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 :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 نیکه ا 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  یانگروه/حزب/سازمان به صورت پنه 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 تیآنجا که فعالاز 

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

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

زده  لیراض به کودک کار بودن، س(، اعتیخانمان 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

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

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 کینظر 

 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؟   یمال  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 یفرزندان حاکمان کس 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   رانیتا به امروز زنان و دختران ا  57  نیننگ  دروغین و  انقالب  یچند از ابتدا  هر 

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

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.

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

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 
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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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 سرکوبگر نیروهای با مقابله برای دفاعی ابزارهای 

سرکوبگران رژیم آخوندی این هست که آن ها را با ابزارهای یکی از راه های مقابله با 

دفاعی مجبور به عقب نشینی کرده و یا در مقابل ابزارها و وسایل سرکوب که به آنها 

کنیم. برای همین وسایل نام برده   یا تصرف داده اند بایستیم و این ابزارها را تخریب

شده در این فصل می تواند شما را به عنوان یک معترض در برابر حمله نیروهای 

 سرکوبگر محافظت کرده و به شما نیروی مقابله با آن ها را می دهد.

شما می توانید یک یا چندین نوع از ابزارهای موجود در این لیست را انتخاب کرده و 

داد زیاد بسازید و با خود همراه داشته باشید. اگر بتوانید استراتژیکی از آن ها به تع

از قبل داشته باشید و برنامه درستی  ،درست و به موقع برای استفاده از این ابزارها

 بچینید، بسیار می توانید در جهت مقابله با نیروهای سرکوبگر موثر باشید.

 تله میخدار -1

 _شلنگ سیاه و میخ

 به رنگ مشکی آب ای گاز لوله متر  چند

 لی تبد یمتر  یسانت 10 قطعات به د،یر یبگ

 خیم درونشان ،نامنظم صورت به حاال .دیکن

. برای فرو کردن میخ، میخ ها را داغ دیکن  فرو

 ،شما حاالفشار دهید.  شلنگکرده و روی 

 .دیکن پنچر  را سرکوبگران نفر  حمل یها نیماش دیتوان یم که دیدار خیم گل

شلنگ حتما مشکی باشد تا موتور سواران و ماموران رژیم نتوانند تله ها را   نکته:

 ببینند.
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 میخ ها باید با زاویه از هم در شلنگ فرو روند تا بتوانند الستیک ها را پنچر کنن.   نکته:

 برای الستیک های ضخیم، میخ های دراز تری را انتخاب کنید. نکته:

 میلیمتر  5تا  2میله آهنی به قطر  2_استفاده از 

سانت برش زده و از  10چند میله به ابعاد 

درجه خم   90وسط به حالت منحنی و به زاویه  

کنید. سپس نوک آنها را با دستگاه یا داغ کردن 

را طوری  میله 2و چکش زدن تیز کنید. سپس 

در وسط به هم جوش بدهید که عمود بر هم 

باشند تا زمانی که آنها را روی زمین می اندازید 

یک طرف تیغه به سمت باال باشد تا به 

 الستیک ماشین گارد سرکوبگر فرو برود.

 _حالت های دیگری از تله های میخدار را در تصویر مشاهده می کنید:
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 زده یخ کیک یزدی  -2

 یبرا  نیوازل  برابر   1  و  نفت  برابر   2  مخلوط

  له یوس  ،نیمامور  یموتورها   انداختن  کار  از

 در مخلوط نیا اگر . دیمف اریبس است یا

  و   شود  ختهیر  نازک  ی لونهاینا  ای  و  بادکنک

 سرکوبگر یروهاین یموتورها ر یتا یجلو

 صورت در شود پرتاب آسفالت یبرو

  و  شود یم لخته سرعته ب هوا با  تماس

 که کند یم عمل ز یل یخی تکه صورته ب

 لییگازو  ای  و  روغن  ختنیر  البته.  شود  یم  سواران  موتور  خوردن  نیزم  و  انحراف  موجب

 .دهد یم را جهینت نیبهتر  نیوازل و نفت مخلوط اما دارد یمشابه عملکرد یحد تا

 زادود کیک یزدی  -3

 یبرا دودزا یها کیک یزدی

 یسردرگم ترس و جادیا

 ای و سرکوبگر گارد  یروهاین

ن و یدروغ یها قیحر  جادیا

 .روند یم کار به مصنوعی

 

 :است قرار نیا از آن ساخت روش

 (یقلم شوره) میپتاس تراتین قسمت 6 ،قند خاکه ای شکر  قسمت 4
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 نیح  در  گاز  میمال  شعله  یرو  بزرگ  قابلمه  کی  در  و  دیکن  مخلوط  هم  با  را  ماده  دو  نیا

 مخلوط  سپس.  دیایب  در  یشکالت  رنگ  به  و  شده  ذوب  مخلوط  تا  دیده  حرارت  زدن  هم

 و  دیز یبر  کمپوت یها یقوط ای نوشابه یخال یقوط مثل یفلز  ظرف کی در را مذاب

 فرو  آن  درون  را  تیکبر   چوب  چند  ای  فشفشه  عدد  کی  است  شدن  سرد  حال  در  یوقت

 لویک کی و کارآمدند و موثر  اریبس دودزا یهاکیک یزدی  نیا(. لهیفت عنوان به. )دیکن

 لهیفت  ستیکاف  ،آن  کردن  روشن  یبرا.  کند  یم  جادیا  یظیغل  اریبس  دود  ،مخلوط  نیا  از

 .دیکن روشن آنرا

 

تهیه نیترات را ندارید کافی هست به آموزش  نیترات پتاسیم نکته: اگر توان خرید 

را بسازید. مراجعه کنید و خودتان آن  که در همین جزوه بیان شد    پتاسیم از کود کبوتر

 توجه کنید که به کود کبوتر نیاز دارید که باید بخرید.
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 زا نوع دومدود کیک یزدی 

 مواد الزم:

 ( شهیم دایپ عطاری هاپرمنگنات )در  _

 

 (فروشی ها)لوازم تولد  گارتیس_

 زیر های سنگ _

 ییپودر لباسشو _

 پونگ نگیتوپ پ_

 چسب برق _

 زریفر  سهیک _

 :هیته روش

 یاه زهیسنگ ر. دیمخلوط کن گارتیو مواد داخل س ییرا با پودر لباسشو پرمنگنات

ماده آماده   یقاشق غذاخور  کیسنگ    10هر    یبه ازا  .دیز یبر   زریفر  سهیرا داخل ک  ز یتم

 نگیدو توپ پ ای کی که درست میکنید کیک یزدیهر  یازا به دیز یبر  روش شده را
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شما   یدود  . کیک یزدیدیچیبپ  کیبرق را به دور پالست  چسب  .د یز یپونگ خرد شده بر 

 (خوب یاشک آور تیباال، خاص یده دود قدرت) .آماده است

 شکل نهایی در تصویر

 

نکته: این کیک یزدی دودزا نیازی به فیتیله و آتش ندارد. کافیست به زمین برخورد 

محتوای سیگارت برخورد کند و سنگ های موجود در این کیک یزدی با پرمنگنات و 

 کرده و شروع به دود کردن می کند.

 ه یمساو گارتیو پرمنگنات و مواد ترقه س یینسبت پودر لباسشونکته: 

 1به ازای هر یک عدد که درست می کنید  پینگ پونگ بخرید وتوپ یک بسته نکته: 

 با قیچی خورد کنید. توپ را 2الی 
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 سوم نوعکیک یزدی دودزا 

 مورد نیاز:لوازم 

 _توپ پینگ پونگ

 _ کارتن یا مقوا

 _چوب کبریت

 _چسب حرارتی یا هر چسبی

_یک تکه فلز و جعبه کبریت )بجای این دو میتونید  

 از نوار منیزیم به عنوان فیتیله استفاده کنید.(

همه چیز توی تصویر مشخص هست و نیازی به   روش ساخت به قرار زیر است:

توضیح اضافه نیست. فقط بجای استفاده از چوب کبریت برای فیتیله بدونید که 

 .استفاده کنیدمیتونید یک نوار منیزیم خریداری کنید و 
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 )رنگی( چهارمکیک یزدی دودزا نوع 

خب شاید با خود فکر کنید که چه نیازی به کیک یزدی های رنگی دارید. هموطنان 

براندازم، شماهایی که تالش فراوانی برای سازمان دهی گروه های خودتان انجام دادید 

و شما معترضین براندازی که از ظلم و ستم این فرقه مذهبی به ستوه آمدید و برای 

برای مقابله  اهریمنان ایران سوز به خیابان آمدید.  قیامی میلیونی و برای نابودی این

با حکومت ستمگر آخوندی، نیاز شدیدی به برنامه ریزی و حرفه ای عمل کردن دارید. 

برای حرفه ای بودن نیاز به آمار گرفتن و رساندن این آمار به دست جمعیت زیادی از 

 رسانه ای دارید.معترضین در سریع ترین حد ممکن و بدون نیاز به هیچ ریسک و 

بله هموطنانم، این سریع ترین راه ارتباطی شما به جمعیت میلیونیست تا به آنها  

بفهمانید در چند قدمی یا اطراف آن ها چه خبر است. یک مثال کوچک از کاربرد این 

 نوع کیک یزدی ها برای شما خواهم آورد:
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ی: سرکوبگران با سالح دود قرمز: وجود تک تیراندازها _ دود سبز: امن _دود نارنج

_دود سفید: گرم _دود آبی: سرکوبگران با سالح سرد _دود زرد: وجود معترض زخمی  

برای مخفی شدن از دید سرکوبگران استفاده میشود. )یک نوع استتار برای جلوگیری 

... قبال توضیح داده شد( _دود سیاه: برای مخفی شدن از  از شلیک تک تیراندازها و 

...( گاز اشک آور نشان دادن وجود و ندید سرکوبگرا  )مثل دود الستیک و 

ی گفته شده در این جزوه را با هم  نکته: اگر میخواهید استفاده کنید هرگز رنگ ها

 جابجا نکنید. برای مثال رنگ قرمز را برای امن و سبز را برای تک تیرانداز درنظر نگیرید.

اعتراضات را برای عالمت دادن به گروه های هرگز استفاده از دود رنگی در : 2نکته 

خود جدا از مطالب این کتاب استفاده نکنید. برای مثال با رنگ قرمز به گروه خود 

عالمت ندهید. زیرا مردم معترض که این جزوه را خواندند فکر میکنند این عالمت 

نند شما دود پیامیست به مردم که در این منطقه تک تیراندازان وجود دارند. آنها نمیدا

قرمز را برای عالمت دادن به گروه تان انتخاب کردید! پس اگر قصد عالمت دادن به 

گروه تان را دارید. از رنگ هایی استفاده کنید که در این جزوه بیان نشده است و برای  

آنها یک تاکتیک یا اسم رمز بگذارید و به گروه تان بگویید. برای مثال به گروه تان 

رنگ یعنی حمله کنید. فالن رنگ هم یعنی فالن تاکتیک یا فالن ابزار را  بگویید فالن

... البته توجه کنید  استفاده کنید یا فالن کار را کنید یا برای مثال دوربین وجود دارد و 

که گروه های دیگر هم در کنار شما ممکن هست با رنگ ها عالمت بدهند. پس برای 

ای تان ترفند های دیگر را بکار بگیرید. زیرا کیک ید. برای عملیات هواینکه گمراه نش

 یزدی رنگی برای عالمت دادن به معترضین و آگاه کردنشان نوشته شده است. 

در شهر تان را هر کس شهر خودش را میشناسد همه گیر بودن یا نبودن این طرح 

 تا تصمیم بگیرید انجامش بدهید یا نه.  بررسی کنید
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 وسایل ساخت:

 پاستیل های روغنی_

 %50 _پتاسیم نیترات

 %40 _شکر 

 %10 جوش شیرین_

 _خط کش، مداد و مقوا

 _چسب حرارتی یا هر چسبی

 _نوار منیزیم برای فیتیله

 _قوطی شبیه رانی )اختیاری، الزامی نیست(

 نیازی به توضیح اضافه نیست. تصاویر را دنبال کنید.

 

% نیترات 50در تصویر روبرو  

% 10% شکر و 40پتاسیم، 

جوش شیرین با هم مخلوط 

شده اند. به مقدار روی ظرف 

 توجه کنید.
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سانتی   10اندازه هر لوله مقوا  

متر باشد و برای یک طرفش 

درب مقوایی بسازید و چسب 

بزنید. طرف دیگرش باز باشد. 

 )درب نداشته باشد.(

 

روی آن را رنگ بزنید تا 

رنگی بدونید دودش چه 

 است.

اگر قوطی شبیه  نکته: 

رانی ندارید برایش درب 

 فیتیله درونش قرار دهید و خوب ببندید.در هر دو طرف بسازید و رویش سپس یک 
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گوگرد های چوب کبریت را با انبر  

خورد کرده و داخل هر جعبه مقوا 

 بریزید. گوگرد یک مشت

 

اکنون کیک یزدی شما آماده 

فیتیله است. کافی هست یک 

روی آن گذاشته و دربش را خوب 

 ادامه برای قوطی: چسب بزنید.
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توجه کنید که در صورتی که قوطی رانی ندارید نیازی نیست و از همان مقوا استفاده 

 کنید. قوطی برای این هست که از محتوای داخل محافظت شود.
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 جلیقه ضد گلوله -4

قیام نهایی محافظت از خود در برابر هر می دانید یکی از ضروریات در که  همانطور

نوع وسیله سرد و گرمی هست که ممکن هست رژیم استبدادی متحمل آن شود. 

یکی از این وسایل محافظتی جلیقه ضد گلوله هست. بله در خیلی از جهات این جلیقه 

ها ممکن هست عملکرد درستی نداشته باشد. ولی تا حد خیلی زیادی می تواند از 

محافظت کند. البته این الزامی هست زمانی که شما در برابر ماموران سالح جان شما  

 بدست قرار گرفتید تجهیزات کاملی را به همراه داشته و سریعا از آن ها استفاده کنید.

جلیقه در برابر سالح سرد کارایی  .است حفظ جان هم مهم اما است. کینزد یروزیپ

 یآزاد دفه .میمان باش همرزمان و مراقب خود کنمیم دیتاک هموطنان، ندارد.

 .میمبارزه باش دفاع و آماده دیپس با است. یاسالم سمیچنگال فاش از رانمانیا

برابر گلوله   مقاوم در_    2.800  و هشتصد  لویوزن دو کادامه،    محافظ ابعاد در  قهیجل_

 و آسان عیساخت سر ، ارزان متیقمیلی متری،  7.9 بر یکال فلیرا
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 مراحل ساخت:

 .نوشته شده در تصویر با ابعاد  هیبرش کارتن چندال مرحله یکم:

 همانطور است. بهتر  دیدار یکربن دسترس افیال ای برگالسیبه ورق نازک فا چنانچه

تکه  کی دیدقت کن هست اما A4قسمت به اندازه کاغذ هر  دینیب یم ر یتصو که در

 جدا نه جدا دیبرش بزن
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 ودو قل ای یچسب ساختمان ،عیما یقو یها چسب با سطح آن را یرو مرحله دوم:

 .دیکامال پوشش ده

 هستند.  عینشاندهنده چسب ما خطوط

ضخامت آن دقت  به .دیکن هیته ر یتصو بیان شده در با ابعاد یورق آهن مرحله سوم:

 میلی متر 3و ضخامت  180*  297. دیکن
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درز آنها   و  دیسطح چسب خورده قرار ده  یرو  ر یمشابه تصو ها را    ورق  مرحله چهارم:

 .دیبپوشان یرا مطابق شکل با چسب پهن مشک

 بهتر  قهیجل  تیفیک تر یقو  چسب  .دیبپوشان عیسطح را با چسب ما  یرو مرحله پنجم:
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ضخامت آن دقت  به .دیکن هیته ر یبا ابعاد تصو کیسه قطعه سرام مرحله ششم:

 .باشد تواند یهم م لیم 10. تا دیکن

 

 . دیسطح چسب خورده بچسبان  یرو  ر یرا مشابه تصو  کیقطعات سرام  مرحله هفتم:
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  د یتوان یم .دیرا بپوشان ها کیسرام یها درز یچسب پهن رو با نوار مرحله هشتم:

 .دیهم بزن یچسب رو هیچند ال

 

 عیاز چسب ما لطفا .دیبپوشان عیسطح باال را دوباره با چسب ما یرو مرحله نهم:

 .مهم است یلیخ چون .دیاستفاده کن یقو
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پشت سطح   .دیچیو رو بپ پشت ر یچسب پهن دورتادور تصو هیال نیچند مرحله دهم:

 یطرف آغشته شود. تکه پارچه ا دو که هر  دیبپوشان عیباال را هم با چسب ما ر یتصو

 را پوشش دهد. قبل ر یطرف تصو که هر دو دیبا ابعاد شکل برش بزن رهیت حایترج

 .دیسطح چسب خورده بچسبان یرو آنرا

 

 دیندار  یکیز یمشکل ف  و  دیدار  حمل بار  ییتوانا  اگر   آماده است.  قهیجل  مرحله یازدهم:

که هر  لوگرمیک 2.800طرف  هر  که پشت شما رو هم کاور کند. دیعدد از آنرا بساز دو

 یکیبمدت  نیسنگ وزنه چند گرم وزن به شما اضافه خواهد کرد. 600و  لویک 5دورو 

 .ها کامل بچسبند هیال که دیده آن قرار یروز رو دو
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  د ی بلدند بخواه یاطیتان که خ دوستان ای مادران  مرحله از نیا در مرحله دوازدهم:

کوله  هیشب یها رهیبدوزند که با دوخت گ تان یبرا سهیمانند ک یپارچه ا یپوشش

 .دیبه تن کن دیبتوان یپشت

 مزاحم تا باز کرد آن را بتوان به سرعت اگر الزم شد که دوخته شود یاست طور مهم

 نشود. تان دنیدو

این جلیقه برای آن هایی هست که با نیروهای سرکوبگر سالح به دست سروکار   نکته:

دارند. مخصوصا برای آن دسته ای که قصد خلع سالح تک تیراندازان نظام آخوندی و 

 لباس شخصی ها را دارند.

انجام شده جمع   یکیمکان  یتستها  و  ساعت مطالعه  نیچند  حدود  طرح با  نیا  قتایحق

 هیگال  نیاز مبارز  یلیکه االنشم خ  دهیم  شیافزاا  ر   وزن،  ادیضخامت ز  .شده است  یبند

 داشتن. ییلویک 2.8از وزن 

 قرار اگر  حایترج اما داره. یشتر یب یمنیا بودن ضخامت صفحه فوالدی لیم 8 طبعا

 یجنبش  یانرژ  یهست که جلو  کیضخامت سرام،  کنه  دایپ  شیافزا  یهست ضخامت

 ۸همون ضخامت  را ایجاد نکنه، جلیقه مشکلی وزن درصورتی که .رهیگ یگلوله رو م

 .مطمئن تر هست
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 کاله ضد گلوله -5

کاله ایمنی می تواند در بیشتر مواقع، در صورت وجود تک تیر اندازهای خامنه ای در 

همچنین این وسیله باالی پشت بام به شما کمک کند که از جان تان محافظت کنید. 

 می تواند از شما برای غافلگیری و خلع سالح تک تیراندازها حمایت کند.

 راندازانیتک ت از ،خامنه ای یاسالم یستینظام فاش قاتالن که میهمه شاهد بود

 .رندیگ ینشانه م سر را ،هدف کشتن با و کنند یاستفاده م مزدور

 .میاست پس مراقب باش یسرنگون از جشن بعد هدف
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 طرز ساخت:

 از بازار. یمنیکاله ا عدد کی دیخر_

 شود. رنگ دیبا یمشک یانتها با اسپر نبود در اگر  رهیبرنگ ت حایترج
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 250استر  یپل نیرز  برگالس،یچند ورق فا هیته _

باالست  متشیاما چون ق بدن.ا ر  یاپوکس نیرز شنهادیاست فروشندگان پ ممکن

 استر. یپل نیرز حایترج

 .دیر یرو هم بگ نیخشک کن رز ایکه هادرنر  دیحتما توجه کن دیخر  زمان در
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 تریل 2 هم  نیرز  ،دارد به فروشنده یالبته بستگ ،لویک 5 حدود برگالسیفا افیال _

 که فروشنده به شما خواهد گفت. یبه اندازه کاف هم  کن خشک_

 متوسط ی مو قلم _
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 .دیبرش بزن ریرو به ابعاد تصو افیال _

 

که چربی روی سطح نداشته  صابون بشویید آب و _سطح روی کاله رو کامال با

 .رزین بریزید ،ظرفیک  در . سپس خشک کنید و باشد

 گرم خشک کن الزم داریم. 3رزین  نیم لیتر  مهم: به ازای هر 

 مانند زیاد بزنید رزین شما خشک کن را اگر حساس است. این مرحله بسیار توجه:

 .باید دوباره تهیه کنید شود و سنگ سفت می
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بودن مقدار  دهنده زیاد که نشان _محتوی ظرف مقداری ممکن است گرم شود

 کامال بپوشانید.ا  سطح کاله ر روی    قلمو  با  مخلوط شدن کامل،  از  بعد  خشک کن است.

 مخصوصا جلوی کاله.. بپوشاند که تمام سطح کاله را یک الیه الیاف روی آن بگذارید

 ریز  یهوا  که  دیبکوب  افیسطح ال  یرو  ضربات متوسط  با  و  دوباره آغشته کنید  قلم را

 شود. هیتخل آن

سهولت در درک موضوع  یبرا باشد. افیال از دهیپوش ،کاله یرو دیبا ،ر یتصو مطابق

 تر باشد. که واضح ه شدهفاصله گذاشت یمقدار ر یز ر یتصو در
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طوری که تمام سطح  مطابق مرحله قبل روی الیه اول بگذارید _سپس الیه بعدی را

 دوباره تکرار کنید. قلم مو را کامال آغشته به رزین کرده و را بپوشاند.

بین  از که درصورت خشک شدن همه مواد استفاده کنیدصورت نیم لیتر ه ب )رزین را

 نروند(

 

 هر در برسد. سانت ک ی ا ی لیم 10ضخامت حدود  به تا دیکن تکرار مراحل را نیا _

 یکه هوا یطور. دیسطح بزن یرو یمیضربات مال نیآغشته به رز یقلمو با مرحله

 شود. یآن خال ر یز

 ساعت. 48تا  24حدود طی دیده خشک قرار یطیمح در را آنسپس 
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منجر میشه که گلوله از آن   و خواهد شد شکننده  چون دیخشک نکن آفتاب ر یز نکته:

 عبور کنه.

 

کناره های آن سوراخی   در  توانید  _اکنون می

البته  گردن استفاده کنید. جهت بستن دور

روی آنرا با اسپری  دارد. کاله احتماال بند

این   نشود.شب دیده    مشکی رنگ کنید که در

 است. ها موجود همه استان در تقریبا مواد
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 روش دوم )تست نشده(

یک روش ساده تر برای ساخت کاله ضد گلوله )تست نشده است( به صورت 

 روبروست:

قالب قسمت   کی باساخت  یموتور سوار یمنیاز کاله ا توان یکاله ضد گلوله را م

ضد گلوله عمل  کاله کیبمانند  شود قیمتر تزر یلیم ۵سرب به ضخامت  باداخل 

 د.کنیم

 ساخت ماسک با پیراهن -6
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http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 

 

 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 

 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 ماسک ضد گاز -7

از ضروریات به همراه داشتن یک ماسک ضد گاز در اعتراضات میلیونی باید بگویم 

که شما را در برابر آلودگی های شیمیایی محافظت میکند و نقشه سرکوبگران را برای 

خنثی کردن اعتراضات و پراکنده شدن جمعیت نقش بر آب می کند. همینکه 

بر علیه شما عاجز شوند خودش  سرکوبگران برای استفاده از گاز اشک آور و فلفل
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دلیل محکمی برای استفاده شما از این وسیله دست ساز است. ماسک گاز خود را 

 ن استفاده کنید.آدر خانه بسازید و با احتیاط از 

 

 وسایل مورد نیاز:

عدد قوطی  2نوشابه/دوغ خانواده _  پالستیکیعدد قوطی  1_تیغ ماکت برد _ 

کی/هر وسیله ای که بتوان به عنوان نوار پالستیکی دور نوشابه کوچک _ فوم پالستی

ماسک قرار داد _ ماسک پزشکی _ کش برای نگه داری ماسک روی سر _ زغال 
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فعال به اندازه کافی _ پنبه/پد آرایشی زنان _ لوله یا شلنگ الستیکی _ چسب 

 پالستیکی پهن _ چسب دو قلو یا یک چسب قوی تر

قوطی نوشابه خانواده را به صورتی برش بزنید که به  طبق تصویر با تیغ ماکت برد

 در ماسک قرار گیرد و احساس راحتی کنید. ،راحتی چانه، دهان و بینی شما

انگلیسی روی آن خط بکشید. سعی   Uقبل برش زدن خوب با یک ماژیک به صورت  

کنید به اندازه صورت خودتان در نظر بگیرید. طوری برش دهید که کامال روی صورت 

اگر بیش  اگر کوچک تر برش دهید بعدا می توانید اصالح کنید ولی  شما قرار بگیرد. 

 از حد بزرگ برش دهید باید قوطی را دور بیندازید و یک قوطی جدید را امتحان کنید.
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اینچ فاصله داشته باشد تا هوا به راحتی   5سر قوطی تا چانه شما تقریبا باید بیش از  

 از فیلتر به دهان و بینی شما برسد.

به شکل باال نگاه کنید و به فاصله سر بطری تا چانه و چگونگی قرارگیری آن بر روی 

 صورت توجه کنید.

آكوار دیتون یزغال فعال را م نکته: د. یه كنیته یا عطاریا داروخانه یوم یاز فروشگاه 

مو و حرارت یو آبل یبا مخلوط كردن پودر زغال معمول دیتون یالبته خودتون هم م

 د.یدادنش اون را درست كن
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اکنون یک فوم الستیکی یا هر وسیله ای که بتوان با نوار دور ماسک قرار داد را با 

 ده بچسبانید. چسب طبق شکل روی قسمت برش خور 

 

به عنوان یک محافظ بر روی صورت شما عمل میکند تا گاز از راه دیگری وارد ریه 

 شما نشود.

می توانید فوم الستیکی را در هر فروشگاهی خریداری کنید و یا چیز دیگری را جایگزین 

 آن کنید.

 می توانید از یک پارچه به عنوان نوار استفاده کنید.
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 کش ماسک پزشکی را جدا کرده و دور ماسک را برش دهید.در این قسمت بند های  

 کش را روی ماسک منگنه کرده و با چسب قسمت منگنه خورده را اندود کنید.

 

سعی کنید کش را به 

جایی ببندید که تعادل 

روی ماسک حفظ شود و 

محکم روی صورت تان 

قرار گیرد. اگر نیاز شد 

عدد کش  2میتوانید از 

کنید. با احتیاط و استفاده  

حوصله ماسک را درست 

 کنید.

 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 ماسک پزشکی را به قسمت پایین بطری فشار داده و آن را با چسب بچسبانید. 

در طی هر مرحله، چندین بار ماسک را روی صورت گذاشته تا خوب آن را بررسی 

 کنید.
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قابلیت تعویض و اکنون نیاز هست برای ماسک ضد گاز یک فیلتر هوا بسازید که 

استفاده چندین باره داشته باشد. )یعنی یکبار مصرف نباشد و هر بار بتوان فیلتر را 

 عوض کرد.(

 عدد قوطی کوچک 2در شکل باال از سمت راست به چپ: پنبه + زغال فعال + 

نخست یک قوطی را از قسمت باالی آن برش 

 بزنید.
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 زغال فعال پر کنید. اینچ با 4الی  3کف بطری برش زده را حدود 

 

سپس قوطی کوچک دوم را بردارید و آن 

 را از قسمت پایینی برش دهید.

 

 اینچ 2الی  1 ،طبق شکل
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قوطی را به هم   2اینچ پنبه اضافه کنید. سپس    4الی    3اکنون در قوطی دوم به اندازه  

 بچسبانید و با یک نوار پالستیکی آن را ببندید.

از ماسک را دارید با ایجاد چند سوراخ زیر آن، برای استفاده هنگامی که قصد استفاده  

از ماسک آن را آماده کنید. با هر بار 

استفاده از ماسک زغال فعال خاصیت 

فیلتری خود را از دست میدهد و باید  

زغال جدید جایگزین شود. زغال فعال، 

وقتی مدت زیادی در معرض هوا قرار 
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 از دست می دهد.بگیرد، خود به خود خاصیت خود را 

 برای اتصال فیلتر و ماسک از شلنگ الستیکی استفاده کنید.

اکنون ماسک را روی صورت 

 بزارید و از آن استفاده کنید.

فیلتر را پس از  ،طبق تصویر 

هر بار استفاده طوالنی باز 

کرده و زغال جدید را جایگزین 

 کنید.
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روش قرار گیری فیلتر روی دیگر روش های ساخت ماسک ضد گاز در تصاویر )فقط 

 ماسک در این تصاویر فرق می کند و مابقی موارد طبق توضیحات باال هست.(
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 تخم مرغ رنگی -8
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بهترین وسیله و ابزار برای از بین بردن دید ماشین های سرکوب پاشیدن رنگ روی 

کنترل ماشین را شیشه جلوی ماشین آن هاست تا دید آن ها گرفته شود و توان 

 نداشته باشند. برای کور کردن دید دوربین ها هم می توان استفاده کرد.

 وسایل مورد نیاز:

و یک سرنگ برای تزریق رنگ به  یرنگ روغن ،تخم مرغ، نوار چسبطبق تصویر باال 

همه چیز در تصویر گویاست و نیازی به توضیح ندارد. کافیست بعد از . تخم مرغ

نخست با پنبه سوراخ را ببندید و با  تخم مرغ و ریختن رنگ روی آن،سوراخ کردن 

هر چسبی که فکر میکنید مناسب هست سوراخ را  یاچسب حرارتی، نوار چسب 

در یک جعبه مخصوص نگه داری شود تا  بپوشانید تا مانع بیرون زدن رنگ بشه.

قب باشید موقع مرا  از بادکنک هم می توان استفاده کرد.نشکند و قابل حمل باشد.  

 شکستن نوک تخم مرغ، کل پوسته تخم مرغ ترک نخورد.

 بطری آب نمک -9

بله هموطنانم، یک بطری دارای 

سوراخ که توش آب نمک بسیار 

غلیظ باشد. این وسیله زمانی که یک  

مامور با شوکر دیدید بسیار کارساز 

است و پس از اینکه آب نمک روی 

دستان و شوکرش ریخته اید وقتی  

شوکر را فشار بدهد هم  دکمه

خودش بهش شک وارد خواهد شد 

 و هم شوکر می سوزد.
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ساز تجمع  ها در محل جا میکه ت دیدقت کننکته: 

الزم آب نمک داشته باشند و  زانیحتما به م ،خود

 کنند. هیته ای

 

 ترافیکی و مخروط قوطی آب نوشابه خانواده -10

بله همان قوطی آبی که 

خودتون برای آب خوردن با 

آوردید. توش آب بریزید و 

آماده نگه دارید و زمانی که 

گاز اشک آور پرتاب شده  

روی آن آب بریزید. البته 

 میتوانید از یک مخروط

 هم برای پخش نشدن گاز استفاده کنید و سپس روی گاز اشک آور آب بریزید.  ترافیک
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 استفاده از عالئم شهری راهنما رانندگی به عنوان سپر -11

 

 به عنوان دفاع در برابر باتونچوب  -12
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 استفاده از چوب راکت بدمینتون برای برگرداندن گاز اشک آور -13

 پوشیدن پالستیک -14

نه تنها بدن و پوست را در برابر مواد شیمیایی 

محافظت می کند. بلکه منجر می شود شوکری که 

لباس شخصی ها و گارد سرکوبگر در دست دارند 

 بگذارد.روی بدن شما تاثیر کمتری 
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 پنجه بوکس -15

در  که باشد یسرد م یسالح ها نیاز مهمتر 

جمجمه  ،از آن یواقع یضربه  کی زمان دفاع

و تا عمق  کند یرا سوراخ مفرد متجاوز 

مبارزه و دفاع   یبرا  خواهد رفت.  شیاستخوان پ

در  به درستیآن را  دیبا پنجه بوکس ابتدا با

به انگشتان و مچ  بیتا از آس دیر یدست بگ

 شود. یریجلوگ ان شمادست

رو به  یها غهیت د،یشصت( را وارد چهار سوراخ پنجه بوکس کن ر یغه چهار انگشت)ب

دست  یضربات با گوشه  یبرا ،یکنار ی ها غهیو ت میضربات مستق یبرا ،ییرو

 است.

 (ن)از کار انداختن بی خطر ماشین سرکوب گراترمیت  -16

با  ومینیآن فلز آلوم یه طکشود  یگفته م واکنشیبه  تیترم واکنش ،یبه طور کل

فلز واسطه )معموال آهن(  کی اکسید

ا  نیدهد. ا  ینش مکوا نور و   جادینش با اکو

که می تواند هر  همراه است باالیی یگرما

نوع فلزی که در اطرافش هست را ذوب 

 کینوترمیآلوم یایواکنش اح ندیفراکند. 

(Aluminothermic reactionاکس  دی( 

کننده در  ایبه عنوان عنصر اح ومینیواکنش گرمازا است و در آن از آلوم کیفلزات 
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آهن  دیاکس یایاح ،برجسته آن مثال هایاز  یکی .شود یباال استفاده م یدماها

 است: ر یبه صورت ز ومینیتوسط آلوم

2Al + Fe2O3 –> Al2O3 + 2Fe 

اكس یقرمز هنگام تیترم  یدیاست كه از آهن 

 كنند. یاستفاده م Fe2O3 یعنیكه قرمز است 

اكس یهنگام  اه،یس تیترم  یآهن دیاست كه از 

 كنند. یاستفاده م FeOیعنیاست  اهیكه س

 

 ادیهر دو به صورت پودر باشند تا سطح تماس ز دیاست که با نیا یاصل ی نکته

به دو  کیبه نسبت  دیبا یومتر ینظر استوک از باشد و راحت بتوانند واکنش دهند.

 :ینه حجم یالبته از نظر مول .رندیمورد استفاده قرار گ

Fe2O3 + 2 Al → 2 Fe + Al2O3 

دو   نیاز ا 50به  50 یعنیو در عمل به نسبت نصف نصف  یبه صورت چشم اما

 .ندینما یمخلوط م ،پودر

 :ی تئور

 ومینیمثال آلوم یبرا .هستند ییذوب باال یدما یدارا ،یجامدات فلز  کهیآنجائ از

درجه  810نقطه ذوب  یدارا میو کلس گرادیدرجه سانت 660نقطه ذوب  یدارا

 از ین ییبه منبع حرارت با درجه باال ،ذوب فلزات یرو برا نیاز ا ،باشد می گرادیسانت

انجام  یرا به حالت مذاب درآورد. برا ومینیفلز آلوم توان می ر یاما به روش ز .میدار
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مختلف و از  یها پر از پودر یظرف بزرگ پر از شن، ظرف کوچک کی یرو ،کار نیا

قرار  ومینیجمله پودر آلوم

آن  یو باال شود میداده 

ه ب میز یمن کینوار بار کی

گذاشته  لهیعنوان فت

زدن به  تی. با کبر میشود

  ک یبالفاصله  ،لهیفت نیا

  د یو شد ییشعله تماشا

 یو گرما میشودبلند 

ظروف بزرگ پر از  یرو یکه ظرف کوچک فلز  یو بطور گردد میحاصل  ز ین یبیعج

 . آید میصورت آهن مذاب در ه ب ،آن اتیشن کامال سرخ شده و محتو

 روش یکم:

 :از یمورد ن*مواد 

 )اکسید آهن( Fe2O3پودر -

 مینیپودر آلوم-

-Na2O2 (دیپراکس می)سد 

 (یفلز  میظرف کوچک و ضخ کی) یظرف سفال-

 میبار دیپراکس-
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 )برای تنها تست کردن و یاد گرفتن( روش اجرا

 زین  یظرف بزرگ فلز   کی، ابتدا  ازیمورد ن  لیوسا  هیپس از ته  شیآزما  نیا  یاجرا  یبرا

 ز یم  دیتا حرارت شد  دیآن اجرا کن  یرا رو  شی و آزما  دینموده و آن را پر از شن ساز  هیته

 را نسوازند.

اکس حال اکسید آهن( کیفر  دیدر ظرف کوچک سه قسمت  قسمت   ک یو  )همون 

مخلوط، به  نیا ی. سپس، در رودیو با هم خوب مخلوط کن ختهیر ومینیپودر آلوم

متر  یسانت کیضخامت 

از ده قسمت  یمخلوط

قسمت   ک یو  میبار دیپراکس

آن   یو رو  دیز یبر   ومینیپودر آلوم

  ن ی . ادیرا قرار ده میز یمن لهیفت

بطول   یکیبشکل نوار بار  لهیفت

متر است که وسط  یسانت 12

شده و دو  ده یچیآن بهم پ

 دروندر  کهسرش آزاد هستند 

است  یکاف پودر فرو رفته اند.

 جادیا  یدیتا شعله ور شده و به سرعت حرارت شد  دیبزن  یتیکبر   لهیفت  نیکه حاال به ا

 صورت مذاب درآورد.ه آن را ب اتیتا آنجا که ظرف را سرخ کرده و محتو .شود
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اکنش لیدل  انجام و

 دیکه از اکس  یژنیبا اکس  ومینیآن ساده است. آلوم  لی، دلشیبودن آزما  بیوجود عج  با

 اتیگرما و ذوب محتو  نیا  دیتول  یبرا  یو حرارت کاف  افتهی  بیترک  شود  میآزاد    کیفر 

 .آید میآن بدست 

خواهد بود.  یشود و به صورت خود به خود یفعال م لهیتیبا سوختن ف ،واکنش نیا

 یحت  ،واکنش احتراق  نیکه ا  دیو جالب است بدان  کند  یم  دیتول  ژنیاکس  ،واکنش  نیا

اکس شود که  یگرما آزاد م یواکنش به حد نیشود. در ا یهم انجام م ژنیدر نبود 

 وس یدرجه سلس  1530  آهنذوب    یآهن مذاب خواهد بود. گرما  ،آن  محصول واکنش

 یمساو ای شتر یب یزیواکنش چ نیگرفت که دما در ا جهینت توان یپس م .است

 درجه خواهد بود. 1530

 :یمنینکات ا

 چیبه ه خاموش کردن آن یو برا کندیم د یو آهن مذاب تول ادیز یواکنش گرما نیا

 .دیوجه از آب استفاده نکن

 روش اجرا بر علیه سرکوبگران:

کلیه محتوا را طبق روش باال که در تست بیان شد تهیه کرده و همه آن ها را در داخل 

یک لوله بریزید. یک آهنربای قوی و بزرگ نیز به این  

لوله متصل شود. سپس به آن یک نوار منیزیم به عنوان 

کردن فیتیله با  نفیتیله متصل کرده و پس از روش

فندک، آن را به روی کاپوت ماشین سرکوب گران پرتاب 

 کنید. کاپوت و موتور ماشین سرکوبگران ذوب شده و ماشین از کار می افتد.
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 روش دوم:

 مینیپودر آلوم مانهیپ 6

 آهن دیاکس مانهیپ 16

 کلیه مراحل به مانند قبل است.

