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> وبعد تز مبارزه تبديل ساعت بيشتربطول نيانجامد ٧٢نان آ<اميد وارم براندازی  - >مجبورشويم که اسلحه بکارگيريم
> وامروز که خودشان رابدست خودشان ازبين ببرند، نھا خودشانآست که صبرکنيم که ھترين راه اين ابشد به اينکه <

   .صحبت از اقدامات متناسب باخشونت رژيم غاصب کفرمزمن شناخته ميشود

   ارهبري گاندي ورهبري مـــــ

دروضعيت بسيارمايوس کننده ای  ١٩١۵کنگره ملی ھند چندسالی بود که برای استقالل ھند تالش ميکرد ھند درسال 
. گاندی درسال ن بحث وجدل ميکردندآمدند درآکه می فقط شبيه کلوپی بود ١٩١۵سال تاسال  ١٧. کنگره قرارداشت
گاندی يک مرکزيت قوی  ل وکنگره مزبور به حزب مردم تغييرنام دادمی تبديکنگره ملی ھند را به جميعت مرد ١٩٢٠

  ) ھمان ماخذورد ............  (آوتشکيالتی بوجود 

يا اگرگاندی آصرارايرانيان داخل وخارج امتناع ميکنيم مه اسال است که ازايجاد يک تشکيالت سياسی باھ ٣٠اما  مــــــا 
> وچندين بارھم اعالم ھرچه اصرارکنيد من نه رھبری ميکنم ونه کسی را انتخاب ميکنمفقط يکباربه پيروانش ميگفت <

اگرگاندی به پيروانش ميگفت  ؟يااين ميشود الگوی مبارزه گاندیآکنيم که قبول رھبری کردم وبعد فسخ تصميم کنيم 
   ؟> گاندی پيروی داشتبرويد بگرديد رھبرانتخاب کنيد<

  تجليل حق مريد است  نه متمرد ازمراد>، <، مريد شناخته نميشودمريدی که الگوی مراد خودش رابکارنبدد

  وابستگي به بيگانه 

شکار،  آبارصريح و  ١٧ين بريتانيا ومــــــا باردست به اعتصاب غذا زد دراعتراض به قوان  ١٧سال  ١٠گاندی ظرف 
> اعالم کرديم والگوی مبارزه خودمان راچنين نوشتيم جامعه جھانیتوکل توسل خودمان رابه خارجی ھا تحت عنوان <

 از مــــــــا مدال شجاعت ووطن پرستی راتاجامعه جھانی کمک وحمايت نکند ھيج معجزه ای روی نخواھد داد> که <
   .واستيم مـــــــــا بکاربستن الگوی ليبی رابه شورای امنيت خواستارشده ايمبيگانه خ

گاندی يک اشاره بسيارسربسته به توسل وتوکل به خارجيان داشت موفقيتی ميداشت وھندی ھا اوراقديس  اگر ياآ
  ؟ميشناختند

ھم يا مـــــــا آولی  نکرد سال وضع کلی ھندوستان را تغيير داد ولی خودش دراين مدت ھيچ تغييری ٢٠گاندی ظرف 
  ؟ظرف اين سی سال يک حرف زده ايم وھرروز تغييرنکرده ايم مانند گاندی

  اتالف ايام مبارزه 

نيست بلکه ن نبايد دانه ای برنج ويا تکه کاغذی رابه ھدربدھيد وقتتان رانيز. وقت مامتعلق به خودماگاندی ميگفت <
  >ن بھره گيريمآيم که بايد به بھترين نحوی ازن ھستآ                              ِ متعلق به ملت است وما امانت دار  

يم که ن الگوی گاندی رابکارميبريم ودرعين اينکه چند بارگفته ايا  مـــــــا ھم نسبت به ھدرنشدن ايام مبارزه ھماآ
 خرسرھمآو  ؟کرده ايمنمان مبارزه جد وجھد ديگرفرصت نيست ونبايد وقت مبارزه تلف بشود وبازھم درمسيراتالف ز

  ؟عمريک ملت زياد نيست سال ۵٠٠٠مدعی شويم که بيست وسی سال درمقابل 

  ؟الگوي مبارزه استقالل طلبانه گاندي رادنبال ميكنيم

يد که بايد به اقدام پرداخت وجلورفت حتی آلحظاتی درزندگی پيش ميگاندی درباره الگوی حرکت درمبارزه ميگويد <
  ( کتاب تجليل ازگاندی يونسکو)      اگرنتوان بھترين دوستان راباخود برد> 
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يا مـــــــا ھم به اين استرانژی مبارزاتی گاندی تاسی داريم  ويا حرکت بسوی مبارزه رامنوط و معلق حضورجمعی آ
ن حساب آسال اعالم کنيم که <ھيچ گروه وسازمانی که بتوان روی  ين؟ وبعد ھم درسی امنھم سی سالآيم موھوم کرده ا
  رد>کرد وجود ندا

  لها ـــسي ُـ ـف

   :ز يارگيری گاندی درفعاليت ھای سياسی واجتماعی ازاين توصيه او شناخته ميشود که گفته استت

  را> کنيد ولی  ازدوست کھنه اش ازھرچيز تازه اش راانتخاب<

   ؟ (!)ا مــــــــآ ھم ھمين شيوه رابکارميبريم ويادوستان ووفاداران کھن پيمان خود رافسيل وطرد ميکنيميآ

  ؟يمنھا کاری ندارآمـــــــا با ،که ميشودواعالم 

  قديسي گاندي وترك هويت نهادي مـــــــا

که واجد يک تقديسی  تاريخی وھويت  اگاندی يک شخصت ورھبرمذھبی بود اواين قديسی راکامال حفظ کرد ولی مـــــــ
يزدانی ميناآملی ونھادی بوديم که سنت وفرھنگ وباورھا دينی ما  ِ            نرا ف ر      .ب خوردن رھاکرديمآ نرابراحتی يکآ،  مد    ّ 

  نھم باتحريفآمـــــــا از شيوه مبارزه گاندی فقط يک واژه بدون خشونت راچسبيده ايم 

   به اميد بياری مـــــــــا                                                                                               

                                                                                                                                         

  

                                                        

 


