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 پیشگفتار

 های دنیا است.این کتاب در مورد انقالب

ه ها بگناه در خون خود در خیابانبا غلتیدن مردم بیهایی که آمیز نیست؛ انقالبهای خشونتصحبت ما در مورد انقالب

خواهید تا در مورد آن اگر می ها که توسط گروه کوچکی از طرفداران متعصب شکل گرفت.انقالب پایان رسید؛ یا از آن دست

هایی رد انواع جنبشهای خونین، این کتاب در موها بدانید، به سراغ یک بیوگرافی خوب از لنین بروید. برخالف انقالبانقالب

گیرد. این کتاب در مورد استریت را در برمیاست که امروزه در سراسر جهان از میدان تحریر قاهره تا جنبش اشغال وال

هایی است که توسط مردمان عادی شکل گرفته است؛ مردمانی که باور دارند اگر با یکدیگر متحد شوند و خالقانه فکر انقالب

 عدالتی فائق آیند.کتاتورها را سرنگون کرده و بر بیتوانند دیکنند، می

عنوان یک گیتاریست باس در های عادی باشم؛ من سفر شخصی خود را بهمن این شانس را داشتم تا یکی از آن انقالبی

ه دیکتاتور آمیز کجنبشی مسالمت تبدیل شدم؛« 1مقاومت»انقالب بلگراد آغاز کرده و درنهایت به یکی از رهبران گروه سیاسی 

اعضای مجلس صربستان، حاال در کسوت یک  عنوان یکی ازرا سرنگون کرد. من پس از انتخاب به 2صرب، اسلوبودان میلوشویچ

آمیز های مسالمتدوست و مشاور برای هر جنبش دیگر، خواه کوچک یا بزرگ در هرکجای دنیا که آرزوی اجرای اصول کنش

اما نگران نباشید، این کتاب در  کنم؛آوردن آزادی، دموکراسی و شادمانی را دارد، فعالیت می برای مقابله با سرکوب و به ارمغان

بلکه در مورد تمام چیزهایی است که من در طول همکاری خود با کنشگران، از سوریه گرفته تا کیف،  مورد زندگی من نیست.

« مقدرت مرد»سازد که به تعبیر من کوچک است که چیزی را میهایی هایی بزرگ و شیوهام. این کتاب در مورد ایدهفراگرفته

که من یک روشنفکر بزرگ نیستم، تصمیم گرفتم تا اکثر این اطالعات را بدون پیچیدگی و نام دارد؛ یک نیروی عظیم. ازآنجایی

ده شهای گرفتهها و درسروی آنهای پیش العاده بیان کنم و چالشهایی خارقهایی ساده از افراد و جنبشبا استفاده از داستان

 از آن را به تصویر بکشم.

ر آمیز دهای مسالمتهای فراوانی را یافت که کنشتوان این کتاب را به دو بخش تقسیم کرد و در بخش اول آن نمونهمی

 نتخاباغییر جامعه های موفق برای تکه جنبش دهدرا نمایش می کلیدی ییهادنیای امروز را به تصویر کشیده و همچنین شیوه

واند از تهای عملی رفتم تا به شما نشان دهم که یک فرد چگونه میکنند. در بخش دوم کتاب، من به سراغ برخی از توصیهمی

رقرار کرده ها ارتباط بها و نمونهآمیز به شکل صحیح استفاده کند. من امیدوارم تا شما بتوانید با این داستانهای مسالمتتکنیک

ها، من تالش کردم تا با رعایت احتیاط اسامی برخی از افراد ی خود الهام بگیرید. به خاطر ماهیت این داستانها به شیوهآنو از 

توانست برایشان خطرآفرین باشد(. ها، میهای مرتبط با برخی از افراد با نام واقعی آنرا تغییر دهم )در برخی از موارد، داستان

سازی و حذف تر مفاهیم کتاب، دست به سادهمنظور درک راحتاز اندیشمندان و محققان، به من همچنین با عذرخواهی

 ها زدم.ی برخی از داستانهای پیچیدهقسمت

                                                           
۱Otpor .به زبان صربی به معنای مقاومت است 
۲Slobodan Milošević  



مانند ها بهدرک بوده، بلکه کامالً محسوس است. این داستانتنها قابلهای موجود در این کتاب نهها و داستانایده

ها، کند که اگرچه غلبه بر خشونتدارد. کتاب شما را قانع میرا برانگیخته و به عمل وامیهای مهیج راک، شما موسیقی

های ها با روشظاهر غیرممکن است، اما اغلب اوقات سرنگونی آنهای حاکمان با نیروهای خشن بهها و سرکوبگریگریوحشی

 کننده خواهد بود.موجود کمی سرگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۱۹۹۱عنوان سمبل جنبش مقاومت بر روی دیواری در بلگراد؛ صربستان؛ پاییز کرده بهاز یک مشت گرهتصویری  :۱ـ۱ تصویر

 فصل اول

 دهداین اتفاق هرگز اینجا رخ نمی

مکان برتر شما برای دیدن تا قبل از زمان مرگ نیست. برخی از همسایگان  ۱۱شهر زیبای من بلگراد، احتماالً در فهرست 

ی آفاق بودیم. به همین خاطر بود که ما اسم ساز بودن کامالً شهرهها نیز به خاطر مشکلبودند و ما صربما کمی دردسرآفرین 

ور کردن جنگ جهانی اول بود، نامیدیم. البته از این کار ، مردی که متهم به شعله3یک خیابان مهم شهر را گاوریلو پرینسیپ

عالوه یادبودی هم از دیکتاتور سابق خود، اسلوبودان انقالبی او کردیم. به دست نکشیدیم و یک خیابان دیگر را هم به نام گروه

میالدی چهار  ۹۱ی را به دنیا معرفی کرد، داریم؛ فردی جانی که در دهه سازی نژادیپاکای که مفهوم میلوشویچ، دیوانه

 کداماما هیچ سر کشور و ویرانی شهرها شد؛های ناتو بر بار را با همسایگان خود آغاز کرد و باعث فرود آمدن بمبجنگ فاجعه

                                                           
۳Gavrilo Princip  



ها به این شهر آمده بودند، اهمیتی نداشت. آن ۹۱۱۹ی مصری که برای بازدید از بلگراد در سال نفره ۱۱از این موارد برای گروه 

 تند.حضور داشمنظور کشیدن طرحی برای انقالب در این شهر به دنبال جایی برای گذران آرام تابستان خود نبودند. بلکه به

ی توانستم به هر بازدیدکنندهها نشان دهم، آخرین جایی بود که میخواستم به آنطبق برنامه، اولین جایی که من می

دیگری نشان دهم؛ میدان جمهوری. برای اینکه بیشتر با این بخش کثیف و نامبارک شهر آشنا شوید، تصور کنید که فردی 

های رنگارنگ اطراف میدان ی چراغرا تا جای ممکن کوچک کرده، تمام انرژی آن را مکیده، همهمیدان تایمز را اشغال کرده، آن 

ها هیچ اهمیتی به این حال مصریجای گذاشته است. بااینها و سیاهی و کثیفی را بهوآمد ماشینرا جمع کرده و تنها رفت

ها عالوه، میدان جمهوری برای آن، بودند. به4سنی مبارکها تنها به دنبال سرنگونی دیکتاتور خود، حدادند؛ آنموضوع نمی

 شده بود و تبدیل به یکای جوان معمولی شروعآمیز بود که توسط عدهی صفر برای شروع یک جنبش مسالمتنقطه نمادی از

بودم و  من بخشی از این جنبش تصور بود و دیکتاتور صربستان را سرنگون کرد.نیروی سیاسی عظیم گشته بود که غیرقابل

 ها یاد بگیرند، به این شهر آمده بودند.اینکه بتوانند چیزی از صرببه دوستان مصری من با امید 

وگو وآمد بردم و گفتهای شلوغ با پیشخدمتان همیشه در حال رفتدوراز کافهی خلوتی از میدان و بهمن گروه را به گوشه

در اطراف  7ماراو مکس 6، بوربری5های لوکس نظیر آرمانینگاهی به فروشگاه»ها گفتم آید به آنمیها را آغاز کردم. یادم با آن

هزار دینار به  ۴زمینی در یک سال از میدان جمهوری بیندازید. تورم صربستان به حدی بد بود که قیمت یک کیلوگرم سیب

ال جنگ با کشور همسایه، کرواسی، نیز بودیم. اگر شما به میلیارد دینار رسیده بود. این تمام ماجرا نبود و ما در ح ۱۱

کردید، ی نابودی کشانده و امنیت ما را به تاراج برده بود اعتراض میبار آن زمان که اقتصاد را به ورطههای فاجعهسیاست

ی ی جوان رشتهیک دانشجو ۱۹۹۹آمد. من در سال شدید و یا بالیی بدتر به سرتان میشدید، کتک زده میدستگیر می

 «شناسی بودم و آینده برای ما جوانان بسیار تاریک و نامعلوم بود.زیست

 «کنیم!آره، ما این حس را کامالً درک می»ها با خنده جواب داد: یکی از مصری

 ها گفتم که واکنش طبیعیکردند. من به آنهای مرا تأیید میها با سر حرفگذشت، مصریهای من میهرچه از صحبت

تفاوتی بود. از این گذشته، من و دوستانم از آن دست افراد نبودیم که حتی بتوانیم به ترورهای میلوشویچ در آن زمان تنها بی

صل محای نداشتیم. ما چند بچهمداران عالقهاندازیم. ما اصالً به سیاست و سیاستتصور کنیم که روزی یک جنبش را راه می

ازحد ها تا دیروقت بیدار باشیم، بیشپروراندیم: شبشجوهای جوان در سراسر دنیا دارند را در سر میبودیم و فکرهایی که تمام دان

مشروب بخوریم و بتوانیم با جنس مخالف دوست شویم. اگر شما از من بپرسید که دلیل آن روز تو برای خروج از خانه و جمع 

 زنم. دلیل حضور من وجود یک گروه کنسرت راک بود.ات نمیشدن در میدان جمهوری چه بود، من حرفی از اعتراض و تظاهر

                                                           
۴Hosni Mubarak  
۵Armani  
۶Burberry  
۷MaraMax   



شدم. این اسم،  8ریمتوتیتوکیی میدان، من سعی کردم تا به دوستان مصری خود توضیح دهم که چرا عاشق در حاشیه

ها به آن ی دقیق راالبته من ترجمه؛ «کنممن آلتم را در تو فرو می»شود: ی راحت آن مینام گروه موسیقی بود که ترجمه

با این امید که سه یا چهار زنی که در گروه حجاب داشتند )نوعی روسری سنتی که زنان مسلمان معتقد استفاده نگفتم، 

سرعت ترین اتفاق شهر بود؛ گروهی جوان سرکش که به، این گروه، جذاب۱۹۹۹کردند(، زیاد ناراحت و آزرده نشوند. در سال می

خواهند یک کنسرت رایگان برگزار کنند ها اعالم کردند که میار پر سروصدایشان مشهور بودند. آنزدند و به خاطر اشعگیتار می

 سرعت کالس درس را پیچانده و برای دیدن الگوهای خود به میدان جمهوری رفتیم.و من و دوستانم به

 جالب همیشگی، بر پشت یک کامیون اجرایجای همان چیزی که بعداً اتفاق افتاد ما را شوکه کرد. اعضای ریمتوتیتوکی به

های فاتح را به خود گرفتند. سپس بر روی همان کامیون در حال حرکت به دور میدان، در وسط میدان آمدند و ژست ژنرال

اگر من مدام در جنگ باشم، دیگر زمانی »شروع به خواندن مشهورترین آهنگشان گردند. آهنگی که شبیه به یک بیانیه بود: 

شما برای فهمیدن آن چیز که در حال اتفاق بود، نیازی « خود سربازان، مغزی وجود ندارد.در زیر کاله»یا « ماندی نمیبرایم باق

سوخت همچنان پر از سرباز و تانک در شهر بود و حاال این به هوش باالیی نداشتید؛ بلگراد که همچنان در آتش جنگ می

ی ها طرفدار یک زندگزدند. آنی را به سخره گرفته بودند و علیه جنگ فریاد میگرپسرها در این گروه کوچک تمام این نظامی

 توانست برای شما مشکالت فراوانیحال، در یک حکومت دیکتاتوری، بیان چنین جمالتی در جمع میمعمولی و شاد بودند. بااین

 به بار بیاورد.

ای در ذهنم زده شد. من فهمیدم که کنشگری حتماً جرقهزمانی که من تشویق کنان در حال عبور از کنار کامیون بودم، 

های کننده باشد تا اینکه تنها بیانیهتواند در قالب یک گروه شاد و سرگرمآور باشد؛ درواقع، میکننده و ماللنباید کاری کسل

توجه مردم وجود دارد. ترین شرایط هم امکان جلبظاهر ترسناکروح صادر کند. من متوجه شدم که حتی تحت بهزمخت و بی

 ها برای کاری دور همی کافی به این موضوع توجه کنند و تعداد قابل قبولی از آناندازهعالوه، من فهمیدم زمانی که مردم بهبه

 طور کامل و تا آن زمان درک نکرده بودم. چندین سال زمانالوقوع است. قطعاً من تمامی این موارد را بهجمع شوند، تغییر قریب

اما زمانی  ی عمل بپوشانم؛برد تا من در مورد احساس خود در آن بعدازظهر در میدان جمهوری فکر کنم و به تفکرات خود جامه

برایم  هااهمیتی به خشونتتوجهی و بیآمیز شدم، برگشت به دوران بیکه من شاهد امکان موفقیت و جذابیتِ کنش مسالمت

 که باید برای سرنگونی میلوشویچ کاری انجام دهیم.غیرممکن شد. من و دوستانم فهمیدیم 

 ۱۹۹۱کرد. او در سال ای برای ترساندن ما و کنار کشیدن از تظاهرات میجانبهمیلوشویچ نیز با داشتن قدرت، تالش همه

مخالف  عضایها با ااز پذیرش نتایج انتخابات مجلس که باعث کنار رفتن بسیاری از جانیان همفکرش از قدرت و جایگزینی آن

 . میلوشویچکردسرکوب را  هاخود آنپلیس  با نیروهایها آمدند، شد، سر باز زد و زمانی که مردم برای تظاهرات به خیابانمی

بیشتر به سمت دیکتاتوری گام برداشت و اعالم کرد که دولت او حاال کنترل تمامی امور، ازجمله مراکز اجرایی  ۱۹۹۱در سال 

 های کوچک ورو ما در آپارتمانصربستان، را بر عهده دارد. این اتفاق فراتر از تحمل من و دوستانم بود. ازایندانشگاه  ۱و علمی 

 ی بلگراد به دور هم جمع شده و تصمیم به شروع یک جنبش گرفتیم.غبارگرفته

                                                           
۸Rimtutituki  



 یکردهگذاشتیم و یک لوگو هم برای آن انتخاب کردیم؛ یک مشت گره« مقاومت»به معنای  Otporما نام این جنبش را 

ها در های در حال نبرد علیه نازیرنگ که نمادی تکراری از قدرت تغییر اجتماعی بود که شامل هر فردی از پارتیزانسیاه

شد. طراحی مشت برای این می ۱۱۱۹ی در دهه 9های سیاهشده در خالل جنگ جهانی دوم گرفته تا پلنگیوگوسالوی اشغال

انجام شد. او این طرح را بر روی یک کاغذ باطله با امید تحت تأثیر قرار دادن  10جنبش توسط بهترین دوست من، دودا پتروویچ

 یکی از دختران جنبش کشید. این طرح کامالً واضح و البته عالی بود.

ه ارزش باشند، اما بدانید کها در مورد لوگو به نظر سطحی و بیاین صحبت من به دوستان مصری خود گفتم که شاید تمام

ه همین شناسند؛ بموضوع برند بسیار پراهمیت است. امروزه تمام مردم جهان برند کوکاکوال را با لوگوی قرمز و سفیدرنگ آن می

عالوه، در آن زمان ما متوجه اشیم. بهخواستیم تا یک تصویر بصری متناسب با جنبش خود داشته بها هم میخاطر ما صرب

نفر را  ۰۱توانیم بیشتر از شدیم که حتی اگر ما از تمامی دوستان و اعضای خانواده خواهش کنیم تا به جنبش ما بپیوندند، نمی

ک رو، ما در یتوانستیم تصویر لوگوی خود را بر روی دیوارهای شهر اسپری کنیم. ازاینحال، ما میها بیاوریم. بااینبه خیابان

که مردم بلگراد از کرده را بر روی دیوار اسپری کردیم. در صبح یک روز در اوایل ماه نوامبر، وقتیمشت گره ۰۱۱شب بیش از 

ی ای که همهکرده پوشانده شده است. در دورههای گرههایی از مشتخواب بیدار شدند، فهمیدند که میدان جمهوری با گرافیتی

دهی شده در داد که گروهی بزرگ و کامالً سازمانها مییچ وحشت داشتند، اقدام ما این حس را به آنمردم از میلوشو

 های شهر قرار دارد.ی گرافیتیصحنهپشت

 سرعت افتاد.این اتفاق به

بیشتر  جا نقش بسته بود، ناخودآگاه افراد جوان را برای آگاهیکه در همه« مقاومت»ی کرده و کلمهی مشت گرهمشاهده

رواقعی، های غیمنظور از میان برداشتن ژستخواستند تا به این جنبش بپیوندند. ما بهها میدر مورد این پدیده کنجکاو کرد. آن

ها را امتحان کردیم؛ ما برای اطمینان از جدیت های ناگهانی و محوشونده و بدتر از همه دور ماندن از چشم پلیس، آنجرقه

ند. های موردنظر ما اسپری کنکرده را بر مکانها رفته و نشان مشت گرهها گفتیم تا به خیابانجنبش، به آنمندان به این عالقه

تنها تمام شهر را با عالمت خود پوشانده بودیم، بلکه گروه کوچکی از افراد وفادار را هم به خدمت داشتیم که اندکی بعد، ما نه

 پذیر است.باور داشتند تغییر رژیم امکان

زمانی که ما این گروه اصلی را شکل دادیم، وقت آن رسیده بود تا در مورد نوع جنبش موردنظر خود یک تصمیم اساسی 

کر این آمیز بودیم. دلیل این تفبگیریم. اولین چیزی که برای ما مشخص بود این بود که ما به دنبال یک جنبش کامالً مسالمت

یه رژیمی ی فیزیکی و مسلحانه علدانستیم که مقابلهمیز باور عمیق داشتیم، بلکه میآتنها به یک جنبش مسالمتبود که ما نه

ارد. گذها هزار پلیس، صدها هزار سرباز و تعداد نامعلومی جانی و چاقوکش است عمالً هیچ شانسی برای ما باقی نمیکه دارای ده

ردم بلکه تالش داشتیم تا جنبشی قدرتمند بسازیم که م طور فیزیکی میلوشویچ را سرنگون کنیم،خواستیم که بهما هرگز نمی

 هیچ انتخابی جز پیوستن به ما، پذیرش یک انتخابات آزاد و شکست سریع رژیم نداشته باشند.
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جنبشی بر اساس حضور رهبران کاریزماتیک نخواهد « مقاومت»تصمیم حیاتی دیگر که توسط ما گرفته شد این بود که 

شد، پلیس با تمام قدرت خود سعی بر محض اینکه جنبش ما بزرگ میما فهمیدیم، به»عملی بود:  بود. این موضوع یک تفکر

شده برای حکام کاری سخت و دشوار بود. برای رو نابودی یک جنبش بدون رهبران شناختهکرد؛ ازایندرهم شکستن ما می

منظور مخفی ماندن از دید حکومت، حال ما بهبااین« د.گرفتننفر دیگر جای او را می ۱۱شد، مثال، اگر یکی از ما دستگیر می

کردیم. ما نیاز داشتیم تا یک سری از اقدامات خالقانه و کوچک علیه رژیم را آغاز کنیم. ما بایست بااحتیاط عمل میمی

ده نبوده و ی جذاب ریمتوتیتوکی را به دست آوریم؛ آن احساس امیدبخش و خاص که مقاومت بیهوخواستیم تا آن لحظهمی

 پیروزی در دستان ماست.

 یوکور متعلق به دههمن با اشاره به دورترین نقطه از میدان، از گروه مصری خواستم تا به آن مرکز خرید خالی و سوت

های تیره پوشانده شده است، نگاه کنند. آن ساختمان، جایی بود که من ها که با شیشه، درست در پشت سر ایستگاه تاکسی۱۱

العاده سرد بود. از عمر جنبش دستگیر شدم. آن روز یک روز فوق ۱۹۹۱دسامبر  ۱۱های امنیتی میلوشویچ در سرویس توسط

ی کافی حامی برای برپایی یک تظاهرات کوچک در میدان جمهوری جمع کرده اندازهگذشت و ما بهمقاومت تنها سه ماه می

طرف ور شده و مرا بهطرف من حملهمان گذاشتم، چند مأمور پلیس بهبودیم. زمانی که من پای خود را به جلوی درب ساخت

نصیب نگذاشتند. خوشبختانه، من را از مشت و لگدهای خود بی ،ها در مسیر رسیدن به خودروماشین پلیس کشاندند. آن

یس درنهایت من را آزاد ها عمل کرد. پلگیر در برابر سیل لگدهای آنمانند یک ضربههای ضخیم من در آن روز سرد بهلباس

دوست داشتم که اآلن در عراق بودیم و من »ی خود را در دهان من فرو برد و گفت: ازاینکه یکی از سربازان اسلحهکرد، اما پس

 «توانستم همین لحظه تو را بکشم.می

امنیتی وحشی مبارک  ها را به یاد خانه و نیروهایها کمی به هیجان آمدند. صحبت از کتک خوردن و اسلحه، آنمصری

ها فردی روشنفکر بود و صورتی الغر به همراه ها حداقل در میان این افراد زندگی کرده بودیم. یکی از مصریانداخت. ما صرب

های شما از حرف« پلیس مخفی مبارک با دانشجوها یک دشمنی خاص دارد.»یک عینک با قاب فلزی بر چشم داشت. او گفت: 

دید که او هم احتماالً چنین برخوردی با مأموران امنیتی داشته است. من مستقیم به او خیره شدم و شاین مرد متوجه می

هرچه پلیس بیشتر برای ترساندن ما در میدان »صحبت خود در مورد جنبش مقاومت و مشهورتر شدن آن را ادامه دادم: 

 « آمدیم.کرد، ما بیشتر به این میدان میجمهوری تالش می

ترین اتفاقات شهر بدل شد؛ اگر شما در مراسم نسبت به قبل، تظاهرات کوچک ما به جنجالی« مقاومت»ر شدن نام تبا قوی

دارتر از بخشی نبود که دادید. هیچ قسمتی از این تظاهرات خندهزیاد نصف عمر خود را از دست میاحتمالحضور نداشتید، به

ر کرده و به زندان بیندازد. این کار در نظر دیگران شجاع و نترس بودن و البته ها را دستگیکردند تا پلیس آنیک عده تالش می

هایی که ترین افراد شهر )آنترین و بچه مثبتعرضهگذاشت. در طول چند هفته، حتی بیها را به نمایش میجذاب بودن آن

هم توسط نیروهای پلیس دستگیر شده و کردند( همواره سرشان در کتاب بود و به درسخوان بودنشان در مدرسه افتخار می

 گذاشتند.ی اجتماعی خود قرار مالقات و دوستی میترین زنان از طبقهفردای آن روز با جذاب



رو مکث کردم و به فرد توانستم شک خاموش دوستان مصری خود را احساس کنم، ازاینتا این لحظه از داستان، من می

ور نیست. طاین»یی در جامعه شما وجود دارد، به خانه برگردید. او بدون تردید پاسخ داد: روشنفکر گروه گفتم که اگر چنین پویا

ترین مأموران میلوشویچ هم در مقایسه با خواهد تا به دام پلیس مخفی مبارک بیفتند. حتی خشنکسی نمیدر قاهره هیچ

م خواسترابطه با میدان جمهوری وجود داشت و من می اما یک قانون کلی در« مانند فرشته هستند.های مبارک بهمأموران زندان

آن را با دوستانم به اشتراک بگذارم. این قانون واقعاً هیچ ربطی به خشونت بیشتر مأموران مخفی پلیس نداشت. چیزی که من 

 درک کنند.ها قدرت کمدی را خواستم تا آنخواستم تا دوستانم متوجه آن شوند بسیار ساده و بنیادین بود: من میمی

هایی از گاندی، مارتین لوترکینگ و سایر آزادی خواهان برای مردم عادی قولآمیز با نقلهای مسالمتراه انداختن جنبش

دار نبوده است. اگر شما به دنبال راه انداختن یک جنبش بزرگ در کدام از رفتار این افراد خندهاست، اما باید بدانید که هیچ

ی فراوان هستید، بهترین استراتژی طنز است. همزمان کنندهاه در عصر اینترنت و جهانی با اتفاقات سرگرمزمانی بسیار کوتمدت

ها در مورد چگونگی استفاده از تئاترهای خیابانی که با دوستان مصری در حال حرکت به سمت میدان جمهوری بودم، به آن

خواستیم کننده است و ما میدادیم، به خاطر اینکه سیاست خستهنمیای انجام فراوان جنبش مقاومت گفتم. ما هیچ کار سیاسی

ها گفتم که در اولین روزهای جنبش مقاومت، دار، مهم و جذاب به نظر برسیم. من در ادامه به آنهر کاری انجام دهیم تا خنده

ن، ترس بنا نهاده بود؛ ترس از همسایگا یچیز را بر پایهترین سالح ما علیه رژیم بود. دیکتاتوری میلوشویچ همهخندیدن بزرگ

من ترین دشها یاد گرفتند که خنده بزرگچیز. اما در زمان ترس ما، صربترس از نظارت و بررسی، ترس از پلیس و ترس از همه

 ی ورود به اتاق عملترس است. اگر حرف من را باور ندارید، به بهترین روش ممکن برای دلگرمی یک دوست که در آستانه

. اما اگر سر شودبرای یک عمل سنگین است فکر کنید. اگر جدی رفتار کنید و نگران باشید، اضطراب دوستتان هم بیشتر می

 های مدنی صادق است.زند. همین اصل در مورد جنبششوخی را باز کنید، او آرام شده و احتماالً لبخند هم می

سخره گرفت؟ این بهترین بخش شروع یک جنبش است. من و دوستانم توان یک اتفاق وحشتناک را با طنز به اما چطور می

، فکرهایمان را روی هم ریخته و به دنبال یک راه خوب برای این کار 11مانتی پایتون خود در گروه کمدیمانند قهرمانان به

 12سدم شهر کراگُویِواتآمیز علیه میلوشویچ، مرگشتیم. روشی که اثری مطلوب داشته باشد. برای مثال در یک حرکت اعتراض

ها چسباندند )گل سفید نماد همسر منفور میلوشویچ بود(. نام صربستانی این های سفید را برداشته و بر روی سر بوقلمونگل

های های مزین شده به گل سفید در سراسر خیابانتوان به یک زن گفت. بوقلمونپرنده یکی از بدترین چیزهایی است که می

ها را کردند تا بوقلموندویدند و سعی میشدند و مردم نیز سربازان خشمگین میلوشویچ که به اطراف میمی کراگویواتس رها

ردن ای نداشتند، زیرا رها کگرفتند. بهترین بخش این ماجرا این بود که سربازان حقیقتاً چارهپراکنده کنند به باد استهزا می

ومند کنند. اما زمانی که شما یک سرباز تنربازان در برابر جنبش مقاومت نافرمانی نمیها در خیابان به این معنا بود که سبوقلمون

افتادید. حاال آیا کسی از این فرد دیدید، به یاد شخصیت یک کارتون قدیمی میکه در حال تعقیب یک بوقلمون بود را می

در مقابل چشم عابران و گروه بزرگی از خبرنگاران  ترسید؟ این روش یک نمونه از تفکر خالقانه بود که نیروهای امنیتی رامی
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گرفت. تمام این ایده از یک سفر به یک مرغداری و کمی خالقیت حاصل که برای عکس گرفتن به شهر آمده بودند، به سخره می

 شده بود.

ها مشخص بود که آنها، کامالً حال با گذشت زمان در روز اول و به اشتراک گذاشتن تجارب جنبش مقاومت با مصریبااین

وجه وجود نداشت. برای هیچکردند که در قاهره بههمچنان تردید دارند. فعالین مذهبی مصری مواردی را در بلگراد مشاهده می

 های باز ومثال، در قاهره یک کافه محلی برای حضور مردان و نوشیدن چای و کشیدن قلیان است، نه حضور دختران با لباس

جو در جمع هستند. برای مصریان مذهبی، میدان جمهوری پسرانشان مشغول نوشیدن آبه دوستکه به همراهای کوتاه شورت

های حاضر در های موسیقی راک و بوقلمونهای من در مورد گروهها، تمام حرفها تفاوت زیادی داشت. ازنظر آنبا فرهنگ آن

 ی بود.نیافتنسطح شهر و دست انداختن پلیس شبیه به یک رؤیای دست

های زیبای قرن نوزدهمی ای از ساختمانکردیم، با راستهمیدان جمهوری عبور می مجاور مرکز خریدزمانی که از کنار 

ها ونکرد. تمامی گنبدها، ستروبرو شدیم و در زمان به روزهایی سفر کردیم که امپراتوری اتریشی مجاری بر بلگراد حکمرانی می

فتد، در اچیز در ذهنشان بود: اینجا اروپا است و چیزی که اینجا اتفاق میی مصریان بیانگر یکهای فلزکاری شده براو بالکن

ها راه پیدا کرده بود متعجب نشدم. من همین تجربه را در رابطه با کنار رود نیل کارکردی ندارد. من اصالً از شکی که به دل آن

ها راهی طوالنی را برای مالقات با اعضای جنبش آن بودند، داشتم؛ره به صربستان آمده فعاالن دیگری که برای گرفتن مشاو

باره که آیا طنز ها هم دراینهای ما در مورد سیاستمداران را بشنوند. طبق تصور من، مصریمقاومت پیموده بودند تا تنها جک

 دهد، حیران بودند.ها جواب میبرای آن

هایی که من برایشان در مورد اعتراضات در میدان جمهوری تعریف کردم انها باید حداقل از برخی از داستحال، آنبااین

ها در میان جمعیت اطراف کافه باره، یکی از مصرییکها بود، اما بهگرفتند. شاید این مشکل به خاطر ناامیدی کامل آنالهام می

 ها شروع به دادن شعارهای سیاسی کرد.و توریست

 «آزاد کنید. مصر را آزاد کنید. مرگ بر مبارک! مصر را»او ناگهان فریاد زد: 

صدا شدند. به نظرم، حاال زد. در عرض چند ثانیه تمام گروه مصری با او همصورت او قرمز شده بود و با تمام وجود فریاد می

لذت برده و  ها از وجود آزادی، هرچند هنوز دست نیافتی در وطن خود،ها حداقل برای شروع کار تهییج شده بودند: آنآن

البداهه بیان کردند. صدای بلند ما باعث تعجب اطرافیان و چند مأمور پلیس شد ناگهان تفکر خود را در قالب یک اعتراض فی

ها به همان اندازه گیج و سردرگم شدند که دوستان مصری من از راه است؟ آنچیز روبهکه مؤدبانه از ما سؤال کردند که همه

 شده بودند. سردرگم دیدن صربستان

ها ها از صربستان بود و من سعی نداشتم تا اجازه دهم ناامیدی گروه بر من تأثیر بگذارد. آناما این تنها اولین روز دیدار آن

 کامالً با تصویر محبوب انقالبیونی که در دسترس «مقاومت»ی جنبش کنندهعالوه نام تحریکبه اندکی زمان احتیاج داشتند. به

های عالوه ما با تمام آن حرفدست به سرکوب بزنیم. به 14یا مارکس 13مانند لنینخواستیم که بهمتفاوت بود. ما نمیشماست 
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هم مخالف بودیم. اینجا یک سرزمین جدید برای مصریان بود و شاید الزم بود تا  16و عرفات 15ی مائوپندآموز و موعظه کننده

 17ی پالیکی جلسات آموزشی در طول هفته، چند اتاق را در هتلی در کنار دریاچهدامهها به این موضوع عادت کنند. ما برای اآن

هایی به هایی با سقفانداز بسیار زیبا با خانهگذراندیم؛ یک چشمرا در سوئیسِ صربستان می آتیی رزرو کردیم. ما چند هفته

 رنگ نان زنجبیلی.

نفرانس یک هتل کوچک در کنار دریاچه آغاز شد. محلی که ما رزرو کرده ها در اتاق کروز بعد، کارگاه آموزشی ما با مصری

گذرانی به آنجا نیامده بودیم. قبل از اینکه کار را شروع کنیم، چنان خاصی نبود، اما اهمیتی نداشت. ما برای خوشبودیم جای آن

ها از فرصت نفر از مصری ۱۱مان های پنیری و ماست سفارش دادیم. در این زی مخصوص صربی شامل شیرینییک صبحانه

استفاده کرده، بیرون رفته و چند پاکت سیگار هم کشیدند. من با دیدم این صحنه لبخند زدم؛ در روزهای جنبش مقاومت، من 

نخ سیگار یا حتی بیشتر از آن را در طول یک روز برای تحمل فشار مبارزه علیه رژیم  ۱۱نیز یک سیگاری قهار بودم و تقریباً 

های اتاق انداخته شد و مشغول به کار ها تمام شد و به داخل اتاق بازگشتند، پردهکردم. زمانی که سیگار کشیدن آند میدو

اما داخل اتاق،  شدیم. در بیرون از اتاق افراد در حال شیرجه زدن در استخر، حرف زدن در بالکن و سفارش بستنی بودند؛

 صحبت از شروع یک انقالب بود.

دایره دور من نشسته بودند، ایستادم. من جلسه را با پرسیدن این سؤال شروع کردم: ها که به شکل نیمابل مصریمن در مق

های من در مورد انقالب صربستان، فکری به سرتان آیا در طول این مدت از دیدار خود از میدان جمهوری و شنیدن داستان»

آمیز ما علیه میلوشویچ دارند و ی نوع مقاومت مسالمتنه چه تصوری دربارهطور صادقاها بهخواستم بدانم که آنمن می« زد؟

 ها برای اعمال این روش در مصر چیست.پیشنهاد آن

آوریل  ۱، مردی با چشمان روشن و رهبر جنبش 18سرعت باال آمد. این دست، دست محمد عادلاز میان جمع دستی به

ه سختی بشده در مصر. اگرچه ما برای صحبت کردن یک مترجم داشتیم، اما بهدهی آمیز سازمانبود؛ بهترین گروه مسالمت

محض اینکه محمد دهانش را باز کرد، من دیدم که های محمد را برای ما تفسیر کند. درواقع، بهکسی احتیاج داشتیم تا حرف

ها در بلگراد گذرانده بود و این کار را ریتر لبخندی آگاهانه زد. او تمام روز را با مصطرفاز چند صندلی آن 19همکارم ساندرا

 افتد.دانست چند لحظه بعد چه اتفاقی میای انجام داده بود که میاندازهبه

زده شدیم، اما مصر کشوری کامالً متفاوت است. ی ما ازآنچه در صربستان اتفاق افتاده شگفتردیا، همهسِ»محمد گفت: 

 .«تواند آنجا رخ دهداین اتفاق هرگز نمی

اولین واکنش هر فردی است « افتداین اتفاق هرگز در اینجا نمی»ی وجه از بدبینی محمد ناراحت نشدیم. جملههیچما به

آمیز گرجستانی هم همین حرف کنم. من گفتم فعاالن مدنی مسالمتو من به محمد گفتم که شک و تردیدهای تو را درک می

                                                           
۵۱Mao  
۶۱Arafat  
۷۱Palić  
۸۱Mohammed Adel  

۱۹Sandra  



« مقاومت»با انقالب گل رز و با روش  ۹۱۱۰اما بعد از آن و در سال  ر تفلیس زدند؛ای جوان صرب درا در زمان مالقات با عده

در  20ها و قبل از سرنگونی لئونید کوچمای اوکراینیهای مشابه شما را در چهرهدیکتاتوری خود را سرنگون کردند. من نگرانی

انقالب سرو و سه سال بعد در مالدیو، جایی که  مشاهده کردم. یک سال بعد در لبنان در ۹۱۱۴خالل انقالب نارنجی در سال 

ه موفقیت ها بفعاالن طرفدار دموکراسی به دنبال سرنگونی دیکتاتور خود بودند، از روش مقاومت استفاده شد. تمامی این انقالب

افتاده، هرگز در  آن چیز که در صربستان اتفاق»ها با این تفکر از سوی سازمان دهندگانشان آغاز شدند که ی آنرسید و همه

 «کشور ما رخ نخواهد افتاد.

های شما در مورد کنسرت و تظاهرات با کمال احترام، صحبت»یک خانم مصری که مشخص بود قانع نشده است گفت: 

ر فتوانیم تجمعی بیش از سه نکند. ما نمیبود. اگر ما یکی از این دو مورد را در مصر انجام دهیم، مبارک ما را سر به نیست می

 «دهد. این روش کامالً متفاوت است.داشته باشیم. به همین خاطر روش شما در مصر جواب نمی

اما مردمی که در زمان  های دنیا قرار دارد؛ی بدترین پلیس( در زمره21من به او گفتم بله؛ پلیس مخفی مبارک )مخابرات

مانند مصریان به زندان انداخته دزدیده شده و درست به هاکردند هم از خیابانمیالدی زندگی می ۱۱۱۹ی و در دهه 22پینوشه

ها را تشویق کردند که با نصف سرعت همیشگی خود رانندگی جای تالش برای آمدن به خیابان، راننده تاکسیها بهاما آن شدند؛

اید و هید به یک مغازه رفتاید و برای خرکنند. من به زن جوان گفتم، تصور کنید که شما صبح از خواب در سانتیاگو بیدار شده

ها، ها در حال حرکت با سرعت پایین هستند. حاال تصور کنید که این کنش )با همراهی ماشینبینید که تاکسیباره مییکبه

وضوح نشان دهد که رانندگان از رژیم ناراضی کردند( بهکیلومتر در ساعت حرکت می ۱۱که با سرعت  ییهاها و کامیوناتوبوس

کندی حرکت کند. من روها راه بروند. شهر به. در طول چند روز بعد، مردم عادی هم با نصف سرعت همیشگی در پیادههستند

به زن مصری گفتم، قبل از تمامی این اتفاقات، مردم از صحبت کردن آشکار در مورد نفرت خود از پینوشه وحشت داشتند. 

یدن حال پس از دآید. بااینکنید که فقط شما از او بدتان میاالً تصور میدرنتیجه اگر شما از دیکتاتور متنفر هستید، احتم

کنید ای هوشمندانه علیه رژیم، شما هم یقین پیدا میها به شیوهکنند و درک کنش آنرانندگانی که با سرعت پایین رانندگی می

 «ما تنها نیستیم و این دیکتاتور است که تنهاست.»کند که چنینی مردم را آگاه میهای اینکه همه از دیکتاتور متنفرند. روش

ی شمالی هم رانندگی با سرعت پایین جرم کس در معرض خطر نیست. حتی در کرهعالوه خوبی این روش این است که هیچبه

 شود!محسوب نمی

ن یرا ترافیک در ایهای قاهره جوابگو نیست، ززن جوان لبخندی زد و گفت که البته رانندگی با سرعت پایین در خیابان

 اما او پذیرفت که روشی مشابه در مصر قابل انجام است. شهر وحشتناک است؛

ها ی آنها خاص بوده و این مدل جنبش دربارهمردم همیشه آماده هستند تا فهرستی از دالیلی که موردِ آن»من گفتم: 

گفتند که ایستادگی در برابر تان، همه به من میبرای مثال در صربس« دهد، آماده کنند. این طبیعت بشر است.جواب نمی
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گ گفتند که فرهنی تحت کنترل خود را دارد. در برمه، مردم به من میمیلوشویچ غیرممکن است، زیرا او ارتش، پلیس و رسانه

کردم، مردم  متحده دیدارشود. زمانی که من از ایاالتها هرگز موجب تغییر در میان سران نظامی کشور نمیاطاعت کردن آن

و هرس کردن  23های وال مارتها تنها به فکر پر کردن سبد خرید خود از فروشگاهمدام از این شکایت داشتند که آمریکایی

در آمریکا ظهور کرد، راهبان دست به تظاهرات  24لوترکینگ اما حدس بزنید چه شد؟ مارتین ی خود هستند؛چمن جلوی خانه

 زدند و امروز صربستان به دموکراسی رسیده است. 25های رنگوندر خیابان

چیزی که در جایی »ها گفتم که اولین قدم در ایجاد یک جنبش موفق، حذف این تفکر از ذهن است که من به مصری

ط. ی غلی درست و یک فرضیهاین طرز فکر با دو فرضیه همراه است؛ یک فرضیه« افتد.دیگر اتفاق افتاده در کشور ما اتفاق نمی

آمیز کشور اول قابلیت کپی شدن در کشور دوم را ندارد. ی اول این است که هر کشوری متفاوت است و جنبش مسالمتفرضیه

حتی در بهترین حالت هم قادر نخواهم بود تا بتوانم حتی صد نفر صرب را برای »ها اعتراف کردم که من در حضور مصری

عالوه قادر هم نیستم تا به به« منظور دموکراسی خواهی در قاهره تشویق کنم.بهآوریل او  ۱تظاهرات در کنار محمد و جنبش 

ی تجویز کنم که برای دستیابی به حق برابر زنان عربستان سعودی روشی مشابه روش تظاهرکنندگان فمینیست در اوکراین را

 های خود را عریان کنند.های ریاض سینهجنسیتی، در خیابان

 با شنیدن این حرف خندیدند. های گروه مصریمذهبی

ی بعدی کامالً غلط مورد تأیید است، فرضیه« افتداین اتفاق هرگز در اینجا نمی»ی اول که فرضیهمن ادامه دادم، درحالی

آمیز در رسیدن به موفقیت در کشور شما وجود ندارد. ی دوم، اساساً هیچ راهی برای یک جنبش مسالمتاست؛ طبق فرضیه

آمیز از زمان گاندی گرفته تا انقالب صربستان و بعد از آن مورد استفاده قرار گرفت، های مسالمتسوی کمپین اصولی که از

 کاربرد دارند. های کشورها، شهرها، جوامع و حتی دانشگاهها در همهیکسان و مشابه است. آن

یافتنی آغاز کنید. چیزی که باعث ما دستمهم این است که شما کار را با چیزی کوچک و مرتبط ا»ها گفتم: من به مصری

ها یادآوری کردم که اولین چیزی که ما در جنبش مقاومت به کار من به آن« کشته شدن یا ضربه دیدن شدید شما نشود.

هایی ب، ما برچسرفتندخود میدوستان  به دیدار عنوان سمبل خود بود. زمانی که اعضای جنبشکرده بهگرفتیم، یک مشت گره

 آسانیتوانند بهها هم میچسباندیم. این روشی است که مصریهایشان میتصویر مشت را در داخل آسانسورهای ساختمان از

 آن را کپی کنند.

ها چگونه باعث فهمم که این برچسبمن نمی»ها که هیکلی تنومند داشت حرف من را قطع کرد و گفت: یکی از مصری

 «سقوط مبارک خواهد شد.
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خالی اما من عالوه بر این، یک پاکت سیگار نیمه ها هم همین سؤال را از من داشتند؛ستم ببینم که اکثر مصریتوانمن می

ها سؤال کردم دیدم. پاکتی که بخشی از آن بعد از خوردن صبحانه دود شده بود. من از آنها میهم در مقابل میز آن 26مارلبورو

 دانست که منظور سؤال من چیست.کس نمیاید. در ابتدا هیچاب کردهخصوص از سیگار را انتخکه چرا این نوع به

 «بندی آن؟دانم. شاید به خاطر ظاهر مناسب بستهمن نمی»ها گفت: یکی از مصری

 «عالوه آمریکایی هم هستند.ها بهترین نوع سیگار هستند. بهاین»مرد تنومند گفت: 

ه این خاطر انتخاب کرده است که این برند نماد چیزی برای اوست. شاید خیلی خب؛ او مارلبورو را ب»ها گفتم: من به آن

ی که او اما زمان بندی یا کیفیت آن و یا هر چیز دیگر؛خصوص آن مرد بر روی پاکت سیگار یا رنگ قرمز بستهبه خاطر عکس به

 «او درنهایت به مارلبورو اعتماد کرده است.کند. همه برند تنها یکی را انتخاب میرود، بین آنبه فروشگاه برای خرید سیگار می

ویر به تصاین قضیه در مورد دیکتاتورها هم صادق است. هر دیکتاتوری یک برند است. معموالً این برند در پرچم یک کشور 

هایی در رابطه با پایداری است. برای مثال سخن مشهور پینوشه این است و اغلب موارد متکی به سخنان و حرف کشیده شده

گاهی اوقات، نماد یک دیکتاتور مقابله با آمریکا، اسرائیل و یا هر کشور دیگری است. دیکتاتورها هم « ومرج.یا مَن یا هرج»بود: 

نزوئال، جمهور وتر از بازار و دیده شدن هستند. به همین خاطر است که هوگو چاوز، رئیسمانند سایر برندها به دنبال سهم بیشبه

را داشت. این برنامه در یک زمان مشخص و برای چندین ساعت به « جمهورسالم آقای رئیس»ی تلویزیونی خود با نام برنامه

مانند یک کرد. او در یک برنامه بهورها را پخش میهای او به مخالفان و سایر کشهای چاوز و متلکرفت و حرفروی آنتن می

د هر برند مانناند. دیکتاتورهایی چون چاوز بهبال لباس پوشید و اعالم کرد که مخالفان سیاسی او اخراج شدهی بیسداور مسابقه

بلیغات و ی تاگر شما به گذشتهاما  های تلویزیونی معتاد بوده و همواره به دنبال سهم بیشتری از بازار هستند؛دیگر به برنامه

 اوندهای مشترک هستند: فساد، خویشی دیکتاتورها دارای ویژگیبینید که همهپوسترهای تبلیغاتی این برندها نگاه کنید، می

 ها همراه شوند؟خواهند تا با آنگرایی، سوء مدیریت، نابرابری اجتماعی، خشونت و ترس. پس چرا مردم می

 

 جمهور سابق ونزوئالی تلویزیونی، هوگو چاوز، رئیس: نشان برنامه۱ـ۹ تصویر
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 کس جوابی نداشت.هیچ

 عنوان یک سیگاربه خاطر اینکه در یک نظام دیکتاتوری برند دیگری وجود ندارد. اگر مبارک را به»ها گفتم: من به آن

رک نیاز مردم به برندی بهتری از برند مبا« بورو شوید.کیفیت تصور کنید، شما باید تبدیل به یک جعبه سیگار مارلداخلی بی

کرده عالوه یک برند نیازمند تبلیغ است و این موضوع نیز متکی به نمادها خواهد بود. به همین خاطر است که مشت گرهدارند. به

ای ینی علیه دیکتاتورهبرای انقالب صربستان خیلی مهم بود یا اینکه رز و رنگ نارنجی از سوی فعاالن گرجستانی و اوکرا

، تمامی خشم موجود در مصر )نظیر اعتصاب کارگران و تبلیغ کشورهایشان مورد استفاده قرار گرفت. بدون وجود یک نماد

های ، اعتراض خبرنگاران نسبت به سانسور اینترنت در قاهره یا کودکان بیکار که در خیابان۹۱۱۱در سال  27نساجی در محاله

 ند( هرگز بر روی مشکل اصلی یعنی مبارک متمرکز نخواهد شد.شدکشور کتک زده می

ر تر از خودشان دکند که متوجه شوند تمام این اعتراضات با چیزی بزرگداشتن یک لوگوی قدرتمند به مردم کمک می»

 «کنند.ها خلق میباشد که آن تر باید بینش یا تصویریاین چیز بزرگارتباط است. 

 های تقریباً خجالتی دست خود را باال برد.ریدر این زمان یکی از مص

نفر از ما اینجا حضور دارد  ۱۱اما تنها  انگیز است و اگر خدا بخواهد ما موفق خواهیم شد؛تمامی این موارد شگفت»او گفت: 

گاهی اوقات به نظر دانید، می»او با تردید ادامه داد: « چیز او مشکل داریم.ی ما با مبارک، پلیس، ارتش، حزب و همهو همه

 «رسد که ما در برابر او هیچ هستیم.می

عنوان کتاب مقدس خودم انتخاب خواستم یک کتاب را بهاما اگر می وجه فردی مذهبی نیستم؛هیچمن در حال حاضر به

را در  29لکینجی آر آر تا هایکتاب از یک پرستشگاه کوچککردم. من را انتخاب می« 28هاارباب حلقه»کنم، بدون شک کتاب 

سازی نژادی تمام اطراف ما را ترین لحظات کمپین، زمانی که میلوشویچ و دیوانگی ناشی از پاکو حتی در سخت دارماتاقم 

گرفتم. من بیشتر از همه عاشق یک روحیه مضاعف می هارفتم و با خواندن جمالت آنمی هاکرد، به سراغ آن کتاباحاطه می

توانند مسیر حرکت ترین موجودات هم میحتی کوچک»گفت )هابیت( می 31به فرودو 30آن گاالدریلبخش از کتاب بودم که در 

 «آینده را تغییر دهند.

اس ها احسمن آن کلمات را برای مصریان بازگو کردم. سپس دوباره این کار را تکرار کردم. کامالً مشخص بود که چرا مصری

شود که این قدرت و عظمت است که تاریخ را ها گفته میهای نوجوانی به بچهی نیستند. از همان سالچیزکردند که هیچمی

رسد که مجریان کنند و به نظر میی افراد قدرتمند و پولدار با هم رقابت میها و مجالت در نمایش سابقهزند. روزنامهرقم می
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)همراه با  32کنند. در غرب، فرهنگ ما با ایلیادبه میاند در استودیوهایشان مصاحتلویزیون همواره با نخبگانی که دنیا را ساخته

عنوان یک شود و تا به امروز بهخودهای پرشده از خون( آغاز میها و کالههای سوراخ شده با نیزههایی از نوک پستانصحنه

حال چندین فیلم پروری و پیروزی ادامه دارد. کمی به این موضوع فکر کنید: شما تابههزارساله از خشونت، قهرمانمراسم سه

های مهمی که در مورد اما سعی کنید تا فیلم اید؟ من مطمئنم خیلی زیاد؛اول یا جنگ ویتنام دیدهدر مورد جنگ جهانی 

عالوه ؛ به35با بازی شان پن میلک؛ 34با بازی بن کینگزلی 33اند را نام ببرید. بله، گاندیآمیز ساخته شدههای مسالمتجنبش

 نیست. اما این تعداد زیاد ؛36در مورد نلسون ماندال هم چند فیلم

ین تراند؟ به این موضوع توجه کنید: مهمراستی جنگاوران تاریخ را شکل دادهکنیم، اما آیا بهما جنگاوران را تکریم می

ی جنگ جهانی دوم، جنگ سرد. بعد از آن هم جنگ کره، ترین نتیجهدستاورد جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم بود و مهم

جمهور اما منفعت دنیا از مارتین لوترکینگ چه بود؟ حقوق مدنی و یک رئیس ها و غیره؛ستویتنام، افغانستان، جنگ با تروری

، 37. میراث جاودان گاندی چه بود؟ استقالل هند و پایان استعمارگرایی. یا اینکه دستاورد لیچ والسا۹۱۱۱پوست در سال سیاه

وپای شرقی. اصالً لیچ والسا که بود؟ تنها یک تکنسین ، چیست؟ پایان کمونیسم در ار۱۱ی رهبر جنبش اتحاد لهستان در دهه

 ای از یک هابیت.؛ نمونه38سازی در گَسنکی کشتیبرق در کارخانه

ی حقوق همجنسگرایان، گفتم. او به اولین فرد همجنسگرای شده، رهبر کشته39ها در مورد هاروی میلکمن به مصری

و قبل از اینکه تصمیم بگیرد دیدگاه جامعه نسبت به همجنسگرایی را فرانسیسکو بدل شد سان در شورای شهرشده انتخاب

تصمیم گرفت تا در  40های هابیت بود. زمانی که جین ژاکوبی معمولی بود. هاروی یکی دیگر از نمونهتغییر دهد یک فروشنده

 یالجثه در اطراف محلهوار او برای ساخت یک بزرگراه عظیم)قدرتمندترین مرد نیویورک که طرح دیوانه 41برابر رابرت موسس

جیغو و دیوانه مسخره شد. ژاکوب هم یک هابیت دار جیغعنوان یک زن خانهشد( قد علم کند، بهمنهتن باعث نابودی شهر می

 ریزی شهری شود.ی برنامهاهی موجب تغییری اساسی در حوزهبود، زیرا توانسته بود بدون داشتن حتی یک مدرک دانشگ

زی ی برنآمدند و اگر قرار بود تا شما یک قالب برای ساخت یک مجسمهی جامعه نمیی نخبهکدام از این افراد از طبقههیچ

راد دنیای بزرگ را به جلو بردند. اما این اف کردید؛ها را انتخاب نمیکدام از آنمنظور قرار گرفتن در میدان شهر بسازید، هیچبه
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 توانند. این اتفاق درها هم میدهم که مصریتوانند مسیر حرکت آینده را تغییر دهند، من قول میها نمیحال تنها هابیتبااین

 تواند در مصر هم به وقوع بپیوندد.بلگراد رخ داد، پس می

 های من است یاها به معنای موافقتشان با حرفم که سکوت آندانستی گروه ساکت شد. من واقعاً نمیبا این گفته، همه

ی ی بعدی بیشتر دربارههاست. درهرصورت، وقت استراحت فرارسیده بود. ما در طول چند جلسهاینکه تنها به خاطر خستگی آن

ر آمیز دنظم مسالمتریزی، اتحاد و حفظ ها اهمیت برنامههای فنی خلق یک جنبش انقالبی صحبت کردیم و من به آنجنبه

ها به پایان رسید، ما با هم خداحافظی کرده و راهمان را از طول تمامی مراحل کمپین را گوشزد کردم. زمانی که تمامی گفته

 ها به قاهره رفتند.هم جدا کردیم. من به بلگراد برگشتم و آن

شدت هایی بود که من بهعلیه میلوشویچ، زمان ی ماها نگفتم، اما در هنگام مبارزهمن در آن زمان موضوعی را به مصری

، دود سیاهی ۱۹۹۹آوریل  ۹۰مانند همین دیروز بود؛ در شب شود. درست بهکردم که تغییر در صربستان محقق نمیاحساس می

آنجا  .ی ما فاصله داشتاز مقر اصلی سازمان تلویزیون ملی صربستان به آسمان بلند شد. این سازمان چند ساختمان با خانه

ی دوم را داشت؛ من ساعات زیادی کرد. جایی که برای من همواره نقش خانه، در یک دفتر کار می42محلی بود که مادرم، وسنا

عنوان یک هدف نظامی در زمان بمباران از کودکی خود را در حال بازی در آنجا سپری کردم. ظاهراً ساختمان و خبرنگاران آن به

شده بودند. هدفی که قرار بود ماشین جنگی میلوشویچ را از کار بیندازد. مادرم آن روز زود محل  نیروهای ناتو تشخیص داده

های غربی با خاک کار خود را ترک کرد و درست چند ساعت پس از آن، ساختمان در یک چشم به هم زدن و توسط جنگنده

 ند.گناه او در آن شب وحشتناک جان سپردنفر از همکاران بی ۱۱یکسان شد. 

ید. لرزکرد، از ترس به خود میبام آپارتمانمان به دودهای به آسمان برخاسته نگاه میمادرم که به همراه من در باالی پشت

سال سن داشتم  ۹۱او تنها به این خاطر که کار در شیفت شب آن روز را انتخاب کرده بود، جان سالم به در برد. من در آن زمان 

ین جنگ خود از زمانی بود که من به سن هجده سالگی رسیده بودم. در آن روزی که ناتو بمباران ی پنجمو کشورم در میانه

عنوان یک خائن و دشمن کشور شناخته شده بودم. نظامی اعالم شده بود. من از مدتی پیش بههوایی را آغاز کرد، حکومت

امان ماندن، تا صبح نخوابیدم. آن شب تصور من  جنبش مقاومت مجبور به فعالیت زیرزمینی شده بود و من آن شب برای در

دانستم که این اتفاق باید بیفتد، زیرا اگر ما پیروز اما به طریقی می این بود که هیچ تغییری در این کشور رخ نخواهد داد؛

 ماند تا نجات یابیم.شدیم، چیزی برایمان باقی نمینمی

اما سیاست ما دنبال کردن و پیگیری  کردم؛ها احساس همدردی میآن ها را درک کرده و بابرای همین من ناامیدی مصری

الیت ها فعها نبود و ما قرار نبود برای محمد عادل و دوستانش استثنا قائل شویم. زمانی که آنفعاالن سیاسی پس از آموزش آن

اوت است و فعاالن مدنی آن کشور ها بسیار اندک بود. هر کشوری متفخود در مصر را آغاز کردند، امکان کمک کردن به آن

از یک کشور دیگر وارد کرد  توانی خود برای اعمال بهترین روش ممکن را دارند. برخی از چیزها را نمیدرک بهتری از جامعه

توانید آن را خلق کنید. نقش من و نقش هاست. شما تنها کسی هستید که میی خود، یکی از آنی جامعهشما از آینده و تصویر

های یکها و تاکتبه فعاالن مشتاق و به اشتراک گذاشتن استراتژی« مقاومت»همکاران من صرفا نشان دادن مسیر صحیح با روش 
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کنیم. هرچند این کار هم باعث نشد تا دیکتاتورهایی ها تجربه است. بعد از این کار، ما دیگر دخالتی نمیآمده از سالدستبه

به ما اتهام نزنند و  ۹۱۱۰یا اردوغان در سال  ۹۱۱۱، چاوز در سال ۹۱۱۱پوتین در سال ، ۹۱۱۹نژاد در سال چون احمدی

دولت صربستان هستیم و هرکسی که با ما در ارتباط بوده خائن و جاسوس است. برای مثال،  جاسوسی بگویند که ما عوامل

 که مدتی بود در ونزوئال« مقاومت»اد جنبش رنگ حاضر شد و تصویری از نمی تلویزیونی با لباس نارنجیچاوز در یک برنامه

عنوان مزدوران صرب که قصد فاسد کردن دانشجوهای این شد را به همگان نشان داد و از آن برای متهم کردن ما بهپخش می

یز این یرآمپرسی تحقآمیز، چاوز را در همههای مسالمتکشور را داریم، استفاده کرد؛ همان دانشجویانی که با استفاده از تکنیک

 کشور رسوا کرده بودند.

زمانی بسیار شلوغ  ۹۱۱۹نفر مصری که به صربستان آمدند بودم، اما تابستان  ۱۱توانم بگویم که همیشه به فکر آن من می

 دبرای ما بود و من غرق کار شده بودم. موج اعتراضات خیابانی در تهران، پس از اعالم تقلب در نتایج انتخابات، شکل گرفته بو

هزار بار در ماه از داخل ایران  ۱۱های ما به زبان فارسی برای تقریباً و توجه من ناخودآگاه به سمت ایران منحرف شد. آموزش

شد؛ انقالبی که پس از الهام گرفتن یک راهب بودائی از یک دانلود شده بود و انقالب زعفران برمه هم وارد دومین سال خود می

DVD  ی او شده بود، شکل گرفت.طور قاچاقی توسط فردی وارد صومعهکه به« مقاومت»جنبش 

های فکری، یک سال و نیم گذشت تا اینکه ما دوباره به یاد محمد و دوستانش افتادیم. من درواقع، با تمامی این گرفتاری

با خارج شدم. من نیاز داشتم بود و من از آپارتمانم در یک روز بهاری زی ۹۱۱۱کنم. اواخر آوریل هرگز آن لحظه را فراموش نمی

م بنابراین دستانم را در جیب صحبت شوم؛خواهم با کسی همعالوه در آن لحظه احساس کردم که نمیتا چند نخ سیگار بخرم. به

ی کردم، با گوشهوجو میزیر از خیابان گذشتم. در جلوی کیوسک و زمانی که داشتم سیگار موردنظرم را جستکردم و سربه

نم، بیزدم. زمانی که متوجه شدم دارم چه چیزی را میهای صربستان را دید میی اول یکی از پرتیراژترین روزنامههچشم صفح

مانند همیشه بزرگ و برجسته، در کرده، بهترین حرکتی کنم. خودش بود؛ یک مشت گرهتوانستم کوچکشوکه شدم. من نمی

ی کردهاشتباهی در مورد آن لوگو وجود نداشت؛ این همان مشت گره داد. هیچعکسی از فردی که یک عالمت را تکان می

، ام دیده بودمها بار این مشت را در زندگیبود. همان طرحی که دودا چندین سال قبل آن را کشید. من شاید میلیون« مقاومت»

مشتی که قاهره را »زنامه این بود: اما هرگز به آن اندازه دوستش نداشتم. زنی باحجاب این عالمت را در دست داشت و تیتر رو

 «لرزاند!می

 مقاومت در مصر در شرف وقوع بود.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : یک زن مصری در حال نمایش لوگوی جنبش ششم آوریل )عکس از رویترز(۱ـ۰ تصویر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : مردم لیبی متحد هستند۹ـ۱تصویر 

 

 فصل دوم

 بزرگ بیندیش و از کم شروع کن

شود( )نوعی پنیر دلمه شده که با شیر و کشک تولید می 43انگیزتر از پنیر کاتیجتوانم چیزی را نفرتنمیشخصه من به

ایم. این پنیر بزرگ شده 44ای به نام کایماکها با نوعی پنیر خامهتصور کنم. متأسفم، اما من یک صرب هستم و ما صرب

 رسد.است که شبیه به ماست به نظر میای با بافتی نرم العاده است. کایماک یک پنیر خامهفوق

ای تاریخی داشته و سرشار از کلسترول مانند اکثر غذاهای صرب، کایماک ریشهاین پنیر ساخت یک کارخانه نیست و به

ی تاریخی درگیری و جنگ فراوان بهترین غذاها را دارند. احتماالً به همین خاطر شود که کشورهایی با سابقهاست. گفته می

خورده و تجاوز بیگانگان به خاک های شکستکنند. برای مثال به دلیل تمامی جنگها به این موضوع افتخار میکه صرباست 

یدا های خوب بلگراد پدار ساشر اتریشی را در منوی اغلب کافهای و کیک خامهتوانید باقلوای ترکیهصربستان، شما حتی می

لعنتی، رسیدن به رکورد کشورهای خاورمیانه در داشتن بهترین غذاها دشوار است. های تاریخی اما به دلیل همین جنگ کنید؛

ورزند. ازنظر من این برخی از مردمان این منطقه عاشق غذاهای خود هستند. برای مثال مردم اسرائیل به پنیر کاتیج عشق می
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ی هشدمرغ زدهها این پنیر را همراه با تخمد. آنشوها یکی از ضروریات زندگی محسوب میپنیر واقعاً افتضاح است، اما برای آن

 ۹۱۱۱ی این پنیر تا سال حال تهیهکنند. باایننیمرو برای صبحانه مصرف کرده یا آن را با ساالد خود برای شام ترکیب می

 بسیار گران بود.

 سوی یک رونددت دو دهه بهها متوجه آن شده بودند. حکومت سخاوتمند سابق برای ماین تنها چیزی نبود که اسرائیلی

ها هزار اسرائیلی فقیر به دنبال یافتن های اجتماعی را قطع کرد. دهسازی گام برداشته بود و بسیاری از برنامهدشوار خصوصی

ها مشتاق شد، بودند. این سازمانهای قدرتمند کنترل میای در بازار ملتهب امالک این کشور که توسط معدود سازمانخانه

 ای جایگزین کنند.ی شیشههای بلندمرتبهها را با ساختمانهای قدیمی را تخریب کرده و آند تا خانهبودن

قبول بهای قابلدانید که بحث بر سر حق شما برای یک اجارهخانه را داشته باشید، میی مذاکره با یک صاحباگر تجربه

، عالوه، در هر شهر و کشورشوید. بهاه به بنگاه دیگر فرستاده میفرسا است. شما احتماالً از یک بنگکاری بس دشوار و طاقت

ای فقیرتر هکه اسرائیلیبنابراین، درحالی کنند؛های قدیمی و پیشرفت حمایت میهمواره افراد زیادی هستند که از نوسازی محله

ا دادند و بان اهمیتی به این موضوع نمیی معقول برای خود بودند، بسیاری دیگر از شهروندای با اجارهبه دنبال یافتن خانه

وجوی خانه های جدید در سراسر شهر بودند. حتی در زمان نفرت مردم فقیرِ در جستتوجهی، به دنبال گسترش ساختمانبی

ند، بردهای شخصی لذت میی فوق ثروتمند جامعه که به نحوی به حکومت متصل بودند و از داشتن هواپیما و کلوپاز طبقه

ها گفتند که زندگی در اسرائیل در مقایسه با سایر کشورهای دنیا همچنان بهتر است. آنها با خودشان میاری از اسرائیلیبسی

عالوه های صفحه تخت را خریداری کنند. بهرفته و جدیدترین تلویزیون 45کیاهای آیها به فروشگاهتوانستند آخر هفتهمی

 رجی بروند.راحتی به سفرهای خاتوانستند بهمی

ها در یک میهمانی، خیلی ای که دوست داشتید در هنگام دیدار با آنمزهزن )آن دسته از افراد بیی کمی از افراد الفعده

زدند ی اسرائیلی توجه داشتند و فریاد میهای جدید و اشراف گرایی آشکار در جامعهشان کنید( به تمامی ساختمانمؤدبانه خفه

وجهی ها تاما کسی به این حرف اتحاد مردم برای ظهور یک انقالب و سرنگونی سیستم یا حداقل دولت است؛که کشور نیازمند 

ی ذشتهی گهای بداخالق دید روشنی از فردا داشتند که عمدتاً بر پایهمانند ما در صربستان، این اسرائیلیکرد. درست بهنمی

های خود برای زندگی در کشوری ها همچنان صحبت از خواستهکرد، آنکسی به حرفشان توجهی نمیها بود. حتی اگر هیچآن

ها همچنان از از افرادی داشت که دچار مشکل مالی شده بودند. آن حمایتی حمایتی برای ردند که همچنان یک برنامهکمی

اند. چیزی پیشرفته، را خلق کردهخصوص با تکنولوژی کردند که بسیاری از صنایع موفق، بهبازار آزاد راضی بودند و افتخار می

به وجود آمد و خیلی زود  ۹۱۱۱)عبارتی که در سال  بود« صفتداری خوکنظام سرمایه»ها از آن متنفر بودند، عبارت که آن

 ای برای متوقف کردن این عبارت نداشتند.ها ایدهحال، آنهای همه افتاد(. بااینبر سر زبان
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کردند، تصور افرادی های خود فکر میها به قهرمانوارد میدان شد. زمانی که اسرائیلی 46لروفاینجا جایی بود که ایتزیک آ

را داشتند، نه یک کارمند الغراندامِ بسیار مذهبیِ شرکت  47های زیبایی چون بار رافائلیورزیده یا مدلهایی برنزه و اندامیبا بدن

اما آلروف فردی مدبر و مشتاق بود. او  های محلی را داشت؛در صومعهبیمه که برای تأمین مخارج زندگی شغل دوم خوانندگی 

کرد که برای تغییر نیاز است تا مبارزه را به صفت نداشت، اما درک میداری خوکای به نظام سرمایهمانند بقیه عالقهنیز به

دانست که اکثر مردم به یک مبارزه برای چیزی که به نظر هایی که نسبتاً ثروتمند بودند. او میداد؛ حتی آن ربطی افراد همه

ن برای ی اقتصادی جایگزیوزیر برای استعفا یا رسیدن به یک برنامهپیوندند. فشار بر نخستها خیلی وحشتناک است نمیآن

ی عظیم توانید در ابتدای مسیر یک مبارزهه شما تصویری از فردا داشته باشید، نمیدانست زمانی کها یک رؤیا بود. او ذاتاً میآن

یازمند ن« هاهیچ»عالوه این هستند. به« هیچ»مانند آنچه در فصل اول گفته شد، ی افراد در ابتدای مسیر، بهرا شروع کنید. همه

ها، بتمن در ابتدا به سراغ مبارزه با شرورهای ر تمامی فیلمیافتن مبارزاتی برای پیروزی خواهند بود. به همین خاطر است که د

کند. او پس از وپا میرود. او با انتخاب مبارزات آسان کار خود را شروع کرده، برای خود شهرت خریده و نامی دستمعمولی می

لکه ضروری است تا در ابتدا با رود. اهمیتی ندارد که این مسائل چقدر برای شما بزرگ هستند، باین مراحل به سراغ جوکر می

 تواند کل نظام اقتصادی را به مسیر صحیح هدایت کند؛دانست که نمیاقدامی قابل مدیریت آغاز شوند. آلروف در اسرائیل می

 توانست کاری با پنیر کاتیج انجام دهد.اما می

ی یخچهخوبی با تاری مردم این کشور بهمانند همههعالوه بی پنیر کاتیج بود. بهها، دیوانهمانند تمام اسرائیلیآلروف هم به

شود، ی لبنی آشنا بود. دولت اسرائیل با علم بر اینکه این پنیر بخش مهمی از رژیم غذایی اکثریت مردم را شامل میاین فرآورده

ز قیمت ر کاتیج هرگز باالتر اکرد. درنتیجه قیمت یک فنجان از پنیعنوان کاالی اساسی پرداخت میای برای این محصول بهیارانه

سیاست خود را  ۹۱۱۱حال، دولت در سال کرد. بااینرفت. این اقدام قیمت کاتیج را معقول و مناسب میشده نمیتعیینازپیش

 محصول ی پنیر کاتیج، خریدوفروش اینمانند بسیاری از صنایع و منابع دیگر، تصمیم گرفت تا با حذف یارانهتغییر داد. دولت به

را به بازار آزاد واگذار کند. وزیر بازرگانی اسرائیل که با داشتن شکم بزرگ و ریش، شبیه به شخصیت بابانوئل بود، در یک 

شته ها دلیلی برای نگرانی ندااسرائیلی»باره پرده برداشت. او گفت: مصاحبه با صورتی بشاش و خندان از سیاست دولت دراین

تا حدی  او« رسد.کننده میر کاتیج در بازار آزاد انجام شود، محصوالت فراوانی به دست مصرفباشند. زمانی که خریدوفروش پنی

شده با مهارت فراوان گرفته سال، حجم انبوهی از محصوالت جدید از این پنیر، از پنیر کاتیج ساخته ۴گفت؛ در طول درست می

سرازیر شد. چیزی که وزیر فراموش کرد تا به مردم بگوید این بود به بازار  شده با ماست و پنیرهای دیگر،تا پنیر کاتیج ترکیب

های زندگی در زمانی که آلروف به دنبال راهی برای اعتراض به هزینه شود.که حذف یارانه موجب افزایش قیمت محصول می

افزایش پیدا کرد. طولی  باً یک دالر( به حدوداً هشت شکل)تقری 48از چهار شِکِل ۹۱۱۱قیمت پنیر در سال  در اسرائیل بود،

 نکشید که او متوجه شد هیاهو و اعتراض در رابطه با پنیر کاتیج بهترین وسیله برای تغییر است.
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تماعی ی اجبوک با تصویری از یک تکه پنیر کاتیج زد. او برای شبکهی فیسی سادهآلروف دست به ساخت یک صفحه

شکل رسیده  ۱ر کاتیج یک کاالی اساسی است و حاال قیمت آن به تقریباً پنی»جدید خود یک نام زشت و ناجور انتخاب کرد: 

ها اهی فروشگاو طرفدار این ایده بود که بگذاریم پنیرها در قفسه« است. ما این محصول را برای یک ماه خریداری نخواهیم کرد!

