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یک ارزیابی بھ روز شده: مصونیت در اعتراضات خیابانی  
نباید بگذاریم این . اند این روزھا نوجوانان زیادی برای اولین بار بھ قطار اعتراضات خیابانی پیوستھ

. ھای سرکوبگران رژیم لھ شوند شکوفایی، زیر چکمھذخایر استعداد و خالقیت و جسارِت در حال 
دانیم مبارزه برای انقالب، یک جنگ خیابانِی یکبار برای ھمیشھ نیست؛ یک جنگ  چرا کھ می

بھ ھمین دلیل ھم در . بلندمدت است کھ آگاھانھ باید آن را با بیشترین نتیجھ و کمترین ھزینھ ھمراه کنیم
ترین نکات ضروری و  انی جدیدتری از وضعیت، تصمیم بھ نشر مھماین مطلب با اتکا بھ ارزیابی مید

ایم بھ روزشده برای حفظ امنیت تظاھرکنندگان گرفتھ .  

𑠀حفظ امنیت تظاھرکنندگان 

 :تدارکات پیشینی



 قرار سالمت
زمان و مقصد تظاھرات را . تان کنید پیش از رفتن بھ تظاھرات، اقدام بھ پاکسازی کامل خانھ و اتاق

بھ فرد معتمدتان بگویید کھ اگر تا فالن ساعت خبری . بھ دوست یا عضو معتمد خانواده گزارش دھید
والً بھ سرعت اقدام از شما نشد، یعنی اتفاقی برایتان افتاده و موضوع را بھ خانواده گزارش دھند تا ا

ھای حقوقی الزم را در  و ثانیاً پیگیری] 1[بھ پاکسازی وسایل الکترونیکی از منزل یا اتاق شما کنند
تان انجام دھند جھت آزادی . 

 پوشش
ھای پایش و کنترل شھری، پوشش چھره با  با توجھ بھ قدرت زوم و کیفیت باالی دوربین  �◼

پس از برداشتن حجاب اجباری، اگر ماسک . ھم ضروری استعینک، ماسک، کاله، اسکارف و امثال
توانید برای پوشاندن دھان و بینی خود استفاده کنید بھ ھمراه ندارید، از ھمان روسری نیز می . 

ھای سھ بُعدی استفاده کنید؛ چون ماسک پزشکی  ھای پزشکی، ترجیحاً از ماسک بھ جای ماسک �◼
توانند مبنای تشخیص چھره با  کنند و می انھ را افشا میزندگی نوک بینی و چ برخی نقاط بیرون

 .تکنولوژی ھوش مصنوعی شوند
برای . ھاست بخار شیشۀ عینک ھنگام استفاده از ماسک، یکی از معضالت ھمیشگی عینکی �◼
رفع مشکل کافی است کھ ماسِک روی بینی را با چسب زخم کیپ کنید یا زیر پُل عینک و پدھای 

  .عینک قرار دھید

ھای تیره و بدون طرح کھ جلب  ھای سبک و خنک، با رنگ از کفش مناسب دویدن و لباس �◼
ای را کھ بھ تشخیص ھویت شما کمک  ھمچنین جای زخم، تتو یا ھر نشانھ. کنند استفاده کنید توجھ نمی

 یا» عینک ایمنی«توانید از  ای، می برای محافظت از چشم در مقابل گلولھ ساچمھ. کند بپوشانید
عالوه بر این عینک شنا نیز برای محافظت . استفاده کنید کھ قیمت باالیی ھم ندارد» عینک صنعتی«

آور کارایی دارد از چشم در مقابل گاز اشک . 

