
جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

وه ز  زدی  ج  زوعراهب  اع مش   دف 
 

 

 نگه داری انامن این جزوه در موابیل و اکمپیوتر توصیه منی شود. اخطار:

 

این جزوه راهامنی شام برای رسنگوین نظام آ خوندی مجهوری اسالمی است و ابیست  

 در نگه داری امین آ ن بکوش ید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 در این جزوه خواهید خواند: اهداف جزوه:

 جامعهراهکارهایی برای آگاهی رسانی به   -1

 آموزش های ساخت و استفاده از  وسایل دفاع شخصی -2

 شناخت روش های گارد ضد شورش و راه های مقابله با آن -3

 کنترل و رهبری جمعیت برای ماندگاری قیام -4

 نکات پزشکی -5

 

 

 مخصوص فصل یکم است.اخطار: جزوه دانلود شده کامل نیست و فقط 

 شما میتوانید جزوه کامل که شامل تمامی فصل ها هست را از سایت دانلود کنید.

 

 

توجه: متن این جزوه بر طبق حق آزادی بیان و دفاع مشروع نوشته شده و مسئولیت 

 سو استفاده های احتمالی آن بر عهده نویسنده و گروه ملی گرایان مردم گرا نیست.

 

 

 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 فهرست

 5 ............................................................................................................................................................. مقدمه 

 12 ...................................................................................................................................................... فصل دوم

 13 ........................................................................................................................................ حق دفاع مشروع 

 20 ...................................................................................................... سرکوبگر یها رویمقابله با ن  یبرا یلیوسا

 52 ............................................................................................................................... در شرح گروه یمقدمه ا

 58 .................................................................................................................برانداز یعملگرا  یگروه ها لیتشک

 66 ..................................................................................................................... یبرانداز یگروه ها یسازمانده

 75 ........................................................................................................... د؟ یکن یدهگروه خود را سازمانچگونه 

 85 ..................................................................................................................... کوچک  یو گروه ها میساخت ت

 86 ................................................................................................................ یبرانداز یبا گروه ها میتفاوت ت

 89 ............................................................................. :ردیپذ یها صورت م میکه در ت ینقاط ضعف و اشتباهات

 90 .............................................................................................. اقدام کرد؟  دیو چگونه با میدار ازین  میچرا به ت

 93 ........................................................................... د؟ یباش دیچگونه با میت کی ریمد ای دریل کیشما به عنوان 

 95 ........................................................................ شود. یها و گروه ها منجر م م یت تی که به عدم موفق یموارد

 96 ..................................................................................................................................... ی میمراحل کار ت

 100 ................................................................................................. یبرانداز یها  تیدر فعال یتینکات امن ریسا

 102 ................................................................................................................. : دیریبگ ینکات را جد نیپس ا

 103 ..............................................................................................انجام برساند. دیگروه برانداز با کیکه  یاقدامات

 105 .............................................................................................................. ها نیمراحل از کار انداختن دورب 

 114 ...................................................................................... ؟ ست ی معترض چ  کی فهی در صورت قطع نت وظ

 118 ........................................................................................................ :با تجربه یگروه ها یبرا ییها شنهادیپ

 120 ........................................................................................................................................... دستگاه شنود

 139 .............................................................................................................................. ی دفاع شخص ناتیتمر

 147 ............................................................................................................. ینقاط حساس بدن در دفاع شخص

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 164 ...................................................................................... محافظت از خود ی برا یدفاع شخص یها کیتکن

 170 ................................................................................................................................................... فصل سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 :مقدمه

زن بودن است که   ایجدا از مرد   نیشهروند/خارج نش  کیبرانداز در نگاه نخست،    کی

 کشورش هست. یمخالف وجود حکومت فعل

ظالم و مستبد باشد و   یکه حکومت فعل دنر یگ یشکل م یبرانداز زمان یها گروه

 نتوان آن را اصالح کرد.

موارد  یو در برخ تیاولو نیجزو آخر  یحقوق شهروند ها و یحکومت مستبد آزاد در

 .آن حکومت است یت اصلویو مصلحت نظام در اول ستیاصال مطرح ن

باشد از رشوه، باج دادن، وطن  ازینظام ن ییپابرجا یهر آنچه برا یعنینظام  مصلحت

... گرفته تا ترور و کشتن مخف یفروش  .اشخاص در خارج کشور انهیو 

در   دیثبت/حذف قانون جد  یو برا  ستیحکومت رفراندوم و نظر مردم مالک ن  نیا  در

. دهند یاست و به مردم اجازه اظهار نظر نم یتنها مصلحت نظام کاف یقانون اساس

 بود. بلکه مردم تابع امر و دستور حاکم نظام خواهند

که  یو فرقه ا یمذهب یحکومت ها ر ینظ یکتاتورید یحکومت ها یدر برخ البته

 یانجام م  یشینما  یها  یریگ  یرا  یاست به گونه ا  تیافکار مردم در اولو  یشستشو

... با اهم سیقانون/رئ نیا که شود تا به مردم القا شود  و یدادن به را تیجمهور و 

است   یقدم  نینخست  آنها،  بیفر   ینظر مردم انتخاب شده چراکه کنترل افکار مردم برا

 کند. یرا ماندگار م یمذهب یکه حکومت ها

فرد حاکم مورد  دگاهیو تنها د ستین رفتهیحکومت ها پذ نیا که نظر مخالف در چرا

 جادیا یدر جامعه برا یشکل دادن نظم و ساختار یبرانداز برا ک ی است. دییتا
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که  ندیب یم ییها نهیزم شیخود را به پ ازین یبرانداز یو اتحاد در راستا یهمبستگ

 کند. یآماده م یمردم یخواسته ها یافشا یجامعه را برا

قتل، کشتار و   ض،یها، تبع یعدالت و فقر تا نا یکاریتواند از ب یخواسته ها م نیا

 دنیشن یبرا یبونیتر  یشامل شود. از آنجا که حکومت استبداد را یاستبداد حکومت

تظاهرات  یمبرم آن برا ازیدهد ن یمردم به داخل و خارج نم یو مطرح شدن صدا

 است. یابانیو خ یجمع

دارد که با راه  یمنسجم و محکم یبه ساختار ازین یجمع یتظاهرات ها  نیا یول

سازد. در   حکومت را سست و نابود  یها  هیو پا  ادهایبن  بتواند  خود  کیاستراتژ   یکارها

و  یگروه/حزب/سازمان به صورت پنهان کی لیبرانداز به فکر تشک کیکه  نجاستیا

 ییدسته ها نیچن یبرا یساز نهیزم یافتد. ول یم یحکومت استبداد دیبه دور از د

 ی رساند که دارا جهیرا به نت یباشد تا اقدامات دهیکامال محتاطانه و سنج ستیبا

برانداز به  کیکه  یگام نینخست باشد. ینییپا یر یپذ سکیفکر شده و ر یکیاستراتژ 

را دارد؟  یبرانداز نهیالزم در زم یخود آمادگ ایآ نکهیرساند خودش هست. ا یانجام م

به آماده شدن   ازیهم ن  یبرانداز  یها  تیفعال  یبرا  ایآ   د؟یرا سنج  نیتوان ا  یچگونه م

 است. صد البته!

. صرفا با وجود مخالف بودن ستین  سر یهست که بدون شناخت م  یتیفعال  یبرانداز

را به انجام برساند! بله، مخالف بودن شرط  یعمل یتواند اقدامات ینم شخص،  کی

به  یاکنون چه کار دی بدان ستیبا یاسیس یتیانجام فعال یبرا یهست. ول یبرانداز

 رساند. یبه آن سود م یزند و چه کار ینظام ضربه م
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باشد و صد  یخودزن یممکن هست اقدامات شما نوع دیرا ندان نهایکه ا یصورت در

نحو  نیباشد. از ا ز یوارد ضربه به خود ن برانداز نا کیاقدامات  البته ممکن هست

 ها را کسب کند. یآگاه نیا ست یبرانداز نخست با

 نیدارد و در ا یز یبه فکر و برنامه ر ازیها ن نهیزم نیدر ا تیداند فعال یبرانداز م کی

 احتماالت هم در نظر گرفته شود. یحت ستیبا یز یبرنامه ر

برای گروهی که  .درد وطن دارنداز مردم نوشته شده است که  یگروه یبرا جزوه نیا

میخواهند آموزش ببینند که چگونه می توانند بر علیه یک نظام دیکتاتور و ظالم 

 د این نظام را سرنگون کنند.نبایستند و چطور می توان

که  یبه فرد رانیممنوع است و حکومت ا رانیدر ا یاسیاز نوع س تیاز آنجا که فعال

خواستار شدن   لیو فرد را به دل  دنیگو  یخود است خائن م  شده  مالیخواهان حقوق پا

 ،یعدالت یپوشش، ب ،یکاریخودش )مثل: کار، درآمد، اعتراض به ب هیحقوق اول

زده  لی(، اعتراض به کودک کار بودن، سیخانمان بودن )کارتن خواب یب ،یگرسنگ

...( در قانون مجازات ها یشدن، اعتراض به مذهب اجبار  یم اتمجاز  یاسالم یو 

کنند  یافراد که اعتراض م نگونهیا یبرا اریدستور آتش به اخت جیبه بس یکند و حت

 ک یخود را  رانیکه مردم ا براندازانبه وجود آمده است با نام  یجنبش ،داده است

به  خود را یاسیاقدامات س دانند و یحکومت آخوندها م یخواهان سرنگون برانداز و

ن حکومت ظلم یتر ا عیهر چه سر  یتا شاهد فروپاش رسانند یبه انجام م این شکل

 و ستم باشند.

به انجام رساندن  یتا در مورد چگونگ شده استمنتشر  این جزوهاساس  نیبر ا

همه   مطالب جامعی را جمع کرده تاهای موفق برای سرنگونی نظام آخوندی    تیفعال

 .به دست همه مردم برسد این اطالعات یکجا
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مان  دنیبرانداز نام یکه برا  ستیموسسه ن ایو  لهیفرقه، قب کی  یاز آنجا که برانداز

 یبرانداز باشد. برانداز کس کیتواند  یدل جامعه م در ی. هر فردمیکن یسیون نام

 حکومت و نیا یخواهان فروپاش و خواهد یرا نم است که حکومت مطلقه آخوندها

است که  شهیاند کی یو دموکرات است. برانداز یمردم یآن با حکومت ینیگز یجا

 یبرانداز  شهیتوان اند  ینم  یو راه  یدئولوژیا  چیاست و با ه  رانیمردم ا  یخواست قلب

 گرفت. رانیرا از مردم ا

 ر،یخ ای دیحکومت مطلقه ظلم و فساد آخوندها هست یخواهان فروپاش دیبدان نکهیا

  ن یکه ا ییو ظلم و فسادها دیبه اطراف خود بنگر  ستیآنقدر روشن است که کاف

در داخل و خارج کشور به وجود آورده است را  دروغینش سال انقالب 40حکومت با 

که حکومت مورد  ستروشن ا اریبس ر یز یپاسخ پرسش ها نی. همچندیکن یبررس

 کیبه ادامه  یشما راض ایآ  دیپرس ستیاست و با  یحکومت مطلقه آخوند کی نظر 

 د؟یهست یکتاتوریحکومت مطلقه/د

محاکمه  ز یم یآنها را به پا دیتوان یو م دیاز سران نظام را دار تیشکا ییتوانا  ایآ-

 د؟ی)دادگاه( بکشان

 د؟یآخوند مشهور را دار کیاز  تیشکا ییتوانا ایآ-

 د؟یکند را دار یکیز یبرخورد ف که با شما یسیپل کیاز  تیشکا ییتوانا ایآ-

... را دار یآزاد ایآ د؟یهست میشما در پول نفت سه ایآ-  د؟یانتخاب مذهب، پوشش و 

 شما دارد؟  یبرا  یاسیس امدیصورت انتخاب آزادانه چه پ در

 یاز درآمد خود راض و د؟یدار دیکه داشته ا یالتیبه نسبت تحص یشغل مناسب ایآ-

 د؟ یهست
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و مدارس در داخل و خارج کشور  در دانشگاه ها لیزمان شاه هنوز تحص همانند ایآ-

 است؟ گانیرا

با پول آن  یحت ایشده است  شتر یدرآمد شما از درآمد مردم زمان شاهنشاه ب ایآ-

 کند؟ یم یزمان برابر

مردم بهتر شده است؟   یلما  تیو وضع  یاز نظر اقتصاد  57کشور پس از انقالب    ایآ-

 د؟یبر  یبه سر م یمال شیو شما در آسا

آن وجود  یبرا یقانون سفت و سخت شود و یاختالسگر در کشور مجازات م ایآ-

 دارد؟

 دزدند؟ یالمال م تیبزرگ هستند که از پول ب یسران نظام خود اختالسگر ایآ-

 نکهیاز اختالسگران را دارند؟ بدون ا تیشکا ییتوانا ،یمردم در حکومت آخوند ایآ-

 خطاب شوند و سرکوب شوند؟ یاسیمجرم س

در  آخوندها نیهمچن و یحاکمان آخوند یمال تیوضع مردم با یمال تیوضع ایآ-

 رد؟یگ یعدالت قرار م یترازو

 شوند؟  دیکاند یجمهور استیر یتوانند برا یم یمردم در حکومت آخوند ایآ-

 داشته باشد؟ یمقام استیس در تواند یمردم م از یحاکمان کسفرزندان  جز  ایآ-

 یسپرده گذار  ای  و  یآخوند  تیو مورد حما  یخودرو ساز  یاز شرکت ها  دیتوان  یم  ایآ-

 د؟یر یپس بگ حق تان را خورده اند که پول شما را ها

 دهم. یکم حجم شدن نوشته ادامه نم یبرا یاست ول اریپرسش ها، بس
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نجات  رانینجات ا راینامند. ز یم برانداز  کیخود را  رانیاست که مردم ا یلیدال نیا

 یادیز  تیجمع  یخود و فرزندانشان است. وجود آخوندها موجب هالک شدن و نابود

 شود.  یم یاز مردم و وطن فروش

دادن  هیهد نیو همچن رانیا یها رهیجز  آن، یها یخزر سپس ماه یایروز در کی

و زنان و دختران جوانشان به   رانیو فردا فروش مردم ا  هینفت به روس  یها  شگاهیپاال

شود   یم  غیو ... بدست آخوندها تبل  یعرب  یبه کشورها  یعنوان برده به صورت قانون

 خواهد داشت! ز یو ثواب حج عمره ن

به دست   رانیامروز زنان و دختران اتا به    57  نیننگ  دروغین و  انقالب  یچند از ابتدا  هر 

 بیبه ج رانیاز فروش زنان ا یرسد و پول خوب یو م دیرس یآقا زاده ها به فروش م

بودن فروش، همواره از آنها  یقانون ر یغ یهم با ادعا یاسالم یزده اند و جمهور

 نشدند. ر یزاده ها هستند دستگ از سران آن که آقا چکسیکرده و ه تیحما

لر، بلوچ و ... )همه   و جوان، زن و مرد، ترک،  ر یاز کوچک و بزرگ، پ  دیاست که ما با   نیا

و با  میدست در دست هم ده یداریب یو با نجوا میبلند شو ستی( بارانیمردم ا

 .میکن رونیرا از کشور خود ب منانیاهر  نیا ،یونیلیم یاعتراض ها

است. اعتراض  شتر ی ب ارینشستن بس سکیر یدارد. ول ییها سکیر ز یهمه چ یآر

 یو حتم یجیتدر تواند ما را نجات دهد و از مرگ یم شهیهم یبار برا کی یونیلیم

اکنون برا یآزاد کند. در حال ما رقم   یزجر آور را برا یکوتاه مدت مرگ یکه نشستن 

 زند. یم

اعتراض را  زیرا جزوه نوشته شده است نیاست که ا نیهم ی. برامیز یخ یبر م ما

از   یکسان .زندیخ  یکه به همراه من بر م  ییآنها  ی. براکرده ایمتن انتخاب  سنش  یبجا
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به اعدام ها با شعار نه به اعدام و به جمهوری اسالمی و که  یزنان و مردان شجاع

 قتل هایش نه گفته اند و گفته اند دیگر بس است و ما این ظلم را نمی خواهیم.

باشید. در حفظ این جزوه که به کمک دوستان با تجربه زیادی نوشته موفق و پیروز 

شده است کوشا باشید. شما هم می توانید تجربیاتتان را برای ما بفرستید تا جزوه 

به همراه این جزوه یک سری از فیلم های آموزشی نیز موجود می باشد   بروز شود.

با هشتگ #آماده_شویم می توانید    Mellig@  که در کانال تلگرام ملی گرایان مردم گرا

 آنها را جستجو و پیدا کنید. 

 ملی گرایان مردم گرا –با احترام 

 www.Melligparty.comراه ارتباطی : 

Mobarez2010@aol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melligparty.com/
http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 

 مدو فصل
 

 قیامقبل شروع  های و آمادگی  آموزش ها

 

 خواهید خواند: فصلدر این  :فصل اهداف

 آموزش های ساخت و استفاده از  وسایل دفاع شخصی -1

 هدفمندسازمان دهی گروه ها و ساخت سازمان های  -2

 تمرینات دفاع شخصی -3
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 مشروع دفاع حق

 

 دفاع مشروع چیست؟

اشخاص در مورد  یبرا یفر یاست که حقوق ک یحق یدفاع قانون ایدفاع مشروع 

قائل شده است. دفاع مشروع در   گر یدر هنگام حمله افراد د  گر یافراد د  ایدفاع از خود  

دفع خطر ممکن نباشد.   یبرا  یگر یراه د  چیجز ارتکاب جرم ه  که به  دیآ  یم  دیپد  یجائ

است که  یو نه ضامن خسارات شود یو مجازات م بینه تعق مدافعصورت  نیدر ا

 .آورد یبه بار م

است. هرچند در مورد منشأ   یحقوق  یها  نظام  یدر تمام  رفتهیپذ  یاصل  ،مشروع  دفاع

 یدر تمام  یآن با اختالف جزئ  طیشرا  یول  .وجود دارد  یادیحق اختالفات ز  ن یا  شیدایپ

مگر اینکه آن نظام نظامی دیکتاتوری باشد که این  است. کسانی یحقوق یها نظام

حق را به رسمیت نشناسد. ولی همچنان این حق برای افراد معترض در جامعه بین 

 المللی شناخته شده است.

 منشور سازمان ملل: 51ماده 

یا  سازمان ،عضو کی لیهع یک گردان در صورت حمله مسلحانه نمی تواند ز یچ چیه

دفاع از خود آن افراد را مختل کند و به نوعی این حق را از آنها  ذاتی حق ،شخصی

 نیب تیحفظ صلح و امن یاقدامات الزم برا تیامن یکه شورا یتا زمانبگیرد. البته 

در  کاراگوئهی( در پرونده نICJ) یالملل نیدادگاه بهمانطور که  .را انجام دهد یالملل

 یم  تیالملل حق دفاع از خود را به رسم  نیحقوق ب  که  کرد  دییمورد استفاده از زور تأ

فقط در صورت حمله مسلحانه  51باورند که ماده  نیاز مفسران بر ا یبرخ. شناسد
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 !استد دفاع از خود ممنوع ر موا ریسا در و به افراد می دهدرا  دفاع از خود حق نیا

صورت  هم که واقعاً حمله مسلحانه یطیدفاع از خود در شرااستفاده مشروع ولی 

 نیز  ز یهر عمل خشونت آمبر گرفته از قانون بین الملل    نگرفته است، هنوز مجاز است.

 کاراگوئهیکرده است در مورد ن  یالملل سع  نی. دادگاه حقوق بستیحمله مسلحانه ن

 بودن حمله مسلحانه الزم است. طیواجد شرا یبرا روین زانیمشخص کند که چه م

اگر حکومت، شخص یا گروهی با سالح گرم یا سرد به جمعیت مسالمت آمیزی حجوم 

بیاورد حق دفاع از خود محفوظ است و این حق هیچ محدودیتی از لحاظ نوع دفاع 

زمانی که  ندارد. حتی اگر سالح گرمی دارید می توانید با حمایت قانون بین الملل

مسالمت آمیز بوده و با سرکوب نیرو های گارد ضد شورش مواجه اعتراض شما 

استفاده کنید و هیچ محدودیتی برای دفاع  نیز  از این سالح برای دفاع از خود شدید

از خود ندارید. همچنین هر اقدامات خشونت آمیزی حمله مسلحانه نیست و اقدامات 

در ماده  مشروع است. شما حتی با سالح گرم نیز بخشی از حق ذاتی شما از دفاع

منشور سازمان ملل برای جوامع بین الملل حتی حق دفاع از خود بر علیه تهدید  51

هایی که هنوز منجر به آسیب و حمله فیزیکی نشده هم داده شده است. یعنی فرد 

از خود دفاع   ،معترض زمانی که احساس خطر کرده است می تواند تنها به واسطه آن

 محفوظ است. و این حق کامال کند

 فلسفه استفاده از حق دفاع مشروع

مورد قبول قرار گرفته،  یو روم و فقه اسالم ونانیدر حقوق  میدفاع مشروع که از قد

است و  یالملل به اعتبار خود باق نیکشورها و در حقوق ب دیهمچنان در حقوق جد

از جهات استفاده از توسل به زور  یکیارتکاب جرم و  تیاز جهات مشروع یکیآن را 

 هیبه طرق مختلف توج خیدر طول تار دفاع تید. مشروعه اندانست ینظام یرویو ن
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 یاتیمجازات آن نظر  تیفلسفه عدم قابل هیدر توج یبه نحو کیهر  مولفینو  دهیگرد

 .اند اعالم داشته

افراد بشر   یعیاز حقوق طب  اتی»ولف« و »کارارا« معتقدند که حق ح  اال«، ی»ا  «،ی»بل

نباشد و   یکاف یحق به خطر افتد و حفاظت اجتماع  نیا  ،یگاه به جهت  و هر   باشد  یم

 انگردد، انسان آزاد است که ب سر یجامعه م تیاصالً توسل به قوه حاکمه و حما ای

را  یعیحقوق طب ،افراد نی. تمام ادیاقدام نما دخو  اتیحفظ ح یبرا یشخص لیوسا

 .دانند یدفاع مشروع م یضامن اجرا

 نیو چن داند یم تیحفظ جان و موجود یزیغر  جهیحق دفاع مشروع را نت سوآرز

 است. یهیبد یدر انسان، امر  التیتما نیکه ا کند یاظهار نظر م

بوده  عیوس اریحوزه عمل بس یدارا ،حق دفاع مشروع ،یعیحقوق طب ینظر علما به

 نینظرات، دفاع از کشور در مقابل هر صدمه و همچن  نیکه براساس ا  یاست، به نحو

دوست و متحد با استفاده از   یکشورها دفاع از ز یاتباع، اموال و ن ،یدفاع از پادشاه

 یهاهنگام بحث درباره جنگ تل«»وا یبوده است. حت سر یحق دفاع مشروع م

از تجاوز، استفاده  یریجلوگ نیمنظور حفظ تعادل قوا و همچن به دیگو ینامشروع م

را که از  یحق تعریفدفاع  ه،ینظر  نیبر طبق ا .باشد یم حیاز حق دفاع مشروع صح

باشد، دفاع  یعیحق از حقوق طب نیگاه ا لذا هر  رد،یگ یبه خود م شود یآن دفاع م

 است. یعیطب یاز آن هم حق

 یگر یحق دفاع را به نحو د  ،یمعروف فرانسو  سندهیو نو  لسوفی»ژان ژاک روسو« ف

 یبرابر آن مبنا و دهد یخود قرار م دهیرا ا یداد اجتماع ابتدا قرار ی. وکند یم هیتوج

افراد ملت بسته شده است.  نیکه ب شود یفرض م یضمن مانیاجتماع، پ لیتشک

از افراد اجتماع است مکلف به  یکیو  یاجتماع یانسان که موجود ،یبه اعتقاد و
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 ف یتکل  نیاجتماع او الزم است و ا   یحفظ و بقا  یاست که برا  یحقوق و نظامات   تیرعا

و  جادیافراد آن ا یاجتماع، خود به خود برا نیا تیعضو رفتنیبه مجرد پذ فهیو وظ

 هیرو یدر اثر اقدام ب ،یقرارداد اجتماع نیکه ا  نیبه محض ا  نیبنابرا .گردد یبرقرار م

که حقوق و منافعش به  یعضو د،یاز افراد اجتماع نقض گرد یفرد یو ضد اجتماع

  ل یخطر افتاده است، مختار و بلکه مکلف خواهد بود که حق و عدالت را به وسا

است که دفاع  نیا شود یاز نظر روسو متبادر به ذهن م آنچه برقرار سازد. یمقتض

 دفاع، حفظ حقوق اجتماع است. یکه مبنا نیا گر یهر فرد است و د فیو تکل فهیوظ

پس زمانی که حقوق جامعه به وسیله حکومت یا سازمانی رعایت نشود مردم موظف 

هستن و این حق را دارند حق خود را فریاد زده و از این سازمان یا حکومت بگیرند و 

را کامل دارند که با   در صورتی که با زور و سرکوب حکومت مواجه شوند این حق

اگر حکومت شروع به  استفاده از هر وسیله ای که نیاز باشد از خود دفاع کنند و 

ق را حخشونت، کشتار و آسیب رساندن )هر کدام از آنها( به مردم کند مردم کامال این  

دارند حتی با سالح گرم بر علیه این حکومت از خود دفاع کنند. چیزی که اینجا جرم 

مشروع مردم نیست بلکه اقدامات حکومت ظالم و سرکوبگر جرم می  هست دفاع

 باشد. 

مورد  میرمستقیبه صورت غ یمنافع جامعه و کل جامعه جهان ،دفاع مشروع هنگام

 رندیگ یو تجاوز قرار م یکشور مورد تعد ایکه فرد  ی. در مواردردیگ یقرار م تیحما

خود شده به  یاز اعضا یکیکه متوجه  یطرف اجتماع نتوانسته از خطر کیچون از 

بودن آن خطر، مجال توسل به  یهانبه علت ناگ گر یکند و از طرف د یریموقع جلوگ

شده حق داد  دیبه شخص تهد یستینبوده است، منطقاً و اخالقاً با ز ین یدولت یقوا

را که  یحق از آن جهت که عمل متعرض نیا یکه از خود رفع خطر کند و چون اعطا

عالوه بر منفعت  سازد، یم یخنث د،یخواهد گرد ز یموجب برهم زدن نظم جامعه ن
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و دفاع شده  تیدر واقع از حق و منفعت جامعه هم حما د،یتهد ردشخص مو یبرا

 است.

که بر حق حمل اسلحه از جانب  کایآمر  یاز اهداف متمم دوم قانون اساس یکی

 دانند.  یدارد، حق مقاومت ) حق دفاع مشروع( در برابر سرکوب م دیشهروندان تأک

 .دارد یمشابهات ستانانگل یحقوق ی هیمتمم از جهت حق حمل سالح، با اعالم نیا

  ن یدارد و ا انیو ب دهیعق یحق آزاد ی: »هر فرددیگو یم حقوق بشر  هیاعالم ۱۹ماده 

 «.نداشته باشد یو نگران میخود ب دیاز داشتن عقا یحق مستلزم آن است که کس

 چیشده است: »ه ( مقرر19) ماده در ز ین یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم

 انیب  یمورد مزاحمت قرار داد و هر کس حق آزاد  دشیعقا خاطر توان به   یکس را نم

 .«دارد

 بشر، ماده  فیوظا (13) حقوق بشر، ماده آمریکایی ونیکنوانس ی هیاعالم ماده چهار

 ن یحقوق بشر و ملت ها، به ا ییاروپا ونیکنوانس (10) و ماده ییقای( منشور آفر 9)

 حق اشاره شده است.

