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مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت   



 

 

 

انستيتو آلبرت انشتين هدف   

 

.  و استفادة استراتژيك از شيوه هاي پيكار خشونت پرهيز در سراسر جهان استهدف انستيتو آلبرت انشتين كمك به مطالعه   

:ستانستيتو به اين اصول متعهد ا  

 

پشتيباني از آزادي ها و نهادهاي دمكراتيك .   

مخالفت با سركوب، ديكتاتوري و كشتار جمعي .   

حكومت ابزار كاهش استفاده از خشونت به مثابة .   

 انستيتو براي دستيابي به اين اهداف
 

 

:از شيوه هاي زير استفاده مي كند   

و استفادة عملي كه از اين شيوه ها در پيكارهاي خشونت پرهيز گذشته تشويق پژوهش پيرامون شيوه هاي مبارزة خشونت پرهيز . 

 شده است 

در اختيار مردم قرار دادن نتيجة اين  پژوهش ها از طريق چاپ، برپايي كنفرانس و انتشار رسانه اي .   

.امكانات بالقوة مبارزة خشونت پرهيزمشورت با گروه هاي در حال پيكار پيرامون   

 

نشتينانستيتو آلبرت آ  

  

 خيابان نيوبري  427

  

  بوستون، ام اي  180202115آمريكا  
 

 

اي برونمرزي شامل پژوهشگران، مترجمان،  مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت يك مركز مجازي است كه شبكه

عنوان  هدف مشترك اين گروه ترويج و آموزش كنش بي خشونت به. اند نويسندگان و كوششگران مدني در آن گرد آمده

.مؤثرترين راه براي ايجاد تغيير اجتماعي است  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ضد كودتا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. نيست) جين شارپ و بروس جنكينز(استفاده از اين كتاب براي همگان آزاد بوده و بازتوليد آن منوط به اجازة نويسندگان آن   

.   ل قول از آن، لطفن منبع را ذكر كنيداز اين كتاب يا نق) هايي(در صورت بازچاپ قسمت  
  
 

 انستيتو آلبرت انشتين

 خيابان نيوبري  427خيابان نيوبري 

  بوستون، ام اي، آمريكا  180202115

  

 6172474882: تلفن

:نشاني الكترونيكي  
einstein@igc.org 

:پايگاه اينترنتي  
 www.aeinstein.org 

 

  1880813114: شابك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست مطالب

 

 ضد كودا  1

 كودتا چگونه عمل مي كند؟ 2

 احتمال رخ دادن كودتا در چه زماني بيشتر است؟  �

 پشتيباني از كودتا 4

 تالش براي جلوگيري از كودتا 5

 كودتاهايي كه شكست خورده اند �

 آلمان 6

 فرانسه 7

 اتحاد شوروي 8

 دفاع ضدكودتايي 10

 توطئه گران قصد دارند 11

 دفاع مستقيم از جامعه 11

 نياز به آماده سازي 12

مدنيهدف دفاع  13  

عمومي و سازمان يافته: مقاومت 13  

 اهميت استراتژي 14

 جنگ افزارهاي ضد كودتايي 15

 راهنماي مقاومت عمومي 16

انحوة رفتار با سربازان و كارگزاران كودت 17  

كارشكني و ارتباطات: مقابله با حمله 18  

انكار و رد: مقابله با حمله 18  

 جلوگيري از قدرت گيري توطئه گران 19

 مقابله با سركوب و ارعاب 20

 اهميت انضباط خشونت پرهيز 20

 پشتيباني جهاني 21

 تغيير استراتژي هنگام مبارزه 22

 پيروزي پايدار 22

مدت نياز افتاد اگر به دفاع طوالني 23  

 تالشي كودتا 24

 جلوگيري از وقوع كودتا 24

 ترويج دفاع ضدكودتايي 25



 به كارگيري دفاع ضدكودتايي 25

 آماده سازي به وسيلة نهادهاي مدني 25

 آماده سازي از طرف دولت 27

 وضع قانون و طرح هاي ديگر براي تجهيز دفاع ضدكودتايي 27

ازيساير شكل هاي آماده س 28  

 دست آورد دفاع ضدكودتايي 28

  

 پيوست يك 30

 وضع قانون و ساير آماده سازي هاي دولتي براي مقابله با كودتا   

  

 پيوست دو 32

 آماده سازي به وسيلة جامعة مدني براي دفاع ضدكودتايي  

آموزش عمومي. 1 32  

رسانه ها. 2 32  

سازمان هاي سياسي واحزاب .3 33  

ادهاي مذهبينه. 4 33  

گروه ها و نهادهاي ديگر. 5 33  

  

 قدرداني و سپاس 34

  

 نكته اي پيرامون برگردان و بازچاپ اين كتاب 35

  

  

   

      

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضدكودتا

 

قبضة ناگهاني قدرت  كودتا يا. به خوبي از خطرات كودتا آگاهند پشتيبانان دمكراسي سياسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي          

كودتاها سيستم هاي متكي به قانون اساسي را سرنگون . سياسي با تناوب هر چه بيشتري در دهه هاي اخير به وقوع پيوسته است

. كرده، تالش براي رسيدن به دمكراسي را با وقفه مواجه ساخته و رژيم هاي استبدادي و بي رحمي را بر اريكة قدرت نشانده اند

. صلي ترين ابزار استقرار ديكتاتوري به شمار مي رود و مي تواند موجب جنگ داخلي و بحران بين المللي شودكودتا از ا  

.  كودتا كماكان از مشكالت اصلي دفاعي به شمار مي رود  

نت براي قبضة سريع و غيرقانوني قدرت سياسي به وسيلة گروهي توطئه گر است كه از خشونت يا تهديد به خشو 1كودتا          

گروه كودتاگر به . اينان اعضاي دولت پيشين را به زور و برخالف ميل و اراده شان عزل مي كنند. رسيدن به هدف سود مي برند

سرعت مراكز فرماندهي، تصميم گيري و اداري را اشغال كرده و به جايگزين كردن مديران و فرماندهان با افراد مورد اعتماد خود 

. رتيب اينان ماشين دولتي را مهار مي كنندبه اين ت. مي پردازد  

در دهه هاي اخير كودتا . كودتاهاي موفق در ظرف مدت كوتاهي، معمولن چهل و هشت ساعت، قدرت را قبضه مي كنند          

سلواكي، اين كشورها شامل تايلند، برمه، فيليپين، برزيل، چك. در كشورهاي مختلف و تقريبن در همة مناطق جهان رخ داده است

. غنا، ليبريا، شيلي، فيجي، يونان، ليبي، الئوس، گواتماال، آرژانتين، گرانادا، لهستان و اتحاد شوروي مي شود  

در  1966اولين اين كودتاها در سال . در كشورهاي مستقل آفريقايي در دوران پسااستعماري كودتاها با شدت بسياري رخ داده اند

پنج كودتا  1976و  1951در تايلند در فاصلة سال هاي . جمهور قوام نكرومه را سرنگون كرد غنا به وقوع پيوست و دولت رييس

دولت با كودتايي به قدرت رسيد  1969در ليبي معمر قذافي در سال . رخ داد و رشد دمكراسي را با دشواري جدي روبرو ساخت

در برزيل دولتي خودكامه و استبدادي را ساليان سال بر  1964كودتاي . سرنگون شد 1973آلنده در شيلي در نتيجة كودتايي در سال 

ژنرال بازنشسته، ) كه به فاصلة كوتاهي يك كودتاي ديگر را به دنبال آورد(در گواتماال  1982كودتاي . آن كشور مسلط كرد

نرال ياروزلسكي تا جنبش در لهستان و به روي كار آمدن ژ 1981اعالم شرايط فوقالعاده در سال . ريوس مات، را به قدرت رساند

در اتحاد شوروي از جمله معرفترين نمونه هاي كودتا در چند دهة  1991مستقل همبستگي را سركوب كند و كودتاي ناموفق 

.كودتا و تالش براي انجام كودتا همچنان ادامه دارد. گذشته به شمار مي آيند  
______________________________  

.اي كودتا و توطئه به يك معني استفاده شده استدر اين كتاب از واژه. 1  
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ابزار عمدة تغيير حكومت بوده "برخي نويسندگان به اين نكته اشاره كرده اند كه در تاريخ معاصر، كودتا و نه انتخابات           

رنشان كرده اند كه هرچند برخي خاط  2".كودتاي نظامي به شيوة نهادينه شدة تغيير حكومت بدل گشته است "و در آفريقا  "است

امروزه كودتاها با شدت و تناوب كمتري به وقوع مي پيوندند اما اين كاهش مي تواند تنها موقتي بوده و كشورهايي كه سال ها در 

در دنياي امروز نيرو و سرماية هنگفتي  3.جلوگيري از كودتا موفق بوده اند  همچنان مي توانند در مقابل آن آسيب پذير باشند

صرف آمادگي براي مقابله با تعرض بيگانگان مي گردد ولي هيچ اقدامي در راه مقابله با كودتا به مثابة خطري داخلي صورت نمي 

.موعد پرداختن به اين مهم ديري است كه فرا رسيده است. گيرد  
 

 كودتا چگونه عمل مي كند؟

مراكز فرماندهي و كارگزاري، اقدام عليه اعضا و كارمندان دولت اولين گام براي قبضة قدرت سياسي و در اختيار گرفتن           

. اين اقدام با تصرف ساختمان هاي دولتي، مركزهاي نظامي و انتظامي، و ارتباطاتي و حمل و نقل تكميل مي شود. پيشين است

.  كودتاها بايد به سرعت اتفاق بيافتد و به همين دليل نيازمند طرح و نقشه اي سري هستند  

در اين راه اينان يا به تنهايي و يا همدست با برخي . كودتاها معمولن به وسيلة گروهي از نظاميان ناراضي هدايت مي شوند          

در مواقعي كودتا غصب قدرت به .  و نيروهاي انتظامي عمل مي كنند) داخلي يا بيگانه(جرگه هاي سياسي، سازمان هاي اطالعاتي 

به دروغ ادعا مي كند كه ) نخست وزير يا رييس جمهور به عنوان نمونه(يكي از سران حكومتي : ستوسيلة مقام هاي دولتي ا

گاهي كودتا به وسيلة  4.كشور درموقعيتي خطير قرار دارد و با اين بهانه قانون اساسي را ملغا كرده و رژيمي استبدادي برپا مي كند

ممكن است از پشتيباني يك نيروي نظامي وابسته به خود برخوردار  اين گروه. يك گروه استبداد طلب سياسي هدايت مي شود

كودتا همچنين ممكن است به وسيلة بخشي از نيروهاي حكومتي كه از پشتيباني بخش هاي ديگري برخوردارند سازمان داده . باشد

ي كرده يا بي طرف باقي بمانند براي موفق شدن، كودتا بايد كاري كند كه مردمي كه در آن شركت ندارند، از آن هوادار.  شود

به دليل ماهيت توطئه گرانه و كهين خود، كودتا در نقطة مقابل ). يا اگر بي طرف نيستند تاثيري بر روند اجراي آن نگذارند(

).مي نامند "انقالب"هرچند كودتاچيان گاه اقدام خود را (انقالب مردمي قرار دارد   

 

يا مي داند كه مهار ( توانايي ها و امكانات آن بخش هايي از سازمان دولتي كه مهار كرده  در مرحلة آغازين، كودتا از          

علت مي تواند . معمولن ساير بخش هاي دولتي به سادگي تسليم مي شوند. براي مقابله با ساير بخش ها استفاده مي كند) خواهد كرد  
______________________________  

، صفحة يك در كتاب )1987منتشر شده به وسيلة آلدرشات، انگلستان، آوبري (احتمال وقوع كودتا  د به كتاب رزماري اوكين به نام براي نمونه نگاه كني. 2

، صفحة )1985منتشر شده به وسيلة النهم، مري لند، يونيورسيتي پرس آو آمريكا، (ديويد به نام دفاع از رژيم هاي جهان سوم در مقابل كودتا . استيون آر

رقابت قومي، مركزيت نظامي و مبارزه براي حكومت : چهارم در كتاب كريگ جنكينز و آگوستين كپوسوا به نام خواستگاه سياسي كودتاي نظامي در آفريقا

منتشر (منيت جهاني ، كتاب استيون ديويد به نام كودتا در جهان سوم و ا272و  271، صفحة 36، شمارة )1992(پسااستعماري در فصلنامة مطالعات بين المللي 

وكتاب استيون ديويد به نام رقابت ابرقدرت ها براي تاثيرگذاري در جهان  2و 1، صفحة 1987جان هاپكينز يونيورسيتي پرس، : شده به وسيلة بالتيمور و لندن

. 236، صفحة )1982جر، بالين: كمبريج، ماساچوست( سياست هاي تازه براي امنيت آمريكا : سوم، منتشر شده در ضرورت هاي استراتژيك  

، )271ص (و كتاب جنكينز و كپوسووا، خواستگاه سياسي كودتاي نظامي در آفريقا ) صفحة يك(نقل قول ها به ترتيب از كتاب اوكين، احتمال كودتا 

. برگرفته شده اند  

).  135و اوكين، احتمال كودتا، ص  154-153ديويد، كودتا در جهان سوم و امنيت جهاني، ص . 3  

اين اقدامات كودتا محسوب نمي . اقدامات اضطراري واقعي موقتي بوده و بعد از حل بحران به سرعت ساختارهاي مبتني بر قانون اساسي را احيا مي كند. 4

.  شوند  
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هايسياست  علت هاي ديگري مانند عدم رضايت كامل اين بخش ها از. اينان به برخورداري كودتا از پشتيباني مردمي باشد گمان  

.دولت سرنگون شده، موافقت آنان با توطئه گران و يا احساس استيصال و بي قدرتي نيز مي تواند در كار باشد  

قصد . كودتاچيان معمولن خواستار آسيب نديدن دستگاه اداري، سازمان هاي مدني، ارتش، نهادهاي دولتي و انتظامي هستند          

دولت تحت اختيار . رژيم كودتا ممكن است نظامي، نيمه نظامي يا غيرنظامي باشد. دها استاينان مهار كردن اين سازمان ها و نها

.  كودتاچيان در صورت لزوم عليه بخش هايي از جامعه كه پذيراي كودتا نيست، به كار گرفته خواهد شد  

 

 احتمال رخ دادن كودتا در چه زماني بيشتر است؟    
 

شرايط خاصي موجب پيشگيري از وقوع . كشورها مانند نروژ يا سويس غيرقابل تصور استرخ دادن كودتا در برخي           

كشوري كه به روندهاي دمكراتيك پايبند است و از اين روندها براي حل صلح آميز اختالف ها، . كودتا در اين كشورها مي شود

مانند (اگر نيروهاي بالقوه كودتاگر . تا قرار نداردتغيير دولت و بازخواست مقام هاي دولتي استفاده مي كند، در معرض خطر كود

به دمكراسي و روندهايش باور داشته باشند و محدوديت هاي مربوط به حيطة اقتدار خود را بپذيرند، كودتا را عملي نادرست ) ارتش

حتمال كودتا نقش بازي مي ساختار جامعه از عوامل ديگري است كه در تعيين ا. دانسته و به احتمال قوي به آن دست نخواهند زد

اگر نهادهاي مدني و غيردولتي قوي باشند و به صورتي دمكراتيك اداره شوند و در مقايسه با آنان، سازمان هاي نظامي و . كند

اگر در جامعه توازن نسبي برقرار باشد احتمال . احزاب ضد دمكراتيك قدرت كمتري باشند احتمال وقوع كودتا اندك خواهد بود

مهم اين است كه .  چنين توازني البته همه جا وجود ندارد و براي مقابله با كودتا ضروري نيست. ودتا اندك خواهد بودوقوع ك

حتا اگر مشكالت داخلي حاد . معضالت داخلي شديد نباشد و بشود آن ها از طريق روندهاي نهادينه شدة مسالمت آميز حل كرد

در .  دها و شيوه هاي خشونت پرهيز استفاده مي كنند احتمال وقع كودتا اندك خواهد بودباشند، مادامي كه نيروهاي درگير، از رون

. كمتري براي كودتا وجود دارد "توجيه"كشورهايي كه سياستمداران صادقانه به ميهن خود خدمت مي كنند و از فساد مي پرهيزند، 

.  ير مي گرددزماني كه خالف اين عمل مي شود اما جامعه در مقابل كودتا آسيب پذ  

 

دولت ممكن است به مثابة سازماني ناروا قلمداد شود و مردم از كارايي و نحوة . بنيان سيستم سياسي ممكن است سست باشد          

دولت حتا ممكن است به بي كفايتي و فساد و ندانم كاري در دوران بحران متهم باشد و اعتمادي به روندهاي . عمل آن راضي نباشد

ممكن است هيچ روند پذيرفته شدة دمكراتيكي براي تغيير و جايگزيني . يك براي حل مشكالت جامعه وجود نداشته باشددمكرات

كه نهادهايي داوطلبانه هستند و شامل احزاب سياسي، نهادهاي مستقل  -نهادهاي مدني و غيردولتي جامعه. دولت در كار نباشد

ازاين . ي و تشكيالت اينچنيني مي شود ممكن است ضعيف بوده يا وجود نداشته باشندآموزشي، نهادهاي مذهبي، اتحاديه ها ي تجار

اگر اينطور باشد هيچ گروه و نهادي نخواهد . ها گذشته مردم ممكن است نقش مهمي در روندهاي سياسي جامعة خود بازي نكنند

ناآرامي هاي وخيم، . ر با خشونت هاي جدي باشدجامعه ممكن است درگي.  توانست در مقابل كودتا بايستد و آن را در هم بشكند

مشكالت حاد اقتصادي، درگيري هاي تند سياسي، و خشونت داخلي مي تواند موجب شود كه مردم پذيراي كودتا شوند چرا كه 

ير مي شرايط نامساعد اقتصادي در تركيب با مشكالت سياسي، جامعه را در مقابل كودتا آسيب پذ. مي دهد "نظم و امنيت"وعدة 

برخي صاحبنظران بر اين باورند كه عدم تنوع صادراتي و وابستگي بيش از حد به بازار متغير جهاني مي تواند موجب بوجود . كند  
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  5.آمدن شرايط مساعدي براي كودتا شود

زياده خواهي تصميم به  گاهي افراد، گروه ها، احزاب استبدادي يا محافل نظامي ممكن است تنها به دليل قدرت طلبي و          

6.انجام دهند) يا حتا بدون بهانه قرار دادن آن(قبضة قدرت بگيرند و اين كار را تحت لواي اهداف عالي   

حتا زماني كه شرايط براي كودتا مساعد به نظر مي رسد و توطئه گران با . شرايط نامطلوب لزومن موجب كودتا نمي شود          

علت اين امر همانا واهمة كودتاچيان . براي قبضة قدرت مي گردند، ممكن است كودتايي به وقوع نپيونددناشكيبايي در پي فرصتي 

اين واهمه مي تواند داليل چندي داشته باشد، از جمله اين احتمال كه پرسنل نظامي و پليس و كارمندان اداري از . از شكست است

اين معترضان . ا نهادهاي مستقل و قدرتمند جامعه در مقابل كودتا بايستندكودتا حمايت نكرده و در مقابل آن مقاومت كنند و ي

. احتمالي مي توانند تاثير بازدارنده اي بر تصميم كودتاچيان به قبضة قدرت داشته باشد  

اول مطمئن شوند  كودتاچيان بايد. اگر احتمال اعتراض جامعه به كودتا زياد باشد، به احتمال زياد كودتايي رخ نخواهد داد          

در جوامعي كه مردم . كه در صورت قبضة قدرت، مخالفت احتمالي با آنان از طرف بخش اداري حكومت و مردم اندك خواهد بود

   7.را نمي توان حاصل كرد "اطميناني"به لحاظ سياسي مطلع، فعال و تاثيرگذارند چنين 

 

 پشتيباني از كودتا 

 

. كودتا اين است كه مردم فكر كنند نيروهاي كودتاگر از ديگر نهادها و نيروهاي جامعه قوي ترند شرط الزم براي موفقيت          

متاسفانه طي دهه هاي گذشته در بسياري . به بيان ديگر اين تصور بايد وجود داشته باشد كه جامعه مدني ضعيف تر از ارتش است

