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های  نشريه کار در جدل
 نظری و سياسی 

 
که نخستين شماره نشريه  ١٣۵٧از اسفند سال 

کار انتشار يافت تا امروز که هزارمين شماره آن 
نشريه .  شده است سال سپری ۴۴يابد،  انتشار می

رغم  وخيزها و به رغم تمام مشکالت و افت کار به
تمام شرايط دشوار چاپ و نشر و توزيع و خفقان 
و سرکوب تحميلی رژيم ديکتاتوری جمهوری 

ها ، گاه هفتگی يا  اسالمی، در طی تمام اين سال
بار و  گاه ماهانه و در مقطع  پانزده روز يک

بار بدون وقفه انتشاريافته  کوتاهی دو ماه يک
ها، جدال نظری با  در تمام طول اين سال.است

های سياسی ، برخورد با انحرافات نظری  جريان
هايی که خود را کمونيست  احزاب و سازمان

ها و  رفورميست  –اند، افشای سوسيال  ناميده
ها و مقابله با بورژوا  ناسيوناليست  -بورژوا
ها  اپورتونيسم چپ، جمهوری خواهان و  ليبرال

های مهم فعاليت  طلبان، يکی از عرصه سلطنت
 .نشريه کار بوده است

نيازی به توضيح نيست که يکی از ملزومات 
بسيار مهم کار و فعاليت هر حزب و سازمان 

های تئوريک آن حزب و  کمونيستی، تقويت بنيان
ها که برای انقالب  کمونيست.  سازمان است

اجتماعی کارگری و سوسياليسم و کمونيسم 
کنند، بايد به تئوری انقالبی سوسياليسم  مبارزه می

علمی مسلط و مجهز بوده و سوسياليسم علمی 
يک حزب و سازمان .  ها باشد راهنمای عمل آن

نشريه کار ايستاده بر 
 سکوی بلند هزار

 
)اقليت(ارگان رسمی سازمان فدائيان -نشريه کار

در گذر از عمری دراز، هم اينک سرافرار و   -
مفهوم .  ايستاده است"  هزار"سر بلند بر سکوی 
، فقط تکرار يک واژه "هزار"ايستادن بر سکوی 

مهفوم ايستادگی و جدال خستگی ناپذير .  نيست
سازمان ما در مبارزه با نظامی مستبد و ستمگر 

دهه بر زندگی توده های مردم  ۴است که بيش از 
اين ايستادن بر سکوی .  ايران چنگ انداخته است

هزار، مفهوم استمرار تکثير برگ هايی از 
مبارزات خونين کارگران و زحمتکشان با نظام 
سرمايه داری حاکم بر ايران است، که برگ برگ 
آن تصوير خونچکان استقامت و پايداری تک 

رفقايی همانند منصور .  تک رفقای ماست
اسکندری، قاسم سيد باقری، منوچهر کالنتری، 
سعيد سلطانپور، عطا نوريان، فرهاد سروشيان 

" کار"که عضو تحريريه  نشريه )  مسعود، بيژن(
بودند و جملگی توسط جانيان جمهوری اسالمی 

  *.به جوخه های مرگ سپرده شدند
رفيق منصور اسکندری، از جمله رفقايی بود که 
از همان آغاز نقش قابل توجه ای در شکل گيری 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

نخستين شماره نشريه کار، کمتر از يک ماه پس 
و سرنگونی رژيم سلطنتی  ۵٧بهمن  ٢٢از قيام 

در آن ايام .  اسفند ماه انتشار يافت ١٩در تاريخ 
های ايران، خواهان  هزاران تن از کمونيست

های  کارگران کارخانه.  پيوستن به سازمان بودند
گيری به ستادها و دفاتر  مختلف برای ارتباط

بسياری خواهان اطالع .  کردند سازمان رجوع می
از مواضع سازمان در قبال هيئت حاکمه جديد و 

در آن شرايط که .  مسائل مختلف روز بودند
ارتباط جمعی در اختيار   سازمان هيچ وسيله

توانست از عهده  نداشت، تنها يک نشريه می
اين نشريه .  بسياری از وظايف سازمان برآيد

نخست توسط تعداد انگشت شماری از رفقا انتشار 
روش کاری که برای آن در نظر گرفته .  يافت

از .  بود"چه بايد کرد؟ "شد، رهنمودهای لنين در 
ضرورت "  همين رو سرمقاله اولين شماره 

ها تهيه  بر مبنای همين رهنمود"   انتشار نشريه
نشريه کار از همان آغاز به رغم نا آگاهی .  شد

اکثريت مردمی که طرفدار خمينی بودند و 
اقدامات گروه های حزب اللهی فاالنژ وابسته به 
باندهای رژيم، زبانی صريح و شفاف عليه هيئت 

پروا مطرح و از  مسايل را بی.  حاکمه جديد داشت
های کارگر و زخمتکش و عموم مردم  منافع توده

 .ستمديده دفاع کرد
باوجود اين که : "  سرمقاله اين شماره اعالم  کرد 

طبقه کارگر عمالً در مبارزه نقش مهمی ايفا کرد، 

 ۵٨تا آذر ماه  ۵٧از اسفند 

  ۴۶درصفحه 

 چاپ و توزيع نشريه کار

اسفند اولين شماره نشريه کار در فضای بعد  ١٩
با توجه به شرايط آن .  بهمن منتشر شد ٢٢از قيام 

هايی که محصول قيام مسلحانه  زمان و آزادی
ها بود، چاپ و توزيع نشريه کار  شکوهمند توده

در .  شد به صورت نيمه علنی و يا علنی انجام می
ها جوانان و  ها و چهارراه بسياری از خيابان

نوجوانان دختر و پسری بودند که  نشريه کار را 
. رساندند ناپذير به فروش می با شوقی وصف

جوانان و نوجوانانی که عاشق آزادی بودند و 

 کار جان فشاندگان چاپ و توزيع نشريه
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٣درصفحه   

علت .  اما نتوانست آن نقش واقعی را که شايسته طبقه کارگر بود، انجام دهد
جنبش .  آن را هم بايد در نقاط ضعف جنبش کارگری ايران جستجو کرد

کارگری ما هنوز نقاط ضعف بسياری دارد که از آن جمله می توان به مسئله 
در بخش ديگری ."  عدم تشکل و سطح نسبتاً پائين آگاهی کارگران اشاره کرد

 : از اين سرمقاله گفته شده است
اينک ببينيم که هدف از انتشار اين نشريه چيست و چه نقشی می تواند در "

 جهت تشکل، آگاهی و مبارزات جنبش کارگری ايران داشته باشد؟
هائی  هرچند که تابحال خلق ما در مبارزات خود به پيروزی!  رفقای کارگر

دست يافته و رژيم سلطنتی را سرنگون کرده است، اما هنوز خيلی چيزها 
ارتش ضدخلقی هنوز کامالً از بين نرفته و .  دست نخورده باقی مانده است

. داران خارجی همچنان کنترل اقتصادی کشور را در دست دارند سرمايه
دارانی که شريک  کارفرما، همان کارفرمای قبلی است يعنی همان سرمايه

شوراهای کارگری .  استثمار هنوز هم ادامه دارد. هستند  داران خارجی سرمايه
سنديکاهای فرمايشی و قوانين .  و ارتش خلقی هنوز به وجود نيامده است

ها  ضدکارگری تغييری نکرده و سيستم پليسی همچنان بر کارخانه
 . حکمفرماست وصدها نمونه ديگر

اما برای اين که طبقه کارگر بتواند وظايف خود را انجام دهد و پيگيرانه 
های دمکراتيک خود را دنبال کند، بايد در باره همه مسايل کشور، در  خواست

گذرد و خالصه در  باره سياست و هر آنچه که بر اين طبقه و طبقات ديگر می
اگر کارگران نتوانند مسائل کشورمان را .  باره همه مسايل، آگاهی داشته باشد

بشناسند، اگر نتوانند خودسری و اعمال زور را در همه جا، در کارخانه، در 
وزارت کار، در مجلس و غيره از جانب هرکس که باشد بشناسند و عليه آن 

 . اقدام کنند، مسلماً نمی توانند نقش واقعی خود را ايفا کنند
گذرد، از مسايل  کارگران بايد از وقايع روز، از حوادثی که در اطرافشان می

های ساير اقشار خلق، از سياست دولت و مسايل جهانی،  کارخانه، از خواست
بايد دانست فالن قانونی که به تصويب می رسد، به نفع چه کسی .  آگاه باشند

داران و مفتخورها ؟ آيا دولت از  است؟ آيا به نفع زحمتکشان است يا سرمايه
کند و منافع کدام طبقه را در نظر دارد؟ طبقه  کدام طبقه پشتيبانی و حمايت می

کارگر بايد بداند تا زمانی که مبارزه در چهارچوب چانه زدن برای افزايش 
ها تغيير اساسی  ن دار است، وضع آ مزد، حق مسکن، بيمه و غيره با سرمايه

اين .  های سياسی را دنبال کرد خالصه بايد کار افشاگری.....  نخواهد کرد
نشريه سعی دارد مسايل روز را با کارگران و همه زحمتکشان در ميان 

دار استثمارگر و مامور حفاظت کارخانه را افشا  زورگوئی سرمايه.  بگذارد
ای بين  به عالوه سعی ما بر اين است که اين نشريه بتواند رابطه.  کند

تا مثالً کارگران پااليشگاه نفت در .کارگران سراسر کشور برقرار سازد
آبادان بدانند که در کارخانه ايران ناسيونال يا جنرال موتورز تهران چه 

ً اين نشريه در صورتی .  گذرد و از تجربيات يکديگر استفاده کنند می طبيعتا
تواند وظيفه خود را به درستی انجام دهد و در خدمت طبقه کارگر و همه  می

زحمتکشان قرار گيرد که خود کارگران در مسايل و موضوعات مورد بحث 
به راستی همين اتفاق نيز ..."  آن فعاالنه شرکت  و همکاری داشته باشند
ها و انتقادات در ادامه  ها، پيشنهاد رخداد و کارگران با ارسال اخبار و گزارش

 .  کار نشريه و تهيه مطالب آن نقشی فعال داشتند
سنديکا را به وجود آوريم و اما فعاليت خود را به "در همين شماره در مقاله  

ضمن توضيح ضرورت ايجاد تشکل سنديکائی و "  سنديکا محدود نکنيم
چگونگی ايجاد و وظايف آن، بر مبارزه سياسی و سرنگونی نظام 

دانيم مبارزه  همانطوری که می:"  داری تاکيد شده و چنين آمده است سرمايه
ً به دور محور  دستجمعی کارگران از طريق سنديکا و اتحاديه ها اساسا

يعنی اين که بتوانند نيروی کار خود .  گيرد های اقتصادی صورت می خواست
در حالی که .  داران بفروشند را با قيمت باالتر و شرايط بهتری به سرمايه

کشی راهی جز به دست گرفتن قدرت  طبقه کارگر برای رهائی قطعی از بهره
داری  سياسی و الغاء مالکيت خصوصی بروسايل توليد و محو نظام سرمايه

اما بحث سنديکا در نشريه کار مورد انتقاد و اعتراض گروه کثيری ."  ندارد
ها  از کارگران قرار گرفت که يا هم اکنون شوراهای کارگری را در کارخانه

بحث کارگران هم اين بود که .  ايجاد کرده بودند، يا در تدارک ايجاد آن بود
بنابراين بحث سنديکا در نشريه کار .  اکنون وقت ايجاد شوراست و نه سنديکا

مختومه اعالم شد و پس از آن ديگر مطلبی در مورد سنديکا انتشار نيافت و 
 .تمرکز بر روی شوراها قرار گرفت

يک "  آيا سياست وزير جديد کار ادامه سياست وزيران گذشته نيست؟"مقاله 

از همين نخستين .   افشاگری از سياست بورژوائی هيئت حاکمه جديد بود
های بعد  شماره کار، ستونی به ادبيات کارگری اختصاص يافت که در شماره

سانسور در مطبوعات ممنوع " "  گذرد در کارخانه ها چه می." نيز ادامه يافت
"است ستون .  های ديگر بودند از نمونه مقاله"  ضدانقالب را افشاکنيم" 

های کارگران  در  ای از نظرات و بحث خالصه"  گويند کارگران سخن می"
جلسات بحث آزاد کارگری بود که معموالً همه روزه در ستاد سازمان برپا 

اخبار و .  های بعد نيزادامه يافت اين ستون نشريه در شماره.شد می
ها،  از ديگر  هايی از مبارزات و مطالبات کارگران، دهقانان، خلق گزارش

 .مطالب اين شماره بود
اسفند، با درج يک عکس بزرگ از تيراندازی و  ٢۴شماره دوم نشريه کاردر 

حمله اوباش رژيم به تظاهرات زنان در صفحه نخست، از مبارزات و 
در پائين اين عکس .  کرد مطالبات زنان حمايت و سرکوب زنان را محکوم 

ايست از تظاهرات زنان در چند روز گذشته که با  اين گوشه:  "نوشته شده بود
در ادامه، مصاحبه سخنگوی سازمان ".  گلوله عوامل مرتجع مواجه گرديد

های  بايد همه مرتجعانی که يک روز به ستاد سازمان:"  آمده بود که گفت
کنند و روز  های شهدای خلق را پاره می کنند، يک روز عکس سياسی حمله می
درنگ  کنند، بی به زنان حمله می"  يا روسری يا توسری"  ديگر با شعار 

 " مجازات شوند
آزادی زن، جدا از آزادی جامعه "در همين شماره، مقاله ديگری تحت عنوان 

انتشار يافت که در آن خواستار برافتادن کليه قوانين ارتجاعی عليه "  نيست
برای ساختن ايرانی آزاد و دمکراتيک الزمست با فروريختن . " زنان شده بود

حقوق و .  های ارتجاعی و ضد خلقی فروريزد ديوارهای ارتجاع ، سنت
های فردی زن و حرمت زن آنطور که شايسته انسانهاست تامين شود،  آزادی

. ها زنان را به اسارت کشيده، لغو شود کليه قوانين ارتجاعی که طی سال
برابری و تساوی حقوق زن و مرد در امور اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

 ."تضمين شود
ارتجاع تازه به قدرت رسيده از همان آغاز، سرکوب کارگران را نيز همچون 

حمله مسلحانه مزدوران مسلح رژيم به .  زنان در دستور کار قرار داد
کشتار و مجروح "  در مقاله .  کارگران شهر صنعتی البرز، يک نمونه آن بود

توضيح داده "  کردن کارگران شهر صنعتی البرز يک اقدام ضدانقالبی است
"شد  صبح روز پنجشنبه هفته گذشته بار ديگر دست ضدانقالب ، به بهانه : 

دفاع از مذهب از آستين بيرون آمد و خون پاک دو تن از کارگران مبارز را 
ای که از قبل تدارک  در شهر صنعتی البرز نيز با توطئه...  بر زمين ريخت

ديده شده بود، تک تک عناصر مبارز و کارگران فعال را به بازجوئی بردند 
. ها را به خارج از کارخانه برده و به دست چماقداران سپردند و گروهی از آن

ای رخ داد که منجر به شهادت يک کارگر  بر اثر اين حمله ناجوانمردانه فاجعه
 ."مبارز به نام قاسم طه و مجروح شدن يک کارگر ديگرشد

در اين شماره نشريه اما برخالف نظر عمومی سازمان در آن مقطع که نشريه 
در واقع، باند فرخ (  کار منعکس کننده آن بود،  نامه سرگشاده رهبری سازمان

" دولت انقالبی"به بازرگان به چاپ رسيد که دولت بازرگان را )  نگهدار 
بين ماهيت دولت شما و دولت سرسپرده هويدا و "  کرد  ناميد و ادعا می می

ً و از بنياد تفاوت قائليم اين نامه سرگشاده، واکنش ."  رژيم سابق اساسا
مخالفت چنان گسترده .  بسيارشديدی را در درون و بيرون سازمان برانگيخت

بود که گرايش راست در درون سازمان که هنوز ضعيف بود، ناگزير به عقب 
نشينی شد و نشريه کار، مشی انقالبی خود را در مخالفت با قدرت حاکمه 

 . جديد، با جسارت و پيگيری بيشترادامه داد
"  گذرد؟ ها چه می در کارخانه" ها بايد به دست کارگران اداره  کارخانه" 

نامه .  اخبار و گزارشات کارگری، رويدادهای ترکمن صحرا و کردستان"شود
های کارگران در مورد شوراها،  تجربه تشکيل شوراها در کارخانه ها و 
کنترل کارگری، تجربه تشکيل شوراهای دهقانی، کشتار مردم سنندج، 

اتهام "  درگيری های گنبد و مسائل ترکمن صحرا، مصاحبه با شيخ عزالدين 
"  ای برای پايمال کردن حقوق خلق کرد است طلبی بهانه تجزيه حمله "  

از ديگر مقاالت و "  ها مرتجعين به مردم و ستاد فدائيان در شهرستان
 .موضوعات اين شماره بود

:" گفت در اين شماره می"  انتصاب از باال، بازگشت به گذشته است"  مقاله 
کارگران، دهقانان، دانشگاهيان، پرسنل ارتش و همه انقالبيون، شرکت در 

ضرورت تشکيل شوراهای خلق در سطحی .  دانند شوراها را حق خود می
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آوردهای انقالب و پيشبرد آن مسئله  گسترده برای حفظ و حراست از دست
ای دارد که اکنون بر مسئله تشکيل  خلق ما يک چنين تجربه.  روز است

زيرا به خوبی پی برده است .  کند شوراها و شيوه انتخاب از پائين پافشاری می
که شرکت مردم در امور مربوط به خود ، جز از طريق تشکيل شوراها و 

اند، امکان  شان را خود تجربه کرده انتخاب افرادی که صداقت و لياقت
تعدادی از کارگران مانند کارگران پيشرو صنعت .  پذيرنيست

سازی و تراکتور سازی تبريز و غيره هم اکنون شوراهای  نفت،ماشين
ها به  آن.  اند ها و واحدهای توليدی خود تشکيل داده کارگری را در کارخانه

اند که امر شرکت واقعی کارگران در امور مربوط به خود  درستی پی برده
ها، جز از طريق تشکيل شوراها که امکان شرکت در اداره امور  آن

شوراهای کارگران يا .  کند، امکان پذير نيست ها را فراهم می کارخانه
ترين افراد در آن شرکت دارند، بر نحوه توليد  ترين و شايسته کارکنان که آگاه

نظير چنين .  کنند و در اداره واحد توليدی شرکت دارند و توزيع نظارت می
ها ايجاد شود تا خود کارگران که توليد کننده  شوراهائی بايد در همه کارخانه

سربازان و ساير پرسنل انقالبی .  های هيچکاره تبديل نشوند هستند به آدم
اند، بر  ارتش که شيوه سازماندهی و فرمانبرداری کورکورانه را لمس کرده

اند که با  ها پی برده آن.  ها اصرار دارند مسئله تشکيل شوراها در سربازخانه
تشکيل يک ارتش نوين خلقی و انتخاب فرماندهان از پائين  ميتوان از نفوذ 

همه اين شوراها ....عناصر ضدخلقی در امر فرماندهی ارتش جلوگيری کرد
در صورتی که به درستی عمل کنند و افرادی را که شايسته و آگاه هستند در 

توانند تبديل به  خود جای دهند و فعاالنه در امور سياسی شرکت کنند، می
 ."    های خلقی برای اداره امور سياسی کشور شوند ارگان

به "  حمله عناصر مرتجع به زنان آزاديخواه کرد"  نشريه کار   ٣در شماره 
در پی تظاهرات .  نقل از بيانيه هواداران سازمان در سنندج محکوم شده است

هزار نفری زنان مبارز سنندج، مرتجعين مسلحانه به خوابگاه بهياران  ٣
پندارند که اگر به خوابگاه  ها می آن"  در اين بيانيه آمده بود. سنندج حمله کردند

دختران يا به محل کار زنان حمله نمايند، ديگر زن جرات فکر کردن و 
افشای ماهيت ."  اين برداشتی احمقانه است.  مبارزه کردن را نخواهد داشت

مورد "ارتش وابسته ،حافظ منافع امپرياليسم است"ضدانقالبی ارتش در مقاله 
 :بحث قرارگرفت که از جمله در آن گفته شده بود

مسئله ايجاد ارتش نوين انقالبی و انحالل ارتش ضدخلقی سابق در زمره "  
آوردهای انقالب و مبارزه خلق عليه  مسائلی است که در رابطه با حفظ دست

 .امپرياليسم و ارتجاع يکی از مسائل عمده است
تواند به  ايم که انقالب نمی های متعدد تاکيد کرده ما هميشه قاطعانه در نوشته

پيروزی برسد، مگر آنکه ستون فقرات دشمن را که ارتش سرکوبگر و 
ضدخلقی است در هم بشکند و به جای آن يک ارتش نوين انقالبی از خود 

 . تشکيل شود" خلق و پرسنل انقالبی ارتش
قطعنامه راهپيمائی کانون فرهنگی و سياسی خلق "  در اين شماره همچنين 

های  آورده شده است که در آن، ايجاد ارتش انقالبی، تشکيل دادگاه"  ترکمن
ها توسط  خلقی، لغو انتصابات و انتخاب مقامات راس ادارات و سازمان

های غصب شده دهقانان  شوراها، تشکيل شوراهای دهقانی، بازگرداندن زمين
 . ها، خودمختاری و غيره، خواسته شده بود به صاحبان آن

فروردين ماه مقاله ای درج شده است،  ٩نشريه کار به تاريخ  ۴درشماره 
: در اين مقاله گفته شده است"  کنيم چرا در رفراندوم شرکت نمی"تحت عنوان 

به اعتقاد ما قبل از هرچيز بايد نمايندگان واقعی و راستين مردم برای "
اين مجلس موسسان است که صالحيت .  تشکيل مجلس موسسان انتخاب شوند

تدوين قانون اساسی و انتخاب يک يا چند جمهوری را دارد و بايد آن را به 
در غير اين صورت طراحان و مجريان .  مردم بگذارد) رفراندوم(نظرخواهی

رفراندوم عمالً مانع شرکت بسياری از نيروها خواهند شد که می خواهند و 
 ."  دهند حق دارند بدانند به چه چيزی رای می

ای از سه شماره  خالصه"  عامالن کشتار خلق کرد بايد مجازات شوند"مقاله 
های کردستان،  به ويژه وقايع خونين  العاده ويژه آخرين اخبار و گزارش فوق

سنندج بود که در جريان آن صدهاتن از مردم توسط مرتجعين کشته و زخمی 
 .  شدند

. اين رفراندوم محکوم شد..."  رفراندوم انجام شد اما"در مقاله   ۵در شماره 
رفراندوم در شرايطی که فضای غير دمکراتيک بر کشور غالب بود، در "  

گونه اطالعی  شرايطی که رای دهندگان  و طرفداران آزادی و دمکراسی هيچ
از چهارچوب قانون اساسی و ماهيت جمهوری اسالمی نداشتند، برگزار 

"  شد افشای  يورش پاسداران و توطئه "  فدائيان موظفند سخن بگويند.".  
 . سرکوب مردم گنبد، يکی ديگر از مطالب اين شماره بود

نشريه کار به بعد چندين مقاله پيرامون يورش ارتجاع به آزادی  ٧ازشماره 
: سرمقاله اين شماره اعالم کرد.  ها و حقوق دمکراتيک مردم نوشته شده است

اينک عواملی که برخی دانسته و برخی "  "  انقالب در خطر نابودی است"  
اند، هر  داران وابسته به آن بدل شده ندانسته به آلت دست امپرياليسم و سرمايه

ها در پناه سانسور و اختناق، يک  آن.  آورند ای شوم به وجود می روز حادثه
کشند  روز در کردستان و گنبد، دهقانان و زحمتکشان را به خاک و خون می

و روز ديگر کارگرانی را که برای رسيدن به ابتدائی ترين حقوق انسانی 
کنند و يا  اند، در اصفهان و ساير نقاط ميهن سرکوب می حود برخاسته

سرکوب "  تيتر اول نيز ."  کنند آزاديخواهان را دستگير و شکنجه می
از .  پيرامون همين مسئله بود"  داران وابسته است کارگران، حمايت از سرمايه

اين شماره نشريه به بعد، انتشار يک سلسله مقاالت در مورد ضرورت 
مقاالت در دفاع از آزادی در مقابل .  تشکيل حزب طبقاتی کارگران، آغاز شد

اخبار کارگری جهان، اول ماه مه، از نمونه ديگر مطالب اين شماره .  استبداد
 . بود

ها ، سرکوب و کشتار به حدی افزايش  ، سلب آزادی ۵٨تا اوايل ارديبهشت 
نشريه و تيتر اول به همين مسئله  ٨يافته بود که باز هم سرمقاله شماره 

خطر اختناق جدی "  در سرمقاله اين شماره تحت عنوان.  اختصاص يافت
گذرد، عرصه را بر برخورد  انحصارطلبان هر روز که می:"  گفته شد"  است

هر .  کنند تر می خواه تنگ های سياسی نيروهای ترقی ها و فعاليت آزادانه انديشه
ای را به اتهام اخاللگری و کفر  طلبانه ای، هر ندای حق صدای آزاديخواهانه

های مرتجعين  آزادی در خطر خودسری"  تيتراول .  در نطفه خفه می کنند...و
در اين نوشته توضيح داده شد .  نيز به همين موضوع اختصاص يافت"  است

فروردين ماه به دفتر سازمان در آبادان حمله شده و تعدادی از  ٢١که در 
 .  اند رفقای ما دستگير شده

ارديبهشت ماه انتشار يافت گزارش مفصلی از  ١٣، که در  ٩شماره  
صدهاهزار تن از "  برگزاری مراسم با شکوه اول ماه مه تحت عنوان

" کارگران و هواداران طبقه کارگر در تظاهرات اول ماه مه شرکت کردند
ارديبهشت بدون ترديد  ١١در اين گزارش آمده است تظاهرات .  ارائه داد

در گزارش اين تظاهرات که به دعوت .  ای بی نظير در ايران است حادثه
شورای هماهنگی برگزاری اول ماه مه در تهران صورت گرفت، آمده 

...است هنگامی که جلو صف تظاهرات به چهار راه اسالمبول رسيد، :" 
در ديگر شهرها از جمله  ."  هنوز دنباله صف در خيابان ابوريحان بود

های ارتجاع  و حمله به  تبريز، آبادان، کرمانشاه، گنبد نيز به رغم تالش
" سرمقاله اين شماره  .  صفوف راهپيمايان، مراسم اول ماه مه برگزار شد

به قتل عام صدها تن از مردم نقده "  کشتار نقده را چه کسانی پديد آوردند
"  اختصاص دارد ها به  خواهند بدانند چه کسانی زير پوشش کميته مردم می. 

چرا ارتش به جای حفظ بی طرفی و .....قتل و غارت مردم نقده برخاستند؟
برقراری آتش بس به حمايت از کميته اروميه و عناصر مالحسنی که در 
ايجاد فاجعه نقده دخالت مستقيم داشتند، برخاسته و در کشتار مردم شرکت 
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 "کرده است؟
طرح پيشنهادی قانون اساسی "، در مقاله ۵٨ارديبهشت  ٢٠، ١٠در شماره 

به "  متن پيشنهادی:  گفته شد"  جديد، يعنی پيشنهاد به گور سپردن انقالب ايران
کسانی که طرح قانون .  تر از قانون اساسی سابق است مراتب ارتجاعی

هللا نوری را  اند، دست آدم مرتجعی مثل شيخ فضل اساسی جديد را سرهم کرده
از اين شماره به بعد يک رشته  مقاالت آموزشی در ."   اند هم از پشت بسته

های  مورد جنبش بين المللی کارگری و مبانی اقتصاد سياسی نيز بر ستون
 .    ثابت نشريه افزوده شد

مجموعه مقاالت عليه مجلس خبرگان  قانون اساسی   –ها  دفاع از آزادی
قانون دادگاه های فوق العاده برای   -مقاالت عليه قانون مطبوعات.  رژيم

 . جرائم ضد انقالب، از ديگر مقاالت اين شماره بود
،  نامه گروهی از کارگران ماشين سازی پارس چاپ شده که ١٢در شماره 

 ." با تمام قدرت از شوراهای انقالبی کارگری دفاع کنيم: " در آن آمده است
 ١٣گزارشی از تظاهرات صدهاهزار نفره سازمان در تهران، در شماره 

حمله چماق بدستان به صفوف متشکل : "  افزايد گزارش می.  نشريه آمده است
صدهاهزار نفر از نيروهای مترقی و ضدامپرياليست ، خاطره شوم جنايات 

شوراهای دهقانی را "  مقاله .   تن زخمی شدند ٢٠"  رژيم گذشته را زنده کرد
به بحث پيرامون شوراهای دهقانی عليه زمينداران در "  استحکام بخشيم

 .کردستان پرداخته است
" هاست کشتار خلق عرب خيانت به خلق"  مهم ترين مقاله  ١۴در شماره  

وقايع اخير خوزستان که منجر به شهيد شدن تعداد زيادی "  دهد  توضيح می
ها را  از هم ميهنانمان شده است، يک بار ديگر ثابت می کند که مسئله خلق

گرانه حل  های تحريک کننده و توطئه نمی توان با توسل به زور و يا برچسب
در اين مقاله گزارش مستندی از رويدادهای خرمشهر در اختيار ."  کرد

 . خوانندگان نشريه کار قرار گرفته است
تحصن و اعتراض کارگران مبارز صنعت نفت به بازداشت رهبران "

 ٣١نشريه کار در  ١۶ترين مطلب شماره  مهم"  اعتصابات شکوهمند گذشته
"دهد اين مقاله توضيح می.  خرداد است بازداشت سه تن از رهبران : 

اعتصابات شکوهمند نفت جنوب که ضربه قطعی را بر پيکر رژيم شاه فرود 
گيرد که برخی از فرماندهان ارتش و مقامات  آورد، در حالی صورت می
اند و در صنايع نفت، آنان که  های خود ابقاء شده دولتی رژيم گذشته در پست

کردند، اينک بر سر  بر ضد اعتصابات شکوهمند تاريخ ايران توطئه می
ما ضمن اعالم همبستگی با کارگران مبارزی که به پشتيبانی از رفقای . کارند

های ضدانقالبی را  داريم آنان که اين روش اند، اعالم می مبارز خود برخاسته
کنند، هرگز نخواهند توانست با اين گونه اعمال خود، مبارزات ضد  دنبال می

داری وابسته و ضد امپرياليستی کارگران و زحمتکشان ايران را  سرمايه
 ."متوقف کنند

تير، خبر از برگزاری چهارمين کنگره  ٧نشريه کار،  ١٧در شماره  
شوراهای ترکمن صحرا و تحصن هزاران کارگر پيمانی شرکت نفت در 

از اين شماره به .  آبادان برای لغو پيمانکاری و استخدام رسمی داده شده است
بعد يک رشته مقاالت عليه ريويزيونيسم و تز سوسيال امپرياليسم در نشريه 

 .به چاپ رسيده است
اعالن جنگ به " "  ضدانقالب"العاده برای جرائم  های فوق قانون دادگاه"      

مقاله کار "  ها و تمام نيروهای انقالبی است کارگران و زحمتکشان، خلق
مقاله توضيح داد، اين قانون  که در به اصطالح شورای .  است ١٨شماره 

. ها و کارگران است انقالب تصويب شده است، شامل موادی عليه کمونيست
، احيای قانون رضاخانی مجازات مقدمين عليه  ۴از جمله مفاد آن ، ماده 

، با محکوميت سه تا ده سال به جرم ١٣١٠امنيت و استقالل مملکتی مصوب 
" ٩همچنين در ماده .  تشکيل و شرکت در جمعيتی با مرام اشتراکی است

ها و کارخانجات  اعمال اشخاصی که به نحوی از انحاء در امور کارگاه
کشور اخالل و کارگران را تحريک و تحريص به تعطيل کار و کارگاه و 

 .شوند از دو تا ده سال محکوم می" کارخانه نمايند
تنها مجلس موسسان منتخب شوراهای مردم حقانيت "، در مقاله ١٩در شماره 

"  آمده است"  دارد، نه مجلس خبرگان در مورد مجلس موسسان و قانون : 
گيری در باره  اساسی هم همان وضعی پيش آمده است که مانند گذشته تصميم

همه مسايل مهم مربوط به کار و زندگی زحمتکشان و سرنوشت اقتصادی و 
های  ای به عنوان قيم مردم در اطاق يعنی عده.  سياسی مردم معمول بوده است

 ." دربسته نشستند و برای همه تصميم گرفتند

مصاحبه با کارگران و اعضاء شورای کارخانه "از جمله،  ٢٠در شماره 
"  های کارگران ، نامه"سازی توکلی تبريز کبريت گزارشی از اتحاديه " 

شوراهای دهقانی گامی است در جهت "  "شوراهای دهقانی ناحيه تاتار عليا
"  بهبود زندگی روستائيان و اخبار بازداشت "  ها در باره ملی کردن بانک" 

 . پی در پی رهبران اعتصابات کارگری عليه رژيم شاه، آمده است 
يکی از اهداف جمهوری اسالمی پس از قيام، سرکوب و تصفيه رهبران 
اعتصابات دوران سرنگونی رژيم شاه و نيز اعضای شوراهائی بود که 

های گذشته، نشريه کار به  در شماره.  حاضر به سازش با رژيم نشده بودند
در اين شماره عالوه بر خبر .  موارد متعددی از آن پرداخته شده بود

بازداشت نمايندگان کارگران کبريت سازی توکلی، خبر از يک توطئه 
بزرگ برای بازداشت يکی از رهبران اعتصابات کارکنان ذوب آهن منطقه 

دولت همراه با اقدامات :"  در اين گزارش آمده است.  کرمان داده شده است
ضد کارگری خود، بازداشت و يا اخراج رهبران فعال اعتصابات قبل از قيام 
را آغاز کرده است و به هزاران دروغ متوسل می شود تا اين برنامه خود را 

به دنبال بازداشت چند تن از نفتگران و نمايندگان کارگران در .  عملی سازد
 ۵٨تير ماه  ٢٣های ديگر، راديو تلويزيون در اخبار روز جمعه  کارخانه

خبر بازداشت يکی از رهبران فعال اعتصابات کارگران و کارمندان ذوب 
رژيم در آغاز به ."  آهن منطقه کرمان به نام مجيد کشتکار را پخش کرد

هزار کارگر را از نمايندگی  ١۵طرق مختلف کوشيده بو اين نماينده محبوب 
زمانی که موفق نشد، وی را دستگير و با پخش خبر دروغ .  خلع کند

تلويزيون در سلول که گويا وی قصد منفجر کردن تاسيسات ذوب آهن را 
داشته، از وی خواسته شد بين استعفا و اعدام يکی را انتخاب کند و او زير 

 . فشار ناگزير به استعفا و اخراج شد
های  کنفرانس همبستگی خلق"، نشريه کار، ويژه نامه ٢۴در ضميه شماره 

 . انتشار يافت" ايران
تيرماه در تهران  ٢٩تا  ٢٧های ايران که از  کنفرانس همبستگی خلق"  

های زير ستم ايران  تشکيل شد، به مسائل گوناگونی در رابطه با منافع خلق
ها مطرح  هائی که از جانب نمايندگان خلق پرداخت و پس از بحث و بررسی

در اين کنفرانس، نمايندگان کانون فرهنگی خلق .  ای منتشر کرد شد، قطعنامه
های کردستان ايران، حزب دمکرات  عرب ايران، شورای هماهنگی جمعيت

کردستان ايران، ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا، جمعيت کردهای 
شاخه کردستان، جبهه   -های فدائی خلق ايران مقيم مرکز، سازمان چريک

دمکراتيک ملی ايران و گروه بررسی مسايل آذربايجان و همچنين نمايندگان 
شرکت )  به عنوان ناظر(  سازمان دمکراتيک مردم بلوچستان و خانه بلوچ

ها عليه   اين کنفرانس چندين قطعنامه همبستگی در محکوميت توطئه"  داشتند
خلق های کرد، ترکمن، عرب، صادر کرد و رئوس کلی طرح خود مختاری 

 . ای  در موردقانون اساسی، صادر کرد همچنين قطعنامه. را تصويب نمود
مرداد، نوبت  ٢٢پس از حمله به ديگر دفاتر سازمان در سراسر ايران،  در

، تحت ٢٨مرداد در سرمقاله شماره  ٢٢به ستاد سازمان در تهران رسيد در 
" توضيح داده شد"  های ايران در خطر است ثمرات مبارزات خلق"عنوان 

های انقالبی و  هم زمان با حمله به مطبوعات آزاد، هجوم به سازمان
ترين  های زحمتکش ناپذيری که يک لحظه از اهداف و آرمان نيروهای آشتی

گردان نشده و تا آخرين قطره خون خود از مبارزه بی  طبقات اجتماعی روی
با هجومی که از .....  امان عليه دشمن خلق باز نخواهند ايستاد، شروع شد

پيش برنامه ريزی شده بود، مهاجمان و تحريک شدگان با سنگ و کارد و 
های آهنی به ستاد سازمان حمله کردند و با حمايت آشکار کميته ها آنجا  ميله

دفتر تحريريه .  ستاد سازمان در خيابان فدائی، تعطيل شد."  را اشغال نمودند
 .کار به مکانی مخفی انتقال يافت

ها  ، چندين مقاله و گزارش به مبارزات خلق کرد و موج اعدام ٣٠در شماره 
در .  ها در کردستان صورت گرفت ترين اين اعدام وحشيانه.  اختصاص يافت

های مردم کردستان و گسيل ارتش که البته  پی فرمان جهاد خمينی عليه توده
با مقاومت مردم متحمل شکست سنگينی نيز شد، جمهوری اسالمی، خلخالی 
جالد را روانه کردستان کرد تا با اعدام اسرا، جو رعب و وحشت را حاکم 

در اعدام وحشيانه دستجمعی که انجام گرفت، چند تن از رفقای فدائی .  سازد
زير پوشش اسالم، خلق های ايران را سرکوب "  مقاله .  ما نيز تيرباران شدند

مفصالً به ."  سپارند های آتش می کنند و فرزندان راستين خلق را به جوخه می
 .  اين موضوع اختصاص يافت

آزادی مطبوعات را سلب کردند تا چگونگی سرکوب "در همين شماره مقاله 
به چاپ رسيد که در واقع يک ."  آميز پوشيده بماند های جنايت خلق و اعدام

از جمله در اين مقاله آمده .  حمله غير مستقيم به جناح راست سازمان نيز بود
سرانجام هيئت حاکمه نقاب از چهره برداشت و ماهيت واقعی خود را : "  بود
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  ۶درصفحه 

۴از صفحه   

 شماره نشريه کار در يک نگاه ١٠٠٠

رو ناشناخته بود، لخت و عريان به  ای کودن و دنباله که هنوز برای عده
ها، اعدام  هيئت حاکمه به عنوان مقدمه، سرکوب خلق.  نمايش گذاشت

های  نيروهای انقالبی، ترورهای سياسی، حمله به دفاتر و ستاد سازمان
ها و حقوق  سياسی، بازداشت انقالبيون و خالصه سلب همه آزادی

های نبرد عليه  های مردم با خون شهدای خود و در ميدان دموکراتيکی که توده
رژيم شاه به دست آورده بودند، سلب آزادی مطبوعات و لگد مال کردن آن 

البته برای آنهائی که پی به ماهيت ....  را وظيفه مقدس و دينی خود دانست
کردند، چندان  بينی می های آتی او را پيش هيئت حاکمه برده بودند و برنامه

چنين يورش به آزادی و   اگر در چند ماه گذشته نيز اين...تعجبی نداشت
آزادی را تجربه "خواستند  مطبوعات را آغاز نکردند، به اين دليل نبود که می

ديدند  بلکه فقط به اين خاطر بود که خود را در انجام اين امر ناتوان می"  کنند
ريزی سيستماتيک خود را برای بازسازی کامل نهادهای  و هنوز برنامه

 ." داری آغاز نکرده بودند سرکوب نظام سرمايه
آمده است که به اطالع "  کار"توضيح در باره نشريه "  در همين شماره 

رسد به  ای که اينک به دست خوانندگان می شماره"  خوانندگان نشريه رساند 
ما از اين پس کار را .  احتمال زياد آخرين شماره با قطع قديم است

های هر هفته با قطعی کوچک که متناسب با شرايط جديد است،  دردوشنبه
 ." منتشر خواهيم کرد

گذشت، گرايش راست درون سازمان که  در فاصله هشت ماهی که از قيام می
عقب نشينی کرده بود، با "  نامه سرگشاده به بازرگان"پس از مخالفت شديد با 

های تشکيالتی و جذب نيروهای متزلزل در پی تشديد سرکوب  تکيه بر اهرم
و کشتار، موقعيت خود را تقويت کرده بود، شرايط را برای تصفيه جناح چپ 

. های تشکيالتی و در اختيار گرفتن نشريه کار مناسب ديد از رهبری ارگان
برگزاری يک پلنوم ساختگی که اعضای آن از ميان جناح راست انتخاب شده 
بود، يک توطئه عليه جناح چپ و مارکسيست سازمان بود که مرکز آن در 

در پی اين پلنوم، اعضای جناح مارکسيست .  تحريريه کار قرار داشت
ها  شوند، از نشريه کار و ديگر ارگان سازمان که از اين پس اقليت ناميده می

با سلطه جناح راست بر نشريه کار، مانع از .  يا تصفيه شدند، يا استعفا دادند
چرخش به راست و حمايت از رژيم ارتجاعی .  ها برداشته شد سر راه آن

. گيری به سوی حزب توده و مواضع آن آغاز گرديد جمهوری اسالمی وجهت
، نشريه کار کامالً در دست جناح راست است که  ٣۵بنابراين از شماره 

از همين .  کند مواضع ارتجاعی جانبداری از رژيم و حزب توده را آغاز می
های روحانيت  ، دگم"چرا مرکز جاسوسی آمريکا تسخير شد"شماره و مقاله 

شکسته "  در خدمت و به خاطر پيشبرد مبارزه سياسی و طبقاتی"ارتجاعی 
دستگاه روحانيت براساس جبر ناشی از گسترش "  شود که  ادعا می.  شود می

ً تجزيه می گردد و در روند اين تجزيه در برخورد با  مبارزه طبقات لزوما
منافع  واقعی خرده بورژوازی، بخش روحانيت در جهت منافع خرده 

شود و فرو  در نتيجه اين امر دگم آن سائيده می.  کند بورژوازی حرکت می
آرام آرام در مسيری پيش  ۶٠از اين پس نشريه کار تا شماره ."  ريزد می

رو خط حزب توده تبديل  ميرود تا اين که به مبلغ کامل رژيم ارتجاعی و دنباله
ادامه اين وضع ديگر برای جناح مارکسيست و مخالف رژيم .  شود می

 . ارتجاعی جمهوری اسالمی ممکن نبود
 

 ۶٧تا تير  ۵٩از انشعاب خرداد 
 

های طوالنی  جناح اقليت پس از مشاجرات و کشمکش ١٣۵٩خرداد  ١٣در 
تحريريه کار به مرکزيت آغاز  ۵٨با مرکزيت، که در واقعيت از نامه تيرماه 

در باره مسائل مبرم "  ويژه مبارزه ايدئولوژيک را  ۶١شده بود، کار  شماره 
ها و مباحثی کرد که  انتشار داد و آغاز به علنی کردن نوشته"  و حاد جنبش ما

در .  ها در درون سازمان شده بود جناح اکثريت حتی مانع از پخش آن
چرا مبارزه ايدئولوژيک را علنی "  سرمقاله اين شماره نشريه تحت عنوان

روند اختالفات ميان دو گرايش در درون سازمان که از همان "  کرديم
های پس از قيام حول تحريريه نشريه کار و اکثريت کميته  نخستين ماه

ها و مباحثاتی اشاره  شود و به نامه مرکزی شکل گرفت، توضيح داده می
شود که در طول يک سال گذشته در جريان بحران ايدئولوژيک، سياسی  می

همچنين ماجرای تشکيل .  و تشکيالتی درونی سازمان  رد و بدل شده بود
راه .  شود پلنوم و راه حل دو جناح مارکسيست و اپورتونيست توضيح داده می

دهی مبارزه ايدئولوژيک حول مسائل مبرم جنبش،  ، سازمان"اقليت"حل 

های سازمان و تدوين  ماهيت طبقاتی قدرت حاکم، تعيين استراتژی و تاکتيک
. برنامه و دخالت فعال در مبارزه طبقاتی در شرايط حساس آن روزها بود

راه حل جناح اپورتونيست، سازماندهی مبارزه ايدئولوژيک حول گذشته 
سازمان،  در واقع تالش برای  رد کامل مبارزات گذشته و تحکيم به 

" در باره  ۶١اما مقاله اصلی کار .  های دربسته بود اصطالح اصول در اطاق
ای از نوشته تحليلی صد  بود که خالصه"  ترکيب و ماهيت طبقاتی دولت

ای در مورد اوضاع اقتصادی و سياسی ايران در آن مقطع، ماهيت  صفحه
طبقاتی بورژوائی جمهوری اسالمی بود، که بعداً در نبرد خلق دوره جديد، 

 .سياسی سازمان انتشار يافت -ارگان تئوريک
، سياست کميته مرکزی مورد حمله قرار  ۶١در اين مقاله کار ويژه شماره 

رفت که قدرت دولتی عمالً  گرفت که از پاسخ قطعی به اين سوال طفره می
"در دست کدام طبقه است  و افزود اين سياست که با گرايش به راست و : 

روی از سير حوادث و تبعيت کورکورانه از جنبش خود به خودی  دنباله
بنابراين با اين سياست .  شود همراه بوده است، اپورتونيسم آشکار محسوب می

ای  ای جز ضربه زدن به سازمان، جنبش کمونيستی و جنبش توده که نتيجه
مقاله سپس با تحليل روندی ."  ای جدی برخاست نخواهد داشت بايد به مبارزه

که به استقرار قدرت جديد پس از سرنگونی رژيم شاه انجاميد، نتيجه 
"  گيرد می " ارگان سازشی"حاکميت موجود که از جهت ترکيب طبقاتی : 

های بورژوازی و نمايندگان  است مرکب از نمايندگان مختلف فراکسيون
ها و عملکردهای اين  سياست."  "بورژوازی، در حين قيام شکل گرفت خرده

ها و انقالب در پيش گرفت و اقداماتی که  ای که در قبال توده حاکميت و شيوه
تا به امروز انجام داده است، آشکارا ماهيت و خصلت طبقاتی بورژوائی آن 

وظيفه نيروهای انقالبی نه حمايت از "و نتيجه گرفت که ."  دهد را نشان می
اين حاکميت  يا جناحی از آن و تالش در جهت تثبيت آن، بلکه افشای کل اين 

 ."ارگان است
اپورتونيسم و مفهوم مبارزه ضد "نامه، تحت عنوان   در مقاله ديگراين ويژه

ضد امپرياليسم قالبی جناح اکثريت، مورد حمله قرار گرفت و "  امپرياليستی
اپورتونيسم به عوض آن که سمت اصلی جنبش ضد امپرياليستی : "  گفته شد

را متوجه سلطه بورژوازی وابسته و قدرت سياسی آن کند، متوجه روسای 
کشاند و عمالً مبارزه  می  های آن های امپرياليستی و سفارتخانه جمهوری دولت

عليه سلطه حقيقی امپرياليسم را به مبارزه عليه سلطه مجازی آن تبديل 
اپورتونيسم با تحريف مضمون واقعی مبارزه ضد امپرياليستی و تهی .  کند می

اش، مبارزه ضد امپرياليستی را در تقابل با  ساختن آن از مضمون طبقاتی
دهد و با کند کردن لبه تيز مبارزه طبقاتی، جنبش  مبارزه طبقاتی قرار می

 ." پردازد کند و به تبليغ سازش طبقاتی می ضدامپرياليستی را تضعيف می
 ۶٢اقليت پرچم لنينی مبارزه ايدئولوژيک علنی را بلند کرده بود و در شماره 

چرا مبارزه "  تحت عنوان "  در باره مسائل مبرم و حاد جنبش ما"  
علنی کردن مبارزه ايدئولوژيک و :"  نوشت"  ايدئولوژيک را علنی کرديم

سياسی را   -های ايدئولوژيک سازماندهی دمکراتيک آن نه فقط خط و مرز
روشن خواهد ساخت، بلکه گامی است اساسی در جهت تحکيم سانتراليسم 
دمکراتيک و مبارزه عليه اپورتونيسم در تشکيالت و سمت گيری در جهت 

 ."  دستيابی به وحدت اصولی در جنبش کمونيستی
در همين شماره، جناح مارکسيست سازمان، موضع صريح خود را در 
حمايت از مبارزات مردم کردستان و مخالفت عليه مواضع جناح اپورتونيست 

اپورتونيسم و علل اجتماعی و "  کار، در مقاله  ۶٠و  ۵٩های  در شماره
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۶ 

ها  گيری در اين موضع:"  اعالم کرد و نوشت"  طبقاتی جنگ در کردستان
های  های نوپای ما با کپی برداری از سبک و سياق اپورتونيست اپورتونيست

اند تا در پوشش مبارزات ضد امپرياليستی،  کهنه کار حزب توده، تالش کرده
جنگ در کردستان محصول "  مبارزات عادالنه خلق کرد را محکوم کنند

های خلق کرد از حقوق و  توده.  افروزی هيئت حاکمه است جنگ
خواست با زير پا نهادن  حاکميت جديد می."  آوردهای خود دفاع کردند دست

آوردهای قيام را نابود سازد و زحمتکشان  حقوق دمکراتيک خلق کرد، دست
 ."آوردها بودند کرد در صدد پاسداری از اين دست

"  کار ويژه مبارزه ايدئولوژيک"  ۶٣در سرمقاله  شماره  اختالفات ما و " 
امروز جدائی :"شود تمام اختالفات بر شمرده شده و گفته می"  مسئله انشعاب

. هاست ما بر سر تعيين دوستان و دشمنان طبقه کارگر و نشان دادن آن به توده
اپورتونسيم راست خطر عمده جنبش "  نشريه کار در همين شماره در مقاله"  

"  نوشت"  کمونيستی ما اکنون لحظات حساس و دشواری را از سر :  
ای نقش تعيين  لحظاتی که برای جنبش کمونيستی و جنبش توده.  گذرانيم می

امروز وظيفه نيروهای انقالبی از هر لحاظ دشوارتر از .  کننده خواهد داشت
های  اين وظيفه هم در قبال طبقه کارگر و توده.  هر زمان در گذشته است

که جنبش طبقه "  نوپائی"های  مردم است و هم در مقابله با اپورتونيست
دشواری وظيفه ما در مبارزه با .  شود ها تهديد می کارگر از سوی آن

کرده و ناشناخته در صفوف جنبش  ای بزک هائی است که با چهره اپورتونيست
-بنابراين ما وظيفه مبرم خود و کليه مارکسيست....  اند کمونيستی رخنه کرده

امان عليه اين خطر عمده که  های انقالبی را مبارزه ايدئولوژيک بی لنينيست
 ." دانيم کند می جنبش کمونيستی و کارگری ايران را تهديد می

ريويزيونيست، تحمل مبارزه ايدئولوژيک علنی   –جناج راست اپورتونيست 
بنابراين، با .  خرداد اعالم انشعاب کرد ٢١ای در  با صدور بيانيه.  را نداشت

تمام حذف شد "  ويژه مبارزه ايدئولوژيک"اعالم انشعاب اکثريت، نشريه کار
های فدائی خلق  به عنوان ارگان سازمان چريک ۶۴و نشريه کار از شماره 

يک "   بررسی مختصر جنبش کارگری"  سلسله مقاالت .  ايران انتشار يافت
" ای تحت عنوان  های توده رشته مقاالت در تشريح و توضيح ضرورت تشکل

درک های )"  مسلک(ای، سياست يا ايدئولوژی های انقالبی توده سازمان
انعکاس گسترده اخبار و گزارشات کارگری و .  کشيد انحرافی را به نقد 

ها،  جانبه از مبارزات کارگران و زحمتکشان، زنان و خلق ای، دفاع همه توده
دفاع و حمايت از شوراها، تالش برای متشکل ساختن مبارزات کارگران و 

 . زحمتکشان، از ديگر مقاالت و مطالب اين شماره نشريه اند
" مبارزه ضدامپرياليستی و مبارزه برای دمکراسی"  در مقاله  ۶٧در شماره 

مواضع اپورتونيسم راست که زير پوشش مبارزه ضدامپرياليستی، مبارزه 
: برای دمکراسی را نفی و انکار می کند، به نقد کشيده شد و گفته شد

ها مبارزه ضد امپرياليستی را از مبارزه برای دمکراسی جدا  اپورتونيست"
ها در راه دمکراسی و  کنند که گويا مبارزه توده کنند و چنين وانمود می می

های دمکراتيک خويش در تقابل با مبارزه  برای تحقق خواست
بورژوازی وابسته به علت ."  "  ضدامپرياليستی بوده و آن را تضعيف ميکند

اش با سرمايه مالی،چه در سياست خارجی چه در سياست  پيوند ارگانيک
خصلت .داخلی، تمايل به نقض دمکراسی و برقراری ارتجاع سياسی دارد

بنابراين مبارزه .  سياسی بورژوازی وابسته، نفی هرگونه دمکراسی است
برای دمکراسی از مبارزه عليه امپرياليسم و بورژوازی وابسته تفکيک 

مبارزه برای دمکراسی جزئی از مبارزه پرولتاريا برای .  ناپذير است 
 ." باشد سوسياليسم می

در همين شماره در پی تالش مجدد رژيم برای تحميل حجاب اجباری، 
انتشار "  حجاب اجباری تحت عنوان مبارزه با فرهنگ امپرياليستی"مقاله

ها برای برابری و  يافت که با اشاره به تمام مبارزات زنان و مطالبات آن
به "  های جديد رژيم را برای تحميل حجاب اجباری  برافتادن ستم، تالش

های  عنوان سياستی ضد دمکراتيک که هدفی جز طرد زنان از فعاليت
اجتماعی ندارد و آن را تنها جزئی از تضييع حقوق دمکراتيک زنان 

های  اين مقاله زنان را دعوت به مبارزه عليه سياست.  محکوم کرد"   دانيم می
تنها به  جمهوری اسالمی نه:"  ضددمکراتيک جمهوری اسالمی کرد و نوشت

ای در جهت  های تازه های زنان زحمتکش پاسخ نگفت، بلکه گام اين خواست
های اجتماعی و سياسی ميان زن و مرد برداشت، امروز نيز با  نابرابری

طرح مسئله حجاب اجباری که جزئی از سياست ضد دمکراتيک آن محسوب 
شود، نه تنها بيش از پيش زنان را از زندگی اجتماعی و سياسی دور  می

 ."سازد ها را نيز منحرف می کند، بلکه جهت و سمت و سوی مبارزه آن می
های  های سرکوبگرانه رژيم عليه سازمان در اين شماره برای مقابله با سياست

سياسی و تشکل های کارگران،  رهنمودهائی در مورد تلفيق کار مخفی و 
 .علنی صادر شده است

از آمادگی برای روياروئی "   بحران قدرت"،   درمقاله ٧۶نشريه کار شماره 
 .در شرايط جديد خبر داد

کشاکش انقالب و ضد انقالب به مرحله حساسی رسيده  ۵٩در اواسط سال 
های مردم آشکار  ماهيت ضدانقالبی طبقه حاکم بر بخش بزرگی از توده.  بود

ها  سلب آزادی.  بحران اقتصادی، ابعاد و عمق بيشتری پيدا کرده بود.  شده بود
ای روز  و عدم تحقق مطالبات مردم منجر به نارضايتی و اعتراضات توده

توهمات .  يافت ای اعتال می تحت اين شرايط، مبارزات توده.  افزونی شده بود
ً فرومی ريخت توده ناتوانی رژيم در تحقق مطالبات مردم و حل .  ها وسيعا

مشکالت جامعه،  تضادهای درونی طبقه حاکم ميان دو جناح به اصطالح 
صدر و کلريکال حزب جمهوری اسالمی را  تشديد  ها به رهبری بنی ليبرال

کوشيدند ديگری را مسبب تشديد بحران معرفی  ها هريک می آن.  کرده بود
اين حقيقتی است که هيچيک از اين دو : "  گفت می"  بحران قدرت"مقاله .  کنند

هر دو تنها .  ها نيست های آن فراکسيون در فکر توده ها و مشکالت و بدبختی
اين هر دو جناح از رشد مبارزات توده .  اند داری در پی نجات سيستم سرمايه

کوشد  اند و هر يک به نحوی می ها و راديکاليزه شدن جنبش به هراس افتاده
"  ها را سد کند مبارزات توده اين مقاله نياز به اتحاد نيروهای انقالبی را . 
نبايد لحظات حساس کنونی را سرسری :"  دهد کند وادامه می يادآوری می

گذشته از خطر بورژوازی بزرگ، همه ما به خوبی آگاهيم که چنانچه .  گرفت
حزب جمهوری اسالمی بتواند حاکميت را در بست در اختيار بگيرد، اين 

ل و نيروهای -اعم از نيروهای م(  حزب، سرکوب نيروهای انقالبی
های سياسی و تمامی  ،  نابودی کامل حقوق وآزادی)غيرپرولتری

اکنون که توده ها ....دهد آوردهای قيام را نخستين وظيفه خود قرار می دست
گردند، وظيفه همه  شوند و هر روز بيش از پيش از حاکميت جدا می آگاه می

نيروهای انقالبی است که با منتهای توان و انرژی خود، در راه تشکل و 
ای را از دست  بايد در هرکجا که هستيم لحظه.  ها گام بردارند آگاهی توده

بايد حداکثر .  های انقالبی متشکل سازيم ها را حول سازمان ندهيم و توده
استفاده را از تضادهای موجود در جهت تشکل و رهبری طبقه کارگر و در 

های تحت ستم  جهت رهائی قطعی جامعه از سلطه امپرياليسم و رهائی توده
 ."از بندگی و استثمار بنمائيم

 ٣١تحول اوضاع سياسی جامعه به زيان رژيم جمهوری اسالمی بود که در 
شهريور، به قول خمينی نعمت جنگ برای رژيم فرا رسيد و رژيم توانست با 

. برانگيختن احساسات ناسيوناليستی اوضاع را به نفع خود تغيير دهد
ای که در ايران به قدرت رسيد، تالش نمود که با  جمهوری اسالمی از لحظه

انقالب "گرايان مخالف صدام، در عراق  متشکل و مسلح کردن اسالم
صدام هم که سودای ژاندارمی منطقه را داشت آن را .  برپا کند"  اسالمی

سال  ٨ای برای حمله نظامی به ايران قرار داد و جنگی آغاز گرديد که  بهانه
 . ادامه يافت

موضع سازمان را در مورد ماهيت ارتجاعی اين  ٧٧نشريه کار در شماره 
های زحمتکش  های ايران و عراق از نظر توده جنگ دولت"  جنگ در مقاله 

در شرايطی که جو ناسيوناليستی .  تشريح کرد"  هر دو کشور محکوم است
:" بورژوائی جامعه را فراگرفته بود، اين مقاله با صراحت اعالم کرد خرده

های زحمتکش  های ايران و عراق جنگی است مغاير منافع توده جنگ دولت
هر دو کشور، جنگی است در خدمت منافع استثمارگرانه و غارتگرانه 

های ايران و عراق که اکنون  دولت.  داران وابسته و امپرياليسم جهانی سرمايه
هائی  اند، هر دو دولت به يک جنگ گسترده عليه يکديگر متوسل شده

." کنند های زحمتکش ايران و عراق را سرکوب می ضدمردمی هستند که توده
های بعدی نشريه کار جوانب مختلف و ماهيت ارتجاعی جنگ  در شماره

های  ها و نفعی که رژيم بيشتر توضيح داده شد و مغايرات آن با منافع توده
جنگ و "مقاله .  داران از اين جنگ بردند، نشان داده شد ارتجاعی و سرمايه

تاثيرات بسيار وخيم اين جنگ را از هر "  تاثيرات آن بر زندگی کارگران
 . جهت بر شرايط زندگی کارگران توضيح داد

هائی برای مقابله با اين جنگ به  های بعدی نشريه رهنمود در اغلب شماره
ها، شوراها و کنترل  همچنين بر اهميت، مسلح شدن توده.  هواداران داده شد
 .کارگری تاکيد شد

های سرخ کارخانه به مثابه سنگ  هسته"  ، مجموعه مقاالت ٧٩از شماره 
برای سازماندهی پايه های مستحکم کارگری در "  زير بنای حزب پرولتری

در اين مقاله با .  جهت تدارک تشکيل حزب طبقاتی کارگری انتشار يافت

 شماره نشريه کار در يک نگاه ١٠٠٠
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برقراری :"...نظری کلی به جنبش کارگری و روند تشکيل حزب آمده است
های سرخ کارخانه در واحدهای  ارتباط با کارگران از کانال استقرار هسته

سپس به بررسی رابطه بين ."  پوشاند کارگری جامه عمل به خود می
ها  های سرخ و حزب و چگونگی تشکيل ، اهداف و وظايف آن هسته

 . پردازد می
کرد، در تالش  رژيم جمهوری اسالمی در حالی که موقعيت خود را تثبيت می

برای قانونی کردن احکام و مقررات ارتجاعی اسالمی در جامعه ايران از 
ها،  نشريه کار در يکی از مقاله ٩٣در شماره .  جمله حکم قصاص برآمد

ای عليه ابتدائی ترين حقوق توده  اليحه به غايت ارتجاعی قصاص، توطئه
"های زحمتکش اعالم شد به تمام نيروهای انقالبی، مترقی و دمکرات، به . 