 هست. ذوب کردن درب ها هم خوب یبرا هست. یکاف نیهر ماش یصد گرم برا

 روش استفاده:

باید پرتاب دست قوی و دقیق داشته باشید و دقیقا پس از روشن کردن فیتیله 

 متوقف شود.منیزیم، آن را روی کاپوت ماشین سرکوبگران پرتاب کنید تا ماشین 

 (Laserلیزر ) -17

 در جنگ کاربرد دارد. یابزار است که حت نیتر  قیو دق نیتر  نهیاز کم هز  زریل

 کاربرد های لیزر:

 :های سرکوبگر رویپراکنده کردن ن_

 سرکوبگران می شود. دیمانع د کند یم جادیا دیدر د زریکه ل یاختالل

 .شود  یکردن آنها م  کیمانع شل  ادیو به احتمال ز

را  تصاویری از معترضان هنگ کنگی با لیزر

 مشاهده کنید.
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 ها نیپنهان شدن از دورب_

پر  یکه در مکانها ییها نیو دورب سیپل یها نیدورب یاعتراضات هنگ کنگ، برا در

را  ها نیدورب زریبا کمک ل نیارتفاع هستند، معترض

 .کنند یم یریافراد جلوگ یی"گمراه" و از شناسا

 

 

 :کوپتر یخلبان هل دیاختالل در د_

معموال جمهوری اسالمی با هلیکوپتر بر سر معترضین اسید هایی با درصد پایین 

... به وجود آید. ... معترضین شده و اخالل در دید و  اشعه  میپاشد که وارد چشمان و 

 کوپتر یدر برابر هل  یلیروش در ش  نیخلبان شود. ا  یاز سو  کیمانع شل  تواند  یم  زریل

 .شود یاستفاده م راندازیت یها
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 (drone) نیسرنش یب یمایواژگون کردن هواپ_

 یدر برابر تکنولوژ  زریرا سرنگون کردند. ل  drone  کی  ،زریبا کمک ل  نیمعترض  ،یلیش  در

که لیزرها را به طرف هواپیمای بی . کار به این صورت است به شدت پر قدرت است

توان تشخیص   .سرنشین می گیرند و از آنجا که این هواپیما از راه دور کنترل می شود

 همچنین سرکوبگران دلسرد می شوند. مسیر را نداشته و در نتیجه سقوط میکند.

 کنید(  خریداری )در صورت اینکه نمی تونید    ر آموزش ساخت لیز

 روغن لحیم_لحیم _هویه لحیم کاری _وسایل مورد نیاز: 

 )بجای آن می توانید از چکش استفاده کنید( دستگاه گیره رومیزی_

 فیبر مدار چاپیماژیک دائمی/پاک نشدنی __

  )برد خالی(
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 LM317tقطعه سیم برق _سولفات _ آمونیوم_

 2K_مقاومت  1Kمقاومت _ 1R-2Wمقاومت سوییچ الکترونیکی __

محفظه لیزر )شما میتوانید از انواع محفظه خودکار ها خازن _قطعه دیود _یک _

 استفاده کنید و یا از محفظه چراغ قوه استفاده کنید.(

 PLTB450B مدل دیود لیزر_
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توجه کنید هر چقدر ولتاژ لیزر را افزایش دهید لیزر قدرتمند تر می شود. ممکن هست 

و پوست   خطرناک )پس خواهشمندم هرگز به چشملیزری که ساختید سوزان باشد و  

بستگی به نوع دیود لیزر و نوع ولتاژ لیزر شما دارد که تا  معترضین نزنید.( و وسایل

چقدر باالتر باشد خطرناک تر هست.  چه حد قدرتمند و سوزان باشد. حرارت لیزر هر 

قدرت ولتاژ و دیود لیزر را انتخاب کنید و لیزر خود را بسازید.  ،بسته به کار خودتان

سوزی شود و چشم و پوست    توجه کنید که لیزر قدرتمند ممکن هست منجر به آتش

 بدن را بسوزاند!

)به مقدارهای قطعات   به صورت تصویر زیر است.  درست کنیدطرح بردی که بایست  

که در این شکل نوشته شده است اهمیتی ندهید. هرچند مقدارها مهم هستند و  

ولی ما  .بسته به نوع کاربرد لیزر و قدرت و حرارتش بایست این مقدارها رعایت شود

گرفتن این آموزش، بسته به نیازتون  ند کلی ساخت لیزر را آموزش دادیم که با یادرو 

 می تونید لیزر قدرتمند یا ضعیفی را بسازید!(
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 قطعات بایست به این صورت قرار گیرد.

 بسازیم؟ اختصاصی الکترونیکی برد یک چگونه

خالی/فیبر مدار چاپی را به از بین وسایل مورد نیاز که در باال نوشته شده برد  نخست  

 اندازه مورد نیازتان ببرید.
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 میلیمتر کافیست. 17برای مثال برای ساخت لیزر 

البته از قبل باید بررسی کرد که مدار ما به چه صورتی روی برد قرار میگیرد! برای مثال 

 ما قصد داریم چنین مداری را روی برد داشته باشیم. )تصویر زیر(

منظور، ابتدا باید آن را  برای این  

روی کاغذ بکشیم و آن را خوب 

بررسی کنیم تا به مشکل 

 نخوریم.
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سپس کاغذ را روبروی خودمان میگذاریم و طبق اون با ماژیک دائمی )ماژیکی که 

 پاک نمی شود.( روی برد همان طرحی که روی کاغذ می بینیم را میکشیم.

 شود.باید شکل نهایی شما شبیه تصویر 
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یکبار مصرف یا لیوانی که استفاده   حال آمونیوم سولفات را بردارید و داخل یک لیوان

 سپس داخل لیوان آب بریزید. بریزید. نمیکنید
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ساعت در آن بماند  2الی  1اکنون پس از هم زدن، برد را داخل لیوان بزارید و حدود 

 تا کامال برد برای استفاده آماده شود.
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اکنون با  وسیله ای بدون دست زدن زمانی که برد آماده باشد رنگش تغییر می کند. 

 شیر آب آن را بشویید. کنار ،به برد آن را بردارید و با یک پارچه
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 شکل نهایی پس از شستن باید به این صورت در آید.

تبریک می گویم. شما یک برد مخصوص ساختید. برد اختصاصی شما آماده هست  

تنها کاری که باید کنید این هست که طبق قطعاتی که دارید باید سوراخ هایی را و 

 روی برد ایجاد کنید تا بتونید قطعات را روی آن لحیم کنید.
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اگر هم نمی تونید سوراخی روی برد ایجاد کنید اصال مهم نیست. هنوز هم میتوانید 

ماژیک   پس ازشود که سوراخ ها را    البته پیشنهاد می  قطعات را روی برد لحیم کنید.

 ایجاد کنید! و قبل از استفاده از سولفات آمونیوم کشیدن
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 قطعات بایست به این صورت روی برد لحیم شوند. )شکل زیر(

شکل باال سمت راست باتری هست که با سیم به برد متصل شده اند و بهتر هست 

 دیود لیزر هست که با سیم به برد متصل شد.باتری شارژی باشد و سمت چپ هم 
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 در اینجا سیم ها را به برد لحیم کنید. )طبق شکل باال لحیم شوند.(
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http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

سیم هم  2سیم برای باتری ها و  2سیم وجود دارد.  2به مانند شکل در هر طرف 

کدام  برای دیود لیزر می باشد. )به اینکه کدام سیم برای باتری در نظر گرفته شده و

 برای دیود لیزر کامال دقت کنید.(
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اکنون نوبت دیود لیزر هست که باید در محفظه لیزر قرار گیرد. طبق توضیحات قبل، 

شما میتونید بجای محفظه لیزر از لوله خودکار که در شکل زیر می بینید استفاده 

 کنید و یا از یک چراغ قوه استفاده کنید.

 

 لیزر در محفظه لیزرمراحل قرار دادن دیود 
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در اینجا با فشار گیره رومیزی و یا با ضربه آرام چکش به سر محفظه، دیود لیزر را در 

 آن محکم کنید.
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 را به دیود لیزر لحیم کنید. مرتبطسیم  2سپس 
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 اطالعات بیشتر در مورد دیود لیزر

وسیله یک قاب تهیه کنید و یا  سپس تنها کاری که باید کنید این است که برای این 

اکنون  بسازید. باتری ها را هم میتوانید به تعداد دلخواه در این قاب جاسازی کنید. 

 لیزر شما آماده است و می توانید در تظاهرات، چشمان سرکوبگران را هدف بگیرید. 

 توجه کنید شما میتونید هر نوع قابی بسازید. این فقط یک مثال است!
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 قابی شبیه خودکارساخت 
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یا چراغ   از آنجا که روش ساخت را قبال توضیح دادم فقط عکس میزارم. از یک خودکار

 استفاده کنید. قوه
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 پر شده با بنزین تفنگ آب پاش -18

کاری نداره. یک جا نوشابه پر بنزین میکنین و بعد با آب پاش میریزین سر سرکوبگران. 

میخواد. شما میتونید حاال یک فندک  

توش رنگ هم بریزید تا سرکوبگران 

 رنگی بشن و تمرکزشون بهم بخوره.

  . اسید بریزید کمی یا میتونین توش 

)ولی خیلی مراقب باشید که اسید 

 (پیشنهاد نمیشه. .خطرناک هست
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 تفنگ پینت بال -19

کوچه ها شاید تخریب دوربین ها همیشه راحت نباشد. برای مثال در خیابان ها و 

برای شناسایی دوربین های شهرتان و 

عالمت زدن آن در نقشه قدم میزنید و 

متر با  6تا  5ناگهان دوربینی را میبینید که 

شما فاصله دارد! چطور میخواهید بدون 

اینکه ریسکی را شامل شوید، آن دوربین را 

تخریب کنید؟ با سنگ؟ از تیر برق، دیوار یا 

میروید؟ حتی اگر در تجمعات میلیونی هم با چنین دوربین  میخواهید از دکل ها باال

هایی مواجه شدید باز هم ممکن هست نتوانید دید دوربین را کور کنید. البته که 

میتوانید با لیزر دید دوربین را کور کنید ولی موقت است. این بسیار مفید هست یکی 

دوربین لیزر بگیرد و از اعضای گروه تان یا یکی از معترضین در تجمعات به طرف 

شما با تفنگ پینت بال دوربین را هدف بگیرید. وقتی لنز دوربین رنگی شود دیگر 

 نمیتواند کسی را شناسایی کند. پس این وسیله هم می تواند مفید باشد.

 چراغ قوه نیرومند -20

را دارند. حتما  یچراغ قوه قو خرید ییکه توانا کسانی

در  را چراغ قوه ها نیکه شب شده ا  یزمان. کنند هیته

 حمل نفرات  نیبه چشم رانندگان ماش  ،لحظه مناسب

 احتماال  نیماش جهینت و در هیکور شدن راننده کاف یبرا هیثان کی .دیبتابان سرکوبگران

برخورد می کند. همچنین برای از بین بردن دید  ییبا جا یا متوقف می شود یا
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سرکوبگران مسلح این چراغ قوه را خاموش روشن 

 تابانید.کنید و یا دائمی به سمت آن ها ب

 محافظ دست با کارتن -21

کافیه کارتنی را به شیوه ای که در تصویر می بینید 

 روی دست خود نوار پیچ کنید.

 دمنده آتش -22

 گونهه  ب.  میدمنده آتش بدون خطر درست کن  کی  میتوانیم  یاسپر   کیفندک و    کیبا  

و حاال  میدیرو فشار م یو سپس اسپر میکنیروشن م یاسپر  یک را جلودکه فن یا

 .یکاربرد اریو بس میدار یمتر ۲دمنده آتش حداقل  کیما 

 

 

 

 کبوتر کود از  پتاسیم نیترات تهیه

دودزاست   یهاکیک یزدیو    یانفجار  باتیترک  یبرخ  یاز مواد اصل  یکینیترات پتاسیم   

  ط یکه ممکن است با توجه به شرا

آن از فروشگاه  هیآمده ته  شیحساس پ

  ه یها موجب دردسر شود. لذا نحوه ته

 .کنمیکامال ساده ارائه م یآن را به روش
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گرم آب حل کرد. سپس  100کود کبوتر را در  یمقدار دیبا ند،یفرا نیه منظور انجام اب

زدن  خی یبرا زریساعت در فر  2و به مدت  ختهیدر بسته ر یمحلول را در ظرف نیا

پارچه با  کی یزده فوق را رو خی ییایمیقالب ماده ش ،در مرحله بعد داد.کامل قرار 

دهند تا به طور  یمنفوذ مناسب آب قرار  تیقابل

 یآب گرم رو دیذکر است نبا انیشا آب شود. کامل

خطا منجر به حل شدن بلور  نیگرفته شود. ا ،خی

پس از آب   ییایمیماده ش  نیبه دست آوردن ا  یشود. برا  یم  ییایمیماده ش  نیا  یها

کنند. سپس آن را در  یم یپارچه جمع آور یآن را از رو یمذکور، بلور ها خیشدن 

 .نددهند تا کامال خشک شو  یگرم قرار م یمحل

 نظامی آرایش انواع و سرکوبگر ویژه نیروهای 

شورش گر شکل   نیمقابله و سرکوب معترض  یدر جهان اساسا برا  ژهیو  گانی  یهاروین

و  یتمتفرق کردن جمع یخاص برا یها کیاصول و تاکت یکسر یگرفته که با 

 یاستبداد  میدر خدمت رژ  آنجا کهاز    هاروین  نیا  ،رانیدر ا  اما  !رنیاونها بکار م  یریدستگ

نمونه   .کننیهر نوع اعتراض را اغتشاش قلمداد کرده و هر جور بخوان رفتار م  هستند.

در اعتراضات مسالمت آمیز گذشته دیدید که چگونه با آن رفتار کردند و  حتما ار  آن

از آنها داشته  یدرک بهتر  میبتوان نکهیا یبرامردم را خز و خاشاک معرفی کردند. 

 ن شده اند.ایب ر یدر ز یعموم حاتیتوض ،میباش
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 سرکوب. ی روین اتیدر عمل ی ریگ شیآرا انواع

 یلوز شیپله به راست و چپ، آرا شی، آرایکانیپ شیآرا، یدشتبان ای ر یزنجآرایش 

مرتب و منظم کردن   آرایش چیست:

سازمان به منظور  کیدر  روهاین

کار  میتقس یدفاع و نوع ایحمله 

 نییاز قبل تع ای که افتهیسازمان 

 .ندیگومی  شیرا آرا  باشد شده

 شاتیزمان و مکان استفاده از آرا

 وجود دارند و یخود یروهاین ه ای کهاز منطق نیروها جدا شدن هنگام قایدقزمان 

 یروهایبه مواضع ن دنیپس از بازگشت و رس تاشود  یشروع م  شاتیاستفاده از آرا

 .ابدی یخاتمه م یخود

و  یمختلف جو طیشرا گر یو د نیعوارض زم ییایجغراف تیبا توجه به وضع :مکان

هر منطقه باشد،  تیمختلف که مناسب با وضع شاتیاز آرا نیروهای ویژه ،یکیتاکت

 کنند. یاستفاده م

 شاتینفرات در آرا فیو وظا گاهیجا

قرار  یالزم است در مکان نفرات گروه، یبهتر رو تیکنترل و هدا لیبدل گروه: فرمانده

فرمانده گروه در مرکز قرار  جهت نیگروه مسلط باشد و به هم میکه به هر دو ت ردیگ

را   گاهشیخود الزم بداند جا کهیتواند هنگام یفرمانده گروه م نکهیا گر یو د ردیگ یم

 دهد. ر ییتغ
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 تیفرمانده گروه مسئول کنترل و هدا ،از دستورات یرویضمن پ :م یت فرماندهان

که همزمان با گرفتن  رندیقرار گ یباشد و الزم است در مکان یخود م مینفرات ت

 خود را کنترل کنند. میبتوانند نفرات ت ،از فرمانده گروه دستورات

 میت یسازمان گاهیدر جا ،فیالزم است در جهت بهتر اجرا کردن وظا :میهر ت نفرات

شماره  یدر گروه و از رو فهینوع وظ ینفرات از رو یسازمان گاهی)جا .رندیخود قرار گ

 (گردد یمشخص م شیدر آرا

که  نستیدر ا ؟ستیدر چ ی در نیروهای سرکوبگرمیو ت یگروه شیآرا نیتفاوت ب

از   ،یمیت  شیدر آرا  کهیدر صورت .انجام می گیرد  شینوع آرا  کیتنها    ،یگروه  شیدر آرا

 .شود یمجزا استفاده م شیدو نوع آرا

 شاتیفاصله نفرات در آرا

. باشد  یمتر م  8متر تا    2از    یبطور کل  و منطقه دارد.  نیمختلف زم  طیبه شرا  یبستگ

 کیباز و مسطح باشد و دست کم تا  ،دیاز نظر د نیکه زم ینمونه در مناطق یبرا

 8 گر یکدیاز  شاتیدر آرا توانند ینفرات م ،شود یم دهید یبراحت ،اطراف یلومتر یک

 .رندیمتر فاصله بگ
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 :شماره سازمانی و شکل آرایشات

 (ی)دشتبان  ریزنج شیآرا_

در   شینوع آرا   نی. از اباشد  یم  فیضع  نیو در جناح  یقدرت آتش در جلو و عقب قو

و عبور از مناطق باز و کم وسعت   یهنگام هجوم و پاکساز  زیو فتح خاکر   یتک جبهه ا

 .رود یبکار م
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 انی:کآرایش پی_

در اومده و با  کانیبه سرعت و با دستور فرمانده به شکل پ روهاین شینوع آرا نیدر ا

بتونن  روهاین نیکه ا ی. مسلما در صورتکنند یم تمام قوا به قلب معترضان حمله

آنها  یرینسبت به دستگ تونن یم یمعترض را از وسط نصف کنن به راحت تیجمع

ها است، در  روین نیا یجهان نیمهم دارند که خالف قوان لاص کیاقدام کنند. آنها 

و با   کنند یفرار را مسدود م یاندازند و راه ها یم ر یگ ییمعترضان را در جا رانیا

 .کنند یبا معترضان برخورد م ،خشونت
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 پله به راست و پله به چپ: شیآرا_

سرکوب   یبرا  شیدو نوع آرا  نیاز ا

 یاستفاده نم ز یمآو برخورد قهر 

که  هست نیا یبلکه برا. شود

 تیجمع ی سرکوب،روهاین

 . دمعترضان را مجبور به فرار کنن

 تیجمع حالت پله به راستدر 

به سمت چپ فرار  ودش یوادار م

 ند.کن

 

 

حالت پله به چپ در 

به سمت راست  تیجمع

 . وندش یم تیاهد
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 :ی لوز شیآرا_

معترضان   نیکه در ب  یا  لهیوس  ایحفاظت شخص    یسرکوب برا  یهاروین  ،روش  نیاز ا

. لزوما دنر ب یافتاده به کار م ر یگ

بلکه  ستین یمنظور شکل لوز

، یضی، برهیبه صورت دا تونه یم

هر شکل بسته  ای لیمستط

 یرویکه ن نهیباشد. مهم ا یگرید

با حصاری بسته از سرکوب بتواند  

داخل )مرکز( این آرایشی که ایجاد 

 کنند. محافظت کردند

 

 

 استفاده نیروی سرکوب در برخورد با معترضاناصول و تجهیزات مورد 

شغالگر امهوری سرکوب ج یهاروین

 یجهان  قواعد  از اصول و  کی  چیبه ه  اسالمی،

عمل  ،در مواجه با معترضان حقوق بشر 

 وحشی گریو فقط با خشونت و  دنکنینم

 .دنکن یسرکوب م

درندگی و خوی که با توجه به  ،یساچمه ا یاستفاده از شات گان و سالح ها_

چه مسالمت   ،نیبرخورد با تمام اعتراض ها و معترض  یبرا  هاست،روین  نیا  وحشیگری
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 اریشده از فواصل بس دهید گه گاهی .شود یاستفاده م آمیز و چه خشونت آمیز 

و آن ها را به قتل رسانده   کرده اند کیشل مسالمت آمیز  به سمت معترضان کینزد

دیدند هنوز نفس می کشد، یک تیر خالص هم زده اند تا از مرگ  اند و زمانی که

 معترض اطمینان حاصل کنند!

و لگد،   باتونگاز اشک آور و فلفل،  یها مانند اسپر  لهیضرب و شتم با انواع وس_

معترض از   تی... به جهت پراکنده کردن و دور کردن جمع  و  ر ی، شوکر، زنجیبرق  باتون

 صحنه!

بکار  ز ین تماشاگر مردم  نیدر ب یحت ،یو دست یاشک آور تفنگ یگازهااستفاده از _

کنند و اصال مالحظه   یریو مردم جلوگ  معترضان  نیحلقه اتحاد ب  لیتا از تشک  رود  یم

 !کنند یدارند را نم تیحساس ایدارن و  یعروق یقلب ای یتنفس یکه ناراحت یکسان

هرچند مطابق  ،مقابله با معترضان یبرا یو عصب ییایمیش یاستفاده از گازها_

چون اما  .ممنوع است یشهر  یها طیدر مح وسایل نیا ، استفاده ازیجهان نیقوان

حکومت اشغالگر اسالمی یک حکومت مستبد و ظالم هست، به آن پایبند نبوده و به  

 .می دهد معترضان هیاز آن بر عل نیروهای سرکوب گر خود اجازه استفاده

حکومت  یول .ممنوع است روهاین نیدر ا نکهیرغم ا یعل یگلوله جنگاستفاده از _

 ،تیبشر  هیعل تیمجوز را داده تا با خشونت و جنا نیبه آنها ا  اشغالگر اسالمی،

زیرا در نظر رئیس حکومت )خامنه ای(  را سرکوب کنند. مسالمت آمیز  معترضان

و مردم حق اعتراض  تفاوتی بین اعتراض مسالمت آمیز یا خشونت آمیز وجود ندارد

ندارند. زیرا در نزد او مردم بایست مطیع و تابع فرمان او باشند و سخنانش را بدون 

 هیچ قید و شرطی بپذیرند!
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 اصول کلی تاکتیک های نیروی سرکوبگر و شیوه های شکست آنها

که  ندیبب یتواند به روشن یم ،داشته باشد خیاز تار یاطالع نیکه کوچکتر  یکس هر 

شده است. رزم  یرزم کهن نسخه بردار یها وهیش از سرکوبگران یها کیاغلب تاکت

 وهیش  نیهر چند ا  ،گر یعبارت د  به  است.  یروم  یاتورهایمانند گالد  ،سرکوبگر نیروهای  

 یها  وهیش  یمعنا که تمام  نیبد  .مشابه هم هستند  ،اما در اساس  ،اند  افتهیها بهبود  

 یم یواحد نظام کینظام درهم فشرده به عنوان  ادهیمقابله که موجب شکست پ

اگر در برابر  یر یهمان تاث ،شد بکار گرفته شود، موثر  سرکوبگرانرا دارد که امروزه 

 یدر محل ها یطوالن یبه شکل خط ،سرکوبگر  نیروی ،اغلب موارد در خواهد بود.

سد کردن  ایبزرگ و  یشود، معموال در برابر ساختمان ها یمستقر م مورد نظر 

نفر است. خصوصا  دو ای کیعمق آنها معموال  ،میخطوط نظر کن نی. اگر به اابانهایخ

 روها یاست که ن  ر موث  یزمان  ،یها باشد. استقرار خط  که در حفاظت از ساختمان  یزمان

 یابانیدر برخورد با موانع خ  یشیآرا  نیاما چن  .باشند  ستادهیهم ا  شانه به شانه در کنار

شود   یمتزلزل بوده و درهم شکسته م  ،ها  رو  ادهیها و پ  نیمانند ماش  ،نه چندان بزرگ

 آنها مختل شود. شیشود تا کل نحوه آرا یو موجب م
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به سمت  دیبا ،شکل گرفت سرکوبگر که خطوط تظاهرکنندگان در برابر خطوط  یزمان

 انیفاصله م  ،ر آنها احساس خطر کنند، از همان ابتداحرکت کرد. اگ  انسرکوبگر خطوط  

کننده  جیمقابله دست به پرتاب گاز اشک آور و گ یچرا که برا .خواهد شد  شتر یآنها ب

پراکنده کردن   یبرا  ،فلفل  یاسپر   ز یآور و ن  اشکخواهند زد. گاز    یکیالست  یو گلوله ها

علت   نی. به همردیگ  یمورد استفاده قرار م  یحمله بعد  یآرام کردن آنها برا  ایمردم و  

 مخصوص و سپر هستند. یمجهز به ماسک ها روهاین نیا شتر یب

از عوامل  ،صورت نزده هکه ماسک مخصوص را ب یتا زمان ،سرکوبگر  نیبنابرا

استفاده نخواهد   ییایمیش

 یماسک  نیکرد. اگر آنها چن

را بر صورت داشته باشند 

ه لدر فاص زیو تظاهرات ن

از خطوط آنها  یمتر  10

 یباز هم از گاز ها ،باشد

خودشان  یروهایرساندن به ن بیچرا که موجب آس .استفاده نخواهند کرد ییایمیش

 د شد. اما از گاز فلفل استفاده خواهند کرد.نخواه ز ین

 یاسپر  میخودتان را از معرض مستق نکهیا یبرا

کوچک استفاده  یاز سپرها دیفلفل دور نگه دار

تواند موجب  ی. استفاده از گاز فلفل مدیکن

 .در شش ها و سوزش گلو شود  یمشکالت تنفس

نبوده  یاسپر میدر معرض مستق کهیکسان یحت

خواهد  یبزرگار یکمک بس بخوبی ،آغشته به سرکه پارچه کی ،یموارد نیدر چن ،اند
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 دهیکش ینیب یکه بر رو یدهان ی. استفاده از ماسک هااصال آب به صورت نزنیدبود. 

 موثرند. ز یشوند ن یم

شده باشد. در زمان  کیشود که گاز اشک آور شل یشروع م یزمان یاصل حمله

 عمدا سرکوبگر  یهاروین ،حرکت

 ،امر   نیند. علت انک  یآرام حرکت م

 .ستیآنها ن زاتیتجه ینیسنگ

 گروه یاصل تیبلکه حفظ وضع

است.  قیمتیبه هر  )آرایش گروه(

دست به حرکت  یآنها تنها زمان

 ای که روبروی آن ها وجود دارند شروع به تظاهر کننده تیزنند که جمع یم عیسر 

حکومت  چیه ،ذکر است که انیشا شان بپردازند. بیبه تعق نیز   و آنها کردن کنند فرار

 اسیبا مق ،سرکوبگر  یروهایتاکنون نتوانسته است تا با استفاده از ن ای یاستبداد

  . هر چقدر هم حکومت خامنه ای پلید و خبیث باشد از مخالفان برخورد کند. یعیوس

توان مقابله با جمعیت زیاد مردم را ندارد و نیروهای سرکوبگر وقتی این جمعیت را 

ببینند، اقدام به فرار خواهند کرد و آن هایی که فرار نکنند، به دست مردم خلع سالح 

آموزش  یبرا نیسنگ اریبس یگذار هیسرما ،امر  نیعلت ا شده و دستگیر می شوند.

اال این نیروها که بسیار جمعیت کمی نسبت   و  است،  آنها  متیگران ق  زاتیتجه  هیو ته

به معترضین دارند بدون این وسایل هیچی نیستند. کافیست این وسایل دست مردم 

به خاطر اینکه از این می ترسند که  نیبنابرا بیفتد و بین معترضین پخش شود.

 اردر کن  ،ز ین  انتظامی  یروهایاز ن  شهیهم  بدست مردم گرفتار شوند،  ،نیروهای سرکوب

بایست با نیروهای انتظامی، همانند  نبرای همین معترضی شود. یآنها استفاده م
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گارد سرکوبگر رفتار کنند و به آن ها اجازه آرام کردن و تشویق مردم برای به خانه رفتن 

  را ندهند. به نوعی فریب نیروهای انتظامی را نباید خورد.

 دیموجب با نیاست. ا نیروی انتظامیتر از  نیسنگ ر سرکوبگ یروهاین فهیوظ البته

 میسود برده و به دو بخش تقس تیوضع نیبشود تا تظاهر کنندگان و معترضان از ا

صورت   نیدر ا  اورند،یتر رفته و بر آنها فشار ب  فیضع  یروهایبه سمت ن  ی. بخشندشو 

گروه دوم تظاهر  ،یتیوضع نیدر چن .ستکمک خواهند خوا سرکوبگر  یروهایآنها از ن

 بروند. دیبا )یعنی نیروهای سرکوبگر( یکننده به سمت هدف اصل

دام پهن  سرکوبگر و  انتظامی یروهاین یبرا  ستیبا یکنندگان و معترضان م تظاهر 

سپس سرکوب رفته و  یروهایبا سرعت به سمت ن ،از آنها یگروه کوچک یعنی .کنند

ه ب وقتی می بیند که گروهی در حال فرار هستند، سرکوبگرمعموال  .آنها فرار کنند از

 ، چرا که آنها .کند یجوانب آنها را دنبال م  تیسرعت واکنش نشان داده و بدون رعا

بسیار   یهدفواقعا در حال فرار هستند و بسیار ضعیف و    ،تصور می کنند که این گروه

 بخش بزرگتر تظاهر کنندگان و معترضان ،یتیوضع نیدر چن آسان برایشان هستند.

با  و توان برخورد دیدر برابر خود خواهند د ناگهانیبه صورت  ،یفرع یها ابانیاز خ را

در اینجاست که معترضان می توانند به راحتی نیروهای  .دهند یرا از دست م آن ها

 خلع سالح کرده و دستگیر کنند. ،پس از غافلگیری انتظامی را
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 م؟یمبارزه کن سرکوبگرچگونه با ماموران 

 :که میو بدان میآگاه باش دیابتدا با در

گشاد  یلباس ها دنیاز پوش ،یشرکت در تظاهرات و تجمعات اعتراض جهت_

 .دیز یبپره

و  دیسرکوبگران را بده یاحتمال حمله از سو دیکن یکه شرکت م یهر تجمع در_

 .دیالزم داشته باش یآمادگ

به باال(   تن  10تا    3چند نفره )  یگروه ها  همراه با  ی که در آن حضور دارید،تجمعات  در_

 .دیو حرکت کن تیفعال

یک برگه ای به همراه داشته باشید که گروه خونی شما را   ،یمواقع اضطرار جهت_

 منفی ABنشون بده. یعنی روش بنویسید گروه خونی من مثال 

حتما اطالعات   دیببر   دیو اگر آنرا همراه خواست  دیتلفن همراه خود را با خود نبر   یگوش_

 (بدون سیمکارت )همه اطالعات حذف شوند فرمت کامل .دیحساس آنرا پاک کن

محل کار خود حرکت   ایصورت حمله سرکوبگران و در هنگام فرار، به سمت خانه و    در_

 .دیمختلف استفاده کن یرهایو حتما از مس دینکن

در هر   رایز  .دیعنوان جهت مقابله با سرکوبگران دچار عذاب وجدان و … نشو  چیه  به_

صورت مورد ضرب و شتم آنها 

گرفت. لذا با تمام  دیقرار خواه

توان و امکانات از حق دفاع 

 .دیمشروع خود استفاده کن
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و …  فیمانند ک یاضاف لیبه همراه داشتن وسا از_زمانی که جمعیت کم است 

زیرا در قیام نهایی  .شود یشما م یعث کند شدن عکس العمل هاچون با دیز یبپره

قرار هست تا فروپاشی رژیم در خیابان ها بمانیم و حتی شب نیز در خیابان بخوابیم. 

خواهیم. پس زمانی که جمعیت زیادی   ما در قیام نهایی سرنگونی رژیم آخوندی را می

... الزامیست. )کوله پشتی را در محل تظاهرات  تشکیل شد وجود یک کوله پشتی و 

در موقع لزوم بتوانید به  تاجاسازی یا در مکانی نزدیک تظاهرات آماده داشته باشید 

 (با همه رعایت نکات ایمنی و گروهی حرکت کردن آن دسترسی داشته باشید.

... _از به ه مراه داشتن دمپایی، صندل، لوازم شخصی، لوازم کاری، لباس کار و 

خودداری کنید. تظاهرات باید با آمادگی قبلی باشد نه اینکه با لباس و کیف کار به 

تظاهرات بروید! لباس کار خود را در خانه بزارید تا با پوشش مناسب برای تظاهرات 

 بیایید.اقدام کنید. برای قیام میلیونی به میدان 

کوچک آب  ی... همراه داشتن بطر  و یپارچه، روسر مرطوب کردن ماسک، جهت_

استفاده از آب  ی. حتدیمحل عبور آب استفاده کن نیکتر یاز نزد ایو  شود یم هیتوص

تهوع  ایفلفل و  یچون بهتر از استشمام گازها .شود یم هیها هم توص یجو فیکث

، قرار یر یشدن شما، دستگ عدفا یباعث ب ،اختالل در حرکت جاد یبا ا رایز .آور است

 گردد. یضرب و شتم و … م تیگرفتن در موقع

 ریمس ایخود را از مکان استقرار و  مورد اطمینان کانینفر از نزد کیاالمکان  یحت_

 .دیحرکت خود مطلع ساز

هر دوربینی که میبینید باید نابود شود. با گلوله های رنگی،  ،_در هنگام تظاهرات

... هر چیزی که میتوان دوربین را از کار انداخت. )حفظ نکات  اسپری، لیزر، سنگ و 

)...  ایمنی قبل از کار انداختن حتی در اعتراضات، مثل چتر، نور لیزر به دوربین و 
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و  یانتظام یروهایعنوان به ن چیه به_

 دیآگاه باش دینرکوبگر اعتماد نکو س یجیبس

 نی دتر یآنها حمله به شما با شد  ی فهیکه وظ

 .دیآماده باش نیبرخوردها است. بنابرا

 :که م یداشته باش ادیب

( ادهیو پ ی)اعم از موتور سرکوبگر  یگانهای

اگر  رسند، یمعترض م تیبه جمع یوقت

.  ستندیا  یم  تینسبت به جمع  کینقطه با فاصله نزد  کیباشد، اول در    ادیز  تیجمع

در  ،سرکوبگر به کمک  گانیاز  یا سرکوب، عده یبعد با حفظ انسجام هسته مرکز

 یقاطع، به مردم  یو با لحن   تیجمع  یها  کناره به سمت    روند  یم  ،چند نفره  یاه  گروه

 ایحرکت کن«  ر،ینگ لمی»ف ا یبرو«  ،نایست نجایکه »ا ندیگو یم  ستادندیتر ا که کنار

 »متفرق شو«.

و مردم  کند یاصطالحاً دارد غربال م ،گانیمرحله است. چون  نیمرحله مهمتر  نیا

که بروند و متفرق   کندی  را رد م  رندیگی  م  لمیدارند ف  ایهستند    یکه تماشاچ  تر ی  عاد

مقابلشان که در  ها اعتراض اصلی هسته ،سرکوبگران یتمرکز اصل کهیشوند. در حال

 هست.  ایستاده اند

را  تر ی و کم انرژ تر ی ها، مردم عاد آرام آرام از کناره سرکوبگر  گاردو  نیروی انتظامی

 می. ظرف کمتر از نکنندی اعتراض را محاصره م یو هسته مرکز کنندی متفرق م

تر  کرده، حلقه محاصره تنگ دایشدت کاهش پ معترض به تیجمع هیساعت، حاش

 گانیباتون  ر یو ز حاصرهدر م ،یمردم اتاعتراض یو سپس هسته مرکز شودی م

 .افتدیم ضد مردمی خامنه ای یروهایو اوضاع به دست ن رندیگی قرار م سرکوبگر 
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 راه مبارزه با یگان سرکوبگر

 گانی یهسته مرکز  یوقت یعنی م،یر یاز آنها بگ دیرا با سرکوبگر  گانیعمل  ابتکار

هسته   یها  از جوان  ییا  عده  .ستادندیا  ابانیهستند، در خ  یسرکوب، که عموماً موتور

پشت   ایها به بغل  سوار موتور یها از کناره دیبا هستند، معترضان که همان یمرکز 

 ه یقض ینطوریا .دهند لیاعتراض تشک رهیها بروند و آنجا هم زنج سوار موتور

. سرکوب را در محاصره خودشان خواهند گرفت یگانهایو مردم،  شود یمعکوس م

، حمله کنند، بلکه از شدت ترس یبه کس کنند ینم جراتنه تنها آنها  از این لحظه،

 .گذارند یاز خشم معترضان، پا به فرار م یعنی

 یاست. مردم به جا گر یمردم در کنار همد ستادنیدر شکل ا ت،یواقع رمز موفق در

 یروهایمقابل ن واریبه شکل د ستادنیا

بر  ره،یدا ایبه شکل نعل اسب  دیبا ،یتیامن

 نیمحاط شوند، در ا یانتظام یروهاین

 جرات، انتظامی یرویو ن سرکوبگر  ط،یشرا

فقط  .د داشتنباتون نخواه دست بردن به

 ی برا اشک آورد با گاز ناست بخواه نممک

تکه  کی ایشال  کی د،یصورت مردم با نید که در انراه فرار باز کن کی انخودش

، )یا طبق آموزش یک ماسک دستمال

بسازن و عینک شنا و سایر محافظ ها 

همراه داشته   بر تن داشته باشند.(

و دهان  ینیب یجلو عیباشند تا سر 

 .نندینب بیو آس رندیخود را بگ
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 راه مقابله با اسلحه:

 باشد. یراه مقابله با اسلحه پناه گرفتن م تنها

پا به فرار    یطیشرا  چیتحت ه  ،کردند  یراندازیسرکوبگر اقدام به ت  یروهایکه ن  یهنگام

. بالفاصله و تیر به شما اصابت خواهد کرد  شد  دیخواه  یهدف متحرک و  رایز  .دینگذار

سخت  یدر پرتاب جسم یسع ،و در صورت امکان و با حفظ جان خود دیر یسنگر بگ

 تنها راه، پناه گرفتن است. نصورتیا ر یدر غ .دیکن فرد مسلحبه سمت سر 

االمکان سر و باال تنه شما را پوشش دهد. در  یکه حت دیر یپناه بگ ییمکان ها در

. دیآب هم استفاده کن یاز جو دیتوان یم یریصورت نبودن موانع و … جهت سنگر گ

 .دیسرتان قرار ده یبر رو ،و دستان خود را از پشت دیها دراز بکش یدر کف جو
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... دارید در اینجا بهترین کاربرد را برای دفاع از جا ن تان خواهد اگر سالح، کوکتل و 

داشت و به طرف شخص مسلح پرتاب کنید تا  

تروریست مورد نظر خلع سالح شود. سالح 

تروریست ها را می توانید بردارید و از آن 

 استفاده کنید.