كرات به اقدام عليه جامعه و مردمي دست زده كه كه وظيفه  دفاع از كشورها ارتش به قوي ترين نهاد در جامعه تبديل شده و به 

اگر وفاداري سربازان ارتش به فرماندهان و مافوقان خود بيشتر از وفاداريشان به دولت دمكراتيك . آنان را به عهده داشته است

چيزي كه به آن (اجرايي كشور باشد اگر كودتا قبضة قدرت به وسيله برخي مقامات . باشد، احتمال وقوع كودتا بيشترمي شود

8كودتاي خودي"
، نيروهاي كودتا، يعني آن بخشي از دولت و ارتش كه قصد قبضة قدرت را دارند، بايد قوي تر از )هم مي گويند "

.نهادهاي مدني درجامعه باشند  

 

هوادران . به خود صورت بگيرد كودتا همچنين ممكن است به وسيلة يك حزب متشكل سياسي با نيروي نظامي وابسته          

چنين حزبي گاه مركز فعاليت خود را وزارتخانه هاي اصلي دولت ائتالفي قرار مي دهند و يا با پشتيباني موثر بخشي از ارتش و 

خي بر. براي موفقيت، چنين حزبي بايد از نيروهاي مخالف كودتا توانايي عمل بيشتري داشته باشد. نبروهاي انتظامي عمل مي كنند

.  وقت ها نمايندگان دولت هاي خارجي نيز به كودتاگران كمك مي كنند  

. در جريان كودتا پشتيبانان آزادي سياسي معمولن سكوت اختيار كرده و يا منفعالنه به قوانين تحميلي كودتا گردن مي نهند            
_______________________________ 

. خاستگاه سياسي كودتاي نظامي در آفريقا: وع كودتا و براي نظري مخالف، كتاب جنكينز و كپوسووا را بخوانيداحتمال وق: به اوكين مراجعه كنيد. 5  

و امنيت براي كسب اطالع پيرامون شش گونه كودتاي نظامي در جهان سوم كه بر پاية انگيزه و انگيخته طبقه بندي شده به كتاب  كودتا در جهان سوم .  6

.    مراجعه كنيد) 16-13، ص 1987جان هاپكينز يونيورسيتي پرس، : ه وسيلة بالتيمور و لندنمنتشر شده ب(جهاني   

5و  4دفاع از رژيم هاي جهان سوم در مقابل كودتا، ص : ديويد. 7   

به كار مي  90جنوبي در دهه  در زبان اسپانيايي وام گرفته شده است، واژه اي كه براي توصيف كودتاها در آمريكاي "آوتوگولپ"اين اصطالح از واژة . 8

.   رفت  
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مردم ممكن است به واقع مخالف كودتا باشند ولي ندانند كه . موفقيت كودتا به اين معني نيست كه مردم از آن حمايت كرده اند

بازنده  جنگي كه در آن نيروهاي دمكراتيك بي ترديد -ايدة جنگ داخلي عليه نيروهاي ارتشي و هم پيمانانشان. چه بايد بكنند

بيشتر پشتيبانان قانون اساسي و عدالت اجتماعي راه ديگري به جز  اين . نظر مساعد اندكي را به خود جلب مي كند - خواهند بود

بدون آمادگي جدي براي مقابله با كودتا و خطراتش، سيستم دمكراتيك پايداري برقرار نخواهد شد و اين به . شناسندجنگ نمي 

حتا در كشورهايي كه موفق به ايجاد يك سيستم سياسي نسبتن دمكراتيك . شود كه سابقة كودتا دارند ويژه شامل كشورهايي مي

اين كار را بايد عال رغم ادعاي نيروهاي بالقوه كودتاگر به بي . شده اند، داشتن برنامه اي مشخص براي مقابله با كودتا ضروري است

.  طرفي و دلسوزي كرد  

 

دتاتالش براي جلوگيري از كو  

 

به همين دليل يكي از نكته هاي . ناگفته روشن است كه جلوگيري از وقوع كودتا بهتر از مقابله با آن پس از وقوع است          

در بسياري دمكراسي ها اين تصور وجود دارد كه اگر قانون اساسي كودتا را ممنوع . اساسي، چگونگي جلو گرفتن از كودتاست

در گذشته برخي دمكراسي ها عال رغم داشتن قوانين مشخص و . چنين تصوري بي ترديد خطاست. دهد كرده باشد كودتايي رخ نمي

اما اين قانون ها نبايد به مثابة ابزار . وجود چنين قوانيني بي ترديد ضروري است. روشن ضد كودتايي، قربانيان كودتا بوده اند

. كارايي براي مقابله با كودتا تلقي شود  

مهم فقط داشتن قوانين ضدكودتايي .  تاها را نيروهايي به مرحلة عمل درمي آورند كه راغب و راضي به نقض قانون اندكود          

افراد يا گروه هايي كه حاضر به قتل اعضاي . مهم اين است كه بتوان اين قوانين را اجرا كرده و به مرحلة عمل درآورد. نيست

دسته هاي نظامي . ستند باكي از زيرپا گذاشتن قانون اساسي و مواد ضدكودتايي اش ندارنددولت به منظور دستيابي به اهداف خود ه

گروههاي متشكل سياسي كه خود را ناجيان مردم .  كودتاگر را نمي توان با رجوع به قانون اساسي از انجام نقشه هاي خود بازداشت

.هر مانعي را در سر راه دستيابي به مقاصدشان از پيش پا بردارندو سازندگان آيندة ايده آل آنان مي دانند تالش خواهند كرد كه   

اين نابساماني ها مي تواند دليل يا بهانة كودتاچيان براي . تالش براي از ميان برداشتن نابساماني هاي اجتماعي مهم اما ناكافي است

.   قبضة غيرقانوني قدرت باشد  

آن ها نه كودتاچيان را از دست زدن به كودتا باز مي . دارند 9ر اندكي بر كودتاچيانمحكوميت ها و تحريم هاي جهاني تاثي          

اين اقدام ها در بهترين حالت مي توانند به نيروهاي داخلي ضدكودتا . نه در صورت وقوع كودتا، آن را شكست مي دهنددارند و 

به عنوان نمونه، دولت .  از كودتاچيان حمايت مي كنند در مواردي دولت هاي خارجي. كنند تا در مقابل كودتاگران بايستند كمك  

.آياالت متحدة آمريكا در موارد چندي به طرح ريزي و انجام كودتا در كشورهاي مختلف جهان كمك كرده است  

ادن اين نكته تالش ما در اين كتاب نشان د. در چنين مواردي، بي تريد، به ابزار بيشتري براي مقابله با كودتا نياز هست            
______________________________ 

اين به ويژه در صورتي ممكن است كه مداخله به . فراموش نكنيم كه در مواردي مداخلة جهاني مي تواند موجب پيشگيري از كودتا يا شكست آن بشود. 9

اين جاست كه اين موارد استثنايند و تنها در صورت خارج كردن مهار  نكته اما). 1983مانند حملة نظامي آمريكا به گرانادا در سال (حملة نظامي منجر شود 

كه به مداخلة نظامي براي جلوگيري از وقوع يا شكست كودتا ) يا هر ابرقدرت ديگري(كشورهايي مانند آمريكا . اوضاع از دست مردم به موفقيت مي رسند  

مشكل، حمايت از رژيم  ": استيون ديويد مي گويد.  اين مشكالت را به راحتي ناديده گرفت متاسفانه مي توان. بپردازد دچار مشكالتي گاه عديده خواهد شد

242ص. رقابت ابرقدرت ها براي نفوذ در جهان سوم. "مشكل، حفاظت از رهبري پيشين در هنگام وقوع كودتا است. هاي دوست در برابر كودتا نيست  
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چنين سياستي نه تنها قادر . ممكن ولي منوط به داشتن  سياست دفاع ضدكودتايي ستاست كه دستيابي به و استفاده از چنين ابزاري   

. به شكست كودتا خواهد بود كه مي تواند به عنوان ابزاري براي پيشگيري از وقوع آن  مورد استفاده قرار بگيرد  

سردرگمي و احساس . ا كودتا ممكن نيستچون كودتاها معمولن موفق بوده اند، اين تصور غلط وجود دارد كه مقابله ب          

اين البته تا حدودي . استيصال مردم همراه با نبود برنامة مشخص براي مقابله با كودتا مي تواند شرايط پيچيده اي را به وجود آورد  

ه آن به نيروي يعني نيرويي كه مسئول حفظ امنيت در جامعه است و نمي توان علي -وقتي كه كودتا به وسيلة ارتش : استطبيعي 

.پشتيباني مي شود، اضطراب و ياس در بين مردم شدت مي گيرد - نظامي متوسل شد  

 

 كودتاهايي كه شكست خورده اند 

 

اين . اما در عمل بوده اند كودتاهايي كه شكست خورده اند. مشكل مقابله با كودتا ممكن است حل ناشدني به نظر رسد          

در مواردي كودتاها به اين علت شكست خورده اند كه پرهيز از همكاري مردم و جامعه با  .ندموارد بسيار جالب توجه هست

در چنين مواردي، كارمندان اداري، بوروكرات . كودتاچيان، پيوند ميان مهار فيزيكي دولت و مهار سياسي آن را از هم گسسته است

ودتا سرباز زده و به آن ها اجازه نداده اند كه سيستم حكومتي را ها، گروه هاي نظامي و ماموران دولتي از همكاري با نيروهاي ك

كه شامل نهادهاي (به اين ترتيب كودتا در نتيجة گسست پيوند ميان مهار مكانيسم هاي فيزيكي قدرت و مهار جامعه . مهار كنند

. در هم شكسته است) مستقل اجتماعي و مراكز استاني و شهرستاني قدرت مي شود  

ولي بدون همكاري فرمانبردارانة . توطئه گران به خطا گمان مي برند كه مهار سازمان هاي حكومتي همان مهار جامعه است          

.   همة بخش هاي جامعه، كودتا نمي تواند دولتي پايدار تشكيل دهد  

. اري مردم با نيروهاي كودتا بودنتيجة پرهيز گستردة از همك 1991شكست كودتاي بنيادگرايان در اتحاد شوروي در اوت           

عليه (فرانسه  1960عليه جمهوري وايمار درآلمان و كودتاي  1920نمونه هاي مهم و معاصر ديگر شامل شكست كودتاي سال 

در اين موارد و موارد اندك ديگري، شكست كودتا نتيجة . به وسيلة ژنرال هاي فرانسوي درالجزاير مي شود) دبري-دولت دوگل

در شوروي، جامعة جهاني  1991فقط در موارد معدودي مانند كودتاي . خشونت پرهيزانة مردم با كودتاچيان بوده استهمكاري 

.يا در عمل چنين گام هايي برداشت واكنش شديدي نشان داد و تهديد به برداشتن گام هاي خصمانة اقتصادي و ديپلماتيك كرد  

   

10 1920آلمان   

، واحدهاي غيررسمي فريكورپس، شامل نظاميان و غيرنظاميان سابق، در كودتايي برلين را اشغال 1920 در دوازدهم مارچ          

هدف آنان برپايي يك سيتم . كودتا به وسيلة دكتر وولفگانگ كاپ و ژنرال والتر ون لوتويتز سازمان داده شده بود. كردند

اعضاي دولت قانوني آلمان تحت رهبري . ن بي طرف باقي ماندارتش آلما. هدايت شود "متخصصان"كه به وسيلة استبدادي بود 

  -در اين شرايط و در نبود هر گونه مقاومتي، كودتا، عال رغم ساختار بد سازماني. رييس جمهورفردريك ابرت از پايتخت گريختند
______________________________ 

تا  496، ص 1931يونيورسيتي آو دورت كروالينا پرس، : چپل هيل، ان سي( اعتصاب سراسري : يسويلفريد هر:  منابع اطالعاتي ما اين كتاب ها بوده اند. 10

هاروارد : كمبريج، ماساچوست(، اريك ايك، تاريخ جمهوري وايمار )188تا  108، ص 1962وايكينگ، : نيويورك(، دونالد گودسپيد، توطئه گران )527

همچنين، ). 82تا  63، ص 1953سينت مارتين پرس، : نيويورك(بنت، انتقام جويي قدرت -، و جان ويلر)160تا  129، جلد يك، ص 1962يونيورسيتي پرس، 

).81تا  79و  41و  40، ص 1973پورتر سارجنت، : بوستون(جين شارپ، اقدام خشونت پرهيز   
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و از هرگونه همكاري با گروه  دولت قانوني اعالم كرد كه شهروندان بايد تنها از آن پيروي كرده. اش، مي رفت كه موفق شود

از سوي رييس (پس از آنكه در برلين اعتصابي كارگري عليه كودتا سازمان داده شد، دولت با صدور اعالنيه اي . كودتاگر بپرهيزند

.از مردم خواست كه اعتصاب سراسري كنند) جمهور و وزيران سوسيال دمكرات دولت  

افراد باكفايت از . ستردة ماموران ادراي و بوروكرات ها از همكاري با ايشان مواجه شدندخيلي زود كاپيست ها با پرهيز گ          

واكنش كاپيست ها خشونت آميز بود و تعداي از اعتصاب كنندگان به ضرب گلولة ايادي . پذيرش شغل هاي اداري سرباز زدند

و پس از چندي برلين در نتيجة يك اعتصاب سراسري  با اين وجود پرهيز گستردة مردم از همكاري ادامه يافت. كشته شدندكودتا

مارس پليس امنيتي برلين خواستار  17در تاريخ . بانك از گذاشتن سرمايه در اختيار توطئه گران خودداري كرد- رايش.  فلج شد

. ترك كردند كاپ در همان روز به سوئد گريخت و بسياري از همدستان او برلين را در لباس شخصي و مبدل. استعفاي كاپ شد

فريكورپس در رژه اي از برلين خارج شد و در همان حال به كشتن و مجروح كردن مخالفاني كه در سر راه مي . لوتوتيز استعفا داد

. ديد دست زد  

به اين ترتيب كودتا در نتيجة اقدام جمعي كارگران، ماموران دولتي، بوروكرات ها و مردم شكست خورد و جمهوري           

هزينة مالي مقابله با كودتا اندك بود و در . ار برجا ماند تا با مشكالت عظيمي كه در قرار بود در پي آيد دست و پنجه نرم كندوايم

.مجموع تنها چند صد نفر به وسيلة نيروهاي كودتا به قتل رسيده يا مجروح شدند  

 

  11 1961فرانسه 

مهور فرانسه، در سخناني تلويحن گفت كه قصد ندارد الجزاير را مستعمرة ، شارل دوگل، رييس ج1961در اوايل آوريل           

در واكنش به اين سخنان، واحدهاي معترض ارتش فرانسه در الجزاير در شب بيست و يكم و دوم آوريل پايتخت . فرانسه نگاه دارد

. الجزاير و مناطق اطراف آن را به اشغال درآوردند  

سياسي و اتحاديه هاي كارگري در فرانسه گرد هم آمدند و در اعتراض، فراخوان يك اعتصاب يك  آوريل، احزاب 23در           

همان شب دوگل در نطقي از مردم خواست كه از گردن نهادن به فرمان هاي كودتاچيان سرباز زنند و اعالم كرد . ساعته را دادند

همة فرانسويان و به ويژه سربازان موظفند كه  ": وي گفت.  ردكه ازهمة وسايل موجود براي شكست دادن كودتا استفاده خواهد ك

با . نخست وزير دبري اخطار كرد كه كودتاچيان ممكن است به پاريس حملة هوايي كنند. "از فرمان هاي كودتاچيان سرپيچي كنند

رها كه به صدا درآمدند، پياده آژي ": و در عوض از مردم خواست كه دست به عمل بزنند. اين همه وي به ارتش دستور دخالت نداد

متن سخنراني دوگل به . "و سواره، به محل استقرار كودتاچيتن برويد و سربازان را به خطاي بزرگي كه مرتكب شده اند آگاه كنيد

با از آن پس شورش ارتشيان   "دوگل مي گويد . طور گسترده اي به وسيلة مردم و ارتشيان وفادار به دولت، در الجزاير پخش شد

   ".مقاومت منفعالنه ولي رو به افزايش مردم روبرو شد

در باند فرودگاه ها مردم خودروهاي مختلفي را . آوريل، ده ها ميليون كارگر فرانسوي دست به اعتصابي نمادين زدند 24در           

رانسه حمل و نقل كاال و معامالت مالي در همان حال، دولت ف. كردند تا از فرود احتمالي هواپيماهاي كودتاچيان جلو گيرند پارك

ارتشيان وفادار به دولت نيز بيكار ننشستند و دو سوم هواپيماهاي حمل و نقل و جنگنده ها را از الجزاير .  الجزاير را ممنوع كرد با  

.  خارج كردند  
______________________________ 

، جلد دوازدهم، شمارة يك )اسلو(مقاومت مدني عليه كودتا در ژورنال پژوهش پيرامون صلح : آدام رابرتز: منبع اطالعاتي ما اين كتاب بوده است. 11

.          همة نقل قول ها از همين منبع آمده است. 36تا  19، صفحه )1957(  
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سربازان . ماها مسدود كردنداين در حالي بود كه خلبان هاي بسياري باند فرودگاه ها در الجزيره را به بهانة تعمير، با هواپي          

 اينان فرمان. در موارد بسياري ارتشيان به عمد از خود بي كفايتي نشان داده يا به كم كاري پرداختند. در سربازخانه هاي خود ماندند

اري پرونده كارمندان اد. كردند و در كار حمل و نقل و ارتباطاط اخالل به وجود آوردند "گم"هاي رسيده از كودتاچيان را به عمد 

.   هاي مورد احتياج را مخفي كردند و يا بر سر كار حاضر نشدند  

اما نيازي به  اين كار  - آوريل، دوگل طي نطقي از ارتشيان وفادار به دولت خواست كه به كودتاچيان يورش برند 25در           

را كنسل كرده و چتربازان اشغالگر الجزيره، شهر را رهبران كودتا برنامه هاي خود : كودتا في الحال شكست خورده بود.پيدا نشد

كودتا . در مجموع سه تفر در الجزاير و فرانسه كشته و چندين نفر مجروح شده بودند. تلفات حادثه اندك بود. ترك كرده بودند

.  عليه دولت دوگل در نتيجة اعتراض مردم و مقاومت آنان شكست خورده بود  
 

  12 1991اتحاد شوروي 

، در تالشي براي سد كردن راه تمركززدايي راديكال قدرت در اتحاد جماهير شوروي،  گروهي از صاحب 1991اوت  18در 

منصبان بنيادگرا، ميخاييل گرباچف رييس جمهور شوروي را بازداشت كرده و از وي خواستند كه قدرت اجرايي را به معاونش 

اي به نام كميتة كشوري وضعيت فوق العاده تشكيل دادند كه شامل معاون  كودتاچيان كميته. گرباچف زير بار نرفت. منتقل كند

اين كميته در كشور به مدت شش ماه وضعيت . رييس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، رييس كا گ ب و وزير كشور مي شد

ت ممنوع شدند و برگزاري روزنامه هاي مخالف تعطيل شدند، فعاليت احزاب سياسي به جز حزب كمونيس. فوق العاده اعالم كرد

. تظاهرات غيرقانوني اعالم گرديد  

در اولين اقدام خود، خوانتا، ارجحيت قانون اساسي را بر حقوق قومي و ايالتي و خواست هاي مردمي اعالم كرد و اتباع           

وانتا همة نيروهاي ارتش اتحاد به نظر مي رسيد كه خ. كشور را موظف به پيروي بي چون و چرا از دستورات كميتة كشوري ساخت

در بالتيك، پشتيبانان كودتا مراكز تلفني، . نيروهاي زرهي و چترباز در سرتاسر مسكو مستقر شدند. شوروي را در اختيار خود دارد

يشروي خود نيروهاي نظامي مستقر در حومة لنينگراد بسيج شده و پ.  راديويي و تلويزيوني را اشغال كرده و بندرها را تعطيل كردند

.  به سوي شهر را به قصد اشغال آن آغاز نمودند  

در اقدامي . در مسكو ده ها هزار نفر از مردم بي هيچ نقشة قبلي به خيابان ها ريختند و به محكوم كردن كودتا پرداختند          

