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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶٠٣شماره    ٩٠نيمه  دوم  مرداد  –سال سی و سوم 

  ٢٠درصفحه 

٢درصفحه   

١۴درصفحه   

۵درصفحه   

، سرکوب و قتل عام ٦٠دهه 
 خونين زندانيان

 
کشتار از مشخصه های بارز نظام سياسی و                     

در سراسر تاریخ    .  اقتصادی حاکم بر ایران است      
نکبت بار این رژیم مذهبی، هيچ دوره ای را نمی          
توان یافت که بدون اعمال خشونت، بگير و ببند،           

از هر روزن و     .  زندان و اعدام سپری شده باشد       
گذرگاهی که به عرصه های وجودی جمهوری             
اسالمی وارد شویم، چيزی جز مرگ پيش                         

در واقع، خشونت حاکم بر        .  رویمان نخواهد بود   
این رژیم ریشه در ماهيت دینی و اسالمی آن                    

سبعيت و درنده خویی آنچنان با ماهيت                 .  دارد
وجودی این نظام در آميخته است که خمينی و                  
دارو دسته اش قبل از این که بر مسند قدرت                       
سوار شوند، به اعمال خشونت در جامعه روی               

وحشيگری های اوباشان خمينی چندین          .  آوردند
ماه پيش از آنکه استبداد پادشاهی سرنگون شود             

از همان زمانی که دارو دسته عربده            .  آغاز شد 
کش خمينی، هيج شعاری غير از شعارهای                      
مذهبی و دیکته شده از طرف ارتجاع دینی را                  

اوباشان خمينی، در یک استراتژی               .  برنتافتند
کامال برنامه ریزی شده از همان اوج گيری                      
تظاهرات عليه رژیم سلطنتی،  به تجمعاتی که                
شعاری خارج از منویات خمينی سر می دادند،              

از .  یورش بردند و زنجير بر گرده آنان کشيدند             
این رو، اگر به تاریخ شکل گيری جمهوری                      
اسالمی نيک بنگریم، کمتر روزی را می توان              
یافت که چنگال اهریمنی این رژیم، خون چکان             

خون قهرمانان این دیار، خون مليت         .  نبوده باشد 
های تحت ستم، خون جانباختگان راه آزادی و                 
سوسياليسم، خون زنان و مردان پيکارگری که              
در دفاع از  منافع توده ها و آرمان های کارگران            
و زحمتکشان استوار ایستادند، جسم و جانشان               
زیر شکنجه متالشی شد، اما هرگز تسليم پيام                   

 . آوران مرگ نشدند

 

 گيری و چرائِی از هم پاشی  های شکل زمينه
 )۵٧ - ۶٠سال های  (شوراهای کارگری 

 
های سياسی    های دیکتاتوری و استبدادی بر ایران و محروميت کارگران از آزادی              حاکميت طوالنی رژیم  

یابی این طبقه     های طبقاتی خود محروم ساخته و امر تشکل          و دمکراتيک، طبقۀ کارگر ایران را از تشکل        
های   های سياسی رایج در نظام        داری حاکم بر ایران نه فقط با آزادی             سرمایه.  را به تأخير انداخته است      

های کارگری بيگانه       تشکل   های موجوِد به رسميت شناخته شده در مورد آزادی              بورژوائی غرب و ُنرم    
های سياسی و دمکرتيک و       است بلکه ذاتًا نقض کننده هرگونه حقوق دمکراتيک، مخالف سرسخت آزادی           

هر تالش و فعاليتی الاقل در طول نيم قرن اخير از سوی طبقه کارگر            . ست مدافع و مروج ارتجاع سياسی 

  ٧درصفحه 

  ۴درصفحه 

خالصه ای از اطالعيه 
 های سازمان

نقش تشکالت سياسی راست در استقرار و تحکيم استبداد 

 گفتگو با رفيق توکل 
)قسمت سوم و پايانی(  

 ٦٠چرا سال 
 

اما برای درک    .  شود  های تاریخ ایران نام برده می         ترین برهه   عنوان یکی از مهم       به ٦٠از تابستان سال     
تحوالتی که در آن زمان رخ داد و پاسخ به چرایی اهميت آن، ناگزیر به بررسی شرایطی باید پرداخت                         

 . آغاز گردید٦٠که بر بستر آن، جنایات و سرکوب سال 
 را در   ۵٧ی    واقعيت این است که حکومت اسالمی از همان ابتدا سرکوب دستاوردهای انقالِب نيمه کاره                

ی   جانبه   است که ضد انقالب با تهاجم همه        ۶٠اما این تنها از تابستان سال        .  دستور کار خود قرار داده بود     
انقالب را درهم شکسته و ضدانقالب        )  جنگ ایران و عراق و خيانت اکثریت         (خود در شرایطی خاص       

 .شود تثبيت می
ور شدن آتش قيام را در صبح  ی شعله هنگامی که تهاجم نيروهای گارد شاه به پادگان نيروی هوایی، جرقه

) بهشتی و بازرگان  ( که امثال ژنرال هویزر با نمایندگان خمينی           های سازش    بهمن زد، تمام نقشه    ٢١روز  
های مسلح با سرنگونی شاه، در عمل آزادی را به چنگ              برسر آن توافق کرده بودند، درهم ریخته و توده         

های   ضعف سازمان .   هرگز به یک انقالب پيروزمند فرا نروئيد             ۵٧بهمن    ی    اما قيام مسلحانه   .  آوردند
ها که هر دو ریشه در سرکوب و خفقان             ی کارگر و کمبود آگاهی در ميان توده          سياسی کمونيست و طبقه   

حاکم در سلطنت پهلوی داشت، مانع از رویش یک آلترناتيو انقالبی گردیده و در خالء آن، خمينی و                               
توانست مرهون      ی او توانستند با تکيه بر نقش و نفوذ روحانيت که باز این نفوذ را می                                       دارودسته

در آغاز چهارمين دهه استقرار استبداد اسالمی در 
ظر              اعی از ن ایران، بررسی نقش کنشگران اجتم
وان از                  ت ا ب ی ست ت تاریخی دارای اهميت فراوان
اع           ن گذشته درس آموخت و از تکرار اشتباهات امت

 .ورزید
ط                   ا شرای د ب ون ي بررسی پدیده ها و رویدادها در پ
تاریخی شان که به پيدایش آنها منجر شده است در           
ه                       دآموز است ک ن ن جهت پ رابطه با ایران از ای
م                 ی رژی الب ق ی ان ون گ رن ه پس از س ی ک م رژی
ردم        شاهنشاهی مستولی شد رژیمی ضدانقالبی و م

سران این رژیم به رهبری خمينی تالش .  ستيز بود 
ری از اجرای                  ي وگ ل وجه ج های اصلی خود رامت
ا آزادی             طه ب خواست های عمومی انقالب در راب
ارگری در                ها و نهادهای خودگردان توده ای و ک

ه  .  چارچوب شوراها کردند  آنان به عالوه یک رشت
ه                 ع ام آزادی های فردی موجود را از اعضای ج

 .سلب و حقوق اجتماعی آنان را محدود نمودند

ی،         بررسی تاریخی با روش دیالکتيک مارکسيست
رات      پدیده ها را از زاویه ارتباط داخلی آنها و تأثي

ررسی        .  متقابل اشان می بيند  این روش مخالف ب
ده ای          دی پدیده ها به صورت جداگانه است و هر پ

ن جهت        .  را در ارتباط با دیگری می داند       ي به هم
ر                     ا خارج کردن از بست نمی توان پدیده ای را ب

رد          ل ک ي ل ح ده   .  تاریخی اش فهميد و تجزیه و ت دی پ
يش                های تاریخی را نمی توان بر نقشه های از پ
ًا رخ داده                ع تهيه شده مطابقت داد چرا که آنها واق

