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 در این جزوه خواهید خواند: اهداف جزوه:

 جامعهراهکارهایی برای آگاهی رسانی به   -1

 آموزش های ساخت و استفاده از  وسایل دفاع شخصی -2

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

 کنترل و رهبری جمعیت برای ماندگاری قیام -4

 نکات پزشکی -5

 

 

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

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

 

 

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

 .سو استفاده های احتمالی آن بر عهده نویسنده و گروه ملی گرایان مردم گرا نیست
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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  یگروه/حزب/سازمان به صورت پنهان کی لیبرانداز به فکر تشک کیکه  نجاستیا

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

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

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

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

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

 است. صد البته!

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

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

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

 رساند. یبه آن سود م یزند و چه کار ینظام ضربه م

http://www.melligparty.com/


وه راهبردی در دفاع مشروع جز                                                                                                   ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

باشد و صد  یخودزن یممکن هست اقدامات شما نوع دیرا ندان نهایکه ا یصورت در

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

 ها را کسب کند. یآگاه نیا ست یبرانداز نخست با

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 و ستم باشند.

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

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

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

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

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

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

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

 گرفت. رانیرا از مردم ا

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

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

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

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

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

 د؟یهست یکتاتوریحکومت مطلقه/د

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

 د؟ی)دادگاه( بکشان

 د؟یآخوند مشهور را دار کیاز  تیشکا ییتوانا ایآ-

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

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

 شما دارد؟  یبرا  یاسیس امدیصورت انتخاب آزادانه چه پ در

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

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

 است؟ گانیرا

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

 کند؟ یم یزمان برابر

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

 د؟یبر  یبه سر م یمال شیو شما در آسا

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

 دارد؟

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

 نکهیاختالسگران را دارند؟ بدون ااز  تیشکا ییتوانا ،یمردم در حکومت آخوند ایآ-

 خطاب شوند و سرکوب شوند؟ یاسیمجرم س

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

 رد؟یگ یعدالت قرار م یترازو

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

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

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

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

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

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

 شود.  یم یاز مردم و وطن فروش

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

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

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

 خواهد داشت! ز یو ثواب حج عمره ن

به دست   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 یده ها به فروش مآقا زا

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.

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

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@  گرا  که در کانال تلگرام ملی گرایان مردم

 آنها را جستجو و پیدا کنید. 

 ملی گرایان مردم گرا –با احترام 

 www.Melligparty.comراه ارتباطی : 

Mobarez2010@aol.com 
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 یکم فصل
 

 اقدامات اولیه قبل شروع فعالیت

 

 خواهید خواند: فصلدر این  :فصل اهداف

 و کاربرد هر یکلوازم مورد نیاز  -1

 اطالع رسانی های اولیه و تحریک جامعه برای اعتراض -2

... بدانید. -3  نکاتی که باید در اعتراضات و 
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...–در کلیه فعالیت های براندازی نیاز مورد لوازم  از جمله اعتراضات شعار نویسی و 

هر فردی باید بر اساس شرایط و وضعیت خودش یک یا چندین مورد از آیتم های زیر 

را انتخاب کند و آنها را طبق نیاز خودش به همراه داشته باشد و در شرایط حساس 

 استفاده کند.

 

 گردشگریکوله پشتی کوهنوردی و *

 

این نوع کوله پشتی ها بهترین نوع از کوله ها 

وسایل مورد نیازتان هستن که شما میتونید 

را در اون جاسازی کنید و حتی خوراک چند 

 روز خودتان را در اون نگه داری کنید.

 

 کیف های کمری*
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استفاده می کنند که همه احتماال   ...  ها و  ها، تعمیرکار  از این نوع کیف ها معموال نجار

با آن آشنایی دارید و در خیلی از موارد برای حمل موبایل از آن استفاده می شود. 

فلفل و ... را در آن قرار بدید که سرعت عمل شما   نید وسایلی مثل اسپرهاتو  شما می

 را برای استفاده از این وسایل باال میبرد.

 خیم و پهنضشکم بند، شال، کمربند های 

برای بستن شکم به عنوان ضربه گیر مورد استفاده قرار می گیرد تا میزان آسیب 

ر های تیزی که لباس وارده به شکم را کم کند. همچنین جلوی فرو رفتن چاقو، و ابزا

شخصی ها مخفیانه برای آسیب زدن به بدن شخص معترض وارد میکنن را می 

 هر چیزی که بتواند از شکم محافظت کند. گیرد.

*...  محافظ های دست، پا، زانو و 
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این محافظ ها برای جلوگیری از ضرب دیدن دست ها و پاها سودمند هستن. آنها باید  

 شوند.زیر لباس پوشیده 

 اسپری فلفل، ماسک، عینک، کاله، کاله گیس*

آموزش ساخت آن در فصل  .اسپری فلفل که کاربردش در تظاهرات مشخص هست

ماسک باید هویت شما را بپوشاند تا اگر نیاز به دفاع های بعدی این جزوه وجود دارد.  

از خود داشتید بدون نگرانی از اینکه هویت تان لو برود به گارد ضد شورش آسیب 

های مرگبار وارد کنید. همچنین ماسک فیلتر دار نیز در شرایط خاص که نیاز به تنفس 

مو ندارند مناسب هوای سالم داشتید استفاده شود. کاله گیس هم برای کسانی که 

 است که موجب مخفی ماندن چهره آنها در هنگامی که ماسک زده اند می شود. 

شیشه عینک هم باید چشم ها را مخفی کند و بهترین نوع عینک ها، عینک غواصی 

هست. در هنگام افتادن مراقب باشید شیشه عینک در چشم شما فرو نرود و یا روی 
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پراکنده نشدن شیشه پس از خرد شدن  شیشه را با چسب های شفاف که موجب

 می شود بمالید.

 

 لباس مناسب برای اعتراضات*

 این بخش بسیار مهم هست با دقت بخوانید.

