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 چرا این کتاب را نوشتیم؟

 

 

تمام این کتاب در شرایطی نوشته میشود که به قول رفیق بیژن جزنی؛

که درهای آزادی و دموکراسی در کشور بسته شده و زمان آن فرا رسیده 

 اسلحه زبان به سخن بگشاید.

فاصله ی طبقاتی بیداد میکند،قیمت کاالها و نرخ خدمات نجومی باال 

رانت و بی سابقه مواجه است. رشدرفته،بیکاری،فساد،اعتیاد و طالق با 

رشوه خواری تمام ادارات دولتی را فراگرفته.اقشار تحتانی که جامعه ی 

آماری باالیی را نیز تشکیل میدهند برای برآورده سازی ابتدایی ترین 

یازهایشان با مشکل جدی روبرو هستند.خانه دار شدن به آرزویی محال ن

بدل شده.حقوق زنان پایمال میشود و قوانین ضد زن بر بطن جامعه 

حکمفرماست.کارگران سهمی از تولید نمیبرند.پزشکان،مهندسان و وکال 

فقط و فقط پول را میشناسند.تمام قوانین به نفع ثروتمندان و به ضرر تهی 

اجرا میشود.مدارس و دانشگاه ها به کالسهای شستشوی مغزی  دستان

تبدیل شده اند و جز مسائل دینی و اعتقادی چیزی یاد نمیدهند.پیشرفت و 

رشد جایگاه اجتماعی تنها با دزدی،قاچاق و زد و بند ممکن شده.زندانها پر 
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از دانش آموزان،دانشجویان،معلمان و نویسندگان است.شهرها میلیتاریزه 

امنیتی رژیم را به وفور -ه و در هر گوشه میتوان نیروهای نظامیشد

کشتار کف خیابان به شدت در حال افزایش است.آنها که به نظام وصلند دید.

روز به روز فربه تر میشوند و آنها که با رژیم رابطه ای ندارند نحیف و نحیف 

 تر میشوند.سن خودکشی پایین آمده.آمار کتاب خوانی به شدت کاهش

یافته و آنها هم که کتاب میخوانند به کتابهای زرد و خوراکی که بورژوازی 

برایشان تدارک دیده عالقه نشان میدهند.کوچکترین فعالیت 

سیاسی،فکری،اعتراضی و انتقادی با بزرگترین مجازات حکومتی روبرو 

میشود.فضای رعب و وحشت بر جامعه حاکم است و مردم حتی از یکدیگر 

.مساجد و حسینیه ها به پایگاه های تبلیغاتی رژیم برای نیز میترسند

توهین و تحقیر هرگونه مخالفت بدل شده.روحانیت و آخوندیسم بر همه 

چیز و همه کس حکمرانی میکند.پایین ترین درجه دار سپاه و بسیجی ساده 

از باالترین مقام ارتش حساب نمیبرد.خواندن و نگهداری کتابهای انتقادی 

مکان ادامه ی تحصیل تنها برای اقشار مرفه وجود دارد.بیمه و رم است.اجُ

خدمات حمایتی به افسانه تبدیل شده.بازنشستگان در دخل و خرج خود 

مانده اند.کودکان کار را میتوان در هر خیابان و سر هر چهارراه دید.تن 

به .دکان دین محسوس داشته شی و هرزگی بخاطر مشکالت مالی رشدفرو

سودآورترین شغل تبدیل شده.انگیزیسیون و تفتیش عقاید به امری روزمره 

ل شده و هر اداره و ارگانی برای کوچکترین ارائه ی خدمات از مبدو فراگیر 
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عقاید و اعتقادات مراجع کننده میپرسد.برای استخدام در مشاغل دولتی 

داشتن افکار  شایستگی و توانایی فرد اهمیتی ندارد و تنها پارتی،رابطه و یا

مذهبی مهم است.به مدیرانی که پا روی پا می اندازند و هیچ کاری نمیکنند 

حقوقهای نجومی داده میشود ولی به کارگران و کارمندان زحمتکش پول 

بخور و نمیر میدهند.اینترنت با قطعی و اختالل گسترده روبروست تا مردم 

ی از تمام تریبونهای خبری از وضع جامعه نداشته باشند.بمباران اطالعات

رژیم جریان دارد و صدای مخالفان در نطفه خفه میشود.کالن ترین بودجه 

های مملکت خرج امور تسلیحاتی برای کشتار و سرکوب مردم در داخل و 

کشورهای هم پیمان در خارج میشود،گشت ارشاد،سپاه تروریستی 

اصلی رژیم پاسداران،آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای متصل به بدنه ی 

بودجه های نجومی در اختیار دارند در حالی که بهداشت،آموزش،مسکن و 

ران حرفه ای تبدیل ارفاه مردم بی اهمیت تلقی میشود.بانکها به نزول خو

شده اند،گرفتن وامی با مبلغ اندک نه تنها شرایط بسیار دشوار و طاقت 

اعتصابات یبرد.فرسایی داردبلکه فرد را تا مدتها زیر قرض و قسط بانک م

کارگری و کسبه با خشن ترین روشها سرکوب میشود.نا امیدی و افسردگی 

در جامعه موج میزند و فضای بی اعتمادی و بدبینی به آینده در بین مردم 

 حکمفرماست.

ی اپوزیسیون راست همچون همیشه بدنبال لقمه ای در چنین شرایط

ببلعد،از گود فاصله گرفته حاضر و آماده میگردد تا در لحظه ی مناسب آنرا 
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و مردم را به اعتراضات بدور از خشونت و خونریزی همچون نوشتن پالکارد 

و هشتگ زدن در فضای مجازی تشویق میکند.اپوزیسیون چپ نیز که 

مدتهاست شقه شقه شده و هر تکه اش در گوشه ای پراکنده است به دو 

را یدک میکشد و جبهه تقسیم شده جبهه ی اول از چپ بودن تنها نامش 

در تاکتیک و روش به اصطالح مبارزاتی اش و حتی اهدافش فرق بارزی با 

راست مرتجع و خوش خیال دیده نمیشود.جبهه ی دوم که همچنان خودش 

را چپ مترقی و رادیکال مینامد گامهایی برداشته اما این گامها بسیار 

لیان سال چپ رژیم در ساکوچک است و بدلیل پوپولیسم و تبلیغات ضد 

خوبی با این جریان  طاه باید و شاید نتوانسته اند ارتبطور کتوده ها آن

برقرار کنند.از طرفی هر دو جبهه ی چپ بیشتر تمرکزشان را به مباحث 

تئوریک گذاشته و سعی کرده اند افکار عمومی را با خواندن و آگاهی به 

ض باعث شده سمت تغییر رژیم ببرند اما این روی آوردن به تئوریکِ مح

نگاشته شده تنها در سایت خودِ مقاالت،جزوات و کتابهای)هرچند مفیدی(

آن ارگان یا احزاب باقی بماند؛گویی هر حزب تنها میخواهد به احزاب دیگر 

خودش را ثابت کند و به جای مبارزه با رژیم دارد با باقی احزاب و سازمانها 

ه که اگر مقاله یا نوشته میجنگد!در اردوگاه چپ اوضاع آنقدر اسفناک شد

ای از هر حزب و سازمانی در اختیار خواننده قرار گیرد تشخیص اینکه 

نویسنده با رژیم است یا علیه آن سخت و دشوار است!عمل گرایی و پراتیک 

انقالبی به مبارزات و اعتراضات کور بدل شده.عدم سازمان یابی و شکل 



 

11 
 

دستگیر،زخمی و کشته گیری مبارزات و تظاهرات باعث شده بسیاری 

شوند.از طرفی پراکنده بودن هسته های مبارزاتی موجب سرکوب راحت 

آنها توسط رژیم شده.در این شرایط تنها یک راه برای به زیر کشیدن چرخ 

استعمار و استثمار رژیم دیکتاتور حاکم باقی مانده و آن هم مبارزه ی 

مسلحانه میتوان رژیمی مسلحانه و پیکار قهر آمیز است.تنها در یک نبردِ 

تا دندان مسلح را از بین برد و نه خوش خیالی محض بلکه حماقت محض 

است اگر بپنداریم چنین رژیم خونخواری با نوشتن و حمل پالکارد و یا 

برداشتن حجاب در چند مدرسه و دانشگاه مسالمت آمیز مسند قدرت را 

این موضوع که تنها با خالی کرده و از صدر آن پایین خواهد آمد.اعتقاد به 

ع جدید و تازه ای نیست.از واسلحه میتوان به جنگ اسلحه رفت موض

ابتدای شکل گیری رژیمهای دیکتاتوری و ضد انسانی در جهان بسیاری و 

علی الخصوص چپ رادیکال به اعمال خشونت برای برقراری عدالت و 

صلح معتقد بوده اما مدتهاست در این کشور چنین روشهای مبارزاتی 

ی اصال وجود فراموش شده گویا تاریخ و کارنامه ی چپ رادیکال ایران

قوایی خارجی نداشته!در این شرایط راهی نیست جز تالش برای بسیج 

برای مبارزه با رژیمی که تنها با و نیز تجهیز آنها به سالح و آموزش  انقالبی

اقدامی مسلحانه از میان خواهد رفت.مباحث تئوریک به وفور و توسط 

نوشته شده و ما  بسیاری از رفقا در جای جای تاریخ و حتی اکنون گفته و

نیز معتقدیم پراتیک)عمل انقالبی(بدون دانش تئوریک)فکری( محکوم به 
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شکست است و این دو الزم و ملزوم یکدیگرند اما در عین حال اعتقاد داریم 

به اندازه ی کافی به مبحث تئوریک پرداخته شده و چیزی که مدتهاست از 

ال زمان آن فرا رسیده آن غافل مانده ایم پراتیک و عمل انقالبی است.ح

پایمان را روی زمین بگذاریم و با به کار بردن دانسته هایمان در عمل نشان 

 مسلحانه دهیم صرفا مشغول کتاب خواندن و نوشتن نبوده ایم!مبارزه

هیچگاه راه حل اول و انتخاب نخست نبوده اما در شرایط کنونی جامعه و 

و رژیمی که هیچ راهی برای  با مشکالت بی نهایتی که در آن دیده میشود

انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز باقی نگذاشته پراتیک انقالبی نه به یک 

گزینه بلکه به تنها گزینه ی موجود مبدل شده و از همین رو وظیفه ی چپ 

انقالبی و حقیقی است که به هر روش به شکل گیری و تداوم این جریان و 

و سوسیالیستی کمک کند و از هیچ حرکت تا زمان پیروزی انقالبی مردمی 

و دزدیدن و تصاحب آن  57تالشی فروگذار نکند.ما با تجربه ی انقالب سال 

آموخته ایم که نباید فرصت را به  یک قشر خاص)روحانیت(توسط 

تا با طراحی نقشه منتظر لحظه ی پیروزی انقالب  ها بدهیماپورتونیست 

ب انقالب را به تصاحب خود در آتی مردم ایران بمانند و در لحظه ای مناس

آورند.شکی نیست جنگ مسلحانه منجر به ریخته شدن خونهای بسیاری 

خواهد شد،حتی ممکن است خرابی های زیادی در جامعه بوجود آید.اما 

این نمیتواند در مقابل کشتاری که رژیم همه روزه مشغول آن است و نیز 

دم و طبقات تحت ستم پدید خرابی هایی که با روی کار ماندن حاکمان به مر
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می آید چیزی باشد.ما معتقدیم بدست آوردن هر دستاوردی نیازمند 

پرداخت بهای آن است و برای بدست آوردن آزادی و در پی آن جامعه ای 

یز ساخت آینده ای روشن عدالت محور،انسانی و بدور از ظلم و استعمار و ن

جز پرداخت این بها؛هرچند ان که همان فرزندان ما هستند راهی برای آیندگ

سنگین باشد نیست.زمان آن رسیده عاشقان انسانیت و عدالت ، همانها که 

گرسنگی دیگران را ببینند و دست روی دست بگذارند،همانها که با نمیتوانند 

ند،برخیزند و با گرفتن سالح دیدن هر ظلم و ستمی از خشم به لرزه می افت

ساز باشند.پیکاری که پرچمش آغشته به  تاریخ پرچمداران این پیکارِبدست،

خون بسیاری از جوانان،مردان و زنانی است که عاشقانه جان خود را در این 

..راه فدا کرده اند.  

 

...ستینکردن زودرَس ن کیاز در سنگر ماندن و شل شیب یمرگ چیه  

"رفیق کبیر امیرپرویز پویان"  
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 پیشگفتار

سرعت اصل برای یک چریک  داشته ی یک چریک،زمان است بنابراین مهم ترین مهم ترین

ات را انجام دهد.به است؛چریک باید بتواند در کوتاهترین زمان بیشترین و موثرترین اقدام عمل

میپردازیم...و در ادامه به اصل مطالب  اکتفا کرده در آغازکوتاه چند جمله  بههمین خاطر   

در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته در این جنگ نامنظم همواره  تاکتیک ها و تکنیکهای

کتابچه سعی کردیم مهم ترین اصول،فنون و نکات آموزشی در بحث جنگ نامنظم)چریکی( را 

آنانکه برای  چراغ راهی باشد هرچند کم سو، آموزش دهیم.باشد که برای انقالبیون ایران

استثمار،بی عدالتی،ظلم،نابرابری،تبعیض،نژادپرستی و میخواهند مردمشان را از غل و زنجیرِ 

و به امید روزی اختالف فاحش طبقاتی برهانند و جامعه ای نوین با آرمانهای انسانی بنا کنند...

 که در سراسر جهان پدیده ای بعنوان فاصله ی طبقاتی وجود نداشته باشد.

 

نظامی،دروس افسری،تجربیات در تهیه و تنظیم این کتاب از کتب گوناگون،جزوات آموزش 

صی،فنون و تکنیکهای بقا در طبیعت،جزوات محرمانه،اطالعات طبقه بندی شده ی شخ

  ..آثار و خاطرات برخی از افراد استفاده شده است.امنیتی و 
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 چریک کیست؟

بیرون چریک یا پارتیزان به شخصی گفته میشود که در گروهی مسلح عضو است و با هدفِ 

نیرویی خارجی و استثمارگر از خاک کشور،خلع سالح دشمن،تغییر رژیم و حاکمیت و یا راندن 

جنگ نامنظم به مبارزه با دشمن میپردازد.جنگ نامنظم نقطه  ه شیوه یاهدافی شبیه به آن ب

در جنگ نامنظم به دالیل ی مقابل جنگ منظم یا همان جنگ معمول و مرسوم نظامی است.

ن تعداد نفرات،عدم دسترسی به جنگ افزارها و سالح های گوناگون از جمله کم بود

سنگین،دسترسی دشمن)رژیم حاکم(به تمام امکانات)دوربینها،امکان کنترل و ردیابی 

تماسها،ورودی و خروجی شهرها و روستاها و...(امکان رو در رو جنگیدن و مستقیما روبرو شدن 

ایی همچون شبیخون،جنگ با قوای دشمن وجود ندارد؛بنابراین باید از شیوه ه

ایذایی،کمین،بزن در رو و خرابکاری استفاده کرد تا بتوان نیروهای دشمن را از پا در 

ارنستو چگوارا نمونه ی یک چریک برجسته و از بزرگترین فرماندهان و طراحان جنگهای آورد.

میلو نامنظم است که بواسطه ی موفقیت چشمگیرش در انقالب کوبا به کمک فیدل کاسترو،کا

س و دیگر چریکها توانست رژیم دیکتاتوری باتیستا را سرنگون و نام خودش و ینفوئگوس

چریک و جنگ چریکی را تا ابد جاودانه کند.رئیسعلی دلواری،میرزاکوچک جنگلی،اعضای 

 سازمانهای چریکهای فدایی خلق و پیکار نیز نمونه های ایرانی چریکها هستند...

 

 سازماندهی

اصل سازماندهی از مهم ترین اصول و الزامات است و در جنگ چریکی نیز این در هر عملیاتی 

اصل از اهمیت فوق العاده باالیی برخوردار است.به دلیل کم بودن تعداد نفرات)بخصوص در 

هسته های اولیه(سازماندهی و به دیگر معنا تقسیم و تفهیم وظایف بسیار حیاتی است.بارها 

یا تجمعاتی که در گوشه و کنار جهان شکل میگیرد و مردم زیادی در دیده اید که در تظاهرات و 
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نفرات)نسبت به مردم  نقطه ای تجمع میکنند مامورین امنیتی و نظامی با کمترین

معترض(تجمع را سرکوب کرده و غائله را ختم میدهند این به دلیل عدم سازماندهی 

وظیفه ی خودش به اهداف گروه  است.سازماندهی کمک میکند تا هر کس با دانستن و انجام

کمک کند.پس قبل از هر اقدام عملی به اصل سازماندهی توجه کافی داشته باشید.تقسیم 

وظایف را بر حسب استعداد،توانایی ها،جنسیت،فیزیک بدنی،آمادگی جسمانی،تیزبینی،سن و  

نون و تکنیکهای شجاعت افراد گروه انجام دهید.افراد آماده تر ، آنها که آشنایی بیشتری با ف

اشخاصی که متناوبا به ورزش میپردازند را در زی و نظامی دارند،افراد با سابقه ی رفتن سربا

خطوط اصلی قرار دهید.از دیگر افراد بنا به عملیات مد نظر در پشت جبهه یا خط دوم و سوم 

موفقیت را کاهش اده و بدون تجربه شانس استفاده از افراد نا آم د با ریسکِاستفاده کنید.نبای

الزم نیست تمام افراد گروه مستقیما در عملیات نظامی و جنگها شرکت کنند کارهای مهم داد...

دیگر از جمله پخش اعالمیه،شب نامه،شعارنویسی،تخریب اموال دولتی و عضوگیری را به 

 دیگر افراد گروه واگذار کنید.تمام اعضای گروه باید تشکیالت و سلسله مراتب را رعایت

کنند.سازماندهی تنها زمانی موثر است که همه ی افراد گروه رهبری و فرماندهی کادرهای رده 

نحوه ی طراحی و اجرای عملیات باال را بپذیرند تا در بحرانهای گوناگون)اختالفات داخلی،

و...(بتوان مسئله را حل و فصل کرد.از ابتدای امِر تشکیل گروه و سازماندهی به تشریح وظایف 

دونی تهیه کنید و در صورت تخلف و تخطی هریک از افراد گروه طبق فرد بپردازید.قوانین مُ هر 

آنچه توافق داشته اید فرد را تنبیه کنید.کار انقالبی کردن امری فوق العاده جدی و با اهمیت 

است؛هیچگونه کم کاری یا اشتباه پذیرفته نیست.نظر افراد گروه را در مورد مسائل گوناگون 

شوید اما در نهایت این کادر های رده باال و رهبری گروه هستند که تصمیم نهایی را  جویا

 میگیرند؛دموکراسی در کنار قاطعیت فرماندهی راهی برای تضمین موفقیت است.

در هر عملیات چه در جبهه ی اصلی و مبارزاتی و چه در خطوط دوم و سوم که عملیات ایذایی 

اید بطور کامل وظایفش را بداند،هر گونه جای ابهام یا شبهه در و روانی اجرا میشود،هر عضو ب

مورد مسئولیتی که به دوش دارد میتواند موجب وارد شدن ضربه ای سخت به کل گروه 

شود.هر نقشه را چند بار برای اعضای گروه تشریح کنید،بطوریکه هر عضو عالوه بر آنکه 
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با آن در ارتباط است را نیز بداند.مثال  وظیفه ی خودش را بفهمد،وظیفه ی عضو مستقیمی که

تحویل  "ج"برساند و آنها را به  "ب"باید بداند قرار است تعدادی اعالمیه را به خیابان  "الف"

آن ها را در نقاطی از شهر پخش کند.سازماندهی از هرج و مرج  "د"به کمک  "ج"دهد تا 

حد زیادی کاهش میدهد.جلوگیری میکند و ریسک دستگیری و لو رفتن افراد را تا   

 

 

  

 ارزیابی منطقه

 

اینکه کجا قرار است بحنگید،از اهمیت فراوانی برخوردار است.جنگیدن در منطقه ای جنگلی 

به مراتب با مبارزه در منطقه ای کوهستانی تفاوت دارد.جنگیدن در پایتخت با نبرد در 

متفاوت است و جنگ هوایی با جنگ زمینی قابل قیاس  کوچک شهریک روستاهای حاشیه ی 

نیست.بنابراین ابتدا باید تعیین کرد منطقه ی مورد نظر برای جنگ،چه نوع منطقه ای 

نقاط استراتژیک  وجود است.نوع خاک،پوشش گیاهی،هموار یا ناهمواری زمین،وجود یا عدمِ

در آن ناحیه،فاصله با  طوبتو ر مهم برای سنگربندی،پنهان شدن و یا تسخیر،وضعیت بارش

دفاعی،جمعیت منطقه،زبان و گویش منطقه،شغل اکثریت مردم در آن ناحیه،دین -مراکز نظامی

سردی یا گرمی هوا دسترسی به آب آشامیدنی،و مذهب اهالی،وضعیت اقتصادی مردمِ منطقه،

طه برای و درجه ی متوسط هوا،سخت یا سهل بودن عبور و مرور موتور و ماشین،اهمیت آن نق

یا پیری جمعیت منطقه و بسیاری  یحکومت،میانگین سنی ساکنین در منطقه و نتیجتا جوان

اطالعات دیگر را باید با ارزیابی منطقه ای بدست آورد.در اختیار داشتن اینگونه اطالعات 

میتواند به طراحی نقشه های عملیاتی کمک کند و نیز از بروز خطاهای ناخواسته ی 

یری کند.اطالعات باال را باید قبل از اقدام به سنگربندی،یارگیری،سکونت و محاسباتی جلوگ
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نبرد در هر ناحیه بدست آورد.برای این کار،تیمهای چند نفره)بسته به وسعت و جمعیت 

 منطقه ی موردنظر(باید پیش از تمام اعضای تیم به آن منطقه رفته و اطالعات الزم را به 

 

کنند.جمع آوری اطالعات ممکن است زمان بر باشد اما برای  صورت مکتوب و دقیق جمع آوری

اجتناب ناپذیر است.ضمنا نباید فراموش کرد با توجه به جلوگیری از اشتباهات مهلک و مرگبار،

اطالعات باال باید استراتژیهای متفاوتی را در پیش گرفت.مثال در ناحیه ای که اکثریت افراد آن 

شکیل میدهند، نباید به صورت علنی به مبارزه با باورهای را اشخاصی با باورهای مذهبی ت

مذهبی پرداخت و خود را گروهی غیر دینی نامید.بلکه میتوان با تکیه بر سایر آرمانها و اهداف 

گروه آنها را مجاب و دعوت به همکاری کرد.آرمانهایی همچون عدالت،آزادی و رفاه.همچنین 

و دین تنها یک وسیله ز دین و باورهای مذهبی است میتوان گفت حکومت در حال سواستفاده ا

دینی  ، کومت به خواسته های پلیدش است و دلیل مبارزه ی شما با حکومتبرای رسیدن ح

بودنش نیست،بلکه ابزار قرار دادن آن است.یا مثال اگر قرار است در ناحیه ای مستقر شوید که 

ح،غذا و لباس استفاده کنید.همچنین برای اکثر اوقات بارانی است،باید از انواع خاصی از سال

سنگربندی باید اصولی متفاوت از سنگربندی در یک منطقه ی خشک را به کار بگیرید.گویش 

و زبان منطقه اگر با شما متفاوت باشد،ممکن است برای ارتباط با بومیان دچار مشکل شوید و 

در ارزیابی ه حکومتی ها باشد!همین موجب عدم همکاری آنان با شما و یا حتی لو دادن شما ب

منطقه باید توجه داشت هیچگونه صحبتی با اهالی در مورد جنگیدن با حکومت،هدف گروه 

شما،تاریخ ورود تیم و هیچ برنامه ی دیگری انجام نشود.تنها با بازدید میدانی به صورت عینی 

از جانب تیم ارزیابی  و طرح سواالت ساده باید اطالعات الزم را بدست آورید.هر رفتار مشکوکی

 میتواند موجب گزارش اهالی به حکومتی ها شود)خصوصا در مناطق روستایی(
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  آمادگی بدنی

 

تمام افراد گروه)خصوصا آنها که مستقیما در عملیات نظامی شرکت میکنند( باید مرتب و با 

آماده،وزنی ایده برنامه به ورزش و تمرینات آمادگی جسمانی بپردازند.داشتن بدنی منعطف و 

آل،چابکی و توانایی باال در دویدن،صعود و باال رفتن،شنا کردن و مقاومت نسبی در برابر سرما 

ساعتهای ابتدایی صبح گروه باید بیدار شده و دسته و گرما از ویژگی های بارز یک چریک است.