در مقابل سالح های ساچمه ای هم به صورت 

به افراد مسلح نزدیک شده و آن ها را خلع سالح کرده و پس از دستگیر کردن   ،گروهی

 ها، سالح آن ها را برای استفاده و دفاع شخصی خودتان به همراه داشته باشید. آن
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 آور تهوع گاز 

استفاده  در کنار گازهای اشک آور و فلفل سرکوبگر  نیروهای که ییاز گازها یکی

و  یگوارش ستمیگاز باعث اخالل در س نیا استشمام است. گاز تهوع آور ،کنندیم
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 یم یهوشیو باعث ب ابدی یکه آب بدن کاهش م یشود طور یم یدر پ یاستفراغ پ

بهتر  که گاز است نیمورد، تنفس نکردن ا نیا بیاز آس یر یشگیراه پ نیبهتر  گردد.

محل آلوده را ترک  عیتنفس را حبس کرده و سر  ایاست از ماسک استفاده شود و 

خود   عیو سر   دیکن  یریجلوگ  اکیدا  عاتیصورت استشمام، از خوردن آب و ما  در  .دیکن

توجه   برسانید.درمانگاه    نیکتر یبه نزد  ایدر تجمعات و    بانیپشت  یپزشک  یها  میرا به ت

 دیکن  یسع  .سرکوب هستند  یروهایتحت کنترل ن  طیشرا  نیها در ا  که درمانگاه  دیکن

که در  اندک سرکوب یروهایکرده و ن یر یآن جلوگ یر یو از دستگ دیباش ماریهمراه ب

، از حق دفاع مشروع با استفاده از و خود را با تمام توان هستندمستقر  درمانگاه

با آنها مقابله کنید. اگر معترضین بتوانند مراکز درمانی را تحت  خودتان دور کنید و

ده باشد و به میلیونی کنترل خود در آورند و آنجا جمع شوند. بسیار می تواند کمک کنن

 شدن نیز کمک بسیاری می کند.

 آور اشک گاز 

بر   یگذار  ر یتأث  لینوع گاز به دل  نیا

به گاز اشک  ،یینایب  ستمیس  یرو

دود  ،گاز نی آور مشهور هست. ا

 لیبه گازوئ هیشب ییو بو ظیغل

گاز باعث   نیا  انتشار  سوخته دارد.

چشم و اخالل در  دیسوزش شد

 یر یپوست بدن تأث  یبر رو  یول  .شود  ی. باعث سوزش گلو مشود  یم  یینایب  ستمیس

 ندارد.
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 مقابله روش

پارچه آغشته به   کهیت کی ای از ماسک و  استفاده

 ینی. دهان و بدکمک کن یلیخ تواند یسرکه م

و اگر در تماس    دیخود را با ماسک و پارچه بپوشان

 یکاف زانیبه م د،یبا گاز اشک آور هست میمستق

تا چشمان خود را  دیآب در دسترس داشته باش

 .گاز کند ر یکمک به کم کردن تاث شهیمهم باعث م نیا دییبشو

کند. یرفتن اثر گاز اشک آور م  نیکمک به از ب  شود،  با بنزین مشتعلاگر    کیالست  :نکته

که اثر  دهد یم انتشار از خود یاهیدود س زده شود،نفت آتش  ای لیاگر با گازوئ یول

 سوزاندن.  گاز اشک آور موثر است  نبرد  نیاز ب  یهر گونه شعله برا  ،لک  در  ندارد.  یادیز

 گاریس  دود.  کند  یگاز اشک آور را کم م  یریپذ  ر یآتش اثر و تاث  عیکردن سر   کاغذ و برپا

 اشک آور  . حتی می توانید آب روی گازگاز را کمتر کند  نیتواند اثر ا  یم  یتا حدود  ز ین

 بریزید تا غیرفعال شود.
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 چند نکته برای کامل تر شدن این بخش:

 تعریف کلی گاز اشک آور:

 ی اشک، درد و حت  زشیها باعث ر  در چشم  هیاعصاب قرن  کیهست که با تحر   یبیترک

 .شود یموقت م یکور

 زند؟ی)موقت( م بیبه فرد آس ییچه راه ها از

و باعث  کند یم کیرا تحر  ها هیدهان و ر ،ینیها، ب در چشم یمخاط یغشا قیطر  از

 .شود ی… م در تنفس و یشدن اشک، عطسه، سرفه، دشوار ر یسراز

 پوست در برابر گاز اشک آور حساس است؟ ایآ

 ریخ

 د؟ینفس کش دیکه گاز اشک آور وجود دارد نبا یدر مکان ایآ

 بله

 در برابر گاز اشک آور حساس هستند؟ ینیچشم ها، دهان و ب ایآ

 .حساس هستند دایشد

 رود؟یم نیو چگونه از ب گذاردیاثر م چگونه

 شود. یپس از قرار گرفتن در معرض گاز اشک آور اثراتش شروع م هیثان 60تا   20

بعد،   قهیدق 30آزاد و پاک منتقل شود  یبه سرعت به سمت هوا معترض )اگر فرد

 .(رودیم نیگاز به طور کامل از ب نیاثر ا یدرمان چیبه ه ازیبدون ن
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 گاز اشک آور خطرناک است؟ ایآ

آزاد و  یگرفتن در هوا با قرار یول رسان است. بیافراد سالم به طور موقت آس یبرا

 . ستیو کشنده ن رودیم نیپاک اثراتش به طور کامل از ب

تحت  ستیدارند خطرناک است و با یکه آسم و مشکالت تنفس ییآنها یبرا یول

 .رندیدرمان قرار گ

 آیا در برابر آب و برخورد آب به پوست مضر هست؟

خیر، می توانید با آب زیاد، چشمان و دهان خود را بشویید. توجه کنید اگر ماسک و 

 عینک دارید طوری انجامش دهید که چهره شما افشا نشود.

 آور: سوزش یا فلفل گاز 

پوست   یشود. سوزش موضع  یم  یتنفس  ستمیگاز باعث اخالل در س  نیا  استشمام

فلفل قرمز از  یرا به همراه دارد و معموأل بو

عنوان بعد از بر   چیه  به آن است.  ینشانه ها

چون به   دیخورد با گاز فلفل آب به صورت نزن

در  .شود یم یسرعت ورم کرده و حالت تاول

صورتی که ماسک ضد گاز نداشتید و چشم 

ها پوشیده نبودند، برای کم کردن تاثیر گاز 

 فلفل، می توانید از شیر گاو استفاده کنید.
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 چند نکته برای کامل تر شدن این بخش:

 ست؟یفلفل چ یگاز/اسپر 

شود.  یموقت چشم و سوزش آن م یاست که موجب کور ییایمیش بیترک کی

 شود. یم ز یها ن هیموجب اختالل موقت در تنفس و ر

 پوست به آن حساس است؟  ایآ

 بله

 گذارد؟ یم ر یتاث ز ین ینیدهان و گوش و ب یرو ایآ

 بله

 آیا گاز فلفل در برابر آب حساس است؟

 بله، اصال آب به صورت و چشمان خود نزنید. زیرا وضعیت بدتر می شود.

 :با گاز فلفل مقابله روش

)البته عینک و سایر نکات   از ماسک  استفاده

 فراموش نشود.( 1یاد شده مثل فصل 

عنوان از آب  چیصورت استشمام به ه در

باعث  رایز .دیآن استفاده نکن نیجهت تسک

آن  یحداکثر  یر یرپذیو تأث  شتر یسوزش ب

راه کم کردن اثر آن استشمام  تنها شود. یم

باشد که فراهم کردن   یخشک خنک م  یهوا

نفس خود را حبس کرده و بالفاصله از  دیکن یسع پس دشوار است. یطیشرا نیچن
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تازه  یگاز، گذشت زمان و تنفس هوا نیصورت استشمام ا در .دیمحل آلوده دور شو

 باعث کم شدن اثر سوزش خواهد شد.

 راه ساختن ماسک: نیتر ساده

 یاز مقدار  دیتوان  یساده م  یساخت ماسک ها  جهت

و  یپارچه ا سهیک کیغال چوب را در زگرد خاک اره/

و در هنگام  دیز یبر  یدستمال پارچه ا کیوسط  ای

و  ینیب یو جلو دیمرطوب کن سرکهبا استفاده آنرا 

 )فقط اونایی که ماسک ندارن( .دیدهان خود قرار ده

دوخته و آماده کرده و همراه داشته   متر یسانت 15در  10از قبل به ابعاد  دیتوان یم

 )لطفا به آموزش ساخت ماسک ضد گاز مراجعه کنید و ماسک بسازید.(  .دیباش

)روش ساخت ماسک   .دیهرگز از پارچه خشک و ذغال استفاده نکن  :تیحائز اهم  توجه

 هم موجود است. ولی اگر ماسک ندارید، می توانید از این روش استفاده کنید.(
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 ای خامنه مردمی ضد نیروهای 

نیروهای امنیتی خامنه ای کسانی هستند که برای امنیت جان خامنه ای ماموریت 

هستند. آنها به اسم امنیت مردم و کشور، از جان خامنه ای دارند و آتش به اختیار 

 محافظت کرده و مردم را برای خشنودی خامنه ای می کشند.

 یخود را در همه جهت ها د،یشد خامنه ای ضد مردمی یروهایگرفتار ن یزمان اگر 

مجبورند که شما  خامنه ای ضد مردمی یروهایباشد که ن ادتانی. دیممکن تکان ده

 یدفاع از ضربه ها  ی دست برا  ک یاز    توانند  ینها فقط مآ  گر یرا نگه دارند، به عبارت د

 اریبس  خامنه ای  یتیامن  یروهایاز دست ن  ییرها  یکس براوشما استفاده کنند. پنجه ب

 (هم می تواند مفید باشد. فلز کوچک، خودکار، و....  کی) .باشد یم دیمف

 موتور سواران خامنه ای

 یاز روشها ،سرکوب یروهاین

استفاده  یو عقبگرد یشرویپ

 شتریکه هدفشان ب کنند یم

است تا   معترضانترساندن 

راه از کار  نی. بهتر گر ید ز یچ

 ر« یتا غی انداختن موتور »ت

 کلتی. چرخ موتور سباشدیم

مواد  ن یا یحت ،همه نی ساخته شده است، با ا یسرکوب از نوع مقاوم یروهاین یها

 خیدو سر م توان یآورند. م یچند گانه همزمان طاقت نم یها یدگیبر  مقابلهم در 

. )آموزش ها قبال قرار گرفت. مراجعه شود به آموزش ها( دیدرجه خم کن  65  هیرا با زاو

و کنترل موتور با چرخ  شود یچرخ آنها پنچر م نصورتی. در ادیپخش کن نیزم یرو و
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را  لیگازوئ یمقدار ،جهت مقابله با موتور سواران گر ید راه دشوار است. اریبس ،پنچر 

خوردن  ز یعمل باعث ل نی. ادیز یها بر  کلتیمحل عبور موتور س ایآسفالت و  یبر رو

در ظروف کوچک همانند ظروف   پس  .گردد  یگشته و واژگون م  کلتیموتورس  کیالست

 .دیکرده و به همراه داشته باش لیو … گازوئ یس یس 300 ینوشابه ها

 م یا همون باتونباتو

آموزش  ناستفاده از باتو یبرا سرکوبگران خامنه ای،

  ار یبس ،است ستادهیکه ا یزدن به کس باتوناند.  دهید

است که در حال   یآسان است. آسانتر از آن زدن شخص

 یدر زمانبند باتونکتک زدن با  دیکل .باشد یفرار م

انجام  دیتوان یکه شما م یکار نی است. بدتر  ها ضربه

باتون به دست فرار   سرکوبگر   کیاست که از    نیا  ،دیبده

 ، یکه به خوب دهد یاجازه م سرکوبگرکار به  نی. ادیکن

به طرف   میاست که مستق  نیا   ،باتونراه مقابله با    نیکند. بهتر   یضربه اش را زمانبند

به  و دیفرار کرده، بعد برگرد دیتوان یم ،گر ی. به عبارت ددیبه دست برو باتونشخص 

)این روند باید سریع و   .دیز یر یرا به هم م یصورت زمانبند نیبد د،یطرفش برو

که در  یشخص تواند یبوکسر نم کیکه  دیداشته باش ادیبه  غافلگیر کننده باشد.(

ده ر ک  نیکه قبال تمر   یدفاع شخص  یقرار دارد را بزند. )از روشها  یمتر   یسانت  ۵فاصله  

 با تمام توان( دیاستفاده کن دیا

)بسته به  قدم 10تا  5ابتدا  به دست، باتون ا یک فردمقابله ب جهت، گر یعبارت د به

شرایط دارد، نباید این منجر به فرصتی برای ضربه سرکوبگر شود تا بتواند به شما با 

 ب یحالت مهاجم شما را تعق نی. در ادیاز فرد حمله کننده دور شو باتون ضربه بزند.(
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  ی و به سمت و  دیجهت ده  ر ییبالفاصله تغ  ،مسافت ذکر شده  یخواهد کرد. پس از ط

که در دست اوست را   باتون  یانتها  ایمچ دست مهاجم و    دیکن  ی. سعدیله ور شوحم

با استفاده از ضربات ذکر   ایخارج شود و    یدست و  از  باتونتا    دیچانیپو آن را ب  دیر یبگ

 دهیکه مشت زدن به سر و صورت و بدن فا دی. توجه کندیآور در یرا از پا یو ،شده

 . باشد  یم  یاپیضربه پ  100بهتر از    یضربه کار  کیبه همراه نخواهد داشت.    یآنچنان

 :به دستان خامنه ای زنجیر ارازل و اوباش

  را یز  .اشتباه است  نیبه طرف شما حمله ور شده است بزرگتر   ر یکه با زنج  یاز کس  فرار

راه   نید داد. بهتر یرا خواه  تیموقع  نیعمل فقط به فرد حمله کننده امکان بهتر   نیبا ا

صورت به  یحرکت به سمت مهاجم و قرار دادن هر دو دست در جلو ،مقابله یبرا

صورت   یرو به آسمان کرده و جلو  را  خوددستان    عأیسرباشد. پس    یعنوان سپر م

 .دیر یاو را بگ یتا جلو ضربه ها دیو به سمت فرد مهاجم حرکت کن دیریخود بگ
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را از  ر یزنج ایو  دیکه به مهاجم ضربه بزن دیوقت دار هیثان 3شما  ،ضربه نیاز اول پس

فرد مهاجم، ضربه زدن به  ینیب ی باالضربه زدن به  ،راه نی. بهتر دیدست او خارج کن

 کیباشد.  یم (افراگم ی)پرده د نهیقفسه س ی ضربه مشت به انتها ایها و  ضهیب

 آورد. یدر م یپا ازفرد مذکور را  ینواح نیضربه به ا

 :یآهن ی ها لهیم ایبا چوب و  مقابله

راه مقابله، حمله به سمت فرد مهاجم و  نیبهتر 

  تواند  ینم گر ید رایز .باشد یم یبه و چسبیدن

وارد کند. بعد از فرصت به وجود   یبه شما ضربه ا

را  یآمده به نفع خود استفاده کرده و ضربه کار

باشد که فرد مهاجم به  ادتانی .دیوارد کن یبه و

راه   افتدیاگر به دست مردم ب ،داند یخود او خوب م رایز .ترسد یشدت از شما م

 .نخواهد داشت ینجات
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 ال(:ب )پینت رنگی های گلوله شلیک با مقابله های  راه

 جاد یشود که هم ا یاستفاده م نیمعترض ینشانه گذار یبرا یرنگ یگلوله ها نیا از

 کنند.  ر یو دستگ  یو هم بتوانند در فرصت مناسب آنها را شناسائ  کنند  مردم  نیب  ترس

 یطور ،نیبنابرا .دیلباس خود را عوض کن دیبتوان دیبا ،صورت اصابت به لباس در

)توجه  .دیاوریدر ب دیشده را بتوان یلباس رنگ ،یطیشرا نیکه در چن دیلباس بپوش

کنید که اینطور نباشد که دائم لباس را در بیاورید و لباس جدید رنگی شود! باید 

خودتان این موضوع را تشخیص دهید که در چه زمانی چه کاری باید کرد. گاهی الزم 

ا عوض نکرد و در زمان مناسب است تا آخر در جمعیت معترضین، لباس رنگی شده ر 

زمان خوبی نیست ولی  )مثال اگر همچنان لباس ها رنگی میشود تری عوض کرد.

گاهی هم در زمانی که فکر می کنید فرصت  (.یا پاک کرد میشه رنگ را شست

خوبیست در دل جمعیت لباس را تعویض کنید. )گاهی نیاز هست لباس را در کنار 

( گاهی هم زمانی که احساس خطر کردید لباس جمعیتی که حضور دارند شست!

رنگی را بایست عوض کرد و در دل جمعیت خود را گم کرد. بهتر هست قبل از اینکه 

 رنگ روی لباس خشک شود، قسمت رنگی خوب شسته شود.(

 هیتوص نی. بنابراشود یبا دستمال پاک م یبه سادگ یکیپالست یها یگو نیا مواد

. دیاندازه متوسط با خود به همراه داشته باش اب یدستمال پارچه ا کیحتما  کنمیم

. ر یخ ایشده است  یما رنگ یموها ایلباس  ایآ میسوال کن انیمهم است که از اطراف

بهتر   نی. بنابرامیها قرار گرفته ا  یگو  نیا  بتمورد اصا  میمتوجه شو  نکهیبدون ا  یگاه

مردم معترض باید وقتی می بینند لباس کسی رنگی شده  .مینرو رونیتنها ب هست

 .مدهند. هوای هم را داشته باشی اطالع به آن شخص
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س لبا ،یکوچک رنگ یبادکنک ها ،یتوان با پرتاب تخم مرغ رنگ یم :هیتوص

تا سر فرصت بتوان از آنها   هدف قرار دادرا    شخصیهایی که در دل سرکوبگران هستند

)به آموزش ها . گر یهر اقدام الزم د ایکردن  یشناسائ یکرد برا هیته لمیعکس و ف

 ،سیر یگ  ،اهیتوان روغن س  یبادکنک ها م  و  درون تخم مرغ ها  نکهیا  ای  مراجعه شود.(

پر کرد و آنها را به موتور سواران و   ریخت  و….  عیچسب ما  ،لجن ،لیگازوئ  ،نفت  ،نیبنز 

 یها وهیخودش فکر کند و ش یهر کس دی. البته بادیسرکوبگر پرتاب کن یروهاین

کند و به  یجا ساز یخود را در جاهائ ازیمورد ن  لیقبال وسا ایکند و  دایرا پ یدیجد

 نینفت و بنز   یکه تمام بدنشان بو  گر سرکوب  یروهاین  مطمئنا  نحوه حمل آنها فکر کند.

که آتش در  ییروز ها نیبمانند و در چن ابانیدر خ گر یتوانند دینم ،بدهد لیو گازوئ

خطرناک خواهد  شانی ( برااست. مقابله با گاز اشک آور یبراآتش وجود دارد ) ابانیخ

زیرا لباس سرکوبگران که بنزینی باشد با پرتاب یک  .بود و سر درد هم خواهند گرفت

موتور   .دخواهند ش  ابانیمجبور به ترک خ  و  برای همین میترسند  د.نفندک آتش میگیر 

تعادل خود را از دست  ،به صورتشان یتخم مرغ هائ نیبا برخورد چن زیسواران ن

 یروهاین یر یباعث غافلگ دیجد یها وهیاستفاده از ش ،هر حال به خواهند داد.

یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت است این است که اعتراض   سرکوبگر خواهد شد.

نباید با سکوت و آرام انجام شود. منظور این است که هر چه صدای هیاهو بیشتر 

هم نیروهای خامنه ای وحشت می کنند و هم مردم احساس آرامش و قدرت  .باشد

می شود همه معترضین با هم بلندگو بیاورند و همه با هم  می کنند. حتی پیشنهاد

 در بلندگو شعار بدهند. یعنی تا این حد تاثیرگذار است.

 .دیدر جمع بمان شهیهم :توجه قابل
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جمع معترضان را به هم  ند کهکن یم یسع شهیهم نیروی انتظامی ان وسرکوبگر 

روش  نید. بهتر نبه آنها حمله کن سپسکرده و  لیتر تبد کوچک یو به گروهها دنزنب

 از جمع جداتون بکنند. دیهکه اجازه ند هست نی ا ،مقابله با آنها یبرا

 میلیونی: قیام در  خورشید و شیر پرچم

بله هموطنان معترضم، دلیل اعتراض شما وجود 

سال است که  41جمهوری اسالمی هست. 

معترضید و میبینید هر روز که جمهوری اسالمی 

ماند، نه تنها مشکالت شما و کشور حل می 

نمیشود. بلکه به آن افزوده می شود و هر روز و هر 

سال به تعداد معترضین بیشتر 

میشود. پس بهتر هست یکبار 

برای همیشه این مشکالت را از 

ریشه حل کنیم و آن چه که واقعا 

در دل داریم را ابراز کنیم. 

خواست درونی تان را سانسور 

افراشته کردن پرچم نکنید و با 

شیر و خورشید به جهانیان و 

جعلی و ضد   جای پرچم  ،حتی خود رژیم بفهمانید که دیگر کار تمام است و پرچم ایران

پرچم خرچنگ نشان خمینی هیچ نشانی از  آن هندی تازی زاده را گرفته است. ایرانی

ان شده است. در از هندوستان وارد ایر  جعلی هست و ایران و ایرانی ندارد. این پرچم

آرم مقدس  ،دین شان سیک هست. سیکهای هندیهند مردمانی وجود دارند که 
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 ی وقت  .ست و خمینی و پدر خمینی زمانی به سیک باور داشتندباالتصویر    مانندشان ب

ایران آمد برای اینکه فرزندش خمینی ملعون، بتواند بدون   خاطر فقر به  پدر خمینی به

نانش را فراهم کند و مردم ایران او را بپذیرند. تالش فراوان کرد تا خمینی  ،کار کردن

البته ایران در آن زمان خیلی  ناگهان خمینی مسلمان شد! وعضو مالیان قم شود! 

اکنون ایران جزو عقب برای هندی ها و عرب ها پیشرفته بود که با آمدن خمی نی، 

آمد تا ایران را به گند   یافتاده ترین کشورها حتی برای هندی ها و عرب هاست! خمین

همچنین خمینی آیت هللا نبود و خامنه ای هم همینطور، هر دو اینها ناگهان در   بکشد.

اکبر خمینی  یک روز آیت هللا شدند! پس هموطنان بدانید و آگاه باشید که پرچم هللا 

 بلکه نشان سیک هندیست که پدر خمینی به آن باور داشت!   .نه اسالمیست نه ایرانی

. پس آن را به تعداد زیاد بسازید  هستقیام میلیونی  تنها برای    ،پرچم شیر و خورشید

به شما آموزش    بین مردم پخش کنید.  ،و در زمان مناسب  و در جایی دم دست بگذارید

 خواهیم داد چگونه و در چه مکانهایی باید از آن استفاده کرد.

 آموزش ساخت پرچم شیر و خورشید

 لوازم مورد نیاز:

 عدد پارچه به رنگ های سبز، سفید و قرمز )یا یک عدد پارچه سفید بزرگ( 3_

 یک عدد ماژیک دائمی )ماژیکی که رنگ آن پاک نشدنی هست(_

 A4یک عدد کاغذ  _

 قیچی، خودکار و خط کش )برای برش زدن پارچه و اندازه گذاری(_
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اکریلیک زرد،  3)یا اگر پارچه رنگی ندارید  اکریلیک مخصوص پارچه زرد رنگ_ رنگ 

 قرمز و سبز تهیه کنید.(

 اسفنج یا ابر _

 _قلمو و یک ظرف کوچک برای ریختن رنگ

بجای _یک میز شیشه ای یا هر چیزی که بتوانید به مانند آن ازش استفاده کنید. )مثال  

تا پایه    4روی یک سطل یا    استفاده کنید که  شیشه خالیتوانید از    میز شیشه ای می

 !(است نگه دارنده

یا چراغ   _یک عدد چراغ سیار )می تواند چراغ گوشی موبایل

 نور نیاز داریم.(. فقط به استفاده کنید هم قوه

 طریقه ساخت:

برش بدهید. قبل برش با  24در  82پارچه سفید، سبز و قرمز را به ابعاد  3نخست 

خط کش اندازه گرفته و با خودکار روی پارچه دقیق و صاف خط بکشید. )برای خط 

پارچه را به ترتیب سبز، سفید و قرمز به هم   3این    کشیدن از خط کش کمک بگیرید.(

 بدوزید.

سانتی که اضافه برش  2برش زده شود. آن  22در  80هر پارچه باید به ابعاد  توجه:

بزنید و یکبار آن را با چرخ یا دستی  تازدید برای ریش نشدن پارچه هست که باید 

زده  تاسانت بایست  1بدوزید. یعنی هر طرف باال، پایین، چپ و راست پارچه فقط 

پارچه رنگی به هم دوخته می  2شود و دوخته شود. توجه کنید که قسمت هایی که 

زده شود باید روی هم قرار گیرند و دوخته شوند! یعنی فرض می کنیم   تاشوند نباید  

سانتی متر اضافه  1پارچه قرمز و سفید قرار است با هم دوخته شوند. از هر کدام  2
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 سپس به هم بدوزید.  ارید.بگذزده شود و روی هم    تا  چهپار سانت از هر    1داریم. حدود  

اینطوری  زده شده هم باید از درون یک الی دیگه زده شود.( تا)البته آن قسمت که 

پارچه ریش نمی شود و لبه هر پارچه هم از هر طرف بیرون زده نمی شود که نمای 

 از همه پارچه را بدوزید(   )شما می توانید آخر   رود.نیکپارچه بودن هر رنگ از پرچم از بین  

اکریلیک رنگ بزنید. حدود نیم ساعت تا    2توجه: اگر پارچه قرمز و سبز ندارید آن را با 

سانت باشد. یعنی   22عرض هر رنگ باید  )  ساعت منتظر بمانید تا رنگ خشک شود.

سانت باشد. مرز هر رنگ پارچه را با  22سانت و سبز هم  22سانت سفید  22قرمز 

 یک تکه ابر کوچک رنگ بزنید تا کج و بهم خورده نشود. باید صاف باشد.(خط کش و  

 روی پرچم ساخته شده: ،روش طراحی شیر و خورشید

به صورت سیاه و سفید  در اینترنت پیدا کنید و نخست یک طرح از شیر و خورشید

اگر چاپگر ندارید و  ()توجه کنید که فقط خط باشه رنگ شده نباشه. کنید. شچاپ

خودتان مهارت طراحی دارید با مداد بکشید. زیرا خودکار جوهر دارد و جوهر روی پارچه 

 برای مثال من این تصویر را در اینترنت پیدا کردم. ولی رنگی هست. پس میدهد.
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است که کار شما در کشیدن این طرح البته دلیل اینکه می گویم رنگی نباشد این 

سخت نشود. اگر سخت نیست و با اینحال می تونید بکشید عالی هست. ولی اگر 

کافی هست رنگ این تصویر را در فتوشاپ با چند کلیک ساده حذف کنید. روند  ،نه

 Colorگزینه    Selectتصویر را در فتوشاپ می گذارید و سپس از منوی    ؛کار این است

range  می زنید. یک پنجره ظاهر می شود. از آنجا که رنگ روی تصویر زرد هست را

کنید. اوکی کنید. پس از آن، با ابزار انتخاب   رنگ زرد را انتخاب می  ،از پنجره کشویی آن

که به شکل فلش در فتوشاپ وجود دارد. قسمت های انتخاب شده را بکشید و 

 بندازید زیر تصویر تا جایی که دیده نشوند.

اگر خط خطی های سیاه رنگ کمرنگی روی تصویر می بینید اینبار از همان منو رنگ 

سفید را انتخاب کنید و آن را به گوشه تصویر بکشید. شکل نهایی به صورت زیر در 

 می آید.
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 روش در فتوشاپ: 2 باآموزش انجام این کار 

 آموزش در ادامه

 )آسان ترین روش( 1روش
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 )اگر با روش نخست نتونستید انجام بدید.( روش دوم 
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 ادامه آموزش کشیدن طرح شیر و خورشید روی پرچم

 گرفته شده کمی بی کیفیت هستند. قدیمی تصاویر از گوشیبه خاطر اینکه 

ابتدا کاغذ چاپ شده را زیر پارچه سفید قرار میدهیم. پارچه باید روی میز شیشه ای 

باشه. زیرش هم چراغ قوه بزارید تا بتونید طرح شیر و خورشید را روی پارچه ببینید. 

 بکشید. پارچهاینطوری می تونید با خودکار، طرح شیر و خورشید را روی 
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بکشید. )از کشیدن خط  با خودکار خط های دور شیر راتوجه کنید طبق تصویر، فقط 

 های درون شکل شیر و کشیدن خورشید خود داری کنید.(
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اکریلیک را تو ظرفی بریزید و کمی هم به آن آب اضافه کنید تا از  سپس رنگ زرد 

  خارج شود. سپس با قلم مو آن را خوب هم بزنید تا با آب مخلوط شود.  غلیظحالت 

 .(و نرم شود خارج شود غلیظ)آب زیاد نریزید. فقط تا جایی که از حالت 
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شیری که روی پرچم کشیدید   ،ابر   یک تکه  همانطور که در تصویر میبینید با استفاده از

 را رنگ بزنید. میتونید شمشیر را رنگ نزنید و سفید باشه یا شمشیر هم رنگ بزنید.

نکته مهم: زمان رنگ آمیزی، حتما باید یک نفر پارچه ها را نگه دارد تا چین نخورد و 

پس از رنگ   طرف پارچه بگذارید.  2کار شما خراب نشود. یا می تونید جسم سنگینی  

 بدید.  را انجام بعدا ادامه ساعت زمان بدید تا خشک بشه. 2حتما  ،آمیزی 

همانطور که میبینید، کاغذ آچار را دوباره زیر پارچه بزارید و با ماژیک دائمی خط دور 

 خورشید را نکشید. شیر و داخل شیر را که از کاغذ آچار میبینید را روی پارچه بکشید.
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رنگ  آغشته بهخورشید را بکشید. کافیه کبریت را  طوطکبریت خاکنون با یک چوب 

بزنید یا با انتخاب خودتان  زرد میتونید دایره خورشید را رنگ و خط ها را بکشید. کنید

اگه دایره زرد باشه باید خطوط خورشید را بجای چوب کبریت با  بزارید سفید باشه.

ماژیک سیاه کنید و فقط با ابر دایره خورشید را رنگ زرد بزنید. در غیر اینصورت همین 

 خوبه.

 

 طرح پرچم شما نهایت باید به این شکل که در باال میبینید در آمده باشه.

 پرچم شیر و خورشید داشته باشد.هر ایرانی باید یک  موفق و پیروز باشید.
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 اولیه: وسایل داشتن همراه

توجه  د.برای کسانی هست که از قبل وسایل خودشان را آماده نکردن این هاتوجه: 

بلکه حداقل هایست   .که باید داشته باشید  ندکنید که هرگز اینها بهترین وسایلی نیست

. برای مثال پوشیدن  بهترین ابزارها چه هستند  که  که بیان شده، قبال مفصل بیان شده

 محافظ ها ضروری هست. ولی در این لیست بیان نشده!

 اضافه  شرتیت کی_

 کاله_

 عدد چسب زخم 10تا  5 _

 رول بانداژ کوچک کی_

 وبگرانسرک زمانی کهجهت استفاده در  ،گارینخ س کی_

های شیمیایی استفاده می کنند. )حتی اگر خودتان از گاز  

 سیگاری نیستید، به همراه داشته باشید.(

 شکالت تلخو  فندک ،تیکبر _

روغن سوخته  ایو  لیظرف کوچک گازوئ کی_

 ل یاتومب

 ایو  پارچه ای سهیک ایعدد ماسک  3تا  2_

 جهت ساختن ماسک یدستمال پارچه ا

ماسک از قبل آماده   ایخاک ذغال چوب و  ایو  گرد_خاک اره/

 شده با خاک زغال
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 )از چوب و پنجه بوکس بگیرید تا سالح گرم برای دفاع از خود(  دفاع مشروع  لیوسا_

توانند از آنها  یکه تظاهر کنندگان م یلیوسا

 ادیز اریدر دفاع از خود استفاده کنند بس

 .گر ید لهیچکش، تبر و چند وس خ،یم ،یتراش شیر غیت ،یموکت بر  غیاست. چاقو، ت

تا ناخواسته  مراقب باشند ستیبا یم در استفاده از این وسایل توجه شود که افراد

به خودشان آسیب نزنند. )قبل استفاده باید در خانه ماه ها و هر روز تمرین کرد تا 

داده شود که خشونت شان   میبدست رژ  یبهانه ا  اینکه  از  یر یجهت جلوگ  ماهر شد.(

باید همه کار کرد تا قبل هر  .یدحتما آنها را پنهان کن را بابت سرکوب بیشتر کنند،

میلیونی کرد. زمانی که جمعیت زیاد شود. شما معترضان چه با حرکتی، جمعیت را 

خشونت پیش بروید چه نه رژیم و سرکوبگران، نمی توانند بر علیه این جمعیت کاری 

 هایی که شما به عنوان یک  ابزار کنند و در نتیجه پا به فرار می گذارند. همه این 

 حق دفاع مشروع  یبرا  . تنهابه همراه تان می آورید، حتی اگر سالح گرم باشد  معترض

 است و دفاع از جان و خانواده و مردم کشورتان، حق مسلم شماست.
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 90تا  80آب به اندازه  یکیپالست یلوله ها ایچوب و  ،یدفاع لیوسا نیاز بهتر  یکی

برد و کوتاه تر آن  یم نیآن را از ب عیمتر است. بلندتر از آن امکان حرکت سر  یسانت

 به آن خاطر است که ،استفاده از چوب دهی. فاستین باتونمقابله  یمناسب برا

طرف  ک یفقط از  ،ستیکننده مجبور ن هلبه ندارد و استفاد ر یمانند شمش نخست به

آن   یاز نوک ها  یتوان از آن و حت  یم  یتیآن استفاده کند. به آن معنا که در هر موقع

دوم اینکه هر کس می داند چطور از یک چوب  ستفاده کند.جهت ضربه و دفاع ا

استفاده کند! البته به این معنی نیست که تمرین الزم نباشه. اتفاقا همیشه بهتر هست 

 که تمرین کنید.

 (.استفاده کرد  توان  یم  متر یلیم  10سنگ از ساچمه به قطر    ی)بجا  یکمان سنگ  و  ر یت

 یدقت باال و اثر  ،یمتر  45تا  30استفاده شود تا فاصله  یبدرست لهیوس نیاگر از ا

 ی خوب لهیسنگ وس قالبهست. استفاده کننده  یامن برا یا لهیدارد و وس یکار

)مراجعه به  باشد. یم شتر یو کمان است اما برد آن ب ر یاست، دقت آن کمتر از ت

 آموزش ها(

در  دنیپاش  یاز نمک، فلفل و ماسه برا استفاده

 بخصوص در فاصله کم موثر است. نیچشم مامور

 :مهم  توجه

از آن در خالف جهت باد   دیاستفاده کننده نبا  ،باشد  یل و نمک سبک مفاز آنجا که فل

طرف ه  امکان برگشت آن ب  رایز  .استفاده کند

 یچشم خود شخص م

 باشد.
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استفاده   ،گلوله  دفع  یادیز  اریو تا حد بس  باتوندفع ضربه    یبرا  ل یوسا  نیاز بهتر   یکی

لباس است.  ر یدر ز متر یلیم 8اف به ضخامت  یام د ایو  ییتخته سه ال ایاز کتاب و 

و   ردیدر کمربند جا بگ نییتواند از پا  یاف م  یو ام د  ییبرگ و تخته سه ال  100کتاب  

کند  یعمل حرکت کم نیشود. البته با اشکم محکم  و نهیسبدور  یاز باال هم با باند

 رود. یباال م تیاما درصد امن ،شود یم

گلوله  یتواند کامال جلو یساعت در آب خوابانده شود م ۲۴که  ییتخته سه ال :توجه

)بسیار سنگین است. خواهشمندم به آموزش ساخت ضد گلوله  .ردیرا بگ ر یهفت ت

 (زیرا این وسیله تاثیر آنچنانی ندارد و حرکت شما را کند میکند. مراجعه کنید.

انتخاب شود که استفاده  یمناسب با ابعاد بدن باشد و طور دیکتاب و تخته با اندازه

)این نکات برای مبتدی هست. اگر جلیقه ایمن  کند. یاز هر نظر احساس راحت ،کننده

 می خواهید، به آموزش جلیقه ضد گلوله مراجعه شود.(

 یتوان از لباس ها  یم   ،ها  نیماش  یکوپترها و آب پاشیهل  یپاش  دیمقابله با اس  یبرا

)کاله ایمنی و محافظ صورت پالستیکی مثل ماسک ضد   ضد آب و چتر استفاده کرد.

... هم  تانگاز که باالی سر  هم بپوشاند و یا استفاده از یک کیسه نایلونی روی سر و 

 قیو شستن و رق  یرفع تشنگ  یبرا  یآب در کوله پشت  داشتنبسیار سودمند است.(  

 )طبق آموزش، قوطی نوشابه خالی داشته باشید.(  است. دیمف دیکردن اثر اس

 بررسیاز نظر امکان فرار قبال مورد    دیبا  ،شود  یتظاهرات انتخاب م  یکه برا  ییمکانها

 یبرا  باشد.  شتر ید که امکان فرار در آن بنشو   انتخاب  ییشود مکانها  ی. سعردیقرار گ

از دو سو   ،محل نیتظاهرات است. ا یبرا ینامناسب اریدانشگاه محل بس یکو ،مثال

به طبع   و  دانشگاه  یو از طرف غرب به کو  یاتم  یاز سمت شمال به انرژ  .بسته است

آسان در   ،معترضینخاطر    نیبه ا  شود.  یتعدادشان کم م  زین  یمسکون  یخانه ها  ،آن
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 یو امکان فرار و متوسل شدن به خانه ها رندیگ یسرکوبگر قرار م  یروهایمحاصره ن

 .باشند  یم  زین  یدارند و مسکون  ادیکه شعبات ز  ن هاییابایشود. خ  یکم م  یمسکون

البته مراحل شکل دادن یک اعتراض  تظاهرات هستند. یبرا یمناسب یمکانها

میلیونی و موفق را بایست در جزوه مطالعه کرده و به صورت برنامه ریزی شده و 

 حرفه ای به انجام رسانید.

