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ازواکنشهای باال به پایین تا رویکردهای پایین به باال برای اثرگذاری بر
فساد را بررسی کردیم.
به تحقیقاتی بر کمپینهایی که قدرت مردم و جنبشهایی که فساد را
هدف قرار دادهاند نگاهی کردیم.
چرا و چه زمانی مردم دوشادوش هم برای مبارزه با فساد بر میخیزند.
به پویاییهایی قدرت پایین به باال (قدرت مردم) و اقدامات
غیرخشونتآمیز نظری انداختیم.

مرور سریع :درس ۴
• با پیشگامان دیدبانی و دیگر انواع کمپینهای ضد فساد آشنا شدیم.
• فایدههای استراتژیکی که شهروندان در معادالت ضد فساد با خود به
همراه میآورند.
• مطالعات موردی :نگاهی داشتیم به کمپینهایی چون جنبش دفاع از
جنگل خیمکی در روسیه ،کمپین «چیچاک» که اختصاری برای « عاشق
اندونری ،عاشق کمیسیون ضد فساد» است ،و جنبش «فیشا لیمپا» به
معنی سابقه و پیشینه پاک است.
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میتواند با یک چشم انداز شروع شود...
…جامعه یا کشورتان بعد از این جدال و مبارزه چه وضعیتی خواهد داشت.
• مثال  :۱جنبش ستون پنجم در هند
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چشم انداز
• مثال  :۲کمپین «یک دقیقه تاریکی برای روشنایی پایدار» در ترکیه

در از سرگیری کمپین "یک دقیقه تاریکی برای روشنایی پایدار" در  ۶آوریل،
شرکتکنند گان نوارهای سفید را برای نشان دادن خواسته شان برای یک
دولتمداری پاک پوشیدند ودرشعارهای کمپین شان نه تنها مثلث " مافیا،
پلیس ،و سیاست" را محکوم کردند ،آنها هم چنان یک راه سومی را پیشنهاد
کردند که مردم فقط مجبور به انتخاب یک دوراهی بین یک جامعه مذهبی و یا
حکومت ارتش غیر مذهبی نباشند .شعارشان این بود که " نه در سایه شریعت و
نه غرش تانک ها  ،تنها برای دموکراسی».
ظفر یاروک Zafer Yoruk ،
ظفر یاروک " یک دقیقه تاریکی برای حمایت از دموکراسی "،روزنامه حریت 4 ،آوریل 1997
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Zafer Yoruk, “One Minute of Darkness Back for Democracy,” Hurriyet Daily News, April 4, 1997, http://www.hurriyetdailynews.com/one-minute-of-darkness--back-for-democracy.aspx?pageID=438&n=one-minute-of-darkness---back-for-democracy-1997-04-04.

شناسایی مشکل

کمپینهای دیدبانی و جنبشهای ضد فساد ،فساد و مصونیت را به
صورت انتزاعی هدف قرار نمیدهند .برای انجام چنین کاری ،دو سوال
را جواب میدهند .اگر شما و دیگران بتوانید به این سوالها پاسخ دهید،
گام اول را در شناسایی مشکلی که میخواهید همراه با سایر شهروندان
با آن مبارزه کنید برداشتهاید.
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Photo: Pixabay.com, CC0 Public Domain

شناسایی مشکل
 .1بعضی از مشکالت که باعث نارضایتیهای گسترده درباره
فساد و مصونیت دولتمردان در برابر قانون در جامعه شما
میشود چیست؟

 .2آیا در جامعه شما فساد گستردهای که به گونهای ملموس
زندگی هر روزه مردم را تحت تاثیر قرار دهد ،وجود دارد؟
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آدیوپیزو (اخاذی پول ،خداحافظ) جنبش جوانان
چشم انداز:
شهر پالرمو از مافیا خالی شود.
مشکل:
«برای مایی که در پالرمو زندگی
میکنیم ،کوزا نوستا (مافیا) قدرتی
است که بیشتر شبیه دیکتاتوری است.
آنها کنترل اقتصاد ،سیاست و حتی طرز
تفکر مردم را در دست دارند».
ادواردو زافوتو ،یکی از بنیانگذاران
آدیوپیزو
Photo: http://www.addiopizzotravel.it/default.asp?hl=en&p=92
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اهداف پاسخگویی و ضد فساد