𑠀 امنیت در حمل لوازم: 

زا جاسازی لوازم آتش  
، لوازم )مثل چاقو کھ قابلیت جاسازی مخفی آن در لباس ھست(بھ جز لوازم دفاع شخصی کوچک 

مربط بھ جنگ خیابانی مثل کوکتل مولوتف و غیره را در ساک دستی و در خوِد تجمع بھ این سو و 
شود و ھم احتمال افتادن و شکستن و  آنسو حمل نکنید؛ چون ھم حرکت شما در زمان فرار ُکند می

ی تقسیم کار) حداقل با یک نفر معتمد(در چنین مواردی بھتر است کھ . مخاطرات دیگر وجود دارد
و فرد ) کنندگان کمی دورتر از حلقۀ تجمع(یکی مسئول حفاظت و حمل این لوازم شود . صورت دھید

). کنندگان در میان حلقۀ تجمع(ھا در درگیری با پلیس و گارد  دیگر مسئول دریافت، پرتاب و توزیع آن
نوع لوازم حساس ھا بھترین پوشش برای جاسازی و استتار این  ھای حاشیھ خیابان  تاریکی شب و بوتھ

زا است و آتش . 

 پرداخت نقدی ھنگام خرید
ھای نزدیک بھ محل اعتراضات ھستید، مبلغ  اگر در حین یا پس از اعتراضات نیازمند خرید از مغازه

اصوالً وقتی بھ . را بھ صورت نقدی حساب کنید تا ھیچ تراکنش بانکی از شما در آن حوالی ثبت نشود



با خود بھ ) الکترونیکی یا غیرالکترونیکی(ل نقد ھیچ مدرک دیگری روید، بھ جز پو تظاھرات می
  .ھمراه نداشتھ باشید

 استفاده از بلیط کاغذی مترو 
ای است کھ نیاز بھ تردد با  محل اعتراضات و شرایط ترافیک شھری در بسیاری از موارد بھ گونھ

قبل با خود بلیط کاغذی بھ ھمراه کند؛ در چنین شرایطی حتماً باید از  مترو و اتوبوس را تحمیل می
ھای الکترونیکی بھ کد ملی شما  چون بلیط. ھای الکترونیکی استفاده نکنید داشتھ باشید و از کارت

کنند متصل ھستند و ورود و خروج شما را در نقاط اعتراضی ثبت می .  

د شورش، در جریان اعتراضات روزھای گذشتۀ میدان ولیعصر تھران خبر رسیده بود کھ گارد ض
تعمداً معترضان را بھ سمت ایستگاه مترو ھدایت کرده و یک شاھد عینی گزارش کرده بود کھ 

  ھای مترو استفاده کرده ھای الکترونیکی خود را برای عبور از گیت معترضان زیادی ھمگی بلیط
ببند و  ھای الکترونیکی بلیط مترو، شکار معترضان و بگیر و بررسی ھمزمان دوربین و الگ. بودند

کند سازی را برای حکومت بسیار سھل و ساده می پرونده . 

𑠀حفظ امنیت در تجمع اعتراضی 
با این . دھد قرار گرفتن در احاطۀ جمع، بھ شما امنیت و حفاظت می. ھمیشھ ھمراه با جمع حرکت کنید

در ھایی ھم در پوشش معترض در ھمانجا حضور دارند و برای یافتن ھمدیگر  حال لباس شخصی
کھ ثابت نیست و (کنند  شده را استفاده می تعیین جمع تظاھرکنندگان معموالً یک نشانھ یا کِد از پیش 

قرار دادن ماسک روی  : ھا علنی شد ؛ در روزھای گذشتھ چند نمونھ از آن)ممکن است تغییر کند
گاه اطالعات  چبھ ھمین دلیل سعی کنید ھی. آرنج دست چپ، انداختن بند کیف بھ شکل موّرب و غیره

ھمچنین اگر تنھا ھستید، . بھ دیگر معترضان ندھید) مانند نام و آدرس و شماره(شخصی از خودتان 
گاھی . ھا نروید ھا و کوچھ موقع حملۀ یگان ویژه و فرار، با جمع حرکت کنید و بھ تنھایی بھ فرعی

و بھ مسیرھای ھا در پوشش معترض موقع فرار ممکن است دست شما را بگیرند  لباس شخصی
با جمع بمانید. فرعی بکشانند کھ دامی برای دستگیری است . 