لباسی هست که  دکنن مهم ترین موضوعی که در تظاهرات که خیلی ها رعایت نمی

. تنها یک روی آن برای درو باشن 2به تن دارن. اولین نکته این هست لباس ها باید 

تظاهرات در نظر گرفته شود. البته می توان چند دست لباس تهیه کرد و در کوله 

دست لباس پشت هم پوشید و زمان برگشتن  3گذاشت و بعدا تعویض کرد و یا 

ورد تا گارد ضد شورش و امنیتی ها نتوانند شما را یکی از لباس ها را از تن در آ

مخصوصا زمانی که برای  رو بهترین راه حل هست. 2شناسایی کنند. ولی لباس 

شناسایی روی لباس شما با رنگی روشن عالمت می زنند تا روند دستگیری را افزایش 

ز پیدا  البته همیشه یک لباس جایگزین هم در کیف حمل کنید شاید به آن نیا دهند.

 لباس براق برای تظاهرات مناسب نیست زیرا در دید خواهید بود. کنید.
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در شب مناسب است تا نیرو   رنگ  این   سعی کنید لباس های تیره را انتخاب کنید زیرا

های امنیتی دید کمتری روی شما داشته باشند. البته در فصل گرمای تابستان لباس 

مناسب نیست پس بهتر هست یک لباس تیره در کیف خود داشته باشید و  تیره 

بپوشید و دوباره در  ی که به تن داریدلباس همان زمانی که هوا تاریک شد آن را روی

لباس ها باید بلند باشن و همه قسمت های بدن را بپوشانند   رید.ون در بیاروز آن را از ت

 زیرا مواد شیمیایی خطرناک است و نباید با پوست برخورد کند.

 *کفش مناسب

برای حرکت کردن در خیابان، در تظاهرات های پیش رو نیاز شدید به کفش مناسب 

حس می شود. شما نمی توانید با کفشی که به سرکار می روید و یا با دمپایی اعتراض 

کنید! بلکه نیاز به کفشی دارید که کار حرکت، ضربه زدن و دویدن را حتی برای شما 

م راحت باشد، انرژی شما را تحلیل نکند و هم راحت تر کند. یعنی به گونه ای که ه

... محافظت کند. برای  اینکه از پای شما در برابر اشیای تیز، ضربه، مواد شیمیایی و 

این منظور بهترین و مهم ترین توصیفی که از یک کفش مناسب داریم این هست که 

دهد. پس   هم محکم و زبر باشد و هم اینکه تا بخشی از ساق پای شما را نیز پوشش
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که می توانید با آن ضربات  ندبهترین کفش ها پوتین های نظامی و کوهنوردی هست

 پای سنگینی را به گارد ضد شورش بزنید تا حدی که آنها را روی زمین بیندازد.

 ، سرکه و فندکو آب آشامیدنی ها خوراکی*

عدد برای آب آشامیدنی ضروری هست.  2الی  1به همراه داشتن جای نوشابه 

اکی های آماده    همچنین به همراه   برای تظاهرات پیشنهاد می شود.  فاسد نشدنیخور

داشتن مقداری سرکه برای مواقعی که مواد شیمیایی به مانند گاز اشک آور در هوا 

ارچه ای که در آن خاک اره پخش هست بسیار موثر است کافیست سرکه را روی پ

موجود است ریخته و جلوی دهان خود یا کسی که ماسک ضد گاز ندارد بگیرید. 

هوای را به  همچنین زمانی که فردی در معرض گاز اشک آور قرار گرفت تا زمانی که او  

و یا در آن محوطه با  آزاد برسانید پارچه آغشته به سرکه را جلوی دهان وی بگذارید

ز فندک و مواد آتش زا دود و آتش تولید کنید تا این مواد شیمیایی تاثیرش استفاده ا

 )فیلم های بیشتر با هشتگ #آماده_شویم ( کم تر شود.
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 ، چتر و پالستیکدستکش های عایق حرارتی*

زمانی که نیرو های ضد شورش گاز اشک آور به سمت معترضین پرتاب میکنند این  

دستکش ها برای پرتاب گاز اشک آور بسیار ضروری هستن. کافی هست با داشتن 

این دستکش ها بمب گاز اشک آور را دوباره به سمت نیروهای ضد شورش پرتاب 

ز یک پارچه این کار را انجام دهید کنید. البته اگر دستکش ندارید میتوانید با استفاده ا

چون در ابتدا بمب حاوی گاز اشک آور بسیار داغ هست. همچنین میتوانید با استفاده 

از کیسه های زباله از انتشار این گاز جلوگیری کنید و یا اگر آب به همراه دارید روی آن 

 آب بریزید تا غیرفعالش کنید.

رد این مواد شیمیایی به سرتان است. زیرا چتر برای محافظت از شما در برابر برخو

گارد ضد شورش این نوع مواد شیمیایی را بدون توجه به اینکه ممکن هست 

اگر محافظی  معترضین آسیب ببینند و با قصد قبلی بین جمعیت پرتاب میکند و 

باالی سرتان نباشد ممکن هست به سرتان برخورد کرده و موجب خونریزی شود. 

میتوانید از کیسه زباله و یا پارچه ای ضخیم استفاده کنید و آن را   همچنین بجای چتر 

 باالی سرتان نگه دارید.

http://www.melligparty.com/


وه راهبردی در دفاع مشروع جز                                                                                                   ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 *پک کمک های اولیه

یکی از ابزارهای بسیار ضروری در اعتراضات جعبه کمک های اولیه هست که حتی 

. نیازی هم نیست یک دهدکسی را از مرگ حتمی نجات  شود موجب هست ممکن

، پانسمان پک ،فقط چسب پانسمان ستکامل داشته باشیم کافیمجموعه 

 .مبه همراه داشته باشیالکل/پدالکلی و بتادین 
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 کاله ایمنی*

زمانی که گارد ضد شورش شروع به پرتاب بمب های گاز اشک آور و ... می کنند کاله 

ایمنی از سرتان در برابر برخورد این اشیا محافظت می کند. همچنین در برابر باتون و 

... 
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 هنگ کنگی*تصویری از یک معترض 