»حق   گفته شده استو حقوق که  استیدر س یاستفاده از قاعده عموم نیهمچن

این موضوع کامال در حقوق بین الملل دفاع  است« ی، گرفتکهبل ست،ین یهرگز دادن

 مشروع مورد تایید است.

 جهانگستر حقوق بشر،  ی هیاعالم

 (  ۲۲و  ۱۸مواد ژهیحقوق بشر« )به و یالملل نیب ونی»کنوانس

 ( ۱۱تا  ۹مواد  ژهی)به و «یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم »
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 بشر اروپا«  »حقوق

، بر «یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیدارند مثل »م ییها تیالبته محدود 

 د یتأک  یمذهب  ای  یو دعوت به تنفر مل  یجنگ و طرفدار  یبرا  غیهرگونه تبل  تیممنوع

اعتراض ها و حق  مردم جامعه باشد. ودنه در زمانی که این خواست خ ولی کند. یم

خواهی های جامعه اصال و ابدا ارتباطی با نفرت پرانی و جنگ ندارد و صرفا گرفتن 

یک حق شمرده شده « ۲۱تجمعات در ماده  ی»آزادحق از رژیم سرکوبگر هست. 

 . اشدب یتیگونه محدود  چیتواند تابع ه یحق، نم نی: اعمال ااست

حقوق  یجهان هیاعالم هیشب یکه تا حد یاز اصول یکیج.ا  ی(قانون اساس ۲۷اصل )

 لیتشک یعنوان کرد: »هر شخص حق دارد از آزاد هیاعالم نی( ا۲۰بشر است. ماده )

به   دیرا نبا چکسیبهره مند شود و ه ز یمسالمت آم یاجتماعات، مجامع و انجمن ها

ولی جمهوری اسالمی از آنجا که یک حکومت  «مجبور کرد. یاجتماع چیشرکت در ه

تمامی این قوانینش برگرفته از مصلحت نظام نه آزادی های فردی مستبد هست 

دستخوش تغییر، تحریف، تفسیر و حتی در برخی موارد حذف می شود پس نمی 

توان به قوانین جمهوری اسالمی دل خوش کرد و مالک قرار داد. اقدامات جمهوری 

 اسالمی خودش غیر قانونیست و در برابر جامعه جهانی اصال و ابدا مورد تایید نیست. 

دانست. او در  هینظر  ن یا شگامانیاز پ توان یرا م یمشهور آلمان لسوفی»هگل« ف

 نیو بنابرا  ینف نیا یحق است و دفاع، نف  ی: »حمله، نفدیگو یرساله فلسفه حق م

اثبات حق.« طرفداران عدالت مطلقه معتقدند که دفاع در مقابل تعرض ظالمانه 

 است. یبا بد یجبران بد ینوع

دفاع  نیرا در کتاب خود تحت عنوان دکتر  هینظر  نیا ز ین یمصنف آلمانیک  ر«ی »گه

و استدالل کرده است، او معتقد است که دفاع، پاداش   هیاساس توج  نیمشروع بر هم
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جبران شده  ینحو بد ن یو بد شود یم دیاست که از تعرض تول یانیو ز یمشروع بد

در مقابل  ی. در واقع، انجام بدگردد یم نی أمت ز یو از جبران آن استقرار نظم جامعه ن

عمل  چیو ه ردیگ یصورت م یمجازات است که نسبت به شخص خاط ینوع یبد

 .ماند ینم یبدون پاسخ باق یخالف

و دفاع مشروع شان   مورد نظر قرار دهند  حد و اندازه دفاع مشروع را*: اگر افراد    توجه

و هم جامعه دچار هرج و  شود یافراد حفظ م یحقوق تیهم امن کنترل شده باشد،

 گونی حکومت این اعتراض ادامه خواهد داشت.و تا سرن شود یمرج نم

 یکیحفظ    یکه برا  دیالزم آ  وجود داشته باشد و  گر یکدی*: هرگاه دو حق معارض  توجه

است فدا   یکمتر   تیاهم  یکه دارا  یآن حق  یستیفدا گردد، قاعدتاً با  یگر یاز آن دو، د

 یبرخوردار م یکمتر  تیکه مهاجم است از اهم یاست که حقوق کس یهیشود. بد

که  یتا اتالف فرد شود یمتأثر م متر از اتالف حق مهاجم، ک یو افکار عموم باشد

 )در اینجا مهاجم نیرو های سرکوبگر هستند.( مورد تجاوز قرار گرفته است.
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 سرکوبگر های  نیرو با مقابله برای وسایلی

در تظاهرات باید چند مورد زیر را برگزید و به تعداد زیاد از آن ها  هموطن معترض،

 ساخت.

 اسپری فلفل -1

شما   دفاع شخصی فرقی نمی کند شما یک مرد هستید یا زن، اسپری فلفل برای

 ضروری هست و برای زمانی که توان مبارزه ندارید باید سریعا از آن استفاده کنید.

 روش ساخت و مواد اولیه

 ی اسپری )بهترین قوطی برای اسپری قوطی خالی عطر و ادکلن هست(_قوط
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 _چندین مشت فلفل تند )هر چه تندتر بهتر( باید خرد شود

 _الکل پزشکی/ایزوپروپیل  
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 _روغن مایع سرخ کردنی/روغن بچه

 _صافی چای
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 _گاز متان/کپسول گاز فندک

 _نی نوشیدنی/لوله ای به پهنای نی

نخست فلفل را کامل خرد کنید که مثل تصویر صفحات قبل کامال خرد شود. سپس 

آن را در ظرفی جدا بریزید و به اندازه ای الکل در آن بریزید که فلفل روی آن شناور 

شود. توجه کنید مقدار فلفل و الکل باید به اندازه فضای قوطی اسپری باشد. سپس 

را ببندید و خوب تکان دهید. به اندازه ای  کمی به آن روغن اضافه کنید و در ظرف

تکان دهید که کامال با هم حل شوند. از یک ظرف دیگر استفاده کنید تا محتوای 
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مخلوط شده را در آن بریزید ولی نخست روی آن ظرف یک توری یا همان صافی چای 

یزید. قرار دهید تا تفاله ها جدا شوند. سپس محتوای آماده شده را در قوطی اسپری بر 

پس از بستن درب قوطی، درپوش سر آب پاش قوطی اسپری را جدا کنید و با استفاده  

از کپسول گاز متان با کمی فشار به درونش گاز تزریق کنید. برای راحتی کار می توانید 

یک نی بخرید و بین کپسول و میله اسپری یک نی قرار دهید تا راحت تر بتوانید گاز 

با قیچی کوچکتر کنید تقریبا به اندازه ارتفاع سر کپسول و سر  پر کنید. )البته نی را

 اسپری(

 ادغام یک ریسمان و یک عدد قفل مطمئن )قفل بزرگ باشد( -2

در صورتی که نیاز شدید به وسیله  

دفاعی دارید که سرکوبگران را از خود 

با استفاده از این وسیله و  دور کنید 

چرخاندن آن در روی هوا و ضربه زدن 

می تونید در   ر لباس شخصی هابه س

کنید. این  برابر حمالت آنها مقابله

وسیله برای کسانی کاربرد دارد که 

توان تهیه وسایل دفاعی دیگر که در 

جزوه آورده شده را ندارند. ولی همراه داشتن همیشگی آن حتی در زمانی که در حال 

انه این وسیله را  قدم زدن هستید بسیار سودمند است. بانوان هم می توانن در خ

 تهیه کرده و تمرین کنن و مچ دست و بازوی خود را قوی کنن.
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 اسفندیار گرز  -3

 ینبردها یکوچک برا لهیوس نیا

 یم هست ک یتن به تن و نزد

در زیر آستین خودتان  دیتون

در زمانی که  پنهانش کنید و

در  احساس خطر کردید به راحتی

فرد و به  دیریخودتون بگ دستان

بدون  ضربه ای وارد کنید متجاوز

. شود مجددا پنهان کنید  دهید  نکهیا

موثر گرز افراسیاب ضربه  کی

 میتواند موثر باشد و شما را از مهلکه نجات دهد

 _روش ساخت

 حاینازک ترج لهیم کیساخت به  یبرا  

از  دیتون یو ساده که م اریبدون ش

سرب که  یکم مقدار دیبخر  هایتراشکار

و... شکار  لیوسا یفروشگاها در آنهم

  ی خاک برا ای لیفو یکم و موجود است

 یبرا لیاست مالقه یکو  یر یقالب گ

حتما  لهیسر م دو اول آن. ذوب کردن

با  یباز دیدقت کن و خم باشد یکم

موقع . است سرب مذاب خطرناک
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 دیدقت کن یلیقالب خ درسرب  نختیر

دفعه و با  کیاگر  است چون ممکن

به بیرون بپرد و سرب  دیز یسرعت بر 

  مطمئن و پس اول  موجب آسیب شود

نباشه چون   سیکه خاک قالب خ  دیباش

 یرامآو به  شهیم دیپرتاب سرب تشد

تو قالب البته قبلش  دیز یسرب رو بر 

 مناسب باشه. یتو قالب در جا لهیم

 دیرو درست کرد طرف کی نکهیبعد ا

 ر یتا بند نگه دارنده بهش گ دیرو اضافه کن خوادیم یر طرف هم که قالب کوچکت اون

 .کنه و از دستتون نره

 دور دست یکیو  لهیدور م یکیحلقه الزمه  ایکه دو گره  دیبند دقت کن یبرا

  د یبا حساسضربه زدن به نقاط  یبرا

 .دیضربه بزن نهیبه شکم و سر و س

  د یسالح شا نیا ی تمام شده برا هزینه

سرب  دیخر  یتومن برا 20حدود 

مرحله  انیاز پا  پس  . همچنینباشه

با  دیناتو یو سرد شدن م یزیقالب ر

تا محصول   دیبد قلیص یکم سنباده

 شهاب  بایهم خوش دست و هم ز  یینها

 و همچنین تیزی نداشته باشه تا به پوست دست شما آسیبی وارد نکنه.
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 موتولوف گالب -4

 حاوی بطریک ی مولوتوف گالب

ماده آتش زا است که در صورت 

شدن باعث  پرتاب و شکسته

ر یآتش غ وسیعی حجم  ایجاد

شود و از آن در  یم قابل مهار 

مقابله  برای خیابانی یها درگیری

گارد  )مثلبا نیروهای سرکوبگر 

و در زمانی که  ضد شورش(

 قمتفر  برای احساس خطر کردید

 اینشود.  یکردن آنها استفاده م

و  چرکی یها درگیریاز  بسیاریارزان و کارآمد است و امروزه در  ساده، بسیارسالح 

ولی مالک ما دفاع از خود و از کار انداختن ماشین های  شود. میاستفاده  خیابانی

 ی است که برای کشتار مردم می آیند.گارد ضد شورش

 ساده است: بسیار فمولوتو گالباصول ساخت 

 و... ویمبلآ یار یششیشه  نوشابه،  شیشهمانند  یا شیشه بطری_
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 شود( و روغن موتور )تا نصف پر  بنزینمخلوط  قبیلاز  سوختیماده ژل _

 ک تکه پارچه آغشته به سوختی _

 دیبزنگره  را عمل خواهد کرد )پارچه فتیلهبه عنوان 

تا هنگام  دهید جای بطریو با فشار درون دهانه 

 بیروندرون آن به  محتوای مولوتف گالبپرتاب 

کردن درب  محکم برایا از چوب پنبه یپرتاب نشود 

 د(.ییاستفاده نما بطری

توجه: در تصویر، ماده سوختنی که همان مخلوط 

 ... بنزین و روغن موتور، بنزین و گازوئیل، بنزین و 

هست کل شیشه را پر کرده است در صورتی که اصال 

نیازی نیست حتی بنزین به پارچه فیتیله برسد! 

یعنی کافیست در ته شیشه کمی بنزین باشد باز هم 

 عمل می کند!
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 ه:یته طرز

 مولوتوف قدرتمند: گالبروش ساخت یک 

 د.یمو( را برداری ا آبلیر ییک بطری شیشه ای )مثل بطری شیشه نوشابه، ش _

ل{( یین و گازوی}بنز   این و روغن موتور{  ید }بنز ی، )اگر ندارمناپال  یداخل آن ژله سوخت_

 پر شود. یکه نصف بطر  ید، به طوریز یبر 

که  یطور د بهیقرار ده یل را داخل بطرییا گازوین یک پارچه آغشته به بنز یحال _

..( قرار بگیا بنز یداخل ناپالم )  رون بزند.یب یدهانه بطر  از آن هم از یرد و مقدارین و 

د و با فشار درون دهانه یپارچه را گره بزن_

 گالبپرتاب  د تا هنگامیده یجا یبطر 

رون پرتاب یدرون آن به ب  یمولوتف محتوا

محکم کردن  یبرا ا از چوب پنبهینشود 

 د. ییاستفاده نما یدرب بطر 

مولوتـف شما آماده است.  گالباکنون 

 آتش است تا سر پارچه را با فندک یکاف

مزدور سرکوب گر   یروها یزده و به سمت ن

آتش گرفته و به  ین پرتاب، ژل سوختیجه ایدر نت شود. یمتالش ید تا بطر یپرتاب کن

شود که مهار آن   ید میاز آتش تول  یادیهمراه با آن حجم ز  شود و  یاطراف پراکنده م

 یطوالن  یمدت ها  یتوان برا  یمولوتف را م  گالب  خواهد بود.  نممک  نا  ار سخت ویبس

 د.یآ یبه حساب م یخطر  یسالح ب ن نظر یکرد و از ا ینگهدار
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 یماده سوخت هیته ین برایکه تنها از بنز  ییمولوتف ها گالبد در یتوجه داشته باش

 یادیآن دوام ز  سوزد اما شعله  یم  یادین با شدت و حرارت زیشود، بنز  یاستفاده م

سوخت  یمولوتف، به جا گالبشرفته یکند. در نوع پ یندارد و به سرعت فروکش م

 یگفته م یظیغل ناپالم به ماده یشود. از نظر تئور ی، از ناپالم استفاده میمعمول

 ت اشتعال دارد.یشود که خاص

 

 توان درست کرد: یر میز یناپالم را به روش ها_

 ن و روغن موتوریمخلوط بنز الف_ 
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 ییع ظرفشویا مایع ین و صابون مایمخلوط بنز  ب_

بسازید کافی هست یک صابون هم می توانید خریداری کنید و هم می توانید خودتان  

بخرید و در یک ظرف شیشه ای ریخته و آن ظرف را در یک ظرف دیگر که در آن آب 

هست ریخته و سپس بر روی اجاق گاز قرار دهید تا صابون آب شود. پس از آن شما 

 صابون مایع دارید!

 نین و پارافیمخلوط بنز پ_ 
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 یم افتی یژله ا ایجامد  ای عیاست در بازار به دو شکل ما ینفت یماده ا نیپاراف

 یبرا عیانواع شمع کاربرد دارد و از نوع ما دیتول یکه نوع ژله و جامد آن برا شود

 .شود یاستفاده م یمصارف صنعت

 رین و قیمخلوط بنز ت_ 

 

 ت(یونولیروفوم )ین و استایمخلوط بنز  ث_

و به آن  میز یر یم یرا در ظرف نیبنز  یمقدار

حل   نیدر بنز   تیونولی.  میکن  یاضافه م  تیونولی

  نیشود. ا  یم  لیتبد  ظیغل  یعیشود و به ما  یم

 کیاشباع شود. سپس  عیتا ما میده یکار را آنقدر ادامه م

کار به  هی. بقمیزن یو به هم م  میز یر یم نیاز بنز  یمیو ن عیما نیاز ا  یمیرا ن یبطر 

 یکند و در فضا یم دیتول یادیاست. ناپالم دود ز تولوفمانند ساخت کوکتل مو 

 بسته کشنده است.
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 ا چسب آهن(یش یر ین و چسب )سیمخلوط بنز  ج_

در   50مخلوط شوند یعنی    40به    60ا  ی  یبه نسبت مساو  در همه موارد باال مواد باید

 درصد مواد نام برده شده. 40درصد بنزین و  60یا  50

ندارد. اما   از نظر ساخت ی" تفاوتینیبنز مولوتف  گالبمولوتف ناپالم" با " گالب"

 یچسبندگ تیخاص شتر است و به علتیار بیمولوتف ناپالم" بس گالبدوام شعله "

 باشد. یمشکل م اریاد ناپالم، خاموش کردن آن بسیو غلظت ز

برسد  به آتش یداخل بطر  ی، ماده سوختیتوجه: اگر هنگام آتش زدن پارچه سر بطر 

کردن آن دقت   ز زمان پرتابیوجود دارد. در زمان آتش زدن آن و ن  یان انفجار بطر کام

مزدور سرکوبگر   یروهاین  مقابله با  ین اسلحه براید از ایخواه  ید. بهتر است اگر میکن

د تا هنگام نبرد دچار ین کنیتمر  پرتاب آن یامن برا ید از قبل در محلیاستفاده کن

 د.یمشکل نشو

 :یروغن موتور با بنزین ومولوتف  گالب توضیحات اضافه در مورد ساخت -

ده یسف یا حتیروفوم( یک )استای، خرده پالستیظرفشو عیبا اضافه کردن شکر، ما

 داد. ماندگاری بیشتری بودن و دود زا قابلیتمولوتف  گالبد به و ش یتخم مرغ م
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تر یک لی یبرا د، مثالین و روغن موتور را با هم مخلوط کنیجه بهتر حتما بنز ینت یبرا

موتور را  روغن یس یس 400ن و یبنز  یس یس 600با یمولوتف تقر  گالبسوخت 

 د.یکن یبا هم قاط

 مولوتف ناپالم: گالبک نمونه قدرتمند از یساخت  -

 

ن. ی% بنز 60ت با یونولی% 20نر با ی% ت20ب یترک

ه و بعد از یدور از آتش ته د حتماً بهیمخلوط مزبور با

اکیترک  د یدرآ  یبات مزبور، مشابه با غلظت عسل خور

 مناسب را داشته باشد. یت عمل کنندگیتا خاص

 

 یطوالن یمدت ها یتوان برا یمولوتف را م گالب

به حساب   یخطر   یسالح ب  ن نظر یکرد و از ا  ینگه دار

ناپالم(  خطر )مدل قدرتمند ین سالح بین از ا ید. بنابرایآ یم

روها ین ید تا وقت هجوم ناگهانیکن ید و در منزل نگهداریبساز

د حتما دو یاد داشته باشید. به یمقابله با آنها را داشته باش توان

 یمولوتف ها گالباز خانه )مثال خارج از شهر(  رونیبار بسه 

فرا  یتا نحوه کار با آن را به خوب دیدست ساز خود را پرتاب کن

  د.یر یگ
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 پلخمون -5

 

و  کیاست که با استفاده از کش و پالست یابزار یو کمان دست ر یهمان ت ایپلخمون 

 .کند یباشد سنگ پرتاب م یاز هر جنس تواند یکه م شکل Yیک بدنه 

داشته است   یو سرگرم  حیاز شکار گرفته تا تفر   یادیز  یابزار در گذشته کاربرد ها  نیا

 یبرخ در. شود یاستفاده م یطعمه پاش یابزار برا نیهم از ا یر یگیامروزه در ماه

سبک،  یسالح این ابزار شود یرشته برگزار م نیهم در ا یمناطق هر ساله مسابقات

 زاتیسالح بسته به نوع تجه  نیا  قدرتاست.    یارزان، در دسترس و بدون خطر نگهدار

 )نیاز شدید به تمرین(  باشد.  یبه کار رفته در آن و قدرت فرد استفاده کننده متفاوت م

 دور برد یپلخمون شکار-

 

 ییتا  مستحکم و دسته ِکش سه  یقاب فلز   لیبه دل  له یوس  نیا

 یم بیتخر  اثر  نیقدرت پرتاب فوق العاده با باالتر  یدوبل دارا

جهت  دهیورز یدست یدارا دیباشد. فرد استفاده کننده با

 آن باشد. دنیکش
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 گیریساعد و حلقه نشانه  نگه دارنده یو دارا یپلخمون حرفه ا-

 

به   ازیبوده و ن  ینسبت به نوع قبل  یبرد کمتر   یدارا  لهیوس  نیا

گاه   هیداشتن تک  لیبه دل  یدارد ول  دنیکش  یبرا  یکمتر   یروین

را  یقتریدق گیرینشانه  یافراد مبتد یو حلقه نشانه، برا

 )این وسیله  نیاز به ماه ها تمرین دارد( .کند یفراهم م

 

 

 پلخمون دست ساز-
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و  برد یبهره م یفلز  ا یشده و  یچینوار پ ینام آشنا معموال از دسته چوب لهی وس نیا

... استفاده م یکیکش پهن الست ن،یماش وپیت کیکِش آن از الست یبرا . شود یو 

دست خود قاب آن را  زیبر اساس قدرت کشش خود و سا تواند یشخص سازنده م

 ینمونه دست ساز قاب فلز  در  .کاهش دهد ای  شیآن را افزا  یبسازد و تعداد کش ها

 یم انیباشد که به عنوان نمونه شرح ساختن آن را ب یم یشتر یاستحکام ب یدارا

 .میکن

 ز یسا  یصنعت  یفلز   یاز قوط  توان  یقاب م  یبرا

استفاده کرد.  ز یسا نیبه هم لیپروف ایو  ۱۰×۲۰

استفاده کننده قاب را  فرد دست ز یبر اساس سا

  ا ی لیپروف یانتها Y شکلبه  کرده و یر یاندازه گ

 ی. برامیده  یو به هم جوش م  برش زدهرا    یقوط

می توان از دستگاه  صاف کردن محل جوش

  .ردکاستفاده  یزیروم سنگ

بودن و  لیشک یبعد از آماده شدن برا

 نگیاز شر  توان یکردن، م یچینوار پ

تابلو  زاتیتجه یبرق که از فروشگاه ها

 یبرا کرد هاست استفاد هیبرق قابل ته

مناسب را  ز یبا سا نگیمنظور شر  نیا

آن را گرم کرده   یو اگر در دسترس نبود با سشوار خانگ  یکرده و با سشوار صنعت  هیته

و یا از فندک برای به هم چسباندن  قاب جمع شود و به آن بچسبد یتا کامال بر رو
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نوار   پلخمون  تیمز   آنها به هم استفاده کنید.

 یو چسبندگتر  راحت شده استفاده یچیپ

قاب رو   یباشد. سپس باال  یبهتر به دست م

قبال  که یکش از انواع یسوراخ کرده و برا

شود. نکته  یداده شد استفاده م حیتوض

بلند   یلیخ  دیاست که طول کش نبا  نیمهم ا

محکم  اریبه قاب بس د یکوتاه باشد و با ای

 متصل شود چرا که در صورت َدر رفتن کش

ی شما آسیب چشم ها ایصورت  ممکن هست به

 یاز چرم فروش توان یکفه هم م یبرا وارد کند.

 کرد و به کش ها بست. هیچرم ته یمقدار

 

 

 ، یا شهیش لهیاز ت توانیگلوله هم م یبرا

 .سنگ و ... استفاده کرد  گ،نیساچمه بلبر 

نکته: در زمان هدف گیری و پرتاب سنگ 

مراقب باشید که به سمت هموطنان 

نکنید. فقط به  معترض سنگ پرتاب

طرف ماموران حکومتی سنگ پرتاب 

 کنید.
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ها بزرگ ترین  پلخمونبهترین 

شان است و همانطور که در 

شکل می بینید به صورت 

گروهی و چند نفره می توان از 

آن استفاده کرد. این نوع 

پلخمون ها از قدرت تخریب و  

شلیک سنگ باالتری هستند 

ولی هدفگیری خوبی ندارند. برای همین فرد پرتاب کننده باید مهارت باالیی داشته 

باید به گونه ای باشد که زود پاره نشود. خطر احتمالی اش باشد و ساختار پلخمون 

بسیار باالست زمانی که پاره شود موجب آسیب جدی به چشم، دست و سر می 

شود. پس حتما در هنگام استفاده از آن باید سر، دست و بدن دارای محافظ باشد و 

 داشت.از قبل بار ها و بارها تمرین کرده باشید. در اینصورت خطری نخواهد 

درخت بست و از آن به عنوان بلخمون استفاده   2طرف کش را به    2همچنین می توان  

 کرد. روش استفاده به مانند تصویر باال هست.

 فالخن -6

بود که   یجنگ  یسنگ ابزار  قالب  ایَفالَخن  

مانند سنگ از آن  ییزهایپرتاب چ یبرا

 یپشم یا . فالخن از رشتهبردند یبهره م

. امروز است  شده  یم   ساخته   یشمیابر   ای

 از این  کاربرد دارد. ها چوپاندر نزد  شتر یب
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ابزار اگر بتوانید با تمرین استفاده از آن 

را یاد بگیرید در پرتاب سریع سنگ ها از 

 فاصله بسیار دور می توان استفاده کرد.

این وسیله به مانند پلخمون از پر کاربرد 

برابر ترین وسیله ها برای مردم در 

بیگانگان بوده که به خاک این کشور تجاوز می کردند. امروز هم می توان از آن استفاده 

 از آنجا که نیرو های سرکوبگر دارای زره هستن به کاله خودش ضربه بزنید. کرد.

 ها _خطرات استفاده از این وسیله برای تازه وارد

 کنید.اخطار: بجای استفاده از این وسیله از پلخمون استفاده 

اخطار: این وسیله از آنجا که تیر مستقیم پرتاب می کند احتمال آسیب رساندن به  

 خودی )معترضین( زمانی که جمعیت زیاد باشد بسیار زیاد است.

متر شما از جلو، پشت، راست و   15تا  5اخطار: برای استفاده از این وسیله باید در 

در غیر اینصورت بجای اینکه چپ تان هیچ کس از معترضین وجود نداشته باشد. 

 ماموران رژیم آسیب ببینند موجب قتل معترضین خواهید شد!

اخطار: این وسیله بسیار خطرناک است شما بهتر است از پلخمون استفاده کنید. زیرا 

فالخن اصال و ابدا نشانه گیری دقیقی ندارد و کامال کور سنگ پرتاب می کند و حتی 

 گ پرتاب شود!ممکن هست به پشت سر شما سن

اخطار: تنها کسانی که بسیار حرفه ای هستند و تجربه زیادی از این وسیله دارند  

 استفاده کنند.
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ماه تا یک سال هر روز با این وسیله تمرین کنید تا بتوانید قبل   6اخطار: باید حدود 

 مبارزه از آن استفاده کنید.

صله گرفت و برخورد سنگ به در استفاده از این وسیله باید از معترضین فا اخطار:

 معترضین مرگبار خواهد بود.

خودزنی و قتل عام خودی با این وسیله بسیار باال تر از خطر سرکوب رژیم اخطار: خطر  

 و کشتارش هست.