 

 تولوف:مو گالب

موتورسواران و ادامه   اتیعمل یساز  یخنث  یبرا  تولوفمو   گالباستفاده از   نیهمچن

دارد. در صورت  تیماموران اهم شرفتیپ

ها را  گالب دیتوان یحمله موتورسواران م

و   دیاندازیب  نیزم  یموتورها در رو  یدر جلو

 یرا به قسمت ها گالب ،بهتر  یدر مورد

. در دیها پرتاب کن کلتیموتور س نییپا

آتش خواهد گرفت   هینقل  لهیوس  ،حالت دوم

 نیقابل استفاده نخواهد بود. همچن  گر یو د

از   یر یجلوگ  یو برا  ینیدر صورت عقب نش

 گالبپرتاب کردن  ،نیمامور بیتعق

 اریآتش بس وارید جادیا یبرا تولوفمو 

 خواهد بود. دیمف
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 خیابانی: موانع

مانع در برابر  جادیا ابزار نیاز بهتر  سطل های زباله

 کهیها هستند. زمان ابانیدر خ انسرکوبگر حرکت 

برخورد با تظاهر  یبرا ان،سرکوبگر خطوط منظم 

 که یزمان ایکنند و  یم یشرویکنندگان و معترضان پ

استفاده  ینظام یاز انواع خودروها انسرکوبگر 

را   یابانیمتوقف کردن آنها است. موانع خ یراه برا نیبهتر  یابانیموانع خ ؛دنکنیم

پارک شده  یها نیآشغال، ماش یتوان درست کرد. سطل ها یم یز یاز هر چ بایتقر 

 یهستند. حت یابانیاز جمله موانع خ .توان آن را حرکت داد یکه م یز یو اصوال هر چ

 دیآنها استفاده کرد. با  هیکار گذاشته بر عل  ابانهایدر خ  سرکوبگرکه    یتوان از موانع  یم

توان به   یم  یاریبس  یها  ز یاز چ  ،یشهر عاد  کینگاه کرد. در    هیقض  نیبه ا  تیبا خالق

 عنوان مانع استفاده کرد.

 ایمنی های توصیه

کلفت،  یبلند و کم نیآست لباس . دیبدو یبه راحت دیکه بتوان دیبپوش یو کفش لباس

که جلب توجه  دیبپوش یدهد. لباس یم فیرا تخف ر یو زنج باتون یضربه ها بیآس

نفرات   یهاه  حتماً شمار   ،دیهمراه دار  لیموبا  کهیصورت  در  پاره نشود.  ینکند و به سادگ

 ریکه درصورت دستگ دیدر حافظه نگه دار  دیکن یو سع دیو شبکه خود را پاک کن میت
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نشود. از حمل کارت تان به کار گرفته  دوستان ایشما  هیشدن، شبکه شما عل

یک کاغذ برای به همراه خود فقط    .دیکن  یخوددار  یدفترچه تلفن شخص  ای  ییشناسا

نشان دادن گروه خونی خودتان داشته باشید که در صورتی که نیاز به خون داشتید 

 .در بیمارستان به شما خون دادسریعا بتوان با یافتن آن کاغذ 

 .دیکه ممکن است از تلفن همراه استفاده نکن ییتا جا :توجه

از گم شدن  اگر . دیرا تحت نظر داشته باش گر یکدی مدام. دیدر گروه حرکت کن شهیهم

 . دیخبر ده گرانیبه د یفور ،دیخبر دار شد یکی

. ممکن است مسلح دینشو ر یمهاجم درگ کی یحت ایبا گروه مهاجمان هرگز تنهایی 

اعتماد به نفس مبارزه   ای  یرزم  یکه مهارتها  یشده که ورزشکاران و افراد  دهیباشند. د

 یما مردم در جمع بودن ماست. حت قدرت .نندیب یم بیآس دتر یو شد شتر یدارند، ب

از جدا شدن از جمع و اعمال   ،دیدفاع از خود را دار  ییکه توانا  دیاگر کامالً مطمئن هست

 .دیکن ز یقهرمانانه پره

و مثالً به بهانه کمک  دیبا اصرار از شما خواست که جمع را ترک کن  یفرد ناشناس اگر 

این که ایشان یک بسیجی هستند و برای  به احتمال؛ دیبرو یبه کوچه خلوت یبه کس

 کنند. یکه شما را همراه دیبخواه گر ید تن. از چند دیفکر کن کار گذاشتند تله شما

آنقدر ساده لوحانه وارد کوچه خلوت نشوید و عقب نشینی کنید و به جمع بازگردید. 

ترسو خطاب   ،یکردن شما مثل فحاش  کیبا تحر   و سرکوبگران،ها    یلباس شخص  گروه

 کی. تکندیکنند که گروه را ترک کن یم قیتشو وادار یا را شما ،کردن یکردن، عصبان

 یریدستگ ایجدا کردن شما از جمع و کتک زدن  ان،سرکوبگر  ظامی ونیروهای انت

. سه  دیواهکمک بخ از دیگران زدن ادیشماست. اگر شما را از جمع جدا کردند، با فر 
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، زنندب ادیو فر  بدوند یلباس شخص ای سرکوبگر به سمت  ادیکه با فر  تن از معترضین

 ترسناک تر است. یاز هر اسلحه ا برای گارد سرکوبگر 

فرار  ای دنیکمک رس دیو ام دیافتاد ر یمهاجم گ نیدر حلقه چند ای دیشد ر یدستگ اگر 

تکاپوی زیاد و تحریک کالمی و ناسزا گویی به گارد سرکوبگر، آسیب  د،یکردن نداشت

 تانیدست و بازوها با سر و صورت خود را اینجا بهتر هست .بیشتری به شما میزند

 .دیفرار باش یبرا یمناسبو منتظر فرصت  دیبزن ادیکمک فر  ی. برادیمحافظت کن

فلفل، گاز اشک   یاسپر   ،یبمب صوت  ،یمسلح به باتون، باتون برق  ،سرکوبگر   نیروهای

. هر گاه به سمت هستند یو گلوله واقع یشات گان ساچمه ا ،یکیآور، گلوله پالست

از کشته و   دئویعکس و و  نی. چند دیبخواب  نیزم  یکردند، رو  میمستق  کیشل  تیجمع

دهد که آنها  یتظاهرات نشان م یها یزخم

ه صورت و گردن مورد اصابت قرار یاز ناح

کنند که  یم کیگرفته اند. سرکوبگران شل

 بکشند.

پرتاب گاز اشک آور،  ای کیاز شل بعد

اگ هیدر چند ثان پوکه نارنجک  ر اول، 

آنرا با لگد  دیتوان یشماست م کینزد

. دست زدن به دیدور کن تیاز جمع

 یها یتواند باعث سوختگ یپوکه م

شدن به آن   کیاست نزد  ظیغل  یلیکه ابر دود اطراف پوکه خ  یزمان  یشود. حت  دیشد

به آموزش ) .به شما شود دیشد  بیاست باعث آس نبه قصد شوت کردن آن ممک
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دستکش حرارتی و کفش مناسب مراجعه شود. آب به ماسک، 

 ی( خنثتکسی)وا دیکلرا عیماهمچنین  (همراه داشته باشید.

 ای تکسیپارچه کلفت آغشته به وا کیکننده گاز است. انداختن 

پوکه  کیتواند  یپوکه م یرو تکسیسطل وا کی ختنیر یحت

 )آب هم کارساز است.(فعال را خاموش کند. 

 دندان  ریموجود در خم  دیفلورا

 گاز اشک آورمقابله با  برای

به گونه ها  ردندانیخم یکم دنیموثر است و مال

 است. دیاز سوزش چشم مف یر یجلوگ یبرا

چشم و گلو از گاز اشک آور، فرار از ابر دود و شستن چشم   یمقابله با سوختگ  نیبهتر 

 برای گاز اشک آور هم با شیر گاو چشمان را بشویید. و صورت با آب فراوان است.

 یدر رطوبت دستمال باق ییایمیدارد، چرا که مواد ش یکمتر  ییکارا سیدستمال خ

  آنجا . از دیزن ید مبه خو  یشتر ی ب بیآس ،تان مکرر آن به چشم دنیمانند و با مال یم

حل شده اند، شستشو با آب اثر   یچرب  یها  در حالل  ییایمیمواد ش  نیاز ا  یکه بعض

 .شود یم هیپر چرب توص ر یکند. استفاده از ش ینم خنثی یآنها را به سادگ

که  یریدرگ به خاطر در بدن خود  دیدرد شد ای یز یمتوجه خونر  ا ی د،یشد یزخم اگر 

کمک   انیاز اطراف  ،اوردیدر ب  یشما را از پا  عهی. قبل از آنکه ضااخیرا داشته اید هستید

 .دیر یبگ یفعال را جد یز ی. هر گونه خونر دیبخواه
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 خیابانی: برخوردهای  در  اولیه های کمک راهنمای 

خود را به مجروح   عایسر   افتاده  نیبه زم  ایکه مجروح شده،    یه محض برخورد با کسب

و کمک  دیرا از مجروح شدن فرد مطلع کن گرانید ادیبا فر  ،دنیو در راه رس دیبرسان

 :دیرا انجام ده ر ی. سپس مراحل زدیبخواه

نفس  یجلو یز یتواند نفس بکشد. اگر چ یشخص مجروح م دیمطمئن شو :تنفس

آنرا از دهانش   عاً ی( سر یماسک پارچه ا  ایاو را گرفته )مثالً لخته خون در دهان    دنیکش

 .دیدور کن

دهان   یشخص به تنفس مصنوع  د،یباز هم نفس نکش  ،ییبعد از باز کردن راه هوا  اگر 

داند   یم هیکه کمک اول یکس دیبخواه انیو از اطرف دیبزن ادیدارد. فر  اجیبه دهان احت

 و کمک کند. دیایجلو ب

محل   یرو  ز یپارچه تم  کی. با  دیبخوابان  نیزم  یرا رو  دارد  یز یخونر   ی کهفرد  :یزیخونر

اطراف دهان فرد است،  ایاز گردن فرد  یز ی. اگر مکان خونر دیفشار ده یز یخونر 

کند. مهمتر از  یتنفس فرد را مختل نم ،یزیمحل خونر  یفشار رو که دیمطمئن شو

گردن فرد را فشار   یطور  ،یزیاز خونر   یر یجلوگ  یاست. برا  یزخم  فرد  تنفس  ،ز یهر چ

 .دیدارد آب نخوران یز یکه خونر  ی. هرگز به شخصدیاش شو یکه باعث خفگ دینده

. آب دیز یآب به دهان فرد نر  ده،یدراز کش نیزم یرو ایکامل ندارد،  یاریفرد هوش اگر

مجروح  ،دیکن یهمواره سع نیشود. همچن یم یباعث خفگ اریدر دهان فرد ناهوش

راه    ییهوا  یبه مجرا  یدهان و  عاتیترشحات و ما  ،صورت  نی. به ادیرا به پهلو بخوابان

 کند. ینم دایپ
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دچار اختالل شده( و  اش یاریدر اثر ضربه هوش ایشده  جی)گ :دهد ینم صیتشخ

که   دیفرد کمک کن  نی اتفاقات دارد. به ا  انیگم شدن در جر   ایهر لحظه احتمال سقوط  

نشسته است او را رها    یامن  یجا  که  دیخارج شود و تا مطمئن نشد  یر یاز صحنه درگ

( خورده بیکه به کمر آنها آس یافراد مجروح )خصوصاً افراد کردن حمل نیح .دینکن

 یرو  یگذاشتن و  ،راه حمل مجروح  نیفشار وارد شود. بهتر   ،به کمر فرد مجروح  دینبا

پارچه است.  یپارچه بزرگ مثل چادر خانمها و حمل او با گرفتن گوشه ها کی ایپتو 

 ،پس در صورت امکان .سخت است ارزارک انیپتو در جر  ایکردن برانکارد  دایاحتماالً پ

فرد از دو طرف توسط  یکه دست و پا یحمل مجروح در حال ی. ولدیفرد را بغل کن

فقط با احتیاط   به نخاع فرد وارد کند.  دیتواند صدمات شد  یم  ،شود  یم  دهیدم کشمر 

بر  ،حمل مجروح یبرا یو کسان هیاول های افراد مسلط به کمک اگر او را بغل کنید. 

که راه حمل کنندگان به   دی. کمک کندیرا خلوت کن  ماریاطراف ب  دند،یمجروح رس  نیبال

 امن باز شود. یسمت مکانها

آب جوش و  یفلفل و تانکرها یمسلح به گاز اشک آور، اسپر  ،سرکوبگر  نیروهای

مقابله با هر کدام وجود دارد   یبرا  یمختلف  یتخصص  عاتی. ماهستند  یدیاس  عاتیما

اکثر موارد  دایپ یتوان به آنها دسترس ینم طیشرا نیکه متاسفانه در ا کرد. اما در 

ولی  کند. یکمک م راوانخصوصاً چشم ها با آب ف ده،ید بیعضو آس یشستشو

 برای اسپری فلفل، باید با شیر گاو، آن محل را شستشو داد.

 ادیفر  دیبرسان مارستانیمجروح را به ب دیکن یم یکه سع یحال در: دیبخواه کمک

شما باشد  کیداند در نزد یم هیاول یکه کمکها یکس نکهی“پزشک” احتمال ا دیبزن

کوچک   یگروهها  ،تان  خودتان به همراه دوستان  د،یدان  یم  هیکمک اول  اگر   است.  ادیز

  ک ی متشکل از  ،گروه کوچک امداد کی. دیده یاریو مردم را  دیده لیامداد تشک
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 یبه نواح  نیحمل مجروح  یبرا  یچند جوان قو  ه،یاول  یکمکها  لی پرستار مجهز به وسا

حمل  یموتور سوار( برا ی)حت هینقل لهیاند و چند وس ستادهیامن که پرستارها ا

 نجات دهند. یتواند جان ده ها نفر را به سادگ یامن م یها مارستانیبه ب نیمجروح

 کنیم قیام کامل تجهیزات با

با تجهیز کامل به  هموطنان معترضم، این رژیم بسیار ظالم و ستمگر است. اگر شما 

خیابان نیایید، از آنجا که در ایران دموکراسی وجود ندارد و کشور آزادی نیست. فرقی 

این رژیم به شما حمله می کند و به   .نمیکند اعتراض شما مسالمت آمیز باشد یا خیر 

بهانه های دروغین از شما اعتراف اجباری گرفته و به عنوان قتل، عملیات تروریستی، 

اگر با تجهیزات به میدان بیایید ... اعدام می کند. ولی  کار تمام است.  ،بمب گذاری و 

به سقوط نشد این    که منجر  88فرار خواهند کرد. اشتباه آبان و    88آنها به مانند آبان و  

بود که مردم با تجهیز کامل به میدان نیامدند. یک لحظه تصور کنید اگر همه مردمی 

در اون   ،بودند با تجهیزات کامل می آمدند و این کتاب  88که در خیابان در آبان و سال  

آیا رژیم سقوط نکرده بود؟ کمی فکر   ؛زمان نوشته می شد و مطالبش را می خواندند

به   ،پاسخ مثبت است و رژیم سقوط می کرد. پس معطل چه هستید؟ حال  کنید. اگر

 . قدرت خودتان پی بردید و ترس نظام از فروپاشی را تا این حد حس کردید

خواهشمندم تجهیز شوید و با این تجهیزات به میدان بیایید. )قبال آموزش ها قرار 

مراجعه شود.( از حق دفاع مشروع  همانجاگرفت. به 

 ،امیدر زمان ق حتی با سالح گرم. .اده کنیدخود استف

 یار دارند مثال سالح شکاریکه سالح گرم در اخت  یافراد

ار یتش به اختآمده و آابان ید مسلح به خیبا ،یا جنگی

 .ن کار را ندارندیا  ییتوانا  ،یلیا اگر به هر دلیعمل کنند و  
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نها از حق دفاع آتا  قرار دهند    مبارز و مورد اعتماد خود  افراد  ارید سالح خود را در اختیبا

 .ار عمل کنندیتش به اختآ ،ازیاستفاده کنند و در صورت ن مشروع

 ؟میم چه کنیار نداشته باشیکه سالح گرم در اخت یاما در صورت

که دم دست  یله اید از هر وسیبا ،در صورت نبود سالح گرم ،یابانیهمه مبارزان خ

، یلوله فلز ، چوب، ر یشمش، قمه، چاقوکنند. مثل: مد به عنوان سالح استفاده آر یگ

 توان.که ب یله ایمولوتوف و هر وسگالب 

با همه  یاست که تقر   یسنگ سالح خطرناک

چ یه که یدر صورت .جا موجود است

حتما از سنگ  ،دیاوردیر نیگ یسالح

سالح به کف  یب . هرگزدیاستفاده کن

حتی اگر فقط یک معترض بی سالح در جمع باشد، آن شخص آسیب   .دیابان نرویخ

 خواهد دید.

که در  یحتما از هر سالح .دیقرار گرفت یکه مورد حجوم مزدوران حکومت یو در صورت

ل به  یک سنگ هم تبدیفقط با  یحت یابانیک مبارز خی. دید استفاده کنیار داریاخت

شما   یباشد که حرکت قهرمانانه و حماسادتان  یپس  .  شود  یم  یواقع  یک جنگجوی

. وردآیبوجود م  یبزرگ و مهار نشدن  یرویمردم و مبارزان شده و ن  یک باقیباعث تحر 

به  ،اگر معترض بی سالحی دیدید یا معترضی که در خیابان مات و مبهوت ایستاده

 او سنگ یا سالح بدهید تا از خودش دفاع کند. وگرنه آن معترض آسیب میبیند. دفاع

نکردن منجر به آسیب دیدن می شود. حق دفاع از خود که یک حق قانونی در بین 

الملل است را از خود سلب نکنید. دفاع، حق ذاتی و قانونی شماست که حکومت 

 آن را ممنوع کرده است. همه جای دنیا دفاع از خود قانونی است. ،ظالم خامنه ای
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د سرکوب حمله شود و نگذارند که زمانی که به اعتراضات مسالمت آمیز شما به قص

جمعیت شما میلیونی شود. این حق ذاتی و حقیقی شماست که از خود در برابر 

 ند دفاع کنید.ه امتجاوزان که از ترس فروپاشی قدرت شان حمله کرد

 میلیونی جمعیتی ایجاد برای  راهکارهایی

قیام سراسری، حکومت همانطور که همه ما می دانیم و تجربه ثابت کرده، در هنگام 

ابتدا اینترنت را قطع و سپس از طریق رسانه ملی شروع به فریب مردم با اخبار 

اعتراضات در فالن شهر و فالن شهر ها تمام شده و همچنین با اطالع از اینکه برای 

مردم پول واریز کرده، سعی در خاموش کردن قیام ها در شهرها رو خواهد داشت و 

هم حکومت، عمال سقوط  98سقوط جلوگیری خواهد کرد. در آبان به این وسیله، از 

کرده بود. اما با این روش، مردم را فریب داد و تونست از سقوط خودش جلوگیری 

 کنه.

 خب راه حل چیست؟

تنها راه حل برای حفظ قیام، خاموش کردن سیمای ملی و همچنین تسخیر سیمای 

و حساس است که با نابودی و از بین بردن  ملی، کالنتری ها و پایگاه ها و مراکز مهم

امکانات اولیه زندگی شهری، یعنی تخریب تاسیسات آب و برق صورت می گیرد. 

البته تمرکز ما بر روی برق است. چرا که در نبود برق، پمپ های آب رسانی در شهرها 

ی و ساختمان ها هم از کار خواهد افتاد و همچنین از بین بردن شبکه های برق خیل

راحت تر است. ضمن اینکه حفاظت از این شبکه ها برای حکومت، به هیچ وجهی 

امکان پذیر نیست و ترانس های شبکه برق محلی در همه محله ها موجود است و 

دسترسی به آن ها خیلی آسان است و همچنین، تعمیر این شبکه ها در زمان قیام، 

 عمال غیرممکن است.
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 دروغ از یر یو جلوگ امیحفظ ق یتنها راه حل برا دیدید حاتیهمونطور که در توض

 .تعداد معترضان نبود برق است شیو افزا یلیم یمایس یها یپرداز
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شهر در سکوت و هزاران  کیکه بدون برق عمال  شدیقسمت هم متوجه م نیدر ا

 .وندندیها بپ ابانیدر خ نیکه مجبور هستند به جمع معترض دیرو دار یمردم ناراض

مردم شهر و آپارتمانی را تصور کنید که نه آب دارند و نه برق و همچنین در گرمای حاال  

تابستان بدون کولر، پنکه، آب یخ، تلویزیون و گوشی هستند. بدون شک، با چنین 

وضعی، حتی خوابیدن در خانه ها هم دشوار است. با این وضعیت، نه تنها قیام حفظ 

 ضان اضافه می شود.می شود. بلکه هر لحظه به تعداد معتر 

 ... حتما سوالی برایتان پیش می آید که خب مراکز مهم کالنتری ها، صدا و سیما و 

موتور برق دارند و مشکلی برایشان بوجود نمی آید. خب دوستان، برای حفظ قیام، 
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ما به معترض احتیاج داریم. سیمای ملی، هر چقدر هم برق داشته باشد. وقتی 

 ر سیمای ملی هم نیست. )چون برق نیست.(تلویزیونی نباشد. انگا

کالنتری ها و مراکز حساس هم برق هایشان فقط برای تجهیزاتشان کفایت می کند. 

... با چالش بزرگ تری نسبت به  نه برای نیرو هایشان. نیرو های خسته یگان ویژه و 

... بتوانند دوام  بیاورند. مردم روبرو هستند. شاید مردم برای مدتی بدون آب و برق و 

روز هم نمی توانند بدون امکانات دوام بیاورند. ضمن  3ولی حکومت و مزدورانش 

اینکه تمام مزدوران، خانواده هایشان هم بدون امکانات هستند که این خود فشار 

 بزرگی بر نیروها وارد می کند.

 چطور باید عملیات تخریب تاسیسات برق را انجام داد؟

را در نظر بگیرید که تخریب تاسیسات برق نباید فقط در قبل از هر چیز، این نکته 

مناطق خاص باشد و باید به تمام مناطق شهر و بخصوص باال شهر ها هم انجام 

بگیرد. حکومت در مورد افراد باال نشین و ثروتمند ضعف زیادی دارد. حتی اگر تعداد 

ه حفظ قیام می شود. چند نفر هم از باال نشین ها به معترضان بپیوندند، کمک زیادی ب

افرادی هم که دارای وضعیت مالی مناسبی هستند می توانند با پرداخت پول و  

... به حفظ قیام  (و اعتراضات )صندوق های کمک برای اعتصابات حمایت مالی و 

 کمک کنند.

برای ایجاد جمعیتی بیشتر و تخریب بیشتر هم می توان در صورت کمبود نیرو، با 

افراد معتاد، از آن ها خواست تا در تخریب تاسیسات کمک کنند که پرداخت پول به 

معموال هم موفقیت آمیز خواهد بود. چون چنین افرادی به راحتی این کار را برای شما 

 انجام خواهند داد.
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 چگونه ترانس های برق را تخریب کنیم؟
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با شکستن قفل های در با یک دیلم و هر 

یک مبارز باید   وسیله ای که کار آسانی برای

می توان به داخل آن دسترسی داشت. البته نباید به داخل دست بزنید. اما با  .باشد

 یک موتولوف به داخل آن می توانید تخریب باال ایجاد کنید و باعث قطع برق بشوید.

شما باید تمام ترانس های شبکه برق در سطح شهر را از باالی شهر   نکته قابل توجه:

تا پایین شهر را شناسایی و تخریب کنید. هر چقدر مقدار تخریب باالتر باشد، تعداد 

% ترانس ها تخریب 50معترضین و حفظ جمعیت بیشتر می شود. حداقل باید حدود  

نا تعمیر آن ها بخاطر شوند. اگر ترانس های اصلی و مهم تر تخریب شوند، مطمئ

تعداد پایینشان راحت تر است. ولی اگر ترانس های کوچک محلی تخریب شوند، 

بخاطر تعداد باالیشان، آن هم در زمان قیام و مبارزات خیابانی، عمال برای حکومت، 

تخریب ترانس ها مثل دوربین ها باید دائمی و در حین تظاهرات   ست.نیامکان ناپذیر  

ترانس های برق   تعویضدر این قیام میلیونی، تعمیر و    ،قوط حکومتبعد از سباشد.  

کار آسانی خواهد بود. پس نگران تعمیر بعد از سقوط رژیم نباشید. اما مطمئن باشید. 

تا وقتی که تخریب انجام شده و برقی در کار نباشد. قیام همچنان ادامه خواهد داشت. 

را دوباره تخریب کنید و هیچ ترانس  این ترانس های برق ،پس حتما در هنگام قیام

مطمئن باشید که   ؛سالمی را هنگام قیام بر جای نگذارید. اگر حکومت نت را قطع کند

با قطع برق، نه تنها قطعی نت به ضرر ما نیست. بلکه حتی به نفع ما هم خواهد بود. 

 بنابراین نگران قطعی نت نباشید و فقط بر روی قطعی برق تمرکز کنید.

 مهم:نکات 

ابتدا به محض خوردن اولین جرقه اعتراضات، تمام مخازن خانه، بطری ها، مخزن آب، 

... را با آب پر کنید. برای روشنایی هم چند عدد شمع آماده داشته باشید.  تانکر و 
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 ؛ دانیدمقداری آرد از نانوایی ها تهیه کنید و در خانه باشد. اگر طرز تهیه نان لواش را نمی

 همین االن از اینترنت دانلود کنید.
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تصاویر شبیه سازی شده زیر را به دقت نگاه کنید. این تصاویر نشان می دهد که در 

 زمان قیام، پس از تخریب محله محور ترانس های برق چه اتفاقی می افتد.

 .کند یگاه مآنها را آصحبت و  گر ید نیاست که با معترض بگر یسبز مبارز تخر  رنگ_

 یآیند.م  ابانیخ  و  و به کوچه  شده  خسته  یکه بدون برق بعد از ساعات  یزرد مردم  رنگ_

 .هستند یو معترض واقع شده یعصبان یکه بعد از مدت یقرمز مردم رنگ_

در اینجا یک معترض آگاه می بینید که در حال گشت محله محور برای تخریب ترانس 

شناسایی شده اند و در نقشه شهری با های برق است. )البته از قبل همه ترانس ها 

یعنی باید مثل دوربین ها همه ترانس ها هم از  مقیاس بزرگ عالمت گذاری شده.

 (قبل بایست عالمت گذاری و شناسایی شوند.
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 ت یبا تفکر بر هدا  ،گروه  کی  یا  تیجمع  کیتظاهرات و منسجم کردن    کی  تیهدا  یبرا

 تینفرات آن گروه در جمع  یالزم است به گونه ا  درست،  یو مجموعه شعار ها  ر یمس

که  کنند ادیشده از قبل را فر  نییتع یپخش شوند و به صورت هماهنگ شعار ها

. شوند  جادیاز قبل ا  نیز   ها  هسته.  شوند  یهمراه م  تیقطعا جمع  .موجب انسجام شود

 رومند ین اریواکنش بس کی نیو هم چن ز یآم کار اعتراض کیتظاهرات  ای ییمایراهپ

 ،یو اجتماع یاسیمسائل س ایجامعه است که در اعتراض به معضالت  یاز سو

 در .شودی از جامعه که نسبت به آن مسائل اعتراض دارند برپا م یتوسط افراد

اعتراض خود را به گوش  یصدا ،تظاهرات ییبا برپا نیمعترض ،یاسیاعتراضات س

 یبر افکار عموم ،تظاهرات ییبا برپا نکهیعالوه بر ا نیو همچن رسانند یدولتمردان م

 .رسانندی م ز ین یخود را به گوش جامعه جهان یصدا .گذارندی م ر یتأث ،جامعه

 کنیم؟ سازماندهی را تظاهرات چگونه

 ابانیاست تا به خ یضرور اریبس اتی اساسی در جامعه و حکومت،ر ییتغ ایجاد یبرا

این کار در رژیم  ما بلند و روشن باشد. یتا صدا میو متحدانه عمل کن میز یها بر 

اسالمی )یعنی طلب حق خواهی( جرم محسوب می شود. ولی در کشورهای بین 

حق خواهی و طلب حق کردن )اعتراض به ظلم حکومت یا  ،الملل و دموکراسی

شخصی داشتن( اصال جرم نیست و یک نوع دفاع از خود و حقوق شهروندی )حقوق 

جرم هست. حتی اگر بابت اینکه  هر نوع مخالفتی ،بشر( است. در جمهوری اسالمی

ماه  7بانک یا سازمانی حق شما را خورده اعتراض کنید و یا به عنوان کارگر که 

 حقوقش عقب افتاده اعتراض کنید. این کارها جرم محسوب می شود و محکوم به

در صورتی که  ضربه شالق و حبس خواهید شد. 80بیش از  برهم زدن نظم جامعه و

شهروند، بخشی از یک جامعه معترض و ناراضی نسبت به شما به عنوان یک 

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

حکومت هستید و این حکومت است که باید محکوم به برهم زدن نظم جامعه شود 

در صورتی که  و به خاطر اقداماتی که منجر به نارضایتی جامعه شده مجازات شود.

طر به خا .شما قربانی خواسته های حکومتی مستبد هستید و حق شما پایمال شده

باید مجانی کار کنید.  ،کارگر  یک یعنی به عنوان طلب حق خواهی مجازات شده اید!

حکومت اسالمی خامنه ای، یک  .ولی هرگز اعتراض نکنید! خب طبیعی هست

ایستاد و اعتراض   این حکومت  حکومت ظالم و مستبد هست. برای همین باید به روی

چه از نوع پادشاهی و چه از نوع جمهوری و همچنین  ،کشورهای دموکرات کرد. در

و به عنوان از بین بردن نظم جامعه  جرم نیست نه تنها این کارها ،بین الملل قوانین

د نمی شود و محکوم نخواهید شد. بلکه جزوی از حقوق اولیه شما محسوب از آن یا

 حمایت می کند. حکومت خوداز اعتراض شما حتی به  ،می شود و حکومت و قانون

 است: ی مهم و ضرور ار یبس ریز لیتظاهرات به دال ی انداز راه

تبادل نظر، گرفتن  فرصت .سازد یم کیهم نزده مردم را ب ،و اجتماعات تظاهرات_

 .کند یرا فراهم م بین الملل مداخلهو مهمتر از همه فرصت  زهیانگ

کند و موضوع  یمعموال توجه رسانه ها را جلب م ،یو اجتماعات اعتراض تظاهرات_

 .شود یمطرح و در مورد آن بحث م یاجتماع یآن در رسانه ها

 یاز روشها یکیو تظاهرات  ییمایمردم، اعتراضات و راهپ یصدا دنیشن یبرا_

است که در برابر حکومت  یمردم یستادگیو نشان دادن ا انیب یاحقاق حق آزاد

 .می دهندخودکامه از خود نشان 
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 ، مردم به جهان  امیو انتشار پ  افتیدر  ،یگروه بند  یبرا  یفرصت خوب  ،تظاهرات  ییبرپا_

مردم  سایر  ینها براآ یآشکار ساز ،نیو همچن مردم چیستاز اینکه هدف و خواست 

 هست. ها مردد جذب و

را خواهد   یادیوقت ز  دیهم فکر کن  دیو شا  بسیار آسانیستکار    ،تظاهرات  یانداز  راه_

 تتظاهرا ،در زمان کم توان یوجود دارد که م ییروشها اینطور نیست! اما .گرفت

 .ردک یرا راه انداز یمؤثر 

 یی مؤثرتر از کار به تنها اریبس گرانی: کار مشترک با دهمسو رفتار کنیدهماهنگ و 

که در ذهن شما خطور  دیبشنو یدیجد اتینظر  دیاست و شا ازین یاست. زمان کم

برای مثال بایست متناسب با رفتاری که جامعه از خود بروز می دهد  نکرده باشد.

متناسب و همسو   ،که نمی شناسیداقدام کرد. زمانی که گروه شما با دیگر گروه هایی  

منجر به جمعیتی خیره کننده خواهد  ،با رفتار جامعه دست به اقدام بزند. این موج

شد. حال چرا گفتم با دیگر گروه ها؟ پاسخ روشن است. شما یک گروه دارید. مهم 

نفره   200تن یا گروهی بزرگ با تشکیالت سازمانی    5نیست گروه کوچک با جمعیت  

 در این شهر نیستید که گروهی شما تنها فردی . مهم این است کهداشته باشید

به  سایر کسانی که شما را نمی شناسند و گروه تشکیل داده اند نیز !تشکیل دادید

دهند و خود را  واکنش نشان می ،بینند و از رفتار جامعه مانند شما جامعه را می

این یک اصل و ابداعیات خودشان(  2هماهنگ می کنند. )طبق آموزش های فصل 

د. وقتی هر گروه در کنار در فعالیت سیاسیست که متناسب با رفتار جامعه اقدام کنی

 ،وضعیت فعلی جامعه  با  متناسبرفتاری همسو و    ،بدون اینکه هم را بشناسید  ،شما

د و برای عملیات اعتراضی علیه حکومت مستبد اقدام کنند، نان داشته باششاز خود

پس همسو   نتیجه آن، به وجود آمدن جمعیتی چشمگیر و معترض به حکومت است.
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کوچک   اعتراضات  ینتا بتوان ا  هماهنگ باشید  یتظاهراتبا جامعه رفتار کنید تا شاهد  

  می توان  را به هم متصل کرد. با این شیوه که در سراسر شهر پدیدار شده پراکنده و

یک جمعیت قابل قبولی از معترضین به حکومت که از هر نوع طبقه ای در آن وجود 

... به وجود آورد. این جمعیت می تواند پس از به هم  دارد از کارگر، دانشجو، بازاری و 

 پیوستن در یک نقطه، به تدریج میلیونی شوند.

 ؟یچه نوع تظاهرات ی راه انداز 

که  این نکات توجه کرد به ستیبایم !دیتظاهرات گرفت یبه راه انداز میتصم کهیزمان

 )راهپیمایی برای اعتراض کردن به هر چیزی علیه رژیم(  های ضد حکومتی  ییمایراهپ

مقصود این نیست که ) . نوع تظاهرات است نیبهتر  ،دیکن یم یکه زندگ یدر شهر

پس از  همچنین  نه، ابدا.فقط در شهر خودتان این نوع اعتراضات بهترین است! 

و به   دیانتقال ده  گر ید  یآنرا به شهرها  بایست  ،ییمایراهپ  یها  شهیمستحکم شدن ر

 شودیخود باعث م  ،و امکانات شهر   رهایشما از مس  یی( چون آشنا.دیوندیبپ  گر ید  کی

برای این مقصود بایست   شود. شتر یآن ب یو اثر گذار شود ده ید شتر یتظاهرات ب

اعتراضات کوچک که در سراسر شهر پدیدار آمده را یافت و آن ها را به هم متصل  

در یک نقطه مشترک ختم شود تا با جمعیت   ،کرد. باید مسیر هر اعتراض پراکنده ای

 خیره کننده ای روبرو شویم که مسلما برای رژیم غافلگیر کننده خواهد بود.

آرام و  ییمای. )راه پدیرا واضح و روشن ساز ییمایبه راه انداختن راهپ قهیو طر  روش

 (.مد نظر است کالیراد یبا شعار ها ییمایراه پ ایبدون صدا و 

  ک ی  طیشرا ،شهر  نقطه به نقطهدر مسیر های مختلف و  ،همواره در هنگام تظاهرات

در آنجا  .ردیقرار گ دیمورد تاک باشد و اهداف تجمع گر انیتا ب دیرا فراهم کن یسخنران

 اکیدا باید از حکومتی که حق مردم را میخورد سخن گفت. دقیقا هدف حکومت است.
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 تشکیل یک اعتراض معمولی و کوچک

منظور از اعتراض معمولی و کوچک چیست؟ برای مثال اعتراض بازاری ها، معلمان، 

تنها برای   آیا این به معنی آن است که. اما  کارگران و ... که در رابطه با ضد رژیم نیست

 درست هست که ممکن است در نخست،  شده باشیم؟  حق خواهی و اقتصادی جمع

ولی اینگونه نیست که کوچک ترین مسئولیت   .باشدان بسیار کم متعداد جمعیت 

مشکالت فعلی را زیر دوش حکومتی ناکارآمد قرار ندهیم و تنها بگوییم رئیس جمهور 

از اشخاص نام ببریم! خیر. باید حکومت را زیر سوال برد. بله، من ابدا   و مسئولین یا

نمیگویم اعتراضات ضد حکومتی در همان نخستین ساعات تجمعات انجام دهیم. 

حکومت را  و میبه حکومت نداشته باش یکارولی این هم درست نیست که اصال 

ین است! خیر هموطنانم معصوم و عاری از گناه بدانیم و بگیم همه چیز زیر سر مسئول

همه چیز ریشه در وجود حکومتی اسالمی و مستبد هست. مثال چه کاری درسته؟ 

 شما؟  ی! مگه اصالح طلبمیبگ  یاز مثال حجاب اجبار  بنشینیم از مشکالتمان بگیم؟ یا

که چی بشه؟ که چه کسی بشنوه؟ مسئولین؟ رئیس جمهور؟ خامنه ای؟ مگه کر 

اتفاقا   ن اینکه حرفای شما را بشنون شما را کشتن؟سال نشنیدن و بدو 41هستن؟ 

 د یهست که آن طور که با نیدر اعتراضات هم تیعدم موفق لیاز دال یکیبه نظرم 

 میگیو همواره م میدیحکومت را هدف قرار نم میمستق ر یو غ میمستق شهیهم

آخه مگه  و حقوق ما عقب افتاد! همشکل ما پول نداشتن ستیمشکل ما حکومت ن

 41که  نهیا ریهمواره حقوقت عقب افتاد؟ مگر غ تو این حکومت که ستیسال ن 41

اگر مشکل حکومت   ست؟یپس چطور مشکلت حکومت ن  ؟یدار  یساله حجاب اجبار

 یبجا  یگرفتیکه حقته را م  یزیو اون چ  یحقوق شهروند  دیسال نبا  41  نیا  ینبود ط

بله، زیر یک خروار خاک دفنت کردن و تو  ؟یخروار خاک دفن شده باش کی ر یز نکهیا

همچنان میگی مشکلم حکومت نیست. آقای خامنه ای لطفا حقمو نخور! میشه حق 
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یک برده هم اینطوری از اربابش خواهش نمیکنه ولی  منو نخوری و بهم بدیش؟!

عام کردن خواهش و متاسفانه ما مردم از قاتالنمون که کلی از جوانان ما را قتل 

از آنجا که در این نوع اعتراض ها قرار نیست ضد حکومتی رفتار کنیم   التماس میکنیم.