د               ه ان ت ذاش ذا روش    .  اند و حياتی را پشت سر گ ل
گر                   ر خالف دی خی ب اری مارکسيستی بررسی ت
روش ها، واقعيات را وارونه نمی کند و رویدادها 

ن    .  را از بستر تاریخی شان جدا نمی نماید    ي م به ه
ه            جهت است که مارکسيسم توانایی آن را دارد ک
د                  ن ان ده م ي چ ي ار پ ماهيت پدیده های اجتماعی بسي
طبقات و دولت را توضيح دهد و چارچوب های            
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١از صفحه   

٣درصفحه   

در تمام این سال ها، ره آورد جمهوری اسالمی               
برای مردم ایران، چيزی جز تباهی و ویرانگری          

به رغم این که تاریخ ننگين این رژیم مملو            .  نبود
از سبعيت، وحشيگری و درنده خویی است، اما             
در این ميان، سال ها و دوره هایی وجود دارند که 

سال هایی که به جز داالن        .  از مرگ نيز فراترند    
های مرگ و خون و جنون، چيز دیگری در آن                

داالن های شکنجه، داالن های          .  یافت نمی شود    
شرحه شرحه شدن پيکرها، داالن هایی با بدن                  
های سوخته و پاهای متالشی شده، داالن هایی                 

بی هيچ  .  انباشته از پيکرهای خونين اعدام شدگان      
، یکی از همان دوره های مرگ       ٦٠شبهه ای دهه    

آور جمهوری اسالمی است که از هر نقطه اش               
 خرداد  ٣٠دوره ای که از        .  خون شتک می زند     

 آغاز و پس از عبور از تونل های مرگبار                   ٦٠
 به دریای     ٦٧، در تابستان      ٦٣ تا    ٦٠سال های    
 .خون نشست

جمهوری اسالمی بنا به ماهيت ارتجاعی اش، از          
بهمن، کمر به      ٢٢همان فردای قيام شکوه مند               

با .  نابودی دست آوردهای انقالب توده ها بست             
گذشت هر روز، یورش به اجتماعات، مليت های          
تحت ستم، دکه های روزنامه فروشی، محدودیت          

خمينی و  .  زنان و سازمان های سياسی شدت یافت      
دارو دسته اش، برای خانه نشين کردن  توده های          
بپا خاسته و جلوگيری از تعميق انقالب و ممانعت          
از رشد روزافزون سازمان های سياسی و به                   
طور اخص سازمان چریک های فدائی خلق                     
ایران، از همان آغاز به قدرت رسيدن، سياست               

گرایش و پيوستن موج وار        .  سرکوب را برگزید   
جوانان، دانشجویان و توده های آگاه به سازمان              
فدائيان و نفوذ روز افزون  آن در ميان کارگران             
مبارز و کمونيست، رژیم را به شدت هراسان                  

نظام سرمایه داری و ارتجاع دینی حاکم بر             .کرد
ایران، به درستی می دانست، تا سازمان های                   
سياسی در صحنه مبارزه عليه جمهوری اسالمی          

حضور دارند، مهار توده هایی که از دل قيام                      
لذا، . بهمن بيرون آمده اند، خيال باطلی بيش نيست

سرکوب سازمان های سياسی، در استراتژی                   
جمهوری .  مدون جمهوری اسالمی قرار گرفت         

اسالمی که سودای باز پس گيری همه دست                       
بهمن و به تبع آن           ٢٢آوردهای قيام شکوه مند           

شکست قطعی انقالب را در سر داشت، پيش از              
 خردادی در کار باشد، پيش از آنکه                   ٣٠آنکه   

سازمان مجاهدین خلق حرکت مسلحانه خود را              
آغاز کند، در نهان خانه امنيتی رژیم، استراتژی            

). ١(قلع و قمع سازمان های انقالبی را مدون کرد         
 توسط دستگاه     ٥٩این استراتژی، در بهمن ماه            

های امنيتی و قضایی جمهوری اسالمی تصویب           
برای سهولت پيشبرد امر سرکوب،                   .  گردید

سازمان های انقالبی به گروه های متخاصم بالفعل 
سرکوب سازمان   .  و متخاصم بالقوه تقسيم شدند         

های متخاصم بالفعل، از جمله حزب دموکرات،             
کومله، پيکار، سازمان چریک های فدائی خلق              

در )  اشرف دهقانی (و چریک های فدائی      )  اقليت(
مرحله اول و سرکوب سازمان های متخاصم                   
بالقوه، از قبيل سازمان مجاهدین خلق،                                  
رزمندگان، راه کارگر و آرمان مستضعفين، در             
گام بعدی استراتژی آدم کشان جمهوری اسالمی            

در منتهی اليه این استراتژی                   .  قرار گرفت    

سرکوب، اسامی سازمان های مدافع جمهوری            
اسالمی از قبيل حزب توده و سازمان فدائيان                 

دو جریانی که به رغم        .  ثبت شده بود   )  اکثریت(
همه خوش خدمتی و دفاع همه جانبه شان از                    
رژیم، باز هم در ليست برنامه سرکوب                              

 .  جمهوری اسالمی قرار داشتند
، ٦٠ خرداد        ١٣طبق اسناد منتشر شده در                  

جمهوری اسالمی با تمام قدرت برای سرکوب             
سازمان های انقالبی و به تبع آن اعمال خشونت           

 خرداد و     ٣٠.  عریان در جامعه آماده شده بود          
ورود سازمان مجاهدین خلق از فاز سياسی                     
مبارزه به فاز نظامی، عمال زمان زود هنگام                 
سرکوب و کشتارگسترده نيروهای انقالبی را               

 ٣٠.  برای خمينی و دارو دسته اش فراهم ساخت       
خرداد، فرصت طالئی را که جمهوری اسالمی          

 .به دنبالش بود، در اختيارش گذاشت
ماشين کشتار جمهوری اسالمی، بدون کمترین            

اعدام، وحشی گری و دیو . تاخيری به کار افتادند
درنده خویی رژیم، از هر سو تنوره کشان به                  

زندان و زندانيان سياسی،             .  حرکت در آمد        
نخستين خاکریزی بودند که در مسلخ آدم کشان             

 خرداد،  ٣١روز  .  جمهوری اسالمی قربانی شدند   
 زندانی سياسی از جمله سعيد سلطانپور و                ٢٣

. محسن فاضل به جوخه های مرگ سپرده شدند           
زندانيانی که از هفته ها و ماه ها پيش، بدون هيچ 
جرمی دستگير و در زندان های جمهوری                       

موج کشتار و اعدام به      .  اسالمی  بسر می بردند     
هواداران و  .  سرعت، تمام جامعه را فرا گرفت        

فعاالن سازمان های انقالبی، گروه گروه دستگير 
شکنجه دستگيرشدگان، به    .  و راهی زندان شدند    

سياست روز بازجویان و نيروهای اطالعاتی               
فحش، کتک، تحقير، انفرادی،       .  رژیم تبدیل شد    

گرسنگی و بی خوابی، تنها روال معمولی زندان        
شالق، سوزاندن بدن، کشيدن ناخن، تجاوز        .  بود

به زندانيان، اتصال برق به آلت تناسلی و ده ها              
خانه .  شکنجه دیگر به وفور به کار گرفته شدند          

های امن شکنجه یکی پس از دیگری شکل                       
شکنجه دستگيرشدگانی که احتمال اعدام       .  گرفتند

آثار .  شان وجود داشت از حد تصور خارج شد           
شکنجه، زخم، تاول های چرکين و ناخن های                
کشيده همه بر اجساد جان باختگان نفش بسته                  

اجساد بسياری از اعدام شدگان مخفيانه دفن        .  بود
رژیم برای جلوگيری از بازتاب اعمال         .  می شد 

