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َاهنا » ای يکسان گونهبم آدم ها رويا مي بينند، اما نه متا«
، در روز و در دچار رويا ميشوند در ذهن غبارگرفته خودکه 

بيداري به بيهودگي آن، پي مي برند، اما خيال پردازان 
چون ممکن است آن . مي توانند آدم هايي خطرناک باشندروز 

ها در روز و با چشماني باز در پي عملي کردن روياي خود 
 .برآيند
 

 الرنس.ئي.، تيتون خردسفت ه
 

  بر استبداديروزیپروياي در  تقدمي به آن هايي که در روز
 .ستنده
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  مقدمه
 

قرن بيستم، يکي از فجيع ترين قرون ثبت شده در               
وقوع دو جنگ جهاني به قيمت جان دويست . تاريخ مي باشد

اضافه برآن، بسياري جنگ . ميليون نظامي و غرينظامي متام شد
که آن ها نيز وحشتناک بودند،  ،هاي حمدود نيز اتفاق افتاد

جنگ هاي آزادي خواهانه، جنگ هايی براي تسخري و جنگ هاي 
. داخلي بني مردم براي اهداف سياسي و يا باورهاي ديين

بسيار بعيد به نظر مي رسد اگر در قرن بيستم روزهايي 
 . بدون درگريي هاي مهم نظامي پشت سر گذارده باشيم

 علم و تکنولوژي، توليد ابزار          عواقب پيشرفت در
نظامي و ختريب روزافزون مناطق نظامي و به موازات آن 
رساندن آسيب به طور ناخواسته به زندگي غرينظامي ها و 

اين گونه آسيب هاي موازي، نه صرفًا به . اموال آن ها بود
دليل به کارگريي سالح هاي بسيار مهلک است، بلکه به دليل 

ارزان بودن نسيب .  گونه سالح ها استوجود بيش از حد اين
سالح هاي شيميايي و ميکروبي کشتار مجعي، و جا به جايی و 
حتويل آسان آن ها، پيامدي بس موحش و هم زمان براي افراد 

مبب هاي «گزارش هاي خربي مربوط به . غرينظامي به مهراه دارد
 در منطقه صحراي طوفان مورد 1990که در اوايل سال » هومشند

زمايش قرار گرفت، جامعه امريکا را به اين باور گمراه آ
کننده انداخت که محله هاي جنگي مي توانند، سريع، متام 

با توجه به، استفاده گسرتده ازسالح . عيار و مطمئن باشند
 2003هاي هدايت شونده در جنگ عليه عراق در اوايل سال 

شورهای توسط ارتش اياالت متحده به عنوان سردسته متحدان، ک
مهراه به علت عدم توان پرداخت هزينه و نيز نداشنت 
تکنولوژی مورد نياز مني توانند از آن سالح به عنوان يک 

به اين . سالح قابل قبول، به طور گسرتده استفاده کنند
ترتيب، حيت در جنگ هاي حمدود، شامل جنگ هاي داخلي، اين 

اي پيشرفته غرينظامي ها هستند که به طور دامي فشار سالح ه
 . را حتمل مي کنند

         با آب شدن يخ در روابط بني احتاد مجاهري شوروي با 
غرب در دو دهه آخر قرن بيستم، مازاد سالح هاي کوچک، 
توپخانه، هواپيماهاي جنگي و وسايل نقليه نظامي و جمموعه 
گسرتده اي از ادوات نظامي، سر از بازارهاي جهاني 

يد که از نظر اقتصادی به صرفه است ميزان تول. درآوردند
که عبارت است از توليد بيشرت و در نتيجه کاهش قيمت (

به دليل با صرفه بودن متوجه ساخت سالح های مشابه ) واحد
ملت ها و شرکت . آنچه در اختيار خريداران موجود بود، شد

های جتاری دالل های خود را به بازارهای بني املللی 
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ايی و وجود سالح ها، هنايتًا مشوق درگريي اين توان. فرستادند
 . ها در سرتاسر جهان شد

         در اينجا اين سؤال مطرح مي گردد که، با توسعه 
تکنولوژي جنگ افزار و با افزايش روزافزون سالح هاي خمرب، 
آيا هيچ اصول اخالقي مي تواند نتايج حاصل که احتماال 

. اهد داشت توجيه کندويراني هر دو طرف درگري را در بر خو
چه کسي در يک جنگ ويرانگر که تلفات انساني و از بني رفنت 
منابع اقتصادي و طبيعي يک ملت در آن مطرح است مي تواند 
مدعي پريوز شدن گردد؟ در رويارويي با چنني تباهي، طرف هاي 
درگري به جستجوي راهکارهايي در جهت دوري از جنگ ازطريق 

سياست بازداري از . گو برمي آيندسياست بازداري و گفت
تا . جنگ، خصوصا در بازداشنت از جنگ امتي کارساز بوده است

وقيت که توازن در قدرت اجياد نشده است، احتمال وقوع جنگ 
افزون بر آن، در مناطقي که . به هرحال دور از ذهن نيست

تعصب هاي قومي و مذهيب مسلط است، وقوع جنگ ممکن است خايل 
 .  واقع بيين صورت گريداز هرگونه

         غالب اوقات يک دليل واهي براي جنگيدن و در پی 
موضوعاتي وجود . آن يک پريشاني و ستم ديدگي وجود دارد

دارد که اجنام مذاکره به تنهايی به حل آن ها کمک مني کند، 
اما مبارزه نظامي نيز براي يک جامعه ستم ديده کارساز 

وب سياسي غالبا در احنصار دولت مي نيست، چرا که ابزار سرک
اين به اين معين نيست که در جايي که شکست تقريبا . باشد

مسلم است، بنابراين چاره اي به جز تسليم و يا اقدام به 
راه سومي . مبارزه نظامي براي مردم ستم ديده وجود ندارد

نيز براي مبارزه وجود دارد که آن  مبارزه بدون خشونت 
در اين کتاب، راهکار مبارزه . سياسي استبراي تغيريات 

 : غريخشونت بار به اين معين است که 
مبارزه بدون خشونت براساس يک برنامه طراحي شده 

اين طراحي براساس حتليل . به کارگرفته مي شود
موقعيت مبارزه، نقاط قوت و ضعف خمالفني، طبيعت، 
ظرفيت ها و نيز نيازهاي مربوط به روش هاي 

ون خشونت و خصوصا اصول و راهکارهاي مبارزه بد
 .  تنظيم مي گردد6مبارزه

مبارزات براي رسيدن به مردم ساالري در کشورهای برمه، 
بالروس، ايران، تبت و زميبابوه متثيل هايي از مبارزات بدون 
خشونت هستند که اقدام به مقابله با رژمي هاي حکوميت ستم 

تي براي پايان دادن  مبارزا–گر براي رسيدن به اهداف عايل 
 . به استبداد و برگرداندن صلح و عدالت به مردم

                                                 
                                                 .جني شارپ.  راهکارهاي واقعي وجود دارند 6

                         Boston, The Albert Einstein Institute, 2003 
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         اين کتاب با اين اميد نوشته شده است که شايد 
بتواند، مورد استفاده کساني قرار گريد که در پي حتقيق و 
يا مطالعه براي انتخاب راهکار مبارزه بدون خشونت به 

گر و يا اشغال عنوان راه برد مبارزه عليه حکومت ستم 
مبادرت به مبارزه » چگونه«اين . گران بيگانه مي باشند

به بيان دقيق تر، اين چهارچوبي است . بدون خشونت نيست
براي محايت از يک تفکر منضبط در مورد مباني کليدي در 

اين کتاب . مورد مبارزه بدون خشونت خمالفني با حکومت مستبد
مه ريزي راه بردي و شامل اطالعاتي با مباني نظري، برنا

نيز مبادرت به مبارزه اي بدون خشونت است، که ثابت شده 
با اميد به اين . است که نتايج حاصل از آن مساعد مي باشد

که خواننده با مطالعه اين کتاب بتواند به سادگي موضوعات 
 . مندرج در آن را در حميطي آموزشي به ديگران انتقال دهد

بدون خشونت، راهکاري است جديد          راهکار مبارزه 
در مبارزه از يک نظر، و احتماًال منطقي، که تلفات جاني 
ناشي از آن بسيار حمدود است و اين حمدوديت شامل آسيب به 

اما اگر آن طور که گفته . اموال و دارايي ها نيز مي گردد
شد نيز نباشد، جتربه نشان داده است که مبارزه بدون 

.  کارساز در مقابل رژمي هاي خودکامهخشونت، ابزاري است
پريوزي در يک درگريي نظامي، در گرو ختريب امکانات طرف 

مبارزه بدون خشونت تفاوت . ادامه درگريي/ مقابل است و يا 
خاصي با درگريي نظامي ندارد به جز اين که اسلحه به کار 

 . گرفته شده در آن متفاوت و خمصوص به خود مي باشد
از آشنايي با اين کتاب، بعضي از خوانندگان          بعد 

ممکن است به اشتباه چنني نتيجه گريي کنند که تدارک چنني 
راهکار و نيز محايت از برنامه اي براي مبادرت به يک 
مبارزه بدون خشونت مشمول چنان پيچيدگي هايي است که تنها 
طبقه ممتاز جامعه و گروه هاي خمالف که داراي استطاعت مايل 

اين . ايف دارند مي توانند مسئوليت آن را به عهده بگريندک
سنگ اول اين بنا براي استفاده از مبارزه . درست نيست

بدون خشونت، تفکر در مورد مباني آن است، و اين کتاب نه 
تنها به بيان آن ها پرداخته است، بلکه خواننده را دعوت 

براي به تفکر در مورد چگونگي به کار گرفنت اين مباني 
برخالف کتاب راهنماي پرواز هواپيما، . موارد خاص مي منايد
" فهرست از کارهايي که بايد اجنام شود"در اينجا هيچگونه 

فهرسيت از کارهايي که بايد اجنام "در عوض . وجود ندارد
، به صورت آرماني و پيشنهاد براي راهنمايي کساني که "شود

ه دموکراسي هستند به فکر اجياد گذار از رژمي استبدادي ب
 . ذکر شده است

         هر نوشته و استداللی درموضوع راهکار براي 
 حمقق  Dr. Gene Sharpمبارزه بدون خشونت مديون دکرتجني شارپ
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نامربده تقريبا پنج دهه عمر . ارشد مؤسسه آلربت اينشنت است
هم زمان با مطالعه . خود را صرف بررسي درگريی ها کرده است

، او نظريه چگونگي )1960-64(پ در دانشگاه آکسفورد دکرت شار
شکل گرفنت و طبيعت رشد قدرت در جامعه که اساس درک کوشش و 

که اين، . مبارزه بدون خشونت است را مورد بررسی قرار داد
 و نظريه طبيعت و نظريه Clausewitzموضوع مطالعه کالوتيز 

براساس و يا  اين کتاب 1-4خبش . درگريي نظامي نيز قرار گرفت
برگرفته از مقاالت متعدد نظريات گوناگون و هبره گريي از 

 . مبارزه بدون خشونت مي باشد
         در ميان آثار متعدد دکرت شارپ، کتاب سياست ها 

  Nonviolent Action The Politics ofدر مبارزه مساملت آميز در سه جلد
 From Dictatorship toو از خود کامگي به دموکراسي ) 1973(

Democracy ) 1993 ( از منابع مهمي در مبحث راهکارهاي مبارزه
 . بدون خشونت مي باشند

         هم زمان با خدمت من دردانشگاه هاروارد به 
عنوان يک نظامي بلندپايه در مرکز امور بني امللل در سال 

 که پاياني بود براي سي سال خدمت من در دسته 1987- 88های 
ام، در يک برنامه در مورد برنامه محايت از پياده نظ

او موضوع درس . مبارزه بدون خشونت، با دکرت شارپ آشنا شدم
راهکار مبارزه بدون خشونت، در مورد گرفنت «را با مجله 

. قدرت سياسي برای خود و يا انکار آن براي ديگران است
» اين درس در مورد صلح طليب، اخالق و يا باورهاي ديين نيست

فرزندان گل «از زمانی که من حتت تأثري شعار . غاز کردآ
Flower-Children« صلح «، و شعارpeaceniks و فراريان از 

سخنان دکرت شارپ در مورد . قرار گرفتم»  draft dodgersخدمت
از آن به بعد، . مرا به خود جلب منود» مبارزه بدون خشونت«

ول، پويايي و دکرت شارپ به عنوان يک رايزن مرا در فهم اص
هبره گريي از توان بالقوه براي مبارزه و نيز به عنوان يک 
مهکار در پاسخ گويي در کار روشنگري براي کساني که درگري 
مقاومت اند و باالخره به عنوان يک دوست خوب مرا کمک کرده 

 . است
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 ت خبش خنس
 

 نظريه قدرت سياسي
 

        قدرت سياسي جمموعه اي است از ابزار، نفوذها و 
قدرت سياسی در دست   -   در اختيار مقامات با نفوذ-فشارها
ن قدرت است براي رسيدن به اهدافشان، دادن پاداش ها صاحبا

به زير دستان و اجياد حمروميت های اجتماعی و به طور کلي 
قدرت سياسی در دست کساني است که در رأس امور هستند و 
کشور را در اختيار دارند و به مهني ترتيب در دست گروه هاي 

 . خمالف
 ونتدر سياست مبارزه بدون خش. دکرت جني شارپ

     
  به نظر مي رسد که کاوش براي رسيدن به قدرت، ذهنييت        

. طبيعي براي مهه انسان ها و تشکيالت وابسته به آن ها است
اين ذهنيت در بني ملت ها، در بني دولت ها، در بني و در 

شايد . داخل اجنمن هاي شهري و حيت در بني دوستان وجود دارد
وندها جنگ قدرت بر سر چگونگي آشناترين موضوع در بني شهر

گروه هايي . هزينه کردن درآمدهاي حاصل از ماليات ها باشد
از وکيل ها، گروه هاي فشار، و متخصصني روابط عمومي، با 
استفاده از منافع مشرتيان خود، براي رسيدن به يک گزينه 
ترجيحي مالياتي و يا دسرتسي به قراردادهاي سودآور دوليت 

گاهي اوقات دسرتسي به اين گزينه ها، . فعاليت مي کنند
اغلب، . براي مردمي که ماليات مي پردازند اهبام آميز است

نفوذهاي اعمال شده در خصوص چنني امتيازهايي از چشم عموم 
براي مثال، با يک نگاه گذرا . افراد جامعه پنهان مي ماند

به روند بودجه وزارت دفاع امريکا، متوجه مي شومي که اين 
د پر است از موارد اعمال قدرت، که اداره خريد رون

تسليحات را وادار به خريد هواپيماها، کشيت ها و تسليحاتي 
مي منايد که نيازي به وجود آن ها نيست، خمصوصًا اگر تاريخ 
مصرف اين تسليحات گذشته باشد و يا داراي طراحي ضعيف و 

ه دولت آنچ. يا اصوًال جزو جتهيزات مازاد قلمداد شده باشند
براي آن بودجه ختصيص مي دهد مي تواند براي افرادي که حيت 
آشنايي کمي با منافع بعضي از مقامات و گروه هاي فشار 

حيت اين که، اين درآمد . دارند، غريقابل توجيه باشد
هنگامي . مالياتي به چه مصاريف مي رسد، خود يک تناقض است

دجه اي مي کنند که دواير دوليت با تزوير اقدام به مصرف بو
که مربوط به حميط زيست است و آن ها مسئول به اجنام رساندن 
آن هستند، حيت طرفداران حميط زيست نيز در توجيه آن در مي 

مصرف درآمدها در کشورهاي دموکراتيک، مهيشه يک . مانند
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موضوع سياسي است و غالبًا بازتابي است از يک کوشش داميي 
 کوشش براي جلوگريي از اين در اعمال نفوذ از يک طرف و

 . اعمال نفوذ از طرف ديگر
         پيامدهاي مهم تر از رقابت بر سر تقسيم 
درآمدهاي مالياتي، تالش براي کسب قدرت براي در اختيار 

وقيت . گرفنت دولت و استفاده از مزاياي حاصل از آن است
مدام مي » آزادي و استبداد«سوزن گرامافون بر روي خط 

حکاييت است از تسلط ) يک عبارت به واقع ذهن گرايانه(چرخد 
استبداد بر جامعه و در اينجا است که آرزوي براندازي و 

انتخاب راه . جاجبايي در طبقات آسيب ديده به وجود مي آيد
براي جاجبايي و چگونگي آن بستگي به درجه فهم و فرهنگ 

 دکرت. مردم ستمديده و نيز درک طبيعت منابع قدرت دارد
 -شارپ دو شکل از اساس قدرت در جامعه را توضيح مي دهد

 . يکي حکومت مطلقه و ديگري منايي از مردم ساالري
 

 نظريه قدرت در حکومت مطلقه
         يک شکل از قدرت که از طرف دکرت جني شارپ توضيح 

در اين . مي باشد» حکومت مطلقه«داده شده است، نظريه 
باالترين نقطه، يک پارچه و نظريه، قدرت در مرکز و در 
در اين ]. 1منودار : نگا. [غريقابل تغيري، ترسيم شده است

منودارکه اشغال کنندگان قدرت که جتسمي از حکومت مطلقه 
هستند، ممکن است به هر دليلي تغيري کنند، اما ساختار قدرت 
که ساختمان هرم را تشکيل داده است، مهچون سنگ خارا بدون 

ي و فعل وانفعاالت درون قدرت و هر خواسته توجه به آميختگ
در اين نظريه فرض بر . ديگر ثابت و بدون تغيري مي ماند

اين است که مردم در جهت اداره، محايت و تصميم گريي قدرت 
مطلقه حرکت مي کنند و نيز اين که ويل مطلق تصميم مي 

ترجيحًا، صاحب . گريدکه چگونه قدرت خود را به اجرا درآورد
درت براساس يک نظم خاص و نيز انتخابات قانوني اين ق

در هر حال، در يک حکومت استبدادي، تصميم . تعويض مي گردد
به برگزاري انتخابات نيز غالبًا توسط حکومت گرفته مي شود 

ژنرال نو . که نتيجه آن به طور کلي از پيش تعيني شده است
  در R. Mugabe در کشور بروندي و رابرت موگابه No winوين 

کشور زميبابوه، منونه هايي از حاکمان مستبد هستند که 
دستکاري و تقلب در انتخابات را جزء جداناپذير از روند 

گهگاه نيز اتفاق مي افتد که . انتخابات مي دانند
ديکتاتورها در حماسبات خود در تقلب در انتخابات دچار 

. اشتباه شده و نتيجه انتخابات براي آن ها دخلواه نيست
براي مثال، حکومت نظامي ها در کشور برمه پس از صدور 

 که منجر 1990اجازه انتخابات و روشن شدن نتايج آن در سال 
واکنش رژمي نظامي .  به شکست آن ها شد، دچار هبت زدگي شدند
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به اين نتايج پيش بيين نشده، اين بود که از پذيرفنت خواست 
ي رهربان سياسي رأي دهندگان خودداري کرد و فرمان دستگري

 . خمالف را صادر منود
         رژمي هاي مستبد هنگامي احساس آرامش مي کنند که 

و (عامه مردم اين منايش قدرت استبدادي آن ها را بپذيرند 
اين حقيقت حمض که آن ها ). يا زير فشار رژمي تن در دهند

صاحب قدرت هستند، اين اجازه را به آن ها مي دهد که 
ت منوده و علي رغم خواست مردم، آن ها را وادار اعمال قدر

نريوهاي سرکوبگر حکومت با اين ديدگاه . به تسليم منايند
وارد معرکه شده و با اتکا به ابزار قانون اساسي، توده 

در قرن بيستم منونه . مردم را وادار به اطاعت مي منايند
 1940 و 1930در دهه هاي . هاي متعددي را مي توان مطرح کرد

ژزف استالني رهرب احتاد مجاهري شوروي سابق، حدود بيست ميليون 
نفر افراد آن کشور را که گمان مي رفت هتديدي بالقوه براي 

 تقريبًا به مهان اندازه نيز -قدرت او باشند به قتل رساند
ملت شوروي در جنگ جهاني دوم در مقابله با آملان کشته 

 . شدند
ري استبداد با شيوه مبارزه          براي تضعيف و برکنا

عاري از خشونت، بايسيت بدون تعصبات ذهين در مورد قدرت 
مطلقه، به شناسايي و ارزيابي تقسيم واقعي قدرت استبداد 

شناخت قدرت استبداد وسيله اي . در مهه ابعاد آن پرداخت
است ضروري براي شناخت اين که چگونه يک قدرت مستبد اجياد 

مي توان با . را در دست مي گريدمي شود و عنان قدرت 
مطالعه روند شکل گريي قدرت، به عنوان راهنما، در جاجبايي 
سياسي و شکسنت حمدوديت ها، به انتخاب متام راهکارهاي ممکن 

» خيال پردازان«آگاهي از شکل قدرت مطلقه براي . برسيم
به منظور حتقق جاجبايي از رويا به . جاجبايي قدرت امهيت دارد

با حتقيق در اين مورد که، از گذشته قدرت هاي مطلقه واقع، 
چگونه شکل گرفته اند، و نيز چگونه از بني رفته اند، مي 
تواند جتربه هايي به عنوان راهنما براي رسيدن به يک 

 . جامعه مردم ساالر تلقي شود
 

 »مردم ساالري«نظريه چندگانگي در قدرت 
ت قدرت کمک مي          شکل ديگري که به درک هبرت طبيع

کند، چندگرايي يا مردم ساالري است که توسط دکرت شارپ بيان 
برخالف يک قدرت مطلقه، با ساختاري غريقابل تغيري . شده است

و متمرکز در رأس هرم، در اين نظريه، قدرت سياسي، 
منابع قدرت و هويت آن . چندگرايي و شکننده ترسيم شده است
 زندگي آنان در منت جامعه مردمي است، برخواسته از مردم و

است، قادر به اجنام وظيفه و اعمال قدرت است، صرفًا با 
به عبارت ديگر حاکم مي تواند حکومت کند فقط . اراده مردم
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اين رضايت و مهراهي ممکن است به . با رضايت و مهراهي مردم
اين رضايت . دخلواه ارائه شده باشد و يا حتت فشار و سرکوب

ز بي تفاوتي خبشي از جامعه باشد و يا حيت ممکن است ناشي ا
در هر صورت، . حتت تأثري سخت اطاعت کردن به وجود آمده باشد

نکته مهم در حکومت هاي مردم ساالر اين است که، حکومت و 
قدرت او توسط مردم انتخاب شده است، بنابراين مردم 
اختيار عقب نشيين خود را دارند و با امتناع از محايت 

رت مي توانند به طور مجعي حکومت را بر کنار منابع قد
 . کنند

         بر اساس اظهار نظر دکرتشارپ، شش منبع کليدي، 
اين منابع . بيانگر حکومت مردم ساالري يا دموکراسي است

قدرت چنانچه در زير مورد حبث قرار خواهند گرفت، ناظرين 
مت با نفوذي هستند که مي توانند در ابقا يا برکناري حکو

» ستون هاي محايت«اين منابع قدرت . نقش اساسي داشته باشند
 . ناميده مي شوند که در خبش دوم مورد حبث قرار خواهند گرفت

 
 اقتدار -1

         اولياي امور پايگاه هايي هستند براي قدرت 
نتايج انتخابات . خبشيدن به حکومت و طلب اطاعت از ملت

 براي حکومت کردن و غالبًا تأييدي است بر صالحيت حکومت
به اين دليل است، که بسياري از رژمي هاي خودکامه، 
اصرار به برگزاري انتخابات و پر کردن صندوق هاي رأي 
دارند، رأي دهنده را هتديد مي کنند، فعاليت هاي 
خمالفني را حمدود مي کنند، و نيز از پذيرفنت نتايج 

ي هر برا. ناموافق حاصل از رأي گريي سر باز مي زنند
مشخص شدن . حکوميت، مشروعيت به طورجدي داراي امهيت است

اين موضوع که مقامات حکوميت از حدود قانون اساسي آن 
کشور جتاوز مي منايند و يا حاکميين هستند ياغي و قانون 
شکن، بالقوه عواقب جدي، هم در داخل و هم در ميان 

 . جامعه بني امللل در برخواهد داشت
» قرارداد اجتماعي«فاده از مفاهيم          با است

ممکن است خمالفني سياسي اعالم کنند که دولت مرتکب يک 
خيانت مهم در قانون اساسي مربوط به ملت شده است و 
بنابراين قرارداد بني ملت و دولت خمدوش شده، و شالوده 
فرمانربداري، محايت و مهکاري مردم با رژمي از بني خواهد 

 . رفت
حلاظ خارجي، از دست دادن مشروعيت يک رژمي          به 

ممکن است جامعه جهاني را آماده براي اعالم حترمي 
حترمي سياسي و . اقتصادي و حترمي سياسي عليه آن رژمي منايد

اقتصادي مي تواند باعث تضعيف چنني رژمي هايي گردد، 
مهچنان که در مورد رژمي نژادپرست آفريقاي جنوبي و نيز 
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تعليق زميبابوه از . ري برمه اتفاق افتادرژمي ديکتاتو
 2002عضويت در کشورهاي مشرتک املنافع انگليس در سال 

بيانيه اي حاد بود که رژمي موگابه را از عضويت در 
دولت هاي دموکراتيک و در جريان انتقالشان از 

گهگاه گروه . مستعمره به جرگه کشورهاي مستقل بازداشت
رج به شکل شرافتمندانه هاي دموکراتيک خمالف، از خا

مورد محايت مايل قرار مي گريند و اين در حايل است که 
. قدرت رژمي استبدادي حاکم به طور جدي مستهلک مي گردد

بايد در نظر داشت که اين به تنهايي، يعين محايت هاي 
. بني املللي براي براندازي يک حکومت خودکامه کايف نيست

أثريات آن مي تواند بيش افزون بر آن چنني حترمي ها و ت
از آنچه گريبانگري يک رژمي گردد، آسييب جدي براي مردم 

 .  آن کشور باشد
       

 منابع انساني -2
         مشاري از افراد که محايت مي کنند، مهکاري مي 
کنند، و از رهربي پشتيباني مي کنند، عامل تعيني کننده 

 بدان معين اين. اي مهم در حتکيم رژمي به مشار مي روند
نيست که، اگر اکثر مردم ازمقامات مسئول رژمي متنفر 

. باشند، بنابراين تغيري آن رژمي اجتناب ناپذير است
اين فقط بدين معين است که شرايط عوض شدن آن بالقوه 

تاريخ پر است از مثال های ظلم هايي . مهيا شده است
که از طرف يک گروه اقليت بر يک اکثريت روا داشته 

از طرف ديگر، اسرتاتژي عاري از خشونت نيز .  استشده
درتالش .  بدون محايت و مهکاري اکثريت، کاربردي ندارد

 . براي رسيدن به دموکراسي، رأي تعداد افراد مهم است
 مهارت ها و شناخت -3

         در زمان حاضر، حکومت کردن دشوارتر از هر 
 مجهور در شروع قرن بيست و يکم، رييس. زمان ديگري است

اياالت متحده امريکا به عنوان مقتدرترين مرد جهان 
با اين حال، اين مقتدرترين فرمانروا، . پذيرفته شد

داراي اطالعات بسيار اندک و يا به کلي بي اطالع از 
وظايف بسيار پيچيده در تعمري و نگهداري هواپيما، 
برنامه هاي پرواز، اداره يک شرکت ثبت ترافيک بندري، 

 پيگريي يک جنايت، دريافت ماليات، مطالعه اداره و
نقشه هاي جنگي، تقسيم غذا، گسرتش و دادن خدمات در يک 
شبکه خمابراتي، و نيز بر عهده گرفنت بسياري از مهارت 

نکته اينجاست که مهارت ها و دانشي که . هاي ديگراست
توسط مردم فراهم آمده است، زمينه اجنام وظيفه در متام 

بدون چنني مشارکيت، دولت فرو . لت مي دهدسطوح را به دو
 . خواهد رخيت
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 عوامل نامرئي -4
         برآورد درجه امهيت عوامل نامرئي کار مشکلي 
است،عوامل غريملموس مهچون مذهب، نگرش در مورد اطاعت و 
تسليم، احساس رسالت و ميزان برخورداري از فرهنگ، مي 

ري داشته تواند در روابط يک رهرب با عامه مردم تأث
، )براي مدت ها(براي مثال، در بعضي جوامع . باشد

اعتقاد بر اين . پذيرفته شده بود» حقوق اهلي پادشاه«
که فرمانروايان مناينده خدا در زمني هستند، و 
نافرماني در مقابل پادشاه نافرماني در مقابل خداوند 

در ساير جوامع مثل ژاپن تصور مي رفت . قلمداد مي شد
در چنني شرايطي .  پادشاه است-تور، يک خدا که امپرا

با پيدايش قرن بيست و . وجود دموکراسي غريممکن مي منايد
يکم، در بعضي کشورهای اسالمی، منونه هايي از ادغام 

تا زماني . دين با قدرت هاي سياسي سنيت پديدار شدند
آنچه متعلق به (اين ادغام می تواند مناسب باشد که 

، حبث را بايسيت از )علق به سزار استسزار است، فقط مت
. آجنا شروع کرد که دقيقا چه چيزي متعلق به سزار است

افزون بر آن، اين ادعا وجود دارد که براساس باورها 
و اعتقادها، هر قدرتي که يک رهرب از آن برخوردار است 

 . از طرف مردم است» يک وام«
 
 

 منابع مادي -5
نده را مي پردازد، کسي که حق الزمحه نواز         «

و اين حتمًا در » هم اوست که حق انتخاب آهنگ را دارد
نظارت بر اقتصاد، دارايي، . مورد سياست نيز صادق است

منابع طبيعي، ارتباطات و محل و نقل جنبه هاي مهم از 
براي مثال، جايي که . حمدوده اعمال قدرت بر مردم است

رد، به حنو دولت مالکيت متام مزارع را در اختيار دا
مؤثري نيز نظارت خود را بر متام خانوارهاي ساکن در 
مزارع خواهد داشت، در تعليم و تربيت و نيز، جايي که 
سانسور غالب است، زندگي متام کساني که درگري جنبه هاي 
گوناگون روزنامه نگاري هستند، حتت نظارت و نفوذ دولت 

 است، در کشورهايي که صنعت نفت ملي شده. قرار دارند
اتکاي کمرتي بر درآمد ماليات وجود دارد، اين اتکای 
کمرت به درآمد مالياتي از طرف مردم، اين نتيجه را 
خواهد داشت که مترکز قدرت در دخل و خرج در اختيار 

 . دولت قرار گريد
 حترمي ها -6

         سرکوب براي وادار کردن مردم به اطاعت و 
ايت، مهکاري و اطاعت محايت از قوانني دوليت، بوسيله مح
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حترمي براي تنبيه و نيز باز . عامه مردم حمدود مي گردد
داشنت رفتار غريقابل پذيرش، مورد استفاده قرار مي 

براي مثرخبش بودن حترمي ها، نيازي نيست که بيش از . گريد
اندازه سخت و طاقت فرسا مهچون اعدام و به زندان 

دن به خدمت، از عدم پذيرش يا پايان دا. انداخنت باشند
دست دادن مزاياي بازنشستگي، حمدود کردن فرصت هاي 

، )عدم صدور گذرنامه(حتصيلي و ترفيع ها، ممنوعيت سفر
جلوگريي از » مالدار بزرگ«حتميل ماليات سنگني به اهتام 

امکان استفاده از آب و اعمال ساير حترمي هاي تأثريگذار 
. يف مي منايدبراي وادار کردن شخص به تسليم به نظر کا

در بعضي از رژمي هاي استبدادي، رسانه ها به نوعي خود 
به اين دليل که رژمي اين ظرفيت . سانسوري مي پردازند

را دارد که از طريق کنرتل بنگاه هاي انتشاراتي و 
سازمان هاي خربي و زير نظر داشنت سيستم توزيع و 
خربرساني آن ها اقدام به توقيف و تعطيل منوده و يا 

. جواز فعاليت راديوها و تلويزيون ها را باطل منايد
 . اينچنني حترمي ها، اقداماتي معمويل و عادي هستند

.          حترمي ها ابزاري در دست دولت ها هستند
اغلب، آن ها را براي مهار رفتارهاي ضداجتماعي به 

در ساير مواقع، آن ها را به عنوان سالح . کار مي برند
شت و نيز تنبيه گروه ها، براي پايان براي اجياد وح

براي . دادن به جريان هاي سياسي به کار مي برند
مثال، آملان نازي جمموعه اي از حترمي ها را براي 
بازداشنت عمليات زيرزميين که توسط جنبش هاي مقاومت 
عليه اشغال کشورشان توسط آملان اجنام مي شد، اعمال مي 

اسراييل به هبانه با شروع سده جديد، دولت . کرد
جلوگريي از فعاليت هاي تروريسيت، اقدام به اعمال 
جمموعه اي از تنبيهات منود، غافل از اين حقيقت که 
تنبيه يک گروه بابت عمليات چند نفر، نقض حقوق 
ابتدايي بشر حمسوب مي گردد، به طور کلي کاربرد چنني 

در حقيقت، جمموعه . تنبيهي خود به خود زير سئوال است
اين تنبيهات و ترورها، ممکن است نتاجيي خالف آنچه مورد 

تنبيهات ممکن است اشخاص را . نظر بوده است داشته باشد
در گرفنت انتقام در فعاليت هاي خرابکارانه آينده 

 . مصمم تر منايد
 خالصه

شکل .  بيانگر دو گونه از قدرت مي باشد1         خبش 
ال قدرت به حنوي تغيري انعطاف ناپذير قدرت که بيانگر اعم

ناپذير در ساختار است، که در آن مردم وابسته به رهربي و 
و ديگری شکل ديدگاه قدرت چندگرايي و مردم . حکومت هستند

در . ساالري است که در آن قدرت به حنو ديگري عمل مي کند
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منابع قدرت . اين شکل رهربي و حکومت وابسته به مردم هستند
ربي فراهم مي آورند شناسايي شده است، نيز که مردم براي ره

و اين منابع قدرت، بايسيت از دسرتس حکومت دور نگه داشته 
شوند، در اين صورت تسلط حاکميت را در حکومت غريممکن خواهد 

 . کرد
         توضيح بيشرت اين که، ساختارهاي گوناگوني که 
اجازه تداوم عمليات روزمره دولت را امکان پذير مي کند، 

به اين ترتيب، منابع . مي شود» حمورهاي محاييت«وابسته به 
قدرت در سازمان ها و مؤسسات در داخل و يا خارج از دولت 

خمالفني يک ).  حمورهاي محايت3رجوع به شکل . (جتسم مي يابد
حکومت مطلقه نيز در صدد بدست آوردن ستون هاي محايت 

ه کايف سست زماني که ستون هاي مهم محايت به انداز. هستند
شوند، دولت و يا گروه هاي خمالف فرو خواهند رخيت، مهانگونه 
که با سست شدن پي هاي يک ساختمان، ديوار ساختمان سست 

 . شده و فرو مي ريزد
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 خبش دوم
 

 ستون هاي محايت
 

و دليله به سامسون گفت، به من بگو، من تو را          
. اي تو هنفته استدعا مي کنم، اين نريوي عظيم از تو، در کج

 . و نقطه ضعف تو در کجاي تو هنفته است
 16،6قضاوت 

 
         سازمان ها و مؤسسات درهم آميخته با منابع قدرت 

منابع قدرت فراهم . را در خبش اول مورد مطالعه قرار دادمي
آمده در اين گروه ها، توانايي دولت را در حکومت کردن 

راي محايت شدن پيش از هر غالب رژمي ها ب. فراهم مي سازند
. انتخابات ديگر متوسل به اين ستون هاي محايت مي گردند

ضمن اين که، رژمي استبدادي، کوشش خود را معطوف به جلوگريي 
جاي تعجب . از توسعه ستون هاي محايت خمالفني خود مي کنند

نيست اگر در شيوه مبارزه بدون خشونت، اتکاي برنامه 
ي ها و قابليت هاي ستون هاي محايت ريزان اساسا به تواناي

 . متمرکز گردد
 شناسايي ستون هاي محايت

         هنگامي که خمالفني به فکر مبارزه بدون خشونت مي 
افتند، اساسي ترين اقدام شناسايي و حتليل ستون هاي محايت 

تا هنگامي که ستون هاي اساسي در يک رژمي سست نشوند . است
داشنت به اصالحات سياسي و يا تغيري و يا ختريب نشوند، چشم 

بنابراين آن کساني . رژمي چندان اميدوار کننده خنواهد بود
که مبادرت به مبارزه بدون خشونت مي کنند، بايد توجه خود 

 . را معطوف به مؤسسات و سازمان هاي کليدي بنمايند
 پليس

يک تصوير ذهين از » محايت کن و خدمت کن«         شعار 
مان هاي پليسي در سرتاسر جهان است، که براي غالب ساز

اگر چه، مشخص نيست . ارائه به جامعه برنامه ريزي شده است
که منظور از طريف که بايد از آن محايت شود و به او خدمت 

در حايل که، وجه . شود، لزومًا عموم افراد جامعه باشند
 دولت است که گهگاه محايت» چهره«غالب و در مهه جا گسرتده 

از آن و خدمت به آن به خاطر فاسد بودن و سرکوب کردن، از 
 . طرف پليس در اولويت قرار مي گريد

         يک عقل سليم چنني فرض مي کند جايي که فساد ريشه 
دوانده است، بدون جاجبايي رژمي اجنام اصالحات اگر غريممکن 

حيت در جوامع دموکراتيک، هنگامي . نباشد، بسيار مشکل است
 در دستگاه پليس هنال فساد کاشته مي شود، اصالحات تنها که

با جاجبايي اشخاص مي تواند اجنام شود، آن هم با گزارش خود 
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جنبه مثبت داشنت پليس حملي زير نظر مقامات حملي که . پليس
از طريق آراي حمل انتخاب شده، اين است که مردم مي توانند 

س به طور مستقيم شخص مسئويل را براي نظارت و عملکرد پلي
برعکس در جايي که پليس غري حملي . در اختيار داشته باشند

حضور داشته باشد، اعمال نظارت در عملکرد آن به سخيت اجنام 
 . مي گريد

         نيازي به اين نيست که شهروندان براي اصالح نگرش 
نکاتي چند در . پليس حملي به انتظار جاجبايي رژمي باشند

اول . ود دارد که بايسيت به آن ها توجه داشتمورد پليس وج
اين که، پليس ها به طور معمول در حمل هايي به خدمت مشغول 

بنابراين، . اند که حمل سکونت آن ها نيز در مهان حمل است
خانواده آن ها، آشنايان و دوستان آن ها در جمموع شبکه اي 

کار، مثًال، مدارس، حمل هاي (از ارتباط را تشکيل مي دهند 
حال اگر دولت، ). سازمان هاي مذهيب، و گروه هاي اجتماعي

آن هايي را که خمالف رژمي هستند به عنوان خالف کار، جاسوس 
يا تروريست معريف منايد، براي ارزيابي تبليغ دولت، پليس 

دکرت جني شارپ . معيارهاي جديدي را در اختيار خواهد داشت
قيق در کشور نروژ به که در زمان جنگ دوم جهاني براي يک حت

سر مي برد، بعضي حوادث اتفاق افتاده در مورد گروه 
مقاومت نروژي ها در مقابل آملان اشغالگر شرح مي دهد که 

احکام صادر شده از طرف » وفادار«در آن چگونه پليس 
در يک . مقامات مستبد آملاني را به اجرا در مي آورند

متاس گرفته و به آن مورد، پليس حملي با خانواده شخص متهم 
ها اطالع مي دهد که شخص مظنون در چه روزي، در چه ساعت و 
دقيقه اي مي تواند در انتظار ورود دستگريکنندگان به خانه 

 . خود باشد
دوم اين که، نريوي پليسي که جمري فرمان هاي سران          

ديکتاتور مي باشد را نبايد در منظر عموم، دمشن مردم 
اين آن . ها در استخدام يک نظام ورشکسته اندآن . پنداشت

نظام است که بايسيت جا عوض کند، و نه هزاران مردم 
درستکار، افرادي قابل احرتام، آموزش ديده که ختصص آن ها 
براي خدمت و محايت در يک جامعه دموکراتيک بسيار ضروري 

البته، ممکن است افرادي را در اين ميان با پيگرد . است
 اهتام قتل، شکنجه، غارت مشخص منود، اما کانون کيفري به

توجه بايسيت صرفًا آن افراد خاص باشند و نه متام کساني که 
 . در نريوي پليس مشغول به خدمت هستند

 ارتش
         امکان استفاده از نريوي نظامي براي ماندن در 

. اي است در دست يک حکومت خودکامه» برگ برنده«قدرت، 
 پليس که در داخل جامعه حملي زندگي مي کنند، برخالف افراد

واحدهاي نظامي در جمتمع هاي مسکوني، بازارهاي خريد، 
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بيمارستان ها و مدرسه ها، جدا از جامعه شهري زندگي مي 
منظور از اجياد چنني جدايي، دور نگه داشنت و کاهش . کنند

. ارتباط بني افراد ارتشي و وابستگان غرينظامي آن ها است
امي که دوليت تصميم به دخالت نظامي در يک برخورد علين هنگ

سياسي مي گريد، به طور طبيعي نريوي نظامي در اعمال خشونت، 
در جريان . دست و دلبازي بيشرتي از خود نشان خواهد داد

 و يک سال بعد از آن 1988خيزش هاي سياسي در برمه در سال 
نطقه اي دور در چني، دولت ها، واحدهاي نظامي خود را از م

در چنني موقعيت هايي، . ازحمل درگريي به آن حمل فرستادند
سردمداران حکومت تصور مي کنند که آمادگي نظامي ها بسيار 
بيشرت از افراد پليس حملي است، و آمادگي بيشرتي براي نشان 

در بعضي از . دادن واکنش نسبت به فرمان صادر شده دارند
زرگ در آن مي شود، واحدهاي کشورها که پيش بيين تظاهرات ب

ويژه آموزش ديده با جتهيزات سرکوب اجياد شده اند که با 
 . فراخوان ارتش، وارد ميدان مي شوند

         زمان مناسب براي اجياد بي عالقگي و سست کردن 
اراده ارتش در رويارويي با مردم معرتض، قبل از اعالم 

کليد . مي باشدتصميم دولت ها به استخدام چنني نريوهايي 
پريوزي در هرگونه برنامه ريزي براي سست کردن اراده ارتش 
در اجنام عمليات نظامي عليه معرتضني، قانع کردن آن ها در 
اين مورد است که زندگي آن ها و نيز زندگي خانواده آن ها 
درگري هيچ گونه هتديدي نيست و خصوصًا نظامي هاي حرفه اي در 

ک آينده اي مطمئن تر خواهند سايه يک قانون دموکراتي
 . داشت

         عمليات واحدهاي نظامي در پاسخ بدستورات، حتت 
تأثري برخوردها، ارزش ها و نيز دانش حرفه اي رهربي، 

افسران به طور کلي خود را وطن پرست، . متفاوت خواهد بود
حرفه «. وفادار و از نظر سياسي حمافظه کار نشان مي دهند

 گاهي آن ها را به محايت کورکورانه از رهرب آن ها» اي بودن
بنابر شايعات، ستاد فرماندهي حتت . سياسي وا مي دارد

فرمان هيتلر، خمالف با سياست هاي او بود، با وجود اين، 
آن ها براي اجراي اراده رهربي، اقدام به ارتقاي نقشه هاي 

کليد رمز آن، هيتلر بود که به عنوان . نظامي مي منودند
، )رايشناک( بزرگ ترين حزب در ستاد فرماندهي آملان رهرب

مطابق با قانون اساسي آن کشور، درجه صدراعظمي دريافت 
 . کرده بود و به عنوان يک رهرب قانوني تلقي مي شد

         القاي ارزش هاي دموکراتيک به فرهنگ ارتشي، 
عاملي است که مي تواند از قدرت آسيب رساني آن ها نسبت 

عامل مهم ديگر قانع کردن فرماندهان . وندان بکاهدبه شهر
نظامي است به اين که در يک حکومت دموکراتيک آن ها نقش 

هر دو اين عوامل نياز به . مهمي را به عهده خواهند داشت
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يک . وقت کايف و برنامه ريزي فکري دقيق براي پيشربد دارد
 ها عامل بسيار مهم در اين که چگونه پيش آمد که جنبش سرب

Serbian هنگام تسخري پارملان توسط هزاران اعرتاض کننده در 
يک نفر در اثر سکته ( بدون تلفات به پايان رسيد 2002اکترب 

تصميم ارتش به ) قليب درگذشت و ديگري در يک حادثه اتومبيل
بدون شک علت اختاذ چنني . بود» سياسي«عدم دخالت در امور 

 جنبش دموکراتيک مسلما تصميمي ناشي از اين حقيقت بود که
پريوز خواهد شد و مقامات ارتشي عالقمند به داشنت نقشي در 

 .  بودندMilosevicکشور بعد از حکومت رو به زوال ميلوسويچ 
 مستخدمني دوليت

         مستخدمني دولت غالبًادر مظان اهتام، استهزاء و 
ک گاهي اوقات اين کارکنان خشک و مقرراتي را به ي. حتقرياند

 هزاران نفر بدون نام، -مجاعت از مورچه ها تشبيه مي کنند
بدون چهره، کارکنان بي روحي که مشغول به اجنام وظيفه حقري 
خود هستند، در سوراخ موش هاي خود از اين طرف به آن طرف 

ملکه مورچه «با اين حال رهربان سياسي، مهچون . روان هستند
 هستند، به اين دليل عالقمند به فرمانربداري اين مجاعت» ها

که بدون اين فرمانربداري، بدون حضور اين مستخدمني با جتربه 
که مشغول به کارهاي بي بو و خاصييت نيز هستند، رهربان 

اين مجاعت شبيه به . سياسي مني توانند به زندگي ادامه دهند
مرتجم هايي هستند که فقط فرمان را به عمليات ترمجه مي 

ننده مقررات هستند، ماليات مجع مي آن ها برقرارک. کنند
بودجه تنظيم مي کنند، مدارس را اداره مي کنند، . کنند

رساننده اطالعات به هزاران پايگاه اطالعاتي هستند، براي 
دولت خريد مي کنند، خطوط هوايي و بنادر را کنرتل مي 
کنند، کارکنان سفارت خانه ها، تعمريکار سيستم هاي 

ام وظايفي که هنايتا منجر به ادامه ارتباطي، و، اجنام مت
هيچ دوليت بدون وجود آن ها قادر به . کار رژمي مي گردد
 . ادامه حيات نيست

         گروه هاي خمالف که مبارزه بدون خشونت براي 
براندازي رژمي و اجياد تغيرياتي دموکراتيک را انتخاب کرده 

. گاه باشنداند، بايسيت به امهيت جلب محايت کارکنان دوليت آ
اما آن ها بايسيت به اين واقعيت نيز آگاه باشندکه 
کارکنان جريه خوار دولت و جريه و مواجب آن ها در گرو 
فرمانربداري از اوامر باالدست آن ها است و به طور معمول، 
تعداد اندکي از باالدست ها حاضر به بيان خمالفت علين خود 

د سست شدن ستون عليه دولت هستند، مگر شواهدي مشخص مؤي
با اين وجود، پيوسنت به جنبش . هاي ديگري از محايت شود

خمالفني حيت اگر به طور علين هم نباشد، در پيشرفت جنبش تأثري 
خواهد داشت، حيت در جنبش هايي که تنها در انديشه و ختيل 

 . شکل گرفته باشد
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 رسانه هاي مجعي
به تغيريات          هرگاه يک جنبش مردم پسند خبواهد دست 

دموکراتيک بزند، موفقيت اين اقدام بستگي به داشنت ارتباط 
رژمي هاي . از طريق وسايل ارتباط مجعي با خماطبني دارد

خودکامه از اين جريان به خوبي آگاه هستند و کوشش مي 
آن . کنند که اين دسرتسي صورت نگريد و يا بسيار حمدود باشد

بارزه با داده هاي ها مبادرت به اجياد مراکزي براي م
کامپيوتر منوده و نيز قوانني سخت گريانه اي در جهت دسرتسي 
به کامپيوتر و استفاده از آن و يا از ايستگاه هاي 

براي مثال در کشور . دريافت و ارسال فاکس، وضع مي کنند
برمه، زندان هاي طوالني مدت براي کساني که از اين نوع 

. مي کنند، پيش بيين شده استاستفاده » بدون جموز«ماشني هاي 
مالکيت و يا استفاده از ماهواره و تلفن هاي ماهواره اي 
از مجله وسايل ممنوعه مي باشد و گهگاه دولت اقدام بدستگريي 
گروه هاي خمالف و توقيف تلويزيون، فرستنده هاي راديويي 
دور از ساحل مي منايد، که مهه اين ها کوشش در جهت جلوگريي 

 . خبار به عامه مردم استاز رسيدن ا
         کنرتل مطبوعات و ساير وسايل ارتباط مجعي در داخل 
. کشور توسط يک حکومت سرکوبگر به سادگي امکان پذير است

تشکيل يک هيئت بازبني که متام انتشارات از قبيل کتاب ها، 
روزنامه ها و جمالت، قبل از توزيع بايد به تأييد اين هيئت 

براي ناشريين که به هر دليل . سيار مؤثر استبرسد، گهگاه ب
هزينه نشر را پرداخته اند اما نشريه آن ها مورد بازبيين 
قرار نگرفته و خود ناشر اقدام به خودسانسوري منوده است، 

روزنامه ها، . تشويقي هاي بسياري در نظر گرفته مي شود
ساير نشريات، و ايستگاه هاي راديو و تلويزيون، مي 

باعث ابطال جموز کار خود شوند، اموال آن ها توقيف توانند 
شود، و صاحبان آن ها، سردبريان آن ها به طور فيزيکي هتديد 

براي غلبه بر اين فشارهاي داخلي، در حال حاضر . شوند
فعاليت هاي برون مرزي متداول شده است، خواه ايستگاه 

ه راديويي برمه که در کشور نروژ برنامه پخش مي کند و خوا
ايستگاه تلويزيون ايران در کاليفرنيا که مصاحبه کنندگان 

از . خمالف رژمي در آن به خماطبني خود در هتران لبخند مي زنند
امکان اجياد ارتباط از طريق وسايل ارتباط مجعي، از طريق 
پايگاه خارج از مرزهاي کشور، مي توان از جنبش طرفداران 

 تن اعالميه 60بيش از . دموکراسي در کشور سربستان نام برد
 به آن کشور فرستاده شد که در 2000قبل از انتخابات سال 

 .طي چند روز اين اعالميه ها توزيع گرديد
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 خبش سوم
 