الم کرد شد به دیگران اعاز مذهبی بودنش می ناشیعالوه او با زبان پیامبرانه که ها کاهش یابد. بهفاسد شوند تا اینکه قیمت آن

ی قیمت پنیر کاتیج دست یابیم، در آینده هرگز موفق نخواهیم شد تا قیمت ی خود دربارهاگر ما امروز نتوانیم به خواسته»که 

 «آن را دوباره کاهش دهیم.

اما اسرائیل کشوری کوچک  نالین او پیوستند؛ها هم دوستان آلروف بودند، به اعتراض آنفر، که اغلب آن ۰۹در ابتدا تنها 

زده شده بود، با آلروف مصاحبه کرد. این مصاحبه در روز ی تحریم پنیر کاتیج شگفتاست و یک وبالگ نویس محلی که از ایده

قهرمانی  های اصلی رسید و فاش کرد کههزار امضا داشت. خیلی زود این خبر به رسانه ۹بعد منتشر شد و حاال پِتیشن آلروف 

هزار نفر  ۱۱۱ی آلروف به عدالتی به پا خاسته است. طولی نکشید که تعداد دنبال کنندگان صفحهی کارگر علیه بیاز طبقه

که ای ساده برای شروع را انتخاب کرد و ازآنجاییمیلیونی اسرائیل بسیار زیاد است. آلروف مبارزه ۱رسید. رقمی که برای کشور 

 های او مرتب در حال افزایش بود.روه برنده بپیوندند، تعداد دنبال کنندهخواستند به گهمه می

ها، ها، شرکتکنند، همان کاری را کردند که سازمانسه یا چهار شرکتی که بازار محصوالت لبنی اسرائیل را کنترل می

او را جدی نگرفتند. زمانی که معترضان  ها در ابتدا آلروف و فالوئرهایدهند. آنها و دیکتاتورهای بزرگ همیشه انجام میدولت

ترین بازیگر بازار لبنیات، از تولید پنیر کاتیج جدیدی به نام پنیر کاتیج ، بزرگ49پنیر کاتیج با تمام قدرت باهم متحد شدند، تنوا

م کرد: می اعالی رسهای شکالت بود. سخنگوی تنوا در یک بیانیههایی نظیر میوه یا تکهتنقالتی خبر داد که حاوی خوراکی

عالوه به خاطر نوآوری جدید شرکت، قیمت این دهد تا خود را از رقبا متمایز کند، بهاین محصول جدید به تنوا اجازه می»

احساس کرد که با این کار  ۹۱۱۱ی احمقانه بود، اما تنوا در سال این یک بیانیه« کننده کمی بیشتر است.محصول برای مصرف

که  دانسترا مستحکم کرده و دیگر نباید نگران اوضاع باشد. این عمل یک اشتباه بزرگ بود. آلروف می جایگاه خود در بازار

ت. اکثر های کشور اسمنظور صحبت در مورد اقتصاد، نابرابری و اولویتها بهصحبت از پنیر کاتیج عمالً پوششی برای اسرائیلی

فهمد که وقتی قیمت یک کاالی اساسی مرتباً و بدون هیچ ، اما هرکسی میکنددانند که اقتصاد چگونه عمل میمردم واقعاً نمی

خواستند؛ دلیلی جز طمع چند کارخانه در حال افزایش است، اوضاع چقدر وحشتناک خواهد بود. مردم نوآوری جدید را نمی

خواست آلروف برای همراهی قرار ها که تحت تأثیر درخواستند. بیشتر اسرائیلیقیمت خود را میها فقط همان پنیر ارزانآن

ها پیامی ی تنوا از طریق رسانهمدیرهگرفته بودند، تصمیم خود را گرفتند و از خرید پنیر محبوب خود سرباز زدند. رئیس هیئت

 رود. او با این کار، آن چیزی که اعتراض پنیر کاتیج به آن نیازوسخت ارسال کرد و گفت هرگز زیر بار کاهش قیمت نمیسفت

ی تنوا به خشم آمده بودند، قول دادند که این غول ها که از رفتار متکبرانه. اسرائیلییک شخصیت شرورداشت را فراهم کرد: 

محدود به پنیر کاتیج نکردند: حاال نوبت شیرکاکائو، این نوشیدنی محبوب و جذاب تنها ها اعتراض خود را لبنی را ادب کنند. آن

های سراسر کشور بمانَد و با ریشخند مردم متحد به خود برای کودکان اسرائیلی، بود که برای مدتی طوالنی در یخچال فروشگاه
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کپک زد. مردم در سراسر اسرائیل به دور هم جمع ها ها نیز بدون مشتری ماندند. پنیر سوئیسی در مغازهروبرو شود. اسموتی

با  های لبنیی جهانی مقاومت مردم علیه فرآوردهگفتند. این اولین پروندهشدند و از اتحادشان برای تحریم مواد لبنی میمی

 های سیاسی بود.انگیزه

شدید سود خود، اعالم کردند که  ای بزرگ با ترس کاهشهای زنجیرهاین اعتراض جواب داد. در طول دو هفته، فروشگاه

شد؛ اگر اما این کار تنها باعث کاهش شدید قیمت محصوالت حراجی می گذارند؛تمامی انواع پنیرهای کاتیج را به حراج می

کردند. ها سر خم میهای لبنی باید در مقابل آنی این مبارزه باشند، تنوا و سایر شرکتخواستند که برندهکنندگان میمصرف

ای دیگر یانیهتر، بمراتب مهربانها با احساس وضعیت خطر، سعی کردند تا بهتر رفتار کنند. رئیس تنوا، با ادبیاتی بهین شرکتا

تواند قیمت پنیر کاتیج را کاهش دهد، اما قول خواهد داد که اجازه ندهد قیمت صادر کرد؛ او گفت اگرچه متأسف است که نمی

ی ناشی هها نتیجاره افزایش یابد. اکثر کارشناسان انتظار داشتند که این حیله جواب دهد، اما آناین محصول تا پایان سال دوب

د پیروز تواننشده را دستکم گرفته بودند. آلروف و خیل عظیم همراهان او حاال متوجه شده بودند که میاز انباشت پنیرهای فاسد

روز بعد،  ۱تر شدند. کنند، به شکار خود نزدیکب بوی خون را احساس میهایی که در آمانند کوسهها بهاین میدان باشند. آن

رساند. معترضان همچنان حاضر به باج دادن نبودند. پیشنهاد شکل می ۱تنوا اعالم کرد که این شرکت قیمت پنیر را به زیر 

هایی های لبنی در بیانیهشرکتها بود. چند روز بعد، پیروزی حاصل شد. تمامی شکل یا ورشکستگی شرکت ۱معترضان قیمت 

مدیره ی تنوا که تحت فشار شدید اعضای هیئتمدیرهجداگانه، کاهش قیمت پنیر کاتیج را اعالم کردند. پس از آن، رئیس هیئت

 قرار داشت، از سمت خود استعفا کرد.

ی بر سر میز غذای صدها هزار ی این محصول لبنما پیروزی واقعی در اعتراض به پنیر کاتیج تنها بازگشت پیروزمندانها

گراهای اسرائیلی با دیدن حرکت اعتراضی آلروف و دنبال کنندگانش، جنبشی آلاسرائیلی نبود. گروه کوچکی از جوانان و ایده

شان تأمین غذای خانواده بود، این گروه جدید دانشجوهایی ی اصلیدیگر را شکل دادند. برخالف آلروف و طرفدارانش که دغدغه

کردند، در تظاهرات زندگی می جوامعها در کردند. آنهای اجتماعی سپری مییند که دوران جوانی خود را برای دفاع از برابربود

ها حال آنگذاشتند. بااینها میهای روشنگرانه در وبالگخواندند و پستی ذهن میهای بیدارکنندهیافتند، کتابحضور می

 ها اهمیت برداشتنهای اعتراضی به پیروزی واقعی دارند. آنای بهتر برای تبدیل جنبشدم ایدهاما امروز مر جایی نرسیدند؛به

کرد: ، توصیه می50اند و در حال انجام کاری هستند که نویسنده و فعال مدنی آمریکایی، جاناتان کوزولهای کوچک را دیدهگام

آلروف  «ی کافی برای پیروزی کوچک باشند.اندازهوجه بزرگ، اما بهتی کافی برای جلباندازهنبردهایی را انتخاب کنید که به»

وزی ها حاال پیری این پازل را در اختیار طرفدارانش قرار داد. درنتیجه، آنی گمشدهبا انتخاب یک هدف ساده برای موفقیت، تکه

ویان از پیروزی در قیام پنیر کاتیج، این دانشج تر بروند. تنها چند هفته بعدتوانستند به سراغ نبردهای بزرگرا تجربه کرده و می

ها مردم را برای اندازی کردند و این بار به سراغ افزایش قیمت خانه در اسرائیل رفتند. آنبوک خود را راهی فیسنیز صفحه

که  زمانی د بودند تاها معتقآن آویو دعوت کرده و چادر زدند.ترین بلوارهای تلترین و پردرختداشتنیحضور در یکی از دوست

هی توجکه دانشجویان قبالً با بیی خانه دست نیابند در خیابان زندگی خواهند کرد. درحالیهای مدنظر برای اجارهبه قیمت
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ها پاسخ دادند. مردم با خود اندیشیدند که اگر این کمپین برای پنیر روبرو شده بودند، این بار هزاران اسرائیلی به درخواست آن

ها دهد، پس چرا برای مشکل مسکن راهگشا نباشد؟ صدها هزار نفر در یک رشته تظاهرات گسترده به خیابانج جواب میکاتی

اعتنایی کرد، سپس سعی کرد تا موضوع را منحرف کند. در ادامه مانند شرکت تنوا به این موضوع بیآمدند. دولت در ابتدا به

ای تشکیل شد و بسیاری از راهکارهای مفید در درنهایت تسلیم این جریان شد. کمیتهاما  تالش کرد تا این قائله را بخواباند؛

ی بیمه توانسته بود در نبردی برای یک پنیر بدمزه پیروز شود، که یک کارگزار سادهقالب یک قانون به تصویب رسید. ازآنجایی

 ز فردای خود، بیشتر باهم متحد شده بودند.ظاهر غیرممکن امنظور دستیابی به تصویری بهجوانان اسرائیلی حاال به

 ها با درکشود و بیشتر آنترین بخش از موفقیت یک جنبش در گروِ نبردهایی است که برای مبارزه انتخاب میبزرگ

مطرح « هنر جنگ»، این ایده را با پرسیدن سؤالی از خوانندگان کتاب 51ها پیش، سون شیصحیح از رقیب ارتباط دارد؛ قرن

دانم که آیا گاندی کتاب سون من اآلن نمی« کارگیری نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف رقیب تا چه اندازه اهمیت دارد؟به»کرد؛ 

ی کمی این اصل قدیمی چینی را طلب، تنها عدهتوانم بگویم که از میان تمامی مبارزان صلحشی را خوانده است یا خیر، اما می

 ها بود.ی از آناند. بدون شک گاندی یکرعایت کرده

دند. ها ازنظر نظامی بسیار قوی بوی قوت امپراتوری بریتانیا است. آنزیرا گاندی از همان ابتدا فهمید که نیروی نظامی نقطه

های شد که سربازان ارتش بریتانیا، با داشتن جدیدترین سالحطلب واقعی هم نبود، قطعاً متوجه میحتی اگر گاندی یک صلح

؛ کمبود نفرات. در داشتاما ارتش بریتانیا در هند یک ضعف اساسی  یک نبرد نظامی شکست نخواهند خورد؛ دنیا، هرگز در

ها بازهم یک ارتش نظامی تشکیل اما اگر هندی کردند؛میلیون هندی حکومت می ۰۱۱هزار سرباز بر  ۱۱۱تمامی هند تنها 

ارتش ی بریتانیا )داشتند، برگ برندهآمیز گام برمیهای مسالمتوشحال اگر از طریق رخوردند. باایندادند، قطعاً شکست میمی

ی آن چند صد میلیون هندی را زیر توانست همهها حرفی برای گفتن نداشت. اگر گاندی میمخوف این امپراتوری( در برابر آن

 شد.ارتش بریتانیا سرنگون می آمیز بیاورد،پرچم یک جنبش مسالمت

برای عملی کردن هدف خود به یک دلیل نیاز داشت. او قبالً درخواست استقالل هند را مطرح کرده بود حال، گاندی بااین

های رسید. آرمانها کمی گنگ به نظر میو برای مردم این کشور از خودمختاری سخن گفته بود، اما این موضوع برای آن

و باید ا را بسیج کند، اما گاندی به نیروی تمام کشور نیاز داشت. ی اندکی از همفکران انقالبیتوانست عدهنامفهوم و انتزاعی می

ها، هندی یآمیز باشد و همهرفت. او به دلیلی نیاز داشت که بسیار ساده و مسالمتبرای این کار به سراغ چیزی متحد کننده می

 ۱۹۰۱د. گاندی پاسخ این سؤال را در سال ی اجتماعی، راهی جز پیوستند به او را نداشته باشننظر از افکار سیاسی و طبقهصرف

 یافت: نمک.

یعنی اگر هر فردی در هند خواستار این ماده که  کرد؛در آن زمان، بریتانیا از تولید نمک در هندوستان مالیات دریافت می

تر از همید موضوعی متوانستکرد. شما نمیبود، باید به امپراتوری بریتانیا پول پرداخت میبرای زندگی انسان ضروری است می

ی کرد که خانهشد و فرقی هم نمیای یافت میی افراد به نمک نیاز دارند. این ماده در هر آشپزخانهاین مورد را پیدا کنید. همه

بود. هندوستان در حدود چهار هزار و سیصد مایل ساحل شما اشرافی بود یا خیلی ساده. این چیزی بود که واقعاً باید مجانی می
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جوشاندند؛ داشتند و آن را میرفتند، مقداری آب برمیها در گذشته برای تأمین نمک موردنیاز خود به ساحل میارد. هندید

جای رو، گاندی بهی بریتانیا اصرار به دریافت مالیات از نمک داشتند. ازایناما مجریان حکومت تحت سلطه حاال نمک آماده بود؛

نفر را به دور خود  ۱۱بار بود، تنها دهی شورشی مسلحانه که قطعاً فاجعهند بریتانیا و سازمانایستادن در مقابل ارتش قدرتم

ها گفت که تصمیم دارد با پای پیاده به شهرها و روستاهای هند در نزدیکی سواحل سفر کند و امپراتوری جمع کرد و به آن

 بریتانیا را برای توقف این مالیات به مبارزه بطلبد.

کمی از  یکرد که این حرکت بتواند خطری برای این کشور ایجاد کند. عدهی بریتانیا در ابتدا تصور نمیسلطنهالنایب

به  السلطنه در پاسخشده به دور کمرشان به لب ساحل بروند؟ خب بعدش چه؟ نایبهای بستهخواستند که با لُنگها میهندی

اما زمانی که گاندی و « ی من را مشوش نخواهد کرد.نمک خواب شبانهانداز کمپین در حال حاضر، چشم»این خبر نوشت: 

ی ها پیوسته و به خاطر نفرت خود از مالیات ناعادالنه و تحقیر هرروزههزار هندی به آن ۱۹یارانش به ساحل اقیانوس رسیدند 

این خاطر آنجا جمع شدند که واقعاً نمک ها بیشتر به اما آن ی دوچندان یافتند؛اهندوستان توسط امپراتوری بریتانیا، انگیزه

رد، بریتانیا کبینی میطور که گاندی پیشخواستند. راهپیمایی گاندی باعث عصبانیت امپراتوری بریتانیا شده بود و همانمی

. این تآمیز برای یک نیاز بیولوژیکی نداشمنظور سرکوب یک اعتراض مسالمتتمایلی به استفاده از قدرت نظامی عظیم خود به

عالوه، این اتفاق از دید هزاران طرفدار شجاع گاندی به چه صورت بود؟ پس رسید؟ بهاتفاق در تمام دنیا به چه شکل به نظر می

شدت از شکل گرفتن تظاهرات مشابه در سراسر هندوستان، کامالً واضح بود که سران امپراتوری بریتانیا استراتژی گاندی را به

ت: ی آمریکایی نوشکه بریتانیا، آمریکا را به خاطر چای از دست داده بود، این بار یک روزنامهازآنجاییدستکم گرفته بودند. 

 «ی از دست دادن هندوستان به خاطر نمک است.بریتانیا در آستانه»

اران خود فدکه این موضوع هم بسیار ساده بود، راهپیمایی نمک طرکه نمک محصولی بسیار اساسی بود و ازآنجاییازآنجایی

وجه انتظار این اتفاق را نداشت، مجبور به هیچگذار جنبش گاندی شد. بریتانیا که بهاز هر قوم و کیشی را جذب کرد و پایه

نشینی کردند، گاندی یک پیروزی را به نام خود ثبت نشینی شد و مالیات بر نمک را لغو کرد. زمانی که استعمارگران عقبعقب

ا ی متوسط برساند، قادر بود تهای طبقهتواند کاالهای ضروری را به دست هندیاندی ثابت کرده بود که میکه گکرد. ازآنجایی

تر، نظیر بیرون راندن امپراتوری بریتانیا و استقالل هند، استفاده تر و مهماز این موفقیت در جهت پیروزی در نبردهای بزرگ

دانست که باید در ابتدا در یک نبرد کوچک به پیروزی برسد. ند، اما میخواست تا در هندی آزاد زندگی ککند. گاندی می

 ی نمک هم وجود نداشت.تر از یک دانهعالوه امکان یافتن نبردی کوچکبه

*** 

ن زنند. به خاطر اینکه ایتر کمپین میبینید که برای غذای بهتر و سالمبه همین خاطر است که شما فعاالن زیادی را می

ربطی به دین، رنگ پوست یا باورهای سیاسی فرد نداشته و هیچ انسانی در دنیا وجود ندارد که نخواهد غذا بخورد.  موضوع هیچ

 ۱۱، دختر 52کند که این کمپین توسط سارا کاواناها به غذا وابسته بوده و تحت تأثیر آن قرار دارند. فرقی نمیی انسانهمه
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بخواهند تا  53زار نفر را قانع کرد که با امضای یک پتیشن آنالین از شرکت گاتروده ۹۱۱ی اهل میسیسیپی راه بیفتد که ساله

، وبالگ 55و لیزا لیک 54انی هریپرتقال خود حذف کند، یا وا از آبی آتش رعنوان کاهندهی شیمیایی مورداستفاده بهیک ماده

های زرد روشن را از ماکارونی و دانهستند تا رنگخوا 56اندازی کردند و از شرکت کرفت فودزنویسانی که کمپینی مشابه را راه

پنیر خود حذف کنند. غذا روشی خوب برای جمع کردن افراد به دور هم است. مردم ازنظر بیولوژیکی نسبت به مسائل مربوط 

شرکت ی خود علیه توانست مبارزه 57به سالمت و تغذیه واکنش نشان داده و این بخش مهمی از دلیلی است که داگ جانسون

، دباش از نوع غذا یا دیگر مواد ضروری برای بدنی شما ی مبارزهکند که وسیلهفرقی نمیرا برنده شود.  ۱۱ی در دهه 58نستله

ها وجود دارد برای نشان دادن برخی از فعاالن مدنی توانایی این را دارند که از تمامی چیزهایی که امکان صحبت در مورد آن

 یروزی استفاده کنند.برتری خود و رسیدن به پ

دار سیاستمدارانی دانست که توان طالیههای مبارزات مدنی، داستان هاروی میلک است. میلک را مییکی دیگر از داستان

ه فیلم کنیم کاید، توصیه میحال چیزی در مورد او نشنیدهرسید. اگر تابه به شورای شهرعنوان اولین همجنسگرا در آمریکا به

ترین قسمت را از دست ندهید. داستان میلک سرشار از شجاعت، اعتقاد راسخ و فداکاری است. مهم شان پنمیلک با بازی 

 ی شروع این کار با برداشتن گامی کوچک است.داستان نحوه

کرد که او روزی تبدیل به منبع الهامی برای افرادی شود که دگی هاروی میلک تصور نمیی اول زنکس در چهار دهههیچ

ای سنتی و یهودی متولد شد، از در خانواده 59آیلندکنند. او که در النگجه میطورجدی به مسائل حقوق بشری و برابری توبه

کرد تا هویت واقعی خود را مخفی نگه اره تالش میی خود بود، اما هموهای جوانی متوجه گرایشات همجنسگرایانههمان سال

عنوان کارشناس بیمه مشغول به دارد. او به نیروی دریایی ارتش آمریکا پیوست و در جنگ کره حضور یافت. پس از جنگ به

تاریخ  یشدهی شناختهاستریت درآمد. چهرهعنوان محقق، به استخدام یک شرکت بزرگ در بورس والکار شد و بعدازآن، به

، هم کمپین تبلیغاتی به 60خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بری گلدواترلیبرال آمریکا حتی بعدها برای نامزد جمهوری

ورزید جدا شد، زیرا احساس پسر خود که به او عشق میبار از دوستشدت فردی انقالبی بود و درواقع یکراه انداخت. میلک به

شود. میلک با موهایی کوتاه و مرتب و پوششی ت را به چالش کشیده و مدام با پلیس درگیر میازحد حکومکرد او بیشمی

حال او به خاطر یک عمر دروغ گفتن و مخفی کردن هویت واقعی خود، همواره در مناسب، فردی موفق و مورداحترام بود. بااین

سالگی، کار خود را رها کرد، از شر  ۰۹، در سن ۱۹۱۹ رنج و عذاب قرار داشت. او درنهایت از این رویه خسته شد و در سال

 فرانسیسکو شد.خود را بلند کرد و رهسپار سان یکراواتش خالص شد، موها
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ترین جمعیت بزرگ ۱۹۱۹داد. سانفرانسیسکو تا سال شهری که میلک وارد آن شده بود، به او حس زندگی دوباره می

هایی چون کاسترو، که میلک درنهایت آنجا ساکن شد، اغلب کا را داشت. محلهشهرهای مهم آمریهمجنسگرایان در میان کالن

طلبی وجوی دگراندیشی، عشق آزاد و صلحی افراد قدیمی شهر بودند، اما از مهاجران جدید و مردان و زنان جوانِ در جستخانه

 اشر خود را به مخفی کردن گرایش جنسیکرد. او که مدت زیادی از عمکردند. میلک حاال احساس آزادی مینیز استقبال می

خواست که به سایر مردان و زنان همجنسگرا کمک کند تا راحتی از سوی جامعه پذیرفته شده بود و میگذرانده بود، حاال به

های تاندازی کرده بود، خیلی سریع وارد فعالیی مشهور دوربین فروشی راهدیگر از خودشان شرمسار نباشند. میلک که یک مغازه

، قدرتمندترین و تنها سازمان سیاسی «61توکالس مموریال دموکراتیک .آلیس بی»کلوپ  سیاسی محلی شد. قدم اول او،

مانند کرد. او بهنظیر سخنرانی میای بشاش و شجاعتی بیشد و با چهرههمجنسگرایان شهر بود. میلک در این گروه حاضر می

خواست که متفاوت باشد: روشی که او و دوستش برای پیروزی به آن بااستعداد و مشتاق، میبسیاری از مردان و زنان جوان، 

های معقول و حساب کردن بر روی افرادی بود که وارد حلی راهمعتقد بودند، گفتن حقیقت، مطرح کردن نقاط قوت، ارائه

 میدان شده و برای تغییر رأی دهند.

ا شد. امروزه بهم یک تابو محسوب می ،آن زمان همجنسگرایی، حتی در سانفرانسیسکو قدرها هم ساده نبود.اما این کار آن

انداز توان تفاوت چشمراحتی میی آمریکا، بهظهور قانون ازدواج همجنسگرایان و افزایش پذیرش همجنسگرایی در جامعه

و زمانی که میلک تازه کار خود  ۱۹۱۱ی دههفرهنگی آن زمان که میلک وارد دنیای سیاست شد را به فراموشی سپرد. در اوایل 

شد و دلیلی قانونی برای بیرون را آغاز کرده بود، ارتباط همجنسگرایان در بسیاری از مناطق همچنان یک جرم محسوب می

ر پزشکی آمریکا همجنسگرایی را د، انجمن روان۱۹۱۰رفت. در اواخر سال ای به شمار میکردن افراد از یک ساختمان اجاره

به  رو میلکراحتی با آن کنار بیایند. ازاینی یک اختالل روانی قرار داد. همجنسگرایی چیزی نبود که مردم آن زمان بهدسته

 کرد.انگیزه و حتی منزجر میدهندگان معمولی را سردرگم، بیمشی اصولی بود که بسیاری از رأیدنبال تدوین یک خط

اندازی یک کمپین ای هم برای راهعالوه کارمند و ایدهد. او هیچ پولی نداشت، بهعیار بوی تمامکمپین میلک یک فاجعه

های پلیس خسته شده بودند را جلب وکار همجنسگرا که از دست اذیتمؤثر نداشت. او موفق شد تا حمایت چند صاحب کسب

عوض کند، اما زمانی که در انتخابات ی اندکی را نسبت به خود کند. او همچنین با کمک شخصیت جذاب خود توانست نظر عده

نامزد در جایگاه دهم قرار گرفت. او که متوجه شده بود  ۰۹شرکت کرد، از میان  ۱۹۱۰شورای شهر سانفرانسیسکو در سال 

 لکمیدارای استعدادی برای سخنرانی است، شروع به صحبت در مورد آزار و اذیت، نابرابری و قوانین ضد همجنسگرایی کرد. 

دهی تمامی کرد که بهترین راه برای این کار سازمانی همجنسگرایان بود و تصور میال نمایش هرچه بیشتر جامعهبه دنب

 جمعیت همجنسگرایان در قالب یک گروه سیاسی همراه با چند متحد کلیدی است.

های کارگری، تحادیهکه میلک موفق به همراه کردن افراد بیشتری از طریق صحبت با ااو مجدداً شکست خورد. درحالی

، اما همچنان به جمعیت بیشتری نیاز ه بودهای تئاتر شدهای اتوبوس و سالننشانان و دیدار با مردم عادی در ایستگاهآتش
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داد که او همچنان به میلک نشان می هزار رأی ۴تر شد، اما تنها ی هفتم به موفقیت نزدیکداشت. اگرچه این بار او با کسب رتبه

 ی زیادی با یک فعال مدنی خیرخواه و بااستعداد دارد.فاصله

کرد، قطعاً همچنان یکی از آن فعاالن عالوه، اگر میلک اهمیت یافتن یک نبرد کوچک و قابل برنده شدن را درک نمیبه

را انجام دهید؛  ی ما به هر دلیلی تمایل داریم که آنماند. او برای این کار دست به انجام کاری زد که همهمعمولی باقی می

درست است، صحبت شجاعانه در مورد مشکالت و انتظار توجه دیگران به ما. اگر شما در حال خواندن این کتاب هستید، تصور 

دهید. شما احتماالً در زندگی خود به من این است که شما حداقل اندکی به ایجاد تغییر برای ساخت جهانی بهتر اهمیت می

کرده  اید. شاید تالشدهی گروه، راهپیمایی یا انجام کاری که توجه دیگران را برانگیزد، رفتهیشن، سازماناندازی یک پتسراغ راه

از همان پنیر  تکهمداران قانع کنید. من با شما سر یکباشید تا یک دوست یا اعضای خانواده را نسبت به تصمیم اشتباه سیاست

چه اتفاقی افتاده است؛ برای مثال، شما با حرارت در مورد نجات ماهی سالمون دانم بعدش بندم که میی کاتیج شرط میبدمزه

ی ادب سر اید، اما دیگران تنها به نشانهدر اقیانوس آتالنتیک شمالی یا خرید آیفون برای کودکان بسیار افسرده صحبت کرده

 اند!خود را تکان داده

 آمیز، روشنواهم تا در مورد این اصل خیلی مهم در فعالیت مسالمتخجو و بدبین هستم، اما صرفاً میمن قطعاً فردی عیب

 دهند.های شما نمیمثال، آن افراد، بدون شک و تردید، اهمیتی به صحبتعنوانو شفاف، سخن بگویم: به

ر ا باوههای بدی هستند. اکثر افراد مهربان، محجوب و فروتن هستند. آنها انسانتوجهی این نیست که آندلیل این بی

های فراوان دیگری ها دغدغهاما آن خواهند که در آرامش زندگی کنند و از آن لذت ببرند؛ها در این دنیا میدارند که تمام انسان

نی ی تلویزیوهای موردعالقههای کوچک، برنامههایشان، رؤیاهای بزرگ، نارضایتیهایی نظیر شغل، بچهنیز در ذهن دارند؛ دغدغه

ها مسخره هستند. شما ممکن است ها مرجوع شوند. شاید تصور کنید که این دغدغهیوبی که باید به فروشگاهو کاالهای مع

روند. های خودشان میی شما توجه کرده و بعد از آن، به سراغ دغدغهدیگران را متهم کنید که تنها برای یک روز به خواسته

رسند، زیرا انتظار داشتن از مردم برای ها به جایی نمیکنند؛ آننه رفتار میگوام، اینبدترین فعاالن مدنی که من مشاهده کرده

ها، محکوم به شکست است. بنجامین های خودشان و تالش برای محقق ساختن آنهای ما نسبت به دغدغهتوجه بیشتر به دغدغه

کت هایی که تغییرپذیر و قابل حرتند، آنهایی که ثابت و ساکن هسشود: آنبشر به سه دسته تقسیم می»گوید: می 62فرانکلین

ی این کتاب، در تصور من این است که شما، خواننده« شوند.کنند و موجب تغییر میهایی که حرکت میدادن هستند و آن

 ی شما یافتن افرادی است که تغییرپذیر بوده و باید به شما بپیوندند.ی سوم قرار داشته و وظیفهدسته

انتخاب دارد. انتخاب اول، کاری است که میلک شروع کرد و به دنبال همراه کردن مردمی بود که یک فعال مدنی دو 

نفر باالیی لیست انتخابات بود. شما همواره از سوی  ۱۱نظر بودند. این روشی مناسب برای قرار گرفتن در میان وبیش با او همکم

شوید. قشنگی ماجرا این است که شما دون قید و شرط حمایت میای از طرفداران نظیر دوستان، همسایگان و خانواده بعده
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گویید. عیب این روش این است که شما هرگز برنده کنید که حق با شماست و تنها شما هستید که درست میهمیشه تصور می

 شوید.نمی

لی های اصد توجه به دغدغهمراتب بهتر بوده و جالب این است که زیاد هم سخت نیست. این گزینه نیازمنی دوم بهگزینه

اش نهایتاً او را به شورای شهر سانفرانسیسکو رساند، متوجه شد که مردم و مبارزه در همین حوالی است. میلک که سرسختی

ی عدالت واسطهکنند. این نبرد قرار نبود که تنها بهها نمیاغلب افراد اساساً توجهی به مشکالت همجنسگرایان و حقوق برابر آن

ای دیگر حمله کند، حتی اگر مسیحیان سرسخت در سراسر برابری به پیروزی برسد. میلک نیاز داشت تا به این موضوع از زاویهو 

های آمریکا معرفی کنند. میلک عنوان یک جانشین برای تمامی شرارتی همجنسگرایان سانفرانسیسکو را بهکشور هم جامعه

 کز بر چیزی بود که تمام مردم سانفرانسیسکو از آن ترس داشتند: مدفوع سگ.ی خود با تمربه دنبال حمایت از جامعه

ر ی کیفیت زندگی که اکثر ساکنان شهداد، متوجه شد که مسئلههای مردم سانفرانسیسکو گوش میمیلک که به صحبت

ها داشته و بیشتر با کف پایشان مرتبط است. تقریباً تمامی شهروندان به را درگیر کرده است، ارتباط کمتری با روح و روان آن

. دانستندترین اتفاق ممکن میزنهمبهها اشاره داشته و این موضوع را حالهای شهر با مدفوع سگمشکل کثیف بودن پارک

این مشکل به دشمن شماره یک شهر بدل شده بود. اگر میلک همین دغدغه را تنها دو یا سه سال قبل دیده بود، قطعاً در 

ها در مقایسه با آزار و اذیت ابانپا گذاشتن بر روی مدفوع سگ در خی»گفت: یک سخنرانی محکم می درهای کاسترو خیابان

حال، ینباا« زن نیست.همبهوجه حالهیچبه ،بدون هیچ دلیلی و تنها به خاطر دوست داشتن یکدیگر ،همجنسگرایان آمریکایی

 کرد. آن روز، او ازعالوه او قدرت تئاترهای خیابانی و رویدادهای عمومی سمبلیک را درک میتر شده بود. بهمیلک باهوش

 گذاری صحبت کنند. زمانیمنظور قانونهای جدید بهها خواست تا با او در یک پارک محلی زیبا برای صحبت در مورد ایدهرسانه

که برنامه شروع شد، میلک در مقابل دوربین شروع به راه رفتن کرد و با ژستی کامالً اتفاقی )البته نه واقعاً اتفاقی( بر روی یک 

ید رسها نگاهی انداخت. این قسمت که به نظر میاو پای خود را از زمین بلند کرد و با وحشت به آن مدفوع بزرگ پا گذاشت.

اما تمام این اتفاقات  کشید؛ها را به تصویر میالبداهه باشد، خیلی خوب مشکالت شهروندان و عدم رفع آنکامالً فی

آوری کرده بود. او ها را جمعپارک آمده بود و مدفوع سگ ها بهشده بود. میلک یک ساعت قبل از حضور رسانهریزیبرنامه

همچنین مسیر حرکت خود را نیز با دقت تعیین کرده بود. میلک پس از پا گذاشتن بر روی آن مدفوع، یک سخنرانی کوتاه و 

چند هر ترتیب داد؛ آور در شهرن بوی تهوعمانند تمامی شهروندان سانفرانسیسکو، از ایتصنعی در مورد میزان نفرت خود، به

را  ی شهروندانتوانست همهمیلک قصد داشت تا واقعاً کاری هم برای این مشکل انجام دهد. او خیلی زود دلیلی را یافت که می

 های طرفداران به سمت میلک روانه شد.به سمت خود جذب کند. با این دلیل، سیل نامه

تفاوت شود. جنگیدن برای حقوق همجنسگرایان در یک شهر بیروز میاو یاد گرفته بود که به سراغ نبردهایی برود که پی

 یاما نبرد برای تمیز کردن شهر از مدفوع سگ دشواری خاصی نداشت. تنها چیزی که نیاز بود، مقداری کیسه دشوار بود؛

ردی از نشاند و چنین فسی میهای خود را با نتایج به کرتوانید فردی باشید که حرفحال، شما همواره میپالستیکی بود. بااین

تر برود. توانست به سراغ مسائل مهمسوی همگان مورد توجه است. حاال میلک یک مخاطب همدرد و سپاسگزار داشت و می

پسرش حلقه کرد و مختصری از وارد شورای شهر شد، دست خود را در دستان دوست ۱۹۱۱زمانی که سرانجام میلک در سال 

ای ایستاده و به سمت شورای شهر سنگ پرتاب کنید، یا اینکه آن توانید در گوشهشما می». او گفت: تباز گفیک اصل مهم را 



اگر بخواهید که برنده شوید، باید مردم را به سمت جنبش خود جذب کرده و بدانید که « را فتح کنید. حاال ما اینجا هستیم.

 ها هرگز پیروز نخواهید بود.شما بدون آن

ی متوسط سانفرانسیسکو را یافت، قادر بود تا به سراغ جایگاه خود و مخاطبان سپاسگزار خود از طبقه زمانی که میلک

مسائل مهم برود. چند دهه طول کشید تا جنبش حقوق همجنسگرایان در آمریکا استراتژی میلک را درک کند، اما سرانجام 

عنوان یک گروه ی همجنسگرایان بهدهی جامعهبه سازمان ۱۹۹۱و  ۱۹۱۱ی ها در دهههای آناین اتفاق افتاد. اکثر تالش

با  این جنبش ها پیوستند.منظور حمایت از میلک به آنهمجنسگرا نیز به ی کمی از افراد غیرسیاسی مجزا معطوف شد و عده

عالوه، این های فردی بود. بهانگیزه بر حسب ها تفکر نه برحسب اخالقیات مطلق، بلکههدف آن های میلک پیش رفت.استراتژی

طور ها در ارتباط است. همانکنند که حس کنند مستقیماً با آنجنبش متوجه شد که اکثر مردم تنها در مسائلی ورود پیدا می

های وهری سایر گکه تجربه نشان داده بود، مسائل ابتدایی مربوط به حقوق همجنسگرایان تا آن زمان تأثیری بر زندگی روزانه

 ۱۱ی ی ایدز در دههی همجنسگرایان )از بیماری کشندهها، مشکالت تأثیرگذار بر جامعهاجتماعی نداشت. برای اغلب آمریکایی

ها( اهمیت چندانی نداشت. بیشتر مردم همجنسگرا نبودند، درنتیجه های اخیر برای پایان دادن به تبعیض علیه آنگرفته تا تالش

اما زمانی که جنبش حقوق همجنسگرایان شروع به چهارچوب بندی مسائل مرتبط با  نگرانی داشتند؛موضوعات دیگری برای 

توجه جوامع دیگر برای پیوستن به خود، تغییر جهت داد. منظور جلبچیز عوض شد. این جنبش بهافراد عادی جامعه کرد، همه

ها با خود منظور حمایت در راهپیماییها را بهروی آورد و آناین جنبش به مادران، پدران، آشنایان و دوستان افراد همجنسگرا 

با  شد و افرادشناخته نمی« ما غیرعادی هستیم»همراه کرد. با زیاد شدن طرفداران، دیگر جنبش حقوق همجنسگرایان با شعار 

توان پدران آمریکایی گرایی میهای همجنسها آمدند. امروزه در تمامی رژهها به خیابانهای متفاوت برای حمایت از آنشخصیت

های خواهدارند. حتی جمهوریها را فارغ از هر نوع گرایش جنسی دوست میرا یافت که فرزندان خود را حمایت کرده و آن

ها عاشق دختران همجنسگرای ها شرکت کردند، زیرا آنپیماییهم به نفع ازدواج همجنسگرایان در راه 63وفادار نظیر دیک چنی

 توان گفت که جامعه کامالً در حال تغییر است.دند. میخود بو

ش تر برای جنبی استراتژیک ساده بود. مشابه همین حرکت در چندین دهه قبلی یک محاسبهتمامی این اقدامات نتیجه

مسئول  ۱۱۱۹ی ، کشیش مسیحی، در دهه64های بخش جنوبی کشور شکل گرفت. جیمز الوسنحقوق مدنی آمریکایی

ی سفیدپوست دانست که جامعهبود. الوسن می 66ایالت تنسی 65ی نشویلو سفیدپوست در منطقه هی فعاالن سیاهدسازمان

آموزان د. او به دانشکنبا حیوانات مقایسه می ها راد و آنترسها میرا از قدرت گرفتن سیاه، زیاستنشویل مخالف قوانین مدنی 

ها آمده و با این مانند یک خانم و آقای متشخص، به خیابانخود آموخت که با استفاده از یک دست لباس مشخص و رفتار به

ها رس آنها بفهمانند که تدانست که اگر تظاهرکنندگان به سفیدپوستکار به دنبال تغییر این طرز تفکر باشند. الوسن می

د، های شهر برای تظاهرات شدنی حضور در خیابانی این رقابت شوند. زمانی که گروه او آمادهتوانند برندهست، میدلیل بوده ابی
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آمیز از خود نشان دهند. اگر گروه او در جواب خشونت ها هشدار داد که در برابر هرگونه تهدید، واکنشی مسالمتالوسن به آن

ه خشونت ی سفیدها نسبت برسید، عقیدهها سر میی که پلیس برای دستگیری آنزدند، زمانسفیدپوستان دست به خشونت می

پوست شخصیت خود را حفظ اما اگر فعاالن سیاه رفت؛ها برای همیشه از دست میشد و حقوق مدنی آنپوستان ثابت میسیاه

ها تشد که ترس سفیدپوسمشخص می دادند، کامالًکردند و در برابر خشونت سفیدپوستان رفتاری خشن از خود نشان نمیمی

 افتاد.پوستان به تکاپو میدلیل بوده و دنیا برای تجدیدنظر نسبت به حقوق سیاهبی

ی هاطرف گروهآمیز، تنها راه پیروزی تعداد معترضین است. مردم معموالً بهدانست که در یک اعتراض مسالمتالوسن می

. منظور پیروزی به حمایت سفیدپوستان نیاز داشتندتظاهرکنندگان حقوق مدنی بهکنند. الوسن و تر گرایش پیدا میپرجمعیت

ا ندارند. هکردند که سیاهان هیچ تفاوتی با آنبایست شمار کثیری از سفیدپوستان نشویل را قانع میها برای این کار میآن

تغییر کرد به موفقیت رسید. زمانی که مردم  هاکه نظر مردم دیگر نسبت به آنازقضا، جنبش حقوق همجنسگرایان هم از وقتی

ها وجود ندارد، پذیرفتند که همجنسگرایان هم الیق حقوق ها بوده و تفاوتی میان آنمانند آندریافتند همجنسگرایان نیز به

 برابر هستند. در ادامه، جنبش حقوق همجنسگرایان با تنوع و رنگ و لعاب کمتر، اما تأثیر بیشتر همراه شد.

ی تقدیر، بازهم سن همچنین فهمید که حتی اگر دلیلی چون حقوق مدنی امری بجا باشد و اهداف نهایی آن شایستهالو

. القمر نکرد و به دنبال برداشتن سنگ بزرگ نبودمرحله است. الوسن شقبهجلو و مرحلههای روبهکلید موفقیت در برداشتن گام

دارد پیروز شود. زمانی که الوسن در حال تعلیم یک گروه از فعاالن مدنی در کلیسای بلکه تالش کرد تا در نبردهایی که توانایی 

وست پخواهیم که یک سفیدپوست با یک سیاهما نمی»خود برای تظاهرات در خیابان بود، به شنوندگان خود این هشدار را داد: 

شد، این نبردی بود که باید برای آن هم تالش می «خواهیم در چنین نبردی بجنگیم.از جنس مخالف ازدواج کند، زیرا ما نمی

قانون تفکیک نژادی لغو شد، اما همچنان قانون منع ازدواج دو نژاد متفاوت وجود داشت.  ۱۹۱۱ی اما فعالً وقت آن نبود. در دهه

 توانند این قانون را هم لغو کنند.ها مطمئن بودند که میحال، آنبااین

گردم که هرکسی در بلگراد در حال فرار و موش و گربه بازی با مأموران میلوشویچ بود. ما یهای جوانی خودم بازمبه سال

کردیم. برای بر میها و دوری از برخی از نبردهای زمانزمان زیادی را صرف تفکر در مورد نبردهای کوچک و پیروزی در آن

میزان زیادی شبیه به معامله اصولمان برای پیروزی در نبردهای به  ،منظور شروع کاری انتخاب نبردهای آسان بهبرخی از ما، ایده

کردند که هر نبردی که انتخاب شود، امکان پیروزی در آن وجود ارزش بود. برخی دیگر کامالً مخالف بودند و ادعا میپست و بی

دشمن مطلق  تفاوت یاانگیزه، بیعالقه، بیکدام از این عقاید کامالً درست نیست. ابتدا، تصور کنید که اکثر مردم بیاما هیچ دارد؛

طرف از خط مشخص کرده و فکر کنید ای کاغذ برداشته و یک خط بر روی آن رسم کنید. خود را در یکشما هستند. حاال، تکه

 ااست، دوباره شروع کنید )مهم نیست که شم« تعداد کمی از افراد»چه کسی حاضر است در کنار شما بایستد. اگر پاسخ شما 

مانی شوید( و دوباره سعی کنید. زبرای شروع متعهد باشید یا اینکه چقدر با یک مشکل آشفته و پریشان می هدفچقدر به یک 

ی کمی از دشمنان را در طرف دیگر طرف خط جای دهید و عدهکه توانستید خود و دوستانتان و تقریباً تمام دنیا را در یک

کند، تا جای ممکن متحد های بد را از هم جدا میکه شما و آدم« خط جدایی»شوید که  اید. مطمئنبگذارید، شما برنده شده

 دهد.فراوان در اختیارتان قرار می



آمیز، تنها سالحی که شما در اختیار دارید، تعداد نفرات است. ایتزیک آلروف، به یاد داشته باشید، در یک چالش مسالمت

 اضافی ی مردم در اسرائیل عاشق پنیر کاتیج هستند و دوست ندارند برای آن پولزمانی این موضوع را فهمید که دید همه

میلیون اسرائیلی را در طرف )فرضی( خود قرار دهد و تنها شماری از مقامات حریص را در  ۱بدهند. او توانست در تکه کاغذش 

سخنان همسایگان گوش داد، چنین کار طرف دیگر خط بگذارد. هاروی میلک هم زمانی که صحبت کردن را متوقف کرد و به 

 مشابهی را کرد. او تمام شهر را با خود همراه ساخت و تنها چند سگ در طرف دیگر خط بودند.

دانند که چطور ها میام. مردم و جنبشتا رنگون دیده 69، از کاراکاس68تا هراره 67جا، از تفلیسمن این اصل را در همه

ی از اما آگاه مراتب بیشتر از فریاد تَکرارها است؛یافتنی بهامکان موفقیت کارهای دست های خود را کوچک کنند واستراتژی

نبردهای کوچک قابل برد و چگونگی همراه کردن دیگران با خود، تنها نیمی از چالش است. نیم دیگر اطمینان از این موضوع 

 تصویر() ها باورپذیر باشد. به همین منظور فرد باید بینشنتواند به همراهان خود چیزی ارائه کند که برای آاست که آیا فرد می

 دهد. توسعهخود از فردا و فرداها را 
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 : استفاده از شیر برنج برای شروع یک انقالب۰-۱تصویر: 

 فصل سوم

 فردابینشی از 

ها، جنبش حقوق همجنسگرایان در آمریکا را شکل دهد ی مدفوع سگ در خیابانهاروی میلک توانست با استفاده از حربه

ر بنابراین نباید از حرکت فعاالن مدنی مالدیو با کمک شی و مردم در اسرائیل برای عدالت اقتصادی از پنیر کاتیج کمک گرفتند؛

الدیو خصوص اینکه مکند، بهتعجب کرد. این موضوع همچنان بسیاری از افراد را متعجب می برنج برای ترتیب دادن یک انقالب

توانستید از مردمی که در مالدیو بود. شما هم هرگز نمی ۹۱۱۱عسل تام کروز و کتی هلمز در سال مشهور برای ماه کشوری

ز زیباترین ها در یکی اشور خود ترتیب دهند، زیرا آنکردند انتظار داشته باشید که چنین انقالب سیاسی بزرگی در کزندگی می

ی مرجانی پراکنده در اقیانوس هند به بهشت استوایی جزیره ۱۹۱۱کردند. کشوری که با داشتن کشورهای جهان زندگی می

ی هآهنی و یک کیستوانند با یک قالب ها میمشهور است. از این گذشته، مردم مالدیو مردمانی شاد و راحت بودند. برای مثال آن

ماند. اگر در مالدیو یک درخت را کس در مالدیو گرسنه نمیرو هیچعنوان طعمه، ماهی تن شکار کنند. ازاینپالستیکی پاره به

ی توانند همهافتد. به لطف پول گردشگران در مالدیو، شهروندان این کشور میتکان دهید، هزاران نارگیل به روی زمین می

زمینی گرفته تا کوکاکوال، را از هند یا سریالنکا تهیه کنند. سرگرمی ملی این کشور جمع شدن ندگی، از سیبوسایل ضروری ز

ی کوچک به همراه های موجود در این جزیرهمردم در کنار یکدیگر و تماشای غروب آفتاب در کنار ساحل است. تمامی سنت



 70رحم و دیکتاتور به نام مأمون عبدل گایومکه یک مرد بیچون یبنده باشند؛توانند فره شفاف، میالعادهای فوقهایی با آبتاالب

 سال در رأس قدرت کشور قرار دارد. ۰۱برای مدت 

زیاد احتمالعنوان توریست سفر کرده باشید، بهحال به مالدیو بهدانستید. اگر تابهاین چیزی نبود که شما لزوماً باید آن را می

که اید. ازآنجایی، فرود آمده و با یک تاکسی مستقیماً به یکی از صدها جزیره برای اقامت رفته71ت، مالهدر فرودگاه اصلی پایتخ

ها را مرتب و عاری از هرگونه کردند تا تمامی آنرژیم به این جزایر برای کسب درآمد وابسته بود، گایوم و نیروهایش تالش می

تنها قسمت کشور شدیداً مسلمان مالدیو هستند که مشروب و نوشیدنی الکلی در ها مشکل جلوه دهند؛ برای مثال، این اقامتگاه

ها حتی دارای یک رستوران زیر که مسافران دوست دارند تا در سواحل خوش بگذرانند، یکی از هتلشود. ازآنجاییآنجا سرو می

مردم  حال باقیای مرجانی شامپاین بنوشند. بااینهها و صخرهتوانند در زیر امواج دریا و در کنار کوسهآبی است که مسافران می

 کنند.مالدیو از چنین موهبتی برخوردار نبودند. اکثر جمعیت این کشور در شهر ماله زندگی می

پایتخت کشور به همان اندازه که جزایر مسکونی جذاب و بکر هستند، ترسناک و زمخت است. زمانی که پا به بندر شهر 

اند دههای مسافرتی تبلیغ شسایتهای پوشالی که در وبهای ییالقی با سقفکنید، خانهی که مشاهده میگذارید، اولین چیزمی

ما این های آن ایستاده و به شنیست، بلکه یک دژ سفید متعلق به وزارت دفاع و امنیت ملی مالدیو است که نگهبانان در برجک

یک خوشامدگویی کامالً سرد در شهری داغ با صد هزار سکنه است. دهند که نباید از جایی عکس گرفت. این اخطار را می

مانند یک قوطی کنسرو ماهی ساردین، مردم را در خود جای داده است. ماله ای که تنها دو مایل مربع وسعت داشته و بهجزیره

تر گنامند. ماله که کمی بزرمی« یمنهتن در یک بطر»ترین شهرهای دنیا نامید. به دلیلی این شهر را توان یکی از متراکمرا می

وخم حرکت کرده و تمام های پرپیچاز یک مرغدانی، یک استادیوم و یک پارک است، با موجی از موتورسوارانی که در خیابان

 ینهای اهای آبی چریکی خود در خیاباننظامی با یونیفرماند، پرشده است. نیروهای شبهروها را به اشغال خود درآوردهپیاده

جهان  یی زبالهترین جزیرهسوزی در بزرگهای زبالهتوان دود برخاسته در افق ناشی از کورهزنند. میی کوچک گشت میجزیره

تن  ۰۰۱کیلومتر از ساحل ماله فاصله دارد( که تمام مدت در حال سوزاندن  ۱ی مصنوعی که را مشاهده کرد )یک صخره

ای مرطوب است و شما مرتباً در حال عرق ریختن در آن شود. ماله جزیرهها افزوده میهای است که هر روز به کوه زبالزباله

 توان از عرق ناشی از گرمای هوا و البته استرس دچار سردرد نشد.سختی میهستید. به

 شرقی توان اندکی در آنجا استراحت کرد. این مکان یک ساحل مصنوعی در ضلعهمچنان یک جا در شهر وجود دارد که می

یان ای در می کوچک ماسهباریکهی زیادی دارد )اینجا واقعاً یککه این ساحل با استانداردهای مالدیو فاصلهجزیره است. درحالی

وباز ی رشود. در اینجا حداقل تعدادی کافهی شهری است(، اما بهترین گزینه برای فرار از شهر در ماله محسوب میرویهرشد بی

سال عالوه همیشه تعدادی مرد میانکند. بهی مالدیوی را به خود جذب میبه اقیانوس بوده و جوانان آراسته وجود دارد که رو

ها حضور دارند که در حال مصرف حشیش هستند. زنان برقع به تن کرده و کودکان خود را برای بازی به کنار در نزدیکی بوته

                                                           
۰۷Mamoon Abdul Gayoom  
۱۷Malé  



سواری به فصول مختلف سال، همواره پر از جوانانی است که یا برای موج های ساحل، با توجه بهاند. تمام بخشساحل آورده

 اند یا اینکه در حال اسکیت سواری هستند.اینجا آمده

اما اینجا در ماله اوضاع کمی متفاوت است؛  کند؛در یک شهر معمولی، چنین ساحلی توریست چندانی را به خود جلب نمی

چ عالوه هیشوند. مصرف الکل ممنوع است. بههای سینما در شهر دیده نمیارد. سالنشهر هیچ فروشگاه بزرگی برای خرید ند

اثر فرهنگی نیز وجود ندارد. اگر شما به دنبال دلیلی برای خروج از خانه و فرار از گرما هستید، این ساحل تنها مکان برای پناه 

ما آنجا تنها یک مستطیل کثیف با یک پرچم بزرگ و آوردن است. قطعاً شهر دارای یک میدان اصلی در کنار اسکله است، ا

عالوه، آن میدان با مسجد بزرگ شهر و مقر فرماندهی های خشک و بدون چمن وجود دارد. بهمسخره از مالدیو به همراه زمین

را مردم کرد که چتوان درک راحتی میی مالدیو بیندازیم، بهای احاطه شده است. اگر نگاهی به گذشتههای آینهپلیس با شیشه

 تمایلی به دیدار دوستان و آشنایان، درست در مقابل چشم نیروهای پلیس، ندارند.

ه کرد. دیکتاتور مالدیوی کمانند یک بغداد کوچک در کنار دریا اداره میکه گایوم در رأس قدرت بود، کشور را بهزیرا وقتی

ی یک رژیم سرکوبگر آموخته ز حاکم ستمگر عراقی برای ادارههم بود، چیزهای فراوانی ا 72ازقضا دوست نزدیک صدام حسین

ند خواستتوانستند هر کس را که میرحمی شهره بودند و میمانند عراق، به خاطر بیبود. نیروهای نظامی در مالدیو، درست به

ه خالقانه و وحشتناک شکنجهای بنا به ضرورت زندانی کنند یا کتک بزنند. یا حتی بدتر، مأموران خشن گایوم در ابداع روش

گیل ی نارها بدن مخالفان حکومت را به شیرهگشود، سرآمد بودند. برای مثال، آنبرای سرکوب هرکسی که زبان به انتقاد می

 ندبستکردند. یا اینکه دستان مخالفان را به درخت خرما میها رها میمنظور هجوم حشرات در ماسهکردند و فرد را بهآغشته می

تر مخالفان را در دادند. مأموران گایوم در روشی وحشیانهحتی مورد تجاوز قرار می زدند یاها را کتک میها آنرای ساعتب و

ای با آفتاب سوزان نگه ها در یک زندان دورافتاده در جزیرهدادند و او را برای سالداخل یک اتاقک فلزی آجدار قرار می

د. آزادی بیان به رؤیا در این کشور تبدیل شد. در این فضا، مخالفت با گایوم وقمع شده بودند. احزاب مخالف همگی قلعداشتنمی

 توانست از پول ناشی از صنعت توریسم به نفع خود استفاده کند.راحتی میخصوص اینکه رژیم بهرسید، بهناممکن به نظر می

 ها آمدند.و سپس آب

ی روزهای سال جذاب مانند همه، میزهای صبحانه در جزایر مسکونی مالدیو به۹۱۱۴یک روز پس از مراسم کریسمس سال 

غذاخوری برای تمام کردن غذای خود و  روبازی رسیدند. زمانی که آخرین مسافران وارد محوطهو وسوسه کننده به نظر می

دند. تری اقامتگاه بود دویبرهنه به سمت دریا که در چند مایند، کودکان با پنوشیدن آخرین جرعه از شربت انبه و چای سیاه شد

های درختان نخل را آن روز دقیقاً شبیه به یک صبح عالی در بهشت بود. درجه حرارت هوا متعادل بود و نسیمی مالیم برگ

ی های بستهند، با عبور نور آفتاب از میان پنجرههایی که تصمیم گرفته بودند تا دیروقت بیدار بمانداد. توریستآرامی تکان میبه

 کم در حال بیدار شدن بودند.هایشان، کمخانه

                                                           
۲۷Saddam Hussein  



ای کرکننده بدل شد. یک ناگهان صدای جیغ از سمت ساحل بلند شد؛ صدای غرشی ضعیف که چند لحظه بعد به نعره

مانند ر سر راهش بود از بین برد. دیوار عظیم آبی بهطرف جزیره آمد، درختان را به دو نیم تقسیم کرد و هرچه بآسا بهموج غول

شده و ها را شکست. موج سفیدرنگ از میان درهای خمها خراب شد و در همان لحظه پنجرهیک بمب بر سر تمامی خانه

ها رون اتاقساز دهای چایها و دستگاهها، پردهی حولهها نفوذ کرد. امواج گردابی شکل همههای شکسته به داخل خانهشیشه

ها بیرون رفته شد و جایی برای در امان ماندن وجود نداشت. برخی از افراد از خانهجا بلند میرا به اطراف پخش کرد. آب از همه

های تنومند آویزان های پذیرش هجوم بردند و از ستونای دیگر به سمت سالنکه عده، درحالیپناه بردندو به باالی درختان 

ها ی ملحفه رفتند تا بتوانند دیدی بهتر از میزان خرابیهای بلند هتل نظیر اسپا و انبارهای ذخیرهدیگر به قسمتشدند. برخی 

لمان های چوبی، مبشد دید، انبوهی از تختهپایان فروکش کردند، تنها چیزی که میظاهر بیداشته باشند. زمانی که آن امواج به

 دادند.کردند و ناله سر میها خونریزی میه بود. زخمیهای پوشالی از هم دریدشکسته و سقف

توانند خطری جدی برای این متر ارتفاع دارد، امواج بلند دریا همیشه می ۰که بلندترین نقطه در مالدیو حدود ازآنجایی

 شود؛تغییر میطورکلی دستخوش ها بهدانستند که روزی شرایط جوی تغییر کرده و زندگی آنکشور باشند. مردم اینجا می

اما حاال در یک چشم به هم زدن، اقیانوس  ای آرام در طول چند دهه بود؛و طی پروسه ی دوراین تصور برای آینده حالبااین

درصد  ۱۱چهارم جزایر مسکونی مالدیو دچار خسارت سنگین شدند. هند نیمی از اقتصاد مالدیو را شسته و برده بود. تقریباً یک

عد دانست که عواقب بسوم از جمعیت جزایر از این اتفاق متضرر شدند و گایوم میابل سکونت نبودند. حدوداً یکها دیگر قاز آن

 ی جهانی بود.از سونامی چیزی نیست که او بتواند شخصاً آن را کنترل کند. او به دنبال کمک گرفتن از جامعه

شدند، پذیرفتند که صدها میلیون دالر را در ازای چیزی  اما کشورهای غربی که خیلی زود از سوی گایوم به کمک طلبیده

اسی ی فعالیت احزاب سیکنند، اما به شرطی که مالدیو اجازهها گفتند که پول مورد نیاز را به گایوم کمک میبه مالدیو دهند. آن

درصد از انتخابات  ۹۹یباً مختلف را بدهد و یک انتخابات آزاد و واقعی در کشورش برگزار کند؛ قبل از این گایوم در تقر

ی جهانی پول ها را که ازنظر او زیاد هم بد نبودند پذیرفت. جامعهسرعت شروط آنشده پیروز میدان بود. گایوم بهدستکاری

ی فعالیت احزاب مختلف به نظر چیزی بیشتر از یک ژست سیاسی بود. پس از آن، گایوم مورد نیاز او را تأمین کرد و اجازه

 های مخالف اندک در کشورش داشته باشد.ه نباید ترس زیادی از گروهدریافت ک

تعریف  ۹۱۱۱ها در سال های یک گروه از انقالبیون مالدیوی که وضعیت خودشان را برای ما صرباگر شما هم به حرف

مید رهبر د که مشتی انسان نااتوانستید تصور کنیشدید. شما نمیعقیده میزیاد با گایوم هماحتمالدادید، بهکردند، گوش میمی

نستند به سه تواکردند تنها میها، ازنظر تاریخی نیروهایی که علیه گایوم فعالیت میی مالدیوییک حزب مخالف باشند. به گفته

گروه از مردم اتکا کنند که حاضر به مقابله با سران حکومت بودند. گروه اول مخالفان سیاسی بودند که در مدارس خارجی 

کردند. درواقع این اتفاق تعمدی بود، زیرا رژیم متکی به یک سیستم صیل کرده بودند و اغلب خارج از کشور زندگی میتح

ها ندیگر، افرادی که اغلب به دنبال بهتریعبارتیهای کشور را ترغیب به فرار از کشور کند؛ بهها و نابغهآموزشی بود که بهترین

طور طبیعی این مخالفان افرادی بودند که در مورد چیزهای شدند. بهسرعت از کشور خارج میبودند، با دیدن وضع موجود، به

های مرجانی اهمیتی به آن ی ساکن جزیرهکردند؛ چیزی که یک ماهیگیر سادهانتزاعی نظیر آزادی مطبوعات صحبت می

عت خواستند تا احکام شریگایوم خوشحال نبوده و می وجه از رفتارهای سکوالرهیچگرایان بودند که بهدهد. گروه بعدی اسالمنمی



هایی تأمین خصوص اینکه بیشتر درآمد کشور هم از طریق توریستدر مالدیو اجرا شود. این گروه محبوبیت چندانی نداشتند، به

در بودند ن به مواد مخای از معتاداآمدند. گروه سوم دستهشد که با بیکینی و مشروبات الکلی به سواحل اختصاصی مالدیو میمی

های کشور بود. من این قبیل افراد ها در زندانسلولی بودن با آنگرا از طریق همهای اسالمکه تنها ارتباطشان با مخالفان و گروه

ها و شوید که دیکتاتوریشناختم، زیرا چنین موقعیت مشابهی نیز در صربستان وجود داشت. گاهی متوجه میخوبی میرا به

 شوند؛چیزی متوسل می ها به هرمخدر باهم ارتباط تنگاتنگی دارند؛ مردمی که امیدی به زندگی ندارند، برای فرار از سختی مواد

ها را تا آن دادندکیفیت میشد مقامات این کشور گهگاه به زندانیان هروئین بیاما در مالدیو اوضاع کامالً پیچیده بود؛ گفته می

حال فرقی شدند. بااینطیع سازند. این معتادان سپس به انجام کارهای کثیف برای رژیم مجبور میبه خود وفادار کرده و م

زیاد از سوی جمع احتمالکردید، بهگرا یا هروئینی باشید، اگر با گایوم مخالفت میکرد که مخالف رژیم در خارج، اسالمنمی

 گرفتید.کثیری از مردم مورد سوءظن قرار می

بود که مخالفان تحصیل کرده تنها گروهی بودند که واقعاً این شانس را داشتند که بتوانند تغییری مثبت در کامالً واضح 

ای به همکاری با ها عالقهکردند. آنها واقعاً به دنبال موفقیت بودند، باید طرحی را آماده میاما اگر آن جامعه ایجاد کنند؛

ه های مالها تمایلی هم به مشارکت در تظاهرات در خیابانعالوه آنیلی خوب بود، بهگرا نداشتند. این موضوع خهای اسالمگروه

ند؟ ها همکاری کشد تا با آناما دیگر چه کسی حاضر می رسید؛با معتادان هروئینی نداشتند. این موضوع هم منطقی به نظر می

اما  توانستند حتی یک مورد را هم بیابند؛ها نمیی مشترکی داشتند؟ آنهای مخالف با عوام جامعه چه تفکر و دغدغهگروه

اید برنج است. ش تواند تمام مردم را باهم متحد کند. آن چیز شیرباالخره فهمیدند که تنها یک چیز در مالدیو وجود دارد که می

تا  ی اوقات الزم استمنظور پیروزی به نظر نرسد، اما گاهخواه جوان بهی مهم برای یک جنبش دموکراسیئلهبرنج یک مس شیر

 مخالفان با هر آنچه در چنته دارند به نبرد دیکتاتوری بروند.

رسد، تنها کافی است که بدانید شیر برنج چقدر در مالدیو محبوبیت دارد. این غذا برای اگر این ایده مسخره به نظر می

پاستا در ایتالیا، این غذای محبوب تمامی مردم  مانند وُدکا در روسیه یای حیاتی ملی است؛ درست بهمردم مالدیو یک مسئله

که در تمام شهر این خبر پیچید که قرار است صبح کند. درنتیجه وقتیی قشرهای جامعه را به دور هم جمع میمالدیو از همه

ر حضور دی شیر برنج برگزار شود، صدها فرد کنجکاو بخشی از وقت خود را به یک روز در ساحل مصنوعی ماله یک جشنواره

 ترین رویداد سال تبدیل شود.رفت که به بزرگی ماله، این اتفاق میکنندهاین مراسم اختصاص دادند. در شهر کسل

های خود شده و از تمام گوشه و کنار پایتخت برای شیر برنج زمانی که آفتاب باال آمد، مردم شهر سوار بر موتورسیکلت

های اطراف ساحل پر از آدم شد و سرانجام زمانی که جمعیت به . خیلی زود خیابانطرف ساحل آمدندگذرانی بهمجانی و خوش

بارمصرف پر از شیر برنج در حال شادی هستند. های یکای دیگر آنجا بوده و با ظرفمحل جشنواره رسید، متوجه شد که عده

ا و کارگران هها، نوازندههای قایقتند و به مکانیکریخرهبران مخالفان نیز آنجا حضور داشتند و با مالقه برای بقیه شیر برنج می

. ی شهر آنجا جمع شده بودندرسید که همهگفتند. به نظر میساکن جزیره که برای چشیدن شیر برنج آمده بودند خوشامد می

ن یونیفرم خوردند. زمانی که پلیس مالدیو با آهای روبنده پوش نیز برای سرک کشیدن از اوضاع به چشم میحتی آن زن

های شیر برنج رسید )تجمع افراد در یک مکان در مالدیو خالف ی پلنگی برای متفرق کردن جمعیت و جمع کردن دیگمسخره

های شیر برنج برای گذاشتن دیگگایوم  تالشِ حالِ در ها تمام شد. گروه مخالفان که همچنان به مأمورانِقانون است(، خوشی



ود، اند. خیلی زش خود یافتهبکردند، فهمیدند که حداقل یک موضوع مشخص برای تجمع جنمیهایشان نگاه در پشت ماشین

های شیر برنج در تمامی نقاط مالدیو برگزار شد و مردم این شانس را پیدا کردند که در کنار هم جمع شده، باهم صحبت جشن

مت مشت در صربستان، به نمادی مشخص برای گروه مانند عالکرده و یک اجتماع را تشکیل دهند. در این زمان شیر برنج به

ند و سازی مردم بودرسند. اگرچه مخالفان در حال آگاهها تنها با شیر برنج به پیروزی نمیاما انقالب مخالفان دولت تبدیل شد؛

دید. شت سر خود میموفق شدند تا سمبلی برای جنبش خود بیابند، اما گایوم همچنان حمایت تمامی مراکز مهم مالدیو را در پ

کرده در خارج، تنها به خاطر سرو شیر برنج رأی بدهند، خیلی کم ی تحصیلاحتمال اینکه مردم بخواهند به یک مشت نوکیسه

دیو ی مالهای سیاسی در غرب )حقوق بشر یا آزادی بیان( تنها بخش کوچکی از جامعهعالوه، مخالفانِ تحت تأثیر آزادیبود. به

های شیر برنج خود جلب کرده و این توانند توجه عموم را به جشندانستند که چگونه میداشتند. مخالفان نمیرا در اختیار 

 رویداد را به یک قدرت سیاسی تبدیل کنند؟

 ها از درون یک فیلم پیدا شد.مانند بسیاری از الهامات، جواب سؤال آنبه

به « جنبش مقاومت صربستان»ی مستندی در مورد به تهیهدست « 73استیو یورک»یک کارگردان به نام  ۹۱۱۹در سال 

طور گسترده انتشار به DVDپخش شد و سپس در قالب  PBSی زد. این مستند در ابتدا در شبکه سرنگونی یک دیکتاتورنام 

عاالن نمایش درآمد. ف طور مخفی بهی غیرقانونی از این ویدئو نیز به مالدیو راه یافت و پس از ترجمه در آنجا بهیافت. چند نسخه

مدنی مالدیو در سینماهای موقتی و بدون سقف در زیر نور ماه به تماشای چگونگی سقوط رژیم میلوشویچ توسط جوانان صرب 

 نشستند.تر، میسال قبل ۱آمیز، درست های مسالمتبا استفاده از روش

هایی سه بودم که برای اولین بار با دو تن از آن مالدیویفران 74نهاد در نانتهای مردممن برای یک کنفرانس مرتبط با سازمان

ها برای کاری دیگر آنجا بودند و من را درست پس از پایان سخنرانی که فیلم سرنگونی دیکتاتور را دیده بودند مالقات کردم. آن

 ه گردنم انداخته بودم که اینآورم که یک فنجان قهوه در دست داشتم و یک کارت شناسایی بدیدند. من آن لحظه را به یاد می

لی الملی بینپایان مربوط به توسعههای بیطرف من آمدند و دست من را به گرمی فشردند. ذهن من به خاطر بحثدو نفر به

ه ها به نزد من آمدند، تصور کردم ککه مالدیویکلی ازکارافتاده بود، درنتیجه وقتیبرای دو روز پشت سر هم در آن کنفرانس به

اما  خواهند در مورد چه چیزی صحبت کنند؛ها میدانستم که آنها هستم. من اصالً نمیمن احتماالً فردی مشهور در کشور آن

ساحلی و مردان مخوف  یهاهای وحشتناک خود از زندانها در مورد داستانمهم نبود؛ زمانی که ما صحبت را شروع کردیم و آن

ها قرار کسی هستم که باید در سر راه آندم که ما همگی باهم همدرد بوده و من آنگایوم برای من گفتند، من متوجه ش

 گرفت.می

 ید؛رسی من میی سینهسختی به قفسهها بهجثه بودند؛ قد آن مانند اغلب مردم مالدیو، ریزدوستان جدید من، درست به

تر بود. او فردی قدبلند و تنومند بود که با موهای کوتاهش ، حتی از من هم بزرگ75اما دوست عزیز من، اسلوبودان جینوُویچ

                                                           
۳۷Steve York  
۴۷Nantes  
۵۷Slobodan Djinovic  



لیدی های کگفتم که او در زمان انقالب صربستان یکی از مهرهرسید. درواقع، اگر من به شما میشبیه به یک ژنرال به نظر می

سناک پلیس مخفی میلوشویچ بود. برعکس، اسلوبودان کنید که او یکی از فرماندهان ترآمد، شما احتماالً تصور میحساب میبه

خوبی همه چیز را شد. او استراتژیستی خالق بود که بههای جنبش مقاومت محسوب مییکی از ما بود و یکی از بهترین

او خوشحال ها اطمینان دادم که کرد. من به آن دو مالدیوی کوچک همه چیز را در مورد اسلوبودان گفتم و به آندهی میسازمان

 شود که اگر بتواند به ماله بیاید و گروه شما را از نزدیک ببیند.می

های ها و استراتژیمرکز کنشبه بعد باهم برای تأسیس یک سازمان به نام کانواس ) ۹۱۱۰من و اسلوبودان از سال 

ی به سراسر مردمان جهان بود. مسئلهآمیز های صلحکردیم. هدف این سازمان نوید فعالیتهمکاری می 76(آمیز کاربردیمسالمت

رو در طی چند روزی که من در نانت حضور داشتم، ورزید. ازاینها چیزی بود که اسلوبودان همیشه به آن عشق میمالدیوی

 اسلوبودان با اولین پرواز خود را به بهشت شرقی رساند.

