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IVHoạt Động Trong Điều Kiện 
Bị Đàn Áp
Tóm lược nội dung:
Trong quá trình điều hành một chiến dịch bằng cách điều động các nguồn lực vật chất, nhân sự và 
thời gian, cũng như sử dụng phương pháp lập kế hoạch thuận nghịch, ta còn cần phải chuẩn bị đối 
phó với hành động trừng phạt của đối phương tức chế độ cầm quyền. Tuy chế độ có thể sử dụng rất 
nhiều phương thức để đàn áp phong trào phản kháng, họ thường tập trung vào việc làm suy giảm khả 
năng thực hiện các hoạt động hữu hiệu của phong trào. Cần học cách làm sao để giảm thiểu khả năng 
của đối phương trong việc ngăn chặn hay giám sát thông tin liên lạc nội bộ hay liên lạc với bên ngoài 
của phong trào với mục đích làm suy yếu tinh thần đấu tranh. Nếu tinh thần bị suy giảm và mọi hoạt 
động của chiến dịch đều có biểu hiện bị phát hiện hay ngăn chặn trước, thì năng lực thực hiện một 
chiến lược bất bạo động của phong trào sẽ bị hạ thấp đáng kể. 

Một phương thức liên quan nữa mà phía chế độ sẽ sử dụng chống lại phong trào là việc tạo ra một 
bầu không khí sợ hãi bao trùm. Sự sợ hãi là một phản ứng tự nhiên đối với các điều kiện mà tư duy 
và cơ thể con người nhận thức rằng sẽ gây nguy hại, do đó sử dụng sự sợ hãi là một phương thức đặc 
biệt hữu hiệu để tiêu diệt các sức mạnh của phong trào. Ta cần tìm hiểu xem sự sợ hãi là gì, nó có thể 
đưa đến chỗ dễ dàng khai báo như thế nào, cũng như các cách thức để giảm thiểu những ảnh hưởng 
tiêu cực của sự sợ hãi thông qua việc chuẩn bị và xây dựng niềm tin.

Đây là những chủ đề quan trọng nên cần nhớ rằng không có gì là đáng hổ thẹn khi phải đi tù với tư 
thế một người đấu tranh cho tự do và dân chủ. Tất cả những người tham gia phong trào đấu tranh đều 
đã, một cách tự nguyện, đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Đó là biểu hiện của sự kiên cường!

Chương 13 - Hoạt Động Trong Điều Kiện Bị Đàn Áp: 
Tinh Thần Và Thông Tin Liên Lạc
Các câu hỏi tóm lược trong Chương này: 

Sự áp chế xảy ra như thế nào?• 
Các kỹ thuật đàn áp thông dụng nhất là gì?• 
Môi trường bảo mật là gì?• 
Làm sao để bảo mật các thông tin liên lạc?• 

Các chủ đề chính bao gồm:
Định nghĩa sự sợ hãi• 
Đối phó với sự sợ hãi qua các chuẩn bị và hành động• 
Sự tiến thoái lưỡng nan của người tù• 

Chương 14 - Hoạt Động Trong Điều Kiện Bị Đàn Áp: 
Đối Phó Với Những Đàn Áp Của Đối Phương

Các câu hỏi tóm lược trong Chương này:
Sự sợ hãi là gì?• 
Làm sao để vượt qua được những ảnh hưởng của sự sợ hãi ?• 
Làm sao để đối phó với những đàn áp của đối phương ?• 

Các chủ đề chính bao gồm:
Đối phó với sự sợ hãi thông qua chuẩn bị và trong lúc hoạt động• 
Các khó khăn khi bị tù hay trừng phạt• 
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Chương 13
Hoạt Động Trong Điều Kiện 
Bị Đàn Áp:  
Tinh Thần và 
Thông Tin Liên Lạc

Phong trào đấu tranh phải luôn luôn sẵn sàng để đối phó lại những biện pháp đàn áp mà đối phương sớm muộn 
gì cũng sẽ áp dụng. Chương này sẽ nêu lên những phương tiện giúp chúng ta tự tạo cho mình những phương thức 
nhằm giảm thiểu những tác hại của sự đàn áp. Ý niệm an ninh là một trong những phương thức căn bản dùng để 
giới hạn khả năng xâm nhập của đối phương vào phong trào và nghe lén những trao đổi của chúng ta.

