
راھنمای قدرت  
ھدف و پیشینھ  

تیفون راھنمای قدرت را بھ مثابھ ابزاری برای سازمان یابی تھیھ کرده است. ما قصد داریم دانشی را کھ بھ دست 

آورده ایم با عالقھ مندان تقسیم و آنان را بھ سازمان یابی سیاسی تشویق و ترغیب کنیم. بھ ھمین دلیل، 

پیشنھاداتمان را پیرامون آنچھ می تواند در کار جمعی با یکدیگر و برای ھدفی مشترک اھمیت داشتھ باشد 

مشخص و جمع بندی کرده ایم. این اطالعات، نسخھ کوتاه شده ای از راھنمای قدرت است کھ تیفون تھیھ کرده 

است و در ارتباط با شرکت کنندگانی استفاده می کند کھ می خواھند در ھمکاری با تیفون پروژه ھایشان را پیش 

ببرند. متن کامل راھنمای قدرت را می توانید دروب سایت ما ببینید: 

  https://tyfoniskane.wordpress.com 

امیدواریم کھ این راھنما برایتان سودمند باشد.  

مبانی ارزشی 

مبانی ارزشی، نظرات و خط مشی ھایی است کھ ھمھ اعضا در گروه یا سازمان باید بھ آن پایبند باشند. این 

اصول از آن جھت اھمیت دارد کھ  حاصل تصمیم جمعی است و ھرکس باید بر مبنای آن عمل کند. اھمیت مبانی 

ارزشی در این است کھ شما و گروه تان احساس کنید کھ ھمھ بھ سمت یک ھدف مشترک حرکت می کنید و با 

یکدیگر بھ روش ھای مشابھ ای کار می کنید. مبانی ارزشی و خطوط راھنما *، راھنمای گروه در تصمیم گیری 

است، این کھ چگونھ عمل کنیم و چگونھ در کارمان تمرکز داشتھ باشیم.  

اصول ارزشی تیفون در کانون فعالیت ھای ما قرار داشتھ است.  بھ ما کمک کرده تا بدانیم پشتوانھ فکری مان 

چیست و چگونھ می خواھیم کار کنیم. خطوط راھنمای ما، برای دستیابی بھ جھانی بھتر کھ ھیچکس بر دیگری 

برتری نداشتھ باشد بسیار اھمیت دارد. 

 آنچھ در پی می آید، خطوط راھنمای ما است کھ می تواند منبعی الھام بخش برای ھمگان باشد. 
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- تقسیم مسئولیت 

خیلی مھم است کھ ھمھ بھ ھم کمک کنیم و مسئولیت را چرخشی کنیم. تجربھ بھ ما نشان داده اگر یک سیستم 

چرخشی برای مسئولیت وجود نداشتھ باشد، ھمیشھ افراد ثابتی مسئولیت تمیزکردن، غذا پختن، برنامھ ریزی 

کردن و غیره را دارند. وقتی ھمھ کمک می کنند مشارکت و برابری بیشتر می شود.  

مھم است کھ بحث کنیم چقدر زمان و چھ شرایطی* برای کار با گروه یا درگیر شدن در فعالیت ھای آن داریم. 

باید با یکدیگر و با خودمان صادق باشیم تا آنچھ برایش برنامھ ریزی می کنیم با آنچھ می توانیم انجام دھیم، 

ھماھنگ باشد. ما نیازمند حمایت از یکدیگر ھستیم تا در حقیقت بیش از توانمان کار نکنیم تا از پس آن کار بر 

بیایم. 

- مشارکت  

برای آنکھ ھمھ احساس مشارکت کنند و احساس کنند کھ در مرکز فعالیت قرار دارند،  مھم است کھ از متد یا 

روش* ھای افزایش مشارکت* استفاده کنیم. با استفاده از روش ھای افزایش مشارکت، میدان عمل را برای 

فعالیت دموکراتیک آسان تر می کنیم. با خلق این فضا تالش می کنیم کھ ھمھ صداھا شنیده شوند ونشان دھیم کھ 

ھمھ تجربھ ھا مھم ھستند.    

- نقدھنجار 

ما در تیفون، قصد داریم ساختارھا* و ھنجارھایی را بھ نقد بکشیم کھ موجب می شود عده ای از مردم قدرت 

بیشتری نسبت بھ دیگران داشتھ باشند. یک ھنجار اغلب بی طرف دیده می شود، چیزی کھ ھست و ما بھ آن فکر 

نمی کنیم. ھنجار را می توان تحت عنوان قوانین ناپیدا، ایده ھا و ایده آل ھایی توصیف کرد کھ ما را کنترل می 

کنند کھ چگونھ بایندیشیم، زندگی کنیم و چھ شکلی داشتھ باشیم. ھنجارھا حقیقت نیستند بلکھ برمبنای ساختار 

قدرت جامعھ ساختھ شده اند و می توانند ما را نسبت بھ آنچھ می خواھیم بشویم یا آنچھ می خواھیم بدست آوریم 

محدود کنند. نقد ھنجار بھ معنای بھ پرسش کشیدن این حقیقت است کھ برخی از مردم بر برخی دیگر قدرت 

دارند فقط بھ این خاطر کھ بھ ھنجارھا عمل می کنند. 