گروهی به  بصورت جمعی به نرمش،تمرین و حرکات ورزشی بپردازد.اگر شرایطش را دارید

کوهنوردی بروید؛کوهنوردی و رفتن به ارتفاعات عالوه بر آنکه جسم را آماده کرده و سطح 

روانی نیز بسیار موثر است و روحیه ی کار -میبرد،از نظر روحیانرژی و مقاومت بدنی را باال 

تیمی و خالقیت گروهی را نیز افزایش میدهد.بسته به نوع مبارزه و استراتژی شما برای 

مله)زمینی،دریایی،شهری،روستایی و...(باید از تمرینات گوناگونی برای آماده سازی افراد ح

گروه استفاده کرد اما برخی تمرینات برای تمامی اعضا ضروری و حیاتی است.همه ی افراد 

تیم هرروز حداقل یکبار باید تمرین ورزشی داشته باشند.طناب زدن،دراز و نشست رفتن،شنا 

هایی که احتمال درگیر شدنشان شی را حتی پایین ترین رده ها و آنحرکات کشرفتن،دویدن و 

بسیار پایین است باید انجام دهند.افرادی که به شکل حرفه ای و تخصصی تر میخواهند 

مبارزه کنند،باید از همه نظر بدن خود را آماده نگه دارند.دست کم سه بار در طول روز و در هر 

اگر منطقه ی مورد نظر نزدیک ن ورزشی ضروری و حیاتی است.نوبت حداقل یک ساعت تمری

است الزم باشد قبل،حین یا بعد از درگیری و عملیات به  به آب است و یا احتمال میدهید ممکن

آب بزنید،حتما افرادی را که با شنا آشنایی ندارند به آموختن شنا ملزم کنید.وزن ایده آل برای 

رفی است؛فرد نباید به دید عموم چاق و یا بسیار الغر یک چریک مقدار مشخصی ندارد و عُ 
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باشد؛از افرادی که اضافه یا کمبود وزن دارند بخواهید رژیم غذاییشان را تغییر دهند.اگر 

عملیات نزدیک است و کمبود نفرات دارید از افرادی که وزن ایده آلی ندارند در خطوط دوم و 

تمام افرادی که مستقیما یا نزدیک به عملیات، در شب و روزهایسوم عملیات استفاده کنید.

ه آن عملیات مربوط میشوند باید بسیار بیشتر به جسم خود اهمیت غیر مستقیم ب

دهند.خوردن غذای سنگین و چرب،دیر خوابیدن و پرداختن به اموری که مستقیما بر بینایی ، ب

سی،گوش دادن به موزیک شنوایی و یا کل بدن تاثیر منفی میگذارند)خودارضایی،رابطه ی جن

با صدای بلند،خیره شدن به صفحه موبایل،کامپیوتر یا تلویزیون و...(همه و همه موجب 

بدنی چریک میشود و باید ممنوع شود.-کاهش توان فیزیکی  

 

 

 تغذیه

مبحث تغذیه در جنگ چریکی مقوله ی بسیار مهمی است.چریک باید توجه داشته باشد قرار 

شام را در بهترین هتلها و رستوران ها سرو کند.گرسنگی و تشنگی از  نیست صبحانه،ناهار یا

عادی ترین مسائلی است که هر چریک با آن سر و کار دارد.اساسی و حیاتی ترین نکته در 

چه در شهر و "کمترین غذا با بیشترین فایده"بحث تغذیه ی چریک را بخاطر داشته باشید:

تان باید این نکته را در ذهن داشته باشید،اگر شرایط چه در روستا،چه در جنگل و چه در کوهس

هنوز اضطراری نیست و قادرید به فروشگاه ها و مغازه ها رفت و آمد کنید و دسترسی شما با 

شهر قطع نشده به تهیه ی مواد غذایی و خوراکهایی بپردازید که مقدار پروتئین باالیی 

شرایط عادی و زندگی روزمره پیشنهاد  .کنسروجات،کالباس و غذاهای آماده شاید دردارند

مکانی و نیز -نشود؛اما برای یک چریک همانطور که اشاره کردیم به دلیل محدودیت زمانی

محدود بودن توان حمل و نقل وسایل این غذاها غذایی ایده آل محسوب میشود.ممکن است 

ه ی غذا در شرایطی قرار بگیرید که دسترسی شما با شهر قطع شده و مجبور به تهی

باشید،بنابراین حتما از قبل روشهای تهیه ی غذا در طبیعت را بیاموزید.به طور خالصه اما اگر 



 

21 
 

در نزدیکی آب هستید،سعی کنید ماهی بگیرید،بهترین منبع انرژی در رودخانه ها،دریاچه ها و 

فراموش آبگیرها ماهی ها هستند،تهیه ی قالب و لَم دادن روی صندلی راحتیِ کنار دریاچه را 

کنید،تکه چوبی بلند را پیدا کرده،چاقویی تیز و محکم)براحتی خَم نشود( را به کمک 

طناب،کنف،نخ و یا پارچه به نوک آن ببندید به قسمت کم عمق آب بروید و بی حرکت منتظر 

بمانید تا ماهی را ببینید،نیزه ی دست سازتان را در آب فرو برده و سعی کنید ماهی را 

برش دهید و آن را تیز کنید.اگر ه چاقوی مناسب دسترسی ندارید باید نوک چوب را بگیرید.اگر ب

اوضاع آنقدر بد است که به هیچ چیز دسترسی ندارید مجبورید به روش خرسها ماهی گیری 

کنید به قسمت کم عمق آب رفته تا کمر خم شوید و منتظر ماهی ها بمانید سپس سعی کنید با 

بگیرید.اگر مدتی خبری نشد با حرکات دست و پا در آب موج و تالطم دو دست یکی از آنها را 

ایجاد کنید تا ماهی ها مسیرشان را گم کنند.اگر در جنگل هستید و یا محیط اطراف شما را 

درختان احاطه کرده بدنبال درختانی بگردید  که میوه دارند؛البته که میوه ها به اندازه ی 

ی بدن را تامین کنند اما باید توجه داشت ممکن است حق گوشت نمیتوانند نیروی الزم برا

انتخابی برای شما وجود نداشته باشد بنابراین تمام فرصتها را بعنوان فرصتی طالیی در نظر 

زمانی که هنوز وارد کار عملی نشده اید و مشغول کارهای تئوریک و آماده سازی داشته باشید.

را به مطالعه و آشنایی با درختان،نوع پوشش  گروه هستید حتما چند نفر از اعضای گروه

گیاهی و گیاهان دارویی منطقه مد نظر وادارید.ممکن است زمان زیادی مجبور به زندگی در 

مکان خاصی شوید؛باید تمام جوانب امر را بررسی کنید.داروهای گیاهی همواره از راهگشا 

 ی چند جوشانده و دمنوش طرز تهیه ترین موارد برای کمک به جنگجویان نامنظم هستند

-جنگلی-به نوع منطقه ای که در آن قرار دارید؛کوهستانی طبیعی را بیاموزید)این مورد

ساحلی و... بستگی دارد؛بنابراین حتما در مورد گیاهان منطقه تحقیق کنید(اگر در خشکی 

به منطقه هستید؛میتوانید برای شکار اقدام کنید،خرگوش،پرندگان،آهو و  دیگر حیوانات بسته 

دارید راحت ترین روش شلیک  هاگر اسلحی جغرافیاییِ شما میتواند گزینه های مناسبی باشد.

مستقیم است.همه با هم برای تهیه ی غذا یا شکار نروید.تقسیم کار را فراموش نکنید تیم 

ید های دو نفره را برای شکار بفرستید.اگر روزهای زیادی قرار است در آن منطقه بمانید میتوان
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تله گذاری کنید.آموزش ساخت چند تله ی ساده برای به دام انداختن حیوانات را 

بیاموزید.گوشت ماهی یا شکارتان را حتما بپزید.خام خواری میتواند باعث بیماری های 

عدم دسترسی شما به پزشک میتواند دردسرسازشود.برای پیدا کردن  متعاقبا گوناگون شود و

بی جستجو کنید،به دنبالِ رود،دریاچه،چاه،یا رودخانه باشید.آبهای آب ابتدا منطقه را به خو

الشه  رطی که تا جایی که چشم میبیند آب بهروان را میتوانید بدون جوشاندن نیز بخورید؛بش

ل بارش هستید ظرفی را برای یا خون حیوانی آلوده نباشد و بوی بدی نیز ندهد.اگر در فص

باران را نیز میتوانید بدون جوشاندن بخورید اما برف را  .آبجمع آوری باران یا برف قرار دهید

ترجیحا باید بجوشانید.اگر منطقه برفی است و برف زیادی در اطرافتان هست برای جوشاندن 

اکثر باکتری ها و انگلهای  ، برفهای سفید و تازه تر)سطوح باالییِ برف(را امتحان کنید.حرارت

دقیقه زمان بگذارید.همیشه آب همراه خود  5آب دست کم  برای جوشاندنرا از بین میبرد. بآ

بعد از رسیدن به هر منبع آبیِ مورد اطمینان قمقمه های گروه را پُر کنید.هر آن  داشته باشید

ممکن است با بی آبی و عدم دسترسی به آب روبرو شوید.به نگهبانان شبِ گروه یا آنها که 

ن دار بدهید.مقداری چای یا قهوه با خود داشته ماموریت شبانه دارند نوشیدنی های کافئی

باشید.اگر بردن چای یا قهوه برایتان دشوار است تعدادی چای کیسه ای همراه داشته 

در  اگر همباشید.خواب آلودگی میتواند مشکلی بزرگ برای نگهبانان یا تمام افراد گروه باشد.

ت روزمره،از غذاهای روزمره و عادی خانه های امن یا تیمی هستید میتوانید همچون دیگر عادا

نیز استفاده کنید.اما در هر صورت؛چه در اختفای جنگل و کوهستان و چه در زندگیِ شهریِ 

عادی سازی شده از مصرف غذاهایی که عارضه دارند)خصوصا در روز و شبهای منتهی به 

ی های شورجدا عملیات(نظیرِ غذاهای تند،نوشابه های گازدار،الکل،شیرینیِ زیاد و خوردن

خودداری کنید.این قبیل خوراک میتواند مشکالتی نظیرِ تغییر در عادت مزاجی)دستشویی 

و نیز تداخل در خواب ایجاد کند که هر یک میتواند در  رفتن(،باال رفتن فشار و یا قند خون

توانایی های چریک از جمله سرعت عمل و نیز قدرت انتخاب در مواقع حساس کُندی و یا 

ل ایجاد کند.اخال  
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 اصلِ درجه بندی اطالعات

 

باید بدانید هر لحظه ممکن است هر یک از افراد تیم دستگیر شود.بنابراین باید مهم ترین اصل 

امنیتی در جنگ پارتیزانی را رعایت کنید.این اصل میگوید همه ی اطالعات باید از نظر اهمیت 

درجه بندی شود.هر فرد بنا به سِمت و وظیفه اش در گروه باید به مقدار محدود و مشخصی از 

یا اعضای جدید گروه تمام تمام اعضای عادی العات دسترسی داشته باشد.نیازی نیست اط

اطالعات تیم را بداند.برنامه ها،نقشه ها و طرحهای حمله را تنها کمی قبل از اجرای عملیات 

به همه بگویید و برنامه های بلند مدت تر و اطالعات تکمیلی و مهم را تنها باید کادرهای رده 

ند.رعایت این اصل عالوه بر آنکه در صورت دستگیر شدن فرد میتواند منجر به کاهش باال بدان

مجازات و تخفیف در حکم وی شود)بدلیل ندانستن اطالعات زیاد از گروه(همچنین از لو رفتن 

طرح و نقشه های آتی گروه و دستگیری و به خطر افتادن سایر اعضای گروه جلوگیری 

شید رعایت این اصل نباید منجر شود هر عضو گروه اطالعات مبهم میکند.البته توجه داشته با

و نامفهومی از وظیفه ی خودش داشته باشد.تمام افراد گروه باید با جزئیات کامل و بدون 

کوچکترین شائبه ای ماموریت و وظیفه ی خود در عملیات یا عملیاتهای پیش رو بدانند اما 

یفه یا تمام نقشه ی تیم اطالع داشته باشند.الزم نیست تمام افراد گروه از تمام وظ  
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 جذب عضو

 

اگر در مراحل اولیه ی تشکیل هسته های انقالبی باشید؛قطعا با مشکل کمبود قوا و تعداد 

نفرات مواجه اید.برای مرتفع ساختن این مشکل نمیتوان بی گدار به آب زد.تشکیل تیم چریکی 

مثل تشکیل تیم فوتبال محلی نیست که بتوانید سر گذر بایستید و از هر رهگذری که رد 

ایل است در تیم حضور داشته باشد یا خیر...همیشه به خاطر داشته باشید میشود بپرسید م

باید به همه مشکوک باشید باید تمام جوانب احتیاط را رعایت کنید.برای عضو گیری و جذب 

کادرهای رده باال و افراد شناسایی شده ی تیم)آنها که سابقه ی دستگیری دارند یا ، نیرو 

تید.هر فرد که میخواهید جذب کنید را بارها باید بیازمایید.باز تحت تعقیب پلیس اند(را نفرس

شدن پای لباس شخصی ها،نفوذی ها و کاشف ها به گروه میتواند حتی به فروپاشی تمام 

گروه منجر شود.اگر فرصت کافی دارید با دقت و ظرافت تمام به این خطیر بپردازید در 

ای خوبی را یافت.اگر زمان کافی ندارید از آنها که دانشگاه و میان کارگران همواره میتوان نیروه

میشناسید شروع کنید.ابتدا بحث را کلی و غیر مهم جلوه دهید.سعی کنید نظر شخص مورد 

نظر در مورد رژیم حاکمه را جویا شوید.اگر کسی به طرفداری یا دفاع علنی پرداخت به کلی آن 

تئوریک وظیفه ی کنونی شما نیست این را  گزینه را از ذهنتان خط بزنید.بحث کردن و کارهای

به سایر رفقا و زمانی دیگر بسپارید.اگر فهمیدید شخص با رژیم مشکل دارد نظر شخصی اش 

را جویا شوید.بپرسید چاره چیست.کم کم و با ظرافت کامل وارد ماجرا شوید.سعی کنید ابتدا 

ر جلسات بعد تئوری مبارزه ی چند کتاب به او بدهید نظرش را در مورد کتابها جویا شوید.د

مسلحانه را مطرح کنید.خودتان را مطمئن و مصمم نشان ندهید.در هر شرایطی آماده باشید 

شخصی شک کردید بحث را به کلی عوض  هر کلِ ماجرا را انکار کنید.هر لحظه به

مطمئن .حرفتان را بپیچانید و ذهن فرد را منحرف کنید.تنها به جذب افرادی بپردازید که کنید

 شده اید در وهله ی اول نفوذی نیستند و در مرحله ی دوم به درد این کار میخورند.
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 قلبی سنگی اما آکنده از عشق

 

ان جنگهای چریکی و طراح انبزرگترین فرماندهچریک همانطور که ارنستو چگوارا؛از 

عاشق باشد.تنها عشقی بزرگ و قلبی آکنده و لبریز از عشق و محبت به  میگوید:باید

ند منجر به از خودگذشتگی عمیق و اوزادی،انسانیت و شرافت است که میتهمنوعان،عدالت،آ

فداکردن هرآنچه هست شود.اما عشق همواره همچون شمشیری دولبه است که باید مراقبش 

،آنقدر با ارزش است و آنقدر سخت  است که باید با بود.کارِ پراتیک یا عملی آنقدر مهم است

نهایت دقت و ظرافت و بدور از کوچکترین اشتباهی صورت پذیرد.بنابراین مسائل حاشیه ای و 

کم اهمیت میتواند منجر به بروز اختالل در عملیات،اهمال کاری و یا شکستی بزرگ 

به چیزی غیر از وظیفه ی پیش شود.بنابراین از وظایف چریک است که با هرآنچه که او را 

ن این رویش پیوند میدهد بدرود گفته و آنرا کنار بگذارد.و مسائل عشقی و عاطفی از مهمتری

جا که قبل تر هم اشاره کردیم چریک از زمانی که تصمیم به کار عملی میگیرد و به هاست.از آن

نیز یک زندگی  اصطالح چریک میشود دیگر فردی عادی نیست و به همین دلیل زندگی او

عادی نخواهد بود.بنابراین باید کادرهای رده باال چریکهای جوان و قوای تازه وارد را به این 

درک عمیق و مهم برسانند که تنها چیزی که در حال حاضر چریک میتواند به آن عشق 

برای ت و نه نامزد،همسر،فرزند،خانواده و یا سایر آنها که تا دیروز بورزد؛جنگ علیه دشمن اس

او مهمترین اشخاص زندگی محسوب میشدند.قبل از ورود به جنگ و نبرد علیه دشمن کنار 

آمدن با این موضوع و حساب و کتاب کردن اینکه میتواند از این مهم برآید یا نه با خود شخص 

است.اما پس از آن این دیگر وظیفه ای مبرم و به دوش کادرهای باال و مسئول مستقیم های 

ت که بتوانند نیروهای جدیدالورود را تشویق و ترغیب به فراموشیِ جهان بیرون و نفرات اس

هرآنچه در آن هست و به آن تعلق دارد کنند.بارها شنیده اید که فالن شخص با کارش ازدواج 
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کرده.این مََثل حقیقتی است از زندگی یک چریک.و این از ضعف و سستی چریک نیست که از 

این از عشقی فوق العاده عمیق تر و قلبی لبالب از حس انسان  بلکه عشق و عالقه اش بگذرد

باید بین آنچه که ی موعود دهد که چریک حاضر میشود در لحظه دوستی و بشری خبر می

برای خودش میخواهد و آنچه برای همه ی همنوعانش میخواهد یکی را برگزیند و این به هیچ 

ه واقعا به نامزد،همسر و یا معشوقش عالقه وجه کاری ساده نیست.از سوی دیگر چریکی ک

داشته باشد خود باید به این درک برسد که ادامه دادن رابطه ی عشقی میتواند عالوه بر به 

خطر انداختن خودِ چریک و گروهش منجر به ضربه خوردن شخص مورد عالقه اش نیز 

ه مقابله با قدرت ح بیما علیه رژیم میجنگد و با سالبشود.چرا که ارتباط با شخصی که مستق

حاکمه پرداخته خود ُجرم کمی نیست و از دیگر سو چریک هر لحظه احتمال مرگ خودش را 

میدهد و این باید به تنهایی کافی باشد که حتی اگر کوچکترین عالقه ای به شخصی دارد 

رفتن خودش آن شخص نیز آسیبی جدی ببیند.مسائل عشقی و  اجازه ندهد با مرگ یا از بین

 راطفی همواره جانِ بسیاری از چریکهای جهان را گرفته،بسیاری از عملیاتها را لو داده،منجع

به شکستهای بزرگ شده و بسیاری از گروههای پارتیزانی را در هم شکسته؛بنابراین تا جایی 

که میتوانید سعی کنید خودتان و گروهتان را از طریق آموزش های تئوریک و بحثهای 

این مهم)دست کشیدن از هرآنچه به آن عشق میورزیم برای یک هدف  ایدئولوژیک برای

واالتر(آماده کنید.برای نیروهایی که متوجهِ رابطه ی عاطفی آنها شده اید تنبیه بگذارید و از 

دادن مسئولیتهای خطیر به آنان بپرهیزید.دیگر مسئله ی حائز اهمیت در این بخش،اهمیت و 

صطالح رادیکالیزه بودن چریک است.بخشش،گذشت و لزومِ جدی بودن،سرسختی و به ا

فراموش کردن خطاها از صفات نیک انسانی به شمار می آید اما برای یک چریک اینها میتواند 

هرکدام به تنهایی موجب نابود شدن خود او و یا کل تیمش شود.جلسات تئوریک و توجیهی 

ن را همواره در گروه برگزار برای برافراشته نگه داشتن آتش کینه،خشم و غضب علیه دشم

کنید و تمام تیم را به لزوم خشونت در آنجا که الزم است آگاه کنید.تمام قوا باید بدانند اینجا 

میدان جنگ است و در جنگ حلوا خیرات نمیکنند.اگر هر چریک زیر دست حکومت بیافتد 

ا بر وی اعمال حتی براحتی اعدامش نمیکنند بلکه سخت ترین و حیوانی ترین شکنجه ها ر
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میکنند تا با چشمان خویش بارها مردن را ببیند.پس گذشت و بخشش دشمن نباید نکته ای 

باشد که چریک به آن زیاد بیاندیشد مگر در شرایط خاص و طبق نظر کادرهای رده باال و آن هم 

 به منظور معامله و یا پیروزی و موفقیتی بزرگ تر در آینده...

