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  رسالت مؤسسٔه البرت انشټين:

  

در مؤسسٔه البرت انشټين ھميشه وظيفٔه ما د ر مقياس جھاني  ترويج مطالعه و استعمال سراتيژيکي مبارزٔه عدم تشدد در 
  تصادمات ميباشد. اين مؤسسه متعھد است که:

 ازآزادی ھای ديموکراتيک و مؤسسات آن دفاع ميکند؛ 

 جمعی مخالفت ميکند؛ و با ديکتاتوری، ظلم و قتل ھای دسته 

 .و برای بدست آوردن اھداف سياسی، اتکا به تشدد را به حيث يک وسيله، تقليل ميدھد 

 

  وظايف فوق به سه طريق ذيل اجرا ميگردد:

  تشويق نمودن، تدقيق و مطالعات روش ھا، در مورد اصول مبارزٔه عدم تشد د، و بکار بردن آنھا، در جريان
 ه.تصادمات مختلف  در گذشت

 .مردم را از نتايج اين مطالعات توسط نشريات، کنفرانس ھا و وسايل ارتباط جمعي خبر نمودن 

 .مشوره دادن در مورد قدرت ستراتيژيکی مبارزٔه عدم تشد د به آن دسته ھای که در تصادمات در گيرند 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  مقدمٔه مترجم

ه قصد غصب نمودن قدرت سياسی از طرف اشخاص و گروھا، با تعرض باالی نظام ھای حکومتی مستقر و حاکم، ب
انگيزه ھای مختلف در طول تاريخ در سراسر جھان يک روش معمول بوده که در زمان معاصر به اصطالح کودتا ياد 

ميگردد.  قرار تعريف اين اثر،  " کودتا عبارت از قبض نمودن سريع  کنترول  فزيکی و سياسی تاسيسات دولتی توسط 
  مل غير قانونی از طرف يک گروه کوچک توطئه گر ميباشد، که با تھديد ويا استعمال تشدد پشتيبانی ميگردد."ع

اشخاص و گروھا از اثر انگيزه ھای مختلف به عمل کودتا مبادرت مينمايند. ازان جمله،  بعضی از آنھا توسط عقيدٔه 
ذاری کنند؛  دستٔه دگر برای از بين بردن بحران، رشوت، خاصی تحريک گرديده ميخواھند جامعه را به اساس آن پايه گ

فساد و بی عدالتی؛ و گروھی دگری که در راس آن معموال يک شخص خودخواه و قدرت پسند واقع ميباشد محض برای 
رسيدن به ارمان شخصی خود؛  به کودتا مبادرت ميکنند. طوريکه تجارب نشان داده است، اگر کودتا ھا به مقصد انجام 

قدرت حکومت را قبض نموده و  ،دادن مرام ھای خير خواھانه و انسانی ھم اجرا گرديده باشند، چون از طريق غير قانونی
ھم پيرو کدام اصول مشخص نيستند، لذا بسيار زود از مسير خود انحراف نموده که در نتيجه وضعيت جامعه از بد، بدتر 

ميگردد. لذا طوريکه دولت ھا برای دفاع از مھاجمين خارجی مصارف گزاف را متقبل و خود را آماده ميسازند، بايد برای 
  کودتا ھا ھم احضارات مکمل قبلی را اتخاذ کنند. دفاع  در مقابل 

اين اثر، برای  جلوگيری  قبلی از  وقوع کودتا،  مقابله  به آن در زمانيکه به  اجرای آن مبادرت گرديد و اعاده  نمودن 
عملی را  حکومت قانونی در حالتيکه اگر کودتا موفق و تسلط نسبی خود را باالی جامعه تامين کرده باشد، رھنمايی ھای

تجويز مينمايد،  که اگر بصورت الزم بکار برده شوند، جوامع را از خطر کودتا نجات ميدھد.  اگرچه زياد تر باالی 
کودتا تشريح گرديده که  تقريبا در  -مسايل اروپا متمرکز ميباشد، الکن، درين اثر اصول ھا و قواعد عمومی مدافعٔه ضد

  ته مي تواند.تمام شرايط مورد استفاده  قرار گرف

چون در تاريخ معاصر کشور ما بدست آوردن اھداف سياسی، از طريق خشونت بسيار معمول و به مقصد غصب نمودن 
قدرت سياسی توسط توطئه و تشدد  به اشکال مختلف و مکرر ازان استفاده  گرديده،  و در  دوره ھای زمامداری 

ھدين تا امروز  به پيمانٔه وسيع  مثال ھای زياد آن موجود ميباشد، لذا ھوتکيان، سدوزايان، محمد زايان، کمونستان،  و مجا
  ميخواھم که  با استفاده ازين فرصت در ين ارتباط  به ترتيب بصورت مجمل روشنی اندازم.

) ، از جملٔه پنج زمامدار اين دوره تنھا ميرويس خان مؤسس اين دودمان به مرگ طبعی  ١٧٣٨  -   ١٧٠٩دورٔه ھوتکيان (
خشونت از بين برده شده اند. شاه محمود ھوتکی ، کاکای خود عبد العزيز را بعد  توسطگر آنھا وت نموده و چھار نفر ديف

از ھژده ماه سلطنت در کندھار به قتل رسانيد و خودش زمام امور را بدست گرفت.  محمود فاتح اصفھان، از طرف 
ش به عنوان شاه اشرف بر تخت اصفھان جلوس نمود. شاه اشرف اشرف پسر عبد العزيز در ا صفھان به قتل رسيد و خود

بعد از کارنامه ھای زياد شجاعت و مردانگی، در اصفھان از طرف نادر افشار شکست خورده به جانب کندھار عقب 
نشست تاکه در ريگستان ھای شوراوک در جنوب کندھار از طرف ابراھيم بلوچ کشته شد. شاه حسين پادشاه ھوتکی  از 

  رف نادر افشار بعد از سقوط کندھار به مازندران تبعيد و درانجا مسموم گرديده زندگی را وداع نمود.ط

)، احمد شاه درانی (احمد شاه بابا) مؤسس اين سلسله در سال دوم سلطنت خود در  ١٨١٨  -  ١٧۴٧دورٔه سدوزائيان (
ان قومی  يک سؤ قصد خطرناکی به مقابل او طرح کندھار وقتيکه از سفر ھندوستان عودت نمود  از طرف يک عده بزرگ

گرديده بود. نقشٔه مذکور کشف و مرتکبين آن  که به ده ھا نفر ميرسيد اعدام گرديدند. ميگويند ھر بار که احمد شاه بابا از 
  سفر ھای جنگی به کندھار عودت مينمود نوعی از دسيسه به مقابلش طرح شده ميبود.
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به سلطنت رسيد. اگرچه تيمورشاه درانی يک پادشاه صلح جو و ١٧٧٣تيمور شاه  در سال بعد از ايشان، پسر بزرگش 
آرام بود الکن باز ھم به توطئه ھا و دسايس مکرر مواجه گرديد. در آغاز قوماندان بزرگ عھد احمد شاھي سردارجان 

د. برای تامين امنيت خود او يک قطعٔه خان را با سه پسرش به نسبت پشتيبانی آنھا از برادرش شھزاده سليمان به قتل رسان
دوازده ھزار نفری گارد محافظ خود را از مردم قزلباش تحت قوماندانی محمد خان بيات تشکيل نموده و پاي تخت را به 

ل انتقال داد. تيمورشاه در دورا ن سلطنت بيست سالٔه خود ھدف سه تعرض بزرگ واقع گرديد.  در سال دوم پادشاھی بکا
غاوت عبد الخالق خان سدوزايی مواجه گرديد الکن تيمورشاه اورا شکست داده گرفتار و نابينا ساخت. ھمچنان خود به ب

رد گرديد. حرکت طمور شاه دفع و ييک لشکر بزرگ از شمال به استقامت کابل در صدد تعرض بود که از طرف قوای ت
يل، ارسالخان مومند و يک روحانی به نام پيرزاده ميا بزرگ به شکل کودتا بمقابل تيمورشاه به رھبری فيض هللا خان خل

محمد صورت گرفت. فيص هللا خان روزی به بھانٔه سالم داخل ارگ باالی حصار پشاور گرديده و باالی تيمور امر حمله 
ار از را صادر نمود. جنگ شديد تن به تن  بين گارد محافظ قزلباش تيمور شاه و قوای ياغی رخ داد که در نتيجه شش ھز

کودتاچيان کشته شده و متباقی فرار کردند. فيض هللا و ارسالخان گرفتار و اعدام شدند و پيرزاده بخشيده شد. تيمور شاه 
درگذشت، و ميگويند که مسموم شده بود. پسر پنجم او شاه زمان، بجايش باالی تخت کابل  ١٧٩٣درانی با آلخره در سال 

  جلوس  نمود. 

زمان، از طرف برادرش ھمايون رخ داد که دو بار به مقابلش برخاست، بار اول مغلوب و فرار  اولين تھديد برای شاه
نمود و بار دوم گرفتار و به امر شاه زمان کور گرديد.  باز مخالفت برادر دگرش محمود پيش آمد  که در فراه اورا مغلوب 

ريات عالی بود. ميخواست که از مملکت نفوذ ملوک وبه فرار به ايران مجبور ساخت.  شاه زمان پادشاه عالم و صاحب نظ
الطوئفی را محوه  و شان وشوکت دور احمد شاھی را احياکند ، و ھم جلو پيشروی انگليس را در ھندوستان بگيرد. 

 دست زدند. شاه زمان فوراً  ھا متاسفانه که متنفذين قبيلوی روش ھای اورا بر ضد منافع خود ديده به مقابلش به دسيسه
يسه سازان را که در راس آن سردار پاينده محمد خان بود احضار و ھمه را اعدام نمود و با اين عمل عوامل سقوط دس

خودرا فراھم کرد. پسر ارشد سردار پاينده محمد خان، فتح خان  برای اخذ انتقام پدر خود با محمود در ايران متحد گرديده 
تصر شاه زمان را در ننگرھار دستگير و نابينا کردند. شاه محمود در سال داخل افغانستان شدند که بعد از چند تصادم مخ

  و فتح خان وزير ارشد او گرديد. شدميالدی پادشاه افغانستان  ١٨٠٠

در منازعات بين شاه شجاع و شاه محمود سپری گرديد. با آلخره واقعٔه کور ساختن و  ،م ١٨١٨الي   ١٨٠٠سالھای بين 
مان سدوزايی  را بدست برادران -توسط کامران پسر ناخلف محمود و خود او اسباب سقوط   دود قتل فجيع وزير فتح خان 

م در ھرات فوت نمود و  ١٨٢٩وزير فراھم نموده، و حاکميت کشور به ساللٔه محمد زايی انتقال گرديد. محمود در سال 
  سيد. لکوزايی به قتل رام  توسط وزير خود يار محمد خان  ١٨۴٢پسرش کامران در 

به نام  تنھا م در کابل ١٨۴٢الي   ١٨٣٩اگرچه شاه شجاع الملک، آخرين زمامدار سدوزايی به کومک انگليس از سال 
  از طرف مليون افغان به قتل رسيد. ١٨۴٢تا که در روز پنجم اپريل   ،پادشاه بود

از مقام سلطنت گرديد، و کور ساختن  قرار فوق قتل سردار پاينده محمدخان ازطرف شاه زمان باعث نابينا شدن و عزل او
مٔه و قتل ظالمانٔه وزير فتح خان توسط شاه محمود و پسر ناخلفش کامران  نه تنھا سبب سقوط پادشاھی آنھا، بلکه عامل خات

  .شددورٔه زمامداری سدوزيان 

برادران بارکزايی برای گرفتن اقتدار در جان ھم افتادند که  ،بعد از سرنگون ساختن شاه محمود در انتقام قتل برادر اشان
اين مجادلٔه فاميلی برای مدت ھشت سال دوام نمود تا سرانجام دوست محمد خان خوردترين ولی باکفايت ترين آنھادر کابل 

اد عالی م  خود را به حيث امير اعالن کرد. امير دوست محمد خان يک شخص مدبر و دارای استعد ١٨٢۶در سال  
رھبری بود. ولی متاسفانه، بر عالؤه مخالفت برادران، به نارامی ھای داخلی مثل شورش مير يزدان بخش در ھزاره جات 

و غيره، تھديد ھای خارجی از جانب ايران، روس ھا، سک ھا، و مضرترين آنھا انگليسھا رو به رو بود. او دو بار از 
ميلش جان به سالمت برد، و در عھد او بود که انگليس ھا بر خاک ما تجاوز توطئٔه نابينا ساختن  از طرف اعضای فا
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تا که به زور شمشير از وطن بيرون  ،ظالمانه نموده و برای مدت اضافه از سه سال مملکت ما تحت اشغال شان باقی ماند
متحد ساخت و تا دم مرگ برای رانده شدند.  با وجود تھديد ھا  و  مشکالت زياد امير دوست محمد خان مملکت را دوباره 

  توسط انگليس ھا جد وجھد نمود.  بدست آوردن خاک ھای شرقی اشغال شدٔه افغانستان  از طرف سکھا و بعداً 

 م درھرات درگذشت و درھمانجا شيرعلی خان پسرش اعالن پادشاھی نمود، که فوراً  ١٨۶٣امير دوست محمد خان درسال 
ھا مواجه گرديد. در قرن نزدھم چندين پادشاه و امير دو بار به قدرت رسيده اند مثل شاه  به مخالفت برادر ھا و برادر زاده

محمود، شاه شجاع، اميردوست محمد خان که امير شيرعلی خان ھم از جملٔه آنھا ميباشد. در بين امير شير علی خان،  
زار نفر دران به قتل رسيده اند و خودش دو برادران و برادر زاده ھايش چندين جنگھای خونين واقع گرديده که به دھا ھ

مرتبه ھدف کشتن واقع گرديده است. تجاوز دوم انگليس باالی وطن ما در عھد امير شير عليخان  به وقوع پيوست که امير 
به اميد بدست آوردن کومک  از روس ھا به مزار شريف رفت و پسر خود محمد يعقوب خان را در کابل وکيل خود 

). امير شير عليخان يک زمامدار  ١٨٧٨( ، گفته ميشود که او مسموم گرديده بوددر آنجا فوت نمود  ساخت و خودش
روشن فکر و ترقی خواه بود که به پيشرفت وطن بسيار عالقه داشت، ولی متاسفانه،  توطئه ھا و نفاق خاندانی و تجاوز 

  .خود برسد واالىارمانھای  اين انگليس برايش اجازه نه داد که به

بعد از وفات امير شير علی خان،  پسرش سردار محمد يعقوب خان در کابل جا نشين او گرديد. در زمان امارت يعقوب 
فير انگليس خان  جھاد مردم افغانستان به مقابل قوای اشغالگر انگليس دوام داشت،  واقعٔه باالی حصار کابل که دران  س

ن وقت رخ داد. به قتل رسيد، و محل سکونت آنھا حريق گرديد، در ھمي از طرف ميليون افغان اوکيوناری با محافظين 
باالی حصار را تخريب، يک تعداد زياد مردم را اعدام، و يعقوب خان را  از امارت خلع و به  ،انتقامانگليس ھا در

که دران يعقوب خان تحت رھبری سردار محمد ايوب خان برادر ، ھندوستان تبعيد کردند.  بعد ازان محاربٔه مشھور ميوند
  م  واقع گرديد .  ١٨٨٠در جوالی سال  ،امحا گرديده بود در کندھارقواى انگليس بصورت مکمل 

از تبعيد بخارا به وطن عودت نمود در چھاريکار خود را به حيث  ،اين بې سر وسامانی ھا سردار عبد الرحمن خان در
او از کابل و توابع آن تجاوز نميکرد. از زمان فوت تيمور شاه  در امير اعالن نموده داخل کابل گرديد، که ساحٔه حکومت 

سال در افغانستان نزاع ھای فاميلی، جنگ ھای  ٧٨م برای مدت  ١٨٨٠الی ظھور اميرعبد الرحمن خان ، در  ١٧٩٣
نی داخلی و تجاوز ھای خارجی جريان داشته ،  وعلی الرغم حکومت ھای مرکزی در کشور ملوک الطوائفی و بی ام

حکمفرما بود. در چنين حالتی امير عبد الرحمن خان زمام امور مملکت را بدست گرفته و با تدبير عالی و عزم آھنين در 
امر تاسيس يک حکومت  مستحکم مرکزی و تامين امنيت در کشور به کار آغاز نمود، و با جد و جھد غير قابل تصور در 

را که ما امروز مشاھده ميکنيم به ما به ميراث گذاشت. البته برای بدست م يک افغانستان متحد  ١٩٠١زمان مرگ خود در 
آوردن اين ھدف مجبور بود که در از بين بردن مقاومت ھای که در مقابلش وجود داشت از شدت کار بگيرد و متنفذين 

  قبيلوی را که طرح ھای اورا بر ضد منافع خود ميديدند از بين بردارد.

ر غبد الرحمن خان، در دوران امارت بيست سالٔه خود به ھفده بغاوت عمده مواجه گرديده که ھمٔه مؤرخين ميگويند که امي
آنھارا با مھارت دفع و طرد نموده است. بعضی ازين سرکشی ھا از طرف اعضای قريب فاميلش و بعضی از آنھا از 

اينه رسم و گذشت عسکری را مع طرف اقوام و قبايل مختلف مملکت صورت گرفته است . در مزار شريف وقتيکه يک
نمود که مرمی  وسط چوکی اش را سوراخ و نفری را که در  از مسافۀ بسيار نزديک بااليش فير ميکرد،  يک عسکر

الکن خود امير طور معجزه آسا محفوظ ماند. بعضی از مؤرخين شک دارند که شايد امير عبد  ، عقب او استاده بود زخمی
  مريض بود با سؤ قصدی از بين رفته باشد. وهللا اعلم. اليکه شديداً الرحمن خان سرانجام در ح

بعد از وفات او پسر بزرگش حبيب هللا خان به امارت کابل رسيد که دران صلح و امنيت برقرار بود. باوجود، در زمان 
راپور داده شد که  آنھا به امير از سازمان دھی  .سری مشروطه خواھان تشکيل گرديدامارت امير حبيب هللا خان حزب 

. يک نفر از اعضای حزب مذکور، به نام عبد الرحمن لودين در شوربازار باالی امير فير نمود ندشد مجازات آن اعضای
در مجاورت تگړی  ،م ١٩١٩فبروری سال  ٢۵و لي امير ازان زنده ماند. باآلخره، اجل مطلق امير حبيب هللا خان در 
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برادر امير سردار نصرهللا خان نايب  ھنگام شب در خيمٔه خود به قتل رسانيده شد.لغمان در اثنای شکار رسيد و در 
الل آبا به او السلطنه که در معيت امير مقتول بود خود را امير اعالن نمود و تمام مردم و مامورين ملکى ونظامى در ج

شين پدر اعالن کرد. با وجوديکه سردار خود را جان در کابلو امان هللا خان پسر سوم ا در عين زمان مگر بيعت نمودند،
قتل  الکن اخيرالذکر کاکاى خود را زندانى و ميگويند که اورا به ،نصرهللا خان امارت را به امان هللا خان واگذار گرديد

  .گرديد قول آبچکان با مراسم محدود دفن در حضيرۀ  که ،رسانده

، و در نتيجه اعالن نمود که سبب جنگ سوم افغان و انگليس گرديدافغانستان را ازتسلط انگليس  امان هللا خان، استقالل
امان هللا خان اولين زمامدار محمد زايى بود که بعد از شاھان افغانستان به حيث يک کشور مستقل در جھان شناخته شد. 

بود که ميخواست افغانستان را به  ىعنوان پادشاه را اختيار نمود، او يک پادشاه ترقى خواه و صادق ،سدوزايى افغانستان
امان هللا خان با انگليس ھا مناسبات خوب نه داشت تا حديکه در کابل به ناراضيان  برساند. سرعت به مدارج عالى پيشرفت

ھندوستانى اجازه داد که حکومت موقت را در کابل تشکيل نمايند و ھم مھاجرين خالفت را به آغوش باز در افغانستان 
متاسفانه، عناصر محافظه کار جامعۀ افغانستان با پالنھاى  ما مناسبات او با دولت روسيۀ شوروى حسنه بود. پذيرفت. ا

مالى ( مال عبد هللا رھبرى در بين  قوم منگل به اصالحى او موافقت نه داشته و اولين بغاوت مسلحانه به مقابل او در پکتيا
به کومک اقوام دگر افغانستان خاموش و مالى لنگ با پنجا  باآلخره، و طول کشيد، ) آغاز گرديد که مدت چھارده ماهلنگ

م ، صورت گرفت، که دران  ١٩٢٨نومبر  ١٤بعد ازان شورش شينواريھا در پيروان خود در کابل اعدام گرديد.  نفر از
سلطنت شاه امان  ضربۀ آخرى قاطع بر پيکر وقونسلگرى برطانيه را در جالل آباد حريق نمودند. تعمير سراج العمارت

(نظر به تعريف قبول  م واقع گرديد ١٩٢٨در دسمبر،  "بچۀ سقاو" کلکانى هللا از استقامت کوھدامن به سرکردگى حبيب هللا
ً  ميتوانيم آنرا کودتا بناميم)، شده آنجا به بمبئى و  م از ١٩٢٩مى،  ٢٣کابل را به قصد کندھار ترک نمود و در  که شاه رسما
ميالدى درانجا درگذشت. صاحب نظران ميگويند که در سقوط شاه امان هللا  ١٩٦٠و در  ايطاليا اقامت اختيارنجام در سرا

ھوايى در ميدان  بغاوت شينوارى ھا ھنگام جاسوس بد نام انگليس الرنس، در دست نامرئى برطانيه دخيل بود، زيراکه
  .ميرامشاه اقامت داشت

زمامدار افغانستان  روز) ٢٦٩براى مدت نه ماه ( ،اکتوبر ھمين سال ١٣م، الى  ١٩٢٨جنورى  ١٨حبيب هللا کلکانى از 
درين بخش  اين مدت را دورۀ ھرج ومرج، غارت و وحشت ناميده اند. براى معلومات مفصل بيطرف بود، که مؤرخين
  را مطالعه نمايند.  )Kabul Under Siegeکتاب (  ھموطنان عزيز

اکتوبر سال  ١٦در  يق پکتيا داخل کشور گرديد، وبعد از يک سلسله تصادمات کابل راسپه ساالر محمد نادرخان، از طر
نمود، و خود زمام امور کشور را در دست گرفت. تۀ از ھمکاران نزديکش اعدام با يک دس اشغال و حبيب هللا را ١٩٢٩

تشاش مردم شينوارى، ه اغنادرخان در مدت چھار سال پادشاھى خود، يک اردوى منظم چھل ھزار نفرى را تاسيس، س
ھا راتامين و راه شبر را در بين شمال و ه غلجايى را فرونشاند، عايدات ملى را باالبرد، امنيت راقوم و  کوھستاناھالى 
م خاتمه يافت، و پسرش محمد ظاھر شاه  ١٩٣٣قاتل در نومبر اعمار نمود. سر انجام زندگى اش با فير گلولۀ  کشور جنوب

در واليات  شاشات افغانستان گرديد. دورۀ سلطنت محمد ظاھر شاه نسبتاً آرام بود الکن باوجود بعضى اغتدر عوض پادشاه 
از شورش پيرشامى که به طرفدارى امان هللا خان در پکتيا اعالن جھاد نمود ياد  م ١٩٣٨در جون   که ميتوان ،واقع گرديد

م طول کشيد و بسيار خسارات مالى و جانى را به بار  ١٩٤٩-  ١٩٤٧اپى در کنر نام برد که از سال از جنگ سکرد، و 
درمقابل روى لچى زنان شورشى بر پا شد که دران سه نفر کشته و ھشت نفر  م در کندھار ١٩٥٩آورد. و ھم در سال 

  مجروح گرديد. 

م)، که به آن  ١٩٥١ھجرى ( ١٣٣٠چون موضوع بحث ما درينجا کودتا ميباشد، لذا ميخواھم که باالى توطئۀ نوروز سال 
، در ناحيۀ چنداول شھر کابل، توسط گفته ميتوانيم مختصراً بحث کنم. در دوران صدارت سردار شاه محمود خان کودتا

راول حزب ارشاد که از طرف يک پيشواى مذھبى شيعه سيد اسمعيل بلخى رھبرى مى شد، توطئۀ طرح گرديد که د
وروزى که در دامنۀ على آباد با محافظين او در اثناى نمايش ھاى ن را سردار شاه محمود خان ، صدراعظم حمل(نوروز) 

برگذار ميگرديد با فيرھاى تفنگچه به قتل برسانند. بعداً منسوبين حزب ارشاد با افراد کوھستانى و کوھدامنى به عمليات 
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را باخود متفق ساخته به  مسلحانه آغازو محبس بزرگ دھمزنگ را تصرف شوند. متعاقباً يک ھزار و چندصد نفر بنديان
استقامت ارگ شاھى ھجوم برده شاه را با اعضاى خانوادۀ سلطنتى قتل عام کنند. طراحان اين توطئه به سادگى فکر 

 آنھا نظام سلطنتى را سر نگون و جمھوريت دلخواه خودرا اعالن خواھند نمود. ،ميکردند که به کومک ھزاران نفر حاميان
حزب  مھم . به ھر حال توطئه از طرف حکومت کشف و اعضاىتاً مردم چنداول تشکيل ميدادعمداعضاى حزب ارشاد را 

ناخته شده سزاوار د. اگرچه آنھا نظر به معيار ھاى شگرفتار و رھبر آنھا در تحقيق از اقدام به کودتا اعتراف کر ارشاد
ديموکراسى دوم رھا  ۀم دور ١٩٦٥در سال  ،محبوس گرديده، و بعد از چھارده سال ، در عوضجزاى شديد بودند الکن 

   گرديدند.

به عملى کردن پالن ھاى ديموکراسى خود در کشور مصروف بود، از طرف  در زمانيکه اعلحضرت محمد ظاھر شاه
به راه   پرچم، گروه به کومک ،م) ١٩٧٣جوالى  ١٧( ھجرى ش ١٣٥٢سرطان سال  ٢٦سردار محمد داؤد خان کودتاى 

 .کردو افغانستان را به جمھوريت تبديل  و نظام شاھى دونيم صد ساله را سرنگون  وقت حکومت قانونىانداخته شد، که 
کشور آبادى و پيشرفت براى  ر واقعى مردم خود بود که در دوران صدارتداود خان يک شخص وطن دوست و خدمتگا

سيده بود امور مملکت به تدريج از ھم پاشيد. طريق کودتا به اقتدار رالکن حال که از  خدمات زيادى را انجام داده بود.
بعضى حلقه ھا راه کوتاترين رسيدن به قدرت را توسط کودتا آموختند و حرکات پيھم براى عملى کردن آن صورت گرفت. 

 محبس ھا را از بنديان سياسى پر نموده و به شکنجه و اعدام نيزدست زد. ازين رھگذر حکومت داود خان به تشوش افتاده
با اآلخره،  ھمدستان نزديک او در کودتا مخالفين سياسى خود را تا که توانستند محوه ويا به فرار از مملکت مجبور ساختند.

ھجرى ش) به کودتاى خونينى اقدام نموده اقتدار  ١٣٥٧ثور سال  ٧م (  ١٠٧٨اپريل سال  ٢٧گروھاى خلق و پرچم در 
يانى اند که قربان ھا اولين. اينندو ھمکاران نزديک او خاتمه داد اعضاى فاميلنفر  ٧٣ قتل عام با داود خان و زندگى اورا

اينطور، کودتاى سردار محمد داؤد  . توسط  کودتاچيان خلق و پرچم به شھادت رسانيده شدند در شروع کودتاى ھفتم ثور
بد بختى ھاى جبران ناپذيرى را به  خان نه تنھا به قتل عام او، فاميل و ھمکارانش منجرگرديد، بلکه براى کشور و مردم

   بار آورد که تقريباً براى نيم قرن دوام دارد.

، که گرديدآغاز دو گروهاين يکجا با مجادالت شديد بر سر قدرت در بين  بعداً دورۀ حاکميت متشنج وخونين خلق و پرچم
اختالف  نيز را از مقامات مھم طرد کردند. متعقب آن در رھبرى گروه خلق رقباى پرچمى خود در نتيجه خلقى ھا موفقانه

را مقتول و  نور محمد ترکى مرد درجه دوم رژيم مقام درجه اول ، حفيظ هللا امين ١٩٧٩سپتمبر  ١٤بوجود آمد که در 
م به قتل رسيد  ١٩٧٩دسمبر  ٢٨/  ٢٧شب جاى اورا اشغال نمود. بسيار زود امين نيز از طرف قواى مھاجم شوروى در 

. به نسبت موجوديت قواى اتحاد شوروى وسواس توطئه و مبادرت و ببرک کارمل از طرف شوروى بجايش نصب گرديد
م اورا  ١٩٨٦در نومبر،  ،گرديدند رويھا از اجراات کارمل ناراضىبه کودتا تا حدى از بين رفت. سرانجام وقتيکه شو

م،  ١٩٨٩ب هللا نيز تا زمان خروج نيرو ھاى شوروى از افغانستان در فبرورى سال . ادارۀ نجيبانجيب هللا تعويض نمودند
کودتا گرفتار  اد صاحب منصبان به جرم طرح نمودناما در اواخر اين سال يک تعداز اختالفات داخلى حکومت آرام بود، 
اى شوروى در صفوف مجاھدين خروج قو .پرچمى ھا در حکومت و اردو اوج گرفت شدند، وھم تشنج تازه بين خلقى ھا و

نيز اختالفات را به ارمغان آورد، طوريکه در ماه جوالى افراد حزب اسالمى حکمتيار سى نفر افراد جميعت اسالمى را 
خلقى ھا و پرچمى  در يک حملۀ کمين کشتند و در مقابل احمد شاه مسعود چھار نفر حزب اسالمى را اسير وبه دار آويخت.

