد آشنا ساختن ،و اهميت مراعات نمودن آنرا با ايشان توصيه نمودن يک
وظيفۀ پيچيده و خيلى مشکل بود .باوجود ،رهبري خدايي خدمتگار توسط عمل خدمت به ديگران و کار
دسته جمعى ،تبليغات مذهبى و اصول اخالقي ،و مبارزۀ شديد بر ضد اختالفات و دشمنى هاى اندرونى
جامعۀ پشتون به اجراى اين وظيفۀ دشوار توفيق حاصل کردند .خاصتا يگانه اقدامى که عالقۀ انضباط
عدم تشدد را در ميان نهضت ارتقا بخشيد ،ادارۀ خدايى خدمتگاران در چوکات نظامى بود .سلسلۀ مراتب
چون بريدمن ،تورن ،جګړن...... ،جنرال و غيره درميان افسران و تشکيالت بلوک ،تولى،
غنډ........فرقه و غيره در بين قطعات موجود بود .اعضاى خدايى خدمتگار مجبور بودند که تابع دسپلين
شديد نظامى و تقسيم اوقات روزانه باشند .بايد بدانيم که رهبرى در سازمان خدايى خدمتگار انتخابى بود،
طوريکه کانديدها به مقامات مختلف نامزد و بعدا توسط راى گيرى انتخاب ميگرديدند.
هدف از تشکيل نمودن خدايى خدمتگا ربه شيوۀ عسکرى تنها انجام عمليات موفقانه نه بوده ،بلکه به
اثبات رسانيدن حقيقتى بود که پښتون ها نيز مثل هر قوم ديگر قادر هستند که بر خالف تبليغات انگليس
ها ،خود را منظم و متشکل ساخته و حکومت خود را تاسيس نمايند .تعليم نظامى و رفتار هاى طوالنى
که به عمليات نظامى مشابهت داشت ،تنها براى جاگز ين ساختن دسپلين و انضباط در بين اعضاى خدايى
خدمتگار صورت ميگرفت ،نه براى اجراى خشونت هاى آينده ،طوريکه انگليس ها تبليغ و پروپاگند
مينمودند.

عدم مؤثريت اصول تشدد:
عبدالغفار خان اصرار مى ورزيد که" پښتونها قادر نيستند که انگليس هارا از راه تشدد مغلوب نمايند ،در
عوض ما بايد به سياست رو آوريم و بايد آنهارا درمبارزۀ سياسى مغلوب سازيم "....رهبر خدايى
خدمتگار ميدانست که قيام مسلحانۀ پښتون ها بنا برفائقيت نيروهاى نظامى انگليس و و نبودن اکماالت
کافى ( از قبيل خوراک ،پوشاک ،تجهيزات و اسلحه و جبه خانه) دوام داده شده نميتواند .و بکار بردن
تشدد تنها انگليس ها را زيادتر به ظلم و بيرحمى بمقابل آنها تحريک خواهد نمود .بنا بران استنتاج ميکرد
که " قبال تشدد برايم بهترين راه بسوى آزادى معلوم ميشد ،الکن تجربه برايم آموخت ،بعد از آنکه خانه
آتش گرفت حفر نمودن چاه سودى ببار نخواهد آورد ".او ميدانست که انگليس موقف خود را از نگاه
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نظامى و غيره در سرحد مستحکم ساخته ،ازينجهت مقاومت مسلحانه مفيد نخواهد بود .لذا قبل از آغاز
مظاهرات و يا سوق شدن به وظيفه ،باالى اهميت اصول مبارزۀ عدم تشدد تاکيد ميکرد و آشکارا ميگفت
آنهائيکه ميخواهند که به تشدد متوصل شوند ،فورا بايد سازمان را ترک نمايند.