 

 شعار نویسی

 دیشا یشعار خال کیهست.  نویسی شعار بحث که مطرح هست یز یچ نینخست

اگر هدفمند باشد  یول دشبا دیکه جامعه در حال متحد شدن باشد مف یدر زمان

 تر است. رگذاریتاث

http://www.melligparty.com/


وه راهبردی در دفاع مشروع جز                                                                                                   ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 :برانداز ناواردمثال  یبرا

 یامروز = مرگ بر خامنه ا 

 ی= مرگ بر خامنه ا فردا

 یفردا = مرگ بر خامنه ا پس

 برانداز آگاه: 

 ینان = نان ندارم مرگ بر خامنه ا یامروز خبر گران

 یمرگ بر خامنه ا میکن یخبر اعتصابات = اعتصاب م فردا

................مرگ بر خامنه ا پس  = ....  یفردا خبر کشتار،اعتراضات و 

راه ها به جنبش   نیتر   ییخود را از ابتدا  یها  یساز  نهیبرانداز زم  کیاست که    نگونهیا

 خودش هست. یمنیهمراه با در نظر گرفتن اکه  کرده لیتبد یمردم یها

 برای نمونه تصاویر شعار نویسی های یک برانداز ناوارد
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 و هدفمند حرفه ای های تصویر شعار نویسی

 

 

 

 

 

 

http://www.melligparty.com/


وه راهبردی در دفاع مشروع جز                                                                                                   ملی گرایان مردم گرا  

 www.MelligParty.com                                                                               خواندن مطالب بیشتر در وبسایت 

 کرد رعایت نویسی شعار حین در باید که نکاتی

 شعار نویسی باید دارای تاریخ باشد. -1

 نفرت از نظام آخوندی شود.باید موجب تحریک جامعه برای اعتراض و  -2

 باید موجب یاد آوری کشتار و خیانت های حکومت شود. -3

 به نوعی هدفمند باشد. باید اخبار را به گوش مردم برساند. -4

 تا جایی دلیل نوشتن شعار برای همگان با ترفند هایی قابل حدس باشد. -5

 اکنون(باید نشان دهنده اتحاد و خواهش از مردم باشد. )برای مثال قیام  -6

 باید موجب ترس و نگرانی حکومت شود. -7

هیچ اشکالی ندارد یک برانداز نوع حکومتی که میخواهد را فریاد بزند ولی شعار  -8

جاوید شاه در جامعه بسیار تاثیر گذار است و ارتباطی به نوع حکومت ندارد. 

را  این شعار می تواند بنیاد ها و ساختار رژیم را به لرزه در بیاورد و ما همین 

دلیلش این هست که هر کس این  پس جاوید شاه فراموش نشود. میخواهیم.

همین او را بر علیه   .خورد ذشته می افتد و افسوس میگشعار را ببیند یاد 

 آخوندها از این شعار وحشت دارند. نظام می کند.

 تحریک جامعه*

که می توان به جامعه اثر گذاشت وارد شدن به انواع روش های  یکی از راه هایی

 شعار نویسی هست.
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 شعار نویسی روی دیوار-

 

 شعار نویسی برای تشویق به حضور در تظاهرات و اعتصاب ها-
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 شعار نویسی روی اسکناس و پخش اعالمیه ها-

 

 برای ایجاد ترس و وحشت در دل حکومت شعار نویسی-

این نوع شعار نویسی ها برای ایجاد ترس و اضطراب بین هواداران حکومتی در 

واقع   در  مساجد و اماکن دولتی نوشته خواهد شد که برتری مخالفین را نشان میدهد.

 یک نوع هشدار به همه هست.
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 شاهزاده و اعالمیه های دعوت به قیام و اعتصاب پخش فرتور-

  

 

 شعار نویسی با شابلون-

انجام راه دیگری که می توان جامعه را بر علیه حکومت ستم آخوندی تحریک کرد 

 است. کردن از حکومت در حین گفتگو با مردم و گله نافرمانی های مدنی و اعتراض

... به هدف گله گفتگو با بازاری ها، در بانک، مسجدی - ها، کارگران، کامیون داران و 

 های آنها گرفتاریو یادآوری  کردن از وضعیت موجود بر علیه حکومت آخوندی

-)...  اعتراض و داد و فریاد در اماکن دولتی و مذهبی )گرانی برق و 

دیر پرداخت کردن هر مبلغی که قرار هست به حساب دولت واریز شود )از برق -

...(بگیرید تا   دانشگاه و 

... از راه گفتگو با مردم-  خبر رسانی در مورد قیام، اعتراض، قتل، اعدام و 
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-...  بهم زدن جو شستشو های مغزی مردم با اعتراض، سوال، بیان حقایق، گله و 

 تحقیر و تمسخر بسیجی ها و سپاهیان-

زمانی که فهمیدید فردی بسیجی هست از راه های مختلف که بهترین حالتش گروهی 

هست برای تحقیر و تمسخر وی اقدام کنید. زمانی که یک بسیجی خودش را کمتر از 

احساس خجالت و تحقیر به او دست دهد غرور  وشما ببینید و امنیت نداشته باشد 

هم نخواهد  ومتتوان بلند کردن بادروغینش برای محافظت از خامنه ای میشکند و 

 داشت حتی ممکن هست استعفا دهد.

راه ها بسیار است اگر با آن شخص رفاقت دارید کافی هست که دوستانه او را مورد 

 تمسخر قرار دهید به گونه ای که در جمع باشد و احساس شکست کند.

 به این سبک جنگ روانی می گویند.

 ت که اعتراضی را شاهد باشید. تحریک جامعه در زمانی هسیکی از راه های دیگر برای  

اگر در ماشین هستید و شاهد سرکوب مردم توسط گروه ضد شورش هستید -

ترافیک ایجاد کنید و شروع کنید به بوق زدن آنقدر بوق بزنید تا گارد ضد شورش دچار 

اگر همه   طمئناماختالل در فکر و تمرکز شوند و نایی برای ادامه دادن نداشته باشند.  