41. Sự áp chế xảy ra như thế nào?
Khi phong trào ngày một lớn mạnh, 
phía đối phương tức chính quyền sẽ 
có xu hướng cảm thấy họ ngày càng 
yếu đi. Thông thường chính quyền sẽ 
tìm cách vô hiệu hóa một phong trào 
phản kháng bằng cách hạ thấp uy tín 
hay tinh thần của các thành viên cũng 
như thực hiện các động thái khác 
nhằm làm nhu cầu muốn thay đổi 
của xã hội hay các cá nhân giảm đi, 
qua đó giảm căng thẳng và sức ép lên 
phía chính quyền. Chính quyền cũng 
sẽ tìm cách làm tăng chi phí hoạt 
động, hay cái giá mà phong trào phải 
trả cho một cuộc đấu tranh có hiệu 
năng. Phá hoại cơ chế thông tin liên 
lạc là một trong những cách có tác 
dụng nhất để làm việc này. Bằng cách 

áp chế các hoạt động công khai của 
phong trào, bắt bớ các cán bộ hay nhà 
hoạt động dân chủ, và tạo một bầu 
không khí sợ hãi, cái giá phải trả đối 
với phong trào và cá nhân chúng ta, 
như những người cán bộ hoạt động, 
tăng lên. Chính quyền tính toán rằng 
nếu những cái giá này đủ cao, thì các 
nguồn hỗ trợ cũng như số người gia 
nhập sẽ giảm đi và rồi cuối cùng bị 
tiêu tán. Sự trừng phạt có hai hiệu ứng 
(xem Chương 2). Hiệu ứng nhỏ và 
đơn lẻ nằm ở chỗ trừng phạt những 
người “phạm tội”. 

Hiệu ứng lớn hơn và cũng là mục 
tiêu chính của các biện pháp trừng 
phạt, không phải là nhắm tới các cá 
nhân, mà để ngăn cản và hăm dọa 

những người khác không được bất 
tuân chính quyền. Bằng cách thực 
hiện những sự “trừng trị điển hình” 
đó, chính phủ đưa ra một thông điệp 
rằng cái giá phải trả cho việc bất tuân 
sẽ rất cao.

Sớm hay muộn, thì phong trào đấu 
tranh sẽ gặp phải một hình thức đàn 
áp nào đó. Kinh nghiệm cho thấy cần 
có kỹ năng đáng kể để thuyết phục 
được những cán bộ hoạt động và 
những người ủng hộ rằng phong trào 
có thể đối mặt với những trừng phạt 
của chế độ. Thông điệp cần được 
những cán bộ hoạt động hay người 
ủng hộ chấp nhận trước khi phải đối 
mặt với những khó khăn từ phía chế 
độ là:
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42. Các kỹ thuật đàn áp thông dụng nhất 
là gì?

Không làm gì thì không có nghĩa • 
là tránh khỏi khó khăn hay trừng 
phạt từ phía chế độ.
Càng chống lại chế độ bằng bạo • 
lực, họ càng có cớ và dễ dàng đàn 
áp bằng bạo lực dữ dội hơn.

Từ đó dẫn đến một chiến lược sử 
dụng những sự đàn áp của chế độ để 

tạo thêm sức mạnh cho phong trào, 
mà không làm suy yếu phong trào:

Bạo lực và đàn áp không phải là • 
cách chính đáng và hiệu quả bởi 
vì những cách ấy không thể nào 
ngăn cản phong trào.
Không nên làm mất giá trị và • 
chính nghĩa của đấu tranh bất 

bạo động bằng cách dựa vào các 
phương thức bạo động hay phá 
hoại bởi vì những hành động này 
chỉ biện hộ cho những hành động 
đàn áp chống lại phong trào và 
làm giảm sự chính đáng cũng như 
quyền lực của phong trào.