ها و ها جلساتی پنهانی در کافهود از او میزبانی کردند. آناز زمانی که اسلوبودان به ماله رسید، فعاالن مالدیوی با تمام وج

ی کارتنی موجود در بازار مخفی ترین جعبهی بزرگ را در داخل بزرگبار اسلوبودان با آن جثهسواحل ترتیب دادند و حتی یک

برد، ببرند. که در حصر خانگی به سر مینگار و فعال سیاسی ، روزنامه77ی محمد نَشیدطور پنهانی به خانهکردند تا بتوانند او را به

د. شکوشی به همراه عشق و استعداد سیاسی، خطری بزرگ برای رژیم گایوم محسوب مینشید به خاطر هوش سرشار و سخت

 گرفت. هرکسی کهفشار قرار میشد یا برای خروج از کشور تحتطور مرتب از سوی عوامل رژیم دستگیر میبه همین خاطر به

اما  رنجی؛ب های شیرجنبش اعتراضی نوپا و میهمانی گفت: گایوم؛ریباً یک چیز مشابه به او میکرد، تقبودان دیدار میبا اسلو

چیزی که او از اسلوبودان پرسید، اما آن ها عالقه داشت. یکی از سازمان دهندگان در گروه مخالفین، به سؤاالت بیشتر از جواب

 ساالری بود؟می جنبش مردی گمشدهتکهراستی به

 اسلوبودان حتی یک لحظه هم درنگ نکرد.

امالً ها کهای شیر برنجی عالی هستند. آنترین بخش ماجراست. این یک بینش است. میهمانیاین مهم»او در پاسخ گفت: 

نها رفته و ت چنینی هرگز کافی نیست. از این گذشته، مردم هر روز به پارتیاما داشتن یک مراسم این محبوب و پرطرفدارند؛

گذرانی و اندکی مست شدن است. اگر شما واقعاً به دنبال تغییر دنیا هستید، به ها انتظار دارند خوشچیزی که از بودن در آن

 .«بینشی از فرداگوییم چیزی نیاز دارید که ما به آن می

انقالبیون در آن به دنیا اعالم کردند که  در آمریکا چیزی به نام اعالمیه استقالل وجود دارد که»اسلوبودان در ادامه گفت: 

ی دموکراتیک باید چگونه باشد. مجلس ملی آفریقا در آفریقای جنوبی چنین چیز مشابهی را با نام اساس و بنیاد یک جامعه

 «کنند.اما در مالدیو مخالفان تنها با شیر برنج اعتراض می منشور آزادی تدوین کرد؛

                                                           
۶۷(CANVAS)Applied Nonviolent Action & Strategies Center for   
۷۷Mohammed Nasheed  



گفت ها میسختی تالش کرده بودند و حاال اسلوبودان به آنها بهرسیدند. آناامید به نظر میفعاالن کنجکاو مالدیوی کمی ن

ها ها را سرحال بیاورد. اگرچه مالدیویاما اسلوبودان سعی کرد تا کمی آن موردنیاز را هم ندارید؛ ابزارترین که شما حتی ساده

عالوه، ند. بهبساز تصویرتوانند یک ا دلیلی نداشت که بگوییم نمیفردایشان نداشتند، ام ازمشخصی  تصویردر آن لحظه هیچ 

 انجام این کار نباید خیلی هم سخت باشد.

ها بود که جاسوسان گایوم با تحت نظر قرار دادنش، به او تری برای مالدیویی تشریح موضوعات مهماسلوبودان در آستانه

د مهم نبود، زیرا چند ماه بعد تیمی از گروه کانواس به سریالنکا رفت و توصیه کردند که از کشور خارج شود. این موضوع زیا

ترتیب داد. اولین چیزی که  78ای آموزشی برای گروه بزرگی از مخالفان مالدیوی در ساحلی خالی در نزدیکی هیکادویک جلسه

 .ها بودی آنها برای دستیابی به بینش گمشدهما بر آن تأکید داشتیم، کمک به مالدیوی

انس شها تحت دیکتاتوری اسلوبودان میلوشویچ هم از جهتی خوشما صحبت را با این سخن آغاز کردیم که حتی ما صرب

، 79دانستیم که تصویر فردای ما چیست، زیرا ما قبالً و در زمان رهبری حاکم قبلی یوگسالوی، مارشال تیتوما ذاتاً می بودیم؛

یم. تیتو علیرغم اینکه یک کمونیست قدرتمند بود، چیزی فراتر از چند پاورقی تزئینی تقریباً چنین فضایی را تجربه کرده بود

داشت. تیتو یک رهبر  80مانند فرانک سیناترارسید. به این خاطر که تیتو رفتار مشابهی بهدر نمایش درام جنگ سرد به نظر می

شد. ما در زمان رهبری کرده هم محترم شمرده میتحصیل خواهپیچیده و ریزبین بود که حتی در میان ما جوانان و فعاالن آزادی

توانستیم آزادانه به همه جای دنیا سفر کنیم و علیرغم این واقعیت که ما رهبرانِ منتخب مردم یا هرگونه آزادی واقعی تیتو می

شته ای کل دنیا دسترسی داهها و فرهنگنداشتیم، تیتو این تضمین را به وجود آورده بود که ما بتوانیم به بهترین موسیقی

را داشتیم. این مجله  81ی فرهنگی رولینگ استونی کمونیستی خودمان از مجلهنسخه ۱۹۱۱باشیم. ما حتی در سال 

 ۱۹۱۹داد. یا اینکه در سال را پوشش می 83نام داشت و اخبار خوانندگان مشهور موسیقی راک نظیر میک جَگِر 82باکسیوک

را ی اجقبل از اجرای برنامه در برلین یا پاریس، در بلگراد به روی صحنه رفت. زمانی که نحوه« 84هِیر»جنگ  گروه موسیقی ضد

و برهنگی گروه هیر بر روی صحنه موجب خشم بسیاری از مخاطبین غربی شده بود، این گروه با پاسخ متفاوتی از سوی مردم 

موردتوجه همه در بلگراد قرار گرفت و ظاهراً تیتو نیز خودش به در کشور کمونیستی یوگسالوی مواجه شد. این گروه موسیقی 

های میزبان گروهی از خوانندگان با ظاهر هیپی ۱۹۱۱داشت که گفته شده در شب سال نو حدی این گروه را دوست می

ی کسانی برای همهرا خواند، « 85بگذار آفتاب بیاید تو»سانفرانسیسکویی شده بود. زمانی که تیتو به روی صحنه آمد و آهنگ 

با  ۱۹۱۰عالوه این تیتو بود که در سال دیدند مسجل شده بود که رهبر ما با تمامی حاکمان مستبد فرق دارد. بهکه او را می
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ت به هنر ی تیتو نسببرای بازی در نقش مارشال تیتو در یک فیلم بزرگ هالیوودی دیدار کرد. رفتار روشنفکرانه 86ریچارد برتون

 هایی، تنها شرکت موسیقی در بلوک شرق بود که توانست آهنگ87ه چرا شرکت رسمی موسیقی یوگسالوی، یوگوتوننشان داد ک

به بازار عرضه کند. من به  92و دیپ پِرپِل 91اِسنِیک، وایت90وِرک، کرافت89، دیوید بویی88با همکاری هنرمندانی چون گروه بیتلز

ای هکردیم و از تمامی آلبومی هنری حس میدرت فشار دیکتاتوری را بر جامعهنبزرگ شدیم، به ۱۱ی همراه دوستانم که در دهه

 بردیم.موسیقی سراسر دنیا لذت می

تر کلی تغییر کرد؛ پس از مرگ تیتو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یوگسالوی به کشورهای کوچکسپس اوضاع به

یر المللی تیتو را با یک تفسعواملش درآمد، دیدگاه و نگرش بین به تصرف میلوشویچ و ۱۹۱۹تقسیم شد و صربستان که در سال 

ها، ها، مقدونیها، بوسنیاییها، کرواتآمیز از تاریخ عوض کرد. برای ما که با مرام برادری و دوستی در میان صربجنون

ویم که و دستگاه تبلیغاتی آن بشن ها بزرگ شده بودیم، این یک شوک بزرگ بود که از عوامل رژیمنگروییها و مونتهاسلوونیایی

رسید می اند. به نظرها بنا شدهی ایدئولوژی صربهایی هستند که بر پایههمسایگان ما شیطان بوده و تنها عقاید خوب در دنیا آن

های های خارجی باشد. خیلی زود تمامی آهنگهای گروهی مشکالت ما کشتن همسایگان و دور انداختن موسیقیکه جواب همه

پاافتاده با های مبتذل و پیشباقی ماند که شامل آهنگ« 93گروه توربو»خارجی ممنوع شد و تنها یک ژانر وحشتناک به نام 

تصور کشور و صداهای نامفهومی بود که به هنگام عبور هایی که چیزی بین بدترین آهنگ قابلشد؛ آهنگهای پرشور میتنظیم

در بلگراد، تمامی  B92جز یک ایستگاه رادیویی مستقل مانند توان شنید. در آن روزها، بهیی مسخره ماز کنار یک کلوپ شبانه

ها صحبت از جنگ بود. شرایط ی کانالشد و در همهها در امواج رادیو و تلویزیون صربستان مربوط به گروه توربو میآهنگ

ا از دانستیم که بینش مل نهضت مقاومت، ما تقریباً میفرما بود. به همین خاطر بود که در زمان تشکیخفقانی در کشور حکم

 فردای کشور به چه شکل است.

شاهده مافزار پاورپوینت با نرم کننده همراهبه چیزی بود که شما در یک سخنرانی کسلشبیه « بینشی از فردا»عبارت 

بود؛ ما تنها  رتو البته پرمعنیتر مراتب سادهی بهفردا برای ما چیزبود و نه خیلی فنی. بینشی از  آورماللکه نه خیلی  کردیدمی

ن مانند زمان تیتو درهای آخواستیم که درست بهخواستیم. همین. ما صربستانی را مییک کشور معمولی با موسیقی شاد می

گردیم و با کشورهای خواستیم به آن دوران آرام بازهای نژادی بودیم. ما میبه روی دنیا باز بود. ما به دنبال پایان درگیری

همسایه روابط خوبی برقرار کنیم. ما اساساً به دنبال یک دموکراسی واقعی بودیم. این بینش نهضت مقاومت از فردای صربستان 

 بود.
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ها در زمان دیکتاتوری تیتو هرگز طعم یک انتخابات آزاد و واقعی را نچشیدند، اما حداقل فهمیدند خوشبختانه اگر صرب

رسید، ها دارد. نهضت مقاومت هرگز به دنبال تصویری نبود که کامالً بعید به نظر میبا تمام دنیا چه حُسنی برای آنکه ارتباط 

انس شی ما خوشاندازهها بهحال، مالدیویبلکه به دنبال شرایط مطلوب زندگی در زمانی بود که آن را تجربه کرده بود. بااین

قدرت قرار داشت و هیچ راهی برای تصور یک زندگی جایگزین برای مردم عادی مالدیو وجود  ها در رأسنبودند: گایوم برای دهه

منظور د بهها بایبنابراین، روشنفکران مالدیوی مجبور بودند که از صفر شروع کنند. ما به گروه مالدیوی گفتیم که آن نداشت؛

 خواهند.می وجانغ موضوعی بروند که عموم مردم آن را با دلپذیرش برای اکثریت مردم کشور، به سرادستیابی به یک بینش قابل

های مالدیوی دور هم در سریالنکا به همراه چندی از هابیت اهای قدبلند در ساحلی دورافتاده نزدیک شهر هیکادوما صرب

س جاسوسان گایوم ای بکشیم. ما جلسات آموزشی خود را در محلی دور از دستری این کشور نقشهجمع شدیم تا برای آینده

های کوچک ها خواستیم تا به گروههای دوستاره برگزار کردیم. ما از مالدیویدر هتل در میان آب و هوایی شرجی و درختان نخل

رده در لندن کها گفتیم که برای یک ساعت فرض کنید که فعاالن مدنی تحصیلتقسیم شده و کمی نقش بازی کنند. ما به آن

 ی اقتصادی ونها مشتی عوام از طبقه متوسط جامعه هستید. ما دو یا سه داوطلب برای نقش رهبری جامعهو پاریس نبوده و ت

سفیدان جزیره را پذیرفته و باقی نقش گروه تبعیدی ساکن در هند یا ها را داشتیم. چند نفر دیگر نیز نقش ریشصاحبان هتل

ها های امنیتی کشور را پذیرفت. هرکدام از گروهلیس و سرویسسایر کشورهای دیگر را به عهده گرفتند. حتی فردی نقش پ

 ی مالدیوی بودند.بخش مهمی از جامعه

ها فرو رفتید، چه زمانی که در آن نقش»ها پرسید ها رفت و از هرکدام از مالدیویبه میان آن 94سپس همکارم سینیسا

یس را به عهده داشت گفت که دوست دارد تا مورد احترام برای مثال فردی که نقش پل« تر بود؟چیزی برای شما از همه مهم

عالوه در کشوری زندگی کند که در آن نظم و ثبات وجود داشته باشد. ما از قرار گرفته و حقوقش سروقت پرداخت شود. به

آیا مردم  بدهند؟ عنوان بینشی از فردا به مردم مالدیومخالفین پرسیدیم آیا این چیزی است که مخالفین بتوانند قولش را به

زنند؟ ها قدم بها نباید آزادانه در خیابانها سر ماه پرداخت شود؟ آیا آنها نیستند، آیا نباید حقوق آنمستحق رسیدن به بهترین

 شود که این حقوق را نخواهد؟طور است. چه کسی در دنیا پیدا میمخالفین در جواب گفتند: قطعاً همین

ی حکومت جدا کرد، البته به این شانس وجود دارد که بتوان نیروهای پلیس را از بدنه من گفتم، اگر چنین است، پس

درستی محقق شود. برخی از فعاالن نسبت به احتمال همکاری با مأموران پلیس اعتراض کردند، ها بهشرطی که بینش فردای آن

 وزیر پسمردی گفتیم که درنهایت به اولین نخستیکی از دوستان جنبش مقاومت و  95ها در مورد زوران جینجیچاما ما به آن

ندان زدند و به زکه نیروهای پلیس ما را کتک میها علیه میلوشویچ، وقتیاز انقالب صربستان تبدیل شد. در زمان درگیری

یک پلیس تنها یک انسان در یونیفرم پلیس است و ما نباید با او مبارزه »که  کردبه ما گوشزد میانداختند، جینجیچ همواره می

که  این احتمال وجود داردکنیم که انگار عضوی از ماست اگر ما با پلیس طوری صحبت » کردجینجیچ به ما توصیه می «.کنیم

 .گفتاو درست می« این پلیس به ما بپیوندد.

                                                           
۹۴Sinisa 
۹۵Zoran Djindjic 



های وحقوق و آزادیودمان بفهمانیم این بود که جنگیدنِ تنها برای حقچیزی که ما قصد داشتیم به دوستان جدید خ

های مردم توجه کرده و مطمئن شوید که وجه کافی نیست. اگر شما واقعاً خواهان موفقیت هستید باید به دغدغههیچمدنی به

شما برای اعتراض بخشی از  هدف شوند. اگر مردم احساس کنند کهفردای کشور لحاظ می تصویرها را نیز در های آنخواسته

ها در زندگی است، این ریسک را پذیرفته و در جنبش شما مشارکت خواهند کرد. به همین خاطر آگاهی از های آندغدغه

 های اعتراضی است.ترین عوامل در تشکیل جنبشهای مردم یکی از ضروریخواسته

نتان وطناپرسیم که ازنظر شما چه چیزی برای همکرده و از افراد می این بخش دشوار ماجراست؛ ما هر بار این تمرین را تکرار

ها کند. آنکس صحبت از مواردی نظیر حقوق بشر یا آزادی ادیان یا حق تجمعات اعتراضی نمیمهم است. در این میان هیچ

ند: کنهای کوچک میاستهاما مردم در کشورهایی نظیر مالدیو، سوریه و صربستان صحبت از خو های بزرگی هستند؛خواسته

خواهند در مقابل انجام کار ها میهایشان در آسایش باشند. آنخواهند تا خانوادهها میخواهند. آنها احترام و شخصیت میآن

حال، مخالفین حکومت اکثر اوقات در تشخیص صادقانه، دستمزد صادقانه دریافت کنند. همین. این چیز عجیبی نیست. بااین

ز تمرک ،کرده و مشتاقهای تحصیلمانند. این انقالبیدارد، ناکام میتواند مردم را به حرکت واهای کوچک که میتهاین خواس

دار خسته های انتزاعی از آزادی معطوف کرده و نیازها، افکار و اعتقادات یک مغازهخود را بر جمالت قصار رهبران تاریخی و ایده

 هستند. ترمراتب بنیادیاین موارد بهکه رتیکنند. درصورا فراموش می

به یک سفر  ،ها، یکی از مالدیوی96هیراساسی مردم مالدیو بودیم، عمران زهای واقعی و زمانی که سخت به دنبال خواسته

ی کشور قبل از برگزاری اولین انتخابات از زمان وقوع سونامی دیدار کرد. عمران ی جزایر دورافتادهآبی رفت و با جمعی از سکنه

که عمران عادت داشت ی گروه دوستان زیادی در شهر ماله داشت. ازآنجاییهمیشه فردی کامالً اجتماعی بود و نسبت به بقیه

کرد. یک روز که عمران سوار بر قایق خود گران سکوت کند، همیشه به مردم و موضوعات توجه خوبی میبه هنگام صحبت دی

نفر سکنه داشت ترک کرد، ناگهان چیزی به ذهنش رسید. او متوجه شد که  ۱۱ای که حدود شد و ساحل را به مقصد جزیره

های پیری که تنها های انسانی؛ انسانکرده است؛ مجسمه در تمام مدتی که در این جزایر توقف داشته، چیز مشابهی را مشاهده

ای شده ها دچار جمود خلسهی عمران آنشدند. به عقیدهها خیره میدر ساحل اقیانوس نشسته و در تمام روز به دوردست

نجا کس در ایت؛ هیچهای گایوم چگونه اسدستیدور از گشادهبه سرعت متوجه شد که زندگی در جزایر دورافتاده و بودند. او به

اد پیشنه هاگذاشته یا به آنساکنان جزیره  دلبازانه در اختیارورا دستدالرهای صنعت گردشگری  دهد تابه خود زحمت نمی

سختی و با دادن رشوه یافت های واقعی با دستمزدهای مناسب به. در سیستم اقتصادی ناکارآمد مالدیو که شغلبدهدرشوه 

ها برای حمایت از خود بودند. ها متکی به فرزندان و نوهوکاری ورشکسته بود. آنپیر نمادی از کل کسبشد، این جماعت می

د. دیدن شدننشستند و به اقیانوس خیره میبایست در کنار ساحل میبدون پول، بدون شغل و بدون امید، تمام مردم مالدیو می

شد که اگر گروه رد، اما موجب الهام او شد. او با خود اندیشید چه میسختی ناراحت کهوش و منگ عمران را بهاین جماعت بی

 های حزب خودی سالمت همگانی برای افراد پیر را در برنامهتوانستند مستمری بازنشستگی و بیمهمخالفان مالدیوی می

ستمری چیزی نبود که باعث های زنده به آن احتیاج داشتند؟ پرداخت مبگنجانند؟ آیا این چیزی نبود که تمام این مجسمه
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مخالفان و سانسور گسترده خبری در مالدیو شود، اما  یالملل به موضوع شکنجههای خارجی و عفو بینتوجه خبرگزاریجلب

ل ها حاصتوانست امیدی را در دل افراد پیر جامعه ایجاد کند که با فرارسیدن زمان انتخابات، قرار است تغییری در وضع آنمی

 شود.

وجه آن طور اتفاقی متدانست، اما پس از دقت بیشتر به این قضیه، بهخوبی نمیان شاید در ابتدای کار این موضوع را بهعمر

ها زمان بیشتری در اختیار داشته آمیز موفق بوده است. آنهای مسالمتی پیر کشور همواره عامل مهمی در جنبششد. جامعه

، مادربزرگ من، در صربستان و زمانی که ما دانشجویان 97کنند. برانکاهای خود توجه میو بیشتر از هرکسی در این دنیا به نوه

سال سن داشت. قطعاً مادربزرگ  ۱۱کردیم، حدود شرکت می ۱۹۹۱در تظاهرات هر روزه برای مدت سه ماه در زمستان سرد 

اما او با  دادم؛ی کوچکش اجازه نمیخاطر جثهتوانست هم من به او به من توان پیوستن به گروه ما را نداشت، هرچند اگر می

دین توانست چنکه او میشد. ازآنجاییها در آشپزخانه مشغول به آشپزی برای حمایت از تظاهرکنندگان میروح بلند خود ساعت

بود مادربزرگ من نهای بوسنیایی را بپزد، دانشجویان مبارز همیشه چیزی برای خوردن داشتند. فقط مدل از بهترین شیرینی

ها کیک کردند؛ برخی از آنی داوطلب به جنبش مقاومت ما کمک میکرد. صدها هزار مادربزرگ و بازنشستهکه این کار را می

ها ریختند و همیشه نسل سرکش ما را برای هفتهکردند و برخی دیگر برای ما مشروب میپختند، برخی دیگر چای درست میمی

ما  دانستند که جنبشدادند چون میها این کار را انجام میداشتند. آنپایان خیابانی سرحال نگه میو بی کنندهمبارزات خسته

 گرفت.داد و مادربزرگان پیر ما را نادیده میدهد. چیزی که میلوشویچ کمتر به آن اهمیت میای میها اهمیت ویژهبه آن

آل برای قانع کردن بخش مهمی ی سالمت به افراد پیر مالدیو راهی ایدهبیمهی ی عمران برای پرداخت مستمری و ارائهایده

 هایمنظور همراهی با مخالفان بود. در همین زمان، عمران و سایرین موفق شدند تا متحدان دیگری با ایدهی مالدیو بهاز جامعه

میلیون دالری پول  ۰۱۱ی ی گایوم و هزینهگستردهمشابه برای خود بیابند. یکی از این متحدان به دنبال پایان دادن به فساد 

های جدید بود. این داستان بینش های اجتماعی مناسب و اسکلهقیمت، برنامهجویی در ساخت منازل ارزانناشی از این صرفه

تنها گام اول هر  اما داشتن بینش« یک مالدیو کارآمد که به نیازهای شهروندان خود توجه دارد.»ها از فردایشان بود: مالدیوی

آمیزی وجود دارد که در هر جنبش مسالمت« های قدرتستون»آمیز است. همچنان بخش مهم دیگری با نام جنبش مسالمت

 برد.با توجه به نیاز هر جامعه، شانس موفقیت آن جنبش را باال می
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 ۹۱۱۱های قدرت در یمن؛ سال : ستون۴-۱تصویر 

 فصل چهارم

 عظیم قدرت )ارکان( هایستون

 که در حال شروع یک انقالب هستید واقعاً دشوار است.ترتیب دادن کارهای سفر وقتی

 غرق به خونآمیز برای فعالیت در کشور زمانی که من تماسی از فعاالن سوری دریافت کردم که به دنبال راهی مسالمت

دانستیم که اگر فقط چند اتاق در هتل شرایتون دمشق رزرو ها بود. ما میخود بودند، بیشترین نگرانی من از محل مالقات با آن

به همین  شدیم.گذاشتیم توسط پلیس مخفی سوریه دستگیر میها میسرعت و قبل از اینکه پای خود را به اتاقکردیم، بهمی

ولت اما د م که دوستان جدید سوری خود را، درست پس از دیدار ما با گروه مصری، به بلگراد دعوت کنم؛خاطر من تصمیم گرفت

سعی در ایجاد اغتشاش در خاورمیانه دارند. این ادعا به معنی این « عوامل صرب»بشار اسد خیلی زود مدعی شد که گروهی از 

ی بعدی برای مالقات . گزینهرا امضا کندحکم مرگ او تواند پورت هر شهروند سوری میبود که مهر کشور صربستان در پاس

های موسوم به بهار عربی، تمامی های زیادی به همراه داشت؛ به دلیل اوج گرفتن قیامترکیه بود، اما این کشور هم چالش

بدیل وزی از فیلم کازابالنکا تی امردیکتاتورهای خاورمیانه جاسوسان خود را به استانبول سرازیر کرده بودند و این شهر به نسخه

تردید در مسیر بازار بزرگ شهر های مشکوک اسلحه در شمال آفریقا وارد شهر شده بودند و شما بیشده بود. تمامی قاچاقچی

شدید. فروشندگان اسلحه در پل تا مسجد آبی با یک قاچاقچی اسلحه که قصد فروش کالشنیکف به شما را داشت، مواجه می



در حال صحبت از که شما وقتیهای شما را واکس بزنند. خواستند کفشبیشتر از کودکان کاری بودند که می 98بورسپوروس

ا یک ایی بی لیبییک تبعه نیاز خواهید داشت به آن آمیز برای شاگردان خود هستید، آخرین چیزی کهاهمیت کنش مسالمت

 های ضدتانک بفروشد!راکت هابه آنسعی دارد  که است گیرعرق

کیه نام در ترروح در کنار یک ساحل بیسرانجام ما موفق شدیم تا یک هتل سه ستاره با امکانات نامناسب را در شهری بی

 هاصخره یدامنههای ماهیگیری آرامی وجود دارد که در العاده با کلبههایی خارقجای این تکه از دنیا، مکانرزرو کنیم. در جای

بنزین هتل ما را از تفرجگاه ساحلی که طور نبود. یک پارکینگ بزرگ و یک پمپاند، اما اینجا اصالً اینها جا خوش کردهکوهو 

کرد. من در شب اول اقامتم در هتل به خاطر سروصدای فروشان در آن بادکنک و گوشت کباب شده میفروختند جدا میدست

خش بوجه رضایتهیچدن تا خود صبح بودند، بیدار ماندم. صبحانه در روز بعد بهیک گروه مست که در حال فوتبال بازی کر

حال، نبود، زیرا من مجبور شدم تا برای پیدا کردن یک تکه جا در رستوران هتل با گروهی از گردشگران روسی درگیر شوم. بااین

وجوگر و مزاحم در های جستنستیم به دور از چشمتوااینجا برای مالقات ما عالی بود. خوبی اینجا این بود که ما حداقل می

 کردند.ی اسد هم فکر آن را نمیمکانی امن با هم صحبت کنیم. این هتل جایی بود که حتی مأموران همیشه درصحنه

دانستم که حتی بدون حضور جاسوسان اسد در هتل ما، بازهم آموزش به فعاالن سوری کاری راحت نخواهد بود. من می

ه آمیز است واقعاً دشوار است، چخواهیم این مردم را قانع کنیم که بهترین راه سرنگونی یک دیکتاتور کنش مسالمتاینکه ب

دانم؛ ها را مقصر نمیوجه آنهیچی دولت اسد را هم دیده باشند. برای همین من بهبرسد به اینکه چنین مردمی اقدامات وحشیانه

و توسط پلیس کشته  99ها در حمصکه پسرعموی آنبسیار سخت خواهد بود وقتی آمیزراضی کردن مردم به جنبش مسالمت

نظامی وابسته به دولت چند روز قبل دست به سالخی شماری کننده این بود که یک گروه شبهعالوه خبر ناراحتشده است. به

 میز علیه اسد نباشند.آوجه راضی به تشکیل جنبش مسالمتهیچکودک زد و همین امر باعث شد تا دوستان من به

باره در انقالب خود دست به اسلحه یکها بهنیافته بود. آنها کامالً سازماند. مقاومت سوریاما این تازه نیمی از مشکل بو

ها با دیدن تصاویری از ها نبود. سوریها شدند. هرچند این هم تقصیر آنبردند و پیش از اینکه کامالً آماده باشند وارد خیابان

اشد. تواند بسیار ساده باسد می ها نفر در خالل قیام موسوم به بهار عربی در منطقه تصور کردند که سرنگونیخیزش میلیون

کرده در وسط میدان دمشق های گرهها تصور کردند که تنها چیزی که به آن نیاز دارند، چند ده هزار جوان مشتاق با مشتآن

مانند رهبران ها، بهاما سوری شود؛در تونس سرنگون می 100علیسرعتِ سقوط مبارک در مصر و بن بهاست و پس از آن دیکتاتور 

های مصر و سایر کشورها را خوردند. چیزی که مردم متوجه نشدند استریت در آمریکا، فریب سادگی انقالبجنبش اشغال وال

های انقالبی مصر برای مدت دو سال توسط گروه کانواس در بلگراد آموزش دیدند تا بتوانند در ابتدا به این بود که گروه

شکیل دهند و درنهایت قبل از واکنش در میدان تحریر، نماد خود را به همه های کوچک برسند، چندین ائتالف تپیروزی

رفته و ها در طی زمان شکل گاند؛ آننبوده بارانفجار فاجعهمانند یک باره شکل نگرفته و بهیکهای صحیح بهبشناسانند. انقالب

راسیمه عمل کردند و حاال مردمِ مخالف رژیم در حال ها س. متأسفانه سوریهستند کنترلو قابل ای پایداردیگر شعلهعبارتیبه
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مانده از شهرها بودند. تمامی این موارد های برجایی اسد و ویرانیهای هرروزهتقال برای تشکیل یک جنبش متحد علیه جنایت

ه این گرو ها بود و ما پس از صرف صبحانه به دنبال این بودیم که چگونه راهی پیش پایمشکالت عظیم پیش روی سوری

 بگذاریم. دیگر وقت شروع جلسه بود.

صبح در سالن کنفرانس هتل برگزار شد. دیدن جمعیت زیادی از افراد  ۹ی ما با دوستان سوری رأس ساعت اولین جلسه

ر یکی و پس از گذشت چند ساعت دها عادت دارند که یکیدر این ساعت از روز در اتاق واقعاً من را شوکه کرد. معموالً عرب

ها که در تراس در حال سیگار کشیدن بودند، از یک هفته قبل انتظار چنین جلساتی این جلسات حاضر شوند، اما شماری از آن

دیدند که به دنبال یافتن بهترین جا ها مردمی را میکردند. آنکشیدن به ساحل نگاه می ها در حین سیگارکشیدند. آنرا می

بودند. سایر فعاالن مدنی نیز در داخل اتاق در حال سپری کردن وقت خود قبل از شروع  برای گرفتن حمام آفتاب در ساحل

که فردی های مختلف مقاومت در دفترچه یادداشت خود بود، درحالیهای گروهها در حال طراحی پرچمجلسه بودند. یکی از آن

 کرد. شماری دیگر از شورشیان صبورانه منتظرمی خورده را تکمیلدیگر آخرین جزئیات کاریکاتور خود از یک بشار اسد شکست

 دند.کرشد نگاه میهایشان که با قهوه و نسکافه پر میی اتاق بودند و به فنجاندریافت قهوه از دستگاه قهوه ساز در گوشه

. دیدیمیکجا میی اعضای گروه را ی گروه در اتاق جمع شدند، درها بسته شد. این اولین باری بود که ما همهزمانی که همه

ها شلوارهای جین مدل پاره و سال سن داشتند. آن ۰۱ها بیشتر از کدام از آنرسید که هیچنفر بودند و به نظر نمی ۱۱ها آن

رسیدند. یکی از دخترها حتی یک تاپ کامالً باز پوشیده بود که ها مذهبی به نظر نمیکدام از آنشرت به تن داشتند و هیچتی

کرد. این چیزی نبود که ما به هنگام کار با گروه مصری یا تونسی در این چند سال دیده باشیم. خوبی نمایان میا بههایش رشانه

ها را وجه ظاهری شبیه به طالبان نداشتند. اگر شما آنهیچدار کوتاه کرده بودند و بههای خود را مدلمردهای گروه نیز ریش

ید که این افراد گروهی از دانشجویان یک کالج آمریکایی هستند که برای تعطیالت تابستانی کردشناختید، احتماالً تصور مینمی

رعت سها انداختم و بهتری به آنهای گروه بودم، نگاه دقیقپچکه من منتظر پایان پچاما ازآنجایی اند؛به یک سفر خارجی آمده

شوم. زنان و مردان داخل اتاق در نگاه اول ا آن مواجه میشدم که مشکل اساسی همان چیزی است که در این هفته ب متوجه

 اپ بازآن دختر با ت شدند. برای مثال کامالً مشخص بود کهها آشکار میرسیدند، اما در نگاه بعدی تفاوتشبیه به هم به نظر می

از یک برند لوکس داشت. او های او کامالً کارشده بود و کیفی اهل دمشق، حلب یا یکی از شهرهای بزرگ سوریه بود. ناخن

ک مرد طرف تر یحال دو صندلی آنی کشور است. بااینکردهداد از قشر تحصیلکرد که نشان میخوبی انگلیسی صحبت میبه

ی داد که او زندگاش نشان میدار او و پشت خمیدهقد با هیکلی زمخت نشسته بود. من مطمئن نیستم، اما دستان ترککوتاه

است. او همچنین یک جفت صندل چرمی به پا داشت که تنها کشاورزان استفاده کرده و هیچ شهرنشینی  دشواری داشته

ت. ها اسی اصلی ایجاد جنبششد یک مرد کشاورز و یک دختر شهرنشین را باهم متحد کرد؟ این مسئلهپوشد. چطور مینمی

ب نها بر جوانان و ثروتمندان یا فقط بر فقرا و روستانشینان حساتوانستند تاگر این افراد به دنبال کنار گذاشتن اسد بودند، نمی

گیرد که دو یا چند گروه که هیچ های مصری و مالدیوی یاد گرفتیم که یک انقالب تنها زمانی شکل میباز کنند. ما از گروه

الش اساسی شوند. این چ خط فکری مشترکی باهم ندارند تصمیم بگیرند که برای رسیدن به یک هدف مشترک با یکدیگر متحد

ی کنم، اما ریزهایی برای تغییر دموکراتیک رژیم را برنامهدانم چگونه استراتژیما بود. بااینکه من تقریباً مطمئن بودم که می



ماد تتوان کاری کرد که همه افراد گروه به یکدیگر اعدانستم که چگونه مینبوده و واقعاً نمی درمانگرروانباید بگویم که من یک 

 حال نفس عمیقی کشیدم و جلسه را آغاز کردم.کنند. بااین

 «هنوز همگی زنده هستند؟»ها گفتم که من در ابتدا از همگی به خاطر حضور در این جلسه تشکر کردم و به شوخی به آن

ن صدای مترجم اردنی هایشان را تنظیم کردند و از طریق آهای نسکافه و قهوه خود را پایین آورده و هدفونها فنجانسوری

 شنیدند.کرد را میها عربی صحبت میما که با آن

 این مرد یک قاچاقچی« نه، همه زنده نیستند.»ای برجسته بود در پاسخ گفت: ها که مردی قدبلند با چهرهیکی از سوری

بود  اوطلب شده بود. او توانستهدوستان سوری ما از کشور د یمخفیانهآمیز پیوسته بود و برای خروج بود که به جنبش مسالمت

ای دیگر از این گروه هم با که عدهکه با گرفتن مجوزهایی این افراد را تا لب مرز بیاورد و وارد کشورهای دیگر کند. درحالی

 طرف به اینجا آورده شده بودند.های جعلی و از طریق مرزهای هوایی و گذر از چند کشور بینام

ها دو روز قبل کشته شد. فرد دیگر دختری بود که به هنگام خروج از کشور اینجا نیستند. یکی از آنسه نفر »او ادامه داد: 

دانیم مینظر کرد. ما از آن روز به بعد نازاینکه فهمید پلیس به دنبال اوست، از پیوستن به ما صرفدستگیر شد. فرد سوم نیز پس

 «که چه بر سر او آمده است.

ی رای این گزارش تشکر کردم و از باقی افراد خواستم تا خودشان را معرفی کنند. ابتدا یک رقصندهمن از قاچاقچی گروه ب

 اش تمرین رقص کالسیککرد، لب به سخن گشود. او گفت که تا زمان شروع انقالب کار هرروزهای که در دمشق زندگی میحرفه

ها بود. تصور او این بود که سوریه نیز روزی در شب« 102فرندز»و  «101چگونه مادر تو را دیدم»های باله در روزها و تماشای فیلم

یک برنامه کمدی داشت. رقصنده گفت:  چیزی برآمده از به وضع عادی بازخواهد گشت؛ بینش او از فردا شباهت زیادی به

 «آمیز اعتقاد دارم.اگرچه سوریه گرفتار جنگ داخلی است، اما من همچنان به اعتراض مسالمت»

وجه هیچطرف تر نشسته بود، بهدختر جذاب که چند صندلی آن یکرسید رقصنده فردی نجیب و آرام باشد، اما می به نظر

شده در پشت عینک آفتابی تیره پوزخندی زد و برخالف رقصنده معتقد بود که عقیده نبود. آن دختر با چشمان مخفیبا او هم

ز او دانشجویی از یکی ا« شود.دیکتاتور تنها با زور سرنگون می»د؛ او گفت: آمیز راهکار سقوط اسد نخواهد بومقاومت مسالمت

رای ی روشنی بشهرهای کوچک سوریه در شمال این کشور بود که به گروه برای مبارزه با اسد پیوسته بود، زیرا او هیچ آینده

تقد داد، اما معنسبت به خشونت ترجیح می آمیز راشد. او نیز اعتراض مسالمتتحت اشغال رژیم اسد متصور نمیدر کشور خود 

بود که در حال حاضر تنها راه نجات کشور و تغییر در سوریه ریختن خون بیشتر است. من از شنیدن این حرف ناامید شدم، اما 

ن سری تکا وجدل کنم. در عوض منمن آنجا نبودم تا با این افراد که جان خود را برای دیدار با من به خطر انداخته بودند بحث

ها کار. آنی جوان و یک نوجوان بیهای سایرین گوش کردم؛ یک کارگر کارخانه، یک کارگذار بیمه، یک بیوهدادم و به حرف

کدام از کدام انقالبی نبودند. هیچکرد این بود که هیچها را متحد میزمین تا آسمان با یکدیگر فرق داشتند، اما چیزی که آن
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ا هر گرا یها خود را یک مارکسیست یا ملیکدام از آنای به صحبت از سیاست نداشتند. هیچوجه عالقههیچهها تا سال قبل بآن

ها ی کشور چیست، آنی شما برای آیندهپرسیدیم خواستهها میدانست. زمانی که از آنهای مبارزاتی نمیعضوی دیگر از گروه

ن گاه فرصت رسیدها تنها مردمی عادی بودند که هیچآن« طبیعی بازگردد. دوست داریم وضع کشور به حالت»دادند: پاسخ می

 ها ربوده شده است. یکی ازای از آنطور ناعادالنهها بهی آنکردند آیندهتر اینکه حس میبه طبقه باالی جامعه را داشتند و تلخ

بود. او یک شلوار جین به همراه یک بادگیر زردرنگ  103کرد، دکتری از شهر الذقیهاین فعاالن که بیشتر به این موضوع اشاره می

ها تحصیل، در شهر خود یک دکتر خیلی خوب به تن داشت و زنجیری طال به گردن انداخته بود. او به ما گفت که پس از سال

ال یک گزید، حاآمریکا را برای خود برمی 104مانند پسرعموهایش زندگی در نیوجرسیگفت که اگر بهبوده است. خودش می

او با  شد.اش در سوریه هم دچار مشکل میحال دکتر ما گاهی اوقات حتی در سیر کردن شکم خانوادهمولتی میلیونر بود. بااین

کرد. به همین خاطر به این نتیجه رسیده بود اسد که عامل تمامی ها احساس شرمندگی میداشتن این همه تحصیالت و توانایی

آمیز تهای مسالمهای بااستعداد است، باید سرنگون شود. او باور داشت که ترکیبی از کنشنسانهای مردم و سرکوب ابدبختی

 ای آزاد ضروری است.منظور مبارزه برای سوریهبه همراه خشونت به

 تاپ کوچکم را تنظیم و چند سیمها صحبت کرده بودند و حاال نوبت من بود تا گروه را راهنمایی کنم. من لپی سوریهمه

 ها را خاموش کرد. اتاق تاریک شد و من کامپیوتر را روشن کردم.چراغ 105به آن وصل کردم. همکارم برِزا

 «آید.ها، دانش و آگاهی بیرون میاز میان دشواری»من گفتم: 

ها به نمایش ی بزرگ برای سوریبر روی یک صفحه ۱۹۹۱های در پشت سر من، تصاویری از صربستان در اواخر سال

ها آن دادم.ها نشان میها در بلگراد چیزی را درک کنند که به آنها نیز درست مانند مصریخواستم تا سوریآمد. من میدرمی

ی او در تصویر چیز خاصی از ذات شرورش وشلوار بدقوارهکرده و کتدیدند که صورت پفتصاویری از اسلوبودان میلوشویچ را می

ها تصاویری از اجساد مسلمانان های میلوشویچ گفتم و به آنها کمی در مورد جنگسوریداد. من به را به سوری نشان نمی

ها تصاویری از بلگراد را مشاهده کردند که شدند. سوریجمعی انداخته میراحتی به گورهای دستهبوسنیایی را نشان دادم که به

ویران شده بود و من آن انفجارهای شبانه که بسیاری از  ،در طول سه ماه بمباران نیروهای ناتو ،توسط نیروی هوایی آمریکا

یف ها تعرکرد و نزدیک بود تا جان مادرم را نیز بگیرد برای آنهای دیدنی شهر را در کسری از ثانیه با خاک یکسان میمکان

عالوه نه کشورهای همسایه در آن زمان هیچ مخالف قابل قبولی علیه میلوشویچ در کشور وجود نداشت. به»کردم. من ادامه دادم: 

 «و نه آمریکا توانایی اعمال فشار برای خروج دیکتاتور از طریق نظامی را داشتند.

ای دیگر را فشردم. تصویری شکننده از مردی دارای سوءتغذیه بر صفحه نقش تاپم خم شده بودم، دکمهمن که روی لپ

 «دانید این مرد کیست؟می»ها سؤال کردم بست. من از سوری
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 اشاره کردند. البته شناخت این فرد آسان بود.« گاندی»چندین صدا از میان جمعیت بلند شد و همه به نام 

را نشان دادم که رهبر حقوق مدنی در آن در « من رؤیایی دارم»بعد از آن من تصویری از مارتین لوتر کینگ و سخنرانی 

 واشنگتن آمده بودند. هایآمیز به خیابانلمتحال صحبت برای هزاران نفری بود که برای راهپیمایی مسا

 «شناسد؟کسی این مرد را می»من گفتم: 

 «ها نیست؟بخش سیاهآیا او رهایی»یک مهندس کُرد به جلو خم شد و جواب داد: 

 تقریباً نزدیک شده بود.

 نفر هرگز علیه کسی سالح بهای این واقعیت را فراموش کنید که این دو من به تمامی اعضای گروه گفتم که برای لحظه

اما در یک مورد توانستند احساس عمومی جامعه از عدالت را تغییر دهند و در مورد دیگر غل و زنجیر حکومت  ،دست نگرفتند

آمیز را فراموش کنید. بیایید به قضیه فقط از دیدگاه پادشاهی را در هم شکنند. در این لحظه برتری اخالقی مقاومت مسالمت

 اه کنیم. در این زمان از دوستم اسلوبودان خواستم که به روی جایگاه بیاید.عملی نگ

د؛ تمام کنید یا اسکند شما با میلوشویچ مبارزه میازهمه باید بدانید که فرقی نمیاول»اسلوبودان شروع به صحبت کرد: 

عالوه ها در آن برتری دارند. بهست که این رژیمها در استفاده از خشونت نهفته است. این چیزی اقدرت دیکتاتورها در توانایی آن

خورده آمیز علیه یک دیکتاتور از همان ابتدا شکسترو یک کمپین مسالمتدیده هستند. ازایناین افراد دارای نیروهای آموزش

وجه هیچهه بگیرید، بی قوت آن است. اگر شما علیه لیونل مسی جبهکنید که نقطهرسد. شما به جایی از رژیم حمله میبه نظر می

دهید که با او شطرنج بازی کنید. اینجا جایی است دوست ندارید که با او در زمین فوتبال روبرو شوید. در عوض شما ترجیح می

دوم این است  یتوانید پیروز شوید. برداشتن سالح علیه دیکتاتور یک راه احمقانه برای سرنگون کردن آن است. نکتهکه شما می

د ترین فعاالن سیاسی ازنظر بدنی باشید. این افرارسد که شما دارای قویجنبش مسلحانه تنها در صورتی به پیروزی میکه یک 

ند. ها کار کنها حرکت دهند و با مسلسلهای سنگین را در خیابانها بجنگند، سالحتوانند در خیابانکسانی هستند که می

استادان دانشگاه یا شُعرا، باوجود حمایت از شما قادر به شرکت در نبردهای خیابانی ها، ی افراد جامعه، نظیر مادربزرگبقیه

ی مخالف از تمامی قشرهای جامعه دارید. اینکه تمامی این نخواهند بود. شما برای سرنگونی دیکتاتور نیاز به تشکیل یک توده

 «کن است.آمیز با دیکتاتور بجنگند تقریباً غیرممافراد بتوانند به روش خشونت

کنید. اسد خیلی قوی است. سوریه مانند صربستان شما موضوع را درک نمی»آن دختر دانشجو با عینک آفتابی تیره گفت: 

 «ی آن کودکان خردسال آمد.نیست. ما هم شهروندان اروپایی نیستیم. خود شما دیدید که چه بالیی به سر همه

ی اما همه های زیادی میان شما و ما وجود دارد؛عالوه تفاوتد است. بهبله اسد خیلی قدرتمن»اسلوبودان در جواب گفت: 

 «داند که آن چیست؟چیز خیلی مهم باهم مشترک هستند. آیا کسی میدیکتاتورها در یک

 «ها باید کشته شوند.ی آنهمه»دختر دانشجو پاسخ داد: 



شدت هکه دستانش را باو از جایش بلند شد و درحالی بسیار عصبی شد. با لباس باز جوان آن زن صحبت که به اینجا رسید،

های کرد که با او هماهنگ باشد، اما من از میان صحبتداد شروع به حرف زدن کرد. مترجم نیز تمام تالش خود را میتکان می

فردی گستاخ  تو»گوید: ، آن زن جوان، در حال سرزنش دختر دانشجو است و به او می106بدون مکث او متوجه شدم که سابین

ی خود به دنبال حل هر مشکلی با استفاده از زور هستند و دلیل های شبیه به تو با رفتارهای وحشیانهی انسانهستی و همه

 قبل از اینکه اوضاع از کنترل خارج شود، من از سابین سؤالی پرسیدم.« آشفتگی دنیای عرب نیز وجود افرادی چون شما است.

 «چه اینجا هستید؟ خیلی خب. پس شما برای»

آمیز المتهای مستوان با روشمن اینجا هستم تا یاد بگیرم که چطور می»او در جواب با تسلط خوبی به زبان انگلیسی گفت: 

ید توانستی صحبت او میراحتی از نحوهشما به« ایم.ی کافی جنگ داشتهاندازهو نه از طریق جنگ اسد را سرنگون کرد. ما به

 که این زن به مدارس خوبی رفته و احتماالً دختر یکی از ثروتمندان سوری است.متوجه شوید 

خواهید که قدرت را کنار خواهید بدون جنگ پیروز شوید؟ تنها از اسد میخب شما چگونه می»من از او سؤال کردم: 

فتم: دار به خود گرفتم و گای خندهقیافهنقو تغییر دادم و ی نقبه یک بچهرا من با مهارتی بسیار ابتدایی صدای خود « بگذارد؟

ظر زده به نسابین خجالت« توانید یک قاتل باشید. این اصالً کار خوبی نیست.کنم. شما دیگر نمیآقای اسد، خواهش می»

 رسید، اما باقی گروه در حال خندیدن بودند و از دیدن شرمندگی سابین مغرور خوشحال شدند.می

، من که تو اینجا حضور داریعالوه ازآنجاییتوانم بگویم که نیت تو کامالً درست است. بهمن می سابین،»اسلوبودان گفت: 

 «ایم.ی یک جنگ جمع شدهاما باید بدانی که ما اینجا برای کشیدن نقشه دانم که خیلی خیلی شجاع هستی؛می

ز آمیمانند گاندی تماماً مسالمتشما بهکردم که راهکارهای فهمم، من فکر میمن نمی»سابین کمی گیج شد. او گفت: 

 «است.

آمیز به معنی این نیست که شما نباید سخت مبارزه طور است، اما جنبش مسالمتبله همین»سرعت گفت: اسلوبودان به

 «ها به جنگ اسد بروید.ها و سایر سالحکنید. شما باید با سایر روش

 ی مهم روز را مطرح کنیم.اولین نکته سابین به شک افتاده بود. زمان آن رسیده بود که

 «اید؟ها شنیدهحال چیزی در مورد تحریمآیا تابه»ها پرسیدیم: ما از آن

ها فقط در مورد نفت هستند. این تنها چیزی ی آناند. همهها هرگز کارساز نبودهاما تحریم قطعاً؛»مهندس کُرد جواب داد: 

ربط همراه با مهمالت توطئه آمیز در مورد اسرائیل و های بیسپس شروع به صحبت او« دهد.است که آمریکا به آن اهمیت می

توانستند کار معنی بودند، اما موضوع مهم این بود که فعاالن نمیها کامالً بیسیاست خارجی و جنگ در عراق کرد. این حرف

ادی بود و نه مردم معمولی. گروه به نشانه های اقتصادی یک بازی بزرگ توسط بزرگان اقتصخاصی انجام دهند، زیرا تحریم

ریکا ترتیب دهد ی آمپزشک گفت که سعی کرده بود تا یک کمپین برای نوشتن نامه به کنگرهتأیید سر تکان دادند. دکتر دندان
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ه برای چه باید ب ها اصالًآن»تا اسد ازنظر اقتصادی تحت فشار قرار گیرد، اما این کمپین هم جواب نداده بود. او در ادامه گفت: 

 «حرف ما گوش کنند؟ ما فرد خاصی نیستیم.

 «کنند.ها به حرف شما گوش ندهند، اما قطعاً به حرف سابین گوش میشاید آن»من گفتم: 

ها باید به حرف من برای نخریدن نفت از اسد گوش چرا آن»گروه تعجب کرد. خود سابین از همه بیشتر. او پاسخ داد: 

 «کنند؟

 «ردم.کهای شهر فکر مینظیر هتل بهترچه کسی از نفت صحبت کرد؟ من داشتم در مورد چیزهایی »و گفتم:  من خندیدم

 «خیال!بی»سابین گفت: 

سابین سری تکان داد. « های موجود در شهر دمشق. مگر نه؟گویم. همان هتلجدی می»من رو به سابین کردم و گفتم: 

ل هت»طرح شهر را نام ببرد و سابین شروع به نام بردن کرد. زمانی که سابین به نام های ممن از او خواستم تا برخی از هتل

 رسید، از او خواستم که دست نگه دارد.« 107چهار فصل

شما »من رو به آن کارگر با هیکل زمخت کردم و گفتم: « آها، هتل چهار فصل. خیلی خوب است.»من با فریاد گفتم: 

بسیار خب، پس شما آنجا »و پوزخندی زد و دیگران نیز همگی خندیدند. من با خنده گفتم: ا« روید، مگر نه؟همیشه آنجا می

روند. حاال تصور کنید که شما بتوانید در هتل را آیند به این هتل میروید، اما افراد مهم که از سراسر دنیا به سوریه مینمی

 «تخته کنید.

 «جام دهیم؟توانیم این کار را انما چگونه می»مرد کرد گفت: 

 «تواند مانع از اقامت افراد در هتل شود؟ها شما به من بگویید که چگونه. چه چیزی میبچه»من از همه پرسیدم: 

 این جواب بدی نبود.« قیمت هتل!»مرد کشاورز پاسخ داد: 

 ی دزدکی وارد هتلشود اگر فردچه می»دستی باال آمد. این دست متعلق به یک دانشجوی جوان مشتاق بود. او پاسخ داد: 

 «ها بیندازد؟ها به داخل اتاقشده و تصاویر شهر حلب پس از بمباران را از زیر درب

 تمام اتاق در سکوت فرو رفت.

های هتل دوربین کار گذاشته شده است. دهد؟ در تمام سالناما این کار چگونه جواب می»فردی با لحنی جدی پرسید: 

 «ریسک رفتن به زندان را به جان بخرد.هرکسی که این کار را کند، باید 

 «داند که صاحب هتل چهار فصل کیست؟چه کسی می»ها پرسیدم: من از آن
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 کسی پاسخی نداشت.

بندم که این فرد باید شخصی نزدیک به اسد باشد. مثالً فردی اما شرط می دانم؛من هم جواب این سؤال را نمی»من گفتم: 

زنم هرکسی که سوریه است. من حدس می یاقتصاد ارکان. اگر اشتباه نکنم او پسردایی اسد و یکی از 108مانند رامی مخلوف

های باالی حکومت وصل باشد. این فرد هرکسی که باشد، ترین هتل دمشق است، باید کامالً به ردهترین و شیکصاحب بزرگ

قرارداد ببندد مهم است، زیرا پول فراوانی را به جیب او سرازیر  ای چهار فصل که توانسته با اوهای زنجیرهبرای صاحب اصلی هتل

 «ای برای باز پس گرفتن امتیاز هتل چهار فصل در دمشق تحت فشار قرار بگیرد چه؟اما اگر صاحب اصلی هتل زنجیره کند؛می

 «ها چرا باید این کار را بکنند؟آن»سابین پاسخ داد: 

ه اسد دیکتاتورهایی شبیه بافرادی به غیر از ای برای بستن قرارداد با های زنجیرههتلبه خاطر اینکه »دکتر در جواب گفت: 

زیاد احتمالها متعلق به اعضای خانواده یا دوستان یک رژیم غاصب است، بهتر هستند و اگر مشخص شود که یکی از هتلراحت

 «ها شویم.خبرگزاریخواهیم که تیتر ها خواهند گفت: ما به دنبال دردسر نبوده و نمیآن

ها در با این شرایط، دیگر نیازی به ورود دزدکی به هتل برای انداختن عکس»آن دانشجو وارد جزئیات بیشتر شد و گفت: 

ای شعبه دارد راه بیندازید و زیرا اگر شما یک تظاهرات در لندن، پاریس یا هر جای دیگر که این هتل زنجیره ها نیست؛اتاق

ی خوبی های همدست رژیم بسیج کنید، احتماالً بتوان به نتیجهان و وبالگ نویسان را برای تمرکز بر شرکتبتوانید خبرنگار

 «رسید.

 «و احتماالً دیگر برندها نیز نگران وضع خود خواهند شد.»سابین گفت: 

، این بار قبل از اندالمللی که برای چندین سال با اسد همکاری داشتههای بیندقیقاً. شرکت»من در جواب گفتم: 

 «بیند؟گذاری در سوریه بیشتر فکر خواهند کرد. حاال چه کسی آسیب میسرمایه

 «ی اقتصادی.جامعه»سابین گفت: 

 «کند؟ی اقتصادی از چه کسی حمایت میو جامعه درست است؛»من گفتم: 

 .«کنندها از اسد حمایت میمثل همیشه، آن»پسر دانشجو به سابین نگاهی کرد و گفت: 

ی آمریکا و صحبت در مورد نفت و حقوق بشر که البته جای نوشتن نامه به کنگرهبنابراین به دقیقاً؛»من به گروه گفتم: 

موضوعات مهمی هم هستند، باید بر روی یک هتل تمرکز کرد و در آن را بست و سپس به سراغ هتلی دیگر رفت. درنتیجه 

 «افتد؟شود. بعد از آن چه اتفاقی میها قطع مید زیرا درآمد آنوجه خوشحال نخواهند بوهیچمتحدان اسد به

 «شوند.زده میها عصبانی و وحشتآن»سابین گفت: 
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افتند که اسد تنها شخصیت مهم شهر نبوده و ها احتماالً به این فکر میقطعاً. این امر طبیعی است. پس از این اتفاق، آن

 افتد؟او آماده کنند. بعد از این چه اتفاقی می بهتر است خود را برای دوران پس از سقوط

های ثروتمند و وابسته به ارکان افتد این است که گروهاتفاقی که می»بنابراین من ادامه دادم.  کس پاسخی نداشت؛هیچ

خود شود. اسد به پسردایی گیری آغاز میقدرت پول کمتر و کمتری برای دادن به اسد خواهند داشت. اینجاست که رشوه

وکار زیادی را برای خود به دست آوری. درنتیجه پسردایی اسد توانی حق امتیاز و کسبگوید: اگر به من باج بدهی، میمی

تازگی اما حاال که پسردایی به شود؛دهد. وضع همه به غیر شما خوب میشود و بخشی از درآمد خود را به اسد میثروتمند می

 «ندارد. به این معنی که دیگر پولی برای دادن به اسد ندارد. این امر چه معنایی برای اسد دارد؟ هتل را از دست داده، دیگر پولی

 «به این معنی که همسرش پول کمتری برای خرید از اروپا دارد؟»دکتر پاسخ داد: 

امی های نظسالحمنظور کشتن مردم خواهد داشت. بله اما خود اسد هم پول کمتری برای خرید بمب و گلوله به»من گفتم: 

ن کند و ما این قدرت را داریم که مطمئآیند. درنتیجه او شدیداً به پول نیاز پیدا میها بدون پول به دست نمیگران هستند. بمب

 «رسد.شویم او به پول نمی

ب رتیخوبی درک کنند. سپس اعالم کردم که ما اینجا یک بازی تمن برای چند لحظه سکوت کردم تا همه موضوع را به

های های لوکس گرفته تا نوشیدنیدهیم. من از گروه خواستم که به سه دسته تقسیم شده و فهرستی از اقالمی )از هتلمی

ها را برای ی آنهای سازندهها استفاده شده و این احتمال وجود دارد که بتوان شرکتمعمولی( را تهیه کنند که هر روز از آن

شد وگوهای عربی پر شد. میر سوریه ترغیب کرد. خیلی زود اتاق با سروصدای ناشی از گفتگذاری دقطع همکاری و سرمایه

را شنید. من از دیدن توافق میان اعضای گروه بسیار خرسند بودم. این نشان « آدیداس»در میان این همهمه کلماتی مانند 

ها با امید صحبت در مورد یک ا یکدیگر هستند. آناند و در حال یادگیری چگونگی همکاری بزده شدهها هیجانداد که آنمی

به »ی مهم بحث امروز این بود: کردند. نکتههای کتانی صحبت میانقالب به اینجا آمده بودند، اما حاال داشتند در مورد کفش

ت کنند زندگی تحی افراد درک افراد نشان دهید که قدم اول در سرنگونی یک دیکتاتور اطمینان از این واقعیت است که همه

 «ی دیکتاتور هرگز طبیعی نیست.سلطه

حبت های خود صها با خوشحالی از یافتهده دقیقه گذشت و من دستانم را به هم کوبیدم و گروه به حالت قبلی بازگشت. آن

ا برای نخریدن توانیم مردم رآید؛ ما مینمیتوانیم مطمئن شویم که هیچ فیلم خارجی در سوریه به نمایش درکردند: ما می

 هایک چیز را درک کردند. آن اما همه کننده بودند؛ها خوب و برخی دیگر گمراهزیتون سوریه قانع کنیم. برخی از ایدهروغن

ناپذیر نیست، بلکه انسانی متکی به درآمدهای هنگفتی است که همچنان حاال متوجه شده بودند که اسد یک موجود شکست

دارد. هر دیکتاتوری متکی به ارکان اقتصادی است و هدف گرفتن ارکان اقتصادی ارتش را سرپا نگه می سوی او جریان داشته وبه

های ریاست جمهوری است. زمانی که این ارکان به لرزه افتند، دیکتاتور نیز سرانجام سقوط های نظامی یا کاختر از پایگاهآسان

 خواهد کرد.



 109تجربیات من است. نظریه تمرکز بر ارکان حمایتی توسط دکتر جین شارپ ها ناشی ازاما تصور نکنید که این حرف

آمیز، بسط داده شد. شارپ معتقد است هر رژیم با کمک چند رکن اصلی پابرجاست: ی مبارزه مسالمتآمریکایی، پدر نظریه

ها، تمامی رهبران و حکومتخواهد شد. شارپ باور دارد  نظاماعمال فشار کافی بر یک یا چند رکن باعث فرو ریختن تمام 

ها شود قدرت آنها، متکی بر سازوکارهای مشابه برای ماندن در قدرت هستند. امری که باعث مینظر از موقعیت مکانی آنصرف

رسد باشد. هیچ قدرت مطلقی وجود ندارد. حتی برای اسد. دیکتاتورها بیشتر بر معصوم به نظر ناپایدارتر از آنچه به نظر می

ها صرفاً افرادی هستند که بر سایرین نظارت داشته و متکی به نیروی کنند که آنگذاری کرده و فراموش میخود سرمایه رسیدن

منظور ماندن در قدرت خواهند بود. قدرت یک دیکتاتور ناشی از رضایت مردمی است که از او اطاعت کار و اطاعت دیگران به

کی ها متی دیکتاتورها در یک چیز باهم شباهت دارند؛ آنها گفت که همهن به سوریکنند. به همین خاطر بود که اسلوبودامی

ای ها، استودیوهبه مردم هستند. یک دیکتاتور نیاز مبرمی به مردم عادی برای کار کردن دارد و باید مطمئن شود که فرودگاه

ده تنها کنناین موضوع مهم است که افراد اطاعتعالوه درک کنند. بهدرستی عمل میهای بازنشستگی بهتلویزیونی و صندوق

زنند، کنند و دست به خشونت میها لباس نظامی به تن میبه دنبال انجام کار خود و رفتن به خانه هستند؛ حتی زمانی که آن

ر به باطوم یا سپ ها هم گفتم، نیروهای پلیس که باطور که به سوریهای بدی نیستند. همانلزوماً خبیث نبوده و لزوماً انسان

کنند، از این کار نه به خاطر ترس و نفرت از آزادی بلکه به خاطر دریافت حقوق خوشحال هستند. تا زمانی که ها حمله میآن

ی فعاالن ماند. اولین وظیفهرود، دیکتاتور در قدرت باقی میخوبی پیش میچیز بهکنند، تا زمانی که همهها حقوق دریافت میآن

 های قدرت به لرزه بیفتند.خوبی پیش نرود و ستونمینان از این موضوع است که اوضاع بهمدنی اط

تواند ترین ارکان قدرت در یک روستای کوچک در آفریقا میهای قدرت در هر کشوری متفاوت است. مهمقطعاً ستون

پزشکان، معلمان و کشیشان ایالتی در شهرهای  تری نظیرافراد مهم در خالل جنبش مقاومت کهسفیدان آن باشد، درحالیریش

ی اما زمانی که نوبت به یک فعالیت اقتصاد ها ازنظر فکری هستند؛کوچک صربستان در کنار ما ایستادند. این افراد رهبران گروه

های اریه به سراغ خبرگزعنوان ارکان قدرت یاد کرد. یا اینککنند بهها تزریق میتوان از سهامدارانی که پول به شرکترسد، میمی

 کنددارند. فرقی نمیرفت که با اخبار مثبت خود قیمت سهام را همواره باال نگه می 110استریت ژورنالو وال CNBCتجاری نظیر 

 ایخوار باشد یا اعمال فشار بر رستوران زنجیرهکه هدف شما همراه کردن اهالی یک روستا با خود علیه یک دیکتاتور خون

 های سالم به منوی غذایی؛ شما باید بدانید که به لرزاندن کدام ستون نیاز دارید.برای افزودن خوراکی دونالدمک

گیری جلسه آن روز ها درنهایت متوجه این اصول شدند. دیروقت شده بود و من نتیجهاین کار اندکی زمان برد، اما سوری

اما زمانی که من در حال جمع کردن وسایلم بودم، متوجه شدم  خواهم دید؛ها گفتم که فردا دوباره شما را را انجام دادم و به آن

هتل را در پیش گرفتم و اتاق آرامی راه خود به سمت کنند. من بهای همچنان در کالس مانده و با یکدیگر صحبت میکه عده

میان این گروه سابین و آن دانشجو هم به فروشی کنار سالن رفتند. در اتفاق هم به بستنیها بهمتوجه شدم که تعدادی از آن

 شد و هر دو در حال خندیدن بودند.ها مشاهده نمیی آنخوردند. دیگر اثری از دشمنی و عداوت قبلی در چهرهچشم می

                                                           
۱۰۹Gene Sharp 
۱۱۰Wall Street Journal 
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 ۹۱۱۱صربستان؛ سال  برانگیز از سوی جنبش مقاومت در؛ یک کنش چالش«دو دینار برای تغییر»: عکسی با عنوان ۱-۱تصویر 

 فصل پنجم

 دار کنیدطرف پیروزی را خندهمسیر خود به

اب های موردعالقه من را انجام دهید. این بازی که خیلی جذای درنگ کنید و یکی از بازیخواهم که لحظهمن از شما می

 نام دارد.« پلیس قالبی»است 

ترین کنید که یک پلیس در شهر آنکارا ترکیه هستید. چند روز قبل، نیروهای امنیتی در یکی از شلوغشما وانمود می

های متروی شهر یک زن و شوهر را مشاهده کردند که در حال بوسیدن یکدیگر به طرز شهوت ناکی بودند. مسلمانان ایستگاه

انجام  توانستندمأموران از دیدن چنین رفتاری در انظار عمومی بسیار ناراحت شدند. درنتیجه تنها کاری که می بسیار مذهبی و

دهند را کردند و به پشت بلندگوهای مترو رفته و از تمامی مسافران خواستند تا رفتار خود را کنترل کرده و از بوسیدن یکدیگر 

های ی شبکهآنکارا تلفن هوشمند دارند، این اتفاق کوچک در چند دقیقه به همه ی مردم درکه همهدست بردارند. ازآنجایی

گرا دریافتند که یک فرصت طالیی به دست اجتماعی درز کرد؛ بعدازظهر همان روز سیاستمداران مخالف حزب حاکم اسالم

ظور مخالفت با این تعصب احمقانه در منع منتوانند با آن هواداران خود را برای برگزاری یک تظاهرات بزرگ بهاند و میآورده

ی ها بیاورند. در روز شنبه، همان روز تظاهرات، شما یونیفرم پلیس خود را پوشیده و باطوم به دست آمادهبوسیدن به خیابان



حال دادن کنید که در نفر زن و مرد جوان را مشاهده می ۱۱۱رسید، بیش از حفظ امنیت هستید. زمانی که به ایستگاه مترو می

 گیرد.عیار شکل میشعارهای ضد دولتی و تحریک همکاران شما هستند. فردی به دیگری تنه میزند. خیلی زود یک شورش تمام

دانید که چطور این درگیری را ختم به خیر کنید. شما یک مأمور زیاد میاحتمالاگر شما کامالً آموزش دیده باشید، به

. شما دهندهای دنیا انجام میاید. این کاری است که تمام پلیسین مواقعی آموزش علمی دیدهپلیس هستید و احتماالً برای چن

ت منظور ترساندن جمعیطرف جمعیت رفته، یک آرایش نظامی گرفته و باطوم خود را بهلباس ضد شورش خود را به تن کرده، به

 دهید.بر روی سپر قرار می

دهید. شما تنها از خود و همکارانتان ی خود را انجام میندارید؛ شما تنها وظیفه زیاد حس بدی از این کاراحتمالشما به

 کنید. این کار یک یا دو ساعتشود محافظت میطرف شما پرتاب میی دیگری که بههای معترضان یا هر وسیلهدر برابر سنگ

نفر از جمعیت هم مجروح شده و به  ۹۱ یا ۱۱شوند. ی زندان میمعترض روانه ۴۱یا  ۰۱برد و پس از آن حدود زمان می

تراحت نوشید. سپس اسکنند. شما به مقر امن خود بازگشته و با دوستان یک قهوه میروند. باقی افراد هم فرار میبیمارستان می

 کرده و از کار خود رضایت خاطر دارید.

 ای بود. بیایید دوباره آن را تکرار کنیم.این بازی ساده

رسید. بیش از صد نفر در آنجا حضور دارند و علیه تذکر انتقادآمیز روز شنبه است. شما به ایستگاه مترو میاآلن صبح روز 

ها دهند. آنها فریادی نزده و شعاری نمیگویند. آنها چیزی علیه دولت نمیاما آن اند؛گذشته در ایستگاه مترو تظاهرات کرده

کنند. هیچ پالکاردی در های ریز میها فقط خندهکند. آنها شما را منزجر میآن های آبداریکدیگر رو بوس کرده و صدای ماچ

من را »های های صورتی با نوشتهها عکس قلبتوان چند کاغذ را دید که روی آنشود و تنها میها مشاهده نمیدستان آن

اند. دهدار به تن کرهای دکمهاند. مردان پیراهنوشیدهباز پکوتاه و یقههای آستینوجود دارد. زنان پیراهن« بغل مجانی»یا « ببوس

 کس متوجه شما نبوده و همگی مشغول بوسیدن یکدیگر هستند.رسد هیچبه نظر می

ها رفته و جمعیت را متفرق کنید؟ اجازه دهید تا شما را از یک معضل بزرگ نجات دهم. کار کنید؟ به میان آنشما باید چه

بلکه  اند،تنها تظاهرکنندگان هیچ خالفی نکردهتوانید کار خاصی انجام دهید؛ به این خاطر که نهمیجواب این است که شما ن

ها زمین تا آسمان تفاوت دارد. اگر شما یک پلیس باشید، زمان زیادی را صرف آموختن چگونگی مقابله با رفتار و نگرش آن

 اید.دهند، ندیدهدار انجام میا افرادی که کارهای خندهاما شما هیچ آموزشی برای مقابله ب کنید؛خشونت افراد می

 زبان منرسد؛ برخی از دوستان انگلیسیدانم این اسم کمی احمقانه به نظر میاست. می« گراییخنده»این نبوغ روش 

از چیزهای دیگر مانند بسیاری اما اصول کار کامالً مشخص بوده و من این روش را به گویند؛همیشه این موضوع را به من می

 خیلی اتفاقی یافتم.

