
دفتراول۱ دفترسوم۴۴

چرابايد متحد و متشکل شويم؟

حاکميت  اعمال  ازابزارهای  بخشی  که  ونادانی  جنگ،فقروگرسنگی،جهل 
سرمايه داری هستند دردنيا بيداد ميکند، هرروزبرابعاد جنگهای تحميلی،که 
هردوطرف  ويا  هستند  ديگرمردم  ومتجاوز،طرف  ارتجاعی  طرف  يک 
ارتجاعی ومتجاوز بوده ومردم دربين آنها گرفتارهستند،رو به فزونی است، 
جناح های مختلف سرمايه داری برای تقسيم سودی که ازدسترنج کارگران 
وزحمتکشان غارت کرده اند،دنيا را به خاک و خون می کشند،ازاين رو 
بخاطرضعف  است،که  کاروسرمايه  ميان  ازنبرد  بخشی  فوق  جنگهای 
و  پرتعداد  جنگهای  تحميل  ضمن  توانسته  داری  کارگر،سرمايه  طبقه 
غارت  نتايج  کند،اما  راپنهان  مسئله  صورت  اصولی  روند  در  انحراف  
وچپاول که عبارتند از:تورم،گرانی، فقروگرسنگی، بيکاری، جرم وجنايت 
وانواع بحران نشان دهنده نبرد بی وقفه طبقاتی است، سرمايه داری برای 
برنبرد  خود  تسلط  کارگروحفظ  طبقه  درصفوف  وضعف  پراکندگی  ادامه 
طبقاتی، نيروهای ضد کارگری را رشد و پرورش می دهد،انواع فاشيسم 
از نئونازيها تا طالبان،داعش،جمهوری اسالمی،ناتو، صهيونيزم،کوکالس 
کالن،مذاهب زمينی و آسمانی، سنتی و مدرن ، شيطانی و خدايی با پشتيبانی 
امپرياليستها دراقصا نقاط دنيا عربده جويی ميکنند.سرمايه داری با تمامی 
ميکند،ازآنها  پشتيبانی  فاشيستی  های  وحکومت  گروهها  از  قدرت  ابزارو 
درغارت وچپاول مردم و طبقه کارگرسود می برد،فاشيسم رابازتوليد کرده 
وبا استفاده ازابزارهای تبليغی آن را بعنوان دمکراسی به دنيا تحميل می 
کند، تاريخ نشان داده است هرگاه طبقه کارگرقدرتمند باشد سرمايه داری 
ازترس انقالبات کارگری تن به صلح می دهد، بنابراين تنها راه نجات جهان 
از گرسنگی، فقر، کشت و کشتار و دست يابی به صلح، قدرتمند شدن طبقه 
کارگراست وآن نيزتنها ازطريق متشکل شدن کارگران درتشکل های توده 
ای و سياسی خود است،تا زمانی که کارگران متشکل نباشند دنيا روی صلح 

وآرامش وزندگی انسانی را نخواهد ديد.
جهان،  نجات  خاطر  به  خود،  خاطرنجات  به  زحمتکشان  و  کارگران 

بخاطرکودکان وبخاطرصلح،آزادی،برابری و بخاطرنان...!!!

در تشکلها و حزب خود متشکل شويد.



دفترسوم۴۳

چگونه خود را سازماندهی کنيم ؟
قبل از هر حرکتی و هر آرزوی بايد صبر انقالبی داشت تا مبادا به 
مرتکب  سياسی  پليس  با  مقابله  و  مبارزه  علم  و  تجربه  نداشتن  خاطر 

اشتباهی شويم که جبران نا پذير باشد.
هر رفيقی بايد با دوست و رفيق مورد اعتماد خود جلسات منظمی را 
تشکيل بدهند، کارگران پيشرو بايد در اين جلسات مشکالت و نيازهای 
بحث  به  را  خود  اطرف  کارگران  ديگر  و  خود  زندگی  کارو  محيط 
گذاشته ، راه حل های را پيدا کنيم، اخبار را بررسی نماييم آنها را از 
مختلف  انتشارات  مانند  امن  های  راه  از  کرده  تحليل  کارگری  ديدگاه 
به ديگر کارگران برسانيم، اقدام به مطالعه سياسی، علمی، تئوريکی 
،تاريخی، اخبار و گزارشات به صورت جهت دار نمائيم، در مبارزات 
از  کسی  اينکه  (بدون  عادی  صورت  به  مردم  و  کارگران  روزمره  
کارهای ديگر ما خبر داشته باشد) ولی مستقيم شرکت داشته باشيم، اما 
قبل از شرکت در هر عملی ، حرکتی يا مبارزه ای بايد بررسی دقيق 
خود  عملی  کارهای  برای  باشيم،  داشته  موضوع  از  روشنی  تحليل  و 
برنامه ريزی دقيق داشته باشيم، نيروهای مساعد را شناسای کرده و 
پس از بررسی و امتحان آنها در صورتيکه تشخيص داديم توان مبارزه 
دارند به گروه خود دعوت کنيم، قبل از اينکه دست به فعاليت ميدانی 
و عملی بزنيم بايد مطالبی در رابطه با مسائل امنيتی گروهی و فردی 
برای مقابله با پليس سياسی  را مطالعه نماييم، ما به زودی جزوه های 
در اين رابطه ارايه خواهيم کرد، البته رفقا می توانند از طريق جستجو 
در اينترنت مطالبی در رابطه با موارد امنيتی و مقابله با پليس سياسی 

را پيدا کرده مطالعه نموده وبه افراد الزم نيز بدهند.
کميته نشريه تدارک حزب انقالبی

دفترسوم۲

چرا بايد ياد بگيريم و ياد بدهيم؟ 
مبارزه کارگران با سرمايه داری مبارزه مرگ و زندگی است، نتايج 
آن سرنوشت بشريت را تعيين می کند، مبارزات طبقه کارگر براساس 
سوسياليسم علمی و تنها راه پيروزی آن برقراری سوسياليسم است، 
سوسياليسم علم است و علم را بايد آموخت،امروز علوم و تکنولوژی 
تبديل  طبقات  ميان  مبارزاتی  ابزارهای  وبه  هستند،  رفته  پيش  بسيار 
شده اند،ما کارگران مجبوريم به علم و تکنولوژی مجهزشويم،در مقابل 
سرمايه داری که بسيار دقيق و علمی خود را سازماندهی کرده است ، 
بايد کارگران  سازمان يافته تر به مقابله بر خيزند،چون هر طبقه ای 
که دقيق تر و علمی تر سازماندهی شود پيروز ميدان خواهد بود،اگر 
بايد  بيابيم  دست  صلح  و  نان  و  کار  برابری،  آزادی،  به  خواهيم  می 
ی  همه  چون  شويم،و  مجهز  روز  تکنولوژی  و  علمی  سوسياليسم  به 
عرصه ها و ابزار های آموزشی تحت تسلط سرمايه داری است ما 
کارگران مجبوريم از جان و مال خود بيشتر مايه بگذاريم و دهها بار 
بيشترتالش کنيم تا علوم مبارزاتی را از راه های سخت ترياد بگيريم 
، و البته برای ياد گری و ياد دادن نيز نياز مبرم به سازماندهی داريم، 
وجود  ديگری  راه  هستيم  مغلوب  طبقه  فعالن  که  کارگران  ما  برای 

ندارد.
های  جزوه  انتشار  به  تصميم  ما  نيازی  چنين  برای  کارگر:  دوستان 
آموزشی گرفتيم ، اميد واريم کمکی هر چند کوچک ولی موثری در 
اين راه باشند ، الزم به ذکر است که بدون شک با کمک و همکاری  
شما دوستان و رفقا که به دست ديگر کارگران خواهيد رساند، موفقيت 

های خوبی برای طبقه کارگر کسب خواهد شد.
کميته نشريه تدارک حزب انقالبی
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رهنمود های امنيتی کلی
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دفترسوم۴۲

حال انجام و نيز کارهایی که برای این منظور انجام 
شده ارتباط دیالک تيکی برقرار کرده و در یک رابطه 
علت و معلولی پيشرفت و عدم پيشرفت کارها را 
ازجوانب گوناگون بررسی کرده و نتایج عمومی بگيرد.
۱۲)رفقا باید دقت کنند که انقالبيون و کمونيستها 
فقط در جریان مبارزه در چهارچوب برنامه و تشکيالت 
معين  اهداف  به  رسيدن  جهت  در  مشخص 
ميتوانند هویت داشته و به ضرورت و درک آگاهانه 
بی  جامعه  جهت  در  طبقاتی  مبارزه  سازماندهی 
برده،  پی  آن  عينی  ملزومات  و  کمونيستی  طبقه 
خود را به صورت ارتشی و فرد مبارزه سازماندهی 
ضرر  بی  ناراضيان  صورت  این  غير  در  نمایند 

و به مبلغين و آکادميسن های پرگو، بی مغز و بی 
نظم تبدیل خواهند شد که دنباله رو حوادث ميباشند.

اسدهللا غفار زاده

با تمام قوا در جهت ساختن تشکيالت با تمام قوا در جهت ساختن تشکيالت 

رزمنده رزمنده کمونيستی به پيش . کمونيستی به پيش . 



دفترسوم۴۱

مخفی آنان نداشته و فعاليت ها ی کنونی قابل 
توجيه ميباشد اما اگر هر رفيقی احساس کرده و 
مخفی  فعاليت  از  رژیم  مختلف  دليل  به  بفهمد  یا 
آهنگی  هم  و  ریزی  برنامه  با  باید  شده  خبر  با  او 
مخفی  و  آمده  در  رژیم  تور  زیر  از  باالتر،  ارگان  با 
شود در چنين حاالتی رژیم با حوصله دنبال کشف 
ارتباط  قطع  با  باید  ما  که  ميباشد  دیگر  ارتباطات 
در  شرایط  سازی  عادی  و  تشکيالتی  روابط  با 
موقع مناسب مخفی و از دسترس خارج شویم.
جدید  نيروهای  وحدت  جلب  در  باید  ۱۰)رفقا 
پذیری  ،انضباط  اوال“-جسارت  کنند  سعی 
لحاظ  از  را  پيشرو  کيفيت  ،وخالصه  داری  ،تو 
دهند. ترجيح  آن  کميت  بر  مخفی  فعاليت 
با  مخفی  فعاليت  چهارچوب  در  اول  از  ثانيا“- 
کنند.  تربيت  را  جدید  رفقای  اصول  تمام  رعایت 
نيروهارا  کنند  تالش  المقدور  حتی  ثالثا“- 
کسانی  و  مسائل  حل  لحاظ  از  خود  به  متکی 
بياورند. بار  بکشند  بيرون  آب  از  را  خود  گليم  که 
۱۱)تشکيل جلسات ارگانی و گزارش دهی و بيالن 
برای  –تشکيالتی  اساسی  پایه  دو  ای  دوره  کار 
ادامه کاری فعاليت و ارتقاع و جمع بندی تجارب و 
اصول و سطح مبارزه و ارگانيزه شده نيروها بعنوان 
ميسازد  قادر  را  آنها  که  ميباشند  زنده  سلولهای 
مسائل  و  حوادث  مسير  در  برنامه  با  و  آگاهانه 
دخالت کرده و در جهت اهداف دراز مدت و کوتاه 
مدت خود پيش ببرند در شرایط کنونی نيروهایی 
که زیر ضرب ميباشند باید این کار را به صورت فردی 
انجام بدهند بيالن کار باید بر اساس رئوس فعاليت 
کمونيستی بين کار های برنامه ریزی شده و در 

دفترسوم۴

رهنمودهای امنيتی کلی

وسائل  از  توان  می  سازماندهی  ارتباطات  برقراری  برای 
بسياری استفاده کرد که یکی از آنها آدرس ایميل است.

کونه  هيچ  که  بسازید  ایميل  آدرس  یک  که  است  اصولی 
مشخصاتی از شما در آن نباشد و در همين حال نام آن بسيار 
جلب  یا  برانگيز  شک  مشاهده  صورت  در  که  باشد  معمولی 
توجه نکند.بهتر است د شهری دور از شهر زندگی خود شما 
مشخصات  با  ایران  از  خارج  در  رفيقی  یک  یا  شود  ساخته 

خارجی ساخته و به طریق امنی به شما برساند.

مسائل  با  کار(ارتباط  اين  به  مربوط  ايميل  آدرس  از   �
سازماندهی)، فقط و فقط برای همين کار استفاده شود.

