دستورالعمل ھايی برای تظاھرات خيابانی
حملهھای ضد شورشی:
ھنگام دستگيری توسط نيروھای ويژه ،بھترين راه آزاد شدن مشت و لگد زدن بی وقفه است  .به ياد داشته
باشيد که نيروھای امنيتی مجبورند شما را با يک دست نگه دارند ،پس فقط ميتوانند با يک دست ديگرشان
ضربهھای شما را دفع کنند.
بسيجيان موتور سوار از تاکتيک حمله وعقب نشينی استفاده ميکنند که فقط به منظور ايجاد ترس است .اين
تاکتيک را پليس آمريکا ھم سوار بر اسب بر ضد معترضين حقوق مدنی استفاده ميکرد .مزيت استفاده از
موتور در محيط شھری واضح است :موتور ميتواند جاھايی برود که ماشين نمیتواند .ولی ضعفھايی ھم دارد
که ميتواند به ضرر نيروھای مصرف کننده اش باشد .يکی از نقاط ضعف مھم آن پنچری الستيک چرخھا
ست.
با اينکه الستيک موتور بسيجیھا از جنس کربن راتنر است ،طاقت چندتا پنچری را ندارد .موثرترين راه از پا
در آوردن موتور سوارھا استفاده از)تله ميخدار برای پنچر کردن( است .ميتوانيد يک وسيله برای پنچر سازی
را در عرضه چند دقيقه بسازيد  .دو ميخ را با زاويه  ۶۵درجه ،از وست بھم بتابانيد )ميخھا از وست به دور
ھمديگر حلقه ميخورند( .با مشتی از اينھا ميتوانيد الستيک موتوریھا رو در عرضه چند دقيقه پنچر کنيد ،که
باعث دشواری کنترل اين موتورھا ميشود .البته ميخ سه پر بصورت آماده در بازار قايل خريداری است .اگر
ميخ سه پر به ھر صورت روی زمين انداخته شود يک سرش ھميشه بطرف باال قرار می گيرد.

گاز اشک آور:
پارچه اغشته به سرکه شما را در مقابل گاز اشک آور محافظت میکند .بينی و دھانتان را بپوشانيد و ھميشه با
خود مقدار زيادی آب ھمراه داشته باشيد که در صورت تماس با گاز ،چشمھايتان را بشوييد .سوزاندن الستيک
ماشين ،تاثير گاز اشک آور را کمتر نميکند ،و بوی آندو شايد مبارزه را برای شما سخت تر کند .اما داشتن
سيگار روشن در جلوی صورت مقادير قابل مالحظه ای از گاز را به طرف باال ھدايت می کند.
ماليدن تخم مرغ خام بصورت نيز از تاثير گاز اشک آور و گاز فلفل در حد بسيار زيادی کم می کند.
يکی از بھترين وسايل جھت حفاظت از چشمان عينک شنا که با نام عينک چشم بادامی شناخته می شود ،است.
باتون:

پليس ضد شورش تمرينات استفاده از باتون را گذرانده است .آموخته که ھدف ساکن راحت قابل زدن است و
ھدف در حال فرار حتی راحت تر! استفاده از باتون نياز به زمان بندی دقيق دارد .فرار از دست يک باتون دار،
به او اين فرصت را ميدھد که ضرباتش را زمانبندی کند .پس سعی کنيد جلوی اين زمان بندی را بگيريد و او
را غافلگير کنيد .با اول فرار کردن ،سپس دور زدن و به سمت او دويدن .وقتی به سمت او ميدويد و فاصله را
کم میکنيد ،کامال زمان بندی او را بھم ميزنيد .ھمانطور که بوکسرھا نميتوانند به کسی که فقط چند اينچ با آنھا
فاصله دارد مشت بزنند ،به ھمين خاطر مرتب در رينگ جلو و عقب ميروند .شما با دويدن به سمت باتون نه
تنھا زمان بندی او را بھم ميزنيد بلکه شايد بتوانيد او را زمين بزنيد.
صف آرايی شورشی:
بسيجیھا و نيروھای ضد شورش در ھنگام متفرق شدن و جدايی شما می توانند بھتر عمل کنند .بدترين
سناريو برای آنھا اين است که مردم کنار ھم بايستند و جدايی ناپذير باشند .در مبارزات کارگری کره جنوبی،
مردم ھمه بازو در بازو ايستادند و تحت ھيچ شرائطی بازوھای ھم را رھا نکردند .اين متفرق کردن آنھا را
برای پليس ضد شورش غير ممکن کرد.
در واقع بھترين راه مبارزه در برابر نيروھای سرکوبگر گسترش تظاھرات در سطح شھر بوسعت زياد در
گروھھای متمرکز چند ھزار نفری است .در اينصورت نيروھای سرکوبگر ناچار ھستند در تقسيمات بيشتر و با
امکان پشتيبانی کمتر به مقابله گروھھای چند ھزار نفره مبادرت ورزند.
خبر رسانی:
توجه داشته باشيد که مکانھای اعالم شده برای تظاھرات از منابع موثق باشند .ھرگز برای خبر رسانی از تلفن
ھمراه استفاده نکنيد .تلفن ھای ھمگانی وسايل قابل اطمينان تری ھستند .زمان استفاده از تلفن نبايد به درازا
بيانجامد .معموال  15تا  25ثانيه زمان کافی برای خبر رسانی است که امکان رد گيری از طرف نيروھای
سرکوبگر بسيار کاھش پيدا می کند .در تماس ھا از مخاطب قرار دادن دوستان با اسم اصلی خودداری کنيد و تا
حد ممکن با اسامی مستعار اين کار صورت گيرد.
در حين تظاھرات بھترين وسيله ارتباطی برای دوستانتان آتش زدن الستيک است که دود حاصله از مسافتھای
دور قابل مشاھده است .در ضمن سدی است در برابر جابجايی نيروھای سرکوبگر رژيم.
مکانھای انتخابی:
مکانھايی که برای تظاھرات انتخاب می شود بايد از نظر امکان فرار قبال مورد شناسايی قرار گيرد .سعی شود
مکانھايی انتحاب شود که امکان فرار در آن بيشتر باشد.
برای مثال کوی دانشگاه محل بسيار نامناسبی برای تظاھرات است .اين محل از دو سو بسته است ،از سمت
شمال به انرژی اتمی و از طرف غرب به کوی دانشگاه ،بالطبع خانه ھای مسکونی نيز تعدادشان کم می شود.
به اين خاطر تظاھر کنندگان آسان در محاصره نيروھای سرکوبگر قرار می گيرند و امکان فرار و متوسل شدن
به خانه ھای مسکونی کم می شود .ميادين اصلی و خيابانھايی که شعبات زيادی دارند و مسکونی نيز می باشند
مکانھای مناسبی برای تظاھرات ھستند.
جنگ و گريز:
در رويارويی با نيروھای رژيم ھرگز به مقابله مستقيم بر نياييد .آنھا مجھزتر و تعليم يافته تر از شما ھستند.
جنگ وگريز بھترين تاکتيکی است که می توان اتخاذ کرد .می توانيد نيروھا را با خود به مکانھای از پيش
تعيين شده کشاند و با ھماھنگی که از قبل با خانه ھای مسکونی و ديگر نيروھای کمين کرده خودی شده ،به
خلع سالح نيروھای سرکوبگر پرداخت و يا وسايل آنھا را از کار انداخت .اھالی اماکن مسکونی بدون خطر می

توانند از باالی پشت بامھا به نيروھا حمله کنند .البته اين تاکتيک احتياج به آموزشھای گروھی دارد و ريسک
بزرگی برای ساکنين اماکن مسکونی بدنبال خواھد داشت.
در ھنگام عفب نشينی می توان سدھايی ايجاد کرد که مانع حرکت نيروھای ضد مردمی گشت و يا عقب نشينی
نيروھای سرکوبگر را کند تر کرد.
وسايل دفاع:
وسايلی که تظاھر کنندگان می توانند از آنھا در دفاع از خود استفاده کنند بسيار زياد است .چاقو ،تيغ موکت
بری ،تيغ ريش تراشی ، ،ميخ ،چکش ،تبر و چند وسيله ديگر است که استفاده از وسايل باال امکان صدمه به
استفاده کننده را به ھمراه دارد و بھانه ای بدست رژيم برای سرکوب شديد مردم می دھد وبنابراين در دستور
فعلی قرار نمی گيرد اما در ادامه به معرفی وسايلی می پردازيم که نه خطری برای افراد مبتدی دارد و می تواند
وسيله ای باشد برای دفاع و نه حمله.
يکی از بھترين وسايل دفاعی چوبی به درازای  80تا  90سانتی متر است .بلندتر از آن امکان حرکت سريع آن
را از بين می برد و کوتاه تر آن مناسب برای مقابله باتوم نيست .فايده استفاده از چوب به آن خاطر است که نه
مانند شمشير لبه ندارد و استفاده کننده مجبور نيست فقط از يک طرف آن استفاده کند .به آن معنا که در ھر
موقعيتی می توان از آن و حتی از نوک ھای آن جھت ضربه و دفاع استفاده کند.
سنگ و بھتر از آن وسيله ای است که به تير وکمان سنگی معروف است .اگر از اين وسيله بدرستی استفاده
شود تا فاصله  20تا  25متری دقت باال و اثری کاری دارد و وسيله ای امن برای استفاده کننده دارد .در ضمن
قالب سنگ نيز می تواند وسيله خوبی باشد ،دقت آن کمتر از تير و کمان است اما برد آن بيشتر می باشد.
استفاده از نمک ،فلفل و ماسه برای پاشيدن در چشم مامورين بخصوص در فاصله کم موثر است .البته از آنجا
که فلل و نمک سبک می باشد استفاده کننده نبايد از آن در خالف جھت با د استفاده کند زيراامکان برگشت آن
بطرف چشم خود شخص می باشد.
يکی از بھترين وسايل برای دفع ضربه باتوم و تا حد بسيار زيادی گلوله استفاده از کتاب و يا تخته سه اليی در
زير لباس است .کتاب  100برگ و تخته سه اليی می تواند از پايين در کمر بند جايی بگيرد و از باال ھم با
باندی بدور سينه وشکم محکم شود .البته با اين عمل حرکت کمی کند می شود اما درصد امنيت باال می رود.
تخته سه اليی که  24ساعت در آب خوابانده شود می تواند کامال جلوی گلوله ھفت تير را بگيرد .تظاھر
کنندگان حتی
می توانند در روی کمر و شکم خود از اين وسايل استفاده کنند تا بدن خود را در امنيت کامل قرار دھند .اندازه
کتاب و تخته بايد مناسب با ابعاد بدن باشد و طوری انتخاب شود که استفاده کننده از ھر نظر احساس راحتی
کند.
برای مقابله با اسيد پاشی ھلی کوپترھا و آب پاشی ماشين ھا می توان از لباس ھای ضد آب و چتر استفاده
کرد.
داشتن آب در کوله پشتی برای رفع تشنگی و شستن و رقيق کردن اثر اسيد مفيد است.
بمب يخ:
مخلوط  2قسمت نفت و  1قسمت وازلين برای از کار انداختن موتورھای مامورين وسيله ای است بسيار مفيد.
اگر اين مخلوط در بادکنک و يا نايلونھای نازک ريخته شود و جلوی تاير موتورھای نيروھای سرکوبگر بروی
آسفالت پرتاب شود در صورت تماس با ھوا بسرعت لخته می شود و بصورت تکه يخی ليز عمل می کند که
موجب انحراف و زمين خوردن موتور سواران می شود .البته ريختن روغن و يا گازوييل تا حدی عملکرد
مشابھی دارد اما مخلوط نفت و وازلين بھترين نتيجه را می دھد.
کوکتل مولوتف:
ھمچنين استفاده از کوکتل مولوتف برای خنثی سازی عمليات موتورسواران و ادامه پيشرفت ماموران اھميت
دارد .در صورت حمله موتورسواران می توانيد کوکتل ھا را در جلوی موتورھا در روی زمين بيندازيد و در