 این جزوه را بخوانند با شما همراه خواهند شد و شروع به بوق زدن می کنند.

اگر یک تماشاچی هستید با اعتراض به این حرکت و نشان دادن این افراد به مردم -

همه را در ان منطقه جمع کنید تا هم موجب ترس گارد ضد شورش شود و هم اینکه 

د باالتر برود و شاهد بیشتر شدن جمعیت مردم نیز قدرت شما برای عقب راندن گار 

 باشید.
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اگر شجاعت الزم را دارید این را بدانید پیاده شدن شما از ماشین نه تنها به شما  -

ضرری نمیرساند بلکه موجب می شود گارد ضد شورش عقب نشینی کند. پس از 

تا سایر مردم هم با شما همراه  ایجاد ترافیک از ماشین پیاده شوید و اعتراض کنید

 .شوند

آتش زدن بنر و تبلیغات های جمهوری اسالمی هم یک نوع نافرمانی مدنی هست. -

پس از آتش زدن باید فیلم گرفت و پخش کرد. البته نکات ایمنی، دروبین و ... فراموش 

 نشود.

 نکاتی که باید به عنوان یک برانداز بدانید.*

برای همین حکومت به مزدورانش میلیون ها  .گذار هستشعار نویسی بسیار تاثیر -

تومان پول می دهد و هزینه می کند تا فقط شعارها را روی دیوار پاک کنن و یا بسیج 

و شهرداری را برای رنگ آمیزی دیوار سریعا اعزام می کند. حکومت زمانی که قرار 

ا به پایان برساند سال طول می کشد تا کارش ر  50تا  10باشد برای مردم کاری کند 

گوید بودجه نداریم ولی هزینه های هنگفتی برای پاک کردن شعارها  و بارها می

دهد که از  همین نشان می پرداخت می کند و همیشه هم برای این کار بودجه دارند!

وحشت دارند شاید در ظاهر یک نوشته باشد ولی این نوشته اعالم  نویسی شعار

بر روی دیوار بماند تعداد زیادی از مردم  بیشتر  خطری برای حکومت است زیرا هرچه

با دیدن این نوشته بر علیه حکومت تحریک می شوند و یاد آور انقالب فریب و دروغ 

 جمهوری اسالمی خواهد بود.

تی متر برای شعار نویسی و چسباندن آن به دیوار، تیر برق سان  10در    10کاغذ های  -

دارای عکس شاهزاده   A4و ... مناسب است ولی اعالمیه های نوشته شده روی کاغذ  

 بسیار تاثیرگذار تر خواهد بود.
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شما نیازی ندارید حتما یک اسپری رنگ داشته باشید تا عمل شعار نویسی را به -

...    اب  انجام برسانید. هر چیزی حتی هم می توان با توجه به یک ماژیک، گچ، خودکار و 

 .منطقه و شرایط موجود شعار هایی را نوشت

... نویسی اتیکت نیز برای شعارشما میتوانید از برچسب های - ، اطالع رسانی و 

استفاده کنید. پس از نوشتن می توانید آن را در مکان های عمومی روی صندلی و 

 ... بچسبانید.

 

 آن شعار نویسی باید گروهی انجام شود و تا حد ممکن از تنهایی انجام دادن-

روز قبل بررسی کرده   2کنید را از    نویسی . مکانی که می خواهید شعارشودخودداری  

بررسی   ی، ساعت خلوت و شلوغپذیری  و همه راه های فرار، دوربین ها، میزان ریسک

 شود.

 ها کوچه ،یک نقشه با مقیاس بزرگ از شهر خود داشته باشید که تمام راه های فرار-

مت بگذارید و ... در آن موجود باشد و کلیه مکان های شعار نویسی را از قبل در آن عال

طوری که تنها شما توان فهمیدن و  گونه بنویسید. و همه نکات را به صورت معما

 باشید. مواردی که برای نقشه تعیین کردید خواندن
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حرفه ای دارای   نویسی شعار  نویسی نکنید. هرگز بدون برنامه قبلی و ناگهانی شعار-

اصول و قواعد مهمی هست که بخشی از این ها در این جزوه آمده است. شما هم  

 میتوانید ایده های خودتان را به این مطالب اضافه کنید.

بهترین نوع شعار نویسی دعوت مردم برای اعتصابات با شعار جاوید شاه است و  -

د. زیرا از آنجا که یک اسکناس  توصیه می شود روی اسکناس و ... هم اینها نوشته شو 

نویسی  ند هیچ ریسکی برای شعاره اخیلی ها از آن استفاده کرد  شما برسد  تا بدست

 )به صورت چاپ با پرینتر بسیار راحت تر است( روی آن وجود ندارد.

... برای مردم عادی شده بهتر هست به   امروزه شعارهایی- مثل مرگ بر خامنه ای و 

جای نوشتن مرگ بر خامنه ای شعارهایی خبری، تحریک کننده، حمایتی )برای مثال 

حمایت از قیام کازرونی ها، تهرانی ها، مشهدی ها به پا خیزید تهران برخواست، زندانی 
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)... ... ، اعتصسیاسی فردا اعدام می شود قیام کنید و  ابات، اعتراضات سراسری و 

 همراه با شعار جاوید شاه باشد.

 نویسی ها باید تاریخ داشته باشند. تمامی شعار-

مردم را به اعتراض  و پخش اعالمیه ها  در صورت قطع اینترنت با شعار نویسی-

 بکشانید.