های حقوقی و زنان و همه مردم ايران  های دمکراتيک، سازمان تمام سازمان
دهيم که بايد با تمام قوا عليه اليحه قصاص و نظاير آن به مقابله  هشدار می

رژيم جمهوری اسالمی .  جدی برخيزند و مانع تصويب آن در مجلس گردند
بايد بفهمد، مردمی که رژيم ضدخلقی شاه را سرنگون کردند، مسلم است که 

 ."زير بار چنين قوانين به غايت ارتجاعی و قرون وسطائی نخواهند رفت
بهمن ، شامل گزارش مفصلی از برگزاری  ٢٣به تاريخ  ٩٧شماره 
بهمن، روز بنيانگذاری سازمان  ١٩آئی بزرگ سازمان به مناسبت  گردهم

ها هزار تن از  همآئی بزرگ ده بهمن، گرد ١٧به دعوت سازمان در .   است
در .  کارگران و زحمتکشان و روشنفکران در ميدان آزادی برگزار شد

بهمن، دشمنان سازمان را به وحشت  ١٧مراسم "سرمقاله اين شماره  
بار ديگر حکومت جمهوری اسالمی چهره واقعی خود : "  آمده است"  انداخت

کارگران پيشرو، –انبوه وسيعی از هواداران .  را به مردم ايران نشان داد
زحمتکشان هوادار،استادان، معلمان، دانشجويان، محصلين انقالبی که روز 

بهمن ماه به مناسبت بزرگداشت سالروز قيام پرشکوه خلق و  ١٧جمعه 
سالروز حماسيه سياهکل و تجليل و ستايش از شهدای دلير خلق به دعوت 

های فدائی خلق در ميدان آزادی گرد آمده بودند، از همان ابتدا  سازمان چريک
های وحشيانه باندهای سياه و نيروهای انتظامی و امنيتی رژيم  مورد هجوم

سرکوب وحشيانه رژيم جمهوری "  در مقاله ."  جمهوری اسالمی قرار گرفتند
رژيم در ابتدا سعی : "  نيزآمده است"  ها اسالمی در مقابل سيل خروشان توده

کرد با ادعای ندادن مجوز قانونی از سوی وزارت کشورجلو اين حرکت را 
های فدائی خلق ايران تنها آن  بگيرد، اما هنگامی که دريافت سازمان چريک

شناسد که حافظ منافع توده ها باشد و به همين جهت  قانونی را به رسميت می
در برگزاری مراسم ميتينگ راسخ و پابرجاست، سعی نمود با اتخاذ سياست 

اما اين بار نيز به همت فعاليت شبانه .سکوت، اين حرکت را به انزوا بکشاند
ها  روزی صدها و هزاران رفيق مبارز و رزمنده، خبر به گوش تمامی توده

ها وميادين،  در مدت قريب به دو هفته تمامی ديوارهای شهر، چهارراه.  رسيد
کارخانجات، مدارس و خالصه هرجا که توده ها حضور داشتند، خبر ديده 

های  ميتينگ سازمان چريک.  گشت شد و به سرعت پخش می شد، شنيده می می
صبح ميدان آزادی رژيم   -  ١٠بهمن، ساعت  ١٧جمعه   -فدائی خلق ايران 

سراپا وحشت و هراس، در آخرين لحظات سکوت شوم خود را شکست و 
با متخلفين طبق مقررات ... اعالم کرد برگزاری هرگونه تجمعی ممنوع است 

ای رخ داد و تمام روز  های گسترده در گيری."  زمان جنگ رفتار خواهد شد
هايی از تهران عرصه تظاهرات و درگيری ميان مردم و نيروهای  بخش

که کارگری آگاه )  جهان(  رفيق فدائی جهانگير قلعه مياندوآب.  مسلح رژيم بود
ها رژيم دستگير و در همان روز به  چی و مبلغی برجسته بود، توسط کميته

های مزدوران مجروح  و مصدوم  تعدادی از رفقا نيز با گلوله.  قتل رسيد
 .گزارش های مفصلی از اين حرکت در چند شماره نشريه انتشار يافت. شدند

جمهوری اسالمی در "  ، مقاله١٠١شش ماه پس از آغاز جنگ، در شماره 
ما طی چند ماه گذشته :"  انتشار يافت که در آن آمده بود"  بست جنگ بن

مقاالت متعددی را به بررسی مسئله جنگ ، ماهيت، خصلت و اهداف آن، 
های زحمتکش باقی خواهد گذاشت،  تاثيری که اين جنگ بر زندگی توده

ما از همان روزهای نخستين آغاز جنگ و درست در .  اختصاص داديم
ها را فراگرفته بود و در گرماگرم  لحظاتی که تب و تاب شوونيستی، توده

طلب شده بودند، بر ماهيت ضد انقالبی و ارتجاعی  ها دفاع شروع جنگ، توده
های  ها گفتيم که اين جنگ نتيجه سياست ما به توده.  جنگ تاکيد کرديم

ارتجاعی دو دولت ايران وعراق، تضاد منافع بورژوازی دو کشور و 
سخنرانی بنی "  در همين شماره نشريه  در مقاله."  های آنهاست طلبی جاه

اوضاع حساس و بحرانی "  شود که هشدار داده می"  صدر و تعميق بحران

کنونی آبستن تحوالت بسياری است و بايد با هوشياری انقالبی آماده مقابله با 
ها به انحراف کشانده شود و وجه   نبايد اجازه داد مبارزه  توده.  ها بود آن

 ."ها گردد های حزب و ليبرال ها و درگيری المصالحه سازش
های ضدانقالبی  يک سلسله مقاالت در افشای ماهيت سياست ١٠۵از شماره 

به نشريه "  های حزب توده سابقه تاريخی خيانت"  حزب توده تحت عنوان 
 . افزوده شد

، اطالعيه تهديدآميز دادستان کل ۶٠ارديبهشت ماه  ٢، ١٠۶سرمقاله شماره 
نشريه کار .  را مورد بررسی قرار دارد و آن را رد کرد) علی قدوسی(انقالب

های مفصلی  از  عالوه بر اين که در هر شماره حاوی اخبار و گزارش
. مبارزات و مطالبات کارگری بود، اغلب يک ستون پاسخ به سواالت داشت

در اين شماره با توجه به اوضاع سياسی که در ايران شکل گرفته بود و 
سواالتی که در مورد بحران سياسی مطرح شده بود، با استناد به آثار 

در شماره بعد .  شود توضيح داده می"  موقعيت انقالبی"  کالسيک مارکسيستی 
 .گيرد نيز در همين ستون، اعتالی انقالبی مورد بحث قرار می

، با نزديک شدن اول ماه مه و تالش سازمان برای برگزاری  ١٠٧درشماره 
باز "  های مارکسيست، مقاله  تجمعات و تظاهرات در اتحاد با ديگر سازمان

نوشته شده که در آن مواضع "   هم در باره مسئله وحدت، اتحاد و مبارزه
برای اجرای اين .  سازمان ما بر سر اين مسئله توضيح داده شده است

در پايان اين .  سياست، رهنمودهائی نيز به رفقای هواداران داده شده است
مقاله، اطالعيه مشترک سازمان ما و سازمان پيکار خطاب به کارگران و 

 : زحمتکشان درج شده است
. رسد و کارگران جهان جشن عظيم شان را برپا ميدارند اول ماه مه فرا می"

ما سازمان چريکهای فدائی خلق ايران و سازمان پيکار در راه آزادی طبقه 
تر برگزارکردن تظاهرات اول ماه مه،  برای هرچه با شکوه  کارگر در تالش

 .در يک اتحاد عمل انقالبی شرکت کرده ايم
هدف از اين اتحاد عمل ارائه يک قطب انقالبی عليه امپرياليسم و حاکميت  

ما ميکوشيم تا تظاهرات اول ماه مه را با اين اتحاد عمل به .  ضدانقالبی است 
روز مبارزه عليه سرکوب واختناق رژيم جمهوری اسالمی و دفاع از آزادی 

در پايان اين ."  تبديل نمائيم)  واقعی(های سياسی و شوراهای انقالبی 
 .اطالعيه، پالتفرم راهپيمائی مشترک آورده شده بود

در همين شماره نشريه کار، بازداشت رفيق سعيد سلطانپور محکوم شده و 
نزديک به دوهفته از بازداشت خودسرانه سعيد سلطانپور شاعر "  آمده است 

در حالی که خبر .  گذرد و هنرمند انقالبی، توسط رژيم جمهوری اسالمی می
بازداشت اين شخصيت مبارز در سطح جهان نيز انعکاس يافته است، رژيم 
جمهوری اسالمی از هرگونه اظهار نظری در اين مورد خودداری کرده 

سازمان چريکهای فدائی خلق ايران از همه هموطنان مبارز، از همه ...  است
کند که در جهت آزادی  های مترقی دعوت می های انقالبی و شخصيت سازمان

های جمهوری اسالمی  سعيد سلطانپور شاعر و هنرمند انقالبی از زندان
 ." مبارزه کنند

های آوارگان در  گزارشی است از اردوگاه"  گذرد بر آوارگان جنگ چه می"
ها، کمبود مواد غذائی و ارزاق، لباس،  مورد وخامت وضعيت معيشتی آن

 . ها بهداشت و کنترل پليسی بر اين اردوگاه
چگونگی برگزاری مراسم اول ماه مه،  اقدامات  ١٠٨در شماره 

سرکوبگرانه رژيم برای مقابله با برگزاری اين مراسم و پخش برنامه 
در روز اول ماه .  راديوئی سازمان در تهران مورد بحث قرار گرفته است

 . مه، سازمان يک برنامه راديوئی روی موج اف ام در تهران پخش کرد
در اواخر ارديبهشت ماه، با توجه به تشديد بحران سياسی و کشمکش 

اوضاع سياسی کنونی و "به بررسی  ١٠٩ها، سرمقاله شماره  جناح
" های حزب جمهوری اسالمی به مثابه قدرت مسلط در هيئت حاکمه تاکتيک

به اين نتيجه :"  در جمعبندی پايانی مقاله آمده است.  اختصاص يافته است
کوشد نيروهای سازشکار و  رسيم که حزب جمهوری اسالمی می می

را به خود ملحق کند، "  اکثريت"به ويژه حزب توده و جناح راست "  آزار بی"
صدر را ايزوله نمايد، نيروهای انقالبی را   ها بنی ها و در راس آن ليبرال

سرکوب کند، سلطه سياسی خود را به طور همه جانبه مستقر سازد و انقالب 
های کنونی  اين است چکيده سياست و تاکتيک.  را به شکست قطعی بکشاند

 ."حزب جمهوری اسالمی، به عنوان قدرت مسلط در حاکميت
در ستون پاسخ به سواالت  در مورد تاکتيک ها و مطالبات کارگری بحث  

های  های مترقی و شخصيت اعتراض سازمان"  در اين شماره .  شده است
 . درج شده است" جهانی به بازداشت سعيد سلطانپور

، يک تحليل همه جانبه از بحران  ١١٢درشماره "   پيش از طوفان"مقاله 
ها و  ها در نتيجه عدم تحقق وعده گرداندن بخش بزرگی از توده سياسی ، روی

 شماره نشريه کار در يک نگاه ١٠٠٠
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تر شدن شرايط زندگی مادی و معيشتی زحمتکشان،  تشديد مبارزات  وخيم
دهد و خاطرنشان  طبقاتی، شکاف عميق در درون هيئت حاکمه ارائه می

دهد که بروز يک بحران حاد، امری  همه شواهد نشان می"سازد  می
ما در مرحله پيش از طوفان ، در آستانه رويدادهای .  بسيارمحتمل است

ايم و به مرحله نوينی از رشد مبارزات انقالبی و  تاريخی عظيمی قرار گرفته
اين مقاله پس از اشاره به عقب ماندگی ."  شويم ای نزديک می جنبش توده

های  سازمان:"  گويد نيروهای چپ و کمونيست از سرعت تحوالت سياسی می
انقالبی تنها از طريق ايجاد يک قطب انقالبی قادر خواهند بود نه تنها نقشی 

ها و گرايشات  گيری فعال در اوضاع بحرانی موجود ايفا کنند، بلکه بر موضع
بايد درنظر داشت که .  های انقالبی نظير مجاهدين خلق تاثير بگذارند دمکرات

نيروهائی نظير مجاهدين خلق در شرايطی به سوی چپ انقالبی و اتحاد فعال 
ل يک قطب انقالبی در -های م ها تمايل نشان خواهند داد که سازمان با آن

جنبش ايجاد کرده و تبديل به يک نيروی اجتماعی گردند، واال مجاهدين خلق 
 ."به سوی نيروهائی نظير بنی صدر بيشتر تمايل نشان خواهند داد

  اسناد سری مربوط به توطئه سرکوب سازمان"در همين شماره،  نشريه کار 
اين اسناد سری نشان می داد که تصميم .  را افشا کرد"  های سياسی وگروه

هماهنگی مقابله با احزاب "های سياسی در جلسه  مربوط به سرکوب سازمان
مقامات سياسی،  ۵٩بهمن ماه سال  ١١و  ٩در  "   های ضدانقالب و گروه

طلبان  قضائی، نظامی و امنيتی ، از جمله تعدادی از به اصطالح، اصالح
بعدی از نمونه بهزاد نبوی و يا براندازان کنونی از قماش محسن سازگارا 

های سياسی را به سه دسته تقسيم کرده بود  اين اسناد، سازمان.  اتخاذ شده بود
های  گروه"ای که می بايستی قبل از همه سرکوب شوند،  و اولين دسته

 -٣کوموله   -٢)  جناح قاسملو(  حزب دمکرات   -ا"  شامل"  متخاصم بالفعل
های فدائی  چريک-۵رزگاری  -۴سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر

سپس نوبت به دسته دوم .  بودند)"  اشرف دهقانی(فدائيان خلق-۶)اقليت(
می رسيد و در نوبت سوم متحدان رژيم ارتجاعی "  های متخاصم بالقوه گروه"

 .ها قرار داشتند و سرکوبگر از نمونه حزب توده و اکثريتی
مردم ايران اليحه قصاص را که تبلور دوران "  مقاله ديگر اين شماره  

 "دانی تاريخ خواهند افکند بربريت و توحش است به زباله
با نقد "  دو تاکتيک در برخورد با انقالب ايران"  ، سرمقاله  ١١٣شماره 

نظرات انحرافی در برخورد به مسئله انقالب ايران پس از کسب قدرت توسط 
هيئت حاکمه جديد، و اشاره به کشمکش های شديد و مبارزات حادی که در 

تمام شواهدی :"  کند دوره پس از قيام در جريان بوده است، بار ديگر تاکيد می
ها قدرت دوباره به  رغم اين که با قيام توده دهد، علی که برشمرديم نشان می

دست ضدانقالب افتاد، اما هنوز انقالب با شکست قطعی رو به رو نشده، 
ای فوری  در  تکميل انقالب چون وظيفه.  کاره باقی مانده است انقالب نيمه

دستور روز قرار دارد و خود ويژگی شرايط پس از قيام را کشاکش و 
ما راه تداوم انقالب، راه ...دهد های انقالب و ضدانقالب تشکيل می درگيری

کنيم و راستای فعاليت  شعارهای انقالبی را طرح می.  ايم تکميل آن را برگزيده
 ."  ايم ما تاکتيک تعرضی را برگزيده. ما در اين مسير است

چنين :"  دهد  هشدار می"  دو جنبه نتايج تحوالت اخير"   ١١۴سرمقاله شماره 
به نظر می رسد که اقدامات اخير حزب جمهوری اسالمی ، خود ويژگی 

. ای سوق داده است کننده  لحظه کنونی جامعه ما را به مرحله جديد و تعيين
حزب جمهوری اسالمی اکنون تالش نهائی خود را برای حل تضادهای 

بخشد و برای يورش نهائی به انقالب آماده  درونی حاکميت سامان می
 ." شود می

تير ماه با خبر اعدام جنايتکارانه سعيد سلطانپور  ٣نشريه کار  ١١۵شماره  
عضو هيئت نويسندگان نشريه کار و عضو هيئت دبيران کانون نويسندگان 

سازمان يکی از .  تن ديگر از مبارزان انتشار يافت ٢٢ايران به همراه 
 . ترين کادرهای خود را از دست داد برجسته
حول شعار مرگ بر حزب جمهوری اسالمی، زنده باد شوراهای "مقاله 

شعار مجلس موسسان  "  انقالبی، پيش به سوی مجلس موسسان متحد شويم
دمکراتيک و انقالبی متکی به شوراها به عنوان يک شعار تاکتيکی مقطعی 

الزمه برقراری اين مجلس، شوراهای :"  گفته می شود.  مطرح می شود
، واال مجلس موسسان نه در خدمت .ای است انقالبی توده ای و تسليح توده

ارتش و (انقالب، بلکه به عنوان مکمل ابزار سرکوب بورژوازی،
 ."عمل خواهد کرد) بوروکراسی

. در همين شماره، کشتار وحشيانه کارگران شهر صنعتی البرز انتشار يافت

خرداد، جمهوری اسالمی راهپيمائی کارگران شهرصنعتی البرز را  ٢٧روز 
 ١٠با شليک مستقيم پاسداران سرمايه به اين راهپيمائی، .  به خون کشيد

 .تن دستگير شدند ۵٠٠تن زخمی و  ۵٠کارگر جان باختند، بيش از 
در اين .  ، است ١١٨سرمقاله کار شماره "  رکود سياسی يا افت موقت"

"سرمقاله چنين گفته شده است تحوالتی که از نخستين روزهای تيرماه به : 
وقوع پيوسته است، يورش  ديوانه وار حاکميت به نيروهای انقالبی، ترور و 

ها، مملو شدن  های پی درپی، اخراج دستجمعی کارگران و بازداشت آن ا عدا م
زندانها ازهزاران نيروی انقالبی، موج ارعا ب و وحشت حاکم بر جامعه و  
با آلخره افت اعتراضات ومبارزات آشکار توده ها،ا ين سوال را دربرابر ما 
قرار ميدهد که آيا جنبش توده ای بسوی يک رکود سياسی طوالنی پيش 
ميرود يا اينکه تحت تا ثير عوا مل ذهنی، يک رکود موقت و کوتاه مدت را 

سرمقاله با بررسی يک رشته عوامل عينی و ادامه ."  از سر ميگذراند
های رژيم، اختالفات درونی طبقه حاکم و ادامه بحران قدرت، موقعيت  بحران

اين مجموعه عوامل وشرايطی که :"  گيرد المللی رژيم، نتيجه می وخيم بين
تر و يک جنبش  دهد که علل اساسی يک بحران عميق برشمرديم، نشان می

اجتماعی و -شرايط اقتصادی.  تر و نيرومندتر موجود است ای گسترده توده
انداز را بروز اشکال مبارزه  ترين چشم سياسی موجود در کليت خود، محتمل

 ." دهد و نه رکود سياسی کامالً انقالبی و آشکار نشان می
در اين شماره گزارشی نيز از يازدهمين اجالس شورای سراسری صنعت 
نفت با شرکت شوراهای عمليات پااليش تهران، شورای کارمندان پااليشگاه 
شيراز، شورای عمليات پااليش تبريز و شورای عمليات فنی اصفهان  در 

در ستون پاسخ به سواالت نيز مجلس .  پااليشگاه اصفهان به چاپ رسيده است
 . موسسان مورد بحث قرار گرفته است

های رزمی و عمليات  ، مسئله سازماندهی جوخه١٢٢در سرمقاله شماره 
رزمی مورد بحث قرار گرفته و توضيح داده شده است که قيام مستلزم تدارک 

بايد برای برپائی قيام مسلحانه .  سياسی و عالوه بر آن تدارک نظامی است
های رزمی جزئی از اين تدارک  سازماندهی جوخه.  ای تدارک نظامی ديد توده

در اين مقاله اهداف و وظايف کوتاه مدت و بلند مدت .  و آمادگی نظامی است
های رزمی تشريح شده است و مواضع جريانات راست که ضرورت  جوخه

. قيام و تدارک نظامی برای آن را نفی می کردند، مورد نقد قرار گرفته است
در پايان مقاله، عمليات مسلحانه مجاهدين نيز مغاير تدارک قيام و مانعی بر 

در اين بخش آمده .  سر راه اعتالی جنبش و قيام مسلحانه اعالم شده است
 :  است

مادر اينجا در همان حال که در شرايط کنونی با انحراف به راست درون "
جنبش مرزبندی ميکنيم ، در مقابل انحراف چپ نيز که به عوض تاکيد بر 

ها، تاکيد بر سازماندهی اعتراضات و جنبش خود  ساز ماندهـی مبارزات توده
های خود قرار ميدهد و  ها، تاکتيک مسلحانه را محور تاکتيک به خودی توده

تاکتيکهای مسلحانه ای را که ميتواند مضمون انقالبی داشته باشد، از مضمون 
واقعی خود تهی ميسازد و يا ميکوشد قيامی زودرس را به توده ها تحميل 

زيرا به قول لنين وظيفه تدارک قيام البـته شامل مانع .کند، مرزبندی داريم 
برخی عمليات نظامی که دريک ماه .  های زودرس نيز هست شدن از قيام

اخير صورت گرفته است، دارای خصلت واهدافی جزآنکه ما بدا ن اشاره 
اين تصور که حکومت بسيار زود سقوط خواهد کرد، منجر .   باشد کرديم می

به اتخـاذ تاکتيکهائی ميشود که دارای خصلت سرنگونی هستند و از آنجائی 
که هنوز ميان مبارزه توده ها و اتخاذ اين تاکتيکها با چنين خصلتی شکافی 

های مردم کشش و توان الزم را در قبال اين تاکتيکها دارا  وجود دارد، توده
شکاف .  نيستند و در نتيجه منجر به يک وقفه در مبارزات توده ها خواهد شد

ميان مبارزه توده ها و عمليات نظامی بسياربزرگ، باعث ميشود که عمليات 
ثانيا بايد هميشه و در هر .  نظامی از خصلت واهداف واقعی خود تهی گردد

. حال روحيات و خلقيات توده ها بويژه در مناطق متعدد در نظر گرفته شود
مراكز و اهداف معين شده دقيق و حساب شده باشد ، از هرگونه آسيب رسيدن 

در حالی که ما در برخی از .  به توده ها تا آنجا که ممکن است جلوگيری شود
تروريک .  عمليات اخير شاهد بوده ايم که اين مسائل در نظر گرفته نشده است

های مردم و خواست  عنصر منفور که ميتواند بيانگر روحيات و خلفيات توده
واقعی آنها باشد ، در يک موقعيت نامناسب يا در يک ترور دستجمعی ، 

عالوه براين، بی  توجهی به اهداف تعيين .آورد نتيجه مطلوب را به بار نمی
شده باعث  ميگردد که حکومت منتهای تبليغ خود را بسوی آن معطوف دارد، 
و از يک عمل نظا می، نتيجه معکوس در جهت مبارزات توده ها و روحيات 

 . ها پديد آيد آن
خالصه تنها آن عمليات رزمی در شرايط کنونی ميتواند مورد تاييد باشد که، 
اوال با خصت آموزش رهبران توده ها برای قيام آينده منطبق باشد واهداف آن 

٧از صفحه   
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٨از صفحه   

٩ 

ها باشد و نه  در جهت راهگشائی و هموار کردن راه برای مبارزات توده
ً تاکيد برسازما ندهی مبارزات .  سرنگونی فوری و بالواسطه رژيم ثانيا

ها باشد و تاکتيکهای مسلحانه به عنوان يک تاکتيک فرعی در نظر  توده
 ."گرفته شود که تنها در خدمت تدارک قيام قرار دارد

" يک ارزيابی مجدد از مسئله جنگ"  شهريور  ٢۵، ١٢٧در سرمقاله شماره 
شعار تبديل جنگ ارتجاعی  به جنگ " گيرد و از اين پس مستقيماً  صورت می

 . داخلی، يعنی انقالب، مطرح می شود
" های ما وضعيت کنونی و تاکتيک"  ای تحت عنوان  مقاله١٣۴در شماره 

انتشار يافت که در آن يک بار ديگر شرايط سياسی دوران پس از قيام، 
سياسی انقالبی  مقوالت مختلف دوران انقالبی و دوران رکود سياسی، بحران

های قانونی، مراحل مختلف اعتالی انقالبی در دوران  و تمايز آن از بحران
های دوران انقالبی، ضرورت  انقالبی، معنای موقعيت انقالبی، تاکتيک

تدارک سياسی و نظامی برای برپائی يک قيام، معنای انقالب، پيروزی و 
شکست انقالب، انقالب ناتمام و شرايطی که به کشاکش انقالب و ضد انقالب 

ها و  پس از قيام در ايران شکل داد و برخی مسائل ديگر در جدال با نگرش
و  ١٣۵های  اين مقاله در شماره.  های ديگر مورد بحث قرار گرفت سازمان

 .  نيز ادامه يافت ١٣۶
ضرورت جدائی دين از "  يک رشته مقاالت تحت عنوان ١٣٨از شماره 

در مورد ضرورت جدائی دين از دولت و معنای واقعی آن نوشته "  سياست
 .شده است

جانبه را عليه مردم مبارز و  در شرايطی که جمهوری اسالمی جنگی همه
ها مبارز  های سياسی مخالف آغاز کرده بود و روزانه اخبار اعدام ده سازمان

رسيد، سازمان اولين کنگره خود را در آذر ماه  در نشريات رژيم به چاپ می
اسناد اولين کنگره  ۶٠دوم دی ماه  ١۴٠در شماره .  در تهران برگزار کرد

 . اند سازمان چاپ شده
پس از کنگره، شعار مرگ برحزب جمهوری اسالمی که در چند ماه گذشته 

شد، حذف و به جای آن مجدداً  به همراه مجلس موسسان انقالبی مطرح می
شعار سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری  جمهوری دمکراتيک خلق 

 .مطرح شد
ای که در اسفندماه به بخشی از رهبری سازمان و بخش چاپ و  با ضربه

توزيع وارد آمد، چند شماره نشريه که به علت اختالفات درونی سازمان 
. توزيع نشده بود، انتشار بيرونی نيافت و در ضربه به چاپخانه از بين رفتند

شماره .  موجود نيست ١۴۶-١۵٢های  بنابراين در آرشيو نشريه کار شماره
با مقاالتی  پيرامون اعتصاب عمومی سياسی ، کميته  ۶١تير  ٢٠، در  ١۵٣

 .های مخفی اعتصاب، انتشار يافت
: " آمده است"  تاريخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟"  ١۵٨در سرمقاله شماره 

يکی از تجارب گرانبها و درس های عظيم تاريخی هر دوران انقالبی يعنی 
دوران حادترين نبردهای طبقاتی در اين است که ماهيت واقعی تمام طبقات و 

هائی را که کمابيش نمايندگان  ها و گروه اقشار جامعه و نيز احزاب، سازمان
روشن شد که هر طبقه و ....  سازد آگاه طبقات و اقشار جامعه اند، برمال می

در پس تمام وعده و وعيدهای .  کند قشری در انقالب چگونه عمل می
اجتماعی، سياسی، اخالقی و مذهبی، چگونه منافع طبقاتی معينی نهفته 

اين مقاله پس از اشاره به آنچه که سران و مقامات دولتی وعده می ."  است
پردازد و نتيجه  دادند و آنچه که در عمل انجام دادند به مجاهدين خلق می

ترين  ترين و سرسخت مجاهدين خلق که زمانی خود را راديکال:"  گيرد می
معرفی می کردند و ادعای نمايندگی "   ارتجاع"اپوزيسيون ضدانقالب و 

منافع عموم خلق را در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع داشتند، در مقطعی 
ديگر ماهيت طبقاتی خود را که در تزلزل، ناپيگيری و تمايل به سازش با 

شود، در اتحاد با بورژوازی به اصطالح ليبرال  بورژوازی خالصه می
 ."   عريان کرده و به نمايش گذاشتند

برگزاری پلنوم و "، گزارشی از  ۶١اسفند  ١۴، ١۶۴در شماره 
و  ۶٠اين پلنوم پس از ضربات اسفند سال .  چاپ شده است"  دستاوردهای آن
 .  های تشکيالت برگزار شد بازسازی بخش

 ٣٠، به مناسبت دومين سالگرد ١۶٩سرمقاله شماره "  آموزد تاريخ می"  
تاثيرات زيانباری که "در اين سرمقاله گفته شده است.  خرداد است

های آنارشيستی ، بالنکيستی مجاهدين خلق به روند انقالب و حرکت  تاکتيک
ای برجای گذاشت، نبايد ما را از درک واقعی  رو به رشد مبارزه توده

ها و  های اين مرحله از حيات جنبش ناتوان نموده و بر ضعف قانونمندی

 ."اشتباهات پرده ساتر بيافکند
خواهيم و برای چه مبارزه می کنيم، طرح برنامه  ما چه می"  ١٨٠در شماره 

پيش .  علنی به بحث گذاشته شده است"  های فدائی خلق ايران سازمان چريک
از اين، برنامه عمل مصوب سازمان که در نشريه کار پس از کنگره اول 
چاپ شد، اما در جريان ضربات، انتشار علنی پيدا نکرد، مجزا انتشار يافته 

 . بود
های کارخانه و مقابله دو خط مشی در  کميته"١٩۵و  ١٩۴های  در شماره

با گرايشاتی که شورا يا سنديکا را شکل مناسب سازماندهی "  جنبش کارگری
نشريه کار ايجاد .  کردند، برخورد شده است اعالم می ۶۴کارگران در سال 

های  از ايجاد کميته.  شورا و سنديکا را در آن شرايط نا ممکن اعالم کرد
ها را توضيح  مخفی کارخانه دفاع کرد و مفصل چگونگی ايجاد و عملکرد آن

 . داد

  
 تا امروز ۶۶از تير ماه 

 
آغاز و تا  ۵٩در خرداد سال "  اکثريت  -اقليت"ای که از انشعاب بزرگ  دوره

انجامد، يکی از دشوارترين  به طول می ۶۶اولين کنفرانس سازمان در تيرماه 
فروکش اعتالی جنبش، يورش همه جانبه ارتجاع .  دوران حيات سازمان بود

و شکست قطعی انقالب، سرکوب و کشتارهای وحشتناکی که منجر به 
جانباختن صدها عضو و هوادار سازمان  و زندانی شدن هزاران تن شد، 

ثباتی نظری و بروز بحران ها و اختالفات متعدد  موج تزلزل و بی
سياسی و تشکيالتی، پيامد آن چندين انشعاب و نيز استعفا و   -ايدئولوژيک

تنها با کنفرانس اول است .  گيری تعداد کثيری از نيروهای سازمان بود کناره
 .   يابد که سازمان بار ديگر به ثبات تشکيالتی دست می

خبر برگزاری اولين کنفرانس  ۶۶تيرماه سال   ٢١١نشريه کار شماره 
کنفرانس سازمان و "در سرمقاله اين شماره .  سازمان را انتشار داد

بحرانی که سازمان ما از اواخر سال گذشته با :" آمده است" آوردهای آن دست
آن رو به رو گرديد و زندگی درونی و فعاليت بيرونی آن را مختل و در 
معرض يک تهديد جدی قرار داد، بال ترديد لطمات سختی به سازمان وارد 

اين بحران که با يک از هم گسيختگی تشکيالتی همراه بود، گروهی را .  آورد
های طبقاتی شان  به انحالل طلبی و انشعاب و گروهی را که بنا به خصلت

. فاقد ثبات و پايداری در شرايط بحرانی می باشند، به انزوا و انفعال سوق داد
های متعددی را  با اين وجود سازمان ما که طی حيات مبارزاتی خود بحران
رغم لطمات آن  پيروزمندانه از سر گذرانده است، می بايستی اين بحران را به

سرمقاله توضيح می دهد از ."  از سر بگذراند و به حرکت خود ادامه دهد
های  علت بحران و از هم گسيختگی در تشکيالت و محدوديت آنجائی که به

زمانی و مکانی امکان برگزاری کنگره دوم سازمان نبود، لذا کميته اجرائی 
موقت مبادرت به برگزاری يک کنفرانس، متشکل از تعدادی اعضا و 

اجرائی موقت  گيری گزارش کميته کنفرانس بر اين نتيجه.  کادرهای کرد
ترين مانع  صحه گذاشت که سيستم تشکيالتی و سبک کار ما در گذشته عمده"

های مداوم در  بر سر راه انجام وظايف سازمانی ما بوده و منجر به بحران
در اين سيستم تشکيالتی به .  اند تشکيالت و ضربات پليس به سازمان شده

علت فقدان مناسبات و ضوابط حزبی، اصول سانتراليسم دمکراتيک عملکرد 
جانبه و از سوی  واقعی خود را از دست داده، از يک سو به سانتراليسم يک

های دمکراسی درون تشکيالتی يا  مکانيسم.  ديگر به ليبراليسم انجاميده است
بحث و مبارزه .  اند مورد نفی و انکار قرار گرفته و يا به ضد خود تبديل شده

ای موارد از مضمون واقعی خود تهی شده و حتی  ايدئولوژيک در پاره
بايد در  اصل انتقاد و انتقاد از خود که می.  ساز انشعاب گرديده است زمينه

ها و بسط و تحکيم مناسبات رفيقانه به کار گرفته  جهت رفع نواقص و کاستی
نتيجتاً معضالت و .  شود، عملکرد واقعی خود را از دست داده است

های تشکيالتی نتوانسته است به شکل اصولی حل گردد و منجر به  نابسامانی
کنفرانس اول، ."  ها و اختالف نظرهای حاد در تشکيالت شده است بحران

طرح اصالح شده برنامه سازمان را که قبالً در نشريه کار چاپ شده بود و 
"  نيز اساسنامه اصالح شده کنگره اول سازمان را تصويب کرد عالوه بر . 

های ديگری نيز تصويب نمود که از آن جمله قطعنامه  اين، کنفرانس قطعنامه
 ." به نام سازمان است) اقليت( الحاق 

انتشار يافت که برای ايجاد " پالتفرم و مبانی اتحاد عمل ما"،  ٢١٢در شماره 
" های چپ و کمونيست برای سرنگونی رژيم  يک اتحاد عمل پايدار با جريان

نظامی دولتی و به جای آن تسليح عمومی -برچيده شدن ماشين بوروکراتيک
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 .ها از طريق شوراها تاکيد شده است خلق و اعمال حاکميت مستقيم توده
ها به ستون ثابت کار تبديل شد،  های سياسی که سال از اين پس ستون يادداشت

ترين مسائل سياسی کشور و جهان را مورد تجزيه  به نشريه افزوده شد که مهم
" از ميان نشريات"همچنين ستون ديگری تحت عنوان .  داد و تحليل قرار می

های سياسی  های ثابت افزوده شد که به بررسی و نقد مواضع سازمان ن به ستو
 . پرداخت ديگر می

ازهمين شماره به بعد يک سلسله مقاالت در توضيح و تشريح برنامه سازمان 
 .  نيز به مطالب نشريه افزوده شد

نيز مجموعه مقاالتی "  ترين وظيفه ماست سازماندهی طبقه کارگر، اصلی"
 .به چاپ رسيد ٢١٨تا  ٢١٣است که از شماره 

خبر هولناکی از کشتار دستجمعی زندانيان سياسی به  ۶٧در شهريور ماه سال 
در نشريه کار .  هنوز ابعاد اين کشتار روشن نبود.  بيرون از زندان درز کرد

، اطالعيه مشترکی از سازمان درج شده  ۶٧، شهريور ماه سال  ٢٢۵شماره 
طی يک ماه اخير صدها تن از زندانيان سياسی :"   است که در آن آمده است

ايران دسته دسته به جوخه اعدام سپرده شده و تعدادی از زندانيان سابق که 
شان به پايان رسيده و آزاد شده بودند، مجدداً بازداشت  دوره محکوميت

تن از کادرها و هواداران  ٣٠٠طبق اطالعات واصله حدود .  اند گرديده
 .سازمان در تهران و ساير شهرهای کشور، جزء اعدام شدگان اخير هستند

رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی به منظور جلوگيری از انتشار اخبار 
شود، تمامی تمهيدات ضدانقالبی خود را  ها مرتکب می جناياتی که در زندان

به کار بسته و مدت دو ماه است که مالقات زندانيان سياسی را قطع نموده 
بعداً که ابعاد اين جنايت برمال گرديد، مشخص شد که رژيم حدود ...."  است

زندانی سياسی را در فاصله مرداد تا اواسط شهريور ماه کشتار کرده  ۵٠٠٠
 . است

ها،  در اعتراض به موج اعدام"  در همين شماره يک مقاله تحت عنوان 
 .به همين کشتار اختصاص يافت" تر سازيم خروش خود را رسا

گزارشی از برگزاری دومين کنفرانس سازمان و "  ۶٨خرداد  ٢٣۴در شماره 
تصميمات آن، تصويب گزارش سياسی و تشکيالتی کميته اجرائی، تصويب 

ها،  اصالحات در برنامه و اساسنامه سازمان، تعيين خط مشی و تاکتيک
در اين گزارش .   ها و برخی مصوبات ديگر انتشار يافت تصويب قطعنامه

از آنجائی که در سراسر دوران حيات سازمان، گروه :"همچنين آمده است
کثيری از رفقای فدائی ما در اسفند ماه جان باختند، از آنجائی که طی 

گروهی از رهبران برجسته  و  ۶٠اسفند ماه سال  ٢۵و  ٢۴روزهای 
کادرهای سازمان در يک نبرد قهرمانانه با دژخيمان جمهوری اسالمی جان 

اسفند را به عنوان روز شهدای سازمان اعالم  ٢۵باختند، لذا کنفرانس روز 
 ."نمود

حکومت   -آزادی  -نان  -، شعار کار ۶٨نشريه ، تيرماه سال  ٢٣۵از شماره   
ای  در مقاله.  شورائی به يکی از شعارهای استراتژيک و ثابت نشريه تبديل شد

داليل انتخاب اين شعار "  حکومت شورائی  -آزادی  -نان  -کار"با عنوان 
ترين و  نياز به شعارهائی است که بيانگر عام:"  توضيح داده شد و گفته شد

های توده مردم باشد و سريعاً توسط مردم جذب شوند و به  ترين خواست اساسی
يک نمونه از چنين شعارهائی شعار کار، نان، .  يک نيروی مادی تبديل گردند
شعار کار، نان، آزادی، حکومت شورائی، ....  آزادی حکومت شورائی است

آن شعاری است که در لحظه کنونی ميتواند ما را در امر بسيج توده های 
 ." مردم و تحقق اهداف انقالب ياری رساند

مقاله از .  اتشار يافت  ٢٣٨در شماره "  دفاع از حزبيت عليه بی حزبی"  
تواند به اهداف  طبقه کارگر نمی"  کرد که  همان آغاز بر اين نکته تاکيد 

طبقاتی و تاريخی خود جامه عمل پوشد، مگر آن که در يک حزب سياسی 
های طبقات ديگر، يعنی حزبی با  مستقل و متمايز از تمام احزاب و سازمان
"  ايدئولوژی و سياست پرولتری متشکل شود اکنون که در پی يک رشته ." 

ای به نحو ملموسی  های مداوم از دامنه جنبش توده ها و و سرکوب شکست
کاسته شده و جوش و خروشی که در دوران انقالب پديد آمده بود، فروکش 
کرده است، بخش وسيعی از روشنفکرانی که زمانی امواج نيرومند جنبش 

ها را به جانبداری از طبقه کارگر سوق داده بود، روحيات و  ای آن توده
خصوصيات انفرادمنشانه روشنفکرانه خود را با تمام جوانب منفی آن آشکار 

ادامه ."  تشکيالتی و تشکيالت ستيزی از کار درآمده اند نموده و مدافعين بی
 .های بعدی نشريه آمده است اين مقاله در شماره

يکی از مقاالت مهم "  تشکيل بلوک انقالبی چپ نياز مبرم جنبش ما"  

سازمان ما از چند سال پيش، تالش های متعددی برای .  است ٢۴۴شماره
نشريه کار نيزمقاالت .  ها انجام داده بود های حزبی و اتحاد عمل وحدت

:" در اين مقاله بار ديگر تاکيد شد.  متعددی در ضرورت آن نوشته بود
های  اوضاع بحرانی رژيم جمهوری اسالمی و اعتالء روز افزون جنبش

تر ساخته است،  انداز سرنگونی رژيم را نزديک ای که چشم اعتراضی توده
است و پس از "  مسئله آلترناتيو حکومتی را به يک مسئله مبرم تبديل نموده

ترين رئوس مطالبات را  اصلی"که:گيرد های بورژوائی نتيجه می نقد گروه
به منظور :"  گفت در بند نخست آن می.توان در سه بند خالصه کرد می

انحالل -دمکراتيزه کردن نظام سياسی کشور و استقرار يک دمکراسی واقعی
ای از  های سرکوبگر و بوروکراسی ، اعمال حاکميت مستقيم توده کليه ارگان

طريق شوراها و تسليح عمومی خلق، تامين و تضمين آزادی های سياسی، 
های تحت ستم در تعيين سرنوشت خود و  جدائی کامل دين از دولت، حق مليت

." برخورداری زنان از حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان
ضروريست و دو بند ديگر به اقدامات اقتصادی و مطالبات کارگری و رفاهی 

 . اختصاص می يافت
به مسئله بحران پس از فروپاشی اتحاد "  خالف جريان"مقاله  ٢۴۵در شماره 

شوروی ، دفاع سازمان ما از طبقه کارگر، نقش رهائی بخش پرولتاريا ، 
ادامه آن  در يک .  نظرات مارکس و لنين و ضرورت سوسياليسم پرداخت

 .بولتن جداگانه انتشار يافت
های مخفی کارخانه يگانه بديل برای متشکل ساختن کارگران در  کميته"

در اين نوشته با اشاره به .  آمده است ٢۶١در شماره "  وضعيت موجود
سرکوب گری رژيم و چرا اتحاديه و شورا نمی تواند شکل بگيرد بار ديگر 
کميته های مخفی کارگران به عنوان مناسب ترين شکل تشکل در شرايط 

 ديکتاتوری و اختناق، توضيح داده می شود 
و ٢۶٧های  درشماره"   سير قهقرائی در جنبش سوسياليستی ايران"مقاله 
آمده است که نظرات مارکس در مورد طبقات، طبقه کارگر، کار مولد و ٢۶٨

نامولد، خصلت دوگانه کار فکری در پروسه توليد مادی، پرولتاريای 
 .صنعتی،کارگران بخش خدمات، توضيح داده شده است

در "  ای به مساله رهائی زن سوسياليسم ، تنها پاسخ قطعی و ريشه"  مقاله 
، رهائی زن را از ديگاه سوسياليسم علمی مورد بحث قرار داده ٢٧۵شماره 

تاريخ مختصر جنبش "  از همين شماره يک سلسله مقاالت تحت عنوان .است
اين مقاالت بعداً در کتابی .  در نشريه انتشار يافته است"  المللی کارگری  بين

در داخل "  ١٩١٧پيدايش و تکامل طبقه کارگر از آغاز تا "تحت عنوان 
 .کشور به چاپ رسيد

های عميق رو به رو  جمهوری اسالمی بار ديگر با بحران ٧٠از اوايل دهه 
تداوم "  ای سراسر کشور را فرا گرفت های توده رشته شورش شد و يک

ای است که در  مقاله"  ها انداز اعتالء اشکال مبارزاتی توده اعتراضات و چشم
 ٧٠به چاپ رسيد و اوضاع سياسی کشور را در اوايل دهه  ٢٧٧شماره 

العاده  اوضاع در ايران فوق:"   در اين مقاله آمده است.  مورد بررسی قرار داد

 شماره نشريه کار در يک نگاه ١٠٠٠

٩از صفحه   

١١درصفحه   
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از هم .  دم ژرف تر ميشود بحران اقتصادی دم به.  متالطم و بحرانی است
حکومت ، بيش از .  گسيختگی اقتصادی بنحو غير قابل کنترلی گسترش مييابد

هر زمان ديگر عجز وناتوانی خود را در مهار بحران بر همگان آشکار 
ديگر کسی به وعده های سران حکومت مبنی بر بهبود قريب .  ساخته است 

توده مردم ، تاب وتوان تحمل بار بحران .  الوقوع اوضاع باور ندارد 
نارضايتی .  اقتصادی وفشار کمرشکن هزينه های زندگی را از دست داده اند 

رغم حکومت ترور  چنان مرحله ای از رشد وحدت رسيده که به واعتراض به
روز  مبارزه ای که روزبه.  واختناق ، دراشکال علنی مبارزه بروز کرده است
هنوز چند روزی از آغاز .  وسعت ميگيرد وبردامنه وابعاد آن افزوده ميگردد 

سال جديد نگذشته که در اواسط فروردين ماه ، حوادث اسالم شهر درجنوب 
ترين  زحمتکشان اکبرآباد که درزمره محروم.  غربی تهران بوقوع پيوست

توده های مردم ايران هستند ، عليه وضعيت غير قابل تحمل موجود دست 
دراين مورد هم مانند موارد مشابه گذشته ، جنبش اعتراضی .  طغيان زدند به

گروهی .  های روزمره آغاز گرديد علنی وقهرآميز، از منازعه بر سر خواست
از مردم دراعتراض به افزايش بهای وسائل حمل ونقل وكمبود وگرانی آب، 

بزودی گروه وسيع ديگری از .  در برابر شهرداری دست به تجمع زدند
نيروهای سرکوب رژيم برای مقابله با مردم .  آنها پيوستند  منطقه نيز به

توده .  درمحل حاضر شدند وتالش نمودند مردم را با زور متفرق سازند 
درگيری و .  خشمگين متقابال نيروهای سرکوب را مورد حمله قراردادند 

  پمپ.  مردم به مراكز وتاسيسات رژيم يورش بردند.  زدوخورد آغاز شد
تعدادی از .  شيشه های دو بانك را درهم شکستند .  بنزين را به آتش کشيدند 

آتش زدن الستيکها و  وسائل نقليه دولتی را درهم کوبيدند وخرد کردند و به
ايجاد سنگر بندی درخيابانها بمقابله با مزدوران سرکوبگر برخاستند، خشم 

 .متراکم شده توده زحمتکش منفجر گرديد
رژيم که از مقاومت زحمتکشان وترس از کشيده شدن دامنه جنبش بمناطق 

افتاده بود، سراسيمه ، تعداد کثيری از نيروهای انتظامی را   -هراس  ديگر به
واحدهای سرکوب از زمين و هوا .  از سراسر تهران به منطقه گسيل داشت 

دهها نفر کشته وزخمی .  گلوله بستند مردم را مورد حمله قرار دادند وبه
 . وصدها تن دستگير شدند

رژيم با اين سرکوب وحشيانه که عالوه بر نيروی زمينی از هلی کوپتر نيز 
برای سرکوب و کشتار مردم استفاده کرد، توانست عجالتا مردم را متفرق 

ميگوئيم عجالتاً چرا که مبارزه زحمتکشان .  واوضاع را تحت کنترل درآورد
رويداد .  اکبرآباد وطغيان آنها نه اولين ونه آخرين رويداد از اين نمونه است 

اکبرآباد ، ادامه و دنباله يک سلسله رويدادهای مبارزاتی است که طی چند 
ها و قيامهای  بشكل تظاهرات قهرآميز، شورش ٧٠سال اخير، از اوائل دهه 

از شيراز تا اراك ، از مشهد تا تبريز، از بلوچستان .  محلی بروز کرده است 
تا قزوين ، شاهد اعتراض وآن شکل از مبارزه قهرآميز توده ای بوده ايم که 

 ......"اکنون به حساس ترين نقطه ، به دروازه های تهران رسيده است 
چهارمين کنفرانس بين المللی زنان و مصوبات ٢٨٢و  ٢٨١های  در شماره

 ٣٠اهميت اين کنفرانس که حدود . "  آن مورد بحث و تحليل قرار گرفته است
هزار تن در جريان برگزاری آن از سراسر جهان، در پکن حضور يافته اند، 

دهد مسئله زن در مقياس جهانی به چنان مسئله مهم  در اين است که نشان می
المللی هم به آن  های بين ها و سازمان و پراهميتی تبديل شده است که تمام دولت

هائی می  با اين همه، اين بدان معنا نيست که چنين کنفرانس.  کنند اعتراف می
توانند تغييراتی جدی در وضعيت زنان پديد آورند، يا حتی تصميماتی که 

اين حقيقت را سه کنفرانس قبلی .  کنند، ضمانت اجرائی داشته باشد اتخاذ می
 ." نشان داده است

در .  اسناد کنفرانس ششم سازمان انتشار يافت ٧۵دی ماه  ٢٩٧درشماره 
کنفرانس :  از جمله آمده است"  کنفرانس ششم سازمان برگزار شد"گزارش 

حذف آرم فعلی و "  و )"  اقليت(سازمان فدائيان"  ششم تغيير نام سازمان به 
ای تصويب کرد که  کنفرانس همچنين قطعنامه.را تصويب کرد"  تهيه آرم جديد

جانبه ضدانقالب حاکم در  با اقدامات سرکوبگرانه همه:"  در آن گفته شد
خرداد شصت و بعد از آن، توازن قوا به نفع  ٣٠ابعادی وسيع و سراسری در 

. با شکست قطعی رو بروگرديد ۶٠ضد انقالب برهم خورد و انقالب در سال 
های ما مبتنی بر تدارک قيام اشتباه  رو بعد از آن مقطع اتخاد تاکتيک از اين

 ." بود
 ١٣٧۵آذر ماه  ٢٩و  ٢٨يکی از رويدادهای مهم جنبش کارگری  در 

در .  اعتصاب بزرگ و سرتاسری کارگران نفت همراه با تظاهرات بود

ای  نشريه کار در مقاله ٢٩٨   شماره
اعتصاب سراسری "  تحت عنوان 

اهميت "   کارگران نفت يک ارزيابی
و نقش اين اعتصاب بزرگ تحليل 

" در اين مقاله آمده است.  شود می  :
 ١٣٧۵آذر ماه  ٢٩و  ٢٨روزهای 

های شيراز،  ،اعتصاب، پااليشگاه
اصفهان، تبريز و تهران را 

اين اعتصاب سراسری .  فراگرفت
هشداری بود به مسئولين وزارت 

کارگران ضمن سازماندهی اين .  نفت
اعتصاب سراسری دو روزه اعالم 
کردند اگر طی يک ماه به 

ها پاسخ مثبت داده  های آن خواست
کشند و  نشود، دوباره دست از کار می

اين اعتصاب در .  تا دستيابی به مطالباتشان به سر کار باز نخواهند گشت
تداوم حرکات اعتراضی صورت گرفت که مردادماه سال جاری از سوی 

 ." کارگران صنعت نفت در تهران سازماندهی شد
انتشار يافته است "  چراتغيير نام"در همين شماره مطلب ديگری با عنوان  

 : که به توضيح ضرورت تغيير نام سازمان به شرح زير پرداخته است
ششمين کنفرانس سازمان ما که در اوائل دی ماه برگزار شد تصميم به "

را به جای )"  اقليت(سازمان فدائيان "کنفرانس، نام .  تغيير نام سازمان گرفت
برگزيد و اکنون سازمان ما با )  اقليت(سازمان چريکهای فدائی خلق ايران 

 . به فعاليت خود ادامه ميدهد) اقليت(نام سازمان فدائيان 
اين تغيير نام ضروری بود و از مدتها پيش می بايستی اين تغيير انجام 
ً با اين استدالل که از نظر سياسی موقعيت مناسب  بگيرد، اما هربار اساسا

 . نيست به تأخير افتاده بود
لزوم اين تغيير از آنرو بود که مشی کنونی سازمان ما با اين نام همخوانی 

واقعيت امر اين است که سازمان ما يعنی جريان فدائيان اقليت از .  نداشت
همان هنگام شکل گيری خود، در بطن مسائل مورد اختالف در درون 
سازمان چريکهای فدانی خلق ايران در دوران پس از قيام، مشی چريکی را 

. به شکلی که در دوران قبل از قيام مشی رسمی سازمان ما بود، رد نمود
اين خط مشی   -نفی اين مشی در آن دوران از دو زاويه مطرح بود، اوالً 

ً .  سياسی دارای انحرافاتی بود که ميبايستی آنها را کنار گذاشت اوضاع   -ثانيا
بهمن و شرايط حاکم بر جنبش بکلی متفاوت از دوره گذشته  ٢٢پس از قيام 

بود و لذا خط مشی و تاکتيکهای نوينی را می طلبيد اين نقد به گذشته بويژه 
از زاويه نقد مشی چريکی، در جريان مبارزه ايدئولوژيك اقليت عليه 

تدوين گرديد "  ديکتاتوری و تبليغ مسلحانه"در نوشته ای با عنوان "  اکثريت
 . که به تصويب نخستين کنگره سازمان رسيد و بعداً نيز انتشار علنی يافت

لذا بر مبنای همين نقد است که پس از قطعيت يافتن جريان انشعاب، تأکيد 
سازمان ما بيش از پيش بر روی قيام مسلحانه توده ای، اعتصاب عمومی 

در واقع در .  سياسی، کميته های کارخانه و کميته های اعتصاب قرار گرفت
مقابل مسئله قيام و اعتصاب عمومی سياسی، تاکتيکهای ديگر فرعی و تبعی 

 . قلمداد شدند
همين تاکتيکها بالفاصله پس از کنگره اول سازمان در نخستين سند برنامه 
ای سازمان ما تحت عنوان برنامه عمل آورده شد و بر آنها تأکيد گرديد و از 

بعنوان جريانی در سطح جنبش شناخته شد که تاکتيکهای "  اقليت"آن پس نيز 
 . اساسی اش قيام مسلحانه توده ای و اعتصاب عمومی سياسی است

از سوی ديگر، نقد اقليت به گذشته سازمان چريکهای فدائی خلق ايران به 
مسئله تاكتيك محدود نشد بلکه در عرصه ايدئولوژيك، گرايشات عموم خلقی 

بنابراين .  نيز به نقد کشيده شد و در مقاالت مختلف نشريه کار انعکاس يافت
سياسی   -پرواضح بود که با اين تغيير مواضع و نقد انحرافات ايدئولوژيک 

ويژه اين مسئله از آن  گذشته سازمان، نام سازمان نيز ميبايستی تغيير کند به
 ."رو مطرح بود که در نام سازمان، چريک و خلق آمده بود

 ٣٠٢موضوع انتخاب خاتمی به عنوان رئيس جمهوری اسالمی، درشماره 
مورد بحث قرار "  آمدهای آن انتخابات رياست جمهوری و پی"  درمقاله 

"گرفته و آمده است آنچه که رخ داد ، يکی از افراد وابسته به دستگاه : 
به (  روحانيت ، از پيروان خمينی و واليت فقيه و مدافع جمهوری اسالمی 

 ) ... قدرت رسيد
خاتمی چه خواهد کرد و چه ميتواند بکند؟ اکنون خاتمی به عنوان رئيس 

سوال اين است که سوای تبليغاتی .  جمهور حکومت اسالمی انتخاب شده است
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١١از صفحه   

  ١٣درصفحه 

که جناح های مختلف بورژوائی برای او کرده اند يا خود وی در جريان 
انتخابات داشته است، او چه خواهد کرد؟ برنامه اقتصادی او چيست؟ 
برخورد او به مسئله آزاديهای سياسی مردم ايران چگونه است؟ در برخورد 
به مسائل رفاهی توده زحمتکش چه خواهد کرد؟ مقدم بر هر چيز بايد برروی 
اين تبليغات که خاتمی، تافته جدا بافته ای از اين حکومت است، خط بطالن 

دمحم خاتمی هر که باشد و هر ادعايی داشته باشد، به لحاظ شخصيتی، .  کشيد
تفکر و اعتقادات، فردی است وابسته به دستگاه متحجر قرون وسطائی 

دستگاهی که وظيفه ای جز اين ندارد که مردم را تحميق کند و در .  روحانيت
او حتی مدافع يک اسالم .  انقياد و اسارت طبقات حاکمه ستمگر نگهدارد

اصالح شده بورژوائی، مدافع پروتستانيسم اسالمی هم نيست، بلکه مدافع 
 ١۴٠٠اسالم عصر جاهليت و اسالم ناب دمحمی است که خمينی با بازگشت به 

. او يکی از پيروان خمينی است.  سال پيش خواهان برقراری آن در ايران بود
دمحم خاتمی وابسته به گروه مجمع روحانيون مبارز است که در دوران 

در اين دوران بود که دهها .  حاکميت خود عظيم ترين جنايات را به بار آورد
هزار تن از مردم ايران در يک جنگ ارتجاعی تحت لوای شعار فتح کربال 

های اعدام سپرده  دهها هزارتن بخاطر اعتقاداتشان به جوخه.  قتل عام شدند
دمحم خاتمی .   شدند و قتل عام بزرگ زندانيان سياسی به وقوع پيوست و غيره

پيرو استبداد ولي فقيه، مدافع جمهوری اسالمی و تلفيق آشکار دين و دولت و 
پس، در اساس مسئله تفاوتی ميان .  قانون اساسی حکومت اسالمی است

خاتمی و رفسنجانی، اين دو با خامنه ای و همه آنها با امثال ناطق نوری 
همگی به طور .  همه آنها وابسته به دستگاه مرتجع روحانيت اند.  وجود ندارد

همگی از نطم سرمايه داری .  خاص مدافع منافع قشری روحانيت می باشند
ها مدافع جمهوری اسالمی هستند که در آن تلفيق آشکار  همه آن.  کنند دفاع می