 فرمانربداري
 

انسان آزاد به دنيا آمده است، و در مهه جا در          
 .بند است

 قرادادهاي اجتماعي، کتاب اول، خبش اول.  ژان ژاک روسو
 

    در پاسخ به نظرياتي شبيه به آنچه در باال مطرح      
 : شده است، دکرت جني شارپ سئواالت زير را مطرح مي کند

چگونه شرايطي اجياد مي شود که يک فرمانروا 
صاحب چنان قدرت سياسي و تسلط بر 
فرمانربداران خود مي گردد؟ به چه دليل، چنني 
 مجعييت خود را تسليم خواسته هاي او کرده و

از او فرمان مي گريند، حيت در موقعيت هايي 
که آن را به زيان خود مي بينند، از او 

 فرمان مي برند؟
سئوال خبردانه اي که دکرت شارپ مطرح مي کند، حتليل اين نکته 

در اين خبش اين سئوال را . است که چرا مردم اطاعت مي کنند
خبش (ت منونه مردم ساالر قدر. در مقياس وسيعي حتليل مي کند

، )2خبش(، ترکيب و پيکربندي منابع قدرت در ستون هاي محايت )1
و فرمانربداري، جمموعه سه گانه است براي درک نظريه تالش و 

دانسنت دقيق اين که، . تالش براي اعمال مبارزه بدون خشونت
چرا مردم از موضوعي اطاعت مي کنند، تا آن جا که حيت گاهي 

قلب قدرت «اطاعت کردن در . ستندحاضر به دادن جان خود نيزه
اگر مردم از فرمانروا اطاعت نکنند، قادر به . است» سياسي

اين نکته اي است که با دريافت آن، . حکومت کردن نيست
اگر . راهکارهاي مبارزه بدون خشونت پايه گذاري مي گردد

منظور ما برانگيخنت جامعه براي بازپس گريي رضايت خود از 
يکتاتور و ساير رژمي هاي خودکامه باشد، اداره شدن توسط د

در آن صورت، بايد ابتدا به اين موضوع پي بربمي که به چه 
دليل .  در مرحله اول به اين فرمانربداري گردن هناده بودند

 عادت
         علت اين که اغلب آدم ها بيشرتفرمانربدار هستند، 

ما .استاين است که فرمانربداري در غالب انسان ها يک عادت 
براي اغلب . عادت به فرمانربداري از مقامات را دارمي

مهشريه هاي بزرگ . ما،مقامات، با پدر و مادر شروع مي شوند
تر از خود ما، پدرو مادر بزرگ ها و ساير وابستگان که 

براي . بعدًا به معلم مدرسه، پليس، و حيت هنادهايي از مقامات
يم به چراغ راهنمايي مثال، ما بدون اين که عادت داشته باش
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 حيت در چهارراه هاي –توجه کرده و از آن اطاعت مي کنيم 
اولني آموزش هاي دوره سربازي، اجياد عادت در . مرتوکه

سرباز تازه وارد به خدمت، بالفاصله از . فرمانربداري است
گروهبان سرپرست خود ياد مي گريد که چگونه بدون هيچ پرسشي 

ساعت ها تکرار . س العمل نشان دهداز گروهبان، بالفاصله عک
فرمان هاي سنگني مترين هاي نظامي و نيز قوي دل، خايل کردن 
هاي داميي، مناسبت بسيار اندکي را با مهارت هاي نظامي 
مدرن ضروري روز دارد، کاربرد مهه اين ها اجياد عادت در 

افزون بر آن، اساس مهارت هاي سربازي، . پذيرفنت فرمان است
تفاده از سالح، در اثر تکرار آنچنان در شخص هنادينه مهچون اس

مي شود، که استفاده از آن از طرف شخص به صورت يک عادت 
 . درآمده و نيازي به سنجيدن و يا تفکر ندارد

         کساني از ما که معتاد به استفاده از تنباکو شده 
ما مني دانيم . امي مي دانيم که عادت کردن به چه معين است

ند نخ سيگار دود مي کنيم، به ياد مني آورمي که در چه چ
مواقعي آن ها را دود کرده امي و نيز هنگامي که قيمت آن به 

براي . صورت نامعقويل باال مي رود قادر به ترک آن نيستيم
پايان دادن به اين عادت و يا هر گونه اعتياد ديگر، شامل 

صميم سنجيده اي فرمانربداري از مقامات، بايد براي ترک آن ت
بگريمي، به طور دامي اين تصميم را در ذهن خود يادآوري کنيم 

 . و مهم بودن علت ترک اين عادت را نزد خودمان تکرار کنيم
 ترس از تنبيه ها

         ترس از تنبيه شدن به خاطر نافرماني، علت ديگري 
است از اين که فرمانربداري افراد، هنگامي که ما قانوني را 

 پا مي گذارمي، قانون مملکت مي تواند در مقابل ما زير
اين قانون مي . ممکن است به مبلغي سنگني جرميه شومي. بايستد

مي تواند ما را به زندان . تواند دارايي ما را از ما بگريد
قانون مملکت حيت ممکن است در مقابل مترد از آن، حکم . بيندازد

بيه در مقابل مترد منظور از تنبيه، تن. به اعدام ما بدهد
از قانون است و يا بازداشنت ديگران از مترد در مقابل قانون 

يک ديکتاتور براي تسلط به فرمانربداران . مشابه مي باشد
خود، بيشرت متکي به ترس ناشي از تنبيه ها است تا حاکم 

هايي که بيش . رت قصد خدمت به جامعه خود را دارند
 منافع شخصي

ند اشخاصي که ممکن است بگويند که شديدًا          بسيار هست
از دولت متنفر هستند، با اين حال، در عمل از آن محايت مي 

زيرنظرداشنت نقش کساني که به دنبال منافع شخصي خود . کنند
هستند و پاداش هايي که در مقابل محايت از دولت نصيب آن ها 

. اشدمي گردد، به اندازه کايف پاسخگوي اين تناقض گويي مي ب
براي مثال پاداش هايي که به افراد نريوهاي مسلح داده مي 
شود، به خاطر اطاعت از دستورالعمل هاي مردم پسند و يا حيت 
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ارتقاء درجه، نشان افتخار، وجهه، . وحشي گرايانه
امتيازهاي خاص و يا عواملي ديگر مهچون اجياد درآمد در 

کز کنرتل در کشورهايي با اقتصاد متمر. بازنشستگي آن ها
شده، جايي که غالب افراد در استخدام دولت هستند، و در 
جايي که براي استخدام شدن، امکانات بسيار حمدودي وجود 

ديگران . دارد، از دست ندادن شغل، حفظ يک منفعت شخصي است
. ممکن است با محايت از رژمي، منافع مايل بااليي را بدست آورند

 از رژمي پاداش مني گريند ما نبايد کساني را که با محايت
هر کس ممکن است در توجيه رفتار خود دليلي . سرزنش کنيم
بسياري از افراد مي انديشند که راه چاره . داشته باشد

کوشش در مبارزه، اثبات اين نظر است که . ديگري وجود ندارد
نافرماني خو . د يک منفعت شخصي است

 تعهد اخالقي
رمانربداري، يک تعهد اخالقي          در متام جامعه ها، ف

 :اين تعهد به فرمانربداري، ناشي مي شود از. فراگري است
مي توان حبث را اينگونه . مصلحت عمومي جامعه 

. مطرح کرد که قانون حامي متام شهروندان است
بعضي از قوانني ما را در مقابل رفتارهاي خالف 
ضدجامعه که از ديگران سر مي زند، محايت مي کنند 

قوانني ديگري، حافظ مصاحل ). دزدي، قتل، جتاوز(
سهميه بندي کاال و خدمات، نام (عمومي جامعه اند 

نويسي و اعزام به خدمت نظام جوانان، ماليات 
گاهي از اوقات، حيت ممکن است احساس کنيم که ). ها

مصلحت عمومي جامعه در هبرتين شکل آن زماني است 
حکومت مورد که امور آن با فرمانربداري از يک 

تنفر، اداره گردد، شايد به اين دليل که راه 
چاره ديگري، هبرت از آنچه در جريان است 

. ژزف استالني به روشين يک مستبد بود. باورندارمي
با اين حال، ميليون ها مردم به او سر تعظيم 
فرو مي آوردند، به اين دليل که آن ها را به 

نربداري در اين باور رسانده بودند که، اين فرما
حيت بعد از اين . جهت منافع مهه افراد جامعه است

که مشخص شد که استالني مسبب  و مسئول مرگ بيش 
از بيست ميليون نفر از مردم بود، هنوز هم بعضي 

آه » روزهاي خوب گذشته«از افراد روس در آرزوي 
ممکن است، فشار مشاهبي را به عنوان يک . مي کشند

. ربداري در خود احساس کنيماجنام وظيفه در فرمان
 اين فشار مشابه ممکن است –به خاطر داشته باشيد 

سوي ديگري نيز داشته باشد، مي تواند در جهت 
 . متحول کردن الگوي رفتاري ما مفيد واقع شود
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 عوامل فوق انساني  
         گاهي از اوقات، رهربان چهره اي فوق انساني و يا 

زماني که يک رهرب، خويشنت . دهندخداگونه از خود ارائه مي 
را در يک چهره قدرت مطلقه احساس کند، و يا، خود را يک 
انسان برتر در يک دين بداند، نافرماني به هر شکل آن در 

زماني که هيتلر در اوج . برابر چنني رهربي غريقابل تصور است
فرمانروايي خود قرار داشت، چه کسي جرأت نافرماني از او 

مي يافت؟ اين خود خداانگاري رهربان داراي را در خود 
براي قرون متمادي، مردم اين . سابقه اي است بسيار طوالني

را پذيرفته » حقوق اهلي پادشاهان«و »  شاهي–خدا «انگاره 
شکل ديگري از اين حکومت اهلي را ما در قرن بيستم . بودند

در . در ايران به شکل ادغام دين و سياست شاهد هستيم
د با عامل فرمانربداري، نياز است که تنها، دم از برخور

 صديق بزنيم و چنني انساني، نه انسان خداگونه است –انسان 
 . و نه مناينده حکومت خداوندي روي زمني

 
 روان شناسي مشخصات رهربان

         بعضي از افراد، رهربان خود را جزئي از خانواده 
يت کنندگان از يک از اين رو است که محا. خود مي پندارند

تيم فوتبال، هنايت لذت را از پريوزي آن تيم مي برند و يا 
دچار اندوهي عميق از باخت آن تيم مي شوند، و در مهني 

اين . راستا، رهرب نيز جزئي از افراد قرار خواهد گرفت
واقعييت است، خصوصًا اگر مردم و رهرب به طور مشرتک دچار 

. ش براي دست يابي به استقاللمشکل شوند، مثًال در مورد تال
بعضي انگشت منايان مشهور راه آزادي شامل هوشي مينه، (

اگر اين وابستگان به ). جنرال نه وين و رابرت موگابه
خانواده، عامل فرمانربداري افراد باشند، بايد متقاعد شومي 
که چنني فرمانربداري از چنني رهرباني، هيچگونه توجيهی 

 . ندارد
 فاوتيحمدوده بي ت

         بعضي افراد ممکن است مدعي بي تفاوتي در اغلب، 
اگر نه در متام، قوانيين بشوند که انتظار کوچک ترين تأثريي 

آن ها به سادگي اطاعت مي . در زندگي روزمره آن ها ندارد
کنند، چون اگر نکنند دچار دردسرهايي مي شوند که به طور 

دم، بيشرت قوانني چنني براي اغلب مر. کلي ارزش آن را ندارد
اين مسئله زماني حاد مي شود، که به هر . وامنود مي شوند

دليل، قانون باعث حتميل حمدوديت هايي در حقوق و آزادي اين 
اين وظيفه جبهه دموکراتيک . حمدوده از بي تفاوتي مي گردد

است که به عامه مردم بي تفاوت اخطار کند که بي تفاوت 
ت ها بيش از اين جايز نيست، به اين ماندن در برابر مزامح

خاطر که با حمدوديت هايي که هومشندانه طراحي مي شوند، به 
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تدريج آزادي فرديرا حمدود کرده، جامعه را با سياست برده 
 . داري به انقياد خود درمي آورند

 نداشنت اعتماد به نفس
         بنا بر داليل  بسيار، بعضي افراد در قضاوت خود 

يت اين که بتوانند مقاوميت کنند و يا از آن ها و يا ح
در . نافرماني سر بزند، فاقد اعتماد به نفس مي باشند

جايي که ده ها سال عمر حکومت مستبدها دوام مي آورد، ممکن 
است جتربه اندکي در استفاده از فرصت هاي پيش آمده براي 

ور ممکن است بعضي افراد تص. تشکل يک رهربي وجود داشته باشد
. کنند که رهربان آن ها صالحيت بيشرتي براي تصميم گريي دارند

اساسًا براي يک جنبش مقاومت، ممکن است آن ها احساس کنند 
که مني توانند با موفقيت يک دولت را شکست داده و يا در 

بازگرداندن اعتماد به نفس . هنضت خود مشارکت داشته باشند
ر به قضاوت در مورد به افراد جامعه در اين که آن ها قاد

اعمال رهربان خود هستند و آن گاه عمل نسبت به نتايج حاصل 
از اين قضاوت، در موفقيت مبارزه بدون خشونت بسيار جدي و 

آنچه را که ما فکرمي کنيم بعضي از اوقات، . کارساز است
است، ممکن است صرفًا نداشنت اعتماد به » بي تفاوتي«نوعي 

 . نفس باشد
 

 خالصه
     ما در اين خبش داليلي را مورد مطالعه قرار داده     

آن . امي که به چه علت، مردم از رهربان فرمانربداري مي کنند
است را انکار » طبيعي«ها اين حبث که فرمانربداري يک امر 

نوع انسان به طور ژنتيک مستعد فرمانربداري . مي کنند
دت، ترس فرمانربداري در درجه خنست، ترکييب از عا. نيست

 و عادت و منافع قابل جاجبايي است و ترس، –ومنافع است 
 .  قابل غلبه شدن بر آن
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 خبش چهارم
 

 راهکارها و روش هاي 
 مبارزه بدون خشونت

 
         آنچه من مي گومي، اين است که هر جتربه، اعتقاد 
مرا نسبت به مبارزه بدون خشونت به عنوان باالترين نريويي 

 .نوع بشر قرارداده شده عميق تر مي کندکه در اختيار 
        

 مهامتا گاندي
 

         حرکت يک جامعه از نظام استبداد به طرف يک نظام 
ين که کدام راه برای رسيدن به اين دموکرات، صرف نظر از ا

اگر قرار بر اين باشد . هدف هبرت است، بسيار مشکل می باشد
که راهکار مبارزه بدون خشونت از طرف خمالفني آن رژمي 
انتخاب گردد، آنگاه اين موضوع اساسی پيش خواهد آمد که 
در بني راه ها و ساز و کارهای موجود، هبرتين انتخاب برای 

ک دگرگونی دخلواه در رابطه بني حکومت و ملت رسيدن به ي
در بررسی راهکارهای موجود، دکرت شارپ معتقد به . کدام است

می باشد که » جاجبا کردن اين رابطه«وجود چهار شيوه برای 
آن ها عبارتند از، تغيري ساختار، انعطاف پذيری، اعمال 

برای شناخت هبرت اين راه های . فشار و باالخره فروپاشی
يشنهادی، دکرت شارپ اقدام به هتيه يک چارچوب شناختی برای پ

هر يک از پيشنهادهای باال و پويايی هر کدام در جاجبا کردن 
اين طبقه بندی در عمليات مربوط . روابط در قدرت می منايد

به مبارزه بدون خشونت و ارزيابی نتايج برای انتخاب هبرتين 
 . راهکار مبارزه مفيد واقع خواهد شد

         مهچنني آنچه در اين خبش مورد نظر قرار گرفته، 
معرفی مبانی عمليات در مبارزه بدون خشونت، به طور گسرتده 

اعرتاض و متعاعد کردن، عدم مهکاری، و مداخله کردن، . است
 روش خمتلف، شناسايی شده 198، به فهرستی از 2که در ضميمه 

توسط دکرت .  شارپ اشاره شده است
 شيوه ها

         براي اجياد تغيريات سياسي و اجتماعي، بايسيت طرح 
نکته . هاي مبارزه بدون خشونت از تئوري به عمل نزديک شود

مهم درانتقال اين تئوري به عمل، انتخاب راهکار و شيوه 
عمل توسط جنبش خمالفني به هبرتين شيوه يا راهکار، براي 

د از اختاذ چنني بع. تأثريگذاري در رفتار سران نظام مي باشد
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تصميمي، انتخاب راه هاي رسيدن به تغيريات دخلواه در 
7. ارتباط بني مردم و دولت تأثريگذار خواهد بود

 
 تعريف ساختار

         عملکرد يا فرآيند به کار گرفته شده در مقابل 
حريف براي تغيري، نشان از نيت در عمليات بدون خشونت در 

کن است موقعيت هايي پيش آيد مم. شدت هاي متفاوت مي باشد
که رژمي قانع شود که منافع او با پذيرش توصيه ها و 

تغيري ساختار، . خواسته هاي گروه مبارز تأمني گردد
پذيرش . امتيازهاي زيادي را براي گروه مبارزه خواهد داشت

رژمي و استقبال او از پيشنهاد خمالفني براي اجنام تغيريات، 
ر و تأييد مشروعيت گروه هاي خمالف، باعث باال رفنت اعتبا

کاسته شدن از خطرات بالقوه در مقابله با دولت، و مهم تر 
از مهه کنار نگهداشنت منابع براي استفاده از آن ها در 

اگر چه، اين کارکرد، که . درگريي هاي سرنوشت ساز خواهد شد
به طور معمول شامل فعاليت هاي سبک و فشارهايي در سطح 

 غالبًا در مورد رژمي هاي افراطي و مستبد ناکايف پايني است،
با اين وجود، انتخاب چنني مواضعي و . و کم اثر مي باشد

چگونگي محايت از آن، گاهي منجر به موفقيت هايي در 
 . رويارويي با رژمي هاي بسيار سبع شده است

         يک منونه از کاربرد اين تغيري ساختار در مقابل 
ي ها در برمه اتفاق افتاد و آن موضوع ديکتاتوري نظام

بعد از کودتاي . آموزش انگليسي در مدارس ابتدايي بود
 بر اين شد که زبان Ne Win، ژنرال نه وين 1962نظامي سال 

انگليسي بازمانده استعمار برمه در گذشته بوده است و 
اعالم منود که آموزش زبان انگليسي در سطح آموزش ابتدايي 

الفني ديگر، عوض کردن آن را علت شرارت بار خم. ممنوع است
در آن زمان، عامه مردم برمه، . بودن آن عنوان مي کردند

انگليسي را به عنوان يک زبان ساده و نيز زبان دوم خود 
به منظور منزوي کردن مردم از افکار و . استفاده مي کردند

نفوذ خارجي، و حمروم کردن مردم از فرصت هاي آموزش زبان 
ليسي، سانسور بسيار سخت و گسرتده اي را در مورد آموزش انگ

مهچنني حمدوديت هايي نيز در دروس انگليسي در . آن وضع منودند
بعد از بيش از دو دهه، براي رژمي . دانشگاه حتميل گرديد

چنني مفهوم شد که اختاذ چنني سانسورهايي، پيامدهاي بزرگ 
ران خارجي سرمايه گذا. اقتصادي به مهراه خواهد داشت

درتوسعه کارخانه هايي که نريوي کار آن ها و نيز مديران 
سطح متوسط آن ها از داشنت ارتباط و به کار بردن زبان 

                                                 
براي اطالع از حبث بيشرت در مورد روش ها و راهکارها، مراجعه کنيد به سياست   7

  دکرت شارپ3 و 2مبارزه بدون خشونت جلد 
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. جتارت و بازرگاني حمروم هستند، اظهار بي ميلي کردند
دانشجويان دانشگاه ها براي فارغ التحصيل شدن در دانشگاه 

يالن دانشکده هاي فارغ التحص. هاي غربي پذيرفته مني شدند
 براي شغل طبابت در خارج و يا حيت Rangoonپزشکي در رانگون 

بعد از سال . ادامه حتصيل در يک رشته خاص پذيرفته مني شدند
ها داشنت ارتباط جتاري و نيز فعاليت فعالني دموکراسي و 
محايت آن ها از آموزش زبان انگليسي، و با توجه به اين که 

جهت منافع رژمي مي باشد، رژمي کوتاه پذيرش اين مقوله در 
 . آمده و با آن موافقت منود

         با يادآوري اين نکته که راهکار مبارزه بدون 
خشونت، منابع قدرت را نشانه مي گريد، کوشش براي تغيري 

خنستني قدم در اين . ستون هاي محايت رژمي، کارساز خواهد بود
 و مؤسسات مورد نظر راهکار، جلب اعتماد اعضاي سازمان ها

به اين مهم که، آن ها اطمينان پيدا کنند که به عنوان 
تلقي مني شوند و در حقيقت در جامعه » دمشن مردم«فرد 

دموکراتيک از آن ها به عنوان اعضاي سازنده تقدير شده و 
به حمض اين که اين هدف . مورد احرتام واقع خواهند شد

سات را مي توان در برآورده شد، اعضاي مورد نظر در مؤس
مورد جاجبايي سياسي به حنو مطلوب به مشاوره خواسته و بعد 
از آن براي اشغال مست هاي خاص از آن ها دعوت به عمل 

 . آورد
         تغيري ساختار، خنستني ساز و کار براي گسرتش و 

داشنت مهارت در استفاده . تقويت نريوهاي حامي دموکراسي است
قايسه شرايط زندگي در رژمي هاي خودکامه از تبليغات براي م

و نيز ارائه اخبار مربوط به مبارزات  جاري و بدون خشونت 
در سرتاسر جهان، تالشی است نتيجه خبش برای اجنام جاجبايی 

پخش اخبار مربوط به تظاهرات، اعتصاب ها، و ساير . ها
اشکال اعرتاض از مجله نکاتی است که می تواند بر روی افکار 

مهم ترين عامل، به منايش . مي تأثريقاطع داشته باشدعمو
است و القاي اين باور به عموم » تصويري از فردا«درآوردن 

 . که چگونه مي توان به چنني تصويري نايل شد
         شايد قوي ترين نريو براي اجياد تغيريات، تظاهرات 
کساني است که جرأت بيان خمالفت خود را با رژمي استبداد 

عملکرد مهراه با شهامت عمومي در مقابل . شته باشنددا
دستگاه ظلم، هرگونه شائبه ترسو بودن آن ها را به دليل 

شهامت، عملکردي است . مبارزه بدون خشونت از بني خواهد برد
مورد احرتام در سرتاسر جهان، خواه اين شهامت از طرف يک 

بدون سرباز در ميدان جنگ سربزند و خواه از مبارزيين که 
در مواردي، درد و . خشونت در مقابل يک رژمي ظامل مي ايستند

رجني که اعضاي يک گروه خمالف متحمل مي شوند، مي تواند 
تأثري عظيمي بر نگرش هر دو طرف، يعين هم ستم ديده و هم 
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ستمکار بگذارد، سنجش شهامت و معيار آن، مهيشه محام خوني 
رف افراد به راه نيست که به خاطر رسيدن به آرماني از ط

بيافتد، اراده براي استقبال از نتايج هنفته در يک عمل، 
معيار واقعي شجاعت است، براي مثال، آنان که اعالميه 

 امضا کردند با ايستادگي در 1776آزادي امريکا را در سال 
مقابل پادشاه انگلستان، شهامت عظيمي را به منايش 

ني حقوق مدني که با گذاردند، و به هيمن ترتيب عمليات فعال
 به عمرتبعيض نژادي پايان 1960 و1950در دهه » اعرتاض نشسته«

هر دو اين نافرماني ها باعث شد که عامه مردم به . دادند
جتديد نظر درمورد اهدايف که اعرتاض کنندگان به خاطر آن ها 

دست به ريسک بزرگي زده .  بودند، بپردازند
 سازش با مقتضيات شرايط

عضي اوقات، يک رژمي به خواسته نريوهاي دموکرات، بدون ب        
خارج شدن از احرتام و نزاکت، نظر مساعد نشان مي دهد، 
صرفًا دليل آرام کردن يک تنش اجتماعي، حتت تأثري قراردادن 
نگرش دولت هاي خارجي، حتت تأثري قراردادن شهروندان در 
ن نشان دادن نگراني براي رفاه مردم، و يا پيش آورد

موضوعي براي سرپوش گذاردن بر تنش و رفع و رجوع آن قبل 
از اين که خمالفني بتوانند از آن به نفع خود هبره برداري 

در اين صورت رژمي متوسل به زور نشده است، اما نشان . کنند
مي دهد که کوتاه آمدن و يا برآوردن خواسته طرف مقابل، 

.  ضعيف خواهد شدمنافع رژمي نه دچار هتديد شده و نه اين که
واقعيت اين است که رژمي که بر قدرت تکيه زده است، در 
حقيقت دچار ضعف شده و در مقابل موضوعاتي که مي تواند 
دمشين عامه مردم را در مقابل دولت حتريک کند، حساسيت نشان 

اخبار به طور مرتب چنني سازش هايي را که به . مي دهد
ان مي دهند، گزارش مي وسيله دولت هاي خودکامه از خود نش

 و رهربان چني کمونيست، موقع Rangoonرژمي نظامي رانگون. دهند
بازديد شخصيت هايي از غرب از کشورشان، با آزاد کردن چند 
زنداني سعي در نشان دادن نيات خود داير بر اصالحات سياسي 

دولت اسراييل، معموٌال براي سازش با مقتضيات با . مي منايند
يکا، به طور مسبوليک در مورد رعايت رفتار درخواست امر

. انساني با فلسطيين هاي در بند موافقت هايي نشان مي دهد
اينچنني موضوعاتي که دولت ها براي سازش با مقتضيات 
انتخاب مي کنند، کاربرد زيادي ندارند و در صورت اجياد 
موفقيت، هتديدي براي کساني که قدرت را در اختيار دارند، 

به عبارت ديگر، اين ها تصميماتي هستند . ي گردندحمسوب من
مثال . که با اختاذ آن حداقل خطر براي آن مقصود مي باشد

هاي آورده شده از دولت هايي است که براي حفظ ظاهر و به 
طور مسبوليک امتيازهايي را به گروه هاي خمالف مي دهند ويا 

ل، در براي مثا. منايش انتخابات آزاد به اجرا مي گذارند
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پاسخ به اعرتاضات روزافزون جامعه به رژمي کمونيست ليتواني 
Lithuania شوراي عايل ليتوانی با اميد به خنثي کردن 1988 در ،

تنش هاي اجياد شده توسط جنبش های دموکراسی، تصميم به 
اين اصالحات . اجنام اصالحاتی در قانون اساسی کشور گرفت

يز اهتزاز پرچم ملی بر شامل رمسی کردن زبان ليتوانی و ن
در آن وهله، جنبش دموکراسي، به . فراز حمل های تارخيی بود
 و ساير گروه هاي Co-Committee, Sajudisرهربي ساجوديس و کميته 

پشتيبان، آنچنان گسرتده و موفق شده بود، که واگذاري يک 
امتياز مسبوليک به وسيله رژمي به جبهه مقاومت، کايف و 

 در نتيجه با افزايش اعتبار خمالفني و 8.رضايت خبش نبود
 . تبديل آن به يک نريو، اقدام به يک جاجبايي دموکراتيک شد

 مبين بر صدور اجازه 2002         تصميم صدام حسني در سال 
براي اجنام مراسم مذهيب، مثال ديگر اين سازش با مقتضيات 

ه اگر چه صدام حسني در اداره جامعه عراق يک خودکام. است
بود، با اين حال او به خواسته پريوان شيعه مذهب براي 

. برگزاري مراسم در مرقد مذهيب در حومه بغداد، تن در داد
صدام حسني مي توانست از اين خواسته سر باز زند، او به 
طور حتم براي حتميل چنني حمدوديت هايي نريوي نظامي و پليس 

ن داد، شايد را در اختيار داشت، با اين حال او نرمي نشا
به اين دليل مايل نبود بار ديگر، با اين حترمي  پاي خمالفني 

  9.را به آتش افروزي باز کند
         رضايت مهراه با اکراه نسبت به اعالم انتخابات 
آزاد، يکي از طاقت فرساترين سازش هايي است که يک رژمي مي 

اگر چه استقالل چنني انتخاباتي . تواند به آن تن دهد
در دو دهه آخر قرن . تقريبًا مهيشه مورد سوءظن بوده است

بيستم، جتربه هاي متعددي از اجازه برگزاري انتخابات 
از طرف رژمي ها در داخل مرزهاي خود وجود داشته » آزاد«

 . است
         اجنام انتخابات ملي در برمه توسط آن رژمي، نقش 

وق هاي رأي توطئه رژمي  را در نتايج بريون آمده از صند
 Ne وين –يکي از آخرين اقدامات رمسي ژنرال نه . آشکار کرد

Win قبل از کناره گريي از قدرت، اعالم انتخابات چندحزبي 
ماه هايي قبل از کناره گريي او از قدرت در . در برمه بود
، تظاهراتي براي جاجبايي سياسي، شامل 1988ماه جوالي 

 وين اين تصور – نه براي. انتخابات چندحزبي صورت گرفت

                                                 
8  Grazina Miniotaiteمؤسسه (حکاييت از آزادي آرام:  مقاومت بدون خشونت در کشورهاي التني

 )2002آلربت اينشتني 
موافقت صدام، عدم استفاده تظاهرکنندگان از هرگونه بر اساس گزارش ها، شرط   9

شرايط اعالم شده براي راه پيمايي، رعايت گرديد، اما . پالکارد و علم و کتل بود
بنا بر گزارش يک شاهد عيين، آن ها چنان پاي بر زمني مي کوبيدند که صداي آن تا 

 . چند بلوک آن طرف تر شنيده مي شد
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پيش آمد که برگزاري يک انتخابات چندحزبي، باعث کاهش 
ضديت با ديکتاتوري او خواهد شد، که حتی ممکن است به از 

او با ارائه امکانات . ميان برداشنت رژمي نيز منجر شود
براي اجنام يک انتخابات فرمايشي، احساس کرد که، در اين 

به علت نوميدي بني گروه انتخابات، ممکن است در شرايطي 
هايي از خمالفني، جدايي اجياد شود، و به اين ترتيب پريوزي 

  10.در صندوق هاي رأي، تضمني شده باشد
         اين مهم است، هنگامي که دولت ها موضوعاتي براي 
سازش احتمًايل انتخاب مي کنند، بايد اين سازش شرايطي اجياد 

هم . جلوه کنند» موجه«ه، کند که در آن رهربان به نظر عام
زمان، عامه مردم بايسيت متوجه باشند که سازش از طرف رژمي، 
انعکاس افزايش قدرت جنبش مبارزه بدون خشونت بوده و نيز 
اين که جامعه به دنبال خونريزي نيست و نتايج روزافزون 
تغيري عقيده و سازش باعث افزايش نريوي جامعه و آماده شدن 

 . لياتي حيت قوي تر از قبل گرددآن براي اجنام عم
         به طور معمول اجنام انتخابات توسط رژمي استبداد 

. سازشي است با خواسته هاي گروه خمالف براي تغيريات سياسي
متأسفانه، عامه مردم، و رهربان خمالفني با ساده انديشي، 
اين تصور را دارند که انتخابات آزاد و منصفانه اجنام 

، که در نتيجه آن عامه مردم در مقابل هتديدهاي خواهد گرفت
دولت خواهند ايستاد، و يا اين که ناظرين بني املللي، مي 

انتخابات در . توانند اصالت روند مشارش آرا را تضمني کنند
 منونه هايي 2002 و در زميبابوه در 2000صربستان در سال 

ي هستند از انتخابات متفاوت، حاصل از انتخابات دستکار
 . شده

         در صربستان، گروه سياسي خمالف، دست به اجياد يک 
منايشگر از صندوق رأي گريي در دفرت رأي گريي مرکزي بلگراد 

رأي «آن ها افراد ورزيده اي در کار سازماندهي سيستم . زد
و برنامه ريزي در انعکاس عملکرد » Get Out The Voteدر 

. سرقت آرا ترتيب دادنداحتمًايل دولت در صورت اقدام به 
نتايج اوليه انتخابات، توسط گروه هاي خمالف از مرکز مشارش 

. آرا قبل از اعالم رمسي حاکي از پريوزي جبهه دموکراتيک بود
هنگامي که دولت اعالم داشت که بر اساس مشارش آرا توسط 
خودش خمالفني انتخابات را نربده اند، مردم به خيابان ها 

هراتي که در سرتاسر صربستان به اجرا رخيتند و با تظا
اين تظاهرات در ماه . گذاردند، پريوزي خود را جشن گرفتند

                                                 
 شدن انتخابات چندحزبي، رژمي رانگون موافقت کرد که اين بعد از خنستني مرتبه رد  10

در هنايت حريت دولت، گروه ملي براي .  برگزار گردد1990انتخابات در ماه مي 
رژمي .  درصد آراء را به خود ختصيص داد80، بيش از National League for Democracyدموکراسي،

 و جمددًا اقدام به سرکوب خمالفني نتيجه بدست آمده از انتخابات را مردود اعالم کرد
 . سياسي منود
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تدارکات آنچنان کامل . مارچ و در پارملان به اوج خود رسيد
بود که هنگام اعالم و تشکيل دولت جديد، پليس و ارتش 

 . هيچگونه دخاليت نکردند
ابوه نتاجيي کامًال متفاوت  در زميب2002انتخابات در مارچ          

طرح   .Movement for Democratic Cخمالفني در جنبش دموکراتيک. داشت
خود را برای رأي گريی آزاد و منصفانه زير فشار سازمان 

آن ها توجه خود را متوجه اين . های بني املللی پياده کردند
نکته منودند که در صورت دزديده شدن آرا توسط مقام مسئول، 

. به اجرا گذاشته مي شد» Dنقشه «ت موگابه، بايستی،  روبر
در آن زمان و خيلي زود، آن ها عالميي مشخص کردند که 

با وعده دادن . موگابه قصد کناره گريي از قدرت را ندارد
غذا و پول، شبه نظاميان جوان، مسلح به چاقو و مچاق، 

. دستوراتي براي محله به حزب کارگران خمالف، دريافت کردند
و آن ) جنبش جاجبايي دموکراتيک (MDCمحايت کنندگان از 

کساني که مظنون به رأي دادن عليه موگابه بودند مورد ضرب 
 و کانديداي آن به MDCرييس . و شتم و هتديد قرار گرفتند

مأمورين اطالعاتي و پليس به هتديد . اهتام خيانت دستگري شدند
ادن آراء خود در حيت شهرونداني که براي د. مردم پرداختند

صف ايستاده بودند و با منايش آن ها در منايشگرهاي بني 
. املللي، شناسايی شدند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

منايشگرهاي متعلق به بعضي کشورهاي اروپايي به نشاني آن 
ايستگاه هاي رأي گريي در روز . ها بازپس فرستاده شد

 براي سردرگم کردن انتخابات، جاجبا شدند، راهکاري که دولت
رأي دهندگان و اين که در کدام حمل بايد رأي خود را به 

هزاران رأي در وقت . صندوق بريزند، انتخاب کرده بود
موگابه اعالم پريوزي . فهرست بندي آرا به حساب نيامدند

بدون داشنت و اعالم برنامه و يا رأي مردم در تفويض . کرد
در يک عمل اجنام شده قرار  MDCاختيار به او، جنبش خمالفني 

گرفت و چاره اي به جز اعالم آزاد نبودن انتخابات و 
منصفانه نبودن آن نداشت، آن ها فراخوان جتديد انتخابات 

هيچ نوع اطميناني وجود نداشت که انتخابات . را کردند
جمدد، به هر اندازه نتاجيي متفاوت از انتخابات اول را 

 . دربر داشته باشد
درسي که در اينجا بايد آموخت، اين است که باخنت          

انتخابات براي رژمي بسيار حائز امهيت است، اين باخت به 
معين از دست دادن مشروعيت، هم در کشور و هم در جامعه 

به مهني دليل، باخت در انتخابات براي جبهه . جهاني است
شرايطی بايد از پيش تدارک . دموکراتيک خمالف نيز مهم است

ديده شود که عموم مردم آمادگي حفظ آراي خود را در صندوق 
هاي رأي داشته باشند و نيز برنامه ريزي هايي بايد اجنام 
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شود که مانع از تالش رژمي در خدشه دار کردن نتايج 
 . انتخابات گردد

 
 
 

 اعمال فشار
         تعديل در رفتار حکومت مستبد و کوتاه آمدن براي 

استه هاي خمالفني طرفدار مبارزه بدون پذيرش و يا رد خو
خشونت، با پيامدهايي بسيار اندک و يا بدون پيامد براي 

به هر حال، اعمال فشار از سوی خمالفني، . حکومت خواهد بود
مي تواند باعث پذيرفته شدن خواسته هاي آنان نزد رژمي 

زماني سرکوب مورد استفاده واقع مي شود، که رژمي به . گردد
گروه هاي خمالف بايد . گريي دچار ضعف شده باشدحنو چشم

بدانند که اعمال فشار قبل از موعد مناسب، ممکن است باعث 
براي . لطمه ديدن اعتبار خود آن ها نزد جامعه گردد

موفقيت در رسيدن به خواسته های مهراه با فشار،که موجوديت 
دولت مستبد را به خطر مي اندازد، بايد خواسته ها با يک 

اگر . نامه ريزي دقيق و يک حتليل واقع بينانه مطرح شوندبر
شرايط درنظر گرفته شده براي تقاضا، نتواند خواسته را 
برآورده کند، در اين صورت اجنام اين تقاضا بايد به تعويق 

 .بيافتد و يا نوع آن تغيري داده شود
         اجزاب سياسي و گروه هاي دانشجويي گاهي اوقات 

. مي شوند که قابل اجرا نيستند» درخواست هايي«متوسل به 
در اين جا بسيار مناسب است که آن ها از اهداف تشکيالتي 
مطلع گردند، و بعد از آماده سازي مردم، با گسرتش دامنه 
برنامه ريزي گروه هاي کليدي و نيز سست کردن منابع قدرت 
رژمي، اين اهداف را به عنوان درخواست هاي مورد نظر مطرح 

انتخابات «براي اجنام » درخواسيت«اگر بر حسب مثال، . کنند
مطرح شود، چه نوع تنبيهاتي مي تواند در » آزاد و عادالنه

مورد رژميي که چنني درخواسيت را اجابت مني کند وجود داشته 
 باشد؟

         هنگامي که خواسته هاي خمالفني، خالف اراده رژمي 
. وفقيت آميز خواهد بودبرآورده شده باشد، اعمال فشار م

 صربستان، علريغم اعالم رژمي 2000در مورد انتخابات ماه اکترب 
 داير بر لزوم جتديد انتخابات، گروه هاي Milosevicميلوسويچ 

با پيش بيين اجنام تقلب توسط . خمالف رژمي اعالم پريوزي کردند
رژمي، برنامه ريزي وسيعي براي در دست گرفنت قدرت از طريق 

زه بدون خشونت، قبل از اجنام انتخابات، کار را به مبار
صدها هزار نفر از مردم صربستان اقدام . پايان رسانده بود

به راهپيمايي در داخل پارملان کرده، بعد از اشغال آن، با 
. قاطعيت اقدام به برکناري ديکتاتور از مسند قدرت منودند
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خود خمالفت ميلوسويچ در موقعييت نبود که با برکنارکنندگان 
پليس از . ستون هاي اصلي محايت او از بني رفته بودند. کند

نگهباني بلوک هاي راهبندان براي متوقف کردن تظاهرکننده 
ها و جلوگريي از ورود آن ها به بلگراد، امتناع ورزيد و 
نريوهاي ارتش نيز با اين هبانه که انتخابات يک مسئله 

ر آن نيست، از مداخله سياسي است و نيازي به دخالت ارتش د
عقب نشيين دو ستون محايت نتيجه ماه ها کوشش . خودداري کرد

در قانع کردن اعضايي از ارتش، پليس و دولت بود که 
جاجبايي دموکراتيک، واجد شرايط کمرتي از امهيت و يا جماب 

ميلوسويچ بالفاصله متوجه شد که او بدون قدرت . رهربي نيست
 . مانده است

ر حايل مواقعی پيش مي آيد که هتديدهاي مبارزات          د
بدون خشونت باعث پريوزي گروه هاي خمالف مي گردد، اما 
هتديدهاي توخايل نيز، باعث وارد شدن لطمه به هر جنبشي 

 دو مورد 2002خواهد شد، چنانکه در زميبابوه در سال 
فراخوان مهگاني براي برگزاري اعتصاب عمومي مواجه با شکست 

بعد از آن ماه ها به طول اجناميد تا برنامه ريزي ها . شد
و هم آهنگي هاي الزم براي اجنام يک اعتصاب عمومي ديگر شکل 

کوشش ها براي وادار کردن افراد، بدون داشنت ظرفيت . بگريد
حتمل تنبيهات، مي تواند باعث از دست رفنت کوشش هاي 

بگذارد؛ دموکراتيک گردد؛ محايت خروشان عمومي رو به افول 
و محايت کنندگان جهاني درمورد کارآيي جنبش دچار ترديد 

اين يک ضرورت است که در زمان برنامه ريزي و اجراي . شوند
مبارزات بزرگ بدون خشونت در ارزيابي ظرفيت ها، بازبيين 
جمدد اجنام گريد تا يک چنني پي آمدهاي نامطلوبي پس آمد جنبش 

 . نشوند
 فروپاشي

 که قبًال بدان اشاره شد، توانايي گروه          آنچنان
هاي خمالف در حتت فشار قراردادن حاکم، بازتابي است از 

هنگامي که خمالفني توجه کنند که سنگيين . توزيع واقعي قدرت
تقسيم قدرت به نفع رهربي خمالف چرخيده است، در آن حالت 
است که رژمي بايسيت از چند جبهه و با استفاده از روش هاي 

هر . يد، مهچون عدم مهکاري، و دخالت مورد هتاجم قرار گريدجد
گاه اين هتاجم ادامه يابد، در آن صورت رژمي از هم خواهد 
پاشيد، آنچنانکه منابع قدرت الزم براي حفظ حکومت، ضرورت 

 . خنواهد داشت
         هر گاه فروپاشي يک رژمي به نظر خمالفني ضروري 

در شدت و دامنه عمليات مبارزه رسد، درآن صورت هيچ ختفيفي 
از دست . بدون خشونت تا کامل شدن اين فروپاشي جايز نيست

دادن نريو توسط خمالفني به هر دليل، می تواند اين فرصت را 
برای رژمي فراهم آورد که قدرت ضعيف شده خود را بازسازی 
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مهچنان که در خبش مبارزه نظامی، زمانی که موقعيت . کند
سر می رسد و دمشن سعی در عقب نشينی می کند، برای دفاع به 

استفاده کرد و » تعقيب و هبره برداری«بايد از موقعيت 
برای رسيدن به يک پريوزی زودرس، اين خطر را پذيرفت و با 

بدون يک برنامه اسرتاتژيک، . متام نريو به تعقيب آن پرداخت
ع ممکن است نريوی نظامی آمادگی الزم برای يک پاسخگويی سري

اين نيز جنبه . در برابر عقب نشينی دمشن را نداشته باشد
 . ای است از يک مبارزه بدون خشونت

 
 روش هاي استفاده از مبارزه بدون خشونت 

         استفاده از قابليت هاي مبارزه بدون خشونت، 
محايت و تأثريگذاري بر شيوه هاي مبارزه بدون خشونت در 

ستفاده از مبارزه بدون خشونت روش هاي ا. جاجبايي قدرت است
براي استفاده خمالفني عليه رقيب، هم گسرتده اند و هم 

 Inدکرت شارپ در کتاب سياست هاي مبارزه بدون خشونت . متنوع
the Politics of Nonviolent Action ضميمه ( تقريبًا از دويست راهربد

نام برده و توصيه مي کند که اين راهربدها پايان پذير ) 2
در حقيقت، يک فکر سازنده، قادر به انتخاب مناسب . ستندني

 . روش بنا بر موقعيت مي باشد
         عمليات در حوزه مبارزه بدون خشونت عليه يک رژمي 
ظامل، غالبًا با انتقام جويي هاي بي رمحانه اي روبرو خواهد 

کتک زدن، شکنجه، زندان انداخنت وساير تنبيهات . شد
در . را بايسيت انتظار داشت) و اجتماعيخشونت، اقتصادي (

شرايطي که عکس العمل دولت، چنني روش هايي است، به هر حال 
راه اندازي جار و جنجال و تبليغات از طرف خمالفني براي 
محايت از جنبش دموکراسي و نيز تضعيف رژمي با به منايش 
گذاردن اعمال وحشيانه او و نيز زير سئوال بردن مشروعيت 

درجريان جنبش ها در يک قرن اخري، دستگري .  الزم استحکومت،
 . شدن و زنداني شدن عالمت افتخار است

         انتخاب روش مناسب براي مبارزه بدون خشونت 
بستگي به چگونگي اهدايف دارد که استفاده کنندگان در پي 

گاهي اوقات، يک جنبش، و يا يک سازمان، ممکن . آن هستند
ساس سليقه خود و يا ظرفيت شناخته شده است روشي را بر ا

در خود انتخاب کند، در اين صورت، ممکن است يا، ممکن نيست، 
گاري «چنني برخوردي . که اقدام به مبارزه بدون خشونت کند

وضعيت مطلوب اين است که . »را جلو اسب قرار دادن است
ابتدا شخص به مطالعه هدف ها پرداخته و سپس به بازبيين 

گونگي روش ها براي انتخاب آنچه هبرتين وسيله به صورت و چ
. عنوان راهکار و مصلحت به رسيدن به هدف است، اقدام کند

برای دسرتسی به عملی ترين شيوه و دسرتسی به اين موضوع، 
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روش تظاهرات . بايسيت روش ها به دو يا سه طبقه تقسيم شوند
 . و مداخله) مبارزه منفي(و حتريک کردن، عدم مهکاري 

 تظاهرات و حتريک
         اجنام تظاهرات و کوشش براي حتريک کردن، هشداري 
براي دولت خواهد بود مبين بر اين که نريوهاي طرفدار 
دموکراسي، به طور جدي خمالف و متعرض به بعضي اعمال و 

اعرتاض در ابتدا صرفًا يک نشان . سياست هاي دولت اند
آن، اجنام اينگونه افزون بر . مسبوليک از جدي بودن است

اعمال باعث جلب توجه عامه مردم به اين نکته است که جنبش 
مبارزه بدون خشونت، متعرض به بعضي سوء رفتارهاي خاص از 

اجنام اعرتاضات بدون خشونت و کوشش در . طرف دولت مي باشد
حتريک کردن، مي تواند مرحله اي از تالش و راهکار مبارزه 

 . خود شروعي است در سطح جامعهبدون خشونت تلقي شود که 
         هر شکلي از اعرتاضات و حتريک که انتخاب گردد، 
اين عملکرد بايسيت به طور گسرتده در وسايل ارتباط مجعي 

اگر کساني از اجنام تظاهرات اطالعي نداشته . منعکس گردد
باشند، قاعدتًا انتشار شب نامه و يا برنامه اعرتاض آميز 

يک مثال . سيار کمي از خود جبا خواهد گذاردديگري، تأثري ب
 جلب توجه جهان 1960تکان دهنده از اعرتاض و حتريک در دهه 

را در ويتنام به دنبال داشت، و آن خودسوزي گروهي از 
راهبان بود که در اعرتاض به اعمال دولت دست نشانده 

اين عمل . آمريکا در سايگون دست به خودسوزي زده بودند
ئنًا باعث شد که بسياري به فکر بيافتند که به خودکشي مطم

چه علت و حتت چه شرايطي کسي حاضر به حتمل هولناک ترين و 
هدف . دردناک ترين نوع مرگ به عنوان يک اعرتاض سياسي است

هاي متصور از اين قرباني شدن برآورده شد، آن هم به شکلي 
 بسيار وسيع، به اين دليل که سازمان ها، از آژانس هاي
خربي در سراسر دنيا براي حتت پوشش قراردادن خربي اين ناحيه 

 . به وسيله عکس و خرب دعوت به عمل آوردند
         استفاده از اين روش به معناي هجوم مستقيم به 

 مورد حبث قرار گرفت نيست، 1منابع قدرت رژمي که در خبش 
بلکه بيشرت اين يک ضربه غريمستقيم با قصد نشان دادن و 

رمال کردن اعمال رژمي و کوشش برای ترغيب آن و ديگران به ب
کوشش در مبارزه بدون خشونت، . منظور اجنام جاجبايی است

بسيار بسيار مؤثرتر از تظاهرات در نشان دادن نارضاييت 
 . است

 سياست خودداري از مهکاري
         سياست عدم مهکاري، قدرمتندترين ابزار در طبقه 

بارزه بدون خشونت در دست جنبش خمالفني مي بندي مربوط به م
انتخاب هومشندانه و برنامه ريزي درست براي فعالني . باشد

جنبش، درصد احتمال جاجبايي منابع قدرت رژمي را به شدت 
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مقامات، منابع : مثال(منابع قدرت رژمي . افزايش خواهد داد
، انساني، دانش و مهارت ها، منابع اطالعاتي، عوامل غريحمسوس

مي توانند به وسيله کل جامعه، و نه فقط جوان ) و حترمي ها
هيچ دوليت بدون مهکاري مردم . ها مورد استفاده قرار گريند

پيامي که اعالم يک مبارزه منفي . قادر به ادامه حيات نيست
ما، ملت، از اين حلظه به بعد به «مي باشد عبارت است از 

» .د، کمک خنواهيم کرددوليت که باعث سرکوب مهوطن خود مي گرد
در مبارزه . هدف، متشکل کردن اجنام وظيفه براي دولت است

منفي زماني باالترين نتايج قابل دسرتسي است که راه هاي 
انتخاب شده براي اين منظور باعث محايت از مبارزه بدون 
خشونت شده،  البته اين مبارزه بايد دقيقًا از قبل 

سازماندهي نشده و خودخبود سازماندهي شده باشد نه اين که 
 . صورت گريد

         مهراه با مبارزات منفي در داخل، عليه ستون هاي 
محايت، بايد تالش شود، محايت بني املللي را در حتميل يک حترمي و 

عدم مهکاري در سطح بني . يک توقف مهکاري با رژمي جلب منود
ک شاياني املللي و مهچنني در داخل مرزهاي کشور، مي تواند کم

ابزار قطع . به محايت کنندگان از نظريه جاجبايي سياسي گردد
محايت بني املللي شامل مبارزاتي از قبيل دلسرد کردن و يا 
جلوگريي از سرمايه گذاري ها يا واردات، اعرتاضات به سياست 
هاي رژمي در جمامع بني املللي، اجياد حمدوديت ها در صدور ويزا 