 بھ عنوان مثال، مردان سفید معموال در موقعیت رئیس ھا، مدیران یا دیگر مشاغل با درآمد باال قرار دارند در 

حالیکھ زنان غیر سفید معموال دارای مشاغل با درآمد پایین تری ھستند.  

ما در تیفون می خواھیم با ھمھ، انسان ھا و حیوانات، با احترام برخورد کنیم. در تیفون بھ ھمین دلیل، ما ھمھ 

ھنجارھای سرکوب گر را بھ نقد می کشیم و می خواھیم در خلق یک جامعھ جدید ھمکاری و مشارکت داشتھ 

باشیم.   



 

- گوشت ھرگز 

ما علیھ ھمھ اشکال ظلم و ستم فعاالنھ عمل می کنیم. ھمان طور کھ علیھ راسیسم و سکسیسم* ھستیم، از ظلم 

علیھ حیوانات نیز فاصلھ می گیریم. دلیل این کھ در دوران فعالیت ھای تیفون گوشت نمی خوریم این است کھ می 

خواھیم نشان دھیم کھ چقدر ستم علیھ دیگران با ستم علیھ حیوانات شباھت دارد.  

 - راه حل تضاد                                                 

در کار گروھی بروز شرایط دشوار و غیرمنتظره اجتناب ناپذیر است. مانند وقتی کھ نظرات مان متفاوت است، 

یا وقتی کھ سوتفاھم ایجاد می شود کھ باعث بھ وجود آمدن تضاد می شود. تضاد می تواند برای ھمھ دشوارباشد 

اما این بدان معنا نیست کھ تضاد ھمیشھ منفی است. مھم است کھ بدانیم با توجھ بھ تجربیات، کاری کھ انجام می 

دھیم و ویژگی ھایمان ھمیشھ موافق یکدیگر نیستیم. برای ایجاد فضاھای برابر، باید شھامت حرف زدن در باره 

افکار و خواستھ ھایمان داشتھ باشیم و این تفاوت نظری را نشان دھیم. مھم این است کھ برای درک و دستھ بندی 

تضادھا وقت بگذاریم و صحبت کنیم تا احساس آزاردھنده تضاد ناپدید شود. برای عبور از تضاد، مھم ھست کھ 

بھ یکدیگر گوش دھیم و بھ ھمھ  اجازه دھیم کھ حرف شان را بزنند. اگر تصمیم بگیریم کھ حرف بزنیم، تضاد 

می تواند بھ مثابھ یک نیروی قوی پیشروعمل کند، ھم درفکر و ھم در استراتژی. متدھایی وجود دارد کھ حرف 

زدن درباره چیزھایی را کھ احساس می کنیم سخت است، آسان می کند. دراین باره بیشتر زیر عنوان ابزارها 

بخوانید. 

- سیاست مواد مخدر 

استفاده از الکل و مواد مخدر در دوران فعالیت تیفون آزاد نیست. ھنگام فعالیت در تیفون اگر بفھمیم کسی تحت 

تاثیر الکل یا مواد مخدر قرار گرفتھ است، باید مطمئن باشیم کھ او بھ سالمت بھ خانھ می رسد. اعضای تیفون 

اگر ببیند کھ فرد بھ حمایت بیشتری نیاز دارد مسئولیت دارند تا با رضایت و با توجھ بھ منافع او اقدامات الزم را 

انجام دھند. سیاست مواد مخدر* ما بھ این دلیل وجود دارد کھ افراد زیادی پیرامون ما با مشکل الکل و مواد 

مخدر رو بھ رو ھستند. خیلی ھا تجربھ سختی دارند از این کھ بستگان یا نزدیکان شان اعتیاد داشتھ اند.  

در ھمبستگی با یکدیگر و برای ایجاد فضاھای امن تر، انتخاب کردیم کھ استفاده از مواد مخدر و الکل را ھنگام 

فعالیت در تیفون ممنوع کنیم. 
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در ھمبستگی با یکدیگر و برای ایجاد فضاھای امن تر، انتخاب کردیم کھ استفاده از مواد مخدر و الکل را ھنگام 

فعالیت در تیفون ممنوع کنیم. 