شکنجه های مخوف و وحشت از رسوایی،                     
اجساد شکنجه شدگان را تحویل خانواده هایشان           

بی دادگاه های رژیم برای صدور         ).  ٢(نمی داد 
حکم اعدام، نيازی به هيج گونه مدرک مستندی            

تنها کشف یک اعالميه، فلفل نمک،               .  نداشتند
سرکه و  هر وسيله برنده دیگری برای صدور              

دستگاه های تبليغاتی رژیم     .  حکم اعدام کافی بود   
از جمله دوربين های تلویزیون، مدام همين                     
ابزارهای به اصطالح جرم را به نمایش می                   
گذاشتند تا درنده خویی و اعدام های روزانه                    

در هفته ها و     .  جمهوری اسالمی را  توجيه کنند       
 خرداد، دستگير       ٣٠ماه های نخست پس از                

شدگان ظرف کمتر از دو ساعت محاکمه و بدون     
اینکه هویت شان مشخص شود به جوخه های                

دستگاه های آدم کشی رژیم،      .  مرگ سپرده شدند  
روزانه ده ها . هر روز شتاب بيشتری می گرفتند

نفر تيرباران و اسامی اعدام شدگان نيز، علنا  در            
طبق .  رسانه های رژیم درج و اعالم می گردید            

 ٣٠آمارهای اعالم شده، طی سه ماه اول بعد از               
و ظرف  )   ٣( نفر دستگير    ١٨٠٠٠خرداد، حدود   

 خرداد نيز، حدود          ٣٠چهار ماه اول بعد از                 
 ).  ٤( نفر به جوخه های مرگ سپرده شدند ٢٠٠٠

هدف از این همه بگير و ببند، اعدام های گسترده            
و اعالم علنی اسامی اعدام شدگان، ایجاد رعب و           

وحشيگری و درنده خویی     .  وحشت در جامعه بود   
رژیم، آنچنان شتاب گرفت که حتا کودکان و                      

اعدام .  نوجوانان نيز از اعدام در امان نماندند                
 ساله، موجی از تنفر در جامعه ایجاد          ١٤دختران  

در پی این انزجار عمومی، محمدی گيالنی          .  کرد
، در   ٦٠حاکم شرع رژیم، روز دوم تير ماه                      

مقابل دوربين قرار گرفت و منکر اعدام دختران            
اما روز بعد در مصاحبه دیگری،          .   ساله شد   ١٤

الجوردی دادستان جالد تهران در جلوی گيالنی           
و با وقاحت تمام اعدام نوجوانان را تایيد و                           

این دختران، سيزده ساله             "اعتراف کرد که             
 ).٤"(بودند

در این سال ها، فقط زندانيان نبودند که چنگال                  
های مخوف اختاپوس خشونت حاکم بر جمهوری         

در بيرون از    .   اسالمی گلوی شان را می فشرد         
زندان نيز، وحشيگری، درنده خویی و سرکوب             

نيروهای .  عریان، کل جامعه را فرا گرفته بود              
فعال اجتماعی، هواداران و کادرهای سازمان                 
های انقالبی هر لحظه با خطر دستگيری و اعدام           

توده ها به بی رحمانه ترین شکل           .   مواجه بودند 
خانواده های زندانيان     .  ممکن سرکوب می شدند      

سياسی با انواع توهين و تحقير مسئوالن زندان و           
در واقع،    .  بازجویان فرزندانشان مواجه بودند          

زندان، شکنجه و اعدام روزافزون زندانيان،                   
بازتاب عينی سرکوب و خشونت حاکم بر کل                   

قسمت اعظم نيروهای آگاه، جوان            .  جامعه بود  
پرشور و فعال سازمان های انقالبی در زندان                  

اعدام و سرکوب زندانيان از طرف رژیم،         .  بودند
هرگونه .  یک پيام مشخص برای جامعه داشت             

مخالفت و مبارزه عليه جمهوری اسالمی، یعنی             
این پيام جمهوری         .  زندان، شکنجه و مرگ            

اسالمی به هواداران سازمان های رزمنده و مردم       
از این رو، زندان     .ایران در بيرون از زندان بود       

و سرکوب زندانيان، به بی رحمانه ترین شکل                 
ممکن در کانون توجه نيروهای امنيتی،                               
بازجویان، زندانبانان و دستگاه قضایی رژیم قرار       

 .گرفت
مبارزه ای که در متن جامعه وجود داشت، تبلور            

مقاومت زندانيان،  .  عينی اش در زندان متجلی بود  
رخنه این مقاومت به          .  رژیم را آزار می داد            

بيرون از زندان، اميد و ایستادگی را در توده ها               
بازتاب بيرونی پایداری       .  زنده نگاه می داشت         

زندانيان در زیر شکنجه و مرگ، پيام مرگبار                  
در کنار پيام    .  جمهوری اسالمی را خنثا می کرد        

رژیم به توده ها، که چيزی جز شکنجه و مرگ                
نبود، زندانيان نيز پيام دیگری برای توده ها                      

مقاومت زندانيان در برابر شکنجه، درنده       .  داشتند
خویی و خشونت حاکم بر زندان، همانا، پيام                      

. پایداری و ایستادگی توده ها عليه رژیم بود                       
جمهوری اسالمی برای شکست قطعی انقالب و            

 ، سرکوب و قتل عام خونين زندانيان٦٠دهه 
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٢از صفحه   

۴درصفحه   

 ٢٢بازپس گيری دست آوردهای قيام شکوهمند             
بهمن، از یک طرف تالش می کرد با یورش و                 
سرکوب سازمان های انقالبی، راه مبارزه و                    
اعتراضات کارگران و زحمتکشان در جامعه سد         
کند و از طرف دیگر در صدد بود با کشتار و                     
سرکوب عنان گسيخته زندانيان، هرگونه مقاومت       

 .  زندان را نيز در هم بشکند
ای که -کشی-به نسلرژیم دینی و آدم کش خمينی، 

ها -با اعدام همزمان  .  راه انداخته بود بسنده نکرد      
 شوهای تلویزیونی     مبارزین،  و حذف فيزیکی      

رژیم بر این باور    .  شکنجه شدگان نيز به راه افتاد      
  اعترافات زندانيان  بود و تالش می کرد با نمایش        

آرمان ها و اندیشه های انقالبی آنان        شکنجه شده،   
را نيز در درون جامعه  به وهن تبليغاتی خود                    

 برای دست یابی به این هدف، آزار و          .آلوده سازد 
شکنجه زندانيان از مراحل بازجویی فراتر رفت           

 .و زندانيان محکوم را نيز در بر گرفت
اجرای قوانين ضد انسانی، یکی پس از دیگری               

هر مقاومتی در درون        .  بر زندانيان تحميل شد       
استفاده دو نفره از هر      .  زندان به سالبه کشيده شد     

نوع وسایل خوراکی گرفته تا استفاده مشترک از           
زندگی "شامپو، صابون و سيگار به عنوان                        

در .  تنبيهات سختی را به دنبال داشت            "  کمونی
بسياری از زندان ها، انجام هرگونه ورزش و                  

زندان .  تحرکی ممنوع و به شدت سرکوب می شد        
گوهردشت کرج، کانون تحمل انفرادی های                     

ماندن در . طوالنی مدت برای زندانيان محکوم شد
. سلول های انفرادی از ماه و سال نيز گذشت                    

زندان قزل حصار، در تيول حاج داود رحمانی               
ضرب و شتم روزانه، بی خوابی و          .  قرار گرفت 

 ساعته زندانيان، روال            ٢٤سرپا نگه داشتن            
. قيامت و تابوت به راه افتاد          .  معمول زندان شد    