جياد حمدوديت ها براي شهروندان براي مقامات دوليت، ا
کشورهاي خود براي مسافرت به کشورهايي که داراي رژمي 
خودکامه هستند و نيز حمدود کردن مهکاري خارجي در طرح هايي 
که با مديريت سازمان هاي غريوابسته به دولت اجرا مي 
گردند و مستقيمًا از کمک هاي انسان دوستانه محايت مي 

 . کنند
 
 

 مهکاري اجتماعيسياست عدم 
         مهه اشخاص در کشور مي توانند سياست عدم مهکاري 

پرهيز از مهکاري با اعضاي . اجتماعي را به اجرا بگذارند
وابسته به رژمي، مي تواند حرکيت خامنان برانداز براي 

خنبه هاي يک جامعه . مقامات اداري و خانواده آن ها باشد
 رژمي در کارهاي اجتماعي مي توانند از دعوت مقامات اداري

خودداري کرده و نيز از شرکت در سازمان هاي وابسته به 
دولت و حيت در گردهم آيي هاي خصوصي اجتماعي که انتظار 

نام فرزندان . حضور افراد دوليت نيز مي رود، خودداري کنند
و ساير وابستگان به افراد داراي وابستگي به رژمي را از 

شرکت در امور اجتماعي توسط صورت دعوت شدگان براي 
پدر و مادرها، . مهسايگان و سازمان هاي غريدوليت حذف کنيم
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فرزندانشان را از هم نشيين با فرزندان مقامات دوليت 
به نوعي پيام هايي را ارسال کنند که مردم از . بازدارند

. پذيرفنت کساني که از رژمي محايت مي کنند، خودداري منايند
ن پيام بايد جانب دقت و احتياط رعايت در هر حال، در اي

اگر در اين پيام، اشتباهي رخ دهد، مي تواند باعث . گردد
اجياد اختالل در روند جاري در پيوسنت محايت کنندگان رژمي به 

رويدادهاي اجتماعي و ورزشي که مي . جبهه خمالفني گردد
 حيت. تواند حيثييت براي رژمي اجياد کند، مورد حترمي قرار گريد

پوشيدن لباس هايي که خيلي مورد تأييد رژمي نباشد مي 
آن هايي که . تواند نوعي ابراز خمالفت با رژمي تلقي گردد

به عنوات هدف انتخاب شده اند، بالفاصله به نقش اين حرکت 
. در عدم مهکاري پي مي برند

         در دوره استعمار آمريکا، استاندار ماساچوست 
 علريغم اين که او مناينده سلطنت شکايت از اين داشت،

انگليس است، اما هيچکس به اندازه اي که از يک حمکوم حرف 
هيچکس دستوري را از . شنوايي دارد، از او فرمان مني برد

او اطاعت مني کند، شبه نظامي هاي حملي، او را حتويل مني 
گريند، با راهنمايي ها و دستورات او خمالفت مي شود و 

بادت کنندگان در کليسا از حضور او پرهيز مي اعضاي گروه ع
 . کنند

 سياست عدم مهکاري اقتصادي
         با تکيه بر اين واقعيت مسلم که، متام دولت ها 
نياز به درآمد دارند تا بتوانند خدمات عمومي را که 
انتظار مي رود بپوشانند، در پيش گرفنت سياست عدم مهکاري 

ختريب يا حداقل کاهش مشوق هاي اقتصادي با هدف ضربه زدن و 
اقتصادي که دولت ها براي حاميان خود به مصرف مي رسانند، 

با حمروم شدن و يا کاهش . راهکاري است مؤثر در مبارزه
استطاعت خريد کاال و خدمات براي اجراي سياست ها، عدم 
مهکاري اقتصادي باعث تضعيف توانايي دولت در حفظ وفاداري 

 . اهد شدمحايت کنندگانش خو
اجتناب از (         عدم پرداخت و يا کاهش درآمد ماليات 

منونه اي است از عدم مهکاري اقتصادي، و از ) پرداخت ماليات
طرف ديگر، حترمي توليدات و خدماتي که برای دولت اجياد 
درآمد مي کند از طرف مصرف کنندگان آن، اجنام اعتصابات که 

دد، و يا کشيدن وجوه منجر به بي ثباتي اقتصادي مي گر
سپرده از بانک ها که باعث اجياد حبران هاي مايل شده و اين 
موضوع قاعدتًا از منظر سرمايه گذاران خارجي دور خنواهد 

افزون بر آن در مواردی ممکن است، مهکاري هاي بني . ماند
املللي، ارتباطات جتاري و سازمان هاي غريوابسته به دولت  

ي هاي خود با دولت شده و تضعيف دولت، متقاعد به قطع مهکار
بي ثباتي در اقتصاد نه . مورد استقبال آن ها واقع شود
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تنها منجر به تضعيف ستون هاي محايت دولت مي گردد، بلکه 
باعث بي اعتبار شدن بيشرت دولت در برخورد با سياست عدم 
مهکاري خمالفني و نيز عدم توانايی کايف براي مقابله با تالش 

در تالش . روه هاي طرفدار مبارزه بدون خشونت گرددهای گ
براي مبارزه بدون خشونت، زير نظر داشنت درآمدهاي ارزي 

نکته . براي دولت و خروج از سيستم دوليت بسيار مهم است
مورد نظر، شناسايي نقاط ضعف در اين مسري است که بتوان با 

 ور سياست عدم مهکاري اقتصادي به نقاط ضربه پذير آن محله
در بعضي موارد، درآمدهاي ارزي ناشي از توليدات منابع .شد

طبيعي، کاال و خدمات فروخته شده که به دليل قيمت متام شده 
پايني در داخل کشور، به خارج صادر مي شود، مؤثرترين 
وسيله در استفاده از سياست عدم مهکاري در مرحله فروش کاال 

ال بني دو کشور، در واقع در يک معامله کا. و خدمات است
 . بيشرتين آسيب رسانی از طرف کشور مبدأ آن کاال است

 عدم مهکاري سياسي
         زماني که هر و يا مهه اقدامات مربوط به عدم 
مهکاري با دولت، به عنوان خبشي از جنبش مبارزه بدون 

تلقي مي شود، دکرت جني شارپ سي و » سياسي«خشونت، با ماهيت 
 روش در 198نوان اعمال سياسي در ميان هشت مورد را به ع

). 2ضميمه : نگا(اعمال مبارزات بدون خشونت قلمداد ميکند 
اين اعمال در رديف خنستني رد صالحيت منابع کليدي نظام و يا 

نتايج حاصل از . اشغال کنندگان قدرت قرار داده مي شوند
عدم مهکاري، دو سويه بوده که سوي ديگر آن متوجه تقويت 

جتاربي را که سازمان ها در راستاي اين .  مدني استجامعه
عملکرد  بدست مي آورند و از ظرفيت خود مبارزه با رژمي 
آگاه مي شوند، به تنهايي و يا هم آهنگ با ديگر گروه هاي 

 . هم عقيده خود به کار مي برند
         عدم مهکاري سياسي، يک يورش مستقيم عليه دولت 

 نامه، بيانيه ها و ساير اسناد در پخش اعالميه، شب. است
رد صالحيت سوءاستفاده کنندگان از قدرت و هنايتًا به زير 
سئوال بردن مشروعيت رژمي، مهگي مي تواند در قانع کردن 

. جامعه در اجياد ترديد نسبت به صالحيت رژمي مؤثر واقع شود
اجنام اينگونه اعرتاضات، مي تواند حترمي مؤسسات دوليت را به 

ال داشته باشد، کم کاري به وسيله کارکنان دوليت، اجياد دنب
موقعيت هاي بي مشار در عدم اطاعت از طرف مردم که به طور 
گسرتده و به طور مداوم پي گرفته شود، مي تواند آثار خنثي 
کننده و حيت فروپاشي قدرت در يک رژمي خودکامه را به مهراه 

 . داشته باشد
 دخالت

ن خشونت با نيت و يا با تأثري اختالل          مبارزه بدو
در اجياد الگوهاي رفتاري، خط مشي ها، ارتباط ها ويا 
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آن ها ممکن . مؤسسات، اعمال مداخله جويانه تلقي مي شوند
است حيت باعث اجياد الگوهاي جديد رفتاري، اجياد ارتباط ها 

از زماني که استفاده . و حيت باعث اجياد مؤسسات جديد گردند
ن روش ها در مبارزه با وضعيت موجود بيش از پيش از اي

مستقيم و رودررو شده است، موضوعات در دست اقدام از وضوح 
بيشرتي برخوردار شده و برخورد مستقيم با مقامات و انتشار 

از طرف ديگر، عمل . بيانيه ها نيز سريع تر اجنام مي گريد
 بيش از مداخله ممکن است عکس العمل سريع تري در سرکوب، حيت

 . تأثري اعرتاض و عدم مهکاري در پي داشته باشد
         در تاريخ معاصر آمريکا، شواهد فراواني از 
دخالت نريوي سومي وجود دارد که توانسته است در تغيري 

مقابله . الگوي رفتاري و ارتباطات اجتماعي تأثريگذار باشد
، به با برگزاري حتصن ها توسط جنبش حقوق مدني در آمريکا

شکلي بسيار مشهود و مؤثر در محله و پايان دادن به سياست 
جداسازي سياه پوست ها و سفيد پوست ها در مکان های عمومي 

افزون بر اين، اجنام چنني مبارزاتي، باعث . پايان داد
بوجود آمدن اين تصور در قانون گذاران شد که مي بايسيت در 

 قوانني گسرتده تري جلوگريي از رواج نژادپرسيت و عوارض آن،
با گذشت دهه هايي از اين رويداد، بسياري از . وضع کنند

خشونت هايي که در اين اعتصابات نشسته روي مي دهد، 
حتصن ها باعث کتک خوردن های بي . ناديده انگاشته مي شود

مشار مردم، وارد شدن سگ هاي پليس به معرکه و ساير اعمال 
شونت ها، غالبًا مقامات باني اين خ. خشونت آميز مي گردد

رزمي عليه اعرتاضات -در شروع درگريي سياسي. مسئول هستند
 در راهکار 11آرام، نريوهاي قضايي وارد عمل مي شوند،

مبارزه بدون خشونت، عليه يک رژمي خودکامه، نريوهاي قضايي 
که قرار کمک به مردم را دارند، ممکن است يک نريوي ملي  

يک نريوي کمکي بني املللي استفاده کارساز حمسوب نشده و از 
يک منونه از دخالت بني املللي، ارسال نريوي بني املللي . گردد

نريوهاي بني املللي .  بود2002 اندونزي در دسامرب Acehبه آچه 
مي بايسيت با افراد ناظرين داوطلب حقوق بشر و کارکنان 
ي سازمان هاي بشردوستانه که در خطر محله خمالفني جنبش برا

اندونزی بودند، مهکاري مي -جاجبايي وضعيت سياسي در آچه
هم زمان، حضور اين ناظرين بني املللي در جهت . کردند

بازدارندگي خشونت عليه مقامات دولت اندونزي و اعضاي 

                                                 
يک روند خاص «چنني تعريف کرد  را مي توان به طور خالصه Political Jiu-Jitsuسياسي رزمي  11

 Jiu-Jitsuدر . که در زمان مبارزه بدون خشونت، باعث تغيري در روابط در قدرت مي گردد
، خشونت و سرکوب عليه خمالفني، سياسي، عکس العمل منفي نشان داده شده به خمالفني

. »باعث تضعيف موقعيت رژمي ها و نريو خبشيدن به خمالفني بدون اعمال خشونت مي گردد
واژه نامه از اصطالحات مهم در «.  مراجعه شود1براي تعريف کامل تر به پيوست 

 »  مبارزه بدون خشونت
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گروهي بود که طرفدارخودخمتاري و يا جدايي از اندونزي 
ز منونه اي ديگر از دخالت بني املللي، استفاده ا. بودند

خارجياني بود که به عنوان حمافظت از کشاورزان فلسطيين و 
ساير شهروندان غرينظامي فلسطني در مقابل محله مهاجرين 
اسراييلي و نريوهاي دفاعي اسراييل، به آن سرزمني گسيل شده 

 . بودند
         عملکرد دخالت، مي تواند باعث تضعيف و احتماًال 

با يک . ت يک رژمي گرددتسريع در فروپاشي ستون هاي محاي
راهکار سنجيده و حساب شده از موقعيت هاي موجود مي توان 

بدون داشنت يک راهکار و . مناسب ترين هبره برداري را کرد
برنامه ريزي دقيق برآورد نيازها براي تعديل، ممکن است 

اين تلف کردن نريو، براي طرف . صرفًا تلف کردن نريوها باشد
د مي کند که در آن به جتديد قوا خمالف فرصيت را اجيا

بالعکس، اگر مؤسسات دوليت به اين نتيجه برسندکه . بپردازد
عمل دخالت کنندگان هتديد مستقيمي نسبت به بقاي آن ها 
است، اعضاي اين مؤسسات ممکن است، حقيقتًا، به دور رهرب مجع 

را سر » تا پاي جان مبارزه براي بقاي رهرب«شده و آماده 
ي کاهش چنني خطري، و براي دوري از درگريي با برا. دهند

حاميان رژمي با چنان شستشوي مغزي، الزم است به موقع اقدام 
 . به تبليغ عليه منابع قدرت رژمي به طور گسرتده به عمل آيد
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 خبش پنجم
 

 راه حل مشکالت
 

         هيچ مشکلی منی تواند بدون راه حل مباند، در 
 .ر آن مورد مطالعه قرار بگريدصورتی که چارچوب و ساختا

 احتاد ملی کارن
 
         وقيت چارچوب مشکلي کارشناسي شده باشد، راه حل 

در صورت مبادرت به . آن مشکل مني تواند از نظر دور مباند
بايد هدف ها،  هر گونه درگريي، به منظور تضمني پريوزي

 مشخص کردن هدف ها. راهکارها و طرح هاي محايت مشخص گردند
و نيز مشاوره در راهکار مناسب براي مبارزه بدون خشونت، 

هنگامي که .حاصل تصميم گريي هاي رهربي جنبش جناح خمالف است
زمان عملی شدن اين تصميمات راهربدي مي رسد، و يا زماني 
که خبواهد اهداف اسرتاتژيک آشکار شود، کوهي از مشکالت که 

 . ظاهر مي شوندمی بايستی در جستجوي راه حل آن ها بود، 
         جتربه نشان داده است که متخصص ها در حل مشکل 
جنبش هاي طرفدار دموکراسي، منابع حمدودي در اختيار 

در کشورهايي که رژمي هاي خودکامه نظارت هاي سخيت . دارند
بر جامعه حتميل مي کنند، تصميم گريي در مورد موضوعات 

. ران رژمي مي گردداساسي، حمدود به مشار اندکي از طرفدا
براي مثال، تصميم در موارد حاد، مهچون انتخاب حمل زندگي 
برای افراد خاص، چه رشته اي در دانشکده خبوانند، کدام 
شغل را انتخاب کنند و امکان خوردن چه نوع غذاهايي وجود 
دارد، از مجله تصميماتي هستند که احتماًال دولت بايد تعيني 

 به دليل ترس و چه به دليل در بعضي موارد، چه. کند
هنجارهاي فرهنگي، زيردستان چندان مايل به انتخاب نيستند 
و صرفًا آماده اجراي تصميماتي هستند که توسط باالدسيت ها 

براي اجياد آمادگي در شناخت مشکالت، سنجش علت . اختاذ شده
وجودي آن ها و ارائه توجيه هاي ضروري، بايد به اشخاص 

ود که در حل مشکالت کوچک و بزرگ صاحب اين فرصت داده ش
 . جتربه و آمادگي گردند

         واقعيت اين است که انسان ها در طول زندگي، 
غالب اين مشکالت .براي حل مشکالت، هزاران تصميم مي گريند

چه لباسي بپوشند، چه چيز خبرند، و (پيش پا افتاده هستند 
). عوت کنندبراي جشن تولد بچه کوچکشان چه کساني را د

بعضي تصميمات امهيت بيشرتي دارند، مثًال اين که چه نوع شغلي 
بسياري از اين تصميم ها امهيت زيادي . را انتخاب کنند

ندارند و هنايتًا اختاذ آن ها در زندگی خيلي مؤثر نيست، و 
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ما مي توانيم با پيامدهاي انتخامبان زندگي کنيم البته نه 
اما تصميم هايي از اين . ل هاصرفًا با مناسب ترين راه ح

قبيل اين که با چه کسي بايد ازدواج کرد، از نوع انتخاب 
هاي مهمی است که هر روز و تا آخر عمر بر زندگی ما اثر 

 . خواهد داشت
         سازمان ها نيز بايد مهچون افراد جامعه به حل 

به اين دليل که تصميمات سازماني، ممکن . مشکالت بپردازند
بر زندگي بسياري از افراد، هم در درون سازمان و هم است 

در بريون از آن تأثري بگذارد، و هم اين که داراي پيامدهاي 
تعيني کننده اي نيز باشد، به اين دليل، مهم است که به 
تصميم گرينده اطالعاتي داده شود که در عني بي طريف، هبرتين و 

اي زيادي، فضاي از آجنايي که شباهت ه. کامل ترين نيز باشد
نظامي و تصميمات گرفته شده براي آن فضا و نيز فضاي 
مبارزه بدون خشونت وجود دارد، روش شناسي و استفاده از 
فضای نظامی مي تواند مثال ها و الگوهاي مناسيب براي 
کساني که تصميم مي گريند و نيز کساني که داراي مسئوليت 

 . مشاوره با تصميم گرينده ها هستند، باشد
         اين روش شناسي در حل مسايل، مي تواند در زمينه 
هاي گسرتده اداري و موضوع هاي مديرييت مورد استفاده قرار 
گرفته و مي تواند به شکل فشرده و يا مشروح، در هر سطحي 

اين مهم است که اين قالب، به . از جنبش به کار بيايد
 :قيب شودترتييب که در زير به آن اشاره رفته است، تع

الگو براي مطالعه کارکنان       
 گزارش مسئله -1
 فرضيات -2
 جنبه هاي واقعي در اين مسئله -3
 حبث در مورد واقعيات -4
 گريینتيجه  -5
 توصيه ها -6
 

 شکل گزارش م-1 خبش
         به دليل آن که مشکل، مورد توجه اصلي است، در 

يافنت کلماتي براي قراردادن در . خبش اول گنجانده شده است
ن خبش، آنچنان هم که در ابتدا به نظر مي رسد، کار ساده اي

اين امکان وجود دارد که در خبش اول به اشتباه . اي نيست
مثال . مشکالت جانبی به جاي اصل مشکل نشان داده شود

متداول اين که، جتربه کسي که به علت سردرد مزمن، روزي دو 
راي اين قرص مسکن استفاده مي کند، مي تواند مثايل روشن ب

با اين عمل او مي تواند به طور موقت . اشتباه منطقي باشد
در مرحله  (–اين بيماري را تسکني بدهد، اما مشکل اصلي 
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 هنفته و -) اول اين است که چرا فرد دچار سردرد مي شود؟
 .بدون جواب مي ماند

 
  فرضيات-2خبش 

         با يک مطالعه کلي، می توان فرضيات را به شکلي 
به طور معمول فرضيات  . طقي  جايگزين واقعيت ها کردمن

فرضيات تدابريي هستند . عطف به حوادث در آينده خواهند بود
ساخته دست خود ما براي پوشاندن اطالعات واقعي که ما 

در وضعيت مطلوب، ما متايلي به ساخنت هيچ . فاقدآن هستيم
نياز به فرضيه اي ندارمي، و آن ها وقيت شکل مي گريند که ما 

به اين دليل است که . راهي براي حل مشکلي احساس کنيم
. فرضيات بايد  به دليل اعتبارشان به دقت موشکايف شوند

مهچنني، خطر ناگفنت آن ها نيز وجود دارد، اما به طور ضمين، 
فرضياتی از قبيل توانايي هاي گروه ها براي اجنام وظيفه 

 . داي خطري بايسيت مورد مالحظه قرار گرين
  جنبه هاي واقعي در يک مشکل-3خبش 

         يکي از قدم هاي اساسي براي حل مشکالت، گردآوري 
مثال . متام اطالعات مبتين بر واقعيات مربوط به مشکل است

بسيار ابتدايي در اين مورد، مي تواند در مورد شخصي باشد 
در اين مورد متام حقايق زندگي . که دچار سردرد مزمن است

ز قبيل شيوه زندگي او، نوع رژمي غذايي، بينايي او، او ا
عادت هاي او در کار، ورزش ها، فشارهاي عصيب و نيز ارتباط 

 .  بايد مورد توجه قرار گريد–هاي او با ديگران 
  تبادل نظر در مورد حقايق-4خبش 

         در اين پاراگراف، اطالعات مبتين بر واقعيات و 
کالت، مورد حبث و حتليل قرار مي نيز فرضيات مربوط به مش

در اين بررسي است که راجع به حتوالت و چاره انديشي . گريند
مثال کسي که دچار سردرد است، . ها تصميم گرفته خواهد شد

به عنوان يک متثيل در اشاره به امهيت اين روند، بايد در 
يک پزشک، در پي يافنت راه درماني براي . نظر گرفته شود

دچار سردرد مزمن است، ممکن است به متام عوامل بيماري که 
اين شخص مريض . شناخته شده در اجياد چنني سردردي بيانديشد

ممکن است دچار بي خوابي نباشد، ممکن است توانسته باشد که 
فشارهاي عصيب را به خوبي حتمل کند، در حمل هاي ماالرياخيز 

به طور زندگي نکند، دچار انفوالنزا نيز نشده باشد، اما 
 سالگي و در ظرف ده 40دامي مشغول مطالعه بوده و در سن 

سال گذشته حيت يک بار هم براي معاينه چشم اقدام نکرده 
 . باشد
  نتيجه گريي-5خبش 
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         بعد از حبث و تبادل نظر در مورد اطالعات بدست 
آمده در ارتباط با مشکالت، هبرتين راه حل ها انتخاب شده و 

براي . ها در اين پاراگراف توضيح داده مي شوددر مورد آن 
مثال، نتيجه گريي مناسيب که يک پزشک از يک بيمار دچار 
سردرد مي تواند داشته باشد، ممکن است ناشي از حتت فشار 

 . قرار گرفنت چشم هاي بيمار در اثر مطالعه زياد باشد
 
 

  توصيه ها-6خبش 
ده، بايد به          در اين پاراگراف، نتايج بدست آم

توصيه هاي خاص تبديل گردند تا کساني که در جايگاه تصميم 
در . گريي نشسته اند، بتوانند از عهده حل مشکالت برآيند

مثال باال، معاينه چشم، به منظور يافنت راه عالج سردرد 
 . است

ساده، از استفاده از توصيه ها، با » آزمايش«         يک 
 : ص مي کنددرنظر گرفنت سه معيار مشخ

آيا توصيه هاي دريافت شده به حل مشکل شرح . مناسب بودن -1
 داده شده کمک مي کند؟

  آيا توصيه ها قابل عمل کردن هستند؟.امکان اجنام -2
آيا کساني که مسئوليت تصميم گريي را . قابل قبول بودن -3

به عهده دارند، حاضر به قبول هزينه هاي آن   نيز 
؟ )و شرايط منابع انسانيبه حلاظ سياسي، مايل (هستند 

تصميم گريي معلق به منابع گوناگون موجود بوده و يا 
 . نياز به کسب منابع جديد دارد

         در اجياد اعتبار بيشرت براي استفاده از روش 
 مشکالت، تصميم گريها بايد بتوانند با مروري بر –حالل 

ع چگونگي روند شکل گرفنت توصيه ها از علت آن ها نيز مطل
افزون بر آن، افراد تصميم گرينده، ممکن است شخصًا . گردند

اطالعاتي افزون بر آنچه ارائه شده است داشته باشند که 
. در راهکارهاي توصيه شده توجهي به آن ها نشده باشد

براي روشن شدن بيشرت اين اطالعات، شايد مروري جمدد در 
، 1992در اواسط سال . مطالعات کارکنان قابل توجيه باشد

گروه ائتالف خمالفني حکومت برمه، اقدام به تأسيس کميته 
اولني وظيفه اين کميته، . کردند) PDC(اعرتاضات سياسي 

مطالعه بر چگونگي انتخاب هبرتين راه در مبارزه براي 
. بدست آوردن دموکراسي در شرايط جديد حاکم بر کشور بود

لعه، حبث اين کميته با انتخاب افرادي زمينه ای براي مطا
و تصميم گريي در سطح عايل شوراي ملي احتاد برمه فراهم 

موضوع حبث و سپس تصميم گريي در مرحله اول، ادامه . منودند
توسل به مبارزه مسلحانه و يا انتخاب مبارزه بدون 
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، شرايطي را طرح ريزي کرد PDCبه طور وضوح، . خشونت بود
زات که در آن، عمليات مبارزه بدون خشونت به موا
 Aungمبارزات بدون خشونت، به رهربی ملي آنگ سان سوکي 

San Suw Kyi’s Natoinal League for Democracy مهاهنگ گردد، در عني ،
طرح مورد . حالی که مراقب باشند هدف را از دست ندهند

مطالعه اجنام شده توسط . نظر در دستور کار قرار گرفت
نه استفاده از ، مثايل است از اين که چگوPDCکارکنان 
 مشکالت مي تواند يک سياست راه گشا به پاسخ –روش حالل 

 فراهم آمده روش هاي مطالعه 3در ضميمه . سئواالت باشد
 . اند

 
 
 

 خالصه
         با استفاده از، شيوه مطالعه در حل مشکالت، اين 

مهچون . شيوه جزء عادت ثانوي استفاده کننده خواهد شد
هم، براي باز کردن در گاوصندوق، توايل آميخنت مشاره هايي در

، اين مطالعه کارکنان براي انتخاب شيوهپاراگراف ها در 
اجازه را خواهد داد که براي هر مشکلي راه حلي اجياد 

   . گردد
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 خبش ششم
 

 برآورد راهربدي 
 

اينک که دمشن تو، تو را مي :          و بنابراين مي گومي
 . ر خنواهد افتادشناسد؛ پريوزي تو هرگز در خط

 ) قبل از ميالد500(سان تسو، هنر جنگ 
 
         برآورد راهربدی، ابزاري است حساس براي برنامه 

اين ابزار باعث فراهم شدن روش مند اجياد . ريزان راهربدی
هبرتين راهربد سياسي، و نيز ظرفيت آن هايي که انتظار 

وهاي هم نريوهاي متحد و هم نري(مشارکت آن ها مي رود 
وسيله ای است برای شناخت نقاط قوت و نقاط  و نيز) مقابل

بعد از کار برآورد هبرتين . آسيب پذير براي شروع عمليات
از . روش و تاکتيک، براي اجنام عمليات برگزيده خواهد شد

آجنايي که برنامه هاي عمليات تاکتيکي بر اساس اطالعات 
يفيت حتليل ها و منظور شده در برآورد تاکتيکي است، لذا، ک

حجم اطالعات و حتليل ها به حنو بسيار مؤثري در شانس بدست 
روند برآورد تاکتيکي در . آوردن موفقيت مؤثر خواهند بود

گسرتش سياست ها، پاسخگويي به حبران ها، و نيز گردآوري 
اعضاي سازمان ها در ارتباط با جنبش هاي دموکراتيک با 

 اطالعات مبتين بر واقعيات منابع سنجش و حتليل هاي دقيق و
افرادي که درگري برنامه ريزي براي مبارزات حملي . مؤثراند

هستند، طرح ها را خالصه کرده و منحصر به نيازهاي حمدود حمل 
 . در برگزاري عمليات می منايند

         اطالعات گنجانده شده در برآورد تاکتيکي، به طور 
ريزان بتوانند به سرعت دامي بايد به روز شوند تا  برنامه 

پاسخگوي مأموريت هاي فزاينده شده و نيز در صورت تغيريات 
بزرگ در ميدان هاي عملياتي، دست به اصالحات مورد نياز 

براي حصول اطمينان از به اجنام رسيدن يک امر مهم، . بزنند
يکي از افراد به طور اختصاصي مأمور براي اظهارنظر گردد، 

مهان مهاهنگ » برآورد تاکتيکي« فرد در و چه هبرت آن که اين
افرادی هم بايسيت . کننده و مشاور در هتيه برآوردها باشد

به عنوان دستيار در هتيه، ارزيابي و ارائه اطالعات الزم در 
برآورد و اظهارنظر در مورد اطالعاتي که ممکن است بعد از 

 . آن از بني بروند، حضور داشته باشند
 

اموئل بي گريفيت، سان نقل قول شده در س
از : آکسفورد و نيويورک(هنر جنگ : تسو
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         به خاطر بعضي مالحظات امنييت، ممکن است خبشي از 
اسناد برآوردهاي تاکتيکي در ساختمان ديگري نگهداري 

اين حمل يا ساختمان و ورود به آن، تنها براي کساني . گردد
براي . براي آن ها الزم است» دانسنت«د ميسر باشد که باي

مثال، اطالعاتي از قبيل توانايی نريوهاي تشکيالتی، مسري پيک 
ها، و يا متاس های داخلی که می تواند ضمن حساس بودن جزو 

 .اطالعاتی نباشد که مورد نياز اغلب گروه های خمالف است
ن خبش مورد حبث          جزييات چارچوب اسرتاتژيک که در اي

که » برآورد رزمی از موقعيت«قرار گرفته است، اقتباسی از 
ممکن است دقيقًا آن چارچوبی نباشد که هر گروه خاص از 

اگر چه، اين مهم است که . خمالفني به آن نياز داشته باشند
نوعی طراحی حساب شده برای مجع آوری، جتزيه و حتليل و ارائه 

کار انتخاب شده و محايت واقع اطالعات در ارتباط با راه
يک ارزيابی اسرتاتژيک، و يا يک چارچوب . بينانه اختاذ گردد

می ) از کارهايی که بايستی اجنام شود(مشابه، يک فهرست 
تواند گونه ای از اطالعات مهم و يا اسرتاتژيک را يادآور 

رجوع به .  [گردد و يا در غري اينصورت ناديده گرفته شود
دی برای ارزيابی اسرتاتژيک در ضميمه مشاره چارچوب پيشنها

4   [ 
 استدالل و مالحظات در بيانيه گروه

که عبارت است از، آنچه رهربي در (         بيانيه گروه 
يک جنبش به عنوان اهداف اعالم مي منايد، نوع مبارزه 
انتخاب شده، و به طور کلي، اين که چگونه اين مبارزه 

. وعي است براي برآورد تاکتيکينقطه شر) بايد شروع گردد
از اين رو، مناسب خواهد بود اگر، مروري بر چگونگی يک 
بيانيه گروهي براي برآورد راهکار مبارزه بدون خشونت 

 .اجنام پذيرد
         اگر اجياد جنبش، عکس العمل در مقابل يک دولت 
سرکوبگر باشد، اهداف آن درخواسيت است از  برکناري 

رت، و البته، جنبش بايد مشخص کند که، دولت سرکوبگر از قد
حاکم فعلي چگونه از کار برکنار  گردد و چه دوليت جايگزين 

شکل دولت دخلواه که با رأي اکثريت مردم . آن خواهد شد
انتخاب مي شود، بر اساس ويژگي هاي مردم آن جامعه و 
مطابق با انتظار افراد جامعه در پايان مبارزه خواهد 

ين که افراد آن جامعه، بدون انديشه و برنامه مگر ا. بود
ريزی، حاکم ديگري را جايگزين رژمي سرکوبگر کنند، در اين 
صورت آن ها تنها يک دولت استبداد را از حکومت رانده و 
ديگري را جايگزين مي کنند، به مراتب دوليت مستبدتر در 

 . رأس قدرت
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، »ي فردارؤيا«         به اين ترتيب، الزم است به جاي 
ترمجه » فرداي بنيادگرايي«نتيجه تالش ها و جاجبايي را به 

 . کنيم
هر گاه نريوي پليس ملي وجود داشته :          براي مثال

دولت است که به طور روزانه » چهره«باشد، که غالبًا تنها 
مردم با آن مواجه هستند، و از مواردي است که خارج از 

حساس را در مردم اجياد مي کند کنرتل افراد حملي است، اين ا
که تا چه حد جبا بود اگر نريوي پليس حملي حتت نظر مقامات 

. حملي که با رأي مردم حملي انتخاب شده اند، قرار مي گرفت
اين امکان نيز وجود دارد که مردم ترجيح بدهند در تصميم 
گريي هاي سياسي و اولويت هاي اقتصادي در سطح ملي مشارکت 

ين که اينگونه تصميم ها در پايتخت اختاذ شده و کنند، تا ا
کوتاه سخن اين که، . فقط برای اجرا به آن ها ابالغ گردد

ممکن است اين آرای مجعی براي انتقال قدرت از مرکز به 
چنني موضوعاتي اين نظريه را . حکومت هاي حملي وجود داشته

ست نيز مطرح مي کند که يک جنبش براي اجياد تغيريات، ممکن ا
را نيز مد نظر ) حکومت فدراليسم(حکومت خودخمتار ايالتی 

 . داشته باشد
مشکالت مربوط به مناطقي » نگاه به فردا «         در يک 

که در آن ها درگريي هاي مذهيب وجود دارد را نيز بايد در 
و نيز به مناسبت  وجود محايت آشکار دولت از . نظر گرفت

. اده يک گروه از گروهي ديگرتبعيض هاي رايج و يا سوءاستف
اگر . آميخنت دين با سياست آکنده از خطربراي دموکراسي است

چه سازش بني اين دو نيز مهيشه باعث نارضايتی کساني می 
مهچنني اين . گردد که فقط آرزوی برقراری دموکراسی دارند

امر باعث نارضايتی کساني می گردد که احساس می کنند 
ه جای حکومت دموکراسی غالب کرده حکومت دينی، خود را ب

اما ممکن است بعضي ساختارهاي اساسي باعث شوند که . است
دولت از حتميل اجنام تشريفات دينی بر مهشهريان بازداشته 
شده و چنني مقرراتی مورد موافقت مهگان قرار گريد،  به اين 
شرط که برای افراد گروه های مذهبی اين تعبري بوجود نيايد 

چنني .  مذهبی آن ها قربانی يک مصاحله شده استکه مراسم
مصاحله ای مي تواند اساسی برای زبان در قانون اساسي جديد 

 . نيز قرار بگريد
         چنني اتفاق نظر به فردا را مي توان، از هدف  

اين ها به . های جنبش و نيز هدف های سياسي آن تلقي کرد
رهربان جنبش . ي شوندنوبه خود، به هدف های راهربدي تعبري م

ممکن است اينگونه اهداف راهربدي را در اختيار برنامه 
ريزان بگذارند، و يا اين که برنامه ريزان خود، اهداف 
سياسي و بيانيه ها را به اهداف برنامه ريزي برگردان 

براي برنامه ريزی » نگاه به فردا«مفاهيم موجود در . کنند
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زندگي «، زماني که تصوير براي مثال. برای فردا کايف نيست
يک هدف پر ارزش براي هر جنبش خمالف رژميی » هبرت براي مهه

حمسوب مي شود، اين هديف است بسيار کلی، و گسرتده تر از آن 
به اين . است که مناسب براي برنامه ريزي راهربدي باشد

ترتيب، برنامه ريزی را بايد متمرکز در موضوعاتی منود که 
 در دولت، عمليات و يا شيوه اداره کشور منايشگر نقاط ضعف

» زندگي هبرت«توسط دولت منودکه تأثريات نامساعد آن ها در 
با تشريح بسيار واضح از . مردم نااميد کننده بوده است

مسايلي ضربه پذير، منابع قدرت را مي توان بسيار سنجيده 
 .و به طورعملی از هم جدا کرد

سئول جمموع برنامه ريزي          شناسايی ماهيت کسي که م
ها و هم آهنگ کردن و تعيني کسانی است که مسئول توزيع 

از ديگر عوامل مهم در گزارش هيئت . برنامه ريزمی باشند
گزارش هيئت بايد با اين عبارت آغاز گردد که . می باشد

بانی به راه انداخنت مبارزه بدون خشونت در بني » چه کسی«
 بدون خشونت، برخالف درگريي هاي در جنبش های. ملت بوده است

منابع . نظامي، بندرت سلسله مراتب مشخصي رعايت می گردد
نامهخوان، مقدورات و شخصيت هاي گروه هاي خمالف، فقط به 
منظور نزديک منودن مواضع متفاوت خود به يکديگر نياز به 

. اجياد يک چرت سازماني به منظور مبادرت به مبارزه دارند
، يک عضو گروه، مي تواند عهده دار مسئوليت با نظر اکثريت

. سازمان دهی براي برنامه ريزي و اجياد هم آهنگي گردد
راهکار ديگر براي اجياد خبش برنامه ريزي اين است که 

مستقل با انتخاب منايندگاني » کادر خدماتي«سازمانی، يک 
در ابتدا، هبرتين اقدام . از متام يا خبشي از اعضا تشکيل دهد

ت از متام سازمان ها و طرح موضوعات اصلي می باشد، اين دعو
کوشش براي اجياد وحدت  نظر در مورد مسايل گوناگون می 

از مجله اين مسايل تشکيل اقلييت هايی در تبعيد است . باشد
تا بتوانند در افزايش توان مايل فعاليت داشته باشند، 

ني املللي مطالعات و حتقيقات خاصي اجنام دهند، اعمال نفوذ ب
 . داشته باشند و محايت ارتباطات مجعي را جلب کنند

         بعد از مطالعه مهه جانبه در مورد بيانيه و اعالم 
موجوديت براي مبادرت به راهکار مبارزه بدون خشونت، 
بايستی اقدام به هتيه اين بيانيه کرده، با هم آهنگی، آن 

اين بيانيه . درا به چرت سازمانی براي تأييد ارسال دارن
 :اعالم موجوديت مي تواند چيزي شبيه به اين باشد

و (حتت احتاد براي دموکراسي ) کشور مربوط(مردم 
اقدام به مبارزه بدون خشونت ) يا هر چيز ديگر

ذکر دقيق مشخصات (براي سرنگوني استبداد نظامي 
از قدرت؛ برقراري دولت منتخب به روش ) رژمي
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 فدرال و محايت از آن دموکراسي، اجياد يک دولت
 . دولت، در مقابل هر گونه کودتا مي منايد

         برآوردهاي راهربدي در ابتدا ممکن است اسنادي 
بسيار ختصصي به نظر برسند که تنها توسط افرادي با ختصص 

با بکارگريي طرح پيشنهادي براي . باال تدوين شده باشند
  مي توان آن estimatestrategic  خبش برآوردهاي راهربدي انتخاب 

را بني افراد متعدد توزيع کرده و اجازه داده شود که هر 
مهچنان که خبش هاي . کس در اين دستاورد مشارکت داشته باشد

خمتلف کامل تر و کامل تر مي شوند، برنامه ريزان نيز شاهد 
از جزييات هنفته شده در » تصويري بزرگ«خواهند بود که 

به هر اندازه که حتليل گران با . داسناد منايان مي گرد
نيز سريع تر و » تصوير بزرگ«جتربه و آموزش ديده باشند، 

 . منايان تر خود را نشان خواهد داد
  strategic estimateبرآوردهاي راهربدي          در يک مثال از 

و نگاهي به ساختار آن، ارزش آن مشخص شده و ثابت مي کند 
 . روه هاي با صالحيت شکل گرفته استکه ساختار آن در ميان گ

رآورد طرح ب         طرح مقدماتي مورد استفاده به عنوان 
ضميمه مشاره : نگا(  به شرح زير format   strategic estimateراهربدي

 در کشور (PDC)هتيه شده به وسيله کميته سياسي خمالف ) 4
ه اين طرح، نه کامل بود و ن.  مي باشد1992برمه در سال 

اين که قصد استفاده از آن به عنوان برنامه ريزي ابزاري 
بيشرت، استفاده از آن برای آموزش کساني .  بودPDCبراي 

ممکن است . بود که مأمور هتيه برآوردهاي راهربدي شده بودند
که اين طرح مقدماتي براي خوانندگان به دليل اين که 

دي هايي در دربرگرينده توضيحاتي در مورد علت وجود طبقه بن
مورد اطالعات مربوط به طرح است و اين که چه اطالعات ديگري 
مي تواند در اين طبقه بندي ها منظور گردد، مفيد واقع 

 . شود
 ارزيابی موقعيت

 مأموريت -1
به منظور القای قانون حکومتی و جتديد نظام شورايی  

(SLORC) و وجاهت قانونی، شورای ملی احتاد برمه (NCUB) 
.  رشته عمليات سرپيچی سياسی را تدارک می بينداجنام يک

انتخابات آزاد و دموکراتيک و نظام حکومت ايالتی را در 
رانگون برقرار منوده و پيش گريی کودتا عليه آن را اعالم می 

 . منايد
 موقعيت و روند عمليات -2

دومني خبش از برآورد، شامل متام اطالعات در مرود موقعيتی 
در اين مثال . ر آن به اجنام رسيده استاست که مأموريت د

نه تنها زمني، محل و نقل، ] برمه[خاص از برآورد اسرتاتژيک 
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ارتباطات و آب و هوا و منطقه مورد نظر قرار داشت، بلکه 
موقعيت سياسی و نظامی هر دو طرف نريوهای خودی و دمشن نيز 

اين بسيار ضروری است که . زير ذره بني قرار گرفته بودند
 حد ممکن بدانيم که در اين عمليات چه برخوردی رخ خواهد تا
تنها در صورتی که اطالعاتی بدست نيايد، بايد به . داد

بايد به ياد . مفروضات متوسل گرديد هر چند با بی ميلی
داشت که فرضيات، جانشني واقعيات هستند، و هيچگاه پيش 

 اين با. نيامده است که يک فرض به درستی جانشني حقيت گردد
حال بايد در نظرداشت که هر گونه ارزيابی موقعيت هم تراز 

 . با عمليات صورت می گريد
 

A.  مالحظاتی چند، تأثري گذار بر مسري عمليات 
 ويژگي ها در منطقه عمليات -1
)a(جغرافياي نظامي 

چه دليلي دارد که شوراي ملي : تذکر              (
، در حايل که خود احتاديه برمه نگران جغرافياي نظامي باشد

 با SLORCاو کار هدايت خمالفني را به عهده دارد؟ نريوي 
عمليات نظامي خود پاسخگو است، و جغرافياي نظامي بعضي از 

 در مورد چگونگي کوشش در طرف مقابل NCUBاطالعات را به 
جغرافياي نظامي مهچنني نفوذ بر حرکت و زمان . مي رساند
نقشه براي منايش .  توپوگرايف-1.)  خواهد داشتNCUBنريوهاي 

وضعيت، اطالعات کايف را در مورد وضعيت مکاني شامل زمني، 
 . مناطق مسکوني، جاده و شبکه هاي راه آهن فراهم مي آورد

، گذرگاه هاي NCUBبراي هدف هاي .  آب شناسي-2         
با مشورت با اهايل . رودخانه ها و هنرها امهيت دارند

توان هبرتين موقعيت ها را در نقاط روستاهاي حملي، مي 
اهايل . گوناگون براي عبور از رودخانه ها و هنرها مشخص منود

حمل حيت ممکن است در مورد جاده هاي بسيار کم رفت و آمد و 
 . کم شناخته شده به مشا نشاني بدهند

در اين شرايط، به .  شرايط اقليمي و آب و هوا-3         
براي . نسبت به آب و هوا، کايف استطور کلی اطالعات عمومي 

مثال، اطالعات عمومي حاکي از اين است که پديده مونسون به 
طور کلي در بني ماه جون تا سپتامرب منايان مي شود و اين که 

داشنت اين . (در ماه آوريل هوا بسيار گرم و رطوبت باال است
اطالعات چه ارزشي دارد؟ برنامه ريزان با درنظرگرفنت اين 

وارض، نياز به آب اضايف براي نوشيدن و نياز به ع
درنظرگرفنت تدابريي براي غلبه بر گرما و گرمازدگي و خستگي 

مي . هاي ناشي از گرما را در حماسبات خود منظور مي منايند
. توان از عوارض شديد گرما در ماه آوريل و مي دوري جست

ا ماه اگر قرار بر اين باشد که تظاهرات در ماه آوريل و ي
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مي صورت گريد، انتخاب ساعات روز، طول تظاهرات، و يا 
توزيع بطري هاي آب بني تظاهرکنندگان مي تواند به خوبي در 

اخبار روزنامه ها مي تواند .) هواي گرم تأثريگذار باشد
روزنامه پرتوي جديد . اطالعات مربوط به هوا را فراهم کند

منتشر مي شد، ) که قبًال به نام روزنامه کار(در ميامنار 
اطالعات مربوط به مقدار باران باريده شده در رانگون را 

گفتگو با اهايل خبش هاي خمتلف . به طور روزانه اعالم مي منايد
در برمه، و تأثري پديده مونسون در فعاليت بالقوه مردم 

آيا مونسون در برنامه پروازها در برمه . بسيار مهم است
 در اينرتنت SLORCبکه جهاني با بررسي ش(اثر مي گذارد؟ 

براي برنامه هاي جاري امکان دسرتسي به بسياري از پاسخ ها 
آيا ارتش آزادخيواه .) مربوط به تأثريات مونسون وجود دارد

 اطالعاتي (KIO) و يا سازمان آزاديبخش کاچني(KNLR)ملي کارن 
در مورد عمليات ماهيانه نظامي برمه دارند؟ چه طرحي را 

 و هوا مي توان پيگريي کرد؟ آب و هوا چه در مورد آب
اثراتي مي تواند بر مأموريت هاي عملياتي بگذارد؟ آيا 
بيماري هاي شايع در ماه خاصي پديدار مي شوند؟ اين ها را 
چه کسي مي داند؟ جتارب دست اول در اين موارد با ارزش 

 .هستند
                        )B(خبش  چه ارتباطي بني . محل و نقل

محل و نقل و خمالفت سياسي در برمه مي تواند وجود داشته 
مسافرت فعالني و هم آهنگ کننده .باشد؟ مسافرين نامه رسان

افراد از يک شهر به شهري ديگر و . جاجبايي ارتش برمه. ها
ملزوماتي . يا از يک دهکده به دهکده اي ديگر سفر مي کنند

 زمان اين جاجبايي .در راه ها و رودخانه ها جاجبا مي شوند
چه .  مي تواند به طور جدي مهم باشدB به نقطه Aاز نقطه 

نوع از وسايل نقليه در اختيار دوستان يا در اختيار 
نريوهاي دمشن قرار دارد؟ مسري براي اتوبوس در شهرهاي بزرگ 
و يا برای شهرهاي بزرگ وجود دارد؟ امکان دارد که 

 و قايق ها سازمان کارکنان در اتوبوس، راه آهن، تاکسي
دهي شوند؟ آب و هوا و شرايط اقليمي به چه شکل مي توانند 
بر محل و نقل اثر بگذارند؟ آيا مي توان تاکسي ها را براي 
رفت و آمد در شهر کرايه کرد؟ برنامه ريزان چگونه مي 
توانند در اين مورد پاسخ دريافت کنند؟ آن ها مي توانند 

رها، اتوبوس ها، پرواز با رجوع به برنامه حرکت قطا
هواپيماها و قايق ها و مراجعه به روزنامه ها و جزوه هاي 
توريسيت به ايستگاه هاي قطار، ايستگاه هاي اتوبوس و 

  . گفتگو با گردشگران بپردازند
                        )c(چه تکنولوژي هايي . ارتباطات 

؟ چه  و طرفداران جنبش دموکراسي وجود داردSLORCبراي 
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ظرفيت هايي از ارتباطات مي تواند در اختيار آن ها قرار 
ماهواره، امواج کوتاه متاس سريع، تلفن مهراه، (گريد؟ 

آيا برنامه ريزان از عهده خريد ابزار ) دستگاه فاکس، غريه
مطمئن ارتباطات برمي آيند؟ در مورد افراد استفاده کننده 

شرتکي نيز آگاه از سايت هاي بزرگ اينرتنيت که به زبان م
نيستند چه؟ در اينجا، خبش ضربه پذير دولت کدام است؟ 

امواج کوتاه، خطوط تلفن، کليدهاي جاجباکننده، انداخنت (
ترمينال هاي کامپيوتر با مودم براي ارسال ). پارازيت

فاکس به طور مستقيم به و يا از اروپا و امريکا براي 
 موضوع را از کجا اطالعات مربوط به اين. خريد موجود هستند

مي توان بدست آورد؟ بعضي از شرکت هاي غريوابسته به دولت 
غالبًا . با اينگونه تکنولوژي هاي جديد آشنايي دارند

کارکنان ناراضي خمابرات دوليت به راحيت به مسايل مربوط به 
بروشورهاي جتهيزات خمابراتي . حرفه خودشان پاسخ مي دهند
 فن آوري هاي جديد به مهراه نيز غالبًا مقاالتي در مورد

 ...بعضي از جمالت بني املللي . دارند
                        )d(در اين پاراگراف . سياست 

برنامه ريزان در نظر دارند که چارچوبی کلي برای پياده 
آيا حکومت نظامي نتيجه خبش است؟ . کردن سياست بيان کنند

؟ آيا ترسيم يک تصميمات سياسي به چه حنو گرفته مي شوند
منودار قادر به انعکاس دقيق روابط سياسي است؟ آيا مبارزه 
سياسی است، و برنامه ريزان، دقيقًا در يک حميط سياسي فعال 

اگر چنني است، آن ها بايسيت از جريان هاي سياسي . هستند
 در SLORCآيا امکان دارد که برنامه ريزي . مطلع باشند

ين شود؟ براي مثال، آيا جممع محايت از جنبش دموکراسي تدو
 خبشي از برنامه ريزي است؟ در مورد روابط SLORCملي 

مرکز «اقتصادي خاص بني ژنرال هاي تايلندي چطور؟ آيا يک 
 –اجياد شده است؟ درباره روابط متقابل برمه » ثقل سياسي 

؟ چگونه )مهکاري کشورهاي جنوب شرقي آسيا(آسه آن چطور 
وانند پاسخ چنني سئواالتي را ناظرين مصلحت نگر مي ت

دريابند؟ اعالميه هاي رمسي، گزارش هاي خربي، مصاحبه با 
مهگي از جايگاه . افراد، بازبيين فعاليت ها، آراء سياسي

مناسيب براي شروع برخوردارند و به مهني ترتيب آيا حتليل ها 
 از طرف ناظرين سياسي در برمه صورت می گريد؟

  قدرت نسيب مبارزه-2
) اسرتاتژيک(           پاراگراف ارزيابي راهربدي    

و هبرت است شروع آن . باشد» پرتابي به جلو«نبايد به صورت 
در غري اين صورت، حتليل زودرس و در . با حتليل اطالعات باشد