و فقط ریشه مشکالت خود را هر چه که باشد وجود حکومتی ناکارآمد و ناشنایست  

در این اعتراض ها خسارتی به شما نمیزند و بهتر هست همه  بیان خواهیم کرد،

ره تاکید میکنم که ما قرار نیست در این نوع اعتراض ها بر دوبا .محوطه جمع شویم

ضد رژیم بگیم زیرا میخواهیم این نوع اعتراضات به میلیونی تبدیل بشن برای همین 

بایست محتاطانه رفتار کنیم. ولی همانطور که بیان شد اعتراضی که ضد حکومت 

به حکومت کاری نباشه به معنای این نیست که فقط از مشکالتمون بگیم و اصال 

مد آنداشته باشیم. بله به این معنا هست که دلیل مشکالتمان را وجود حکومتی ناکار 

و ناشایست بدانیم و عنوان کنیم. از بیان حقایق نباید ترسید و بیان کردن این موضوع، 

... نخواهد شد. ولی بایست همه بدانند هدف چیست و مشکل  منجر به دستگیری و 

 دارد. اصلی ریشه در کجا

این اعتراض ها کامال خود جوش و بدست کارگران )یا معلمان، کارمندان، بازاری ها و 

...( یک یا چند موسسه، شرکت، سازمان و ... ایجاد می شود و آن ها بست مینشینند  

یا در منطقه ای جمع می شوند و اعتراض می کنند. که عالوه بر اینکه ما باید از این  

حمایت کرده و زمینه اعتراضات میلیونی را از اینجا به وجود آوریم، بهتر اعتراض ها 

هست خود این افراد که دست به اعتراض زده اند به این موارد که در این جزوه آمده  

به دیگر   اطالع رسانی  توجه کنند تا فرصت  و همینطور نکاتی که در باال بیان شد  است

 براندازان برای حمایت داده شود.
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 در اینجا رعایت کرد: که بایستری نکاتی یکس

 .دیده لیرا تشک یمحافظت از تمام شرکت کنندگان، الزم است گروه یبرا :حفاظت

کنند و در  ییهنمااآن ر  انیو پساهنگ( تا تظاهرات را از نقطه آغاز تا پا شاهنگی)پ

در دعوت به آرامش هم فکران   یصورت برخورد سرکوبگران با تظاهرات مخالف، سع

هرگز به سرکوبگران   محقق گردد.  ییمایراهپ  ییتا هدف نهاخودتان )معترضین( کنید  

اجازه برخوردهای آتش به اختیار ندهید و خونسردی را تا قیام میلیونی حفظ کنید و 

)نکات   ترضین بیش از قبل گردد. سنجیده گام بردارید.همواره تالش کنید جمعیت مع

حداقل ضروریات که باید به همراه داشته باشید   .ایمنی در اعتراضات فراموش نشود

 (قبال بیان شده است. خواهشمندم به آموزش ها مراجعه کنید و حداقل ها را بخوانید.

که  دیرا انتخاب کن یر یمهم است، لذا مس اریبس ییمایراهپ ر یمس :ییمایراهپ ریمس

و به   شوندمشاهده و جذب  (شما را )تظاهرات د آنرانمردم بتوان از یادیز تیجمع

 باشد. ر یتردد معترضان امکان پذ یراحت

 امیشود و پ شتر یتعداد شرکت کننده ها ب نکهیا یبرا :دیخود را دعوت کن همفکران

دعوت   بزرگ  هدف  برای این  ،همفکران  گر یتا از د  شود  یم  هیاعتراض رساتر گردد، توص

 .دیعمل آه ب

، بهتر است در شبکه شتر یو جذب ب ییمای راه پ امیجلب و گسترش پ یبرا ها: رسانه

مخصوصا از طریق  ،یالملل نیو ب یجامعه داخلدر  گذار  ریافراد تاثو  یاجتماع یها

 .دیکن یرسان یآگاه اینترنت
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 تظاهرات: انیسازمان دهنده ها در جر نقش

 شده یمطابق با جدول زمانبند ،یانتشار زمان برگزار یو تالش برا یر یگیپ_

 ییمایراهپ یمراحل برگزار یفعال در تمام حضور_

 ییمایراهپ امیپ یحداکثر دنیانتشار و رس یبرا تالش_

و به حداقل رساندن ترس   ییمایهرچه باشکوه تر راهپ  یاز برگزار  یحداکثر  یبانیپشت_

 از سرکوب

 ینآنان ب امیو رساندن پ ییمایبرگزار کننده راهپ یاصل نیمسئول نیب یر یگ ارتباط_

 مردم

.... برا هیته_  به صورت واضح ییمایراهپ امیرساندن پ یبنر، پرچم، پالکارت و 

)شبکه  یاجتماع یدر رسانه ها ییمایو انتشار لحظه به لحظه مراسم راهپ یر یگیپ_

 (یاجتماع یها

تا لحظه میلیونی شدن تظاهرات و تا زمان افزایش چشمگیر  که دیداشته باش ادی به

در صورت  یاست. حت خشونتو بدون  زیتظاهرات ما صلح آم جمعیت معترضین،

و در هنگام سرکوب حق دفاع مشروع   میآرام و خونسرد باش  دیما با  ،تظاهرات مخالف

از اعتراضها،  رخیب درمنظور این است که  .میده یرا با تمام توان و امکانات انجام م

 در مقابل آنها  ییمایاقدام به راهپ ،جمع اعتراض کنندگان کیتحر  یسرکوب گران برا

به گونه ای که انگار  تا بتوانند تظاهرات را بر هم بزنند. کنند یم کالیراد یشعار ها با

حکومت راهپیمایی برپا کرده و شما هم برای حکومت به خیابان آمدید. میخواهند 

طوری تظاهرات شما را نشان بدهند که انگار این راهپیمایی برای خامنه ای است نه  

باعث عدم تمرکز  ،نشهرگونه واک نصورتیا دربرای حق خواهی شما و مردم ایران! 
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به کار خودشان  یبا کمال خونسرد ، معترضان بایدنیهم یبرا. شود یمعترضان م

اری به آنها نداشته باشید و شعار مخصوص خودتان را ک. )یعنی شما ادامه دهند

بدهید و سعی کنید جو و حق خواهی خودتان را ادامه دهید. شعارهای خودتان را 

 واکنش خشونت بار  ،که آنها  یتا زمان  آنها خودداری کنید.(  بگویید و از تکرار شعارهای

زمانی که به دلیل اینکه شما شعار خودتان را می دهید از  انجام دهند. بر علیه شما

د یبده  یبا تمام قوا به آنها درس عبرت  ،موقع  نیا  درطرف آنها مورد حمله قرار گرفتید،  

 و از کرده خودشان پشیمان شوند. باشند دهینددر دنیا که هرگز نمونه آنرا 

نه تنها شما باید بدون توجه به آن ها شعار خودتان را بدهید. بلکه باید بدون  توجه:

مسیر تظاهرات خودتان را بروید. یعنی اگر آنها مسیر را خواستند تغییر   ،توجه به آن ها

اهپیمایی دهند، نگذارید و همواره مسیر خودتان را بروید. کامال مشخص باشد که ر 

 نظام و بسیجی ها ارتباطی با تظاهرات شما مردم بزرگ ایران ندارد.

: تظاهرات شما مسالمت آمیز هست. ولی به معنی اینکه نمی تونید از خودتون 2نکته  

دفاع کنید نیست. به معنی رعایت نکردن نکات ایمنی و سایر نکات گفته شده در 

نداشته باشید نیست. بلکه باید تمامی جزوه نیست. به معنی اینکه به حکومت کاری  

مشکالت تان را به خاطر وجود حکومتی ناکارآمد و ناشایست بیان کنید. به گونه ای 

که نه تظاهرات، سر راست ضد رژیم باشد نه سر راست اصالح طلبی و خواهان اصالح 

حکومت باشد به گونه ای که فقط حق خواهی نباشد و دلیل پایمال شدن این حق ها 

ا که وجود حکومتی استبدادی هست را باید بیان کرد. این سبک باید تا افزایش ر 

جمعیت و میلیونی شدن ادامه داشته باشد. زمانی که معترضان، میلیونی آمدند کلیه  

نابودی حکومت  برایو  باید پیش رود ضد حکومتیبه شعارها از حق خواهی 

 انگین را باید پیش گرفت.. توجه کنید که اوایل سبک میباشدجمهوری اسالمی 
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 تظاهرات  کی اهداف

 ترویج گری  .اصل  ایهدف    کیفعاالنه    غیتبل  یعنی  ترویج گری)  ترویج گریو    تیحما_

 .(شود یهدف انتخاب شده منته کیاست که به  یدربردارنده اقدامات

 یگذار استیس ای  دهیا کیگروه،  کیبا  یموافقت و همبستگ اعالم_

 رهیو غ یکتاتوریاتفاقات، د ها، یعدالت یب هیعل اعتراض_

و  ریزی برنامه ،یعموم های مراسم گر ی د ایدر برابر تظاهرات  مردم قاطع پاسخ_

 مستبد و سرکوبگر میشده توسط رژ یسازمان ده

نقض حقوق  ،ی، نقض آزادیو جلب توجه نسبت به غارت ثروت مل یرسان یآگاه_

.... مردم یاساس  و 

 ینیهدف مشخص ع کیساختن  محقق_

 در جهت استثمار نیقوان کی ر ییتغ ای یاز واگذار یریجلوگ_

 آن ساختار  تظاهرات و انواع

 کیاز مردم در  یصورت است که تعداد ن یآن به ا کیشکل کالس و رژه: ییمایراهپ

تا تعهد خود را نسبت به  کنند یحرکت م یگر یمکان مهم به مکان د کیاز  ر یمس

 نشان بدهند. مسئله ای

تا در آنجا به  ندیآ یخاص گردهم م یخودشان در مکان ،تظاهرکنندگان :تجمع

 خود را ابراز کنند.  یها  دغدغهو   کرده  شرکت  ها  فعالیت گر یدر د ایبپردازند    یسخنران
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است   شان  یها  دغدغه انگر یکه ب  هایی  نشانهاز مردم با حمل    یگروه  کردن: مسدود

  ا یساختمان  کیدر برابر  کند، یشان را مشخص م ها و دشمنان مانیهم پ ،و اغلب

 .روند یراه م ای ستندیا یم ساتیتاس

 ابان،یخ ،یاداره دولت کیمکان را در  کیتظاهرات کنندگان تنها  ،در تحصن :تحصن

و در آنجا  کنند یاشغال م با توجه به اعتراضی که دارند رهیساختمان خاص و غ کی

)برای مثال اگر به حکومت اعتراض دارند در خیابان، اگر به سازمان،  .نندینش یم

... ای اعتراض دارن به همان مکان می روند و تا به هدفشان نرسند از   هرگز   شرکت و 

 شود  یهمراه م  ز ین  ها  فعالیت  گر یو د  یتحصن با سخنران  یگاه  (بلند نمی شوند.  آنجا

و  انجامد یهم م یرقانونیبه ورود غ ی. گاهگردد یدر سکوت برگزار م زین یو گاه

 یشان است و گاه است که حضور مردم در آن مکان حق نیاعالم ا یتنها برا ،یگاه

 است. یزیدر مورد چ یاخالق گیری موضع یبرا ،ز ین

به ندرت به نقض قانون  یول .تحصن است هیشب زنده داریشب  :زنده داری شب

تا  شوند یمعموال جمع م ،و اغلب در سکوت است. تظاهرکنندگان انجامد یم

هدف که   نیبا ا  .باشند یتیوضع ای یشاهد مراسم ایجلب کنند  یز یتوجهات را به چ

 یانرژ گر یکدیبه  ایبدارند و  یرامآن را گ ایبرگزار کنند  ،افکار او ای یفرد یبرا یادبودی

 .داشته باشند زین یمشترک های فعالیتممکن است  ها آنبدهند.  یمعنو یرویو ن

که در زندان  یافراد ر یبا شمع، حمل تصاو ییمایراهپ ایروشن کردن شمع و مثل 

 هستند.

و  ها لباساغلب با  یشینما های عروسک ای گرانیاستفاده از باز :یابانیخ شینما

 گریو د استمدارانیکردن س اعتبار یب ایمسخره کردن و  یجالب، برا یها ماکت

چرا که باعث  .باشد رگذاریتاث تواند یم یابانیخ شیکه در قدرت هستند. نما یافراد
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 کندینظر را در قالب طنز مطرح م  وردنکته م  ،و اغلب  شود  یم  یمحل برگزار  یشلوغ

که در   یاعتماد  یقابل فهم است و هم با حس ب  یمردم به راحت  یروش هم برا  نیو ا

 ءارضارا    ها  آن  حیوجود دارد تناسب دارد و هم حس تفر   استمدارانیمردم نسبت به س

 نیدر واقع ا  .به آن توجه شود لحن آن است  دیتظاهرات که با  کی  گر ید جنبه  .کند  یم

شرکت کنندگان و جذب مشاهده کنندگان و  نیدر ب یموجبات همبستگ ،مهم

ممکن را بر افکار  ر یتاث ترین بزرگ دیخواه یم اگر  .کند یم جادیشنوندگانش را ا

و اجرا شده   ریزی  برنامه  به خوبیکه    یبا تظاهرات  دیتوانیکار را م  نیا  ؛دیبگذار  یعموم

موجب   تواند یتظاهرات بر شرکت کنندگان م کی یاحساس ر ی تاث .دیباشد انجام ده

به  دنیرس سرا در را یدواریشود و ام یمدت طوالن یطرح برا کیبه  یبخش یانرژ

 .کندهدف حفظ 

 زمان مناسب سازماندهی یک تظاهرات

آن، که با  یدر ط ای( ی، اجتماعیاسی، سیخیمراسم مهم )واقعه تار کیاز  قبل_

 .دیبگذار ر یبر آن تاث دیتوان یتظاهرات م یبرگزار

 یاسیو س یاجتماع یها تیشخص استمداران،یس محلی به وسیله دیبازد هنگام_

)در جمهوری اسالمی برای نه گفتن به حکومت می توان از مراسم هایی که رژیم 

برای جمع شدن مردم در نظر گرفته است و حکومتی ها در آن حضور دارن استفاده 

بر ضد حکومت کرد و برای تجمع استفاده کرد. )البته شرایط خاص دارد و بایست 

ع کنن و جدا از جان نثارها و جمعیت معترضین در بیرون از محوطه و اطراف تجم

   سپاهی ها جمع شوند.(

 یهمزمان با تجمع گروه ، ییمایتجمع و راهپ یو برگزار یو سازمانده یز یر برنامه_

 .است یشما در حال برگزار دگاهید ایکه در مخالفت با هدف  یگرید
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 کنیم؟ سازماندهیرا  چگونه یک تجمع و تظاهرات

با دقت آن را   ستیبا یقرار است تجمع و تظاهرات به هدف خود برسد م اگر 

 که برای این منظور باید به این نکات توجه کرد: دیکن سازماندهی

 تداوم 4 _ ارتباطات 3_  یبندزمان 2_  یز یر برنامه 1

را  یکامل ریزی برنامه ،تظاهرات ایتجمع  کی از آغاز  شیپ ستیبا یم :ی زیر برنامه

 سازماندهیگروه  کیهماهنگ کننده و  کی  دی. هر تجمع و تظاهرات بادیداشته باش

و  ریزی برنامهکار  ،و پس از آن یداشته باشد که با هم قبل از شروع، در طول برگزار

و  رندیبگ میتظاهرات تصم تیفیک ددر مور  دیبا  ها آناجرا را برعهده داشته باشند. 

 برنامه  ز ین  ها  آن  یکنند و برا  بینی  پیشرا    دیآ  شیکه ممکن است پ  بالقوه ایمشکالت  

 داشته باشند.

 .دیر یبگ میتصم دیبه دست آور دیخواه یکه م اهدافیمورد  در_

پیش  اتتجمع ایدر تظاهرات  یچه اهداف مشخصا می خواهید که دیر یبگ میتصم_

 . فتدیاتفاق ن یلیو چه مسا افتدیاتفاق ب رو

  ند؟یایتجمع و تظاهرات ب ی چگونه به محل برگزار مردم

شما  رد؟یگ یصورت م یتا چه اندازه به آسان ی از محل برگزار  ها آن خروج

 در تظاهرات چگونه رفتار کنند؟ ،ها آن دیخواهیم

 هم انجام دهند؟ یاقدامات دیبا ها آن ایآ

 انجامد؟ یب روهایانواع تقابل با ن گریو د ی ریامکان دارد که به دستگ ایآ
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 یز یانتظار چه چ  دیبا  دانند  یکه شرکت کنندگان در تظاهرات م  دیحاصل کن  نانیاطم_

اگر مردم بدانند که دیدار یچه انتظارات ها آنرا داشته باشند و شما از  چگونه به . 

تا چه  مشخص ر یمس کیعبور از  ای درستی می توانند اعتراضات را پیش ببرند و

 .شود یم شتر یبه شکل مورد نظر شما رفتار کنند ب اینکهاحتمال  ،دارد تیاهم اندازه

برای میلیونی کردن جمعیت باید دیگر گروه های معترض را به جمعیت دعوت البته 

کرده و یا به ان ها ملحق شد. )البته کار گروه های برانداز در این زمان چه هست از 

برخوردار هست که باید با توضیحاتی که داده شد و در ادامه بیان می اهمیت باالی 

شود پی به این حقیقت ببرند که بدون اقداماتی حیاتی در حیطه پیوستن به این  

اعتراضات و اقدامات عملی که به نوعی تبدیل اعتراضات از نافرمانی مدنی به قیام 

ا باید گروه های برانداز هست قیام به میلیونی تبدیل نمی شود. حتما در اینج

اقداماتشان را انجام دهند تا جمعیت را با خود همراه کنند. )در ادامه بیان می شود و 

 همینطور در توضیحات قبل برخی ها را خوانید.(

در آن  دیخواه یکه م یو کسان رندیتظاهرات تان را بگ امیپ دیکه با یمورد کسان در_

 .دیر یبگ میشرکت کنند، تصم

تماس   رهیو غ  ائتالف ها،  ها  سازمان  گر یبا د  ،تظاهرات  یاز زمان برگزار  تر   پیش  اریبس_

( زمان، .)و در آن شرکت کنند .کنند تیاز حرکت شما حما دیبخواه ها آنو از  دیر یبگ

 شود  یکه سع  نیمنظور ا  متناسب با مخاطبان مورد نظرتان باشد.  دیمکان و برنامه با

آورده و آن ها را  ابانیرا به خ و معترضی که وجود دارند هم فکر  یها گروه گر یدتا 

اتحاد بزرگ و منسجمی  ،بدین صورت .تشویق کرد که به اعتراض شما بپیوندند

 ک یمهم باعث تحر  نیا  تشکیل می شود که لرزه به تن نظام خامنه ای می اندازد.
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در روز سوم   معموال  .خواهد شدجلب    نیز،  به آنها  یاریو توجه بس  شود  یم  نیز   گرانید

 .ردیگ یصورت م اتحاد و پیوند نیا ،اعتراضاتات و تجمع در هر به بعد 

اکثر  دیباش ع یوس ییمایراهپ کیبه دنبال  دیبا ،انجام هدف در تجمع یبرا_ تا توجه 

 .شودجلب  ی فارسی زبان سراسر جهانها رسانهشهروندان و هم 

 اریتجمع شما بس  و خواسته های  از اهداف  یو اطالع رسان  غاتیتبل  که  بذکر است  الزم

پس همواره باید کوشا بود که صدای بدون  برخوردار است. ییباال تیاز اهم

ان را به جهانیان برسانید و هرگز اجازه داده نشود که حکومت صدای شما و تسانسور 

خواست شما را به نفع خود مصادره کند. باید خواست شما همانطور که هست به 

وزه سال هر ر  41رسانه های جهانی اعالم شود. توجه کنید که مدارا کردن با رژیمی که  

گران تمام  ،نه تنها سودی ندارد. بلکه برای تان ،برای تان بدبختی جانی و مالی آورده

 پس هرگز در ابراز خواست و صدای خودتان در برابر رژیم خجالتی نباشید! می شود.

هر چه هست بگویید و مشت محکمی به پیشانی حکومت اسالمی  را خواست تان

)البته نخست باید به فکر ایجاد جمعیتی میلیونی بود و سپس اقداماتی برای   بزنید.

ولی همواره باید این را در نظر داشت که  سرنگونی رژیم مستبد خامنه ای کرد.

خود اعتراض دارد  اعتراضات حق خواهی حتی به عنوان یک کارگر که به حقوق اولیه

به این معنی نیست که فقط حقوق خود را طلب کنید و کاری به حکومت نداشته 

باشید. بلکه باید این مهم را همواره با جدیت بیان کنید که دلیل تمام این مشکالت 

حکومتیست ناالیق، ناشایست و ناکارآمد که اینهمه سال تنها چیزی که آورده آشوب 

باشد که اعتراض در نخستین ساعات  آن حدین است. البته نه و فقر برای مردم ایرا

ضدحکومتی شود نه آن حد باشد که اصال به حکومت اعتراضی نشود باید حساب 

 (نه یک فرد خاص  را مسئول بدانید  خود حکومتمشخص کرده و  همواره  حکومت را  
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 قابل استفاده در یک تظاهرات برنامه های چند گزینه برای 

 زانیم یبرا ای نشانه تواند یم ،تظاهر کنندگان یاعتراض های حرکتو  ییمایراهپ

  د ی توان یم ،تظاهرات یخاص برا یر یاز شما باشد و با انتخاب مس ها آن تیحما

را که هم فکر شما  یو افراد دیکن ییتجمع و اعتراض را بزرگنما نیا یوسعت مکان

 .موثر است روهگ یحس جمع تیدر تقو ،مهم نی. ادیهستند جذب کن

 یاتحاد گروه  تیتقو  ام،یپ  کیانتقال    یموثر برا  یراه  تواند  یم  کیسمبل  تیفعال  کی

 ،شمع روشن با خود حمل کنند کیمثال: همه  یبرا .و جلب توجه عموم باشد

....... ا  دنسر ده  یگروه یشعارها ای  یگروه یسرودها فقط   توانند  یم  ها  روش  نیو 

  د ی با ی،های فعالیت نیاست که چن حیوضجلب توجه باشند. الزم به ت یبرا ییابزارها

 با تظاهرات و اعتراض شما تناسب داشته باشد.

را در  ها فعالیتاز  یعیوس مجموعه تواند یم یمدن ینافرمان ا ی یمدن اقدامات

  اند  شده یطراح نیمع یبه هدف یابیدست یکه برا یشامل: اقدامات قانون .ردیبرگ

داده  حیکه انجام دهندگان آن ترج ندیآ یم یرخداد یاز مردم به تماشا یادی)تعداد ز

پس از  و اینکه شهر  یادبودهایاز  یکیب یمانند تخر  .بودند در سکوت انجام شود

 از این جمعیت که برای نافرمانی مدنی آمده اند استفاده کرده، مردم بایست تجمع،

اقدام  کی( مشارکت چند نفر در اعتراض کنند و جلوی تخریب شدن آن را بگیرند.

 انجامدیب آنهابرخورد با  ای یریکه به دستگ شده یهدف طراح نیکه با ا کیسمبل

 ییمای)مانند راهپ یا ( اقدامات تودهیساختمان دولت کیکردن خود به  ر ی)زنج

تظاهر  (یامو انتظ ینظام یروهایحرکت ن ر یسد کردن مس ای یمدافعان حقوق مدن

و مجازات باشند   یر یآماده دستگ  دیبا  کنند  یشرکت م  یمدن  یکه در نافرمان  یکنندگان

در  به درستیالزم را بدهند تا  های آموزش ها آنبه  شیاز پ دیبا سازمان دهندگانو 
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سازمان  نیرفتار کنند. همچن یریسرکوب و در طول روند دستگ یرویو ن سیبرابر پل

آگاه  ها آنبه خواسته  یبر نگرش عموم یاقدامات نیچن ر یتاث ورددر م دیبا دهندگان

باید طوری باشد که نافرمانی های مدنی به اعتراضات کشیده شود و از  .باشند

مثل:  چگونه؟دن استفاده کرد. اعتراضات )بازم با نافرمانی مدنی( برای میلیونی ش

زمانی که تظاهرات های گسترده ای تشکیل شده که می تواند   ایجاد سد و مانع

و   آتش زدن سطل آشغال، آوردن الستیکباشد از جمله:    جرقه اعتراضات میلیونی

 سایر توضیحاتی که در این جزوه خواندید و خواهید خواند.

 ی موارد بستگ نیمورد به ا نیدر ا می. تصمدیر یبگ میتصم ،مورد مکان تظاهرات در

 چند نفر شرکت کنند؟( دیانتظار داریعنی ) ازیوسعت مکان مورد ن ،زمانبندیدارد: 

یا  و هست یخاص موضوعدر برابر  العمل عکس ، به نوعی یکتظاهرات شما ایآ

 ؟برسد یبه چه کس تان امیپ دیخواه یم نیاست و همچن یمکان خاص مرتبط با

 :دیبه چند سوال مهم پاسخ بده دیمکان با کیانتخاب  در 

 ؟این مکان در دسترس است دیدار ازیکه به آن ن هایی در زمان ایآ

از این نمونه سواالتی که باید قبل هر قابل دسترس است؟ و  ی،افراد معلول یبرا ایآ

چیز با دیدن واقعیت های جامعه آن ها را بدست آورده، مطرح کرد و سپس به آن 

 یمحل برگزار دیبه شما کمک خواهد کرد که بتوان ،سواالت نیبه ا پاسخ پاسخ داد.

 .دیکن نییتظاهرات خود را تع

روز،   ی. گاهدیر یبگ  میتظاهرات تصم  یبرگزار  یبرا  ،نیو ساعت مع  خیمورد روز، تار  در

تظاهرات   ک ی ،مثال ی برا .شما مشخص شده است یبرا شی و ساعت از پ خیتار

 ایدر حال انجام است  بیکه تظاهرات رق افتدیاتفاق ب دیبا یمتقابل در همان زمان
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مجلس   در  یا بخشی از خاک ایران  خزر فروش دریای در مورد    یریگ  یممکن است را

و در آنجا بایست   تظاهرات شکل بگیرد  ،که متناسب با آن  ردیصورت گ  نیمع  یدر روز

تعیین زمان  مواقع، در این حکومت را کشور فروش و وطن فروش خواند. از این رو

 . الزم نیست و از قبل مشخص شده است

 :در ایجاد یک تظاهرات موفق مهم  موارد

برای مثال اگر این ) .دیبرسان ها آنرا به  تان امیپ دیخواه یکه م یافراد حضور_

تظاهرات در برابر مجلس در روز   کی  یبرگزارتظاهرات برای اعتراض به مجلس باشد.  

زیرا شما با این تظاهرات بایست درب  .داشته باشد یچندان ر یتاث  تواند  ی، نملیتعط

 (مجلس را پلمپ کرده و اجازه ورود و خروج به کسی ندهید و آنجا بست بنشینید.

و جذب  یهمبستگ ،ییمایراهپ کی هدف ،در مورد سایر اعتراضات به طور کلی_

 لیتعط یاکثر مشاغل دولت که ردانتخاب ک بایست را یلذا ساعت .است یحداکثر 

 ( ی)بعد از ساعت کار .شده باشد

و متناسب با   را همواره در نظر بگیرید یجو تیو هوا و ضرورت توجه به وضع آب_

آن بایست چتر و وسایل مورد نیاز و ایمنی در تظاهرات را آورد. مثال این درست نیست 

که تظاهرات شروع شود و بعد اینکه هوا بارانی شد همه غافلگیر شوند، تظاهرات را 

کنسل کنند و به خانه بروند! همه چیز از قبل باید مشخص و در نظر گرفته شود. 

توجه کنید که  همچنین احتماالت نیز بررسی شده و اقداماتی برای آن صورت گیرد.

 بایست خود لیدری باشد که اینها را در نظر بگیرد. و معترضی هر برانداز

یعنی با ستیز و دشمنی  .داشته باشد نباید گر ید یدادهایبا رو یشما تعارض تجمع_

البته اختالف دیدگاه   با رویدادهای دیگر که در جامعه شکل گرفته است نداشته باشد.

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

ارتباطی   ،اعتراضات مسالمت آمیز داشتن، اعتراض کردن و بازگو کردن خواسته ها در  

که موجب هرج و  ندبا دشمنی و ستیز بودن ندارد. تظاهرات زمانی ستیز پیدا می کن

در سراسر شهر تشکیل شده اند به  ، کهد. تا زمانی که جمعیت معترضیننمرج شو 

 میلیونی تبدیل شوند، از ستیز و ضدیت باید فاصله گرفت.  یهم بپیوندند و به جمعیت

 زانیموضوع به م نی. ادیمشارکت مردم را جلب کن دیکه چگونه با دیر یبگ میتصم_

)نحوه  .در مورد مراسم دارد یرسان اطالع یبه زمان الزم برا یبستگ ،یقابل توجه

اطالع رسانی و میزان وقت و زمانی که برای اطالع رسانی و تبلیغ و تشویق مردم 

 .(ه استصورت گرفته شد برای پیوستن به اعتراض

توجه شود که مسالمت آمیز بودن یک اعتراض به معنی ضد نظام جمهوری اسالمی 

 41این نظام که نبودن و یا کتک خوردن نیست! شما معترضید تا اعتراض کنید و به 

به این نظام میگویید   .سال است همواره بر شما بدبختی و گرفتاری آورد معترضید

من دیگر تو را نمیخواهم و به حکومت اسالمی نه می گویید. می گویید دیگر بس 

 ،این حق شماست. ارتباطی به مسالمت آمیز بودن یا نبودن آن ندارد. همچنین  .است

شما حق دفاع از خود حتی با سالح گرم دارید!  .له کننداگر سرکوبگران به شما حم

پس مسالمت آمیز بودن به معنی کتک خوردن و خفه شدن نیست! شما میتونید  

حتی سرکوبگران را لخت کرده و دست، پا و سر آنها را ببندید و در یک اتاق محافظت  

به شما آسیبی تا  115ارید پایگاه مقاومت گذشده زندانی کنید و اسم آن منطقه را ب

همچنین لباس ها و تجهیزات آن ها را می توانید بین مردم پخش کرده تا  نرسد.

استفاده کنند. حتی از ماشین های زره ای آنها برای پیشرفت اعتراضات تان می توانید 

استفاده کنید. اینها برای زمانی هست که سرکوبگران به اعتراضات مسالمت آمیز 

 شما حمله کنند.
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مراجعه  یبرا ییاز ابزارها دیبا ؟دیکن یگردآور دیخواه یتعداد شرکت کننده م چه_

که با آن  دیاستفاده کن یادبیاتو از  دهند یکه به آن گوش م دیبه مردم استفاده کن

است که به اشکال مختلف و  نیکار ا نیبهتر  ،ارتباط برقرار کنند. در صورت امکان

به هر تعداد از افراد که  یبه صورت شخص و دیرا پخش کن تان امیپ ،ادیدفعات ز

عبارتند   دیاستفاده کن  دیتوان  یکار م  نیا  یکه برا  روشهایی.  دیکن  رسانی  اطالع  دیتوانیم

 .رهیو غ یاجتماع یدر شبکه ها غاتیتبل ،یتلفن یها ها، پوسترها، تماس از: تراکت

 برخوردار است: ییبسزا تیاز اهم ریز  یبه پرسش ها توجه

 د؟یداشته باش ازیهست که ن ییزهایچ ایآ_

 آنها مشخص است؟ فیو وظا ات وجود دارنددر تجمع یمختلف نیلئومس_

 شود؟ هیاز کجا ته ازیمورد ن یو لوازم ضرور زاتیتجه_

به  یدگیرس یبرا نهیزم نی( و نفرات الزم در اهیاول ی)کمک ها یپزشک زاتیتجه_

 ؟ مشخص و آماده شده اند یاضطرار های وضعیت

 ؟ دیدار اتارسال اخبار لحظه به لحظه تجمع یبرا یهای برنامه چه_

آیا اعتراضات شما نخست شکل گرفته که به شبکه های اجتماعی اطالع دادید یا  _

 معنی هست؟بی یک فراخوان بی هدف و 

و  ندیایکه ممکن است اشتباه از آب در ب یگرید یزهایدر مورد همه چ دیکن یسع_

  همه  . دیابیب آنها یبرا  یو راه حل بیندیشید گر یبار د ،اید کردهفکر  ها آنتاکنون به 

 ستین یازیهستند که ن یهای بحراندر واقع  از قبل به آن فکر کرده ایدکه  ییزهایچ

 .دیبکن دیکه چه با دیدان یچون در صورت وقوع م د،ینگران باش ها آندر مورد 
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 زمان بندی

 دیتا بتوان  دیتظاهرات زمان بگذار  کی  ریزی  برنامه  یممکن برا  یصورت امکان تا جا  در

به دست  یگاه. دیکار را کنار هم بگذار یو همه اجزا دیکن تیر یرا مد اتییهمه جز 

. کشد یطول م دیکن یاز آنچه فکر م بیشتر  ،مکان مناسب کی افتنی یآوردن و حت

از آن  تر  سخت یاست و حت یکار سخت ،بزرگ تیجمع تیر یمد یبرا ریزی برنامه

 .دیبرنامه داشته باش یهر کار یلذا برا .برنامه است یاجرا

 برای مثال بررسی مناطق از نظر اینکه آیا استعداد و توان افزایش جمعیت را دارد؟

... قابلیت انعطاف به نفع معترضین را دارد؟ آیا قابلیت   آیا از نظر ایمنی، سرکوب و 

پناه گرفتن، ایجاد سد و مانع و هر چیزی که برای یک تظاهرات میلیونی و حتی 

در آن  نیاز هست پیشرفت یک تظاهرات معمولی برای پیش برد اهداف براندازی

نکه تظاهرات هایی در جای جای شهر اتفاق آیا تظاهرات تان در زمان ای ؟وجود دارد

افتاده است یا بیفتد توان پیوستن و انسجام با جمع دیگر تظاهرات ها را دارد؟ برای 

 این منظور چه اقداماتی نیاز است و بایست برنامه آن چیده شود؟ 

 د یبا یگاه اما .دیبگنجان یاضاف یبازه زمان کی ،است که در برنامه خود یاتیح اریبس

در  یدی. نکته کلدیکن ریزی برنامهچند ساعت  یحت ایتظاهرات را ظرف چند روز  کی

که در  یصداقت با خود است. با توجه به زمان ط،یموفق در همه شرا ریزی برنامه

  د؟یانجام ده دیتوان یرا واقعا به صورت موثر م ییچه کارها دیدار اریاخت

 دیشانس را دار نیا .دینکته توجه کن نیو اگر به ا دینکن ریزی برنامهتان  از توان فراتر 

 .دیابیتان دست  به اهداف یول .دیساده برگزار کن یکه تظاهرات
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 ارتباطات

 ی)در حال حاضر شبکه ها دیکن یکارآمد طراح یارتباطات عموم ی برا ستمیس کی

انجام   دیکه با یکار  مهمترینتظاهرات،    کی  ریزی  برنامه( در  .هستند  نیبهتر   یاجتماع

 اطالع یبرا یطرح .و کارآمد است یکاربرد یارتباطات ستمیس ک ی اندازی راه دیده

 رسانی اطالعمسئول  تواند ی. هماهنگ کننده مدیدر مورد تظاهرات آماده کن رسانی

مخاطبان مطلوب و عموم مردم در مورد تظاهرات باشد. هماهنگ کننده  ان،یبه حام

مربوط به  فعالیتهایهمه  د یاما با .ندارد که همه کارها را خودش انجام بدهد یلزوم

خبر اعتراضات که  دیشو مطمئن به شخص او ختم شود. رتباطاتو ا رسانی اطالع

 بهترین شکل به گوش همه رسیده است.شما و صدای شما )پیام تظاهرات شما( به  

)به نکات ایمنی در استفاده از شبکه های اجتماعی توجه  .شود یتظاهرات برگزار م

 کنید.(

 تداوم

یعنی به شیوه ای که پشت به حکومت کرده و هر صدا و  :تداوم به شکل قهر آمیز

)صدا و سیما، خبرنگار ایرانی، انتظامی  دکسی که به حکومت کوچکترین ارتباطی دار 

... بگیر تا خود خامنه ای مفت خور هم بیاد با شما صحبت کنه( هرگز نه به صدای  و 

شان گوش دهید و نه اینکه به آن ها پاسخ دهید. فقط به تظاهرات قهر آمیز تان 

 پافشاری کنید.

باید به گونه ای عمل کنید   ،تظاهراتدر این شیوه از   :تداوم به شکل نافرمانی مدنی

که هر چیزی که نظام و طرفدارانش برای آرام سازی جو تظاهرات تان عنوان کرده اند 

تمامی سخنان نظام  .را انکار کنید و قبول نکنید. افرادی که این نوع تداوم را برگزیدند
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فت که را می شنوند. ولی برعکس آن عمل می کنند و به نوعی به نظام خواهند گ

 شما دروغگو هستید و صالحیت صحبت با ما را ندارید. 

 :یروز یپ ی شرط ها شیپ

 کیو تئور یدر مبارزه عمل یکردن مردم از انحرافات مهم جنبش اعتراض آگاه_

 و امکانات خود و دشمن روهایدرست از ن ل یو تحل دید داشتن_

 ممکن   یها وسناریو  یدرست از کل پروسه حاکم بر جنبش اعتراض دید داشتن_

جنبش  یروزیشکست و پ ف،یرشد، تضع یمشخص برا یارهایمع داشتن_

 در هر مرحله یاعتراض

 :یتداوم جنبش اعتراض ی ها راه

 یشجاعت و انجام فداکار داشتن_

 دیجد  یشروع حمله ا  یاشتباهات برا  اصالح ضعف ها،  یبه موقع برا  ینینش  عقب_

 .اعتراضی و تجمعات جهت نجات جنبش

 یاریهش_

 یجنبش اعتراض  یدستاوردها  پیشرفتکه موجب    یگونه اه  ب  قتیحق  انیب  شهامت_

 د.شو 

 جنبش ها، انقالبات، رهبران و هواداران آنها یاز  تجربه تمام استفاده_

 هر  است. عیبزرگ، بغرنج و سر  راتییدوران تغ میبر  یسر مه که در آن ب ییروزها

وجود  یممکن غیر  چیه .میو بروز کن میموجود تنظ طیخود را با شرا تیوضع ،لحظه
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سرمست   یروزیو از پ  وسیشکست ما  از  .میر یبگ  یهشدار ها را جد  نیکوچکتر .  ندارد

 است. که کار هنوز تمام نشده مینشو

 کنیم؟ میلیونی اعتراضی به تبدیل را کوچک تظاهرات های حلقه چگونه

 کیتظاهرات و منسجم کردن  کی تیهدا یبراهمانطور که قبال هم اشاره شد 

الزم است   درست،  یو مجموعه شعار ها  ر یمس  تیبا تفکر بر هدا  ،گروه  کییا    تیجمع

 یپخش شوند و به صورت هماهنگ شعار ها تینفرات آن گروه در جمع یبه گونه ا

قطعا  که موجب انسجام جمعیت معترضین شود. کنند ادیشده از قبل را فر  نییتع

 .شوند یم جادیا نیز  ها از قبل  هسته و شوند یهمراه م بیشتری تیجمع

. )این تنها یک مثال از اعتراضات محله محور حال به این تصویر نگاهی بیاندازید

باید استفاده کرد تا به میلیونی تبدیل کرد.  ،که تشکیل شده هر اعتراضیاز  هست.(

این وظیفه گروه های برانداز و 

 .معترضین در هر محله هست

تهران را مثال میزنم. فرض کنید 

در یک منطقه از تهران فقط در 

روبروی مسجد یا   ،یک کوچه

 ،یکی از محوطه های آن

اعتراضی شده است. اعتراض 

برای شما  .چیزی به چی؟ هر 

هر چیزی که  .نباید مهم باشد

بتوان اعتراض کرد. هر مشکلی 

شما را به زندان  ،که دارید. بله این یک نافرمانی مدنی هست. با این اعتراض
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هر محله ای توی مسجد یا تا مسجد داریم. در  15 فرضا نمیاندازند. در همان منطقه

گسترش یابد یا  اعتراض ها کنید که اینحال فرض . هر مکانی اعتراضاتی شکل گیرد

این   (محله محور گیرد. )اعتراض های کوچکبشکل  قهمنط 2در  به طور همزمان

اکنده، اگر در اعتراض های کوچک  گیرد چه؟بصورت  سراسر تهران اعتراض های پر

 . اصال به چشم حکومت خطر آفرین نیست  ،که در هر کوچه به وجود آیدنفره یا کمتر    25

یعنی در هر کوچه یک  ولی همین موجب غافلگیری حکومت مستبد خواهد شد!