م، جنرال شاه نواز تڼى در  ١٩٩٠خره در مارچ بااآل .نجيب هللا بر خاستند ليسى ھاى مسالمت آميزھاى مخالف بر ضد پا
کودتا اقدام  حکمتيار به مقابل حکومت نجيب هللا به يک کمونست چپى ويک مسلمان دست راستى) بايک اتحاد عجيب(بين 

ابتکارات مثل تاسيس نجيب بعضى  خود، براى تحکيم قدرت تڼى توسط ھليکوپتر به پاکستان فرار کرد. . توطئه افشا وکرد
. در اخير روسھا ارسال فايدۀ به بار نياورد که به راه انداخت حکومت و غيره رامجاھدين در  حزب وطن، دعوت نمودن

 ١٥در  ،اخير الذکر از اثر فشار ملل متحد و عوامل دگر ، تا کهدمواد غذايى و حمايت خود را از نجيب هللا قطع نمودن
از جانب عناصر مربوط حکومت خودش راه رفتن به ، و چون م، تصميم خارج شدن را از مملکت گرفت ١٩٩٢اپريل، 

  ملل متحد پناھنده شد.  به دفتر ميدان ھوايى به رويش مسدود گرديد
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ت نجيب حت رياست حضرت صبغت هللا مجددى در کابل جاى حکوماپريل يک ھيئت سى نفرى ت ٢٨سر انجام، به روز 
 م، برھان الدين ربانى حکومت را از مجددى ١٩٩٢در جوالى  حکومت اسالمى افغانستان را اعالن کردند. و هللا را اشغال

رخ داد که قرار منابع خبير در  در بين تنظيم ھاى مجاھدين براى کسب قدرت به دست گرفت. بعد ازين جنگ ھاى خونين
  و يکصد ھزار نفر دران مجروح گرديدند.حدود سى ھزار از اھالى کابل دران کشته 

بدست  به سرعتم، طالبان در واليت کندھار سر بر افراشتند و واليات مجاور را يکى بعد از ديگر١٩٩٤در اکتوبر سال 
باالى کابل از استقامت ننگرھار ھجوم بردند و بعد از جنگ ھاى شديد که دران ھشت  م،١٩٩٦ سپتمبر ٢٥/٢٦. در آوردند

ر و دستۀ خود از کابل فرار، و طالبان حکومت ھزار انسان جان خود را از دست داد، ربانى، مسعود و حکمتيار با دا
٪  ٨٠سلسلۀ مراتب بودند و در حدود  طالبان درداخل داراى يک انضباط محکم و سيستم استوار باالفعل افعانستان گرديدند.

  .اراضى افغانستان را زير تسلط خود آوردند

طالبان در دورۀ حاکميت خود فساد، دزدى و زرع کوکنار را از بين برده و امنيت را در سرتاسر مملکت تامين کردند، 
با وجوديکه ھيچ افغان  ٢٠٠١بر، سپتم ١١ولى ميزبانى شان از بن الدن اسباب سقوط آنھارا فراھم نمود. بعد از واقعۀ 

امريکا باالى افغانستان و طالبان به طغيان آمده، در اثر ھجوم بى امان امريکا  دران جنايت دست نه داشت، غيظ و غضب
م ٢٠٠١اکتوبر  ٢٧به ھزار ھا طالب ومردم عادى نابود و حکومت طالبان از صحنه برداشته شد. از ميان حامد کرزى در 

قتل  م، دوام نمود.٢٠١٤ور افغانستان ظھور نمود، که نظر به لزوم ديد امريکا براى دو دوره تا سال بحيث رئيس جمھ
  برھان الدين ربانى رھبر جميعت اسالمى از طرف طالبان يک عمل خشونت عمدۀ اين دوره ميباشد.

د و انتخابات را به دور دوم درين سال انتخابات رياست جمھورى برگذار شد، که در جريان آن جنجال ھاى مکرر پيش آم 
کانديد بازنده ادعا ميکرد که در انتخابات فريب صورت  کشانيد و بصورت غير معمول براى مدت شش ماه طول کشيد.

گرفته و نتيجه را نمي پذيرفت به فيصلۀ کميټۀ انتخابات و حکميت نمايندۀ ملل متحد ھم تن در نميداد. با طرفداران خود به 
بيانيه ھاى تھديد آميز شروع نمود، تا حديکه حاميانش در تاالر لويه جرگه عکس رئيس جمھور برحال  تظاھرات و ايراد

شکستانده و عکس کانديد بازندۀ خود را بجايش گذاشتند. آنھا اخطار دادند که به زور به ارگ رياست جمھورى  مملکت را
تھديد حکومت امريکا کانديد متمرد را بجايش نشانده و داخل و امور مملکت را به دست خواھند گرفت. درين اثنا فشار و 

ھردو کانديدان را به تشکيل حکومت اتحاد ملى مجبور و براى فعالً اوضاع را آرام نمود. ازينکه اين حکومت اتحاد ملى 
  د داد.ھع ملى باھم کار خواھند کرد، وقت وزمان جواب آنرا خواچطور  به اتحاد و اتفاق براى مناف

يان طوالنى سابقۀ استعمال خشونت، براى بدست آوردن مقاصد سياسى، درين مقدمه، متوجه نمودن ھموطنان به ھدف از ب
زمامدارى ميرويس خان ھوتکى        گذشتۀ بکاربردن وسيع تشدد در جامعۀ ما ميباشد. از آغاز تاريخ معاصر افغانستان، 

در افغانستان  نفر سي ويک ،سال ٣٠٥، براى مدت ) ٢٠١٤سپتمبر، ٢٩م) تا امروز، حکومت حامد کرزى( ١٧٠٩(
حکومت نموده اند. ازين جمله دوازده نفر آن مقتول، يک نفر آن نابينا، و سه نفر آنھا مسموم گرديده اند، و پانزده نفر 

  متباقى آن به شکلى از اشکال مورد توطئه ھاى مکرر قرار گرفته اند.

انحراف داده اند، بلکه خود ھم از احراز آن مقام  نه تنھا کشور را از مسير پيشرفت و انکشاف ،کودتا صبين قدرت ازراهغا
  .گرديده اند توطئه و تشدد قربانى دگرو کودتاى  دسيسهتوسط  و زود کامگار نه گرديده،مصنوعى 

ھم به بيگانگان فرصت را ، اين منازعات و برادر کشى ھا مانع عمدۀ پيشرفت و ترقى کشور ما گرديده، و بيدون ترديد
مھيا کرده که به وطن ما تعرض کرده قسمت ھاى از خاک مارا تصرف کنند. ما افغان ھا وقتيکه از افتخارات تاريخى، 

تباھات و نواقص خود را فراموش نمائيم. زيراکه بيدون پذيرفتن انتقاد اش شھامت و شجاعت خود ھميشه ياد ميکنيم، نبايد
  ترقى ممکن نميباشد.يافتن راه اصالحات و 
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، از اقدامات و حرکات غير اصولى و تشدد آميز که گذشتۀ خود را آزادانه تنقيد و از تاريخ بياموزيملذا، الزم است که ما 
رمانھاى ميگردد، پرھيز نموده و براى تحقق عقايد و ا لت و خوارى ماو باعث ذ در کشور ما عامل عقب مانى  و بحران

  م. رقيب اعتال و ترقى ميھن از شيوه ھاى قانونى و مسالمت آميز استفاده نمائيم. جھتسياسى و اجتماعى خود 

  

   ياداشت: اصطالحات کودتاچيان، متعرضين و غاصبين به مفھوم مترادف در متن اين اثر استعمال گرديده اند.

  امتنان:

که در نشر وتوزيع اين اثر وصبئه عزيزم جميله که در ترجمٔه آن کومک  رسولی،محترم انجنير عبدالکافی دوست  از 
 نموده اند، و از برادر گرامی کبير صمدی که در ترتيب و تشکل نھايی آن معاونت کرده اند تشکر مينمايم.
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  کودتا -برضد

  

از رھگذر وقوع کودتاھا در  حاميان ديموکراسی سياسی، حقوق بشر، و عدالت اجتماعی حق دارند که
دھه ھای جاری به کثرت واقع گرديده اند. کودتا ھا  رن تصرف ناگھانی مؤسسات دولتی دھراس باشند. اي

سيستم ھای حکومت قانونی مستقر ديموکراتيک را بر اندا خته، حرکت را بسوی ديموکراسی کاملتر 
متوقف نموده، و رژيم ھای وحشی و ظالم را حکمفرما نموده اند. کودتا ھا يکی از طريقه ھای اصلی اند 

يد بوجود می آيند. ھمچنان کودتاھا جنگ ھای داخلی و بحران ھای بين که توسط آنھا ديکتاتوری ھای جد
 المللی  را نيز باعث شده ميتونند. کودتا ھا بحيث يک مشکل عمدٔه  نا حل شدٔه دفاعی موجود اند. 

کودتا عبارت از قبض نمودن سريع کنترول فيزيکی و سياسی تاسيسات دولتی ميباشد توسط عمل غير 
وطئه گر که با تھديد ويا استعمال تشدد پشتيبانی ميگردد. اعضای حکومت قبلی قانونی يک گروه ت

برخالف ميل آنھا از وظايف شان برکنار ميگردند. در ابتدا گروه کودتا مراکز صدور اوامر، تصميم 
گيری، و اداری را اشغال، رئيس قبلی قوای اجرايوی و مامورين بلند رتبه را با  اشخاص ( نظامي و يا 

ی) دلخواه خود شان تعويز مينمايند. با االخره آنھا کنترول تمام مؤسسات دولتی را بدست ميگيرند. ملک
  در مدت چھل وھشت ساعت تکميل ميگردند. کودتا ھای موفق معموال به سرعت، اکثراً 

ازيل ، در دھٔه جارې تعداد زياد کودتاھا تقريبا در ھر منطقٔه جھان  به شمول تايليند، برما، پلپاين، بر
گانا، اليبيريا، يونان، ليبيا، الووس، گواتيماال، ارجنټاين، گريناډا، پوليند، و  ،چکوسلواکيا، چلی، فيجي

اتحاد شوروی واقع گرديده اند. در براعظم افريقا در بين ممالک که بعد ازدورٔه استعمار به آزادی رسيده 
، کوام ١٩۶۶کودتايی نظامی  بود که در سال اند کودتا ھا بسيارمتداول ميباشد.  اولين ازين جمله ، 

م  ١٩٧۶و  ١٩۵١نکروما، رئيس جمھور گانا را در يک کودتای نظامی بر کنار ساختند. در بين سالھای 
در کشور تايليند پنج کودتا صورت گرفته که انکشاف ديموکراسی را دران جا به مشکل روبرو کرده 

، قدرت را کسب نمود. حکومت الندی  ١٩۶٩امی در سال است. در ليبيا معمرالقضفی توسط کودتای نظ
،  کودتای  ١٩۶۴، به واسطٔه کودتای نظامی بر انداخته شد. در برازيل در سال  ١٩٧٣در چلی در 

نظامی يک رژيم وحشی را بر سر اقتدار آورد که برای سالھا آن کشور را اداره نمود. در گواتيماال  به 
دتای بعدی به وقوع پيوست که با آلخره ريوس ماټ، جنرال متقاعد را ،  کو ١٩٨٢تعقيب کودتای سال 

، اعالن حالت اضطرار و نصب نمودن جنرال ياروزسکې به ١٩٨١به قدرت رسانيد. در پوليند در سال
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حيث رئيس جمھور که اتحادئه آزاد کارگری ھمبستگي را به واسطٔه او بکوبند، و ھمچنان قصد کودتای 
بنياد گرايان در اتحاد شوروی در جملٔه  مثال ھای بر جستٔه دھه ھای جاری ميباشد.  ،  ١٩٩١ناکام سال 

  ھمچنين، کودتاھا و به کودتا مبادرت کردن ھا دوام ميکنند.

بعضی از نويسندگان اظھار نظر کرده اند ، که کودتاھا نه انتخابات " واسطٔه تغير اکثر حکومت ھا 
استعمار " کودتاھای نظامی برای تغير حکومت ھا در حقيقت يک گرديده اند " و در افريقای بعد از 

  ١ميتود معمول گرديده است.... "

درين اواخر اظھار نظر گرديده است که کودتا ھا نظر به گذشته کمتر صورت ميگيرند، الکن  ھمچنان 
ی زياد جلوگيری اين کاھش شده ميتواند که برای مدت کوتاه دوام نمايد، و حتی اگر  از کودتا برای سالھا

  ٢ھم بعمل آيد يک کشور ميتواند که در مقابل احتمال وقوع کودتا آسيب پذير بماند. 

مساعی بسيار زياد و مبالغ ھنگفت پول به طور منظم  تخصيص داده ميشود که در مقابل  تجاوز خارجی 
تا جوامع را برای  برای مقاومت احضارات گرفته شود. الکن  حقيقتا تا حال ھيچ اقدامي بعمل نيامده 

واقع ميشوند حاضر گرداند. توجه نمودن جدی به  دفاع  بر ضد کودتاھا  که در سياست جھاني اکثراً 
  کودتا زياد به تاخير محول گرديده است. - مسئلٔه ضد

  کودتا ھا چگونه اجرا ميشوند
  

رتبٔه حکومت بمقابل اشخاص عالی  اقدام به اجرای امر و اداره ، اکثراً عملی دستگاه  سياسی  تصرف
دفاترحکومتی، قرارگاھای نظامی و پوليس و مراکز کنترول ارتباطات و قبلی، اشغال عمارات و

در اثنای چند ساعت کوتاه عمل  به  بسيارسرعت ا کثراً  ترانسپورت  آغاز خواھد گرديد. کودتاھا معموالً 
  توطئه گرانه يک امر مھم ميباشد.ميکنند، لذا برای عملی کردن آن ، پالنگذاری مخفی 

کودتا ھا معموال توسط يک بخش مھم قوای نظامی اداره ميگردد، که يا به تنھايی ويا اتحاد به گروھای 
عمل مينمايند. بعضی اوقات  ی ويا خارجی ) ويا نيروھای پوليسسياسی،  تشکيالت استخباراتی (داخل

قوای اجرائيه ميباشد: طوريکه يک رئيس دولت  کودتا ھا عبارت از غصب  نمودن قدرت توسط رئيس
ا اعالن نموده تا حکومت رثال ) برحال، حالت اضطراری کاذب (رئيس جمھور ويا صدر اعظم بطور م

( اقدامات اضطراری درست  ۴قانونی را تعليق و به جايش ديکتاتوری مورد نظر خود را تاسيس نمايد.  
قانونی عادی  نظم حق امتياز خاص و برگردانيدن اينطوراز طرف رئيس دولت به مقصد از بين بردن 

کودتا پنداشته نميشود ) . در حاالت دگر کودتا ھا توسط يک حزب سياسی ديکتاتور ، يکجا ويا بيدون 
قدرت پارلمانی آن به راه انداخته ميشوند. ھمچنان  شده ميتواند که کودتاھا توسط يک قسمت برگزيدٔه 

موفقيت رسانيدن کودتا ضروری است قدرت حاکم آغاز و توسط دسته ھای دگر پشتيبانی گردند. برای به 
نه غير مؤثر ، يا موقف منفی اختيار نمايند ورکسانی که  دران اشتراک ندارند بايد ازان پشتيبانی کرده

عکس يک انقالب ملی تودٔه ميباشد ( رکودتا ب ،گردانيده شوند.  به نسبت خاصيت اقليتی و توطئه گرانٔه آن
  ا  " انقالب"  بنامند ).اگرچه  کودتاچيان شايد اقدام خود ر
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کودتاچيان با العموم ميخواھند که نظم را محافظه نموده، ادارات حکومتی، خدمات ملکی، قوای نظامی، 
) بحال خود نگھداشته، الکن آنھا را تحت فرمان خود زمان موجود برای حکومت محلی و پوليس را (اقالً 

گرديده، شده ميتواند که مکمل ويا قسما نظامی بآورند. ( حکومت جديد که توسط کودتای نظامی تحميل 
بوده ويا از حيث پرسونل تماما غير نظامی باشند ). مجموع قدرت دولت که به دست غاصبين کودتاچی 

افتاده، شده ميتواند که در صورت لزوم بمقابل بخش باقيماندٔه جامعه برای توسعه و تحکيم تحت اداره 
  آوردن تمام کشور بکار برده شود.

  وقوع کودتا ھا چه وقت محتمل ميباشد؟

در ناروی و سويډن وقوع کودتای داخلی غير قابل تصور ميباشد. بعضی حاالت  در بعضې ممالک، مثالً 
و شرايط از وقوع کودتاھا جلوگيری مينمايند. در کشوريکه طرزالعمل قانونی ديموکراتيک موجود و قابل 

که تبديلی حکومت ھا را تامين و  ،يل مسالمت آميز قبول شدهاحترام باشد و برای حل منازعات داخلی وسا
 مسئوليت ھای آنھارا در مقابل قانون فراھم کند، وقوع کودتا کمتر احتمال دارد. اگر،  گروھائيکه مثالً 
اردو که به اجرای کودتا قادر اند،  به طرزالعمل ديموکراتيک معتقد باشند وبه حدوديکه قانون برای 

عين کرده احترام گذارند، درانصورت احتمال ندارد که آنھا به کودتا مبادرت کنند. در صالحيت آنھا ت
  عوض شايد که آنھا خوداری نموده فکر نمايند که به راه انداختن کودتا يک اقدام غلط خواھد بود.

 ساختمان اجتماعی يک جامعه نيز در تعين نمودن احتمال وقوع کودتا مؤثر ميباشد. در کشور ھای که
مؤسسات غير دولتی جامعه قوی وبه طرز ديموکراتيک اداره شوند و مؤسسات نظامی و احزاب سياسی 

  غير ديموکراتيک به تناسب آن ضعيف باشند احتمال وقوع کودتا موجود نميباشد.

در جائيکه يک جامعه يکجا با ھم آھنگی نسبی کار کند، درانجا وقوع کودتا احتمال ندارد. اينطور حالت 
بسيار  ه از جملٔه  نادرات است، ولی مستلزم جلوگيری از کودتا نميباشد. اگر مشکالت داخلی اقالً اگرچ

جدی نباشد و توسط طرزالعمل ھای قبول شده و دگر وسايل مسالمت آميز به آن معامله شده بتواند، 
باشد و بجای درانصورت احتمال کودتا کمترمی باشد. ويا اگربه داخل کشور تصا دمات حاد نيز موجود 

تشدد داخلی به طرز عدم  تشدد اداره گردند، دران حالت صحنه برای به راه انداختن کودتا توسط يک 
گروھی که وعده دھند که تشدد داخلی را خاتمه داده و نظم و قانون را حکمفرما خواھند ساخت مساعد 

 ً مردم خدمت نمايند،  " توجيه نمودن " به  نخواھد بود. در جامعٔه که سياسيون ارزو داشته باشند که حقيقتا
  عمل کودتا از بين خواھد رفت.

د، جامعه ميتواند برای وقوع کودتا آسيب پذير گردد. ر حالتيکه  اين شرايط موجود نباشاز سوی دگر، د
ريشه ھای ديموکراتيک سيستم سياسی شايد کم عمق ويا فاسد گرديده باشد. حکومت شايد غير مشروع به 

و در اجرآات آن در بين مردم نارضائيت ھای گسترده موجود باشد. شايد حکومت به بي نظر آمده، 
کفايتی، فساد، و در موقع بحران به بيدون قاطعيت متھم گردد. برای عالج حالت فوق اعتماد به ظرفيت 

طرزالعمل ھای ديموکراتيک شايد بطور وسيع در بين مردم موجود نبوده، و در بعضی حاالت شايد 
  مورد قبول برای جانشينی حکومت ھا موجود نباشد. روش



 

17 
 

لب مختلف، احزاب سياسی، مؤسسات آزاد تعليمی، طمؤسسات داو –مؤسسات مدنی غير دولتی جامعه 
ھيئت ھای مذھبی، اتحاديه ھای کارگری، و مؤسسات به اشکال متعدد دگر شايد ضعيف و تقريبا ھيچ 

سيستم سياسی به مقياس الزم اشتراک نه نمايند. در نتيجه ھيچ  موجود نباشند. ھمچنان، اکثر مردم شايد در
  گروه ويا مؤسسٔه موجود نخواھد بود که بتواند قادر به مخالفت از اشغال ارکان دولت  گردد.

که به تشدد مربوط گردد. بحران شديد اجتماعی،  ،جامعه شايد يک مشکل جدی داخلی داشته باشد
واضح سياسی، ويا تشدد داخلی و قتل ھای سياسی شده ميتواند که مشکالت حاد اقتصادی، اختالفات 

قسمت عمدٔه جامعه را وادار سازد، که يک حکومت قوی  را  که وعدٔه " برگردانيدن نظم " وختم بحران 
  را بنمايد، حاضر باشند که  به پذيرند.

مقابل کودتا آسيب پذير شرايط نامساعد اقتصادی ناشی از عوامل سياسی شده ميتواند که جامعه را به 
ساخته، و ھم به اثبات رسيده که عدم تنوع در صادرات و به پيمانٔه زياد برای صادرات به مارکيت متغير 

  ۵ميتواند که شرايط را بوجود آورد که دران وقوع کودتا احتمال پيدا ميکند. ،بين المللی بستگی داشتن

يکتاتوری، يا يک گروه نظامی بيدون داشتن بعضی اوقات ، اشخاص، يک گروه نيرومند، يک حزب د
اھداف  خيرخواھانه  آرزوی بدست آوردن قدرت و تسلط  را بر سر پرورانيده به اجرای کودتا مبادرت 

  ۶مينمايند.

با وجود، اينطور شرايط، لزوما مولود کودتا شده نميتوانند. حتی شايد وقتيکه شرايط برای کودتا مساعد و 
اقد خود داری ھم باشند، آنھا شايد برای کودتا مبادرت نه نمايند، زيراکه احتمال کودتاچيان احتمالی ف

ميرود که اقدام آنھا به ناکامی منجر شود. اين انديشٔه منجر شدن به ناکامی از چندين منبع سرچشمه گرفته 
ايد عدم ميتواند. قسمت مھم پرسونل نظامی، پوليس و خدمات ملکی ھمچنان قدمه ھای پائينتر حکومت ش

طرفداری خود را از کودتا ابراز نمايند، و احتمال برود که بمقابل کودتا مقاومت کنند. مؤسسات آزاد 
جامعه شايد متمايل به مخالفت به کودتا بوده، وبه اندازٔه کافی نيرومند باشند که برعليه آن قويا عمل 

نمايند، به حد قابل مالحظٔه تصميم کودتا که بر ضد کودتا قويا عمل  ،نمايند. توانايی اين مخالفين محتمل
کنندگان را تحت تاثير قرار ميدھد. در صورتيکه، احتمال مقاومت جامعه به مقابل غصب ارکان دولت 

  بشکل استوار موجود باشد درانصورت  وقوع کودتا کمتر محتمل ميگردد.

مت را قبض کردند، از طرف کسانيکه به کودتا مبادرت مينمايند بايد متيقن گردند وقتيکه قدرت حکو
مامورين دولت و مردم به کمترين مقاومت روبرو ميگردند. الکن در جوامعيکه توده ھای مردم از نگاه 

  ٧سياسی منظم، در جريان سياسی سھيم و نيرومند باشند اينطور تصور کرده نميتوانند.

  حمايت برای کودتا ھا
که تشکيالت کودتاچيان و دگر  ،که بايد تصور گردد ،شدشرط اساسی مبادرت به کودتا  بنا برعقيدٔه ميبا

قوای مانع کننده نسبت به مؤسسات و نيروھای دگر جامعه  قوی تر باشند. خالصه، جامعٔه مدنی از قوای 
 ً ، در دھه ھای جاری در بسی از ممالک جھان قؤه نظامی طوری توسعه يافته نظامی ضعيفتر باشد. حقيقتا
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ويترين تمام مؤسسات جامعه گرديده اند. اکثر اوقات اين قوای نظامی بسوی جامعه که در بين جامعه از ق
و مردمی جبھه ميگيرند که موجوديت شان به آنھا مربوط و متعھد به دفاع از آنھا اند. ھمينطور قصد به 

اجرای کودتای نظامی در صورتيکه عساکر به صاحب منصبان شان نسبت به حکومت ديموکراتيک 
  فادار باشند بسيار محتمل ميباشد.زيادتر و

 ٨اگر کودتا يک غصب اجرائيوی ( که در بعضی احواالت "کودتای خودی" ھم گفته ميشود ) باشد، 
درانصورت ضروری است که ترکيب اعضای ملکی حکومتی، و قوای نظامی که به اشغال ارکان دولت 

دران حالت کودتا شايد  ،در عوض نسبت به مؤسسات ملکی جامعه نيرومندتر باشند. ،کمک مينمايند
توسط يک حزب سياسی با انضباط توسط  قوای مليشای خودش اجرا شود. حاميان حزب سياسی نيز 

ميتوانند که بعضی اوقات از وزارت خانه ھای مھم در چارچوب يک حکومت ائتالفی فعاليت نمايند، ويا 
ھداف خود را تعقيب نمايند. برای موفقيت توسط حمايه از طرف يک بخش عمدٔه قوای نظامی ويا پوليس ا

کودتا حزب مذکور بايد به اجرای عمل سريعتر نسبت به دگر بخش ھای که مخالف اشغال قدرت اند 
باشد. در بعضی حاالت ممکن است که نماينده ھای يک حکومت خارجی، گروھای نظامی ويا سياسی 

  داخلی را در اجرای امر کودتا مساعدت نمايند.

اھای گذشته، حاميان آزادی سياسی کشور خاموشی اختيار نموده و بطور منفی تسليم گرديده اند. در کودت
اين بدان معنی نيست وقتيکه يک اقدام کودتا پيروز گرديد ، تمام جامعه ازان پشتيبانی نموده است. در 

ند ولی بسی حاالت يک جامعه شده ميتواند که در حقيقت مخالف غصب قدرت سياسی کشور شان باش
جنگي که  –نميدانند که بر عليه آن چه کرده ميتوانند. جنگ داخلی بمقابل قوای عسکری و متحدين آنھا 

که برای کمترين اشخاص ھم قناعت بخش نخواھد  ،قابل فھم است –محققا ديموکراتھا آنرا خواھند باخت 
ند که چه راه دگری برای ناکام بود. معتقدين به طرز العمل ھای قانونی وعدالت اجتماعی معموال نميدان

  ساختن کودتای که توسط قوای نظامی پشتيبانی ميشود موجود است. 

کودتا يک سيستم ديموکراسی پايدار، در بسياری از کشور ھا  -بيدون احضارات جدی برای مدافعٔه ضد
ای که به غير قابل تصور ميباشد، با الخصوص کشور ھای که سابقٔه کودتايي دارند. حتی در کشور ھ

يک مرحلٔه سيستم ديموکراسی سياسی ھم رسيده باشند، باوجود اظھارات عمومی حسن نيت توسط 
  کودتا مھم و ضروری ميباشد. -آنھائيکه به اجرای کودتا قادرند، تدابير ضد

  

  مساعی برای ممانعت از کودتا

ازآنست که بعد از وقوع واضح است که جلوگيری ازوقوع مبادرت به  کودتا به مراتب بھتر و سھل تر 
بمقابل آن مدافعه نمائيم. سوال مھم درينجاست که چگونه از کودتا ھا ممانعت و راه پيشروی آن رامسدود 

  ساخته ميتوانيم .
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در بسی از ديموکراسی ھای قانونی مردم عقيده دارند، که اگر قانون اساسی و قوانين دگر کودتا ھارا 
درانصورت ديموکراسی مصئون خواھد ماند.  عدم صحت اين نظريه به اثبات  غير مجاز عنوان نمايند، 

رسيده ، زيراکه بسياری از کشور ھا آنرا منحيث به مخاطره انداختن خود يافته اند. ديموکراسی ھا با 
پيشبينی ھای قانون اساسی ويا قوانين به مقابل مبادرت قبض ادارٔه دولت، خود آنھا قربانی کودتا ھا شده 

آنھا از وقوع کودتا ھا ممانعت کرده نه توانسته  اند. اينطور تحريمات قانونی بايد موجود باشد، الکن اکثراً 
اند. کودتا ھا در حقيقت ھميشه توسط گروھای اجرا ميگردد که ميخواھند از موانع قانونی و حقوقی برای 

نيست که اينگونه پيشبينی ھای عملی کردن اقدامات مورد نظر خود ھا عدول نمايند. اين بدان معنی 
ً يستندفيد نميباشند، بلکه کافی نقانونی وحقوقی م   .ميباشندنيازمند   ، و به وسايل تعميل واضحا

اشخاص و گروھائيکه حاضرند مقامات اجرائيوی کشور را کنار زده ويا آنھا را اعدام نمايند و خود شان 
رد نظر خود در تخلف از قوانين و موانع حقوقی کدام جای آنھارا اشغال کنند، البته برای تطبيق عمل مو

ت"  مشکلی نخواھند داشت. گروھای نظامی که عزم نموده اند، به زعم خود شان که "کشور را نجا
ً ميدھند، ويا تسلط خود را باال توسط موانع قانونی و حقوقی منع نه  ی مملکت تاسيس ميکنند، واضحا

که خود را ناجی مردم و سازندگان جامعٔه خيالی آينده می پندارند، خواھند شد. احزاب سياسی با انضباط 
  برای عملی کردن رسالت خود از قبض نمودن قدرت دولتی، به ھيچ گونه موانع اعتنا نه خواھند کرد.

