
تشکیل کانون خانواده ھای بازداشت شدگان جنبش 

ھـدف مـــتن حـــاضـــر، آشـــنایی خـــانـــواده ھـا، کنشگران، و ھـموطـــنان بـــا بـــرنـــامـــه تشکیل 

«کانــون خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان جــنبش» اســت. ھـدف از تشکیل این کانــون، 

آزادی بـازداشـت شدگان و متوقف کردن اعدام ھا میباشد. 

آزادی بازداشت شدگان و متوقف کردن اعدام ھا، ھدف اصلی این کار است. 

رنــج بی حــد و حــسابی که رژیم بــه بــازداشــت شــدگــان و خــانــواده ھـای آن ھـا وارد می 

کند، غیر قابل تحمل است. 

 *

رژیم بـــا دســـتگیر کردن تـــعداد زیادی از ھـموطـــنان، و آغـــاز اعـــدام ھـا، بـــه زعـــم خـــود می 

کوشــد که ھـزینه شــرکت در اعــتراضــات را بــاال بــبرد و جــنبش را خــامــوش کند. بــا وجــود 

اقــدامــات مــتعدد و گــونــاگــونی که تــوســط خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان، کنشگران، و 

ھـموطــنان در داخــل و خــارج از کشور صــورت گــرفــته اســت، تــعداد بــازداشــت شــدگــان بسیار 

زیاد اسـت و مـرتـب ھـم بیشتر می شود و ماشین اعدام رژیم نیز به راه افتاده است. 

ادامه دستگیریھا و ربایشھا و نیز به راه افتادن ماشین اعدام رژیم، نشان میدھد که: 

نیاز بـه کار جـدیدی اسـت که مـؤثـر، و مـتفاوت بـا آن چـه تـا کنون انـجام شـده اسـت 

باشد. 

ھـر چــقدر که فــقط ھـمان کارھـایی را که تــا کنون بــرای تــوقــف اعــدام ھـا، آزادی بــازداشــت 

شــدگــان، و جــلوگیری از ادامــه دســتگیری ھـا و ربــایش ھـا انــجام داده ایم، دوبــاره و بــدون 

تغییر انــــجام بــــدھیم، بــــاز بــــه ھـمان نــــتایجی می رسیم که تــــا کنون رسیده ایم: ادامــــه 

دســتگیری، شکنجه، قــتل، و اعــدام. تــوقــف اعــدام ھـا و آزادی بــازداشــت شــدگــان، بــا ھمین 

روش ھـای مــقابــله ای تــاکنون انــجام شــده اســت، میسر نیست. مــتاســفانــه مــثال دو نــفر 

که آزاد می شــونــد، ھـفت نــفر بــازداشــت می شــونــد، و چـند نـفر ھم بـه لیست اعـدام اضـافـه 

می شوند. 

تــا کنون بین بیست تــا سی ھـزار نــفر بــازداشــت شــده انــد. بــنابــراین تــعداد افــراد خــانــواده 

ھـای بـــــازداشـــــت شـــــدگـــــان کمابیش چیزی حـــــدود ١٠٠،٠٠٠ نـــــفر اســـــت. متحـــــد و 

ســـازمـــان یافـــته کردن خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان، ھـمراه بــا کنشگرانی که بــه 

کمک این خــانــواده ھـا می آیند، در قــالــب کانــون خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان جــنبش، 

ھمین کار جــدیدی اســت که مــتفاوت بــا اقـدامـات گـذشـته اسـت، و میتوانـد بـه آزادی بـازداشـت 

شدگان و توقف اعدامھا منجر شود. 

مــراحــل دســتیابی بــه ھـدف آزادی بــازداشــت شــدگــان و تــوقــف اعــدام ھـا، در قــالــب تشکیل 

کانـون خانواده ھای بازداشت شدگان جنبش، به صورت خالصه به این ترتیب است. 
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مراحل کلی: 

(١) تشکیل ھسـته کاری اولیه، (٢) تــعریف ھـدف و تعیین روش کار، (٣) تــماس بــا خــانــواده 

ھـا، (۴) گســترش تــماس ھـا، (۵) ســاخــتن شــبکه ھـای امــن ارتــباطی، (۶) تــدارک بــرای 

آکسیون ھـای مشـــترک، (٧) اطـــالعـــرســـانی وسیع، (٨) مـــدیریت حـــرکت، (٩) پیشبینی 

برخوردھای سرکوبگران 

خالصهای از این مراحل کلی در زیر توضیح داده شده است. 