ریزی کار زمانی را به محاسبه و برنامهی فعاالن تازهمانند همههای ما برای مقابله با میلوشویچ بود و ما نیز بهاوایل تالش

م هستیی ما مشتی جوانک اختصاص داده بودیم. ما در یکی از جلسات خود به اطراف اتاق نگاه کردیم و متوجه شدیم که همه

ها را نداریم. برای مثال ما یک ارتش ایم که اصالً آنخواهیم، روی مواردی حساس شدهجای تمرکز بر آن چیزی که میکه به



ها تقریباً همگی دولتی بودند. ما متوجه شدیم که ها را نداشتیم و آننداشتیم. ما پول زیاد نداشتیم. ما دسترسی به رسانه

هم لوازم الزم برای محقق کردن هدف خود است. یکی از لوازم او القای ترس در میان جامعه بود.  دیکتاتور هم دارای بینش و

 کردیم که راهی برای تبدیل آن به واقعیت نداریم.مراتب بهتری داشتیم، اما در آن بعدازظهر شوم تصور میما دیدگاه به

 ی بشکه خنده رسیدیم.اینجا بود که ما به ایده

کردیم، فردی گفت تنها دلیل پیروزی میلوشویچ ترساندن طور که ما با یکدیگر صحبت میبسیار ساده بود. همانی کار ایده

ترین مردم است. در همین لحظه فردی دیگر گفت که تنها راه مقابله با این طبل توخالی خندیدن است. این یکی از عاقالنه

لکه شود، بتنها باعث خندیدن شما میدانستم که طنز و شوخی نهوبی میخحال شنیده بودم. من بههایی بود که من تابهحرف

های مختلف کردیم. ما در این یک ساعت متوجه شدیم که دارد. درنتیجه ما شروع به تعریف کردن جوکشما را به فکر وامی

 ن ترغیب شدیم.تمام چیزی که برای سرنگونی رژیم نیاز داریم کمی خنده است. درنتیجه ما برای شروع خنداند

ما یک بشکه قدیمی و قراضه از یک کارگاه ساختمانی پیدا کردیم و به طراح رسمی جنبش خود، دودا )همان طراح مشت 

کرده(، تحویل دادیم. ما از او خواستیم تا یک نقاشی واقعی از صورت ترسناک میلوشویچ را بر روی بشکه طراحی کند. دودا گره

ای شیطانی که ما دو روز دیگر نزد او بازگشتیم، یک بشکه با تصویر میلوشویچ با خندهال کرد. وقتیسرعت از این ایده استقببه

دک دار بود که حتی یک کودار شده بود. این چهره به حدی خندهی روی بشکه، لکهزدهداشتیم که پیشانی او به خاطر نقاط زنگ

تمام نشده بود. ما از دودا خواستیم تا یک نوشته بزرگ و زیبا با عنوان اما کار ما هنوز  شد؛دوساله هم با دیدن آن سرگرم می

هم برایمان طراحی کند. دو دینار در آن زمان در حدود دو سنت « فقط به ازای یک دینار به صورت میلوشویچ ضربه بزنید»

نز ال را برداشته و به خیابان کبرسید. درنتیجه ما نوشته، بشکه و یک چوب بیسی خوبی به نظر میارزش داشت، پس معامله

رو در بلگراد، رفتیم. خیابان میهایلوا درست در کنار میدان جمهوری قرار داشت و همواره پر از ترین بلوار پیاده، مهم111میهایلوا

 ها و دیدار با دوستان خود به صرف یکجمعیت ناشی از فروشندگان و مشتریانی بود که همیشه برای دیدن جدیدترین لباس

سرعت شدند. ما وسایل جذاب خود را در وسط خیابان، درست در مرکز توجهات، قرار دادیم و خودمان بهنوشیدنی آنجا جمع می

 شاپ نزدیک آنجا رفتیم.به کافی

ی چنین مخالفت آشکاری در مکانی عمومی، ی باالی آن شدند، به دلیل مشاهدهاولین رهگذرانی که متوجه بشکه و نوشته

د و تر رفتار کردند؛ برخی حتی لبخند به لب داشتنرسیدند. ده نفر بعدی که این بشکه را دیدند، طبیعییج به نظر میکامالً گ

ای که ما منتظر آن سرعت دور شد. لحظهبال را برای چند لحظه برداشت و دوباره به زمین گذاشت و بهیک نفر هم چوب بیس

های خود، وجو در جیبای سر داد و پس از جستتر بود، خندهند سال از ما جوانبودیم فرا رسید: یک مرد جوان که حدوداً چ

بال را برداشت و با چرخشی مهیب یک دینار پیدا کرد و آن را از سوراخ باالی بشکه به داخل آن انداخت. او سپس چوب بیس

خوبی تر شنید. این مرد بهطرفآن خانه ۱شد صدای برخورد شدید چوب به بشکه را تا به صورت میلوشویچ ضربه زد. می

 کنند، پس یک ضربههای مستقلی در بلگراد وجود دارند که تمام مدت از دولت انتقاد میدانست که همچنان رادیو و روزنامهمی

ی ضربه نمحض اینکه او اولیی زندان کند. ازنظر او، ریسک انجام این کار خیلی پایین بود. بهتوانست او را روانهبه بشکه نمی
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توانند کار او را بدون ترس تکرار کنند. این کار شبیه به چیزی خود به صورت میلوشویچ را زد، دیگران نیز متوجه شدند که می

جمعی روانی بود. خیلی زود تماشاگران کنجکاو برای ضربه زدن بین کم نیاوردن در مقابل هم سن و ساالن و یک پیروی دسته

دادند. مردم که به تماشا آمده بودند، شروع به خندیدن کردند. پدران و مادران کودکان خود که  نوبتی به بشکه صف تشکیل

همه از این  کردند.بال خیلی کوچک بودند را تشویق به ضربه زدن به بشکه با پاهای کوچکشان میبرای بلند کردن چوب بیس

پیچید. طولی نکشید که می 112اطراف پارک کالِمگِدانهای روی بشکه در تمام محوطه بردند و صدای ضربهاتفاق لذت می

 شناسایی تبدیل شد.های پیاپی جمعیت مشتاق، به تصویری غیرقابلشاهکار هنری دودا به سبب ضربه

افتاد، من و دوستانم در بیرون کافه نشسته و مشغول کشیدن سیگار مارلبورو، نوشیدن زمانی که داشت چنین اتفاقی می

ترین اما به زدند واقعاً جذاب بود؛آمدند و با چوب به بشکه ضربه میدوبل و خندیدن بودیم. دیدن مردمی که میقهوه اسپرسوی 

 .شروع شودبخش ماجرا قرار بود تازه 

ها در محل حاضر شوند. دقیقه طول کشید تا آن ۱۱یا  ۱۱این اتفاق زمانی رخ داد که نیروهای پلیس سر رسیدند. حدود 

ر همان حوالی توقف کرد و دو مأمور پلیس چاق و خپل از ماشین پیاده شدند و به بررسی صحنه پرداختند. یک ماشین گشت د

به ذهنم رسید. من این بازی را همان روز و برای اولین بار در کافه انجام دادم. « پلیس قالبی»اینجا بود که بازی محبوب من 

ها معموالً سازمان دهندگان تظاهرات رسد، دستگیری مردم است. آندانستم که اولین چیزی که به ذهن یک پلیس میمن می

ها توانست حتی ما را پیدا کند. درنتیجه دو راه پیش پای مأموران پلیس باقی ماند. آنکنند، اما کسی نمیرا بازداشت می

های خرید ان زیبایی که کیسههای نزدیک کافه، دخترشده برای ضربه زدن به بشکه )نظیر پیشخدمتصفتوانستند مردم بهمی

ردم عادی ها به سراغ مبه دست داشتند و چند پدر و مادر با کودکانشان( را دستگیر کنند یا اینکه بشکه را با خود ببرند. اگر آن

های حقوقی یک قانون منع توان در کتابسختی میکه بهشدند. ازآنجاییرفتند، باعث پدید آمدن یک خشم عمومی میمی

راطی گناه نیز موجب اثبات رفتار افی عابران بیزده پیدا کرد و از طرفی دستگیری گستردههای فلزی زنگت علیه بشکهخشون

سرعت مردم را کنار زدند و خود را به آوری بشکه. دو مأمور خپل بهراه پیش پای مأموران باقی ماند؛ جمعشد، تنها یکرژیم می

را هل داده و سوار خودروی خود کردند. یکی از دوستان ما که عکاس یک روزنامه کوچک  ها بشکهدو طرف بشکه رساندند. آن

ها در تعداد گسترده در میان مردم ی تماشایی عکس گرفت. روز بعد این عکسکار شد و از این صحنهبهدانشجویی بود، دست

آن عکس هزاران معنی در خود نهفته بود؛ تصویر ی مخالف رژیم تبدیل شد. کاری ما به تیتر اول دو روزنامهپخش شد. شیرین

ی میلوشویچ را تنها مشتی احمقِ زدهتوان با یک نگاه کامالً اجمالی متوجه شد که مأموران وحشتگفت که میبه همه می

 دهند.ی مضحک تشکیل میعرضهبی

، مدرسان گروه 113را، سینیسا یا راسکومن داستان این بشکه را دوست دارم. این داستان معموالً اولین چیزی است که ساند

وبیش و بدون استثنا همان شنوند کمی افرادی که این داستان را میکنند. همهکانواس، برای فعاالن مدنی دیگر تعریف می

 .«دهداین کار در کشور ما جواب نمی»گفتند؛ زنند که دوستان مصری من به هنگام قدم زدن در میدان جمهوری میحرفی را می
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بشر بدون شک دارای یک سالح کامالً مؤثر »گوید: که می 114قولی از مارک تواینها دارم. اول نقلمن دو نکته برای پاسخ به آن

مطلب دوم این است که به دوستانم خاطرنشان « تواند در مقابل سالح خندیدن تاب بیاورد.چیز نمیبه نام خندیدن است. هیچ

شوری متفاوت است و نیاز برای خندیدن کامالً جهانی است. من این نکته را در هنگام سفر کنم که تمسخر و استهزا در هر ک

 ی نو پاپوا ممکن است با من دربرای مالقات با فعاالن مدنی در سراسر دنیا فهمیدم. مردم از غرب صحرای بزرگ آفریقا یا گینه

تواند ترسناک باشد. فعاالن دار میهای خندهکه داشتن ایدهعقیده نباشند، اما همه قبول دارند دار هممورد یک موضوع خنده

 های خوب بوده و تنها به کمی تمرین برای کسب مهارت نیاز دارند.مدنی خوب نظیر استندآپ کمدین

های خود دار از یک کمدین شنیدم که برای پرداخت بدهیاولین گام، شناخت مخاطب است. من زمانی یک داستان خنده

انست توتوانست لب مطلب را برساند اما نمیسواد بود که میطبع کمکرد. او یک فرد شوخهمکاری می ClubCircuit سایتبا وب

ی های اجتماعی افراد شود. این کمدین بیچاره یک شب بر روی صحنه آمد و شروع به صحبت از گربهخوبی متوجه نشانهبه

داند که چه زمانی قرار است در تخت خواب ما چه اتفاقی ه است؛ او میاین حیوان یک حرامزاد»دخترش کرد. او گفت: دوست

س کمدین سپ« کند.کرده و اوقات ما خراب می میوخورد و تنها میوبیفتد. درنتیجه بر روی تخت پریده و از جایش تکان نمی

های ممکن را توصیف کرد. این یک اجرای اش برای کشتن گربه رفت و تمامی روشبه سراغ نطق آتشینی در مورد میزان عالقه

ای دهع خندید. کمدین با جمعیت خداحافظی کرد و از صحنه پایین رفت.کس به او نمیعالی، سریع و محکم بود، اما درواقع هیچ

آوری پول به نفع یک پناهگاه محلی حیوانات برگزار از افراد او را هو کردند. اندکی بعد او متوجه شد که این مراسم برای جمع

 شده بود.

های مخاطبان انتخاب کند و های خود را متناسب با حساسیتتوانست جوکخوبی آموخته بود، میهایش را بهاگر او درس

ی در دهه 115همبستگیانجام دادند.  همبستگیها در روزهای به خانه برود. این دقیقاً کاری است که لهستانی عنوان یک پیروزبه

دانستند یخوبی مها بود که منجر به مبارزه علیه کمونیسم لهستان شد. فعاالن لهستانی بهنام جنبش کارگری لهستانی ۱۹۱۱

وجه یک مخالفت علنی را تحمل نخواهند کرد. لهستان مانند بلگراد هیچها، بهعنوان مخاطب آنکه حکام کمونیست کشور، به

ی مستقل و پذیرش با اکراه صداهای مخالف، به خریداران در خیابان اجازه دهد تا بدون ترس به صورت نبود که وجود یک رسانه

 بودند.ه زیرک نیز میگو بلکتنها بذلهنه بایستمیلوشویچ بر روی یک بشکه ضربه بزنند. فعاالن طنزپرداز در لهستان کمونیست می

)شهری کوچک در شرق لهستان( در یک شب سرد ماه فوریه در سال  116این اتفاق زمانی افتاد که مردم شهر اِسویدنیک

 روی شبانه ببرند.های خود را به یک پیادهتصمیم گرفتند که تلویزیون ۱۹۱۹

شب تلویزیون و مجریان  ۱:۰۱های ساعت از فعاالن شهر از دیدن برنامه ایای زمانی آغاز شد که عدهاین اعتراض افسانه

ند ها تصمیم گرفتخواندند. آنآن خسته شده بودند که با لبخندهای مصنوعی اخبار سراسر دروغ و مضحک موردنظر دولت را می

ر شما تواند راهگشا باشد؛ اگن اخبار نمیها فهمیدند که فقط تماشا نکردی اعتراض اخبار تماشا نکنند. خیلی زود آنتا به نشانه

                                                           
۱۱۴Mark Twain 
۱۱۵Solidarity 
۱۱۶Świdnik 



د شد. این اعتراض و تحریم بایکس متوجه اعتراض شما نمینشستید، هیچکردید و در تاریکی میفقط تلویزیون را خاموش می

 ای که پلیس نتواند معترضان را سرکوب کند.گونهشد، اما بهعمومی می

. البداهه عمل کردند، کامالً فیدارندهای جدید خنداندن سعی در یافتن روشسرعت هایی که بهمانند کمدینها درست بهآن

های خود قرار دادند. این پشت پنجره ۱:۰۱ها را رأس ساعت های خود را از برق کشیدند و تلویزیونها در ابتدا سیم تلویزیونآن

دار نبود، درنتیجه وجه خندههیچاما به کرد؛مشاهده بود و پیامی روشن را منتقل مییک قدم خوب، کامالً عمومی و قابل

دستی تهیه کرد و به ها وارد میدان شدند. فردی چند چرخدستیی مردم را ترغیب کند. اینجا بود که چرختوانست همهنمی

های نخیلی زود هر کسی که در خیابا ها به خیابان و گردش در شهر پرداخت.تحریک گروهی از دوستان برای بردن تلویزیون

 های حاملدستیکرد، توانست دوستان و آشنایانی را ببیند که با خنده چرخروی میاسویدنیک در آن ساعت از عصر پیاده

جای گوش دادن به اخبار دروغین دولت، این نیم ساعت را دور ها بهدادند. آنی بچه حرکت میمانند کالسکهها را بهتلویزیون

 پرداختند.راندن به مقابله علیه رژیم میشدند و با خوش گذهم جمع می

ی سرعت در دیگر شهرهای لهستان نیز رواج یافت. دولت که از این شیوهدار مقابله بهی خندهاین یک روش عالی بود و شیوه

توانست کسی را دستگیر کند؛ هیچ قانون مشخصی وجود زده شده بود، به بررسی اوضاع پرداخت. دولت نمیاعتراضی حیرت

ها شد. تنها کاری که دولت های خود در خیابانموجب آن بتوان مانع از حضور شهروندان لهستانی با تلویزیوننداشت که به

توانند با این راه ها مطمئن بودند که میصبح بود. آن ۱شب تا  ۱۱نظامی از ساعت توانست انجام دهد، وضع قانون حکومتمی

 مخالفین را کنترل کنند.

کاری که با تشویق مخاطبان روبرو شده است، به دنبال مانند هر کمدین تازهور نشد. جنبش اتحاد لهستان نیز بهطاما این

های حال این کار دشوار و دشوارتر شد، زیرا حکومت کمونیست حاال تمام نشانهتر بود. بااینهای بلندتر و محکمبرداشتن گام

ناپذیر است، ی دیکتاتوری حتمی و اجتنابو زمانی که مشخص شد چنبره ۱۹۱۱ل یک نافرمانی مدنی را زیر نظر داشت. در سا

ها آمدند و عشق صورت گسترده به خیابانها بهترین جوک خود را به روی صحنه ببرند. آنمردم تصمیم گرفتند تا بزرگ

 آمیز و مطلق خود از کمونیسم را به نمایش گذاشتند.جنون

ری هفتادمین سالگرد انقالب روسیه در ماه اکتبر اعالم کرد که راهپیمایی مختص به خود را جنبش اتحاد همزمان با برگزا

وشته ها نآورد. این جنبش بروشورهایی را تهیه کرد که با الگو گرفتن از ادبیات پرطمطراق کمونیسم روی آنها میبه خیابان

های قرمزرنگ به میدان خواست تا با پوشیدن لباسم میاین جنبش از مرد« های محبوب را بشکنید.انفعال توده»شده بود: 

 شهر بیایند.

ی های قرمزرنگ شد. مشاهدهها و کتشرتها، تیها، رژلبها، کراواتها، روسریها مملو از مردمی با کفشخیلی زود خیابان

اند، هیر شوروی لباس پوشیدههای تبلیغاتی اتحادیه جمالشکرهای فیلمدانستند شبیه به سیاهیاین جمعیت کثیر که می

زده نشدند. کامالً مشخص بود که تظاهرکنندگان قرمز ها را به خنده واداشت. از طرفی دیگر مقامات کشوری شگفتلهستانی

توانست یک تظاهرات در حمایت از کمونیسم پوش در حال مسخره کردن ایدئولوژی رژیم هستند، حکومت کمونیستی چگونه می

ترین رفتار غیرمعمول وارد ی کوچکها مستقر شدند تا در صورت مشاهدهند؟ نیروهای پلیس در اطراف خیابانرا تار و مار ک



ی غذاخوری کوچک در همان عمل شوند. درنهایت و زمانی که چند نفر که هیچ پوشش قرمزرنگی به تن نداشتند، از یک دکه

ی ها را تکان دهند. پلیس با مشاهدهء قرمزرنگ آنعنوان شید تا بهها بدهحوالی خواستند که چند نان باگت با سس کچاپ به آن

توانستند ها میاین صحنه وارد عمل شد و اقدام به بستن دکه و دستگیری یکی از مشتریان آن کرد. این بهترین کاری بود که آن

قدرت  ۱۹۹۱ها در سال دند. درنهایت آنموفق به اجرای انتخابات نیمه آزاد ش ۱۹۱۹های اپوزیسیون در سال انجام دهند. گروه

 را در اختیار گرفتند.

ها نبود، بلکه عامل دیگر در اجرای این کمدی کارگیری مؤثر شوخی و استهزا از سوی لهستانیشناخت مخاطب تنها عامل به

شور مستقر شدند و به بندی صحیح بود. برای مثال، فعاالن مدنی به مناسبت روز جهانی زنان در تمام نقاط مهم کخوب زمان

منظور اجرای نمایشی بود که به ها بهعابران پیاده نوار بهداشتی رایگان دادند. این راهی هوشمندانه برای استفاده از مناسبت

ریباً بار لهستان تقی ضروریات ابتدایی زندگی نظیر نوار بهداشتی در بازار سراسر کمبود و فاجعهکرد تهیهمردم یادآوری می

 مکن است.غیرم

م از ی دوبندی داشتند. فوتبال در ایران پس از اسالم در درجهآمیز ایران نیز مهارت باالیی در زمانفعاالن جنبش مسالمت

تر است. به همین خاطر ای هم برای مردم مهمی افراد بوده و حتی از انرژی هستهاهمیت قرار دارد. این ورزش محبوب همه

شد رفتار مشترک و گروهی خوبی میی جنوبی رفت، بهبه مصاف کره ۹۱۱۴ی مقدماتی جام جهانی زمانی که ایران در مرحله

 ی افراد جامعه را حدس زد.همه

شدند، می ۹۱۱۹ی رفتن به استادیوم در آن بعدازظهر مهم در سال فاطمه اختصاری و شبنم کاظمی زمانی که آماده

های بلند مشکی ها یک شلوار جین آبی، کتوا در آن روز خیلی گرم بود، اما آنخوبی از این موضوع اطالع داشتند. اگرچه هبه

موجب یک رسم قدیمی، زنان در ایران ها بود؛ بههای پشمی به تن کرده بودند. این تنها راه ورود به استادیوم برای آنو کاله

کارترین جوامع عنوان یکی از محافظهکشور ایران، بهها برای تماشای مسابقات فوتبال را ندارند. در ی ورود به ورزشگاهاجازه

 «بازدارنده»گویند که این عمل های موجود علیه زنان است. البته آخوندها میمذهبی دنیا، این تنها یکی دیگر از محدودیت

یف ت پاکی روح لطمنظور جلوگیری از شنیدن الفاظ زشت و ناروا در یک رویداد ورزشی برای زنان است. الفاظی که ممکن اسبه

مولی های معها با لباسآن اما اختصاری و کاظمی ترسی از یاد گرفتن الفاظ رکیک جدید نداشتند. دار کند؛ها را خدشهو زنانه آن

کرد از مقابل مأموران حاضر در ورزشگاه عبور کردند و برای دیدن پیروزی تیم ملی کشورشان و که جنسیتشان را مخفی می

سرعت پوشش مخفی خود را کنار گذاشتند. ها بهاما زمانی که بازی شروع شد، آن هانی وارد استادیوم شدند؛صعود به جام ج

کردند مسجل شده بود که دو زن واقعی در استادیوم حضور دارند. اختصاری ی افرادی که بازی را از نزدیک مشاهده میبرای همه

 سرعتیی از خود و حضورشان بر روی سکوهای ورزشگاه گرفتند که بههاو کاظمی در میان همهمه و تشویق تیم ملی، عکس

 های اجتماعی راه یافتند.به شبکه

گرفت و سپس به دست فراموشی زیاد مدتی موردتوجه اندکی قرار میاحتمالافتاد، بهاگر این اتفاق در روزی دیگر می

کردند. ی مردم آن را تماشا میی مقدماتی جام جهانی بود که همهی فوتبال در مرحلهاما این یک مسابقه شد؛سپرده می

تر از آن چیزی که واقعاً بود تبدیل شد. این اتفاق در سرعت به موضوعی بزرگدرنتیجه کاری که این دو دختر انجام دادند، به



ت عیار باخت باخداد. حضور دو دختر در ورزشگاه برای پلیس یک معامله تمام ابتدا مقامات ایرانی را در یک وضعیت دشوار قرار

ا بیننده هتوانستند دختران را بازداشت کنند که این کار باعث احمق جلوه داده شدن پلیس در مقابل چشم میلیونها میبود. آن

توانستند تنها نیشخندی داد(، یا اینکه مییشد )و ریسک محرومیت یا خطر اخراج تیم فوتبال از جام جهانی را افزایش ممی

میلیون  ۰۱شد تا زده و اجازه دهند دختران در ورزشگاه به تماشای بازی تیم کشورشان بنشینند؛ البته این کار هم باعث می

 د.ها شونای رفته و مخفیانه وارد ورزشگاهکردند به سراغ چنین ایدهزن دیگر در کشور که تحت قوانین ظالمانه زندگی می

مانند تمامی نمادها دارای مفاهیم مهمی بود. در تصور برخی، اختصاری و این رفتار اعتراضی به نمادی تبدیل شد و به

د یک ها سمبل امید بودند و نویآمیز اعتراض کرده بودند؛ آنکاظمی فقط فعاالنی نبودند که علیه یک قانون ظالمانه و تبعیض

نظر از جنسیت، بتوانند در کنار هم و آزادانه فوتبال دادند که تمام شهروندان آن، صرفرا میروز روشن و زندگی در کشوری 

 قهرمانان، دالوران،»ها افتاد: گوید در کنار این عکس شعری معروف در ایران نیز دوباره بر سر زبانتماشا کنند. اختصاری می

شد، اما دست میبهجا دستبه طنز در کنار تصاویر این دو زن در همهاگرچه این شعر « 117آوران، به نام یزدان پیروز باشید.نام

ت گیری از این وضعیهای مسخره به سر آمده است. فعاالن مدنی ایرانی با بهرهمفهوم عمیقی در خود داشت. زمان پوشیدن لباس

 های امنیتی دنیا را به چالش کشیدند.ترین دستگاهبغرنج، یکی از مخوف

عالوه اگر فعاالن سیاسی به دنبال موفقیت خورد. بهاندیشید که این روش به درد کمدی سیاسی میود میاحتماالً با خ

اما یک دلیل وجود دارد که مسخره کردن  هستند باید مفهوم و پیام خود را برسانند، نه اینکه تنها به مسخره کردن بپردازند؛

دهد. یکی آنکه مسخره کردن باعث ریختن ترس و ایجاد ن روش جواب میابزاری محبوب در توپخانه فعاالن مدنی نوین است؛ ای

ریک تواند موجب تحکند. به طنز گرفتن اتفاقات میشود. دوم اینکه به جذب بیشتر اعضای جدید کمک مینفس میاعتمادبه

ها را ان و ارکان امنیتی آنگرایی مستبددار یا همان خندههای خندههای خام شود. بهترین کنشمخالف شما به انجام واکنش

اندازد. ها، به خطر میی واکنش آننظر از نحوهبه سمت سناریوهای باخت باخت کشانده و اعتبار رژیمشان یا سازمانشان را، صرف

نکه ایازها پسمداران، چه از نوع منتخب و چه از نوع کامالً دیکتاتور، معموالً همگی دارای حسی از خودستایی هستند. آنسیاست

ها و صفحات اول مجالت مشاهده ی خودشان را در روزنامهشدهمانند و برای چندین بار تصاویر فتوشاپبرای مدتی در قدرت می

کنند. به همین خاطر است که های تبلیغاتی خود را نیز باور میکه دروغطوریگیرند؛ بهکنند، خودشان را خیلی جدی میمی

اب ها نیز تدهند. عظمت و صالبت آنای از خود بروز میشوند، اشتباهات احمقانهچالش کشیده می گرایی بهوقتی با روش خنده

 مقاومت در برابر یک جوک را ندارد.

ی باعث از بین رفتن عامل نگهدارندهبرد، زیرا گرایی جنبش شما را فراتر از یک شوخی ساده به جلو میعالوه، خندهبه

د، ی بشار استوانید مشاهده کنید که این اتفاق چگونه در سوریهشود: این عامل ترس است. شما میدیکتاتورها در قدرت می

افتد. زمانی که من و همکارم برزا در تیم کانواس با شماری از های حال حاضر دنیا، اتفاق میترین مکانعنوان یکی از مخوفبه

آمیز آمیزی که سعی در رهبری یک انقالب به دور از هرگونه اقدامات جهادی خشونتمسالمت فعاالن مهم مدنی سوری )گروه

چیزی که در صربستان یا هر کشور دیگری جواب »گفتند: مانند فعاالن کشورهای دیگر میها نیز بهداشت( دیدار کردیم، آن
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گفتند: ها میها برای این ادعا ترس بود. آنرفت دلیل آنطور که انتظار میهمان« داده است، هرگز در سوریه جواب نخواهد داد.

اما ما معتقد بودیم که ترکاندن « چیز در اطراف خود واهمه دارند.این روش در دمشق جوابگو نیست، زیرا امروز مردم از همه»

 پذیر خواهد بود.چیز امکانحباب ترس شدنی است. زمانی که این حباب بترکد، همه

ر منظور شکست دیکتاتوعام هزاران نفر توسط رژیم را مشاهده کرده بودند و به دنبال راهی بهری که قتلفعاالن مدنی سو

های پس از ها و ماهها در هفتهاما سوری ایم؛اندیشیدند که ما دیوانه شدههای زندگی انسانی بودند، با خود میدر تمامی جنبه

د ها فهمیده بودنمنظور مقابله با ترس داشتند. آنی طنزآمیزی بههای خالقانهروشها آمدند. آنجلسات آموزشی، به دیدار ما می

 های راهبردی و جدی است. یکیگیریای از تصمیمگانه نیست، بلکه مجموعهبازی بچهکه خنده گرایی تنها یک رشته مسخره

بود که « 118های کیستونپلیس»کالم کمدی بیتوان برای خندیدن مردم به آن اشاره کرد، های بسیار قدیمی که میاز نمونه

ها شدند. اگر سوریها نمیرفتند، اما هرگز موفق به دستگیری آنسو میسو و آندر آن افسران احمق به دنبال مجرمان به این

د(، آن شدن آرامی متوجهدیدند )چیزی که فعاالن سوری بهوپا چلفتی میهای دستمانند آن دلقکنیز افسران رژیم اسد را به

 توانایی در ترساندن بود. داد: این عامل بازدارنده،ی خود را از دست میرژیم قطعاً یکی از عوامل بازدارنده

ها منتظر شدند تا یکی از اولین کارهایی که فعاالن مدنی سوری انجام دادند خرید چند سطل از رنگ غذای قرمز بود. آن

های اصلی شهر دمشق رفتند و رنگ قرمز را در داخل آب راغ چند فواره در میدانطور مخفیانه به سشب فرارسد. سپس به

چکد. این های شهر خون میریختند. روز بعد و زمانی که پایتخت از خواب بیدار شد، مشاهده کرد که انگار از تمام فواره

د که برای حل مشکل وارد صحنه شدند، ی رژیم اسد بود. مأموران پلیس اسای تصویری برای نمایش سرکوب وحشیانهاستعاره

. نما استچکان، صبر کردن برای خروج رنگ از کل سیستم آبهای خونخیلی زود فهمیدند که تنها راه رهایی از شر این فواره

زده شدند. نیروهای ها شگفتهای گنگ در اطراف فوارههایی با چهرهدر این زمان مردم شهر دمشق از دیدن جمعیت پلیس

ای برای رفع این مشکل نداشتند. یک رسید که هیچ ایدهس که منتظر رسیدن دستورات از مافوق خود بودند، به نظر میپلی

 هفته طول کشید تا رنگ آب به حالت عادی بازگردد.

ند. دکرپنگ را نیز حل میهای پینگها باید مشکل توپها نبودند که به قرق نیروهای پلیس درآمدند. آناما تنها فواره

ن بر روی هزارا« دیگر کافی است»و « آزادی»مشکل زمانی آغاز شد که فعاالن سوری شروع به نوشتن شعارهای ضد اسد نظیر 

ای برای مقابله با های باریک دمشق رها کردند. ممکن بود که مردم چنین اقدام احمقانهها را در خیابانتوپ تنیس کرده و آن

ردن ی اسد و فرار کفراموشی بسپارند. قدم بعدی فعاالن شجاع سوری چه بود؟ زدن زنگ خانه دیکتاتوری جنایتکار را به دست

های فراوان به کاخ ریاست جمهوری؟ اما فعاالن سوری دستکم دمشق و ارسال سفارش 119از مهلکه؟ تماس با پیتزا دومینوی

ها و ابانتق کنان در خیپنگ تقهای پینگزود، توپ پنگی دوباره و چندباره رخ دادند. خیلیگرفته شده بودند. اعتراضات پینگ

آمیز در حال فرو کردن انگشت مخالف مسالمتگروه های پایتخت باال و پایین پریدند. این اقدام تنها یک معنی داشت: جاده

 خود در چشم رژیم اسد بود.
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پنگ سرگردان در شهر در های پینگهای امنیتی سوریه نگران شدند. بر اساس یک قانون کلی، این توپروسای سازمان

زیاد دیگر لاحتمای مردم را نیز تحریک کنند. بهتوانستند بقیهها میحال تبدیل شدن به تهدیدی علیه امنیت کشور بودند؛ آن

راض را تها و عامالن این اعپیوستند. الزم بود تا قبل از اینکه خیلی دیر شود توپوسایل ورزشی نیز به این اتحاد خطرناک می

آوری گ جمعپنتوانند توپ پینگشده به پلیس واضح بود: در اطراف شهر پخش شده و تا جایی که میدستور اعالم دستگیر کرد.

نیتی های خوفناک امپنگ ضد اسد در هرکجا از شهر رها شد، سرویسهای پینگمحض اینکه یک بسته یا کیسه از توپکنند. به

های گذاشتند و توپزنان تمام شهر را زیر پا میها بپردازند. نیروهای امنیتی نفستعقیب توپبه محل جرم یورش برده و به 

های رسید پلیس متوجه آن نشده بود، این بود که توپکنند. چیزی که به نظر میپنگ را یکی پس از دیگری بررسی میپینگ

ار بودند. نیروهای رژیم هم بدون توجه به این موضوع، هر چه دها تنها نمایشی خندهمانند اتفاق فوارهپنگ نیز درست بهپینگ

 ها را در این نمایش بازی کنند.کردند تا نقش دلقکبیشتر سعی می

ن روش توان تنها با ایدانستند که نمیمانند هاروی میلک میها نیز بهزمان آن فرارسیده بود تا ریسک بیشتری کرد. سوری

دار کوچک یبخالق و طنزپرداز سوری توانستند به لطف عجایب تکنولوژی، چند صد اسپیکر یواس به نتیجه دلخواه رسید. افراد

رها را بر روی اسپیک« اسد یک خوک است»ها سرودهای محبوب خود نظیر با توانایی پخش آهنگ با صدای بلند تهیه کنند. آن

کردند؛ معلوم که امکان یافتنشان دشوار بود، مخفی میهایی نابارگذاری کردند. سپس این اسپیکرهای مینیاتوری را در مکان

د، ششده، کوهی از کودهای شیمیایی و حیوانی و هرکجای دیگری که بوی بدی ازآنجا حاصل میهای کنسرو دور انداختهقوطی

 که نیروهای پلیس ها از خواب بیدار شد. دوباره از باال دستور رسیدهدف فعاالن مدنی بود. خیلی زود شهر با صدای این آهنگ

ود؛ اما این کار آسانی نب شدند؛ها میهای ممنوعه را متوقف کنند. مأموران مجبور به یافتن اسپیکرها و نابودی آنباید این آهنگ

آور های چندشزدند و دستانشان را یکی پس از دیگری در مقابل چشم مردم در میان آشغالهای خود را باال میها باید آستینآن

مدی دارترین تئاتر کتوان گفت که این خندهپنگ خوب بود، اما این روش عالی بود. میهای پینگکردند. روش اعتراضی توپمی

 دمشق در چندین سال اخیر بود.



 

 های دمشقها و محلههای ضد اسد در خیابانپنگ همراه با پیامهای رنگی پینگ: پخش توپ۱-۹تصویر 

ه )ب« قِرفنا»توان پیام خود را به گوش همگان رساند. فعاالن سودانیِ جنبش پول، همواره میبا کمی خالقیت و اندکی 

ی آدمکشی را داشتند که برای چندین دهه ، دیوانه120های دور آرزوی سرنگونی عمر البشیرایم( از زمانمعنای ما خسته شده

زندگی تبدیل کرده بود. سودان از آن کشورهایی نیست را به جهنمی برای  121آزادی را از شهروندان خود سلب کرده و دارفور

ستند توانعالوه فعاالن مدنی نیز نمیتظاهرات کرد و انتظار دستگیر شدن نداشت. به 122های خارطومراحتی در خیابانکه بتوان به

ها رنگ ا منتشر کرد؟ آنآزادانه افکار خود تحت نظر جاسوسان بشیر در تمام کشور را بیان کنند. پس قرفنا چگونه پیام خود ر

روند یک پرتقال با خودشان ببرند. این عنوان نماد خود انتخاب کردند و از طرفدارانشان خواستند تا هر جا که مینارنجی را به

کار جواب داد و خیلی زود مردم بیشتری با پرتقال برای رساندن پیام گروه در شهر دیده شدند. پرتقال در همه جای شهر دیده 

حال برای حمل یک میوه دستگیر شده بود؟ عالوه، چه کسی تابهشد. این اقدامی عالی بود، زیرا ریسک باالیی نداشت. بهمی

ا را به ههایشان را بخورند، یا آنتوانستند یا پرتقالآمد، هواداران جنبش قرفنا میکس. همچنین اگر هم مشکلی پیش میهیچ

 حل ساده برای یک مشکل احتمالی بود.ا بازی کنند. این یک راههای بیندازند یا اینکه با آنگوشه
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 ۹۱۱۹؛ ژوئن «ایمما همگی خسته شده»: نماد جنبش سودانی قرفنا به معنای ۱-۰تصویر 

دانیم، گاهی اوقات طور که ما میاند. همانریزی شدهدقت برنامههای مبارزاتی نظیر این روش مؤثر هستند، زیرا بهکنش

ها آن دارتر کردنهای جذاب و طنز ناگهانی و گسترش و خندهتواند راهگشا باشد: رسیدن به ایدهالبداهه کمدی نیز میرفتار فی

آمیز پیدا کرد. دوستان من از گروه های مسالمتتوان جایگاهی برای طنز در کمپیندر طول زمان، روشی مؤثر است. همیشه می

Yes Men  ی آمریکایی مونتی پایتون هستند ها نسخهحد مرگ تبحر باالیی دارند. از نظر من، آندر امر خنداندن افراد تا سر

وجود دارد که ارزش تعریف کردن  Yes Menهای زیادی در مورد شوند. قطعاً داستانملی واقعی محسوب می هایگنجینهو 

در مورد تعطیلی  124و مایک بونانو 123بومی بیکلی خودم از اندداشته باشند، اما اجازه دهید که من تنها به داستان موردعالقه

 اشاره کنم. 125سازمان تجارت جهانی

المللی تنظیم مقررات تجاری اجازه دهید که از اول داستان را برای شما شرح دهم. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین

ر د به قیمت نابودی کشورهای فقیهای کشورهای ثروتمنبین کشورها است و به اعتقاد بسیاری محلی برای پیشبرد سیاست

 های شیک و نو خریداری کنند. اینتوانستند لباسی متوسط جامعه بودند و نمیاست. از طرفی دیگر، اندی و مایک عضو طبقه

 URLسایت با اندازی یک وبهای سازمان تجارت جهانی، دست به راهو پس از خشمگین شدن از سیاست ۱۹۹۹دو نفر در سال 
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بودید و اشتباهاً وارد سایت سایت سازمان تجارت جهانی میسایت اصلی سازمان زدند. اگر شما هم به دنبال وبوبشبیه به 

« ا ماتماس ب»سایت تقلبی خود دکمه کردید. اندی و مایک در وبزیاد تفاوتی را احساس نمیاحتمالشدید، بهاندی و مایک می

 ها تماس بگیرد.ار دادند و منتظر شدند تا اولین فرد با آنی اصلی قرطور مشخص و واضح در صفحهرا به

ده ها مطرح شسایت آنها نگرفت. تا آن زمان تنها چند سؤال و پرسش اندک در وببرای مدتی طوالنی، کسی تماسی با آن

ای را برای سخنرانی در نمایندهخواست تا سایت آمد که از سازمان تجارت جهانی میبود. درنهایت یک پیام دعوت به ایمیل وب

های خود را روی هم گذاشتند، مقداری پول از دوستان اعزام کند. اندی و مایک تمام پول 126یک کنفرانس معتبر در سالزبورگ

وشلوار و دو بلیت هواپیما به مقصد اتریش تهیه کردند. زمانی که نوبت به سخنرانی آن دو رسید، قرض گرفتند و دو دست کت

ی آن، های تهدیدکنندهای زدند و اعالم کردند که تنها راه برای نجات دموکراسی از چالشدست به یک سخنرانی حرفه هاآن

 شوند که رأی خود را به باالترین قیمت پیشنهادی بفروشند.سازی آن است؛ زیرا شهروندان حاضر میخصوصی

صورت خیلی گسترده. اندی و مایک این کار را چند بار دیگر به ها انتشار یافت، اما نهی مضحک در برخی از رسانهاین ایده

زرگ را ی بها در سفری به فنالند برای صحبت در همایشی مشابه، یک شی شبیه به یک آلت مردانههم تکرار کردند. مثالً آن

کی وحشتناک شوک الکتریهایی با شرایط به نمایش گذاشتند که به کارگران دست و پا چلفتی در حین انجام کار در کارگاه

گیر کردن این کمدی بودند. ها و تقریباً تمام طنزپردازان موفق، به دنبال همهها، سوریمانند لهستانیها بهاما آن کرد؛وارد می

ها در یک بعدازظهر که برای سخنرانی در سیدنی حاضر شده بودند، در قالب مقامات سازمان تجارت جهانی، به روی صحنه آن

 د و اعالم کردند که دیگر زمان آن رسیده که سازمان تجارت جهانی تعطیل شود.رفتن

سروته در مورد خطاهای سازمانی، به سراغ شوک ی آمارهای بیاندی و مایک پس از یک ساعت سخنرانی همراه با ارائه

های سازی تنها به نفع شرکتنیشان رفتند. اندی اعالم کرد که سازمان تجارت جهانی درنهایت متوجه شده است که جهااصلی

تر که زیان این سازمان بیشتر از نفع آن بوده و فعالیت آن باید هرچه سریعطوریهای کوچک. بهثروتمند است و نه شرکت

کنندگان و متعهد ریزی شده و به دنبال حمایت از حقوق مصرفمتوقف شود. درنتیجه سازمان مقررات تجاری باید دوباره پی

ترین اخبار قرار گرفتند: بار اول برخی از ها باشد. اندی و مایک در همان روز برای دو بار در صدر مهمو شرکت هامانکردن ساز

ها متوجه شدند که این حرکت یک فریب عنوان واقعیت منتشر کردند و بار دوم رسانهها را بههای آنحرفکه خبرنگاران زودباور 

حال چیزی در مورد این سازمان ن تجارت جهانی را به مرکز توجهات افرادی بدل کرد که تابهبزرگ بوده است. این اتفاق سازما

اناتی المللی به نظر برسند. تمام امکتر از این نهاد بینتر و جذابمراتب باهوشعالوه باعث شد که اندی و مایک بهدانستند. بهنمی

 چند بلیت هواپیما بود. سایت جعلی وکه این دو طنزپرداز باهوش داشتند یک وب

 ی بدنام روسی کهکنند. سیبری، منطقههای بزرگی را خلق میحال طنازیبرخی از افراد همین امکانات را هم ندارند، بااین

طنزپردازی است. زمانی که  یترین فعاالن مدنی در حوزهی یکی از موفقسرشار از ذخایر نفت است اما مردم فقیری دارد، خانه

متصل به حکومت(  به پیروزی رسید، الیگارشی )طبقه مرفه ۹۱۱۹بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال  127ر پوتینوالدیمی

                                                           
۱۲۶Salzburg 
۱۲۷Vladimir Putin 



کرد. در همین حین گروهی از هواداران سیبریایی مخالف ی ورود به کاخ کرملین میکوچک و البته مقتدر روسی خود را آماده

برای گرفتن مجوز  128لف انتخاباتی پوتین تحریک شده بودند، به شهر بارنائولی دیدن یک ویدئو از تخواسطهحزب حاکم که به

ها مخالفت کردند. فعاالن اما مقامات حکومتی با درخواست آن منظور تظاهرات علیه پیروزی مشکوک پوتین مراجعه کردند؛به

ته را مطرح کردند و دوباره با در بس مدنی که به دنبال شکستن قانون و خطر دستگیری نبودند، دوباره درخواست گرفتن مجوز

توانند ای از افراد منطقی گروه به این نتیجه رسیدند که هرگز نمیروبرو شدند. این عمل چندین بار تکرار شد تا اینکه عده

 تظاهراتی در شهر ترتیب دهند.

 توانستند.ها که میهای آنها و عروسکبازیاما اسباب

قه های موردعالبازیرد )زمستان سیبری را تصور کنید( در مرکز شهر همراه با تمام اسبابفعاالن سیبریایی در یک روز س

 ۹۱عروسک لگویی،  ۱۱۱های کارتونی، مجسمه کوچک در انواع مختلف از شخصیت ۱۱۱ها حدود کودکانشان جمع شدند. آن

بازی های اسبابی این عروسکان همهبازی داشتند. در دستخودروی اسباب ۱۱عروسک پولیشی و  ۱۱بازی، سرباز اسباب

الی های شمکه گوزنهایی با مضامین ضد فساد داشتند، درحالیها شعارنوشتهخورد. پنگوئنهای کوچکی به چشم مینوشته

 کردند.تقلب در انتخابات را تقبیح می

 

 ۹۱۱۹: تظاهرات عروسکی ضد پوتین در شهر بارنائول، سیبری؛ فوریه ۱-۴تصویر 

                                                           
۱۲۸Barnaul 



لحظه عکاسان وارد صحنه شدند و خیلی زود خبر این اعتراض عروسکی در تمام روسیه پیچید. در یک تصویر حتی  در این

ها را مقصر بداند؟ این کار واقعاً توانست آنخندند. چه کسی میتوان مأموران پلیس را دید که به این اعتراض عروسکی میمی

بازی با پالکاردهای کوچک بازی جنگجو و حیوانات اسبابهای اسبابشخصیتهای تدی، دار بود. در طی چند هفته، خرسخنده

 های این کشور بزرگ مستقر شدند.در تمام خیابان

سازمان دهندگان این راهپیمایی عروسکی در بارنائول که از گسترش این جنبش اعتراضی کوچک در کشور روحیه گرفته 

ی جنبهاما حکام بی های شانسی در شهر خودشان رفتند؛مرغمردان لگویی و تخمبودند، به سراغ برگزاری یک تظاهرات دیگر با 

رای گانه بسرعت دستور داد تا این تظاهرات بچههای سرکش لبریز شده بود. کرملین بهروسی صبرشان از دیدن این عروسک

های بیجان، رفتاری مغایر با ین عروسکی محلی این شهر اعالم کرد که تجمع اعتراضی اهمیشه پایان یابد. دولت در روزنامه

 قانون است.

خصوص ها، بهبازیدانید، اسبابطور که شما میهمان»ها گفت: ، یک مقام رسم محلی، به رسانه129آندری لیاپونوف

ه دست ک تنها شهروندان روسیه نیستند بلکه حتی انسان هم نیستند. این احتمال وجود دارد افرادیهای وارداتی، نهبازیاسباب

ها را دوست خود تلقی کنند، اما متأسفانه قانون دیدگاه دیگری هایشان قرار بگیرند و آنبازیاند تحت تأثیر اسباببه این کار زده

 «ها، پالکاردها یا وسایل داخلی حق شرکت در یک تجمع را ندارند.ها و نه پرچمبازیدارد. برای مثال، نه اسباب

شد به او دل بست. این ایالت تالش و زمان زیادی را صرف نمایش شده تا آن زمان بود که میدیدهلیاپونوف بهترین کمدین 

تصویر مشخصی از پوتین در ذهن شهروندان خود کرد. پوتین در قالب یک شاه، پوتین در قالب یک قهرمان لخت که پنجه در 

شد حال تمرین جودو، ازجمله این تصاویر بودند. چگونه می پنجه حیوانات انداخته، پوتین در حال غواصی در زیر آب و پوتین در

های شمالی تهدید کرد؟ درنهایت، این پوتین بود که دستمایه طنز های لگویی و گوزنچنین مردی را با برخی از شخصیت

 ها قرار گرفت.سیبریایی

ته شود که یک دیکتاتور از خود ساخدار شدن تصویر ترسناکی میتنها باعث شکستن ترس و خدشهگرایی نهی خندهشیوه

کند. محمد عادل و دوستش در مصر استاد هنر خنده گرایی بودند. طنز و تر میی جنبش شما را نیز جذاباست، بلکه چهره

الب کردند، تصویری جها علیه مبارک شد. مردمی که در تظاهرات شرکت میسرعت تبدیل به بخش اصلی استراتژی آنخنده به

های آن از و کپی کردن فایل« آزادی»افزار افزار موسوم به نرماشتند؛ در این تصویر فردی در حال نصب یک نرمدر دست د

بست که حاکی از بروز یک مشکل در اما ناگهان یک پیام خطا بر روی صفحه نمایشگر نقش می بود؛« تونس»سروری به نام 

بود و  این تصویر، یک طنز عالی« مبارک را حذف کرده و دوباره تالش کنید. لطفاً»داد: سیستم بود. این پیام به کاربر تذکر می

ی دسکتاپ کامپیوتر من است. محمد و دوستانش موفق به جذاب کردن جنبش خود در هنگام زمینهتا همین امروز هم پس

ست. نه پیوها میجنبش آن عنوان یک فعالیت سیاسی شدند. هر روز جمعیت بیشتری بهآمدن به میدان تحریر و نمایش آن به
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خواستند تا در این انقالب کمدی که حاال کل کشور را ها میخواستند مبارک سقوط کند، بلکه آنبه خاطر اینکه مردم می

 فراگرفته بود شرکت کنند.

 

 : عکسی از اعتراض ضد مبارکی۱-۱تصویر 

هزینه برای جذب شهروندان طنز یک روش کمخوبی فهمیده بودند این بود که چیزی که محمد و دوستان شجاعش به

های سیاسی جدی از تلویزیون بودم که تحلیلگران عادی است. من به یاد دارم که در زمان انقالب مصر در حال تماشای تحلیل

کی از راما این تحلیلگران د« مردم درنهایت از آمدن به میدان تحریر خسته شده و این جنبش نیز ناکام خواهد شد.»گفتند: می

ها در همین سن و سال بودند(، آیا حاضرید که این بازی نداشتند. اگر شما در اوایل دهه سوم از زندگی خود باشید )اکثر مصری

 نظر کنید؟از رفتن به بهترین پارتی شهر صرف

های ساختاری را به سیستمها را به لرزه انداخته، تغییرات مانند زلزله جوامع و ملتها بهخلق یک انقالب امری جدی است. آن

ها تنها توسط گذارند. احتماالً به همین خاطر است که انقالبها نفر تأثیر میاقتصادی و سیاسی تبدیل کرده و بر زندگی میلیون

ی سرسخت انقالبیون قدیمی نظیر لنین، مائو، فیدل کاسترو و چگوارا را به آیند. کافی است تا چهرهافراد خیلی جدی پدید می

یاد بیاورید. اگر بتوانید تصویری از صورت سه نفر از این انقالبیون که در حال خندیدن و لذت بردن هستند را بیابید، جایزه 

ی ها آشنا شوید. طنز سیاسی جدیدی از کنشی اخیر نگاه کنید و با شیوههای چند دههاما کافی است تا به اعتراض گیرید؛می

 اما خنده گرایی عصر منظور بیان حقیقت کاربرد داشته است؛ها بهدارد و هجو و جوک برای قرن ی خود سیاستاندازهقدمتی به

 ها درای ندارند. آنی جدیدی کرده است. طنز و طنزپرداز دیگر در استراتژی یک جنبش نقش حاشیهمدرن، طنز را وارد مرحله

های لب امروزی در حال شروع یک تغییر جهانی در تکنیکطشوند. فعاالن صلحبسیاری از موارد استراتژی اصلی محسوب می

اند. تهی طنز گام برداشای قدرتمندتر با ریشهسوی استفاده از شیوهاعتراضی با هدف دوری از خشونت، بیزاری و شورش بوده و به

 ست.تر داشته اها حتی تأثیر بهتری در مقابله با دیکتاتورهای خشنجالب اینجاست که تمامی این روش



 

 : نمایش گروه پوسی رایِت در مسکو۱-۱تصویر 

 فصل ششم

 نتیجه سرکوب را معکوس کنید

گذراند ها و هواپیماها میکرد و بیشتر وقت خود را در فرودگاهکه نقش یک تاجر را بازی می 130فیلمی با بازی جورج کلونی

ی کلونی جذاب نباشم، اما داشتن بیش از صد هزار مایل سفر در طول یک سال نشان اندازهبه یاد دارید؟ ممکن است من به

گوید که من ، همسرم، اغلب اوقات به من می131ماشا کنم. در حقیقتدهد که من هم بیشتر وقت خود را در راه سپری میمی

اق هانزا در فرودگاه فرانکفورت است. این اتفی اصلی من سالن انتظار لوفتکنم، بلکه خانهفقط تظاهر به زندگی در بلگراد می

یک تزاها را دارد، کدامتوانم به شما بگویم که کدام فرودگاه مشهور دنیا بهترین پیدهد. من حاال میچندین سال است که رخ می

توانم دهد. من میها را به مسافران ارائه مییک تمیزترین دستشوییها برای یک چرت کوتاه را داشته و کدامترین صندلیراحت

طور دقیق به های کوچکِ ایده آلی از جوامع خود هستند و اگر شما بهها جهانچیزهای بیشتری هم به شما بگویم: فرودگاه

ها اهمیت زیادی ی یک فرودگاه بپردازید، موارد فراوانی در مورد فرهنگ آن کشور خواهید آموخت. برای مثال، آمریکاییمطالعه

دهند. برای همین است که شما باید قبل از رسیدن به ترمینال اصلی فرودگاه از هزاران پست امنیتی ی امنیت میبه مسئله

حساسیت باالیی و اری به خانواده کرده و در مورد نیازهای افراد معلول نیز دقت ها همچنین توجه بسیمسخره عبور کنید. آن

ض هایی برای تعویهای آمریکا دارای تعداد زیادی آبخوری با ارتفاع پایین، اتاقدهند. به خاطر همین است که فرودگاهبه خرج می
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 ها درباکو موضوع مهمی است، برای همین است که آندار هستند. در اروپا، تنهای چرخها و مسیرهای عبور صندلیپوشک بچه

 اند.خواهند سیگار بکشند، تعبیه کردهای را برای مسافرانی که میای محصورشدههای شیشهها اتاقکفرودگاه

ی احترام خم ی هواپیما در هنگام مواجهه با راهبان، به نشانهتری هستند؛ خدمهکشورهای جنوب شرق آسیا افراد مذهبی

دهند که راهبان بودائی نسبت به هایی به شما هشدار میشوند. برای مثال در تایلند، عالمتها دور میده و عقب عقب از آنش

سافران هایی از سایر مافراد پیر و معلول در اولویت هستند. راهبان حتی سالن انتظار مخصوص به خود را دارند که توسط پارتیشن

ای شاد همراه با ردایی ف انتظار در کامبوج هستید، ممکن است برخی از مردان جوان با چهرهجدا شده است. زمانی که در ص

کنند. ها خم میی احترام به آنی افراد در فرودگاه سر خود را به نشانهای کنند، زیرا بقیهرنگ به تن، به شما نگاه ویژهنارنجی

کنید چگونه است که این راهبان نسبت زیرا شما با خود فکر می نده باشد؛تواند جذاب و البته آزاردهها میی این فرهنگمشاهده

بوب ای فرزندان محبه سایر افراد جامعه برتری دارند. برمه نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا نیم میلیون مرد روحانی برمه

 ها همچنین فراترمند هستند. آنمالی بهره هایها نظیر احترام دیدن تا دریافت کمککشور محسوب شده و از بسیاری از مزیت

تحت سلطه یک دیکتاتوری  ۱۹۱۹از قانون و تحوالت سیاسی بوده و جایگاهی مستحکمی در برمه دارند. این کشور از سال 

 ها حاصل شده است.درپی مردم برمه، موفقیت کمی در خالصی از زیر یوغ آنهای پیبرد و علیرغم تالشنظامی به سر می

شده طرفدار دموکراسی، به پیروزی بزرگی ی شناخته، چهره132برگزار شد، آنگ سان سوچی ۱۹۹۱زمانی که انتخابات سال 

ی سختی به دموکراسی وارد کرد. آسمان سیاست مانند همیشه، نتایج انتخابات را باطل اعالم و ضربهدست یافت. رژیم برمه به

های اقتصادی سرسختانه مردم را در ای از برنامهتا اینکه مجموعه کشور رخ نداد برمه تاریک شد و به مدت دو دهه تغییری در

 بود. 133ها کشاند. یکی از این افراد آشین کوویدابه خیابان ۹۱۱۱سال 

دیدید و بدون اینکه بدانید اسم کوچک او همان لقب افتخارآمیزی است که با آن اگر شما کوویدا را در یک مهمانی می

ی کوچکی دارد و به حدی آرام کردید که او یک مرد روحانی است. کوویدا جثهزنند، بازهم تصور میمه را صدا میبودائیان بر

و  ۹۱۱۱اما همین مرد آرام و نجیب در سال  هایش باید خودتان را به او نزدیک کنید؛کند که برای فهمیدن حرفصحبت می

اک قیمت نفت، به این نتیجه رسید که دیگر زندگی در این وضع کافی ها از سوی دولت و افزایش وحشتنپس از حذف یارانه

 ی ما احساس کرد که رهبری چنینهای قصهمانند دیگر هابیتاست. دیکتاتوری نظامی باید از قدرت کنار برود. کوویدا نیز به

 ی اوست.جنبشی وظیفه

قاومت ، فیلم مستند موفقیت جنبش م«ی یک دیکتاتورسرنگون»خوشبختانه الهام در سر راه کوویدا قرار گرفت؛ یک نسخه از 

ی بودائی رسید. کوویدا در آن زمان در در سرنگونی میلوشویچ، به طریقی وارد برمه شد و پس از ترجمه به یک معبد دورافتاده

ی ست؛ مردان و زنانپس از تماشای این مستند، احساس کرد که الهام الزم برای تغییر را گرفته ا اوکرد. این صومعه زندگی می

تر رسیدند، اما همگی جوان بودند و پرانگیزه. مهمکه کوویدا در فیلم دیده بود از نظر پاکی و پرهیزگاری به گردپای او هم نمی

ست خواها موفق به انجام کاری در کشور خود شده بودند که کوویدا ناامیدانه به دنبال انجام آن بود. او نیز میاز همه اینکه، آن

                                                           
۱۳۲Aung San Suu Kyi 
۱۳۳Ashin Kovida 



ت. اش گامی بزرگ برداشبنابراین او برای شروع انقالب خود، با فروش ردای بودائی تا دیکتاتورهای کشورش را سرنگون کند؛

 خواست تا به راهپیمایی او بپیوندند.کوویدا با این پول اقدام به چاپ بروشورهایی کرد که از تمامی قشرهای مردم می

نفر از راهبان به تظاهرات او پیوستند. اگرچه آزادی برای  ۴۱۱ار شد. حدود برگز ۹۱۱۱سپتامبر  ۱۹این راهپیمایی در 

کردند که ارتش هم جرات اعمال خشونت برای این ی شمالی است، اما مردم تصور میتظاهرات در برمه اندکی بیشتر از کره

بت ها راهبانی بودند که نسنبودند. آنسیاسی معمولی  گرانها فتنهجمعیت اندک را نخواهد داشت. البته فراموش نکنیم که آن

های حاکم بر کشور کردند که حتی ژنرالی اهمیت و احترام باالتری قرار داشتند. مردم تصور میبه باقی مردم کشور در درجه

 هایی دارند.کارگیری خشونت محدودیتنیز در به

 کردند.ها اشتباه میاما آن

های ها نفر کشته شدند. در پی این تظاهرات دستگیریی ارتش قرار گرفتند. دههکوویدا و طرفدارانش خیلی زود هدف گلول

ترین اقدامی بود که رژیم ساله همراه با اعمال شاقه محکوم شدند. این خشن ۱۱های گسترده آغاز شد. هزاران راهب به زندان

ز داشت؛ به هنگام سرکوب راهبان، مردم عادی ی دیگری نیاما این تظاهرات نتیجه مرتکب شده بود؛ ی اخیردر طی چندین دهه

کس ای عها فهمیدند که دیر یا زود سرکوب نتیجهشوند؛ آنچیزی را متوجه شدند که معموالً دیکتاتورها خیلی دیر متوجه می

ن را به زدند که همگان آخشونت رژیم علیه راهبان به خشم آمده بودند دست به اقدامی دیدنخواهد داشت. مردم برمه که از 

شناسند. حاال پس از آن انقالب، برمه در مسیر دموکراسی گام برداشته و زندانی مخالف رژیم، آنگ سان می« 134انقالب زعفران»

ترین عضو مجلس برمه است. کوویدا، راهبی که این جنبش را به راه انداخت، نیز همچنان در حال شدهسوچی، اکنون شناخته

 برای اصالحات دموکراتیک در سرزمین مادری خویش است.های مبارزاتی تشکیل کمپین

شانس بودند که رژیم دست به سرکوب راهبان زد. مردم عادی برمه که هرگز فکر مقابله با جهت خوشانقالبیون از یک

کردند، به خاطر وحشیگری و حماقت حکومت، به حدی عصبانی و احساساتی شدند که دیگر های این کشور را نمیژنرال

ن ی سقوطشان را فراهم کردند. ایهای نادان با دست خودشان زمینهگوشه بنشینند و کاری انجام ندهند. ژنرالتوانستند یکمین

یدا ی سرکوب تبحر خاصی پی فعاالن مدنی باید در معکوس کردن نتیجهیک اشتباه شایع است و به همین دلیل است که همه

 تواند سبب شکست یا موفقیت در آینده شود.میتنهایی کنند. گاهی اوقات این کار به

های رزمی( یک مهارت است. یک فرد )مادر ورزش 135مانند ورزش جوجیتسوهای مدنی به یک فرصت، بهتبدیل سرکوب

 ی قوت حریف خود علیه او استفاده کند. البته شما قبل از انجام این کار باید بدانید که یک سرکوب چگونهباید بتواند از نقطه

شود. خیلی مهم است که درک شود سرکوب تنها یک قدرت شیطانی نیست که از عمق وجود و قلب سیاه دشمن شما انجام می

ی فوری برای صاحبان قدرت در همه شده است. سرکوب دو نتیجهشود. بلکه این پدیده معموالً یک تصمیم حسابخارج می

ابتدایی( دارد: این اقدام سبب تنبیه مخالفان و عناصر نافرمان شده و با ارسال  ها )از دیکتاتورها گرفته تا مدیران مدارسموقعیت

طور که قبالً هم خیلی در مورد آن صحبت کردیم، کند. همانسیگنالی برای خرابکاران و آشوبگران از مشکالت آتی جلوگیری می
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، ترس از دستگیر شدن، ترس از فرستاده منظور مؤثر بودن، متکی بر ترس است: ترس از تنبیهی هدف یک سرکوب بههمه

 چیز.شدن به زندان سیاسی، ترس از خجالت و ترس از همه

اه ی وحشت به راما هدف نهایی از این ترس صرفاً ترساندن شما نیست. یک دیکتاتور دوست ندارد که در کشورش کلبه

چیز به این موضوع بستگی داشته باشد، انتخاب نی که همهبرداری وادار کند. زماخواهد تا شما را به فرمانبیندازد. در عوض، می

ها اطاعت کنید یا نه، با شماست. بگذارید مثالی بزنیم؛ شما در یک سناریوی وحشتناک در یک فیلم مافیایی اینکه از دستور آن

ر ها یک اسلحه بر روی سآنکنند. بینید که چند فرد روانی شما را به کندن یک گودال مجبور میشوید و میاز خواب بیدار می

ها قدرت ترساندن شما را دارند. کنند. قطعاً آنشما گذاشته و شما را در صورت شروع نکردن حفر گودال تهدید به مرگ می

واند شما تاما آیا واقعاً کسی می طرف شما نشانه گرفته است آسان نخواهد بود؛عالوه بحث کردن با کسی که یک اسلحه را بهبه

ها د به آنتوانی. شما مینهگیرید گودال را حفر کنید یا انجام کاری مجبور کند؟ خیر. این تنها شما هستید که تصمیم می را به

شده برای شما سخت و ترسناک خواهد بود، اما شما همچنان این انتخاب را دارید که بگویید نه. قطعاً تنبیه در نظر گرفته

 کنند؛ها به سر شما شلیک میطورقطع از برداشتن بیل و کندن گودال خودداری کنید، آنا بهها را رد کنید. اگر شمدرخواست آن

اید. درنتیجه اهمیت سرکوب و ترس مجبور کردن شما به انجام کاری ها هیچ گودالی را حفر نکردهاما شما بازهم برای آن

 آیند.ها بر شما فائق میاست. اینجاست که آن برداریبرخالف میلتان نیست، بلکه وادار کردن شما به اطاعت و فرمان

 آمیز، است. شارپ فهمیده بودهای مسالمتباید اعتراف کنم که این نگرش حاصل تفکرات دکتر جین شارپ، استاد کنش

دم به رعالوه ممکن است میابند. بهبه موفقیت دست می کنند،برداری را انتخاب میکه دیکتاتورها به خاطر اینکه مردم فرمان

ه مردم خواهیم کبنابراین اگر ما می شود؛ترین دلیل اطاعت مردم از ترس ناشی میدالیل مختلفی از دیکتاتور اطاعت کنند. مهم

ا ای، خواه دیکتاتوری یترین موارد در هر جامعهاز رژیم تبعیت نکنند، باید کاری کنیم که دیگر نترسند. یکی از ترسناک

ترسند. به همین خاطر ی بزرگ است. به همین خاطر است که کودکان از تاریکی میل و ناشناختهدموکراسی، وجود یک مجهو

 لرزند.روند، در حد مرگ به خود میاست که اغلب مردم وقتی برای اولین بار به مطب یک متخصص سرطان می

ها، دانش است. از همان روزهای تهطور که ما در صربستان آموختیم، بهترین راه برای غلبه بر ترس از ناشناخاما همان

برد، تهدید به دستگیری بود. دقت کنید؛ من آغازین جنبش مقاومت، یکی از مؤثرترین ابزارهایی که پلیس علیه ما به کار می

 مراتب مؤثرتر از خود دستگیری بود، زیرا ما قبل از اینکه از سوینگفتم دستگیری، بلکه گفتم تهدید به دستگیری. تهدید به

ترسیدیم. ما طور طبیعی از یک ناشناخته میدانستیم که شرایط زندان چگونه است. ما بهپلیس میلوشویچ دستگیر شویم، نمی

در جنگ ستارگان  136های دنیا هستند؛ چیزی شبیه به گودال سارالکچالهای میلوشویچ بدترین سیاهکردیم که زندانتصور می

وضاع کامالً ملتهب شد، بسیاری از ما دستگیر شدیم و زمانی که از زندان بیرون آمدیم به اما زمانی که ا و اندکی بهتر از آن؛

وکاست، بیان کردیم. ما تمامی اتفاقاتی که در زندان رخ داد ی جزئیات را، بدون کمدیگران در مورد شرایط آنجا گفتیم. ما همه

رای ستیم تا بقیه بدانند که اگر به زندان بیفتند دقیقاً چه اتفاقی بخوارا نوشتیم و در میان دیگر انقالبیون منتشر کردیم. ما می

 ها رخ خواهد داد.آن
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کنید که تر از دیگری باشد، درنتیجه احساس میزنند. ممکن است یکی از دستبندها سفتاول اینکه به شما دستبند می

گیرید قرار ب دار و حتی قاتل در یک سلولکار سابقهالفای خمچ یکی از دستانتان در حال انفجار است. احتمال اینکه شما با عده

شود و احتمال اینکه شلوار شما دهد. کمربندتان از شما گرفته میچیز در زندان بوی استفراغ و ادرار میخیلی زیاد است. همه

ی ازهسختی اندهای شما بهیگیرند، کتانهایتان را هم میها بند کفشکه آنبیفتد و مایه خجالتتان شود زیاد است. ازآنجایی

ی افراد اثرانگشت گرفته شده و به اتاق بازجویی شوید که خیلی بااحتیاط قدم بردارید. از همهپایتان شده و شما مجبور می

یک مأمور خوب و یک مأمور بد حضور دارد. اول به شما  مانند یک فیلم تلویزیونی،شوند. در اتاق بازجویی هم بهفرستاده می

شود. هر دو مأمور دقیقاً یک سؤال مشابه ها بر روی میز شروع میدهند؛ سپس دادوفریادها و کوبیدنشنهاد چای یا سیگار میپی

ی شود؟ منبع مالی جنبش از کجاست؟ ما به همهدهی میپرسند: رهبر جنبش کیست؟ این جنبش چگونه سازمانرا از شما می

شود. دهی میای سازمانمقاومت یک جنبش بدون رهبر است. این جنبش در هر محلهجنبش »مردم گفتیم که در پاسخ بگویند: 

« شود.های خارج نشین و مردم عادی که دوست دارند در آزادی زندگی کنند، حمایت مالی میجنبش مقاومت از سوی صرب

چیز دن همین عبارات است. همهشود، تنها چیزی که باید انجام دهید به خاطر سپرزمانی که کوبیدن بر روی میز شروع می

 کند.بینی پیروی میشبیه به یک بازی در دبیرستان است که همیشه از یک الگوی مشابه و قابل پیش

جای اینکه یواشکی خوبی هم جواب داد. ما بهنامیده بودیم که اتفاقاً به« 137پالن بی»ها برای دستگیری را سازیما این آماده

آشنایان تعریف کنیم، با طنز و شوخی از آنجا صحبت کرده و سعی کردیم تا ترس حبس را بشکنیم. از زندان برای دوستان و 

ها خواهد بود. بدون شک رفتن به زندان هنوز هم دانستند که پس از دستگیری چه چیزی در انتظار آندرنتیجه مردم می

ت ما از یکدیگر نیز حمای عالوه،از داخل زندان نداشتیم. به ایترسناک بود، اما حاال ترس آن کمتر از زمانی بود که ما هیچ تجربه

ی ما اسناد قانونی الزم برای دادن وکالت تام به چندین وکیل را کردیم. قبل از اینکه پلیس یکی از ما را دستگیر کند، همهمی

گیری اال نیز داشتیم تا در صورت دستهای ما را پیگیری کنند. درنهایت، ما یک دفترچه تلفن بلندبامضا کرده بودیم تا پرونده

تر اینکه همیشه یک دسته از جالبیکی از ما همیشه یک نفر باشد که این خبر را به خانواده، دوستان و عزیزانمان بدهد. از همه

 ها بر رویانهمنظور ارائه به رسهای خالی نام، نام خانوادگی فرد بازداشتی و محل زندان( بهشده )با قسمتاخبار از پیش آماده

 جا منتشر شود.سرعت در همهمحض دستگیری یک نفر، بهمیز کار ما وجود داشت تا به

خوبی جواب داد، زیرا ابراز سرکوب دیکتاتور را از کار انداخت و به ما در معکوس کردن روند ترس کمک کرد. ما پالن بی به

وه همه عاله میلوشویچ علیه ما در سر داشت را کنترل کرد. بهتوان چیزی کدانستیم که حتی با پالن بی هم نمیمشخصاً می

د ناپذیر است. این احتمال وجوی ما خیلی خوب هم پیش برود، پرهیز از تلفات و صدمات اجتنابدانستند که حتی اگر نقشهمی

و برخی دیگر هم زیر مدت محکوم شود های طوالنیداشت که برخی از ما شغل خود را از دست بدهد، برخی دیگر به زندان

گونه بود که به هر موضوع متناسب با اما روشی که ما با این مسئله برخورد کردیم این شکنجه جان خود را از دست بدهد؛

آوردیم که هرکدام از ما یک فرد محسوب پرداختیم. ما در جنبش مقاومت، همیشه خودمان را به یاد میی اهمیت آن میدرجه