 .العنان دين و دولت حاکم است و ولی فقيه فرمانروای مطلق
بنابراين، کسانی که خاتمی را جز با اين اعتقادات و مختصات تعريف 

مقاله بعد ."  کنند، هدف ديگری جز فريب توده مردم ايران و جهان ندارند می
از بررسی و تحليل کسانی که به وی رای دادند از جمله  جوانان متوهم  فاقد 
تجربه سياسی يا کسانی که در انتخاب بين بد و بدتر به وی رای دادند، نتيجه 

"  گيرد می پايد که اين افراد متوهم و بی تجربه در يابند در  لذا چندان نمی: 
 ."چهارچوب اين نظام هيچ تغيير و بهبود جدی و اساسی ممکن نيست

آيا در همين محدوده نيز خاتمی در پيشبرد سياست خود توفيق خواهد يافت؟ "
واقعيت اين است که در جمهوری اسالمی ، رئيس جمهور يک عامل اجرائی 

های کلی و عمومی  است تا تعيين کننده و تصميم گيرنده در مورد سياست
های  قرار دارد که سياست"   رهبر"در باالی سر رئيس جمهور،.  کشور

کند،  عمومی و کلی نظام را اگر نگوئيم به ارگان اجرائی کشور ديکته می
 ."الاقل نظری قطعی و تعيين کننده دارد

 ٧٨به طغيان جنبش دانشجوئی سال  ٣٢٨های شماره  ترين مقاله مهم
" جنبش دانشجوئی، نتايج و تاثيرات آن"  سرمقاله اين شماره .  اختصاص دارد

کن کارگران و  از  طغيان جنبش دانشجوئی تا جنبش بنيان"  و تيتر اول 
يکی از نقاط عطف جنبش دانشجوئی پس از  ٧٨سال .   است"  زحمتکشان

نشريه .  ها بود و تعطيل دانشگاه ۵٩کشتار خونين دانشجويان در ارديبهشت 
کار اخبار و گزارشاتی از اين جنبش را انعکاس داد و در سرمقاله اين 

اين سرمقاله پس از بررسی علل .  شماره، يک جمعبندی از آن ارائه داد
ای  بحرانی که جمهوری اسالمی با آن مواجه است و رشد نارضايتی توده

اما در اين بحران، نشانه مهم تر در اين است که مردم ديگر تاب :"  نويسد می
های اعتراضی عليه رژيم که غالبا  جنبش.  تحمل وضع موجود را ندارند

انفجار خشم و .  اشکال قهرآميز بخود گرفته اند، پيوسته در حال گسترش اند
طغيان جنبش .  نارضايتی توده ای هر لحظه ابعاد وسيع تری به خود می گيرد

دانشجوئی در تيرماه امسال، نمونه ديگری از اين انفجار خشم و نارضايتی 
اين جنبش اعتراضی که در اوج خود به تظاهرات و .  عمومی عليه رژيم بود

. روز تمام، رژيم را در مخمصه قرار داد ۵های خيابانی انجاميد،  سنگربندی
اين جنبش که انعکاس بسيار گسترده ای نه تنها در تهران بلکه در سراسر 
ايران داشت، مستقيم و آشکار، رژيم جمهوری اسالمی و سران آن را به 

شكل مبارزه و شعارهائی که در جريان تظاهرات خيابانی .  مبارزه طلبيد
مطرح شد، مضمون انقالبی اين جنبش را در راه سرنگونی حکومت اسالمی 

روز اعمال قهر وسرکوب توانست  ۵رژيم البته اين بار نيز پس از .  نشان داد
اين جنبش را عجالتا فرو نشاند، اما همانگونه که تکرار مداوم جنبش های 
اعتراضی چند سال اخير نشان داده است اين سرکوب نه به معنای پايان 

های اعتراض گسترده تر  جنبش و شکست آن، بلکه سرآغاز ديگری بر جنبش
 ."است

گزارشی از برگزاری کنفرانس هفتم سازمان  ٧٨شهريور  ٣٢٩در شماره 
جمهوری "از نکات مهم اين گزارش تصويب قطعنامه حذف .  درج شده است

از برنامه سازمان و قرارگرفتن حکومت شورائی به جای "  دمکراتيک خلق
ای در مورد شکست انقالب پرولتری در شوروی  آن و نيز تصويب قطعنامه

 .بود
نشريه کار در پاسخ به اين سوال که  ٣٣١در ستون پاسخ به سواالت شماره 

آيا امکان سوسياليسم در يک کشور وجود دارد؟ پاسخ داده شد که آغاز انقالب 
اقتصادی و ساختمان سوسياليسم بله ، اما پيروزی قطعی و نهائی در گرو 

ترين کشورهای  وقوع انقالبات پرولتری و سرنگونی بورژوازی در مهم
در پاسخ به سوال ديگرکه اگر دولت پرولتری دولتی زوال .  سرمايه داريست

يابنده است، در شرايطی که توازن قوا در سطح جهانی چنين امکانی را نمی 
دهد و ما مجبوريم دولت قوی با تمام تجهيزات نظامی داشته باشيم چه پاسخ و 
راه حلی داريد؟ گفته شده است که دولت پرولتری از همان آغاز دولتی زوال 

وقتی .  گيرد وقتی که خلقی مسلح جای ارتشی مجزا از مردم را می. يابنده است
ً به اعمال حاکميت سياسی و کشورداری می پردازند و  که مردم مستقيما

ای رو برو هستيم که  بوروکراسی را نابود می کنند، ما با دولت زوال يابنده
ً کارکردهای سياسی خود را از دست می تجهيزات پيشرفته هم .  دهد تدريجا

دولت وقتی کامالً زوال خواهد يافت که .  تغييری در اين واقعيت پديد نمی آورد
 . طبقات برافتاده باشند و انقالب در مقياس جهانی به پيروزی رسيده باشد

مبارزه طبقاتی و "هائی از کتاب  نشريه کار، ترجمه بخش ٣۴٣ازشماره 
اثر تونی کليف آغاز می گردد که در چندين شماره نشريه "  رهائی زنان

 .يابد انتشار می
ها،  بحران و  های آن و وعده"  اصالح طلبان"با شکست قطعی و رسوائی  

" ای تحت عنوان  ، در مقاله ٣۵٨نشريه کار در شماره .  نارضايتی تشديد شد
از ضرورت يک "  انقالب يک ضرورت است و قيام حق سلب ناشدنی مردم

همه وحشت خود را از انقالب جار "مرتجعين .  دفاع کرد  انقالب و قيام نوين
انقالب زائيده تفکر، "  اما"  کنند زنند و همه نفرت خود را نثار انقالب می می

تواند فرمان انقالب را صادر کند  نه کسی می.  تخيل و اراده افراد جامعه نيست
ونه با سرکوب، دستور، اندرز و نصيحت و تبليغات ضد انقالبی، فرمان 

انقالب در سراسر تاريخ بشريت، جزئی الينفک .  توقف انقالب را صادر کند
اگر جهش و انقالب و دگرگونی .  از تحول اجتماعی و تاريخی بوده است

اجتماعی نبود، بشريت هيچگاه در نقطه کنونی تحول   –ساختارهای اقتصادی 
اش قرار نداشت و اگر انقالبات سياسی راه را بر انقالبات اجتماعی  تاريخی

گشودند، دست کم تاريخ تکامل بشريت با يک تاخير چند قرنی رو به رو  نمی
خيزند و هيچ ارتجاع و لعن و  پس، انقالبات از يک ضرورت بر می.  بود می

جا سرکوب  اگر در يک.  ها گردد تواند مانع وقوع آن نفرين و هشداری نمی
اگر ارتجاع با سرکوب و کشتار .  گيرند شدند بار ديگر با قدرت بيشتری پا می

تری به وقوع  ها را به تاخير انداخت، با نيروی مخرب وقوع آن
برخالف ادعای بورژوازی و عوامل آن، توسل توده مردم به ....پيوندند می

قهر انقالبی و قيام مسلحانه عليه يک رژيم ارتجاعی که با زور و سرکوب 
خواهد بر مردم حکومت کند، حق مسلم آنهاست و نشانه آن است که مردم  می

اند که  به ان درجه از تمدن، فرهنگ، پيشرفت و آگاهی به حقوق خود رسيده
قيام عليه رژيمی که به اراده .  ها حکومت کنند دهند ستمگران بر آن اجازه نمی

ها سلب کرده، جنايات  نهد، حقوق مردم را از آن و خواست مردم گردن نمی
خواهد با تکيه بر زور، قدرت را حفظ کند، حق  وحشتناکی مرتکب شده و می
بگذار تمام مرتجعين از هر ....های مردم است مسلم و غير قابل سلب توده

انقالب قهرآميز برای .  قماش با شنيدن صدای قيام و انقالب بر خود بلرزند
تنها اين .  سرنگونی جمهوری اسالمی ضرورتی است که از آن گريزی نيست

انقالب و به دست گرفتن قدرت توسط کارگران و زحمتکشان است که 
 ."  تواند نجات بخش مردم ايران باشد می

به طرفداران رفراندوم "  رفراندوم نه، انقالب آری"در مقاله  ٣٩۵درشماره 
تر شدن بحران سياسی  در اين مقاله آمده است که همراه با عميق.  پاسخ داده شد

شعار رفراندوم به يکی از شعارهای اصلی سازمان های بورژوائی تبديل شده 
هدف از طرح اين شعار مقابله با انقالب و کسب قدرت توسط کارگران .  است

آميز  و زحمتکشان، حفظ و دست نخورده ماندن دستگاه دولتی و انتقال مسالمت
اين مقاله توضيح .  قدرت از دست يک جناح بورژوازی به جناح ديگر است

می دهد که نه فقط مادام که جمهوری اسالمی موجوديت دارد رفراندوم عملی 
نيست و حرفی پوچ برای فريب مردم و کنترل مبارزات آنهاست، اما حتی با 
اين فرض بعيد که اگر هم عملی باشد در نهايت به مجلس موسسانی ختم 
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خواهد شد که از درون آن همان چيزی بيرون خواهد آمد که مجلس خبرگان 
 .جمهوری اسالمی درآمد

به تجاوز نظامی امپرياليسم آمريکا  ٨٢، فروردين  ۴٠٢اغلب مقاالت شماره 
." به عراق،اشغال نظامی اين کشور، اهداف و نتايج آن اختصاص يافنه است

طلبانه، تجاوزکارانه، راهزنانه و ارتجاعی  اين يک جنگ امپرياليستی،توسعه
"  است "  رحمانه مردم عراق، اهداف و نتايج کشتار بی."  جنگ " 

گسترش اعتراضات عليه جنگ و تشديد سرکوب ""  ها در عراق امپرياليست
 .اند های اين شماره از ديگر مقاله" اين مبارزات

در ادبيات سياسی سازمان :  به اين سواالت پاسخ داده است ۴١١در شماره 
" دوران انقالبی"هايی نظير  ويژه در تحليل اوضاع سياسی ايران، از واژه به
"بحران انقالبی" ها چيست؟ آيا  شود، تفاوت آن استفاده می"  اعتالی انقالبی" 

های بحران انقالبی و  اعتالی انقالبی همان موقعيت انقالبی است؟ تفاوت
 بحران قانونی در چيست؟ 

اعتصاب سراسری معلمان و يک "  ،در مقاله  ٨٣ارديبهشت  ۴٢٩در شماره 
" اعتصاب معلمان مورد بحث قرار گرفته و چنين آمده است"  جمعبندی  :

اعتصاب سيزده ارديبهشت معلمان و روزهای بعد از آن،اولين اعتصاب 
اين در حالی است که رژيم هنوز به .  سراسری معلمان در سال جاری است

ها و تمام آن  انگيزه.  های معلمان پاسخ مناسب نداده است هيچيک از خواست
ساخت  هائی که بروز اعتراض و اعتصاب را ضروری می فاکتورها و زمينه
 ."اين اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهد يافت. کماکان پابرجاست

سئوال در مورد  ٢۶"  آمده است  ۴٣٠در ستون پاسخ به سواالت شماره 
اغلب اين سئواالت .  حکومت شورايی برای نشريه کار، ارسال شده است

شبيه و نزديک به هم هستند و يا ارتباط چندين سئوال به نحوی ست که بايد 
از اين رو، تحريريه نشريه کار تصميم .  در يک جا به آنها پاسخ داده شود

گرفت که اين سئواالت را در يکديگر ادغام کند و در چند شماره نشريه کار 
به اين سواالت پاسخ داده  ۴٣٨تا  ۴٣٠از شماره ."  به آنها پاسخ داده شود

 .شده است
گيرند و در  نخستين سئوال اين است که شوراها، تحت چه شرايطی شکل می"

 "چه موقعيتی امکان تحقق يک حکومت شورايی وجود خواهد  داشت؟
ست؟ اگر چنين است پس چرا  آيا حکومت کارگری همان حکومت شورايی"

سازمان به جای حکومت شورايی شعار حکومت کارگری را مطرح 
 "کند؟ نمی

ترکيب طبقاتی شوراهايی که قرار است قدرت را در دست بگيرند، چگونه "  
است؟ آيا در يک حکومت شورايی حق رأی عمومی نيز وجود دارد يا نه؟ 
اگر پاسخ مثبت است چگونه می شود حق رأی عمومی و شوراها با يکديگر 

 "وجود داشته باشند؟
رابطه شکل گيری شوراهای کارگری با کميته های مخفی کارخانه ای که "  

 "اکنون سازمان مطرح می کند چيست؟
از نظر سازمان، رايطه حزب طبقه کارگر با شوراها و دولت شورايی "  

چگونه بايد باشد؟ تا چه حد حزب می تواند در شوراها وحکومت شورايی 
 "دخالت داشته باشد؟

آيا شعارهائی نظير رفراندوم و مجلس مؤسسان می توانند در خدمت "  
استقرار حکومت کارگری و دولت شورائی در ايران قرار گيرند و آيا امکان 
پذير است که مجلس مؤسسان و کنگره نمايندگان شوراها در کنار يکديگر 

 وجود داشته باشند؟
درهم شکستن ماشين دولتی دقيقا به چه معناست؟ آيا هرگونه انحالل ارتش "

وپليس و برکناری مقامات سياسی وکارمندان عالی رتبه دولتی و حتا انحالل 
 "وزارتخانه ها را می توان درهم شکستن دستگاه دولتی دانست؟

شود، تکليف کارمندان  وقتی که صحبت از درهم شکستن دستگاه دولتی می"
شود؟ آيا ديگر نيازی به آنها نيست؟ با توجه به تخصص باالی  اداری چه می

ای، چگونه شوراهای سربازان و نظاميان پائين رتبه  افسران و نظاميان حرفه
 "توانند، از پس وظائف آنها برآيند؟ و مردم مسلح می

همان گونه که در برنامه خود اعالم کرده است، )  اقليت( سازمان فدائيان"  
در عين حال بر طبق .  کند برای استقرار يک جامعه کمونيستی مبارزه می

مواضع سازمان که حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان را هدف فوری 
داند، برقراری حکومت شورايی به معنای برقراری فوری  انقالب ايران می

سئوال اين است که حکومت شورايی چه وظايف .  سوسياليسم در ايران نيست
فوری در برابر خود دارد و رابطه انجام اين وظائف با گذار به سوسياليسم و 

 "های سوسياليستی چيست؟ دگرگونی
. نشريه کار خبر از برگزاری کنفرانس دهم سازمان داده است ۴٧٢شماره 

های کنفرانس پيرامون سياست عملی ما نسبت به  در اين شماره، قطعنامه
جنبش زنان، قطعنامه در محکوميت سرکوب هم جنس گرايان در ايران ، 

انداز اوضاع  قطعنامه در مورد جنبش کارگری، قطعنامه در مورد چشم
سياسی در ايران و تاکتيک های ما، قطعنامه در مورد سياست عملی و 

ها آمده  مشخص ما برای الغاء ستم، تبعيض و نابرابری ملی و تعدادی ازپيام
 .است
چنين آمده "  قطعنامه در محکوميت سرکوب هم جنس گرايان در ايران"در 

نظر به اين که رژيم جمهوری اسالمی عموم توده های مردم را به :"  است
اشکال مختلف در معرض ستم، سرکوب و تبعيض قرار داده و می دهد، نظر 
به اين که در تمامی دوران حيات حاکميت اين رژيم، افرادی بنا به گرايشات 

 جنسی خود تحت سرکوب، ستم و اعدام قرار گرفته و می گيرند، 
ما ضمن محکوم کردن سياست های سرکوبگرانه حکومت اسالمی در اين 
زمينه، خواهان ممنوعيت هرگونه تبعيض و سرکوب برپايه گرايشات جنسی 

 ."و لغو هرگونه قوانين و مجازات عليه هم جنس گرايان می باشيم
با رشد و گسترش مبارزات، به رغم ، سرکوب،  ٨٠از نيمه اول دهه   

. های مستقل روی آوردند بازداشت و زندان، کارگران به سوی ايجاد تشکل
بندی از جنبش  يک جمع"  ، در مقاله ٨۵نيمه اول ارديبهشت  ۴٧۶در شماره 

با پيشرفت های بس  ٨۴سال : "  چنين آمده است ٨۴طبقاتی کارگران در سال 
طبقه کارگر ايران در سال .  مهمی در جنبش طبقاتی کارگران همراه بود

گذشته، يکی از پربارترين و درخشان ترين دوران های حيات خود را از 
رغم تمامی فشارها و محدوديت هائی که در حق کارگران  به.  سرگذراند

ترين نيروی عرصه فعال مبارزه در اين  اعمال می شود، اصلی ترين و مهم
تا آنجا که به مبارزات .  يک سال، جنبش طبقاتی و بالنده کارگران بوده است

و اعتراضات کارگری بر می گردد، به رغم ممنوعيت اعتراض و اعتصاب 
کارگران، صد ها اعتصاب کوچک و بزرگ برپا کردند و صدها بار در 

اعتراضات و اعتصابات .  اشکال متنوع ديگری نيز دست به اعتراض زدند
های قبل تر از آن رشد و افزايش  کارگری نه فقط به لحاظ کمی نسبت به سال

 ....يافت، بلکه از لحاظ کيفيت و مضمون نيز رشد و ارتقاء يافت
اعتصابات و كل پروسه مبارزاتی کارگران شرکت واحد در يک سال گذشته، 
بار ديگر اين موضوع را مسجل ساخت که تشکل کارگری و ايجاد سنديکا 
ربطی به دولت، کارفرما و يا فالن نهاد وابسته به انحصارات مالی بين المللی 
ندارد، بلکه تشکل کارگری امر خود کارگران است و بايد به دست خود 

کارگران شرکت واحد نيز بعد از پشت سر .  کارگران ايجاد و حفظ شود
گذاشتن يک دوره مبارزه پرفراز ونشيب، سنديکای مستقل خود را به نيروی 

اين سنديکا چه رژيم .  خود ايجاد کردند و عمال آنرا بر رژيم تحميل کرده اند
پرسنل  ١١٧٠٠بخواهد ، چه نخواهد، هم اکنون هزاران عضو دارد و از 

شرکت واحد، به جز تعداد معدودی، بقيه کارگران از اين سنديکا حمايت می 
 سخن آخر .... کنند

حق ايجاد تشکل های مستقل کارگری، يک خواست اساسی و مهم جنبش 
مبارزه کارگران برای تحقق اين خواست .  کارگری در سال گذشته بود

محوری، با وضوح شگرفی بر اين مسئله صحه می نهد که کارگران ايران 
بيش از پيش بر ضرورت متشكل شدن در تشکل های طبقاتی خود آگاهی 

 . "يافته و در عمل دارند آن را دنبال می کنند
، در ستون پاسخ به سواالت به اين سوال پاسخ داده شده ۴٧٧در شماره 

های متفاوتی که از سوسياليسم وجود دارد و  با توجه به درک و برداشت"است
های  دانند، برداشت حتا جرياناتی که خود را مدافع سوسياليسم علمی می

دهند، جامعه سوسياليستی از ديدگاه سازمان  مختلفی از سوسياليسم ارائه می
 "چيست و تعريف و مختصات آن کدامند؟) اقليت(فدائيان 

با شکست اصالح طلبی، جنبش زنان نيز همانند جنبش کارگری و معلمان 
اما در اين ميان گروهی از زنان اصالح طلب و ليبرال کوشيدند اين . فعال شد

نشريه کار که پيوسته از مطالبات .  جنبش را به مسير اصالح طلبی سوق دهند
و مبارزات راديکال زنان دفاع کرده است، عليه اين گرايش که خيلی هم 

کمپين يک "   ۴٩٢در شماره .  سروصدا به راه انداخت به مبارزه برخاست
" طلبند آميز و سواالتی که پاسخ می ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض

 .پيرامون اين مسئله نوشته شد
تن از فعاالن مدافع حقوق بشر و  ۶٠بيانيه اوليه کميين با امضای ".....   

شهريور، سازمان دهندگان اين کمپين قصد  ۵جنبش زنان منتشر شد و روز 
داشتند با برگزاری يک نشست، آغاز کار کمپين را به طور رسمی اعالم 

بنابر اين، سازمان .  جمهوری اسالمی مانع برگزاری اين نشست شد.  کنند

 شماره نشريه کار در يک نگاه ١٠٠٠
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١۵درصفحه   

١٣از صفحه   

دهندگان پشت درهای بسته سالنی که قرار بود تولد رسمی کمپين را اعالم 
. کنند، بيانيه کمپين را قرائت کردند و به اين ترتيب کار کمپين آغاز شد

سازماندهندگان و فعاالن اين کمپين، مصمم اند تا جمع آوری يک ميليون 
امضاهای جمع آوری شده سپس در اختيار .  امضا به حرکت خود ادامه دهند

مجلس و مقامات جمهوری اسالمی قرار خواهند گرفت تا آن ها نسبت به 
 . ...تغيير قوانين تبعيض آميز اقدام کنند

تا آنجا که به بيانيه و اهداف کمپين مربوط است، اين اقدامی است در 
اگر چه ترکيب امضاکنندگان نخستين بيانيه و .  چهارچوب حکومت اسالمی

کسانی که در دفاع از کمپين سخن می گويند، نشان می دهد که اين کمپين 
عالوه بر طيف متنوعی از گرايشات مختلف موسوم به اصالح طلب، فعاالن 
سکوالر و چپ مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را نيز در بر می گيرد، اما 
در بيانيه و در مطالباتی که کمپين برای تحقق آن ها تالش می کند، ردپايی از 

اصل .  مطالباتی که اندکی با نفس تلفيق دين و دولت مرزبندی کند، نيست
دولت مذهبی پذيرفته می شود، اما از حاکمان خواسته می شود اصول دين را 

که "  خوب"های  کمپين، خواستار نشاندن آيت هللا.  از فروع آن تفکيک کنند
" بد"قادر به تفکيک اصول اوليه و ثانويه اسالم هستند، به جای آيت هللا های 

می شود که همه چيز برايشان حکم اصول دين را دارد و حاضر نيستند اندکی 
بنابراين تصادفی نيست که در بيانيه از برابری کامل .  انعطاف نشان دهند

حقوق زن ومرد صحبت نمی شود و بسياری از مطالبات زنان که طرح آنها 
از جمله مواردی که .  به معنای نفی حکومت مذهبی است، مسکوت مانده اند

بيانيه در مورد آن سکوت کرده است، می توان به مساله آزادی انتخاب 
. پوشش، منع جداسازی جنسی و مساله حق زن بر جسم خويش، اشاره کرد

... 
اين سوال مطرح می شود که همگرائی با که برای چه، و به چه بهايی؟ 

" همگرائي"نگاهی به بيانيه و اهداف کمپين کافی است تا روشن شود که 
مدافعان سکوالر حقوق زنان با اصالح طلبان حکومت، در عمل به رفتن زير 
چتر اصالح طلبان و پذيرش کفی از مطالبات منجر شده است که برای 

. مدافعان حکومت دينی با چهره ای متفاوت از احمدی نژاد قابل قبول هستند
اين حل شدن در جنبش اصالح حکومت دينی است . اين ديگر همگرائی نيست

و بهائی که فعاالن سکوالر جنبش زنان برای اين به اصطالح همگرانی می 
 .....پردازند، بسيار بيش از دستاوردهای احتمالی آن خواهد بود

بنا بر اظهار "  يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز"کمپين 
سال  ٢سازمان دهندگان آن تا جمع آوری يک ميليون امضا و حداكثر به مدت 

بايد ديد اين کمپين تا چه ميزان قادر خواهد بود اهداف .  ادامه خواهد داشت
تا آنجاکه سخن از تغيير قوانين به نفع زنان .  اعالم شده اش را عملی کند

است، هر تغييری ولو کوچک، که قادر باشد اندکی از درد و رنج زندگی 
مساله اصلی اما اين است که اولين شرط .  روزمره زنان بکاهد مثبت است

برابری حقوقی زنان و مردان، نفي دولت مذهبی و برقراری حکومتی است 
رها شده باشد و همه افراد "  بد"و "  خوب"که از شر دين و تمام آيت هللا های 

اما آن جا که به نقش فعاالن .  جامعه را۔ الاقل از نظر حقوقی۔ يکسان بشمارد
سکوالر اين کمپين باز می گردد، می توان گفت که محدود ماندن در 
چهارچوب اين کمپين، آن ها را از منابع اصلی انرژی و قدرت شان، از 
ساير جنبش های اجتماعی که از قضا واجد بيشترين شرايط برای همگراني با 

جنبش کارگری و جنبش دانشجويی .  جنبش زنان هستند محروم می دارد
مناسب ترين جنبش های همگرايی با جنبش زنان هستند و از قضا مدت 
هاست که مرحله جمع آوری طومارو امضاء و توهم به اصالح حکومت را 

همگرائی با اين جنبش ها می تواند اعتماد به نفس .  پشت سر گذاشته اند
بيشتری به فعاالن جنبش زنان بدهد و همراه با اين جنبش ها چشم انداز 

 "روشن تری را پيش روی فعاالن جنبش زنان خواهد گشود
های  تشکل های طبقاتی کارگران، وظايف و تاکتيک"، مقاله ۵٠٢در شماره 

های حزبی و غيرحزبی کارگران و نيز  انتشار يافت که تشکل"  ما
اين مقاله  .  های طبقه کارگر را برای کسب قدرت مورد بحث قرار داد تاکتيک

 .  در چند شماره بعدی نشريه نيز ادامه يافت
هم زمان با رشد و اعتالی جنبش کارگری و زنان، جنبش معلمان نيز ارتقاء 

جنبش معلمان فراز و فرودها "  مقاله ۵١٢در شماره .  و اعتالی جديدی يافت
"  پردازد به بررسی اين مسئله می"   و چشم انداز آينده آن جنبش اعتراضی . 

معلمان به رغم همه تالش ها، اعتراض ها، اعتصابات و تجمعات ده ها هزار 
سياسی اش داشته تا کنون نتوانسته   -نفری که برای تحقق مطالبات صنفی 

اين جنبش به حسب شرايط زمانی، موقعيت .  است به مطالبات خود دست يابد

اجتماعی و ميزان سرکوبگری رژيم، در پی گيری روند مبارزاتی   -سياسی 
اما با وجود همه افت و خيزها و .  خود با فراز و فرودهايی همراه بوده است

موانعی که تا کنون بر سر راه معلمان وجود داشته، اين جنبش توانسته با تکيه 
بر نيروی عظيم معلمان و اقدام به اعتراضات گسترده در جهت پيگيری 
مطالباتش، هويت اجتماعی و جايگاه مبارزاتی خود را در درون جامعه تثبيت 

تا جاييکه نقطه اوج اعتراضات آنان را در بهمن و اسفند ماه گذشته شاهد .  کند
بوديم، تحصن و تجمعات اعتراضی ده ها هزار نفری معلمان در مقابل 

صورت "  اليحه خدمات کشوری"مجلس ارتجاع رژيم، که با خواست اجرای 
گرفت، بدون شک جزو حرکت های ماندگار جنبش معلمان، در حافظه 

اما نبايد فراموش کرد که در همه اين .  مبارزاتی توده ها خواهد ماند
اعتراضات، از اجتماع در مقابل مجلس ارتجاع و ساختمان وزارت آموزش 
و پرورش در تهران گرفته تا اعتصاب و اجتماعات سراسری آنان در مقابل 
ادارات آموزش و پرورش شهرها و استان های کشور، نيروهای امنيتی رژيم 

هر جا که کانون های .  در تعرض به معلمان از هيچ اقدامی کوتاهی نکردند
صنفی معلمان برای تحقق مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زند، با 
ضرب و شتم گسترده، دستگيری فعاالن اين جنبش و واکنش سرکوبگرانه 

اما با وجود اين، .  نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسالمی روبرو شدند
تا زمانيکه معلمان يکپارچه در ميدان مبارزه حضور داشتند رژيم نتوانست 

 .....اين جنبش را مرعوب سازد، يا آنان را به سکوت بکشاند
با همه افتخاری که معلمان تا کنون از خود برجای گذاشته اند، اما اتخاذ 
تاکتيک مبارزاتی يکسان در طول چند ماه، تاکيد بسيار بر جنبه صنفی 

نظام "مبارزاتی، آنهم فقط متمرکز شدن برای اجرای اليحه خدمات دولتی يا 
، عدم استفاده کامل از حربه اعتصاب سراسری و سود "هماهنگ پرداخت

بردن از نيروی عظيم دانش آموزان دبيرستانی، عدم پيوند اين جنبش، با 
ديگر جنبش های اجتماعی و نيز فروکش کردن نسبی شور مبارزاتی معلمان، 
فاکتورهايی بودند که رژيم را بر آن داشت تا از موقعيت فراهم شده در 

 . "تعطيالت تابستان، نهايت فشار را بر معلمان وارد سازد
در "  گرايش چپ جنبش دانشجوئی، برآمدی از روند مبارزه طبقاتی"  مقاله

 :در اين مقاله آمده است. انتشار يافت ۵١٣شماره 
رشد روزافزون گرايش های مختلف چپ در درون جنبش دانشجويی، شفاف "

شدن صف بندی های مبارزه در دانشگاه ها، گسترش حرکت های اعتراضی 
دانشجويان از دانشگاه پلی تکنيک به ساير دانشگاه های تهران و سپس ادامه 
روند آن به ديگر دانشگاه های کشور که اين روزها شاهد آن هستيم، همه 
گويای تغيير و تحولی اميدوار کننده در اين مرحله از حيات جنبش داشجويی 

 . است
همه شواهد موجود در دانشگاه های کشور، نشان از گسترش يک تحول 

اين تحول که نطفه .  سياسی راديکال و چپ در ميان دانشجويان است  -فکری 
در  ٨۵بسته شد، سرانجام در آذر ماه سال  ٨٠های آن از سالهای نخست دهه 

مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران به صورت هويت مستقل 
تا جايی که هم .  گرايش چپ، راديکال و سوسيالست تجلی بارزتري يافت

اکنون به صورت گرايشی فعال و تاثيرگذار در اعتراضات جنبش دانشجويی، 
خاصه در سه حرکت اعتراضی اخير دانشجويان دانشگاه تهران، پلی تکنيک 

حضور مستقل، .  و عالمه طباطبانی حضوری پر رنگ به خود گرفته است
سازمان يافته و قدرتمند گرايش های مختلف چپ و راديکال جنبش دانشجويی 

مهر دانشگاه پلی تکنيک چنان  ٣٠در اين تجمعات به ويژه در تجمع روز 
های راست جنبش دانشجويی را بر آشفت که عمال آنان را  خواب تشکل

متحدانه به مقابله با حضور روز افزون گرايش چپ و به زعم آنان گسترش 
چنين رويکردی با توجه به .  در دانشگاه های کشور کشانده است"  شبح لنين "

های اجتماعی و طبقاتی کشور البته دور از  مجموعه شرايط حاكم بر جنبش
چنانچه در گذشته نيز شاهد چنين حمالت هيستريک از طرف .  انتظار نبود

انجمن اسالمی دانشگاه شريف و دانشگاه اهواز نسبت به فعاليت مستقل 
نخستين واکنش به حضور پر رنگ گرايشات چپ و .  دانشجويان چپ بوده ايم

سوسياليستی در اعتراضات دانشجويی اخير به ويژه در تريبون آزاد سی مهر 
دانشگاه پلی تکنيک، توسط دانشجويان تحکيم وحدت و انجمن اسالمی 

 .....دانشگاه پلی تکنيک صورت گرفت
تا کنون در ميان مجموعه گرايش چپ جنبش دانشجويی، تشکل هايی از قبيل 
دانشجويان سوسياليست پلی تکنيک، فعاالن و دانشجويان چپ دانشگاه های 
تهران، دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب و دانشجويان چپ شورايی 

در چنين وضعيتی هوشياری مجموعه دانشجويان .  اعالم موجوديت کرده اند
چپ و راديکال و نيز پيوند خوردن آنان با بدنه اين جنبش، نخستين گام جهت 
خنثا کردن اقدامات هيستريک و چپ ستيزی نيروهای راست درون جنبش 
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١۴از صفحه   

١۶درصفحه   

 ."دانشجويی ست
( خرداد ٢٢سازماندهندگان تظاهرات "  نشريه کار ۵٢٨تيتر اول شماره 

اند؟ جمعبندی سه ساله مبارزات زنان را مورد  ، اکنون در کجا ايستاده)١٣٨۴
 : کند گيری می بررسی قرار داده و نتيجه

را سازماندهی کردند  ٨۴های مدافع حقوق زنان که تظاهرات خرداد  گروه"...
امروز در باره ی روند سه سال گذشته ی فعاليت شان چه می گويند و از اين 
روند چه آموخته اند؟ امروز به لحاظ كف مطالبات در کجا قرار گرفته اند و 
چگونه ميخواهند اين مطالبات را متحقق سازند؟ بيانيه ای که به امضای بيش 

خرداد منتشر شده، امضای اغلب افراد درگير  ٢٢تن در سالروز  ١٢٠٠از 
اين بيانيه با تاکيد بر .  را پای خود دارد ١٣٨۴خرداد  ٢٢در تظاهرات 

گسترش سركوب و پيگرد فعاالن جنبش زنان در اساس تائيدی است بر اين 
واقعيت که کاهش سطح مطالبات و در پيش گرفتن شيوه ی حرکت در 
چارچوب خط قرمزهای حکومت هم نتوانسته است فضای امنی برای فعاليت 
مدافعان حقوق زنان ايجاد نمايد و پروژه ی پراگماتيسم و محافظه کاری به 

اين بيانيه گرچه قدری از وهم آفرينی های سه سال .  شکست انجاميده است
خرداد  ٢٢گذشته فاصله گرفته اما به لحاظ مضمون نسبت به قطعنامه ی 

 . يک گام عقب تراست ١٣٨۴
، زنان با مصائب و مشکالتی به مراتب ١٣٨۴امروز سه سال پس از خرداد 

اعتراض زنان به تبعيض و نابرابری هرچند .  اند مواجه ٨۴بيشتر از سال 
ی زنان  جنبش برابری طلبانه.  بطور خودجوش و انفرادی گسترش يافته است

ايران دير يا زود، نيروهايی را به جلوی صحنه ی مبارزه خواهد راند که به 
ی توده ای خود اتکا داشته باشند، خود را به ابزار دست جناح های  پشتوانه

درونی حکومت تبديل نکنند، با توهم پراکنی نسبت به ظرفيت اصالح 
حکومت اسالمی به مقابله برخيزند و با سازماندهی توده ی زنان حول 
مطالبات حقوقی و اقتصادی راه رسيدن به برابری را برای ميليونها زن 

 ."هموار سازند
ها، بخشی از مطالب نشريه  به اخبار و گزارشات کارگری   در اغلب شماره

های بزرگ جهان اختصاص داده شده و  جهان، و اعتراضات و جنبش
جهان  ٢٠٠٧در سال .  اند رويداهای بزرگ اقتصادی و سياسی را تحليل شده

نشريه .  های اقتصادی رو به روشد ترين بحران داری با يکی از بزرگ سرمايه
تحليل جامعی از اين بحران تحت عنوان   ۵٣۵،۵٣۶،۵٣٧کار در سه شماره 

 . ارائه داد" جهان سرمايه و ثروت به لرزه درآمده است"
هائی  با اعضای تحريريه نشريه کار، فعالين  نشريه کار به دفعات مصاحبه

های مختلف، به ويژه با فعالين عملی جنبش کارگری  سياسی چپ در عرصه
ای با زنده ياد  مصاحبه ٨٧نيمه اول دی  ۵۴٠شماره .  و زنان داشته است

يدهللا خسرو شاهی دبير سابق سنديکای کارگران پااليشگاه تهران و عضو 
سابق شوراهای سراسری کارکنان نفت در مورد مسائل و مشکالت جنبش 

وی در بخشی از اين گفتگو  ضمن اشاره به مطالبات و رشد .   کارگری دارد
 : و اعتالی مبارزات کارگران گفت

اما درد و رنج و کاستی که اين مبارزات را احاطه کرده و هنوز کارگران "
نتوانسته اند بر اين معضل بزرگ فائق آيند همانا حركات تک کارخانه ای 
جدا ازهم ونا متحد کارگران حتا در يک شهر برای يک خواست مشترک 

برای اين آفت تفرقه و اين بيماری همه گير، هنوز فعالين کارگری قادر .  است
به يافتن راه رهايی از آن نشده اند و يا می توان گفت با تالش هايی هم که 

. صورت ميگيرد، هنوز جنبش کارگری ايران از اين پديده تفرقه دررنج است
سال کمر  ٣٠هنوز طبقه کارگر ايران بعنوان يک طبقه قادر نشده پس از 

. راست كند و يکپارچه و متحدانه با قامتی استوار به ميدان مبارزه وارد شود
هنوز اين طبقه از بی تشکلی حتا در سطح تک کارخانه ای در رنج است و 
قادر به ايجاد تشكل مورد نظر خود در مراکز کاری ، سطح يک شهر و 

 ." استان و کشور نشده است
بورژوائی با شجاعت به  کاری و حسابگری خرده خسروشاهی بدون محافظه

"دهد کند و ادامه می اشتباهات کارگران برخورد می هنوز شعارها با : 
دانشجويان در .  مضمون اعتراضات و اعتصابات اصوال همخوانی ندارند

سيد علی پينوشه، ايران شيلی نميشد را فرياد می "آذر خود  ١۶تظاهرات 
اما کارگران در . را در بر دارد" دانشگاه پادگان نيست" زنند که همان معنای 

اهواز در ماه قبل وقتی جهت اعتراض به عدم دريافت دستمزد به خيابان می 
آدم با شنيدن "  ننگ بر اين زندگی ، اين همه شرمندگی"آيند ، شعار می دهند 

آخر ننگ و شرمندگی برای کی، برای کسانی .  اين شعار گريه اش می گيرد

بلبالن خوش الحان "که توليد کنندگان تمامی نعمات زندگی هستند يا برای 
ظريف االستخوان که در تمامی طول عمرشان حتا يکروز بک چوب کبريت 
هم برای جامعه توليد نکرده؟ زندگی انگلی خود را در پرتو کار و توليد 
کارگران به پيش می برند، تمامی فکر و ذکرشان از سينه به پايين است و 

. ای خواستشان قانونی کردن داشتن چهار زن دائمی و هر آنچه بخواهند صيغه
ننگ و شرمندگی برای اين زالوصفتان شکم سير است، نه برای کسانی که از 
پرتو وجود آنها هزار هزار مفت خور در حجره های قرون وسطايی همچون 

چرا کارگران نبايستی با .  کرم می لولند و دست به سياه و سفيد نمی زنند
لذا موقعيت .  کار، مسکن، آزادی به ميدان بيايند"يا "  كار، نان، آزادی"شعار 

فعلی مطالباتی و مبارزاتی کارگران در ايران وظيفه بسيار سنگينی بر عهده 
فعالين و کارگران سوسياليست درون مراکز کاری قرار می دهد که برای 

اما اينکه با توجه به .  رهايی از موقعيت کنونی الزم است چاره انديشی شود
چنين وضعيتی چه چشم اندازی می توان داشت ؟ بنظر من تا زمانی که در 
مراکز کاری مختلف در يک حد معين تشكالت مورد نظر کارگران سامان 
نيايد، تا زمانی که در سطح يک شهر ، استان و کشور اين اشکاالت تک 

بهم نپيوندند و گردان رزمنده )  غير موجود در موقعيت فعلی(کارخانه ای 
طبقه کارگر را وارد ميدان مبارزه نکنند، هر دستاورد تک کارخانه ای نيز 
که کارگران با مبارزه و دادن هزينه بسيار بدست آورده باشند نيز با تغيير 

آوردها توسط سرمايه داران بازپس  توازن قوا در آن مرکز کاری، آن دست
بنابر اين .  گرفته خواهد شد و بر فشار و محروميت گذشته افزوده می گرد

گره همه اين نابرابری ها در عدم وجود تشکالت مورد نظر کارگران است  
که يکی از داليل اين نقيصه بزرگ، سرکوب شديد رژيم در برابر حرکت 

فعالين مبارز سنديکای کارگران شرکت و .  کارگران جهت ايجاد تشکل است
 . ...احد در مقابل چشممان هستند

گرچه حرکت به سمت ايجاد سازماندهی کارگران در مراکز کاری هزينه 
بسيار بااليی را بر فعالين کارگری تحميل کرده و می کند، اما اين فعالين از 
خود گذشته با آگاهی کامل و با پذيرش تمام اين ناماليمات و سرکوب ها 
همچنان فعاليت خود در اين زمينه را به پيش می برند و در جهت متحد کردن 

البته الزم به تاکيد است که خود .  ورزند کارگران از هيچ کوششی دريغ نمی
مبارزه برای ايجاد تشکالت کارگری يک رکن اساسی مبارزه برای آزادی 

آزادی تشکل يکی از پايه ای ترين و اساسی ترين خواست .  های سياسی است
های مختلف اجتماعی درون جامعه از جمله کارگران زنان،  همه فعالين جنبش

دانشجويان، نويسندگان، روزنامه نگاران، معلمان پرستاران، وکالء، فعالين 
لذا تالش و مبارزه در .  می باشد...  حقوق بشر، فعالين نهاد های سياسی و 

جهت سازمانيابی تشکالت مورد نظر فعالين جنبش هاي مختلف اجتماعی 
ضمن اينکه بر توازن قوای موجود در جامعه تاثير بسزايی خواهد گذاشت، 
خود محور مشترکی جهت همکاری متحدانه اين فعالين خواهد بود تا با 
نيروی بيشتری قادر شوند اين امر مهم و حياتی و محوری اصلی آزادی های 

اعتصاب را با اعتصاب گفت حق بنابراين می توان .  اجتماعی را به پيش برند
کردن، حق تجمع را با تجمع کردن و حق تشکل را با ايجاد تشکل و در ميدان 

 . ...عمل می توان به رژيم ها تحميل کرد
لذا اساس فعاليت در موقعيت کنونی سازماندهی تشکالت مستقل کارگری در 
مراکز کاری و انتخابات و اعالم آن در سطح جامعه همچون اقدام کارگران 

سازماندهی و اعالم موجوديت تشکل در مقطع .  غيور و مبارز هفت تپه است
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١۶ 

١٧درصفحه   

فعلى بدون انتظار از هيچ مرجعی که بخواهد آنها را برسميت بشناسد، خود 
در "  بگذار هزاران گل بشکفد. "  گام بزرگی است که قابل عقب راندن نيست

اين عقب نشينی ها .  آن مقطع است که رژيم ناچار به عقب نشينی خواهد شد
توازن قوا در سطح جامعه را بنفع جنبش های اجتماعی تغيير خواهد داد و 

 ."که اميدوارم چنين روزی را ببينم. سرنوشت رژيم گذشته تکرار خواهد شد
الوقوع را  انداز يک بحران قريب چشم"  طوفان در راه است"،  ۵۵١سرمقاله 

 :گويد کشد و می ، به تصوير می٨٨در خرداد سال 
معموال .  طليعه های يک بحران سياسی جديد از هم اکنون پديدار شده است"

هنگامی که تضادهای اجتماعی به درجه ای رشد می کنند که بحران های 
اجتماعی را فرا می گيرند،   -الينحل، عرصه های مختلف نظام اقتصادی 

سياست های طبقه حاکم برای غلبه بر بحران ها با شکست رو به رو می شود 
و نارضايتی توده مردم از وضع موجود به نهايت خود می رسد، قريب 

در .  الوقوع بودن يک بحران سياسی ژرف و همه جانبه، اجتناب ناپذير است
چنين شرايطی، اختالفات درونی طبقه حاکم به يک شکاف عميق تبديل می 
گردد و با ژرفتر شدن بحران سياسی، به شکاف در درون دستگاه دولتی می 

آنچه که در طول چند هفته اخير در جريان رقابت جناح ها و .  انجامد
فراکسيون های طبقه حاکم، ظاهرا بر سر پست رياست جمهوری پيش آمد و 
نمايندگان جناح ها و گروه های درونی رژيم، با افشاگری و تخطئه سياست 
ها و عملکردهای يکديگر، عمق و گستردگی بحران ها و ورشکستی تمام 
سياست های رژيم را در برابر عموم مردم جار زدند، چيزی بيش از 
اختالفات معمولی هيئت حاکمه و يا صرفا کشمکشی بر سر به دست آوردن 

در اينجا رشد اختالفات در درون طبقه حاکم به .  پست رياست جمهوری است
يک شکاف دروني تبديل شده که از محدوده اختالفات دو جناح فراتر رفته و 

 .....جناح مسلط و حاکم را نيز فرا گرفته است
اما تمام اين وقايع در باال، خود انعکاسی از تضادها و مبارزات در پايين 

اساسا بدون اين تضادها، مبارزات و اعتراضات توده ای عليه رژيم .  است
جمهوری اسالمی، نمی توانست اختالف جدی ميان هيئت حاکمه بروز کند و 

لذا در حالی که کشمکش و درگيری .  به يک شکاف در درون آنها منجر گردد
در باال، انعکاسی از اعتراض و مبارزات مردم عليه نظم موجود است، با 
ادامه و تشديد اين اختالفات و تعميق شکاف در باال مبارزات توده های مردم 

چرا که خود اين شکاف .  ايران نيز رشد و اعتالی بيش تر خواهد يافت
درونی هيئت حاکمه، شرايط مساعدتری برای فوران خشم و نارضايتی توده 
ای از درون آن فراهم می سازد و به رشد و رسيدگی يک بحران سياسی 

بنابراين، تمام شواهد موجود حاکی از در .  ژرف و فراگير ياری می رساند
اما اين که ابعاد و قدرت آن در چه حد .  راه بودن يک توفان سياسی ست

 ٢٢خواهد بود، وابسته به عواملی ست که روند تحول اوضاع از فردای 
 ."خرداد، آن را تعيين خواهد کرد

اند که سرمقاله شماره  در شماره بعد چندين مقاله نشريه به انفجاری پرداخته
"بينی کرده بود قبل، آن را پيش ای پس از انتخابات  انفجار خشم توده. 

درصدی مردم در انتخابات و پيدايش بحران  ٨۵معمای حضور ""  فرمايشی
 ." ها انقالب را با خون خود فرياد خواهد کرد انفجار خشم توده" " انقالبی

انقالب "به بعد، مجموعه مقاالتی تحت عنوان  ٨٨دی ماه  ۵۶۴از شماره 
در نشريه کار انتشار يافت که جوانب "   اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی

مختلف انقالب اجتماعی کارگری و حزب سياسی طبقه کارگر را توضيح 
 .   اين مقاالت سپس در يک کتاب جداگانه انتشار يافت. دهد می

" بيانيه سازمان را خطاب به  ٨٩نشريه کار در نيمه دوم سال  ۵٧٣شماره 
را "  حجاب اجباری ملغا بايد گردد"  تحت عنوان "  ديده ايران زنان آگاه و ستم

انتشار داد که در آن، زنان را فراخوانده است که مبارزه برای لغو حجاب 
ترين حقوق زنان  حق انتخاب پوشش يکی از بديهی. "  اجباری را تشديد کنند

جمهوری اسالمی يکی از بديهی ترين حقوق شما را نشانه رفته تا با .  است
لگدمال نمودن اين حق، ضمن تحقير زنان، حجاب اجباری را به نماد 

 . سرکوب زنان در ايران تبديل نمايد
باشعار لغو حجاب اجباری، به مبارزه با سرکوب و !   زنان مبارز ايران

نگذاريد تا ددمنشان با چنگال های خونين شان شما را به .  تحقير برخيزيد
 . "عقب رانند
انتشار "    ۶٧ويژه نامه کشتار سال "  ٩٢نيمه دوم شهريور  ۶۵٣در شماره 

يافته که در آن رفقا رحمان درکشيده، احمد موسوی، مهرداد نشاطی، منوچهر 
زندانيان سياسی،  ۶٧مانی، مينا زرين از نجات يافتگان از کشتار سال 

 . اند خاطرات خود را از آن شرايط هولناک بازگو کرده
اسنادکنفرانس چهاردهم سازمان را  ٩٢، نيمه دوم آبان ۶۵٧نشريه کار شماره
در اين اسناد عالوه بر گزارش سياسی و قطعنامه هائی که .  انتشار داده است

معموالً در هر کنفرانس خطاب به کارگران، زنان، زندانيان سياسی، 
 .شود، قطعنامه لغو مجازات اعدام آمده است هواداران و غيره صادر می

همانگونه که تاکنون مکرر اعالم )  اقليت(که سازمان فدائيان  نظر به اين"  
که  ست، نظر به اين طبقاتی  کرده است، معضالت اجتماعی محصول جامعه

اعدام هيچ تاثيری در بر افتادن مسائل و معضالت اجتماعی و سياسی جامعه 
خواستار لغو )  اقليت(لذا سازمان فدائيان .  طبقاتی نداشته و نخواهد داشت

 ."باشد مجازات اعدام و حذف آن از قوانين کشور می
عنوان مقاله "  طلبی اعتصابات سراسری معلمان، گسست از گرايش اصالح"

 .انتشار يافته است ۶٨٨ای است که در شماره 
دی تا  ٣٠با تجمعات اعتراضی و سه اعتصاب سراسری معلمان در فاصله "

دهم اسفند، جنبش اعتراضی اين قشر زحمتکش و محروم جامعه وارد مرحله 
اعتراضاتی که عالوه بر مناطق تهران و شهرهايی چون .  جديدی گشته است

هن،  شهريار، رباط کريم، شهر قدس، مالرد، ورامين، پاکدشت، رودهن، بوم
های کشور از جمله گيالن، خوزستان، خراسان  اغلب شهرها و استان

سيستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، همدان، )  رضوی، شمالی، جنوبی(
کردستان، لرستان، يزد، آذربايجان، کرمان، سمنان، قزوين و هرمزگان را 

به .  نيز دربرگرفت و هزاران معلم و فرهنگی را به اعتصاب و خيابان کشاند
اين اعتراضات و اعتصابات سراسری ”  حقوق معلم و کارگر“گزارش سايت 

های کوچک و کم جمعيت نيز مورد استقبال گسترده معلمان  حتا در شهرستان
 ......قرار گرفت

ترديدی در اين مساله وجود ندارد که سه اعتصاب بزرگ و سراسری معلمان 
های زرينی در تاريخ جنبش مبارزاتی معلمان  روز، چون برگ ۴٠در ظرف 

اعتصاباتی که نه فقط يادآور اعتراضات و مبارزات پرشکوه .  ثبت خواهد شد
ی مرحله   حال زاينده معلمان در نيمه اول دهه هشتاد است، بلکه در عين

جديدی از اين مبارزات است که شاخص اصلی آن، عبور از جريان 
 !"ست و استقالل طلبی اصالح

نشريه کار که همواره اوضاع سياسی جامعه ايران را به دقت تحليل کرده 
گيری يک بحران  الوقوع بودن شکل خبر از قريب ٩۶است، از اوايل سال 
مقاله   ١٣٩۶نيمه اول فروردين  ٧٣٨در شماره .  سياسی در ايران داد

روند : "  عنوان کرد"  اندازاعتالی نوين جنبش و بحران سياسی فراگير چشم"
مبارزات پيوسته در حال رشد کمی و کيفی چند ماه اخير، تغييراتی که در 

شود، طرح  وضوح ديده می های کارگر و زحمتکش به روحيه مبارزاتی توده
ً سياسی در پاره ها، تظاهرات و تجمعات  ای از راهپيمايی شعارهای مستقيما

گذارد که دوران گذار از مرحله رکود و  اعتراضی، ترديدی برجای نمی
ها از  تردر زندگی سياسی فعال توده ای عالی تفاوتی سياسی به مرحله بی
 . اکنون آغازشده است هم

با اين درک و برداشت از مرحله کنونی جنبش، سؤال اکنون اين است که با 
توجه به اعتالی محدود کنونی جنبش، تا چه حد امکان گذار به اعتالی 

با توجه .....  پردامنه و وقوع يک بحران سياسی فراگير، قريب الوقوع است؟
به روندی که مبارزات در اين چند ماه به خود گرفته، چنانچه اوضاع در 
همين مسير کنونی جريان داشته باشد و اتفاق غيرمعمولی رخ ندهد، چندان 
طول نخواهد کشيد که خشم و نارضايتی عمومی در جريان يک بحران 

 .های حاد سياسی گردد سياسی منفجر گردد و جامعه ايران عرصه نبرد
ای که انبوهی از تضادها در طول نزديک به  نيازی به تکرار نيست در جامعه

ای متراکم شده است، همواره  شدت حاد، و خشم و نارضايتی توده دهه به ۴
جامعه ايران با انبوه .  ، حريق برخيزد اين امکان وجود دارد که از يک جرقه

سان مخزنی بزرگ از باروت آماده انفجار  اش به کشيده فلک  تضادهای سربه 
الوقوع بودن يک چنين  مجموعه شرايط حاکم بر جامعه ايران از قريب.  است

توان نتيجه گرفت که اگرچه هنوز  ازآنچه گفته شد، می.....  دهد اتفاقی خبر می
جنبش انقالبی کارگران و زحمتکشان ايران در لحظه کنونی به آن درجه رشد 
و اعتال نيافته که بتوان از فرارسيدن يک دوران نوين در زندگی پرتکاپوی 

ها، از يک دوران انقالبی سخن گفت، اما تمام شواهد موجود  سياسی توده
گيری يک  دهند که با رشد و اعتالی کنونی جنبش، امکان شکل نشان می

يابد و شرايط برای  بحران سياسی فراگير به نحو روزافزونی افزايش می
ها به مبارزه سياسی مستقيم سرا سری با رژيم حاکم و نظم  آوری توده روی

 ."گردد موجود، فراهم می
اعتالی جنبش "در مقاله  ١٣٩۶نيمه اول مهر    -٧۵٠در شماره 
ها مورد  رشد و اعتالی مبارزات بازنشستگان و مطالبات آن"  بازنشستگان
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  ١٨درصفحه 

های  جمهوری اسالمی در تمام عرصه: "بحث قرار گرفته و چنين آمده است
های  زندگی اجتماعی، فاجعه به بار آورده و زندگی را بر عموم توده

وضعيت بسيار وخيم مادی و معيشتی .  زحمتکش مردم ايران تباه کرده است
بگير، نمونه ديگری از فقر و تهيدستی است که  ها بازنشسته مستمری ميليون

 .سراسر جامعه ايران را فراگرفته است
بگيران تأمين اجتماعی و اکثريت بسيار بزرگ  عموم بازنشستگان و مستمری

رسد، در  ميليون می ۶ها به حدود  بازنشستگان کشوری و لشکری که تعداد آن
لذا ....  کنند باری زندگی می برند و در وضعيت اسف زيرخط فقر، به سر می

ويژه فرهنگيان که تعداد آنها به  مبارزه و اعتراض بازنشستگان کشوری به
در طول چند ماهی که از سال جاری .  رسد، گسترش يافت هزار نفر می ٧۵٠

درپی تجمعات اعتراضی سرا سری در تهران،  گذشته است، بازنشستگان پی
. وبودجه، دفتر رياست جمهوری بر پا کردند در مقابل مجلس، سازمان برنامه

ها در مقابل دفتر صندوق  هايی از بازنشستگان نيز در شهرستان گروه
 ٣١در تجمع سرا سری بازنشستگان در .  بازنشستگی کشوری تجمع نمودند

تن از بازنشستگان فرهنگی از سراسر ايران در  ٢٠٠٠مردادماه، متجاوز از 
اعتراض به وضعيت معيشتی خود در مقابل مجلس گرد آمدند و با تظاهرات 

 ."و سردادن شعار، خواستار تحقق مطالبات خود شدند
به مناسيت صدمين سالگرد انقالب کبير   ٧۵٢های کار شماره  تمام مقاله

سوسياليستی اکتبر به اين رويداد بزرگ جنبش کارگری جهان اختصاص 
"مقاالت اين شماره عبارتند از.   يافته است طبقه کارگر روسيه و اشکال : 

انقالب کبير سوسياليستی اکتبر و " "های کسب قدرت سياسی مبارزه و تشکل
انقالب اکتبر از " "لنين در آئينه انقالب" "کارگری ايران  –جنبش کمونيستی 

 "انقالب اکتبر و زنان" "پيروزی تا شکست
قريب الوقوع بودن آن  ٩۶بحران سياسی بزرگی که نشريه کار در اوايل سال 

ويژگی "  ٧۵۶در سرمقاله شماره .  را اعالم کرده بود، در دی ماه فرارسيد
 :آمده است" لحظه کنونی اوضاع سياسی در ايران

های اخير و تغييراتی که در  ها و هفته اعتراضات اجتماعی و سياسی ماه"  
داده است، مرحله جديدی را در تغيير  های سياسی جامعه ايران رخ بندی صف

توازن قوای طبقاتی و سياسی دونيروی نافی نظم موجود و پاسدار آن گشوده 
 .است

. ترديدی نيست که نارضايتی عمومی از وضع موجود، پديده جديدی نيست
هاست که وجود دارد و به اشکال مختلف خود  اين نارضايتی و اعتراض، سال

رغم تمام مبارزات طبقه کارگر، معلمان و  اما آنچه به.  را نشان داده است
های کارگر و  ای پراکنده، پيشرفت سياسی جنبش انقالبی توده های توده جنبش

زحمتکش را کند و به تأخير انداخت ، آن توازن سياسی بود که ضدانقالب 
های  ويژه اليه بورژوازی، به حاکم بر ايران توانست ، با جلب حمايت خرده

رغم تمام  که رژيم به اين.  بورژوازی مدرن، به آن شکل بدهد وسيعی از خرده
های کارگر و زحمتکش، هر بار در  ها و نارضايتی گسترده توده بحران

ها تن از مردم  توانست ميليون های انتخاباتی خود می بازی شب جريان خيمه
که مبارزات طبقه کارگر  گيری بکشاند و اين های رأی پای صندوق ايران را به

های معينی فراتر  و زحمتکشان در چندين سال گذشته، نتوانست از محدوده
 .رود، ناشی از همين توازن بود

شکستن اين توازن و   اما در طول چند ماه اخير دو اتفاق مهم، سرآغاز درهم
که  نخست اين.تغيير آن به نفع طبقه انقالبی مخالف نظم موجود، شده است

يافتگی در صفوف  درنتيجه رشد و ارتقای سطح آگاهی، همبستگی و سازمان
طبقه کارگر، مبارزه اين طبقه به مرحله جديدی از رشد کمی و کيفی رسيده 

 ..... است
ديگری که در تغيير توازن قوای سياسی نقش ايفا نموده ،   عامل مهم

. بورژوازی مدرن از جمهوری اسالمی است هايی از خرده گردانی اليه روی
های جناح موسوم به  ها فريب وعده بورژوازی که سال اين طيف خرده...  

