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  موفقيت جنبش ٔبينانه در باره اي واقع دستيابي به عقيده

   1برگرفته از بيل ماير

. ريزي و هدايت جنبشهاي اجتماعي تئوريهاي استراتژيك براي ارزشيابي، برنامه )MAP(كنش جنبش  ٔنقشه: گرا استراتژيست عمل 

  .1990توانمندسازي جنبش اجتماعي، سان فرانسيسكو،  ٔپروژه

  از ترجمهويرايش و 

  خشونت مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي

  

با اين . اند رگونيهاي مهم اجتماعي بازي كردهدهد كه جنبشهاي اجتماعي همواره نقشي كليدي در بارآوري دگ تاريخ به ما نشان مي

كنند كه جنبش آنها رو به شكست دارد، حتا زماني كه پيكارهاي آنها در حال گذر از  وجود، كنشگران اجتماعي اغلب گمان مي

  .مراحل عادي مسير خود به سوي موفقيت است

  باور داشتن به شكست جنبش

  :شمارند هاي شكست جنبش بر مي عنوان نشانهزير را به  "دليلهاي منطقي"كنشگران اغلب 

 هيچ تغييري روي نداده است �

 كنند صاحبان قدرت بسيار قوي هستند و به ما توجه نمي �

كند به جاي اينكه ابتكار  جنبش به شكل واكنشي عمل مي �

 عمل داشته باشد

 پريم ما از يك موضوع به موضوع ديگر مي �

گويند كه ما در حال  ميها و صاحبان قدرت  كارشناسان، رسانه �

 شكست هستيم

 گيري و وسعت پيشين خود را ندارد جنبش ديگر همه �

 اند است، اما اين موفقيتها را نيروهاي خارج از جنبش رقم زده  جنبش موفقيتهايي هم داشته �

 جنبش به هدفهاي درازمدت خود دست نيافته است �

 به دست نياورده است "واقعي"جنبش پيروزي  �
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  فرهنگ شكست

شود كه در قالب باورها، ارزشها، ايدئولوژي و رفتار  اي از پنداشتها گفته مي فرهنگ به مجموعه. گروهها داراي فرهنگ هستند ٔهمه

فرهنگ "نشانهاي -برخي درد. فرهنگ جنبش اجتماعي بيشتر با احساس ناتوانمندي، نوميدي و شكست همراه است. يابند نمود مي

  :عبارتند از "شكست

 تاكتيكهايي كه در راستاي استراتژي جنبش نيستندتمركز بر  �

 كنند تحليلهايي كه به جاي پرداختن به موفقيت جنبش، بر مشكلها تأكيد مي �

 تأكيد بيش از حد بر اعتراض به جاي اينكه براي يافتن جايگزينهاي مثبت اقدام كنند �

 گاهي تمركز كنندكنند، به جاي اينكه بر آ براي ايجاد انگيزه بر تقصير و گناه تأكيد مي �

 خورند حسرت جنبشهاي پيشين را مي �

  بيزاري از موفقيت

بيزاري از موفقيت  ٔرسد بازتابنده عبارتند از رفتارها و ديدگاههايي كه به نظر مي "فرهنگ شكست"نشانهاي ويرانگر -برخي از درد

  :هستند

 نشده استحكم دادن به اينكه جنبش شكست خورده است، به اين دليل كه تاكنون پيروز  �

تغيير دادن هدفهاي جنبش پيش از آنكه امكان دستيابي به آنها وجود داشته باشد، و آنگاه رد كردن هدفهاي وانهاده شده به  �

 موفق نبودنشان ٔبهانه

 ابراز تنفر نسبت به موفقيت �

 وابستگي عاطفي نسبت به حس ناتواني �

  ؟چرا كنشگران بايد از باور آوردن به شكست جنبش پرهيز كنند

كنشگران بايد از اعتقاد به ناتوانمندي و اينكه در حال شكست خوردن هستند بپرهيزند زيرا اين امر اغلب حقيقت ندارد، و مانند 