موقعيت ھای بھتر کوکتل را به قسمت ھای پايين موتور سيکلت ھا پرتاب کنيد .در حالت دوم وسيله نقليه آتش
خواھد گرفت و ديگر قابل استفاده نخواھد بود .ھمچنين در صورت عقب نشينی و برای جلوگيری از تعقيب
مامورين پرتاب کردن کوکتل مولوتف برای ايجاد ديوار آتش بسيار مفيد خواھد بود.

بمب ساده برای درگيری ھای خيابانی
كوكتل مولوتف و ناپالم:
کوکتل مولوتف اولين بار در جنگ جھاني دوم ,توسط روسھا بر عليه تانکھاي آلماني به کار گرفته شد .اين
سالح بسيار ساده ,ارزان و کارآمد است و امروزه در بسياري از درگيريھاي چريکي و خياباني استفاده ميشود.
اصول ساخت کوکتل مولوتف بسيار ساده است .يک بطري شيشه اي ,ماده سوختي از قبيل نفت يا بنزين
)بنزين بھتر است( و يک تکه پارچه آغشته به سوخت .به اندازه نصف بند انگشت در ته بطری صابون رنده
شده و يا پودر رختشويی می ريزيم .اين کار گسترش آتش را سريع تر خواھد کرد و منطقه بيشتری را در بر
خواھد گرفت .بطري را بايد از ماده سوختي پر کرد و سر آن را با پارچه ای می پوشانيم طوری که حدود 10
سانتی متر از آن داخل بنزين قرار گيرد و  10سانتی متر آن در بيرون بشکل فتيله قرار گيرد .بقيه پارچه بايد
بمانند درب بطری مورد استفاده قرار گيرد .ھنگام استفاده ،تکه پارچه را آتش زده و پرتاب می کنيم .وقتي
بطري به زمين اصابت ميکند ,ماده سوختي آن به اطراف ميپاشد و محوطه وسيعي را به آتش ميکشد .کوکتل
مولوتف را ميتوان براي مدتھاي طوالني نگه داري کرد و از اين نظر سالح بيخطري به حساب مي آيد.
بنزين با شدت و حرارت زيادي ميسوزد اما شعله آن دوام زيادي ندارد و به سرعت فروکش ميکند .در نوع
پيشرفته کوکتل مولوتف ,به جاي سوخت معمولي ,از ناپالم استفاده ميشود .از نظر تئوري ناپالم به ماده غليظي
گفته ميشود که خاصيت اشتعال دارد .ناپالم را به روشھاي مختلفي ميتوان درست کرد) .مخلوط به نسبت
مساوي(.