- امنیت و ایمنی 

ما در تیفون باور داریم کھ وجود احساس امنیت برای ھمھ افراد مھم است. این بدان معناست کھ وقتی در حال 

انجام فعالیت ھای گروھی ھستیم باید درباره آنچھ احساس منفی و عدم امنیت بھ ما می دھد در گروه بحث کنیم. 

اگر بدانیم مشکل چیست می توانیم بھ یکدیگر کمک کنیم. مثال ممکن است از دیدن برخی مراکز مشخص یا بودن 

در گروه ھای بزرگ پرھیز کنیم. مھم ھست کھ در گروه مان ازاین حقیقت آگاه باشیم کھ ھمھ افراد اجازه اقامت 

ندارند و بنابراین ھمیشھ باید آمادگی داشتھ باشیم کھ وقتی پلیس آمد چگونھ عمل کنیم. بیشتر در این باره در 

برنامه ریزی امن بخوانید.  

  انواع سازمان یابی سیاسی  

 سازمان یابی سیاسی بھ این معناست کھ در کنار یکدیگر و دیگر مردمان قرار می گیریم تا چیزی را تغییر دھیم 

یا بھ دست بیاوریم. وقتی با مردم زیادی برای رسیدن بھ یک ھدف مشخص تالش می کنیم، می توانیم تفاوت 

بزرگی ایجاد کنیم. بستھ بھ این کھ چھ چیز را می خواھیم تغییر دھیم، سازمان یابی* تفاوت می کند. سازمان یابی 

می تواند موقت یا طوالنی مدت باشد، با تعداد کمی یا مردم زیادی. گاھی اوقات لحظھ ای، متمرکز و کوتاه مدت 

باشد، در حالی در مواقع دیگر می تواند بھ لحاظ زمانی طوالنی مدت و برنامھ ریزی شده باشد. اینجا فھرستی 

است از نمونھ ھایی از سازمان یابی  سیاسی:  

اقدامات خاص 

تظاھرات و گردھمایی نمونھ ای از یک سازمان یابی سیاسی کالسیک است. مردم در یک زمان مشخصی  و 

مکان مشخصی بھ چیزی کھ فکر می کنند غلط ھست اعتراض می کنند. فرق بین تظاھرات و گردھمایی در این 

است کھ تظاھرات در حرکت است و گردھمایی ثابت است. سازمان یابی موقت می تواند جشن ھمبستگی باشد یا  

برنامھ ھایی برای جمع آوری پول برای ھدف مشخصی یا نورافکنی بر یک موضوع، پخش فالیر در خیابان ھا، 

جمع آوری امضا، نصب پوستر یا گرافیتی در مکان ھای قابل دید. سازمان یابی سیاسی موقت معموال اقدام بھ 

عمل خوانده می شود.   

مبتنی بر نیاز 

بسیاری از سازمان یابی ھای سیاسی بر اساس نیاز* شکل می گیرند. مثال می تواند بھ این دلیل باشد کھ مردم 

پول ندارند، یا خانھ ندارند و یا اجازه اقامت ندارند. غالبا در سازمان ھا، شبکھ ھا و یا گروه ھا مردم بھ طور 

داوطلبانھ* کار می کنند تا شرایط را برای خودشان و دیگران بھتر کنند. گرچھ سازمان یابی بر اساس نیاز شکل 



می گیرد می تواند مبتنی بر خواستھ* سیاسی  تغییرھم باشد. می توان بھ عنوان مثال نمونھ ھایی از سازمان یابی 

 Asylgruppen, Stadsmissionen, Svenska För Alla  :را نام برد

 پروژه  

بسیاری از مردم از طریق پروژه سازمان یابی می کنند، آنھا روی یک ایده خاصی در زمانی مشخص کار می 

کنند. می تواند ازچند ھفتھ تا چند سال باشد. بھ طور مثال، فستیوال، فیلم، تئاتر، مسابقات ورزشی یا اردو. برخی 

در این روزھا با پروژه کار می کنند تا بتوانند بودجھ از بنیادھا بگیرند. بیشتر زیر عنوان طرح پروژه بخوانید. 