3. Tạo Bầu Không Khí 
Sợ Hãi

Những chế độ phi dân chủ có 
khuynh hướng tập trung sức lực tạo 
nên một bầu không khí sợ hãi xung 
quanh những nhân vật đấu tranh 
mà chế độ cho rằng có khả năng đe 
dọa tới sự cầm quyền của mình. Với 
việc tính toán cẩn thận, những chế 
độ như vậy đưa ra các thủ đoạn áp 
chế những hoạt động và các cá nhân 
đấu tranh, đồng thời sử dụng những 
biện pháp tuyên truyền qua giới 
truyền thông quốc doanh một cách 
liên tục để tạo ra một “không khí 
căng thẳng” chống lại phong trào 
đấu tranh. Trong không khí đó, tất 
cả những ai bất đồng chính kiến với 
chế độ đều bị bôi nhọ là khủng bố 
hay kẻ phản động. 

Bằng cách kết hợp những thủ đoạn 
đàn áp và tuyên truyền, những chế 
độ phi dân chủ tạo ra một bầu không 
khí mà người dân bình thường sợ hãi 
khi nói về những đề tài mà có thể bị 
diễn dịch là chống lại chính phủ. 

 Trong tình trạng đó, nhu cầu thay đổi 
xã hội có thể bị điều khiến và do đó 

số người sẵn sàng dấn thân hoạt động 
đấu tranh sẽ ít đi, bởi vì cái giá cho 
sự chống lại chính phủ và sự thay đổi 
nguyên trạng  xã hội quá cao.

Các nỗ lực của những cơ quan an 
ninh chìm có vị trí quan trọng trong 
việc hình thành chính sách của 
đối phương tức chính quyền. Kinh 
nghiệm cho thấy các cơ quan an 
ninh này, thường là hợp luật, nhưng 
đôi khi nằm trên luật, hay trường kỳ 
theo dõi và hăm dọa những nhà đấu 
tranh, và họ có thể làm như vậy là vì 
những cơ quan an ninh này có nhiệm 
vụ là duy trì sự cầm quyền của chính 
quyền độc tài chứ không phải là để 
bảo vệ an ninh xã hội.

1. Hạn Chế Hoạt Động:

Bao gồm một loạt các biện pháp, 
thường núp dưới dạng thức một hành 
động pháp lý nhắm tới việc ngăn 
chặn những hành động nào đó. Ví 
dụ, Sắc lệnh về An ninh và Trật tự 
Công cộng tại Zimbabwe định rằng 
mọi cuộc hội họp có năm người trở 
lên tham gia thì được coi là một buổi 
họp công cộng hay chính trị, và do 
đó cần được sự cho phép đặc biệt của 
cảnh sát thì mới được tổ chức. Mục 
đích của các biện pháp này là nhằm 
thu hẹp môi trường hoạt động của 
phong trào, cũng như làm tăng thêm 
chi phí của tổ chức và điều hành cho 
phong trào.

2. Đàn Áp Cá Nhân:

Hăm dọa cá nhân, nghe lén điện 
thoại, bắt bớ và giam tù những nhà 
đấu tranh, cũng như là đánh đập, tra 
tấn và ngay cả thủ tiêu những nhà 
đối kháng, là những thủ đoạn có mục 
đích khác so với các biện pháp hạn 
chế hoạt động nói trên - nó nhằm làm 
người ta sợ hãi không dám tham gia 
phong trào đối kháng và phá hoại sự 
lãnh đạo của phong trào. Các chế độ 
phi dân chủ thường đặc biệt chuyên 
môn trong việc nhắm tới áp chế 
những nhân vật đấu tranh quan trọng, 
với hy vọng là số phận của họ sẽ làm 
tấm gương để dọa nạt những người 
khác. Thường thì những mục tiêu 
này bao gồm cả thân nhân gia đình 
của nhân vật đấu tranh đó, bao gồm 
luôn cả trẻ em.
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43. Môi trường bảo mật là gì?