باال رفته، اقدام توطئه گران را  بوريس يالتسين، رييس فدراسيون روسيه، از يكي از تانك هاي اشغالگران در مسكواعتراضي، 

يالتسين گفت كه همة تصميمات و اقدامات . كودتايي دست راستي، ارتجاعي و مغاير با قانون اساسي خوانده و آن را محكوم كرد

وي همچنين از ارتشيان خواست كه به . كميتة كشوري غيرقانوني بوده و از شهروندان خواست كه از آن ها سرپيچي كنند

همان روز . يالتسين سخنان خود را با فراخواني براي يك اعتصاب جهاني نامحدود عليه كودتا به پايان برد. يان نپيوندندكودتاچ

.يالتسين به نيروهاي ارتش و كارمندان كا گ ب دستور داد كه از فرمان هاي او و نه كودتاچيان پيروي كنند  

مردم از . گردآمدند تا در صورت حملة احتمالي به دفاع از آن بپردازند) رلمانمقر پا( "كاخ سفيد"هزاران نفر در مقابل             
______________________________ 

كمبريج، (منبع اطالعاتي ما برسي هاي بروس جنكينز است كه پيشتر در كتاب جين شارپ به نام دفاع مستقل، بدون خطر جنگ و ورشكستگي آمده بود . 12

، اكونوميست )1991اوت  23تا  20(بوستون گلوب : اين بررسي از منابع زير گردآوري شده است). 19تا  16، ص 1992لبرت اينشتين، ماساچوست، انستيتو آ

، )1991مركز انتشاراتي ترنر، : آتالنتا(، استوارت لوري و آن ايسمه، هفت روزي كه جهان را تكان داد، گزارش هاي سي ان ان )1991اوت  30تا  24(

). 1991اوت  21(، واشنگتن پست )1991سپتامبر  2(، تايم 1991اوت  25تا  20(، نيويورك تايمز )1991نوامبر  04، نيويوركر 1991سپتامبر  2، نيوزويك  
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به درخواست يالتسين براي يك. اتوبوس ها و ماشين هاي سواري براي سد كردن راه خيابان ها و سنگربندي استفاده كردند  

.مة عمل پوشيده نشد ولي كارگران معدن هاي ذغال سنگ كوزباس و سودلوسك دست به اعتصاب زدنداعتصاب سراسري جا  

در شب دوم كودتا نيروهاي مقاومت با نصب. در مسكو، وضعيت اضطراري اعالم كردند "آشوب و تظاهرات"توطئه گران به دليل   

. به تظاهرات بپردازند "كاخ سفيد"ل اعالميه هايي در متروي مسكو از مردم خواستند كه روز بعد در مقاب  

گستره ترين مقاومت مدني در راه دفاع از قانون "در لنينگراد در پاسخ به فراخوان شهردار شهر، آناتولي سوبچوك، براي           

د كردند تا از ورود در مولداوي ده ها هزار نفر خيابان ها را مسدو. دويست هزار نفر به خيابان ها ريخته و تظاهرات كردند ،"اساسي

. ارتش به شهر جلوگيري كنند  

قطعنامة راه پيمايي بزرگ مينسك از مردم سرتاسر شوروي خواست . رهبران اوكراين و كازاخستان كودتا را محكوم كردند          

لس در ويلنويس را رييس جمهور ليتواني، لندبرگيس، از مردم خواست تا ساختمان مج. كه به نافرماني گستردة مدني بپردازند

نشست اضطراري مجلس هاي لتوني و استوني .  محاصره كرده و در صورت حملة احتمالي كودتاچيان به دفاع از آن بپردازند

.  استقالل كامل آن جمهوري ها از اتحاد شوروي را اعالم كرد  
 

 "نامة مشترك "نتشار مخفيانة نشريه اي به نام در مسكو نشريات اپوزوسيون، كه چاپ آن ها ممنوع اعالم شده بود، به ا          

يك فرستندة راديويي اهدايي موجب شد كه دولت قانوني بتواند پيام خود . پرداخته و از مردم خواستند كه در مقابل كودتا بايستند

اي خود ادامه داد و به به پخش برنامه ه "پژواك مسكو"راديوي ممنوع اعالم شدة . را به گوش مردم در گوشه و كنار كشور برساند

كارشناسان فني تلويزيون روسيه به ضبط ويدئويي اخبار و توزيع آن در . بازتاب زندة سخنراني هاي ايراد شده در مجلس پرداخت

سخنراني هاي اعتراض . مقامات اجرايي در رسانه هاي دولتي از همكاري با توطئه گران سرباز زدند. بيست شهر شوروي پرداختند

به داليل نامعلومي كميتة سانسور كا گ ب از اين كار (لتسين و سوبچاك در برنامه هاي شبانة رسانه هاي گروهي پخش شد آميز يا

شما از  ": اندكي بعد وزير كشور، پوگو، به معاون اول تلويزيون شوروي، والنتين الزوتكين، تلفن كرد و به او گفت).  جلو نگرفت

بدانيد كه در . شما به مردم گفته ايد كه به كجا روند وچگونه با كودتا مقابله كنند...ده ايددو دستور كميتة كشوري سرپيچي كر

تا از دولت قانوني شوروي در مقابل هر گرد آمدند  "كاخ سفيد"گروه بزرگي از مردم در برابر .  "برابر اين اعمال پاسخگو هستيد

مردم بين سربازان غذا و برشور . ضعيف صفوف كودتاچيان انجام شداقدامات هماهنگ شده اي براي ت. گونه حمله اي دفاع كنند

وي . "سربازان را تحريك نكنند"يالتسين از مردم خواست كه . پخش كردند و از خدمة تانك ها خواستند كه به آنان بپيوندند

در برخورد با سربازان احتياط و ما بايد از ارتش پشتيباني كرده و . ارتش به سالحي در دست توطئه گران تبديل شده است ": گفت

. "نظم را رعايت كنيم  

ده تانك لوله هاي خود را به سمت  "كاخ سفيد"در مقابل . در چندين مورد واحدهاي نظامي صفوف كودتا را ترك كردند          

رسانه ها گزارش هايي در . مقابل برگرداندند و آمادگي خود را براي دفاع از مجلس در صورت حملة كودتاچيان اعالم نمودند

واحدهاي نظامي در شرق دور از . پيرامون شورش عليه كودتاچيان در مقر ناوگان لنينگراد و يك آموزشگاه چتربازي درج شد

در جمهوري روسيه واحدهاي پليس، وزارت كشور و كا گ ب وفاداري خود را به يالتسين اعالم . اطاعت از كودتاچيان سرباز زدند

وزير . اع، ياسف، به لشكر توال در مقابل مجلس دستور عقب نشيني داد چرا كه در وفاداري آنان شك كرده بودوزير دف. كردند

.  كشور، پوگو، سازمان پليس مسكو را به دليل مشابهي منحل كرد  
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ار اين بود كه واحدهاي قر. در بعد از ظهر روز دوم، كودتاچيان تصميم به گرد آوردن نيروهاي تازه نفس و حمله به مجلس گرفتند 

را محاصره كرده و راه را براي حملة واحد ويژة كا گ ب به نام گروه  "كاخ سفيد"چترباز و نيروهاي وابسته به وزارت كشور، 

فرماندة نيروي هوايي و مسئول نيروهاي چترباز ارتش از اجراي اين فرمان سرباز زدند و ساعتي چند پيش از آغاز . آلفا آماده كنند

ما عليه . حمله اي در كار نخواهد بود": وي گفت. له فرمانده گروه آلفا اعالم كرد كه واحد وي به مجلس حمله نخواهد كردحم

. "مردم وارد عمل نخواهيم شد  

در پي اين اقدام، اعضاي كميتة كشوري . صبح روز بعد كميتة دفاع اتحاد شوروي به عقب نشيني ارتش از مسكو راي داد          

نفر در  5در مجموع . تلفات اندك بود. رييس جمهور گرباچف دوباره به قدرت بازگشت). يكي نيزخودكشي كرد(تگير شدند دس

اعتراض و مقاومت گستردة مردمي و نافرماني ارتش تالش كودتاچيان را . كودتا شكست خورده بود. جريان كودتا كشته شدند

.ام گذاشته بودبراي برقراري رژيمي خودكامه در شوروي را ناك  

 

، ثابت مي كنند 1991و شوروي در  1961، فرانسه در 1920اين سه مورد موفق مقاومت عليه كودتا، يعني مورد آلمان در           

با اين . بي ترديد در مواردي نيز مقاومت در برابر كودتا با شكست مواجه شده است. كه مقابلة موفقيت آميز عليه كودتا ممكن است

. ين سه مورد به ما مي آموزد كه امكان فايق آمدن بر كودتا وجود داردوجود ا  

 

 

 دفاع ضد كودتايي 

 

از جمله . توجه به نحوة عمل كودتا و شيوة شكست دادن آن مي تواند درس هاي براي ما آموزندة  بسيار در بر داشته باشد           

فراموش نكنيم كه اين ايستادگي به وسيلة . ض به آزادي و عدالت ايستادمهمترين اين درس ها اين است كه مي توان در مقابل تعر

. همان جامعه اي انجام مي گيرد كه مورد حمله واقع شده است  

سلب . 1: اين سياست بايد شامل دو بخش بشود.  به وجود آوردن و اجراي سياستي ضد كودتايي كاملن ممكن است          

. 2اني كه به دولت منتخب و قانون اساسي تعرض كرده و قصد تغيير تحميلي حكومت را دارند و مشروعيت سياسي و اخالقي از كس

  .پرهيز از همكاري با كودتاچيان به وسيلة مردم، كارگران، كارمندان و كارگزاران دولتي

         

ين نقاط مهم جغرافيايي را تصرف نمي كودتاچيان بي دليل ساختمان هاي دولتي و مراكز حمل و نقل و ارتباطات و همچن          

با اين . براي موفقيت كودتاچيان به چنين مهار گسترده اي نياز دارند. هدف آنان مهار اركان حكومت و تسلط بر كشور است. كنند

آن ها هنوز از .  وجود نبايد از نظر دور داشت كه مهار اين مراكز و مناطق به خودي كودتاچيان را قادر به تسلط بر جامعه نمي كند

 پشتيبان مردمي برخوردار نيستند و نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ساختارهاي دولتي و حتا همة نيروهاي نظامي و انتظامي را 

پس . توطئه گران حتا در موقعيتي نيستند كه بتوانند به سرعت به همة اهداف ايدئولوژيك خود دست يابند. تحت تسلط خود ندارند  

ساختمان هاي دولتي و مراكز حمل و نقل و ارتباطات تازه مرحلة مهمي آغاز مي شود كه طي آن توطئه گران بايد از تصرف  

حتا در صورت نبود مقاومت مردمي، دستيابي به چنين . بتوانند تسلط خود را برقرار كرده و پايه هاي حكومت خود را محكم كنند  
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.اين نياز سالح مهمي در دست مردم براي مقابله با كودتاست .تسلطي نيازمند وقت و تالش بسيار است  

 

...توطئه گران قصد دارند  

  

اين مشروعيت آنان را . بالفاصله بعد از كودتا توطئه گران در پي به دست آوردن مشروعيت سياسي و اخالقي خواهند بود          

و مذهبي، شخصيت هاي قابل احترام سياسي و در مواردي اعضاي  پشتيباني و تاييد رهبران اخالقي. قادر به حكومت خواهد ساخت

توطئه گران مي خواهند . خانوادة سلطنتي و كارگزاران سابق حكومتي، آنان را در به دست آوردن اين مشروعيت كمك مي كند

م هاي انتخابي، رهبران اخالقي و مانند مقا(كه قبضة سياسي قدرت، به وسيلة افراد و نهادهايي كه داراي اقتدار اخالقي و سياسي اند 

. به همين دليل اولين گام در راه مقابله با كودتا سلب مشروعيت از توطئه گران است. مهر تاييد بخورد) اعضاي خانوادة سلطنتي  

يا بي طرف و  هدف توطئه گران اين است كه مردم يا به طرفداري از كودتا بپردازند،  يا گيج شوند و ندانند كه چه كنند و          

توطئه گران همچنين نيازمند همكاري  متخصصان، مشاوران، بوروكرات ها، كارمندان اداري، مديران و قاضيان . خنثا باقي بمانند

روزنامه نگاران، گويندگان راديو و تلويزيوني، صاحبان چاپخانه ها و كارشناسان فني . هستند تا بتوانند تسلط خود را استحكام بخشند

نيروهاي انتظامي، مقامات زندان و سربازان موظفند كه . نچه را كه توطئه گران مي خواهند بگويند، بنويسند و به چاپ برسانندبايد آ

توطئه گران همچنين نياز دارند مردمي كه چرخ .  از دستورات كودتاچيان اطاعت كرده و مخالفان را دستگير، حبس يا اعدام كنند

ا مي چرخانند و يا به كار در نهادهاي جامعه مشغولند منفعالنه به كار خود ادامه داده و آنجا كه الزم هاي سياسي و اقتصادي كشور ر

سخن كوتاه، به منظور تسلط بر جامعه كودتاچيان نيازمند . است تغييرها و تعديل هايي را كه كودتاچيان مي خواهند اعمال كنند

واقعيت اما آن است كه . مردمي اند) يا انفعال(ميزان گسترده اي از همكاري  سطح بااليي از مشروعيت سياسي و اخالقي و همچنين

نقشه هاي كودتاچيان ممكن است به . در عمل اينان ميزان اندكي از اين گردن نهي و همكاري مورد نياز خود را به دست مي آورند

مشروعيت سياسي  و حمايت شدن از سوي  به دست آوردن. سادگي بر اثر پرهيز از همكاري و مخالفت مردم نقش بر آب شود

جامعة مي تواند دست رد به سينة كودتاچيان بزند، مشروعيت درخواستي آنان را نپذيرد، و حمايت و همكاري .  مردم ساده نيست

واند كوچكترين مخالفت و مقاومتي مي ت. در اين حالت كودتاچيان با موانع سختي روبرو خواهند شد. خود را از آنان دريغ كند

در . موجب شود كه كودتاچيان به شدت واكنش نشان داده و دو چندان در راه به دست آوردن مشروعيت و مقبوليت بكوشند

مقاومت هاي قوي عليه كودتا، مردم از تسلط كودتاچيان بر اركان حكومتي با پرهيز گسترده و دقيق از همكاري با آنان جلو مي 

پرهيز ازهمكاري و اعتراض و مخالفت گستردة مردم مي . اني از دولت سرنگون شده مي پردازنداينان در عين حال به پشتيب. گيرند

. تواند كودتاچيان را به زانو درآورد  

اگر مشروعيت توطئه گران به زير سئوال برود و  .دومين گام در راه مقابله با كودتا پرهيز از همكاري و مخالفت است          

. ا آنان خودداري كنند، كودتا دچار قحطي سياسي شده، مي ميردمردم از همكاري كردن ب  

 

دفاع مستقيم از جامعه   

       

هدف، دفاع از مناطق جغرافيايي خاص يا ساختمان ها و مراكز دولتي . مقابله با كودتا بايد بر پاية دفاع جامعه از خود باشد            
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. ي كودتاچيان اهميت مي يابند كه همكاري مردم و گردن نهي جامعه عملي شده باشداين مناطق و مراكز تنها زماني برا. نيست

براي كسي كه مي خواهد سيستم آموزشي را مهار كند تصرف ساختمان يك مدرسه فقط وقتي مهم مي شود كه دانش آموزان، 

اگر كه كارگران و  -بي هوده است تصرف خطوط راه آهن به خودي خود عملي.  معلمان و كارمندان مدرسه با او همكاري كنند

مهار ساختمان .  كارمندان راه آهن از همكاري با تصرف كنندگان سرباز زنند و از هدايت قطارها طبق دستورات خودداري كنند

 به جاي تالش براي دفاع از مناطق و مراكز قدرت،. مجلس، مهار نمايندگان مجلس و مردمي كه به سيستم پارلماني معتقدند نيست

پافشاري بر . كنش ها بايد بر پاية اولويت دسته بندي شوند.  بايد به دفاع مستقيم و فعال از جامعه،آزادي و نهادهاي اش پرداخت

رعايت روندهاي قانوني يا فعال نگاه داشتن رسانه هاي آزاد، به عنوان نمونه، اهميت بيشتري براي دفاع از دمكراسي دارد تا مهار 

. ختمانفالن چهارراه يا سا  

در چنين مواردي . البته نبايد از نظر دور داشت كه در برخي موارد، ساختمان ها و مناطق خاص اهميت نمادين دارند          

. شهروندان مدافع آزادي مي توانند خود را بين كودتاچيان و آن مراكز يا ساختمان ها قرار داده و از تصرف آن ها جلوگيري كنند

ريان كودتاي شوروي، مردم با به كارگيري اين شيوه توانستند از ساختمان هاي مجلس در مسكو و ليتواني دفاع ، در ج1991در سال 

هواي بد مثلن، به ويژه هواي بسيار . در مواردي انجام چنين كاري اساسن ممكن نيست.  اين دو مورد را البته نبايد تعميم داد. كنند

به همين دليل بايد در نظر داشت كه اصل، . اندن طوالني مدت شان در يك محل جلو گيردسرد، مي تواند از گردهم آمدن مردم و م

فراموش نكنيم كه كودتاچيان مي توانند به راحتي به خشونت روي . دفاع از جامعه و نه اين يا آن ساختمان يا منطقة جغرافيايي است

در صورتي كه كودتاچيان در انجام نقشه هاي خود . تصرف كنندآورند و با كشتار مردم هر ساختمان يا منطقه اي را كه بخواهند 

اما اگر .  حساب كرد "سنگرهاي انساني"مصمم نبوده و يا سربازان حاضر به گشودن آتش به روي مردم نباشند، مي توان روي اين 

، اين امر مي تواند موجب عال رغم تالش مدافعان آزادي، كودتاچيان موفق به تصرف ساختمان ها و مناطق مورد نظر خود شوند

در چنين حالتي مدافعان آزادي ممكن است دچار اين گمان بشوند كه تصرف مثلن ساختمان مجلس، از . تضعيف روحية مردم بشود

مدافعان آزادي ممكن است به خطا بپندارند كه تصرف فيزيكي يك مركز دولتي، توطئه گران را در   .بين رفتن خود مجلس است

. عه موفق كرده استامر مهار جام  

در طرح استراتژي دفاع از ساختمان ها بايد دقت بسيار به كار برد و فراموش نكرد كه هدف اصلي، دفاع از قانون اساسي و           

) و جامعه به طور كلي(رهبران كودتا بدون گردن نهي و همكاري مردم قادر به مهار دولت و سازمان هايش . نهادهاي جامعه است

. هند بودنخوا  

 

 نياز به آماده سازي
 

در موارد موفق دفاع ضدكودتايي كه پيشتر برشمرديم، مقاومت به گونه اي خودانگيخته و بدون برنامه ريزي قبلي انجام            

مقاومت  با اين وجود. شگفت انگيز است حتا يك كنش اجتماعي خودانگيخته تا چه حد مي تواند نيرومند و اثرگذار باشد. شده بود

با آماده سازي، اين احتمال كه مردم . برنامه ريزي شده و سازمان يافته، به مراتب بهتر و اثربخش تر از نوع خودانگيختة آن است

در مقابل، آماده سازي و رهنمودهاي . دچار سردرگمي و ترديد شوند يا اعتراضشان بي اثر و حتا مضر افتد كاهش خواهد يافت

هدف از اين رهنمودها، آماده . دني سنجيده و موثر را به وسيلة شهروندان آگاه به شدت افزايش خواهد دادمربوط به آن، دفاع م

اين آماده سازي بايد شامل رهنمودهاي كلي و همچنين راهنمايي هاي مشخص . سازي شهروندان براي مقابلة گروهي با كودتا است  
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رهبران مذهبي، نيروهاي انتظامي، خبرنگاران و كارگران و كارمندان حمل و نقل و از براي افراد و گروهايي مانند كارمندان اداري، 

اما اينكه آيا نهادهاي مستقل جامعه و دولت، به . برنامه ريزي و آماده سازي براي مقابله با كودتا كاملن عملي است. اين قبيل باشد

ند يا نه، بستگي به شرايط سياسي كشور و ميزان رشد و پويايي همراه سازمان ها و موسسات غيردولتي  به چنين اقدامي دست بزن

. جامعه دارد  

 

 هدف هاي دفاع مدني

  

:  با اتكا به سياست ضدكودتايي خود، مدافعان آزادي قصد دارند كه  

مشروعيت كودتاچيان را انكار كرده  و هر گونه ادعايي را از جانب آنان در رابطه با مشروعيت رد كنند .   

