دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ ﺑرای ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ازﺟﻧﺑشھﺎی
دﻣﮑراﺳﯽﺧواه
ﻧوﯾﺳﻧده  :ﻣﺎﭼﮫ ﺑﺎرﺗﮑوﻓﺳﮑﯽ
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان ﻣﻘﺎوﻣت ﻣدﻧﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﻗﺗدارﮔرا ﺷروع ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﺟرﯾﺎن ﻗﺎﻧون و
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ و ﻧﯾروھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗش ﮐﺷورﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد؟

اﺧﯾرا ً ﺑرﺧﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﻼروس ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ارﺗش وﯾوﻧﯾﻔورم ﺧود را
در اﻋﺗراض ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺷورﻋﻠﻧﺎ در ظرف آﺷﻐﺎل
اﻧداﺧﺗﻧد.
در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ژﻧرالھﺎی ارﺷد درﻧظردارﻧد درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﻓﻌﻠﯽ ارﺗش
آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻗﺑول ﻧﮑﻧد و از آنھﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣردم ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﯾﺎﯾﻧد ،اﺳﺗﻌﻔﺎ ﮐﻧﻧد.
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اﻣﺎ درھردوﮐﺷوراﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﯾﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر رﻓﺗﺎر
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوﻣوﺛری اﺛرﻣﯽﮔذارد .درﺣﻘﯾﻘت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم ﺷده
وﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ درﺟﻧﺑشھﺎی ﺑﯽﺧﺷوﻧت ﻣوﻓق ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾش از ۵٢
درﺻد رﯾزش داﺷﺗﮫاﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن رﯾزشھﺎﯾﯽ ﺻورت ﮔﯾرد اﻣﮑﺎن ﻣوﻓﻘﯾت
ﺟﻧﺑشھﺎی ﺑﯽﺧﺷوﻧت ﭼﮭل وﺷش ﺑراﺑرﻣﯽﺷود.
ﺑﮕذارﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارﯾد درﻧﯾروی ﭘﻠﯾس ،اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ ،ﺳروﯾسھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ
وﯾﺎ درارﺗش ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﻣﺎﻓوق ﺷﻣﺎ دﺳﺗورﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواه
و ﻣردم ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻋﺗراض ﺑﯾرون آﻣدهاﻧد را ﺳرﮐوب ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
آنﭼﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت وﺟﯾرهﺧواران اطراﻓش ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﮑﻧﻧد ،ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
وﺟود ﻣﯽداﻧﯾد اﮔرازاﯾن دﺳﺗورات ﭘﯾروی ﮐﻧﯾد ،دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣردم ﺧدﻣت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ دﻧﺑﺎل راهھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺳرﮐوب را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗﮫ وازﻣﺳﯾرﺧود ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد
و ﯾﺎ درﻣﻘﺎﺑل دﺳﺗورات ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑرای ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﺑﯽﺧﺷوﻧت ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺑﺳﯾﺎری از ﭘژوھﺷﮕران روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﮫ ﮐﻧشھﺎی
ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ و درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ازﺟﻧﺑشھﺎی
دﻣوﮐراﺳﯽﺧواه در ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ اﺷﺎره ﮐردهاﻧد .اﯾن ﻧﯾروھﺎ درطرف درﺳت ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد .ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﮐﻧشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان اﻧﺟﺎم داد ،در زﯾرﻣﯽآﯾد.
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ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻗﺎﻋده ﻋﻣوﻣﯽ ،ﯾﮏ ﻋﺿو ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗرﯾن دﻗت را در
اﺟرای ﮐﻧشھﺎی زﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾدهآل آن اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﮔروھﯽ ﮐوﭼﮏ و ﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد و درﺻورت اﻣﮑﺎن ﺑر ﮔروھﯽ ﺧﺎرج از ﺳﯾﺳﺗم ،ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧد .ﻻﯾﮫھﺎی
ﺣﻔﺎظﺗﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ اﺛر ﮐﻧشھﺎی ﻓردی را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد.
١ـ درﺳﯾﺳﺗم ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺳﯽ ﺧواه از داﺧل ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
اﮔر اﯾن راه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد:
ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت درداﺧل وﺑﺎ ﮔروهھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﯾد.
* ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﻗدام ﮐﻧﯾد ،وﻟﯽ ﺑﮭﺗراﺳت ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ﻓﮑرﻣﯽﮐﻧﻧد
دورھم ﺟﻣﻊ ﺷده و ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت در داﺧل اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.
* ازھﻣﮑﺎران ﺧود ﺑﮫ طورﺧﺻوﺻﯽ اﺣﺳﺎس ﺧود وﺧﺎﻧوادهاﺷﺎن را درﺑﺎره
ﺣﺎﮐﻣﯾت وﻓرﻣﺎنھﺎی ﺿدﺷورش آن ﺳوال ﮐﻧﯾد ،اﮔر اﺣﺳﺎس ﮐردﯾد ﮐﮫ ﻧظرﺧوﺷﯽ
ﻧدارﻧد ،ازآنھﺎ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ در داﺧل ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد.
* اﻓرادی را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺟﻧﺑش ﻣﺷﺎرﮐت دارﻧد و ﺧﺎﻧواده آنھﺎ ﻧﯾز در
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد) .ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد از ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﺳروﯾسھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد( ﺑﮫ اﯾن اﻋﺿﺎی ﺳروﯾسھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد و ﻣﯾزان
وﻓﺎداری آنھﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻓرﺻﺗﯽ ﭘﯾش آﻣد ،ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ
را دردرون ﺷﻌﺑﮫھﺎ راهاﻧدازی ﮐﻧﯾد.
* ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ﺳروﯾسﺧود ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻧظرﺷﺎن ﻣﺛﺑت اﺳت و ﯾﺎ
ﻣوﺿﻊاﺷﺎن را ﻣﯽداﻧﯾد ،ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
* ﺑﮫ طورﻏﯾررﺳﻣﯽ ﺑﺎﮔروهھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ طرﻓدار دﻣوﮐراﺳﯽ وﺣﻘوق ﺑﺷرداﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرارﮐﻧﯾد.
ﺗﺎﺧﯾر ﺗﺎﺧﯾر ﺗﺎﺧﯾر .....اﺧﺗﻼل
* دﺳﺗورات و اﻗداﻣﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش را ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.
* ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط و ﺑﮫ طور ﺟدی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻘررات و روﯾﮫھﺎی دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺧود را رﻋﺎﯾت
ﮐﻧﯾد .
* ﺧود را ﺑﯽاطﻼع ﻧﺷﺎن دھﯾد ،ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ﻻزم ﺑرای اﺟرای دﺳﺗورات
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش را ﻧدارﯾد .در ﺣﻘﯾﻘت اﮔر ﻣﺎﻓوقھﺎی ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ھﻣﮑﺎراﻧﺗﺎن از ﺷﻣﺎ
ﺑﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ در ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ،ﺗظﺎھر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ:
* ﻧﻣﯽداﻧﯾد ﭼطورﻋﻣل ﮐﻧﯾد
* ﻧﻣﯽداﻧﯾد ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺑروﯾد
* ﻧﻣﯽداﻧﯾد ﭼطورآنھﺎ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد
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* ﻧﻣﯽداﻧﯾد
* ﻧدارﯾد
* ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﯾد
* ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﭘﯾوﻧدﯾد
* ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﮐﻧﯾد
* ﺳرﺗﺎن ﺷﻠوغ اﺳت
* ﻣﯽﺧواھﯾد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
* ﻧﺷﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر را ﻧدارﯾد و ﻣﺗوﺟﮫ دﺳﺗورات ﺑرای
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﻧﺷدهاﯾد .ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد اﺷﺗﺑﺎھﺎﺗﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﻧظر
ﺑرﺳد ،ﺻدﻣﮫای ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻧزﻧد وﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺑﮫ آن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﮕﯾرﯾد:
* زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻓوقھﺎی ﺷﻣﺎ دﺳﺗورﺑرای اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش را ﻣﯽدھﻧد ﺗﻣﺎرض ﮐﻧﯾد
* زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻓوقھﺎی ﺷﻣﺎ دﺳﺗور ﺑرای اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش را ﻣﯽدھﻧد ،از
ﻣرﺧﺻﯽ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
وﻓﺎداری ھﻣﮑﺎران ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت و ﯾﺎ ﻣﺎﻓوقھﺎ ﺧدﺷﮫ دارﮐﻧﯾد
* ﺟوکھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت و ﻣﺎﻓوقھﺎﯾﺗﺎن را ﻣﺳﺧره ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران در ﻣﯾﺎن
ﺑﮕذارﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ آنھﺎ را ﺷﻧﯾدهاﯾد.
* ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎﺑوس ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗور زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﺎی اﯾن ﮐﮫ ازاو ﺑﺗرﺳﻧد و او را ﺗﺟﻠﯾل ﮐﻧﻧد ،او را ﻣﺳﺧره ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ او ﺑﺧﻧدﻧد.
ﯾﮏ ﻧظر ﺑﮫ ظﺎھر ﻣﺑﮭم " ﺟوکھﺎ درﺑﺎره رھﺑرﻋزﯾز ﻣﺎ ﺧﻧده دار ﻧﯾﺳت .....ﻓﻘط
ﯾﮏ ﻧﻔر آنھﺎ را ﻣﯽﮔﯾرد"-.ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﺎده راھﻣوارﮐﻧد.
* اﯾن ﺳوال دﻗﯾق را ﻣطرح ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ و دوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن اﮔر از دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﻧﯾد در طرف درﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار دارﯾد؟
* در ﺻورت ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد اﯾنﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﮑوﻣت و ﯾﺎ ﻣﺎﻓوقھﺎی ﺷﻣﺎ
ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﺷور را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد و اﯾنﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﯽاﺛرﻣﯽﺗواﻧد
اوﺿﺎع را ﭘﺎﯾدار ﻧﮕﮫ دارد ،ﺗردﯾد اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.
* ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد وﻓﺎداری ھﻣﮑﺎراﻧﺗﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و
اھداف ﺟﻧﺑش ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت دھﯾد.
* ﻧﻘﺎب از ﭼﮭره آن دﺳﺗﮫ از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗﮑﺎرواﺷﺗﯾﺎق دﺳﺗورات
ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش را ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽﮔذارﻧد ،ﺑردارﯾد و آنھﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾد .از ﮐﺎﻧﺎلھﺎی
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ﻣﺧﺗﻠف اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن اﻓراد را در اﺧﺗﯾﺎر ﺟﻧﺑش ﻗراردھﯾد ﺗﺎ ﺟﻧﺑش آنھﺎ
را اﻓﺷﺎ ﮐرده و ﺑﺎﻋث ﺷرﻣﺳﺎری آنھﺎ ﺷود.
ﻧظرات ھﻣﮑﺎراناﺗﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺷﮑل دھﯾد:
آنھﺎ ﺑﺎ ﻗﺑول آن ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺑﯽﺧﺷوﻧت ﻣﺗﺷﮑل از ﻣردم ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ اﺳت ،ﺑﺎﯾد از
آنھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷود ،ﻧﮫ اﯾنﮐﮫ ﻣورد ﺳرﮐوب ﻗرارﺑﮕﯾرﻧد ،ﻋﻣﻼ ﻧظرﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺟﻧﺑش ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽﺷود .اﮔر ﺑﮫ ﻧدرت ﺣﺎدﺛﮫھﺎی ﺧﺷوﻧتﺑﺎری درﺟﻧﺑش ﺑﮫ وﻗوع
ﺑﭘﯾوﻧدد ،ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم از ﺧﺷوﻧت ﭘرھﯾزﻣﯽﮐﻧﻧد.
* ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺑﯽﺧﺷوﻧت ﺣﺗﯽ اﮔراﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد
وﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ در ﮐﺷور را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد ،در را ﺑرای ﻣذاﮐرات واﻗﻌﯽ و اﻧﺗﻘﺎل
ﺻﻠﺢآﻣﯾز ﻗدرت واﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔذارد.
* ﺑﮫ ھﻣﮑﺎراناﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﯾن اطﻼﻋﺎت ﻏﻠط و ﭘروﭘﺎﮔﺎﻧدا درﺑﺎره ﺟﻧﺑش و
ﺣﻘﯾﻘت ﻓرق ﺑﮕذارﻧد .ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑری ﻣﺳﺗﻘل و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﻧﯾد و اﮔر اﻣﮑﺎن
دﺳﺗرﺳﯽ ھﺳت ازاطﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ) ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﺳت( اطﻼﻋﺎت وﺣﻘﺎﯾق را
درﺑﺎره ﺟﻧﺑش واﻗداﻣﺎت آن ﮐﮫ ﺗﺣرﯾف ﻧﺷده اﺳت ،دراﺧﺗﯾﺎرھﻣﮑﺎران ﻗراردھﯾد.