کمپین 

برای تغییرچیزی، مردم می توانند کمپین ھایی را طی مدت زمانی مثال 6 ماه راه اندازی کنند و در مورد یک 

وضعیت، خواستھ، یا ھدف مشخص کار کنند. ایده ی کمپین غالبا برای این است کھ بتوان مردم، سازمان ھا و 

انجمن ھای زیادی را درحمایت از یک ھدف یا خواستھ بسیج کرد تا قدرت بیشتری را علیھ سیاستمداران نشان 

دھد. نمونھ ھایی از کمپین ھا در سوئد عبارتند از: 

 Barnets bästa främst, Asylstaffetten, Folkkampanj för Asylrätt 

انجمن  

اگر گروھی ھستید با عالیق مشترک، می توانید یک انجمن راه اندازی کنید. این کار کمک می کند کھ ھم با 

دیگران ھمکاری کنید وھم این کھ برای فعالیت ھایتان کمک مالی دریافت کنید. مثال ھایی از این دست باشگاه 

ھای ورزشی، انجمن ھا و موسسھ ھای فرھنگی و کشوری ھستند. برای اطالعات بیشتر اینجا را ببینید: 

 www.forening.se

گروه مطالعاتی  

اگر حداقل یک گروه سھ نفره ھستید با عالقھ مشترک  و ارتباط مداوم، می توانید یک گروه مطالعاتی را تشکیل 

       ,ABF  دھید. می توانید این کار را درھمکاری با آنچھ در سوئد "انجمن ھای آموزشی" می نامند، مانند

Sensus  و غیره انجام دھید. اگر گروه مطالعاتی دارید، می توانید ھربار کمک مالی کوچکی دریافت کنید، اما 

عالوه بر این می توانید ارتباطات، ھمکاران و حتی حمایت ھای مورد نیاز بیشتری چون مصالح و کتاب بھ 

دست آورید. 



راھنمای سریع برای سازمان یابی  

راھنماھای گوناگونی برای سازمان یابی وجود دارد، بھ جای اضافھ کردن یکی دیگر، تیفون نمونھ ھای زیر را 

پیشنھاد می دھد: 

- بسیج گری اجتماعی - راھنمای متد کھ Sveriges Stadsmissioner تھیھ کرده است. می توانید در اینجا 

سفارش دھید یا دانلود کنید: 

 http://www.hkr.se/PageFiles/69904/Socmobmetodhandbok.pdf

-!Demokratikollektivet Watch it نیز پیشنھادات زیادی درباره متد و فعالیت ھای روزمره دارد. سایت را 

ببینید: 

http://www.watchit.nu/ 

- راھنمای Vilja och Vrede - RFSL، حاوی پیشنھادت و ایده ھای بسیاری است از سوی مردمی کھ بھ طور 

سیاسی سازمان یابی کرده اند. می توانید با قیمت 30 کرون در نشانی زیر سفارش دھید:  

http://www. rfslungdom.se 

ابزار سازمان یابی سیاسی 

 (Vilja och Vrede - RFSL راھنمای) روش ھای مشارکت 

درھربار سازمان یابی، مھم است کھ ھمھ احساس کنند کھ مھم ھستند، شنیده می شوند و دربخشی از کار سھیم 

اند. در اینجا برخی متدھایی ارائھ شده اند RFSL از طریق گفتگوھا و فعالیت با اکتیویست ھا بھ آنھا رسیده، و 

ما در تیفون می خواھیم آنھا را گسترش دھیم.   

نام و چرخش ضمایر 

ابتدای ھر نشستی، خوب است کھ طی یک دور ھمھ بتوانند نام و ضمیرشان را ھنگام معرفی خود بیان کنند.  

 hen, hon, han, den :برای گروه تعریف کنید کھ ضمایری کھ معموال استفاده می شود، ضمیر او ھست

با کمال میل بگویید کھ Hen och Den ضمیرھای جنسیتی خنثی ھستند.  



راھنمای سریع برای سازمان یابی  
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نام و چرخش ضمایر 

ابتدای ھر نشستی، خوب است کھ طی یک دور ھمھ بتوانند نام و ضمیرشان را ھنگام معرفی خود بیان کنند.  

 hen, hon, han, den :برای گروه تعریف کنید کھ ضمایری کھ معموال استفاده می شود، ضمیر او ھست

با کمال میل بگویید کھ Hen och Den ضمیرھای جنسیتی خنثی ھستند.  



بگویید کھ ھمھ می توانند بیش از یک ضمیر را انتخاب کنند. کسانی ھم کھ نمی خواھند ضمیری را انتخاب کنند 

بگویند ”عبور". 

یاد بگیرید کھ یکدیگررا بشناسید 

از طریق فعالیت ھای دستھ جمعی ھمدیگر را بشناسید. کار کردن برای تغییر می تواند سخت و دشوار باشد. 

بازی و سرگرمی با یکدیگر یاری مان می کند کھ بتوانیم راه مان را ادامھ دھیم. بازی کردن باعث می شود کھ ما 

شجاع تر شویم، فضا سبک تر شود و ذھن کمی استراحت کند.  

مطمئن شوید کھ ھمھ بتوانند حرف بزنند  

در ھرگروه، ھدف باید این باشد کھ ھریک از افراد گروه در پنج دقیقھ اول جلسھ یا در طول جلسھ حرف بزنند.  