کدام آمریکایی قسم خورده بودیم که در این مسیر هیچمانند سربازان هایی در زندگی داشت. ما بهشد که خانواده و مسئولیتمی
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عالوه ما به خودمان آموخته بودیم که شرایط دشوار را تحمل کنیم. مردم خیلی زود از افراد را به حال خود رها نکنیم. به

ها دستبند ستان آنمحض اینکه مأموران میلوشویچ به ددانستند بهها میهای بزرگی مرتکب شوند، زیرا آنپذیرفتند که ریسک

 ها آزاد شوند.کند تا آنصحنه تالش میبزنند، یک جنبش بزرگ در پشت

کلی از بین رفت. حاال دستگیر شدن به این معنی بود که شما به یک گروه ترس از یک اتفاق ناشناخته به باوجود پالن بی،

ا باهم که ترس ما ریخت و می ماجرا نبود؛ وقتید. این همهپیوستید که دیگر در مقابل مأموران امنیتی تنها نبوفرد میمنحصربه

س ای عکفشار قرار دهد، بیشتر به خود ضرر خواهد زد. سرکوب نتیجهمتحد شدیم، پلیس فهمید که هرچه بیشتر ما را تحت

 ها داشت.برای آن

پلیس هستید. شما به نیروی پلیس ها مشاهده کنیم. شما در صربستان هستید. شما یک مأمور بیایید اوضاع را از دید آن

جوان دانشجو از یک سازمان به نام مقاومت  ۱۱شود که اما حاال به شما گفته می اید؛برای سرکوب و دستگیری افراد بد پیوسته

تی ح دارند. بااینکه برای گرفتن اعترافها باهم متحد شده و در بازداشتگاه هم دست از شوخی برنمیرا بازجویی کنید! اکثر آن

ها شما را به یاد دوران جوانی دار است. شاید این بچهها واقعاً خندههای آنکنید، بازهم برخی از جوکها را شکنجه میآن

در  هایتانتان را در کمد لباساما این شغل شماست و شما باید احساسات خود همراه با سایر وسایل شخصی خودتان بیندازند؛

دگان شکنید، اما بازداشتار را با پرسیدن فهرستی از سؤاالتی که به دستتان رسیده است آغاز میمحل کار قرار دهید. شما ک

نفر به گوش  ۱۱دهند. بیرون از ایستگاه پلیس صدای اید را تحویلتان میخودی که شما صدها بار شنیدههای بیهمان جواب

بینید که جمعیتِ در مقابل محوطه پلیس به مأموران نجره میزنند و شما از پشده را صدا میرسد که اسم افراد بازداشتمی

وآمد کرده و ها و وکالی افراد بازداشتی نیز مدام در راهروهای ساختمان پلیس رفتدهند. خانوادهکالنتری گل و شیرینی می

ربزرگ یا مادربزرگ مؤدب که بار، یک پدکنند. هرچند ثانیه یکمرتباً در کار همکاران شما در امر بازجویی اختالل ایجاد می

 در این« زنید؟های عزیز ما را کتک میچرا بچه»پرسد: ی شما در یک آپارتمان هم باشد، با لحنی آرام از شما میشاید همسایه

 ی دیگری است؛ جنبش مقاومت یا پلیس.لحظه بسیار دشوار است که بگوییم چه کسی تحت محاصره

ها پای خود را به خیابان محض اینکه آنشوند. بهانجام افراد دستگیرشده آزاد میای را تصور کنید که سرحاال صحنه

نند. کها را تشویق میگیرند که با صدای بلند، دست و سوت آنگذارند، مورد استقبال جمعیت زیادی از طرفداران قرار میمی

اخت سدستگیر شدن از شما یک فرد جذاب می نامیدیم. خیلی زود،« ی راکتکنیک استقبال از یک ستاره»ما این حرکت را 

ه دانستند کی یاران نزدیک میلوشویچ میبودید. افراد باهوش در حلقهحتی اگر شما یک بچه خرخوان دست و پا چلفتی می

متوجه برخی از شایعات جدی شدیم که ظاهراً رئیس پلیس مخفی صربستان  ۹۱۱۱افتد. ما در ماه مه سال دارد چه اتفاقی می

گزارشی را به دولت تحویل داده بود. در این گزارش آمده بود که سرکوب تنها اوضاع را برای رژیم بدتر کرده است و هر عضو 

 هاهای آنحال دیکتاتور توجهی به حرفنفر دیگر به این جنبش شده است. بااین ۹۱بازداشتی جنبش مقاومت موجب پیوستن 

ا یک گل در موهایش( درخواست دستگیری بیشتری را داشتند. این دقیقاً همان کرد. میلوشویچ و همسرش )همان زن بنمی

 خواست.چیزی بود که جنبش مقاومت می



صمیم ت« مقاومت»ترین اتفاق ممکن برای حیات اجتماعی جنبش تبدیل شده بود، حاال که دستگیری گسترده به جذاب

شرت رنگی متفاوت با نماد مشت کند. ما دست به چاپ سه نوع تیبرداری را آمده بهترین بهرهگرفت که از این موقعیت پیش

داد. در طول چند شرت را نشان میی تیها تعداد دفعات بازداشت فرد دارندهها زدیم. هرکدام از این رنگکرده بر روی آنگره

د. د روز بلگراد تبدیل شدنی سفید( به پرسروصداترین مکرده در داخل یک دایرههای مشکی )با یک مشت گرهشرتهفته تی

 یشرت مشکی نمایانگر این بود که فرد دارندهزیرا تی هم بیشتر بود؛ 138های طرح پراداها حتی از لباسشرتجذابیت این تی

 بار بازداشت شده است. ۱۱حال بیش از آن تابه

دیم. کردیم را پیموده بوه باید طی میحال ما تنها نیمی از راهی کاین کار یک تبلیغ عالی برای جنبش مقاومت بود، بااین

چیز در مورد سرکوب را فهمیده بودیم؛ ما موفق شده بودیم تا سرکوب ما ترس و ماهیت سرکوب را درک کرده بودیم؛ ما همه

 هاییپذیرش )شبیه به بخشی از ریسک موجود در یک کار( جلوه دهیم. حاال باید استراتژیمانند یک ریسک اندک و قابلرا به

وانست تمراتب دشوار بود و احتماالً هیچ کجا نمیآمیز این کار بهساختیم. انجام موفقیتمنظور غلبه بر سرکوب آماده میرا به

 انجام دهد. 139این کار را به زیبایی سوبُتیکا

فر در زار نسوبُتیکا یک شهر کوچک در شمال صربستان است که در نزدیکی مرز مجارستان قرار دارد. اگرچه بیش از صد ه

های صنعتی دارد. شرکت« 140ی کوچکشنبه»کنند، اما اینجا همچنان شباهت زیادی به نام خود به معنی این شهر زندگی می

ی ما به کلیسا رفته و اغلب ها بیش از همهاما آن ها هستند؛زیادی در سوبتیکا وجود دارند و مردم نیز سخت مشغول کار در آن

ند. کنهای شهر میهای تئاتر، مدارس و کتابخانههای عمومی نظیر سالنباسازی و نگهداری از ساختمانوقت آزاد خود را صرف زی

اگر من از آن دسته افراد دیوانه نبودم که باید مرتباً اخبار گوش کند، به بار برود، با مردم صحبت کند و کنسرت راک تماشا 

عالوه در همین شهر بود که یک افسر پلیس، در زمان اوج قدرت داشتم که در چنین جایی زندگی کنم. بهکند، دوست می

 بنامیم. 141میلوشویچ، در رأس قدرت اجرایی قرار داشت. اجازه دهید او را ایوان

های ظاهری ایوان را تجسم کنید. اگرنه، ما توانید ویژگیخوبی میبهحال مسابقات روبوکاپ را تماشا کرده باشید، اگر تابه

مانند فوالد پولیش خورده است. متری را تصور کنید که پوست صورتش بهسانتی ۱۹۱کنیم؛ یک مرد با قد برای شما توصیف می

د ماننوخوی او در روزهای خوب بهشود. خلقاست که باعث زوزه و فرار حیوانات خانگی می تن صدای پایین او به حدی ترسناک

 هاییستیز است. زمانی که اعضای گروه مقاومت در حال تعریف داستانمانند یک فرد جامعهیک فرد روانی و در روزهای بد به

ه ها تعریف کردند ککوب کردند. آنستان خود همه را میخاز بدترین مأموران میلوشویچ بودند، چند نفر از شهر سوبتیکا با دا

اش خرد کرده است. یا اینکه چگونه سیلی محکمی به ی چکمهایوان چگونه مچ دست یک نفر را تنها برای شوخی زیر پاشنه

است. هرچه  های کارتونی چند دور به دور خود چرخیده و سپس به زمین افتادهمانند شخصیتیک زن جوان زده که آن زن به

                                                           
۱۳۸Prada 
۱۳۹Subotica 
که شهر تقریباً از ی کوچک در کشور ما باشد. وقتیشنبهتواند معادل پنجکوچک معادل اسمی شهر سوبتیکا است، اما میشنبه اگرچه  ۱۴۰

 رود.ها میوجوش افتاده و به استقبال روز جمعه و خلوتی خیابانجنب
۱۴۱Ivan 



کردند: یتری مطرح مشد، دوستان ما از سوبتیکا سؤاالت خیلی جدیتر میمخالفت جنبش علیه دیکتاتوری میلوشویچ داغ و داغ

 مانند ایوان را حل کرد؟توان مشکلی بهچگونه می

و عالوه، اترس غلبه کرد. بهشد تا بر وتار بود. باوجود ایوان، خیلی سخت میها تیرهانداز پیش روی آندر نگاه اول، چشم

ت که اش داشفقط یک غول، یک مرد قوی و یک سنگدل بود، بلکه نشانی به سینهتمام ابزارهای قدرت را در دست داشت. او نه

خواست بزند. آنجا بلگراد نبود که بتوان برای از میدان توانست در شهر کوچکی چون سوبتیکا دست به هر کاری که دلش میمی

که سوبتیکا دارای یک ای دورافتاده بود. ازآنجاییهای مستقل متوسل شد. آنجا منطقهردن این غول وحشی به رسانهبه در ک

گرایی به سراغ ی میل شدید به ملیتوانست به بهانهها بود، ایوان، این اژدهای صرب، میها و کرواتجمعیت مرکب از مجاری

ی مردم شهر تزریق کرده بود، که ایوان ترس عجیبی را در ذهن همهد. ازآنجاییاهداف خود برود. این مرد یک وحشت مجسم بو

ز آمیهای مردم حیاتی بودند. اگر فعاالن مسالمتی رئیس خود قرار داشت. افرادی چون او برای کنترل تودهمورد عشق و عالقه

شانند، درب زندان برای حمایت از قربانیان ایوان بک هایی را به مقابلکردند که با توسل به تکنیک مشابه، گروهسوبتیکا تالش می

دادند. هیچ راهی برای مقابله با این فرد وجود نداشت، تا اینکه زیاد خودشان را در مقابل مشت آهنین این مرد قرار میاحتمالبه

 شخصی پیشنهاد سالن زیبایی را مطرح کرد.

نور و نچسبی که های کمچک و کثیف بود. از آن دست مغازهای کوی کوچک کثیف و چرک در محلهمنظور او یک مغازه

کنند و هدفشان از این مراجعه، بیشتر صحبت با دوستان و همسایگان در مورد شایعات است ها به آنجا مراجعه میتنها محلی

ه از آنجا صبح، هرکسی ک حال، یک روزتا اینکه بخواهند زیر قیچی آرایشگری بنشینند که دانش اندکی از آرایشگری دارد. بااین

 ی مغازه تصویری از ایوانهای کثیف مغازه مشاهده کند. بر روی شیشهتوانست تصویر کوچکی را بر روی شیشهشد میرد می

خیلی « ت.کلفت اساین مرد یک گردن»رسید. در زیر این عالمت نوشته شده بود: ی ترسناکش به نظر میبود که شبیه به قیافه

 یی زشت ایوان در سراسر شهر کوچک سوبتیکا پخش شد. در زیر عکس ایوان عالوه بر درج شمارهی از چهرهزود پوسترهای

 «زند.های ما را کتک میبا این مرد تماس بگیرید و از او بپرسید چرا بچه»تلفن منزل او، نوشته شده بود: 

اما فعاالنی که چنین تصویری را  فراوانی صدا زد؛ شد او را با اسامیکلفت بود و میحاال ایوان چیزی بدتر از یک گردن

ها به دنبال زیر سؤال بردن اعمال غیرقانونی و خواستند توانایی ایوان را به چالش بکشند؛ بلکه آنطراحی کرده بودند، نمی

این  موافق یا مخالفتوانستند آمیز ایوان یا بیان نظرات خود در مورد نگرش او نسبت به جنبش مقاومت بودند. مردم میخشونت

گاهی دانستند که آرایشها میتر داشتند. آنی بیشتری به مسائل اساسیجنبش باشند؛ این موضوع مهم نبود. فعاالن ما عالقه

تر از تر و ترسناککه اولین بار آن پوستر را به نمایش گذاشت، محلی بود که خانم ایوان )کسی که به تصور ما کمی کوچک

اش بخش روزانهی لذتکرد. زمانی که او از آنجا عبور کرد و پوستر را دید، برنامهایش را آنجا کوتاه و سشوار میهمسرش بود( موه

که او در همان روز به خانه بازگشت، مصمم شد تا از همسرش بپرسد چه اتفاقی عالوه وقتیبا خشم و شرمندگی همراه شد. به

 در حال رخ دادن است.

دار همسایگان، دوستان و اما او در مقابل زبان نیش خواست ما را کتک بزند؛ت هرچقدر که دلش میتوانسحاال ایوان می

خواست ها مردم کشور خودش بودند. او واقعاً میخورده شورشیان خارجی نبودند، آندفاع شده بود. این افراد کتکهمسرش بی



ن موضوع کرد تا ایی، هرکسی که به دام ایوان افتاده بود سعی میها دوستش داشته باشند. قبل از رو شدن آن تصویر لعنتکه آن

 شناسند؛کرد که تنها او با ایوان مشکل دارد و باقی شهر سوبتیکا این مأمور را ستونی برای جامعه میزیرا تصور می را مخفی کند؛

ترس احساس واقعی خود از ایوان را بیان شده پیرامون آن پوستر در تمام شهر، باعث شد تا هر فردی بدون اما کمپین ایجاد

زند در تعریف زندگی اجتماعی جایی های مردم را کتک میکلفت که بچهکلفت بود و یک گردنکند: اینکه ایوان یک گردن

 ندارد.

رختان دمحض رسیدن به مدرسه با تصویر پدرشان که به تمامی های ایوان بهاین قضیه برای ایوان بدتر هم شد. روز بعد، بچه

خواستند که ها نمیها توسط دوستانشان تحقیر شدند. خیلی زود والدین باقی بچهچسبیده بود مواجه شدند. آن روز بچه

ی ایوان بحرانی شد. در شهر شایعه شد که رفقای های کوچک ایوان شوند. زندگی در خانهکودکانشان همبازی جگرگوشه

مراتب داد. او فهمید که این تاوان بهرحمی خود را میاند. ایوان داشت تاوان بیر محل شدهی ایوان مانع از ورود او به باپیالههم

 به شما بگویم که تمام این متوانستبیشتر از آن چیزی بود که انتظارش را داشت. او به یک انزوای کامل فرو رفت. کاش می

انند مطور نشد. ایوان بهاما این ند و به جنبش ما بپیوندد؛ها موجب شد که ایوان اخراج شود یا اینکه خطای خود را ببیتالش

بسیاری دیگر از افراد همچنان و تا زمان بازنشستگی همراه با مستمری، یک افسر پلیس باقی ماند. این مسئله اصالً مهم نیست، 

هیوال دیگر آن مرد سابق نیست. او دادند که این های برگزاری کمپین علیه ایوان گزارش میزیرا دوستان ما در سوبتیکا در ماه

داد. دیگر خبری از پیچاندن مچ دست میلی انجام میپرداخت، اما حاال این کار را با بیهمچنان به دستگیری معترضان می

 شد خود او بود.ها نبود. من مطمئنم که در نظر ایوان، فردی که سرکوب میمعترضان یا قلم کردن پای آن

آور چیزی جز یک تاکتیک برای خنثی کردن حریف قدرتمند نبودند. ما قبالً هم پوسترهای شرم کنیم که آناذعان می

استریت( در آمریکا های مشابه در طرد کردن اجتماعی افراد در خالل تظاهرات جنبش اشغال )موسوم به جنبش اشغال والروش

از نیروی پلیس دانشگاه کالیفرنیا، به  143ورک و جان پایکاز پلیس نیوی 142ایم که نیروهایی پلیس نظیر آنتونی بولونیارا دیده

موجب این کار از جامعه طرد شدند و ها بهصورت تظاهرکنندگانی که خطری برای پلیس نداشتند اسپری فلفل پاشیدند. آن

 وند یک سرکوبکنیم، معکوس کردن رهای اجتماعی زندگی میکه ما در عصر شبکهاما ازآنجایی مورد لعن عموم قرار گرفتند؛

 های اجتماعی روشیشود؛ شبکهبخت باشد، بلکه یک استراتژی مهم محسوب میتواند پاسخی به آن مهاجم نگونتنها مینه

منظور توضیح رفتار اشتباه خود هستند. برای تشریح این موضوع، به فشار قرار دادن رقیب بهعالی برای انتقال پیام شما و تحت

 ی من، والدیمیر پوتین اول از امپراتوری روسیه، توجه کنید.موردعالقه داستان پادشاه مدرن و

های مخصوص ی ما به خاطر داریم که سلطان پوتین با یک گروه موسیقی از چندین زن جوان روبرو شد که ماسکهمه

نیز « 145ا بکشیدسکسیست ر»ها نظیر های آننامیدند. آهنگمی 144اسکی به صورت زده بودند و خود را گروه پوسی رایت

                                                           
۱۴۲Anthony Bologna 
۱۴۳John Pike 
۱۴۴Pussy Riot 
۱۴۵Kill the Sexist 



ها به شهرت رسیدند، که قبل از آن« 146سکس پیستولز»مانند گروه موسیقی مانند اسم گروهشان جنجالی بود. پوسی رایت بهبه

ک کلیسای ها به یبرای مدتی در صدر اخبار قرار گرفت. آن مانند سکس پیستولزنیز به هاآنگذاشتند. با سروصدا پا به صحنه می

« ی مقدس، مادر خدا، پوتین را فراری بدههرزه»ی خود از آهنگ البداههقلب مسکو یورش بردند و اجرای فی جامع ارتدکس در

کردند را به روی صحنه بردند. این اتفاق شوک بزرگی به تقریباً تمامی مذهبیون روسی که این ویدئو را به شکل آنالین تماشا می

داد وتخت در بریتانیا را انجام میکه همیشه بهترین تالش خود در مشوش کردن تاجاما پوسی رایت برخالف پیستولز ) وارد آورد؛

رفت ای قرار گمنصبان خودشیفتهجو و صاحبدید(، مورد لطف و عنایت پوتین کینهگری را در مقابل خود نمیوبو نیروی سرک

ت این وسخطور سفتجهی به تمام داستان، بهتوجای بیخدمتی به رئیس زنده بودند. حکومت در روسیه بهکه تنها برای خوش

ها در ها حبس در تبعید برای آنصفحه اتهام همراه با حکم سال ۹۱۱۱ ای شاملگروه را مورد پیگرد قانونی قرار داد و پرونده

 نظر گرفت.

اما  دانست؛را میی کمی از مردم در خارج از روسیه نام این گروه موسیقی ، عده۹۱۱۹قبل از این حکم سنگین در فوریه 

شهرت  شد،ها در اخبار تمام دنیا پیچید. هرچه فشار پوتین بر این افراد بیشتر میدر یک چشم به هم زدن، خبر دستگیری آن

د که زدنیافت. اعضای این گروه که همچنان در حال ضبط یک آهنگ دیگر بودند، به پوتین طعنه میپوسی رایت افزایش می

نیز در کنسرت خود در مسکو از دختران گروه  147تر محکوم کند. حتی مدونامدتهای طوالنیزندانحتی دوستانشان را به 

 جویانه از سویدانستند که چه کسی در پشت صدور این احکام قرار دارد: در پی این اقدام کینهپوسی رایت یاد کرد. همه می

وجه یچهتنها یک حاکم مستبد است، بلکه بهرژیم پوتین، گروه پوسی رایت موفق شد تا به کل دنیا نشان دهد که پوتین نه

 ترین کار ممکن برای تعطیلی گروه پرسروصداییفردی مناسب برای این مسند نیست؛ زیرا کامالً مشخص شد که او در انجام ساده

اند حتی تومانند سرآشپزی عمل کرد که نمیوچندساله که زبانی تندوتیز دارند ناموفق بوده است. او بهاز چند زن جوان بیست

هایی با بدن برهنه در حال غواصی در زیر آب یا کشتی مردی مانند پوتین که عاشق گرفتن عکسمرغ بپزد. برای یک تخم

 تر وجود نداشت که توسط چند بچه در قالب گروه پوسی رایت دست انداخته شود.گرفتن با ببرها بود، فحشی از این بزرگ

شناسایی موقعیتی است که مردم بتوانند  موفقیت فعاالن مدنی که به دنبال معکوس کردن روند سرکوب هستند در گرو

اتفاقی رخ داد  148داشتنی کانزاسدر آن لحظه از قدرت خود فراتر از حدود معقول استفاده کنند. چندی قبل در ایالت دوست

ندار ، فرما150بَکرفتند تا با سم براون 149آموزان دبیرستانی در قالب یک اردوی کالسی به توپیکاموجب آن گروهی از دانشکه به

ها آموز بودم، از حق آزادی بیانی که آمریکاییدانش ۱۹۱۱ی ایالت، صحبت کنند. زمانی که من در یک کشور کمونیستی در دهه

 عالوه آن زمان هیچ تلفن همراهی وجود نداشت تا من نیز در اردوهای خارج از مدرسه با آن بازی کنم؛دارند برخوردار نبودم. به

کردم که او دقیقاً در آن روز قرار داشت، همان کاری را می 151ن هم در وضعیتی بودم که اِما سالیوانبندم اگر ماما شرط می
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های فرماندار بود، در آن دیدار تلفن خود را از جیبش بیرون آموز دبیرستانی فاقد عالقه به سیاستانجام داد. اِما که یک دانش

بک بروید و به او ی فرماندار براونبه صفحه»فالوئر خود نوشت  ۱۱ی همهی اجتماعی توییتر شد. او برای آورد و وارد شبکه

 «شخصه گند زده است.بگویید که به

ی افراد طور که همهها به زبان نیاورد، اما همانواقعیت این است که او در خالل آن دیدار با فرماندار چیزی از این حرف

 اید یا فضای حقیقی.دهند که شما در فضای مجازی این حرف را زدههمیتی نمیدانند، واقعیات اسروکار داشته با اینترنت می

ند: آمیز دانستی کافی توهیناندازهن را مشاهده کردند، این عمل را بهیزمانی که کارمندان دفتر فرماندار توییت اما در تایمال

از ریق تایپ کلمات؛ تصمیم الزم گرفته شده بود: اما نیها فرقی نداشت که این پیام با صدای بلند گفته شده بود یا از طبرای آن

به تنبیه داشت. تیم دفتر فرماندار توییت اما را به نزد مدیریت دبیرستان بردند و گستاخی او را به مدیر مدرسه نشان دادند. 

رخواهی ی عذای فرماندار یک نامهی طوالنی و پرتنش، تنبیه الزم برای اما را اعالم کرد: اما باید برمدیر مدرسه بعد از یک جلسه

 بنویسد.

های او و تا آن زمان، تنها افرادی که از این عمل اما خبر داشتند، چند نفر از کارمندان دفتر فرماندار، تعدادی از همکالسی

د در ها نبایبچهخصوص اینکه ی ما موافق این قضیه هستیم که کار اما اشتباه بوده است؛ بهاحتماالً همه فالوئرهای او بودند.

عنوان یک ، دوست من به152طور که ویل دابسوناما همان مدرسه یا یک رویداد کالسی از تلفن همراه خود استفاده کنند؛

ها دانند که اتفاق بدی برای آنشوند زیرا میافراد معمولی هرگز نزدیک موانع نمی»کند: کارشناس مسائل سیاسی، بیان می

ن پرونده که یک شهروند معمولی چنین کاری را مرتکب شده است، به زمان بیشتری برای تفکر پیرامون دابسون در ای« افتد.می

ی علیه کسشود خیلی بد است، اما هیچناعادالنه بودن یا غلط بودن حکم نیاز دارد. یک کوالک که باعث تعطیلی تمام شهر می

زمان زیادی از ها، پس از گذشت مدتها در برخی از محلهیابانحال اگر مشخص شود که خگیرد. بااینوهوای بد جبهه نمیآب

عالوه اجبار یک اند، این عمل ناعادالنه است. بهروبی نشدهآمدن کوالک، به خاطر عدم رأی مردم آنجا به شهردار همچنان برف

مه قدرت و اختیار، اشتباه به نظر هدختر نوجوان به عذرخواهی کتبی از فرماندار برای بیان احساسات خود در مورد فردی با آن

 رسد.می

های و سایر رسانه CNNی های آمریکا پیچید. در طی چند روز اما به شبکهطولی نکشید که داستان اما در تمام خبرگزاری

ار فرماندداد که او به کسی به این موضوع اهمیت نمی ها شرکت داشت،هایی که اما در آنخبری مهم دعوت شد. در تمامی برنامه

ی اصلی نبود. بلکه چیزی که مردم را واقعاً خشمگین کرده بود این موضوع بود که چه حرفی زده است. رفتار اشتباه او مسئله

کاری  زیرا کارگیری قدرت اثر عکس داشت؛تواند زشت باشد. روش دولتمردان در بهسال در این مواقع چقدر میرفتار افراد بزرگ

 ای را به خاطر بیان نظراتتوانستند دختربچهعالوه چطور یک فرماندار و مدیر مدرسه میادند اشتباه بود. بهدها انجام میکه آن

بک و مدیر مدرسه، فرماندار خود که طبق قانون اساسی نیز حق مسلم او بوده است، مجازات کنند؟ با افزایش فشار بر براون

وی کارمندانش عذرخواهی کرد؛ مدیر مدرسه نیز پرونده را بست و اما نیز پس چنینی این اتفاق از سدرنهایت برای مدیریت این

 هزار فالوئر جدید پیدا کرد. ۱از این اتفاق و در طول یک هفته بیش از 
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رکوب یک سی ی شما با یک مدیر مدرسه باشد یا یک دیکتاتور سنگدل، معکوس کردن نتیجهکند که مبارزهفرقی نمی

ذهبی ساده دارد؛ فردی شبیه به من که هرگز درس محاسبات دیفرانسیل در دبیرستان را پاس نکرده  بستگی به یک محاسبات

تواند چنین کاری را انجام دهد. زمانی که به قدرت فکر ی انعام رستوران هم به کمک همسرش نیاز دارد نیز میو برای محاسبه

عنوان یک فعال مدنی وظیفه دارید که عالوه شما بههمراه است. به هاییکنید، به خاطر داشته باشید که اعمال آن با هزینهمی

 کسی دارای قدرت مطلقهای ایجادشده برآید. هیچها را به حدی باال ببرید که مخالف شما دیگر نتواند از پس هزینهاین هزینه

ها نیاز ی هستند که همگی ما به آننیست و حتی قدرتمندترین حاکمان این سیاره نیز متکی بر برخی از منابع محدود و کمیاب

داریم. به همین منظور حتی قدرتمندترین فرد دنیا هم برای دستیابی به این منابع نیازمند داشتن نیروی انسانی، زمان و پول 

 مانند دیگر افراد ناتوان هستند.ها نیز بهاست. در این رابطه، آن

رژیم بشار اسد به آن در سوریه متکی است )تخریب تمامی شهرها(،  ی ساده و البته کثیف، نوع سرکوبی کهدر یک نمونه

همه تانک، هواپیما، گلوله و خواهد. یک نفر باید پول آنخوار نیاز دارد، بلکه پول فراوان نیز میی خونتنها به یک روحیهنه

های یادشده از سوی اسد د. این هزینهوطنان خود را به خاک و خون بکشحقوق سربازان را بدهد تا اینکه ارتش اسد بتواند هم

هایی هوکارها و محلکند، کسبهای شیمیایی بمباران میبرای سرکوب، با این واقعیت همراه است که هر بار او یک شهر را با سالح

 شهروندان سوریهای اخالقی کشتار کند که دیگر به درد اقتصاد سوریه نخواهند خورد. جدا از این موارد، اگر هزینهرا نابود می

ی سیاه است و برآورد اینکه دیکتاتور تا دهندگان خود است. این یک محاسبهرا هم در نظر نگیریم، اسد در حال نابودی مالیات

وند شی دیکتاتورها سرانجام متوجه میوجه جذاب نیست. همههیچدهندگان خود را به قتل برساند بهتواند مالیاتچه زمانی می

 ای پرداخت کنند.سرکوب شهروندان خود هزینه که باید برای

ها باید عاقالنه و صحیح از دوستان و شود و جنبشهای یک دیکتاتور بدون شک منجر به کشتار شدید مردم میسرکوب

موجب خشم  ۹۱۱۱ازاینکه نیروهای پلیس مالدیو در سال همراهان زندانی خود در این مسیر استفاده کنند. برای مثال، پس

به یک تظاهرات بزرگ علیه نیروهای  153ی شکنجه و قتل یک نوجوان شدند، یک فعال مدنی به نام جنیفر لطیفواسطهم بهمرد

پلیس پیوست. نیروهای پلیس که مسلماً از این تظاهرات خرسند نبودند، لطیف و چند نفر دیگر را دستگیر کردند. لطیف به 

کردند احکام سنگین تصور می که اما مقامات مالدیوی ت در جامعه شد؛خاطر حضورش در تظاهرات، متهم به ارعاب و وحش

 خواه در این کشور را بترساند، سخت در اشتباه بودند.تواند اعضای جنبش دموکراسیان میها علیه تظاهرکنندگآن

خواستند از ها مینی باالیی به سرکوبگری دیکتاتور تحمیل کنند. آزیرا فعاالن مالدیوی تصمیم گرفته بودند که هزینه

پذیرتر بود: کیف پول و منبع درآمد دیکتاتوری. دوستان جنیفر لطیف که کامالً آگاه جایی به دیکتاتوری ضربه بزنند که آسیب

بودند منبع اصلی درآمد رژیم دالرهای صنعت گردشگری است، به سراغ این صنعت رفتند و داستان جنیفر را برای تمام دنیا 

ی کوتاه در مورد این زندانی زن شجاع چند جمله Lonely Planetسایت گردشگری موجب این اتفاق، وبهتعریف کردند. ب

های ها تمامی اقامتگاههای گردشگری مالدیو قرار داد. این فقط بخشی از ماجرا بود. آنهای خود در رابطه با جاذبهدر تمامی مقاله

ربوط را در صفحات م« های روسیاهاقامتگاه»کتاتوری داشتند را شناسایی و عنوان ها ارتباط نزدیکی با دیمالدیو که صاحبان آن
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های غربی که نقش گاو شیرده رژیم مالدیو را به عهده داشتند، این پیام را به مقامات ترتیب، توریستاینها درج کردند. بهبه آن

دفاع و بدون حامی به قیمت ضربه خوردن شدید بی ی پلیس علیه مخالفانهای سرکوبگرانهحکومتی مخابره کردند که تالش

با پیشنهاد عفو ریاست جمهوری روبرو شد که او این پیشنهاد را  ۹۱۱۱ی ملی کشور تمام خواهد شد. لطیف در سال خزانه

در نظر  زشده علیه تظاهرکنندگان نینپذیرفت. این اقدامات برای رژیم یک شرمندگی بزرگ را پدید آورد و میزان سرکوب اعمال

 مردم یک اشتباه عظیم جلوه کرد.

در مصر اشاره کنیم. سعید که یک فرد معمولی در اسکندریه بود، در سال  154ی خالد سعیدتوانیم به قضیهما همچنین می

ی نوادهکه خاتوسط پلیس مصر به دلیل نامشخصی در راهروی یک آپارتمان مسکونی کشته شد. چند ساعت بعد وقتی ۹۱۱۱

رچه بینند باور کنند. اگتوانستند چیزی را که میی او برای تحویل گرفتن جسدش به سردخانه فراخوانده شدند، نمیزدهبهت

سختی توانستند جسد او را تشخیص دهند. ها بیجان در مقابل چشمانشان دراز کشیده بود، اما خانواده بهداشتنی آنخالد دوست

های رنگ و تاولهای سیاه و آبیزده بود که از جسد متورم او چیزی جز کبودیبه این خاطر که پلیس خالد را طوری کتک 

شدت ترسیده بود، با تلفن همراه خود یک عکس از بدن او گرفت که بعداً با تصمیم قرمز برآمده باقی نمانده بود. برادر خالد که به

، یک کارشناس بازاریابی گوگل، در میان 155ائل غنیممنظور توجه سایرین به این موضوع، در اینترنت آپلود شد. وخانواده به

ی اندازی صفحهافرادی قرار داشت که این عکس را مشاهده کرد و تحت تأثیر زیادی قرار گرفت. او از این عکس برای راه

ناشی  شمی غنیم را الیک کردند و خاستفاده کرد. صدها هزار مصری صفحه« ی ما خالد سعید هستیمهمه»بوکی با عنوان فیس

 آوریل را روشن کرد. ۱هایی شد که آتش انقالب مصر توسط محمد عادل و جنبش از مرگ خالد یکی از جرقه

که پلیس او را بدون هیچ دلیلی کشته بود، خالد سعید از فردی ناشناس در اسکندریه به یک نماد ملی و یک ازآنجایی

فروش سیاری که ، میوه156مانند خودسوزی محمد بو عزیزینیز بهای تبدیل شد. قتل خالد سعید محرک برای تحول منطقه

کرد به آتش توسط پلیس تحقیر شد و خود را به خاطر فالکت و سرکوبی که هر روز از دست نیروهای حکومتی تحمل می

 شوند.های خود میی جنایتکشید، بار دیگر ثابت کرد که دیکتاتورها گاهی اوقات مجبور به پرداخت هزینه

من اعتماد کنید، همیشه راهی برای مجبور کردن دیکتاتورها به پرداخت هزینه وجود دارد. زمانی که جمهوری اسالمی  به

های امنیتی رژیم کشته در تهران به دست سرویس ۱۰۱۱ایران صحبت از ندا آقا سلطان )زن جوانی که در طی اعتراضات سال 

 اما اوضاع برای داشتن نام دوست شهیدشان بودند؛دنبال راهی برای زنده نگهشد( را ممنوع کرد، بسیاری از فعاالن مدنی به 

 نظامیانرسید. حکومت حضور مردم در مراسم ترحیم ندا را محدود کرد و شبههای هوادار دموکراسی اصالً خوب به نظر نمیگروه

منظور مقابله با هر اقدام خرابکارانه قرق کردند. برخی از فعاالن ایرانی که با چنین های شهر تهران را بهطرفدار رژیم خیابان

برو بودند، از من برای مشاوره درخواست کمک کردند. ما پس از مدتی بحث بر سر مشکالت موجود، به این نتیجه مشکلی رو
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ها از سر دادن نام او رسیدیم که باوجود تالش حکومت برای جلوگیری از برده شدن نام ندا در جامعه، کنترل مردم و توقف آن

 تقریباً غیرممکن است.

ز عالوه بسیاری ادر زبان انگلیسی، یک نام کامالً رایج در ایران است. به« مری»یا « سوزی»های نام مانندبه« ندا»زیرا نام 

ی رانهی رپ فارسی، در تخواننده های مختلفی بسازند. هیچکس،های موسیقی نیز سعی کردند تا با استفاده از نام ندا آهنگگروه

عنوان یادبودی برای ندا آقا سلطان بیرون ای به نام ندا را بهتک ترانه ۱۰۱۱اد خود به نام ندا اشاره کرد و شاهین نجفی در مرد

 عنوان زنگها بههای محبوب و انتخاب آنهایی از این آهنگدادند، بریدن بخشبایست انجام میداد. تنها کاری که ایرانیان می

ر آن اطراف ی مردم دآمد، همهنفر در اتوبوس به صدا درمیموبایل و البته ارسال برای یکدیگر بود. درنتیجه وقتی زنگ تلفن یک 

کاری های ایران چهاهللکنند. آیتشدند که هنوز هم افراد بسیاری در جامعه به او فکر میشنیدند و متوجه مینام ندا را می

و ممنوع کنند؛ اما هرچه تالش  توانستند چند آهنگ مشهور با موضوع مستقیم ندا را سانسورها میتوانستند انجام دهند؟ آنمی

ی رسیدند. الزم است تا برای معکوس کردن نتیجهتر به نظر میشد، در نظر عموم مردم مسخرهها برای این کار بیشتر میآن

یک از ارکان قدرت متناسب با موضوع ما هستند. واکنش وحشتناک حکومت برمه علیه تظاهرات یک سرکوب، بدانیم که کدام

مذهبی رژیم تمام شد. کوویدا هوشمندانه باعث شد که راهبان سرانجام بر  رکندا به قیمت از دست رفتن حمایت آشین کووی

ها کشته یا دستگیر شدند، اما ثابت شد که رژیم قدرتی در برابر راهبان هرگونه اقدام مخالف غلبه کنند. هرچند که بسیاری از آن

ی سرکوب، خود را در دل مردم پرهیزگار کشور جا کردند. ما در صربستان نیز اعانهندارد زیرا این مردان روحانی با پذیرش شج

در  خصوصچنین عمل مشابهی را از سوی دکترهای شهرها داشتیم: باوجود فساد گسترده در سیستم سالمت کشور، مردم، به

ها در این مناطق مین منظور، صربشهرهای کوچک، برای هر موضوع مرتبط با سالمت متکی به پزشکان خانواده بودند. به ه

ها داشته باشد. تمام کاری که شما توانست کاری به کار آندادند و رژیم هم عمالً نمیپزشکان خود را مورد احترام قرار می

ی خود دادید، تغییر افکار این پزشکان به سمت جبههی سرکوب در این مناطق انجام میبایست برای معکوس کردن نتیجهمی

شدند و مردم ها دچار مشکل میهای آنمنظور انجام خواستهد. در این زمان نیروهای پلیس در اعمال دستور به پزشکان بهبو

 داشتند.ازپیش پزشکان شهر خود را دوست مینیز بیش

تصویر  و های ابتدایی کوچک، داشتن بینشباور به پدید آمدن تغییر در کشور شما، داشتن آرزوهای بزرگ و برداشتن قدم

فقی آمیز موی سرکوب، ازجمله مباحث بنیادین هر جنبش مسالمتمشخص از فردا، تمرین خنده گرایی و معکوس کردن نتیجه

آرامی مانند فونداسیون یک ساختمان، برای یک خانه کافی نیستند. یک ساختمان باید بهاما این مباحث بنیادین نیز به هستند؛

عالوه اولین چیزی که شما برای شده و باال بیایید، در غیر این صورت محکوم به سقوط است. بهو با برنامه از پی آن شروع 

 ی افراد است.ی محکم و واحد نیازمند آن هستید، همکاری و اتحاد همهداشتن یک خانه
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 ۹۱۱۱کرده در بلگراد در بهار سال های گره: فعاالن جنبش مقاومت با مشت۱-۱تصویر

 فصل هفتم

 این اتحاد است، ابله!

مند القهع زنم که شما هدفی واالتر از شوخی و طنز داشته و اساساًاید تا به این بخش از کتاب برسید، حدس میاگر توانسته

العاده انجام دهند و جامعه، کشور و دنیای خودشان را توانند کارهای خارقهایی هستید که در آن مردم عادی میبه موقعیت

 آمیز پرداخته و بیشتر تمرکز خود را صرف اصولیرو، فصول بعدی کتاب کمتر به ماهیت یک کنش مسالمتدگرگون سازند. ازاین

 ها توان بقا نخواهند داشت.آمیز بدون آنلمتهای مساکند که جنبشمی

توان یافت که مناسب این اجازه دهید تا برای شروع این بخش از کتاب به سراغ بالروس برویم. کشورهای اندکی را می

شروع باشند. بالروس یک کشور زیبا در همسایگی روسیه است. به نظر این کشور هنوز متوجه سقوط دیوار برلین نشده و 

کند. بیایید کمی در گذشته سفر کرده و وانمود کنیم که اکنون سال نان نیز در رویای اتحاد جماهیر شوروی زندگی میهمچ

تحت حکومت یک حاکم مستبد فاسد  ۱۹۹۴و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بالروس است. این کشور از سال  ۹۱۱۱

توان او را آخرین دیکتاتوری سرپا در اروپا معرفی کرد. لوکاشنکو که میقرار دارد.  157رحم به نام الکساندر لوکاشنکوو بی

های پرپشت خود یکی از هواداران پر و پا قرص ورزش هاکی، اسکی استقامت و استعدادهای فراوانی دارد، با قدبلند و سبیل

عنوان از اینکه برای اولین بار به های یک حاکم سنگدل را بلد است: او چند سال بعدوفنشکنجه است. او همچنین تمامی فوت
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ای شد جمهور بالروس انتخاب شد، موفق به انحالل مجلس، تقویت پلیس مخفی و ایجاد یک رژیم سرکوب گر در منطقهرئیس

 که بسیاری از مردم آنجا هنوز استالین را از روی عشق و عالقه به یاد داشتند.

ها جمهور محبوبشان خسته شده بودند، دست به شورش زدند. آنی رئیسای رفتارهادرجه ۱۱۱مردم بالروس که از تغییر 

ی جین را پدید آوردند، زیرا در بالروس پارچه 158ها آمدند و انقالب جینها هزارنفری به خیاباندر تظاهرات ده ۹۱۱۱در سال 

نی دیکتاتور بود، اما با شکست فرد در سرنگوهنوز نمادی از امید به ثروت و دموکراسی غربی است. این یک تالش منحصربه

نظم بود و درنتیجه انتخابات آن سال شاهد یک همراه شد؛ زیرا مأموران لوکاشنکو بسیار قوی بودند، جنبش اعتراضی بسیار بی

 رزمانی که موسم انتخابات د بردار نبود، به تالش خود ادامه داد وپیروزی دیگر برای دیکتاتور بود. گروه اپوزیسیون که دست

منظور فرا رسید، فعاالن طرفدار دموکراسی در بالروس موفق به ایجاد فشار کافی )از داخل و خارج از کشور( به ۹۱۱۱سال 

درصد از افراد واجدالشرایط به پای  ۹۱منظور برگزاری یک انتخابات عادالنه شدند. بیش از فشار قرار دادن لوکاشنکو بهتحت

 ا مطمئن بودند که شکست لوکاشنکو در این انتخابات حتمی است.ههای رأی رفتند و اکثر آنصندوق

 کنید چه اتفاقی افتاد؟فکر می

ید؛ زمانی رسطور به نظر میاگر زندگی شبیه به یک فیلم هالیوودی بود، شب انتخابات در مینسک، پایتخت بالروس، این

دند، او در مقر انتخاباتی تاریک و محزون خود با ناراحتی ی فرار خود از کشور بوکه سرسپردگان دیکتاتور در حال تدارک برنامه

های کردند زیرا دولت منتخب و دموکراتیک جدید به دنبال انجام بررسیها باید هم کشور را ترک میشکست را پذیرفت. آن

فداران خود به جمهور جدید در یک سالن پرهیاهو همراه طرجنایی علیه همراهان لوکاشنکو بود. در طرف دیگر شهر، رئیس

داد. بخش بود و با سخنرانی خود نوید تغییر و امید به آینده را میپرداخت. او فردی باهوش، نرمال و الهامکوبی میجشن و پای

 الملل افزایش یافت.ی اعتباری کشور در سطح بینپرداختند. رتبهها و بارهای شهر به خوشحالی میمردم تا چند روز در کافه

 آمیز وارد مینسک شود.منظور مصاحبه با قهرمانان این انقالب صلحبه 159ا اندرسون کوپرقرار بود ت

برای مقابله با لوکاشنکو وارد صحنه  ۹۱۱۱نامزد انتخابات سال  ۹طور نبود. در عوض اما شب انتخابات در مینسک این

ی ملی بالروس حزب اتحاد ملی و جبههشدند و حزب سوسیال دموکراتیک، حزب مسیحی دموکراتیک، اتحاد مدرنیزاسیون و 

را رهبری کردند. گیج شدید؟ کاندیداهای مخالف همگی افراد مناسبی بودند )یک وکیل، یک شاعر و یک اقتصاددان در میان 

ها را به خود ها بخش اندکی از رأیها برای انتخاب شدن خیلی زیاد بود. هرکدام از آننامزدها حضور داشت(، اما تعداد آن

 شد تا اینکه صرف اتحاد علیه یک دشمنتک با یک نفر میبهدادند و بیشتر انرژی اپوزیسیون صرف مبارزه تکختصاص میا

ه وبیش آزاد بتوانست ادعا کند که این بار در یک انتخابات کمشد، لوکاشنکو میها شمرده میواحد شود. زمانی که تمام رأی

 تصور برای گروه مخالف حزب حاکم بود.ی قابلپیروزی رسیده است. این بدترین نتیجه

من قبالً چنین چیزی را دیده بودم. قبل از اینکه جنبش مقاومت در صربستان پا بگیرد، انتخابات تحت حکومت میلوشویچ 

. شتندگذا« چند پارگی»کردند، نام آن را کرد. مردمی که این نوع از انتخابات را بررسی میدقیقاً از همین الگو پیروی می
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ماند تا گروه دزدید و سپس منتظر میکرد، چندین هزار رأی را هم میمیلوشویچ بخش اعظمی از آرای مردم را از آن خود می

ها، ما همگی به نفع او کار تک امتحان کنند. باوجود این چنددستگیبهمخالفان چندپاره شانس خود برای مقابله با او را تک

ی موازی بودیم؛ یک جبهه د که ما از همان بدو تولد جنبش مقاومت در حال نبرد در دو جبههکردیم. به همین خاطر بومی

ها به زیر یک چتر واحد. ما ی دیگر برای متحد کردن احزاب سیاسی مخالف هم و آوردن آنبرای سرنگونی دیکتاتور و جبهه

 کار نیز جواب داد. آگاهانه به موضوع چالش اتحاد علیه دیکتاتور صربستان پرداختیم و این

 آمیز است، بلکه بهترین عوامل موفقیت کنش مسالمتتنها یکی از مهماتحاد یک موضوع پیچیده است. این موضوع نه

های سرکوبگر در ارتباط است. در شود. دلیل اول با ماهیت رژیمدالیلی دشوارترین بخش آن برای دستیابی نیز محسوب می

شد. همین نفر جرم محسوب می ۱ها(، هرگونه تجمع بیش از مانند بسیاری از دیکتاتوری)بهمصرِ تحت حکومت حسنی مبارک 

های کوچک، مبارک ی مصر و تبدیل آن به بخشساخت. با چند پارگی جامعهی مدنی را غیرممکن میامر تشکیل یک جامعه

مانند بسیاری از حاکمان مستبد دیگر نیز به کرد. اوپیروی می« تفرقه بینداز و حکومت کن»هم دقیقاً از اصل دیکتاتوری 

ی در ارائه مشارکت دانست که اتحاد به ایجاد ائتالف وابسته است و ائتالف نیز متکی به توانایی مردم در همراهی با یکدیگر،می

ود، تشکیل یک شگروهی است. زمانی که این فرصت در کشور شما ممنوع میها و اختالفات درونها و شناختن تفاوتدیدگاه

 رسد.شده و موفق غیرممکن به نظر میدهیحزب مخالف کامالً سازمان

نیم شود که تصور کی ما، سبب میهمه است: میل ذاتی در تقریبا حال، اتحاد نیز به دلیلی دیگر، یک مفهوم دشواربااین

کند. زمانی که شما خیلی جوان راف میدانش ما بیشتر از دیگران است. من خودم اولین نفری هستم که به این حماقت اعت

گونه هستند( و خودتان را در حال همکاری با دیگر افراد جوان و مشتاق هستید و شور فراوانی دارید )اکثر فعاالن مدنی این

ین ا من چگونه با»دستی خود نگاهی انداخته و با خود بگویید: یابید، این احتمال وجود دارد که در یک لحظه به فرد بغلمی

ند توانهای داغ هستند که میمانند کورهها بهدلیل این اتفاق این است که جنبش« احمق کودن در یک تشکیالت قرار دارم؟

ترین فلزات را هم ذوب کنند. حتی همین امروز، دوستان من از جنبش مقاومت از خاطرات و تفکرات خود نسبت به سخت

ند( فایده هستکنند و از آن دعواهایی )که امروز ازنظر ما احمقانه و بیصحبت می یکدیگر در ده سال پیش در هنگام عصبانیت

 د.شتر میها برای تشکیل یک جنبش کاملگویند که در انتها منجر به قهر چند نفر از اعضای گروه و عزم جدی آنسخن می

حاد در جامعه وجود دارد. برای مثال، ما در اما مسئله فقط همین نیست. مشکل اتحاد دشوارتر است زیرا انواع مختلفی از ات

ها از دیگری متنفر بود. ما تا حدی کردیم و در این میان هرکدام از آنحزب مخالف را باهم متحد می ۱۹بایست صربستان می

های توانید همیشه به سراغ سنتشوید، میکه شما با چالش دستاورد اتحاد سیاسی روبرو میشانس بودیم، زیرا وقتیخوش

اما کنشگرانی را تصور کنید که در خالل مبارزات حقوق  های پنهانی بروید؛قدیمی مربوط به معامالت زیرکانه و انجام توافق

متحده و آفریقای جنوبی به یک اتحاد فوق قوی میان سفیدها و سیاهان نیاز داشتند. این کار بسیار دشوار است. مدنی در ایاالت

نسگرایان را تصور کنید که نیازمند خلق یک اتحاد فرهنگی میان همجنسگرایان و غیر طور جنبش حقوق همجهمین

همجنسگرایان بودند. یا افرادی را تصور کنید که در کشورهایی نظیر مصر و سوریه در تالش برای خلق یک اتحاد مذهبی در 

مناطق دیگر جهان، از ریودوژانیرو تا نیویورک یا از توانید در آمیز در خاورمیانه هستند. شما میگرایی خشونتمبارزه علیه فرقه

 منظور بیان این موضوعتالویو تا مسکو، نیز افرادی را مشاهده کنید که ناامیدانه در تالش برای خلق یک اتحاد اجتماعی به



مراکز قدرت ندارد. انجام شهرها فرق چندانی با امیدها و آرزوهای روستانشینان دورافتاده از کالن ها درهستند که عالیق انسان

 این کار اصالً ساده نیست.

ها هم، در صورت داشتن نگاه صحیح به ترین گروهاما دلیلی ندارد که نگران شویم، زیرا گرد هم آوردن حتی نامتجانس

وجود  نیز ترپذیر است. ما باید درک کنیم که در میان این اتحادهای راهبردی بزرگ، اتحادهای تاکتیکی کوچکمشکل، امکان

 کنیم.دارد. ما با این اتحادها شروع می

، در پاسخ به سؤالی در رابطه با تعریف دموکراسی گفت: 160اولین قدم در این راه درک ماهیت سازش است. ایی بی وایت

وخی او ش« دانند.ای است که بیش از نیمی از مردم در بیش از نیمی از اوقات حق خود میسازش همان تردید تکرارشونده»

های ی مهم را جا گذاشته بود. اینکه این روش برای مؤثر بودن در یک سیستم، نیازمند توافق و بده بستانکرد، اما یک مؤلفهنمی

 حال در میدان شهر صرفاً برای اینکهکسی تابهعنوان جذابیتی ندارد. هیچهیچزیادی است. متأسفانه باید گفت یک سازش به

 «ا نظرات شما موافق نیستم، اما به خاطر پیشبرد مسائل حاضر به تجدیدنظر و اصالح افکار خود هستموجه بهیچمن به»بگوید 

تظاهرات نکرده است. از طرفی دیگر، توجه صرف به نظرات مشعشع شما هم یک اشتباه است. کافی است این موضوع را از 

 بپرسید. 161اعضای گروه فِمِن

کراین و قرار گرفتن زنان بسیاری از این کشور و سایر کشورها در معرض خطر با رونق گرفتن بازار تجارت سکس در او

دست به تشکیل یک گروه اعتراضی از زنان با  ۹۱۱۱بار، یک اقتصاددان جوان اوکراینی در سال خشونت و یک زندگی فالکت

ها خود، تقریباً بدون لباس در خیابان نام فمن برای مقابله با این پدیده زد. این گروه از زنان جوان برای نشان دادن اعتراض

ها باعث برانگیخته شدن مردم زده کند، اما حضور زنان نیمه عریان در خیابانشدند. شاید این حرکت شما را شگفتحاضر می

های خبری به پیام گروه فمن را در پی داشت. خیلی زود، یکی از اعضای گروه فمن متوجه شد که شد و توجه جدی رسانه

ولی ها آمد. طتواند با لخت شدن کامل، توجهات بیشتری را به این گروه جلب کند؛ درنتیجه این بار کامالً لخت به خیابانمی

 ی کامالً عریان به نماد این گروه تبدیل شد.نکشید که یک باالتنه

های ها در مقابل سفارتخانهآنهایی با موضوعات مرتبط با حقوق زنان کرد. در ابتدا گروه فمن تمرکز خود را صرف فعالیت

ا ای که روسپیگری رهای سرسختانهنشستند و علیه سیاستکرد، بست میها حقوق زنان را ضایع میکشورهایی که رژیم آن

ا ههای عریان آنجنگیدند. گروه فمن در این مدت به یک موقعیت خوب ازنظر اتحاد دست یافته بود. سینهکرد میمنع می

خوبی پیام خود را به همگان شد، این زنان شجاع بهها جلب میکشید و زمانی هم که توجه همه به آنبه سمتشان میها را رسانه

رای ها آمد. بها از هر طرف برای تغییر دیدگاه و نگرش به سراغ آناما زمانی که این جنبش بزرگ شد، وسوسه کردند؛منتقل می

برقی برای های عمومی در شهر عریان شدند. اعضای گروه از ارهاض به کمبود توالتمنظور اعترمثال، فعاالن فمن در کیف به

ها مجدداً در برلین عریان شدند و یک عروسک باربی های چوبی در حمایت از گروه پوسی رایت استفاده کردند. آنبریدن صلیب
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ها اعتراض داشتند که زنان تش کشیدند. آنی جدید اختصاصی برای این عروسک مشهور به آمصلوب را در بیرون از یک موزه

 نباید عروسک باربی را یک الگوی ایده آل برای بدن خود تصور کنند.

لندن دست به اجرای یک نمایش زدند و با مالیدن خون غیرواقعی به بدن خود  ۹۱۱۹های المپیک تابستانی ها در بازیآن

تظاهرات کردند. من قصد « ریزهای اسالمی خونرژیم»ورزشی با حضور  های گل بر سرشان، علیه رویدادهایو قرار دادن حلقه

ی این موارد در حمایت از دالیل مشخص انجام گرفت و من متوجه ارزش جلوه دهم. همهها را بیکدام از این کنشندارم که هیچ

 اند.ها تا حدی موفق بودهشدم که تمامی این کنش

ها باعث شد تا این گروه کمی از آن تمرکز واحد فاصله بگیرد. خاب اهداف، دالیل و پیامی گروه فمن در انتاما تنوع گسترده

ها به سراغ فعاالن عریان گروه که رسانهی مشخص فعالیت این گروه شد: حاال امروزه وقتیاین امر باعث از بین رفتن محدوده

 ان، سکوالریسم یا چه چیز دیگری است.ها مرتبط با حقوق زندانند که تظاهرات آنروند، دیگر نمیفمن می

شود اتحاد در پیام است. چند وقت طول کشید به خطر افتادن اتحاد تاکتیکی می ترین عاملی که موجباولین و شاید مهم

زیاد میلوشویچ هنوز در احتمالشدیم، بهتا ما در جنبش مقاومت متوجه این اصل مهم شویم؛ اگر ما هم متوجه این موضوع نمی

راندم. گذمدت با اعمال شاقه را میی تبعید طوالنیأس قدرت بود و من نیز احتماالً مرده بودم، در زندان بودم یا اینکه یک دورهر

کردیم، برایمان کامالً مشخص بود که به دنبال چه اهدافی هستیم: ما زمانی که ما در مورد بینش و تصویری از فردا بحث می

وشو ندهد؛ ما یک اقتصاد آزاد گرایانه شستواستیم که مغز کودکان را با مزخرفات ملیخیک سیستم آموزشی خوب می

خواستیم؛ ما یک فرهنگ آمیز با همسایگان خود میخواستیم که توسط افراد ناالیق و قاتل اداره نشود؛ یک روابط صلحمی

خواستیم که باعث ی چیزهایی را میه ما همهعالوی شکوفایی دهد. بهی هنرمندان اجازهخواستیم که به همهقدرتمند می

ها این پیام را به همگان منتقل اما اعتراض جداگانه برای هرکدام از این خواسته گیری یک زندگی معمولی و شاد شود؛شکل

وگیری از ی جلبرنامه و بسیار آشفته هستیم. ما براکرد که ما جدی نیستیم، ما بر روی کار خود تمرکز نداریم و اینکه ما بیمی

منظور از او در این شعار « کار او تمام است.)»ها و آرزوهای خود را در قالب یک شعار واحد درآوردیم این مشکل تمامی ایده

 کرد تا تمامی اختالفات را کنار گذاشته و همگی باهم یک هدف مشترک را دنبال کنیم.دیکتاتور بود( که به ما کمک می

 ای بدونمنظور پیوستن به ما در آیندهی افراد بهیک شعار ساده بود و برای متقاعد کردن همه «کار او تمام است»شعار 

ها، داد که علیرغم وجود عالیق و نظرات متفاوت بین گروهرسید. این شعار به ما این امکان را میمیلوشویچ کافی به نظر می

پیام جداگانه از سوی تمامی احزاب  ۱۹م احتیاج داشتیم، نه تمرکز عمیقی بر سرنگونی میلوشویچ حاصل شود. ما به یک پیا

ها، ها، نامهاز یک لوگوی مشابه بنفش و نارنجی در تمامی هواپیماها، کامیون 162مخالف. به همین خاطر است که شرکت فدکس

 طور.هم همین ها هم به یک پیام واحد نیاز داشتند؛ شماکند. آنهای خود استفاده میها و کالهشرتها، تیبرگه
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 ۹۱۱۱های اوت تا سپتامبر شده توسط جنبش مقاومت در خالل ماهها برچسب ساختهیکی از میلیون« کار او تمام است: »۱-۹تصویر 

حفظ اتحاد در پیام، کاری بس دشوار است، اما چیزی که واقعاً به مهارت نیاز دارد، حفظ اتحاد در جنبش شماست. زمانی 

کند، دوست دارد تا با نشان دیده بود، با فعاالن مدنی دیدار میکه اسلوبودان، همان همکارم که شبیه به یک ژنرال قوی و آب

ها صحبت کند. او در ابتدا به مخاطبین خود خاص، در مورد اتحاد یک جنبش با آنهای دادن چندین تصویر ساده از عکس

ها رسد منبع آندهد. این تصاویر که به نظر میعلیه جنگ آمریکا با عراق را نشان می ۹۱۱۰تصاویری از اعتراضات سال 

اند تا با دهد که از وقت و کار خود زدهمندی را نشان میتایمز باشد، مردم عالقهی نیویورکو صفحات مجله CNNخبرگزاری 

راق متحده برای حمله به عجمهور سابق آمریکا، و ارتش ایاالتها بیایند و اقدام جورج بوش، رئیستابلوها و بنرهایشان به خیابان

به چشم  تئوری توطئه،پردازان متوهم تیپ گرفته تا نظریهای خوشرا محکوم کنند. در این تصاویر افراد مختلفی، از فعاالن حرفه

 اند.ها آمدهخورند که همگی در پشت یک هدف واحد قرار گرفته و به خیابانمی

 «کنید؟چه چیزی را مشاهده می»پرسد: اسلوبودان از دانشجوهای خود می

 «یک تظاهرات ضد جنگ.»ها این است: قطعاً جواب آن

دهد. در را به همه نشان می 163فستیوال موسیقی ووداستاک های بعدی رفته و تصاویری ازاسلوبودان سپس به سراغ عکس

شوند که مواد مصرف کرده و با هایی رنگی در دشت مشاهده میهایی با ظاهری سراسر گلی همراه با لباساین تصاویر هیپی

 کنند.ها سکس میغریبه

 «کنید؟چیزی را مشاهده می»پرسد: اسلوبودان از دانشجوها می

 «یک جنبش ضد جنگ.»دهند: کار پاسخ میطور خودها بهآن

کند که اسلوبودان این دو مجموعه از عکس را در کجای جهان به فعاالن مدنی نشان دهد، پاسخی که او همیشه فرقی نمی

طور های گلی به حدی باهم در بسیاری از جهات متحد هستند که مردم بهکند یکسان است. آن گروه رنگی از هیپیدریافت می

دانید که ذائقه کدام از شعارها و پالکاردها، شما هم میها یک جنبش هستند. در صورت نبود هیچکنند آندآگاه تصور میناخو

تر سروشکل و دهد. از همه مهمها کدام است و چقدر بوی بد میهای ووداستاک چیست، نوع مواد مصرفی آنموسیقی هیپی

ها وجود های آنچیز است. هیچ شکی هم در مورد سیاستها خود گویای همهوغریب آنهای عجیببرهم و لباسموهای درهم

ها کند که در کالیفرنیا باشند یا بلگراد، آنها هیپی هستند، فرقی نمیکه آنها طرفدار صلح و عشق هستند. ازآنجاییندارد. آن
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بزرگ را از تظاهرات کوچک مجزا های با یک هویت مشترک باهم اتحاد دارند. همین حس هویت گروهی است که جنبش

 کند.می

کند که هدف این جنبش سقوط دیکتاتور یا تبلیغ محصوالت یک هویت گروهی برای هر جنبشی ضروری است، فرقی نمی

های خود را کنند، پالستیکها را خاموش میاعضای جنبش سبز همیشه موقع خروج از خانه چراغ ارگانیک باشد. برای مثال،

 164توان به دوستان من هم اشاره کرد؛ آریان سومرریزند. حتی میکنند و تحت هیچ شرایطی در خیابان آشغال نمیبازیافت می

زیجات محیطی است و سبخوار من در کالیفرنیا یا همسر دودا، گرافیست گروه ما، نیز یک زن حساس به مسائل زیستدوست گیاه

ها عضوی از چیزی دهند. آنها کجا هستند یا اینکه به چه چیزی اهمیت میکند که آنکند. فرقی نمیاش کشت میرا در خانه

مانند دانشجویان اسلوبودان، زمانی هم که شما چنین جنبشی را گونه است و بهتر هستند. ظاهر یک جنبش متحد اینبزرگ

 شوید.سرعت متوجه آن میبینید بهمی

نیست. بلکه نیازمند مدیریت آن هم است. یک سازمان آمریکایی با  حال، اتحاد یک جنبش تنها مستلزم فرهنگ آنبااین

یک اتفاق بزرگ  ۱۹۱۱ی تواند یک مثال پندآموز باشد. این گروه در دههمی« 165ی دموکراتیکدانشجویان برای یک جامعه»نام 

نفر تنها در  ۹۱۱۱۱ه بیش از ب ۱۹۱۴نفر در پاییز سال  ۹۱۱۱سرعت رشد کرد: تعداد اعضای این گروه از ها بهبود. جنبش آن

هزار نفر  ۴۱۱به صدها هزار نفر افزایش یافت. در حال حاضر تعداد اعضای این گروه در حدود  ۱۹۱۹یک سال رسید و تا سال 

است. این جنبش سیاسی به آمدن صدها هزار نفر از مردم به تظاهرات خیابانی در شهر واشنگتن کمک کرد و یک گروه از 

کنید که این گروه دانشجویی و دیگر طرفداران زیبا و مشهور را به سمت خود کشاند. حاال شما با خود تصور میهای راک ستاره

 کردند.گونه فکر میبه اهداف خود دست یافت و با موفقیت موجب پایان جنگ ویتنام شد. بسیاری از اعضای این جنبش هم این

ها از یافت. آنی اعضای آن نسبت به مفهوم کلی ساختار کاهش میشد، عالقهاما هرچه بر شهرت این جنبش افزوده می

رد یک بانک ها به دبندیها معتقد بودند که این طبقهاینکه سازمانشان دارای یک رئیس و یک نائب رئیس باشد متنفر بودند. آن

جه این اً فاسد یا خشن است. درنتیخورد، نه جنبشی که اصالتاً به دنبال معرفی یک راهکار جایگزین برای یک سیستم شدیدمی

تشکیل جلسه داد و تغییراتی اساسی را به اجرا گذاشت.  ۱۹۱۱در سال تر بود، جنبش که به دنبال ایجاد یک سازمان دموکراتیک

جای آن یک ساختار نفوذپذیرتر شکل گرفت. موجب تصمیمات این سازمان، سمت ریاست و معاونت سازمان حذف شد و بهبه

ل باعث خوشحالی اعضا شد، اما خیلی نتوانست سازمان را از اتفاقات آینده مصون بدارد. دو سال بعد، با شدت گرفتن این عم

ی ها، جنبش دانشجویان برای یک جامعهها و ترورهای نژادی و دیگر تنشجنگ و کشیده شدن کشور به سمت آشوب

 تشکیل جلسه داد.ی خود گیری در مورد آیندهدموکراتیک دوباره برای تصمیم

شبیه به هیچ جنبش دیگری نیست. نمایندگان  ۱۹۱۹ی این جنبش در سال از همان ابتدا مشخص بود که تشکیل جلسه

ها کردند؛ اگر شما برای خواندن آنهایشان را توزیع میزدند و مقاالت و نوشتههای مختلف در تاالر محل اجتماع پرسه میگروه

 ها و نظرات متعددیهای مختلف دارای ایدهوجه مشترکی باهم ندارند. گروهشدید که این افراد هیچگذاشتید، متوجه میوقت می
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ی پرآشوب میان دو تفکر بود؛ آن دسته از اعضا که اعتقاد به تظاهرات داشتند و طورکلی جنگ اصلی در آن جلسهبودند، اما به

کردند تنها راه توقف جنگ، کشیدن آن به خانه و تشکیل صور میآمیز پایبند بودند و گروهی که تهمچنان به کنش مسالمت

ی ناپسند ازنظر اخالقی، سیاسی و عملی بود. یک کمپین برای بمباران و اقدام مسلحانه در شهرهای آمریکا است. این یک ایده

ی تبدیل شد. این آخرین تشکیل جلسهجنبش از هم پاشید و به دو گروه این شمار، های بیپس از کلی دادوفریاد و خواندن بیانه

 ، از این سازمان تنها یک اسم باقی ماند.۱۹۱۱ی و شروع دهه ۱۹۱۱ی ها بود؛ با پایان دههآن

های انقالبی نسبت داد. بخشی از این تفرقه به این دلیل بود توان تا حدی به سرمستی از سیاستعامل این جدایی را می

گذراندند. بخش اعظم این اتفاق عمالً ی سوم از زندگی خود را میبودند و اوایل دههکه تمام اعضای این جنبش جوان 

ر این توانم دهایی است که من میپاشد. این یکی از اندک تضمینناپذیر بود. هر جنبشی بدون اتحاد سازمانی از هم میاجتناب

توان یک نمونه موفق از برکناری دیکتاتور . یمن را میها برای قدرت استکتاب به شما ارائه کنم. دنیای سیاست، رقابت گروه

های سیاسی باهم در مورد میزان نقش خود در پایان دانست که در آن گروهخود، علی عبداهلل صالح، همراه با مذاکرات بی

صر پس در مورد متوان سوی دموکراسی ببرند. میی کشور را بهوجدل داشتند تا بتوانند آیندهوگوی ملی، بحثکنفرانس گفت

ی مهم در اینجا این است که از سقوط مبارک هم صحبت کرد، اما بهتر است که آن را به فصلی دیگر موکول کنیم. نکته

ه چه دانید کعالوه شما هرگز نمیکنند. بهها بدون یک خلبان برای کنترل، سقوط میها شبیه به هواپیماها هستند. آنجنبش

 ان خواهد داد.کسی به این اوضاع سروسام

توان چنین تضمینی داد. اقدامات توان اتحاد را تضمین کرد؟ پاسخ کوتاه به این سؤال این است که نمیپس چطور می

رزه و کنند و دالیلی برای مباها شبیه به انسان رفتار نمیتوان انجام داد تا مطمئن شد که انسانبسیار اندکی وجود دارد که می

ی دموکراسی باشید و به هر فردی آزادی تمام و کمال توانید شبیه به جنبش دانشجویان برای جامعهمی یابند. شماجدایی می

نش را وسخت تشکیل دهید، اما دیر یا زود تها باشید و یک کمیته با ساختار خیلی سفتمانند یمنیتوانید بهبدهید یا اینکه می

د انجام دهید درس گرفتن از تجربیات دیگران است. من در چند فصل قبل توانیحال، کاری که شما میکنید. بااینتجربه می

صحبت از اصلی کردم که در جنبش مقاومت صربستان گسترش یافت و نیازمند کشیدن یک خط بر روی یک برگه کاغذ و 

بیاورید، هاروی میلک آگاهی از تعداد افراد همسوی شما در یک طرف کاغذ بود. ما این خط را خط جدایی نامیدیم. اگر به یاد 

ائل ی همجنسگرایان، به مسجای صحبت از مسائل خاص با اولویت جامعهسرانجام زمانی در انتخابات پیروز شد که فهمید باید به

 مرتبط با کیفیت زندگی مردم بپردازد. با این کار مردم بیشتری به سمت او متمایل شدند.

 طور پرهیز از اشتباهات بعدیاید، این یک تاکتیک عالی برای دستیابی به اتحاد و همینطور که احتماالً تصور کردههمان

است. انقالبیون مصری نیز در ابتدا یک خط جدایی مذهبی بزرگ، اما صحیح، ترسیم کردند. برای مثال، برخی از مفسرین در 

ای در مصر حتمی بود و تنها بینی کرده بودند که خشونت فرقهپیش ۹۱۱۱سال  ها در میدان تحریر درروزهای اول شورش

مستلزم زمان است. پس فعاالن مدنی چگونه به این نگرانی پاسخ دادند؟ در یک روز جمعه، زمانی که جمعی از مسلمانان برای 

ه سابقجام دادند که در تاریخ این کشور بیها کاری را انی نماز جمعه گرد هم جمع شده بودند، همراهان مسیحی آنادای فریضه

ها دستان یکدیگر را گرفتند و یک دیوار انسانی برای محافظت از دوستان مسلمان خود از آزار و اذیت سایرین تشکیل بود؛ آن

د و یسا بپردازنها نماز خود را در آرامش بخوانند. دو روز بعد، نوبت مسیحیان بود که به عبادت در کلدادند و کمک کردند تا آن



ای، یک زوج مسیحی مراسم ازدواج خود را در میان هیاهوی میدان کردند. حتی در برههها حفاظت میحاال مسلمانان باید از آن

، 166راطدادند. ایهاب الخها فریاد شادی سر میتحریر برگزار کردند و با جمعیتی از مسلمانان و مسیحیانی روبرو شدند که برای آن

ی، که تحت تأثیر این اتحاد مذهبی در میدان تحریر قرار گرفته بود، سخنرانی خود در میدان را با یک دعای کشیش مسیح

کنیم. ما تا زمان سرنگونی دیکتاتور به اعتراض های خود را به نام مسیح و محمد متحد میما گروه»عجیب آغاز کرد؛ او گفت: 

 را هم کردند.ها درواقع این کار آن« خود ادامه خواهیم داد.