اخطار: در صورت وارد نبودن و رعایت نکردن اصول استفاده از این وسیله، شما چند 

 بیگناه خواهید شد.برابر رژیم خونخوار موجب مرگ مردم 

 آموزش ساخت و وسایل مورد نیاز

برای ساخت فالخن به این موارد نیاز است: طناب، چسب پالستیکی پهن )شفاف 

نباشد( یا بجای چسب به اندازه چند سانتی متر چرم به صورت بیضی یا چهارگوش 

 طرف آن را سوراخ کنید. 2برش بزنید و 

 .خودتان برداریدبرابر دست  2دو طناب به اندازه 
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 گره در وسط طناب بزنید. 2سپس  چسبانیدسر آن را به هم  2طبق شکل 
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 .را بگیرندبیضی  شکلپس از گره زدن، هر کدام از طناب ها را از هم باز کرده تا 

طرف چسب زده شود در انتها هم یک چسب  2سپس روی آن را چسب بزنید هر 

 دورش بزنید.
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یک طرف فالخن را طوری گره بزنید که حلقه ای ساخته شود این حلقه زمانی مورد 

استفاده قرار می گیرد که بخواهید سنگ را پرت کنید و زمانی که این گره وجود داشته 

فالخن به اشتباه پرتاب نمی  ،زمان پرتاب سنگ دهیدباشد و انگشت تان در آن قرار 

 شود.

البته یک گره کوچک نیز در 

طرف دیگر باید زده شود 

تان  برای زمانی که دست

عرق می کند و یا دستکش 

به دست دارید تا فالخن در 

زمان چرخاندن از دست 

 پرتاب نشود. یا هدف نامشخص تان سر نخورد و ناخواسته سنگ به طرف شخصی

 

 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 گرز آهنی -7

را به یک گوی آهنی   متر  1سانت تا    50  سانت به ارتفاع  3تا    2آهنی به قطر    یک میله

سانت متصل کنید. گوی آهنی را با مته سوراخ کنید و سپس جوش   15تا    10به قطر  

 بدهید.

 .از خودتان دفاع کنید بسیجیان آتش به اختیار در برابر شما می توانید با این وسیله 

 فردمنجر به شکسته شدن دنده و استخوان های  محکم توجه کنید که هر ضربه

 می شود! متجاوز

چند تا میله تیز یا میخ    مقابله با نیرو های سرکوبگر که زره دارندنید برای  االبته می تو

 تا لباس آنها را از بین ببرید. را روی گوی به صورت برجسته و برنده جوش بدهید.

 دار خیپنجه بوکس م -8

قابل  یمختلف روش هایبا  بوکس ها پنجه

 خ یاستفاده از سه عدد م باه هستند. یته

 یخیم یعنی 6نمره  خیمثال م یبرا یفوالد
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مانند  یبسادگ دیتوان یپنجه بکس را م نیعدد لوله، ا کیسانت طول دارد و  6که 

 .دیبساز ر یتصو

 .لوله جوش داده شوند یبر رو میخ هاصورت امکان بهتر است  در

 گاز اشک آور -9

 مواد مورد نیاز_

 گلیسیرین
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 یاهیگ یها یدر چرب شتر یبو است که ب یشفاف و ب یعیما یبه طور کل نیر یسیگل

شوند از  یساخته م یکه به صورت تجار ییها نیر یسیگل .شود یم افتی یوانیو ح

از صابون ها و  یاریتوان آنرا در بس یساخته شده و امروزه م لنیالکل پروپ قیطر 

 .افت ی ییبایمحصوالت مراقبت از پوست و ز

 این ماده را می توان به صورت جداگانه از فروشگاه های داخل کشور تهیه کرد.

 میسولفات سد یب

 میسولفات نمک سد میسد

است. در  دیاس کیسولفور

باشد  بی آبکه  یصورت

با فرمول  دیسف یستالیکر 

Na2SO4 دهد یم لیتشک 

می  ز ین  تیکه آن را تنارد

 به یپوش و هنگام آب نامند

 Na2SO4·10H2Oفرمول 

 شود  یم  لی( تبددراتی)دکاه

 می ز یکه به آن نمک گلوبر ن

 ۶ساالنه  دی( است. با تولNa2SO4·7H2O) دراتیاز آن هپتاه یگر ی. جامد دگویند

 است. ییایمیمواد ش ترینپرمصرف تن از  ونیلیم

با دقت   دیاما با.  شود  میشناخته    سمی  غیر ماده    کیسولفات به عنوان    میگرچه سد

منجر شود اما به  یصدمات چشم ایبه آسم موقت  تواند میاستفاده شود. غبار آن 
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  ا یبا محافظ چشم  یراحت

از آن  توان  میماسک 

کرد. حمل و نقل آن   یریجلوگ

و در  نشده است محدود 

 یو حفاظت یمنیفهرست ا

 ندارد. رارق

این ماده هم در داخل کشور 

از شرکت های تولید 

قابل محصوالت شیمیایی 

 تهیه هست.

آزاد و با دستکش، ماسک و محافظ  یرا در فضا دیتول ندیمهم: حتما فرآ ارینکته بس

 یچشم یها بیآس ایاحتمال مبتال شدن به آسم موقت و  رایز د،یچشم انجام ده

 .وجود دارد

 طرز ساخت

دلستر( را  اینوشابه  شهی)ش یا شهیش کیظرف دهانه بار کی

را   شهیسوم ش کی. دیو کامال خشک کن دیی انتخاب نموده بشو

. )ده قسمت دیپر کن میسولفات سد یو ب نیر یسیگل بیبا ترک

از  شیکه ب دی( توجه کنمیو دو قسمت سولفات سد نیر یسیگل

 .دیرا پر نکن شهیسوم ش کی
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قابل وصل شدن )مانند  یکیلوله پالست کی

را به آن  شهی( بر دهانه شیلوله آب کولر آب

از لوله را در   متر یو حدود چهار سانت  دیوصل کن

و اطراف آن را با موم ذوب  دیوارد کن یبطر 

. )دقت دیکن زولهیخاک رس مرطوب ا ایشده 

 (.زدینر  شهیداخل ش یزیچ دیکن

 یبر رو یو سوراخ دیدرپوش آماده کن یدارا یا شهیدهانه گشاد ش یبطر  کیحال 

. درپوش را دیکن جادیدر پوش آن ا

. دیکامال محکم ببند  یبر دهانه بطر 

بهتر است اطراف درپوش را با 

. دیکن یچسب دوقلو کامال آب بند

و به  دیکن یدهانه گشاد وارد بطر یرا از سوراخ درپوش بطر  یکیسر آزاد لوله پالست

 یرا در ظرف  )شیشه نوشابه(  کیدهانه بار  ی. بطر دیکن  یدوقلو آب بند  با چسب  یخوب

شروع   یدرون بطر  بیترک  جی. به تدردیحرارت ده  متیآب داغ قرار داده و با مال  یحاو

دهانه  یگاز در بطر  لیکه تشک دیروند را تا آنجا ادامه ده نیکند. ا یبه کف کردن م

سپس بخش   دیحرارت دادن را متوقف کن  ندیفرآ  تیوضع  نیگشاد متوقف شود. در ا

)لوله ای که به   دهانه گشاد یبطر   کینزد  یکوتاه

داخل شیشه دهانه گشاد رفت را قیچی کرده و 

کرده و با فشردن دهانه  یچیرا ق چسب بزنید(

چسب دوقلو به  ای یشلنگ با استفاده از اپوکس

 . دیسرعت مهر و موم کن
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زمان الزم است تا چسب به حداکثر  قهیدق 20و حداکثر  قهیدق 5مهم: حداقل  نکته

را همچنان به صورت  شلنگزمان، دهانه  نیرسد. در اب یو سخت یچسبندگ زانیم

 .دیفشرده نگه دار

 یاز درون سوراخ بطر  یکیاست که در زمان عبور دادن لوله پالست نیا گر یروش د

نوار تفلن در اطراف  چاندنیدهانه گشاد، با پ

سوراخ  یآن را در زمان جا زدن بر رو ،شلنگ

 یدرپوش کامال آب بند یشده بر رو هیتعب

گاز،  لیپس از توقف تشک بیترت نی. بددیکن

خواهد بود و با آماده کردن چوب   از درون درپوش  یکیستلوله پال  عیامکان درآوردن سر 

 . دیدرپوش را ببند یشده بر رو هیپنبه مناسب به سرعت سوراخ تعب

 :یاطیاحت نکات

. بهتر است مقدار استخراج دیکن  یگاز به صورت هم زمان خوددار  ادیز  ریمقاد  دیاز تول*

 گرم نباشد. کصدیاز  شتر یب ،دیشده در هر بار تول

 نکیدر س کیدهانه بار یمواد بطر  ماندهیباق ختیاز ر دیتول  ندیفرآ انیدر پا*

 .دیز یبر  رونیب او مواد ر  دیکن یچاه فاضالب جدا خوددار ایو  ییدستشو ،ییظرفشو

 شود. یمنجر به متصاعد شدن گاز م یشکسته شدن بطر  ایهرگونه درز *

استفاده از  یوجود دارد ول یگاز به صورت اسپر  نیا قیتزر یآنکه فن آور رغمیعل*

 .شود یم هیآن به صورت پرتابه را توص

 خورده و شکسته شود. نیکه به زم بندازید یرا طور شهیش ،در هنگام پرتاب*

 پرتاب معترضین نباشند تا کارتان خودزنی نباشد.: در محل اخطار

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 باتون تونفا -10

 هیته متر  یسانت ۳۰ و متر  کی  اندازه به یآهن لوله کهیت دو

 متر  یسانت ۳۰ فاصله در را تر  کوچک قطعه سپس دیکن

 . دیدار  فانتو   کی  حاال  د،یبده  جوش  بزرگتر  قطعه  انتها  به  مانده

 

 

 

 سایر وسایل دفاعی-

، هر وسیله ای که بتوان به عنوان یک ابزار دفاعی از آنها استفاده کرد. از جمله چوب، 

چوب بیسبال، چاقو های کوچک تبر،  اره برقی، دستگاه علف زن با دسته بلند، زنجیر،

...  و درشت، لوله پولیکا و 

خطر  البته همه اینها در زمانی هست که نیاز به دفاع باشد و امنیت جانی شما به

افتاده باشد و یا ناچار به دفاع از خود باشید. دفاع از خود حتی با سالح گرم هم مجاز 

 است.
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و  یسبب محکم به متر  هی تینها هیال 5 کایلوله پول

 بودن حالت شالق یفنر  نیهمچ و بودن نیسنگ

 

 

 

 درفش گر یمرموز و خطرناک د لهیوس

نشدن   دهید  یایمزا  با قدرت باال  یکفاش

 یدر اجتماعات مدن

به باسن. بازو.  یبد ضربات لهیوس نیا

که مامور  ییران و ساعد پا جاها و

 یپنچر  یبرا پوشش رو داره و نیکمتر 

 هیعال نیماش

 نستی ن یچیدر مقابل ج ا با اسلحه ه نهایا البته

 گروه شرح در  ای  مقدمه

از  یتر  شیتعداد ب ایاست شامل دو  یواحد ،یگروه اجتماع کی ،یدر علوم اجتماع

خورده باشند و  وندیپ گر یکدیبه  یمتقابل اجتماع یها ها که بر اثر کنش انسان

را  یگروه اجتماع فیپردازان تعر  هیاز نظر  یاحساس وحدت با هم داشته باشند. برخ

. دانند  یگروه م  فیرا مالک تعر   ینیع  یها  شباهت  ایها    سامانه  ،هینظر   ،بر اساس الگو

و معتقدند »گروه  کنند یم فیتر تعر  یسنت یها گروه را براساس مالک ،گر ید یبرخ

که باعث  یاز موارد یکی دانند« یکه خود را عضو آن م دهند یم لیتشک یرا کسان
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ها و نوع کارکرد   اندازه و ابعاد گروه  یارهایها و مع  گروه است مالک  فیاختالف در تعر 

بزرگ   اریبس  یگروه اجتماع  کی  توان  یم  زیکل جامعه را ن  یکه حت  یآنهاست به شکل

 نظر گرفت. در

اما سوال اینجاست آیا این تعریف برای خطاب کردن یک گروه تنها در وصف حضور 

  ستاده یاتوبوس منتظر ا ستگاهیکه در ا یکساندر یک جمعیت کافیست؟ برای مثال 

 ی را نم آیا یک گروه را تشکیل می دهند؟ خیر آنها اند صف قرار گرفته ک یدر  ای اند

آن   فیتعر   یمالک اصل  ،مشترک اعضا  یها  یژگیدانست و و  یگروه اجتماع  کی  توان

 ای یو نژاد یقوم نهیشیمشترک، پ یاست مانند عالئق مشترک، ارزشها و باورها

استوار است  یاجتماع وند یپ کی ،یشاوندیخو یوندهایو…. پ یشاوند یخو یوندهایپ

 یراستا، برخ نیدر هم است. یآور فرزند ایبر اجداد مشترک، ازدواج  یکه مبتن

. با توجه به تعداد دانند  یم  یگروه را تعامل اجتماع  کی  کننده  نییتع  یژگیمحققان و

 داریپا یفرد روابط اجتماع ۱۵۰از  شیبا ب توانند یدانبار، به طور متوسط، مردم نم

 برقرار کنند.

 دانبار چیست؟

 نی. اکند یم انیانسان را ب یشناخت یها تیاز محدود یکیاست که  یدانبار عدد

 ینفر م کیکه  یدانبار مطرح شده است شمار افراد نیبار توسط راب نیعدد که اول

. محققان معتقدند کند یبرقرار کند را مشخص م داریپا یها رابطٔه اجتماعبا آن تواند

وجود  توافقیآن  قیمقدار دق یهرچند بر رو .است ۲۵۰تا  ۱۵۰ نیب یز یعدد چ نیا

است که در آن فرد بداند طرف مقابلش   یروابط  ،داریپا  یمنظور از رابطه اجتماع  .ندارد

 افراد دارد. ر یبا سا یا و چه رابطه ستیک

 یک گروه اجتماعی شامل این موارد هست: 
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اهداف براساس فرصت ها  تعیین که در براندازی همان و اهداف مشترک ها زهیانگ*

 و وضعیت فعلی

که در براندازی همان تعیین اینکه چه کسی   ها  نقش  یعنیشده    رفتهیکار پذ  میتقس*

...  وظیفه چه چیزی را داشته باشد از نگهبانی، اجرا، دفاع، حمله، اطالع رسانی و 

که در براندازی همان تعیین درجه مثل لیدر،  سلطه( ،یروابط موجود )رتبه اجتماع*

... می باشد. ، نقشه خوانبرنامه ریز   و 

که در براندازی همان احتماالت و اجرای راه کارها  شده گروه رفتهیهنجارها پذ*

 براساس قانونی که وضع شده. پیروی از قانون گروه

نقض  ایو مجازات( در صورت احترام  شی شده )ستا رفتهینظام جزا و پاداش پذ*

که در براندازی همان روحیه دادن ها و تمرین دادن هاست که اگر فردی  هنجارها

این فقط یک اشتباه نیست زیرا در حال بازی نیستیم تا گیم اور شویم اشتباهی کرد 

پس یک اشتباه مساویست با تمرین   .اینجا با یک حکومت ظالم و مستبد طرفیم

بیشتر! باید فرد خطا کار شدیدا آموزش داده شود و تمرین های بیشتر برای باال رفتن 

مهارتش در نظر گرفته شود که مفصل در ادامه توضیح داده خواهد شد. توجه کنید 

که ما براندازان کسی را سرزنش نمی کنیم یک لیدر سرزنشگر جایش در زباله دان 

دهیم تا بهتر عمل کنند. لیدری   . ما اینجا به براندازان آموزش و تمرین بیشتر میاست

 موفق است که با امید دادن با انگیزه دادن و با دلی خوش و خوش رفتار تمرین دهد.

به نقش گروه و قابلیت های گروه در عملکرد های براندازی خواهیم پرداخت ولی 

از گروه داشته باشیم تا بتوانیم آن را در   نخست ما بایست تعریف و شناخت درستی

گیرد و اصوال   عملکرد های براندازی به کار بگیریم. وقتی ندانیم گروه چگونه شکل می
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ساختاری که یک گروه را به وجود می آورد باید دارای چه قواعدی باشد چگونه می 

وپاشی توانیم در فکر تشکیل یک گروه موثر در اقدامات براندازانه در جهت فر 

حکومتی مستبد گام برداریم؟ در اینجا هست که تعاریف گروه بکار می آید و دانستن 

 آن از واجبات براندازیست.

کلمه هنجار شاید برای عده ای معدود یا شماری از براندازان نا آشنا باشد. این کلمه 

همان تعریف قانون و رفتارهایی هست که می تواند در حفظ ساختار گروه و 

( در اصطالح Social Norm: یسیَهنجار )به انگلدش تاثیرگذار باشد. به نوعی عملکر 

 یها که روابط و کنش شود یگفته م یرفتار یالگو کیبه  یشناس دانش جامعه

 یو در صورت  دانند  یم  بندیجامعه خود را به آن پا  تیاکثر   .کند  یم  میرا تنظ  یاجتماع

می گویند. البته قانونی که از یک   هنجار شکنبه آن نکند  تیآن را رعا یکه شخص

شخص مستبد به جامعه القا شود و ساختاری در هم شکننده و مخرب برای جامعه 

آن قانون خودش ساختار شکن است و باید در آن جامعه هنجار شکن  ،داشته باشد

 نادرست ،بود. هر چند شناساندن کلمه هنجار و هنجار شکن در آن جامعه مستبد

اینجا  نولی م باشد و هنجار شکن در واقع حکومت است و هنجار مردم آن جامعه.

 این مبحث را برای توصیف گروه و چگونگی تشکیل آن عنوان کرده ام.

در سطح  یجمع یها است که مشارکت یتوجه افرادمورد و  ازیمورد ن فیتعار نیا

 نیدرک ا یتالشها برا نیاز نخست یبرخ .کنند یبزرگ را مطالعه م یها سازمان

 یها  در دهه  یابانیخالفکاران خ  یگسترده از باندها  یها  فیتوص  ،یاجتماع  یواحدها

را  تیاست و واکنش آنها به حاکم ادامه داشته ۱۹۵۰است که تا دهه  ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰

 اختارو حفظ س  فیباند دفاع از قلمرو باند و تعر   یاعضا  یمد نظر داشتند. هدف اصل

به  یهمچنان عالقه ا ز ین موجود یها سازمان حتی ها و سلطه در باند بود. در رسانه
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در درجه اول   یروانشناخت  ، از نظر در گروه  تیعضو وجود دارد.  یباند ساز  ای  یباند باز

افراد به عنوان  تیفعال یبرا یشرط الزم و کافیعنی  .شناخت است ایاساس ادراک 

به  تعبیر است این که به در گروه مشترک" است تیاز عضو یگروه، "آگاه یاعضا

درآمده اند،   گروه تیبه عضو یگروه مطرح شود که چه کسان فیآن که در تعر  یجا

"وظیفه ام چیست" "هدفم چیست"  هستم"    یابتدا مشخص کنند "من ک  گروه  افراد

را شکل  یگروه ،جمعیتآن  پاسخی که بدست آمده، و بر اساس"چه توانایی دارم" 

 .می دهند

 ،یاجتماع تیهو فرد به عنوان یک دگاهیاست که د نشان داده یتجرب یها برداشت

. به عنوان مثال فرد با دهد یخودش را نشان م ،یگروه ییمعموالً به شکل همگرا

کند.  یرویپ ،گروه یاز الگو رفتار دهد یم حیترج یشخص یها دگاهیاختالف دوجود 

 تواند یم ،یالگو انسجام اجتماع اساسها بر  گروه یبند طبقه از آنجا که نیهمچن

متقابل  ینادرست از درک وابستگ یها نهیزم شیپ جادیمشکل ساز باشد و باعث ا

، باید این اجازه را به اعضای گروه داد تا خود هویت شان شودها  طبقه ر یاعضا با سا

 یاجتماع یها گروه فیتعر را به عنوان یک عضو در گروه مشخص کنند و از این رو 

نشان داد. در  «یبند »خود طبقه هیخود را بعداً در قالب نظر  ییکارا ،یتئور هیبر پا

جایگاه و حتی نداشتن   نافع،تضاد م  اگر غیر این باشد اعضای گروه به خاطرکه   یحال

ناراضی شده و با درگیری و عدم  استعداد در آن طبقه ای که برایش تعریف شده

 حیوضت یبرا یبند خود طبقه یتئور کارایی که ایجاد شده گروه از هم خواهد پاشید.

 یتش را درابتدا خود فرد عضو کند یم یدرک رفتار افراد در وهله اول، سع یچگونگ

البته باید این نکات را در نظر داشت که اعضای گروه دانش و  .دینما شیگروه پا

زنند  استعداد های پیش رو برای فعالیت و یا طبقه ای که برایش دست به اقدام می

 یعنی همان مفهوم من کی هستم! را داشته باشند.
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 نمود: م یتقس توان یم یاهداف گروه را به چهار نوع اصل

سراغ جدول برویم و اهداف گروه را بررسی کنیم به این نکته باید توجه البته قبل اینکه  

داشت که تشکیل یک گروه، مالکی برای پیروزی شما نیست. زیرا الزمه پیروزی برنامه 

ریزی و دانشی از قبل فکر شده هست. ضمن اینکه اعضای گروه آیا از نظم و طرح 

ستی دارند و اینکه آیا به درستی ذهنی در   زمینه  پیش رو که در حال انجام است پیش

هر چند مبحث امنیت نیز به این موضوع   آموزش های الزمه را در این زمینه آموختند؟

 گره خورده است و باید کامال باز شده و روی آن نیز کار شود.

 و برنامه ها دهیارائه ا): دیتول -1

 (به اهداف دنیرس ی برا ییها

 (انتخاب راه حل)انتخاب:  -2

 یز یر برنامه هفیوظ-

 تیخالق هفیوظ-

 نیعقال برگزیدن راه هفیوظ-

برای بکار گیری  یریگ میتصم هفیوظ-

 طبق شرایط موجودیکی از پروژه ها 

راه حل  کی م یتنظ): مشورت -3

 (مشکل کی ی برا

چگونگی و ایجاد قوانینی )اجرا:  -4

 (کار کیانجام  برای 

 تفاوت ها و احتماالت شناخت هفیوظ-

تحقیق روی احتماالت و شناخت   فهیوظ-

 و راه کار برای آن مشکالت

تنظیم زمان و برنامه ای برای اجرای  -

 پروژه

 تنظیم مسیر و چگونگی اجرای پروژه-

اهداف کلی یک گروه اجتماعی هست که در زمینه  ،هجزو  در دستورات نام برده شده

ایجاد یک گروه براندازی باید با دانستن آنها پی به نیاز های تخصصی تر در زمینه 

 سازمان ها و فعالیت های زیر زمینی برد.

یکی از نکاتی که می تواند به گروه آسیب هایی وارد کند بحث وابستگی اعضای گروه 

گی به واسطه اینکه یک یا چند تن از اعضای گروه بدون به هم است. در واقع وابست
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وجود شخصی در گروه توان اقدام کاری را نداشته باشند. این موضوع بسیار حیاتی 

است و بایست هر شخصی خود مصداق و شوق وطن پرستی و عملگرایی باشد و 

یتی کامال رود دارای ذهن عالوه بر اینکه رفتاری عاقالنه داشته که با برنامه پیش می

مستقل ولی با فعالیتی تیمی باشد! یعنی از نظر ذهنی مستقل باشد ولی از نظر 

و گروه   ها  عملگرایی با تیم و گروه هماهنگ باشد. زیرا این مبحث در مورد ساخت تیم

 شود. توضیح داده می در ادامهدر این مورد  های براندازیست.

 کی در زمان طول در که است یروابط و ها نقش هنجارها، نظم، شامل گروه ساختار

 و عملکرد گروه، در آنها تیموقع و تیوضع به بسته ها نقش. ردیگ یم شکل گروه

 که هستند ییها دهیا هنجارها،. گردد یم مشخص گروه در افراد انتظار مورد رفتار

 .شوند یم مشخص قبول رقابلیغ و قبول قابل رفتار عنوان به گروه توسط

باید کامال عالوه بر دیدگاه و ذهنیتی متفاوت، دارای اهداف و اقداماتی واحد و گروه 

هماهنگ باشند به نوعی که دارای هرج و مرج و بهم ریختگی که هر کس ساز خودش 

 موفقگروه  یک که از آن به عنوان رفتار غیر قابل قبول یاد می شود. را بزند نباشد.

براندازی یک بازی هیجانی و حزب سازی  .است و منسجم یکپارچه دارای رفتاری

نیست که اعضا به دنبال مقامی در آن باشند هر کس براساس مهارتش کاری را 

 بدست می گیرد و چه مهارت کافی داشته باشد چه نه آموزش می بیند.

 برانداز عملگرای  های گروه تشکیل

 .دارد ها نهیزم شیپ نیا به ازین گروه کی لیتشک

اینکه بدانید   (دارد  ارتباط  شما  یها  تیفعال  به  که  یا  اندازه  تا)  بروز  یاسیس  اطالعات_

ماموران رژیم به چه مناطقی حجوم آوردند و کجا   در چه زمانی چه کاری درست است.

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

، رفتگر، که در اطراف شهر با عنوان کارگر   ییلباس شخصی ها  شناسایی  حضور دارند.

... پرسه می راننده  .ندزن و 

برای جلوگیری از غافلگیر شدن و در   (یکیاستراتژ   یها  واکنش  یبرا)  باال  یاریهوش_

صورت اینکه با شرایطی مواجه شدند چه واکنشی انجام بدن و چگونه اطالع رسانی 

...  شود و 

یادگیری دفاع شخصی، استفاده از   (خود از محافظت یبرا) باال یجسمان یآمادگ_

 محافظ های بدن، نرمش صبح گاهی و همچنین ورزش های بدن سازی

شما و گروه   یمنیا  هر موضوعی که ممکن هست  ردمو  در  روزانه  یادگیری و مطالعه_

 تان را باال ببرد.

 :شامل که خودتان منطقه شناخت_

 یها کوچه ها، انبر یم بست، بن و باز مناطق ها، گاهیپا ها، یعرزش منطقه، آن مردم

 یها دگاهید ،آن منطقه مخالفان و موافقان ها، نیدورب ناامن، و امن منطقه تنگ،

 ... و منطقه هر  مردم

برای شکل دادن یک گروه ابتدا خود تان باید آموزش ببینید. برای خودتان زمان 

 به اندازه یک ارتشی آموزش ببینید. بگذارید. شما باید به تنهایی

نخستین موضوع آموزش شک کردن هست اینکه به همه چیز تا اثبات نشود شک  

کنید. اینکه فالنی همسایه شماست یا فالن مغازه دار دائم از رژیم گله می کند مالک 

نباید باشد. اصوال فردی که   از اینکه آن شخص مورد اعتماد است یا نه  تشخیص شما

یم همکاری می کند حتما نباید ریش و تسبیح داشته باشد. شاید فردی که هر با رژ

روز با او برخورد دارید کسی باشد که بارها آمار شما یا افرادی را به رژیم داده است! 
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افرادی که آمار شما را به رژیم می دهند در واقع خودشان را تو جمع شما قرار می 

یک فرد   انگار  دهد کهمی  نشان    خودش را  ریطو  .دهند. بله کار جاسوس همین است

پس نخست یاد بگیرید به همه شک کنید تا  با شما هم رای است. معمولیست یا

 اینکه خالفش ثابت شود.

تمامی نکات زیر مراحل شناخت افراد در محله یا شهرتان هست که اگر آنها  :نکته

برای گروه تان مناسب بودن جذبشان کنید. ولی این نکات تنها برای کسانی هست 

که گروهی ندارند و یا هیچکسی را نمی شناسند و کامال تنها فعالیت می کنند. هر 

ن هم امتحان کرد و از آنها تست چند می توان این نکات را روی دوستان و آشنایا

 گرفت. 