مدت نشستن در سکوت دیوانه کننده تابوت، آن               
مدت .  هم با چشم بند، از شش ماه نيز فزونی یافت         

. انفرادی های تنبيهی گوهر دشت به دو سال رسيد
بی خوابی و سرپا نگه داشتن زندانيان در قزل                  

. حصار، از چهار شبانه روز هم فراتر رفت                     
زندان اوین تيول و جوالن گاه الجوردی جالد                  

. اوین به کابوس دستگير شدگان تبدیل شد              .  بود
اوین دیگر یک زندان معمولی نبود، بلکه قتل گاه           

اختاپوس مرگ و شکنجه، فقط در          .  زندانيان بود 
زندانيان شهرهای . زندان های مرکز بيتوته  نکرد

کوچک و بزرگ نيز از کابوس شکنجه و مرگ              
ایران، یک سره شکنجه گاه             .  در امان نماندند     

کارخانه های  .  مرگ آوران جمهوری اسالمی شد     
. تواب سازی رژیم در تمام زندان ها به راه افتاد             

فشار حاکم بر زندان، بسياری از زندانيان کم                    
ظرفيت و عافيت جو را به همکاری با زندان                     

زندانيان بریده و تواب، حاکم            .  بانان وا داشت     
تواب ها، در وحشی گری از        .  مطلق زندان شدند   

جمهوری .  زندانبانان و پاسداران پيشی گرفتند            
اسالمی، زندانيان بریده را برای سرکوب                           

در زیر چرخ دنده های     .  زندانيان مقاوم بسيج کرد   
ماشين سرکوب، چه زندانيانی که جسم شان                       
متالشی و چه جان هایی که روان شان ویرانی                 

 . شالق و شکنجه گشت
 ، کابوس دستگيری      ،٦٣ تا       ٦٠های      سالدر    
 شکنجه ومرگ نه فقط دردرون زندان ها،         ،زندان

تعداد .  که سراسر جامعه را در کام خود گرفت               
- آنچنان گسترده و فاجعه     ،شکنجه و اعدام شدگان    

سی و  بار بود که جنایت هيچ دوره ای از حيات               

 ساله ی جمهوری اسالمی با آن قابل قياس                  چند
 تمامی اعضا و کادرهای          ،در این دوره    .  نيست

سازمان های مبارز و انقالبی که دستگير شده                  
. به وحشيانه ترین شکل ممکن شکنجه شدند       بودند  

 آنان زیر شکنجه های مداوم و قرون            گروهی از 
 وسطایی بازجویان جمهوری اسالمی جان باختند        

 های  به جوخه   و اکثریت قریب به اتفاق شان نيز،      
 . سپرده شدندمرگ 

به رغم این همه مرگ، به رغم این همه                                  
ویرانگری و تباهی حاکم بر زندان، و به رغم                   

 تا   ٦٠شکنجه های غير قابل تصور سال های                 
، آنچه در نهایت پا برجا ماند، مقاومت                           ٦٣

زندانيانی که با تحمل دو          .  ستودنی زندانيان بود    
سال بودن در انفرادی های گوهر دشت، سرافراز        

زندانيانی که با نشستن بيش از شش ماه در . ماندند
قيامت قزل حصار، پرچم مقاومت زندان را در               

زندانيانی که در زندان های        .  اهتزاز نگه داشتند   
اوین، شيراز، اهواز، بندر عباس، گيالن،                          
مازندران و صدها زندان دیگر بر شکنجه گران             

. پيروز شدند و مرگ را سرودی دیگر کردند                   
مقاومتی که    .  سرودی پر تپش تر از زندگی                 

سرانجام سرکوبگران رژیم را به عقب نشينی                  
سياست سرکوب عریان، در پس پرده            .  واداشت

رفت تا زمانی دیگر، بی رحمانه تر از پيش چهره 
 . نماید
 سياست عریان مشت       ،٦٣نيمه ی دوم سال            از

آهنين سرکوب، شکنجه و فشار برای زندانيان                
محکوم و حکم گرفته در زندان های مرکز به                    

شان -توابان کم کم قامت       .  ظاهر رنگ می بازد       
 به   ،خميده می شود و از متن اقتدار سرکوب                    

سالی که مردان      .  حاشيه زندان رانده می شوند          
نقاب بر چهره ی سياست مشت آهنين،چماق هارا          

 با سبدهای هویج هدایت زندان را بدست              و پنهان
 .  گرفتند
به نفع    توازن قوا        ، شروع چرخش            ٦٤سال    

 سال التيام یافتن از زخم های         .زندانيان مقاوم بود  
فشار، سرکوب، شکنجه و اعدام های گسترده ی            

سال دوباره شکفتن          .  سال های سپری شده              
همگانی بنفس    بازگشت اعتماد        سال    .  زندانيان

سال آزادی تعدادی از          .  سرکوب شده   زندانيان    
 . سياسیزندانيان

سال شروع پيشروی زندانيان برای               ،    ٦٥سال
 زندانی    انسانیرسيدن به جایگاه و خواستگاه                 

. بانان  سال فرو ریختن اقتدار زندان      .  سياسی بود 
سال شکفتن دوباره اعتماد بنفس خانواده های                   

سال همزبانی و همبستگی بيشتر                    .  زندانيان
سال مطالعه و        .خانواده ها و زندانيان سياسی           

تشکل زندانيان برای زندگی انسانی تر در درون           
 . زندان
سال گسترش روزافزون اقتدار زندانيان   ، ٦٦سال  

سال اميد وهمبستگی خانواده      .  درمقابل زندانبانان 
 ،سالی که دیگر     .  ها در مقابل درب زندان ها              

ریيس زندان و زندانبانان قادر نبودند با ارعاب و           
-سالی که خانواده   .  خانواده ها را بفریبند    ،  نيرنگ

 اعتماد  پيش بيش از      ، زندانی شان    فرزندان ها به 
  آگاهانه، می کردند و زندانيان نيز از این اعتماد            

ی سال.   می گرفتند  نيرودرون زندان   خود و در    در  
که زندانيان، بيش از هر چيز، در جهت کسب                   

 .  هویت سياسی شان پيش می رفتند
زنگ بزرگ خون به    "سالی که دوباره    ،  ٦٧سال  

و هزاران زندانی محکوم در زندان          "صدا درآمد 
سالی که    .  های جمهوری اسالمی پرپر شدند              

اختاپوس مرگ، در کمتر از دو ماه زندان و                   
سالی که مادران،      .  ایران را به تباهی کشاند           

برای هميشه سوگوار شدند، کودکان در حسرت        
دیدار پدر ماندند، پدران قامت خميدند و                            
همسران بر خاک خاوران، َشروه خوان این همه 

 .شقاوت و بی رحمی خمينی شدند
پس از هشت    .   جنگ به پایان رسيد      ٦٧تير ماه    

،  ایران و عراق    ویرانگر  ارتجاعی و  سال جنگ 
قطعنامه ی  ٦٧ تيرماه   ٢٧جمهوری اسالمی در     

پایان جنگ را     ، مبنی بر          سازمان ملل       ٥٩٨
 ، تير   ٢٩درشامگاه    دو روز بعد،            .  فتپذیر

جام "ی تلویزیون ظاهر و           -خمينی بر صفحه     
  عمليات ،مرداد  ٣روز.  می کشد   را سر "  زهر

ی  کمک نيرو  امجاهدین خلق ب  "  فروغ جاویدان "
عراق برای ورود به خاک ایران آغاز             هوایی   

 سران جمهوری      ،مرداد  ٥غروب   .  گردد-می
 عمليات   را در  اسالمی خبر شکست مجاهدین          

جمهوری اسالمی که    .  اعالم کردند "   مرصاد"
از قبل برای اعمال سرکوب و کشتار                                  
بيشترلحظه شماری می کرد و می خواست خود         