باید  آمیز است. متأسفانهبخش هر فردی باشد که به دنبال کنش مسالمتی دراماتیک است و باید الهامقطعاً این یک نمونه

ای نایاب است. برای مثال، موج اعتراضات هاست که از دست رفته و امروزه به هر دلیل بدخواهانهای مدتگفت که چنین روحیه

ها شد. جنش ضد پوتین که از ها هزار نفر در خیابانی قدرت در کرملین موجب حضور دهتثبیت دوبارهاخیر در روسیه علیه 

المللی دست یافت و به امیدی برای مخالفان زود به شهرت بین یشد، خیلسوی فعاالن خالقی چون پوسی رایت حمایت می

ین موضوعات ترها پنهان ماند، تبدیل به یکی از مهمخبرگزاریای که از دید بسیاری از اما مسئله رژیم مستبد پوتین تبدیل شد؛

ها آمده بودند، تا حدی از یک طبقه اجتماعی و یک طیف ی مردان و زنان شجاعی که برای تظاهرات به خیابانممکن شد: همه

کرده سن داشتند، تحصیل سال ۴۱تا  ۰۱دادند که معموالً بین کوچک از جامعه بودند. اکثر این افراد را جوانانی تشکیل می

ذار وگها مردمی بودند که به خارج سفر کرده بودند، در فضای وب گشتی متوسط جامعه تعلق داشتند. آنبودند و به طبقه

خواندند. این افراد جزو فرهیختگان دو شهر مسکو و سنت پترزبورگ بودند که هجو و کردند و منابع خبری مستقل را میمی

 شد.منبع الهامی برایشان محسوب می 167موسیقی گستاخ )پوسی رایت( و گروه هنری ویوناطنزهای یک گروه 

ی کارگر که در شهرهای کوچک یا روستاهای این اما اکثر مردم روسیه مخالف این اقدام بودند. برای مردم عادی از طبقه

ابری ها ممکن بود که مسائلی نظیر نابرود. آنکردند، تالش گروه پوسی رایت برای موفقیت ناملموس بسرزمین پهناور زندگی می

ها توانستند شباهتی میان خود و آنسختی میعدالتی در روسیه را بپذیرند، اما با نگاهی به ظاهر مرتب شهرنشینان، بهو بی

ال ید که به حرسداد، به نظر نمیاحساس کنند. درنتیجه، فارغ از هر اتفاقی که در مسکو و دیگر شهرهای بزرگ روسیه رخ می

شدند، هیچ جایگاهی برای خود در میان این ها تأثیری داشته باشد. طبقه کارگر روسی که جمعیت غالب کشور را شامل میآن

ها تمایل خود برای اعتراض را نشان درصد از روسی ۱۱تنها  ۹۱۱۰کردند. تا تابستان سال جنبش اعتراض شهری مشاهده نمی

 جنبش نسبت به روزهای اوج خود افت چشمگیری پیدا کرد. دادند و شمار معترضان این

ا وطنان خود از روستاهها تمایلی برای پیوستن همکردید که آیا آناگر شما از هرکدام از تظاهرکنندگان در مسکو سؤال می

 ها در این وضعیت به یکداد روسشدید که نشان میای روبرو میهای ناامیدکنندهزیاد با صحبتاحتمالبه این جنبش دارند، به

ایلی به وجه تمهیچاما چنین اتحادی شکل نگرفت. نه به این خاطر که مسکونشینان به اتحاد و همبستگی قوی نیاز داشتند؛

ها به میان ها کاری که دوست ما عمران زهیر در مالدیو انجام داد را نادیده گرفتند. آنوطنان خود نداشتند، بلکه آندیگر هم

منظور آگاهی از چگونگی همراه ساختن تمام اقوام کشور با این جنبش گوش وطنان خود بهرفتند و به سخنان دیگر هممردم ن
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ریزی مشخص و تالش کافی برای اتحاد، هرگز توان موجودات زنده نامید که در صورت نبودن برنامهها را مینکردند. جنبش

کردن همیشگی جنبش شما با تعداد زیادی از مردم از اهمیت باالیی محقق نخواهند شد. به همین خاطر است که مرتبط 

 برخوردار است.

 169و کریس ناهوم 168های راشل هوپمحیطی از کالیفرنیا به نامچند وقت پیش در حال آبجو خوردن با دو فعال زیست

ا از اعتراض در مجمع ملی شوند، شهرت خود رشناخته می« های قطبی خشمگینخرس»بودم. راشل و کریس که بیشتر با نام 

های قطبی ها در این مجمع با لباس خرسبه دست آورده بودند. آن ۹۱۱۹خواه آمریکا در سال احزاب دموکرات و جمهوری

 «آیا من اصالً حق پرسیدن یک سؤال را دارم؟»ها نوشته شده بود: حاضر شدند و پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن

آنجلس وجود دارد. ها در لوست به آنبسبهتری ن انباهوش هستند و کمتر مجریطبع و بسیار شوخراشل و کریس هر دو 

ها بود که در این زمینه موفق هم شدند. اگرچه توجه نسبت به گرمایش زمین و آب شدن برف کوهها از این کار جلبهدف آن

زیست در فراوانی از سوی گیاهخواران و مردم دوستدار محیطی ها با توجه و عالقههای قطبی و زیستگاه در حال ذوب آنخرس

کالیفرنیا و دیگر مناطق ساحلی همراه شد، اما مردم مناطق مرکزی آمریکا حقیقتاً توجه زیادی به بدبختی این حیوانات قطبی 

جئوگرافی، هرگز نشنالهای قطبی در کانال های مخصوص خرسجز برنامهدر معرض خطر نداشتند. اکثر مردم در غرب میانه به

 شد که اگر من از راشل و کریساند. پس چه میدقیقه در زندگی خود به این موجودات پشمالوی سفیدرنگ فکر نکرده ۱بیش از 

های قطبی، لباسی به شکل یک ذرت جای پوشیدن لباس خرسبه 170خواستم در نشست بعدی احزاب پارلمانی در آیوامی

درپی را با کمک این قربانیان به همگان نشان دهند؟ های پیسالیع گرم شدن زمین و خشکخشکیده به تن کنند و موضو

 ها برای اعتراضطورقطع نسبت به اقدامی که صدای آنگرمای زمین دارای اثرات مخربی بر کشاورزی است و کشاورزان آیوا به

ای را نیز لباس گاوهای گرسنه 171نند در ایالت نبراسکاتوادهند. برای مثال، راشل و کریس میباشد واکنشی دلسوزانه نشان می

 ها بیرون زده است.های آنبه تن کنند که دنده

ها ازجمله اولین های اجتماعی آنخوبی در حال یادگیری این درس هستند. تظاهرات و شورشمعترضان در برزیل به

ای دهی شده است؛ همان طبقهمتوسط جامعه سازمانی تنهایی توسط اعضای طبقههای گروهی است که بهرخدادها از جنبش

های ی غنی و فقیر جامعه مرتباً در حال جنگ با یکدیگر بودند، تنها به فکر چیدن بشقابکه در تمام تاریخ و زمانی که طبقه

یگر های آنالین، دایتسجای تماشای تلویزیون یا خرید از وبهایش بود. این مردان و زنان برزیلی بهدکوری خود در ویترین خانه

 از سیاست خسته شده بودند.

ها، در ابتدا گونه فعالیتی اندک در اینبه دلیل داشتن تجربه 172اما تظاهرکنندگان برزیلی در قیام موسوم به قیام سرکه

 نتوانستند ،دای که تنها موردقبول افرادی نظیر خودشان بوبه شیوه ،ها و نوع اعتراض خودی محدود کردن خواستهواسطهبه
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 سواد، فقیر اما آگاه خودوطنان کمی بزرگی از همها از دستهمرزبندی صحیحی از تظاهرات یکپارچه ترسیم کنند. درنتیجه آن

که شاید دوست داشتند به این جنبش بپیوندند، غافل شدند. طولی نکشید که افراد این جنبش متوجه اشتباه خود شده و سعی 

حضور داشت که  173ند از اتحاد اجتماعی ایجاد کنند. در میان این فعاالن مشتاق برزیلی دیوید هرتزکردند تا یک حس قدرتم

، سرآشپز مشهور بریتانیایی دانست. هرتز با استفاده از 174تری از جیمی الیوری جذابتوان نسخهیک آشپز معروف بود. او را می

گذاری کرد. او با این را پایه 175ف خود، جنبشی به نام گاستروموتیواطرعنوان یک راهکار مناسب برای کشاندن افراد بهغذا به

جنبش افراد مختلفی از طبقات متوسط جامعه و فقرای مستمند را در سمینارها و رویدادهای آشپزی گرد هم آورد. بسیاری از 

راد برای ی افیلی با تشویق همهکردند. هرتز و دیگر فعاالن برزی برزیلی نیز در این مراسم شرکت میمداران برجستهسیاست

جمهور کار با یکدیگر، نشان دادند که امکان اتحاد میان افراد و تقاضا برای گرفتن امتیاز از دولت وجود دارد. به همین منظور رئیس

گذاری درصد از درآمدهای نفتی کشور به صندوق سرمایه ۱۱۱های مردم، وعده داد تا در پاسخ به خواسته ۹۱۱۰برزیل در سال 

 وپرورش اختصاص یابد.آموزش

توانند به قدرت یک جنبش و اتحاد مردم بیفزایند، های مردمی نظیر هرتز میباید به این موضوع مهم اشاره کرد که شخصیت

یک های کاریزماتهایی نیز دارد. شکی نیست که شخصیتپرکن در جنبش شما خوبی و بدیهای دهانوجود استفاده از نامبااین

آورند: بسیاری از توانند یک جنبش را متحد کنند، اما رهبران کاریزماتیک اغلب یک مشکل بزرگ را با خود به همراه میمی

مانند در فیلیپین کشته شود، یا اینکه به 176مانند بنینو آکینوشود. برای مثال این فرد ممکن است بهکارها متکی به یک نفر می

در زیمبابوه رفتارهایی احمقانه از  177شود، یا اینکه در مواردی نظیر مورگان تسوانگیرای آنگ سان سوچی در برمه حصر خانگی

ها هستند، اما اغلب اوقات ها عاشق حضور در تمامی جنبشسوی مخالفان گرایش پیدا کند. اگرچه سلبریتیخود بروز دهد و به

استریت را در نظر بگیرید. در ادامه فهرستی اشغال والها کمی دشوار است. برای درک بهتر این موضوع، جنبش استفاده از آن

مختصر و البته ناقص از ستارگانی را مشاهده خواهید کرد که از این جنبش حمایت کردند: کانیه وست، راسل سیمونز، الک 

ن بَجلی طالب کولی و پ بالدوین، سوزان ساراندون، دیپاک چوپرا، یوکو اونو، تیم رابینز، مایکل مور، لوپه فیاسکو، مارک روفالو،

طولی نکشید که یک منتقد فرهنگی متوجه شد این افراد از سوی بخش خاصی از جامعه  .178از فیلم تلویزیونی گاسیب گرل

ی هاکند و به سراغ برنامههای رپ گوش کرده و مباحث سیاست لیبرال را دنبال میاند. بخشی که به آهنگپذیرفته شده

 رود.می 180ها خوب هستندی بچههایی چون همهو فیلم 179رتی راکتِاما کم بیننده نظیر  شدهتلویزیونی تحسین
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دهد، عاشق فوتبال است و به گوش می 181کند و به برد پیسلیدر ایندیانا زندگی می حاال فردی را تصور کنید که مثال

معتقد باشد که سیستم موجود کامالً جوابگو  تر تمایل دارد. همچنین بسیار محتمل است که این فردکارانهبینی محافظهجهان

ود استریت هرگز خاما فرهنگ و هویت گروهی جنبش اشغال وال تواند عدالت اجتماعی بیشتری داشته باشد؛نبوده و آمریکا می

اده بسیار سبینید که انجام این کار فریب نکرد. اگر شما در مورد این موضوع فکر کنید میرا برای این مدل افراد جذاب و دل

کنم، اما نه خیلی زیاد( این بود که از دادند )من این قضیه را در اینجا ساده بیان میها باید انجام میبود: تمام کاری که آن

ای جشد که اگر بهی بهتری داشته باشند. برای مثال، چه میچندین خواننده دعوت به همکاری کنند که در این زمینه وجهه

یافت که به حضور می 182وودآمیز، فردی مانند لی گریناول جمعیت برای اجرای یک آهنگ رپ تحریکطالب کولی در صف 

 بود،شهرت باالیی دارد؟ هرکسی که در حال تماشای این برنامه می« خدا آمریکا را حفظ کند»ی پرستانهخاطر آهنگ میهن

وی متحد شناخته است؛ جنبشی نه فقط در قالب یک عنوان یک نیرکرد که این جنبش حقیقتاً خود را بهسرعت حس میبه

 وگوی فراگیر.طغیان آزاداندیش، بلکه یک تالش واقعی در قالب یک گفت

های مهم در شهرهای بزرگ، جای فتح میدانداد اگر فعاالن جنبش اشغال بهعالوه تصور کنید که چه اتفاقی رخ میبه

ظیر هایی نکنند و پیام خود را در مکانی متوسط در آنجا کار و زندگی میقهکردند تا به مناطقی بروند که مردم طبتالش می

کردند. در این صورت دستیابی ی شمال شرق و مرکزی آمریکا منتشر میمحل خیالی پارک جنوبی و شهرهای کوچک در منطقه

شعارهای  کردند. تفاوت میاندا میبود و مردم بیشتری نسبت به این جنش تمایل پیراحتی ترسیم خط جدایی میبه موفقیت به

ما جنبشی برای مردمی »و « خواه هستیم که به دنبال رسیدن به ایدئولوژی خود هستندما یک جنبش برای مردم آزادی»

که شعار اولی آید. درحالیدر ظاهر اصالً به چشم نمی« های معمولی هم لیاقت تفریح دارندهستیم که باور دارند آمریکایی

گویم کند. من همیشه با خود میها، عالیق و نقطه نظرات استقبال میو خاص است، اما شعار دوم از انواع شخصیتانحصاری 

شد )زیرا تنها راه برای داشتن این اسم این بود که شما از افتاد که اگر جنبش اشغال از شر این اسم خالص میچه اتفاقی می

به همگان « 183هایدرصد ۹۹»رفتید( و تنها خود را با نام جنبش چیزی می کشیدید و به سراغ تصرفچیز خود دست میهمه

من احتماالً « شوی؟ هایدرصد ۹۹سِردیا، آیا دوست داری تا عضو جنبش »کرد؟ اگر فردی از من سؤال کند که معرفی می

کنیم و یک خودروی تقریباً قدیمی داریم. پس متری زندگی می ۱۱خب، من و همسرم در یک آپارتمان »دهم که پاسخ می

اما اگر از من سؤال کنند که « بپیوندم. هایدرصد ۹۹کنم که قطعاً دوست دارم به جنبش پاسخ من مثبت است. من تصور می

ای برای این حرکت از خود نشان من کمتر عالقه« را به اشغال خودمان دربیاوریم؟ 184ارک زاکوتیآیا دوست داری تا باهم پ»

 دهم.می
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توانست خودش را مشتاق به حضور مردم از طبقات اجتماعی مختلف در این جنبش اشغال با تنها یک تغییر نام ساده می

، قدکوتاه، راننده و حتی عابر پیاده. من دوست داشتم که این کار، لیبرال، قدبلندکنش نشان دهد: شهرنشین، روستایی، محافظه

 اتفاق رخ دهد.

در پایان باید گفت که اتحاد چیزی فراتر از به خط کردن مردم در پشت سر یک نامزد یا یک موضوع خاص است. اتحاد به 

اعضا  کدام ازگذاشتن هیچمعنای خلق یک حس مشترک، تشکیل عناصر یک هویت گروهی، داشتن یک سازمان منسجم، تنها ن

های جنبش است. اتحاد به معنی انجام بسیاری از کارهایی است که در دیگران باعث پدیدار شدن این و اعتقاد و باور به ارزش

ی اوست. گاهی اوقات اتحاد چیزی بیش از گرفتن دستان یکدیگر در یک میدان شلوغ ی شما دغدغهشود که دغدغهحس می

 اندازه مهم است.ود مناسب نیست. نهایتاً اینکه اتحاد بییا خواندن یک سر

تر صحبت کنم: ام، تمایل دارم تا در مورد موضوعی مهم و البته ملموسازحد احساساتی شدهاما حاال که من کمی بیش

 ریزی.شود: اصل مقدس برنامهها میاصلی که سبب پیروزی یا شکست جنبش

 

 

 ۹۱۱۱استریت در نیویورک؛ پاییز در خالل اعتراضات جنبش وال« 185اشغال خیابان کنجد»: اجرای موسیقی ۱-۰تصویر 

 

                                                           
185 Sesame Street   و الفبا  هارنگنظیر آموزش اعداد،  هاییآموزش هاآننام یک برنامه تلویزیونی عروسکی مخصوص کودکان است که به

 است. مشاهدهقابلاین برنامه در تصویر  هایشخصیت. یکی از دهدمیرا 



 

 ۹۱۱۱آمیز ساختمان مجلس صربستان در بلگراد هستند؛ پنجم اکتبر سال ی فتح مسالمت: صدها هزار معترض که آماده۱-۱تصویر 

 فصل هشتم

 ریزی کنیدسوی پیروزی را برنامهمسیر خود به

گفتم های آیفون به بازار آمده بود، من به همه میمن در پیشگویی افتضاح هستم. زمانی که برای اولین بار تلفنطورکلی، به

شود که بخواهد تلفن همراهش عالوه بر زنگ خوردن، سرعت ورشکست خواهد شد، زیرا چه کسی در این دنیا پیدا میکه اپل به

آفریقای جنوبی  ۹۱۱۱زمانی که تیم ملی فوتبال صربستان به جام جهانی  موسیقی پخش کند یا اینکه به اینترنت وصل شود؟

حال ما در این مسابقات بیست و سوم شدیم. متأسفانه هاست. بااینصعود کرد، من مطمئن بودم که این جام برای ما جام شگفتی

ه کنند و دقیقاً برعکس توصیمیباید اعتراف کنم که دوستان من همیشه در مورد یک محصول یا سرویس جدید با من مشورت 

 استریت دراما اولین باری که در یک نشست چندساعته با گروهی از فعاالن مشتاق از جنبش اشغال وال دهند؛من را انجام می

ها در حال آماده شدن ی مشرف به پارک میدان واشنگتن دیدار کردم، احساس من این بود که آنالعادههای خارقیکی از کالس

 ها از پیروزی در این نبرد بسیار اندک است.ی یک نبرد سخت هستند و اینکه امید آنبرا

وانید هر توجه قصد ندارم تا به قضاوت افراد بنشینم. شما میهیچریزی اشاره دارد و من بهاین فصل کامالً به موضوع برنامه

های تالش داشتند تا موجب تغییر رفتار و دیدگاه جور که دوست دارید در مورد افرادی که در پارک زاکوتی بست نشستند و

هدف هستند یا اینکه مثل خود من، شما هم متوجه عطش ها مشتی آدم بیملی شوند فکر کنید. شاید باور داشته باشید که آن



 بش، بررسیی شما نسبت به افراد این جننظر از عقیدهاما صرف رحم شده باشید؛ها برای عدالت بیشتر در این جهان بیآن

 ها، یک درس ارزشمند برای فعاالن مدنی در هرکجای دنیا است.برنامگی آنها یا حتی بیی آنبرنامه

ها ی این جنبش، حتی باوجود موافق بودن تقریباً نیمی از مردم آمریکا در نظرسنجیپس دلیل بدبینی من نسبت به آینده

ا جای اینکه نام خود رها بهافی است تا نگاهی به نام این جنبش بیندازید. آنها، چه بود؟ خیلی ساده است: کی آندر مورد ایده

ی داشتن یک هویت گروهی قرار دهند، تالش کردند تا نام خودشان را از یک تاکتیک انفرادی به نشانه« هادرصدی ۹۹»جنبش 

های نهار مجزا در رستورانی در ز پیشخوانچیز، اآمیز برای سالیان دراز در حال اشغال همهبگیرند. اگرچه فعاالن مسالمت

اند، اما اشغال همچنان یک سالح انفرادی در انبار بزرگ مهمات ، بوده186مِنآنهای جنوبی آمریکا گرفته تا میدان تیانایالت

شاند. ین سمت بکتواند افرادی از جنس خود را به اعالوه کسی که به این روش تمایل دارد، تنها میآمیز است. بهاعتراض مسالمت

های دشوار هستند، برای موفقیت که همواره در حال نبرد در جنگ ییهاایم، جنبشطور که ما قبالً هم در این کتاب دیدههمان

تری نیاز دارند. درست است که جنبش اشغال توانست همراهانی از طبقات مختلف جامعه را گرد خود جمع به همراهان معمولی

توان از نامشان هم حدس زد، این بود که تمام چیزی که ما به دنبال آن هستیم اشغال پارک زاکوتی ا که میهکند، اما پیام آن

 است.

مپین حال یک کعالوه موضوع دیگری نیز وجود داشت که نظر من نسبت به جنبش اشغال را تغییر داد. هرکسی که تابهبه

رات گروهی آخرین گامی است که باید برداشته شود و نه اولین گام. آمیز داشته است به شما خواهد گفت که یک تظاهموفقیت

نیازهای الزم شوید در طرف خود جمعیت کافی برای تظاهرات را دارید و از قبل هم تمامی پیشزمانی که شما متوجه می

ی هوجه جرقهیچت خیابانی بهشوید. تظاهراها میاید، وارد خیابانمنظور یک نمایش خیابانی برای جنبش خود فراهم را کردهبه

خوبی متوجه ی پیروزی شماست. دوستان ما در مصر هم این موضوع را بهشروع جنبش شما نیست. این اقدام در اصل نشانه

 های خیابانی استفاده کرده بودند،ریزی کرده بودند، از هزاران بروشور و اعالمیه و نمایشها برای تقریباً دو سال برنامهشدند؛ آن

ی موعود برای آمدن به میدان تحریر بسیاری از نبردهای کوچک را پیروز شده بودند و تنها زمانی که مطمئن شدند لحظه

دست هم دادند و خواستار برکناری مبارک شدند. پس از درخشیدن ستاره اقبال مصریان، فعاالن مدنی بهفرارسیده است، دست

 یعلیه مبارک صرفاً به خاطر اشغال خودجوش یک مکان مشهور در مقابل موزه هادیگر کشورها تصور کردند که پیروزی آن

که مصریان دو سال زمان برای طرح بینش خود از فردا و یافتن یک ملی و دفاتر دولتی مصر حاصل شده است. درصورتی

 قبول وقت صرف کرده بودند.استراتژی قابل

رسید که اشغال میدان تحریر تنها تاکتیک جادویی مصریان بوده نظر می از دیدگاه بسیاری از ناظران در خارج از مصر، به

است. درنتیجه فعاالن مدنی در سراسر جهان به تکاپو افتادند تا با استفاده از روش مصریان و با جمعیت هر چه بیشتر در 

ها قرار گرفت و به نظر ر اخبار رسانهها حاضر شوند. این داستان، از قاهره تا مادرید و از فرانکفورت تا دمشق، در صدخیابان

ی مردم تنها کافی بود که یک میدان مهم داده یک برداشت اشتباه کرده بودند. ازنظر همهی مردم از اتفاق رخرسید که همهمی
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و ه آرزآید و هرچه را کسوی شما میدیدید که بابانوئل از قطب شمال بهوقت میشهر را برای مدتی طوالنی اشغال کنید، آن

 کند.کنید، از درخواست برای سقوط اسد گرفته تا اصالح قوانین مالی، برایتان برآورده می

ای دیگر هها از بهار عربی و قیامرسید آنی جنبش اشغال نگران بودم. به نظر میبه همین دلیل بود که من نسبت به آینده

سرعت تمام در قالب یک تظاهرات گروهی شروع به کار کرد، بلکه به تنهاها نهمناطق دنیا درسی اشتباه گرفته بودند. جنبش آن

گروهی به دست آورده بود نیز از دست ها و منازعات درونسازیوگوهای داخلی، شفافاتحاد سازمانی خود را که از طریق گفت

 ها دچار آشفتگی شد و تنها راه جنبش برای موفقیت از دست رفت.ی آنداد. درنتیجه، فلسفه

من دوست « کجای کار ما با دیگران فرق داشت؟»پرسند: آمیز ناموفق این سؤال را از خود میهای مسالمتتمام جنبش

اش موفق به خدمت به خود و کشورش در طول های سازمانیدارم تا قبل از اینکه به سراغ داستان سرهنگی بروم که با مهارت

 کوتاه از خودم پاسخ دهم.به این سؤال با یک مثل  دوران جنگ و صلح شد،

 گرایی نیز اهمیت باالیی دارد.مانند کمدی، ورزش و سکس، در کنشبندی بهبندی است. زمانریزی، زماناولین اصل برنامه

کنند. رسیدن به اهداف همراه شود و عمدتاً غیرمنطقی رفتار میسرعت حواسشان پرت میمزاج هستند، بهمردم جامعه دمدمی

های عالی از بین برود، اما اقدام در ریزیشود که تمام آن برنامهزمانی که سرشان به چیزی دیگر گرم است باعث می ها دربا آن

 کند.زمان مناسب پیروزی شما را تضمین می

ها گاه زمان مناسبی برای شروع یک اعتراض نیست. آنکنند تا مطمئن شوند که هیچدیکتاتورها تمام تالش خود را می

ها نیز فراتر از ضرباهنگ طبیعی حیات انسانی نیستند. اغلب اوقات این اما حتی آن کنند؛هر مخالفتی را سرکوب می همیشه

ضرباهنگ بهترین دوست فعاالن مدنی است. ما این قضیه را در صربستان و در شب عید سال نوی ارتدکس در سیزدهم ژانویه 

 متوجه شدیم. ۹۱۱۱سال 

ظر از تمام وقایع بد در صربستان نظیر برخوردهای شدید از سوی میلوشویچ، حضور کشور در نعید سال جدید ما، صرف

های خیابانی، یک مراسم بزرگ و مهم بود. از آنجایی هم که چندین جنگ و آشفتگی وضع داخلی به سبب تظاهرات و شورش

شب هم که از ما انتظار داشت تا برای یکشدیم، هرکسی های شهر شناخته میعنوان طنازترین بچهما در جنبش مقاومت به

 187قرمز تند هایهای انقالبی را کنار گذاشته و به این جشن بپیوندیم. اینجا بود که اسم گروه موسیقی فلفلشده تمام فعالیت

 به میان آمد.

ی های موسیقی موردعالقهوههای قرمز یکی از گرام، اما باید بگویم که فلفلمن احتماالً تا اینجای کتاب سن خودم را لو داده

خواندند و لخت و تنها با یک شورت در وغریب میهای عجیبها را از همان روزهای اول و زمانی که آهنگمن هستند. من آن

های راک دلپذیر و احساسی که آهنگخصوص وقتیها را دوست دارم، بهشدند، دوست داشتم. من هنوز هم آنجا حاضر میهمه

در اوج محبوبیت خود قرار داشتند. ما  188ها پس از اجرای کار کالیفورنیکیشن، آن۹۱۱۱حال، در ابتدای سال بااینخوانند. می

                                                           
۱۸۷Red Hot Chili Peppers 
۱۸۸Californication 



های قرمز در میدان جمهوری و در قالب های منتهی به جشن سال نو به همه اعالم کرده بودیم که یقین داریم فلفلنیز در هفته

 پیوندند.می سورپرایز مراسم شب سال نو به جنبش مقاومت

المللی موسیقی، چیزی بود که در های بینترین گروه شهر با همکاری گروهی برگزاری این کنسرت توسط جذابشایعه

های قرمز در هایی که گروه فلفلشد. دوستان باهم در مورد آهنگهای جوانان بلگراد دیده میتمام ماه دسامبر در میان صحبت

 های موسیقیاستارهای دنیای موسیقی به این مراسم یا حضور گروهمان این اجرا، آمدن دیگر راکزکنند، مدتاین شب اجرا می

ایم، لطفاً به یاد بیاورید که در اوایل کنید که ما شما را دست انداختهکردند. اگر احساس میوجدل میها بحثداخلی در کنار آن

از  مراتب خیلی خیلی دشوارترن کردن میلوشویچ است؛ این کار بهی سرنگوشد جنبش مقاومت در آستانهتصور می ۹۱۱۱سال 

 آوردن چندین خواننده برای اجرای یک کنسرت بود.

های قرمز جمع شدند. های گروه فلفلشرتها هزار نفر در میدان شهر با تیزمانی که سرانجام جشن سال نو فرارسید، ده

روی صحنه آمدند و یکی از یکی بهتر آهنگ خود را اجرا کردند. همه های راک صرب پشت سر هم به یک صف طویل از گروه

میدان  شد آن انتظار را درشب، میحال یک ربع مانده به نیمهبوسیدند. بااینمی کردند ودر حال رقص بودند و یکدیگر را بغل می

 شان را ببینند.استارهای محبوبخواستند تا راکها میشدند. آنتر میحس کرد. مردم هرلحظه شاداب

کردند نمایش بزرگ نیز قطع شد و مردم مشتاقانه زیر لب زمزمه میها خاموش شدند. نور صفحهشب، چراغیک دقیقه تا نیمه

شوند. شمارش معکوس آغاز شد: پنج، استار واقعی وارد صحنه میی یک راکهای قرمز احتماالً همین حاال و به شیوهکه فلفل

 .چهار، سه، دو، یک ..

 شده در طول یکهای صرب کشتهکننده همراه با تصاویری از سربازان و پلیسپس از نو شدن سال، یک موسیقی ناراحت

های قرمز بر روی صحنه نبودند، و دوستانش از گروه فلفل 190، فلی189نمایش پخش شد. آنتونی کیدیسدهه جنگ بر روی صفحه

عنوان سال بعد، بوریس در حال سوگند خوردن به ۱داشت. کمتر از  ( آنجا حضور191ما یکی از دوستان من )بوریس تادیچا

 نمایش ایستاده بود و میکروفون را در دست داشت.ای و در پشت صفحهجمهور صربستان بود، اما در آن شب در گوشهرئیس

کنم که دعوت میرو من از شما ما چیزی برای جشن گرفتن نداریم. ازاین»زده کرد و گفت: بوریس رو به جمعیت حیرت

 اما سال منظور اینکه نشان دهیم این سال یک سال سراسر جنگ و سرکوب بوده است ترک کنید؛این مراسم و میدان را به

سال ماست. در این سال زندگی باالخره در  ۹۱۱۱زیرا سال  طور باشد. پس بیایید این سال را قدر بدانید؛جدید قرار نیست این

 «شود.صربستان پیروز می

                                                           
۱۸۹Anthony Kiedis 
۱۹۰Flea 
۱۹۱Boris Tadic  



 

 ۹۱۱۱جنبش مقاومت پس از کنسرت جشن سال نو ارتدکس؛ ژانویه « سال ماست ۹۱۱۱سال »: پوستر ۱-۹تصویر 

شد. برای حدود دو دقیقه یا شاید سه دقیقه، این پیام برای همه روشن بود: سال جاری سال انتخابات صربستان محسوب می

خند اما ناگهان چند نفر شروع به لب رسیدند؛عصبانی و گیج به نظر میزده، مردم فقط سر جای خود ایستاده بودند و ساکت، بهت

ال را قدر بیایید امس»زدن کردند و اندکی بعد چند نفر بیشتر. در طول پنج دقیقه اکثر افراد حاضر شروع به شعار دادن کردند: 

ی خالی از در مقابل آن صحنه که مردم در میدان جمهوریسپس شعارها تبدیل به یک همخوانی شد. ازآنجایی« بدانیم.

توانست آن را از هنرمندان راک ایستاده بودند، یک حس عصبانیت در محیط وجود داشت که هیچ خواننده راک دیگری نمی

وشویچ ی نهایی با میلها مشخص بود و صحنه برای مقابلهکردند که باید کاری مهم انجام دهند. پیام آنبین ببرد. همه احساس می

ی افراد حاضر در این مراسم به یک شعار جدید برای جنبش تبدیل شد و همه« امسال سال ماست»رسید. ه نظر میمهیا ب

او  هایدانستند که این شعار معنی خاصی دارد؛ یک شانس بزرگ در ماه اکتبر وجود داشت که ما از شر میلوشویچ و ترسمی

نه حاضر نشدند، اما این کنسرت بهترین مراسمی بود که هرکسی به های قرمز در آن شب بر روی صحخالص شویم. گروه فلفل

ی واقعی خود شما شدید که ستارهخود دیده بود، زیرا اگر شما هم آن شب در میدان جمهوری حضور داشتید، متوجه می

 هستید.

ب با یک تاکتیک خوتوان یک مراسم معمولی و حتمی را شود. میریزی صحیح میسر میاین چیزی است که با یک برنامه

ی ی جنگی من را بدون سند و مدرک باور نکنید؛ تنها سابقههای جنگاورانهاما شما تمام این حرف به اتفاقی عالی بدل کرد؛

کردند، خواندن ی ما پرواز میبر باالی ساختمان خانه ۱۹۹۹من، به غیر از فحش دادن به هواپیماهای ناتو که در سال 

ها است. به خاطر همین است که وقتی صحبت های شمشیرزنی جنگجویان در کتاب ارباب حلقهبه صحنههای مربوط پاراگراف



کنم. او یک سرهنگ واگذار می 192لوِین را به دوست و مربی عزیزم باب هِشود، من صحنه را ترک کرده و آریزی میاز برنامه

 خودم فکر کنم. 193عنوان یودایبه او بهی آمریکا است و من دوست دارم تا متحدهبازنشسته ارتش ایاالت

های مختلفی در این منطقه ازجمله رایزن باب یک افسر رسمی است که در جنگ ویتنام حضور داشته و سپس در پست

های افتخار فراوان، موفق دفاعی آمریکا در شهر رنگون خدمت کرده است. او پس از انجام خدمت خود در ویتنام و گرفتن نشان

 الملل در دانشگاه هاروارد شد.ی تحصیلی در رشته امور بینهزینهیک کمک به دریافت

زیست و آرایش موهای ی چهارم عمر خود میی دانشگاه است: او در دههتصور کنید که سرهنگ در حال ورود به محوطه

ب ها یک شبلند نبود. برای آن بچههای دور و اطراف خود با موهای دانشگاهینظامی و کامالً کوتاه داشت و اصالً شبیه به بچه

اما برای سرهنگ یک شب سخت به معنی گذراندن آن شب به  سخت به معنی خوردن چند شات اضافه در یک بار محلی بود؛

 ی ویتنامی بود.کردههای کمینآلود در زیر آتش چریکحالت خوابیده در کف جنگلی گل

شد، دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد. به تصور او، « آمیزمسالمتهای تحریم»ی درس زمانی که باب متوجه اطالعیه

ند و داددارتر از نشستن در میان جمعیتی از مخالفان جنگ باشد که همگی بوی عطر و ادوکلن میتوانست خندهچیز نمیهیچ

ار ای وارد کالس شد که انگگونهبه ترساندند. او در روز اول ترم جدید با تکبر وخودشان را با چندین داستان مسخره از جنگ می

اما در عوض خودش  ها را ترسانده و سر جای خودشان بنشاند؛در حال ورود به اتاق اسناد پنتاگون است. او آماده بود تا آن هیپی

 لندیداد و هیچ فرد مو بکس بوی عطر نمیهای معمولی بودند. هیچزده شد. همه در سر کالس آدمدید شگفتاز چیزی که می

بلند و یک جفت چشم عقابی به نام جین شارپ دیده در کالس جز مشتی دانشجوی کنجکاو و یک استاد خشمگین با پیشانی

 شد.نمی

ی های عنوانام. او مردی است که برای سه بار نامزد جایزه نوبل صلح شده و همهمن قبالً هم به اسم جین شارپ اشاره کرده

ی هکرد فاصلآمیز عصر حاضر دانست. شارپ با آنچه باب تصورش را میتوان پدر مبارزات مسالمتا میمهم دنیا را برده است. او ر

را توجیه « آمیزهای مسالمتماکیاولی جریان»زد و با این کار لقب نیشدار خود با نام بسیار داشت. شارپ محکم حرف می

 کرد.می

آمیز راهبردی تماماً در مورد قدرت سیاسی، چگونگی قبضه لمتتالش مسا»شارپ کالس خود را با این جمله آغاز کرد: 

ی لوقدرت، زبانی بود که سرهنگ باب ه قبضه و دریغ کردن« ی دریغ کردن آن از دیگران است.کردن قدرت سیاسی و نحوه

های های شارپ گوش کرد و چیزی که شنید از نظرش کامالً عقالنی بود. او ناکامیکرد. او مشتاقانه به صحبتخوبی درک میبه

ها را های نظامی مشابه و شکست خوردنهای چندباره برای اجرای استراتژیهای دراز جنگ در ویتنام، تالشخود در طول سال

                                                           
۱۹۲Bob Helvey 
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 دارد. عهده به را هاجدای شورای رهبری ستارگان جنگ هایفیلم سری جدید گانهسه در که است



رسید که این موضوع داشت. به نظر میکاش راهی دیگر برای غلبه بر دشمنان وجود میکرد اییبه یاد آورد؛ زمانی که آرزو م

 اما با این تفاوت که این یک جنگ بدون سالح بود. کرد؛دقیقاً همان چیزی بود که شارپ از آن صحبت می

 ال سرهنگ در موضوعی مشابه که اوتا صربستان، حاگرفته لوی از آن به بعد به مرید جین شارپ تبدیل شد. از برمه باب ه

مالقات  ۹۱۱۱افکن و تانک. از زمانی که من باب را در سال ها سرآمد بود شرکت داشت، اما با تظاهرات و اعالمیه و نه بمبدر آن

 نبود. ها، چیزی ارزشمندتر از تخم غازتوانم بگویم که در میان این آموزشاما می کردم، چیزهای فراوانی از او یاد گرفتم؛

 یآید، جایی که افسران به مطالعهخواهید. این عبارت از ارتش میی باب، تخم غاز همان چیزی است که شما میبه گفته

ها رنگ به خود ندیده است؛ در عوض، آنی سیاهها هرگز یک نقطهپردازند که هیچ قسمت از آنهای بزرگی میدقیق نقشه

زنند که شبیه به یک تخم غاز است. این تخم غاز هدف نهایی است و قبل از اینکه دست به کشیدن یک شکل سریع و خشن می

 ریزی در مورد چیزی را آغاز کنید، باید بدانید که این شکل دقیقاً چیست.شما برنامه

 رسد.تر از چیزی است که به نظر میمراتب سختاین کار به

ها و همچنین ن را ترسیم کردند. تخم غاز موجود در ذهن آنبرای مثال، دوستان ما در مصر تخم غاز اشتباهی خودشا

همتایانشان در تونس، یمن و هرکجای دیگر از جهان عرب سرنگونی دیکتاتور بود. زمانی هم که چنین هدفی حاصل شد، این 

ارک سرنگون شد، بن ها هدفی اشتباه را انتخاب کرده بودند: مباما آن چیز تمام شده است؛فعاالن مغرور تصور کردند که همه

دان تاریخ پیوست، اما اسالم رادیکال همچنان پابرجا بود، ارتش دچار وحشت شد، اقتصاد علی از قدرت کنار رفت، صالح به زباله

کسی ها همچنان ملتهب بود و هیچها تردید داشت، خیابانالمللی در حمایت از آنی بینی فروپاشی قرار گرفت، جامعهدر آستانه

دانست که باید چگونه این غائله را ختم کند. باب به من گفت زمانی که ما شروع به بررسی دقیق این وضعیت کردیم نمی واقعاً

ها شد. باید گفت که تخم غاز آنبهار عربی در حال فروکش کردن بود و اثری از آن دیکتاتورها در رأس قدرت دیده نمی

 ده بودند.ها از آن غافل شدموکراسی بود. تخمی که آن

زمانی که اسلوبودان به  های خودیاری در صربستان است.ی مهم برای کمی تأمل و رفتن به سراغ شیوهاین یک نکته

گیرند. او ها در آخر ترم به نزد او آمده و برای دستیابی به هدفشان مشاوره میدهد، گاهی اوقات آنشاگردان خود درس می

توانستم یک خواهی؟ اگر من میتو واقعاً چه می»کند: ها مییک سؤال خیلی سخت از آنها را قطع کرده و معموالً حرف آن

سال دیگر در آن موقعیت باشی، آنجا دقیقاً کجا  ۱جایی ببرم که دوست داری چوب جادویی را در هوا تکان دهم و تو را دقیقاً به

شوید. منصفانه بگوییم، این موضوع تقصیر زده مید، شگفتای ندارنها هیچ برنامهشنوید خیلی از آنکه میشما وقتی« بود؟

ها ی بعدی فکر کنند. زمانی که در دبیرستان هستند، به آناند که فقط به پلهشان یاد گرفتهها در کل زندگیها نیست: آنآن

یندیشند. در کارآموزی تابستانی بشوند تا به دوران آیند، تشویق میشود که به دانشگاه فکر کنند. وقتی به دانشگاه میگفته می

اندیشند. این کنند به ترفیع گرفتن میکه شغلی پیدا میشوند. وقتیی شغلی خود میهنگام کارآموزی تابستانی نگران آینده

یک چرخه ناقص است و نه به این خاطر که دقیقاً شبیه به یک مسابقه برای پیروزی است. من تقریباً مطمئن هستم که خیلی 

رحمانه است، ربط چندانی به سرعت زیاد و شدیداً دلیل اینکه این نوع از زندگی خیلی بی افراد عاشق مبارزه کردن هستند.از 

ی آن ندارد، بلکه با این واقعیت در ارتباط است که فرصت و فضای کمی برای تفکر پیرامون چیزی که واقعاً به دنبال آن فزاینده



اخدایی که ن»روزی یکی از دوستانم که عاشق دریانوردی بود با لحنی تند و نیشدار به من گفت:  عالوهکند. بههستیم فراهم می

 «داند، هرگز قایقی برای سفر به آنجا نخواهد یافت.مقصد خود را نمی

سم ق خواهید به کجا برسید، تنها یک راه برای رسیدن به هدف دارید؛ روشی که باب به آنکه فهمیدید میحال، وقتیبااین

 نام دارد.« 194ریزی معکوسترتیب برنامه»خورد می

استفاده  عنوان یک نمونهریزی را درک کنید، از خودم بهبرای اینکه به شما کمک کنم تا بهتر بتوانید نبوغ این ابزار برنامه

ار . حاال تظاهر کنید که کدانم که چگونه یک یا دو آهنگ هم بخوانمزنم و میخوبی گیتار میخواهم کرد. تصور کنید که من به

ی گردم. من دوست دارم که یک ستارهآمیز تمام شده و من به دنبال یک شغل جدید میگرایی مسالمتمن با موضوع کنش

 راک باشم. حاال چگونه به یک طرح برای رسیدن به این هدف دست یابم؟

خود ی بیزیاد در یک شهر بزرگ پرسهاحتمالبهاکثر خوانندگان مشتاق راک )این تعریف مناسب بسیاری از افراد است( 

های پاپ کرده، یک بند موزیک تشکیل داده، کمی تبلیغات کرده و باقی قضایا را به دست شانس و زده، شروع به اجرای آهنگ

ر واقعاً با اگدهند، یا اینکه کنند و یک آلبوم آزمایشی بیرون میی اندکی سخت تالش کرده، پول جمع میسپارند. عدهاقبال می

 عت از وقت خود را با سرهنگ بابعنوان کسی که حداقل یک سااما به کنند؛بازار آشنا باشند، یک تبلیغاتچی هم استخدام می

 وجه کافی نیست. یک دلیل موجه برایهیچلوی گذرانده است و با دنیای موسیقی راک آشنایی دارد میگویم که این اقدامات بهه

 استار موفق بشوند وجود دارد و این دلیل هیچ ربطی به کسادی یا رونق بازار ندارد.توانند یک راکمیاینکه اکثر مردم ن

ریزی ای بسیار مشهور هستم. ترتیب برنامهاستار، بلکه خوانندهتنها یک راککنم که من نهپس من کار را با این تصور آغاز می

قدم از آینده به سمت زمان حال بها هدف فرضی خودم شروع کرده و قدممعکوس به این معنی است که من باید کار خود را ب

سال حبس خانگی در  ۱۱برگردم. برای مثال، باب به من گفت که تمامی هواداران آنگ سان سو چی پیروزی نهایی او پس از 

روی او و آزادی سوچی را تصور اما مردم برمه فقط باز شدن درها به  را تصور کردند؛ ۱۹۹۱ی دوران سیاه مبارزات او در دهه

ها نیز های مهم جامعه و محل نشستن آنها در مورد محل تشکیل حزب طرفدار او، دعوت از شخصیتنکردند. در عوض، آن

ریزی اندیشیدند. این کار ممکن است شبیه به تهیه پارکینگ قبل از خریدن یک خودرو مسخره باشد، اما مزیت چنین برنامه

دهد. برای مثال، طرفداران سوچی در تر از چیزی که به دنبال آن هستید را میکه به شما امکان درک شفافدقیقی این است 

با  عقیدههنگام تفکر در مورد چیدمان محل نشست حزب او متوجه شدند که به رسانه و تعدادی سیاستمدار مخالف دولت و هم

ها واقعاً به دنبال آن بودند تر شد: چیزی که آنیک موضوع بسیار مهمخود در ردیف اول نیاز دارند. همین امر موجب آگاهی از 

های سرعت زندانبانصرفاً یک مراسم جشن برای آزادی رهبرشان از حصر نبود، بلکه یک اعالمیه بود که نشان دهد سوچی به

 شود.های ریاست جمهوری میخود را به چالش کشیده و آماده حضور در رقابت

اندیشم. میدرخشد نکنم، فقط به نام پوپویچ که در سالن کنسرت میبه شغل رؤیایی خود در آینده فکر میکه من پس وقتی

بینم که دوست بینم که بر روی آن در حال اجرا هستم، من اعضای گروه خود و آن دسته از افرادی را میای را میمن صحنه

                                                           
۱۹۴Inverse Planning Sequence 



ها تنشوم من نهگذرد که من متوجه میبیشتر از این بازی جذاب نمی دارم نام ما را در میان جمعیت فریاد بزنند. چند دقیقه

استار خیلی خاص باشم. من اهمیتی به جیغ و فریادهای آن دسته از طرفداران استار شوم بلکه باید یک راکباید یک راک

نم کتری را در ذهنم تصور میسندهم. من آن معدود افراد ماند نمیهای استادیوم فوتبال را پر کردهنوجوان که تمامی صندلی

 دانم که قصد ندارماند. پس من میی بارانی برای شنیدن یک موزیک عالی راهی کلوپ محل اجرای ما شدهشنبهکه در یک سه

راک  دهم که چیزی شبیه به گروهتبدیل به افرادی نظیر جاستین بیبر یا جاستین تیمبرلیک شود. برعکس، من ترجیح می

شود، زیرا حاال من تر میکه من این موضوع را متوجه شوم، راهم برای دستیابی به هدف سادهشوم. وقتی 196فالیا  195پیکسیز

دانم که احتماالً نباید ها را جذب کنم. یا مثالً من میی آندانم که آن بیرون کلی مخاطب وجود دارد که الزم نیست همهمی

وب کنم، زیرا مخاطب من اصالً اهل سر زدن به این شبکه اجتماعی نیست. وقت خود را صرف ساختن ویدئوهای جذاب در یوتی

ها گذشته، اینجا دقیقاً همان های محلی اطراف بسیار مهم است؛ از همه ایندانم که احتماالً نوازندگی در کلوپمن همچنین می

 کنم.محلی است که من خودم را در حال اجرا در آن تصور می

نین با پیوندد و همچدوستانم را متقاعد کنم که هرکسی که بتواند بهتر از من اجرا کند به گروهم میازاینکه توانستم پس

ترین تا های مناسب، از بزرگی فهرستی از کلوپالتماس از همسرم بخواهم که آوازخوان اصلی گروه باشد، به سراغ تهیه

ها نیاز داشته باشند که اندیشم. شاید برخی از آنها میاز آن های اصلی برای اجرا در هرکدامروم و به آهنگترین، میکوچک

کنند که تضمین کنید هر شب تعداد شما برایشان اجرای زنده داشته باشید. برخی دیگر جایگاه شما را در صورتی حفظ می

شتاق سازان می دیگر از آهنگطور باشد، احتماالً گام بعدی من پیدا کردن شمارها بیاورید. اگر اینمشخصی طرفدار به کلوپ آن

های دیگر نیز اجرا خواهیم داشت. حاال من گروهی موجب آن تضمین کند ما در شبو بستن چند قرارداد همکاری باشد که به

ام. دهتر شام، اما خیلی نزدیکاز مخاطبان و یک اجرای موسیقی به سبک راک دارم. من هنوز پا به دنیای موسیقی راک نگذاشته

های مجزا تقسیم شد و زمانی که به هر پله برحسب نیازهای لجستیکی آن توجه طور راهبردی به گامکه رویای شما به زمانی

رگز شده فکر کنید و هاما شما باید در آغاز راه به محصول تمام یابد؛مراتب افزایش میشد، شانس شما برای دستیابی به آن به

هرچقدر هم که استراتژی شما زیبا باشد، گاهی اوقات باید به نتایج هم نگاهی »د: را از یاد نبری 197سخنان وینستون چرچیل

 «انداخت.

ای برای دستیابی به زمان زیادی از وقت خود را صرف کمک به جوانان برمه ۹۱۱۱و  ۱۹۹۱های لوی در دههباب ه

خود  ینظامی کرد که کشور را در قبضههای راک یا در اصل خالص شدن از شر حکومتی شان در تبدیل شدن به ستارهخواسته

هایی در ها چریککه سرهنگ شاگردان جدید خود را مالقات کرد، آنکرد. وقتیداشت و تمامی نیروهای مخالف را سرکوب می

ک گروه ها یجنگل بودند که هدفشان تخریب یک پایگاه دولتی کوچک در این منطقه و منفجر کردن یک برج رادیویی بود. آن

داد. ای حسی خوب میریزی و فکر بودند، اما توسل به اسلحه و مواد منفجره به این جوانان شجاع برمهبدون برنامه کوچک

                                                           
۱۹۵Pixies 
۱۹۶Fall 
۱۹۷Winston Churchill 



 سرعتکردند در حال ادای سهم خود در مسیر مقاومت هستند. باب که یک نظامی کارآزموده بود بهها تصور میکه آنطوریبه

 ها گرفت.ی ریاضی از آنتحان سادهاین جنگجویان را دور خود جمع کرد و یک ام

ارتش چه تعداد سرباز دارد؟ شاگردان باب گفتند که ارتش فقط در شمال کشور دویست هزار سرباز مستقر کرده است. باب 

سوم این تعداد. سؤال سوم یک سؤال حیاتی بود؛ جمعیت وقت تعداد نیروهای مخالف دولت چقدر است؟ دقیقاً یکادامه داد: آن

ی شمارش نبود. چیزی که میلیون نفر. این فقط یک تمرین ساده ۴۱چقدر است؟ مخالفان ارتش پاسخ دادند: بیش از برمه 

ترین درس برای هر نیروی نظامی بود؛ محاسبه و شمارش منابع و نیروهای خودی. سرهنگ سرهنگ در سر داشت اولین و مهم

 توانند برایها میکند و شما هنوز منتظر بسیج شدن هستید؟ آنمی میلیون زن و مرد در برمه زندگی ۴۱»با عصبانیت گفت: 

های دهی شوند. اگر گروههای شهری خود سازمانهای سبزیجات خود، بازارهای محلی خود و اتوبوسمقابله با حکومت از باغ

با کالشنیکف در جنگل کنند، هزار جنگجو  ۹۱مخالف در استفاده از این منبع عظیم ناکام بمانند و خود را تنها محدود به 

 «ها حتمی است.شکست آن

دانستند که چگونه از این منبع سرشار ها نمیاما آن ی خوبی اشاره کرده است؛شاگردان باب اذعان کردند که او به نکته

حوی مردم کشور به ناگر »ها سؤال کرد: ریزی معکوس متوسل شد. او از آنسرعت به شیوه ترتیب برنامهاستفاده کنند. باب به

های پرحرارت در مورد ها شروع به صحبتچریک« ها چه شکلی خواهد بود؟درگیر این داستان شوند، این مشارکت از دید آن

اما  ؛ای ناامید شدندها برای لحظهکند. آنسرعت دریافتند که ارتش تظاهرکنندگان را سرکوب میتظاهرات گروهی کردند، اما به

رد. ها را نداها شکفت. او گفت اگر راهبان پیشگام این تظاهرات باشند، ارتش جرات تیراندازی به آنی از آنناگهان صورت یک

رسید ها با عواقب شومی روبرو خواهد شد. به نظر میاگر ارتش این کار را انجام دهد، حتی این دیکتاتوری ترسناک هم برای مدت

توانند تظاهرات کوچک و آرامی را در ها هم میس از آن، مادربزرگ و پدربزرگکه گام نخست به خدمت گرفتن راهبان باشد. پ

توانستند علیه رژیم متحد شوند. باب به شاگردانش یادآور شد ها در مدارس هم میعالوه بچهمقابل منازل خود ترتیب دهند. به

 یض مسلحانه است، زیرا این اعتراض به همهمراتب قدرتمندتر از اعتراآمیز بهکه موضوع مهم این است که اعتراض مسالمت

ای تنها روی های برمهدهد. چریکها، امکان مشارکت علیه دشمن را مینظر از محل زندگی یا قدرت جسمانی آنمردم، صرف

میلیون نیروی  ۴۱هزار نیروی جوان خود در جنگل برای نبرد با ارتش رژیم حساب باز کرده بودند و هیچ اعتنایی به  ۹۱

رای منظور مبارزه علیه دیکتاتوری تهییج شوند. تصمیم بتوانستند در هرجایی که هستند بهای نداشتند که میی برمهبالاستفاده

 سرعت پذیرفته شد.آمیز بهسوی یک کمپین مسالمتتغییر از اعتراض مسلحانه به

ها ممکن است تا اینجای این فصل راضی ه آنکنم کام، اما حس میلوی و جین شارپ چیزهای زیادی فراگرفتهمن از باب ه

ی یک صفحه ی مشاهدهاندازهام، مردانی مبارز هستند و چیزی را بهطور که قبالً هم گفتهنباشند. جین و باب، همان

 تمنظور تشریح دقیق و واضح انجام یک کار دوست ندارند. به همین خاطر من دوسبه بولدشدهشده همراه با مطالب بندیدسته

که من تا به اینجا خودم را کنترل کردم اما ازآنجایی گیری کنم؛ها با استفاده از چند واقعیت کلیدی نتیجهدارم تا به احترام آن

ها آزار ندادم، از چندین نمونه از بهترین مبارزات ی شدید خود به تمام چیزهای مرتبط با داستان ارباب حلقهو شما را با عالقه

کتاتور منظور نابودی یک دیهایی باشکوه از سوی تعداد اندکی هابیت غیرمسلح بهریخ استفاده خواهم کرد؛ تالشآمیز تامسالمت

 دیوانه و باز پس گرفتن صلح و آزادی.



گر شبیه چیز دی بندی یا هرریزی معکوس و زمانهای برنامهقبل از اینکه آماده خواندن شوید، قبل از اینکه نسبت به ترتیب

 گران شوید، یک تکه کاغذ برداشته و سه دسته پیش رو را یادداشت کنید.به آن ن

 استراتژی بزرگ

مفهومی کلی برای هماهنگ کردن و جهت دادن به تمام منابع )اقتصادی، »عنوان جین شارپ این اصل بسیار مهم را به

 منظور دستیابی به اهداف خود درگروه به قبول و در دسترس برای یک ملت یاانسانی، اخالقی، سیاسی، سازمانی و غیره( قابل

جب بندی صحیح، مورسد که کنترل این اصل کمی دشوار باشد، اما شارپ با تقسیمکند. به نظر میتوصیف می« یک مبارزه

در نظر گرفتن صحت یک انگیزه، ارزیابی »ی شارپ، استراتژی بزرگ شامل شود؛ به گفتهتر میرسیدن آن به سطحی انسانی

 «چگونگی دستیابی به هدف و نتایج بلندمدت»و همچنین بررسی « اثرات بر یک موقعیت و انتخاب روشی برای اجرا دیگر

 شود.می

دوست هستید که در یک معبد مقدس زندگی آرامی دارد و یک روز یک جادوگر حاال تصور کنیم که شما یک هابیت صلح

گوید که احتماالً در اختیارتان است؛ ی عجیب میما در مورد یک حلقهطور ناگهانی در مقابلتان ظاهر شده و به شعجیب به

ی عزیزانتان را به خطر بیندازد. واضح است که این حلقه باید نابود تواند تمام سرزمین شما را ناامن کند و همهای که میحلقه

کنید. شما به استراتژی بزرگ فکر می سرعت از این بخش عبور کنم، پس من را ببخشید( و حاالکنم تا بهشود )من سعی می

، ارباب تاریکی، آن را یافته و با استفاده از آن دنیا را 198ی شماست؟ قطعاً؛ تا زمانی که حلقه نابود نشود، سائوروناین کار انگیزه

رداستفاده تکنیک موصفت اطراف او. کند. چه چیز دیگری بر این اوضاع تأثیرگذار است؟ ارباب تاریکی و جانوران شیطاننابود می

ک توانید از یکه شما یک هابیت هستید و چیزی در حدود یک متر قد دارید، پس احتماالً نمیبرای این کار چیست؟ ازآنجایی

، قلمروی شیطانی سائورون، و 199سوی موردورروش شمشیری استفاده کنید. در اینجا هدف موردنظر چیست؟ یافتن راهی به

ی این کار برقراری صلح در جهان و خوشبختی برای نابودی حلقه. باید این کار را انجام داد؛ نتیجه رسیدن به کوه هالکت برای

 رسید.شما و دوستانتان خواهد بود. با داشتن این اهداف، شما به گام بعدی می

 استراتژی

ونگی چه زمان جنگیدن و چگاست. استراتژی با چگونه و « مفهوم چگونگی دستیابی به بهترین اهداف در یک نبرد»این گام 

 ای برای توزیع، انطباق ومنظور رسیدن به هدف نهایی در ارتباط است. استراتژی برنامهوری بهدستیابی به باالترین بهره

دست ، هابیت قهرمان ما، هم در اینجا آدم بی200های موجود برای کسب هدف موردنظر است. فرودو بگینزکارگیری عملی روشبه

شود که بهترین روش برای رسیدن به حداکثر کارایی که او استراتژی بزرگ را داشته باشد، متوجه میت. وقتیو پایی نیس

رسد )من قصد ندارم ها می(، قدرت زیادی دارند. باالخره زمانی که او به قلمروی الف201هاهمکاری با افرادی است که )مثالً الف

                                                           
۱۹۸Sauron 
۱۹۹Mordor 
۲۰۰Frodo Baggins 
۲۰۱Elf 



یت توانید آن را بخوانید(، بیشتر به ارزیابی وضعمند هستید میس اگر به کتاب عالقهتا شما را با این اسامی به زحمت بیندازم، پ

توانند در شرایط دشوار به کار آیند. هر عضو در شود که میموجود پرداخته و آماده توزیع عملی و انتخاب بهترین همراهانی می

 گروه او نقشی مهم را در نبرد پیش رو ایفا خواهند کرد.

 هاتاکتیک

ها صرفاً محدود به طرح عملیاتی زحمت انداختن جین شارپ برای این مفهوم وجود ندارد، زیرا تاکتیکهیچ نیازی برای به

شریر است؟ پس بهتر است تا  203تحت نظر دقیق سارومان 202سازید. آیا گذرگاه کارادراسای میهستند که شما در هر مرحله

، متحد شد. 207تر او، فارامیرکشته شده است؟ باید با برادر کوچک 206هاط اورکتوس 205را امتحان کرد. بورومیر 204معادن موریا

ریزی تاکتیکی به موردور رسید. این حوزه از برنامه 209بسته است؟ پس باید از راه مخفی میناس مورگول 208ی سیاهدروازه

ر باشد و درکی عمیق از واقعیات پیش رو عالوه ممکن است مرتباً در حال تغییها معموالً فوری و آنی است. بهبرخالف استراتژی

 و روشی فرضی برای استفاده بهینه از تمامی منابع در دسترس را بطلبد.

 ها نیازمند دو نگرش کامالًها و تاکتیکاید که ظاهراً استراتژیاگر تا اینجای داستان توجه کرده باشید، قطعاً متوجه شده

ها های طوالنی دوام بیاورند. آنتوانند در بازیهوشمند و صبور هستند که میمتفاوت هستند. متفکران استراتژیک افرادی 

 دقت در کنارمانند کاشی بههای خود را بهها و برنامهمانند هنرمندان طرحها بهکنند. آنبینی میچندین گام جلوتر را پیش

ما از ا اش چگونه است؛اند شکل نهایی اثر هنریدمانند یک آرتیست است که میها درست بهدهند. بینش آنیکدیگر قرار می

ی غریزه ها بوده و ازها استاد لحظهها یا متخصصین تدابیر جنگی افرادی چاالک و تندوتیز هستند؛ آنطرفی دیگر، تاکتیسین

رحی بهتر در ی طرح خود و رفتن به سراغ طکارهها دارای یک توانایی عجیب در کنار گذاشتن نیمهکنند. آنخود پیروی می

توانند هردوی این افراد را در کنار خود داشته شانس هستند که میها به حدی خوشصورت نیاز هستند. گاهی اوقات جنبش

کنند. در مواردی نادر، این ها عالی عمل میها خوب هستند و گروهی که در تاکتیکباشند؛ افرادی که در طراحی استراتژی

هایی چون ناپلئون یا اسکندر کبیر در تاریخ روبرو کنند؛ به همین خاطر است که ما با شخصیتها در یک نفر حلول میمهارت

اکتیک کنیم که تاستریت اعالم میمانند جنبش اشغال والحال، اغلب ما این دو موضوع را باهم اشتباه گرفته و بهشویم. بااینمی

ین تواند کلید حل اریزی معکوس میرگیری اصل مهم ترتیب برنامهکاریزی خوب و بهما استراتژی ماست یا بالعکس. برنامه

                                                           
۲۰۲The Pass of Caradhras 
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۲۰۴Boromir 
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اما اگر این روش هم پاسخگو نبود، همچنان باید به موضوعی دیگر توجه کرد؛ آن موضوع مومنتوم یا شتاب  مشکالت باشد؛

 حرکت است.

باشد سؤال کنید، ازنظر او  حال در یک نبرد جنگیدهلوی، فرودو بگینز یا هر فرد دیگری که تابهاگر شما از سرهنگ ه

ی دوم را به حفظ آن اختصاص کنید و نیمهی اول از تالش خود را صرف ساختن آن میچیز است. شما نیمهمومنتوم همه

کر های دیگر تفبندی مطالب و نمودارها و تمامی روشگونه طرحی هم نداشته باشید، حتی اگر به دستهدهید. حتی اگر هیچمی

یت داشته باشید و حتی اگر بتوانید کاری دشوار را بدون نیاز به تخصص و تجربه انجام دهید، باید مطمئن شوید مند حساسنظام

 دهید.منظور حفظ مومنتوم ترتیب میی این کارها را بهکه همه

اما ما  شدیم؛میبرنامگی ازحد دچار بیبه نظر من این مؤلفه دلیل اصلی موفقیت جنبش مقاومت بود. گاهی اوقات ما بیش

ستمان نشینی و دفاع، شکمحض عقبدانستیم که چگونه در این بازی چند قدم جلوتر باشیم. ما فهمیده بودیم که بههمیشه می

م، رفتیهایمان با میلوشویچ به سراغ برگزاری یک کنسرت میحتمی خواهد بود. به همین خاطر ما قبل از تمام شدن شوخی

در  اندیشیدیم و برای تقلبدادیم، قبل از پایان تظاهرات به انتخابات مییک تظاهرات را ترتیب میقبل از تمام شدن کنسرت 

رای بنابراین همواره چیزی ب گرفتیم. ما همیشه یک گام جلوتر بودیم؛ها را در نظر میهای مدنی و اعتصابانتخابات نیز نافرمانی

تر، جلو جذابکه این داستان روبهدانستیم درصورتیکردیم و میاکشن تلقی میمانند یک فیلم گرایی را بهعرضه داشتیم. ما کنش

تناسب گونه فکر کنید، مکننده خواهد شد. به این موضوع اینتر و پر سر و صداتر نباشد، برای مخاطبانش تکراری و کسلبزرگ

 چیز را در سر جای خود محقق سازید.ریزی کنید و همهبا آن برنامه

ا شتاب همچنان یک موضوع زنده است و زمانی که فقط یک اتفاق بتواند جنبش شما را به عرش اعلی ببرد، مومنتوم ی

توانید برای برخی از موضوعات نظیر واقعیت تقلب در انتخابات توانند باعث سقوط جنبش شما شود. شما میهمان اتفاق هم می

بینی موضوعات دیگر نظیر ترور وحشتناک رهبران احزاب مخالف در شریزی کنید، اما پیصربستان، گرجستان یا اکراین برنامه

که  بزرگترین تهدید تصمیمی است ها،عالوه برای افراد حاضر در این دسته از فعالیتفیلیپین یا لبنان اصالً آسان نیست. به

کنند که شانس و افراد حس می . متأسفانه این موضوع کامالً شایع استکننداتخاذ میی همسوی ما افراد در جبههبرخی از 

دار دیگر علیه دیکتاتور است. خشونت ی مسلحانه بیشتر از پیروزی از طریق یک طنز خندهها از طریق یک مبارزهموفقیت آن

ر اندازد، بلکه به این خاطگناه را به خطر میهای بیفقط به این خاطر که به میزان زیادی جان انسانیک تهدید واقعی است؛ نه

ه کند. در فصل بعدی بهای آن تحمیل میو انگیزه اهدافکه نابودی کامل جنبش را تضمین کرده و شکست سنگینی را به 

 اهریمنان خشونت خواهیم پرداخت.
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 ماندال در زندان جزیره روبن؛ آفریقای جنوبی: سلول نلسون ۹-۱تصویر 

 فصل نهم

 اهریمنان خشونت

هایی کننده گاندی بود، سالدچار یاس و ناامیدی شد. او که تحسین ۱۹۱۱پوست در آفریقای جنوبی در سال یک جوان سیاه

کرد. او همراه با دوست خود دست به آمیز در مبارزه با رژیم آپارتاید های مسالمتکارگیری انواع روشاز عمر خود را صرف به

ها را ی موفقیت این دفتر آنتأسیس یک دفتر وکالت پویا با هدف متهم کردن نیروهای پلیس به خشونت زد. دولت با مشاهده

« هاقایییی ملی آفرکنگره»ها را نابود کرد. وکار آنمکان کنند. دولت عمالً کسبای دورافتاده از شهر نقلمجبور کرد تا به منطقه

ه به محض اینککرد نیز با وضع مشابهی روبرو شد؛ این حزب در حال رشد با سرعتی باال بود، اما بهحزبی که او آن را هدایت می

ها بکشاند، با اعالم وضع ها هزار تظاهرکننده را در هر سری از تظاهرات خود به خیابانحدی گسترش یافت که توانست ده

لت و غیرقانونی شدن تجمعات عمومی در طول شب مواجه شد. مرد جوان خیلی زود دستگیر و نظامی از طرف دوحکومت

 ی زندان شد.روانه

و هایی از مائهای گاندی کنار گذاشته شدند و جای خود را به کتاباین مرد پس از آزادی دیگر همان مرد سابق نبود. کتاب

پرداخت. کرد و در عوض به تمجید از فیدل کاسترو و قیام موفق او میمیز نمیآو چگوارا دادند. او دیگر صحبتی از مبارزه مسالمت



نیزه »او معتقد بود که دیگر زمان به دست گرفتن سالح فرارسیده است. او به همراه چند تن از دوستان خود یک سازمان به نام 

 تشکیل یک ارتش و جنگ علیه آپارتاید بود.تشکیل داد و خود به اولین فرمانده آن تبدیل شد. هدف این سازمان « 210ملت

 ریزی کرد. او با لحنیعنوان رهبری همیشه کاریزماتیک، گروه جدید خود را با یک سخنرانی پرحرارت پایهاین مرد جوان به

 ، پس از یک دوره ارزیابی طوالنی و پرزحمت از وضعیت آفریقای جنوبی، من و همکارانم۱۹۱۱در ابتدای ژوئن »خشن گفت: 

ان آمیز از سوی رهبرهای صلحی سخنرانیناپذیر است، ادامهکه خشونت در این کشور اجتناببه این نتیجه رسیدیم ازآنجایی

دهد غیرمنطقی و غلط است. سرانجام زمان برای آمیز را با خشونت میهای مسالمتآفریقایی در زمانی که دولت پاسخ خواسته

رسد: تسلیم شدن یا جنگیدن. آن زمان حاال برای آفریقای جنوبی فرارسیده است. ما یهر ملتی با دو انتخاب پیش رو فرام

پس « مان نداریم.مان و آزادیای جز مقابله با تمام قوای خود در دفاع از مردم کشورمان، آیندهتسلیم نخواهیم شد و هیچ چاره

وجه هیچجنگ کرد و نشان داد که بهکشور خود اعالنهای قانونی مبارزه توسط رژیم، مرد جوان علیه از سرکوب تمامی روش

 ترسی از مرگ ندارد.