𑠀حفظ امنیت پس از ترک تجمع 
خلوتی خیابان و جدا افتادن از جمع، بھترین زمان سرکوبگران برای دوره کردن و اقدام بھ بازداشت 

دھند،  رخ می ھا در راه بازگشت بھ خانھ و جدا شدن از جمع بسیاری از دستگیری. معترضان است
ولو دو نفره و ترجیحاً غیر تک (ترین جمع  اید، سعی کنید با امن بنابراین اگر بھ تنھایی تظاھرات آمده

حرکت کنید و در اماکن خلوت تنھا نمانید، ھمچنین بستھ بھ تشخیص خود از امنیتی بودن ) جنسیتی
صرف نظر کنید و با خرید نقدی توانید از کاله یا ماسک  فضا و برای عدم جلب توجھ سرکوبگران می

در راه بازگشت بھ خانھ داشتھ باشید» عادی«ای  از یک مغازه، چیزی در دست بگیرید تا جلوه . 

ھای مختلف ظاھر  ھا در پوشش حواستان باشد کھ در مناطق حساس اعتراضی، لباس شخصی
تاکسی شدید و دیدید کھ چنانچھ در راه بازگشت از تظاھرات سوار . شوند؛ از جملھ رانندۀ تاکسی می

کنجکاوی بیش از حدی نسبت بھ محل سکونت یا ) پس از چند سیگنال ھمدلی با معترضان(راننده 
شرکت شما در تظاھرات بھ خرج داد و خواست از زیر زبان شما اطالعات مشخصی بکشد 

اطالع از این تحوالت نشان دھید ، خود را غیر راغب و بی)خصوصاً اگر تنھا ھستید( . 

𑠀اقداماتی ظاھراً کوچک، اما حقیقتاً بزرگ در حفظ امنیت دیگر معترضان 



تواند  کھ می(ھا  کنید، بخشی از مسئولیت حفظ امنیت آن اگر اقدام بھ فیلمبرداری از معترضان می �◼
خصوصاً (ھای افراد معترض  محو کردن چھره. بھ عھدۀ شماست) شان بھ مخاطره بیفتد با انتشار فیلم

اگر شخصاً توان . را باید ھمچون یک وظیفھ و تعھد اخالقی در نظر داشت) جنگ خیابانی درگیر در
ھای مسئولی بفرستید کھ خودشان را موظف  انجام این کار را ندارید، ویدیو را انحصاراً برای رسانھ

4[تصویر 1500و ] 3[، ماھی سیاه]2[ھمچون سرخط(دانند  بھ انجام این کار پیش از انتشار می ]). 

اگر بھ طور مستقیم در حلقۀ تظاھرکنندگان نیستید یا توان فیزیکی مشارکت در جنگ خیابانی را  �◼
ندارید، سعی کنید فراتر از تصویربرداری عمومی از شعارھا و اعتراضات، از چھره مأموران و 

اید با ب این تصاویر. کنندگان فیلم و عکس بگیرید خصوصاً مأموران لباس شخصی نفوذی در بین تجمع
کیفیت اصلی در سطح عمومی منتشر شوند تا فرآیند شناسایی و سوخت کردن این مأموران و 

زایی برای نھادھای امنیتی را بیشتر کنند ھزینھ . 