حرف زدن در دور، اجازه می دھد کھ ھریک از افراد گروه بھ نوبت و بدون قطع، امکان حرف زدن داشتھ 

باشند. یک راه این است کھ شی ای را دست بھ دست بچرخانیم. کسی می تواند حرف بزند کھ شی بھ دست او می 

رسد. سوال ھا و نظرات می تواند پس از پایان دور اول مطرح شود. بحث ھا را در گروه ھای کوچک و بزرگ 

نوبتی کنید جایی کھ ھریک از شرکت کنندگان در گروه ھای کوچک امکان داشتھ باشند کھ درباره آنچھ فکر می 

کنند حرف بزنند. 

ایجاد قانون گروھی و مشترک   

در گروه تصمیم بگیرید کھ چگونھ می خواھید یکدیگر را مالقات کنید، و چھ چارچوب مشترکی دارید. موارد 

مھم را در نظر داشتھ باشید، مثال این کھ چگونھ می خواھید با یکدیگر صحبت کنید، چگونھ تصمیم بگیرید، در 

مالقات چگونھ باشید، اگر قراراست موبایل ھایتان در زمان مالقات خاموش باشد، مدت مالقات چقدر باشد، 

چگونھ با یکدیگر پس از مالقات ارتباط بگیرید (ایمل، فیس بوک، پیامک، غیره) 

 حرف زدن درباره انگیزه ھا و نیازھای شخصی  

آنچھ افراد را در گروه درگیر حرف زدن می کند خیلی متفاوت است. خیلی ھا دوست دارند کھ قبل از جلسات 

گفتگوھای کوچکی داشتھ باشند، برخی دیگر می خواھند کار را زودتر شروع کنند. در این باره کھ ھمھ چگونھ 

کارکنید، چھ چیزی احتیاج دارید، دوست دارید کھ گروه چگونھ کار کند در گروه بحث کنید. تصمیم بگیرید کھ 

چگونھ بھ نیازھای افراد توجھ کنید طوری کھ بھ بھترین شکل ممکن کار گروھی را انجام دھید. 



درباره انتظارات و نگرانی ھای خود بحث کنید  

از آنجا کھ انتظارات افراد از گروه متفاوت ھست، خوب است کھ درباره انتظارات خود در گروه بحث کنید. 

درباره این کھ از چھ نگران ھستید و چھ موانعی را متصور می کنید صحبت کنید. این می تواند بھ شما کمک کند 

کھ ھمدیگررا بفھمید و تصویر مشترکی داشتھ باشید از آنچھ می خواھید بدست آورید و آنچھ می خواھید پرھیز 

کنید.  

وقت تنفس  

اگر زمان یک جلسھ یا فعالیت در گروه خیلی طوالنی شود و فرصت تنفس ھم در میان نباشد، مردم خستھ می 

شوند. ھمیشھ زمانی را برای نوشیدن چای / قھوه اختصاص دھید و کمی انرژی تان را دوباره شارژ کنید و کمی 

راه بروید. 

مستند سازی  

آنچھ را کھ درباره اش در گروه بحث می کنید یا تصمیم می گیرید مکتوب کنید بھ طوری کھ ھم خودتان بعدھا بھ 

آن مراجعھ کنید و ھم کسانی کھ در جلسھ حضور نداشتند بتوانند بخوانند و در جریان قرار بگیرند. اگر اطالعات 

محرمانھ نیست، می توانید فایل را در وب ذخیره کنید تا ھرکس بتواند بھ آن دسترسی داشتھ باشد، مانند دراپ 

باکس یا گوگل درایو. مطمئن شوید کھ اطالعات را بھ شکل ھای مختلف در اختیار دیگران قرار دھید چون گاھی 

برای کسانی کھ در جلسھ نبوده اند بسیار سخت است کھ نوشتھ ھا را بفھمند. یک توصیھ دیگر ھم تقسیم مسئولیت 

است جایی کھ یک یا بعضی تماس می گیرند و بھ کسانی کھ نبوده اند یادآوری می کنند کھ یادداشت ھا را ببینند و 

اگر الزم است برای آنھا شفاھی توضیح دھند کھ چھ چیزھایی گفتھ شده است. خوب است کھ بتوان ھمیشھ 

برگشت و یادداشت ھای قدیمی را دید، این کھ چھ گفتیم و چھ کسانی باید چھ کار کنند و غیره.   

موفقیت ھایتان را جشن بگیرید 

بھ خودتان پاداش دھید وقتی بھ چیزی مھم دست یافتھ اید برای بازتولید انرژی و تقویت مبارزه مھم است.  