، تیرهای فلزی ۱۹۱۱قدم اول یک ایستگاه فرعی برق بود. پس از وقوع انفجارهایی قدرتمند در یکی از روزهای دسامبر 

دند. ند و شهر را در تاریکی فرو برمانند یک فیلم بزرگ شکارشده به زمین افتادداشتند بههای برق را نگه میآسا که کابلغول

ه های کشور مورد عملیات خرابکارانهای دولتی منفجر شدند، زیرساختاین اولین آتش خشم ناشی از جنگ بود؛ خیلی زود پایگاه

قرار گرفتند و محصوالت کشاورزی عمداً به آتش کشیده شدند. مرد جوان حاال با ریشی شبیه به ریش تمامی انقالبیون مطرح 

مخفی شده بود. گروه نیزه تحت رهبری او دست به انجام تقریباً  211ای در شهر ریوونیادر یک خانه با سقفی پوشالی در مزرعه

 ترین دشمن دولت بود.حمله زد و در حال تبدیل شدن به ترسناک ۹۱۱

ت تمامی اقدامات توسط پلیس دستگیر شد. او در دادگاه خود مسئولی ۱۹۱۹چریک جوان باالخره در پنجم اوت سال 

متر  ۹متر در  ۹.۱محکوم شد. سلول او ابعادی در حدود  212ی روبنخرابکارانه را پذیرفت و به حبس در ندامتگاه بدنام جزیره

های گذراند و شکنجهها میداشت و کف آن با یک زیرانداز حصیری پوشانده شده بود. او روزهای خود را به شکستن سنگ

شدت محدود بود و کرد. تماس او با دنیای خارج از زندان بهمحافظان سفیدپوست خود را تحمل می های زبانیجسمی و کنایه

 بار یک نامه و یک مالقات داشته باشد.ماه یک ۱توانست هر تنها می

ی سعاین زندانی انقالب مسلحانه ازنظر افراد در بیرون از زندان به سمبلی از مقاومت تبدیل شد و طرفداران او همچنان 

جمهور آفریقای جنوبی، در مقطعی به این مرد ، رئیس213کردند تا دنیا را برای آزادی او هوشیار نگاه دارند. پی. دبلیو. بوتامی

عنوان یک سالح سیاسی را داد. او این پیشنهاد را قیدوشرط کنار گذاشتن قیام مسلحانه بهپیشنهاد آزادی در قبال پذیرش بی

مشی سیاسی خود را تغییر داد. او متوجه شد چیزی که امروز آفریقای جنوبی به آن ن چریک فکور خطاما سرانجام ای رد کرد؛
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اندال پس که نلسون مجلو نیاز دارد خونریزی بیشتر نیست، بلکه بخشش و سازش است. درنهایت وقتیبرای گام برداشتن روبه

بار جنبش مسلحانه را امتحان کرده بود، بهتر از او که یک طلب بدل گشت؛سال از زندان آزاد شد، به یک قهرمان صلح ۹۱از 

ای که او و مردم این کشور به آن امید دارند را محقق نخواهد کرد. من این داستان دانست که خشونت عمالً آن آیندههرکسی می

 تان را به این خاطر تعریفکنم بازگو نکردم، بلکه این داسرا برای تخریب عظمت و بزرگی مردی که عمیقاً او را تحسین می

های شدید ناامید شده و خود را قانع کردم که نشان دهم حتی مردی صالح نظیر ماندال نیز در صورت روبرو شدن با سرکوب

 کند تا دست به اسلحه ببرد.می

 اطلب نظیر مثل خیلی سخت است(. شمها جذاب هستند )اعتراف به چنین موضوعی برای یک فعال صلحزیرا تفنگ

بار تمرین مراقبه انجام داده و چیزی  ۱خوار باشید که روزی توانید یک گیاهجوترین انسان روی زمین باشید. میتوانید صلحمی

توانید مخالف خشونت در اشکال مختلف باشید و همچنان اسلحه کند. شما میهای بازیافتی از الیاف گیاهان به تن نمیجز لباس

است که شما در جایی تاریک و عمیق از وجود خود احساس نکنید که هیچ چالشی وجود ندارد که به دست بگیرید. غیرممکن 

دهد. من زمانی را به یاد دارم که ها حس قدرت میدهد. به آنها را تغییر مینتوان آن را با اسلحه حس نکرد. مسلح بودن انسان

گیری من در مسیر تظاهرات جنبش در دهانم گذاشت. در و پس از دست ۱۹۹۱ی خود را در دسامبر یک مأمور پلیس اسلحه

مدت من با دستان بسته دست کشیده بودند و تازه این بخشی از تازگی از کتک زدن طوالنیکالنتری، این مرد و رفقایش به

ود گرفت؛ اش چشمان خود را تنگ کرد و لحن صدایی زخمت به خی کمریماجرا بود. مأمور میلوشویچ با بیرون آوردن اسلحه

که من در حال لرزیدن در مقابل چشمانش بودن، این صحنه برای . وقتی214درست شبیه به شخصیت بازیگر فیلم هری کثیف

هایی ها یا شاتمانند موتورسیکلتها بهرسد که سالحها به خاطر وجود اسلحه بود. به نظر میی اینمانند یک رؤیا بود. همهاو به

های های هالیوودی، بازیمل فوری قدرت گرفتن هستند. به همین دلیل است که بسیاری از فیلمعا 215قوی از ویسکی بوربن

هایی ویدئویی و انواع دیگری از تفریحات پرطرفدار با تفنگ همراه هستند. دلیلی وجود دارد که تندیس مردان بزرگ با سالح

تواند هر نید که این فرد مسلح همان فردی است که میکشود؛ زیرا اغلب مردم تصور میدر دست یا به کمر نمایش داده می

 کاری را انجام دهد.

 شود.ترین خطاها میترین و فجیعرسد، همین فرد مسلح مرتکب بزرگاما زمانی که نوبت به تغییرات اجتماعی می

کامالً  طوریک موضوع را بهقبل از اینکه نتایج برخی از تحقیقات مهم تجربی را با شما به اشتراک بگذارم، اجازه دهید تا 

وجه هیچزیرا عمیقاً معتقد هستم که خشونت به آمیز کنم،شفاف بیان کنم: من نخواستم تا عمر خود را وقف کنش مسالمت

شوید که همواره شرایطی وجود دارد که در آن پذیرفته نیست. اگر شما در یک دنیای واقعی زندگی کنید، دیر یا زود متوجه می

ا، های آمریکی بارز هجوم ارتش نازی است که تنها با واکنش نظامی ارتشناپذیر است. یک نمونهال خشونت اجتنابلحظه اعم

در خاک  هاهای شجاع یوگسالو هستم که علیه آلمانهای چریکعالوه من واقعاً سپاسگزار تالشبریتانیا و روسیه متوقف شد. به
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 پرستهای میهنی این چریککردهلوگوی جنبش مقاومت از سمبل مشت گرهکشورمان جنگیدند. حقیقت امر این است که 

 الهام گرفته شده است.

اگرچه برخی از صلح جویان متعهد به جنگ جهانی دوم اعتراض کردند، اما بشریت علیرغم میل باطنی خود، متوجه لزوم 

آمیز است، فعالیت سیاسی خود را با مسالمت ی مبارزاتنبرد علیه فاشیسم شد. حتی گاندی که فردی مورداحترام در عرصه

منظور به دست گرفتن اسلحه و پیوستن به ارتش بریتانیا در جنگ جهانی اول شروع کرد. درخواست علنی از جوانان هندی به

بستان اتوان به تسریع استقالل هندوستان کمک کرد. او در تکرد با این روش میاین نمایشی از صداقت گاندی است که تصور می

ما باید توانایی دفاع از خودمان را داشته باشیم. این به معنای توانایی حمل سالح و استفاده از آن است. »نویسد: می ۱۹۱۱سال 

نام ترین و مؤثرترین شکل ممکن باشیم، وظیفه داریم تا خودمان در ارتش ثبتاگر ما خواهان یادگیری استفاده از سالح به سریع

 «کنیم.

کنم بر کسی پوشیده نیست که تمامی ن به خشونت بر مبنای یک اصل کامالً اخالقی نیست، هرچند تصور میاعتراض م

ترین اعتراض من به ای خوب است. بزرگها ایدهآمیز درگیریپذیرند که عموماً حل صلحطلب میمردان و زنان نجیب و صلح

آمیز مانند یک مقاومت مسالمتوجه بههیچعمل نکرده یا اینکه به خوبیگیرد که این ابراز بهخشونت از این واقعیت نشأت می

 شوم.دهد. من برای توضیح بیشتر به نظر کارشناسان متوسل میجواب نمی

ی مدنی چرا مبارزه»در کتابی موفق با عنوان  217و ماریا جی. استفان 216های اریکا چنووتدو محقق جوان آمریکایی به نام

ها کاری را انجام دادند که تا قبل از آن هیچ پژوهشگری انجام نداده بود؛ آن« آمیزی مبارزه مسالمتمؤثر است: منطق راهبرد

 ۰۹۰رفتند و درمجموع موفق به بررسی دقیق  ۹۱۱۱تا  ۱۹۱۱های گرفته بین سالهای شکلبه سراغ بررسی تمامی درگیری

های نکمپی»ها دریافتند انگیز بود. آنها حیرتهای آنافته. یشدندها گیری آنمبارزه از منظر موفقیت، شکست و دلیل شکل

ام اگر شما به اعداد و ارق« اند.آمیز به موفقیت کامل یا نسبی رسیدهآمیز تقریباً دو برابر مبارزات خشونتمبارزاتی مسالمت

انه ی موفقیت از طریق مبارزه مسلحراها شانس شما بهای آنمند هستید بهتر است تا به این موارد توجه کنید: طبق بررسیعالقه

درصد  ۱۰اما کافی است تا همین اصول ذکرشده در این کتاب را تمرین کنید و شانس موفقیت خود را به  درصد است؛ ۹۱تنها 

 ها برایکه موجب افزایش هزینه یجنگ سرد هیچی اخیر )بدون برسانید. به همین خاطر اگر به آمارهای مشابه تنها در دو دهه

های ها به سمت جنبششوید که ضریب تمایل گروهشود( نگاهی بیندازید، متوجه میمیهای نظامی در سراسر جهان درگیری

 شدت افزایش یافته است.آمیز بهمسالمت

 ۱۱د به جمعیتی تقریباً های مسلحانه معموالً محدوی ماجرا نیست. چنووت و استفان دریافتند که جنبشاما این همه

تنها بخشی از مردم تمایل دارند که اسلحه به دست بگیرند، در  امر کامالً منطقی است: خوشبختانه هزارنفری هستند. این

رگ و ها کامالً بزهای جنگلی بخوابند یا برای یک هدف بکشند و کشته شوند. این یک حقیقت است، حتی اگر هدف آناردوگاه
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که یک جنبش جذاب باشد، خالقیت از خود نشان دهد و برای شکست دادن ترس به امید متوسل شود، وقتی اما مقدس باشد؛

 افزایش سریع اعضای گروه شما فراتر از انتظار خواهد بود.

اید؟ اجازه دهید تا نگاهی به روندی بلندمدت بیندازیم. چنووت و استفان دریافتند کشورهایی که مبارزات هنوز قانع نشده

اند. سال پس از پایان مبارزات را داشته ۱درصد شانس بیشتری برای دستیابی به دموکراسی تا  ۴۱آمیز را تجربه کردند، مسالمت

درصد شانس تبدیل شدن به یک  ۱از طرفی دیگر کشورهایی که به دنبال حل مشکالت خود از مسیر خشونت رفتند، کمتر از 

آمیز وارد یک جنگ داخلی شود ینکه یک کشور در طول یک دهه از مبارزات مسالمتدموکراسی کارآمد را داشتند. احتمال ا

 یابد.درصد افزایش می ۴۰های مسلحانه، شانس جنگ داخلی به اما با انتخاب روش درصد است؛ ۹۱

ین بود. به هم تازگی در سوریه آغاز شدهاولین باری که من فعاالن مدنی سوری را مالقات کردم، مبارزات علیه بشار اسد به

 رسیدوطنان خود در میان بگذارند. به نظر میها خواهش کردم تا نتایج مطالعه چنووت و استفان را با دیگر همخاطر من از آن

های مسلحی بودند که آمیز در جنبش علیه اسد قادر به گرفتن کنترل کشور از دست گروهکه در آن زمان عناصر مسالمت

ف اما صد حی شد که شانسی برای رجوع به عقل و دوری از خشونت وجود دارد؛ث نداشتند. تصور میوگو و بحتمایلی به گفت

آمیز برای مقابله با رژیم سفاک هایی خفه شد که مدعی بودند یک روش مسالمتآمیز توسط گروهکه صدای فعاالن مسالمت

سوی سوریه سرازیر شدند و ها و جنگجوها بهسالح فهمد. خیلی زود سیل عظیمی ازبعثی اشتباه است و اسد فقط زور را می

ریز اند نگاه کنید. گروه خونگذرد. به وضعی که شورشیان برای سوریه رقم زدهپایان میحاال چندین سال از شروع این جنگ بی

اخیر برای  یتجربه های خارجی گره زده است و اگرتمام امیدهای خود را به دخالت« ارتش آزاد سوریه»اعتبار موسوم به و بی

 یابد.ها درس عبرتی باشد، این فاجعه از سوی تمامی طرفین پایان میآن

دن اسد تر شها برای دستیابی به آرزوهایشان را بر باد داشت، بلکه موجب مصممتنها شانس آنخشونت شورشیان سوری نه

ای که از دوران ماقبل در جوامع است؛ خصیصه برای باقی ماندن در قدرت نیز شد. این ماهیت طبیعی بشریت برای زیستن

جای کردند و بههای جین، پوست پلنگ به تن میجای پوشیدن لباستاریخ و زمانی به ما رسیده است که اجداد جسور ما به

ا در آن گذراندند. تصور من این است که اجداد مهای تأمین اجتماعی روزهای خود را به مراقبت از غارهایشان میداشتن بیمه

یک خرس، یک ماموت پشمالو یا دیگر جانوران وحشی خطرناک روزها حتی باوجود اختالف در میان خودشان، به هنگام حمله

های اولیه در چنین کردند. انسانریز در مقابل غارهایشان میشدند و شروع به فریاد و ساخت خاکدر کنار یکدیگر جمع می

یافتند و فقط پس از رفع خطر بحث با یکدیگر بر سر مکاری، تا زمان دفع خطر خارجی، میشرایطی باید راهی برای اتحاد و ه

های بعدی جزئیات را تغییر داده باشند، ها ممکن است در قرندادند. انسانشکار یا ازدواج با زیباروی پرموی قبیله را ادامه می

 اما آن اصل ماقبل تاریخ همچنان در سر جای خود استوار است.

کردند، برخی از مردم که شدیداً مخالف حکومت  ۱۹۹۹مانی که نیروهای ناتو شروع به بمباران صربستان در بهار سال ز

زیرا او علیه غرب  جمهور جانی پرداختند،میلوشویچ بودند )شامل چند نفر از اعضای جنبش مقاومت(، به حمایت از رئیس

های میلوشویچ پس از شروع بمباران کشور ومت در خالل یکی از سخنرانیقطاران من در جنبش مقاایستاده بود. یکی از هم

د هرچند مدتی بعد از این کار خو« شون رو نابود کن!اسلوبو همه»حتی به تشویق دیکتاتور پرداخت و با صدای بلند فریاد زد: 



 سوی رئیسا برای کمک دست بهکه غار شما در خطر است، شماما این کار یک واکنش طبیعی است، زیرا وقتی شرمنده شد؛

 کنید. حتی اگر این فرد یک آدم احمق و نادان باشد.قبیله دراز می

های نظامی در سوریه بار )چه از نوع خشونتهای خشونتکند تا متوجه شویم که چرا تمامی روشها کمک میاین داستان

زیست در آمریکا نظامیان طرفدار محیطها توسط شبهجنگلهای اشرافی در و چه از نوع تظاهراتی که منجر به آتش زدن خانه

شود و زمانی آمیز برای تغییر در جامعه اثر کمتری دارند. خشونت موجب ترس مردم میهای مسالمتشد( در مقایسه با کنش

ر این کتاب به مانند موضوعات دیگروند. این موضوع بهتر برای محافظت از خود میکه مردم بترسند، به سراغ رهبری قوی

ید کنآمیز همواره سعی میگوید مردم در مبارزات خشونتطور که دوست من، اسلوبودان، میهای قدرت وابسته است. همانستون

طرف آمیز تالش دارند تا این ارکان را بههای مسالمتها شوند، اما مردم در کمپینتا با فشار بر ارکان قدرت سبب فروریختن آن

هارراه های سر چکنید تا با همراه کردن مردم )افراد معمولی نظیر پلیسآمیز تالش میند. شما در کنش مسالمتخودشان بکشان

ها برای مبارزه به پیروزی دست یابید. شما در حال ها( با هدف خود و درخواست از آنیا افراد مهم نظیر ستون نویسان روزنامه

سوی هدف شما دی هستید که خوشبختانه اعتبار کافی برای جذب مردم بههای جدیهای گروهی و ساخت انجمنخلق هویت

کس از طریق خشونت را ندارید، دوستان و همسایگان شما با حس غریزی که شما قصد ترساندن هیچعالوه، ازآنجاییرا دارند. به

توان به کمک آن مردم را هی است که میتر روبرو نخواهند شد. در پایان، این تنها رای فردی قویواسطهنیاز برای محافظت به

 کند.از آن ظالم بدترکیبی دور کرد که از غار شما محافظت می

نظر داشتنی باشید. هر جنبشی، صرفآمیز دوستحال، شما نیاز دارید تا برای موفقیت در اجرای یک کمپین مسالمتبااین

دهد. مردانی با ریش و های مردم به حیات خود ادامه میتوده منظور برانگیختن حس همدردیی اول بهاز اهداف آن، در درجه

ند تا دهی مسلحانه هم در کار نباشد، بازهم مردم ترجیح میهایی دلسوز نیستند. حتی اگر یک خونریزی یا حملهاسلحه، چهره

یابان تر از عرض خرود، سریعمیمانند ترمیناتور راه منظور روبرو نشدن با فردی که یک اسلحه کالشنیکف در دست دارد و بهبه

اما داستان در مورد یک زن خندان با یک پالکارد طنزآمیز کامالً متفاوت است. شما دوست دارید که به او بپیوندید،  عبور کنند؛

در  218الشریفزیرا خیلی سخت است که از انرژی، تعهد و اشتیاق او تحریک نشوید. کافی است تا نگاهی به ویدئوهای منال

تیوب بیندازید. الشریف همان زن شجاع عربستانی است که علیه قانون کشور خود مبنی بر منع رانندگی زنان ایستاد و یو

کنید، ناخودآگاه دوست دارید که هرچه که این ویدئوها را تماشا میویدئوهایی از خود در پشت فرمان اتومبیل منتشر کرد. وقتی

د، توانند قاهره را بر روی نقشه پیدا کننهایی هم که نمیر است که بسیاری از ما، حتی آنتر به او بپیوندید. به همین خاطسریع

ها در حال خندیدن بودند، آیند: آناز جوانان مصری در میدان تحریر به وجد می ۹۱۱۱ی تصاویر تلویزیونی سال با مشاهده

لح یا افسران ارتش خود سرنگون شده بود، ما نظامی کوچک مسبخش. اگر مبارک توسط یک گروه شبهغیرمسلح و الهام

 کردیم تا برای حفظ جان خود احتیاط کنیم.ای به حضور در کنار این جوانان نداشتیم و سعی میزیاد دیگر عالقهاحتمالبه

ست. آمیز اهای مسالمتشود من همچنان به پرهیز از خشونت معتقد باشم، ضریب باالی موفقیت کنشچیزی که باعث می

ها هزار نفر تظاهرکننده با پرچم و شعار و گل در طرف دیگر داشته باشید، تشخیص طرف و دهاگر شما مسلسل و تانک در یک
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و خوبی درک کرده بود. ااینکه کدام گروه زیبا و کدام گروه ظالم است کار سختی نیست. مارتین لوترکینگ این اصل را به

ورد. خدهی شده در مقایسه با گروه اندکی از مردان مسلح به چشم میتماعی سازمانهای اجقدرت بیشتری در گروه»نویسد: می

دهند تا با یک گروه مسلح کوچک روبرو شوند تا اینکه خود را در مقابل یک گروه بزرگ از مردم غیرمسلح دشمنان ما ترجیح می

ثرات سرعت با اگشایند، بهلح اما مصمم آتش میکه دیکتاتورها به روی گروه عظیمی از مردم غیرمسوقتی« اما مصمم ببینند.

 شوند.مانند مثال کشور برمه در فصول قبل( روبرو میمعکوس شدن روند سرکوب )به

کند. لبه عمل می مانند یک شمشیر دوعالوه، شما باید به هنگام یک مبارزه مسلحانه هوشیار باشید، زیرا این مبارزه بهبه

دهد. در این زمان ی دیگر شما و یارانتان را به کشتن میشود و لبهو کشتار طرف مقابل میی آن موجب بمباران یک لبه

سوی شود. یک خطر بزرگ برای گروهی که بهکند، سخت میتشخیص اینکه چه کسی مقصر است و چه کسی از خود دفاع می

رین تترین و با برنامهنباشید، حتی دقیقشود. اگر مراقب رود این است که تشخیص افراد خوب از بد دشوار میخشونت می

 رود.آمیز نیز به بیراهه رفته و تمام زحمات شما هدر میهای مسالمتکنش

رات آمیز هستید. این تظاهاجازه دهید تا یک مثال فرضی بزنم. تصور کنید که شما مسئول برگزاری یک تظاهرات مسالمت

ها از وقت خود را صرف تهییج ها، روزها و ماهاست. شما و دوستانتان ساعتخیلی منظم برگزار شده و شبیه به یک میهمانی 

اید و همواره به خاطر ترتیب دادن تجمعات بزرگ و منظم از افرادی که پالکاردها و ها کردهمردم برای تظاهرات در خیابان

یت مشتاق همیشگی، از افراد خیلی اید. امروز هم همان جمعدهند تشویق شدههای جنبش را در دستان خود تکان میپیام

ی اما به ناگهان سروکله جوان گرفته تا سالخوردگان حاضر در تجمع، در حال شعر خواندن و گل دادن به نیروهای پلیس هستند؛

س سپ کنند وها به گروه شما پیوسته و در ابتدا به سمت پلیس سنگ پرتاب میشود. آنالحال و دیوانه پیدا میچند آدم معلوم

هزار  ۱دانیم که ممکن است در میان روند. من و شما میهای یک آرایشگاه در همان حولی میبه سراغ شکستن شیشه

اما حدس  گردند؛نفر هم آدم نخاله پیدا شود که دنبال دردسر می ۱تظاهرکننده که در حال شعار دادن و شعر خواندن هستند، 

 ن اتفاق چه خواهد بود. شوربختانه جواب مشخص است.های فردا از ایبزنید که تیتر اول روزنامه

ها به همراه فرزندان نوجوانشان و افراد مسن بیند و اعتبار شما نزد افرادی چون خانوادهخیلی زود شهرت شما لطمه می

در کنار خود جمع  ها را با کار و تالش فراوانآور است، زیرا این افراد کسانی هستند که شما آنرود. این شرمگروه از دست می

د. زنند ندارنکنند یا خودروها را آتش میهایی که سنگ پراکنی میای به حضور در گروهزیاد عالقهاحتمالها بهکرده بودید. آن

سرعت شما را به کردند، بههایی از نبوغ شما کسب سود میهایی که همیشه از چاپ داستانی بعد، همان رسانهدر مرحله

نگرد. در طی یک هفته مومنتوم یا شتاب حرکت ها حاال به هدف شما با دید تردید میی آنرده و تیم تحریریهخشونت متهم ک

ر ایستند. افراد حاضسختی سعی در کشاندشان به سمت خود داشتید از حرکت بازمیهایی که بهشود و ستونشما متوقف می

ها به این خاطر است که شما نتوانستید مبارزه ی اینکنند. همهمیساز نگاه در سمت شما نیز به شما به چشم یک فرد مشکل

 را در جنبش خود حفظ کنید.آمیز( )نظم مسالمتطلبی با خشونت

ی گذشته در های آموزشی یک دههتوان با این مشکل روبرو شد؟ دوستان و همکاران من در تمامی دورهپس چطور می

منظور بودن در میان برترین نقاط ها بهاند که اکثر آنکشور دنیا روبرو شده و کار کرده ۱۱گروه کانواس با افرادی از تقریباً 



های اما چیزی که ما متوجه شدیم این است که گروه ی خاکی باهم رقابت سختی دارند؛خشونت خیز در فهرست این سیاره

توانند سبب تشکیل، اجرا و تداوم ن اراده میی خود، در صورت داشتنظر از میزان خشونت در فرهنگ یا جامعهفداکار، صرف

تر از یاد گرفتن رانندگی با یک خودرو آمیز شوند. این فرایند به مهارت و تمرین نیاز دارد، اما درواقع پیچیدهمسالمت نظمیک 

 ام است.شود، مهم شروع حرکت با سرعتی آرهای رانندگی توصیه میمانند آنچه در آموزشگاهنیست. در اینجا نیز به

اید اقدام دهد. شما بتوانند تقریباً شبیه به رفتارهای گاندی باشد، اما به خاطر داشته باشید که این کار جواب میگام اول می

عنوان مرام و مسلک جنبش خود آمیز در جنبش خود کنید یا اینکه برای دوستان کمتر مذهبی صلح را بهبه پندهای صلح

از هر نوع  ۱۹۹۱ی ها خیلی ساده انجام شد. ارتش و نیروی پلیس در زمان دیکتاتوری دههما صربمعرفی کنید. این کار برای 

گروه  ی ننگ در میانها به یک خفت و لکهرو نوع خشونت به کار گرفته شده از سوی آنکرد، ازاینخشونتی علیه ما استفاده می

ی بودائی برمه برای مردم اصالً سخت نبود. آمیز در جامعهلمتما تبدیل شد. عالوه بر این، پذیرش ایده و اهمیت جنبش مسا

ریز بودائی در آن کشور نیست، اما مقایسه فرهنگ عمومی های خونگرفته توسط گروهوحشت شکل توجهی بهبیاین به معنی 

ا موفق به قانع کردن وجود، فعاالن مدنی حتی در این کشورهاین کشور با مناطق ملتهبی چون مصر و یمن دشوار است. بااین

آمیز موفق، های صلحهایی از جنبشآمیز از طریق به اشتراک گذاشتن داستانهای مسالمتمردم نسبت به مزایای جنبش

های آن )چه از طریق در آغوش گرفتن نیروهای پلیس در میدان کارگیری این روش از طریق تمرین و استفاده از تکنیکبه

اند. منظور اثبات برتری این روش نسبت به خشونت شدههای صنعا( بهها در خیاباندادن گل به آنتحریر قاره و چه از طریق 

 شناسند، اما حقیقت اینخوبی مارتین لوترکینگ و نلسون ماندال را میی مردم بهمن و شما ممکن است تصور کنیم که همه

رو ل مشکالت دشوار به گوششان خورده است؛ خشونت. ازایناست که بسیاری از مردم در خیلی از کشورها تنها یک راه برای ح

 آمیز است.های صلحکنش نظم دری مهم در گسترش آموزش یک گام اولیه

ز آمیی تحریکمنظور تشخیص عوامل بالقوهدومین چیزی که شما نیاز به انجام آن دارید آموزش دادن به همکاران خود به

کردیم ها کار میسا و میسکو، در کانواس دوست داشتند تا به گروهایی که ما با آنطور که همکاران من، سینیاست. همان

در اینجا به معنی « هاآن»کنید طبیعی است. مالقات می« هاآن»با « شما»یادآوری کنند، شیوع خشونت همواره در زمانی که 

ور کننده حضیک تظاهرات با هزاران شرکتنیروهای امنیتی یا اعضایی از یک حزب سیاسی مخالف است. تصور کنید که در 

دانید که شدت در حال بررسی اوضاع در اطراف شماست. اوضاع کامالً ملتهب است و شما میدارید و پلیس ضد شورش هم به

ر اینجا ی مهم دطور طبیعی، مسئلهترین اتفاق هستند تا وارد درگیری فیزیکی شوند. بهچند نفر از هر دو طرف منتظر کوچک

اندازی اقدام به راه ۱۹۱۱ی منظور کمک به مردم برای این کار در دهه، رهبر حقوق مدنی، به219حفظ آرامش است. جیم الوسن

های نهار در این شهر پرداخت. کرد و به آموزش فعاالن مدنی قبل از اشغال پیشخوان های آموزشی در کلیساهای نشویلکارگاه

پرداختند تا تظاهرکنندگان انتظار چنین ها و رفتارهای پستی میهای الوسن به تحریک فعاالن با انواع طعنهمربیان کارگاه

ها آب دهان شدند، به صورت آنمختلف صدا زده می هایهای نشویل داشته باشند. این فعاالن با نامرفتارهایی را در خیابان

گرفتند که چگونه در ها یاد میکه آنطوریشد، بهشد و از سوی افراد الوسن آدامس به موهایشان چسبانده میانداخته می
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یح به طرز صحشد که چگونه ها واکنش نشان دهند. به این فعاالن مدنی نشان داده میدنیای واقعی در مقابل این نوع تحریک

های نهار بنشینند، چگونه پس از دستگیر شدن در خودروهای پلیس آواز بخوانند و چگونه حتی در بدترین بر روی صندلی

 آمیز خود نکشند.شرایط تحقیرآمیز نیز دست از عقیده مسالمت

متوجه شویم با قرار دادن ی کافی باهوش بودیم که اندازهها بههای مبارزاتی جنبش مقاومت، ما صربدر خالل کمپین

زیرا حتی  توان شانس درگیری با نیروهای پلیس را به حداقل رساند؛های اول تظاهرات میزیباترین دختران شهر در صف

نیروهای امنیتی روانی هم تمایلی نداشتند تا روز خود را با زدن یک دختر زیبا آغاز کنند. به همین خاطر ما توانستیم با قرار 

های اول تظاهرات یک سپر انسانی میان سربازان و افرادی از جنبش خود ایجاد کنیم که همواره قصد ان در صفدادن دختر

لندگوها شده از بهای بلند پخشزدند، با آهنگطور پیوسته ساز میدرگیر شدن با پلیس را داشتند. اعضای جنبش ما همچنین به

نبش شویم، به جها محسوب نمیمنظور نشان دادن اینکه ما تهدیدی برای آنخواستند تا بهرقصیدند و از افسران پلیس میمی

خواندیم. منظور گرامی داشتن نیروهای پلیسی که به تظاهرات ما پیوسته بودند میهایی را بهمقاومت بپیوندند. ما همچنین آهنگ

ماری از عالوه ما شخواندیم. بهفوتبال کشورمان میای بود که ما برای تیم ملی پرستانهاکثر این سرودها شبیه به آوازهای میهن

هایشان، انتخاب کرده بودیم که هایی قرمز بر روی آستین لباس، با روبان«پلیس تظاهرات»عنوان دانشجویان داوطلب را به

 ود.ر افراد گروه بها پیش از درگیری با نیروهای پلیس یا دیگها شناسایی افراد آشوبگر در جمعیت و جدا کردن آنی آنوظیفه

رساند: دفاع از ی خشونت میسازی جنبش علیه اهریمنان خزندهقطعاً این موضوع جدید ما را به گام سوم و زمان مقاوم

ساز در ههای حاشیجنبش در برابر آشوبگرانی که به هر صورت سعی در اختالل در گروه شما دارند. متأسفانه باید گفت که گروه

آمیز )یک جنگ نژادی، یک درگیری عظیم ی یک نمایش خشونتاندازهها چیزی را بهشده و بسیاری از آنای یافت هر جامعه

ی کشورها دارای افراد آشوبگر مختص به خود، از طرفداران فوتبال تر( دوست ندارند. همهبا دولت یا حتی چیزی وحشتناک

مولوتف های دوچشمی و پرتاب کردن کوکتلخودروها، پوشیدن کالهطلبان رادیکال، هستند که اقدام به سوزندان گرفته تا آشوب

وانند در این تکه این افراد عاشق تجمعات گسترده هستند )زیرا میکنند. ازآنجاییپایه و اساس، میطرف پلیس، به دالیلی بیبه

ازحد خوشحال یک تظاهرات بیشمواقع دست به خرابکارهای فراوان بزنند(، با اعالم فراخوان از سوی شما برای شرکت در 

ر از نظهای زهرآلود، صرفآمیز شما و این گروهباره ایجاد یک مرزبندی آشکار میان جنبش مسالمتی مهم دراینشوند. نکتهمی

ها دوری کنید. باید در هر موقعیتی نشان دهید که ها، است. به هر شکل ممکن از آنمشی آنموافقت یا مخالفت شما با خط

 افراد هیچ ارتباطی با جنبش شما ندارند.این 

 تر کرده است. برای مثال فعاالن ایتالیاییهای نوین رسیدن به این خواسته را نسبت به گذشته سادهخوشبختانه، فناوری

کردند، اقدام به عکس گرفتن از اعضای گروه استریت تظاهرات میمنظور حمایت از جنبش اشغال والبه ۹۱۱۱که در سال 

ها در ها بپیوندند. با شناسایی این آشوبگران و آپلود این عکسکردند که سعی داشتند به تظاهرات آن 220بالکطلب بلکبآشو

استریت توانستند خطی آشکار میان خود و افرادی بکشند که با هدف آشوب شبکات اجتماعی، تظاهرکنندگان جنبش اشغال وال
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ت طلب را با مشتی آنارشیسی صلحکسی صدها هزار تظاهرکنندهها باعث شد که هیچآنهای و بلوا وارد شهر رم شده بودند. تالش

 توجه بودند اشتباه نگیرد.که به دنبال جلب

طلب جنبش شما از داخل و اثبات شما منظور حفظ ماهیت صلحبه آمیزمسالمت نظمباید خاطرنشان کرد که تمامی این 

های شده، کمپینبیرون از جنبش مؤثر هستند. با توجه به تمامی دالیل مطرحعنوان یک رهبر خوب برای دیگران در به

ور که در طی یک رژیم سرکوبگر دارند؛ همانآمیز شانس بهتری در تزلزل وفاداری سرسپردگان و حتی مقامات بلندپایهمسالمت

من روبرو شد از حمایت مقامات آنانفصل آینده خواهیم دید، جنبش دانشجویی که با عدم واکنش نظامی در میدان مشهور تی

یز المللی نی بینای در جامعهی سرپیچی از دستورات و تغییر موضع بودند برخوردار بود. چنین پدیدهارشد نظامی که آماده

های التآمیز را به دخنهاد، مبارزه صلحهای مردمهای خارجی گرفته تا سازمانهای مختلف، از دولتصادق است که در آن سازمان

 دهند.نظامی ترجیح می

ترین مربی گروه کانواس و اهل فیلیپین، ، جوان221مشابه این اتفاق دقیقاً در فیلیپین افتاد و این داستانی است که سسیلیا

دانست، در عنوان یک چریک ضد ژاپنی در خالل جنگ جهانی دوم میکه خود را به 222برای ما تعریف کرد. فردیناند مارکوس

مجدداً به مقام ریاست جمهوری رسید. او خیلی زود در واکنش به موجی از تظاهرات دانشجویان کمونیست اعالم  ۱۹۱۹سال 

تر نمایه آساای نزدیک و البته میاناندیشیدن به آرامش در گذشته»آور گفت: نظامی کرد. او در یک سخنرانی چندشحکومت

جای طی کردن فرآیندهای سوی واگذاری امتیازات عمومی بهکنونی حرکت به ی حساستر است، اما در این برههمراتب راحتو به

 «دموکراتیک سنتی ریسک فراوانی را برای ما به همراه خواهد داشت.

تعجبی نداشت که گروه مخالفان دست به اسلحه برده و برای نبرد چریکی راهی جنگل شوند. مخالفان کمونیست که خود 

میدند، در ابتدا موفق به چندین عملیات چریکی علیه دولت شدند، اما نتوانستند مردم عادی نامی« ارتش مردم جدید»را 

 های تروریستی از سوی دولت آمریکا قرار گرفتند.فیلیپین را با خود همراه سازند و درنهایت در فهرست گروه

منظور مقابله با کرد و پذیرفت تا بهردای رهبری مخالفان دولت را به تن  ۱۹۱۰یک سناتور به نام بنینو آکینو در سال 

 منظور خوشامدگویی به او به فرودگاه رفتند و اندکی پسمدت به کشور بازگردد. نظامیان فیلیپین بهمارکوس از تبعید طوالنی

کشید که ن ها آکینو را در همان فرودگاه به قتل رساندند. طولیحساب کردند. آناز به زمین نشستن هواپیمای آکینو با او تسویه

دید، انتخابات زودهنگام را پذیرفت و در همان انتخابات تظاهرات گسترده به راه افتاد و مارکوس که راهی پیش روی خود نمی

 نیز به پیروزی رسید.

فرارسید. آکینو با شناسایی دقیق مومنتوم ناشی از  ،شدهی سناتور کشته، بیوه223لحظه طالیی برای ورود کورازون آکینو

شدن همسر خود دست به برگزاری تظاهراتی در شهر مانیل زد. دو میلیون نفر در این تظاهرات حاضر شدند. یک روز کشته 

را اعالم کرد. با اعالم او، جمع کثیری از مردم « پیروزی مردم»پس از مراسم تحلیف مارکوس، آکینو تشکیل کمپینی با نام 
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اد های دولتی را تحریم کرده و این مراکز فسها تصمیم گرفتند که بانکآنفیلیپین برای یک اعتصاب عمومی به صحنه آمدند. 

د ها و رادیوهایی رفتنها به سراغ روزنامهجای آنهای دولتی را تحریم کرده و بهو وابسته به حکومت را متزلزل کنند. مردم رسانه

فر در ها نه همراهی با مارکوس نداشت. میلیونشد؛ ستونی از قدرت که هیچ تمایلی بکه از سوی کلیسای کاتولیک اداره می

ها نفر در سراسر جهان در حال تماشای مردم فیلیپین بودند و اطمینان عالوه میلیونسراسر کشور احساس امید کردند. به

مان سوگند ریاست جمهوری خورد و اقدام به تشکیل یک دولت کرد. ه ۱۹۱۱فوریه  ۹۱داشتند که حق با آنان است. آکینو در 

ی او به همراه جمعی از نظامیان را به یک پایگاه نظامی در آن عضو خانواده ۹۱شب هلیکوپترهای نظامی آمریکایی مارکوس و 

 اطراف منتقل کرده و از آنجا به جزیره هاوایی فرستادند. دیکتاتور فیلیپین باقی عمر خود را در این جزیره سپری کرد.

دیگر  مانند بسیاری ازن و در جایی که خشونت ناکام مانده بود به بار نشست؛ درست بهآمیز هم در فیلیپیمقاومت مسالمت

آمیز موفق همراه با اتحاد و مسالمت یمبارزه در مقدس یگانهسه چیزی کهآمیز )که نظم مسالمتاما درحالی مناطق دنیا؛

که کنند. دانستن ایندارد که موفقیت شما را تضمین می، موارد دیگری نیز وجود بسیار مهم است (دهدرا شکل می ریزیبرنامه

به همین منظور ما در فصل  ی همان اصول مهم است.اندازهاید را به سرانجام برسانید، بهچگونه و چه زمان کاری که شروع کرده

ها در شهر برابر تانک موفق به ایستادن در ۱۹۱۹بعد نگاهی به آن مردان و زنان شجاع و معروفی خواهیم انداخت که در سال 

 پکن شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ی صلح اثر کارل فردریک روتِرزوارد: مجسمه۹-۹تصویر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۹۱۱۱: یک مسلمان با قرآنی در دست در کنار یک مسیحی قبطی همراه با صلیب در میدان تحریر قاهره؛ ششم فوریه ۱۱-۱تصویر 

 فصل دهم

 به سرانجام برسانیداید را کاری که آغاز کرده

گیری نهایی اید، باید بدانید که شما در حال نزدیک شدن به خط پایان هستید. نتیجهاگر تا به اینجای کتاب را دنبال کرده

تر پس از پایان این کتاب افتاده های جذابازاین به فکر خواندن کتابدر افق دید شما قرار داشته و احتماالً ذهن شما هم پیش

 برای مثال، چگونه در هر آمیز اشاره کنیم؛نجا فرصت خوبی است تا به یک موضوع حیاتی اما مغفول از مبارزه مسالمتاست. ای

نوان یک عشما به ایم؛و دستیابی به اهداف موردنظر برای پیروزی شده «تخم غاز»کمپینی تشخیص دهیم که موفق به یافتن 

م کرده و از مخمصه خالص شوید، یا اینکه حداقل به سراغ نبرد بعدی برای پیروزی فعال مدنی نیاز دارید تا پیروزی خود را اعال

 بروید.

 ی شیرینی است، زیرا درمانند تهیهپرده بگوییم، اما اعالم پیروزی یک امر حساس است. این کار بهشاید کمی رک و بی

ی هایی سوخته یا یک کلوچهاهید درنهایت با شیرینیخوعنوان یک آشپزخانه، زمان اهمیت باالیی دارد. شما که نمیاینجا، به

نپخته روبرو شوید. اگر پیروزی جنبش خود را زودتر از موعد اعالم کنید و فعاالن همسوی خود را قبل از انجام بسیاری از 

 از سقوط مبارککارهای مهم به خانه بفرستید، احتماالً با وضعیتی روبرو خواهید شد که امروز در مصر شاهد آن هستید؛ پس 

 المسلمین و سپس قبضه شدنهرکسی که برای انقالب مبارزه کرد دست از تالش کشید و تنها به تماشای جوالن گروه اخوان



تی سخقدرت به دست نظامیان نشست. حتی اآلن که دست اخوان از قدرت کوتاه شده و نظامیان بر سر کار هستند، مصر به

 انتظار داشت.« محمد عادل»ن چیزی دارد که دوست من شباهت به یک دموکراسی واقعی و آ

ها مرتکب آن شدند اعالم موفقیت انقالب خود درست پس از با این توضیحات، کامالً مشخص است که اشتباهی که مصری

د یهای زندان بود. در تمامی شرایط سیاسی آشفته )نظیر خالئی که پس از سرنگونی مبارک پدرفتن دیکتاتور به پشت میله

عالوه هر گروهی در ها در بهترین موقعیت برای قبضه کردن قدرت هستند. بهترین گروهآمد(، کامالً مشخص است که منظم

ل این وضع ها برای کنترتر بود. به دلیل دستکم گرفتن توانایی آن گروهالمسلمین و ارتش منظممصر در مقایسه با جنبش اخوان

های قاهره و پدید آوردن اتحاد واقعی طلب که در بسیج کردن مردم در خیابانجوان صلح آشفته پس از رفتن مبارک، فعاالن

عملکرد موفقی داشتند، احساس ناامیدی شدیدی کردند. به همین خاطر است که ما دوست داریم  یدر میان شهروندان مصر

انوردان به ماه را نداد؛ او همچنین قول داد جمهور کندی فقط قول فرستادن فضدر گروه کانواس به زمانی اشاره کنیم که رئیس

فقط فرستادنشان به فضا، تخم غاز ناسا بود. برای تا فضانوردان را دوباره به زمین بازگرداند. برگرداندن این افراد به خانه و نه

 فقط سرنگونی مبارک.ها نیز تخم غاز دموکراسی بود و نهمصری

اند را به سرانجام برسانند. موفقیت شگرف در اید کاری که خودشان آغاز کردهطلب ببه همین خاطر است که فعاالن صلح

جای آن، تنها یک پیروزی خواهد بود. طبق مطالعات چنووت و سازی دموکراسی بهسرنگونی یک دیکتاتور در صورت عدم پیاده

تداوم تغییر اجتماعی را در اختیار شما آمیز بهترین شانس برای استفان که من قبالً هم به آن اشاره کردم، یک کنش مسالمت

ی شما به نتایجی های دلیرانهدرصد شانس وجود دارد که تالش ۱۱سال(، اما همچنان  ۱درصد در مدت  ۴۹دهد )قرار می

ی از خشوید، بیایید تا نگاهی به برخالی از میدان به در نمیمنظور اطمینان از اینکه شما دسترو، بهنامطلوب ختم شوند. ازاین

 های شدیداً موفق بیندازیم.های مشترک پیش روی جنبشدام

توان خیلی زودتر از موعد جشن پیروزی گرفت و فرصت را در طور که در مصر مشاهده کردیم، میطور طبیعی، همانبه

معطلی  اما فاده کنند؛ی شما به نفع خود استهای سرسختانهاختیار مجریان بدخواه و بدطینتی قرار داد که سعی دارند از تالش

طور که در فصل قبل هم اشاره کردم، مومنتوم امری کلیدی تواند خطرناک باشد. همانازحد برای اعالم پیروزی نیز میبیش

من نآمنظور اشغال میدان تیاناست و شما نباید آن را هدر بدهید. این همان چیزی است که برای فعاالن جوان و شجاع چینی به

ز را آمیی صلحهای تاریخ مدرن یک تظاهرات گستردهترین لحظهرخ داد. دانشجویان چینی در یکی از تماشایی ۱۹۱۹در سال 

منظور واگذاری امتیازات ملموس و اصالحات اساسی شدند. ترتیب دادند و موفق به اعمال فشار بر دولت کمونیست چین به

جای چیز دولت سر باز زدند، با سرکوب نظامی روبرو شدند. دانشجویان بهکه دانشجویان از پذیرش پیشنهادات ناحال وقتیبااین

فعاالن  کهپذیرش پیشنهادات دولت درخواست یک دموکراسی حقیقی و جایگزینی آن با سیستم چینی را داشتند. ازآنجایی

های ند، دولت با تصور ناآرامیآمده توسط گروهشان را نپذیرفتدستتوجه بهمن پیروزهای کوچک اما قابلآنمدنی میدان تیان

های اجتماعی در چین به مدت تقریباً دو دهه بیشتر به وحشت افتاد و سرکوب تظاهرات را در پیش گرفت. درنتیجه جنبش

 مسکوت ماند.



ی خها جریان تاریخی )برمانند تمامی اتفاقات مرتبط با تاریخ چین، با دهمن رخ داد، درست بهآنچیزی که در میدان تیان

 صورت کامالً سادهها پیش هستند( ارتباط دارد. من یک محقق حوزه علوم سیاسی نیستم، اما آن را بهها که متعلق به دههاز آن

کل حزب کمونیست و مردی که همه او را  ، دبیر224کنم. هو یائوبانگانگارانه نباشد( بیان میازحد ساده)هرچند امیدوارم بیش

 ی قلبی درگذشت. دانشجویان در پکن، یکطور ناگهانی و براثر حملهشناختند، در پانزدهم آوریل بهمیطلب عنوان یک اصالحبه

(، به عزاداری 225گروه لیبرال که چندین سال در آرزوی دموکراسی در چین بودند )نظیر بسیاری از طرفداران گروه گانز اِن روزِز

من جمع شدند و آنبود. دانشجویان خیلی زود در میدان تیان ها پیشرو و قهرمان هدفشانمردی نشستند که ازنظر آن

ها همچنین شعرهایی را سرودند که خیلی ظریف به انتقاد از دولت برای ناکام ماندن هایی را به احترام هو برپا کردند. آنزیارتگاه

 پرداخت.در اجرای اصالحات کافی می

هرات بنابراین خیلی زود تظا ه دانشجویان جوان برای مدتی کمک کند؛توجتوانست به جلبحال، نوشتن شعر تنها میبااین

خواسته تبدیل شدند. امروزه دو و نیم دهه  ۱ای از کوچک به جنبشی همراه با رهبران خود، موسیقی و آواز، سرود و مجموعه

 موکراسی و مقابله با سرکوب ایستادگیمنظور دستیابی به دآوریم که بهمن را به یاد میآنگذرد و ما جنبش تیاناز آن زمان می

ای تهدس خوبی در عکس مرد ناشناسی مشاهده کرد که سد راه پیشرویتوان بهکنندگان در این جنبش را میکرد. عزم شرکت

مشی از خود اما درواقع این جنبش دانشجویی هرگز رادیکال عمل نکرد و حداقل در ابتدا چنین خط های شده است؛تانک از

 ها برایهای تحصیلی، برداشتن محدودیتهزینهها از دولت کامالً صریح و منطقی بود؛ افزایش کمکنداد. تقاضای آننشان 

های خصوص در هنگام پوشش اخبار مربوط به دانشجویان، ازجمله خواستهها، بهتظاهرات در شهر پکن و حذف سانسور رسانه

 توانستند به پیروزی برسند.موارد نبردهایی بودند که می توان با قطعیت گفت که تمامی اینآنان بود. می

ها دارد. روزنامه رسمی حزب کمونیست با نام رسید که دولت تمایل اندکی در پذیرفتن این خواستهدر ابتدا به نظر می

People’s Daily  ضع کامالً شفاف داشتن یک مو»ی خود به تظاهرات این گروه پرداخت. تیتر آوریل در سرمقاله ۹۱در تاریخ

هیچ جای شکی در مورد تفکر رهبران این حزب باقی نگذاشت. خیلی زود صدها هزار « ها کامالً ضروری استعلیه ناآرامی

من سرازیر شدند و پس از عبور از خطوط تعیین شدن توسط پلیس، به حمایت از کارگران آندانشجوی دیگر به میدان تیان

ی ترسیدن فرارسیده بود. بودید، لحظهکن پرداختند. اگر شما هم عضوی از حزب کمونیست میها و دیگر شهروندان پکارخانه

ب در رسید که یک انقالهای قدرت شروع به لرزیدن کردند و آماده شدند تا در مقابل شما بایستند. به نظر میبسیاری از ستون

 شرف وقوع باشد.

سرعت آمادگی خود برای مذاکره را اعالم خطر واقعی قرار دارد به دولت با آگاهی از اینکه حکومت کمونیستی در معرض

درپی اعالم داشت که دانشجویان در اشاره به فساد های پی، دبیر کل جدید حزب کمونیست در سخنرانی226کرد. ژائو زیانگ

و همچنین افزود که جنبش تر این مسئله را حل کند. ژائدهد تا هرچه سریعاند و قول میعنوان یک مشکل بزرگ حق داشتهبه

پرستانه بود. این اظهار عقیده به این معنا بود که حکومت قصد ندارد رهبران جنبش دانشجویان در اصل یک عمل میهن
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ن داد نشینی نشاهای خود را تعدیل کرد و با این عقبدانشجویی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. ژائو لحن و محتوای سخنرانی

کند. با فرارسیدن ماه مه، اکثر دانشجویان ها منطقی برخورد میتمایل به شنیدن اعتراضات داشته و با آن که حزب کمونیست

 اند.چینی احساس کردند که در یک نبرد مهم به پیروزی رسیده

را شکست دهند.  228بود، دانشجویان تازه توانسته بودند گالس جو 227مانند شکست مایک تایسوناگر حزب کمونیست به

د ها بایی آن را پشت سر بگذارند. آنبود، دانشجویان تنها توانسته بودند مراحل اولیه 229ر حزب کمونیست بازی انگری بردزاگ

شدند که اصالً آمادگی شکست دادن مایک تایسون آهنی را دادند و متوجه میزمانی را به ارزیابی جایگاه خود اختصاص می

ای انجام داده بودند. از این گذشته، دولت چین نهادی نبود که به هرکسی امتیاز دهد، چه هالعادها واقعاً کار خارقندارند. آن

ز ازاینکه دیدند حزب کمونیست به برخی ابرسد به اینکه بخواهد به حرف مشتی بچه گوش کند. درنتیجه فعاالن دانشجو پس

ای بزرگ تصور کردند. بهترین حرکت از سوی فعاالن ی یک کودتها توجه کرده است، خودشان را از قبل برندههای آنخواسته

طور گسترده اعالم کنند و مدعی شوند )البته با گفتن حقایق( دانشجویی چینی در گام بعدی این بود که دستاوردهای خود را به

یشتر شار گذاشتن بفاند حکومت قدرتمند چین را پای میز مذاکره بیاورند. اگر دانشجویان از قدرت خود برای تحتکه توانسته

کردند، دور دوم این های فراگرفته در دور اول تجمعات موقعیت خود را تقویت میکردند و با اتکا به مهارتدولت استفاده می

ود و بتر میها قطعاً نسبت به فصل اول جذابشد. فصل دوم از مینی سریال دراماتیک آنتر شروع میتمامسرعت هرچهبازی به

ی موفقی از نتایج پیشین را نیز در ها این پتانسیل به همراه سابقهعالوه آنکرد. بهکوب میسر جای خود میخ همگان را در

 اختیار داشتند.

های ها به دلیل ترس از به مخاطره افتادن تمامی خواستهکردند. آنگونه فکر نمیاما بسیاری از رهبران جنبش دانشجویی این

ی گرا بودند و به دنبال این بودند که یا به همهآلو مذاکره نداشتند. دانشجویان چینی جوان و ایده وگوای به گفتخود، عالقه

 هایجای مذاکره به سراغ دور جدیدی از تاکتیکها بهها دست نیابند. آنکدام از آنهای خود برسند یا اینکه به هیچخواسته

اب ها دست به یک اعتصمجدد از نفرات برای رسیدن به هدف خود رفتند؛ آن یگیری مومنتوم و استفادهتر برای بازپسرادیکال

 غذا زدند.

، رهبر اتحاد 230دانشجویان اعتصاب خود را در سیزدهم ماه مه آغاز کردند. این تاریخ اتفاقی نبود، زیرا میخاییل گورباچف

ن من، ایآنرباچف به پکن و عبور از میدان تیانجماهیر شوروی، قصد داشت تا دو روز بعد وارد پکن شود. درنتیجه با ورود گو

شد. خیلی زود مشخص شد که دولت عمیقاً تمایل به مذاکره دارد: تلویزیون نقطه از شهر به مرکز توجهات جهانی بدل می

ا اد تطور کامل پوشش داد، دست از سانسور اخبار برداشت و به شماری از روشنفکران اجازه ددولتی چین این اعتصاب را به

ها از آزادی رسانه در غرب فاصله داشت، نظرات انتقادی خود را در یک روزنامه کثیراالنتشار ملی بیان کنند. این عمل فرسنگ
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، نماینده دولت، 231شد. یان مینگفواما با توجه به استانداردهای احزاب کمونیست در سراسر جهان، یک امتیاز بزرگ محسوب می

عنوان گروگان به دانشجویان تسلیم کرد. او گفت: دانشجویان شخصاً در میدان حاضر شد و خود را به منظور دلجویی بیشتر ازبه

 «دولت تمایل دارد تا وارد مذاکره با دانشجویان شود.»

ها خواستار پایان کار حزب آن« یا دموکراسی یا هیچ.»گفتند: ها میاما بازهم رهبران جنبش دانشجویی زیر بار نرفتند. آن

کنند. زمانی که هواپیمای گورباچف یک روز پس از شروع اعتصاب )برای گونه عمل نمیها هرگز ایناما دولت مونیست بودند؛ک

برگزاری اولین نشست سران دو کشور کمونیست چین و شوروی پس از سه دهه( به زمین نشست، مراسم خوشامدگویی از او 

الً ها کامگزار شد. با این کار سرنوشت جنبش تا حد زیادی مشخص شد؛ هدف آنمن، بلکه در فرودگاه برآننه در میدان تیان

جای یک نمایش بسیار بزرگ و های کوچک، بهای از کنشعنوان مجموعهها در درک این نبرد بهمشخص بود، اما ناکامی آن

ران می اعالم شد و بسیاری از افسنظاانقالبی، باعث شد تا شانس موفقیت جنبش به صفر برسد. حتی زمانی که قانون حکومت

ها محافظت کنند، بازهم ی ارتش با به خطر انداختن موقعیت و امنیت خود به محل تجمع دانشجویان رفتند تا از آنبلندپایه

د دانستنمیها ندانستند که چگونه باید در این بازی شرکت کنند. آنها نمیجنبش کله شقی کرد و دست از لجبازی برنداشت. آن

 ازاندازه سبب نابودی تمامی زحمات جنبش شدند.ها با معطل کردن بیشکه چه زمانی اعالم پیروزی کنند. درنتیجه آن

بندی دقیقی هم داشته باشند، بازهم این احتمال وجود دارد درستی انجام دهند و زمانچیز را بهحتی اگر فعاالن مدنی همه

های کوچک شروع کرده، پیروزهای بزرگی را کسب کرده، در زمان مناسب اد از قدمها سقوط کند. بسیاری از افرکه جنبش آن

دهد که اند. معموالً این اتفاق زمانی رخ میچیز در مقابل چشمانشان بودهاعالم موفقیت کرده و درنهایت شاهد فروپاشی همه

ی اندکی نند که در یک مسابقه پیشتاز بوده و فاصلهکها مانند یک دونده رفتار میند؛ آنشوم به پیروزی خود بسیار غرّه میمرد

ی طور کامل لذت ببرد، اما ناگهان دوندهی این پیروزی بهلحظهگیرد تا از لحظهباره تصمیم مییکتا خط پایان دارد و به

 ۹۱۱۴نجی اوکراین در سال کند. این اتفاق دقیقاً پس از انقالب نارسرعت از کنار او رد شده و از خط پایان عبور میسری بهپشت

 افتاد.

 232ها قبل از آن انقالب افتخار همکاری با شماری از جوانان شجاع این کشور را داشتیم که خودشان را پوراما صرب

 های جنبش مقاومتبه کمپین شباهتمعنی داده و « دیگر وقت آن رسیده است»نامیدند. پورا به زبان اوکراینی به معنای می

انگیز بودند و در متحد کردن مردم، . رهبران جنبش پورا جوانانی شگفتدارد« امسال سال ماست»یا « تمام است کار او»نظیر 

تنها در پشت سر یک سمبل )رنگ نارنجی( بلکه در پشت سر یک نامزد ریاست جمهوری، نیز مهارت باالیی داشتند. ویکتور نه

های کنقیافه بود و به هنگام سخنرانی برای طرفداران خود گرم، نامزد ریاست جمهوری این گروه، فردی خوش233یوشنکو

دهی تظاهرات گسترده کاری بزرگ در اوکراین طرف خود و سازمانهای قدرت بهپوشید. پورا با کشاندن ستونرنگ مینارنجی

رنگ در دست داشتند، توانستند نیروهای پلیس ضد های نارنجیزیبا که گلها با استفاده از تعداد زیادی دختر انجام داد. آن

شورش را در تظاهرات خود گیج کنند. پورا که تصویری مطلوب از فردای اوکراین را در اختیار تمامی طرفداران خود قرار داده 
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ی مردم را در سر فیت و حقوق اولیههایی چون دموکراسی، شفابود، با تمرکز بر یک اوکراین آزاد سودای رسیدن به خواسته

 داشت.

ها نداشت. سران سیاسی اوکراین که ی خوبی با این خواستهطور طبیعی رژیم پساکمونیستی حاکم بر اوکراین رابطهبه

 نتر شدن زمادادند. با نزدیکشدند، برای در امان ماندن از خطر باید کاری انجام میمتحد نزدیک پوتین و روسیه محسوب می

های بلندتری ، رقیب تحت حمایت کرملین، گروه پورا گام234تر شدن رقابت یوشنکو با ویکتور یانوکویچانتخابات و سخت

دهندگانی که به دنبال فاصله گرفتن اوکراین از دوران ی روشن بود، زیرا او در نزد رأیداشت. یوشنکو تصویری از یک آیندهبرمی

رسید. از طرفی دیگر، یانوکویچ یک مجرم بود که چهار سال از عمر خود را به خاطر نظر میپساشوروی بودند، مقبول و جذاب به 

 دزدی و ضرب و شتم در زندان گذرانده بود.

کرد که دچار معده درد شده است. او حال اما اتفاقی جالب در مسیر این تجمع مردمی رخ داد. یوشنکو در ابتدا تصور می

کرد اصالً جدی نبود. او در خالل برگزاری کمپین ریاست جمهوری کمی احساس ناراحتی می خوبی نداشت، اما مشکل یوشنکو

ای برد، این موضوع هم کمی برای او دردسرساز شده بود(، اما این مسئلهمانند کسی که از مسمومیت غذایی رنج می)درست به

ناگهان  ؛شوندین رهبران هم گاهی دچار سرماخوردگی میترخواهم بگویم حتی قویگیر کند. مینبود که بتواند یوشنکو را زمین

اوضاع بدتر شد. صورت یوشنکو ورم کرد و تاول زد. سپس پوست او به رنگ خزندگان سبزرنگ درآمد. خیلی زود یوشنکو، این 

 ه گودزیالی جهانیان به چیزی شبیه بزدهخواه، در مقابل چشمان وحشتعکس و محبوبِ فعاالن دموکراسیمدار خوشسیاست

 تبدیل شد.

رنگی که های آبیمتامفتامینمانند این ماده بهمسموم شده است.  235اکسینها نشان داد که یوشنکو با دیدرنهایت آزمایش

. این آمدبر مییک شیمیدان متبحر  از پسبه حدی خالص بود که ساخت آن تنها  ،پختمی 236بدوالتر وایت در فیلم برکینگ

صرف شام یوشنکو همراه با یکی از مأموران ارشد سرویس جاسوسی اوکراین رخ داد. مردم اوکراین با یادآوری  اتفاق دقیقاً پس از

، خود را در حال زندگی در وسط یک فیلم 237بگخاطرات مربوط به دوران حکومت شوروی سابق و اعضای شرور سازمان کا

و مردم امیدوار بودند که نامزد موردنظرشان همچنان زنده بماند و جاسوسی تصور کردند. فعاالن گروه پورا بسیار عصبانی بودند 

 ی برگزاری انتخابات به شهیدی مقدس تبدیل نشود.در آستانه

آمیز مدعی شدند که یوشنکو به خاطر ها با لحنی شیطنتآن« هیچ جای نگرانی وجود ندارد.»رقبای سیاسی پورا گفتند: 

جای خوردن یک غذای وطنی مانند گوشت خوک و ودکا به این درد مبتال شده به مثل سوشی و کنیاک خوردن یک شام مجلل

است. طرفداران یانوکویچ اعالم کردند که یوشنکو فقط باید خود را مقصر بداند. در این زمان، پورا موقعیت برای ضد حمله را 

از این فشار رهایی یافته و اوضاع را به نفع  فشار شدید قرار داشتند، موفق شدند تا با یک پاتکها که تحتمغتنم دانست. آن
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ها بدل شده بود و انرژی و اشتیاق پورا همراه با تمامی خود تغییر دهند. حاال صورت زشت یوشنکو به نماد جدید جنبش آن

ات و راضسوی دموکراسی در اوکراین، نوید تظاهرات، اعتتوجه مردم بهشده برای جلبآمیز به کار گرفتههای مسالمتتکنیک

های بسیار یانوکویچ برای برنده شدن در انتخابات، سرانجام یوشنکو داد. علیرغم تالشتجمعاتی پایدار در حمایت از یوشنکو را می

 جا آورد.با صورتی بهبودیافته مراسم تحلیف ریاست جمهوری اوکراین را به

راین کرده بود و کامالً واضح بود که این جنبش توانسته پورا کمک شایانی به آوردن دموکراسی به اوک ،از دید تمامی ناظران

ی این وقایع همراه کردن تمامی ارکان قدرت در پشت سر یک کاندیدای واحد به یک پیروزی بزرگ دست یابد. همه است با

وق آزادی و حقتوانستم به شما بگویم که اوکراین امروز باقدرت در مسیر کاش من میمناسب یک داستان عالی هستند، اما ای

توانم. بااینکه فعاالن جنبش پورا در همراه کردن دارد. متأسفانه نمیها را در منطقه گرامی میدارد و این ارزشانسانی قدم برمی

مردم در دوران پرتالطم انتخابات ریاست جمهوری بسیار هوشمندانه عمل کردند، اما پس از به قدرت رسیدن یوشنکو در استفاده 

هایشان رفتند. فعاالن پورا ها غافل شدند. پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری و تمام شدن بازی، همه به خانههارتاز همان م

ها فروکش کرد دست از تالش برای حفظ اتحاد سیاسی برداشتند. پس از انتخاب یوشنکو چند ازاینکه شور انقالبی آننیز پس

 238موشنکووزیر خود، یولیا تیائتالف آنان پدید آید. خیلی زود یوشنکو با نخستهایی عمیق در ماه بیشتر طول نکشید تا شکاف

ها بر سر بسیاری از موضوعات باهم اختالف داشتند، متحدان که اتفاقاً شخصیتی کاریزماتیک بود، دچار اختالف شد. هردوی آن

 نیروهای طرفدار دموکراسی چیره شد. کردند و خیلی زود یاس و ناامیدی برها مواضع متفاوتی را دنبال میسیاسی آن

ی ی دوبارهی یوشنکو متالشی شد، راه برای قبضهخوردهتر هم شد. زمانی که سرانجام ائتالف ترکاین فضای ناامیدی آشفته

 گشت. این اتفاق زمانی رخ داد که یانوکویچ جسور خود را در قالب یک پوتین مینیاتوری هموار قدرت توسط ویکتور یانوکویچ

ما به تر شد. اگر شکه تیموشنکو خود را به جرم فساد در زندان یافت، اوضاع کشور از این هم آشفتهبه نمایش گذاشت و وقتی

کردید پورا شکست سختی را متحمل شده و آن انداختید، تصور مینگاه می ۹۱۱۹یا  ۹۱۱۱اوضاع سیاسی اوکراین در سال 

 آزادی مدنظر مردم غیرممکن است.

گردد. این مثال در مورد اوکراین مانند غولی است که وقتی از چراغ جادو بیرون آمد دیگر به آن بازنمیت مردم بهاما قدر

انجام  یی سیاسی شد و مردم اندکی حال و حوصلهی یانوکویچ، کشور وارد یک مخمصهنیز صادق است. پس از بازگشت دوباره

وتی نشان تفامحور اوکراین تکیه زد، مردم بازهم از خود بیدستگاه فاسد و رابطه یانوکویچ برکه هر کاری را داشتند. حتی وقتی

خوردند و به او به خاطر ساختن یک های مدنی را سرکوب کرده است افسوس میها از اینکه دیکتاتور تمامی آزادیدادند. آن

وحش کامل در وسط هزار دالری و یک باغ ۱۱۱دادند؛ عمارتی با لوسترهایی میلیون دالری برای خودش فحش می ۱۱عمارت 

اما زمانی که یانوکویچ اعالم کرد که قصد جدایی از اتحادیه اروپا و نزدیک شدن به مسکو  ی این اتفاقات قطعاً تلخ بود؛آن. همه

های وپاشریختها با فساد دولت کنار آمده بودند. کردیم دوباره غرش کرد. اوکراینیرا دارد، همان غولی که از آن صحبت می

ها را از آرزویشان برای پیوستن به غرب، داشتن خواست آناما اینکه دیکتاتور می کردند؛میلی، تحمل میآن را، هرچند با بی

ها ی چیزهایی که جنبش پورا یک دهه پیش برای آنکشوری معمولی با روابط آزاد با دنیا، زندگی خوب، کار خوب، امید، همه
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بنابراین مردم دوباره وارد  تحمل نبود؛تشریح کرده بود و همه و همه محروم کند، دیگر قابل« ر از فرداتصوی»در قالب یک 

 ها شدند.خیابان

انگیز بود. اعضای این جنبش دست به مبارزه زده و در این جنبش به جنبش یورومیدان شهرت یافت و واقعاً هم حیرت

شدگان کرد که اولین کشتهظرشان از فردا کشته شدند. چه کسی فکرش را میهای کیف به خاطر تصویر )بینش( موردنخیابان

ها باشند؛ شهروندان کشوری که حتی عضو این اتحادیه هم نبودند. تاریخ برای تکان دادن افتخارآمیز پرچم اتحادیه اروپا اوکراینی

بخش بود. اهمیتی ندارد که دولت تا زه الهاماین قدرتِ یک بینش است و به همین خاطر است که جنبش یورومیدان به این اندا

چه حد از زور استفاده کرد، مهم نیست که چند فرمان برای سرکوب مردم صادر شد، اینکه مسکو چقدر از طریق پروپاگاندای 

های نگیزهاها پرداخت اهمیتی ندارد )مسکو تظاهرکنندگان را متهم به ای خود در سراسر جهان به تقبیح پشتکار اوکراینیرسانه

شیطانی کرد(. یک دلیل ساده برای این کار وجود دارد و این دلیل تا حد زیادی با شکست جنبش پورا مرتبط است؛ زمانی که 

مردم معمولی طعم قدرت در اختیار خودشان را چشیدند، تمایلی برای بازگشت به یک زندگی سراسر اطاعت و بردگی را 

حال، آیا فعاالن مدنی در کیف از اشتباهات خواستید آزاد باشند. بااینها میرفت کنند. آنخواستید تا پیشها مینداشتند. آن

 مدت باهم متحد کنند؟توانستند مردم را برای طوالنیی خود درس گرفته بودند و میگذشته

یدن قطعی به نظر رس منظور حفظ اتحاد در جنبش شما حتی پس ازها از تاریخ درس گرفتند و این اتفاق بهخوشبختانه، آن

پیروزی هم حیاتی است. جنبش مقاومت پس از سرنگونی میلوشویچ در صربستان، فشار خود بر دستگاه دولتی را علیرغم 

ی پیروزی جنبش در بسیاری از اهداف و نبردهای خود حفظ کرد. میلوشویچ قطعاً از دور قدرت کنار رفته بود، اما دار و دسته

دانستیم که این شانس وجود دارد تا رهبری جدید عالوه ما میهمچنان سالم و سرزنده بودند. بهشده، او، هرچند تضعیف

ال ما در حهای دیکتاتوری به نفع خود بهره ببرد. بااینصربستان هم راه میلوشویچ را در پیش بگیرد و سعی کند تا از قدرت

انستیم که تخم غاز ما همان دموکراسی است و اینکه ما هنوز دی چنین روزی کرده بودیم. ما میجنبش مقاومت خود را آماده

هایی در سراسر کشور کردیم و به دولت دموکراتیک بنابراین ما شروع به چسباندن عالمت راه زیادی تا رسیدن به آن داشتیم؛

رنداشته و هرگونه منتخب و جدید فهماندیم که همان مردمی که میلوشویچ را سرنگون کردند حاال چشم از حاکمان جدید ب

تالش برای بازگشت به همان سیستم قدیمی به معنی آزاد شدن همان قدرت مردمی است که پوست از سر رژیم سابق کندند. 

های قدیمی جنبش مقاومت جای خود را به پوسترهایی دادند که تصاویری از بولدوزر )چیزی که به نماد انقالب بنرها و گرافیتی

هزار بولدوزر به  ۹۱»ها نقش بسته بود. در زیر برخی از این پوسترها نوشته شده بود: د( بر روی آنصربستان تبدیل شده بو

ا م»شد: ای دیده میروی پوسترهای دیگر هم شعار ساده« ها در صربستان وجود دارد.ی بالقوه برای آنهمراه دو میلیون راننده

 کرد که جنبش مقاومت تا پایانه به دولت جدید صربستان یادآوری میمزیت این کار این بود ک« در حال تماشای شما هستیم!

م و قصد جنگیدیدیگر، کار جنبش ما با سقوط میلوشویچ تمام نشد. ما برای دموکراسی میعبارتکار راه زیادی در پیش دارد. به

 داشتیم تا نبردی را که شروع کرده بودیم به پایان برسانیم.