به هيچ عنوان اين ايميل را از طريق کامپيوتر شخصی   �
خود چک نکنيد. تنها از طريق کافی نت یا سيستم های که 

امنيت دارد  می توانيد اين ايميل را باز نماييد.
مطالبی را که برای ارسال به اين ايميل تهيه می کنيد،   �
 Save و  نکرده  تايپ  خود  سيستم  روی  شرايطی  هيچ  تحت 
اکسترا  هارد  یا  فلش  و   CD ،فالپی از  کار  اين  (برای  ننماييد 
استقاده کنيد. اين وسايل را هم تنها تا مسافت کوتاهی با 
خود حمل نماييد). اين امر در مورد تمام مطالبی که از طريق 

اين ايميل دريافت می کنيد، صادق است.
برای حفظ مدارکی که ممکن است در آينده به آن ها   �
نياز داشته باشيد، آن ها را در کافی نت تايپ کرده و در ايميل 

شخصی و مخفی خود ذخيره نماييد.
از هيچ يک از مدارک و مطالب دريافتی، کپی يا پرينت   �
نگيريد تا آن ها را در منزل يا محل کار خود نگهداری نماييد. هر 
بار که به اين مطالب نياز داشتيد و مجبور به استفاده از پرينت 
آن ها هستيد، به کافی نت رفته و آن را باز کنيد و حداقل در 
مدت بسيار کوتاهی پس از استفاده، پرينت آن را نابود کنيد.یا 

اینکه محلی امن برای پرینت خودتان داشته باشيد.
کارهای  تمامی  از  يک بار  روز   ۱۵ هر  منظم  طور  به   �
خود و افراد زير مجموعه تان گزارش تهيه کرده و آن را به ايميل 



دفترسوم۵

اطالعات مربوط  که  باشيد  داشته  توجه  کنيد.   Mail مخصوص 
به افراد، گروه ها محل زندگی و خالصه هر گونه اطالعاتی که 
ممکن است کوچکترين سرنخ و اطالعی به مامورين امنيتی 

بدهد را در گزارش های خود نياورده باشيد.
از  اينترنت  طريق  از  که  را  مطالبی  از  يک  هيچ   �
امکانی  کوچکترين  و  می گيريد  سياسی  مختلف  سايت های 
خود  شخصی  کامپيوتر  روی  دارد،  امنيتی  ضربه  ايجاد  برای 
نگهداری نکنيد و پرينت آن را نيز در منزل يا محل کار خود نگه 

نداريد.
و  مطمئن  بسيار  جاسازی  يک  حتما  خود  برای   �
در  هم  و  عادی  موارد  در  هم  تا  باشيد  داشته  سهل الوصول 

موارد فورس ماژور از آن استفاده کنيد.
در صورت دستگيری اتفاقی، ارائه اطالعات مربوط به   �
تشکل های علنی و نبستن گارد، کمک شايانی به خود شما 
خواهد بود. در اين موارد تنها موضوعات مربوط به خود را عنوان 

کنيد تا سريع تر از بند رها شويد.
تذکر مهم : با توجه به اینکه امروز ها کافی نيت ها نيز امنيت 
کنون  بحرانهای  دليل  به  ظاهرا"  که  چند  هر  و  ندارد  چندانی 
دولت ایران در مورد کافی نيت ها فعال" کمتر سخت گيری می 
کند ولی در سه حالت استفاده کنونی از کافی نيت ها خطر 
آفرین هستند ۱ - اینکه باعث می شود شما شناخته شوید 
و بطور موثق رژیم بی سر و صدا کافی نت ها را هم اکنون 
ناگهانی  کند  خطر  احساس  دولت  وقتی   -۲ دارد  نظر  زیر  نيز 
شروع به اقدام خواهد کرد ۳- نياز به دقت بسيار باالی دارد 
و  شود  می  بيشتر  انگاری  سهل  شده  کم  دقت  مرور  به  که 
از طرفی استفاده مداوم از کافی نت باعث می گردد به فکر 
موارد جای گزین نباشيم از جمله می توان از سيستم های 
دوستان استفاده کرد و یا جای سازی داشته باشيم و از یک 
را  آن  تایپ  موقع  نمای  استفاده  اکسترا  افزاری  سخت  هارد 
وصل کرده و پس از اتمام در جاساز پنهان کنيم .( البته در این 
زمان  بدانيد  است  الزم  کنيم ).  انبار  را  مطالب  نباید  نيز  هارد 
تایپ مطالب روی وسایل جانبی نباید به اینترنت وصل باشيد 
اصولی تر این است که یک سيستمی داشته باشيد که هرکز 

به اینترنت وصل نشود .

رهنمودها در رابطه با موبايل و تلفن 

دفترسوم۴۰

سازی در چهارچوب فعاليت علنی در تشکل های 
لثا“آمادگی  ثا  شده  شناخته  رفقای  برای  علنی 
که  رفقای  برای  بازجوئی  با  مقابله  جهت  قبلی 
ندارند. را  جابجایی  لزوم  یا  و  جابجایی  امکان 
۵)هر گونه ارتباط عرضی ،تشکيل جلسه تشکيالتی 
دیگر  سازمانهای  با  و  تشکيالتی  افراد  با  ،ارتباط 
لزوم  صورت  در  و  نظر)  زیر  (افراد  شده  قطع  باید 
گيرد. (اینترنتی)انجام  مخفی  کامال“  طریق  از 
اند  داشته  مداوم  تماس  قبال“  که  ۶)رفقایی 
،محمل  محفليسم  از  بدور  باید  جدید  دور  در 
داشته  تماسها  این  توجيه  برای  مناسبی  سازی 
باشند.  جوابگو  دستگيری  صورت  در  تا  باشند 
شده  شناخته  رفقای  مخفی  فعاليت  ۷)هر 
چشمی  چهار  و  بوده  نظر  تحت  هميشه  که 
این  که  است  این  ميباشند  آنان  مواظب 
توجيهات  پوششها،  در  را  خود  فعاليت  بخش 
کنند. استتار  علنی  و  روزمره  کارهای  و  ،فعاليتها 
آخر  قسمت  در  که  اخير  های  بازجویی  ۸)سطح 
بند ج ضميمه ميباشد نشان ميدهد رژیم بر خالف 
دانسته   می  را  چيز  همه  که  خود  نمایی  بزرگ 
اطالعات  این  به  مشخص  پروسه  یک  در  اوال“ 
در  شکنجه  ابزار  تمامی  از  ثانيا“   و  یافته  دست 
بازجویی استفاده نکرده است بنابرین تمامی رفقا 
باید مسئله را جدی گرفته بدور از توهمات ليبرالی 
مسایل امنيتی را اکيدا“ رعایت کنند که بعدا“ باید 
تاوان اشتباهات خود را با مقاومت جانانه بدهند.
در  شده  شناخته  رفقای  ماندن  علت  و  ۹)اساس 
محيط های فعلی کار و زندگی آنان بر این اساس 
فعاليت  از  اطالعی  گونه  هيچ  رژیم  که  ميباشد 
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مخفی-علنی  کار  تطبيق  و  علنی  نيمه  و  علنی 
با تکيه بر تبليغ- ترویج - سازمانگری کمونيستی 
مبارزه  تشکيالت  و  سازماندهی  اساس  و  پایه 

کمونيستی ميباشد بنابراین :
۱-  رفقا باید بدانند بر اساس اصل انقالب کار توده 
ها پایه اصلی فعاليت کمونيستی بر سازماندهی 
کارگران و توده ها قرار داشته و اتصال و پيوند زنده 
در تمامی سطوح علنی و نيمه علنی عناصر پيشرو 
،تشکل ها و محافل توده ای و ... شرط اساسی 
ميباشد  کمونيستی  تشکيالت  طبقاتی  هویت 
ورزشی  های  تشکل  و  پيشرو  افراد  از  بنابرین 
،و  سندیکاها   ، تعاونيها   ، همياری  ،صندوقهای 
،کارخانجات  محالت  در  ای  توده  گوناگون  محافل 
،ادارات و .. بهترین نقطه اتصال مردمی ما ميباشد 
محل  در  آنرا  توان  می  یا  و  دارند  وجود  یا  که 
که  است  صورت  این  در  تنها  آورد  بوجود  فعاليت 
هسته های مخفی انقالبيون حرفه ای با استتار 
فرد در ميان هزاران حلقه تشکل و عناصر پيشرو 
رهبری  بر  عالوه  داشته  ها  توده  با  زنده  اتصال 
ای  حرفه  کارهای  برای  نفر  صدها  مبارزه  عملی 
کرد  خواهند  جذب  ها  توده  ميان  از  وقت  تمام  و 
داد.  خواهند  گسترش  را  مخفی  فعاليت  دامنه  و 
در  مخفی  فعاليت  چوب  چهار  اکيدا“  باید  ثانيا“: 
حوزه تشکيالت و تبليغات مخفی و تدارکات بطوری 
سازماندهی  ای  حرفه  افراد  طریق  از  ای  حرفه 
بود. بدور  ليبرالی  محفليسم  گونه  هر  از  و  شده 
دستگيری  و  بودن  تور  در  احتمال  به  توجه  ۴)با 
و  کار  محيط  داشتن  نگه  پاک  با  اوال“  رفيقی  هر 
محمل  ثانيا“   . مخفی  فعاليت  آثار  از  خود  زندگی 
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موبايل به سازمان های اطالعاتی اجازه می دهد که هر 
لحظه که بخواهند با کنترل خط و گوشی شما از مکالمات، 
تصميمات، قرارها، اعضايي که با شما هستند و ... مطلع 
شوند. بديهی است که تمام اين موارد نه تنها ضرب امنيتی 
را باال می برد و شما و رفقايتان را به خطر مياندازد بلکه کل 

تشکيالت را نيز دچار مخاطره خواهد کرد. لذا:
کنيد  خودداری  موبايل  از  استفاده  از  امکان  حد  تا   �
يا حداقل برای شرکت در مباحثات و مذاکرات، موبايلتان را 
همراه خود نبريد. در مورد قرارها، فعاليت ها و ... مربوط به 
و  نشود  استفاده  موبايل  از  اکيدا  حاضر  سياسی  فعاليت 

پشت موبایل از این موارد سخنی گفته نشود.
قرار،  سر  به  رسيدن  از  قبل  دقيقه  چند  حداقل   �
گوشی خود را خاموش و باطری آن را خارج نماييد. پس از 
اتمام قرار نيز تا مدتی گوشی را به همان حالت خاموش و 

بدون باطری باقی بگذاريد.
استثنا،  بدون  مهم،  و  خصوصی  قرارهای  تمام  در   �
خارج  نيز  را  آن  باطری  و  کرده  خاموش  را  موبايل ها  تمام 
نماييد. در صورتی که احتمال می دهيد خاموش بودن باعث 
دردسرساز شدن شود، کليه موبايل ها را جمع آوری و آن را 
به محل هر چه دورتری از مکان صحبت خود انتقال دهيد و 

در آن نزدیکی تلویزیون را روشن کنيد .
در مورد تلفن های ثابت نيز سعی کنيد در فاصله ای   �

دورتر از محل صحبت قرار داشته باشند.
تلفن ثابت خود را تحت هيچ شرايطی قطع (قطع   �
چهره های  مورد  در  خصوص  (به  نکنيد  مخابرات)  طريق  از 

شناخته شده) چون به شدت شک برانگيز خواهد بود.
هيچ  به  خاص  نوشته های  و  مدارک  ارسال  برای   �
عنوان از موبايل و تلفن- فاکس های خصوصی استفاده نکنيد. 
مکان هايي  يا  کافی نت ها  طريق  از  را  آن ها  می توانيد  تنها 
مشابه ارسال نماييد. از شبکه های اجتماعی مانند فيس 
بوک ، وایبر ، واتساپ و غير برای کارهای سازمانی حتی در 

حد یک کلمه نيز استفاده نکنيد 
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رفقا : 

                                                                                                           
ما تالش ميکنيم جهت سازمان یابی و سازماندهی 

مبارزات انقالبی –کمونيستی رهنمودهایی را در مسير 
امنيتی ،برقراری ارتباط کمونيستی ، برنامه ریزی فعاليت 

در سطوح مخفی و علنی را طی مقاالتی به رزمندگان 
طبقه کارگر بدهيم در این مسير ضمن پرداختن به 

رهنمودهای کلی و جامع به موارد خاص و تخصصی نيز 
خواهيم 

چون ميدانيم کسانی که قدم در راه مبارزه با نظام سرمایه 
داری و رژیم های نگهدارنده سرمایه می گذارند به احتمال 
بسياری دستگير و شکنجه و زندانی خواهند شد . بنابرین 
در  رزمندگان  تمامی  است  الزم  آگاهی  چنين  به  توجه  با 
سطوح مختلف خود را برای مقابله با بازجو و بازجویی ها 
آماده کرده، مبارزه با سرمایه داری بخصوص رژیم اسالمی را 
از جهت زمان بندی به سه دوره تقسيم کنند . که مسلما“ 
هر کدام از این دوره ها روش مبارزه و آگاهی های مناسب 

به خود را خواهند داشت :
۱-قبل از دستگيری.

۲-پس از دستگيری تا آزادی .
۳- پس از آزادی 

وقتی رزمندگان کمونيست این سه دوره مبارزاتی را برای 
ریزی  برنامه  و  آموزش  به  اقدام  آگاهانه  آنگاه  بپذیرند  خود 
برای هر کدام از دوره های مذبور می کنند.که در این صورت 
برای هر کدام از دوره ها آمادگی متناسب با توان فکری و 
و  فعاليت  مقابل  در  بپذیریم  وقتی  داشت  خواهند  عملی 

مبارزه احتمال دستگيری و پاسخگویی است : 
طوری  را  دستگيری  از  قبل  های  فعاليت  و  مبارزات  اوال“ 
از  بيشتر  و  دقيق  استفاده  ضمن  که  ميکنيم  ریزی  برنامه 
فرصت های خود با رعایت موارد احتمال دستگيری را هر چه 
بيشتر به سمت صفر سوق می دهيم و سپس در صورت 
ظاهر  بازجویيها  در  باید  چگونه  که  دانيم  می  دستگيری 
شویم . و ميدانيم که تا چه حدی را ميتوان در بازجویی بيان 
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هدر  به  علنی-ليبرالی  فعاليت  چوب  چهار  در  ها 
داده و کارپليس سياسی را خيلی راحت ميکرد اما 
رژیم با این کار خود در یک وضعيت ناچاری باعث 
شد نيروهای رزمنده انقالبی بدانند که دیگر نمی 
،شل،محفلی- مانده  عقب  ساختار  این  با  توان 
علنی فعاليت را ادامه داد و باید که به فکر فعاليت 
جدی با ساختار آهنين و کمونيستی و مخفی بود 
و به این لحاظ نيروها از خواب خرگوشی ليبرالی به 
کمک رژیم بيرون آمدند. که بقول معروف عدو شود 
سبب خير اگر خدا خواهد ،با توجه به مسایل باال :
۱)در دور جدید فعاليت باید مواظب عوامل دست 
لحاظ  این  از  باشيم.  نفوذ  برای  رژیم  شده  چين 
اوال“: باید تمامی نيروهای آزاد شده برای برقراری 
ارتباطات مستقيم نيروهای  سوخته تلقی شوند 

و از آنها در سطوح علنی استفاده کرد. 
طرف  از  مخصوصا“  جدید  افراد  جذب  در  ثانيا“: 
رفقای شناخته شده باید دقت بسيار نموده و در 
دراز مدت آنها را به تشکيالتهای مخفی وارد کرد 