 مراحل زیر را پیش بگیرید: افراد را بشناسیدبرای اینکه 

 نخست با او صحبت کنید و با او ارتباط بگیرید تا بشناسیدش )گفتگو معمولی(_

 آنالیز کنید. دیگران_گفتگو های خودتان را با 

ا اعتراف کند. برای مثال در _شخص را با زیرکی وادار کنید آنچه که در درونش دارد ر 

طی آشنایی شما با این شخص چه دیدگاهی نسبت به او پیدا کردید او را محک بزنید 

این روش باید به گونه ای باشد که موجب   چه که از او می دانید را بسنجید.آنتا صحت  

به گونه ای عمل شود که رفتارتان خنثی باشد   .شودنتخریب اعتماد یا تاثیر معکوس  

کامال خنثی  ،نه به طرف القای اینکه شما طرفدار نظام هستید شود نه برعکسش

 ،خود  یدگاههاید  انیضمن ب  دیکن  یسع  ،گفتگو هنگام جذب افراد  دربه گونه ای  باشد.  

 د یرا بپرس  شانی نظر ا  ،و بعد از آن   ست آوریدبد  نسبت به نوع تفکرشاو را    یدگاههاید

 یگفتگو  کیدر    دکن  یکمک م  نیا  ...  ر یخ  ایدارد    یشنهادیپ  آیا  و  کند  یکه چگونه فکر م
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 کرده  یهم طرف را روانشناس  دیهم نقاط ضعف را بدان  ،یدوستانه ضمن اعتماد ساز

 .دیو بسنج

مثال در  را بسنجید. آن افرادصحبت کنید تا واکنش  آن ها_با زیرکی خالف گفته های 

. رفتار شما باید موجب شک نشودمورد بسیج بگویید البته کامال عادی طوری که 

با کسی  وارد گفتگوولی به پیشنهاد یکی از دوستان باتجربه: وقتی  .طبیعی باشد

را  شچون اصال مواضع خود را به طرف انتقال بدیم. احساس ترس دینبا میشویم

. اندازد یکه شما را به اشتباه ب ببره جلو یمطلب را طور هست و ممکن کنهینم انیب

در گفتگو با عنوان کردن موارد مختلف بصورت برای حل این موضوع بهتر هست 

بدست بیاوریم و با توجه  و نظر او را    میدر موارد موافق و  مخالف صحبت کن  ،نامنظم

 .میکن یابیشخص را ارز به نظراتی که ایشان دادن،

هرگز مستقیما کسی را به گروه تان دعوت نکنید و در مورد وجود چنین _هرگز و 

 گروهی ابدا با هیچکس صحبت نکنید.

کسانی هستند که بدون هیچ شناختی از شما سر صحبت را باز می کنند و کامال نکته:  

 بکار می برند را به صورت هیجانی بر ضد رژیم صحبت می کنند و جمالتی مثل این

"من بدون ترس اینجا به خامنه ای  "چیزی نمی ترسم حتی خامنه ایمن از هیچ "

" سپس چند ثانیه به اعتراضات میروم  اگر اعتراض بشه همین االن  من"  "فحش میدم

یک   نکنید که اوشک    سکوت میکنن و به شما نگاه می کنن تا واکنش شما را ببینن.

مخالفان رژیم را  کسی که از عمد سر صحبت را باز می کند تا !آدم فروش است

 شناسایی کرده و گزارش دهد. مطمئنا از شما عکس، فیلم یا صدا هم ضبط می کند.

نکته: به همراه یک فایل، یک نقشه هم از محل زندگی تان داشته باشید و افراد 

گرفته شناسایی شده را عالمت بزنید. از مکان های امن، موافقان و مخالفان حکومت  
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 .باشدبه صورت معما گونه  ک دارید. این لیست بایدتا آنهایی که بهشان ش

توجه: پس از ساخت گروه نقشه و فایل را دور بریزید و فقط یک لیست از بسیجیان،  

پایگاه ها، مساجد و حامیان و لباس شخصی های محله تان داشته باشید. سعی کنید 

 از همه این لباس شخصی ها عکسی تهیه کنید.

یا راز های سیاسی شما هیچکس جز فردی که در گروه شما   _در مورد وجود گروه تان

عضو هست نباید خبر دار شود. بله، حتی اعضای خانواده تان. به نوعی چه ضرورتی 

 دارد خانواده شما بداند؟ مگر اینکه گروه شما خانوادگی باشد!

اقتصادی _شما نیاز دارید در مورد اعتقادات، باور ها، گذشته ایران، در مورد مسائل 

تعداد دفعات کربال و حج رفتن، دست به خیر بودن، به  حتی اون شخص، انگیزه ها،

فقیر کمک کردن، باورهای او در مورد حیوانات و مراقبت ها، سگ کشی، اعدام، قتل، 

... تحقیق  جهاد در راه خدا، سنگسار، حقوق زنان، حق انتخاب زنان و پوشش آنها و 

کند تا از الگوی رفتاری و مسیر مذهبی و   ما کمک میزیرا این موارد به ش کنید.

. اینها ساده ترین راه های شناخت یک فرد برای شخص آگاه شوید آنسیاسی 

 جذبشان در گروه هست. که البته این پایان کار نیست.

_در مورد نقشه ها و راز هایی که بسیار حیاتی هست هرگز به صورت صاف و ساده 

ولی از   .. بلکه هر چیزی را در زمان مناسب خودش اعالم کنیدبه کل اعضا اعالم نکنید

قبل نقشه های خود تان را در جایی تعیین کنید. برای مثال عملیاتی قرار هست در 

تاریخ فالن که در نظر گرفتید انجام شود و ماه ها فرصت دارید با کسانی که خبره 

جرا کردنش به همه اعضا اعالم هستند برنامه بچینید. نیازی نیست این را ماه ها قبل ا

کنید! زیرا همه اعضا مهارت برنامه چیدنش را ندارند و اعالم کردن بیهوده اش هم یک  

نقشه ای داشته  یک فرمانده ریسک امنیتی  محسوب می شود. مثل این هست
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به سربازانش نقشه  ،باشد بجای پنهانی برنامه چیدن و گرد آوردن افراد متخصص

ولی هر کس مهارت و تخصص  .اش را لو دهد! البته هر چند اعضا خودی هستند

شاید چند روز   ،خودش را دارد و زمان مناسب برای دانستن اعضای گروه برای تمرین

تا روز اجرای پروژه آماده  ،قبل اجرا باشد. ولی به این معنی نیست همه اعضای گروه

 از ضرورات یک گروه براندازیست.  تمرین و آموزش نشوند!

ایجاد یک گروه برای کسی که هنوز توانایی بودن در یک گروه یا تشکیلش را نداشت 

روز نیست. در ساخت گروه های براندازی و عملگرا اصال و ابدا عجله  2کار یک روز و 

د ماه ها باید کار کرد. زیرا ایمنی و جذب افراد مور  ، نکنید. حتی برای جذب یک تن

 اعتماد بسیار حیاتیست و وجود یک نفوذی منجر به شناسایی همه خواهد شد.

اینکه نکته: در صورت اینکه دوستان و آشنایان مورد اعتمادی دارید. می توانید پس از  

از مطمئن ترین راه   ،آنها را به گروه تان جذب کنید. این راه کار از آنها مطمئن شدید. 

تان می توانید آن را بکار که برای تشکیل گروه در محله و شهر  اجرایی هست کارهای

 یک گروه مورد اعتماد به وجود بیاورید.یک روزه و سریع . شما نمی توانید بگیرید

نکته: جذب افراد به گروه به این صورت نیست که وقتی فکر کردید مورد اعتماد است 

دتان را لو بدهید! بلکه به این صورت است که شما نخست به صورت وجود گروه خو

سنجید. )بسته به رفتار  غیر مستقیم ایشان را در مورد کارهای عملی و سیاسی می

مثال در مورد شعارنویسی های روی دیوار  و خلق و خوی هر آدمی باید اقدام کرد.(

تا سر صحبت باز شود. دوم به شهر یا محله تان تیکه می ندازید و یا چیزی می گویید  

صورت عادی و طبیعی سواالتی در این رابطه می پرسید و از درست و غلط بودن ها 

 و کثیف کاری و نابودی ظاهر شهر و کوچه و دیوار منزل مردم و زحماتش می گویید.

توجه کنید که این مراحل برای زمانی هست که کل مراحل شناخت ایشان را انجام  
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ا مغازه ای و  بهبروید  همینطوریکنون قصد دعوت به گروه دارید نه اینکه داده اید و 

کسی یا آشنایی را به این صورت دعوت کنید!! این مراحل برای کسانیست که از فیلتر 

فیلتر آدم فروش سنج، فیلتر بسیجی سنج عبور کردند و نمره مثبت ضد  ،سنج ماله

... به سوم  رژیم گرفتند! فیلم، تصویر و یا متنی را همراه با اخبار شورش، اعتصاب و 

... می کنند و یا  استفاده او نشان دهید که از فرتور ها یا دعوت به شعار نویسی و 

د. اگر فردی تمایل به کار عملی داشته باشد برای او بخوانید. کامال عادی رفتار کنی

تایی  2وقتی با او خودمانی باشید متوجه می شوید. در نهایت می توانید چند بار 

اقدام به شعار نویسی کنید ولی گروه را لو نمی دهید تا ایشان را خوب بسنجید. وقتی 

... ایشان مورد تایید شما شد و از ایشان اطمینان دا شتید به گروه تان کامال رفتار و 

 ایشان را معرفی کنید.

_تنها افرادی به گروه دعوت شوند که کامال به او یقین دارید و با او خودمانی شدید. 

تنها یک عضو  شما ،با گذشت سال ها زمان که حتی اگر این موضوع منجر شود ،بله

بهتر از تشکیل   ،در گروه تان داشته باشید باز هم حیاتیست. زیرا ساخت یک گروه ایمن

گروه اعضای  یک گروه با یک آدم فروش یا فردیست که به خاطر پول شما را بفروشد!  

 باید وطن پرست باشند نه آخوند پرست! توجه کنید که شما آگهی استخدام ندادید!

ی که انجام شد. می توانید تحقیقات خود را شروع پس از آنالیز و بررسی صحبت های_

مکان را در    فرد مورد نظر رد پاهای    ه این صورت است که بتوانیدکنید. تحقیقات شما ب 

 ،پایگاه های بسیج، اماکن دولتی در مساجد، برای مثال دنبال کنید. های مختلف

...  خصوصی و 
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توجه کنید که راه های شناسایی افراد بسیار آسان است زیرا هر فردی محله خودش 

ه کارهایی ایده های بهتری بدست آورده و را می شناسد و می توانید با ارائه چنین را

 د.یحتی کل محله را برای نابودی رژیم بسیج کن

لیست مزدورانی که شناسایی شده اند را به گروه تان بسپارید و در جلسه هایی که _

تشکیل می دهید شروع به طرح هایی برای ترساندن آن ها کنید که چندی از راه ها  

... ،تهدید برای استفا دادندر فصل یک بیان شد. مثل   رسوا کردن و 

 یو افشا تکارانیمزدوران ، جنا و ترساندن یساز اریهشهمانطور که ذکر شده،  _

به مردم و کشور انجام  انتیخ یکه در راستا یعملکرد فرزند و همسراشان از اقدامات

مربوط   یارسال عکس هاو  . گرفتن  باشد  می  دیمف  اریگسترده بس  صورتبه    دهند  یم

و ثبت آن در پرونده مزدوران  ییآنها پس از شناسا و فرزندان به مزدوران و بستگان

 ر یتاث تینهایب ،نهاآ اتیبه جنا یدگیجهت رس یجهت ارسال به دادگاه بعد از برانداز

از کار فرزندانشان یا  که ییخانواده ها نکهی اول ا ،دهیدوتا کار انجام م نیا) گذار است.

، دوم وارد کردن به آنها برای استعفا  به فشار  می کنند  شروع،  ندارند  یآگاه  همسرشان

. کندیبرابر م  نیخود ترس را چند  نیو ا  دیشدند و آدرس آنها را دار  ییاکه شناس  دانندیم

 یجامعه جهان و وجه به مزدور، خانواده نیخود را در چند امیپ که  شهیباعث م نیا

 .(دیرسانب

 مشخص، اهداف ک،یتاکت العمل، دستور ،یز یر برنامه طرح، از متشکل گروه کی

 .است  شود  یم  نییتع  خودتان  نزد  در  که یموارد  گر ید و  رمز   اسم  امن،  نا  امن،  ر یمس

مسئول یک پروژه ای باشد   ،یعنی هر عضو  دهید.  قرار  برانداز  کی   آنها  از  کیهر   یبجا)

 (که بعدها با مشورت و تصمیم نهایی در فرصت مناسب انجام شود.
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 نیتمر   با  آموزش  به  ازین  نهایا  .باشد  ز یچ  همه  به  حواسش  تواند  ینم  ییتنها  به  فرد  کی

  از   یارتش.  دیبدان  ارتش  ک ی  از  یبخش  را  خود  ستی با  شما  واقع  در  .دارد  نظم  و  تکرار  و

 یجد و هماهنگ رندیبگ ادی ستیبا گروه همه. ستیجد اریبس نیا و مردم جنس

هر یک از  یول .باشند داشته مشارکت ستیبا گروه یاعضا آنها همه مورد در. باشند

 و تیر یمد. دنر یگ یم عهده بر  را باال در شده برده نام یها نهیزم از یکی تنها اعضا،

 عالوه  که هست یفرد دریل. ستین بودن فیحر  فن همه و بازو و زور به گروه یرهبر

 و او به اعضا همه و باشد داشته را گروه یاعضا کنترل ییتوانا باال، کالم قدرت بر 

 که کند یم تیفعال یزمان گروه. کنند یرویپ او از و باشند داشته اعتماد اش ییتوانا

 .دارند قرار شان یذهن و یجسمان طیشرا نیبهتر  در ،منتخب مردان و زنان ر یش همه

 است نیا هیتوص نیبهتر. شود یم توجه آنها هیروح و یجسمان یآمادگ به ،ینوع به

 .شود استراحت حتما...  و یسینو شعار تظاهرات، قبل شب که

 براندازی های  گروه سازماندهی

ما تا اینجای کار متوجه شدیم که گروه چیست و چگونه می توان یک گروه را بدون 

به وجود آورد. اما سوال اینجاست ما با توجه به  سابقه ایهیچ پیش زمینه و 

اکنون به عنوان یک برانداز  توضیحاتی که ارائه شده گروهی را به وجود آورده ایم 

کنیم؟ به نوعی چگونه وظایفی را برای گروه مان را سازمان دهی  چگونه گروه جدید

 مان اعمال کنیم؟

اصل برای سازمان دهی یک گروه برانداز به نمایش گذاشته شده که   5در این تصویر  

 در ادامه به تعریف هر یک خواهیم پرداخت.
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 در سازمان های بزرگ _پنج اصل در سازماندهی گروه های برانداز

 :کار میتقس ای اختصاص مهارت*

. وابسته هست  آن  مشخص  فیکار و شرح وظا  میبه تقس  ،یسازمان  هر   کارهای  زانیم

 یمربوط به عملکرد تخصص ی کهخاص فیانجام وظا یبرا ،سازماندر یک هر فرد 

 .شود یو بکار گرفته م می بیندآموزش  ،ش هستخود

 :اریاخت*

الزم  یتهایفعال بیتصو و یر یگ میحق دستور دادن است که به منظور تصم ار،یاخت

 .سازمانی داده می شودبه اهداف  یابیدست یها برا به گروه

 :یفرمانده رهیزنج*

 گروه ها در تجمعات یدر فرمانده یحت بسیار ضروری برای ایجاد یک سازمان پایدار

 .اعتراضات سراسریو  یدانیم
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 لیدر  کی به تنها دیسازمان با در یک فرد کیکه  منظور استبدین فرمان  وحدت

جلوگیری از تناقص در  یکار برا نی. امستقیما پاسخگوی او باشدگزارش بدهد و 

گوناگونی دستورات بواسطه اینکه یک فرد از چند لیدر در یک زمان، دستورات 

به  الزم نشود. اعضای گروه یسردرگم ثکه باعمتفاوتی نگیرد صورت می گیرد 

 شیب بتیغ ای)و  یتواند در مواقع اضطرار یسازمان م در فرد کیاست که  حیتوض

 .رده باالتری دستور بگیرداز فرد جانشین یا از حد( 

 آموزش و نمایندگی گروه ها*

 لیتبد اتی براینیاست، که تمر  یندگینما ار،یمهم مربوط به اخت میاز مفاه گر ید یکی

مختلف است. بدون   یواحدها ایبه گروهها  اریو اخت تهایمربوط به فعال فیوظا

خود را  هایکار ،دهند و افراد سازمان یکار خود را انجام م یهمه  رانیمد ،یندگینما

 مهم است.  اریسازمان بس  یک  تیموفق  یبرا  ،نمایندگی/آموزش  ییکنند. توانا  یکم م

و  فیمورد انتظار، وظا جینتا جادیاست که شامل ا یندیبه عنوان فرآ یندگینما

منجر  یبه توانمند ساز یندگیباشد. نما یم فیوظا نیانجام ا یبرا ار یاخت ضیتفو

و  گذارندبخود را به اشتراک  یها دهیدارند که ا یآزاد یافراد سازمان رایشود، ز یم

 .دهند انجامشکل ممکن  نیخود را به بهتر یکارها

 تفویض اختیار چیست؟

ها در حوزه  واژه نیتر  جیاز را یکی Delegation of Authority ای اریاخت ضیتفو

 اریاخت ضیکه از تفو یاست و زمان یواگذار یبه معنا ضیاست. لغت تفو تیر یمد

  م ی تصم  کی  ایاقدام    کیدر    اریفرد، اخت  کیاست که    نیمنظورمان ا  میکن  یصحبت م

 واگذار کند. یگر یرا به فرد د یر یگ
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  ی بخش  ر یمد  کیمعنا خواهد بود که    نیبه ا  اریاخت  ضیتفو  ،یسازمان  طیدر مح  عتاً یطب

 .دینسبت به او قرار دارد واگذار نما یتر  نییکه در رده پا یخود را به فرد اراتیاز اخت

 که همه  یرانیمد  ز ینباشند و ن  اریاخت  ضیکه اساساً اهل تفو  یرانیاست که مد  واضح

درک بهتر مفهوم  یبراکنند، نادر هستند.  ضیرا تفو ها تیو مسئول ها تیفعال ی

. دیو مسئول دفترش فکر کن  ر یمد   کیاست به رابطه    یآن، کاف  فیو ط  اریاخت  ضیتفو

داشته باشد و مسئول دفتر   اریاخت  ضیبه تفو  یکم  اریبس  لیتما  یر یممکن است مد

 د یخر  یبرا یگذار سفارش ای زیم یرو یتنها در حد انتخاب مدل دستمال کاغذ

چنان  یگر ید ر یممکن است مد گر ید یسو از باشد. تهداش اریاخت یملزومات ادار

 یجلسات و حت یباشد که ساعت و موضوع و محتوا اریاخت ضیمند به تفو عالقه

 درون سازمان، توسط مسئول دفتر او اتخاذ شود.  یاتیعمل یها میاز تصم یاریبس

 ً ندارند، صرفاً انتظار دارند که  اریاخت ضیبه تفو یا که عالقه یرانیمد معموال

که هر  شود یمشاهده م ادیآنها باشند و البته ز یمهایتصم یمجر  انشانیاطراف

 یریگ میو نه به تصم اعضای گروه فیضع ینامطلوب را به اجرا جهینت ای شامدیپ

این یک نقطه ضعف است. پس متوجه شدید که در  مرتبط کنند. خودشان فیضع

برانداز باید به کسانی که توانایی و مهارت بیشتری دارند  سازمان دهی یک گروه

اعتمادی درست کرد و آزادی اختیار متناسب با رعایت سایر نکاتی که از بخش های 

گروه در نظر گرفته شده است را به او داد. برای مثال فردی در ساخت تله هایی برای 

د و شخص دیگری از جلوگیری از ورود سرکوبگران به خیابان اصلی و فرعی دار 

اعضای گروه تان نیز مسیر ها را می شناسد شما باید به عنوان یک لیدر، به این دو 

ولی باید تمامی کارهایشان گزارش  .آزادی اختیار در حیطه مهارتی که دارند بدهید

ن را با هر عضو که مهارت جدایی دارند آشود و نقطه ضعف ها و نکات یاد شده در 

ارائه کرده و در یک جلسه آن ها را مطرح کنید تا از همه مهارت ها به بهترین شکل 
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تصمیمات تخصصی را به کسانی محول کنید که  نیز  استفاده شود. در لحظه اجرا

به معنی دستور دادن  همیشه در یک گروه براندازی لیدر بودن مهارت بهتری دارند.

 هست. نیز  به معنی مدیریت بلکه یستن

 گستردگی گروه/کنترل محدوده*

دارد.   یدهند بستگ  یگزارش م  لیدر  کیکه به    یکنترل به تعداد افراد سازمان  محدوده

دهی سازمانگروه در همان  یگریبخش به بخش د ک یدامنه کنترل ممکن است از 

 کوچک باشد.  ایممکن است گسترده  محدوده باشد. ر یمتغ شده

  ک یبه  دهی شدهاز گروهها و افراد سازمان یادیکه تعداد ز یگسترده زمان محدوده

وجود دارد، که تعداد   یمحدوده کوچک، زمان  کی  .دیآ  یدهند، بوجود م  یگزارش م  لیدر

دهد   یاجازه م  رانیکم باشد. محدوده کوچک به مد  لیدر  کیبه   میمستق  یگزارش ها

حرفه  شرفتیداشته باشند و به رشد و پ میمستق یگزارش ها یبرا یشتر یتا زمان ب

برای مثال گروه اگر جمعیت زیادی داشته باشد می توان آن را به   شود.  یمنجر م  یا

چند دسته تقسیم کرد و یک سازمان ساخت و هر دسته یک لیدر و این لیدر ها هم 

به لیدر خودشان گزارش دهند. لیدرها برای خودشان جلسه و هر لیدر هم برای گروه 

ان بندی صرفه جویی به این صورت می توان در زم خودش جلسه جداگانه بگذارد.

 کرد.
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 ست؟یسازمان چ تیریمد یاصل فهیچهار وظ

و  یرهبر  ،یسازمانده ،یز یعمده، برنامه ر فهیچهار وظ یسازمان تیر یمد اصول*

 .باشد یکنترل م

 یاهداف، استراتژ   نییسازمان، تع  تیچشم انداز و مأمور  فیشامل تعر   یز یر  رنامهب_

 است.به اهداف  یابیدست ی( براهای مبارزه کی)تاکت یو برنامه عمل

 افراد است. فیوظا یطراح و یشامل فرموله کردن ساختار سازمان یسازمانده_

 است.و ارتباطات  یهماهنگ زه،یانگ ،یو جهت ده تیشامل هدا یرهبر_

 است. یاصالح اتو اقدام یابیو استانداردها، مرور و ارز ندیشامل فرآ کنترل_

 یز یر برنامه

به اهداف است. برنامه   یابیدست  یبرا  ر یمس  نییاهداف و تع  جادیشامل ا  یز یر  برنامه

توانند به طور موثر ی آگاه هستند و م یط یط محیهستند که از شرا یرانیزان، مدیر

 کنند. ینی شبینده را پیط آیکنند و شرا لیو تحل هیتجز 

 باشند." یخوب رندگانیگ  میتصم دیبا رانیذکر است که مد انی" شا

یک    است و  ندهیسازمان در حال و آ  تیو وضع  تیموقع  نییتع  یبه معن  یز یر  برنامه

 را بهتر کند. تیموقع نیکه چگونه ا ردیگ یم میتصم برنامه ریز 
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 شود: یم ریمعموال شامل مراحل ز  ند،یفرآ کیبه عنوان  ی زیر  برنامه

 دهی شدهسازمان برای گروه های اهداف انتخاب_

 گروه ها یواحد ها ر یاز ز کیهر  یاهداف برا جادیا_

 (ی)اضطرار یو آن کیستماتیبه اهداف به طور س یابیدست یبرا ییبرنامه ها جادیا_

کسانی که قصد رهبری گروه را دارند بسیار  دانستن و خواندن این نکات برای

ضروریست. یک لیدر باید توانایی تجزیه و تحلیل و درک مباحث رهبری و ایجاد یک  

گروه و همچنین توانایی سازماندهی و برنامه ریزی گروه بر طبق نکات یاد شده در 

به تعدادشان ایجاد نمی شوند و ناگهانی نیز    گروه ها ناگهانی  این جزوه را داشته باشد.

ی که در جزوه بیان شده با اصول ه تنها هستیدک از ابتدا زمانی که افزوده نمی شود.

پیش بروید مسلما توانایی تشکیل و رهبری یک گروه را نیز خواهید داشت زیرا از قبل 

 زمانی را برای آموزش و تمرین صرف کردید.

 یزیبرنامه ر  انواع

نقاط  شناسایی و داتیتهد ،فرصت ها لیو تحل هیشامل تجز  کیاستراتژ  یزیر برنامه

 است. گروه ها قوتو  ضعف

برنامه   نیکند. ا  یم  جادیا  کیبرنامه استراتژ   یرا برا  ییکه طرح ها  یکیتاکت  یزیر  برنامه

برای  شود. یسطح متوسط انجام م رانیها اغلب کوتاه مدت هستند و توسط مد

ندازند بر اساس استراتژیکی که یمثال گروه قصد دارد گارد ضد شورش را به دام ب

تعیین شده تاکتیک هایی برای غافلگیری و یا نزدیک شدن به این گارد با توجه به 

حال اگر شرایط تغییر کند  .شرایطی که فعال موجود هست در نظر گرفته می شود
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)نیاز به آموزش و تمرین   این فقط یک مثال بود.  د.این تاکتیک ها نیز تغییر خواهند کر 

 و تکرار هست(

  ی را اجرا م  کیاستراتژ   یبه برنامه ها  یابیدست  یاقدامات الزم برا  ،یعمل یز یر  برنامه

 کند. آنها کوتاه مدت و معموال اثر گذار هستند.

 یسازمانده

در چرخه  یکرده است، مرحله بعد جادیا یبرنامه کار ،لیدر/ریمد کیکه  یهنگام

 ،یطرح است. سازمانده یاجرا یمنابع الزم برا ر یافراد و سا یسازمانده ت،یر یمد

 دنیتا رس  ردیدر نظر بگ  ز یموجود را ن  یکیزیباشد که منابع و امکانات ف  یبه صورت  دیبا

ان نظم توان به عنو  یرا م  یسازمانده  به حداکثر برساند.  نهیهز   ن یبه اهداف را با کمتر 

سازمان   یاعضا  انیدر م  یشده و اضطرار  یز یبرنامه ر  یاتیعمل  یها  ندیفرآ  دنیبخش

 .میابیبه اهداف سازمان دست  میکرد، تا بتوان انیب

 شامل: یسازمانده

شود که  یم جادیا یزمان ی: چارچوب سازمانبرای گروه ها یساختار سازمان جادیا_

هماهنگ   بر اساس مهارتی که دارند  اعضای گروهطبقه بندی  و    تقسیم  ،تالش ها  در آن

 شود. لدستیابی به اهداف، اطمینان حاص شده باشد تا از

است که در مورد ساختار  یماتی: شامل تصمیسازمان یطراح یها یر یگ میتصم_

 شود. یگرفته م دهی شدهسازمان گروه کی

نقش ها و  جمع شامل: گروه در افراد فیوظا یدر مورد طراح یر یگ میتصم_

 .گروه می باشد و اعضای گروه سازماندهی شده خود یها تیمسئول
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طراحی و تخصیص وظیفه برای هر شامل  :کار خاص کیدر سطح  یسازمانده_

است تا بتوان به بهترین شکل از کل نیروهای )اعضای( گروه به بهترین  عضو گروه

دارد، آن  یشتر یمهارت ب یتیکه در انجام فعال یفرد ی. به طور کلشکل استفاده کرد

 دهد.می را انجام 

 )رهبری گروه( لیدر 

 از قبل بیشتر  ،هر چه تعداد اعضای یک گروه یا سازمان بیشتر باید نیاز به یک لیدر

اینکه یک لیدر بداند چگونه باید رهبری کند و چه کارهایی   ،حس می شود. برای همین

برای پیشرفت و امنیت گروه برانداز نیاز هست یک اصل در زمینه ساخت گروه های 

افراد  زشیو انگ ر یتأث ت،یمستلزم هدا یک گروه یا سازمان یرهبر  براندازیست.