سنگینی بار یکدیگر را کم کنیم  

دانش خودتان را با دیگران بھ اشتراک بگذارید.  بدین ترتیب اگر کسی نیاز بھ استراحت داشتھ باشد و یا گروه را 

ترک کند دانش او ناپدید نمی شود. از یکدیگر بپرسید کھ چقدر انرژی و عالقھ برای حمایت دارند تا اگر کسی 



نیازمند حمایت است و یا احتیاج بھ استراحت دارد بتوانند کمکش کنند. غالبا انجام دستھ جمعی یک کار آسان تر 

است.  

طرح پروژه  

اگر می خواھید پروژه ای را انجام دھید، خوب است کھ طرح پروژه داشتھ باشید. در طرح خود می توانید 

بنویسید چرا و بھ چھ طریقی شما می توانید یک پروژه را انجام دھید. این ھم خوب است کھ بدانید این ایده، چقدر 

زمان و چقدر پول نیاز خواھد داشت. با داشتن یک طرح پروژه ایده راحت تر مفھوم می گیرد. در طرح پروژه 

تان می توانید ظرف زمانی را ھم اضافھ کنید تا بدانید چھ بخش ھایی انجام خواھد شد وپلھ بعدی چیست.  

اگر تصمیم دارید کھ درخواست کمک مالی کنید، بدین معنی است کھ برای پیاده سازی ایده تان بھ پول احتیاج 

دارید، یعنی ھمیشھ بھ یک طرح پروژه  نیاز دارید. غالبا، ھمھ طرح پروژه ھا بھ ھم شبیھ ھستند. اینجا یک مثال 

آمده است: 

١. نام پروژه (وچھ می نامیم) 

٢. چھ می خواھید انجام دھید (خالصھ) 

٣. چرا (ھدف، پس زمینھ) 

۴. چگونھ؟ (متد) 

۵. چھ نیازی دارید؟ (مصالح)  

۶. چھ مدت طول خواھد شد؟ (جدول زمانی)  

٧. چقدر ھزینھ آن است؟ (بودجھ) 

گزارش 

اگر برای پروژه تان بودجھ درخواست داده اید، آخر پروژه باید یک گزارش عملکرد تھیھ کنید. حتی یک 

گزارش عملکرد اقتصادی الزم است. در آنجا توضیح می دھید کھ چگونھ پروژه پیش رفتھ است. گروه ھدف تان 

کھ بوده است، و آیا بھ نتیجھ ای کھ می خواستید رسیده اید یا نھ.   

برای گزارش کارتان خوب است کھ ارزیابی کنید. خوب است کھ بدانید بھ مثابھ یک گروه چگونھ کار کرده اید تا 

بتوانید ھمکاری ھای آینده را گسترش دھید، ھمچنین توانایی خودتان را در گزارش دھی بھ بنیادھای مالی ارتقا 

دھید و بدانید کھ تجربھ شرکت کنندگان در پروژه چھ بوده است.   



طرح حفظ امنیت  

طی فعالیت مان در تیفون، بسیار درباره امنیت شرکت کنندگان مان فکر کرده ایم. برای یک پناھجو یا فرد بدون 

اجازه اقامت، ممکن است کھ سخت باشد کھ برای حرکت در شھر احساس امنیت کند و این فرق دارد با کسی کھ 

اجازه اقامت دارد. بھ ھمین دلیل است کھ بھ مکان ھای امن احتیاج داریم جایی کھ ھرکس احساس تعلق و 

خوشامد کند. باید بھ خاطر داشتھ باشیم کھ افراد ِبدون اجازه اقامت (یا دیگر دالیل) نمی خواھند توسط پلیس و یا 

دیگر نھادھا پیدا شوند. پیشنھاداتی برای فکر کردن در زیر آمده است:  

اگر پلیس زنگ بزند و درباره  شخصی سوال کند، ھرگز اطالعاتی مانند نام، کد ملی، توصیف شخصی* یا 

نشانی ندھید. تنھا بگویید کھ اطالعات ندارید.   

اگر پلیس بھ مکانی بیاید کھ شما جلسھ دارید، از پلیس بخواھید وارد نشود بلکھ بیرون منتظر بماند. ازپلیس  

بپرسید چرا آنجا آمده است. از پلیس بخواھید کھ نسبت بھ مردمی کھ با حضور پلیس یونیفورم پوش احساس ترس 

می کنند و نگران می شوند با احترام برخورد کنند. از پلیس بخواھید خودش را شناسایی کند برای این کھ بتوانید 

وقت را بگذرانید. 