در  کمنترن  گانه  سه  اصول  اکيد  ۲)رعایت 
سازماندهی غير متمرکز عالوه بر تحرک بخشيدن 
به تقویت ابتکارات و فعاليت مستقل کمونيستی 
راندمان  ارتقاع  و  سراسری  برنامه  چوب  چهار  در 
شناخت  از  کمونيستی  فعاليت  برابری  چندین 
اضافی نيروها و تمرکز آنان جلوگيری کرده و ضربه 

پذیری را به حداقل کاهش ميدهد. 
۳)تمایز دو سطح فعاليت تشکيالت لنينيستی در 
سطح  در  ای  حرفه  انقالبيون  سازمان  بخش  دو 
ها  توده  و  کارگران  سازمان  و  مخفی  صد  در  صد 
اشکال  در  ها  تشکل  و  پيشرو  افراد  سطح  در 
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مخفی به پاره ای از مسائل مهم اشاره می شود. 
از  ضربه  قبول  رغم  علی  ميباشد  توضيح  به  الزم 
طرف دشمن طبقاتی دستگيریهای اخير را باید به 
فال نيک گرفت که رژیم در حالت بن بست و ترس 
شدید و استيصال به این کار دست زده است چرا 
که نيروهای موجود و رفقای دستگير شده علی 
به  توجه  با  اما  مفيد  و  گرانه  آگاه  فعاليتهای  رغم 
خطری  فعاليتشان  محفلی –ليبرالی  نازل  سطح 
هشدار  درس  نوعی  بلکه  نبود.  رژیم  برای  جدی 
آگاهانه  ميخواهند  که  ميباشد  آنانی  برای  باش 
،برنامه ریزی شده، جدی و با انطباط آهنين قدم 
در  رژیم  شد  گفته  بطوریکه  بگذارند  مبارزه  راه  در 
ترس از سرعت رشد جنبش کارگری – توده ای 
بستر  این  با  سوسياليستی  پيوند  از  جلوگيری  و 
زده  کار  این  به  دست  گيج  وضعيت  یک  در  آماده 
هم  اخير  دهه  طی  ها  بازجویی  نتيجه  است 
نشانگر این بن بست رژیم در دستيابی به اهداف 
خود ميباشد سراسيمگی رژیم در آزادی پر شتاب 
رفقای زندانی در مقطعی از دهه گذشته بر خالف 
توهمات ليبرالی - محفلی و علنی گرایی دوستان 
است که علت را در فشار داخلی و بين المللی 
ارزیابی می کنند.رژیم تالش ميکند در جبران خطاها 
و ارزیابی ها اشتباه خود باآزاد کردن سریع  برخی 
سرکوبهای  برای  مجددی  گزاری  سرمایه  رفقا  از 
نماید.  تراقدام  ای  ریشه  ابعاد  در  بعد  های  دوره 
چرا که از یک طرف این دستگيریها نتوانست جلو 
رشد جنبش سوسياليستی را بگيرد و از طرفی 
علی رغم ضربه و ضررهائی که این محافل-علنی 
و  اصيل  نيروهای  تمامی  اما  داشت  رژیم  برعليه 
رزمنده را رو آورده ،انرژی انقالبی آنان را در محفل 
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کرد و چه مواردی را به هرنحو ممکن نباید به زبان آورد. 
پاسخگوئی در مقابل بازجویی دو روش دارد :

۱)ازهمان اول قطعتا“ هيچ گفته نشود.
رفقا  دیگر  به  شدنش  گفته  که  مواردی  و  علنی  ۲)موارد 
آن  و  ریزی  برنامه  صورت  به  شوند.(  بيان  زند  نمی  صدمه 
نيز  شکنند  می  که  رفقای  حتی  شوند.  بيان  شده  کادره 
می توانند موارد بسياری را حفظ کنند این به شرط داشتن 

برنامه دقيق است)
وقتی با آگاهی نسبت به سه دوره مبارزه را شروع کنيم یا 
برنامه ریزی نمایيم می دانيم که دوره سوم پس از آزادی 
به  اعتماد  ما  به  همين  بنابراین  کنيم  مبارزه  ميخواهيم  نيز 
برای  را  خودمان  بازجویی  دوره  در  باید  که  دهد  می  نفس 
ما  برای  را  بازجویی  حدود  نيز  این  نمایيم  حفظ  بعدی  دوره 
مشهود کرده و طریقه و روش مقابله با بازجو را نشان می 
دهد .هر چند ممکن است در دوران بازجوئی و درون زندان 
رزمندگان بشکنند (که این را ما استثنا می دانيم نه قاعده) 
و به خود تلقين کنند که دوره سوم را انجام نخواهند داد . 
ولی دربسياری (۹۵درصد) موارد دیده شده است که علی 
رغم شکستن ها رفقا پس از آزادی باز سازی شده و به 
مبارزه پيوستند که در واقع اصل را ما بر این پایه می گذاریم 
که رفقا باید در بازجوئی و زندان به دوره سوم که شخصيت 
و اعتماد به نفس آنها باز سازی شده و مورد قبول جمعی 
برنامه  و  کرده  شد.فکر  خواهند  واقع  کارگر  طبقه  رزمندگان 

ریزی نمایند.
پس  که  اتفاقاتی  و  برخوردها  داریم  سعی  ارتباط  این  در 
می  انجام  اسالمی  رژیم  در  نرمال  صورت  به  دستگيری  از 
شوند را جمع بندی کرده به عموم فعالين کارگری و دیگر 
جنبش های اجتماعی و بخصوص رزمندگان کمونيست ارایه 
بدهد ومسلم می دانيم که برخوردها و روش های پليس 
نمی  که  است  پيچيده  و  ،گسترده  متنوع  آنقدر  سياسی 
توان با یک نوشته جمع بندی کرد. اما ما از یک جا شروع 
می کنيم و تا آنجائيکه الزم باشد ادامه خواهيم داد. ولی در 
این راه کمک تمامی مبارزان و افراد با تجربه ضرورت حياتی 

دارد که ما را یاری کنند.:
۱)رفقا که در دوره پهلوی و اسالمی در زندان بودند به دو 
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طریق ميتوانند و البته باید انتقال تجربه کنند. 
به  ها  بازجوئی  های   روش  و  دستگيری  مورد  در  که  الف- 
صورت شفاهی و رو در رو به رفقای جوان انتقال تجربه کنند.
نام  با  کرده   کپی  شده  ذکر  موارد  در  را  خود  ۲)تجربيات 
است  بهتر  نمایيد.البته  دستی  یا  اینترنتی  توزیع  مستعار 
کردن  کاسه  یک  با  ميتوانيم  ما  کنيد  ارسال  نيز  ما  برای 

تجربيات ارسالی جمع بندی بهتری را ارایه بدهيم.
 

۳)رفقایی که در جمهوری اسالمی بخصوص اخيرا“ دستگير 
انتقال  کامل  و  دقيق  را  خود  تجربيات  تمامی  باید  شدند 
دهند باز الزم به توضيح  است که ما انتظار داریم تجربيات 
و نظرات خود را برای ما یا دیگر رفقا که می توانند پردازش 
کرده منتشر کنند ارسال نمایيد.تا در جمع بندیهای بعدی ما 
لحاظ شود .الزم به توزیح است که رفقا بهتر است در موارد 

مشخص زیر نوشته های خود را ارائه دهند.
۱-تيپ سئواالت و سئواالت مشترک و سئواالت تکراری.                                   
بوده  ای  رابطه  چه  در  بيشتر  بازجوها  های  ۲-حساسيت 

است.                               
۳-روش های دستگيری                                                                              

۴-روش های انتقال زندانی در دوران بازجوئی از جایی به 
جای دیگر یا به سلول ها . 

۵-روش بازجویی (جدا از هم و با جزئيات الزم)                                               
۶-برخوردهای دادگاه .                                                                              
۷-رفتار بازجوها .                                                                                    
۸-ومواردی که خود الزم ميدانيد.                                                                  

احسنت  نحو  به  اخير  های  بازداشت  شده  آزاد  رفقای 
ميتوانند با نام مستعار تجربيات خود را بدون کم و کاست 
منتقل کنند.که ميتواند کمک بسيار زیادی به جنبش های 

اجتماعی بخصوص جنبش کارگری باشد.
مهره  و  داری  سرمایه  طبقاتی،  نبرد  در  که  مورد  این  بيان 
مخالفان  و  مبارزان  کنند  می  تالش  وسيله  هر  با  آن  های 
و  باشند  داشته  نظر  زیر  کرده  شناسایی  حداقل  را  خود 
حتی  فعالين  تر  عمومی  سطوح  و  رزمندگان  اگر  مقابل  در 
فعالين علنی به موارد امنيتی مبارزات خود در حد و قواره 
سطح مبارزه خود اهميت ندهند و ولنگ و باز کار کنند در 
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نظم  واژگونی  برای  پوالدین  سری  ارتش  یک  در 
موجود و برقراری نظم نوین نبوده است، بلکه بر 
ليبرالی  محفلی  ارتباطات  با  رفرميستی  اساس 
با  علنی  پيکر  و  در  بی  های  جمع  و  محافل  در 
احزاب  کاذبانه  و  اینترنتی  سازیهای  شخصيت 
چهارچوب  در  کارگر  طبقه  و  سوسياليسم  ضد 
.ضد  است  بوده  اسالمی  جمهوری  بازی  قواعد 
سوسياليسم و ضد کارگری از این جهت که تمام 
اندازد  می  سرمایه  حکومت  چنگ  در  را  نيروها 
و  شده  شمرده  موارد  به  توجه  با  خامسا“ 
طلبی  انحالل  و  اپورتونيستی  و  کل  با  جز  ارتباط 
جنبش  برخورد  ضعف  گونه  هر  جنبش  بر  حاکم 
سوسياليستی عموما“ و خصوصا“ در مورد زندان 
و بازجویی نه تنها دور از انتظار و در حکم استثنا 
بلکه با توجه به شرایط حاکم می توانست قاعده 
باشد که اینطور هم شد .بطور خالصه با توجه به 

اوضاع یاد شده .
ب)چه باید کرد ؟ 

ما در مطالب قبلی خود در مورد مسائل امنيتی 
موضوعاتی از قبيل: 

در  کمنترن  امنيتی  گانه  سه  اصول  بکارگيری   -۱
ساختار تشکيالت 

۲- محمل سازی                                                                 
۳- جا سازی                                                                     
۴- قرارها و ..                                                                   

  در جهت دوری ازمحفل گرایی و تقویت انطباط 
کمونيستی رهنمودهای ارائه خواهيم داد، اما با 
بکارگيری  و  جدید  شرایط  از  درس  لزوم  به  توجه 
تشکيالت  و  سازماندهی  در  کمونيستی  اصول 
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کارگر  طبقه  با  زنده  ارتباط  برای  عينی  شرایط 
حزب  تشکيل  جهت  در  زحمتکش  های  توده  و 
: بدليل  موجود  رژیم  سرنگونی  و  کارگر  طبقه 
سوسياليستی  جنبش  تجربگی  اوال“نوپایی،بی 
ثانيا“ انحرافات اپورتونيستی در اشکال سوسيال 
رفرميسم ،سوسيال دمکراتيک و انحالل طلبانه با 
مضمون نفی اصول لنينستی مبارزه در جهت سنگ 
اندازی و کتمان سازماندهی کارگران بعنوان طبقه 
اصلی انقالب و حکومت سوسياليستی در حزب 
سياسی خود از طریق خرده کاری ليبرالی محفلی 
در اشکال تشکل های علنی، فرقه ها وجبهه های 
پوپوليستی ،و چهره سازی مجازی و کار یزمائی، 
این جنبش دور خود چرخيده و توان هدایت پتانسيل 
بالفعل موجود جنبش کارگری و توده ای را ندارد 
که  رژیم  فاشيستی  سرکوب  شدت  ثالثا““ 
ساخته  خفه  نطفه  در  را  آگاهانه  حرکتی  هر 
حال  و  گذشته  نسل  دو  پيوند  طرفی  از  و 
مبارزاتی  آگاهی  و  تجربه  انتقال  لحاظ  از  را 
سوسياليستی)  (جنبش  کند  می  قطع 
اصيل  سوسياليستی  جنبش  یک  برخالف  رابعا“ 
مسلح به تئوری م-ل بعنوان علم رهائی و مبارزه 
لحاظ  این  از  و  سياسی  قدرت  کسب  جهت  در 
نماینگر عالی ترین درجه آگاهی و تشکل و بنابرین 
سازمان و ابزار سازماندهی اراده هایی پراکنده در 
یک واحد کل باشد اما دستگيری های چند سال 
اخير نشان داد این جنبش بدون کوچکترین طرح و 
برنامه آگاهانه بدون وجود یک سازمان حتی نيم 
بند کمونيستی بوده که روابط افراد بر اساس یک 
ارتباط آگاهانه و منظبط یک سرباز انقالب کارگری 
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واقع به  دشمن طبقه کارگر کمک کرده اند. در نتيجه آنهایی 
که خود را رزمنده کمونيست می دانند باید به عنوان جلودار 
را  سياسی  پليس  با  مبارزه  موارد  تمامی  طبقاتی  نبرد 
بدون کم و کاست یاد گرفته هر روز تکامل بدهند در همين 
حال وظيفه دارند آنچه را برای مبارزه جمعی الزم است به 
تمامی رزمندگان ارائه کنند،یعنی در سطح عالی انقالبيون 
حرفه ای سازمان یابی شده اقدام به سازماندهی نمایند.
پيروزی در نبرد طبقاتی فقط زمانی امکان پذیر خواهد شد 
که رزمنده گان طبقه کارگر مبارزاتشان دقيقتر و پيچيده تر 
رفقا  تمامی  که  دارد  نياز  این  و  باشد.  سياسی  پليس  از 
های  روش  و  ،تاکتيکها  استراتژی  مورد  در  را  خود  اطالعات 
پليس ازهر طریقی که صالح می دانند.ارائه کنندتا در جمع 

