


ــل  ــت: ح ــع واسطه هاس ــای قط ــه معن ــاده ، ب ــارت س ــه عب ــتقیم ، ب ــش مس کن

مشــکالت خــود بــه جــای  ارجــاع درخواســت بــه مقامــات یــا تکیــه بــر نهادهــای 

خارجــی. هــر اقدامــی کــه از مقــررات و واســطه هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف بــه 

طــور مســتقیم جلوگیــری کنــد ، اقــدام مســتقیم اســت – همــه چیــز را شــامل مــی 

شــود از بلوکــه شــدن فــرودگاه هــا ، کمــک بــه فــرار از پناهنــدگان، بــه امنیــت 

و ســازماندهی برنامــه هایــی بــرای رهایــی جامعــه از دام رسمایــه داری یــا دیگــر 

انــواع دیکتاتــوری هــا. در اینجــا مــا یــک راهنــای گام بــه گام بــرای ســازماندهی 

و انجــام اقدامــات مســتقیم ، از اولیــن مراحــل برنامــه ریــزی تــا بدســت آوردن راه 

حــل هــا و نتایــج.  ارائــه مــی دهیــم

راهنامی گـام  بـه گـام کنش مستقیم
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علــل بــی شــاری وجــود دارد کــه ممکن اســت شــا را بــران دارد کــه  بخواهید 

دســت بــه اقــدام مســتقیم بزنیــد. شــاید مناینــدگان رشکــت هــای چنــد ملیتــی 

نفــرت انگیــز بــرای برگــزاری جلســه ای در شــهر شــا جمــع شــده باشــند و شــا 

مــی خواهیــد کارهــای دیگــری انجــام دهیــد تــا حضــور خــود را نشــان دهیــد 

ــتفاده از رای  ــو اس ــرای  رای دادن و س ــردم ب ــق م ــه تحمی ــد ب ــاید بخواه .ش

مــردم در جلــب مرشوعیــت و بهــره بــرداری توســط دولــت هــا اعــراض کنیدیــا 

ــد.  ــا را بگیری ــای آنه ــوی رفتاره ــب جل ــی مناس ــا کنش ــید ب ــته باش ــد داش قص

شــاید شــا مــی خواهیــد یــک رویــداد  آزاد جشــن-محور در  جامعــه -ماننــد 

مهانــی در خیابــان- برگــزار کنیــد. کنــش مســتقیم مــی توانــد یــک گلســتان 

ــج کــردن بولدوزرهــا  ــا فل ــا ب ــد ی عمومــی را در یــک قطعــه مروکــه ســبز کن

از  تخریــب یــک  پــارک یــا خانــه هــای مــردم دفــاع کنــد. ایــن اقدامــات مــی 

تواننــد ســاختان هــای خالــی را بــرای اســکان بــی خامنــان هــا تــرف کننــد  

یــا بــه  تعطیــل کــردن دفاتــر دولتــی و اشــغال آن هــا نائــل گــردد. ایــن کــه آیــا 

شــا بــا یــک دوســت قابــل اعتــاد و یــا در یــک اقــدام جمعــی بــا هــزاران نفــر 

بــه طــور پنهانــی رفتــار مــی کنیــد ، عنــارص اساســی یکســان هســتند

اقدام مستقیم به صورت خالصه: راهنامی گام به گام

پیش از هر چیز

طوفان مغزی: یک پروژه را انتخاب کنید و یک نقشه بکشید

تکنیــک »طوفــان مغــزی« مــی تواننــد بــا مشــکلی کــه مــی خواهیــد حــل کنیــد 

یــا مشــارکت اجتاعــی کــه مــی خواهیــد ایجــاد کنیــد رشوع شــود. مــی تــوان 

بــا منابعــی کــه در اختیــار شــا قــرار مــی دهــد ، از نــوع تجربــه مــورد نظــر 

خــود یــا افــرادی کــه مــی خواهیــد بــا آنهــا کار کنیــد مطلــع شــد. مــی توانیــد 

ــب ،  ــد. اغل ــیم کنی ــدت ترس ــد م ــن بلن ــک کمپی ــا ی ــاه ی ــی کوت ــک ماجراجوی ی

بهریــن طوفــان مغــزی در جریــان روزهــای رویایــی و مکاملــات غیررســمی اتفــاق 

ــان  ــده هایت ــن ای ــب تری ــه عجی ــه ب ــی اســت ک ــن سیاســت خوب ــد – ای ــی افت م

اعتــاد کــرده و آن هــا را بیــان کنیــد یــادر معــرض آزمایــش قــرار دهیــد.

ــی کــه توســط دیگــران  ــگام رشکــت در برنامــه های ــل ، حتــی هن ــن دلی ــه همی ب

ترتیــب داده شــده اســت ، بهــر اســت طرحــی را تهیــه کنیــد تــا بتوانیــد بــه روش 

خــود مشــارکت کــرده و طرحتــان را ارایــه دهیــد

از اینکــه طــرح شــا مــورد توجــه قــرار نگیــرد و یــا بیــش از حــد غیــر قابــل انجــام 

جلــوه کنــد نگــران نباشــد ایــن نوعــی خــود سانســوری اســت

ــی  ــه صــورت علن ــان ب ــه فعالیت ــط اجتاعــی شــا ممکــن اســت ک ــر در رشای اگ

ــد کــه در آن یــک  ــد یــک مجمــع عمومــی ایجــاد کنی برگــزار شــود ، فرمــی مانن

ــا آگهــی  ــد ، ی اســراتژی و تاکتیــک تدویــن شــده باشــد. دوســتان را دعــوت کنی

ــان را درب  ــه ت ــا اعالمی ــر نامه ی ــا  خ ــد ، ی ــردش درآوری ــه گ ــف را ب ــای مختل ه

ــودت در  ــنهادهای خ ــردن پیش ــرح ک ــه در مط ــد .  همیش ــش کنی ــا پخ ــه ه خان

ــدم باشــید ــش  ق ــاد پی ــل اعت جمــع قاب

ــا  ــا یــک ی ــه تــر ، طوفــان مغــزی در یــک محیــط امــن ب بــرای اقدامــات مخفیان

ــارک،  ــی در پ ــی مخف ــد در جمع ــت. میتوانی ــاد کافی اس ــل اعت ــت قاب دو دوس

خانــه یــا حتــی در محیــط هــای امــن اینرنــت رشوع کنیــد. ایــده هــای خــود را 

هانطــور کــه آنهــا را بیــرون آورده ایــد ، حفــظ کنیــد تــا وقتــی آمــاده ایــد آنهــا 

را امتحــان کنیــد  امــا هرگــز آنهــا را از دســت ندهیــد
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اهداف: اهداف عمل را تعیین و اولویت بندی کنید

گــروه هــدف اقــدام شــا چــه کســانی هســتند؟ آیــا ایــن برنامــه در برابــر 

متاشــاگران بصــورت لحظــه ای ، بیننــدگان رســانه هــا یــا مخاطبــان یــک ســخرنانی 

، صاحبــان رشکــت هــای خصوصــی ، ســهامداران آنهــا ، پلیــس و دولــت  و ارگان 

هــای دولتــی، ســایر اعضــای جامعــه  یــا حتــی خــوِد رشکــت کننــدگان اختصــاص 

ــرده  ــخص ک ــود را مش ــدف خ ــروه ه ــدا  گ ــه از ابت ــت ک ــر آن اس ــد؟ به می یاب

باشــید.

ــا  ــری ب ــاط  فک ــراری ارتب ــدف برق ــا ه ــت؟ آی ــش چیس ــن کن ــام ای ــدف از انج ه

گــروه هــدف یــا مخاطبیــن ، جلــب توجــه بــه یــک بــی عدالتــی ، ایجــاد انگیــزه در 

مــردم ، تأمیــن منابــع ، تنظیــم لحــن ویــژه ، تحمیــل خســارت هــای فلــج کننــده ، 

تهیــه مــواد بازدارنــده ، نشــان دادن الگویــی بــه  دیگــران یــا … اســت؟ بــا روشــن 

کــردن هــدف بــه همــراه گــروه هــدف میتــوان  یــک تجربــه آموزنــده و انــرژی 

بخــش بــرای افــراد دیگــر را بــه وجــود اورد؟

رســیدن بــه درک مشــرک از اهــداف و شــیوه عملکــرد از ابتــدا ، کمــک خواهــد 

کــرد کــه از بســیاری  درد رس هــا   یــا و بــروز  اختــالالت در زمــان اجــرای برنامــه 

ــود. ــری ش پیش گی

ساختار

گروههای همبستگی: با کسانی که می شناسید تنگاتنگ کار کنید

یکــی از کارآمدتریــن و مطمــن تریــن مدلهــا بــرای ســاماندهی مســتقیم اقــدام ، 

مــدل گــروه همبســتگی اســت. یــک گــروه همبســتگی گروهی از دوســتانی اســت 

ــد.  ــال می کنن ــد و اهــداف یکســانی را دنب ــاد دارن ــر اعت ــه یکدیگ ــاً ب ــه عمیق ک

در یــک دوره زمانــی طوالنــی بــا هــم کار مــی کننــد  و بدیــن ترتیــب کارآمــد و 

مؤثــر مــی شــوند.

بــرای یــک اقــدام کوچــک ، اعضــای یــک گــروه همبســتگی مــی توانند نقــش های 

متفاوتــی را بــر عهــده بگیرنــد. بــرای یــک اقــدام بزرگــر ، گروههــای همبســتگی 

مــی تواننــد بــا دیگــر گروههــای همبســتگی در یــک “خوشــه” همــکاری کننــد ، 

هــر گــروه نقــش خــود را ایفــا می کننــد. ایــن می توانــد تصمیــم گیــری را از آنچــه 

در یــک تــوده بــزرگ انجــام مــی شــود آســانر کنــد ، زیــرا هــر گــروه می توانــد 

مناینــده ای را بــه عنــوان سخنگوبفرســتد. خوشــه های گروههــای وابســتگی 

می تواننــد در طــی دوره هــای طوالنــی بــا ایجــاد اعتــاد و اثربخشــی بــا یکدیگــر 

همــکاری کننــد.