مساعی برای از بين بردن شکايت ھای قابل توجيه در جامعه نيز الزم اند، بلکه آنھا ھم کافی نميباشند. 
ايت ھا شايد کودتاچيان محتمل را به راستی تحريک نموده باشد، ويا محض برای آنھا بھانٔه نوع شک ناي

  جھت به راه انداختن کودتا ، برای محرک دگر غير خير خواھانه گردد.

ھمچنان،  محکوميت  بين المللی و وضع تحريمات احتمال ندارد که کودتاچيان مصمم را از ارادٔه شان 
وش باوری خواھد بود اگر توقع نمائيم که نفوذ بين المللی  ميتواند که از اشغال يک نوع خ  ٩وادارد. 

داخلی جلوگيری ويا دوباره آنرا سبکدوش سازد.  منتھا  آنھا ميتوانند که يک قدرت نيرومند  داخلی را 
 پشتيبانی نمايند تا پيشروی اقدام غصب قدرت را بگيرند. در حاالت دگر شايد حلقه ھای مشخص بين

المللی از کودتا پشتيبانی نموده ، يا حتی  قؤه اصلی در تحريک نمودن آن باشد، مثال طوريکه حکومت 
  اياالت متحدٔه امريکا در چندين حالت بوده است.

 ً چيز زياد تر ضرورت است: موانع قوی بمقابل مبادرت به کودتا.  اين اثر استدالل  درانصورت، واضحا
کودتا بداخل کشور ساخته شده ميتواند.  -وسط پاليسی احضار شدٔه قبلی، ضدخواھد کرد که اين موانع،  ت

اين پاليسی نه تنھا توان مغلوب ساختن کودتای محتمل را خواھد داشت، بلکه به حيث بازدارندٔه احتمالی 
  به مقابل اين حمالت که در ظرفيت مدافغٔه مؤثر ريشه دارد عمل کرده ميتواند.

تا ھا به موفقيت انجام شده اند، لذا احتمال ندارد که اکثرا مردم تصور نمايند که کود به نسبتيکه اکثراً 
با کودتا ھا  کودتا ممکن باشد. سردرگمی و احساس ناتوانی که معموالً  -بوجود آوردن يک مانع مؤثر ضد

کودتا کودتا تشديد ميگردد. وقتيکه  –ھمراه اند، با عدم پالن سازی،  عدم احضارات و عدم آموزش ضد 
  توسط قوای نظامی  پشتيبانی گردد، که مدافعين فرضی جامعه پنداشته ميشوند، و بمقابل آن قوای کامالً 
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  نظامی بکار برده شده نميتواند  در نتيجه قھر و نا اميدی مردم ازدياد می يابد.

	

  کودتا ھا مغلوب گرديده اند
مانع شدن از وقوع کودتاھا ، به استثنای  واقعيت ھای مھمی که بعضی اوقات مغلوب گرديده اند  مسئلهٔ 

،  باوجود شرايط نا ساعد، بعضی اوقات مردم ملکی توانسته اند که جلو غير الينحل به نظر ميرسد. اکثراً 
  قانونی  قبض قدرت دولت را بگيرند. البته اين حاالت فوق العاده اند.

حاالت کودتا ھا ناکام ميگردند، زيراکه عدم ھمکاری و مخالفت مردم، رابطٔه مطلوب کنترول در بعضی 
فيزيکی را در بين ادارٔه  ارکان حکومت و ادارٔه سياسی دولت قطع مينمايد. مامورين ملکی، مقامات بلند 

اچی امتناع صفوف نظامی، و غيره کارکنان دولتی طور دوامدار از ھمکاری به ياغيان  کودت رتبه، 
ميورزند و کنترول ارکان دولت را توسط آنھا رد ميکنند. ھمچنان، کودتاھا با قطع شدن ارتباط در بين 
ادارٔه مرکزی دستگاه دولت و ادارٔه جامعه به شمول مؤسسات آزاد اجتماعی، حکومات محلی، و تمام 

  جامعه به خطر مواجه ميشوند.

ميکنند که مسلط شدن باالی ساختمان دولت مساوی  به مسلط شدن بی مورد  فکر   کودتاچيان ياغی اکثراً 
به ادارٔه سياسی و اجتماعی است. در حقيقت، بيدون تسليم شدن تمامی اين بخشھای جامعه رھبری  کودتا 

  يک حکومت پايدار شده نميتواند.

، يک  ١٩٩١مغلوب  ساختن تند روان در اتحاد شوروی سابق در اشغال قدرت دولتی، در آگست سال  
مورد جديد عدم ھمکاری دسته جمعی به مقابل يک کودتا ميباشد. موارد مھم مدافعٔه ضد کودتا در گذشته 

، درمقابل ياغيان کاپ بود (که جمھوريت جديد ويمر را  ١٩٢٠که موفقانه اجرا شده، در جرمنی در سال 
ير ( که ھدف آنھا نگھداشتن الجزاير ، در فرانسه بمقابل جنرالھای الجزا ١٩۶١تھديد کردند)، و در سال 

     ( de Gaulle ‐Debre  .)بود به حيث يک جز فرانسه  توسط  برطرف نمودن حکومت

درين سه مورد فوق، و در چندين حاالت دگر، کودتا ھا توسط مقاومت عدم تشدد داخلی متوقف گردانيده 
حاد شوروی سابق بر عليه کودتاچيان اقدام در ات ،١٩٩١در کودتای سال  شده اند.  تنھا بعضی اوقات مثالً 

  جدی بين المللی ديپلوماتيک و اقتصادی  يا به شکل تھديد و يا بطور عملی اتخاذ گرديد ه است.
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که از عساکر  				freikorps	، قطعات غير رسمی ١٩٢٠مارچ سال   ١٢در  ، ١٠: "١٩٢٠جرمنی سال 
شھر برلين را در يک کودتا به مقابل جمھوريت ويمر  ند ، سابقه و پرسونل ملکی تشکيل گرديده بود

)Weimar	  که توسط ډاکټر ولف گانگ کاپ (Dr. Wolfgang  Kapp	 و جنرال والټر ون  لوتوتز  

General Walter  Von  Luttwitz)  اشغال نمودند. ھدف کودتا تاسيس يک رژيم ،گرديده بود ) تنظيم 
چک جرمنی در ماجرا  " بی طرف" باقی ماند. حکومت مطلقه توسط " متخصصين" بود. اردوی کو

) فرار نمود. اگرچه Friedrich Ebertديموکراتيک قانونی تحت ادارٔه رئيس جمھور فريدريک ايبرت  (
کودتا  خوب حاضر ھم نه شده بود، الکن اگر مقاومت بمقابل آن صورت نمی گرفت شايد  طور کامل 

  کامياب ميگرديد.

نمود که تمام  شھريان بايد تنھا ازان متابعت کنند، و واليات بايد از تمام ھمکاری  حکومت قانونی اعالن
ھا با گروه کاپ امتناع ورزند. بعد ازانکه ناگھان اعتصاب کارگری در برلين آغاز شډ، يک ابالغئه 
  يد.اعتصاب عمومی بنام رئيس جمھور ايبرټ و کابينٔه سوسيال ديموکرات بيدون اجازٔه آنھا پخش گرد

کاپست ھا به مقياس بزرگ به سرعت به عدم ھمکاری مستخدمين ملکی،  و مقامات محافظه کار 
حکومت بر عالؤه طبقات دگر مقابل گرديدند. اشخاص با کفايت از پذيرفتن مقامات وزارت در رژيم 

ن با فير جديد  ابا ورزيدند. عکس العمل کاپست ھا در مقابل خيلی شديد بود، بعضی از اعتصاب کنندگا
گلوله به قتل رسانيده شدند. الکن باوجود نيروی عدم ھمکاری شدت گرفته و يک اعتصاب عمومی  شھر 

) از دادن پول به غاصبين قدرت دولتی امتناع ورزيد. به  Reichsbankبرلين را فلج نمود.  بانک ( 
در ھمان روز به سويډن تقاضای کناره گيری کاپ را نمود. او  ،مارچ، پوليس امنيت برلين ١٧تاريخ 

) استعفا  Luttwitzفرار نمود، و بسياری از معاونين او با لباس ملکی برلين را ترک نمودند و لوټوتز (

) از برلين خارج و اعتصاب کنندگان ملکی را  در راه بيرون رفتن Freikorps  فری کورپس ( داد. بعداً 
  کشتند و زخمی نمودند. 

کارگران، مستخدمين ملکی، مقامات بلند رتبه، و عموم مردم که از کودتا توسط عمل دسته جمعی 
ھمکاری عمومی و اداری که کودتاچيان به آن ضرورت داشتند امتناع کردند، که در نتيجه کودتا  به 
ناکامي گراييد.  جمھوريت وايمر اين خطر را به سالمتی پشت سر گذاشت که مشکل خطرناک دگر 

ف مالی  مقاومت به مقابل اين کودتا به اندازٔه متوسط بود اما تلفات جانی آن داخلی را مواجه شود. مصار
  توسط کاپيست ھا تخمينا چندين صد نفر کشته و يک تعداد دگر مجروحين  بودند.

) رئيس جمھور فرانسه در اوا يل Charles de Gaulle"چارلس دوگول، (  ١١:  ١٩۶١فرانسه سال 
کوشش نگھداشتن الجزاير را به شکل يک جز فرانسه رھا مينمايد. درجواب اپريل وانمود کرده بود که 

اپريل قطعات نظامی ياغی فرانسه در الجزاير، پای تخت کشور الجزاير، شھر الجزاير  ٢٢/ ٢١در شب 
و دگر نقاط کليدی اطراف آنرا اشغال کردند. مگر، کودتا در آنجا تنھا با تعويض نمودن حکومت قانونی 

  موفق کرديده ميتوانست.در پاريس 
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اپريل، احزاب سياسی و اتحاديه ھای کارگری در فرانسه اجتماع بزرگی راداير و اعتصاب  ٢٣روز 
عمومی يک ساعته را از مردم تقاضاکردند. درانشب جنرال دوگول ھم خطابٔه را پخش نمود که در 

و از آنھا اطاعت نه نمايند، و امر  الجزاير ھم شنيده شد. او از مردم خواست که با ياغيان مخالفت نموده
کرد که با استعمال "تمام وسايل" آنھا را به زانو درآورند. " من ھر فرانسوی و اولتر ھر فرد عسکر را 

) از يک حملٔه از  Debreفرمان ميدھم،  که ھيچ امر آنھا را بجا نياورند. " صدراغظم فرانسه، ډبری ( 
به جای امر دادن به قوای عسکری او از مردم عوام خواست که  راه ھوا از الجزاير اخطار داد، ولی

وارد عمل شوند، او به مردم ابالغ کرد که: "وقتيکه صدای اخطاريه را می شنويد، بايد پای پياده ويا 
توسط موتر خود را به ميدان ھوايی برسانيد، و عساکر فريب خورده را به اشتباه  بزرگ شان قناعت 

  دھيد ."

بٔه جنرال دوگول دوباره کاپی و وسيعا توسط مردم و عساکر وفادار فرانسوی در الجزاير ھمچنان خطا
توزيع گرديد. بعد ازان دوگول اعالم کرد: " حال اغتشاش توسط مقاومت منفی  به مشکل روبرو گرديده، 

  که ساعت به ساعت واضحتر ميگردد."

سمبوليک اشتراک نمودند. در ميدانھای ھوايی اپريل ده مليون کارگران در اعتصاب عمومی  ٢۴به روز 
مردم وسايط نقليه را در خطوط فرود آمدن طيارات جا  بجا کردند،  تا از نشستن آنھا جلوگيری نمايند. 

  ھمچنان محاصرٔه مالی و بحری باالی الجزاير تحميل گرديد.

ات رديدند. دو سوم طياعساکر وفادار فرانسوی در الجزاير در تضعيف نمودن ياغيان داخل اقدام گر
ترانسپورت  و به تعداد زياد جنگنده ھای جټ به خارج الجزاير پرواز داده شدند. در حاليکه دگر پيلوټ 
ھا ميدانھای ھوايی را مسدود ساختند، ويا نواقص ميخانيکی را بھانه نمودند. عساکر قوای زمينی طور 

کفايتی عمدی، مفقودی دوسيه ھا و معطلی و عادی به بارک ھای خود باقی ماندند. بسيار موارد بی 
تاخيردر خدمات ارتباط و ترانسپورت بوجود آورده شده بود. مستخدمين ملکی اسناد را پنھان و از بين 

  بردند.

جنرال دوگول، به قطعات وفادار خود امر داد که باالی ياغيان انداخت نمايند،  ولی به آن  ٢۵به روز 
کودتا را لغو و در  ،ضعيف گرديده بود. رھبران بغاوت ان زمان شديداً ضرورت پيش نشد، و کودتا در

نموده بود از اپريل، غند پراشوت  که کودتا را طرح و در آغاز شھر الجزاير را قبض  ٢۵/٢۶شب  
  .نمودشھر عقب نشينی 

ه بود. رقم تلفات اندک بود، احتماال ، سه نفر کشته وچندين نفر مجروح  در الجزاير و پاريس رخ داد
  حمله باالی حکومت دوگول توسط مخالفت و ممانعت دفع گرديد.

  

، يک گروه تند رو، متشکل   ١٩٩١آگست سال  ١٨"  در  ١٢" : ١٩٩١اتحاد شوروی سال  

از مقامات  رسمی  شوروی  با اقدامی  که راه اجرای غير مرکزی ساختن قدرت را در اتحاد شوروی 
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ميخاييل گورباچوف راتوقيف و ازو تقاضا نمودند که او بايد تمام  مسدود سازند، رئيس جمھورشوروی، 
  قدرت اجرئيوی را به معاون رئيس جمھور تسليم نمايد. گورباچوف از قبول اين درخواست  انکار نمود.

گروه ياغی مذکور خود را بنام " کميټٔه دولت برای حالت اضطراری "  ياد نمود. کميټٔه ياد شده از جملٔه 
"   -متشکل بود از معاون رئيس جمھور، صدراعظم، وزير دفاع، رئيس ک.ج.ب، وزير داخله  ،ديگران

حالت اضظراری "  شش ماھه را اعالن نمودند. روز نامه ھای مخالف را ممنوع، احزاب سياسی  (بغير 
 از حزب کمونست)  را معطل و مظاھرات  را غير مجاز گردانيدند. اولين فرمان گروه کودتا  فوقيت

قانون اساسی شوروی را بر جمھوريت ھای محلی ازعان کرد، و تمام اوامر کميټٔه اضطراری را مرعی 
  االجرا اعالن کردند.

معلوم گرديد که کميټٔه مذکور پشتيبانی تمام قوای نظامی شوروی را با خود داشت. فرقه ھای زرھدار و 
بالتيک قوای طرفدار کودتا مراکز قوای پراشوتی در تمام اطراف مسکو مؤظف گرديده بودند. در 

تيليفون، ، راديو، و تلويزيون را اشغال و بنادر مھم را محاصره نمودند. قطعات زرھدار تعرضی در 
  خارج ليننگراد بطرف شھر به حرکت آغاز کردند.

ھمزمان، در مسکو دھا ھزار مردم در کوچه ھا جمع شدند که کودتا را محکوم نمايند. رئيس فدراسيون 
سيه بوريس يلتسين برای ابراز مخالفت باالی يک ټانک مربوط به طرفدار کودتا باال و کودتاچيان را رو

بنام " کودتای دست راستی ھای مرتجع ضد قانون محکوم نمود. " يلتسين اعالم کرد که " تمام تصاميم و 
ان را مردود نموده، و از تعليمات اين کميټه غير قانونی ميباشد " و به شھريان پيشنھاد کرد که کودتاچي

عساکر خواست که در کودتا اشتراک نه کنند. يلتسين بيانئه خود را به درخواست " يک اعتصاب جامع و 
غير محدود" خاتمه داد. بعدا دران روز يلتسين به پرسونل اردو و ک.ج.ب. فرمان داد که تنھا از اوامر 

  ه دھند.او اطاعت کنند و به خواسته ھای کودتا چيان گوش ن

ھزاان نفر در پيشروی " قصر سفيد" روسيه ( ساختمان پارلمان) جمع شدند تا آنرا در مقابل حملٔه 
کودتاچيان محافظه کنند. موانع  انشا ،  و با موتر ھای سرويس و اتوموبيل ھا سرک ھا را مسدود 

يد، اما کارگران معادن ساختند.  با وجود، پيشنھاد به يک اعتصاب عمومی به عدم توجه مردم روبرو گرد
  )  اعتصاب نمودند.Sverdlosk  ونزديک سورډالسک (  Kuzbass  ) ساحٔه ذغال سنگ  کوزباس  (

به نسبت " اجتماعات، مارش ھا، مظاھرات، و موارد تحريکات به آشوب " کودتاچيان در مسکو حالت 
ضد کودتا، در ديوار ھای اضطراری مخصوص  را اعالن کردند. در شب دوم کودتا، مقاومت کنندگان 

تمام سيستم زير زمينی خط ريل شھر او راق تبليغاتی را چسپانده، در روز آينده در مقابل  "قصر سفيد" 
  از مردم تقاضای مظاھرات دسته جمعی را نمودند.

 Anatoly مردم در جواب درخواست رئيس بلديه اناتولی سابچاک ( ٢٠٠٠٠٠در شھر ليننگراد،  

Sobchakکودتا جمع گرديدند. به دھا ھزار نفر در مالديويا -"مقاومت وسيعترين قانونی"  بر ضد ) برای

Molavia    ) سرک ھا را مسدود نمودند تا عساکر شوروی را از ساحه دور نگھدارند. رھبران (

) تقاضای عدم  Minskاوکراين و کازاقستان کودتا را محکوم نمودند. يک اجتماع بزرگ در مينسک ( 
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) از مردم خواست که قصر Landsberdisت مدنی را نمودند. رئيس جمھور ليتوانيا، لينډسبرجس (اطاع

) به مقصد مدافعه از تعرض احاطه نمايند. جلسات اضطراری پارلمان Vilniusپارلمان را در ولنوس (

  ) آزادی مکمل خود را از اتحاد شوروی اعالن کردند.Estonia) و استونيا (Latviaالتويا (

در مسکو روزنامه ھای ممنوعٔه مخالف، مخفيانه تحت نام اخبار عوام نشر گرديد ،  و از مردم تقاضا 
نمودند که برای مقاومت به پا خيزند. يک دستگاه فرستندٔه کومکی پخش راديو به حکومت روسيه توان 

مايند. ستيشن بخشيد ، که اوامر مقاومت را به سرتاسر مملکت توسط وسايل پخش محلی دوباره نشر ن
مستقل راديو ممنوع شدٔه مسکو، بنام " انعکاس مسکو " به نشريات  خود ادامه داده خطابه ھای زنده را 

از جلسٔه اضطراری پارلمان روسيه پخش ميکرد. ميخانيک ھای تلويزيون روسيه باوجود ممنوعيت ، 
  دراتحاد شوروی توزيع کردند.  پروگرام ھای خبری خود را باالی نوار ھای ويدويي ثبت و به بيست شھر

در وسايل ارتباط دسته جمعی دولتی، مقامات رسمی از ھمکاري به کودتا چيان امتناع ورزيدند. خطابٔه 
مخالفت يلتسين و سابچاک د ر پروگرام اخبار شب برای اينکه کميتٔه ضطراری سانسور ک.ج.ب. از 

معاون اول رئيس تلويزيون شوروی  والنټين پخش آن جلوگيری  نه نمود ، منتشر گرديد. بعد ازان، 
) تيلفونی به اين مضمون دريافت  Pugo) از وزير  امور داخله پوگو (Valentin Lazutkin الزوټکين (

نمود " خودت از دو امر .........مخالفت نمودی، تو به مردم تعليمات دادی که کجا  بايد بروند و چه 
 ."  حجم اجتماعات مخالف دران شب در پيشروی قصر سفيدبکنند. تو جوابگوی اينھا خواھی بود

  ( ساختمان پارلمان)   اضافه گرديد که حکومت روسيه را محافظه نمايند.  

مساعی دسته جمعی بعمل آورده شد تا وفاداری قوای کودتاچيان را با آنھا از تھداب متزلزل سازد. غذا و 
که از حکومت  کی از مرتبات تانکھا التجا نمودالی ملاوراق تبليغاتی در بين عساکر توزيع گرديد. اھ

روسيه پشتيبانی کنند. يلتسين به تطبيق انضباط پافشاری نمود: "عساکر را تحريک نه کنيد. عساکر در 
دست کودتاچيان به منزلٔه يک سالح درآمده اند. لذا ما نيز بايد قوای نظامی را حمايه نموده و در تماس با 

  ن را مراعت کنيم."آنھا نظم و دسپلي

در چندين حالت  تمام قطعٔه عسکری از حمائه کودتاچيان روگردان شدند. ده عراده تانک در پيشروی 
قصر سفيد قلعٔه تانکھای خودرا از استقامت ساختمان پارلمان دور داده، وعده نمودند که درمقابل تعرض 

يگاه بحری ليننگراد و در يک اکادمی تعليم و ازان دفاع خواھند کرد.  بغاوت ھا بمقابل کودتاچيان در پا
تربئه پراشوتی ھا اطالع داده شد. در جمھوريت روسيه وزارت داخلٔه محلی و قطعات ک.ج.ب. حمايت 

) را امر داد که نسبت غير Tula) فرقٔه ټوال (yasovخودرا از يلتسين اعالن کردند. وزير دفاع ياسوف(
اعئه کودتا ، از مواضع خود نزديک قصر سفيد عقب نشينی کنند. يقينی بودن وفاداری قطعات آن به د

  منحل ساخت. ،وزير داخله پوگو، پوليس مسکو را نسبت اشتباه عدم وفاداری آنھا به کودتاچيان

در بعد از ظھر روز دوم کودتا ياغيان تصميم گرفتند که به مقصد حمله به قصر سفيد يک دستٔه جديد 
ظر بود که پراشوتی ھای قوای زمينی و قوای وزارت داخله قصر سفيد را ھجوم تنظيم نمايند. در ن

محاصره و راه را برای ھجوم گروه نخبٔه الفای ک.ج.ب. پاکسازی کنند. اگرچه آمر قطعات پراشوتی 
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قوای زمينی و قوماندان قواي ھوايي شوروی از اشتراک در عمليات امتناع ورزيده بودند، چند ساعت 
ن شده قوماندان گروپ الفای ک.ج.ب. اظھار نمود که قوای او در ھجوم اشتراک نه قبل از تعرض پال

  خواھد کرد. " حملٔه صورت نه خواھد گرفت. و من در مقابل مردم نخواھم استاد."

صبح بعد، ھيئت  دفاعی اتحاد شوروی فيصله کردند که قطعات را از مسکو خارج سازند. سرانجام 
يف گرديدند ( يکی از آنھا انتحار نمود). رئيس جمھور گورباچوف، واپس اعضای کميټٔه  اضطراری توق

در اثنای کودتا قرار اطالع داده شده پنج نفر کشته شده بودند.  -به سر اقتدار آورده شد . تلفات اندک بود
کودتا شکست داده شده بود. مخالفت عمومی مردم،  و عدم اطاعت عساکر، عزم بازگشت تندروان را به 

  مت مطلقيت خنثی نمود.حکو

به اثبات ميرساند که  –، ١٩٩١، و روسيه در  ١٩۶١، فرانسه در  ١٩٢٠جرمنی در  -سه مورد موفقانه
 ً ، حاالت دگری ھم موجود اند که دران مقاومت  مدافعٔه موفقانه بمقابل کودتا ھا امکان پذير ميباشد. محققا

يابی ھای کذشته ثابت ميسازد که اقال تحت بعضی از ھای مشابه پيروز نه گرديده اند، بلکه موجوديت کام
  شرايط کودتا ھا مغلوب ساخته شده ميتوانند.

  کودتا -مدافعٔه ضد

توجه به اينکه چگونه کودتا ھا عمل ميکنند و چطور شکست داده  شده ميتوانند به ما زياد می آموزاند. 
ھا بر پيکر آزادی و عدالت  الزم  نميباشد ھردو باھم يکجا ارائه مينايند که در رويارويي با اين ضربه 

که موقف منفی را اختيار نموده ويا نا اميد بمانيم. جامعٔه که مورد ضربه و تعرض قرار گرفته خودش از 
  خود دفاع کرده ميتواند.

که در مقابل کودتا  اختيار نمودن  يک پاليسی تدافعی ممکن  ،مقصد اساسی اين اثر بيان  حقيقتی ھست
) آنھائيکه سيستم قانونی را مورد حمله ١. اساس اين پاليسی تدافعی دو قسمت را در بر ميگيرد:  (ميباشد

قرار داده ميخواھند که يک حکومت انتخابی را به يک رژيم دلخواه خودشان تعويض نمايند، بايد ھرگونه 
ث يک حکومت آنھا ھيچگونه حق اخالقی وسياسی ندارند که به حي -حقانيت شان رد و تکذيب گردد

در حکومت و جامعه ھيچکس نبايد  -) ھيچگونه ھمکاری بايد به آنھا نه شود٢مشروع  شناخته شوند. (
بآنھا کومک نمايد.  و ھمچنان به ھيچ طريق نبايد از آنھا اطاعت  گردد. در يک عمليات کودتا اشغال 

يی به مقصد تامين نمودن تسلط ساختمانھای حکومتی، مراکز ترانسپورت و ارتباط  و نقاط کليد جغرافيا
کنترول ارکان دولت و بعد ازان ادارٔه  تمام  بر خود آنھا نه ميباشد. بلکه مقصد اصلی از تصرف آنھا اوالً 

کشور ميباشد. غاصبين قدرت، برای به موفقيت رسانيدن کودتا بايد اين کنترول  وسيع  را تامين کنند. ھر 
د برای کودتاچيان تسلطی را که آنھا باالی  حکومت و جامعه  چند، اشغال اين مراکز به تنھايی خو

ميخواھند قايم کرده نميتواند. در آغاز ، کودتاچيان مردم، تشکيالت سياسی اقتصادی، وياتشکيالت 
اجتماعی، بخش ھای حکومت  را  زير ادارٔه خود داشته نميباشند.  حتی تمام قوای عسکری و پوليس  

نه می باشد. کودتا چيان حتی در موقعيتی ھم نه خواھند بود که در حال موجود نيز در تحت ادارٔه شان 
ھيچ وظيفٔه مھم عقيد تی را انجام بدھند. بعد از آنکه قوای نظامی ويا مليشه ساختمانھای حکومتی و 

د مراکز مھم ارتباط و ترانسپورت را اشغال نمودند، حتما يک دورٔه  قاطع و تعين کنندٔه دگر پيش می آي
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که دران  بايد کودتا چيان تسلط و ادارٔه خودرا تاسيس و تحکيم نمايند. حتی در صورت نبودن مقاومت بر 
 - عليه کودتا نيز رسيدن به آن به زمان و مساعی نياز دارد. اين ضرورت برای تاسيس  و تحکيم کنترول

  ميسازد. و زمانيکه به آن الزم است ، برای جامعه  فرصت يک مدافعٔه مؤثر را ممکن

  

  کودتا چيان نيازمند اند......

بعد از آغاز کودتا، کودتا چيان از طرف مردم به قبول حقانيت  اقدام شان ضرورت دارند، و آن  فوراً 
عبارت از پذيرفتن حق اخالقی و سياسی آنھا ويا صالحيت شان برای حکومت کردن ميباشد. تائيد از 
ادٔه طرف پيشوايان اخالقی و مذھبی جامعه، شخصيت ھای مھم سياسی و در بعضی حاالت اعضای خانو

  کومک خواھد کرد. ,سلطنتی يا مقامات رسمی سابقه ، به آنھا برای کسب آن پذيرفتن

کودتاچيان ضرورت دارند که کنترول ارکان دولت توسط آنھا ، از طرف اشخاص و مؤسساتی که در 
انتخابی، رھبران  ،وجود آنھا معنويت و حقانيت صالحيت سياسی قرار دارد، اگر آنھا مقامات رسمی

  اخالقی غير رسمی و يا اعضای خانوادٔه سلطنتی باشند، قابل قبول واقع گردد.