بندی الزم به عموم رزمندگان ارائه شود.
رفقای ما باید بدانند پليس سياسی با برنامه ریزی دقيق 
و  دليل  با  و  کند  می  دستگير  را  مختلف  سطوح  رزمندگان 
برنامه ریزی دقيق آنها رانگهداشته یا آزاد می کند بنابرین 
و  کافی  اطالعات  آوردن  بدست  با  است  الزم  ما  برای 
بر  ميتوانيم  آنگاه  باشيم  داشته  دقيق  تحليل  آنها  بررسی 
سازماندهی رفقای آزاد شده اقدام نمایيم و در همين حال 
رعایت تمامی رهنمودهای تشکيالتی با دقت بيشتر الزم 
انتشاری  جزوات  و  نشریه  طریق  از  اول  وحله  که  ميگردد. 
رهنمودهای الزم به آنها می رسد بنابرین تمامی رزمندگان 
که نمی توانند یا الزم نيست با هسته های مرکزی و کميته 
های مخفی ارتباط بر قرار کنند.می توانند طبق رهنمودهای 
کلی تشکيالتی در محل کار و زندگی خود اقدام به تشکيل 
انقالبی  وظایف  و  کرده  کمونيستی  هسته  یا  سلول 
انجام  رسيد  خواهد  آنها  به  که  رهنمودهای  طبق  را  خود 
اعتماد  و  روحيه  سازی  باز  به  اقدام  اینکه  ضمن   .) بدهند 
خود  انقالبی  و  عاجل  وظيفه  را  شده  آزاد  رفقای  نفس  به 
می دانيم اما جذب این رفقا را به هسته های که ارتباط با 
مرکزیت دارند فعال" نادرست می دانيم ) در شرایط کنونی 
آگاهترین  این  بنابر  آنهاست  کميت  بر  مقدم  نيروها  کيفيت 
،جسورترین ، منظم ترین و... رزمندگان کمونيست که سه 
عدم   – اطالعات  ی  تسر  تداخل-عدم  کمنتيرل(عدم  اصل 
تمرکز)را با تمام دقت رعایت می کنند برای سازماندهی در 
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هسته های کمونيستی الویت اول را دارند.(چون بحث این 
است)رفقای آزاد شده اززندان در  نوشته در مورد زندانيان 
الویت دوم یعنی هسته هایی که ارتباط مستقيم با هسته 
مرکزی و کميته ها ندارند سازمان دهی می شوند و هم 
چنين رفقایی که بنا به دالیل مختلف از جمله تمایل ،اعتقاد 
علنی  نيمه  کارهای  در  باید  را  ندارند  مخفی  کار  توان  یا 
سازماندهی کرد که اینها حلقه های واسط پيوند ما با بخش 
دعوت  رفقا  تمامی  از  هستند.ما  کار  طبقه  مختلف  های 
اجتماعی  های  فعاليت  و  ،کار  زندگی  محل  در  که  ميکنيم 
خود هسته های کمونيستی مخفی تشکيل داده و فعاليت 
سازماندهی شده را شروع کنند.که این هسته ها پل های 
ارتباطی جنبش سوسياليستی با جنبش کارگری است . 
و باعث بر قراری پيوند ارگانيک شده منجر به تشکيل حزب 
داری  سرمایه  نظام  زمان  هم  سرنگونی  برای  کارگر  طبقه 
(تسخير  کارگری  حکومت  قراری  بر  و  اسالمی  جمهوری  و 

قدرت) خواهد شد.

مواردی که بازجوها انجام می دهند عبارتند از :

برخی  و  نوبت  چندین  روز  روز)هر   ۱۰ (مثال“  روزی  ۱:چند 
مواقع یک سره بيش از ۱۲ ساعت بازجوئی می کنند این 
تداوم باعث ميگردد فرد زیر بازجوئی به بازجوی شدن عادت 
کند و ناگهان پس از ۱۰ روز یا بيشتر بازجوئی را قطع می 
کنند و چند روزی اصال“ سراغ فرد زیر بازجوئی نمی آیند و 
باعث  اعتياد  مانند  مورد  این  کنند  می  رها  تنها  و  تک  را  او 
ناراحتی و بی قراری فرد می شود و فکرهای ناجوری مانند 
می  خراب  را  فکرش  و  خورد  می  را  فرد  ذهن  خوليا  مالی 
کرد  پيدا  فکری  پریشانی  فرد  که  روزی  چند  از  پس  و  کند 

مجددا“باز جوها به سراغش می آیند.
۲-پس از مدتها بازجوئی و رها کردن به حال خود و دوباره 
بازجوئی کردن و باز هم رها کردن در سلول انفرادی یا بيشتر 
در بند عمومی به فرد می گویند که بزودی آزاد خواهی شد 
چند روز همين را برایش بيان می کنند تا شوق آزادی تمام 
لوازم  گویند  می  و  آیند  می  روز  یک  و  کند  پر  را  وجودش 
خود را جمع کن از بند یا سلول که خارج شد ذهن زندانی 
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****

بخش دوم و سوم مبارزه با پليس سياسی

۲-مبارزه با دستگيری (مرحله دستگيری)
۳- مقابله با بازجویی ها( مرحله باز جویی)

(تجاربی از دستگيریهای اخير)                                             
الف)اوضاعی که در آن قرار داریم :

نظر به اینکه 
اسالمی  فاشيستی  و  وسطائی  قرون  ۱-رژیم 
همچنين  و  ساختاری  اقتصادی  بحران  یک  در 
زند  می  پا  و  دست  عمومی  سياسی  بحران 
مبارزات  روزه  هر  و  سابقه  بی  رشد  بنابرین    -۲
کارگری و سایر جنبش های اجتماعی را باعث و 
احتمال وقوع اعتالی انقالبی قریب الوقوع ميباشد.
جنبش  سابقه  بی  رشد  بستری  چنين  ۳-در 
آن  سریع  حرکت  و  –دانشجویی  سوسياليستی 
برای پيوند با این جنبش رو به خيزش سراسری 
کارگری حکم مرگ نظام سرمایه داری و حافظ آن 
رژیم  این  بنابرین  ست  دارا  را  اسالمی  جمهوری 
دارد  سعی  قوا  تمام  با  مذبوحانه  تالش  یک  در 
بعنوان سگ نگهبان این سيستم بهره کشی در 
سرکوب  آنرا  و  گرفته  قرار  کارگری  انقالب  مقابل 
ساختاری  بحران  ابعاد  به  توجه  با  که  کاری  کند 
محال  رژیم  مانده  عقب  های  شيوه  همچنين  و 
رژیم  مقابل  جبهه  در  اما  ميباشد  نشدنی  و 
مساعدترین  رغم  علی  اسالمی  داری  سرمایه 
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را   internet options بخش  کرده  باز  را  اید  کرده  استفاده 
که deleteدارد  های  قسمت  جدید  صفحه  این  در  کرده  باز 
 delete “تماما  (  …,delete history, delete cookies)مانند
باقی  اید  کرده  استفاده  که  های  آدرس  از  پای  رد  تا  کنيد 
شود  می  توصيه  اکيدا“  باز  مورد  این  به  توجه  نمانند.با 
هيچ گاه برای این کار ها از سيستم خود استفاده نکنيد.
باالیی  بسيار  تحرک  سياسی  پليس  اصلی  های  ۲-نيرو 
آنها  فعاليت  و  کار   ، زندگی  محل  وقتی  یعنی  دارند 
می  منتقل  دیگری  جای  به  زود  خيلی  شد  شناسایی 
و  کار  یا  زندگی  محل  از  شده  شناخته  فرد  وقتی  شوند. 
فعاليت و یا هرسه نا پدید شد رفقای داخل کشور موظف 
جابه  دیگر  رفقای  تا  کنند  گزارش  را  شدن  ناپدید  هستند 
. کنند  اعالم  را  جدید  اطالعات  و  کرده  کشف  را  جایی 
پليس  با  که  رسمی  غير  های  نيرو  با  رابطه  در   –  ۱ تذکر 
بطور  باید  سربازان  بخصوص  کنند  می  همکاری  سياسی 
الزم  اطالعات  آوردن  بدست  صورت  در  کرد  عمل  دقيق 
سياسی  پليس  با  شود  خواسته  آنها  از  پا  رد  ماندن  بدون 
افرادی  چنين  دوم  مرحله  در  باشند  نداشته  همکاری 
شوند. افشا  موجود  مدارک  ارائه  با  زندگيشان  محل  در 
مردم  دشمنان  معرفی  یعنی  مبارزه  نوع  این   –  ۲ تذکر 
است  لبه  دو  شمشير  مانند  و  ظریف  بسيار  است  کاری 
کرد  خواهد  تالش  موضوع  این  از  نيز  دشمن  هرچند 
چه  و  داخل  در  چه  رفقا  عمل  دقت  ولی  کند  استفاده 
را  دشمن  های  توطئه  از  بسياری  تواند  می  خارج  در 
کند. کمتر  رابطه  این  در  را  ما  های  هزینه  و  کند  خنثی 
تذکر ۳ – در معرفی نيروهای سطح پایين نباید عجله کرد 
تا صد در صد مطمئين نشدیم نباید اقدام کنيم و برخی از 
آنها  صحت  به  نسبت  مطمئين  صد  در  صد  که  را  اطالعات 
نيستيم بهتر است در بایگانی داشته باشيم و جهت کسب 
اطمينان با رفقای که می شناسيم درميان بگذاریم تا مدارک 
را تا حد قابل قبول تائيد و تکميل نمایند و سپس اعالم نمایيم.

البرز ولی زاده
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و  بازداشت  در  که  را  سختی  روزهای  و  است  آزادی  از  پر 
بازجوئی ها داشت بطور کامل در آن لحظات فراموش شده 
اند درست زمان نزدیک شدن به درب خروج از زندانی می 
خواهند داخل اتاق کوچکی شود که در نزدیکی درب خروج 
قرار دارد به او می گویند چند دقيقه کوتاه مصاحبه ای انجام 
بدهی این موضوع را طوری بيان می کنند که از یک طرف 
بی اهميت بودن مصاحبه را نشان می دهد و از طرف دیگر 
تو  لحظه  این  در  دهند  می  قرار  مصاحبه  تورا  آزادی  شرط 
از  سرشار  وجودت  تمام  سو  یک  از  هستی  راهی  دو  سر 
شور و شوق آزادی شده است و ازسوی دیگر شکنجه ها 
،فشارها و تنهایی قرار دارند تو در لحظات بسيار کوتاهی 
باید بين شور و شوق آزادی و شکنجه و فشار ها و تنهایی 
توان  به  بستگی  کوتاه  لحظات  این  و  کنی  انتخاب  را  یکی 
فکری و آمادگی قبلی تو دارد که البته اغتشاش و پریشانی 
فکری را نيز در این لحظه تو باید حل کنی دو گروه انسان 
می توانند در این لحظات تصميم دقيق و اصولی اتخاذ کنند 
۱)افرادی که از قبل خود را برای چنين دو راهی آماده کرده 
چيز  هر  بر  مقدم  مبارزه  راه  و  آرمان  که  ۲)افرادی  باشند 
دیگری برایش قرار دارد.توصيه می شود که رفقا به این گونه 

صحنه ها دائما“ با آگاهی قبلی نگاه کنند.
از  بازجوئی  زیر  فرد  توانایی  و  روحيه  شکستن  ۳-برای 
محبت و احساسات رقيق بستگان درجه یک استفاده می 
کنند حتی بستگان درجه یک را فریب داده آنها را که نيت 
خوبی نسبت به فرد زیر بازجوئی دارند وادار به دروغ گوئی 
رسانند  می  صفر  به  را  زندانی  روحيه  آنها  طریق  از  کرده 
آورند  می  پيغام  شما  برای  خواهر  یا  برادر  طریق  از  مثال“ 
یا  مقاومت  بخاطر  شما  همسر  یا  فرزند  یا  پدر   – مادر  که 
یا  اند  شده  خطرناک  ای  عارضه  دچار  شما  شدن  زندانی 
شما  عمل  این  گوید  می  شما  به  شما  بستگان  از  یکی 
باعث شده برادر یا خواهر یا همسر یا دختر شما به فساد 
کشيده شود از این طروق استفاده کرده شما را از آرمان 
خود  به  خيانت  دچار  شوید  متوجه  اینکه  بدون  کنده  خود 
از  برخی  متاسفانه  شوید.  می  خود  رفقای  به  و  آرمان  به 
رفقا وقتی در شرایط روحی بسيار خراب دچار خيانت می 
شوند پس از متوجه شدن موضوع دیگر خود را جمع و جور 



دفترسوم۱۳

دهند  می  ادامه  را  خيانت  مسير  همان  اميدی  نا  با  نکرده 
جلوگيری  خيانت   و  شکستن  از  نقطه  هر  از  که  حالی  در 
انقالب  و  جنبش  قبال  در  را  خود  وظيفه  از  بخشی  نمایيم 
انجام داده ایم باید دائما“ بخاطر داشته باشيم که بستگان 
و افراد بيرون از زندان حتی اگر مریض باشند باز هم حال 
از   . ميباشد  هستيم  زندان  در  که  ما   از  بهتر  وضعشان  و 
طرف دیگر مهمتر از همه این است که برای یک کمونيست 
به  همسر  پدر،مادر،برادر،خواهر،فرزندو  حتی  چيزی  هيچ 
هر دليلی مهمتر از آرمان و انقالب و سوسياليسم نيست 
.مميزه یک کمونيست از یک فرد غير کمونيست این واقعيت 
است اگر این اندیشه را دائما“ با خود داشته باشيم هرگز 
دل  به  را  خود  شدن  شکسته  آرزو  و   . شکست  نخواهيم 
دشمن خواهيم گذاشت. در این مورد مهم است که هدف 
دیگران  که  است  آیاخودنمای  ؟  چيست  ما  برای  مبارزه  از 
ببينند ما مبارزه می کنيم؟یا در راه برقراری جامعه بی طبقه 
کمونيستی است؟ اگر اولی باشد حتما“ شکست خواهيم 
خورد چون چهره شدن ،شناخته شدن ،و مورد توجه واقع 
شدن از طرف دیگران برایمان مهمتر از آرمان و هدف است 
در این صورت در بازجوئی متوجه می شویم که همه چيز را 
داریم از دست می دهيم اما اگر هدف برقراری کمونيسم و 
ایمان به انقالب کمونيستی باشد هرگز معروف و شناخته 

شدن مد نظر نخواهد بود بنابرین هرگز نخواهيم شکست.