زندانيان سياسی خالص کند، با           "  شّر"را از      
برخورداری از تجربه نخستين اقدام کشتار                   

، این  ٦٠ خرداد   ٣١گروهی زندانيان سياسی در     
بار نيز کشتار جمعی زندانيان سياسی را در                  

انجام عمليات  .  صدر برنامه های خود قرار داد       
، این بار نيز        مجاهدین خلق  "  فروغ جاویدان  "

بهانه ای شد تا مجموعه هيئت حاکمه ایران در             
را قربانی  زندانيان سياسی   جنون آميز   اقدام  یک  
 جهت قتل عام              فرمان مستقيم خمينی        .  کند

زندانيان سياسی اعم از مجاهد و کمونيست                    
موسوی اردبيلی، قاضی القضات،      .   صادر شد 

علی خامنه ای رئيس جمهور،هاشمی رفسنجانی      
رئيس مجلس، مير حسين موسوی نخست وزیر         
و محمد موسوی خوئينی ها، دادستان کل                         
کشور، از جمله مسئوالن درجه اول نظام در                

. مقطع فاجعه قتل عام زندانيان سياسی بودند                
اطالعات، دادستانی و دادگاه      وزارت  نمایندگان  

های شهرهای سراسر کشور با همدستی                          
بازجویان، مسئوالن ودیگر گردانندگان زندان           

، هيئت گزینش و عامالن     های جمهوری اسالمی  
در  قتل عام هزاران زندانی سياسی                    اجرایی
 . شدند٦٧تابستان 

با شروع قتل عام، ورود روزنامه به درون                    
زندان ها تعطيل، شنيدن صدای رادیو از                         
نگهبانی زندان قطع و تلویزیون ها از بندها                    

همزمان با اقدامات فوق به          .  خارج می گردند    
مدت دو ماه مالقات زندانيان نيز با خانواده های         
شان در زندان های سراسر کشور قطع می                    

زندان و زندانيان در بی خبری مطلق و            .  گردد
 تا جنایت   ،قرنطينه ی کامل قرار داده می شوند        

هولناک کشتار هزاران زندانی سياسی در چهار       
دیواری بسته ی زندان های جمهوری اسالمی            
به دور از هرگونه درز خبر به بيرون، صورت         

ی -دادگاه های دو دقيقه ای در محوطه              .  گيرد
زندان های سراسر کشور شروع به کار می                  

گروه گروه از زندانيان که همگی دوران         .  شوند
  از بندها خارج    ،محکوميت خود را می گذرانند     

 دقایقی بعد حلق آویز بر باالی دار جان می                 و
 .  بازند

قتل عام هزاران زندانی سياسی در ميان سکوتی 
که ایران را فرا گرفته بود به وقوع پيوست و                 
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 خالصه ای از 
 اطالعيه های سازمان

 
) اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان           

 )١٣٩٠ مرداد ٢٠ (٢٠١١ اوت ١١در تاریخ 
های جوانان در     ها و شورش    به مناسبت ناآرامی  

شورش جوانان در "ای با عنوان  لندن، اطالعيه
بريتانيا، خشم نسلی که روياهايش به کابوس            

 .صادر کرد!" تبديل شده
در این اطالعيه، علل شورش جوانان، یعنی                

تعميق و تشدید شکاف طبقاتی و تبعيضات                  "
بحران الینحل جهان                   "و          "  اجتماعی
برشمرده شده که به صورت            "  داری   سرمایه

خشم سازمان نيافته نسلی که با فقر و تباهی و            "
بروز بيرونی یافته   "  اندازی مواجه است    چشم  بی

 .است
های گروهی در این ميان، همسو با              اما رسانه 

اند نه تنها بر      نظم حاکم بر این کشورها، کوشيده     
علل این سرکوب سرپوش بگذارند، بلکه با                   

ها و آتش        تمرکز بر صحنه غارت فروشگاه         "
خواهند افکار    می"  ها  ها و ماشين     زدن ساختمان 

 .عمومی را عليه این  جوانان برانگيزند
 :دربخش دیگری  از اطالعيه آمده است

های گروهی با تمرکز بر صحنه        گرچه رسانه "  
ها و      ها و آتش زدن ساختمان           غارت فروشگاه  

های    ها و زمينه        ها، سعی دارند ریشه           ماشين
اقتصادی این اعتراضات را                 –اجتماعی     

ها، انفجار      مسکوت بگذارند، اما این شورش          
این .  نيافته عليه نظم موجودند             خشم سازمان   

گاه بحران فعلی     ها بيش از هر چيز جلوه        صحنه
 .جهان سرمایه است

انداز روشن برای        فقر، بيکاری و فقدان چشم         
آینده، رویاهای نسل جوانی را که خواهان                     
 ."زندگی بهتر است، به کابوس تبدیل کرده است

 
 

کتمان می کنند و یا در صورت پذیرش آن، نقش             
خود را در وقوع این جنایت هولناک انکار و                    
 . مسئوليت کشتار را بر دوش دیگران می اندازند

 هنوز    ، سال   ٢٣تا جایی که پس از گذشت                      
پرداختن و وارد شدن به کشتار زندانيان سياسی             

، در داخل ایران برای سران رژیم                 ٦٧تابستان
جمهوری اسالمی جزء خطوط قرمز محسوب               

 .شود-می
افت طی بيش از سه دهه،        مردم ایران    توده های   

و خيزها و حوادث دردناک زیادی را پشت سر               
ترین -محروم شدن از آزادی و ابتدایی   . اند  گذاشته

حقوق انسانی همراه با فشار، سرکوب، کشتار و           
ه این سال ها بر مردم ایران رفت            در   جنایتی که     

، نام جمهوری اسالمی ایران را در ردیف              است
های تاریخ معاصر       یکی از تبه کارترین رژیم         

توده های مردم ایران به عينه           .  ثبت کرده است    
دیده اند که، جمهوری اسالمی در هر دوره ای که 
توده ها به مبارزه علنی با این رژیم بر خاسته                   
اند، با شکنجه، تجاوز، اعدام و کشتار به استقبال           

جوانان و توده های مردم           .  توده ها رفته است       
ایران شاهد وحشيگری های جمهوری اسالمی              

. ، بوده اند     ٨٨بعد از انتخابات نمایشی خرداد              
اتفاقات این سال، نزدیک ترین جنایات برجای               

. مانده از وحشيگری های جمهوری اسالمی است       
 بر مردم ایران رفت، تنها             ٨٨آنچه در  سال           

نمادی از درنده خویی، کشتار، تجاوز و سرکوب         
و به طور اخص کشتار جمعی        ٦٠سال های دهه    

 را به     ٦٧هزاران زندانيان سياسی در تابستان            
از مجموعه مسئوالن نظام               .  نمایش گذاشت    

 در   ٦٧جمهوری اسالمی که در مقطع کشتار                
راس هرم قدرت بودند، موسوی اردبيلی، رئيس           
قوه قضائيه، ، هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس،            
مير حسين موسوی نخست وزیر و محمد موسوی        

اصالح "خوئينی ها، دادستان کل کشور، از جمله        
نظام و منتقد علی خامنه ای رئيس                       "  طلبان

جمهور وقت رژیم و حاکم مطلق کنونی جمهوری 
همه این افراد بر انبوه کشته های        .  اسالمی هستند 

زندانيان سياسی و ویرانی توده های مردم ایران            
این جنایت کاران، این گرگان درنده           .  نشسته اند  

خوی سال های دهه شصت نه تنها، مسئوليت                   
کمترین سهمی از قتل عام  عمومی زندانيان                      

 را  به عهده نمی      ٦٧سياسی در مرداد و شهریور   
گيرند، بلکه با وقاحت تمام این جنایت بزرگ را             