• وقتی که مشکل را شناسایی کردیم ،قدم بعدی تعیین اهداف و مقاصد ما
است.
• اهداف ما آنچه است که می خواهیم با انجام دادن آن بر مشکالت مبارزه با
فساد و پاسخگویی اثر گذاریم.
• مشکالت در طرف منفی مبارزه و اهداف در سمت مثبت آن قرار دارند.
9

وقتی در حال توسعه اهداف هستید تعدادی سوال
مهم وجود دارد که باید به آنها جواب دهید:

 .1آیا اهداف واقعبینانه هستند؟
 .2آیا اهداف مشخص هستند یا مبهم؟
 .3دستیابی به این اهداف چگونه میتواند به مهار
فساد و مصونیت افراد قدرتمند در برابر قانون،
کمک کند؟
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Image: CC0 Public Domain, pixabay.com

 .4آیا نیاز داریم که همزمان به همه هدفها دست یابیم یا
این که میتوانیم هدفها را ردهبندی کرده و اول به
هدفهای کوتاه مدت دست پیدا کنیم تا موفقیتمان را
در دستیابی به اهداف بلند مدت افزایش دهد.
 .5چگونه میفهمیم که به هدفمان رسیدیم؟
 .6آیا زمانبندی مشخصی برای رسیدن به هدفها وجود
دارد یا این که کار تا رسیدن به هدف ادامه پیدا خواهد
کرد؟
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سازمان دیدبان شفافیت افغانستان
ابتکار نظارت محلی
اهداف کلی:
کمک به شهروندان و ارائه خدمات توسط حکومت به گونهای
پاسخگویانه و مسوالنه در برابر شهروندان باشد.
• شهروندان قادر به نظارت بر بازسازی جوامع خویش باشند.

• گرد هم آوردن طرفهای کلیدی درگیر در توسعه بعد از مخاصمه
شامل شهروندان ،دولت و کمککنندگان بینالمللی.
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اهداف مشخص:
• از فساد در پروژههای بازسازی و توسعه جلوگیری کنند.
• مطمئن شوند پروژهها طبق برنامهها اجرا میشوند و
کیفیت تالشهای صورتگرفته برای بازسازی و توسعه
حفظ شود.
• مدلی را بسازند که بتواند در بعضی نقاط دیگر افغانستان
نیز اجرا شود.

•

Photo: Lorenzo Deleggues, PPT Presentation at USIP,
November 20, 2010
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درخواست ها از صاحبان قدرت
اگر یک کمپین دیدبانی یا یک جنبش ضد فساد یا یک طرح
مدنی محلی بخواهد صاحبان قدرت دست به انجام کاری
ببرند یا اعمال و رفتار خود را تغییر دهند ،مهم است که
اهداف را به شکل در خواستهایی ملموس که میتواند نتایج
روشن داشته باشد مطرح کنند.

چرا؟
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• وقتی صاحبان قدرت با درخواستهای مبهم مواجه
میشوند ،به آنها فرصت داده میشود که دستورالعمل را
تغییر داده یا آن را تعیین کنند ،اقداماتی ظاهری انجام
دهند ،یا تدابیری برای مبارزه با فساد به کار بندند که در
عمل بیفایده است و به آسانی قابل دور زدن باشد و یا اصال
تغییری در سیستم فاسد ایجاد نکند.
Photo: https://www.flickr.com/photos/anndouglas/6287606851