جذب نیروی تازه: افراد و گروه های دیگر را با دقت همراه کنید

هنگامــی کــه شــا یــک برنامــه بــرای ارائــه پیشــنهاد داریــد ، بفهمیــد کــه چنــد 
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مؤثــر مــی شــوند.
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ــاج دارد ،  ــه رازداری احتی ــر برنامــه شــا ب ــد. اگ ــاز داری ــرای تحقــق آن نی ــر ب نف

فقــط افــرادی را کــه بــه آنهــا اعتــاد داریــد دعــوت کنیــد و مطمــن باشــید کــه 

مــی خواهیــد بــه آنهــا بپیوندیــد – هرکســی کــه دعــوت مــی کنیــد و رشکــت منــی 

کنــد در پایــان رشکــت نکــرده اســت ، یــک خطــر امنیتــی بــی نیــاز اســت. دعــوت 

ــد  ــروه وابســتگی متدی ــروه وابســتگی توســط گ ــا گ ــک ی ــه ی ــک ب ــه هــا را ی نام

کنیــد ، بنابرایــن کســانی کــه تصمیــم مــی گیرنــد در مــورد مشــارکت رشکــت کننــد 

، دربــاره دیگــران درمــورد چیــزی منــی داننــد. بــا پرســیدن ســؤاالت کلــی در مــورد 

اینکــه یــک رشکــت کننــده بالقــوه مــی توانــد عالقــه منــد باشــد ، رشوع کنیــد و 

ــا  ــد ت ــاش نکنی ــق را ف ــخ دقی ــا تاری ــد هــدف ی ــه مانن ــادی از برنام ــات انتق جزئی

اینکــه وی بــرای انجــام تعهــد آمــاده باشــد. از آنجــا کــه افــراد در حــال برنامــه 

ریــزی هســتند و بــه دنبــال دیگــران مــی رونــد ، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه همــه 

درک درســتی از میــزان امنیتــی مناســب دارنــد.

هرچــه تعــداد بیشــری از مــردم در ایــن پــروژه درگیــر شــوند ، مهــم اســت کــه 

همــه بداننــد کــه چــه میــزان از آنهــا انتظــار مــی رود. بعضــی اوقــات گروهــی 

کــه اولیــن بار)زودتــر(  برنامــه ای را ارائــه مــی دهــد نســبت بــه ســایرین پیرامــون 

آن رسمایــه گــذاری کــرده اســت. اگــر آنهــا، ماههــا کار آمــاده ســازی و تجهیــز و 

هاهنگــی را انجــام دهنــد ،و در اخریــن لحظــه نیرو هایــی آن هــا را تــرک کننــد ، 

متــام ایــن کارهــا تلــف می شــود.  بنــا برایــن همــه بایــد از هــان  ابتــدا مســئولیت 

حفــظ صداقــت  را در بــاب انتظــارات واقع بینانــه  پذیــرا باشــند . در عیــن حــال 

، کســانی کــه یــک پــروژه را رشوع مــی کننــد ، بایــد مراقــب باشــند کــه مالکیــت 

خــود را بــا همــه افــراد دیگــر بــه اشــراک بگذارنــد.

دینامیــک: اطمینــان حاصــل کنیــد کــه جریــان بــه طــور مســاوی در گــروه شــام 

توزیــع مــی شــود

ــروه  ــر گ ــد. اگ ــی اتخــاذ کنی ــه صــورت مشــارکتی و اجاع ــات را ب ــه تصمی کلی

ــه  ــک جلس ــد ، از ی ــت کن ــه آن را ضان ــت ک ــزرگ اس ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــا ب ش

اجــاع غیــر رســمی یــا رســمی بــرای اطمینــان از شــنیدن همــه صداهــا اســتفاده 

ــری را  ــک مج ــد و ی ــرار دهی ــم ق ــار ه ــه را در کن ــر جلس ــتور کار ه ــد: دس کنی

انتخــاب کنیــد تــا در جریــان امــور باشــد. هرچــه  مشــارکت اعضــا بیشــر باشــد ، 

ــود. ــر خواهــد ب ــه ت ــه اتخــاذ می شــود آگاهان ــی گ تصمیات

ــادل  ــدم تع ــا ع ــر ی ــه تغیی ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــی ک ــای داخل ــی ه از پویای

گــردد ، ماننــد مــواردی کــه بیــن افــراد بــا پیشــینه هــای مختلــف یــا بیــن ســازمان 

دهنــدگان محلــی و رشکــت کننــدگان در خــارج از شــهر پیش می آیــد ، آگاه 

ــری  ــارکت  بیش ــدام مش ــرای اق ــی ب ــزی و آمادگ ــه ری ــه  در برنام ــید. هرچ باش

وجــود داشــته باشــد ،  گویــی رسمایــه بیشــری بــرای پــروژه گذاشــته شــده اســت. 

گروهــی کــه دارای پویایــی داخلــی خوبــی اســت ، از یــک فــرد باهــوش کارامــد 

تــر اســت . افــراد باهــوش مــی تواننــد ایــده هایــی بــه وجــود آورنــد ، امــا گــروه 

ــد. ــدا کن ــا را پی ــرای اســتفاده از آنه ــن روش ب ــد بهری ــا هــم کاری می توان ب

ــان حاصــل کنیــد کــه همــه در طــول پــروژه احســاس حایــت و راحتــی  اطمین

ــا یکدیگــر در خــارج از ســاختارهای رســمی و همچنیــن در داخــل  مــی کننــد. ب

آنهــا ، وارد سیســتم شــوید.  احســاس تعلــق و آرامــش و صمیمت اهمیــت فراوانی 

دارد.  حفــظ روحیــه یــک جنبــه مهــم در ســازماندهی کنــش های مســتقیم اســت. 

مراقــب آســتانه تحریــک پذیــری اعضــا  در برابــر شــگفتی هــا و عــدم اطمینــان 

حاصــل از عوامــل خارجــی باشــید.



ــروه  ــر گ ــد. اگ ــی اتخــاذ کنی ــه صــورت مشــارکتی و اجاع ــات را ب ــه تصمی کلی
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دهنــدگان محلــی و رشکــت کننــدگان در خــارج از شــهر پیش می آیــد ، آگاه 

ــری  ــارکت  بیش ــدام مش ــرای اق ــی ب ــزی و آمادگ ــه ری ــه  در برنام ــید. هرچ باش

وجــود داشــته باشــد ،  گویــی رسمایــه بیشــری بــرای پــروژه گذاشــته شــده اســت. 

گروهــی کــه دارای پویایــی داخلــی خوبــی اســت ، از یــک فــرد باهــوش کارامــد 

تــر اســت . افــراد باهــوش مــی تواننــد ایــده هایــی بــه وجــود آورنــد ، امــا گــروه 

ــد. ــدا کن ــا را پی ــرای اســتفاده از آنه ــن روش ب ــد بهری ــا هــم کاری می توان ب

ــان حاصــل کنیــد کــه همــه در طــول پــروژه احســاس حایــت و راحتــی  اطمین

ــا یکدیگــر در خــارج از ســاختارهای رســمی و همچنیــن در داخــل  مــی کننــد. ب

آنهــا ، وارد سیســتم شــوید.  احســاس تعلــق و آرامــش و صمیمت اهمیــت فراوانی 

دارد.  حفــظ روحیــه یــک جنبــه مهــم در ســازماندهی کنــش های مســتقیم اســت. 

مراقــب آســتانه تحریــک پذیــری اعضــا  در برابــر شــگفتی هــا و عــدم اطمینــان 

حاصــل از عوامــل خارجــی باشــید.



اصول اولیه

فرهنگ امنیت: اطالعات را بر اساس نیاز توزیع کنید

فرهنــگ امنیــت راهــی اســت بــرای جلوگیــری از پارانویــای ناســامل یــا بــه حداقــل 

رســاندن خطــرات در هــر زمــان. اگــر شــا و دوســتانتان همیشــه عاقالنــه رفتــار 

کنیــد ، کمــر از تهدیــد و نظــارت می ترســید.

اصــل فرهنــگ امنیــت ایــن اســت کــه اطالعــات مبتنــی بــر نیــاز بــه دانســن بــه 

اشــراک گذاشــته شــوند. در بعضــی مــوارد ، کل شــهر بایــد درمــورد عملکــرد شــا 

اطالعاتــی کســب کنــد تــا ایــن موفقیــت بــه دســت آورد. در برخــی دیگــر ، بســیار 

ــان، خــارج از دایــره افــرادی محــدود کــه  مهــم اســت کــه هرگــز در مــورد عملت

مســتقیاً درگیــر هســتند صحبتــی نکنیــد. هرکســی کــه بخشــی از ایــن اقدامــات 

محرمانــه اســت ، بایــد ایــن احســاس را در مــورد ســطح امنیتــی مناســب در نظــر 

بگیــرد و بــه نیازهــای دیگــران در مــورد ایمنــی احــرام بگــذارد.

رضایــت در امنیــت بــه هــان انــدازه کــه در صمیمیــت در یــک رابطــه جنســی 

ــائل  ــورد مس ــران در م ــته هــای دیگ ــض خواس ــت دارد. نق ــت دارد اهمی اهمی

ــح  ــود را رصی ــی خ ــای امنیت ــدا نیازه ــت. از ابت ــول نیس ــل قب ــز قاب ــی هرگ امنیت

ــات  ــظ اطالع ــه در حف ــد ک ــاد کنی ــوگند ی ــزوم س ــورت ل ــد؛ در ص ــن کنی و روش

شــخصی یکدیگــر مســیول هســتید . هرگــز در مــورد دخالــت گروه یــا افــراد گــروه 

در اقدامــات گذشــته صحبــت نکنیــد ، هــر چنــد کــه  مربــوط بــه مــدت هــا قبــل 

باشــد ، مگــر در ایــن بــاره اجــازه رصیــح از  آنهــا دریافــت کــرده باشــید.

ــان  ــوند ، اطمین ــع می ش ــروژه جم ــک پ ــرای کار روی ی ــی ب ــه گروه ــی ک هنگام

حاصــل کنیــد کــه همــه افــراد حــارض در ایــن گــروه از اعتبــار و اعتــاد متقابــل 

برخوردارنــد و نســبت بــه یکدیگــر احســاس تعلــق و وفــاداری مــی کننــد. بــرای 

محافظــت از یکدیگــر ، شــا بایــد آمــاده باشــید تــا تحــت بازجویــی و فشــارهای 

قانونــی ســکوت کنیــد.

از ابتــدای یــک پــروژه ، شــا بایــد طبــق باالتریــن ســطح ممکــن امنیتــی مــورد 

نیــاز ، فعالیــت کنیــد. همیشــه مــی توانیــد احتیــاط را بیشــر  کنیــد امــا اگــر بــی 

احتیاطــی کردیــد گزینــه هــای زیــادی را بســته ایــد.