 -1مخلوط بنزين و روغن موتور
 -2مخلوط بنزين و صابون مايع يا مايع ظرفشويي
 -3مخلوط بنزين و پارافين
 -4مخلوط بنزين و قير
 -5مخلوط بنزين و استايروفوم )يونوليت(
کوکتل مولوتف ناپالم با کوکتل مولوتف بنزيني تفاوتي از نظر ساخت ندارد .اما دوام شعله آن بسيار بيشتر است
و به علت خاصيت چسبندگي و غلظت زياد ناپالم ,خاموش کردن آن بسيار مشکل ميباشد.
کوکتل مولوتف ناپالم:
مقداری بنزين را در ظرفی می ريزيم و به آن يونوليت اضافه می کنيم .يونوليت در بنزين حل می شود و به
مايعی غليظ تبديل می شود .اين کار را آنقدر ادامه می دھيم تا مايع اشباع شود .سپس يک بطری را نيمی از
اين مايع و نيمی از بنزين می ريزيم و به ھم می زنيم .بقيه کار به مانند ساخت کوکتل مولوتف است .ناپالم دود
زيادی توليد می کند و در فضای بسته کشنده است.
بمب دودزا:
بمب ھاي دودزا براي ايجاد اغتشا ش  ,سردرگمي نيروھاي پليس و يا ايجاد حريقھاي دروغي به کار ميروند.
روش ساخت آن از اين قرار است:
 4قسمت شکر يا خاکه قند
 6قسمت نيترات پتاسيم )شوره قلمي-يا جوھر شوره(
اين دو ماده را با ھم مخلوط کنيد و در يک قابلمه بزرگ روي شعله ماليم گاز در حين ھم زدن حرارت دھيد تا
مخلوط ذوب شده و به رنگ شکالتي در بيايد .سپس مخلوط مذاب را در يک ظرف فلزي مثل قوطي خالي
نوشابه يا قوطي ھاي کمپوت بريزيد و وقتي در حال سرد شدن است يک عدد فشفشه يا چند چوب کبريت را
درون آن فرو کنيد) .به عنوان فتيله(.
اين نارنجکھاي دودزا بسيار موثر و کارآمدند و يک کيلو از اين مخلوط دود بسيار غليظي ايجاد ميکند .براي
روشن کردن آن ،کافيست فتيله آنرا روشن کنيد.
اقدامات اساسی:
دوربين ھای ترافيک وسيله ای است در دست رژيم برای رھگيری محل تظاھرات و تعقيب و شناسايی مردم .تا
جايی که امکان دارد دوربين ھا بھتر است از کار بيافتند.
برای احتراز از اصابت گلوله بھتر است از پناھگيری در پشت درختان و جرزھای ديوارھا استفاده کرد .بی
مھابا قدم گذاردن در وسط خيابان خطرات زيادی را به ھمراه خواھد داشت.
در صورت امکان دوربينی ھمراه داشته باشيد تا بتوانيد پشت بام ھا را زير نظر داشته باشيد .اغلب تک
تيراندازان و تيراندازان رژيم از پشت بام بر روی مردم آتش می گشايند .پشت بام برای آنھا مکان امنی است.
بستن طناب در دو طرف خيابان برای جلوگيری از پيشروی موتورسواران راه حل مناسبی است اما نقاط ضعف
زيادی دارد که بھتر است که اجرا نشود .برای انجام اين کار احتياج است که به نيروھای سرکوبگر نزديک
شويد ،سرعت عمل باال و زمانبندی دقيقی الزم دارد.

