
 
 ياران و همرزمان،

 
 

هر رستاخيزی از يک جرقه آغاز ميگردد، ولی دقت کنيم که اموال عمومی اموال عمومی است درست است که 
 . و هرگونه خرابی و صدمه به آن به ضرر تک تک افراد ملت ميباشد
 ردنبايستی مو عادی از افراد ملت است و درستورانی که گران فروشی ميکند و يا غذای نا مناسب دارد يک فر

باز هم . مگر اينکه اين رستوران متعلق به يکی از الشخور های اسالمی بوده باشد. تهاجم و غارت قرار بگيرد
بکنيم، فقط بستن راه های  غارت  در سايه نا فرمانی مدنی به کسی صدمه زده ويادر آنصورت ما وظفه نداريم

 از ابزار .دانالی ميتواند اين تجارت را به ورشکستگی بکش متو يا چند هفتهارتباطی به رستوران برای چند روز
  ... های زيرکانه استفاده کنيد

 
 اعتصاب سرتاسری تمام صنايع نفت و کارخانه هايی تنها راه نجات بدون خونريزی و کشتار و زندانی شدن 

يفروشد بهترين وسيله  عدم خريد وسائل و ابزاری که دولت م.است که دولت اسالمی از طريق آنها پول ميسازد
 در درجه دوم قرار ميگيرد زيرا هر حرکتی در تظاهرات سرتاسری و آرام . سوق رژيم به سرنگونی است

در انتخاب ابزار های نافرمانی مدنی دقت . خيابان و کوچه ممکن است به کشته شدن و دستگيری منهتی شود
  .کنيد

 
 .شيددر گروه های کوچک ولی متشکل باهم در ارتباط با •
 .اباندن چرخ پولسازی ماليان را طراحی کنندوگروه ها برنامه از قبل تعين شده ای را برای خ •
 باشند تا  يکديگرشعار نويسی بر روی ديوار ها بشرطی که هنگام نوشتن شعار افراد گروه مواظب •

 .يم ايجاد کندژدستگير نگردند ميتواند وحشت در دل ر
 .عمل و دقت در کار بسيار مهم استسرعت  •
گروه ها با تنظيم برنامه ميتوانند از عدم حضور در سر کار ها شروع کنند، خانه ماندن ضرر جانی  •

 .ندارد
 ماه است حقوق نگرفته اند اگر يک ماه اصال در سر کار حاضر نشوند به حقوق ٢۵کارگرانی که  •

 .خواهند کرداجتماعی خود خواهند رسيد زيرا رژيم را سرنگون 
دقت داشته باشيد که اگر به نقطه نظر های يگانه ای نرسيده باشيم هر نوع نافرمانی مدنی به شکست  •

گروه ها نقطه نظر های مشترک را با رهبران خود در ميان بگذارند و آنرا دنبال . منجر خواهد شد
 .کنند

م به دولت حاکم باشد و دولت را باشد که نتيجه آن اثر مستقي موفق هنگامی ميتواندنافرمانی مدنی  •
 .متوجه سازد که از آن فراتر نميتواند برود

گاندی که از نافرمانی مدنی استفاده کرد معتقد بود که همه را نميشود کشت و همه را نميتوان زندانی  •
درآمد آن مستقيم به انگليس ميرسيد مصرف کرد بنابر اين اعالم کرد بدون استثنا استفاده از نمک که 

 . نشود
 هيچ راه حلی چه از طرف اصالح طلبان .هيچ نوع پيشنهاد عملی و غير عملی را از دولتيان نپذيريد •

 .مذهبی ها و چه از طرف جبهه های من در آوردی وابسته به رژيم را نپذيريد-چه از طرف ملی
زومی ندارد که به  ل.هرچه بيشتر به ميدان آمدن مردم ميتواند آسانی کار نا فرمانی مدنی را آسان کند •

خيابان بريزيم، فقط عدم شرکت در امور اقتصادی که نفع آن به جيب ماليان ميرود  از طرف تمام و 
 .اکثريت مردم ميتواند ضربه بزرگ را بزند
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