(١) تشکیل ھسته کاری اولیه 

ھسـته کاری اولیه از تــعدادی از خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان و دوســتان و اطــرافیان آن 

ھـا، و کنشگران میدانی تشکیل می شـود. از یک و چـــند خـــانـــواده و کنشگر شـــروع کنید و 

ھســته کاری اولیه خـــود را تشکیل دھید. این ھسـته اولیه، کانــون خــانــواده ھـای بــازداشــت 

شـــدگـــان شھـر شـــما را تشکیل خـــواھـد داد. و در مـــراحـــل بـــعدتـــر می تـــوان بـــه کانـــون 

خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان شھـرھـای دیگر اســتان خــود نیز مـتصل شـده و کانـون 

استانی را تشکیل دھید. یک کنشگر برای جرقه اول کافی است. 

(٢) تعریف ھدف و تعیین روش کار 

افــرادی که در ھسـته اولیه کاری گــرد ھـم آمــده انــد، ھـدف و روش کار را که در این نــوشــته 

بــه صــورت کلی بــه آن اشــاره شــده اســت، مــورد بــحث قــرار می دھـند و بــر ســر آن بــه 

تــوافــق می رســند. در اینجا ٩ مــرحــله کلی ذکر شــده که تــعداد آن ھـا ممکن اســت بــه نــظر 

شــما کمی کمتر یا بیشتر بــاشــد. می خــواھید بــه تــوافــق بــرسید که ھـدف و روش کار، بــا 

جــزییات الزم بــرای انــجام آن ھـا چیست. چــه وظیفه ھـا و نــقش ھـایی وجــود دارنــد و انــجام 

ھـر یک بــه عھـده کیست. چــه نیازھـایی بــرای انــجام مــراحــل کار وجــود دارد. چــه مــنابعی در 

دســترس اســت و چــه مــنابعی مــوجــود نیست. چــگونــه می تــوان مــنابــع الزم را فــراھـم کرد. 

خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــانی که در مـعرض اعـدام ھستند طبیعتا در این کار پیشقدم تـر 

و پیگیرتر خواھند بود. 

(٣) تماس با خانواده ھا 

بـــر اســـاس آنـــچه که در مـــرحـــله تـــعریف ھــدف و تعیین روش کار تنظیم شـــده اســـت، 

تــــماس بـــا خـــانـــواده و کنشگران دیگر را شـــروع می کنید. اســـامی بیش از ٢٠٠٠ نـــفر از 

بــازداشــت شــدگــان تــوســط ســازمــان ھـای مــدافــع حــقوق بشــر تھیه شــده (و لینک آن ھـا در 

انـتھای این مـتن ھسـت) و در حــزب ایران آبــاد نیز مــوجــود اســت. در شھـر خــود شــما بسیاری 

از آن ھـا و خــانــواده ھـایشان را می شــناسید. در تــماس بــا خــانــواده ھـا، مــوضــوع را بــرای آن 

ھـا تــوضیح می دھید و ھمکاری آن ھـا و پیوســتن بــه کانــون را ایجاد می کنید. ھمچنین از آن 

ھا می خواھید که با خانواده ھای دیگر بازداشت شدگان تماس بگیرند. 

(۴) گسترش تماس ھا 

در مــرحــله گســترش تــماس ھـا، ھـم تــعداد خــانــواده ھـا بیشتر می شــود، و ھـم دوســتان و 

آشـــنایان آن ھـا که مـــایل بـــه ھمکاری و پشـــتیبانی ھسـتند. ھمچنین دوســـتان و ھمکاران 
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خـــود بـــازداشـــت شـــده ھـا. ھمینطور کنشگران بیشتری که مـــایل بـــه پیوســـتن بـــه شـــما 

ھسـتند. تـــعداد و تــــنوع افــــراد در این مــــرحــــله بیشترین رشــــد را دارد. بــــه این تــــرتیب 

فھــرســــتی که شــــما از بـــازداشـــت شـــدگـــان شھـر خـــود دارید نیز کامـــل و کامـــل تـــر می 

شـــود. در شـــبکه ھـای ارتـــباطی بــزرگ تــر شــما میتوانید از ھمفکری، ابتکارات، نیروھا، و 

پشتیبانی بیشتری استفاده کنید. 

