
 
گاز اشک آورو  مقابله با باتون  

حمالت بسيجيان موتور سوار دفع  
 شوراهای خيابان و محله ها

 

 دفع حمالت پليس ضد شورش

گرفته شديد، بهترين راه براي فرار پيچ و تاب خوردن شديد در  یامنيت یهنگامي که بوسيله نيروها 

است  یشما را نگه دارند، اين بدان معن بايد یامنيت یيد که نيروهابه خاطر داشته باش. همه جهات است

 یوقت  یپنجه بوکس برنج. استفاده کنند ضربه زدن به شما یتوانند از يک دست خود برايفقط مکه آنها 

ی پنجه بوکس چوب. به شدت مؤثر است رها کنيد یامنيت یکنيد خودتان را از چنگ نيروهايم یسع

ی ا تصوير زير نمونه. ا درست کنيدتوانيد آن ر یم یاست و خودتان به سادگ یبسيار قو یوسيله دفاع

.چوب، يک کاتر و دريل درست کنيد یساده که شما ميتوانيد با قطعه ا یاست از پنجه بوکس چوب  

  :توانيد در بخش تصاوير گوگل در اينـتـرنت سـرچ کنـيديپيدا کردن عکس اين وسيله می برا

Wooden brass knuckle ساخت چنين وسيله  یآموزش یويدئوها در سـايـت يـوتـيـوب و

  :را مشاهده نماييد یدفاع

http://www.youtube.com/results?search_query=Wooden+brass+knuckle 

، سبک و یبه شدت قو یپنجه بوکس چوب. دقيقه طول نميکشد یبيشتر از س یساختن پنجه بوکس چوب

اشند و نيز استحکام الزمه را آن تيز و گرد ب یباالي یها فقط اطمينان حاصل کنيد که لبه. متنوع است

 :شکندن یراحتو به  داشته

 

 
 

 دفع حمالت بسيجيان موتور سوار

کنند که بيش ی استفاده م( عقب نشيني) یبازياب حمله و یها موتورسيکلت بسيج ايران از روش یواحدها

واضح  یتفاده از موتورسيکلت در محيط شهرمزيت اس. ايجاد وحشت است یبرای از هر چيز ديگر

 یهرچند، موتورسيکلت معايب. د برودتوانيتواند برود، ماشين نم یکه موتورسيکلت م یجاهاي: است

 .که از آن استفاده ميکنند ینيروهاي یشد برابا یتواند مانعيدارد که م

 یموتور بسيج یها الستيک. است ها استفاده از ميخ ورسيکلتاز کار انداختن موت یمؤثرترين راه برا

 یبسيج یها تيکميخکوب کردن الس یآسانترين راه برا. خ مقاومت کنندتوانند در مقابل چندين سوراينم

اين ابزار ساده . شوديناميده م Iron Caltrop یاز دستگاه ميخ الستيک است که خار آهناده استف

درجه درست شود  56تواند در چند دقيقه با استفاده از پيچيدن دو قطعه ميخ به يکديگر با زاويه يم

 یزمين، م یرو یآهن یاز خارها یتبا ريختن مش(. خورند یخها از وسط به دور همديگر حلقه ممي)

دانيد که ياگر راننده باشيد، م. کنيد یها را در چند دقيقه خالينيد باد الستيک موتورسيکلت بسيجيوات

حواستان باشد پس از پايان عمليات اين ميخ . راندن موتورسيکلت با دو الستيک پنچر چقدر مشکل است

 .فرو نروند یافراد معمول یر پاها را از سطح خيابان با جارو برداريد تا د
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 .باور کنيد. بسيج و پليس را از کار انداخت یشود تمام وسايل موتور یم یبه سادگ

 .ابتدا امتحان کنيد و سپس اين پيشنهاد را به هر طريق ممکن به مردم اطالع دهيد

 

 
 :لوازم مورد نياز

 .دو سر آنها تيز باشندکه ترجيحا قسمت تخت ميخ ها با انبر بريده شود تا  یسانتيمتر 7يا  5 یميخ ها -

  ی يا شلنگ يا لوله پالستيک نوشابه یدرب بطر -

   انبر -

 خالقيت و حوصله یاندک -

 :توجه نماييد یاوير ابتکاربه تص

 



 

تا دو سر آنها تيز  البته اگر قسمت تخت ميخ ها را با انبر ببريد !نوشابه با ميخ یدرب بطر یساز یغن

 .بهتر است شوند،

 