قبل از هر چيزی رفقا باید بدانند بازجوها همه چيز را نمی 
یا  کلی  چيزهای  یک  شاید  زنند  می  بلوف  آنها  بلکه  دانند 
کليد یا حتی جزئی را بدانند که با ارائه آنها به زندانی طوری  
وانمود می کنند که همه چيز را می دانند.بهتر ین بازجوئی 
های  فعاليت  حوزه  در  آنهم  سوخته  اطالعات  ارائه  دادن 
علنی و در عين حال انکار هر گونه اطالعات مخفی است 
آنها(بازجوها)  آن،  از  بدهيم  ما  که  جزئی  اطالعات  هر   –
دیگر  دانند  می  را  چيز  همه  اینکه  عنوان  به  کرده  استفاده 
رفقا را مجبور به ارائه اطالعات و ایجاد شک و شبهه نسبت 

به همدیگر خواهند کرد.
ما چهار نوع برخورد با بازجو می توانيم داشته باشيم :

۱-اصال“ از همان اول هيچ  گونه حرفی نزنيم
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یک  سياسی  پليس  های  نيرو  از  بتوانيم  فقط  ما  شاید 
می  او  مشخصات  تکميل  برای  آوریم  بدست  عکس  قطعه 
کرده  تهيه  کجا  در  اینکه  اعالم  با  را  فوق  عکس  توانيم 
واز  بدهيم  انتشار  است  بوده  کاری  چه  مشغول  او  و  ایم 
کنند. تکميل  را  نظر  مورد  فرد  اطالعات  بخواهيم  بقيه 

۲- وظایف رفقای خارج کشور :
و  ها  نيرو  معرفی  و  معکوس  مبارزه  کردن  عملی  برای 
نيمی  کشور  از  خارج  رفقای  سياسی،  پليس  همکاران 
: به  اقدام  دقت  با  و  بگيرند  عهده  به  باید  را  کارها  از 
اطالعات  که  کنند  درست  های  وبالگ  یا  ها  ۱-سایت 
بيابد. عمومی  انتشار  آنها  در  شده  آوری  جمع 
۲-همراه آدرس سایت یا وبالگ ها فيلتر شکن های جدید 
ارسال کنندو در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.
۳-اطالعات بدست آمده را جدا از آدرس سایت ها با فرمت 
های وورد و پی دی اف برای همه ایميل ها ارسال کنند.
داخل  رفقای  برای  کررات  به  را  نشده  تکميل  های  ۴-مورد 
تکميل  را  آنها  کشور  داخل  رفقای  و  نمایند  ارسال  کشور 
کرده مجددا“ پس بفرستند ( الزم نيست که یک نفر تمامی 
کدام  هر  بلکه  نماید  تکميل  تنهایی  به  را  مورد  یک  نواقص 
بدهند.) ارائه  را  اطالعات  از  بخشی  توانند  می  رفقا  از 
هر  کشور  از  خارج  احزاب  و  سازمانها  است  ۵-ممکن 
وبالگ  یا  سایت  ساختن  به  اقدام  جداگانه  بطور  کدام 
اصولی  اما  بکنند  سياسی  پليس  نيروهای  معرفی  برای 
بود  خواهد  آنهای  اطالعات  ترین  اعتماد  قابل  و  ترین 
طریق  از  دائمی  صورت  به  کشور  خارج  رفقای  توسط  که 
شود. می  حاصل  شان  اطالعات  گذاشتن  اشتراک  به 
۶-هر کدام از افراد پليس سياسی را با یک کد منحصربفرد 
معرفی کنند تا مدارک معرفی او که به مرور زمان ارسال می گردد 
با همان کد خاص انجام شود تا از پراکندگی جلو گيری شود. 
حفظ امنيت رفقای داخل کشور در مورد ارسال اطالعات :

روی  در  را   tools قسمت  خود  کار  انجام  از  پس  ۱-هربار 
که  گری  جستجو  هر  یا    internet explorer صفحه 
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جنبش  فعالين  و  پيشرو  کارگران  ها،  ۴-کمونيست 
از  مدارک  آوری  جمع  با  هستند  موظف  اجتماعی  های 
تجمعات   ، مراسمها  در  که  سياسی  پليس  های  نيرو 
نظامی  لباس  با  منظم  یا  پراکنده  طور  به  اعتصابات  و 
دارند  خود  با  که  وسایلی  و  حرکات  از  که  شخصی  یا 
کنند. مردم  به  آنها  معرفی  به  اقدام  شناخت  توان  می 

روش های معرفی اعضا و همکاران پليس سياسی به مردم

۱-وظایف رفقای داخل کشور:

گنجانده  زیر  موارد  باید  کامل  معرفی  در   : کامل  ۱-معرفی 
شود.

الف – نام و مشخصات شخصی
ب – عکسی از فرد مورد نظر

ج – نام سازمان یا نهاد ی که فرد مورد نظر در آن مشغول 
است یا با آن همکاری می کند.
د – درجه و رتبه فرد مورد نظر
ت – آدرس کامل محل زندگی

ث – آدرس کامل محل کار
فرد  اجتماعی  یا  پليسی  فعاليت  محل  کامل  آدرس   – پ 

مورد نظر
ص – آدرس محل های که تفریح یا ورزش می کند

ض – ثبت و اعالم مشخصات وعادات خاص فردی از جمله 
 ، چهره  در  های  شاخصه  رفتن  راه  اندام  ترکيب  وزن،  قد، 

ترکيب ریش و موسر، نوع پوشش وغيره...
امروز  به  تا  که  او  ی  شده  معلوم  کارهای  از  ليستی   – ط 

انجام داده است.
۲- معرفی ناقص :

می  اشتراک  به  دانيم  می  که  هرچه  معرفی  نوع  این  در 
گذاریم و از بقيه رفقا می خواهيم در صورت داشتن اطالعات 
به  توجه  با  یا   . کنند  تر  تکميل  را  معرفی  نظر  مورد  فرد  از 
مدارک ارائه شده اقدام به جمع آوری و تکميل بقيه مدارک 

معرفی بکنند.
۳ - معرفی با یک عکس : 
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۲-فقط در رابطه با فعاليت های علنی که مربوط به خود ما 
است اطالعات بدهيم.

۳-با دقت فقط اطالعات سوخته و مربوط به خود را که می 
دانيم آنها خبر دارند و فقط در همان حدی که آنها خبر دارند 
ارائه کنيم.و جواب های بسيار کوتاه و فقط مربوط به سوال 

مشخص پرسيده شده و قطره چکانی بدهيم.
۴-همه چيز را بگویيم که این مورد چهار اصال“ قابل طرح و 

بحث نيست مربوط به حوزه شکستن و خيانت است.
بياد داشته باشيم که دستگيری ،بازجوئی شدن و زندانی 
در  بنابراین  است  مبارزه  از  بخشی  مجموعا“  خود  شدن 
زندان و زیر بازجوئی باید همان گونه که در بيرون حين آزادی 
مبارزه می کنيم مبارزه کنيم منتها می دانيم چه در بيرون 
و چه در زندان باید مبارزه نقشه مند باشد با توجه به اینکه 
،شجاعت،  دقت  با  باید  زندان  در  مبارزه  بودن  مند  نقشه 
جسارت، آگاهی و روحيه بسيار بيشتری نسبت به بيرون 
دنبال شود . به همين دليل هر چه برنامه ریزی ،نقشه ، و 
تاکتيک ما در مقابل بازجو دقيقتر و اصولی تر باشد بيشتر 

موفق خواهيم بود.
وقتی بپذیریم که زندانی شدن و بازجوئی علی رغم ميل 
ما و علی رغم اصول مبارزاتی که اگر دقيق و اصولی باشد 
دستگيری به صفر می رسد بخشی از مبارزات است آنگاه 
از هم اکنون برای آن دوران دارای نقشه و برنامه خواهيم 
شکست  را  بازجو  بلکه  خورد  نخواهيم  شکست  آنگاه  بود 
در  مبارزات  بودن  مند  نقشه  و  برنامه  وجود  داد.با  خواهيم 
ناچارا“  یا  ضعف  بدليل  یا  اشتباه  به  اگر  حتی  زندان  دوره 
راه  ميانه  از  توانيم  می  باز  دادیم  لو  را  اطالعات  از  بخشی 
خود را جمع و جور کرده از آن پس را حفظ نمایيم. این موارد 

بار ها در تاریخ اتفاق افتاده است.
حد  در  را  خود  مبارزاتی  سطح  رفيقی  هر  است  الزم 
توانایهایش انتخاب کند و رفقایی که در حد کادرهای انقالبی 
حرفه ای هستند باید در انتخاب همرزمان خود در سطوح 

مختلف دقت بسزایی بکنند.

فریده جعفری
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*****

وظايف تشکيالتی ما (بخش اول)
الف) وظايف امنيتی
ب) سازماندهی

ج) تبليغ
د) ترويج

الف) وظايف امنيتی
•کامپيوتر، اينترنت، ايميل، اسناد و فايل ها

به خاطر مهم بودن موضوع بخی قسمت ها تکرار ميشوند. 
به  که  دارد  وجود  قسمتی  کامپيوترها،  تمام  و  ويندوز  در 
صورت يک تاريخچه مجازی عمل می کند و تمام مسيرهای 
بايگانی  آن  در  کامپيوتر  از  استفاده  طول  در  شما  حرکتی 
می شود. در اين قسمت، فايل هايي که شما روی کامپيوتر 
اينترنت  به  شما  اتصالی  مسيرهای  کرده ايد،  اجرا  خود 
قابل  خاص  نرم افزارهای  و  روش ها  با  و  گشته  ضبط  و… 
دستيابی است به طوری که متخصصين کامپيوتر قادرند با 
استفاده از نرم افزارهای خاص، نه تنها بخشی از فايل هايي 
پاک  استفاده،  از  پس  خود،  کامپيوتر  روی  از  شما  که 
می توانند  بلکه  آورند  دست  به  و  کرده  بازيابی  را  کرده ايد 
کشف  نيز  را  شما  ايميل های  عبور)  (رمزهای  پسووردها 
استفاده  در  لذا  شوند.  شما   MAIL سيستم  وارد  و  کرده 
است: ضروری  زير  موارد  رعايت  و…  اينترنت  کامپيوتر،  از 
•تحت هيچ شرايطی، هيچ يک از فايل ها، ايميل ها، اسناد 
سازمانی و… خود را روی کامپيوتر شخصی خود باز نکنيد. 
نماييد. مراجعه  کافی نت  به  بايستی  حتما  کار  اين  برای 
ايميل های  از  يک  هيچ  به  شرايطی،  هيچ  •تحت 
نشويد.  متصل  شخصی  کامپيوتر  طريق  از  خود 
کنيد. استفاده  کافی نت  از  حتما  هم  مورد  اين  در 
يا  ننماييد  نگهداری  کامپيوتر  روی  را  خويش  عبور  •رمزهای 
و  کرده  درست  ايميل  يک  يا  و  بسپاريد  خاطر  به  را  آن ها 
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گروههای برای جذب و هدایت نيرو های موجود در جهت رفع 
نياز های عمومی مردم نمایند هدف از ایجاد گروه های سطوح 
عمومی در مرحله اول برای مبارزه مستقيم با سرمایه داری 
نيست ، بلکه در مرحله اول می خواهيم از جذب شدن الیه 
های مختلف به گروههای تحت تسلط پليس سياسی جلو 
گيری کنيم.در مرحله دوم هدف از جذب آنها آموزش و هدایت 
در جهت حرکت به سوی انقالب سوسياليستی ، نابودی 
سرمایه داری و بر قراری حاکميت کارگری است. کمونيست 
ها نباید منتظر بمانند تا الیه های مختلف اجتماعی مانند 
دانش آموزان، دانشجویان، زنان و حتی کارگران خود به خود 
آگاه شده به سمت متشکل و همرزم شدن با آنها بيایند که 
واقعی  کمونيست  بلکه  است.  ممکن  غير  چيزی  همچنين 
کسی است که از همان لحظه اول با خود به خودی مخالف 
بوده وهر موردی و موضوعی را با برنامه ریزی پيش می برد.
های  جنبش  فعالين  و  پيشرو  کارگران  ها،  ۲-کمونيست 
به  طبقاتی  و  عمومی  آگاهی  ارایه  با  موظفند  اجتماعی 
الیه های مختلف اجتماعی در کارخانجات، محالت،مدارس، 
دانشگاه ها ، ادارات دولتی و خصوصی از جذب شدن آنها 
در بسيج، هيئت هاو مساجد جهت شرکت در برنامه های 
ورزشی، فرهنگی و هنری مربوط به نظام جلو گيری کنند.
کمونيست  که  است  این  گيری  جلو  های  روش  از  یکی 
به  اقدام  مستقل  طور  به  اجتماعی  فعال  نيروهای  و  ها 
برای  اجتماعی  عمومی –  های  فعاليت  برای  ریزی  برنامه 
گردشی  و  مسافرتی   ، ورزشی  گروههای  و  نمایند  مردم 
بدهند  تشکيل    ... و  آموزشی  و  هنری   ، تفرحی  و 
های  جنبش  فعالين  و  پيشرو  کارگران  ها،  ۳-کمونيست 
هر  در  را  سياسی  پليس  فعالين  دارند  وظيفه  اجتماعی 
کامل  مشخصات  با  کرده  شناسایی  قراردارد  که  ای  رتبه 
اول به اهل محل زندگی آن فرد چنان معرفی کنند که رد 
از  یکی  یا  همسایگی  در  وقتی  نگذارند.مثال“  خود  از  پای 
افرادی که به مسجد محله رفت آمد دارد یا یکی از کارمندان 
اداره  و... از اعضای پنهان یا آشکار پليس سياسی است 
فرد  طرف  از  که  افرادی  تمامی  و  آشنایان   ، دوستان  به 
در  باید  سپس   کنيم.  معرفی  هستند  خطر  در  نظر  مورد 
سطح گسترده تری به تمامی جامعه او را معرفی نمایيم.
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شناسایی   -۱) آن  مهم  وظيقه  دو  شدن  پذیر  امکان  برای 
کامل فعالين جنبش های اجتماعی و جمع آوری مدارک بر 
عليه آنها ۲- پنهان کردن تمامی نيرو های خود تا حد ممکن)
مقابله با چنين عملکردی تا به وجود آمدن اعتالی انقالبی 
فقط می تواند شکل معکوس داشته باشد .یعنی کمونيست 
ها ، کارگران پيشرو ، فعالين کارگری و فعالين جنبش های 
اجتماعی باید بدون گذاشتن رد پا دو وظيفه مهم را انجام بدهند .
مستقيم  غير  و  مستقيم  عوامل  ۱-شناسایی 
مردم. تمامی  به  آنها  معرفی  و  سياسی  پليس 
۲-جلو گيری از شناسائی شدن نيرو های سازماندهنده خود.
( البته هميشه فعالين در این فکر بوده اند ولی بحث این 
کنيم) عملی  سيستماتيک  طور  به  را  فکر  این  که  است 