44. Làm sao để bảo mật các thông tin 
liên lạc?

Môi trường và văn hóa bảo mật là 
thói quen mà chúng ta cần có và tuân 
thủ nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng 
của các hoạt động tình báo hay thăm 
dò thông tin của đối phương. Nó dựa 
trên hai quy luật chính:

1. Đừng bao giờ cho rằng các nhân 
viên anh ninh của đối phương chưa 
xâm nhập được vào phong trào 

Đặt kế hoạch và thực thi theo kế 
hoạch. Tìm hiểu xem liệu các ủng 
hộ viên của đối phương có thay đổi 
sự trung thành hay không, vì nhiều 
khi họ nhận thấy sự đàn áp của chính 

phủ đối với phong trào lại là việc sai 
trái hay vô tác dụng. Tuân theo luật 
“cần biết hay không”. Nếu người 
nào không cần biết tên của các thành 
viên, đừng cho họ biết. Nếu ta biết 
rằng một cuộc họp xảy ra vào tuần 
tới, trước khi cho người khác biết, 
đánh giá xem liệu họ có cần biết về 
cuộc họp đó không. Nếu họ cần biết 
- họ cần biết bây giờ hay là chỉ vài 
giờ trước khi họp?

2. Không bao giờ tự tạo sự chú ý 
bằng cách thay đổi hoạt động bình 
thường hay hành xử bất thường.

Ví dụ, nếu chế độ biết rằng đa số 
nhân dân không ủng hộ, một kẻ làm 
ra vẻ ủng hộ có thể gây ra sự chú ý 
của những người đấu tranh và làm 
lộ ra những thành viên của phong 
trào. Đừng nên tự giới hạn sự liên 
lạc của mình chỉ ở trong những 
nhóm đấu tranh bất bạo động. Mở 
rộng giao lưu và trao đổi rộng rãi 
hơn. Một khi tự giả định rằng mình 
đang bị theo dõi, thì sẽ bớt lo lắng 
là mình bị theo dõi hay không, và 
do đó ta có thể tập trung vào việc 
hạn chế những cách hành xử dễ tạo 
ra nghi nghờ từ đối phương.  

Khi phong trào đấu tranh bất bạo 
động ngày càng lớn mạnh và có 
hiệu quả, những quấy rối và biện 
pháp của an ninh sẽ tăng lên. Chúng 
ta sẽ phải xây dựng các kênh liên 
lạc bảo mật trong nội bộ phong trào. 
Đây không chỉ đơn giản là huấn 
luyện cho các cán bộ hoạt động 
những kiến thức và tìm hiểu về phía 
đối phương cũng như khả năng cài 
cắm xâm nhập hay theo dõi của họ. 
Mà còn là việc làm sao hoạt động 
một cách đoàn kết và đồng nhất 
giữa các thành viên phong trào. 
Cách bảo vệ tốt nhất là quy định 
những gì nên nói, những gì không, 
và quan trọng hơn nữa, là nói như 
thế nào để chuyển tải thông tin. 
Để ngăn chặn phía đối phương thu 
được những thông tin quan trọng về 
các kế hoạch của phong trào, TÊN 
TUỔI, NGÀY GIỜ và CÁC CON 
SỐ không bao giờ được đưa ra bàn 
tại những nơi tế nhị, bao gồm cả 
những trao đổi qua điện thoại hay 
Internet. Không phải tất cả mọi hình 
thức liên lạc qua Internet đều không 
an toàn, nhưng thư điện tử thông 
thường thì không đảm bảo an toàn. 

Ví dụ: Làm sao để thông báo cho một thành viên đấu tranh với trách 
vụ vận dụng người ủng hộ rằng mình có một người bạn có thể tham gia 
phong trào bầu cử vào mùa xuân năm 1997. Chiến dịch mang tính chiến 
lược để đòi hỏi các kết quả bầu cử phải được tôn trọng này được thực 
hiện bởi các đảng phái dân chủ ở các mức độ khác nhau:

Tạo nên và nâng cao khả năng hiểu biết về an ninh, bảo mật để giảm 
thiểu cơ hội đối phương có thể xâm nhập vào phong trào đấu tranh là 
rất quan trọng. Nó làm giảm đi chi phí hoạt động của phong trào và sự 
tham gia đấu tranh là bớt khó khăn cho các thành viên, đồng thời duy 
trì những nhu cầu thay đổi xã hội của những người ủng hộ viên bằng 
cách cho thấy những “bộ mặt xấu xa” của đối phương và sự vô dụng 
của các biện pháp đàn áp.