 است. یاساس فیانجام وظا یسازمان برا

 کنترل

 هستند. لیدخ یتیر یدر همه سطوح مد رانیمد

به عنوان   .ا هستدر برابر اهداف و برنامه ه  گروه هاعملکرد    یر یشامل اندازه گ  کنترل،

فراتر   قوانین گروهها و    تی، از فعالگروه  عملکرد  وبرنامه ها    بررسی می شود که  ،مثال

قوانین و نکات امنیتی که برای گروه تعیین شده نقض نشده  نرفته باشند و به نوعی  

 باشند تا اعضای گروه به خطر نیفتند.
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  کنید؟ دهیسازمان را خود گروه چگونه

 یاهداف و خط مش  یها در راستا  تیدر انجام فعال  یاتیح  یکارآمد نقش  یهدسازمان

 دارد. گروه ها

 .دیهم آور خودتان را گرد انیحام_

 .دیکن جادیها ا آن نیب یهماهنگ یساختار برا کی_

 .دیانجام ده یخود را در مورد موضوع همکار فیوظا_

 .دیکن نیخود را تدو امیپ_

 .دیکن جادیا یشبکه ارتباط کی_

 .دینرو یگام به سراغ گام بعد کی لیوقت قبل از تکم چیهنکته: 

 با رسانه  و  دیاستفاده کن  دیتوان  یکه از کمکشان نم  دیینگو  یگروه  ایبه فرد    هرگز نکته:  

 یزهایهمه چ یضرور زمان های اضطراری ودر  بیترت  نیتا به ا د،یها رابطه برقرار کن

 .دیداشته باش اریالزم را در اخت

 .دیاوریتان را گرد هم ب متحدان :نخست گام

 یشما برا  گام  نی. اولشود  یم  تر   شیب  ز یقدرت شما ن  شود  یم  ادیتعداد افراد ز  یوقت

  د، یرا که در جبهه شما هستند بشناس  یاست که افراد  نیا  رومندیسازمان ن  کی  جادیا

 با شما همراه شوند.   یگر  جیو ترو تیها حما تیکه در فعال دیها را متعهد کن و آن

 د؟یدار ازین یکار به کمک چه افراد نیا در

 یسمت کسان به .کنند یم تیموضع شما حمااکنون از  که هم ییو گروهها افراد

 رایکه اخ یکسان. کرده اند تیو تفکر شما حما یکه در گذشته از خط مش دیبرو
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 استیبالفعل از س  ایکه به صورت بالقوه    یافراد  .دیا  با آنها داشته  یا  سازنده  یگفتگو

شاغل  ییها که در سازمان یافراد .شوند یشما منتفع م تیمورد حما یها یگذار

و با  شود یهدف شما مربوط م تیجمع ایشما  شان به مسئله هستند که خدمات

 و با تفکر  تر  شیکه پ یگذاران قانون ان،یدانشگاه متخصصان، شما همدل هستند.

جامعه   نیب  که در  یقابل اعتماد و موثق  افراد  اند.  شما همدل و موافق بوده  یخط مش

 گر ید زیاصناف و ن رهبران .دهند یها گوش م آن یها اغلب به صدا و سازمان

 افراد .کنند یدرک م ای، همراه و قو تفکر شما مواف یکه با خط مش یشهروندان

 دارند.  یشما همدل  تیو فعال  یبرخوردارند و با خط مش  یکه از اعتبار عموم  یمشهور

اهداف  یدر راستا یکه خود به طور کل ییها سازمان گر یو د یکارگر یاه هیاتحاد

اختالف  گر یممکن است با شما در مسائل د ،را که یافراد .کنند یم تیشما فعال

متحد  نند،ی کم تیافراد از تفکر حما نی. اگر انیندازیدداشته باشند، از قلم  قهیسل

 .وندش یشما محسوب م

دارد.   ازین  یکار جد  یبه مقدار قابل توجه  ،روه برای سازماندهی به آنگ  کیکردن    جمع

 یا رهیبه زنج تاد یبساز یاشبکه ای دیر یشبکه روابط خود را به کار گ دیکار با نیدر ا

 ،یل. به طور کدیکن  دایمربوط دست پ  یها  در حال گسترش از افراد و سازمان  وستهیپ

اگر از دیکنمتحد شما هستند شروع  دیاند یم ای دیشناس یکه م یابتدا با کسان  .

 .است دیمف یلیخ د،یشروع کار ارتباطات خوب هم داشته باش یابتدا

از   د،یجذب کرد دیآن شروع کرده ا یکه برا یرا به سمت هدف یدیکه افراد جد یزمان

. از هر فرد دیکن دایشان دارند پ که در شبکه ارتباطات یافراد دیوانت یا مه آن قیطر 

 دا یپ  یر ت  شیرا جذب کند و هر چه متحدان ب  یا  که افراد تازه  دیبخواه  یا  شدهجذب  

  با یتقر  ای. ممکن است در ابتدا کامال کند یرشد م ر ت عیسر  انت یحلقه ارتباط د،یکن
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 یگروه و سازمان شما م د،یرا جلب کن یدیعالقه چند فرد کل دیاگر بتوان د؛یتنها باش

 به سرعت رشد کند. واندت

که   دیحاصل کن  نانیاطم  د،یخود هست  یمتحد برا  یکه مشغول گردآور  یهمان حال  در

توافق دارند.  دیا آغاز کرده ،سازمان ایآن گروه  یکه برا یهدف اتیهمه در مورد کل

 یاهیندب  با دسته  گروه بزرگ  کیمستحکم بهتر از داشتن    یگروه کوچک ول  کیداشتن  

 معقول توافق کند. امیپ کی یبر رو اندکه نتو یگروه بزرگ ایاست،  ادیز

 یهماهنگ یبرا یساختار جادیا گام دوم:

 به کار شکل دیممکن است بخواه د،یمشغول هست یحام یکه به گردآور همزمان

ائتالف )تفاهم( که در آن همه در  کی جادی. ابیندیشید ز یان )تفاهم( نت ائتالف یده

 .برآورده سازد یهماهنگ یهدف شما را برا تواند می یهستند گاه یبرابر  گاهیجا

کند؛  ر یقدرت را در دست دارد، درگ یکس هسوال که چ نیگروه را با ا نکهیبدون ا

 .کشاند میکار به شکست  یسازمان را در همان ابتدا ایکه اغلب گروه  یموضوع

نهاد هماهنگ   کیمعموال خوب است    د،ینده  ای  دیده  لی( را تشکی)تفاهم  یائتالف  چه

مختلف در آن حضور داشته  قیو سال ها گروهاز  یندگانیکه نما دیکننده داشته باش

 تیانجام فعال یرا برا یمحور فرد کی توان میمجموعه  نیاز دل ا ندهیباشند. در آ

 انتخاب کرد. یهماهنگ

ارتباطات، انجام  یسازمان، برقرار ایگروه  یبه عنوان نقطه کانون دیکننده با هماهنگ

  تواند  می نیرا هماهنگ کند. او همچن گر ید ازیمورد ن یزهایچ ای م،یاقدامات مستق

 یمانند: سخنگو رد،یرا برعهده بگ یمختلف های مسئولیتخودش )با توافق اعضا( 

نوشتن   ،ای رسانه  ایه  اطالعیه  عینوشتن و توز  ،یخبر   نابعائتالف )تفاهم(، ارتباط با م
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ائتالف )تفاهم(،  های گیری موضعمربوط به  اطالعیه های ای یعموم بیانیه های

 رهیو غ گران،ید انیدر م ها آن عیاخبار مربوط به تحوالت کشور و توز نیآخر  بیتعق

 .دیرا انجام ده نوظایف تا گام سوم:

 دیکن  یسع  دیرا انجام ده  نسازمان تا  ایاهداف گروه    یبه شکل موثر   خواهید  می  اگر

را   یشناخت کامل دی. شما بادیاطالعات کسب کن ناهداف تاممکن در مورد  یتا جا

 ندسترس تاهم در  د؛یداشته باش اریگذشته و موجود اهداف تان در اخت تیاز وضع

 .دیباش یافراد عاد یآن برا حیبه توض رتکرار شود تا قاد نکالم تاباشد و هم در 

 .دیمقابل را بشناس طرف

موضع خود را  استدالل هایو  دیرا بشناس بیرق استدالل های دیدار یمخالفان اگر

 یقابل قبول  . اگر استداللدیآماده کن  به صورت نکته به نکته پاسخ  ها  آن  یو برا  دیبدان

که حداقل در آن  دیدر نظر داشته باش  دیبا دیپاسخ ده ها آنبه  توانید نمیدارند که 

مشکالت  نیبه ا دیکار وجود ندارد!! حداقل با نیامکان ا اگر . دینظر کن دیموارد تجد

راه حل آن مشکالت   افتنی  یکه با هم برا  دیبده  شنهادیپ  نمخالفان تاو به    دیاذعان کن

 .دیکن یهمکار

 ،دیبرقرار کن  ها  آنبا    ای  رابطه  دیدار  ها  آنکه با    یفارغ از اختالف نظر  دیاگر بتوان:  نکته

 ها  آناگر    زیو ن  دیمتحد شو  گر یبا همد  ندهیاست. ممکن است در آ  سودمندهم    یلیخ

با  نکهیا احتمال ،دیمعقول بدان یرا فرد ها آن زیو شما ن نندیمعقول بب یشما را فرد

 .شود می بیشتر داشته باشند  معقوالنه ایشما رفتار 

اعتبار شما در خطر   رایز  .دیاست که کامال صادق باش  یضرور  اریبس  یطیشرا  نیچن  در

 ت یکم اهم  ای  دیر یبگ  دهیناد  ست ین  نمسائل تارا که مطلوب    ییاه  است. اگر استدالل
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 هستند. یساختگ یحت ای آمیز  اغراقتان  لیمردم فکر خواهند کرد که دال د،یجلوه ده

همانطور که در ابتدای شرح گروه )مقدمه گروه( بیان شده یک لیدر نباید خودخواه 

به دنبال سرزنش افراد و تایید حرف خودش باشد. اینکه مالک تایید تنها   نباید  باشد و

حرف شما باشد و مابقی استدالل ها را نادیده بگیرید، مسلما این موضوع موجب می 

شود تا اعضای گروه و حتی مردم شما را یک دروغگو با دالیلی اغراق آمیز بدانند و  

 تیاز موفق یبخش مهم روه شود.همین منجر به از هم پاشیدن و درگیری در گ

  ن ی راه تضم نیدارد. بهتر  یبستگ انیسازمان و گروه به اعتماد مردم و حام تیفعال

 .آنهاستبه  قتیبه شما گفتن حق ها آناعتماد 

اهداف   یگرد و ...( را که برا  ز یانجام شده و در حال انجام )کنفرانس، م  ی، کنش هااخبار

. دیرا بشناس ها آن یو اعضا دیدنبال کن یدارند را بخوب تیسازمان شما اهم ایگروه 

  ...  نظر موافق، مخالف و از شما حمایت می کنند و کدام یک  کیکدام  دیبدان دیبا

طبقه بندی شده در گروه یا  موضوع هر  مربوط به یدیافراد کل بدانید دیبا دارند.

و خط مشی هایی با شما متحد شده   تفکر  سازمان شما چه کسانی هستند و با چه

که حاضر هستند که هدف شما را به  یدارند. افراد یمورد چه موضع نیدر ا اند و

 می افراد به حرفشان گوش  گر یکه د یدنبال کنند، افراد شخصی شانعنوان موضع 

از  یبخش مهم دیبا یاصل گرانی) باز شناختاحترام قائل هستند را  شانیو برا دهند

 شما باشد.( سازی آمادهکار 

 .دیکن نیرا تدو نپیام تا گام چهارم:

 یمبارزه م  دیدار  یاهداف  ایچه هدف    یکه برا  دیبه طور شفاف و واضح بدان  دیبا  شما

  ن اهداف تاو  ها پیامباز از  یبا رو نمتحدان تاهمه  دیمطمئن شو نکهیا یبرا .دیکن

همه  ندگانیبا مشارکت نما یروند قیرا از طر  نپیام تا توانید می ،کنند می تیحما
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باز    ،د ینداشت  یمانیهم پ  ایائتالف    چیه  اگر ولی    .دیکن  ن یدهنده تدو  لیتشک  های  گروه

 .دیکن پیام تان شروع به انتشار امیمستق تدوین کرده و خود را امیپهم 

ندارند   ییکه با هدف شما آشنا یکه افراد یطور معنادار باشد، به  دیبا امیپنکته: 

با توجه به هدفی که  ،بتواند به شکل موثر  امیآن را درک کنند و پ راحتی بهبتوانند 

  ، میکنیدارائه    یهای  حلپاسخ دهد. اگر راه    رامونیپ  لیبه مسا  یعقالن  راه کاریاز    دارید

.... یالملل نیب یها ونیو کنوانس نیهوشمندانه و مطابق با قوان ستیبا یم  باشد و 

 :امیپ تیشفاف اهمیت لیدال

افراد و متحدان انتقال داده   گر یبه د  تر   آسانشده باشد    فیتعر   یکه به درست  یامیپ*

 از آن کمتر است. ر یو احتمال سوء تعب ،کنند میبهتر آن را درک  ها آن ،شود می

اگر  به ویژهشفاف را درک کنند،  امیپ کی توانند  می راحت تر مردم و مردد ها  عموم*

 با هدف آشنا نباشند.

 ر یدارد که مردم، افراد مهم و تاث بیشتریو مشخص باشد، شانس  قیکه دق یامیپ*

 آنها باشد. یاز سو یاقدام ازمندیاگر ن ژهیگذار با عالقه به آن گوش بدهند، به و

 یکار منفعت  نیباشد که بتوانند انجام دهند و با ا  یزیاگر چ  ؛ندگریزان  اتاز ابهام  مردم*

 افراد شود، حاضر به انجام آن هستند. دیعا

. شود  می  بیشتر   ز یآن ن  تیو بهتر باشد، شانس موفق  شفاف تر شما    ایده هایچه    هر *

که درک آن آسان و مخالفت با آن دشوار  دیارائه کن یاستدالل قدرتمند دیاگر بتوان

 .اید کرده یرا ط تیاز راه موفق یمیباشد، ن
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 کارآمد یشبکه ارتباط کی جادیا گام پنجم:

 ، برای اهداف مختلف گروه عیسر  جیبس ییو توانا نمتحدان تاشما و  عیسر  ارتباط

 د،یوقت دار  یرگذاریتاث  ینصف روز برا  کی  ایروز    کیاست. معموال تنها    یاتیح  اریبس

برداشتن قدم موثر   نی تضم  یراه برا  نی. بهتر دیاستفاده کن  نوقت تا  قهیاز هر دق  دیو با

دار با افراد، فراخوان  دکوتاه ک   یتماس تلفن ،یفور ینشست راهبرد کی لی)تشک

برای مثال با استفاده از  موثر است. یارتباط ستمیس کی( استفاده از رهیو غ ع،یسر 

یک کد از پیش تعریف شده )برای نمونه امروز باغ وحش بازه، بیا باغ، غذای فنچ را 

...( با اعضای گروه تماس گرفته و به آنها چیزی را اطالع می  بیار، وقت استراحته و 

م. این کد ها هر کدام معانی خاص خودشان را دارند که در جلساتی که در گروه دهی

البته این کلمات باید در یک جمله قرار بگیرن  گذاشته می شود هماهنگ می شوند.

و تابلو نباشند. مثال اگر زنگ بزنید و بگید وقت استراحته بعد قطع کنید من خودم به 

 دل گفتگوی تلفنی کد را بفرستید. شما شک می کنم! باید کامال عادی در

 موثر: سیستم  کی یژگیو

 ستمیس  کیارتباطات را برعهده دارد.    یهماهنگ  تیگروه کوچک مسئول  ک ی  ا یفرد    کی

معموال  کار را برعهده داشته باشد. تیر یدارد که مد ازین یفرد مرکز  کیبه  یارتباط

این فرد مرکزی می تواند یک گروه مرکزی )سازمان( هم باشد. البته در صورتی که 

گروه تان بزرگ باشد ساخت یک سازمان و تقسیم اعضای گروه به یک گروه مستقل 

بسیار عقالنیست. هر یک از گروه هایی که به این سازمان متصل هستند می توانند 

ز شاخه های متعددی بسازند که با توجه به اینکه در شهرها و حتی استان های دیگر نی

... یک مبحث بسیار بزرگی هست ممکن هست در  این خودش از نظر امنیت و 

بروزرسانی های بعدی جزوه آورده شود. فعال مبحث ما در رابطه با ساخت گروه ها و 
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هماهنگ کننده یا همان فرد در حیطه فرد  سازمان دهی آن ها و گسترش آنهاست.

 دهی" نامیکه "هماهنگ کننده اصل  تیفعال  نیا  یفرد برا  ترین  منطقیمعموال    کزی،مر 

هماهنگ  نیچند ستیبا یم ههماهنگ کنند نیهمچن .می شود انتخاب شود یم

 .ردیانجام گ عیسر  یر یداشته باشد تا ارتباط گ اریکننده س

 نیکه ا یبهتر است گروه ستیفرد ممکن ن کی لهیکار به وس نیانجام ا چنانچه

و از  یاحتمال یممکن کوچک باشد تا خطاها یتا جا گیرد میرا برعهده  تیمسئول

 یفرد هماهنگ کننده برا  کی  گوییم  می  یبه حداقل برسد. وقت  ها  فرصتدست رفتن  

 یهمه کارها دیکه خود او با ستین یمعن نیوجود داشته باشد به ا دیارتباطات با

بر کارها نظارت داشته باشد و  دیمربوط به حوزه ارتباطات را انجام بدهد، بلکه با

 کند. تیر یمد

 انیدر م یر یانتشار اطالعات و ارتباط گ ی برا عیراه مطمئن و سر  کیاشتن دنکته: 

 است. یضرور اریدارند بس ازیکه به آن ن یافراد

 یارسال شود تا شک  ینقطه کانون  کیاز    دی با  شود  میکه به کل گروه ارسال    پیامهایی

طبق توضیحات قبلی هر پیامی باید  وجود نداشته باشد. آنهادر مورد محتوا و دقت 

 ... دارای کد باشد. مسائل اصلی باید در جلسات مطرح شود. همه اخبار، طرح ها و 

هیچ طرح   در جلسات واضح مطرح شوند.باید حالتی معما گونه داشته باشند و تنها 

یا اقداماتی بدون جلسه و برنامه انجام نشود حتی شعار نویسی. زیرا یک شعار 

... دارد که پس از  نویسی هم اصول، قواعد، برنامه ریزی، طرح، مسیر، هماهنگی و 

 بررسی همه این موارد با توجه به نکات ایمنی مطرح شده بایست تصمیم به انجام

کل گروه داشته   یبرا  یامیپ  ای  دیاطالعات جد  یاگر کس  یا انجام ندادن آن گرفت.  دادن

 ارسال کند. یآن را از کانال هماهنگ کننده اطالعات دیباشد، با
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 .منظم افراد و گروهها تا بتوان در اسرع وقت با آنها تماس گرفت یرسان وزر ب

شدن شهرت  خدشه دارافتاد که به  یبحران. اگر اتفاق تیر یبرنامه مد کی داشتن

مورد حمله قرار گرفت، داشتن   ایبه همراه آورد و    ییآن رسوا  یبرا  ای  دیگروه تان انجام

 رساند. یرا به حداقل خواهد م ها آسیب های برنامه نیچن

 ها رسانهبا  یدوست گام ششم:

 قیاز طر  زیراه کسب آن ن نیسازمان است و بهتر  کی مؤلفه نیمعموال بهتر  شهرت

طرف   کیاز    د،یحاصل کن  نانیاطم  ها  رسانهبه    یاز دسترس  نکهیا  یاست. برا  ها  رسانه

)منظور روزنامه های داخل نیست. ارتباط با خارج  ها را با روزنامه نارتباطات تا دیبا

البته  هم باید ناشناس باشد تا در مواقع ضروری بتوانید از اقدامات تان دفاع کنید.

برخی از فعالین هستند که از داخل صدای مردم هستن ولی بایست نکات ایمنی را 

و شبکه   (ی انجام داد.. امروزه با اینترنت می توان همه این موارد را به راحترعایت کرد

 ها آنبا افراد شاغل در  گر یو از طرف د د،یو توسعه ده دیحفظ کن یاجتماع یها

پخش(   رانیو مد  نکنندگا  دیگزارشگران، تول  سان،یون  ستون  ران،یو سردب  رانی)مانند دب

 .دیرا به سرعت و در زمان مناسب منتشر کن نپیام تا دیتا بتوان دیرابطه برقرار کن

از بروز  شیتا پ دیرا به طور خاص آماده کن ریاز موارد ز  یبخش ایهمه  دیتوان یم

 .دیداشت باش یآمادگ ی اضطرار تیوضع کی

 .رسانه ای اطالعیه های_

 .یخبر های کنفرانس_

 .یخبر های داستاننوشتن  ای سازی آماده_

 پخش نقد و نظر ینوشتن متن ها و مطالب برا ای سازی آماده_
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 رسانه ایبا پوشش  یعموم یدادهایرو یبرگزار_

 دینگاه بلند مدت داشته باش گام هفتم:

 زمان بر  اریکار بس نیا میاست که بدان نیسازمان ا ایگروه  کی نیادیاز اصول بن یکی

از هم  ، در صورتحتی در صورت شکست و یا بدتر از آن است. گروه و سازمان شما

داشته   زهیعالقه و انگ  ،ها  تالشادامه    یبرا  دیبا  اثر بی توجهی، باز هم  برپاشیده شدن  

 میتوانمنجر شود؛ اما    تیقبه موف  وستهیوجود ندارد که تالش پ  ینیتضم  چیباشد. ه

 شکست خواهد خورد. وسته،یکرد در صورت فقدان تالش پ نیتضم

 انیپا تیاست که موفق نیسازمان ا ایفعاالن گروه  یمسئله برا هضم ترین رقابلیغ

  میتوانید که  ستین نیا  یبه معن د،یافتیدست  یکه به هدف ی. زمانستیکار ن

به  یاجتماع های جنبش ،میکند ر ییتغ دائم نسرکوب گرابرنامه  زیرا .دیاستراحت کن

کوتاه مدت  ی سیاسی و اقتصادی مردمحافظه ها . باید دانست کهساکت می شود

تنها چیزی  گیرند و ر نظر میرا د ها یژگیو نیبه طور خاص ا سیاستمداران. هستند

 یمبارزان رو  نکهیبه محض ا  که می خواهند این است که شما اندکی استراحت کنید!

 یسازمان مبارزات  ایگروه    کی  نها حرکت خواهد کرد.آطرف  ه  ، دشمن ببگردانندخود را  

  ی برا   دیکار با  ن ی. ارسد  نمی  انیو به پا   کند  نمیاستراحت توقف    یهرگز برا  ،مستحکم

 پایان سقوط رژیم و حتی پس از آن نیز ادامه داشته باشد.و تا  شهیهم
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 کوچک های  گروه و تیم  ساخت

 نکته مهم: تمامی گروه ها بایست کار تیمی را یاد بگیرند.

با  میچند نفره از افراد که به طور مستق ایگروه دو  کیعبارتست از  میت :میت فیتعر 

 کنند. یبه هدف، کارها را هماهنگ م دنیتعامل برقرار کرده و به منظور رس گر یکدی

 فوق سه نکته وجود دارد: فیتعر در 

 .حضور داشته باشند میدر ت یستینفر با حداقل دو_

را به صورت هماهنگ انجام   شانیبه طور منظم تعامل برقرار کنند تا کارها  دیاعضا با_

 .دهند

 هدف مشترک باشند. یدارا دیاعضا با_

 ای  کیکسب   یچند نفر را که بطور مرتب با هم برا  ایاز دو    یگروه : مجموعه ا  فیتعر 

 کنند، گروه نامند. یچند هدف مشترک کار م

 با گروه: م یتفاوت ت 

 )هم افزایی( ینرجیهمان س  ایمثبت  ییبا گروه درهم افزا میت یتفاوتها نیمهمتر  از

تالش  قیکه از طر  یکار و عملکرد یعنیمثبت  یینسبت به گروه است هم افزا میت

 یها زمان گروهبه نوعی  .است شتر یشود از مجموع عملکرد اعضا ب یافراد حاصل م

  ، اعضا انیاعضا درک شود و با اعتماد کامل م هیتوسط کل نمشترک شاکه اهداف 

توانند ادعا  یبه هدف( م ندیبه عملکرد بهتر گردد )در راه رس منجر ادراک  ن یا جهینت

 شده اند.  لیتبد میکنند به ت
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 :یتیم های در کار  گروه ها ی ها یژگیو

 مکمل اتیو تجرب تبا مهار یافراد_وجود 

 به هدف مشترک یابیدست_

 سطح دانش متفاوت با_

 ر یپذ تیو مسئول متعهد_

 یکپارچگیو  همسویی_

 وری بهره ر یچشمگ شیافزا_

 

 )هر تیم می تواند بخشی از یک گروه باشد.( براندازی  های  تفاوت تیم با گروه

 گروه: ی ها یژگیو*

 ز یاندک و ناچ ارتباط_

 و تبادل نظر شنهادیو پ تیحما عدم_

 یآرمان شخص وجود_

 افراد تازه وارد نپذیرفتن_

 وابسته ر یغ فعالیت های کلی و_

 اهداف در حد خود یز یاعضاء بر خود، برنامه ر تمرکز _

 مثبت است. جیمهمتر از کسب نتا ،شدن با جمع همرنگدر گروه ها _
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 اعضا یبعض باند بازی_

 افراد   تیکردن هو پنهان_

 افراد زهیاعتماد به انگ عدم_

 

 :میت ی ها یژگیو*

 گسترده و فرصت بحث ارتباط_

 تک اعضا از تک تیحما تینها_

 مشترک با اعتقاد یآرمان_

 از افراد تازه وارد استقبال_

 متقابل یوابستگ_

 و تعهد تیمالک احساس_

 یمثبت نه لزوماً تطابق و سازگار جیبه نتا یابیدست_

 یو انسجام براحت بیترک_

 (یو گذشت شخص ثاری)ا میت تیهو نآشکار کرد_

 قیمتفاوت، مورد تشو دیآزادانه عقا انیب نان،یسرشار از اعتماد و اطم یجو_

 

 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 میت تیاهم علل*

 لغیر معموتازه و  نظرات_

 )کشف راه حل ها و ایده های تاثیرگذار( جرقه در ذهن جادیا_

)یعنی در کارهای تیمی نگرانی برای همسو   جهت گیری حداقل کردن  یبرا  یفرصت_

 بودن یا نبودن اعضای گروه نداریم و این نگرانی ها سریعا حل می شود.(

 شتریب یو رشد شخص آموزش_

)زمانی که گروه تقسیم به چند    یرونیب  عیسر   راتییدر برابر تغ  یکوچک، چابک  طیمح_

 (.تیم برای انجام اهداف مختلف شوند بهتر می توان آن ها را کنترل کرد

 افراد تیو احساس مسئول استقالل_

 رقابت حس_

 توانمند سازی_

 قیبه افراد ال دنیبخش فرصت_

 استعدادها ییشکوفا_

 راه مناسبتر    افتنی_
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 ها صورت می پذیرد:نقاط ضعف و اشتباهاتی که در تیم 

 میت یاز افراد بجا یو قدردان توجه_

 میمدت در ت یطوالن تیعضو_

 میدر ت یبه اندازه کاف یاستقالل داخل نبود_

)تنها دلیل اینکه افراد   میاعضا ت  انیمتقابل و همسان در م  ینکردن وابستگ  قیتشو_

 .ارتباط آن ها با هم و انجام کارهای تیمی است  ،در این مجموعه تیم نامیده می شوند

 دیگر نمی توان به آن تیم گفت.(  ،اگر این تشویق نشود و انگیزه الزمه از بین برود

)باید از تک به تک اعضای  ماتیاعضا جهت اتخاذ همه تصم یبجا میاز ت استفاده_

 تیم بابت هر نوع تصمیمی استفاده کرد. مشارکت تیمی یعنی همین(

 )اعضای یک تیم باید بدانند چکار می کنند!( میاعضا در ت هیدر توج یتوجه کم_

)تیم زمانی می تواند مفید باشد که از بهترین اعضای گروه  میاعضا در ت ادیز تعداد_

برای انجام اهداف استفاده شود. زمانی که بدون توجه به این موضوع یک تیم تشکیل 

شود مسلما با جمعیت زیادی روبرو خواهید شد که بسیاری حتی مهارت خوبی ندارند 

که حتی ممکن هست   و منجر به بی نظمی و عدم انجام ماموریت می شوند. تا حدی

 دست و پاگیر هم باشند و این اصال خوب نیست.(
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 ؟و چگونه باید اقدام کرد چرا به تیم نیاز داریم 

 .شناسد یآن راه حل نم یبرا ییبه تنها یکه کس یمشکالت در_

 ها جلوگیری شود.در کار و تشنج یثبات یببرای اینکه از _

با تحوالت و دگرگونی ها آشنا  های متعدد،اعضای گروه با تنظیم تیم برای اینکه _

 د.نرا داشته باش عیسر  تغییرات تجربهد و نشو 

 ی تیمی درک کنند.در کارها کیاز نزد را یبه همکار ازینبرای اینکه اعضای گروه، _

 ادامه توضیحات:

 کیبتواند در  هر کس که ییا گونه ؛ بهبرای کارهای تیمی فیو وظا هدف فیتعر _

                         آن را ارائه دهد. رساند و گزارش انجام را به شیخو فیوظا ،مشخص زمان مدت

 یخوب به آید می دست به در گروه را که یجینتا باشد و نوشتن اهل ،از اعضا یکی_

 گردد. یم یو نقد و بررس گرانید به گروه شه یانتقال اند سبب ،کند. مستندات ثبت

سخت   همچنین  .بین اعضای گروه موفق باشد  ارتباط  یبرقرار  در  باید  گروه  لمسئوو_

 باشد. عو مطل قدم ، ثابتشکو 

نتایج  و ببینند آموزشاعضای گروه می توانند با کارهای تیمی به صورت مداوم _

 دهند. لانتقا تجربیات خود را به دیگران

_در کارهای تیمی اعضای گروه یاد می گیرند که با داشتن روحیه ای دوستانه به هم 

 احترام بگذارند.