  .پيوندد يك پيشگويي است كه با اعتقاد آوردن به آن به وقوع مي

  شوند دليلهايي غلط هستند كه براي شكست جنبش ارائه مي "دليلهاي منطقي"

 اند و سياستها و اقدامهاي ضد اخالقي همچنان ادامه دارد صاحبان قدرت نظرشان را تغيير نداده: ير نكرده استهيچ چيز تغي �

اي ديرينه دارد و در آغاز پيدايش خود اغلب مورد حمايت اكثريت  وضعيت موجود پيشينه. دگرگوني اجتماعي زمانبر است

دهند؛ اقدامهاي آنها را نبايد مبناي قابل اعتمادي  كه تغيير عقيده ميكساني هستند  آخرينصاحبان قدرت جزء . مردم بوده است

 .براي سنجش پيشرفت جنبش به سوي پيروزي دانست

 كنند صاحبان قدرت بيش از حد قوي هستند و به كسي گوش نمي �



Center for the Study of Strategic Nonviolent Defense  |  مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت 

 

يك استراتژي عامدانه به منظور  –صرف نظر از واقعيت  –تظاهر كردن به اينكه به مخالفتها بي اعتنا هستند . اين شغل آنهاست

صاحبان قدرت حكومتي در حقيقت نسبت به افكار عمومي حساسيتي بيش از اندازه دارند، و هر . فرونشاندن خواست تغيير است

بنا بر اين، هدف اصلي درست براي جنبشهاي اجتماعي را نبايد . دهند گاه كه قدرتشان در خطر باشد سياستهاي خود را تغيير مي

  .بان قدرت حكومتي دانست، بلكه شهروندان بايد باشندصاح

 كند به جاي اينكه ابتكار عمل داشته باشد اي واكنشي عمل مي جنبش به گونه �

شطرنج است، كه در آن هر دو طرف به حركتها و اقدامهاي طرف  ٔمبارزه ميان جنبشهاي اجتماعي و قدرتمداران مانند مسابقه

كنشگران اغلب تنها به طرف مقابل . دهند، به اين منظور كه اعتماد عمومي را نسبت به خود جلب كنند مقابل واكنش نشان مي

 .كنند، در حالي كه بايد اثر متقابل حركتهاي هر دو طرف بر يكديگر را بررسي كنند خود توجه مي

 پريم ا از يك موضوع به موضوع ديگر ميم �

آن شكل  ٔهر مشكل اجتماعي عمده داراي موضوعهاي جانبي زيادي است، و همواره موضوعهاي جديدي نيز در حاشيه

اي ضروري از نقشي  اي از موضوعهاي گوناگون و فزاينده پاره بنا بر اين، آموزش و بسيج جامعه پيرامون مجموعه .گيرند مي

كنيم يا نه، بلكه اين است كه آيا  واقعي اين نيست كه آيا ما بر موضوعهاي زيادي تمركز مي ٔمسئله. ر عهده داريماست كه ما ب

  .رويم يا نه ما در مسير موفقيت به پيش مي

 گويند كه ما در حال شكست هستيم ها و صاحبان قدرت مي كارشناسان، رسانه �

كنشگران بايد توانايي آن را . صورت گيرد، اين بخشي از شغل آنهاستهايي در توصيف وضعيت موجود  اگر اين چنين گفته

 .اثربخشي كارشان انجام دهند ٔداشته باشند كه قضاوت مستقل و عيني خود را در باره

 گيري و وسعت پيشين خود را ندارد جنبش ديگر همه �

 ٔاعتراض، توجه فزاينده ٔر بين مرحلهاي است كه د هاي حساس در مسير حركت جنبش به سوي موفقيت، مرحله يكي از مرحله

اين مرحله به طور  ٔمشخصه. آگاهي يافتن صاحبان قدرت از هدفهاي جنبش قرار گرفته است ٔها و ناآرامي، و مرحله رسانه

كند در حالي كه مبارزه  است كه طي آن فعاليتهاي داخلي توجه اندكي را به خود جلب مي "كم سر و صدا" ٔمعمول يك دوره