GHI NHỚ:  Không phải là muốn 
nói CÁI GÌ mà là nói LÀM SAO!

Chúng mình nên gặp tại chợ vào 
lúc 3:00 pm để bàn về việc: anh 
Nguyễn muốn gia nhập tổ chức. 
Cậu ấy sẵn sàng tham dự vào 
buổi họp nhóm để lên kế hoạch 
một buổi đình công vào tháng tới.

Chúng mình có thể gặp tại nơi 
thường gặp cùng thời gian để bàn 
về một việc. Tôi có người bạn rất là 
thích thú giúp chúng mình giải quyết 
một chuyện rất là quan trọng mà 
mình đang tính cho những tuần tới.

SAI ĐÚNG
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Chương 14
Hoạt Động Trong Điều Kiện 
Bị Đàn Áp:  
Đối Phó Với Những Đàn Áp 
Của Đối Phương

Một trong những yếu tố tạo ra sự tuân phục là sự sợ hãi bị trừng phạt, bao gồm sợ bị nhân viên an ninh đánh đập 
trong khi tra khảo hay mất công ăn việc làm. Do đó, ta cần hiểu được đặc tính tự nhiên của sự sợ hãi, và tìm hiểu 
các phương pháp hay kỹ thuật để vượt qua các ảnh hưởng tiêu cực của sự sợ hãi. Bước đầu tiên là phải chấp nhận 
rằng sợ hãi chỉ là một trạng thái tự nhiên của cơ thể và tư duy mà thôi. Một khi đã hiểu được sự sợ hãi được thể 
hiện một cách vật lý hay tâm lý như thế nào, ta có thể không còn cảm thấy xấu hổ hay chỉ trích người khác khi ở 
trong tình trạng này

45. Sự sợ hãi là gì?
Sự sợ hãi là một trạng thái tâm lý mà 
bất cứ người nào cũng đã từng trải 
qua trong cuộc đời của mình. Người 
ta có khuyng hướng quên rằng sự sợ 
hãi là phản ứng của cơ thể trước một 
sự đe dọa. Sự sợ hãi thực chât là một 
phản ứng tự nhiên trong thế giới loài 
vật; vì vậy, sự sợ hãi không thể đưa 
đến những phán đoán về tinh thần.

Về phương diện sinh lý, sự sợ hãi 
kích thich hệ thần kinh cảm nhận, 
nang thượng thận bị kích thích và sản 
xuất kích thích tố Adrenaline. Do đó, 
các mạch máu gần da và nội tạng sẽ 
bị co thắt, huyết áp tăng và làm gia 

tăng nhịp tim. Nhịp thở cũng gia tăng 
và thở mạnh hơn. Một Adrenaline là 
loại hóc-môn mạnh, sẽ kết hợp với 
các hóc-môn khác để sinh ra lượng 
đường Glucose tăng lên trong hệ tuần 
hoàn, đây là nguồn năng lượng làm 
cho các cơ hoạt động, cơ thể của bạn 
trong phút chốc được trang bị một sức 
mạnh vượt quá sức người.

Lý do gây ra việc này rất đơn giản: 
Thiên Nhiên chuẩn bị cho cơ thể 
chúng ta một phản ứng bình thường 
để sẵn sàng đối phó với một mối đe 
dọa mà các giác quan cảm nhận được, 
để chiến đấu hoặc bỏ chạy!

“Những ai cho rằng mình là chiến sĩ  tự 
do mà lại chỉ trích việc phải đấu tranh đối 
mặt với cường quyền bạo lực thì chỉ là 
những kẻ muốn thu hoạch mùa màng mà 
không muốn cấy cày.”