خدايى خدمتگاران بمقابل امپراطورى برطانيه:
خدايى خدمتگاران لباس سرخ ميپوشيدند ازينرو به "سرخپوشان" مشهور گردانيده شدند .انگليس ها قصدا
کوشيدند که بجاى" خدايى خدمتگار" که ديندارى ،خدا جويى و تقوا را ارئه مينمايد ،اين سازمان ملى و
خدمتگار مردم را به سرخپوش شهرت دهند .بعد از آنکه ،آنهارا به سرخپوش مسمى کردند ،حکومت
خدايى خدمتگار را به يک گروه کمونست ويا نيمه فاشيست مسمى نمود ،زيراکه آنها يگانه سازمانى بودند
که از خدمت بيدون اجرت طرفدارى مينمودند .اتهام کمونستى را خدايى خدمتگاران طور قطعى رد نموده
اظهار داشتند که حکومت آشکارا اين آوازه را بغرض بد نام ساختن آنها ،و هم براى اخطار قوتهاى ضد
کمونيزم دردهلى و لندن پخش نموده است .بر عالوه آنها ابراز داشتند که چگونه ممکن است که آنها در
مظاهرات خود ،شعار هللا اکبر را بدهند ،و خود را خدايى خدمتگار خطاب نمايند ،و در عين زمان
کمونست که يک عقيدۀ الحادى است هم باشند؟ در مورد استعمال يونيفورم سرخ آنها توضيح نمودند،
چونکه تکۀ سرخ تاريک ،به پيمانۀ زياد و قيمت نازلترين در منطقه يافت ميگردد لذا ما ترجيح داديم که
ازان براى يونيفورم خود استفاده کنيم .چون حکومت به اين جواب قانع نه شد ،به پوليس امر نمود که
يونيفورم هاى آنهارا ضبط نموده بسوزانند .در سال ٨٩٧٨پوليس اضافه از  ٨٨٠٠ثوب يونيفورم خدايى
خدمتگار را مصادره و حريق نمود .موکوليکا بينرجى استاد شعبۀ انتروپالوجى يونيورسټي کالج در لندن
ميگويد که" طرز اجراى مبارزۀ عدم تشدد کامال بر عکس جنگ هاى گورياليى بود ،و بجاى محاربات
عنعنوى پښتونها که دران اکثرا تقرب مخفيانه به دشمن و ستروا خفا بکار برده ميشود ،خدايى خدمتگاران
با تصميم و از خود گذرى کامل آشکارا جلب نظر نموده قد راست به د شمن تقرب ميکردند".
همکارى خدايى خدمتگاران با حزب کانگرس ملى هندوستان انگليسى ها را پريشان ساخته و آنها متداوما
تالش ميورزيدند که اين ارتباط را قطع کنند .انگليس ها دوامدار خدايى خدمتگار را متهم ميکردند که آنها
يک گروه " شبه نظامي" بوده و طور بنيادى مخالف روش مبارزۀ عدم تشدد حزب کانگرس ميباشند.
همچنان انگليس ها از مخالفت هندو و مسلمان استفاده کرده ،به مال هاى طرفدار حکومت در سرحد امر
دادند  ،که عبد الغفار خان و خدايى خدمتگار را بنام دوستان هندوها ياد نمايند .اين جنگ تبليغاتى را
انگليس ها بمقصد انحراف دادن نظريۀ پښتونها برخالف خدايى خدمتگار و متهم نمودن آنها به کفربه راه
انداخته بودند .اتحاد هندو و مسلمان حکومت استعمارى را بسيار پريشان ساخت ،طوريکه از اواسط دهۀ
 ،٨٩٧٠آنها به اندازۀ زياد وقت و مساعى خود را متوجه ساختند ،تا حزب مسلم ليگ را تقويه نموده
واتحاد و همبستگى خدايى خدمتگار و کانگرس را ٨متزلزل سازند.

روش هاى مبارزۀ عدم تشدد که از طرف خدايى خدمتگار بکار برده ميشد:
 ٠ ٨امتناع از پرداختن ټکس و اجاره براى حکومت.
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 . ٨تحريم نمودن دفاتر حکومت.
 . ٧تحريم اموال و امتعۀ خارجي (تکه باب) و تحريم مکمل مغازه هاى شراب فروشى در پشاور.
. ٥عدم همکارى با اداره هاى حکومت وخدمات قراردادى مثل رسانيدن پوسته و غيره.
 . ٢امتناع از حل قضيه هاى جنايى و مدنى در محاکمات حکومتى و در عوض ترجيح دادن به جرگه
هاى روستايى و قومى.
 . ٦تجليل سالگرۀ خاطرات واقعات مهم مثال قتل عام بازار قصه خوانى در پشاور در  ٨٧اپريل سال
 ،٨٩٧٠وقتيکه اضافه از  ، ٨٠٠نفر مظاهره کنندگان توسط قطعات انگليسى کشته شدند (بعضى اين
تعداد را در حدود  ٦٠٠نفر روايت ميکنند).
 . ٣تشويق نمودن مامورين رسمى که در قريه ها به کارهاى حکومتى مثل جمع نمودن ماليه و غيره
مصروف بودند به استعفا ،اگر آنها بکار خود دوام ميدادند از طرف مرد م از حقوق اجتماعى محروم و
از اجتماع تجريد ميشدند.