از ھﻣﮑﺎران ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد:
* از زﯾر دﺳﺗﺎن ﺧود ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﻣﭘﺎﺗﯽ دارﻧد وازاﺻﻼﺣﺎت دﻣﮑراﺗﯾﮏ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،درﺣد ﺗوان ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارﯾد ﻣﺳﺗﻧد ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻧﺣو اﺣﺳن از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗورات واﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً آنھﺎ ﮐﮫ ﺧﻼف
ﺣﻘوق ﺑﺷروﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺻول اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺳﺗﻧد ﮐﻧﯾد.
* اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾد را ازطرﯾق ﭘﯾﺷﮑﺳوﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﻣﭘﺎﺗﯽ دارﻧد ودر ﺳروﯾس
ﺧدﻣت ﮐردهاﻧد ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾد.
* ﺟﻧﺑش راﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ درﭼﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣﺎﻓوقھﺎ از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد ﮐﮫ درﻣﻘﺎﺑل
ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺗوﺳل ﺷوﯾد.
* ﺑﮫ ﺟﻧﺑش اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﮐﯽ وﮐﺟﺎ ﻋواﻣل ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧﻧده ﻣﯽﺧواھﻧد در ﺟﻧﺑش
ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧد و اﻗداﻣﺎت آنھﺎ ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود.
دﺳﺗورات ﮐﺗﺑﯽ و اﻣﺿﺎء ﺷده ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد:
* از ﻣﺎﻓوقھﺎﯾﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ اﮔرﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻗﺻد آزار رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻣﻌﺗرﺿﯾن و
ﻧﺎراﺿﯾﺎن ﺑﺎﺷد ،دﺳﺗورات را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧد ،ﻗﺑل از ھراﻗداﻣﯽ ﻣﻧﺗظرﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ
دﺳﺗورات اﻣﺿﺎء ﺷده ﺑﮫ دﺳﺗﺗﺎن ﺑرﺳد.
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* دﺳﺗورات داده ﺷده از ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺣﮑﻣران و ﯾﺎ ﻣﺎﻓوقھﺎ را ﺑرای اﯾنﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ وﯾﺎ ﺣﻘوق ﺑﻧﯾﺎدی ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣورد ﻣوﺷﮑﺎﻓﯽ ﻗراردھﯾد وازﻣﺎﻓوقھﺎ درﺑﺎره
اﻧطﺑﺎق دﺳﺗورات آنھﺎ ﺑﺎ اﺻول ﯾﺎد ﺷده ،ﮐﺗﺑﺎ ً ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺧواھﯾد.
اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﯾد از دادﮔﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
* ﻗﺑل از اﺟرای دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻣران وﯾﺎ ﻣﺎﻓوقھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺑش ﺻﺎدرﻣﯽﮐﻧﻧد،
آنھﺎ را ﺑﮫ دادﮔﺎه ارﺟﺎع دھﯾد )ﯾﺎ ﻣﺗﺣدﯾن ﺷﻣﺎ ارﺟﺎع دھﻧد( ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ
ﻗواﻧﯾن ﻣوﺟود از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻧطﺑﺎق دارد .اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ
ﺟﻧﺑش زﻣﺎن ﺑﺧرد.
ﺑﮫ آﻣوزش ﺟﻧﺑش ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد:
* ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود در ﻣورد ﮐﻧش و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺑﺧﺻوص را ﺑﺎ ﺟﻧﺑش در ﻣﯾﺎن
ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺳﺑب ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓﺗن ھﻣﮑﺎراﻧﺗﺎن از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺷود .ﺑﮫ وﻓﺎداری
آنھﺎ ﭘﺎﯾﺎن دھد و ﻧظر ﺧوﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
* ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ رﻋﺎﯾت دﯾﺳﯾﭘﻠﯾن ﺑﯽﺧﺷوﻧت ﺑرای ﺟذب ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺑﮫ ﺟﻧﺑش اھﻣﯾﺗﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ دارد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل وﺣﺗﯽ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد
ھﻣﮑﺎراﻧﺗﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ھﻣراه ﺷوﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﺎر
ﺧﺷوﻧتآﻣﯾز آنھﺎ را ﺗﮭدﯾد ﮐﻧد.