 

 

 

یخانه های امن و تیم  

 

خانه های تیمی بخصوص قبل از علنی شدن جنگ و فراگیر شدن آن در تمام شهر و روستا 

بسیار حائز اهمیت اند.خانه ی امن به مکانهایی اطالق میشود که برای انجام عملیاتِ 

غیرمستقیم یا به اصطالح جبهه ی  دوم عملیات خریداری،اجاره و یا از آنها استفاده 

داری اسلحه،تهیه ی شب نامه،اعالمیه،تهیه ی بمبهای میشود.کارهایی از قبیل نگه

دستی،کوکتل مولوتف،قالب شعارنویسی،اسپری های رنگ،کتاب و نشریات و بسیاری دیگر از 

وظایف در خانه های تیمی انجام میشود.همواره در خانه های تیمی یک یا چند چریک 

اطالعات در این خانه هاست حضور دارند و با توجه به اینکه مقادیر زیادی از تجهیزات و 

مبحث امنیت این خانه ها بسیار حیاتی است.زیرا با لو رفتن هر خانه ی تیمی ضربات سخت 

و گاهی جبران ناپذیری به کل گروه وارد خواهد آمد.قبل از هرچیز باید توجه داشت خانه تیمی 

گاه بسیج،پایگاه را در محلی مناسب تهیه کرد.محل مورد نظر باید دور از پاسگاه،مسجد،پای

سپاه،حسینیه و اماکن مشابه باشد و ترجیحا در نقطه ی دیدِ فروشگاههای بزرگ و 

پرتردد،بانک و یا ادارات)بدلیل وجود دوربین(نباشد.معموال خانه های آپارتمانی برای این کار 

ی نگهداری کنید بسیار کم و افراد اینکه تجهیزاتی که میخواهید در آنتوصیه نمیشوند مگر 

که قرار است به آن ورود و خروج کنند نیز اندک باشد.بهترین خانه خانه ای است که ویالیی 
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، در محله  )یکی از جلو و دیگری از پشت و یا دری مخفی ( باشد باشد،ترجیحا دو در داشته

ای متوسط از نظر جمعیتی قرار داشته باشد)نه بسیار خلوت و نه بسیار شلوغ و پرتردد( و نیز 

های مجاور یا روبرو به آن دید نداشته باشند.اینها ویژگیهای کلی یک خانه ی تیمی و  خانه

امن مناسب است.برای اجاره یا خرید اینگونه منازل اگر میتوانید به صورت زوج)مرد و زن(به 

بنگاه یا صاحب خانه مراجعه کنید و اگر نه خودتان را دانشجو یا شهرستانیِ در جستجوی 

د.برای موفقیت در مقوله ی خانه های امن باید محالت مختلف را در نظر کار معرفی کنی

داشته باشید و تنها به یک یا دو خانه ی امن اکتفا نکنید.باید دست کم چندین و چند مکان را 

برای روز مبادا و عملیات جبهه ی دوم آماده داشته باشید.خانه های امن در شرایط 

ادگی قبل از عملیات،استراحت و درمان لساتِ تئوریک و آماضطرار،میتوانند برای برگزاری ج

د بر علت است که اصل امنیت را در این یزنیز استفاده شوند و اینها همه م افراد زخمی گروه

درون خانه نیز باید عادی سازی شود.عادی سازی به هر نوع اقدامی گفته خانه ها رعایت کنید.

امورین دولتی،افراد عادی و همسایه ها مشکوک شدن نظامیان،ممیشود که مانع از 

میشود.برای عادی سازی در وهله ی اول از تمام چیزهایی که در چشم هستند و میتوانند 

چه که در کشور ممنوع مه یا نمادی از هرآنشک برانگیز باشند دوری کنید.تابلو،پوستر،مجس

برای نگه  57در سالهای منتهی به انقالب است میتواند خطرآفرین باشد.بسیاری از رفقا 

،لنین یا آرم چگواراداشتن روحیه ی انقالبی از عکسها و پوسترهای قهرمانان خلق همچون 

ند اما این میتواند موجبات به دردسر افتادن خانه،گروه و نفرات ده میکردتفاسداس و چکش ا

کامال عادی چیدمان کنید،تابلوهای  تیم را فراهم کند.بنابراین در اولین وهله خانه یا اتاق را

،مجسمه هایی که همه جا پیدا میشوند و ی عموم مردم مذهبی،نقاشی های مورد استفاده

سایر وسایل الزم برای دیزاین خانه را کامال عادی تهیه و در خانه بچینید.اگر رفت و آمد به 

وسایلی که در خانه های خانه زیاد است و نگفته اید که بعنوان انبار آنرا میخواهید حتما 

آبگرمکن معمولی یافت میشود را تدارک ببینید.هر خانه ی بدون تلویزیون،اجاق گاز،یخچال،

و...میتواند شک زیادی را برانگیزاند.کتابها را توی چشم نچینید،هر لحظه ممکن است مهمانی 

ست نویس ناخوانده برسد،الزم نیست همه بدانند شما مارکس و انگلس میخوانید!جزوات،د
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 ها،نقشه ها،کروکی ها،دستور عملیات ها و هر شب نامه،اعالمیه یا یادداشتی مدرک جرمی

ست بر علیه شما و هرآنکس که به آن خانه رفت و آمد دارد.بنابراین تا جای ممکن تعدادِ این ا

نوشته ها را به حداقل برسانید.الزم نیست در تمام خانه های امن این مدارک نگهداری 

مام افراد گروه باید سعی کنند تا جای ممکن اطالعات را به حافظه بسپارند.یادداشت یا شود.ت

دستورالعمل هر عملیات را بعد از انجامش از بین ببرید.برای از بین بردن بهترین راه آتش زدن 

است.پرت دادن،جایی پنهان کردن،پاره کردن و سایر روشها میتواند موجب دردسر شود؛ریسک 

مخفی نگهدارید.قبل از رفتن به خانه ها رابطه ها را را  نوع پرینتر و دستگاه کپیهر نکنید.

تعیین کنید.باید هر آن آماده باشید به این سوال پاسخ دهید:چه نسبتی دارید؟!این سوال مهم 

نیست از طرف چه کسی مطرح میشود؛همسایه،مغازه دار سر محل،یا ماموران...جواب ندادن 

میتواند موجب شک شود.از اسمهای اصلی خودتان استفاده نکنید.هر یا طفره رفتن شما 

عضو خصوصا آنها که در خانه های تیمی اند باید نام،نام خانوادگی،نام پدر و نام مادر و 

همچنین اطالعاتی دقیق از خانواده،تحصیالت و شغلش را بداند؛البته همه ساختگی و 

ضا مرور شود تا موضوع کامال جا بیافتد و غیرواقعی!هر روز این اطالعات باید توسط اع

هیچگونه جا برای اشتباه باقی نماند.هر فردِ تیم برای رفتن به خانه ی امن باید تمام نکات 

روید حتما قبل از یم.اگر با تاکسی یا ماشین به خانه امنیتی را رعایت کند تا خانه لو نرود

ابتدا گشت کوتاهی در نزدیک محل نه،رسیدن به محل پیاده شوید.قبل از هربار رفتن به خا

 بزنید اگر همه چیز را عادی دیدید سپس وارد شوید.
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  کُد گذاری

 

در تیمتان عالئم و نشانه هایی تعیین کنید تا اعضا در مواقع اضطرار بتوانند دیگر افراد تیم را 

اعضا و یا در  از وضعیت سالمت،تحت تعقیب بودن،لو رفتن خانه،لو رفتن قرار،دستگیری سایر

خطر بودن محل مالقات را اطالع دهند.حرکات دست در فواصلی که نزدیک هستید و فرد روبرو 

برایتان قابل رویت است راه خوبی است.با دست عالمتهای خاصی را تعیین کنید و همه ی 

افراد را از معنا و مفهوم عالئم باخبر سازید.همچنین میتوانید نشانه های خاصی را تعیین 

کنید و در مسیرِ منتهی به محل قرار یا خانه ی تیمی بگذارید.مثال کشیدنِ  دایره ای تو خالی 

را نشانه ی سالمت و دایره ای ضربدر خورده یا تو پُر را نشانه ی لو رفتن قرار یا بحرانی بودن 

وضع آن محل تعیین کنید.)خالقیت داشته باشید و حتما خودتان اشکال و نمادها را تعیین 

تیم راحت باشد اما در اعضای و نیز فهم آن برای تمام  جراکنید(کُدگذاری باید ساده باشد تا ا

عین حال باید خالقانه باشد تا فهم آن برای مامورین یا سایر عابرین دشوار یا بدون معنا 

صندوقهای باشد.کُدها را میتوانید روی صندوقهای پست،باجه های تلفن،دکه های مطبوعاتی،

و یا سایر موارد مشابه که در مسیر قرار دارند بگذارید.صدقات   

 

 

 گریم و تغییر چهره 

 

بسیاری مواقع الزم میشود چریک تغییر چهره دهد تا شناسایی او برای مامورین و یا مردم 

عادی)بدلیل خطری که ممکن است برای چریک داشته باشد(سخت شود.گسترش راههای 

اینترنت،دوربینهای مداربسته،شبکه های گسترده ی تلویزیونی،روزنامه های ارتباطی از جمله 

را  فرد تحت تعقیبتصویر موجب شده رژیم براحتی بتواند  کثیراالنتشار و موارد مشابه دیگر
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ثبت یا انتشار دهد.بنابراین نمیتوان با خیال راحت در شهر تردد کرد و همچون فردی عادی به 

رو آشنایی با مقوله ی گریم و تغییر چهره برای تمام اعضای تیم الزم و فعالیت پرداخت.از این 

ضروری بنظر می آید.اولین نکته ی حائز اهمیت در تغییر چهره،از بین بردن عالئم و نشانه 

های خاص در ظاهر است.مثال اگر در صورت دچار سوختگی،بریدگی،ماه گرفتگی یا نشانه ی 

در پیِ از بین بردن یا کم رنگ ساختن آن باشید.استفاده از  دیگری هستید ابتدا به ساکن باید

تواند موجبات اشد.همچنین هر خالکوبی یا تتویی میکرم پورد و پنکک میتواند مفید ب

شناسایی سریع و راحت شما را فراهم کند.بنابراین رفقایی که خالکوبی دارند سعی کنند آنرا با 

کاور کنند.اگر نه از کرم پودرهای رنگ پوست که  سوزاندن یا جراحی محو کرده و یا با رنگ

مخصوص این کار ساخته شده اند استفاده کنند.تغییر دادن حالت و رنگ مو نیز از موارد مهم 

است.افرادی که همیشه از مدل خاصی از مو استفاده کرده اند در هنگام عملیات های گوناگون 

دهند.مثال رفیقی که همیشه از  را تغییر تمل بنظر می آید مدل مویا مواقعی که دستگیری مح

به باال  رو مدل صاف و کوتاه استفاده میکرده یا اجازه دهد موها بلند تر شود و حالتش را مثال

تغییر دهد)با ژل،اسپری و...(یا از کاله گیس استفاده کند.رنگ کردن مو هم بسیار کمک کننده 

زیاد جلب توجه کننده نباشد مثال فردی که است.تغییر رنگ مو را باید بنحوی انجام دهید که 

شکی داشته را به قهوه ای تیره یا بالعکس تغییر دهید نه اینکه از رنگهای جیغ مویی م

بیل از راحت ترین اما کاربردی ترین روشهای تغییر قیافه است که تفاده کنید.زدن ریش یا ساس

یا ظاهرتان حساس نباشید.زیرا بیل،ریش،مو تیغ هم انجام پذیر است.روی مدل ستنها با یک 

حساسیت روی ظاهر سبب میشود همیشه از آن مدل استفاده کرده و این کار را برای 

شناسایی و دستگیری شما راحت تر میکند.مدام پذیرای تغییرات در ظاهرتان باشید)بخصوص 

غازه های مبرخی بیل چسبی و کاله گیس را میتوانید در دائما تغییر مکان میدهید(ریش و ساگر 

آرایشی بهداشتی تهیه کنید.کاله،شال و عینک میتواند تا حد زیادی به تغییر ظاهر کمک کننده 

باشد.مدلهای مختلف کاله را بخصوص برای رفقایی که در جبهه ی دوم و سوم فعالیت 

میکنند)رفت و آمد در خانه های تیمی،رفتن به سر قرارها،پخش اعالمیه،شعار نویسی 

ها کنید.ضمنا در نظر داشته باشید ملزم به استفاده ی دوره ای از آن د و آنهاراتهیه کنیو...(
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نحوه ی راه رفتن هم میتواند در تغییر ظاهر و رفتار تعیین کننده باشد.سعی کنید چند مدل راه 

رفتن را تمرین کنید.کمی روی پاشنه یا پنجه راه رفتن،کمی سریعتر یا کند تر راه رفتن را 

تمرین کنید.اگر مدت طوالنی باشد که تحت مراقبت و تعقیبید حتی در شب و از نحوه ی راه 

ممکن است شما را بشناسند.بنابراین اوال مسیرهای گوناگون را برای مقصدی یکسان رفتن 

مسیر را بپیمایید.برای مثال همیشه از کناره ی متفاوت انتخاب کنید و ثانیا هربار با نحوه ای 

کوچه و خیابان عبور نکنید،گاهی از وسط و گاهی از چپ و راست در مسیر گام بردارید.خالصه 

و قیافه ای باید رفتار و حرکاتتان نیز تغییر پیدا کند.از پوشیدن مداومِ  یتغییر ظاهر اینکه با هر

یک لباس به شدت خودداری کنید.علی الخصوص اگر آن لباس دارای بارزه ای خاص همچون 

رنگ،طرح یا نمادی جیغ باشد.مثال رنگ زرد،یا داشتن آرم و لوگویی درشت و توی چشم.سعی 

ظاهر شوید که متفاوت از قبل باشد.اگر در خانه ای تیمی و با ر با لباسی کنید هرچندوقت یکبا

سکونت دارید،باید متناسب با شخصیتی که ساخته اید ظاهرتان را تغییر  مشخصات ساختگی

دهید.مثال اگر خودتان را کارگری ساده معرفی کرده اید نباید با کت و شلوار و یا ظاهری شیک 

ر خودتان را معلم جا زده اید نباید در ساعاتی که مدارس باز است در در محل دیده شوید و یا اگ

 انظار دیده شوید.

 

 

 

 

 تعقیب و مراقبت

 

مجموعه فعالیتها و اقدامات برای کسب هرگونه اطالعات از فرد،تیم،مکان،فعالیت،اعضای دیگر 

و...را تعقیب و مراقبت میگویند.در تعقیب همانطور که از نامش پیداست سوژه،توسط فرد یا 
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تیمی تعقیب میشود و در مراقبت،خانه،ساختمان،اعضای تیم و یا هر سوژه ی دیگری تحت 

در مسئله ار میگیرد تا سرنخهای بیشتری از آن سوژه یا سوژه ها بدست آید.نظارت دقیق قر

ی تعقیب و مراقبت دو نکته حائز اهمیت است.یک نحوه ی صحیح اجرا و عمل به آن برای 

شناسایی و پی بردن به اطالعات از دشمن است و دو آگاهی الزم و کافی برای ضربه نخوردن از 

براین همزمان که تعقیب و مراقبت میکنید باید مراقب باشید شیوه های تعقیب و مراقبت.بنا

برای تعقیب یک سوژه راههای گوناگونی وجود دارد.از پیاده گرفته تا تعقیب و مراقبت نشوید.

سواره بر موتور،ماشین و یا استفاده از مکان یاب.ساده ترین روش استفاده از تعقیب کننده ی 

هیچ عنوان نباید توی چشم و جلب توجه کننده پیاده است.لباس تعقیب کننده به 

حتی سوژه را تفاوت از اکثریت مردم میتواند براباشد.رنگهای جیغ مثل زرد و صورتی و یا تیپِ م

در تعقیب ممکن است از تعقیب شدنش با خبر سازد و عملیات تعقیب را با شکست روبرو کند.

مستقیما میشناسیم سوژه باشد؛زیرا گاهی یکی از اعضای تیم خودی و یا یکی از کسانی که 

گاهی کار عملیاتی میتواند منجر شود به هرکس شک کنیم که نکند با دشمن در ارتباط باشد 

بنابراین برای تعقیب ابتدا باید تعیین شود هدف از تعقیب چیست و سوژه کیست.اگر سوژه 

که سوژه آنرا  آشناست و به آن مشکوک شده ایم باید از تعقیب کننده ای استفاده شود

نمیشناسد،استفاده از چهره های آشنا احتمال شکست تعقیب را باال میبرد.اگر مسئله ی 

کمبود نیرو مطرح است تعقیب کننده باید تغییر قیافه دهد و با فاصله ی بیشتری سوژه را زیر 

نظر بگیرد.برای تعقیب فاصله ی مشخص و ثابتی وجود ندارد،در هر عملیات تعقیب ممکن 

ت این متغیر نوسان داشته باشد.اما تعقیب کننده باید حداقل پانزده الی بیست متر با سوژه اس

فاصله داشته باشد.این فاصله بسته به اهمیت سوژه،محل انجام تعقیب)خیابانی شلوغ یا 

سوژه)ماموری با مقام باال در رژیم و یا یکی از  نکوچه ای خلوت(و نیز خطرناک بودن یا نبود

خودی که به آن مشکوک شده ایم( و نیز آشنا یا ناشناس بودن تعقیب کننده برای  افراد تیم

سوژه تغییر پذیر است.فرد تعقیب کننده باید از هرگونه رفتارِ شک برانگیز،توقفهای بیجا،تغییر 

سرعتهای ناگهانی و نگاه های خیره پرهیز کند.در گذشته برای عادی سازی از پوششهایی 

فاده میشد حال اما استفاده از روزنامه توسط تعقیب کننده)برای همچون روزنامه است
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و به  شده پوشاندن صورت(میتواند بیشتر شک برانگیز باشد تا کمک کننده!بنابراین باید آپدیت

روز عمل کرد.استفاده از موبایل و خود را مشغول حرف زدن یا ور رفتن با صفحه ی 

رید از مغازه،پرسیدن آدرس از عابرین،ایستادن ای بستن بند کفش،توقف برای خآن،نشستن بر

در گوشه ای برای روشن کردن سیگار و امثالهم میتواند راهکارهایی موفق و موثر برای عادی 

سازی در هنگام توقف و یا برگشتن سوژه باشد.فرد تعقیب کننده باید کامال عادی برخورد 

ص سوژه های حرفه ای و آموزش کند.رفتار هیجانی،استرسی و عصبی میتواند سوژه و بخصو

و یا بیش از یک مرتبه در یک روز قرار است  ند و فراری دهد.اگر بیش از یکروزدیده را بسوزا

استفاده از یک سوژه را زیر نظر بگیرد حتما از افراد متفاوت بعنوان تعقیب کننده استفاده کنید.

رد و فهمیدن تعقیب شدن برای تعقیب ریسک لو رفتن عملیات تعقیب را پایین می آوبرای تیم 

.اگر با موتورسیکلت و یا ماشین به تعقیب سوژه ی پیاده میپردازید باید دشوار میسازدسوژه را 

فاصله ی بیشتری از سوژه داشته باشید.با هر بار توقف سوژه موتور یا ماشین را خاموش 

که سوژه به کوچه ترجیحا در تعقیب سواره حداقل از دو شخص استفاده کنید.زمانی نکنید.

های باریک،مغازه یا فرعی هایی که عبور ماشین سخت،غیرممکن و یا شک برانگیز است یک 

فرد از ماشین پیاده شود و پیاده به عملیات تعقیب ادامه دهید.اگر سواره میخواهید سوژه ای 

سواره را تعقیب کنید حفظ فاصله همچنان بیشترین اهمیت را داراست.ترجیحا از سمت 

ست سوژه حرکت کنید؛درست است دو آینه در سمت چپ و راست رماشین قرار دارد و نیز را

توجه راننده به  آینه ای در وسط میتواند تصویر کاملی از پشت را به راننده بدهد اما بیشترِ

چپ است.فرد یا تیم تعقیب کننده را از اهمیت و چیستی عملیات مطلع خودش؛آینه ی سمت 

عقیب هدف معموال کسب اطالعات است و نه ضربه زدنِ آنی و درگیری سازید.در عملیات ت

بنابراین افرادی را برای این کار انتخاب کنید که قادراند هیجان خود را کنترل کنند و تصمیمات 

آنی نگیرند.برای مراقبت از یک سوژه،به نسبت تعقیب ممکن است به امکانات بیشتری نیاز 

ظر گرفتن یک ساختمان،خانه،مغازه،دفتر کار یا پایگاه ممکن است داشته باشید.مثال برای زیر ن

الزم باشد حتی واحد یا منزلی را اجاره کنید.برای مراقبت از سوژه ی ایستا)خانه،ساختمان و 

یا هرسوژه ای که قادر به حرکت نیست؛برخالف سوژه ی متحرک(نمیتوانید یک فرد پیاده را 
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افراد متعلق به آن سوژه مشکوک  دِهید.حتی اگر خوساعته و در نزدیکی سوژه قرار د 24

نشوند،قطعا خطر شک کردن اهالی محل،عابران و مردم عادی بسیار زیاد است بنابراین باید با 

 برای پوششِ فروشنده های دوره گرد از قدیمی ترین روشهای استتارطرح و برنامه پیش بروید.

چرخ دستی،فرغون و یا قالیچه ین راهکارهاست.مراقبت کننده ها است اما هنوز هم یکی از بهتر

ای روی کول،همراه با گریمی مناسب و پوشش لباسی درست میتواند کمک زیادی به عادی 

سازی شما کند.استفاده از ماشین هم میتواند کمک کننده باشد.ماشین را در فاصله ای 

ز مراقبت و تعقیب نشدن مناسب از سوژه پارک کنید و سوژه را زیرنظر بگیرید.برای اطمینان ا

خودتان،همیشه باید نکات امنیتی را رعایت کنید.از مسیرهای متفاوت به مقصدی یکسان 

بروید.هر از چند گاهی،بدون جلب توجه نگاهی به اطراف بیاندازید تا مطمئن شوید تحت 

بند تعقیب نیستید.حین حرکت نایستید و برنگردید بلکه به بهانه ی تنفس و تجدید قوا،بستن 

کفش،روشن کردن سیگار،پرسیدن آدرس،خرید از مغازه و امثالهم لحظه ای متوقف 

هر چهره ای که برایتان شوید)ناگهانی نباشد(و نگاهی اجمالی اما دقیق به اطراف بیاندازید.