شب قبل از چند ولی  .باید دوربین های محل را از کار انداخت هر شبهر چند -

منطقه را از  را بررسی دوباره کرد و دوربین های آن دوربین ها مسیر  اعتراضات باید

کار انداخت و در هنگام پخش اعالمیه ها نیز حتما ماسک و عینک زده شود طوری که 

شعار نویسی و پخش  رکاچهره همه پوشانده شود. بهترین نوع ماسک ها برای 

برای چشم ها بپوشاند و  کامل  اعالمیه، چفیه های اسالمی هست که دهان و بینی را  

ها را از دید و تقریبا ابرو  کامال چشمدودی و پهن استفاده شود طوری که    عینک  از  هم

 .کندپنهان 

مناطقی که قرار هست اعتراض شود را چند روز قبل خوب بررسی کرده و آماده -

. برای مثال سنگ های اطراف جوی باید در آن منطقه صورت گیردسازی های قبلی 

. سنگ های بزرگی برای سنگر گرفتن مردم معترض در آنجا شکسته شودبا چکش 

...  کردهدر جای امنی مخفی  پشتی را. کوله گیردقرار   .و 

از قبل تعیین شود و تنها برای تحریک جامعه   یمکان نبایست ها هرگز  فراخواندر -

باید دعوت به اعتصابات و اعتراضات کرد و اگر قیامی در شهری صورت گرفت مردم 

 را برای حمایت از این قیام به خیابان دعوت کرد.
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چند زمانی که نیروهای زیادی در مکانی که قرار هست تجمع شود وجود داشت به -

با سرعت ای اولیه را تشکیل داد وقتی جمعیت بیشتر شد  کوچه باالتر رفته و حلقه ه

سمت   2گارد ضد شورش از  به سمت گارد ضد شورش رفته و محاصره اش کرد.کم 

 محاصره می شود.

اکنده ساختن جمعیت شده بجای خانه رفتن - زمانی که گارد ضد شورش موفق به پر

این کار باید ادامه پیدا کند . آنقدر  تجمعات را شروع کنیدو آنجا    هبه منطقه جدیدی رفت 

 .از نفس بیفتندتا نیرو های جمهوری اسالمی 

زیادی در منطقه وجود  ضد شورش زمانی که جمعیت تجمع کم هست و نیروهای-

تا جمعیت بیشتر   راه رفتن کنارشان کافیستدارند هیچ کاری نباید انجام شود و تنها  

و وجود جمعیت کم شود و نیرو ها هم خسته شوند. هر روز این کار باید انجام شود 

کند زیرا هر روز   . این کار نیرو های ضد شورش را خسته میدلیل بر خانه رفتن نیست

. زمانی که فرصت و جمعیت مناسب تشکیل شده  آنجا حضور داشته باشند باید

نجا آوقتی    داده شود.اعتراض کرده و به اعتراض ادامه    شروع به بستن مسیر ها قبل

بدون اعتراض و هیچ عکس العملی باشید و کامال عادی رفتار کنید جرمی انجام 

 ندادید.

در تمامی لحظه های مبارزه باید خونسرد باشید. از انجام حرکات لحظه ای بی فکر -

نجر به دستگیری و احساسی کامال پرهیز کنید. یک حرکت احساسی ممکن هست م

و یا آسیب شما شود. برای مثال زمانی که با برنامه باشید و غافلگیر نشوید بهتر می 

توانید واکنش نشان دهید و یا زمانی که احساساتی شده و تنهایی به طرف گارد ضد 

 شورش حمله کنید دستگیر می شوید.
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... شما در نزدیک منطقه- اعتراضات هست  هموطن، زمانی که منزل، مغازه، باغ و 

برای پناه دادن معترضین می توانید آماده باش باشید و یا حداقل می توانید اقداماتی 

را برای پناه دادن رساندن خوراک و ... برایشان آماده کنید. برای نمونه: آب آشامیدنی 

کنار خیابان بگذارید. شیر آب قرار دهید. خوراکی ها را به نحوی برسانید. نردبانی یا 

... راه  طن ابی را برای فرار و یا پنهان شدن محکم به جایی ببندید تا از راه پشت بام و 

 را برای معترضین باز کنید.

...هرگز در تظاهرات- گوشی و کارت شناسایی با  ، شعار نویسی، پخش اعالمیه و 

 خودتان نبرید. اگر برای فیلم برداری گوشی میبرید سیم کارت را از گوشی خارج کنید

و کلیه اطالعات گوشی لمسی خودتان را حذف کنید و یا حتما از یک گوشی ساده 

 استفاده کنید.

)گارد ضد شورش( اصال  دفاع از خود و نیروهای اهریمنی جمهوری اسالمیبرای -

چار عذاب وجدان نشوید زیرا اگر همین ضد شورش، شما را دستگیر کند به جرم د

معترض بودن و مخالف نظام آخوندی بودن حکم اعدام تان صادر می شود و حتی 

زند و یا  به سرتان می ناگر دستگیر هم نشوید گارد ضد شورش به قصد کشت باتو

بان ماه که شمار کشته شدگان کنند مثل آ  با استفاده از سالح گرم به شما شلیک می

تن در نامه محرمانه ای که از دل رژیم فاش شده بیان   7011تن در رسانه ها و    1500

به گارد ضد شورش دل رحم بودن و  رساندن تن برای آسیب 1500شده است. این 

حق دفاع از خود هم به خودشان نمی دادند و با بی رحمی تمام به دست رژیم کشته 

اکنون روبروی شما ایستاده است قاتالن آبان ماه شدند. بله گا رد ضد شورشی که 

و  در دفاع از خود به کسی رحم نیاوریدهستند و دوباره هم آدم خواهند کشت! پس 
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شما به گارد ضد شورش  نبهتر هست دل تان به حال خودتان بسوزد. آسیب رساند

 موجب از کار افتادن این نیرو شود. باید 

به دلیل وجود بیماری کرونا و اجباری شدن ماسک شما به راحتی می توانید به  -

صورت عادی با ماسک و عینک در خیابان قدم بزنید بدون اینکه شناسایی شوید. 