رشد و توسعه:
در سال  ،٨٩٧٠تعداد داوطلبان خدايى خدمتگار در حدود  ٨٠٠٠نفر بودند ،در اواخر سال  ،٨٩٧٨اين
تعداد به  ٨٢٠٠٠نفر باال رفت ،و از ، ٨٩٧١عضويت به اضافه از  ٨٠٠٠٠٠نفر رسيد .در اثناى
مبارزۀ نا فرمانى ملکى سال  ،٨٩٧٠هزاران پښتون واليت سرحد در مبارزۀ عدم تشدد ،تحريم اجناس
خارجى اشتراک ورزيدند .در عضويت خدايى خدمتگار ،هندوها ،سک ها ،و زنان نيز شامل بودند ،و هم
در تبليغات خود اشتراک تمام مرد م را تشويق ميکردند .در بنو ،که از پشاور  ٥٠٠ميل فاصله دارد،
زنان در ممانعت از خريد اجناس خارجى و تحريم مؤسسات انگليسى مثل محاکم ،پوليس ،اردو ،دفاتر
جمع نمودن ماليه ،و مکاتب استراک ميکردند .خدايى خدمتگاران پذيرفته بودند که در وظيفۀ خارج
ساختن استعمارگران انگليس از سر زمين شان در بين غنى و فقير تفاوتى وجود ندارد ،مملکت به هر دو
گروه نادار و دارنده تعلق دارد .مردم بنا بر داليل مختلف به خدايى خدمتگار مي پيوستند .بعضى ها به
مقصد خاتمه دادن تسلط انگليس از خاک شان ،که ريشۀ تمام بيعدالتى ها در وطن شان بود ،اشخاص دگر
به هدف دعوت نمودن مردم به اتحاد و اتفاق ،و تعدادى براى آوردن اصالحات اجتماعى در بين مردم
شان در سازمان خدايى خدمتگار داخل ميگرديدند.
باوجود اختالفات اجتماعى و اقتصادى ،اعضاى خدايى خدمتگار بعد ازانکه به تحريک داخل ميگرديدند،
اکيدا پاليسى سازمان را مساويانه عملى ميکردند .سازمان خدايى خدمتگار بسيار مورد پسند و عالقۀ
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مردم بود ،و يک تعداد زياد مردم خارج سازمان ازپاليسى آن حمايت و در مبارزات آن اشتراک
ميورزيدند.
مخالفت به اصول مبارزۀ عدم تشدد:
بعضى از خوانين ثروتمند و زميندارجامعۀ پښتون ،که ا زانگليس ها استفادۀ مالى ميکردند ،با خدايى
خدمتگار مخالفت ميکردند .مذهبيون ،و علماى دينى هم در حمايۀ شان از خدايى خدمتگاران متحد نبودند.
عدۀ از علماى مشهور سرحد از خدايى خدمتگار پشتيبانى نموده وبه عضويت آن داخل گرديدند ،اما گروه
دگرى باوجوديکه مخالف سلطۀ انگليس در وطن شان بودند از روش عدم تشدد پشتيبانى نکرده  ،به آن
انتقاد نموده و طرفدار قيام مسلحانه بودند .عدۀ دگرى از مالها ،اکثرا در نقاط دور افتاده در مقابل پاداش
مالى اطاعت انگليس را به مردم تبليغ و تلقين کرده و آنهارا از مخالفت به انگليس ممانعت ميکردند .آنها
قدرت نظامى انگليس را دليل آورده مرد م را ترسانيده ميگفتند ،که سر خود را با سنگ جنگيد ن فايدۀ
ببار نخواهد آورد.
اگرچه عبدالغفار خان مفکورۀ مبارزۀ عبم تشدد را طور مستقل از سياست عدم تشدد گاندى انکشاف داده
و آنرا اتخاذ نموده بود .با وجود پښتونها آنرا يک طرز تفکر هندويى تلقي ميکردند.

تشد د انگليس بمقابل جميعت خدايى

خدمتگار:

در  ٨٧اپريل سال  ٨٩٧٠يک ماه بعد از "راه پيمايى معروف نمک" که گاندى دران قانون نمک حکومت
استعمارى انگليس را ناديده گرفته بود ،يک هيئت حزب کانگرس هندوستان ،از دهلي عازم پشاور بود،
که درانجا روش هاى حکومت را که عموما ظالمانه تلقى و ايالت سرحد ازان شکايت نموده بود باز رسى
و تحقيق نمايد .در زمرۀ شکايات قانون جنايات ايالت سرحد شامل بود که دران پښتونها هدف سرکوب
قرار گرفته بودند.
براى پذيرايى هيئت مذکور يک جميعت بزرگ خدايى خدمتگار درستيشن راه آهن پشاور جمع گرديده
بودند ،که براى شان گفته شد که هيئت کانگرس ملى هند در پنجاب گرفتار و اجازه داده نشدند که به
ايالت سرحد داخل گردند .رهبران ايالتى حزب کانگرس ملى هند که ازين خبر شديدا آزرده شده بودند
مظاهرات عمومي را برگذار نموده مقامات انگليسى را تهديد کردند که آنها فردا مغازه هاى فروش
مشروبات الکولى و اجناس خارجى را تحريم خواهند کرد.