 
جوانان  تمامی  از  باید  اجتماعی  های  جنبش  رزمندگان 
پليس  های  نيرو  از  کدام  هر  بخواهند  مردان  و  زنان   ،
 ، سپاه  در  چه  و  مخفی  سازمانهای  در  چه  را  سياسی 
در  که  شناسند  می  نظامی  و  انتظامی  نيروی  بسيج، 
ترتيبی  به  و  کرده  شناسایی  دارند  شرکت  سرکوبها 
نمایند. معرفی  مردم  عموم  به  آمد  خواهد  زیر  در  که 
در  را  خود  عمليات  سياسی  پليس  که  است  ذکر  به  الزم 
ميان همين حوزه ها و عرصه های گسترده اجتماعی که 
عبارتند از مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانجات مختلف، 
در محله ها از طریق مساجد، کانونها و فرهنگسراها و در 
حوزه های ورزشی و هنری و ... انجام می دهند . یعنی 
دلخواه  انحرافی  مسير  در  انسانها  هدایت  و  جذب  برای 
خود از کليه عرصه های اجتماعی که انقالب از کانال آنها 
عمليات  بنابراین  کنند.  می  استفاده  شود  می  پذیر  امکان 
یابد. ادامه  و  شروع  ها  عرصه  همين  در  باید  نيز  معکوس 

روش های مقابله معکوس :
های  جنبش  فعالين  و  پيشرو  کارگران   ، ها  ۱-کمونيست 
اجتماعی ضمن اینکه تالش می کنند در تمامی عرصه  ها 
ومجامع ذکر شده هسته های کمونيستی و یا تشکيالت 
رزمنده ایجاد کنند باید در سطوح عمومی تر اقدام به ایجاد 

دفترسوم۱۶

طريق  اين  از  کنيد.  بايگانی  آن  روی  را  خويش  رمزها  تمام 
بود. خواهيد  رمز  يک  تنها  کردن  حفظ  به  مجبور  تنها  شما 
•در مراجعه به کافی نت سعی کنيد تا در دوره های مختلف، 
سوء ظن  امکان  ترتيب  اين  به  دهيد.  تغيير  را  خود  کافی نت 
از  استفاده  در  می دهيد.  کاهش  را  خود  شناسايي  يا  و 
يک  از  متوالی  صورت  به  که  کنيد  توجه  هم  کافی نت  يک 
تمام  استفاده  از  پس  حتما  و  ننماييد  استفاده  کامپيوتر 
آن چه را که احيانا روی کامپيوتر Save کرده ايد، پاک نماييد.
تحت  خود،  سازمانی  مخفی  ايميل های  طريق  •از 
(چه  سازمان  از  خارج  ايميل  يک  با  شرايطی  هيچ 
اين  اگر  حتی  نکنيد.  برقرار  ارتباط  مخفی)  چه  و  علنی 
باشد. سازمانی،  غير  اما  شما،  خود  به  متعلق  ايميل ها 
•حتما برای خود يک ايميل علنی ايجاد کرده و در دوره های 
و  غيرالزم  صورت  به  (حتی  نماييد  استفاده  آن  از  مختلف 
است  ضروری  علنی  ايميل  اين  داشتن  ضروری).  غير 
نمی توانيد  بازجويي  و  دستگيری  هنگام  در  مثال  که  چرا 
نمی توانيد  چون  ندهيد.  بازجو  به  را  ايميل  يک  آدرس 
آدرس  دادن  با  هم  و  نمی کنيد  استفاده  اينترنت  از  بگويي 
کنيد. می  کمتر  خود  از  را  سوءضن  خود  عادی  ایميل 
•تحت هيچ شرايطی، در حضور و در معرض ديد هيچ شخصی 
حتی رفيق سازمانی خويش، هيچ يک از ايميل ها، فايل ها و 
اسناد سازمانی حود را باز نکنيد. اگر الزم باشد که شخص 
مورد نظر، در مورد مسائلی اطالع داشته باشد، يا اسناد 
خواسته  شما  از  يا  و  رسيد  خواهد  او  دست  به  مستقيما 
خواهد شد تا به او بگوييد. اما لزومی ندارد که او ايميل ها (از 
نام کاربری شما تا محتويات ايميل) و اسناد و… شما را ببيند.
می رسد  شما  دست  به  که  اسنادی  يا  •فايل ها 
حتمی  نياز  صورت  در  اما  نگيريد.  پرينت  ترجيحا  را 
ببريد. بين  از  را  آن  استفاده  از  پس  کار،  اين  به 
•ترجيحا هيچ يک از فايل ها و يا اسناد سازمانی را با خود 
از  حتما  امر،  اين  به  حتمی  نياز  صورت  در  اما  نکنيد.  حمل 
 ،CD از  وجه  هيچ  به  کنيد.  استفاده   Flash Memory يک 
 Flash Memory از  استفاده  نشود.  استفاده  و…  ديسکت 
امکان  کوچک،  حجم  اشغال  قبيل،  از  محسناتی  دارای 
پنهان کردن راحت تر، امکان از بين بردن سريع تر و… است.
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ايميل های  و  اسناد  فايل ها،  نگهداری  برای  مکان  •بهترين 
به  می توانيد  شما  است.  شما  ايميل  همان  شما، 
موارد  اين  نگهداری  برای  را  بخشی  خود  ايميل  در  راحتی 
شرايطی  هيچ  تحت  و  صورت  هر  در  اما  نماييد.  ايجاد 
نداريد. نگاه  خود  شخصی  کامپيوتر  در  را  اسناد  اين 
•برای ارتباط با رفقای سازمانی خود، تحت هيچ شرايطی 
از CHAT يا همان فضاهای گفتگو (چه در محيط ياهو، چه 
در محيط گوگل، چه در فضای پالتاک و چه در …) استفاده 
پايين  شدت  به  فضاهايي  چنين  امنيتی  ضريب  ننماييد. 
است. بهترين و امن ترين راه، استفاده از ايميل می باشد.
تلفن •
هر  خالصه  و  وظايف  سازمانی،  اخبار  انتقال  •برای 
می شود،  مربوط  مخفی  سازمانی  ساختار  به  چه  آن 
که  صورتی  در  اما  نکنيد.  استفاده  تلفن  از  ترجيحا 
کنيد. مراجعه  عمومی  تلفن  به  حتما  شد،  الزم 
کنيد. کوتاه  بسيار  ترجيحا  را  خود  مکالمه  •زمان 
است  ممکن  که  جا  آن  تا  را  مطالب  تلفنی،  ارتباط  •در 
برای  تنها  که  رمزآلود  و  مبهم  اشاره های  صورت  به 
همين  در  کنيد.  بيان  باشد،  درک  قابل  مقابل  طرف 
باشند انگيز  بر  شک  نباید  شما  های  گفته  حال 
سازمانی  وظايف  انجام  هنگام  در  موبايل  از  •ترجيحا 
کنيد  خارج  را  آن  باطری  نهايتا  يا  نکنيد  استفاده  خود 
و  نمی کند  کفايت  روی  هيچ  به  موبايل  کردن  (خاموش 
امکان  که  چرا  بود  خواهد  دردسرساز  باطری  نکردن  خارج 
دارد). وجود  موبايل  باطری  طريق  از  رديابی  و  شنود 
از  سازمانی،  مخفی  قرارهای  سر  بر  حضور  هنگام  •در 
قرار،  محل  به  مانده  دقيقه   ۱۰ حداقل  يا  حرکت  ابتدای 
موبايل خويش را خاموش کرده، باطری آن را خارج نماييد.

•در صورت دستگيری احتمالی
جمع بندی تجارب گذشته نشان می دهد که:

مخفی  ناالزم (از  و  مسئوليت  بر  اضافه  اطالعات  •نداشتن 
تا علنی)، اولين گام در راه حفظ امنيت شما و هسته های 

مخفی می باشد.
•همراه نداشتن اسناد سازمانی، دردسرساز و… در هنگام 
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شرایط  به  توجه  با   ). نکند  داری  سرمایه  مدار  و  حوزه  از 
فعلی مبارزات علنی در داخل مدار سرمایه داری قراردارد.)
بر  مدارک  آوری  جمع  از  سياسی  پليس  سوم:  هدف 
تحت  را  آنها  خواهد  می  شده  شناخته  فعالين  عليه 
خاص  های  زمان  در  علنی  غير  فعاليت  از  قرارداده  فشار 
بکشد. بيرون  را  الزم  اطالعات  فوق  مدارک  دادن  نشان  با 
کنترل  و  تعقيب  تحت  با  سياسی  پليس  چهارم:  هدف 
باعث  کرده  ترس  ایجاد  شده  شناخته  فعالين  قراردادن 
کنترلی،  خود  ضمن  علنی  فعالين  فرد  به  فرد  شود  می 
و  مستقيم  غير  یعنی   . کنند  کنترل  نيز  را  رزمندگان  دیگر 
تشکل  در  بدهند.(  انجام  خودشان  را  پليس  کار  آگاهانه  نا 
به  مورد  این  سياسی   – صنفی  بخصوص  علنی   های 
وفور دیده می شودکه اگر احساس شود برخی از اعضاء، 
توسط  دارند  سياسی  گرایشات  یا  احزاب  به  سمپاتی 
شده  دیده  حتی  و  گيرند  می  قرار  فشار  تحت  دیگران 
تفرقه  همان  این  کنند  می  دور  خود  از  را  آنها  که  است 
.( کند  ایجاد  خواهد  می  سياسی  پليس  که  است  ای 

چگونه باید مبارزه معکوس کرد؟
البته اولين وظيفه کمونيست ها و کارگران پيش رو متشکل 
و سازماندهی طبقه کارگر است که در حال حاضر باید از یک 
طرف با ایجاد هيات های موسس اقدام به ایجاد فدارسيون 
های کارگری و تشکل های کارگری نمایند و از طرف دیگر 
با ایجاد هسته ها و کميته های مخفی انقالبی اقدام به 
ایجاد نطفه های اوليه حزب طبقه کارگر کنند و در کنار چنين 
وظيفه عاجلی یکی از وظایف جانبی آنها موارد زیر است :
برای  سياسی  پليس  فعاليت  شد  گفته  همانطوریکه 
طبقه  با  خصوص  به  اجتماعی  های  جنبش  با  مقابله 
گيرد. می  صورت  شکل  دو  به  نظام  حفظ  و  کارگر 
در  که  مسيری  در  مردم  هدایت  و  ۱-جذب 
حفظ  و  اسالمی   نظام  و  داری  سرمایه  خدمت 
باشد. است)  داری  سرمایه  از  بخشی  (که  آن 
۲-جلو گيری از جذب و هدایت شدن مردم توسط رزمندگان و 
تشکيالت جنبش های اجتماعی به خصوص جنبش کارگری .
سياسی  پليس  عمل  شکل  دو  شد  گفته  همانطوریکه  باز 
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به صورت شفاهی فعالين رااحضار می کند تا مدرک کتبی به 
دست فعالين در رابطه با جنایات خود ندهد و از طرفی فعالين 
نتوانند از مدارک کتبی احضار شدن خود برای افشا کنند)
قراردادن  فيزیکی  تعقيب  تحت  و  گرفتن  نظر  ۴-زیر 
کنترل  و  شناسای  برای  شده  شناخته  فعالين 
شده. شناخته  فعالين  ثابت  و  همراه  های  تلفن 
فعالين  های  وبالگ  و  ها  سایت   ، ها  ایميل  ۶-کنترل 
. اجتماعی  های  شبکه  کنترل  و  شده  شناخته 
مدارک  ضبط  و  آوری  جمع   ، جویی  باز  و  ۷-احضار 
ضبط  و  کار  و  زندگی  محل  در  موجود  های  ونوشته 
شده. شناخته  فعالين  کامپيوتری  سيستم  کنترل  و 
در مقابله با چنين عمل کردی کمونيست ها وتمامی رزمندگان 
جنبش های اجتماعی باید ضمن به کار بردن اعمال امنيتی 
و رعایت اصول مخفی کاری که در جزوه های مختلف به آنها 
پرداخته یا خواهيم پرداخت عملکرد معکوس داشته باشند.
از  را  هدف  چهار  سياسی  پليس   : مهم  نکته 
کند.  می  دنبال  شده  شناخته  فعالين  کنترل 
هدف اول: فعالين شناخته شده یکی از کانال های مهمی 
است که پليس سياسی با تحت فشار، تعقيب و کنترل آنها 
می خواهد پرونده های خود را تکميل کند.بنا براین فعالين 
ناشناخته  های  حوزه  کشف  های  نخ  سر  شده  شناخته 
حفظ  در  آنها  نتيجه  .در  باشند  می  سياسی  پليس  برای 
باشند  محکم  و  دقيق  بسيار  باید  دانسته  اطالعات  و  خود 
کار  محل  خانه،  در  بگيرند  کار  به  را  ها  رهنمود  تمامی   .
مواردی  نياز  صورت  در  باشند  پاک  مال“  کا  خود  فعاليت  و 
درز  اطالعاتی  آن  طریق  از  یا  برد  می  ضرب  زیر  را  آنها  که 
باشند. داشته  ساز  جا  یا  کرده  دور  خود  از  باید  کند  می 
از  و  ایميل  نامه،   ، تلفن   . نگهدارند  پاک  را  خود  سيستم 
فعاليت  اصل  سه  بدانند.  مطمئن  نا  را  ها  ابزار  قبيل  این 
شناخته  فعالين  و  علنی  حوزه  همين  در  مخفی  حوزه  در 
باشند. داشته  کاربرد  درستی  به  توانند  نيزمی  شده 
فعالين  داشتن  کنترل  تحت  دليل  دومين  دوم:   هدف 
آنها  بدهد  نشان  اینکه  از  است  عبارت  شده  شناخته 
خروج  به  اقدام  کسی  ترس  از  تا  هستند  نظر  تحت  دائما“ 
خروج  به  اقدام  واقع  در  که  نکند  علنی  مبارزات  مدار  از 
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دستگيری، دومين گام در راه حفظ امنيت شما و هسته های 
مخفی است.