نفره! این اعتراض های بدون ریسک، که هیچ خطری هم  25تا  10اعتراض حداقل 

جمعیت زیادی   .شود را به هم جمع کنید  محسوب می  نیز   ندارد و یک نافرمانی مدنی

ت اعتراضات محله این یک مثال برای نشان ددادن قدر می شود. درست است؟

محور هست که می تواند کمک حالی برای دیگر اعتراضات مثل کارگران فالن شرکت 

را امکان پذیر باشد که زمینه سازی برای اعتراضات میلیونی با این نوع اعتراضات 

و تعداد جمعیت   نقطه از تهران پراکنده اند  1000که معترضین در  فرض کنید    .می کند

. حال این پراکنده داریممعترض  25000باشد! تن  25 معترضین در هر کوچه

و این حلقه ها مسیری را برای پیوستن   بدهندمعترضین هر کدام یک حلقه ای تشکیل  

جمعیت معترض به هر  ،در طی مسیر  .دنبرگزین (برای مثال کارگران شرکت فالن)به 

. حال در نظر بگیرید که از می شوندتن  50000که در مجموع  ندندو پیبتن دیگر  25

تن شروع به راه بندان در خیابان ها کنند. )در مورد راه بندان و   5تن فقط    25بین این  

می توان با از بین بردن چراغ  را بندان موانع هم قبال با ذکر تصاویر صحبت شد. راه

راهنما رانندگی تا آتش زدن سطل آشغال در خیابان و سنگ و شن و ماشین و کامیون 

تن   500تن خودشان می توانند در هر منطقه حدود    5هر کدام از این    ... شروع شود.(

 50000و این جمعیت نیز می تواند به  برای اعتراضات خیابانی دور هم جمع کنند

تن فقط در چند ساعت جمع  550000ه قبال آمده اند بپیوندند که در مجموع تنی ک
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شده اند! بله فقط در چند ساعت! حال اگر مردم تماشا گر و سیاه لشگر هم به آن 

اضافه کنیم که مسلما اگر بیشتر از جمعیت معترضین نباشند کمتر هم نیستند. در 

برای همین شروع شدن  ضر شده اند.ها حا میلیون تن در خیابان 1واقع در یک روز، 

 از اهمیت باالیی برخوردار است.  و پیوستن آنها به هم  اعتراضات به صورت محله محور

شروع کنن به تخریب ترانس های   ،ه های براندازرو اکنون عده ای از گحال تصور کنید،  

رژیم   چرا؟ همانطور که گفتیم  برق در هر محله که قبال با رسم شکل توضیح داده شد.

شدن  دهیو شن امیتا از ادامه ق کنهمیقطع  ار  نترنتیرو ا شیپ امیق در بدون شک

رو در  امیخبر ختم ق یلم یمایبعد مثل گذشته در س و کنه یریمردم جلوگ یصدا

. اینطوری بتونه وقت بخره و مردم را به قیام نکشونه تا بتونه دهبمختلف  یشهرها

حمله  باهست.  ز یچ نیمهم تر  ،نترنتیدر نبود ا یحت امیما حفظ ق یبراسرکوب کنه. 

و  تیافزودن جمع یو نگه داشتن و حت امیحفظ ق یما برا ؛ب و برقآ ساتیبه تاس

ب آ ساتیتاس یب و برق شهرها و نابودآ ها با حمله به ادارات  ابانیبه خ نیمعترض

بلکه میتونیم   .میتر از قبل کن  فیحفظ و دشمن رو ضع  ار   امیق  می تون  یم  ، نه تنهاو برق

به   ،میلیون ما در چند روز نخست  1به جمعیت معترض بافزاییم و اینطوری جمعیت  

 )به آموزش ها مراجعه کنید. قبال آموزش داده شد.( و شاید به چند میلیون برسه! 2

روز هم بدون   کیمزدورها    یول  .کنن  یچند روز بدون امکانات زندگ  ، بتونن  دیشا  ملت

 دنو ش می ها هم معترض رزنیپ ،دارم بدون امکانات نیقی. امکانات براشون جهنمه

از  یحت امیق ،ب و برقآواقع بدون  در. مردم یچه برسه به باق ،انیم ناابیو به خ

 یبرا  ،شیچند وقت پ  نیهم.  دیر یمردم رو دست کم نگ  قدرت.  رهیهم فراتر م  یونیلیم

و نظام از ترسش  ابونیتو خ ختنیملت ر قطع شد وشهرمون  برق ،فقط چند ساعت

می توان اعتراضات محله محور که کامال بی خطر هستند را هر  !وصل کرد ازود برق ر 

 روزه با رعایت نکات ایمنی در محله های مختلف تمرین کرد تا روز اصلی برسد!
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ید چطور ما چنین قیام محله محوری را به صورت هماهنگ به وجود ویخب میگ

 ؟!بیاوریم 

دست میلیون ها ایرانی در توجه کنید این آموزش ها زمانی موثر هست که جزوه به 

تمام محله ها و شهرهای کشور رسیده باشد و همه آن را خوانده و از قبل آمادگی 

های الزم را به انجام رسانده باشند. مسلما برای موفقیت خودتان، نخست باید برای 

  ابت کلی برای آن هزینه های باالیی ب ،تبلیغ و انتشار این جزوه که برای آزادی ایران

از تبلیغات اینترنتی گرفته تا خوانده شدن و تبلیغ آن در ) است غ داده شدهتبلی

 کوشا باشید. (ماهواره

از این موضوع بگذریم، کسانی که این جزوه را خوانده باشند و به آموزش های آن عمل 

کند. به تدریج شاهد موفقیت خودشان در اعتراض های پیش رو خواهند بود. زیرا این 

 از تجربیات همه مبارزین هست که همواره بروز می شود.جزوه برگرفته 

تنها کاری که بایست انجام داد، تمرین نافرمانی مدنی به شیوه تجمع کردن در مناطق 

اکید می شود مناطقی  مختلف هست. هر روز و هر روزه در مناطق مختلف )توجه 

این روند آنقدر باید ادامه یابد تا شاهد این   که جمع می شوید در هر روز تغییر کند.(

موضوع باشید که هر محله یا محله های مختلف هر روز اعتراض هایی صورت می 

گیرد. این باید سراسری شود و مردم به این اعتراض ها عادت کنند. سپس زمانش که 

عترض اگر امروز محله ای که شما م  ،برسد خبرها به گوشتان خواهد رسید. برای مثال

یک مسیر برای اعتراضات خود انتخاب کند. این خبر به  ،دیگر محله هابودید و یا 

گوشتان خواهد رسید و کم کم باید محله های دیگر شروع کنند تا هماهنگ شوند.  

ولی این اعتراضات زمانی تاثیرش باال خواهد رفت که اعتراضاتی خود جوش از دل 

مثال اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت فالن   مردم از قبل وجود داشته باشد! )برای
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ولی با خود  (یا تظاهرات رانندگان به دلیل گرانی بنزین! ماه حقوق نگرفتن 7به دلیل 

د چه؟ یولی شما و دیگر محله ها آماده نباش  .فکر کنید اگر این اعتراض ها شکل گیرد

در  .تمرین اعتراض کرد در محله های مختلف  هر روز باید که ستهبه همین خاطر 

همه محله ها و هر روز محله متفاوتی باید برگزید! آن قدر همه محله ها باید دست به  

اعتراض بزنند تا زمانش برسد و زمانی که بنزین گران تر شود، کارگر پول نداشته باشد، 

 معلم ها دست به تظاهرات بزنند و یا اعتصاب و اعتراض بازاریان را شاهد باشید. از

آماده هستید برای پیوستن به این اعتراضات! که صد البته این پایان کار  ،این پس

نیست و سایر نکاتی که توضیح داده شد را باید بکار گرفت. این هم همواره باید در 

نظر گرفت که پس از پیوستن و یا در حین پیوستن باید سایر کارها مثل )آتش زدن 

... تخریب ت ،سطل آشغال، بستن خیابان رانس برق، تخریب چراغ راهنما رانندگی و 

را بایست    این هایی که قبال گفته شد بایست انجام گیرد و ایمنی فراموش نشود.(  متما

 ه تاکید می شود که دوربین ها فراموش نشود.ر هموا در دستور کار قرار داد.

هید قدم نکته: به دلیل وجود کرونا، چه معترض باشید چه خیر، حتی در خیابان بخوا

نفره  25تا  10بزنید هم می توانید صورت خود را بپوشانید. هر چند برای اعتراضات 

... اصال ریسکی وجود ندارد. هزاران دلیل وجود دارد که  در مساجد و اماکن مذهبی و 

میتوان معترض بود، از اعتراض به وجود فقیر در خیابان ها، کثیفی رودخانه ها، آب 

... طوری که آخوند ها از ترس مردم که هر روزه به مساجد آشامیدنی غیر استاند ارد و 

... اعتراض میکنند و جمع می شوند به مساجد نیایند.   و 

توجه: من اینجا نوشتم مسجد، ولی می تواند در هر جایی باشد. طبق توضیحاتی که 

که به در رابطه با نافرمانی مدنی در فصل یک نوشتم، نافرمانی مدنی یعنی هر آنچه  

...(  .حکومت ضرر برساند )چه روحی، چه فیزیکی و چه از لحاظ محبوبیت و مالی و 
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 :می نویسممتنی که در فصل یک نوشتم را دوباره اینجا  ،پس برای یاد آوری دوباره

)راه دیگری که می توان جامعه را بر علیه حکومت ستم آخوندی تحریک کرد انجام 

له کردن از حکومت در حین گفتگو با مردم است. نافرمانی های مدنی و اعتراض و گ

... به هدف گله  _گفتگو با بازاری ها، در بانک، مسجدی ها، کارگران، کامیون داران و 

 کردن از وضعیت موجود بر علیه حکومت آخوندی و یادآوری گرفتاری های آنها

...( _دی- ر پرداخت اعتراض و داد و فریاد در اماکن دولتی و مذهبی )گرانی برق و 

)از برق بگیرید تا دانشگاه   .کردن هر مبلغی که قرار هست به حساب دولت واریز شود

... از راه گفتگو با مردم _بهم  ...( _خبر رسانی در مورد قیام، اعتراض، قتل، اعدام و  و 

... _تحقیر زدن جو شستشو های مغزی مردم با اعتراض، سوال، بیان حقایق، گ   له و 

 (ها و سپاهیانو تمسخر بسیجی 

اعتراض و داد و فریاد در اماکن دولتی و مذهبی )گرانی برق   ،در متن باال مهمترین آن

...( بوده پس حتما نباید مسجد باشد حتی جلوی بانک ها هم می توان دست به  .و 

اعتراض زد. ولی هر روزه باید این اتفاق بیفتد و طوری باید پیش رفت که فراگیر شود 

و همه برای اعتراض کردن تشویق شده و این تبدیل به یک عادت در نزد مردم شود 

د. آن زمانی که مردم دائما هر کجا که رفتند معترض باشن .باشندکه دائم االعتراض 

 قیام پیروز و موفقی خواهیم داشت که منجر به نابودی رژیم خواهد شد. ،زمان

نه یک پروسه برای سقوط رژیم ظالم آخوندی!   .پس نافرمانی مدنی یک تمرین است

برای سقوط نظام آخوندی موثر خواهد بود که تبدیل به مسیری زمانی نافرمانی مدنی  

رمانی های مدنی برای شکل دادن قیامی از ناف ،برای قیامی میلیونی شود. پس

 میلیونی بایست استفاده کرد.

 که در برنامه ملی گرایان در مورد نافرمانی مدنی پرسید. دوستیاین هم پاسخ به 
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 بودن لیدر  و لیدر  با رابطه در  نکاتی

قبل از اینکه ما منتظر باشیم که یک لیدر ما را در اعتراضات رهبری کنه، باید خودمان 

یاد بگیریم که یک لیدر باشیم. حتی اگر نمی تونیم، حداقل باید بتونیم لیدر خودمان 

باشیم. فرض کنید عده ای بسیجی، برای کنترل و انحراف جمعیت معترض به عنوان 

لیدر خودشان را جا زده اند. اگر شما حتی توانایی لیدری خودتان را نداشته باشید،  

اری که دلشان بخواهد می کشانند و این یعنی شما آنها شما را به هر مسیر و هر شع

اگر  آماده یک قیام نیستید! پس نخست باید یاد بگیرید که لیدر خودتان باشید حتی 

گروه و لیدر خودتان را هم داشته باشید باز هم این نمی تواند نیاز شما را به لیدر 

 دایپ  ییدرهایا لیدر  یلاز براندازها منتظر هستند تا    یلیخبی اهمیت نشان دهد.    ،بودن

دارن افراد شناخته شده  و انتظار رندیرو بر عهده بگ ییگروه و گروهها یبشن و رهبر 

و در واقع منتظر هستند تا اونها عکس  ای بیان تک به تک براندازان را رهبری کنند

ن افراد یاگر شما جزو ا  .زمیخب در واقع همرزمان عز .  در بشنینشون بدن و ل  یالعمل

 .دیزنید خودتون رو گول میکه شما فقط و فقط دار د خدمتتون عرض کنمید بایهست

در ید لیکن ید و خودتون سعینباش یمنتظر کس یوجه چیدر داشتن به هیل یبرا

در یخودتون ل  ،د حداقلیکن  یرو رهبر   ید که گروهین رو نداریا  ییاگر توانا  یحت  .دیباش

. یکی از میکن یدر پروریل به شروع ،یانتظار پرور ین کار بجاید و با ایخودتون باش

اهداف گروه های برانداز این هست که به تک تک اعضای گروه یاد بدهند که چگونه 

 خودشان را رهبری کنند و حتی در شرایط حساس که تنها هستند بدانند چه کنند.

که جزو  مردم یباق. میهست دریکه بله ما ل مینشان بد شانیمن و شما و ا یوقت

نها هم مثل ما آو  کشند یدست م انتظارکم کم از  .هستند و ناجی طلبان منتظران

لیدر بودن را نخست از خودشان شروع کنند. سپس   دیانتظار با  یکه بجا  رندیگ  یم  ادی

 ،کوچک  یدرهایلبدین صورت کم کم از بین این    در بین گروه ها و لیدرها فعالیت کنند.
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شده  یسازمان ده یرام روش هاآرام آ و دیدار می شوندبزرگ پ یدرهایگروه ها و ل

بل هر چیز هر به این صورت ق خواهد شد. هئارا ات و دفاع مشروعمبارز  یبرا یبهتر 

و در  میکن پروری دریل یادیبا سرعت ز کس، در درون خودش یک لیدر خواهد بود.

قابل توجه   یها  ییبا توانا  یواقع  یدرهایل  یاریشاهد تعداد بس  ،یکوتاه  اریمدت بس

بدین صورت در تظاهرات وقتی همه آگاه و لیدری درونی باشند، بهتر می توان   .میباش

جمعیت را برای براندازی رژیم ضد مردمی و ظالم آخوندی بسیج کرده و کنترل کرد. 

تن آموزش    100بهتر از داشتن    .تن آموزش دیده و آگاه داشته باشیم  10به نوعی اگر  

قهرمان  کیتو در واقع  .یستین دریل کیباشه تو فقط  ادتی ندیده و نا آگاه است. 

 . لیدر پروری را از خودت آغاز کن.سمت توست چشمهاو  یهست یواقع

 با استفاده از دفاع مشروع خامنه ای  جنایتکارانمیدانی  حاکمهم 

قبل از شروع  حاکمهبخش اول م . ل شدهیاز دو بخش تشک یدانیم حاکمهدوستان م

شامل مزدوران  حاکمه و اعتراف گیریم نیاکه  حاال نیهم شروع کردن از یعنیام یق

است. یعنی مزدورانی که مردم  شدند ییو شناسا هستند که عامل کشتار یحکومت

از بسیج گرفته تا  .را به قتل رساندند و دستشان به خون مردم بی گناه آلوده هست

که از اعدام جوانان  یحکومترخواران معروف یج مثلسپاه تروریست و درجه داران. 

دند ید که هر کجا ار قاتل و مزدور ن افرادیا هموطنان و مبارزان، .ت کردنیحما

 یتا درس عبرت که از خود با هر وسیله ای دفاع کنند هستند اریتش به اختآن اخودش

شما موظف هستید از جان خود دفاع کنید و دفاع از خود  د.ناشمزدوران ب یباق یبرا

در همه جا شناخته شده هست. از آنجا که جمهوری اسالمی مشروعیتی ندارد و 

زیرا حکومت  .انتخاب شما نیست پس قوانین آن نیز شامل حال شما نمیشود

دیکتاتوری و مستبد هست و شما خواهان سرنگونی آن هستید. پس معنی ندارد به  

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

البته جنایت هایی که جمهوری اسالمی  انین حکومتی نامشروع احترام بگذارید!قو

از جنایت های  قطره ایمرتکب شده است را ابدا از یاد نباید برد تصاویر زیر حاوی 

کشتار، ترور و  جمهوری اسالمی هست که در این مورد بیشتر صحبت خواهد شد.

 قتل عام مردم مخالف به دستور خمینی

البته این واقعیت ها را نمی توان نادیده گرفت که جمهوری اسالمی برای آزار و اذیت 

با زن و دختر و خانواده مخالفین   ،این مزدوران را به منزلشان میفرستد و آنها  ،مخالفان

 نظام  مخالف یک کنند و  کنند و حتی تجاوز می هر رفتاری که دوست دارند می

ایشان و   آنها را برای آزار و اذیت خامنه ایزیرا  .نمیتواند به جایی شکایت کند
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به خاطر تجاوز و  بینید که مزدور را می 2 این فرستاده است! برای مثال اشخانواده

 خانواده  آزار و اذیت هایی که آنها برای

آوردند به  میخامنه ای پدید  انمخالف

کتک  خشمگین دست همین مردم

مطمئنا از این پس متوجه  .خوردند

زمان  ، دریدانیم حاکمهبخش دوم م خواهند بود که یک من ماست چقدر کره دارد.

برخورد با  هنگام ام و دریق

مسلح و سرکوبگر  مزدوران

در  دیشه که با یمربوط م

آتش به  ،دفاع از خود لحظه

د و کوچک یار عمل کنیاخت

 انیبه جان ین رحمیتر 

دفاع  حق. دینکن یحکومت

. شما نه به عنوان یک شهروند، بلکه به است یمشروع حق مسلم هر موجود زنده ا

تا جان دارید و با بی رحمی تمام دفاع  ،عنوان یک موجود زنده حق دارید از خودتان

کنید. زیرا آنها رحم ندارند و متجاوز هستند. پس از خود دفاع کنید. آنها باید محاکمه 

شما با هر وسیله ای که دم  .دیزدور به دام افتاده رحم نکنبه م یچ وجهیه بهشوند. 

دست دارید می توانید از خود دفاع کنید و از آنجا که آنها با دستور خامنه ای بر علیه 

الملل که در بین  ،شما هم طبق قانون حق دفاع مشروع  .مردم حق آتش به اختیار دارند

حق آتش به اختیار )مقابله به مثل( دارید و این حق ذاتی   .این حق مورد تایید است

در برابر یک آتش به اختیار  و قانونی شماست که در بین الملل شناخته شده است.

 باید آتش به اختیار بود.

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

وسایل مورد نیاز بسته به  دیخر  یبرا ،ز یمبارزان عز :جهت خرید وسایل نکته مهم 

نباشند و   نیدورب  یکه دارا  دیکن  دیخر   ییمغازه هااز    اینکه چه چیزی خریداری میکنید

 دیوقت با کارت خر  چیو ه دیاز کاله و ماسک استفاده کن دیاگر بودند در محل خر 

. در مورد ماسک و عینک هم دیبه جا نگذار ییکه ردپا دیکن دیخر  یتماماً نقد .دینکن

به صورت عادی نید اتو کنید، حساس نیست می که خریداری می ای اگر این وسیله

 و بدون ماسک خرید کنید.

 آن با مقابله و ای  خامنه سرکوبگر گارد های  روش شناخت

که  اند شکل گرفته خالفین خامنه ایمقابله و سرکوب م یبرا سرکوبگران خامنه ای

 یر یمتفرق کردن معترضان و دستگ یبرا ،خاص یها کیاصول و تاکت یسر  کیبا 

سرکوبگران خامنه ای با نیروهای ضد شورش ذکر است که    انیشا  !اقدام می کنندآنها   

کشورهای جهان متفاوت هستند و به صورت اسمی نام ضد شورش را بر آن ها نهادند. 

ش آموزش ندیدند. بلکه برای سرکوب و ر در صورتی که آن ها هرگز به عنوان ضد شو

  ن یاز قوان آن ها دیدند. آموزشمردمی که مخالف خامنه ای هستند  جمعی کشتار

و   کنند  یو هر جور بخوان رفتار م  می بینند  یمستثنکامال خود را    ضد شورش  یجهان

کشند و   آن ها مردم را با ماشین به زیر می  ا حتما دیده اید.که  نمونه اش ر   می کشند

 شکایت کند!  ز آن ها به جایینمی تواند ا  هم  کسی  .با سالح و تک تیر انداز می کشند
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 سرکوب اتیدر عمل شاتیآرا

سرکوب خامنه ای به چند   نیروهای  همانطور که قبال با شکل توضیح داده شد. آرایش

اصل آنالیز، حمله، دستگیری و محافظت مرتبط هست. هر کدام از این موارد آرایش 

آنالیز معترضین هستند به شکل خطی مخصوص خودش را دارد. زمانی که در حال 

 که به آن آرایش زنجیر هم می گویند. می ایستند

نوع  نی. از اباشد یم فیضع نیو در جناح یقدرت آتش در جلو و عقب قوگفتیم 

و عبور از مناطق باز و  یهنگام هجوم و پاکساز ز یو فتح خاکر  یدر تک جبهه ا شیآرا

آن ها تا زمانی که آماده برای حمله شوند می ایستند و   .رود یکم وسعت بکار م

 زمانی که قصد حمله داشته باشند، آرام آرام به طرف معترضین حرکت می کنند.

زمانی که نیروهای سرکوبگر خامنه ای 

مله کنند واکنش آن ها شروع به ح

رت بستگی به موقعیت، جمعیت و قد

معترضین دارد که چگونه باشد. زمانی 

که معترضین را ضعیف بپندارند 

مستقیم به آن ها حمله کرده و باتون 

زیاد  می زنند. ولی زمانی که جمعیت

تاکتیکی   های  حالتیکی از  باشد آن ها  

را انتخاب  به چپ پلهراست و  پله به
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دلیل این هست که جمعیت  میکنند.

ح گرم زیاد را نمی توان بدون سال

برای همین آن ها نیاز  سرکوب کرد!

دارند بخشی از جمعیت را به چند نقطه 

)به سمت راست یا چپ( پراکنده کنند 

 تا بتوانند آن ها را جدا جدا سرکوب کنند!

به همین خاطر بستگی به مکان و 

  وضعیت موجود یکی از تاکتیک های

 پله به راست یا چپ را انتخاب میکنند.

سپس زمانی که جمعیت برای سرکوب مناسب باشد آرایش زنجیری )خطی( یا پله 

زیرا زمان حمله با شدیدترین حد    به راست و چپ شان به آرایش پیکان تغییر می کند.

به   روهاین ،شینوع آرا نیدر اکشت( به معترضین می باشد!  ممکن )حتی به قصد

ستور فرمانده به شکل پیکان در اومده و با تمام قوا به قلب معترضان سرعت و با د

جمعیت معترض را از وسط  دنناحمله می کنند. مسلما در صورتی که این نیروها بتو

 نسبت به دستگیری آنها اقدام کنند. دننانصف کنن به راحتی میتو
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سرکوبگر خامنه ای اشخاصی که پس از حمله به قلب جمعیت معترضین، نیروهای 

در وسط جمعیت باقی می مونند را دستگیر می کنند و با خود می برند. زیرا در این 

اکنده شده و فرار می کنند. نوع حمله، معترضینی که در   اطراف جمعیت وجود دارند پر

در واقع، جمعیت معترض، لیدران و رهبران خودشان را تنها می گذارند و فرار میکنند 

در اینجا، نیروهای سرکوب  تا آن ها به دست سرکوبگران خامنه ای گرفتار شوند!

 ،اتون زدنخامنه ای پس از کتک زدن و به قصد کشت به سر و صورت معترض ب

تغییر آرایش می دهند تا از فرد دستگیر شده در برابر معترضین محافظت کنند و او  

گارد  را بگیرند. به دست معترضین را کشان کشان با خود ببرند. یعنی جلوی فرار او

سرکوبگر، بهترین آرایشی که می تواند در اینجا داشته باشد، آرایش لوزی می باشد 

سرکوبگر   دعیت گار که البته بستگی به جم

دارد که این آرایش به چه شکلی باشد! 

شماره   و ...(  مستطیل،  عبر)لوزی، دایره، م

هست که معترض را با  سرکوبگرییک 

 زور و کتک نگه میدارد.

کنترل  یبرا یها منابع سرشار مال دولت

را در دست   یتظاهرات و اعتراضات مردم

 یواحدها ،منابع نیبر ا هیدارند. آنها با تک

 ن یدر مقابله با چن نیبنابرا .دهند یم لیتشک یبرخورد با اعتراضات مردم یبرا ژهیو

توسعه    ژهیو  گانی  یبرخورد با تکنولوژ  یبرا   را  یمناسب  یراه ها  دیما با  ،ییها  زمیمکان

 .است  یتکنولوژ  هیعل  نابرابر  یجنگ  ،مقابله  نیرسد که ا  ی. در نگاه اول به نظر ممیده

توان  یساده م ییها  کیتاکت ز یو ن ییابتدا یاما تجربه نشان داده است که با ابزار

ها در سرتاسر جهان  وهیش نیتوجه داشت که ا دیموثر را سازمان داد. با یمقابله ا
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انقالبی برای قیام های و  یمدن یمردم در مخالفتها جان بکار رفته و ضامن حفظ

 بوده است.پیشین کشورشان  دیکتاتوری سرنگونی حکومت

درهم شکستن   یبرا  کشورهای دارای آزادی بیان و دموکراسیدر    مختلف  یسازمانها

 گرید یو برخ دیاز آنها جد یبرخ را ابداع کرده اند. یمتعدد نرم یوهایش ،تظاهرات

. ولی نیروهای سرکوبگر خامنه ای از کهن بوده است یجنگ یها کیبرگرفته از تاکت

که   بکار می گیرند  ،شیوه های کشنده برای حفظ جان خامنه ای در برابر مردم مخالف

بایست با آن ها مقابله به مثل کرد و آنها را پس از دستگیری و خلع سالح کردن، از 

است که   نینکته مهم ا  بین مردم پخش کرد.  را  استفاده و تجهیزات آن ها  سالح آن ها

ظاهری قدرتمند موجب شده است که آنها    ،سرکوبگرانمورد استفاده    دیجد  زاتیتجه

و آنها بسیار زیاد از مردم معترض میترسند   ستین  نیچن  تیواقع  در  اما  .به خود بگیرند

 زیرا در برابر معترضین جمعیت بسیار کمی دارند. و در بیشتر مواقع فرار می کنند.

ترسند که بین معترضین خشمگین گرفتار شوند و بیشتر از این   آنها از این می

 میترسند که لباس ها و تجهیزات نظامی آن ها دست مردم بیفتد. همچنین ماشین 

 ی ا شهیش یپالستک یاز سپرها سرکوبگر نیروهای  یتمامتقریبا  های زرهی آنها!

 ،یمیقد  یها  هیشوال  دنهمان  کنند.یاستفاده م  در مواقعی که جمعیت زیاد باشد  ،مانند

است که   یو کالهخود  نیسنگ  یزره مانند و چکمه ها  یاز لباس  دهیپوش  سرکوبگر   کی

که  یز یچ  و موثر حمله کنند.  انهیوانند وحشتیپوشاند. آنها م  یسر و گردن را م  یتمام

مداوم است. امروزه هر  ییویتماس راد ،شودیم سرکوبگران یرگذاریموجب تاث

از آنها درون کالهخود است و  یکیاست. که  یدو دستگاه ارتباط یدارا ،سرکوبگری

 یشود تا حرکتها  یموجب م  نیشود. ا  یحمل م  یتوسط و  ،نیبصورت جانش  یگرید

هم  یشتر یب خشونتکنند. اگر  یازپاکس راحت تر را  ابانهایخود را هماهنگ کرده و خ

 آب ز یها و ن پوش زره یحت ایو  یکیپالست یآنها از گاز اشک آور، گلوله ها ،الزم باشد
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داشته  خیاز تار یاطالع نیکه کوچکتر  یکس هر  بزرگ استفاده خواهد کرد. یپاش ها

رزم  یها وهیش از سرکوبگران یها کیکه اغلب تاکت ندیبب یروشنه تواند ب یم ،باشد

 است. یروم یها اتوریمانند گالد سرکوبگران بهشده است. رزم  یکهن نسخه بردار

 .اما در اساس مشابه هم هستند  .اند  افتهیها بهبود    وهیش  نیهر چند ا  ،گر یعبارت د  به

نظام درهم فشرده  ادهیمقابله که موجب شکست پ یها وهیش یمعنا که تمام نیبد

در برابر  مردم را دارد که امروزه اگر  یر یشد همان تاث یم یواحد نظام کیبه عنوان 

و موجب شکست و سقوط سرکوبگران  ، موثر خواهد بودبگیرندبکار  سرکوبگران

مورد  یدر محل ها یطوالن یبه شکل خط سرکوبگران ،اغلب موارد رد خواهد شد.

. هاابانیسد کردن خ ایبزرگ و  یشود، معموال در برابر ساختمان ها یمستقر م نظر 

نفر است. خصوصا  دو ای کیمعموال  )فاصله( عمق آنها ،میخطوط نظر کن نیاگر به ا

 روهایموثر است که ن  یزمان  یها باشد. استقرار خط  که در حفاظت از ساختمان  یزمان

 یابانیدر برخورد با موانع خ  ، یشیآرا  نیاما چن  . باشند  ستادهیهم ا  شانه به شانه در کنار
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 . بلکه شود  یها متزلزل و درهم شکسته م  رو  ادهیها و پ  نیمانند ماش  ،نه چندان بزرگ

 آنها مختل شود. شیشود تا کل نحوه آرا  یموجب م

به سمت   دیشکل گرفت با  سرکوبگرانکه خطوط تظاهرکنندگان در برابر خطوط    یزمان

اگر آنها احساس خطر کنند، از همان ابتدا   سرکوبگران خامنه ایخطوط  حرکت کرد. 

مقابله دست به پرتاب گاز اشک آور  یچرا که برا .خواهد شد شتر یآنها ب انیفاصله م

 یبرا ،فلفل یآور و اسپر  اشکخواهند زد. گاز  یکیالست یکننده و گلوله ها جیو گ

. ردیگ یمورد استفاده قرار م یحمله بعد یآرام کردن آنها برا ایپراکنده کردن مردم و 

هستند.  مخصوص و سپر  یمجهز به ماسک ها ،روهاین نیا شتریعلت ب نیبه هم

 ییایمیکه ماسک مخصوص را بر صورت نزده از عوامل ش  یتا زمان  سرکوبگر   نیبنابرا

  ز یرا بر صورت داشته باشند و تظاهرات ن  یماسک  نیکرد. اگر آنها چن  هداستفاده نخوا

استفاده نخواهند  ییایمیش یباز هم از گاز ها .از خطوط آنها باشد یدر فاصه ده متر

خواهند شد. اما از گاز  ز یخودشان ن یروهایرساندن به ن بیچرا که موجب آس .کرد

حمله را  زمانی سرکوبگرانگفته شد،  قبال همانطور که .فلفل استفاده خواهند کرد

 شده باشد. کید که گاز اشک آور شلنکن یشروع م

زنند   یم  عیدست به حرکت سر   یتنها زمان  ود  نکن  یآرام حرکت م  همواره  سرکوبگران

 بعضا شان بپردازند. بیتظاهر کننده از برابر آنها فرار کرده و آنها به تعق تیکه جمع

 .گسترند  یم  انتظامی دامو    سرکوبگر   یروهاین  یمشاهده شده که تظاهر کنندگان برا

 .کنند یرفته و از برابر آنها فرار م آن هااز آنها با سرعت به سمت  یگروه کوچک یعنی

 تیو بدون رعا می دهندسرعت واکنش نشان ه ب جنایت کاران خامنه ای معموال

 می کنند.راحت تصور  اچرا که آنها هدف ر  .دنکن یرا دنبال م آن گروه کوچکجوانب 

به صورت  ،یفرع یها ابانیخ را دربخش بزرگتر تظاهر کنندگان  ،یتیوضع نیدر چن
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محاصره شده و معترضین آن ها را دستگیر کرده و  دیدر برابر خود خواهند د یناگهان

پس از خلع سالح دستهای آن ها را بسته و در یک اتاقک  .و خلع سالح می کنند

یا مکان هایی که بتوان آن را  ی زرهی خودشان هست و)بهترین مکان، ماشین ها

سپس سالح های آن ها را جمع آوری کرده  .(هست بازجویی کردقفل کرده و از آنها 

 و بین مردم معترض پخش کنید.

 ی ابتدا 1388انقالب تهران خرداد سال  دانیم در :مبارز  یک از پیشنهاد و تجربه یک

 از مقابله با برای مدتی و نده بودستادیکنار ا یانتظام یرویموران نام یکارگر شمال

خشکم  لحظه کیسپاه وارد مهلکه شدند. متجاوز  یها یروین. دندیمردم دست کش

مرد  ر یپ ک. یآمدند یبه سمت ما م  گرفته بودند و یهجوم شی چون با سپرها آرا زد.

سنگ   ایها    کییسنگها از موزا  سنگ کف دستم گذاشت،  کی  ؟یکنیگفت چرا نگاه م
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که خود مردم برای مقابله با آدم کشان خامنه ای آن ها را با بیل  بود ابانیخ یفرشها

دفعه به  کی ،به پرت کردن سنگ خودش هم شروع کرد و کلنگ از خیابان در آوردن.

آدم کشان خامنه ای   یهجوم  شیآرا  .پرتاب سنگ  هیبق  با  میشروع کرد  و  خودم اومدم

همه باهم .  مایصدا وس ر یمثال تسخ  .میبروهدف    با  دیفرار کردند. با  اونا  و  از هم پاشید

 .مییایب رونیهدف ب نیا یفقط برا

 نکته چند

معترضان نفوذ کرده  نیسرکوب گر که در ب یروهاین

 کیو  رنگ کی یر نفوذ دارند از لباسهاد یسع ایو 

 .کنند یشکل استفاده م

  . با اخم همراه است یو کم یجد ،نفرات نیا افهیق_

 یدر دست م یخود را به شکل زاتیتجه)به قول خودشان عبوس و کریه هستند.(

 .هستند  انضباطنظم و    کی  یدارا  که کامال مشخص نباشد.  کنند  یم  یمخف  ایو    رندیگ

 .کنند یکم و سبک استفاده م لیوسا از معترضان نیبخود در  یهدف ها یدر اجرا

مختلف مستقر شده و اقدام به  یها هیدر زاو یافراد ،تمام طول تجمع در_

و  ییجهت شناسا. )مدام در حال صحبت با تلفن هستند ایو  کنند یم یلمبرداریف

 (معترضان در بین یدانیرهبران م یریدستگ
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 دخود به صورت اعدا  یروهاین  گرید نیدر ب  را  رندیگ یکه م  ینیفرام  کنند  یم  یسع_

گاز اشک آور  یکوچک فلفل و گاه یها یاسپر یدارا پخش کنند. کلمات خاص ایو 

 یآنتن  یبه شوکر و باتوم ها  مجهز   .کوچک هستند

 .هستند

 یافراد بسو ایبه تجمع و  ر یمس به دادن یسع_

توانند به ب کنند تامی خلوت  یمکان ها

کمک  معترضان یر یدستگ سرکوبگران برای

  کنند!

 

 

 

 

 

 

 

 

و دلشان به حال  توجه داشته باشند که اگر با سرکوبگران مماشات کنند معترضان

دلشان   چون آنها  .رندیگیحتما مورد ضرب و شتم قرار م  آن ها بسوزد و رهایشان کنند.

به حال خامنه ای میسوزد. و از آنجا که آموزش  دلشان بلکه .سوزد به حال شما نمی
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زمانی که به دست مردم گرفتار شوند، خودشان را به مظلومیت میزنند   .دیده هستند

و میگویند به اجبار آمدند و به نان شب محتاجن و نوزاد دارند و از این مزخرفات تا 

برای سرکوب و مردم رهایشان کنند. سپس با زرنگی به ریش مردم بخندند و دوباره 

کشتار مردم تجهیز شوند. ولی اینبار چون دیدن مردم ساده لوح هستند و کاری به 

کارش ندارن. بدون ترس به دل جمعیت میاید و یک یا خامنه ای مظلوم سر میدهد 

د که او را رها کرده است! زیرا آن ها نو برای رضای خامنه ای سر همان فردی را میبر 

. فکر نکنم نیازی باشه پرسندیبعد م کشندیو م زنندیاول م برخالف مردم ساده لوح،

که همه مخالفین بیگناه را کشتند و مردم بیگناه که در سینما را یاد آوری کنم    57سال  

رکس بودن را آتش زدن و زمانی که مردم برای نجات جانشان به بیرون سینما رکس 

آنها در سینما را نگه داشتن تا مردم زنده زنده بسوزند و فریاد یا خمینی   .حمله ور شدند

مظلوم سر میدادند! آیا نیاز به یاد آوری دارید؟ هنوز هم فکر میکنید اینها به اجبار برای 

سرکوب و کشتار شما تجهیز شدند؟ آیا عقالنی هست؟ پس چرا شما معترضین را 

چه باور کنید یا نه آنها   دروغ آن ها باور دارید؟ نتوانستند مجبور کنن؟ کم کشتند؟ به

برای گفتن یا خامنه ای مظلوم به خیابان ها آمدند. آنها برای خشنودی دل آقاشون به 

 ثواب حج عمره دارد. ،خیابان آمدند و معتقدند کشتن یک ایرانی مخالف خامنه ای

. سریع دست آن فرد بدون شک یک نفوذی هست  ،هر کس گفت ولش کن و گناه داره

... هر چیزی که در لباس هایش پنهان دارد را  و پای آن شخص را ببندید و شوکر و 

 گرفته و بین مردم پخش کنید.