به منظور اين كه مراحل طبيعي موجهاي فعاليتي جنبش از ضعفهاي واقعي آن . يابد يق مجراهاي سياسي عمده ادامه مياز طر

  .آن در نظر گرفته شود "معمولي"تشخيص داده شود، الزم است كه در هنگام ارزيابي موفقيت جنبش مراحل 

 اند خارج از جنبش رقم زدهاست، اما اين موفقيتها را نيروهاي   جنبش موفقيتهايي هم داشته �

اند، اما از آنجا كه جنبشها  ترين رويدادهاي پيرامون موضوعهاي مربوط به جنبشهاي اجتماعي به طريقي به جنبش وابسته مثبت

 .يابند كه موفقيتها را به حساب خودشان بگذارند دهند، صاحبان قدرت فرصت مي موفقيتهاي خود را تشخيص نمي

 دت خود دست نيافته استجنبش به هدفهاي درازم �

ميزان پيشرفتشان در  ٔانجامند و الزم است كه آنها را بر پايه دوباره بايد گفت كه جنبشهاي اجتماعي ساليان درازي به طول مي

 .شان مسير معمولي موفقيت ارزيابي نمود، نه بر اساس دستيابي آنها به هدف نهايي
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 به دست نياورده است "واقعي"جنبش پيروزي  �

ترين گام در تغيير اجتماعي قرار دادن موضوع مورد نظر در دستور كار و نگاه داشتن  گويند كه مهم مندان علوم سياسي ميدانش

و هنگامي كه جنبشها به . آورند اما جنبشها به ندرت اين امر را يكي از موفقيتهاي مهم خود به شمار مي. آن در آنجاست

ها و فريبهايي از سوي حكومت براي برانداختن  پندارند كه آن موفقيتها حيله ين مييابند، چن هدفهاي كوتاه مدت خود دست مي

اند سياستهاي جديدي را در  اما دستيابي به آن هدفها در واقع پيامد اين بوده است كه قدرتمداران مجبور شده. جنبش بوده است

  .پيشين برايشان مشكل گشته است ٔكار به شيوه ٔاي كه موضعشان تضعيف شده و ادامه پيش بگيرند به گونه

  شود اعتقاد آوردن به شكست جنبش مانند يك پيشگويي است كه نفس اعتقاد آوردن به آن باعث به وقوعش مي

كه اين سه گونه  –دليلهاي منطقي، فرهنگ شكست و بيزاري از موفقيت  –سه گونه اعتقاد به شكست جنبش وجود دارد 

  :دهند كنند و جنبش را در وضعيتهاي ناخوشايند زير قرار مي كه راه شكست را هموار مي مانند اعتقاد به پيشگوييهايي مي

 نوميدي، يأس و پراكندگي جنبش �

اي فزاينده دلسرد، نوميد، مأيوس و  شركت كنندگان در جنبش و رهبراني كه به شكست جنبش باور داشته باشند به گونه

  .انجامد ها مي زيادي از كنشگران و كاهش ميزان نيرو براي انجام پروژه گيري شمار اين وضعيت به كناره. شوند خاموش مي

 كاهش پيوستن اعضاي جديد به جنبش �

كس مايل نيست به گروهي بپيوندد  هيچ. شود جنبش باعث دلسردي نيروهاي جديد در پيوستن به جنبش مي ٔوضعيت افسرده

 .برد وهي به سر ميكه بدبين و خالي از شور و شوق است و در وضعيت افسردگي گر

 "تدافعي"در جا زدن در حالت  �

هنگامي كه كنشگران باور كنند كه توان دستيابي به موفقيت ندارند، ممكن است كه در نقش معترض و ناراضي گير كنند، 

  .هاي جايگرين تعادل ببخشند هايي براي تغيير مثبت و شيوه ها و برنامه بدون آنكه اين نقش را با استراتژي

 سازد انجامد كه مردم را از جنبش دور مي ي خشم، دشمني و عصبانيت به فعاليتهايي ميحالتها �

عدالتي ممكن است به اقدامهايي از سر  اگر كنشگران باور كنند كه جنبش آنها اثري ندارد، عصبانيت و خشم ناشي از بي

زنند چرا كه مردم را از آن رويگردان  مينوميدي منجر شود، بدون درك اين نكته كه چنان اقدامهايي به جنبش ضربه 

 .نمايند مي

 ناتواني جنبش از شناخت موفقيت به دست آمده، و آن را به حساب جنبش نگذاشتن �

شود كه كنشگران از يك منبع مهم انرژي، شور و شوق و اميد  غافل ماندن از ثبت كردن موفقيت به نام جنبش باعث مي

دهد تا تغييرهاي ايجاد شده به توسط جنبش را به نام خود قبضه كنند، و  قدرتمداران امكان ميچنين به   هماين امر. محروم شوند

  .كنند اين برداشت را القا كنند كه جنبش ناتوان است و قدرتمداران همه چيز را كنترل مي
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   موفقيت جنبش ٔبينانه در باره پذيرش اعتقادي واقع

 يابد؟ توفيق نميتوانيد بدانيد كه جنبش شما  چگونه مي

پذيري بااليي هستند، كنشگران مسئوليت دارند كه امكان قدرتمندي و موفقيت جنبش -از آنجا كه باورها و نگرشها داراي اثر تحقق

بينانه به شكست كنند  بينانه به موفقيت جنبش را جايگزين باور ناواقع بايست باور واقع ، كنشگران مي. را به دقت در نظر داشته باشند

احساس ناتواني را فرو گذارند، و آگاهانه بلوغ  "مزيتهاي"آنها بايد . و به اين ترتيب الگويي از موفقيت جنبش به دست دهند

  .هاي مهم كار جنبشي خود به هم پيوند بزنند شخصي و سياسي را همچون جنبه

  به دست دادن الگويي از موفقيت جنبش

  :دهد تا به كنشگران توانايي مياستفاده از الگويي از فرايند موفقيت جنبش 

 جنبش را تحليل و ارزيابي كنند �

 خود در مسير ايجاد تحول اجتماعي است ٔتشخيص دهند كه جنبش در كدام مرحله از فرايند توسعه �

 بازشناسي پيشرفتهاي پيشين جنبش و تعيين موفقيتها �

 تشخيص پيشرفت مبارزه ميان جنبش و قدرتمداران �

بعد الزم  ٔهايي كه مناسب بوده و براي پيش بردن جنبش به مرحله ها، تاكتيكها و برنامه ، استراتژيتعيين هدفهاي كوتاه مدت �

 هستند

اين امر همچنين نوميدي، به خاموشي . توانمند سازي خود با درك جنبش و كنترل وضعيت را بيش از پيش در دست گرفتن  �

  .دهد را كاهش مي آور ناشي از افسردگي گراييدن، ترك جنبش و اقدامهاي زيان

  ناتواني و شكست "مزيتهاي"فرو گذاشتن 

  هاي رفتار مظلومانه و قرباني بيل ماير، در همكاريهايش با گروههاي تغيير اجتماعي، دريافت كه كنشگران اغلب از مزيتها و فايده

  :هراسند و نيز از موفقيت خويش مي –باور به اينكه آنها توانمند نيستند  –بودن خود آگاه هستند 

 ".كند كه نسبت به كنشهاي خود پاسخگو و مسئول نباشيم ناتواني به ما كمك مي" �

 ".وجود دارد  –ترس از همانند حاكمان شدن –در موفقيت، ترس از فساد و سازش " �

ت برتري اخالقي و پشتيباني ناشي از تر باشيم، بيشتر خواهيم توانس هر چه ستمديده. ستمديدگان داراي برتري اخالقي هستند" �

 ".احساس ستمديدگي كسب كنيم

خواهيم توانست كه هويت قديمي خود را نگاه . دهد تا تغييري در خود يا سازمانمان ندهيم ناتوانمندي به ما اين بهانه را مي" �

 ".تر هستيم باقي بمانيم داريم و در همان وضعيتي كه از لحاظ روانشناختي راحت
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  ي براي بلوغ شخصي و سياسيسختكوش

 ٔبينانه در باره براي اينكه اعتقاد به شكست جنبش را تبديل به پذيرش الگويي واقع. كوشندگي اثربخش مستلزم بلوغ شخصي است

  :موفقيت جنبش كنيم الزم است كه به لحاظ عاطفي و فرهنگي جهش بزرگي را در چهار سطح انجام دهيم

اي كه خودشان بتوانند به اين  كنوني تفسير و تحليل اطالعات خود را تغيير دهند، به گونه ٔكنشگران بايد شيوه .انديشگي �

 .آگاهي برسند كه چه زماني جنبش در حال شكست يا پيشرفت است

كنشگران نياز دارند كه احساسات و عواطف خود را تعديل كنند و براي بازشناسي خود به عنوان كساني نيرومند و  .عاطفي �

-روانشناسيك حقارت را فروگذارند و بخواهند كه شهروند "مزيتهاي"آنها بايد . رهاي الزم را صورت دهندموفق تغيي

 .كند كنشگراني موفق باشند در جنبشي كه دگرگوني اجتماعي واقعي ايجاد مي

 ٔاي كه در درون همه بخشد، شناسايي توان بالقوه هاي ژرفتر انسان بودن به ما نيرو مي آگاهي و كاوش فعال در جنبه .رواني �

 .كند ماست، و درك بهتري از چالشي كه تغيير واقعي براي فرد و جامعه فراهم مي

. ه فرهنگ جنبش نيز بايد چنين باشدنه تنها الزم است كه ابتدا در سطح فردي كنشگران دگرگوني صورت گيرد، بلك .فرهنگي �

براي مثال، موفقيتهاي جنبش بايد در ميان خود كنشگران به رسميت شناخته شده و گرامي داشته شود، نه اينكه انكار شده يا 

  . محكوم شود

  

  (.M.A.P)كنش جنبش  ٔپيشفرضهاي استراتژيك نقشه

 ثابت شده است كه جنبشهاي اجتماعي قدرتمندند )1

اند، به ويژه هنگامي  نيرومندي براي شركت مستقيم مردم عادي در ايجاد دگرگوني مثبت اجتماعي بوده ٔاجتماعي وسيلهجنبشهاي 

آنها از هر زمان ديگري پرشمارتر و نيرومندتر . برد مجراهاي رسمي موجود براي مشاركت دموكراتيك سياسي راه به جايي نمي

. بزرگتر و پرشمارتر بودند 80و  1970 ٔاند، اما جنبشهاي دهه مورد ستايش فراوان بوده 1960 ٔجنبشهاي اجتماعي دهه. هستند

تري نيز براي تغيير ايجاد  الزم براي جنبشهاي اجتماعي بزرگتر و فرصتهاي گسترده ٔبحرانهاي پرخطرتر و مشكلهاي بزرگتر انگيزه

  . كنند مي

 جنبشها در كانون جامعه هستند )2

جامعه  "تاريخيت"اجتماع نيستند، بلكه در مركز  ٔجتماعي استثنايي، كمياب يا رويدادهايي اعتراضي در حاشيهبيشتر جنبشهاي ا

ژرفي در  ٔجنبشهاي اجتماعي ريشه. آيند كه در حال بازشناسي خويش است اي به شمار مي هستند، يعني روند جاري تكامل جامعه

آنها به مخالفت با گروههاي صاحب منفعتهاي كالني بر . هاي مدني و آزادي دارندارزشهاي بنياديني مانند عدالت، دموكراسي، آزادي

  .پردازند هاي دولتي و شركتهاي خصوصي بزرگ به نقض ارزشها و اصول بنيادين مي خيزند كه با استفاده از سازمانها و اداره مي
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آنها تنها تا ميزاني . حساسيتهاي كانوني جامعه را بيان كنندبنا بر اين، جنبشهاي اجتماعي بايد آگاهانه و به صراحت ارزشها و  :نتيجه

