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موارد تکمیلی و جزییات باید بر اساس تجارب دیگر اضافھ . این مطلب دربرگیرنده برخی کلیات درباره ی سازماندھی است

.ھم چنین الھام گرفتن از آنچھ آمده و نیز اجرای آن باید با واقعیت ھای مشخص صحنھ ی مبارزه مطابقت کند. شود

 * *

برای این منظور نیز . عبور کندموانع گوناگونبیاورد و بتواند از سد دوام ش اجتماعی برای موفقیت باید یک جنب

برای این . کھ در انتظارش است آماده سازدمشکالت و مسائل مختلفیالزم است تا خود را برای برخورد با 

.داردسازماندھیمنظور نیاز بھ 

.برای دستیابی بھ ھدف خودروش مدیریت یک جنبشسازماندھی یعنی 

. باشدمحدود و یا گستردهبھ خود بگیرد و ابعاد آن نیز می تواند اشکال مختلفیسازماندھی می تواند 

یعنی بدانیم برای روزھای آینده یا در . از برنامھ زمانی داشتنموضوع در سازماندھی عبارت است نخستین

این موضوع را بدانیم و برای پیشبرد از قبل باید . واھیم بکنیمدر ساعت ھای آینده چھ می خ،چارچوب یک روز

. کنیمھای الزم راببرای این موارد پیش بینیحرکت 

ھر یک از ما بدانیم کھ قادر بھ چھ کاری ھستیم و چھ بھ عنوان یک جمع،یعنی. استتقسیم کارنکتھ دومین

ع رسانی، برقراری ارتباط با دیگران، امدادرسانی، وظیفھ ھای متعددی مانند اطال. مسولیتی را قبول می کنیم

. باید در نظر گرفتھ شود... پشتیبانی، حفاظت، انتظامات

وسایل و امکانات الزم مانند پرچم، پوستر، پالکارد، کمک ھای . استتدارکات مادی برای کارمورد سومین

. بینیمبرا تدارک  ... اولیھ، دوربین، تلفن، وسایل دفاع شخصی و 

این محل از قبل باید تا حدی مورد . است کھ می خواھیم در آن تجمع و تظاھرات کنیممحلیمورد چھارمین

. را بشناسیم و موارد امنیتی و حفاظتی را درنظر بگیریم... بن بست ھا، خیابان ھای فرعی و . شناسایی قرار گیرد

اتفاقی ممکن است بیافتد؟ واکنش حکومت چھ چھ. مورد نظر قرار دھیمسناریوھای مختلف را از قبل :پنجم

می تواند باشد؟ برای ھریک از آنھا چگونھ باید رفتار کنیم تا جنبش ادامھ یابد و بھ ھدفش نزدیک شود؟ 

ی مناسب برای نمادھا و نمودھا،رھبری جمعیبا اصل قرار دادن . جنبش فکر کنیمموضوع راھبریبھ :ششم

فراموش نکنیم جنبشی کھ یک نماد . مد نظر قرار دھیمنیزجھت دادن حرکت رابھ ھم ونزدیک ساختن نیروھا

از میان خود ییبنابراین در پی آن باشیم کھ برای آن سخنگو. واحد نداشتھ باشد دچار تشتت و چندپارگی می شود

مادین درست نوعی مدیریت ن،نیروھای حاضر در جنبش بیابیم و با استفاده از شخصیت ھای نمادین برای جنبش

. کنیم کھ بتواند حرکت را ھر چھ منسجم تر کرده و بستر تدوام و گسترش جنبش را فراھم کنیم
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com.yahoo@korosherfani: تجارب و مطالب خود را برای تکمیل این مطلب ارسال فرمایید نظرات، 