(۵)  ساختن شبکه ھای امن ارتباطی 

ھـمانـــگونـــه که خـــود شـــما از ابـــتدای کار ھـمه جـــنبه ھـای ایمنی را در تـــماس ھـا بـــرای 

تشکیل ھسـته کاری اولیه نـــظر گـــرفـــته اید، در مـــرحـــله تـــماس بـــا خـــانـــواده ھـا و نیز در 

گســترش تــماس ھـا این جــنبه ھـا را بیشتر رعــایت می کنید. بــه تــدریج که شــبکه ارتــباطی 

بـــزرگ تـــر می شـــود، شـــما حـــتما از ابـــزارھـای امـــن، مـــثال تـــلگرام یا واتـــس آپ و یا کالب 

 Two) ھـاوس اســتفاده خــواھید کرد. «تــایید ورود دو مــرحــله ای» بــه نــرم افــزارھـای ارتــباطی

step verification or two-factor authentication) یک مـثال از کارھایی اسـت که بـرای افـزایش 

ایمنی ممکن است انجام دھید. 

(۶)  تدارک برای اکسیونھای مشترک 

بـــا ھمفکری و بـــرنـــامـــه ریزی در کانـــون خـــود، می تـــوانید روش ھـا و امکانـــات و ابتکارھـای 

محــلی خــود را بــررسی کرده و بــرای اکسیون ھـای مشــترک گــروھی آمــاده شــوید. تصمیم 

می گیرید که چــه اکسیون ھــای مشـــترکی را می خـــواھید انـــجام دھید، و زمـــان و مکان آن 

ھــا را تعیین می کنید. تجـــمع مـــقابـــل زنـــدان، مـــحاصـــره زنـــدان، و یا جـــلوگیری از انـــتقال 

زنــــدانیان، نــــمونــــه ھــایی از اکسیون ھـای مشـــترک ھسـتند. بـــرای انـــجام اکسیون ھـای 

مشـترک، بـه بـرنـامـه ریزی و آمـادگی کامل نیاز ھست. 
  

(٧)  اطالع رسانی وسیع 

اطــالع رســانی وسیع در مــورد زمــان و مکان انــجام اکسیون ھـای مشــترک که بــرنــامــه ریزی 

کرده اید را انــــجام می دھید. که طیفی از نیروھــای جــــدید را نیز فــــراھــم می کند. چــــه از 

شـــبکه ھــای اجــتماعی و چــه بــه صــورت دســتنویس و غیره. وقتی که شــما این اقــدامــات را 

انــجام می دھید، نـھایتا شــبکه ھـای مــاھـواره ای نیز بــرد اطــالع رســانی را بیشتر می کنند 

و افـرادی ھـم در این حین و در روزھای بعد به حرکت شما ملحق میشوند بیشتر می شوند. 

(٨) مدیریت حرکت 

مــدیریت این حــرکت تــوســط کانــون خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان شھـر شــما انــجام می 

شــود. ھســته اولیه ای که درســـت کردن کانـــون را شـــروع می کند، بـــه تـــدریج و در طی 

پیدا کردن خــانــواده ھـا و کنشگران و افــراد جــدید، می تــوانــد مــدیریت خــود را بھـتر کند. مــدیر 

و مـــدیران خـــوب کسانی ھسـتند که امکانـــات در دســـترس و قـــابـــل اضـــافـــه کردن را بـــا 

مــؤثــرتــرین روش ھـا، بــرای طی مــراحــل و رسیدن بــه ھـدف، ســازمــانــدھی و رھـبری می 

کنند. حـــرف چنین کسانی، «بـــرو» دارد. شـــما افـــراد مختلفی را پیدا و جـــذب می کنید که 

 3



مــدیر خــوبی ھسـتند، بــرنــامــه ریزی خــوب می کنند، دیگران حــرف آن ھـا را گــوش می کنند، 

یا مــثال کامپیوتــر و نــرم افــزار خیلی خــوب بــلد ھسـتند، یا تــنومــند ھسـتند و ورزش رزمی می 

دانـــند، یا کمک ھـای اولیه را بـــلد ھسـتند، یا ھـمه مسیرھـا و نـــشانی ھـا و افـــراد را خـــوب 

می شــناســند، و مــثال ھـای دیگر. یک نــفر در پیگیری کارھـا مُــصر اســت، یک نــفر دســتش 

تــوی جیبش می رود، یک نــفر خــوب آمــوزش می دھـد، و کسان دیگری ھم ھر یک از آنھا یک 

یا چند کار را بھتر انجام می دھند. 