ة  جامعه به وسيلة كودتاچيان را ناممكن سازند       ادار.   

از دست يابي دولت تحميلي به قدرت جلو گيرند       .   

نظارت خود را بر جامعه و روند وقايع حفظ كنند    .   

نهادهاي جامعه را به سازمان هاي دفاعي هميشه حاضر بدل كنند   .   

رح اهداف تازه بپردازند  اين امكان را از كودتاچيان بگيرند كه به ط.   

هزينة قبضة قدرت را هنگفت و در نتيجه ناپذيرفتني كنند     .   

در وفاداري و اعتماد نظاميان پشتيبان كودتا خلل به وجود آورده و آنان را به كناره كشي و مخالفت با توطئه گران تشويق كنند  . 

موجب تشتت و تفرق در صفوف هواداران كودتا شوند     .   

جامعة جهاني را از طريق فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي به مخالفت با كودتا برانگيزند و اذهان مردم جهان را عليه آن بسيج كنند . 

  .در زمينه هاي ارتباطي، مالي، غذايي، ديپلماتيك و غيره از پشتيباني جامعة جهاني برخوردار شوند. 

 

عمومي و سازمان يافته  : مقاومت  

 

مدت ها پيش از  13.عمومي و سازمان يافته: استراتژي هاي مربوط به دفاع ضدكودتايي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد          

آنكه كودتايي رخ دهد بايد نكته هاي مهم مربوط به دفاع مدني را به مردم آموخت تا در صورت رخداد كودتا بتوانند بدون دريافت 

نكته هايي كه اشاره كرديم ممكن است . مي ناميم "مقاومت عمومي"اين گونه مقاومت را . ندرهنمودهاي مشخص دست به عمل بزن

شامل تالش كودتاجيان براي معرفي خود به عنوان نيرويي مشروع، تالش براي ديگرسازي يا از ميان بردن دستگاه قانون گذاري، 

كردن آزادي بيان و دين و تالش براي مهار كردن نهادهاي  تالش براي ديگرسازي دادگاه ها يا تحميل قانون اساسي جديد، محدود

. تعرض كودتاچيان به هر يك از مواردي كه برشمرديم مي تواند هشداري به مردم باشد تا به مقاومت بپردازند. مستقل جامعه بشود

ه مقام هاي انتخابي دولت پيشين يا حتا در مواردي ك –رهنمودهاي مربوط به مقاومت عمومي مي تواند مقابلة هوشمندانه با كودتا را   
______________________________ 

ويرايش شده به (مراجعه كنيد  "پيرامون دفاع مدني "لطفن به كتاب او به نام . اين تقسيم بندي به وسيلة مرحوم الرس پورشولت انجام شد. 13 

149تا  145، ص )1967باراتيا ويديا بهاوا، : هلي نو، گاندي پيس فانديشن، و بمبئيد(معرفي : ، دفاع مدني)مهدوان، آدام رابرتز و جين شارپ.ك.وسيلة ت  
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مقاومت عمومي حتا در صورتي كه خط ارتباطي بين رهبري . ممكن كند -رهبران مقاومت دستگير شده و به قتل رسيده باشند

با مقاومت عمومي در اين است كه در مقاومت سازمان تفاوت مقاومت سازمان يافته . مقاومت با مردم گسسته باشد، قابل اجرا است  

رهبري ممكن است شامل اعضاي دولت قانوني، . يافته، مدافعان، بر طبق برنامه ها و رهنمودهاي مشخص رهبري عمل مي كنند

دهاي داوطلب آموزشي، اين گروه همچنين مي تواند شامل نمايندگان نها.  نيروهاي برنامه ريز مقاومت  يا افراد انتخابي ديگري باشد

هويت اعضاي اين نهادها مي . مدني، كارگري، مذهبي، سياسي و غيره  باشد كه به طور غيررسمي به وسيلة جامعه پذيرفته شده اند

مقاومت سازمان . تنها آن را تكميل مي كند: مقاومت سازمان يافته جايگزين مقاومت عمومي نمي شود. تواند مخفي يا آشكار باشد

.معمولن تمركز خود را بر اقدام هاي مشخص و به لحاظ زماني تنظيم شده اي مي گذارديافته   
 

اين گونه دفاع مي تواند شامل اقدام هايي مانند راه پيمايي يا مقاومت نمادين، كه هر كدام دربرگيرندة نمونه ها و نوع هاي           

ه مدت، راه پيمايي هاي اعتراضي، خاموش كردن چراغ ها به منظور نمونه ها، شامل تظاهرات، اعتصاب كوتا. متعددي است، بشود

، پيكار سازمان يافتة نامه )ترجيحن به صورت نيمه افراشته(اعتراض، به صدا درآوردن ناقوس ها، به اهتزاز درآوردن معترضانة پرچم 

اي سازمان يافته، پخش برنامة راديويي از نويسي، خواندن بيانيه هاي رهبران مذهبي در مراسم و گردهمايي هاي ديني، اعتصاب غذ

) چه به دليل بي رحمي كودتاچيان و چه به دليل واكنش هاي تروريستي مردم(طريق فرستنده هاي مخفي، و سوگواري آشكار 

ه هاي اينكه نقش هر يك از اين گون. مقاومت عمومي و سازمان يافته هر دو در امر مقابله با كودتا از اهميت برخوردارند. بشود

.مقاومت چقدر باشد بسته به شرايط كشوري دارد كه در آن كودتا رخ داده است  

 

 اهميت استراتژي
  

مبارزة خشونت پرهيز موجب مي شود كه مردم در مقابله با . موثرترين شيوة مقابله با كودتا پيكار خشونت پرهيز است          

راموش نكنيم كه در به كارگيري شيوه هاي خشونت آميز، از جمله به كار بردن ف. كودتا از جنگ افزارهاي قراردادي استفاده نكنند

شيوة خشونت پرهيز مبارزه توانايي مدافعان را . جنگ افزار، كودتاچيان به مراتب تواناتر و مجهزتر از مدافعان آزادي هستند

ش داده و از همه مهمتر، روحيه و قابليت اعتماد دوچندان كرده، تعداد مردمي را كه حاضر به شركت در پيكار هستند به شدت افزاي

از ابزار و روش هاي مبارزه مانند اعتصاب، بايكوت، انواع پرهيز از همكاري سياسي و تمرد . سربازان حامي كودتا را تحليل مي برد

ش به رخدادهاي جزيي مورد استفاده اين ابزار نبايد بر پاية هوا و هوس افراد يا در واكن. نبايد بي برنامه و اهللا بختكي استفاده كرد

از اين ابزار بايد به مثابة بخشي ! همچنين نبايد از آن ها آش درهمجوشي ساخت كه بالبداهه و غريزي پخته شده است. قرار بگيرند

. از يك پيكار سازمان يافته، فراگير و با استراتژي مشخص استفاده كرد  

چنين كاري مي تواند به طور . داشتن استراتژي مشخص، در واقع بيگدار به آب زدن است تالش براي مقابله با كودتا بدون          

از داليل اصلي شكست پيكارهاي خشونت پرهيز در گذشته نداشتن استراتژي يا نداشتن استراتژي مناسب . بالقوه فاجعه بار نيز باشد

بايد براي . مهم است كه براي موفقيت يك عمليات نظامي استراتژي همانقدر براي موفقيت يك  مبارزة خشونت پرهيز. بوده است

براي تحقق هدف بايد در چارچوب كالن استراتژي، به . چنين برنامه اي را كالن استراتژي مي ناميم. هدايت پيكار برنامه داشت

برنامة كلي است كه،  يك مفهوم و) استراتژي: در اينجا(استراتژي كوچكتر . فرمول بندي استراتژي هاي كوچكتري نيز پرداخت

.در چارچوب كالن استراتژي، براي دستيابي به هدف هاي اصلي نبرد تبيين مي شود  
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استراتژي به ما مي گويد . استراتژي كمك مي كند كه ما با كمترين خرج، بيشترين استفاده را از منابعي كه در اختيار داريم، ببريم

. براي اجراي استراتژي بايد از تاكتيك هاي خاصي استفاده كرد. جا و چگونه بجنگيمكه بجنگيم يا نه و اگر مي جنگيم، كي، ك

اين كنش ها محدوديت زماني و ميزاني بيشتري نسبت به .  تاكتيك، طرحي براي كنش محدود با استفاده از روش هاي ويژه است

استراتژي دفاع ضدكودتايي . ه قرار مي گيرندكنش هاي استراتژيك دارند و براي دستيابي به هدف هاي محدودتري مورد استفاد

استراتژي بايد ما را به بهترين بهره گيري ازمنابعي قادر كند كه در چارچوب اصول استراتژي . بايد با دقت بسيار برنامه ريزي شود

. قابل پذيرش اند  

 

ار كودتا، نبرد مشخصي كه در جريان است و استراتژي را بايد بر اساس اصول مبارزة خشونت پرهيز، تحليل درست، ساختك          

مسايل مربوط به استراتژي پيچيده تر از آنند كه در اينجا به همة . نقاط قوت و ضعف مردم حامي آزادي و توطئه گران تنظيم كرد

14. آن ها بپردازيم و كساني كه مجبور به تصميم گيري هاي استراتژيك هستند بايد به منابع ديگري نيز رجوع كنند  

 

 جنگ افزارهاي ضدكودتايي

  

استراتژي ضد كودتايي مي تواند در گام نخست از جنگ . گزينش بهترين شيوه هاي عمل از اهميت حياتي برخوردار است          

:  افزار خشونت پرهيز زير استفاده كند  

    استفاده از آن را دارند، ادامة فعاليت در بيرون نرفتن مردم از خانه، فلج كردن بخش هايي از سيستم سياسي كه توطئه گران قصد 

بخش هايي از سيستم سياسي كه هنوز به وسيلة كودتاچيان قبضه نشده و بي اعتنايي به حكم ها و فرمان هاي كودتاچيان، راه پيمايي 

ديو تلويزيوني خبرهاي در خيابان ها يا ترك كامل آن ها، شورش گستردة سربازان و كارگزاران كودتا، انتشار روزنامه و پخش را

). به وسيلة كارگران و كارفرمايان هر دو(مربوط به كودتا و نحوة مقابلة مردم با آن، اعتصاب عمومي، و فلج كردن اقتصاد   

هدف آغازين . در برنامه ريزي، اهميت را بايد به شيوه هايي داد كه به قصد مقابله با هدف هاي نخستين كودتا طرح ريزي  شده اند

. نامحتمل است كه هدف هاي اقتصادي، منظور اولية كودتاچيان باشد. ا مهار موثر جامعه و تضعيف نيروهاي اپوزيسيون استكودت

آن ها ممكن است بخواهند كه اقتصاد را به دست نخبگان . هدف هاي اقتصادي معمولن جزو برنامه هاي درازمدت توطته گران است

معمولن هيچگاه مهار اقتصاد جزو هدف . دي را آنگونه كه صالح مي بينند مهار و اداره كنندنزديك به خود بسپارند يا سيستم اقتصا

به همين دليل اعتصاب هاي سراسري يا به تعطيل كشاندن اقتصاد كشور به ندرت مي تواند شيوة. هاي اولية كودتا به شمار نمي رود  

ر نظر داشت كه اينگونه اقدام ها مي تواند در كوتاه مدت بيانگر ارادةبا اين همه بايد د. موثري براي درافتادن با كودتاچيان باشد  
______________________________ 

ساخت وكار قدرت مردم در سدة بيستم : يكي از اين منابع خوب، كتاب پيتر آكرمن و كريستوفر كروگلر به نام مبارزة خشونت پرهيز ي استراتژيك. 14

موارد سدة بيستم و امكان : همينطور كتاب هنوز منتشر نشدة  جين شارپ به نام مبارزة خشونت پرهيز. است) 1994پراگر،  :وست پورت، كاناتيكت و لندن(

پرينستون، (ارتشي مراجعه كنيد -يك سيستم جنگي پسا: براي اطالع بيشتر پيرامون دفاع مدني، به كتاب جين شارپ به نام دفاع مدني.  هاي سدة بيست ويكم

توان بالقوة بازداري و دفاع شهروندي . جين شارپ، تبديل اروپا به قاره اي تسخيرناشدني: همينطور. 111تا  89، ص 1990ستون يونيورسيتي پرس، پرين. ج.ن

في : لندن(روندي و آدام رابرتز، ويراستار، استراتژي دفاع شه 151نا  113، ص 1985تايلر و فرانسيس، : لندن). 118تا  88ص . 1986كمبريج، بالينگر بوكز، (

برخي منابع ديگر . 251تا  215، ص 1968استك پول بوكز، : هاريسبرگ، پي اي(مقاومت شهروندي به مثابة دفاع ملي : ، ويرايش آمريكا)1967بر و في بر، 

).    161و  160نسخة بالينگر، ص (را مي توانيد در كتاب جين شارپ، تبديل اروپا به قاره اي تسخيرناشدني   
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مشكل اينجاست كه استفاده از اعتصاب در درازمدت توانايي جامعه را براي بقا . قوي مخالفان كودتا به ايستادگي و مقاومت باشد

. كاهش مي دهد  

در مراحل آغازين دفاع،  مي توان از اعتصاب سراسري به عنوان نماد عزم جامعه براي مقابله با كودتا يا اعتراض به موارد           

اعتصاب سراسري يا تعطيل اقتصاد كشور، اگر گسترده و موثر . ي مانند بي رحمي لگام گسيختة كودتاچيان استفاده كردمشخص

. باشد، يك اقدام نمادين قوي محسوب مي شود  

 

: اين شيوه ها .مهمترين شيوه هاي مبارزه آن هايي هستند كه به طور مستقيم به مقابله با اهداف اصلي و اولية توطئه گران مي پردازند

از طريق پرهيز (جلو مهار سيستم سياسي به وسيلة كودتاچيان را . 2ادعاي كودتاچيان مبني بر مشروع بودن كودتا را رد مي كنند . 1

مخالفت مردم . 3مي گيرند ) كارگزاران حكومتي ازهمكاري، نيروهاي نظامي و انتظامي، كارگزاران رده پايين دولتي و از اين قبيل

جلو مهار وسايل ارتباطي را به وسيلة كودتاچيان گرفته و در . 4. تا را از طريق پرهيز ازهمكاري و اطاعت نشان مي دهندبا كود

به مقابله با تالش كودتاچيان براي مهار يا خنثا . 5همان حال با استفاده از رسانه هاي چاپي و صوتي به مقابله با كودتا مي پردازند و 

.امعه مي پردازندكردن نهادهاي مستقل ج  

 

.    اگر اين ابزار دفاعي به طور موثر و در سطح گسترده مورد استفاده قرار بگيرد، كودتا محكوم به شكست خواهد بود  

 

 راهنماي مقاومت عمومي 

 

ة عنصرهاي اين راهنما بايد دربرگيرند. راهنماي مقاومت عليه كودتا را مي توان پيش از وقوع كودتا فرمول بندي كرد          

:     اين عنصرها مي تواند شامل موارد زير باشد. اصلي دفاع كارساز استراتژيك باشد و به مردم نشان دهد كه چگونه مقاومت كنند  

محكوم كردن توطئه گران و ناروا دانستن عمل آنان بايد به . رد رژيم كودتا. انكار مشروعيت كودتا و محكوم كردن رهبران آن. 

و مركزها و مقام هاي ) شامل مقام هاي آموزشي، رسانه اي و ارتباطي(اخالقي، سياسي، مذهبي، مقام هاي عاليرتبه  وسيلة رهبران

اجازه ندهيد كه كودتاچيان به هيچ . تاييد شود) شامل رييس جمهور، نخست وزير و خانوادة سلطنتي(تصميم گيري استاني و ملي 

. ر گونه مصالحه اي بين آنان و دولت بركنار شده را مردود شماريدوجه و ميزاني مشروعيت كسب كنند و امكان ه  

. همة دستورها و حكم هاي توطئه گران را غيرقانوني شمرده  و از آن ها سرپيچي كنيد.   

ن نگذاريد كه به استفاده از خشونت تحريكتا. مبارزه را به طور كامل خشونت پرهيز نگاه داريد تا دفاع ضدكودتايي موثر افتد. 

. كنند  

. نگذاريد توطئه گران دستگاه دولتي و جامعه را مهار كرده و منقاد خود كنند.   

اين پرهيز از همكاري بايد عامة مردم، كارشناسان و تكنوكرات ها، مسئوالن . در هيچ زمينه اي با توطئه گران همكاري نكنيد. 

ت و كارگزاران و بوروكرات هايش، گروه هاي مهم حرفه دولت هاي قبلي و احزاب سياسي، همة شاخه هاي محلي و مركزي دول

اي، همة پرسنل رسانه اي و ارتباطي، پرسنل شبكة حمل و نقل، نيروهاي نظامي و انتظامي، قاضيان و كارمندان سيستم قضايي، 

.  د، و مقام ها و كارگزاران ساير نهادهاي جامعه را در بر بگير)چه دولتي، چه خصوصي(پرسنل نهادهاي مالي   

اين عمل بايد تا هنگام بيرون راندن فيزيكي مدافعان از . بر حفظ ادارة جامعه طبق شيوه ها و قوانين پيش از كودتا پافشاري كنيد.   

 
16 



اين به ويژه در ارتباط با . حتا در آن هنگام نيز تالش كنيد كه كار را از مكان ديگري ادامه دهيد. محل كار خود ادامه يابد

.. كاركنان دولت از اهميت برخوردار است كارمندان و  

اگر الزم شد به برپايي سازمان هاي پشتيباني بپردازيد تا در . از سازمان هاي سياسي و اجتماعي مشروع جامعه حفاظت كنيد. 

. صورت بسته شدن  سازمان هاي قبلي، كار ادامه پيدا كند  

در صورت لزوم تابلوهاي راهنمايي، پالك خيابان ها، عاليم . ودداري كنيداز دادن اطالعات مهم به توطئه گران و همدستان شان خ. 

راهنمايي و رانندگي، شمارة خانه ها و غيره را كنده يا جا به جا كنيد تا در كار كودتاچيان اخالل ايجاد كرده و از دستگيري مردم 

.  جلو گيريد  

.  رده و در صورت امكان اين مواد را از آنان پنهان داريداز تهيه  تداركات و ساز و برگ براي كودتاچيان خودداري ك.   

به آن ها توضيح .  در همان حال كه به مبارزه ادامه مي دهيد به ارتباط گيري دوستانه با سربازان و خدمتگزارن كودتا بپردازيد. 

خشونت متوسل نخواهيد شد، تالش كنيد كه  دهيد كه چرا با كودتا مقابله مي كنيد، به آن ها اطمينان دهيد كه در برخورد با آنان به

اين ياري مي توانند شكل هاي متفاوتي . اعتمادپذيري آن ها را كاهش دهيد و تشويق شان كنيد كه به مدافعان آزادي ياري رسانند

ت و پيوستن به عدم كارايي در خدمت به كودتاچيان، اطالع رساني به مدافعان، و در آخرين مرحله، ترك خدم: داشته باشد از جمله

تالش كنيد كه سربازان و كارگزاران كودتا را قانع كنيد كه وظيفة آنان وفاداري به قانون اساسي و . صفوف پيكار خشونت پرهيز

. روندهاي قانوني است، نه رهبران كودتا  

از طريق نوشته (ه هر وسيله اي سركوب توطئه گران را ب.   از همكاري با كودتاچيان در انتشار و پخش پروپاگاندا خودداري كنيد. 