اشتباه  طلب را خوردند، اکنون آشکارا با ابراز ندامت و پشيمانی، به اصالح
تمام آنچه که تاکنون به آن اشاره شد، از رشد و ....  کنند خود اعتراف می

اعتال و راديکاليسم جنبش طبقه کارگر، تا اعتراضات سرا سری راديکال 
بازنشستگان، از تظاهرات روزمره مالباختگان تا کمپين پشيمان شدگان در 

های اجتماعی، از جنبش اعتراضی برخی شهرها به وخامت آلودگی  شبکه
زيست تا مبارزات روزمره زنان، جوانان بيکار و دانشجويان در  محيط

است، که در توازن قوای سياسی به   سراسر ايران، همگی بازتاب تغييراتی
نفع جبهه انقالب و سرنگونی جمهوری اسالمی و به زيان رژيم و طبقه حاکم 

 ...."داده  است بر ايران رخ
فرارسيدن يک دوران انقالبی را در  ٧۵٧يک هفته بعد نشريه کار شماره 

:" اعالم کرد و نوشت"  نخستين موج جنبش در يک دوران انقالبی"مقاله 
کار يک هفته پيش از وقوع آن   گيری آن را نشريه انداز شکل جنبشی که چشم

شمار  ها فشارهای بی های مردمی که سال توده.  بينی کرده بود، فرارسيد پيش
اقتصادی و سياسی، ستمگری و بی حقوقی را تحمل کرده بودند، به پا خاستند 

اعتراضات و .  ای علنی، مستقيم و تعرضی روی آوردند و به مبارزه
تظاهرات، .  تظاهرات منفرد چندين ماه گذشته به جنبشی سراسری فرا روئيد

ً تمام ايران را فراگرفت های زحمتکش  شهر، توده ٧٠در متجاوز از .  تقريبا
 .مردم، به نبرد عليه ستمگران حاکم بر ايران برخاستند

ای، مرگ بر روحانی، کار،  شعارهای مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه
های  در برخی شهرها، توده.  نان، آزادی، شعارهای همگانی اين جنبش بود

زحمتکش مردم، جوانان فقير و بيکار با يورش به مراکز ستم و سرکوب، 
 .خشم و انزجار خود را از نظم موجود به نمايش گذاشتند

های کارگر و زحمتکش، جوانان بيکار، تهيدستان شهرها، نيروی  توده
ترکيب طبقاتی جنبشی که از اعماق جامعه جوشيد و .  محرک اين جنبش بودند

وضوح خصلت و مضمون انقالبی اين جنبش را  شعارهای راديکال آن، به
ای ، حدود ده روز دوام آورد و اکنون ظاهراً  تظاهرات توده.  بازتاب داد

عنوان يک  ختصات اين دوران، که بايد از آن به....  جنبش فروکش کرده است
دوران انقالبی نام برد، در اين است که تضادهايی که در طول چند دهه 

دورانی از .  شده بودند، سرانجام، در باالترين نقطه ستيز، منفجر شدند انباشته
های مبارزه سطح پائين و قانونی با  زندگی سياسی غيرفعال، همراه با شکل

مطالباتی برای بهبود در چارچوب نظم موجود به پايان رسيد و جای خود را 
. به زندگی سياسی فعال، با مبارزات سياسی علنی، مستقيم و تعرضی داد

ها بر ترس ناشی از  آن.  ها رخ داد تغييری کيفی در رفتار و روحيات توده
. سرکوب غلبه کردند و فعال و رزمنده، وارد درگيری با رژيم حاکم شدند

وضوح نشان داد که اين  های زحمتکش به مبارزات پردامنه و سراسری توده
های بزرگ در تاريخ  همان دوران تغيير و تحوالت سريع و چرخش

ها و مبارزات را به همراه خواهد  دورانی که حادترين درگيری.  هاست ملت
 .داشت

اين دوران،همراه با يک بحران سياسی آغازشده است که متمايز از تمام 
هايی که خود  توده  ابعاد وسيع.  های سياسی چندين دهه گذشته است بحران

جوش، به عرصه مبارزه سياسی فعال روی آوردند و شعارهايی را که 
سردادند، نشان داد که اين بحران، دارای محتوی و مضمونی انقالبی است، 

ها تن از مردم ايران که به تظاهرات  ميليون.  طلبد يعنی نفی نظم موجود را می
هايشان  روی آوردند، آشکارا نشان دادند که ديگرهيچ توهمی به تحقق خواست

از همين .  در چارچوب نظم موجود ندارند و خواهان برچيدن آن هستند
روست که مبارزه نيز شکلی نه قانونی، بلکه فراقانونی و انقالبی به خود 

 ."گرفت
های رقيب داخلی که از وقوع  هائی از جناح بورژوازی اپوزيسيون و گروه

. انقالب دچار وحشت شده بودند، بار ديگر شعار رفراندوم را به ميان کشيدند
به اين  ٧۵٨در شماره "  شعار رفراندوم يک فريب بورژوائی است"  مقاله
های ارتجاعی پاسخ داد و آن را تالش بورژوازی برای حفظ سلطه  تالش

 .داری، اعالم کرد طبقاتی خود و پاسداری از نظم سرمايه
شعارهای رفراندوم و مجلس مؤسسان، شعار بورژوازی برای حفظ نظم 

کارگران و .  ها و منحرف ساختن جنبش است موجود ، فريب توده
های مردم تحت ستم بايد به مبارزه پيگير خود ادامه دهند و  زحمتکشان، توده

از طريق شوراهايی که در جريان انقالب شکل خواهد گرفت، قدرت را به 
ً اعمال حاکميت کنند دست تنها ارگانی نيز که در پی .  گيرند  و مستقيما

گيری برای تعيين نظام سياسی  سرنگونی جمهوری اسالمی  صالحيت تصميم
 ."سراسری شوراهاست  آينده کشور را خواهد داشت، کنگره

ما بارها تأکيد : "...  آمده است"  دختران انقالب"  در مقاله   ٧۶٠در شماره 
ها و دستيابی زنان به حقوق خود، بدون  ايم، مبارزه برای رفع نابرابری کرده

خواهانه و به ويژه با مبارزات طبقه کارگر  پيوند با مبارزات عمومی آزادی
رود  می”  دختران خيابان انقالب“ی اخيری که تحت نام  مبارزه.  ناميسر است

تری از زنان را به رويارويی مستقيم عليه حجاب اجباری  تا تعداد هر چه بيش
 .ها و رهنمودهای ماست بکشاند، شاهدی ديگر بر تحليل

نام دارد، زن جوان ”  ويدا موحد“که بعدها معلوم شد ”  دختر خيابان انقالب“
معترضی است که اوايل دی ماه، روسری خود را بر سر چوبی کرد و در 

بخش زنان  حرکتی که الهام.  اعتراض به حجاب اجباری به تکان درآورد
های چندين شهر  ديگری شد تا در اعتراض به حجاب اجباری در خيابان
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 . "روسری از سر بردارند و اعتراض خود به حجاب اجباری را اعالم کنند
را "  ۵٧تجربه شوراها در انقالب سال "بار ديگر  ٧۶١نشريه کار از شماره 

 .در چند شماره به بحث گذاشت
های استوار جنبش  گام ٩۶هفته چهارم بهمن "  در همين شماره مقاله 

 :گويد انتشار يافته که می" انداز جنبش انقالبی کارگری، چشم
. اعتراضات و اعتصابات کارگری پيوسته در حال تعميق و گسترش است"

گير، در مسير پيشرفت و  هايی استوار و پی جنبش طبقاتی کارگران، با گام
ای از رشد رسيده است که  اعتالء به حرکت خود ادامه داده و به چنان مرحله

نه تشديد فشارهای سياسی و امنيتی، نه تهديد و .  هيچ چيز جلودار آن نيست
ارعاب فزاينده و توسل به قهر عريان وزندان و شکنجه و نه به اوج رساندن 

کدام  قادر نيست جنبش کارگری را از تب  فشارهای اقتصادی و معيشتی، هيچ
پيمايی  ها تجمع و اعتصاب و راه ده.  و تاب و روند اعتال يابنده خود باز دارد

وار، تنها به چند نمونه  خالصه.  در يک هفته اخير گويای همين واقعيت است
هايی همراه بوده و به آن برجستگی  از اين اعتراضات که هر يک با ويژگی

اين مقاله سپس به تشريح مبارزات ."  کنيم خاصی بخشيده است، اشاره می
اخير کارگران نيشکر هفت تپه،هپکو، شرکت واحد، برق فشار قوی، کيان 

بندی کوتاه از آنچه  اگر بخواهيم يک جمع:  "  گيرد پردازد و نتيجه می تاير می
گفته شد بدست دهيم بايد بگوييم که، اعتصابات و اعتراضات کارگری پيوسته 

احضار و بازداشت و سرکوب نتوانسته و .  در حال تعميق و گسترش است
  ترس.  تواند مانع رشد اعتراضات و اعتالی جنبش طبقاتی کارگران شود نمی

در ميان کارگران تقريبا جايی ندارد برعکس شجاعت و نترسی و روحيه 
تالش طبقه حاکم برای مرعوب .  اعتراضی کارگران افزايش يافته است

های مستقل کارگری با شکست  پاشی تشکل ساختن کارگران پيشرو و ازهم
. العاده چشمگير است گيری مبارزات فوق استمرار و پی.  روبرو شده است

کارگران .  اتحاد و آگاهی در صفوف کارگران به سرعت درحال افزايش است
جنبش .  شوند پيوسته با شعارها و ابتکارات جديدی وارد عرصه مبارزه می

های استوار موانع سر راه خود را  رود و با گام کارگری آرام آرام پيش می
، ٩۶ای دی ماه  قبل از خيزش توده.  دارد از ديگری از پيش پا برمی يکی پس

بودند،   ها شده کارگران مکرر دست به تجمع و اعتصاب زده و وارد خيابان
که در شعارها و متون انتشار يافته کارگری  چنان.  اند بعد از آن نيز چنين کرده

داری را به چالش  واسطه تمام نظم سرمايه شود، گاه مستقيم و بی نيز ديده می
داری و گرايش به اعمال کنترل و نظارت  گرايش ضدسرمايه.  کشيده اند

درعين حال به .  روز در حال افزايش است کارگری در ميان کارگران روزبه
آموزند و يکديگر را  های اجتماعی از هم می توان ديد که جنبش روشنی می
تصور است و شعارها و تجارب به   شتاب تاثير پذيری فوق.  کنند تکميل می

 ."شوند سرعت منتقل می
نشريه کار ويژه مارکس، به مناسبت دويستمن سالگرد تولد کارل  ٧٧٢شماره 

ديکتاتوری " "  مارکس و زندگی سراسر مبارزاتی او"مقاالت.   مارکس است
رازی ""  شکستن ماشين دولتی بورژوايی مارکس و اهميت درهم  -پرولتاريا 

ها و انحرافات   مبارزه مارکس عليه سکت""  که مارکس از آن پرده برداشت
 .در اين شماره انتشار يافته است" درون جنبش کارگری

يکی از "   جنبش نوين و راديکال دانشجوئی و هراس جمهوری اسالمی"  
گروه کثيری : "  اين مقاله توضيح داده است.  است ٧٨٢های کار شماره   مقاله

های سراسر کشور در طول چند ماه اخير توسط  از دانشجويان دانشگاه
اين موج .  اند های امنيتی و نظامی رژيم دستگير و به بند کشيده شده ارگان

اين .  ها در پی داشته است بازداشت دانشجويان، اعتراضاتی را در دانشگاه
اعتراضات به بازداشت و صدور احکام سنگين برای دانشجويانی که در 

ازآن توسط وزارت اطالعات و ديگر  ماه و پس جريان جنبش انقالبی دی
....  اند، همچنان ادامه دارد های سرکوب رژيم بازداشت شده ارگان جنبش . 

ماه سر برآورد، يک  ای دی نوين دانشجوئی که از درون جنبش انقالبی توده
به هيچ جناحی از حکومت وابسته نيست .  جنبش مستقل، چپ و راديکال است

.  کند های کارگر و زحمتکش دفاع و حمايت می و از مطالبات انقالبی توده
خصلت راديکال و انقالبی اين جنبش از اين واقعيت نيز کامالً آشکار است که 

و "  آزادی  -نان  -کار"ماه، شعارهای  ای دی در جريان اعتراضات توده
ها  را سر داد و به ميان توده"  گرا ديگر تمومه ماجرا طلب، اصول اصالح"

 ."برد
اين مقاله .  است ٧٨۴يکی از مقاالت شماره "  اين موج سر بازايستادن ندارد"

 : پرداخته است ٩٧ای در مرداد ماه سال  به رشد و اعتالی مبارزات توده

های  هنوز چند ماهی از اعتراضات سراسری دی ماه نگذشته که خيابان"
شهرهای کوچک و بزرگ ايران، بار ديگر شاهد فريادهای خشم و اعتراض 

مردمی .  اند مردمی است که از فقر و بيکاری، گرانی و سرکوب به ستوه آمده
. که شاهد تورم و گرانی هستند آن هم نه روز به روز بلکه ساعت به ساعت

همراه .  هزار تومان رسيد و آن را درنورديد ١١دالر به سرعت به مرزهای 
 .با آن قيمت تمامی کاالها، به ويژه کاالهای اوليه مورد نيازشان افزايش يافت

خرداد از منطقه شاپور جديد در اصفهان گروهی از مردم با  ٩شنبه  سه
به ”  غيرت مرگ بر گرانی، مرگ بر بيکاری، مرگ بر بی“شعارهايی چون 

اين تظاهرات پس از کوتاه مدتی با پيوستن تعداد .  تظاهرات پرداختند
تری وسعت گرفت و شعارها از اعتراض به گرانی و بيکاری به  بيش

توپ، تانک، فشفشه، “و ”  مرگ بر ديکتاتور“چون  شعارهای سياسی هم
همان روز، در گوهردشت کرج نيز مردم به .  بدل گشت”  آخوند بايد گم بشه

در فاصله پنج روز، اعتراضات به چندين شهر و شهرستان .  ها آمدند خيابان
از جمله تهران، رشت، شيراز، کرج، ساری، اراک، اهواز، مشهد، 

ساله در جريان  ٢٧يک جوان .  کرمانشاه، قهدريجان و قزوين گسترش يافت
 .تظاهرات گوهر دشت کرج، با گلوله مزدوران سرکوبگر رژيم به قتل رسيد

های متعددشان را در قالب  ، خواسته با آن که مردم در تظاهرات و اعتراضات
شعار بيان کردند، اما شعار محوری و فراگير تمامی اين تظاهرات، 

شايد اين موج ....  بود”  ای مرگ بر خامنه“و ”  مرگ بر ديکتاتور“شعارهای 
اش  اعتراضی نيز باز بر اثر سرکوب و عدم سازماندهی و خودجوشی

تری در راه  های بعدی کوبنده تر و موج فروکش کند، اما موج سومی سهمگين
تر و  های زحمتکش آگاه دهد که کارگران و توده هر موج نشان می.  است
تا زمانی که اين رژيم فروريزد و حکومتی .  شوند و پرشمارتر تر می پخته

 ."برقرار شود از خودشان و برای رفاه و آزادی خودشان
اعتصاب عمومی کردستان و اهميت اعتصاب سياسی "، ٧٩٠در شماره 

 :مورد بحث قرار گرفته است" سراسری
پناهی، زانيار مرادی  در اعتراض به اعدام سه زندانی سياسی رامين حسين"

باران مقرهای دو حزب دمکرات کردستان و حزب  و لقمان مرادی و موشک
شهريور در برخی از شهرهای  ٢١دمکرات کردستان ايران، روز چهارشنبه 

های کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه اعتصاب عمومی برگزار  استان
چون سنندج، مهاباد، بانه،  اعتصاب بويژه در برخی از شهرها هم.  شد

مريوان، بوکان، سقز، سردشت، پيرانشهر، اشنويه و پاوه به صورت 
ای با استقبال مردم روبرو شد، اعتصابی که از اروميه در استان  گسترده

 .ذهاب و کرمانشاه را دربرگرفت آذربايجان غربی تا سرپل
اين اولين بار نيست که کارگران، زحمتکشان و کسبه اين مناطق دست به 

برای نمونه بارها در سالگرد ترور عبدالرحمان .  زنند اعتصاب عمومی می
قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان توسط مزدوران جمهوری اسالمی، 

های حزب دمکرات برای اعتصاب عمومی با استقبال گروهی از  فراخوان
نيز مردم کردستان  ٨٩ارديبهشت  ٢٣در .  مردم در کردستان روبرو شد

زندانی سياسی فرزاد  ۵اعتصاب عمومی بزرگی در اعتراض به اعدام 
هويی، علی حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان  کمانگر، شيرين علم

اين اعتصاب و اعتصاباتی از نوع اعتصاب سراسری ....  برپا کرده بودند
رانندگان کاميون، زمانی که به يک اعتصاب سراسری سياسی در ايران فرا 

 . "برويند، جمهوری اسالمی قادر به سرکوب و مقابله با آن نخواهد بود
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جريانی که اکنون با يکديگر همکاری مشترک  ۶، بيانيه ٧٩٣در شماره 
يک آلترناتيو سوسياليستی -بيانيه کنفرانس استکهلم "  دارند، تحت عنوان

در اين بيانيه از جمله آمده .  انتشار يافته است !"  ضروری و ممکن است
کند يک آلترناتيو سوسياليستی ممکن، ضروری  اين کنفرانس اعالم می:" است

نيروی اين آلترناتيو .  کنيم و ُمبرم است و برای شکل دادن به آن تالش می
کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و فرودستی و .  وسيع است

اند، زنانی که وسيعا آپارتايد جنسی و تبعيضاِت  سرکوب به ستوه آمده
آيندگی به  اند، جوانانی که از بيکاری و بی مردساالرانه را به مصاف طلبيده

اند، مردمانی که عليه فجايع زيست محيطی و درماندگی رژيم جنبش  جان آمده
اند، آزاديخواهانی که خواهان رفع استبداد و برقراری  وسيعی برپا کرده

آزادی بی قيد و شرط انديشه، بيان و تشکل هستند، تمامی آنانی که برای رفع 
کنند، اين توده عظيم  ستم و تبعيض و کسِب آزادی و برابری تالش می

 .توانند و بايد جای خود را در اردوی آلترناتيو سوسياليستی پيدا کنند می
ما عميقا اعتقاد داريم که پيشروی و سازمانيابی شورايی طبقه کارگر و 

های مستقل کارگری در جريان اعتصابات و اعتراضاِت رو به  سازمان
های اجتماعی و اعتراضی پيشرو با  گسترش جاری و اتحاد آن با جنبش

تواند سرنگونی انقالبی رژيم  انداز و استراتژی سوسياليستی است که می چشم
جمهوری اسالمی و مناسبات طبقاتی حاکم را تضمين کند و افق رهايی از 

رو، دولت  از اين.  داری را به روی جامعه بگشايد کليه مصائِب نظام سرمايه
برآمده از انقالب، که بايد دولتی شورائی و کارگری باشد، با انحالل ارتش، 

های سرکوب و بوروکراتيک  سپاه پاسداران، نيروهای انتظامی و کليه ارگان
حاکم و نهادهای تبليغاتی و ايدئولوژيِک جمهوری اسالمی و الغای قانون 
اساسی و ساير قوانين ضد انسانی جمهوری اسالمی، با مسلح کردن کارگران 
و مردم انقالبی براى دفاع از آزادى، براى سرکوِب مقاومِت ضد انقالب 

ها و حقوق مردم،  جمهورى اسالمى و مقابله با تعرض هر نيروئى به آزادى
سرنگونی جمهوری اسالمی را اعالم و با اجرای اقدامات بنيادی زير 

عنوان معنای سرنگونی جمهوری اسالمی، پيشروی انقالب کارگران و  به
 .......:"کند زحمتکشان را تضمين می

 ٨٠١يکی از مقاالت کار شماره "  تپه به اهتزاز درآمد پرچمی که در هفت"
اعتصاب و اعتراض خيابانی و شعارهای "دهد اين مقاله توضيح می.  است

تپه و فوالد اهواز، بيش از يک ماه است تمام فضای جامعه را  کارگران هفت
مبارزات قهرمانانه کارگران و شعارهای .  به تسخير خود درآورده است

همتايی را در  نظير و بی ها، نه تنها يک همبستگی کارگری و طبقاتی کم آن
مقياس تمام کشور رقم زد، بلکه توانست حمايت و همبستگی اقشار وسيعی از 

وقتی که پرچم کار، نان، آزادی و اداره شورايی .  زحمتکشان را نيز جلب کند
تپه به اهتزاز درآمد و به يک همبستگی و اتحاد مبارزاتی در  جامعه، در هفت

مقياس سراسری شکل داد، اين در واقع نخستين بار بود که بعد از به قدرت 
رسيدن جمهوری اسالمی، يک آلترناتيو واقعی و کارگری، نه در تبيينات 

طور مشخص ابراز وجود  نظری يا عالم تجريد، که در عالم واقعی و به
هاست ذهن اپوزيسيون جمهوری اسالمی را به خود  پرسشی که سال.  کرد می

که بعد از سرنگونی رژيم حاکم، چه نظم و سيستم و  مشغول ساخته و اين
شود و چه مختصاتی خواهد داشت، پاسخ مشخص  حکومتی جايگزين آن می

اگر که بسياری از کارگران از سراسر کشور همبستگی خود را با .  گرفت
کنند، اگر که ساير زحمتکشان حامی  تپه اعالم کرده و می کارگران هفت
شوند، اين بدان خاطر است که تبلور شعارها و  تپه می کارگران هفت

تپه يعنی کار، نان،  های خود را در شعار اصلی کارگران هفت خواست
شعاری که در آغاز .  بينند آزادی، اداره شورايی جامعه و حاکميت شوراها می

تپه مطرح و از حمايت معنوی عمومی برخوردار شد،  توسط کارگران هفت
به سرعت در ميان ساير کارگران رواج يافت و به شعار عمومی کارگران و 

تپه بود که با استمرار اعتصاب و  اين هفت.  زحمتکشان تبديل شده است
های شورانگيز و جسورانه خود، اين شعار را از سطح کارگران  راهپيمايی

تپه فراتر برد و آن را به يک نيروی مادی تبديل کرد، تا جايی که اکنون  هفت
ها  خواست و شعار کار، نان، آزادی و اداره شورايی به شعاروخواست ميليون

..... کارگر و شعار سراسری عموم کارگران و زحمتکشان تبديل شده است
تپه و فوالد  که نتايج نهايی اعتصاب و اعتراض خيابانی در هفت مستقل از آن

تپه پديدار شد،  ای که از دل مبارزات کارگران هفت چه خواهد بود، اما پديده
پديده منحصر به فردی است که جنبش کارگری در چهاردهه حاکميت ارتجاع 

طرح صريح و جسورانه آلترناتيو شورايی به .  اسالمی به خود نديده است

تز مستقيم رژيم حاکم، نه در جنبش کارگری و نه در  عنوان جايگزين و آنتی
اين آن نکته .  سال اخير سابقه نداشته است ۴٠های ديگر در طول  جنبش

اين .  ها گام به جلو برده است ست که جنبش کارگری را ده بسيار پر اهميتی
بخش طبقه کارگر است که از حنجره خوزستان، قلب تپنده فلز و  فرياد رهايی

کار و نفت و گاز و صنعت، زادگاه پرولتاريای ايران، در آسمان جامعه طنين 
 ."انداز شده است

به تحليل   ٨١۶مقاله کار "  ٩٧ارزيابی از جنبش طبقاتی کارگران در سال "
"گويد پردازد و می جنبش طبقاتی کارگران در اين يک سال می جنبش : 

های گذشته و  وارد فرازهايی شد که در تمام طول سال ٩٧کارگری در سال 
...  دهه حاکميت جمهوری اسالمی سابقه نداشته است ۴ اعتصابات مکرر، . 

تپه،  يکپارچه و طوالنی مدت از نمونه اعتصابات هپکو، فوالد و هفت
گر رشد آگاهی و درجه باالی سازمانيابی در ميان کارگران بويژه در  نشان

سی چهل روز اعتصاب مستمر و يکپارچه چند هزار .  اين واحدهاست
اين تيپ اعتصابات حتا در کشورهايی که يک .  ای نيست کارگر، کار ساده

آزادی سياسی نسبی وجود دارد، کارگران از حق اعتصاب برخوردارند، 
اند  ياری دارند و در اتحاديه و سنديکا متشکل شده صندوق اعتصاب و هم

روشن است که در جمهوری اسالمی که .  سابقه و کار بسيار مشکلی است کم
ها محروم است، برپايی يک چنين اعتصاباتی بسيار  طبقه کارگر از همه اين

بدون سازماندهی، روشن است که هيچ حرفی از .  تر است تر و بغرنج مشکل
بنابراين روشن است که اعتصابات کارگری .  توان به ميان آورد اعتصاب نمی

گر وجود يک سازماندهی  از جمله اعتصابات طوالنی مدت بيان ٩٧در سال 
 .يابی در ميان کارگران است قوی و رشد چشمگير درجه سازمان

ترين و پرشمارترين شکل مبارزه کارگری  نيز اگرچه مهم ٩٧در سال 
اعتصاب و خواباندن چرخ توليد بود، اما کارگران برای تحقق مطالبات خود 

در اين ميان اشکال راديکال .  در اشکال بسيار متنوعی دست به مبارزه زدند
های پرشور خيابانی  و تعرضی مبارزه کارگران بويژه تجمعات و راهپيمايی

گرانه و شورانگيز نمايندگان کارگران، گسترش  های آگاه توام با سخنرانی
تظاهرات خيابانی در موارد متعددی با .  تر شد بيشتری يافت و بسيار پررنگ

ها  برخی چهارراه.  آهن و امثال آن همراه شد بندان، بستن خطوط راه ايجادراه
در برخی .  ها به اشغال کارگران درآمد و ميادين بزرگ شهرها، ساعت

سالی است  ٩٧سال ....  واحدها کاالهای انبار شده به تصرف کارگران درآمد
شعارها و .  که جنبش طبقه کارگر به لحاظ سياسی نيز رشد چشمگيری داشت

های سياسی کارگران آشکارا افزايش يافت و خصلت سياسی و ضد  خواست
داری هم  های ضد سرمايه جنبه.  تر شد دولتی مبارزات طبقه کارگر پررنگ

کارگران در جريان .  تر شد ها و هم در پالکاردها قوی در شعارها و خواست
اعتصابات و مبارزات خود بيش از پيش دريافتند که تنها يک کارفرما و 

ها نيست، بلکه تمام مسئولين و مقامات دولتی،  دار منفرد درمقابل آن سرمايه
ها و در سمت  حراست و نيروی انتظامی و امنيتی نيز در صف مقابل آن

پديده بسيار مهم ديگری که جنبش کارگری در سال ....  اند دار ايستاده سرمايه
عالوه  ٩٧سال .  ای بود شاهد آن بود، گسترش اعتصابات سراسری رشته ٩٧

بر گسترش کمی تجمعات و اعتراضات خيابانی و اعتصابات تک واحدی، در 
چندين مورد کارگران يک رشته معين دست به اعتراض و اعتصاب 

اين روند که از چند سال پيش آغاز شده و کارگران در رشته .  سراسری زدند
پتروشيمی، برق، مخابرات و تا حدودی معادن زغال سنگ به کرات 

ها و  به بخش ٩٧اند، در سال  اعتصابات و تجمعات سراسری را سازمان داده
شعار نان، کار، آزادی، ...  های ديگری از کارگران نيز تعميم يافت گروه

مطرح )  تپه هفت(اداره شورايی  که در آغاز توسط بخش پيشرو طبقه کارگر 
شد، در پرتو استمرار اعتصاب و تظاهرات خيابانی و جسورانه اين 

تپه فراتر رفت و به شعار و  کارگران، به سرعت از سطح کارگران هفت
ها کارگر و نيز شعار سراسری عموم کارگران و زحمتکشان  خواست ميليون

به  ٩٧توان گفت که جنبش کارگری در سال  به جرات می......  تبديل شد
سال پيشرفت نمود، تجارب فراوانی بدست  ١٠سال و بيشتر از  ١٠اندازه 

 .گام نهاده است ٩٨ای پر دستاورد و قابل افتخار، به سال  آورد و با پيشينه
ضرورت تدارک سياسی و نظامی، اعتصاب عمومی "، ٨۴٨سرمقاله شماره 

است که در  ٩٨ای آبان ماه  يک جمعبندی از قيام توده" سياسی و قيام مسلحانه
آن اعالم شده است، در جامعه ايران موقعيت انقالبی پديد آمده و بايد برای 

: خوانيم در اين مقاله می.  اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه تدارک ديد
روزه  ۵های سياسی که کشور را فراگرفته و آخرين نمونه آن قيام  تالطم"

اواخر آبان ماه بود، گرچه هنوز به معنای وقوع انقالب نيست، اما داليلی 
های عينی الزم برای برپائی يک  شرط اند که تمام پيش روشن بر اين حقيقت

که نقطه پايانی بر  ٩۶ماه سال  از خيزش بزرگ دی.  شده است انقالب فراهم
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آميز دو اردوی  اصطالح همزيستی مسالمت يک دوره رکود سياسی و به
ای تا به  متخاصم انقالب و ضدانقالب نهاد، مبارزات تعرضی سياسی توده

...  اند تر شده تر و فراگير وقفه ادامه يافته و پيوسته راديکال امروز بی اين . 
ً تمام شهرهای  ۵ای رسيده است که  مبارزات اکنون به نقطه روز تقريبا

های خيابانی، درگيری با نيروهای  ای، سنگربندی کشور، شاهد تظاهرات توده
های نظامی ، دستگاه فريب و  مزدور سرکوب، حمله مردم به مراکز ارگان

راديکاليسم ، جرئت و .....  داران بود های سرمايه تحميق روحانيت و بانک
شجاعت، فداکاری، ازخودگذشتگی و قهرمانی مردم در جريان اين قيام که 

های کارگر و زحمتکش در واپسين روزهای رژيم  يادآور روحيه انقالبی توده
اين .  سلطنتی است، انعکاسی از عمق بحران سياسی فراگير در ايران است

با قيام آبان .  بدانمعناست که تمام شرايط عينی برای يک انقالب آماده است
های مردم ايران در سراسر کشور بار ديگر آشکارا نشان دادند که  ماه، توده

نشان دادند که .  توانند وضع موجود را تحمل کنند خواهند و نمی ديگر نمی
خواهند  نشان دادند که می.  بحران سياسی فراگير، عمومی و سرتاسری است

آوری به  نشان دادند که حتی آماده روی.  سرتاپای نظم موجود را ويران کنند
ها پيش نشان داده است که ديگر  طبقه حاکم نيز از مدت.  اند قيام مسلحانه

های طبقه حاکم و  تمام سياست.  تواند به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند نمی
جمهوری اسالمی به .  هرگونه اصالح و تعمير نظم موجود ناممکن شده است

ای از پوسيدگی و گنديدگی رسيده است که بوی زننده آن تمام  چنان مرحله
هيچ راهی برای نجات جمهوری اسالمی از .  جامعه را فراگرفته است

بستی که در آن گرفتارشده ،  اند و بن اش کرده های متعددی که احاطه بحران
رحمانه  تنها کاری که هنوز از دستش ساخته است، کشتار بی.  وجود ندارد

اما اين .  تر از گذشته مردم را کشتار کرد مردم است و در آبان ماه، وحشيانه
ها و کشتارهای  گونه که سرکوب کشتار، رژيم را نجات نخواهد داد، همان

...  پيشين کارساز نبوده است پی آمد قيام آبان ماه، رشد و گسترش . 
اعتصابات، تظاهرات و آمادگی شرايط برای برپائی اعتصابات عمومی 

اعتصاب عمومی سياسی سرتاسری که نقش .  اقتصادی و سياسی خواهد بود
ای در بسيج همگانی کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی رژيم  کننده تعيين

اين .  شبه خواهد داشت، البته همانند انقالب نه بافرمان برپا خواهد شد و نه يک
های آن  اکنون نمونه اعتصاب، محصول ارتقای اشکالی از مبارزه است که هم

های وسيعی که  اين  بدون اين اعتصاب و بدون توده.  ايم را تجربه کرده
اعتصاب به عرصه مبارزه سياسی انقالبی خواهد کشيد، انقالب و پيروزی 

ای است بر عهده طبقه کارگر و بخش  اين وظيفه. ...  آن به تأخير خواهد افتاد
ها و  بر عهده پيشروان کارگری در درون کارخانه.  پيشرو و آگاه اين طبقه

های اعتصاب و برقراری  تمام مراکز توليدی و خدماتی ست که با ايجاد کميته
ای تنگاتنگ با يکديگر، به تسريع برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی  رابطه

قيام آبان ماه .  در بطن مبارزات پيوسته رشد يابنده موجود ياری رسانند
همچنين آشکار ساخت که بحران سياسی تا به آن مرحله عمق يافته که تدارک 

. نظامی قيام مسلحانه نيز يکی ديگر از نيازهای عينی شرايط کنونی است
رحمانه مردم در قيام آبان ماه بار ديگر به  گری، سرکوب و کشتار بی وحشی

خالی با يک رژيم سرتاپا مسلح،  توان با دست مردم ايران آموخت که نمی
سران جمهوری اسالمی و نيروهای سرکوب آن . رحم و جالد، مبارزه کرد بی

که در طول چهار دهه جنايات هولناک، راهی برای فرار در مقابل خود  
شان به مقاومت مسلحانه در  اند تا آخرين لحظات حيات ننگين بينند، مصمم نمی

بنابراين جنگ .  دهند برابر مردم و نياز جامعه به يک تحول انقالبی ادامه 
مسلحانه با ارتجاع حاکم و برپائی قيام مسلحانه برای برانداختن آن 

های  تری از توده لذا  در همان حال که جمعيت گسترده.   ناپذير است اجتناب
آورند و ارتش  کارگر و زحمتکش به ميدان مبارزه علنی و مستقيم روی می

شود، بايد برای  کند و قدرتمندتر می سياسی قيام به نحو روزافزونی رشد می
 ." قيام مسلحانه تدارک ديد
به "   زبان زنان با جمهوری اسالمی، زبان آتش است"در همين شماره، مقاله 

 .نقش مهم و گاه رهبری کننده زنان در اين قيام پرداخته شده است
هاست که در  زنان نه تنها در اعتراضات روزهای اخير، بلکه مدت"

اگر نخواهيم به گذشته .  اند اعتراضات عليه جمهوری اسالمی نقش فعالی يافته
اعتراضاتی که .  نگاهی بيندازيم ٨٨دورتر بپردازيم، بايد به اعتراضات سال 

های آن موجود است و گواهی هستند بر  ها و گزارش ها، کليپ هنوز عکس
 . ...زنان در آن اعتراضات” داری ميدان“نقش 

، گواه ديگريست بر نقش فعال زنان در ٩۶نگاهی به خيزش دی ماه 

در آن سال، زنان نه تنها در خيزش .  اعتراضات عليه جمهوری اسالمی
دختران “عمومی نقشی فعال ايفا کردند، بلکه در دل همان خيزش، پديده 

. را به چالشی جدی طلبيد”  حجاب اجباری“ای که  پديده.  سربرآورد”  انقالب
ساله زنان در برابر  ٣٩چالشی که در بطن اعتراضات عمومی، به مقاومت 

نيز از همين رو بود که سران .  حجاب مطلوب حاکمان، زبانی سياسی بخشيد
 .پرداختند” دختران انقالب“رژيم به سرکوب شديد 

نيز باز شاهد حضور فعال زنان در عرصه  ٩٧در تمامی اعتراضات سال 
مبارزه هستيم، هم در عرصه مطالبات خود و هم در عرصه اعتراضات و 

های  های عمومی و سراسری و افزون بر آن، در متن مبارزات جنبش خيزش
هرچند پديده فقر و تهيدستی اکثريت عظيم کارگران و .....  اجتماعی

فشرد، اما اين فشار بر زنان  های هولناک خود می زحمتکشان را در چنگال
ها زن سرپرست خانواری را در نظر بگيريد  آن ميليون.  تر است بسی وخيم

های غارتگر رژيم، معيشت خانوار را فراهم  که بايستی با صدقه ناچيز ارگان
آورند؛ آن زنانی که به جز فشار کار خانگی، شاغل هم هستند، اما باز هم 

توانند تعادلی ميان درآمد و هزينه برقرار کنند؛ آن زنان به ناچار  نمی
های جاری تقسيم  داری را که بايستی درآمد محقر خانواده را بين هزينه خانه

کنند و با آن که از چندين فقره از نيازهای مبرم خود و فرزندان و خانواده 
دهد؛ آن مادرانی را که  ها را نمی زنند، باز هم اين درآمد تکافوی هزينه می

ای را که از  آيندگی فرزندان خود هستند؛ آن زنان فقرزده شاهد بيکاری و بی
کنند تا  بار فرزندان خود را هم روانه بازار کار می سر ناچاری با دلی خون

ای را که  نانی بر سفره محقر خانوار آورده شود؛ آن زنان بازنشسته   لقمه
اند و  ساليان متمادی جوانی و سالمت خود را در بازار کار بر جای گذاشته

توانند حتا هزينه دوا و درمان خود را  اکنون در دوران پيری و بيماری نمی
سال  ۴٠ی زنان در  های زيسته اين همه تنها بخشی از واقعيت....  تأمين کنند
ترين  و درست همين واقعيت زيسته، زنان را به يکی از راديکال.  اخير است

های اجتماعی چالشگر رژيم بدل کرده است و در اعتراضات اخير،  گروه
در همين .  اند تبديل شده”  به مهره ميداندار“مانند اعتراضات پيشين 

ايم که اعتراض تنها به افزايش قيمت بنزين  اعتراضات اخير بسيار شنيده
حقوقی،  نبود، بلکه اعتراضی بود همگانی به فقر و تهيدستی، به تبعيض و بی

جای سؤال ندارد که چرا زنان، يعنی .  به سرکوب و خقفان، به استثمار و ستم
نيمی از جمعيت جامعه که در معرض استثماری شديد و ستمی مضاعف قرار 

بود، جای  اند، اگر چنين نمی مبارزه تبديل شده”  دار دار و ميدان ميان“دارند به 
يک ارزيابی از خيزش "  در همين شماره دو مقاله ديگر."  سؤال داشت

های قهرمان  جنگ رژيم تا بن دندان مسلح، با توده"  و "  ٩٨ی آبان  توفنده
 .انتشار يافته است ٩٨پيرامون رويداد قيام " ايران

ای است  مقاله"  صد افتخار به جنبش چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی"
ُغرش "  در اين مقاله آمده است.  انتشار يافته است ٨۵١که در کار شماره 

آذر امسال را  ١۶انداز شد،  گرانه ای که در دانشگاه طنين شجاعانه و آگاه
. فردی همراه ساخت های منحصربه باشوروحال و کيفيتی متفاوت و ويژگی

آذر و  ١۶جنبش چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی گرچه به مناسبت ...
های فعاليت و مبارزٔه دانشجوئی  داشت روز دانشجو که يکی از عرصه گرامی

ويژه سياست پولی سازی  های دولت به ست به صحنه آمد و بار ديگر باسياست
های آن  تحصيل و دانشگاه به مخالفت برخاست، اما نشان داد که آمال و افق

اين جنبش درست بر .  های صرفاً صنفی دانشجوئی ست بسيار فراتر از افق
ها دانشجو در جريان قيام آبان ماه و  متن شرايطی گردن برافراشت که ده

ها تن ديگر در معرض  ده.  اند شده روزهای قبل و بعد آن، بازداشت و زندانی
دار و از تحصيل محروم  های گوناگون قرارگرفته، ستاره تهديدات و محدوديت

شده يا تحت  بازداشت"  گيرانه اقدامات پيش"ها تن ديگر تحت عنوان  ده.  اند شده
هنوز سرکوب خونين .  اند گرد دستگاه قضائی و امنيتی قرارگرفته تعقيب و پی

باختگان روزهای  کنندگان ادامه داشت و هنوز خون سرخ جان و بازداشت قيام
ها خشک نشده بود، که پرچم مبارزه و  ها و گذرگاه قيام بر سنگفرش خيابان

باکانه از قيام و اهداف و شعارهای آن، اين بار در دانشگاه به اهتزاز  دفاع بی
فقط با شجاعت و  جنبش چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی نه.  درآمد

نظيری از قيام آبان به دفاع برخاست و در برابر سرکوب  صراحت کم
رغم  کنندگان آن توفنده ظاهر شد، بلکه بر تداوم اعتراض و مبارزه علی

آبان “جنبش دانشجويی با صدای بلند اعالم کرد .  سرکوب و ارعاب تأکيد کرد
دانشگاه با طرح .  ”ادامه دارد، حتی اگر شب و روز، برما گلوله بارد

ها، مبارزه  ريزی رغم خون شعارهای متعدد ديگری به اين مضمون که به
کش و تهيدست  متوقف نخواهد شد، حمايت و همراهی خود را با مردم زحمت

جامعه و عموم گرسنگان و فرودستانی که عليه نظم موجود به قيام برخاسته 
 .بودند نشان داد و عليه سرکوب کنندگان قيام و حافظان نظم حاکم قيام کرد
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٢٢درصفحه   

٢٠از صفحه   

دانشجويان چپ راديکال و سوسياليست در شعارها و پالکاردهای خود ....  
دانشجو "ضمن تأکيد بر اتحاد کارگر و دانشجو و سردادن شعارهايی چون

، "دانشجو، کارگر، اتحاد اتحاد"، "با کارگر همراه است  -آگاه است
از عموم کارگران منجمله "  دانشجو و کارگر  –ايم در سنگر  ايستاده"

اند و عموم زندانيان  کارگران زندانی و کارگرانی که حکم زندان گرفته
دانشجويان با سردادن شعارهايی عليه سياست .  سياسی به دفاع برخاستند

تپه، کارگران  سازی، زبان حال و زبان گويای کارگران هفت خصوصی
ها واحد ديگری شدند که  فوالد، آذر آب، هپکو، کنتورسازی و کارگران ده

شده يا در معرض تعطيلی و کارگران آن نيز  ها، تعطيل پس از واگذاری آن
جنبش چپ راديکال و سوسياليستی .  اند دريک قدمی اخراج قرارگرفته

دانشجوئی در روز دانشجو از حق کارگران برای ايجاد تشکل مستقل و 
سنديکاهای مستقل کارگری دفاع کرد و ضمن دعوت از کارگران به اتحاد و 

را تکرار ”  مانيم کنارشان می  -اعتصاب، شعار پيشين خود؛ فرزند کارگرانيم
اما ويژگی بسيار مهم ديگر جنبش چپ .....  و در عمل آن را اثبات کرد

داری و دفاع  گيری ضد سرمايه راديکال و سوسياليستی دانشجوئی، جهت
ها و پالکاردهايی با  حمل پرچم.  انترناسيوناليستی از استثمارشدگان است

خواست نابودی امپرياليسم و دفاع و طرفداری از سوسياليسم و نيز 
از "  ، "از رنج کارگران است  -ثروت که در جهان است"  شعارهايی مانند

و باالخره تأکيد بر آخرين کالم ”  پاخيز ای کارگر به  -تپه تا پاريس هفت
ً نشانه”  کارگران جهان متحد شويد”  مانيفست مارکس و انگلس های  تماما

دارانه جنبش  های ضد سرمايه های واال و انگيزه آشکاری از آرمان
چندين سروگردن خود را باال کشيد و در جايگاه  ٩٨ست که در آذر  دانشجويی

 ."يک جنبش چپ راديکال و سوسياليستی دانشجوئی اظهار وجود کرد
 ٩٣٠سرمقاله کار "  خوزستانی که تشنه است، گرسنه است، اما تنها نيست"

خيزش :"  گيرد به بررسی اعتراضات مردم خوزستان پرداخته و نتيجه می
 ٩٨روزهای اخير مردم خوزستان ريشه در همان معضالتی دارد که در آبان 

فرياد اعتراض توده مردم خوزستان، .  مردم سراسر ايران را به قيام واداشت
. در سراسر ايران طنين افکند ٩٨استمرار همان فريادهايی است که در سال 
کاری قرار دارد که در برابر تمام  در برابر آنان، همان رژيم خونخوار و سيه

های مردم ايران سالح به دست گرفته و روزانه جانی ديگر را به  توده
نبايد اجازه دهيم رژيم بار ديگر اعتراضاتی ديگر .  ستاند های مختلف می  بهانه

های کارگر و  های توده خواسته.  را سبعانه در خون توده مردم خفه کند
های کارگران و زحمتکشان سراسر ايران  زحمتکش خوزستان، همان خواسته

هايی که تنها با حکومت شورايی  خواسته.  ”  کار، نان،  آزادی”  :  است
 ."پذيرند تحقق

نيز در همين شماره  به بررسی "  آستانه يک قيام بزرگ سراسری"مقاله  
"پردازد ای می رشد و اعتالی مبارزات کارگری و توده فرياد اعتراض : 

نارضايتی و خشم .  های وسيع کارگر و زحمتکش از همه سو بلند است توده
عميق و فروخفته کارگران، زحمتکشان، تهيدستان، بيکاران، زنان و جوانان 

فشان  آتش.  زده است  درپی اجتماعی را رقم جويای کار، انفجارهای پی
. ها شهر کشور را فراگرفته است ای، ده اعتراض در اشکال علنی و توده

تظاهرات و اعتراضات گسترش يابنده خيابانی که جرقه نخست آن در 
های ديگر  شهرهای خوزستان زده شد، اکنون به بسياری از شهرها و استان

اعتصاب .  اعتصابات کارگری در حال افزايش است.  نيز تسری يافته است
ای صنعت نفت بيش از يک ماه  بزرگ و سراسری کارگران پيمانی و پروژه

اند و بخشا آن  کارکنان رسمی نفت نيز در تدارک اعتصاب.  ادامه يافته است
اعتراض کارگری در فوالد و مخابرات و هپکو آذر آب و .  اند را استارت زده
کارگران .  ها نيز پيوسته در حال افزايش است ها و بخش ساير کارخانه
تپه، از دوم مرداد و در دوازدهمين روز دور جديد اعتصاب  قهرمان هفت

تمام .  اند وارد خيابان شده"  درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر "خود، با شعار 
فضای سياسی و اجتماعی جامعه، به انحصار فوران خشم ارتش گرسنگان و 

وارد  ٩۶ماه  اين واقعيت که جامعه از دی.  درپی آن درآمده است انفجارات پی
به يک موقعيت  ٩٨يک دوران انقالبی و پرتالطم سياسی شده و با قيام آبان 

از پی .  دهد انقالبی گذر نموده است اکنون با وضوح بيشتری خود را نشان می
بلند ديگری از   بندد و موج تری نطفه می هر انفجار کوچک، انفجار بزرگ

های کارگر و  فشان توده کوه بزرگ آتش.  رسد اعتراض از راه می
رود تا با ُغّرشی سهمگين و  تابانه می ُغّرد و می زحمتکش،همچنان بی

 ."رعدآسا، انفجار آخر را رقم زند

يکی "  بار اقتصادی ندارد حلی برای وضعيت فاجعه جمهوری اسالمی راه"  
ای از آمار، به  ديگر از مقاالت اين شماره کار است که با استناد به مجموعه

درصد رسيد مورد  ۴۴به  ١۴٠٠ويژه رشد افسارگسيخته تورم که در تيرماه 
ست که در  طبيعی:"  گيرد اين مقاله نتيجه می.  بررسی و تحليل قرار داده است

چنين شرايطی با دولتی که از نظر مالی ورشکست شده، با دولتی که غرق 
در فساد است، با دولتی که حتا از تامين آب و برق نيز به دليل عدم 

شود، هيچ اميدی به کاهش  گذاری درمانده و سال به سال نيز بدتر می سرمايه
ی  سابقه اتفاقا برعکس خطر رشد بی.  تورم و بهبود شرايط اقتصادی نيست

 ."کند تورم، زندگی و معيشت کارگران و زحمتکشان جامعه را تهديد می
مبارزات پر شکوه معلمان تا پيروزی ادامه   -معلم بپاخيز برای رفع تبعيض "

،  موج اعتصابات و اعتراضات معلمان را ٩۵١در شماره "  خواهد داشت
 :در اين مقاله آمده است. مورد بررسی قرار داده است

، معلمان کشور با طنين شعارهايی نظير ١۴٠٠روز پنجشنبه دوم دی ماه "
يک بار ”  معلم زندانی آزاد بايد گردد“و ”  معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض“

اين .  شهر برگزار کردند ١٠٠ديگر تجمعات سراسری خود را در بيش از 
تجمعات، در ادامه اعتصابات و اعتراضات قبلی معلمان با خواست همسان 

ميليون تومان برای بازنشستگان و اعتراض به  ١٣سازی بر پايه حداقل 
تصويب ناقص طرح رتبه بندی شاغالن بود که برای چندمين بار در مقياس 

اعتراضات پرشکوه دوم دی که همانند تجمعات قبلی با .  سراسری برگزار شد
اراده استوار و خلل ناپذير معلمان در کف خيابان ها انجام شد، بذر اميد و 
ايستادگی و همبستگی مبارزاتی را در دل عموم معلمان و توده های مردم 
ايران افشاند و نشان داد که اعتراضات معلمان برای تحقق خواست های بر 
حق شان عميق تر از آن است که با تهديد و احضار و دستگيری اين يا آن 

 ."معلم متوقف شود
گزارشی از "  ايم ايم اما از پا نيفتاده بازنشسته"در همين شماره در مقاله 

ادامه تجمعات اعتراضی و مکرر ."  مبارزات گسترده بازنشستگان آمده است
های  ها و استان بگيران تأمين اجتماعی در شهر بازنشستگان و مستمری

 ٣بر  های جمعيتی است که بالغ مختلف کشور، حاکی از عدم تحقق خواست
 ١۴٠٠دی  ۵روز يکشنبه .دهند هزار نفر را تشکيل می ٣٠٠ميليون و 

صدهاتن از بازنشستگان فوالد اصفهان و اهواز، بازنشستگان معدن البرز 
شرقی در دامغان، بازنشستگان تأمين اجتماعی در کرمانشاه و بازنشستگان 

دراهواز نيز بازنشستگان و مستمری .  مخابرات تجمعات اعتراضی برپاکردند
نيز ١۴٠٠آذر  ٢٨يکشنبه .  بگيران تأمين اجتماعی دست به راه پيمايی زدند

هزاران بازنشسته تأمين اجتماعی در چندين شهر تجمع اعتراضی برپا 
تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی در اراک، رشت، تبريز، .  کردند

آباد و برخی شهرهای ديگر  بجنورد، خراسان شمالی، کرمانشاه، تهران، خرم
و نيز تجمع اعتراضی بازنشستگان فوالد اهواز و اصفهان در همين روز، 

. هايی از اجتماعات اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی است تنها نمونه
تن از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شيراز،  ١۵٠٠آذر نيز  ٢٣

های  در روزها و هفته.  مقابل استانداری فارس تجمع اعتراضی برپا کردند
ً در روزهای  قبل تر نيز بازنشستگان تأمين اجتماعی در چندين شهر عمدتا

بازنشستگان تأمين اجتماعی .  يکشنبه تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند
سال اخير هرساله چندين بار دست به تجمعات و اعتراضات  ۵کم طی  دست

کم و کيف .  اند بزرگ خيابانی زده و در مقياس سراسری به خيابان آمده
اعتراضات خيابانی بازنشستگان چنان فزونی گرفت که حضور هفتگی 
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به نام ”  های اعتراضی يکشنبه“بازنشستگان در کف خيابان و تحت عنوان 
در اثر تداوم و گسترش اجتماعات .  بازنشستگان تأمين اجتماعی تثبيت شد

اعتراضی و تظاهرات خيابانی باشکوه و چند هزارنفره بازنشستگان تأمين 
هايی در مورد  اجتماعی در دوره حسن روحانی، مجلس و کابينه وعده

ها جملگی دروغ و  اما اين وعده.ها به بازنشستگان دادند سازی حقوق همسان
ً برای خواباندن تجمعات و اعتراضات خيابانی بازنشستگان  پوشالی و صرفا
بود، چراکه در بهترين حالت رقم و درصد ناچيزی به حقوق بازنشستگان 

ها که خواست اصلی و مهم بازنشستگان  سازی حقوق اضافه شد اما همسان
ها چنان اندک و  ها در طول اين سال ميزان افزايش مستمری.  است اجرا نشد

ای برف در برابر  ها، چون دانه ناچيز بوده که در مقابل تورم فزاينده و گرانی
ها  سازی حقوق بازنشستگان خواهان همسان.  آفتاب داغ تابستان ناپديدشده است

 ." هستند
  ترين تغييرات برنامه نگاهی به مهم"همچنين در مقاله  ٩۵١نشريه کار 

برگزار شد و  ١۴٠٠سازمان در کنفرانس هيجدهم که در تاريخ اول آبان 
آمد، تغييرات در برنامه سازمان را بررسی و  ٩۴۴اسناد آن در شماره 

 . توضيح داده است
" جدال بزرگ زنان و شجاعتی که اين روزها در جامعه تکثير می شود"  

است که به تشريح  ١۴٠١مرداد  ٣در  ٩٨٠سرمقاله نشريه کار شماره 
از .  پردازد اقدامات سرکوبگرانه جديد رژيم عليه زنان و مقاومت زنان می

 :" جمله در اين مقاله آمده است
پيکار زنان عليه تبعيض و نابرابری و بی حقوقی اعمال شده بر آنان، 

جمهوری .  کشاکشی به درازای عمر رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران است
اسالمی از همان روزهای نخست به قدرت رسيدن، اعمال سياست سرکوب و 

تحميل حجاب .  بی حقوقی مطلق زنان را در دستور کار خود قرار داد
اجباری نقطه آغازی برای تحميل ديگر نابرابری ها و تبعيضات جنسيتی 

سال گذشته قدم به قدم و بی وقفه بر تمام  ۴۴رژيم عليه زنان بود که طی 
با اين همه و به رغم بکارگيری .  شئونات زندگی آنان اعمال شده است

سرکوب عريان، زنان اما سکوت نکردند، با ارعاب و تهديد راهی پستوی 
آنان، با هر تعرض و بی حقوقی تا حد امکان به مقابله .  خانه ها نشدند

. سياست های سرکوبگرانه جمهوری اسالمی را به چالش گرفتند.  برخاستند
به اشکال مختلف در مقابل اراده هيات حاکمه برای تحميل نابرابری و ديگر 
تبعيضات جنسيتی ايستادند و به آسانی تسليم سياست های تحميلی رژيم 

که جمهوری اسالمی با سازماندهی  ١۴٠١از نيمه دوم تير ماه ...  نشدند
را در پيش ”  عفاف و حجاب”  ، اجرای طرح سوخته ”تير ٢١قرارگاه “

پيشبرد اين .  گرفت، اذيت و آزار زنان به طرز فزاينده ای افزايش يافت
تيرماه  ٢٠سياست سرکوبگرانه جمهوری اسالمی در اين بازه زمانی، در 

مادران .  آغاز شد ٩٨تعدادی از مادران دادخواه آبان با دستگيری سال جاری 
دادخواهی که عالوه بر ايستادگی بر دادخواهی فرزندان جانباخته شان، هم 
اينک با مبارزات زنان برای تحقق حق آزادی انتخاب پوشش نيز همگام شده 

همزمان با دستگيری مادران دادخواه، گشت زنی نيروهای ارشاد برای .  اند
عالوه بر .  نيز شتاب گرفت”  بد حجاب“بازداشت و مقابله با زنان و دختران 

گشت ارشاد، زنان و مردان حزب اللهی نيز به پشتوانه نيروهای سرکوبگر 
رژيم در خيابان و اتوبوس و مترو با زنانی که به زعم آنان از پوشش شرعی 
برخوردار نيستند، درگير می شوند و با زنگ زدن به نهادهای سرکوب 

 .رژيم، زمينه های تعرض و دستگيری آنان را فراهم می کنند
در سطح ”  بی حجابی“يا ”  بدحجابی“آنچه اکنون تحت عنوان مبارزه با 

خيابان ها و متن جامعه جاريست، اعمال همان شيوه های سرکوبگرانه گذشته 
سياستی که .  است که اين روزها با حدت بيشتری بر سر زنان آوار شده است

سال گذشته مدام تکرار شده و هر بار هم در پی مقاومت قهرمانانه  ۴۴طی 
اينبار اما مقاومت زنان در .  زنان به شکست و ناکامی رژيم منجر شده است

در قد و ”  حق آزادی انتخاب پوشش“نفی حجاب اجباری و تحقق مطالبه 
اينبار جمهوری .  قواره ای کامال متفاوت با گذشته در جامعه شکل گرفته است

حجاب “اسالمی با زنان و دخترانی مواجه است که برای نه گفتن به 
آشکارا حجاب از سر بر می گيرند، در خيابان ها و معابر عمومی ”  اجباری

بدون روسری و بعضا بدون مانتو ظاهر می شوند، در مقابل گشت ارشاد می 
ايستند، بازداشت و زندان را به جان می خرند، تذکرات زنان و مردان حزب 
اللهی را ناديده می گيرند، از تهديدهای امنيتی نمی هراسند و آشکارا بذر 
تهور و بی باکی را در زمين مبارزاتی زنان ايران می پاشند و بدين سان 

 ....."رويش شجاعت را در جای جای ايران تکثير می کنند
ای در کار شماره  عنوان مقاله"    ١۴٠٠ارزيابی از جنبش کارگری در سال "

از همان آغاز با تشديد سرکوب و اعمال )    ١۴٠٠(سال گذشته: "  است ٩۶١
افزون بر فشارهای اقتصادی و معيشتی، .  فشار بيشتر عليه کارگران آغاز شد

سازی عليه فعاالن کارگری  فشارهای سياسی نيز فزونی گرفت و پرونده
به بهانه پايان مهلت قرارداد، شمار زيادی از کارگران پيشرو در .  تشديد شد

تپه، معادن،  های مختلف ازجمله در فوالد، هفت مؤسسات و کارخانه
های نفت و گاز حفاری در عسلويه و  ها و شرکت ها، پااليشگاه پتروشيمی

ها به شرکت جلوگيری به  ساير مناطق از کار اخراج شدند يا از ورود آن
طبقه حاکم و رژيم سياسی آن کنترل پليسی در مراکز کارگری را .  عمل آمد

در برخی موارد برای تحميل شرايط بدتر بر کارگران به حربه .  تشديد کرد
هر جا سابقه مبارزه و .  جمعی متوسل شد تعطيل شرکت و اخراج دسته

چنين .  اعتصاب بيشتر بود، تهديد و اعمال زور و فشار سرنيزه نيز بيشتر بود
بود که در بسياری از مراکز کارگری، مبارزه در شروع سال، در مخالفت با 

افزون بر .  ها  و با خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی آغاز شد اخراج
تهديدها و فشارهای مستقيم برای مقابله با کارگران و جلوگيری از 

ها وزارت کار رژيم در همدستی با کارفرمايان تالش نمود با  اعتراضات آن
اندازی يا فعال کردن شوراهای اسالمی کار در اين مراکز، از بروز  راه

کم اوضاع را تحت کنترل خويش  اعتراض و اعتصاب جلوگيری کند يا دست
اما .  تر کند درآَوَرد و زنجيرهای بندگی را بر دست و پای طبقه کارگر محکم