 .شوندتا دو سر آنها تيز قسمت تخت ميخ ها را با انبر ببريد  !شلنگ با ميخ یساز یغن

 
 .تيز شوندا با انبر ببريد تا دو سر آنها قسمت تخت ميخ ها ر !با ميخ یلوله پالستيک یساز یغن

 

 
 



 مقابله با گاز اشک آور

از اشک آور محافظت آغشته به سرکه شما را در مقابل گ...( ، دستمال، چفيه و یمانند روسر)پارچه 

آب همراه داشته باشيد که در  یبا خود به مقدار کافنيد و هميشه و دهانتان را بپوشای بيني. کند مي

سوزاندن الستيک ماشين، تاثير گاز اشک آور را کمتر . هايتان را بشوييد صورت تماس با گاز، چشم

ولی چاره ای نيست بايد الستيک ها را آتش  شما سخت تر کند یآندو شايد مبارزه را برا ی، و بونميکند

مشکل و با قطع درختان و قرار دادن آنها کنار هم در فاصله ای سرکوب فت و آمد را به نيروهزد تا ر

خيابان و کوتاه در خيابان حتا حرکت و جابجايی نيروهای سرکوب را نا ممکن ساخت و از اين طريق 

 .محله های آزاد شده ساخت

   باتون با مقابله

که  یدانند که ضربه زدن به هدف یآنها م. از باتوم آموزش ديده استاستفاده  یپليس ضد شورش برا

تفاده از اس! آسانتر است یکه در حال فرار است، خيل یآسان است و ضربه زدن به هدف ثابت است،

دهيد فرار کردن از باتوم  که شما ميتوانيد انجام یبدترين کار. دقيق دارد یباتون نياز به زمان بند

. باشندضربه زدن کامل داشته  یدهد که زمان برايت زيرا اين کار به آنها اجازه ماس یامنيت ینيروها

او با مستقيماً به سمت او  یبا باتوم، از بين بردن زمان بند یکردن گارد امنيت یتالف یمؤثرترين راه برا

که مستقيماً به سمت گارد  یوقت. درست است، فرار و چرخش و مستقيماً رفتن به سمت او. رفتن است

واند به تييک بوکسور نم. کنيد یم او را نابود یکنيد، شما کامالً زمان بنديرويد و فاصله را کم می م

است که بوکسورها به  به همين دليل. صورت او ايستاده ضربه بزند یکه در پنج سانتيمتر یشخص

دقيقاً مانند بوکسور است، او گارد باتوم بدست . کنند و در رينگ جلو و عقب ميروند یاطراف پرش م

با مستقيماً رفتن به سمت گارد و ازبين بردن فاصله، شما زمان . ن نياز به زمان داردضربه زد یبرا

 .ممکن است او را به زمين هم بزنيدی بريد و حت یاو را از بين م یبند

   و ضد شورش یبسيج یيکپارچه در مقابل نيروها یف آرايص: بهترين کار ممکن

. دا شده باشنددهند که جمعيت پراکنده و از هم جی انجام م یبهترين عملکرد را وقت یبسيج و پليس امنيت

کنار  یعيت با يکديگر و به صورت جدانشدناست که جم یپليس ضد شورش وقت یبدترين سناريو برا

سازمان يافته در  یدر دهه نود، بهترين واحدها یاعتراض کارگران کره جنوب. باشند يکديگر ايستاده

و ( بهم قفل شده یبازوها با)نفر از آنها يکديگر را نگه داشته بودند هزاران . تاريخ اعتراضات بود

اين کار متفرق کردن آنها را توسط پليس . که اهميت دارد آن است که آنها يکديگر را رها نکردند یچيز

 .ضد شورش غيرممکن کرد

  .شورای محله دارد حله نياز به يک شورای خيابان وو م هر خيابان

شروع و با ارتباط گيری با ديگر فعالين خيابان و محله تشکيل اين شوراها با پيش قدمی و ابتکار يکنفر 

اين شوراها بايد از طريق چند نماينده با هم در ارتباط . و برگزاری جلسات هماهنگی آغاز بکار ميکند

 هماهنگیرهبری و امر ، و تدابير مبارزاتی و امنيتی ، برنامهانتخاب سياست اين شوراها با. باشند

در آغاز  . خوِد مبارزه را و نه عهده دارندبه مبارزه جهت آزادسازی خيابان ها، محله ها و شهر را 

 .مخفی کاری بسيار حياطی است

 ادامه دارد

 فواد بهرنگی

 مـا پـيـروزيـم