از متــام راه هــای نظــارت و پیگیــری اقدامــات خــود آگاه باشــید: ســوابق دوربیــن 

هــای مداربســته ، خریدهایــی کــه انجــام می دهیــد ، مکانهایــی کــه می رویــد و 

ــا آنهــا دیــده می شــوید ، محــل جلســات ، مــواردی کــه در ســطل  افــرادی کــه ب

ــای  ــده ه ــد ، پرون ــد می کنی ــه بازدی ــایتهایی ک ــد. ، وب س ــود می اندازی ــه خ زبال

ــری  ــال در بات ــوان مث ــه عن ــد )ب ــه می گذاری ــر انگشــتی ک ــه ، اث موجــود در رایان

ــه  ــاً هم ــی آن( و تقریب ــمت بیرون ــن در قس ــوه و همچنی ــراغ ق ــل چ ــای داخ ه

ــا  ــری کده ــه خط ــر گون ــل از ه ــاط دارد.  قب ــن ارتب ــک تلف ــا ی ــه ب ــی ک چیزهای

را ابــداع کــرده و بهانــه هــا و  را بنــا بــه نیــاز از قبــل طــرح ریــزی کنیــد تــا در 



رضایــت در امنیــت بــه هــان انــدازه کــه در صمیمیــت در یــک رابطــه جنســی 

ــائل  ــورد مس ــران در م ــته هــای دیگ ــض خواس ــت دارد. نق ــت دارد اهمی اهمی

ــح  ــود را رصی ــی خ ــای امنیت ــدا نیازه ــت. از ابت ــول نیس ــل قب ــز قاب ــی هرگ امنیت

ــات  ــظ اطالع ــه در حف ــد ک ــاد کنی ــوگند ی ــزوم س ــورت ل ــد؛ در ص ــن کنی و روش

شــخصی یکدیگــر مســیول هســتید . هرگــز در مــورد دخالــت گروه یــا افــراد گــروه 

در اقدامــات گذشــته صحبــت نکنیــد ، هــر چنــد کــه  مربــوط بــه مــدت هــا قبــل 

باشــد ، مگــر در ایــن بــاره اجــازه رصیــح از  آنهــا دریافــت کــرده باشــید.

ــان  ــوند ، اطمین ــع می ش ــروژه جم ــک پ ــرای کار روی ی ــی ب ــه گروه ــی ک هنگام

حاصــل کنیــد کــه همــه افــراد حــارض در ایــن گــروه از اعتبــار و اعتــاد متقابــل 

برخوردارنــد و نســبت بــه یکدیگــر احســاس تعلــق و وفــاداری مــی کننــد. بــرای 

محافظــت از یکدیگــر ، شــا بایــد آمــاده باشــید تــا تحــت بازجویــی و فشــارهای 

قانونــی ســکوت کنیــد.

از ابتــدای یــک پــروژه ، شــا بایــد طبــق باالتریــن ســطح ممکــن امنیتــی مــورد 

نیــاز ، فعالیــت کنیــد. همیشــه مــی توانیــد احتیــاط را بیشــر  کنیــد امــا اگــر بــی 

احتیاطــی کردیــد گزینــه هــای زیــادی را بســته ایــد.

از متــام راه هــای نظــارت و پیگیــری اقدامــات خــود آگاه باشــید: ســوابق دوربیــن 

هــای مداربســته ، خریدهایــی کــه انجــام می دهیــد ، مکانهایــی کــه می رویــد و 

ــا آنهــا دیــده می شــوید ، محــل جلســات ، مــواردی کــه در ســطل  افــرادی کــه ب

ــای  ــده ه ــد ، پرون ــد می کنی ــه بازدی ــایتهایی ک ــد. ، وب س ــود می اندازی ــه خ زبال

ــری  ــال در بات ــوان مث ــه عن ــد )ب ــه می گذاری ــر انگشــتی ک ــه ، اث موجــود در رایان

ــه  ــاً هم ــی آن( و تقریب ــمت بیرون ــن در قس ــوه و همچنی ــراغ ق ــل چ ــای داخ ه

ــا  ــری کده ــه خط ــر گون ــل از ه ــاط دارد.  قب ــن ارتب ــک تلف ــا ی ــه ب ــی ک چیزهای

را ابــداع کــرده و بهانــه هــا و  را بنــا بــه نیــاز از قبــل طــرح ریــزی کنیــد تــا در 



صــورت خطــر بتوانیــد از طریــق ایــن کــد هــا یــا بهانــه هــا پیامــی بــه دیگــر افــراد 

گــروه مخابــره کنیــد.

پشــتیبانی حقوقــی: زیرســاخت هــا را بــرای ارائــه پشــتیبانی در حیــن و بعــد از 

عمــل آمــاده کنیــد

همــه افــراد درگیــر در ایــن اقــدام بایــد از خطــرات موجــود و اتهامــات احتالــی 

کیفــری مرتبــط بــا آنهــا آگاه باشــند و آمــاده شــوند. مهــم نیســت کــه همــه چیــز 

ــر شــدن در  ــر درگی ــد: اگ ــد انجــام دهی ــی کنی ــر از آنکــه احســاس آمادگ را دورت

یــک ســطح از خطــری کــه شــا از نظــر عاطفــی آمــاده نیســتید ، آســیب دیــده 

یــا دســتگیر شــوید ، مــی توانــد اثــرات ناتــوان کننــده ای داشــته باشــد. بــه مراتــب 

ــا  بهــر اســت کــه آرام آرام رشوع بــه کار کنیــد ، ایجــاد یــک مشــارکت پایــدار ب

پــروژه هــای اقــدام مســتقیم کــه مــی تواننــد در طــول زندگــی ادامــه پیــدا کننــد 

ــه بــدی داشــته باشــید و از چنیــن فعالیتهایــی  ــه در یــک اقــدام ، تجرب ، از عجل

قســم بخوریــد.

ــاختار  ــک س ــود ، ی ــتگیری ش ــه دس ــر ب ــت منج ــن اس ــا ممک ــرد ش ــر عملک اگ

ــن  ــد. ای ــه کنی ــد ، تهی ــت می کنن ــه رشک ــانی ک ــرای کس ــی را ب ــتیبانی حقوق پش

می وانــد شــامل یــک شــاره  متــاس کمــک  حقوقــی بــرای متــاس افــراد دســتگیر 

شــده ، ناظــران قانونــی بــرای نظــارت و مستندســازی اقدامــات پلیــس ،  شــاره 

حســاب بــرای جمــع آوری پــول بــرای وثیقــه ،  وکال بــرای ارائــه پشــتیبانی فــوری 

از بازداشــت شــدگان و منایندگــی آنهــا در دادگاه ، و جمعــی از افــراد آمــاده ارائــه 

کمــک هــای عاطفــی و احساســی باشــد. پشــتیبانی مالــی ، و لجســتیکی در کل 

ــده هــای دادگاه اهمیــت مهمــی دارد. پرون

ــرای دریافــت متاســهای دریافتــی در همــه  ــد ب شــاره تلفــن کمــک حقوقــی بای

زمانهــا در طــول عمــل بــاز باشــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در بعضــی مــوارد 

ــک  ــاره کم ــد. ش ــاس بگیری ــراه مت ــن هم ــا تلف ــدان ب ــد از زن ــی توانی ــا من ، ش

ــا  ــد را ب ــه متــاس دریافــت مــی کنن ــرادی ک ــا اف ــد دستگیرشــدگان ی ــی نبای حقوق

ــه  ــرارداد هــای پیــش از کنــش شــا ب مشــکل مواجــه ســازد – اگــر بخشــی از ق

ایــن ترتیــب اســت کــه شــا یکدیگــر را منی شناســید بایــد شــاره هــای مختلفــی 

را داشــته باشــید تــا همــه از  زنــدان بــا هــان شــاره متــاس نگیریــد. اگــر مــی 

ــه  ــود ب ــدن خ ــان ب ــمت پنه ــد ، آن را روی قس ــوش کنی ــاره را فرام ــید ش ترس

صــورت نشــانگر دامئــی بنویســید. کســی کــه شــاره کمــک هــای حقوقــی را اداره 

می کنــد بایــد اســامی کامــل افــرادی را کــه ممکــن اســت دســتگیر شــوند و کــد 

رمــزی ان هــا را ، بدانــد تــا وضعیــت را بررســی کنــد.

ــتم دادگاه  ــه سیس ــه را ب ــد کل وثیق ــی توانی ــدان ، م ــی از زن ــه کس ــرای وثیق ب

تحویــل دهیــد ، در ایــن صــورت پــس از پایــان مراحــل قانونــی بایــد آن را پــس 

ــل  ــغ قاب ــن اســت مبل ــده ممک ــای وام گیرن ــه ه ــت دوم ، هزین ــد  در حال بگیری

ــردازد ،  ــه بپ ــد وثیق ــر کســی نتوان ــه داشــته باشــد. اگ ــرای شــا هزین ــی ب توجه

ممکــن اســت یــک بازداشــت شــده تــا تاریــخ دادگاه در زنــدان بنشــیند ، اگرچــه 

در مــورد تجاوزهــای جزئــی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد کــه پلیــس افــراد را بــه 

ــه از  ــا برخــورد کند.کســی ک ــا آنه ــور نباشــد ب ــا مجب ــد ت تشــخیص خــود آزاد کن

ــرای  ــر او گذشــته را ب ــرس هــر انچــه ب ــدون ت ــد ب بازداشــت خــارج می شــود بای

همــه یــا بخشــی ازاعضــای گــروه بازگــو کــرده و اطالعاتــی کــه از او بدســت امــده 

ــان بگــذارد. ــا افــراد گــروه در می را ب

ــا مــی  ــه آی ــد ک ــم بگیری ــر شــا در معــرض خطــر بازداشــت هســتید ، تصمی اگ

خواهیــد هویــت خــود را بــرای ترسیــع در پــردازش داشــته باشــید یــا بــدون آن 

ــد. گــروه بزرگــی از  ــد شــا را رسیعــاً شناســایی کنن ــن منــی توانن باشــید ، بنابرای

بازداشــت شــدگان کــه از دادن اطالعــات خــود امتنــاع مــی ورزنــد ، مــی تواننــد 



زمانهــا در طــول عمــل بــاز باشــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در بعضــی مــوارد 

ــک  ــاره کم ــد. ش ــاس بگیری ــراه مت ــن هم ــا تلف ــدان ب ــد از زن ــی توانی ــا من ، ش

ــا  ــد را ب ــه متــاس دریافــت مــی کنن ــرادی ک ــا اف ــد دستگیرشــدگان ی ــی نبای حقوق

ــه  ــرارداد هــای پیــش از کنــش شــا ب مشــکل مواجــه ســازد – اگــر بخشــی از ق

ایــن ترتیــب اســت کــه شــا یکدیگــر را منی شناســید بایــد شــاره هــای مختلفــی 

را داشــته باشــید تــا همــه از  زنــدان بــا هــان شــاره متــاس نگیریــد. اگــر مــی 

ــه  ــود ب ــدن خ ــان ب ــمت پنه ــد ، آن را روی قس ــوش کنی ــاره را فرام ــید ش ترس

صــورت نشــانگر دامئــی بنویســید. کســی کــه شــاره کمــک هــای حقوقــی را اداره 

می کنــد بایــد اســامی کامــل افــرادی را کــه ممکــن اســت دســتگیر شــوند و کــد 

رمــزی ان هــا را ، بدانــد تــا وضعیــت را بررســی کنــد.