اين سندها را در جاي امني حفظ كرده و اطالعات مربوط به آن را به طور گسترده در ميان . مستند كنيد) يا با استفاده از صدا و فيلم

. مدافعان آزادي، مردم جهان و همچنين هواداران كودتا پخش نماييد  

 

 نحوة رفتار با سربازان و كارگزاران كودتا   

 

بالفاصله پس از وقوع كودتا، مدافعان آزادي بايد كوشش كنند كه به سربازان، كارگزاران، طراحان و فرماندهان كودتا           

مدافعان بايد از كلمه ها و كنش هاي نمادين براي بيان و انتقال ارادة مردم، . بفهمانند كه كودتا از پشتيباني مردمي برخوردار نيست

تالش كنيد كه در هر مرحله از .  كودتايي و وادار كردن توطته گران به عقب نشيني بهره بگيرندشرح گونه هاي مختلف دفاع ضد

در دفاع ضدكودتايي اين كار ساده تر صورت مي گيرد . كودتا وفاداري سربازان و كارگزاران كودتا به رهبرانشان را كاهش دهيد

ت دوم مردم كشور اشغالي ممكن است زبان سربازان اشغالگر را نفهمند تا در اشغال كشور به وسيلة نيروهاي بيگانه، چرا كه در حال

ولي حتا در اين صورت هم ارتباط گيري غير ممكن نيست و هنوز مي توان از راه هاي ديگري . و نتوانند با آنان ارتباط برقرار كنند

دارند  يا به كارگيري نوع خاصي از رفتار نمادين  مانند استفاده از اعالنيه ها و بيانيه هاي ترجمه شده و افرادي كه مهارت زباني

بايد از همان ابتدا به سربازان فهماند كه مقاومتي مردمي در كار خواهد بود، ولي مقاومتي از نوع . كوشش به برقراري ارتباط كرد

. آسيب رساندن به فرد سربازدر اين گونه مقاومت، اصل جلوگيري از مهار جامعه به وسيلة كودتا متمركز خواهد بود، نه . متفاوت

اگر سربازان اين را بدانند، احتمال نرم شدن شان در برابر مدافعان، كمك هاي كوچك شان به مردم خواهان آزادي، دست نزدن 

اما اگر بترسند كه هر لحظه به . شان به خشونت بي حساب و حتا ترك خدمت هنگامي كه اوضاع بحراني شود، افزايش خواهد يافت

.  تك تيراندازها يا بمب اندازها كشته شوند، واكنششان به احتمال خشونت آميز خواهد بودوسيلة   
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نشان دادن مكرر اين امر به سربازان كه مقاومت، قصد اعمال خشونت عليه آن ها ندارد و در همان حال پيش بردن دفاع به گونه اي 

مقاومت . ، كارايي دفاع ضدكودتايي را به شدت افزايش خواهد داداين تركيب. موثر و آشكار از اهميت بسياري برخوردار است

اين تضعيف روحيه مي تواند به كاهش وفاداري آنان به .  قوي ولي خشونت پرهيز مردم روحية  سربازان را تضعيف خواهد كرد

. ودرهبران كودتا، بيزاري از خود هنگام سركوب مدافعان آزادي و در نهايت ترك خدمت و تمرد منجر ش  

سربازان ممكن است عال رغم همة . فراموش نكنيم كه اين اقدامات لزومن ضامن تاثير بر سربازان و جلب نظر آن ها نيست          

در واقع ادامة نظم مند مقاومت . اين امر دليل شكست جنبش نيست. اين تالش هاي باز به سركوب و كشتار مردم دست بزنند

در بخش هاي بعدي باز به اين . ن بي رحمي ها به نفع مدافعان و به ضرر كودتاچيان تمام شودموجب مي شود كه در نهايت اي

.    موضوع خواهيم پرداخت  

 

كارشكني و ارتباطات: مقابله با حمله  

  

اگر .  يريمما به سربازان كودتا حملة مسلحانه نمي كنيم ولي مي توانيم كنش هاي محدود و مشخصي را عليه آنان به كار گ          

از زمان و مكان استقرار سربازان خبر داشته باشيم، مي توانيم با سد كردن شاهراه ها، خيابان ها، فرودگاه ها، خطوط راه آهن و از 

. اين قبيل در كار آنها اختالل به وجود آوريم  

 

ازي خودروها در جاده ها و خيابان ها و ساختن با خودداري از به كار انداختن خطوط راه آهن، بند آوردن شاهراه ها، رها س          

فراموش نكنيد كه . سدهاي انساني مي شود ورود سربازان به مكان هاي خاص را با تاخير مواجه كرده و حركت آنان را كند ساخت

د داد كه بر خالف اين اقدامات فقط مي تواند به طور موقت و محدود كارا باشد، با اين وجود چنين اعمالي به سربازان نشان خواه

مردم بايد بكوشند سربازان، تبليغات رهبران كودتا را . آنچه به آن ها گفته شده مردم هوادار كودتا نبوده و در عمل با آن  مخالفند

اهنگ از جمله اقدامات اعتراضي مي تواند اين باشد كه مردم نوار سياه سوگواري به دور بازوي خود ببندند، در اقدامي هم. باور نكنند

چنين كنش هايي از . از خانه بيرون نروند، اعتصابي سراسري ولي محدود به راه بيندازند يا از قوانين حكومت نظامي سرپيچي كنند

يكم اينكه به دوست و دشمن نشان خواهد داد كه كودتا با مقاومت مردمي روبروست و دوم اينكه : دو جهت مفيد خواهد بود

چنين اقدام هايي پيش درآمد اقدام هاي بعدي در راه پيكار عليه .  با توطئه گران تقويت خواهد كردروحية مردم را براي مقابله 

اعالميه، : از روش هاي نمادين زير مي توان براي نشان دادن ارادة مردم به درافتادن با كودتاگران استفاده كرد. كودتا خواهد بود

ديگران، روزنامه، پوستر، بيرق، پيغام ديپلماتيك، خواندن بيانيه در نشست هاي نامه، پخش راديو و تلويزيوني، گفتگوي خصوصي با 

از اين ابزار اخطاري و . منطقه اي و جلسات سازمان ملل، كمك شخص ثالث، پيغام و شعار چاپي و گونه هاي ويژه اي از تظاهرات

  . هره گرفتارتباطي بايد عليه  رهبران و پشتيبانان بالقوة كودتا و ارتش هوادار آن ب
        

انكار و رد: مقابله با حمله  
 

دست زدن به اقدام سريع در در اولين هفته ها، روزها و ساعات كودتا براي سد كردن راه توطئه گران در مهار دستگاه           

از استراتژي انكار و رد  براي شكست كودتا بايد بي فوت وقت. دولتي و جلوگيري از قبول آنان به وسيلة مردم اهميت بسيار دارد  
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اين استراتژي انكار ادعاي كودتاچيان به مشروع بودن و رد همكاري با آنان را تركيب كرده و فضاي پرهيز از . كرداستفاده 

شكست سريع كودتا موجب مي شود كه مبارزه طوالني . مطلق يا تقريبن مطلقي را با توطئه گران به وجود خواهد آورد همكاري

معمولن كودتاها در ساعات و روزهاي اول در ضعيفترين و آسيب . و نياز به فعاليت در شرايط خفقان و سركوب كاهش يابدنشده 

. پذيرترين مرحلة حيات خود هستند و به همين دليل دست زدن به اقدام فوري و محكم عليه آن ها از اهميت حياتي برخوردار است

كه معني اش در  -"اتحاد ملي"بايد درخواست توطئه گران را براي . ميقي به دفاع پرداختبراي موفقيت، بايد در سطح گسترده و ع

.نشنيده گرفت - واقع همان گردن نهي به دستورات و پذيرش كودتا است  

  

 جلوگيري از قدرت گيري توطئه گران

 

ضيان موجب مي شوند كه دستگاه دولتي به كار با ناديده گرفتن فرمان هاي غيرقانوني، سياستمداران، كارپرداز اداري و قا          

مقامات قوة قانونگذاري نه بايد . انجام داد 1920اين همان كاري بود كه دفاع ضدكودتايي در آلمان در سال . معمول خود ادامه بدهد

ا زماني كه به طور فيزيكي برعكس، اينان بايد ت. توطئه گران را به حضور بپذيرند و نه از دستورها و خواسته هاي آنان اطاعت كنند

راه ديگري نيز در پيش پاي قوة قانون گذاري قرار . از محل كار خود بيرون رانده نشده اند به كار طبق قانون هاي پيشين ادامه دهند

آن به دارد و آن اين است كه بعد از صدور بيانيه عليه كودتا و فراخوان دفاع مدني، اين قوه كار خود را متوقف كرده و اعضاي 

. مردم بپيوندند تا در سطوح مختلف مبارزه نقش ايفا كنند  

 

در جريان كودتاي . نه خزانة دولتي و نه بانك هاي خصوصي هيچكدام نبايد وام و اعتبار در اختيار كودتاچيان قرار دهند          

ها براي اين كار اين بود كه اسم دكتر بهانة آن . بانك از دادن پول به توطئه گران خودداري كرد-رايش 1920آلمان در سال 

.  كاپ، از رهبران اصلي كودتا، در فهرست مشتريان قابل اعتماد بانك نيست  

دادگاه ها بايد مطابق با . قوة قضاييه بايد عمل توطئه گران و همدستان شان را غيرقانوني و بر خالف قانون اساسي اعالم كند          

آن ها بايد از حمايت اخالقي و قانوني از كودتا سرباز زده و از وضع قانون .  به كار خود ادامه بدهند قوانين پيش از كودتا همچنان

.  خودداري كنند -حتا اگر اين كار به تعطيل شدنشان منجر شود -هاي سركوبگرانه به نفع كودتاچيان  

 

از دادگاه هاي . ريم هاي خشونت پرهيزانه حفظ شودتحت اين شرايط نظم بايد به وسيلة فشار اجتماعي، همبستگي و تح          

همچنان كه در بخش مربوط به كودتاي آلمان ديديم، دستگاه دولتي و . زيرزميني و داوري مستقل نيز مي توان سود جست

به شيوة سابق  كارپردازان اداري بايد از هر گونه همكاري با توطئه گران خودداري كرده، دستورهاي آنان را ناديده گرفته، به كار

.ادامه داده، و در امر اجراي سياست هاي جديد اخالل به وجود آورند  

 

نيروهاي انتظامي بيشترين تاثير را زماني خواهند داشت كه با بي پروايي از پذيرش دستورهاي كودتاچيان سرباز زنند و           

ن نيروها مي توانند به پيروي از  دستورهاي توطئه گران تظاهر اگر اوضاع قاراشميش شود اي. همانند سابق به كار خود ادامه دهند

.  كاري بپردازند-كاري و بد-كرده، اما در عمل به كم  

با سرپيچي ازقوانين سانسور، روزنامه نگاران و چاپگران به چاپ روزنامه، خبرنامه و نشريات ممنوع در تيراژ باال و پايين             
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گان، اخبار مربوط به مقاومت مدني را از فرستنده هاي مخفي راديويي يا از مناطق آزاد و حتا سرزمين هاي گويند. خواهند پرداخت

به عنوان نمونه، رييس جمهور دوگل و نخست وزير دبره پيام هاي خود به سربازان و افسران درگير در . بيگانه پخش خواهند كرد

. آنان مي خواستند كه از فرمان هاي كودتاچيان سرپيچي كنندكودتاي الجزاير را از پاريس پخش مي كردند و از   

تالش كنيد افراد شركت كننده در كودتا، به ويژه ارتشيان دون پايه را قانع كنيد كه از فرمان هاي غيرقانوني سرپيچي           

ده و حتا ارتش را ترك كرده و به اينان در صورتي كه به شدت احساس خطر كنند، شايد دست به اقدام هاي طفره جويانه ز. كنند

در گذشته مخالفان دولت هاي سركوبگر تالش كرده اند كه با سربازان تحت هدايت دولت از در دوستي .  خيل مردم عادي بپيوندند

قيت اميز چنين تالش هايي در مواردي موف. وارد شوند تا سربازان در رفتار خود عليه شان نرمي نشان دهند يا حتا به آنان بپيوندند

برآمد پرهيز از همكاري با توطئه . مخالفان كودتا بايد چنين امكاناتي را بشناسند و در صورت لزوم از آن ها بهره گيرند.  بوده اند

اگر اين كار صورت بگيرد، . گران و وفادار ماندن به قانون اساسي جلوگيري از مهار جامعه و دولت به وسيلة رهبران كودتا است

.افزايش مي دهند) در صورتي كه كودتا به سرعت شكست نخورد(انايي خود را براي مقابلة دراز مدت با كودتا مدافعان تو  

  

 مقابله با سركوب و ارعاب

  

اگر كودتاچيان با مقاومت قوي و سازمان يافتة مردم روبرو شوند و خود را در معرض خطر بيابند  به احتمال، دست به           

بازداشت، زندان، ضرب و . دراين صورت شرايط دشواري براي مدافعان و مردم به طور كلي پيش خواهد آمد. دسركوب خواهند ز

با اين . شتم، اردوگاه كار، هدف گلوله قرار دادن و اعدام ممكن است بسيار از مدافعان را از بين برده يا به آن ها آسيب برساند

ر قاطعي بر روند مبارزه نخواهد داشت مگر آنكه موجب وحشت و گردن نهي وجود اين اعمال سركوبگرانه به خودي خود تاثي

اين كار آن ها به اين مي ماند كه در جريان جنگ، . فراموش نكنيم كه سركوب كودتاچيان دليلي براي نوميدي نيست. مدافعان شود

! دشمن به كشتن و مجروح كردن سربازان خودي بپردازد  

مرغ را  "ضرب امثلي چيني مي گويد . ب براي خورد كردن مقاومت و ايجاد وحشت استفاده مي كنندكودتاچيان از سركو          

با اين وجود و همانطور كه تاريخ نشان داده است، اگر مدافعان و مردم ارعاب نشده و به مقاومت ادامه . "بكش تا ميمون را بترساني

را خطر تلفات سنگين تهديد مي كند ولي اين خطر به مراتب  مقاومت خشونت پرهيز. دهند، سركوب ممكن است متوقف شود

. پافشاري برخشونت پرهيزي امكان موفقيت مبارزه را دو چندان مي كند. كمتر از خطر پيكار خشونت آميز عليه كودتا است  

اين بي .  ست بزنندتوطئه گران ممكن است به بي رحمي هاي لگام گسيخته اي مانند قتل رييس كشور يا رهبران احزاب سياسي د

هدف ديگر آن ها به وجود آوردن خاليي در اركان . رحمي ها فقط به منظور ايجاد وحشت و اشاعة گردن نهي اعمال نمي شود

به همين دليل  از كارهاي مهمي كه بايد انجام گيرد يكي در نظر . خاليي كه قرار است به وسيلة كودتاچيان پر شود -قدرت است

.        ي مقام هايي است كه احتمال مي رود به وسيلة توطئه گران به قتل برسندداشتن جانشين برا  

 

 اهميت انضباط خشونت پرهيز

   

از آنجا كه توطئه گران مي دانند كه خشونت، دفاع ضدكودتايي را از توان مي اندازد، دانسته و سنجيده تالش مي كنند كه           

اينان ممكن است مدافعان را متهم به خشونت و يا برنامه ريزي براي استفاده از خشونت . ك كنندمدافعان را به استفاده از آن تحري  
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در مواردي حتا ممكن است . شايد از سركوب، به ويژه نوع خشن اش، براي تحريك مدافعان به استفاده از خشونت بهره برند. كنند

روه هاي مقاومت بفرستند تا مردم را به خشونت برانگيزند يا خود به اقدام كه براي اثبات ادعاي خود ماموراني مخفي را به ميان گ

.  همة اين تالش ها را بايد خنثا كرد تا پيكار ضربه نبيند. هاي خشونت آميز دست بزنند  

يكار با نظم از ملزومات كالن استراتژيك مبارزه اين است كه پ. بنيان مقاومت ضدكودتايي، شيوة عمل خشونت پرهيز است          

كشتن سربازان جوان و بي اختياري كه در ارتش كودتا خدمت مي كنند نه تنها هيچ سودي براي  15.خشونت پرهيز تركيب شود

ارتكاب خشونت به وسيلة مدافعان، به ويژه ارتكاب قتل، از . مبارزه در بر ندارد كه موفقيت آن را به طور جدي به خطر مي اندازد

خشونت از جانب پيكارگران به توطئه گران كمك مي كند كه هواداران خود و . خشونت پرهيز ضربه مي زندچند طريق به پيكار 

هدف مبارزه، اعتماد ناپذير كردن سربازان و در نهايت تهييج شان به گريز از ارتش و . نيروهاي نظامي را عليه مدافعان متحد كنند

.  ابي به چنين هدفي را ناممكن مي كنداستفاده از خشونت عليه آنان دستي. ترك خدمت است  

كه در پي به  - خشونت از جانب مدافعان همچنين بهانه به دست توطئه گران مي دهد كه سركوب وحشيانه اي را           

در اينحالت توطئه گران ادعا خواهند كرد كه قصدشان نجات كشور از چنگال تروريسم و . كنند "توجيه" -كارگيري آن بوده اند

خشونت از جانب مدافعان صفوف آنان را تضعيف خواهد كرد چرا كه بسياري مردم . است "نظم و قانون"جنگ داخلي و برقراري 

سركوب مدافعان خشونت پرهيزمي تواند براي سركوبگران . از مايل به پشتيباني يا شركت در مبارزه اي مبتني بر خشونت نيستند

به اين روند . طي سركوب خشونت آميز به واكنشي عليه قدرت سركوبگر تبديل مي شوددر چنين شراي. نتيجة عكس داشته باشد

.  مي گويند "جو جيتسو ي سياسي"  

موجب . 1: به كار گيري خشونت عليه مدافعان خشونت پرهيز آزادي مي تواند به سركوبگران از چند جهت آسيب برساند          

موجب كاشتن بذر ترديد در ذهن . 2. وندند و مدافعان را در پيكار خود مصمم تر كندشود كه مردم بيشتري به صفوف مبارزه  بپي

موجب مخالفت سفت و سخت تر جهاني با . 3. سربازان، كارگزاران و مردم مدافع كودتا شود و آنان را به مخالفت با كودتا وا دارد

. اقتصادي عليه توطئه گران در پي آورد كودتاچيان شده، اذهان عمومي را بسيج كرده و تحريم هاي ديپلماتيك و  

با اين وجود استراتژي دفاع ضدكودتايي نبايد بر . اگر اين جو جيتسوي سياسي، اگر رخ دهد، مي تواند كمك بزرگي به مبارزه باشد

پرهيز از همكاري و  بناي استراتژي بايد رد مشروعيت كودتاچيان و مقابله با مهار جامعه از طريق. پاية استفاده از آن استوار شود

. مخالفت با كودتا باشد  

براي . 2براي جلب همدردي و پشتيباني . 1: به طور خالصه، خشونت پرهيز نگاه داشتن مبارزه از چند جهت اهميت دارد          

براي به . 5زه  براي جذب نيروهاي تا. 4براي ايجاد بي رغبتي در ميان سربازان و تشويق شان به ترك خدمت . 3كم كردن تلفات 

. دست آوردن حمايت گسترده تر  

.  انظباط خشونت پرهيز از عوامل اصلي دستيابي به اين هدف ها است  

 

 پشتيباني جهاني 

 

در هاييتي، جامعة جهاني به طور  1991در شوروي و كودتاي سپتامبر  1991فقط در موارد معدودي مانند كودتاي اوت           

با اين وجود در مواردي مثل مورد هاييتي، اقدام جهاني . تحريم اقتصادي و ديپلماتيك كودتاچيان كرده است تهديد و جدي اقدام به  
______________________________  

                   620تا  586اقدام خشونت پرهيز، ص : به جين كتاب شارپ مراجعه كنيد. 15
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چه در دفاع ضدكودتايي از اهميت كليدي برخوردار است پرهيز گستردة مردم از همكاريآن. عليه كودتا ناموفق و ناموثر بوده است  

 البته پشتيباني جهاني مي تواند در ياري رساندن به پيكار ضد. كودتاچيان و مخالفت شان با قبضة قدرت به وسيلة آنان استبا

دتاچيان سرباز زنند و كمك هاي اقتصادي به آن كشور دولت هاي خارجي مي توانند از به رسميت شناختن كو. كودتايي موثر باشد

جامعة جهاني مي تواند به پشتيباني از كقاومت عليه ). همان كاري كه آمريكا ارتباط با كودتاي شوروي انجام داد(را متوقف كنند 