15

• درخواستهای محسوس از صاحبان قدرت
این امکان را به ما میدهد تا آسانتر برآورد
کنید که آیا درخواستها برآورده شده ،آیا
شما به هدفتان (کوچک یا بزرگ) دست
یافتهاید و آیا تالشها منجر به پیروزی شده
است یا نه.
Photo: Joe Athialy,https://www.flickr.com/photos/joeathialy/6051925132
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استراتژی در مقایسه با تاکتیک
استراتژی بدون تاکتیک ،آهستهترین
راه به سمت پیروزی است .تاکتیک
بدون استراتژی سر و صدای پیش از
شکست است.
سون تزو ،چین (  ۴۹۶-۵۴۴قبل از
میالد)
Photo: Wikimedia Commons
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استراتژی
… دستهای از اقدامات یک کمپین
یا جنبش برای رسیدن از وضعیت
کنونی به یک وضعیت مطلوب در
آینده است( .جین شارپ)
استراتژی شما را از جایی که هستید
به جایی که میخواهید باشید
میبرد.
Photo: Pixabay.com
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تاکتیکها
… اقدامات مشخصی هستند که برای اجرای یک استراتژی انجام میپذیرد.
(مارشال گانز)

مفید خواهد بود اگر ما به تاکتیکها به صورت طیفهای متفاوت فکر کنیم:
• ساده تا پیچیده
• کمخطر تا پرخطر
• مشارکت یک نفر تا میلیونها نفر
• استفاده از یک منبع یا منابع متعدد
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«بعضی از مردم روی چگونگی انجام کار تمرکز
میکنند و استراتژی برای آنها یک موضوع مبهم
و غیر ملموس است به طوری که حاوی عمل و یا
کار خاص نیست .اما تاکتیکهای تصادفی و
بدون استراتژیک منجر به عملکردهای کوتاه
مدت و نتایج پیشبینی نشده دراز مدت
میشود.
این مثل رانندگی کردن در اطراف خود بدون
آگاهی از اینکه چگونه به مقصد برسیم است.
وهریک از افراد تیم هم حول خودش در جهات
مختلف رانندگی می کند به امید اینکه بالخره به
مقصد برسد .به خاطر همین هر تاکتیک نیاز دارد
که بر اساس یک استراتژی عملی شود.
ویلیام باکر
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Photo: Wikipedia,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Moscow_traffic_congestion.JPG

:استراتژی در مقایسه با تاکتیک
خود را بیازمایید
آیا سه سناریوی فرضی نمونهای از تفکر
استراتژیک است؟
هر سناریو را بخوانید و ببینید که چه فکر
میکنید.
Photo: Open Clipart
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سناریو ۱
بعضی افراد موفق در کمپینهایی که فساد را مورد هدف قرار
میدهد یک گروه فیسبوکی ایجاد میکنند که میلیونها نفر عضو
دارد .یک مدیر امنیتی پیشنهاد میکند که این کمپین یک گروه
فیس بوک ایجاد کنند به نام «فساد را همین حاال متوقف کنید!» و
تالش میکنند که تا جایی که امکان دارد تعداد بسیاری را جلب این
گروه کنند.

آیا این نمونه از تفکر استراتژیک است؟
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سناریو ۲
گروهی از رهبران مدنی متوجه شدهاند که روستاهای دیگر
نواحی کشورشان در ابتکارات مدنی که به شهروندان اجازه
بازرسی و بررسی پروژههای عمومی را میدهد مشارکت دارند.
آنها تصمیم گرفتند تا از این روستاها دیدن کنند و با مردم
محل صحبت کرده تا ببینند که آیا آنها هم میتوانند این کار
را در قریه خودشان انجام دهند.
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ادامه سناریو ۲
آنها سوالهای بسیاری داشتند:

• چگونه آنها یک پروژه عمومی را برای بررسی انتخاب میکردند؟ برای چه
مدتی بررسی انجام میشد؟ چه کسانی بررسی میکردند و چگونه آنها
انتخاب میشدند؟ آیا با مقاومت مقامهای محلی مواجه شدند و اگر
شدند چگونه بر آن غلبه کردند؟ چه فعالیتهای دیگری انجام دادند تا
برای بررسی آماده باشند؟ چگونه افراد دیگر قریه مشارکت کردند؟ با
اطالعات جمعآوری شده چه کردند و غیره؟