ــتم دادگاه  ــه سیس ــه را ب ــد کل وثیق ــی توانی ــدان ، م ــی از زن ــه کس ــرای وثیق ب

تحویــل دهیــد ، در ایــن صــورت پــس از پایــان مراحــل قانونــی بایــد آن را پــس 

ــل  ــغ قاب ــن اســت مبل ــده ممک ــای وام گیرن ــه ه ــت دوم ، هزین ــد  در حال بگیری

ــردازد ،  ــه بپ ــد وثیق ــر کســی نتوان ــه داشــته باشــد. اگ ــرای شــا هزین ــی ب توجه

ممکــن اســت یــک بازداشــت شــده تــا تاریــخ دادگاه در زنــدان بنشــیند ، اگرچــه 

در مــورد تجاوزهــای جزئــی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد کــه پلیــس افــراد را بــه 

ــه از  ــا برخــورد کند.کســی ک ــا آنه ــور نباشــد ب ــا مجب ــد ت تشــخیص خــود آزاد کن

ــرای  ــر او گذشــته را ب ــرس هــر انچــه ب ــدون ت ــد ب بازداشــت خــارج می شــود بای

همــه یــا بخشــی ازاعضــای گــروه بازگــو کــرده و اطالعاتــی کــه از او بدســت امــده 

ــان بگــذارد. ــا افــراد گــروه در می را ب

ــا مــی  ــه آی ــد ک ــم بگیری ــر شــا در معــرض خطــر بازداشــت هســتید ، تصمی اگ

خواهیــد هویــت خــود را بــرای ترسیــع در پــردازش داشــته باشــید یــا بــدون آن 

ــد. گــروه بزرگــی از  ــد شــا را رسیعــاً شناســایی کنن ــن منــی توانن باشــید ، بنابرای

بازداشــت شــدگان کــه از دادن اطالعــات خــود امتنــاع مــی ورزنــد ، مــی تواننــد 



رونــد قانونــی را پیونــد دهنــد و گاهــی اوقــات قــدرت چانــه زنــی بــه دســت مــی 

آورنــد. اگــر بــه دارو احتیــاج داریــد ، آن را در لــوازم  شــخص خــود همــراه داشــته 

ــاز شــا توضیــح  ــا در مــورد نی ــا یادداشــتی را از پزشــک تهیــه کنیــد ت باشــید ، ی

دهــد.

یــک وکیــل دلســوز و قابــل اعتــاد و یــا شــاید تعــدادی از آنهــا را پیــدا کنیــد ، 

زیــرا یــک وکیــل منــی توانــد بیــش از یــک متهــم را بــا همیــن اتهامــات منایندگــی 

کنــد. مــی توانیــد تحقیــق کنیــد کــه وکال در گذشــته درمــورد مــوارد مشــابه چــه 

مــواردی را انجــام داده انــد ، یــا بــه اتحادیــه آزادی هــای مدنــی آمریــکا یــا انجمن 

ــد  ــه ندادی ــز حساســی را ارائ ــچ چی ــر هی ــک شــوید. اگ ــی نزدی صنفــی وکالی مل

ــی دلســوز  ــه اعــال فرضــی از وکالئ ــوط ب ــد در مــورد اتهامــات مرب ، مــی توانی

ســؤال کنیــد ، یــا تاریــخ هــا و زمانهایــی را کــه ممکــن اســت بــه خدمــات آنهــا نیاز 

داشــته باشــید ، مشــخص کنیــد ، امــا بــه آنهــا چیــزی نگذاریــد کــه بتوانــد داللــت 

آنهــا را انجــام دهــد. بــرای انجــام کار خــود ، بایــد بتواننــد ثابــت کننــد کــه بــه 

هیــچ چیــز غیرقانونــی وصــل منــی شــوند.

هــر جامعــه ای کــه اعضــای آن ممکــن اســت دســتگیر شــوند ، مــی توانــد بــرای 

ســازماندهی صنــدوق وثیقــه از پیــش اقــدام کنــد. ایــن مــی توانــد در بحبوحــه 

رشایــط اضطــراری باعــث حــل مشــکالت شــود. منایــش هــا و رویــداد هــای هــرنی 

ــروش  ــق ف ــا از طری ــا  ی ــدوق ه ــن صن ــرای ای ــی ب ــع مال ــذب مناب ــدف ج ــا ه ب

پیراهــن، کاال هــای عمومــی، کمکهــای مردمــی از طرفــداران ثرومتنــدان یــا در ازای 

دریافــت بودجــه دانشــجویی . اطمینــان حاصــل کنیــد کــه صنــدوق وثیقــه نــزد 

شــخصی  قابــل اعتــاد همیشــه در دســرس  مبانــد کــه احتــال دســتگیری او در 

میــان نباشــد.

بــه همیــن ترتیــب ، اســراتژی رســانه ای خــود را در نظــر بگیریــد – آیــا هدایــت 

توجــه و حایــت عمومــی از دســتگیر شــدگان عاقالنــه خواهــد بــود. ایــن موضوع 

ــتگیری  ــای دس ــه افش ــدارد. همیش ــواب ن ــک ج ــه ی ــه همیش ــت ک ــی اس مهم

همگروهــی هــا فکــر خوبــی نیســت.

رسانه: آنچه را که می خواهید پوشش دهید و به دست آورید

مدتهــا قبــل از اقــدام ، اهــداف رســانه ای گــروه را تعییــن کنیــد و اولویــت بنــدی 

کنیــد کــه دقیقــاً چقــدر پوشــش رســانه ای را نیــاز خواهیــد داشــت ، از کــدام روش 

هــا اســتفاده کــرده و بــه چــه ترتیــب . ایــن مــی توانــد بــه معنــای تهیــه و ارســال 

یــک بیانیــه مطبوعاتــی )چــه کســی ، چــه ، چــه زمانــی ، کجــا ، چگونــه ، چــرا( یــا 

ــروژه شــا در مطبوعــات  ــه منایندگــی از پ ــه ، انتخــاب ســخنگوی ب یــک اطالعی

، دعــوت از خرنــگاران رشکتــی یــا مســتقل بــه ایــن اقــدام یــا مطبوعــات باشــد. 

کنفرانــس ، فکــس کــردن اطالعیــه هــا یــا برقــراری متــاس هــای مطبوعاتــی ، ارائــه 

ــا  اینکــه اعضــای  ــا ناشــناس از طریــق تلفــن( ، ی ــه )بصــورت حضــوری ی مصاحب

ــی  ــر م ــت. اگ ــد داش ــده خواهن ــر عه ــانه ای را ب ــش رس ــود پوش ــا خ ــروه ش گ

خواهیــد از انــواع خاصــی از پوشــش رســانه ای جلوگیــری کنیــد ،مــی توانیــد برخــی 

از اعضــا را بــه  بــه پوشــش امنیــت ضــد رســانه ای اختصــاص دهیــد  تــا مطمــن 

شــوید عکاســان دوربیــن هــای خــود را بــه ســمت شــا هــدف قــرار منی دهنــد.

ــا رســانه های رســمی  هســتید ، نــکات صحبــت  اگــر در حــال برقــراری ارتبــاط ب

کــردن ، ســخنگوی شــا بایــد کلیــد واژه هــا و بخــش هــای مهــم  را تکــرار کنــد تــا  

تــا مطمــن شــود در پوشــش رســانه هــا قــرار دارنــد. رســانه هــای معمــوال ســعی 

مــی کننــد بخــش هایــی از صحبــت هــا را حــذف کننــد. شــا بــا تکــرار کلیــد واژه 

هــا و نــکات کلیــدی در هــر جملــه یــا بخــش از صحبتتــان بایــد بتوانیــد از ایــن 

روش سانســور جلوگیــری بــه عمــل آوریــد. بــه مناینــدگان مطبوعــات و خرنــگاران 

ــرای دخــل و تــرف در آن هــا  ــن فرصــت ب ــا کمری ــب را بدهیدت ــن مطل کمری



توجــه و حایــت عمومــی از دســتگیر شــدگان عاقالنــه خواهــد بــود. ایــن موضوع 

ــتگیری  ــای دس ــه افش ــدارد. همیش ــواب ن ــک ج ــه ی ــه همیش ــت ک ــی اس مهم

همگروهــی هــا فکــر خوبــی نیســت.

رسانه: آنچه را که می خواهید پوشش دهید و به دست آورید

مدتهــا قبــل از اقــدام ، اهــداف رســانه ای گــروه را تعییــن کنیــد و اولویــت بنــدی 

کنیــد کــه دقیقــاً چقــدر پوشــش رســانه ای را نیــاز خواهیــد داشــت ، از کــدام روش 

هــا اســتفاده کــرده و بــه چــه ترتیــب . ایــن مــی توانــد بــه معنــای تهیــه و ارســال 

یــک بیانیــه مطبوعاتــی )چــه کســی ، چــه ، چــه زمانــی ، کجــا ، چگونــه ، چــرا( یــا 

ــروژه شــا در مطبوعــات  ــه منایندگــی از پ ــه ، انتخــاب ســخنگوی ب یــک اطالعی

، دعــوت از خرنــگاران رشکتــی یــا مســتقل بــه ایــن اقــدام یــا مطبوعــات باشــد. 

کنفرانــس ، فکــس کــردن اطالعیــه هــا یــا برقــراری متــاس هــای مطبوعاتــی ، ارائــه 

ــا  اینکــه اعضــای  ــا ناشــناس از طریــق تلفــن( ، ی ــه )بصــورت حضــوری ی مصاحب

ــی  ــر م ــت. اگ ــد داش ــده خواهن ــر عه ــانه ای را ب ــش رس ــود پوش ــا خ ــروه ش گ

خواهیــد از انــواع خاصــی از پوشــش رســانه ای جلوگیــری کنیــد ،مــی توانیــد برخــی 

از اعضــا را بــه  بــه پوشــش امنیــت ضــد رســانه ای اختصــاص دهیــد  تــا مطمــن 

شــوید عکاســان دوربیــن هــای خــود را بــه ســمت شــا هــدف قــرار منی دهنــد.

ــا رســانه های رســمی  هســتید ، نــکات صحبــت  اگــر در حــال برقــراری ارتبــاط ب

کــردن ، ســخنگوی شــا بایــد کلیــد واژه هــا و بخــش هــای مهــم  را تکــرار کنــد تــا  

تــا مطمــن شــود در پوشــش رســانه هــا قــرار دارنــد. رســانه هــای معمــوال ســعی 

مــی کننــد بخــش هایــی از صحبــت هــا را حــذف کننــد. شــا بــا تکــرار کلیــد واژه 

هــا و نــکات کلیــدی در هــر جملــه یــا بخــش از صحبتتــان بایــد بتوانیــد از ایــن 

روش سانســور جلوگیــری بــه عمــل آوریــد. بــه مناینــدگان مطبوعــات و خرنــگاران 

ــرای دخــل و تــرف در آن هــا  ــن فرصــت ب ــا کمری ــب را بدهیدت ــن مطل کمری



ــد خــر  ــرای تولی ــد ب ــه می خواهی ــور شــوند از بخشــی ک را داشــته باشــندو مجب

اســتفاده کننــد. پیگیــری کنیــد کــه کــدام یــک از خرنــگاران متایــل دارنــد پوشــش 

ــایت  ــک وب س ــر ی ــوید. اگ ــک ش ــا نزدی ــه آنه ــخصاً ب ــد و ش ــه دهن ــی ارائ مثبت

داریــد ، ایــن آدرس را در پوشــش رســانه هــای ســازمانی وارد کنیــد تــا بیننــدگان 

آنهــا را بــه رســانه خــود پیونــد دهنــد. همچنیــن مــی توانیــد بــا ارســال پوســریا 

رادیــو هــای زیرزمینــی ، رویدادهــای گفتگــو محــور یــا رشوع مکاملــات از درب بــه 

درب  اطالعــات خــود را در اختیــار عمــوم قــرار دهیــد.