تظاھر کنندگان سعی کنند از لباس ھای يک فرم و يک رنگ استفاده کنند .در صورتی که رنگ لباستان يکتا
باشد شناسايی شما از طرف نيروھای سرکوبگر اسان تر خواھد بود.
مھمترين تاکتيک در مدت دار کردن تظاھرات اين است که تظاھرات از نظر زمانی قسمت بندی شود .گروھی
چند ساعت و گروھی ساعات بعدی .يا اين قسمت بندی می تواند روزانه باشد .البته اين کار احتياج به کار
تشکيالتی دارد .ھمانطور که می دانيد عده مردم چندين برابر نيروھای رژيم است ،حتی اگر تقسيم بندی شوند.
برای مقابله با مردم نيروھای رژيم مجبورند دائما در حال آماده باش و در خيابان حاضر باشند که در يک پريود
طوالنی دچار خستگی خواھند شد .در مقابل مردم ھميشه با نيروی تازه در مقابل رژيم صف آرايی می کنند.
تظاھر کنندگان سعی کنند مقداری غذا و آب با خود داشته باشند .اما در صورت احتياج می توانند از خانه ھايی
که داوطلبانه در جھت کمک ھستند ياری بخواھند .نکته مھم آن است که گاھی دشمن در لباس دوست ظاھر
می شود .در اين صورت اگر اشخاصی خواستند داوطلبانه به شما غذا و آب دھند از آنھا بخواھيد مقداری از آب
و يا غذا را خود تست کند تا از کيفيت آن مطمئن شويد.
در نبرد تن به تن بھتر است از چوبھايی استفاده شود که حداقل سه ميخ با زاويه  120درجه به کوبيده شده.
اين وسيله بسيار به مانند گرز عمل می کند.
صورت خود را حتما بپوشانيد.
بردن تظاھرات به داخل مترو يکی از اشتباھات بزرگ است .زيرا فضا برای مانوور و عقب نشينی بسيار
محدود است .در ضمن حتی يک گاز اشک آور می تواند صدمات زيادی را به تظاھرکنندگان وارد سازد.
داشتن ھر گونه اسپری در دفاع از خود می تواند مفيد باشد.
آماده عقب نشينی تاکتيکی باشيد و درروھا و پناھگاه ھا را از قبل شناسايی کنيد.
در مواقع عقب نشينی تا ميتوانيد ميخ و پونس و قطعات برنده فلزی و روغن موتور روی آسفالت ھا بريزيد ،
الستيک و سطل ھای زباله را آتش بزنيد و با ھر شی و وسيله ای که ميتوانيد مسيرخيابان ھا را مسدود کرده
و سنگربندی کنيد.
در مناطق مرتفع مثل پشت بام ھا و طبقات باالی ساختمان ھا مستقر شويد و سعی کنيد از برتری مکانی
برخوردار شويد .در اين صورت بايد مراقب تک تيراندازھا باشيد .در واقع بايد سريع و حساب شده تصميم
بگيريد .اينکار مستلزم آموزش ھای قبلی می باشد.
تنھا به خيابان نرويد  .حداقل  3يا  5نفری برويد.
تعدادی از نيروھا بايد در مکان امن مشغول ساخت کوکتل مولوتف و مواد منفجره و تھيه باتوم و پاره سنگ
شوند و تعدادی ھم مسئول رساندن اين مواد به نيروھايی که در سنگرھا قرار دارند ) .پشتيبانی لجستيکی(.
ساخت تيرکمان
تيرکمان در گذشته بسيار رايج بود .از اين وسيله برای دفع آفت ،ورزش و شکار پرندگان و جانوران کوچک
استفاده می شد .ھنوز ھم بطور محدود استفاده می شود .اين وسيله يکی از وسايل اوليه جعبه کمک ھای اوليه
گروھھای امداد و نجات به شمار می رود .يک فرد گرفتار شده در ھر جا که باشد می تواند با اين وسيله از
خود دفاع کند يا غذا تھيه نموده و جان خود را نجات دھد.

تيرکمان وسيله ای بسيار ساده است .استفاده از آن ھم جز کمی تمرين تخصص خاصی نياز ندارد.
تير کمان سه قسمت اصلی دارد:
 -1دوشاخه -2کفه

 -3کش ھا)نوارھای الستيکی ارتجاعی که برای سادگی کش خوانده می شوند(.

دوشاخه :اين قسمت بدنه را تشکيل می دھد و جايگاه و تکيه گاه کش ھا محسوب می شود .دوشاخه معموال از
جنس چوب است و بھترين نوع آن دوشاخه ھايی ھستند که از شاخه درخت ساخته می شوند .اما مھم جنس
دوشاخه نيست و بيشتر شکل و حالت آن مھم است .دوشا خه از مفتول ضخيم يا ميلگردھای باريک ھم ساخته
می شوند .البته دوشاخه ھای آماده با يک دسته از جنس پالستيک نيز ساخته می شوند.
دوشاخه بايد خوب در دست جا بگيرد و بازوھايش مساوی باشد و انحنا ھردو يکسان باشد .بھترين و زيباترين
دوشاخه ھا در بين افراد اھل فن به سينه کفتری مشھورند.
کفه :اين قسمت محل قرار گرفتن تير يا ھمان سنگ می باشد و بھترين نوع آن از جنس چرم محکم و نرم می
باشد .چرم نازک کفش برای ساخت آن مناسب می باشد .کفه خوب نبايد حالت کششی داشته باشد .داخل آن بايد
صاف باشد تا باعث انحراف تير نشود و سطح بيرونی زبر باشد تا از دست ليز نخورد .کفه بايد به شکل يک
بيضی کشيده برش داده شود و سوراخ ھای مخصوص وصل کش ھا بايد قرينه و در امتداد قطر بزرگ بيضی
ايجاد شوند .کفه نبايد ليز باشد .نبايد خشک و سفت باشد و بايد سنگ داخل آن خوب در دست حس شود .کفه
نبايد سنگين باشد تا باعث برخورد تير به نزديک شود.
کش ھا :دو نوار الستيکی که خاصيت ارتجاعی دارند يعنی اگر کشيده شوند و رھا شوند با شدت جمع می
شوند .معموال اين نوار ھا از تيوب دوچرخه يا موتور سيکلت وتوپ فوتبال برش داده شده و ساخته می شوند ؛
البته به شکل آماده نيز ساخته می شوند که به ندرت ديده می شود.
زمانی که کشھا خيلی نرم و سريع باشند مانند کش دستکش ھای کار  ،سرعت و نرمی زياد باعث ضربه
خوردن به دست می شود .اگر کشھا خيلی نرم باشند می توان در ھر طرف از چند رشته مساوی استفاده نمود
تا ھم قدرت بيشتر شود و ھم انحراف کمتر شود.
کشھا نقش بازوھای تيرکمان را دارند و نيروی ارتجاعی آنھا سبب پرتاب تير می شود .کشھا در دو طرف بايد
کامال قرينه و ھم اندازه تنظيم شوند .بايد ھردو از يک جنس و از نظر قدرت کشش و سفتی کشش مشابه
باشند .عدم رعايت اين نکات باعث می شود که تير به يک سو منحرف شود.
بھترين اندازه برای کشھا بستگی به اندازه دست شخص دارد .کشھا نبايد خيلی کوتاه باشند زيرا نشانه گيری را
دشوار می کنند .کشھای خيلی بلند نيز باعث می شوند که تير به حالت منحنی پرتاب شده و دقت نداشته باشد.
بھترين اندازه برای ھر شخص به اندازه از کف دست تا مفصل آرنج می باشد که برای يک بزرگ سال متوسط
حدود  35تا 40سانتيمتر می باشد.
کشھا نبايد آنقدر نرم باشند که بيش از حد کشيده شوند  .بايد در لحظه پرتاب تير سفتی کشش را حس کنيم.
کش ھا اگر نوارھای به ضخامت يک سانتيمتر باشند بھتر جواب می دھند .مقطع دايره ای به دليل خاصيت
ايستادگی که ايجاد می کند در مسير تير انحراف ايجاد می کند.
کشھا را نبايد در معرض آب و تابش نور خورشيد قرار داد زيرا زود از بين می روند.
ساخت :دو نوار الستيکی )کش ھا ( را يک سانتيمتر روی نوک دوشاخه خم نموده و سفت می کشيم بعد با يک
نخ يا يک دور کش می بنديم بعد کش را عمود بر دوشاخه باال آورده و زير آن را يک دور کش می بنديم .برای