توده های مردم ایران باید از       .  کتمان نيز می کنند   
این تجارب دردناک درس بگيرند و مسلما گرفته          

همه جناح های جمهوری اسالمی در                        .  اند
استقرار، استمرار و جنایات بی شمار این رژیم             

این نظام را می بایست با همه               .  شریک هستند  
. کثافات و گندیدگی اش، به زباله دان تاریخ سپرد         

توده های مردم ایران به این واقعيت روشن                       
رسيده اند که پایان دادن به درنده خویی، آدم کشی      
و جنایات بی حد حصر جمهوری اسالمی، تنها با          

. سرنگونی انقالبی این رژیم متحقق خواهد شد              

  کشورهای اروپایی ذوق زده از            ،در این ميان     
 سازمان ملل توسط                ٥٩٨پذیرش قطعنامه           

در فکر بستن        فقط    جمهوری اسالمی ایران،           
با دو کشور      قراردادهای کالن تجاری و نفتی              

ميلياردها دالری  .  بودندویران شده ایران و عراق  
که تا آن روز با صدور سالح های جنگی به                       

، این بار به        نده بود  ایران و عراق بدست آورد         
. ل دیگری کيسه های خود را گشوده بودند             اشکا

برای قدرت های و نهادهای بين المللی در آن                   
مقطع تاریخی نه واژه ای به نام حقوق بشر                         

نه جان هزاران زندانی سياسی که         و  مطرح بود    
لذا با   .  در مسلخ جمهوری اسالمی قربانی شدند          

 در مقابل جنایت هولناک کشتار               ،سکوت خود  
جمعی هزاران زندانی سياسی ایران، دست                      
خمينی و دیگر رهبران جمهوری اسالمی ایران           

. را برای عمل به چنين جنایتی باز گذاشتند                        
زمان گذشت  هرگز با    آن   زخم خونبار جنایتی که   

 . التيام نمی یابد
های صورت گرفته   جنایات و کشتار به رغم اینکه  

 به لحاظ کمی به       ۶٠های نيمه اول دهه       - سال در
 ٦٧مراتب از کشتار زندانيان سياسی در تابستان         

با وجود این، کشتار            .  تر بوده است       -گسترده
 نقش پررنگ    جامعه در ذهن و جان         ٦٧تابستان  

 .  تری به خود گرفته است
های نيمه اول    -جمهوری اسالمی ایران در سال        

با تکيه بر   "  براندازی نظام "  به بهانه ی     ۶٠دهه  
قوانين قرون وسطایی خود تحت عناوین                             

  در سطح "باغی" و "ملحد "،"منافق"،  "محارب"
و به کشتار      ٦٧ مرداد و شهریور        از وسيع تری 

 ،ها-در این سال  .  نيروهای انقالبی دست زد   اعدام  
نيروهای سياسی و انقالبی با استفاده از حق                      

 و  ارتجاعیی  مشروع خود برای مبارزه با رژیم      
در .  در مقابل آن صف آرایی کرده بودندآدم کش، 
مبارزه ای رو در رو و آشکار بين                          واقع،    

در درون   جمهوری اسالمی     نيروهای انقالبی و       
 تبليغات خود را     ،رژیم نيز .  جامعه جریان داشت   

در روی     روی همين مبارزه ی مستقيم و رو                
نيروهای انقالبی برای توجيه اعدام های گسترده          

سران .   بود  کردهی افراد دستگير شده متمرکز            
 و    با تبليغات شبانه روزی          جمهوری اسالمی       

توانسته متمرکز شدن روی همين امر، تا حدودی         
عمومی را به انحراف           بود بخشی از اذهان              

 .بکشاند
آنچه کشتار هزاران زندانی سياسی ایران در                   

کند -تر می -برجسته هر جنایتی     را از  ٦٧تابستان  
های -وجود انسان   و حس همدردی بيشتری را در      

آگاه، محافل و مجامع بين المللی بر می انگيزد،              
زندانيانی . مظلوميت این زندانيان جان باخته است 

سران .  که دوران محکوميت خود را می گذراندند      
جمهوری اسالمی ایران نيز بر این نکته آگاهی              

ماهيت اقدام    از این منظر بر عمق                 دارند و       
رهبران جمهوری . خود واقف هستند- جنایتکارانه

 اسالمی ایران که به کشتار و اعدام های سال های
اسامی ده ها    و    می کردند  افتخار   ٦٠نخست دهه   

زندانی اعدام شده را به صورت روزانه اعالم                
.  خفقان گرفته اند   ٦٧می کردند، در مورد کشتار       

  از   با آگاهی   مسئوالن وقت جمهوری اسالمی             
 شان که به عنوان جنایت       ماهيت اقدام ضد انسانی   

عليه بشریت ثبت شده است، همچنان به دروغ و            
آنان، یا موضوع      .  فریبکاری متوسل می شوند        

 را  ٦٧کشتار هزاران زندانی سياسی در تابستان         

٣از صفحه   

. مسلما سرنگونی جمهوری اسالمی دیر نيست            
توده های مردم ایران برای روشن شدن کشتار ده 
ها هزار از فرزندان برومند شان که در حاکميت          
جمهوری اسالمی به قتل رسيده اند در انتظار                 
محاکمه و مجازات همه جنایتکاران جمهوری               
اسالمی به خصوص عامالن کشتار زندانيان                 

 .  لحظه شماری می کنند٦٧سياسی تابستان 
 

 :پيوست
 
   ٦٠ خرداد ١٣ ،  ١١٢کار شمار      -١
   ٦٠ مهر ٢٢ ، ١٣١کار شماره       -٣ و ٢
  ٦٠ آبان ٣٠ ، ١٣٥کار شماره         - ٤
     ٦٠تير ١١۶،١٠کار شما ره         -٥

 ياد تمامی جانباختگان کمونيست، 
  گرامی باد ۶٠انقالبی و مبارز دهه 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

محمدرضا شاه باشد، خود را بر کرسی رهبری            
بورژواها نيز رهبری آن  -انقالب نشاند و ليبرال 

 .را پذیرفتند
ها در کنار         بهمن و در حالی که توده            ٢١روز  
های فدایی خلق و همافران در حال مسلح            چریک

شدن بودند، آخوندهای طرفدار خمينی با بلندگو و  
ها آمده و اعالم        ها به ميان توده       سوار بر ماشين   

. کردند که خمينی هنوز حکم جهاد نداده است           می
اش دریافتند که     اما هنگامی که خمينی و اطرافيان     

ها به خانه بازنخواهند گشت و انقالب سنگر           توده
ست، در غروب آن          به سنگر در حال پيشروی        

روز خمينی اعالم کرد که مردم به حکومت                     
اما درست از فردای قيام،          .  نظامی اعتنا نکنند    

حکومتی که جانشين نظام سلطنتی شده بود،                    
اقدامات خود برای نابودی دستاوردهای انقالب           

خواستند سيلی    ها می   آن.  نيمه کاره را آغاز کرد      
 .را که به راه افتاده بود، متوقف سازند

 برای کارگران و        ۵٧اما دستاوردهای انقالب        
 زحمتکشان چه بود؟
، کارگران نقش مهمی در       ۵٧در جریان انقالب      

. شرایطی که به سرنگونی شاه منجر شد، داشتند          
ترین     اعتصاب کارگران صنعت نفت بزرگ               

حاصل این مبارزات   .  ضربه را به رژیم شاه زد       
تشکيل شوراهای مستقل کارگری و باال رفتن                

در کنار   .  آگاهی طبقاتی در ميان کارگران بود           
شوراهایی که در کارخانجات و صنعت نفت                   