تاکید می شود همه متجاوزین و تروریست های باتون بدست که بر علیه مردم باتون 

و به دست گرفتن را بایست دستگیر و خلع سالح کرد. البته پس از گوش مالی دادن 

اکیدا دوباره بیان می شود که برای دفاع از خودتان می  شکستن استخوان هایشان. 

توانید استخوان های دست، آرنج، پا، زانو آن ها را بشکنید تا نتوانند راه بروند. تاکید 
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... چشمان  می شود برای دفاع مشروع حتی می توانید با انگشت، خودکار، میخ و 

یک   ،رحم در دفاع مشروع  کنید تا هرگز نتوانند ببینند.  سرکوبگران و بسیجی ها را کور

 حماقت برای کشته شدن فرزندان، برادر، خواهر، مادر، پدر و خودتان هست.

 :کنندیعمل م نگونهیا ،دانیپس از حضور در م سرکوبگر خامنه ای  ی هاروین

 قدرت شی( نماالف

 ب( اقدام به متفرق کردن معترضان  

 یبردار و عکس یبردار لمیف لیوسا یر یکارگ ج( به 

 (دار یبا خودرو )وانت تور اتید( عمل 

 با موتور اتیه( عمل 

 موتور  زچون استفاده ا  اند.  قرار داده  دیاستفاده از موتور را مورد تاک  ،نیروهای سرکوبگر 

باال، قدرت  اتیسرعت عمل دارای را

سهولت در   ن،ییپا  یر یپذ  بیتحرک، آس

و توان  رویدر ن ییصرفه جو ،یر یبکارگ

 .داند یمعترضان م بیباال در تعق

، سواران خامنه ای موتوربر  عالوه

 پاش، به آب نیاستفاده از ماش

شده( و استفاده از تک  قیرق دیاس یها و حت )انواع گاز ییایمیعوامل ش یر یکارگ

 .است  برای نیروهای ضد مردمی خامنه ای  گر یهم به عنوان سه ابزار کارآمد د  راندازیت

که نقش محرک  یافراد ایفرد  سر  هدف قرار دادن یبرا راندازیت از تک استفاده

است که قصد   یهدف قرار دادن افراد  ای  کنند  یم  فایا  تیرا در جمع  (یدانی)رهبران م
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که  میکن ی. خاطر نشان مرندیگ یرا دارند بهره م سرکوبگرانرساندن به  بیآس

مواجه با معترضان   یبرا  یاو حرفه    یروش اخالق  چیاز ه  خامنه ای،  سرکوب  یروهاین

اقدامات  شدیدتریناز  با حمایت و دستور شخص خامنه ای، و کنند یاستفاده نم

. ضمن این نکته حیاتیست که خامنه ای دستور آتش به کنند  یاستفاده م  تکارانهیجنا

اختیار به این نیروها داده است تا هر طور که دوست دارند با مردمی که مخالف 

شخص خامنه ای هستند و یا خواهان 

حقوق پایمال شده شان هستند برخورد 

و  فیاز وظا یمهم بخش !کنند

در  سرکوبگران خامنه ای تیمامور

 یروان اتیبرخورد با معترضان، عمل

 ،یروان اتیاست. منظور از عمل

 ،یافشاگر ر ینظ ییاستفاده از روشها

انتشار   ،یر یگ  اعتراف  ،یر یتفرقه، دستگ

تجمع   بیترس و وحشت، فر  عه،یشا

لباس  جنایتکار خامنه ای، یروهاین هیارتقا روح یبرا یکنندگان و اعمال اقدامات

 یروهاین انیفرماندهان در م حضور معترضان است. هیروح فیو تضع یشخص

 انیدر م عهیو انتشار شا سرکوب یروهاین انیم یانسجام و دوست جادیا سرکوب،

جمهوری اسالمی ناب در  سرکوبگران خامنه ای یسه ابزار مهم روان ،معترضان

 است. محمدی

با  ییارویالزم، هنگام رو یها یبا وجود آمادگ ژهیو گانی یروهایبذکر است که  ن الزم

. زیرا خود می دانند که یک جنایتکار هستند  یادیدچار استرس ز  یابانیخ  یها  اعتراض

ترس از محاکمه و اسارت در دست مردم کشور خودشان   ،هستند و همواره جنایتکاران
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شود. زیرا مورد دارند. هیچ جنایتکاری دوست ندارد گرفتار دست مردم کشور خودش  

لعن و نفرین مردم کشورش هست. کسی که مردم کشورش هم از او متنفر باشند 

کشند و باز هم بیشتر  جایی برای پناه بردن نخواهد داشت. یکی از دالیلی که آنها می

اگر مردم پیروز شوند پدرشان را در خواهند  می کشند همین است که خود می دانند 

و حامی سالح های  خامنه ایدم نیستند. بلکه محافظ جان آنها محافظ جان مر  آورد.

کشتار جمعی بر علیه مردم کشورشان هستند! آنها از کشتن مردم کشور خودشان 

من بیشتر   ت،شان تعریف میکنن که مثال در فالن تظاهرا  لذت می برند و بین دوستان

ر کنار جسد آنها د گویند احسنت آفرین! شان هم می آدم کشتم! رفیق های فابریک

ن هم با لبخند و میگویند یکی آکشته شدگان می ایستند و عکس یادگاری میگیرند 

مخالفین خامنه ای به درک واصل شد! آنها حتی به سنگ قبر شما  ها یضد انقالباز 

. همانگونه که هم رحم نمیکنند

قبر شاه ایران را تخریب کردند. 

آنها تا این حد کثیف و رذل 

و دلیلش این هست که  هستند

شما مخالف ظلم و جنایت 

ن آیا از  های خامنه ای هستید!

م تان این است که به ر بدتر، ج

 ،سرکوب خامنه ای یهاروین شتر یب ماهه تان که پرداخت نشده معترضید! 7حقوق 

اما در مورد   .کنند  یاسترس در حد متوسط را تجربه م  ،یدر مورد انواع مخاطرات جان

را داشته و تجربه  اد«یهمکاران خود استرس در »حد ز تیمجروح ایاحتمال کشته 

برخورد با اغتشاشگران موجب  یاند »ابهام در چگونگ گفته که شدهبارها  .کنند یم

احتمال نفرت و انزجار مردم نسبت  با در رابطه نیهمچن آنها .شود یاسترس« آنها م
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زیرا از آینده پس از سقوط   .برند  یرنج م  ییهم از استرس باال  اتیبه خود در هنگام عمل

شان این است که کاله  بدترین کابوس  .می ترسند. برای همین وحشت زیادی دارند

میخواهند چهره شان مخفی   خود آن ها بیفتد و از چهره شان عکس و فیلم تهیه شود.

بماند و هر چقدر میخواهد آدم بکشند و زمانی که رژیم سقوط کرد بگویند من اصال در 

البته آن هایی که از قبل چهره شان افشا شده دیگر ترس از  سرکوب نقش نداشتم!

ندارند و برای اینکه مردم موفق به سرنگونی شان نشوند دست به   افشای چهره شان

این کارشان از روی ترس است! چون چهره شان افشا شده  مطمئنایرند. باتون می گ

ند از روی نخودش! پس هر کاری میک یا مجازات مساویست با مرگ ،و سقوط رژیم

 ترس و لرز هست!

 :مانند یروان اتیعمل ی راستا رو نیا در 

)برای ترس و وحشت  مردم و معترضان نیو اخبار دلهره آور در ب عهیشا انتشار_

 انداختن(

)به خاطر اینکه نترسن  سرکوب گر  یروهاین نیاز پخش اخبار درست در ب یریجلوگ_

 و فرار نکنن(

 عمل کننده یروهایموثر و مناسب از ن یبانیپشت_

 ها روین انیفرمانده هان در م حضور_

 سرکوب یروهاین نیو مجروح نیبه مصدوم یدگیرس_

، در این بموقع آنها قیعمل کننده و تشو یروهاین یو روان یروح یبازسازبرای _

 .دهند یانجام م یادیز یاقدام ها خصوص
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 جادیا  در  استفاده میکنند تا  خود  یها و رسانه ها  یاز خبرنگاران و خبر گزار  نیهمچن_

 .بهتر عمل کنندشان  عمل کننده یروهاین نیت بقوحدت و انسجام مو

 فیمردم با اعمال اعتراض کنندگان جهت تضع  سایر   نقطه نظرات و مخالفت  پخش_

)برای ناامید کردن مردم و اینکه به دروغ بگن شما حداقلی ها هستید  معترضان    هیروح

)... اکثریت ما را قبول دارن و   و 

  شوندیوارد عمل م  آن مختلف    یها  میو ت  سرکوبگران خامنه ای  ،بروز اعتراضات  هنگام

 یدانیو رهبران م یافراد اصل یر یو دستگ ییشناسا ت،یمتفرق کردن جمع یبرا)

اقشار   وستنیاز پ  یریاز تجمع مجدد بعد از متفرق کردن و جلوگ  یر یاعتراضات، جلوگ

 یروش ها و ها کیاز تاکت روهاین نیا ،ورمنظ نیبد (مختلف جامعه به معترضان

ا ب هم معترضان. دنکن یمختلف استفاده م طیو شرا تیگوناگون با توجه به موقع

نسبت به بال اثر  ،آنها یروش ها ییو شناسا توجه کردن به روش های سرکوبگران

 .کنند یاقدام م اقدامات آن هاکردن 

 منطقه خلوت کردنکردن و  جدا

که به   نستیدهند ا یو سرکوبگر انجام م ژهیو گانی یها یرویکه ن  یاقدام نینخست

اکنده کردن مردم  و آن را  یاطراف منطقه تجمع را بررس  ،سرعت . خلوت می کنند  با پر

اقدام به محدود کردن تردد و تحت کنترل درآوردن حرکات عابران و  ،منظور نیا یبرا

از گسترش اعتراضات    ممانعت  ،عمل  نیاز ا  هدف  .کنند  یخودرو ها در منطقه تجمع م

از انتقال تجمع  یر یاز فرار معترضان به منظور جلوگ ممانعت است. گر یبه مناطق د

و   یریکه در منطقه درگ  یدر پراکنده ساختن افراد  دنیبخش  سرعت  .گر ید  یابانیبه خ

از  یریجلوگ یبه داخل منطقه برا رمجازیاز ورود افراد غ ممانعت .ستندیتجمع ن

و  یکیز یموانع ف جادیاز ا ،کار نیا یبرا باشد. یبه معترضان م گر یاقشار د وستنیپ
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و خودروها  نیاز ورود و خروج عابر  یر یجهت جلوگ یارتباط یمسدود کردن راه ها

 شتریب ی روهایترفند از ورود ن نیهم جادیبا ا توانند یهم م نیمعترض .برندیبهره م

 .سرکوب بهره ببرند ی روین یبانیاختالل در تردد و پشت نیو همچن

 ون، یکام اتوبوس،  لیاز قب ل یمسدود کردن از مواد و وسا یتوانند برا یم معترضان

، تنه درخت، گالن و مخازن آب، خیابان ها  برای سنگر بندی  شن  سهیخودروها، خاک، ک

اگر  دیبا معترضان .استفاده کنند لیقب نیاز ا یلیخاردار و وسا میس دقت کنند که 

توجه کنند   دیبا  بکار می گیرند  یاصل  یراهها  یکنترل مسدود کننده ها  یرا برا  یافراد

از خود   ،گر ید  یجان پناه ها  ایو    یشن  یها  سهیکنند در پشت ک  هیافراد توص  نیکه به ا

 .سرکوب گران در امان باشند کیتا از گزند شل )سنگر بگیرند( محافظت کنند

کنترل عبور و مرور  یبرا یو بازرس ستیا یپست ها یدر برقرار یسع سرکوبگران

معترضان  ،نوع پست ها نیدر موقع برخورد با ا .کنند می هینقل لیافراد و وسا

)با گالب موتولوف و  اقدام به حمله کنند ییها م یتوسط تکنند  یسع ستیبایم

محل ها را به تصرف خود  نیمناطق دور کنند و ا نیو آنها را از ا خیلی راه های دیگر(

 .درآورند

از ورود و خروج  یریجلوگ یبرا ،در منطقه یگشت زن یدر اجرا یسع سرکوبگران

با  توانیموقع م نیکنند. در امی منطقه و اوضاع  ییافراد به منطقه تجمع و شناسا

)انواع تله های صوتی، آتش زا، انفجاری، تله هایی برای  ،ی تله گذار ی ها م یت جادیا

)... آنها جهت   میسیرا محاصره و خلع سالح کرد و از ب یعناصر گشت زن غافلگیری و 

معموال دور تا   ،ژهیو گانی  یها  یگشت  .کرد  فادهاست  شانیها  میت  گر یشنود مکالمات د

 ها را مورد حمله قرار داد.  میت  نیا  توان  یم  یو براحت  قرار می گیرنددور منطقه تجمع  
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وابسته به ادارات  یها و حفاظت از ساختمان نیتام یدر برقرار یسع سرکوبگران

مهم  نیا که در منطقه تجمع وجود دارد. دارندها  سازماندیگر  و شرکتها و یدولت

که  یقبل یها ییبا توجه به شناسا ،لذا معترضان ی شود.ها م رویباعث عدم تمرکز ن

برده و ضمن  ورشیها  ساختمان نیبه ا ،یدانیمجدد م ییانجام داده اند و شناسا

ها اقدام  ساختمان نیمستقر در ا سرکوب یروهایبازداشت ننسبت به  ،تصرف آنها

و  ی. اگر امکان نگهداراستفاده کنند آنها زاتیتجهو از  محبوس کنند یدر اتاقو 

  ب ینسبت به تخر   ،ها نبود  ساختمان  نیدر ا  )ساخت پایگاه مقاومت(  تیموقع  تیتثب

از  یکیبه اهداف خود داشته باشند. اگر  دنیدر رس یسع معترضان آن اقدام کنند.

هر طور شده  ،اعتراض و تجمع بوده ،بوده و هدف ر یساختمانها جزو برنامه تسخ نیا

با تمام توان اقدام  ،نسبت به حفظ آن اقدام و در مقابل حمالت سرکوب گران دیبا

و  نیتام یبرقرار ی موثر براییاز روشها ستیبا یمهم م نیا یبرا معترضان .کنند

تا بتوانند از منطقه ای که سرکوبگران را  رندیبهره بگ هر آنچه که نیاز هست حفاظت

 .استفاده از نفر است ،نخست ند و بازجویی می کنند محافظت کنند.ه ادستگیر کرد

 دنیرا انجام داده و تا رس  تیباشند که بتوانند مامور  یبه حد  دینفرات با  ،روش  نیدر ا

برای مقابله   همان جمعیت بیشتر معترضین و برانداز  )نیروی کمکی  ،یکمک  یروهاین

 ی روهایتاب مقاومت در برابر هجوم سرکوبگران را داشته باشند و از ن (با سرکوبگران

 .رندیبهره بگ دیهم با رهیذخ

 زاتیو تجه لیاز وسا استفاده

سرکوبگران را به  یابیکه دست یه از موانع دور تا دوردروش شامل استفا نیا 

ها به سمت  مثل تاباندن نور نورافکن کند یمورد تصرف مشکل م ساتیتاس

انواع موانع در دور تا دور  ختنیر شان،دیجهت کور کردن منطقه ده سرکوبگران ب
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در داخل  یبند سنگر ، موانع( و برپا کردن آتش جادیتصرف شده )ا ساتیتاس

سرکوبگران  یحمله ها یکامل برا یتصرف شده و آمادگ ساتیتاس ایساختمان 

ها و  ساختمان نیا اکثر  .است هیحمله با گاز اشک آور( از اصول اول یبرا ی)آمادگ

از  توان ی( هستند که می)آتش نشان درانتیه ر یش یها ستمیس یدارا ،ساتیتاس

استفاده کرد و آنها را به عقب سرکوبگران و حمله کنندگان  مبارزه با    ینها براآفشار آب  

 دیگر اقشار وستنیپ ایدر کنترل ازدحام  یسع ،سرکوبگر خامنه ای یروهاین راند.

 یشدن روزها یدر پ یشدن  و پ یتا از طوالن کنند یم )کنترل جمعیت معترضین(

تداوم اعتراضات  یبرا  یمختلف یکه برنامه ها دیکنند. لذا توجه کن یریاعتراض جلوگ

 ،سرکوب  یروهاین  .دیداشته باش عیوس  یاطالع رسان  نیمردم و همچن  شتر یو جذب ب

لذا  .بیارندو هجوم  الت متعددی کنندحم ارند بیشتر به معترضیند یسعهمواره 

کنترل انواع هجوم ها به  یرا برا یمناسب یروشها دیبا ،معترضان یدانیفرماندهان م

تجمع را   یمردم و عدم پراکندگ  یسازمانده  ستیبا  یم  ،یدانیم  رهبران  ورند.آاجرا در 

به  دنیرس یبرا ،مختلف یها کیاز تاکت یریو بهره گ یاستراتژ  .مد نظر قرار دهند

 بطور .هدف را مدام کنترل و استفاده کنند تا به ثبات اعتراض و تجمع کمک کنند

مهم  نیا .استفاده گردد ابذایی/عملیات فریب یکیتاکت یاستفاده از حمله ها ،مثال

 یباشد و برا  شتر یب  انسرکوب گر   قدرت و یا جمعیتشود که    یبه کار برده م  یهنگام

 .رندیاقشار جامعه بهره گ گر یو د شتر یب معترضین دنیمقابله با آنها تا رس
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 صورتیبه  نیگونه که معترض نیکردن” است. بد تیهمان  “اذ ،ییذایا یها حمله

سپس با  .کنند یم ریبرده و آن ها را غافلگ ورشیو با سرعت به سرکوبگران  یناگهان

د که نده ید و اجازه نمنگرد یو هرچند کوچک به سرعت باز م یضربه زدن ناگهان

 بخورد. یچندان بهو از آن ها ضر رندیبگ یمناسب شیسرکوبگران آرا

زیرا منجر می شود که  .کند یم بیچاره و از بیخ ریشه کنسرکوبگران را  ،روش نیا

 هر می کند. ر یغافلگ بمانند و آن ها راخود عاجز  یها کیتاکت یاجرادر  ،سرکوبگران

آن ها مجبور هستند که آماده باش کامل به خود  کنند یوقت که معترضان حمله م

آن ها خسته و فرسوده  یروهاین ، ییذایافریب/  یحمله ها نیبدهند. با تکرار شدن ا 

و  یحمله ناگهان لیدله ب معترضان به همراه دارد یبرا یکمتر  تلفات) شوند. یم

 (عیپراکنده شدن سر 

که  دیده تیمختلف شهر مامور یدر قسمت ها را میکه چند ت دیداشته باش توجه

ارگان   نیچند  دیسرکوبگران با  .زباله و.... اقدام کنند  یسطل ها  دنینسبت به آتش کش

 .مختلف بفرستند  یو… را به محل ها  یگارد ضد شورش و آتش نشان  ای  جیمانند، بس

 نینفره آن را به راه انداخته اند. ادامه هم  هدو س  میت  نیکه چند  یحرکت  کی  یآن هم برا

 یباعث آشفتگ  ،انجام اعتراضات  یدر شب ها و روزها  ،نقطه شهر   نیحرکت ها در چند

 یباعث قدرت گرفتن تجمع اصل  و  شود  یم  شان  یروهایو عدم تمرکز ن یو فرسودگ

 .خواهد شد
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 رزم برانداز چند سخن از یک هم 

  ی پ هایکل  ای  ناابیتا حاال شده در کف خ

و  مزدور یعده ا د کهیده باشید ،مبارزه

 یحمله کرده و و یبه شخص سرکوبگر 

و با خود قرار داده  را مورد ضرب و شتم 

 که زنند یاد میفر  یبردند و عده ایم

تم هم یا با ره و گاه ولش کن ولش کن

 هستند که با ریتم یمجلس  توی مهمونی یا ند ولش کن ولش کن که انگاریگو یم

 !؟میگویند
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به اون  ین کمکیولش کن ولش کن کوچک تر شعار که هرگز با  دیفکر کرد نیبه ا

؟ احتماال اینطوری دیکنیشخص نم

فکر نکردید که بگین ولش کن ولش 

کن، سرکوبگر هم بشنوه و بهت بگه 

بفرما ولش کردم!  !چشمبه روی 

درسته؟ اینطوری که فکر نکردید؟ 

اگر تابحال اینطوری فکر میکردید 

باید بهتون بگم که سخت در 

رف شنو و به عنوان ح ان خامنه ایاشتباهید! برخالف ذهنیتی که شما از سرکوبگر 

دهند و نه تنها مردم دوست و حرف   آنها به شما گوش نمی  .مردم دوست بودن دارید

بلکه خواهان مرگ شما هستند! متعجب شدید؟ خب این یک حقیقت  .شنو نیستند

هست که آن ها راضی به مرگ شما هستند و نه تنها مرگ شما آن ها را ناراحت 

بلکه بسیار خوشحال می شوند و جشن پیروزی میگیرند! حتی شاید جمهوری   .نمیکند

نتظار حرف شنو مدال هم بدهد! پس خواهشمندم ا  ،اسالمی به آنها بابت کشتار شما

بودن از آن ها نداشته باشید. در واقع اصال انتظاری کمتر از اینکه شما را بکشد از یک 

 ین مواقعیدر چن بجای گفتن ولش کن ولش کن دیدونیمسرکوبگر نداشته باشید. 

نجات اون  یتنها چند نفر مبارز برا

 یدر صورت  مثال  ؟ستیشخص کاف

 ،در دسترس بود یا شیکه سنگ 

و  به سمت مزدوران پرت کرد دیبا

نها حجوم برده آچند نفر به سمت 

ن یا .و دوست خود را نجات دهند
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برابر   ن ین نقطه را چندآن مردم در  یب  یبلکه قدرت و همبستگ  .است  ینه تنها شدن  کار

به سمت مزدوران   یو همگ  ن حرکت قرار گرفتهیر ا یکه مردم تحت تاث  یتا حد  .کند  یم

که در دست این مزدوران اسیر  خواهند شد افرادی نآحمله ور شده و باعث فرار 

 .دیدوست خود کمک کن بهد یتون ینم یجسم  یمثال ناتوان یلیاگر به هر دل ای شدند.

اد یو با خشم تمام فر  ادیز با قدرت ،ولش کن ولش کن و مجلسی تمیحالت ر یبجا

 ن حرکت باعثیکؤؤؤؤن ابزن وإلإإإإش 

همرزمان  یک باقیمزدوران و تحر  وحشت

 یمبارز و حت کیباشه تو  ادتیود. ش یم

 کنار بگذار  را  یپس گوش  .یهست  یناج  کی

 !و سنگ بردار

 

 

 

 سنگ پرانی در تظاهرات:

پرتاب سنگ در تظاهرات خوب هست به شرطی که هماهنگ و با برنامه باشید. 

را در ادامه بخوانید که کامل توضیح داده شد.( ولی اینکه  مبارزههماهنگی در خط )

بیهوده سنگ پرت کنیم و خسته بشیم تا دستگیر بشیم اصال سودمند نیست. بسته 

به شرایطی که شما دارید باید انتخاب کنید که سنگ پرانی خوب است یا خیر. برای 

 این موضوع کمی توضیح خواهم داد.
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 ها یلباس شخص ی)حت دیکه شما بسمت شون سنگ بزنسرکوبگران دوست دارن 

 ( اما چرا؟کننیم قیتشو یمردم رو به سنگ پران

پرتاب   . بنابراینهستند لوازم محافظ( ساق و زانوبند و سپر، )کاله، یماموران دارا

ندارد. معموال    یا  دهیمردم فا  یشدن سنگها  تمام  جان،یه  هیتخل  ،یبجز خستگ  ،سنگ

که  است نصورتیکه به ا دهدیفرمان حمله م ،دسته فرمانده ؛یبعد اتمام سنگ پران

 گهید هک یسمت مردمه ب و سرکوبگران به صورت منظم ها آمادهن باتو ها باال، سپر 

حجوم می   ندیماموران هم ترس  یو از حمله و هماهنگ  اند  شده  یخال  خسته و دست

 پراکنده شدن معترضین، نیب و در شنیمردم فرار کرده و متفرق م ،جهینت ! درآورند

ی بسیجی که بین معترضین نفوذ کردن ها یتوسط لباس شخص ی اصلی کهدرهایل

خوردند،  نیزم (ی)مثالً اتفاق

 .شنیم ر یستگد
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 اما راه کار چیست؟

کردن )منتظر متفرق  ستادنیگرفتن و منفعل ا شیآرا تیا جلو جمعهمامور یوقت

 مبا نظمدرسه  یها مثل صف دیما با هستن( درهایل ییو شناسا طرف یب قشر 

بایستیم )که قبال با شکل توضیح داده شد و در ادامه بخش هماهنگی در خط مبارزه 

سمت ماموران ه ب یآرام هباهم ب هماهنگ هم توضیح مفصل داده خواهد شد.(

آرامش و  .میمثل حلقه محاصرشون کن به آرامی و در سکوت و آرامش، میحرکت کن

 ر اگ ،یطرف از. شهیشدن فرماندشون م جیگ و ها رویباعث وحشت ن ،ما یگکدستی

تن از ما معترضین بریزیم  5هر یک سرکوبگر،  بهتر هست بابت محاصره شدن

لباس هاشون   . سالح ها باید بین مردم پخش بشه ومیکنخلع سالح    سریع  و  سرشون

هم باید از تنشون در آورده بشه و به مردم داده بشه. توجه بشه که اگر سرکوبگری 

باز هم باید همه لباس های آن   . لباس شخصی بود و تجهیزاتی هم به همراه نداشت

فقط لباس زیر بر تن داشته   از تنشان در آورده بشه.  ،شخص بسیجی و لباس شخصی

باشن و دستها، پاها، چشم ها و سر بسته بشن. سر با کیسه و بقیه با طناب و پارچه 

زن سرکوبگر هم در  فرقی ندارد. بسیجی و سرکوبگر  در اینجا زن و مرد بسته بشه.

صورت دستگیر شدن بایست لباس ها و تجهیزاتش از تنش در آورده شود و بین 

باید لباس ها از  خش شود تا استفاده کنن حتی اگر یک مانتو باشد.پمعترض  بانوان

تن خارج بشه. چون ممکنه بیسیم، ردیاب و ... داشته باشن. همه لباس ها باید بررسی 

بشن و بین مردم پخش بشن. لباس زنانه بین زن ها و لباس مردانه بین مردها باید  

بدونید لباس شخصی هست و ، گناه داره. کن و نزن شول ت)هرکس گفپخش بشه. 

 نطوریهم (کننیقطعا م ه)ک کردن ینیاگرهم عقب نش و (اون هم باید دستگیر بشه

 د.یکن ر یشد دستگ هتا کد هرچن منظم مثل خودشون حمله کرده و
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 م؟یکن رشونیاما چطور دستگ

 دارهیو نگهش م کنفر ی یرو ندازهیخودشو م یشخص لباس کنن،یمردم فرار م یوقت

معترض و چنان  کیسر  زنیر یم ییتا 7_6 هوی نیدینطور که دابرسن و هم روهایتا ن

کشان  بعد، بدن خونی معترض را از خودش نداره و یکنترل چیه گهیکه د زننشیم

 نامه ب سیرفتار خشن پل نیا !و تمام نیعقب ماش ندازنشیو م برنشیکشان م

 ر یفرد دستگ بیهم باعث تخر  هک شهیخودشون شناخته م نیقدرت« در ب شی»نما

هوس و جرات تجمع دوباره  هک ندازهیم بقیهدل  هب یچنان ترس و هم میشهشده 

 .میا بکشهسرکوبگر  خر  هقدرت« رو ب  شی »نما  نیهم  نایع  دیهم با  مقابل ما  در  نکنن.

 دیز ینفر بر   ۷و حداقل    نیزم  دیرو بزن  کنفرشونیشده    یحت  ،کردن ینیعقب نش  یوقت

تنها ترس   نه  ینطوریا  .دیو هم تا شرت لختش کن  دشیخودش بزن  نسرش؛ هم با باتو

البته  .فتهیهم م شنیمتوجه م میسیپشت ب هک هیدل بق هبلکه ب ،یدل دسته فرار هب

منظور این نیست که سنگ پرت کردن درست نیست. بلکه زمانی مفیده که منظم، 

رای به دام انداختن معترضین وجود نداره هدفمند و با برنامه باشه و اگر برنامه ای ب

 حداقل سنگ بهشون آسیب بزنه. الکی سنگ بندازید و خسته شید فایدش چیه؟ 

 هماهنگی در خط مبارزه

که   دید بدانیمهم را با  چند نکته  سرکوبگر خامنه ای  یرویدوستان در هنگام مبارزه با ن

در اینجا با شکل، کامال توضیح میدم تا 

ابهامی تو این موضوع برای شما به 

روش به دام  ،نکته مهم وجود نیاد.

 ضد یروهایانداختن مبارزان توسط ن

ن حرکت آکه به    است  مردمی خامنه ای
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 کات سرکوبگرانمربوط به حر  مفهوم  ،دنیبهتر فهم  یکه برا  شود یز گفته مین  یچیق

یکی  در .دمیح میر توضیمعروف است در تصاو یچیکه به ضد ق او حرکت ضد اون ر 

چطور مبارزان با چسباندن خود به  دم کهیقبال در هنگ کنگ بود د هایی که یپیکل از

ابتدا .  کردندمی  ت حمله  ینها با موفقآو بعد به    ابان کار مزدوران را سختیخ  یوارهاید

 .میشویشنا مآ یچیبا حرکت ق
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ضد شورش   یرویکه توسط ن  یچیمعروف به حرکت ق  یحرکت قبل  دیدیهمانطور که د

 یابانیمعترضان خ یرو که برا یچیحرکت ضد ق ر یز ر یشود بود و در تصو یانجام م

 .مینیب یاست رو م یحکومت یروهایجهت به دام انداختن ن
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بخصوص  البته ینی ا عقب نشین است که در موقع حمله و یگر در مبارزه اینکته د

سرعت حرکت  ن است کهیداشت ا یادید توجه زیمهم تر است و با ینیعقب نش

دوست همرزم شما عقب  ینیست و ممکن است موقع عقب نشین یکیهمه افراد 

 .کبار فرار کردید به ینبا ینیادتان باشد در هنگام عقب نشین یوفتد بنابرایب
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دوستان  مراقب د ویرام با گروه به عقب بروآرام آد یبا ،حفظ گروه و همرزمان یبرا

توان حرکت درست و غلط در  یم ،ر یز ر یتصو در .دیهمرزم خود در خط مبارزه باش

از هر  ،همرزم خوب کیباشه که  ادتونی انیدر پا و دینیبب یرا به خوب ینیعقب نش

 .جون همرزمان باشه یتونه ناج یم و ارزش داره شتر یب یسالح
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 شعار دادن

دن و در واقعا یم  یانحراف  یهستند که شعارها  یام افرادیدر زمان ق  ،دوستان همرزم

و چند دسته کردن  یدوگانگ جادیو ا نفوذهستند که با هدف  ییها یجینها بسآ

 اقدام می کنند.گر ید یام به سمتیق یمعترضان و منحرف کردن هدف اصل

 ر یز تصویر پیوست شده در مثال یبرا

در حال  یجیبس یتعداد می بینیم که

هستند که به آن ها یاد  آموزش دیدن

می دهند که چه شعارهایی را باید 

کشیدن جمعیت  انحراف به برای

معترضان باید بدهند و چگونه اقدام 

د و در زمان ین افراد باشیمراقب ا  کنند.

 ، سریعییشناسا ، آن ها را پس ازامیق

مجازات  همانجا در مال عام و ر یدستگ

ر یز  ا از ریشهت حکومت ر یکه مشروعآن است    دیهبد  که باید  یین شعارهاید.بهتر یکن

ی و ضد حکومت مزدور ضد یو شعارها یاسالم یمثل مرگ بر جمهور .سوال ببرد

جاد یو وحشت ا   ترس  مزدوران  یکه برا  ییا شعارهایمثل مزدور برو گم شو و    اسالمی

مخصوصا  ،ن به شعارهاات حواس پس. کشم آنکه برادرم کشتیکشم میکند مثل م

 د.باش مزدوران ییو شناسا یانحراف یشعارها
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 ؟میمزدوران به دام افتاده چه کنبا 

م یبه دام افتاده و تسل ن مبارزانید که مزدوران بی ده ایام ها دیدوستان حتما در ق

کنند که مجبورشان کرده اند  یزده و وانمود م تیا خود را به مظلومه شوند و گاهیم

 د شده اند. یا سرباز هستند و تهد یو  تا در خدمت باشند

به مزدوران به دام  یچ وجهیگم به هیبا تجربه بهتون م نکته را نیا ،دوستان همرزم

د یر شدید و بعدش دستگید اگر رحم کردین باشی% مطم100و  دیافتاده رحم نکن

 یه شما شهادت خواهد داد و حتیبلکه عل ،کند ینه تنها به شما رحم نم همان مزدور

 !به قتل برساند یشما را شکنجه و براحت همان مزدور ممکن است
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شما خواهد  قاتل همرزمان ،همان مزدور .دیر نشدید و دستگیوردآاگر شما شانس 

رسانند، قتل ب  را به  و یا خانوادتون  زمانی که آنها یکی از هموطنان  و اگر فکر میکنید  بود

سخت در اشتباهید. شما پس از خودتان،   ،نبود  انخاطر رحم شما به این مزدور   این به

مسئول جان همرزمانی هستید که در کنارتان در حال مبارزه هستند و اگر به دشمن 

یعنی جان کسانی که کنارتون هستند و همچنین جان خودتان و خانوادتون   .رحم کنید

حم پست تر از آن مزدور بوده که به او رحم کردید. زیرا همیشه این شما هستید که ر 

میکنید. در حالی که آن ها بی رحم هستند! اگر این ثابت نمیکنه که جان شما بی 

اگر و پست تر ارزش تر  از مزدوران خامنه ای هست پس چه چیزی را ثابت میکند؟ 

پس  .جان شما و خانوادتون باارزش تر از جان متجاوزین و قاتالن خامنه ای هست

ا باید دستگیر شوند تا دوباره برای کشتار شما دلیلی ندارد که آن ها را رها کنید! آنه

این یعنی  توجه هستیدتجهیز نشوند و دوباره برای سرکوب شما به میدان نیایند! م

یعنی آنها تعدادشان ثابت می ماند و همچنان دوباره و دوباره برای سرکوب شما   چه؟

طول تجهیز میشوند! پس کی زمان درس گرفتن از تاریخ است؟ آیا آن ها در 

ولی اینبار با سالح تک تیر انداز برای  ،تعدادشان باید ثابت بماند و دوباره ،اعتراضات

د اگر یدقت کن ک مزدور توسط مردمیدر زمان بدام افتادن  تجهیز شوند؟ کشتار شما

بالفاصله همان  .دیولش کن، ا گناه دارهین بدبخته مجبورش کردن یگفت ا یکس

  !دیر کنیرا هم دستگ ی که اینا را گفتشخص

 اگر در کنار  سرباز هم  کی  یحت  :1نکته

 میدر هر صورت مزدور رژ  د.مردم نباش

. )زیرا سرباز هم یهست و قطعا جان

و بسیجی  نثار خامنه ای جانمیتواند 

 باشد!( سرباز هم آدم هست دیگر!
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 از مزدوران یر زنها ودختر بچه ها هم با توجه به تجربه زندگیپ یدر حاضر حت :2نکته

 افراد نیا پس حواستون به .ادینها به رحم نمآ به حالکنند و دلشون ینم تیحما

 !باشه بسیجی حقه باز و مظلوم نما

به خطر افتادن جان ده ها انسان   =  مزدور  کی  فرار  نکته ای که دوباره باید تاکید کرد:

در یک  شده و )هیچ مزدوری نباید فرار کند. همه باید خلع سالح و دستگیر  گناه یب

 تا مسلما گوشه ای افتاده باشند.( می پرسید تا کی؟ واقعا این یک سوال است؟

در دادگاه محاکمه شوند! بله حتی سقوط رژیم هم منجر به آزادیشان نباید   زمانی که

را برگردانند! باید تا برپا شدن دادگاه های شود! زیرا دوباره تالش میکنند تا خامنه ای 

بلکه   ،محاکمه، این افراد دستگیر شده و کت بسته باشند و قیام هم نه تا سقوط رژیم

پابرجا خواهد بود و همه مردم بایست در خیابان ها   ،تا بر پا شدن دادگاه های محاکمه

 بمانند و بخوابند!

 سقوط رژیم مساوی با پایان قیام نیست! نکته خیلی مهم:

 یمزدوران مخف ییشناسانکاتی در جهت 

به عنوان   ار   یافراد  ،ابانیام و در کف خیما در زمان ق

بر تن  معترضان/که لباس براندازان میمعترض دار

و فریب  حفظ حکومت دارند. ولی درواقع برای

ن افراد  یا بتوانیم د یما با معترضان آنجا حضور دارند.

. توجه میکن  همانجا دستگیر و محاکمهو    ییرا شناسا

کنید که اتاق های بازجویی و زندانی کردن این افراد بایست تحت حفاظت و تصرف 

ن یا معترضین باشد تا هرگز این مزدوران پس از دستگیر شدن، از آن جا فرار نکنند.

 یها  یلباس شخص،  ده هستند و در دو شکل معمولیموزش دآ راد کامال با برنامه و  اف

http://www.melligparty.com/


جزوه راهبردی در دفاع مشروع                                                                                                    ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

)در  سرکوب و منحرف کننده ها هستند. برایمسلح 

تصویر بسیجی قاتل آموزش دیده ای میبینید که مخفیانه 

چاقو اش را در آورد! به اینصورت در جمع چاقو میزنن و 

دلتان به  ،دوست دارید وقتی اسیر شما شد آیا در میرن!