بعدی ھم ھمين کار را انجام می دھيم .بايد دقت شود فاصله قرار گيری کشھا بر دوشا خه برابر يکديگر باشد و
پايين و باال نداشته باشد
بعد کفه را آماده می کنيم .سر کشھا را از داخل سوراخ رد نموده و از داخل به بيرون خم نموده می کشيم و با
يک نخ محکم می بنديم .قبل از بستن دومين کش به کفه بايد يک کار ضروری صورت گيرد که تنظيم اندازه
کشھا است .بايد دقيقا کشھای دو طرف برابر باشند .خوب حاال تير کمان شما آماده است .پس ضروری است که
به نکات زير توجه کنيد.
تيرکمان يک سالح است و سنگ می تواند به بدن و اجسام آسيب جدی برساند

نارنجک با پرمنگنات پتاسيم:
پرمنگنات پتاسيم ماده اي است که در حالت خشک به صورت بلورھاي ارغواني در مغازه ھاي عطاري و
داروخانه ھا به عنوان ماده ضد عفوني کننده فروخته ميشود .پرمنگنات ماده اي است اکسيد کننده و به ھمين
دليل ميتواند به عنوان يکي از دو جز مواد منفجره )ماده اکسيد کننده  +ماده سوختي( استفاده شود.
براي درست کردن نارنجک پرمنگناتي ,يک ظرف شيشه اي دردار ,مثل ظرفھاي سس مايونز را برداريد و
درون آن چند قطره بنزين بريزيد و درب آنرا ببنديد و شيشه را تکان بدھيد تا تمام سطح درون شيشه آغشته به
بنزين شود .درب شيشه را باز کنيد و بنزين اضافي را بيرون بريزيد.
سپس چند قطره محلول پرمنگنات پتاسيم )محلول در آب( را درون شيشه بچکانيد و درب ظرف را محکم ببنديد
بطوري که بخار بنزين از آن خارج نشود .براي منفجر کردن کافيست شيشه را پرتاب کنيد .ظرف را بسيار دور
پرتاب کنيد و سعي کنيد پناه بگيريد .اين نارنجک بسيار خطرناک است و به اندازه نصف يک ديناميت قدرت
دارد .اصالً با آن شوخي نکنيد .نگھداري طوالني مدت اين بمب توصيه نميشود .حداکثر چند ساعت بعد از
ساخت از آن استفاده کنيد.
توصيه ھايی ايمنی برای راھپيمائی ھا واعتراضا ت
لباس و کفشی بپوشيد که بتوانيد به راحتی بدويد و فرار کنيد .لباس آستين بلند و کمی کلفت ،آسيب ضربه ھا
باتوم و زنجير را تخفيف می دھد .لباسی بپوشيد که جلب توجه نکند و به سادگی پاره نشود.