مترد سياسي و مترد نظامي (است » سيب با نارنج«واقع مقايسه 
مورد باعث و در اين ) منتخب هستند» سالح سازماني«دو 
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اين پاراگراف بايد حمدود به . پيچيده شدن اطالعات مي گردند
 . اطالعاتي گردد که مورد درخواست قرار گرفته است

 
 
 

                        )a(نظامي گري حريف . 
تعداد، اندازه و نوع . ( نريو-1                        

 افزايش نريو  اعالم داشته است که تصميم بهSLORC). واحدها
 نفر را داشته و در ابتدا به کار پياده 000/500در سطح 

نظام سبک پرداخته و ظرفيت هوايي و دريايي را حمدود نگه 
 . خواهد داشت

اساس آن در کجا . ( فرمان نربد-2                        
اين طبقه ). است، کدام واحد متعلق به کدام سازمان است؟

ين نظر امهيت داشته باشد که کدام يک از بندي ممکن است از ا
مهينطور هم با . واحدهاي مستقر در کدام حمل پاسخگو مي باشد

اطالع از فرمان نربد، برنامه ريزان اين فرصت را خواهند 
يافت که شخصيت و چهره فرماندهان انتخاب شده را زير نظر 

 ابتدا متوجه مرکز (PDC)کميته سياسي شورشيان . بگريند
 . دهي لشکرها، فرماندهان حملي و باالتر از آن مي باشدفرمان

اين . ( جايگريي و آرايش-3                        
واحدها کجا هستند، چگونه استقرار يافته اند، و چه مي 

 )کنند؟
کدام واحدها . ( نريوهاي کمکي-4                        

ماندو،  هوابرد، ک–مأمور تقويت نريوهاي درگري هستند 
نريوهاي ضربت، نريوي هوايي؟ نوبت هاي عادي براي اعزام 

قبل ] political defiance[چقدر در نظر گرفته شده و معرتضني سياسي 
از اين که کار از کار بگذرد چه اندازه فرصت در اختيار 

 . دارند
.  پشتيباني و تدارکات-5                        

ه اند؟ چندگاه يک بار آن ها واحدها چگونه تدارک جمدد شد(
با اجياد متاس و يا بدون متاس تدارک جمدد شده اند؟ چه مدت 
زودتر از شروع يک عمليات مسئولني اين کار مشخص شده اند؟ 
آيا قبل از شروع عمليات مکان خاصي براي عمليات اين 
مسئولني در اختيار گرفته شده است؟ آيا از تدارکاتي که 

گرفته شده، شديدًا مراقبت بعمل آمده براي ارسال در نظر 
است؟ آمادگاه و انبار اين تدارکات در کجا واقع شده 

 ) اند؟
برآورد . ( کارآيي در نربد-6                        

اين . آموزش، توانايي، تارخيچه واحد، نرخ تلفات، و اخالق
اطالعات براي درومنايه طرح تبليغات و راهربد توزيع آن 
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واحدهاي گوناگون داراي کاربردهاي .) م اندبسيار مه
براي مثال، واحد پياده نظام که شرح آن . گوناگون هستند

چنني ].  هنگ زرهي121 پياده نظام لشگر 22واحد [داده شد 
واقعييت به برنامه ريزها اجازه مي دهد که نه تنها به 
الگوهاي توصيه شده عمل کنند، بلکه بتوانند يک واحد خاص 

گزارش هاي فرار . کنند» نامزد« يک مأموريت خاص را براي
کميته مبارزه بدون خشونت  (CNABافراد، هتيه شده بوسيله 

منتشر شده در دهلي نو، حاکي از پايني بودن سطح ) در برمه
آيا گزارش هاي ديگري از فرار . اخالق در ارتش برمه است

نظاميان وجود دارد که بر اساس آن بتوان قضاوت منود که 
چنني ضعف اخالقي در مهه ارتش گسرتده است و يا صرفًا در يک 
واحد خاص وجود داشته است؟ چه عليت باعث چنني ضعف اخالقي در 

 ميان واحدها شده است؟ 
در .  تصوير نيم رخ از ارتش-7                        

اين خبش، طبقه بندي اطالعات مربوط به ترکيب ارتش برمه به 
 از نظر آموزش، طبقاتي، مذهب، انگيزه، عنوان يک مؤسسه

اطالعات مربوط به حمل . متوسط سن و غريه مطرح مي گردد
استقرار ارتش دمشن را مي توان از طريق روزنامه ها، جمله 
هاي خارجي و اجراي برنامه هاي خربپراکين، با گرفنت گزارش 
بازجويي ها از زنداني هاي فراري جنگي، پيک هاي 

 هاي مقاومت و هم نظرهاي آن ها، افسران ، گروه12ماجراجو
دولت و هم نظرهاي آن ها که در موقعيت هايي در جنگ ها 

 . شرکت داشته اند دريافت داشت
                        )b( نريوهاي نظامي مستعد براي 

 براي راهربد موفقيت آميز عمليات خمالفني، نريوهاي .مهکاري
به جاجبايي مرکز عمليات خود ارتش ممکن است براي مدتي نياز 

برنامه ريزان . و يا تيم خمالفني سياسي را داشته باشند
براي عمليات خودي، مي توانند فرصت هاي مناسيب از جهت 

. عمليات روحي و رواني عليه ارتش برمه برنامه ريزي کنند
بنابراين، برنامه ريزها بايد به مجع آوري اطالعات مربوط 

آن ها . ستفاده نريوي خودي بپردازندبه موارد فوق براي ا
کجا مي توانند اطالعاتي از نريوي نظامي مستعد براي مهکاري 
بدست آورند؟ آن ها به احتمال زياد مي توانند عمليات خود 

به احتمال زياد، . را از مراکز فرماندهي شروع کنند

                                                 
مليات، مردم غري نظامی را  اين يک شيوه مهيشگي در ارتش برمه بود که برای اجنام ع 12

. وادار به باربری و محل و نقل جتهيزات منوده از آن ها به عنوان محال استفاده کنند
گزارش های متعددی در دست است که طی سال های متمادی، اينچنني محال هايی وادار می 
 شدند ک در پيشاپيش واحدهای نظامی حرکت کنند و اين در حالی بود که در مناطق حتت

. استفاده می گرديد» مني مجع کن انسانی«کنرتل شورشيان، از آن ها در واقع به عنوان 
بنابراين خطرات و حنوه سخت برخورد با آن ها به وسيله سربازان، بسياری از آن ها 

 .تالش می کردند که فرار کنند
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فرماندهان نظامي نسبت به دادن اطالعات در مورد نقاط قوت 
اينگونه . ط به خودشان متايلي نشان خنواهند دادو ضعف مربو

. اطالعات بسيار حساس اند و بايسيت از آن ها مراقبت گردد
بنابراين، بايد کارکنان خاصي  باشند که اعالم کنند نياز 
به دانسنت چنني اطالعاتي هستند و نيز اعالم کنند که چگونه 

 نگهداري (PDC)اين اطالعات از طرف دفرت کميته خمالفني سياسي 
براي يک جنبش بدون خشونت، داشنت : توصيه(. خواهد شد

داشنت چنني ملزوماتي . ملزومات نظامي يک امتياز منفي است
در تضاد با فعاليت ها و اهداف جنبش بدون خشونت بوده، 
باعث اجياد مشکالتي در جنبش خواهد شد، اهتام اين که جنبش 

ست، را متوجه جنبش يک جنبش تروريسيت با عمليات مسلحانه ا
و اين باعث اجياد اشکال در برخورداري جنبش از . می منايد

و افزون بر آن، مسلح شدن . محايت جامعه بني املللي خواهد شد
يک جنبش، باعث افزايش برخورد خشونت بار از جانب رژمي می 

حقيقت اين است که با اين حال، بعضي از گروه هاي . شود
اگر چه آن ها می دانند » ليم شدنتس«خمالف، با نپذيرفنت 

هباي سنگيين در مقابل امتياز کم بايسيت بابت اين عمل 
اگر چنني گروه . بپردازند، دست به عمليات مسلحانه مي زنند

هايي نتوانند خود را قانع به اين کنند که بايد حرکت در 
جهت مبارزه بدون خشونت باشد، با وجود داشنت مجعيت حتت کنرتل 

 تأثري خودشان ضروري است که، عمليات مسلحانه از و يا حتت
بدون داشنت ملزومات نظامي به جنبش فاصله بگريد، و جنبش 

 .)خويش ادامه دهد راه
                        )c(مقاومت گروه سياسي خمالف . 

SLORC داراي توان بالقوه فراواني براي مبادرت به مبارزه 
اين توان بالقوه شناخته در اين وحله، . بدون خشونت است

اما، ضروري است اين قابليت ها  مورد ارزيابي . نشده است
قرار گريد تا در صورت نياز در اجنام عمليات مورد استفاده 

شوراي اصالح نظام و  (SLORCجنبه هاي اساسي در . قرار گريد
و کاربرد آن را مي توان به شرح زير مورد ) قانون اساسي

 : توجه قرار داد
  توانايي ها-1                        

                                            a .سانسور 
                                            b . تسخري

 راديو، تلويزيون و روزنامه ها
                                            c . کنرتل

 متام آموزش ها
                                            d . ارائه

 قدرت براي کنرتل رفتار
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                                            e .
شناسايي بني املللي و دسرتسي به مطبوعات جهاني و ساير 

 ابزار ارتباطي
                                            f . آموزش

 دولت و شبکه اطالعاتي گسرتده  
                                           g . قابليت

 های ارتباطی در سطح جهان
  نقاط ضعف-2                        

                                            a . عدم
 صالحيت در اداره امور

                                            b . مورد
 ف مردمتنفر قرار گرفنت از طر

                                            c . نداشنت
 برنامه ريزان آموزش ديده

                                            d . محايت
 از نسل کشی

                                            e . نقاط
 ضعف ديگر و آسيب پذيری ها
 ن های محايت ستو-3                        

                                            a . ارتش
 برمه

                                            b .MIS 
 )سرويس های اطالعاتی ارتشی(

                                            c . ارتباط
 مجعی 

                                            d .مايه سر
 گذاری خارجی

                                            e . جوامع
 جتاری

                                            f . کارکنان
 کشوری

                                            g . ساير
 )آسه آن، چني، غريه(

  مالحظات مجعيتی-4                        
                                            a . مورد
 )استفاده شده در هر دو قسمت(کلی 

                                            b . مجعيت
 )1995برآورد سال ( نفر 809/103/45
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                                            c . از صفر
 459/285/8 مذکر  نفر و544/963/7مؤنث % (36:  ساله14تا 
 )نفر

                                            d . 15از 
 %4 سال به باال 65و % 60 سال 64تا 

                                            e . رشد
 %84/1: مجعيت

                                            f . نرخ
 تولد 20/28 نفر مجعيت 1000در هر : تولد

                                            g . نرخ
  مرگ63/9 نفر مجعيت1000در هر : مرگ و مري

                                            h . بيشرتين
، ماندالی Rangoonمترکز مجعيت در رانگون 

Mandaly و مول  مني Moulmeinوجود دارد  . 
  مالحظات خمالفني سياسی-5                        

                                            a" . متفقني
"طبيعی

                                                 1- 
 ارتش برمه

                                                 2- 
MIS 

                                                 3- 
 ارکنان کشوریک

                                                 4- 
 طبقه جتاری

                                                 5- 
 چني، سنگاپور، ژاپن، اندونزی، تايلند
                                                 6- 

 ساير؟
                                            b . سازمان

ها
                                                 

يادآور می شود که سازمان ها به معنای منابع : توصيه(
آن ها می توانند در . قدرت اجتماعی، کانون قدرت هستند

روند غري متمرکز کردن قدرت نقش عمده ای داشته باشند و 
 برای شناسايی ستون PD نيز می توانند توسط برنامه ريزان

های محايت قدرت و خنثی کردن يا جاجبايی آن ها مورد 
 .)استفاده قرار گريند
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                                                 1- 
 احتاديه توسعه مهبستگی

                                                 2- 
 )رهربی در آيني بودا (Sanghaسانگا 

                                                 3- 
 مؤسسه نويسندگان و هنرمندان

                                                 4- 
 سازمان آموزگاران

                                                 5- 
 سازمان سربازان بازنشسته

                                                 6- 
 باشگاه های ورزشی

                                                 7- 
 ساير

                                            c . انشعاب
های سياسی

                                                 1- 
 MISفرماندهان ارتش و 

                                                 2- 
در ميان » ميانه روها و اصول گرايان«

SLORC  
                                                 3- 

 کارکنان پايني دست و مديران
                                                 4- 

کارکنان خبش خصوصی و سرپرستان خارج از 
 کادر اداری

                                                 5- 
SLORCو کشاورزان  

                                                 6- 
 ساير

                                            d . قابليت
های دوستان مبارز سياسی

                                            غالب 
 را می توان از طريق کسانی که در جنبش PDاطالعات در مورد 

های سياسی مبارز فعال بوده اند و نيز کسانی که عضو 
اطالعات مربوط . کميته های سياسی خمالف هستند، بدست آورد

 هم PDبه سازمان ها بر دواير فرماندهی، حمل و مقررات 
آهنگ کننده و فعالني آن، فعاليت های اخري آن ها و نيز 

 . را می توان از طريق اعضای آن ها بدست آوردتعداد آن ها 
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 ستون -1                                            
 های محايت

: نظريه                                            (
ستون های . هدف اصلی در مبارزه، ستون های محايت هستند

تون های محايت خمالفني نيز هدف برای مبارزات ما هستند، و س
 .)محايت از ما نيز باالترين مرجع برای عمليات، هستند

                                                 a .
 جممع ملی برای دموکراسی

                                                 b .
 شورای ملی در احتاد برمه

                                                 c .
 جممع راهبان جوان برمه

                                                 d .
 کميته مبارزين سياسی

                                                      
  سازمان های اقليت های قومی-1

                                                      
         )مؤسسه جامعه باز، غريه(ملللی تشکيالتی  سازمان های بني ا-2

                                                      
  سازمان ملل-3

 مالحظات -2                                            
 )به مهان ترتيب خمالفني در باال(مجعيت شناسی 

                                                 a .
فارغ التحصيالن . (حنوه توزيع فارغ التحصيالن دانشکده ها

دانشگاه ها آمادگی به کار گرفنت مهارت ها و نيز هدايت 
واحد را در مبارزه سياسی دارند؛ آن ها به طور دامي 

. اطالعات گوناگونی را از طريق تبليغات دريافت می کنند
 که روشنفکرها هتديدکننده های سنتی اين باور وجود دارد

 .مستبدين هستند و اين دقيقًا يک واقعيت است
                                                 b .

 نرخ باسوادی در منطقه
                                                 c .

اين اطالعات به انتخاب فعالني و هم . (تراکم قومی و مذهبی
آهنگ کننده های سياسی کمک کرده و برای نريوهای تبليغات 
چی اطالعاتی را فراهم می منايد که می توانند آن ها را به 

 .)صورت ادبيات خاص برای گروه های خاص ارسال منايند
                                                 d .

ی کافی اگر در يک دهکده، غذا. (استاندارد زندگی در منطقه
وجود ندارد، آب جاری وجود ندارد، برق نيست، دسرتسی به 
دارو و هبداشت وجود ندارد و نيز جوانان، منطقه را ترک 
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کرده اند، طبيعی است که ما نبايد اين انتظار را داشته 
باشيم که اهالی چنني منطقه ای توجه خود را معطوف تالش های 

و نه . ها بدهيمما هستيم که بايد چيزی به آن . ما کنند
فقط چيزی ملموس، بلکه تصويری از آينده و زمانی که يک 

 . )دولت دموکراتيک اجياد گردد
 مالحظات -3                                            

 سياسی
                                                 a .

 "متحدان طبيعی"
                                                 

شورای ملی  (NCUBاز خدمات صورت گرفته بوسيله : نظريه(
 )چه کسانی هبره مند شده اند؟) احتاد برمه

                                                      
  بازرگانان مرزی برمه-1

                                                      
  دانشجويان-2

                                                      
  گروه های مذهبی-3

                                                      
  غالب گروه های قومی-4

                                                      
5- NLD) اجنمن های ملی برای دموکراسی( 

                                                      
  گروه های طرفدار حميط زيست-6

                                                      
  سازمان مدافع حقوق بشر-7

                                                      
  ساير-8

                                                 b .
 زمان هاسا

                                                 
بازوهای "به ياد داشته باشيم که سازمان ها اساس : نظريه(

پايه گذاران برنامه ريزی، بايد دقت زيادی . هستند" قدرت
حتی . در ارزيابی ظرفيت های اين سازمان ها داشته باشند

ی بني املللی و ممکن است در اين ارزيابی، دخالت سازمان ها
يا آن هايی که منافعی در برمه دارند نيز به حساب آورده 

 .)شوند
                                                      

1- NLD) اجنمن های ملی برای دموکراسی( 
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 Pan-Kachin توسعه اجتماعی -2

                                                      
 )شورای ملی احتاد برمه (NCUB اعضای سازمان های -3

                                                      
  راديو صدای دموکراتيک برمه-4

                                                      
5- RSO)  سازمان احتادRohinga( 

                                                      
6- FTUB) احتاديه های جتارت آزاد برمه( 

                                                      
7- UN) سازمان ملل( 

                                                      
  موقوفه ملی برای دموکراسی-8

                                                      
  مؤسسات بني املللی مجهوری خواهان-9

                                                      
  مؤسسات اجتماعی آزاد-10

                                                      
  ساير-11

                                                 c .
 انشعابات سياسی

                                                 
در بني جنبش های سياسی طرفدار دموکراسی، : نظريه(

اختالفات جدی . انشعابات سياسی به طور گسرتده ای معمول است
 .)در انديشه ها را می توان به شرح زير طبقه بندی کرد

                                                      
  DABائتالف ملی در حاکميت احتاد برمه و -1

                                                      
  در مورد احنصاراتRohinga و NCUB اختالف بني -2

                                                      
  در مورد هم آهنگی هاFTUB و NCUB اختالف بني -3

                                                      
  در مورد اعمال سياست مرزیNLD-LA و NCGUB اختالف بني -4

                                                      
  ساير-5

 مالحظات -4                                            
 امنيتی
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                                                 a .
تأثريعمومی آن ويا اجنام عمليات . (کارآيی ضدجاسوسی

 )PDزودهنگام 
                                                 b .

 آسيب پذيری افراد در جتديد قوا
                                                 c .

چه اقدام هايی برای کاهش نفوذ . زمانی در حتقيقروش های سا
افراد اطالعاتی اجنام گرفته است؟ دادن اطالعات گمراه 
کننده، مراقبت و نظارت و دادن اطالعات کم امهيت به آن ها، 
راه هايی هستند که می توان تازه واردها به گروه را مورد 

 . آزمايش قرار داد
                                                 d .

چگونه پيغام ها رد و بدل می شوند؟ تا چه حد . (ارتباطات
اين نقل و انتقال از امنيت برخوردار است؟ پيغام برها، 
راديو، اطالعات جسته گرخيته، فقط دريافت، کدهای از پيش 

 و ساير اشکال کامپيوتری، اين ها منونه PGPتعيني شده، 
 .)ندهايی از حتول در اين رشته ا

                                                 e .
هيچکس حق ندارد توانايی های رژمي . اسناد و اطالعات حمرمانه

بنابراين، يک . در نفوذ در گروه های خمالف را دست کم بگريد
اين . برای حفظ مدارک حساس اجياد گردد" زجنريه ای از امانت"

که اينگونه مدارک را حرکتی است که هر کدام از اعضا 
مطالعه منوده است، يک رونوشت از آن گرفته و آن را حفظ 

اين يادآوری به طور مستمر صورت گريد که حتی االمکان . کند
نياز "اطالعات بسيار حساس بايستی منحصر به کسانی گردد که 

در مبارزات بدون خشونت، اطالعات بسيار . (دارند" به دانسنت
نگهداری شوند، اطالعاتی " پنهانی"بايد کمی وجود دارند که 

 . که برمال شدنشان افراد را در خطر بزرگی قرار می دهد
 مفروضات) 3                        (

                             با توجه به مأموريت اجنام 
شده و اطالعات بدست آمده، برنامه ريزان ممکن است، برنامه 

آن ها ممکن . فرضيه ها تنظيم کنندريزی را صرفًا بر اساس 
است با بررسی در مورد راه های جديد پيش پا قرار گرفته 

برنامه ريزی کارآمد، . بر تعداد اين فرضيه ها اضافه کنند
برداشت از واقعيت . منی تواند صرفًا بر اساس مفروضات باشد

ها در هر مورد ممکن، اساس موفقيت در جنبش های بدون خشونت 
 قرار بر استفاده از مفروضات باشد، بايستی کوشش اگر. است

 : برای مثال. گردد که اين مفروضات موجه باشند
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                                            (a) مورد 
 هيچ نوع کمک نظامی از دول خارجی نبايد NCUBکمک به 

 . درخواست شود
                                            (b)حتت  با 

تأثري قرار گرفنت از مهکاری های چند مليتی، کشورهای 
 خنواهند گرفت و SLORCدموکراتيک غربی تصميمات تندی عليه 

 . تنها به رد و بدل کردن تبليغات اکتفا خواهند کرد
                                            (c) وجوه 

ی خوب دريافتی از کشور اندونزی و تايلند توسط فرمانده
دموکراتيک، سياست امريکا را در مورد کشور برمه حتت تأثري 

 . قرار داد
                                            (d) سرمايه 

گذاری خارجی برای ثبات سياسی و رشد اقتصادی در کشور 
 . برمه بسيار حياتی است

                                            (e)ساير  
اين مرحله است که با برآوردهای اسرتاتژيک، برنامه در 

ريزان اسرتاتژيک، آغاز به استفاده از اطالعات بدست آمده و 
قدم بعدی، تعيني ظرفيت های دمشن است که . مفروضات می منايند

اين . می تواند در عمليات خمالفني سياسی تأثريگذار باشد
د اسرتاتژيک  در برآورB2استفاده از اطالعات در پاراگراف 

 . مطرح شده است
                        B.ظرفيت خمالفني 

                             با مطالعه و بازنگری در 
حتليل اطالعات بدست آمده از ارتش برمه، جنبش مبارزه بدون 
خشونت می تواند ظرفيت های دمشن را که بر فعاليت های جنبش 

 نتاجيی که توانايی های ارتش .تأثري می گذارد شناسايی کند
 : برمه می تواند بر آن تأثري بگذارد عبارتند از

)                                            1 (
 دستگريی جمدد، قتل، و يا تبعيد آنگ سان سوکی

سرکوب ) 2                                            (
 رساندن به ظرفيت شديد در سه مرکز ناآرام شهری بدون آسيب

 .های خود در اجرای عمليات نظامی در مناطق آزاد شده
جلب ) 3                                            (

محايت و مهکاری چني، هند و ارتش تايلند و سازمان های 
اطالعاتی برای منزوی کردن و حمدود کردن تأثريات گروه های 

 .رتکطرفدار دموکراسی در طول مرزهای مش
اجياد ) 4                                            (

 پارازيت در فرستنده های خارجی
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محله و ) 5                                            (
 NCUB/KNUاشغال مراکز 

                        C . روند عملياتCourses of Action 
(CA)  

عد از بازبينی جمدد در                              ب
مأموريت در جنبش و بررسی و حتليل ظرفيت های خودی، کسانی 
که درگري هتيه برآوردهای اسرتاتژيک هستند، قادر به اجياد 

به ياد بياورمي . روند عمليات برای امتام مأموريت می باشند
که يک اسرتاتژي کارآمد، باعث احنراف و سردرگمی دمشن و 

می ) با اجياد هدف های مياجنی(قيم هدف نشانه گريی غريمست
گردد که به طور کلی بسيار دخلواه بوده و جنبش مبارزه 
بدون خشونت را قادر می سازد که با متام قوا به نقاط ضعف 
دمشن هجوم برده، و هنايتًا در يک سطح اسرتاتژيک، مسئولني متام 

 . ظرفيت های خود را درگري کنند
                                  CA 1- نوعی از 

 را تبديل به يک نقطه قدرت در سراسر برمه PDاسرتاتژي که 
 : کرده است، اهداف آن از قرار زير است

                                                 a .
 و انعکاس آن برای اجياد بی ثباتی در متام PDهدايت عمليات 

 کشور
                                                 b .

 انتخاب اعضا در گروه های طرفدار دموکراسی
                                                 c .

 اجياد آمادگی برای برگزاری اعتصابات عمومی
                                                 d .

  با اهداف پراکنده يا مشخصSLORCحضور 
                                  CA 2-ساير  

  حتليل روش های متضاد در عمل-3
در اين پاراگراف حبث ما اين است که هر يک از توانايی های 

. دمشن تأثري خاص خود را بر روند عمليات جنبش خواهد گذاشت
از توانايی که به طور مثال در باال به آن اشاره شد، اگر 

انی در رانگون، مانداالی و روند عمليات برای يک خيزش مهگ
مالني در نظر گرفته شده باشد، و اگر دستورات صادر شده از 
طرف ارتش در برمه دست کم گرفته شود،  نريوهای طرفدار 

 . دموکراسی دچار مشکل خواهند شد
 
  انتخاب روش گروه های خودی در عمليات-4

در اين پاراگراف، نقاط ضعف و قدرت در هر نوع از عملکرد 
) با توجه به آنچه که عوامل اداره کننده پنداشته می شود(
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برای مثال، ممکن است، تالش و . مورد توجه قرار می گريد
 . برنامه ريزی در جهت حداقل تلفات نريوهای خودی باشد

 تصميم -5
تصميم مرکز عمليات در اين مورد، صدور اعالم خامته عمليات 

 .است
 

 خالصه
ک بازبينی از حمتوا و روند          اين خبش عبارت از ي

برآورد اسرتاتژيک سندی . شکل گرفنت برآورد اسرتاتژيک است
اين مدرکی . است بسيار مهم و حساس برای برنامه ريزان جنگ

است که به سرعت منی توان به آن دست يافت، اما هتيه آن در 
يک . ميان سياستمداران گروه های خمالف امکان پذير می منايد

ورد مناسب، با مشخص کردن عملکرد، می تواند يک ختمني و برآ
يک برآورد . مأموريت را با موفقيت به سراجنام برساند

اسرتاتژيک، در صورت به روز درآمدن داميی آن، يک مدرک زنده 
مطالعه اين طرح اجازه می دهد که شخص . تلقی می شود

 .  حتی حتت شرايط فشار–بتواند آزادانه تصميم گريی کند 
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 هفتمخبش 
 

 برنامه ريزی عملياتی
 مالحظات
 

 .           اصول اساسی هيچگاه بی تأثري و منفعل منی مانند
 Carl-von Clauswitiz جنگدر 

 
اجنام کارهای گوناگون مورد نياز در برنامه ريزی          

جنبش غريخشونت در سطح اسرتاتژيک و تدابري مبارزه، اجنام تالش 
در . رنامه ريزان اجياب می کندهای گوناگونی را برای ب

هبرتين شرايط، مشکالتی در هم آهنگ کردن گروه های ائتالف 
وجود دارد که در ارزيابی توانايی های آن ها غالبًا اغراق 

ادغام اين . شده و نيز توقعات آن ها متفاوت می باشد
انتظارات و تشکيل اهداف مشرتک وظيفه ای است خطري برای 

لبًا جتربه کافی در جتزيه و حتليل اسرتاتژيک رهربان جنبش که غا
حتی ارتباطات در ميان اين گروه . و برنامه ريزی ندارند

های نامهگون مشکل آفرين است به اين دليل که بسياری از 
گروه ها در مشارکت در جنبش مبارزه بدون خشونت از واژه 
های خاص استفاده کرده و يا اصوًال آشنايی چندانی با 

هنفته در مجالت بکار گرفته شده در مبارزه بدون مفاهيم 
  13.خشونت ندارند

         برنامه ريزی نظامی به طور معمول توسط مقامات 
حميط زيست تشکيالتی، . باالی تشکيالت حميط زيست تنظيم می گردد

در جنبش مبارزه بدون خشونت، هبر حال و به طور معمول 
 که درآن رقابت برسر »برابرها«با متام » برابرها«ائتالف 

بودن در ميان برابرها است، اهتاماتی به طور دامي » اولني«
در حال گردش در بني گروه های خمتلف است که کدام يک از آن 

در حالی که حقيقت اين است (ها نفوذی از طرف دولت هستند 
ممکن است اختالف ) که احتماًال متام آن ها، حدی کمرت يا بيشرت

ر شکل جديد تشکيل دولت باشد که خبواهد نظر گروه ها، د
جايگزين دولت مورد خمالفت مهگان شود، بعضی از رهربان ممکن 
است به نظر ديگر رهربان بسيار خودکامه به نظر برسند، و 
ممکن است، در حقيقت، آن ها حتی حاضر به قبول حمدوديت هايی 
که از طرف گروه های دموکراتيک به دولت مورد خمالفت فعلی 

اين خنستني بار نيست که يک جنگ (حتميل می شود نيز باشند 
ساالر برای سرنگونی جنگ ساالر ديگری حاضر به مهياری می 

؛ تا زمانی که ظرفيت مبادرت به جنگ مسلحانه به يک )گردد

                                                 
  در مورد واژه نامه اصطالحات برای مبارزه بدون1 رجوع شود به ضميمه مشاره  13

 .خشونت، هتيه شده بوسيله مؤسسه آلربت اينشتني
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راهکار غريقابل پيش بينی تبديل نگردد، گروه های جنگ طلب 
 . با جنبش مبارزه بدون خشونت مشارکت می کنند

         با وجود اينگونه اختالفات در هدف ها و بی 
اعتمادی ها، اسرتاتژی و نيز برنامه های محايتی هنوز هم 

 . بايستی توسعه يابند
 

 مالحظات امنيتی
         اين بسيار منطقی است اگر فرض شود که در 
مقاطعی، هر گروهی که مبادرت به فعاليت عليه دولت می 

زمانی که نفوذ .  به طرف دولت قرار گريدمنايد، نوک تيز محله
در مقامات دولتی می تواند يک معضل جدی باشد، خربچني های 
دولت می توانند کانال مناسبی برای ارسال اخبار برگزيده 

اين اخبار می توانند شامل . برای مقامات دولتی باشند
گزارش هايی باشند داير بر اين که جنبش مايل به ماندن در 

ن خشونت است و اين که در پی انتقام جويی نيست  و وضع بدو
نيز اين که يک عفو عمومی برای کارکنان دولت در انتظار 
آن ها خواهد بود، و اين که هدف مبارزه ای که جنبش دست 

است که مرتکب نقض حقوق » نظام حاکم«به آن زده است صرفًا 
بشر و گسرتش فساد شده است و جنبش هيچ نوع عداوتی با 

ارکنان دولت که از يک طرف در خدمت نظام بوده اند و از ک
اجنام اين . طرف ديگر خود قربانی نظام شده اند، ندارد

حرکت ممکن است برای دولت نيز مفيد باشد که از طريق منابع 
کند که جنبش در نظر دارد که ارتشی ها، پليس و » کشف«خود 

ريد فقط با مؤسسات خدماتی را در دموکراسی جديد به خدمت بگ
قيد اين تصريح که آن ها مقامات را در دولت جديد به رمسيت 
شناخته و برای اطاعت از قانون اساسی جديد سوگند وفاداری 

مهچنني برای دولت مفيد خواهد بود اگر از طريق . ياد کنند
کند که صورت اسامی کسانی که خارج » کشف«منابع خود 

د دست داشته اند، در موازين قانونی در شکنجه و آزار افرا
چنني منابعی می توانند دقيقًا . اختيار جنبش قرار دارد

پرونده های موجود برای هر يک از افراد که شامل اهتامات 
خاص مربوط سوءاستفاده وساير اعمال خالف قانون آن ها است، 
عکس قربانيان در اسناد خشونت بار، و شهادت کسانی که 

افراد نظامی و پليس که خمالف شايد بوده اند، شامل شهادت 
. تنبيهات و جتاوز وحشيانه دولت بوده اند، ارائه بدهند

مهچنني اين منابع دولتی که با جنبش خمالفني مهکاری دارند، 
قادر هستند به باالدستی های خود پيغام بفرستند که يک 
نسخه از متامی اطالعات را برای صندوق های امانت در خارج 

 . ن امانت ارسال دارنداز کشور به عنوا
         جنبه هايی در مورد تالش در مبارزه های بدون 
خشونت وجود دارد که بر آن اساس اينگونه تالش ها منی تواند 
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اين واقعيت که يک حکومت مستبد . و اصوًال نبايد خمفی مبانند
دارای خمالفينی است، جای هيچ شبهه ای نيست حتی برای خود 

ر هم جای تعجب خنواهد بود اگر متوجه شومي مهينطو. آن حکومت
به . که سازمان ها با يکديگر عليه استبداد متحد شده اند

احتمال نزديک به يقني، رژمي های مستبد از موفقيت مبارزات 
بدون خشونت در سال های اخري آگاه شده اند و مهينطور هم از 

ت  اين نيز واقعيتی است که اطالعا14.چگونگی مبارزات آن ها
مربوط به برنامه ريزی عملياتی وابسته به زمان است، اين 
به اين معنی است که، هنگامی که عمليات به اجنام رسد، اين 

 . اطالعات در حد زيادی اعتبار خود را از دست خواهند داد
         اگرچه موارد زيادی پيش می آيد که آگاهی دولت 

ی برای جنبش از برنامه ريزی و استنباط های جنبش به نوع
دموکراسی امتياز حمسوب می گردد، اما عملياتی نيز وجود 

در . دارند که نياز مربم به افشا نشدن از طرف خمالفني دارند
وجه کلی، اطالعاتی که بايد از آن ها حفاظت شود، مالحظاتی 
است مربوط به حمل يا مسري حرکت رهربان، آن هايی که دارای 

برنامه ريزی شده بيش از يک اطالعات از جزييات عمليات 
سازمان را دارند، و ديگرانی که دستگريی آن ها توسط دولت 

 OTPORجانشان را به خماطره می اندازد، گروه مقاومت صرب ها
رهربی پيشرفته ای را تشکيل دادند که برای غالب اعضا 

رهربی هرگز اقدام به تشکيل جلسه با گروه . ناشناخته بود
رفًا  فردی، آن هم در صورت لزوم اجنام نکرد و مالقات ها ص

 . می گرفت
         شيوه ای ديگر اجياد فاصله بني عوامل برنامه ريز 

 (NCUB)جنبش اختاذ شد و آن توسط شورای ملی احتاد در برمه 
بود، يک چرت سازمانی از نريوهای حامی دموکراسی، خمالف 

کميته آن ها اقدام به تأسيس . حکومت نظامی ها در رانگون
 به منظور توسعه ظرفيت حتليل های (PDC)خمالفني سياسی 

اسرتاتژيک، هتيه برنامه ها، و هم آهنگ کردن اعضای گروه 
گروه، گزارشات خود را . برای عمليات بدون خشونت منودند

 .  ارائه می دادNCUBمستقًال به رهربی 
 ارزش طبقه بندی اطالعات

تی از اطالعات برای          جتربه نشان می دهد که طبقا
کمک به فرماندهان نظامی مهيشه در تصميم گريی دقيق مورد 

اين مسئوليت کارکنان نظامی است تا اين . نياز می باشد
اطمينان را اجياد کنند که اينگونه اطالعات حاضر و در دسرتس 

کارکنان بيش از آن که برای دريافت اينگونه . می باشد
ار بکشند، مهيشه در جستجوی اطالعات طبقه بندی شده انتظ

                                                 
ميل با قدرتی بيشرت؛ قرن مبارزه بدون خشونت حت: Jack Duvall و Peter Ackermanرجوع به   14
  )Palgrave: نيويورک(
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اطالعات برای تصميم گريی دقيق، حتليل آن ها و فايل اطالعات 
طبقه بندی شده در حمل خمصوص و در ميان اسناد مشخص می 

به اين ترتيب، هنگامی که يک تيمسار به مرکز . باشند
دمشن مشغول چه «فرماندهی خود وارد شده و سؤال می کند 

ش می تواند به موقع اطالعات الزم را مسئول خب» فعاليتی است؟
با چنني اطالعی، تيمسار می تواند تصميم به . به او بدهد

مقابله با عمليات طرف مقابل طبق نقشه ها و اهداف خود 
گرفته و نيز مرتصد فرصت هايی برای آغاز هجوم های بيشرت 

 . باشد
         برنامه ريزان برای عمليات مبارزه بدون خشونت 

 قرن ها جتارب نريوهای نظامی را در طرح نقشه و اجرای نبايد
يک وجه عمده در برنامه ريزی، . عمليات سرسری بپندارند

گسرتش : نظام مند بودن عمليات برای رسيدن به هدف است
اسرتاتژيک برآورد از موقعيت، انتخاب هبرتين حنوه عمليات، 

افزون توسعه گزارش مأموريت ها و هتيه نقشه های عملياتی و 
بر آن، هنگامی که نقشه های اوليه و روند حرکت مورد 

مربوطه به  بررسی قرار می گريد متام اطالعات مهراه با دستور
 . ضميمه اسناد و نقشه ها ابالغ می گردد

         طرح و قالب بندی نقشه عمليات نظامی شامل 
اطالعات مهم در اين مورد است که خمالفني و ساير نريوهای 

 در منطقه مورد نظر برای عمليات مشغول به چه کاری خودی
هستند، اهداف برنامه چيست، و منابعی که در آجنا در دسرتس 

بررسی قالب بندی برنامه عملياتی به . خواهند بود، کدامند
طور مثال چگونگی طبقه بندی اطالعات را برای پاسخگويی  به 

ارند مشخص نيازهای کسانی که مسئوليت اجرايی را به عهده د
آنچنان که رئوس مطالب در زير مشخص می کند، اين . می کند

قالب بندی قابل تغيري برای هر برنامه ريزی مبارزه بدون 
 . خشونت می تواند مناسب باشد

 يک قالب بندی برای برنامه عملياتی
يک پاراگراف ضميمه در زير، تعريف خالصه شده .  موقعيت-1

 . طقه مورد نظر  نشان می دهدای از عمليات حميط را در من
         a .در اين پاراگراف ضميمه، . موقعيت خودی

اطالعات مربوط به عمليات عوامل خودی که در حول و حوش 
اطالعات حمدود است به آنچه . منطقه مورد نظر فراهم شده است

هنگام هتيه جزييات نقشه برای گروهی که عازم آن منطقه 
 . د بايد صورت بگريدبرای اجنام عمليات هستن

         b .در اين پاراگراف توضيحات مربوط . موقعيت دمشن
حول و حوش منطقه  دربه عمليات در حال وقوع از طرف دمشن 

 .مورد نظر شرح داده شده است
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اين گزارشی است برای عمليات که به روشنی .  مأموريت-2
 ديگرهيچ جای. مشخص می کند، چه کسی، کجا، چه وقت وچرا

سئوالی باقی منی ماند که چه کسی مسئول اجنام اين مأموريت 
است، هدف يا هدف های خاصی که بايد به آن دست يافت چيست؟ 
وچه وقت اين عمليات بايستی شروع گردد، ويا اين که علت 

 .وجود چنني مأموريتی چيست
   : اجرا-3
.aدراين خبش ضميمه، پيش بينی .  استنباط کلی از عمليات

 ريز ازاين عمليات ازابتدا تا انتها آشکار می برنامه
.  گردد و خواننده تفکر، درپس اين مأموريت را می بيند

باشد که بعدًا " زمان بندی شده"اين عمليات ممکن است 
 . انتظارات ازآن روشن خواهد شد

شرح اعمالی است که سازمان يا سازمان .  آمادگیI.فاز ) 1(
يت نامزد شده اند بايد برای هايی که برای اعزام به مأمور

 .بدست آوردن آمادگی کامل اجنام دهند
 بيانگر آنست که چه اتفاقاتی از شروع عمليات II.فاز ) 2(

 . تا پايان و رسيدن به هدف پيش خواهد آمد
)3 (.III درصورت پيشرفت مناسب، اين پاراگراف ضميمه و ساير 

ف و يا پارگراف ها، ممکن است برای شناسايی و تثبيت هد
مأموريت های فوری متعاقب آن که قرار است صورت بگريد، 
مورد استفاده واقع شده و باعث گردد که سازمان خود را 

 .برای اجنام عمليات بعدی آماده کند
.bاين پاراگراف ضميمه، بيانگر وظايف خاص مشارکت .  وظايف

 . سازمان هايی که مأمور شده اند می باشد
اين پاراگراف، بيانگر هم . بانی امور اداری و پشتي-4

آهنگی مسئوالن اداری و پشتيبانی برای رسيدن به يک انسجام 
 . برای اجنام عمليات را توضيح می دهد

 اگر ارتباطات خاص  و  در خواست . فرماندهی و پيام-5
 گزارش برای اين عمليات  وجود داشته باشد، 

د، درغري اينگونه اطالعات دراين پاراگراف ظاهر خواهند ش
روش  " (Persop"اين صورت، اين پاراگراف بشکلی موجز و خالصه 

برای عمليات بدون خشونت، . خواهد بود) مستمر دستورالعمل
" ارتباطات و هم آهنگی " هبرتاست اين پاراگراف را به نام 

به اين دليل که نشان دهيم اجياد ارتباط بني .  به ناميم
د با کسانی که مسئول هم کسانی که درعمليات شرکت می کنن

 . آهنگی درمتام عوامل هستند يک ضرورت است
         اين چارچوب، شامل فرضيات درنظرگرفته شده برای 

اجياد شده " دستور"هنگامی که اسناد بشکل يک . برنامه نيست
اين موقعی است که تصميم به اجرای (اند حذف خواهندشد

رجوع به ). ته استفرمان گرفته شده و تقسيم کار صورت گرف
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ندی          اين چارچوب با شالوده نظامی، تنها قالب ب
)Format ( اين . مورد استفاده برای برنامه ريزی نيست

چارچوب می تواند مقدمه ای مناسب برای هرسازمان يا توسعه 
هبرحال، بايد برای هريک از سازمان . يک سازمان جديد باشد

های درگري درجاجبايی های سياسی يک قالب بندی که شامل متام 
 از چنني قالب استفاده. اطالعات ضروری است انتخاب گردد

بندی، نه تنهاراهنمايی درجهت هدايت حتوالت در برنامه است، 
بلکه ممکن است باعث جلوگريی از قطع دسرتسی به اطالعات مهم 

افزون برآن، عادت به استفاده از قالب بندی، . نيز گردد
باعث می شود خواننده ها بدانند که برای دسرتسی به انواعی 

 . رپی آن باشنداز اطالعات خاص، چگونه د
 
 

 معيارهای کنرتل 
         برای کمک به هم آهنگ کردن فعاليت های چند گروه 
در زمان مبارزه، راهکارهايی که برای برنامه ريزان برای 

 : اعمال کنرتل وجود دارد عبارتند از
 هنگامی که قرار است يک رويدادی خاص به عنوان . زمان-1

صورت بگريد، منابع مورد مقدمه ای از يک عمليات گسرتده 
استفاده ساير عمليات طراحی شده را می توان از سازمان 

به اين ترتيب ممکن است . ديگری به عنوان وام دريافت منود
نه "و يا " نه زودتر از"بسيار جبا باشد که چنني انتخابی 

اگراين . واقعه درچارچوب آن واقعه انتخاب گردد" ديرتراز
از عملياتی باشد که آن عمليات رويداد قرار است خبشی 

انعکاسی از عمليات گسرتده تر را بازتاب دهد، اين مهم است 
 که مهه عمليات دليلدرآن مشخص شود به اين " ساعت وقوع"که 

اينکه درکجا اين عمليات . با هم و مهزمان اجنام شوند
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ت درمناطق ممکن است اسرتاتژی اجياب کند که مبارزا.  حدود-2
خمتلفی صورت گريد، جايی که گروه ها اگر ازهم جدا باشند 

برای مثال، اگر حتليل اطالعات نشان دهد که . مناسب تر باشد
ستون های محايت خاصی با زبان خوش و منطق، آسيب پذيرتر می 
منايند تا اعمال خشونت بار، بنابراين اجيادحمدوديت 

 .ی گردددرعمليات عليه آن ستون خاص توصيه م
هنگامی که دريک منطقه بيش از يک .  نقاط هم آهنگی-3

سازمان برای درگريی وجود دارد، مکان خاصی نيز بايد به 
عنوان اجياد ارتباط برای مهاهنگ سازی و تبادل اطالعات دربني 

 .اين سازمان ها درنظر گرفته شود
ساير معيارهای کنرتل نيز می تواند در نظرگرفته  ساير؛ -4

، )دقيقًا قبل از وقوع رويداد(از قبيل حمل های جتمع شود 
زمانی که ترک ناگهانی حمل (ويا حمل هايی برای تظاهرات 

درهرصورت، فکر استفاده از يک ). تظاهرات درخواست می شود
يا چند ابزار کنرتل باعث حفظ توانايی و تأثري پيامدهای 

نرتل هنگامی که ک. حاصل از رويداد طرح ريزی شده می گردد
از دست برود، احتمال دسرتسی به اهداف ضعيف شده، و 
سراسيمگی دربني شرکت کنندگان باعث باال رفنت صدمات و تلفات 

 . احتمالی خواهد شد
 .از خود نرانيد - جذب کنيد-ستون های محايت را

يک برنامه ريزی اسرتاتژيک بايد شامل کوشش هايی درجلب 
ه وابسته به مقامات دوستان و افراد طرفدار دموکراسی ک

. کليدی ستون های محايت از حاکمان خودکامه اند نيز گردد
با توجه به اين مورد، مهم است که با انتخاب موضعی دقيق 
باعث جذب اعضای وابسته به ستون های محايت به طرف خمالفني 
شومي، تا اين که  با انتخاب راه هايی آن ها را بيشرت به 

اه به منودار  نگ 4. مست حکومت برانيم ، فشار مقابل، دور [
  ].کردن ستون های محايت

         يک شخصيت مستبد بايد با اين سئوال روبرو شود 
که علت ادامه وفاداری او ازمقاماتی که انتظار دستگريی آن 
ها می رود، آن هايی که هتديد می کنند و اعضا و بستگان 

ست؟ اين کار خود را درمعرض سوء استفاده قرار می دهند چي
بسيارشاقی برای يک فرمانده نريوی ضد شورش است که با علم 
به اينکه پسر يا دخرت او درصف اول تظاهرکنند گان قرار 
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  ها در برابر اهداف يیتوانا
ی اسرتاتژيک، قرار          مالحظات ديگر دربرنامه ريز

آنچه که درحد . گرفنت توانايی ها در برابر هدف ها است
. اجنام توسط يک خمالف است، به طور ناگهانی قابل تغيري نيست
. از طرف ديگر، هدف ها به سرعت می توانند تغيري کنند

برنامه ريزی هايی که برمبنای توانايی ها تنظيم می 
اما . زگاری نشان بدهندگردند، می توانند در تغيري هدف سا

اگرتوانايی ها، کانون توجه باشند، ممکن است دچارتعجب شومي 
اگر تغيرياتی در استخدام و صف آرايی نريوهای خمالف اجنام 
گريد، که البته اين تغيريات نيز برآيندی فلج کننده به 

برآورد اسرتاتژيک، اين آمادگی را به . مهراه خنواهد داشت
داد که صورتی از توانايی های افراد برنامه ريز خواهد 

 .خمالف هتيه منايد
 اجياد وضعيت دشوار برای خمالفني 

         يک اسرتاتژی سنجيده و حساب شده، به دنبال اجياد 
فرصت هايی برای به عضويت درآوردن هرچه بيشرت افراد، بدون 
توجه به عکس العمل رژمي نسبت به ابتکار عمل جنبش 

 .دموکراسی است
گررژمي اقدام به سرکوب اعرتاضات منايد، آنگاه بيش از پيش ا

جامعه را با خود بيگانه کرده است، اين اميد به وجود می 
آيدکه تقاضا برای عضويت درجنبش افزايش يابد، به هردليل، 

جنبش حاصل از " پريوزی"اگر مصاحله ای اجنام پذيرد، آن را 
 و تسليم رژمي قدرت گرفنت آن و حتميل خواسته خود بر رژمي

دربرابر اراده مردم اعالم منوده و اين خود فرصت جديدی است 
برنامه ريزان به طور دامي بايد مرتصد . درگرفنت عضوهای جديد

بدست آوردن فرصتی درفرو بردن رژمي دريک معضل سياسی 
باشند، موقعيتی که رهايی ازآن نيز چندان مطبوع دولت 

هايی که ازطرف رژمي به برنامه ريزان بايد باور. نباشد
مردم قبوالنده شده، قويًا شناسايی کرده و در رّد اين 

حکومت نظامی اجياد حمدوديت . باورها دست به عمليات بزنند
درتشکيل اجتماعات، برای مثال، می تواند به راحتی با جشن 

 .های سنتی و اجتماعات مذهبی دچار اختالل شوند
ماه مارچ  "1930درسال " وضعيت دشوار"         مشهورترين 

بود که به رهربی مهامتا گاندی و جنبش سياسی خودگردانی " منک
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15

         برای بيش از يکصد سال انگلستان سياست احنصار 
ازآن جايی که منک يک . توليد منک را درهند حتميل کرد

فراورده ضروری غذايی بود، مهگان جمبور به خريد ازتوليد 
مجع کردن (د آن نيازی به مهارت نداشت تولي. دولتی بودند

، )آب دريا دريک سو، تبخري آن و سپس تراشيدن منک جا مانده
واگر افراد اقدام به توليد آن برای خودشان می کردند، 

دولت به خوبی از . اين احنصار به راحتی شکسته می شد
پيامدهای آن درصورت اعالم گاندی درخمالفت با احنصار منک 

بعد ازچند (نگامی که دولت درعمل شکست خورد ه. آگاه بود
هفته که از تظاهرات موفقيت آميز ماه مارچ که درجريان آن 

، اين نافرمانی )احنصار شکسته شد آن ها او را دستگري کردند
مردم، به عنوان يک مبارزه بدون خشونت کارساز، عليه 

16. منابع قدرت شناخته شد

 خالصه
تژيک، با يک واقع بينی به هدف          برنامه ريزی اسرتا

تأثري اين برنامه ريزی درمعيارهای . ها آغاز می گردد
گسرتده، بستگی به اجياد برنامه با هدف های دقيق و روشن 
داشته، ونيز، افزون برآن استفاده داميی از افراد خربه و 
توجه به جزييات و باالخره پيش بينی عکس العمل طرف مقابل 

برنامه ريزی ها، به شرط استفاده از اين . را می طلبد
نزديک شدن حساب شده به هدف با استفاده از اطالعات سازمان 

 . يافته، هبرتين راه رسيدن به آن ها هستند
 
 
 
 
 
 
 

 خبش هشتم
 عمليات روانی 

                                                 
 -88مهان جا،  15
                                                                                         -: موفقيت اسرتاتژی گاندی، رجوع کنيدبهجزيياتبرای مطالعه بيشرت 16