تکراری بنظر برسد،هر توقف ناگهانی با توقف شما،هر عوض کردن مسیر با برگشتن شما،هر 

گشت شما،هر ماشین با سرعت کم و پشت سر شما و هر موردی که در آن برگرداندن روی با بر

لحظه احساس کنید عادی نیست میتواند مشکوک و خطرناک باشد.نکته ی اساسی در تعقیب 

و مراقبت نشدن،کنترل اعصاب و حفظ آرامش است.برخورد و رفتار هیجانی میتواند موجب 

دار شود و چون نمیدانید تحت تعقیب برای شود تعقیب کننده از اینکه مشکوک شده اید خبر

کسب اطالعات هستید و یا بازداشت مستقیم هر واکنش غیرطبیعی میتواند شما را به دردسر 

بیاندازد.به محض مشکوک شدن به تعقیب،مقصد اصلی را تغییر دهید.از کوچه های غیر بن 

و هر  که دو در دارند بست،گذرهای فرعی،خیابان های شلوغ،بازارهای پرتردد،فروشگاه هایی

معبری استفاده کنید تا تعقیب کننده ی شما گُمتان کند.اگر سر قرار یا به خانه ی امن 

میرویدحتما مدتی قبل از رفتن به مقصد،در مسیرهای گوناگون تردد کنید تا از تحت تعقیب 

نرفتن نبودنتان مطمئن شوید)این کار ممکن است چندین ساعت به طول بیانجامد اما به لو 

همیشه برای تغییر پوشش آمادگی داشته قرار،محل یا خانه ی تیمی شما می ارزد(
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باشید.پوشیدن یک تیشرت و یک شلوار حق انتخاب زیادی به شما نمیدهد تا اگر فهمیدید 

تحت تعقیب هستید بتوانید تغییر ظاهر بدهید.اما پوشیدن یک تیشرت از زیر و پوشیدن یک 

وشیدن شلواری هرچند راحتی زیر شلوار اصلی تان میتواند به تغییر پیراهن روی آن و نیز پ

ظاهری سریع اما محسوس آن هم تنها با در آوردن دو لباس رویی کمک فراوانی کند.لباسهای 

رویی را سریعا و در اولین فرصتی که بدست می آورید)کوچه ای خلوت،کناره ی معبر و...(از تن 

باشید تعقیب کننده به شما نزدیک نشود.بنابراین ترجیحا ابتدا  درآورید.اما همزمان باید مراقب

 مطمئن شوید تعقیب کننده شما را گم کرده است.

 

 بازجویی و شکنجه

 

کسب اطالعات ی،خرابکاری،شناسایی و یا مخفیانه،در هر فعالیت نظامی،شبه نظامی،جاسوس

ات و تسلیحات،مقرهای از قوای دشمن اعم از تعدد نفری،پراکندگی و آرایش نفرات،تجهیز

اصلی و فرعی،انبارهای مهمات،شناسایی عوامل نفوذی و جاسوس،اطالع از اهداف کوتاه و 

بلند مدت،محل زندگی یا اختفای مسئولین و کادرهای رده باال و نیز به طور کلی ساز و کار 

اصلی دشمن برای پیشبرد اهدافش؛امری ضروری و حیاتی است.از این رو مسئله ی 

ری،بازجویی و شکنجه برای هر دو طرف درگیر،مسئله ای فوق العاده جدی است و دستگی

اهمال کاری در این موضوع میتواند صدمات جبران ناپذیری به تشکیالت وارد سازد.از سویی 

اده سازی ی دشمن میتواند تا حد زیادی به آمدیگر آشنا شدن با روشهای شکنجه و بازجوی

نیروهای خودی برای غافلگیر نشدن و سناریو سازی آنها برای فرار از مهلکه ی احتمالی 

کمک کننده باشد.بدیهی است هر کشور،قوا،نیرو و یا نهادی بسته به زمان،مکان،اهمیت 

موضوع و تجهیزاتی که در اختیار دارد برای بازجویی و شکنجه ی منتهی به اعتراف روشهای 

متفاوتی را اجرا میکند.اما نکته ی مهم این است در صورت دستگیری،چریک باید از گوناگون و 

پیش حرفهای آماده ای داشته باشد و با بارها مرور کردن آنها در ذهنش آمادگی کافی را برای 
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مواجهه با نیروهای بازجوی دشمن داشته باشد.این مسئله همچون بسیاری دیگر از مسائل 

ی طالیی از آن دارد.به ی ارتباط بسیار تنگاتنگی با زمان و استفاده مربوط به زندگی چریک

طوریکه ممکن است چریک ناگهانی و بدون برنامه دستگیر شود)که توصیه ی ما این است با 

برنامه ریزی روزانه و مرور آن در طول شبانه روز هرگز اجازه ندهد این اتفاق رخ دهد(در این 

و نیست تا سناریوی خود را بسازد و همزمان بتواند با دقیق صورت فرصت زیادی در اختیار ا

پس تصمیم گیری،سناریو سازی،خالقیت و ابتکار تعریف کردن آن جان خودش را نجات دهد،

برای اینکار واجب و ضروری است.این توانایی نه تنها موجب میشود چریک حداقل عمل 

ن را ُکند کرده و یا قوای دشمن مشعت ددن پیدا کند بلکه میتواند سرشانسهایی برای زنده مان

را به طور کامل گمراه کند و حتی موجب لو نرفتن سایر اعضای تیم و قوای خودی 

شود.سناریویی که ساخته میشود باید چند نکته ی مهم را در خود داشته باشد؛مهم ترین آن 

عقل و منطق جور  باورپذیری است.باور پذیری به این معناست که آنچه تعریف میکنید باید با

در آید و در ضمن بر خالف مستندات و مدارک موجود نباشد و یا حداقل بتواند وجود آنها را 

توجیه کند.مثال اگر شما را در حال فرار با کیفی پر از مدارک محرمانه و چند اسلحه دستگیر 

ک بوده و در طی کرده اند نمیتوانید بگویید آن را پیدا کرده اید و یا محتویات کیف چیپس و پف

یفی داده!برای آنکه حداقل شانسی داشته باشید میتوانید بگویید در قبال مسیر تغییر کِ

دریافت مبلغی پول حاضر شده اید کیف را از نقطه ای به نقطه ای دیگر ببرید.اهمیت سناریو 

ز شما پردازی در این مثال آنجا اهمیت پیدا میکند که قطعا بازجو به شما میگوید فردی که ا

خواست کیف را به نقطه ی دیگری ببرید چه مشخصاتی داشت.اگر ابتکار نداشته باشید،ذره 

ای تردید به خود راه دهید و یا دست پاچه شوید ساختگی بودن سناریوی شما براحتی برای 

هر لحظه جلوتر از بازجو گام بردارید و چهره ای بازجو مشخص میشود.بنابراین باید 

قت باال و اطمینان خاطر را برای او شرح دهید.در گام بعدی از شما پرسیده ساختگی اما با د

میشود کیف را قرار بود به کجا برده و به چه شخصی تحویل دهید؟بسته به اینکه شما در 

چه لحظه و چه نقطه ای دستگیر شده اید باید سناریوی متفاوتی تحویل بازجو بدهید.مثال 

 28ر پالک پرایدی نقره ای رنگ با دو رقم آخ ر سر خیابان منتظرقرار بوده ددو خیابان باالتر 
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باشید.اطالعات پراکنده،گنگ و مبهم شک بازجو را بیشتر میکند بنابراین باید دقیق،با جزئیات و 

اطالعات بدهید.در سوی مقابل اگر نیرویی از قوای دشمن به اسارت شما درآمد باید  امشخص

عاتی را از وی ببرید.حتی گاهی بنا به ضرورت میتوان از نیروی بتوانید حداکثر استفاده ی اطال

بنابراین الزم است روشهای اطالعات دستگیر شده بعنوان طعمه و یا طرفِ معامله استفاده کرد.

گیری از فردِ دستگیر شده را بخوبی بشناسید و به خوبی آنها را به اجرا درآورید.بسته به اینکه 

جنگل،نزدیک آب و یا غیره در جریان است میتوان از روشهای جنگ چریکی در شهر،روستا،

گوناگونی برای بدست آوردن اطالعات استفاده کرد.البته الزم به ذکر است میزان اطالعاتی که 

میکنیم دارد.یک  با درجه ی فردی که از دشمن دستگیربدست می آوریم ارتباط مستقیم 

ت زیادی از قوای دشمن را در اختیار ما سرباز یا گروهبان دون پایه نمیتواند اطالعا

اگر لباس،کارت شناسایی و بگذارد.بنابراین ابتدا باید میزان اطالعات فردِ بازداشتی را بسنجیم.

یا دیگر مدارک هویتی که کمک کننده باشد همراه فرد نیست میتوان با یک دستی زدن او را 

ز ریشه غلط را به او بدهید و واکنشش را امتحان کرد.اطالعاتی صحیح اما اندک و یا اطالعاتی ا

بسنجید.بگویید قصد معامله دارید.اجازه ندهید اسیرتان فکر کند شانسی برای زنده ماندن 

مهم ترین ترفندهای بازجویی توسط نیروهای سرکوبگر را با هم بررسی میکنیم:ندارد.  

یا دانای کل یکی از قدیمی ترین، و در عین حال پرکاربردترین شیوه های بازجویی،تکنیک 

و  یک دستی میزندبازجویی،بازجو برای کسب اطالعات، اطالع از همه چیز است.در این تکنیکِ

میگوید از همه چیز باخبر است،همه چیز را میداند و به همه ی آنچه الزم است پی برده و تنها 

ش را ثابت ت خویش،حُسنِ نیتم بدهد از او میخواهد با اعترافاکه شانسی به متهبرای این

یشه و همه جا استفاده میشود و وقتی از سمت بازجو اجرا میشود کند.این روش تقریبا هم

تنها دو حالت وجود دارد:یا بازجو اطالعات اندک و بسیاری ریزی از متهم دارد و میخواهد از 

یشتر و اصلی تری برسد و یا اینکه کل ماجرا بلوف است و هیچ سرنخی طریق آن به اطالعات ب

در دستان بازجو نیست.در هر صورت برای فردی که دستگیر میشود فرقی ندارد.باید منتظر 

ماند تا بازجو،از اطالعاتی که میگوید رونمایی کند.بهترین تکنیک؛اگر مشخص شد بازجو ب

م و سناریو سازی است که قبل تر اشاره کردیم.اما اگر چیزی نمیداند دادن اطالعات غلط و مبه
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بازجو اطالعاتی هرچند اندک از ما داشت،باید همان اطالعات را به صورتی دیگر و به نحوی 

البته باید توجه داشت که معموال تحویل خودش بدهیم. تر از آنچه خودش گفت متفاوت

میکند که آیا واقعا اطالعاتی دارد یا بازجو،وقتی از این روش استفاده میکند،براحتی مشخص ن

چرا که بازجو نه! و این مسئله بعد از چند بار کتک خوردن و شکنجه مشخص میشود.

میخواهد تا آخرین لحظه آنچه در چنته دارد را رو نکند تا تشویش و نگرانی همچنان در ذهن 

رفیقی بخاطر پخش  در اتهامات وارده بر متهم است.مثال غلومتهم باقی بماند.تکنیک دیگر،

اعالمیه دستگیر شده بود و بازجو به او گفته بود:جُرمش همکاری با نهادهای جاسوسی 

عربستان و اسرائیل است.بزرگ نمایی میتواند موجب رعب و وحشت رفقای تازه کار شده و 

است.در  تطمیعدر اختیار بازجو قرار دهند.تکنیک مقابلِ غلو؛،باعث شود اطالعاتی را که نباید

این شیوه،بازجو به متهم میگوید:میدانم تو جرمی مرتکب نشده ای اگر همکاری کنی گزارش 

سنگین برایت رد نمیکنم،مطمئن باش مجازاتت سنگین نیست،رفقایت را معرفی کن تا تخفیف 

خوبی بگیری،حتی گاهی قول آزادی در صورت همکاری داده میشود که نیازی به توضیح 

به یقین اینگونه قول ها از ریشه دروغین است.در این تکنیک معموال بیشتر ندارد که 

احساسات متهم برانگیخته میشود و جمالتی از این قبیل چاشنیِ این تکنیک میشود:به 

به فکر بچه ات باش!مادرت مریض است!همسرت چشم خانواده ات فکر کن!تو هنوز جوانی!

ادگی باالی روانی چریک میتواند موجب انتظارت است!تو الیق ده سال حبس نیستی!و...آم

شود. در این تکنیک نقش بر آب شدن نقشه های بازجو  

یکی دیگر از تکنیکهای بازجویی است که به کرات توسط نیروهای بازجوی ،  زیرپاکشیدن

رژیم استفاده میشود.در این روش بر خالف روشهای دیگر که به شکنجه و توهین آمیخته 

ا براحتی متهم را در دام می اندازد.مثال:اخیرا رفیقی ریا چند سوال ساده  اند،بازجو از طریق یک

گیر کرده بودند،اما این رفیق هیچ اعتراف و اقراری نکرده بدلیل فعالیتهای مارکسیستی دست

بود و حتی زیر شکنجه ها نیز بخوبی دوام آورده بود.اما با یک زیرپاکشی ساده توسط یک 

مش یک جا اعتراف کرده بود.بازجو در یک پرسش به نظر ساده از بازجو براحتی به تمام جر

این رفیق پرسیده بود:به نظرت نظام جمهوری اسالمی،نظامی سرمایه داری است؟!رفیق ما 
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همچون بحث در دیگر جاها شروع کرده بود به استدالل آوردن و سخن گفتن از چرایی سرمایه 

بود تا بازجو بفهمد بله!این  داری بودن نظام جمهوری اسالمی!و همین کافی

متهم،مارکسیست است و هر اتهامی از قبیلِ مبارزه ی مسلحانه،تبلیغ ضد دین،الحاد و خرید 

بازجویی باید نهایت دقت را به کار  هنگام بنابراین درو فروش اسلحه و..به او خواهد چسبید.

خودداری کرد.نکته ی برد تا از دادن هرگونه اطالعات صحیح به صورت ارادی یا غیرارادی 

مهم دیگر این است به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نباید بازجو را احمق تصور کرد.هرچند 

بازجو ممکن است در یک سیستم معیوب و احمقانه کار کند،اما به هرحال این کار شغل اوست 

زندانیان و حتی اگر از لحاظ تئوریک سوادی نداشته باشد،براساس تجربه ای که با برخورد با 

گوناگون داشته مطالب زیادی را آموخته پس باید همواره از دست کم گرفتن بازجو و احمق 

تصور کردن او پرهیز کرد.نکته ی پایانی این که بعد از هر سوالِ بازجو،نباید طوالنی مکث 

کرد.وقفه های طوالنی مدت،این فرض که شما در حال سناریو سازی هستید را برای بازجو 

میکند.سریع جواب دادن هم میتواند این تصور را در او بوجود بیاورد که شما در حال تقویت 

تحویل دادن اطالعات غلط و از پیش آماده به او هستید.همواره با زمانبندی مناسب پاسخ هر 

 سوال بازجو را بدهید.

قرار دارند بنابراین تا جای  شکنجهباید خاطر نشان کرد نیروهای خودی همواره در معرض 

مهم ترین و قابل  اطالعاتی باید از این رخداد جلوگیری کرد.-ممکن و با رعایت اصول امنیتی

دسترس ترین آنها عبارت است از:الغای غرق شدگی یا خفگی مصنوعی،بیخوابی،گرسنگی و 

ین مبحث سوزاندن،بُریدن اعضا و شکستن انگشتان.در اتشنگی مفرط،فلک کردن،کتک زدن،

تنها به خفگی مصنوعی میپردازیم و از سایر عناوین به دلیل راحت فهمی عبور میکنیم.در 

خفگی مصنوعی یا الغای غرق شدگی،ابتدا صورت فرد با پارچه ای بسته میشود.گاهی فرد را 

کامل برهنه میکنند تا حس خفگی شدیدتر باشد.سپس فرد را روی تخته ای چوب یا سطحی 

.سرِ فرد را کمی پایین تر از بدن قرار میدهند ین قرار داده و دست و پای او را میبندندباالتر از زم

به طوریکه معموال معلق قرار گیرد.سپس آب را روی سر و صورت فرد میریزند تا شکنجه انجام 

شود.در این شیوه از شکنجه،دَم راحت و بازدم سخت و غیرممکن میشود.آب به داخل 
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نوس ها نفوذ میکند و فرد تحت شکنجه کامال احساس میکند در حال ریه،حنجره،نای و سی

 غرق شدن است.

 
 

شکنجه ی و شیوه های گوناگونی میشود؛ گونه ها یکی دیگر از انواع شکنجه که خود شامل
هرچند هنوز هم شکنجه ی فیزیکی مهمترین و یا شکنجه ی غیرفیزیکی است. سفید

جهان شناخته میشود اما با گذشت زمان و بدالیل پراستفاده ترین روش شکنجه در سراسر 
گوناگون از جمله؛فشار مجامع بین المللی، حقوق بشری ها، نهادهای کنشگر و نیز قدرت گرفتن 

رسانه ها و امپراطوری خبررسانی در بسیاری از موارد نهادهای سرکوبگر به روشهای غیر فیزیکی 
شکنجه روی آورده اند.شکنجه ی سفید با آنکه آثارش همچون شکنجه ی فیزیکی روی بدن باقی 
نمیماند اما تاثیرات مخربی روی روان انسان میگذارد و گاهی صدماتی به فرد وارد میکند که جبران 

ناپذیر است.از شکنجه ی سفید با عنوان شکنجه ی نرم یا روحی هم یاد میشود.در این نوع از 
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شکنجه بازجو و شکنجه گر به جای کتک زدن و آزار و اذیت فیزیکی،ذهن و روانِ فرد بازداشت شده را 
 نشانه میگیرد و سعی در ضربه زدن به آن را دارد.

معموال شکنجه ی سفید را زمانی انجام میدهند که فرد تنها و در سلول انفرادیست. برخی 
زندانیان به سفید و روشن بودن محیط سلولِ انفرادی برای این نوع خاص از شکنجه اشاره 

اند. این شکنجه با مدت زمانهای طوالنی در انفرادی ماندن آغاز میشود. فرد در تمام این  کرده
و  یر زندانیان منع میشود. تنهاییمدت از هرگونه ارتباط با جهان بیرون، از جمله با خانواده و سا

روی روان شخص زندانی اثر گذاشته و سکوت به مرور زمان جواب داده و پس از گذشت مدتی،
ی اصلی میکند. خبرهای کذب و دروغهایی که اگر در ه ا به اصطالح نرم یا آماده ی شکنجراو 

تر و رهن بنظرش خواهد آمد حاال باورپذیبسیار دور از ذ،حالت عادی به شخص گفته شود
دستگیری سایر اعضای خانواده، تجاوز به همسر، خواهر، مادر، گاهی حتمی بنظر میرسد.

رایج ترین دروغهایی است که به افراد محبوس و تحت شکنجه ی  فرزندان و سایر نزدیکان
سفید گفته میشود. بسیاری از زندانیان به پخش شدن صدای فرزند یا همسرشان در سلول 

اشاره کرده اند و معتقدند این پخش صدا با تکرارهای بیشمار همراه بوده به نحوی که گاهی 
ن به حدی برای فرد تحت شکنجه دردناک و یک جمله چندین ساعت تکرار میشده و شنیدن آ

صدای ضبط شده این ربات سهمگین به دیوارهای سلول عذاب آور بوده که باعث خودزنی یا ض
و پخش شده معموال با ترس، لرزش صدا و اضطرابِ گوینده همراه بوده و معموال جمالت 

ه که از عزیزانِ شخصِ کوتاهی در تایید آن چیزی است که شکنجه گر میگوید. مثال: فرد گویند
را اطالع  تحتِ شکنجه است از یورش ماموران به منزل میگوید. یا کتک زدن فرزند و همسر فرد

. قطع ارتباط ادامه دارد، شخص از هرگونه بیرون رفتن از سلول، داشتن یا خواندن کتاب، میدهد
ام خبرهای اکثرا روزنامه، استفاده از تلفن و دسترسی به وکیل محروم است و شکنجه گر مد

دروغش را ادامه میدهد: پدرت سرطان گرفته، مادرت وضعت را فهمیده و سکته کرده، خواهرت 
در بیمارستان بستری است، برادرت در سلول مجاور زیر شکنجه است، همسرت را وادار به 

ست، و دور کردن او ا محبوس آن در شخص که محیطی کردن ایزوله…رابطه جنسی کرده ایم و
تمام آنچه بیرون است، باعث کاهش قدرت تجزیه و تحلیل او در لحظه و نیز اضطراب و از 

ترس و گاهی تیک های عصبی در دراز مدت میشود. زنان شکنجه شده به این روش گاهی از 
وجود یک حیوان موذی در سلولشان خبر داده اند. به این صورت که یک یا چند موش را در 
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دمپایی، لباس، کفش( مجبور بدون هیچگونه وسیله ی دفاعی ) انیسلول آنها رها کرده و زند
قدمی خودش تحمل کند!برخی زنان  بوده ساعتها و گاهی روزها وجود آن حیوان را در یک

اند که شکنجه گر آنها را مجبور میکرده دست ه کیسه های پر از سوسکی اشاره کرد زندانی به
درِ کیسه را گره زده و میبستند! توهین به اعتقادات و یا پایشان را در آن کیسه فرو کنند و بعد 

نزدیکان، آماده سازی ساختگی برای اجرای حکم اعدام، انوع و اقسام تهدید، پخش صداهای 
ترسناک، قوی و ضعیف کردن نور اتاق، حبس در اتاقهای کامال تاریک، پخش اخبار کذب از 

از شیوه های نهادهای  ر همه و همهری ترفندهای کثیف دیگطریق بلندگوهای سلول و بسیا
سرکوبگر است که با قصد خرد کردن فرد دستگیر شده انجام میشود.اطالع از این شیوه ها و 
آشنایی با ترفندهای مورد استفاده ی این نهادها میتواند موجب آماده سازی فرد شده و از 

رژیم برای سرکوب از سویی دیگر فهمیدن این شیوه ها و روشهای آثار مخرب آن بکاهد.
مخالفین میتواند روحیه ی انقالبی را در بین اعضای گروه تقویت کرده و نفرت و خشم آنها را 

 علیه مزدوران رژیم برانگیزاند.

 

 

 

 

 

 توانایی های دیگر

 

چریک باید آچار فرانسه باشد.بارها گفتیم که بدلیل شرایط خاصی که دارد،زندگی چریکی 

محدودیت های بسیاری دارد و بسیاری از چیزهایی که در زندگی روزمره براحتی در دسترس 

عموم قرار دارند نه تنها در دسترس چریک نیستند بلکه گاهی مراجعه برای داشتن،یا تهیه ی 

است.از این رو چریک باید پکیجی باشد از بسیاریِ توانایی ها،فنون،علوم و  آن نیاز غیرممکن
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آمادگی ها تا در صورت نیاز سریعا بتواند مشکل خود را رفع و رجوع کند.خیاطی،جوشکاری، 

آشپزی،آشنایی با کارهای برقی،تعمیر خودرو و موتورسیکلت،پانسمان زخم و بسیاری دیگر از 

الزم است.البته منظور از داشتن توانایی در این زمینه ها دانش  توانایی ها برای یک چریک

تخصصی و ماهرانه نیست.اما باید بتواند حداقل ها را برآورده کند مثال منظور از خیاطی 

دوخت کت و شلوار نیست بلکه رفو کردن شلوار یا پیراهن خودش است.و یا منظور از تعمیر 

و تعویض آن نیست بلکه نحوه ی استفاده از آنها  ورسیکلت دانش درآوردن موتخودرو و موتور

مثل تعویض روغن و پنچرگیری و نحوه ی استفاده از زاپاس  در سطح اولیه و نیز اموری فنی

 اگر تیم شما بصورت تخصصی کار میکند و هر وظیفه بر دوش افراد خاصیکافی است.