- Frederick Douglas
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46. Làm sao để vượt qua được những ảnh 
hưởng của sự sợ hãi?
Các kỹ năng để vượt qua những ảnh 
hưởng của sự sợ hãi có thể được chia 
làm hai nhóm: kỹ năng chuẩn bị và kỹ 
năng sử dụng trong một hoạt động bất 
bạo động. Những kỹ năng này sẽ có 
hiệu quả nếu: 

Ta và các cán bộ hoạt động khác • 
được đào tạo một cách hệ thống về 
cách mà đối phương sử dụng thủ 
đoạn trấn áp, và biết được những 
chiến lược đối phó tương ứng.
Cần nhớ rằng không bao giờ trông • 
đợi vào các phản ứng bạo lực mà 
luôn luôn hướng tới sử dụng các 
nguyên tắc bất bạo động!
Có nhiều cán bộ có được các kỹ • 
năng và kiến thức cần thiết để thực 
thi các công tác trong tổ chức (bao 
gồm đào tạo chuẩn bị bộ máy lãnh 
đạo dự phòng cũng như danh sách 
các cán bộ dự phòng cho các bộ 
phận quản lý)
Các cán bộ phải đối mặt với đàn áp • 
phải tạo được hình ảnh tốt đẹp đối 
với các cán bộ khác trong tổ chức 
và chia sẻ các kinh nghiệm của 
mình một cách có hệ thống (việc 
này cần xảy ra trong mọi bộ phận 
của tổ chức, từ các lãnh đạo cho tới 
mọi thành viên ủng hộ) 

Ví dụ tham khảo:

Tổ chức và Chỉ đạo một cuộc 
Biểu tình
Việc chỉ đạo tổ chức các cuộc biểu tình là một phần của nhiều chiến 
dịch đấu tranh bất bạo động thành công trong thế kỷ vừa qua, trong đó 
các phương cách ứng xử hiệu quả nhất của phong trào đấu tranh cần 
bao gồm:

Giải thích và đào tạo các cán bộ hoạt động để họ biết được những • 
hành động áp chế của chế độ thường là gì, bao gồm hơi cay, bắt bớ 
hay đánh đập.
Tăng cường sự đoàn kết và niềm tin bằng việc xây dựng tình cảm • 
đồng đội và thân thuộc, bằng cách khuyến khích mọi người mặc 
trang phục có cùng dấu hiệu, hô khẩu hiệu, dương cao các biểu ngữ, 
hình ảnh, và diễu hành một cách đoàn kết.
Giữ cho mọi người bận rộn bằng cách xây dựng kế hoạch tỉ mỉ • 
và phân chia trách nhiệm đầy đủ, rõ ràng. Có nhóm phụ trách cứu 
thương, các nhóm khác cung ứng nước uống 
hay thức ăn nhẹ cho những người diễu hành, 
đảm bảo là đoàn người diễu hành đi đúng 
hàng lối và có trật tự, những cán bộ tiền phong đi 
cả phía trước và kết thúc đoàn, giữ cho các hình 
ảnh hay băng rôn ở vị trí chiến lược.
Để giảm thiểu khả năng tinh thần bị dao động, • 
những người đấu tranh không nên “nhìn thấy” hay 
nghe thấy phía đối phương. Do vậy, băng rôn thật 
lớn giương lên ở hàng đầu sẽ rất quan trọng, cũng 
như tạo tiếng động lớn như đánh trống hay hiệu lệnh 
bằng loa át những tiếng động mà phía đối phương tạo 
ra như sử dụng loa để dọa nạt những người biểu tình 
hoặc đập dùi cui vào lá chắn của họ để thị uy.

Các kỹ năng chuẩn bị

Trước khi một sự việc gây sợ hãi xảy 
ra, tập trung vào việc hạn chế những 
sự bất ngờ hay nguy cơ căng thẳng 
bằng cách xác định những mối liên 
đới vật lý hay tâm lý tình cảm. Người 
ta sẽ ít sợ hơn khi họ biết điều gì sẽ 
xảy ra một khi đã can dự vào những 
hoạt động có rủi ro. Vui đùa đôi khi 
cũng giúp giảm sự căng thẳng hay 
nỗi sợ trong một nhóm nhất định.