   -16ادامه مورد 
Gene sharp, Gandhi as a Political Strategist (Boston: Porter Sargent Pub. 1979)                                                   
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 قلم تواناتر از مششري است

 -ادوارد جورج لی تون بولور
 )1803 -1873(ليتون 

 
 يک شاخص درتالش درمبارزه (Psyops)         عمليات روانی 

  هدف ازآن نفوذ درطرز فکر و رفتار17.بدون خشونت است
غالبا بًا استفاده از تبليغ اجنام افراد خاص درجامعه، که 

می پذيرد عمليات رواني تأثريگذاری خود را درزمان و بازهم 
درزمان به اثبات رسانده است، اين عمليات هم درمبارزات 

بارزات بدون خشونت، به عنوان يک سالح نظامی و هم درم
مقتدر درتفرقه انداخنت، ازکار انداخنت و متالشی کردن ستون 
های محايت خمالفني و مهچنني درجذب نريو برای ياری رساندن به 

هدف دراين خبش، رهيافتی . گروه های خمالف به کار رفته است
برای مطالعه و بررسی و نيز مورد استفاده قراردادن 

18. يغات استتبل

درسال های اخري مورد اعرتاض " تبليغات"         واژه 
بسياری قرارگرفته است و علت آن موفقيت دراستفاده از آن 

اينک درغرب، اين واژه را با . توسط رژمي های خودکامه است
گونه هايی از اسامی مؤدبانه به کار می برند، مهچون 

" پزشکی سوزنی" " مجعیرسانه ها، ارتباط" "حتصيالت و اطالعات"
که وقتی قرارباشد که درنوع نگرش ورفتار ". بازاريابی"و 

ديگران تأثري بگذارد، چندان امهيتی نيز خنواهد داشت 
 هم مهراه کنيم، آن ها Orwellismاگربرآن يک برچسب اُروليسم 

19. مهه شعار توخالی هستند

                                                 
(NATO) سازمان پيمان اتالنتيک مشالی  عمليات " ، عمليات روانی را به معنی 16-

برنامه ريزی شده روانی درزمان صلح و درزمان جنگ دربرابر دمشن يا دوست، و نيز 
طرز فکر ورفتار آن ها برای رسيدن به اهداف سياسی مجعيت بی طرف به منظور نفوذ در

آن ها به مهني ترتيب عمليات اسرتاتژيک روانی، استحکام و . و نظامی تعريف می کند
خبش ". تقويت خبشيدن به عمليات روانی وعمليات رزمی را مشمول اين تعريف می دانند

. می کند" اعت خارجیمج"وزارت دفاع اياالت متحده امريکا، اين تعريف را حمدود به 
  (Jcs 87)

 :  ساير منابع مفيد برای مطالعه بيشرت درکاربرد تبليغات عبارتند از- 18
Jacques Ellul, Propaganda: The Formatron Of Mon,s Attitudos, (New york: Altred A.Knopf. 1965): Department 

of The Army Fiold 33-35, Psychological Operation, 1962, Fredrick lron, Publick Dpinion and Propaqanda. 
 جتديد Jacques Ellulشکل گريی تفکرات انسان، جک اليو:  درپيشگفتاری درمورد تبليغات- 19

نظری درتعريف های مربوط به تبليغات و توجه به اين که متام تعاريف يا ناقص اند 
 چه که او پديده اجتماعی می ويا آن چنان کلی هستند که منی توانند به دقت بني آن

من عادت به تعريف گسرتده . دنامد   برای مؤسسه کرده ام، مهان که به وسيله Ellullباشن
تبليغات بيان عقايد : " اقتباس شده استInstitute For Propaganda Analysisآناليز تبليغات 

ا اعمال ي و يا اعمال اجنام شده بوسيله افراد يا گروه ها با نيت نفوذ درعقايد
ساير افراد و گروه ها برای يک پايان از پيش مشخص شده و درميان يک فريب روانی 

." است
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ای بر" شيطانی"         تبليغات موضوعی غرياخالقی و يا 
مقاصد سياسی حمسوب منی شود، خصوصًا اگر با تبليغات برای 

تبليغات يک انبارکاالی . تنباکو يا صابون مقايسه گردد
جتاری برای گروه های فشار حرفه ای است که ازآن طريق 
منافع مصرف کننده را طبق نظر تصميم گريهای باالدست به 

 .  کنندشعبه های قانونی و اجرايی آن ها درجهان منتقل می
         برخورد با تعريف بسيارگسرتده تبليغات 

برخورد با متون ) تأثريگذاری برطرز فکرها و رفتارها(
. کتاهبای آمسانی مثل اجنيل، تورات و قران را تداعی می کند

رساله ها و موضوعاتی دراين مورد که ساختاردولت بايد 
ت بار براساس اوراق هويت فدراليست باشد، ويا اسناد شرار

مهچون يادداشت تفاهم درمورد آموزش بزرگان صهيون، وخصيصه 
 که بسياری آن را متوجه Joe Camelسيگار، اثر جوکامل 

کودکان قبل از بلوغ می دانند، متام اين ها مثال هايی از 
تبليغات هستند که هم درجهت مثبت و هم به طور منفی 

. ان استتأثريگذار برزندگی صدها ميليون نفر درسراسر جه
بنابراين، استفاده از تکنيک ارتباطات با قصد دگرگون 

 .کردن افکار و نيز اعمال، طول وتفصيل بلندی درپی دارد
انسان بايد با خود "         برخالف اين گفته عوام که 

روراستی مبتنی برواقعيتی است، که آن " روراست باشد
. اشتواقعيت درشرايط گوناگون مفاهيم گوناگونی خواهد د

برای يک زندانی حمکوم، ضربه ساعت دروقت معينی نشان از 
اين دارد که فقط پنج ساعت به پايان زندگی او باقی مانده 

برای يک کارگر اداری، صدای مهان ساعت ممکن است خرب از . است
يک گزارش مبتنی برواقعيت که نرخ . پايان يک روزکاری باشد

ن است زنگ خطری برای، بيکاری دريک کشور چهل درصد است، ممک
بيکارها باشد و يا علت نگرانی برای کسانی که هنوز شاغل 
هستند، برای سران يک جنبش خمالف، انعکاس اين خرب ممکن است 
خوشايند بوده و نويد شرايطی را درخود داشته باشد که 
بتوان درفرصت اجياد شده دولت را به اهتام بی توجهی و فساد 

و اين که به دليل نارضايتی های از قدرت پائني آورد، 
. فزاينده، برتعداد اعضا جنبش و هنايتًا برقدرت آن افزود

مقاله نويس ها برای، روزنامه های آزاد يا درکنرتل، به 
را درخبش سرمقاله به کاربرده و " واقعيت"طور مرتب کلمه 

دريک . از اوضاع و احوال مناسب برای خوانندگان می نويسند
شونت، بايد کوشش شود که خمالفني برای متام مبارزه بدون خ

که تأثري زيان آوری هم برخواننده می گذارد، " واقعيت ها"
مورد سرزنش قرار گرفته و به جای آن مشخص کنند که برای 

ودرکمال تعجب، مهيشه راه (کاسنت از مشکالت چه بايد کرد 
 ). کاسنت ازمشکالت، جاجبايی های سياسی نيست

 غات مؤلفه های تبلي
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به طورکلی، متام مجعيت جامعه می توانند هدف تبليغات . هدف
به منظور مناسب شدن تبليغات با شرايط و تأثري . قرار گريند

. هر چه بيشرت آن هبرتاست جامعه به گروه هايی تقسيم شود
جتربه و حتقيقات قويًا نشان می دهد برای اثرخبشی تبليغات، 

به اين ترتيب، .  حمدود شودالزم است گروه خماطب حتی االمکان
پيام دخلواه برای کشاورزان ممکن است برای دانشجويان 
درپوشش ديگری ارائه گردد، گرچه اين پيام ها از نظر حمتوا 

هدف بزرگ تبليغات خمالفني مبارزه بدون . يکسان باشند
خشونت، ستون های محايت در رأس قدرت هستند که با تقسيم 

ا و گروه های فرعی، با درنظر بندی خماطب ها به گروه ه
گرفنت سطح آموزشی، باورهای دينی، قومی، آرمان ها، دسرتسی 

آن ها .  به پيام های تبليغی، تبليغ ها متفاوت خواهد بود
اگرهدف تغيري طرز فکر و يا رفتار مجعيت و يا گروهی . پيام

ازميان آن مجعيت است، اين مّهم خواهد بود که بسيار روشن 
برای مثال، . ري فکر يا رفتار توضيح داده شوددرمورد تغي

اگرافرادجامعه براين اعتقاد باشند که زندگی، زيردست يک 
حکومت سرکوب گر، مشيت اهلی و سرنوشت آن ها است، الزم است 

" خواست خدا"اين تصور به آن ها القاء شود که شايد، 
افزون براين بايد، اين . نبوده است که آن ها برده بشوند

ر که مردم اين قدرت را دارند که بتوانند خود را از تصو
مهچنني . شر استبداد رها کنند را، درذهن آن ها پرورش داد

افراد يک جامعه را بايد از وجود گروه های خمالف سازمان 
يافته آگاه منود و به آن ها اطالع داد که اين چنني گروه 

.  می کنندها، ازمحايت مشا و عضويت مشا درگروه خود استقبال
نيز " نشانی برگشت"دروضع مطلوب، اين پيام مشا بايد دارای 

باشد و افراد بدانند که کدام گروه فرستنده اين پيام 
اگرچه، مهيشه انتشار چنني اطالعاتی امکان پذير خنواهد . است
 . بود

چگونگی ارسال پيام ها، مستلزم انتخاب يک . پيام رسان
وسيله می تواند يک اعالميه اين . وسيله نقليه موتوری است

پخش کن باشد، يک راديو خربی، يک امييل، سينما، سخنرانی، 
شايعات و اشاعه آن . چاپ کتاب يا مقاله، اعالميه يا پوسرت

فراموش نشود . نيز می تواند مؤثر درانتقال پيام ها باشد
که مبلغينی مهچون رهربان مذهبی، رهربان سياسی خمالف، 

گران، رهربان اخالقی و سنتی، روزنامه آموزگاران و آرايش
نگاران، سخنگوهای احتاديه ها، جامعه جتاری و سايرين که 
مورد احرتام جامعه خود هستند می توانند از مجله خربرسان 

 . های کليدی باشند
آگهی های جتاری احتماًال بيشرتين استفاده را از . بازتاب

ما را قانع ازآن ها استفاده می شود که . تبليغات دارند
کنند که خريد حمصوالت تنباکو، عوارض گوناگونی در به خطر 
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         راه ديگر برای بدست آوردن اطالعات برای سنجش 
اينگونه .  از نظريات استelicitingتأثريات، فراخوانی 

. نظرخواهی، به کلی متفاوت از فراخوانی و پاسخ به آن است
 خماطب فراخوانی، دريافت پاسخ از خماطب است بدون اين که

احساس کند که موظف به دادن پاسخ خاصی درمورد سئوال خاصی 
نظرخواهی . برای مثال، دريافت نظريات درباره دولت. است

آيا  از "می تواند براساس يک ليست از سؤاالت اجنام  بگريد، 
بيانيه گروه  خمالفني درلزوم تغيري رژمي  محايت می کنيد؟ اگر 

ضی جوامع مردم به دليل وامهه دربع" چنني است، به چه دليل؟
برای . ای که دارند از دادن پاسخ صادقانه طفره می روند

پرسش غريمستقيم دراين مورد، پرسشگر می تواند با پرسش های 
ديگری، مثًال درمورد اوضاع و احوال اقتصادی و اين که خماطب 
چگونه می تواند پاسخگوی خمارج خود و خانواده اش باشد، 

به اصل " به اين در و آن درزدن"سپس با شروع کرده و 
 .سئوال و منظور خود بپردازد

به طور "         به عبارت ديگر، هدف از اين پرسش ها 
واجتناب از سؤاالتی است که پاسخ " غريمستقيم به هدف رسيدن

 .می باشد" آری يا نه"آن ها صرفًا 
 طبقه بندی تبليغات

ام ها، شرايط منطقه          بسته به اهداف مورد نظر، پي
عمليات که آن ها جمبور به ارسال و دريافت پيام هستند، 
بايد تصميم گرفته شود که چه کسی به عنوان منبع اطالعات 

20. شناخته شود

                                                 
 ،  ارتش امريکا سعی دراجياد حمدوديت از تعريف تبليغات روشن، بی هويت و سياه-  20

راهنمای دستی حوزه : رجوع شود به . توجه به موارد استفاده ازآن ها می منايد
.  درتبليغات . 31-3 ص 1962 عمليات روانی 33-5ده ص نظامی اياالت متح Jacques EllulThe 

Formation of Men,s Attitudes که دردو گونه، روشن و سياه و توجه به استفاده از خملوط آن 
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 دقيقًا منبع خود را می Whito Propaganda تبليغات روشن
اطالعيه های رمسی، سخنرانی ها، گزارش ها و اخبار . شناساند

منبع اطالعات خود را ذکر می کنند، برای مثال، که دقيقًا 
جناب يان امسيت، مناينده جملس از سات مور، درسخنرانی خود "

ازآن جايی ..." دراجنمن استادان دانشگاه، اظهار داشت که 
که اشارت های اجنام شده می تواند مورد حتليل و حتقيق قرار 

زيابی اين گريد، احتماًال بايد نسبت به چگونگی دريافت و ار
گاهی انتخاب نقل قول ها از هرمنبعی که . نظريات دقت گردد

باشد، می توانند مدعی شوند که استنباط شخصی آن ها از 
اگربه هردليل منبع بايد از . اوضاع و احوال چنني بوده است

استفاده کند، چنني توضيحی درمورد چند " تأييد نشده"توضيح 
ا بيش از خود نقل قول نقل قول، می تواند اعتبار منبع ر
ازطرف ديگر، شناسايی . ها زير سئوال برده و آسيب برساند

منبع اطالعات، می تواند باعث تقويت اين تصور گردد که شخص 
يا سازمانی به طور واقع درپشت اين ارتباط منطقی نظريات 
و نيز ارزيابی مسائل مورد توجه جامعه وجود دارد که 

 .  داشتستايش عمومی را درپی خواهد
ه منبع خود را مشخص و تعيني منی کند و  کتبليغات بی هويت

بيشرتاز آن چه بايد به منبع خربخود اشاره کند، شنونده می 
منابع "و يا ..." روز گذشته گزارش شده است که : "شنود که

شاهدان عينی "و يا ..." قابل اعتماد گزارش داده اند که 
دراين موارد، کوشش می شود خربخيلی آمرانه ..." گفتند که 

م شده و کوشش شود مهچون اخبار پارتيزان ها، هيچ نوع اعال
 .مشخصه ای ازمنبع آن به نظر نيايد

 
عبارت است از تبليغ اطالعاتی که از  تبليغات شيطنت آميز

روی قصد درمشخص کردن منابع خود، ديگران را به خصوص 
خمالفني را، به اطالعات آن ها اطمينان کرده اند به اشتباه 

نبه، ويل فورد ريگو، نزديکرتين مشاور رئيس ش3. می اندازد
مجهور، هنگامی که از رئيس مجهور راجع به رفتار عجيب او 

..." درکنفرانس مطبوعاتی اخري او سئوال کرد، تأکيد کرد که
چنني کالمی می تواند ميان نريوهای خمالف، بی اعتمادی و 
تشويش، و تضعيف روحيه اجياد کند و باعث منحرف شدن توجه 

. ا و در نتيجه آسيب پذيری و احساس ضعف قوای خودی گردده
تبليغات شيطانی نياز به مهارت بسيار باال و دسرتسی به حجم 

درکل، برای . بسيار زياد اطالعات درمورد خمالفني دارد
جلوگريی از افشا شدن، کسی که چنني تبليغی می کند، بايد 
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 های ارتباطاتراهکار
ابزارهايی قوی برای ارتباطات ) مسبول ها(نشانه ها  .نشانه

يک نشانه کارآمد، . ايدئولوژيک و اهداف جنبش ها هستند
. ساده، داللت کننده، به سادگی قابل شناخت و قابل فهم است

و نيز مشت بسته در جنبش صليب شکسته نازی، عالمت صليب 
نشانه ها ممکن . مقاومت ِسرب ها منونه هايی از نشانه هستند

است صدادار باشند مثل طبل، واخريًا، صدای قابلمه ها و 
سايرنشانه های ترکيبی می تواند شامل بعضی . ماهی تابه ها

از حرکت ها، مثل دست دادن های خمصوص، ويا بعضی حرکت های 
نتخاب حرکات اميا و اشاره بايد توجه درا. اميا و اشاره

داشت که از حرکاتی که در فرهنگ ها اجياد حساسيت می کند 
 . اجتناب گردد

شعار بايستی عبارتی کوتاه باشد که درآن احساسی را  .شعار
 Alamo. "از قبيل خشم، تنفر، اعرتاض و يا تشويق بيان کند

را عليه اين شعاری بود که امريکايی ها " را به ياد بياور
اين يک " شاه لوله را به ياد بياور"مکزيکی ها شورانيد؛ 

توجيه ساده بود که باعث شد جامعه امريکا از شروع جنگ 
که " کارش متام است"امريکايی اسپانيا نژاد محايت کند؛ 
 به کارگرفته شده 2000عليه رژمي ميلوسويچ درصربستان درسال 

بش دموکراتيک درکشور زميبابوه، درميان اعضا جن. بود
برای جتهيز خمالفني عليه حکومت " ديگربس است"دگرگونی، شعار

 .رابرت موگابه برسر زبان ها افتاده بود
موسيقی به عنوان تبليغ می تواند دربرانگيخنت . موسيقی

برای داشنت آينده ای درخشان، نقش داشته باشد يادآور رنج 
ه باشد، های گذشته و خاطرات آسيب های متحمل شده درگذشت
هنگامی . به يکپارچه کردن اعرتاضات عليه استبداد کمک کند

که مردم به هم می پيوندند، با يکديگر يک سرود را زمزمه 
کنند ويک ملودی را که برای تبليغ ساخته شده اجرا کنند، 
آن ها قصد دارند از يکديگر نريو بگريند و به اين وسيله 

 است را مورد تأييد پيامی که درتبليغ آهنگني گنجانده شده
 .قرار دهند

رسانه های چاپی، شامل کتاب ها، روزنامه . یرسانه های چاپ
ها، جزوه ها، اعالميه ها، عالمات، و فراهم آوردن صورتی از 

. پيام های انتخاب شده برای ارسال به خماطبني گوناگون است
يک " کنرتل شده"دولت و خماطبني، هردو توسط روزنامه های 

ماده برای هتامجی نامطبوع و تبليغات تدافعی تشکيل تريبون آ
درهرحال بايد مراقب بود که از افتادن در دام . می دهند
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  امتياز واقعی 21
درچاپ اينگونه اسناد اين است که، برای ما فرصتی فراهم می 

ه از استفاد. کند که به مطالعه دقيق منابع جنبش بپردازمي
عالمي، پوسرت، عکس و مسبول ها، شعارها و رنگ ها، ارسال پيام 

ممکن است خماطبني تبليغات چاپ . های درخود خالصه شده می باشد
شده را مجع آوری کنند، بدين صورت بايد پيام ها و تبليغات 

بنابراين تنظيم کنندگان . با اهداف مبارزه مهاهنگ باشد
کی به اهداف معترب سياسی و تبليغات بايستی موضوعات را مت
خط مشی ارائه شده توسط . با دقت بسيار انتخاب کنند

 . تبليغات نبايستی در ميان خماطبني سئوال برانگيز باشد
 استفاده از راديو برای اشاعه و تبليغ، . ديداری-شنيداری

انتخاب و جلب خماطبني برای موضوع مورد نظر و پردازش 
غ به خماطبني و، مهزمان اجياد ماهرانه پيام ها برای ابال

پخش موسيقی بزرگان . انگيزش برای توجه به پيام ها است
اين رشته، اخبار، گزارش های هواشناسی و به طور خاص، 
دادن اطالعات درباره عمليات مربوط به مبارزات بدون خشونت 

 متام اين ها ممکن است -درخارج و نيز درداخل کشور مورد نظر
تلويزيون، . قه گروه های خماطب باشندموضوعات مورد عال

 هابه موضوعات گفته شده قوت می CDنوارهای ويديويی و 
اگريک رهرب سخنرانی ای می کند، مالحظات بايد معطوف . خبشد

به اين شود که چه صحنه هايی و چه مسبل هايی درطی آن 
وجود يک پرچم ممکن . سخنرانی بايد به معرض ديد گذاشته شود

يک عکس از يک مناد تارخيی . تی را درفضا القا کنداست، صالحي
مورد احرتام، کمک می کند تا ارتباطی رمسی بني سخنران با 

احتماًال حتی جزييات لباسی که سخنران . تاريخ ملی جمسم شود
هنگامی . ازآن استفاده کرده است مورد توجه قرار می گريد

ن نشان که هيتلر قصد داشت خود را به عنوان پدرمردم آملا
دهد ، ازيک لباس غرينظامی استفاده می کرد وغالبًا کودکانی 

وزمانی که قصد نشان دادن . را نيز درعکس نشان می دادند
خود به عنوان يک فرمانده نظامی ملی که آملان ها را به 
طرف پريوزی هدايت می کند، را داشت، ازلباس نظامی استفاده 

 . می کرد
 شايعات 

 که دارای اطالعات ناموثق هستند، مهچون          درجوامعی
اتفاقات مربوط به فساد، وجايی که مسئولني مستبد رژمي 
سانسور را اعمال می کنند، خبش عمده ای ازاطالعات به صورت 

 اگرچه منابع آن ناشناخته می مانند -شايعه پخش می شود
اگرشايعات خبشی . واطالعات منی تواند مورد تأييد قرار گريد

                                                 
 به تبليغات  يی فراهم آوردن با احتياط تبليغات مهراه با کاهش هزينه درپاسخگو- 21

ازدست دادن ابتکار تبليغ، اين احتمال را اجياد می کند که، پيام حساب شده . رقيب
  .ای نيز درپاسخ حريف نداشته باشيم
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 !هشدار
         در يک مبارزه بدون خشونت، برای آماده سازی 
افکاری عمومی در سرپيچی از قوانني غريعادالنه دولت ستمگر، 

جامعه در اطاعت، با عوض شدن نگرش . تبليغات صورت می گريد
حفظ چنني . يک طغيان عمومی عليه قوانني اجياد خواهد شد

جامعه از هم گسيخته در نتيجه اعمال ستمکارانه دولت 
مستبد، مستلزم اجياد سازمان های جديد برای جايگزينی 
سازمان های ختريب شده رژمي، و نيز اجياد سازمان هايی بعد 

مان هايی است که رژمي از ختريب و بی اثر شدن مؤسسات و ساز
کوتاه اين که ). ستون های محايت(بر آن ها تکيه داشته است 

 . رژمي توانايی خود را در اعمال حاکميت از دست خواهد داد
         با بکارگريی اسلحه ای قوی مهچون تبليغات، خطری 
مهيشگی نيز وجود دارد که، اگر اين اسلحه جبا و درست مورد 

. د، خسارت آن می تواند عظيم باشداستفاده قرار نگري
اگرجنبش درجاجبايی الگوی فرمانربداری به نافرمانی موفق 
گردد، سرپيچی و زير پا گذاشنت قانون و مقررات، ممکن است 

اگر بنياد جامعه ختريب . هرج ومرج به دنبال داشته باشد
گردد، بازپروری خدمات اجتماعی، قانون و مقررات، و ادب 

 است امکان پذير نگردد، مگربازگشت به مهان واحرتام ممکن
قوانني ديکتاتوری که درابتدا باعث به وجود آمدن مبارزه 

 . دموکراتيک عليه آن قوانني شده بود
 درکتاب خود به نام Jacques Ellul         جاکوايلول 

درباره شکل گريی افکار بشر، دربرخورد با افکار : تبليغات
 او تبليغات را به دو مقوله .يک تبليغاتچی می نويسد

است که "تبليغ برای اجياد آشوب"مقوله اول، . تقسيم می کند
مقوله دوم . برای حتريک مردم به عمل و نافرمانی است

اين تبليغی است برای . است" تبليغ برای اجياد يکپارچگی"
القاء پريوی درجامعه برای پذيرش اوليای امور و ارزش های 

 دنبال اين است که ثابت کند که عامه او به. رهربان جديد
22.مردم ازتغيرياتی که اجنام می گريد، هبره مند می شوند

 شامل يک Ellul         نتايج حاصل از نظريه ايلول 
پيشنهاد برای اجياد دستورالعملی برای هدايت و يا اجياد 

                                                 
22  -  79-71 Ellul Propaganda   
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 قوی ترين احساس ها هستند که درعني          تنفر و تعصب
دربعضی جوامع، . حال می توان به سادگی آن ها را برانگيخت

اين احساس ها مهيشه، برای شعله ورشدن در نوبت اند، 
هرپريوزی کوتاه مدت، حاصل ازحتريک احساسات گروهی ازمردم، 
در مقايسه با آسيب های طوالنی مدت درتوسعه و ثبات پايدار 

ک می باشد، بنابراين خبصوص درجوامع قانومنند که خرد و کوچ
برای جنبش . مؤسسات دموکراتيک قادر به اجنام وظيفه هستند

. دموکراتيک هبرت است اينگونه احساسات هرگز برانگيخته نشود
اما اگراين احساسات شعله ور شده باشد، هبرتاين است که 

يار که اين چنني ميدانی دراخت" نظام"ازآن درمقابله با 
استبداد گذارده است،  درمقابله با گروه هايی که با وجود 

. اين استبداد منافع خود را تأمني می کنند، استفاده گردد
به آن يک نفر و يا گروهی که " دمشن"با حمدود کردن واژه 

دررأس هرم قدرت هستند، احتماًال نوعی آشفتگی اجياد خواهد 
ا تبعيد يا زندانی شد که او يا آن گروه را به طرف مرگ، ي

 .شدن خواهد کشيد
 خالصه

         استفاده از تبليغات برای نفوذ درنوع رفتار و 
برخورد مردم، می تواند، و توانسته است، مورد استفاده 
هردو گروه مستبد و دموکراتيک برای مبارزه سياسی و رسيدن 

تبليغات به خودی خود، نه چيز خوبی است . به قدرت قرارگريد
اين بستگی به چگونگی استفاده ازاين ابزار .  زشتو نه

دارد که برای چه هدف هايی مورد استفاده قرار می گريد و 
دراين جا است که يک الگوی اخالقی می تواند و بايد راهنما 

 . باشد
 
 
 

 خبش هنم 
  بصريت در تفکر اسرتاتژيک
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  .رای هدف های بزرگ بايد خطرات بزرگی کرد         ب

 –  Carl von Clauseevitiz . Onwar
 
         راهی مؤثر درآموخنت اين که از حلاظ نظامی چگونه 
فکر کنيم، نظری انداخنت به منونه هايی از تأسيس ارتش ها 
است، جايی که رايزنی، آموزش حرفه ای گسرتده ای را مهراهی 

مسري تارخيی شکل گريی ارتش برای عصر متدن روشن . می کند
 هم که درگري مبارزات بدون خشونت هستند، به نيست، وکسانی

ندرت فرصت يا منابع اين را خواهند داشت که سال هايی را 
. صرف مطالعه، برای صيقل دادن تفکر اسرتاتژيک خود کنند

هدف دراين خبش، معرفی چند منونه برای شناخت بيشرت راه های 
" تصويری بزرگ"اسرتاتژيک است که، ممکن است درآشنا شدن با 

 ، Machiavelliماکياولی . از متفکرين اين رشته مؤثر باشند
Liddell Hart ، گاندی  ، وليدل هارت کالزوتيز  Gandhi Clauswitz 

برای بصريتی که داشته اند، به اين منظور انتخاب شده اند، 
اما بسياری ازديگران نيز هستند که قدرت آن ها درتفکر 

 . اسرتاتژيک می تواند کارساز باشد
 ماکياولی 

         اگرمبارزات گوناگون و خيزش هايی که درايتاليا 
صورت گرفته است، بيانگر اين بود که توانايی ارتش روبه 
افول گذارده است، علت واقعی آن، اين می توانست باشد که 
روش های جنگيدن مناسب نبوده است و کس ديگری قادر به 

دًا قدرت را بدست مردی که جدي. يافنت روش جديدی نبوده است
گرفته است، منی تواند بيش ازکسی که موفق به کشف قوانني و 

 . روش های جديد شده است، صاحب شهرت شود
درزمان رونق اقتصادی و ) 1527-1469(نيکولوماکياولی 

دگرگونی های اجتماعی در اروپا، پا به عرصه وجود می 
ه داد و   دراين زمان مبادالت هتاتری جای خود را ب23. گذارد

ستدهای با پول داده بود و مهني امر باعث مترکز قدرت شده 
فرمانروا های مطلق با احتاد با بازرگانان به ثروت . بود

بيشرتی می رسيدند و اين ثروت باعث پيدايش مزدور و 
به اين ترتيب، حکمران ها . استفاده از مزدوران می شد

و اشراف پيدا برای سربازگريی وابستگی کمرتی به زمني داران 
کردند که فقط درزمانی که فصل کشت وکار يا برداشت حمصول 

بدست آوردن چنني ثروتی . نبود، اقدام به مهکاری می کردند
باعث شد که آن ها درمهني ارتباط سالح های جديدی خريداری 

                                                 
 نويسنده کتاب بزرگ دردنيای غرب Robert Maynard Hutchins  رابرت مانيارد هاچيز -  23
 ) 1952. انتشارات دانشگاه شيکاگو: چاپ شيکاگو(
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        درميان تغيري وحتوالتی که برای دستيابی  به  قدرت  
رخ داد، ماکياولی  به مسائل  مهمی در ارتباط با استفاده 

فرمانروايان واقعی، ديگر متکی . از سرباز مزدور توجه منود
سربازان مزدور نيز . به شواليه ها و فرمانربداران نبودند

بارت بود از اين دراين ميانه صاحب امتيازاتی شدند، که ع
که آن ها جماز به توقيف خمالفني درحوزه حاکميت فرمانروای 
خود باشند، و ديگراين که آن ها می توانستند بدون خطر 
ازدست دادن درآمد حاصل ازکشاورزی خود، عهده دار ودرگري 

با اين حال، ماکياولی متوجه اين . جنگ های طوالنی شوند
ت مثبتی که درنفس استفاده نکته هم شد که، علريغم امتيازا

از نريوی مزدور هنفته است، استفاده از آن ها نيز خالی 
. ازخطر نبوده و وضع نامساعدی را به مهراه خواهد داشت

سرباز مزدور برای بدست آوردن طال می جنگد، و نه برای 
خدای خود، پادشاه يا کشور خود، و به طور کلی منی تواند 

که عاقبت آن مشخص نيست، شجاع وفادار باشد و يا درجنگی 
 . و يا قابل استفاده-باشد

         ماکياولی مهچنني به اين نتيجه رسيد که با 
استفاده از توپ، اجياد سازمان های جديد، استفاده از روش 
های نوين، گرفنت سرباز از اهالی حملی، می توان خدمات 

تر از و آن ها می توانند سرسخت . بيشرتی را به حکمران کرد
او مهچنني متوجه شد که حتمل خمارج سنگني جنگ . مزدورها جبنگند

به اين معنی است که برای جلوگريی از اجياد بيزاری زياد در 
" سريع و قاطع"مردم و مسکني شدن حکمران دريک جنگ، بايد

  24.جنگيد
درمورد يک " شاهزاده"       توصيه ماکياولی درکتاب 

 بارهم درآن تأکيد شده است، حکمران ديکتاتور، که چندين
کشنت خمالفني است تا آن ها نتوانند درصدد گرفنت انتقام 

اگرچه نظريات اين متفکر امروز منجربه محايت ازيک . برآيند
برای مثال، . جامعه هرچه بيشرت باز و آزاد شده است

اوبراين باور بود که هنگامی يک حکمران احساس امنيت 
او مهچنني . ه صورت مجهوری باشدخواهد کرد، که حکومت او ب

استدالل می کرد که حکومتی می تواند دارای امنيت شده و 
دوام بياورد که، افزون بر داشنت ارتش حملی، بتواند تعادل 

 . نريوی سياسی را برقرار کند
         ماکياولی متوجه شد که ارتباطی مستقيم بني 

د دارد، و سياست، جامعه و شرايط اقتصادی درزمان او وجو
                                                 

 اسرتاتژی نوين کنندگاندراجياد " دوره روشن گری درهنر جنگ" فلکس گيلربت در- 24
صفحه ) 1968انتشارات پرنيس تون  (Peter Paretازدوره ماکياولی تا عصر امت، به قلم 

11-31  
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و تشريح دقيق آن " تصويراصلی"         او قادر به ديدن 
بصريت او، که درمقدمه اين خبش . اويک واقع بني بود. بود

چنني به نظر می . رفته استذکرشده، غالبًا مورد توجه قرارنگ
رسد که درطی جنگ جهانی اول، فرماندهان از نوعی اسرتاتژی 
و تکنيک هايی مربوط به قبل از کامل شدن مسلسل ها و توپ 

چه کسی . های قادر به نشانه گريی دقيق، استفاده می کردند
می تواند چنني تلفات سنگينی درجبهه های غرب را به قيمت 

ک توجيه کند؟ شواهد و نقل قول ها مدعی فتوحاتی بسيار اند
هستند که اگر، آن چه اجنام شده است مؤثر نبوده است، 

 . بنابراين اجنام بيش ازآن هم منی تواند مؤثر واقع شود
         مهان گونه که درزمان ماکياولی، با پيدايش 
توپخانه طبيعت جنگ ها تغيري يافت، پيدايش تکنولوژی نيز 

ربدهای مبارزات بدون خشونت را برای ما اجياد فرصت تغيري راه
کامپيوترها، دسرتسی به اينرتنت، تلفن های مهراه . کرده است

و ماهواره ای، برنامه های به رمزدرآورده، تلويزيون و 
 . راديوها، سالح های اصلی درمبارزات بدون خشونت اند

         دراجياد آمادگی برای اقدام به مبارزه بدون 
 شناخت ارتباط بني سياست و جامعه و نريوهای خشونت،

امروز، ما . اقتصادی، به شکلی بسيارجدی مّهم هستند
دربرخورد با چنني نريوهايی هستيم، نه تنها درداخل يک 
کشور، بلکه درخارج ازکشور، به اين دليل که جهانی شدن، 
شرايطی را به وجود آورده است که گسرته نربد را به ماوراء 

ت، خارج از آن چه ماکياولی قدرت تصور آن را کشيده اس
 . داشت

         تالش درمبارزه بدون خشونت، به شکلی ظاهر شده 
برای . است که به آدم ها اجازه می دهد خود را آزاد کنند

می دهند، آن " سپاه شهری"اقدام به مبارزه آن ها تشکيل 
اگرمردم . چنان که از استنباط ماکياولی هم بر می آيد

درتالش برای رسيدن به دموکراسی شرکت نکنند، اين بعيد به 
نظر می رسد که بتوانند برای دفاع از آزادی خود مقاومت 

روند مبادرت به مبارزه بدون خشونت، فرايندی . نشان دهند
آن ها امهيت رهربی .  دموکرات شدن برای آدم ها-است خود

 و شناسايی توده را جتربه می کنند، مهکاری بني گروه ها را،
 . آرزوها و اهداف را

" سريع وقاطع"اظهار نظر ماکياولی دراين که جنگ بايد 
باشد، ممکن است درمورد مبارزه بدون خشونت چندان ممکن 

سرعت . نگردد، اما اين واقعيت درهرحال درآن مسترت است
دادن به آن وقاطعيت خبشيدن به آن، اجياد يک نريوی فزاينده 

 مبارزه بدون خشونت، بايد اين را برنامه ريزان. است
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ون جنبش مبارزه بدون          دروضعيت دخلواه، دراثر شبيخ
آن ها . خشونت، ستون های محايت رژمي سريعًا فرو خواهند رخيت

بدون اين که درفکر حکومت باشند، دست ازمحايت رژمي خواهند 
بديهی است که وقوع چنني اتفاقی درابتدای کارجنبش . کشيد

بعيد است، آن هم به دليل نبود مهاهنگی درابتدای کار، 
 نبود انضباط ونيز منابع کافی برای جتربه دربرنامه ريزی،
 .اجنام چنني مبارزه ای

 
 

Clausewitzس            تکالزوي                          
         کارل فون کالزويتس، فرزند يک افسر ارتش، در 

ابتدای خدمت او درارتش، .  پا به جهان گذارد1780سال
 Gerhard-vonآشنايی او با ژنرال گردهارد فون شارن هاست 

Schanrhost که بعدًا دوست و راهنمای او شد، ژنرال مذکور با
س، توانست مسئوليت او که بعدًا تشناخت توانايی های کالزوي

منجر به استادی او درتئوری و علوم جنگ شد را به عهده  
 موفق  به رسيدن  به  درجه ژنرالی  1818کالزويتس در. بگريد

پروس شد که تا زمان مرگ و سرپرست دانشکده جنگ کشور 
درطول اين زمان او کتاب، .  دراين مست باقی ماند1831در

 .  را به نگارش آورد25) فون کريج (درجنگ
کتابی نبود که به منظور کارهايی که درجنگ          

کتاب بيشرت يک . درجنگ بايد اجنام بگريد نوشته شده باشد
کته توجه کرد کالزويتس به اين ن. برداشت فلسفی ازجنگ بود

که انقالب کبريفرانسه و وارث آن، ناپلئون، هدايت و اداره 
جنگ ازيک رزمايش سنجيده . را درميدان جنگ متحول کرده اند

توسط يک ارتش کوچک، به يک رقابت توسط ارتش های بزرگ 
برسر يافنت راهربدهای مناسب برای پريوزی قطعی و قبول تلفات 

جنگ عبارت است . (ديل شده استبسيار سنگني برای هردوطرف تب
از اقدام به يک عمل فجيع، پافشاری در آن و رساندن آن به 

بيش از اين که به دنبال ). گسرتده ترين مرزهای ممکن
دستورالعمل به منظور چگونگی هدايت جنگ باشيم، کالزويتس 

. جستجوی خردمندانه ای را در نگاه به جنگ اجنام داده است
شامل استفاده (گريی يک اسرتاتژی بزرگ او معتقد است که پي

                                                 
دربازار اسرتاتژی های مدرن ازماکياولی تا عصر " کالز ويتس" پيرت پارت، درکتاب - 25
  )1968 -ارات پرنس تونانتش. (امت
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26    
امروزه فرماندهان نظامی درگسرتش اسرتاتژی نظامی خود دچار 
حمدوديت هايی در برآورد امکانات برای کسب اطمينان از خط 

چنني . و الويت های عملياتی هستندمشی رسيدن به هدف ها 
حمدوديت ها ناشی از نامشخص بودن منابع، تعيني مشخصات صحنه 

 .  عمليات، صدور حکم برای درگريی و انتخاب هدف می باشد
 به ارزش اجياد  ماکياولی ويتسکالزو         مهان گونه که 

تغيريات در فضای ميدان جنگ و هدايت جنگ پی برده و از آن 
ال کردند، به مهني ترتيب نيز برنامه ريزان در جنبش استقب

های مبارزه بدون خشونت بايد توانايی درک و هدايت تغيريات 
احتماًال . بزرگ و تأثريگذار بر مبارزه را در خود اجياد کنند

مهم ترين عامل های تأثريگذار بر روند مبارزات، پيشرفت 
جاجبايی برای مثال، سرعت در . علوم تکنولوژی می باشد

افراد، اشيا، اطالعات مهم و مهم تر از مهه، عقايد و 
 .نظريات، نتيجه مستقيم اين پيشرفت است

         مهچنان که دولت ها متمرکزتر می شوند، قدرت 
بيشرتی نيز دراجياد قوانني برای حمدود کردن مردم، نظارت 
بيشرت و اعمال قدرت بيشرت به وسيله پليس های کارآمدتر، 

و، در درجاتی کمرت ما شاهد رشد و تأثري . ل می مناينداعما
مقابله با دولت ها از طرف سازمان ها و تشکيالت غريدولتی و 
مهني طور ازطرف بعضی از دولت های خارجی و نيز تشکيالت چند 

علت وجودی بعضی از اين سازمان ها اساسًا . مليتی هستيم
که گاهی اين تأثري بر دولت ها درجهت منافع خودشان است، 

 . منافع بسيار حمدود است
         درجنبش های مبارزه بدون خشونت، مهان گونه که 

ممکن " دامنه عمليات"دردرگريهای مسلحانه اتفاق می افتد، 
منبع قدرت يک . است به بعضی کشورهای ديگر نيز سرايت کند

رژمي خودکامه دريک کشور، ممکن است تشکيالتی چند مليتی باشد 
رکز فرماندهی ونيز سهامداران آن درکشور ديگری که م

محله به آن منبع قدرت، می تواند شامل . قرارداشته باشند
عملياتی عليه سهامداران، در دادگاه ها، درسرمقاالت، جمتمع 
. های دانشگاهی، ويا حترمي ها و يا اعرتاضات خيابانی باشد

ديت هايی مهگامان و متحدين نيزممکن است موافق به اجياد حمدو
سازمان ملل متحد، عفو بني امللل، . آن سوی مرزها باشند

پزشکان بدون مرز، روزنامه نگاران بدون مرز، و موقوفات 
ملی برای دموکراسی، تنها بعضی از متحدين کارآمد و 

 . دوستان برای جنبش های دموکراتيک هستند

                                                 
انتشارات ( مقدمه ای براصول جنگ نوشته کارل فون کالزويتس، : هانس و گاتز- 26
رليس )  1952خدمات نظامی : گبورها
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نوعی ارزيابی فلسفی ازجنگ می کتاب درجنگ          اگرچه 
شد، اين بينش کالزويتس نسبت به جنگ است که مبادرت به با

 . مبارزات بدون خشونت را ارج می هند
خمالفت سياسی هدف است، جنگ وسيله رسيدن به آن، و وسيله 

به طورکلی،  27. هيچ گاه منی تواند چيزی جدا ازهدف باشد
هدف ها درمبارزات بدون خشونت شامل آزادی و دموکراسی، 

 انسانی، و حاکميت قانون به عنوان هدف از احرتام به حقوق
تنها با يکديگر " هدف و وسيله"مبارزه است؛ به اين ترتيب

تروريسم، که . سازگار نيستند بلکه تکميل کننده يکديگراند
هدف ازآن القاء وحشت درمجعيت است، پديده ای است ناسازگار 
برای رسيدن به دموکراسی، باعث ارتقاء دموکراسی نيز منی 

. ردد،دارای هيچ ارزشی برای يک جامعه متمدن نيز نيستگ
اجياد درگريی نظامی به وسيله نريوهای خمالف عليه يک رژمي، 
بدون شک درهم شکسته شدن مقاومت نريوهای غرينظامی را به 
دنبال خواهد داشت، ودرهبرتين حالت، درگريی به يک ُبن بست 

ای هردوطرف خواهد رسيد که نتيجه آن تنها تلفات سنگني بر
. نريوهای نظامی و غرينظامی و هزينه سنگني اقتصادی خواهدبود

نتيجه درگريی های چريکی، آسيب های عظيمی است که تقريبًا 
. مهيشه بدست طرفني درگري درجنگ نصيب مردم عادی می گردد

حاکمان خودکامه، مهيشه افراد عادی را جنگجو فرض می کنند، 
ند، حمصوالت آن ها را ازبني می مواد غذايی آن ها را می گري

برند، آن ها را ازحمل خودشان تبعيد کرده به جمتمع های حتت 
نظر منتقل می کنند، گروهی آن ها را بازجويی می کنند، و 
با اعالم وضعيت اضطراری ملی، آن ها را از حقوق اجتماعی 
خود حمروم کرده وهرگونه محايتی را که قبل از درگريی از آن 

ازطرف ديگر، چريک ها .  بودند  منتفی می گردانندبرخوردار
مردم عادی را منبع درآمد مالياتی، تأمني کننده غذا، 

افراد . نريوهای سرباز و منابع اطالعاتی خود فرض می کنند
مشکوک به خربچينی برای دولت غالبًا با برخورد بسيار بی 

ی رمحانه ای ازطرف چريک ها روبه رو می شوند تا سرمشقی برا
ديگران باشند، تا که هيچ گاه از محايت چريک ها غافل 

در بيان  رجنی که عموم  مردم متحمل می شوند، . نشوند
 -بايدگفت که، تفاوت کمی بني طرفني درگري درجنگ وجود دارد

هردوطرف موجوداتی بی رحم و ستمگرانی غارتگر به نظر می 
 . رسند

                                                 
دانشگاه (ترمجه و منتشر شده توسط مايکل هوارد : درجنگ. ستکارل فون کالزوي - 27

 . 73صفحه ) 1976پرنيس تون، 
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ه از          تاکتيک تشکيل دهنده نظريه استفاد
نريوی نظامی درنربد؛ اسرتاتژی تشکيل دهنده نظريه 

  28. استفاده از مبارزه به منظور جنگ
         چنني نگاهی می تواند به معنی افزايش ضرب آهنگ 
مبارزه تلقی شود، و اين که تصميمات گرفته شده صرفًا 

. مصلحتی بوده و بدون انتخاب يک راهکار مشخص می باشد
ننده اين است که چه نوع جنگی بايد اختاذ اسرتاتژی تعيني ک

اين که تصورشود که اسرتاتژی مبارزه بدون خشونت، . شود
حاصل اعمال بدون خشونتی است که اجنام شده است، نشان 

بدون شک منابع . دهنده بی اطالعی ازافکار اسرتاتژيک است
مبارزه بدون خشونت دچار کمبود درتدارکات خواهندشد، 

بدون يک هدف اسرتاتژيک، پذيرفنت يک ريسک استخدام آن ها 
 .بدون امکان پريوز شدن است

         در هر حال اسرتاتژی، بدون مبارزه هيچ 
است، اسرتاتژی به مثابه مواد خامی است که به 
مبارزه معنی می خبشد، وسيله ای که دراختيار قرار 

29. می گريد

ته باشد،          اگر تعهدی برای مبارزه و عمل وجود داش
اگر ". هيچ است"مهچنني هبرتين اسرتاتژی درمبارزه بدون خشونت 
برای " موادخام"موادخام برای اسرتاتژی مبارزه است، 

مبارزه بدون خشونت مردم، تشکل ها، آموزش ديده ها و 
بسته به هدف ها، توانايی های موجود، . رهربان جمرب هستند

ه بتواند حريف را تشکيالت بايد دارای چنني ظرفيتی باشد ک
. با تظاهرات، اعتصابات کاری، ودخالت ها درگريکند

درمواردی که ظرفيت کافی مورد نياز برای رسيدن به اهداف 
تعيني شده وجود نداشته باشد، آموزش می تواند نقش عمده ای 

برای عقب نشاندن ظلم، . در درگري کردن حريف داشته باشند
 . بايد عمل به کار گرفته شود

      جنگ عملی است ازموضع زور برای وادارکردن دمشن    
30  .    به اطاعت از اراده ما

دقيقًا به مثابه مبب، توپخانه، تانک ها و پياده نظام، که 
اگر به شکلی مناسب صف آرايی شده باشند، می توانند وظيفه 
خود را با موفقيت اجنام دهند، روش های مبارزه بدون خشونت 

" اجنام خواسته ما "حريف را وادار به نيز می توانند 
يک اسرتاتژی با طراحی مناسب با محايت های برنامه . بکنند

ريزی شده ورهربان آموزش ديده درسطح جامعه، تشکيل قدرتی 
                                                 

  190سازنده اسرتاتژی نوين، صفحه " زويتسکال" نقل قول توسط پيرتپارت - 28
  مهان جا- 29
 - انتشارات دانشگاه پرينتون( کارل فون کالزويتس، درجنگ، ترمجه و نشر پيرتپارت، - 30
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         هرگاه ازمردم خواسته شود که با قطع هتاجم، اجنام 
مذاکره را بپذيرند، جنبش مبارزه بدون خشونت، نريوی 

به طور کلی طرفی که به . فزاينده خود را ازدست خواهد داد
دنبال مذاکرات است، ظاهرًا به اين باور رسيده است که 

ه مبارزه صرف نظر قادر به ادامه مبارزه نيست ويا از ادام
طرف " وادارکردن"کرده است، و به اين ترتيب توانايی 

. مقابل را به تن دردادن به اراده او ازدست داده است
بنابراين اگر اين استنباط اجياد گردد که اجنام مذاکرات، 
واقع بينانه و منطبق براسرتاتژی است، شايد مناسب باشد که 

. کرات دعوت به عمل آيدازطرف ثالثی نيز برای شرکت درمذا
قبل ازاين که مذاکرات منجربه راه حلی گردد، الزم است 
رهربان جنبش مبارزه بدون خشونت حريف را وادار به پذيرش 
شرايطی کنند که باآن شرايط برسر ميز مذاکره حاضر شده 

اگرچنني نشود، اين بدان معنی خواهد بود که آن چه را . اند
اًال بدست آورده اند، ازدست داده درمبارزه درطول زمان احتم

ازطرف ديگر، هنگامی که نريوهای مبارزه بدون خشونت . اند
تا آن حد صاحب قدرت شده اند که رژمي را به زور وادار به 
نشسنت سرميزمذاکره کنند، وشرايطی را به آن حتميل کنند، 

 .مشخصًا رژمي دچار ضعف شده است
اوان خبواهيد، هرآن چه مشا ازحريف کمرت ت         

. کمرتهم بايد ازاو متوقع انکار و مقاومت باشيد
هرچه قدر اوکمرت تالش کند، مشا نيز کمرت جمبور به تالش 

اين، هرچه سطح هدف سياسی مشا افزون بر. می شويد
پائني تر باشد، آن را کم امهيت تر جلوه خواهد داد 
واگر قرار به ترک جلسه باشد، مشا آن را با بی ميلی 

   31. ام خواهيد داداجن
         مهان گونه که درخبش قبلی اشاره شد، درمراحل 
اوليه مبارزه بدون خشونت برای اجياد اصالحات سياسی، اين 
يک ناشی گری و عملی ناسنجيده است، اگر درخواستی غريعملی 

درخواست . ازدولت شود که امکان اجنام آن وجود نداشته باشد

                                                 
 مهان جا  - 31
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         يکی از موارد اساسی که دربرنامه ريزی هتامجی 
بايد به آن توجه زيادی کرد، زمان اعالم پريوزی و دور 
ماندن از برخوردهای غريضروری با حريف، بعد ازاستفاده 

ف هايی ازيک رشته عمليات اگردسرتسی به هد. ازاين واژه است
ميّسر گرديد، مالحظاتی را درارتباط با خطرات بالقوه 