ﻣداﺧﻼت ﺑﯽﺧﺷوﻧت ﻣﺧﺗل ﮐﻧﻧده را درﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد:
* اﮔرﺷراﯾط داﺧﻠﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺑرای ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ واﻗﺗﺻﺎدی ازﺟﻣﻠﮫ
ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط ﮐﺎر اﻋﺗﺻﺎب و ﺗﺣﺻﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾد .از ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺧود و
ﺷﮭروﻧدان ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﻏذا ﺑﯾﺎورﻧد وﺑرای ﺣﻣﺎﯾت و ﺣﻔﺎظت از ﻣﺷﺎرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﻧش ﺑﭘﯾوﻧدﻧد .ﺣﮑوﻣت اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷورش ﻣﺗﮭم ﻣﯽﮐﻧد ،وﻟﯽ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗور ودارودﺳﺗﮫاش ﺑﺧواھﻧد ﮐﺎری ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑروﻧد.
اﮔر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷدﯾد ھوﯾت ﺧود را ﻋﻠﻧﯽ ﮐﻧﯾد:
اﮔر ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﯾﺎ ﻣﺎﻓوقھﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺷﻣﺎ ﺷدﻧد وﺷﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ
ﻗﺻد دارﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎزداﺷت ﮐﻧﻧد ،ھوﯾت و ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧود را ﻋﻠﻧﯽ
ﮐﻧﯾد وﺧواھﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷری ،ﻣﺗﺣدﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ازﺳﻔرای
ﮐﺷورھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ در ﮐﺷورﺷوﯾد.
٢ـ از ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﻌﻔﺎ ﺑدھﯾد و از ﺑﯾرون ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
اﮔر اﯾن راه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد:
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" ارﺗش ﺑﺎ ﻣردم اﺳت ،دﺳت ﺑردار ﻟوﮐﺎ" )ﻣﻧظور ﻟوﮐﺎﺷﻧﮑو رھﺑر درازﻣدت ﺑﻼروس اﺳت( ٪٣اﺷﺎره ﺑﮫ
ﻧ ظ ر ﺳ ﻧ ﺟ ﯽ ﻏ ﯾ ر ر ﺳ ﻣ ﯽ ا ز ط ر ﻓ د ا ر ا ن ﻟ و ﮐ ﺎ ﺷ ﻧ ﮑ و د ر ﺑ ﻼ ر و س ا ﺳ ت (٣ ) .

* ﺑﮫ ﮔروھﯽ از ﭘﯾﺷﮑﺳوﺗﺎن ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺳﻣﭘﺎﺗﯽ دارﻧد ﺑﭘﯾوﻧدﯾد وﯾﺎﭼﻧﯾن
ﮔروھﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .از ھﻣﮑﺎران ﺧود ﮐﮫ ھﻧوز در ﺳروﯾس اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد،
ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﮕذارﻧد.
* اﺳﺗﻌﻔﺎی ﺧود را ﺑﺎ دﯾﮕر ھﻣﮑﺎران ھمﻓﮑر ،ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﯾد و ﺑرای ﺗﺎﺛﯾر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
ﺻورت ﮔروھﯽ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﺑدھﯾد
* اﺳﺗﻌﻔﺎیاﺗﺎن ﭘر ﺳروﺻدا ﺑﺎﺷد ،از طرﯾق وﯾدﯾو ﮐﺎرھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﻣﺣﮑوم
ﮐﻧﯾد وازھﻣﮑﺎران ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮕذارﻧد و ﯾﺎ در ﺳﯾﺳﺗم ﺑﻣﺎﻧﻧد
و ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد آنھﺎ راﻋﻠﻧﺎ وﯾﺎ درﺧﻔﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ
آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷود در اﺧﺗﯾﺎر ﺟﻧﺑش ﻗرار دارد
* ﻗﺑل ازاﺳﺗﻌﻔﺎ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣﮏ ﮐﻧد
ﺟﻣﻊآوری ﮐﻧﯾد و ﭘس ازاﺳﺗﻌﻔﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺟﻧﺑش ﻗراردھﯾد
٣ـ ﭘ ﯾ و ﺳ ﺗ ن ﺑ ﮫ ﺟ ﻧ ﺑ ش
اﮔر اﯾن راه را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد:
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* اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ھﻣﻔﮑراناﺗﺎن وﯾﺎ زﯾردﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﺑش
ﻣﯽﭘﯾوﻧدﯾد وﻗﺻد دارﯾد ﺑﺎ ﯾوﻧﯾﻔورم ،وﻟﯽ ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ از ﻣﺣل ﺑرﮔزاری اﻋﺗراﺿﺎت
ﻓﻌﺎﻟﯾن ودوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﺣﻔﺎظت ﮐﻧﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺳﭘراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﯾد ﺗﺎ از ﻣﻌﺗرﺿﯾن
درﺑراﺑرﺧﺷوﻧت ﺣﮑوﻣت وطرﻓداراﻧش دﻓﺎع ﮐﻧﯾد.