Các kỹ thuật trong 
khi hoạt động

Những cán bộ lãnh đạo “hiện 
trường” cần tập trung vào 
việc hạn chế sự rối loạn và 
hoảng hốt, trong khi tối đa 
hóa kết quả mong muốn của 
sự kiện hoạt động. Giữ cho 
mọi người đều bận rộn trong 
các cuộc biểu tình sẽ giúp họ 
bớt có cảm giác sợ hãi.

CẦN NHỚ: Sự 
sợ hãi là tự nhiên và 
mang tính bản năng.
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47. Làm sao để đối phó với những trừng 
phạt của đối phương?
Một khi đã chấp nhận thực tế rằng sự 
sợ hãi là một trạng thái tự nhiên của 
cơ thể và tâm lý, và hiểu được cơ chế 
làm sao sự sợ hãi được thể hiện một 
cách vật lý cũng như tâm lý, chúng 
ta sẽ không còn chỉ trích người khác 
khi họ có biểu hiện sợ hãi hay tự cảm 
thấy xấu hổ cho bản thân khi cảm 
thấy sợ hãi. Ngược lại, nếu phong 
trào muốn thắng lợi, chúng ta phải 
nắm được các phương pháp và kỹ 
thuật để vượt qua các ảnh hưởng xấu 
của sự sợ hãi. Việc xóa bỏ được hay 
hạn chế những yếu tố lung lạc tinh 
thần và lượng định những bất ngờ đã 
chứng tỏ là có hiệu quả trong việc 
đối phó với sự sợ hãi.

Tin tưởng lẫn nhau cùng với sự tự tin 
vào khối lãnh đạo cũng như các mục 
đích của phong trào cũng là một cách 
hạn chế sự sợ hãi giữa những người 
tham gia vào các hoạt động đấu tranh 
bất bạo động. Niềm tin vững chắc 
rằng mỗi người đều sẽ được hưởng 
thành quả tốt đẹp của một đất nước 
dân chủ cũng có tác dụng to lớn.

Để đạt được chiến lược tổng thể, 
nhiều hoạt động bất bạo động cần 
được tổ chức, và với mỗi hoạt động 
như vậy phong trào cần tìm hiểu phía 
đối phương cũng như các nhân tố 

liên hệ khác phản ứng ra sao (xem 
các Chương 4, 9 và 10). Theo đó, 
tránh thực hiện các hoạt động mà có 
thể đẩy đến chỗ mà đối phương sẽ 
trả đũa bằng những sự việc ngoài khả 
năng chịu được của đa số nhân sự 
đấu tranh. Nếu phần lớn các cán bộ 
đấu tranh của phong trào đều chưa 
bao giờ bị bắt bớ, thì không nên tổ 
chức một chuỗi các cuộc biểu tình 
mà có thể dẫn đến sự truy lùng và bắt 
giữ hàng loạt; thay vào đó, thực hiện 
một loạt các buổi biểu diễn hay tập 
trung phản đối tương tự được thiết trí 
một cách chiến lược nhằm vào việc 
thu được sự ủng hộ đối với phong 
trào mà không dẫn đến khả năng bắt 
bớ nhiều người. Để các chiến lược, 
chiến dịch hay hành động được thành 

công, khả năng chịu đựng và kỷ luật 
của những nhà đấu tranh trong phong 
trào phải tương ứng với những phản 
ứng, hay khó khăn to lớn mà phía đối 
phương có thể gây ra.

Một hành động quá thách thức hay 
nguy hiểm có thể dẫn đến sự trả đũa 
rộng lớn cùng lúc gây chú ý của 
truyền thông địa phương và quốc 
tế, nhân dân, cũng như các nhân tố 
khác. Cho dù việc tính toán dự đoán 
phản ứng của đối phương, ngay cả 
trong các xã hội dân chủ, là rất khó, 
kinh nghiệm cho thấy việc sử dụng 
bạo lực hay các phương thức có tính 
phá hủy thường gặp phải phản ứng 
cứng rắn và bạo lực gấp nhiều lần. 