اگــر عملکــرد شــا خطــر امنیتــی باالیــی دارد ، اطالعــات خــود را ایمــن بفرســتید: 

ــه  ــرادی ک ــچ ســابقه ای از اف ــه هی ــی ک ــال ، از رایانه هــای  عموم ــوان مث ــه عن ب

از آن اســتفاده مــی کننــد ، نــدارد. توجــه داشــته باشــید کــه همیشــه  از نحــوه 

اســتفاده  و خطــرات دســتگاه هایــی کــه اســتفاده مــی کنیــد آگاه باشــید چــرا کــه 

ایــن سیســتم هــا در عیــن کارآمــدی میتواننــد خطــر ســاز باشــند.

کار میدانی

برنامــه ریــزی: مطالعــه زمینــه ، منــودار یــک اســراتژی ، پیش بینــی ســناریوهای 

مختلــف

برنامه ریــزی مناســب جوهــر اقــدام مســتقیم و مؤثــر اســت. اهــداف و اولویــت 

هــای خــود را در ذهــن داشــته باشــید و منابعــی را کــه بایــد بــا آنهــا کار کنیــد ، 

اســراتژی هــای مختلــف را ترســیم و مقایســه کنیــد. بــد شانســی ها و شــانس های 

احتالــی هرکــدام را انــدازه گیــری کنیــد: همیشــه ایمــن تریــن راه را بــرای تحقــق 

هدفــی مشــخص انتخــاب کنیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه می توانیــد از پــس 

ــد  ــا ادامــه رون ــد کــه ب ــد. بعضــی اوقــات اتفــاق می افت ــی برآیی خطــرات احتال

برنامــه ریــزی ، یــک پــروژه وســعت بیشــر یافتــه و خطرنــاک تــر می شــود و ایــن 

می توانــد منجــر بــه ایــن شــود کــه برخــی از افــراد گــروه رشوع بــه شــک و تردیــد 

کننــد. در آن مرحلــه ، ممکــن اســت الزم باشــد یــک نســخه امــن تــر یــا کوچکــر 

طــرح تهیــه کنیــد  تــا امــکان ادامــه کار متوقــف نشــود.

 بــرای یــک برنامــه ریــزی مناســب، عوامــل بــی شــاری را بایــد در نظــر داشــت  

ــی و  ــی اجتاع ــت فعل ــه وضعی ــا را در زمین ــک ه ــن تاکتی ــد موثرتری ــا بای . ش

ــن عمــل انتخــاب  ــرای ای ــکان را ب ــن م ــد بهری ــد. شــا بای سیاســی انتخــاب کنی

کنیــد و متــام ویژگــی هــای آن را در نظــر بگیریــد. بایــد بهریــن تاریــخ و ســاعت 

روز را انتخــاب کنیــد. بایــد دیگــران و توانایــی هایشــان را در ارتبــاط بــا برنامــه 

در نظــر داشــته باشــید و اینکــه چــه واکنــش هایــی را در رشایــط گوناگــون  نشــان 

خواهنــد داد — آیــا آنهــا دلســوز خواهنــد بــود یــا ممکــن اســت در رشایطــی بــه  

صــورت آگاهانــه یــا نا آگاهانــه  بــه دشــمن گــروه مبــدل شــوند؟ شــا بایــد زمــان 

ــد کــه هــر  ــی کنی ــد ، پیــش بین بخــش هــای مختلــف عملکــرد را هاهنــگ کنی

کــدام چقــدر طــول خواهــد کشــید ، و بفهمیــد کــه افــراد درگیــر در ایــن فعالیــت 

چگونــه ارتبــاط برقــرار مــی کننــد.



می توانــد منجــر بــه ایــن شــود کــه برخــی از افــراد گــروه رشوع بــه شــک و تردیــد 

کننــد. در آن مرحلــه ، ممکــن اســت الزم باشــد یــک نســخه امــن تــر یــا کوچکــر 

طــرح تهیــه کنیــد  تــا امــکان ادامــه کار متوقــف نشــود.

 بــرای یــک برنامــه ریــزی مناســب، عوامــل بــی شــاری را بایــد در نظــر داشــت  

ــی و  ــی اجتاع ــت فعل ــه وضعی ــا را در زمین ــک ه ــن تاکتی ــد موثرتری ــا بای . ش

ــن عمــل انتخــاب  ــرای ای ــکان را ب ــن م ــد بهری ــد. شــا بای سیاســی انتخــاب کنی

کنیــد و متــام ویژگــی هــای آن را در نظــر بگیریــد. بایــد بهریــن تاریــخ و ســاعت 

روز را انتخــاب کنیــد. بایــد دیگــران و توانایــی هایشــان را در ارتبــاط بــا برنامــه 

در نظــر داشــته باشــید و اینکــه چــه واکنــش هایــی را در رشایــط گوناگــون  نشــان 

خواهنــد داد — آیــا آنهــا دلســوز خواهنــد بــود یــا ممکــن اســت در رشایطــی بــه  

صــورت آگاهانــه یــا نا آگاهانــه  بــه دشــمن گــروه مبــدل شــوند؟ شــا بایــد زمــان 

ــد کــه هــر  ــی کنی ــد ، پیــش بین بخــش هــای مختلــف عملکــرد را هاهنــگ کنی

کــدام چقــدر طــول خواهــد کشــید ، و بفهمیــد کــه افــراد درگیــر در ایــن فعالیــت 

چگونــه ارتبــاط برقــرار مــی کننــد.



هنــگام پیــش بینــی واکنــش هــای دیگــران – بــه عنــوان مثــال ، برخــورد پلیــس 

–  یــا دیگــر عوامــل مؤثــر بــر آنهــا را در نظــر بگیریــد: آیــا  آنچــه شــا برنامــه 

ریــزی می کنیــد بــرای پلیــس قابــل پیشــبینی اســت یــا آن هــا را در شــگفت قــرار 

ــس  را  در  ــردن پلی ــگفت زده ک ــا ش ــردن ی ــوکه ک ــت ش ــر مزی ــد داد؟ اگ خواه

برنامــه داریــد داریــد ،  بهــر اســت بتوانیــد پیش بینــی کنیــد کــه ایــن شــوک چــه 

مــدت طــول خواهــد کشــید؟ آیــا توجــه زیــادی بــه ایــن رویــداد خواهــد شــد؟ آیــا 

فــوراً مشــخص خواهــد شــد کــه چــه کاری انجــام داده ایــد؟ آیــا شــهروندان طبقــه 

ــر پاســخ  ــا ب ــا حضــور آنه ــود و آی ــد ب ــگاری در اطــراف خواهن ــا خرن متوســط   ی

ــدر  ــوارد قبلی ــر م ــی ب ــا مبتن ــول آنه ــراتژی معم ــذارد؟ اس ــر می گ ــات تأثی مقام

واکنــش بــه  چنیــن اتفاقاتــی چیســت؟ آیاپلیــس تصمیــم خواهــد گرفــت کــه بــا 

گــروه شــا برخــوردی ســخت منایــد- یــا از تحریــکات بیشــر  در صحنــه جلوگیــری 

خواهــد کــرد؟  بایــد پیــش بینــی کنیــد کــه در  میــدان عمــل چقــدر خــوب ارتبــاط 

برقــرار مــی کننــد ، چقــدر رسیــع حرکــت مــی کننــد ، در کجــا قــرار دارنــد ، چــه 

مســیری را طــی مــی کننــد؟ پیــش بینــی ایــن عوامــل شــا را در اجــرای هرچــه 

موفــق تــر برنامــه تــان یــاری خواهــد داد.

چالــش هــای مســائل لجســتیکی ســاده ، ماننــد حمــل و نقــل افــراد یــا برقــراری 

ــزی  ــه ری ــالوه برنام ــه ع ــد.  ب ــم نگیری ــط اســرس زا  را دســت ک ــاط در رشای ارتب

بــرای یــک اســراتژی خــروج را نیــز فرامــوش نکنیــد.

از آنجــا کــه برنامــه هــا بــه نــدرت دقیقــاً هانطــور کــه بیــان شــده اســت خامتــه 

مــی یابــد ، مهــم اســت کــه نســخه های  پشــتیبان  و برنامــه ریــزی هــای آلرناتیــو 

یــا ســناریوهای مختلــف تهیــه شــود: “اگــر اینطــور شــود، مــا فــالن کار را خواهیــم 

بــود. اگــر ان طــور شــود ، مــا فــالن کار را خواهیــم کــرد. ”

بدیــن صــورت  اصمینــان می یابیــد کــه اگــر انتخــاب اول شــا غیرممکــن باشــد 

ــد خــورد.  ــه بن بســت نخواهی ــته و ب ــف را در نظــر داش ــن هــدف مختل ، چندی

داشــن یــک ســاختار اساســی بــرای ارتباطــات و تصمیــم گیــری در محــل بــه شــا 

کمــک می کنــد تــا بــرای موقعیــت هایــی خــاص کــه متفــاوت از هــر ســناریویی 

کــه تصــور کــرده ایــد از آب در می اینــد  ، آمــاده باشــید.

ــه اهــداف خــود در معــرض خطــر قــرار  ــرای نیــل ب مراقــب باشــید دیگــران را ب

ندهیــد. مقامــات احتــاالً هرکســی را کــه بــه جــای شــا بدســت آورنــد بــا بدترین 

جنایاتــی کــه مــی تواننــد مــورد اتهــام قــرار داده مجــازات خواهنــد کــرد ، بنابرایــن 

ــا امتــام وظیفه شــان از خطــر خــارج مــی شــوند  مهــم اســت کــه افــرادی کــه  ب

بــا خیــال راحــت خــارج شــده  و اطمینــان حاصــل کننــد کــه اتهامــات جــدی منــی 

ــد گروههــای  ــل شــود. در بعضــی مــوارد ، شــا مــی توانی ــان تحمی ــه آن ــد ب توان

چنــد ســطحی را گــرد هــم آوریــد کــه در آن همــه هــدف کلــی را می شناســند ، 

امــا تنهــا تعــداد معــدودی از جزئیــات مهــم، ماننــد آنچــه هــدف اســت یــا چــه 

کســی بــرای انجــام مراحــل فعالیــت می کنــد مطلــع هســتند.