قتل عام بازار قصه خوانى پشاور
در اثناى مظاهره ،دو عراده موتر پوليس در بازار قصه خوانى باهم تصادم نموده ،که سبب آتش سوزى
گرديد.
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بعد ازان عساکر باالى مظاهره کنندگان براى مدت سه ساعت بيدون وقفه آتش نمودند که دران قرار
راپور حکومتى دو صد نفر به قتل رسيدند .اما قرار راپور منابع بيطرف تعداد کشته شدگان به" صدها "
نفر ميرسيد در حاليکه زخميان هم خيلى زياد بودند .حکومت عبدالغفار خان و بعضى از پيروا ن اورا
گرفتار و آنها را به " فتنه جويي و اجتماع غير قانونى" متهم و مجلۀ پښتون اورا توقيف نمود .وحشت
قتل عام بازار قصه خوانى سر تاسر هندوستان را تکان داد .حکومت انگليس براى تحقيق و بازرسى اين
قضيۀ دردناک هيئتى را انتخاب کرد ،الکن در عين حال از رسيدن خبر اين واقعۀ شرم آو ربه اياالت
دگر هندوستان جلوگيرى ميکرد .امتناع دو بلوک نخبۀ شاهى موسوم به گايډز از فير نمودن باالى افراد
ملکى غير مسلح و مسالمت آميز ،مقامات انگليسى را به تشويش انداخته و در مورد اطاعت قوتهاى
نظامى آنهارا مشتبه ساخت .در نتيجه با عساکر نافرمان معاملۀ شديد صورت گرفته به هر يک آنها ا زده
الى چهارده سال حبس تعين گرديد .افراد مذکور مدت حبس خودرا در زندان تکميل نمودند ،زيراکه
متاسفانه رهايى آنها در فيصلۀ مذاکرات گاندى و ارون  ،در مارچ سال  ٨٩٧٨شامل نبود.

باز رسى و تخليه:
سرانجام اطالع قتل عام بازار قصه خوانى پشاور به اياالت و مناطق دگر هندوستان رسيد .يک هيئت
جديد بلند پايه تر از طرف حزب کانگرس ملى هندوستان براى تحقيق قتل عام تعين گرديد ،بلکه اين بار
هم هيئت از داخل شدن به ايالت سرحد جلوگيرى گرديد .ازين جهت هيئت مذکور فعاليت خودرا در
راولپنډي پنجاب که از محل واقعه به مسافۀ صد ميل دور بود ،آغاز نمود .هيئت کانگرس در انجام
تحقيقات راپور داد که در اثناى قتل عام بازار قصه خوانى " پشاورى ها قهرمانى و وطن پرستى خود را
به اثبات رسانيده و به روحيۀ عدم تشدد وفادار ماندند" جواهر الل نهرو صدراعظم فقيد هندوستان وحشت
انگليس را در واقعۀ بازار قصه خوانى پشاور با جنگ آزادى اول هندوستان در  ، ٨١٢٣برابر دانست،
که دران انگليس ها هزاران هندوستانى را قتل عام نموده بودند ،و همچنان با کشتار جاليانواال باغ
امرتسر ،که به امر جنرال ډاير در اثناى جلسۀ مسالمت آميز ،قرار راپور رسمى  ٧٣٩نفر کشته و
 ٨٨٧٣نفر زخمى شدند .البته تلفات حقيقى چندين مرتبه ازين باال تخمين شده است .قتل عام بازار قصه
خوانى انگليس را مجبور ساخت که شهر پشاور را نسبت قلت نيروهاى آن در ايالت سرحد تخليه نمايد.
زيرا که از اداره و کنترول آن شهر برآشفته بعد از کشتار مردم بى گناه ،و غير مسلح عاجز مانده بودند.
در عوض حزب کانگرس ايالتى ادارۀ شهر را براى مدت سه روز به عهده گرفت.
همچنان ،عمليات خدايى خدمتگاران و مشکالت در سير و سفر و ارتباط ،ادارۀ حکومت را در اکثر
مناطق همجوار براى مدت دو ماه مختل ساخته بود.