با خود يک کوله پشتی کوچک يا کيف کمری حاوی يک بطری بزرگ آب و پارچه تميز برای زخم بندی ببريد.
حتما ً موبايل ھمراه داشته باشيد و ترجيحا ً شماره تلفن ھای ضروری را در ذھن حفظ کرده و از روی حافظه
دستگاه پاک کنيد که درصورت دستگير شدن ،شبکه شما عليه شما يا دوستا نتان به کار گرفته نشود .از حمل
کارت شناسايی يا دفترچه تلفن شخصی خودداری کنيد ،به ھمراه خود فقط يک يا دو شماره تلفن و نام )ترجيجا ً
فرد قابل اعتماد و مسن( داشته باشيد که در صورت زخمی شدن ديگران بتوانند آن شماره را پيدا کرده به
اعضای خانواده شما خبر دھند .اما تا جايی که ممکن است از تلفن ھمراه استفاده نکنيد.
ھميشه در گروه حرکت کنيد .مدام يکديگر را تحت نظر داشته باشيد .اگر از گم شدن يکی خبر دار شديد فوری
به ديگران خبر دھيد .به صورت شخصی با گروه مھاجمان يا حتی يک مھاجم درگير نشويد .ممکن است مسلح
باشند .ديده شده که ورزشکاران و افرادی که مھارتھای رزمی يا اعتماد به نفس مبارزه دارند ،بيشتر و شديدتر
آسيب می بينند.
قدرت ما مردم در جمع بودن ماست .حتی اگر کامالً مطمئن ھستيد که توانايی دفاع از شخص خود را داريد از
جدا شدن از جمع و اعمال قھرمانانه پرھيز کنيد.
اگر فرد ناشناسی با اصرار از شما خواست که جمع را ترک کنيد و مثالً به بھا نه کمک به کسی به کوچه
خلوتی برويد ،به احتمال تله فکر کنيد .از چند نفر ديگر بخواھيد که شما را ھمراھی کنند.
گروه لباس شخصی ھا يا پليس ھا با تحريک کردن شما ،مثل فحاشی ،ترسو خطاب کردن ،عصبانی کردن و...
شما را تشويق می کنند که گروه را ترک کنيد .تکنيک پليس ضد شورش جدا کردن شما از جمع و کتک زدن يا
دستگيری شماست .اگر شما را از جمع جدا کردند ،با فرياد زدن از ديگران کمک بخواھيد .سه نفر که با فرياد
به سمت پليس يا لباس شخصی می دوند و فرياد می زنند از ھر اسلحه ای ترسناک تر است.
اگر دستگير شديد يا در حلقه چندين مھاجم گير افتاديد و اميد رسيدن کمک يا فرار کردن نداشتيد ،مبارزه فعال
و تحريک کالمی با چند نفر آسيب بيشتری به شما می زند .سر و صورت خود را با دستھا و بازوھايتان
محافظت کنيد .برای کمک فرياد بزنيد و منتظر فرصت مقتضی برای فرار باشيد.
پليس ضد شورش مسلح به باتون ،باتون برقی ،بمب صوتی ،اسپری فلفل ،گاز اشک آور ،گلوله پالستيکی،
تفنگھای ساچمه ای و گلوله واقعی است .ھر گاه به سمت جمعيت شليک مستقيم کردند ،روی زمين بخوابيد.
چندين عکس و ويدئو از کشته و زخمی ھای تظاھرات نشان می دھد که آنھا از ناحيه صورت و گردن مورد
اصابت قرار گرفته اند .گويا شليک می کنند که بکشند.
بعد از شليک يا پرتاب نارنجکھای گاز اشک آور ،در چند ثانيه اول ،اگر پوکه نارنجک در نزديکی شماست می
توانيد آنرا با لگد از جمعيت دور کنيد .دست زدن به پوکه می تواند باعث سوختگی ھای شيميايی شديد شود.
حتی زما نی که ابر دود اطراف پوکه خيلی غليظ است نزديک شدن به آن به قصد شوت کردن آن ممکن است
باعث آسيب شديد به شما شود .در بعضی مراجع گفته شده که مايع کلرايد )وايتکس( خنثی کننده گاز است.
انداختن يک پارچه کلفت آغشته به وايتکس يا حتی ريختن يک سطل وايتکس روی پوکه می تواند يک پوکه
فعال را خاموش کند .بعضی فلورايد موجود در خمير دندان را در مقابله با گاز اشک آور موثر دانسته اند و
توصيه کرده اند ماليدن کمی خميردندان به گونه ھا برای جلوگيری از سوزش چشم مفيد است.
بھترين مقابله با سوختگی چشم و گلوبه سبب گاز اشک آور و اسپری فلفل ،فرار از ابر دود و شستن چشم و
صورت با آب فراوان است .دستمال خيس کارايی کمتری دارد ،چرا که مواد شيميايی در رطوبت دستمال باقی
می مانند و با ماليدن مکرر آن به چشمتان آسيب بيشتری به خود می زنيد .از آنجا که بعضی از اين مواد
شيميايی در حاللھای چربی حل شده اند ،شستشو با آب اثر آنھا را به سادگی خنتی نمی کند .استفاده از شير پر
چرب تو صيه شده است.