(٩) پیشبینی برخوردھای سرکوبگران 

در مــراحــل بــرنــامــه ریزی و مــدیریت تشکیل کانــون و بــه خــصوص در مــراحــل بــرنــامــه ریزی و 

مـــدیریت اکسیون ھـای جـــمعی، نیاز دارید که فکر کنید در حـــال حـــاضـــر، و بـــه خـــصوص در 

روزھـای قـــبل از رسیدن بــــه اکسیون جــــمعی و در خــــود روز اکسیون جــــمعی، نیروھــای 

ســـرکوب چـــه عکس الــعمل ھـایی انــجام خــواھـند داد. و نــقشه شــما بــرای پیشگیری یا کم 

اثــر کردن بــرخــوردھـای ســرکوبــگران چیست، و وقتی که ســرکوبــگران اقــدامــات مــقابــله ای 

خـــود را انـــجام می دھـند، از بین شـــما کدام نـــفرات قـــرار اســـت چـــه کارھـای مشخصی را 

انــجام دھـند؟ نــفرات جــلوی صــف چــه کسانی ھسـتند؟ نــفرات جــایگزین آن ھـا چــه کسانی 

ھسـتند؟ پیغام دادن بـــا کیست؟ کمک ھـای اولیه را چـــه کسی انـــجام می دھـد؟ مـــدیران 

کانـــون و حـــرکت گـــروھی، بـــا ھمفکری دیگران، از قـــبل فکر ھـمه احـــتماالت را کرده انـــد و 

مـشخص کرده انـد که در صـورت ھـر واقـعه ای، چـه کسانی بـاید چه کارھایی را انجام دھند. 

 *

آنـــچه در بـــاال گـــفته شـــد، ایده و مـــراحـــل عملیاتی تشکیل یک کانـــون خـــانـــواده ھــای 

بــازداشــت شــدگــان جــنبش در یک شھـر اســت – الــبته اشــاراتی ھـم بــه شــبکه اســتانی 

کانـون ھـای شھری شد. 

سوال اینجاست که: 

ســوال اینجاســت که چــرا تــاکنون چنین کاری انــجام نشــده اســت. و چــرا کارھـایی که تــاکنون 

صورت گرفته منجر به آزادی زندانیان و توقف اعدامھا نشده است؟ 

تــصور کنید ھـنگامی که شــبکه بــزرگ کانــون ھـای خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان جــنبش 

از بــه ھـم پیوســتن و ھـماھـنگ عــمل کردن تــمام کانــون ھـای شھـری و اســتانی تشکیل 

شــود، و در مــورد اکسیون ھـای جــمعی بــرنــامــه ریزی شــده بــرای یک روز معین در تــمام 

کشور اطــالع رســانی وسیع و حتی تــا حــد بین المللی صــورت گــرفــته بــاشــد، مــقابــله بــا آن 

در کل ایران بــرای ســرکوبــگران چــقدر غیر ممکن خــواھـد بــود، و آزادی بــازداشــت شــدگــان 

چـقدر می تـوانـد بـرای خـانـواده ھـای آن ھـا شیرین، و برای رژیم کشنده باشد. 

پاسخ این است که: 

بـه طـور خــود بــه خــود و یا بــا روش ھـایی که تــا بــحال انــجام شــده انــد، امکان پــذیر نیست. 

نیاز بـه نیروی ھماھنگ کننده مرکزی ھست. 
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چنین نیروی ھـماھـنگ کننده مــرکزی، که بــتوانــد وظیفه ھـماھنگی و ســازمــانــدھی کانــون 

ھـا و نیروھـای شھـرھـا و اســتان ھـا را انــجام دھـد تــا چنین حــرکت ملی بــا مــوفقیت انــجام 

شــود، وجــود دارد؛ ولی کنشگران ھنوز نـام آن نیروی ھماھنگ کننده مـرکزی را در خیابـان ھا 

فـریاد زده نـزده انـد. یک کانــون ھـای خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان در یک شھـر، می 

تــوانــد ھـمه مــراحــل فــوق را در شھـر خــود بــرنــامــه ریزی و اجــرا کند. حتی شــبکه کانــون 

ھـای خــانــواده ھـای بــازداشــت شــدگــان شھـرھـای یک اســتان نیز ممکن اســت بــتوانــند 

ھـماھنگی را در ســطح اســتان انــجام دھـند و در یک روز معین اقــدام کنند. امــا ھـماھنگی و 

ســـازمـــانـــدھی پیدا کردن ھـمه نیروھـای میدانی، و ھمه کانــون ھای شھری و اســتانی، نــه 

خـود بـه خـود قـابـل انـجام اسـت، و نـه تـوسـط خـودشـان. اگـر قـابـل انـجام بـود، تـا بـه حـال انـجام می 

شد. 