 

نش بی»منظور متعهد نگاه داشتن دولت جدید نسبت به متعلق به جنبش مقاومت، به« در حال تماشای شما هستیم ما»: پوستر ۱۱-۹تصویر 

 ۹۱۱۱پس از انقالب پنجم اکتبر؛ سال « فردای مردم صربستان

ه ککنید یا یک باشگاه گلف، همیشه چند نکته وجود دارد ریزی میآمیز برنامهکند که برای یک جنبش مسالمتفرقی نمی

طور طبیعی پرهیز از کودتاهای ضدانقالبی، سر کار آوردن یک دولت دموکراتیک، استقبال از ها توجه کنید. بهدقت به آنباید به

انتخابات آزاد و عادالنه و ساخت نهادهایی پایدار جذابیت کمتری در مواجهه با یک دیکتاتور بداخالق یا مسخره کردن آسان 

های موفق همچنان باید برای سخت کار حال جنبشهای یک شهر بزرگ دارند. بااینشور در خیابانیک شهردار با تظاهراتی پر

 ی توجهات به سمت داستان بزرگ دیگری معطوف شده باشد.کردن صبر پیشه کنند، حتی زمانی که همه

ادی ی زیاما هنوز فاصله ی بدون حضور میلوشویچ است،ی دومین دههطرف تجربهی مسیر خود بهصربستان حاال در میانه

توان گفت که دموکراسی موجود در این کشور کاربردی است و در مقایسه با حال میلند دارد. بااینتا تبدیل شدن به یک دیزنی

زیرا ما از همان روزهای آغازین جنبش خود  جنگیدیم برتری دارد؛کشوری که ما در دوران جنبش مقاومت برای آن می

روشنی ترسیم کرده بودیم. ما به دنبال یک دموکراسی ه دنبال چه چیزی هستیم و بینش خود از فردا را بهدانستیم که بمی

های خود ی اروپاست. امروزه ما تا حدی به خواستههمسایگان خود در صلح است و عضو اتحادیه بودیم؛ یک کشور که با

ای نهزند. ما روابط حسهای بلگراد را کتک نمیرکنندگان در خیابانکند یا تظاههای ما را سانسور نمیکس رسانهایم. هیچرسیده

ی سابق خود داریم و سیاستمداران ما افرادی متعهد بوده و در حال تالش برای عضویت صربستان در خوردهبا دشمنان قسم

 اروپا هستند. یاتحادیه

برای پیروزی در نبردهای کوچک نکشیدند.  زیرا حتی پس از تمام شدن کار میلوشویچ هم فعاالن صرب دست از تالش

ی گرانهگام قوانین سرکوببهوزیر کشور شد و خود را در تغییر گامدوست نزدیک و مربی شخصی من، زوران جینجیچ، بعدها نخست

زیرا  ؛دطور پلکانی دست به اصالحات کوچک، یکی پس از دیگری، زآرامی و البته بهدوران میلوشویچ متعهد ساخت. جینجیچ به

ت خواسمانند یک گل ظریف است. او نمیآید اساساً بهدانست که هر دولت جدیدی که پس از یک انقالب بر سر کار میاو می

داشت، اما هایی محکم برمیسرعت از ساقه قطع شود. درنتیجه بااینکه او قدمشرایطی را به وجود بیاورد که این گل نوشکفته به

مانند کشور مصر، شمار زیادی از سرسپردگان رژیم سابق در کشور وجود داشتند که منتظر بودند هسرعت حرکتش آرام بود. ب



تیم، المسلمین نداشمانند اخوانوزیر دست به اقدامات احمقانه بزنند. باوجوداینکه ما در کشور خود گروهی بهتا با لغزش نخست

های ه از خأل قدرت به نفع خود بودند. در پایان جینجیچ به خاطر تالشهای مجرمانه منتظر سوءاستفاداما گروه بزرگی از سازمان

ترین روز در دوران زندگی من تاریک ۹۱۱۱مارس سال  ۱۹خود بهای گزافی را پرداخت و توسط یک گروه مافیایی ترور شد. 

ها کمک کرد پایدار ماند. تقویت آناگرچه کشور ما مرد بزرگی را از دست داد، اما آن دموکراسی و نهادهایی که جینجیچ به  بود.

آورد. به بار هم دوام میی کافی قدرتمند بوده و حتی در برابر حوادث فاجعهاندازهها دست به خلق چیزی زدیم که بهما صرب

 شود.ترین دستاورد انقالب ما محسوب مینظر من این اتفاق بزرگ

کرد  جلو تالشهای روبهآورید که او برای برداشتن گامد، به یاد میگاندی را به خاطر داشته باشی راهپیمایی نمکاگر شما 

آمیز های کوچک خود را به اطالع عموم رساند. به این خاطر که گاندی ذاتاً متوجه این بازی مسالمتی پیروزیو در این مسیر همه

بزرگ جلوه دادن وفاداری هندوستان به سلطنت بریتانیا از طریق  239های او برای چاپلوسی در برابر راجشده بود. زمانی که تالش

دانست که اعالم یک انقالب سبب یک سرکوب با شکست روبرو شد، گاندی نیاز داشت تا از دری دیگر وارد میدان شود. او می

د هپرستانه همراه با برخورد شدید از سوی امپراتوری بریتانیا به دنبال نخواشدید خواهد شد و چیزی جز یک هیجان میهن

من تکرار شد(. چیزی که گاندی به آن نیاز داشت یک فرصت ساده بود آنداشت )سرنوشتی که دقیقاً برای فعاالن میدان تیان

های آنان را تقویت کند و شجاعتشان های مدنی را آموزش دهد، مهارتآرامی و با خیال راحت به طرفدارانش قوانین نافرمانیتا به

 ها را در نمک یافت.ی این خواستهرا به اوج برساند. او همه

سال نافرمانی مدنیِ پس از  ۱۱تنهایی درخت استقالل هندوستان را به ثمر ننشاند و موفق گاندی به البته راهپیمایی نمک

ما ا ی خود را به مردمان این کشور واگذار کنند؛ترین مستعمرهنشاندگان امپراتوری بریتانیا را مجبور کرد تا پرمنفعتآن دست

عنوان رهبری معرفی کرده خود را به مکزیرا او قبالً در راهپیمایی ن شد؛تر میتر و آسانها هرلحظه برای گاندی آسانآن سال

ت. نظیر داشتواند کاری که شروع کرده است را به سرانجام برساند. او به همان دالیل در میان مردم هند اعتباری بیبود که می

ونه دانست چگهای خوب یا یک سخنران خوب نبود. او کسی بود که میقی نبود. او صرفاً یک طرفدار ایدهاو فقط یک رهبر اخال

 هر کاری را به سرانجام برساند.

ای نظیر تعیین هدف، یافتن سمبل و نماد، شناسایی ارکان قدرت و معکوس کردن روند که شما تمامی اصول پایهوقتی

الم آمیز به سرانجام برسانید و چه زمانی اعه چگونه کاری را در سطوح باالتر یک کنش مسالمتدانید کسرکوب را فرابگیرید، می

 ی بعدی بروید.پیروزی کرده و به مرحله

در آن تبحر دارد. هازار یکی از شاگردان معنوی گاندی و یک فعال  240این یک قالب یا مدل هنری است که آنا هازار

داشت. او که در فقر به دنیا آمد، توسط یکی از اقوام خود به مومبای برده شد و در  اجتماعی است که تخصصی بسیار عجیب

پولی فامیلشان در کالس هفتم ترک تحصیل کند. او به اما هازار مجبور شد به خاطر بی آنجا برای چند سال درس خواند؛

دهی یک گروه مبارز روستا دست به سازمانعنوان داروساز مشغول به کار شد. هازار در روستای خود بازگشت و در شغلی به
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حال، او همیشه به داران زد و درنهایت به ارتش پیوست. باایناز کشاورزان محلی در برابر ظلم و ستم زمین حمایتمنظور به

و  ی سرسختانه برای بهبود زندگی خودازپیش به مبارزهآمیز معتقد بود و پس از بازگشت به روستای خود، بیشکنش مسالمت

ما ما ا گویید. من هم با این یک مورد اصالً موافق نیستم؛)درست می . او برای ممنوع کردن الکل جنگیدپرداختهمسایگانش 

ان ی همدانند که چه چیزی برای جامعهخوبی میکنند بهباید به خاطر بیاوریم که تنها مردمی که در یک منطقه زندگی می

او به وجود آورده بود. هازار  منطقه خوب و چه چیزی برایشان بد است(، زیرا اثرات نوشیدن الکل مشکالت بزرگی در روستای

 مانند تأسیس کرد. او کمک کرد تا یکمنظور اطمینان از اینکه کشاورزان نیازمند هرگز گرسنه نمیهمچنین یک بانک بذر به

ی سواد در آن منطقه و ساخت های او موجب رشد گستردهبخشی به دیگران تشکیل شود و تالشمنظور توانموسسه خیریه به

موجب این شکل گیرد. به 241تر، هازار کمک کرد تا یک کمپین موفق برای لغو نظام کاستد شد. از همه مهممدارس جدی

ها به هازار درسی مهم آموخت: مبارزات ناپذیر دچار تغییرات مطلوبی شد. این پیروزیکمپین، سرنوشت بسیاری از افراد لمس

ی شده به شما برای آمادگ( با اهداف کامالً تعریفزون یا انگری بردهای شکست مایک تایسمانند مثالکوچک قابل پیروزی )به

 کنند.تر کمک میهای بزرگی بعد و مبارزه با چالشدر مرحله

اش کرد: او به سراغ مبارزه با ترین نبرد زندگیی بزرگو باوجوداینکه یک پیرمرد بود خود را آماده ۹۱۱۱هازار در سال 

توسط  ۹۱۱۱ی هند را فلج کرده بود. برای مثال، یک مطالعه در سال ، رفت که اقتصاد و جامعهفساد، مشکلی بزرگ و گسترده

منظور دریافت خدمات دولتی رشوه اند تا بهها حاضر شدهدرصد از هندی ۱۹نشان داد که بیش از  242المللسازمان شفافیت بین

تر علیه کارمندان خطاکار های سنگینی او اجرای مجازاتمهخواست تا این مشکل را برطرف کند و برناپرداخت کنند. هازار می

 منظور اجرای سریع عدالت از طرف مردم بود.سازی نظامی با مأموران محلی و کشوری قدرتمند بهو همچنین پیاده

ت به دس ۹۱۱۱آوریل  ۱دولت طرح هازار را نپذیرفت )اجرای این طرح ازنظر سیاسی بسیار پیچیده بود( و او در تاریخ 

من تا زمانی که این طرح )مبارز با فساد( تصویب نشود، اعتصاب »اعتصاب غذا زد. هازار در مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم کرد: 

 «غذا خواهم کرد.

 هایی در حمایت از او منتشر کردند.بوک پیامصدها نفر به اعتصاب غذای هازار پیوستند و صدها هزار نفر در توییتر و فیس

های هند، از ستارگان بالیوود گرفته تا بازیکنان کریکت، به این مبارزه پیوستند. پیام هازار کامالً شفاف بود؛ سلبریتیخیلی زود 

او به دنبال یک پایان سریع برای فساد نبود، بلکه تنها اصرار داشت تا این طرح در مجلس تصویب شود. او مصمم به کار خود 

د گاندی یک پیرمرد مورداحترام بود که کامالً به هدف خود ایمان داشت. از این گذشته، مردم هازار ماننعالوه، هازار نیز بهبود. به
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ها هزار هوادار هازار در شهرهای بزرگ هند دست به تظاهرات شناختند. خیلی زود دهخوبی میرا به خاطر پیروزهای قبلی او به

 ح را به تصویب برساند.روز بعد، دولت تسلیم شد و قول داد تا این طر ۱زدند. 

هازار در اعالم پیروزی خود بسیار سریع و هوشمندانه عمل کرد، اما او یک کار حیاتی دیگر نیز انجام داد. او متوجه شد که 

ک راحتی به یتواند بهپیروزی در یک نبرد به معنای پیروز در تمام جنگ نیست و گاهی اوقات این نظام سیاسی فاسد می

تگی ختم شود. هازار با آگاهی از این خطر، حتی پس از این پیروزی بزرگ، فشار خود را حفظ کرد. او به ومرج و آشفهرج

نویس قانون جدید در پیش رو داریم. ما های فراوانی در پیشنبرد واقعی تازه شروع شده است. ما چالش»طرفداران خود گفت: 

ای دف در این کشور متحد هستیم. قدرت جوانان در این جنبش نشانهروز به دنیا نشان دادیم که باهم بر سر یک ه ۱فقط در 

 «از امید است.

ی هکه دولت یک نسخاو در کالم خود صادق بود و دولت نیز ذاتاً تصمیمی برای تغییر اوضاع نداشت. چندین ماه بعد وقتی

اند. او قول یک اعتصاب غذای دوباره داد و خو« جوک ظالمانه»شده از این الیحه را به مجلس فرستاد، هازار آن را یک تضعیف

ها هزار نفر دورنگارهایی را برای ایستد. در عرض چند ساعت دهتهدید کرد که حتی اگر الزم باشد به خاطر آن تا پای مرگ می

برای ها در شهر مومبای دست به یک اعتصاب سراسری روزانه منظور حمایت از تصمیم هازار ارسال کردند. تاکسیدولت به

های هازار زدند. هازار قبل از اینکه بتواند اعتصاب غذای خود را آغاز کند به جرم تجمعات غیرقانونی همبستگی با خواسته

 ی زندان شد.دستگیر و روانه

های گسترده روبرو شد. دولت در عرض چند ساعت با او اعتصاب غذای خود را در زندان آغاز کرد و خیلی زود با حمایت

 های جنگی با ترک سلول خود مخالفتحال، استاد تاکتیکای عکس داده بود. بااینو از زندان موافقت کرد. سرکوب نتیجهآزادی ا

مانند قبل ادامه دهد. چند روز از درخواست هازار شد تا اعتصاب خود را در مجامع عمومی بهکرد، مگر اینکه به او اجازه داده می

زی رسید. هازار برای ادامه اعتصاب غذای خود به محل موردنظر هدایت شد. با بدتر شدن شرایط گذشته بود و او مجدداً به پیرو

ها متوجه تضادی میان بدن اما آن آمد؛جسمی هازار، هزاران نفری که به حمایت از او پرداخته بودند کاری از دستشان برنمی

میرد، اما خود و طرفدارانش هرگز اگر الزم باشد برای هدفش میی قوی او شدند. او بارها و بارها اعالم کرد که ضعیف و اراده

 شوند.تسلیم نمی

اران کرد. طرفدبه سر گذاشتند؛ همان کاله سنتی سفیدرنگی که هازار همیشه به سر می 243مردان جوان در سراسر هند توپی

که این شعار را در هرکجا که یک پلیس یا یک  ها قول دادندآن« من آنا هستم.»هازار نیز یک شعار کوتاه ساختند و فریاد زدند: 

 ها درخواست رشوه کند، با صدای بلند فریاد بزنند.ی دولتی از آنمأمور اداره

حالی، کیلوگرم از وزن بدن او همراه با ضعف و بی ۱روز پس از شروع اعتصاب غذای هازار و کم شدن تقریباً  ۱۹سرانجام، 

ی های او را تسلیم شد و قبول کرد تا الیحهخواسته ابرریافت کرد؛ دولت مجدداً در برناپذیر خبری خوش داین مرد خستگی

که روی یک صندلی نشسته بود و در پشت سرش تصویری بزرگ از گاندی به چشم پیشنهادی را اصالح کند. هازار درحالی
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طور بود؛ همین« یروزی برای کشور است.کنم که این یک پمن حس می»خورد، پیروزی نهایی خود را اعالم کرد. او گفت: می

که کار خود را به پایان نرسانده دانست پیروزهای خود را در زمان مناسب اعالم کند و تا وقتیاما تنها به این خاطر که هازار می

 است به فشار بر دولت ادامه دهد.

وجه آسان نیستند. هیچبه دست آوردیم بهتغییرات اجتماعی نظیر آنچه هازار در هند پیروز شد و آنچه ما در صربستان 

های شفاف و ها دیر به بار نشسته و نیازمند تالش سرسختانه، استراتژیمانند دموکراسی، حقوق بشر و شفافیت دولتاهدافی به

شروع  که عنوان یک فعال اجتماعی کاری رای شماست تا بهمنظور شکوفایی و دوام هستند. این وظیفهنهادهای مدنی استوار به

های بدون تحلیل و بررسی و ثبات قدم کنید، انقالبطور که در سراسر جهان مشاهده میزیرا همان اید را به پایان برسانید؛کرده

ند کنید بادوام و پایدار است. چآورند. شما باید مطمئن شوید هر تغییری که ایجاد میمراتب بدتر از قبل به بار مینتایجی به

ان ها در زمها هوشیار بود؛ اعالم پیروزی زودهنگام، عدم تشخیص پیروزیمشخص وجود دارد که باید نسبت به آن موضوع کامالً

عالوه، اگرچه این موضوع کمی حزبی و تفکرات سیاسی. بههای درونها، بر باد دادن آن اتحاد قوی از طریق درگیریتحقق آن

ل رسند دی به قهرمانان و نخبگان جدیدی که در جنبش شما به شهرت میراحتوسوسه کننده است، اما مراقب باشید که به

آمیز، تهای مسالمتواند به دستاوردهای مثبت، حتی در بهترین انقالبشده مینبندید. فساد و سوءاستفاده از قدرت تازه کسب

جدید کاخ او خوشایند و راحت به نظر های دیکتاتور سابق به تن ساکنان عالوه در بسیاری از مواقع لباسنیز ضربه بزند. به

کرده جنبش مقاومت صربستان از لوگوی مشت گره 244ازاینکه فعاالن مدنی گرجی در جنبش کماراسال پس ۱۱خواهد رسید. 

)رهبر جوانی که  245دست به انقالب گل رز در کشور زدند، میخائیل ساکاشویلی ۹۱۱۰در نماد خود استفاده کردند و در سال 

درت رسیدن مصمم بود تا این کشور سابق عضو اتحاد جماهیر شوروی را در مسیر صحیح حقوق بشر و دموکراسی پس از به ق

 های دیکتاتورهای پیش از خود، در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد.قرار دهد( پس از متهم شدن به استفاده از تاکتیک

 دهم که امکانایجاد تغییر واقعی در کشور خود بوده است، قول میعنوان فردی که عضوی از یک جنبش موفق برای اما به

اکنون صربستان بهترین منطقه در دنیا برای زندگی است؟ قطعاً خیر. ما همین یک تحول پایدار در این دنیا وجود دارد. آیا هم

ا به های محیطی مد داریم. خصلتکنیم و یک نظام آموزشی قدیمی و ناکارآموپنجه نرم میحاال نیز با مشکالت اقتصادی دست

های ضد بشری میلوشویچ برای مدتی طوالنی مهر بدنامی به پیشانی گردد و مردم کشور به لطف جنایتوسطی بازمیدوران قرون

ا به اما حاال م خورد؛از صربستان نرخ بیکاری بسیار باال است و فساد زیادی به چشم می یداشتند. در بلگراد و هر شهر دیگر

دهد رهبران خود را انتخاب ی نسبتاً آزاد داریم و نهادهایی دموکراتیک داریم که به ما اجازه میینده امید داریم، یک رسانهآ

فسی نتر، ما اعتمادبهمنظور پاسخگو بودن به مردم در قبال نقاط ضعف و قوتشان متعهد نگه داریم. از همه مهمها را بهکرده و آن

شود. حسی خوب از توانمندی وجود دارد که از توانایی در آمیز موفق حاصل میبه یک انقالب مسالمتداریم که از دستیابی 

ی فعاالن مدنی خوب مشترک است. عالوه این حسی است که در همهگیرد. بهی شما نشات میی افراد جامعهبهبود زندگی همه

ها لحظه در وجود شمار زیادی از انسان. چیزی که در یکشوداین همان چیزی است که از یک تفکر ساده و بارور حاصل می
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همیدند ها فآن«. ها دارددرک این موضوع که ایجاد یک تغییر بستگی به آن»کند: منظور ایستادن برای باورهایشان حلول میبه

 که باید به خود اتکا کرد؛ من هم امیدوارم شما نیز به این حقیقت پی ببرید.
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ه اگر ما نه، پس چ»ای با این مضمون: نوشتهاستریت در برابر پلیس در نزدیکی پارک زاکوتی با دست: فعاالن جنبش اشغال وال۱۱-۱تصویر 

 ۹۱۱۱؛ پاییز «کسی؟

 فصل یازدهم

 کردباید به خود اتکا 

ور رسیدن منظعنوان یک بچه یک بشقاب کلم بروکلی را بهیا بهصبر کرده  مهیجیک فیلم  تا پایانطور که هرکسی همان

عالوه ای خوب است. بهها برای پایان، ایدهتوان گفت که همیشه نگه داشتن بهترینبه یک دسر خوشمزه تحمل کرده است، می

های مصر و برمه و مالدیو صحبت کردیم مارتین لوترکینگ گفتیم، کمی در مورد شورشما در این مسیر برای شما از گاندی و 

خواهم تا به شما در مورد نوع دیگری اما حاال من می و تجارب خود در خالل سرنگونی میلوشویچ را با شما در میان گذاشتیم؛

ه سراغ کتی، قهرمان فرضی داستان خود، برویم. بخش. اجازه بدهید باز یک قهرمان بگویم؛ قهرمانی متواضع اما کمتر الهام

توان تصور کرد که او در یکی از شهرهای آمریکا زندگی صادقانه بگوییم، هیچ ویژگی خاصی در مورد کتی وجود ندارد. می

ومه مریکایی حکنم که از بسیاری از فعاالن آهایی تعریف میها و مثالقولکند و من داستان زندگی او را با استفاده از نقلمی

 ام.شهری شنیده

از  کند. کتیای دوطبقه زندگی میحاال کتی یک فرد خوب و کامالً معمولی با یک کار مناسب و سه بچه است که در خانه

کند که یک زندگی معمولی، شاد و متعادل داشته آید. او سعی میزیاد به چشم نمی داشتنی است کهدوستآن دست افراد 

گرایی در زندگی خود فکر نکرده بود )چه برسد به اینکه حتی بخواهد در واخر نیز هرگز به هیچ نوعی از کنشباشد و تا این ا



ها کثیف های دولتبا این باور بزرگ شده که سیاست ،تفاوت دارد ۱۹۱۱ی کنشی هم شرکت کند(. کتی جوان که با نسل دهه

های بزرگ قرار ها و دولتمردم نیز در این کشورها تحت سلطه سازمان عالوه ازنظر اوها فاسد هستند. بهی نظامبوده و همه

بنابراین بهترین کار این است که سرش به کار خودش باشد و بر روی اموری تمرکز کند که  داشته و درمانده و ناتوان هستند؛

های آزاردهنده که در بیرون از از آن آدم مانند بسیاری از ما، همواره تالش کرده بود تاها را کنترل کند. کتی، بهتواند آنمی

د. کنند دوری کنها و کاندیداهای موردنظرشان کمپین برگزار میدهند و برای برخی از خواستهسوپرمارکت به مردم بروشور می

حال خود خواست که دیگران او به ها باشد. کتی فقط میخواست تا جزئی از آنکرد، اما نمیها را تحسین میاو اشتیاق آن

 بگذارند.

 ناگهان اوضاع تغییر کرد.

هر ی اخیر شورای شوقت توجهی به تصمیمات دولت محلی نداشتند، این بار هم توجهی به مصوبههمسایگان کتی که هیچ

جا صحبت از این موضوع اما در عرض چند هفته، همه توجهی کرد؛خود نکردند. حتی کتی هم مثل همیشه به این موضوع بی

های گوناگون در سراسر شهر شنید. های همکاران همسرش و اعتراضبنزین، در میان صحبتتی نیز در مورد آن در پمپشد و ک

خیلی زود آن زمین خالی بزرگ در کنار مدرسه فرزندان کتی به تصاحب گروهی درآمد و مشخص شد که قرار است در آنجا 

بود عالوه نیازی نخورد. بهبود که در جوامع سراسر آمریکا به چشم می ایای عظیم ساخته شود. این پدیدهیک فروشگاه زنجیره

ک تواند سبب ترافیای در کنار مدرسه میتا شما حتماً یک مهندس شهرسازی باشید تا بدانید که وجود یک فروشگاه زنجیره

تقل ای دور از مدارس منن به منطقهبیشتر، احتمال تصادف بیشتر و دیگر اثرات مخربی شود که معموالً به هزاران دلیل ساخت آ

ها و با ترغیب شماری از سازندگان محلی راه را برای ساخت این حال، شورای شهر بدون توجه به تمامی مخالفتشود. بااینمی

 فروشگاه بزرگ هموار کرد.

اعضای شورای شهر تماس رسید را انجام داد. او با چند نفر از کتی که نگران این موضوع بود، هر کاری که به فکرش می

ها گذاشت؛ البته او هرگز جوابی دریافت نکرد. او یک نامه به روزنامه محلی نوشت؛ این های آنهایی برای منشیگرفت و پیام

ای اتفاق یکدیگر نامهها بهی مدرسه صحبت کرد و آنمدیرهنامه چاپ شد، اما اتفاقی رخ نداد. او با دوستان خود در هیئت

ها جوابی مؤدبانه دریافت کردند که در آن قول بررسی موضوع از سوی شهردار داده شده بود، آن ن به شهردار نوشتند؛شدیداللح

 دانید که تمامی این مواردحال در هرگونه کنش محلی شرکت کرده باشید، میاما شهردار هرگز این کار را نکرد. اگر شما هم تابه

 .هستندکامالً مشابه یکدیگر 

ا نبود؛ های به بحث اصلی کتی و دوستانش تبدیل شد. موضوع فقط مشکل ایمنی بچهود این فروشگاه زنجیرهخیلی ز

هایی همراه بود، اما مشکل به حدی نبود که نتوان آن را با قرار دادن چند درست است که ترافیک شدید در آن نزدیکی با چالش

ای ی اصلی پدید آمدن این احساس بد بود که صاحبان فروشگاه زنجیرهگیر مناسب یا چراغ راهنمایی حل نکرد. مسئلهسرعت

رسیدند، اما شهروندان عادی کردند و به هدف خود میراحتی نظرات خود را تحمیل میبا کلی پول و آشنا در شورای شهر به

ای هآوری پول جشنوارهو جمع بردند، برای حفظ مدرسههای خود را هر روز صبح به مدرسه میشهر نظیر کتی )والدینی که بچه

ند( دیدناپذیری از زندگی خود میمانند بخش جداییهای اولیا و مربیان را بهکردند و حضور در انجمنتهیه خوراکی برگزار می



بانیت صگرفتند. کتی و دوستانش در ابتدا با این مسئله آرام برخورد کردند، اما با گذشت چند هفته و با عتوجهی قرار میمورد بی

مانند بسیاری از نبردهایی که ارزش جنگیدن دارد، این نبرد هم تر انجام دهند. بهبه این نتیجه رسیدند که باید اقدامی جدی

ها را داشت. برای مثال، کتی و دوستانش متوجه شدند که مدیریت ای از تکنیکارزش وقت گذاشتن و به کار بردن مجموعه

راحتی ی کافی مهم نیستند و بهاندازهها فهمیدند که بههای آن مدرسه ندارد. آنی والدین بچههاشهر تمایلی به شنیدن صحبت

دانست تا چگونه ارکان اما کتی باهوش بود. او می شوند؛مهری واقع میارزش مورد بیعنوان افرادی بیاز سوی شهردار شهر به

 قدرت را شناسایی کند.

ها افرادی خداترس هستند و همیشه به کلیسا رفته و مذهب را خیلی جدی شهر آن او و دوستانش متوجه شدند که مردم

کنند. کتی و متحدانش قبالً خود را با این حقیقت قانع گیرند؛ درواقع، کلیساهای شهر نقش مراکز زندگی مدنی را بازی میمی

مانی ای نیز تا زالوه سازندگان فروشگاه زنجیرهعهای کوچک مردمی ندارد. بهکرده بودند که شهردار تمایلی به صحبت با گروه

ده توانند آن را نادیترین شهرداران هم نمیاما نیروهایی وجود دارد که حتی مصمم شدند؛که پول در دست داشتند، تسلیم نمی

قانع  ش شهر رابگیرند. درنتیجه کتی برای کمک به سراغ روحانی شهر رفت تا خشم خداوند را همراه خود داشته باشد. او کشی

گیری ائتالف الهی علیه خود را حس کرد، به که شکلای محکم به شهردار بنویسد. شهردار احمق نبود و وقتیکرد تا نامه

ز تغییر ای اکه این نامه نشانهاعتراضات واکنش نشان داد و پذیرفت تا برای تغییر محل ساخت فروشگاه اقدامی کند. ازآنجایی

های والدین خشمگین ها و ایمیلارکان قدرت شهردار بود، در مقایسه با تمامی پالکاردهای اعتراضی، نامه تریندر یکی از مهم

 اثر بیشتری داشت.

عمومی  ی استماعتوجهی شهردار به کتی گذشته بود، اما او سرانجام تسلیم شد و پذیرفت تا یک جلسهسه ماه از اولین بی

ی دلخواه رسید کتی در حال رسیدن به نتیجهکه به نظر مینهادی برگزار کند. ازآنجاییمنظور تجدیدنظر در طرح پیشدیگر به

ترین شهروندان محله هم تفاوتخواستند تا عضوی از گروه فعاالن این شهرک باشند. حتی بیخود است، خیلی زود همه می

ی استماع عمومی پر از آدم بود. اکثر لسهاحساس کردند که فرصت خوبی برای مبارزه پدید آمده است. تاالر شهر در شب ج

را  هاخواستند این فرصت را از دست بدهند. کتی و دوستانش هم آنمدعوین صرفاً به این خاطر به تاالر آمده بودند که نمی

امالً ک های کوبنده نبود )کتی با تمام هوشی که داشت یک چرچیل نبود(، اماها از آن دست خطبهناامید نکردند: سخنرانی آن

تقل ای دیگر منصمیمی، هوشمندانه و ملموس بود. در انتهای این نشست کامالً مشخص بود که محل ساخت فروشگاه به منطقه

ای محترمانه و سرگشاده شود. چند هفته بعد این اتفاق رخ داد. کتی و دوستانش، با آگاهی از اهمیت اعالم پیروزی خود، نامهمی

ها را پذیرفت. از تشکر از او، شهردار را برای بازدید از مدرسه دعوت کردند. شهردار هم دعوت آن برای شهردار نوشتند و پس

 ی خود به دست آورد.کتی موفق شد تأثیری مهم بر شهر کوچک خود بگذارد و پیروزی بزرگی برای جامعه

بخندی ها لهای آنن استثنا شنیدن داستانام و بدومن در طول سفرهای خود به آمریکا بارها با افرادی نظیر کتی روبرو شده

ز شود، اما شما هرگنشاند. درست است که سرنگونی مبارک و میلوشویچ دستاوردی بزرگ محسوب میبزرگ بر صورت من می

نباید در زیر چکمه دیکتاتوری، باوجود امکان استفاده از اصول قدرت افراد، ناله کنید. این اصول همگانی و جهانی بوده و 

 نظر از شخص شما و مشکل شما کاربرد دارند.رفص



های معمولی نظیر دوست خوب ما کتی شک دارید، اجازه دهید تا داستان شهروندان اگر هنوز نسبت به قدرت هابیت

ین تربزرگ ی برخی شایدنشین شهر نایروبی در کنیا )به گفتهترین زاغهعنوان بزرگرا برایتان تعریف کنیم. کیبرا به 246کیبرا

کنند(، با خطراتی برای ساکنان خود روبرو بود که میلیون نفر جمعیت که در کثافت و آلودگی زندگی می ۱نشین دنیا با زاغه

 ی این منطقه وحشتناک بود. پارکی به نام پارکها را تنها در یکی از بدترین نقاط دنیا بیابید. منظرهتوانستید هرکدام از آنمی

های بزرگ و سایه همیشگی درختانش، محلی مناسب برای متجاوزان ه وجود داشت که به لطف بوتهدر این ناحی 247جَمهوری

ز کرد. اگر شما در روبرای دزدان و راهزنان را ایفا می پاتوقعالوه نایروبی یک سد داشت که نقش یک شد. بهمحلی محسوب می

ده های پرنعالوه در این منطقه توالتگرفتید. بهدستبرد قرار می رفتید، قطعاً موردراه می 248دریافت حقوقتان در خیابان کارانجا

نشین کیبرا وجود نداشت، بسیاری از مردم این منطقه که یک سیستم جامع و کارآمد فاضالب در زاغهنیز وجود داشت. ازآنجایی

ه که بیرون رفتن از خانهنگام، وقتیشباما در  ها انجام دهند؛های وسط خیابانمجبور بودند تا کارشان )دستشویی( را در گودال

رفتند و کارشان را در شد، مردم کیبرا خیلی راحت به حمام میمنظور قضای حاجت هم خطرناک میحتی برای یک دقیقه به

متوجه  کنم حاالانداختند؛ تصور میرا از پنجره بیرون می زدند و آندادند، در کیسه را گره میی پالستیکی انجام مییک کیسه

نید، کیبرا کطور که تصور میها در هر کجایی از شهر بودند. هماناید. نیازی به گفتن نیست، این پالستیکهای پرنده شدهتوالت

 بودید.خوبی با این منطقه آشنا میمنظور بقا در کیبرا بهبایست بهجای مناسبی برای زندگی نبود. شما می

ها کردند. آنمنظور کمک به مردم این منطقه تعیین شده بودند هیچ کاری نمیبه نهادی کههای مردممتأسفانه سازمان

، اما کردندهای خوبی دریافت میها کمکاهداف بزرگی در سر داشتند، اما عمدتاً از افراد خارجی یا ثروتمندان کنیایی بودند. آن

رنده های پهای عمومی بسازند و شمار توالتد دستشوییتوانستنها میگشود. قطعاً آنای از هیچ مشکلی نمیها گرهاین کمک

شد. اوضاع زمانی تغییر کرد که مردم محله طور مؤثر رفع نمینشین بهاما بازهم نیازهای اساسی این زاغه را کاهش دهند؛

خست اقدام به ها در گام نکار شدند. ساکنان کیبرا باهم متحد شدند و از کارهای ساده شروع کردند. آنبهخودشان دست

توانست ابزاری مناسب باشد که به مردم اجازه دهد نشین میهای خود کردند. وجود یک نقشه از این زاغهبرداری از محلهنقشه

توانستند با های اطراف خود هشدار دهد. مردم میاطالعات خود را در آن ثبت کرده و به دیگران نسبت به خطرات و موقعیت

برداری با استفاده زیرا امروزه نقشه عالوه این کار اصالً هم سخت نبود؛ی خود را دورهم جمع کنند. بهمحله این راه افراد باهوش

برای  GPSکه فناوری اغلب در دست قشر جوان است، گروهی از نوجوانان مجهز به از فناوری بسیار آسان شده است و ازآنجایی

بندی کردند: های خود را در چهار دسته طبقهها محلهاطراف شدند. آنهای ها و محلهآوری اطالعات راهی خیابانجمع

ر ها بها از نقشهپذیری، خدمات بهداشتی، آموزش غیررسمی و آب/فاضالب. زمانی که کار این گروه تمام شد، آنامنیت/آسیب

ف به همسایگان دادند. بسیاری از ها را همراه با یک خودکار و یک کاغذ شفاقیمت پرینت گرفتند و نقشهروی کاغذهای ارزان

شده در پایگاه ها کردند و خیلی زود شمار نقاط ثبتمردم با خوشحالی شروع به اضافه کردن نقاط موردنظر خود به نقشه

نقطه رسید. بعدها تعداد این نقاط بیشتر و بیشتر نیز شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز با  ۱۱۱های منطقه به داده
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توانستند هشدارهای ها در نظر گرفت. خیلی زود تمام مردم کیبرا میای برای آنه این پروژه وارد میدان شد و بودجهمشاهد

کرد که از نقاط جرم خیز و الزم را از طریق پیام کوتاه بر روی تلفن همراه خود دریافت کنند. این سرویس به مردم کمک می

خود  ید. مردم کیبرا ساختمان به ساختمان و محله به محله پیش رفتند و جامعهآمیز در منطقه فاصله بگیرنحوادث خشونت

 را اصالح کردند.

ها به نحو احسن استفاده شده است. برخالف هایی برجسته از قدرت مردم هستند که از آنمردان و زنان جوان کیبرا نمونه

ها صرفاً ان فاسد برای سرنگونی یا دستیابی به آزادی نبودند. آنها در این کتاب، این افراد به دنبال دشمنبسیاری از دیگر مثال

 با یکدیگر برای پدید آوردن حس امنیت در میان خانواده و دوستانشان متحد شدند. این همان بینش عمیق از فردا است.

ری توانند تغییمی اگرچه ساکنان کیبرا دیگر امیدی به دولت و نهادهای حکومتی نداشتند، اما همچنان باور داشتند که

در  توانستندها دیدگاه خود را در جامعه گسترش دادند و به سراغ نبردهایی رفتند که میی خود ایجاد کنند. آنمثبت در محله

ها شوری ایجاد کردند و با استفاده از خالقیت به نفرات خود افزودند. ساخت یک نقشه اتفاقی شگرف ها پیروز شوند. آنآن

مردم  اما مشارکت گونی یک دیکتاتوری نیست و احتماالً خبر آن نیز در صدر اخبار شبانگاهی قرار نخواهد گرفت؛مانند سرنبه

وانستند نشین آفریقایی بسیار فقیر تها در این منطقه شد. اگر فعاالن مدنی در یک زاغهدر کیبرا باعث افزایش کیفیت زندگی آن

 توانید.هم می در زندگی خود تغییری ایجاد کنند، پس شما

نظامی برای نجات شما در کار های خود این واقعیت را بپذیرید که اغلب اوقات هیچ سوارهشما باید در ابتدای شروع تالش

برای حل مشکالتتان پایین بیاید. این  249تر از شما از کوه المپقیافهتر و خوشتر، شجاعنخواهد بود. قرار نیست که فردی بزرگ

، معموالً گیری استی شکلکه جنبش شما در آستانهکه من از تالکین گرفتم؛ باید به خود اتکا کرد. وقتیدرس دیگری است 

های زیبا در این جهان تمایلی برای کمک به شما ندارند. شما در این مسیر های سرسخت و الفجادوگران، افراد قدرتمند، کوتوله

سال طول کشید تا مردم این موضوع را متوجه شوند و بفهمند که  ۱۱ م،تنها هستید. در صربستان، کشوری با افراد دیرفه

ی نیز درکی المللتنهایی در مقابل میلوشویچ بایستد. سیاستمداران ما را ناامید کرده بودند و جوامع بینجنبش مقاومت باید به

به دیکتاتوری ما پایان  250ندلف و نه ایی.تیکرد. نه گاعالوه اپوزیسیون هم کامالً آشفته عمل میاز اوضاع داخلی نداشتند. به

ریزی خود حل شدند. این موضوع به ما بستگی داشت که چگونه تثلیث مقدس خود از اتحاد، برنامهدادند و نه مشکالت ما خودبه

 منظور مقابله با دیکتاتور خلق کنیم.آمیز را بهو نظم مسالمت

شد که اشتیاق و خالقیت فراوانی داشت؛ این دو ویژگی مهم باید در روح عالوه بر این، جنبش مقاومت به این دلیل پیروز 

کنند وجود داشته باشد. ما در گروه کانواس در پاسخ به فعاالنی که به سراغ ما و جان شما و افرادی که با شما همکاری می

. توانیم کمکی به شما بکنیمنمیما »گوییم: هایی خاص برای برداشتن هستند میآیند و به دنبال نصایح محکم یا گاممی

آمیز مؤثر در گذشته را با آنان به اشتراک بگذاریم، های صلحتوانیم اصول پایه را آموزش دهیم و برخی از تکنیککه ما میدرحالی

 ان جامعهگریبان هستند تنها از دل همبههای خالقانه برای مشکالتی که مردم هر جامعه با آن دستحلاما باید دانست که راه
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خود گوش سپرده و بیاموزید تا به « ندای طغیان گر»گوییم که به های خود میما به فعاالن حاضر در کالس« آید.بیرون می

کنم( که بیشتر در حال ژست گرفتن و نمایش خود متکی باشید. مشاوران خارجی )من نیز گاهی خود را در این دسته تلقی می

ملی هایی تجخطا با چمدانای مادربهدسته»شوند: گونه به تصویر کشیده مینگ باب هِلوی اینی سرههستند در بیان جاودانه

ار مراتب آمشود، افراد معمولی نظیر همان کتی فرضی و ساکنان واقعی کیبرا بهکه حرف از عمل میوقتی« در بیرون از شهر.

 رجی دارند.بهتری در ایجاد تغییر در دنیا نسبت به هر مشاور یا مستشار خا

خواهم تا کمی افشاگری کنم: یک راه صحیح و یک راه غلط برای خواندن این با نزدیک شدن به انتهای کتاب، اجازه می

بخش و افراد های الهامهای ماجراجویی مرور کنیم و از قصهمانند داستانکتاب وجود دارد. راه غلط این است که کتاب را به

جای اینکه خود را فردی معمولی و بدون هدفی فوق استثنایی برای پیروزی دنیا لذت برده و بهشجاع کتاب در گوشه و کنار 

های صیهعنوان توشده بهاما راه صحیح خواندن کتاب این است که اصول نوشته ای تصور کنیم؛ببینیم، خودمان را رهبری افسانه

 که در حال خواندن اینهر موقعیتی از زندگی باشید. امیدوارم وقتی ها درجاودانه برای زندگی را فراگرفته و به دنبال اجرای آن

گیر، کند که این مسائل خیلی بزرگ و همهها عالقه دارید. فرقی نمیکتاب هستید، به مسائلی در جهان فکر کنید که به آن

ند؛ تنها ساکنان یک محله را شامل شو ها،مانند مدفوع سگ در خیابانمانند نابرابری اجتماعی، باشند یا خیلی کوچک باشند و به

ا به تواند از طریق اتکی شما چگونه میمن امیدوارم که شما پس از فراگیری اصول مربوطه به این موضوع بیندیشید که جامعه

 آمیز پیشرفت کند.گرایی مسالمتکنش

تر پرمعنی تر وبسپارید: زندگی وقتی جذابکنید، لطفاً این موضوع را به خاطر اگر از این کتاب بدون هیچ دستاوردی گذر می

ای منظور القکنید. فهمیدن این موضوع که چه میزان از زندگی مدرن بهشوید و شروع به حرکت میکار میبهشود که دستمی

گفته شده  رود تا به سراغ انجام کاری برویم که به ماانگیز است؛ از ما انتظار میحسی واهی از آرامش به ما طراحی شده، غم

اما اگر شما شبیه به دودا، آنا، محمد عادل، ساندرا، سسیلیا، اسلوبو، سینیسا، میسکو، برزا، راسکو،  است، زیرا این کار آسان است؛

عمران زهیر، هاروی میلک، ایتزیک آلروف، اندی بیچلبام، راشل هوپ، کریس ناهوم، منال الشریف، دوستان کنیایی ما در کیبرا 

نکه عالوه، باایشوید که دست روی دست گذاشتن کاری دشوار است. بهگرجی ما نینی و گئورگی باشید، متوجه مییا همراهان 

اعی های اجتمهای همراه، شبکهانگیزی )ابزارهای نظیر تلفنهای شگفتشانس هستیم و فناوریی کافی خوشاندازهما امروزه به

اطر کند، باید به خراحتی هرکسی را به یک فعال مدنی تبدیل میداریم که به جا حاضر هستند( در دستهایی که همهو دوربین

ها خطور کند وجود داشتند و بسیاری از ها قبل از اینکه ساخت این ابزارها به فکر انسانداشته باشیم که بسیاری از جنبش

 اند.اند نیز متحمل شکست سختی شدهازحد به تکنولوژی وابسته بودهمبارزاتی که بیش

ها به چه میزان تظاهرات بروید خواهید دید که رسانه« بوکی یا توییتریهای فیسانقالب»وجوی اگر در گوگل به جست

ای گرایی عصر حاضر چهرهکه انگار کنشطوریاند، بهاستریت( را پوشش دادههای اخیر )از بهار عربی گرفته تا اشغال والسال

وزیر افزار قابل دانلود به خود گرفته است. به همین خاطر است که افرادی نظیر نخستنرمجدید در یک تلفن هوشمند یا یک 

های استانبول کمی بیشتر از یک شورش د که تظاهرات در خیابانگویترکیه با خیال راحت به تلویزیون آمده و به مردم خود می

 شود. متأسفانه، این وسواسه است، اما مرتباً تکرار میشده از طریق توییتر هستند. این توصیفی اشتبادهیای سازمانلحظه

ناخوشایند به فناوری منجر به این باور شده است که برخی تصور کنند تمام چیزی که برای تغییر دنیا نیاز است یک گروه 



این اعتراضات راه ایم، ی ما مشاهده کردهطور که همهوبرهم بدون رهبر است. شوربختانه، همانتوییتری و یک اعتراض درهم

ها بار در یوتیوب دیده شد، جوزف بیش از میلیون« Kony 2012»جایی نخواهند برد. برای مثال، علیرغم اینکه ویدئوی به

 چیزی تغییر نکرده است.تازی است. هیچهای آفریقا در حال ترکهمچنان در جنگل 251کُنی

 ها در مورد مردم است.چیز بستگی به جامعه دارد. تمامی کنشهموضوع مهمی که فعاالن مدنی باید بدانند این است که هم

ها بدون نیتی قاطع برای تغییر و قلبی باورمند به ایجاد های موجود در این کتاب تنها یک چهارچوب عملی هستند؛ آنایده

دن به مسیر معقول برای رسی ی افرادی که اینی شخصی و به نمایندگی از طرف همهتحول بالاستفاده هستند. با اتکا به تجربه

ایستادگی  تر ازتر یا مبارکبخشدر زندگی وجود ندارد که رضایت خورم که هیچ سبکیاند قسم مینتایج شکوهمند را دنبال کرده

 ترین موجودات هم قدرت تغییر دنیا را دارند.کنید صحیح است. حتی کوچکای باشد که تصور میبرای خواسته

کتاب باقی نمانده و امیدوارم تا به من اجازه دهید که آخرین داستانم را برایتان تعریف کنم. زمانی که  چند صفحه به پایان

گرایی های جین شارپ در کنشبودم و هنوز به سراغ سیاست، ارکان قدرت یا تئوری ۱۹۱۱وپا چلفتی در دهه یک نوجوان دست

باشم. دلیل  252مانند برادر بزرگترم ایگورکردم و دوست داشتم بهن میآمیز نرفته بودم، بیشتر وقت خود را صرف گیتار زدصلح

وسیقی ی او در ماین عالقه کامالً واضح بود. من تنها یک پسربچه بودم و ایگور جوانی بود که یک گروه موسیقی داشت و سلیقه

تبار صرب 253و رفتار نقش یک جیم کِرتر است و در آن زمان ازنظر شباهت ظاهر سال از من بزرگ ۱۱مورداحترام همه بود. او 

نیازی به گفتن نیست، تمامی دختران بلگراد عاشق ایگور بر روی صحنه بودند  کرد.را برای من ایفا می 254از گروه سیمپل مایندز

یقی ر موسی من برای تقلید از او ددرستی متوجه شد که دلیل عالقهو من عمیقاً دوست داشتم تا راه او را دنبال کنم. ایگور به

ای برد و درسی به من در مورد و ظاهر صرفاً به خاطر احترام دیگران به اوست. به همین خاطر ایگور یک روز من را به گوشه

را به  255های پیتر گابریلهای دیگر تفاوت داشت. او یکی از آلبومدلیل واقعی اهمیت موسیقی در جهان داد. این درس با درس

پوست و کنشگری از آفریقای جنوبی بود گوش کنم. این آهنگ در مورد جوانی سیاه 256ه آهنگ بیکومن داد و به من گفت که ب

این دلیلی است که باید به خاطر آن آهنگ تولید »که جان خود را در راه مبارزه با رژیم آپارتاید فدا کرد. ایگور به من گفت: 

که من آن آهنگ را گوش کردم، پیتر گابریل وقتی« اثری مثبت.کنی. نه برای آن دخترها، نه برای آن مردم، بلکه برای خلق 

مراتب خواند. من متوجه شدم که حق با ایگور بود. این موضوع بهای سوزناک میمانند نالههرکدام از هجاهای اسم بیکو را به

تا اوضاع را برای مردم بهتر خواستم خواستم بخشی از آن باشم. من میتر از دیگر دالیل است. این چیزی بود که من میمهم

 کنم.
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و بیش از سه دهه از تاریخ انتشار آهنگ بیکو و همچنین سالگرد انقالب صربستان علیه اسلوبودان  ۹۱۱۰در پنجم اکتبر سال 

ز اهای اروپایی خود به بلگراد آمد. برادر من ایگور در آن زمان در خارج میلوشویچ، پیتر گابریل در خالل برگزاری تور کنسرت

رم عالوه همسدادم. بهبایست این فرصت را از دست میتوانست در کنسرت حضور یابد، اما من نمیکرد و نمیکشور زندگی می

ز بود. ما در انگیعقیده بودند. این کنسرت شگفتهمبرای رفتن به کنسرت ماشا، یا دودا و دیگر اعضای گروه کانواس نیز با من 

ن کردند. مودل به همه شعرها گوش میپریدند و با جانحضور داشتیم که با هر نوت باال و پایین میهزارنفری  ۱میان جمعیتی 

ام و همیشه شانس بودهی خودم خوشی کافی برای دیدن شماری از قهرمانان موردعالقهاندازهدر جریان کار و سفرهای خود به

ام ردهها کار کام. برخی از افرادی که من با آنر دنیا به خود افتخار کردهنیز به خاطر داشتن ارتباط نزدیک با برخی از افراد مشهو

های فراوانی از خودم با این افراد بر دیوار اتاقم اند و من نیز عکسها تبدیل شدهبه رهبران منتخب کشورهای خود پس از انقالب

 زده نشده بودم.پیتر گابریل در بلگراد رخ داد بهتی اتفاقی که در پایان کنسرت اندازهاما هرگز در زندگی خود به دارم؛

که کنسرت به پایان رسید و گابریل به جمعیت تعظیم کرد، با تابش نوری قرمزرنگ در تمام فضای اطراف مجدداً به وقتی

ودند. او ، صحنه را ترک کرده ب257جز درامر گروه، مَنیو کَتشهی گروه موسیقی او بهروی صحنه بازگشت. در این زمان، همه

دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد، اما پیتر گابریل، مردی نمی کس دقیقادر حال طبل زدن بود. هیچتنهایی بر روی صحنه به

 طرف میکروفون آمد و با جمعیت سخن گفت.ام کرده بود، بهکه موسیقی او من را مصمم به انجام تغییری در زندگی

گذرد و شما در این کشور جوانانی را داشتید که شجاعت ایستادن برای از آن روز میسال  ۱۰»او شروع به صحبت کرد: 

ای هها و تکنیکحقوق مردم را داشتند و از آن زمان تاکنون در قالب گروه کانواس دست به آموزش مردم سراسر جهان با آموخته

ود دارند که بازهم شجاعت ایستادن برای باورهای خود اما امروزه جوانانی در بسیاری از کشورهای سراسر دنیا وج اند؛خود زده

وانان ین جکنند. یکی از همگیرند و از حقوق مردم خود دفاع میدانند اشتباه است جبهه میاند، علیه چیزی که میرا پیدا کرده

 «همین کار را انجام داد و جان خود را فدا کرد. نام او استیون بیکو است. در آفریقای جنوبی دقیقا

ت زده بودم و به خاطر این جمالبا این سخنان، گروه گابریل مجدداً به صحنه بازگشتند و شروع به نواختن کردند. من حیرت

دانست که من در دانستم باید چه کار کنم. زانوهای من شروع به لرزیدن کردند. ماشا من را محکم گرفت. احتماالً او مینمی

شد. های گابریل و مفهوم آن آهنگ برای من را متوجه میهتر از هرکسی در جمعیت حرفی زمین خوردن هستم. او بآستانه

ی خود را تا جایی که کردهاز آهنگ رسید، مشت گره« حاال چشمان تمام دنیا به شماست»سرانجام زمانی که گابریل به خط 

های شناختند و در جواب او مشتم سر از پا نمیتوانست باال آورد و به جمعیت به سبک جنبش مقاومت ادای احترام کرد. مردمی

خود را باال آوردند و شروع به همخوانی با گروه کردند. زمانی که آهنگ به پایان رسید و قبل از اینکه گابریل صحنه را برای بار 

 آخر ترک کند، سخن پایانی خود را با جمعیت در میان گذاشت.
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 کرده در کنسرت خود در بلگرادآهنگ بیکو و ادای احترام به جمعیت با مشتی گره : پیتر گابریل در حال اجرای۱۱-۹تصویر 

 

 «هر اتفاقی که در اینجا رخ دهند، بستگی به شما دارد.»او گفت: 

 طرف جمعیت چرخاند و از صحنه بیرون رفت.او سپس میکروفون را به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سخن آخر

ازنظر من دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اینکه شما همسر من، ماشا، هستید. اید، اگر شما تا به اینجای کتاب رسیده

هایت سپاسگزارم. احتمال دوم این ها و کمکبه همین خاطر باید بگویم که من تو را بسیار دوست دارم و از تو برای حمایت

 کنم که به کمین است، پس من تصور میی خود هستید؛ اگر چنیمند به ایجاد تغییرات مثبت در جامعهاست که شما عالقه

 صحبت بیشتر نیاز است.

ا کننده روبرو خواهید شد که شمبینی و جمالت ترغیبطور سنتی، شما در انتهای چنین کتابی با حجم باالیی از خوشبه

یک صرب هستم. ما اما من  ی خودتان و چالش خودتان پیش خواهد بود؛طرف جنبش خودتان، مبارزهی خودتان بهرا به شیوه

نگ طوالنی ها به چندین جآسانی به زبان مردمی بیاید که تاریخ آنتواند بهکننده نمیبین نیستیم و کلمات ترغیبها خوشصرب

سختی ی کوتاهی وجود داشته است. در عوض من به شما پندهایی خواهم داد که بهتقسیم شده و بین هر جنگ فاصله

 آمده است.دستبه

، های کوچکهای بزرگ گرفته تا تاکتیکول شانس است. تمامی اصول تشریح شده در این کتاب، از استراتژیموضوع ا

همگی کاربردی و عملی هستند، اما ما انسان هستیم و انسان بودن به این معنی است که همیشه پای موضوعی تصادفی، عجیب 

کند. من های دقیق شما را نابود میرساند یا تمام برنامهپیروزی میبینی در میان است که یا شما را به شکوه و پیشو غیرقابل

فعال مدنی به  ۱ریزی کامالً دقیق برای یک تظاهرات، تنها ام: برای مثال، پس از یک برنامهاین مورد را بارها مشاهده کرده

کس انتظار نداشت یک جنبش به که هیچها آمدند زیرا این تظاهرات با یک بازی مهم فوتبال همزمان شده بود، یا اینخیابان

های آن، به دالیلی، موردتوجه عموم قرار گرفت. اگر برای تبدیل اصول تشریح شده در ها و ویژگیموفقیت برسد تا اینکه پیام

هر »گوید: ، فکر کنید که می258تاب هستید، به یکی از مشهورترین جمالت محقق نظریه آشوب، مورفیاین کتاب به حقیقت بی

که مطمئن طبق این اصل هر چیزی که بتواند به خطا برود، دچار خطا خواهد شد. برای این« خطای ممکن رخ خواهد داد.

نید تواشوید قربانی قانون مورفی نخواهید شد، این دو کار ساده را انجام دهید. اول تکالیف خود را انجام داده و تا جایی که می

چیز را تا جای ممکن به شانس و اقبال نسپارید. دوم اینکه نمودارهای عقالنی بسازید و هیچها و دقیق و ریزبین باشید: فهرست

 ها نیز بخشی از فرآیند ایجاد تغییر شما هستند.متین و متواضع باشید و بیاموزید که شکست

اً همان عالوه مردم دقیقت. بهتوان شانس را کنترل کرد، باید به سراغ کنترل، یا حداقل تغییر، جامعه رفکه نمیاما ازآنجایی

ی زیادی از افراد غریبه بایستید و مشتاقانه کند که در مقابل عدهچیزی هستند که در این بازی به آن نیاز است. فرقی نمی

ها در مقابل چشمان قیمت پخش کنید یا در خیاباننظرات خود را بیان کنید، در حیاط دانشگاه خود بروشورهای ارزان

پلیس راهپیمایی کنید )هر زمان که شما ریسک کنید، در مقابل سرکوب بایستید و وارد یک فعالیت پرشور نه  وجوگرجست

د توانیعنوان یک نفر عضو شوید(، شما در برخی موارد قطعاً دچار ترس خواهید شد. شما میگر، بلکه بهعنوان یک نظارهبه

که روزی خواهد آمد که در آن زمان احساس وحشت، ناراحتی یا اضمحالل  دانیدترین فرد روی زمین باشید، اما بازهم میقوی
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رگ و کنید تا تغییراتی بزشوید و تالش میهای بزرگ و متهورانه میکه مرتکب ریسککنید. این ماهیت انسان است؛ وقتیمی

، اگر هرگز تنهایی در مقابل آن بایستیدشوید. اگر سعی کنید تا بهاساسی را پدید آورید، با مخالفتی بزرگ و سرسختانه روبرو می

های خود را با دوستان به اشتراک نگذارید، هرگز به موفقیت بزرگی نخواهید رسید. من بیش از یک دهه از عمر سختی و شادی

ها ست آنشکحال من های این سیاره هستند. بااینترین انسانی سرسختام که در زمرهخود را با انقالبیون و آشوبگرانی گذرانده

 مانند یک ورزشی گروهی است.ی کارها را خودشان انجام دهند دیدم. قدرتِ مردم بهرا در زمانی که سعی کردند همه

عالوه هر تیم ورزشی به همه نوع بازیکنی نیاز دارد. مایه شرمساری است که اگر در پایان این کتاب دوباره به سراغ داستان به

طرف یک ی آن داستان شماری شخصیت متعهد وجود دارد که در حال یورش بهها، نروم. در هستهام، ارباب حلقهموردعالقه

هایی دارند. اگر من این کتاب ها باهم تفاوتی آنخواسته غیرممکن و خطرناک هستند و بخش جذاب ماجرا اینجاست که همه

هایی از نوع بازیگران فیلم قیافه و شخصیتشیرزن خوشای از افراد بلندقد، شماری شمرا نوشته بودم، احتماالً به سراغ عده

تر از من است؛ گروه اما تالکین باهوش کنند؛ها را نابود میرفتم که به سرزمین میانه حمله کرده و اورکمی 259جی.آی. جو

لکین ها. تیم تاو کوتولهها شود که اصالً انسان نیستند. مثالً الفموردنظر او شامل افراد قوی و ضعیف و همچنین موجوداتی می

دانست که وظایف بسیار دشوار، نظیر جنگیدن با یک از نفرات کوچک و بزرگ، سرسخت و وفادار تشکیل شده است. او می

ک ندرت در یها بهها و استعدادهای فراوانی است. این ویژگیجادوگر شیطانی قدرتمند یا یک دیکتاتور صرب، نیازمند مهارت

جای مانند یک سبد سهام، به سراغ تنوع در افراد رفت. بهمنظور استفاده از قدرت مردم، نیاز است تا بهبه شود.نفر یافت می

ی توصیفات اینکه فقط به دنبال افراد دلخواه خود باشید، یا به سراغ افراد جذاب بروید یا اشخاصی را انتخاب کنید که قادر به ارائه

ها نیرو جذب کنید. برای مثال، اگر قصد دارید های خود را شناسایی کرده و با توجه به آنموشکافانه هستند، سعی کنید تا نیاز

گردان منظور افزایش آگاهی ترتیب دهید، بهتر است تا با مشتی تردست، دلقک و عروسکای از اجراهای خیابانی بهتا مجموعه

خواهید تا در نامه نویسان کامپیوتری همکاری کنید. اگر میاندازی یک کنش آنالین هستید، با بردوست شوید. اگر به دنبال راه

قلم بوده و تجربه خبرنگاری دارند. یا اینکه طراحان گرافیکی بهها محبوب شوید، افرادی را استخدام کنید که دسترسانه

ما تر باشد، شانس موفقیت شابتر و پررنگ و لعها گوش فرا دهید. هرچه ائتالف شما بزرگهای آنبااستعداد را بیابید و به ایده

 شود.نیز بیشتر می

طلب بلکه سندی باشد مبنی بر اینکه حتی تنها یک راهنمای ساده برای فعاالن صلحامید من این است که این کتاب نه

تکا به ا اتوانند در مقابل نیروهای قدرتمند بایستند و بهای معمولی، هم میترین موجودات، یا به تعبیر خودمان هابیتکوچک

خالقیت، ازخودگذشتگی و شجاعت خود، دنیا را برای بهتر شدن تغییر دهند. در زندگی واقعی، درست برخالف سرزمین میانه، 

ها همکاری با فعاالن مدنی در سراسر جهان به من آموخت که تغییر همواره در رسد. سالاین داستان هرگز به پایان نمی

به دنبال راهی برای جلب نظر مردم هستید؟ شما هنوز به تشکیل یک جنبش نیاز دارید. جنبشی شود. آیا ای حاصل میهراندازه

 اید؟ حاال زماناید؟ شما همچنان یک دیکتاتور برای مبارزه در سر راه دارید. دیکتاتور را سرنگون کردهمردمی و بزرگ ساخته

 باال بزنید. های خود را برای حفظ و تحکیم دموکراسیآن رسیده است تا آستین

                                                           
۲۵۹G.I Joe 



عنوان راهنمایی برای یک زندگی بارمصرف، بلکه بهعنوان طرحی برای یک کمپین محدود و یکهای این کتاب، نه بهایده

ز آن، تر اتنها به شما ابزار، بلکه مهمشوند. نکات موجود در این کتاب نهخوبی درک میمدنی پیوسته و مشارکت اجتماعی به

یدتر ترین تغییرات )همان تغییراتی که بعای متفاوت برخورد کرده و درک کنیم که بزرگزندگی به شیوهدهند تا با قوت قلب می

وشلوارهای قیمت با کتهای جنگی یا استفاده از کمک مستشاران گرانتر از بقیه هستند( هرگز با توپ و تانک و کشتیو طوالنی

شود که از دادن صندلی خود به پایدار توسط زنی خسته حاصل میآید. بلکه تغییرات های چرمی به دست نمیشیک و کیف

سوی شود که راه خود بهکند؛ توسط مالک زیرک یک دوربین فروشی حاصل مییک سفیدپوست در یک اتوبوس خودداری می

ا اعتصاب غذ شود که برای هدف خودای نحیف و استخوانی حاصل میکند؛ یا توسط مردی هندی با جثهشورای شهر را پیدا می

، هاروی میلک، گاندی و دیگران( به 260کند. این قهرمانان )رزا پارکسی ساخت دست خود را به تن میهای سادهکرده و لباس

شوند، بلکه به خاطر معمولی بودنشان است که در میان مردم احترام دارند. این خاطر که خیلی خاص هستند محترم شمرده نمی

ها در تاریخ ماندگار شدند این است که برخالف کدام از ما نتوانیم انجامش دهیم. تنها دلیلی که آنچها کاری نکردند که هیآن

 بسیاری از ما شجاعت در عمل داشتند و در انجام کار خود هوشمندانه رفتار کردند.

طور ها بهنشینیعقب ها یاتصور غلطی وجود دارد که تنها افراد نخبه در جامعه مهم هستند و تمامی تغییرات، پیشرفت

توانید این ترس آمیخته با احترام برای افراد قدرتمند گیرد. شما میها سرچشمه میاهریمنی یا حریص آن سحرآمیزی از وجود

ها همیشه به چه چیزهایی پرداخته شوید احساس کنید. در روزنامهفروشی رد میی روزنامهرا در هر زمان که از کنار دکه

خواهم میها! حاال دیگر نترین سینهترین خودروها و دخترانی با بزرگمندترین تاجران، مشهورترین بازیگران، سریعشود؟ ثروتمی

ها احترام گذاشته و ها و تواناترینترینکنیم به قویسازی صحبت کنم. جهانی که ما در آن زندگی میهای بدندر مورد مجله

که یاما ازآنجای دهد؛کس اهمیتی به افراد ضعیف و متواضع نمیدر زندگی است که هیچ پرستد. این یک واقعیت تلخها را میآن

 ترین موجودات هم قادر به تغییر جهان هستند.ایم، حتی کوچکما متوجه شده

 ها همان افرادیتواند موجب تغییر شود. آندر این مسیر شما با افراد زیادی مواجه خواهید شد که شک دارند یک نفر می

های بزرگ اعتماد کنند. افراد دیگری )نظیر اکثر های قوی، رهبران کاریزماتیک و سازماندهند به ارتشهستند که ترجیح می

ی توهم توطئه ببیند. ازنظر این چیز را از دریچهخواهند همهدیکتاتورها و بسیاری از فعاالن با مواضع افراطی( هستند که می

فکران در پشت تمامی اتفاقات این ، سازمان تجارت جهانی یا روشنCIA ،NSAهایی نظیر مانها، همیشه سازآقایان و خانم

، عوامل 262و گروه بیلدربرگ 261ها، ابزار جورج سوروسسیاره حضور دارند. این افراد گروه کانواس و شما را آلت دست آمریکایی

های دولتی دیکتاتورها در سراسر جهان توییتر یا رسانهی اجتماعی دانند. اگر در شبکهها میاطالعاتی صرب و بدتر از این

های خبری عربستان سعودی، ایران و ونزوئال( با انتقادات گسترده روبرو شدید، هایی نظیر راشا تودی در روسیه یا آژانس)کانال

 هستند.تنها سعی کنید تا صبر پیشه کرده و بدانید که تمامی این رفتارها بخشی از این بازی 
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ها و برند که تنها دولتها، از این تفکر شایع رنج مینظر از جایگاه سیاسی آنل این است که بسیاری از افراد، صرفمشک

 های شما برای دستیابی بهعنوان یک فعال مدنی، افراد به تواناییی شما بههای بزرگ در این دنیا مهم هستند. در حرفهسازمان

بازی شبدارند یا اگر هم موفقیت شما را ببینند اصرار دارند که شما حتماً عروسک خیمه عنوان یک فرد تنها شکهر هدفی به

ایی توانند به توانگویند این است که نمیها به شما میتر و شریرتر هستید. در هر دو حالت تنها چیزی که آننیروهایی بزرگ

 کنند.نید که اشتباه میها لطفی کرده و ثابت کخود برای ایجاد تغییر باور کنند. به آن

های هایی را برای شما تشریح کند که ما در کنشامیدوارم این کتاب کوچک توانسته باشد برخی از بهترین اصول و مثال

حال، بخش مربوط به شجاعت و دالوری بستگی به شما دارد. من بستیم. بااینآمیز خود در طول چند دهه به کار میمسالمت

 psrdja@gmail.comتوانم بگویم که شما هرگز تنها نیستید. ایمیل من بگویم که شجاع باشید، اما میتوانم به شما نمی

است و هر زمان که خواستید برای من یادداشتی بنویسید، سؤالی بپرسید، یک مشورت بگیرید یا حتی سالمی کنید، من در 

 کنم.خدمت شما هستم. این ایمیل شخصی من بوده و من معموالً خودم آن را بررسی می

ی آن افراد رید، حداقل در زمرهعالوه بدانید که شما حتی اگر شکست هم بخوکار شوید. بهبهمراقب باشید و دست

بیرون آمدند و تالش کردند تا کار  263های شجاع تالکین از شهر شایرمانند هابیتشانسی هستید که بهشمار و خوشانگشت

 درست را انجام دهند. باالخره فردی باید حلقه را به موردور ببرد. شاید آن فرد شما باشید.

 نید و لطفاً ارتباط خود با ما را قطع نکنید.صحیح و سالم باشید، آرزوهای بزرگ ک
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کنم؛ افرادی که به من اعتماد کرده و این کتاب را به دوستانم تقدیم می

گران سراسر جهان وار برای همکاری با آشوبدیوانه از من در این مسیر

عالوه این کتاب را به پسر کوچکم، موما، تقدیم حمایت کردند. به

کنم؛ امید من این است که بتوانیم دنیای بهتری برای او به یادگار می

 بگذاریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سپاسگزاری

گذارند. من یک سپاسگزاری بزرگ به ی بزرگی افرادی حضور دارند که برای کمک و مشاوره به شما زمان میدر هر پروژه

ام. ها شریک بودهها و تمامی اوقات خوب خود را با آنها، ریسکدوستانم و همکارانم در سراسر دنیا بدهکارم. افرادی که چالش

ضای گروه کانواس در بلگراد شامل بوکا، برزا، مارسال، ناتاشا، اسلوبو، جلینا، ساندار، میسکو، مراتب سپاس و قدردانی خود را به اع

، گئورگی، نینی، سسیلیا، سارا، ماکسیم، حسام و تمامی افراد دیگری که K2راسکو و سینیسا و دوستان عزیزم آنا، دودا، عمران، 

که هرروزه در سراسر دنیا در حال تالش برای ساختن دنیایی بهتر برای  دارم؛ افرادیها را بیاورم اعالم میتوانم نام آننمی

 خودشان و نزدیکانشان هستند.

بخش من بودند به حدی زیاد است آمیز کمک کردند و الهامهایی که به انتشار پیام جنبش مسالمتشمار افراد و سازمان

خاطر مختصر بودن این فهرست ببخشید. یک تشکر بزرگ از استاد بنابراین من را به  که ممکن است تمام این کتاب را فرابگیرد؛

جین، سرهنگ باب، زوران جینجیچ، جمیال، داگ و چارلی، لورین و جارد، تور و الکس، اندرو و اِما، برادران ریاحی، جان جکسون، 

 مانند یک نعمت است. لیل، جان گود و منیر دارم. وجود شما در زندگی من به

های طوالنی تألیف این کتاب ستودنی بود. من کنم که حمایت، صبر و بردباری او در طول روزها و شبیاز ماشا تشکر م

 همیشه عاشق تو هستم و از تو به خاطر اینکه من را از آپارتمان بیرون نکردی ممنونم.

فحات این کتاب در صورت ناپذیر بود و صخستگی ی، یک راهنما264ی من، آنه ایدلشتایناز ابتدای این مسیر ادبی نماینده

گرفت؛ چشمان تیزبین و حضور ذهن استثنایی او به چاپ این کتاب ، هرگز شکل نمی265نبودن ویراستار من، سیندی اشپیگل

 تر ایمان راسخ در این پروژه سپاسگزارم.کمک کرد. از هردوی شما به خاطر همکاری و از همه مهم

میز آایستم که در مبارزات صلحای از این دنیا میگوشه مردمانی شجاع در هر ی بلندی ازدرنهایت، با افتخار در زیر سایه

 دهیکنم که به خاطر سازماناند. به محمد عادل، رهبر جنبش ششم آوریل در مصر، ادای احترام میکوچک و بزرگ شرکت کرده

 دستگیر شد. ۹۱۱۰خواهانه در زمستان تظاهرات دموکراسی

منحنی اخالق جهانی اگرچه طوالنی »کند: قول میانی خود از یک اندیشمند آمریکایی نقلمارتین لوترکینگ در سخنر

 طور باشد.امیدواریم که همیشه این 266«رود.است، اما انحنای آن به سمت عدالت می
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 درباره نویسنده

آمیز کاربردی )کانواس( های مسالمتها و استراتژییک فعال سیاسی صرب تبار و مدیر اجرایی مرکز کنش 267سردیا پوپویچ

جمهور صربستان، کمک کرد. است. او رهبر جنبش مدنی دانشجویی مقاومت بود که به سرنگونی اسلوبودان میلوشویچ، رئیس

 د.کنه کلرادو تحصیل کرده است. او در بلگراد زندگی میی هاروارد کندی، دانشگاه نیویورک و دانشگاپوپویچ در مدرسه
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