در واقع از ارزشها و حساسيتهاي جامعه  –و نه صاحبان قدرت  –موفق خواهند بود كه بتوانند اكثريت مردم را قانع كنند كه جنبش 

 .كند نمايندگي مي

 ي اقتصادي گستردهاصلي عدالت اجتماعي است و رويارويي با گروههاي داراي منفعتها ٔمسئله )3

بومي و رفاه اجتماعي عمومي بايد با قدرت  جنبشهاي اجتماعي در تالشهايشان براي پيشبرد دموكراسي، عدالت، صلح، پايداري زيست

به ناگزير، پيامد چنين فعاليتي درگير شدن با صاحبان قدرت سياسي، اقتصادي و . صاحبان قدرت مخالفت ورزند ٔو منافع فزاينده

  .بزرگ استشركتهاي 

كنشگران عضو جنبش نبايد دلسرد شوند يا خيال كنند كه  چه صاحبان قدرت نظرها يا سياستهايشان را تغيير ندهند، چنان: نتيجه

هر چند يك جنبش اجتماعي ممكن است كه از پشتيباني اكثريت مردمي برخوردار باشد كه با سياستها . جنبش در حال باختن است

 .، اما صاحبان قدرت به مبارزه ادامه خواهند داد تا زماني كه نفع خود را در تغيير سياستهايشان ببينندو وضعيت جاري مخالفند 

 استراتژي بزرگ اين است كه از پيشبرد دموكراسي مشاركتي پشتيباني كنيم )4

ر آن اكثريت استراتژي بزرگ جنبش اجتماعي اين است كه به كمك قدرت مردمي دموكراسي مشاركتي را به پيش ببرد، كه د

جويي براي مشكلهاي مهم اجتماعي و دستيابي به تغييرهاي  شهروندان عادي به آگاهي رسيده، جلب جنبش شده و در چاره ٔفزاينده

اي تنها تا زماني  صاحبان قدرت حكومتي در هر جامعه. قدرت سياسي در نهايت متعلق به مردم است. مترقيانه مشاركت كنند

در نهايت، مردم تنها زماني چنين رضايتي را خواهند داد كه باور . وردار باشندتوانند حكومت كنند كه از رضايت مردم برخ مي

  .شمارند گران از اعتماد همگاني برخوردارند و اصول اخالقي، ارزشها و منافع كل جامعه را محترم مي داشته باشند كه حكومت

 شهروندان عادي را هدف و مخاطب خود قرار دهيد  )5

اجتماعي شهروندان عادي هستند، نه  هدف اصلي و نخستين جنبشهاي

جنبشهاي دگرگوني اجتماعي به همان اندازه قوي . صاحبان قدرت

 ٔبنا بر اين، وظيفه. هستند كه از پشتيباني مردم عادي برخوردار هستند

اصلي كنشگران اين است كه مردم عادي را در كانون فعاليت خود 

ا و سياستهاي قرار داده و آنان را جلب كنند، نه اين كه نظره

  .قدرتمداران را تغيير دهند

صاحبان قدرت حكومتي سياستهايشان را تغيير نخواهند داد مگر  :نتيجه

يكي از . اينكه از سوي اكثريت مردم زير فشار خردكننده قرار گيرند

  .منابع اصلي احساس نوميدي و شكست جنبش همانا ناديده گرفتن اين حقيقت است

 

 



Center for the Study of Strategic Nonviolent Defense  |  مركز مطالعات دفاع استراتژيك بي خشونت 

 

 ت است، نه يك رويدادموفقيت فرايندي درازمد )6

فرايند قرار دادن يك مشكل اجتماعي در دستور كار جامعه، به دست آوردن پشتيباني اكثريت بزرگي از شهروندان و در نتيجه 

اين فرايند طوالني نياز به برآورده كردن هدفهاي كوچكتر . انجامد دستيابي به هدفهاي درازمدت جنبش ساليان زيادي به درازا مي