باالتر باشد.مثال تیمی که قرار است تهای افراد گروه باید راگذاشته شده سطح توانایی ها و مه

شب نامه،اعالمیه و یا شابلون و قالب شعارنویسی را تهیه و آماده کند،باید آشنایی بیشتری با 

کارهای کامپیوتری،گرافیکی،پرینتر و نوع کاغذها و اسپری ها داشته باشد.و یا تیمی که 

و روشهای این کار را بداند.هر مسئول تعقیب و مراقبت است باید نکات بیشتری در مورد اصول 

تیم باید بنا به مسئولیتی که در گروه دارد دانش و اطالعاتش را به روز و تکمیل کند.هرلحظه 

 باید بیاموزد و هر آموزش جدید و نکته ی نوینی را سریعا بیاموزد.

 

 

 اصل تحرک

 

میشود.این نیز گفته  "تحرک مطلق" الیی چریکی،اصل تحرک است که به آنیکی از اصول ط

اصل به این نکته اشاره دارد که هیچ موضع ثابتی وجود ندارد که برای مدتی طوالنی امن،بی 

بنابراین چریک باید هر لحظه آمادگی ترک و تغییر موضع را خطر و به اصطالح سفید باشد.

ک بار بودن الزمه ی اساسی تحرک است.از این رو حتی در خانه های امن و بُداشته باشد.سَ

یار سفید تیمی نیز نباید وسایل،مهمات،جزوات و دیگر تجهیزات را به مقدار زیاد انبار بس



 

45 
 

چیزهایی است که اهمیت حیاتی دارد و باید  کنید.مقدار وسایل و آنچه انبار میکنید)منظور آن

در موضع بعدی نیز بهمراه داشته باشید نه آنچه بعنوان وسایل خانه قرار داده اید(باید با 

نفر در  دوحملِ مجموع افراد آن خانه برای جابجایی همخوانی داشته باشد.مثال اگر میزان ت

کیلو بار میتواند برای تغییر موضع دردسرساز شود.قبل تر اشاره کردیم  100یک خانه هستند،

بسیاری از تجهیزاتی که دارید را باید در خانه تیمی پنهان کنید و یا حداقل توی چشم 

مکان هر چیزی که به آن نیاز دارید را  در نظر داشته باشید باید بخوبی جا و نگذارید.اما این را

در ذهن سپرده باشید تا در زمانی که ترک موضع الزم است بتوانید در سریع ترین زمان اساسی 

ترین وسایل را بهمراه خود ببرید.اصل تحرک مطلق تنها برای خانه های تیمی نیست و برای 

هیچ چریکی نباید به مدت طوالنی در یک موضع باشد.مثال برد دارد.هر فرد گروه نیز کار

ایستادن بیش از حد در یک کوچه،نشستن زیاد در پارک،پرسه زدنهای طوالنی علی الخصوص 

زمانی که چیزی همراه دارید)اسلحه،کتاب،اعالمیه،جزوه( و بودن در فروشگاه،بانک،پاساژ یا 

شود.حتی باید زمان جلسه ها و  ریک دردسرسازادارات به مدت طوالنی میتواند برای چ

قرارهای مالقات را به حداقل رساند.جلسه هایی که در خانه های تیمی برگزار میشوند 

بیشترین ضربات را به چریکها زده اند.با در نظر گرفتن اینکه خانه ممکن است تحت مراقبت 

ی افراد خانه کشته و یا در باشد ، هر لحظه ممکن است مامورین به خانه گسیل شوند و همه 

بهترین حالت دستگیر شوند.پس جلسات و قرارهای مالقات را نیز در کوتاهترین زمان ممکن  

برگزار کنید.درس اساسی اصل تحرک برای یک چریک؛این است که نباید به یک جا،یک 

چیز،یک محل و یا حتی یک شخص خاص دلبستگی و وابستگی شدید پیدا کرد بنحوی که دل 

ندن از آن برای او سخت باشد.ک  
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 نگهبان و دیده بان

 

چه در جنگ شهری،چه جنگ در مناطق کوهستانی،جنگلی و روستایی و چه در تمرینات برای 

 آماده سازی گروه؛به نگهبان و دیده بان نیاز است.نگهبان از موضع،مقر،استراحتگاه،خانه ی امن

و یا مالقات و جلسات مراقبت میکند و هرگونه اتفاق مشکوک را سریعا گزارش میدهد.برای 

تعیین نگهبان و دیده بان افراد تیزبین،دقیق و کسانی که به جزئیات اهمیت میدهند را انتخاب 

کنید.دیده بان همانند نگهبان از موضع مراقبت میکند با این تفاوت که دیده بان از موضعی 

نگهبان یا دیده  قه ی باال(مقر را زیر نظر دارد.برای ارتباط با)پشت بام،پشت پنجره،طبباالتر

بان حتما از کدگذاری استفاده کنید تا در صورت بروز خطر بتواند در سریعترین زمان بیشترین 

نفرات را از آن خطر مطلع سازد.دیده بان و نگهبان باید بخوبی در موضعی قرار گیرد که اطراف 

و واضح مشخص باشد تا هر فعالیت مشکوکی از چشم او دور نماند.برای این مهم  کامل

نگهبان باید آموزشهای الزم را ببیند تا بتواند بهترین نقطه را برای موضع گیری را انتخاب 

کند.وظیفه ی نگهبان و دیده بان بسیار جدی و حیاتی است.بسیاری از خانه های امن،قرارهای 

بر اثر بی احتیاطی،خوش خیالی و یا کُندی نگهبانان و دیده بانان لو  مهم،جلسات سازمانی

رفته و رفقای زیادی در این راه جان باخته اند.اگر در خانه های تیمی هستید،حتما بطور 

ساعتی و شیفتی مراقب اطراف باشید و نگهبانی دهید.در محیط های کوهستانی،جنگلی و 

صله ی بیشتری از تیم قرار داشته باشد تا بتواند به روستایی)خارج شهر(نگهبان باید با فا

موقع فعالیت های مشکوک را گزارش دهد.اگر به سیستمهای بیسیم،مخابراتی و یا تلفنهای 

ماهواره ای دسترسی دارید از طریق آن با نگهبان در ارتباط باشید.و اگر نه با تلفن،موبایل،یا 

م برسانید.در هر صورت باید بدانید استفاده از حرکات دستِ کُد گذاری شده پیاهایتان را به

بیسیم،تلفن و یا موبایل به هر شکلش)ماهواره ای،ثابت،اینترنتی،سانترال و...(باید به شکل 

رمزگذاری شده باشد و پیام نباید مستقیما گفته شود چون اوال احتمال شنود خط شما وجود 

بنابراین لو  مات حساس به کار می افتنددارد و ثانیا بسیاری از سیستمهای شنود با گفتن کل

رفتن مکالمه و تماس شما محتمل است.در بخش ارتباط امن بیشتر به این موضوع 
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میپردازیم.نگهبان همچنین باید به مبحث استتار و اختفا در محیط بخوبی آشنا باشد تا بتواند 

کند.در جلسات و  ضمن آنکه در موضعی خوش دید قرار میگیرد،دیدِ دشمن را به موضعش کور

قرارهای مهمی که در محیط بسته میگذارید حتما بیش از یک نگهبان را در محل مستقر کنید 

حتی میتوانید یک یا دو نفر را بیرون از محل و در نزدیکی موضع قرار دهید تا در صورت بروز 

هیچ وجه  اتفاقی مشکوک سریعا شما و افراد موضع را با خبر سازند.نکته ی پایانی اینکه به

مبحث نگهبان و دیده بان را سطحی نگیرید و با جدیت و دقت باال به این موضوع اهتمام 

 بورزید.

 

 

 خانه تحت محاصره است

 

بعد از آنکه نگهبان،دیده بان و یا تماسی از بیرون ما را متوجه ساخت موضع یا خانه ی امنی که 

رعایت مسائل امنیتی است.از بین  در آن هستیم تحت محاصره است چه باید کرد؟اولین نکته

بردن،آتش زدن و امحای اطالعاتی که به دلیل کمبود وقت نمیتوانید با خود ببرید مهمترین 

نکته ی امنیتی است.به همین منظور باید تجهیزات الزم برای این کار را همیشه و در دسترس 

به همراه فندک را در  داشته باشید.سطل یا ظرفی فلزی و مقداری ژل آتش زا،بنزین یا نفت

گوشه ای قرار دهید تا همیشه جلوی دست باشد و در مواقع حساسی همچون حاال که خانه 

تحت محاصره است سریعا بتوانید از آن استفاده کنید.تمام اطالعاتی که نمیتوانید با خود 

فلزی ببرید و یا الزم نیست با خود ببرید اما نباید به دست دشمن هم برسد را درون سطل 

ریخته و با ماده ی سوختنی و فندک بسوزانید.تنها مهمترین چیزها را با خود ببرید.چریک 

ه آماده ی تصمیم گیری در لحظه باشد آن هم تصمیمات سخت و جدی.پس شباید همی

تا بهترین تصمیمات را در کوتاهترین زمان بگیرید.مهم  ش را داشته باشیدا همیشه آمادگی

ی تیمی بسته به اهمیت خانه ای که در آن قرار دارید متفاوت است اما در ترین چیزها در خانه 
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کل؛هاردهای کامپیوتر،هرگونه فلش،رَم یا سی دی حاوی اطالعات،جزوات،کروکی ها،اسلحه 

ها،نارنجک های دستی،لیست وظایف هر فرد و طرح و نقشه های عملیات مهمترین دارایی در 

ا را که میتوانید با خود ببرید و آنها را که نمیتوانید به هر خانه ی امن تلقی میشوند.پس آنه

باید حتما در خانه های امن نارنجک داشت،زیرا زمانی که روشی که در باال گفته شد امحا کنید.

متوجه میشوید خانه محاصره است وقتِ کافی برای امحای اطالعات و فرار وجود ندارد 

وضع و نیز انجام کارهای خودتان که شامل برداشتن بنابراین برای ُکند کردن ورود دشمن به م

تجهیزات حیاتی،امحای چیزهایی که نمیتوانید بردارید و نیز فرار است باید با نارنجک و 

انفجار های کوچک یا بزرگ ورود دشمن را با تاخیر روبرو سازید.نارنجک را از پنجره به حیاط 

یا  ضع شما و چند درب داشتن خانه و نیز وجودمو یا بیرون ساختمان بیاندازید؛بسته به کروکیِ

عدم وجود راه فرار از طریق پشت بام دارد که دقیقا نارنجک کجا انداخته شود.اما همیشه 

نارنجک را باید جایی بیاندازید که مسیر عبور دشمن است و خودتان قرار است در جهت عکس 

.اگر خانه دو درب داشته باشد آن حرکت کنید و یا حداقل قرار نیست در همان مسیر بروید

کارتان کمی راحت تر است ابتدا مطمئن شوید درب دیگر خانه سفید)امن(است.نگهبان یا دیده 

بان میتواند خبر بدهد اگر دسترسی ندارید و خودتان باید این مسئله را بررسی کنید نگاهی 

فرار کنید.اگر درب دیگر  سطحی از پنجره یا پشت بام بیاندازید و سریعا از همان درب اقدام به

نیز محاصره است راههای هوایی را امتحان کنید،از طریق پشت بام به پشت بام دیگر خانه ها 

بروید و منتظر نقطه ای بدون مامور یا با کمترین مامور باشید و با چند شلیک راه را باز کنید و 

ت یک نقطه از موضع سفید دارید آنها را هم چک کنید ممکن اسبگریزید.اگر پنجره یا بالکن 

مانده باشد یا مامور کمتری آنجا باشد.به خاطر داشته باشید اولویت رفتن از مسیری است که 

سفید باشد و اگر نبود اولویت دوم رفتن از معبری است که کمترین مامور آنجا مستقر است در 

ه دل انبوه این صورت شانس بیشتری برای گریز دارید.هرگز هیجانی تصمیم نگیرید و ب

ماموران نزنید.اگر هیچ راهی برای فرار نیست و تمام مسیرها و معبرهای منتهی به بیرون 

تحت محاصره ی سنگین است ابتدا در جایی درست موضع بگیرید،با پرتاب نارنجک و در 

ادامه شلیک رگباری؛راه را بگشایید تا بتوانید در فرصت بدست آمده در میان انبوه دود و خاک 
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پس از آنکه توانستیم از موضع تحت محاصره و یا حمله فرار کنیم باید فرار کنید.ود آمده بوج

در پی یافتن موضعی جدید و سفید باشیم.از این رو الزم است با رابطها و دیگر اعضای گروه 

موضع  خودتان آدرس دارید میتوانید به آنارتباط بگیریم تا ما را به مکانی امن برسانند اگر هم 

بروید.اما قبل از ارتباط گیری برای پرسیدن مکان امن و یا رفتن خودتان باید حتما مقداری 

تید ممکن است تله گذاری باشد و شما حتی کنید تا مطمئن شوید تحت تعقیب نیسمعطل 

حت اموران باشید؛تنها زمانی به موضع جدید بروید که مطمئنید تهم زیر نظر مبعد از فرارتان 

موقع در محلی کم خطر در سطح شهر بچرخید و هرگز به  و مراقبت نیستید و تا آنتعقیب 

پس آموختیم که نخست موضع خانه ای که انتخاب میکنیم باید محیطهای بسته نروید.

درست باشد تا در مواقع خطر بتوانیم از درِ دوم،پنجره یا پشت بام بگریزیم و در ثانی در خانه 

از مقر را داشته باشیم.با دست خالی نمیتوان با رگبار مسلسل و تجهیزات الزم برای دفاع 

 هجوم ماموران مقابله کرد.

 

شهرشناسی و مسیریابی   

 

چریک باید بداند در کجا قرار است چه هدفی را دنبال کند.خرابکاری،حمله،بزن در رو،پخش 

توان دقیق و موفق اعالمیه،شعار نویسی،تعقیب و مراقبت و یا هر عمل دیگری را تنها زمانی می

انجام داد که بخوبی شهر و مناطقش را شناخت.پس قبل از هر عملیات،بخوبی خیابانها،کوچه 

پیدا میکنند را  طاهی میشوند یا به نحوی به آن ارتبمنت هدف و معابری که به آن ها،میادین

بشناسید.در سطح آن محل چرخ بزنید بدون آن که جلب توجه کنید از محل اطالعات 

 بگیرید.کوچه های مختلف را بررسی کنید اگر الزم است اطالعات را ترسیم کنید،کروکی بکشید

ه و نقاط حساس را یادداشت کنید.مسیرهایی که باید آنها را خط بزنید و یا اگر ناچارید استفاد

کنید در اولویت آخر قرار میگیرند عبارت اند از:نزدیکی کالنتری ها،پاسگاه ها،پایگاه های بسیج 

و دیگر پایگاه های نظامی.از برخی معابر نیز تا حد امکان باید دوری گزید معابری که در آنها 



 

50 
 

در  تعدد دوربین مداربسته وجود دارد.مساجد و یا حسینیه ها قرار دارند و احتمال میدهید

آن مکان باز باشد.کوچه های بن بست،کوچه های تنگ و شما برای عملیات، ساعت مورد نظر

گذرگاههایی که تنها یک ورودی و خروجی دارند میتواند دردسرساز باشد.تا جایی که میتوانید 

شما باید با همکاری تیم  امن ترین و بهترین راه ها را پیدا کنید.تیم شناسایی و پیش عملیاتیِ

لیات اصلی،تمام معابر را به خوبی بررسی کند و بهترین،امن ترین و کوتاهترین راه ها را عم

همیشه برای اجرای هر عملیات باید چند راه را برای عبور،تردد یا گریز در ذهن انتخاب کند.

داشته باشید.نقشه هایی که با اتکا به تنها یک مسیر طراحی میشوند محکوم به شکست 

هر اتفاق آماده باشید.مسدود بودن خیابان،تردد زیاد در کوچه،ماشین گشت در اند.باید برای 

محل یا تجمع مامورین در معبر همه و همه میتواند به عملیات شما ضربه بزند.برای کشیدن 

نقشه و کروکی میتوانید از تصاویر هوایی و نقشه های گوگل و یا دیگر تصاویر هوایی در 

برای بررسی دقیق تر حتما باید به طور میدانی نیز از محل بازدید اینترنت استفاده کنید.اما 

کنید.باریک یا پهن بودن،شلوغ یا خلوت بودن،اصلی یا فرعی بودن،مغازه داشتن یا 

نداشتن،دوربین داشتن یا نداشتن،نزدیک به خیابان بودن یا نبودن و دیگر اطالعاتی که بنظرتان 

و معبری در کروکی ذکر کنید.تیم عملیاتی حتما باید  مهم می آید را حتما در مورد هر کوچه

اطالعات دقیقی از جزئیات لوکیشن مدنظر داشته باشد.بعد از اجرای هر عملیات،کروکی یا 

نقشه ی محل را از بین ببرید.هر برگ کروکی و نقشه میتواند سند ُجرم بزرگی بر علیه شما 

اری که وکی یا نقشه ذکر کنید.مثال مغازه دباشد.هر مورد مشکوک و یا عجیب را در اطالعات کر

وقات در مفروشی و همکاری با اطالعات شهرت دارد یا اهل محلی که بیشتر ادر محل به آد

که نسخه ی اولیه از کی را از قلم نیاندازید.بعد از آناطراف محل پرسه میزند.هیچ مورد مشکو

دیگر شبانه روز برای بدست آوردن  کروکی یا نقشه را از محل مورد نظر تهیه کردید؛در ساعات

اطالعات دیگر باید باز هم به محل مراجعه کنید.میتوانید از فرد دیگری استفاده کنید تا 

مشکوک به نظر نرسید.قصد از دوباره برگشتن به محل این است ساعات شلوغی و خلوتی و 

العات را طنیز ترافیک ماشین ها و خاموش و روشنی چراغهای محل را بفهمید.همه ی ا

های گشت در ساعات شب عطاس یا نگهبان شب دارد یا نه،ماشینیادداشت کنید.اینکه محل،
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محل مراجعه میکنند یا نه،مغازه داران محل تا چه ساعاتی از شب باز  معموال به آن

غرق در سکوت میشود یا حتی در شب چراغ برق روشن اند یا خاموش،محل، تیرهایهستند،

زندگی  د و... همه میتواند کمک کننده و مفید باشد.همانند دیگر مراحلِصداهایی شنیده میشو

یک چریک برای این مرحله نیز برنامه و پَِلن آماده داشته باشید.اگر ماموری شما را در حال 

کروکی برداشتن دید)که باید آنقدر عادی کروکی بکشید که این اتفاق نیافتد؛اما به هر شکل اگر 

برادرزاده ی خود در -ثال بگویید برای درس جغرافیای فرزند یا خواهرزادهاین اتفاق افتاد؛(م

حال کمک به او هستید و بعنوان تکلیف درسی در تهیه ی نقشه ی محلی به او کمک 

 میکنید.یادتان باشد اگر برای هر اتفاقی نقشه ای آماده داشته باشید غافلگیر نخواهید شد.

 

 

 ترس از هیچکس=ترس از همه !

 

چریک در عین حال که از هیچکس و هیچ "از اصول طالیی چریکی به این مهم اشاره دارد:یکی 

باید ابتدا  این اصل به این نکته اشاره دارد که "چیز نمیترسد؛از سایه ی خودش هم میترسد

یت تفاوت شجاعت و حماقت را دانست و دوم در تمام امور؛دقت،بررسی همه ی جوانب،موقع

ر کرد.شکی نیست حتی تصمیمِ اینکه فرد بخواهد را چاشنی کاسنجی مناسب و ظرافت 

چریک شود،کاری شجاعانه و قابل تحسین است؛به قول رفیقی حتی شنیدن خاطرات یک 

چریک شجاع است؛بسیار شجاع.چرا که میداند هر لحظه ممکن چریک دل و جرئت میخواهد!

ست آخرین بار باشد،هر زمان است آخرین لحظه ی زندگی او باشد.هربار بیرون رفتنش ممکن ا

ممکن است با دشمن روبرو شود،هر روز ممکن است دستگیر،شکنجه،یا زندانی شود!حتی 

ممکن است الزم شود خودکشی کند تا بدست دشمن نیافتد؛بنابراین در شجاعت چریک هیچ 

اما باید در  نظر داشت این شجاعت به تنهایی کافی نیست و باید با شک و شبهه ای نیست.

دقت و ظرافت در عمل ترکیب شود تا نتیجه بخش باشد و بتواند مثمر ثمر واقع شود.کوچک 
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ترین امور روزانه ی شما که بنظر بی اهمیت یا کم اهمیت بنظر می آیند نیز باید با دقت انجام 

شود.کوچکترین اشتباه،اهمال،اعتماد بیجا،خوش خیالی و خوش بینی میتواند آخرین اشتباه 

این باید از همه کس و همه چیز بترسید.باشد بنابر  

این دو جمله با پارادوکس ظاهری اما در واقع دو جمله با یک معنا به اصل طالیی چریکی 

پس در عین حال که از هیچ چیز نمیترسید،از همه چیز بترسید!مشهور است.  

 

 

 زمانِ ماندن است یا وقتِ رفتن؟!