ها را مي توان پيشاپيش برنامه  اين اقدام. كودتا نيز بپردازد و كمك هاي فني، اقتصادي و ارتباطاتي در اختيار مدافعان قرار دهد

ماهيت خشونت پرهيز و اعتراضي دفاع ضدكودتايي، همراهي و پشتيباني مردمي بسياري را در جهان موجب شده و به . ريزي كرد

. تبليغ بر له آن منجر خواهد شد   

 

در كودتاي اوت . گران  مي شود در مواردي، همدردي سياسي موجب فشارهاي ديپلماتيك و اقتصادي جهاني عليه توطئه          

با .  كشوري، به ويژه عدم رغبت سربازان به اطاعت از دستورها بود- شوروي، مهمترين عامل شكست كودتا اقدام هاي درون 1991

اين مورد نشان مي دهد كه در شرايط خاص، . اين وجود فشارهاي جهاني و تهديدهاي اقتصادي نيز اهميت داشته و تاثيرگذار بودند

با اين همه در تحليل نهايي هيچ فشار . فشارهاي جهاني مي تواند نيروهاي كودتا را ضعيف كرده و صفوف مدافعان را استحكام بخشد

و تهديد و تحريمي به تنهايي قادر به شكست كودتا نخواهد بود و اگر مردم كشوري كه در آن كودتا رخ داده مصمم به دفاع از 

.  ست نخواهد خوردآزادي خود نباشند، كودتا شك  

 

 تغيير استراتژي هنگام مبارزه 

  

اين كار را شايد به منظور، مثلن، مقابله با اهداف تازة كودتاچيان يا از . در طول مبارزه تغيير استراتژي گاه ضروري است          

حد اعال رساندن توان دفاعي در هر حال، هدف به . بين بردن نقاط ضعف پيكار يا استفاده  از تقطة قوت خاصي ضروري باشد

. مدافعان و انكارمشروعيت كودتاچيان و اشاعة پرهيز ازهمكاري با آنان است  

رهبران كودتا ممكن است خيلي زود دريابند كه با يك دفاع گستردة مدني طرف هستند و به اين نتيجه برسند كه مقابله           

ردند نيروهاي مقاومت بايد تالش هاي خود براي شكست آنان را دوچندان اگر چنين نك. ناممكن است و كودتا را كنسل كنند

اگر حس كرديد كه كودتاچيان به شدت ضعيف شده اند، دست به يك سلسله اقدامات فشرده بر مبناي استراتژي انكار و رد . كنند

. اشد و لزومن به سقوط كودتاچيان نيانجامدولي فراموش نكنيد كه چنين اقداماتي مي تواند تنها يك مرحلة ديگر در مبارزه ب. بزنيد

.البته اين امكان هم هست كه همين اقدامات ضربة نهايي را بر پيكر توطئه گران وارد آورد  

 

 پيروزي پايدار

   

، اين عوامل از جمله شامل روحية مقاومان، همبستگي مردم. پيروزي در مبارزة ضدكودتايي به چند عامل مهم بستگي دارد          

قدرت جامعه، توانايي مردم براي ادامة مبارزه و خشونت پرهيز نگاه داشتن آن، نقاط قوت و ضعف توطئه گران، استراتژي تهاجمي 

در مبارزه پيروزي از آن آناني خواهد بود كه دفاع را به يك ابزار قدرتمند سياسي . آنان، و هوشمندي استراتژي هاي دفاعي است

همانطور كه در يك جنگ نظامي، در اينگونه مبارزه نيز به توان . استراتژي هوشمندانه به كار گيرند تبديل كنند و بر پاية يك  
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هميشه اين امكان هست كه مدافعان آزادي و قانون اساسي شكست بخورند، همانگونه كه . درخور و قدرت دفاعي مناسب نياز هست

با اين وجود نشانه هاي بسياري حاكي از آن است كه . جود دارددر يك جنگ نظامي نيز امكان شكست هر يك از دو طرف و

در واقع شانس اينان به مراتب بيشتر از . مردم مصمم به اجراي دفاع ضدكودتايي شانس بسياري براي پيروزي با حداقل تلفات دارند

.شانس كساني است كه در مقابله به كودتا به مبارزة مسلحانه روي مي آورند  

  

طوالني مدت نياز افتاد اگر به دفاع  

   

در . اگر دفاع ضدكودتايي نتواند در ظرف چند روز يا هفتة اول موفق شود، بايد يك طرح نوين استراتژيك درانداخت          

شرايطي اينچنين، كودتاچيان به احتمال موفق به كسب ميزان اندكي از مشروعيت، پذيرش عامه، جلب همكاري مردم و مهار جامعه 

در اين صورت مبارزه از مرحلة كوتاه مدت خود به مرحلة دراز مدت وارد شده و در واقع به پيكاري عليه استبدادي مستقر . اندشده 

به احتمال در اين گونه  16.در ارتباط با اين گونه مبارزه ما فقط به ذكر اجمالي نكاتي چند بسنده مي كنيم.  تبديل گشته است

در اينجا . ي پرهيز از همكاري گسترده استفاده كرد، چرا كه جامعه بايد براي پيشبرد پيكار زنده بماندمقاومت نمي توان از استراتژ

بايد بر روي برنامه هاي خاصي تاكيد و تمركز كرد و تا جايي اين كار را ادامه داد كه توازن قدرت به نفع نيروهاي مقاومت به هم 

دفاع دراز مدت ضدكودتايي بايد دو هدف مشخص را . ي بر كودتا وارد آوردبخورد و پرهيز فراگير از همكاري ضربه اي كار

نبايد گذاشت كه . نخست، كودتاچيان نبايد بتوانند به هيچ هدف مهم ديگري به جز برقراري ديكتاتوري دست يابند. دنبال كند

براي اين كار بايد . ياسي دست پيدا كنندديكتاتورها به چيرگي در حوزه هاي ديگري، مانند حوزه هاي اقتصادي، ايدئولوژيك يا س

طبق اين استراتژي، مردم پيشه ها و حرفه هاي مختلف . استفاده كرد "مقاومت در نقاط كليدي"يا  "مقاومت گزينشي"از استراتژي 

. فقط در موارد مهم و شرايط حاد دست به مقاومت مي زنند  

ه به تعقيب و دستگيري مجرمان و بزهكاران مي پردازد، از بازداشت مدافعان به عنوان نمونه، پليس بايد در همان حالي ك          

معلمان بايد از تدريس پروپاگانداي رژيم به . آزادي سرباز زند، يا احتمال دستگيري و سركوب شان را پيشاپيش به آن ها خبر دهد

اب، تاخير در انجام كار و اشكالتراشي، در كار استثمار كارگران و كارفرمايان بايد با استفاده از اعتص. دانش آموزان خودداري كنند

روحانيان بايد به ايراد خطبه در مورد وظيفة مردم به پرهيز از همكاري با رژيم . كشور به وسيلة كودتاچيان اخالل ايجاد كنند

.  ديكتاتوري ادامه دهند  

حاال كه دفاع ضدكودتايي به موفقيت . ادهاي جامعه استدومين هدف عمده دفاع دراز مدت، تالش براي حفظ استقالل نه          

سريعي كه در پي آن بوده دست نيافته است، ديكتاتورها ممكن است تالش كنند كه نهادهاي گوناگون جامعه را مهار كرده و به 

ماتنند (نقش داشته اند اين به ويژه در ارتباط با نهادهايي صادق است كه در مرحلة اول مبارزه عليه كودتا . سكوت وادار كنند

اگر اين نهادها مهار ). دادگاه ها، مدرسه ها، اتحاديه ها، گروه هاي فرهنگي، جمعيت هاي حرفه اي، نهادهاي مذهبي، و از اين دست

قابل هر به همين دليل، دفاع دراز مدت مدني بايد به گونه اي استوار در م. شوند، توانايي جامعه براي مقابله با كودتا كاهش مي يابد

آن ها سازمان : اين نهادها فقط مراكزي براي محافظت و دفاع نيستند.  از سوي رژيم براي مهار نهادهاي جامعه ايستادگي كند تالشي

 هاي دفاعي بالقوه و بالفعلي هستند كه به جامعه در راه شكست ديكتاتوري كمك مي كنند و توانايي بازگرداندن مشروعيت سياسي 
______________________________  

آنستيتو : و بوستون 1993كميتة اعادة دمكراسي در برمه، : بانكوك. چارچوب مفهومي براي آزادي: ديكتاتوري و دمكراسي: كتاب جين شارپ را ببينيد. 16

.    2002آلبرت اينشتين،   
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.به كشور را دارند  

يم تا اين گمان پيش نيايد كه ناموفق بودن مرحلة اول دفاع ضدكودتايي مقاومت گزينشي را در اينجا به اجمال توضيح داد          

با اين حال همة نيرو بايد بر شكست سريع و كامل كودتاچيان در همان مراحل اول . به معني پيروزي دراز مدت ديكتاتورهاست

.كار و پيش از آنكه بتوانند جاي پاي خود را محكم كنند، گذاشته شود  

 

 تالشي كودتا

  

اگر مدافعان، انضباظ خشونت پرهيز خود را حفظ كنند، بر . مدت عليه ديكتاتوري نباشد- ممكن است نيازي به پيكار دراز          

پرهيز از همكاري با كودتاچيان پاي فشارند و موفق شوند كه تعداد قابل توجهي از شهروندان را سوي خود جلب كنند، دفاع 

مقاومت مردمي مصمم و آماده و نهادهايشان مي تواند بار سنگيني بر دوش . تواند موفق شود ضدكودتايي در همان مرحلة اول مي

در چنين شرايطي كودتا به هدف هايش نخواهد رسيد و تالش آن براي مهار جامعه با شكست روبرو خواهد . رهبران كودتا باشد

روز به روز شمار مدافعان مصمم و معترض ! و شده استدر اين وضعيت كودتا مانند دستي خواهد بود كه در النة زنبور فر. شد

. افزايش خواهد يافت واينان پس از چندي به پيروزي پايدار عليه كودتا دست خواهند يافت  

پس از شكست كودتا، بازگشت به سيستم مبتني بر قانون اساسي ضروري است و بايد در اين راه دقت و وسواس بسيار به           

اگر نه، رهبران . امر به ويژه زماني اهميت مي يابد كه رهبران سابق كشور به وسيلة كودتاچيان به قتل رسيده باشند اين. خرج داد

دولت بايد در جهت حل مشكالت مردمي كه از . پيشين بايد به سمت هاي خود برگردانده شوند و قوانين قبلي دوباره به اجرا درآيند

نيز جامعه و دولت بايد به اين مهم بپردازد كه چگونه مي . داخته بودند گام هاي فوري برداردسر نارضايتي به حمايت از كودتا پر

. توان روندهاي دمكراتيك در كشور را بهبود بخشيد  

 

 جلوگيري از وقوع كودتا

  

ازمان يافته اي اگر جامعه دفاع ضدكودتايي س. يك سياست ضدكودتايي خوب شامل شيوة پيشگيري از كودتا نيز مي شود          

داشته باشد، كودتاچيان بالقوه حساب كار خود را كرده و خواهند دانست كه دست زدن به كودتا، در بهترين حالت عملي  بسيار 

به اين ترتيب كودتاچيان ممكن است كه كلن فكر . دشوار و در بدترين حالت اقدامي مذبوحانه و محكوم به شكست خواهد بود

اگر كودتاچيان بالقوه و حتا مسئوالن فعلي دولت بدانند كه گردن ننهادن به محدوديت هايي كه قانون . ن كنندكودتا را از سر بيرو

اساسي بر حيطة اختيار و عمل شان گذاشته با مخالفت جامعه و پرهيز گستردة مردم از همكاري با ايشان روبرو خواهد شد، به 

.  انون اساسي برايشان معين كرده و مجاز دانسته استاحتمال تنها به ايفاي نقشي خواهند پرداخت كه ق  

به اين دليل تنها راه پيشگيري از كودتا، . جلو گرفتن از كودتا به ظرفيت جامعه براي مقاومت موثر عليه آن بستگي دارد          

ر دفاع نظامي، استراتژي بازدارنده همچنان كه د. ايجاد زمينه براي مخالفت و پرهيز گسترده از مردم از همكاري با كودتاچيان است

اما اگر با وجود آمادگي كافي مردم براي مقاومت در . حمله، در هر حال ممكن است صورت بگيرد. لزومن ضامن موفقيت نيست

. مقابل كودتا، كودتايي به وقوع بپيوندد مي توان به شكست سريع و قاطع آن، بدون درگرفتن جنگ داخلي، اطمينان داشت  
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رويج دفاع ضدكودتاييت  

  

در جامعه و بررسي موثرترين شكل هاي مقاومت عليه  "دفاع ضد كودتايي"اولين گام در اين راه مطرح كردن مفهوم           

طرح واجراي يك برنامة اطالعاتي و آموزشي، حتا زماني كه چنين ايده اي هنوز در سطح جامعه جا نيفتاده، . توطئه گران است

مي توان از ابزارهاي ارتباطي و آموزشي مانند مقاله، گزارش در روزنامه، گردهمĤيي هاي عمومي، گروه هاي . د بودسودمند خواه

بحث و گفتگو، راديو، تلويزيون، مناظره، استفاده از سخنگويان سازمان هاي مختلف براي ايراد سخنراني، جزوه، كتاب و از اين 

. دست استفاده كرد  

مردم با مفهوم دفاع ضدكودتايي پيش شرط جلب نظر، موافقت و پشتيباني نهادهاي مدني در جامعه و آماده آشناسازي           

ناگفته پيداست كه نمي شود از جرگه هايي كه به طور بالقوه به كودتا تمايل دارند . ساختن خود  براي دفاع سازمان يافته است

با اين حال هر چقدر كه سياست ضدكودتايي از سوي بخش ها و قشرهاي . شتانتظار توجه و به كارگيري اين برنامة دفاعي را دا

رويكرد فراحزبي موجب جلب و جذب افراد و گروه هاي هر .  بيشتري در جامعه پشتيباني شود، امكان موفقيت آن بيشتر مي شود

   .    چه بيشتري شده و سياست ضدكودتايي را قوي تر و صفوف مبارزه را متحدتر خواهد كرد

 

 به كارگيري دفاع ضدكودتايي 

 

مطرح كردن مفهوم كالن استراتژي و شكل هاي . 1: براي به كارگيري ظرفيت هاي دفاع ضدكودتايي سه راه وجود دارد          

ه اي سازمان دادن به نهادهاي مدني در جامعه به گون. 2) همانگونه كه پيشتر اشاره كرديم(مختلف دفاع ضدكودتايي در سطح جامعه 

ايجاد تغيير و تعديل در قانون، قانون اساسي و ساختارهاي دولتي به گونه اي كه كودتاچيان . 3كه آمادة مقابله با خطر كودتا باشند 

در بهترين حالت و بسته به امكانات و شرايط موجود، اين شيوه ها بايد يكي پس از ديگري يا به صورت . نتوانند از آن ها سود برند

. با اين وجود مي توان روند آموزش و بررسي را بدون دانستن نتيجة كار نيز آغاز كرد. د استفاده قرار بگيرندتركيبي مور  

 

 آماده سازي به وسيلة نهادهاي مدني

  

عال رغم آسيب پذيري، بسياري از سران دولت هاي دمكراتيك نه ضرورتي براي آماده كردن جامعه به منظور دفاع           

ولي چه آن ها به اين مهم رسيده باشند و چه نه، دفاع ضدكودتايي . مي بينند و نه امكان چنين كاري را مهيا مي دانند ضدكودتايي

اگر دولت به هر علتي دفاع ضدكودتايي را جدي نگيرد، جامعه مي تواند پا پيش گذاشته و به . اهميت دارد و بايد آن را بسط داد

مقولة دفاع . قش نهادهاي مدني در آماده سازي مستقيم جامعه بسيار برجسته مي شوددر اين حالت ن. جاي دولت عمل كند

ضدكودتايي و اصول مقاومت مدني بايد در نهادهاي مختلف جامعه مطرح شده و روند تهية مقدمات و آماده سازي به وسيلة نهادهاي 

دولت فعلي بهترين دولت ممكن است و هيچ نقص و مطرح كردن مقولة دفاع ضدكودتايي به اين معنا نيست كه . مدني آغاز شود

به همين دليل . مسئله اين است كه دولت كودتا دولتي به مراتب بدتر از دولت فعلي خواهد بود! نه! ايرادي در كارش نيست

. جلوگيري از تحميل يك دولت استبدادي و سركوبگر پيش شرط ايجاد هر گونه تغيير و تحول مثبتي در سيستم سياسي است  

 معمولن دولت هايي كه هدف حملة كودتا قرار مي گيرند دولت هايي هستند كه از نابسندگي هاي آشكار بسياري مانند فساد 
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توطئه گران ممكن است كه به دروغ يا صادقانه ادعا كنند كه قصدشان از . گسترده و از هم گسيختگي هاي اجتماعي رنج مي برند

با اين همه، كودتا كودتا است . ا است و به اين ترتيب از پشتيباني مردمي قابل توجهي برخوردار شوندميان برداشتن اين نابسندگي ه

سيستمي  "نظم و قانون"فراموش نكنيم كه رژيم كودتا ممكن است به فساد خاتمه نداده و به بهانة برقراري . و بايد با آن مقابله كرد

. اقتدارگرا يا ديكتاتوري بنا كند  

 

كودتا . استفاده از كودتا براي حل مشكالت اجتماعي نمايانگر رويكرد خطرناكي در ارتباط با تغيير سيستم حكومتي است          

از همه بدتر اينكه كودتاي بعدي مي تواند به مراتب بدشگون تر و . مي تواند دقيقن خالف آنچه را كه وعده كرده عمل كند

جايگزين هاي ممكن براي اصالح معضالت اجتماعي يكي سازمان دادن پيكارهاي مرسوم از . وحشت انگيزتر از كودتاي فعلي باشد

به مثابة يك شيوة غيردمكراتيك دگرگوني سياسي، كودتا حتا زماني كه .  و راه پيمايي ها و اعتراضات خشونت پرهيز محدود است

است، هر كنشي مي تواند نتايج غيرمنتظره اي به در سي. ادعاي اصالح مشكالت حاد اجتماعي را دارد، در ذات خود خطرناك است

.همراه داشته باشد و نيت ها و غرايض هميشه پيشاپيش با مردم در ميان گذاشته نمي شود  

نهادهاي غيردولتي بايد مولفه هاي اصلي دفاع ضدكودتايي را به طور گسترده اي در سطح جامعه تبليغ كرده و با استفاده از           

پس از اين كار، اين نهادها مي توانند جدا جدا يا در پيوند با نهادهاي مشابه به اجراي . ف ارتباطي به مردم توضيح دهندوسايل مختل

آن ها مي توانند اين كار را به وسيلة آموزش افراد در حوزه هاي كاري خود، تهية مقدمات . سياست هاي دفاع ضدكودتايي بپردازند

تحليل اين امر كه چگونه با كمك موكالنشان مي توانند به بهترين وجه كودتا را متالشي كنند، انجام كار، آماده سازي، و تجزيه و 

به عنوان نمونه، افراد، گروه ها و نهادهايي كه در بخش هاي مربوط به  ارتباطات و حمل و نقل، يا در دفترهاي دولتي، مراكز . دهند

عمدة جامعه كار مي كنند بايد بيانديشند كه چگونه مي شود به بهترين وجه  پليس، نهادهاي مذهبي و آموزشي و ساير بخش هاي

. جلو كودتا ايستاد و در همين رابطه برنامه ريزي كنند  

 

آماده سازي موثر براي دفاع ضدكودتايي، حتا در صورت نبود يك سياست ملي، مي تواند به بخش آموزشي و سازمان هاي           

. ي هم سرايت كندمربوط به ساختار دولت  

در برخي موارد، ممكن است نهادهاي مدني در برنامة آماده سازي سازمان يافتة خود از كمك سازمان هاي دولتي، منطقه           

اين گونه برنامه ريزي بايد بر . اي واستاني و همكاري پرسنل و گروه هاي شاغل در ساختارهاي دولت مركزي  برخوردار شوند