  .طول اين مسير دارد زيادي در

دارد، نه بر اين اساس كه  كنشگران بايد جنبش خود را بر اين مبنا ارزيابي كنند كه به چه شكل در مسير موفقيت گام بر مي :نتيجه

 ٔها و تاكتيكهايي تهيه نمايند كه جنبش را در مرحله و كنشگران بايد استراتژي. مدت خود رسيده است يا نه- آيا به هدفهاي دراز

 .مدت را به طور مستقيم و بي درنگ به دست بياورند- بعدي به پيش ببرد، نه اينكه بخواهند هدف دراز

 پرهيز باشند جنبشهاي اجتماعي بايد خشونت )7

نهد تا تمامي شهروندان را در قدرت مردمي  خشونت مي خشونت فرصتي بهينه در اختيار جنبشهاي بي ايدئولوژي و روش كنش بي

  .ر نمايندجلب نموده و درگي

  ...خشونت هاي كنش بي شيوه

  ... دهند هاي اجتماع امكان مشاركت مي ترين اليه به گسترده

  ... ارزشهاي جاويدان ملي، فرهنگي، انساني و فرهنگي هستند ٔبر پايه

  ... براي شهروندان عادي كم خطرتر هستند

وسيله در واقع همان هدف است كه در مسير تحقق خود به پيش  –گزينند كه با هدف سازگاري داشته باشند  هايي را بر مي وسيله

  ... رود مي

  ... ظرفيت آن را دارند كه اثربخشي خشونت پليس و نيروهاي حكومتي را كاهش دهند

  ... كنند كننده مشكل مي امكان از هم گسيختن يا بي اعتباري جنبش را براي عامالن تحريك
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_________________________ 

  بيل ماير ٔدر باره. 1

سال در جنبشهاي حقوق شهروندي، صلح و  40يك كنشگر بود كه به مدتي حدود ) 2002-1933(بيل ماير 

بيل كارشناسي خود را در كارهاي اجتماعي گرفت و در پيكارهاي حقوق . كرد محيط زيست فعاليت مي

رهبران  او همكاري نزديكي با مارتين لوتر كينگ و ديگر 1966در طول تابستان . شهروندي شركت جست

  .كنفرانس رهبران مسيحيان جنوب در ايالتهاي متحد آمريكا داشت

در ) SCLC(در طول يك دهه پس از آن، بيل در پيكار بينوايان كنفرانس رهبران مسيحيان جنوب 

، و به ويتنام )1971(خشونت براي جلوگيري از حمل اسلحه به بنگالدش  بندان بي ، راه)1968(واشينگتن 

بندان يك نيروگاه  ، و راه)1973(كه يك بنگاه تجاري در محلي به نام ووندد ني را اشغل كرده بودند  AIMپوستان  اني از سرخ، پشتيب)1972(

  ).1977(اي در سي بروك، نيوهمپشاير هسته

ها و نيروهايي كه در  پويهماير هنگامي كه در فعاليتهاي ياد شده در باال مشغول بود پي برد كه براي تغيير اجتماعي، كنشگران الزم است كه 

هاي عادي  موفقيت جنبش نقش دارند را درك كنند، و به ويژه، آنها بايد به بررسي اين تناقض بپردازند كه چرا كنشگران اغلب به اشتباه نشانه

براي رسيدن به اين  يكي از ابزارهايي است كه بيل) MAP(كنش جنبش  ٔنقشه.كنند هاي شكست تعبير مي پيشروي پيكار را به عنوان نشانه

  .هدف تدوين كرده است، و از آن براي آموزش كنشگران، از جمله در استراليا، كانادا و در سراسر اروپا استفاده شده است

انجام دموكراسي، انتشارات نيو سوسايتي پابليشرز كه در همان سال و پيش از مرگ او (آخرين كتاب او . درگذشت 2002بيل ماير در اكتبر 

  .كند تغيير اجتماعي را خالصه مي ٔتئوري او در باره) ر شده بودمنتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