فشار انگليس و مقاومت تشدد آميز:
به تاريخ  ٧مى ،شاخۀ ايالتى حزب کانگرس سرتاسرى هندوستان ،و خدايى خدمتگار را حکومت غير
قانونى اعالن و هنگام صبح روز بعد شهر پشاور را توسط قطعات تقويه ،احاطه و کنترول حکومت را
باالى شهر دوباره برقرار نمود .فعالين حزب کانگرس محبوس و براى  ٨٥ساعت باالى هر نوع گشت و
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گذار قيود وضع گرديد .اگرچه رعايت اصول مبارزۀ عدم تشدد توسط خدايى خدمتگار جدا مراعت
ميگرديد ،و هم از طرف اعضاى آن شديدا مراعت مى شد ،باوجود ،مبارزه کامال از تشدد خالى نبود.
قتل عام خدايى خدمتگاران مسالمت آميز در بازار قصه خوانى ،مردم شهر و قبايل را بر ضد انگليس
تحريک نمود که بعضى اوقات آنها به خشونت دست ببرند .گاهى تشدد در مناطق قبايلى و بعضى نقاط
دور دست از طرف اشخاص رخ ميداد که اعضاى سازمان خدايى خدمتگار نمى بودند و عمل شان
موجب عکس العمل وحشيانه و خونين انگليس ميگرديد .انگليس ها استعمال خشونت را در ايالت سرحد
توجيه نموده با مبارزۀ تبليغاتى ميکوشيدند ،که پښتون ها را مردم متمرد و ياغى معرفى نموده که از
استعمال زور و خشونت پشتيبانى مى نمايند .مگر در حقيقت بر عکس آنها در  ٨٧اپريل  ،٨٩٧٠در
جريان قتل عام بازار قصه خوانى به اثبات رسانيدند که به اصول عدم تشدد وفادارند  ،طوريکه در
مقابل بيرحمانه ترين عمليات حکومت براى مدت طوالنى به خشونت دست نه زدند.
به روز  ٧٠مى ،مردم قريۀ ټکر ضلع مردان سعى نمودند که از گرفتار کردن رهبران خدايى خدمتگار
در منطقۀ شان طبق عنعنۀ پښتونولى ( دادن پناه به شخصى که در ساحۀ شان از طرف کسى مورد تعقيب
واقع شده باشد) جلوگيرى نمايند .بدين منظور با ايشان به طرف مرکز ضلع راه پيمايى مينمودند ،که يک
گروپ کوچک پوليس سعى نمود که آنها را متوقف سازد .چون مردم اعتنا نه کردند تصادم رخ داد و در
نتيجه يک افسر انگليسى کشته شد .سه روز بعد پوليس باالى قريۀ ټکر حملۀ انتقامى نموده ،چندين نفر را
در آنجا به قتل رسانيدند .مقصد اصلى مقامات انگليسى در گرفتار نمودن رهبران خدايى خدمتگار در
جوار آن روستا تحريک نمودن احساسات مردم بود که مداخلۀ خشونت آميز نمايند و اينطور سر کوبى و
بى رحمى حکومت را توجيه کنند.

تکرار مخالفت و خشونت:
بعد از پشاور بنو بزرگترين منطقۀ مقاومت بود .قيام ضد حکومتى را يک گروه مرکب از علماى دينى،
بزرگان قومى و سياست مداران شهرى زنده نگهداشتند.
در  ٨٥آگست ٨٧٧٠ ،يک اجتماع بزرگ مردم در مقام سپين تنگى ضلع بنو داير گرديد .با وجوديکه
حکومت بسيارى از مرد م را از رفتن مانع شده بود .يک عسکر انگليسى در جلسه باالى يک رهبر
مشهور محلى ،قاضى فضل قادر فير نمود .اگرچه اشتراک کنندگان در جلسه با روش مبارزۀ عدم تشدد
جدا متعهد بودند يک تعداد محدود از حاضرين مسلح بودند و جنگ در ميان در گرفت .وقتيکه جنگ
متوقف شد حکومت  ٧٠٠نفر را محبوس ١٠ ،نفر را مقتول و يک تعداد زياد را زخمى نموده بود.
يک نفر توليمشر انگليسى در اثناى جنگ با شمشير و تبر پارچه پارچه شده بود.
قاضى فضل قادر به مرکز پوليس کشانيده شد ،و ډپټي کمشنر اورا وادار نمود که شعار ضد انگليسى خود
را بدهد ،چون نامبرده خيلى ناتوان و ضعيف گرديده بود در آنجا فوت نمود .حکومت انگليسى ،بعد ازان
مردۀ اورا به چهارده سال حبس محکوم نموده ،در محبس بنو اورا دفن ،و از دادن جسد او براى جنازه و
تدفين شرعى به فاميلش امتناع ورزيد.