حال این شخص بسوزد و به خاطر زن و بچه هایش که 

نون خون مردم را خورده اند و چاق شده اند و از فرت 

دچار مرض شده اند رحم کنید و به او اجازه دهید فرار کند و دوباره برای چاقو چاقی 

زدن به مردم تجهیز شود؟ آیا میدانید این آدم قبل اینکه شما دستگیرش کنید تا دلتان 

به حالش بسوزد و به خاطر زن و بچش بزارید بره چند تا معترض بیگناه را با همین 

و بچه نداشتن؟ حداقل اگر نداشتن، مثل این  چاقو زخمی کرد؟ آن معترضان زن 

 بیشعور درآمدشان به خون مردم بیگناه آغشته نبود!(

 ؟م یکن ییخب حاال چطور شناسا

کنند یبا سالح سرد و گرم حمله م  یبه صورت گروه  یمسلح گاه  یها  یلباس شخص

اگر با سالح سرد حمله  ،نها بخصوصآ ییو شناسا

 .کنند راحت تر است

انه وارد یصورت مخفه  هم که با سالح گرم ب  یتعداد

 در ترور سر یو سع شوند یجمع معترضان م

اما  ،رینها امکان پذآ ییکه شناسا دارندگروهها 

که مجبور  یینجاآالبته از  .مشکل است یکم

 نیا یکار برا .هستند به جمع معترضان بروند

 .ستی ها ن  یسانآن  یهم به ا  خامنه ای  مزدوران
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 د.ستنین  سرکوبگر   یروهایچکدام از نیه  یدر هر حال خطر اصل  ،امیحفظ ق  در خصوص

چرا که هر زمان شروع به سرکوب و 

ت معترضان یجمع، ترور افراد کنند

 نیز امیو خشم و ق شده شتر یب

 اصلی و مشکل .شود یبزرگتر م

یی هستند منحرف کننده ها ،بزرگتر 

ا اخبار ه دن و گاهیم یانحراف ین افراد اصوال شعارهایا. که بین مردم حضور دارند

ن یان بیم ،نتاینتر ام و قطع یمثال در زمان ق !کنند یوس کننده منتشر میدروغ و ما

گن تهران شورش یمردم و م

راز و فالن شهر یا ش ید  یخواب

شورش تموم شد و همه 

رفتن خونه هاشون و جمع 

همه رو  یا وای !مید بر یکن

 !میفالن جا کشتن بر 

 !شهیارزون م یخته و همه چیا دولت به حساب همه پول ری !کشنیهممون رو م

و ارتش/سپاه   شده واصل درک به یخامنه ا !داده ااستعف یگه ایا هر خر دی یروحان

 یگه ایز دیو هر چ  پس بریم خونه تموم شده دیگه!  .کودتا کرده و حکومت سقوط کرد

 .ام رو بخوابوننیکنند ق یکه سع

با داد و  همرزمان یاون شخص رو به همه و باق .دیدیام دین افراد رو در زمان قیاگر ا

ار یتش به اخت. پس آستندیالبته که تنها هم ن و بریزید سرش! دینشون بد فریاد

شما هم اخبار برعکس  ،در مقابل اخبار دروغ که منتشر کردن .دیکن محاکمشون

 ، خودم خبرشو دارمگه تهران سقوط کرده و دست مردمهید دروغ میو بگ  دیمنتشر کن
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... هم مردم فالن کردن و از این نوع  فالن شهر و فالن شهر و همچنین !یا خبر گرفتم

لم یاز روبرو در حال گرفتن ف  یبا گوش  ید کسیدیاگر د  حرف های امیدوار کننده بزنید.

ن است  یدرستش ا چون .دیر یاون رو بگ یبالفاصله گوش ،و عکس از معترضان است

اگر کس گرفت یلم میداشت ف یکه در زمان اعتراضات 

. )در مورد این ردیلم و عکس بگی از پشت سر ف دیبا

پس دوباره   موضوع بسیار در فصل قبل صحبت شده بود.

و  متوجه معترضان نباشد یتا خطر چرا؟ چون  (نمیگم

بدون ماسک از چهره  د ویاندازیافراد مشکوک را به دام ب

د یبگو  نیدوربد تا رو به  یاز او بخواهو    دیر یلم بگیف  ن هااو

در  .است ی و اگر نگفت قطعا نفوذ یاسالم یمرگ بر جمهور و ی مرگ بر خامنه ا

 .دین افراد باشیکل حواستون جمع باشه و مراقب ا
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در این تصویر نگاه کنید. اگر مردم معترض در تصویر، این جزوه را خوانده بودند و 

پراکنده شدن، یک زنجیر دور تا دور آماده بودن، به راحتی می توانستن بجای فرار و 

و مزدوران را پس   ایجاد کننبوده    از معترضین  سرکوبگران که خیلی جمعیتشان کمتر 

 ()به آموزش های آرایش نعل اسبی/قیچی مراجعه کنید.  از خلع سالح دستگیر کنن.  

وظیفه انجام این آرایش ها بر 

چه کسی هست؟ خب  عهده

گروه های  عهدهمسلما بر 

سازماندهی شده برانداز هست. 

در آنجا یا لیدرانی شجاع که 

حضور دارند و توان کنترل 

اگر چه هر برانداز آگاه یک لیدر میباشد.  جمعیت معترضین را در خود میبینند. 

 یزیهر چ ازهمه چیز که در اطراف میبینید یک سالح برای دفاع از خود هست.  نکته:

آجر، چوب، /، سنگکمربند .دیخود سالح درست کن یبرا ،اطراف اءیاش ای دیکه دار

...  ، پرتاب شیشه های شکسته با دستکشیفلز  یها لهیم   دا یدلتون بخواد پ تاو 

ضمن اینکه ما بایست با روش قیچی/نعل اسبی این مزدوران را محاصره و  .شهیم

نیست که  طوراین این را در نظر داشت که همیشهخلع سالح کنیم. همواره باید 

مستقیما این روش بکار گرفته بشه. زیرا بر اساس وضعیت ها و شرایط و میزان 

نظر گرفت  بایست تاکتیک های مختلفی برای روش نعل اسبی در ،وسعت خیابانها

محاصره شدن با آرایش قیچی  -2غافلگیری  -1که نتیجه این تاکتیک ها منجر به 

نید به پنچ گروه )حلقه( اتو  شما حتی می  ،اگر شرایط متفاوت بود  ،! بدین منظورشود
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و دور تا دور آن   تشکیل بدیدالی چند صد نفره در برابر نیروهای امنیتی خامنه ای    25

ها بایستید و به آنها نگاه کنید! این خود منجر به ترس و احساس ضعف در نیروها 

بین معترضین محاصره شده و معترضین کامال  که خواهد شد. )آنها از اینکه ببینند

سپس وقتی آنها به یک طرف حمله کنند  (حرفه ای عمل میکنند بسیار میترسند.

سریع به گارد سرکوبگر حمله کرده و آنها را از اطراف به حلقه های دیگر معترضین 

...( محاصره و خلع سالح کرده. سپس می  صورت نعل اسبی )یا حتی دایره، مربع و 

تونن لباس های آنها را از تن در بیارن و بین معترضین برای استفاده پخش کنند! از 

ا سرکوبگران دستگیر ام میتوان استفاده کرد و بین مردم پخش کرد. هم آنها سالح

شده را نباید به حال خودشان رها کرد! آنها بایست در جایی که تحت محافظت  

 معترضین هست، دست و پاهایشان و حتی دهان و چشم هایشان محکم بسته باشد.
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حفظ قیام یعنی حتی اگر خیابانی توسط نیروهای سرکوب اشغال شده و معترضین 

ا نرن و در خیابان یا منطقه دیگری به تجمعشان ادامه پراکنده شدن، باز هم به خانه ه

سرکوبگر اشغال شده به  یروهایتوسط ن یابانیخ زمانی که اگر بدهند. در واقع، 

و  دیاطراف بر یابانهایخ

اونجا تجمعات خودتون رو 

 ،کار نی ا با .دیبد لیتشک

 یروهاین یباعث سردرگم

 نیو در ح شدیسرکوبگر م

سرکوبگر   یروهاین  ییجابجا

ا ر  نهاآ تردد  ر یمس دیتونیم

)یا با استفاده از کشمش های فیتیله دار به آموزش ها   ساآبرق    یمسدود و با حمله ا

و ماشین   هاآنبه  ینیتلفات سنگ (قرار میگیرد. 4در فصل  این آموزش مراجعه کنید

دچار ترس و  نیاز معترض شتر یباشه که سرکوبگران ب ادتونی .دیوارد کن های آن ها
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هستند در  فهیمجبور به انجام وظ ،یو دستور یوحشت هستند و فقط چون سازمان

هم  ما دیپس با د.سرکوب ندارن یبرا یلینها تماآاز  یلیخ .موننیو م انیم ابانیخ

مناطق   که از تجمعات و  نهیهم  یمبارزات  یها  میت  کار  میرفتار کن  افتهیماده و سازمان  آ

که سرکوبگران  ییو مکانها گاههایتردد و پا ر یمس .محافظت کنهتحت اشغال مردم 

رو ازشون  شیساآرامش و آو  ییاستقرار و استراحت انتخاب کردن شناسا یبرا

هم با توجه به آموزش هایی که قبال در رابطه با این   نترنتیدر صورت قطع ا .دیر یبگ

)پس از قطع اینترنت چه باید کنید_ ترنس های برق و   بیان شده پیش برید.  خصوص

 دیبا تمام دوستان خود ارتباط برقرار کن  دیتونیو به هر شکل که م  دیدر خانه ها نمان  ...(

انجام  یخودیب پیاده روی اگر شده یحت .دیشلوغ کن را ابانهایو خ دیایب ابانهایو به خ

 .دیدر خانه نمان نترنتیا یصورت قطع در بدید.

 در تابستان ژهیو گانی ی روهایضعف ن

 یروهاین یخستگ، ژهیو گانی یروهاین یپرسنل ضعف ها یدتیعق زشیاز ر جدا

 لیبه دل  پرسنل  مثال:  یبرا  .شود  یگرم چند برابر م  یو سپاه در تابستان و هوا  جیبس

 لیب بدنشان را به دلآساعت  کیعمال در کمتر از  یکیپالست یلباس ها دنیپوش

 دنیب و خنک کردن بدن دارند و با نوشآ  دنینوش  هی  ازیو ن  دهندیعرق کردن از دست م

نقطه   ،هوا  یدر فصل تابستان و گرما.  کنند  یم  دایپ  یبهداشت  سیبه سرو  ازین  ادیب زآ

. البته این موضوعات در فصل زمستان وجود شود یم شتر یضعف آنها به مراتب ب

 آن ها ضعف و ترس بیشتری دارند و مردم ،ندارد. با اینحال باز هم نسبت به مردم

بسیار د. حرفه ای عمل کنن به صورت ،معترض زمانی که با خواندن نکات این جزوه

چرا که این جزوه بدست همان مردمی نوشته شده که در  موفق تر عمل می کنند.

 داخل ایران، زندگی می کنند و تجربه زیادی در قیام های پیشین کسب کرده اند.
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 نفوذی ها )لباس شخصی ها(

 ییشعار ها را دارند: شعار ها تیهدا فهیوظ یبعضنفوذی ها انواع مختلفی دارند. 

 یروی" "نرتیغ یب یاستعفا" ، "روحان اقتیل یب ریاستعفا" ، "وز یمثل "روحان

 .دهندیقشر سر م نیهستند که ا یی" و... شعار هاتیحما یانتظام

ها در کنار  ینوع نفوذ نیا شتر یشما را دارند: ب ییشناسا فهیها وظ ینفوذ گر ینوع د

 !کنند یتماشا مستاده اند و با دقت یسرکوب ا یروهایبه ن کینزد ها،رو ادهیپ

آنها را  یبه راحت توانیم یژگیو نیاند با هم ستادهیروبه مردم ا ،قشر  نیا عموما

و به جمعیت بگویید  دشانیبزن پس از شناسایی دیمهلت داشت اگر  کرد! ییشناسا

 همونجا نایست بزن! !اونها لباس شخصی هستن تا کل جمعیت به آن ها حمله کنند

گسترده فعال  یقشر در تظاهرات ها نی : اندمسلح هست یها ینفوذ ،نوع سوم

  ند! دبه صورت گسترده استفاده ش ۹۸شدند و آبان  یمعرف ۸۸بار در  نیاول .شوندیم

تا   دنکنیم  کیمردم شل  نیاز ب  شودیم  تیه شدت پرجمعتظاهرات ب  کهیگروه زمان  نیا

اگر اعتراض  د!ندهبسرکوب به سمت مردم را  یروین کیعمال مجوز شل یعنی حتی 

مصالمت امیز باشد انها از عمل با سالح گرم شلیک میکنند تا بگویند که بله، 

 معترضین اغتشاشگر و مسلح بودند! تا بهانه ای برای کشتار داشته باشند!

 یو جاها  وارید  یبه همراه دارند و در کناره ها  ی: معموال اسلحه سازمانییشناسا  نحوه

ها در شبکه  ینوع نفوذ ن یا کیشل یویدیآبان از و امیق در .ستندیا یم تیکم جمع

ن! یعنی هر به سمت مردم نام برد یلیعامالن اسرائ کیبه عنوان شل 20:30 خبری

کاری انجام میدهند یا تقصیر را به گردن مردم می اندازن یا اسرائیل و آمریکا! اونم 

 اجباری تلویزیونی هست!بدون هیچ مدرکی! بهترین مدرکشونم اعترافات 
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 ی کف خیابانباید و نباید ها در شعارها

این نوع شعارها برای مزدوران و لباس شخصی های حکومتی هست تا تظاهرات را 

به انحراف بکشند: روحانی استعفا، مرگ بر روحانی، رهبر استعفا، خامنه ای استعفا، 

م باید گردد، تورم بیکاری بسیجی ساندیس خور اعدام باید گردد، مفسد اقتصادی اعدا

نان کار ، مهار باید گردد، اشتغال اشتغال آغاز باید گردد، گرانی بیکاری مهار باید گردد

و کتاب و گندم قدرت   کار،  ابانیکف خ  کاریباشه چه آبان پ  ید  چه،  ییتا رها  کاریپ  یآزاد

و امثال این نوع شعارها که خاصیت اصالح طلبی دارند مخصوص  به دست مردم

بسیجی ها هست و نباید این شعارها را سر داد. هر کس در اعتراضات سراسری این 

 شعار ها را بدهد سریع به همه بگویید که بسیجی هست و همانجا دستگیرش کنید.

ست که اصالح سال ا  41چرا؟ چون ما خواهان اصالح حکومت نیستیم! این حکومت  

نشده است. ما خواهان براندازی این حکومت هستیم. پس معنی نمیدهد همراه یک 

حتی  .بسیجی بگوییم روحانی استعفا!! استعفای روحانی مشکلی را حل نمیکند

 فاسد مالها استعفای خامنه ای هم مشکلی را حل نمیکند. بلکه براندازی حکومت

ابراین از سر دادن شعارهای اصالح طلبی بن است که مشکل را از ریشه حل میکند.

شعارهایی مورد تایید است که کل ساختار و ریشه حکومت را از   ،خودداری کنید. تنها

 چندی از آن نام برده خواهند شد. ،پایه متزلزل کند که در ادامه
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 شعارهای رادیکالی

طرفداری از یک جناح  ،به این شعارها، شعارهای رادیکالی میگویند. زیرا مقصود)

 .(خاص هست

 بگو برگرد شاه

 استقالل آزادی جمهوری ایرانی

 برگرد شاه برگرد شاه

 ای شاه ایران برگرد به ایران

 آخوندو بر میداریم پهلوی را میاریم

 مردم دیشاه دوم تنها ام رضا

 والسالم میخوا یکالم ما شاه م کیما  شعار

 تایید:چند مورد از شعارهای مورد 

)به این شعارها رادیکالی نمیگویند و به صورت عمومی هست. ضمن اینکه کمک 

 نمیکند.( و جناحی خواستن از فرد، جناح یا سازمانی، شعار مورد نظر را رادیکالی

 مرگ بر جمهوری اسالمی

 جمهوری اسالمی نابود باید گردد

 ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما

 یرضا رضا پهلو

 خامنه ایمرگ بر 
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 شاه دیجاو

 آخره سید علی وقت رفتنه  این ماه ماه

 خامنه ای ننگ به نیرنگ تو

 روحت شاد شاهنشاه

 کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را ستایش کنیم

 شاه روحت شاد رضا

 اصالح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا

 ییایبه داد ما ب ییکجا شاهزاده

 میکه انقالب کرد میاشتباه کرد چه

 آنکه برادرم کشت کشم یم کشم یم

 فشفشه رهبر باید گم بشه تانکتوپ 

 ییایبه داد ما ب ییکجا یپهلو

 خوایم نمی خوایم جمهوری اسالمی نمی

 نه رفراندوم، نه اصالح/اعتصاب، انقالب

 لعنت بر تو خمینی ننگ بر تو خامنه ای

 گذاشتندهامون رو کشتند، آخوند به جاش  نخبه

 این همه سال جنایت مرگ بر این والیت 
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 کنه یم تیرهبر حما کنه یم تیسپاه جنا

 یپهلو یپهلو یینجات ما راه

 مرگ بر اصل والیت فقیه

 شعارهایی برای ترس و وحشت سرکوبگران و روحیه دادن به معترضین

 آنکه برادرم کشت کشم یم کشم یم

 ستمگر ییگر، فتنه تو به من نگو فتنه

 میبجنگ تا بجنگ م،یجنگ یها بچهما 

 کاستیآمر  گن یدروغ م جاست، نیدشمن ما هم

 تا حدی ناامید کننده شعارهای خنثی و بی فایده

 گو مرگ بر دروغ

 اثر ندارد گر یآور د توپ، تانک، اشک

 رنیگ یانتقام سخت رو، از من و تو م نیا

 میما همه با هم هست د،یبترس د،یبترس

 قاتله، رهبرشم جاهله یمانیسل

 کشته آبان ماست نفر  1500

 مردم بیرمز فر  اصالحات، رفراندوم

 یخود تو هست یمنج ؟یملت چرا نشست
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 تیحما تیحما رتیبا غ یرانیا

 شرف یب شرف، یب

 ستمگر هیعل دانشجو، کارگر 

 مرگ بر دیکتاتور

 )مبهم( شعارهای اصالح طلبی و نامفهوم

 (شهادت؟ = )کدوم سنگر؟ سنگر اسالم؟ در سنگر، دانشجو و کارگر  میا ستادهیا

 اریپول ما رو پس ب دار، هیآخوند سرما

 میمسئول دزد نخواست م،یبمب و موشک نخواست

 رفراندوم رفراندوم یقانون اساس

 راه نجات مردم رفراندوم، رفراندوم

 رانیتنها راه نجات ا رفراندوم، رفراندوم

 میکن یم تتیحما زده، لیبرادر س

 دستش چماقه میبلوچستان تو آبه، رژ

 ییحکومت شورا ،ینان، کار، آزاد

 دیخطا کرد د،یغلط کرد

 میخوا ینم م،یخوا ینم یحکومت سپاه

 کن، مملکتو رها کن ایح یسپاه
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 عامل قتل ملت تیکفا یسپاه ب

 فقر، ستم، استبداد تا بغداد رانیاز ا

 ییداعش  ما شما یسپاه ،یجیبس_ ییداعش ما شما ،یسپاه کتاتورید

 دیگر شعارهای لباس شخصی ها برای انحراف افکار معترضین

 عامل فقر ملت رت،یغ یب یجیبس

 سپاهی ساندیس خور_ بسیجی ساندیس خور

 بسیجی حیا کن، مملکتو رها کن_ ننگ ملت ه یما ت،یکفا یسپاه ب

 سرکوبگران و تجهیزات شناخت خودروهای زرهی

البته جا داره ما در مورد خودروهای زرهی سرکوبگران خامنه ای هم بدانیم و با 

دونستن این نکات پی به راه کارهای عملی برای تصرف، واژگونی و منهدم کردن شان 

 .هاست تیاز اولو زاتیشناخت دشمن و تجهقبل هر اقدامی،  ببریم.

با  نیآب پاش سنگ یخودرو_

آب با فشار باال تا   دنیقدرت پاش

 نیمتر و مجهز به دورب 70فاصله 

متفرق کردن  یبرا مداربسته

 .شود یاستفاده م تیجمع
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 است.   مقاوم در برابر آتش و انفجار  های سرکوبگر ورویحمل ن  ی)فاتق( برا  یخودرو_

 

تا   یو مقاوم در برابر گلوله ها  نیدکل دورب  ،یانداز  ر یبرجک ت  ی)راتق( دارا  یخودرو_

 است. یمتر یلیم ۷/۶
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 یروین ژهیو گانیها توسط  امیکننده در برابر ق است که به عنوان سد یراتق اتوبوس

 ون،یلتراسیف ستمیس ن،یخودرو به دورب ن یا و ساخته شده است.  یطراح یانتظام

 یو خروج بان دهیصوت، د ستمیپاش، س پرتاب رنگ و ماده بدبو، آب ستمیس

  ی راتییشروع و با تغ  1394از سال    ژهیاتوبوس و  نیا  یکار طراح  مجهز است.  یاضطرار

نفر نیروی تخصصی به همراه دو خدمه   21مرحله اتخاذ شده هم اکنون برای  که در هر  

 و یک راننده ظرفیت دارد.

 

 تیو جمع یاتیعمل یروهاین نیماب ام،یراتق آن است که در زمان ق یاصل تیمامور

  . اندازدیب ر یرا به تاخ یریشروع درگ تواند یفاصله م جادیمعترض قرار گرفته و با ا

از جمله   سرکوبگر  یتخصص یرویاست که ن یا گونه راتق به یداخل یطراح

و با دقت  یبه راحت توانند یم و... زن بال نتیزن، پرتاب گاز، پ ساچمه رانداز،یتتک 

 ،یبهداشت  سیمجهز به سرو  ،قیضد حر   یخودرو  نیمسلط شوند. ا  نیکامل بر معترض

 ست. ا لتیاسپ و یشیسرما ستمیس

 یبره و مستقر بشه. سرعت چندان تونهینم ییبه خاطر ارتفاع کمش هر جا: ایرادها

 روی چون چرخ ها از درون پنهان شدن فقط رهیگ نیزم ،نیز  نداره. در برخورد با موانع

با ترقه و سنگ . راهش را بست شهیبا مانع م صاف میتونن حرکت کنن. کامال سطح

 ، سرکوبگرانی که داخلش هستندبلند یصدا جادیو ا انفجاری کیک یزدی هایو 
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... به آموزش مراجعه  رنگ پاشیدن  با .شوندمی  یموج ، )مثل تخم مرغ های رنگی و 

 دیدشان را میشه کور کرد. ،ها نیشکستن دروبو  دود کنید( ایجاد

 یینایموقت و مختل کردن ب یکور یش باال براقدرت فال ی)صاعقه( دارا یخودرو_

 است.

 

 

 

 

 

 

و  معترضین با رنگ یعالمت گذار یبال برا نتیمجهز به تفنگ پ کلتیموتور س_

 است. یریدستگ
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متفرق کردن  یخراش برا صوت با فرکانس گوش جادی( جهت ا1خودرو )رعد_

 است. تیجمع

 

 برای مواقع اضطراری برای سرکوبگران. خودرو حمل سوخت_
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 هر دو دستشاناینکه سرکوبگران    یبرا  ،از ماسک به همراه سپر محافظ  یدینوع جد_

 باز باشد و نیازی به نگهداری سپر با یک دستشان نداشته باشن. باتون زدنبرای 

 

ایران  معترض مردم ،زیرا خامنه ای .کنند یم نهیخودمان هز  ینابود یرا برا نپول ما

 را دشمنانی میداند که باید یا خفه شن، یا بمیرن یا گم شن!
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 میلیونی قیام برای اقدامات خالصه

بحث طوالنی شدن و تداوم  ،که منجر به قیام میلیونی میشه موضوعیبزرگ ترین 

چه چیزی منجر به پایداری و  ، قیام هست. پس در رابطه با تداوم قیام باید دید

 به قرار زیر: خالصه شده استقامت خواهد شد. از مواردی

_داشتن برنامه _شکل دادن گروه های عملگرای حرفه ای _آمادگی جسمانی 

_مشخص کردن خانه های امن و  _ابزارهای ضروری _ابزارهای دفاعی _مجهز بودن

)بهتر هست نزدیک محل هایی باشه  ... برای پناه گرفتن در موارد حساس و ضروری

آماده کردن افراد مسن _ (صورت گرفته یکه در گذشته آنجا اعتراضات و تجمعات

اک)خانواده برای پشتیبانی از معترضین، پناه دادن   ،عیسر  ی هایآماده کردن خور

... هیاول یکمکها یباکس ها دوستان ،اقوام،  نیب_ایجاد حلقه های اعتماد ) (و 

در رابطه با ایجاد  که . توضیحات جزوه درباره گروه بندی و نافرمانی مدنیگانیهمسا

 یحلقه برا نیدر ب یهماهنگ_( بخوانید. های اولیه و ایجاد موانع بیان شد را حلقه

در مناطق بلند   دبانیقرار دادن د_  یابانیبا امکانات خ  یو سنگر بند  یسپر دفاع  جادیا

 داوطلبان(  نوجوانان،  تر،  )افراد مسن  .ندارند  ابانیکه امکان حضور در خ  یافراد  حایترج

 یمحل  یها  بان  دهیشهر توسط د  یانتشار هر خبر در محله ها  یبرا  یتیکد امن  جادیا_  

... ها ینجات زخم ،پناه گرفتن، امکان حمله دفاع، یبرا ییها کد) میتوان با کیک  و 

 یپروتکل ها تیبا رعا یمحل یها دریارتباط ل_( یزدی های دودزا هم کد فرستاد.

در غیر اینصورت  .)در صورت امکان و شناخت ها یخود ر یو عدم اعتنا به غ یتیامن

در گروه های خودتان به عنوان یک لیدر  2نیازی نیست و طبق توضیحات فصل 

 نیاستقرار ماش_ (.بایست با سایر لیدرهای تعلیم دیده گروه تان در ارتباط باشید

در  هیآشنا به امور اول یبهمراه فرد ،در نقاط امن هیاول یکمکها یبا باکس ها ییها

ا )باید وسایل کمک های اولیه را به محلی که زخمی ها وجود دارند ه یکمک به زخم
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ببرید که منجر به دستگیری شما شود. بایست در  یآورد نه اینکه زخمی را به محل

_اقدامات تاثیر گذار گروه های عمل گرا  جمع به زخمی کمک کرد نه در جای خلوت(

_توانا بودن هر  سایر موارد گفته شده در جزوه( )مثل: دوربین ها، ترانس های برق و

_آشنا بودن با تاکتیک ها و تجهیزات  معترض برای لیدری خود و دیگر معترضان

_برطرف کردن ترس   سرکوبگران _هوشیاری معترضان و شناسایی لباس شخصی ها

_استفاده از نافرمانی های جامعه و ایجاد انگیزه و روحیه و گسترش شجاعت مردم 

 ه اعتراضات سراسری و تغییر جو جامعه برایب  جامعهشرایط    سوق دادنمدنی برای  

 ایجاد  با_سرعت بخشیدن به قیام میلیونی )در این باره قبال توضیحات آورده شده( 

  ه ی به حلقه اول  وستنیپ  یمادران برا  قیتشو_   .مینت باشاینتر   هب  ازین  یب  ،ارتباط متمرکز 

 )این نکته برای پیروزی خیلی مهم .دارد  فهیسربازان وظ نیدر ب یروان ر یتاث ،یابانیخ

_خلع سالح و دستگیری سرکوبگران _تقسیم  خواهشمندم توجه کنید.( هست.

 ر یتسخ یبرا یهدف گذار_ تجهیزات و لباس های سرکوبگران بین معترضین

از قبل مکان ها را تحت   هها است کدریعهده له  سرکوب در زمان مناسب ب  یگاههایپا

_تصرف، محاصره و محافظت مناطق مهم، ایجاد راه  .بزنند روین نیتخم و رندینظر بگ

... با توجه به توضیحات جزوه _ سنگر بندی مناطق خطر آفرین برای دفاع از بندان و 

ساچمه ای، تک تیر انداز و سالح گرم ماموران خود و در امان ماندن از سالح های 

استفاده از خودروهای سرکوبگران بر علیه خودشان و ایجاد پایگاه های خامنه ای _

 هستند. مناسب ی کهو ساختمان های مقاومت در دل این خودروها

 ی اعتصاب برازمانی که اعتراضات ما از  ، که این را همیشه باید به یاد داشته باشیم

و خامنه ای تبدیل شد،   مالهابه اعتراضات ضد رژیم  ،مان قوق عقب افتادهنان و ح

 آن زمان است که انقالب ما پیروز خواهد شد.
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 تیرانداز تک سرکوبگران دادن شکست روش

کامال  نیو معترض ستی ن یدیروش جد ،راندازانیتوسط تک ت نیسرکوب معترض

خامنه   راندازانیمقابله با تک ت  یها  کیبه تاکت  ،ادامه  در مقابله با آنها را دارند.  ییتوانا

تک تیراندازان خامنه ای کسانی هستند که به واسطه فتوای  .شود یپرداخته م ای

خامنه ای با عنوان آتش به اختیار بودن در برابر مردمی که مخالف شخص خامنه ای 

بدون سالح در  برای کشتن مردم ،منه ایهستند و دستور مستقیم از شخص خا

نه جنسیت میشناسند و   ،و بابت کشتن  مجوز قانونی دارند  اعتراضات مسالمت آمیز 

نه کودک و بالغ. طوری که بارها شاهد بودیم که هزاران ایرانی بی گناه از جمله زن و 

بدست آنها کشته شدند. جای دوری نریم. همین آبان  ،کودک و مرد و پسر و دختر 

به دست   ،تن طبق اسناد رسمی از دل خود سپاه پاسداران که افشا شد  7011حدود  

کشته شدند که در رسانه های بین المللی بر طبق آمار  خامنه ای سرکوبگران مسلح

کار  2جمهوری اسالمی  تن بیان کردند. 1500خود جمهوری اسالمی این مقدار را 

کردند که   شانانجام داد. یا با پرداخت دیه به خانواده هایشان و تهدید کردنشان مجبور 

...( را روانه زندان اوین کردند  سکوت کنن. یا خانواده آن ها را هم )پدر، مادر، دختر و 

البته دروغ آنها اینجا مشخص   آنها را خفه کنن.  صدای  تا بتونن با ترساندن سایر اعضا،

اگه ارتش اسرائیل بوده چرا شما میشود ک ه به دروغ گفتن کار ارتش اسرائیل بوده! 

فرزندان قربانی ها را به اسارت گرفته اید؟ چرا ارتش اسرائیل هیچکس دستگیر 

که سینما رکس آتش زدید انداختید   57نشده؟ ما مردم احمق نیستیم. نه مثل سال 

انیان تروریست و بمب گذار دوران گردن شاه! ما حقیقت را میدانیم که شما همان زند

ولی کور خواندند.  شاه هستید که از زندان فرار کردید و کشور ما را تصاحب کردید.

اکنون مثل گذشته نیست که بدون برنامه و آگاهی اقدام کنیم. این جزوه برای همین 

 نه تنها سرکوبگران را ترسان و ،حرفه ای به صورت نوشته شده است تا با برنامه و
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هزینه  .بلکه این سرکوبگران هستند که اینبار قرار است هزینه بدهند ،دستپاچه کنیم

شان گران تمام خواهد شد. ما اینبار مثل گذشته دل رحم نیستیم. به نوعی چه کسی 

قرار است دلش به حال ما بسوزد اگر ما دلمان به حال قاتالنی که ما را میکشند 

بسوزد؟ ما آنها را خلع سالح کرده و از تجهیزاتشان بر علیه خودشان، بین مردم پخش 

زمان مقابله به مثل است. اینبار زمان ترس حکومت و  اینبار و استفاده می کنیم.

سرکوبگران از مردم بزرگ و آزادی خواه ایران است. اینبار قرار است پیمانی نوین برای 

حکومت مردم بر مردم ببندیم و مشت محکمی به دهان کفتار خامنه ای زده و بگویم 

 از انقالبی نوین است.آری، اینبار زمان آغ حکومت تو بر ما به پایان رسیده است.

 خامنه ای آدم کش ی تک تیراندازها

 راندازیمکان تک ت صیتشخ_

مناطق تازه در تظاهرات، پشت بام تمام ساختمان ها را  یاز حرکت به سو شیپ ابتدا

 ای یراندازیو با کمک صدا جهت ت دی( با دقت چک کننیبه کمک دورب ای)با چشم 

 .دیو به همسنگران خود هشدار ده دیکن دایرا پ راندازیمکان ت

 مخصوص استتار تک تیراندازان ارتفاعات بلند_
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از  دیکن ی. سعدیکه ممکن است در ارتفاع کم )نسبت به اطراف( تجمع نکن ییتا جا

تر است و پنهان  قینسبتا دق ،از ارتفاع بلند یراندازی. تدیکن یبلند دور یساختمانها

)سنگ، مولوتوف،   یپرتاب ابزار دفاع  ن،ینسبتا ساده تر. همچن  نیمعترض  دیشدن از د

 مشکل است. ،ادی...( به ارتفاعات ز

 های زیاد و غلیظ در تظاهرات دود _ایجاد

 دیمحدود کردن د یبرا یجنگ کیتاکت نیا

روش  نی. اشود یاستفاده م راندازیتک ت

چون   .است  دیمف  اریبس  یدر مناطق شهر 

پشت بام(  ی)مثال رو راندازیحرکت تک ت

مشکوک  یدود در کنار مکانها جادیراه ا نیاست. بهتر  یمحدود تر از مناطق جنگ

همچنین طبق آموزش ها  است. نیماش کی( سوزاندن الستراندازی)احتمال حضور ت

کیک یزدی های دودزا کنید. )مراجعه به می توانید شروع به ساخت و استفاده از 

 آموزش ها(

مه آلود و  ،صفحه دید دوربین تک تیرانداز را برای مدت زمانی توانیم ،روش ن یبا ا

به همراه یک گروه چند نفره با تمامی تجهیزات و ایمنی،   ،با تاکتیک هایی  ایکرد    دودی
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و از سالح و تجهیزاتش پس از   "حذف" کرد کامال را  ها راندازیت مثل گالب موتولوف

" ی"شانس تواندیگر چه مسلسل م خلع سالح و دستگیری اش بین مردم پخش کرد.

مشکل  اریبس اریبس راندازیتک ت یکردن برا کیدر حضور دود، شل یول .شود کیشل

 فرصت گلوله هدر دادن را ندارد.( راندازی)تک ت .است

 برای کور کردن دید تک تیراندازان زریاستفاده از ل_

اگر همه لیزر داشته باشیم و به همه جا  لیزر بسیار قدرتمنده دوستان. باور کنید. 

نیروی بتابانیم. مخصوصا به طرف تک تیراندازها )اصال فرقی ندارد به طرف هر 

سرکوبی( آنها توان شلیک و هیچ کاری را دیگر ندارند. حتی نمیتونن باتون بزنن و 

میتونن آن ها را پراکنده کرده و حتی خلع سالح و سرکوب کنن.   ،سریع مردم معترض

 .دیکن  یر یجلوگ  کیتا از شل  دیکن  جادیاختالل ا  راندازیتک ت  دیدر د  دیتوانیم  زریبا کمک ل

 لیزر قبال توضیحات آورده شده. )به صفحات قبل مراجعه کنید.( در مورد کاربرد های
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 (fire support) بانیآتش پشت _

: سنگ، کنندیحمله م  راندازیبه طرف تک ت  ادیبا سرعت ز  نیدود، معترض  جادیپس از ا 

گرم  یاسلحه  ،نیاز معترض یتعداد اگر  دفاع. یبرا گر یهر ابزار د ایکوکتل مولوتوف، 

. برای دفاع از خود می تونن استفاده کنن و کامال در بین الملل دفاع از جان خود دارند

با سالح گرم قابل قبول و قانونی هست. )توضیحات مقدمه فصل دوم را مطالعه 

دفاع حق ذاتی شماست که حتی شاهزاده هم آن را  کنید. مفصل توضیح داده شد.

 یجلو فیدر رد . پس از ایجاد دود غلیظ،دارند معترضینی که سالح گرم (قبول دارد.

به محض زخمی  کنند. کیشل راندازیتا به سمت تک ت رندیگصف اعتراضات قرار 

شروع اعتراضات خود را آماده  از شدن تک تیرانداز قاتل، گروه های تک آور که قبل

 کردند با تجهیزات کامل و رعایت ایمنی به سمت تک تیرانداز رفته و او را خلع سالح

 آن ها را را از تن در آورده و دست، پا و سر  سرکوبگران دستگیر کرده و لباس های و

  . سالح ها، لباس ها و تجهیزاتی که به و زندانی شان کنیدطبق توضیحات قبلی بسته  

تقسیم  ،واردبایست بین مردم آموزش دیده و  ،غنیمت از سرکوبگران بدست آمده

موفقیت آمیز ادامه یابد.   ،شود تا از جان مردم معترض محافظت شده و اعتراضات

 جمعیت هم افزایش خواهد یافت و میلیونی خواهد شد. سنگربندی فراموش نشود. 
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تونستن انقالب کنن و  2014سال تصاویر زیر مردم معترضی را نشان میدهد که در 

 با برنامه پیش برید. گدار به آب نزنید. بیپیشین خود را سرنگون کردند.  دولت
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به دستور مقامات باال، اصال آنها را دنبال  راندازانیتک ت ینیهشدار: پس از عقب نش

 !دینکن

 یروزیسرکوبگران = پ ینینش عقب

آنها   راندازان،یتک ت ینیپس از عقب نش نیمعترض ن،یاز تظاهرات اوکرا یکی درنکته: 

 شد. تن 50در دو ساعت باعث مرگ دست کم  ،اشتباه نیرا دنبال کردند و ا

در مورد جنایت های جمهوری اسالمی و اینکه چطور ارتشیان شاه را ترور کردن و با 

اموال مردم را غیرقانونی  بمبگذاری هایشان چند تن بیگناه را کشتن و خانه ها و

به بخشی از آن ممکن هست پرداخته شود. قصد بر این بود   3تصرف کردن در فصل  

 همین فصل بیان بشه ولی تعداد صفحات این فصل زیاد شد. پس ادامه نمیدم.
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 چهارم فصل
 

 قیام میلیونی پس ازآموزش ها و آمادگی های 

 

 خواهید خواند: فصلدر این  :فصل اهداف

 مسائل پزشکی و کمک های اولیه -1

 تاکتیک ها و توضیحاتی در رابطه با جنگ شهری -2

 راه های مقابله با ترفند های دستگیری در طول قیام -3
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.کافیه این فصل را دانلودکنید چهارمبرای خواندن فصل   

بود.  سوماین ورژن جزوه فقط برای فصل   

دارای تمامی فصل همچنین شما میتوانید جزوه کامل 

 ها را از سایت ملی گرایان دانلود کنید.
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