 

شه و کنار دنیا نوشته و چریکی که بطور پراکنده در گودر بسیاری از کتابها و جزوات آموزشیِ 

بطور مخفیانه در دسترس مبارزین قرار گرفته اند؛تاکید بر این است که هرگز و تحت هیچ 

شرایطی نباید زنده به دست دشمن افتاد.بنابراین تا جای ممکن باید جنگید و در جایی که 

به انتحار زد.در اینکه اگر هر چریکی  دیگر هیچ شانسی برای گریز باقی نمانده باید دست

دستگیر شود بدترین شکنجه ها و عذاب آورترین لحظات در انتظارش خواهد بود شکی 

نیست.هیچ حکومتی در هیچ جایی از تاریخ با کسانی که اسلحه دست گرفته و بطور علنی به 

ار داشت در صورت دشمنی با رژیم حاکمه پرداخته اند رفتار مناسبی نداشته پس نمیتوان انتظ

با ما شود که با شخصی که بدلیل درگیری لفظی با همسایه اش به دستگیری همان برخوردی 

کالنتری آمده میشود.به همین خاطر باید قبل از ورود به مبارزه ی چریکی و حتی قبل از ورود 

به هسته ای مخفی تمام جوانب،عاقبتی که در صورت دستگیری در انتظار است،خطرات و 

شواری های مسیر را بررسی کنیم و اگر توانستیم با همه ی آنها کنار بیاییم سپس اقدام د

اینکه چه وقت باید اقدام به خودکشی کرد اظهار نظر ساده نیست و نمیتوان  کنیم.اما در مورد

همیشگی وضع کرد.اما تنها پیشنهادی که میتوان داد این است که شانس قانونی مشخص و 
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نیستم اولین انتخاب باید انتحار و خودکشی  ا بسنجید.به شخصه معتقدبودنتان رزنده 

باشد،اما به منتظر معجزه ماندن و خوش خیالی محض نیز اعتقادی ندارم.پس در لحظه 

م باشید!تا جایی که میتوانید و هتصمیم بگیرید؛برای بهترین ها بجنگید اما منتظر بدترین ها 

و مقاومت کردن و تالش برای پیروزی یا گریز را اولویت احتمال میدهید که بتوانید،جنگیدن 

خود بدانید.البته اهمیت و به اصطالح درجه ی چریک نیز میتواند در این انتخاب تعیین کننده 

باشد.قطعا چریکی که اطالعات زیاد و اسامی بسیاری را میداند و در صورت دستگیری 

نیز میکند و یا از نقشه های آتی عملیات با موجبات دستگیری و از هم پاشیدن بقیه ی گروه را 

را هر لحظه داشته باشد. و خودکشی خبر است باید آمادگیِ اتخاذ تصمیمِ انتحار  

در مقوله ی انتحار و خودکشی نیز اولویت با انتحار است یعنی اگر قرار به از بین رفتن نیروی 

زد که حتی مرگمان هم ضربه چریکی است و هیچ راه دیگری وجود ندارد،باید دست به عملی 

ای به نیروهای سرکوبگر باشد.انتحار با نارنجک میتواند چند نیروی مزدور را به درک واصل 

کند.در خودکشی نیز باید سریعترین و مطمئن ترین روش را برگزید.قرصهای سیانور میتواند 

اده کند.داشتن در هر عملیات با چریک همراه باشد تا در هنگام بروز خطر جدی از آن استف

اسلحه نیز میتواند راهی دیگر برای این تصمیم سخت اما حیاتی برای سایر اعضای تیم 

 باشد.

 

 

 

 

 

 اطالعات پزشکی
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از آنجا امکان که دسترسی به پزشک،پرستار و نیز مراجعه به درمانگاه و بیمارستان برای یک 

اطالعاتی در این زمینه کسب کنند نیروی چریکی معموال وجود ندارد؛الزم است نفراتی از گروه 

،کتابهای بسیاری را میتوان تا در زمان بروز مشکل بتوانند به نفرات زخمی یا بیمار کمک کنند

در سراسر کشور تهیه کرد که کمک کننده باشد؛کتابهای کمکهای اولیه،پزشکی مقدماتی و 

.اما اینتنرت یافت آموزش پرستاری/بهیاری،همچنین آموزشهای بسیار مفیدی را میتوان در

قبل از آن به یک نکته ی مهم توجه کنید:اگر به هر دلیل به فردی که این اطالعات را داشته 

باشد دسترسی نداشتید و الزم بود به مرکز درمانی مراجعه کنید چند نکته ی امنیتی را رعایت 

د بدانید در بای کنید.اگر مجروحِ گروه شما از ظاهرش نیز مشخص است در درگیری زخمی شده

صورتی که به یک بیمارستان مراجعه کنید)چه دولتی،چه خصوصی(قطعا مراتب را به اطالع 

پلیس خواهند رساند بنابراین در بهترین حالت جان و امنیت مصدوم در خطر جدی می 

از ذهن بیرون  به کلی افتد)حتی اگر شما بتوانید بگریزید(پس مراجعه به بیمارستان را

رتر کنید.درمانگاه شبانه روزیِ کوچک یا مطبِ عمومی یا تزریقاتیِ شبانه روزی را پیدا کنید)دو

جا منتقل کنید.ترجیحا مرکزی را پیدا کنید که دوربین  از محلِ شما(و مصدوم را به آن

ن مداربسته ندارد؛اگر داشت حتما جلوی دوربینها ماسک بزنید یا خودتان را زیاد نشا

-ده نکنید)کارت ملیافمدارک هویتی و درمانیِ واقعی استندهید.برای پذیرشِ مصدوم هرگز از 

و اجازه ندهید مصدوم برای مدتی طوالنی بستری شده یا آنجا بماند،به محض دفترچه بیمه(

اما در مبحث اطالعات پزشکی حتما با داروهای کمی بهبودی او را با خود به مکانی امن ببرید.

رد و در دسترس آشنا شوید.ابتدا با تب شروع میکنیم.تب استاندارد در بدن یک فرد پرکارب

درجه است و هر درجه بیشتر از این عدد نشان دهنده ی تب باال  37بزرگسال حداکثر 

درجه را تب باال میگوییم.از باالتر از  40تا  39درجه را تب خفیف و از  39تا  37میباشد.از 

از قرصهای بی خطر و مفید  )آ ث آ(ید یاد میشود.استامینوفن و آکساردرجه با نام تب شد 40

و باال هستند.ایبوپروفن،ژلوفن و ناپروکسن از دیگر قرصهای مفید برای تب  برای تب خفیف

هستند که بسته به دسترسی میتوان از آنها استفاده کرد.باتوجه به عوارضی که قرصهای تب 

ده و معده و بیماری فیلی،دارای آسم،دارای خونریزی رومور برای برخی بیماران از جمله هبُ
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های کلیوی دارند،اگر دارو را برای چنین فردی میخواهید از استامینوفن ساده استفاده کنید تا 

عوارض خاصی نداشته باشد.توجه به مسئله ی تب و تب ُبر بخصوص در فصول سرد سال و 

یکند.پاشویه،نوشیدن مایعات از جمله در مناطق غیر شهری)خصوصا جنگلی(اهمیت پیدا م

میتواند کمک کننده باشد.در مبحث درد و چای و دمنوشهای گیاهی نظیر آویشن و پونه نیز 

از داروهای  داروهای تسکین دهنده ی آن عالوه بر مواردی که در بخش تب مطرح شد میتوانید

ردها موثر و مفید دیگر نیز استفاده کنید.کپسول پیروکسیکام نیز در کاهش و تسکین د

است.دیکلوفناک نیز همچنان از موثرترین داروهای ضد درد و مسکن محسوب میشود که 

تقریبا برای تسکین هر دردی موثر است.برای دردهای مفصلی و گرفتگی ها نیز میتوانید از 

برای پمادها و ژلهای موضعی و در دسترس همچون:پیروکسیکام،فلفل و رزماری استفاده کنید.

 ان عفونت ها نیز باید از انواع آنتی بیوتیکها استفاده کرد.درم
سفیکسیم،سفالکسین،آزیترومایسین و آموکسی سیلین از مهم ترین و در دسترس ترین آنتی 

خاصی  بیوتیکها محسوب میشوند.این داروها از داروهای بی خطر محسوب شده و عوارض

گلوله های قرص را میتوان به وی داد. چهارضعیت بیمار از دو تا و ندارند برای مصرف بسته به

ساچمه ای همواره توسط پلیس و یگانهای ضدشورش مورد استفاده قرار میگیرند.نهادهای 

سرکوبگر بدالیل گوناگون از جمله فشارهای رسانه ای و نیز گرانی فشنگهای جنگی ترجیح 

فاده کنند.بدلیل تعدد طرهای مختلف استمیدهند تا جای ممکن از گلوله های ساچمه ای در قُ

روش خارج کردن و درمان پس از آن استفاده از این نوع گلوله ها و نیز احتمال باالی اصابت آنها 

را در اینجا ذکر میکنیم:ابتدا دستان خود را با الکل ضدعفونی کرده و یا با صابون 

گرم به آرامی  بشویید،سپس ناحیه ی مورد اصابت گلوله را ترجیحا با سرم و اگر نبود با آب

شستشو دهید،بعد از آن پنس یا موچینی را با الکل یا روی شعله ضدعفونی کنید،اطرافِ نقطه 

ی گلوله خورده را با دست کمی فشار دهید تا ساچمه کمی بیرون بزند،سپس با موچین یا 

گیری پنس آن را بیرون آورید و روی موضع را با گاز استریل یا پارچه ی تمیز ببندید.برای جلو

ساعت یکبار سفالکسین و یا هر آنتی بیوتیکی که در دسترس بود بخورید.اگر  8از عفونت هر 

شرایط جنگی پیش آمد و گلوله ی جنگی به فرد مصدوم اصابت داشت و دسترسی به مراکز 
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درمانی و پزشک غیرممکن بود،میتوانید از همین روش استفاده کنید.اما باید توجه داشت خارج 

ه ی جنگی با مقدار زیادی خونریزی همراه است که باید با محکم فشار دادن در کردن گلول

برای کاهش درد در مورد گلوله ی جنگی و در ابتدا و سپس بانداژ مناسب از آن جلوگیری کرد.

ید داروی ضد درد زمان خارج کردن آن،میتوانید به مریض با توجه به آنچه در اختیار دار

کنهای سَ.اگر دسترسی ندارید باید به کدئین ها و دیگر مُینه موثراستبدهید.مورفین در این زم

 قوی اکتفا کنید.
 

برای مقابله با گاز اشک آور،بهترین راه خفه کردن یا برگرداندن آن به سوی نیروهای سرکوبگر 

است.اگر به محض انداختن اشک آور بتوانید خودتان را به آن برسانید و با ضربه ی پا آن را به 

سمت سرکوبگران بیاندازید،دیگر خطری تهدیدتان نمیکند.همچنین خفه کردن اشک آور با 

مخروط های پالستیکی یا انواع سطل میتواند کمک کننده باشد.ایضا،انداختن اشک آور در 

ظرفی از آب و پوشاندن و بستنِ در آن میتواند موجب بی اثر شدن اشک آور شود.اما در 

ر قرار گرفته و دچار عوارض شده اید؛بهترین راه در معرض دود قرار صورتیکه در معرض اشک آو

دودِ سیگار راحت ترین اقدام ممکن است.از کسی بخواهید دود استفاده از گرفتن است.

دهد.هرگونه دود میتواند کمک کننده باشد،از این رو یرون بسیگارش را به سمت صورت شما ب

تراضات خیابانی،آتش روشن کنید تا عالوه بر همواره توصیه میشود در محل تجمعات و اع

و ایجاد رعب و وحشت در مامورین،بتوانید با عوارض اشک آور و انواع و راهبندان سنگربندی 

اسپری و گاز مقابله کنید.همچنین میتوانید شربت معده را با مقداری آب ولرم ترکیب کرده و 

اسپری کنید.در صورتیکه در معرض اسپری فلفل قرار گرفته اید،هرگز سعی نکنید چشمانتان 

را بمالید،این عمل موجب تحریک بیشتر عصبها و قرنیه و بدنبال آن سوزش بیشتر میشود.آب 

سرد را روی صورتتان و از باال به پایین و بدون مالیدن چشمها بریزید.از آب گرم برای شستشو 

استفاده نکنید آب گرم منافذ پوستی را بیشتر باز میکند و باعث میشود اثر گاز بیشتر 

شود.سرفه کنید،فین کنید و آب دهانتان را بیرون بریزید.فین،سرفه و تُف کردن را مکرر انجام 

دهید تا مقادیری از اسپری که به داخل دهان و بینی رفته را بیرون بدهید.برای مقابله با اثرات 
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این اسپری میتوانید از عینک شنا یا عینک ایمنی که در فروشگاه های تجهیزات ساختمانی 

موجود است،استفاده کنید.برای مقابله با اشک آور و نیز اسپری فلفل میتوانید در صورت 

دسترسی صورتتان را با شامپو بچه شستشو دهید.و نکته ی پایانی در مورد اسپری و گازها 

اینکه استفاده از لوسیون و کرمها میتواند به دلیل وجود مواد شیمیایی موجبِ جذبِ بیشتر 

اسپری و گاز شود.بنابراین از کرم و لوسیونهای آرایشی)علی الخصوص خانمها(استفاده 

نکنید.اما ضدآفتابهای فاقد چربی)بی رنگ(نه تنها خطری ندارد بلکه میتواند اثرات مخرب این 

 گازها و اسپری ها را تا حدی خنثی کند.

 

 

 

 

 اسلحه شناسی و کار با اسلحه

 

چریک؛نخستین تصویری که در ذهن تداعی میشود شخصی است که اسلحه با شنیدن نامِ 

بدست دارد.هر کس شخصی که متصور میشود را با یک سری ویژگی تجسم میکند اما همه 

اهمیت مسئله ی اسلحه و استفاده از  در مسلح بودن چریک اتفاق نظر دارند.این مثال ساده

چریکها الزم نباشد سالح دست گرفته و آن برای یک چریک را آشکار میکند.شاید همه ی 

نظامی شوند؛اما قطعا هر چریکی حتی آن گروهی که در جبهه -مستقیما وارد عملیات جنگی

از آنجا که کار با ی دوم و سوم یا حتی پشت جبهه فعالیت میکنند باید کار با اسلحه را بدانند.

ان توضیحات تئوری فراوان اسلحه از عملی ترین فنون آموزش نظامی و چریکی است و نمیتو

و مفیدی در خصوص آن در قالب کلمات داد و نیز کتابهای بسیاری همراه با عکس و جدول 

دقیق در بازار کتاب در دسترس عموم است و نیز فیلم و ویدیوهای بسیار مفیدی در اینترنت 
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زیم و باقی ها بهره گرفت تنها به ذکر چند نکته میپرداوجود دارد که براحتی میتوان از آن

یادگیری را به تالش شما،تمرین زیر نظر مربی نظامی تان و استفاده از منابع گفته شده واگذار 

 اجراممکن است بسته به نوع جنگی که در آن هستید،نوع عملیاتی که قرار است میکنیم.

یا کنید،منطقه ای که قرار دارید،تعداد نفراتتان و نیز تعداد قوای دشمن،فاصله از دشمن و 

مهماتی که در اختیار دارید،الزم باشد از اسلحه های متفاوت استفاده کنید.بنابراین باید هر 

چریک)خصوصا آنها که در گروه عملیات نظامی هستند(ضمن فراگیری کار با سالحی که قرار 

 امااست با آن بجنگد،چند نوع سالح دیگر را نیز بشناسد و نحوه ی کار با آن ها را نیز بیاموزد.

بطور کلی چریک باید حداقل با دو سالح کُلت و کالشنیکف آشنا باشد و طرز استفاده از آن ها 

ه های یک چریک است که استفاده از نارنجک نیز از الزامی ترین دانسترا نیز بخوبی بداند.

تنها برای نمونه یک مقایسه بین چهار اسلحه ی پرکاربرد را برای شما غافل شود. نباید از آن

اینجا آورده ایم:در   

 

 

باید باز و بسته کردن و نحوه ی پر و خالی کردن سالح ها را بخوبی بیاموزید.در شرایط جنگی 

الزم است این کار در کمترین زمان ممکن انجام شود تا اجازه ی واکنش سریع را داشته باشید و 

غافلگیر نشوید.تمرین تیراندازی از مهمترین مسائل در مقوله ی کار با اسلحه است.نشانه 

با اهداف دور و نزدیک را تمرین کنید.برای تمرین تیراندازی باید نقطه ای را انتخاب  گیری
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کنید که با شهر فاصله داشته باشد و در نزدیکی مناطق مسکونی نیز نباشد تا صدای 

منطقه ای کوهستانی و یا بیابانی و خالی از جمعیت تیراندازی ، به گوش مردم منطقه نرسد،

هرگونه صدای تیر علی الخصوص اگر مداوم و پی در پی باشد سبی باشد.میتواند گزینه ی منا

میتواند موجب کنجکاوی مردم شود و احتمال گزارش دادن به نیروهای پلیس افزایش می 

یابد.از اهداف ساده مانند قوطی های فلزی استفاده کنید.در فواصل گوناگون و در حالتهای 

مکن است الزم شود ایستاده،نشسته یا درازکش دست گوناگون تیر بیاندازید.در جنگ واقعی م

به اسلحه شوید بنابراین باید همیشه آماده باشید.نارنجک اندازی را نیز تمرین کنید.بسیاری 

از رفقا به تصور ساده بودن استفاده از نارنجک بدون تمرین اقدام به حمل آن کرده و بدلیل 

 ند بدرستی از آن استفاده کنند.در کارِ عملیعدم تمرین در زمانی که الزم بوده نتوانسته ا

هر سالح،بمب و مهمترین نکته و اساسی ترین اصل است.خصوصا کار با اسلحه تمرین مداوم،

یا نارنجکی را که قرار است استفاده کنید باید امتحان کرده باشید.حتی استفاده از کوکتل 

هم باید امتحان کرد تا میزان فشار مولوتف هم نیازمند امتحان کردن آن است.بمبهای دستی را 

 و قدرتی که الزم است وارد کنید و نیز میزان تاثیرگذاری آن را بفهمید.

 

 

و جنگ در جبهه ی دوم عملیات تبلیغاتی  

 

ها بروید و در ید از نظر روانی نیز به جنگ با آنضمن آنکه بصورت مسلحانه با رژیم مینجگید با

کنید.حتی اگر ضربات متعدد و مهیبی به رژیم و قوایش وارد ضمن خودتان را به مردم معرفی 

کنید به دلیل اینکه رسانه ها،تریبون و قدرت مطلقه در دست رژیم و سرسپردگانش است ممکن 

است به طرق گوناگون منکر آن ضربه شده یا آن را جزئی،بی تاثیر و یا حتی کار دشمنی 

ن واضح و روشن آن چه میخواهید،آنچه برایش خارجی)و نه شما( بداند.بنابراین باید با بیا

هایتان را در اختیار مردم قرار دهید.نشر و توزیع  فعالیتها و موفقیت تمام مبارزه میکنید و
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،توزیع نشریات سازمانی در میان مردم و نیز فعالیت در هاعالمیه،شعارنویسی،پخش شب نام

شرکت در عملیات تبلیغاتی  فضای مجازی از مهم ترین روشهای ارتباط شما با مردم و

است.عملیات روانی تاثیر بسیار مثبتی بر تخریب روحیه ی دشمن و نیز تقویت روحیه ی 

از اینرو بسیار مهم است و  داشتنیروهای خودی و نیز جهت دادن به فعالیتهای مردم خواهد 

دم عادی باید به بهترین شکل اجرا شود.نگه داشتن جامعه در فضایی انقالبی از وظایف مر

نیست و این وظیفه ی شماست که همانطور که با اسلحه با دشمن میجنگید با قلم نیز به 

جنگ رسانه ای با دشمن بروید.در شرایط عادی که دیکتاتوری حاکم نباشد شاید بتوان با 

داشتن شبکه ای رادیویی یا تلویزیونی برنامه  ریایه ای مستقل از رژیم و یا در اختداشتن نشر

اف سازمان،جنبش و یا گروه را برای عموم مردم بیان کرد اما وقتی تمام این امکانات تنها و اهد

از در اختیار رژیم است و هیچ تریبونی برای مخالفان وجود ندارد باید تریبون را بوجود آورد.

هایی همچون شعار نویسی،پخش شب نامه،توزیع نشریه و اعالمیه را  همین رو نباید فعالیت

ای منسوخِ انقالبی دانست که مربوط به دوران گذشته است و حال دیگر کاربردی ندارد فعالیته

بلکه باید به آن اهتمام ویژه ورزید و از همین تریبون حرفهای الزم را به گوش مردم رساند.در 

مقوله ی شعار نویسی و نیز ترغیب مردم به تکرار آن در تظاهراتی که اتفاق می افتد باید چند 

داشت.اول اینکه شعار باید مختصر و مفید باشد.شعار های طوالنی و  هم را در نظرم نکته ی

چند خطی ضمن آن که نوشتن و گفتن آن را سخت میکند در ذهن نیز نمیماند بنابراین بی اثر 

است.پس شعار را به مختصر ترین شکلش باید ساخت.دوم اینکه شعار باید خوش آوا و خوش 

ن میتواند ضربه ی بزرگی به موفقیت شعار بزند.سومین نکته این که لفظ باشد.قافیه نداشت

شعار باید به طور مشخص ایدئولوژی پشت آن جریان و حرکت انقالبی را نشان دهد و 

است و میتواند معانی  و دارای ابهام گُنگ "آزادی-زندگی-زن"مشخص کند.مثال شعارِ 

تواند خودش را دخیل ر گرایش سیاسی میمتعددی را شامل شود.هر سازمان و گروهی نیز با ه

خصوصیات و اهدافِ شعار بداند بنابراین باید شعار را به نحوی ساخت که و سهیم در آن 

کار مسکن "یا  "مت شوراییوکح-آزادی-کار-نان"ایدئولوژی را مشخص کند.مثالو  سازمان

و کوتاه است بخوبی چپ بودن و رادیکال بودن شعار را نشان  ضمن آن که خوش آوا"آزادی
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مبهم نباید فرصت را به  پس باید توجه داشت که با ساخت و پخش شعارهای کُلی ومیدهد.

اپوزیسیون مرتجع و راست بدهیم تا آن ها هم خودشان را مُحق و عامل انقالب بدانند.بعد از 

شعار  باید هر آنچه در جامعه است با آن شد آنکه شعاری با تمام جوانب گفته شده ساخته

تزئین شود.از در و دیوارهای هر خیابان و کوچه و برزن گرفته تا اسکناس و صندلی 

اتوبوس،پالکاردهای اعتراضی،روی صندوق های پست وصدقه،درب مساجد و حسینیه ها و نیز 

کرد.ابتدا باید سرعت عمل  پایان هر اعالمیه و شب نامه.برای شعار نویسی باید نکاتی را رعایت

را مد نظر قرار داد.همانطور که قبال گفتیم مهم ترین ویژگی یک چریک سرعت عمل است.و 

عملیات نظامی و جنگیدن با دشمن نیست.بلکه در جبهه ی دوم که همان عملیات  دراین تنها 

 نویسی شعارپس روانی است نیز باید سرعت عمل باال و چابکی ویژگیِ اساسی چریک باشد.

هم باید سرعت باال انجام شود تا خطر و ریسک دستگیری کاهش یابد.برای افزایش یافتن 

سرعت باید از شابلون و قالب آماده استفاده کرد.برای تهیه ی شابلون باید ابتدا متن شعار را 

)مثل وُرد( سپس از آن پرینت ددر صفحه ی کامپیوتر؛در یکی از برنامه های تایپ بنویسی

و برگه ی چاپ شده را روی یک عکس رادیولوژیِ بی نام و مشخصات)تمام مشخصات  گرفته

ماموران در خطر نیافتید(قرار  آن توسط عکس را محو یا مخدوش کنید تا در صورت پیدا کردن

حتی دهید.حروفِ پررنگ شده را روی شابلون بوسیله ی کاتر برش دهید تا شابلون آماده شود.