آیا این نمونهای از تفکر استراتژیک است؟
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سناریو ۳
یک مسئول امنیتی محلی اخیرا برای
مبارزه با فساد در بهداشت عمومی یک
کمپین موفق را اجرا کرده است .یکی از
تاکتیکها اجرای یک برنامه رادیویی هفتگی
بود .در هر برنامه یکی از مدیران بیمارستان
به نمایش گذاشته میشد .شهروندان
میتوانستند به صورت ناشناس موارد تخلف
و فساد را در برنامه پخش زنده رادیو گزارش
بدهند.
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ادامه سناریو ۳
یک موسسه در پایتخت به کار این رادیو بسیار عالقمند
است و گفته است که «اگر ما  ۱۰۰۰برنامه رادیویی مشابه
در سراسر کشور داشته باشیم میتوانیم تاثیر زیادی بر
کاهش فساد در خدمات بهداشت عمومی بگذاریم».

آیا این یک نمونه از فکر استراتژیک است؟
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تاکتیکهای غیر خشونتآمیز که فساد را هدف قرار می دهند:












عدم همکاری
نافرمانی مدنی
اقدامات گسترده عمومی کم خطر()۱۱.۱۰
به نمایش گذاشتن نمادها
نمایشهای خیابانی  ،نمایشهای تصویری ،کارهای نمایشی
آهنگ و موسیقی و کارهای فرهنگی
طنز و شوخی
اقدامات دو راهی ساز
نظارت بر مقامات رسمی ،موسسهها ،بودجهها و طریقه خرج آنها ،خدمات
عمومی ()۱۶.۱۰
جمعآوری اطالعات و حق مراحل دسترسی به اطالعات
انجمن های «با مردم روبهرو شو» و فرومهای عمومی ()۱۴.۱۰

عکس ها:
باال-سمت راست ( اتحادیه شهروندان برای انتخابات عمومی) ،کمپاین  2000کارت
باال سمت چپ -کالهی با لوگوی «آدیوپیزو» (Giuseppe Romano, Creative
;) Commons 2.0
عکس وسطی ،لیوان چای  (Middle-shayfeen.comعکس از اینگی حداد)
عکس پایینی :کمپاین شمارش کتابهای درسی ( فلیپین) ( عکس از آنه اینریکوز-
گیرون)

تاکتیکهای غیر خشونتآمیز که فساد را
هدف قرار می دهند:













تعامل با صاحبان قدرت
تحصیل و آموزش ()۶.۱۰
طرحهای برای توانمند کردن اقتصادی و اجتماعی
باز آفرینی و سرگرمی برای تغییر فکر جوانان درباره فساد
ایجاد موسسات مشابه
تعهدهای ضد فساد و جوایز اعطایی از طرف شهروندان
تظاهرات ،دادخواست ،شب زندهداری ،راهپیمایی،
تحصن
بایکوتهای معکوس
محاصرهها و تحریمهای غیر خشونتآمیز
همراهی کردن بدون خشونت
فناوریهای شبکههای اجتماعی ( مانند فیسبوک،
وبالگنویسی ،پیامک ،دادخواست آنالینی ،توییت
کردن)

عکس ها :باال ،کمپاین ضد فساد مالی /فرار از مالیات  1.4 ،میلیون امضا برای دیوید کامرون در جلسه گروه 8
)(http://enoughfoodif.org/latest/g8-petition
عکس وسطی ( اتحادیه شهروندان برای انتخابات عمومی) اقدام کمپین 2000
;)(Photo courtesy of Taeho Lee
عکس پایینی :جنبش آدیپوتیزو ،مغازه بدون مافیا
)(http://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_Addiopizzo