اين مراكز شامل دستگاه . كند كه براي توطئه گران، به لحاظ مشروعيت و مهار جامعه، از اولويت برخوردارند مراكزي تمركز

از جمله مراكز بسيار مهم ديگر بايد . و نيروهاي نظامي و انتظامي مي شود) كارپردازان اداري ، بوروكرات ها، و مانند آن ها(دولتي 

. فن، آب، انرژي و ذخيره هاي غذايي نام برداز روزنامه ها، راديو و تلويزيون، تل  

با ابتكار در امر آموزش، سازمان دهي، برنامه ريزي و آماده سازي، مي توان در هركشوري طرح هاي مشخص و مناسبي به           

نهادهاي مدني اگر . اين سياست دفاعي مي تواند حتا بدون مشاركت دولت با قدرت عمل كند. منظور جلو گرفتن از كودتا ريخت

قوي باشند و بخش هاي گوناگوني در جامعه را نمايندگي كنند مي توان اميد داشت كه بدون مشاركت دولت نيز كودتا شكست 

.  داده شود  
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 آماده سازي از طرف دولت

   

دولت گونه اي سياست  اگر دمكراسي در كشور قوي باشد يا دست كم رهبران سياسي خواهان رشد طبيعي جامعه باشند،          

قوة قانون گذاري و ساير بخش هاي دولتي به ايجاد زمينه براي آماده سازي جامعه براي . ضدكودتايي طرح و اختيار خواهد كرد

اقدامات دولت در اين زمينه مي تواند با تغييراتي در قانون اساسي، قانون هاي . مقابلة موثر با كودتاي احتمالي خواهند پرداخت

دولت تايلند  1997در سال . و شكل هاي سازماني دولت تركيب شود تا راه كودتاچيان احتمالي هر چه بيشتر سد گردد حقوقي

هر فرد تايلندي حق دارد كه به گونه اي ": اين قانون آمده است 65در مادة . قانون اساسي خود را براي مقابله با كودتا تغيير داد

چنين ماده اي در قانون اساسي يك كشور اهميت   17."ظور قبضة غيرقانوني قدرت مقاومت كندمسالمت آميز در برابر اقدام به من

قانون هايي براي اجراي : با اين وجود، براي موثر بودن، اين ماده را بايد قانون هاي ديگري تكميل و پشتيباني كنند. بسيار دارد

كاري با كودتاچيان و مشاركت دولت در امر مطرح كردن مقولة اصول مقاومت و آماده سازي غيردولتي مردم براي پرهيز از هم

بزرگترين گامي كه دولت مي تواند بردارد آماده سازي . دفاع ضدكودتايي در سطح جامعه و ايجاد زمينه براي مقاومت موثر مردمي

جتماعي، وزارت خانه ها، بخش دولت مي تواند دستگاه ديواني، خدمات ا. مستقيم دستگاه دولتي براي مقابله با قبضة قدرت است

. هاي اداري، پليس و نيروهاي نظامي را براي مقاومت در برابر كودتا آموزش بدهد  

 

وظايف تعيين شده براي دفاع ضدكودتايي بايد به كاركنان دولتي، پرسنل رسانه اي، گردانندگان شبكه هاي ارتباطي،           

اگر اين بخش هاي براي كودتاچيان . هاي مركزي، منطقه اي و محلي ابالغ شود نيروهاي نظامي و انتظامي و كارمندان دولت

.  غيرقابل استفاده گردد، دفاع مدني به مراتب گسترده تر، موثرتر و در نتيجه كوتاه تر و كم تالفات تر خواهد شد  

 

 وضع قانون و طرح هاي ديگر براي تقويت دفاع ضدكودتايي 

 

از جمله گام هايي كه مي توان در اين راه . ممكن است نيازمند وضع قوانيني جديد و اجراي آن ها باشد آماده سازي دولتي          

براي اطالع بيشتر پيرامون آماده سازي دولتي به پيوست يك مراجعه كنيد، براي اطالع پيرامون آماده سازي (برداشت اين ها هستند 

):  به وسيلة نهادهاي مدني به پيوست دو  

همين ماده بايد . ه كردن متممي به قانون اساسي كه طبق آن شهروندان از حق مقاومت در برابر كودتا برخوردار باشنداضاف. 

.    شهروندان را از حق مشروع شمردن كودتا محروم كند  

.   تصويب قانوني كه همة نيروهاي نظامي و انتطامي را موظف به پرهيز از همكاري با كودتاچيان كند.   

.يب قانوني كه همة كارمندان دولت را موظف به پرهيز از همكاري با كودتاچيان يا گردن نهي به دستورات آنان كندتصو.   

. در صورت رخداد كودتا كارمندان دولت موظفند كه به انجام وظايف خود مطابق با قانون ها و آيين نامه هاي قانوني ادامه دهند  

ارتباطي، رسانه اي و ترابري كشور را  موظف به پرهيز از همكاري با كودتاچيان يا  تصويب قانوني كه همة پرسنل بخش هاي. 

.    انتقال فرمان هاي رهبران كودتا كند  
_____________________________ 

: مي توانيد برگردان دقيق اين قانون به انگليسي را در اين جا پيدا كنيد. قانون اساسي كشور پادشاهي تايلند. 17  
www.krisdika.go.th/law/text/lawpub/e11102540/text.htm  
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.تصويب قانوني كه همة نهادهاي خصوصي و دولتي كشور را موظف به پرهيز از هر گونه ارتباط مالي با كودتاچيان كند.   

رت وقوع كودتا، تنها دولت قانوني، پيش از آغاز بحران از همة سازمان هاي جهاني و دولت هاي بيگانه خواهد خواست كه در صو. 

.  آن دولت را به رسميت شناخته و از برقراري هر گونه رابطه اي با توطئه گران خودداري كنند  

در صورت وقوع كودتا، افراد و نهادهاي دولتي اجازه دارند از رهبران اخالقي و ديني كشور بخواهند كه كودتا را محكوم كرده و . 

. همكاري با رژيم غيرقانوني را نمايند از پيروان آن ها تقاضاي پرهيز از  

دولت قانوني مي تواند به آماده كردن طرحي براي ادامة كار دولت در صورت وقوع كودتا و دستگيري يا اعدام مقامات دولتي . 

.           بپردازد  

. ندقوة قانون گذاري مي تواند طرح هايي براي از سرگرفتن كار دولت پس از شكست كودتا تنظيم ك.   

قوة قانون گذاري مي تواند از سازمان ها و نهادهاي آموزشي بخواهد كه به بسط طرح هايي براي آموزش شهروندان پرداخته و به . 

.  تعليم دهد) در پرهيز از همكاري با كودتاچيان(آنان در رابطه با وظيفه و حق شهروندي خود   

 

بايد به گونه اي روشن توضيح داد كه . ت خشونت پرهيز مقاومت تاكيد شوددر همة اين برنامه ها بايد بر روي ماهي          

همچنين بايد به مجازات قانوني همكاران و همدستان كودتا . هيچكس نبايد به اعمال خشونت عليه شهروندان حامي كودتا دست بزند

. اشاره كرد  
 

 ساير شكل هاي آماده سازي

    

و در كنار مطرح كردن كليات دفاع ضدكودتايي در سطح جامعه، چندين گونه آماده سازي سواي اين نوع آماده سازي           

به عنوان نمونه، مي توان به سازمان دادن مانورهاي آموزشي پرداخت و با اين كار به مردم شيوه هاي مقابله : ديگر نيز وجود دارد

وني، دفاتر كارخانه ها، شهرها، استان ها و در سراسر كشور اين مانورها را مي توان در مناطق مسك.  مدني با كودتا را آموخت

براي مقابله با كودتاچيان، پس از آنكه اينان . براي سازمان دادن موثر اين مانورها بايد از آمادگي فني برخوردار بود. سازمان داد

را مصادره نمودند، به ساز و ) تلويزيون روزنامه هاي اصلي و راديو(مراكز كليدي را تصرف كرده و امكانات و تجهيزات رسانه اي 

بايد وسايل چاپ زيرزميني روزنامه و جزوه و پخش راديويي را فراهم نموده و براي استفاده در . برگ و تداركات نياز خواهد بود

ازي ايستگاه بايد پيشاپيش اقدام به يافتن مكان هاي مناسب در خاك كشورهاي دوست براي براه اند. مواقع اضطراري پنهان نمود

. هاي راديويي يا تاسيس چاپخانه كرد  

 

 دست آورد دفاع ضدكودتايي

   

: اين كار از چند طريق صورت مي گيرد. هدف سياست دفاعي عليه كودتا، حفظ دولت مبتني بر قانون اساسي است          

براي آنان و قادر كردن مردم به مهار و هدايت جلوگيري از تحميل دولتي پايدار به وسيلة كودتاچيان، غيرقابل مهار كردن جامعه 

اين مردم هستند كه مي توانند آزادي . وظيفة حفظ دولت قانوني بر دوش تك تك اعضاي جامعه قرار دارد. جامعه پس از كودتا

.هاي خود را حفظ كرده، گسترش داده و به بهبود وضع كشور بپردازند  
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. اين سياست مبتني بر خواست و ارادة مردم است، نه گلوله و بمب. بسياري در بر داردسياست دفاع ضدكودتايي ويژگي هاي مثبت 

سياست . اين سياست به آزادي خدمت مي كند، نه به جنگ داخلي و ديكتاتوري. سياستي است مبتني بر نهاد، نه تكنولوژي نظامي

يرد، سهم بزرگي در از ميان برداشتن خطر كودتا به دفاع ضدكودتايي، اگر به طور گسترده در سطح جهان مورد استقبال قرار بگ

اين سياست، استقرار ديكتاتوري هاي تازه را محدود كرده و استبداد . مثابة يكي از بزرگترين مشكالت سياسي جهان خواهد داشت

در بحراني ترين شرايط  اين سياست، سياست دفاع خالقانه  و مبتني بر قدرت مردم است تا اينان حتا. را در جهان كاهش خواهد داد

.  دست آوردهاي چنين سياستي بسيار ژرف است. نيز حاكمان سرنوشت خود باقي بمانند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 



 پيوست يك    

دولتي براي مقابله با كودتا وضع قانون و ساير آماده سازي هاي  

  

در اين راه وضع قوانين جديد و اجراي آن ها ممكن . ازي هاي مهمي بزندبه منظور مقابله با كودتا دولت مي تواند  دست به آماده س

در همة قانون ها و حكم هاي تازه بايد به صراحت به اين مهم پرداخت كه مدافعان آزادي حق به كارگيري . است ضروري باشد

اد و روندهاي قانوني زير براي رسيدن مو. خشونت عليه هموطناني كه از كودتا حمايت مي كنند يا در آن مشاركت دارند را ندارند

:به اين هدف توصيه مي شود  

  

حق به رسميت شناختن و ) در هر نقش و مقامي(اضافه كردن ماده اي به قانون اساسي كه طبق آن هيچ يك از افراد جامعه . 1

خود پاي فشارند، و در همان حال كه شهروندان بايد مصرانه در انجام وظايف روزمره . مشروع دانستن كودتا و وابستگانش را ندارد

.با توطئه گران مقابله مي كنند از ياري به هموطنان و همنوعان خود دريغ نورزند  

قانون هاي مشخصي بايد كاركنان دولت در سطوح استاني، منطقه اي و ملي را موظف به پرهيز از همكاري با كودتاچيان كرده، . 2

اين افراد به لحاظ قانوني موظف خواهند بود كه از هر گونه . پيشا كودتايي به كار ادامه دهنداز آنان بخواهد كه بر مبناي قوانين 

هدف از اين كارهمانا جلوگفتن از آن است كه كودتاچيان پشتيباني . همكاري با افراد و گروه هاي وابسته به كودتا بپرهيزند

.اجرايي دريافت كنند  

  

اين ماده همانطور كه پيشتر به اختصار گفتيم، . جرا درآوردن اين مادة قانون اساسي وضع شودقانون هاي مشخصي بايد براي به ا. 3 

نيروهاي نظامي و انتظامي را موظف به اداي سوگند وفاداري به قانون اساسي و دولت قانوني و امتناع از شركت در هر گونه توطئه 

ا موظف خوهند بود كه از اطاعت كردن، خدمت كردن يا در صورت وقوع كودتا اين نيروه. اي براي قبضة قدرت مي كند

نيروهاي انتظامي و اعضاي قوة قضايي در همة سطوح تنها موظف به پيروي از قانون ها و . همكاري كردن با كودتاچيان بپرهيزند

از ) اعالم يا ابالغ شده(ي آن ها موظف به ناديده گرفتن هر گونه حكم و فرمان. خواهند بود) پيش از كودتا(روندهاي قانوني پيشين 

از وظايف اينان، به طور مشخص، هشدار به افرادي است كه احتمال مي دهند به وسيلة عمال كودتا . سوي توطئه گران هستند

آنان همچنين بايد از شناسايي و يافتن مكان مدافعان ميهن دوست كه در كار مقابلة جمعي و فردي با كودتا هستند، . دستگير شوند

مقاومت پنهان به اين معناست كه پليس تظاهر به پيروي از . مقاومت نيروهاي انتظامي مي تواند آشكار يا پنهان باشد. يزندبپره

به عنوان نمونه، پليس مي تواند ادعا كند كه شناسايي و دستگيري فرد مورد . دستورات كند اما در عمل از انجام آن ها سرباز زند

اگر وظيفة پراكنده كردن تظاهرات كنندگان به عهدة پليس واگذار شود يكي از اين دو كار را . تپيگرد برايش ناممكن بوده اس

تحت هيچ شرايطي پليس نبايد به ابزاري در . يا ايستاد و شاهد منفعل تظاهرات بود و يا به تظاهر كنندگان پيوست: مي توان كرد

.دست كودتاچيان تبديل شود  

در گذشته، در جريان . ه گران، نيروهاي انتظامي بايد در صورت امكان به مدافعان ياري رسانندسواي مقاومت در برابر توطئ. 4

نهضت هاي مقاومت، نيروهاي انتظامي از خودروهاي خود براي حمل روزنامه ها و نوشته هاي نيروهاي مقاومت به مكان ها و 

.  مناطق مورد نياز استفاده كرده اند  

اين كار آساني نيست، چرا كه . ي نبايد اجازه دهند كه به ابزاري در دست غاصبان قدرت بدل شوندسربازان و نيروهاي نظام. 5  
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اگر مثلن سازماني سياسي تصميم به قبضة قدرت . كودتا به وسيلة بلندپايگان نهادي كه اينان خود ازاعضاي آنند صورت گرفته است

همان طور كه در مورد . رهيز از همكاري مي توانست به مراتب راحت تر باشدگرفته بود و از ارتش ياري خواسته بود، مقاومت و پ

به عنوان نمونه . نيروهاي انتظامي ديديم، نيروهاي نظامي نيز بايد از يكي از چند امكاني كه براي مقاومت در اختيار دارند، بهره برند

هنگام دريافت دستور آتش گشودن به روي تظاهركنندگان، آن ها مي توانند در برخورد با تظاهرات خياباني نرم رفتار كرده يا 

سربازان همچنين مي توانند واحدهاي خود را تشويق . تيرهاي هوايي يا تيرهايي كه به فاصله از باالي سر مردم رد شود، شليك كنند

مقاومت آشكار . ودتاچي بزنندبه سرپيچي از فرامين توطئه گران كنند يا دست به عمل خطرناك اعتراض غيرمسلحانه عليه افسران ك

سربازان عليه كودتاچيان به احتمال زياد عملي بسيار خطرناك خواهد بود، چرا كه مجازات سرپيچي و تمرد در ارتش غالبن اعدام 

. به همين دليل شيوه هاي غيرمستقيم سرپيچي از دستور و ياري رساندن به مدافعان شايد معقول تر و موثرتر باشد. است  

ون هاي مشخصي بايد كارگران و كارمندان شبكه هاي ارتباطي و سازمان هاي وابسته به آن ها را به وفاداري به دولت قانوني قان. 6

اين بدين معناست كه در صورت وقوع كودتا، اين افراد قانونن موظف به ايستادگي در برابر . و تنها دولت قانوني موظف كند

اگر ابزار و شبكة .  النيه ها و حكم ها يا برآوردن ديگر خواسته هاي غيرقانوني آنانندسانسوركودتاچيان و پرهيز از چاپ اع

به وسيلة كودتاچيان قبضه يا غيرقابل استفاده شده باشد، كارگران، كارشناسان، ) سيمايي/صدايي(ارتباطاتي، چاپي و رسانه اي 

جاد ابزار و وسايل ارتباطي جديدي خارج از حيطة مهار كارمندان و مديران شبكة ارتباطي و شهروندان مسئول اند كه به اي

. كودتاچيان بپردازند  

همة افرد يا گروه هايي كه در هر سطحي  به كار دولتي اشتغال دارند موظفند كه در صورت وقوع كودتا به كار بر طبق قوانين و . 7

كاركنان دولت . ودي را از سوي توطئه گران ناديده بگيرندآيين نامه هاي پيشين ادامه داده و هر گونه حكم، دستور، راهكار يا رهنم

اگر سركوب شديدي عليه آنان اعمال شد، اينان مي توانند اعتصاب كرده يا حتا . مي توانند در محيط كار به مقاومت ادامه دهند

    .  ماشين دولتي نبايد به وسيله اي در دست توطئه گران براي مهار جامعه تبديل شود. شوند "غيب"

 

قانون هاي مشخصي بايد افراد و گروه هاي وابسته به سيستم حمل و نقل را موظف به رد هر گونه دستوري از جانب توطئه گران . 8

اين افراد  و گروه ها بايد تالش ورزند كه سيستم حمل و نقل را براي كودتاچيان غيرقابل استفاده كرده و در عوض از آن . كند

. دتايي بهره گيرندبراي كمك به دفاع ضدكو  

قانون هاي مشخصي بايد سازمان هاي مالي، بانك ها، نهادهاي تجاري و همچنين اتحاديه هاي كارگري و نهادهاي مشابه را . 9

.موظف به رد هر گونه رابطة مالي با توطئه گران كند  

دارد و همچنين همة سازمان ها و نهادهاي  پيش از وقوع كودتا، دولت بايد از تمام كشورهايي كه با آن ها روابط ديپلماتيك. 10

سياسي با كوداچيان -جهاني از جمله سازمان ملل بخواهد كه در صورت رخداد كودتا، از ايجاد هر گونه رابطة عادي اقتصادي

. خودداري ورزيده و تنها دولت قانوني را به رسميت بشناسند  

ايد به برنامه ريزي هاي مشخص بپردازند تا در صورت تصرف ساختمان قوة قانون گذاري، وزارتخانه ها و بخش هاي دولتي ب. 11

. هاي دولتي به وسيلة كودتاچيان و دستگيري يا اعدام مقامات و نمايندگان دولتي، كار در سطح مديريت ادامه پيدا كند  

هيچ . برنامه ريزي كند) دتاپس از شكست كو(قوة قانون گذاري بايد پيشاپيش در ارتباط با از سرگيري دوباره كار دولت . 12

چون احتمال قتل . گروه توطئه گر ديگري نبايد اجازه يابد كه در طول دورة گذار، ارادة خود را بر مردم و جامعه تحميل نمايد

.انتصاب افراد جايگزين بپردازد/مقامات دولتي در جريان كودتا مي رود، ماده يا موادي در قانون بايد به نحوة انتخاب  
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قوة قانون گذاري بايد، پيش از وقوع كودتا، از همة نهادها، سازمان و انجمن ها ي مستقل، به ويژه نهادهاي آموزشي بخواهد كه . 13

.به كار آموزش اعضاي خود و شهروندان در ارتباط با مقابله با رژيم كودتا و پرهيز از همكاري با آن بپردازند  

قانون هايي در مورد همدستان كودتا پرداخته، آنان را از هر گونه سود پايدار مالي در نتيجة قوة قانون گذاري مي تواند به وضع . 14

. مشاركت شان در كودتا يا امكان دستيابي به سمت هاي دولتي محروم كند  

بايد به عنوان  اين مواد قانوني. قوة قانون گذاري بايد مجازات هاي ديگري نيز براي كودتاچيان و همكاران آن در نظر بگيرد.  15