با توجه به اين . درهجوم های بعد ازآن بايد درنظرگرفت
اصل اوليه، يعنی دانسنت اين که اعالم پريوزی درچه زمانی 
بايد صورت بگريد، ما را به ياد اين ماجرا می اندازد که 

 بايد پريوزی اعالم Tiananmenن ِمن  درميدان تيانا1989درسال 
می شد و بالفاصله قبل از اين که ارتش وپياده نظام به آن 

جنبش جبای . ها محله ورشوند، تظاهرکنندگان متفرق می شدند
انسجام خبشيدن به تظاهرکنندگان، بدست آوردن يک پريوزی 
بزرگ، متحمل يک شکست بزرگ شد، مهه آن چيزهايی را که 

بل ازآن بدست آورده بود و بيشرت از آن را از درهفته های ق
 .دست داد
 گاندی

         هر حبثی درمورد جنبش استقالل اوايل قرن بيستم 
هندوستان، بدون درنظرگرفنت تأثري اسرتاتژيک مبارزات بدون 

) 1948-1869(مهامتا گاندی . خشونت و رهربی آن بی معنی است
د را دررشته وکالت به درهندوستان به دنيا آمد و حتصيالت خو

 به آفريقای جنوبی رفت و درآن جا 1893درسال . امتام رساند
اودرسال . به گروه اعرتاض کنندگان به تبعيض نژادی پيوست

 به هندوستان بازگشت و به جنبش ملی برای استقالل 1915
 .پيوست

         گاندی يکی از اساسی ترين ويژگي های رهربی را 
، يک اسرتاتژی کامل را درمقابله با داشت، که تا پايان

هرگاه  اساس اسرتاتژی بر . مشکالت و پريشانی ها تعقيب کرد
پايه حتليل دقيق  از موقعيت و ارتباط نريوها قرار گريد، يک 
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         گاندی نه اولني کسی بود و نه تنها کسی که نتيجه 
کاری مردم، ناتوان و بدون گرفت، حاکمان بدون محايت و مه

جني شارپ درکتاب خود به نام خط مشی سياسی . قدرت هستند
دراعمال مبارزه بدون خشونت درمورد يک فيلسوف فرانسوی در 

Etienne do la Bootis :  نوشت به نام اتينو ال بوتيس 1500سال 
]اگر به آن ها          ...  حاکمان مستبد  چيزی داده [

ستورات آن ها اطاعت نشود، بدون درگريی، نشود، اگراز د
بدون زدن يک ضربه، آن ها برهنه و خنثی می مانند، کاری 
ازدست آن ها برمنی آيد، دقيقًا مهچون يک ريشه، که خاکی را 

   32. با خود نداشته باشد، شاخه آن پژمرده شده و می مريد
 لئو تولستوی تناقض ذاتی را 1908         درسال 

سم انگليس به صورت بردگی داوطلبانه شرح می درامپريالي
او با اشاره به مسائل خاص درهندوستان، . دهد

 :نوشت" نامه به يک هندو"دريادداشتهای خود به نام 
     يک شرکت جتاری، يک ملت شامل دويست ميليون انسان را 

اين سخن را به يک انسان آزاد از خرافه . به اسارت می گريد
اين به چه . درک آن عاجز خواهد ماندپرستی بگو، او از

دويست ميليون را به اطاعت .... معنی است که سی هزار مرد
؟ اين عدد و رقم منی تواند اين را ...خود درآورده اند

ثابت کند که انگليس ها، هندی ها را به بردگی گرفته اند، 
آيا اين هندی ها نيستند که خود را  به بردگی وا داشته 

33اند؟ 

 اظهارات بسياری از اين قبيل 1920    گاندی در سال     
هيچ دولتی درصورت عدم مهکاری مردم منی تواند به : "داشت

34." اندازه دولت هندوستان دوام بياورد

                                                 
1  34 صفحه  نقل قول از شارپ در، سياست ها دراعمال مبارزات بدون خشونت، جلد -32 
1   13فحه  ص مهان جا  جلد-33 

: بوستون( نقل قول از شارپ، پانويس درگاندی درنقش يک اسرتاتژيست سياسی - 34
  44صفحه ) 1979انتشارات پورترسارخت، 
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         گاندی براين باور بود که ريشه تسليم مردم 
هندوستان درمقابل حکومت بريتانيا، نفوذ تارخيی و فرهنگی 

برپيامدهای تباه کننده تسليم به حکومت برای غلبه . است
منود، " برنامه سازندگی"بريتانيا، گاندی اقدام به اجياد يک

که هرگاه با موفقيت به اجرا درمی آمد، می توانست 
جايگزين شخصيت تسليم شده، با شخصيتی با عزت نفس فردی يا 
مجعی گردد، و می توانست چهره ای حاکی ازظرفيت و اراده را 

 هند بدهد، که بيانگر نافرمانی آن ها و عدم به مردم
اهداف پنجگانه دراين . مهکاری آن ها با حکام اشغالگر باشد

 :                برنامه عبارت بودند از
درمردم هند و بازگرداندن عزت نفس ) دگرگونی(اجياد گشتار 

 . و اعتبار درآن ها
 .يسیترغيب عامه مردم به عدم اطمينان به مؤسسات انگل

 .رها نکردن تالش برای رسيدن به استقالل
جدا ) انگليسی ها و حاميان هندی ايشان را(را " آدم ها"
 .بدانيد" خودی ها"از 

اخالق واالی فردی واجتماعی توامنند هندی را غنيمت مشرده 
 .درحفظ واشاعه آن بکوشيد

هرجزء تشکيل دهنده و يا هريک از اهداف برنامه می توانست 
رت جزء جزء تعقيب شده، و اين مهکاری نکردن به طور به صو

درگريشدن متام خبش های جامعه . مجعی را به اجرا بگذارد
مهانگونه که اهالی درهر . هندوستان به نظر ضروری می رسيد

خبش جلو می رفتند، اعتماد به نفس درآن ها نيز زيادتر می 
 . شدندشد، و آن ها به هدف خود و نقش خود درجنبش آگاه می 

آنچه که مبارزه بدون خشونت را به جلو هدايت می گرد، به 
که اکثرًا به نريوی حقيقت   (Satyagrahaتصور گاندی ساتياگرا 

، نوعی انضباط در عدم اطاعت در مقابل )ترمجه شده است
، Ahimsaقوانني غريعادالنه بود که مفهومی با عنوان آهيمسا 

 نبايداز طرف آن ها به به حساب می آمد،ملتی که هيچ آزاری
 . هيچ موجودی زنده ای برسد

         ساتياگراهای گاندی، يک تعهد قاطع در برابر 
پای بند بودن به عدالتی که از طريق . بودTruthحقيقت 

اين يک مقاومت بی تفاوت . مبارزه بدون خشونت بدست می آيد
نبود، بالعکس، اين مقاومت بر اساس مبارزه شکل گرفته 

 با عدم مهکاری گروهی و نافرمانی در سطح جامعه، و .بود
هنايتًا تغيري موضع منابع محايت، محله به استبداد آغاز 

هم زمان، ساتياگراها، افزون بر تالش در اجياد . گرديد
حکومت مستبد در ديدن بی » تغيري نگرش«جاجبايی، سعی در 

. عدالتی هايی که بر مردم روا داشته شده بود را داشتند
در وضعيت مطلوب، فقط افرادی که طرفدار عدم خشونت هستند 
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گريی می نتيجه 
کرد که حتی آنان که سابقه شرکت در خشونت را دارند، ممکن 
است به سرعت تغيري عقيده داده و به مبارزات بدون خشونت 

بنابراين، ساتياگراها، می تواند هم يک رويه . بپيوندند
در کنگره ملی باشد و هم می تواند يک مرام برای بسياری 

 . از افراد در بني جنبش باشد
        Sir Basil Liddel Hartيدل هارت     سرباسيل ل     

درزمان جنگ جهانی ) 1979-1895(         سرباسيل ليدل هارت
پس از کناره . اول درمست افسر ارتش انگلستان درخدمت بود

گريی از خدمت به علت بيماری، به عنوان يک خربنگار نظامی 
. برای روزنامه های مهمی درانگلستان شروع به کارکرد

ازنکات . اومقاالت جامعی درموضوعات نظامی به نگارش درآورد
خاص درمورد او، بصريت او در رزم آرايی درمورد هدف های 

جبای ضربه زدن  " indirect approachنربد غري رو در رو "حمدود ويا 
به نقاط قدرت حريف است، هارت اعتقادداشت که، اهداف 

 را از مواضع حمکم ميانی دمشن را بايد نشانه گرفت تا او
. خود دچار آشفتگی کرده و از تعقيب اهداف خود باز بدارد

35

 :اوموضوع را چنني روشن می کند
         داليل معمول درانتخاب اهداف حمدود اين است که، 
انتظار دربه هم خوردن تعادل قوا به طور معمول به کاسته 

 حتليل شدن و تباهی درنريوی دمشن می اجنامد، تضعيف او با
بردن تدرجيی او، مطمئن تر از خطرکردن و زدن ضربه سنگني به 

موقعيت الزم برای بکارگرفنت چنني اسرتاتژی، وقتی . او است
است که اطمينان حاصل شود که تضعيف او به مراتب باالتر از 

به علت پراکنده شدن .... آسيبی است که به خود ما می رسد
ه اين دليل بسيار مهم، فزاينده نريوهای او، وباالخره ب

                         36. يعنی تضعيف نريوی روانی و فيزيکی او
         مالحظات ليدل هارت، به راحتی قابل اعمال 
. درمبارزات بدون خشونت عليه رژمي های استبدادی است

درمواردی که جنبش خمالف هنوز درمراحل اوليه شکل گريی است 
نوز فاقد مهارت های الزم برای اجياد و هتديد ونريوهای آن ه

فوری برای يک رژمي مستبد نيستند، چنني راهکارهايی قابل 
ضمن اين که ليدل هارت، . پيگريی و رسيدن به سراجنام است

                                                 
                                                    Infoplease  Online  Encyclopedia 30 Nov. 2003 "سرباسيل ليدل هارت "- 35

(http:www. Infoplease. Com/ Ceb/ Ao829707. html).                                                                              
36 - Basil Liddell Hart, Stratgy, (New york: Fredrick   A. Praeger 1956)  
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سته و نزديک به هدف های          با انتخاب هدف هايی واب
اصلی، ازدرگريی مستقيم با حريف اجتناب می گردد، اينگونه 
اهداف غريمستقيم توجه حريف را از نقاط قوت خود منحرف 
منوده و او را دچار سردرگمی دراستفاده از هدف های خود می 

.منايد 
 خالصه

         دراين خبش، انتخاب چهارشخصيت بصري درامور 
مطالعه نظريات آن ها، عوامل تأثريگذار برروند اسرتاتژيک و

تفکر آن ها و نيز ديدگاه و دقت آن ها نسبت به اهداف 
قابليت بصريت آن ها . گوناگون مورد بررسی قرارگرفت

. درمبارزه بدون خشونت نوين نيز مورد حبث قرار داده شد
بايد افزون ) اسرتاتژيست(درهرصورت، يک برنامه ريزی نظامی 

 قدرت ديد درختان، قدرت ديدن جنگل را نيز داشته بر داشنت
 . باشد
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 خبش دهم
 

 ترس 
 

         بی باکی  يک  موهبت است، اما، شايد، 
ارزمشندتر از آن  شهامت  حاصل از تالش باشد، شهامت 
ناشی از تقويت انگيزه مقاومت، درمقابل ترس که 

 توان باعث القای عمل درشخص می گردد، شهامتی که می
 موهبتی که -آن را موهبت ناشی از حتمل سختی دانست 

به دفعات درمقابله با سختی ها و نامالمياتی که هيچ 
 .      ختفيفی درآن ها نيست بدست می آيد

  آنگ  سان   سوکی 
 
         ترس ازآسيب بدنی، حسی است که جتربه آن دامنگري 

برذهن ورفتار تنوع و شدت اين حس . متام انسان ها می گردد
ابتدايی ترين دليل مردم که درمقابل . ما تأثري می گذارند

يک استبداد سرفرود می آورند، ترس ازتنبيه درصورت عدم 
ترس از تنبيهات فيزيکی، بيش از ترس از دست . اطاعت است

ترس ازدست رفنت . دادن شغل يا مزايای بازنشستگی فرد است
به آن فقط وقتی پيش جان، ترسی است ذاتی که بی اعتنايی 

می آيد که غريزه مادری، در زمان جنات فرزندش مطرح شود که 
کوتاهی های . درآن صورت احساس خطر درآن نقشی خنواهد داشت

احتمالی دردرک ترس ناشی ازاين اتفاق، عکس العمل طبيعی 
اين پاسخی است که به طور . دربرابراين خطر طبيعی است

امل بدربردن، مقابله با هتديد ژنتيک درذهن ما، برای جان س
ترس، پاسخی است غريزی درمتام . زندگی ما، ريشه دوانده است

حيوانات به هتديد، بنابراين، هيچگونه ارزش اخالقی را يدک 
 . ترسيدن هيچ خجالتی ندارد. منی کشد

         ارزش ترس درشناسايی انگيزه آن است که به ما 
دار می دهد، وبدن ما به احتمال رسيدن يک آسيب بدنی را هش

غريزه دو راه . طور غريزی خود را آماده عکس العمل می کند
درپيش پای ما می گذارد، فرار کردن يا جنگيدن، که حق 

اين حالتی است که غالبًا . تقدمی در فرار هنفته است
دردنيای حيوانات به وضوح ديده می شود، حيوان برای 

فرار می گذارد، اما دورکردن خطر، يا احساس ترس پا به 
اگر غافلگري شده وراهی برای فرار نداشته باشد، خود را 

می کند و بدون حرکت می ايستد، به اميد " ميخکوب"درجا 
اين که حيوان مهاجم او را نديده و به راه خود ادامه می 
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37

         نوع بشر دارای اين توانايی است که بتواند نظری 
به ماورای خطراتی که به طور ناگهانی او را هتديد می کند، 
داشته باشد و بدون دادن يک پاسخ غريزی، فکرخود را 

با توجه به عمل و عکس . دردادن يک پاسخ منطقی بکار بگريد
ی درمقابل خنستني نتايج ترس العمل، برای يافنت آمادگ

دررفتار خود، می توانيم آن موقعيت ترس آور را پيش بينی 
 . کنيم

 
 ) فلسفه طبيعی ترس(فيزيولوژی ترس 

         ويژگي های فيزيکی ترس، نتيجه افزايش ترشح 
. ياخته های عصبی خبش سلسله پی های نباتی نظام اعصاب است

درسطح پوست و درجهاز اين باعث می گردد که رگ های خونی 
روده منقبض گشته، به اين ترتيب خون زيادتری به طرف قلب 

درنتيجه ترس باعث . وعضالت جاری شود) فشارخون باال برود(
باال رفنت و سريع ترشدن ضربان قلب شده و ضرب آهنگ تنفس 

حتريک نظام ). افزايش ورود اکسيژن به عضالت(افزايش می يابد
ده توليد کننده ادرنال، شروع به اعصاب باعث می گردد غ

ترشح ادرنالني کرده، و با ساير هورمون ها، باعث آزاد شدن 
اين عکس . مقدارزيادی گلوکز از کبد به داخل خون شود

العمل باعث فراهم آمدن مقدار زيادی انرژی درعضالت می 
 . گردد

         هنگامی که چنني آمادگی هايی برای درگريی درجريان 
ن نيز خود را آماده جنات خود از زخم های بالقوه اند، بد
 درانتهای روده ها و Sphinctersتنگ کننده های عضالت . می کند

مثانه، که درحال اسرتاحت هستند، گاهی اوقات، به طور 
 . غريارادی اقدام به عمل ادرار و ختليه مزاج می کنند

. د         اينگونه جتربه ها درمورد انسان اتفاق می افت
 : برای مثال. ما حتی آن ها را به زبان می آورمي

خون با فشار هرچه متام تر از مهم !" پاهای او يخ کرد"
.ترين ارگان های حياتی به طرف پاها جاری می شوند

 "موهای پشت گردن من سيخ شدند"
 "ازترس خشک شدم"

 ..."من به خودم "و يا " من به خودم شاشيدم
ه از اين که ما در طبيعت، و معذب، بلی، اما نه شرمند

 . نگهدارنده غريزه ها کارخود را به کمال اجنام داده است
 غلبه بر اثرات ترس

                                                 
انتشارات : نيويورک( به قلم آنگ سان سوکی -رهايی ازترس و يادداشت های ديگر - 37
  184صفحه  ) 1991گوين پن
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         تالش در راه مبارزات بدون خشونت نياز به مهکاری 
اين بدان معنی است که مردم . مجعی خبشی از مجعيت جامعه دارد

ت آميز يک جامعه بايد بر اثرات ترس حاصل از سرکوب خشون
البته، . که ممکن است برآن ها حتميل شود، فائق آيند

درصورتی که بتوان انگيزه اين ترس را دورکرد، خود به خود 
زجنريه حوادثی که موجب اجياد اين انگيزه می گردد نيز، 

به هرحال به عنوان يک موضوع عملی، بسنت . منتفی خواهد شد
احساسات باعث چشم ها، پوشاندن گوش ها، و ختدير اعصاب و 

پراکنده شدن افراد جامعه از يکديگر شده و اجرای نقش به 
 . صورت انفرادی خواهد شد

         اين مناسب خواهد بود که دربرنامه ريزی برای يک 
مقابله فرضيه فرار از انگيزه ترس را به ياد داشته باشيم 
و به اين حلاظ راهکارهايی را برای اجتناب از شرايط درگريی 

داشنت .  که طرف مقابل بوجود می آورد پيش بينی کنيمای
نگرشی واقع گرايانه برای کاسنت ازتعداد حوادثی که می 
تواند باعث ترس از اجياد يک درگريی توان فرسا گردد را در 

به عنوان مثال برای کاسنت . برنامه ريزی ها رعايت کنيم
شونت، يک مبارزه بدون خ ازترس درگريی بني شرکت کنندگان در

می تواند انتخاب درست زمان ومکان برای تظاهرات باشد و 
و متفرق شدن قبل از رسيدن " پريوزی"نيز، اعالم سريع 

هنوز هم برای کاسنت ازشدت ترس . نريوهای ضدشورش رژمي درحمل
شرکت کنندگان درمبارزه های بدون خشونت راه هايی از قبيل 

چند حمل درکناره اين که نريوی مبارز، تظاهرات خود را در 
شهر ترتيب دهند وجود دارد که اين خود باعث تقسيم شدن 
نريوهای سرکوب گر و درنتيجه کاهش تعداد آن ها درحمل 

 . رويداد خواهد شد
         غالبًا حوادث غريمرتقبه زمانی رخ می دهد که ترس 

با اجياد آمادگی بني . برمجعيت تظاهرکننده چريه شده باشد
، می توان از وقوع چنني حوادثی جلوگريی به تظاهرکنندگان

خبشی ازاين آمادگی را می توان با توضيح برای . عمل آورد
روشن شدن هدف از عمليات، توضيح دقيق درمورد اجنام عکس 
العمل درصورت يورش احتمالی پليس يا نريوی نظامی، برنامه 
ريزی دقيق برای اجنام تظاهرات، زمان برگزاری مناسب آن، 

. ين و آموزش دادن به شرکت کنندگان کليدی اجياد منودمتر
مناسب خواهد بود اگربه شرکت کنندگان درتظاهرات توضيح 

نريوهای جنبش (داده شود که، احتماًال آن ها چه خواهند ديد
صدای کوبيدن باتون ها به (، چه خواهند شنيد)يا دولتی

سپرها، صدای متصل کردن سرنيزه ها به لوله های تفنگ، 
وباالخره اين که چه عملياتی بني صفوف تظاهرکننده ها ) غريه

 . اتفاق خواهد افتاد
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         آگاه کردن هريک ازشرکت کننده ها به 
دستورالعمل، يک حرکت بزرگ درکمک به برقراری نظم درميان 

پيوسنت به هم، هم آهنگ شدن عمليات زيرفشار . آن ها است
شرکت کنندگان . ممکن استنريوهای سرکوب، بدون داشنت نظم غري

را بايد ازاين مّهم آگاه منود که تفاوت زيادی است بني غوغا 
به پا کردن و عمليات مربوط به نريوهای مبارزه بدون 

مهچون دانش . خشونت، که درپی اجياد دگرگونی تالش می کنند
را جتربه کرده " مترين آتش سوزی"آموزان درمدرسه، مهه ما 

دانش آموزان دريک صف به طرف هال و امي، زمانی که مهه 
درهای خروجی برای جتمع دريک حمل، راهنمايی می شوند، درظرف 
يک يا دو دقيقه، يکصد نفر دانش آموز يا بيشرت به طرف حمل 
امن حرکت می کنند، آموزگاران از چگونگی کار و اين که چه 

دانش آموزان نيز اطاعت می . بايد می کردند آگاه بودند
اينک مقايسه کنيد اين اعمال منضبط را با آتش . کردند

. سوزی که دريک تئاتر يا کلوپ های شبانه رخ داده است
صدها نفر از افراد و مشرتی ها وحشت زده سعی در خروج هم 

نتيجه اين که فقط چند . زمان، از درهای خروجی داشتند
نفر، آن هم به احتمالی به سالمت توانسته اند از درخارج 

داشنت يک برنامه . ورت مسئله بسيار روشن استص. شوند
اين برنامه  منسجم، و اطمينان ازاين که شرکت کنندگان از

مطلع هستند، وداشنت سرپرست هايی که با اطمينان وظيفه خود 
 . را اجنام خواهند داد

به رهربان، کمک مؤثری است به اجياد           اطمينان داشنت
بدون خشونت شرکت می کنند، قوت قلب افرادی که درمبارزه 

. واين قوت قلب ها بيشرتين عامل درکاهش تأثري ترس ها هستند
تازه واردها به جرگه مبارزين بدون خشونت، می توانند 
ازطريق آموزش مناسب، دارای قوت قلب بشوند، وطرز برخورد 
رهربان درتظاهرات دررابطه با دهلره آن ها بسيار مؤثر 

نده نياز به اعتماد نفس خواهند آن ها درآي. خواهد بود
برای مثال، اگريک رهرب در يک تظاهرات درجايگاه خاص . داشت

درصف مقدم قرار نگريد، او نياز خواهد داشت که به نريوهای 
خود بگويد که به چه دليل درآن جا حضور نداشته است 

اگر درصف جلو ايستاده باشم، قادر . ("ودرکجا خواهد بود
 چه در حال اتفاق افتادن است نظاره کنم خنواهم بود که آن

و قادر به متاس با ساير رهربان و يا در هم آهنگ کردن جا 
به جايی های مورد نياز برای جلوگريی از اجياد حوادث 

به ياد داشته باشيد، من کسی . غريضروری حضور خنواهم داشت
هستم که پريوزی را اعالم خواهم کرد، پس از آن به هرجهنمی 

 ").زم باشد خواهم رفتکه ال
         رهربان، افزون بر اين که عمليات را توضيح می 
دهند و خطر مسئوليت آن را به عهده می گريند، بايد به 
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  دربرنامه ريزی برای رويدادهای احتمالی مبارزه        
بدون خشونت، رهربان موظفند از احساس تنهايی شرکت 

دريک حرکت اجتماعی، مهچون . کنندگان، جلوگريی کنند
تظاهرات، نگهداشنت مردم درکنار يکديگر به اندازه ای که 
آن ها احساس کنند که يکديگر را می توانند ملس کنند، دست 

گررا دردست بگريند وزمزمه يکديگر را بشنوند های يکدي
از ) شعار بدهند، آواز خبوانند و با يکديگر حرف بزنند(

بايد به طور دامي برای آن ها تکرار . هراس آن ها می کاهد
پوشيدن لباس های مشابه و استفاده . شود که تنها نيستند

 از مسبل های مشرتک که به حلاظ روانی استفاده ازآن ها اجياد
نوعی مهبستگی چشمی با ديگران، که دارای باورهای مشرتک و 

 .تعهدات مشرتک هستند، می منايد
         عوامل مهم ديگر که هنگام برنامه ريزی بايستی 
به دقت مورد توجه قرار گريند، آن هايی هستند که به منظور 
کاسنت ترس نريوهای خمالف که درموضع مبارزه بدون خشونت قرار 

به پليس بايد اطالع داده شود . بايد رعايت گردنددارند، 
که هيچگونه آسيبی متوجه آن ها خنواهدشد، وتظاهرات آرام و 

. مجالت بايد حمکم و مهراه با عمل باشند. صلح جويانه می باشد
برای مثال، صورت افراد وگفتگوی آن ها بايد دوستانه و 

انواده، شايد در ميان مجعيت، افراد خ. اميدوارکننده باشد
دوستان يا ديگرآشنايان يا چهره شناخته شده ای برای 
پليس، حضور داشته باشد، که هبرت است اين چهره های آشنا را 
برای کاسنت اين شائبه که حضور اين گروه هتديدی برای آن ها 

يک فرد مسلح که باعث تشويش می . نيست، درصف مقدم جای داد
العمل خشونت آميز شود، می تواند آغازگر يک رشته عکس 

 .گردد
         دريک رويداد که منجر به درگريی می گردد، بايد 

افرادی که . برای کاسنت ازتلفات احتمالی برنامه ريزی شود
آموزش پزشکی ديده اند وافراد کمکی برای ارائه کمک های 

اين که چنني افرادی درکنار . اوليه بايد در دسرتس باشند
ند، اطمينان خاطری برای آن ها می تظاهرکنندگان وجود دار

ذکراين که چنني کمک هايی وجود دارند، قابل قبول . باشد
است، اما تکيه کردن زياد به اين کمک ها درصورت بروز 
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         درجريان يک رويداد، به هريک ازاشخاص بايد 
وظيفه ای خاص حمول منود که اجنام آن مستلزم توجه کامل آن 

پيگريی برای اجنام کامل اين وظايف به عهده رهربان . ها است
ايستادن و پيگريی اجنام وظايف حمول شده، احتمال . می باشد

موقعيت وفضای حاکم قرار گريد اين که شخص مسئول حتت تأثري 
کندوکاشی جزيی مشخص می کند که ترس . را کاهش خواهد داد

مهارشده است، بعضی ازافراد بايستی حفظ نظم را درقرار 
. گرفنت صف ها وترتيب ايستادن ها را به عهده بگريند

ديگرانی نيز بايد عهده دار مراقبت ازپرچم ها وعالمات 
مهارپرچم ها درصف جلو، . (شندونيزايستايی درست آن ها با

مقدم براعرتاض کننده ها و درارتفاعی قرارگريد که بتواند 
منظره پليس های مستقر درمقابل را به منظور کاهش هراس از 

ممکن است ازبعضی افراد خواسته شود که .) نظرها بپوشاند
فعاليت نريوها وکسانی که تظاهرکنندگان را حماصره کرده 

از . اشته و حرکات آن ها را گزارش دهنداند، را زير نظرد
بعضی ديگر ممکن است خواسته شود که در ميان تظاهرکنندگان 

. و برای جلوگريی از تبخري آب بدن آن ها آب توزيع کنند
درتظاهرات عمومًا کسانی هستند که مسئوليت شروع به شعار 

پيام . دادن، دم گرفنت و سرود خواندن را به عهده دارند
رهربان در نظر دارند که مهه را مشغول نگه . ساده است

 .دارند
         درسطح افراد عادی، موضوعی است احساسی که می 

پذيرفنت اين که ترس يک . توان تأثريات ترس را کاهش داد
مفهوم عادی است و جتربه ترسيدن عالمت ُبزدل بودن نيست؛ 
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 خالصه
     با درک اين معنی که ترس يک احساس طبيعی است،     

نبايد ديگران را حمکوم کنيم، واگرخود ما آن را جتربه 
ازطرف ديگر، اگرجامعه ای . کردمي، احساس شرمندگی نکنيم

بايد موفق به آزاد کردن خود ازّشر رژميی که با ابزار 
ترساندن  حکومت می کند بشود، افراد اين جامعه  بايد از 

. وش ها و شيوه های غلبه برنتايج نامساعد آن درس بگريندر
درخامته، ثابت شده است که، دانش، نظم وبرنامه ريزی دقيق 

 . کارساز هستند
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 خبش يازدهم 
 

 رهربی 
 

         رهربان خوب اين تصور را درمردم خود اجياد می 
هرکس . کنند که آهنا درقلب امور قرار دارند و نه درحاشيه
 احساس می کند که دارای سهمی درموفقيت تشکيالت است 

  نويسنده کتاب درمورد رهربشدن: بنيس. جی. وارن
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         کسی که تئوری و تالش درمبارزه بدون خشونت را به 

درتالش برای . يک حرکت نتيجه خبش تبديل می کند، رهرب است
کت رسيدن به دموکراسی، بسيج مردم، الگوشدن در بني شر

کنندگان در مبارزه، از بني بردن هرگونه ترديد، هنگامی که 
ديگران درمورد نتيجه تالش ها درمبارزه اظهار ترديد می 
کنند، انتخاب راه چاره های مناسب در موقع مناسب و پيگريی 

جزو وظايف رهربی . و ادامه محايت و مهکاری الزم برای پريوزی،
 .است

" حتريف کردن ها"و " دازیانگاره پر"         دراين عصر
. جامعه به بسياری از رهربان به چشم بدبينی نگاه می کند

آن ها به حق درمورد شخصی که در تلويزيون می بينند يا از 
راديو صدای او را می شنوند، ازخود سئوال می کنند که آيا 
آن چه او می گويد، خود او باور دارد ويا آن چه او می 

بسيارکسانی ازاين . را نشان می دهدگويد شخصيت واقعی او 
فيلسوف انگليسی (که پی می برند شخصيتی با نگرش هابس 

Thomas Hobbes 1776 که عقيده داشت هرشخص دارای حق صيانت 
با ) کامل است ويک دولت نريومند بايد اين حقوق را حفظ کند

نگاهی که به نوع بشر دارد، خود را درلباس توماس جفرسون، 
به طور کلی . موکراسی می داند، تعجب منی کنندو طرفدار د

بسياری براين باورهستند که فقط پول است و نه شخصيت يا 
نظريه سياسی فرد و يا صالحيت دولتمرد بودن او که برنده 

اگراين تعريف سياست َمدارانه . انتخابات را معني می کند
حقيقتًا تعريف درستی از حاکميت است، چالش رو در روی 

بدون شک، بعضی رهربان ملی گرا، . ن عظيم خواهد بودرهربا
ازآن چه استنباط عامه مردم ازيک رهرب سياسی است، به کلی 

نلسن ماندال درآفريقای جنوبی، مارتني . متفاوت خواهند بود
لوترکينگ درامريکا، خل والسا درهلستان و آنگ سان سوکی 

ه درکشور برمه، درتضاد کاملی ازآن چه برداشت مردم ب
 . عنوان رهربان ملی است می باشند

         هنگامی که  بني حکومت  و مردم آن چنان جدايی  
می افتد که مردم  ديگر منی توانند نفوذی هدف مند يا 
نظارتی براعمال سياسی حکومت داشته باشند، آن گاه 
فعالينی که درصدد اصالحات سياسی هستند، دارای مشکالت 

. ني آن دولت و رژمي قرار می گريندزيادی شده ودرصف خمالف
درچنني موقعيت ها، يک رهربی مؤثر و کارآمد می تواند 
اعتماد و شهامت را برای يک خيزش مهگانی برای برقراری جمدد 
تعادل سياسی که منجر به اجياد آزادی های فردی و عدالت 

 . اجتماعی است بازگرداند
 - رهربان کارآمد         خصلت ها  يا ويژگي های مشرتکی بني

درسطح  ملی يا  حملی و در هر دو مورد مبارزه مسلحانه و 
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 ويژگي ها در رهربی 
  مشاری از مشخصات -1

وقت اضافه، هرسازمانی کيفيت ها و خصلت های رهربخود را 
 حمل امتيازات هيچ يک از رهربانی که از. منعکس خواهد کرد

 از اين کارخود برای کارهای شخصی استفاده می کنند، نبايد
که زير دستان آن ها نيز استفاده مشاهبی می کنند دچار 

از فساد طراحی شده هنگامی که رهربان فاسد . تعجب گردند
وقتی که رهربی صداقت خود را به . هستند منی توان دوری جست

اثبات رساند، کارمداوم، شهامت و احرتام به ديگران را 
 نيز پديدار می نشان دهد، متام آن خصوصيت ها درپريوان او

متام خصوصيات و شواهد آرمانی يک رهرب سازمان، . شود
 . درخصوصيات و رفتارهای کارکنان آن سازمان منعکس می گردد

 .اشخاصی را که انتظار داريد رهرب شوند بشناسيد -2
يک رهرب کارآمد بايد ثابت کند که کسانی که قرار رهربی آن 

درسطح . ن ها استها را دارد، مراقب آن ها و کار و کسب آ
ملی، اين بدان معنی است که او با توجه دامي به اطالعات 

کشاورزان، (آماری درمورد مالحظات مجعيتی، درآمد گروه ها 
سطوح آموزشی، ) کارگران، آموزگاران، کارکنان کشوری و غريه

، وجود GDPمذهب، تنوع قومی، واردات و صادرات، منابع 
سايرخدمات اجتماعی، درجريان سازمان های هبداشتی درمانی و 

مورد مهم ديگر، توجه به اين . آن چه می گذرد قرار دارد
برای مثال ". مردم در روز چه می کنند"موضوع است که 

، مردم جمبور به حتمل ايستادن در 2002درکشور زميباوه درسال 
صف و انتظار کشيدن به مدت چند ساعت در شلوغی و فشار، 

ميه بندی شده بودند، با توجه به اين برای خريد ماحيتاج سه
 درصد مجعيت زميباوه آلوده به ويروس اچ 25واقعيت که حداقل 

ايدز هستند و نيز با تورمی باالی صد درصد و نرخ / آی وی
واقعيت زندگی مردم اين .  درصد رو به رو هستند70بيکاری 

کشور اين است که، عدم درآمد کافی، سوء تغذيه، و جستجو 
فنت کار، غذا، توجه به مريضی ها و نيز مرگ اعضا برای يا
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         برای هدايت طبقه ضعيف جامعه، رهربی بايد صاحب 
رهربان بايد کوشش کنند تا نفر به . نامی باشد و چهره ای

ر کسانی که از آن ها محايت می کنند بشناسند، حتی زاغه نف
نشني ها را، و متام کوشش خود را برای  توجه  به آن ها 

رهربان حملی درسطح ضعيف جامعه نه تنها بايد . معطوف کنند
به طور مداوم يادآور شوند که زندگی آنان حتت لوای حکومت 

الت احتمالی دموکراتيک هببود می يابد، بلکه بايد به حل مشک
 . اهالی بپردازند

 . دراجنام مسئوليتی که به عهده داريد ورزيده باشيد -3
درمواقع حبران، هيچ چيز منی تواند بيشرت از رهربی که از 
. وظيفه خود بی اطالع است، باعث شکست و نااميدی گردد

تصميمات بد، منتج به اجياد خطرات بی جا و تلفات می گردد؛ 
.  و ترس امری معمول و مهه گري می گردداعتماد ازبني می رود

اين انتظار از رهربان می رود که بدانند چگونه دريک ميدان 
جنگ بايد پريوز شوند، خواه اين ميدان جنگ متعارف باشد و 

جدا . يا درحد يک مبارزه بدون خشونت وقت گري و شاق باشد
از اين که آن ها بايد مهارت و دانش مبادرت به جنگ ها را 

ته باشند، بايد آگاه باشند، جنبه های ديگری نيز در داش
رهربی وجود دارد که درنتيجه گريی از مبارزه مؤثر می 

درسطح ملی، اين بدين معنی است که رهرب بايستی . باشند
مشرده و روشن بگويد، به چه دليل اين مبارزه بايستی صورت 

 ساير. بگريد، و عموم را در مشارکت در مبارزه ترغيب کند
مهارت ها دررهربی می تواندقدرت جلب محايت بني املللی وهدايت 
منابع برای مبارزه ای که، براساس يک حتليل دقيق، دارای 

. احتمال برنده شدن با حداقل تلفات، در سطح جامعه باشد
رهربان نياز به درک اين مطلب دارند که چگونه موقعيت را 

 بدون خشونت را مورد ارزيابی قرار داده و نوعی از مبارزه
انتخاب کنند که مناسب برای رسيدن به مورد نظر باشد، 
برنامه های اجرايی مبارزه بدون خشونت را هتيه کنند، 
وشرکت کنندگان را آموزش دهند که چگونه با موفقيت روشی 
را و يا روش های انتخاب شده را مورد استفاده قرار 

 . بدهند
 درجستجو و پذيرفنت مسئوليت  -4
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 می رسد که فرار از مسئوليت، خصلتی فراگري در به نظر
جامعه امروز است، اغلب، هنگامی که با يک منايندگی فروش 
درمورد مشکل حمصولی که از او خريده امي صحبت می کنيم، 
ظاهرًا اولني اولويت برای او اين است که، به ما بفهماند و 
ما را مطمئن کند که عيب کار هرکجا که هست، مقصر او 

به مهني ترتيب، خنستني پاسخ يک دانش آموز درمورد علت . ستني
يک رهرب سياسی خواهد گفت . رفوزه شدن او، سرزنش معلم است

که مبنای تصميم او براساس هبرتين اطالعات موجود بوده است، 
و اين که نتيجه کار تغيري کرده و به فضاحت کشيده شده 

يار مهم، به نرسيدن به يک مالقات بس. است، مقصراو نيست
خاطر کمبود وقت برای رسيدن به آمادگی و، ساير اولويت ها 

مريضی ( مسائلی ازقبيل رسيدگی به بچه ها، می تواند باشد
اما برگ برنده ). آن ها، حفظ کردنی، مالقات اولياء مدرسه

. عبارتست از خواست خدا که مهيشه هبرتين هبانه برای شکست است
 بدون خشونت، مردم عامی نيستند به هرحال، رهربان درمبارزه

 . و، مبارزه نيز چيز پيش پا افتاده ای نيست
         يک رهربکارآمد، مسئوليت شکست را دررسيدن به 

اگرمشکلی پيش بيايد، سايرين . اهداف سازمان خواهد پذيرفت
يک رهرب بايد اعرتاف کند که اشتباهی . را نبايد سرزنش کرد

 اشتباه را بپذيرد، مشکل را رخ داده است، مسئوليت اين
زيردستان، . برطرف کند، ازآن جتربه بگريد، و ادامه دهد

رهربی را که اعرتاف به اشتباهات کند و مسئوليت آن را به 
اين مسئوليت پذيری درضمن . عهده بگريد ستايش خواهند کرد

بچه ها، . "اهرمی برای اصالح امور به دست رهرب خواهد بود
شخصًا مسئوليت اين اشتباه را پذيرفته توجه کنيد که من 

من درپذيرش دستورات راهنما و سرپرست قسمت کوتاهی . ام
اما دمل هم منی خواهد که بازهم درآينده بابت مهني . کردم

ما نياز دارمي که برای جلوگريی از . اشتباه سرزنش جمدد بشوم
سريع ." تکرار آن چه اتفاق افتاده است راهی پيدا کنيم

ه برای سرکوب قدرت ابتکار زيردستان، مقصر نشان ترين را
هبرتين نوع برخورد با . دادن آن ها دراشتباه رخ داده است

اشتباهات، اعرتاف به اين نکته است که، درمبادرت به محله، 
اگرچه . هيچ کس کامل نيست. وقوع اشتباه دور از ذهن نيست

د جتربه اين خبشش شامل حال کسانی خنواهد شد که از اشتباه خو
 . نياموخته و اشتباهات خود را تکرار می کنند

  آمده تشويق کنيدبدستديگران را بابت موفقيت  -5
وقتی که صحبت از موفقيت دريک رويداد می شود، يک رهربخوب 

او کلمات . پرهيز خواهد کرد" من"از استفاده از کلمات 
را به کار برده و " آن ها"و يا " او"، "آن ها"تا " ما"

. ت يا زيردستان خود را مورد تشويق قرار خواهد دادزيردس
. اين کوشش آن ها بوده است که موفقيت را ممکن کرده است
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 و يا          ک رهربممکن است با استعداد ترين اسرتاتژيست
 اما درصورتی که ابتکارات و -سياست مدار درجهان باشد

نتيجه . نظرات او عملی نگردد، استعداد او يعنی هيچ
کاراين رهرب باعث تشويق ديگران خواهد بود که، هريک 
ازافرادبه اين فکرخواهند افتاد که او، شخص مهمی است، 

ار اين موفقيت مرهون مشارکت و تالش او است، و تالش او بسي
 . مورد ستايش است

 وفاداری  -6
اين يک . وفاداری دريک جامعه دموکراتيک کار ساده ای نيست

مسري دو طرفه است که از يک سو، نيازمند اعضای سازمان به 
محايت ازرهربان خود است و ازسوی ديگر، احرتام رهربان به 

. محايت کنندگان خود  و نشان دادن عالقه خود  به آن ها است
گفنت نيست، اطاعت بی چون " بله قربان"به معنای وفاداری  

درحقيقت، . وچرا از آن چه رهرب به آن اشاره می کند، نيست
اين ممکن است به نظر يک ناسپاسی برسد که بدون آگاه کردن 
رهرب و اخطار به او که چيزی ممکن است دراين برنامه درحال 

هد که اجرا خطا بوده يا از قلم افتاده باشد، که اجازه بد
او مرتکب عملی گردد که نتيجه آن رسيدن آسيب به جنبش 
دموکراتيک باشد، وفاداری حکم می کند که وقتی اختالف نظر 
وجود دارد، اين اختالف نظر بايد به نظر رهرب برسد، البته 

اين اختالف نظر بايد با داليل . نه درحضور زيردستان
کردن مشکل نارضايتی و راه حل های پيشنهادی برای برطرف 

رهرب وظيفه ای دوگانه به عهده دارد، صدور يک  . مهراه گردد
دستورالعمل در داخل سازمان  برای  به  دست آوردن  
اطمينان به اين که نگرانی های موجه مسري خود را طی می 
کنند، ممکن است که عدم توافق باعث اجياد مشکل گردد که علت 

 حقايق يا برنامه ها آن بی خربی يک زيردست وفادار ازبعضی
درمورد اهداف اسرتاتژيک گسرتده تر است، و يا ساير عمليات 
که بايد هم زمان اجنام می گرفت، و يا انتظار عملياتی که 

. قرار بوده ازطرف حريف اجنام شود، به وجود آمده باشد
درهرحال، هنگامی که برنامه های عملياتی برای اجرا توزيع 

.  متام وجود مورد محايت قرار گريندمی شوند، آن ها بايد با
وفاداری، مهچنني فرايندی را اجياب می کند که درآن، رهربان 
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 خمالفني خود را شناسايی کنيد  -7
 اين بدين معنی است که هرگونه اطالعی مربوط به خمالفني

برای مثال، پاسخ به . بايستی مجع آوری شده و حتليل شود
سؤاالت از قبيل اين که يک خمالف چگونه فکر می کند، به طور 
معمول چه کاری اجنام می دهد، حتت شرايط فشار چه کاری اجنام 
می دهد، باورهای او چيست، و اين که چه مواردی برای او 

مهه عواملی است مهم است و چه مواردی برای او مهم نيست، 
چه کسی، واقعًا، دمشن است؟ . که بايد مورد مطالعه قرار گريد

درمورد رهربان کليدی چه شناختی بدست آمده که می تواند 
جهت مبارزه را عليه خمالفني دموکراتيک هدايت کند؟ با 
شناخت حريف، برنامه ريزان می توانند درپاسخ به او پيش 

 . دستی کنند
 يد از جتارب درس بگري -8

پرارزش ترين روش يادگريی، درس گرفنت از اشتباهات خويش 
اين بسيار مشکل خواهد بود که خبواهيم از اشتباهات و . است

برای بعضی افراد، اگر قادر . موقعيت های ديگران  بياموزمي
بنابراين جتربه . به آموخنت از اشتباهات خويش نباشند

ی اخري، چند درسال ها. مستقيم هم معلم خوبی خنواهد بود
منبع پرارزش برای مطالعه و حتقيق درمورد مبارزات بدون 
خشونت به چاپ رسيده است که با استفاده و آموزش از آن ها 

  افزون براين، بعضی سازمان 38.می توان به نتيجه رسيد
های غريوابسته به دولت وجود دارند که مايل به دراختيار 

مينه راهربدهای گذاردن نتايج حتقيقات و جتربه ها درز
  برای دريافت اطالعات بيشرت، 39مبارزات بدون خشونت هستند 

اين مهم است که بعد ازهريک از عمليات، جمله ای با نام 
هتيه گردد که ديگران هم بتوانند ازاين " درس های آموختنی"

يک دوره اسرتاتژيک به تنهايی منی . اطالعات استفاده کنند
داشنت تفکر اسرتاتژيستی حاصل . دتواندکسی را اسرتاتژيست کن

جتربه ای است که ازجتربه شخصی بدست می آيد، و مهم تر 
ازآن، به طور عاريتی، ازخواندن و حبث با ديگران و جتربه 

 .ديگران حاصل می شود
  ی هواداران توانايی ها حداکثرازاستفاده  -9

رهربان نيازمند انتخاب افراد مناسب برای مقام های مناسب 
 کسانی که جنگ جهانی دوم را مطالعه کرده اند، با .هستند

                                                 
ظلم، تالش بورما برای . Bertil Linter منونه هايی از اين کتاب ها برتني لينرت - 38

و هاوارد  ) White Lotus 1990: لندن، بانکوک (Burma,s Struggle For Democracyدموکراسی 
Pluto Prow 2000  ) : لندن(مقاومت کشوری درکوزوو : کالرک

توانند کمک اطالعاتی باشد از قبيل  هايی که می   39 - The Albert Einstein lns NGO(www. 
Aeinstein. Org)         
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Patton يک فرمانده درخشان ميدان 
دی که آن نربد بود کسی که باعث شد لشگر حتت فرمان او درنرب

او يک رهرب . را مافوق ظرفيت او می دانستند به پريوزی برسد
او به خاطر تکرب و بی پروايی . بلند پايه و با جذبه بود

هايی که داشت مورد نفرت بعضی فرماندهان متفقني بود و اگر 
به خاطراين واقعيت نبود که او خود را يک رهرب در نربد به 

 را به خانه اش بازگردانده اثبات رسانده است، بدون شک او
ازطرف ديگر، ژنرال آيزهناور، يک رئيس ستاد درارتش . بودند

بود، با جتربيات و قابليت های زياد، که خود را چهره ای 
ساکت و بردبار معرفی کرده و می توانست محايت ديگران و 

به اين دليل، . موافقت آن ها را درمهکاری جلب منايد
پا به او واگذار گرديد، او مأمور فرماندهی عمليات درارو

او توانست فرماندهی نظامی متام اروپا . محله از اروپا شد
را از کشورهای متحد گرفته و محايت و مهکاری آن ها را 
دربرنامه های موفقيت آميز محله نورماندی، که يکی از 
پيچيده ترين نربدهای نظامی در طول تاريخ بود به اجنام 

جاست که يک رهرب بايد از توانايی ها و نکته اين . برساند
استعدادهای زيردستان خود مطلع باشد و با استفاده از آن 

 . ها هبرتين امتيازها را کسب کند
 شيوه رهربی

شيوه رهربی در طول يک دوره عمليات گوناگون می باشد، ازيک 
شاخص بودن "خودکامه افراطی تا تبديل شدن به يک دموکرات  

موقعيت درشيوه رهربی و انتخاب آن شيوه ". در بني برابرها
عامل ديگر درتصميم به انتخاب شيوه رهربی، . مؤثرمی باشد

 . می تواند منوط به شخصيت خود رهرب باشد
درجمموع، امتيازات مورد توجه دريک رهربی خودکامه شامل 

 : حقايقی به شرح زيراست
ان ی که عکس العمل فوری ضروری است، متايل رهربدروضعيت

 .مستبد به انتخاب راهکار اجياد حبران است
در مواقعی که شخصيت رهرب برای پريوان خود به طور کامل  

شناخته شده نيست، او می تواند از اين موقعيت استفاده 
 . کرده و استبداد خود را حاکم منايد

موقعيت ديگر هنگامی است که گروه دچار شکست شده و نياز 
 در اينجا است که دست رهرب در به احساس امنيت دارد،

 . انتخاب شيوه استبداد باز خواهد شد
.          مهيشه استثناهايی در نظريه های کلی وجود دارد

درمواقع بروز حبران، ممکن است فرصتی برای جويا شدن 
ازنظريات ديگران يا حبث درباره راهکارها وجود نداشته 

ند و راهکارها هرگاه، احتماالت پيش بينی شده باش. باشد
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.          نقاط ضعفی نيز درمنونه های استبداد وجود دارند
برخالف يک حميط ارتشی، جايی که فرمانربداری به وسيله قانون 
حتميل می گردد، عموم مردم ازجنبش مبارزه بدون خشونت محايت 
کرده وخطرات آن را می پذيرند، به دليل اين که آن ها منی 

اطاعت حمض . ميل می شود، تن دردهندخواهند، به هرکاری که حت
از مقامات، باعث فروخوردن ابتکارات عمل هواداران می 
شود، آن ها بدون راهنمايی باالدست ها اقدام به هيچ عملی 

هرگاه مردم . منی کنند، و فقط هواخواه باقی خواهند ماند
به اين باور برسند، که به هرحال، آن ها در روند تصميم 

ارند و دراين روند صاحب اعتبار خواهند شد، گريی ها نقش د
را " خودشان"طبيعتًا مشتاق خواهند شد که برنامه ريزی های 

 . واجرای دقيق آن و نتايج آن را شاهد باشند
امتيازات مورد توجه دريک رهربی دموکراتيک می تواند اين 

 : باشد که
س برانگيخنت رغبت مردم به محايت، به حنوی که هواداران احسا

کنند، که آن ها نيز سهمی در روند تصميم گريی داشته اند 
 . يا می توانند داشته باشند

شويق به طرح فکر تازه، اگرزمان ياری کند، درخواست 
 .برای حل مشکالت) گردهم آيی های خنبگان، شايد(ازطرف رهربی 

مطمئن شدن افراد که، به چه دليل و چگونه تصميمات اختاذ 
 .  اعتماد و اعتماد به نفسشده اند، پرورش
 با  جتارب  ارزمشند، در جوامع دموکراتيک انتخاب اعضای

 .آنان  که بايد به نوبه خود، مست راهنما داشته باشند
         دراستفاده از روش دموکراتيک رهربی، بعضی اشکاالت 

خنست اين که، اگر رهرب فاقد هريک . نيز می تواند ظاهرگردد
ی برای رهربی باشد، اين کاستی بالفاصله از خصوصيات ضرور

افزون براين، درحالی که اختالف . خود را نشان خواهد داد
زيادی بني نظرات وجود دارد، برای رسيدن به يک تصميم 