در زد و خوردھای خیابانی، اگر توانستید مأمور یا لباس شخصی را نقش بر زمین کنید، حتماً  �◼
یسیم برای رصد تحرک نیروھای سرکوب استفاده کنید و از ب(بیسیم و موبایلش را از او بگیرید 

موبایل را اگر قفل بود، در ھمان خیابان با خارج کردن کارت حافظھ، تخلیۀ اطالعاتی کنید و با خود 
 .(بھ خانھ نبرید

ھای مداربستھ را ندارید،  اگر قد بلند یا مھارت فیزیکی پرتاب با تیرکمان و شکستن دوربین �◼
ھای حجیم پزشکی و دامپزشکی  صرف کمترین ھزینھ، ریسک و توان فیزیکی از سرنگتوانید با  می

ھا استفاده کنید آن  و مخدوش کردن) رقیق شده(برای پرتاب رنگ  . 

𑠀برقراری ارتباط اینترنتی امن 
بھ شکل سراسری یا در کل » اینترنت ملی«و رفتن بھ روی » اینترنت«اگر قطع شبکۀ جھانی  �◼

ھایی مانند توان از اپلیکیشن ده باشد، برای برقراری ارتباط امن با یکدیگر مییک شھر رخ دا  
البتھ در این دوره از اعتراضات، حکومت در برخی شھرھا قطع اینترنت را . استفاده کرد «تاکس»

محلھ محور کرده است، بھ طوریکھ ممکن است در یک شھر واحد، یک نفر متصل بھ شبکۀ بین المللی 
رسد کھ در این شرایط خاص،  اینترنت و نفر دیگر متصل بھ شبکۀ ملی اینترانت باشد، بھ نظر می

ھایی مانند تاکس بھ عنوان ابزار ارتباطی کارایی ندارند اپلیکیشن . 

محور و جنگ و گریز خیابانی معترضان  در عوض با توجھ بھ تکثیر متد اعتراضات محلھ �◼
سازی آفالین شبکھبرای تغییر مداوم مکان تجمع در یک محلۀ واحد، برای اولین بار ابزارھای  و ) 

مانند) متکی بھ بلوتوث  Bridgefy  و Briar  بھترین شیوۀ امن برای ھماھنگی میان معترضاِن
شود ای محسوب می محلھ ھم . 

ھای ھاست کھ انواع و اقسام بدافزارھای جاسوسی را با انتشار فایل حکومت سال  �◼  apk  آلوده در
اش در نشر این بدافزارھا ھم استفاده از عناوینی مثل  تاکتیک اصلی. دھد ھای اجتماعی نشر می شبکھ

بھ ھمین سیاق در . و غیره است» آپی استیکرھای واتس«، »تلگرام بدون فیلتر«یا » شکنفیلتر«
» فیلترشکن مخصوص قطع اینترنت«و » اینترنت استارلینک«ھایی با عنوان  روزھای اخیر نیز فایل

سازی و شنود  ھایی را کھ برای آلوده ھرگز چنین فایل. ھا پخش کرده است ھا را در گروه و نظایر این
  .گوشی کاربران است، دانلود ونصب نکنید

https://t.me/KSazmandeh/564
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ھای خریداری شده از داخل کشور  ان پی ھای رایگان غیرایمن یا وی ھمچنین از فیلترشکن �◼
فیلترشکن معروف. استفاده نکنید  Betternet ھای غیرامن اضافھ  نیز بھ این لیست فیلترشکن

5[شده ].  

مانند ھمراه بانک و اسنپ و تپسی (ای داخلی ھ در این روزھا تا جای ممکن دسترسی اپلیکیشن �◼
توانید گزینۀ ھایتان قطع یا محدود کنید؛ برای این کار می را بر روی گوشی) و برق من و غیره  

Force Stop  اجازۀ دسترسی«را از تنظیمات آن برنامھ بزنید و » (app permission)  آن
است دستور کار در تصاویر زیر آمده(برنامھ را محدود کنید  ). 