چون خياط،        تشکيل شد، کارگران اصناف هم            
سوزنی، کفاش و غيره نيز سندیکاهای                     بافنده

کارگران پيشرو در   .  خاص خود را سازمان دادند    
بسياری از کارخانجات حضور متشکل داشته و          
نشریات متعدد کارگری از جمله نشریه پيشتاز              

در اول  .  متعلق به کارگران پيشرو منتشر گردید       
ترین تظاهرات کارگری       بزرگ ۵٨ماه مه سال      

در تاریخ ایران شکل گرفت و مراسم اول ماه مه           
در اول ماه مه       .  نظيری برگزار شد       شکل بی     به

ستاد سراسری برگزار کننده    " در تهران  ۵٩سال  
 ٣١به نمایندگی از      "  مراسم روز جهانی کارگر     

ای از ميدان      های منطقه   سندیکا و شورا و تشکل      
ها هزار        خراسان تظاهراتی را با شرکت ده                

عالوه بر آن سازمان          .  کارگر برگزار کردند      
های فدایی خلق نيز در بعدازظهر همان              چریک

. روز مراسمی را در ميدان آزادی برگزار کرد           
ی دیگری رقم        گونه    اما شرایط به      ۶٠در سال     

خورد، تشکالت مستقل کارگری نتوانستند مانند          
 تظاهراتی را سازمان دهند و      ۵٩ و   ۵٨های    سال

حکومت نيز با تمرکز نيروهای خود مانع                         
گيری تظاهرات متمرکز نيروهای انقالبی            شکل
از فردای قيام تا      –ها    اما در تمام این سال    .  گردید

ما شاهد گسترش اعتراضات              –  ۶٠خرداد    
به    -اگرچه تشکالت کارگری    .  کارگری هستيم  

با معضالتی روبرو       -ویژه بعد از آغاز جنگ           
شوند و شرایط برای فعاليت کارگران پيشرو           می

گردد، اما اعتراضات کارگری به            تر می     مشکل
. یابند  گویی رژیم اسالمی ادامه می      دليل عدم پاسخ  

چنين باید اعتراضات      به نارضایتی کارگران هم     
گان جنگی و              حاشيه نشينان شهری، آواره             

بورژوازی مدرن شهری از               نارضایتی خرده   
 .وضعيت را اضافه نمود

های سياسی کمونيست و انقالبی نيز در             سازمان

پی سرنگونی شاه و در فضایی که امکان فعاليت          
ها فراهم شده بود، توانستند                    علنی برای آن       

نيروهای بسياری را جذب کرده و به طور مثال            
سازمان ما، از یک سازمان چریکی به سازمانی         

اش به    ای تبدیل گردید که حضور تشکيالتی         توده
ها و اغلب کارخانجات و        تمامی شهرها، دانشگاه  

کتب مارکسيستی به       .  مدارس کشيده شده بود         
ها و        راحتی قابل دسترسی بودند و روزنامه                
چون    نشریات مستقل و یا رادیکال متعددی هم              
. شدند    آیندگان، کتاب جمعه و آهنگر منتشر                    

ها در بسياری از نقاط به فروش         نشریات سازمان 
ها و شعارهای سازمان در          رسيد و اطالعيه     می

ها و    در تظاهرات .  گردید  سطح وسيعی پخش می    
های سازمان صدها هزار نفر شرکت                  ميتينگ

در کنار سازمان ما، سازمان مجاهدین      .  کردند  می
دیگر .  ای وسيعی کسب نمود             نيز پایگاه توده      

نيز )  به ویژه سازمان پيکار      (های چپ        سازمان
هر کدام توانستند با سازماندهی نيرویی که به                 

ها آمده بود، تشکالت به نسبت وسيعی             سمت آن 
 .را سازمان دهند

آموزان نيز هر  معلمان، زنان، دانشجویان و دانش
. کدام به فرا خور خود دارای تشکالتی شدند                   

کانون مستقل معلمان و اتحاد ملی زنان دو نمونه          
تشکيالت دانشجویی و      .  از این تشکالت بودند       

ترین تشکل      آموزی پيشگام نيز به بزرگ            دانش
آموزی که وابسته به یک                 دانشجویی و دانش      

نه .  سازمان چپ بود در تاریخ ایران تبدیل شد              
ها که حتا در برخی از مدارس،            تنها در دانشگاه   

آموزان پيشگام از دفاتر خاص خود                            دانش
 .برخوردار بودند

های       با سرنگونی رژیم سلطنتی، خواست                     
. های تحت ستم نيز سرباز کرد        ی خلق   شده  متراکم

در کردستان مردم خواستار دمکراتيزه شدن                  
در .  حکومت و خودمختاری برای کردستان شدند     

ترکمن صحرا، شوراهای سراسری ترکمن                    
های زمينداران بزرگ،     ی زمين  صحرابا مصادره 

 .ها دست زد ی شورایی این زمين به اداره
توانست این                اما حکومت اسالمی نمی                     

تضاد انقالب  .  دستاوردهای انقالبی را تحمل کند      
 بهمن به    ٢٢و ضد انقالب از همان فردای قيام             

شکل دیگری زاده شده بود و حکومت اسالمی               
وظيفه داشت تا تمام قد در نقش ضد انقالب بر                 
انقالب بتازد و در نبرد سرنوشت، با شکست                  

های قدرت ضد انقالب را تحکيم                 انقالب، پایه  
 .سازد

حجابی  ی بی زنان اولين گروهی بودند که به بهانه
خمينی قرار گرفتند و اوباشان           "  تکفير"مورد   
اهللا به مراسم روز جهانی زن که                                   حزب
ترین آن نيز بود و در شرایطی برگزار               باشکوه

گردید که هنوز یک ماه از سرنگونی شاه                           
های   در حالی که عقربه   .  گذشت، حمله کردند    نمی

داد، سالی که      ساعت، آغاز سال نو را نوید می           
شان بودند،    های  ها در انتظار تحقق خواست        توده

تهاجم نظامی حکومت اسالمی از زمين و هوا به         
ششم فروردین ماه، حکومت     .  کردستان آغاز شد   

کشان ترکمن      اسالمی اولين جنگ را به زحمت          
 خرداد، چهارشنبه       ٩در    .  صحرا تحميل کرد      

ها تن توسط نظاميان به             سياه، در خرمشهر ده      
فرماندهی تيمسار مدنی استاندار خوزستان به قتل 

 و       رژیم تهاجم وحشيانه        ۵٨تابستان   .  رسيدند
سراسری خود به کردستان را در پی صدور                   

 مرداد آغاز کرد و        ٢٧فرمان خمينی در تاریخ        
افروزی     در بهمن ماه دومين جنگ با آتش                       

پاسداران و ترور چهار رفيق فدایی که از                          
رهبران شوراهای سراسری ترکمن صحرا بودند   

در )  با حکم خلخالی حاکم شرع منصوب خمينی       (
حدی      جنایت به    .  صحرا آغاز گردید             ترکمن

 پاسداران  ۵٨ شهریور    ١١گسترش یافت که در       
در "  قارنا" نفر از اهالی یک روستا به نام               ۶٨

 .عام کردند را قتل" نقده"هفت کيلومتری شهر 
در . تهاجم به کارگران نيز از همان ابتدا آغاز شد

فروردین ماه تظاهرات کارگران بيکار در                      
اصفهان به گلوله بسته شد که منجر به کشته شدن       

در شهر صنعتی البرز در پی           .  یک نفر گردید    
بازداشت و ضرب و شتم کارگران مبارز، یک             

اعتراضات .  جان باخت "  قاسم طه "کارگر به نام    
کارگری با خشونت نيروهای سرکوب روبرو شد 
و سه تن از نمایندگان کارگران صنعت نفت                     