 . قاطع، ممکن است زمان زيادی از دست برود
         صرف نظر از روش هايی که افراد تقليد می کنند، 

اين . به آموزش زيردستان بپردازندرهربان وظيفه دارند که 
بدين معنی است که اطرافيان رهرب درجريان قرار می گريند که 
چگونه تصميم گريی می شود، مطلع می گردند که چرا بعضی از 
اطالعات مهم تر از بعضی ديگرهستند، و نيز برای بعضی از 

اين توصيه ها نياز . توصيه ها مورد سئوال قرار می گريند
به عبارت ديگر، يک رهرب با جتربه و . بررسی دارندبه نقد و
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 خالصه
         رهربان موفق دربعضی خصوصيات وجوه مشرتکی دارند، 

 اين هر رهربی برای رسيدن به موفقيت نيازی به داشنت متامی
ويژگی ها ندارد، اما متام رهربان موفق، اصرار به منايش 

رهربان غالبًا بسته به . بعضی از اين خصلت ها دارند
 کم و بيش نياز به يک خصلت يا شيوه رهربی متفاوت -موقعيت

اين مهم است که به ياد داشته . از ديگر رهربان دارند
تخاب شيوه باشيم، به هرحال، که داشنت صالحيت مهم تر از ان

 . رهربی است
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 خبش دوازدهم 
 

 آلوده کننده ها 
 

 ، ماده ای که ماده ديگری را آلوده می nآلوده کننده، 
 ، برای آلوده کردن، پليدی ويا تباه vکند؛ فاسد کردن، 
 . کردن به وسيله متاس
  19750 فرهنگ جديد قرن بيستم، خالصه نشده -وبسرت

 
 که می تواند بنزين مصرفی دراتومبيل          مهچون آبی
 اندازه کم می تواند باعث گردد که -ما را آلوده کند

موتور روشن نشده و پت پت کند، واندازه بيشرت می تواند 
 -باعث توقف اتومبيل شده وموتور را به کلی ازکار بيندازد

جنبش مبارزه بدون خشونت نيز آلوده کننده هايی را 
 توانند آن ها را فاقد بازدهی کرده دراختيار دارد که می

دراين خبش، جدی ترين آلوده . و حتی باعث اهندام جنبش گردند
کننده ها درسازمان ها، يعنی تشکيل دهندگان مبارزات بدون 

 . خشونت مورد مطالعه قرار می گريد
 خشونت به عنوان يک ماده آلوده کننده 

ميان آن، آيا          خشونت خمالفني درمقابل دولت و يا حا
جماز است يا خري؟ آيا ممکن است يک آلوده کننده جدی، 
موفقيتی را برای مبارزه بدون خشونت به مهراه داشته باشد؟ 
ممکن است يک  حرکت خشونت آميز، هبانه ای مناسب برای دولت 
باشد که وحشيانه ترين انتقام را درمورد هرنوع هدف يا 

طور مستقيم يا غريمستقيم هدف هايی درميان جنبش خمالفني به 
خشونت خمالفني هم ممکن است . به عنوان پاسخ اعمال منايد

نتايج ناخواسته ای مثل به تدريج ضعيف کردن اطمينان 
جامعه ومشارکت آن ها درجنبشی که موجوديت آن درگرو رسيدن 
به اهدافی ازطريق اسرتاتژی جنبش بدون خشونت و حنوه عمل آن 

 . است، گردد
 باالترين مثالی که می توان از حتريک خشونت         

درارتباط با درگريی ها بيان کرد، گروه تروريستی محاس و 
جهاد اسالمی و مبب گذاران انتحاری درمقابل شهروندان 

به دليل اين . اسرائيلی درجريان دومني اعالم انتفاضه بود
که مقامات فلسطينی نتوانستند خود را از اين عمليات 

 جدا کنند، محايت عمومی مردم اسرائيل درمورد تروريستی
سرزمني مادری فلسطينی ها، به فراموشی سپرده شد، وجامعه 
بني املللی نيز پشتيبانی خود را برای بازداشنت مهاجرين 
اسرائيلی ازتعقيب سياست خشونت آميز خود و نيز رسيدگی به 
. ناآرامی های منطقه اشغالی درساحل غربی به يک سو هناد
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         به عنوان هرگونه مبارزه سياسی، شامل خشونت 
آميزترين آن ها، امهيت انرژی، شورواشتياق جوانی برای 

اما يکی . پريوزی، می تواند به سختی مبالغه آميز گردد
جايی که (ازبرجسته ترين امتيازات درمبارزه بدون خشونت 

خشونت خودمنايی می کند، لزومًا موفقيتی به مهراه خنواهد 
اين است که در رسيدن به مست رهربی و يا هرمقامی ) داشت

ازطرف . ديگر، داشنت سن يا جنسيت خاص، اصوًال مطرح نيست
ديگر، ابراز خشونت به طور منطقی می تواند مهراه با 

.  باشدمبارزه فيزيکی نبوده و درعني حال کمک برای يک جنبش
عضويت دريک جنبش بدون خشونت، سازگار با صلح طلبی و 

مبارزه های خشونت آميز می تواند باعث . باورهای دينی است
ازدست رفنت محايت اشخاص و گروه هايی گردد که آن ها می 
توانند باعث جذب مقامات صديق و محايت کننده جنبش 

پذير خشونت هرچه قدر پرارزش و توجيه . دموکراتيک گردند
ظاهرگردد، خود به خود و درنفس عمل، يا حتی ازطريق 
تبليغاتچی های زبردست و مراجع استيناف، برای جوامع بني 

 .املللی، توجيه محايت ازيک گروه خشن بسيار مشکل است
 ظهور نفاق و چند دستگی به عنوان يک آلوده کننده 

نياز به مشارکت " جنبش مردمی"         قدرت پايداری يک 
مردم ستمديده اگراحساس کنند که چنني . دارد" مردم"فعال 

جنبش هايی منعکس کننده آرزوی آن ها  است و، اگرنظرشان 
نسبت به رهربی درجنبش اين باشد که جنبش قادر به هدايت آن 
ها به مست پريوزی است، برای اجياد هرگونه جا به جايی جذب 

ف بعضی از غالب افراد برخال. چنني جنبش هايی خواهند شد
فعالني افراطی و متعصب مذهبی که حاضر به قربانی کردن 
زندگی خود هستند، بدون اين که اميد به پريوزی داشته 

به مهني ترتيب افراد منطقی . باشند از منطق پريوی می کنند
ای وجود دارند که اگرمتوجه شوند جنبش فاقد هدف های روشن 

ت،  حاضر به خطر و اسرتاتژيک برای رسيدن به پريوزی اس
انداخنت معيشت خود به خاطر پيوسنت به جنبش سياسی در خمالفت 

 .با استبداد خنواهند شد
         نفاق و چنددستگی بني  و در ميان گروه هايی که 
با  يکديگر در يک جنبش دموکراتيک ائتالف کرده اند، باعث 
ازدست دادن اعتماد وجسارت درتوانايی جنبش دررسيدن به 

از دست دادن اعتماد، آن گاه، . الحات سياسی خواهد شداص
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 5 رجوع به منودار[
نفاق دربني رهربان نيز توانايی افراد را برای . ]اداریوف

درهنايت، بني رهربان . غلبه به نتايج ترس از آن ها می گريد
گروه های حامی دموکراسی که درمحايت از يکپارچگی جنبش 
ناکام مانده اندو مراجع استيناف دولتی که ازنفاق محايت 

بش ها بعضی از جن. می کنند، تفاوت چندانی وجود ندارد
هرگز برروی پای خود منی ايستند، خبشی ازآن بدين علت است 
که نفاق درميان رهربان، به دليل رسيدن به مواضع حبرانی، 

بعضی . اجنام عمليات را مشکل خواهد کرد، اگرچه نه غريممکن
ديگر ازجنبش ها، که زمانی دارای قدرت بودند، تأثري 

د، آن هم به اين خودشان و جذابيت خودشان را ازدست می دهن
خاطر که جامعه توجه می کند که افراد موثر تشکيالتی درآن 

آثار چند دستگی وقتی . ها به رقابت تنگاتنگ پرداخته اند
برمال می شود که در يک عمليات مجعی اعالم شده، بعضی گروه 
ها ازشرکت درآن خودداری می کنند ويا گروه ها عدم 

هم آهنگی اسرتاتژيک برای توانايی خود را درفراهم کردن يک 
محايت ازعامه درخواسته هايشان برای اجياد تغيريات به اثبات 

 . می رسانند
         يکی از مؤثرترين راه ها برای محايت و برقرار 
ماندن احتاد دربني جنبش، اعالم مبارزه برای رسيدن به اهداف 

يدن مهچنني، اين برای مهه روشن گردد که رس. درحداقل ممکن است
به اين اهداف، مربوط است به مهه اعضا جامعه و مهگان ازآن 
هبره مند می شوند، از مجله بسيارکسانی که درحال حاضر از 

 . خمالفني محايت می کنند
 منحصر به فرد بودنتعبري در 

خط مشی ها و يا بيانيه هايی که برداشت از آن ها حاوی 
ر به گروه اين باشد که مشارکت دريک مبارزه سياسی منحص

خاصی است، می تواند باعث اجياد دمشنی و يا بی تفاوتی 
درميان گروهی که درآن مبارزه ناديده گرفته شده اند 

ممکن است تالش هايی ازطرف گروه های طرفدار صلح به . گردد
عمل آيد، برای مثال، احنصار مشارکت درجنبش مبارزه بدون 

و " خالقیافراد مؤمن و پای بند اصول ا"خشونت برای 
ناديده گرفنت اين واقعيت که غالب مردم جايی دراين کمال (
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  املللی درميان يک جنبش دموکراتيک حضور مليت های بني
         مشارکت افرادی از مليت های ديگر درمؤلفه هايی 
از مبارزات سياسی نبايد دستاويزی برای خمالفني برای تبديل 

چنني مهراهی بايد به سادگی . کردن به يک مسئله گردد
پذيرفته شده و يا حتی به سادگی ازطرف جنبش به عنوان يک 

 فنی اعالم گردد که هيچ گونه مسئوليتی جدی درخواست کمک
منطق قبول سريع و شفاف کمک ازخارج . برروش آن ها نيست

اولني و مهم ترين اين است که تا حد ممکن، . امری است معقول
اعضا اسرتاتژيک درهرجنبش مبارزه بدون خشونت، حداکثر 
اطالعات ممکن را به منظور قضاوت درمورد صالحيت رهربان خود و 
نيز صالحيت و هبره گريی های خاص از مشاورين خارجی درجهت 

درمهان حال که ممکن است . استفاده رهربی را داشته باشند
موقعيت هايی اجياد گردد که مشورت خارجی ها و يا مساعدت 
آن ها به دليل نوع موضوع مورد مشورت و يا مساعدت صالح 

يد مهچنان که نباشد که افشا گردند، رهربی جبهه خمالف نيز با
به امهيت منافعی که از اين بابت بايست به آن ها دل خوش 
کرده است، مراقب آسيب های احتمالی ناشی از افشای آن ها 

 . نيز باشد
         نکته دوم، انتخاب يک سياست کلی از شفاف سازی 
درمشارکت با مليت های خارجی درجنبش مبارزات بدون خشونت 

ر رد اين اهتام از طرف دولت باشد که می تواند تأثري قاطع د
موفقيت جبهه خمالف را به علت دخالت مليت های خارجی عنوان 
کند که اين شفاف سازی، کليه چنني اهتاماتی را کم رنگ 

ضمن اين که پاسخ جبهه خمالف نيز به اينگونه . خواهد کرد
مهان طور که ما در : "اهتامات می تواند ساده و مستقيم باشد

 موارد روشن کرده امي، رهربی دراين جنبش اقدام به بسياری
انتخاب دقيق مشاورينی ازيک گروه عظيم از افراد واجد 
صالحيت از مهه طبقات جامعه و ازمهه کشورهای دوست منوده 

هنگامی که درخواست اجنام مشورت صورت می گريد، غالبًا ."است
ربی اين تصميم، نشان از يک اتفاق نظر عمومی به وسيله ره

 . و اين مهانی است که بايد باشد. است
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         بيگانگانی هستند که ممکن است کوهی از دانش و 
مهارت ها را داشته باشند که مفيد برای يک جنبش درگري و 

با چنني . يا در انديشه گزينش يک مبارزه بدون خشونت باشد
با يک تفاهم کامل در اين (افرادی بايد متاس گرفته شده 

که کارآموزان و مشاورين، از اعضا گروه تصميم مورد 
 . و از استعداد آن ها هبره برداری شود) گريندگان نيستند

 مشارکت نريوهای نظامی در مبارزات سياسی 
         تشويق برای سياسی شدن نريوی نظامی يک ملت، يک 

به اندازه کافی برای مبارزات سياسی حملی، . اشتباه است
ت ارتش از دخالت درامور سياسی سخت می بازداشنت تشکيال

باشد، خصوصًا اگر رهربی يک دولت به اين نتيجه برسد که 
بايستی با انتخابات، صورت قانونی به خود بدهد، وطبق 
قانون اساسی اعالم رأی گريی منوده، و نريوهای نظامی را 

بايد پيش بينی شود، . درمقابل خمالفني سياسی بسيج کند
 قدرت بيشرتی پيدا می کند، اين احتمال وجود مهچنان که جنبش

دارد که دولت، ارتش را به مقابله با جنبش مبارزه بدون 
خشونت بفرستد، که جنبش حداقل بايستی بعضی مالحظات را 

بنابراين کوشش جنبش بايد براين . دراين مورد داشته باشد
باشد که با ممانعت ازشرکت ارتش درمبادرت درجنگ با هم 

 . ود پيش گريی کندوطنان خ
     هنگامی که ارتش دريک مبارزه سياسی حملی موضع گريی می 
کند، حتی برای دموکرات ترين آرمان ها، احتمال  درگريی  
مسلحانه  عليه  يک  اکثريت  از  جامعه، افزايش می يابد، 
و  با آن، احتمال افروخته شدن آتش يک جنگ داخلی و يا يک 

 هيچ کدام ازاين احتمال ها نه به .کودتا افزايش می يابد
نفع مردم خواهد بود و نه اين که باعث تقويت جنبش مبارزه 

اگرارتش با هبانه اجياد يک گذار، . بدون خشونت خواهد شد
کنرتل دولت را دراختيار بگريد، به جز اين که درگري يک ضد 
محله سريع گردد، اين گذار برای سال ها و يا حتی دهه ها 

  هرگاه بعضی از امراء ارتش، 40. به طول بياجنامدممکن است 
شخصًا دربرابر موضع گريی مقاومت کنند، آن ها بايد از ارتش 
استعفاء داده و به عنوان يک فرد، پيگري عقايد سياسی خود 
در بني يکی از جبهه های سياسی باشند که البته مورد 

 . استقبال  نيز واقع می شوند
IIIساختار سازمانی  سب برای مبارزه بدون خشونت  منا-

         ساختار سازمانی که موجب می گردد به طور دامي 
توجه به هدف اصلی خود يعنی اسرتاتژی مبارزه بدون خشونت 
را در نظر نداشته باشد، خود را درمعرض آلوده شدن قرار 

                                                 
در .  بيش از هفده سال طول کشيد تا ژنرال پينوشه درشيلی ازکار برکنار شد- 40

 . سال طول کشيد40 برمه، حکومت ديکتاتورها بيش از -رانگون
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         مهيشه به نوعی در وجود احزاب سياسی وسوسه ای 
بعضی . برای مستحکم کردن موقعيت درآينده سياسی وجود دارد

زمان برای "از اوقات، اين چنني عملياتی زودتر از رسيدن 
اصوًال بايد شيوهايی . پيش می آيد" کردن موقعيتمستحکم 

دربني جنبش انتخاب کرد که باعث اجياد اين اطمينان گردد که 
متام برنامه ريزی ها براساس حتليل ازهدف اجنام شده، 
مستقيمًا ياری خبش اهداف بوده و به سازمان هايی حمول شده 

واه، به طور دل خ. است که اليق تر از گروه های قبلی هستند
اين روش شامل گروه برنامه ريزی می گردد که بتواند 
وابسته به گروه مقاومت دربرابر فشار بوده و برنامه هايی 
را به جانب داری از يک گروه يا گروهی ديگر درزمينه 

يک سازمان که مرتصد دست . اهداف و لياقت ها طراحی کند
ند به يافنت به موقعيت هبرتی درميان جنبش است، تنها نيازم
 . هبرتين آموزش ها و هبرتين راهنما برای هدايت نريوها است

         يک جنبش نياز به يک روش پيگريی برای اطمينان از 
هنگامی که برای رسيدن . اجنام تعهدات سازمانی خود را دارد

به اهداف و اسرتاتژی مربوط به آن ها توافق هايی به عمل 
ک هم آهنگی از طرف متام آمده است، بايد انتظار داشت که ي

سازمان های مربوط به جنبش برای پاسخگويی به اين توافق 
برنامه های محايت ازيک اسرتاتژی، هنگامی . ها به عمل آيد

که ازطرف اعضا سازمان ها مورد قبول واقع شد، ازآن به 
اگر وظيفه ای . قلمداد شوند" اختياری"بعد نبايد آن ها 

ول شده، به روشنی خارج ازبرآورد که اجنام آن به يک گروه حم
اسرتاتژيک آن است، اين اشتباه بالفاصله بايستی به 
نظربرنامه ريزان برگردانده شود تا اين که، اصالح مورد 

ممکن است الزم باشد يک سازمان را . نياز برروی آن اجنام گريد
تاحد ممکن با افزايش قابليت هايی تقويت کنيم ويا، به 

.  چاره، مأموريت را به خبش ديگری واگذارميعنوان آخرين راه
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  اخالل گر کنندگانحتريک 
         اين فرض که جاسوس ها و نفوذی های دولت، برای 

ی ها و نيز مقاصد جنبش، به داخل آن نفوذ می گزارش تواناي
موذيانه تر از . کنند، تنها دخالت دولت در کار جنبش نيست

جاسوس ها و نفوذی ها، حتريک کننده های اخالل گر هستند که 
درصدد حتريک خشونت اند، حمرک نفاق و بگومگو درجنبش اند و 

آسيب با احنراف مسري جنبش سعی درپوشيده ماندن نقاط ضعف و 
در پاسخ به اين هتديدها، لزومی به . پذيری دولت می کنند

ترسيدن و بدگمانی زياد نيست، اما بايد مراقب اشارات و 
تغيري الگوها در حبث های مربوط به راه چارها و لزوم 

 . مطالعه بيشرت در راهکارها باشيم
 خالصه

         درعني حال که ممکن است پاک سازی در يک جنبش 
 بدون خشونت به طور کامل، غريممکن به نظر برسد، با مبارزه

هوشيار بودن و اجنام کارهای پيش گريانه، جنبش می تواند، 
تا حدی برخوردهای نامساعد را درسازمان و بني اعضای مؤتلف 

مهم ترين عامل در جلوگريی از اجياد آلودگی . آن سد کند
 . دريک جنبش، قدرت و تأثريگذاری رهربی است
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 دهمسيزخبش 
 

متخصص  حتت تأثري قرار دادن اجتماعات خارجی يک تبليغات چی،
 درفروش طرز فکر و عقايد است 

 اقتصاد دان، جامعه شناس و نظريه پرداز سياسی : هانس ِاسپري
 
         اگرچه مرکز ثقل درهر مبارزه بدون خشونت برای 

ت جا به جايی های سياسی، مهيشه بايد درداخل باشد، اما محاي
محايت ديپلماتيک و . جامعه بني املللی، خبش مهمی ازآن است

اسرتاتژيک " کارزار"ساير محايت های گسرتده خارجی، می تواند 
مبارزه بدون خشونت را هرچه گسرتده تر کرده و برظرفيت 

ازطرف ديگر، مهکاری با سازمان . مقاومت سازمان ها بيفزايد
آشکار می تواند ها و دولت های خارجی به طور پوشيده و 

منظور از اين خبش، طرح يک . پيامدهايی در بر داشته باشد
چارچوب و نظريات گسرتده در جهت مالحظاتی در مورد حضور 

 .  منابع خارجی است
 دولت ها 

         درجمموع، دولت ها، نظريه منصوب به ملکه اليزابت 
کشورها دارای دوست "اول را درانگلستان منعکس می کنند 

بعضی اوقات، اين مصاحل می تواند ". ستند، فقط مصاحلني
اغلب . درارتباط با امنيت، اقتصاد و يا سياست باشد

اوقات، اين مصاحل واقع بينانه اند، و ايده آليسم نيز 
کاغذ بسته بندی است که اين مصاحل را درآن بسته بندی کرده 
 .تا برای کسانی که تأثري پذيرند بيشرت قابل قبول بيافتد

، اسرتاتژی ملی گرايی يک بسته بندی مؤثر 20 و 19درقرن های 
" سنگينی رسالت مرد سفيد پوست. "درجتهيز شدن برای جنگ بود

برای توجيه استعمارگری او، چيزی بيش از يک برگ اجنري برای 
. پوشاندن نّيت واقعی او که انگيزه سودجويی است نبود

می کند، خط مشی هنگامی که به هر دليل، منافع ملی تغيري 
احتادها . ها نيز تغيري می کنند و گاهی اوقات بسيارسريع

 تصوراين بود که احتاد مجاهري 1936درسال (تغيري می کنند 
 خواهد 1941شوروی دوست و هم پيمان دموکراسی غربی در سال 

حتی درنقطه ای درميان جنگ، متحدين يکديگر را رها ) بود
 . می کنند

 اين مهم است که، آن هايی که مسئول          بنابراين،
جلب محايت جامعه بني املللی هستند لزوم به مبارزه بدون 
خشونت به منظور جا به جايی سياسی را برای دولت های محايت 

پای گرفنت و به . کننده، درعبارت منافع مشرتک تعريف کنند
قدرت رسيدن يک دولت دموکراتيک، به ارزش های مثبت 

 چند جانبه پای بند است، و اين خود نشانه درروابط دو يا
ای است مثبت برای يک کشور دموکراتيک مهسايه که ازآن محايت 
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         محايت و تفاهم ازطرف خبش اجرايی، به شکل بسيار 
يک بيانيه دريک مبارزه دموکراتيک به . حياتی مهم است

رهربسياسی، می تواند يک اطالعيه فوری برای وسيله 
اين بيانيه می . سراسرکشور با منشاء قانونی تلقی گردد

تواند در رسانه هايی که پس زمينه اطالعاتی دارند، 
درگزارش های مربوط به حقوق بشر و تفسري مقاالت نيز منعکس 

دراغلب موارد، در يک مبارزه بدون خشونت که به . گردند
ی رسيدن به دموکراسی می پردازد، اينگونه مبارزه برا

اعالنات می تواند يک زمينه اعتماد به نفس را اجياد کرده، 
خمالفني را دريک ميدان بني املللی، جمبور به انتخاب موضع 

 .دفاعی کند
     دستگا ه های مقننه درهرکشوری، ابزار رمسی و غريرمسی 

 دراختيار خود را برای تأثريگذاری برشاخه اجرايی دولت
دارد، برای مثال دراياالت متحده، يک دادرسی کنگره ای می 
تواند ابزاری مؤثر و بيان گر يک مبارزه برای جا به جايی 
های دموکراتيک باشد که متعاقب آن سخنرانی ها، صورت 

 . جلسات و قانون گذاری های دخلواه را درپی خواهد داشت
  NGO.   سازمان های غري وابسته به دولت

وظيفه پروراندن يک موضوع به صورت يک موضوع مطرح، و سپس 
برگرداندن آن به صورت يک مصلحت دولتی، دارای پيچيدگی 
هايی است که نياز به داشنت مهارت های متعدد و ختصص است که 

. درهرکشور، روند دقيق آن متفاوت و خاص آن کشور می باشد
زمان هايی خوشبختانه دربسياری ازکشورهای دموکراتيک، سا

وجود دارند که قابليت درک آن موضوعات را دارند و حامی 
بعضی سازمان های غري وابسته به دولت، به . آن ها هستند

شيوه ای بسيار خاص می توانند دردستگاه های دولتی نفوذ 
گروه هايی هستند که ازحقوق کارگران دفاع می کنند، . کنند

، محايت از شکنجه عليه سوء استفاده ازحقوق بشر می جنگند
شدگان را به عهده می گريند، تدارک انتخابات آزاد و 
عادالنه می بينند، محايت از ارزش های دموکراتيک را درمهه 
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NGO متوجه  
 جنبش شوند، می توانند درخطرقرارگرفنت منافع و حيات يک

کمک های ارزش مندی دراجياد و اجرای يک اسرتاتژی برای 
راهنمايی دراين که چه نوع رويکردی می تواند آن جنبش را 

 . از مهلکه اشکاالت هزارتو جنات دهد، اجنام دهند
     NGOها نيز شبيه به دولت ها دارای منافعی هستند  .

ع آوری اطالعات درمورد اين عاقالنه خواهد بود اگر، به مج
مصاحل آن ها  و شگردهای آن ها، قبل از متاس برای گرفنت کمک 

اين مهم است که يک جنبش مچدانی . احتمالی ازآن ها بپردازمي
 ها بدست نگريد، چون ممکن است خود اين کار NGOاز اين 

درگريی هايی درجنبش اجياد کند ويا اين که ممکن است نتيجه 
برجسته ترين مثال ازاين . م نداشته باشدمهمی  برای مرد

دست اشتباهات می تواند اين باشد که يک جنبش درمبارزات 
 باشد که NGOبدون خشونت خود به دنبال دريافت کمک از يک 

 خمالف متام اشکال مبارزه با ازدياد مجعيت NGOخود اين 
است، درحالی که جنبش درميان جامعه ای است که ازنرخ باالی 

AIDS/HIV . و مجعيت زياد رنج می بردويروس 
 و يک جنبش NGO     برای مؤثر بودن روابط بني يک 

دموکراتيک، بايستی رابطه براساس منافع مشرتک، احرتام 
درمورد درخواست کمک توسط . متقابل و دوستی استوار گردد

جنبش، احرتام متقابل شامل مواردی ازاين قبيل که، وقت، يک 
حضور با علم واطالع .  استNGOی اعضا منبع ارزش مند برا

کامل از موضوع مالقات درجلسات، يادداشت های نوشته شده 
درمورد دستورالعمل جلسه و هتيه به موقع پاسخ برای 

يک .  ضروری استNGOدرخواست اطالعات اضافی برای مسئولني 
جنبش که خود را عاری از خشونت معرفی می کند، هنگامی که 

ر نظامی نگهداری می کند، اگر اين افشا، معلوم گردد ابزا
می تواند برای  بعد ازاجياد ارتباط بني آن ها اتفاق افتد

NGO .   بسيار نگران کننده باشدآن 
     سازمان های وابسته به جنبش بايد تشويق شوند که به 

 هايی باشند که منافع آن ها مشخص کننده اهداف NGOدنبال 
 گروه زنان، احزاب سياسی، برای مثال،. خاص آن ها است

اجنمن های روزنامه نگاران و ساير سازمان های حرفه ای می 
توانند ازطريق کانون ها و احتاديه ها، بسيار قوی تر و 
مؤثرتر عمل کنند تا سازمان هايی که خارج ازاين کانون ها 

اين ازطريق اعضا سازمان ها است که قدرت جنبش می . هستند
اين که رهربی درجنبش خبواهد . ايدتواند اظهار وجود من

سازمانی با محايت  مستقيمًا درگري تالش برای اجياد يک ارتباط
کنندگان بيگانه بشود، نه سودمند است و نه الزم، به غري 
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 رو به رو هستند،      مشکلی که محايت کنندگان با آن
غالبًا خالء موجود بني اهدافی است که محايت کننده آن را 

. ختصيص داده و آن چه درازاء اين محايت نصيب او شده است
وقتی که فقری طاقت فرسا وجود دارد، اين قابل درک است که 
خبشی از کمک ها برای امرارمعاش اعضای فعال، مسکن، وخرج 

 سازمان ها نياز دارند .رفت و آمد آن ها صرف گردد
بدانند، که به هرحال، اين قبيل محايت ها، يک صدقه نيستند 
که اهداء کننده ها توقع هيچ چيزی به عنوان برگشت نداشته 

آن هايی که چنني مهراهی هايی را دريافت می کنند، . باشند
بايد درنظر بگريند پيشنهادی را  به عنوان  يک  قرار داد  

قرار داد به اين معنی است که در ازاء يک . پذيرفته اند
تأمني مالی محايـت کننده، دريافت کننده اين محايت نيز موظف 

مثل افزايش عضويت، اجياد يک سيستم " پاسخ به حمبت"به 
چاپار پستی، برنامه های آموزشی، توليد و توزيع کارهای 
چاپی، و تامني هر چيز ديگری که پاسخگوی انتظارات کمک 

پاسخگويی درحد انتظارات و يا بيش ازحد . دکننده باش
انتظار کمک کننده درمورد چنني قراردادهايی، باعث تکرار 

درحالی که اگراين انتظار برآورده نشود،  . آن ها خواهد شد
درميان . اهداء کننده به  روابط خود پايان خواهد داد

 ، درخواست برای محايت بيشرت متوجه منابع NGOگروه های 
  NGOمی باشد، جربان شکست کااليی نيست که يک موجود 

 . بتواند ازعهده آن برآيد
 رسانه های گروهی 

         افزون بر پرورش فکر بعيد است که، بدون محايت 
 و بدون محايت رسانه های NGOدولت های خارجی و گروه های 

. گروهی خارجی، بتوان به يک مقبوليت ازطرف عامه رسيد
مه مردم و از مبارزه دموکراتيک باعث آگاهی و محايت عا

اجياد يک قدرت فزاينده و به مهراه ساير تالش ها، باعث جلب 
برای هبره گريی هبرت از ارتباط با . محايت بني املللی خواهد شد

رسانه های مجعی و مهچنني مهکاری با گزارشگران، سردبريان و 
داشنت ساير رسانه های کليدی و راديو و تلويزيون، نياز به 

مهچنني الزم است بدانيم، خوانندگان خاص . مهارت و ختصص است
برای مثال، روزنامه . اخبار سازمان ها چه کسانی هستند

های واشنگنت پست و واشنگنت تاميز، هر يک دارای خوانندگان 
خاص جدا از يکديگر هستند، مهني طور هم جمله نيويورک تاميز و 

 . جمله وال اسرتيت جورنال
    شايد داشنت اطالعاتی درمورد روزنامه نگارانی که      

به جزييات مبارزات دموکراتيک عالقمند وکنجکاو هستند، 
دربسياری از کشورها، باشگاه های خارجی . سودمند باشد
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Stringers " باشد .
بدست آوردن نام ونشان اين باشگاه ها، حتقيق درمورد صالحيت 
حرفه ای آن ها ازطريق مثًال حتقيق اينرتنتی، می تواند 
باشگاه خربنگارانی را که اجياد يک رابطه حرفه ای با آن يک 

 . امتياز به حساب بيايد، مشخص منايد
         خربنگاران، شيفته دريافت خرب هستند، و ترجيحًا 

" ارزش خربی"خربهای اختصاصی، آن ها برای ساخنت يک خرب با 
نيازمند اطالع از جزييات امر و اطالعيه رمسی برای اعالم خرب 

اساسًا، خربنگاران ميل دارند که قبل از وقوع هر . هستند
ی رسيدن به اين هدف، برا. واقعه درجريان آن قرار بگريند

. بايد يک ارتباط قابل اعتماد دوطرفه وجود داشته باشد
نکته اصلی دراجياد چنني ارتباطی، بستگی به عامل روابط 

گزارشگران با جتربه . عمومی درجنبش و يا سازمان دارد
معموًال آگاهی الزم را دارند و فرض را براين می گذارندکه 

 برای رسيدن به اهداف خود ديگران کوشش می کنند از آن ها
مورد استفاده قرارگرفنت  به خودی خود، . استفاده کنند

زمينه ای برای رّد پيشنهاد اين ارتباط نيست، اما اگرفرصت 
بدست آمده برای گزارشگر خيلی مشخص نباشد که          می 
تواند سهمی درانتشار اين خربداشته باشد، ممکن است او هدر 

 يک اطالعيه يا خرب حتی در صورت روشن دادن وقت در مورد
 . بودن آن بی ارزش باشد

         جامعه به طور روز افزونی به اخبار پخش شده از 
اين باعث امهيت يافنت بيشرت . تلويزيون متکی می گردد

تلويزيون درجايگاه روزنامه نگاران عکاس و ويدويی می 
د يک مشاور يک گزارشگر تلويزيونی با جتربه، می توان. گردد

بصري برای کسانی باشد که درپی افزايش کاربرد رسانه های 
  41. الکرتونيکی هستند

هم زمان با اين که هيچ گونه مساحمه و يا چشم  .1 #قانون 
پوشی از هيچ در ورودی مربوط به رسانه ها منی کنيد ، سعی 
کنيد با يکی يا دو نفر از گزارشگران متفکر، روشن بني، 

، و نيز، هتيه کننده ای که بتوانيد يک ارتباط وخوش برخورد
آن ها را به يک . بلند مدت با او برقرار کنيد آشنا شويد

نوشيدنی يا يک فنجان قهوه دعوت کنيد و يا دعوت آن ها را 
 .  برای صرف هنار بپذيريد

به نوعی سعی کنيد که با يک يا دو نفری که . 2 #قانون 
ها با دادن اطالعاتی واقعی آشنا شده ايد خود را درپيش آن 

و مفيد عزيز کنيد، حتی اگر اين اطالعات مشا به طور مستقيم 

                                                 
 .  نام آن ها ذکر نشود نويسنده گان چنني قوانينی، ميل دارند که- 41
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News 
Judgment "  که آن ها متقاعد شوند که مشا منافع آن ها را

ر داريد و مهچنني نشان دهد که مشا دارای ارتباطاتی نيز درنظ
متاس دامي خود را با آن ها حفظ کنيد، اما آن . قوی هستيد

ها را با مساجت خود ِذّله نکنيد مگراين که خربی برای گفنت يا 
 . چيزی برای ارائه داشته باشيد

روزنامه ها را . سعی کنيد مهيشه دردسرتس باشيد .3 #قانون 
د که با مشا متاس بگريند، مشاره تلفن خودتان را به تشويق کني

آن ها بدهيد، مهني طور امييل خود را، و به آن ها سريعًا 
  گفته شد عمل 2#قانون اگرمهان طور که در . پاسخ بدهيد

کنيد، احتماًال روزنامه ها شروع به متاس با مشا خواهند کرد، 
ی دانيد، و و ازمشا خواهند پرسيد که راجع چه مطلبی، چه م
البته، مشا . يا خيلی ساده ازمشا راهنمايی خواهند خواست

بايد راجع به آن چه که بيان می کنيد حمتاط باشيد، اما 
وقتی روزنامه چی ها درجستجوی چيزی از مشا هستند، اين 
موقعيت خوبی است که مشا بفهميد که آن ها چه چيزی در مشت 

 . خود پنهان کرده اند
 گاه وقايعی را که در روزنامه پيش می آيد هيچ .4 #قانون 

هيچ گاه اقدام به فراخواندن روزنامه . روی دايره نريزيد
چی ها نکنيد مگر اين که خربهايی موثق توی آستني داشته 

وقتی اين درخواست مشا اجابت شد، مشا بايد چنان . باشيد
برنامه ريزی بکنيد که حمتويات مطلب درحداکثر ممکن به چشم 

  و باعث بر انگيخته شدن  احساسات  بشود، با توجه آمده
به اين که حمل  و زمان ديدار بايد چنان انتخاب شود که 

 . هتيه کننده ها فرصت کافی برای توليد داشته باشند
حتی االمکان سعی کنيد هر رويداد يا عملی را  .5 #قانون 

که جنبش مشا باعث و بانی آن است و به نظرمهم و دارای 
ش خربی است را  هرچه سريع تر به اطالع مطبوعات ارز

به اطالعيه های . توقعات آن ها را باال نربيد. برسانيد
اگربه حلاظ شخصی برايتان ميّسر . نوشته شده بسنده نکنيد

شرح ماجرا و آن . است، با تلفن به طور مستقيم متاس بگرييد
 چه را که درشرف اتفاق است، دقيق و موجز مطلع شويد، چه

فراموش . وقت، چرا، کجا و چه کسانی درگري هستند و غريه
نکنيد آن چه بدست می آوريد، ظاهرًا موضوعی است عادی، 
ضمنًا منطقی يا اطالعات معمولی که ممکن است پيگريی آن به 

اگرمناسب بود، . خصوص برای کارکنان تلويزيون حياتی باشد
تصری از پيشنهاد مهکاری و راهنمايی دهيد، مهچنني شرح خم

پيشينه، و ترتيب مصاحبه با اعضای کليدی را به عهده 
 . بگرييد
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به ياد داشته باشيد که آرمان مشا و فعاليت ها  .6 #قانون 
به . و موقعيت مشا به وسيله رسانه های گروهی زير نظر است

مهني ترتيب فعاليت های حريف مشا نيز توسط آن ها زيرنظر 
کن است به خوبی آگاه از اين جنبش مشا مم. قرار خواهد داشت

باشد که رژمي به چه کاری مشغول است و يا چه برنامه ريزی 
هايی در دست اجرا دارد، که اين ها مهه مورد توجه و عالقه 
رسانه ها است، ومشا هم بايد تا آن جا که ممکن است درداشنت 
اين اطالعات با آن ها شريک باشيد، تا باعث محايت ازخود 

 .  و نيز ناشناس ماندن منابع مشا گرددمشا، امنيت
به خاطر داشته باشيد که گزارشگران و توليد  .7 #قانون 

کنندگان بايد داستان های خود را به باال دستی ها 
و با توضيح عواملی مثل زمينه، شرايط و اوضاع " بفروشند"

و احوال، ارتباط ها و پيامدها که باالدستی ها ممکن است 
شند، به آن ها  در اين شغل کمک کنند و ازآن بی خرب با

مشا ممکن است . بدين وسيله به داستان جذابيت بيشرتی بدهند
از جزييات زندگی نامه و يا ارتباطات دست اندرکاران اصلی 
آگاه باشيد، و يا از وابستگی های مالی و دادوستد دربني 
آن ها که مهه اين آگاهی ها ممکن است موضوعی را مهم جلوه 

شايد بتوانيد، پيشنهادی هم برای بلندتر کردن طول . دبده
نوار ويدئويی که باعث طوالنی تر شدن داستان می شود 

 . بدهيد
مراقب باشيد که درارائه نوار ويدئويی به . 8 #قانون 

صورت ريزی از متامی اطالعات . گزارشگران اشتباهی رخ ندهد
توای صحنه مربوط به نوارها ، اعم از تاريخ دقيق، حمل، وحم

مطمئن شويد که مشا دارای اختيار قانونی . ها را هتيه کنيد
درموضوعاتی که برای منايش درتلويزيون ارائه می دهيد 
هستيد، واين منايش در تلويزيون کسانی را که در طول نوار 
منايش داده شده اند به خطر منی اندازد ويا خود مشا هم مشکل 

 . قانونی خنواهيد داشت
سعی کنيد هيچ گاه يک گزارشگر را فريب ندهيد،  .9 #قانون 

اطالعاتی که حقيقت ندارند، ويا اطالعاتی که طرف را به 
اين کارممکن است . اشتباه می اندازد به يک گزارشگر ندهيد

درکوتاه مدت به نفع مشا باشد، اما خسارت آن دربلند مدت 
 . آن را بی ارزش می کند

يد که شبکه های خمتلف، شرکت به ياد داشته باش .10 #قانون 
های رسانه ای، وخدمات خربرسانی، خماطب های خمتلفی دارند، و 
چرخه خمتلف اطالعاتی، روش ها، و نيازهای تکنيکی خاصی را 

درغالب موقعيت های غريعادی و فوريت ها، . دنبال می کنند
انتظار اين است که اين عوامل دررفتار با آن ها به نوعی 

 يک گزارشگر که خربهای کوتاه را برای .منعکس گردند

 131



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 132



  

 خبش چهاردهم 
 

 مشورت ها و آموزش 
 

ش به اسرتاتژی          يک واقعيت ناگوار اين است که گراي
مبارزه بدون خشونت به عنوان يک راه حل، غالب اوقات، بعد 
ازاين که مبارزه نظامی با شکست مواجه می شود، مطرح می 
گردد و يا بعد ازبررسی مشخص می شود که مبارزه نظامی راه 

ماه ها، سال ها وحتی دهه ها . حل عملی برای پريوزی نيست
 تواند به قيمت يک هزينه پرداخنت به مبارزه مسلحانه، می

بسيار موحش متام شود، و به اين دليل انتخاب يک مبارزه 
يک راه حل قابل ) ويا هرگز نتوانسته(خشونت بار منی تواند 

علت شکست درچنني مبارزه ای، لزومًا مربوط به . قبول باشد
مردم درگري دراين مبارزه که احتماًال از لياقت کافی نيز 

يست، بلکه ازنريوی بيشرتی است که خارج برخوردار هستند، ن
 . از کنرتل آن ها قرار دارد

         شکست درمبارزه مسلحانه دربرابر يک رژمي خودکامه 
با پايان پذيرفنت جنگ سرد، . نبايد جای تعجب داشته باشد

کشوری، برای مبادرت " مشرتی"قدرت های بزرگ، ديگرنياز به 
ای حفظ منافع آن کشور  آن مشرتی بر نيابتبه درگريی به

درحال حاضر دولت . درمقابل کشورهای بلوک مقابل نداشتند
ها، بيشرت متوجه منافع اقتصادی هستند تا بتوانند در 

با افزايش . تثبيت حميط سياسی خودشان اجياد امنيت منايند
مترکز قدرت دردولت ها مهراه با پيشرفت تکنولوژی برای کنرتل 

ربني گروه ها، ازقبيل حمدود کردن بيشرت و افزايش خفقان د
ارتباطات، کنرتل گردهم آيی ها، گردهم آيی روشن فکران، 
وساير سياست ها برای سرکوب، باعث شده است که آموزش، 

. جنبش، و به کارگرفنت گروه های مسلح بی هنايت مشکل گردد
باعث پذيرفته " جنگ با تروريسم"حتی درجوامع دموکراتيک، 

ز پيش برنامه ريزی نشده و تفتيش افراد شدن کنرتل های ا
حرکاتی که تا چند سال پيش می توانست به کلی دور از ذهن (

برای رژمي های خودکامه، هبانه جنگ عليه . گردد) باشد
تروريسم، درهای تازه ای جهت سرکوب برای بيشرت کشورها 
گشوده شده است، گروه های طرفدار دموکراسی، اين اهتام 

ای تروريستی وارد کردند که زير پوشش راعليه دولت ه
مبارزه با ترور، خود دولت ها اقدام به ترورکرده و هيچ 
زمزمه ای عليه آن ها ازطرف جمامع دموکراتيک بلند منی شو 

 . د
         اين عوامل درجمموع باعث شده اند که نربدهای 
مسلحانه برای جابه جايی های دموکراتيک تقريبًا غريممکن 

 133



  

Cookise " فقط می تواند جلب توجه افرادی را بکند که آن ها
با استفاده از برنامه . را درکامپيوتر کار گذارده اند

کشف رمز، حتی اگر اين رمز درموقع مقرر گشوده نشود، باعث 
جلب توجه خاص نسبت به افرادی می شود که ازآن ها استفاده 

 . کرده اند
د کتاب درمورد مبارزات بدون خشونت به          تاکنون چن
اين کتاب ها، هم زمان با فيلم ها، . نگارش درآمده است

مقاالت و جزوه ها، و آن چه ازمنابع ارزش مند برای کسانی 
که به دنبال استفاده از مبارزه بدون خشونت هستند و يا 
آن هايی که درحال حاضر درگري اينگونه مبارزه هستند، ممکن 

درحالی که زمان، دانش . ندازه کافی پاسخگو نباشداست به ا
و مهارت نياز ضروری و فوری اين عمليات است، بايد 
فرماندهان به مشورت و استفاده از منابع با جتربه مبادرت 

تقاضا برای چنني مشورتی برای طرف های مورد مشورت . منايند
 . پر مسئوليت و  خوفناک خواهد بود

 ع برای يک آموزش کارآمد به حداکثر رساندن مناب
         يکی از موارد بسيار مورد توجه درفيلم نريويی 

 که در زمينه عمليات در A Force More Powerfullمافوق سلطه 
راهکار مبارزه بدون خشونت هتيه شده است، اين فرصت را 
برای ميليون ها متاشاگر به وجود آورد که پيام روشنی را 

 اغلب -تيبانی شده، بشنوند و ببينندکه طی سال ها ازآن پش
برخالف اين تصور که راهکار فقط حمدود است به اقدام به 
خشونت يا مبارزه مساملت آميز، راهکارهای مؤثر ديگری برای 

 . رسيدن به قدرت وجود دارد
         مهراه با افزايش طرفداران مبارزه بدون خشونت، 

آوردن اطالعات و يا ما شاهد افزايش درخواست ها برای بدست 
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 هم شکل کردن آگاهی ها

:          سؤالی که در اين جا مطرح می شود اين است که
 شيوه ای برای هم  شکل کردن اطالعات اصلی اختاذ کنيم اگرما

چه نوع آگاهی های اساسی و مهارت ها درتئوری و درعمل 
برای تالش درمبارزه بدون خشونت شکل خواهد گرفت؟ برای 
مثال، ما مهه آگاه هستيم که، مفاهيم و يا اصول مبارزه 
بدون خشونت کدامند، موقعی که يک نفر می تواند ازآن ها 
برای شرکت درتظاهرات برای افزايش دست مزد اقدام کند، 
اعرتاض به سوء استفاده ازحقوق بشر، و يا اين که برنامه 
ريزی برای يک جنبش سراسری برای اجياد جا به جايی سياسی 

ما مهچنني آگاه هستيم که اين مفاهيم و يا اصول . اجنام گريد
 کاربرد اصول درعرصه فرهنگی نيز کاربرد دارند،  مهچنان که

اما چگونگی کاربرد . نظامی گری درمهه جا قابل اعمال است
اين مفاهيم، حتت تأثري شرايط خاص حميط درگريی تعيني می گردد، 

. درحالی که خود آن ها به شکل تئوری معترب خواهند ماند
بتواند کمک به تشکيل يک چارچوب " شيوه آگاهی"شايد يک 

راين چارچوب، غالب موضوعات شناخت نگری هم شکل منايد که د
اساسی، اگرنه مهه موضوعات مربوط به درگريی های بدون خشونت 

 . گنجانده شوند
جای " شيوه آگاهی"بعضی ازموضوعاتی که ممکن است درمقوله 

 :داده شوند می تواند عبارت باشد از
 داشنت . امهيت انتخاب هنايی و ميانی موضوعات برای مبارزه-1

ک می کند تا بتوان ازمنابع هبرت استفاده يک هدف مشخص، کم
کرد، کمک به شناخت هبرت تصميماتی که دراولويت قراردارند، 
ودعوت از مجعيت نه فقط به خاطر مشارکت و تائيد حرکت، 
بلکه به خاطر ارزيابی و شناخت تأثري رهربی، هنگامی که 

 .مبارزه برمال می شود
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، منابع آن، و قدرت) مردم ساالری(طبيعت کثرت گرايی  -2
ستون های «چگونگی اعمال آن در مؤسسات و سازمان ها را 

بدون  درک روشنی از مدل کثرت گرايی در  . می نامند» قدرت
ستون «قدرت، منابع آن، و اين که به چه دليل به عنوان 

خوانده می شود، برای افراد ناآشنا با تفکر » های محايت
روشی . کن می منايدنظامی، درک مبارزه بدون خشونت غري مم

از قدرت ها و نقاط ضعف » تصوير«فوری برای دريافت يک 
ستون های قدرت و يا جزييات بيشرت در حتليل ها، در برنامه 
ريزی عملياتی، می توان به روش های آتی يا مشاوره های 

 . مراجعه منود2 و 1ارائه شده در خبش 
ونت و  هپناوری از ابزار مبارزه بدون خشزمينه عرضه -3

 چنني فهرستی نه تنها گروه های مبارز را با .هاراهکار
صورتی از راهکارها آشنا می کند، بلکه اين برداشت را 
برای اعضای گروه ها فراهم می کند که مبارزه بدون خشونت 

، 4نگاه به خبش. عملياتی است بيش ازصرفًا يک سری تظاهرات
 .روش ها و راهکارها

ترساندن مردم يک .  برنتايج آنهای غلبهراهکار ترس و -4
جامعه، راهکار مؤثر برای تثبيت قدرت ديکتاتورها به مشار 

ترس باعث ازکار افتادن نريوها، و پراکندگی دريک . می آيد
جتربه نشان می دهد که استفاده از بعضی . جامعه می گردد

هدف اين نيست که مردم . روش ها برای غلبه برترس مفيداند
بلکه به آن ها کمک کنيم تا عکس العمل را نرتس کنيم، 

، 10نگاه به خبش . مناسبی را درمقابل ترس ازخود بروز دهند
 .ترس

شناسايی پيام، هدف، .  نتايج حاصل از تبليغات بنيادی-5
پيام آور و بازتاب عقايد، درجمموع باعث به وجود آمدن 

نگاه . چارچوبی برای تفکر درمورد موضوع های مهم می گردد
 .، عمليات روانی9ش به خب

هتديدی .  آلودگی ها درجنبش های مبارزه بدون خشونت-6
خطرناک برای جنبش مبارزه بدون خشونت، اجنام عملياتی است 

اجنام عمليات . خشونت بار که به آن جنبش نسبت داده شود
وقتی خربها به سطحی می رسند که . انفرادی بسيار بد است

طرح ريزی و به اجرا درآمده چنني عملياتی با اطالع رهربی 
دريک ساختار جنبش . است، اين ويران کننده خواهد شد

مردمی، مهيشه اين فشار وجود خواهد داشت که اهداف درجهت 
بايد توجه . تأمني محايت ازطبقات خمتلف جامعه افزايش يابد

داشت که حمدوديتی نيز در توشه ای که يک جنبش می تواند با 
اين مهم است که بدانيم که اهداف . ردخود محل کند وجود دا

هرجنبش بيش از آن که به طوردامي درحال افزايش باشد، 
دست "البته، احتمال خطر ازطرف . دارای حمدوديت است
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ليه شکست جنبش به اين خاطر است که رهربان يکی از داليل او
آن نگران تقسيم قدرت، مدت ها قبل از رسيدن به پريوزی می 

آلودگی ديگر، اين که توجه کافی ندارند که مبارزه . باشند
برای دموکراسی، نياز به سازمانی با اصول دموکراسی برای 

اين يک مبارزه بدون خشونت . مبادرت به اين مبارزه دارد
نياز به يک رهربی قوی . ، با اين وجود، يک مبارزه استاست