در گروه هایی که کارهای تیمی انجام می دهند بسیار  یر یو انتقاد پذ صبر _ظرفیت 

 باال می رود.
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_در کارهای تیمی به این درک خواهیم رسید که از کسانی که متخصص یا به نوعی 

 در زمینه ای مهرت دارند دعوت شود تا کارها با کیفیت باالتری پیش برود.

_هر فردی که تجربه کارهای تیمی داشته باشد خود مطلع هست که کار تیمی، منجر 

 می شود. افکار نو انتقالبه 

_از آنجا که کار تیمی خودش نظم را می آموزد باید اینجا تعریف کرد که نظم و انضباط 

،  دن یشیانضباط اند خودش به چند دسته تقسیم می شود که باید به همه آنها پرداخت:  

. همه آنها ات عملیاقدام یانضباط برا و کنترل آن ها، ضباط احساسات و عواطفان

 در کارهای تیمی آموخته خواهد شد.

 

 کار تیمیافراد حاضر در  ویژگی های 

 _آماده بودن

 بودن مشتاق_

 بودن ر یپذ تیمسئول_

 و کارآزموده بودن ر یمد_

 وقت شناس بودن و پر تالش برای انجام مسئولیت ها_

 . استالبته صداقت و احترام و زیرکی هم مهم هست که همون مبحث انضباط _

. همان انجام دهد تواند یاست که کار را بر اساس آنچه م یفرد میعضو ت نیبهتر _

موضوع که در مطالب قبل بیان شد. یک تیم باید از بهترین ها تشکیل شده باشد تا 

 تنظیم قانون هم مهم هست. شد.هم تعداد اعضا کم باشند و هم دست و پا گیر نبا
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 که: دیدار  از ین یموفق، شما به کس م یدر ت

 .باشد مبتکر _

 .باشد یخوب شنونده_

 .کند جادیا دو اتحابدهد  جهت_

 .کند دایگروه را پ یازهایکند و ن یرا سازمانده افراد_

 .کند لیباشد و اوضاع را تحل تو اشتباهاها، مهلت ها  یز یبرنامه ر نگران_

و گزارش تهیه کند تا با داشتن لیست این   را کنترل کند گروه یرفتار یهنجارها_

هنجارها بر اساس آن در یک جلسه کاری تمریناتی برای بهبود رفتار اعضا ارائه شود.  

 تعریف هنجار و هنجار شکن به همراه راه کار در مطالب قبلی بیان شده.

 گروه یبقا حفظ نظم و کردن در کمک_

و  کامال آگاه باشد و همه این ها برایش واضح گروه یانتظارات اعضا فردی که از_

 باشد. روشن

فردی که در شرایط مبهم بتواند خونسردی گروه را حفظ کند تا منجر به رفتاری _

 نشود که گروه را به خطر بیاندازد.

را برای دیگر اعضا واضح و روشن  یارزش ها و اصول کار گروه _فردی که بتواند

 توضیح دهد.

 برای اهداف های در نظر گرفته داشته باشد. میت یک تیر یمد_کسی که توانایی 
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 چگونه باید باشید؟ یا مدیر یک تیم  شما به عنوان یک لیدر 

انجام   ی خود را به گونه ا یو نظارت یاتیعمل یتهایفعال دیبا یک لیدربه عنوان  شما

 جاد یا  میافراد ت  ر یو در سا  دهیگرد  لیفعال تبد  طیمح   کیبه    یاتیعمل  یکه فضا  دیده

 برای گروه  و سخت  دیشو  حاضر . به موقع  دیکن  تیرا هدا  میرفتار خود، ت  با  کند.  زهیانگ

اهداف و  از د،یاحترام بگذار گرانیبه وقت د د،ی. کارها را به موقع انجام دهدیکن تالش

 گرانید یپرسشها یبرا یکه پاسخ یو هنگام دیمطلع باش فعالیت های خود قواعد

 .دیرا مطرح کن یخوب یها الوس ،دیندار

خود احترام  لیدر عنوان مسئول یک تیم به به .دیو رفتار مثبت داشته باش برخورد

اعضای از    گرانیدر حضور د  چگاهیه  تا اعضای تیم هم به شما احترام بگذارند.  دیبگذار

مالحظه  کنید و این مسائل را در جلسات گروه بیان کنید.انتقاد ن گروه و حتی لیدر

 .دیاگر با آنها موافق نباش یحت .دیرا بکن گرانید

پنهان   ات،یدر مورد عمل  .دیبه آن عمل کن  دیتوان  ینم  دیدان  یکه م  دینده  یقول  چگاهیه

آگاه شوند، مانند گزارشها،  .بدانند ،دارند ازیکه ن ییزهایافراد از چ دی. بگذاردینکن یکار

 .ازهایدرخواستها و ن

افراد  دیگر  بلکه با .دیآنها را پنهان نکن ،دیشو یکه با مشکالت مواجه م یهنگام 

  ی و با تمام د ییالزم توجه نما زانیبه افراد به م .کنیدتجربه مشورت  و بامتخصص 

 ن یب   .دیداشته باش  کی به    کیشده مشخص، جلسات    یبرنامه زمانبند  کیافراد طبق  

 ینباشد که باعث خستگ  یرقابت به حد  نی ا  ،دیاما مراقب باش  .دیکن  جادیافراد رقابت ا

آنچه را که   ،ندیخود را آغاز نما  فیافراد انجام وظا  نکهیاز ا  قبل  افراد گردد.  یو فرسودگ

نکته  نیاز ا ،را میت یاعضا یتمام .دیکن فیبه وضوح تعر  را انجام دهند دیانتظار دار

 دارد. میمستق ر یتأث اتیعمل جهیبوده و بر نت تیاهم یکه تالش آنها دارا دیآگاه کن
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در  زهیانگ جادیدر ا یمهم ارینقش بس ز ین یو سرگرم حیکه تفر  دیداشته باش توجه

گروه   ، . بدین منظور شما می توانید همراه با تفریحکند  یم  فا یا  یک گروه کارآمد  طیمح

را تمرین داده و برای ماموریت های کوچک و بزرگ آماده کنید تا بتوان رفته رفته، 

 برای قیام میلیونی آماده شد.

اعضای گروه همواره باید آموزش ببینند که عالوه بر حمایت از هم، یکدیگر نکته حیاتی:  

باید یاد  را تشویق کرده و در این راه محکم ایستادگی کنند. این را نخست یک لیدر

ممکن   توجه شود که آموزش برای موفقیت گروه های برانداز بسیار حیاتیست.  بگیرد.

هایش متفاوت از اعضای ورهست فردی در گروه وجود داشته باشد که فرهنگ و با

پیشنهاد میشود در مرحله اول تنها از همفکران خود استفاده کنید. ولی  .گروه باشد

برای مثال یکی  .تفکرات متفاوتی در گروه تان عضو شدند اعضا با اگر نشد و

برای این منظور باید گروه را آگاه کرده و  پادشاهی خواه و یکی جمهوری خواه باشد.

چه و پذیرای همه باشد. در اینجا به این گروه باید یکپار  داد. های الزم را ارائه آموزش

 حکومت یک نکته باید نگریست که گروه برای چه کاری ایجاد شد. آیا برای براندازی

ایجاد شد یا بحث و جدل در مورد نوع حکومت؟ هر کس آزاد است دیدگاهی  مستبد

ر اینجا فقط باید به سرنگونی نظام فعلی فک  ولی جایش در گروه نیست.  .داشته باشد

به نوشتن شعار جاوید شاه یا هر شعار دیگری ندارد. گروه باید همه   رتباطیاین ا  کرد.

پذیرفته باشد و در جلسات برای آن ها زمان  ،اینها را بدون وضع قوانین منع شعار

مگر اینکه هدف تان سرنگونی نباشد و تنها برای تحمیل باور خودتان  بندی شود.

از ساخت گروه منصرف شوید  ،حاضر شده باشید که در اینصورت پیشنهاد می شود

 هر چند توضیحات اصولی شعار و با تلف کردن وقت، به مردم ایران ظلم نکنید.

 نویسی در فصل یک بیان شد.
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 و گروه ها منجر می شود. اعدم موفقیت تیم همواردی که به 

 .الزم برخوردار نباشند یکه از مهارتها یمیوجود رهبران ت_

 !گروه یا تیم بداند حاکملیدر یا مسئول تیم سبک دستور دادن را برگزیند و خود را _

خودش را داشته باشد و به نوعی برای گروه   فرهنگگروه سازمان دهی شده یا تیم  _

 فرهنگ یا دیدگاهی تعریف شود و آن دیدگاه به اعضا تحمیل شود!

 

 کند: تیرا رعا ریموارد ز دیبا م یرهبر ت

لیدر از اینکه اشتباه   نداشته باشد.  یخاص هراس  نهیزم  کیاذعان به جهل خود در    از_

خودش را بپذیرد و توضیحات اعضای گروه را در جلساتی که برقرار می شود، جایگزین 

راه کارهای خودش کند نباید ترسی داشته باشد. به نوعی پذیرفتن اشتباه خودش را 

 یک حقارت نبیند.

 هر اقدام را بداند. یمناسب برا زمان_

برای مثال  .عضا و تیم به نفرات را بداندتصمیم گیری های ا سهم بندی یچگونگ_

... برای   مسئول یک تیم چه میزان توان تصمیم گیری داشته باشد. اعضای تیم نیز و 

هر کدام باید یک طرح ارائه دهد و همه طبق قوانین رفتاری که بیان شده اقدام کنند. 

می گیرند، آیا برای مثال جلساتی که ترتیب داده می شود. اون افراد که تصمیماتی را  

 شایستگی الزم )مهارت الزم( برای محول کردن بخش یا کل یک تصمیمی را دارند؟

 .رندیپذ ینم را که نه آنچه رندیپذ یباشد که افراد م یتیمسئول نگران_

 .عادت کند تیمی در هنگام فعالیت یر یادگی به_
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 مراحل کار تیمی

 «شکل گیری »مرحله نخست * 

 .باشد میاز افراد  یفقط تجمع ست،ین میت م،یمرحله هنوز ت نیا در

 ،آرمان گرایی ،ینیهمراه است. از خوش ب یادیز جانیمرحله با احساسات و هاین -

 .شود میرا شامل  یو نگران د یتا ترس، شک و ترد ندهیآ بینی پیشغرور، 

اهداف بر موضوعات خارج از  ا ی ،دنسردرگم شو  یبه آسان میت اعضای ممکن است_

 ف،یوظا یکار رو یممکن است به جا میت یاز اعضا یبرخ .دن، بپرداز گروه یا سازمان

رفتارها،  لیقب نیاگرچه ممکن است ا .دکنن تیتثب میخود را در ت تیتالش کنند هو

 هستند. یو ضرور یعیطب قتیدر حق یول .شوند یاتالف وقت و تالش تلق

 عبور کند. یعیمراحل طب نیاز ا دیبا میهر تنکته: 

 چشم اندازی از اهداف و تاثیرات گروهبا ارائه    تواند  می  ها  لیدراز    یکیمرحله،    نیدر ا-

)گفته شده لیدرها چون هر گروه ممکن  .دیروشن، به گروه کمک نما جهت گیریو 

هست چندین شاخه یا چندین تیم برای اقداماتش داشته باشد که برای هر کدام یک 

 لیدر باید آموزش داد.(

تا خالقیت ذاتی اعضا  باشد، دستورات و اهداف هر تیم باید کوتاه مدت و مقطعی-

 محسوب می شود. این خودش یک نوع آموزش نیز  و استعداد هایشان بهبود یابد.

موضوع کند   نیرا متوجه ا  میرا روشن کند و ت  میت  جهت گیری  دیبا  لیدر مسئول تیم،-

را ارزشمند می داند و همه اعضا به یک    می ت  یها  تالش  تمامی  ،به عنوان یک لیدرکه  

 تبعیض نباید قائل شد و با همه دوست بود. .اندازه مورد اهمیت هستند
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 «یبحران»مرحله  یعنیاست،  مشکل ترمرحله دوم که مرحله *

 مرحله آزاردهنده باشد. کی  تواند میمرحله  نیا

و  کنند میدارند، مشخص  شیرا که در پ یمقدار کار میت یمرحله اعضا نیدر ا_

 میت  یاز اعضا  یبرخ  نشان دهند.  یآن واکنش منف  های  چالشممکن است نسبت به  

 دشمنی های  میت  یاعضا  نیممکن است ب  .ندینما  لیممکن است برنامه خود را تحم

که باید با صبوری، گرمی و دوستانه این موضوعات را کنترل  ه وجود آید ب یشخص

د کرد و همواره اهداف گروه و اینکه برای چه جمع شدیم در جمالتی صمیمانه گوشز 

شود. باید این خصومت ها را با ترفند های ساده و دوستانه به گونه ای حل کرد که 

دو طرف با شناختی که از هم پیدا می کنند، پیوند دوستی ببندند. باید به تیم آموخت 

کلمات حتی اگر از اعماق قلب بیان نشوند، زمانی که با لبخند بیان شوند منجر به 

و در همین حین ناخودآگاه، منجر به دوستی می  احساس خوب به طرف مقابل شده 

ً درباره عدم پ شود. وقت اعضا، جلسه ای ترتیب داده می  و اتالف شرفتیمعموال

موجود،  یدر صورت عدم برخورد با تضادهاتوجه شود که  .شود بحث شود تا در آن

پس باید در نظر داشت که از آنجا که براندازی   به خطر افتد.  میت  تیممکن است موجود

حکومت استبدادی یک فعالیت سیاسی هست، باید برای آن وقت گذاشت و در این 

راستا باید جدی بود. جدی بودن به معنی خشمگین بودن یا خودسر بودن نیست. 

 بلکه به معنی این هست که با جدیت فعالیت ها دنبال می شود.

 افتنی یکند و با کمک به اعضا برا دایرا پ یمنبع هر نوع تضاد دیبا میت هر  مسئول_

باید به اعضا این فرصت را داد که با هم به  .دیمشترک، آنها را برطرف نما های زمینه

تفاهم قابل قبولی برسند و این تفاهم همواره بایست زیر نظر و کمک لید و مسئول 

 .همان تیم صورت گیرد
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مرحله  نیدارد. در ا زیجنبه مثبت ن کی «یمرحله »بحراننکته مثبت در این مرحله: 

 .کنند می گر یکدیافراد شروع به درک 

مرحله  نیدر ا میمهم ت یهایژگیاز و نیز  و ثبات یداریپا ،یبردبار ،یشوخ طبع_

 .میباشد

 «هنجارها شکل گیری » سوم مرحله*

و نقش  آورد میهنجارها را به وجود  ایو قواعد خاص خود  یکار یروشها ، میتیک 

 یبه خوب میت یک فعالیت هایقواعد  اگر  .کند می نییخود را تع یاز اعضا کیهر 

خواهد  اریعملکرد درست در اخت یبرا یشاخص خوب ،میت این و درک شوند، فیتعر 

برای مثال یک    .خواهد کرد  یمرحله کمک قابل توجه  ن یبه ا  یمی ت  رویکرد  کی  .داشت

نظر بگیرید که همه اعضای آن موضع درستی با قواعد و ساختار فعالیت  تیم را در

 های آن داشته باشند. مسلما بسیار کمک کننده خواهد بود.

 «ی عملکرد» چهارم مرحله*

اکنون اند کردهخود را مشخص  یکار یتفاوتها و روشها  میت یاعضادر این مرحله   .

کامال   میت  کیمرحله    نیا  در  .را آغاز کنند  فرآیندها  یحل مشکل و ارتقا  ندیفرا  تواند  می

آن  یکه اعضا می شود. به نوعی در این مرحله تیم به بلوغ رفتاری می رسد بالغ

کسب   یپاداش  تشویق شده و  یمیت  های  کار  در  هم افزایی  با  با هم کار کنند و  دنمیتوان

پاداش هم میتواند یک تفریح، دور همی یا حتی گرد آمدن در قهوه خانه باشد.  .کنند

در مورد هم افزایی هم توضیحاتی داده شد که خالصه تعریف آن به این صورت هست 

که یک عضو به تنهایی شاید قوی باشد. ولی یک تیم از آنجا که محصول تک تک این  

ی تر اقدام کند. در تعریف دیگر هم استعدادها و مهارت هاست بسیار می تواند قو
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افزایی به این صورت هست که یک چوب را می توان شکست ولی چندین چوب را 

نمی توان. در آخر هم باید گفت هم افزایی یعنی محصول یا فرآیند فعالیت های یک  

 که کامال با هم پیوسته و همسو باشند.  در راستای یک هدف  اعضای یک گروه یا تیم

  نیو آن ا   در گروه و تیم خودش یک پاداش است  هم افزایی  ید گفت نتیجههمچنین با

 ،کارهای خود ندیآنسبت به فر  اعضای تیم و کند می دایپ یمشخص تیهو م،یکه ت

 .دنکن می و مسئولیت ت«یاحساس »مالک

 .دیطول خواهد کش «گیری شکلباشند، مرحله » دیجد م،یت یاعضا اگر توجه: 

با فراز  ز ین یدر مرحله عملکرد یحت میت کیاست که  تینکته حائز اهم نیاشاره به ا

. یک لیدر خوب کسیست که صبوری را در همه فعالیت شدمواجه خواهد  بیو نش

 راه حل های عقالنی را در نظر بگیرد. ،های سیاسی اش بیاموزد و با شکیبایی

 موثر ی ها م یت یژگیو

 .کنند یبه هدف مشترک و روشن تالش م دنیرس یبرا میاعضاء ت_

ها و  یر یگ مدر تصمیکنند و  یم یاحساس آزاد ننظرات شا انیاعضا در م یتمام_

 .مشارکت دارند یمیمباحث ت

 .اعتماد دارند گر یکدیاعضا به _

  به نسبت به مهارت و استعداد هایی که نیاز هست  مختلف یتهایدر موقع یرهبر_

 .کند یم ر ییتغ

 . شوند  یحل مسئله متمرکز م  یبر رو  ،می اعضاء ت  ،دیآ  یوجود مه  ب  یمشکالت  یوقت_

 عالئم و عوارض آن یرو نه بر 
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 .شود یاتخاذ م جمع و در جلسات تیمی لهیبوس ماتیتصم_

یعنی به  .منعطف هستند یکار فرآیندهایحل مسئله و انجام  هنگامدر  میاعضا ت_

 راحتی بتوانند خود را با وضعیت های مختلف و حتی تصمیمات متفاوت وقف بدهند.

 یم تیشود حما یکه به رشد افراد منجر م یرشد کرده و از اقدامات میاعضاء ت_

 .کنند

 براندازی های  فعالیت در امنیتی نکات سایر

از آنجا که نکات امنیتی در دل توضیحات داده شده است در این بخش تنها به آن 

نخست اینکه هر برانداز باید خودش دسته ای پرداخته می شود که بازگو نشده اند. 

یک راز باشد. یعنی در ابتدا که تنها هست باید این را بیاموزد تا در گروه، به مشکل 

باید در خانه یا در کنار فردی حتی از نزدیکان و هیچ راز و فعالیت سیاسی ن نخورد.

هرگز از اسناد نباید نگه  مورد اعتماد شما بیان شود. این راز را تنها شما باید بدانید.

بیشتر الکترونیکی باشند   ،سعی شود اسناد  داری ناامن کرد. برای آنها باید فکری کرد.

اسناد باید برای   که هم جای کمتری را اشغال کند و هم به آسانی قابل حمل باشد.

فردی قابل اعتماد در خارج کشور فرستاده شود و یا اگر در داخل به کسی برای نگه  

اون شخص باید در صورت احساس خطر کردن کلیه اسناد  ،است داری موکول شده

که  یتعلقات و تفکر  ،ها تیبا توجه به فعال یا یک نسخه کپی از آن رارا نابود کرده و 

سازمان هایی که در یا  فردبه دست  کند یم غیتبل برای آن و ش هستمورد حمایت

، به صورت تاکید می شود به صورت ناشناس بفرستد.اسد می شن کشور خارج

حتی اگر برای یک بی پدر  اینجا مالک این نیست که کی را قبول داری.) .ناشناس

مالک   مزدور هم فرستاده بشه موجب ترسش میشه. من نمیگم برای مزدور بفرست!

کسی که میشناسی  پس برای هر  و منتشر بشه. از بین نرهاینه اطالعاتت بیهوده 
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نگه  اگر هیچکس یا راهی نمیشناسی برای شاهزاده بفرست.( )ناشناس( بفرست.

به گونه ای با نرم  ،کوتاه مدت باشد و در طی این زمان نیز داری اسناد باید موقتی و 

نکته گیری ها و متن های سیاسی باید معما  شود. گذاری افزارهای مخصوص کد

استفاده از ماسک، عینک، چفیه و ... بسته به شرایط تغییر می کند.  برای   گونه باشد.

چه  .زیرا تو عمل شما یک مجرمید .مثال هنگام شعار نویسی چهره پوشانده شود

پس بپوشانید و پس از اتمام کار، خود را گم و گور کرده و در  .چهره را بپوشانید چه نه

یک مکان امن برشان دارید و آن طرف لباس دو رو را بر تن کنید و از مکان های پر 

ن جمعیت با چندین بار سوار اتوبوس و ماشین و مترو و کوچه پس کوچه رفتن ایم

. ضمن اینکه تنهایی اقدام کردن ریسک بزرگیست! یک گروه داشته  دباز گردیبه خانه 

یکی از نکات این هست که در یک عملیات زیاده   باشید و به صورت تیمی عمل کنید.

 روی کردن یعنی بی عقلی و برای همه افراد گروه خطر دارد.

 شدند؟ ریو دستگ ییشناسا 98 آبان بعد از اعتراضات ی ادیچگونه عده ز 

 .گرفته و به اشتراک گذاشتند لمیف لیکه با موبا یدوستان یتوجه یبه علت ب -1

 قیماسک که از طر   هیته  یمراجعه کردند برا  ها  داروخانهاز دوستان به   یعده ا -2

 . شده اند ییشناسا نیدورب

به  یهمراه خود اقدام به تماس تلفنی با گوش نیکه در جمع معترض یدوستان -3

 .کرده اند گر یکدی

با وجود  یکه در محل سکونت خود دست به اعتراض زده اند حت یدوستان -4

 .شده اند ییشناسا انیآشنا قیچشم از طر  یپوشاندن صورت از رو

داشته اند هنگام بازگشت به منزل از طرف  یریچشم گ تیکه فعال یدوستان -5

 .شده اند ییو شناسا بیها تعق یلباس شخص
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 بگیرید:پس این نکات را جدی 

موبایلی که دارای اطالعات شخصی شما هست با خودتان نیارید و اگر می  -1

آورید سیم کارت و سایر اطالعات را فرمت کرده و یک گوشی خالی بدون سیم 

... همراه خود بیاورید.  کارت )انگار تازه خریدید( بدون برنامه و 

 سر گرفته شود.از چهره معترضین فیلم برداری نکنید و ویدئو ها از پشت  -2

قبل آپلود ویدئو آن را خوب و با دقت نگاه کنید. زمانی که مطمئن شدید چهره  -3

کسی مشخص نیست آپلود کنید و اگر مشخص هست شطرنجی یا سیاه  

 کنید.

اگر پیامکی برای شما فرستاده شده که شناسایی شدید یا در صورت حضور  -4

ا رندوم فرستاده می شود. دوباره اقدامات قانونی انجام می شود. این پیام ه

باز هم جای نگرانی   ،در صورتی که دلیل پیامک ها حضور شما در محوطه بوده

زیرا به   .نیست و برای ترساندن فرستاده شده و هیچ اقدامی صورت نمی گیرد

صورت خودکار از دکل های ایرانسل و همراه اول برای هر کسی که در نزدیک 

ده می شود. پس سیم کارت را یا روی تجمعات حتی قدم میزده هم فرستا

 حالت هواپیما بزارید یا درش بیارید و گوشی خالی به همراه داشته باشید.

 ویدئو ها را در هنگام اعتراضات خیابانی به اینترنت آپلود نکنید. -5

معتبر خارجی  VPNاز یک ویدئو ها را با گوشی آپلود نکنید و اگر می کنید  -6

 استفاده کنید.