111

در سال  ،٨٩٧٨قبايل مسکون وادى پشاور و وزيرستان مشکالت حکومت را پيچيده تر ساختند .بطور
مثال ،افريدى ها ،بزرگترين قبيلۀ پشتون که در فن حرب نيز خيلى ماهرند دو مرتبه باالى پشاور حملۀ
مسلحانه نمودند ،و از روز هفتم آگست به بعد براى دوازده روز فعاليت هاى حکومت را کامال فلج
ساختند .اين قيامهاى مسلحانه وايسرا را مجبور ساخت که در روز  ٨٦آگست ،در پشاور حکومت نظامى
اعالن نمايد .قيام مردم قبايل در حقيقت يک جواب متقابل به مقابل مظالم حکومت باالى مردم مسالمت
آميز پشاور بود .بعد آفريدى ها به حمالت پراگندۀ خود باالى حکومت تا اکتوبر سال  ٨٩٧٨ادامه دادند.

عکس العمل انگليس:
در ډسمبر  ،٨٩٧٨حينيکه گاندى ،در لندن با حکومت انگليس در کانفرنس ميز مدور مصروف مذاکره
بود ،مقامات برطانوى فشار را باالى مردم سرحد افزودند .شعبۀ ايالتى حزب کانگرس و سازمان خدايى
خدمتگار توقيف ،عبدالغفار خان با رهبران دگر محبوس بوده و نظارت شديد باالى خدايى خدمتگار و
فعاليت هاى ضد حکومتى آن قايم گرديد .براى پوليس و عسکر صالحيت غير محدود داده شده بود که
خدايى خدمتگار را سرکوب نمايند ،طوريکه آنها اکثراباالى مظاهره چيان صلح آميز فير نموده بسيار
آنهارا مقتول ويا زخمى مينمودند .دران زمان ،در کوهاټ پنجاه نفر مظاهره کنندگان به قتل رسانيده
شدند .در  ٨١دسمبر ،گاندى از لندن عودت نموده به بمبئى مواصلت نمود .در روز مواصلت گاندى در
سخنرانى عمومى اعالم داشت:
" سال گذشته ما در مقابل التى( چوب بانکس داراى نوک آهنى تيز) مقابله کرديم ،الکن اينبار ما بايد
حاضر باشيم که در مقابل مرمى مقابله نمائيم .من نميخواهم که پښتونها تنها در سرحد به مرمى روبرو
شوند .اگر ضرورت بافتد بايد بمبئى و گجرات هم در مقابله با مرمى سهم بگيرند .گاندى ميخواست که با
وايسرا ،راجع به زندانى شدن عبدالغفار خان ،و کوبيدن خدايى خدمتگاران نيز مذاکره نمايد ،مگر
خواهش او پذيرفته نه شد.
قتل عام بازار قصه خوانى و تا ثير بعدى آن انگليس را تکان داد .ډپټى کمشنر نسبت عدم پيش بينى
درست وضعيت قبل از واقعه مسئول شناخته شد .حکومت محلى نسبت عدم اقدام بمقابل خطر روزافزون
سازمان خدايى خدمتگار متهم گرديد .به مقصد تالفى ضرريکه از قتل عام بوجود آمده بود ،و هم براى
خوشحال نمودن مردم حکومت استعمارى بوديجۀ مالى را براى تعليم و تربيه ،صحت ،زراعت ،و
خدمات ويترينرى افزود نمود.
بعد ازان در سال  ٨٩٧٨حکومت کمشنرى اعلى را به گورنرى تبديل نموده ايالت سرحد را به دگر
اياالت هندوستان معادل ساخت و به تدريج انتخابات محلى و شهرى عملى گرديد.
با وجوديکه تحريک خدايى خدمتگار بعضى کاميابى هاى کوتا مدت رابه دست آورد ،حکومت نقشه هاى
ظالمانه يى به شکل پروپاگند ،شکنجه ،و سرکوب ساختن براى ايالت سرحد طرح نموده بود .بعد از
واقعۀ بازار قصه خوانى ،حکومت جنگ تبليغاتى شديد را بر عليه سازمان خدايى خدمتگا ربه راه انداخته
آنها را نسبت پوشيدن يونيفورم ،مشق و تمرين و داشتن تشکيالت مشابه نظامى متهم به يک قوۀ شبه
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نظامى ميکرد .اما ،سازمان خدايى خدمتگار تهمت هاى فوق را کامال رد نموده ،آنرا بى معنى مى
پنداشتند.