ــرای ســناریوی بهریــن و همچنیــن بدتریــن حالــت آمــاده باشــید. ایــده هــای  ب

جدیــد ، اگــر ایــده هــای خوبــی باشــند  هــم در صورتــی کــه مــردم  یــا عضــای 

ــده  ــه عــالوه  ای ــد. ب ــد  شکســت می خورن ــرار نکنن ــاط برق ــا آن هــا ارتب ــروه ب گ

هــای قدیمــی  نیــز در صورتــی کــه بــرای مــردم و مقامــات بیــش از انــدازه پیــش 

پــا افتــاده باشــند معمــوالً بــا شکســت مواجــه شــده و نــا کار آمــد هســتند. بنــا 

برایــن بایــد در نظــر داشــته باشــیم که شــاید بهریــن نتایــج در اســتفاده از تاکتیک 

هــای آشــنا در تنظیــات و برنامه هایــی کامــالً جدیــد اســت.

ــه هــای  ــات مشــابه در زمین ــه اقدام ــواردی ک ــد ، م ــگاه کنی ــی ن ــه ســوابق قبل ب

مشــابه انجــام شــده است.اســتفاده از تجربیاتــق قبلــی یــا تجربیــات دیگــر 

گروه هــا میتوانــد  بســیار آموزنــده باشــند. در حالــی کــه ســالها تجربــه می کنیــد 



ــد خــورد.  ــه بن بســت نخواهی ــته و ب ــف را در نظــر داش ــن هــدف مختل ، چندی

داشــن یــک ســاختار اساســی بــرای ارتباطــات و تصمیــم گیــری در محــل بــه شــا 

کمــک می کنــد تــا بــرای موقعیــت هایــی خــاص کــه متفــاوت از هــر ســناریویی 

کــه تصــور کــرده ایــد از آب در می اینــد  ، آمــاده باشــید.

ــه اهــداف خــود در معــرض خطــر قــرار  ــرای نیــل ب مراقــب باشــید دیگــران را ب

ندهیــد. مقامــات احتــاالً هرکســی را کــه بــه جــای شــا بدســت آورنــد بــا بدترین 

جنایاتــی کــه مــی تواننــد مــورد اتهــام قــرار داده مجــازات خواهنــد کــرد ، بنابرایــن 

ــا امتــام وظیفه شــان از خطــر خــارج مــی شــوند  مهــم اســت کــه افــرادی کــه  ب

بــا خیــال راحــت خــارج شــده  و اطمینــان حاصــل کننــد کــه اتهامــات جــدی منــی 

ــد گروههــای  ــل شــود. در بعضــی مــوارد ، شــا مــی توانی ــان تحمی ــه آن ــد ب توان

چنــد ســطحی را گــرد هــم آوریــد کــه در آن همــه هــدف کلــی را می شناســند ، 

امــا تنهــا تعــداد معــدودی از جزئیــات مهــم، ماننــد آنچــه هــدف اســت یــا چــه 

کســی بــرای انجــام مراحــل فعالیــت می کنــد مطلــع هســتند.

ــرای ســناریوی بهریــن و همچنیــن بدتریــن حالــت آمــاده باشــید. ایــده هــای  ب

جدیــد ، اگــر ایــده هــای خوبــی باشــند  هــم در صورتــی کــه مــردم  یــا عضــای 

ــده  ــه عــالوه  ای ــد. ب ــد  شکســت می خورن ــرار نکنن ــاط برق ــا آن هــا ارتب ــروه ب گ

هــای قدیمــی  نیــز در صورتــی کــه بــرای مــردم و مقامــات بیــش از انــدازه پیــش 

پــا افتــاده باشــند معمــوالً بــا شکســت مواجــه شــده و نــا کار آمــد هســتند. بنــا 

برایــن بایــد در نظــر داشــته باشــیم که شــاید بهریــن نتایــج در اســتفاده از تاکتیک 

هــای آشــنا در تنظیــات و برنامه هایــی کامــالً جدیــد اســت.

ــه هــای  ــات مشــابه در زمین ــه اقدام ــواردی ک ــد ، م ــگاه کنی ــی ن ــه ســوابق قبل ب

مشــابه انجــام شــده است.اســتفاده از تجربیاتــق قبلــی یــا تجربیــات دیگــر 

گروه هــا میتوانــد  بســیار آموزنــده باشــند. در حالــی کــه ســالها تجربــه می کنیــد 



و از موفقیــت هــا و شکســت هــای دیگــران یــاد مــی گیریــد ، مهــارت هایــی را 

بــرای پیــش بینــی و آمادگــی بــرای موقعیــت هــای متنــوع ایجــاد خواهیــد کــرد.

تدارکات: تجهیزات و لباس مناسب را مهیا کنید

پــس از برنامــه ریــزی هــای خــود ، یــک زمــان بنــدی را  بــه عنــوان زمــان پیشــا 

ــای  ــام بخش ه ــای مت ــت ه ــب ،مهل ــه عق ــش ب ــد ، و از روز کن ــه کنی ــش  تهی کن

ــرای تــدارک زمینــه هــای الزم را تعییــن کنیــد. ــاز ب مــورد نی

در اوایــل برنامــه ریــزی ، مشــخص کنیــد کــه چــه بودجــه ، مــواد و منابعــی مــورد 

نیــاز اســت و بــه دســت آوردن آنهــا مســتلزک چــه فعالیــت هایــی  اســت. اگــر 

امنیــت در اولویــت اســت ، آنچــه را کــه الزم داریــد بــه گونــه ای بدســت آوریــد 

ــدل شــود. گــروه هــای  ــه دام انداخــن شــا مب ــرای ب ــی ب ــه ردیاب ــد  ب کــه نتوان

ــد همــکاری  ــی توانن ــت شــا م ــا محــدوده فعالی ــرون شــهر  ی همبســتگی از بی

هــای خوبــی بــرای تهیــه مــواد مــورد نظــر شــا بــه عمــل آورنــد   چــرا کــه بــه 

علــت دور بــودن از محــل عملیــات پــی گیــری ان هــا دشــوار تــر و دور از ذهــن 

تــر خواهــد بــود.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه همــه پوشــاک مناســب بــرای روز کنــش  را مهیــا کــرده 

ــزوم.  ــه هــای مختلــف در صــورت ل ــاس هــای مختلــف در الی ــه لب ــد ، از جمل ان

ــوط  ــاس مرب ــه لب ــا ب ــرا آنه ــد زی ــر بگیری ــت را در نظ ــه امنی ــوط ب ــائل مرب مس

مــی شــوند: اگــر همــه بــه خاطــر ناشــناس بــودن لبــاس مشــکی را مــی پوشــند ، 

مطمــن باشــید کــه لبــاس شــخصی هیــچ یــک از خصوصیــات شناســایی منحــر 

بــه فــرد نــدارد. بــه همیــن ترتیــب ، اگــر قــرار اســت بــه عنــوان رهگــذران تصادفی 

ظاهــر شــوید ، بــه یــاد داشــته باشــید کــه لبــاس یــک شــهروند اهــل کردســتان  

متفــاوت از لبــاس یــک شــهروند اهــل شــیراز اســت. بدیــن ترتیــب کــه هــم شــیوه 

پوشــش و هــم مــارک و مــدل لبــاس هــا  در برخــی مــوارد میتوانــد اطالعاتــی مهــم 

بــه پلیــس و نیــرو هــای امنیتــی بدهــد. پــس بایــد در ایــن بــاره دقــت عمــل الزم 

را داشــت. اگــر زمــان بنــدی مهــم اســت ، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســاعتهای 

همــه هاهنــگ و دقیــق بــا یکدیگــر کــوک شــده انــد.

 برنامــه تــدارک را دو یــا ســه بــار بررســی کنیــد تــا مطمــن شــوید همــه چیــز تــا 

مهلــت شــا آمــاده اســت. اگــر متریــن  کنــش بــه شــکل عملــی ممکــن نیســت، 

بــار هــا بــه صــورت  کالمــی متریــن گروهــی را انجــام دهیــد ) شــبیه بــه منایشــنامه 

خوانــی(. اگــر رشکــت کننــدگان بــا منطقــه نــا آشــنا هســتند ، نقشــه هــا را توزیــع 

ــه حافظــه بســپارید. در صــورت  ــه روش نقشــٔه گنــگ  نقشــه هــا را ب ــد و ب کنی

لــزوم ، قبــل از روز کنــش ،  مــی توانیــد برخــی مــواد الزم را در منطقــه جــا ســازی 

کنیــد  امــا  مراقــب باشــید کــه در ایــن رونــد چیــزی از مــواد مــورد نیازتــان را از 

دســت ندهیــد.

 

پیامیش: سایت کنش را مطالعه کنید و در جریان تغییرات باشید

قبــل از عمــل منطقــه را بــا دقــت مطالعــه کنیــد. مســیرهای امــن را در داخــل و 

خــارج منــودار کنیــد. بــه دنبــال مــکان هــای مخفــی ، موانــع ، اهــداف احتالــی و 

دوربیــن هــای مــدار بســته )از جملــه مــوارد موجــود در دســتگاههای خودپــرداز 

و توقفگاههــا( باشــید. توجــه داشــته باشــید کــه مســافت های کلیــدی چــه مــدت 

ــید.  ــدی آگاه باش ــای کلی ــا و مکانه ــودن مکانه ــدرس ب ــد ، و از دی ــول می کش ط

مقامــات و دســتگاه امنیتــی  چقــدر نزدیــک هســتند  و تــا چــه حــد میتواننــد بــر 

کار شــا ارشاف یابنــد؟ چــه مــدت طــول مــی کشــد تــا آنهــا برســند؟ آیــا می تــوان 

ــر انداخــت؟ چــه کســان دیگــری در منطقــه کار شــا  ــه تأخی کــردوکار آنهــا را ب



پوشــش و هــم مــارک و مــدل لبــاس هــا  در برخــی مــوارد میتوانــد اطالعاتــی مهــم 

بــه پلیــس و نیــرو هــای امنیتــی بدهــد. پــس بایــد در ایــن بــاره دقــت عمــل الزم 

را داشــت. اگــر زمــان بنــدی مهــم اســت ، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســاعتهای 

همــه هاهنــگ و دقیــق بــا یکدیگــر کــوک شــده انــد.