ها و ترفندها، اعتراضات کارگری در  ها و محدوديت رغم تمام اين تالش به
کارگران در بسياری از .  سال گذشته نيز تداوم و گسترش بيشتری يافت

مؤسسات توليدی و خدماتی در سرتاسر کشور در اشکال گوناگون و متنوعی 
بندان و مسدود  از اعتصاب و تجمع و تظاهرات خيابانی گرفته تا ايجاد راه

ساختن جاده و بيرون انداختن عوامل مديريت و کارفرما از شرکت و نظاير 
شمار اعتصابات و شمار کارگرانی که به .  آن دست به اعتراض زدند

از ”  خيلی محرمانه”در سند.اعتراض و اعتصاب روی آوردند افزايش يافت
عدالت “جلسه سران سپاه و نيروهای امنيتی رژيم که توسط گروه سايبری 

يافته  درصد افزايش ٣٠٠های اجتماعی  شده نارضايتی افشا شد، اعالم”  علی
درصد  ۴٨، ١٣٩٩نسبت به سال   ١۴٠٠تجمعات اعتراضی در سال .  است

های کار گری  تجمع در محيط.  درصد رشد داشته است ٩٨کنندگان  و تجمع
جامعه در ”  شده  در اين سند آشکارا اعالم.  يافته است درصد افزايش ١٣۶

هزاران اعتصاب کوچک و بزرگ .  ”حالت انفجار زيرپوستی قرار دارد
که  تا روزهای پايانی آن ١۴٠٠کارگری از همان نخستين روزهای سال 

ها در جای خود مهم هستند، گويای رشد مبارزات و تعميق و  تک آن تک
تشديد نارضايتی کارگران و گويای اين واقعيت است که کارگران ديگر 

. توانند وضع موجود را تحمل کنند خواهند و حتی اگر بخواهند نمی نمی
کارگران خواهان تغيير وضع موجود هستند و برای گسستن زنجيرهای 

وپايشان که طبقه حاکم پيوسته درحال سفت کردن آن است،  بندگی از دست
مقاله سپس برای اين ارزيابی به بررسی چند نمونه از ."  اند وارد ميدان شده

پردازد و سپس  جمله گروه ملی فوالد، توزيع برق،معدن، هفت تپه، نفت می
 ١۴٠٠های کارگری در سال  در بررسی مبارزات و خواست:" گيرد نتيجه می

توان مشاهده کرد که اعتراض و اعتصاب گاه واکنش کارگران  خوبی می به
در برابر تعرض کارفرما و طبقه حاکم است و خواسته کارگر دفاع از آن 

حال اين  درعين.  چيزی است که از آن برخوردار است و گاه عکس اين
های صنفی و  دهد که در سال گذشته مبارزات و خواست بررسی نشان می

گيری سياسی اين مبارزات  سياسی به هم درآميخته و در کليت خود جهت
های کارگری  گيری تشکل از اين نمونه است موضع.  تر شده است پررنگ

اند، آزادی  درزمينٔه دفاع از کارگران و فعاالن اجتماعی که به زندان افتاده
های دولت ازجمله زير سؤال بردن  زندانيان سياسی، مخالفت با برخی سياست

مستقيم و جدی سياست دولت در مورد کرونا و واکسيناسيون و بهداشت و 
 .درمان و غيره

در رأس  ١۴٠٠اعتراضات و اعتصابات کارگری در نيمه اول سال 
ای بود و طبقه کارگر در رأس آرايش سياسی عليه طبقه  اعتراضات توده

نيمه دوم سال اگرچه جنبش اعتراضی معلمان از چنين .  حاکم قرار داشت
جايگاهی برخوردار شد، اما جنبش کارگری نيز فعال بود و چراغ اعتراض 
و اعتصاب در برق و فوالد و نفت و بسياری واحدهای ديگر تا واپسين 

 .روزهای سال همچنان روشن بود
و  ١۴٠٠ها و نقاط قوت جنبش کارگری در سال  رغم تمام پيشرفت علی

رغم حضور فعال آن درصحنه سياسی گاه در مقياس تمام جامعه اما اين  به
توان انکار کرد که طبقه کارگر هنوز در موقعيتی نيست که  واقعيت را نمی
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عيار سياسی با طبقه حاکم  مثابه يک طبقه آگاه و متشکل به يک مبارزه تمام به
يابی به چنين موقعيتی بايد  برای دست.  و تعيين تکليف قطعی با آن برخيزد

ها و کارگران آگاه  کارکرد و بيشترين وظيفه در اين ميان، بر عهده کمونيست
 ."است

نشريه کار  ٩٨٩تيتر نخست شماره "  بازهم از يک جرقه حريق برخاست"  
جامعه ايران همچون انباری بزرگ و :"  کند اين مقاله چنين آغاز می.   است

متراکم از باروت است که هر جرقه کوچک، می تواند  آن را به انفجاری 
های حريق اين  تالش ارتجاع برای خاموش کردن شعله.  مهيب تبديل کند

های آتش خشم  درپی شعله انفجارات در طول چند سال اخير، ناکام مانده و پی
ای از  تضادهای نهفته در اين جامعه به آن درجه.  ای زبانه کشيده است توده

ها در چهارچوب نظم مستقر  اند که ديگر راهی برای تخفيف آن ستيز رسيده
های خيابانی که در چند روز اخير کشور را  تظاهرات و نبرد.  وجود ندارد

ادامه همان روند و .  الساعه نيست فراگرفته است، اتفاقی منفرد و خلق
رغم تمام  آغاز گرديد و به ٩۶ماه سال  رويدادهای سياسی است که از دی

تالش ارتجاع حاکم، تا تعيين تکليف اين نظم ستمگر، پايانی بر آن نخواهد 
 :در ادامه اين مقاله آمده است." بود

های مردم  های توده ترين جنبش يکی از مهم ٩٨اين جنبش، پس از قيام آبان "
. اين جنبش، چندين ويژگی خود را تاکنون نشان داده است.  ايران است

. های برجسته آن است گستردگی و سراسری بودن اين جنبش يکی از ويژگی
ای  های اخير، زنان نقش بسيار برجسته های سال گرچه در تمام جنبش

اند، اما حضور بسيار گسترده زنان در جنبش کنونی، آن را از تمام  داشته
تر از تمام  يافته اين جنبش، سازمان.  سازد های پيشين متمايز می جنبش
به آن درجه از بلوغ رسيده است که .  های اخير است ای سال های توده جنبش

مرگ بر ديکتاتور، مرگ .  در سراسر کشور شعارهای واحدی سر داده است
ای، مرگ بر جمهوری اسالمی، شعارهای عمومی جنبش در چند  بر خامنه

تر اين جنبش، برای  عنوان بخش آگاه دانشجويان به.  روز اخير بوده است
ها  المللی و بلندگوهای تبليغاتی آن های ارتجاع داخلی و بين خنثی کردن تالش

سر ”  مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر“برای بديل سازی، شعار 
خصلت تعرضی اين جنبش در نبردهای خيابانی با شجاعت و .  اند داده

چنان برجسته است که در موارد متعدد نيروهای  ازخودگذشتگی جنگجويان آن
در اين .   نشينی و فرار کرده است ها وادار به عقب سرکوب را در خيابان

تری برای مقابله با نيروهای سرکوب و خنثی  های پيچيده جنبش، تاکتيک
رغم  که به نکته مهم ديگر اين.  شده است ها به کار گرفته های آن کردن تاکتيک

خوبی از اين امکان برای  های اجتماعی، به محدوديت و قطع شبکه
المللی  برداری شده  و انعکاس بين رسانی بهره دهی و اطالع سازمان
 .های قبلی پيداکرده است تری از تمام جنبش برجسته

با تمام اين نکات برجسته و اهميت اين مبارزات در تداوم و اعتالی جنبش، 
های پيشين آن  اما جنبش کنونی نيزدارای نقاط ضعفی است که همچون جنبش

. سازد پذير می تر نيروی سرکوب آسيب های گسترده را در برابر تعرض
استثنای شهرهای کردستان در اين است که در  نخستين ضعف اين جنبش به

گرفته و هنوز نتوانسته به  های کشور شکل مناطق معينی از شهرها و استان
های زحمتکش را در مقياس گسترده  نشين بسط يابد و توده مناطق زحمتکش 

اين ضعف، اين امکان را به رژيم  داده است که .  وارد اين جنبش کند
نيروهای سرکوب خود را در نقاط معين و محدودی برای سرکوب  متمرکز 

دهی ،  يافتگی نسبی اين جنبش در محل، اما از سازمان رغم سازمان به.   سازد
.  های پيشين محروم است هماهنگی الزم و رهبری سراسری همانند جنبش

های اخير در  ای سال های توده ترين ضعف اين جنبش همانند تمام جنبش مهم
تر و مؤثرتر مبارزه نظير  ای تر، توده اين است که از پشتوانه اشکال عالی

آنچه تاکنون منجر به نتيجه نرسيدن .  بهره مانده است اعتصابات سياسی بی
. های مردم ايران در اين چند سال شده است، همين ضعف است مبارزات توده

ای  پوشيده نيست که تظاهرات و نبردهای خيابانی هر آنچه هم گسترده و توده
رحم، با يک نيروی  باشند به تنهائی برای مقابله با رژيمی فوق ارتجاعی و بی

ها  های کشتار که از کاربرد آن ترين سالح نظامی صدها هزارنفره و پيشرفته
رشته مبارزات  اين رژيم را بايد با يک.  عليه مردم ابايی ندارد، کافی نيست

کشاند، ازنظر  زمان به عرصه مبارزه می ها تن را هم ای که ميليون توده
چراکه رژيم هر آنچه هم .  سياسی، نظامی و مالی کامالً خلع سالح و فلج کرد

تواند اين نيرو را در کشوری به  ای داشته باشد، نمی نيروی نظامی گسترده
اين وظيفه .  ها تن از مردم ايران به کارگيرد وسعت سراسر ايران عليه ميليون

بدون برپائی اعتصاب ....  از عهده اعتصاب سياسی سرتاسری ساخته است
سراسری که در واقعيت، تدارک سياسی بزرگ  برای برپائی يک قيام 

گردد، محال است که ما يک انقالب پيروزمند  پيروزمند نيز محسوب می
ای با  های توده فقط جنبش هر چه اين اعتصاب به تأخير افتد، نه.  داشته باشيم

گری حکومت شديدتر  فقط سرکوب و وحشی شوند، نه رو می عدم موفقيت روبه
تر خواهد  بار مادی و معيشتی کارگران و زحمتکشان وخيم و اوضاع اسف

تر جنبش را تهديد خواهد کرد که در ادامه به آن  شد، بلکه خطراتی جدی
 ."اشاره خواهد شد

نيز به اعتراضات گسترده پس از )"  مهسا(از ندا تا ژينا "سرمقاله اين شماره
 :خوانيم در اين مقاله می. قتل مهسا و نقش زنان اختصاص يافته است

های جان به لب رسيده،  های بارز و تاکنونی قيام اخير توده يکی از ويژگی"
ست  باک در اعتراضات خيابانی نقش زنان و دختران جوان شجاع و بی

های اين  در خيابان.  ای که مردم جهان را به تحسين واداشته است گونه به
های  های قهرمانی های غرق در خون و فرياد، خيابان روزهای ايران، خيابان

مانند، همه جا شاهد حضور پُر تعداد زنان و دختران جوان و نوجوان و  بی
داری تا ايستادگی در برابر نيروهای  از ميدان.  گاه حتا بيشتر از مردان هستيم
شان، تا روسری از سر برداشتن در برابر   سرکوب رژيم، از شعارهای

. عنوان نماد تبعيض و ستم عليه زنان به  ها و باالخره آتش زدن روسری گزمه
ی در برابرشان ”گشت ارشاد“بينی، ترس از آن که  شان ترس نمی در نگاه

. پليس کند”  ون“ها را به خاطر چند تار مو با ضرب و شتم سوار  بايستد و آن
های پليس را ديديم که هراسان از برابر دختران ”ون“بار بارها  برعکس اين

از .  کردند بودند عبور می  شان را به آتش کشيده های و زنانی که روسری
ها که  زدند، از برابر آن را فرياد می"  زن، زندگی، آزادی"ها که  برابر آن

ها که  زدند، از برابر آن را فرياد می"  نان کار آزادی پوشش اختياری"
نابود باد "ها که  زدند، از برابر آن را فرياد می"  اتحاد، مبارزه، پيروزی"

اين اولين بار نيست که زنان و ...  زدند را فرياد می"  جمهوری اسالمی
های شهرها را به تسخير  محابا خيابان گونه بی دختران جوان و نوجوان اين

ها همواره در ميدان  اگرچه در طول تاريخ اين کشور، زن.  ند خود درآورده
مبارزه حضور داشتند، اما از زمان حاکميت جمهوری اسالمی اين حضور 

مارس کمتر از يک ماه بعد از قيام  ٨از راهپيمايی .  تر شد مدام پُررنگ
چه بسيار زنان و دختران و حتا .  ۶٠ی  های دهه بهمن تا زندان ٢٢شکوهمند 

های حکومت اسالمی را  گاه ها شکنجه دختران نوجوانی که در طول اين سال
تحقير کردند، بر سر پيمان خود، بر سر عقايد خود قهرمانانه ايستادند و سر 

ها که سخن نگفتند و سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بستند  آن.  بدار شدند
و با آغاز دور جديدی از اعتراضات ميليونی عليه  ٨٨از سال ....  و رفتند

ها را برای اعتراض انتخاب کردند و ندا  حکومت اسالمی، زنان خيابان
ها تبديل  آقاسلطان به نماد اعتراض زنان و خشونت حکومت اسالمی عليه آن

اگر تا .  يک نتيجه ديگر برای جنبش زنان داشت ٨٨اعتراضات سال .  شد
طلبان نقش و حضوری موثر در اين  پيش از آن جريان موسوم به اصالح

جنبش داشت، نااميدی از جريان اصالحات در جريان اين اعتراضات با 
های رژيم معترضان را به  در حالی که گزمه”  سکوت“دعوت به راهپيمايی 

” طلبان اصالح“ی  کشتند، اين جنبش را از زير سايه ترين شکلی می وحشيانه
با  ٩۶ماه  اين واقعيت خود را بويژه در اعتراضات سراسری دی. بيرون آورد

مرگ بر “، ”طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا اصالح“شعارهايی هم چون 
 .خود را نشان داد” ای و مرگ بر خامنه” ديکتاتور

زنان نقش بارزتری در  ٩۶ماه سال  چنين در اعتراضات سراسری دی هم
اعتراضات ايفا کردند، نقش و حضوری پُررنگ که تا پيش از آن ديده نشده 

ی  ها را به نشانه که روسری”  دختران انقالب“ای به نام  گيری پديده شکل.  بود
را به چالشی ”  حجاب اجباری“ها  اعتراض از سر برداشتند و پس از سال

 .بود ٩۶ماه  جدی کشيدند، بعد از همين اعتراضات سراسری دی
و  ٨٨گيرتر از سال  حضور زنان حتا بسيار چشم ٩٨در جريان قيام آبان 

. ای که حکومت اسالمی را وادار به اعتراف کرد گونه بود، به ٩۶ماه  دی
اش زن را رعيت و مرد را ارباب  حکومتی دينی که در تفکر ارتجاعی

. داری زنان در اعتراضات متعجب شده بود پنداشت، از نقش و حتا ميدان می
محابا  گونه بی گنجيد که زنان و دختران اين در مغز کوچک اين مرتجعان نمی

های اخير  در سال....  اش مقاومت کنند های وحشی و مسلح در برابر گزمه
های اجتماعی نقش و  چنين در اعتراضات گوناگون خيابانی و جنبش زنان هم

در جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش .  حضوری بيش از گذشته داشتند
دانشجويی، اعتراضات پرستاران و حتا در جنبش کارگری اين حقيقت خود 

همين موضوع باعث شد که گاها در برخی از .  دهد را به خوبی نشان می
ها و مطالبات ويژه زنان به  های اجتماعی خواست اعتراضات و جنبش
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هم اکنون زنان بسياری به دليل حضورشان در .  ها راه يابد مطالبات اين جنبش
 ."برند های جمهوری اسالمی بسر می ها در زندان اين اعتراضات و جنبش

مقاله ديگری مرتبط با اعتراضات در همين "  درخشش دوباره دانشگاه"
 :خوانيم در اين مقاله می. شماره است

گيری کرونا،  بعد از يک دوره تعطيلی و خاموشی دانشگاه به خاطر همه"
. ها در همان آغاز بازگشايی خوش درخشيدند امسال اما دانشجويان و دانشگاه

سپاری وی در سقز و تظاهرات پرشور مردم  قتل فجيع مهسا امينی، خاک
های سرکوب گرانه و  سقز و سنندج در اعتراض به قتل حکومتی و سياست

ويژه درزمينٔه تحميل حجاب اجباری، فضای سياسی  زن ستيزانه ی  دولت به
قتل مهسا توسط رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی .  تمام کشور را تسخير کرد

بر زمينه شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، خيلی زود از 
چارچوب خانواده مهسا و شهر سقز و استان کردستان فراتر رفت و کل 

خواهانه  پيام اين اقدام اعتراضی و ضد حکومتی و آزادی.   جامعه را تکان داد
سرعت به ساير  قبل از هر جا، در دانشگاه تهران پژواک يافت و ازآنجا به

ها و تمام شهرهای کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب  دانشگاه
دانشجويان دانشگاه تهران در فردای اعتراضات گسترده .  کشور تسری يافت

ای را در محکوميت  مردم زحمتکش سقز و سنندج تجمعات اعتراضی گسترده
اعتراضات پرشور .  اين جنايت و در حمايت از مردم کردستان آغاز کردند

ها و شعارهای يکسره سياسی،که از  دانشجويان دانشگاه تهران با خواست
ها در تهران و ديگر  شهريور آغاز شد، بالفاصله به ساير دانشگاه ٢٧روز 

. شهرها سرايت کرد و فضای سياسی شهر تهران را تحت تأثير خود قرارداد
از پی دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبايی، دانشگاه شريف، علم و 
صنعت، بهشتی، الزهرا، خوارزمی کرج، دانشگاه اصفهان، تبريز، مشهد، 

. ها وارد يک اعتراض سراسر شدند يزد، سمنان، کاشان و ساير دانشگاه
اعتراضی که نخستين شعله آن در سقز برافروخت ، در دانشگاه تهران 

ها سرايت کرد بلکه به حريقی  فقط به ساير دانشگاه تر شد و ازآنجا نه ور شعله
 ..."بزرگ در سراسر کشور بدل شد

است  ٩٩۴سرمقاله کار "  آبان ۴آفرينی و قهرمانی مردم انقالبی در  حماسه"
که به تشريح مبارزات گسترده و قهرمانانه مردم ايران در چهلمين روز 

 .پردازد يادمان مهسا امينی می
کنی که هستی بنای ستمگری  رسند و سيل بنيان درپی فرامی امواج مبارزه پی"

ای  هفته در طول شش.  کنند را مورد حمال ت مداوم قرار داده است، تقويت می
گذرد،  ای و نبردهای خيابانی می که از آغاز موج نوين تظاهرات توده

ای آرام نگرفته و  مبارزاتی که تمام شهرهای کشور را فراگرفته، لحظه
روز بر تعداد مبارزان  شمار رژيم، روزبه رغم سرکوبگری و جنايات بی به

 ۴اوج موج نوين جنبش، .  شده است جنبش و خصلت تعرضی مبارزه افزوده
ها هزار تن از مردم، چهل روز پس از قتل مهسا امينی،  آبان ماه بود که ده

ها را به تصرف خود درآوردند، عليه نظم ستمگرانه حاکم بر ايران و  خيابان
 .سران آن شعار سر دادند و با مزدوران سرکوبگر رژيم جنگيدند

متجاوز از ده .  ترين تجمع، راهپيمايی و تظاهرات در سقز برگزار شد بزرگ
سوی  آسا به آبان، پياده و با اتومبيل، سيل ۴هزار تن از مردم سقز، از صبح 

های اصلی سقز  مزدوران سرکوبگر رژيم راه.  آرامستان آيچی حرکت کردند
مردم اما از مسيرهای فرعی و کنار .  به آرامستان را مسدود کرده بودند

رودخانه به حرکت درآمدند، به دور مزار مهسا گرد آمدند و عليه قاتلين او 
“ها کردستان کردستان، گورستان فاشيست“.  شعار سر دادند مرگ بر ” 

”  ديکتاتور اقدامات سرکوبگرانه مزدوران با شليک .  ژن، ژيان، آزادی ” 
. ها به درون شهر کشيده شد درگيری.  آور و تيراندازی آغاز شد گاز اشک

مزدوران يک جوان کرد را با .  ها ايستادند مردم سقز قهرمانانه در مقابل آن
زمان در ديگر شهرهای کردستان نيز  اين تظاهرات  هم.   گلوله جنگی کشتند

در ادامه همين تظاهرات بود که يک روز بعد، مردم مهاباد .  برپا گرديد
ها را به آتش  تظاهرات بزرگی برپا کردند، برخی مراکز دولتی و بانک

آدمکشان جمهوری .  کشيدند و فرمانداری را به تصرف خود درآوردند
نفر را به قتل رساندند و تعدادی را زخمی  ٣.  اسالمی مردم را به گلوله بستند

نفر در شهرهای کردستان جان  ١٠درمجموع، در طول اين دو روز، .  کردند
در ....  تظاهرات اما محدود به کردستان نبود.  ها تن بازداشت شدند باختند و ده

آباد ، بازار بزرگ  همين روز، تظاهرات در نقاط ديگری از تهران، سعادت
های اطراف آن ، شهرک غرب ، بلوار فردوس ، خيابان  تهران و خيابان

پونک،شهر .  پارس، فلکه صادقيه گيشا، خيابان سهروردی شمالی ، تهران

، ”مرگ بر ديکتاتور“های  زيبا، شريعتی، ميرداماد، انقالب  و غيره  با شعار
“آزادی، آزادی،آزادی“، ”ای مرگ بر خامنه“ ” زن، زندگی، آزادی” 

جا نيروهای مزدور سرکوب با شليک گاز  صورت گرفت که در همه
ای، تالش کردند، جمعيت را متفرق سازند که با  های ساچمه آور و گلوله اشک

ها مواجه شدند و گاه مجبور به  مقاومت تظاهرکنندگان و مسدود کردن خيابان
در ديگر شهرهای ايران نيز ازجمله آمل، اصفهان، سنندج، .نشينی شدند عقب

قصر شيرين، مريوان، مشهد، تبريز، ديواندره، کرج، بوشهر، انديمشک 
 ۴در روز …  ،اراک ، بروجرد، رشت ، کرمان اروميه،  قزوين ، شيراز و 

آبان، تظاهرات برگزار شد و در اغلب موارد به درگيری با نيروهای 
گری   گرچه در طول اين شش هفته، سرکوب و وحشی....سرکوب انجاميد

باخته، بسياری  تن از مبارزان جان ٢۶٠پيوسته تشديد شده و  تاکنون  الاقل 
اند،  اما  شده مجروح و زخمی شده  و متجاوز از ده هزار تن بازداشت

تنها قادر نبوده که سيل مبارزات را مهار کند، بلکه  های رژيم نه سرکوبگری
وضوح نشان داد که بر کميت مردمی که در تظاهرات شرکت  آبان به ۴

شده، مبارزات  وسعت و اعتالی بيشتری يافته ، جنبش شکل  دارند، افزوده
زمان در  ترشده، تظاهرات هم ها پيچيده تری به خود گرفته،  تاکتيک تعرضی

های خيابانی  گردد، سنگربندی می چندين نقطه شهرهای بزرگ  برپا 
يافته و مراکز دولتی و مذهبی به نحو روزافزونی موردحمله  افزايش

برای بنرها ، تصاوير و .  اند قرارگرفته و گاه جنايتکاران ترور شده
های رژيم نيز ديگر جای امنی وجود ندارد و توسط مردم به آتش  مجسمه

زنان قوانين و مقررات ارتجاعی  حجاب اجباری و .  شوند کشيده و نابود می
روسری را به .  اند جداسازی زن و مرد را با اراده انقالبی خود ملغی ساخته

ها برهم  ها، جداسازی زن و مرد را در غذاخوری آتش کشيده و در دانشگاه
آموزان مدارس نيز در بسياری موارد حجاب اجباری را به دور  دانش.  اند زده

ها پاره کرده و  های سران جمهوری اسالمی را از کتاب انداخته و حتی عکس
ويژه در موج نوين تظاهرات همچنان يک  ويژگی  نقش زنان به.  اند سوزانده

آبان نشان داد که اکنون ديگر جنبش محدود به  ۴.  برجسته جنبش است
تری  آموزان نيست، بلکه بخش وسيع هايی از زنان، دانشجويان و دانش گروه

از مردم محالت، معلمان، کارگران، پزشکان نيز به جنبش پيوسته و آن را 
  توجه به جوسازی ای، تاکنون متکی خود، بی اين جنبش توده.  اند تقويت کرده

های جهانی برای تحميل يک بديل به مردم  های وابسته به قدرت تلويزيون
 ...."ايران، به مبارزه قهرمامانه و انقالبی خود ادامه داه است

سرمقاله "  پرچم مبارزه در کردستان استوار و برافراشته باقی خواهد ماند"
. ، به ايستادگی و مقاومت قهرمانانه مردم کردستان اختصاص دارد ٩٩٨کار 

  ....  ٢۶ی ايران در  کشيده های ستم از آغاز موج جديد جنبش انقالبی توده" 
تنها در طول يک هفته .  درخشد چنان می شهريور تا به امروز، کردستان هم

پاخاستگان توسط مزدوران مسلح رژيم ددمنش جمهوری اسالمی  تن از به ۴٢
جمهوری اسالمی .  های جنگی به قتل رسيدند در شهرهای کردنشين با سالح

ی  کشيده های ستم اش در خاموش کردن موج بلند جنبش انقالبی توده که ناتوانی
تواند از  ايران آشکار شده است، با اين خيال باطل که با تشديد سرکوب می

ها برای سرکوب مردم  ترين روش اين نبرد پيروز بيرون بيايد، از وحشيانه
تواند  اما بدون ترديد اين نبرد خونين تنها می.  کند جان به لب رسيده استفاده می

ی ايران خواهند بود که با  کشيده های ستم يک پيروز داشته باشد و آن توده
ی سرشار از زيبايی و اميد را  شهامت، دليری، اتحاد و خون سرخ خود، آينده

 .با دستان توانای خود خواهند ساخت
کشيدگان کردستان جايگاه ويژه و  ساز، ستم در اين نبرد خونين و تاريخ

های  روست که رژيم فاشيستی حاکم در هفته ای دارند و دقيقا از همين برجسته
در اين موج .  اخير شدت سرکوب در کردستان را به چند برابر افزايش داد

بلند جنبش انقالبی که جامعه را در آستانه انقالب قرار داده است، کردستان تا 
از جمله داليل .  امروز به داليلی نقشی پيشگامانه برعهده گرفته است

توان  ها، می پيشگامی مردم قهرمان کردستان در اين مرحله از مبارزات توده
ها در طول اين  به سابقه مبارزاتی مردم کردستان و ظلم و جوری که به آن

خواه، چپ و کمونيست  ها شده و نيز قوی بودن صدای نيروهای آزادی سال
 .در کردستان اشاره داشت

جايگاه و نقش مبارزات مردم کردستان در جنبش سراسری مردم، رژيم را به 
ها و شهرهای کردنشين  اين تحليل رساند که با تشديد سرکوب در استان

از اواخر آبان رژيم شدت ....  تواند صدای مردم معترض را خفه کند می
ای افزايش داد و  با نظر و هدايت خامنه)  بويژه در کردستان(سرکوب را 

ی گذشته با کشتار وسيع مردم، حکومت نظامی در شهرهای  باالخره در هفته
ها از  های گسترده و ربودن زخمی جدا از دستگيری. ...  کردستان برقرار کرد
ها به زندان، جمهوری اسالمی اعمال جنايتکارانه خود  بيمارستان و انتقال آن
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آموزان معترض  در کردستان را به جايی رساند که در سنندج به روی دانش
های جنگی مجروح ساخت که  ها را با گلوله آتش گشود و سه نفر از آن

 ۴٢اگرچه براساس آمارها  .  ها وخيم گزارش شده است وضعيت يکی از آن
آبان در شهرهای کردستان کشته شدند، اما به دليل تعداد  ٣٠تا  ٢۵نفر از 

ها از امکانات پزشکی و قتل  باالی مجروحان و محروم بودن بسياری از آن
شدگان متاسفانه زياد  زندانيان سياسی در زير شکنجه امکان افزايش آمار کشته

ً اعالم شده است ١٠۵تا کنون آمار .  است . تن از جانباختگان کردستان رسما
آشکار جنايت عليه   جنايات رژيم در سراسر ايران بويژه در کردستان، نمونه

المللی حقوق  های بين الملل و سازمان بشريت حتا براساس تعاريف حقوق بين
چنان ادامه  اگرچه حکومت نظامی غيررسمی در کردستان هم...  بشری هستند

 ٢۶ای که در کردستان از  دارد، اما واقعيت اين است که مشعل مبارزه
جمهوری اسالمی امروز نه با .  شهريور فروزان شد، خاموش شدنی نيست

ديده  ها انسان ستم های سياسی مخالف، بلکه با ميليون احزاب و گروه
شان  های شان و هم برانگيزه روبروست که مدام هم بر تعدادشان، هم برخشم

های کار و زحمت،  بپاخاستگان کردستان همراه با ديگر توده.  شود افزوده می
ی از ظلم و جور حاکم، زنان،  ديده های ستم های فراموش شده، توده توده

بار مصمم به سرنگونی جمهوری اسالمی  جوانان، مادران و پدران، اين
سال حاکميت سياه و تباه شدن بيشتر  ۴٣هستند، تا نقطه پايانی بر بيش از 

 ." ها انسان بويژه کودکان و جوانان بگذارند عمر ميليون
گسترش اعتصابات اقتصادی در گذار به يک "  در همين شماره در مقاله

به نقش طبقه کارگر و اعتصابات کارگری در جنبش کنونی "  جنبش سياسی
اعتصابات اقتصادی کارگری :"  خوانيم در اين مقاله می.  پرداخته شده است
آهن  طی روزهای بعد از اعتصاب بزرگ کارگران ذوب.  فزونی يافته است

ها و  آبان، کارگران در تعداد زيادی از کارخانه ٢۵و  ٢۴اصفهان در 
طور عمده با  های  صنعتی و توليدی يا در بخش خدمات، به شرکت

اعتصابات کارگری .  اند های صنفی و اقتصادی وارد اعتصاب شده خواست
پيمايی و سردادن شعار  ها با راه در اغلب موارد با تجمع و در برخی نمونه

نفس اعتصاب و تجمع و اعتراض کارگری در شرايطی که .  همراه بوده است
ای شهرهای سراسر کشور را فراگرفته و  نبردهای خيابانی و تظاهرات توده

 ٧٣طی .  سوزد، حائز اهميت جدی است وتاب يک انقالب می جامعه در تب
های شهری گذشته است،عظمت  ای و قيام های توده روزی که از آغاز خيزش

اين مبارزات سراسری از يکسو و کشتار و سرکوب وحشيانه توده مردم به 
های جامعه  دست رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی از سوی ديگر، تمام بخش

همه  بااين.  الشعاع خود قرار داده است ازجمله مبارزات کارگری را نيز تحت
های خود، در اين يا آن مرکز توليدی و  يابی به خواست کارگران برای دست

غير از اعتصاب سياسی بزرگ و بسيار .  اند خدماتی دست به اعتراض زده
مهر که با اعمال قهر و  ١٩و  ١٨ای صنعت نفت در  مهم کارگران پروژه

شدت سرکوب شد، اگر تا اعتصاب بزرگ کارگران  گری به خشونت و وحشی
هايی را شاهد بوديم، بعد از اعتصاب  آهن، اينجاوآنجا تک اعتصاب ذوب

آهن اصفهان اما تقريباً هرروز شاهد  دوروزه بزرگ کارگران ذوب
توان ادعا  نمود روند اعتصابات کارگری  که می نحوی ايم به اعتصابات بوده

 .آشکارا و به نحو چشمگيری درحال افزايش بوده است
اتفاق اين  به قريب رغم اقتصادی بودن اکثريت ذکر اينکه علی شايان....  

های کارگران، درمواردی نيز کارگران دست به  اعتصابات و خواست
پيمايی زده و شعارهای سياسی متأثر يا همانند شعارهايی که در کف  راه

 . ...اند شده نيز سر داده خيابان عنوان
گر اين واقعيت  های فزاينده و بخشاً شعارهای سياسی کارگری بيان اعتصاب

های مردم ستمديده خواهان  است که کارگران مانند تمام جوانان وزنان و توده
رغم اعمال کنترل پليسی شديد و احضار  علی.تغيير و دگرگونی نظم موجودند

و تهديد کارگران پيشرو و فعاالن کارگری، شعارنويسی عليه رژيم در 
در برخی مراکز کارگری عکس .  يافته است های کارگری افزايش محيط

هايی  جنبش طبقه کارگر گام.  اند ای را پايين کشيده و خردکرده خمينی و خامنه
ممکن است ما در لحظه فعلی با .  طرف سياسی شدن برداشته است را به

اما .  اعتصابات بزرگ و خالص سياسی کارگری فاصله داشته باشيم و داريم
 . ..."تر شده است زمينه برای گذار از اعتصابات اقتصادی به سياسی فراهم

" اعتصابات سراسری پای دوم جنبش انقالبی"، ٩٩٩سرمقاله کار شماره 
اعتصاب سراسری رانندگان و کاميون داران را مورد بحث و تحليل قرار 

اعتصاب سراسری رانندگان و کاميون :"  در اين مقاله آمده است.  داده است
ها  آذر ادامه يافته و ده ١٣شده تا به امروز  داران که از روز پنجم آذر شروع

” با اين اعتصاب سراسری که فراخوان آن را .  شهر را در برگرفته است
/   ٨/    ١در ”  های کاميون داران و رانندگان سراسر ايران اتحاديه تشکل

” امام خمينی“ونقل کاال از بندرعباس و بندر  صادر کرده بود، حمل ١۴٠١
ونقل بار  های حمل ترين بنادر ورود کاال هستند متوقف شد و پايانه که بزرگ

اعتصاب  ٣چهار سال بعد از .اند شده ولق و تعطيل در بسياری شهرها نيز تق
که تمام سيستم  ٩٧سراسری و بزرگ رانندگان و کاميون داران در سال 

ونقل کاال را فلج ساخت، رانندگان زحمتکش و کاميون داران بار ديگر پا  حمل
اند تا حق خود را از  به عرصه يک مبارزه متشکل و سراسری گذاشته

اين بار اما اين زحمتکشان در شرايطی وارد يک .  کنندگان آن بستانند پايمال
وتاب يک انقالب و  اند که سراسر کشور در تب اعتصاب سراسری شده

بنابراين نفس اعتصاب رانندگان و .  سوزد دگرگونی بنيادی نظم موجود می
هم در مقياس سراسری،هم از جنبه تأثيرات اميدبخش و  کاميون داران آن

های شهری و هم ازنظر تأثيرات آن  کننده اعتراضات خيابانی و خيزش تقويت
ويژه اعتصابات کارگری، حائز اهميت جدی  بر گسترش اعتصابات به

ً آنکه فراخوان دهندگان اعتصاب سراسری، هدف و .است خصوصا
نوعی با اهداف و مطالبات جنبش انقالبی که  های خويش را نيز به خواست

اند و  زده روز، تمام فضای سياسی جامعه را تسخير نموده گره ٨٠نزديک به 
ای و  در شرايطی که تداوم اعتراضات توده.....  اند از آن حمايت کرده

نبردهای خيابانی در سراسر کشور، ارتجاع حاکم را به ستوه آورده و هر بار 
آورد، با گسترش  ضربات محکمی بر پيکر فرسوده نظم حاکم فرود می

مثابه پای دوم جنبش انقالبی، بايد رژيم جمهوری  اعتصابات سراسری به
فاصله .کلی فلج ساخت اسالمی را از همه سو به محاصره درآورد و آن را به

چندانی تا اعتصاب عمومی سياسی سراسری نمانده است و برای تعيين 
تکليف قطعی با رژيم حاکم نيز راه ديگری جز اعتصاب عمومی سياسی و 

 ."قيام مسلحانه وجود ندارد
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تواند نقش يک مبارز پيشرو را  سياسی زمانی می
ايفا کند که تئوری پيشرو يعنی سوسياليسم علمی 

بدون تئوری انقالبی، هيچ حرفی .راهبر آن باشد
دفاع از .  تواند درميان باشد از انقالب نمی

مارکسيسم و لنينيسم و سوسياليسم علمی در مقابل 
های بورژوائی و غير کارگری،  انواع سوسياليسم

از وظايف هر سازمان و حزب کمونيستی و 
های تئوريک هر  پاکيزگی بنيان.مارکسيستی است

حال تقويت  سازمان  و  حزب کمونيستی و درعين
ها، جدال نظری و برخورد ايدئولوژيک  اين بنيان

های  های بورژوايی و جريان با احزاب و سازمان
. کند ناپذير می مدعی مارکسيسم را اجتناب

ً برای تنوير افکار طبقه " مارکسيسم که مستقيما
پيشرو معاصر و حزب و سازمان آن به کار 

و   –کند  رود و وظايف اين طبقه را معين می می
ناپذير  حکم تکامل اقتصادی تغييرات اجتناب به

رژيم معاصر را  به نظم و ترتيب جديد به ثبوت 
مجبور بوده است هر قدم خود را   -رساند می

دشمنی آشکار ."  درراه زندگی نبرد کنان بردارد
 -بورژوازی و روشنفکران اين طبقه با مارکسيسم

. ای نيست لنينيسم و سوسياليسم علمی، امر پوشيده
پردازان اين طبقه حتی حاضر نيستند  نظريه

فرسايی در وصف  باره بشنوند و قلم سخنی دراين
لنينيسم و سوسياليسم علمی را   –ابطال مارکسيسم 

نردبان ترقی خودساخته و با حرارت 
ها   بنابراين تکليف آن.اند زائدالوصفی بر آن تاخته

 .روشن است
های مارکس و سوسياليسم علمی و  اما رشد انديشه

بسط آن درميان کارگران سبب شد که بورژوازی 
حمالت خود بر ضد مارکسيسم و سوسياليسم 

بدين .علمی را در اشکال ديگری نيز سازمان دهد
های مدعی مارکسيسم و انحرافات  ترتيب گرايش

های  گرايش.نظری از بيرون وارد مارکسيسم شد
انحرافی گوناگون منسوب به مارکسيسم اما ضد 
مارکسيستی پديدار شدند و لذا مبارزه مارکسيسم 
با جريانات ضد مارکسيستی درون مارکسيسم از 

ناپذير پاکيزگی مارکسيسم و  ضروريات اجتناب
سوسياليسم علمی  و از وظايف تخطی ناپذير هر 

بنابراين در .  سازمان و حزب کمونيستی است
ها عليه نظام  جانبه کمونيست مبارزه همه

داری، مبارزه تئوريک در کنار مبارزه  سرمايه
اقتصادی و سياسی، يک مبارزه مهم و ضروری 

حال در پاسداشت از خلوص  است و درعين
سوسياليسم علمی از جايگاه مهمی برخوردار 

تئوری سوسياليسم علمی در سرنوشت .  است
جنبش کارگری، کم و کيف پيشرفت يا درجا زدن 

اهميت اين موضوع تا بدان .  آن نقش جدی دارد
های کندی  جا است که انگلس يکی از علت

پيشرفت جنبش کارگری انگليس را باوجودآنکه 
عالقگی و اهميت  تشکيالت درخشانی داشت، بی

 .دانست ندادن به تئوری می
ه ر  طبقه سرماي م عالوه ب ن حاک ي جع رت دار و م

کار و  ق اشاعه اف م، از طري اعمال زور مستقي
ان  عقايد و ايده ي جاعی درم های بورژوايی و ارت

وذ  کارگران، سعی می ف ر ن ا را زي اري ت کنند پرول
ا  ن وريک ب خود درآورند و يک پايگاه نظری و تئ

ها بايد  کمونيست.  گاه خود سازند کنند و آن را تکيه
ده با مبارزه بی ا  امان نظری عليه اين افکار و اي ه

واع  ل ان اب ق می در م سم عل ي ال ي و دفاع از سوس
 .گاه را منهدم سازند انحرافات نظری، اين تکيه

وده است ون . نشريه کار در اين راه کوشا ب مضم
ار در  اصلی پلميک ها و مجادالت نظری نشريه ک
د محور  ۴٠طول بيش از  ول چن سال گذشته، ح

وريک.  اصلی است ئ ، )  ل. م( پاسداشت از مبانی ت
مشی انقالبی سازمان  تبليغ و ترويج مواضع و خط

ای يک  ازه ي در دفاع از انقالب، مختصات و ن
اع از حکومت  ارگری و دف ی ک انقالب اجتماع

و  شورايی به ي ات رن ت عنوان حکومت جايگزين و آل
ه  از ميان ده. کارگری و سوسياليسم ها شماره نشري

ا  کار که به اين مباحث و مجادله نظری با گروه ه
ا  ج ن و احزاب سياسی مختلف پرداخته است، در اي

ان تنها به برخی از بحث ا و جري ی  ه اس ای سي ه
 .اختصار اشاره خواهيم کرد به

 اکثريت
ه  يکی از محورهای مهم جدال ری نشري ظ ای ن ه

ات  ري ظ م و ن س ي ون ورت ا اپ ورد ب رخ ار، ب ک
ان  راري دان و ف رت اپورتونيستی و منفرد ساختن م

اپورتونيسم در اساس . به اردوی بورژوازی است
ه  عنصری و خوش ابتذال تئوريک، سست خدمتی ب

ه  گرايش. بورژوازی ست د ک ن ها و عناصری هست
دانستند  روزگاری خود را پيرو مارکس و لنين می

ه  اي ه اردوی سرم ه و ب رگشت اما از عقايد خود ب
ه  کسان ديگری نيز پيدا می. شوند ملحق می شوند ک

ق می د  در لفظ مارکسيسم و لنينيسم را تصدي ن ن ک
ه و در  اما در عمل روح انقالبی آن را تهی ساخت
زل  ن ورژوازی ت د ب ن سم و موردپس ي رال ب ي حد ل

ه  طبقه کارگر بدون مبارزه بی.  دهند می ي ل ان ع ام
داد  ن ارت اپورتونيسم و تجديد نظر طلبی و عليه اي

ی  عنصری نمی و سست ل تواند اهداف خود را عم
اب سال .  سازد ا انشع ه ب  ۵٩سازمان اکثريت ک

ران وارد  بزرگ ترين ضربه را بر جنبش چپ اي
ود  ساخت و در چرخش توازن قوای طبقاتی به س

ار  طبقه سرمايه قش بسي ی ن دار و ارتجاع اسالم
ان مهمی داشت، از نمونه ه جري رجست ای  های ب ه

ه يک  ه ب ت ب ون ال مرتد و اپورتونيست بود که اکن
 .شده است عيار تبديل جريان بورژوا ليبرال تمام

ه ظ ح ان ل م ار از ه ه ک ري اح  نش ن ه ج ای ک
واضع  ه م اپورتونيستی اکثريت گوشه چشمی ب
زب  ن ح واضع اي حزب توده داشت و بعدتر که م
ان را  ن جري ظرات اي را اتخاذ کرد، مواضع و ن

ه ورد  ب رخ ا آن ب رارداد و ب اد ق ق ت وردان دت م ش
ری جدی و . کرد ظ کار اقليت پرچم يک مبارزه ن
راشت و  بی راف ت را ب گذشت و پيگير عليه اکثري

ط ط از خ ر خ راب ی در ب الب ق ی ان ی  مش مش
ی ست ي ه   -اپورتون ان ب حالل طل ی و ان ست ي ورم رف

ه. اکثريت دفاع کرد ت  نشريه کار دنبال ري ث روی اک
ام که گ ه از حزب توده را و اين ن ب ج ام در ل زار  گ

ی روم زب ف ن ح دت  اي رد، وح ا ک ت افش رف
وده را  زب ت ريت و ح ث اسی اک ايدئولوژيک سي
برمال کرد و حتی وحدت تشکيالتی اين دو را نيز 

ود پيش ان .  بينی کرده ب ه در آن زم ت ب ت ال ري ث اک
ان  ه ن سعی کرد خواست وحدت با حزب توده را پ

چنانکه پيش از آن نيز سعی کرده بود مقاصد .  کند
ی آن را .  خائنانه خود را پنهان کند " در آغاز حت

د که صحت "  تهمت کشي ی ن ول ا ط د، ام خوان
ل ي ل ح ش ت ي ا و پ ی ه ن ي ات  ب ب ار اث ه ک ري ای نش ه

د اه. ش رگ ظ ت ن ري ث زب  اک ی ح ورژواي ای ب ه
ه،  رفورميست توده را دربست پذيرفت و در ادام

ذار  تمام تئوری های مارکس و لنين درباره شيوه گ
ار  سرمايه ن ره را ک سم و غي ي ال ي ه سوس داری ب
ی  نه.  گذاشت اع م فقط تئوری انقالب و انقالب اجت

ی  که حت ل ده شد، ب ا خوان ک ل ات اب رق زائد و غي
ه  ام رن ز از ب ي ی ن الم وری اس ه ی جم گون سرن

ن .اکثريت حذف شد يکی از رهبران اکثريت در اي
ی :"  مورد گفت ج دري من طرف دار اصالحات ت

م ت ود هس وج ام م ظ ن ن ي م ک "  ،" در ه ن ي م
م ان ".  رفورميست هست رچه از زب ن سخن اگ اي

ا  وان شد، ام ت عن ري ث ر اک يکی از رهبران مؤث
ت  ري ث ان اک ی سازم درواقع بيان وضعيت عموم

 . بود
پروسه استحاله سازمان اکثريت اگرچه هنوز 

ها کنار رفت و دفاع  کامل نشده بود، اما پرده
پوشيده از نظم موجود و منافع بورژوازی جای 

نشريه کار در .  خود را به دفاع آشکار سپرد
مقاالت متعددی عالوه بر افشای عملکرد خائنانه 

ويژه همدستی و همکاری با  اين جريان به
جمهوری اسالمی در سرکوب و بازداشت و 

ها و مبارزان، در برخورد با  کشتار کمونيست
رفورميستی اين   -مواضع و نظرات اپورتونيستی

جريان نيز مقاالت متعددی به چاپ رساند و تمام 
لنينيسم و –های آن عليه مارکسيسم  سرايی ياوه

نقد کشيد  داری را به دفاع آشکار  از نظام سرمايه
و بعدازآن نيز پروسه دگرديسی کامل اکثريت از 

رفورميست به يک جريان   -يک جريان سوسيال
های آن  ليبرال را  که نخستين نشانه  -بورژوا

طلبان  نظری با سلطنت ازجمله در همراهی و هم
حدود ده سال بعد از انشعاب .ظاهر شد نشان داد

ميهن "ای همه  که رضا پهلوی در بيانيه وقتی
را به همکاری دعوت کرد که يک "  دوستان

کند، اکثريت که "رهبری سياسی متشکلی ايجاد "
ها و طرفداران رضا پهلوی را در  طلب سلطنت

های  زمره نيروهای طرفدار دموکراسی و آزادی
سياسی قرار داده بود دستی را که رضا پهلوی 

چاکری اکثريت .دراز کرده بود به گرمی فشرد
در استان بورژوازی و اتحاد با سرکوب گران 

ای در کردار اکثريت نبود اما  خلق البته امر تازه
طلب و  مجيزگويی و پابوسی بورژوازی سلطنت

نوه رضاخان، عمق فساد اپورتونيستی اين جريان 
اکثريت ضمن استقبال از .مرتد را نشان داد

ژرفش شناخت :"   دعوت رضا پهلوی نوشت
خصوص افزايش کيفی  نسبت به دموکراسی به

سوی  اهميت آن در حيات جامعه ما فدائيان را به
طلبان و ازجمله  تغيير موضع نسبت به سلطنت

نسبت به طرفداران خود رضا پهلوی ترغيب 
 " .کرده است

و     ليبراليستی اکثريت"  ژرفش"  نشريه کار اين 
های حکومتی پيشنهادی  انطباق اصول و پايه

رضا پهلوی با برنامه اکثريت، برداشت يکسان و 
از مقوله "  ميهن دوستان"کامالً بورژوايی اين

دموکراسی و درنهايت زد و بندهای سياسی 
های بورژوايی را  بندی اکثريت و طيفی از گروه

نقد کشيد و ازجمله در شماره  در همان زمان به
 :چنين نوشت ٢۴۴

 های نظری و سياسی  نشريه کار در جدل

  ٢٧درصفحه 
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اپوزيسيون ضدانقالبی تحت لوای آزادی و "
. بخشد دموکراسی صفوف خويش را انسجام می

جات بورژوازی  ای از نيروها و دسته مجموعه
خواه همراه با  طلب و جمهوری اعم از سلطنت

روند تا  ها می رفورميست  -طيف اپورتونيست
عمالً بلوک بورژوا رفورميست را شکل 

اش در برابر  آرايی رغم صف بلوکی که به.دهند
جمهوری اسالمی اساساً ضدانقالبی و مخالف 

اکنون رضا .  تحوالت انقالبی دموکراتيک است
نيم پهلوی پرچم دموکراسی بورژوايی را از 

کسانی که برای اين نوع دموکراسی  دست همه
زنند و خواست مردم را در اين  سينه می

کنند و يا از پذيرش  چارچوب محدود می
ترين مطالبه  عنوان فوری ای به دموکراسی توده

ورزند، ربوده  مردم ايران استنکاف می
عالوه بر سازمان اکثريت و نيروهايی از .است

کسانی که نسبت به امر  قماش وی، همه
های سياسی با ترديد و دودلی  دموکراسی و آزادی

کنند و از خود نا پيگيری نشان  برخورد می
دهند، چه بخواهند و چه نخواهند عمالً در زير  می

درميان مخالفين .گيرند اين پرچم قرار می
طرف بورژوازی و همه  جمهوری اسالمی يک

های مردم زحمتکش با  مرتجعين و دشمنان توده
پرچم دموکراسی بورژوايی قرار دارند و طرف 

ها و نيروهای انقالبی تجسم گر  ديگر کمونيست
آرمان کارگران، دهقانان و ديگر اقشار زحمتکش 
مردم ايران با پرچمی که بر آن دموکراسی 

. راه سومی وجود ندارد.ای نقش بسته است توده
قانونمندی و پيشرفت مبارزه طبقاتی جايگاه 

تر  ازپيش روشن واقعی نيروهای سياسی را بيش
ها صراحت و  بندی خواهد ساخت و به اين صف
طلبان  پيوند سلطنت.شفافيت بيشتری خواهد بخشيد

با سازمان اکثريت نيز نه يک امر اتفاقی بلکه 
 ."نتيجه و منطق همين قانونمندی است

ها  گيری سومين کنگره اکثريت به اين سمت
قطعيت و رسميت بخشيد و ازجمله برای اتحاد با 

روند فرو .طلبان جواز رسمی صادر کرد سلطنت
غلتيدن اکثريت در منجالب بورژوازی که در 

های بعدی اين جريان ادامه و  ها و کنگره اجالس
تعميق يافت نيز از محورهای برخوردهای نظری 

گذار از استبداد به .  سياسی نشريه کار بود
دموکراسی و استقرار يک جمهوری پارلمانی 

های اکثريت قرار گرفت که در  محور سياست
بايد عملی "  يافتگی توسعه"پرتو عملی شدن 

مانع آن بود و "  استبداد فقاهتی"شد که اما  می
بايد از طريق "  دموکراسی"درهرحال اين 

آميز جای استبداد فقاهتی  انتخابات آزاد و مسالمت
نشريه کار تمام اين ترهات بورژوايی .بنشيند

های گوناگون  بندی اکثريت را که پيش از آن گروه
نقد کشيد و به  بورژوايی مطرح کرده بودند به

زبان و نظر .مقابله نظری سياسی با آن پرداخت
شد از زبان و نظر  سختی می اکثريت را ديگر به

سخنگويان پر سابقه تر بورژوازی تشخيص داد؛ 
هشدار دلسوزانه به طبقه حاکم درزمينٔه بروز 
انفجارات اجتماعی، تأکيدهای مکرر بر انجام 

رشته اصالحات برای جلوگيری از وقوع  يک
وحوش برخی  انقالب و حتی پندار بافی حول

های حکومتی، حمله به اشکال  افراد و جناح

راديکال مبارزه  و نفی آن و مخالفت آشکار با 
اگر ليدر ليبرال نهضت آزادی!  ای انقالب توده

خواستيم  ما باران می"  زمانی گفته بود)  بازرگان(
و پس از جاری شدن سيل اين سخن را "  سيل آمد

بر زبان آورد و در مذمت قيام و انقالب هرچه 
طرازان  خواست گفت، اکثريت گامی فراتر از هم

طور واقعی  خود برداشته و قبل از آنکه هنوز به
سيلی در کار بوده باشد، در مضرات و در 

نشريه کار .گويد ضديت آشکار با آن سخن می
عيار و نوکر  تمام اين مواضع و ليبراليسم تمام

های  توده.پيشگی اکثريت را فاش و عيان ساخت
مردم البته در تمام اعتراضات و مبارزات خود 

ويژه در  طی دوران حاکميت جمهوری اسالمی به
 ٩۶های شهری از  ای و قيام های توده خيزش

اند که اين افاضات تا چه اندازه  تاکنون نشان داده
ربط است و تا چه اندازه با  با شرايط جامعه بی

منافع کارگران و زحمتکشان بيگانه و حتی در 
نشريه کار در برخوردهای خود به .تقابل با آن
های مواضع اکثريت نيز پرداخته  اين جنبه

مشی و عملکرد  خالصه اينکه، برنامه، خط.است
عنوان يک  سازمان اکثريت چه زمانی که هنوز به

شد چه  رفورميست شناخته می  -جريان سوسيال
زمانی که تا باالی بينی در منجالب ليبراليسم 

بندی  بورژوايی فرورفت و چه هنگامی با سرهم
يک حزب و سازمان جديد و حذف نام اکثريت  با 

تواند از ننگ و خفت و بدنامی  اين تصور که می
و خيانت فرار کند، مواضع و عملکرد اين جريان 

 .را در نقد کرده است
ناگفته نماند نشريه کار همراه با نقد مواضع و 

کار و ضدانقالبی  عملکرد سازمان خيانت
اکثريت، مواضع و عملکرد حزب توده آموزگار 

های آن در  های و سياست اکثريت و فعاليت
های مختلف ازجمله نظرگاه اين حزب در  دوره

طرد "،"داری راه رشد غير سرمايه"مورد 
نقد  رحمانه به را نيز بی"  فقيه آميز واليت مسالمت

پاشی اين  نشريه کار درزمينٔه سم.کشيده است
حزب عليه نيروهای کمونيست و انقالبی ، 

، عادالنه "  خط امام"حمايت از ارتجاع مذهبی و 
خواندن جنگ ارتجاعی ايران و عراق و 
همکاری و مشارکت حزب توده در سرکوب 

ها و انقالبيون نيز مقاالت متعددی را به  کمونيست
تمام افتضاحات و گندی که رهبران .  چاپ رساند 

اين حزب از روز نخست تا همين امروز به بار 
اند از نمونه تنفرنامه نويسی رهبران جبون  آورده

و بزدل حزب توده و کتاب نويسی بر له اسالم و 
 . اند عليه سوسياليسم موردنقد نشريه کار بوده

 )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 
های نظری  های مهم ديگر جدال يکی از عرصه

نشريه کار، برخورد با نظرات و مواضع احزاب 
هايی است که خود را چپ و کمونيست  و سازمان

های نظری سياسی  اين مبارزه و جدل.  دانند می
ها و احزاب سياسی و  نشريه کار، سازمان

شود که در اينجا  مقوالت گوناگونی را شامل می
 .کنيم فقط به چند مورداشاره می

نشريه کار در هر گام مبارزه عليه طبقه 
دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع اين  سرمايه

های  طبقه،عليه توهم پراکنی و پندار بافی چپ
ليبرال در مورد دموکراسی بورژوايی و مجلس 

های انحالل طلبانه ای که  مؤسسان و عليه گرايش
اند ذهن  های بورژوايی تالش نموده با اشاعه ايده

کارگران را مشّوب ساخته و استقالل طبقاتی 
طبقه کارگر را مخدوش و منهدم سازند نيز 
مجدانه به مبارزه پرداخته، از استقالل طبقاتی 
کارگران دفاع نموده و در منفرد ساختن و 

هايی نقش بسيار مهمی ايفا  شکست چنين نگرش
 .نموده است

های سياسی منتصب به چپ اما  بندی درميان گروه
مدافع دموکراسی و پارلمانتاريسم بورژوايی و 
مجلس مؤسسان، نقد راه کارگر و موضع اين 

ها جای  سازمان نسبت به ساير احزاب و سازمان
راه .  بيشتری را در نشريه کار اشغال نموده است

نظر از پروسه تغيير و تحوالتی که  کارگر صرف
های سياسی مهمی  از سر گذرانده، يکی از جريان

صحبت کرده "  دموکراسی"کرات از  است که به
دفاع "  دموکراسی"و گاه با حرارت زياد از 

نموده اما همواره مضمون طبقاتی اين دموکراسی 
مشکل اصلی راه .  را مسکوت گذاشته است

که بخشاً   -کارگر در يک دوره بسيار طوالنی
يا "  فقيه استبداد واليت"  -هنوز هم ادامه دارد

بنابراين انتقاد از .  بوده است"  استبداد فقاهتی"

، محور "دموکراسی"استبداد فقاهتی و تمجيد 
اگر .  های اين جريان بوده است اصلی سياست

ترين شکلی  بخواهيم نظر راه کارگر را در فشرده
سرنگونی استبداد :  شود گونه می بيان کنيم اين

، )و در بهترين حالت جمهوری اسالمی(  فقاهتی
دفاع از دموکراسی و پارلمانتاريسم بورژوايی و 

نشريه کار تمام اين موارد را در . مجلس مؤسسان
طول چهار دهه ، از محدود کردن مبارزه به يک 

فقيه گرفته  مبارزه ضد استبدادی عليه رژيم واليت
تا دفاع آشکار از دستگاه بوروکراتيک نظامی 
تحت عنوان دموکراسی و پارلمانتاريسم 

زعم اين  بورژوايی و مجلس مؤسسانی که به
جريان بايد بعد از سرنگونی زمام امور را در 
دست گيرد، موردنقد جدی قرار داده و با اين 

نشريه کار در .  انحرافات برخورد نموده است
توضيح دموکراسی بارها و بارها توضيح داد در 

طورکلی  داری، دموکراسی به جامعه سرمايه
نشريه کار اثبات کرد که .  وجود خارجی ندارد

رو مضمون دموکراسی را  راه کارگر ازآن
گذارد که درواقع دفاع از دموکراسی  مسکوت می

بورژوايی را که دفاع از برابری صوری و 
نشريه کار .  نابرابری واقعی است توجيه کند

خطاب به راه کارگر و تئوريسين اين سازمان 
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اگر کسی مارکسيست باشد و البته :  نوشت می
نخواهد خود را مورد تمسخر قرار دهد، قاعدتاً 
بايد بداند مادام که طبقات گوناگون وجود دارند 

گفت   طورکلی سخن توان از دموکراسی به نمی
." توان از دموکراسی طبقاتی سخن گفت فقط می