اگر پلیس بیرون انتظار می کشد، بھ داخل بروید و از ھمھ بخواھید جمع شوند و در آرامش بگویید کھ پلیس 

بیرون است. اگر پلیس توضیح داد کھ بھ چھ دلیل بھ آن محل آمده است، بھ حاضران اعالم کنید. ازھمھ بپرسید 

کدام شان کارت شناسایی معتبر دارند و حاضرند با پلیس مالقات کنند و در محل باقی بمانند. بپرسید کسی ھست 

کھ اجازه اقامت ندارد یا مالقات با پلیس برای او خطر ایجاد می کند. اگر چنین است، از آنھا بخواھید ھمراه 

دوستی از بھترین خروجی بدون کنترل خارج شوند. وقتی مطمئن ھستید کھ ھمھ کسانی کھ مدارک ندارند محل 

را ترک کرده اند بھ ھمھ اطالع دھید کھ االن بیرون می روید و با پلیس صحبت می کنید و احتمال دارد کھ پلیس 

وارد محل شود. 

ھمیشھ با مسئوالن فعالیت ھا برنامھ ریزی کنید و آماده باشید کھ اگر پلیس یا دیگر مقامات دولتی ظاھر شوند 

چگونھ عمل کنید. ھمیشھ مواظب باشید کھ بدون کسب اجازه از شرکت کنندگان عکاسی یا فیلم برداری نکنید. 

 

اگر کسی نیاز بھ مراقبت ضروری دارد 

اگر نیازبھ آمبوالنس دارید این کار را از اول انجام دھید. توضیح دھید کھ چھ اتفاقی افتاده است. و اگر مطمئن 

نیستید کھ آن شخص اجازه اقامت دارد، ھرگز نام  یا کد ملی او را ؛ نھ تنھا بھ کارکنان آمبوالنس کھ حتی بھ 

کارکنان بیمارستان ندھید. شما با پرسش ھای زیادی درباره آن شخص رو بھ رو می شوید اما ھمیشھ می توانید 

بگویید کھ نمی توانید جواب بدھید و مھم ترین کار این است کھ این شخص نیاز بھ خدمات پزشکی دارد. سپس 

ھرچھ زودتر با دوست یا خانواده آن شخص تماس بگیرید. 



اخالق عکاسی و فیلم برداری  

اگر عکس برداری و فیلم برداری در مراحل کار انجام می شود، ھمھ باید بدانند. بھ ھمھ اطالع دھید کھ چرا این 

کار را انجام می دھید و عکس ھا و فیلم ھا کجا ثبت می شود. اگر شرکت کننده ای نخواھد دیده شود مشکلی 

نیست. ھمیشھ از گروه بپرسید کھ اگر کسی نمی خواھد کھ در عکس دیده شود از ھمان اول اعالم کند یا این 

اطالعات در آخر بھ مسئول فعالیت ارائھ شود.   

”Haffakort” 

Haffakort یک دستورالعمل برای شناخت قوانین بازداشت است کھ بھ ما کمک می کند وقتی سیاسی عمل می 

کنیم حق و حقوق مان را بشناسیم. وقتی در تجمع و گردھمایی ھستیم، داشتن یک ھفاکورت مفید است. وقتی 

شخصی توسط پلیس دستگیر می شود می داند کھ چھ قوانینی در مورد او داللت می کند. این مھم ھست کھ بھ یاد 

داشتھ باشیم کھ برای مراقبت از یکدیگر در چنین شرایطی یک مسئولیت مشترک داریم. بھ یاد داشتھ باشیم کھ 

برای کسی کھ اجازه اقامت یا پاسپورت اروپایی ندارد، برخی فعالیت ھا ممکن است خیلی خطرناک باشد 

بخصوص وقتی پلیس حضور دارد و تصمیم بھ ابازداشت وافراد حاضر بگیرد. یادتان باشد کھ ھیچ وقت ھمدیگر 

را تنھا نگذارید، وقتی بھ یک اکسیون سیاسی می روید، وقتی آنجا ھستید و وقتی از آنجا برمی گردید، با ھم 

باشید. خوب است کھ تصمیم بگیرید با یک گروه کوچک قبل از شروع آکسیون یکدیگر را ھمراھی کنید.بھ این 

می گویند گروه دوستی.  

یک Haffakort کھ می توانید پرینت بگیرید و بھ کسانی کھ نیاز دارند بدھید:  

http://vansterjuristerna.kadermaskinen.se/wp-content/uploads/2015/06/haffakortet11.pdf 

توجھ: این Haffakort فقط  مربوط بھ قوانین سوئد است. 

ابزار حل تضاد 

در تمام راه حل ھای تضاد، گوش دادن و فروتنی مھم است. برای این کھ یک قدم جلو برویم و از فضای تضاد 

دور شویم، باید بھ یکدیگر گوش بدھیم. باید درمقابل ھمدیگر و در برابر خودمان فروتن باشیم در غیر این 

صورت بھ سختی می توانیم از احساسات و بحث ھای خستھ کننده دور شویم. تضاد خیلی سخت ھست اما می 

توانیم از تضاد بھ عنوان تمرین جدل استفاده کنیم و از دیگران یاد بگیریم و سعی کنیم کھ روش ھای مختلفی را 

برای بحث بھ کار بگیریم.   