 با چفیه باشید.ولی پیشنهاد می شود 

هست. در زمان برگشت بهتر است برای بانوان به همراه داشتن چادر در کیف الزامی  -

و از خیابان های شلوغ و پر ترافیک برای استتار استفاده کرده  از چادر استفاده شود

و در یک سرعت عمل و مکان مناسب چادر را از کیف در آورده و بپوشید و عینک را  

در بیارید. سپس عادی رفتار کرده و با استفاده از اتوبوس و ماشین عمومی به خانه 

پوشیدن چادر را در خانه تمرین کنید و عینک را در جایی که دوربین وجود دارد   روید.ب

 ندارید. بر 

به باال  15و در بهترین شرایط از گروه های  تایی 5 – 3در حد امکان از گروه های -

برای رفت و آمد و سایر فعالیت ها استفاده شود. اعضای گروه همه به هم کمک 

د. گروه باید پراکنده ولی کنار هم نکنند. و هرگز همه جفت جفت و با هم حرکت نکن

 3ر، تن پشت س 3تن جلو،  3تن با هم،  3باشد و همواره مراقب باشند. برای مثال 

تن با فاصله از سمت راست هم حرکت کنند. در صورت اینکه یکی به کمک نیاز داشت 

 مابقی به کمک بیان و طرف را محاصره کنند.

اعضای گروه باید یک بیسیم برای ارتباط با هم داشته باشند و صدای بلندگوی -

صورت   بیسیم باید قطع باشد و صدا از طریق یک فیش به هدفون منتقل شود و یا به

 )این مورد ضروری نیست( بی سیم این کار صورت گیرد.
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مستعار انتخاب شود تا در زمانی که یکدیگر را گم کردید برای اعضای گروه یک اسم  -

... کسی نمیصدا کنید. مثال  همدیگر را با آن اسم داند شما در  جنیفر لوپز، بامشاد و 

 .ودش  ید متلک درنظر گرفته میویآمیز بگحال ارتباط گرفتن هستید اگر با لحنی طعنه  

 یا اگر بخندید فکر می کنند شما با خودتان حرف می زنید!

برای گروه تان یک رمز تعیین کنید تا با آن همه اعضای گروه بتوانند همدیگر را پیدا -

... شما با این رمز با کنند. برای مثال:  پخش آهنگ یاس از چی بگم! صدای سوت! و 

ارتباط می گیرید و موقعیت خودتان را اعالم می کنید. بدون اینکه کسی اعضای گروه  

 بداند این یک عالمت است.

هر محله ای که زندگی می کنید یک نقشه تهیه کرده و تمام ارگان های دولتی، در -

... را روی نقشه  مذهبی و اطالعاتی مثل پایگاه های بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و 

 بزنید.عالمت 

شروع هر اعتراضی نباید با گزارش قبلی باشد. به نوعی فردا قرار هست گروهی از -

مردم اعتراض کنن اگر خبررسانی شود جمهوری اسالمی متوجه می شود و گارد ضد 

شورش قبل شما در آن مکان حضور میابد. پس بهترین کار این است نخست جمعیت 

نه اعتراض شروع شود سپس اطالع را برای اعتراض تشکیل دهید یعنی مخفیا

ی برانداز گروه هامعترضین و  رسانی شود و فراخوان ها داده شود همه خواهند آمد.

 یمردم را برا دیهمواره با یول .داشته باشند یروز موعود دینبا برای اعتراضات هرگز 

 یشکل گرفت اطالع رسان یتیجمع نکهی کنند و بعد ا کیتظاهرات و اعتراضات تحر 

نشده   انیب نیهست. هرگز ا یاطالع رسان کیمردم خودش  یشگیهم  کیتحر  بشه.

و شب نامه مردم را  هیبا شعار و اعالم رونیدر ب یو حت یاجتماع یکه در شبکه ها

 .میبه اعتراض نکن کیتحر 
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قرار داد برای اعتراضات خیابانی اتفاقاتی که بر ضد مردم افتاده هست را باید مالک  -

دریای خزر به ، اعدام جوانان وطن، فروش هزاری 22برای مثال گرونی بنزین، دالر 

... ، بیکاری، فقر، درآمد ناکافی، حمایت از معلمین، بدهیروسیه  و 

صورت گرفت این   برای اعالم سراسری اعتراضات کافی هست پس از اینکه تجمعی-

 اخبار را به شبکه های مختلف ارسال کرد.

حرکت های اعتراضی زمانی که همزمان در سراسر ایران شروع شود موفقیت آن -

بیشتر است و در صورتی که مردم تا تسخیر کامل پایگاه ها، پادگان ها و سایر مراکز 

تی این مناطق نظامی به خانه نروند موفقیت آن قطعی و صد در صد خواهد بود وق

تسخیر شوند و سالح به دست مردم برسد در نتیجه صدا و سیما و بیت رهبری نیز 

تسخیر خواهد شد و خامنه ای از ترس جانش فرار خواهد کرد. سپس مردم می توانند 

جان نثاران خامنه ای که در خیابان ها مات و مبهوت از شنیدن خبر فرار خامنه ای جا 

تا درس عبرتی باشد  ان خیابان باالی تیر برق ها آویزان کنندخشک کرده اند را در هم

و خون  می ایستندبرای دیگر خائنین کشور که بجای خدمت به مردم بر علیه مردم 

 .می ریزندجوانان کشور را 

خانه های امن در نزدیکی تظاهرات و قیام سراسری را چند روز قبل تظاهرات بررسی -

 روز مشکل بتوانید به آن پناه بیاورید.و شناسایی کرده تا در صورت ب

آرایش دفاعی نداشته باشید آرایش باید تهاجمی باشد و تا حد ممکن از خشونت -

پرهیز کنید و بگذارید جمعیت میلیونی بشود و بمانید ولی اگر شروع به سرکوب 

... حق دفاع از خود را دارید و با تمام  وجودتان کردند و یا خواستند دستگیر کنن و 

 .مبارزه کنید
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در کنار افراد مورد اعتماد بمانید و به دعوت غریبه هایی که نمی شناسید تن ندهید  -