 برنامــه تــدارک را دو یــا ســه بــار بررســی کنیــد تــا مطمــن شــوید همــه چیــز تــا 

مهلــت شــا آمــاده اســت. اگــر متریــن  کنــش بــه شــکل عملــی ممکــن نیســت، 

بــار هــا بــه صــورت  کالمــی متریــن گروهــی را انجــام دهیــد ) شــبیه بــه منایشــنامه 

خوانــی(. اگــر رشکــت کننــدگان بــا منطقــه نــا آشــنا هســتند ، نقشــه هــا را توزیــع 

ــه حافظــه بســپارید. در صــورت  ــه روش نقشــٔه گنــگ  نقشــه هــا را ب ــد و ب کنی
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کنیــد  امــا  مراقــب باشــید کــه در ایــن رونــد چیــزی از مــواد مــورد نیازتــان را از 

دســت ندهیــد.
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حضــور دارنــد ؟

هنــگام پیایــش ، مراقــب باشــید کــه بــه خودتــان توجــه نکنیــد و ســابقه واضحــی 

از گــذر خــود باقــی نگذاریــد. حتــاً همزمــان بــا روز برنامــه ریــزی شــده ، حداقل 

بخشــی از پیایــش خــود را انجــام دهیــد و در صــورت امــکان بالفاصلــه قبــل از 

آن یــک بررســی رسیــع انجــام دهیــد تــا مطمــن شــوید هیــچ چیــز تغییــر نکــرده 

اســت. اگــر عملکــرد شــا وظایــف دلهــره آور ماننــد بــاال رفــن از پشــت بــام را 

ــی)در  ــی واقع ــع عمل ــک مقط ــه در ی ــد ک ــن اســت خــوب باش ــد ، ممک می طلب

جایــی دیگــر( انجــام شــود.

همچنیــن مــی توانیــد اطالعــات را از عکــس هــا ، نقشــه هــا و بروشــورها جمــع 

آوری کنیــد. نقشــه هــای هوایــی یــا نقشــه هــای موجــود ممکن اســت در دســرس 

ــد از یــک مرکــز توریســتی اطالعــات کســب  باشــد. در بعضــی مــوارد مــی توانی

ــی  ــام م ــزارش را انج ــک گ ــه ی ــک دانشــجویی ک ــد ی ــه )مانن ــه بهان ــا ب ــد ، ی کنی

ــا  ــا راهن ــور ب ــک ت ــی ی ــا حت ــد ، ی ــؤال کنی ــد و س ــاس بگیری ــا مت ــا آنه ــد( ب ده

دریافــت کنیــد. پــس از جمــع آوری اطالعــات فــراوان ، مــی تــوان بخــش هــای 

ــق کــرد. مراقــب باشــید کــه  ــا نیازهــای شــا تلفی مهــم را در نقشــه متناســب ب

ــد. ــود کنی ــن ناب ــه روش مطمی ــده هــا و مســتندات را ب همــه پرون

ــری را  ــم گی ــاختارهای تصمی ــرده و س ــیم ک ــا را تقس ــئولیت ه ــا: مس ــش ه نق

ــد ــم کنی تنظی

ــن  ــد و مطم ــخص کنی ــود مش ــه خ ــیم برنام ــرای ترس ــای الزم را ب ــش ه ــام نق مت

ــوه  ــی از نقشــهای بالق ــام شــده اســت. برخ ــوارد انج ــک از م ــر ی ــه ه ــوید ک ش

ــد از: عبارتن

مراقب ها	 

پیشاهنگان	 

روابط و استقرار پلیس	 

سخنگوی رسانه ای	 

رسانه داخلی )“تعبیه شده”(	 

متاس با کمک های حقوقی	 

ناظران قانونی	 

پزشکان	 

ــرو هــای 	  ــا نی ــردم ی ــز م ــاز مترک ــه در صــورت نی ــز زدا هــا) کســانی ک مترک

امنیتــی را بــه ســوی خــود یــا مــوردی عــادی جلــب کــرده و زمینــه عملیــات 

ــد( ــاده می کنن ــی را آم اصل

پشــتیبانان )بــه عنــوان مثــال ، افــرادی کــه بــه عنــوان افــراد بــی طــرف و 	 

عــادی در منطقــه حضــور دارنــد و در صــورت لــزوم  امــکان مداخلــه داشــته 

، یــا در هنــگام ایجــاد موانــع در مقابــل کار بــه شــکلی طبیعــی مــی تواننــد 

موانــع را خنثــی ســازند(

رانندگان گریز	 

افرادی برای انتقال مواد	 

افرادی برای دریافت اطالعات و تصمیم گیری تاکتیکی	 

افراد برای انجام کنش واقعی	 

در بعضــی مواقــع ، عاقالنــه اســت کــه بــرای نقــش هــای مهــم جایگزینــی نیــز  در 

نظــر بگیریــد  تــا  اگــر در آخریــن لحظــه معلــوم شــود کــه یــک نفــر منــی توانــد 
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مراقب ها	 

پیشاهنگان	 

روابط و استقرار پلیس	 

سخنگوی رسانه ای	 

رسانه داخلی )“تعبیه شده”(	 

متاس با کمک های حقوقی	 

ناظران قانونی	 

پزشکان	 

ــرو هــای 	  ــا نی ــردم ی ــز م ــاز مترک ــه در صــورت نی ــز زدا هــا) کســانی ک مترک

امنیتــی را بــه ســوی خــود یــا مــوردی عــادی جلــب کــرده و زمینــه عملیــات 

ــد( ــاده می کنن ــی را آم اصل

پشــتیبانان )بــه عنــوان مثــال ، افــرادی کــه بــه عنــوان افــراد بــی طــرف و 	 

عــادی در منطقــه حضــور دارنــد و در صــورت لــزوم  امــکان مداخلــه داشــته 

، یــا در هنــگام ایجــاد موانــع در مقابــل کار بــه شــکلی طبیعــی مــی تواننــد 

موانــع را خنثــی ســازند(

رانندگان گریز	 

افرادی برای انتقال مواد	 

افرادی برای دریافت اطالعات و تصمیم گیری تاکتیکی	 

افراد برای انجام کنش واقعی	 

در بعضــی مواقــع ، عاقالنــه اســت کــه بــرای نقــش هــای مهــم جایگزینــی نیــز  در 

نظــر بگیریــد  تــا  اگــر در آخریــن لحظــه معلــوم شــود کــه یــک نفــر منــی توانــد 

رشکــت کنــد متامــی برنامــه ریــزی هــا نقــش بــر آب نگــردد. ایــن امــر بــه ویــژه 

در صورتــی الزم اســت کــه ندانیــد تاریــخ اقــدام شــا دقیقــا چــه زمانــی خواهــد 

بــود – مثــالً اگــر بــا رویــدادی همزمــان باشــد کــه منی توانیــد پیــش بینــی کنیــد 

، ماننــد اعــالم حکــم یــا اعالمیــه جنــگ یــا پــرواز موشــک هایــی کــه شــا قصــد 



جلوگیــری از آن هــا را داریــد  یــا مثــال جلوگیــری از حرکــت نــاوگان ضــد رسکــوب 

بــه ســمت  تظاهــرات کننــدگان.

دیپلامسی: نحوه تأثیر عمل بر دیگران را در نظر بگیرید

ــا بــه عنــوان بخشــی از یــک رویــداد بزرگــر اتفــاق  اگــر اقــدام شــا در حیــن ی

می افتــد ، مثــال هایــش بزرگــی  کــه در آن گــروه هــای مختلــف ســعی در 

ــد باشــند ، امــا   ــد مفی ــن کاری می توان ــد. چنی هاهنگــی تــالش هــای خــود دارن

ــه  ــوید ک ــن ش ــن مطم ــاز دارد ، بنابرای ــادی نی ــرژی زی ــت و ان ــرف وق ــه م ب

می دانیــد دقیقــاً آنچــه را کــه مــی خواهیــد بــرای دســتیابی بــه دســت آوریــد ، 

ــی دارد. ــت کاف ارزش و اهمی

ــا دور از  ــد ی ــت داری ــاوگان فعالی ــک ن ــر در ی ــال دیگ ــان هــزاران فع چــه در می

ــوه  ــه نح ــتید،  همیش ــال کنش هس ــری در ح ــا دو نف ــک ی ــوت ی ــه و در خل هم

تأثیــر اقداماتتــان روی افــراد دیگــر را در نظــر بگیریــد. آیــاکار شــا دیگــران را بــه 

خطــر می اندازنــد؟ آیــا کارشــا منجــر بــه  رسکــوب پلیــس منی شــود؟ اگــر چنیــن 

اســت ، آیــا خســارتی کــه مــی زنیــد توجیهــی دارد؟ آیــا دیگــران ایــن خســارت را 

تحمــل خواهنــد کــرد؟ و آیــا جــران آن ممکــن اســت؟ آیــا اقدامــات شــا انجــام 

کارهــای مهــم در یــک جامعــه معیــن را بــرای افــراد دیگــر دشــوارتر خواهــد کــرد؟ 

آیــا مذاکــرات یــا اطمینــان خاطرهایــی وجــود دارد کــه بایــد قبــل از اقــدام ، یــا 

بعــد از برجــام در آن رشکــت کنیــد؟

ــد باشــید.  ــد پایبن ــا گــروه هــای دیگــر ترتیــب می دهی ــه ب ــی ک ــه متــام توافقات ب

برخــی ممکــن اســت مایــل باشــند بــا اطــالع و یــا بــدون اطــالع از جزئیــات خــاص 

کارهایــی کــه می کنیــد بــه شــا کمــک کننــد. بــا گذشــت زمــان ، اگــر شــا قابــل 

اعتــاد و مالحظــه باشــید ، بــا آنهــا اتحــاد مــی کنیــد.



خطــر می اندازنــد؟ آیــا کارشــا منجــر بــه  رسکــوب پلیــس منی شــود؟ اگــر چنیــن 

اســت ، آیــا خســارتی کــه مــی زنیــد توجیهــی دارد؟ آیــا دیگــران ایــن خســارت را 

تحمــل خواهنــد کــرد؟ و آیــا جــران آن ممکــن اســت؟ آیــا اقدامــات شــا انجــام 

کارهــای مهــم در یــک جامعــه معیــن را بــرای افــراد دیگــر دشــوارتر خواهــد کــرد؟ 

آیــا مذاکــرات یــا اطمینــان خاطرهایــی وجــود دارد کــه بایــد قبــل از اقــدام ، یــا 

بعــد از برجــام در آن رشکــت کنیــد؟

ــد باشــید.  ــد پایبن ــا گــروه هــای دیگــر ترتیــب می دهی ــه ب ــی ک ــه متــام توافقات ب

برخــی ممکــن اســت مایــل باشــند بــا اطــالع و یــا بــدون اطــالع از جزئیــات خــاص 

کارهایــی کــه می کنیــد بــه شــا کمــک کننــد. بــا گذشــت زمــان ، اگــر شــا قابــل 

اعتــاد و مالحظــه باشــید ، بــا آنهــا اتحــاد مــی کنیــد.