 برای بازگشت هم اقدامات امنیتی که گفته شد باید انجام شود. -7

از اپلیکیشن های جانبی )نسخه های غیر اصلی شبکه های اجتماعی( اصال و  -8

 ابدا استفاده نکنید حتی برای کارهای شخصی.
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و جلوی نکته: دلیل اینکه می گوییم از پشت فیلم برداری کنید و هرگز از چهره 

معترضین فیلم برداری نکنید این هست که کافیست گوشی شما دست یک مامور 

سرکوبگر بیفتد همه افراد موجود در ویدئویی که شما گرفتید شناسایی شدن. اگر 

شما اهمیت ندید و بگید به درک، طرف مقابل هم میگوید به درک و از چهره شما 

د میکنم. هر کس از جلوی شما )چهره( فیلم می گیرد! پس اهمیت بدید. هر کس، تاکی

فیلم برداری کرد. به او بگویید ویدئو را پاک کند و اگر ادامه میدهد بدانید خبر چین 

به همه اعالم کنید تا این موضوع   گیرد تا شما را شناسایی کند.ی  فیلم م  .نظام هست

پیگیری شود و در همانجا همه چیز مشخص شود. یک معترض از چهره معترض 

 یلم نمی گیرد.ف

 برساند. انجام باید برانداز  گروه یک که اقداماتی

 شناسایی مکان های مذهبی، بسیج و سایر پایگاه های سرکوب نظام -1

اعضای گروه باید به صورت تک به تک، شروع به شناسایی مزدوران، موافقان،  -2

... در محله خودشان کنند.  مخالفان و 

 دوربین ها و مکان های پر ریسک کنند. مکان شروع به شناسایی -3

 شروع به شناسایی مکان های امن و خانه های امن کنند. -4

 شعار نویسی، شب نامه، پخش اعالمیه، اسکناس نویسی و شابلون نویسی -5

گفتگو با مردم برای شناخت مشکالت شان و تحریک آن ها بر علیه نظام  -6

 مستبد

 پخش اخبار و خیانت های نظام -7

 برای همسو شدن با معترضین و مخالفان نظامجذب مردم  -8
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آگاهی بخشیدن به مردم و از بین بردن شستشو های ذهنی شان و برگرداندن  -9

 قدرت فکر و تصمیم به آن ها

حمایت از معترضین در طبقه )معلم، کارگر و ...( و تالش برای انسجام و ایجاد  -10

 یک جمعیت میلیونی برای حمایت از آن ها

و معرفی آن ها به مردم و تشویق  صی ها در اعتراضاتشناسایی لباس شخ  -11

 مردم برای حمله به آنها

اکنده شدن جمعیت به دست لباس شخصی  -12 کنترل جمعیت و جلوگیری از پر

 هایی که خود را جای لیدر می گذارند.

شناسایی محل تک تیر اندازها و ماموران سالح بدست برای غافلگیری آنها  -13

آن هم  خود از )اگر سالح گرم دارید می توانید برای دفاع از و خلع سالحشان

 استفاده کنید.(

قبال  آن با گفتگو انجام میشه که توضیحات 2که مشخص هست. مرحله  1مرحله 

به این معنی هست که آن توضیحات   در حال مطالعه این متن هستید،اگر    .ه شدنوشت

گیر هست که اگر همواره  بسیار وقت شناسایی دوربین ها کار را از قبل خوانده اید.

... به اطراف خوب نگاه کنید، در انجام سریع تر ابتو نید حتی در حین رفتن به سرکار و 

کمک زیادی می کنید. ولی  ،هست مکان دوربین ها که مرحله شناسایی ،این مرحله

عادی رفتار کنید. کافیست حین  باید محله و شهر خودش را می شناسد. ،یهر کس

البته دوربین هایی موجود  خوب اطراف را بررسی کنید. ،خرید از مغازه و یا هر کاری

هست که از دید پنهان هستن و برای این دوربین ها نمی توان کار زیادی کرد. مگر 

سایر موارد هم که فرآیندش مشخص  .است اینکه از قبل بدانید در کجا نصب شده

لی مکان های پر ریسک، به مکان هایی می گویند که در آن خطر دستگیری هست. و

و شناسایی باال باشد. مثل، مکان های خلوت، کوچه های تنگ، بن بست، تجمع  
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... طبق این توضیحات باید  ماموران، لباس شخصی ها، مسیر حرکت گشت ها و 

دقیقا بر عکس مکان های پر ریسک را  به چه جایی می گویند. بدانید مکان های امن

توانید برای مدت  بگویند که  خانه های امن هم به مکانی می امن در نظر می گیرند.

زیرا توضیح داده  .گذریم یاز شعار نویسی م د.ویمحدود یا طوالنی در آن مخفی ش

بهترین ابزار برای   گفتگو  .شد  در توضیحات صفحات قبل بیان  9و    8،  7،  6مرحله    شد.

فصل بعدی در بخش مخصوص   13و    12،  11،  10به انجام رساندن این مراحل است.  

 به آن ها پرداخته می شود. تا حدیخودش 

 مراحل از کار انداختن دوربین ها

به یک سیم چین یکی از اقدامات گروه ها از کار انداختن دوربین هاست. برای این کار  

 استفاده شود. و پیچ گوشتی . برای بازکردن درب از آچارستو دستکش نیاز ا

           یرانندگ ییراهنما یو چراغ ها یتیامن یها نیانهدام دورب یراه برا نیآسانتر 

االن شاید بگید که ما می خواستیم دوربین ها را فقط از کار بندازیم چرا چراغ راهنمایی 

در   رانیا  یراه بندان ( در سطح تمام شهرها  جادی)جهت ارانندگی؟ دلیلش اینجاست:  

. )ولی از کار انداختن چراغ های راهنما و رانندگی فقط و فقط رو شیپ یابانیجنگ خ
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برای اعتراضات سراسری و زمانی که این اعتراضات شدت گرفت هست.( دلیلش 

هم مشخص هست که چرا به این ترافیک نیاز داریم. نیاز داریم ترافیک باشد تا 

م که جمعیت ماشین های سرکوب وارد میدان نشود و به اندازه ای وقت داشته باشی

در پادگان ها را تصرف کنیم و همه ماموران رژیم را خلع سالح کنیم.  را میلیونی کنیم.  

 باید خیابان ها را مسدود کرد که توضیحات در فصل بعد داده می شود.این حین 

 )توضیحات در تصویر(  مراحل از کار انداختن دوربین ها بر طبق تصاویر:

کور  یراه برا نیتر  عیسر البته 

زدن  ،یکیتراف یها نیکردن دورب

بال از  نتیچشمشون با تفنگ پ 

چهار جهت و بعد سوزوندن 

 نییاز پا شون نالیترم یمهایس

کوکتل  ایتش زنه آژل  ای نیبا بنز 

را   ها  نالیمولوتف. معموال در ترم

 یچگوشتیپ  ای وریلیبا تا شهیم

 باز كرد. یقو
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گروه های برانداز بایست به انجام برسانند این است که مردم را به یکی از کارهایی که 

اعتصابات سراسری دعوت کنند. بهترین نوع اعتصابات این است که همه بازاریان را 

به اعتصاب بکشانیم. در این صورت رژیم کامال فلج خواهد شد و قیام میلیونی خیلی 

ن ایرانی پیشنهادی داده که کلیه متن در اینجا یکی از معترضی  زود اتفاق خواهد افتاد.

خودش را با کمی دستکاری برای اینکه نوشته ها واضح تر و بهتر دیده بشن قرار 

 . متن پایین از یک معترض ایرانی در داخل کشور است:میگیرد

دفعه همه متحد   نیا ،اگر آنها شروع کنند .کرد قیرا به اعتصابات تشو انیبازار دیبا

روز است ادامه دارد   ۴۷کوچک و جدا از هم مثل هفت تپه که    اعتصابات  .خواهند شد

یکپارچه و متحد باشند و  بزرگی ایجاد شود که همه با هم ، باید اعتصاباتندارد دهیفا

 .کند یکن م شهیر ل یرا مثل س میرژ نیبعد از اعتصابات، ا امیقدر کنارش قیام کرد. 

از آنها خواهان جدا   یلیخ  نیهم  یبرا  شوند  ینم  دهید  ادیز  ،کورد ما و کولبران  مردمان

 کلمه در نوشتن ما. کوردستان هستند یقسمتها گر یبه د وستنیو پ رانیشدن از ا

آنها   ادیبه  دیبا ما! میاما درباره کورد و کرد جنگ دار میجنگ یکوروش و کورش نم

 یهستند که هر زمان  یر یمردمان دل   آنها  .میکن  تیو از کولبران زحمت کش حما  میباش

رسانه  حداقل در    دیما با   همه.  نکرد  تشانیحما  یکردند کس  یاعتراض  ایاعتصاب کردند  

... رانیا گر یو از همه نقاط د میکن تیاز کولبران حما ها البته که باید در  چه عرب و 

قیام های پیش رو، از کورد بگیر تا بلوچ و .... ما همه مردم، در کنار هم اعتصاب و قیام 

 هیو اعالم  یاجتماع  یشبکه ها  لهیاتحاد الزم است و آن را بوس  این  یبرانداز  یبراکنیم.  

 .فراموش کرد دینبا باید به گوش همه گان برسانیم. ها اسکناس یها و نوشتن رو

. خیلی از ما ها که برانداز و مخالف رژیم هستیم ستین یزیست نیزمان د ناال

فقط از دین استفاده ابزاری  مسلمانیم. این رژیم و خامنه ای مسلمان نیستن. آنها
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می کنند. آنها دین فروشند و ما مردم را به بردگی گرفتند. این رژیم خودش میخواهد  

شدن جوانان از دین متنفر بشن. خودشون که ما دین ستیز شویم. بله، آنها باعث 

کردن. ولی آن ها از کرده خودشان سود می برند تا ماها که برای حق خواهی به خیابان 

ها آمدیم و معترض شدیم و مخالف ماندگاری رژیم آخوندی و خامنه ای هستیم و 

شانی میخواهیم ایران را از فقط و فالکت نجات دهیم و آزادی کشورمان را از وطن فرو 

که دریای خزر را فروختن و همه اینکارها را برای جیب خودشان می کنند. میخواهند 

ما را دین ستیز نشان دهند تا اینطوری خودشان را معتبر و نگه دار دین نشان دهند 

و ما را کافرانی که باید اعدام کرد و کشت نشان دهند. بله اینطوری میخوان صدای ما 

 های خود توجیه بخرند. را خفه کنند و برای قتل

ما قوم ستیز نیستیم. آنها همین کار را با ساخت جوک های قومی و قبیله ای راه 

انداختند و همین کار را هم بین سنی و شیعه کردند. بله آقا، آنها از اختالف انداختن 

آره، اختالف  بین ما سود می برند. آنها می خواهند ایران نباشد ولی خودشان باشند.

بنداز و حکومت کن. بله تو که اون نوک کاخت ایستادی و ما مردم و قتل عام شدنمون 

را میبینی پاکی. تو بهشتی هستی، تومعصوم هستی، تو امامی اصال تو خدایی. ولی 

سال به خاک سیاه نشاندی تو ما را  41هر چی باشی بدون که ما مردم را طی این 

 یک جانی و ظالم هم هستی و ما مردم تو را نمی خوایم.کشتی قتل عام کردی. تو 

سرگرم کرده تا انتخابات   ما را نظام با اخبار اعدام جوانانمان نی تنگ است و ا وقت

اونها حتی میخوان در انتخابات ترامپ   !رانیکردن ا  یسپاه و کره شمال  یو کودتا  کایآمر 

ما را تو خیابان به رگبار ببندن و  هم دست ببرن تا دوباره رای نیاره و مثل زمان اوباما

هیچکس جیکشم در نیاد. حقوق بشر هم کشک. همه برای پول اینجان. جان ما مردم 

برای کسی اهمیتی نداره. ما باید بلند شیم و محکم در برابر این ناعدالتی ها بایستیم. 
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نان در خیابان ، کشتن جواکشتن کولبران  ها،  اعدام  اید همچنان در برابر اینب  ،یبرانداز  تا

که بی شرف ها با تک تیر انداز میکشن بایستیم. اونها میکشن و میندازن گردن 

معترضین. میگویند معرضین سالح بدست شدن و همدیگر را کشتن. آنها بدون 

دادگاه، بدون وکیل، بدون هیچ مراحل قانونی مدارک را با اجبار و شکنجه جور میکنن 

 خواندند.تا قانونی جلوه بدن. ولی کور 

را پرداخت نکند   شیها  امروز قبض  نیشروع شود و هر کس از هم  یمدن  ینافرمان  اگر

دانشگاه و   یسینام نو یبرا یو حت ندازدیب قیرا به تعو شییدولت یو تمام کارها

بحران   نیضربه خواهد زد و در ا  میبه رژ  .متحد شود  .اش را نپردازد  هیمدرسه و....شهر 

اعتصابات زودتر به وقوع  . اینطوریزدیبر  دآخون  بیپول به ج ،ستیمجبور ن یپول یب

بدون کنکور راحت   یعنی همان بچه های این آخوندها  زاده ها  انگل  تازه.  وستیخواهد پ

با  ای بندینص یاز آب و برق و گاز ب ای رانی نقاط ا نیشتر یو ب شوند یوارد دانشگاه م

 .شود یقطع م شانیبرا ،پولش را پرداخت کرده اند نکهیا

. کرد  قیاعتصابات را تشو  نهیمردم را آگاه کرد و راه کم هز   دیامروز و نه فردا با  نیهم  از

. نیم دانند که چقدر می تونن بدون دانند  یرا نم  اعتصاباتاز مردم قدرت    یلیچون خ

هیچ ریسکی قدرتمند باشند و رژیم را بدون کوچکترین عرق ریختی به خاک سیاه  

 .% است۱۰۰است و حتما کارکردش  یاسیتجربه س  کی نیابشونن. 

 .میاطالعات دادنمان کار کن یرو دیبا شتر یب یفقط کم میروزیپ ما

 صدای ما را برسانید

 داخل ایران ازیک معترض ایرانی 
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 و اما در ادامه برای دوربین ها

داخل شهر و چراغ راهنما رانندگی که توضیح  و امنیتی در مورد دوربین های نظارتی

 داده شد.

یکی پاشیدن رنگ  انجام داد.کار میشه  2 ،منازل و مغازهولی در مورد دوربین های 

روی دوربین با استفاده از اسپری یا هر وسیله ای هست. دوم هل دادن سر دوربین 

به طرف آسمان با چوب. تا حد ممکن از تخریب دوربین های مردم جلوگیری باید کرد 

و اگر فرد مورد نظر )صاحب دوربین( یک بسیجی، سپاهی یا یک خبرچین است 

موارد ایمنی رعایت  ،زمان انجام عملیات تخریب کنید.)مزدور است( دوربین آنها را 

... تا حد ممکن یک روز یا چند روز قبل  ،شود. توجه شود که برای دوربین مغازه ها و 

هر دوربینی دیده اید اسپری رنگ را به آن   ،تظاهرات اقدام شود و در دل تظاهرات هم

همیشه باید اقدام کرد و تخریبش  ،بپاشید. ولی برای دوربین های امنیتی و نظارتی

زیرا شما   .باید تخریب شوند ،حتی اگر تظاهرات هم نباشد ،کرد. زیرا این دوربین ها

در هنگام   مه  گشعار نویسی می کنید و ... این ها دست و پا گیر است. مردم هنگ کن

پاشند و برای اینکه  اسپری رنگ می روی آن هر دوربینی می بینند ،تظاهرات

 .می دارندخود نگه  سر  چتری باالی ،شناسایی نشن

یکی از راه ها که منجر میشود جمهوری اسالمی نتواند مزدوران خودش را به محوطه 

شبکه دوربین ها اعتراضات به موقع بفرستد این است که دسترسی اینترنت به 

این راه را   ،مسدود شود و تنها در صورتی که جمهوری اسالمی اینترنت را قطع کرد

حق آزادی بیان و اینکه حکومت مستبد راه ارتباطی و صدای شما را برای اعتراض به  

بسته می توانید انجام دهید و این خود یک دفاع از خود است و حق شماست که 
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زیرا قطع صدای   ا را قطع کرده را با این کار تنبیه کنید.حکومت مستبدی که صدای شم

 قتل عام و کشتار شما. آزاد بودن رژیم برای شما مساویست با

 ؟چیست معترضدر صورت قطع نت وظیفه یک 

است که  سال 40 هموطنان بزرگ ایران،

حکومت ما را به دالیلی در بازه زمانی 

محدود و طوالنی، در زمینه هایی محدود 

رده است، ما را جیره میدهد به مانند 

بردگانی که باید مطیع امر و فرمانش 

باشند. ما مردم کسانی هستیم که نظرمان 

 ،اصال برای حکومت مهم نیست و تنها

حرف حرف یک پیر خرفتی به نام خامنه ای 

در صورتی که در حکومت های  است،

سکوالر دموکرات حرف و نظر به رای 

گذاشته می شود و مردم تغییر دهنده و 

اجرا کننده قانون هستند. اگر مردم در حکومت سکوالر خواهان تغییر رفتاری حکومت 

 دیگر  ستم  ظلم و  باشند به راحتی تغییر رفتارش می دهند. در اینجاست که باید گفت

ما چون مدارا   واست  نکرده یبه ما کوتاه یاز هر گونه ظلم ،کنون ج ا ات. بس است

اگر به شبکه های اجتماعی نگاهی بیندازید  اند.  به حساب ضعف ما گذاشته  میکرد

متوجه می شوید جیره خواران حکومت، بسیجیان، سپاهیان و حتی انگل زادگان 

ایشان هر فحش و ناسزایی حکومتی مردم را به تمسخر گرفته اند و با پخش ویدئو ه

صراحتا در ویدئو این جمله را گفتند: شما مردم هیچ غلطی نمی تونید  را داده اند و 
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اگر به شبکه های اجتماعی  بکنید چون ما در راه خامنه ای شما را میکشیمتون! بله 

نگاه کنید. این متن ها و حتی ویدئو هایی از این 

 یولتروریست های نون خور نظام می بینید. 

دیگر باید بلند شد و به آنها نشان داد ما بار    نیا

 کامال جدی هستیم و کامال حرفه ای، اینبار زمان

است با  زهره چشم گرفتن ما از رژیم آخوندی

 ،صورت قطع نت  در  .س نباید داشته باشد، هیچکمینت نداشته باشاینتر   ما  اگر   شعار

باید به آنها بگوییم ما برده شما نیستیم که هر کاری دل تان  .سر پا نخواهد بود یدکل

 بخواهد با ما کنید.

 بیتخری راهها

 ازیمورد ن لیوسا

 قفل نواسه باز کرد نیکن ز یسرشو ت کی یاپارات وریلیتا
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 روشن کردن آتش برای نیبنز 

 

 

 قطع کن مفتول میفرانسه. س چارآ

 

 برایقطع کن مفتول  میس

هست که دورش  ییجاها

 د.کشن یخاردار م میس
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  هیمحفظه تغذ  کیکنار هر دکل . نیدبشک وریلیبا تا را قفل عیسر  که نهیساده ا راه

چهار  کیبدون محافظ با  و هاه کنار جاد نهایاکثر ا د.یبزن شآتو  دیکن شباز  .هست

قفل داشت  ر اگ هست. راحت به آن بسیار احاطه شدن که وارد شدن یهنآ یوارید

 د.یاز باال داخل ش هوگرند یبشکن را قفل
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زمان و  قهیدق 10 با هست. خوب یلیخ نیو ا نمهار شد نیبه زم چیدکلها با پ تمام

 نیب یتو جادها نهایاز ا یاریبس. شهیو نابود م کنهیدکل سقوط م ،چهایباز کردن پ

هم به  یتو شهر  یها نیدورب د.کم هستن دیداخل شهر با د و کنار روستا ها یراه

در صوتی که  ت.غم بغل گرفتن اشتباس یزانو پس .دفتنا یمنوال از کار م نیهم

 !دکل  کی  اینترنت را قطع کنن و نخوان صدای ما به جهان برسه. با شعار هر معترض

  :پیشنهاد هایی برای گروه های با تجربه

 شده جادیا یسبز و عموم یدر فضاها جیبس یرویدر سپاه با کمک ن یطرحاخیرا 

. زیرا می کنند یحرکت م ییتا بصورت چهار یول ،آنها دو به دو یها میتااست که 

 .کنند یموتور تردد م لهیبوس ترسند.

همه   حکومت آخوند ها کسب کرده ایم، مسلماسال  41با تجربه ای که در این  البته

 .کنند  یم  یگشت زن  زیزن ن  کیدو نفر مرد و    ،سه نفره  یها  میت  .دیچهره شناس هست

دهید که به شناسایی این افراد  از گروه هایی که تشکیل داده اید چند تیم تشکیل 

بپردازند و در شهر قدم بزنند. از این افراد تا جای ممکن به صورت عادی طوری که 

انگار از طبیعت یا دوست تان عکس یا فیلم می گیرید. اسنادی تهیه کنید و برایشان 

اسناد را می تونید به صورت های مختلفی که در توضیحات بیان  پرونده سازی کنید.

مناطق گشت زنی شان را شناسایی   منتشر کنید و به دست افراد مهمی برسانید.  شد

 و ثبت کنید. به این صورت مناطق امن و ناامن را مشخص کنید.

 ... ندیایاز خجالت آنها در ب نیبا کم توانند یدارند م یرسان بیآس یکه توان یدوستان

باید با انها   این یک دفاع از خود است. آنها ظالمانی هستند که به خون مردم تشنه اند.

توجه   با  به گونه ای رفتار کرد تا با ترس و لرز شروع کنند به پر کردن برگه های استعفا.
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. آنها بسیار هایشان برگردند  النه  به  دیزود با  اریبس  ،ها  رویبه وسعت اعتراض و کمبود ن

 محافظی هم ندارند. در بسیاری از زمان ها یب پذیرند. حتیترسو و آس

البته در بین شان افرادی هم هستند که با سالح در شهر پرسه میزنند و لباس شخصی 

هم دارند. این ها را شناسایی کنید و اسناد را منتشر کنید تا رسوا شوند. توجه کنید 

ناشناس و صورت پوشیده خلع سالح که می توانید آنها را غافلگیر کرده و به صورت 

سبز  یفضاها در. هداری کنیدشان کنید. سالح را می توانید برای دفاع از خود نگ

تردد  یکه با لباس کارگر شهردار یافراد بگردید و و پارک ها یاطراف مناطق مسکون

را زیر نظر بگیرید. برخی از آنها خبر چین و لباس شخصی رژیم هستند که  کنند یم

، سمند و 305)پژو  خودرو های مشکوک هم زیر نظر بگیرید. ونه استتار کردند.اینگ

از گوشی زیاد کامال تابلو هستند و مدام به طرفین نگاه می کنند و  گاهی پرشیا(

پس از شناسایی می توانید آنها را رسوا کرده و حتی ضربات  .استفاده می کنند

ما مردم باید به آنها  غافلگیرانه به آن ها وارد کنید. طوری که دیگر نتوانند بلند شوند.

ضربه شصت مان را بچشانیم. آن ها به زودی خواهند فهمید که مردم قدرتمند تر از 

وند و بهشان زور گفته شود. زیرا مردم بی پدر بوگندو حرف بشنتا    چند  ازآن هستند که  

 آن ها را ادب خواهند کرد.

. تندبا تلفن در حال صحبت هس یلیخ مطمئناشناسایی آن ها بسیار آسان است. 

و همیشه  تا بعد از ظهر  دشو در صبح انجام  انهیاقدامات عملگرا شود یسعبیشتر 

گفته شده را با برنامه ریزی دقیق اجرا   یمنی اقدامات ا   در کلیه کارهای گروهی و تیمی

 باال ببرید. را تان یجسمان یو آمادگ دیخود را حفظ کن تیامن کنید.

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

این نکته را هم فراموش نکنید که یکی از قدرتمند ترین رسانه هایی که دم دستمان 

و پخش شبنامه ها در  یرو ادهیپ یها وانفراخاست شبکه های اجتماعی است. 

 هستند. یعال بسیار یاجتماع یشبکه ها

 شنود دستگاه

 برای گروه های حرفه ای و با تجربه   دستگاه شنود یکی از ابزارهای سودمند و ضروری

که در حال شکل دادن یک سازمان بزرگ با گروه های مختلف و تیم های  هست

البته تنها در صورتی که هم توانایی استفاده صحیح و ایمن  .بسیار با تجربه هستند

ازش را داشته باشید و هم اینکه توان و مهارت ساخت را داشته باشید. در غیر 

 برای گروه های کوچک اختیاری است. اینصورت اصال ضروری نیست.

شما را برای شناسایی عوامل لباس شخصی ها، خبر چین ها  این دستگاه می تواند

... بسیار کمک کند. حتی می توانید بدون اینکه ردیابی شوید تمامی مکالمات فرد  و 

... هست را ضبط کرده و آن ها را  مزدور که در حال رپورت یک هموطن به اطالعات و 

آن ها را سرکوب کنید، بترسانید،  ، برای دفاع از خودسوا کنید! و یا پس از شناساییر 

...  تهدید کنید و 

خب حاال که پی به کاربرد این وسیله بردیم بهتر هست روش ساختن آن را در اینجا 

بیاموزیم. از آنجا که ساخت این دستگاه بسیار مهارت نیاز دارد و فرد سازنده باید در 

مورد الکترونیک اطالعات زیادی داشته باشد یا رشته تحصیلی وی الکترونیک باشد. 

من فقط نقشه ساخت این دستگاه را به همراه قطعات و شماره قطعات قرار میدهم 

... پرهیز می کنم.  و از توضیحات اضافه و 
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 ابزار ساخت دستگاه شنود

 )هویه( لحیمدستگاه  -1

 سیم لحیم -2

 روغن لحیم -3

 مراحل ساخت در رد که درتهیه ب   -4

 .نقشه مشخص کردیم

ی که باید روی ب رد لحیم تهیه قطعات -5

 شوند.

 

 متر کار می کند( 200ساخت شنود روی موج رادیو )تا مسافت 

این نوع شنود ها سیار نیستند و باید در محل کار، منزل، ماشین و یا لباس مزدوران 

خبرچین های مخفی محله تان و رسوا رژیم کار گذاشت. برای مثال برای ضبط صدای  

 کردن آن ها با انتشار صدایشان.

 نقشه ب رد و مکان قرار گیری و لحیم کاری قطعات
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نخست یک سیم مسی تهیه کرده و آن را به ابعادی که در تصویر می بینید به فاصله 

میلی متر به دور خودش می پیچیم یا می توانید آن را به صورت آماده از  3.5

 طبق شکل پیش بروید. L1_5Tترونیکی تهیه کنید. مشخصات: الک
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 ضخامت سیم مس باید نیم میلی متر باشد.

 دور باشد. 5میلی متر باشد تعداد پیچ هم  12و طول سیم پیچ  3.5قطر سیم پیچ 
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 اکنون این قطعات را تهیه کنید.

 1nfخازن عدد  10nf ،3، یک عدد خازن 18pfعدد خازن شماره  2مشخصات: 

 دقیقا همین خازنی که در تصویر می بینید. 470nfیک عدد خازن 
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 120pf ،30pf-10یک عدد خازن تریمر به مشخصات 

سایر قطعات در این تصویر کامال مشخص هستند و نیازی به توضیح بیشتر در رابطه 

 با مشخصاتشان نیست.
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 محل قرار گیری قطعات را می بینید که باید لحیم شود. تصویر در این 

 

)نگه دارنده  می و جا باتریوباتری را می توانید پشت ب رد لحیم کنید یک باتری لیتی

 برای لحیم پشت برد نیاز دارید. باتری لیتومی(
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 شکل نهایی وسیله ای که ساختید به مانند تصویر پایین باید شود.