  کودتا ترديد حقانيت داعئه کودتا چيان ميباشد.-لذا اولين اصول اساسی ضد

ھمچنان کودتاچيان ضرورت دارند که رھبران ملکی و جامعه پشتيبان آنھا بوده يا درزمينه  گيچ و 
و يا محض موقف منفی اختيار نمايند. بر عالوه، کودتاچيان برای تحکيم تسلط شان باالی  هگرديد مبھوت

جامعه به ھمکاری متخصصين و مشاورين، مقامات بلند رتبٔه حکومتی و مستخدمين ملکی، مديران و 
ا قضات ضرورت دارند. نامه نگاران و پخش کنندگان، طبع کنندگان و ميخانيکان بايد چيزی که به آنھ

گفته شود اجرا نمايند. پوليس، مامورين محبس، و عساکر الزم است که در توقيف نمودن، بندی نمودن 
معترضين و اعدام اشخاص طوريکه به آنھا امر ميشود از اوامر اطاعت نمايند. کودتا چيان نيز ضرورت 

ا اداره ميکنند، به دارند که عدٔه کثيری از مردم که سيستم سياسی، مؤسسات جامعه، و اقتصاد کشور ر
آنھا طور منفی تسليم  و وظايف معمول خود را طوريکه توسط اوامر و پاليسی کودتا چيان تغير داده شده 

  اجرا نمايند.

خالصه، برای اينکه کودتاچيان تسلط خود را باالی جامعه تحکيم نمايند، نه تنھا به يک مقياس قابل  
قدام شان ضرورت دارند، بلکه ھمچنان به ھمکاری جامعٔه مالحظٔه از طرف مردم به شناختن حقانيت ا

  که آنھا ميخواھند بااليش حکومت کنند ھم نياز دارند.

مثل  تسليم شدن، ھمکاری و کومک شايد که  ،باوجود، تعداد کم ويا ھيچ يک ازين ايجابات ضروری
خالفت به مخاطره روبرو با رد نمودن، عدم ھمکاری و م کودتاچيانرده شده باشد. امکان دارد که برآو

آنھا از طرف مردم آسيب پذير  به گردند. ھردو، شناختن حقانيت اقدام شان، و ھمکاری مورد ضرورت
ميباشد. تمام اين گروھا و عموم مردم شايد از اجرای آنچه که به ايشان امر گرديده امتناع ورزند. ادعای 
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، و حمائه مورد ضرورت ممکن به ايشان داده نه حقانيت آنھا شده ميتواند که رد گردد. ھمکاری، اطاعت
  شود. لذا راه تحکيم ادارٔه کودتاچيان به موجب آن مسدود شده ميتواند.

حتی مخالفين ميانه رو شده ميتواند که متعرضين را مجبور سازند، که برای بدست آوردن پذيرش مورد 
کودتا، - اورند. در يک مدافعٔه نيرومند ضدنياز، ھمکاری و حمائه جامعه ، مساعی قابل مالحظٔه به عمل 

مردم کنترول ارکان دولت و کشور را توسط متعرضين با به کار بردن عدم ھمکاری دسته جمعی و 
انتخابی مانع گرديده، در حاليکه پشتيبانی خودرا از حکومت قانونی و خواست آن برای مقاومت ادامه 

دم ھمکاری و مخالفت با کودتا توسط جامعه ميتواند که ميدھند.  ترديد قوی، مصمم و گستردٔه مردم، ع
  راه رسيدن کودتا چيان را به اھداف شان مسدود ساخته و کودتا رابه شکست مواجه سازد.

اصول دوھم مدافعٔه ضد کودتا عبارت از مقاومت نمودن ميباشد به مقابل کودتا چيان با عدم 
  ھمکاری و مخالفت.

انيت کودتاچيان و ھمکاری نمودن به آنھا  امتناع  ميگردد، و در نتيجه در ھردو صورت ، از شناختن حق
  آنھا از گرسنگی سياسی خواھند مرد.

  مدافعٔه مستقيم جامعه

نه به مدافعٔه نقاط   توسط خود جامعه،کودتا استوار است،  باالی مدافعٔه جامعه -لذا، يک پاليسی ضد
جغرافيايي، و حتی نه به مدافعٔه ساختمانھای حکومتی. سر انجام جغرافيه و ساختمانھا برای رھبران 

اشغال يک تعمير مکتب برای  کودتا مھم اند،  تنھا در حاليکه تصرف به کومک انسانی توام باشد. مثالً 
مکتب فعال  با شگردان، معلمين و ھيئت اداری  کسيکه ميخواھد تعليم و تربيه را کنترول کند، بيدون يک

ھيچ معنی ندارد. اشغال ميدان راه آھن باالی آن بخش انتقاالت کنترول را تامين کرده نميتواند در 
صورتيکه کارگران خط ريل و آمرين آنھا نخواھند که ريل ھارا مطابق امر به کار اندازند. تنھا تسلط 

ا باالی اعضای پارلمان و مردميکه به حکومت پارلمانی معتقد اند تامين باالی ساختمان پارلمان کنترول ر
  کرده نميتواند. 

در عوض، کوشش برای آماده ساختن مدافعٔه قانونی با جنگ نمودن باالی تعميرات و نقاط جغرافياوی، 
خيلي مھم  از موسسات جامعه و آزادی خود دفاع مينمايند. درين موقع اولويت ھا در اقدامات مردم عمالً 

اند.  اصرار باالی استوار ماندن باالی طرز العمل ھای قانونی و يا مطبوعات آزاد بطور مثال برای 
  ديموکراسی زيادتر اھميت دارند، نسبت به اشغال يک چاراھی ويا ساختمان مشخص.

ليک) البته حقيقت دارد که بعضی اوقات محالت و ساختمانھای معين دارای اھميت خاص عالمتی (سمبو
ميباشند. مدافعين ملکی شايد بخواھند که از اشغال اين محالت با سپر نمودن وجود خود در بين متعرضين 

)  و   Lithuania،  ساختمان پارلمان ليتوا نيا (١٩٩١و ساختمانھا جلوگيری نمايند. بطور مثال در سال 
ن دو حالت را نبايد بسيار " قصر سفيد" روسيه ھردو ھمينطور باقوت مردم محافظه شدند.  مگر اي

عمومی ساخت.  اوال بايد گفته شود که سد بندی با تن انسانھا ھميشه واقع بينانه نميباشد. مثال تحت شرايط 
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شديد جوی، مخصوصا سردي واقعا غير ممکن خواھد بود که توسط عين اشخاص سد بندی انسانی را 
لھذا مھم است که به ياد داشته باشيم که مدافعٔه  برای مدت  بسيارطوالنی در محل خود پايدار نگھداشت. 

کودتا مدافعٔه جامعه است نه مدافعٔه نقاط جغرافياوی ويا تعميرات، محالتيکه  اگر کودتاچيان  -ضد
  بخواھند  که به حد کافی مردم را به قتل برسانند آنرا اشغال کرده ميتوانند. 

ويا قطعات آنھا نخواھند که تعداد زياد مدافعين را به  قصد و ميتود خود متيقن نيستند،اگر کودتاچيان در
قتل برسانند، دران حالت مدافعٔه سد انسانی امکان دارد که کامياب گردد. باوجود، در کوشش کردن که 

تعميرات مھم ويا محالت دگر را با سد انسانی دفاع نمائيم خطر جدی موجود ميباشد. اگر باوجود مقاومت 
ختمان موفقانه از طرف کودتاچيان اشغال گردد، مدافعين و مردم عوام بطور غير و مساعی مدافعين سا

موجه معنويات خودرا از دست خواھند داد. مدافعين شايد فکر کنند که تنھا ساختمان پارلمان اشغال نه 
شده ، بلکه در حقيقت خود پارلمان از بين رفته است. مدافعين و مردم شايد فکر کنند که محض اشغال 

کودتاچيان را باالی جامعه مسلط ساخته است. پس برای مدافعٔه  ،فيزيکی قرارگاھای حکومت قبلی
ساختمانھا در حين طرح ستراتيژيھا و تکتيک ھا احتياط فوق العاده زياد بايد به خرچ داده شود، طوريکه 

معه مبذول دارند، که مدافعين و مردم ھردو بايد تاکيد زياد را در دفاع سيستم قانونی و خود مؤسسات جا
آنکه چه بر سر تعمير ميگذرد دوام کرده ميتواند. رھبران کودتا مردم جامعه، مؤسسات، مستقالنه از

  تشکيالت و حکومت را بيدون تسليم شدن و ھمکاری مردم کنترول نموده نميتوانند.

  ضرورت برای احضارات

بيدون بھره برداری از پالن گذاری و کودتا که قبال مطالعه گرديد، مدافعه -سه مورد مدافعٔه ضد
احضارات قبلی بوده،  و به عجله اجرا گرديده اند. قابل تعجب است که حتی بيدون احضارات قبلی اقدام 

دسته جمعی به کدام اندازه نيرومند بوده ميتواند. باوجود، مقاومت احضار ناشده نسبت به مدافعٔه که از 
حتياط آماده شده باشد ضعيفتر خواھد بود. با اجرای احضارات قبلی قبل به مقابل اين گونه تعرضات به ا

تشنج  تردد ، در اينکه چه بايد کرد، اعتراض ھای غير مؤثر ويا بی فايده و معطلی ھای زيان آور در 
اجرای اقدامات و تصاميم استوار از بين ميروند ويا به حد قابل مالحظه  تقليل می يابند. برعکس، مدافعٔه 

دتا، از طرف شھريان مصمم توسط احضارات مشخص و خطوط رھنمايي به اندازٔه زياد نيرومند کو-ضد
ميگردد. ھدف اين  تعليمات  بايد آماده ساختن شھريان و مؤسسات اجتماعی به مقاومت دسته جمعی به 

سؤليت مقابل ھر کودتا باشد. اين احضارات بايد شامل ھردو، تعليمات عمومی برای مدافعه و ھمچنان م
ھای معين را برای  اعضای گروھای مخصوص جامعه و مؤسسات مثل مستخدمين ملکی، رھبران دينی، 

  گيرد.، و بسياری از ديگران را در بر پوليس، ژورناليست ھا، مستخدمين ترانسپورت

 کودتا ممکن ميباشد.  چه اگر مؤسسات مستقل جامعه  -اينطور پالنگذاری و احضارات، برای مدافعٔه ضد
کودتا را شروع و اجرا کنند،  -و يا حکومت ( با معاونت مؤسسات و تشکيالت غير حکومتی) مدافعٔه ضد

 ً نظر به وضعيت سياسی در کشور و درجٔه قدرت و نيروی زندگي  در ھردوصورت، مدافعٔه مذکور عمدتا
  (بيداری) در جامعه تعين ميگردد.
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  اھداف مدافعين ملکی

  کودتا، مقاومت کنندگان به اھداف ذيل توجه مينمايند:-ضدبه اساس پاليسی 

  مشروعيت کودتاچيان را انکار و دعوای آنھا را که در مملکت  به حيث يک حکومت شناخته
 شوند غير مشروع بدانند؛

 برای کودتاچيان جامعٔه را که باالی آن تعرض کرده اند غير قابل اداره بگردانند؛ 

 ز طرف کودتاچيان طرح شده ممانعت کردن؛از جاگزين کردن حکومت که ا 

 کنترول و ادارٔه خودی جامعٔه خود آنھا؛ ،محافظت 

  مؤسسات جامعه را در مقابل کودتا ، به يک تشکيل مقاومت ، که درعين حال در ھمه جاھا
 موجود باشد، تبديل نمودن؛

 برای کودتاچيان بدست آوردن اھدا ف دگر را اجازه ندادن؛ 

  بھای تعرض و تحت تسلط آوردن را غير قابل قبول ساختن؛برای کودتاچيان 

  قابليت اعتماد و وفاداری قطعات و مامورين کودتاچيان را برھم زدن و آنھارا وادار نمودن که از
 صاحب منصبان ياغی خودفرار نمايند؛

 در ميان طرفداران کودتاچيان عدم موافقه و اختالفات را تشويق نمودن؛ 

 بين المللی در مقابل کودتا توسط فشار ديپلوماتيکی،  اقتصادی و آرای  تحريک نمودن مخالفت
 بر ضد متعرضين؛ و ،عامه

 .بدست آوردن  حمائه بين المللی در امور ارتباط، امورمالی، مواد غذايی، ديپلوماسی ومنابع دگر  

  مقاومت: عمومی  و متشکل

يع تقسيم شده ميتواند، " مقاومت عمومی"  و کودتا، در ابتدا به دو قسمت وس- ستراتيژی ھای  مدافعٔه ضد
" قبل از حملٔه عمل کودتا يک تعداد نقاط مھم  بايد برای مردم عام انتخاب و  ١٣"مقاومت متشکل".  

نشان داده شود ، که نظر به آن حتی در زمان عدم موجوديت کدام تعليمات مشخص از طرف گروه 
"مقاومت عمومی" ياد ميگردد. به طور مثال، اين نقاط  زعامت مقاومت نمايند. اين طرز مقاومت بنام

مقاومت مشتمل شده ميتوانند، به کوشش ھائيکه رژيم متعرضين را به حيث يک رژيم برحق ارتقا دھد، 
مساعی که ھيئت مقننٔه انتخابی را دوباره ترتيب نموده ويا آنرا به کلی لغوه نمايد، تدابيريکه محاکم را 
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ويا يک قانون اساسی جديد را باالی کشور تحميل نمايند، محدود کردن آزادی بيان و دوباره ترتيب نموده 
  مذھب، و اقداماتيکه مؤسسات آزاد جامعه را کنترول نمايند.

از طرف متعرضين برای مردم اشارٔه خواھد بود برای مقاومت و استادگی. تجاوزبرھريکی ازين موارد 
حق ويا می ، حتی اگر مقامات قانونی و برای مقاومت عموتدارک  قبلی  تعليمات (خطوط اساسی) بر

يک مقاومت عاقالنه را ممکن ميسازد. ھمچنان در  ،رھبران مدافعٔه ابتدايي بندی ويا اعدام ھم شده باشند
  صورتيکه ارتباط مردم با رھبران مدافعه قطع ھم شده باشد مقاومت عمومی به عمل آورده شده ميتواند.

مقاومت عمومی متفاوت ميباشد.  در مقاومت متشکل مدافعين به اساس يک  "مقاومت متشکل" از
کودتا عمل مينمايند. اين دسته از -درخواست عمومی و يا تعليمات از طرف يک دستٔه رھبری مدافعٔه ضد
کودتا ، ويا اشخاصيکه به کدام -اعضای حکومت قانونی، ھيئت مقامات رسمی پالن گذاری مدافعٔه ضد

تخاب گرديده اند عبارت شده ميتوانند. و نيز اين رھبری بطور مثال، از تشکيالت داوطلب   طريق دگر ان
( تعليمی، ملکی، کارگری، دينی، سياسی و غيره) که بصورت غير رسمی از طرف جامعه پذيرفته شده 

  اند، قبول ميگردند، ( اگر بطور عموم ھويت شان برای مردم روشن باشد يا نه ).

مقاومت متشکل  تنھا مقاومت عمومی را تکميل نموده و آنرا تعويض نه مينمايد. اکثراً مقاومت متشکل 
ا مکان معين عبارت از اقداماتی ميباشد که به يک واقعٔه خاص متمرکز بوده ويا در زمان مشخص وي

مشخص اعتراض عالمتی (سمبوليک) ويا مقاومت را اتخاذ  واقع ميگردد. اينطورمقاومت شکل يک اقدام
نموده ميتواند ، که دران به (تعداد زياد) اشکال ممکن مقاومت موجود ميباشد. مثال ھای آن شامل 

مظاھرات، اعتصابات کوتاه مدت، رفتار ھای اعتراضی، اعتراض با بوجود آوردن تاريکی مکمل، به 
اھتزاز در آوردن پرچم ھای ملی به شکل غير معمول ( شايد نيم صدا در آوردن زنگ ھای کليسا، به 

افراشته) ، مبارزٔه متشکل نوشتن مکتوب ھا، خواندن ھمزمان بيانات رسمی از طرف رھبران دينی، 
اعتصابات متشکل گرسنگی، پخش نمودن پروگرام ھای راديوی توسط دستگاھای مخفی، و اظھارات ماتم 

  ن ويا اعمال دھشت افگنی مردم جامعه) شده متواند.و غم (بمقابل مظالم متعرضي

ھردو، مقاومت عمومی و مقاومت متشکل در امر مبارزه به مقابل کودتا بسيار مھم ميباشند. تناسب 
  مؤثريت نقش ھرکدام نظر به شرايط مشخص تفاوت خواھد داشت.

  اھميت ستراتيژي

بوده مبارزٔه عدم تشدد ميباشد. اين ميتود از  کودتا بسيار مؤثر-اصول عمومی که تا حال  در مدافعٔه ضد
جنگ با کودتاچيان توسط اسلحٔه نظامی جلو گيری مينمايد، وسيلٔه که غاصبين دران برتری دارند. و نيز 

اصول عدم تشدد توانايی مدافعين را ازدياد نموده، و تعداد ممکن مقاومت کنندگان را نسبت به آنانيکه 
شدد را به کار برند وسيعا زياد ميسازد. و مھمتر از ھمه معنويات و قابليت ميتوانند و ميخواھند که ت

  اعتماد عساکر کودتاچيان را تخريب ميسازد.
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مثل اعتصابات. تحريم ھا، انواع عدم ھمکاری سياسی و بغاوت  -اسلحه ويا اصولھای مبارزٔه عدم تشدد
ا بايد مطابق ھوس اشخاص ويا در جواب بطور اتفاقی و ال علی التعين بکار برده نميشود. اين روش ھ

واقعات ناچيز و بی اھميت انتخاب نگرديده و نشايد در يک حالت ھرج مرج و عجله يا قؤه درک مستقيم 
بکار برده شوند. در عوض، اين ميتودھا زياد تر مؤثر خواھند بود ، اگر به حيث قسمت ھای يک 

  کامل انتخاب گرديده به کار برده شوند.کودتا که به احتياط - ستراتيژی جامع مدافعٔه ضد

و  بود،برای مبارزه يک تھور بيجا کوشش برای تاسيس نمودن مدافعه بيدون تنظيم نمودن يک ستراتيژی 
. يکی از داليل عمدٔه ناکامی مبارزات عدم تشدد در گذشته انتخاب يک خواھد بودمصيبت بار نيز احتماالً 

غفلت در تکامل دادن يک ستراتيژی بوده است. ستراتيژی در  ستراتيژی ضعيف ويا بطور قطعی اکثرا
  مبارزٔه عدم تشدد به ھمان اندازه مھم است، طوريکه در محاربٔه مسلحانٔه نظامی مھم ميباشد.

 ستراتيژی بزرگبرای پيشبردن  مبارزه بطور کلی به يک پالن جامع ضرورت ميباشد،  که  آنرا بنام 
تيژی ھای جداگانه بايد تنظيم گردند، که توسط آن اھداف عمدٔه مبارزه را ياد ميکنند. به داخل آن سترا

بدست آورد ويا آنرا در مراحل وسيع مبارزه استعمال کرد. ستراتيژی عبارت از يک تصور، يک پالن 
عمومی است که به اساس آن چگونه به شکل بھترين عمل نمائيم ، تا در مرحلٔه عمدٔه يک تصادم در 

اتيژی بزرگ به ھدف خود برسيم. ھدف اين است که چگونه بايد منابع خود را استعمال چوکات يک ستر
کنيم تا برتری ھای خود را باال به بريم و ھدف خود را به کمترين قيمت بدست آوريم. ستراتيژی انتخاب 

  شده به ما تعين مينمايد که آيا، چه وقت، و چطور بايد مبارزه نمائيم.

 -پالن ھا برای عمليات محدود و ميتودھای جداگانه   –تکتيک ھای مخصوص به داخل يک ستراتيژی 
برای به کار بردن ستراتيژي استعمال ميگردد. اين عمليات از نگاه زمان، مقياس  –اشکال مشخص عمل 

  ويا مسايل مشخص زيادتر محدود اند ، برای اينکه به اھداف محدود مورد نظر توجيه ميگردد. 

کودتا بايد به تفکر زياد و احتياط فوق العاده زياد پالن گذاری شوند.  -مدافعٔه ضد ستراتيژی ھا برای
سراتيژی ھا بايد به اساس بھترين منابع موجود در مورد اصول ھای ستراتيژيک تنظيم گردند. آنھا بايد 

به اساس دانش مبارزٔه عدم تشدد، قؤه کودتا، وضعيت مخصوص مبارزه و جوانب قوی و ضعيف 
  فعين و کودتاچيان ترتيب گردند.  مدا

موضوعات ستراتيژی طوری که درينجا ذکر شد ازان زيادتر گوناگون و پيچيده اند، خوانندگانيکه به 
  " ١۴اتخاذ تصاميم ستراتيژيکی نيازمند ھستند، به مطالعات وسيعتر منابع ديگر اکيدا  توصيه ميگردند. "

  کودتا-اسلحٔه ضد

کودتا با اسلحٔه - انتخاب موفقترين ميتودھای عمل بر عليه کودتا حايز اھميت ميباشد. ستراتيژی اولی ضد
طمينان شده ميتواند:  به خانه ماندن ھرکس؛ فلج ساختن ھر بخش سيستم سياسی که اآتی عدم تشدد قابل 

ول شدٔه سيستم سياسی مطابق کودتاچيان ميخواھند آنرا اشغال نمايند؛ فعاليت دوامدار بخش ھای غير کنتر
روش ھا و قوانين قبل از تعرض ( فرامين و پاليسی ھای کودتا چيان را ناديده گرفتن )؛ کوچه ھارا با 
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مظاھره کنندگان مزدحم ساختن؛ برخالف ويا کوچه ھارا مکمل خالی گذاشتن؛  گمراه ساختن  دسته 
بار و پخش نمودن توسط راديو و جمعی قطعات نظامی و مامورين متعرضين؛  نشريات توسط اخ

تلويزيون،  متعرضين را،  با نشر اخبار تعرض و مقاومت مخالفت کردن؛ اعتصاب عمومی؛ و يک 
  تعطيل اقتصادی (توسط کارگران و اداره کنندگان).

دادن اھميت اولی به آن ميتودھائيکه به اھداف اولی کودتاچيان مستقيما مقابله ميکند  ،در مبارزٔه مدافعه
 ً مربوط خواھد بود به توصل و تحکيم تسلط باالی سيستم سياسی و خنثی  مھم ميباشد. اين ھدف ھا اساسا

نمودن عناصر مخالف به کودتا. فکر نميشود که اھداف اقتصادی در بين ھدف ھای اولی کودتاچيان باشد.  
حت کنترول آوردن (اھداف اقتصادی ممکن است که در بعضی حاالت ھدف ھای دراز مدت باشند. مثال ت

در دست طبقٔه صاحب امتياز ميباشد. ويا استعمال دولت که کنترول ويا مالکيت  سيستم اقتصادی که اکثراً 
  سيستم اقتصادی را در دست بگيرد.)

تد، ھدف کودتا واقع ميگردد. لذا به ندرت اگر گاھی ھم اتفاق به اف ، کنترول سيستم اقتصادی 
، مناسبت ترين و مؤثر ترين ميتود مستقل اقتصادی به ندرتومی ويا تعطيل ھای اعتصاب عم

کودتا ميباشند. چون برای مدت کوتاه بکار برده ميشوند، باوجود، آنھا  -مقاومت در اقدام    ضد
ميتوانند که متانت عزم مقاومت مردم را نمايش دھند. حينيکه برای  يک زمان دراز به کار برده 

ادی ميتواند که ظرفيت  دوام دادن مدافعٔه جامعٔه مورد تعرض را به شود، باوجود، اين اسلحٔه اقتص
کودتا بکار برده خواھد شد که  - خطر اندازد.اعتصاب عمومی، بطور مثال تنھا درشروع مدافعٔه ضد

قاطعيت جامعه را براي مقاومت در مقابل تعرض نشان داده، و در مراحل بعدی مبازه برای بعضی 
ل اعتراض در مقابل بيرحمی و وحشت بيحد بکار برده ميشود. اعتصاب مقاصد مشخص و محدود مث

عمومی ويا تعطيل اقتصادی وقتی استعمال شده ميتواند که تصور شود که نشان دادن مقاومت دسته 
جمعی و زننده يک ضربٔه آخری و کشنده  را برپيکر تعرض حواله خواھد کرد. در ابتدا آن 

) ١بود که مستقيما به اھداف اولی کودتاچيان متوجه گردد: ( ميتودھای مشخص بسيار مھم خواھد
) راه گرفتن کنترول دستگاه  سياسی دولت را بر ٢دعوای بر حق بودن کودتاچيان را رد نمودن ؛ (

روی آنھا بستن.(توسط عدم ھمکاری مستخدمين ملکی، پوليس، قوای نظامی، مامورين قدمه ھای 
دادن ترديد، عدم ھمکاری، و عدم اطاعت مردم در مقابل کودتا؛  ) نشان٣پايانی حکومت، و غيره)؛ (

آنرا توسط طريقه  وسايط ارتباط مسدود و در عوض ) راه مساعی کودتاچيان را برای کنترول۴(
)  مساعی کودتا چيان را برای خنثی ويا ۵؛  و (ادامه دادنھای مختف دگر مثل وسايل مطبوع وراديو

جامعه مخالفت نمودن. اگر وسايل مدافعه که درينجا ذکر گرديد کنترول نمودن مؤسسات مستقل 
بصورت دسته جمعی و مؤثر به مقصد رسيدن به اين اھداف به کار برده شده توانست پس کودتا 

  فروميريزد.

  تعليمات برای مقاومت عمومی



 

33 
 

ين ١ميتواند.  تعليمات  برای مقاومت عمومی در مقابل کودتا، قبل از ھر کودتای احتمالی تنظيم گرديده
تعليمات، عناصر اساسی  برای يک ستراتيژی مؤثر ضد کودتا و دادن تعليمات برای مردم را که در 

  مقابل کودتا چطور مقاومت کنند در بر ميگيرد، که مواد آتی را در بر خواھد گرفت:

 ر به کودتا را ترديد و رھبران آنرا به عدم مشروعيت محکوم، و به حيث يک حکومت تنھا سزاوا
رد نمودن شناخته شوند. محکوميت کودتاچيان به عدم مشروعيت بايد از طرف رھبران معنوی، 

سياسی و دينی، مقامات رسمی و اعضای تمام مؤسسات جامعه پشتيبانی شود، (که دران معارف، 
وسايل ارتباط جمعی، و ارتباط شامل باشند) و حکومت ھا و مقامات رسمی ملی، محلی، 

يتی ( شامل رؤسای دولت و در صورت موجوديت اعضای خانودٔه سلطنتی). منطقوی، و وال
برای کودتاچيان از دادن ھر نوع مشروعيت به ھر شکلی که باشد انکار گردد. حتی مساعی 

 مذاکرات برای مصالحه ، در بين آنھا و رژيم مشروع قانونی رد گردد. 

 جود غير قانونی دانسته ، از اطاعت نمودن تمام فرمان ھا و اوامر کودتاچيان را بر ضد قانون مو
 آن انکار گردد،

   برای اينکه مدافعٔه ضد کودتا ، تا حد ممکن  بسيار مؤثر به پيشبرده شود، بصورت کلی بايد
مقاومت ، اکيدا از اصول عدم تشدد پيروی نمايد. از تحريک شدن به تشدد و دگرحرکات دور از 

 احتياط بايد احتراز گردد.

 عی کودتاچيان برای تاسيس و توسعٔه کنترول باالی ارکان حکومت و جامعه رد گرديده تمام مسا
 و ازان اطاعت نه شود.

  با کودتاچيان از تمام  رھگذر ھا ھمکاری نه گردد. اين طرز معامله شامل تمام مردم؛ تمام
سی؛ متخصصين و دانشمندان مسلکی ( ټکنوکرات ھا)؛ تمام رھبران حکومت قبلی و احزاب سيا

تمام شعبات حکومت مرکزی ويا فدرال،با مستخدمين ملکی و مقامات بلند رتبٔه دولتی؛  گروپ 
ھای کليدی اشخاص مسلکی و حرفوي؛ تمام کارمندان وسايل ارتباط جمعی و ارتباط؛ تمام 

کارکنان سيستم ترانسپورت؛ پوليس؛ اعضا و قطعات قوای نظامی؛ تمام قضات و مستخدمين 
کارمندان مؤسسات مالی حکومتی و شخصی؛ مامورين و اعضای تمام مؤسسات سيستم قضايي؛ 

 دگر جامعه.

  ادارٔه عادی جامعه، مطابق قانون اساسی، قوانين و پاليسی حکومت مشروع و مؤسسات مستقل
جامعه بايد محافظه و در نگھداری آن اصرار و پافشاری به عمل آيد. اين طرز اجراات بايد تا 

از محل کار، دفتر، ويا مرکز فعاليت شان دور  د که اشخاص ويا گروپ عمالً وقتی ادامه نماي
ساخته شوند. حتی در آنصورت ھم تا وقتيکه ممکن باشد، از محالت دگر فعاليت ھای عادی دوام 
داده شود. مخصوصا اين شامل حال تمام اشخاص رسمی و مامورين تمام شعبات، ادارات و قدمه 

 ھای حکومت ميگردد. 

 ليت مؤسسات مشروع سياسی و اجتماعی بايد دوام داده شود. به مقصد اجرای وظايف آن عده  فعا
سازمانھائيکه  از طرف کودتاچيان مورد تعرض واقع گرديده ويا مسدود شده اند، سازمانھای 

 حمايوی را بايد بوجود آورد.
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  گردد. بطور مثال، در از دادن معلومات ھای ضروری به کودتاچيان و معاونين آنھا بايد خوداری
کجا اين کومک خواھد کرد، به مقصد تاخير ساختن فعاليت ھای کودتا چيان و محافظه نمودن 

مردم از گرفتار شدن، اشارات سرک ھا، نامھای کوچه ھا، اشارات ترافيکی، نمرات خانه ھا، و 
 غيره برداشته شود.