اگر زخمی شديد ،يا متوجه خونريزی يا درد شديد در بدن خود در نتيجه درگيری شديد .قبل از آنکه ضايعه شما
را از پای در بياورد از اطرافيان کمک بخواھيد .ھر گونه خونريزی فعال را جدی بگيريد.
راھنمای کمک ھای اوليه در برخوردھای خيابانی
به محض برخورد با کسی که مجروح شده ،يا به زمين افتاده خود را به مجروح برسانيد و در راه رسيدن با
فرياد ديگران را از مجروح شدن فرد مطلع کنيد و کمک بخواھيد .سپس مراحل زير را انجام دھيد:
 -1تنفس :مطمئن شويد شخص مجروح می تواند نفس بکشد .اگر چيزی جلوی نفس کشيدن او را گرفته )مثالً
لخته خون در دھان يا ماسک پارچه ای( سريعا ً آنرا از دھانش دور کنيد.
 -2اگر بعد از باز کردن راه ھوايی ،باز ھم نفس نکشيد ،شخص به تنفس مصنوعی دھان به دھان احتياج دارد.
فرياد بزنيد و از اطرفيان بخواھيد کسی که کمک اوليه می داند جلو بيايد و کمک کند.
 -3خونريزی :فرد خونريزی کننده را روی زمين بخوابانيد .با يک پارچه تميز روی محل خونريزی فشار دھيد.
اگر مکان خونريزی از گردن فرد يا اطراف دھان فرد است ،مطمئن شويد فشار روی محل خونريزی تنفس فرد
را مختل نمی کند .مھمتر از ھر چيز تنفس زخمی است .برای جلوگيری از خونريزی طوری گردن فرد را فشار
ندھيد که باعث خفگی اش شويد .ھرگز به شخصی که خونريزی دارد آب نخورانيد.
اگر فرد ھوشياری کامل ندارد ،يا روی زمين دراز کشيده ،آب به دھان فرد نريزيد .آب در دھان فرد ناھوشيار
باعث خفگی می شود .ھمچنين ھمواره سعی کنيد مجروح را به پھلو بخوابانيد .به اين صورت ترشحات و
مايعات دھان وی به مجرای ھوايی راه پيدا نمی کند.
 -5تشخيص نمی دھد و ھر لحظه احتمال سقوط يا گم شدن در جريان اتفاقات دارد .به اين فرد کمک کنيد که از
صحنه درگيری خارج شود .و تا مطمئن نشديد جای امنی نشسته است او را رھا نکنيد.
حين حمل افراد مجروح) ،خصوصا ً افرادی که به کمر آنھا آسيب خورده( نبايد به کمر فرد مجروح فشار وارد
شود .بھترين راه حمل مجروح گذاشتن وی روی پتو يا يک پارچه بزرگ مثل چادر خا نم ھا و حمل او با گرفتن
گوشه ھای پارچه است .احتماالً پيدا کردن برانکارد يا پتو در جريان کارزار سخت است ،پس در صورت امکان
فرد را بغل کنيد .ولی حمل مجروح در حالی که دست و پای فرد از دو طرف توسط مردم کشيده می شود می
تواند صدمات شديد به نخاع فرد وارد کند.
اگر افراد مسلط به کمک اوليه و کسانی برای حمل مجروح بر بالين مجروح رسيدند ،اطراف بيمار را خلوت
کنيد .کمک کنيد که راه حمل کنندگان به سمت مکانھای امن باز شود.
پليس ضد شورش مسلح به گاز اشک آور ،اسپری فلفل و تا نکرھای آب جوش و ما يعات اسيدی است .مايعات
تخصصی مختلفی برای مقابله با ھر کدام وجود دارد که متاسفانه در اين شرايط نمی توان به آنھا دسترسی پيدا
کرد .اما در اکثر موارد شستشوی عضو آسيب ديده ،خصوصا ً چشم ھا با آب فراوان کمک می کند .در مورد
خاص اسپری فلفل بخاطر حالل چربی در آن ،به سادگی با آب شسته نمی شود .شستشو با شير پرچرب کمک
کننده است.
کمک بخواھيد .در حالی که سعی می کنيد مجروح را به بيمارستان برسانيد فرياد بزنيد "پزشک" احتمال اينکه
کسی که کمکھای اوليه می داند در نزديک شما باشد زياد است.
اگر کمک اوليه می دانيد ،خودتان به ھمراه دوستانتان گروھھای کوچک امداد تشکيل دھيد و مردم را ياری
دھيد .يک گروه کوچک امداد متشکل از يک پرستار مجھز به وسايل کمکھای اوليه ،چند جوان قوی برای حمل

مجروحين به نواحی امن که پرستارھا ايستاده اند و چند وسيله نقليه )حتی موتور سوار( برای حمل مجروحين
به بيمارستانھای امن می تواند جان ده ھا نفر را به سادگی نجات دھند.