دموکراسی بورژوايی در عين آنکه نسبت به 
وسطايی پيشرفت تاريخی عظيمی  نظامات قرون
رود، اما همواره يک دموکراسی  به شمار می

بريده جعلی و سالوسانه باقی  محدود و سر و دم
تواند هم  داری نمی ماند و در شرايط سرمايه می

برای "  اين دموکراسی به قول لنين "  باقی نماند
توانگران در حکم فردوس برين و برای 
استثمارشوندگان و تهيدستان در حکم دام و فريب 

هايی از جنس راه کارگر درست مثل  گروه". است
آموزند که  خرده بورژوای واقعی به مردم می يک

آنکه نشريه کار  حال.  به بورژوازی اعتماد کنند
همواره اين سياست را نقد کرده و عدم اعتماد به 

در .  بورژوازی را تبليغ و ترويج نموده است
برابر دموکراسی بورژوايی که در آن مردم هيچ 
نقشی در تعيين سرنوشت خود ندارند، نشريه کار 

ای و  واسطه توده دموکراسی مستقيم و بی
دموکراسی شورايی را عنوان نموده و بر اداره 

. امور جامعه توسط خود مردم تأکيد داشته است
طور واقعی  های مردم برای اينکه بتوانند به توده

ها شرکت  گيری در اداره امور جامعه و تصميم
کنند، قبل از هر چيز بايستی ماشين بوروکراتيک 

نظامی را در هم بشکنند و با متشکل شدن در   –
گيرند و از  شوراها، ابتکار عمل را در دست

طريق همين شوراها، به اعمال اراده و حاکميت 
 .خود بپردازند

هايی نظير  اما جدال نظری نشريه کار با جريان
راه کارگر به برداشت از مقوله دموکراسی 

اختالفات و انحرافات بسيار .شود خالصه نمی
بيشتر و دامنه برخوردهای نشريه کار نيز بسيار 

اينکه جمهوری اسالمی .فراتر از اين بوده است
را بايد سرنگون کرد ظاهراً حتی بر راه کارگر 

پرداز اصلی آن در جريان انتخابات  که نظريه
سختی دچار خودباختگی شد و تا  حکومتی به

آستانه حمايت از يک جناح حکومت سقوط 
سرنگونی انقالبی رژيم .  کرد،روشن بوده است

جمهوری اسالمی مهم بوده و هست اما موضوع 
ً به سرنگونی رژيم خالصه نمی شود،  صرفا

تر از آن دولتی است که پس از سرنگونی  مهم
شود و اينکه قدرت سياسی در دست  مستقر می

نشريه کار،  بر سر اين .  گيرد چه کسی قرار می
مقوالت مباحث زيادی را سازمان داد و مقاالت 
متعددی نگاشت و در برابر تمام نيروهای 

هايی که افق  اصطالح چپ بورژوا ليبرال و به
ديدشان از پارلمان بورژوايی و مجلس مؤسسان 

رود، چه کسانی که به استحاله درونی  فراتر نمی
تيز  اند چه امثال راه کارگر که نوک بسته رژيم دل

فقيه ساخته و  اش را متوجه استبداد واليت حمله
دار و  آشکار و نهان از سيادت طبقه سرمايه

کنند  دستگاه بوروکراتيک نظامی موجود دفاع می
و از مشارکت واقعی توده مردم در اداره امور 

راه کارگر .جامعه وحشت دارند، محکم ايستاد
ازجمله نيروهايی بوده است که با دفاع از 

و پارلمانتاريسم بورژوايی و در "  دموکراسی"

رأس آن مجلس مؤسسان، در اساس خواهان اين 
. نخورده بماند بوده است که ماشين دولتی دست

فقط درک فرا طبقاتی از دموکراسی  نشريه کار نه
های راه کارگر را که تا حد درآميختگی  و ديدگاه

ها سقوط  نظری با طيف بورژوا رفورميست
شد که  وغمش به اين خالصه می کرد و تمام هم می

فقيه و  جای واليت به"  متمدن"يک بورژوازی
بورژوازی استبدادی بنشيند، ايزوله کرد، بلکه بر 

که   -سر ضرورت درهم شکستن ماشين دولتی 
امثال راه کارگر آن را يک اقدام سوسياليستی 

و استقرار دولتی از نوع   -کردند ارزيابی می
کمون و شوراها مقاالت متعددی نوشت و در 
مقابل انواع آلترناتيوهای بورژوايی پرچم شوراها 
و حکومت شورايی را که آلتر ناتيو انقالبی و 

نشريه کار بارها .  کارگری است به اهتزاز درآور
توضيح داد که مجلس مؤسسان مربوط به يک 

ً يک دوران تاريخی سپری نهاد  شده و اساسا
صراحت عنوان  شده بورژوايی است و به کهنه

نمود که طرفداران مجلس مؤسسان در اساس 
مدافعان دوآتشه سيادت طبقاتی بورژوازی 

توضيحات مبسوطی  ٢۵٢نشريه کار شمار.هستند
در مورد مجلس مؤسسان ارائه داد و ازجمله 

 :چنين نوشت
نهاد  مجلس مؤسسان قبل از هر چيز يک"  

های اصلی جمهوری  بورژوايی و از مشخصه
در دورانی که .  دموکراتيک بورژوايی است

بورژوازی يک طبقه انقالبی است و رسالت 
اجتماعی و سياسی را   -های اقتصادی دگرگونی

بر عهده داد، يعنی در دوران انقالبات و 
ملی،   -های بورژوا دموکراتيک و بورژوا جنبش

اين .  نهاد مترقی است مجلس مؤسسان نيز يک
دوران درواقع دوران تعالی و پيروزی 

پاشی  دوران افول و ازهم.  بورژوازی است
نهادهای فئودالی مطلقه کهن و جايگزينی آن 

اين دوران، که از .توسط نظام بورژوازی است
 -تا جنگ فرانسه)    ١٧٨٩(  انقالب کبير فرانسه

به طول انجاميد، دوران اول )    ١٨٧١(  پروس 
طی اين دوره جنبش طبقه .  شود ناميده می

بورژوازی جريان اصلی پيشرفت اجتماعی 
الغای فئوداليسم و "  ممکن است و محتوای آن 

های نظم بورژوايی  بقايای آن و برقراری شالوده
(است در اين ).  لنين به زير پرچم دروغين" 

دوران يعنی دوران بالندگی بورژوازی است که 
آورد  نهادها و مناسباتی که آن نظام به همراه می

اين نهادها و مناسبات جانشين .  نيز مترقی است
شود که بر سر  ای می مناسبات و نهادهای کهنه

مثابه ترمز عمل  راه رشد نيروهای مولده به
به استناد همان نوشته لنين دوران دوم که .  کنند می

را دربرمی گيرد )  ١٨٧١  –  ١٩١۴(  از سال 
دوران سلطه کامل و زوال بورژوازی، دوران "

گذار از خصلت مترقی بورژوازی به خصلت 
غايت ارتجاعی سرمايه مالی  ارتجاعی و حتی به

و اما دوران سوم که از سال )  همان"(است
آغازشده است و اکنون نيز ادامه دارد،  ١٩١۴

دورانی است که بورژوازی خصلت مترقی خود 
داده است و درست در همان مکان و  را ازدست

موقعيتی قرارگرفته است که اربابان فئودال در 

بورژوازی اکنون به يک .دوران اول قرار داشتند
کلی ارتجاعی تبديل گشته و نهادهای  طبقه به

سياسی نظام بورژوايی نيز کهنه و ارتجاعی 
مثابه  در عوض اين پرولتارياست که به.  اند شده

تاريخی در رأس دوران   -محور انقالبی
عصر کنونی، عصر تعالی و .  قرارگرفته است

های اين طبقه  فراز پرولتاريا و پيروزی
عصر کنونی،عصر انقالبات پرولتاريايی، .است

پاشيدگی و سقوط امپرياليسم، عصر  عصر ازهم
جای نهادهای بورژوايی و  نهادهای شورايی به

ويژگی "اگر.عصر ديکتاتوری پرولتارياست
عمومی عصر مترقی بودن بورژوازی،مبارزه 

نشده و ناتمامش برعليه فئوداليسم بود، ويژگی  حل
عمومی عصر مترقی بودن پرولتاريا يا عصر 
سوم، مبارزه ناتمام پرولتاريا عليه بورژوازی 

بنابراين اگر محتوای عصر اول)  همان"(است
را الغای )  يعنی دوران تعالی بورژوازی(  

های نظم  فئوداليسم و بقايای آن و برقراری شالوده
داد، محتوای عصر سوم را بورژوايی تشکيل می

الغای "، )يعنی دوران تعالی پرولتاريا(  
های  داری و بقايای آن و برقراری شالوده سرمايه

لنين درباره مبارزه در درون "(  نظم کمونيستی
در اين .  دهد تشکيل می)  حزب سوسياليست ايتاليا

دوران مناسباتی که طبقه بورژوا حامل و پاسدار 
فقط مترقی نيست، بلکه کامالً  آن است، نه

برعکس آن است و مانع پيشرفت و ترقی 
. کالم ارتجاعی است نيروهای مولده و در يک

بنابراين بورژوازی که در طول دوران اول که 
عنوان  يعنی انقالب کبير فرانسه به ١٧٨٩سال 

 -محور انقالبی–شده است  نقطه عطف آن انتخاب
تاريخی است و در رأس دوران قرار دارد، در 

توان نقطه  دوران سوم که انقالب اکتبر را می
اين دوران عمالً   –حساب آورد  عطف مهم آن به

ديگر   –با انقالب کبير اکتبر آغازشده است 
 –های اجتماعی  گونه رسالتی در دگرگونی هيچ

بنابراين .  اقتصادی و تحوالت انقالبی ندارد
ً متفاوت  دوران کنونی با دوره های قبلی اساسا
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جهت که  فقط ازاين توجه کافی به اين مهم نه.  است
کند تا جايگاه نهادهای بورژوايی  به ما کمک می

جمله مجلس مؤسسان را دربرنامه  و من
ها روشن سازيم، بلکه همچنين از اين  کمونيست

های خويش  کند تا تاکتيک بابت که به ما کمک می
. درستی اتخاذ کنيم بسيار ضروری است را به

های قبل  لنين نيز در تمايز دوران کنونی و دوره
کارگران و دهقانان پس از :"  گويد از آن می

سرنگونی بورژوازی و پارلمانتاريسم بورژوايی 
ديدن اين امر .  نهند حکومت شورايی را بنيان می

مشکل نيست که اين امر يک قمار و يک اقدام 
ها نبود، بلکه آغاز يک  احمقانه از سوی بلشويک

. تغيير جهانی دو دوران در تاريخ جهانی است
دوران .  دوران بورژوازی و دوران سوسياليسم

پارلمانتاريسم بورژوايی و نهادهای بورژوايی و 
دوران نهادهای پرولتری و دولت 

لنين پاسخ به يک متخصص "(  پرولتری
بنابراين دوران پارلمانتاريسم ).  بورژوا

شده است  بورژوايی و نهادهای بورژوايی سپری
نهاد جديد و  و مجلس مؤسسان نيز که زمانی يک

انقالب   پس از(  گرديد، اکنون  مترقی محسوب می
نهاد کهنه و ارتجاعی مبدل گشته  به يک)  اکتبر
عصر کنونی عصر نهادهای شورايی و .  است

 ."نهادهای پرولتری است
در برابر امثال راه کارگر که افق ديدشان از 

های بورژوايی مانند پارلمانتاريسم بورژوايی  افق
رفت، نشريه کار  و مجلس مؤسسان فراتر نمی

تنه عليه تمام نهادهای کهنه بورژوايی و  يک
مدافعان آن ايستاد و از دموکراسی شورايی، 

. دولت شوراها و حکومت شورايی دفاع کرد
نشريه کار مدلل ساخت که فقط با فراتر رفتن از 

های نظم موجود و استقرار دولت  چارچوب
توان انتقال به سوسياليسم را  شورايی است که می

های سياسی نظری چند  جدال.  نيز عملی ساخت
دهه نشريه کار پيرامون درهم شکستن ماشين 
دولتی، مجلس مؤسسان و حکومت شورايی، 
نتايج بسيار مفيدی را در پی داشته و به سهم خود 

که امروز  نحوی تأثيرات مثبتی برجای گذاشته به
درميان نيروهايی که چپ و کمونيست محسوب 

شوند، همه، درهم شکستن ماشين دولتی را  می
قبول دارند، همه طرفدار حکومت 

مدافعان قبلی مجلس مؤسسان نيز يا از .اند شورايی
اند، يا در دفاع از آن سست  شسته اين مقوله دست

طور  اند يا در عين شرم و خجالت،  هنوز به شده
تنها اپوزيسيون .  اند کامل آن را رها نکرده

های سياسی گوناگون  بورژوايی و جريان
صراحت از  طلبان به بورژوايی از نمونه سلطنت

 .کنند مجلس مؤسسان دفاع می
 حزب کمونيست و کارگری

های نظری نشريه کار  بخش ديگری از جدال
ها تحت عنوان  سازی برخی جريان پيرامون حزب

ها  کمونيست و کارگری و نقد مواضع اين جريان
سازی اين  تا جايی که به شيوه حزب.  بوده است

و "  کومله"گردد، در جريان اتحاد  ها برمی جريان
" حزب کمونيست"، "اتحاد مبارزان کمونيست"

. تشکيل شد و برنامه حزب را نيز منتشر کرد
ای با عنوان  نشريه کار در همان زمان در مقاله

که "  کاريکاتوری از برنامه حزب کمونيست"

ای انتشار يافت،  صورت جزوه جداگانه بعداً به
بورژوايی اين جريان  های خرده مواضع و ديدگاه

حسب  را نقد کرد و نشان داد که اين جريان به
. داری است اش، خواهان حفظ نظم سرمايه برنامه

سازی اين جريان نيز نشريه  در مورد شيوه حزب
کار تأکيد نمود که حزب کمونيست يا حزب 

توان جدا از طبقه کارگر  طبقاتی کارگران را نمی
نشريه کار در .در روستاهای کردستان تشکيل داد

آن زمان تصريح کرديم اگر چنين حزبی با اين 
شيوه بخواهد تشکيل شود، نه حزب کمونيست 
خواهد بود و نه ربطی به طبقه کارگر خواهد 

حزب کمونيست "البته گرايشی که بعداً .داشت
نام گرفت با جنجال و هياهو که "  کارگری

همواره يکی از خصايل بارز آن بوده است، 
حزب خود را تشکيل داد تا اينکه ده سال بعد 
خودشان اعالم کردند حزبی که قرار بود هم 
کمونيست باشد هم کارگری، نه کمونيست بوده و 

داری در حزب  نه کارگری بلکه ناسيوناليسم ريشه
وجود داشته و از کارگرانی هم که قرار بود به 

آنگاه رسماً .حزب به پيوندند خبری نشده است
" حزب کمونيست کارگری"حزب جديدی به نام 

های  طولی نکشيد که طبقات در تحليل.تشکيل شد
اين حزب کنار گذاشته شد و سناريوسازی 

به .وسفيد جای طبقات را گرفت نيروهای سياه
ک همکاری .ک.دنبال اين سناريوسازی، ح

طلبان و  رسمی و غيررسمی خود را با سلطنت
عنوان نيروی  طرفداران نوه رضاخان قلدر به

سفيد آغاز کرد که البته تا امروز ادامه داشته و 
" ک برای اجتناب از.ک.ح.تعميق يافته است

با "  سفيد"و به بهانه يک تحول "  سناريوی سياه
کار .  سر به درون باتالق ليبراليسم شيرجه رفت

به آنجا کشيد که طبقه " حزب کمونيست کارگری"
ای که بايد قدرت سياسی را  عنوان طبقه کارگر به

به دست آورد،حذف، و حزب جای طبقه را 
نظريات و ادبيات حزب پر شد از عبارات . گرفت

انقالب "های فرا طبقاتی از نمونه  و واژه
ها و عبارات  و واژه"  حکومت انسانی"  ، "انسانی

ها که البته هيچ ربطی به  ديگری نظير اين
های بعدی  در گام.  مارکسيسم و کمونيسم ندارند

کرد کمونيستی و کارگری  اين حزبی که ادعا می
کلی بيگانه با کمونيسم و طبقه کارگر و  است، به

رسالت اين طبقه، به يک حزب ليبرال تبديل 
حزبی که ظاهراً قرار بود يک حزب .شد

کمونيستی و کارگری باشد در بهترين حالت 
 -بورژوای ليبرال چيزی در حد يک حزب خرده

دموکرات با خواست يک دولت مدرن سکوالر 
نشريه کار تمام .خالص بورژوايی از کار درآمد

اين مواضع غير مارکسيستی و نظريات 
نقد  بورژوايی همراه با عملکرد اين جريان را به

رغم تمام  علی.  ک.ک.کشيده و اثبات کرد که ح
ها و سروصداهای زياد و کارگری  جاروجنجال

کارگری کردن و لباس کمونيستی به تن کردن، 
هيچ ربطی به کارگر و کمونيسم ندارد و بيش از 

 . يک حزب ليبرال نيست
 مجاهدين خلق

سازمان مجاهدين خلق ايران چه  در همان زمانی 
حساب  انقالبی به  -که هنوز يک نيروی دموکرات

آمد و چه بعدترها که به يک جريان بورژوايی  می

. استحاله پيدا کرد،موردنقد نشريه کار بوده است
هايی که اين سازمان در جايگاه يک  نا پيگيری

کرد،  بورژوايی با خود حمل می جريان خرده
اما ديری نپاييد که .موردنقد نشريه کار بوده است

سازمان مجاهدين اين جايگاه را ترک کرد و 
تشديد .طور کامل به اردوی بورژوازی پيوست به

،  ۵٧مبارزه طبقاتی درسالهای پس از قيام 
بورژوايی ازجمله  های سياسی خرده گروه

ترين جريان  مجاهدين خلق را  که عمده
بورژوايی بود با تغيير و تحوالتی روبرو  خرده

ای را که  مبارزه حاد طبقاتی، زمينه.  ساخت
توانست ميان دوطبقه اصلی جامعه  مجاهد می

عنوان يک نيروی بينابينی ابراز  نوسان و به
در .  وجود کند کور ساخت و از وی گرفت

توانست موقعيت  شرايط جديد، مجاهد ديگر نمی
پيشين خود را حفظ کند و ناگزير به الحاق به 

. يکی از دو قطب و دوطبقه اصلی جامعه بود
ً کوتاهی پس  سازمان مجاهدين طی پروسه نسبتا
از قيام، از انقالب و توده مردم روی برتافت و 

گام به منجالب ليبراليسم در غلتيد و  به گام
. بندوبست و سازش با بورژوازی را برگزيد

صدر و علم  جمهور بنی ميثاق مجاهدين با رئيس
با يک پالت فرم "  شورای ملی مقاومت"کردن 

خالص  بورژوايی نقطه عطفی در چرخش 
نشريه کار نا .تاريخی و استحاله مجاهدين بود

پيگيری مجاهدين و پذيرش موضع بورژوا 
ها در ائتالف شورای ملی مقاومت را عيان  ليبرال

روند استحاله .  کرد و آن را موردنقد قرارداد
تر شد و مجاهد در غياب  درسالهای بعد کامل

صدر نيز خود پرچم دفاع از بورژوازی را به  بنی
نقد  نشريه کار تمام اين پروسه را به.دوش گرفت

مجاهد که دست در دست کسی :"  کشيد و نوشت
گذاشته بود که خود، دست در دست خمينی 

کوبيد، استعداد خود را در پذيرش  انقالب را می
های ليبرالی نشان داد و در  شعارها و برنامه

صدر نيز پرچمی را که او در دفاع از  غياب بنی
بورژوازی و ليبراليسم به دست گرفته بود، خود 
بردوش گرفت و آشکارا به دفاع از منافع طبقه 

دار و نظم پوسيده و ارتجاعی موجود و  سرمايه
در ."  های امپرياليستی برخاست زدوبند با دولت

های اين جريان و  رابطه با مجاهدين و سياست
" شورای ملی مقاومت"همچنين ماهيت و جايگاه 

مقاالت متعددی در نشريه کار به چاپ رسيده 
عنوان يک  نشريه کار مجاهدين خلق را به.  است

جريان ضد دموکراتيک، جريانی که تمام 
های  های قدرت هايش بر سياست تاکتيک

امپرياليستی غرب ، در رأس آن آمريکا و 
ويژه عربستان  همچنين دول ارتجاعی منطقه به

. نقد کشيد و افشا کرد سعودی متکی است، به
نشريه کار سازمان مجاهدين را چه زمانی که در 
عراق سرگرم انقالبات ايدئولوژيک بود و برای 

کرد و چه  جمهور تعيين می مردم ايران رئيس
های  که در کشورهای اروپايی اجالس هنگامی
وبرق و پرهزينه با حضور مقامات دولتی  پرزرق

سابق آمريکا و اروپا و يا شاهزاده ترکی فيصل 
رئيس سابق سازمان اطالعات عربستان برگزار 

ها و عملکرد سازمان  کرد، اين سياست می
های ضد دموکراتيک و  مجاهدين و خصلت

رحمانه موردنقد  ارتجاعی آن را بی
مجاهد البته همه جور تالش و هزينه کرد .قرارداد

تا دولت امپرياليستی آمريکا اين جريان و شورای 
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عنوان آلترناتيو جايگزين  ملی مقاومتش را به
نشان شير و خورشيد .  جمهوری اسالمی بشناسد

را بر پرچم خويش نصب کرد،  اعالم شد که 
تشکيالت مجاهدين منحل شده و مريم رجوی 

جمهور راه انداخت تا  ها و اداهای رياست نمايش
نشريه کار تمام اين .  دل ارباب را نرم کند

های  ها و سياست ها و بريزوبپاش بندوبست
بورژوايی را نقد و افشا کرد و چنين نوشت که 

فقط کمترين نفوذ و اعتباری  ها نه اين سياست
ويژه در جايگاه  درميان مردم برای مجاهدين به

آلترناتيو حکومتی ايجاد ننموده بلکه همان اندک 
مانده از مبارزات مجاهدين در دوره  اعتبار باقی

رژيم شاه نيز يکسره دود شده و به هوا رفته 
اند  فقط حاضر نشده های مردم ايران نه توده.است

به چشم آلترناتيو به اين جريان بنگرند، بلکه حتی 
 ها و عملکرد رسوای توان گفت سياست می

مجاهدين، نفرت شديد توده مردم را نيز در پی 
 .داشته است

 -آلترناتيو سازی امپرياليستی ، بورژوا
 حل مسئله ملی های کرد و راه ناسيوناليست

ها  های فوق، در جدل افزون بر احزاب و سازمان
سياسی نشريه کار، طيف   -های نظری و جدال

ها و احزاب  اپوزيسيون  ديگری از سازمان
ها و برخی  طلب بورژوايی مانند سلطنت

طلب، ملی  خواه، مشروطه های جمهوری جريان
ها نيز از برخوردهای نشريه  مذهبی و امثال اين
ها و احزابی که  سازمان.  اند کار برکنار نمانده
ها سازش با رژيم و ايجاد  سياست اصلی آن

های حکومتی در  تغييراتی توسط افراد و جناح
های  چارچوب نظم موجود با استفاده از مکانيسم

ها  اين جريان.  جاری در جمهوری اسالمی است
اند ماهيت  که به انحاء گوناگون سعی کرده

ارتجاعی کليت رژيم را در سايه قرار دهند و آن 
را از زير ضرب خارج سازند و برای جا باز 

بری از قدرت،  کردن در درون حکومت و سهم
ها و نيروهای  ها و کمونيست گستاخانه به چپ
های بورژوايی  کل جريان.  کنند انقالبی حمله می

های  در حکم مواد اوليه آلترناتيو سازی دولت
های امپرياليستی و در  قدرت.  اند امپرياليستی بوده

رأس آن دولت آمريکا، در مقاطع گوناگون و به 
فراخور شرايط سياسی و چندوچون 

هايشان در رابطه با جمهوری اسالمی و  سياست
ها، بيشتر يا کمتر به  بنا به موقعيت اين جريان

ها و اتحادهايی را  اند تا ائتالف ها نزديک شده آن
در همين .  سازمان دهند و آلترناتيو سازی کنند

های گوناگونی نيز  ها و اجالس رابطه نشست
ً ديپلمات برگزار نموده های سابق  اند که بخشا

آمريکا و حتی عناصر راست افراطی آمريکايی 
های  های آمريکايی و نئوکان موسوم به عقاب

وسخت حمله نظامی به ايران نيز  طرفدار سفت
ها تحت حمايت  اين تالش.اند در آن حضورداشته

های امپرياليستی معطوف به ايجاد ائتالفی  دولت
از گروه مخالف بورژوايی در راستای ايجاد 
آلترناتيو مورد اعتماد و موردپسند و حافظ منافع 

نشريه کار ماهيت اين .  ها بوده است اين دولت
های  ها و احزاب و سازمان آلترناتيو سازی

اندرکار آن را افشا و رسوا ساخته  دست
های بورژوايی  بندی درميان احزاب و گروه.است

گونه آلترناتيوها و آلت  که ماتريال اصلی اين
آيند،  حساب می دست ارتجاع امپرياليستی به

ناسيوناليست کرد   -ها و احزاب بورژوا سازمان
ها  اين احزاب و سازمان.  اند ای داشته جايگاه ويژه

ويژه بعد از اشغال عراق و ماجرای اقليم  به
کردستان و سهم گيری بورژوازی کرد عراق، 

تری داشته و کراراً آمادگی خود را  نقش فعال
برای انجام نقش نوکری در جايگاه سربازان خط 

طلبانه دولت امپرياليستی  های جنگ مقدم سياست
نشريه کار تمام اين .  اند آمريکا اعالم نموده

های ارتجاع  ها و آلترناتيو سازی تالش
ها و  امپرياليستی را فاش ساخته و باسياست

های درگير در اين  مواضع اين احزاب و گروه
ها را رسوا ساخته  ماجرا مکرر برخورد و آن

ای از مطالب نشريه کار  اينجا فقط به نمونه.  است
حزب (  در مورد حزب دموکرات کردستان ايران

حزب دموکرات .  کنيم گذرا اشاره می)   دموکرات
در اين مورد مواضع صريح و روشنی داشته که 

 -درواقع بيان روشن مواضع کل احزاب بورژوا
 .ناسيوناليست کرد ايران است

دربازی شطرنج دولت امپرياليستی دولت آمريکا 
ً مهمی محسوب  حزب دموکرات مهره نسبتا

کم اينکه خود اين حزب تالش  شود يا دست می
زيادی انجام داده که در اين بازی مهره مهمی 

ازآنکه دولت  پس ١٣٨٢در سال .  باشد
باران  امپرياليستی آمريکا با بمباران و موشک

کم صد  شهرهای عراق و کشتار وحشيانه دست
هزار غيرنظامی، عراق را به اشغال خود 
درآورد و به زد و بندهای خود با احزاب 
بورژوايی کرد عراق سروسامان داد، حزب 
دموکرات با اظهار شعف و خرسندی از همکاری 

جمهور  آمريکا با اپوزيسيون کرد عراق، به رئيس
وقت آمريکا جرج دبليو بوش يادآوری کرد که 

شده و با وقاحت  ايران هم در جوار عراق واقع
نظيری دولت آمريکا را به تکرار سناريوی  کم

حزب .  کرد عراق در ايران دعوت و ترغيب می
زبان از بوش  دموکرات ملتمسانه و با هزار و يک

خواستار حمله نظامی به ايران شد و حتی آمادگی 
 -خود را برای ايفای نقشی مشابه احزاب بورژوا

از بوش .ناسيوناليست کرد عراق اعالم کرد
در "  حکومت دموکراتيک"خواست  يک  می

 -عراق برقرار سازد و سهم کردهای بورژوا
ناسيوناليست کرد را فراموش نکند و خالصه 

را برآورده "  حقوق مشروع خلق کرد"  اينکه 
غايت ضد انسانی  نشريه کار اين مواضع به!  کند

نقد  شدت به و ارتجاعی امپرياليست پسندانه را به
کشيد و به آن حمله کرد و حزب دموکرات را که 
خواهان حمله نظامی دولت امپرياليستی و 
تجاوزگر آمريکا به ايران بوده تا در سايه حمام 

اندازد به اهداف ارتجاعی و  خونی که به راه می
رحمانه  ناسيوناليستی خود برسد، بی  –بورژوا 

ناگفته نماند که .  افشا و اين حزب را رسوا ساخت
ناسيوناليست   -ای احزاب بورژوا کار برنامه راه

های  کرد برای حل مسئله ملی نيز يکی از جنبه
عموم اين احزاب .  ديگر نقد نشريه کار بوده است

حل مسئله ملی مطرح  عنوان راه را به"  فدراليسم"
" فدراليسم"  نشريه کار در نقد و رد.  کنند می

های خود ازجمله چنين نوشته  دريکی از شماره

فدراليسم، بازگشت از تمرکز به پراکندگی :"است
ً  در مقابل روند طبيعی .  است فدراليسم اساسا

تاريخی تکامل اقتصادی اجتماعی و سياسی نظام 
سوی تمرکز واحدهای بزرگ  داری به سرمايه
فدراليسم مبتنی بر پراکندگی و خرد شدن .  تراست

تر است که اين با تمرکزی که  واحدهای بزرگ
داری،  الزمه بسط و تکامل مناسبات سرمايه

توسعه و تکامل نيروهای مولده، تمرکز پرولتاريا 
و توسعه مبارزه طبقاتی و باالخره فراهم شدن 

تر و بسط يافته تر شرايط عينی گذار  هرچه جامع
. به يک جامعه سوسياليستی است، مغايرت دارد

جوهر فدراليسم، تمرکززدايی و درواقع بازگشت 
از تمرکز به پراکندگی و همان چيزی است که 

گرا خواهان آن  بورژوای واپس های  خرده جريان
فدراليسمی که حزب دمکرات کردستان .  اند بوده

ها  ايران و حزب کومه له کردستان ايران و گروه
کنند جدا  ها مطرح می و احزاب ديگری نظير اين

از اين نيست و برقراری يک نظام فدراتيو در 
داری و حاکميت  چارچوب يک نظام سرمايه

اين فدراليسم مبتنی بر قرارداد .  بورژوازی است
ميان حکومت و دولت مرکزی و منطقه فدرال و 
مستلزم به رسميت شناخته شدن برابری حقوقی 

هاست و الزم به گفتن نيست که بورژوازی  ملت
گاه برابری حقوقی  هيچ...  شوونيست ايران 

. ها را به رسميت نشناخته و نخواهد شناخت ملت
که برابری به رسميت شناخته نشود  بنابراين وقتی

ً بحثی هم از  و طرفين برابر حقوق نباشند، اساسا
نظام فدراتيو .  تواند درميان باشد نظام فدراتيو نمی

طرف  مبتنی بر قرارداد است و هرآينه يک
قرارداد را نپذيرد و يا آن را برهم زند، موضوع 

اولی حل مسئله ملی نيز منتفی  طريق فدراليسم و به
" حل راه"فدراليسم که درواقع يک .  است

بورژوايی است، راهی برای حل مسئله ملی 
تواند موردتوافق  نيست و بديهی است که نمی

مارکس و انگلس در تأليفات .  ها باشد مارکسيست
های ارتجاعی  خويش همواره از خصلت

های  های کوچک و از اينکه اين خصلت دولت
ارتجاعی در موارد معين و مشخص با مسئله ملی 

امان انتقاد و  طور بی شود، به پوشی می پرده
نظر پرولتاريا و انقالب پرولتری از  ازنقطه

مرکزيت دمکراتيک و جمهوری واحد و 
وجود در هيچ جا  بااين.  کردند ناپذير دفاع می تقسيم

حتا اثری از تمايل روی برتافتن از مسئله ملی 
مارکس و انگلس مطلقاً يک مفهوم .  شود ديده نمی

بوروکراتيک برای مرکزيت دمکراتيک قائل 
نبودند و آن را ناسخ خودمختاری وسيع محلی و 

برعکس در اين مرکزيت .  دانستند ای نمی منطقه
دمکراتيک، هر استان و شهرستان و کمون، از 

انگلس .  خودمختاری کامل برخوردار است
های ايالتی و کمونی را از  گونه خودمختاری اين

مراتب آزادتری  فدراليسم سوئيس، مؤسسات به
 .داند می

لنين نيز که پيرو نظرات مارکس و انگلس است،  
آل  طرفدار تمرکز و مخالف فدراليسم و ايده

لنين .  بورژوازی در مناسبات فدراتيوی بود خرده
در نوشته خود به نام مالحظات انتقادی بر مسئله 

ها البته مخالف  مارکسيست"نويسد  ملی می
به اين دليل ساده که .  فدراسيون و عدم تمرکزند

ترين  داری برای تکاملش به بزرگ سرمايه
با فرض برابری .  های ممکن نياز دارد دولت

 های نظری و سياسی  نشريه کار در جدل
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شرايط ديگر، پرولتاريای آگاه به منافع طبقاتی 
. تر است خود هميشه خواهان يک دولت بزرگ

وسطايی مبارزه  هميشه عليه پارتيکوالريسم قرون
ترين ادغام  کند و هميشه از نزديک می

کند که در آن  های بزرگ استقبال می سرزمين
مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی بر پايه وسيع 

"تکامل يابد ها هرگز و تحت هيچ  مارکسيست". 
شرايطی از اصل فدرال يا تمرکززدائی دفاع 

دولت متمرکز بزرگ، يک گام تاريخی .  کنند نمی
وسطايی به وحدت  از عدم وحدت قرون  پيش به

سوسياليستی آينده تمام جهان است و فقط از 
ناپذير با  طريق چنين دولتی که به نحوی جدائی

سوی  تواند راهی به داری مرتبط است، می سرمايه
 ".سوسياليسم وجود داشته باشد

ها از همان  نبايد فراموش کرد که کمونيست
رغم هر موضعی که در  دوران مارکس تاکنون به

اند، همواره  قبال مسئله ملی داشته
ها از وحدت  کمونيست.  اند انترناسيوناليست بوده

کنند و بديهی است که  جهانی پرولتاريا دفاع می
فقط با بورژوازی شوونيست و الحاق گر، بلکه  نه

با ناسيوناليسم نيز که جزء الينفک ايدئولوژی 
خواهد در صفوف  بورژوازی است و می

کارگران جدائی ايجاد کند و به دشمنی درميان 
اند و با آن مبارزه  ها دامن بزند، مخالف آن

بورژوازی شوونيست ملت ستمگر، از .  کنند می
ستمگری و حقوق نابرابر درميان ملل دفاع 

کند و کارگران را با شعارهای ناسيونال  می
ناسيوناليسم .  کشاند شوونيستی به فساد می

کند  کش نيز معموالً تالش می بورژوائی ملت ستم
ای ملی يا مبارزه برای فرهنگ  وسيله مبارزه تا به

ملی و امثال آن، طبقه کارگر را از وظايف 
اش منحرف  اساسی و پراهميت سرا سری

بنابراين هردو گروه در امر وحدت و .سازد
يگانگی کارگران و پيشبرد مبارزه طبقاتی طبقه 

ها با   کمونيست.  کنند  کارگر اخالل ايجاد می
افکنی در  هرگونه اخالل و خرابکاری و نفاق

روست  ازاين.  اند  صفوف طبقه کارگر قوياً مخالف
ها در همان حال که با فدراليسم و  که کمونيست

پراکندگی و انشقاق در صفوف طبقه کارگر 
ها، الحاق  اند، با هرگونه اسارت ملت مخالف

اجباری، ستمگری و تبعيض درميان مردم در هر 
شکل آن اعم از ملی، قومی، مذهبی، جنسی، 

اند و با آن دشمنی  نژادی و امثال آن مخالف
ناپذير دارند و براين گفته مارکس تأکيد  آشتی

ملتی که ملت ديگری را تحت ستم و "ورزند  می
تواند خود ملتی آزاد  انقياد درآورد هرگز نمی

 ".باشد
طور واقعی خواستار حل مسئله  هر کس که به

ملی در ايران است، اين نکته نيز برای وی بايد 
حل جدی در اين  شده باشد که هر راه روشن

قيدوشرط ملل  زمينه، مستلزم پذيرش برابری بی
شرط تنها از جانب  اين پيش.  ساکن ايران است

تنها نفعی  تواند موردپذيرش باشد که نه ای می طبقه
در نابرابری و ستم ملی ندارد بلکه اساساً مخالف 
آن و مخالف هرگونه نابرابری و ستم و تبعيض 

. کس ديگری جز طبقه کارگر نيست  است و آن،
تنها طبقه کارگر است که از آزادی واقعی و 

برابری واقعی ملل و در همان حال از وحدت 
. کند کارگران تمام ملل دفاع و پشتيبانی می

دمکراسی بورژوائی خود را طرفدار برابری 
زند، اما در اصل مدافع بدترين  ملی جا می

خاصيت ذاتی . "های ملی و طبقاتی است نابرابری
دمکراسی بورژوائی، بنا به طبيعتی که دارد، اين 

طور اعم و از آن  است که موضوع برابری به
ای انتزاعی يا  جمله برابری ملی را به شيوه

دمکراسی بورژوائی تحت .  صوری مطرح نمايد
طور اعم،  عنوان برابری شخصيت انسانی به

برابری صوری يا قضائی مالک و پرولتر، 
نمايد و  استثمارگر و استثمارشونده را اعالم می

ترين نحوی  کش را به فاحش سان طبقات ستم بدين
انديشه برابری که خود انعکاسی از .  فريبد می

مناسبات توليد کااليی است، توسط بورژوازی به 
بهانه برابری مطلق افراد انسانی، به آلت مبارزه 

مفهوم واقعی .  گردد عليه محو طبقات تبديل می
خواست برابری فقط عبارت است از خواست 

لنين ـ طرح اوليه مربوط به مسئله ". [محو طبقات
 ]ملی و مستعمراتی

بنابراين طبقه بورژوازی و دمکراسی بورژوائی 
کننده برابری ملل  تواند تأمين خواهد و نه می نه می

تنها طبقه کارگر و .  و حالل مسئله ملی باشد
دمکراسی شورايی کارگری است که قادر به 
تأمين برابری مليست و حل قطعی مسئله ملی نيز 
درگرو انقالب کارگری و کسب قدرت سياسی 

بدون سرنگونی نظام .  توسط طبقه کارگر است
حاکم و استقرار دمکراسی شورايی در ايران و 

داری، هيچ تضمينی  بدون پيروزی بر سرمايه
برای محو ستمگری ملی و نابرابری حقوقی 

تنها در حکومت شورابی است که .  وجود ندارد
های کارگر و زحمتکش اداره تمام امور  توده

گيرند، خود سرنوشت  کشور را در دست می
کنند و برای هميشه به سلطه  خويش را تعيين می

 .دهند ملی و نابرابری ملی پايان می
. کنند های مختلفی زندگی می در ايران، مليت

رژيم جمهوری اسالمی همانند رژيم سلطنتی 
های غير فارس را در معرض ستم  پيشين، مليت

ها را از حقوق دمکراتيکشان  قرار داده و آن
به اين .  درزمينٔه ملی محروم ساخته است

سازمان ما که .  ستمگری ملی بايد پايان داده شود
خواهان اقدامات متحد کارگران تمام ملل ساکن 

های زحمتکش و ستمديده برای  ايران و توده
سرنگونی فوری رژيم جمهوری اسالمی و 

استقرار حکومت کارگری و دولت شورابی 
های ساکن ايران  است، خواهان برابری تمام مليت

لذا هرگونه ستم، تبعيض و نابرابری ملی، .  است
هرگونه .  بايد فوراً و بدون قيد و شرط ملغا گردد

امتياز برای يک ملت خاص بايد ملغا و هيچ 
. امتيازی به هيچ مليت و زبانی نبايد داده شود

های ساکن ايران بايد از اين حق  تمام مليت
برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن 
بگويند، تحصيل کنند و در محل کار، مجامع و 
مؤسسات عمومی، نهادهای دولتی و غيره از آن 

های ساکن ايران بايد  اتحاد تمام مليت.  استفاده کنند
هرگونه الحاق و .  داوطلبانه و آزادانه باشد
تقسيمات جغرافيائی .  انضمام اجباری مردود است

های ستمگر حاکم  واداری موجود که توسط رژيم
ً  ايجادشده . اند، بايد ملغا گردد بر ايران، مصنوعا

مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و جمعيتی 
های جغرافيائی  ای هستند، بايد محدوده ويژه

ای تعيين  واداری خود را توسط شوراهای منطقه
ای  نمايند و از خودمختاری وسيع منطقه

اداره امور مناطق خودمختار، .  برخوردار باشند
ای منتخب خود مردم  بر عهدۀ شوراهای منطقه

منطقه خواهد بود که برمبنای اصل سانتراليسم 
يابند و مردم مناطق  دمکراتيک سازمان می

خودمختار از طريق شوراهای منتخب خود، در 
کنگره سراسری شوراهای نمايندگان کارگران و 

های عمومی و  زحمتکشان در تعيين سياست
مسائل مربوط به ادارۀ امور سراسر کشور، 

 ."مداخله خواهند داشت
الزم به ذکر اينکه دامنه موضوعات و مباحث 

های نظری نشريه کار فراتر از مواردی  جدل
شده اما به  است که در اين مطلب به آن اشاره

تر شدن مطلب، از  خاطر جلوگيری از حجيم
های قلمی  جدل.  ورود به آن خودداری شده است

سال و انتشار  ۴٠نشريه کار در طول بيش از 
های  شماره، با احزاب و سازمان ٩٩٩

بورژوايی و جريانات چپ  بورژوايی، خرده
منتصب به کمونيست، دربرگيرنده برخوردهای 

های  ها و نظرگاه نظری سياسی با انواع ديدگاه
ها  اين جدل.  غير کمونيستی و غير کارگری است

اساساً حول تبليغ و ترويج مواضع کمونيستی و 
کارگری سازمان در دفاع از انقالب اجتماعی، 
ضرورت دگر گونی بنيادی نظم موجود، نفی تمام 
نهادهای کهن بورژوايی و دفاع قاطع و پيگير از 

عنوان يگانه  شوراها و حکومت شورايی به
آلترناتيو انقالبی و کارگری و دفاع و ترويج 

کالم آخر اينکه خط .  سوسياليسم علمی بوده است 
های نظری نشريه  سرخ پررنگی را که در جدل

لنينيسم و   -توان ديد، دفاع از مارکسيسم کار می
 .وفاداری به سوسياليسم است

 های نظری و سياسی  نشريه کار در جدل
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های سازمان را نيز در سرتاسر ايران  اطالعيه
خواهی،   ها با عشق به آرمان آن.  کردند پخش می

چون حميد اشرف،  صداقت و شجاعت فدائيانی هم
راه رسيدن به رهايی را در پيوستن به صفوف 
فدائيان دانسته بودند و پوسترها و شعارهای 

کردند  سازمان را با افتخار بر ديوارها نصب می
ها و حتا در  در مدارس، دانشگاه.  نوشتند و می

کارخانجات به هنگام فراغت کارگران از کار 
روزانه، جوانان و نوجوانانی بودند که با عرضه 
و فروش نشريه کار سعی در تبليغ و ترويج 

. نظرات سازمان در ميان طبقه کارگر داشتند
بهمن با سيل هوادارانی  ٢٢سازمان در پی قيام 

روبرو شده بود که زندگی سرخ و صداقت 
ی فدايی و اهداف  فشانده انقالبی رفقای جان
ها را  ی سازمان، آن خواهانه سوسياليستی و آزادی

 .به صفوف فداِئيان کشانده بود
اما رژيم ددمنش جمهوری اسالمی که در پی  

. بهمن بر سر کار آمد، دشمن آزادی بود ٢٢قيام 
ای که در جامعه بوجود  آزادی در همان محدوده

آمده بود نه خواست حاکمان جديد که محصول 
ها با دستان خود اين آزادی  توده.  ها بود قيام توده

. را برخالف ميل طبقه حاکم بدست آورده بودند
دانست که تداوم آزادی  جمهوری اسالمی می

تواند چه تاثير شگرفی بر رشد آگاهی و  می
يابی کارگران و زحمتکشان بگذارد و از  سازمان

همين رو تداوم آن را خطری بزرگ برای خود و 
 .دانست نظم حاکم می

حمله به دفاتر سازمان از جمله ستاد سازمان در 
در تابستان )  خيابان فدايی(خيابان ميکده تهران 

تالشی بود از سوی رژيم برای محدود کردن  ۵٨
های آزادانه سازمان از جمله در رابطه با  فعاليت

اما حضور وسيع .  انتشار و توزيع نشريه کار
ها  جوانان و نوجوانان هوادار سازمان در دانشگاه

چنان بدون  و مدارس باعث شد تا نشريه کار هم
 .مانع جدی توزيع شود

تا مقطعی چاپ نشريه کار با استفاده از امکانات 
چاپی عمومی اما به صورت مخفی و نيمه مخفی 

اندازی که از روند  گرفت، اما با چشم صورت می
تحوالت و تالش رژيم برای محدود کردن 

های سياسی وجود داشت، طبيعی بود که  آزادی
رفقا به فکر امکانات مخفی برای چاپ نشريه در 

) احمد غالميان لنگرودی(رفيق هادی .  آينده باشند
) دمحمرضا بهکيش(همراه با رفقايی از جمله کاظم 

از همان اوايل بعد )  شاهی جعفر پنجه(و خشايار 
از قيام، تالش برای ايجاد يک چاپخانه مجهز و 

های نزديک به  مخفی را آغاز کردند که در ماه
چاپخانه در محدوده خيابان  ۵٩انشعاب سال 

. ميرداماد در پوشش يک خانه مسکونی آماده شد
جدا از دستگاه مجهز چاپ، چاپخانه دارای دو 
درب مخفی بود که به صورت الکتريکی باز و 

 .شدند بسته می
جمهوری اسالمی با هر گامی که به تثيبت خود 

هايی نيز برای محدود کردن  شد، گام نزديک می
ی بعد  هر چه بيشتر آزادی و بستن فضای آزادانه

جدا از جنگ تحميلی به مردم .  داشت  از قيام برمی
صحرا و خوزستان بعد از قيام  کردستان، ترکمن

طرح موسوم به انقالب  ۵٩، در ارديبهشت ۵٧
هدف اين طرح بستن .  فرهنگی را کليد زد

ها بود که بعد از بستن دفاتر سازمان به  دانشگاه
مرکز مهمی برای ادامه فعاليت علنی و نيمه 

های چپ و مخالف حکومت درآمده  علنی سازمان

بويژه سازمان ما که در آن زمان سازمان .  بود
" پيشگام"آموزی آن با نام  دانشجويی و دانش

ها و مدارس بود و  ترين تشکل در دانشگاه بزرگ
 .نسبت به ساير جريانات نيروی بيشتری داشت

سپس انشعاب و خيانت جريان موسوم به اکثريت 
ديدگان  کميته مرکزی به طبقه کارگر و ديگر ستم

انشعاب .  جامعه ضربه بزرگی به سازمان زد
" انقالب فرهنگی"يک ماه بعد از  ۵٩خرداد 

توازن قوای سياسی را به نفع رژيم تغيير داد و به 
ترين نيرويی که  عنوان بزرگ جايگاه سازمان به

های  در برابر حکومت اسالمی و سياست
. ی آن قرار داشت، شديدا صدمه زد جنايتکارانه

رغم اين ضربه بزرگ به تشکيالت سازمان که  به
دهی مجدد  روزی رفقا برای سازمان تالش شبانه

طلبيد، از  ها و شهرها را می تشکيالت در استان
جايی که چاپخانه سازمان که مکان آن را نيز  آن

دانستند، در اختيار رفقای  خائنين اکثريتی نمی
اقليت بود، سازمان توانست به سرعت و بدون 

را در همان کيفيت  ۶١مانع، نشريه کار شماره 
اين .  خرداد منتشر کند ١٣گذشته از نظر فنی در 

در حالی بود که جناح اکثريت مجبور شده بود 
نشريه خود را با کيفيت بسيار پايين به چاپ 
برساند هر چند که بعدا به خاطر خوش خدمتی به 
جمهوری اسالمی توانستند مشکل چاپ نشريه را 

 .تا مدتی حل کنند
" اقليت"از اين به بعد سازمان که ديگر با نام 

خاطر تحليلی که از ماهيت  معروف شده بود، به
اش نسبت به  قاطع  حاکميت داشت و مواضع

بايست از نظر  جمهوری جنايتکار اسالمی می
امنيتی، تشکيالت را برای شرايط جديد آماده 

های  که با شروع جنگ دولت بويژه آن.  کرد می
ايران و عراق، رژيم خود را مهيای نابودی 

بهمن  ٢٢ی دستاوردهای قيام شکوهمند  باقيمانده
خواست کشاکش انقالب و ضد  کرد و می می

چنان ادامه  بهمن هم ٢٢انقالب را که بعد از 
داشت با شکست انقالب به نفع ضد انقالب خاتمه 

 .دهد
در تمام اين مدت، نشريه کار به صورت هفتگی 
با همت رفقای تحريريه، چاپ و توزيع، منتشر و 
به دست هوداران سازمان در سراسر کشور 

های  رسيد و اين کار ممکن نبود جز با تالش می
رفقايی  ۵٩از همان سال .  فداکارانه تمامی رفقا

در ارتباط با توزيع نشريه دستگير و زندانی 

از جمله دو رفيق از توزيع که با يک وانت .  شدند
نشريه کار دستگير شده بودند يا رفقايی که به 
دليل همراه داشتن نشريه يا حمل آن از تهران 
برای شهرهای ديگر دستگير شده و به زندان 

اگرچه امنيتی شدن شرايط و .  محکوم شده بودند
های سياسی، بر تيراژ نشريه  محدود شدن آزادی

تاثير گذاشته و امکان فروش علنی نشريه را مانند 
گيری از  از رفقا گرفته بود، اما با بهره ۵٨سال 

امکانات متعدد و ارتباطات تشکيالتی، نشريه کار 
ی بسيار مهمی  عنوان ارگان سازمان که وظيفه به

يابی  را از نظر تبليغی، ترويجی و امر سازمان
چنان در سطح هواداران  برعهده داشت، هم
خرداد  حتا در مقطع سی.  شد سازمان توزيع می

جانبه ارتجاع حاکم به  و آغاز هجوم همه ۶٠سال 
های روزانه  های سياسی و شروع اعدام سازمان

در سراسر کشور، نه تنها چاپ و توزيع نشريه 
نامه  متوقف نشد، بلکه در مدتی کوتاه چندين ويژه

ای در ارتباط با اعدام  نامه و ضميمه از جمله ويژه
رفيق فدايی سعيد سلطانپور، عالوه بر انتشار 

البته .  شد هفتگی نشريه کار، چاپ و توزيع 
به سازمان وارد آمد، در  ۶٠ضرباتی که از سال 

 .توزيع نشريه تاثير منفی داشت
ها اگرچه در داخل  نشريه کار در طول اين سال

هايی  رسيد، اما با ارسال نسخه کشور به چاپ می
از آن به خارج از کشور، در بسياری از 
کشورهای جهان از هند تا اروپا و آمريکا چاپ و 

اين همه تالش فداکارانه و از .  شد توزيع می
خودگذشتگی رفقا برای انتشار بويژه به خاطر 

های  جايگاهی بود که نشريه کار به دليل ديدگاه
اش برای سازمان بدست  انقالبی و اهميت سياسی

 ۶٠بعد از ضربه بزرگ اسفند سال .  آورده بود
در پی خيانت احمد عطاءاللهی که از مسئولين 
چاپ نشريه بود، چند شماره نشريه که حتا در 
چاپخانه سازمان آماده و يا در حال آماده شدن بود 

قبل از توزيع بدست )   ١۵٢تا  ١۴۶از شماره (
ای  مزدوران رژيم افتاد و به همين دليل حتا نسخه

ها در بايگانی نشريه کار در سايت سازمان  از آن
در واقع آخرين شماره نشريه کار .  وجود ندارد

به تاريخ  ١۴۵که بعد از چاپ توزيع شد شماره 
 .بود ۶٠بهمن سال  ٧

به مرکزيت، چاپ و  ۶٠بعد از ضربه اسفند 
چون  توزيع سازمان که رفقای ارزشمندی هم

مژده  ، يدهللا گل)هادی(احمد غالميان لنگرودی 
شاهی  ، جعفر پنجه)کاظم(، دمحم بهکيش )نظام(
، حميد آزادی، يعقوب شکراللهی )خشايار(
و جواد غفوريان )  امير(، دمحمعلی معتقد )عباس(

ها  فشاندگان سازمان پيوستند و ده به خيل جان
رفيق ديگر از توزيع دستگير و زندانی و يا اعدام 
شدند، اولين شماره نشريه بعد از اين ضربات در 

با از بين .  منتشر گرديد ۶١تيرماه سال  ٢۶تاريخ 
ی سازمان، نشريه  رفتن امکانات بسيار پيشرفته

کار اکنون با کمترين امکانات، مانند امکاناتی که 
در گذشته و قبل از قيام بود، و تالش فداکارانه 

اگرچه .  شد ای توزيع می رفقا چاپ و در محدوده
چاپ و توزيع آن در خارج از کشور به صورت 
گسترده نه تنها ادامه داشت، بلکه با خروج 

 .بسياری از رفقا از کشور حتا افزايش يافته بود
نشريه کار که پيش از آن  ۶٠بعد از ضربه اسفند 

شد، ديگر هر سه  به صورت هفتگی چاپ می
يافت و گاهی انتشار آن چند  هفته يکبار انتشار می

نکته مهم  و قابل اهميت .  افتاد روز به تاخير می

 چاپ و توزيع نشريه کار
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به کميته  ۶۴ديگر اين است که تا ضربه سال 
کارگری و باقيمانده تشکيالت سازمان در ايران، 

چنان توسط رفقا در داخل کشور  نشريه کار هم
بود که هم   اين در شرايطی.  يافت انتشار می

نيروهای تشکيالتی سازمان به شدت کاهش يافته 
بودند و هم امکانات سازمان با گذشته قابل مقايسه 

برای نمونه رفيقی که مدتی مسئوليت تايپ .  نبود
نشريه را برعهده داشت به همراه رفيق ديگری 
که در آن خانه حضور داشت، در منزل 

شان اتاق کوچکی را به تايپ نشريه  مسکونی
برای تايپ نشريه نيز فقط .  اختصاص داده بودند

رفقا برای اين که صدای .  يک تايپ دستی داشتند
ی شلوغی در غرب  تايپ دستی آن هم در محله

تهران توجه همسايگان را جلب نکند، از پشم 
. کردند شيشه به عنوان عايق صوتی استفاده می

کار کردن با تايپ دستی بويژه در تابستان در آن 
اتاقک کوچک و گرمای طاقت فرسا بسيار 

 .دشوار بود
رفيق حسن جمالی يکی از رفقايی بود که در اين 
دوره از تحريريه تا چاپ و توزيع نشريه 

رفيق حسن در پی ضربه .  فداکارانه فعاليت داشت
دستگير و در زير  ۶۴به تشکيالت در آبان 

 .فشاندگان فدايی پيوست شکنجه به خيل جان
در اثر ضربات متعدد به سازمان و کمبود نيرو و 

نشريه کار ماهانه منتشر  ۶۴امکانات از سال 
، کار انتشار ۶۴شد و بعد از ضربه آبان  می

پيش از اين نيز .  نشريه به کردستان منتقل شد
را با "  ريگای گل"رفقا در کردستان نشريه 

 .کردند امکانات محدودی که داشتند منتشر می
بسته به "  کار"بندی  در کردستان برای صفحه

که مقاله در دو يا سه ستون در نشريه چاپ  اين
شد، با ماشين تايپ در عرض شش يا ده سانت  می

مقاالت پس از تايپ توسط دو رفيق .  شد تايپ می
گيری با  پس از غلط.  شد گيری می چک و غلط

کاری مقاالت  الک، تيغ، تايپ مجدد و وصله
تيتر .  شدند بندی آماده می نهايی شده و برای صفحه

مقاالت نيز با لتراست متناسب با فضا و موضوع 
بعد .  گرديد های مختلف تهيه می مقاالت در اندازه

بندی برای چاپ نشريه  از آن نوبت به صفحه
شد و  رسيد که اين کار نيز با دست انجام می می

شان تمام   گيری مقاالت که ديگر کار تايپ و غلط
ی  شده بود برش داده شده و بر روی صفحه

بندی،  بعد از پايان صفحه.  شدند ديگری مونتاژ می
مسئول تحريريه نشريه کار نمونه نهايی را يک 
بار ديگر چک کرده و نشريه برای چاپ 

سازی  به دليل امکانات محدود آماده.  رفت می
 .کشيد نشريه يک هفته و گاه تا ده روز طول می

در پی بروز اختالفات و انشعابات جديد در 
. سازمان، انتشار نشريه کار نيز دچار وقفه شد

 ٢١٠شماره  ٢٠٩و انتشار کار  ۶۵بعد از بهمن 
در  ٢١١و شماره  ۶۶نشريه در ارديبهشت 

بعد از برگزاری کنفرانس اول  ۶۶تيرماه 
يعنی بعد از  ٢١١از شماره .  سازمان منتشر شدند

برگزاری کنفرانس اول سازمان در خارج از 
کشور، نشريه بار ديگر به طور منظم ماهانه 

بار اما تمام امور نشريه در خارج  اين.  منتشر شد
در خارج به دليل .  گرفت از کشور انجام می

که تمامی امکانات تشکيالت در دست حسين  اين

به عنوان مسئول کميته خارج از )  بهرام(زهری 
کشور قرار داشت، وی تمامی امکانات تشکيالت 

به .  سازمان در خارج از کشور را تصاحب کرد
عبارت ديگر سازمان تمام امکانات خود را که 

ها توسط فعالين و هواداران خارج از کشور  سال
وضعيت .  تهيه شده بود، بدين ترتيب از دست داد

ای بود که هيچ پول و امکاناتی  گونه سازمان به
برای تداوم .  برای انتشار نشريه وجود نداشت

کالم، پدر  انتشار نشريه رفيق فدايی عباس فضيلت
، )معاضد(ی سازمان شيرين  فشانده رفقای جان

فرانک به رفقا داد و رفقا  ۵٠٠٠انوشه و مهدی، 
با تهيه امکانات اوليه، انتشار نشريه به صورت 

 .ماهانه را در فرانسه از سر گرفتند
ای برای اين منظور در هلند شکل  بعدها هسته

بندی نشريه به هلند  گرفت و کار تايپ و صفحه
در ابتدا ماشين تايپ رفقا دستی بود .  منتقل گرديد

و همان روالی که در ايران و کردستان برای 
شد، در  بندی و چاپ نشريه طی می تايپ و صفحه

. خارج از کشور هم به همين شکل ادامه يافت
بعدتر رفقای خارج از کشور در سوئد توانستند 
يک ماشين تايپ برقی فراهم کنند و اين ماشين 

ها رفقا  در اين سال.  تر کرد کار تايپ را آسان
نشريه را عالوه بر چاپ بر روی کاغذ معمولی 

، به صورت ريز در کاغذهای A4در سايز 
اصطالح پوست پيازی برای ارسال به  به

هايی در ايران از طريق پُست چاپ  آدرس
رفقا برای داخل کشور کل نشريه را .  کردند می

صفحه بود بر روی يک کاغذ  ١۶مثال اگر 
در بيش از هزار  A5به قطع "  پوست پيازی"

کار توزيع در .  کردند نسخه چاپ و ارسال می
چنان ادامه داشت و اگرچه  خارج از کشور اما هم
توان گفت اين مشکالت با  مشکالتی بود اما می

