
 

 ها و درس هایی از انقالب:توصیه
 

شوید و   یک: نگذارید که نیروهای نظامی شما را دوره کنند و خطی جلوی نیروهای نظامی نایستید زیرا دوره می 
کنند. بلکه باید مثل نیروهای نظامی عمل کرده و از دو طرف به   بازداشت مینیروهای نظامی شما را یا کتک زده یا 

 کنار نیروهای نظامی رفته و شما آنها را دوره کنید و با این کار ترس در دل نیروهای نظامی می افتد و کاری می
  له کنیم.کنند که راه فرار پیدا کنند و ما تا زمان داریم باید به آنها هجوم بیاوریم و به آنها حم

 
کنند   دو : نگذاریم نیروهای نظامی از باتوم خود استفاده کنند چون آنها از باتوم برای زمینگیر کردن ما استفاده نمی

کوشند حس همبستگی  زنند که زمین گیرمان کنند بلکه با زمین گیر کردن ما می و ضرباتشان را به پای ما نمی 
زنند تا بشکند و خودمان تنهایی  کمتر شود و معموال ضرباتشان را به دست ما می یکدیگر مردم برای فراری دادن 

 پا به فرار بگذاریم. 
 

توانید با خرید میخ های فوالدی و تیز کردن طرف مقابل آن و بعد بستن آنها بطوریکه الستیک هر   سه : اگر می 
ز موتور و ماشین سرکوب که از روی آن رد بشود باعث پنچر شدن آن شود. وقتی پنچر می کنند،  وسیله نقلیه اعم ا

خلع سالح و دستگیرشان کنید و کارت شناسایی شان را بگیرید و در شبکه های اجتماعی بگذارید. همیشه از آنها  
  عکس بگیرید و در شبکه های اجتماعی بگذارید تا شناخته شوند.

روبرو از شما عکس می گیرند، تذکر دهید و آنها را بپایید چون یا نمی دانند و یا نفوذی نظام نکبت   به کسانی که از

 .هستند
  

حس شجاعت خوب   .دادننما دست به کاذب چهار : همیشه در جمع بوده و تکروی نکردن و ایجاد حس شجاعت 
نفره خوب است که هر کس را که خواستند بازداشت کنند همه   ۲۰الی  ۱۰های  هاست ولی نه تک نفره بلکه در گرو 

را با خود ببرند و بازداشت کنند. همانند  مردم ما  ی این افراد به آن نیروی نظامی هجوم بیاورند و نگذارند تا یکی از 
 مورد تبریز. 

 
توانید با خود گازوییل در بطری نوشابه خانواده ببرید و کف خیابان هایی بریزند که موتورسوارهای   پنج : اگر می

کنند. دستگیرشان کنید و کارت های شناسایی شان را بگیرید تا بدانند به سراغ شان   نظامی از آنجا رفت و آمد می
 خواهیم رفت. 

 
 د. یشش : با خود چوب و سنگ به همراه داشته باش

 
کنند بهیچ وجه رحم به دل خود راه ندهید و دچار   : در مقابل این نیروهای نظامی که مردم را سرکوب میهفت 

. آغازگر خشونت نباشید اما باتوم می زنند، باتوم بزنید. از  دفاع از خود خشونت ورزی نیست عذاب وجدان نشوید.  
به آنها از همان شوک بدهید. شلیک می کنند،   الکتریکی استفاده می کنند، از دست شان بگیرید و یکی دوبار  رشوک

شان را گرفته و به آنها شلیک کنید. آغاز گر خشونت نباشیم، اما با همان وسیله برای دفاع از خود می توانید اسلحه 

 .از خود دفاع کنیم

 :لطفا سند زیر را ببینید



 
 

بتوانند از آنجا اسلحه به  مردم ما  د تا یانتظامی باشهای بسیج و کالنتری های نیروی  ه هشت : به دنبال تسخیر پایگا
 دست بیاورند.  

 از آتش زدن اماکن عمومی و کسبه خصوصی پرهیز کنید. بسیاری متعلق به مردم و هموطنانمان هستند.  
هوادار کسب و کارهای   اما بنگاه های مرتبط به »خودی ها« را شناسایی کنیم تا بعدها به دزدی ها رسیدگی شود.

 .نظام را بایکوت کنیم: نه خرید از آنها، نه فروش به آنها، نه خدمات به آنها، نه خدمات از آنها
 

  ، در مقابل نظام نکبت دفاع کنیم.از »دیگری« حتی اگر با وی مخالف هستیمنه: از فرقه گرایی پرهیز کنیم و 
های فرقه ای )رضا شاه، مجاهد، فدایی، و غیره که موجب چند دستگی می شوند( پرهیز کنیم. نظام آینده  از دادن شعار 

 ایران در انتخاباتی آزاد و شفاف توسط همه مردم ما تعیین خواهد شد.  
ل  هدف کدیکتاتور،  های کنونی بهتر است در مخالفت با نظام نکبت باشند )برای نمونه: والیت جنایت، ننگ برشعار 

  -انحالل وزارت ارشاد و برچیدن گشت ارشاد، والیت کثافت، آخوند بره گم بشه، والیت وقاحت، سالم درمانده   نظامه،

 سید علی گدا وامانده و غیره.( 

 :لطفا سند زیر را ببینید



 
 

تصمیم گیران،  شناسایی حکومتی، -ادارات دولتی و نهادها، موسسات، دانشگاه ها، وزارتخانه ها،در همه  ده: 
به مردم معرفی کنید تا  اولویت داده وتصمیم سازان، روسا، فرماندهان ، همدستان نظام نکبت و افراد »خودی« را  

  در زمانی مناسب )با سند و مدرک( محاکمه شوند.

 .افرادی را هم که در این شرایط سکوت می کنند، در حد امکان شرمزده کنیم
 

 د. ییازده: از بردن وسایل دست و پا گیر مثل کیف و دیگر وسایل و یا حتی عینک آفتابی جلوگیری کن
 

 دوازده: با گرفتن ماشین و موتور نیروهای نظامی سریعا آنها را در اختیار مبارزان بگذارید. 
 

کنند سیگار را   اشک آور شلیک میحتما یک سیگار و فندک در جیب داشته باشید تا موقعی که نیروهای نظامی گاز 
 روشن کرده و جلوی چشمان خود بگیرید تا زود اثرات گاز اشک آور از بین برود. 

 
 ارتش ملی و میهنی شما هستید، پخش کنید. 

 