آنها ممکن هست لباس شخصی های بسیج و سپاه باشند و قصد داشته باشند شما 

سال    18ببرند و دستگیر کنند. یک بسیجی ممکن هست    غیر قابل اعتمادرا به مکان  

 ساله باشد. 50داشته باشد و یا 

ساکن    جا  کی  سرکوب و ضد شورش استراحت نداشته باشن  یروهایکه ن  دیکن  یکار  -

. تا دینشو ر یدرگ دیکن یاما سع دیببر  ورشیو  دیتجمع حرکت کن یو بجا دینمان

 ند.نکنضد شورش شما را محاصره  یروهاین

 تیهدا ای کردن  و قمتفر ایدر ترساندن و  ینظام که سع یساختگ یدرهایل بیفر  -

برای مثال با  .دیخشونت دارند نخور ای بیبه تخر  توسل با معلوم و شما به مکان نا

و ... سعی دارند خودشان   ااستعفشعارهای کلیشه ای مثل مرگ بر روحانی، روحانی  

معرفی کنند و گروهی از جمعیت را به جایی نا امن هدایت کنن و یا به شما   را لیدر

... فریب این لیدر های دروغین را  خواهند گفت برید فالن جا همه چیز را خراب کنید و 

نخورید قصدشان تقسیم جمعیت به چند بخش کوچک هست تا بتوانند راحت تر 

با صدای بلند بگویید این بی شرف آنها را شناسایی کرده و  مردم را سرکوب کنند.

سپاهی/بسیجی هست. باید این افراد را پس از شناسایی تا جان دارید با مشت، لگد، 

چوب، سنگ، حتی چاقو به او آسیب وارد کنید. زیرا این افراد قاتل هستند و مخفیانه  

 به شما چاقو می زنند. 

 .دیآب و غذا برسان نیبه معترض -

 کار و درس و مدرسه و دانشگاه و امتحان را رها و وارد فازدر صورت سرکوب  -

 ونیلیهشتاد م فی. چون حر دی. نگران کار و امتحان نباشدیشو یاعتصابات سراسر

 شوند. ینم
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 جادیبهتر هست اعتصابات و اعتراضات همزمان با هم باشد تا وحشت در دل نظام ا  -

 سرکوب را متوقف کند نیشده  ماش

و  دیکن میتحر  نترنتی را در مقابل قطع ا مای را خاموش و صدا و س ویو راد ونیز یتلو -

 .دیدنبال کن ابانیرا در کف خ ی. اخبار واقعدیاخبار دروغش را باور نکن

و احتمال   یو احتمال تلفات انسان  ییاحتمال شناسا  دباش  شما بیشتر هر چه تعداد    -

 کمتر است. یریدستگ

 دیکن  ییو شناسا  دایاد صاحب منصب را پر و اف  نیولئآدرس محل سکونت و ... مس  -

 .دیو اطالع ده

 ه یاتحاد  ندگانیو بزرگان و روسا و نما  نادیسف  شیر  دیو تهد  حتینص  ایهرگز به حرف    -

... که وابسته به نظامند  یکارگر یها و اصناف و شوراها نگران و ترسان از  ای و 

شکستن اعتصاب و  ای یو خانواده خود هستند و شما را دعوت به صبور تیموقع

 .دیگوش نکن کنند یاعتراض م

 ونیلیهشتاد م  یکه نه زندان و نه قبرستان برا  داشته باشید  نیقیو    دیفراموش نکن  -

که با احساس   میو باور داشته باش  میمخالف نظام جا ندارد. اگر به هم اعتماد کن  یرانیا

 یبر نظام فاسد آخوند یحداکثر  ای یونیلی اتحاد و حضور م ،یوطن پرست ،تیولئمس

 ر یدستگ ینه کس حداکثریبا حضور  دیو آگاه باش دیبدان .میروزیفرقه تبهکار  پ نیو ا

شود و تلفات به حداقل خواهد  یم یزخم ایکشته  یو نه کس ینه زندان شود یم

 .دیرس

 تیمکان و موقع ،و با توجه به زمان کنید یابیزمان و مکان را ارز ،زشیقبل از خ -

 . دینشو ر یتا غافلگ بیندیشیدالزم را  داتیتمه ،محل
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 یو اتحاد و همدل شماریمردم و حضور ب ینشان داد اتحاد و همدل ۹۶ ماهیتجربه د -

 ر یتسخ باعث شد در همان ابتدا حدود سه شهر توسط مردم ۹۶ ماهیدر د ونیسیاپوز

بودند. اما   تفاوت یب ینکردند و عده ا امیمتاسفانه همه شهرها با هم ق و آزاد شد.

 .ستیقطع یروزیاالن همه متفق القول و متحد هستند و پ

امه ریزی های قبلی دارد. حتی گاهی به هر نوع جنگ و یا جنگ خیابانی نیاز به برن-

ماه ها و حتی سال ها زمان بندی و نقشه کشیدن ها نیاز دارد. پس تعیین یک برنامه  

 برای تظاهرات و جنگ های خیابانی را به عنوان یک اصل در نظر داشته باشید.

و تهدید آنها با استفاده از اعالمیه و  شناسایی نیروهای سرکوبگر و آدرس منزلشان-

 ... به منزله اینکه در اعتراضات برای سرکوب حاضر نشوند.

 )فیلم در کانال( رت های دفاع شخصی ویژه خانم ها و آقایانایادگیری مه-

در اعتراضات معمولی که جمعیت زیادی حضور ندارند از داشتن کیف و وسایل  -

حتما دستمال، فندک، ماسک اضافی و وسایل   ولی دست و پا گیر خودداری شود.

 یک میخ هم می به همراه داشتن هر چیز تیز حتی ضروری به همراه داشته باشید.

 تواند مفید باشد. 