 
 محدودسازی سطح دستری برنامھ بھ محتویات موبایل شما

 
 



 
 قطع فعالیت موقت برنامھ از گوشی

 
 

𑠀 امنیت موبایل 
بھتر است در تجمعات موبایل بھ ھمراه نداشتھ باشید، اگر ھم دارید با رعایت نکات زیر باشد تا در 

 :صورت دستگیری بھ مدرک جرم و ضمیمۀ پروندۀ شما بدل نشود



ھای  از حساب. پیش از رفتن بھ تظاھرات، اطالعات حساس را از روی گوشی خود پاک کنید �◼
ھای سیاسی  پیام. خارج شوید) مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و غیره(ھای مجازی  کاربری در شبکھ

دوستان شود حتی شماره تلفن برخی  تان را پاک کنید و توصیھ می رد و بدل شده میان خود و دوستان
بعد از اتمام دورۀ (ھای گوشی حذف کنید  سیاسی و معترض خود را نیز از روی لیست تماس

شان را ذخیره کنید توانید دوباره شماره اعتراضات می ).  

ھمچنین بھ منظور عدم شناسایی و ثبت حضور شما در نقاط اعتراض، پیش از ورود بھ تجمع �◼
حالت پرواز«تان را در  گوشی » (Airplane Mode) و ) یاب مکان(» اس پی جی«. قرار دھید

موبایل را نیز خاموش کنید» بلوتوث« . 

ھای  ھا، ادمین ھای اعتراضی بھ رسانھ حفظ امنیت اطالعات شخصی شما در پروسۀ ارسال فایل �◼
ھر قدر ھم کھ بھ آنان اعتماد مطلق داشتھ . ھای خبری یا خبرنگاران ھم موضوع مھمی است کانال

 -1: پس. ھا نیز ممکن است ضربۀ امنیتی بخوردند ھمیشھ احتمال این را وارد بدانید کھ خود آنباشید، 
ھا،  بالفاصلھ پس از اطمینان از دانلود فایل -2اوالً ھمیشھ این کار را با اسامی مستعار انجام دھید، 

ھا  یا فراداده» دیتامتا «ھا، تمام  بھتر است کھ پیش از ارسال فایل -3کل چت را دوطرفھ پاک کنید و 
ھا اطالعاتی مثل مارک و مشخصات دستگاه گوشی و  فراداده. ھای مربوطھ پاک کنید را از فایل

برخی . گردند ھا و تصاویر ذخیره می ھای فیلم مکان و غیره ھستند کھ در درون فایل ساعت ضبط و
ھا بھ  ھا را در آن ثبت فراداده  نۀھا این امکان را دارند کھ با ورود بھ تنظیمات دوربین، گزی از موبایل
توانید از  تان نیست، می ای در تنظیمات دوربین گوشی اگر چنین گزینھ. فرض غیرفعال کرد شکل پیش

ھایی مثل  اپلیکیشن Metadata Remover یک از کارھای باال  اگر ھیچ. برای این کار استفاده کنید
درج جغرافیایی مکان «کنید، فراموش نکنید کھ حداقل از تنظیمات بخش دوربین گزینۀ  را نمی

یا ھمان »تصویربرداری  Geo-Tagging شده باشد غیرفعال . 

 
ھای  شده درگوشی وھای ضبطنحوه غیرفعالسازی گزینھ درج برچسب جغرافیایی در تصاویر و ویدی

 اندروید
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.syrupy.metadatacleaner
https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.syrupy.metadatacleaner


توانید آن را فوراً بھ فرد معتمدی کھ در تجمع  اید، یا می اگر اقدام بھ فیلمبرداری از تجمع کرده �◼
البتھ با توجھ بھ قطعی اینترنت در مکان اعتراض، (نیست ارسال و آن را از روی گوشی پاک کنید 

و توصیۀ کلی بھ عدم روشن کردن سیمکارت در نقاط  ھا بدون فیلترشکن محدودیت انتقال امن داده
توانید  ، بنابراین بھ عنوان روش جایگزین می)اعتراضی، این امر ممکن است چندان عملی نباشد

  :دستورالعمل زیر را بھ کار ببرید

ھای حساس جداکردن فیزیکی داده  
کارت حافظھ ھا بھ کارت حافظۀ خارجی و خارج کردن فرض فیلم تغییر محل ذخیرۀ پیش : 