نیز باید جوانب تبلیغاتی امر را رعایت کنید؛ترجیحا شعار را با رنگ قرمز در نوشتن شعارِ آماده 

بنویسید تا سوسیالیستی بودنش بیشتر به چشم بیاید.در نوشتن شب نامه،اعالمیه و نشریه 

نیز کارهای گرافیکی و ظاهری را رعایت کنید و تنها به نوشتنِ صرف پیام یا سخنان سازمان 

 دار کردن وگو و آرم سازمان،استفاده از فونتهای مختلف و نیز عکساکتفا نکنید.استفاده از ل

میتواند در تاثیر گذاریِ بیشتر پیام کمک کننده باشد.چند نفر از اعضای تیم را مسئول جبهه 

را پخش کند و هم  زم نباشد هم شب نامه بنویسد،هم آنی دوم کنید بطوری که یک چریک ال

اری کند!سلسله مراتب و کار سازمان یافته مخالف موازی کبا اسلحه رو در روی دشمن مبارزه 

اده نشدند ی دارند و یا هنوز برای جنگیدن آماست.افرادی که استعداِد کمتری در مبارزه ی عمل

و نیز نیروهایی با سن کمتر را برای این کار انتخاب کنید.اما این به معنای دست کم گرفتن و 
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جنگیدن در جبهه ی اول که همان درگیری و پیکار با  قوای  کوتاهی در این کار نیست.به موازات

نیروهای این دشمن بصورت فیزیکی است جنگیدن در جبهه ی دوم نیز مهم و موثر است.

موزش ببینند تا در سریعترین زمان بیشترین اقدامات موثر را برای بخش نیز باید کامال آ

میه روشهای گوناگونی وجود دارد.از پیشبرد انقالب انجام دهند.برای پخش شب نامه و اعال

انداختن اعالمیه ها و شب نامه ها در خانه ها گرفته تا  گذاشتن آنها در اتوبوس،باجه های 

تلفن،زیر برف پاک کن ماشین و...میتوانید از همه ی این روشها استفاده کنید اما توجه کنید 

یز خلوتی شب میتواند کار را برای ترجیحا برای این کار بصورت شبانه اقدام کنید.تاریکی و ن

پخش و توزیع اعالمیه آسان تر کند.برای شعار نویسی نیز باید منتظر تاریک شدن هوا ماند 

حتی اگر کسی شما را نبیند موجب شناسایی راحت تر شما توسط چون روشنایی روز 

و  برای نوشتن شعار روی وسایل همچون صندلی های پارکدوربینهای مداربسته میشود.

اتوبوس،صندوقهای پست و صدقات،اسکناس و... از ماژیک سی دی و ماژیک های غیر وایت 

 برد استفاده کنید تا براحتی پاک نشوند.

 

 

 

 

اینترنتی ...(-)تلفنیامن ارتباط  

 

حتی زمانی که همه چیز عادی و ممکن است تحت تعقیب باشد، یک چریک همواره باید بداند

معمولی بنظر میرسد!از مهمترین روشهای مامورین برای تعقیب و یافتن نشان از چریک 

و اینترنتی است.پس اولین نکته شنود و ردیابی از طریق تماسهای تلفنی و ارتباطات رادیویی 

شخاصِ مهم ت مسائل امنیتی پای تلفن است.هنگام ارتباط از طریق تلفن هرگز نام ایارع
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حکومتی)رهبر،رئیس جمهور،وزرا،پاسداران مهم و...( و کلمات حساس را به زبان نیاورید.کلمات 

حساس شامل واژگانی است که مستقیما به امنیت کشور مربوط است؛کلماتی 

 همچون:انقالب،اعتصاب،اعتراضات،کشته شدن،گلوله،نام هرگونه اسلحه،کالنتری،سپاه و...

های اطالعاتی رژیم در حالت عادی)زمانی که خط شما تحت شنود سیستم شنود دستگاه 

ذکر شده  نیست( به این صورت عمل میکند که با به زبان آوردن کلمات حساس،همچون واژگان

باال دستگاه شروع به ضبط مکالمه ی شما میکند و مکالماتی که به طور روزانه ثبت و ضبط  در

المه ی مشکوک و یا حاوی اطالعاتی که میشوند توسط یک تیم شنیده میشود،هر مک

اقدام علیه امنیت کشور باشد پیگیری خواهد شد.بنابراین به هیچ عنوان تلفن را نه  مشکوک به

یاط و بدون به شکل ثابتش و نه موبایل وسیله ای امن و مطمئن قلمداد نکنید و همواره با احت

قیب هستید،تمام سیمکارتهایی عتاگر فراری و تحت استفاده کنید. گفتن کلمات حساس از آن

ثابت به نام شما،تحت شنود که به نام شما هستند،اشتراکات اینترنتی که دارید و خطوط تلفن 

ی اند بنابراین تمام سیمکارتها را از بین برده و برای ارتباط از سیمکارتهای آماده که با و ردیاب

توجه داشته باشید در چند صورت باید نام دیگران فعال و به فروش میرسند استفاده کنید.باید 

سریعا ارتباط را قطع کرده و اگر تحت تعقیبید سیمکارت را از بین ببرید:اگر حین مکالمه 

صداهایی بوق مانند شنیدید،به احتمال زیاد مکالمه ی شما در حال ضبط شدن است.بوقِ 

دن دیگر خاطر سپر سعی کنید با بهضبط صدا معموال با بوق پشت خطی و اشغال تفاوت دارد 

ضبط را به خاطر بسپارید.اگر طرف مقابل بی دلیل اصرار داشت  صدای بوقِصداهای بوق،

مکالمه را طوالنی کند،باید بدانید در حال تالش برای ردیابی و پیداکردن محل شما هستند.اگر 

متوجه مورد مشکوکی شدید هم باید سریعا تماس را به پایان برسانید؛هر صدای 

آژیر،بوقهای غیر معمول،صدای افرادی که نمیشناسید و...(و یا لحن غیرعادی طرف اضافی)

اگر وارد فعالیت عملی مقابل میتواند هشداری به شما باشد که سریعتر مکالمه را تمام کنید.

شده اید)هرچند هنوز فراری یا تحت تعقیب نیستید(نباید عادی حرف بزنید و تمام اطالعات 

یاورید.اگر مجبورید نو تاریخ عملیات یا نقشه ها را پای تلفن به زبان  ،آدرسها ،نام اشخاص

تلفنی ارتباط بگیرید حتما رمزی و کدگذاری شده صحبت کنید.از قبل با اعضای تیم هماهنگ 
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کنید)رجوع شود به بخش کدنویسی(تا براحتی متوجه کدهایی که میدهید بشوند.ارتباط از 

دارند همچون تلگرام،اینستاگرام و واتساپ  سه قابلیت تمارسانهای بین المللی ک طریق پیام

بنابراین اگر دسترسی دارید حتما از این پیامرسان  راتب از امنیت باالتری برخوردار استبه م

ها استفاده کنید.اما فراموش نکنید حتی حین استفاده از اینگونه پیامرسانها نیز باید نکات 

رای پیام دادن و یا زنگ زدن هرگز از پیام رسان ها و برنامه امنیتی و کدگذاری را رعایت کنید.ب

مل به اطالعات و پیامها و های داخلی استفاده نکنید.برنامه های داخلی با دسترسی کا

شده ی شما و در اختیار نهادهای امنیتی قرار دادن آنها میتواند موجبات  لی رد و بدتماسها

د.هیچگونه برنامه ی داخلی خصوصا فراهم کن ردیابی و دستگیری سریع و ساده ی شما را

ا دسترسی پیدا هایی که برای اتصال به مکان و موقعیت جغرافیایی شمآن

را در گوشی یا تبلت خود نصب نکنید  )اسنپ،ماکسیم،تپسی،مکان یاب های ایرانی و...(میکنند

کرد این است در نکته ی مهمی که نباید فراموش امه ی مشکوک را به کلی پاک کنید.و هر برن

امنیتی را در فضای مجازی رد و بدل میکنید حتما باید -صورتی که پیامهای مهم و اطالعاتی

بعد از پایان هر مکالمه،چت را به طور کامل پاک کنید و از طرف مقابل نیز بخواهید همین کار را 

لیه انجام دهد.هرصفحه ی چت در هر یک از حسابهای مجازی شما میتواند سند جرمی ع

شما تلقی شود.دیگر نکته ی مهمی که باید به آن توجه ویژه کنید این است که قبل از هر 

عملیات)از شعار نویسی و تظاهرات ساده گرفته تا عملیات چریکی( از تمام حسابهای کاربری 

خود در فضای مجازی خارج شوید.این خروج شامل تمام دستگاه ها و وسایل الکترونیکی شما 

و کامپیوتر.همچنین بعد از هر بار نامه نگاری  بلت و موبایل گرفته تا لپ تاپشود از تمی

الکترونیکی از حساب ایمیلهایتان خارج شوید و پسوردتان را روی سیستم ذخیره نکنید.در 

از  مورد سایتها و مطالبی که در اینترنت هم جستجو و مطالعه میکنید باید توجه داشت بعد

تاریخچه ی جستجوهایتان را پاک کنید تا در صورت لو  یا لپ تاپ هر بار کار با کامپیوتر

رفتن،دستگیر شدن و یا کشف محل اختفای شما دسترسی به اطالعات گروه،سازمانهایی که 

شود.پاک کردن تاریخچه ی در ارتباط با شما هستند و دیگر اطالعات امنیتی سخت تر 

سیار مهمی در جهت حفظ امنیت هر فرد و جستجو حداکثر چند دقیقه زمان میبرد اما اقدام ب
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نیز کل گروه است پس حتما به آن مبادرت ورزید.در پایان هم به خاطر داشته باشید که هیچ 

ایمیلِ مشکوکی که در بخش هرزنامه)اسپم(دریافت کرده اید را باز نکنید و نیز برنامه های 

در مقابل جاسوسی تا حد  مشکوک را نه بروی کامپیوتر و نه بروی موبایل نصب نکنید تا

 زیادی ایمن باشید.استفاده از آنتی ویروس مطمئن و بروز نیز میتواند کمک کننده باشد.

 

 

 

 

 تقویت حواس پنجگانه

 

چریک باید بخوبی از هر پنج حسش استفاده کند و این مهم تنها در صورتی ممکن است که 

با دقت باال؛میتواند کمک  ییشنواتمرینات بخصوصی در این زمینه انجام پذیرفته باشد.

مهمی در جهت دستگیر نشدن و نیز کمک به فرار یا حمله ی به موقع و درست شود.گاهی تنها 

با شنیدن یک صدای اضافی میتوان به مشکوک بودن محل،خانه،یا موضع پی برد.برای تقویت 

قدغن شنوایی بخصوص چند روز قبل از اجرای عملیات،الزم است موزیک با صدای بلند 

زیاد گوش دادن رادیو یا سخنرانی زفری،هدفون،حرف زدن زیاد با تلفن،شود.استفاده از هند

میتواند به تضعیف کارایی حس شنوایی منجر شود.ورزش و پاک کردن گوش میتواند به 

با انجام یک تمرین  تقویتِ این حس و خوب تر و دقیق تر شنیدن کمک کند. هم چنین میتوانید

ی تان را تقویت کرده و آن را به چالش بکشید:در اتاقی بنشینید و روی ساده حس شنوای

چشمانتان را ببندید و از فرد دیگری بخواهید در جهات مختلف صدایی آهسته را تولید 

کند)مثل برخورد آهسته ی  یک قاشق با سطحی دیگر(سپس شما سعی کنید جهت صدا و 

ن به مرور زمان میتواند کمک فراوانی به شما فاصله ی آن از خودتان را حدس بزنید؛این تمری
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کند.از دیگر فواید تقویت این حس کمک به شما در تاریکی هوا،شب،مه،میان دودزاها،اشک 

 آورها و نیز در مواقع دستگیری و بستن چشماست.

؛بی شک از مهمترین حواس یک انسان است اما استفاده ی درست و دقیق از این حس بینایی

بسیار مهم تر و حیاتی تر از یک فرد عادی است.خوب دیدن نه تنها در هدف چریک برای یک 

گیری درست،کشیدن نقشه و کروکی،دیده بانی و نگهبانی،دیدن عالئم کدگذاری شده و نقشه 

خوانی و بسیاری دیگر از مراحل عملیاتی کمک میکند بلکه میتواند موجب نجات جان چریک 

یب و مراقبت با خوب دیدن میتوان متوجه تحت تعقیب در مراحل بحرانی شود.مثال در تعق

بودن شد و از مهلکه گریخت و یا با دیدن نزدیک شدن دشمن میتوان اقدام به یک تصمیم 

فراموش نکنید گیری درست کرد.از این رو باید چشمان چریک تیز بین و دید او دقیق باشد.

اشای کامل یک سوژه با یک نگاه بهترین روش نگاه کردن و دیدن یک سوژه برای یک چریک؛تم

زبینی میتواند در عملیات تعقیب و یتسریع،تیز،دقیق و جامع باشد.این  است.این نگاه باید

از چند روز قبل از عملیات،خیره شدن به صفحه ی مراقبت نیز کمک کننده باشد.

طیل مانیتور،موبایل،تلویزیون،تبلت و...،کتابخوانی زیاد و زیاد بیدار ماندن باید تع

ب میتواند به تضعیف آن منجر شود.هر شود.همچنین استفاده از حس بینایی در تاریکی ش

روز مقداری پیاده روی کنید و در حین پیاده روی به جای نگاه به جلوی پایتان روبرو را نگاه 

ره ودگی های روزمخود را با آب گرم بشویید تا هم آلکنید.در هنگام شب نیز میتوانید چشمان 

تر و شفاف تر ببینید.همچنین تمرینهای ساده و  گوناگونی برای از بین برود و هم تمیز درونش

تقویت بینایی وجود دارد که برخی از آنها را در جدول زیر آورده ایم.با انجام روزمره ی این 

تمرینات و تمرینات مشابه دیگری که میتوانید با خالقیت خود و نیز استفاده از منابعی 

رنت پیدا کنید؛ضریب دید و نمره ی دید شما بهتر نخواهد شد اما دقت و تیزبینی همچون اینت

 شما افزایش خواهد یافت و قادر خواهید بود بیشتر و بهتر ببینید.
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، دیگر حسی است که چریک باید از آن به عنوان توانایی بهره ببرد و بتواند با استفاده  بویایی

از آن خودش را از خطرات بسیاری برهاند و نیز به یک موقعیت سنجی خوب و مناسب دست 

پیدا کند.چریک باید بوهای آشنای زیادی داشته باشد؛یعنی بتواند بوهای زیادی را تشخیص 

ین بو،بوی باروت است یا دود آتش،بویی که از دور به مشام میرسد اشک آور دهد.مثال بداند ا

ص بوی نشت بنزین،بوی گاز،بوی آتش،بوی دود و بسیاری یاست یا اسپری فلفل و...تشخ

بوهای دیگر میتواند تا حد زیادی به موقعیت سنجی و گرفتن تصمیمی مناسب تر به چریک 

ی وجود دارد از قبیل:شتسشو و تمیز نگه داشتن کمک کند.راههایی برای تقویت حس بویای

کمک گرفتن از بینی،استفاده از قطرات و اسپری های ضد احتقان و گرفتگی بینی و...اما برای 

بویایی مهم ترین نکته این است که از رایحه ها و بوها دوری کنید.یعنی عطر،ادکلن و اسپری 

شد و در ثانی بوی عطر شما مانع از حس استفاده نکنید تا اوال شناسایی شما راحت تر نبا
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کردن سایر بوهای اطرافتان نشود.در خانه های امن یا تیمی هم از خوشبو کننده و عود 

دیگر  چشاییاستفاده نکنید تا در صورت بروز خطر بتوانید سریعا متوجه موضوع شوید.حس 

و فاسد بودن  حسی است که میتواند به یک چریک کمک کند.تشخیص سمی بودن،آلوده بودن

نیز باید در  المسهرایج ترین کمکی است که چشایی به ما میکند.خوردنی و نوشیدنی ها،

توانایی چریک تقویت شده باشد تا بتواند در مواقعی که نیاز است موثر و کمک کننده باشد.

استفاده از اسلحه و مهماتی نظیر نارنجک در مواقعی که دید ضعیف یا غیر ممکن است نظیر 

ند و دستمان را آزاد کرده ایم منوط به تقویت و یا زمانی که چشمان ما را بسته ا،طوفان،مه شب

حس المسه است.برای تقویت و استفاده ی بهینه از این توانایی در مواقع لزوم؛تمرینِ  نشد

باز و بسته کردن سالح و پُر و خالی کردن آن را به روشهای گوناگون فراموش نکنید.سعی کنید 

در ک دست،با چشم بسته،درازکش و...کار با اسلحه را)با حفظ نکات امنیتی(تمرین کنید.با ی

پایان باز هم تاکید بر این نکته الزامیست به دلیل حساسیت فراوان و نیز محدودیتهای بسیاری 

که چریک با آنها روبروست حیاتی است که چریک بتواند از ابتدایی و پیش پا افتاده ترین 

بیشترین بهره و سود را ببرد.از همین رو  حواس پنج  یی که در اختیار داردوانایی هاامکانات و ت

 گانه باید در چریک تقویت شود تا موجباتِ امنیت و موفقیت بیشتر را فراهم آوََرد.

 

 

 

 عملیات ایذایی

 

عملیات ایذایی به هرگونه عملیاتی گفته میشود که هدف از آن،درگیری مستقیم و یا غلبه بر 

دشمن نیست.بلکه بیشتر به قصدِ خرابکاری،ایجاد رعب و وحشت در قوای دشمن،تقویت 

و  ،ایجاد ُکندی و پایین آوردن سرعت دشمنقوای خودی از نظر روانی،بدست آوردن اطالعات
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نیز گمراه کردن دشمن انجام میشود.عملیات ایذایی از آن رو مهم و الزم االجراست که با نیروی 

رگیریهای مستقیم(انجام میشود و تاثیرات مثبت بسیاری نیز دارد.بنابراین کمتری)نسبت به د

تالش برای طراحی و انجام درست و به موقع اینگونه عملیات باید از طرح و نقشه های گروه 

 باشد.

؛ از مهمترین عملیاتهای ایذایی است که به طُرُق گوناگون انجام میشود و از  خرابکاری

ردار است.هدف از آن ایجاد اخالل یا بروز مشکل در سیستم،قوا،توان بیشترین گستردگی برخو

ایجاد ورودی بندان و راهبندان در خیابان های اصلی به و یا عملکرد نیروهای دشمن است.

ریدن سیمهای تلفن و کابلهای منظور جلوگیری از ورود و خروج نیروهای نظامی،قطع کردن و بُ 

ردن آب و غذای نظامیان،دولتمردان و سایر نظامی،مسموم ک-برقی ادارات دولتی

حکومتیان،شعار نویسی در مناطق حساس همچون در و دیوار کالنتری ها،استانداری ها و روی 

امنیتی از طرق -نظامی-ماشینهای دولتی،از بین بردن و یا مخدوش کردن اطالعات دولتی

لیغاتیِ مختلف)هک و یا آسیب زدن بصورت فیزیکی(،مخدوش کردن تابلوهای تب

نظام)عکسهای سران نظام(،پنچر کردن ماشینهای دولتی و نظامی،هک شبکه های تلویزیونی 

و سایتهای دولتی،ایجاد اختالل در سیستمهای ارتباطی نظیر بیسیمِ نیروهای نظامی و... 

همه و همه خرابکاری محسوب میشوند.در خرابکاری باید توجه داشت این کار با بیشترین 

ن ریسک اجرایی شود تا خطرِ لو رفتن و دستگیری به حداقل برسد.مثال در سرعت و کمتری

مخدوش کردن تابلوهای حکومتی،استفاده از اسپری یا ماژیک زمان َبر است و احتمال 

شناسایی شدن را باال میبرد بنابراین از روشی جایگزین که هم سریعتر انجام میشود و هم اثر 

کیسه های فریزر را با رنگِ مایع ُپر کرده و در حین حرکت با مطلوب تری دارد استفاده میکنیم:

موتور یا ماشینی که پالکش خوانا نیست و مخدوش شده و یا در محیطهای خلوت تر به 

و یا در مورد پنچر کردن صورت پیاده کیسه ها را به نقطه ی مورد نظر پرتاب میکنیم.

استفاده کنیم به زمان بیشتری نیاز  نظامی اگر بخواهیم از میخ یا چاقو-ماشینهای دولتی

داریم و نیز باید برای مدتی به ماشین نزدیک باشیم؛به همین دلیل از روشی جایگزین و میانبر 

استفاده میکنیم:از میخ های سه پر که مخصوص جلوگیری از حرکت موتور و ماشینهای 
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در جلو و پشت نیروهای سرکوبگر ساخته میشود استفاده میکنیم و چند میخ سه پر را 

الستیکهای ماشین قرار میدهیم)به نحوی که در نگاه اول قابل رویت نباشد(و سپس محل را 

ترک میکنیم.نحوه ی ساخت چند نمونه میخ سه پر را در بخشهای بعدی توضیح داده 

ایم.بنابراین در عملیات خرابکاری نخست باید ابتکار عمل داشته و سپس با طراحی نقشه و 

نفرات چابک و تیز اجرای عملیات را به بهترین نحو پیاده کنید. استفاده از  

؛از دیگر عملیات ایذایی محسوب میشود که در آن هدف درگیر شدن مستقیم با بزن در رو

نیروهای سرکوبگر و قوای دشمن و یا تسلط بر یک مقر یا موضع نیست؛بلکه هدف ایجاد 

خسارت در قوای دشمن،از بین بردن فضای رعب و وحشت بین نیروهای خودی و نیز 

وبگر است.در بزن در رو نیز،سرعت عمل جلوگیری از درگیر شدن مستقیم با نیروهای سرک

حرف اول را میزند و پس از انجام عملیات،سریعا باید محل ترک شود.مثال؛دو یا سه نفر از 

نیروهای خودی نزدیک یک کالنتری میشوند و بعد از پرتاب چند نارنجک)در زمان درست و 

و باید خلوت ترین زمان و مکان درست؛به دلیل کم بودن نیروهای ایفای نقش کننده در بزن در ر

مکان انتخاب شود تا ریسک لو رفتن پایین بیاید(به داخل کالنتری از محل می گریزند و یا 

چند نیرو از جهات مختلف با کیسه های فریزر پر شده با رنگ،تخم مرغ یا آرد به ماشین ضد 

ا ترک آنچه در دست دارند سریعا محل رشورش نزدیک شده و بعد از پاشیدن و پرتاب 

میکنند.بزن در رو علیرغم آنکه با تعداد نفرات پایین و در زمانی کوتاه انجام پذیر است اما از 

میتواند به  که تعدد و پراکندگی جغرافیایی آن مهمترین عملیاتهای ایذایی محسوب میشود

 خوبی به ایجاد فضای انقالبی در جامعه کمک کند.اما تاکید دوباره ی این نکته ضروری است

که در این گونه عملیات باید از نیروهای چابک،دارای وزن ایده آل)چاق نباشند( و خالق 

 استفاده کرد تا نیروها لو نروند و دستگیر نشوند.