•پاک بودن (يا به عبارت دقيق تر، عدم وجود اسناد دردسرساز 
غيرسازمانی  اسناد  تا  سازمانی  نشريه  و  جزوه  و  کتاب  از 
غير مجاز) محيط زندگی شما (از منزل تا محل کار)، سومين 
است. مخفی  هسته های  و  شما  امنيت  حفظ  راه  در  گام 
ذهن  در  سازمانی،  فعاليت  طول  تمام  در  •همواره 
چه  (هر  باشيد  داشته  آماده  را  سناريو هايي  خود 
باورکردنی تر  و  دقيق تر  و  بيشتر  سناريوها  اين 
برده ايد). باالتر  را  خود  امنيتی  ضريب  باشند، 
در  شما  از  تا  شرايطی،  هيچ  تحت  بازجويي،  طول  •در 
مختلف  امور  مورد  در  است،  نشده  سوال  امری  مورد 
سواالت  به  تنها  درست تر  عبارت  به  نزنيد.  حرف 
خويش  ذهن  در  خودتان  و  بدهيد  را  بی خطر  پاسخ های 
دهيد. پاسخ  آن  به  بخواهيد  تا  نيافرينيد  جديدی  سوال 
همين  دستگيری های،  در  دردسرساز،  موارد  از  يکی 
عالوه  بی تجربه،  دوستان  از  بعضی  است.  بوده  امر 
و  بی ربط  حرف های  می پرسيد،  بازجو  که  سواالتی  بر 
بلکه  خودشان  برای  تنها  نه  که  ميزنند  هم  ديگری  ناالزم 
که  بدانيد  شود.  می  ایجاد  دردسرساز  هم  ديگران  برای 
سوال  شما  حرف های  از  تا  است  منتظر  همواره  بازجو 
آورد. دست  به  بيشتری  اطالعات  و  کشيده  بيرون  جديدی 
از  يک  هيچ  شرايطی،  هيچ  تحت  بازجويي،  طول  •در 
در  حضور  تا  گرفته  علنی  ارتباطات  (از  علنی  فعاليت های 
دارد  احتمال  ذره ای  که  خود  و…)  اعتراضات  آکسيون ها، 
اين  در  البته  ننماييد.  انکار  را  باشد،  مطلع  آن  از  بازجو  که 
می شود،  شما  از  که  سواالتی  همان  به  تنها  هم  مورد 
حداقل  يا  بازجو  اعتماد  جلب  در  امر  اين  بدهيد.  پاسخ  
بود. خواهد  مفيد  و  موثر  بسيار  وی  بيشتر  نشدن  ظنين 
به  نکنيد.  اعتماد  خويش  بازجوی  به  شرايطی  هيچ  •تحت 
است.  شما  دشمن  بزرگترين  بازجو  که  باشيد  داشته  ياد 
بازجوی خوب و بد نداريم. بازجوی شما از يک عنصر نفوذی 
هم خطرناک تر و غيرقابل اعتمادتر است. اعتماد به بازجو به 
معنای از دست رفتن همه چيز خواهد بود. حتی اگر برای شما 
اطالعاتی رو کردند که از اطالعات مخفی بوده است، باز هم 
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به حرف های بازجو (که می گويد فالنی همه چيز را گفته يا …) 
اعتماد نکنيد. پذيرفتن حرف بازجو آغاز شکست شما است.
بازجوی  به  برخی  که  است  داده  نشان  ها  تجربه  هم  باز 
کرده اند  اعتماد  و…  است  داده  که  قول هايي  به  خويش، 
که  داده اند  نشان  عکس العمل هايي  زده اند،  حرف هايي  و 
هم خود ايشان و هم سايرين را دچار دردسر کرده است.
•در صورتی که عليرغم رعايت تمام مسائل امنيتی، مجبور 
که  باشيد  داشته  ياد  به  شديد،  اطالعات  پاره ای  دادن  به 
اطالعات را به صورت پله پله يا مرحله ای بدهيد. بدين معنی 
اطالعات  از  نريزيد.  بيرون  را  اطالعات  تمام  يکباره  به  که 
و  دروغ  با  اطالعات  اين  چه  هر  کنيد.  شروع  ساده  بسيار 
شما  نفع  به  بيشتر  باشند،  آغشته  بيشتر  کردن  گم  رد 
است. اين کار چند مزيت دارد. اول آن که به شما فرصت 
شکنجه  بازجويي،  از  مقطعی  يافتن  فراغت  و  استراحت 
و  کرده ايد  قوا  تجديد  هم  مدت  اين  در  و  می دهد  را  و… 
توجه  با  بهتری  و  کامل تر  سناريوي  تا  يافته ايد  فرصت  هم 
بيرون  در  شما  رفقای  که  اين  دوم  بسازيد.  شرايط  به 
بردن  بين  از  پاک سازی،  برای  بيشتری  فرصت  زندان،  از 
داشت.  خواهند  و…  شدن  پنهان  موجود،  احتمالی  مدارک 
تبليغ  مورد  در  و  پرداختيم  الف  قسمت  به  اینجا  در  ما 
از  بعد  و  دستگيری  از  قبل  به  که  سازماندهی  و  ترویج   ،
پرداخت. خواهيم  دیگر  های  جزوه  در  است  مربوط  آزادی 

آرش نصر آبادی

*****

وظایف کمونيستی
مبارزه با پليس سياسی (بخش اول)
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زمينه  باز  حاضر  حال  در  مبارزات  گيری  اوج  با  البته  که  اند 
ها  مذهبی  ،ملی  نامبردگان  مورد  در  را  همکاریهای  چنين 
ترین  بارز  دیگر  منحرف  سازمانهای  و  احزاب  و  ها  ليبرال   ،
این نيروهاکه به عنوان همکاری با پليس سياسی در حال 
حاضر می توان از آنها به نمونه مثال آورد اصالح طلبان رانده 
در  آنها  های  بخش  از  یکی  که  هستند  جکومت  از  شده 
عليه  بر  علنی  و  بسيار  همکاری  اطالعات  ادراه  با  زندانها 
از  عبارتند  آن  های  نمونه  و  دارند  سياسی  زندانيان  دیگر 
 ۳۵۰ بند  به  سرکوبگرانه  حمله  در  طلبان  اصالح  همکاری 
شورای  عليه  طلبان  اصالح  توسط  که  طوماری  و  اوین 
و  شد  داده  اطالعات  اداره  به  و  امضا   ۱۲ سالن  زندانيان 
ادراه اطالعات شورای فوق را توانست به هم بزند نام برد.
۳- افراد و کسانی که در عضویت یا سمپاتی به سازمانها و 
احزابی که به صف اپوزیسيون تعلق دارند ولی به دليل رقابت 
بدون  دیگران  با  سالم  رقابت  از  ناتوان  و  گرایانه  فرقه  های 
رهنمود سازمانی بر عليه رقبای خود کار پليسی می کنند.
فعالين با  سياسی  پليس  برخورد  های  ومکانيسم  روش 
با  تقابل  گاه  گلو  شدن  شناخته  و  ها  روش  به  توجه  با 
می  سياسی  پليس  تسلط  تحت  گسترده   نيروهای 
گيری  جلو  برای  سياسی  پليس  که  را  های  کار  توان 
نبرد  مسير  در  کارگران  ای  توده  ومبارزات  فعاليت  ازحرکت، 
تشکيالت  و  حزب  در  ها  نيرو  شدن  متشکل  و  طبقاتی 
کرد.پليس  فرموله  زیر  صورت  به  دهد  می  انجام  رزمنده 
سياسی در این مورد دو قسم کار مهم انجام می دهد : 
باشند. که  سطحی  هر  در  رزمندگان  تمامی  ۱-شناسایی 
۲-جلو گيری از شناخته شدن نيرو های تحت تسلط خود.
شناسایی  بر  را  خود  فعاليت  پایه  که  سياسی  پليس 
روشهای  از   ، است  گذاشته  علنی  غير  رزمندگان 
: کند  می  استفاده  زیر  های  روش  جمله  از  مختلف 
۱-نيرو های مختلف خود را در ميان معترضين در تجمعات و 
مراسم ها پخش کرده اقدام به جمع آوری اطالعات می کند.
۲-با گرفتن فيلم و عکس اقدام به تکميل اطالعات خود می نماید
۳-احضار نيرو ها شناخته شده به صورت شفاهی (تلفنی) 
و به ندرت کتبی و گرفتن اطالعات از آنها در مورد خود و دیگر 
فعالين.( الزم به ذکر است که پليس سياسی تا آنجا که بتواند 
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ای دارند، که آنهارا به سه بخش می توان تقسيم کرد:
۱-نيرو های مختلف نظامی و انتظامی

۲-نيرو های غير نظامی وابسته به نظام
۳-نيرو های غير نظامی و غير وابسته به نظام در خدمت 

پليس سياسی
۱-نيرو های مختلف نظامی و انتظامی عبارتند از سازمانهای 
امام  گمنام  (سربازان  امنيتی  مخفی  نيمه  و  مخفی 
سپاه   ، نظامی  مختلف  های  نيرو  اطالعات  حفاظت  زمان) 
ادرات  های  حراست   ، انتظامی  نيروی  بسيج،  پاسداران، 
و صنایع و نهاد ها ، سازمانها و وزارت خانه ها و نهاد های 

اجتماعی وابسته به سرمایه داری .
۲- نيرو های غير نظامی وابسته به نظام عبارتند از روحانيون 
متشکل و منفرد، نوحه خوانهای متشکل و منفرد ، سازمانها 
و احزاب سياسی ، نهاد های وابسته به نظام که در ارتباط 
ارشاد   ، شهيد  بنياد  جمله  از  هستند  آموزش  و  فرهنگ  با 
همچنين  و...  مساجد  بنياد   ، اسالمی  تبليغات   ، اسالمی 
... اسالمی  های  انجمن  و  عزاداری  های  هيات  از  برخی 
۳- نيرو های غير نظامی و غير وابسته به نظام در خدمت پليس 
سياسی، این قسمت خود به سه بخش تقسيم می گردد.
گيرند  می  پول  مقابل،  در  کرده  چينی  خبر  که  کسانی   -۱
(در ایران این مورد بسيار کم دیده شده است) یا به نوعی 
و  احزاب  هواداران  و  اعضا  از  بخشی  شوند..(  می  منتفع 
سازمانهای که در دهه ۶۰ دستگير شدند برخی در زندان 
کردند  مقاومت  بخشی  ولی  کردند  وهمکاری  شکسته 
رسيدند  هنگفتی  ثروت  به  بخش  دو  هر  آزادی  از  پس  اما 
و  شده  خنثی  برخی  یا  گذاشته  کنار  کامال“  را  مبارزه  که 
گشتند  تبدیل  سياسی  پليس  خوب  همکاران  به  برخی 
پليس سياسی سرسخت ترین این بخش را که با شکنجه 
شدن  مند  ثروت  زمينه  کردن  مهيا  با  بشکند  بود  نتوانسته 
های  سمپات  و  اعضا  نيز  رابطه  این  داد.در  شان  شکست 
حزب توده و اکثریت بيشترین تعداد رانصيب خود کرده اند.)
اما  دارند  قرار  اپوزیسيون  در  که  احزابی  و  سازمانها   -۲
در  سياسی  پليس  خدمت  به  تئوریک  انحرافات  مبنای  بر 
اکثریت   ، توده  حزب  مانند   . کنند  می  همکاری  آن  با  آمده 
و ... که در دهه ۶۰ خدمت گذاری خود را به اثبات رسانده 
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پليس  نيروهای  معرفی  و  شناسایی   ) معکوس  ۱-مبارزه 
سياسی)

مقد مه :

اجتماعی  های  جنبش  مبارزات  بخش  ترین  عمده  از  یکی 
بخصوص جنبش کارگری با استفاده از تشکل های علنی 
پليس  با  مبارزه  کارگر  طبقه  حزب  و  کارگران  علنی  نيمه  و 
برای  است.  آن  های  فعاليت  مختلف  اشکال  و  سياسی 
است  الزم  بشکافيم  تر  دقيق  را  موضوع  بتوانيم  اینکه 
کرد  عمل  نتایج  و  فعاليت  عرصه   ، ها  مکانيسم   ، روش 
و  کرد  عمل  کار  این  برای   . بشناسيم  را  سياسی  پليس 
تقسيم  مرحله  چهار  رابه  سياسی  پليس  فعاليت  گستره 
کرد: خواهيم  بررسی  گانه  جدا  را  کدام  هر  و  کنيم  می 
(الزم بذکر است هدف این نوشته کم اهميت نشان دادن 
فعاليت توده ای در اشکال مبارزاتی و تشکل های توده ای 
نبوده بلکه نشان دادن استفاده هدفمند پليس سياسی در 
منحرف ،تعضيف و نابود کردن فعاليت توده ای و جلو گيری از 
ارتقاع سطح مبارزه می باشدو در همين حال برای جلو گيری 
از ایجاد شدن حزب طبقه کارگر و بر قرای پيوند ارگانيک ميان 
آن و مبارزات توده ای در جهت به ثمر رساندن انقالب است.)