* ﺑﺎ ﯾوﻧﯾﻔورم وﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﻧشھﺎی ﺟﻧﺑش ﺑﭘﯾوﻧدﯾد وازﺟﻧﺑش ﺑﺧواھﯾد
ﮐﮫ ﺗرﯾﺑون دراﺧﺗﯾﺎرﺷﻣﺎ ﺑﮕذارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن درﺑﺎره ﺧود و دﯾﮕراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ ازﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
* ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ازاھداف ﺟﻧﺑش ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﯾﮑﯽ ازﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﯽﺧﺷوﻧت
ﺑﺷوﯾد
* ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازرﺳﺎﻧﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕر رﺳﺎﻧﮫھﺎ اﻧﮕﯾزه ﺧود را از ﺗرک
ﺳروﯾس اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد.
* از ھﻣﮑﺎران ﺳﺎﺑق و ﺷﺎﻏل ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺳروﯾس اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺗرک ﮐرده و ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ و ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﺑﭘﯾوﻧدﻧد وﯾﺎ درﺳروﯾس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده وازدرون ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد آنھﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ازﺟﻣﻠﮫ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ را دراﺧﺗﯾﺎرﺟﻧﺑش ﺑﮕذارﻧد ﮐﮫ در اﯾن راھﻧﻣﺎ آﻣده اﺳت.
* ازھﻣﮑﺎران ﺳﺎﺑق ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾد ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑردﻧد ﻧﺎم
ﺑﺑرﯾد وﺷرﻣﺳﺎرﺷﺎن ﮐﻧﯾد
* ﭼﮫ اﮐﻧون ﺷﻣﺎ ازﺟﻧﺑش ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﯾد وﭼﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮑﻧﯾد :دﯾرﯾﺎ زود از
ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺧواﺳت ﮐﮫ دﺳﺗوراﺗﯽ را ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آن ھﺎ را
ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ وﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽداﻧﯾد .اﻓرادی ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ در زﻣﺎنھﺎی دﯾﮕرودر
ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎ اﯾن ﻣﻌﺿﻠﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ روﺑروﺑودﻧد .آنھﺎ ﻋﻠﯽرﻏم ﺧطراﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺧود وﺧﺎﻧوادهاﺷﺎن وﺟود داﺷت ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎ را اﺟرا ﮐردﻧد.
اﯾن ﻣورد را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺧود را آﻣﺎده ﮐرده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد ،ھروﻗت
ﺗﻣﺎﯾل ھﺳت ،راه رﺳﯾدن ﺑﮫ آنھم ھﺳت.
دﮐﺗر ﻣﺎﭼﮫ ﺑﺎرﺗﮑوﻓﺳﮑﯽ ،ﻣﺷﺎور ارﺷد ﻣرﮐز ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺑﺎرزات ﺑﯽﺧﺷوﻧت) (ICNCاﺳت .او روی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏ
ﺑرای ﺗدرﯾس ،ﺗﺣﻘﯾق و ﻣطﺎﻟﻌﮫ درﺑﺎره ﻣﻘﺎوﻣت ﻣدﻧﯽ ﮐﺎرﻣﯽﮐﻧد .او ﻣوﻟف ﺗﮏ ﻧﮕﺎریھﺎ و ﮔزارشھﺎی ﻣﺧﺻوص
آی.ﺳﯽ.ان.ﺳﯽ و ﻧﯾز ﻣوﻟف ﮐﺗﺎب ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﺧﺷوﻧت اﺳت.
TWITTER ACCOUNT @BELAMOVA.
INSTAGRAM ACCOUNT @ANATOLI_NOVITSKI.
TWITTER ACCOUNT @BELAMOVA.
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