بھ » حافظۀ داخلی«ھا را از  ھا و فیلم تان، محل ذخیره عکس با ورود بھ قسمت تنظیمات دوربین گوشی
بھ این ترتیب اگر زمانی در شرایط سختی گیر کردید کھ امکان . موبایل تغییر دھید» حافظۀ خارجی«

ی، مدرک جرم از گوشی ھا نبود، با خارج کردن فیزیکی کارت حافظۀ خارج پاکسازی و حذف فیلم
ھا بھ دلیل تعبیۀ آسان مکان کارت حافظھ، در  عملی کھ در بسیاری از گوشی(شما برداشتھ خواھد شد 

ثانیھ، با تنھا یک دست و بدون نیاز بھ بیرون آوردن گوشی از جیِب شلوار و مانتو نیز  ۵کمتر از 
  .قابل انجام است

 



 
الوصول نبود، با تھیۀ یک  باتری موبایل بود یا بھ طور کلی سھل اگر جایگاه کارت حافظۀ خارجی شما زیر

منوط بھ اینکھ (توانید ھمین پروسھ را بنا بھ توضیحات باال پیش ببرید  می OTG بھ SD card رابط
 (را پشتیبانی کند OTG گوشی شما تکنولوژی

 
 

تان را بھ شکل الگو یا عدد بگذارید و نھ اثر انگشت یا چھره؛ اما اگر بھ ھر دلیلی شما را  رمز گوشی
ھایی مانند  تان کردند، بھتر است پیشتر با نصب اپلیکیشن مجبور بھ باز کردن قفل گوشی App 

Hider ھایی مانند ھای حساس را پنھان و رمزگذاری کنید یا با کمک اپلیکیشن ھا و اپلیکیشن فایل  
 Second Space البتھ (شان بدھید  محیطی غیر از محیط اصلی گوشی و محتویات آن را نشان

ارسی شتابزدۀ موبایل از سوی گشت ارشاد تنھا در یک و -خصوصاً دومی-ھا  توجھ کنید کھ این روش
بھ . اند دھد و مدارک جرم بھ شکل سطحی در گوشی شما پنھان شده یا بسیج و امثالھم جواب می

تی نھادھای امنیتی احتمال دارد فاش  عبارتی در صورت دستگیری و بررسی گوشی در بخش آی
ھای  بَرید، پاکسازی شده باشد و فیلم ر میبنابراین بھتر است یا کالً گوشی با خود نبرید یا اگ. شوند

تجمع ھم بر روی حافظۀ خارجی، ذخیره شده و پیش از تحویل گوشی بھ مأمور و بھ شکل فیزیکی از 
   .(گوشی جدا شود

𑠀 کمک گرفتن از اقشار بزرگتری از معترضان خاموش 

 کسبھ، اھالی محل، پزشکان و پرستاران
پیشرو و رزمنده و سازمانده ھستند و بخش بزرگتری از مردم، ای  در ھر جنبش اجتماعی، عده �◼

ھنر ما باید آن باشد کھ این عدۀ بزرگتر را کھ حاضر بھ . کار در ھمراھی عملی ھمدل اما محافظھ
ھزینھ  ھایی کم حضور در تظاھرات یا پرداخت ھزینۀ سنگین نیستند، بھ نحوی ھمراه کنیم کھ از راه

ھا و منازلی است کھ در مجاورت اماکن  ھا مغازه یک نمونھ از این. انندھای مؤثر برس بتوانند کمک

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.calculator.vault.hider&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.calculator.vault.hider&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.calculator.vault.hider&hl=en&gl=US


توان با زبانی ھمدالنھ و اقناعی از کسبھ و سکنۀ محل خواست کھ در ایام  می. اعتراضی ھستند
شان یا حذف  ھا و منازل ھای مداربستۀ مغازه سازی دوربین اعتراضات، اقدام بھ برداشتن یا غیرفعال

ھا کنند و ھمین درخواست را نیز خودشان بھ گوش دیگر اھالی و  از حافظۀ دستگاه ھا روزانۀ فیلم
ھا مکرراً و مکرراً برای شناسایی و  کسبھ نیز برسانند؛ چرا کھ مأموران و نھادھای امنیتی از این فیلم

کنند سازی علیھ معترضان استفاده می پرونده . 