ازدياد در سرکوبى:
براى جلو گيرى از واقعات چون رويداد قصه خوانى ،انگليس ها فيصله نمودند ،که منتهاى قدرت خود را
براى به وحشت انداختن مردم مورد ازمايش بگذارد تا دوباره در مقابل سلطۀ آنها جرئت قيام را نکنند.
وحشيانه ترين وسايل آزار و شکنجه باالى مردم به کار برده شد .خانه ها حريق و ذخاير غله از بين برده
شده ،طبق اظهار يک توريست امريکايى ،در ايالت سرحد فير نمودن باالى خدايى خدمتگاران سپورت و
تفريح معمولى عساکر انگليسى بود .اعضاى سازمان خدايى خدمتگار مجبور ساخته ميشدند که عريان در
وسط قطار هاى عساکر انگليسى دويده در حاليکه توسط نوک برچه و ميلۀ تفنگ اذيت ميگرديدند .آنها
از بام خانه ها در هواى فوق العاده سرد در حوض هاى آبهاى گنده پرتاب ميگرديدند .شکنجه به حدى
شديد و آزار دهنده بود که به عموم اشخاص صدمۀ بدنى و روحى خطرناکى را وارد مينمود .ستر زنانه
هم در نظر گرفته نشده و برخالف عنعنۀ پښتون به زنان بى حرمتى ميگرديد .محبوسين مردانه بعضى
اوقات شبانه به سردى شديد معروض و در پيشروى فاميل شان عريان ساخته شده بعضى ها خصى و
باالى بعضى از آنها اعمالې را اجرا ميکردند که انسان از گفتن آن شرم بايد کرد.
از ماه اپريل تا ډيسمبر  ،٨٩٧٠حکومت انگليسى  ٨٨٠٠٠اعضاى خدايى خدمتگار را به اتهام اشتراک
در مظاهرات و يا عمليات ضد فروش مشروبات الکولى و اجناس خارجى زندانى نموده بودند .تنها در
محبس بد نا م هريپور به تعداد  ٣٠٠٠اعضاى خدايى خدمتگار تحت شرايط خيلى طاقت فرسا ،مثال
خوابيدن بروى زمين با دو تخته کمپل فرسوده درهواى آزاد بسيار سرد ،محبوس گرديدند .همچنان
منسوبين خدايى خدمتگار مجبور گردانيده ميشدند ،که عريان با يک پاى جامه در شهر پشاور راه پيمايى
نمايند.
کار اجبارى شکل دگر مجازات بود خصوصا وقتيکه محابس از بنديان پر ميشدند درانصورت محبوسين
اضافى براى اجراى کار شاقه به ساحه هاى کار منتقل ميشدند .آنها گرسنه در ساحۀ کار خوابانيده شده و
باآلخره بيدون اجرت به خانه ارسال ميشدند .راپور هاى موثق موجود است که مقامات حکومتى
گماشتگان خودرا پول ميدادند تا غذاى منسوبين خدايى خدمتگاران را در کمپ هاى تعليمى مسموم نمايند.
همچنان،ا هالى قريه هاى اطراف که با خدايى خدمتگار معاونت ميکردند نيز هدف مجازات و قهر
حکومت واقع ميشدند .چنانچه،در  ٩٨ ،٨٩٧٨قريه مبلغ  ٨٠٠٠٠روپيه جريمه گرديدند.

معطلى موقتى نافرمانى ملکى:
سرانجام گاندى در اپريل  ،٨٩٧٥مبارزۀ نافرمانى ملکى را در سرتاسر هندوستان لغو و حکومت فعالين
حزب کانگرس را در اکثر حصص هندوستان از بند رها نمود .مگر خدايى خدمتگاران و رهبران ايالتى
کانگرس ايالت سرحد درين رهايى عمومى شامل نبودند و فعاليت هاى اين سازمانها نيز متوقف ماند.
زيراکه درين زمان نافرمانى ملکى مؤثريت خود را باخته بود .زمانيکه يکسال بعد عبد الغفار خان و
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برادر بزرگش داکتر خان صاحب از حبس رها گرديدند براى شان اجازه داده نه شد که به زادگاه خود،
ايالت سرحد برگردند .مقامات حکومتى فورا براى عبد الغفار خان در پنجاب نسبت دادن "خطابۀ فتنه ا
نگيزانه" دوسال حبس با مشقت دادند .باآلخره بعد از شش سال حبس رهبر خدايى خدمتگار در نومبر
سال  ٨١٧٣بخانۀ خود بازگشت نمود ،که دران زمان فضاى سياسى قدرى آرام و حکومت تا حدى به
اصالحات سياسي اجازه داده بود .مبارزۀ نافرمانى ملکى سال قبل به سياست انتخابات حزبى تعويض
گرديده بود ،زيراکه رابطه بين هندوستان و امپراطورى برطانيه در اثناى سالهاى پيشتر از آزادى و
تقسيم نيم قاره به دو مملکت هند و پاکستا ن به مرحلۀ نوينى داخل شده بود.