Trên con đường đấu tranh, những nhà hoạt động phải 
đối mặt với bắt bớ, tra khảo, tòa án cùng với nhiều 
hình thức đối xử khác của nhà cầm quyền. Ngay 
cả trong các xã hội dân chủ, những nhà hoạt động 
thường thấy dễ dàng hơn, ít phải trả giá hay nguy 
hiểm hơn trong quá trình đòi hỏi quyền lợi của mình 
phải được tôn trọng trong khuôn khổ luật pháp, mà 
những người thẩm vấn vẫn tạo ra được các kỹ thuật 
dọa nạt và làm lung lạc ý chí của những nhà hoạt 
động dũng cảm và nhiều kinh nghiệm nhất. Một kỹ 
thuật thông dụng trong số đó là gây khó khăn cho 
người tù, đưa người tù vào thế tiến thoái lưỡng nan. 
Việc hiểu được sự vận hành của kỹ thuật này, được 

phác thảo trong ví dụ giả tưởng dưới đây, sẽ giúp cho 
chúng ta và phong trào.

Giả sử rằng bản thân ta và một người bạn bị bắt giữ 
trong khi đang dán các áp phích quảng bá một hoạt 
động đấu tranh bất bạo động. Những nhân viên khảo 
cung giam riêng mỗi người một phòng, dọa nạt rằng 
tội làm mất ổn định (kêu gọi một hành động nào đó) 
có thể bị tù ít nhất ba tháng, và đưa ra mua chuộc 
rằng: Nếu ta khai nhận và đưa tên của các cán bộ 
khác, thì sẽ chỉ bị giữ một tuần, nếu không sẽ bị ba 
tháng trong tù. Họ cũng đưa ra sự mua chuộc tương tự 
đối với người bạn, vì họ biết các khả năng xảy ra là: 

Đối chọi với hơi cay, 5/10/2000, Serbia. 

CÁC KHÓ KHĂN KHI BỊ TÙ
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cả hai từ chối khai nhận, cả hai đều khai nhận, hoặc 
chỉ một người khai nhận.

Các kết quả có thể có là:

Nếu cả hai khai nhận, thì cả hai chỉ phải chịu giam • 
giữ một tuần, và khai ra các tên.
Nếu cả hai từ chối khai nhận, thì cả hai người sẽ chỉ • 
bị giữ một đêm.
Nếu ta khai nhận còn người bạn không khai nhận, • 
thì ta chỉ bị một tuần còn người bạn bị ba tháng, 
hay ngược lại.

Chiến lược ít nguy hiểm nhất cho ta là khai nhận, vì 
nếu người bạn khai nhận còn mình thì không, thì bản 
thân sẽ phải chịu hàng tháng hoặc hơn trong tù. Đây 
cũng là giải pháp ít nguy hiểm nhất cho người bạn, 
qua đó kết quả cuối cùng là mỗi người sẽ chỉ bị một 
tuần tù, còn nhân viên thẩm vấn thu được rất nhiều 
thông tin có lợi cho anh ta!

Trường hợp tốt nhất cho bản thân ta, người bạn, và 
phong trào là cả hai cùng kiên định không hợp tác với 
đối phương. Tất nhiên những điều tra viên có thể xoay 
sang sử dụng biện pháp vũ lực để buộc ta khai. Kinh  
nghiệm cho thấy khi các cán bộ hoạt động đấu tranh 
càng ít tin tưởng lẫn nhau thì chế độ càng dễ dàng thu 

được sự hợp tác khai báo và các thông tin có ích cho 
chế độ từ những cán bộ đấu tranh. Sự tiến thoái lưỡng 
nan của người bị bắt cho thấy mức độ quan trọng đến 
dường nào trong nỗ lực xây dựng niềm tin và sự hợp 
tác những những người hoạt động với nhau. Tình 
trạng này cũng có thể xảy ra khi ta bị bắt một mình, 
những người thẩm vấn có thể nói rằng họ đã bắt hoặc 
sẽ bắt thêm một số người khác nữa, từ đó đe dọa ta 
phải khai báo để tránh tù tội.

 (Theo Robert Axelrod. “Sự Biến thái khi Hợp tác” - 
“The Evolution of Cooperation”)