توھین کردن تضاد نیست، ھیچ وقت مورد قبول نیست. اما اگر این اتفاق بیفتد باید بھ کسی کھ مورد توھین قرار 

گرفتھ گوش کنیم و کسی ھم کھ توھین کرده است فرصت عذرخواھی داشتھ باشد. 



چند پیشنھاد برای حل تضاد 

 

نظرتان را عوض کنید 

 این روشی است برای درک بھتر از یکدیگر. در بحث گروھی متوجھ می شوید کھ چھ نظرات متفاوتی درگروه 

وجود دارد. بھ طور آزمایشی نظرتان را عوض کنید، اگر موافق چیزی ھستید علیھ آن شوید، اگر شک داشتید 

حاال مطمئن  باشید وغیره. دالیل قانع کننده برای نظر جدیدتان داشتھ باشید، چگونھ می توانید از آن دفاع کنید. با 

قرار گرفتن در جایگاه نظردیگری، بھتر می توانیم ھمدیگر را بفھمیم.   

 

مخالفت نکنید 

با این روش شخص می تواند نظرش را بیان کند بدون آن کھ با نقدی  منفی مواجھ شود کھ بیشتر مواقع بھ ھیچ 

ختم می شود. وقتی کسی نظرش را بیان می کند در جوابش بگویید می فھمم و سپس آنچھ را او می گوید تکرار 

کنید.   

مثال: " می فھمم. پس منظور تو این ھست کھ خوب است وقت مالقات را از صبح بھ بعد از ظھر منتقل کنیم؟" 

 شخص مقابل حاال شانس این را دارد کھ پاسخ دھد و بگوید منظورش ھمین بود یانھ. 

این یک روشی است برای دور شدن از فضای منفی و تمرین گوش دادن بھ چیزی کھ در اصل گفتھ شده است. با 

تکرار آنچھ دیگری می گوید می توانیم از ایجاد سوتفاھم دوری کنیم. 

 
 



لغت نامھ 

اینجا برخی از لغاتی کھ در راھنمای قدرت ھست را توضیح داده ایم چون ممکن است فھمیدشان مشکل باشد.  

خط مشی: توضیح درباره قواعد کار، برخی موارد بھ عنوان قواعد توصیف می شوند. 

شرایط: شرایط گوناگونی کھ بر ما و آنچھ می توانیم انجام دھیم تاثیر می گذارند. 

روش ھا:  بھ ما می گویند چگونھ کاری را انجام دھیم.  

شرکت کننده:  می توانند بخشی از گروه توصیف شوند کھ ھمکاری می کنند و حضور دارند. 

ساختار: دستور و نظم و ترتیب، الگو،  توصیف می کند چگونھ چیزی ساختھ شده است.  

دگر جنس خواه: سکسوالیتھ ی شخص را توصیف می کند. کسی کھ بھ طور مشخص یا بیشتر مواقع عالقھ مند 

بھ جنس مخالف است. 

توھین کردن:  توھین بھ کسی بھ این معناست کھ فردی را در زبان یا عمل تحقیرکنید. 

سکسیسم:  اعمال قدرت بر فردی با توجھ بھ جنسیت فرد. معموال زنان ھستند کھ تحت فشار سکسیسم قرار می 

گیرند.  

سیاست مواد مخدر: مجموعھ ای از قواعد کھ در اینجا منظورمان سیاست استفاده از الکل و مواد مخدر است. 

سازمان یابی: جمع شدن برای برنامھ ریزی و انجام کاری جمعی.   

داوطلبانھ:  بھ معنی کار بدون حقوق یا دستمزد کھ در یک گروه، سازمان و یا موسسھ انجام می شود.  

نیاز: آنچھ برای کسی مھم است و بھ آن احتیاج دارد. 

خواستھ ھای سیاسی: شرایطی ھست کھ گروه یا کمپین درخواست و مطالبھ می کند.  

نشانھ: توصیف ظاھری شخص، شکل، لباس و دیگر نشانھ ھای ظاھری خاص. 

ضمیر جنسیتی خنثی: ضمایر شخصی  ھن یا دن.  ھمان طور از آنھا استفاده می شود کھ از ضمایر ھن و ھون 

استفاده می شود. این لغات را وقتی می توانید استفاده کنید کھ می خواھید ضمیر جنسیتی ناآشنا بماند یا معنی 

خاصی نداشتھ باشد.  

   



TILLSAMMANS GÖR VI POLITIK
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