مشکالتی که در توزيع نشريه در ايران وجود 
 . داشت اساسا غيرقابل مقايسه بودند

های بعد وضعيت سازمان رو به تثبيت و  در سال
آرامش رفت و از نظر امکانات نيز پيشرفت 

 .کرد
بندی  تايپ و صفحه ۶٨با آمدن کامپيوتر، از سال 

افزار  در ابتدا از نرم.  نشريه با کامپيوتر آغاز شد
شد و  برای تايپ نشريه استفاده می"  پارس نگار"

صورت  Page Makerبندی نيز با برنامه  صفحه
 Wordدر ادامه استفاده از برنامه .  گرفت می

برای تايپ در دستور کار قرار گرفت و برای 
 Publisherافزار  صفحه بندی نشريه نيز از نرم

ها  استفاده شد که تا امروز نيز از همين برنامه
. شود بندی نشريه استفاده می برای تايپ و صفحه

اکنون بيش از بيست سال است که يکی از رفقای 
بندی نشريه کار را به  سازمان مسئوليت صفحه

 . دهد تنهايی انجام می
هنگامی که استفاده از کامپيوتر آغاز شد، مساله 
استفاده از يک قلم برای تايپ نيز مورد توجه 
قرار گرفت و اين مساله تاثير مثبتی در سرعت 

بندی داشت، چرا که حدودا مشخص  کار صفحه
در .  شود شد نشريه آن شماره چند صفحه می می

گيری اشتباهات تايپی را  آن مقطع دو رفيق غلط
ها چاپ کاغذی نشريه  در اين سال.  برعهده داشتند

 ١٢٠٠تا  ١٠٠٠ادامه داشت، اما تيراژ آن به 
البته در برخی از کشورها رفقا .  رسيد عدد 

 .کردند خودشان کار را تکثير مجدد می
برخی از رفقای تحريريه  ٨٠ی  با آغاز دهه

کردند  صورت تايپ شده ارسال می شان را به مقاله
و در ادامه ساير رفقای تحريريه نيز به ديگر رفقا 

هاست که مقاالت نشريه  پيوسته و اکنون سال
شود و در نهايت مقاالت  تايپ شده ارسال می

اعضای تحريريه توسط برخی از اعضای 
چاپ .  شوند گيری می تحريريه اديت و غلط

اينترنت و .  کاغذی نشريه نيز عمال متوقف شد
های اجتماعی جای چاپ کاغذی  بويژه شبکه

 .نشريه را گرفتند
چون تلگرام،  های اجتماعی هم امروز در شبکه

بوک، توئيتر و نيز در  واتساپ، اينستاگرام، فيس
سايت سازمان و يا با ايميل نشريه کار در اختيار 

تلويزيون دموکراسی .  گيرد مندان قرار می عالقه
ی ثابتی با  های خود برنامه شورايی نيز در برنامه

در تلگرام .  دارد"  نگاهی به نشريه کار"عنوان 
سازمان حتا مقاالت کار به صورت شنيداری در 

چنين در سايت  هم.  باشد دسترس عالقمندان می
نظيری از نشريه کار از شماره  سازمان آرشيو بی

يک تا امروز وجود دارد که نتيجه تالش بسيار 
 .رفقای سازمان در کميته اينترنت سازمان است

بار ديگر دو ماه  ۶٩انتشار نشريه کار که از سال 
به صورت ماهانه  ٧۴يکبار شده بود، از سال 

انتشار  ٣۴٢کار شماره  ٧٩از مهر .  انتشار يافت
نشريه کار به جای ماهی يکبار به دو بار در ماه 

 .افزايش يافت
با تصميم کميته  ٧۵٨کار شماره  ٩۶از بهمن 

اجرايی سازمان و موافقت تحريريه، نشريه کار 
نشريه کار .  انتشار هفتگی خود را از سر گرفت

تا ضربه اسفند ماه سال  ۵٧از آغاز يعنی اسفند 
به مدت سه سال به طور مرتب هفتگی  ۶٠

سال سازمان  ٣۶يافت و حال بعد از  انتشار 
انتشار هفتگی نشريه را دوباره از سر گرفته بود 

 . چنان ادامه دارد که انتشار هفتگی آن تا امروز هم
ايم الزم است  رسيده ١٠٠٠اکنون که به ايستگاه 

های رفقايی قدردانی کنيم که  بار ديگر از تالش
های گوناگون سازمان به انتشار و توزيع  در بخش

ها  رفقايی که برخی از آن.  آن ياری رساندند
باکی  رفقای شجاع و بی.  امروز در ميان ما نيستند

که در تاريخ نشريه کار جايگاهی فراموش نشدنی 
 .دارند

 
 
 
 
 

 چاپ و توزيع نشريه کار

ای  از نشريه کار ريز شده که هر  نمونه
شماره به هزاران آدرس در داخل کشور 

.ارسال می شد  
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٣۵درصفحه   

٣۴ 

١از صفحه   

 :مقدمه
تا آذر  ۵٧از اسفند .  رسيديم ١٠٠٠به شماره 

. نشريه کار تقريبا بدون وقفه منتشر شد ١۴٠١
جدا از تحريريه نشريه، بدون ترديد رفقايی که در 
چاپ و توزيع نشريه مشارکت داشتند، نقشی مهم 
در تداوم کاری و جايگاه نشريه کار در تبليغ و 

های سوسياليستی در طول اين  ترويج انديشه
ها  رفقايی که بخشی از آن.  ها برعهده داشتند سال

های سوسياليستی خود جان فشاندند  در راه آرمان
. بخش پرچم سازمان شد شان آذين و خون سرخ

شان به ما برجاماندگان  رفقايی که ياد و خاطر
شان را تا آخرين نفس  انگيزه مبارزه و تداوم راه

شان  ی آهنين مان که عزم و اراده رفقای سرخ.  داد
در مبارزه، برای ما سرمشقی شد تا بدانيم و از 

چون آن  ياد نبريم که در اين مسير بايد هم
ستارگان خاموش نشدنی، زندگی خود را وقف 

های سوسياليستی و رهايی کارگران و  آرمان
برای .  زحمتکشان از ظلم و ستم نظم طبقاتی کنيم

برای آزادی و .  کشند هايی که می ی آن رنج همه
 .برای سوسياليسم

چون تحريريه نشريه کار، رفقايی  اگرچه هم
محدود در چاپ نشريه نقش داشتند، اما در توزيع 
نشريه عموم نيروهای سازمان  از اعضا تا 

چه رفقايی که .  نوعی نقش داشتند هواداران به
مسئوليت توزيع نشريه را در تشکيالت برعهده 
داشتند و چه بسيارانی که نشريه را دست به دست 

به همين دليل در يادبود رفقای .  رساندند می
فشانده که در چاپ و توزيع نشريه نقش  جان

وار به زندگی کوتاه  داشتند، در اين بخش نمونه
فشانده  ی تعدادی از رفقای جان گونه   اما حماسه

چرا که کم و بيش تمام رفقای .  پردازيم می
يادشان .  فشانده در توزيع نشريه نقش داشتند جان

 .شان پررهرو شان پرافتخار، راه گرامی، گام
 

 رفيق فدايی حسين قهرمانی
 

عنوان يک  رفيق قهرمانی در دوران نوجوانی به
فعال سازمان جوانان حزب توده فعاليت سياسی 

  رفيق سپس از حزب توده.  خود را آغاز کرد
فاصله گرفت و بعد از اعدام خسرو روزبه توسط 
رژيم سلطنتی حاکم، کال با آن جريان قطع رابطه 

با شروع جنبش مسلحانه رفيق به اين جنبش .  کرد
همکاری خود  ۵٧گرايش پيدا کرد و بعد از قيام 

 .را با سازمان آغاز نمود
رفيق حسين خياط بود و در خيابان فاطمی تهران 

راه انداخت و در )  دوز زنانه(يک مغازه خياطی 
آن جا تمام امکانات خويش را در اختيار سازمان 

رفقای توزيع از محل کار وی برای .  گذاشت
رفيق حسين .  کردند توزيع نشريه کار استفاده می

نسخه از هر شماره نشريه کار را  ٢٠خودش 
گرفت و  برای مشتريان و ديگر آشنايانش می

 .کرد توزيع می
اش در  های شخصی رفيق حسين به خاطر ويژگی

ای بسيار خوبی با کسبه و اهالی  محل رابطه توده
چنين با مشتريانش نيز  رفيق هم.  محل داشت

جا که قبل  از آن.  ای داشت رابطه بسيار دوستانه
به دليل مراجعه تعدادی از  ۶٠از سی خرداد سال 

رفقای پخش برای دريافت نشريه کار آن محل 

ها شناخته شده بود، در تابستان سال  برای بعضی
رفيق حسين با هجوم مزدوران رژيم دستگير  ۶٠

و در مدت کوتاهی بعد از دستگيری در زير 
فشاندگان فدايی پيوست و قلب  شکنجه به خيل جان

 .اش برای هميشه ا تپش بازايستاد سرخ و عاشق
رفيق حسين در مورد جريان خائن اکثريت 

"گفت می ای  اگر قرار بود ما اکثريتی و توده: 
رفيق ".  بشيم اين همه خون دادن برای چه بود

چنين در پاسخ به اين سئوال که با در اختيار  هم
دادن امکاناتش برای توزيع ممکن است خطراتی 

"او را تهديد کند، گفته بود من اين کار رو هم : 
برای سازمان نکنم ديگر چگونه وظيفه خود را 

ياد سرخ رفيق حسين ".  نسبت به سازمان ادا کنم
 .قهرمانی گرامی باد

  

 رفيق فدايی 
 )عباس(يعقوب شکراللهی 

 
رفيق عباس از جمله رفقايی بود که تقريبا از ابتدا 

فشاندگان فدايی پيوست،  تا زمانی که به خيل جان
رفيق .  کرد در قسمت چاپ سازمان فعاليت می

عباس متولد اروميه بود و در دوران دبيرستان با 
. همکالس بود)  بشير(رفيق فدايی رشيد حسينی 

از همان زمان رفاقت او با رفيق رشيد شکل 
رفيق .  اش را با سازمان آغاز کرد گرفت و فعاليت

که فردی شناخته شده بود، از اروميه  به دليل اين
اش را در تهران با  های به تهران آمد و فعاليت

با يورش  ۵٩در آبان سال .  سازمان ادامه داد
ای که او به طور موقت  مزدوران رژيم به خانه

اسکان داده شده بود، به همراه دو رفيق ديگر 
. حسين مال طالقانی و يک رفيق دختر دستگير شد

رفيق حسين از رفقای کارگاه هنر بود و خانه نيز 
رفيق حسين .  در واقع توسط او اجاره شده بود

مسئوليت تمام چيزهايی را که به دست مزدوران 
افتاده بود به عهده گرفت و بدين ترتيب رفيق 

در همان کميته مرکزی واقع در )  ه(دختر 
 ٢بهارستان و رفيق عباس پس از دو ماه از بند 

در پی خيانت احمد .  زندان اوين آزاد شدند
عطاءاللهی از مسئولين چاپ آن زمان سازمان و 

اش با مزدوران رژيم پس از دستگيری،  همکاری
مزدوران به محلی که واحد شمارش سازمان 
مستقر بود حمله کردند که در جريان حمله رفيق 
عباس به همراه رفقا دمحمعلی معتقد و جواد 

تن  ٣غفوريان پس از مقاومت مسلحانه و کشتن 
فشاندگان سازمان  از مزدوران رژيم به خيل جان

 .شان گرامی باد پيوستند، ياد سرخ

 
 رفيق فدايی جواد غفوريان

 
از رفقای مسئول چاپ نشريه کار بود رفيق جواد 

رفيق سرخ .  کرد و در واحد شمارش فعاليت می
فعاليت تشکيالتی خود را با  ۵٧ما بعد از قيام 

در پی خيانت احمد .  سازمان آغاز کرد
اسفند به  ٢٣عطاءاللهی، مزدوران حکومت روز 

مرکز شمارش حمله کردند که رفيق جواد همراه 
وار تا آخرين گلوله با  با رفقا عباس و امير فدايی

مزدوران رژيم مبارزه کردند و در نهايت با خون 
های کمونيستی  سرخ خود پيمان خود را با آرمان

چون بسياری از  سازمان جاودانه کردند و هم
ياد .  فدائيان به خيل جانفشاندگان سازمان پيوست

رفيق جواد با قلبی سرخ و آتشين گرامی باد و 
 .اش پر افتخار راه

  
 )امير(رفيق فدايی دمحمعلی معتقد 

 
رفيق امير ديگر رفيقی بود که همراه با رفقا 

اسفند در مرکز  ٢٣عباس و جواد در روز 
شمارش وابسته به حوزه چاپ در محاصره 

رفيق اميرنيز بعد از .  مزدوران رژيم قرار گرفت
فعاليت تشکيالتی خود را با سازمان  ۵٧قيام 

. آغاز کرد و در حوزه چاپ به فعاليت پرداخت
چون دو رفيق ديگر از رفقای  رفيق امير هم

ارزشمند سازمان بود که تا آخرين نبرد خود با 
پاسداران سرمايه، زندگی خود را در طول اين 
مدت با رزمندگی در صفوف فدائيان صرف 

رفيق امير .  مبارزه برای سوسياليسم و آزادی کرد
رزمش قهرمانانه زيستند و  و دو رفيق هم

ياد سرخ .  قهرمانانه تا آخرين گلوله خود جنگيدند
 .رفيق امير گرامی باد

 

 رفيق فدايی حميد آزادی
 

در  ۵٧رفيق حميد متولد مالير بود و بعد از قيام 
رفيق .  ارتباط تشکيالتی با سازمان قرار گرفت

و طرد جريان  ۵٩قهرمان ما بعد از انشعاب سال 
خائن اکثريت از سازمان، در حوزه چاپ و 
توزيع سازمان به فعاليت پرداخت و مسئوليت 

اسفند که در نبرد با  ٢٣توزيع نشريه کار را تا 
فشاندگان فدايی  مزدوران رژيم به خيل خان

با خيانت احمد .  پيوست، برعهده داشت
عطاءاللهی محل اسکان رفيق حميد برای 

رفيق حميد که در .  مزدوران سرمايه آشکار شد
محاصره دشمنان کارگران و زحمتکشان قرار 

وار با مزدوران به نبرد  گرفته بود، فدائی
اش برای ما به  سرخ برخاست و در نهايت خون

برای ما به يادگار ماند تا حميد، راه .  يادگار ماند
ی  گرانه او و صالبت او در مبارزه با نظم ستم

داری را هرگز فراموش نکنيم، و از او  سرمايه
ياد بگيريم که تا آخرين لحظه زندگی بر پيمان 

 .يادش گرامی باد. خود استوار بمانيم

 
 رفيق فدايی سينا کارگر

 
" بردسير"در   ١٣٣٠رفيق سينا در چهارم بهمن 
دوره ابتدايی را در .  در حوالی کرمان به دنيا آمد

بندرعباس، ميناب و کرمانشاه و دوره متوسطه 
بعد .  را در دبيرستان البرز تهران به پايان رساند

از پايان تحصيالت دانشگاهی و اخذ مدرک فوق 
عنوان آرشيتکت، برای ادامه تحصيل  ليسانس به

در جريان قيام، تحصيل را رها .  راهی آمريکا شد
کرد و در بازگشت به ايران با سازمان ارتباط 

 . برقرار کرد
های مختلفی در سازمان  رفيق سينا مسئوليت

در ابتدا مسئول چند هسته چاپ و توزيع .  داشت
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٣۶درصفحه   

٣۵ 

بود و سپس مسئوليت بخش بيکاران سازمان را 
بر عهده گرفت و همراه با رفيق جهانگير 

مياندوآب مبارزات بيکاران را در سطح  قلعه
آخرين مسئوليت رفيق .  کرد کشور سازماندهی می

اسفند  ٢٢سينا در بخش توزيع سازمان بود که در 
در ارتباط با احمد عطاءاللهی خائن توسط  ١٣۶٠

اش دستگير شد و به مدت چهار  پاسداران در خانه
ها قرار گرفت، ولی  ماه زير شديدترين شکنجه

رفيق سينا .  وار مهر سکوت بر لب گذاشت فدايی
های سوسياليستی و  اعتقاد راسخی به آرمان

از خصوصيات .  خواهانه سازمان داشت آزادی
اش، بيش از هر  انقالبی او، صداقت و شکيبايی

رفيق سينا بيست و هفتم تير .  چيز ديگر بارز بود
گونه  به جوخه اعدام سپرده شد و اين ١٣۶١سال 

اش برای هميشه از تپش باز  قلب سرخ و عاشق
 .مان سينا کارگر گرامی باد ياد رفيق سرخ. ايستاد

 

 رفيق فدايی 
 )کاظم(دمحمرضا بهکيش 

 
رفيق کاظم از رفقای کميته مرکزی سازمان بود 

اش  که در پی خيانت احمد عطاءاللهی خون سرخ
رفيق کاظم .  های خيابان جاری شد بر سنگفرش

زمانی  ۵۵بود و از سال  ١٣٣۴متولد اسفند سال 
سال داشت در ارتباط با سازمان قرار  ٢١که تنها 

. به عضويت سازمان درآمد ۵۶گرفت و در سال 
به سازمان و مرکزيت  ۵۵بعد از ضربات سال 

آن از جمله رفيق عزيزمان حميد اشرف، رفيق 
های  کاظم فعاالنه در خدمت سازمان و آرمان

های بسيار  اش قرار گرفت و فعاليت واالی
ی وی با  ارزشمندی داشت از جمله مقابله

يکی از .  منشعبينی که به حزب توده پيوستند
های دو نفره  ابتکارات رفيق سرخ ما، تشکيل تيم

های  مسلح موتورسوار برای پخش اعالميه
توانستند در هرساعت  ها می تيم  اين.  سازمان بود

پس .  بيش از هزار تا دو هزار اعالميه پخش کنند
تر شد و  از قيام بهمن، فعاليت رفيق کاظم گسترده

چون سد محکمی  همراه با رفقا هادی و نظام هم
های راست ايستادگی  در مقابل اپورتونيست

 .کردند
پس از انشعاب رفيق کاظم به تمامی خود را 

تبليغات وسيع و .  صرف بازسازی تشکيالت کرد
گسترده سازمان به مناسبت سالگرد حماسه 

تحت مسئوليت رفيق  ۵٩بهمن  ١٧سياهکل در 
رفيق کاظم بعد از انشعاب .  کاظم بود

چون مسئوليت  های مختلف و مهمی هم مسئوليت
بخشی از چاپ، تبليغات و توزيع، مسئول امنيتی 

 .و مسئوليت ارتش را برعهده داشت
رفيق کاظم رفيقی بسيار پرشور با روحيه و شاد 

عشق به زندگی در جزء جزء حرکاتش .  بود
وی عالقه بسياری به رفيق اسکندر .  جوشيد می

در نهايت رفيق کاظم .  داشت)  سيامک اسديان(
اسفند در پی خيانت احمد عطاءاللهی، و در  ٢۴

جريان درگيری با مزدوران سرمايه خون 
. اش بر پرچم پرافتخار سازمان نقش بست سرخ

 . مان، رفيق کاظم گرامی باد ياد رفيق سرخ
 

 رفيق فدايی
 )خشايار(شاهی  جعفر پنجه 

 
ای متولد شد که فدائيان  رفيق خشايار در خانواده

بسياری را تقديم جنبش کمونيستی ايران کرده 
رفيق شمسی انصاری مادر رفيق خشايار .  است

. ها در صفوف فدائيان مبارزه کرده بود نيز سال
و  ۵٧رفقا عبدهللا، سيمين و نسرين قبل از قيام 

و اسدهللا در زمان حکومت )  خشايار(رفقا جعفر 
 .اسالمی به جمع جانفشاندگان فدايی پيوستند

که رفقا  ۵۶فروردين  ١٠در جريان درگيری 
بخش پرچم سرخ  شان آذين سيمين و نسرين خون

سازمان شد، رفيق خشايار نيز در همان خانه 
پس از آن رفيق تماس خود را دوباره با .  بود

سازمان برقرار کرد و در يک تيم عملياتی در 
اين تيم به  ۵٧در سال .  اصفهان سازماندهی شد

در جريان قيام نيز رفيق خشايار .  اهواز منتقل شد
در اثر انفجار نارنجکی که به همراه داشت، 

و خروج  ۵٩بعد از انشعاب سال .  زخمی شد
خائنين اکثريتی از صفوف فدائيان، رفيق 

مان در بخش چاپ و انتشارات سازمان  سرخ
فعال بود و مسئوليت بخش جعليات سازمان را 

چون رفيق  رفيق خشايار نيز هم.  برعهده داشت
عطااللهی به محاصره  کاظم در پی خيانت احمد

پاسداران سرمايه درآمد و در يک مبارزه 
های دژخيمان بر خاک افتاد و  قهرمانانه با گلوله

گونه برای رهايی طبقه کارگر و برای آزادی  اين
ياد رفيق عزيزمان .  و سوسياليسم جان فشاند

 .خشايار گرامی باد
  

 شاهی رفيق فدايی اسدهللا پنجه
 

تر رفيق خشايار  رفيق اسدهللا برادر بزرگ
رفيق اسد در ارتباط  ۵٧پس از قيام .  بود)  جعفر(

سازمان در جاده .  مستقيم با سازمان قرار گرفت
اندازی کرده بود که ساختمان  ای راه کرج چاپخانه

جايی که  از آن.  آن توسط رفيق اسد اجاره شده بود
های خائن نيز از محل اين چاپخانه آگاه  اکثريتی

ها در مورد تصرف  بودند، با سروصدای اکثريتی
، پاسداران سرمايه نيز "اقليت"چاپخانه توسط 

نسبت به اين موضوع حساس شده و با پيدا کردن 
اما رفقا با آگاهی .  ور شدند جا حمله چاپخانه به آن

از اين مساله که ممکن است محل چاپخانه در پی 
انشعاب لو برود، پيش از حمله مزدوران رژيم، 

اما رفيق .  امکانات چاپ را از آن محل برده بودند
عنوان کسی که محل را اجاره کرده بود  اسد به

توسط رژيم شناسايی شده بود که بعدتر در يک 
 .ارتباط ديگر دستگير شد
سال  ۵های رژيم به  دادگاه رفيق اسد که توسط بی

های زندان  زندان محکوم شده بود، در طول سال
رفيق .  از جمله رفقای مبارز و مقاوم اقليت بود

آموزشگاه  ٣اسد از جمله زندانيان سياسی بند 
دست به تحريم غذا زده  ۶۵اوين بود که در سال 

از زندان اوين  ۶٧رفيق اسد با آغاز سال .  بودند
و  ۶٧به زندان گوهردشت منتقل و در تابستان 

آغاز اعدام سراسری زندانيان سياسی در بند 

شهريور  ٨در روز .  بود"  ها اوينی"معروف به 
در يک دادگاه نمايشی به رياست آخوند نيری و با 
حضور اشراقی دادستان وقت و ابراهيم رئيسی 
که آن زمان معاون دادستان تهران بود، در کمتر 
از دو دقيقه به اعدام محکوم و ساعاتی بعد حکم 

در آن روز رفيق .  اعدام او با طناب دار اجرا شد
هايی استوار  سرخ ما اسد با ايمان راسخ و گام

همراه با تنی چند از ديگر رفقای اقليت به جمع 
 .فشاندگان فدايی پيوست جان

 

 رفيق فدايی
 )هادی(احمد غالميان لنگرودی  

 
رفيق هادی از رفقای کميته مرکزی سازمان بود 
که با خيانت احمد عطاءاللهی و در هنگام اجرای 
قراری با آن خائن در يک درگيری مسلحانه به 

براساس اخباری .  خيل جانفشاندگان فدايی پيوست
که در زندان و بين زندانيان سياسی منتشر شده 
بود، احمد عطاءاللهی به مزدوران رژيم گفته بود 

 .توانيد زنده دستگير کنيد که او را نمی
به مرکزيت سازمان و  ۵۵بعد از ضربه سال 

مان حميد اشرف و  ستاره شدن رفيق سرخ
اش، رفيق هادی همراه با رفقای فدايی صبا  ياران
زاده و حسن فرجودی به سازماندهی مجدد  بيژن

 . سازمان پرداختند
پس از حماسه سياهکل به جنبش مان  رفيق سرخ

در آن زمان رفيق هادی در .  مسلحانه پيوسته بود
رو با رفيق حسن  ارتباط با سازمان نبود، ازاين

فرجودی خود دست به کار شدند و طاق 
 ٢۵٠٠های  هايی را که به مناسبت جشن نصرت

رفيق هادی .  ساله درست شده بود، به آتش کشيدند
پس از اين عمليات توسط ساواک دستگير و پس 

های بسيار به سه سال زندان محکوم  از شکنجه
پس از آزادی در ارتباط با سازمان قرار .  شد

گرفت و به دليل خصائل برجسته و صداقت 
 .اش به سرعت در سازمان ارتقاء يافت انقالبی

های متعدد  قبل از قيام، رفيق هادی در عمليات
بار هم با انفجار  نظامی شرکت داشت و يک

ها توانست  وی در آن سال.  نارنجک مجروح شد
های تيمی با موفقيت  دو بار از محاصره خانه

 .خارج شود
در جريان قيام رفيق هادی از جمله رفقای فدايی 
بود که در حمله به مقرهای نظامی رژيم نقش 

چنين در جريان تسخير  رفيق هم.  مهمی ايفا کردند
مان قاسم سيادتی و  راديو همراه با رفقای سرخ

 .مشارکت داشت) نظام(مژده  يدهللا گل
از اولين رفقايی بود  ۵٧رفيق هادی بعد از قيام 

های اکثريتی استوار و  که در برابر اپورتونيست
های  بعد از قيام رفيق مسئوليت.  قاطعانه ايستاد

متعددی را در سازمان برعهده داشت از جمله در 
رفيق هادی در تدارکات و آماده .  رابطه با چاپ
های مخفی سازمان نقش مهمی  سازی چاپخانه

بعد از انشعاب رفيق هادی مسئوليت .  داشت
اجرايی، مالی، تدارکاتی و بخشی از چاپ و 
توزيع را برعهده داشت و پس از ستاره شدن 

های  در جنگل)  اسکندر(رفيق سيامک اسديان 
شمال، مسئوليت نظامی سازمان را نيز برعهده 

هادی رفيقی فداکار، از خودگذشته و در .  گرفت
مبارزه با دشمنان طبقه کارگر بسيار جدی و 

ياد سرخ رفيق فدايی هادی گرامی .  مصمم بود
 .باد

 جان فشاندگان چاپ و توزيع نشريه کار



 ١٠٠٠شماره   ١۴٠١آذر   ٢١    36

٣٧درصفحه   

٣۶ 
٣۵از صفحه   

 رفيق فدايی داوود مدائن
 

آباد  در نظام ١٣٣٢رفيق داوود مدائن در سال 
او .  تهران و در يک خانواده کارگری متولد شد

تر رفيق فدايی لقمان مدائن بود که  برادر بزرگ
. در زندان اوين تيرباران شد ۶٠آذر سال  ۵در 

از همان ابتدا، زندگی و کار در کارخانه، رفيق 
ناپذير سرمايه و پذيرای  داوود را دشمن آشتی

مان با عضويت  رفيق سرخ.  سوسياليسم بار آورد
در يک هسته انقالبی، فعاليت سياسی را آغاز 

دستگير و به سه سال زندان  ١٣۵٢کرد، در سال 
 .محکوم شد

رفيق داوود در جريان قيام همچون ديگر فدائيان، 
نقش فعالی در تسخير مراکز نظامی داشت، 

در ميدان ثريا،  ۶ازجمله تسخير کالنتری 
ساختمان سازمان جاسوسی آمريکا در ايران و 

او ضمن فعاليت گسترده در زمينه .  زندان اوين
ای از  سازماندهی رفقای هوادار، لحظه

سازماندهی و آگاه نمودن کارگران در محل کار 
کرد و  غفلت نمی"  شرکت فلور اصفهان"خود 

ارتباط با کارگران افسريه تهران را نيز همچنان 
 .حفظ نمود

پس  از قيام در بخش چاپ تحت مسئوليت رفيق 
رفيق داوود پس از .  هادی سازماندهی شد

های  انشعاب، به خاطر جسارت و قابليت
بعد .  اش در بخش نظامی سازماندهی شد نظامی

به همراه رفيق سيامک  ١٣۶٠از سی خرداد 
و ديگر رفقای کميته نظامی در )  اسکندر(اسديان 

چندين عمليات عليه مراکز سپاه و کميته مشارکت 
رفيق داوود در بيست و چهارم مرداد سال .  داشت

جا  در يک تور خيابانی دستگير و از آن ١٣۶٠
های  که برای رژيم شناخته شده بود، زير شکنجه

اما رفيق داوود، اين ستاره .  وحشيانه قرار گرفت
رفيق داوود قبل از اعدام . سرخ فدايی سخن نگفت

آموزشگاه زندانی بود و  ٣سالن  ٧١در اتاق 
بسيار مورد احترام ديگر زندانيان سياسی اتاق 

رژيم ددمنش جمهوری اسالمی در .  قرار داشت
اين رفيق قهرمان را به  ۶١آبان  ١٠روز 
اش  گونه قلب عاشق های آتش سپرد و اين جوخه

برای هميشه از تپش باز ايستاد، هر چند که ياد 
او، عشق او به آزادی و سوسياليسم و سازمان در 

 .ی ما فدائيان جاودانه شد خاطر همه
 

 )نظام(مژده  رفيق يدهللا گل
 

رفيق نظام از اعضای کميته مرکزی سازمان 
در شهر رشت  ١٣٣٣رفيق مبارزمان سال .  بود

. ناميدند متولد شد و او را در خانه فرامرز می
رفيق از دوران دانشجويی مبارزات خود را آغاز 

از طريق رفقا سيامک اسديان  ۵۵کرد و در سال 
. و يدهللا سلسبيلی با سازمان ارتباط برقرار کرد

رفيق نظام رفيقی مبتکر و خالق بود و توانست 
سرعت يک هسته انتشارات و توزيع را  به

سازمان داده و شهرهای شمال را تحت پوشش 
 .تبليغی سازمان قرار دهد

رفيق نظام قبل از قيام در چند عمليات نظامی 

ازجمله حمله مسلحانه به مرکز پليس تهران در 
. خيابان انقالب و مرکز ژاندارمری شرکت داشت

، به همراه رفقا ۵٧در جريان قيام مسلحانه سال 
هادی و قاسم سيادتی در تسخير مرکز راديو 

 . شرکت داشت
مان پس از قيام، در سازماندهی  رفيق سرخ

شدند، نقش  نيروهايی که جذب سازمان می
يکی از کارهای رفيق نظام .  شت ای دا برجسته

سازماندهی رفقای کارگر در صنايع دفاع بود که 
ترين تشکالت کارگری سازمان  به يکی از قوی

اين رفقا بعد از .  در کارخانجات تبديل شده بود
ای به سرعت از  با صدور اطالعيه ۵٩انشعاب 

تعدادی از رفقای .  موضع اقليت به دفاع برخاستند
های بعد دستگير و  کارگر صنايع دفاع در سال

حتا اعدام شدند، از جمله رفيق فدايی جهانبخش 
در زندان گوهردشت  ۶٧سرخوش که در تابستان 

 .توسط دژخيمان رژيم به دار آويخته شد
رفيق نظام جمعبندی تجارب خود در بخش 

های  هسته"کارگری را از طريق تدوين جزوه 
پس از طرد .  انتشار داد"  سرخ کارخانه

های خائن مسئوليت کميته کارگری  اکثريتی
 .سازمان برعهده رفيق نظام گذاشته شد

بعد از کنگره اول سازمان رفيق نظام عالوه بر 
مسئوليت کميته کارگری مسئوليت کميته تهران 

از خصوصيات برجسته .  را نيز برعهده گرفت
العاده و پيگيری  رفيق نظام قاطعيت، نظم فوق

رفيق عاشق ما در حالی که روز .  اش بود انقالبی
اسفند برای سرکشی به يکی از مراکز توزيع  ٢٣

رفته بود، به دنبال خيانت احمد عطاءاللهی به 
محاصره پاسداران سرمايه درآمد و در پی 
درگيری با مزدوران جمهوری اسالمی، خون 

اش بر سنگفرش خيابان جاری شد و قلب  سرخ
ياد .  اش برای هميشه از تپش بازايستاد عاشق

 .مان نظام گرامی باد رفيق سرخ و قهرمان
 

 رفيق فدايی 
 )ويدا(ليال گلی آبکناری 

 
ای مبارز که چندين مبارز  رفيق ليال در خانواده

چون روزبه و پروين از رفقای  انقالبی ديگر هم
کارگر را به جنبش کمونيستی تقديم کرد، در  راه

پدر .  روستای آبکنار از توابع بندرانزلی بدنيا آمد
های بسيار شريف و  و مادر رفيق ليال از انسان

مبارزی بودند که همواره در کنار فرزندان خود 
های قبل از  پدر رفيق ليال که در سال. قرار داشتند

از فعالين حزب توده بود، در آبکنار و ديگر  ٣٢
 .روستاهای اطراف فردی بسيار محبوب بود

رفيق ليال بسيار زود جذب سازمان شد و در يک 
تا ضربه .  تيم با رفيق حميد مومنی قرار گرفت

به مرکزيت سازمان، در يکی از  ۵۵تيرماه سال 
پس از آن در اوايل سال .  های مشهد باقی ماند تيم
که هنوز هيجده سال سن نداشت،  و در حالی ۵۶
 . عنوان مسئول يک تيم راهی اصفهان شد به

، سازمان به غير از نشريه کار، ۵٧بعد از قيام 
کرد که  نشريات متعدد ديگری نيز منتشر می

نبرد "رفيق ليال مسئوليت انتشار نشريات 
را پس از طرد "  آموز نبرد دانش"و "  دانشجو

 .برعهده گرفت ۵٩خائنين اکثريتی در سال 
، ۶١در يکی از آخرين روزهای تيرماه سال 

رفيق ليال به يک مهمانی خانوادگی که همسر 
. برادر بزرگترشان ترتيب داده بود، حضور يافت

مزدوران رژيم که گويا از قبل از اين موضوع 
رفيق ليال .  اطالع يافته بودند به خانه هجوم بردند

وقتی خود را در محاصره پاسداران سرمايه ديد، 
وار با خوردن سيانور اقدام به خودکشی  فدايی

کرد و مزدوران تبهکار رژيم را در دستگيری 
ياد رفيق عاشق، صادق و .  خود ناکام گذاشت

 .فداکارمان، ليال گلی آبکناری جاويد و گرامی باد
 

 رفيق فدايی حسن جمالی 
 

رفيق حسن جمالی در يک خانواده کارگری در 
پس از پايان دوره متوسطه، .  شاهرود متولد شد

بعد از .  شناسی وارد دانشگاه شد در رشته زمين
عنوان استاد دانشگاه آزاد در  پايان تحصيل، به

رفيق حسن در .  شهرستان ابهر مشغول به کار شد
را "  قيام خلق"ای با عنوان  ابهر انتشار نشريه

سازماندهی کرد که با عنوان هواداران سازمان 
يافت و در تمام منطقه ابهر، خرمدره و  انتشار می

پس از ضرباتی که به .  شد زنجان پخش می
تشکيالت سازمان در زنجان وارد آمد، رفيق 

عنوان پوشش  که به حسن به تهران رفت و درحالی
مشغول به کار "  مهاب قدس"شغلی در شرکت 

بود، به فعاليت انقالبی خود در رابطه با سازمان 
در   ١٣۶٢-۶٣بعد از ضربات سالهای .  ادامه داد

سازماندهی مجدد نشريه کار، نقش فعالی ايفا 
 .نمود

به تشکيالت سازمان در   ١٣۶۴در ضربه سال 
آبان دستگير  ٨داخل کشور، رفيق حسن در روز 

و پس از روزها تحمل شکنجه، در زير 
اش برای هميشه از  سرخ های وحشيانه قلب شکنجه

رژيم به دروغ به خانواده او .  تپش بازايستاد
اعالم کرد که وی خودکشی کرده است، اما ديگر 

دستگير شده و روزها در  ۶۴رفقايی که در سال 
کنار او به صورت قپانی آويزان شده بودند، شاهد 
بردن رفيق حسن برای آخرين بار به اتاق شکنجه 

بعد از آن روز رفيق حسن ديگر .  بودند
مان حسن  ياد رفيق فدايی و قهرمان.  بازنگشت

 .جمالی گرامی باد
 

 رفيق فدايی
 يوسف ايمانی دارستانی 

 
در يک خانواده  ١٣٣٧رفيق يوسف در سال 

رفيق .  زحمتکش در شهر رودبار متولد شد
يوسف که از کودکی طعم تلخ فقر را چشيده بود، 
از دوران تحصيالت دبيرستان به فعاليت سياسی 
روی آورد و پس از قيام در ارتباط مستقيم با 

در سوم ارديبهشت سال .  سازمان قرار گرفت
اله برادر کوچک رفيق يوسف  ، رفيق امان١٣۵٩

در سنگر دفاع از دانشگاه رشت و در مقابله با 
 . مزدوران رژيم، قهرمانانه جان فشاند

در جريان انشعاب و طرد خائنين اکثريتی، رفيق 
يوسف قاطعانه از مواضع سازمان دفاع کرد و 

را افشا "  اکثريت"ی  خط سازشکارانه و خائنانه
با شدت گرفتن سرکوب ارتجاع، رفيق .  کرد می

يوسف برای ادامه فعاليت به تهران رفت و در 
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بخش کارگری جنوب تهران فعاليت خود را ادامه 
در پی ضربه به کميته کارگری، رفيق .  داد

در  ١٣۶٢يوسف به همراه رفيق ابراهيم در بهار 
رفيق يوسف در جريان .  خانه دستگير شد

دستگيری کوشيد با انفجار يک نارنجک 
شده زنده به دست دژخيمان نيفتد، ولی  جاسازی

قبل از انجام اين عمل يکی از مزدوران سپاه با 
ای به سر رفيق زد که بيهوش  قنداق تفنگ ضربه

پس از انتقال به اوين، رفيق يوسف تحت .  شد
وار  ها قرار گرفت ولی فدائی شديدترين شکنجه

مهر سکوت بر لب گذاشت و کالمی به بازجويان 
رفقای ديگر که از دستگيری او اطالع .  نگفت

نداشتند تا چند روز بر سر قرارها حاضر 
شدند و اين نشانه آن بود که رفيق يوسف هيچ  می

در اوين .  اطالعی به مزدوران رژيم نداده است
 ۴۵سلول شماره  ٢٠٩رفيق يوسف مدتی دربند 

يکی از رفقای زندانی که مدتی در اين سلول .  بود
"گويد بود، می در کف سلول دستنوشته رفيق : 

قسم   –اش  يوسف بود که سرود دلخواه هميشگی
را نوشته و در پايان  – خوردم بر تو من ای عشق

 ".نوشته بود فدايی خلق يوسف ايمانی
ما در دوران بازجويی مسئوليت تمام  رفيق عاشق

وسايل به دست آمده ازجمله اسلحه و وسايل چاپ 
و تکثير را بر عهده گرفت تا رفيق ابراهيم را از 

پس از دوران بازجويی، رفيق .  اعدام برهاند
. منتقل شد ۶۵يوسف به سالن سه آموزشگاه اتاق 

از همين  ١٣۶٢رفيق يوسف در دوم شهريور 
هايی  اتاق با آرزوی پيروزی کارگران و با گام

ياد رفيق .  سوی جوخه اعدام رفت استوار به
قهرمان ما، يوسف ايمانی دارستانی گرامی و 

 .جاودان باد
 

 رفيق فدايی جواد باقری
 

در الهيجان  ١٣۴٢رفيق جواد باقری در سال 
به صفوف فدائيان  ۵٧متولد شد و پس از قيام 

آموزی  مان ابتدا در بخش دانش سرخ رفيق.  پيوست
پيشگام به فعاليت پرداخت، اما پس از مدتی به 
علت آن که در الهيجان شناخته شده بود، به 

در تبريز رفيق جواد .  تشکيالت تبريز منتقل شد
در بخش توزيع سازماندهی شد و به فعاليت خود 

 ١٣۶٠در اواخر پائيز سال .  با سازمان ادامه داد
پاسداران سرمايه، رفيق جواد را در خانه به 

. همراه مقدار زيادی نشريه کار دستگير کردند
های  رفيق جواد پس از دستگيری تحت شکنجه

وحشيانه مزدوران سرمايه قرار گرفت و پس از 
. مدتی او را به تهران و سپس شمال منتقل کردند

جا نيز رفيق مبارز و قهرمان ما  در آن
فرسای ديوصفتان را تحمل کرد  های طاقت شکنجه

. و هيچگونه اطالعاتی به مزدوران رژيم نداد
پاسداران سرمايه حتا يک روز قبل از اعدام 

 .رفيق او را به شدت شکنجه کردند
 ۶١خردادماه سال  ٢۶سرانجام رفيق جواد در 

ياد .  در زندان تبريز به جوخه تيرباران سپرده شد
 .رفيق جواد، رفيق مبارز و عاشق ما گرامی باد

 

 زاده رفيق فدايی مقصود بيرام
 

در يک  ١٣۴۴رفيق مقصود بيرام زاده در سال 
خانواده زحمتکش در خيابان وحيديه تهران به 

رفيق مقصود که آخرين فرزند يک .  دنيا آمد
نفره بود، از همان دوران کودکی فقر  ٩خانواده 

او .  و رنج زحمتکشان را به عينه لمس کرد
عليرغم سن کمی که داشت در جريان قيام بهمن 
با شور و شوق فراوان در تظاهرات و 

پس از قيام به پيشگام .  کرد اعتراضات شرکت می
آموزی پيوست و در پخش و فروش نشريات  دانش

 ٢٣رفيق مقصود در تاريخ .  سازمانی فعال بود
با شکارچيان انسان درگير  ١٣۶٠شهريور سال 

در اين درگيری نابرابر رفيق مقصود زخمی .  شد
رفيق مقصود پس .  و رفيق دمحم تمدن جان باخت

های فراوان  از دستگيری چندين ماه تحت شکنجه
قرار گرفت و باالخره در روز هفتم ارديبهشت 

در زندان اوين به جوخه تيرباران  ١٣۶٣سال 
اش برای هميشه از تپش  سپرده شد و قلب سرخ

ياد رفيق مقصود، رفيق قهرمان و .  باز ايستاد
 .مبارزمان گرامی باد

 

 رفيق فدايی وحيد پيروزنيا
 

در يک  ١٣٣٣رفيق وحيد پيروزنيا در سال 
پس .  خانواده متوسط فرهنگی در تبريز متولد شد

عنوان معلم راهی  از پايان تحصيالت به
در جريان قيام فعاالنه .  روستاهای آذربايجان شد

در اعتراضات و تظاهرات شرکت داشت و در 
بعد از انشعاب  .پی قيام به صفوف فدائيان پيوست

و طرد خائنين اکثريتی، رفيق وحيد نقش بسزايی 
در .  در انتشار نشريه اخبار آذربايجان داشت

شکارچيان انسان رفيق وحيد را  ١٣۶٠مردادماه 
دستگير و پس از انتقال به زندان تبريز تحت 

در مهرماه .  های وحشيانه قرار دادند شکنجه
پای جوخه آتش بردند، ولی مجددا  او را به بار  يک

تا اين که دريکی از .  به سلول برگرداندند
پاسداران سرمايه رفيق  ١٣۶٠روزهای آذرماه 

گونه قلب سرخ و  وحيد را تيرباران کردند و بدين
ياد .  اش برای هميشه از تپش باز ايستاد عاشق

رفيق فدايی و قهرمان ما وحيد پيروزنيا گرامی و 
 .جاودان باد

 

 دمحم جاوه رفيق فدايی ملک
 

. متولد شد ١٣۴٠دمحم جاوه در سال  رفيق ملک
پس از پايان تحصيالت متوسطه در شيراز، در 

در .  کارخانه سيمان فارس مشغول به کار شد
جريان قيام فعاالنه در تظاهرات و اعتراضات 
شرکت داشت و پس از قيام به صفوف فدائيان 

رفيق ملک از ابتدا در بخش تبليغات .  پيوست
فعاليت ميکرد و در پخش و توزيع نشريات و 

های سازمان در شيراز فعاالنه مشارکت  کتاب
رفقايی که با ملک فعاليت کرده بودند، از .  داشت
. کنند عنوان رفيقی صبور و شجاع ياد می او به

دستگير و  ١٣۶٢رفيق ملک پس از ضربه سال 
های وحشيانه  آباد تحت شکنجه در زندان عادل

وار کالمی  مزدوران سرمايه قرار گرفت و فدايی
 . بر زبان نياورد

پس از اين که به اعدام محکوم شد و در زمانی 
که هنوز منتظر اجرای حکم بود به ديگر رفقای 

"زندانی گفته بود خوشحالم که باعث نشدم : 
رفقايی دستگير شوند و  اکنون با خيالی آسوده 

دريکی از روزهای بهار ".  اعدام خواهم شد
پاسداران سرمايه رفيق مبارز ما را ، ١٣۶٣

رفيق ملک .  برای اجرای حکم  اعدام فرا خواندند
بهترين لباسش را پوشيد، سپس با تمام رفقای هم 

چون  هايی استوار هم بند روبوسی کرد و با گام
. ديگر رفقای فدايی به سوی جوخه تيرباران رفت

دمحم جاوه گرامی و  ياد سرخ رفيق فدايی ملک
 .جاودان باد

 

 رفيق فدايی اصغر جزايری
 

در يک   ١٣٣٢رفيق اصغر جزايری در سال 
در اواخر .  آباد به دنيا آمد خانواده مذهبی، در خرم

در .  دوران دبيرستان فعاليت سياسی را آغاز کرد
در رابطه با گروه آرمان خلق، توسط  ١٣۵٢سال 

ها زير  پس از دستگيری هفته.  ساواک دستگير شد
های وحشيانه قرار گرفت، ولی کالمی بر  شکنجه

 . زبان نياورد
های زندان باز  ها درب با قيام توده ١٣۵٧در سال 

با   ١٣۵٧در اواخر .  شد و رفيق آزاد گرديد
گشوده شدن مجدد دانشگاه، رفيق در پيشگام 
تربيت معلم فعاالنه به کار پرداخت و مسئوليت 

در .  کالسهای تئوريک پيشگام را بر عهده گرفت
همان زمان در ارتباط با رفقای لرستان مسئوليت 

پس از انشعاب، رفيق اصغر .  سازمانی گرفت
. مسئول توزيع و تبليغات غرب تهران شد

همزمان با يورش علنی و وقيحانه رژيم برای از 
بين بردن تمام دست آوردهای قيام، در مردادماه 

اش  رفيق اصغر هنگام صبح که به خانه  ١٣۶٠
. رفت با اوباشان دستگاه حکومتی روبرو شد می

پاسداران او را همراه با رفيق حبيب ساليانی و 
بعد از .  يک رفيق ديگر دستگير کردند

های  دستگيری، رفيق اصغر تحت شکنجه
وحشيانه مزدوران سرمايه قرار گرفت و در روز 

در زير   ١٣۶٠بيست و پنجم شهريور سال 
اش برای هميشه از تپش باز  شکنجه قلب سرخ

چند نفری که جسد رفيق را ديده بودند .  ايستاد
جسد او را تکه تکه شده توصيف کرده بودند و 
برای همين مزدوران رژيم جسد وی را مخفيانه 

ياد رفيق قهرمان و .  در جايی به خاک سپردند
مان، رفيق فدايی اصغر جزايری گرامی  عاشق

 .باد
 

 رفيق فدايی 
 )مجيد(هللا ساليانی  حبيب

 
هللا ساليانی که در زندان رفقای  رفيق حبيب

کردند، در سال  بندش او را مجيد صدا می هم
در يک خانواده متوسط در بهشهر متولد   ١٣٣٨

رفيق حبيب دوران تحصيلی دبستان و .  شد
متوسطه را در همان شهر به پايان رساند و در 
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در رشته مهندسی معدن وارد  ١٣۵۶سال 
از همين زمان .  تکنيک تهران شد دانشگاه پلی

های سياسی روی آورد و با  رفيق حبيب به فعاليت
در جريان قيام رفيق حبيب .  سازمان آشنا شد

فعاالنه در تظاهرات و اعتراضات شرکت داشت 
و بعد از قيام در ارتباط مستقيم با سازمان قرار 

. در ابتدا در پيشگام به فعاليت مشغول شد.  گرفت
ای درنگ  در جريان انشعاب، رفيق حبيب لحظه

نکرد و در صف سازمان به فعاليت و مبارزه 
پس از آن در بخش تبليغ و توزيع .  ادامه داد

رفيق مجيد در .  غرب تهران سازماندهی شد
به   ١٣۶٠صبح يکی از روزهای آخر مرداد 

همراه رفيق جان فشانده اصغر جزايری و يک 
. رفيق ديگر دستگير و به زندان اوين منتقل شد

های وحشيانه به  رفيق حبيب پس از تحمل شکنجه
در  ۶۵رفيق مجيد در سال .  حبس ابد محکوم شد

های  آموزشگاه اوين بود که با جابجايی ۵سالن 
که در آن زمان به (باال  ٢بعدی در زندان به بند 

اين بند به زندانيان .  منتقل شد)  معروف بود ٣٢۵
سال  ١۵سياسی زير حکم و محکومين به باالی 

عام  در جريان قتل.  زندان، اختصاص داشت
در زندان   ۶٧زندانيان سياسی در تابستان سال 

اوين به غير از دو نفر تمامی زندانيان اين بند از 
جمله رفيق مجيد با طناب دار اعدام شدند و اين 
گونه قلب سرخ و آتشين رفيق مجيد برای هميشه 

اش پر  يادش گرامی، راه.  از تپش باز ايستاد
 .افتخار

 

 رفيق فدايی 
 غالمحسين زينيوندنژاد

 
در روستای  ١٣٣٢رفيق غالم در سال 

از توابع ايالم در يک خانواده فقير "  آباد هاشم"
تحصيالت ابتدايی .  کشاورز ديده به جهان گشود

را در همان روستا به پايان رسانيد، اما به علت 
رفيق .  فقر بيش از حد نتوانست ادامه تحصيل دهد

اش مدت  غالم برای امرارمعاش خود و خانواده
پس از پايان .  عنوان چوپان کارکرد چهار سال به

به استخدام آموزش و  ١٣۵۶سربازی در سال 
رفيق .  عنوان خدمتکار مدرسه درآمد پرورش به

غالم در مقطع قيام با نام سازمان آشنا شد و پس 
عنوان يکی از هواداران  از قيام در منطقه به

های  ناپذيری با خان سازمان که دشمنی آشتی
رفيق مرتب به .  منطقه داشت، معروف بود

رفت و نشريات سازمان را  روستاهای مختلف می
در تيرماه .  کرد در بين مردم زحمتکش پخش می

وپرورش اخراج شد و در نهم  از آموزش ١٣۶٠
شهريور شبانه محل سکونت رفيق غالم مورد 
يورش پاسداران سرمايه قرار گرفت و دستگير 

رفيق غالم "  دره شهر"در مقر پاسداران .  شد
های وحشيانه قرار گرفت، ولی  زير شکنجه

روحيه قوی و پايداری او در .  کالمی سخن نگفت
مقابل شکنجه باعث حيرت مزدوران سرمايه شده 

دوازده شهريور رفيق را در ايالم .  بود
اصطالح به دادگاه بردند و در آنجا شجاعانه از  به

رفيق عاشق ما غالم .  مواضع سازمان دفاع کرد
توسط مزدوران رژيم  ١٣۶٠مهر  ١۶در 

فشاندگان سازمان  تيرباران شد و به خيل جان

 .ش جاودان اش پرافتخار، ياد راه سرخ. پيوست
 

 رفيق فدايی پرويز عندليبيان
 

در مياندوآب در يک   ١٣٣٩رفيق پرويز در سال 
با توجه به وضع .  خانواده زحمتکش متولد شد

ها کار ميکرد تا  مالی نامساعد خانواده، تابستان
پس از پايان دوره .  بتواند به خانواده کمک کند

اول دبيرستان، به علت مشکالت مالی خانواده، 
تحصيل را رها کرد و برای کار به تهران رفت و 

سپس .  به عنوان کارگر مشغول به کار شد
توانست با جديت و پشتکار، در امتحانات ورودی 
دانشسرای مقدماتی اروميه شرکت کرده و قبول 

در اين شرايط مبارزات مردم عليه رژيم .  شود
شاه گسترش يافته بود و رفيق پرويز نيز فعاالنه 

 .کرد در اين اعتراضات شرکت می
در .  با تعطيلی دانشسرا به مياندوآب بازگشت

همين زمان با مواضع سازمان آشنا شد و فعاليت 
سياسی خود را حول تبليغ مواضع سازمان ادامه 

پس از قيام، به دانشسرای شهر خوی منتقل .  داد
رفيق پرويز نيز به خوی رفت و در آنجا به .  شد

پس از اتمام تحصيل با .  فعاليت خود ادامه داد
شناختی که مسئولين دانشسرا از وی داشتند، از 

. استخدام او خودداری کردند و رفيق بيکار ماند
 .سپس فعاليت سياسی خود را در تبريز ادامه داد

هنگام حمل نشريه کار مورد  ١٣۵٩بهمن  ٢٢ر د
سوءظن پاسداران قرار گرفت، ولی توانست از 

سپس بار ديگر .  مهلکه فرار کند و به تهران بيايد
اش ادامه داد،  های به تبريز بازگشت و به فعاليت

انگاری مسئول مربوطه در  تا اين که در اثر سهل
محل توزيع نشريه، به همراه دو رفيق ديگر 

های  دستگير شد و در زندان تبريز زير شکنجه
رفيق فدايی .  وحشيانه دژخيمان قرار گرفت

در زير شکنجه   ١٣۶٠پرويز در مهرماه سال 
اش برای هميشه از تپش باز ايستاد،  قلب سرخ

بدون آن که کوچکترين اطالعاتی به پاسداران 
آرزو : "رفيق پرويز همواره ميگفت.  سرمايه دهد
وار در راه  وار زندگی کنم و فدايی دارم فدايی

کارگران و زحمتکشان شهيد شوم و نامم را با 
ما،  ياد رفيق عاشق".  ستاره سرخ زينت دهند

 .رفيق پرويز عزيزمان گرامی باد
 

 رفيق فدايی رحمت فتحی
 

در مشکين شهر به  ١٣٣٩رفيق رحمت در سال 
رفيق رحمت پس از پايان تحصيالت .  دنيا آمد

اگرچه در دانشکده تربيت معلم قبول شده بود، 
عنوان کارگر در يک شرکت  ولی ترجيح داد به

رفيق رحمت در .  ساختمانی مشغول به کار شود
. بخش توزيع و پخش نشريات سازمان فعال بود

رحمت در جريان ضربه به تشکيالت سازمان در 
های  آبان در يکی از خيابان ١٣در روز  ۶۴سال 

پس از دستگيری مانند ديگر .  تهران دستگير شد
رفقای دستگيرشده به کميته مشترک منتقل شد و 

. های وحشيانه قرار گرفت در آنجا تحت شکنجه
رفيق رحمت مدت سه ماه در کميته مشترک بود 

سال زندان  ١٢جا محاکمه و به  و در همان

 ۵به سالن  ۶۵رفيق در سال .  محکوم شد
آموزشگاه زندان اوين منتقل شد و در هنگام 

آن زمان (جمعی در بند يک باال  های دسته اعدام
رفيق .  برد زندان اوين بسر می)  ٣٢۵معروف به 

چون رفيق فدايی  بند خود هم مانند ديگر رفقای هم
و  ۶٧در تابستان )  منصوری(کيومرث احمدی 

در جريان کشتار سراسری زندانيان سياسی، با 
گونه قلب سرخ و عاشق  طناب دار اعدام شد و اين

. رحمت عزيزمان برای هميشه از تپش باز ايستاد
عنوان رفيقی صادق و مهربان در  رفيق رحمت به

ياد رفيق .  ياد رفقای از بند رسته به ياد مانده است
 .فدايی رحمت فتحی گرامی باد

 

 رفيق کاميار کريمی
 
در روستای   ١٣۴٠رفيق کاميار در سال 

. آباد غرب به دنيا آمد از توابع اسالم"  مندرک"
دوران ابتدايی را در همان روستا گذراند  و تحت 

های رفيق  روستا، با کتاب"  سپاهی دانش"تأثير 
فدايی صمد بهرنگی و زندگی زحمتکشان آشنا 

غرب  دوران تحصيلی راهنمايی را در گيالن.  شد
. آباد غرب گذراند و دبيرستان را در اسالم

همزمان با قيام، در تظاهرات عليه رژيم فعاالنه 
پس از قيام به صفوف سازمان .  شرکت کرد

های مختلف از جمله  پيوست و در فعاليت
شعارنويسی، تبليغ و ترويج مواضع سازمان، 

پس .  فروش و پخش نشريات، شرکت فعال داشت
عنوان  از انشعاب، در يک هسته هواداری به

در .  رابط هسته با کرمانشاه، سازماندهی شد
که با يک ساک  درحالی ١٣۶٠اواخر شهريورماه 

آباد  حاوی نشريه و اعالميه، از کرمانشاه به اسالم
گشت و قصد رفتن به منزل رفيق جهانشاه  برمی

نجفی را داشت، متوجه شد که خانه به محاصره 
که از محل فرار کند با  برای اين.  درآمده است

اش اسلحه کشيده  يکی از پاسداران که به روی
پای پاسدار  ای به بود، گالويز شد و درنتيجه گلوله

اصابت کرد، اما رفيق کاميار متأسفانه توسط 
 . ساير پاسداران دستگير شد

های  رفيق کاميار به مدت يک ماه در زندان
ترين  آباد و کرمانشاه تحت وحشيانه اسالم

 ١٣۶٠در شانزدهم آذر .  ها قرار گرفت شکنجه
زمان با روز دانشجو، رفيق کاميار در زندان  هم

آباد غرب به جوخه اعدام سپرده شد و اين  اسالم
گونه رفيق مبارز و عاشق ما به خيل 

اش  يادش گرامی، راه.  فشاندگان فدايی پيوست جان
 .پرافتخار

 
 هللا محسنی رفيق فدايی معين
 

با سازمان آشنا  ۵٧رفيق معين در جريان انقالب 
شد و پس از قيام در ارتباط با هواداران سازمان 
در قائمشهر در بخش توزيع و تبليغات فعاليت 

در قائمشهر  ١٣۶٠رفيق معين در پائيز .  کرد می
مان را  مزدوران رژيم، رفيق عاشق.  دستگير شد

شرکت "های طاقت فرسا، به اتهام  پس از شکنجه
، "در تظاهرات و پخش و توزيع نشريات مضره

دی رفيق معين  ٣٠به اعدام محکوم کردند و در 
های  عزيزمان را که اعتقاد راسخی به آرمان

سازمان و طبقه کارگر داشت به جوخه اعدام 
هايی  ياد رفيق فدايی معين که با گام.  سپردند
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که عاشق  رغم آن استوار مرگ را پذيرا شد به
 .زندگی بود، گرامی باد

 

 رفيق فدايی علی ميرشکاری
 

بافت (رفيق علی در يک خانواده عشايری 
به دنيا آمد و همراه ديگر همساالنش )  کرمان

کودکی را در شرايط سخت ييالق و قشالق 
در زمان کودکی، پدرش را از دست داد .  گذراند

و از اين زمان به همراه برادرش، رفيق جان 
فشانده سعيد، بار سنگين هزينه زندگی را بر 