حین و بعد از عمل

آگاهی: در طول عمل هشیار باشید

آگاهــی بــرای موفقیــت هــر عملــی مهــم اســت. معمــوال اوضــاع خیلــی رسیــع 

تغییــر مــی کنــد. مهــم اســت کــه از آنچــه در اطــراف شــا مــی گــذرد آگاه باشــید 

ــی  ــان م ــش نش ــن واکن ــناریوی معی ــک س ــه ی ــه ب ــه چگون ــد ک ــل بدانی و از قب

ــن  ــر آفری ــس واحدخط ــودروی پلی ــک خ ــا ورود ی ــال ، آی ــوان مث ــه عن ــد. ب دهی

اســت؟  ورود ده واحــد پلیــس چطــور؟ آیــا در شــهری کــه هســتید برخــورد پلیــس 

بــا تظاهــرات کننــدگان طبیعــی اســت؟   هانطــور کــه گفتــه شــد در حالــی کــه 

شــا هرگــز منــی توانیــد دقیقــاً از آنچــه اتفــاق مــی افتــد اطمینــان داشــته باشــید 

، پیشــبینی ســناریوهای ممکــن و تصــور اینکــه چگونــه گــروه شــا مــی خواهــد 

بــا آنهــا مقابلــه کنــد ، تصــور کاملــی از بایــد هــا و نبایــد هــا ی واکنــش شــا  بــه 

دســت خواهــد داد . 

ــد ،  ــاق می افت ــط اتف ــه در محی ــی ک ــران از تغییرات ــردن  دیگ ــع ک ــگام ملط هن

ــن  ــه ممک ــخصی ک ــای ش ــری ه ــه گی ــه نتیج ــد ، ن ــالم کنی ــام را اع ــات خ اطالع

اســت بــه دســت آورده باشــید  مثــال بگوییــد کــه »پلیــس ماســک هــای اشــک آور 

گذاشــته «  بــه جــای اینکــه تصــور خــود را بــه ایــن صــورت اعــالم کنیــد کــه » آنهــا 

قصــد دارنــد بــه ســمت مــا گاز اشــک آور شــلیک کننــد « ، بنابرایــن دیگــران مــی 

تواننــد نتیجــه الزم را بگیرنــد . بایــد توجــه داشــته باشــید کــه  نتیجــه گیری هــا یــا 

ــرده  ــان ب ــر اضطــراب  را از می ــروه در براب ــد مقاومــت گ تصــورات شــا می توان

ــا برایــن شــا در هــر  ــا تــرک همــکاری را تقویــت کنــد. بن و گرایــش بــه فــرار ی

اطالع رســانی موظــف هســتید نــه کوچــک منایــی و نــه بزرگنایــی مناییــد بلکــه 

ــد. ــد را اعــالم کنی ــه می بینی ــزی ک هانچی

ارتباطات: یکدیگر را آگاه نگه دارید

ــدان را مثــال ورود پلیــس  ــرات در می ــد تغیی ــان مــی توانن در حیــن عمــل ، مواقب

ــا اهنــگ حرکــت جمعیــت ، فعالیــت دیگــران در نزدیکــی و مناطــق  ،  مســیر ی

ــن  ــد تلف ــای ارتباطــی مانن ــد از سیســتم ه ــا می توانن ــد. آنه ــی کنن ــن را ردیاب ام

هــای پیلــوت ، پیــام رســانی رمزگــذاری شــده) انکریپتــد( ، رادیوهــای دو طرفــه 

ــا  ــی ی ــد. ســیگنال هــای صوت ــاط اســتفاده کنن ــرای برقــراری ارتب ــا ســوت هــا ب ی

ــد در خدمــت شــا  ــز می توانن ــازی نی ــش ب ــا آت ــوق ماشــین ی ــد ب ــری مانن تصوی

ــر  ــارت ب ــرای نظ ــوان ب ــس می ت ــکرن پلی ــک اس ــی از ی ــورت دسرس ــند.  درص باش

ارتباطــات پلیــس اســتفاده کــرد.

بــرای کارآمدتــر کــردن ارتباطــات ، مراقبــان مــی تواننــد تغییــرات یــا مشــاهدات 

را مســتقیا بــه یــک افــراد   گــزارش دهنــد . در یــک محیــط بزرگــر ، مــی تواننــد 

یافتــه هــای خــود بــه یــک مرکــز اطالعــات مرکــزی گــزارش داده ، و دیگــران  بــا 

ســؤال از مرکــز از اطالعــات الزم  اســتفاده کننــد.

 بایــد در نظــر داشــت کــه تجهیــزات ارتباطــی هانقــدر کــه  می تواننــد فعالیــت 

شــا را کارآمدتــر و مؤثرتــر کننــد ، باعــث افزایــش خطــر نظارتــی نیــز خواهنــد 

شــد . شــا مــی توانیــد از کدهــا و نــام هــای کــد اســتفاده کنیــد ، امــا منطقــی 

ــی  ــتان ها م ــوند و دادس ــوش می ش ــی فرام ــه راحت ــده ب ــای پیچی ــید- کده باش

تواننــد ادعــا کننــد کــه کدهــای شــا بــه معنــای چیــزی شــدیدتر از آنچــه در واقــع 

ــر از سیســتم ارتباطــی دیگــری اســتفاده  ــی اگ ــد هســتند. حت انجــام شــده بودن

ــه  پاکســازی متامــی کــد هــا و تاریخچــه ســیگنال ها  نشــده باشــد ، داشــن گزین

بــرای رشایــط اضطــراری مــی توانــد مفیــد باشــد.



ارتباطات: یکدیگر را آگاه نگه دارید

ــدان را مثــال ورود پلیــس  ــرات در می ــد تغیی ــان مــی توانن در حیــن عمــل ، مواقب

ــا اهنــگ حرکــت جمعیــت ، فعالیــت دیگــران در نزدیکــی و مناطــق  ،  مســیر ی

ــن  ــد تلف ــای ارتباطــی مانن ــد از سیســتم ه ــا می توانن ــد. آنه ــی کنن ــن را ردیاب ام

هــای پیلــوت ، پیــام رســانی رمزگــذاری شــده) انکریپتــد( ، رادیوهــای دو طرفــه 

ــا  ــی ی ــد. ســیگنال هــای صوت ــاط اســتفاده کنن ــرای برقــراری ارتب ــا ســوت هــا ب ی

ــد در خدمــت شــا  ــز می توانن ــازی نی ــش ب ــا آت ــوق ماشــین ی ــد ب ــری مانن تصوی

ــر  ــارت ب ــرای نظ ــوان ب ــس می ت ــکرن پلی ــک اس ــی از ی ــورت دسرس ــند.  درص باش

ارتباطــات پلیــس اســتفاده کــرد.

بــرای کارآمدتــر کــردن ارتباطــات ، مراقبــان مــی تواننــد تغییــرات یــا مشــاهدات 

را مســتقیا بــه یــک افــراد   گــزارش دهنــد . در یــک محیــط بزرگــر ، مــی تواننــد 

یافتــه هــای خــود بــه یــک مرکــز اطالعــات مرکــزی گــزارش داده ، و دیگــران  بــا 

ســؤال از مرکــز از اطالعــات الزم  اســتفاده کننــد.

 بایــد در نظــر داشــت کــه تجهیــزات ارتباطــی هانقــدر کــه  می تواننــد فعالیــت 

شــا را کارآمدتــر و مؤثرتــر کننــد ، باعــث افزایــش خطــر نظارتــی نیــز خواهنــد 

شــد . شــا مــی توانیــد از کدهــا و نــام هــای کــد اســتفاده کنیــد ، امــا منطقــی 

ــی  ــتان ها م ــوند و دادس ــوش می ش ــی فرام ــه راحت ــده ب ــای پیچی ــید- کده باش

تواننــد ادعــا کننــد کــه کدهــای شــا بــه معنــای چیــزی شــدیدتر از آنچــه در واقــع 

ــر از سیســتم ارتباطــی دیگــری اســتفاده  ــی اگ ــد هســتند. حت انجــام شــده بودن

ــه  پاکســازی متامــی کــد هــا و تاریخچــه ســیگنال ها  نشــده باشــد ، داشــن گزین

بــرای رشایــط اضطــراری مــی توانــد مفیــد باشــد.



پراکندگی: تا فرصت هست صحنه را ترک کنید

ــن بخــش از ســازماندهی کنــش مســتقیم اســت. مطمــن  ــرار ایمــن، مهــم تری ف

باشــید کــه یــک اســراتژی خــروج را در نظــر گرفتــه ایــد. اگــر در گــروه بزرگــی 

قــرار هســتید ، بــه ویــژه بــا دیگــران کــه بخشــی از پروســه برنامــه ریــزی نبــوده 

انــد ، در مــورد چگونگــی جلوگیــری از ذهنیــت گلــه ای کــه باعــث جمــع شــدن 

و فــرار جمعــی   میشــود ، از قبــل بیاندیشــید. بدانیــد چــه موقــع بــه نفــع خــود 

جمــع شــوید ، و چــه موقــع از یکدیگــر متفــرق شــده و ناپدیــد گردیــد — چــه 

موقــع  بایــد بــه آخریــن رسعــت ممکــن بدویــد ، و چــه زمانــی بــا یــد بــه شــکلی 

ــد ، دور  ــک کن ــا را تحری ــد ش ــی توان ــه م ــزی را ک ــر چی ــد. ه ــاده راه بروی س

بیندازیــد ، در صــورت امــکان  بایــد ناپدیــد شــوید و ســاعت هــا در جایــی پنهــان 
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کنیــد. در حالــی کــه همــه افــراد درگیــر هنــوز در اطــراف هســتند ، از هــر کســی 

کــه ممکــن اســت بتوانــد بــرای کمــک بــه بازداشــت شــدگان ، شــهادت دهــد یــا 

اســناد ارائــه کنــد ، اطالعــات متــاس بدســت اوریــد.

جمــع بنــدی و تجربه آمــوزی: بــرای گفتگــو درمــورد آنچــه اتفــاق افتــاد و 

درســهای آموختنــی ، گــروه را دوبــاره جمــع کنیــد

پــس از هــر کنــش ، مدارکــی را کــه مــی توانــد علیــه شــا اســتفاده شــود نابــود 

ــکان  ــک م ــد در ی ــورده باش ــره خ ــل گ ــا عم ــد ب ــه می توان ــایلی را ک ــازید. وس س

مخفــی خــارج از خانــه خــود نگــه داریــد. اگــر ممکــن اســت در آینــده ای نزدیــک 

در دادگاه شــهادت دهیــد ، در نظــر بگیریــد متــام جزئیاتــی را کــه ممکــن اســت 

بخاطــر بســپارید روی یــک تکــه کاغــذ و پنهــان کــردن آن در مکانــی کــه در آن 

مطمــن باشــید هرگــز پیــدا منــی شــود ، بنویســید.

در یــک محیــط امــن جمــع شــوید و آنچــه اتفــاق افتــاده اســت  را مــرور کنیــد. 

پیگیــری مــوارد در حــال انجــام ، از جملــه حایــت از افــراد دارای پرونــده هــای 

دادگاه ، ارائــه توضیحــات بیشــر در مــورد اهــداف و ایــده هــای عمــل ، و مفصــل 

بنــدی اتفاقــات اخیــر را جــدی بگیریــد. پیــروزی هــای خــود را جشــن بگیریــد ، به 

یکدیگــر انتقــاد ســازنده ارایــه دهیــد ، از اشــتباهات خــود درس بگیریــد و بــرای 

پــروژه بعــدی برنامــه ریــزی کنیــد.
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