 نمودن و اگر وقت مناسب باشد اين  از اکمال نمودن کودتاچيان به مواد و وسايل ضروری اجتناب
 مواد و وسايل را بايد پنھان نمود.

   در عين زمانيکه به کودتا دوام داده ميشود، با مؤظفين و قطعاتيکه در خدمت کودتاچيان اند به
"گفتگوی خالقانه" و دوستانه بر خورد شود. به آنھا داليل مبارزٔه مدافعه را تشريح، و برا ی 

نده شود که در آينده در مقابل شان ھيچ نوع تشدد بکار برده نخواھد شد. کوشش فھما شان  اکيداً 
شود که وفاداری آنھا به مقابل کودتاچيان تضعيف گردد، و ھم سعی نمائيد که آنھا را وادار سازيد 

که به مدافعين کومک نمايند. معاونت شان شده ميتواند که به شکل بی کفايتی عمدی در امر 
عاليت مدافعين ، دادن معلومات کودتاچيان به مدافعين، ويا در حالت افراطی به جلوگيری از ف

فرارآنھا از وظيفه منتج ، و عساکر در عوض با مدافعين  در مبارزٔه عدم تشدد برای آزادی يکجا 
شوند. به جای ھوا خواه بودن به طرزالعمل ھای قانونی و حقوقی کوشش نمائيد که عساکر و 

 گاه ضرورت قناعت دھيد.مؤظفين را از ن

 .با کودتاچيان درتوزيع و انتشار تبليغات آنھا معاونت نه گردد 

  فعاليت ھا  ، زجر و فشار کودتاچيان رابه شکل تحريری، صوتی، و فلمی بايد ثبت ، و به شکل
سند در آورد. اين اسناد بايد محافظه و نيز به مدافعين، جامعٔه بين المللی و حاميان کودتاچيان 

 سيعا توزيع گردد.و

  

  معامله با قطعات و مؤظفين غاصبين

بسيار قبل از  کودتا، مدافعين بايد با کودتاچيان داخل مفاھمه شده و به کودتاچيان و مؤظفين وقطعات آنھا 
در مورد مخاصمت مردم بر عليه تعرض اخطار دھند. الفاظ و حرکات عالمتی بايد استعمال گردد که 

مدافعٔه که به عمل آورده خواھد شد وبه کودتاچيان اصرار گردد که از عزم کودتا ارادٔه مقاومت، وشکل 
  منصرف شوند.

در تمام مراحل کودتا ، بايد کوشش شود که وفاداری عساکر کودتاچيان و مؤظفين آنھا را به مقابل شان 
باشد، زيراکه تضعيف کرد. در شرايط مدافعٔه ضد کودتا اين مفاھمه نسبت به تجاوز خارجی آسانتر مي

درين حالت مدافعين با عساکر و مؤظفين به يک لسان صحبت ميکنند ويا اقال يک لسان عمومی که ھر 
دو آنرا بدانند موجود ميباشد. اگر باز ھم تفاھم و مکالمه ممکن نبود توسط اوراق نشر شده يا شعارھا ويا 

  ز حرکات و اشارات حل مطلب نمود.کسيکه در صفوف مدافعين در لسان مھارت داشته باشد، ويا با طر
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عساکر کودتا چيان بايد در ابتدا خبر داده شوند که در مقابل شان مقاومت وجود خواھد داشت، ولی اين 
مقاومت يک شکل مخصوص خواھد داشت. درين مقاومت ، مدافعه به مقابل کوشش  گرفتن کنترول 

فرد صدمٔه  برسد. اگر اين مطلب رسانيده شده توسط کودتا متوجه خواھد بود، بيدون اينکه به عساکر من
جلوگيری از  کومک خواھد کرد مثالً  بتواند، احتمال ميرود که عساکر،  جامعٔه مدافع را از راھای بسيط

بيرحمی ھا ووحشت، بغاوت در يک نقطٔه بحرانی وقتی که قطعات فکر کنند که در ھر دقيقه ممکن است 
  کشته ميشوند.که توسط يک نشانزن ماھر ويا بم  

مظاھرات مکرر که دران قصد تشدد ويا تھديد به مقابل عساکر منفرد نبوده، وبا مقاومت واضح توام باشد 
دارای اھميت زياد ميباشد. اين ترکيب بزرگترين اتفاق وقوع مؤثريت مدافعٔه ضد کودتا را فراھم ميسازد. 

در ميان بعضی از عساکرمسئلٔه  که اقالً مقاومت نيرومند بيدون تھديد شخصی ويا تشدد شده ميتواند 
خودرا در مقابل  ،اخالقی و معنوی آنھا را به وجود آورده ويا آنرا تشديد نمايد. اين مسئله ميشود که

کودتاچيان به طور وفاداری غير قابل اعتماد، مسئلٔه محافظٔه عزت نفس در زمان وارد نمودن زجر و 
  الت فوق العاده به بی عالقگی و بغاوت نشان دھد.فشار باالی مردم مسالمت آميز و در حا

باوجود ضمانت شده نميتواند که قطعات کودتاچيان به شکل مفيد در مقابل انضباط عدم تشدد، خاصتا در 
کوتا ه مدت تحت تاثير بيايند. ھنوز ھم آنھا شايد به وحشت و قساوت مرتکب گرديده و مدافعين عدم تشدد 

جود ، اين نوع تراژيدی ھا به معنی نقصان در مقاومت نميباشد.  در عوض، را به قتل برسانند. با و
اجرای دوامدار مقاومت با انضباط، به مقابل مظالم و وحشت ھا ميتواند که کودتاچيان را ضعيف و 

  مبارزٔه مدافعه را قراريکه در بخش ھای آينده  مورد بحث قرار گرفته نيرومند سازد.

  عت و مذاکرهمواجه شدن به تعرض: ممان

کودتا با حمله نمودن باالی قطعات کودتاچيان به شيؤه نظامی اجرا نميشود، - اگرچه درينجا مدافعٔه ضد
ليکن يک اقدام محدود اگر در مرحلٔه ابتدايی تعرض ھم اتخاذ گردد، باالی قطعات تاثير خواھد گذاشت. 

برای زمان موقت توسط فعاليت ھای اگر حرکت تعرض به وقت وزمان کشف گردد، مدافعين ميتوانند که 
ممانعت کننده در شاھراھا، کوچه ھا، ميدان ھای ھوايی، راھای خط آھن و غيره، از به کار انداختن 

قطعات کودتا ممانعت کنند. دخول و حرکت قطعات  شده ميتواند که توسط طريقه ھای مثل ممانعت از 
ای ھوايی توسط موتر ھا، و در بعضی حاالت بند استعمال راھای آھن، مسدود نمودن شاھراھا و ميدانھ

  ساختن کوچه ھا و سرک ھا توسط سد انسانی متوقف شود.

اگرچه اين نوع فعاليت ھای ممانعت کننده در مقابل به کار انداختن قطعات  تنھا برای مدت کوتا مؤثر 
چيزی که برای  خواھد بود، الکن اقدامات فوق برای عساکر منفرد واضح خواھد ساخت، که برخالف

شان گفته شده، به حيث قطعات کودتا آنھا مورد قبول نيستند. ھمچنان مردم برای قطعات خواھند فھماند 
  که به تبليغات رھبران کودتا باور نه نمايند.

مثال دگر اقدامات عالمتی( سمبوليک)  شده ميتواند که مردم بازوبند عزا را به بازوھای خود به بندند، 
خود بمانند، اعتصاب عمومی محدود را به راه اندازند  و يا از قيود شب گردی تخلف  در خانه ھای
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د کرد که ننمايند. اين نوع اقدامات برای دو مقصد به کار ميروند. آنھا برای دوست و دښمن ابراز خواھ
توصل در مقابل کودتا به شدت مقاومت خواھد شد. در عين زمان معنويات مردم را تقويه نموده و ميل 

نمودن به تسليم شدن و ھمکاری نمودن آنھارا با کودتاچيان از بين خواھد  برد.  باوجود، اين اقدامات، 
  تنھا يک مقدمٔه  عالمتی (سمبولک) برای مقاومت مستقل بعدی خواھد بود.

ا به ميتود ھای عالمتی (سمبولک)  آتی برای تفھيم نمودن ارادٔه مقاومت مردم به کودتاچيان و قوای آنھ
کار برده خواھد شد: اوراق تبليغاتی، مکتوب ھا، نشريات راديو و تلويزيون، مکالمات شخصی، روزنامه 

ھا، پوسترھا (آگھي رسان ھا) ، پرچم ھا، پيغام ھای ديپلوماتيک،  ايراد بيانيه ھا در مجالس منطقوی و 
مخصوص. اين وسايل تفھيم  ملل متحد، کومک جانب سوم، پيغام ھای نقاشی و شعارھا، و مظاھرات نوع

و اخطار، شده ميتواند، که به عساکر قوای متعرض، رھبران و حمايه کنندگان فعلی ويا آيندٔه کودتا توجيه 
  شود.

  مواجه شدن به تعرض: انکار وترديد

در ساعات، روزھا، و ھفته ھای اول، بعد ازانکه به کودتا مبادرت گرديد فوق العاده مھم است، که قدم 
ريع و محکم اتخاذ گردد ، که از پذيرفتن کودتاچيان، و از تاسيس نمودن تسلط مؤثر آنھا باالی ھای س

ارکان دولت و جامعه جلوگيری شود. برای مغلوب ساختن سريع کودتا، يک ستراتيژی  فوری انکار و 
ودتاچيان و ترد يد کودتا چيان و تعرض آنھا ضرورت ميباشد. ستراتيژی فوق بايد ترديد دعوای حقانيت ک

رد ھمکاری را به آنھا در بر داشته باشد. اين شامل تمام  و يا نزديک به ھمه عدم ھمکاری ھا با 
در آينده  با يک رژيم جا بجا تا در حال حاضر، مبارزٔه طوالنی را کودتاچيان ميباشد. مغلوبيت سريع کود

  شدٔه قويتر و ظالم غير ضروری ميسازد. 

ً  چون کودتا ھا در ساعات و در نقطٔه ضعيفترين خود می باشند، ازينرو  روزھای اول  مبادرت، عموما
بسيار مھم است که مدافعين ضد کودتا قدمھای فوری و محکم بر ضد متعرضين بردارند. مدافعه بايد 

وسيع و به حد کافی در جامعه عميق باشد، تا يک ترديد ثابت  و پا بر جای کودتا چيان را تشکيل دھد. 
و دادن فرصت به آنھا تا  –ھای متعرضين برای " اتحاد ملی " به معنی حمايت از آنھاست درخواست 

  نيات نيک خود را به اثبات برسانند، بايد رد گردد.

  ممانعت از تاسيس تسلط کودتاچيان

سياسيون، مستخدمين ملکی و قضات ميتوانند که دستگاه معمولی حکومت و محاکم را از کنترول 
طوريکه در مقاومت  –غير قانونی متعرضين، خارج نگھدارند وتخلف ازاوامر اديده گرفتناچيان با نکودت

  صورت گرفت. ، ١٩٢٠) در سال  Kaap  Putschجرمنی به مقابل کودتاچيان کاپ ( 

کودتا چيان را برای مالقات نه پذيرفته و نه اوامر و تقاضاھای شانرا اجرا ميکنند. در  ،ھيئت مقننه
نمايد، تا وقتی انون اساسی بر قرار شده فعاليت عوض ھيئت مقننه جلسات خودرا دوام داده،  و بر اساس ق

بعد از صدور که اعضای آن با الفعل از طرف کودتاچيان برطرف گردند.  و يا ھيئت مقننه ميتواند که 
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تقاضای مقاومت عمومی وحکومتی به مقابل کودتا، پراگنده شوند. اعضای ھيئت مقننه ميتواند که بعد 
  ازان با مردم به جوانب دگر مبارزٔه مدافعه يکجا شوند.

برای کودتاچيان خزانٔه حکومت و بانک ھای شخصی پول ويا کريدت تھيه نه می نمايد. به طور مثال در 
به کودتاچيان از دادن پول ممانعت کرد، و اعالم    German  Reichsbankبانک جرمنی ،  ١٩٢٠سال 

رھبر کودتا در لست تصديق شدٔه امضا کنندگان، برای کشيدن پول   Dr. Kaapنمود که نام  ډاکتر کاپ 
  دولت نميباشد.

ی اعالن خواھد قؤه قضايی کودتاچيان و ھمدستان شانرا يک گروه غير قانونی و مخالف قانون اساس
نمود. محاکم به اساس قوانين و اساسنامٔه قبل از تجاوز فعاليت ھای خود را دوام خواھد داد. آنھا از دادن 
کومک معنوی، قانونی، و ممانعت کننده،  به متعرضين حتی اگر به بند نمودن محکمه ھم مجبور گردند 

مات عدم تشدد محافظه شده ميتواند؛  و نيز امتناع خواھد کرد. نظم با فشار اجتماعی، ھمبستگی و تحري
  (داورھای) مستقل استعمال گرديده ميتواند. ىمحاکم زيرزمينی و ميانجی ھا

کودتاچيان بايد توسط مقامات حکومتی و مامورين ملکی به يک امتناع عمومی متحد الشکل در اجرای 
رخ داد. ويا مقامات حکومتی و  تعليمات شان مواجه شوند، طوريکه در مقاومت به مقابل ياغيان کاپ

مامورين ملکی ميتوانند ، که پاليسی سابق را دوام دھند و اوامر کودتاچيان را ناديده و اجرای پاليسی 
  جديد را مختل سازند. 

از کودتاچيان مخالفت کرده، اوامر غير قانونی را ناديده گرفته، در حاليکه  ھرگا ه، قوای پوليس آشکاراً 
ايف عادی خود را ادامه دھند، اين اقدام مھمترين عامل بر ضد کودتاچيان  حساب  شده سعی کنند که وظ

ميتواند.  و زمانيکه تحت فشار فوق العاده  زياد کودتاچيان واقع گردند، با اوامر آنھا موافقٔه ساختگی 
  نموده، بلکه با استفاده از حيله و ابراز بی کفايتی قصدی ھيچگاه آنرا اجرا نه کنند. 

از تسليم شدن به قيودات کودتاچيان  امتناع مينمايند. آنھا اخبار ممنوع  مطبعهژورنالست ھا و مؤظفين 
شده را نشر، اوراق خبری و نشريات دگر را در ضخامت ھای خورد ويا بزرگ انتشار مينمايند. پخش 

پنھانی ويا از  کنندکان پروگرام ھای راديو و کارکنان تخنيکی شان اخبار مقاومت را از دستگاھای
بطور مثال، رئيس جمھور  مناطقيکه زير کنترول کودتاچيان نباشد، يا از قلمرو خارجی نشر ميکنند. 

) اوامر خودرا از پاريس به عساکر و صاحبمنصبان   Debre) وصدراعظم ډبری(  de Gaul دوگول ( 
که از صاحب منصبان ياغی  فرانسوی که درکودتای الجزاير  شامل بودند پخش و از آنھا تقاضا کردند

  خود اطاعت نه کنند.

در عين زمان، سعی بايد شود اشخاصيکه در کودتا اشتراک ميکنند،  و مخصوصا کسانيکه در رتبه ھای 
پائين نظامی قرار دارند، ويا مؤسسات دگر که برای شان امر داده شده که از کودتا حمايت کنند، قناعت 

غير قانونی جلوگيری کنند. اگرچه برای اين گونه اشخاص خطرناک که از انجام کارھای  ،داده شوند
است، ولی آنھا بايد سعی کنند که به حرکات گوناگون محيالنه دست زده و يا در بين توده ھای مردم 

  قانون را پشتيبانی نمايند. –ناپديد شوند، بجای  اينکه غاصبين ضد 
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ستم حکومت کوشيده اند که خود را با پرسونل در بعضی حاالت گذشته، مقاومت کنندگان در مقابل 
قطعات تحت قومندٔه خصم، دوست ساخته تا آنھارا وادار سازند که در وارد نمودن فشار باالی قوای 

مقاومت روئه خود را نرم تر سازند، و يا با مقاومت ديموکراتيک يکجا شوند. بعضی اوقات، اينطور 
دگان در مقابل کودتاھا بايد ازين نوع امکانات با خبر ساخته شده کوشش ھا  موفق گرديده اند. مقاومت کنن

  و برای بکار بردن آن آماده باشند.

تاثير عمدٔه اين نوع عدم ھمکاری ھای مؤسساتی اين است که رھبران کودتا را از کنترول نمودن 
فعين محافظه و يا حکومت و جامعه باز ميدارد. با مسدود ساختن اين راه کنترول،  توانايی خود را مدا

  حتی خودرا برای دوام مقاومت دراز مدت در صورتيکه کودتا به سرعت مضمحل نشود آماده  ميسازد.

  عدم اعتنا به تھديد و فشار

کودتا ی نيرومند و خوب احضار شده مواجه گرديده اند، احتمال دارد که  - کودتاچيا نيکه به مدافعٔه ضد
تحت تھديد آمده باشند، لذا آنھا شايد به وارد کردن فشار و ضربه جواب دھند. حقيقتا برای مدافعين    جداً 

و تمام جامعه اين يک موقع مشکلی خواھد بود،  به طور مثال، گرفتاری ھا، محبوسيت ھا ، لت وکوب 
اھد کرد.  با وجود،  ھا، کمپ ھای دسته جمعی، فيرھا، اعدام ھا تلفات زيادی را بر مدافعين وارد خو

وارد نمودن فشار ھا به تنھايی خود اثر قطعی وارد نه خواھد کرد، به جز اينکه اگر ترس و احساس 
ورد. در حقيقت، وارد آوردن فشار از طرف جانب مقابل نشان اشدن را در بين مدافعين بوجود ني تسليم

مايوسيت وجود ندارد نسبت به اينکه اگر در  دھندٔه قدرت مبارزٔه عدم تشدد ميباشد، و دليلی اضافٔه برای
  يک جنگ منظم دشمن فير جوابی نمايد و عساکر خودرا زخمی ويا به قتل برساند.

کودتا برای کوبيدن مقاومت  و توليد ترس،  فشار و ضربه به کار برده –باز ھم در يک مدافعٔه ضد
طوريکه در مبارزات  ،بترسانی." باوجودخواھد شد. مقولٔه چينايی است که: "مرغ را بکش که ميمون را 

متعدد رخ داده است، اگر مقاومت کنندگان و جامعه يکجا امتناع ورزند که از ترس به تسليم شدن و يا بی 
خطر  ارادگی گردن نھند، پس استعمال فشار و ممانعت کودتاچيان ناکام ميگردد. مخالفت عدم تشدد اکثراً 

، الکن واضح است که اين تلفات به مراتب کمتر از حالتی خواھد بود جدی تلفات را در بر داشته ميباشد
که اگر ھر دو جانب تشدد را به کار ميبردند. در عين زمان، فشار و پايداری در مبارزٔه عدم تشدد امکان 

موفقيت را بسيار زياد ميسازد، نسبت به اينکه اگر مقاومت کنندگان انتخاب ميکردند که از نگاه نظامی 
  شمن آماده را به تشدد مقابله مينمودند.يک د

کودتاچيان شايد بی رحمی و قساوت شديد مثل به قتل رساندن رئيس دولت و يا دگر رھبران سياسی بلند 
پايه  را از خود نشان دھند. اين بی رحمی ھا  تنھا برای ترساندن مردم که کودتا را قبول نمايند به عمل 

ار ھا در مقامات رھبری حکومت چوکی ھای خالی را به وجود می آورده نه ميشود. بلکه،  اين کشت
کودتا - آورند که کودتا چيان می خواھند خود شان اشغال کنند. لھذا، يک قسمت مھم احضارات ضد

  عبارت از تعين واضح ترتيب جانشينی سياسی، کم از کم برای چندين جانشين ميباشد.

  اھميت انضباط عدم تشدد
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 کودتاچيان قصداً  تحرک و قوت مبارزٔه عدم تشدد را ضعيف ميسازد، شايد اکثراً  تشدد ،با درک اينکه
کوشش نمايند که مدافعين را به استعمال تشدد تحريک کنند. تشدد و پالن ھای بکار بردن تشدد  را به 
دروغ به مدافعين منسوب ميسازند.  وارد نمودن فشار، مخصوصا فشار وحشيانه از طرف متعرضين 

منظور تحريک نمودن مدافعين به تشدد بکار برده شود. در بعضی حاالت محرکين در بين دسته  شايد به
ھای مقاومت جابجا ميگردند که استعمال تشدد را در ميان آنھا تحريک ويا خود عمال به تشدد دست 

ھند که مدافعٔه بزنند، تا تھمت استعمال تشدد را باالی مقاومت کنندگان تائيد نمايد. اگر مدافعين نه ميخوا
  شان ضعيف گردد، تمام اين تحريکات به تشدد بايد از ميان برداشته شوند. 

کودتا به اساس اصول عدم تشدد پايه گذاری شده است. ضرورت بزرگ ستراتيژيکی -درينجا مدافعٔه ضد
از  "١۵ "مبارزٔه عدم تشدد عبارت از ترکيب نمودن يک مبارزٔه شجاعانه، با انضباط عدم تشدد ميباشد. 

به قتل رسانيدن عساکر جوان که به اردوی کودتاچيان پيوسته اند ھيچ چيز به دست نمی آيد، و چيز ھای 
بسيار زياد از دست ميرود. ارتکاب به تشدد، مخصوصا قتل توسط مقاومت کنندگان کومک ميکند که 

راتيژی اصلی مدافعه ، مبارزٔه عدم تشدد را  طور ديگر، از چندين رھگذر ضعيف سازد. بر خالف، ست
که آنھا را به غير قابل اعتماد بودن  ،به ارتباط اين عساکر عبارت از ضعيف نمودن معنويات آنھا ميباشد

و يا حتی بغاوت وادار ساخت. در صورتيکه، عساکر ھدف تشدد مقاومت واقع گردند رسيدن به اين ھدف 
  غير ممکن ميگردد. 

عين را  برای " توجيه " نمودن فشار و ضربٔه شديدی  که آنھا در ھر کوداچيان اجرای تشدد از جانب مداف
حالت وارد خواھند ساخت استعمال مينمايند. ھمچنان، استعمال تشدد را از طرف مدافعين، کودتاچيان 

برای تقوئه ادعای خود که آنھا کشور را از تروريزم و جنگ داخلی نجات ميدھند و ھم " نظم و قانون "  
ه مينمايند به کار برده خواھد شد. استعمال تشدد توسط مدافعين  خود شانرا ھم ضعيف  ميسازد، را محافظ

طوريکه مردم کمتر حاضر خواھند شد که از ايشان حمايت نمايند.  وھم  عوام به اشتراک  نمودن  در 
ک پيکار يک مقاومت مکمل بيدون تشدد زيادتر عالقه  نشان خواھند داشت نسبت به در گير شدن دري

  مسلحانٔه  که با تشدد يکجا باشد.

تحت فشار گرفتن مقاومت کنندگان شجاع و با انضباط، شده ميتواند که بعضی اوقات خالف توقع تاثير 
برعکس به بار آورد. درچنين وضعيت، برای فشار تشدد آميز يک تمايل قوی وجود دارد که برخالف، 

عکس العمل وارد نمايد. اين جريان بنام جوجتسوی  سياسی  به مقابل موضع قدرت خود وارد کنندٔه فشار
"Political jiu‐jitsu.ياد ميگردد "  

فشار به مقابل مقاومت کنندگان جسور و بيدون تشدد، ميتواند که به موضع قدرت وارد کنندٔه فشار از 
کنند گان را در بين  چندين نگاه صدمه برساند. اينطور فشار و تاثير بی رحميھا ميتواند که تعداد مقاومت

قطعات  قلبر سازد. ھمچنان انھا شايد در مدافعين ازدياد نموده و قاطعيت آنھا را برای دفاع نيز بيشت
کودتاچيان و دگر حاميان شان شک و ترديد و احساس خود داری را توليد و باعث بوجود آمدن نارامی، 

جميعت  و مؤظفين و قوای نظامی متعرضين  مخالفت، و با اآلخره، بی عالقگی، و مقاومت در ميان خود
  گردد.
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وارد کردن فشار و ضربٔه سنگين باالی مدافعين عدم تشدد مخالفت شديد بين المللی را به مقابل کودتا 
بوجود آورده،  و آرای جامعٔه بين المللی و اقدام ديپلوماتيک و اقتصادی را بر عليه کودتاچيان بسيچ 

  ميکند.

سياسی وقتيکه واقع گردد،  برای مدافعين يک کومک خوبی است.  باوجود، اين جريان جوجتسوی 
کودتا بايد باالی آن استوار نباشد. در عوض ستراتيژی بايد طور اساسی باالی -سراتيژی  مدافعٔه ضد

انکار و رد نمودن حقانيت کودتاچيان متمرکز  و با مساعی آنھا توسط عدم ھمکاری عمومی ومخالفت 
  ط را باالی کشور تاسيس کنند مخالفت گردد.سياسی که تسل

کودتا  احتمال دارد که در موارد ذيل کومک –خالصه، محافظٔه روش عدم تشدد، توسط مدافعين ضد
) وارد ساختن بی عالقگی، و بغاوت در ٣) تقليل تلفات، (٢) بدست آوردن ھمدردی و حمايه، (١نمايد: (

) بدست آوردن ۵عظمی اشتراک کنندگان در مبارزه ، و () جلب نمودن تعداد ا۴قطعات جانب مقابل، (
  حمائه وسيع. انضباط عدم تشدد يک عامل مھم برای بدست آوردن اھداف فوق ميباشد.

  حمائه بين المللی

اقدام  حمايوی جدی ديپلوماتيکی و اقتصادی بين المللی تنھا بعضی اوقات،  در مقابل کودتا به شکل  
 ١٩٩١،برعليه کودتای شوروی، و در سپتمبر   ١٩٩١گرديده، مثال در آگست سال اتخاذ  تھديد ويا عمالً 

، برخالف کودتای ھيتی.  با اين ھم ،  در مسئلٔه ھيتی طوريکه تحريم بين المللی برای دوباره برقرار 
زرگ ) نشان ميدھد، مدافعٔه موفقانه به مقابل کودتا توسط اقدام بAristide  ساختن رئيس جمھور ارسټيډ (

بين المللی مؤثر گرديده نميتوانست. در عوض مدافعٔه موفق، اساسا به عدم ھمکاری و مخالفت  به مقابل 
  کودتا در داخل کشور که مورد تعرض قرار گرفته متعلق ميگردد.

اگرچه بعضی اوقات، حمائه بين المللی در مبارزٔه ضد کودتا مؤثر بوده ميتواند.  حکومت ھا ميتوانند که 
ناختن ديپلوماتيک کودتاچيان امتناع ورزند، و يک تحريم اقتصادی را بر عليه شان اعالن کنند، از ش

،اتحاد   ١٩٩١مثليکه اياالت متحدٔه امريکا و ممالک دگردر عکس العمل به مقابل کودتای آگست سال 
رياتی، شوروی نمودند. اينطور حکومت ھا و جوامع ميتوانند که کومک ھای اقتصادی و تخنيکی، نش

خدمات راديوی و تلويزيونی و حمائه ټيلي کميونکيشن به مدافعين ملکی تھيه نمايند. اين تدابير از قبل 
  پالنگذاری شده ميتواند.

کودتا تبليغ و ھمدردی بين المللی را تحريک -خاصيت عدم تشدد بودن و بی اعتنايی اين نوع مدافعٔه ضد
ند که به فشار ديپلوماتيکی و اقتصادی بين المللی به مقابل ميکند. بعضی اوقات، ھمدردی سياسی ميتوا

، اتحاد شوروی، اقدامات داخلی مخصوصا  ١٩٩١کودتاچيان بانجامد. در شکست کودتا ی آگست سال 
آشکار ميگردد که بسيار حايز اھميت ميياشد.  -بی عالقگی عساکرکه به اوامر کودتاچيان اطاعت نمايند

که يک عامل مھم تکميل  ،ی و تھديد اقدام اقتصادی بين المللی  معلوم ميگرددباوجود، فشار ديپلوماتيک
کننده ميباشد. اين حالت نشان ميدھد که در تحت شرايط معين فشار بين المللی زيادتر ھم کودتاچيان را 
بين ضعيف نموده و داعئه مدافعين ملکی را تقويه ميکند.  برعالوه، بايد تصور نه شود که عقايد عمومی 
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المللی يا حتی  فشار بين المللی ديپلوماتيکی و اقتصادی تنھا کودتا را بيدون  مدافعٔه قوی و قاطع توسط 
  خود جامعٔه که مورد تعرض واقع گرديده شکست داده ميتواند.

 

 

  

  تغير دادن ستراتيژی در جريان مبارزه

که به مقصد مقابله نمودن به  در مراحل مشخص تغير درستراتيژی توسط مدافعين ملکی شده ميتواند ،
اھداف جديد متعرضين،  اصالح نمودن  ناتوانايی ھای آشکار و توانايی ھای پوشيده ويا ظھور توانايی 

به اساس انکار نمودن از حقانيت   - غير منتظره در بين مدافعين، و برای باال بردن تاثير مقاومت مدافعين
  کودتا و امتناغ از ھمکاری ايجاب نمايد. 