نيست، بلکه يک " رويداد"اين يک . دارد مهراه با انضباط
برنامه طراحی شده است که برای سرنگونی يک ديکتاتوری، 

نگاه به خبش . نياز به استفاده ازيک اسرتاتژی اجرايی دارد
 . ، آلودگی درمبارزه بدون خشونت12

 بع آگاهی و مهارت هامتنوع کردن منا
     آن ها که درانديشه آغاز مبارزه بدون خشونت هستند و 
يا آن هايی که عمًال درحال مبارزه اند، بايد ترغيب شوند 
که درانتخاب کسانی که به آن ها خدمات آموزشی وآگاهی می 

برای مثال، وقتی اعالم می شود که . دهند تنوع اجياد کنند
گران برای محايت از مبارزات طرح نياز به جتهيزکردن کار

ريزی شده است، برنامه نويسان ممکن است دسرتسی به سازمان 
ها يا احتاديه های متخصص داشته باشند که برای اين منظور 

دراين زمينه، اين سازمان . مناسب ترين منبع خواهندبود
برای  (-های باجتربه بايستی ازيک خبش خاص سازمان داده شوند

 ).زی، صنايع، خدمات، وسايرمثال کشاور
     مهچنني، به اين خاطر که تبليغات، با استفاده از تعبري 
های مؤدبانه تر مثل، اطالعات و وسايل ارتباطات مجعی، چنني 
نقش مهمی را درمبارزه بدون خشونت بازی می کنند، 
بنابراين بايستی به دنبال متخصص موفق درروابط عمومی و 

  .مشاور با جتربه بود
     تشکيالت مربوط به بانوان  با برآورد تقريبی نيمی از 
مجعيت انسانی موجود می توانند جذب جنبش مبارزه بدون 
خشونت شوند، البته دربعضی جوامع آن ها خبش مهمی از نريوی 

ممکن است که اين امکان به . کارجامعه را تشکيل منی دهند
ی هنجارهای وجود آيد که از مردمی درسايرکشورها که دارا

فرهنگی مشاهبی هستند و دارای جتربه مبارزاتی بدون خشونت، 
برای جتهيز زنان و انتخاب هبرتين نقش برای آن ها، دعوت به 

 . عمل آورد
درمبارزه .      توجه خاصی بايد معطوف به جوانان کرد

بدون خشونت، مهچون يک درگريی نظامی، اين جوانان هستند که 
درجا به جايی های اجتماعی، به . رينددرصف مقدم جای می گ

چيزهای زيادی . حق آن ها پيش گامان دريک جنبش می باشند
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     نه تنها برای آن ها بايد کتاب هتيه گردد تا به 
اه ها به مطالعه بپردازند، بلکه آن ها بايد در کارگ

آموخنت حنوه عمل در رهربی بپردازند، و به آن ها فرصت مالقات 
با کهنه کارهايی که درگروه های ديگر با جوانان سروکار 
داشته اند داده شود تا بتوانند در مورد موفقيت ها و 

آموخنت از جتربه شخصی . شکست های آنان نيز جتربه بياموزند
ه ديگران به قيمت کمرتی بسيار خوب است، اما آموخنت ازجترب

يک ضرورت انفرادی، می تواند هبرتين آموزش را . متام می گردد
از منابع خمتلف حاضر برای شخص درخواست کننده درارتباط با 

البته اين بدان معنی . مهارت ها و آگاهی ها فراهم آورد
نيست که آن هايی که کارآموزند، درامور مبارزه بدون 

می توانند هبرتين آموزگار و مشاور نيز خشونت هستند، لزومًا 
 .  باشند

 چه عاملی می تواند باعث کارآمدی مربيان و مشاورين گردد؟
     حتی اگر ما ظرفيت پاسخگويی درمورد آگاهی های الزم و 
مهارت ها در مشاوره ها و آموزش ها را داشته باشيم، بايد 

مهارت به اين واقعيت توجه مناييم که چه نوع از کيفيت و 
ها را مربيان ما بايد داشته باشند که بتوانند پاسخگوی 

بعضی از . اطالعات و مهارت های مورد درخواست و نياز باشند
 :اين کيفيت ها و مهارت ها عبارتند از

با مهم دانسنت دريافت اطالعات . ر خوبی بودنناظشنونده و .1
عات و دادن اطالعات، ونيز غنيمت دانسنت وقت، ارزيابی اطال

مهم تر، امهيت دادن به انتظارات گروه، و ارزيابی موفقيت 
مربيان و . آن چه به عنوان موضوع مهم منتقل شده است

مشاورين  با جتربه از امهيت  زبان جامعه و ارتباط با آن ها 
درزمان تنفس درکالس، داشنت يک کمک . به خوبی آگاه هستند

ده درکالس به برای مجع آوری توصيه ها از گروه شرکت کنن
منظور اصالح حنوه تدريس، بازنگری به مبحث هايی که فهم آن 
ها دشوار است، وشايد هم رجوع جمدد به مبحث هايی درآن درس 

اين لزومی ندارد که . ها توجه گروه را به خود جلب کند
برای . مشاور يا مربی متام وقت را با گفتار خود بپوشاند

بت کردن رابرای ديگران چند دقيقه ساکت ماندن، فرصت صح
فراهم خواهد آورد، و آن چه آن ها می گويند شايد دارای 
امهيت باشد، و حتی مهم تر از آن چه که مشاور يا مربی می 

 .   خواستند بيان کنند
         با توجه به ارزيابی اطالعات قبلی، دکرت جني شارپ 

 Manerplawديداری ازگروه خمالف درپايگاه آن ها در مانرپالو 
دراين اواخر گروه، گرايش .  داشت1992دربرمه ودر اواخر 

. هايی به طرف مبارزه بدون خشونت ازخود نشان داده بود
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The Politics Of Nonviolent Action گنجانده شده 
استاد متامی اين جلدها را درسال پيش مطالعه کرده . بود
 . بود

         بسياری از حبث ها زمانی می تواند صورت پذيرد که 
اولني دستور جلسه، . رخواست مطرح شده باشدمشورت مورد د

بنابراين، يک مرور جمدد برموقعيت پيش آمده توسط يک يا 
چند نفر اعضا گروه بود که اساسًا باعث به وجود آمدن چنني 

آن چه مورد توجه دراين مشاوره . مشورتی شده بود
به معنای غافل " (OBE"قرارگرفته بود، ازقرارمعلوم  

بود و اولويت های  ) Overtaken By Eventsدادها گريشدن توسط روي
بعد ازمروری برموضوعات . جديدی نيز برای آن يافت شده بود

مطرح شده و تصميم به اين که کدام يک ازاين راهکارها 
صالحيت کافی برای معرفی دارد، دستورکار برای مشاور مورد 

ه يادداشت هايی برای موضوعات مربوط ب. جتديد نظر قرارگرفت
. درخواست اصلی هتيه شد که دراختيار گروه قرار گرفت

موضوعاتی که نياز به مشورت های گوناگونی داشتند، 
درصورتی تعني تکليف می شدند که نظر کارشناسی مربوط به آن 

 .  ها آماده می گرديد
اصولی وجود . وجود حساسيت ها درارتباطات بني فرهنگی. 2

برای .  به آن واقف باشنددارند که متام کارآموزان بايستی
مثال، دانشجويان درشرايط و حال وهوای جتربه خودشان، به 

کارآموز می . پردازش اطالعات دريافتی خودشان می پردازند
تواند سرعت اين پردازش را اضافه کند، درصورتی که منونه 

غالبًا شخص . های مربوط به آن شرايط مورد استفاده باشند
ع زيادی ازموضوع نداشته، درنتيجه حتليل گر مأمور، اطال

نياز بسيار جدی و قانونی بايستی وضع گردد که يک حتليل گر 
دريک مورد، يک مربی که . درکالس منع منايد" تدريس"را از 

به راحتی و روانی قادر به صحبت کردن با دانشجويان خود 
بود، ترجيح داد که از افشای مهارت خود درآشنايی به آن 

ازقرار معلوم، مرتجم که . جم خود خودداری منايدزبان با مرت
با موضوع به راحتی برخورد می کرد، شروع به دادن نظرات 

اورا به . خود درمورد موضوع به جای نظريات مربی می منايد
 . سرعت ازمقام خود برداشتند

 
آگاه بودن به موضوع دارای امهيتی است مافوق تدارک .3

 مربی درعني حال که به پرسش اين بسيار مهم است که. آموزش
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هنگامی که . دانسنت اين که چگونه می توان ياد گرفت. 4
اطالعات خاصی برای حفظ کردن ازراه خواندن، گوش دادن، ويا 

که بی سروته به نظر می آيد ) يا ترکيبی ازهرسه(درعملکرد 
سليم می گويد که هرچيزی که به ذهن به شخص می رسد، عقل 

منتقل می شود، باعث تقويت شناخت خواهد شد وانعکاس آن 
ازاين رو، يک . درکتاب و سخنرانی های شخصی خواهد بود

مربی، برای تقويت نظريات خويش، نياز به ديدن و مترينات 
يک مربی . عملی مربوط به ديدن را درهرفرصت ممکن دارد

ه غايت جالب را داشت که می توانست نظامی پري، دستوری ب
به آن ها بگوئيد "مورد استفاده برای متام مربيان باشد؛ 

که چه چيزی می خواهيد به آن ها بگوئيد، به آن ها بگوئيد 
 ."وبعد ازآن به آن ها بگوئيد که چه چيزی به آن ها گفتيد

         يک مشاور نه تنها بايد آشنايی درمورد گروهی که 
مشاوره با او داده اند، داشته باشد، بلکه اين درخواست 

. که جايگاه اين گروه درجنبش کجا است را نيز بايد بداند
به عبارت ديگر، آيا اين مشورت برای گروه انشعابی است و 
يا برای خط فکری جريان غالب خمالف است؟ اين بسيار مناسب 
است اگر موافقت و محايت رهربان اصلی درجنبش نيز گرفته 

اگريک گردهم آيی نيز برگزارگردد، مشاور می تواند . شود
يک برداشت کلی نيز از راهربد مبارزه بدون خشونت بدست 
بياورد که آن را درساير مبارزات نيز می توان مورد 

اگرشکی درعملی بودن مبارزه بدون . استفاده قرار داد
خشونت باقی مانده باشد، ممکن است مناسب اين باشد که 

ازطرف افرادی که درجنبش " Pilot Projectجتديد نظر"د يک پيشنها
. قضاوت آن ها مورد قبول واحرتام رهربان جنبش است صورت گريد

هرگاه رهربی درجنبش متقاعد نشده باشد که مبارزه بدون 
خشونت تنها راه انتخاب است، جنبش موفق به جلب محايت 

فقيت منابع مالی ونيز افراد کارآزموده ای که برای مو
 .دراجرای اهداف خود نياز دارد خنواهد شد
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         بنابراين، اين غريعادی خنواهد بود اگر، يک رژمي 
خودکامه اقدام به شناسايی حجم خطری که ازطرف جنبش 
مبارزه بدون خشونت آن را هتديد می کند، منايد، حتی قبل 
. ازآن که رهربان جنبش خمالف خود به اين فکر بيافتند

ين، اين نوعی دورانديشی است اگرتبليغاتی درمورد بنابرا
مهني طور هم دانسنت نام . گروه آموزش های مقدماتی صورت نگريد

افرادی که آموزش می بينند برای مربيان درهيچ شرايطی 
درحقيقت، دربعضی موقعيت ها، اين عاقالنه . ضروری نيست

ر خواهد بود که کارآموزان عملياتی، خود را با نام مستعا
"nom de guerre " معرفی کنند، و نام واقعی آن ها از

نظرمربيان و يا هم رزمان آن ها پوشيده مباند، مگراين که 
42. آشنايی هايی قبًال به وجود آمده باشد

         درصورت فراهم بودن شرايط، مربی ها و مشاورها 
به منظور اجياد يک فضای جامعه پذير با گروه ها مهنشني 

ا اين که بتوانند درساعت های خارج ازکالس نيز باشند، ت
به عبارت ديگر، دسرتسی به . اين فضای جديد را جتربه کنند

يکی از راه های . مربيان بايد به سادگی امکان پذير باشد
وايام " ساعت کاری "مؤثر درانتقال دانش، زمان خارج از 

 . بيکاری است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 من نويسنده به ياد می آورم که يکی از کالس های برپا شده درمنطقه ای دور با - 42

دور . بود" جان کندی"و " مئو"، "درخشان"، "اتلو"نام های   دراين شرايط Remoteر
دريک روز به کشنت شش عدد مار رسيده " مارکشی"به اين معنی بود آن درحمل رکورد 

 . بود
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 بعضی مالحظات درپايان 
 

         مبنای تفکر درمورد مبادرت به راهکارمبارزه 
بدون خشونت و نظريه قدرت جامعه که اساس حتقق اين مبارزه 
. است را نبايد به عنوان يک موضوع دور از ذهن تلقی منود

به جای آن، تالش درمبارزه بدون خشونت را موضوعی بايد 
اشد که دانست که قابل فهم و اجرا به وسيله متام کسانی ب

مردم نياز به درک . درصدد براندازی يوغ رژمي ستم گر هستند
اين واقعيت دارند که می توانند دقيقًا مهان منابع قدرتی 
را دراختيار بگريند که دولت ستم کار ازطريق آن ها به 
سرکوب مردم می پردازد، واين که مردم می توانند، به طور 

ا امور خود را می مجعی منابعی را که دولت به وسيله آن ه
گذراند، ازدولت دريغ کرده و آن را در ادامه راه خود در 

 . بن بست قرار دهند 
         اساسی ترين هدف دراين کتاب، فراهم آوردن 
اطالعاتی برای خواننده گان و ارائه راهکارهايی برای 
مبارزه بدون خشونت و طرح حبث هايی به طور خالصه درجهت هبره 

راهکارها قطعی و مسلم نيستند، . ن ها می باشدگريی عملی آ
وبيشرت نزديک شدن به اين زمينه فکری برای آماده سازی 

راهکارهای ارائه شده . قدرت عظيم مردم درغلبه بر ظلم است
دارای وجوه مشرتک بني درگريی های مسلحانه و درگريی های 
غريمسلحانه است، اما آن چه به عمد برآن تکيه شده است، و 

ايد بيشرتين مشاهبت های مشرتک بني اين دو است، که امهيت آن ش
 . درانتخاب رويکرد به تصميم گريی و برنامه ريزی می باشد

         انتخاب راهکار، بيان گر جهت و ضرورت ها برای 
رسيدن به اهداف برای يک جنبش و جماز دانسنت انعطاف های 

 پيش آمده و يا الزم برای نقشه ها در استفاده از فرصت های
ادامه يک برنامه درصورتی که تغيرياتی . مبارزات می باشد

در حمورهای اوليه آن اجياد شده باشد، حتی درصورت فرمان 
دريک . ادامه آن از طرف باالترين مرجع اشتباه خواهد بود

اسرتاتژی درست، برنامه ريزی با فکر، و رهربی قوی، يک جنبش 
 به سرعت اقدام به اصالحات مبارزه بدون خشونت می تواند

ضروری بر اساس تغيريات اجنام شده منوده و به انتخاب زمينه 
مبارزه بپردازد و خمالفني را وا دارد که بنابر انتخاب 

 و آن اسرتاتژی و رهربی می -جديد او مبارزه را ادامه دهند
تواند تأثري قاطع دربرآيند و نتيجه مبارزه بدون خشونت 

 .داشته باشد
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 ضميمه يک 
 

 واژه نامه اصالحات مهم در مبارزه بدون خشونت 
 

Accomodationشيوه تغيري در مبارزه بدون  : سازش با مقتضيات
خشونت که در آن خمالفني با دست يافنت به اهداف معينی 
راهکار سازش را انتخاب می کنند، و اين در حالی است که 

رای خود حمفوظ می آن ها حق انتخاب راه های ديگری را نيز ب
سازش با مقتضيات هنگامی پيش می آيد که خمالفني .  دارند

نظرخود را تغيري نداده اند، و نيز حتت فشار قرار نگرفته 
اند، اما به اين نتيجه رسيده اند که سازش برای يک حل 

سازش با مقتضيات ممکن است حتت تأثري . وفصل مطلوب تر است
جر به ادامه مبارزه، منجر به دخالت هايی قرار بگريد که من

تغيري عقيده و احنراف از اهداف اوليه، فشارها و يا 
 . فروپاشی نظام خمالفني يا رژمي حکومتی بشود

Authorityکيفيتی که هدايت کننده نوع قضاوت ها،  : اقتدار
تصميمات، توصيه ها و دستور بعضی از افراد و مؤسسات است 

داوطلبانه توسط ديگری و يا که ظاهرًا به عنوان حق به طور 
اقتدار، منبع اصلی قدرت . ديگرانی اطاعت و اجرا می گردد

 .سياسی است، اما مهسان با آن نيست
Boycottمهکاری نکردن، خواه اجتماعی، اقتصادی، و يا :  حترمي
 .سياسی

Civic abstention: حرکتی مشابه با عدم مهکاری سياسی . 
Civiaction : تی مشابه با مبارزه بدون حرک :اقدام شهری

 .خشونت که  به منظورهای  سياسی اعمال می گردد
Civic defianceحرکت هايی جسورانه درارتباط  : نافرمانی شهری

با مبارزه بدون خشونت دراعرتاض، مقاومت، ويا اجنام دخالت 
 .ها به منظورهای سياسی

Civic Resistanceبدون حرکت های مشابه درمبارزه :  مقاومت شهری
 . خشونت با اهداف سياسی

Civic Strike: تعطيل واحدهای اقتصادی به منظورهای سياسی  .
نه تنها اين که کارگران ازرفنت بر سرکارها خودداری کنند، 
بلکه مهم ترازآن، دانشجويان، صاحبان حرفه، مغازه داران، 

و طبقات باالتر که ) شامل کارکنان دولت(کارکنان يقه سفيد 
 .  به اين مشارکت بپيوندندممکن است

Civil Disobedience:  يک مبارزه بدون خشونت  نافرمانی شهروندی
سنجيده با قوانني خاص، مقررات، فرمان ها، دستورات نظامی 

اين ها قوانينی هستند که ذاتًا . يا پليس، و مشابه آن است
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Conversionيک تغيري نظر ازطرف خمالفينی است که  : نوگرايی
اقدام به مبارزه بدون خشونت را آغاز منوده اند، به حنوی 

ديگران را ترغيب به پذيرفنت اهداف مبارزه بدون خشونت که 
اين يکی از ساختکارهای چهارگانه درتغيري دراعمال . منايند

 . مبارزه بدون خشونت است
 

Disintegrationچهارمني ساختکار جا به جايی دراعمال  : فروپاشی
مبارزه بدون خشونت، که درآن خمالفني سرکوب نشده اند، اما 

ا و يا انسجام دولت دراثر عدم مهکاری يا مترد انسجام آن ه
ستون های قدرت دراثر عدم . ازهم متالشی يا گسيخته است

مهکاری تا منتهی درجه حمدود شده اند و يا از هم گسيخته 
اند تا آن حد که نظام خمالفني يا دولت به سادگی قابل منحل 

 .  شدن می گردد
Economic Shut-downق ماندن فعاليت های معل : تعطيل اقتصادی

اقتصادی دريک شهر، منطقه، يا کشور به اندازه کافی، باعث 
 . به طورمعمول حمرک آن سياسی است. فلج شدن اقتصاد می گردد

     اجياد چنني حالتی ممکن است دراثر اعتصاب کارگران و 
مديريت، جتارت، بنگاه های بازرگانی، و بسنت مغازه های 

 و توقف عمليات اقتصادی صورت کوچک توسط مغازه داران
 .پذيرد

Freedom(political) يک وضعيت سياسی که ضامن  ):سياسی( آزادی
آزادی درانتخاب و عمل برای افراد باشد ونيز آزادی افراد 
و گروه ها درشرکت درتصميم گريی ها و عمل درجامعه و 

 . درنظام سياسی باشد
Grand Strategyرين نظريات گسرتده ت : برنامه ريزی بزرگ

درمورد اين که برای رسيدن به اهداف، چه برنامه هايی از 
 . عمليات مبارزه را بايستی انتخاب منود

يک برنامه ريزی گسرتده باعث هم آهنگی و هم جهت کردن 
) انسانی، سياسی، اقتصادی، اخالقی، غريه(مناسب و موجود 

دريک گروه برای رسيدن به اهداف مورد نظر درمبارزه می 
ممکن است الزم باشد چند برنامه ريزی حمدود ديگری هم . گردد

برای رسيدن به اهداف خاص دربني برنامه ريزی گسرتده 
گنجانده شود که جمموعًا خبش های فرعی را دريک جمموعه 

 . ازمبارزه تشکيل می دهند
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Grievance Groupکل افراد گروهی که  : نارضايتی گروه
مبارزه است و ازطرف مبارزه نارضايتی آن ها موضوعات يک 

 . کنندگان بدون خشونت مورد محايت قرار می گريند
Human Resourcesمنظور از واژه هايی که  : منابع انسانی

دراين جا به کار می رود، مشارتعدادی از افراد و گروه ها 
هستند، ) به معنای گروه حاکم هرکشور" (حاکم"که درخدمت 

 گروه حاکم برای رسيدن به مهکاری می کنند، ويا کمک به
اين ها شامل خبشی از افراد و . خواسته هايشان می کنند

گروه هايی درکل مجعيت، وابستگان آن ها و افراد مستقل از 
قدرت يک حکومت ناشی . سازمان های خودشان می باشند

ازوجودچنني منابع انسانی است، که موجب تشکيل يکی ازمنابع 
 . ستون قدرت می گردد

Materical Resourcesاين نيز يکی ديگر ازمنابع :  منابع مادی
واژه، اشاره به اموال، منابع طبيعی، . قدرت سياسی است

منابع مالی، نظام اقتصادی، وسايل ارتباط مجعی، و جتهيزات 
ميزان توان نظارت يا عدم نظارت . وسايل محل و نقل می باشد

يا حمدوديت حاکم بر مسايل فوق، مالکی است بر گسرتدگی و 
 . قدرت حکومت

Mechanism Of Change روند  رسيدن  به جا  : نظام جا به جايی
به جايی، رسيدن  به  موفقيت  با اتکاء به مبارزه بدون 

چهار ساختکار دراين نظام عبارتند از . خشونت است
نوگرايی، سازش با مقتضيات حميط، اعمال فشار درمبارزه 

 . بدون خشونت و فروپاشی
Methodsابزار خاص درعمل برای عمليات مبارزه  :ها  روش

نزديک به دويست روش خاص برای اين مورد . بدون خشونت
اين موارد درسه گروه اصلی طبقه بندی . شناسايی شده است

اعرتاض بدون استفاده از خشونت و قانع سازی، : شده اند
، و مداخله بدون )اجتماعی، اقتصادی، وسياسی( مهکاری نکردن

 . ستفاده از خشونتا
Noncooprationنوع گسرتده ای از روش ها ازمبارزه  : عدم مهکاری

بدون خشونت که شامل حمدوديت سنجيده، تعطيل کردن، اجياد 
توقف فعاليت های اجتماعی، اقتصادی، ويا عدم مهکاری سياسی 

 . با فرد،  مؤسسه و يا رژمي) ويا ترکيبی از مهه اين ها(
عدم مهکاری به صورت های فرعی عدم مهکاری          روش های 

حترمي اقتصادی و اعتصابات (اجتماعی، عدم مهکاری اقتصادی
 . ، وعدم مهکاری سياسی طبقه بندی شده اند)کارگری

 Nonviolence(Religious Or Ethical)  مذهبی يا ( بدون خشونت
اعمال خشونت آميز گروه ها در زمينه اعتقادات  ):اخالقی

درنظام بعضی . اخالقی ممنوع اعالم شده استمذهبی و 
ازاعتقادات، نه تنها اعمال خشونت های جسمانی ممنوع است، 
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Nonviolent Actionراهکاری معمول  : عمليات بدون خشونت
هرات، مقاومت، ومداخله بدون خشونت بدنی دربرگزاری تظا

: است، چنني عملی ممکن است به اشکال خمتلف صورت بگريد از مجله
(a) عبارت است از اين که، شرکت کننده ( کوتاهی دراجنام کار

از اجنام کاری که به طورمعمول اجنام می دهد، وبرحسب معمول 
رات انتظار اجنام آن وجود دارد، و يا طبق قانون و مقر

 اجنام (b)اجنام آن خواسته شده است، سر باز زند؛ و يا 
و اجنام اعمالی که شرکت کننده به طور معمول آن ) مأموريت

ها را اجنام منی دهد، يا برحسب عادت انتظار منی رود که 
اجنام دهد، ويا براساس قانون ومقررات اجنام آن ممنوع شده 

ی، شامل انبوهی روش.  ترکيبی از هردو مورد(c)است؛ و يا 
از متدهای خاص که می توان آن ها را درسه دسته طبقه بندی 

تظاهرات بدون خشونت و قانع سازی، مهکاری نکردن، : کرد
 . ومداخله کردن بدون اعمال خشونت

Nonviolent Coercionشيوه ای  : اجياد اجبار بدون اعمال خشونت
غم ميل در جا به جايی ها بدون اعمال خشونت که در آن علري

خمالفني به خواسته های مورد نظر دست يافته، به دليل کنرتل 
مؤثر در مورد موقعيت ها، به علت عدم مهکاری و نيز 
نافرمانی گسرتده، امور از اختيار خمالفني به طور گسرتده ای 
خارج شده است؛ اگرچه خمالفني هنوز هم در مست های اداری خود 

 .   نشده استقرار دارند و نظام دچار فروپاشی
Nonviolent Insurrectionيک خيزش  : شورش بدون توسل به خشونت

عمومی درمقابله با رژميی ريشه دار مستبد به شکل عدم 
 . مهکاری با آن و مترد
Nonviolent Intervetionمداخله کردن بدون توسل به خشونت  :

تعدادگسرتده ای ازروش های مبارزه بدون خشونت که درموقعيت 
ی با ابزار مبارزه بدون خشونت با خمالفني و نظام حاکم درگري

اين روش ها ناشی از . مورد استفاده واقع می گردد
روش . هردوگونه اعرتاضات مسبوليک و نيز عدم مهکاری است
مهچون (مداخله خمتل کننده غالب اوقات مادی و عينی است 

و ، و گاهی نيز روانی، اجتماعی، اقتصادی، )اعرتاضات نشسته
 . يا سياسی است
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Nonviolent Protest And Persuasion اعرتاضات وقانع سازی بدون 
تعداد گسرتده ای از روش های مبارزه بدون  :توسل به خشونت

خشونت که يک حرکت منادين دربيان عقيده خمالفني هستند و يا 
مثل شب مانی ها، راه پيمايی های (درتالش برای قانع سازی 

اينگونه اعمال از مرز ). يک به اعتصاباعرتاض آميز، حتر
به عنوان (اظهار بيان لفظی می گذرد، اما درحد کم کاری 

ودخالت کردن واشکال تراشی بدون توسل به خشونت ) اعتصاب
 ).مثل اعتصابات نشسته(باقی می ماند 

Nonviolent Struggleمبادرت به :  تالش درجهت مبارزه بدون خشونت
سخ با تالشی سخت به هبرتين شيوه يک درگريی، با عزمی را

مبارزه بدون خشونت، خصوصًا درمقابله با يک حريف مصمم و 
 . با امکانات زياد، که ممکن است با سرکوب پاسخ دهد

Nonviolent Weaponsروش خاصی :  مبارزه با سالح بدون خشونت
 . درمبارزه بدون خشونت

Pillars Of Supportش هايی ازجامعه مؤسسات و خب:  ستون های محايت
که درخدمت رژمي حاکم برجامعه هستند وتالش آن ها تأمني 

 . منافع برای حفظ قدرت حاکم وتوسعه ظرفيت آن رژمي است
     مثال ها دراين مورد می تواند، وجود پليس، زندان 
ها، و نريوی نظامی که تنبيهات را حتميل می کنند، رهربان 

مشروعيت (ا حتميل می کننداخالقی و دينی که قدرت و صالحيت ر
، گروه های کارگری و جتار و گروه های سرمايه )می دهند

گذار که منابع اقتصادی را فراهم می کنند، و به مهني روال 
 . ساير منابع شناخته شده درموضع قدرت سياسی

Political Defianceاعمال اسرتاتژيک مبارزه بدون :  متّرد سياسی
دن حکومت استبداد و جايگزين خشونت به منظور متالشی کر

 .کردن يک نظام مردم ساالر به جای آن
         اينگونه مقاومت با عدم مهکاری  و متّرد باعث جتهيز 
مردم ستم  ديده  برای  حمدودکردن  و قطع منابع قدرت 

چنني منابعی که توسط گروه ها و . حکومت استبدادی می گردد
. ناميده می شوند" اومتستون های مق"مؤسسات شکل می گريند 

زمانی که يک سرپيچی سياسی با موفقيت مورد استفاده قرار 
می گريد، مهار يک ملت ازطرف حکومت مستبد، چه درزمان حال 
و چه درآينده مشکل خواهد شد وبنابراين زمينه يک نظام 

 . مردم ساالر برای مقابله با هرهتديد جديد آماده می باشد
Political Jiu- Jitsu يک روند خاص که  : سياسی- ی- جيتسو-جو

دريک جنبش مبارزه بدون خشونت می تواند درتغيري درروابط 
درجوجيتسو سياسی، عکس العمل منفی نشان . کارساز باشد

دادن درمقابل سرکوب خشونت آميز حکومت عليه مبارزه بدون 
خشونت، که تبديل به عمليات سياسی عليه حکومت شده، 

تضعيف کرده وباعث تقويت مبارزين درجبهه موقعيت حکومت را 
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Political Powerجمموعه عوامل مؤثر و فشارهای :  قدرت سياسی
اجرای سياست های اداری برای يک موجود برای وادارکردن و 

اعمال قدرت سياسی ممکن است به وسيله مؤسسات . جامعه است
وابسته به دولت مورد استفاده قرار گريد، ويا توسط گروه 

قدرت سياسی ممکن است به طور  . های خمالف دولت و سازمان ها
مستقيم دريک مبارزه مورد استفاده واقع شود، ويا اين که 

 ظرفيت بالقوه برای موقعيت مقتضی به شکل به عنوان يک
 . ذخريه نگه داری شود

تنبيه ها و يا انتقام جويی ها،   :Sanctionsحترمي ها 
حتميل حترمي به اين خاطر که . مبارزات خشن و يا بدون خشونت

افراد در رفتاری که ازآن ها انتظار اجنام می رفته موفق 
سرزده است که اجنام نبوده اند ويا اين که رفتاری ازآن ها 

احتمال اعمال حترمي درمورد افراد به . آن ممنوع بوده است
خاطر نافرمانی يا نرسيدن به هدف های مشخص شده بسيار کم 

 . حترمي ها يکی از منابع قدرت سياسی هستند. است
داشنت اين ظرفيت   :Self- Reliance استقالل عمل -اتکاء به نفس

 مربوط به خودش برآيد، که شخص خود از تنظيم روابط
نظرمستقل ازخود داشته باشد، ازعهده تأمني نيازهای خود يا 
گروه  و يا سازمان مربوط به خودش برآيد، مستقل، 

 . خودخمتار، وخودکفا باشد
يک منبع ازقدرت   :Skills And Knowledgeمهارت ها و شناخت 

قدرت حکومت، به وسيله مهارت ها، دانش و . سياسی است
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منابع قدرت منابع اصلی قدرت  : Sources Of Powerمنابع قدرت 
اوليای امور، منابع : آن ها عبارتند از. سياسی هستند

 مهارت ها ودانش، عوامل غريملموس، منابع مادی و انسانی،
هرکدام ازاين . اين ها برخواسته از منت جامعه اند. حترمي ها

منابع به وضوح بستگی به باورها، مهکاری و فرمان برداری 
با غنی . افراد جامعه و مؤسسات وابسته به يک جامعه دارند

.  استبودن چنني منابعی، حکومت ازقدرت بيشرتی برخوردار
هرگاه ارائه ازطرف اين منابع دچار ضعف شده و يا متوقف 

 .گردد، قدرت حکومت نيز ضعيف شده و يا فرو خواهد رخيت
 : Strategic Nonviolent Struggle مبارزه بدون خشونت راهکار

مبارزه بدون خشونت که استفاده از آن براساس يک برنامه 
يت درگريی، نقطه ضعف اسرتاتژيک هتيه شده و براساس حتليل موقع

و قوت گروه های رقيب، طبيعت، ظرفيت ها و نياز به تکنيک 
عملکرد بدون خشونت، خصوصًا راهکار اصول اخالقی و نوع 

: نگا . (مبارزه ای که بايد مورد استفاده قرار گريد
 ). راهکاراصلی، راهکار اسرتاتژيک و نيز روش ها

 برای اجرای يک برنامه ريزی  :Strategy) مبارزه(راهربد 
مرحله مهم، يا مبارزه، در داخل يک راهربد برای مبارزه 

يک اسرتاتژی عبارتست از چگونگی راهربد شروع يک درگريی . کلی
خاص و مراحل بعدی آن، وچگونگی پيوند دادن مؤلفه های 
خمتلف به حنوی مناسب به يکديگر برای رسيدن به اهداف 

رحمدوده و خبش های يک اسرتاتژی د. مبارزه به حنو شايسته
تاکتيک ها وروش های خاص در . راهربد بزرگ کاربرد دارد

عمليات کوچک تر به منظور اجرای اسرتاتژی در مبارزه ای 
 . خمصوص مورد استفاده قرار می گريند

اجياد حمدوديت به حنوی سنجيده و يا اجياد  : Strikeاعتصاب 
وقت، برای اجياد بالتکليفی و تعليق درکار، معموًال به طور م

فشار به کارفرمايان برای رسيدن به اهداف اقتصادی و يا 
گاهی اوقات فشار به دولت به منظور دست يابی به يک هدف 

 . سياسی
برنامه ريزی برای عمليات   :Tactic تدبري جنگی –رزم آرايی 

حمدود با اين فرض که چگونه، دريک دوره کوتاه از درگريی، 
د برای رسيدن به هدف های حمدود استفاده از متامی ابزارموجو

 برای استفاده و کسب جتربه tacticsاز رزم آرايی ها . کنيم
 . برای دوره هايی از يک مبارزه کلی استفاده می گردد

اعمال خشونت بدنی عليه انسان های ديگر  : Violenceخشونت 
که باعث وارد آمدن جراحت و يا مرگ  می گردد، و يا  هتديد  
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         بعضی از مذاهب و يا آئني های اخالقی بدون خشونت 
باعث اجياد تصور خشونتی می گردند، به مراتب گسرتده تر از 

پريوان چنني مکاتبی جماز هستند که به . اعمال خود خشونت
 واقعيت ها را آموزش داده و آن ها گروه ها و افراد گروه

 .  را از اينگونه تصورات خشونت آميز برحذر دارند
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 ضميمه مشاره دو 
 

  روش هايی در مبارزه بدون خشونت 
 روش هايی از تظاهرات بدون خشونت و ترغيب کردن 

 
 بيانيه های رمسی 

  سخنرانی های علنی -1
 يا محايت  نامه ها از طرف خمالفني -2
  بيانيه ها از طرف سازمان ها و مؤسسات -3
  عرضحال امضا شده از طرف عموم -4
  بيانيه ها  واعالم جرم و هدف-5

6  دادخواست دسته مجعی -
 ارتباط با مجعيت و گروه های سياسی

  شعارها، کاريکاتورها، وعالمات-7
  پرچم ها، پوسرتها، منايش و اعالم مهدردی-8
 ، جزوه ها، و کتاب ها شب نامه ها-9

  روزنامه ها و نشريه ها-10
  پخش صوت، راديو و تلويزيون -11
  نوار نوشته های هوايی و ديوار نويسی ها -12

  های گروهی منايش اعرتاض
  هيئت های منايندگی -13
  جوايز افتخاری -14
  گروه نفوذی -15
  وا داشنت به اعتصاب -16
  حترمي انتخابات -17

 رزات مردم به طور مسبوليکمنايش مبا
  منايش دادن پرچم ها و رنگ های مسبوليک-18
  استفاده از لباس های مسبوليک -19
  دعا خوانی و عبادت -20
  محل مسبوليک اشيا-21
  کندن لباس به عنوان اعرتاض -22
  شکسنت و ضايع کردن اشياء شخصی          -23
  سرگرمی های مسبوليک -24
 قاشی ها  نشان دادن ن-25
  رنگ آميزی خود به عنوان اعرتاض-26
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دموکراتيک و نيز عدالت هستند، از گسرته کامل مبارزه بدون 

ارزه بدون انتخاب درست راهکار مب. خشونت آگاه نيستند
خشونت، ودقت درانتخاب آن، احتمال پريوزی گروه های مبارزه 

 با حتقيق و فهرست Gene Sharpجني شارپ . را افزايش خواهد داد
 روش و نيز بيان مثال های تارخيی تأثري گذار، 198کردن 

 . در سه جلد را فراهم آورد" سياست مبارزه بدون خشونت"
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 ضميمه مشاره سه  
 
  مسايلمثال از حل

 استفاده از چارچوب مطالعات فنی
 

، گروه ائتالف خمالفني در برمه، 1992در اواسط سال          
 را پايه Political Defiance Committee  (PDC)کميته سياسی سرپيچی 

يکی از اولني مأموريت های اين کميته، هتيه . گذاری کردند
 به مبارزه يک مطالعه فنی برای انتخاب هبرتين راه پرداخنت

برای بدست آوردن دموکراسی در برمه، در سايه دگرگونی در 
اين مطالعه فنی به اجنام رسيد، مضمون . اوضاع و احوال بود

آن که مورد حبث بلندپايه های مشاورين ملی از احتاد برمه 
قرار گرفته بود، مشاورين بايستی در مورد آن تصميم می 

نريوی نظامی و يا نريوی گرفتند که اولويت در اجرای آن با 
 PDCبديهی بود که . مبارزه بدون خشونت بايد باشد

راهنمايی را برای مبارزه اسرتاتژيک بدون خشونت تنظيم منود 
که در آن به موازات تالش برای مبارزه بدون خشونت احتاد 
ملی برای دموکراسی به رهربی کونگ سانگ سوکی، از راهکار 

ی شد، اما ضمنًا مراقب بودند که مبارزه بدون خشونت محايت م
برنامه ريزی واقع گرايانه باشد، چارچوب ارائه شده از 

اين مطالعه . طرف خبش مطالعه مورد استفاده قرار گرفت
 مثال خوبی است از اينکه چگونه اين چارچوب PDCکارکنان 

 . مطالعات گروهی، می تواند پاسخگوی سئواالت اسرتاتژيک باشد
 

 يته سرپيچیمطالعات فنی کم
 : مسئله -1

شناسايی مؤثرترين راهکار در تشويق افراد برای مشارکت در 
 .مبارزه برای رسيدن به دموکراسی در برمه

 : فرض -2
اکثريت قاطع از شهروندان در برمه، خمالف قانون اساسی و 

 . هستندSLORCبازگشت نظام شورايی 
 : واقعيات هنفته در مسئله -3

A.  زندگی می کنند ميليون نفردر برمه44در حدود  . 
B.  نفراند، در مقايسه 000/400نريوهای مسلح در حدود 

 000/10گروه های نظامی طرفدار دموکراسی که فقط 
 ) نفر000/4در حال حاضر کمرت از : توجه. (نفراند

C.  رهربان در بني افراد غرينظامی طرفدار جنبش دموکراسی
 برکنار SLORCدر داخل برمه، به شکلی مؤثر توسط 
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ستگري شده، و به زندان انداخته شده اند، و شده، د
 . يا تبعيد شده، هتديد شده و اعدام شده اند

D.  منابعی برای آموزش افراد غرينظامی و دادن آمادگی
 . به آن ها برای درگريی نظامی وجود ندارد

E.  ائتالف دولت ملی مربوط به احتاد برمه(NCGUB) منی 
 تواند به تنهايی، مشوقی برای ترويج جنبش

اين ائتالف فاقد . دموکراتيک در داخل برمه باشد
ساختار و يا افراد آموزش ديده برای برنامه، 

 . سازمان و يا اداره مبارزه اسرتاتژيک است
F. SLORC)  به حفظ و )  برمه–بازگشت نظام شورايی

استفاده از نريوی نظامی و استفاده از راهکارهای 
 .  می دهدسياسی در برابر مبارزات مردم برمه ادامه

G.  در ده سال گذشته، رويارويی های سياسی موفقيت
آذرباجيان، (آميز در چند کشور به وقوع پيوسته است 

بنگالدش، فيليپني، روسيه، آملان شرقی، هلستان، 
 ).ليتوانی، استونيا، التويا، هائيتی و تايلند

H.  جوامع بني املللی عالقه زيادی به مبارزه و نتايج
ان می دهند، خصوصًا هنگامی که سياسی اين مبارزه نش

 .خبش مهمی از مجعيت عمًال درگري آن هستند
 :حبث -4

A.  برای مدت نيم قرن، اقليت های نژادی در برمه، که
يک سوم مجعيت اين کشور را تشکيل می دادند، حتت سلطه 
و آزارهای گوناگون ارتش اين کشور و سياستمداران 

دام هدف از اين آزارها، در جمموع اهن. آن بودند
. سياسی، اجتماعی و فرهنگی اقليت های نژادی بود

سطح خشونت عليه اين اقليت ها چندان به طور واضح 
اين شناخت از سال . برای کليت جامعه شناخته نبود

، هنگامی که ارتش برمه اجنام عمليات سبعانه 1988
عليه آن ها را شروع کرد، بدست آمد و آنگاه بود که 

که در دهه های گذشته چه بر جامعه برمه متوجه شد 
به دليل چنني . سر اين اقليت های قومی آمده است

آگاهی رو به رشد، برمه ای ها و ساير اقليت های 
مذهبی آن، احساس می کنند که دارای يک دمشن مشرتک 

 . هستند، ارتش ديکتاتوری در رانگون
B. 44 برابر 2003درسال : توجه( ميليون شهروند برمه ای 

پليس مرعوب / به وسيله نريوهای ارتش) ون ميلي50با 
به عبارت ديگر، در . شده و در اسارت زندگی می کنند

برمه، برای يک صد نفرکه در زندان نگهداری می 
اين نسبت . شوند، فقط يک نفر زندانبان وجود دارد

 125 تعداد 2003در سال : توجه(يک نفر به صد نفر، 
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اری است برای معي) نفر زندانی به يک نفر زندانبان
پي بردن به درجه مهارت در استفاده از وحشت، و 
هتديد توسط رژمي، و کشش طرفداران دموکراسی برای 

از طرف ديگر، اين بيانگر کمبود يک . جتزيه و جدايی
رهرب و برنامه ريزی اسرتاتژيک برای اين خبش از مردم 

 . نيز می باشد
C. ديد و به دليل استفاده رهربان ديکتاتور از سالح هت

ساير تعدی ها، اولني، دومني و غالبًا سومني طبقه 
. طرفداران دموکراسی، از جامعه برمه اخراج شده اند

اين ضروری است که نريوهای طرفدار دموکراسی اين 
ضمن اينکه . نکته را به رهربان برمه گوشزد کنند

رهربان جديدی را برای به عهده گرفنت مبارزه تعليم 
 . بدهند

D. اطق جتاری مهم در سراسر مرزها توسط ارتش متامی من
چنني مصادره ای به اين معنی . برمه اشغال شده است

است، وجوهی موجود بوده است و چنني اقدام شديدی به 
منظور پرداخت وجه اسلحه و تأمني تدارکات از طريق 

افزون بر اين، محايت نظامی از خارج . مرزی می باشد
نابعی برای توسعه نيز وجود ندارد، بنابراين، م

لوازم نظامی برای مبارزين طرفدار دموکراسی نيز 
مهمرت اينکه، بعيد است که اگر وجوهی . وجود ندارد

وجود داشته باشد، بتوان با آن لشگر بزرگی را 
آرايش داد که از عهده شکست نريوهای به طور کامل 

 .  نظام شورايی برآيدSLORCمسلح شده 
E. NCGUBربوط به احتاد برمه، رهربی  ائتالف دولت ملی م

 که در انتخابات ماه (NLD)احتاد ملی برای دموکراسی 
حتی در .  به قدرت رسيد را به عهده دارد1990می 

مناطقی که جموز برای رأی گريی صادر نشده است، رهربی 
بنابراين . داو آنگ سان سوکی پذيرفته شده است

NCGUB به ، رهربی تأييد شده از طرف مردم برمه را
بدون محايت شورای ملی احتاد برمه، اين . عهده دارد

 قادر به القای اين تصور به دنيا نيست NCGUBشورا 
 . که يک حکومت واقعی وجود دارد

F.  به خاطر ارتش جمهزی کهSLORC ،در اختيار دارد و 
 قادر به SLORCخمالفني او فاقد احتاد هستند، 

د او لشگرکشی و هتاجم سياسی به هر کجايی که خو
هر گاه احتاد سياسی، که در . انتخاب کند، می باشد

حال حاضر به نظر می رسد در بني گروه های خمالف در 
حال شکل گرفنت است، بتواند ادامه يابد، طرفداران 
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دموکراسی می توانند ابتکار عمل سياسی را بدست 
 . بگريند

G.  سابقه چشمگري مبارزات بدون خشونت، خصوصًا در دهه
انگر اين واقعيت است که، در جايی که گذشته، بي

از  حکومت های مستبد، برای سرکوب جامعه ستمديده
نريوی نظامی استفاده می کنند، مبارزه بدون خشونت 
اعتبار خود را در مقابله با اين حکومت سرکوبگر به 

سرپيچی های «توانايی های . اثبات رسانده است
 به مشار مهچون مهارت های نظامی گری، حمدود» سياسی

خاصی از افراد نبوده، و عبارت است از يک فرهنگ 
 . فراگري برای مهه افراد ستمديده در يک جامعه

H.  از 1988رسانه های جهانی در آخرين روزهای سال 
ناآرامی ها در برمه و شروع سرکوب به وسيله ارتش 

علت  وقوع اين حوادث صرفًا مبارزه مهگانی . خرب دادند
که در مهني ارتباط ساير دولت ها در داخل برمه بود 

. نيز اقدام به حترمي رژمي نظامی ديکتاتوری کردند
هنگامی که مشارکت عامه مردم وجود نداشته باشد، 

 . فشار بني املللی نيز معلق می ماند
 
 
 نتيجه گريی ها -5

A.  برای شکست رژمي رانگون، جامعه برمه بايستی دارای
، مهچنان که  گرددSLORCاين طرفيت برای سرپيچی از 

 شده بود، به منظور هم آهنگ کردن کوشش 1988در سال 
هايشان با ارتش طرفدار دموکراسی و نيز جنبش های 
بني املللی و اجياد برنامه های اسرتاتژيک برای متحد 

 .کردن و متمرکز کردن منابع موجود برای آن ها
B.  اگر جامعه بتواند يکپارچه در خدمت مبارزه عليه

SLORCريد، توازن قدرت را می توان به نفع  قرار گ
 .شهروندان تغيري داد

C.  بايستی محايت مشرتکی در بنيNCUB و  NCGUB بوجود 
 . بيايد اگر احتاد سياسی بني آن ها حفظ شود

D.  به نظر می رسد ک يک سرپيچی سياسی باعث اجياد
ظرفيت برای شروع يک هجوم مبارزاتی سياسی عليه 

 . ديکتاتوری نظامی می گردد
 :توصيه ها -6

A.  تأسيس يک دفرت سرپيچی سياسی که گزارش خود را
مستقيمٌا به هيئت رئيسه مشاور ملی در احتاد برمه 

(NCUB)اين اداره مسئول هتيه برنامه های .  می دهد
اسرتاتژيک، شناسايی منابع مورد نياز، زير نظر داشنت 
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آموزش ها و تعليمات مربوط به سرپيچی های سياسی، و 
ن متام عمليات اسرتاتژيک طرح ريزی شده هم آهنگ کرد

 . اشت
B.  هدايت دوره های سرپيچی سياسی برای آماده کردن

افراد انتخاب شده برای برگشت سريع به برمه، به 
منظور داوطلبی جمدد، آموزش و اجياد آمادگی در آن ها 

 .برای سرپيچی های سياسی به منظور عمليات هتامجی
C. محايت واحدهای سرپيچی موجود برای  وظيفه منابع خمفی

 . سياسی
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 ضميمه چهار
 

 چارچوب پيشنهادی برای 
 هتيه يک برآورد اسرتاتژيک

 برآورد موقعيت
 

  مأموريت-1
  موقعيت و روند عمليات-2

A.  توجه به تأثريگذاری احتمالی روند عمليات در
 مبارزه
 ويژگی منطقه عملياتی) 1       (

                   (a)يی نظامی موقعيت جغرافيا 
  مکان شناسی-1                             
 مشخص کردن آب های -2                             

 سطحی زمني
  آب و هوای منطقه-3                             

                   (b)محل و نقل  
                   (c)ارتباطات  
                   (d)مصلحت آميز –ودن  عاقالنه ب 

 بودن
 وضعيت نسبی قدرت) 2       (

                   (a)ارتش جبهه مقابل  
  قوا-1                             
  دستور محله-2                             
  موقعيت حمل و آرايش-3                             
 مات استحکا-4                             
  تدارکات-5                             
  کارآيی در نربد-6                             
  تارخيچه نظامی گری-7                             

)                 b (  نظام گری دوستانه) با مشخصات
 )باال

 (c)سرپيچی سياسی در طرف مقابل  
  نريوها-1                             

  نقاط ضعف-2                             
  ستون های محايت-3                             

 مفروضات) 3       (
                   B .ظرفيت های طرف مقابل 
                   C .ظرفيت های مبارزات طرف مقابل 
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 حتليل طول مدت -3                             
 عمليات طرف مقابل

 مقايسه با مدت -4                             
 عمليات خود ما

  تصميم-5                             
 مالحظات مجعيت شناسی) 4(       

                   (a)تراکم مجعيت  
                   (b) تقسيم مراکز دانشگاهی و فارغ 

 التحصيل های آن ها
                   (c) درصد باسوادان در ميان 

 حاميان آن ها
                   (d)تراکم اقوام و مذاهب  
                   (e) در بني حاميان آن ( سطح زندگی

 )ها
 مالحظات سياسی) 5       (

                   (a)متحدين طبيعی  
                   (b)سازمان ها  

                   (c)شکاف های سياسی  
 مالحظات امنيتی) 6       (

                   (a)تأثريات ضد اطالعات  
                   (b) آسيب پذيری تازه واردين آن 

 ها
                   (c)سازمان اطالعات  
                   (d)ارتباطات  
                   (e)منيت اداره اطالعات و ا 

(d)موارد باالمثل(  وجود سرپيچی های دوستانه (  
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