مؤخذات و مدارکات اين بخش (ضميمه)(:پښتو و در ي)
 ٠ ٨عبدالغفار خان ،زما زندگي او جدوجهد ،کابل :پښتو اکاديمي  ،٨٩٦٩پښتو
 ٠ ٨عبدالحى حبيبي ،تاريخ مختصر افغانستان کابل ،٨٩٦٢
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در بارۀ نويسندۀ کتاب " از ديکتاتورى به د يموکراسى"
داکتر جين شارپ ،دانشمند بلند رتبۀ مؤسسۀ البرټ انشټين در شهر باستن ،اياالت متحدۀ امريکا ميباشد .ا
يشان از سال  ،٨٩٦٢تقريبا براى مدت سى سال در مرکز مطالعات بين المللى پوهنتون هاروارد وظايف
تحقيق را ايفا نموده و در پوهنتون ډارت موت مساچوست پوهاند اعزازى نيز ميباشند.
ډاکټر شارپ " به کالزويچ مبارزات عدم تشدد " و به " ماکياولى عدم تشدد " شهرت دارد .در
سال ، ٨٩١٧مؤسسۀ البرټ انشټين را تاسيس نمود تا در موضوع عدم تشدد ستراتيژيکى ،به مقابل
ديکتاتورى ،جنگ ،قتل عام ها و ظلم ،تحقيقات  ،مطالعات پاليسى ها ،و تعليم و تربيه را تشويق و
ترويج نمايد.
جين شارپ ،در رشتۀ فلسفۀ تيورى سياسى ،درجۀ داکترى را از پوهنتون آکسفورد بدست آورده است
( .)٨٩٦١واز پوهنتون ايالت اوهايو ،درجۀ ماسترى را در رشتۀ سوسيالوژى ( ،)٨٩٢٨و درجۀ ليسانس
را در رشتۀ سوسيال ساينس ،)٨٩٥٩( ،حاصل کرده است .
ايشان دو ډاکترى افتخارى ،و چندين افتخارات علمى را هم به دست آورده اند.
براى مدت ده سال در ناروى و انگلستان زندگى کرده ،و در پوهنتون آکسفورد و ناروى مطالعات
پيشرفته را اجرا ،و هم در پوهنتون اسلو و در مؤسسۀ تحقيقات اجتماعى ناروى در مقامات بلند کار کرده
اند .همچنان ،در پوهنتون اسلو ،پوهنتون مساچوست باستن ،پوهنتون باستن ،و پوهنتون براندايزتدريس
نموده ،و به سويۀ بين المللى لکچر هاى زيادى ارائه نموده اند.
ډاکټر شارپ ،در موضوعات مبارزۀ عدم تشدد و غيره کتاب ها و آثار زياد نوشته اند که به چهل زبان
ترجمه گرديده اند .بعضى از آثار آن قرار ذيل اند:
" پاليسى مبارزۀ عدم تشدد"
" اروپا را فتح ناپذير گردانيدن"
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" مقاومت ملکى"
" قدرت اجتماعى و آزادى سياسى"
" گاندى به حيث يک ستراتيژست سياسى"
" قدرت و اجراى مبارزۀ عدم تشدد" .با مقدمۀ از طرف داالى المه رهبر مذهبى تبت
" گاندى قواى اخالقى را خوب به کار انداخته است" ( .اين اولين کتاب شان ميباشد ،که مقدمه
هاى از البرټ انشټين و بهارتان کوماراپا ،نيز دران شامل اند)
" به کار انداختن مبارزۀ عدم تشدد ".که بعضى از صاحب نظران ،آنرا شاهکار خوانده اند.
" ډکشنرى مبارزۀ عدم تشدد و نافرمانى سياسى"
" مقاومت ،سياست ،و مبارزۀ امريکايان براى آزادى"  )٨٩١٦( ،نوشتۀ مشترک
" متوصل شدن به عدم تشدد" ،يک رهنماى تحقيقاتى ) ٨٩٩٣( ،نوشتۀ مشترک
بعضى آثار کوتاه موجودۀ شان عبارت اند از " :از ديکتاتورى به ديموکراسى" که حال به اضافه از
بيست و هشت لسان ترجمه گرديده است " ،به جاى تشد د راهاى حقيقى دگر موجود اند " و
" بر ضد کودتا " که بصورت مشترک نوشته شده است.
ډاکټر شارپ ،در مورد چگونگى مبارزۀ عدم تشدد و استعمال آن ،و هم در موضوع جلوگيرى از کودتا،
پيشنهادات ساده و مختصر حاضر نموده است .ايشان ورکشاپ هاى مختلف را اداره نموده ودر حاالت
شديد بحرانى بين المللى در بارۀ مبارزۀ عدم تشدد ستراتيژيکى مشوره هاى ارزشمندى داده اند.
ډاکټر شارپ عقيده دارد که مبارزۀ عدم تشدد ستراتيژيکى خوب پالن شده ميتواند که در تصادمات بر
عليه ظلم و استبداد بجاى تشدد بصورت بسيار مؤثر استعمال گردد .ختم