رھبران کودتا زود دريافت خواھند نمود که آنھا با يک قوت محاربوی جامع عموم مردم که توسط 
مؤسسات اجتماعی خود متشکل شده اند مقابل ھستند. کودتاچيان سرانجام درک خواھند نمود که آنھا قادر 

، که به صرف نظر نيستند که جامعه را تحت تسلط خود بآورند ، و مدافعه به اندازٔه کافی نيرومند است 
کردن از تمام معاملٔه مقاومت مجبور گردانيده شوند. اگر اينطور نه شد، مدافعين بايد مساعی خود را 

  شدت دھند تا رژيم متعرضين را ضعيف سازند.

محالتی راکه کودتاچيان ، ھمين حال کنترول مينمايند به اندازٔه قابل مالحظٔه ضعيف شده اند، ويا احتمال 
ود ضعيف گردند، شده ميتواند که اين زمان به کار بردن شديد ترستراتيژی انکار و ترديد باشد. دارد که ز

باوجود، اين به اثبات رسيده ميتواند که به سادگی اين  يک مرحلٔه دگر تصادم ميباشد که در عوض ، با 
ويا  ،مه داده شدهی اھميت خاص اند ادايک ستراتيژی  متمرکز ساختن مقاومت به مقابل مسايليکه  دارا

  مجموع ستراتيژی عدم ھمکاری،  ضربٔه آخری بر کودتا ثابت شود.

  يک موفقيت پايدار

کودتا به چندين عوامل کليدی متعلق ميباشد. از جمله آنھا عبارت اند از، روحئه -موفيقيت در مدافعٔه ضد
در محافظه مقاومت و انضباط  مقاومت، ھمبستگی مردم مدافع،  قدرت جامعٔه مدافعه کننده،  قابليت مردم

عدم تشدد، نقاط قوی و ضعيف کودتاچيان، انتخاب ستراتيژی تعرض کودتاچيان، و دانش ستراتيژی 
  مدافعه ميباشد.

که آنرا به يک آلٔه تصفيه کنندٔه  ،کودتا موفقيت تنھا نصيب آنھا خواھد گرديد- توسط اين مدافعٔه ضد 
النه اداره گردد انکشاف دھند. مثليکه در يک تصادم نظامی الزم نيرومند سياسی که با يک ستراتيژی عاق
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نيزضرورت ميباشد. طوريکه در   و نيروی مدافعه، ظرفيت حقيقی قدرتدرين نوع مقاومت، است، 
محاربات معمولی واقع ميگردد، شکست مدافعين قانونی نيز ھميشه ممکن ميباشد. باوجود، نشانه ھای 

کودتا چانس زياد رسيدن به موفقيت را -زيادی موجود اند، که يک جامعٔه متعھد بااين نوغ مدافعٔه ضد
  به آنکه در يک مبارزٔه نظامی ھمراه داشته ميباشد. دارا بوده،  با تلفات کمتر و ھم تخريبات کم نسبت

 

 

  در حالتيکه به مدافعٔه دراز مدت ضرورت شود

کودتا در ظرف چند روز ويا چند ھفته کامياب نه شد، يک وضعيت جديد ستراتيژيکی -اگر مدافعٔه ضد
پذيرش، ھمکاری و بوجود آمده خواھد بود. شايد کودتاچيان به برقرار ساختن اندازٔه کمی از حقانيت، 

کودتای کوتاه مدت به يک -تسلط کامياب گرديده باشند. درينصورت، دگر تصادم از يک مدافعٔه ضد
مبارزٔه دراز مدت به مقابل يک ديکتاتوری جابجا شده تبديل گرديده است. برای اين وضعيت مختلف 

  "١۶"تصادم ، درينجا بعضی راھای مقاومت پيشنھاد ميگردد. 

يک ستراتيژی عدم ھمکاری عمومی در مقابل حکومت جديد قابل تطبيق نخواھد بود، دران مقاومت 
زيراکه جامعه  در دراز مدت به دوام دادن زندگی عادی خود نيازمند ميباشد. در عوض، به يک پاليسی 
متمرکز نمودن مقاومت به نقاط کليدی متعدد ضرورت ميباشد، تا که در موازنٔه قدرت چنان تغير وارد 

  ايد که وضعيت را برای استعمال عدم ھمکاری وسيعتر ويا عمومی برای موفقيت انتھايی مناسب سازد.نم

ستراتيژی مدافعٔه دراز مدت به مقابل يک ديکتاتوری تاسيس شده الزم است که باالی دو ھدف اصلی 
نعت شوند. متمرکز شود. اول، متعرضين بايد از بدست آوردن اھداف عمده در خارج از ديکتاتوری مما

اگر ديکتاتوری در صدد انواع دگر تسلط مثل اقتصادی، عقيدتی، برآيند، درانصورت الزم است که 
متمرکز شود. اين يک ستراتيژی  "  مقاومت انتخابی" ازين اھداف  آزادی خواھی باالی ممانعت پالنھای

  .بوجود می آورد، بعضی اوقات بنام "مقاومت در نقاط کليدی" نيز ياد ميگردد

تحت يک ستراتيژی مقاومت انتخابی مردم در مسلک ھا و وظايف مختلف ميتوانند که تنھا در مسايل 
قاطع مقاومت نمايند. مثال پوليس در حاليکه سعی مينمايد که عناصر جنايت کار را نه گذارد که از 

اومت کنندگان وضعيت سؤی استفاده کنند، بطور انتخابی شايد از تثبيت کردن محل و گرفتار نمودن مق
ديموکراتيک امتناع ورزند، و مردم را در مورد گرفتار شدن ويا وارد نمودن فشار از قبل اطالع دھند. 

معلمين از معرفی کردن تبليغات رژيم به داخل مکتب امتناع ميورزند. کارگران و کارفرمايان اعتصاب، 
اھند برد. رھبران مذھبی وعظ ھای معطلی، کارشکنی برای مانع شدن از انتفاع از مملکت را بکار خو

  خودرا در مورد امتناع از کومک نمودن به ديکتاتوران دوام ميدھند.
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ھدف اصلی دوم مدافعٔه دراز مدت، محافظٔه آزادی داخلی مؤسسات جامعه ميباشد. زمانيکه موفقيت سريع 
مختلف جامعه را  که مؤسسات  ،کودتا واقع نه شد، ديکتاتوران جديد سعی خواھند نمود-مقاومت ضد

کنترول ويا خاموش سازند. اين مساعی خصوصا به آن مؤسسات متوجه خواھد بود ، که در مبارزٔه 
مدافعٔه قبلی اشتراک داشتند، مثل محاکم، مکاتب، اتحاديه ھا، گروھای کلتوری، جميعت ھای مسلکی، 

رفيت آيندٔه جامعه برای مؤسسات دينی و امثال آنھا. اگر تسلط باالی اين مؤسسات موفق گرديد، ظ
مقاومت ضعيفتر خواھد شد. لذا، مقاومت ديموکراتيک دراز مدت بايد به شدت به مقابل مساعی متجاوزين 
برای تسلط يافتن باالی مؤسسات جامعه مقاومت نمايند.  اين مؤسسات تنھا نقاط مقاومت نميباشند. ھمچنان 

که ميتوانند جامعه را به مقابل ديکتاتورھا مدافعه و  آنھا تشکيالت مقاومت واقعی ويا احتمالی ميباشند
  سيستم سياسی قانونی را اعاده نمايند.

ستراتيژی انتخابی مقاومت که درينجا بيان گرديد، تنھا برای اين بود که نشان داده شود، که کوتاھی اولی 
-مدافعٔه اصلی ضد در شکست دادن کودتا جامعه را به ديکتاتوری دراز مدت محکوم نميسازد. باوجود،

کودتا بايد به ممانعت از غصب به صورت مکمل و سريع توجيه شود، بسيار قبل ازانکه کودتاچيان تسلط 
  خودرا تحکيم نمايند.

  مضمحل نمودن کودتا

اينطور مدافعٔه دراز مدت به مقابل يک ديکتاتوری برقرار شده شايد ضرورت نه افتد، و به ھر صورت 
کودتا شايد به آسانی موفق گردد. اگر مدافعين ملکی انضباط خودرا محافظه، و -مبارزٔه اولی مدافعٔه ضد

امعه را در مدافعه در مخالفت و عدم ھمکاری خود  با وجود فشار مقاومت کنند، و يک قسمت عمدٔه ج
  شامل سازند، پس پيشرفت کودتاچيان که به اھداف خود برسند بی اثر گرديده و بااآلخره متوقف ميگردد. 

مقاومت يک جامعٔه آماده و مؤسسات آنھا سر انجام ثابت خواھد کرد که مقابله کردن به آن  برای رھبران 
د شان ممانعت خواھند کرد. کوششھای شان که کودتا بيش از حد امکان ميباشد. و  از رسيدن به مقاص

باالی جامعه کنترول تاسيس نمايند شايد ناکام گرديده باشد. اقدام به کودتا محض کودتاچيان را  در النٔه 
زنبور سياسی انداخته است. تعداد مدافعين مصمم، عدم ھمکاری، و عدم اطاعت کنندگان شايد بصورت 

روشن خواھد شد که مدافعين مخالف بطرف کاميابی ميروند، چنان  دوامدار ازدياد خواھد يافت. اين
  موفقيتی که به قوت حياتی جديد و قابليت دوامداری افزود گرديده است. 

بعد ازان احتياط زياد در مرحلٔه انتقال به سيستم قانونی الزم ميباشد، خصوصا اگر رھبران قبلی توسط 
که ممکن باشد رھبرانيکه توسط قانون انتخاب شده اند، بايد دوباره کودتاچيان به قتل رسيده باشند.  تا جائي

به مقامات شان برقرار گردند، و قانون اساسی وديگر قوانين که به کار برده ميشدند بايد در آينده در 
جائيکه مناسب باشد اصالح گردند. ھر قدر زود که ممکن شود اقدامات بايد برای شروع اصالح کردن 

و شکايت ھائيکه سبب نارضايتی مردم از حمايت کودتا باشد گرفته شود. جامعه و مسايل مشروع 
  حکومت بايد راھای بھتر ساختن کيفيت ھای ديموکراتيکی را خوب و به احتياط مورد توجه قرار دھند.

  باز داشتن کودتا
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به مقابل آنھايی  يک ظرفيت مدافعٔه خوب احضار شده به مقابل کودتا ميتواند که يک باز دارندٔه قوی را
که ميخواھند به کودتا مبادرت کنند تشکيل دھد. وقتيکه يک جامعه شھرت يافت که دارای يک مدافعٔه 

کودتا است، غاصبين که قصد کودتا را دارند، در بھترين حالت يک مبارزٔه بسيار -قوی احضار شدٔه ضد
د، ازينجھت آنھا ھيچگاه به کودتا شديد را و در بدترين حالت يک شکست فاحش را پيشبينی خواھند کر

  مبادرت نه خواھند نمود.

اگر کسانيکه ميخواھند دست به کودتا به زنند، يا حتی رھبران حکومت فعلی بدانند که اگر آنھا حد قانونی 
صالحيت خودرا مراعت نه کنند، ارادٔه ديموکراتيک جامعه توسط مخالفت سياسی، و عدم ھمکاری 

ازين لحاظ آنھا تصميم خواھند گرفت که به داخل چوکات صالحيت قانونی خود تحميل خواھد گرديد ، 
  بمانند.

اين ظرفيت بازدارنده، کامال متعلق به يک ظرفيت قابل اعتماديکه يک مقاومت مؤثر را به مقابل 
را کودتاچيان به راه انداخته بتواند ميباشد. لذا ، يگانه راھی که به مقابل غصب داخلی توسط آن کودتا 

ازقبل دفع کرده ميتوانيم آماده ساختن زمينه برای يک عدم ھمکاری نيرومند و مخالفت به مقابل اينطور 
  تعرضات ميباشد.

مثل  مدافعٔه نظامی، درين جا نيز موفقيت ھيچ ظرفيت بازدارنده تضمين شده نميتواند.  باوجود، امکان 
يع برای مقابله باز ھم به کودتا مبادرت وقوع حمالت موجود ميباشد. اگر با موجوديت احضارات وس

گرديد، درانصورت اين طرز مدافعه ميتواند که آنرا به شکست مواجه سازد، و احتماال بسيار به سرعت، 
  حکومت قانونی را بيدون خطر وقوع جنگ داخلی اعاده نمايد.

  کودتا-ضد -بھتر ساختن مدافعهٔ 

کودتا به عموم جامعه رسانيده شود، و اشکال  -مدافعٔه ضددر قدم اول برای اجرای اين پاليسی ، مفکورٔه 
مقاومت که در مدافعه مقابل غصب قدرت از نيرومند ترين اشکال مقاومت ميباشند جستجو گردد. يک 
پروگرام معلوماتی و تعليمی توسط اشخاص و سازمان ھا، در حاليکه مفکورٔه مدافعٔه ضد کودتا بسيار 

مقاالت، راپورھای روزنامه ھا، مجالس عمومی، گروپ ھای مباحثه، راديو،  جديد ھم باشد آغاز ميگردد.
تلويزيون،  مباحثٔه يک گروپ انتخاب شده در پيشروی شنوندگان، نطاقان سازمان ھای مختلف، جزوه 
ه ھا، و کتاب ھا از جملٔه وسايل تبليغ و مفاھمٔه تعليمی اند  که استعمال شده ميتوانند. آشنايی با مفکورٔه ک
به مقابل کودتا به طور موفقانه توسط عدم ھمکاری و مخالفت مقاومت ممکن  شده ميتواند، يک شرط 
اولی ميباشد، که برای توجه محتاطانه و حمايت عملی از طرف مؤسسات عمدٔه ملکی جامعه، و برای 

  احضارات منظم برای اينگونه مدافعه ضرورت ميباشد.

کودتا بايد از گروھی که به -پذيرفتن و پيشبردن  اين مدافعٔه ضد بطور آشکار، مورد توجه قرار دادن،
کودتا مبادرت  و يا احتمال دارد که مبادرت خواھند کرد، بايد انتظارحمايه  برده نشود. باوجود، پاليسی 

کودتا تقويه خواھد گرديد، اگر از  طرف " جوانب مختلف "  به آن توجه، حمايه، ويا اشتراک -مدافعٔه ضد
ت گيرد. يک  مذاکرات  "ماورای حزبی "خواھد  توانست  که مردم و گروپ ھارا با پندار ھا و صور
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کودتا يکجا و متحد -عقايد سياسی مختلف برای حمايه، انکشاف، پذيرش، و به کار بردن پاليسی ضد
ا احتمال کودت- سازد.  با معطوف ساختن اينطور توجه گوناگون و وسيع، حمائه اکثر مردم،   پاليسی ضد 

  دارد که  نيرومند تر و زياده تر متحد گردد.

 

 

  ضد کودتا -اتخاذ مدافعهٔ 

) توسط پيشنھاد ١کودتا سه طريقٔه اصلی موجود ميباشد:  (-براي اتخاذ يک ظرفيت قوی مدافعٔه ضد
وسيع به تمام طبقات جامعه، در مورد معلومات و فھماندن ستراتيژی بزرگ و اشکال وسيع مقاومت ضد 

) توسط سازمانھای جامعٔه مدنی ، طوريکه آنھا برای ٢دتا طوريکه اآلن مورد بحث قرار گرفت؛ (کو
) توسط تغيرات قانونی و حقوقی و مساعی ٣مواجه شدن و مقاومت به اينطور تعرض آماده گردند؛ (

آرزو،  سازمانی در ساختمان حکومتی، برای اينکه کودتاچيان  به آن دسترسی نه داشته باشند.  مطابق
تمام اين طريقه ھا بايد به ترتيب ويا تا حدی به ترکيب به کار برده شوند، متعلق به اين که کدام يکی از 

آنھا ممکن ، ويا در يک زمان خاص به بھترين شکل قابل تطبيق ميباشد. با اين ھم، شده ميتواند  که 
ودن به اينکه طريقٔه آخری پذيرفتن و به امورات تعليم و تربيه، و مورد توجه قرار دادن را بيدون متيقن ب

  کار انداختن چطور خواھد بود آغاز نمود.

  احضارات توسط مؤسسات مدنی

با وجود آسيب پذيري بسی از حکومت ھای ديموکراتيک،  تمام رھبران سياسی به ضرورت و عملی 
به مقابل کودتا مھم است  کودتا ملتفت نميگردند، در حاليکه ظرفيت مدافعه-بودن آمادگی برای مدافعٔه ضد

کودتا را -و بايد حاضر شود. در جائيکه حکومت بنا بر ھر دليل ، ابتکار عملی کردن پاليسی مدافعٔه ضد
در دست نه گيرد، راه برای جوامع به ھر اندازٔه آزادی مدنی که داشته باشند باز است که خود اقدام 

ضد کودتا توسط خود مؤسسات مدنی يک وظيفٔه خيلی نمايند. درين حاالت احضار نمودن مستقيم مدافعٔه 
  مھم ميباشد.

کودتا و اصول ھای مقاومت  به اطالع عموم  -در بسی حاالت  شده ميتواند که مفکورٔه اساسی مدافعٔه ضد
رسانيده شده و احضار نمودن آن ممکن است که توسط مؤسسات ملکی جامعه به صورت مستقل از 

  اجرا گردد.اشتراک حکومت طرح ريزی و 

کودتا البته بدان معنی نيست که ھرکس فکر نمايد که حکومت موجوده -اين احضارات برای مدافعٔه ضد
بھترين حکومت ممکن بوده ويا ھيچ محدوديت ھای جدی ويا نواقص ندارد. نظريه به سادگی اينطور 

دارد که به مراتب از  است،  رژيمی که در آينده توسط کودتاچيان باالی کشور تحميل ميگردد، احتمال
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رژيم موجوده بد تر باشد. پس مسدود نمودن راه جابجا کردن يک حکومت استبدادی تر و ظالم يک شرط 
  الزم ميباشد برای بھتر ساختن آيندٔه  سيستم سياسی جامعه.

 حکومت مورد ھدف فعلی کودتا مشھور به بی کفايتی پر آوازه، مثل فساد گسترده، و يا بی نظمی اکثراً 
اجتماعی مثل " زير پا کردن نظم و قانون " بوده و کودتاچيان بر ناحق دعوا ميکنند که کودتای آنھا برای 

اصالح وضعيت موجود ضرور ميباشد. اين ادعا ميتواند که برای آنھا حمائه زياد عوام را جلب کند. با 
  وجود آن ھم، مدافعه بر عليه آن کودتا ھا ضرور ميباشد.

تا شايد فساد را ختم نه نمايد، و دعوای حمائه "نظم و قانون"  شايد برای تحميل نمودن يک رژيم جديد کود
رژيم استبدادی يا ديکتاتوری  نو باالی مردم به کار رود. استعمال کودتا برای اصالح اينطور نواقص 

يد کودتا يک يک سابقٔه خطرناک را نمايش ميدھد ، که چگونه يک رژيم با نواقص بايد تعويض گردد. شا
استقامت کامال مختلف را بگيرد، و کودتای دوم شده ميتواند زياد تر شوم و بد قيافه باشد. يکی از چندين 

چارٔه عالج عبارت از اجرای محتاطانه و متمرکز به اشکال معمولی يا اعتراض و مقاومت عدم تشدد 
  ميباشد که به شکل محدود اداره شود.

راتيکی،  کودتا ھا اصوال خطرناک اند، باوجود، اگر آنھا ادعا کنند که يک به حيث يک تغير  غير ديموک
در يک اقدام ، نتايج غير قصدی موجود ميباشد، و تمام  مشکل جدی را اصالح مي کنند. در سياست اکثراً 

  مقاصد ھميشه به مردم اظھار نميگردد.

ً مؤسسات و سازمانھای غير دولتی ميتوانند ، که مفکورٔه ضروری مد به تمام  افعٔه عدم تشدد  را  وسيعا
ً  ،جامعه توسط وسايل مختلف ارتباط وبه ھمکاری ديگران  اطالع بدھند. اين تشکيالت ملکی شخصا

کودتا را آغاز و تطبيق نمايند. آنھا توسط تربيه کردن اعضای خود اين - ميتوانند که يک پاليسی ضد
ه و کار پالن سازی را مطالعه نموده ، که جبھٔه مقصد را پيش برده ميتوانند، طوريکه احضارات گرفت

مربوط به آنھا از جملٔه تمام مردم و جامعه چطور به شکل بسيار مؤثر اقدام کنند ، که در مغلوب ساختن 
کودتای آينده کومک نمايد.  بطور مثال، اشخاص ، گروھا و مؤسسات که در ارتباط، انتقاالت، دفاتر 

ی، تعليم و تربيه، و ھر جنبٔه عمدٔه جامعه بايد پالن گذاری نمايند که حکومتی، پوليس، امورات مذھب
  چطور به شکل مؤثر امکان دارد که راه را به روی مسلط شدن کودتاچيان بر جامعه  مسدود نمود.

کودتا با تعليم و تربيه و در سازمانھای داخل ساختمان حکومتی با ھردو يکجا -آمادگی نيرومند مدافعٔه ضد
کودتا قبول ھم نه شده باشد. در بعضی حاالت، -تواند، حتی اگر يک پاليسی ملی مدافعٔه ضدشده مي

احضارات متشکل توسط موسسات ملکی شايد حکومت ھای محلی و منطقوی و ھمکاری با اشخاص و 
  گروپ ھا در داخل ساختمان حکومت ملی را نيز در بر گيرد. 

اين طرز پالن سازی ضرورت خواھد داشت که به يک درجٔه باالتر توجه خود را باالی آن بخش جامعه 
متمرکز سازد، که برای کودتاچيان ساحٔه اولويت قانونی و تسلط باشد. در بين مناطق دارای اولويت ھای 

رول پوليس و باالتر، کنترول ارکان حکومت (مستخدمين ملکی، مامورين بلند رتبه و غيره) و کنت
اعضای قوای نظامی خواھد بود. ھمچنان، روزنامه ھا، راديو، تلويزيون، تيليفون، آب، انرجی، و 
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تدارکات غذايی مھم اند. توسط اينطور آغاز در تعليم و تربيه، سازمان دھی، پالن سازی و آمادگی ھا 
و راه کودتا ھای آينده را پالن ھای ملی  احضا شده ميتواند، که به وضعيت مشخص ملی توافق داشته 

  مسدود سازد. اينطور يک پاليسی مدافعه حتی بيدون ابتکار حکومتی تقويه شده ميتواند.

اگر اين مؤسسات نيرومند باشند، و قسمت ھای مختلف جامعه را نمايندگی کنند، برای آنھا ممکن شده 
حضار و اداره نمايند که بتواند کودتای به حد کافی نيرومند را ا-ميتواند که اينطور يک مدافعٔه ضد

اينگونه يک تعرض را حتی اگر حکومت در سازماندھی اين مدافعه اشتراک ھم نه کرده باشد،  شکست 
  بدھد.

  احضاراتيکه توسط حکومت آغاز شده

رھبران سياسی آن ميخواھند که    در جائيکه جامعه يک درجٔه اعالی ديموکراسی  را دارا بوده، يا اقالً 
آنھا بطور مسالمت آميز بيدون کودتا تکامل نمايد،  درانصورت حکومت ھا ميتوانند که پاليسی جامعٔه 
کودتا را عملی نمايند. ھيئت مقننه و دگر بخش ھای حکومت تدابيری را وضع کرده ميتوانند که در -ضد

نون اساسی، حقوقی و مقابل کودتاھای آينده برای مدافعٔه مؤثر آماده باشند. اين تدابير توسط تغيرات در قا
تشکيالتی تقويه شده ميتوانند ، که ھدف آن ممانعت کودتاچيان از قبض نمودن کنترول حکومت و جامعه 

  باشد. 

م ، کشور تايليند يک قانون اساسی جديد را وضع نمود که درين استقامت  ١٩٩٧بطور مثال، در سال 
  ويد: قانون مذکور ميگ ۶۵يک قدم عمده به شمار ميرود. مادٔه 

يک شخص حق دارد که بطور مسالمت آميز به مقابل ھر اقداميکه برای بدست آوردن قدرت به        

"١٧ .قصد ادارٔه مملکت به وسيلٔه که مطابق روش ھا ی که درين قانون اساسی مقرر گرديده نباشد، مقاومت نمايند        

. 

ميباشد. ليکن برای مؤثر بودن ايجاب مينمايد که واضحا اينطور يک پيشبينی قانونی دارای اھميت زياد 
شروط اضافگی قانونی را برای عملی کردن اصول دران زياد کنيم، و ھمچنان، احضارات حکومتی و 
غير حکومتی الزم است که عدم ھمکاری را به اندازٔه کافی نيرومند سازند، تا که مقاومت موفق گرديده 

  بتواند.

ک حکومت در اشتھار مفکورٔه مدافعه به مقابل کودتا و در احضارات برای تا حديکه ممکن باشد، اشترا
مقاومت شديد يک برتری مھم ميباشد. مھمترين تفوق البته عبارت از آمادگی مستقيم دستگاه حکومت 

ميباشد ، که در مقابل اشغال مقاومت نمايد. مامورين بلند رتبه ، مؤظفين خدمات ملکی، وزيران، بخش 
پوليس،  و قوای نظامی شده ميتواند که برای بوجود آوردن مقاومت قوی تربيه شوند.   ھای اداری،

کودتا بايد برای، وھم از طرف مستخدمين ملکی،  -مسؤليت ھای مشخص و تعليمات  برای مقاومت ضد
کارمندان وسايل ارتباط جمعی، اداره کنندگان ارتباط، پوليس و قوای نظامی، و مامورين حکومت ھای 

لی، منطقوی، و واليتی تکميل گردد. اگر از طرف کودتاچيان استعمال اين قسمت ھای دستگاه دولت مح
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جلوگيری شود، دران حالت مدافعه  نسبت به آنکه اگر اين ممانعت نميبود ، زيادتر وسيع و قوی خواھد  
  گشت. ھمچنان احتمال دارد که مبارزه کوتاتر و تلفات نيز دران کمتر گردد.

  

 

  

  قانون و دگر پالن ھای ممکن برای ترتيب و تنظيم مدافعهوضع 

احضارات حکومتی ايجاب قانون جديد و عملی کردن مقررات آنرا مينمايد. از جمله  قدم ھای که بايد 
برداشته شوند، اينھا شده ميتوانند: ( برای بحث مکمل احضارات حکومت ضميمٔه  يکم خوانده شود. برای 

  ؤسسات مدنی ضميمٔه دوم مطالعه شود.)بحث  احضارات از طرف م

  در قانون اساسی تغير وارد ميگردد که برای مردم حق  و مسؤوليت  ميدھد که در مقابل کودتا
 مقاومت نموده و به آنھا از دادن حق که کودتا را مشروع به شناسند امتناع می ورزد.

  به امتناع از اشتراک و يا قوانينی بايد وضع گردد که تمام پوليس  و قوای نظامی را مجبور
 کومک نمودن به کودتا نمايد. 

  قوانينی بايد وضع گردد که تمام کارمندان حکومت را بايد مجبور سازد تا از ھمکاری به کودتا و
اطاعت به غاصبين امتناع نمايند. در زمان کودتا کارمندان حکومت مجبور خواھند بود که 

 ررات قانونی و پاليسی ھای موجوده انجام دھند.وظايف خود را مطابق قانون اساسی و مق

  قوانين بايد وضع گردد که تمام  اشخاص را در بخش ارتباط، ارتباط جمعی، ترانسپورت مجبور
سازد که در مقابل سانسور از طرف کودتاچيان مقاومت نمايند، از ھمکاری  و خبر دادن اوامر 

 از طرف رھبران کودتا امتناع  ورزند. 

 ع شده تمام مؤسسات مالی عمومی و شخصی را از ارتباط مالی با کودتا چيان منع قوانين وض
 نمايد.

  ھيئت مقننه پالنھای را حاضر مينمايد که حکومت قانونی بعد از شکست کودتا چگونه تسلط را
 باالی حکومت تاسيس نمايد.

  را احضار و به کار ھيئت مقننه به سازمانھا و مؤسسات تعليمی پيشنھاد مينمايد، که پروگرامھا
 برند تا مردم را از حقوق شان باخبر ساخته که از ھمکاری با کودتا جلوگيری کنند.

کودتا عدم تشدد ميباشد، و ھيچ کس -در تمام اين پالن سازيھا بايد واضح گردد که اصول مقاومت ضد
را استعمال نمايد. ھمچنان، نبايد به مقابل ھموطن خود که طور غير قانونی  از کودتا حمايت مينمايد تشدد 

بايد روشن ساخته شود،  به کسانی جزا داده ميشود که به شروع نمودن کودتا يا ھمکاری به آن مجرم 
 ثابت شوند.
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  طرزھای دگر احضارات

کودتا چندين نوع دگر -برای مقاومت ضد ،برعالوه از احضارات و اشتھار خطوط  رھنمايی عمومی
آمادگی ھا  برای مدافعه ممکن ميباشد. بطور مثال، تطبيقات ھای تعليمی به مقابل کودتا ھای فرضی بايد 

احضار وتوسط مقاومت ملکی به طرز مخالفت با کودتا بايد تمثيل شود. تطبيقات ھای تعليمی بايد در 
ھر ھا، واليات و در سرتاسر تمام مملکت بايد اجرا شود.  برای محالت مسکون، دفاتر يا فابريکه ھا، ش

اين طور دفاع به مقابل کودتا احضارات تخنيکی ھم ضرور ميباشد. تدارکات و تجھيزات برای تاسيس 
ارتباط  ضرورت پيدا ميکند،  بعد ازانکه کودتاچيان مراکز مھم  مثل محل فعاليت روزنامه ھای مشھور،  

و تلويزيون را اشغال کردند. مواد نشرياتی و تجھيزات پخش نمودن برای اخبار ھای ستيشن ھای راديو 
مخفی، اوراق تبليغاتی مقاومت و راديو مخفی  برای استعمال عاجل در محالت محفوظ بايد پنھان گردد. 