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

اکنون شما نیاز به یک رادیوی دیجیتالی سیار دارید تا بتوانید صدا را ضبط کنید. )البته 

را نصب کنید. برنامه معتبر باشد ایرانی   FMبا موبایل هم می شود. باید برنامه رادیو  

 نباشد. ریسک و مسئولیت برای استفاده از شنود با موبایل به عهده خودتان است.(

رادیوی مناسب و سیار، با تغییر موج سعی کنید متوجه شوید که پس از تهیه یک 

موج این وسیله روی چه شماره ای تنظیم شده است. سپس می توانید شماره موج 

متر را ساپورت می کند   200را ذخیره کرده و از آن استفاده کنید. این وسیله نهایت تا  

 .و هرچه باتری ضعیف تر شود این مسافت نیز کمتر می شود

مسئولیت سو استفاده از این آموزش ها به عهده نویسنده و ملی گرایان مردم گرا 

 نیست و تنها برای مقابله با نظام استبدادی این آموزش ها قرار گرفته است.

اگر فردی حرفه ای باشد و توان مالی باالیی داشته باشد. می تواند با استفاده از این  

 ی ول د.باش داخل کشور مردم یو صدا دبساز  زیر زمینی بزرگ یویراد کی روش

احتمالش خیلی باال هست که مکان فرستنده و  هست خطرناک بسیار ویساخت راد

آگاه  موج را عوامل حکومتی بدست آورند. از این رو، سازنده رادیو باید از همه چیز 

 باشد.
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 نیا یمتر  200ز هر کس اساخت و استفاده از شنود )همین وسیله( ریسکی ندارد. 

 ، ونیز ی، تلونیماش دارد که چه وسیله ای همراهش باشد.ن یفرق د،عبور کن لهیوس

...یموبا ،ویراد آنتن  یحت رادیویی را دریافت کند. موج دناکه بتو یا لهیهر وس ل و 

خواهد شنید! البته تنها در  ای اشخاص را به وسیله این دستگاه شنودصد !نویز یتلو

 د.کن میموج شنود تنظ یرو دستگاه رادیویی اش را یآگاه با ای ناخواسته صورتی که

 نکهیمگر ا هر یکه شنود کار گذاشت را بگ یرد کس هتون ینم چکسیهنکاتی بیشتر: 

درجه داران نظام هم شنود گذاشت   یبرا  شهیم  یحت  بده  یموقع گذاشتن شنود سوت

 یکس عوامل نظام پیدا بشه، باز همبه دست شنود  ر اگ و دیصداشون را شن منیو ا

. ولی تاکید میشه چون رهیبگ  یش هست راصدا  در حال شنیدنکه    فردیرد    هتون  ینم

متری را ساپورت میکنه کامال احتیاط کنید. درست هست   200این وسیله تا مسافت  

که کسی نمی تواند رد شما را از روی شنیدن صدا بدست بیاورد، ولی باز هم می 

ا را پیدا کنند. پس زمانی که در حال شنود هستید احتیاط کنید و فقط در توانند شم

... از این وسیله استفاده کنید. چون برای  موارد حساس مثل شناسایی مزدوران و 

متری خودشان را بررسی کنن و به  200اینکه شما را پیدا کنند کافیست مسافت 

ز راه دور صدای تا مسافت  شما مشکوک شوند. حتی می توانند با دستگاه شنود ا

 متری را بشنوند و از این راه متوجه شوند. زیرا رژیم هم دستگاه شنود دارد! 200

گذاشت   یدیخورش  یباتر  شهی. البته مفتهیشنود از کار م  ،یمحض تمام شدن باتر   به

 .خرج داره یول
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 دستگاه شنود از راه دور

میتوانید این وسیله سیار را به همراه وسیله ای بی خطر ولی بسیار پر کاربرد. شما 

داشته باشید و صدای اطراف را بشنوید بدون اینکه کسی متوجه شود و یا حتی اصال 

قابل ردیابی هم نیست. پس با خیال راحت از این وسیله استفاده کنید ولی در هنگام 

باید  استفاده مراقب باشید تا کسی این وسیله را در دست شما نبیند. کامال پنهانی

 انجام شود.

در تصویر همه چیز گویا هست. برای استفاده کافیست دیش را به سوی هر طرفی که 

 میخواهید صدا را بشنوید قرار دهید.

 نقشه ب رد دستگاه شنود از راه دور

 تنها کسانی که می تونن نقشه خوانی کنند توان ساخت این شنود را دارند.
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 تصویر )برای قاب میتوانید یک قوطی حلبی بگیرید.(ساخت نهایی دستگاه در 

 

برای دیش دستگاه هم می 

به   هتوانید از یک ماهی تاب

شکل زیر استفاده کنید یا از 

یک قطعه استیل استفاده 

کنید. توجه کنید که دیش 

بزرگ را تنها در اماکن امن 

استفاده کنید نباید کسی 

شما را ببینید. برای مکان 

... استفاده  های پر ریسک از دیش کوچکتری استفاده کنید و می توانید در ماشین و 

دقت کنید  کسی نباید دیش را ببیند. ... بگذارید. کنید. برای حمل ایمن هم در کیف و

 و فیش است. آنتندیش دارای 
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 داخل دستگاه مشخصات و تصاویری از

دستگاه دارای یک جای 

فیش برای آنتن )دیش( و 

یک جای فیش سمت راست 

برای هدفون و موبایل است.  

هدفون برای گوش دادن صدا 

و موبایل برای ضبط کردن 

 است.صدا 

 

 

 

 

این وسیله دارای یک دکمه خاموش و 

روشن کردن هست که باتری بیهوده 

 مصرف نشود.
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همچنین یک چرخ دنده 

برای کم و زیاد کردن موج 

 نیز دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 در این قسمت دستگاه 

 عدد میکروفون وجود دارد. 
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قطعات را به هم 

متصل کنید و از 

استفاده دستگاه 

 کنید.
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 شخصی دفاع تمرینات

شما می خواهید فعالیتی را به انجام برسانید. به تمرین نیاز دارید. می خواهید از 

محوطه ای نا امن بگریزید، به تمرین نیاز دارید. حتی اگر بخواهید مدت زیادی را روی 

هر که  یبرانداز و یک معترض  یک پاهای خود بایستید باز هم به تمرین نیاز دارید. بله، 

د بسیار کارا تر و تاثیرگذار تر از هر فرد نبر می  تر استقامت بدنی خود را باالروزه 

 که در آنجا حضور دارند. هستند معترضی

شما نیازی نیست بروسلی باشید. نیاز نیست سوپرمن باشید یا یک رزمی کار. شما 

ینکه به فکر سالمتی بدن تان فقط کافیست هر صبح نرمش و کمی ورزش کنید. ا

و  دنیبرخوردار است، دو ییباال تیاز اهم یجسمان یآمادگ باشید چیز بدی نیست.

 باید انجام داد.را بطور مرتب  یجسمان یآمادگ ناتیتمر 

 م؟ینکت یتقو یدفاع شخص ی بدن خود را برا یناتیبا چه ورزش ها و تمر

ه ک یناتین تمر یهمچن .هستند یبیکنات تر یتمر  یدفاع شخص ینات برایتمر  نیبهتر 

د یر یگ یه مورد حمله قرار مک یدهند. وقت یش میشخص را افزا یدر آنها قدرت بدن

اگر ضربه کبه شما خواهد  یبزرگ کمک یعضالن یبدن قو کی ،در وهله اول رد. 

م کش یم و قوکه عضالت محکد یشو یم شما وارد شود متوجه مکبه ش یدیشد

 یه در دفاع شخصینات اولیاز تمر  یکیم  کت عضالت شیدارند. تقوت یچقدر اهم

، انجامش طی دیر افتاده ایه گک یوقت یو انفجار ینات سرعتین تمر یاست. همچن

تواند جان شما   یه میثان  چند

تمرینات  . اینندکرا حفظ 

 ر گذار هستند.یتاث بسیار
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 یش توان دفاعیت پاها و افزایتقو ی ات براک  اس

د و موثر یتواند مف ینم ین تنه قوییپا کیز مانند یچ چیدو نفره ه یریدرگ کی در

خواهد افتاد اگر   یواقع گردد. چه اتفاق

ن یتن به تن به زم یر یدرگ کیدر 

دفاع  ید؟ هر چه مهارت هایفتیب

د و در هر ینکت یخود را تقو یشخص

د از ینک ین میه تمر ک یرشته ا

ن یدر ا  ر راوماگا اگکتسو گرفته تا  یجوج

چگاه  یه ،دینه تجربه داشته باشیزم

ه ک  باشید  کسی  دوست دوست ندارید

ن افتاده است به خصوص یزم یرو

 شما مقابل شما سرپا حریفاگر 

 . باشد ایستاده

ماندن و نحوه دفاع شما  سرپااین 

 یسکند چه ک ین مییه تعکاست 

 خواهید میبرنده نبرد خواهد بود. اگر 

 ید پاهایداشته باش یقو یمشت ها

آنها هستند و   یاکشما نقطه ات

ن یدر ا یعضالت چهارسر ران قو

ات را کننده هستند. اسکن ییان تعیم

انجام   ییتا 20- 15ست  3به صورت 
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 ینها قوید. اینکن به حجم آنها اضافه ید و همچنینکت ین عضالت را تقوید تا ایده

 یر یدر گ کیتوانند در  ینند و مک یرشد م یه به سختکن عضالت بدن هستند یتر 

د هم به قدرت و هم به  یتوان ینات مین تمر ینند. با اکرا به شما ب کمکن یشتر یب

 د.ییفزاا یخود ب یاستقامت پاها
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 مرده فتیل

د و بدونینکت  یاز عضالت خود را تقو  یادیند تعداد زک  یم  کمکمرده به شما    فتیل

 

ن یا کمکهستند. به  یدفاع شخص یبرا ینات بدنسازین تمر یاز موثرتر  یکی کش

د و در یشود بلند شو یشما وارد م یرو یادیه فشار زک ید وقتیتوان ینات میتمر 

 .دیدهر یینبرد نا برابر معادله را به نفع خود تغ کی
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 دراز و نشست

م همانطور کت عضالت شید. تقویانجام ده ییتا 50 یال 25ست  4ن را در ین تمر یا

 یه قبال گفته شد از واجبات دفاع شخصک

م کبه ش یه ضربه اک یاست تا در صورت

د. دراز و ینکد مقاومت یشما وارد شد بتوان

نند کیت میم  را تقوکنشست هم عضالت ش

ه از لگن به پاها متصل کرا  یو هم عضالت

د یتوان یب مین ترتیه به اکشوند  یم

 .دینکوارد  یتر  یقو یضربات پا

 یبه قدرت بدن  ین بستگیدفعات تمر   تعداد

ن ها ین تمر ین ایو تجربه فرد دارد. همچن

ب دار یا در سطح شیهمراه با وزنه  توانندیم

 .انجام شوند

 ده به پهلویدراز نشست خم

به شما  ینات بدنسازین تمر ید. ایانجام ده ییتا 40تا  20ست  3ن را در ین تمر یا

م( به شما کش  یناره هاکر بغل و  یه از بغل )زک  ییپا  یهاند در برابر ضربه  ک  یم  کمک

 شما هم موثر هستند. یدر ضربات پا نید و همچنینکشود مقاومت  یوارد م
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 نهیس پرس

 نید. اگر از ماشیانجام ده ییهشت تا ین را به صورت سه ست شش الیتمر  نیا

د ینکت استفاده یپرس اسم

ه از کنیا ید به جایتوان یم

ن استفاده یسنگ یوزنه ها

در  یتر  کسب ید وزنه هاینک

د و آنها را با  یر یار بگیاخت

اد به سمت باال یسرعت ز

ه در حال ک  ید و وقتینکپرتاب  

پرس را   له ین آمدن است مییپا
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د ید. بایش داده ایب هم قدرت و هم سرعت دستان خود را افزاین ترتید. به ایر یبگ

 ین در دفاع شخصین تمر ید. اینکد وزنه ها را باالتر پرتاب  یتوانیه مکد تا آنجا  ینک  یسع

دهد مانند  یش میها به شدت افزا یر یند و توان شما را در درگک یم کمکار یبس

ن چند نفر راه یب زد ایخواه یه مک یوقت

قه یقه به  ی  یسکه با  کنیا اید  ینکخود را باز  

رد و به  کد یتر عمل خواه ید قوی شده ا

 یانیضربات مشت هم کمک شا تیتقو

 دیخواه یاگر م نیهمچن. خواهد کرد

نات با وزنه یتمر  دیخود را آماده کن شتر یب

ول، شانه و ساق پا  کعضالت پشت،    یبرا

ن ی. ادیبه برنامه باال اضافه کن  دیتوان  یرا م

خود را در مبارزه  ید و برترینکاز خود دفاع  ینند به خوبک یم کمکعضالت به شما 

 .دینکحفظ 

 

 یدفاع شخص ی نات با وزنه براینحوه تمر

ه قهرمان کست ین نیرند. هدف شما این انجام گیسنگ ید با وزنه هاینات نبایتمر  نیا

د. ینکت یاستقامت خود را هم تقو ،د عالوه بر قدرتیه باکبل .دینگ شویفتیپاورل

ثر زمان استراحت کوتاه باشد و حداک  یلید خ ی استراحت شما با  ین فواصل زمانیبنابرا

 باشند. یو انفجار عید سر یات باکه است. حر یثان 30مجاز 

د ید بتوانیابند و بای  یان نمیمشت پا  کیها فقط با    یر یشتر درگیه بکد  یاست بدان  بهتر 

ن انجام یبنابرا .نبرد تن به تن استقامت است کید برد در یلکد و ینکبه سرعت عمل 
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دن، یو شامل دویاردکنات یت شما خواهد بود. تمر ید موفقیلکو یاردک ین هایتمر 

ار کبا شدت و سرعت باال  کسب یه با وزنه هاک یتا زمان است. و… یدوچرخه سوار

مانند   یمشابهر ینات تاثین تمر ی. اآنها را انجام دهید از نباشدین است نکد ممینک یم

 و دارند.یاردکنات یتمر 
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 شخصی دفاع در  بدن حساس نقاط

 .دیو جان تان را نجات ده ردهاز خود دفاع ک ،نقاط از بدن مهاجم نیبا فشار دادن ا

به شما حمله   دیتصور کن

شده و سالمت و جان 

شما در خطر است. پس 

خودتان را نجات  دیبا

. اول از همه دیده

نقاط بدن  نیحساس تر 

مثل چشم ها، فک و 

ران را هدف  یکشاله 

بدن نقاط  اما .دیر یبگ

هم دارد  یگریحساس د

 یها  انهیکه در آنجا پا

 یو اندام ها یعصب

نبود  لیبه دل یداخل

استخوان، بدون محافظ 

هستند. به خاطر داشته 

 ن یکه ضربه به ا دیباش

تواند منجر به  ینقاط م

که  دیاز آن ها استفاده کن یفقط در صورت نیمرگ شود. بنابرا یو حت یجد یصدمات

 .دیباش خطر واقعا در 
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 یکه م  ییجا  تا  .دیو به عقب برگرد  دیاست که بلند شو  نیدفاع از خود ا  کیتکن  نیاول

 ییتا جا دیکن ی. سعدیو مهاجم را به عقب بر گردان دیبزن ادیفر  و دیعقب بمان دیتوان

که در اطراف شما هستند هشدار   یگریبه افراد د  نی. ادیر یصورتش را بگ  دیتوان  یکه م

که او با  دیده یبه مهاجم نشان م نیو همچن دیدهد که تحت حمله قرار گرفته ا یم

سوت  کی شهیهم د یتوان یم نیهمچن شما نکرده است. دبرخور  یفیشخص ضع

بلند است و ممکن است مهاجم   اریسوت بس  یصدا  –  دیرا با خود حمل کن  یاضطرار

در همه موارد  البته، .باشد کیبه گوش او نزد سوت کند، به خصوص اگر  ر یرا غافلگ

. اگر شما مهاجم را می شودمهاجم    بی، باعث فر رخی مواقعکار نخواهد کرد، اما در ب

به نفع خود زمان  ضیواکنش نشان دادن و تعو یبرا هیتنها چند ثان د،یبه عقب نران

  . دینشان نده یلطف چیو در ضربات خود ه دیداشت. در مورد آن فکر نکن دیخواه

اگر مجبور به دفاع از  نقاط ضعف دشمن را نشانه بگیرید.است که  نیدفاع ا نیهتر ب

که در  ینظر از شخص صرف همیشه بهترین دفاع حمله است. خود شدید بدانید که

ها  ینیسر )چشم ها، ب یعبارتند از: نقاط رو نقاط ضعف بدنمقابل شما قرار دارد، 

که تحت  یکشاله ران، زانو و پاها. هنگام هیو گوش ها(، گردن و گلو، مرکز شکم، ناح

 د یتوان  یرا که م  ییکرده و راهکارها  یابیرا ارز  تیبه سرعت وضع  د،یر یگ  یحمله قرار م

 را بدست آورده و سریع انجامش دهید. دیبرس جهینت نیر بهتبه 

دارد که  یچند نقطه اساس سر

 :دیحمله کن دیتوان یم

باعث  نجایحمله در ا کی :چشمها

 یخواهد شد و اجازه م یادیدرد ز

دهد که مهاجم به شما اجازه فرار 
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 ا ی دیبدهد. آنها را با انگشتان دست خود بکش

 یو به سخت دینکن غی. دردیکن دهیآنها را خراش

 .دیضربه بزن

 

 

 .دیر یاز استخوان آن بهره بگ  دیکن  دایپ  یفرد مهاجم دسترس  ینیبه ب  دیاگر بتوان  :ینیب

کف دستتان به باال   نییبا استفاده از قسمت پا

را با تمام قدرت بدن خود   کار  نیا  و  دیضربه بزن

اگر مهاجم پشت دیانجام ده سر شما باشد، . 

 .دیبه او بزن یتا ضربه سخت دیاز آرنج خود استفاده کن
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  د؛ یباش  دهیشیندین نی به ا  چوقتیه دیآنها نقطه ضعف بدن ما هستند. شا :گوش

 نیاگر ا ن،یبنابرا

 کی د،یفرصت را دار

 ن ی. ادیگوش بشکن

است که  یبدان معن

و  عیحرکت سر  کیبا 

به سمت راست  یقو

و او را   دیدر گوش بکوب

سرش را  دیمجبور کن

 .دیده انیحرکت را پا گر،یدبه طرف شما بچرخاند و با حرکت دادن او از طرف 
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 (دی)جگوورال و کاروت  یاصل  یاست که رگ ها  ییگردن جا  یقسمت جانب  گردن و گلو:

هستند که شما  مغز  قیخون از طر  انیجر  یرگها راه اصل نینقطه قرار دارند. ا نیدر ا

. با دستانتان مثل آن که دیر یرا بگ او ینقطه از بدن مهاجم، جلو نیبا نشانه گرفتن ا

را با  یآجر دیخواه یم

کف دست  یقسمت داخل

. دیضربه بزن د،یخود بشکن

تمام انگشتان دست خود را 

و محکم با انگشت   میمستق

و  دیو دست خود را مشت کن دیشست خود ببند

 باشد. یکوتاه و قو دی. ضربه بادیضربه بزن
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تا ضربه  دیخود استفاده کن یاز آرنج و بازو د،یدار یمهاجم دسترس یبه گلو اگر

شود که مهاجم کنار  یباعث م نی. ادیاوریو نفسش را بند ب دیبه گردن او بزن یمحکم

 دوباره تالش کند. دنینفس کش یبرا بکشد و
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قسمت  نیبه ا تیبا موفق دیتوان یاست که شما م گر ینقطه د کی تنه: م ین مرکز

 

 د،یفرد بلند قد مواجه باش  کیدنده است. اگر با    ر یمعده، ز  ی. درست در باالدیحمله کن

و با  دیمشت خود استفاده کن ای. از آرنج دینقطه را بدست آور نیا دیتوان یساده تر م

 .دیضربه را بزن نیکل بدن خود ا

 نیاگر شما ا نینقطه ضعف شناخته شده در مردان است، بنابرا بیضه ها بیضه ها:

از آن  د،یفرصت را دار

! لگد دیاستفاده کن

 دینقطه بزن  نیبه ا  یمحکم

ضربه   کی! زدن  دیو فرار کن

نقطه باعث   نیبه ا  یاساس

مهاجم  یحالیب ای یهوشیب

 .دیر یکمک بگ ایو  به یک جای امن برویدشماست تا  یبرا یزمان نیا و شود یم
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 ن ی. به ادیناتوان کن نه،یدر س ایدر زانو و  یضربه کار کیمهاجم را با  و پاها: زانوها

 شود. کار نیمهاجم با گرفتن دستتان مانع ا نکهیبدون ا دینقاط لگد بزن

 

 خود را به منظور یدفاع شخص یها کیتکن نیاز ا یبیترک دیتوان یشما م مطمئنا

 .دیکامل مهاجم خود انجام ده میتسل

سخت است اما با آرامش و  طیشرا دیکه شما تحت حمله هست یزمان میدان یم

 یم یز ی. با چنگ زدن به هر چدیشو یموفق به فکر کردن به حمله م ،کنترل خودتان

 یبرا  دیتوان  یخود م یها  دیاز کل  ی. حتدیسالح استفاده کن  کیاز آن به عنوان   دیتوان

خود را  یسالح واقع د یتوان یم شهیهم ا. البته، شمدیاستفاده کن شتر یدرد ب جادیا

 و دفاع از خود حساب می شود. دیداشته باش یگر ید ز یهر چ ایچاقو  کیمانند 
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 تکنیک های دفاع شخصی برای محافظت از خود

 یب  یمهاجم را هنگام تالش برا  کی   ی تواندوجود دارد که م  کلی  وضوعدر اینجا چند م

 نیا  تکنیک های زیادی وجود دارند که به شما  مطمئنا  متوقف کند.حرکت کردن شما  

را به دست  یتیو موقع دیخالص کن مهاجم دهد که خودتان را از چنگ یامکان را م

 .دیبه مهاجم حمله کن دیکه بتوان دیآور

 گرفتن مچ دست – نخست نوع

مهاجم مچ دست شما  نجایا در

و شما را محکم نگه  ردیگ یرا م

 هیدفاع از خود اول  کی. تکنداردیم

کردن نقطه ضعف است. در  دایپ

 نینقطه ب  نیتر   فیمورد، ضع  نیا

انگشت شست و چهار انگشت 

دست خود را  دیکن یاست. سع

بود  دی)شما قادر خواه دیبچرخان

چقدر  نکهیبدون در نظر گرفتن ا

قسمت   نکهیا  ی( براتسخت اس

شما در نقطه  یاز بازو یکوچک

 ن یبد د،یجهت فشار ده نیدست خود را در ا وانیداست، می ت دست حریف ضعف

 آورد. دیخود را به دست خواه یآزاد بیترت

تعادل خود را  رایز .دیضربه بزن ای د،یدارد بکش یکه شما را نگه م یکس دینکن یسع

شما  نکهی. پس از ادیخود را کنترل کن تیموقع دیتوان ینم گر یو د دیده یاز دست م
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خود را که قبال مورد  یدفاع شخص یاصل یاز روش ها یکی دیتوان یم د،یآزاد شد

 .دیاعمال کن م،یبحث قرار داده ا
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 مسدود کردن از جلو و عقب – دوم نوع

 ردیگ یکه مهاجم گردن شما را م یهنگام

 نیاول  د؟یاز خود دفاع کن  دیتوان  یچگونه م

تالش  ضربه مهار کردن دستان مهاجم و

دور کردن آنها از اطراف گردنتان است   یبرا

  د یکار نخواه نیشما قادر به انجام ا یول

مهاجم با قدرت دور گردن  یبود. بازوها

 یعنا)به م دیشما قرار گرفته اند و شما با

مشکل را  یگر ید هیکلمه( از زاو یواقع

 یرواز دستان خود را بر  یکی. دیحل کن

درست در  د،یفرد مهاجم قرار ده یمر 

همان زمان  دیبا قدرت بفشار گلو و هیناح

گردن   دیکن  یو سع  دیخود را بازتر کن  یبازو
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 محکمتان را    که انگشتان  دیحاصل کن  نانی. اطمدیاوریب  رونیخود را از دست مهاجم ب

 .دیو با تمام قدرت فشار ده دیاو بفشار یبه گلو

 آغوش خرس – سوم نوع

و بدن و  دیآ یاست که مهاجم به پشت شما م ییگرفتن جا ای نوع نگه داشتن  نیا

اگر مردیگ یسالح شما را با دست محکم م . وقتی دیخود را بچرخان یپا د،یتوان ی. 

بچرخید، مهاجم از سمت راست یا چپ به 

پایین می افتد باید سریع بچرخید و یک  

مهاجم بزارید تا پای خود را جلوی پای 

)مخصوصا اگر شما  هنگام چرخش بیفتد.

اگر دیخانم با کفش پاشنه بلند هست کی (؛ 

ضربه زدن   یاز آرنج خود برا  دیکن ینه سع

از  گر ید یکی. دیمهاجم استفاده کن به سر 
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  د یتا بتوان  دیاست که انگشتانش را به سمت عقب دستش بفشار  نیخوب ا  یروش ها

 .دیمهاجم رها کنخود را از دست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در این تصویر، فرد مهاجم با چرخش بدن به زمین افتاد.
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پس از سرکوب کردن مهاجم و ناتوان ساختن او، مشت و لگد  :دیداشته باش ادی به

و با زدن چند   دی، فقط او را کنار بزنکند  یم  دی حمله را تشد  نیا  رای ز  .دیزدن را ادامه نده

نخواهد کرد و در اسرع وقت از  بیکه شما را تعق دیحاصل کن نانیضربه محکم اطم

 .دیمتوقف نکن دیبرس یمنیکه به ا یزدن را تا زمان گد. مشت و لشویدآنجا خارج 

 برخوردار است. ییباال اریبس تیشناختن نقاط حساس بدن از الو یدر دفاع شخص

کودکان   یبر رو  ایعنوان در منزل    چیبه ه  نیکنم هرگز در هنگام تمر   یادآوری  دیبا  ضمنا

. در هنگام تمرین با دوست، همسر و یدد انجام ندهیا افتهیرا تا مهارت ن ناتیتمر  نیا

یا خانواده تان نخست ایمنی را رعایت کرده و هنگام تمرین کامال مراقب باشید. در 

 بهدوباره تاکید می شود که  رد نکنید.هنگام تمرین به دوست تان ضربات واقعی وا

 .دیوارد نکن ینیاز حد را به نفر تمر  شیب یرویعنوان ضربات با ن چیه
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 سوم فصل
 

 میلیونی قیام برای ییاآموزش ها و آمادگی ه

 

 خواهید خواند: فصلدر این  :فصل اهداف

 و گارد ضد شورش ییایمیدر برابر مواد ش یدفاع یابزارها -1

 یونیلیم یتیجمع جادیاراهکارهایی برای  -2

 گارد ضد شورش و مقابله با آن یشناخت روش ها -3
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کافیه این فصل را دانلود کنید. سومبرای خواندن فصل   

بود.  دوماین ورژن جزوه فقط برای فصل   

همچنین شما میتوانید جزوه کامل دارای تمامی فصل 

گرایان دانلود کنید.ها را از سایت ملی   
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