توانند پشت  جاورت اعتراضات ھستند، میھای مسکونی کھ در م ھمچنین ساکنان ساختمان  �◼
ھا مراقب باشند تا در صورت مشاھدۀ تعقیب و گریز میان مأموران و معترضان، دِر حیاط و  پنجره

ھا را میسر کنند بام را بھ روی معترضان باز و راه فرار آن پارکینگ و پشت .  

ده کھ شھرداری با خاموش ھا، دیده ش در روزھای اخیر با کشیده شدن زمان تظاھرات بھ شب  �◼
کند تا با این روش نوعی شرایط حکومت نظامی  ھا، تالش می کردن عمدی و زودھنگام چراغ خیابان

در این شرایط . ھا تحمیل کند ھا و بستن مغازه غیررسمی را ایجاد و فشاری برای خالی کردن خیابان
د پوشش و فضای امن برای معترضان سازی تردد و ایجا ھا بھ روشنایی و عادی باز نگھ داشتن مغازه

اند و با وجود  ای از کسبھ عمالً ھمین روش را پی گرفتھ عده. کند در خیابان کمک زیادی می
بندند کھ باید آن را تقویت کرد ھا را نمی اعتراضات مغازه . 

غیر از موارد اورژانسی و حاد، بھ بیمارستان رجوع نکنید و در عوض از پزشکان و  �◼
تان کمک یا دانشجویان پزشکی یا پرستاری معتمد در فامیل و دوستان پرستاران . 

در روزھای گذشتھ برخی پزشکان و حتی روانشناسان مشخصات خود را در فضای مجازی  �◼
اند؛ البتھ کھ تعداد زیادی از روی ُحسن نیت دست  برای کمک بھ معترضان و مجروحان اعالم کرده

ال اصرار بھ اعالن علنی مشخصات، الزاماً کمکی بھ حفظ امنیت خود یا ح بااین(اند  بھ این اقدام زده
ھا  این درحالیست کھ بھ موازات این موضوع، اطالع داریم کھ ده). کنند مجروحان و معترضان نمی

ھای امن و بدون اعالم عمومی مشخصات،  پزشک دیگر از شھرھای مختلف از طریق واسطھ
بھ طور کلی اما ). سازی مجازی امن و باواسطھ نوعی شبکھ(اند  داوطلب کمک بھ مجروحان شده

ھا و میان پزشکان  سازی از درون بیمارستان رسانی درمانی بھ شکل شبکھ مؤثرترین شیوه از کمک
در جایی مثل . دھد معتمد و معرفی بھ دایرۀ دوستان و فامیل برای معرفی مجروحان معترض رخ می

افتد و مجروحان کمتر بر روی زمین  ارگانیک اتفاق می سازی بسیار کردستان این نوع شبکھ
تر، اما ھمچنان اگر با ھمکاری و مشارکت  کھ در کالنشھرھا اجرایش گرچھ سخت مانند؛ درحالی می

اینجابھ (تر و عملی است  ھا کلید بخورد، ممکن بیشتر کادر درمان از درون خود بیمارستان نگاه  
 .(کنید

ای و ھمچنین نشر ویدیوھای  ھای تأمین سریع داروھای نسخھ عالوه بر درمان جراحات، معرفی روش
زای اعتراضات و امثالھم ھم از دیگر  ھا یا مدیریت روانی شرایط استرس آموزشی درمان جراحت

ھای کم ھزینھ برای کمک بھ جنبش است روش . 