اقدام دوراهیساز
… یک تاکتیک غیر خشونتآمیز که فرد ظالم را در موقعیتی
قرار میدهد که منجر به بروز نتایجی منفی برای او و نتایجی
مثبت برای کمپین ،جنبش وابتکار مردمی میشود.
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اقدامات دوراهیسازمیتوانند در شرایط متفاوتی
مورد استفاده قرارگیرند .مثال در جوامعی بسیار
بسته که فضای مدنی به شدت محدود دارند،
اقدامات دو راهی ساز موفق می تواند موجب تاثیر
بر فضای مدنی شده و باعث بازتر شدن تدریجی
فضای مدنی که به شدت تهدید شده است شود.
برای مثال ،جنبش شایفنکم هزاران کیسه های خرید
دوباره مصرف را در مصر توزیع کرد.
روی کیسه های خرید نوشته شده که « ما شما را می بینمی و در وقت انتخابات ما شما را مشاهده می کنیم»
 250000کیسه خرید ،و  100000لیوان های چای توزیع شدند.
Photo: Engi Haddad
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نمونه ای اقدامات دوراهی ساز

در بوسنی و هرزهگوین ،جنبش دوستا (بس است!)
یک کمپین ضد فساد نظاممند ایجاد کرد .این
کمپین نخستوزیر را هدف قرار داد وقتی که
خبرنگاران پرده برداشتند که نخستوزیر یک
آپارتمان را در گران قیمتترین منطقه خریداری
کرده و برای آن تنها معادل  ۵۰۰یورو پرداخته
است.
نخست وزیر خواستار کیفر و مجازات تصویرگر
گرافیتی شد که روی آن آپارتمان نوشته بود «ای
دزد! آپارتمان را پس بده ».دوستا  ۲۰۰۰تیشرت که
روی آن نوشته بود «من گرافیتی را کشیدم»
توزیع کرد.

!Photo: Darko Brkan, DOSTA
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روش تعیینکننده
… یک سری از تاکتیکهای غیر خشونتآمیز متوالی
است که با هم قدرت مردم را به بهترین وجه به
منصه ظهور می رسانند .از یک تاکتیک اصلی تشکیل
شده است که بسیاری از تاکتیکهای دیگر حول آن
محور اصلی سیر میکنند.
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مثالها:
• ممیزهای اجتماعی ،کینا
• نظارت محلی در افغانستان
• شمارش کتابهای درسی در فیلیپین
• نظارت بر مجلس در مکزیک
• اسکناس صفر روپیهای در هند
• بایکوتهای معکوس در ایتالیا
• روشن و خاموش کردن همزمان و جمعی چراغها در ترکیه
)Photo: DHP* movement , Mexico (photo from Maite Azuela
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مدل نظارت محلی (اوا)
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یک مورد دیدبانی دولت در کنیا  :موهوری (مسلمانان
برای حقوق بشر) طرحی برای ممیزی اجتماعی
درحال که شما این فیلم بیست دقیقهای را تماشا میکنید ،ببینید که
آیا میتوانید موارد زیر را شناسایی کنید:
•
•
•
•

•

فساد و مصونیت قدرتمندان در برابر قانون /بیعدالتی
اهداف و خواستههای کمپین
روشن تعیینکننده و اقدامات و تاکتیکهای همراهی چه بودند؟
سه پویایی قدرت مردم را در این کار مشخص کنید .اخالل ،تعامل و قدرت
تعداد مردم
نتایج و دستآوردها

Photo: It’s Our Money where’s it gone documentary film,

)!=player_embedded#
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(https://www.youtube.com/watch?v=z2zKXqkrf2E&feature

درس  ۶شروع خواهد شد:
مقاومت دیجیتالی
•
•
•
•
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چگونه از سمت ابزارهای دیجیتالی به سوی تاکتیکهای
دیجیتال حرکت کنیم؟
شبکههای اجتماعی و تاکتیکهای مقاومت
چگونه از قدرت دیجیتال استفاده کنیم.
مطالعات موردی« :شایفنکم» در مصر« ،فیشا لیمپا» در برزیل،
« دوستا» در بوسنی هرزهگوین« ،چیچکاک» در اندونزی