۱-مبارزه معکوس( مرحله شناسایی)
۲-مبارزه با دستگيری (مرحله دستگيری)

۳-مقابله با بازجویی ها( مرحله باز جویی)
۴- خنثی سازی نتایج زندان ، بازجویی و شکنجه ها(مرحله 

پس از آزادی)
در مطلب قبلی شمه ای از این طرح گفته شد و حال در زیر 

مجددا" موضوع را بيشتر می شکافيم :
هدف پليس سياسی  طبقه حاکم بطورعام  نظام سرمایه 
جمهوری  سياسی  پليس  ص  خا  بطور  اینجا  در  و  داری 
گيری  جلو  داری)  سرمایه  نظام  از  بخشی  اسالمی( 
مختلف  های  الیه  و  طبقاتی  مخالفان  شدن  متشکل  از 

اجتماعی در تشکيالتهای رزمنده است.

: سياسی  پليس  توسط  مردم  مهار  های  روش 
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صورت  به  اسالمی  جمهوری  سياسی  پليس  عمل  روش 
کردن  مخدوش  رزمنده   های  نيرو  مقابل  در  سيستماتيک 
نيرو  وهدایت  جذب  موضوعيت  با  است.که  طبقاتی  نبرد 
تخليه  برای  خود  تسلط  تحت  های  حوزه  به  آگاه  نا  های 
انرژی آنها وتحميل قالب های فکری و اندیشه ها و روش 
بخصوص  مردم  از  بخشی  به  ليبرالی    - کارگری  ضد  های 
طریق  دو  این  با  تا  هستند،  تر  آگاه  نسبتا“  که  کارگرانی 
کارگران  ترین  رزمنده  و  ترین  شجاع  و  آگاهترین  ازتجمع 
یا  کند.  جلوگيری  کارگر  طبقه  حزب  در  ها  وکمونيست 
سوی  به  کارگران  و  مردم  جذب  و  شدن  ایجاد  از  حداقل 
حزب طبقه کارگرجلو گيری نماید . در زیر برخی از روشهای 
اسالمی  جمهوری  سوی  از  که  تحميل  و  هدایت  و  جذب 
آوریم. می  گرفته  صورت  آن  سياسی  پليس  بخصوص 
به  کودکان  و  جوانان  بخصوص  مردم  هدایت  و  ۱-جذب 
و  اسالمی  آموزشی  فرهنگی،  های  دربرنامه  شرکت 
هنری، مختلف زیر نظر بسيج، سپاه و... اردو ومسافرتهای 
زیارتی ، تفریحی که در همگی آنها نشر و آموزش افکار و 
کارگری  ضد  و  ليبرالی    - اسالمی  ارتجاعی  های  اندیشه 
آگاهی  بالندگی  و  رشد  از  حال  همين  در  و  گرفته  صورت 
و  کودکان  اینکه  شود.برای  می  گيری  جلو  سوسياليستی 
اسالمی  ارتجاعی  های  اندیشه  و  افکار  به  آلوده  نوجوانان 
آنها  استعداد  و  انرژی  حال  همين  در  و  نشوند  ليبرالی   -
برای یاد گيری و انباشت خرافات در مغزشان گرفتار نگردند 
در  آنها  شرکت  از  بزرگتر  خواهر  و  برادر  و  مادر  پدر،  باید 
برنامه های بسيج، سپاه و ... با آگاه گری جلو گيری کنند.
۲-جذب و هدایت افرادی( که پليس سياسی بامضمون بند اول 
موفق به جذب و هدایت نشده)  به سمت سازمانها، انجمنها 
و احزاب سرمایه داری با پوشش اسالمی وابسته به خود.
۳-جذب و هدایت بخش دیگری از نيرو ها که با مضمون دو بند قبلی 
ارضاع نمی شوند به ان جی او ها و تشکل های پوپوليستی.
امکانات  تهيه  و  سيستماتيک  سازی  ۴-زمينه 
باقی  افراد  از  بخشی  هدایت  و  جذب  و  پنهان 
ناسالم. تفریحات  و  اعتياد  سمت  به  مانده 
به  مردم  از  دیگری  بخش  هدایت  و  ۵-جذب 
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ارضاع شده بيشتر احساس قدرت کرده شادابترو حریص تر 
می گردند و فرماندهان پليس سياسی از چنين مضمون و 
روحيه وحشيگری انسانهای نا آگاه بشدت سود می برند.و 
عنوان  به  را  مبارزان  و  زندانيان  و  مردم  تقليدشان  مراجع 
داعشی  و  انسانی  غير  عمل  هرگونه  دیده  جنگی  غنائيم 
چنين  شکستن  برای  کنند.  می  صادر  فتوا  صورت  به  را 
جوی ، خنثی و کم کردن وحشيگری های نيروهای مختلف 
کرد:  عمل  باید  طریق  دو  به  سياسی  پليس  تسلط  تحت 
پليس  تسلط  تحت  های  نيرو  معرفی  و  ۱-شناسایی 

سياسی به مردم.
۲-مقابله به مثل با نيرو های ضارب در تجمعات و مراسم ها.
این هردو مورد وظایف اوليه برای عبور از مانع جهت ایجاد 
باید  است.  کارگر  طبقه  حزب  ساختن  برای  مساعد  زمينه 
مراسمها  و  تجمعات  در  که  کنند  پيدا  را  راهکارهای  رفقا 
نيرو های مخصوصی داشته باشيم که وقتی پليس حمله 
کرد نه تنها ميدان مبارزه را خالی نکنند بلکه با هر وسيله 
مقابله  زمان  مرور  به  تا  بپردازند  رو  در  رو  مبارزه  به  ممکن 
و  عادی  گنندگان  شرکت  تمامی  برای  سرکوب  با  کردن 
روز  تجربيات  به  توجه  با  گردد.(  محسوب  وظيفه  انقالبيون 
های آخر اعتراضات ۸۸ و تجربيات طی دو سال اخير مردم 
ترکيه و اینکه طی چند روز گذشته پليس ترکيه نتوانست 
در مقابل اعتراض کنندگان مقاومت کند و همچنين با توجه  
به ماشين جدید سرکوب که جمهوری اسالمی برای یگان 
ویژه تدارک دیده است همه نشان می دهند که در آینده 
که  شد  خواهد  شروع  بزرگی  بسيار  های  خيزش  نزدیک 
رژیم اسالمی دارد خود را آماده می کند بنا براین انقالبيون 
ایران و کارگران نيز باید هر چه بيشتر خود را اماده نمایند. 
این  در  فقط   ( شود  می  شروع  انقالبی  اعتراضات  بزودی 
صورت است که شجاعت کاذب نيرو های نا آگاه تحت تسلط 
پليس سياسی از بين رفته و ترس آنها آشکار و صد چندان 
شده مجبور می شوند وحشيگری های خود را کمتر کنند.

نيروهای تحت تسلط پليس سياسی

نيرو های تحت تسلط پليس سياسی تنوع بسيار گسترده 
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پذیر شدن شکل مورد ۷ جلو گيری نماید. درست در مقابل 
چنين عملکردی وظيفه اوليه کمونيست ها ، فعالين رادیکال 
کارگر  طبقه  حزب  ایجاد  کردن  پذیر  امکان  پيشرو  کارگران  و 
است.در این نقطه تقابل ما با پليس سياسی روشن و آشکار 
گشته نشان می دهد که یکی از وظایف ما مبارزه دائمی با 
پليس سياسی است.اگر بتوانيم حزب واقعی طبقه کارگر را 
بسازیم تمامی پنج مورد انجام شده و مورد ششم تحميل 
شده نقش برآب شده نيروها از فریب و انحراف نجات یافته 
کار  که  سوسياليستی  انقالب  بخصوص  انقالب  نتيجه  در 
گردد.. می  پذیر  امکان  آن  ای  توده  شکل  در  کارگر  طبقه 
فعاليت  اثرات  سازی  خنثی  با  ما  وظيفه 
شود. می  شروع  سياسی  پليس  های 
در مبارزه ميان پليس سياسی و کمونيست ها طرفی برنده 
است که ضمن شناختن تمامی شگرد ها و زوایای فعاليت 
حریف ، خود نسبت  به حریف پيچيده تر عمل کند. از طرفی 
می دانيم بيشترین نيروی که می تواند به مرحله ایجاد حزب 
برسد در مرحله ششم گير افتاده است و  باید از مرحله 
ششم عبور کند به همين دليل است که پليس سياسی 
فعالين گير کرده در محدودیت مرحله ششم راتحت سخت 
و  زندان  و  دستگيری  شتم،  و  ضرب  مورد  و  ها  کنترل  ترین 
یا شناسایی صد در صد قرار می دهد. بنابراین کمونيست 
ها،کارگران پيش رو ، فعالين کارگری و فعالين جنبش های 
اجتماعی موظف هستند در گستره کل اجتماع بطور عام ودر 
گستره مورد ششم بطور خاص با پليس سياسی مقابله 
صد در صد بکنند.برای مقابله با آن باید روش، مکانيسم ها 
و ترکيب نيروهای پليس سياسی  و انواع فعاليت های آنها 
است. الزم  نکته  این  تذکر  بحث  ادامه  از  قبل  شناخت.  را 
هيچ  بدون  سياسی  پليس  تسلط  تحت  مختلف  های  نيرو 
گونه ترس و واهمه  ی ، که می دانند شرکت کنندگان در 
تظاهرات یا تجمعات با حمله و خشونت آنها مقابله نخواهند 
کرد از طرفی هر چقدر خشن و وحشيانه برخورد کنند نيرو 
های مافوق و رهبران نظام نه تنها ایراد نخواهند گرفت بلکه 
مشوق نيز خواهند شد.بنابراین در برخورد ، ضرب و شتم 
هرچه  و  دهند.  نمی  راه  خود  به  ای  واهمه  و  ترس  هيچ 
بيشتر  کنند  می  عمل  داعشی  شکل  به  و  تر   وحشایه 
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داری سرمایه   – دولتی  های  تشکل  در  عضویت 
صنفی  علنی  های  تشکل  به  عقيم  شرایط  ۶-تحميل 
پيشرو  های  نيرو  جذب  برای  ابزاری  که  سياسی   –
تا  را  آنها  نتوانسته  اسالمی  جمهوری  که  هستند 
در  کند  می  تالش  اما  بدهد  فریب  قبلی  بند  پنج  حد 
سوپاپ  که  عقيم  سياسی   – صنفی  های  تشکل 
باشد. داشته  خود  کنترل  تحت  را  آنها  اند  شده  اطمينان 
از  که  ها  نيرو  بقيه  با  وحشيانه  و  خشن  ۷-برخورد 
ایجاد  به  اقدام  و  بوده  خارج  سياسی  پليس  تسلط 
کنند. می  رزمنده  تشکيالت  و  مستقل  های  تشکل 
هفت  از  تحميل  یا  هدایت  موردجذب،   ۶ تمامی 
گيرند: می  صورت  اصل  دو  مبنای  بر  شده  بيان  مورد 
مردم  دائم  طور  به  داشتن  نظر  زیر  و  ۱-کنترل 
دارند. انقالبی  آگاهی  و  زمينه  آنهائيکه  بخصوص 
حزب  در  شدن  متشکل  و  آگاهی  ازکسب  گيری  ۲-جلو 
است. تشکيالتی  کارهای  انجام  و  کارگر  طبقه  رزمنده 
الزم به تو ضيح است که پليس سياسی چندان عالقه ای 
به مورد بند ششم ندارد و دائما“ فعالين عضو در این بخش را 
مورد آزار و اذیت قرار می دهد.اما در همين حال بسيار عالقه 
مند است که این تشکل های علنی دارای رونق بسياری 
قابل  غير  بخش  از  را  بيشتری   های  نيرو  بتوانند  تا  باشند 
کنترل جذب کرده باعث مهار نيروهای واقعی شوند،(یعنی 
در مقابل آنها از سياست چماق و هویج پيروی می کند) که 
می توانند در حزب طبقه کارگر تبلورآگاهی سوسياليستی 
باشند.پليس سياسی از این بخش بيشتر از پنج مورد قبلی 
سود غير مستقيم می برد.چون نيرو های جمع شده  در 
باعث  زده  جا  در  با  عقيم  سياسی  صنفی –  های  تشکل 
می گردند پليس سياسی غير مستقيم به هدف اصليش 
همکاری  ها  مجموعه  این  ازدرون  مواردی  در  برسد.حتی 
کنترل  و  سرکوب  برای  ای  ناخواسته  و  مستقيم  غير  های 
نيرو های رادیکال به سود پليس سياسی اتفاق می افتد.
کرد  هزینه  با  نظام  حفظ  برای  سياسی  پليس  اوليه  هدف 
بودجه هنگفت و با سود بردن از نيرو های بسيار، این است 
آنها  ومانند  برده  نام  مورد   ۵ شکل  به  را  مردم  تمامی  که 
جذب و هدایت کند یا در شکل مورد ۶ محدود کرده از امکان 