کلید حــل مــعما این اســت که یک نیروی ھـماھـنگ کننده و ســازمــانــدھی کننده الزم اســت 

که ھـم بــخواھـد و ھـم بــتوانــد که این کار را در ســطح ملی انــجام دھـد. این نیروی مــرکزی، 

یا از داخـل کشور است، یا از نیروی ایرانی خارج از کشور است، و یا ترکیبی از این دو. 

اگــر کسانی که می خــواھـند اعــدام ھـا مــتوقــف شــود و بــازداشــت شــدگــان و زنــدانیان 

سیاسی آزاد شـــونـــد، بـــا خـــود فکر کنند که چنین نیروی ھـماھـنگ کننده و ســـازمـــانـــدھی 

کننده را (١) از کجا پیدا کنند، و (٢) چــــگونــــه این نیرو را در عــــمل وارد میدان کنند؟ تــــعداد 

پــــاســــخ ھــای ممکن بی نــھایت نیست: نیروھـایی که در زنـــدان ھسـتند را می خـــواھیم 

آزاد کنیم. بـــنابـــراین بـــاید از بین کمتر از تــــعداد انگشــــتان دو دســــت نیروی داخــــل کشور و 

نیروی ایرانی خــــارج از کشور، یکی را انــــتخاب کنیم. وقتی انـــتخاب کردیم، »یار تـــو دلی« در 

اینجا بــه درد نمی خــورد. بــاید آن قــدر نــام آن را مــطرح کرد تـا حـاال اگـر اھل عـمل اسـت و بـرنـامـه 

دارد (نه فقط توییت زدن خالی) واقعا وارد عمل شود. 

شـــما اگـــر خـــودتـــان بـــه تــنھایی یا بـــا یکدیگر فکر کنید که: چـــه نیرویی بـــه درد کار آزاد 

کردن بــازداشــت شــدگــان و مــتوقــف کردن اعــدام ھـا می خــورد، یک ســری پــاســخ ھـایی 

بــرای این ســوال خـــود پیدا می کنید. و نـــام آن نیرو را آنـــقدر مـــطرح می کنید که بـــتوان از 

این حـــالـــت روزمـــره تـالش ھای انـجام شـده بـرای آزاد کردن بـازداشـت شـدگـان و مـتوقـف کردن 

اعدام ھا خارج شد. 

چــه نیرویی بــه درد کار آزاد کردن بــازداشــت شــدگــان و مــتوقــف کردن اعــدام ھـا می خــورد؟ 

در میان پـــاســـخ ھـای شـــما، احـــتماال یک یا چـــند مـــورد از مـــوارد زیر وجـــود دارد: نیرویی که 

اصــال خــودش بـخـواھد و خـواسـت خـود و مـوضـوع را مـطـرح کرده بـاشـد. کسی یا کسانی که تـا 

بـه حـال اصـال نــگفته انــد که بــاید بــرای آزاد کردن بــازداشــت شــدگــان و مــتوقــف کردن اعــدام 

ھـا کاری کرد طــــبعا کنار می رونــــد. حــــال بــــاید دید نیروھـایی که خــــودشــــان تــــاکنون این 

مــوضــوع را مــطرح کرده انــد، تــا بــه حــال چــه کارھـایی کردھـانــد؟ تــوییت؟ ســخنرانی؟ محکوم 

کردن؟ درخــواســت از ســازمــان مــلل و دولـتھـای ســایر کشورھـا؟ و کدام اقــدام ھـا مــوفــق 

بــوده اســت، که حــاال مــا نــام آن فــرد یا جــریان را فــریاد بــزنیم؟ یا کدام نیرو یا جــریان بــرای 
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انــجام این کار، طــرح و نــقشه عملی و دانــش نــظری دارد؟ در گــذشــته و ســابــقه نیروھـا نــگاه 

کنید تــا ببینید چــه آمــوزش، ســازمــانــدھی، و بــرنــامــه ریزی ھـایی بــرای این مــوضــوع یا مــوارد 

مــشابــه این کار تــا بــه حــال انــجام دادھـانــد؟ بــا پــاســخ دادن ھـر یک از این ســوالھـا، تـعداد 

نیروھایی که به درد انجام کار میخورند کمتر میشوند. بقیه راه معلوم است.  

 ========
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