يه در قلمرو مملکت حما مطبعهو، مرکز ارتباط، ترتيبات قبلی  برای محل پخش نمودن پروگرام ھای رادي
  کنندٔه دوست بايد اتخاذ شود.

  

  کودتا -نتايج مدافعٔه ضد

از محافظٔه حکومت قانونی توسط مسدود ساختن  ،ھدف اين پاليسی مدافعه به مقابل کودتا عبارت ميباشد
از راه گردانيدن جامعٔه مورد تعرض غير  ،از طرف کودتاچيانحميل نمودن يک حکومت عملی راه ت

، و توسط قادر ساختن مردم که کنترول و خودمختاری جامعٔه خود را محافظه قابل اداره برای متعرضين
نمايند، حتی زمانيکه زير حمله ھم باشند. مسئوليت محافظٔه حکومت قانونی به تمام اعضای جامعه 

مربوط ميباشد. اين مردم آن جامعه ھستند که ميتوانند که آزادی خودرا محافظه، ادامه و توسعه دھند و 
  خودرا مطابق اصولھای تکامل يافتٔه ملی خود بھبودی بخشند. جامعهٔ 

که به اساس مردم بنا  ،کودتا کيفيت ھای عمدٔه مثبت را دارا ميباشد.  و  يک روشی است-اين پاليسی ضد
نه به اساس تکنالوژی نظامی. اين  ،نه به اساس مرمی و بم و به اساس مؤسسات انسانی بنا گرديده ،شده

د که به جای تھديد به جنگ داخلی ويا تسليم شدن به يک ديکتاتور جديد برای آزادی يک راھی ميباش
 ً و به سطح بين المللی پذيرفته شده و عملی گرديده است، و اين پاليسی يک  خدمت ميکند. اين روش وسيعا

سھم بزرگ در از بين برداشتن کودتا به حيث يک جنجال عمدٔه سياسی داشته است. روش ھذا، ظھور 
  ديکتاتوری ھای جديد را محدود خواھد ساخت، و غلبه و تسلط ظلم را در جھان کاھش خواھد داد. 

اين روش يک مدافعٔه  سازنده است ، که به اساس قوت مردم پايه گذاری شده که حتی بتوانند در 
گرديده بحرانھای شديد صاحب مقدرات خود شوند و ھمچنان  دوام دھند. و نتيجٔه آن ازين ھم عميق تر 

 ميتواند.
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  ضميمٔه يکم

  وضع قوانين و دگر احضارات حکومتی برای

  کودتا-مدافعٔه ضد

از طرف حکومت برای جلوگيری از کودتا و شکست دادن آن احضارات مھم گرفته شده ميتواند. اين 
مسؤليت ھا و  اقدام ايجاب قانون جديد و اجرای مقررات آنرامينمايد. در تمام اين قانون و اين اعالميه ھا

وظايف بايد واضح گردد، که ھيچکس نميتواند به مقابل ھموطن خود که به طرز غير قانونی رفتار ميکند 
  تشدد را استعمال نمايد. برای اين مقصد تدابير قانونی و طرز العمل ھای ذيل پيشنھاد ميگردد.

وقف قانونی، نقش يا مقاميکه دارای ھر م هجامع ۀبايد طرح گردد، که ھيچ تبع. يک مقررٔه قانونی  ١
باشد، حق ندارد که به حيث يک حکومت مشروع ھر شخص ويا گروپ را که کودتا را اجرا نموده اند 

  قبول نمايند.

برعکس تمام شھريان بيدون استثنا وظيفٔه قانونی دارند، که از حقانيت ھر گروپ کودتاچيان انکار نموده، 
ه آنھا امتناع نمايند. شھريان بايد مصرانه وظيفٔه معمولی  خود را و از تمام ھمکاريھا و اطاعت نمودن ب

دوام داده، و در برآوردن ضروريات انسانی ھمشھريان خود کومک نموده، در حاليکه با کودتاچيان 
  مخالفت مينمايند. 

. قوانين مشخص بايد وضع گردد که تمام کارمندان حکومت، و مستخدمين ملکی را در سطح ملی،  ٢
ً منط مجبور سازد که از معاونت به کودتا اجتناب کنند. وظيفٔه قانونی آنھا  قوی و محلی حکومت،  قانونا

اجرای کار ھای انھا مطابق به قانون، مقررات و پاليسی برقرار شدٔه (قبل از کودتا) ميباشد. آنھا بايد 
 ً انکار نمايند. اين انکار بايد منع ساخته شوند که  از ھمکاری و اطاعت با ھمه گروپ ھای غاصبين  قانونا

به امتناع ھمه حمايه ھای اداری که کودتاچيان توسط آن اوامر و اھداف غير قانونی خود را اجرا ميکنند 
  توجيه گردد.

. قوانين مخصوص بايد وضع گردد، تا مقررات قانون اساسی جديد تطبيق و آنرا يک تعھد قانونی  ٣
س و تمام اعضای قوای عسکری  نه تنھا به وفاداری به قانون گردانند،  که تمام اعضای قوای پولي



 

51 
 

اساسی سوگند ياد کنند بلکه در سوگند تقرری خود عھد و پيمان نمايند که از اشتراک در ھر توطئه که 
کودتا را تنظيم ويا اداره کند اجتناب خواھند کرد. وقتيکه در آينده به کودتا مبادرت گردد، وظيفٔه اين 

بود که از اطاعت،  خدمت کردن، و يا ھمدستی با ھر گروپی که قصد قبض نمودن اشخاص خواھد 
  ارکان دولت را نموده امتناع  ورزند. 

که تنھا پاليسی ھا، و مقررات  ،به پوليس در تمام سويه ھا، و اعضای سيستم قضايی بايد ھدايت داده شود
، فرامين، و اوامری راکه به ايشان رسيده، و يا قبلی بر قرار شده را بکار برند. آنھا بايد تمام پاليسی ھا

از طرف آنھايی که قصد نموده اند که دولت را به شکل غير قانونی قبض نمايند اعالن گرديده، ناديده 
بگيرند. مخصوصا آنھا بايد اشخاص و يا گروپ را از احتمال بندی شدن اطالع بدھند، و نيز بايد آنھا از 

کنندگان وطنخواه، آنھايی که توسط اقدامات شخصی، و مقاومت دسته جمعی  يافتن و بندی کردن مقاومت
  و مظاھرات  با کودتاچيان مخالفت ميکنند.

مقاومت پوليس بعضی اوقات بصورت آشکار و در اوقات دگر آنھا نشان ميدھند که از کودتاچيان اطاعت 
ور بدھند که برای شان ممکن نبود که مينمايند ، ولی  حقيقت برعکس ميباشد. بطور مثال،  آنھا شايد راپ

  اشخاص مورد نظر را يافته ويا بندی کنند.

اگر به آنھا امر داده شود که مظاھره چيان کوچه را پراگنده سازند، اجراات پوليس عبارت خواھد بود از 
مظاھره موجوديت دران محل، ولی در مقابل اقدام شديد را اتخاذ نه کنند، ويا ھمچون مقاومت کنندگان به 

  چيان خواھند پيوست. بايد اجازه داده نشود که پوليس در دست کودتاچيان يک آلٔه ممانعت کننده گردد.

. برعالؤه مقاومت بر ضد کودتاچيان، تا حديکه ممکن است پوليس بايد عمال  به مقاومت  معاونت  ۴
ارکات  روزنامه ھای کند. بطور مثال، در تحريک ھای مقاومت ھای گذشته واقع شده که پوليس تد

مقاومت و دگر مواد مطبوع را در وسايط پوليس به  حصص دگر شھر ويا منطقه که به آن ضرورت بود 
  انتقال دادند.

. عساکر و دگر اعضای قوای نظامی بايد نه گذارند که به منزلٔه يک آلٔه جلوگيری در خدمت آنھايی که  ۵
گردند. عدم ھمکاری و عدم اطاعت آنھا بطور خاص ب ای حکومت قانونی را اشغال کنندميخواھند ج

بسيار مشکل خواھد گرديد، در صورتيکه کودتا از طرف صاحب منصبان قوای نظامی اداره شود، با 
مقايسه اگر يک گروه سياسی موافقت قوای نظامی را در تطبيق نقشٔه تسلط يافتن غير قانونی خود باالی 

  حکومت و جامعه ميخواھد.

ر چنين حاالت مشکل برای پوليس و عساکر که مخالف کودتا اند، طرز ھای حرکت ھای طور، دن ھمي
موجود ميباشد که يکی از آن ھم به مفاد کودتاچيان نه ميباشد. بطور مثال، آنھا ميتوانند وقتيکه در کوچه 

الی معترضين با مظاھره چيان روبرو ميشوند بسيار ماليم باشند، يا وقتيکه برای شان امر داده شود که با
انداخت کنند، ميتوانند که در باالی سر آنھا فير کنند که درين حالت ھيچکس زخمی نميشود. ھمچنان آنھا 

ميتوانند که کوشش کنند که قطعٔه خود را تشويق کنند که آشکارا به غاصبين مخالفت نمايند، ويا بيدون 
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ا خطرناک اعتراض و مخالفت به مقابل استعمال اسلحٔه شان، عساکر ميتوانند که در يک اقدام مخصوص
  کودتا چيان اشتراک نمايند.

مخالفت آشکار پوليس و قطعات نظامی احتمال دارد که بسيار خطرناک ثابت شود، طوريکه جزا برای 
اعدام ميباشد. در نتيجه،  دگر طريقه ھای کمتر آشکار انکار نمودن اطاعت و  عدم اطاعت و بغاوت اکثراً 

  ضرورت به تحقيقات و بکار بردن دارد. ،نکومک  به غاصبي

. قوانين خاص بايد وضع گردد که برای تمام سازمانھائيکه در بخش ارتباط کار ميکنند يک مسؤليت  ۶
قانونی بوجود آورده شود ، که تنھا به حکومت قانونی وفاداری خودرا ادامه دھند. به اين معنی که در 

د بود که به ارادٔه کودتاچيان برای تحميل کردن سانسور، نشر جريان کودتا آنھا قانونا مجبور خواھن
  ابالغيه ھا و اوامر از طرف آنھا  و موافقه به ھر امر غير قانونی از طرف کودتا چيان تسليم نگردند.

در حالتيکه ارتباط عادی، تسھالت طباعتی و پخش نمودن پروگرام ھای راديو برای فعاليت ھای عادی و 
ی حکومت از اثر اقدامات ممانعت کنندٔه کودتاچيان غير قابل استفاده گردند، مسؤوليت کسانی استفادٔه قانون

که يک وسيلٔه جديد ارتباط را در بين مردم خارج از  ،در مسلک ھای مربوطه  و دگر شھريان خواھد بود
  کنترول غاصبين بوجود بآورند.

نند در زمان وقوع کودتا تا وقتيکه ممکن . تمام اشخاص و گروھا که در ھر سوئه حکومت کار ميک ٧
گردد، اجرای پاليسی ھا و مقررات موجود را ادامه دھند و ھر پاليسی، امر و تعليمات جديد را که از 

  طرف غاصبين صادر ميگردد ناديده بگيرند.

م تحت اوضاع احتمالی ابتدايی، مامورين حکومت ميتوانند که مخالفت را در محل کار معمولی خود دوا
بدھند. اگر به مقابل آنھا ممانعت غير قابل تحمل وارد گرديد ، اين اشخاص ويا گروه ميتوانند که به 

اعتصاب دست بزنند ويا نا پديد شوند. بايد اجازه داده نشود که دستگاه دولت آلٔه دست غاصبين برای 
  کنترول تمام جامعه گردد.

سازمانھا که برای ترانسپورت کار مکنند تمام  . قوانين مشخص بايد وضع گردد که تمام اشخاص و ٨
اوامر غاصبين را نه پذيرفته، سيستم ترانسپورت را برای کودتا چيان غير قابل استعمال ساخته و در 

  عوض در کومک به مقاومت کنندگان استعمال گردد.

کھا، . قوانين مشخص بايد وضع گردد که برای تمام مؤسسات مالی حکومتی و شخصی، تمام بان ٩
موسسات تجارتی و دگر مؤسسات مالی و تمام اتحاديه ھای کارگری و اتحاديه ھای مشابه  يک تعھد 

  که از تمام ارتباط ھای مالی با کودتاچيان احتراز کنند. ،قانونی گردانيده شود

دارد و به . بسيار قبل از شروع کودتا حکومت بايد به تمام حکومت ھائيکه به آنھا رابطٔه ديپلوماتيک  ١٠
تمام مؤسسات بين المللی به شمول ملل متحد برساند و از آنھا تقاضا کند که ھرگونه ارتباط عادی سياسی 

  .ھا بايد حکومت قانونی را بشناسندو اقتصادی را با غاصبين رد نموده و در عوض تن
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دامٔه رھبری قانونی . ھيئت مقننه، وزيران حکومتی و رؤسا بايد انواع پالن ھای احتمالی را برای ا ١١
در حاليکه کودتاچيان تعميرات حکومتی را اشغال، مقامات رسمی حکومت و نمايندگان را بندی و يا 

  اعدام نموده  ويا اقدامات مشابه ممانعت کننده را اتخاذ کرده باشند حاضر نمايند.

ی بعد از مضمحل شدن . ھيئت مقننه بايد از قبل پالن دقيق را حاضر نمايد که چگونه حکومت قانون ١٢
کودتا فعاليت ھای مکمل عادی خود را آعازنمايد. ھيچ گروپ غاصب بايد اجازه داده نشود که در دوران 
انتقال به طرز غير ديموکراتيک  تسلط خود را بر مملکت تحميل نمايد. در حالت تلفات انسانی، مقامات 

ات بايد ساخته شود که چطور اشخاص دگر بايد رسمی  سابقه در جريان کودتا و مدافعه به مقابل آن مقرر
  خالی را اشغال کنند. ھاى بطور مشروع مقام

. ھيئت مقننه بايد قبل از کودتا تمام مؤسسات آزاد، سازمان ھا، اتحاديه ھا، و ھمٔه مؤسسات تعليمی  ١٣
يان عمومی د، که در تعليم و تربيه نمودن اعضای خود ،  شھرو از آنھا حمايه نمايکشور را وادار 

اشتراک نموده و به آنھا وظايف مناسب وطن پرستانٔه شانرا تعليم دھند که غاصبين را رد نموده و عدم 
  ھمکاری و مخالفت را به مقابل ھر مبادرت به کودتا به کار برند.

يدار . ھمچنان ھيئت مقننه بايد قانونی را وضع نمايد که اشتراک کنندگان  در کودتا را از ھر درآمد پا ١۴
مالی به واسطٔه فعاليت ھای غير قانونی شان تحريم نمايد. ھمچنان آنھا بايد از احراز وظايف و مقامات 

  حکومتی در آينده محروم شناخته شوند.

برای آنھائيکه کودتا را آغاز و يا به آن ھمکاری نموده اند   ،. ھيئت مقننه بايد ھمچنان در نظر بگيرد ١۵
پيشبينی گردد. اين مقررات بايد پيشبينی نمايد که حمايه کنندگان قبلی کودتا را  چگونه جزاھای دگر بايد 

  تشويق کند که تغير جھت نموده و در صف مدافعه به مقابل کودتا  موقف گيرند.

  

  ضميمٔه دوم

  احضارات توسط جامعٔه مدنی

  کودتا-برای مدافعٔه ضد

ن  ميگردد، اگر مؤسسات جامعٔه مدنی آماده و احتمال مبادرت به کودتا کمتر و شکست آن زياده تر ممک
  توانا باشند که به مقابل ھر قصد اقدام اشغال دولت مقاومت کنند.

اين مدافعه توسط مؤسسات غير حکومتی و اتحاديه ھا، جميعت ھای ارتباط و ترانسپورت، تشکيالت و 
  مؤسسات مذھبی و دگر جميعت ھا ترتيب و تنظيم و اجرا ميگردد. 
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دام مقاومت توسط جامعٔه مدنی يا به مقصد حمائه تدابير مدافعٔه پالن شدٔه حکومت، ويا در صورت اين  اق
 ً   به ابتکار شھريان مورد اجرا قرار گيرد. نبودن آن شده ميتواند که بصورت مستقل مستقيما

کودتا توسط مؤسسات مستقل جامعه امکان دارد که -در ھرصورت، احضارات قبلی برای مقاومت ضد
طراحان کودتا را وادارد ، که قبل از اجرای اينگونه تعرض خوب دقت نمايند. اگر باوجود باز ھم آنھا به 

  کودتا را خواھد افزود. -قدرت مدافعٔه ضد ،کودتا مبادرت نمودند، اين احضارات

) ٢؛ () تعليم و تربئه عوام١اين احضارات و مقاومت تقريبا به پنج نوع فعاليت دسته بندی ميگردد: (
) گروپ ھا و مؤسسات ۵) مؤسسات دينی؛ و (۴) سازمان ھای سياسی؛ (٣وسايل ارتباط دسته جمعی؛ (

  مشخص.

  . تعليم و تربئه عوام ١

وظيفٔه اين جميعت ھای غير حکومتی شامل تعليم و تربئه اعضای خود شان و شھريا ن عمومی ميباشد 
دانسته و ترديد نمايند، و چطور عدم ھمکاری و  که چگونه به ذرايع مؤثر ھر غاصب را  غير مشروع 

مخالفت وسيع را به مقابل حکومت کودتا چيان به راه انداخت. ھدف عبارت ازين ميباشد که کنترول 
  متعرضين را غير مشروع  و حکومت کردن آنھارا غير ممکن ساخت.

دن اعضای خويش اشتراک در حاليکه تمام مؤسسات  جامعٔه مدنی بايد در مساعی تعليم و تربيه نمو 
 ً ميباشند. اين مؤسسات شامل  تربرای رسيدن و تفاھم  کردن با مردم مناسب کنند، بعضی مؤسسات خاصتا

سيستم تعليم و تربئه رسمی و شعبات مختلف وسايل ارتباط جمعی مثل روزنامه ھا، مجالت، راديو، 
اينطور تعليم و تربيه  عمومی شامل دو مواد  تلويزيون، انټرنټ، و سينما ميباشند.  محتويات سياسی اندازهٔ 

) اھميت عدم ھمکاری و مخالفت که برای ٢) اھميت رد نمودن حقانيت به ھر کودتاچی و، (١ميگردد: (
کودتاچيان ، تاسيس و محافظٔه حکومت غير مشروع شانرا نا ممکن سازد. بر عالؤه تعليمات صريح 

کودتا نيز استعمال شده -رامھا، در موارد مقاومت ھای قبلی ضددرين مورد، فلم ھای مستند، فلم ھا، و د
ميتواند.  دادن معلومات  در مورد نتايج نا گوار نه کردن مقاومت در مقابل کودتا ھا در ممالک نيز مھم 

  ميباشد. 

مردم ضرورت خواھد داشت که در مورد خواص مبارزٔه عدم تشدد معلومات داده شوند، مثل اصولھای 
و طريقه ھائيکه در تصادمات بکار ميرود. بعضی اوقات مظاھرات در کوچه ھا برای نشان دادن زياد آن 

مخالفت به قبض نمودن غير قانونی دولت امکان دارد که مفيد ثابت گردد. الکن باوجود آن ، در حاالت 
النه می  دگر اينطور اقدام مثل مارش نمودن در کوچه به مقابل تفنگ ھای کودتاچيان بسيار غير عاق

باشد. اينطور عمل نه تنھا باعث تلفات زياد خواھد گرديد، بلکه ترس را باالی مردم حکمفرما ساخته و 
  عامل تسليم گرديدن مردم به کودتاچيان خواھد شد.

به نسبت اين وضعيت ھا، مردم بايد بسيار قبل از بحران در مورد اشکال دگر اعتراض و مخالفت بايد 
که بطور آشکار کمتر خطرناک بوده، الکن بدون شک مخالفت عمومی مردم را آگاه ساخته شوند،  

روشن ميسازد. بطور مثال، اگر کتله ھای مردم شھر برای يک زمان معين بطور ساده بداخل خانه ھا، 
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مکاتب ويا تعميرات دگر بمانند، کوچه ھا عموما از مردم خالی خواھند ماند، لذا مسافٔه انداخت مناسب 
ميباشد که مقاومت کنندگانرا به قتل رساند ويا آنھا را ترساند. کوچه ھای خالی از مردم مخالفت موجود ن

 وسيع را به مقابل کودتا ارائه مينمايد.

 

 

 

  

  . وسايل ارتباط جمعی ٢

ژورنالست ھا، ناشرين روزنامه ھا و مجالت،  گردانندگان و خبر  - اعضای وسايل ارتباط جمعی جامعه
ميتوانند که مقاومت قبلی را  -تلويزيون، اتحاديه ھای طباعتی،  معاونين ارتباط و غيره نگاران راديو و

به مقابل کودتا ترتيب نمايند. اين مقاومت شامل پا فشاری به مقابل تحريم کودتاچيان، پالن ھا که پيام ھا 
کودتا چيان به مردم  را از حکومت قانونی به شھريان برساند، و پالن ھا که از رساندن  پيام ھا از طرف

  ممانعت شود.

بر عالوه، پرسونل وسايل ارتباط جمعی می توانند که احضارات قبلی رابرای تامين ارتباط ، در 
صورتيکه مرکز فعاليت خود را از دست بدھند و يا به اختفا بروند اتخاذ نمايند. اگر کودتاچيان کنترول 

اعتی، گردانندگان راديو و غيره را بدست گيرند، آنھا دستگاه وسايل ارتباط جمعی جامعه، اتحادئه طب
نواقص ميخانيکی را بھانه گرفته عدم توانايی خودرا در اجرای تعليمات کودتاچيان وا نمود کرده ميتوانند. 

پالنھا برای مطبوعات زيرزمينی، و ظرفيت پخش نمودن پروگرامھای راديوی از محل مخفی ھمچنان 
  نيز احضارات پخش پروگرامھای راديو از ممالک ھمسايه تنظيم شده ميتواند. بايد بوجود آورده شود. و

تمام اين اقدامات به اندازٔه قابل مالحظه مشروعيت و کنترول را که مردم به رھبران کودتا داده ميتوانند 
ارد محدود ميسازد، زيراکه رھبران مذکور نه خواھد توانستند که باالی معلوماتھای که جامعه دسترسی د

 ً در بين خود و مردم ارتباط داشته باشند، کنترول مکمل را  و مدافعين خواھند توانست که توسط آن وسيعا
  اعمال کنند.

  . سازمانھای سياسی ٣

ھردو، احزاب سياسی و سازمان ھای غير حزبی که به پيش بردن اھداف اجتماعی اقتصادی و سياسی 
عليم و تربئه اعضای شان و مردم عوام را در قسمت خود مصروف اند، بايد در مساعی وظايف خود ت

کودتا نيز شامل سازند. ارتباطات سابقٔه سازمانی و شبکٔه ھمکاری آنھا  -اھميت و اصول ھای مدافعٔه ضد
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نيز به اندازٔه قابل مالحظه در رسانيدن رھنمايی ھای ضروری در بارٔه مقاومت و اداره کردن مدافعٔه 
  نمايد کودتا ميتواند کومک-ضد

  . مؤسسات دينی ۴

رھبران دينی ومعنوی و گروپ ھا  بايد به معتقدين و حاميان خود اصرار نمايند که کودتا را مثل يک 
حمله بر ديموکراسی قانونی دانسته که ھم غير اخالقی و ھم تخلف از اصول رفتار و سلوک جميعت 

ند. با اآلخره اگر چنين يک تعرض صورت آنھاست ، که به آن عقيده دارند و به اساس آن بايد زندگی کن
گيرد رھبران دينی و معنوی و گروپ ھا بايد به معتقدين و حاميان خود تاکيد نمايند که به اساس اعتقاد 

خود به کودتاچيان ھيچ حق مشروعيت نه داده، تمام ھمکاری ھا را با آنھا و اطاعت را از آنھا امتناع و 
  ا اشتراک کنند.کودت-در عوض عمال در مدافعٔه ضد

  . گروپ ھا و مؤسسات معين ۵

اعضا و مؤظفين  گروپ ھای انفرادی و مؤسسات جامعه نيز ميتوانند که در جلوگيری کودتا چيان از 
کنترول نمودن ساحٔه فعاليت آنھا تنظيم شوند. بطور مثال، اعضای جامعٔه مدنی که در بخش ترانسپورت، 

معی، ارتباطات، مؤسسات دينی و تمام قسمت ھای فعال عمدٔه دگر فعاليت ھای اقتصادی، وسايل ارتباط ج
و خدمات جامعه ، برای اينکه آزادی خود را دوباره از کودتاچيان بدست آرند بايد عدم ھمکاری و 

  مخالفت را به کار برند.

 برای اين جميعت ھا و مؤسسات بسيار مھم خواھد بود که از کنترول داخلی اين مؤسسات توسط کودتا
چيان و طرفداران  آنھا جلوگيری کنند. حتی متعرضين شايد بخواھند که اين گروپ ھا و مؤسسات آزاد 

را تخريب و آنھا را به مؤسسات جديد که توسط کودتا چيان و يا ھمدستان آنھا کنترول گردد تعويض 
  نمايند. اين کوشش ھا نيز بايد خنثی گردند.

د احضارات بگيرند و در زمان بحران مقاومت حقيقی را آغاز شھريان و مؤسسات غير حکومتی آنھا باي
کودتای -کودتا شده ميتواند که به موافقت پالن از قبل حاضر شدٔه مدافعٔه ضد- نمايند. اين مقاومت ضد

حکومت بوده و يا طوريکه قبال بيان شد، اگر اينطور يک پالن وجود نه داشته باشد بطور آزاد مورد 
  ميتواند.اجرا قرار داده شده 

آن گروپ ھای مردم و مؤسسات که فعاليت مينمايند و يا فعاليت ھای مھم اجتماعی، اقتصادی، سياسی و 
يا صنعتی را کنترول ميکنند، معموال  نسبت به نظريه پردازان اين نوع مقاومت زيادترمعلومات و 

گردد که در دور مھارت داشته ميباشند که کدام شکل خاص عدم ھمکاری و مخالفت بايد انتخاب 
  يال ارائه ميگردد:ذداشته باشد. چند مثال  رامعه از غاصبين زيادترين تاثينگھداشتن آن قسمت ج

  کار گران ترانسپورت، مثال ډريوران الری ھا، کارمندان خطوط آھن،  و گردانندگان خطوط
ھوايی ممکن است که بسيار زياد صاحب معلومات و مھارت باشند نسبت به کارمندان دفاتر 

حکومتی در تعين کردن آنکه چگونه به شکل بھتر سيستم ترانسپورت را بطی يا فلج نمود، که 
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ً آنرا از دست کود  تا چيان دور نگھداشت. ھمچنان آنھا در دانستن اينکه چگونه در شرايط قسما
فلج شدن ترانسپورت توسط مقاومت کنندگان و يا مسدود شدن آن توسط کودتاچيان، مواد غذايی و 

 دگر مواد مھم را به جاھای رسانيده که در آنجا بسيار مورد ضرورت اند.

  ھای دستی و سيستم اي ميل ھنوز ھم فعال باشد، آنھا به شکل در ساحٔه ارتباط، تا وقتيکه تيليفون
مبتکرانه در مورد تبليغ پالن ھای مقاومت، آغاز فعاليت ھای مقاومت، و اطالع دادن وضعيت 

 کودتاچيان و مبارزٔه مقاومت استعمال شده ميتوانند.

دفاعی استعمال شده  تجھيزات احتياطی نشريات که برای زمانھای عاجل مخفی شده اند،  برای مقاصد
  ميتوانند، حتی در زمانيکه دفاتر حکومتی و يا مراکز نشريات قبلی اشغال شده باشند.

  مستخدمين ملکی در دفاتر حکومت وظايف خود را بطور مستقالنه دوام داده ميتوانند، حتی اگر
لکی ھمچنان رئيس آنھا به کودتاچيان ملحق ھم شده باشد. برعالؤه مخالفت آشکار، کار مندان م

خاموشانه ميتوانند که به مقابل کودتا خاموشانه توسط بطی ساختن جريان کار اداری و در محل 
غلط گذاشتن و به مرجع غلط ارسال نمودن اسناد مھم، و دگر فعاليت ھای مشابه غير تحريک 

 کننده ولی مؤثر که تسلط کودتاچيان را محدود ميسازد، مقاومت کرده ميتوانند.

 ھای کارگری ميتوانند که به جسارت ، کوشش ھای کودتاچيان را که فعاليت ھای  اتحاديه
اقتصادی را اداره کنند رد نمايند، و می توانند که از کارھای که منع شده اند ادامه دھند.  صرف 

 نظر ازھر آنچه که رھبران کودتاچيان،  مديران ھمدست با انھا، و يا مقامات شرکت بگويند.