𑠀سناریوی بازداشت 
مدتی است کھ شماره  .موقع بازداشت در خیابان، بالفاصلھ مشخصات واقعی خودتان را لو ندھید

ھای ھکری افشا شده  کارت ملی و مشخصات کامل بسیاری از مزدوران حکومتی از سوی گروه
مثل گشت ارشاد یا گارد یا لباس (ھای نیروھای سرکوب  ھا یا ماشین اگر زمانی در ون. است

تا ! ھا را بدھید توانید اطالعات کد ملی ھمان مزدور بھ دادن نام و کد ملی شدید می مجبور) شخصی
ھا دیدن سوابق سیاسی و  این مرحلھ ھنوز دستگیری شما نھایی نشده و ھدف از این نوع استعالم

https://t.me/KSazmandeh/734


منتھا اگر دستگیری قطعی . ھای قبلی شماست؛ بنابراین دادن چنین اطالعاتی موضوعیت ندارد پرونده
بودید، دادن اطالعات اشتباه برای ) نگاری و انگشت(و زمانی کھ در پروسۀ پذیرش بھ بازداشتگاه شد 

خواھند استعالم فوری  پس از توصیۀ اول تنھا زمانی استفاده کنید کھ می. شود شما دردسرسازتر می
از سوابق شما بگیرند) در خیابان( . 

ھ باشید تا در صورت بازداشت اگر امکان گیر یا ابزار برش کوچک ھمراه داشت ھمیشھ یک ناخن
  .داشت دستبند پالستیکی را پاره و فرار کنید

انتحاری نزنید، بھ این فکر کنید کھ جنگ با جمھوری اسالمی نھ یک مسابقۀ دوی سرعت، بلکھ 
بنابراین از این مرحلھ بھ بعد سعی کنید در مدت . مسیری بلندمدت و ھمچون دوی استقامت است

بھ ھیچ وجھ . حفظ کنید) برای مراحل بعدی مبارزه(ن و روان خود را با کمترین ھزینھ اسارت، جا
ای و باسابقھ نیستید، در  اگر فرد سیاسی حرفھ. انکار کنید. زیر بار اعتراف بھ جنگ خیابانی نروید

گرچھ انکار نفرت بھ این رژیم و عقاید . جلسات بازجویی بر دفاع از عقایدتان پافشاری نکنید
تان در آن  تان عملی بھ غایت خودتخریبگر و تحقیرآمیز است، اما برای نجات سالمت و جان یاسیس

ھدف شما، قانع کردن و بحث منطقی با بازجو نیست و اعتراف، فقط پرونده را سنگین . تردید نکنید
پس از نگاه کنید و بھ روزی کھ دوباره » فریب دشمن«بھ این پروسھ ھمچون عملیات سیاسی . کند می

آزادی بھ خیابان برخواھید گشت و انتقام خواھید گرفت بیاندیشید تا بار روانی این دوره از اسارت 
تر شود سبک . 

  :پانوشت
مدِت این نوع  حتی اگر ھم مدرک جرمی در این وسایل نباشد، معموالً مأموران از ضبط طوالنی [1]

بنابراین بھتر است در . کنند اش استفاده می وسایل بھ عنوان نوعی اھرم فشار بر زندانی و خانواده
 .زمان تفتیش ھیچ وسیلۀ مھمی بھ چنگشان نیفتد

 sarkhatism@:آدرس تلگرام و اینستاگرام [2]

 _Blackfishvoice@ :آدرس اینستاگرام  [3]

1500@: آدرس اینستاگرام و توئیتر  [4] Tasvir  

رود کھ این  ری اسالمی است و ظن آن میمدیر اجرایی این شرکت از وابستگان امنیتی جمھو [5]
 .فیلترشکن اساساً یک پروژۀ جاسوسی سایبری علیھ فعاالن داخل کشور بوده باشد
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