 ایجاد اخالل در مسیر

یکی از تاکتیکهای ایذایی،ایجاد راهبندان،مانع گذاری و مجبور کردن به تغییر مسیر است.در 

ر مقابل مسیر حرکتیِ نیروهای سرکوبگر آنها را مجبور میکنیم تا یا این روش،ما با ایجاد سد د
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 در زمانی که بخصوص.این تاکتیک دبرگردند و یا مسیر دیگری را برای حرکت انتخاب کنن

نیروهای دشمن در حال تجدید قوا هستند و دشمن در حال اعزام نیروهای کمکی برای 

به کمک این تاکتیک میتوان از ُکند شدن مبارزات است کمک کننده است.همچنین  سرکوب 

حرکت نیروهای سرکوبگر استفاده کرد و عملیات تخریب،مصادره ی مهمات)بدست آمده از 

دشمن(و پیشروی را اجرایی کرد.برای ایجاد اخالل و راهبندان میتوانید از آتش زدن الستیک 

ید.همچنین میتوان با آتش در مسیر اصلی؛مانند خیابان،چهارراه و یا ورودی جاده استفاده کن

زدن درختان قطع شده،الوارهای چوب،سطلهای زباله و هر چیز قابل اشتعال دیگری سّدی 

-مناسب برای جلوگیری از تردد نیروهای دشمن ساخت.با انداختن تابلوهای راهنمایی

رانندگی،صندوقهای پست و صدقات،تابلوی کوچه ها و خیابانها و الشه های ماشین و 

ین سنگربندی آن ی سرکوبگر هم میتوان یک سنگربندی مناسب ایجاد کرد.اما بهترموتورها

و نیز  یا سخت غیرممکن استفاده شده باشد تا رد شدن از آناز آتش  است که حتما در آن

خاموش کردن و از بین بردن سنگر بندی زمان بر باشد.در مسیر منتهی به سنگربندی نیز 

ستفاده کنید تا در صورت عبور وسایل سرکوبگر دچار انحراف میتوانید از میخهای چند پَر ا

مسیر شده و نتوانند از سنگر بندی عبور کنند.ریختنِ گازوئیل و روغن موتور و یا مایع 

ظرفشویی روی جاده و خیابان هم میتواند به لیز بودن مسیر کمک کند و -دستشویی

باید دبه چند نیرو ین کار همواره سنگربندیِ مستحکم تر و غیرقابل عبورتری بسازد.برای ا

ه ظرفشویی را همراه داشت-های چند لیتری از گازوئیل،روغن موتور و یا مایع دستشویی

باشند.جاده و خیابانی که با روغن یا گازوئیل آغشته شده باشد قدرت اشتعال زایی نیز دارد 

ه آتش نیز به پا کنید.بنابراین در صورت لزوم میتوانید با کشیدن شعله روی آن روی سطح جاد  

 کمین

ایجاد کمین و کمین گاه؛یکی دیگر از عملیات ایذایی است که میتواند به قوای دشمن صدمه و 

خارج شهر،جاده و خیابان کاربرد دارد.در خسارات جدی وارد کند.کمین؛در جنگ شهری،

 شده دررت استتار وصداست چند نیرو از قوای خودی را بکمین،همانطور که از نامش پی

ب و با رسیدن نیروهای سرکوبگر دشمن،به ساموضعی قرار میدهیم و در زمان من
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تیراندازی اقدام میکنیم.در کمین همچنین میتوانیم معبر  شبیخون،حمله یا پرتاب نارنجک و یا

یا مسیری را بمب گذاری کرده تا با عبور دشمن خسارات و ضرباتی را وارد کنیم.مهم ترین 

فتن و تعیین نقطه ی درست است.انتخاب یک موضع اشتباه میتواند به خراب اصل در کمین؛یا

شدن عملیات،لو رفتن نیروها و متحمل شدن ضربات سنگین منجر شود.بنابراین یک تیم 

ارزیابی و شناسایی را برای انتخاب درست و زمانبندی دقیق به کار بگیرید تا نقطه ی مناسب 

در کمینگاه باشند و چه کمین گاه بدون نفرات بمب گذاری را انتخاب کنند.چه نیروهای خودی 

شده باشد؛نکته ی مهم عادی بودن و استتار کامل است.استتار در شهر و روستا،در خیابان و 

جاده و در شب و روز متفاوت است.حتی وضع هوا میتواند در انتخاب استتار مناسب تعیین 

ستتار آشنا شده و بخوبی آنها را به کار کننده باشد.پس الزم است بخوبی با تکنیک های ا

بگیرید.از روشهای ساده ی کمین در خیابان میتوان به گذاشتن سیم یا کابلی ضخیم روی 

باشد اشاره کرد.با نزدیک شدن  ان امکان کشیدن آندر دو طرف خیاب زمین به نحوی که

رف زمین میتوان براحتی و با بلند کردن سیم از هر دو طموتور() سواره ی دشمن نیروهای

چندین موتور را نقش بر زمین کرد.همچنین در شب میتوانید سیم یا کابل را به دو طرفِ 

خیابان مانند دو تابلوی راهنمایی یا چیزی شبیه به آن محکم ببندید تا باعث سرنگون شدن 

در  موتورهای سرکوبگر شود.برتریِ نیروهای موتوری تنها تا زمانی پابرجاست که سواره اند و

صورت سرنگونی نه تنها هیچ مزیتی به ما نداشته بلکه همان نقطه ی قوت تبدیل به نقطه ی 

ضعفشان شده و آنها را بسیار آسیب پذیر میکند.پس از آنکه موتورسوارها را سرنگون کردید 

از دیگر روشهای ساده در جنگ خیابانی میتوانید از جهات مختلف به آنها حمله ور شوید.

بهای دست ساز نظیر کوکتل مولوتف است.میتوان با پنهان شدن در طرف های کمین با بم

مختلفِ موضع مانند پشت سطل آشغال،پشت تابلوها،پشت ماشینها و...منتظر رسیدن 

نیروهای سرکوبگر ماند و با رسیدنِ آنها با پرتابِ بمبهای دستی به آنها، ضربه وارد آورد.یک 

نان از حرکت و عبور دشمن از آن مسیر است.برای مسئله ی مهم در کمین ، حصول اطمی

مطمئن شدن مسیر حرکت دشمن،تیم های ارزیابی،شناسایی و دیده بانها میتوانند کمک کننده 

پیاده،سواره(سرعت باشند.دیده بان و تیم های شناسایی باید از تعداد قوای دشمن،نوع آن)
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مسلح اند؟،چه سالحی حرکت آن و نیز تجهیزات آن )لباس ضد گلوله دارندیانه،

کمینها را باید با پایین ترین ضریب خطا طراحی کرد تا احتمالِ آسیب  دارند؟و...(مطلع شوند.

در جاده های خارج شهر و مسیرهای رساندن به مردم عادی و عابران به حداقل برسد.

غیرشهری کار راحت تر است زیرا قوای دشمن با سرعت بیشتر و دقت کمتری حرکت کرده و 

ن گاه هایی که در صورت استتار مناسب میتوان ضربات مهلکی به دشمن وارد ساخت.در کمی

ن قرار دهید تمام نیرو را در یک موضع مستقر نکنید.مثال در جاده ای که قرار است نیرو در آ

موضع کمین شماست،در دو طرفِ جاده و با فاصله های چند متری چند فرد مسلح به 

تا با شروع تیراندازی و گیر کردن دشمن در کمین شناسایی و ضربه  کالشینکف را قرار دهید

پذیریِ نیروهای خودی سریع انجام نشود.انتخاب زمان درست را در دستور کارِ تیمِ کمینگاه 

قرار دهید.زود تر یا دیر تر شلیک کردن میتواند به کاهش تاثیرِ حمله منجر شود.برای گرفتنِ 

مل کنید.مثال ابتدا در یک موضعِ جاده ای،چند بمب کارگذاری بهترین نتیجه،باید ترکیبی ع

در چنین کنید و پس از عبورِ قوای دشمن و انفجار اولیه با رگبار گلوله به استقبال آنها بروید.

تر میشود و مرحله ی دوم که دگیِ اولیه دست پاچه و ضربه پذیرمواقعی دشمن با آسیب دی

تر میشود. رگبار نیروهای مستتر شده است آسان  

 

 

 

 

 تحلیل و اطالعات

 

در مبحث امنیت و اطالعات و نیز برای طرح ریزی تمام نقشه ها و عملیاتهای گوناگون به 

اطالعات دقیق و قابل اطمینان نیاز داریم تا ضمن بدست آوردن بهترین نتیجه،تلفات را نیز به 
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کار راحتی نیست از اینرو گاهی حداقل برسانیم.اما بدست آوردن اطالعات دقیق و کامل معموال 

مجبور میشویم از اطالعات محدودی که در دسترس داریم فرضیه هایی بسازیم که شاید دقیق 

نباشند اما محتمل و ممکن به نظر میرسند؛اینگونه تئوری و فرضیه هایی که ممکن است غلط 

ه هایی که از درستیِ آمار،داده ها و دانست؛مینامیم و در طرف مقابلتحلیل  یا درست باشند را

 اطالعاتآنها با قطعیت برایمان مشخص شده است را  صحتِآنان اطمینان کامل داریم و 

مینامیم.بهترین حالت در بهره گیری از داده ها زمانی است که اطالعات ما بیشتر از تحلیلهای 

عصب انجام و یا با تما باشد.زیرا تحلیل میتواند یک طرفه،خوشبینانه،طبق داده های قدیمی 

شود اما اطالعات بدون توجه به حدس و گمانها و عالیق و سالیق بدست می آید.پس سعی 

جدی باید در این باشد تا همیشه اطالعات گروه بیشتر باشد و این البته به عملکرد گروه امنیت 

اطالعات تیم بستگی دارد که باید به شیوه های گوناگون همچون:هک،سرقتهای 

نظامی،استفاده از خبرچین و به -دولتی-و رخنه به دستگاههای امنیتیاطالعاتی،نفوذ 

نقشه کارگیری تیمِ شنود و مراقبتِ حرفه ای دارد.قابل ذکر است در زمان تمام طراحی ها و 

ارائه میشود یا  "تحلیل"کشی های عملیاتی حتما باید ذکر شود داده های موجود بر اساس 

یگر بخشهای عملیاتی بتوانند برنامه و نقشه ی مناسب تا مسئولینِ د."اطالعات"بر اساس 

 تری را بر اساس داده ها طراحی کنند.

 

 چند آموزش

 

 

رمیخِ سه پَ  

اره کردیم برای متوقف کردن،منحرف کردن مسیر و یا پنچری کامل اتومبیل ها و قبال اش

موتورسیکلتها بهترین روش استفاده از میخ سه پر است.برای ساخت این نوع میخ؛روشهای 
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گوناگونی وجود دارد.اما ساده ترین و بهترین روش استفاده از تکه ای پالستیک مانند قرقره ی 

یکی کوچک است.چند میخ را در جهت های مختلف به قرقره یا نخ یا یک لوله ی پالست

پالستیک وارد کنید تا قرقره در هر جهتی روی زمین افتاد،حداقل یک میخش رو به باال قرار 

با گیرد و بتواند به پنچری یا انحراف مسیر وسیله ی سرکوبگر منجر شود.همچنین میتوانید 

دی را روی هم خم کرده و یک میخ چند پر ایجاد کمک یک انبر قفلی و انبردست چند میخ فوال

،میخها و پیچها را در کنید.از درِ پالستیکیِ بطری های آب و نوشابه هم میتوانید استفاده کنید

جه داشته باشید میخ های چند پر باید به تعداد باال و.تجهات مختلف به درِ نوشابه وارد کنید

شکل عمل کند.میخها را در جایی مطمئن و امن ساخته شود تا در مواقع لزوم به بهترین 

 نگهداری کنید.
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 دودزا

 

دودزا،نارنجک یا بمب دست سازی است که با استفاده از آن میتوان دیِد مامورین را کور کرده و 

برای فرار،حمله یا غافلگیری از آن استفاده کرد.همچنین دودِ دودزا میتواند به خنثی سازی 

گازهای اشک آور کمک کند.انواع گوناگونی از دودزا را میتوان ساخت.از نمونه های اسپری ها و 

کوچک گرفته تا بزرگ.در نمونه های ساده میتوان گوگردِ چندین کبریت را تراشیده و به صورت 

پودر شده در ظرفی فلزی همچون بطری نوشابه ریخت و مقداری گوگرد فشفشه و عود را نیز 

اضافه کرد با افزودن نیمه ی یک فشفشه میتوان برای آن فتیله ساخت و با پودر کرده و به آن 

روشن کردن آن دود را در اطراف پخش کرد.همچنین میتوانید مقداری نیترات آمونیوم را با آب 

قاطی کرده)یک سوم نیترات دو سوم آب(و محلول بدست آمده را به روی چندین برگ روزنامه 

روزنامه در هوای آزاد،روزنامه ها را در هم پیچیده ، متراکم  اسپری کنید.بعد از خشک شدن

کرده و در یک قوطی فلزی نوشابه قرار دهید بطوریکه مقداری از روزنامه ها بیرون بماند تا 

همچنین میتوان چهار قسمت شکر را با شش قسمت بعنوان فتیله مورد استفاده قرار گیرد.

را روی حرارت اندک گاز گذاشت تا به شکل ذوب شده نیترات پتاسیم مخلوط کرد و این ترکیب 

و رنگ شکالتی درآید،این ماده را به حالت مذاب در یک قوطی فلزی نظیر قوطی نوشابه 

فشفشه  یک ریخته و وقتی در حال سرد شدن است فتیله ای به آن اضافه کنید،فتیله میتواند

یه و یا دسترسی به دودزاهای ساختن و داشتن دودزا خصوصا در مواقعی که امکان تهباشد.

 آماده نیست میتواند بسیار مفید و کمک کننده باشد.
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 کوکتل مولوتف

 

کوکتل از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین سالح های پرتابی آتش زاست که به دلیل در 

در ساده ترین شیوه ی دسترس بودن مواد اولیه ی آن ساخت آن راحت و سریع انجام میشود.

یک بطری شیشه ای)ضخامت شیشه نباید زیاد باشد تا در موقع پرتاب حتما  بهساخت 

با یک مایع آتش زا مثل بنزین،نفت یا  حدود دو سومشبطری را تا نیاز داریم. شکسته شود(

در  روغن موتور پُر کرده و یک پارچه ی حوله ای را بطوریکه نیمی از آن در بطری و نیمی دیگر

بسته  یا چسب برق بیرون باشد قرار میدهیم.درب بطری باید با چوب پنبه یا گره خود پارچه

شود تا در هنگام پرتاب مایع آتش زا بیرون نریزد.اما برای نتیجه گیری بهتر و قدرت آتش زایی 
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م چند برابری یک سومِ بطری را با نیمه پالم)مخلوطی از بنزین و یونولیت( پُر کرده و یک سو

ُپر کنیدو حدود یک سوم بطری باید خالی بماند تا قدرت آتش زایی آن  دیگر را با روغن موتور

حفظ شود.همچنین میتوانید از ترکیبات دیگری نیز همچون بنزین و پارافین،بنزین و چسب 

آهن یا سریش استفاده کنید.همچنین برای اشتعال زایی بیشتر میتوانید کمی صابون مایع یا 

شویی و یا حتی صابون رنده شده به ترکیب اضافه کنید.توجه داشته باشید کوکتل مایع ظرف

مولوتف قابلیت نگهداری تا زمانهای طوالنی را نیز دار می باشد اما بدلیل اشتعال زا بودن و نیز 

ده به مواقعی که قرار است از ی آن بهتر است در یک یا دو روز مانجُرم سنگین حمل یا نگهدار

اده شود و به تعداد مورد نیاز ساخته شود.نکته ی دیگر اینکه برای نتیجه گیری از آنها استف

تاکتیک پرتاب کوکتل،باید به تعداد زیاد و در جهت های گوناگون به یک هدف پرتاب داشته 

برای پرتاب کوکتل فندک باشید و تنها پرتاب یک یا دو کوکتل منجر به نتیجه نخواهد شد.

ترجیحا از فندکهای اتمی )و نه چخماقی و سنگی(استفاده کنید تا در  همراه داشته باشید و

صورت وزش باد و یا مساعد نبودن هوا برای روشن کردن به مشکل برنخورید.و نکته ی پایانی 

آفت کش  میتوانید عالوه بر ترکیبات باال،به محتویات بطری،سفید کننده،گاز کلر،اسید یا این که

بر آتش گرفتن و انفجار،تنفس نیز برا قوای سرکوبگر سخت شده و هم اضافه کنید تا عالوه 

 هوا برای استنشاق مسموم شود.)در این صورت حتما از انواعِ ماسک استفاده کنید(
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مبارزه ی چریکی،شاید در نگاه اول فعالیتی کامال عملی و پراتیکی،فارغ از مباحث تئوریک 

باشد،اما هرگز اینگونه نیست و عملگرایی صرف آن هم بدون کوچکترین توجهی به مسائل 

تنها فکری و نظری میتواند براحتی موجبات نابودی و اضمحالل گروه چریکی را فراهم آورد.

نیروهای توجیه شده و آگاه از مباحث فکری میتوانند در فعالیت عملی نیز موفق شوند.چرا که 

موجود،تاکتیکهای دشمن،هدف مبارزه،شناخت مردم و نیز قوای دشمن و  آگاهی از وضعیت

بسیاری دیگر از موارد مهم تنها و تنها با مطالعه و مباحثات متعدد بدست می آید.ضمن آنکه 

تنها کسانی حاضر میشوند جان،مال،امنیت و همه چیز خود را به خطر بیاندازند و در راهی 

د که از ایمانی قلبی و عزمی راسخ به هدف برخوردار باشند و پرحادثه و مشقت بار گام بردارن

عمیق مسائل فکری و نظری ممکن است.بنابراین مطالعه و  ین ایمان و عزم راسخ تنها با درکِا

در کنار آن جلسات بحث و بررسی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.باید دقت داشت در 

ان بندی داشت به این گونه که کتابهای مفید و موثر در حلقه های مطالعاتی باید برنامه و زم

اختیار اعضای تیم قرار گیرد.میتوان با پرسیدن سواالت از کتاب یا جزوات از خوانش و درک 

مطالب آن توسط اعضای تیم آگاه شد.هر گونه جای ابهام و سوال را برطرف کنید و اجازه 

.البته باید توجه داشت بدلیل زمان اندکی که دهید اعضای تیم نظراتشان را براحتی بیان کنند

چریک برای هر کار در اختیار دارد نباید از کتب حجیم،سخت خوان و یا ترجمه های بد و 

دارای ابهام فراوان استفاده کرد.میتوان از بخشهای مهم کتب گوناگون یادداشت برداری کرده 

م میتوانند تا زمانیکه وارد فاز عملیاتی و یا پرینت گرفته و در اختیار اعضا قرار داد.اعضای تی

نشده اند به مطالعه ی آزاد کتب بپردازند و حتی باید زمان بیشتری را به این مهم اختصاص 

دهند.اما با وارد شدن به فاز تشکیالتی و عملیاتی تمامی اعضا باید به اتحاد و همفکری بیش 

ه صورت تیمی و مناسب و موثر آن هم ب درصدی برسند و این مهم تنها با مطالعه ی آثار 90از 

بدیهی است هرچه جنگ با جلسات همفکری و نقد و بررسی بدست خواهد آمد. نیز پس از آن

پیش تر برود و گروه فاز عملیاتی تر به خود گیرد،فرصت برای مطالعه و بحث کمتر خواهد شد 
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ونه جلسات باشد.هرشب اما این فرصت کم نباید بهانه ای برای تعطیلی و از بین رفتن اینگ

باید جلسات را برگزار کنید حتی با زمانی کم.برگزاری جلسات عالوه بر آنکه ابهامات و عالمت 

سوالهای اعضا را از بین میبرد،موجب میشود روحیه ی کار تیمی و نیز حسِ حمایت از اعضا 

 توسط دیگر اعضا در افراد تیم بوجود آید.

 

 

 سخن پایانی

 

نبرد در مبحث جنگ تنها یک عامل کمک کننده است.تاکتیکها و تکنیکهای هر کتابِ آموزشی 

آموخت.تنها با تمرین مداوم،کارگروهی و تقسیم بندی طوطی وار  را نمیتوان با حفظ کردن

وظایف میتوان اصول مبارزه را یاد گرفت و ارتقا داد.بنابراین انتظار میرود خواندن این کتاب و 

ترکیب فکر و عمل انقالبی هر کتاب آموزشی دیگر به تنها تکیه گاه چریک تبدیل نشود،بلکه با 

ده شدن روان و جسمش بپردازد تا بتواند در بهترین و تمرین و ممارست شبانه روزی به آما

دو اصل را هرگز فراموش زمان،بهترین تصمیم را گرفته و بهترین عمل را انجام دهد. 

نکنید:تحرک دائم و احتیاط همیشگی.تحرک دائم،به ما میگوید:یک موضع هرچقدر هم امن و 

شگی کمک میکند سفید بنظر برسد باز هم مملو از خطراتی نهان است.تحرک همی

ردیابی،شناسایی و دستگیر شدن ما سخت تر شود.منظور از احتیاط همیشگی،همیشه 

احتمال خطر را دادن است.در هرمکالمه ی ساده،در هر ارتباط گیری،در هر عملیات و خالصه 

در هر گام که چریک بر میدارد،باید حداکثر رعایت نکات امنیتی را دید.هرچقدر احتیاط بیشتر 

در زندگی چریک و فعالیت شانس زنده ماندن و به تعاقب آن موفقیت چریک بیشتر است.باشد 

چریکی،زمان مهمترین اصل است.در آموزش)چه در آموزش فکری و چه در آموزش 

عملی(سعی کنید منابعتان تا جای ممکن فشرده و کوتاه شده باشد.بیشترین اطالعات مفید را 

دت باید آموخت.کتابی که هم اکنون در اختیار دارید ابتدا با کمترین صفحات و در کوتاهترین م
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صفحه و بصورت کامال مصور باشد.اما درنهایت ترجیح  500قرار بود کتابی کاملتر با حدود 

داده شد اصلی ترین اطالعات به صورت مختصر و مفید در اختیار رفقا قرار گیرد تا هم آموزش 

نده نباشد و هم مُهر تایید ما باشد بر اینکه در فعالیت و یادگیری آن زمان بر،طوالنی و خسته کن

در زمانی دیگر اقدام به ست.هرچند شاید اگر احساس نیاز شد،عمل،مقدم بر تئوری اچریکی،

کتاب نمودیم...خه ی قطور تر انتشار نس  

 

      گنجشکی که از مترسک بترسد،

              از گرسنگی خواهد مُرد...

                     چه کسی میترسد؟!  

"رفیق ارنستو چه گوارا"  
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