 ه دران اشخاص را احترام ميگذارند، رويدادھا، و يا اصول ھای که برای ملت و ايام مخصوصيک
مقاومت ديموکراتيک اھميت دارد بايد تجليل شوند، باوجوديکه اگر کودتاچيان آنرا منع قرار 

کودتا نيز  -احترام به قربانيان مدافعٔه ضد کسب اھميت نموده اند، مثالً  دھند. اينطور ايام که جديداً 
 نند که برقرار گرديده و تجليل گردند.ميتوا

  
  

  سپاس و امتنان

  
) سپاسگزاريم که با مھربانی اجازه داد که در لسان  Gunzalo Ariasما از گونزالو ارياس (

) نوشته بودند EL  ANTIGOLPE م ( ١٩٨٢انگليسی نام کتاب اورا که در عين موضوع در سال 
  ١٨ينرا دلچسپ خواھند يافت.  استعمال کنيم.  خوانندگان زبان ھسپانوی ا
) برای اعطای کومک مالی شان Arka Foundationمؤسسٔه البرټ انشټاين از سازمان ارکا (

ممنون است، که توسط آن نشر اين اثر و آثار دگر در موضوع استعمال مبارزٔه عدم تشدد ممکن 
  گرديد.
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آماده ساختن اين اثر توسط  ) از مؤسسٔه البرټ انشټاين درHardy  Merrimanھارډی ميريمين (
مشوره ھای مفيد، و مھارت قلمی، نظريات، ترتيب و تنظيم  چاپ نمودن آن با مطبعه  کومک 

  ھای بسيار زياد نموده است. 
سپاسگزاری بسيار زياد از مردان شجاع و دليری که در سالھای گذشته، بدون پالن گذاری قبلی 

رايط آنی در جرمنی، فرانسه، اتحاد شوروی، و تايليند کودتا را در چندين کشور در ش-مدافعٔه ضد
آنھا نشان دادند که اينطور مدافعه ممکن ميباشد، و بعضی اوقات کامياب موفقانه به پيش بردند. 

  شده ميتواند.
) انتشار يافته ودرپانامه، Gene Sharpنشريات قبلی درين موضوع توسط جين شارپ (

)Panama  )،وينزويال(Venezuela (  ) ،السلوادورElSalvador  )، ھيتی(Haiti ، و تايليند (

)Thailand م به کميسيون  ١٩٩٢) مورد دلچسپی زياد واقع گرديده است. جين شارپ در سال
مسايل داخلی پارلمان تايليند، شھادت شخصی داده است، و بروز جنکنز و جين شارپ به 

  مشترکا شھادت داده اند.م   ١٩٩١کميسيون شورای عالی اتحاد شوروی در 
  يک نقل قبلی متن اصلی اين اثر شامل چند فوتوکاپی  گرديده بود.

"به مقابل کودتا: رھنمای اقدام مؤثر برای جلوگيری و شکست دادن کودتا" توسط جين شارپ و 
  م در نيويارک توزيع گرديد. ١٩٩۴بروز جنکنز، توسط اتحادئه بين المللی برای حقوق بشر در 

  رينجا به شکل قدری مشرح تر با ضمايم برای بار اول به چاپ رسانيده شد..حال د

  

             

        

  

کودتا طوريکه درين اثر بيان گرديد، ازان بيشتر -موضوعات ستراتيژی مدافعٔه ضدياداشت: 
کاودتا ھستند، - متنوع و پيچيده اند. لذا خوانندگانيکه  مسئول اتخاذ تصاميم ستراتيژيکی  ضد

 توصيه ميگردند.  به مطالعات وسيعتر منابع دگر اکيداً 
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NOTES 

 

1. The term “coup d’ etat”  and “putsch” are used synonymously in the 

paper. 

2. See for example, Rosemary H.T. O’Kane, The Likelihood of Coups 

(Aldershot, England etc, : Avebury,1987), P. 1; Steven R. David, 

Defending Third World Regimes from Coups d’ etat (Lanham, Maryland 

etc.:  University Press of America, 1985), P. 4; J. CraiG Jenkins and 

Augustine J. Kposowa, “ The Political Origins of African Military Coups: 

Ethnic Competition, Military Centrality, and the Struggle over the 

Postcolonial State,” in International Studies Quarterly (1992), Vol. 36, PP. 

271‐272; Steven R. David, Third World Coups d’Etat and International 

Security (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1987), 

PP. 1‐2; and Steven R. David, “The Superpower Competition for 

Influence in the Third World”  in Samuel P Huntington, Editor, The 

Strategic Imperative: New Policies For American Security (Cambridge, 

Massachusetts: Ballinger, 1982), P . 236. The quotations are respectively 

from O’Kane, The Likelihood of Coups, P. 1 and Jenkins and Kposowa, 

“The Political Origins of African Military Coups,” P. 271. 

3. David, Third World Coups d’Etat and International Security, P. 153‐154, 

and O’Kane, The Likelihood of Coups ,P. 135. 
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4. Genuine emergency actions by an executive that then quickly 

relinquishes such prerogatives and restores regular constitutional 

procedures do not constitute coups d’Etat. 

5. See O’Kane, The Likelihood of Coups, and for a contrasting view Jenkins 

and Kposowa, “The Political Origins of African Military Coups.” 

6. For a discussion of six types of military coups in the third world 

countries, classified according to motivations and effects , see Steven R. 

David, Third World Coups d’Etat and International Security (Baltimore 

and London: Johns Hopkins University Press, 1987), PP 13‐16. 

7. David. Defending Third World Regimes from Coups d’Etat, PP4‐5 

8. From the Spanish autogolpe, used to describe cases in Latin America in 

the early 1990’s. 

9. This is not to deny that in some circumstances foreign intervention may 

block or even overturn a coup, especially where an overwhelming 

military invasion is possible, as in the United States’ action in Grenada in 

1983. The point is that  these cases are exceptions and those means are 

not dependable. If they are used, they take control of the situation away 

from the local population.  

It could be very easy to underestimate the difficulties that would dace 

the United States, or any future superstate, that adopted a policy of 

threatening or applying military intervention to block coups d’Etat 

generally. Steven R. David has pointed to these: “The difficulties 

inherent in protecting regime from the consequences of large scale 

military threats pale in comparison to the problems involved in devising 

strategies for the protection of leadership from indigenously created 

coups d’etat.” (David, “The Superpower Competition for Influence in the 

Third Wourld,”P. 242.) 

 

10. This account is based on Wilfred Harris Crook, The General Strike 

(Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1931), pp. 496‐527; 

Donald Goodspeed, The Conspirators (New York: Viking, 1962, PP. 108‐

188;Erich Eyck, A History of the Weimar Republic (Cambridge, 

Massachusetts: Harv  
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11. Constitution of the Kingdom of Thailand. A certified correct  English 
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  در بارٔه نويسندگان

  )Dr. Gene Sharpداکتر جين شارپ (

داکتر جين شارپ دانشمند ارشد مؤسسٔه البرټ انشټاين در شھر باسټن، اياالت متحدٔه امريکا ميباشد. 
مرکز مطالعات بين المللی پوھنتون ھاروارد  م تقريبا برای مدت سی سال در ١٩۶۵ايشان از سال 

  وظايف تحقيق را ايفا نموده، و در پوھنتون ډارت موت مساچوست پوھاند اعزازی نيز ميباشند.

  ډاکتر شارپ به " کالزويچ مبارزات عدم تشدد" و به " ماکياولی عدم تشدد" شھرت دارد.

ا در موضوع عدم تشدد ستراتيژيکی به مقابل م ، مؤسسٔه البرټ انشتيڼ را تاسيس نمود، ت ١٩٨٣در سال 
ديکتاتوری، جنگ، قتل عام ھا و ظلم، تحقيقات، مطالعات پاليسی ھا و تعليم و تربيه را تشويق و ترويج 

  نمايد.

جين شارپ، در رشتٔه فلسفٔه تيوری سياسی، درجٔه داکتری را از پوھنتون آکسفورد بدست آورده است ( 
)، و درجٔه ليسانس را  ١٩۵١ايو، درجٔه ماستری را در رشتٔه سوسيالوژی ( ). و از پوھنتون اوھ ١٩۶٨

)، حاصل کرده است. او سه داکتری افتخاری و چندين افتخارات  ١٩۴٩در رشتٔه سوسيال ساينس، (
  علمی را بدست آورده اند.

العات برای مدت ده سال در ناروی و انگلستان زندگی کرده، و در پوھنتون اکسفورد و ناروی مط
پيشرفته را اجرا، و ھم در پوھنتون اسلو در مؤسسٔه تحقيقات اجتماعی ناروی در مقامات بلند کار کرده 
اند. ھمچنان، در پوھنتون اسلو، پوھنتون مساچوست باستن، پوھنتون باستن، و پوھنتون براندايز تدريس 

  نموده، و به سوئه بين المللی لکچر ھای زيادی را ايراد نموده اند.

داکتر شارپ، در موضوعات مبارزٔه عدم تشدد و غيره کتاب ھا و آثار زياد نوشته اند، که به چھل زبان 
  ترجمه شده اند.بعضی از آثار شان قرار ذيل اند:

  )The Politics of Nonviolent Action, 1973. سياست مبارزٔه عدم تشدد، ( ١

  ) Gandhi as a Political Strategist,1979. گاندی به حيث يک ستراتيژيست سياسی، ( ٢
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  )Social Power and Political Freedom, 1980. قدرت اجتماعی و آزادی سياسی، ( ٣

  )Making Europe Unconquerable, 1985. اروپا را فتح ناپذير گردانيدن، ( ۴

  )Civilian‐Based Defense, 1990 . مدافعه توسط اھالی ملکی، (  ۵

  )From Dictatorship to Democracy, 2002ه ديموکراسی، (. از ديکتاتوری ب ۶

 )Waging Nonviolent Struggle……., 2005. به کار انداختن مبارزٔه عدم تشدد، ( ٧

  . ډکشنری مبارزٔه عدم تشدد و نافرمانی  ملکی، ٨

 Dictionary of Nonviolent Struggle and civil Disobedience, 2009) (  

  مبارزٔه عدم تشدد، با مقدمٔه از طرف داالی المه رھبر مذھبی تبت. . قدرت و اجرای ٩

. گاندی قوای اخالقی را خوب به کار انداخته است. ( اين اولين کتاب شان ميباشد، که مقدمه ھای از  ١٠
  البرټ انشتين و بھارتان کوماراپا نيز دران شامل اند.)

  اند. آثار ډاکتر شارپ به اضافه از چھل زبان ترجمه شده

  

  )  Bruce Jenkinsبروز جنکنز (

بروز جنکنز، رئيس پاليسی مرکز اطالعاتی بانک در واشنگټن ډی سی. قبل ازين او آمر اجرائئه مؤسسٔه 
، و ھمچنان معاون رياست مؤسسه در امور پاليسی و پروگرام  ٢٠٠٠الی  ١٩٩۵البرټ انشټين از 

  رسانيد معلومات ھا به مناطق دور.

 Freieبرلين، ( ون نيو ھيمشر در رشتٔه علوم سياسی درجٔه ليسانس و از پوھنتون فريي او از پوھنت

Universitat, Berlin در رشتٔه (علوم سياسی/رابطٔه بين المللی) با تمرکز مخصوص باالی تحريمات (
  اقتصادی، ديپلوم را بدست آورده است.

سازی و گروپ ھای جامعٔه بين المللی دارا ميباشد. او تجربٔه وسيع بين المللی را در ھر دو بخش پاليسی 
او در اجرای مشاوريت ھا،  ورکشاپ ھا، و وظايف حقيقت يابی در چين، سويډن، روسيه، و اياالت 

  بالټيک در جريان گذار به ديموکراسی از راه عدم تشدد ، اشتراک نموده است.
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  ھاى مبارزۀ عدم تشدد اصول

  مبارزۀ عدم تشدد، قرار آتى شناخته شده اند:طريقۀ  ١٩٨تا حال 

  ھاى اعتراض و قناعت دادن مبارزۀ عدم تشدد اصول

  بيانيه ھاى رسمى

  خطابه ھاى عمومى ٠ ١

  مکاتيب مخالفت ويا موافقت ٠ ٢

  اعالميه ھا از طرف سازمانھا و موسسات  ٠ ٣

  بيانيه ھاى عمومى امضا شده ٠ ٤

  بيان تحريرى شکايت ويا خواھش ٠ ٥

  خواھش دسته جمعى ويا کتلوى ٠ ٦

  رسانيدن پيغام براى کتله ھاى وسيع مردم

  شعارھا، کاريکاتورھا و عالمت ھا (سمبول ھا) ٠ ٧

  بيرق ھا،پوسترھا و دگر ابالغيه ھاى تصويرى ٠ ٨

  اوراق، رساله ھا وکتاب ھا ٠ ٩
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  اخبار و مجالت ٠ ١٠

  ريکارد ھا، راديو و تلويزيون ٠ ١١

  زمين و يا ھوانوشتن در  ٠ ١٢

 

 

  نمايندگى دسته جمعى

  ھيئت نمايندگان به يک مقام ذى الصالح ٠ ١٣

  اعطاى جايزه ھاى استھزايى ٠ ١٤

  جد و جھد دسته جمعى براى تائيد لوايح ٠ ١٥

  تشويق مردم به انجام ندادن يک عمل ٠ ١٦

  . انتخابات کاذب ١٧

  انجام دادن اقدامات عالمتى عمومى

  رنگھاى عالمتى (سمبوليک) نمايش بيرق ھا و ٠ ١٨

  پوشيدن عاليم ٠ ١٩

  دعا ھا و عبادات ٠ ٢٠

  توزيع اشياى عالمتى (مثل بيرق ھا و غيره ) ٠ ٢١

  تخريب جايداد شخصى ٠ ٢٢

  روشن کردن چراغ ھاى عالمتى ٠ ٢٣

  برھنه نمودن بدن خود براى اعتراض  ٠ ٢٤
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  اويزان کردن عکس ھا ٠ ٢٥

  گ باالى عکس ھابه مقصد اعتراض انداختن رن ٠ ٢٦

  نام ھا و عاليم جديد ٠ ٢٧

  صدا ھاى عالمتى ( هللا اکبر) ٠ ٢٨

  احياى اشياى عالمتى ٠ ٢٩

  انجام دادن حرکات بى ادبانه ٠ ٣٠

  وارد کردن فشار باالى اشخاص

  تعقيب اشخاص رسمى به مقصد مزاحمت ٠ ٣١

  سر زنش کردن اشخاص رسمى ٠ ٣٢

  تشکيل سازمان برادرى ٠ ٣٣

  زنده دارى (در يک محل ويا پيشروى خانۀ يک شخص رسمى)شب  ٠ ٣٤

  موسيقى و ډرامه

  مذاح ھاى مسخره آميز و خنده آور ٠ ٣٥

  نواختن موزيک و تمثيل نمودن نمايش نامه ھا ٠ ٣٦

  سرائيدن (آواز خواندن) ٠ ٣٧

  حرکات دسته جمعى

  . رفتار ھا ٣٨

  رسم گذشت ھا ٠ ٣٩

  اجتماع دينى ٠ ٤٠
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  زيارت کردن ٠ ٤١

  موټر سيکل سوارى ٠ ٤٢

  احترام کردن به مردگان

  ماتم گرفتن سياسى ٠ ٤٣

  جنازۀ ساختگى ٠ ٤٤

  جنازۀ نمايشى ٠ ٤٥

  زيارت نمودن مقابر ٠ ٤٦

  اجتماعات عمومى

  اجتماع به غرض اعتراض ويا تائيد ٠ ٤٧

  . جلسات براى اعتراض ٤٨

  . جلسات سترواخفا شدۀ اعتراض ٤٩

  آموختاندن يک موضوع خاصدر يک زمان و محل مشخص  ٠ ٥٠

  عقب نشينى و تقبيح نمودن

  بيرون شدن ٠ ٥١

  خاموشى ٠ ٥٢

  قبول نکردن مکافات ھا ٠ ٥٣

  پشت دور دادن ٠ ٥٤

  ھاى عدم ھمکارى اجتماعى اصول

  تجريد نمودن و محروم ساختن اشخاص از حقوق اجتماعى
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  تحريم اجتماعى ٠ ٥٥

  تحريم انتخاب شدۀ اجتماعى ٠ ٥٦

  جنسىامتناع  ٠ ٥٧

  تکفير کردن ٠ ٥٨

  بى حصه ساختن ٠ ٥٩

  عدم ھمکارى در مراسم اجتماعى، عنعنات و مؤسسات

  به تاخير انداختن فعاليت ھاى اجتماعى و سپورت ھا ٠ ٦٠

  تحريم امور اجتماعى ٠ ٦١

  اعتصاب شاگردان ٠ ٦٢

  نافرمانى اجتماعى ( مثل چادر بر سر نکردن ) ٠ ٦٣

  عىخارج شدن از مؤسسات اجتما ٠ ٦٤

  از سيستم اجتماعى عقب نشينى کردن

  به خانه ماندن ٠ ٦٥

  شخصاً طور مکمل ھمکارى نکردن ٠ ٦٦

  فرار کارگران از کار ٠ ٦٧

  پناه بردن ٠ ٦٨

  جمعاً از انظار غايب شدن ٠ ٦٩

  براى اعتراض ھجرت نمودن ٠ ٧٠

  ھاى عدم ھمکارى اقتصادى اصول
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  تحريم اقتصادى ٠( آ) 

  اقدام از طرف مستھلکين

  تحريم از طرف مستھلکين ٠ ٧١

  مصرف نکردن اشياى تحريم شده ٠ ٧٢

  عدم استعمال لوازمات آسايش ٠ ٧٣

  امتناع از تاديه نمودن کرايه ٠ ٧٤

  کناره گيرى از کرايه گرفتن ٠ ٧٥

  تحريم توليدات و خدمات مملکت دشمن ويا تمام ممالک خارجى ٠ ٧٦

  تحريم از طرف مستھلکين بين المللى ٠ ٧٧

  از طرف کارگران و توليد کنندگان اقدام

  تحريم کارگران ٠ ٧٨

  تحريم توليد کنندگان ٠ ٧٩

  اقدام از طرف دالالن (عمده فروشان)

  تحريم از طرف توليدکنندگان وفروشندگان ٠ ٨٠

  اقدام از طرف مالکان و اداره

  تحريم از طرف تجاران ٠ ٨١

  احتراز از فروش ويا اجاره دادن امالکات ٠ ٨٢

  نمودن فابريکه ھا قفل ٠ ٨٣

  احتراز از کومک صنعتى ٠ ٨٤
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  اعتصاب عمومى تجاران ٠ ٨٥

  اقدام از طرف متصديان منابع مالى

  از بانک ھا پول ھاى خودرا بيرون کشيدن ٠ ٨٦

  امتناع ازپرداخت حق الزحمه ھا، قروض و ماليات ٠ ٨٧

  امتناع از پرداخت قروض ويا سود ٠ ٨٨

  تفکيک کريدت ھا و سرمايه ٠ ٨٩

  امتناع از پرداخت ماليات ٠ ٩٠

  امتناع از گرفتن پول حکومت ٠ ٩١

  ھا اقدام توسط حکومت

  توقيف داخلى ( مثل توقيف توليدات کيوبا در امريکا) ٠ ٩٢

  داخل نمودن نامھاى تاجران در لست سياه ٠ ٩٣

  توقيف فروشندگان بين المللى ٠ ٩٤

  توقيف خريداران بين المللى ٠ ٩٥

  بين المللىتوقيف تجارت  ٠ ٩٦

  ھاى عدم ھمکارى اقتصادى اصول

  اعتصاب عالمتي

  اعتصاب اعتراضى ٠ ٩٧

  اعتصاب کوتاه مدت ٠ ٩٨

  اعتصاب زراعتى
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  اعتصاب دھقانان ٠ ٩٩

  اعتصاب کارگران فارم ھا ٠ ١٠٠

  اعتصاب توسط دسته ھاى مخصوص

  امتناع از کار شاقه ٠ ١٠١

  اعتصاب توسط محبوسين ٠ ١٠٢

  کسبگراناعتصاب توسط  ٠ ١٠٣

  اعتصاب توسط دسته ھاى حرفوى ٠ ١٠٤

  اعتصاب ھاى عادى صنعتى

  اعتصاب مؤسسات مثل مکاتب ٠ ١٠٥

  اعتصاب صنعتى مثل اعتصاب بوت دوزان ٠ ١٠٦

  اعتصاب ھمدردان ٠ ١٠٧

  اعتصاب ھاى محدود

  به تدريج کم شدن کارگران و با االخره ھيچ کس به کار حاضر نه شدن. ٠ ١٠٨

  کار فابريکه ھا به نوبتبند نمودن  ٠ ١٠٩

  اعتصاب کار کردن بطى ٠ ١١٠

  مراعت شديد مقررات کار، طوريکه سرعت کار را بسيار تقليل دھد ٠ ١١١

  اعتصاب خود را به مريضى انداختن ٠ ١١٢

  اعتصاب توسط استعفا ٠ ١١٣

  اعتصاب محدود ٠ ١١٤
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  اعتصاب انتخابى ٠ ١١٥

  اعتصاب صنايع مختلف

  اعتصاب تعميم شده ٠ ١١٦

 اعتصاب ھاى عمومى ٠ ١١٧

  

  ترکيب اعتصاب ھا با ارتباط اقتصادى

ھړتال، يک نوع اعتصاب ھندوستانى ميباشد که اقتصاد يک منطقه را طور  ٠ ١١٨
  داوطلبانه موقتاً توقف ميدھد

  توقيف فعاليت ھاى اقتصادى ٠ ١١٩

  ھاى عدم ھمکارى سياسى اصول

  ترديد اقتدار

  وفادارىمضايقه و يا پس گرفتن  ٠ ١٢٠

  عدم قبولى کومک ھاى عمومى ٠ ١٢١

  از مقاومت حمايت نمايند نوشته ھا و خطابه ھائيکه٠ ١٢٢

  عدم ھمکارى اتباع باحکومت

  ترديد مؤسسات تقنينى ٠ ١٢٣

  تحريم انتخابات ٠ ١٢٤

  تحريم وظايف و مقامات حکومت ٠ ١٢٥

  تحريم شعبات، نمايندگى ھا و قسمت ھاى دگر حکومت ٠ ١٢٦

  رج شدن از مؤسسات تعليمى حکومتخا ٠ ١٢٧
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  تحريم تشکيالتيکه از طرف حکومت حمايه ميگردند ٠ ١٢٨

  . امتناع از کومک با نمايندگان تطبيق قانون ١٢٩

  . دور ساختن عاليم خود و عالمۀ محل خود (لمبر خانه) ١٣٠

  امتناع از پذيرفتن مامورين مقرر شده ٠ ١٣١

  عدم قبول انحالل مؤسسات موجود ٠ ١٣٢

  ھاى دگر به جاى اطاعت از ديکتاتور اصول

  بى پروايى و پذيرفتن اوامر بطور بطى ٠ ١٣٣

  وقتيکه رھنمايى مستقيم موجود نباشد بى اطاعتى کردن ٠ ١٣٤

  بى اطاعتى عامه ٠ ١٣٥

  بى اطاعتى به تغير شکل مثالً عدم اجراى يک امر طوريکه الزم است ٠ ١٣٦

  لس ويا اجتماعامتناع ازپراگنده ساختن يک مج ٠ ١٣٧

  نشستن ٠ ١٣٨

  عدم ھمکارى با اخذ عسکر و تبعيد ٠ ١٣٩

  پنھان شدن، گريختن و يا ھويت غلط را استعمال کردن ٠ ١٤٠

  نافرمانى ملکى از قوانين " ناحق " ٠ ١٤١

  اقدام از طرف منسوبين حکومت

  توسط حمايه کنندگان حکومت ،امتناع انتخابى کومک ٠ ١٤٢

  اطالعات و قومنده بند ساختن مجراى ٠ ١٤٣

  بطات و ممانعت  ٠ ١٤٤
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  عدم ھمکارى ادارى عمومى ٠ ١٤٥

  عدم ھمکارى قضايى ٠ ١٤٦

  بى کفايتى قصدى و عدم ھمکارى انتخابى ،از طرف شعبات تطبيق قانون ٠ ١٤٧

 بغاوت ٠ ١٤٨

  

  اقدام داخلى حکومتى

تجاھل قانونى کردن از قانون، نظم ويا از فيصلۀ محکمه بيدون مخالفت مستقيم قسماً  ٠ ١٤٩
  ويا آنرا به تعويق انداختن

  عدم ھمکارى حکومت ھاى محلى باحکومت مرکزى ٠ ١٥٠

  اقدام بين المللى حکومتى

  تغيرات درديپلوماتيک و نماينگى ھاى دگر ٠ ١٥١

  مراسم ديپلوماتيکى را به تعويق انداختن ويا لغو کردن ٠ ١٥٢

  ضايقه نمودندرامر به رسميت شناختن ديپلوماتيکى م ٠ ١٥٣

  قطع روابط ديپلوماتيکى ٠ ١٥٤

  از مؤسسات بين المللى بيرون شدن ٠ ١٥٥

  از عضويت در مؤسسات بين المللى امتناع کردن ٠ ١٥٦

  از مؤسسات بين المللى اخراج کردن ٠ ١٥٧

  ميتودھاى مداخالت عدم تشدد

  مداخالت سايکالوژيکى

  وض ساختنخود را به بسيار ھواى گرم ويا ھواى سرد معر ٠ ١٥٨
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  گرفتن روزه ٠ ١٥٩

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 سيټياگراھيک، که جانب مقابل را از عذاب ديدن خود بشرماند

جانب مقابل را به محاکمه محول محاکمۀ معکوس، که باالى قانون انتقاد نموده و  ٠ ١٦٠
  کند

  آزار دادن عدم تشدد   ٠ ١٦١

  مداخلۀ عملى (فيزيکى)

  نشستن ٠ ١٦٢

  استادن ٠ ١٦٣

  سوار شدن ٠ ١٦٤

  در آب استادن ٠ ١٦٥

جمع شدن موقتى فعالين عدم تشدد در محلى که اھميت عالمتى (سمبوليک) داشته  ٠ ١٦٦
  باشد

  جمع شدن براى دعا ٠ ١٦٧

دم تشدد. مارش نمودن افراد داوطلب به يک نقطۀ مھم عالمتى و يا حملۀ ع ٠ ١٦٨
  ستراتيژيک و اشغال آن

تجاوز فضايى عدم تشدد، در قلمرو فضايى دشمن توسط طياره براى توزيع اوراق،  ٠ ١٦٩
  خوراک ويا تحايف بيدون استعمال تشدد داخل شدن

  تجاوز عدم تشدد ٠ ١٧٠
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  بلند کردن صداى عدم تشدد ٠ ١٧١

  ممانعت عدم تشدد ٠ ١٧٢

 اشغال عدم تشدد ٠ ١٧٣

 

  

  مداخلۀ اجتماعى

  تاسيسن نمودن نمونه ھاى جديد اجتماعى ٠ ١٧٤

  ساختن تسھيالتمزدحم  ٠ ١٧٥

  طوالنى ساختن مباحثه با يک مقام رسمى و ضايع کردن وقت او ٠ ١٧٦

  در يک جلسه داخل شدن و با سخن زدن جلسه را اخالل نمودن ٠ ١٧٧

  ازدحام به مردم به سرعت پيغام را رسانيدن و بعد فرار کردن در يک ٠ ١٧٨

  مؤسسات تعويضى اجتماعى را تاسيس کردن ٠ ١٧٩

  سيستم ارتباطات تعويضى را ساختن ٠ ١٨٠

  مداخلۀ اقتصادى

  اعتصاب معکوس (که به کارگران گفته شود به کار نه آئيد و آنھا بروند) ٠ ١٨١

  اعتصاب بيرون نيامدن از خانه ٠ ١٨٢

  بيدون تشدد قبضه نمودن زمين ٠ ١٨٣

  نافرمانى از حکم محاصره  ٠ ١٨٤

  به سبب تحريک سياسى اسعار جعلى ساختن ٠ ١٨٥
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  احتراز از خريدن اجناس ٠ ١٨٦

  قبضه کردن دارايى ھا ٠ ١٨٧

  ذخيره کردن مؤقتى ٠ ١٨٨

  سرپرستى نمودن انتخابى ٠ ١٨٩

  مارکيټ ھاى تعويضى ٠ ١٩٠

  الت تعويضىسيستم ھاى انتقا ٠ ١٩١

  ساختن مؤسسات تعويضى اقتصادى ٠ ١٩٢

  مداخلۀ سياسى

  سيستم ادارى را ازدحام ساختن ٠ ١٩٣

  افشا کردن ھويت نمايندگان استخباراتى ٠ ١٩٤

  خواھش بندى شدن را نمودن ٠ ١٩٥

  از قوانين "بيطرف"  نافرمانى مدنى کردن ٠ ١٩٦

  بيدون ھمکارى کار کردن ٠ ١٩٧

  و حکومت موازىحاکميت دوگانه  ٠ ١٩٨

  

اکثراً مردمانيکه براى آزادى و تامين عدالت مبارزه ميکنند از تعداد مکمل اصول ھاى 
مبارزۀ عدم تشدد بى خبر ميباشند. ستراتيژى معقول، توجه به ميکانيزم مبارزۀ عدم تشدد، 

 .يک مبارزه را ازدياد مى بخشيدهامکان کاميابى  ،وبه احتياط انتخاب اصولھا
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