لباس اگر گشاد باشد می تواند به عنوان ضربه گیر در برخی موارد کاربرد داشته -

و مامور امنیتی به   باشد ولی لباس گشاد ممکن هست منجر شود یک ضدشورش

اگر به بدن چسبیده  راحتی با گرفتن یک قسمت از لباس شما را دستگیر کند! لباس 

باشد مامور امنیتی برای گرفتن شما نیاز به نیرو و انرژی بیشتری دارد و شما قدرت 

دفاع بهتری خواهید داشت. لباس های ورزشی مناسب است ولی در شب لباس 

 های تیره بپوشید.
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بدست باید فیلم گرفته شود و در شبکه های  ومتره نیرو های امنیتی و بااز چه-

اجتماعی، محل زندگی ماموران امنیتی و ... پخش شود تا در بین مردم شناخته شوند. 

 اکثر و سرکوبگر باشند. یتیامن یدر خدمت دستگاه ها یتا نتوانند به شکل پنهان

 نیلذا بزرگتر  کنند یم یخود را از خانواده خود مخف نیکار ننگ نیا سرکوب یروهاین

 .اسلحه شناساندن آنها به خانواده خودشان است

تواند  یم یریدستگ ایما  یمو در رهائ یبلند ای یکوتاه یکفش و حت ،نوع لباس -

مو بهتر هست کوتاه باشد افرادی که موی بلند تری دارند احتمال  موثر باشد.

  له یبا هر وس  دیقرار گرفت  یر یدر معرض دستگ  یلیبه هر دل  اگر   دستگیریشان باالست.

زدن مشت   نه،یقفسه س ،گردن نیحساس )چشم، چاله ب یمشت و لگد به جاها ایو 

)حق دفاع  دیو...( سرکوب گران ضربه بزن ، قوزک پاضهیب ،فک ،چک به گوش ای

 .دیز یبگر  دهدیم فرصتبه شما  بیمشروع(. ترس از آس

حضور   لیبهتر است که قبال به دل  دیکن  یحضور خود انتخاب م  یرا که برا   یابانیهر خ  -

. امکان دارد قبل از محل دیداشته باش یقانع کننده ا  لیخود در آنجا فکر کرده و دل

. همواره دیر یسرکوب به شما مشکوک شوند و مورد سئوال قرار بگ یروهاین ،تجمع

 .دیخود را حفظ کن یخونسرد

تا ترس بر آنها ورود کند و به    دیسرکوب باال ببر   یروهاین  یشدن را برا  ر یدستگ  نهیهز   -

 .نبرند ورشیبه تجمعات  یراحت

شلوار شما باید به اندازه ای راحت و آزاد باشد که بتوانید با آن ضربات پای سنگینی -

 را به ضدشورش بزنید.
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و در  یورزش صبحگاه ،یبدن یبا انجام نرمش ها .دیخود را حفظ کن یبدن یآمادگ -

بتواند  دید. حداقل بایباش یدونده خوب دیبا .دیصورت امکان کار با وزنه را انجام ده

. اگر دیرا با سرعت متوسط بدو  لومتریک  ۲ یال  ۱و   ادیمتر را با سرعت ز  ۲۵۰  یال  ۱۰۰

دچار حالت تهوع شده و  ادیبا سرعت ز دنیدو نیبا اول دینداشته باش دنیدو آمادگی

 صفرا( سهی)زرد آب ک. دیشو یحال م یحس و ب یب بایتقر 

 ی، و ضربات آن دنیکردن و رهان ساده مانند جدا اریبس یفنون دفاع شخص نیتمر  -

قدرتمند تر از  یسالح چیهمهم ترین نکته در براندازی که باید بدانیم این هست که -

از حاال در محل   ها یمثل پاپاراتز  دیبا .ستیخانواده مزدوران ن دیو تهد  ییشناسا

اگر  یحت میکن هیته لمیعکس و ف هانآ از انهیجلسات مزدوران حاضر و بصورت مخف

باعث  یعموم یباز با نشر چهره مزدوران در فضا میفاش کن ن رااتشیهو مینستانتو

 .میش یاغلبشون م ینیترس و عقب نش

 عکس  هیکه کارشان ته  شودیگفته م  ی( به عکاسانPaparazzi:  ییایتالی)به ا  یپاپاراتز 

خانواده و  ز یهنرمندان و ورزشکاران و ن ژهیو سرشناس به یها جالب از چهره یها

 عکس  ها  یبه مجالت مختلف است. معموالً پاپاراتز   ر یتصاو   نیآنان و فروش ا  کانینزد

 منظور، با به نیا ی. براکنند یم هیته یعموم یها انموردنظر خود را در مک یها

سرشناس،  چهره کی خصوصی ای یعموم یها از برنامه ییها آوردن سرنخ دست

از  یپسند عامه عکسهایو  شوند یعکاسان در مکان و زمان موردنظر حاضر م نیا

 نجالحضور ج  ها  یعنوان نمونه، پاپاراتز   . بهکنند  یم  هیمحبوب ته  یها  تیشخص  نیا

 اند.داشته انایشدن پرنسس د تصادف و کشته یدر ماجرا یز یبرانگ
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که فعال استفاده نمی کنید را شسته و بین معترضین پخش کنید زیرا  لباس هایی-

 برای شناسایی نشدن به این لباس ها نیاز دارند.

رمز وای فای منزل خودتان را حذف نموده و بگذارید معترضین از ان استفاده کنند. -

هر چند آوردن گوشی همراه با سیم کارت و اطالعات شخصی و سیاسی پیشنهاد 

 د.نمی شو 
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 مدو فصل
 

 قیامقبل شروع  های و آمادگی  آموزش ها

 

 خواهید خواند: فصلدر این  :فصل اهداف

 آموزش های ساخت و استفاده از  وسایل دفاع شخصی -1

 هدفمندسازمان دهی گروه ها و ساخت سازمان های  -2

 تمرینات دفاع شخصی -3

 

 

http://www.melligparty.com/


وه راهبردی در دفاع مشروع جز                                                                                                   ملی گرایان مردم گرا  
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دانلود کنید.  کافیه این فصل رام فصل دوبرای خواندن   

 این ورژن جزوه فقط برای فصل یکم بود.

همچنین شما میتوانید جزوه کامل دارای تمامی فصل 

 ها را از سایت ملی گرایان دانلود کنید.
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