پز  پس از قيام، رفيق علی در کوره.  دوش گرفت
کار شد و در آنجا  خانه و سنگبری مشغول به

رفيق  .کرد کارگران را به حقوق خودشان آگاه می
علی در شهر کرمان در همان شبی که برادرش 
به دست مزدوران کميته ترور شد، دستگير و 

به اتهام توطئه  ١٣۵٨روز سوم شهريور سال 
عليه انقالب اسالمی ايران به جوخه اعدام سپرده 

. اش از تپش بازايستاد گونه قلب سرخ شد و اين
اصطالح دادگاه کرمان در آن زمان اعالم نمود  به

که از رفيق علی مقدار زيادی اعالميه، نشريه و 
ياد رفقای .  آلبوم عکس به دست آمده است

 .مان علی و سعيد ميرشکاری گرامی باد قهرمان
 

 رفيق فدايی 
 عبدالرضا نصيری مقدم

 
رفيق عبدالرضا از فعالين سازمان در لرستان بود 
و همچون برادرش رفيق حميدرضا که در کشتار 
سراسری زندانيان سياسی در تابستان سال 

به ديگر جان فشاندگان فدايی پيوست،   ١٣۶٧
رفيق رضا به هنگام .  آباد بود عضو کميته خرم

فشاندن  مناسبت جان نامه نشريه کار به انتقال ويژه
، تحت )اسکندر(رفيق فدايی سيامک اسديان 

در نزديکی .  تعقيب پاسداران سرمايه قرار گرفت
آباد، ماشين رفيق به يک دره پرتاب گرديد و  خرم
آباد روزهای  در زندان خرم.  سان دستگير شد بدين

های وحشيانه  متمادی تحت شديدترين شکنجه
مزدوران ديوصفت قرار داشت، ولی کالمی بر 

مزدوران که از سخن گفتن رفيق .  زبان نياورد
 ١٣۶٠نااميد شده بودند، او را در چهارده بهمن 

گونه قلب سرخ و  به جوخه تيرباران سپردند و اين
رفيق .  عاشق رفيق عبدالرضا از تپش باز ايستاد

آيد که فدائيان  ای می عبدالرضا از خانواده
فشانده بسياری را تقديم جنبش کمونيستی  جان

ياد سرخ رفيق فدايی عبدالرضا .  ايران کرده است
 .گرامی باد

 
 )جميله(رفيق فدايی نادره نوری 

 
در يک   ١٣٣۶اسفند سال  ٢٢رفيق نادره در 

رفيق نادره از همان .  خانواده ارتشی متولد شد
اوان کودکی به اين علت که در محيط 

اش عناصر آگاه وجود داشتند، بذر  خانوادگی
نادره .  آگاهی و مبارزه در وجودش پراکنده شد

در .  رفيقی پرشور بود و روحی سرکش داشت
دوران تحصيل بارها به علت درگيری با 

های  مسئولين و موضعگيری در مقابل سياست
رفيق نادره .  وپرورش تهديد به اخراج شد آموزش

اگرچه در ابتدای انشعاب با جريان اکثريت 
و آشنايی  ١٣۵٩کرد ولی از شهريور  فعاليت می

با مواضع سازمان، به هواداران سازمان در 
رشت پيوست و فعاالنه برای بردن مواضع 

در هيجده .  ها تالش کرد سازمان در بين توده
در اتوبوس شرکت واحد با  ١٣۶٠مردادماه 

تعدادی کتاب و نشريه کار دستگير شد و بعد از 
روز اسارت، در روز هفدهم شهريور سال  ٢٩

در زندان رشت، به جوخه اعدام سپرده  ١٣۶٠
ياد رفيق فدايی نادره، رفيقی با قلبی سرخ و  .شد

 .عاشق گرامی باد
 

 رفيق فدايی سوزان نيکزاد
 

در تهران   ١٣٣٠رفيق سوزان در پنج فروردين 
سالگی به کار بهياری پرداخت  ١۶از .  متولد شد

و توأم با کار، در رشته علوم بيمارستانی به 
عنوان پرستار و  او سپس به.  تحصيل ادامه داد

تکنيسين اتاق عمل، زندگی خود را در خدمت 
در جريان قيام نقش .  های مردم قرار داد توده

فعالی در تظاهرات، مبارزات پرسنل 
ها و مجروحين ايفا  ها و مداوای زخمی بيمارستان

که مزدوران ارتش شاه  بار هنگامی يک.  نمود
طرف بيمارستان نشانه گرفته  های تانک را به لوله

های  بودند، رفيق سوزان پنجره يکی از اتاق
"بيمارستان را باز کرد و فرياد زد مزدوران : 

رفيق سوزان توأم با ".  سينه من را نشانه رويد
قيام، مبارزه و فعاليت خود را در صفوف 

در پی ضرباتی که در سال .  سازمان ادامه داد
به سازمان وارد آمد، رفيق سوزان به بخش  ۶٠

يک ماه بعد در اواخر .  توزيع نشريه منتقل گرديد
رفيق سوزان توسط مزدوران   ١٣۶٠مهر سال 

مقاومت و ايستادگی او در .  سرمايه دستگير شد
زندان که از او سمبل پايداری و مقاومت ساخته 

هراس افکند که  بود، جالدان رژيم را چنان به
اش او را به اعدام  مدتی کوتاه پس از دستگيری

که در بيست و هشتم آبان  هنگامی.  محکوم کردند
رفيق سوزان را برای اجرای حکم  ١٣۶٠

فراخواندند تا او را به جوخه تيرباران بسپارند، 
رفيق با همان روحيه عالی مشت خود را گره 
کرد و به عالمت ايستادگی، مبارزه و پيروزی، 

رفيق سوزان با قلبی .  ياران خود را بدرود گفت
چون  سوزان و سرخ، با قامتی برافراشته هم

پای  اش به چون ديگر رفقای وار هم سرو، و فدايی
ياد رفيق  .جوخه آتش مزدوران سرمايه رفت
های بزرگ  فدايی سوزان نيکزاد، رفيقی با آرمان

 .انسانی گرامی باد

 
 رفيق فدايی هادی نوان

 
عنوان هوادار سازمان  رفيق نوان پس از قيام به

رفيق نوان دريک .  فعاليت خود را آغاز کرد
نويسی به نام ديلمان نشريه سازمان را  ماشين

کرد که توسط يک مزدور سرمايه  تکثير می
. شود دستگير می ١٣۶۴شناسايی و در تابستان 

فرسا  های طاقت رفيق نوان پس از تحمل شکنجه
حکم جانی بد نامی به  ای به در دادگاهی چنددقيقه

اعدام سپرده شد و   نام ابوالحسن کريمی به جوخه
گونه قلب سرخ و عاشق رفيق از تپش  اين

 .ياد رفيق فدايی نوان گرامی باد .بازايستاد
 
 

 رفيق فدايی گودرز همدانی
 

در يک خانواده  ١٣۴٢رفيق گودرز در سال 
پدرش .  کارگری در شهرستان دورود متولد شد
رفيقً  .  کارگر آسياب کارخانه سيمان دورود بود

گودرز به همين دليل از دوران کودکی مستقيما با 
های اقتصادی و  رنج کارگران و نابرابری

اجتماعی آشنا شد و برای از ميان برداشتن اين 
ها، قدم در راه فدائيان گذاشت و به  نابرابری

پس از قيام رفيق گودرز سه بار .  سازمان پيوست
تر و  دستگير شد و هر بار پس از آزادی قاطع

 .پرشورتر از پيش به مبارزه خود ادامه داد
های برجسته رفيق گودرز، صداقت  از ويژگی

اين .  انقالبی و عشق او به سازمان و اهدافش بود
  موضوع را هرکسی که با او برخورد داشت، به

در اوايل جنگ ارتجاعی  .کرد آسانی درک می
ای برای توزيع  های ايران و عراق، کميته دولت

های محروم در دورود  سوخت و مايحتاج خانواده
ايجاد کرد و در توزيع نشريات سازمان کوشش 

رفيق گودرز هنگام نوشتن شعار .  فراوان داشت
. دستگير و به همين دليل به اعدام محکوم شد

رفيق گودرز  ١٣۶٠روز دوازدهم مرداد سال 
زد،  که شعارهای سازمان را فرياد می درحالی

همراه با دو مبارز ديگر، در بروجرد به جوخه 
مان، گودرز با  ياد رفيق قهرمان .اعدام سپرده شد

 .قلبی سرخ و آتشين گرامی باد
 

 جان فشاندگان چاپ و توزيع نشريه کار
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" پر طبل تر از حيات"  -روزهای اميد و انتظار
به گردش "  يک تا هزار"در مدار شمارگان 

درآيد و چه يارانی که در درازنای اين سال 
های آتش و خون در انتشار و تکثير و پخش 

نيرو گذاشتند، "  کار"بی وقفه و مداوم نشريه 
تا ارگان رسمی سازمان همانند سنگری در 
خدمت مبارزات کارگران و توده های 
زحمتکش باشد، جملگی سهمی بزرگ در 

سنگری .  داشته اند"  کار"تداوم  نشريه 
مستحکم که خشت خشت آن با آموزه های 
آموزگاران بزرگ پرولتاريا چيده شد و 
صدای بر آمده از آن، در تمامی اين سال 
های کشتار و جنگ و گريز، رهايی 
کارگران و زحمتکشان را در جلوه گاه 

 .  آزادی و سوسياليسم پژواک داده است
پوشيده نيست، اين تداوم و قد برکشيدن 

، همانا در راستای دل سپردن "کار"نشريه 
بود که همواره بر "  لنين"به رهنمون داهيانه 

اهميت انتشار يک روزنامه سراسری در 
پاسخگويی به نيازی بر آمده از الزام های 
تبليغ و ترويج سياسی در شرايط خودکامگی، 
برای استمرار نبرد طبقاتی و برای هژمونی 

 . طبقه کارگر تاکيد داشت
بر آن تاکيد داشت، همانا وجود "  لنين"آنچه 

يک روزنامه سراسری، به عنوان مبلغ، 
مروج و  سازمانده در شرايط خود کامگی 
بود، که بتواند همانند زنجيری مستحکم، تمام 
حلقه های محافل مارکسيستی را به هم وصل 
کند و نقطه اتصال انقالبيون حرفه ای با 

ايجاد يک نشريه سراسری به .  کارگران باشد
عنوان حلقه ارتباط تمامی محفل های 
مارکسيسيتی و عناصر پيشرفته طبقه کارگر 

نقش ريسمان "از آن به عنوان "  لنين"که 
 . انقالبيون نام برده است" راهنمای

طبيعتا بر بستر چنين ضرورتی الهام گرفته 
بود که تعدادی از کادرها و "  لنين"از 

سازمان چريک های فدايی خلق "اعضای 
از همان روزهای نخست سرنگونی "  ايران

رژيم ستمگر پادشاهی در مسير ايجاد و 
سازماندهی انتشار يک نشريه سراسری 

اقدامی که کميته مرکزی وقت .  همت گماشتند
سازمان، انجام چنين کار سترگی را اگر 
نگوييم غير ممکن، دست کم دشوار می 
دانست و از اين منظر، نظر مساعدی در 
مورد ايجاد و سازماندهی يک نشريه 

اما همان تعداد از رفقايی .  سراسری نداشت
که در آن برهه حساس نبرد طبقاتی در 
دوران پسا سرنگونی رژيم سلطنتی بر ايجاد 

نقش ريسمان "نشريه ای سراسری به عنوان 
انقالبيون تاکيد داشتند، بدون "  راهنمای

همراهی و همدلی کميته مرکزی، موفق به 
چرا که .  انجام اين کار بزرگ شدند

مارکسيسم می آموزد که بدون يک شور و 

شوق بزرگ، کار بزرگ انجام پذير نخواهد 
بود؛ که دوران های بزرگ به طور گريز 
ناپذيری اين شور و شوق را بوجود می 

 . آورند
درست آنگونه که رفقای معتقد به ايجاد يک 
نشريه سراسری در سرمقاله نخستين شماره 

، چرايی اهميت انتشار نشريه را "کار"
اينک که خلق ما، متحد و : "توضيح داده اند

يکپارچه پس از نبردی خونين رژيم سلطنتی 
را واژگون کرده  و در جهت نابودی کل 
ارتجاع و سلطه امپرياليزم پيش می رود؛ 
اينک که وظيفه همه نيروهای انقالبی است 
که دست آوردهای انقالب را حفظ کنند و 
بکوشند تا آخرين بقايای ضد انقالب را 
براندازند؛ وظيفه خود می دانيم که با انتشار 
يک نشريه ويژه کارگری قدمی ديگر در 
. جهت ارتقاء جنبش کارگری برداريم

کارگران مبارز ما هميشه در مبارزه بر عليه 
امپرياليسم و ديکتاتوری نقش مهمی داشته 
اند، هنوز وظيفه سنگينی بر دوش دارند و 
بايد مبارزه را تا رسيدن به نتيجه نهايی دنبال 

 ".  کنند
روشن است که اين امر بجز با يک کار 
سازمان يافته دراز مدت، بجز با پشتکاری 
مستمر و اراده ای خلل ناپذير، بجز با شور 

کاری که رفقای .  و شوقی انقالبی ممکن نبود
جمع شده در کانون نخستين تحريريه 

با "  سازمان چريک های فدايی خلق ايران"
همه کمبودهايی که داشتند، موفق به انجام آن 

و پس از انشعاب نيز ديگر رفقای ما .  شدند
در همراهی و همدلی با رهبری سازمان، 

سال با تکيه بر آموزه های  ۴٣طی بيش از 
فدايی "و با شور و شوقی "  لنين"سترگ 

وفادار "  کار"بر تداوم انتشار نشريه "  وار
رفقايی که همواره بر ضرورت .  مانده اند

نقش "انتشار بی وقفه نشريه کار به عنوان 
عمل تشکيالت و تاثير آن "  ريسمان راهنمای

در پيوند انقالبيون با مبارزات کارگران و 
 .    زحمتکشان تاکيد داشته اند

بر اساس مستندات مکتوب و شفاهی بجا 
مانده از نخستين رفقای عضو تحريريه 
نشريه کار، اداره نشريه، از همان ابتدا 
دارای دو وجه جدا ولی در ارتباط تنگاتنگ 

وجه اول، شامل بحث روی .  با هم بود
موضوعات مطرح روز، انتخاب مقاالت و 
روشن شدن نکات اصلی و مضمون کلی 
مقاالتی که بايد در هر شماره نوشته می شد، 
که مسئوليت آن مستقيما برعهده تمامی 

وجه دوم، صفحه .  اعضای تحريريه بود
بندی نوشته ها، تيترگذاری، اختيار حک و 
اصالح، کوتاه کردن يا اضافه شدن نکاتی به 
مقاالت و نيز اضاقه شدن گزارشات يا 

مطالبی که در آخرين ساعات صفحه بندی به 
دست تحريريه می رسيد؛ که اين وجه، توسط 

در .  تعداد ديگری از رفقا انجام می گرفت
انجام وظايف تحريريه و تقسيم کار صورت 
گرفته ميان اعضای تحريريه، بر خالف 
سنت روزنامه نگاری رايج، ميان مسئول و 
غير مسئول با ديگر اعضای تحريريه، هيچ 
تفاوتی ميان مجموعه اعضای تحريريه 
وجود نداشت و همه چيز با تفاهم و در 
صورت بروز اختالف نظر روی مواردی 
در انتخاب موضوع و مضمون مقاالت، با 

سنتی .  رای اکثريت پيش می رفته است
پايدار و رفيقانه که از انتشار نخستين شماره 

تا به امروز که شماره هزار آن " کار"نشريه 
منتشر شده است، همواره در تحريريه 

 . سازمان به اجرا در آمده است
بر اساس اسناد موجود، شماره های اوليه 

به طور مخفيانه در چاپخانه "  کار"نشريه 
نخستين شماره .  های تهران چاپ می شد

هزار نسخه انتشار يافت و  ٣نشريه، به تعداد 
در چاپ های دوم و .  به سرعت ناياب شد

بعد .  هزار نسخه رسيد ٣٠سوم به  بيش از 
از تهاجم گله های حزب اللهی به ستاد 

و تعطيل شدن "   ميکده"سازمان در خيابان 
ستاد فدايی، انتشار نشريه در چاپخانه های 

خصوصا با .  تهران به سختی پيش می رفت
افزايش چشمگير شمارگان بعدی نشريه 

، انتشار آن در چاپخانه های تهران "کار"
سير صعودی آمار نشريه .  سخت تر شد

آنچنان شتاب گرفت که بعد از چند شماره، 
 ٣٠٠تعداد نسخه های آن فقط در تهران  از 

هزار فراتر رفت و اين در شرايطی بود که 
نيروهای سازمان در شهرستان ها نيز، 

 . نمونه های آن را خود باز نشر می کردند
در واقع، با تالش خستگی ناپذير تحريريه و 
همياری ديگر رفقای سازمان و هواداران 

 نشريه کار ايستاده بر سکوی بلند هزار
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  ۴٢درصفحه 

بود که نشريه کار از نخستين شماره خود که 
منتشر شد، به  ١٣۵٧اسفند  ١٩در تاريخ 

سرعت قد بر کشيد و با عبور از سال های 
کشتار و آتش و خون بر تداوم و استمرار 

در اين مدت، تعدادی از .  خود ثبات بخشيد
رفقای تحريريه توسط آدمکشان جمهوری 
اسالمی کشتار شدند، برخی از رفقای اوليه، 
هنوز در تحريريه می نويسند و با تجارب 
ارزنده شان راهنمای عمل ديگر اعضای 

 . هستند" کار"تحريريه 
به رغم تمام کشتارها و سرکوب هايی که در 

 بر سازمان و تحريريه وارد شد، ۶٠دهه 
نشريه "آنچه باقی ماند همانا قد بر کشيدن 

 ۴٣و تداوم انتشار بی وقفه آن در اين "  کار
سال و اندی بوده است که اکنون سرفراز بر 

ايستاده و همچنان صدای " هزار"سکوی بلند 
کارگران و زحمتکشان ايران را پژواک می 

را در "  کار"در واقع، آنچه نام نشريه .  دهد
سطح جنبش نوين کمونيستی ايران ماندگار 
کرده است، همانا جانفشانی رفقای ما در 

تداومی که در .  تداوم بی وقفه انتشار آن است
 ١٩روز شمار انتشار نشريه کار، تاريخ 

را به روزی ماندگار در حافظه  ١٣۵٧اسفند 
 . تاريخی سازمان ما ثبت کرده است

را در "  کار"اکنون که شماره هزار نشريه 
مقابل چشمان خود داريم، بايد اعتراف کرد 
که در جنبش کمونيستی ايران جز نشريه 

، نشريه ديگری را نمی توان يافت که "کار"
سال بدون وقفه، منظم و مستمر  ۴٣بيش از 

در اين سال های سپری .  انتشار يافته باشد
شده، حتی سنگين ترين ضربات وارده به 

و بحران  ۶٠سازمان ما در نيمه اول دهه 
هايی که سازمان در همان ايام با آن روبرو 
. بود، نتوانست انتشار نشريه را متوقف کند

تحت هر "  کار"اين تداوم و استمرار انتشار 
شرايطی، مديون تالش، فداکاری، از خود 
گذشتگی و قهرمانی تمام اعضا، فعالين، 
هواداران سازمان و حمايت بی دريغ همه 
کسانی بوده است که نشريه را پژواک صدای 
خود و بازتاب دهنده اهداف و آرمان های 
سوسياليستی و انسانی خود دانسته و می 

" کار"در روند استمرار انتشار نشريه .  دانند
آن چه حائز اهميت بوده و هست، همانا مشی 
و مسيری است که نشريه در اين سال های 
طوالنی سپری شده در پيش گرفته و در 
خدمت اهداف سازمان و آرمان های واالی 

 .طبقه کارگر بوده است
به عنوان ارگان رسمی "  کار"نشريه 

سازمانی که هدف خود را سوسياليسم و 
کمونيسم اعالم کرده است، از همان نخستين 
شماره بر اين نکته تاکيد داشت که همواره 
در خدمت طبقه کار و اهداف و مطالبات اين 

، در "کار"کارنامه نشريه .  طبقه خواهد بود
ماهی که از درازنای  ٩سال و  ۴٣مدت 

عمرش می گذرد، به وضوح نشان می دهد 
. که به اين هدف کامال وفادار مانده است

دفاع مستمر و پيگير از مطالبات، مبارزات 
و اهداف طبقه کارگر، تبليغ و ترويج ايده 
های سوسياليستی و افشای مداوم ماهيت 
طبقاتی نظام سرمايه داری، همواره در 

قرار داشته "  کار"سرلوحه وظايف نشريه 
نشريه ای که تا انشعاب بزرگ .  است

سازمان به دو جناح اقليت انقالبی و اکثريت 
رفرميست و ضدانقالبی، اعضای تشکيل 
دهنده تحريريه آن در وجه کلی و غالب، 
تماما، از جناح اقليت انقالبی سازمان بودند 
که در مقابل نقطه نظرات رفرميستی و 
سازشکارانه اکثريت کميته مرکزی وقت 

رفقايی که بعد از .  سازمان قرار داشتند
، در ۵٩انشعاب بزرگ سازمان در خرداد 

راس جناح انقالبی سازمان قرار گرفتند و با 
، عالوه بر تداوم ۶٠انتشار کار ويژه شماره 

، سکان هدايت انقالبی "کار"نشريه انقالبی 
سازمانی که .  سازمان را نيز به عهده گرفتند

بعدا با عنوان سازمان چريک های فدايی 
به صورت شکلی نيز از )  اقليت(خلق ايران 

" اکثريت"جناح رفرميست و ضدانقالبی 
متمايز شد و بعدها در کنفرانس ششم خود، 

 .  را بر گزيد) اقليت(نام سازمان فدائيان 
نگاهی به شمارگان ماه های نخست نشريه، 

به "  کار"به خوانندگان نشان می دهد که 
عنوان زبان گويای کارگران و توده های 
زحمتکش، برچه مطالبی تاکيد داشته و بر 

در .  سر چه موضوعاتی انگشت می گذاشت
عين حال در بطن آن موضع گيری ها می 
توان دريافت که کشاکش ميان طبقه کارگر و 
توده های محروم که رژيم سرکوبگر و 
قدرقدرت شاه را با اميد و دستيابی به يک 
زندگی بهتر و رهايی از سرکوب و خفقان 
سرنگون کردند، با چه مرتجعان و از گور 

از گور خزيدگانی که . خزيدگانی مواجه شدند
با بهره گيری از ناآگاهی و توهمات مذهبی 
همين توده های انقالب کرده و با اتکا به 
اردوگاه جهانی سرمايه، چگونه حاکميت 
سياسی را به چنگ آوردند و چگونه 
درروندی شتابناک، جامعه را به سمت 

اما به رغم .  کشتار و شکنجه و اعدام کشاندند
همه اين کشتارها، به رغم همه ضربات 
وارده بر پيکر سازمان و چاپخانه مخفی آن 

در پس هر "  کار"، نشريه ۶٠در سال 
ضربه ای با همت دالورانه رفقای تحريريه 
و ديگر رفقای سازمان در امر تکثير و 
توزيع نشريه، دوباره قد برکشيد و انتشار آن 
اميد به ماندگاری سازمان را در دل تمامی 

 .شيفتگان سازمان زنده می ساخت
تا به امروز "  کار"از انتشار نخستين شماره 

سال هايی پر .  سال گذشته است ۴٣بيش از 
التهاب، سال هايی در گذر از بيم و اميد، 

سال هايی توامان با شادی و اشک، سال 
هايی با انشقاق و جدايی، و سال هايی همراه 
با سرکوب های خونين و مرگ آور 

اما در تمامی اين سال ها، .  جمهوری اسالمی
آنچه بايد بر آن تاکيد داشت همانا انتشار بی 

است که هرگز متوقف "  کار"وقفه نشريه 
نشد و از اين منظر نه تنها انتشار نشريه 
سهمی بی بديل در ادامه کاری سازمان داشته 
است، بلکه  در ارتقاء و استحکام مواضع 
نظری سازمان نيز نقش موثری ايفا کرده 

 .  است
به واقع در گذر از يک چنين فراز و 

" کار"فرودهايی بوده است که اکنون نشريه 
بر .  ايستاده است"  هزار"سرفراز بر سکوی 

سکوی بلند استمراِر تکثير برگ هايی از 
مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران که 
تصوير خونچکان استقامت و پايداری 
يکايک رفقای سازمان، به ويژه رفقای 

که بر برگ "  کار"جانباخته تحريريه نشريه 
 . برگ آن نقش بسته است

، پيش "کار هزار"آنچه اکنون تحت عنوان 
روی ماست، حاصل جانفشانی و پشتکار 

تا به  ۵٧همه رفقايی است که از اسفند 
و "  کار"امروز با پرچم جان در استمرار 

نقش داشته "  هزار"نشاندن آن بر سکوی بلند 
ياران و رفقايی که در تمامی اين سال .  اند

های سپری شده از جان گذشتند تا قلب تپنده 
سازمان عشق، سازمان کار،   -سازمان ما

پر طبل تر " -سازمان روزهای اميد و انتظار
در مدار شمارگان يک تا هزار به "  از حيات

رفقايی که در درازنای .  چرخش در آيد
تمامی اين سال های بيم و اميد، سخت 

، بی وقفه "کار"کوشانه پيکار کردند که 
انتشار يافت و در اين مسير سنگری برای 
مبارزات کارگران و توده های زحمتکش 

سنگری که خشت  خشت آن با .  ايران شد
آموزه های آموزگاران بزرگ پرولتاريا چيده 
شد و صدای بر آمده از آن، در تمامی اين 
سال ها آتش و خون، رهايی کارگران و 

 . زحمتکشان را پژواک داده است
پژواکی مستمر که در همگامی با خيزش 

، ٩۶انقالبی توده های مردم ايران در ديماه 
صدايش رساتر شد و در پاسخگويی به سير 
شتابناک تحوالت دوران انقالبی حاکم بر 

به صورت هفتگی  ٩۶جامعه، از اسفند ماه 
، "کار"انتشار هفتگی نشريه .  انتشار يافت

سال گذشته بی هيچ  ۵آنهم بدون وقفه، طی 
ساله انتشار نشريه  ۴٣اغراقی در تاريخ 

اقدامی که .  اقدامی بی نظير بوده است"  کار"
فقط با شور و شوق بر گرفته از دوران 

شور و .  متحول انقالبی جامعه قابل فهم است
شوقی که در وجود تک تک رفقای سازمان 
ريشه دوانده تا با همياری يکديگر بر تداوم 

" کار"کاری سازمان و انتشار مداوم نشريه 
چرا که مارکسيسم به ما می .  همت بگماريم

آموزد که بدون يک شور و شوق بزرگ، 
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کار بزرگ انجام پذير نخواهد بود؛ و دوران 
های بزرگ، به طور گريز ناپذيری اين شور 

 .و شوق را بوجود می آورند
 

 :پی نوشت ها
 
ياد رفيق فدايی منصور اسکندری تربقانی *
 !گرامی باد) مهران(
 

، در سال )مهران(رفيق منصور اسکندری
شرايط زندگی، .  در کاشمر متولد شد ١٣٢٩

عمال او را با جنايات نظام سرمايه داری 
آشنا ساخت و عنصر کار، او را سخت کوش 

رفيق منصور با ايده خدمت به .  بار آورد
کارگران و زحمتکشان و مرهم گذاشتن بر 

وارد  ١٣۴۶درد و رنچ آن ها، در سال 
آشنايی .  دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد

تجربی بر مصائب نظام سرمايه داری و 
لنينيسم، روحيه   –کسب آگاهی مارکسيسم 

مبارزه جويانه او را بيش از پيش به سوی 
مبارزه ای جدی تر و آگاهانه تر عليه نظام 

. پوسيده و نفرت انگيز سرمايه داری کشانيد
سازمان چريک های فدايی "با تولد حماسی 

، رفيق منصور به سوی خط "خلق ايران
مشی سازمان گرائيد و از آن هنگام تا زمان 
مرگ سرخش برای تحقق رهايی، دمکراسی 

رفيق .  و سوسياليسم يک دم از پای ننشست
منصور، پس از دستگيری توسط ساواک در 

و تحمل شکنجه های بسيار و  ١٣۵٢سال 
مقاومت دليرانه در مقابل دژخيمان، در 

به هنگام فتح زندان  ۵٧اعتالی انقالبی سال 

ها توسط کارگران و زحمتکشان به پاخاسته 
ايران آزاد شد و به قيام و مبارزات توده ها 

او سريعا در ارتباط ارگانيک با .  پيوست
 .سازمان قرار گرفت

از جمله فعاليت های ارزشمند رفيق منصور 
کمک به انتشار نشريه کار به  ۵٧پس از قيام 

و فعاليت در بخش  ارگانی سازمانگرعنوان 
او عالوه برنوشتن .  کارگری سازمان بود

مقاالتی پيرامون جنبش کارگری، مسئوليت 
بخش گزارشات و اخبار کارگری نشريه کار 

با اوج گيری مبارزه .  را  نيز به عهده داشت
طبقاتی در جامعه و پس از طرد اکثريت 

خائن از سازمان، رفيق منصور به عضويت 
کميته مرکزی سازمان درآمد و همچنان 
عضويت هيئت تحريريه کار و مسئوليت 
. کميته کارگری تهران را نيز عهده دار بود

از آنجاييکه او خود شاهد رواج ليبراليسم و 
بوروکراتيسم عنان گسيخته توسط اکثريتی ها 
و ضربات ناشی از آن بر پيکر سازمان بود، 
پس از طرد اکثريتی ها می بايست به همراه 
ديگر رفقای فدايی به تدوين خط مشی، 
برنامه و ده ها وظيفه مهم ديگر می 

او به درستی تشخيص داد، که .  پرداخت
فقدان سياست تشکيالتی معين از جمله 
عواملی است که باعث اشاعه ليبراليسم در 

او که مدافع سرسخت .  سازمان می گردد
مبارزه و بحث های ايدئولوژيکی سازنده، 
انتقاد و انتقاد از خود کمونيستی، توجه به 
افکار، عقايد و آراء توده های تشکيالت در 
کليه مسائل تشکيالتی بود، برای زدودن 
هرگونه سوء استفاده از دمکراسی و 
سانتراليسم و تبديل شدن آن ها به ليبراليسم و 
بورکراتيسم، مبارزه پيگيری را آغاز کرد و 
در همين رابطه مقاله ای تحت عنوان 

را به رشته تحرير "  دمکراسی بدوی"
در اين .  به چاپ رسيد"  کار"که در .  درآورد

مقاله منصور توده های تشکيالتی را با 
تجربه بزرگ طبقه کارگر در اين زمينه آشنا 

: در اين مقاله از جمله مطرح گرديد.  نمود
مدت ها طول کشيد تا در ميان کارگران اين "

را  تمام کارهاتصور غلط از بين برود که 
انجام دهند و همه تصميم ها  تمام اعضابايد 

و جای آن .  متکی به آراء مستقيم آن ها باشد
را ايده درست نهادهای نمايندگی و از جمله 
جلسات، مجمع عمومی و غيره در فاصله 
بين دو مجمع به عهده نمايندگان منتخب 

 ".سپرده شود
بدين سان او دمکراسی بدوی را که انحراف 
از اصول تشکيالتی بود، برای توده های 
هوادار و تشکيالتی تشريح نمود و به ترويج 

دمکراتيک که در بحث ها،   –سانتراليسم 
مبارزات ايدئولوژيک، انتقاد و انتقاد از 
خود، گزارش دهی، ديسيپلين، نظم پرولتری 
و تبعيت اقليت از اکثريت تشکيالت و کميته 
مرکزی و نيز تبعيت کل سازمان از کنگره 

رفيق منصور .  تجلی می يابد، پرداخت
اسکندری، جهت برپائی عالی ترين سطح 
دمکراسی درون تشکيالت در يک سازمان 

لنينيستی   –واقعا پرولتری و مارکسيست 
. يعنی اولين کنگره سازمان، پيگيرانه کوشيد

کنگره ارگانی است که فرا خوانده می شود تا 
ضمن بررسی عملکرد حزب و ارگان های 
مرکزی آن در طول مدت معين، نتايج و 
دست آوردهای مبارزاتی اين مدت را جمع 
بندی کند و به صورت مصوبات کنگره به 

کنگره يعنی اراده توده .  آن قطعيت بخشد

های تشکيالت با انتخاب کميته مرکزی، 
اتوريته و اختيارات خود را در چهارچوب 
اساسنامه سازمانی تا کنگره بعدی به آن 
تفويض می کند و به مرکزيت دمکراتيک 

 .ماديت می بخشد
رفيق منصور به همراه رفقا اسکندر، هادی، 
نظام، محسن و سايرين از طردکنندگان 
اکثريت خائن از سازمان و تجلی دهندگان 

لنينيسم رزمنده و پويای اقليت   –مارکسيسم 
منصور و رفقای ديگر در بطن .  بود

مبارزات طبقاتی سال های اوليه پس از قيام 
 –با اتخاذ موضع مارکسيست  ۵٧بهمن ماه 

لنينيستی صريح، قاطع، روشن، و بدون ابهام 
در مورد  حاکميت، جنگ، مبارزه طبقاتی و 

را "  اقليت"دفاع از مناقع پرولتاريا، تنها 
سازمان چريک های فدايی خلق "تجلی 

و ادامه دهنده حزب کمونيست ايران "  ايران
 ۴٩سازمانی که در بهمن .  معرفی نمودند

توسط حماسه سازان سياهکل با تازيدن بر 
اپورتونيسم حزب توده، تولد يافت و ده سال 

با تشديد و تعميق مبارزه  ۵٩بعد در سال 
طبقاتی در جامعه از اُپورتونيست های خائن 
که در مرکزيت سازمان بيتوته کرده بودند، 

 .پااليش يافت
اگرچه رفيق منصور قبل از تشکيل اولين 

سازمان چريک های فدايی خلق "کنگره 
دستگير شد،  ١٣۶٠در نيمه اول سال " ايران

با توجه به شناختی که رژيم از موقعيت 
تشکيالتی او داشت، وی را تحت شديدترين 
شکنجه ها قرار داد، اما او با مقاومت مطلق 
خود، بر اين ايمان خلل ناپذير تمامی 
کارگران و کمونيست های جهان  صحه 
گذاشت که با بستن لب و فدا کردن جان 
خويش بايد اسرار سازمان و جنبش 

و اين .  کمونيستی نوين ايران را حفظ نمود
. چنين مرگش، آموزنده و افتخار آفرين بود

رژيم جنايت پيشه جمهوری اسالمی در آبان 
، رفيق را پس از يک سال و ۶٢ماه سال 

اندی شکنجه های مرگ آور به جوخه اعدام 
سپرد که در هر دو رژيم سلطنت و جمهوری 
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اسالمی و در تمام مراحل زندگی مبارزاتی 
اش، چه در زندان ها و چه در عرصه 
مبارزاتی خارج از زندان، سمبل صداقت، 
آگاهی، قاطعيت، نظم و انضباط پرولتری و 
. دشمن سرسخت ليبراليسم و بورکراتيسم بود

ياد رفيق منصور اسکندری گرامی و راهش 
 .پر رهرو باد

 
ياد رفيق فدايی قاسم سيد باقری گرامی  *
 !باد
 

رفيق قاسم سيد باقری، در يکی از مناطق 
. زحمتکش نشين شهر تهران متولد شد

زندگی در ميان مردم زحمتکش و رنجديده، 
رفيق قاسم را با نظام ضد انسانی سرمايه 

پس .  داری و نابرابری اجتماعی آشنا ساخت
از پايان دوره دبيرستان به دانشکده علوم 

سازمان "همين که .  ارتباطات راه يافت
ميدان تازه ی "  چريک های فدايی خلق ايران

مبارزه را فراروی کمونيست ها گشود، 
رفيق قاسم نيز به انبوه هواداران سازمان  
پيوست و در همين ارتباط دست به ايجاد يک 

اما هنوز مدت زيادی .  محفل مارکسيستی زد
از فعاليت رفيق نگذشته بود که توسط 

دستگير و به زندان  ۵٢ساواک در سال 
 .افتاد

پس از سپری شدن دوره دو ساله زندان، 
رفيق قاسم که مواضع خود را نسبت به 
سازمان حفظ کرده بود، در صدد ارتباط با 

با آغاز قيام، فعاليت رفيق در .  سازمان برآمد
رابطه با سازمان متمرکزتر شد و با انتشار 
نشريه کار، رفيق قاسم نيز فعاليت خود را به 
عنوان يکی از اعضای اصلی تحريريه 
نشريه کار، آغاز نمود و مسئوليت اخبار و 

رفيق .  گزارشات دهقانی را بر عهده داشت
قاسم از همان ابتدا، يکی از مخالفين 
سرسخت اکثريت و از فعالين و مدافعين خط 

پس از انشعاب، .  مشی انقالبی اقليت بود
مسئوليت های ديگری از جمله سر و سامان 
دادن به هواداران و تشکل های هواداران 
. سازمان نيز به عهده اين رفيق قرار گرفت

مسئوليت انبوهی از هواداران و تشکل های 
هواداران سازمان از قزوين گرفته تا منطقه 
شمال و خراسان، تماما بر عهده اين رفيق 

رفيق قاسم سيد باقری اين وظيفه را با .  بود
تمام وجود و به طور خستگی ناپذيری انجام 

رفيق قاسم، اين کمونيست خستگی .  می داد
ناپذير که خاری در چشم حزب هللا و در 
چشم رژيم بود، در جريان سرکوب های سال 

از طريق يک حزب اللهی لو رفت و  ۶٠
رفيق قاسم سيد باقری، اين .  دستگير شد

شهريور همان  ٢۵فدايی سخت کوش، در 
يادش گرامی و راهش پر .  سال تيرباران شد

 .رهرو باد
 
 

ياد رفيق فدايی منوچهر کالنتری نظری  * 
 !گرامی باد

 
منوچهر کالنتری، يکی از اعضای گروه 

پيش از دستگيری رفيق بيژن .  جزنی بود
جزنی، رفيق منوچهر کالنتری برای 
سازماندهی پشت جبهه، به خارج کشور 

رفيق منوچهر به فوريت به يکی .  اعزام شد
از نيروهای بسيار فعال سازمان تبديل شد که 

 ١٩بخشی از فعاليت های رفيق، انتشار 
بهمن تئوريک و انتشار برخی از نوشته های  

پس از فيام به ايران .  رفيق جزنی بود
برگشت و بالفاصله همکاری خود را با 
نشريه کار آغاز نمود و مقاالتی عمدتا 

در .  پيرامون مسائل بين اللمی می نوشت
جريان انشعاب اکثريت، رفيق منوچهر 
. مجدانه از خط مشی اقليت انقالبی دفاع نمود

رفيق که به عضويت هيئت نوسندگان نشريه 
کار در آمده بود، فعاليت متمرکزی را در 

اما اين .  رابطه با تحريريه آغاز نمود
چرا که .  همکاری، مدت زيادی دوام نياورد

، ۶٠با آغاز سرکوب های خونين سال 
تشکيالت تصميم گرفت رفيق منوچهر را به 
خارج کشور اعزام نمايد، تا رفيق نيز با 
استفاده از تجارب خود، فعاليت های خارج 

اما هنگام خروج .  کشور را سر و سامان دهد
 ٣١از مرزهای شرقی کشور در تاريخ 

مورد شناسايی نيروهای امنيتی  ۶١فروردين 
قرار گرفت و طی يک درگيری و با خوردن 

يادش .  قرص سيانور، سرفرازانه جان باخت
 .گرامی و راهش پر رهرو باد

 !ياد رفيق فدايی سعيد سلطانپور گرامی باد *
در يک  ١٣١٩رفيق سعيد سلطانپور در سال 

او از رهگذر .  خانواده کارگری تولد يافت
با .  فقر و فرهنگ، با رنج مردمان آشنا شد

پايان دوره دبيرستان، در تهران آموزگار 
تدريس در محله های فقيرنشين تهران .  شد

آتش مبارزه را در او شعله ورتر کرد و او 
.  را به ميدان مبارزه ای گسترده تر فراخواند

در اعتصاب فرهنگيان که به شهادت خانعلی 
انجاميد، از مدرسه ای به مدرسه ای رفت و 
سخن گفت و بخش وسيعی از آموزگاران را 

شور تئاتر که آن را پايگاه .  به ميدان کشيد
بزرگ و روشن گری خلق می شناخت، او 

از .  را بر آن داشت تا تئاتر علمی را بياموزد
سيستم علمی تئاتر را آموخت  ۴۵تا  ٣٩سال 

و در سال های دانشجويی در دانشکده 
هنرهای زيبای دانشگاه تهران، نمايشنامه 

را کارگردانی کرد و به "  دشمن مردم"
نمايشی که انحطاط و تباهی .  صحنه برد

جامعه سرمايه داری را زير ضرب گرفت و 
از روزنامه نگاران مزدور، اين 
خدمتگزاران چاپلوس ستمگران با کينه و 

 .نفرتی انقالبی پرده برداشت
. مبارزات دانشجويی بخشی از زندگی اوست

در مراسم تشييع جنازه تختی، تهديدهای 
اداره سرپرستی ساواک دانشگاه را به هيچ 

در .  گرفت و به بسيجی افشاگرانه پرداخت
، زير سيطره خفقان ۴٧شب های شعر سال 

و سانسور شديد، شجاع و خطرپذير، با 
خواندن اشعاری سوزان در باره ايران و 
غارت امپرياليسم، شور خفته مبارزاتی را 
در هنرمندان و روشنفکران جوان  
برانگيخت و فضای تازه ای در چشم انداز 

 .شعر مبارز ايران گشود
 
 
 ايران من "

 ايران انقالب های فراموش
 مغلوب  

 خاموش
 "شير گرسنه خفته به غوغای آسيا 
 

اين شجاعت روشنگرانه در قلب سانسور و 
خفقان چنان بازتاب گسترده ای يافت که 

هنرمند  "از آن پس او را به عنوان " ساواک"
زير نظر گرفت و تا سقوط رژيم "  خطرناک

رفيق .  جنايتکار سلطنتی هرگز رهايش نکرد
سعيد سلطانپور، در درون مبارزه مردم بود 
و هم از اين رو در دورانی که تئاتر بازيچه 
سرمايه داران بود، آن را پايگاه مبارزه مردم 

از محيط های بسته روشنفکری به ميان . کرد
در اعتصاب اتوبوس رانی .  مردم رفت

دوشادوش مردم به اعتراض قهرآميز 
نمايشنامه  ۴٩در سال .  پرداخت

ساواک به .  را به صحنه برد"  آموزگاران"
نمايش حمله برد و کارگردان را دستگير 

مردم با سنگ به سوی شيشه های .   کرد
رفيق .  انجمن ايران و آمريکا هجوم بردند

صالحيت  ۴٩سعيد سلطانپور در اسفند ماه 
دادگاه های نظامی شاه را رد کرد و به دفاع 
. از حقوق کارگران و زحمتکشان برخاست

ساواک پس از سه ماه به دليل بازتاب 
گسترده اين سرکوب و دستگيری در جامعه، 

 ۴٩سعيد در سال .  او را از زندان آزاد کرد
نوعی از هنر، نوعی از "با نوشتن کتاب 

و با انتشار مخفی آن عليه رژيم "  انديشه
جنايتکار، عليه سرمايه داری، عليه فرهنگ 
سرمايه داری، عليه روشنفکران خودفروخته 
و عليه جشنواره های شهبانويی که مخارج 
هنگفتی را بر دوش ناتوان مردم می نهاد، 

هم  ۵١مستدل و سرسخت ايستاد و در سال 
روز  ۴۵به جرم انتشار مخفی اين کتاب، 

پس از آزادی، بی درنگ .  بازداشت شد
را به "  چهره های سيمون ماشار"نمايشنامه 

در اين نمايش با شجاعتی کم .  صحنه برد
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نظير صحنه تاجگذاری شاه و دادگاه های 
نظامی اش را با تصاويری هنرمندانه به 

فريادها و .  اعتراضی تند و توفانی گرفت
صداهای کاسه ها و يقالوی های خالی مردم 
و سربازان عليه تاجگذاری، شوری 

سراپای نمايش از مبارزه  و .  مبارزاتی آفريد
 .مقاومت خلق در برابر ضد خلق آکنده بود

سازمان "رفيق سعيد سلطانپور، همين که 
اين کانون   –"  چريک های فدايی خلق ايران

ميدان   -رزمنده ترين کمونيست های ايران
تازه مبارزه را گشود، در پرتو رهنمودهای 
آن به انبوه هواداران جنبش نوين انقالبی 
ايران پيوست و شاعر مبارزات مردمی، 

در سال .  شاعر جانباختگان انقالبی خلق شد
که "  آوازهای بند"به جرم  انتشار کتاب  ۵٣

در پيوند با فدائيان  جانباخته و بيداری مردم 
سروده شده بود و شکنجه ها و شکنجه گاه ها 

از همان .  را تصوير می کرد، دستگير شد
ابتدای دستگيری در برابر جالدان ساواک 

اين بار، جالدان ساواک او .  سر بر افراشت
را  رهپوی راه فدائيان خلق دانستند و پی 
جوی پرونده او با رفيقان ما، در سلول های 

پس از هفت ماه .  کميته، ده ها بار شکنجه شد
شکنجه های اقراری و انتقامی و جيره ای، 

پس از هفته .  او را روانه زندان قصر کردند
ای باز گرداندند و باز هم به شکنجه گاه 

را "  از کشتارگاه"سعيد اشعار کتاب .  بردند
 :در اين ماه های خونين سرود

 
 اگرچه در تب تند شکنجه"

 می سوزم
 ز خون ريخته خورشيدها 

 "می افروزم
 

، رفيق ۵۶پس از آزادی از زندان در سال 
سعيد سلطانپور بی درنگ خود را به فضای 

و شب های شعر .  پرتپش مبارزه می افکند
انستيتوی گوته و دانشگاه صنعتی تهران را 
به تريبون افشاگری عليه رژيم شاه تبديل می 

رفيق سعيد، اولين مبارزی ست که در .  کند
برابر انبوه جمعيت، آزادی زندانيان سياسی 
را فرياد می کند، و در اشعار پرخروشش از 
اتحاد طبقه کارگر و از انقالب نزديک سخن 

سيزده ماه در تمام شهرهای عمده .  می گويد
کشورهای اروپايی با متينگ های پرشور و 
با کنفرانس های مطبوعاتی و مصاحبه های 
تلويزيونی به افشای رژيم پهلوی و گزارش 

سازمان چريک "جنبش پرشکوه خلق و نقش 
در جنبش می "  های فدايی خلق ايران

 .پردازد
زندگی سراسر شور و مبارزه رفيق سعيد 
سلطانپور، با بازگشت به ايران بيش از پيش 

در خدمت جنبش انقالبی مردم ايران قرار 
رفيق پس از قيام تئاتر مستند و .  گرفت

با اجرای نمايش .  کارگری را بنيان می نهد 
عباس آقا کارگر ايران "هايی چون 

، هنر را "مرگ بر امپرياليسم"و "  ناسيونال
چنان به مبارزه طبقاتی در می آميزد که 
گويی تماشاگران در ميتينگی کارگری 

 .حضور يافته اند
در سراسر زندگی انقالبی، رفيق سعيد با 
. روحی دلير و رزمنده در تکاپوی مداوم بود

او که جز به رشد آگاهی توده ها و جز به 
پيروزی انقالب توده ها نمی انديشيد، هرگز 
با سازش طلبی و خيانت به توده ها روی 

در پرتو عشق به توده .  آشتی نشان نمی داد
ها بود که از هنگام بروز نخستين نشانه های 
سازش طلبی و خيانت پيشگی اکثريت کميته 
مرکزی، از همان هنگام که جناح راست 
اکثريت به دفاع از رژيم ضد خلقی و ارتجاع 
جمهوری اسالمی پرداخت، در برابر اين 
سياست ها ايستاد و با تمام توان و رزمندگی 

در .  خويش برای رسوا کردن آن کوشيد
سخنرانی ها و بحث ها، همواره بر مواضع 

 .انقالبی گذشته سازمان پای می فشرد
هنگامی که اختالف درون سازمان ميان 
اقليت و اکثريت اوج گرفت، رفيق سعيد به 
دفاع از مواضع رفقای اقليت برخاست و 
پيگير و استوار در جلسات مبارزه 

او از نخستين .  ايدئولوژيک شرکت جست
رفقايی بود که راه خويش را از راه جناح 

پس از جدايی سازمان ما از .  راست جدا کرد
سازشکاران، دمی از تالش در راه افشای 

در .  سياست های کميته مرکزی نمی ايستاد
تماس های گسترده با هواداران سازمان در 
تهران و شهرستان ها، از مواضع انقالبی 
سازمان خويش دفاع کرده و بسياری از 
نيروهای بينابينی را که از آگاهی کافی 
برخوردار نبودند، به سوی سازمان جلب می 

 . کرد
رفيق سعيد پرشور و خستگی ناپذير بود و 
در جبهه ای به وسعت انقالب کارگران و 
زحمتکشان، با دشمنان آشکار و نهان انقالب 

سالح اصلی او در اين .  مبارزه می کرد
نبرد، کلمات آتشين بود، کلماتی گرم و گيرا 
. که آميزه ای از عشق و شعر و انقالب بود

او آميزه ای از پاپلو نرودا، گارسيا لورکا و 
و اين گوهر انقالب و .  خسرو گلسرخی بود

شعر را به تمامی در بساط عشق و خدمت به 
او توان خود را بيش از .  انقالب نهاده بود

همه به بخش تبليغات سازمان متمرکز کرده 
بسياری از شعرها، اعالميه ها و تراکت . بود

های تهييجی و تبليغی سازمان پرداخته قلم 
با هيئت .  توانا و آتش برانگيز او بود

، همکاری داشت و در ماه "کار"تحريريه 
های پيش از دستگيری اش، کوششی گسترده 

را برای افزودن بخش هنر و ادبيات در 
 .به کار گرفته بود" نبرد خلق"

، که ۵٩بهمن سال  ١٧در تدارک ميتينگ 
مزدوران رژيم آن را به خون کشيدند، 
کوشش پيگير داشت و بنا بود خطابه ای 

در زمينه هنر انقالبی، حضور او .  ايراد کند
شعری که به ياد .  در سازمان چشمگير بود

توماج و يارانش سرود، شعری که پس از 
سرود که در "  جهان"ترور رفيق جانباخته 

ويژه نامه اول ماه مه منتشر شد، نمونه اين 
رفيق سعيد به عنوان .  حضور فعال است

نويسنده، شاعر و کارگردان، عضو کانون 
نويسندگان بود و به خاطر ارزش کار هنری 
و آزادی خواهی انقالبی اش به عضويت 
هيئت سردبيری کانون نويسندگان برگزيده 

نيز با آن که در  ۶٠شد و در انتخابات سال 
بازداشت دژخيمان جمهوری اسالمی بود، 

 .بار ديگر به همين سمت انتخاب شد
با آن که از .  رفيق سعيد دليری بی باک بود

ددمنشی و جنايت کاری رژيم خبر داشت، بر 
اين اعتقاد بود که با فعاليت های علنی بهتر 

. می تواند در خدمت سازمان و انقالب باشد
با پشتوانه ايمان به توده ها، به استقبال 
خطرات می شتافت و از همين رو تا لحظه 
بازداشت در جشن عروسی خويش، که به 

. عروسی خون بدل شد، زندگی علنی داشت
، روز ريختن ۶٠آخرين روز بهار سال 

اما با خون او .  عطر خون سعيد به خاک بود
اين .  شقابق های بهار ديگری شکفته می شود

سنگ گور او در کنار سنگ !  ايمان ماست
های گور ديگر فدائيان و مبارزان، سنگفرش 

اين نيز ايمان .  راهيان شهر خورشيد فرداست
 ! ماست

دليری او، شور انقالبی عاشقانه و شاعرانه 

 نشريه کار ايستاده بر سکوی بلند هزار



 ١٠٠٠شماره   ١۴٠١آذر   ٢١    45

۴۴از صفحه   

۴۵ 

او به توده ها، روشنايی راه توده های 
خون او .  مبارز، راه انقالب و آزادی است

همچون شعر او، انگيزه رزم آوری 
نيروهايی ست که استواتر و توفنده تر از 

رفيق .  پيش در راه روشن فردا گام می زنند
سازمان چريک های "سعيد در سنگر سرخ 

، رزمنده ای پرشور و "فدايی خلق ايران
تزتزل ناپذير بود که با عشق عميق به طبقه 
کارگر و همه زحمتکشان، به طور خستگی 
ناپذير و پيگير، برای آگاهی و بسيج توده ها 
. در جهت پيروزی نهايی تا پای جان جنگيد

 !يادش گرامی و راهش پر رهرو باد
 

ياد رفيق فدايی فرهاد سروشيان گرامی  * 
 !باد
 

، در )مسعود، بيژن(رفيق فرهاد سروشان
او از فعالين دانشجويی .  تهران متولد شد

پس از قيام فعاليت خود .  هوادار سازمان بود
در جريان .  را در ارتباط سازمان ادامه داد

انشعاب، از مواضع راديکال اقليت جانب 
داری نمود و در يکی از حوزه های نشريه 
کار سازماندهی شد و سپس به عضويت 

رفيق فرهاد، پس .  تحريريه نشريه کار درآمد
فعاالنه در  ۶٠از ضربات اسفند ماه سال 

مهر  ١٠در .  انتشار مجدد نشريه تالش کرد
که مزدوران رژيم قصد دستگيری  ۶٢سال 

او را داشتند، با استفاده از سيانور جان باخت 
و رژيم را در دستيابی به هرگونه اطالعات 

يادش گرامی و .  سازمانی ناکام گذاشت
 !راهش پر رهرو باد

 
ياد رفيق فدايی عطاءهللا نوريان گرامی  *

 !باد
رفيق عطا نوريان فعاليت سياسی خود را قبل 
از قيام آغاز کرد و مدتی هم در زندان رژيم 

بعد از قيام در ارتباط با سازمان به .  شاه بود
فعاليت خود ادامه داد و با نشريه کار 

رفيق عطا، همچنين عضو .  همکاری داشت
اين رفيق در .  کانون نويسندگان ايران بود

دستگير شد و سرانجام در يکی از  ۶٠سال 
توسط  ١٣۶٢روزهای زمستان سال 

ادمکشان جمهوری اسالمی به جوخه اعدام 
يادش گرامی و راهش پر رهرو .  سپرده شد

 !باد
 
 !ياد رفيق فدايی حسن جمالی گرامی باد *
 

رفيق حسن جمالی در شاهرود و در يک 
پس از پايان .  خانواده کارگری متولد شد

دوره متوسطه، وارد دانشگاه شد و در رشته 

نشريه کار ايستاده بر 
 سکوی بلند هزار

رفيق .  زمين شناسی به تحصيل پرداخت
حسن که از درجه هوش بااليی برخوردار 

وی پس از .  بود، شاگرد ممتاز کالس بود
پايان تحصيل به عنوان استاد دانشگاه آزاد، 

رفيق حسن .  در ابهر مشغول به کار شد
جمالی، يکی از فعالين پرشور سازمان در 
ابهر بود که با مشارکت چند تن ديگر از 
همراهان خود، انتشار نشريه ای با عنوان 

اين نشريه .  را سازمان دهی کرد"  قيام خلق"
که با عنوان هواداران سازمان فعاليت می 
کرد، در تمام منطقه ابهر، خرمدره و زنجان 

 .پخش می شد
رفيق حسن جمالی، در انشعاب اکثريت و 
اقليت، از موضع اقليت دفاع نمود و در ميان 
هواداران سازمان در ابهر و زنجان، عمال 
. پيش برنده خط مشی انقالبی سازمان بود

پس از ضرباتی که به تشکيالت زنجان وارد 
شد، رفيق حسن به تهران رفت و در حالی 

مهاب "که به عنوان پوشش شغلی در شرکت 
مشغول به کار شد، به فعاليت انقالبی "  قدس

خود در رابطه با سازمان ادامه داد و بعد از 
، در سازماندهی ۶٣و  ۶٢ضربات سال های 

 .نقش فعالی ايفا کرد" کار"مجدد نشريه 
، رفيق حسن نيز دستگير ۶۴در ضربه سال 

آبان همان سال به زندان و زير  ٨و در 
با وجود آن که رژيم جمهوری .  شکنجه رفت

اسالمی چنين شايعه نمود که رفيق حسن 
دست به خودُکشی زده است، اما هيچکس اين 
شايعه  و دروغ را باور نکرد، چرا که رفيق 
حسن از ابتدای دستگيری، در راهرو کميته 
مشترک بود و بعد از چند روز شکنجه پی 
در پی، يک شب او را کشان کشان بردند و 

او در !  او ديگر هيچگاه به راهرو بازنگشت
رفيق .  زير شکنجه دژخيمان جان باخت

حسن جمالی، رفيقی پرتالش، جسور و 
فداکار بود که از هيچ کوششی برای کمک به 
رفقای خود و در راه آرمان های کمونيستی 

 .سازمان، دريغ نداشت
 !يادش گرامی و راهش پر رهرو باد
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ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 نشريه کار ايستاده بر سکوی بلند هزار

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود

 ٣/٢: FEC  - 27500سمبول ريت  -پوالريزاسيون ورتيکال يا عمودی  - 12594فرکانس 
  

 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
 

 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات
Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

  Polarization: Vertical/عمودی 
Symbol Rate: 27500 
FEC: 2/3 

 
 com.gmail@tvshorashora: آدرس ايميل

۴۶ 
١از صفحه   

رفقايی که از .  داشت"  کار"و سازماندهی نشريه 
نزديک با رفيق منصور آشنايی داشتند، در 
وصف خصايل کمونيستی اين رفيق گفته اند، او 
اگرچه پزشک بود اما بسيار فروتن و دارای 

رفيق منصور در .  خصايل نيک پرولتری بود
اغلب کارهای فنی از جمله تعمير ماشين های 
استنسيل آستين باال می زد و مشکالت اين چنينی 

رفقا، قاسم سيد .  را تا حد توان برطرف می کرد
باقری و منوچهر کالنتری نيز در زمره کسانی 
بودند که پس از انتشار اولين شماره های نشريه 

رفيق سعيد .  به گروه تحريريه پيوستند"  کار"
سلطانپور جزو نخستين رفقايی بود که پس از 
انشعاب بزرگ سازمان به اقليت و اکثريت، در 

قرار "  کار"جمع هيئت نويسندگان تحريريه 

به  ۶٠رفيق فرهاد سروشيان، در سال .  گرفت
او بعد از ضربات .  عضويت تحريريه درآمد

فعاالنه در انتشار مجدد نشريه  ۶٠اسفند سال 
رفقا حسن جمالی و مرسده نيز از .  تالش نمود

" کار"جمله رفقايی بودند که با تحريريه نشريه 
(همکاری نزديک داشتند رفيق مرسده از تا . 

به تحريريه، در ارتباط با  ۶٢-۶٣ضربه سال 
کرد و متاسفانه از آن  نشريه سازمان فعاليت می

تاريخ تا به امروز هيچ اطالعاتی از سرنوشت 
 ).اين رفيق در اختيار سازمان نيست

در تمامی اين سال های سپری شده، چه آن دسته 
از رفقايی که از جان خود گذشتند تا قلب تپنده 

سازمان عشق، سازمان کار، سازمان  -سازمان ما