. عوامل بازدارنده عمل كنند و پشتيبانان احتمالي كودتا را به عوض كردن خط و پيوستن به صفوف دفاع ضدكودتايي تشويق نمايند  
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 پيوست دو     

 آماده سازي به وسيلة جامعة مدني براي دفاع ضدكودتايي

 

د در برابر قبضة غيرقانوني قدرت مقاومت كنند، احتمال رخ دادن كودتا كمتر، و احتمال شكست اگر نهادهاي مدني جامعه بتوانن

مقاومت ضدكودتايي به وسيلة نهادهاي غيردولتي، سازمان هاي آموزشي، اقتصادي و ارتباطاتي، نهادها و . خوردن آن بيشتر مي شود

اين مقاومت يا با كمك و همياري سازمان يافتة دولت . را در مي آيدموسسه هاي مذهبي و ماتنند اين ها سازمان داده شده و به اج

در هر حال، آماده سازي مردم براي دفاع ضدكودتايي، كودتاچيان بالقوه را . به مرحلة عمل مي رسد، يا تنها با مشاركت شهروندان

كرده و باز اقدام به كودتا كنند، آماده سازي، با اين وجود اگر اگر كودتاچيان جرئت . به فكر فرو برده و از عاقبت كار مي ترساند

: آماده سازي مدني را مي توان به طور عام به پنج دسته تقسيم كرد. توانايي جامعة مدني را براي مقابله با آنان شدت افزايش مي دهد

.  هاي ديگر گروه ها و موسسه. 5نهادهاي مذهبي . 4احزاب و سازمان هاي سياسي . 3رسانه ها . 2آموزش عمومي . 1  

 

آموزش عمومي. 1  

وظيفة نهادهاي غيردولتي، آموزش اعضا و شهروندان پبرامون شيوه هاي موثر دفاع ضدكودتايي و راه هاي پرهيز از همكاري با 

اين وظيفة همة . هدف، ناممكن كردن مهار غيرقانوني جامعه و حكومت بر آن است. توطئه گران و مقاومت در برابر آنان است

با اين همه برخي نهادهاي مشخص توانايي ويژه اي . اي مدني است كه به اعضاي خود پيرامون دفاع ضدكودتايي آموزش دهندنهاده

اين نهادها شامل سيستم رسمي آموزشي و روزنامه ها، راديو و تلويزيون، اينترنت .  براي ارتباط گيري با مردم و انجام اين كار دارند

اهميت . 2اهميت انكار مشروعيت توطئه گران و . 1: اسي اين آموزش حول دو محور مي گرددمحتواي سي. و سينما مي شود

سواي دادن رهنمودهاي مستقيم و .  مخالفت و پرهيز از همكاري با آنان تا نتوانند حكومت خود را مستقر كرده، حفظ نمايند

راجع به موراد پيشين مقاومت عليه كودتا نيز استفاده مشخص پيرامون دفاع ضدكودتايي، مي توان از فيلم هاي مستند و داستاني 

مردم بايد پيرامون . اطالع رساني پيرامون نتايج و عواقب عدم مقاومت در برابر كودتا در ساير كشورها نيز مي تواند مهم باشد. كرد

واردي مي توان از تظاهرات در م. ويژگي هاي خشونت پرهيز مبارزه، شيوه هاي گوناگون آن، و نحوة انجام آن آموزش ببينند

با اين حال نبايد فراموش كرد كه در بسياري مواقع راه پيمايي به . خياباني براي ابراز مخالفت با قبضة غيرقانوني قدرت سود برد

كه چنين اقدامي نه تنها ممكن است به تلفات سنگين مدافعان منجر شود . سوي تفنگ هاي كودتاچيان عملي بسيار ناهوشمندانه است

به همين دليل بايد مردم را پيش از آغاز .  مي تواند بذر وحشت از توطئه گران را نيز در ذهن مردم بكارد و آنان را به تسليم وادارد

به عنوان نمونه، اگر ساكنين مناطق . بحران پيرامون شيوه هاي كم خطرتر ولي به همان اندازه موثر و قدرتمند اعتراض اگاهي داد

هاي  مشخصي در خانه، مدرسه و ساختمان هايي مانند آن بمانند و از رفت و آمد خودداري كنند، خيابان ها خالي شهري در دوره 

فراموش نكنيم كه خيابان هاي خالي نيز مي توانند نشاني از اعتراض به كودتا . شده و كودتاچيان قادر به كشتن مردم نخواهند شد

. باشند  

 

رسانه ها . 2  

روزنامه نگاران، ويراستاران نشريه ها، گزارشگران و مديران راديو و تلويزيون، اتحاديه هاي نشر و  -ان رسانه ايكاركنان و كارمند

اين برنامه ريزي بايد . چاپ، كارگزاران ارتباطي و مانند اين ها مي توانند پيشاپيش به برنامه ريزي براي مقابله با كودتا بپردازند  
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.با سانسور كودتايي و راه هاي انتقال پيام هاي دولت قانوني به مردم بشودشامل شيوه هاي درافتادن   

 

) در صورت از دست دادن مراكز عملياتي خود يا اجبار به زندگي مخفي(گذشته از اين، پرسنل رسانه اي بايد طرحي براي ادامة كار 

حاديه هاي نشر و چاپ، گردانندگان راديوها و افرادي در اگر كودتاچيان دستگاه رسانه اي در كشور را مهار كنند، ات. داشته باشند 

. سمت هاي مشابه مي توانند نقص فني را بهانه قرار داده و از عمل به دستورهاي كودتاچيان سر باز زنند  

 

ز بايد امكان پخش رسانه اي ا. مي توان به بسط طرح هايي براي ايجاد يك شبكة زيرزميني چاپ و پخش راديويي نيز پرداخت

اين اقدام ها توانايي كودتاچيان را براي . كشورهاي همسايه را نيز مد نظر داشت و در راه ايجاد زمينه براي استفاده از آن كوشيد

چرا كه رهبران كودتا قادر به مهار اطالعاتي  -كسب مشروعيت و مجبور كردن مردم به گردن نهي به شدت محدود خواهد كرد

.مي توانند آنچه را كه مي خواهند به گوش مردم برسانند جامعه نبوده و مدافعان مدني  

  

احزاب و سازمان هاي سياسي. 3  

احزاب سياسي و نهادهاي غيرحزبي كه متعهد به پيشبرد برنامه ها و هدف هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود هستند بايد تالش 

- ارتباطات سازماني و ميان. اع ضدكودتايي آموزش دهندورزند كه اعضاي خود و شهرندان را پيرامون اهميت و شيوه هاي دف

سازماني اين احزاب و نهادها مي تواند كمك بزرگي به انتقال و پخش فراگير رهنمودهاي مربوط به مقاومت و دفاع ضدكودتايي 

.باشد  

 

نهادهاي مذهبي. 4  

اخالقي و غيرقانوني است و هنجارهاي اخالقي اينان رهبران اخالقي و مذهبي جامعه بايد به پيروان خود بگويند كه كودتا عملي غير

آنان همچنين بايد از پيروان خود بخواهند كه مشروعيت كودتا را انكار كرده، به دفاع ضدكودتايي پيوسته و از . را نقض مي كند

. همكاري با كودتاچيان پرهيز نمايند  

 

 

گروه ها و نهادهاي ديگر     . 5  

موسسه هاي ديگر جامعه نيز مي توانند در جلوگيري از مهار  كار خود به وسيلة كودتاچيان نقش ايفا اعضا و مسئوالن گروه ها و 

به عنوان نمونه، افراد شاغل در سيستم حمل و نقل، بخش هاي اقتصادي، رسانه هاي گروهي، ارتباطات، نهادهاي مذهبي  و . كنند

. مكاري با كودتاچيان بپردازند و استقالل خود را حفظ كنندبخش هاي خدماتي جامعه بايد به اجراي سياست پرهيز از ه  

 

. از اقدامات بسيار مهم در اينجا مي تواند جلوگيري از مهار داخلي اين نهادها و سازمان ها به وسيلة كودتاچيان يا همدستانشان باشد

اين . هايي مطيع خود را جايگزين نمايندكودتاچيان ممكن است تالش كنند كه اين گروه ها و موسسات را نابود كرده و سازمان 

شهروندان و نهادهاي غيردولتي بايد به آماده سازي خود پرداخته و در صورت وقوع كودتا دست . تالش ها را بايد نافرجام گذاشت

تر گفتيم، عمل ضدكودتايي مي تواند مطابق با برنامه هاي مقاومت ضدكودتايي دولت باشد و يا، همانطور كه پيش. به عمل بزنند  
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گروه ها و موسسه هايي كه در بخش هاي مهم . مستقل از مشاركت دولت، تنها به وسيلة مردم و نهادهاي آنان طرح ريزي شده باشد

اجتماعي،  اقتصادي، سياسي و صنعتي به كار يا مديريت مشغول اند از دانش مهارت هاي بيشتري نسبت به تئوريسين هاي پيكار 

: بگذاريد با چند مثال موضوع را روشن كنيم. رين شيوه هاي اعتراض و پرهيز از همكاري با كودتاچيان برخوردارندبراي انتخاب بهت

  

كاركنان شبكة حمل و نقل مانند رانندگان كاميون، كارگران راه آهن يا كارمندان خطوط هوايي به احتمال از دانش و مهارت به . 

اي فلج كردن سيستم حمل و نقل و غيرقابل استفاده نمودن آن براي كودتاچيان مراتب بيشتري نسبت به پرسنل دولتي بر

عال رغم ازكار افتادگي بخشي از (اينان همچنين مهارت بيشتري براي رساندن مواد غذايي و تداركات به نقاط مورد نياز . برخوردارند

. دارند) سيستم حمل و نقل در نتيجة كودتا و مقاومت  

مادامي كه تلفن هاي همراه و سيستم ايميل كار مي كند مي توان اطالعات مربوط به طرح هاي دفاعي را پخش  در بخش ارتباطي،. 

ابزار . كرده، دست به ابتكارات دفاعي زده و پيرامون مهار جامعه به وسيلة كودتاچيان و موقعيت مبارزه، به شهروندان گزارش داد

اي دفاع مدني بيرون آورده شود و حتا در صورت تصرف ساختمان هاي دولتي و  يدكي و پنهان شدة پخش رسانه اي مي تواند بر

.ايستگاه هاي راديو تلويزيوني مورد استفاده قرار گيرد  

سواي اعتراض . به كار ادامه دهند) حتا در صورت پيوستن مديرانشان به كودتا(كارگزاران حكومتي مي توانند در دفترهاي خود . 

ماموران مي توانند به صورت پنهان و غيرمستقيم نيز با كم كاري، كند كاري، بايگاني غلط پرونده ها و آشكار به كودتا، اين 

.  اقدامات غيرتحريك آميزي از اين دست به محدود كردن دامنة مهار كودتاچيان كمك كنند  

سر باز زده و بي اعتنا به گفته هاي آنان اتحاديه هاي كارگري مي توانند از دستورات كودتاچيان براي مهار فعاليت هاي اقتصادي . 

روزهاي ويژه اي كه براي احترام به .  ي خود را ادامه دهند "ممنوعه"يا وزيران دولت تحميلي يا همدستان كودتا، فعاليت هاي 

در صورت  .افراد، رويدادها و ارزش هاي خاص ملي در نظر گرفته شده اند بايد عال رغم مخالفت كودتاچيان بزرگ داشته شوند

.لزوم مي توان روزهاي جديدي براي بزرگداشت قربانيان و وقايع مهم ضدكودتايي به اين تقويم اضافه كرد  

 

 قدرداني و سپاس

چاپ ( El Antigolpeما سپاسگذار گنزالو آرياس بابت اجازه دادنش به ما براي استفاده از ترجمة انگليسي كتاب پيشگام او به نام 

. 18دگان اسپانيايي زبان از خواندن اين كتاب بهره ها خواهند بردخوانن. هستيم) 1982  

 

انستيتو آلبرت انشتين از بنياد آركا بابت بورسي كه براي چاپ اين كتاب و كتاب هاي ديگر مربوط به پيكار خشونت پرهيز در 

رات مشورتي و پيشنهادهاي سودمندش، از هاردي مريمين در انستيتو انشتين به دليل نظ. اختيار اين نهاد گذارده تشكر مي كند

به احتمال، مهمترين سپاس و قدرداني ما بايد . مهارت هاي ويراستارانه اش و مديريت اش در چاپ اين كتاب سپاسگذاري مي شود

شامل حال افرادي شود كه طي سال هاي گذشته، بدون هيچ  طرح قبلي و برنامة كمكي، دفاع ضدكودتايي در كشورهايي مانند 

آنان ثابت كرده اند كه چنين دفاعي ممكن . مان، فرانسه، اتحاد شوروي و تايلند را بالبداهه سازماندهي كرده و هدايت نموده اندآل

. است و مي تواند موفقيت آميز باشد  
 

جين. ر روبرو شده اندكتاب هاي پيشين جين شارپ در همين رابطه، در پاناما، ونزوئال، ال سالوادور، هاييتي و تايلند با استقبال بسيا  
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پيش از آن، وي و بروس جنكينز در يكي از كميته . در كميتة امور داخلي مجلس تايلند سخناني ايراد كرد 1992شارپ در سال 

. سخناني مشابه ابراد كرده بودند) شورا(هاي شوراي عالي اتحاد شوروي   

 

جين شارپ و بروس (راهنماي جلوگيري موثر از كودتا شكست آن : ايك نسخة قديمي از متن اصلي همين كتاب به نام عليه كودت

همان نسخه در اينجا با . در نيويورك پخش شده بود 1994قبلن به وسيلة اتحاديه جهاني حقوق بشر فتوكپي شده و در سال ) جنكينز

. بسط و پيوست براي اولين بار به چاپ مي رسد  

18. Gonzalo Arias, El Antigolpe: Manual para una respuesta noviolenta a un golpe de Estado. 

Con un comentario de Fernando Savater y una contribución de Adam Roberts.  

:   ايميل. ولز ماالگا، اسپانيا، آهيمسا، چاپ چهارم  

ahimsa@arrakis.es 
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ين كتاب  نكته اي پيرامون برگردان و بازچاپ ا  

اين بدين معناست كه هر كسي اجازه بازتوليد . براي كمك به پخش اين كتاب، ما آن را به رايگان در دسترس عموم قرار داده ايم

و اين درخواست ها را با آگاهي به اين امر  –با اين وجود، نويسندگان كتاب چند درخواست دوستانه  دارند . يا پخش آن را دارد

.جبور به پذيرش آن ها نيست، با خوانندگان در ميان مي گذارندكه كسي قانونن م  

نويسندگان كتاب خواهشمندند كه در صورت بازچاپ، هيچ تغييري در متن كتاب، چه به صورت حذف و چه اضافه، صورت . 

.نگيرد  

را در جريان قصد خود  نويسندگان كتاب خواهشمندند كه كساني كه مايل به بازچاپ و بازتوليد اين كتاب اند نويسندگان. 

آدرس انستيتو در آغاز كتاب، قبل از فهرست، آمده (براي اين كار اينان مي توانند با انستيتو آلبرت انشتين تماس بگيرند . بگذارند

). است  

مانند  برخي دانشواژه ها،. نويسندگان كتاب خواهشمندند كه مترجمان بيشترين دقت را در برگردان محتواي كتاب به كار برند. 

به همين علت در برگردان آن ها بايد دقت و ظرافت بسيار به كار برد تا . اقدام خشونت پرهيز، به آساني ترجمه پذير نيستند

براي كمك به مترجمان كتاب، انستيتو آلبرت انشتين، راهنمايي مربوط به ترجمه . خواننده بتواند معني آن ها را به روشني دريابد

:اين راهنما چند كار صورت مي گيرد طبق. تهيه كرده است  

محك خورده و انتخاب ) در انگليسي و زبان مقصد(داوطلبان بر پاية سالست زباني . طي روندي مترجمي مناسب انتخاب مي شود. 1

نجيده در اين روند همچنين دانش اينان پيرامون پيكار خشونت پرهيز و دانشواژه ها و مفهوم هاي مطرح شده در كتاب س. مي شوند

. مي شود  

پيشنهادي به مترجم /وظيفة ويراستار محك زدن ترجمه و ارائة نظر مشورتي. در روندي مشابه يك ويراستار نيز انتخاب مي شود. 2

. اگر كه مترجم و ويراستار يكديگر را نشناسند و در مورد هويت يكديگر چيزي ندانند نتيجة بهتري به دست خواهد آمد. است  

جم و ويراستار انتخاب شدند از مترجم خواسته مي شود كه متني دو يا سه صفحه اي را همراه با فهرستي از دانشواژه وقتي كه متر. 3

.هاي اصلي مربوط به كار ترجمه كند  

. ويراستار، متن ترجمه شده را ويراستاري كرده و نظرات خود پيرامون آن را با مترجم در ميان مي گذارد. 4  

عوض مي شود اگر  -بسته به نظر صاحب يا صاحبان پروژه -ين مترجم و ويراستار زياد بود، يكي از آن دو اگر اختالف نظر ب. 5

.اختالفات جزيي و كوچك باشد، مترجم، با در نظر گرفتن نظرات ويراستار، به ترجمة كامل متن مي پردازد   

. ظرات خود پيرامون آن را در اختيار مترجم قرار مي دهدوقتي كه همة متن ترجمه شد، ويراستار به ويراستاري كار پرداخته و ن. 6  

پس از اين مرحله كتاب آماده چاپ و پخش . مترجم به نظرات ويراستار توجه كرده و تغييرات ضروري را در متن مي دهد. 7

. خواهد بود  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



. ن است، از دانش پژوهان ارشد انشتيتو آلبرت انشتين در بوستو)دكتراي فلسفه(جين شارپ 

و كارشناسي ارشد از دانشگاه دولتي اوهايو و دكتراي تئوري  كارشناسي او داراي مدرك

او همچنين استاد شاينده علوم سياسي در دانشگاه .  فلسفي از دانشگاه آكسفورد مي باشد

در سي سال گذشته او با سمت پژوهشگر در مركز امور بين . دارت ماوت ماساچوست است

.  ه هاروارد به كار مشغول بوده استالمللي در دانشگا  

 

، قدرت اجتماعي و )1973(شارپ نويسندة كتاب هاي متعددي از جمله كنش بي خشونت 

، دفاع غيرنظامي )1985(، تبديل اروپا به قاره اي تسخيرناپذير )1980(آزادي سياسي 

ز او اكنون كتاب مهم تازه اي ا. است) 2002و  1993(و از ديكتاتوري تا دمكراسي ) 1990(

نمونه هاي قرن : دست زدن به پيكار خشونت پرهيز: در حال آماده شدن براي انتشار است

نوشته هاي او به بيش از سي زبان ترجمه شده ). 2003(بيستمي و امكانات قرن بيست و يكمي 

. اند  

 

او . بروس جنكينز مدير سياست گزاري در مركز اطالعاتي بانك در واشنگتن دي سي است

مدير اجرايي انستيتو آلبرت انشتين و معاون مدير در امور برنامه  2000تا  1995ن سال هاي بي

جنكينز داراي مدرك كارشناسي علوم سياسي از . ريزي و توسعه در همين موسسه بود

با تمركز بر تحريم هاي بين (دانشگاه نيو همپشاير و ديپلم علوم سياسي و روابط بين المللي 

او تجربة بسياري در همكاري با سياست گزاران . از دانشگاه آزاد برلين است) المللي اقتصادي

وي در ارتباط با روند خشونت پرهيز دمكراتيك كردن جامعه . و گروهاي جامعة مدني دارد

در جلسه هاي مشاوره، كارگاه ها و ماموريت هاي حقيقت يابي در چين، سوئد، روسيه و 

.ستجمهوري هاي بالتيك شركت كرده ا  

 

 

 

اي برونمرزي شامل پژوهشگران، مترجمان،  مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت يك مركز مجازي است كه شبكه

هدف مشترك اين گروه ترويج و آموزش كنش بي خشونت به عنوان . اند نويسندگان و كوششگران مدني در آن گرد آمده

.رجوع نماييد سايت ما در اينترنت اي اطالع بيشتر بهبر  .مؤثرترين راه براي ايجاد تغيير اجتماعي است  

www.bikhoshoonat.net 
 
 

 

 

 

 