در همان زمان امير           .  جنوب بازداشت شدند       
انتظام که سخنگوی دولت موقت بود کارگرانی            
را که با تشکيل شوراهای کارگری خواستار                  

ها شده بودند،     نظارت و کنترل در امور کارخانه      
 در انزلی نيز        ۵٨مهرماه   .  ضد انقالبی خواند     

تيراندازی به سمت صيادان منجر به کشته شدن            
 .تعدادی گردید

های سياسی و خانه       دفاتر سازمان  ۵٨از تابستان   
دار   کارگر در تهران مورد تهاجم نيروهای چماق       

پيش از آن در جریان حمله مسلحانه . قرار گرفتند
 ٣١به دفتر سازمان ما در آبادان به تاریخ                           

 نفر بازداشت شده    ٣٩ نفر زخمی و     ٧فروردین،  
در شهرهای گوناگون، تالش حکومت بر        .  بودند

آن قرار گرفت تا از فعاليت علنی و تبليغاتی                     
این .  های چپ و رادیکال جلوگيری کند           سازمان
ها    ها که با مقاومت نيروهای این سازمان             تالش

روبرو شده بود، در برخی از شهرها به                              
 در  ۵٩در اسفند   .  های وسيعی منجر شد      درگيری
 نفر  ٣ نفر و چندی بعد در قائم شهر             ٢الهيجان  

 در شهر      ۶٠ خرداد سال        ٢٢در   .  جان باختند  
 ٢ها به کشته شدن            کوچک املش این درگيری      

اخراج معلمان آگاه و انقالبی      .  آموز انجاميد   دانش
 آغاز گردید و معلمان            ۵٨نيز از همان سال            

 به  ۵٨ای در شهریور       پيشگام با انتشار اطالعيه    
 .این اقدام حکومت اعتراض کردند

 ۵٩اما به رغم تمام این تهاجمات، رژیم تا بهار              
در .  هنوز نتوانسته بود به نتایج چندانی دست یابد       

 را تا حدودی به نفع          دو اتفاق مهم وزنه     ۵٩بهار  
اولين موضوع انقالب فرهنگی      .  رژیم تغيير داد   

به رغم تعطيلی دفاتر      .  ها بود   و تعطيلی دانشگاه   
ها دانشجویان انقالبی از        ها، در دانشگاه     سازمان

جمله پيشگام هنوز به فعاليت خود  ادامه داده و               
ها به      دانشگاه.  دارای دفاتر خاص خود بودند           

ها و مبارزات      مرکز مهمی برای پيشبرد فعاليت      
با تهاجم   .  عليه رژیم اسالمی تبدیل شده بودند             

 که منجر به ۵٩ها در اردیبهشت  رژیم به دانشگاه
ویژه در      جان باختن تعدادی از دانشجویان به              

ها    اهواز، رشت، زاهدان و تهران شد، دانشگاه            
در اهواز رژیم اسالمی بيشترین        .  تعطيل گردید 

جنایات را مرتکب شد و جنتی که آن زمان امام              
جمعه اهواز بود بيشترین نقش را در رهبری این         

در این جنایات تعدادی از     .  جنایات برعهده داشت  
دانشجویان در دانشگاه و تعدادی نيز در                              

چند نفر  .  گاه جان خود را از دست دادند         بازداشت
دیگر از جمله رفيق اسماعيل نریميسا که                           

دومين .  مجروحين را مداوا کرده بود، اعدام شدند 
ضربه به صف انقالب، انشعاب بزرگ در                       

 ٦٠چرا سال 
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های فدایی خلق ایران بود که در           سازمان چریک 
ترین تشکل سياسی در برابر                   آن زمان مهم       

در پی این انشعاب،             .  حکومت اسالمی بود        
مرکزی به همراه بخش بزرگی از          اکثریت کميته 

تشکيالت به دامن حکومت غلطيد و بدین ترتيب           
. ی بزرگی بر صف انقالب وارد آمد                       ضربه

سازمان اکثریت با قرار گرفتن در کنار حزب                
توده و حکومت اسالمی، به تقویت صفوف ضد            
انقالب پرداخت و منجر به ایجاد شکاف در                      

 .صف انقالب شد
دنبال این وقایع جنگ ایران و عراق نيز آغاز             به

ی جنگ، حکومت اسالمی از             در سایه  .  گردید
ویژه سپاه    سویی به تقویت نيروهای مسلح خود به      

و بسيج پرداخت، و از سوی دیگر فضای سياسی    
ها برای     توده   تر و هرگونه خواست   کشور را بسته 

. ی جنگ سرکوب نمود       زندگی بهتر را به بهانه      
چون حزب توده و اکثریت          برخی از احزاب هم     

نيز با دامن زدن به جو شووینيستی خواستار                   
حضور مردو و نيروهای خود در بسيج و                          

 .گردیدند" جنگ ميهنی"پيوستن به 
با آغاز جنگ، رژیم بر شدت سرکوب احزاب               

. ای افزود    های توده    انقالبی و رادیکال و تشکل       
در طول تنها سه ماه اول جنگ، صدها نفر به                  
جرم فعاليت سياسی دستگير و روانه زندان                     

ها، آغاز جنگ و حمایت          تعطيلی دانشگاه .  شدند
اکثریت و حزب توده از حاکميت و جنگ،                        
شرایط را برای تدارک سرکوب وسيع و                            

. ها مهيا ساخته بود       انقالبيون و توده      یافته  سازمان
 بهمن ماه دو جلسه محرمانه          ١١ و    ٩در تاریخ    

گيری   بين برخی از مقامات دولتی برای تصميم           
های سياسی        ی سرکوب گروه          در مورد نحوه      

ی   شود که ریاست این جلسات برعهده        تشکيل می 
در این    .  بهزاد نبوی وزیر مشاور وقت بود                

چون مهدوی کنی، موسوی           جلسات افرادی هم     
اردبيلی، الجوردی، محسن رضایی، قدوسی،              
زنگنه، کچوئی، خسرو تهرانی و محسن                           

در این جلسات قرار         .  سازگارا حضور داشتند     
ای منتشر کند و      شود تا ابتدا دادستانی اطالعيه      می

بعد از آن فعاليت تبليغی برای آماده سازی ذهنی           
قرار .  ها  آغاز گردد      جامعه برای سرکوب گروه    

های اطالعاتی سپاه، بسيج و            شود که بخش       می
ی    دادستانی تحت ریاست خسرو تهرانی نماینده          

وزیری، کاِر شناسایی اعضا و کادرهای            نخست
ها را برعهده گرفته و بعد از مهلت داده              سازمان

ی دادستانی، سرکوب آغاز گردد  شده در اطالعيه 
و حتا کسانی که در حد فعاليت تبليغی هستند                     

شود تا وزارت      چنين قرار می     هم.  دستگير شوند 
کشور با صدور اطالعيه اعالم نماید که به علت           

هيچ حزب و       –مساله جنگ       –شرایط جامعه     
در .   گروهی اجازه تظاهرات و ميتينگ ندارد           

شوند که     دسته تقسيم می    ٣ها به      این جلسه گروه   
های اول و دوم شامل جریاناتی است که                   گروه

سازمان ما و   .  باید در مراحل اول سرکوب شوند      
هایی چون پيکار، کومله،               احزاب و سازمان      

های فدایی خلق، راه      دموکرات کردستان، چریک  
کارگر، مجاهدین، رزمندگان و آرمان                                 
مستضعفين جزو دسته اول و دوم بودند و حزب            

، جبهه   )غنی بلوریان  (توده، اکثریت، دمکرات        
 .ملی و رنجبران نيز در گروه سوم قرار داشتند

 ۶٠ فروردین        ١٩پيرو جلسات فوق، روز                
ای قدوسی دادستان انقالب            ی ده ماده        اطالعيه

های   اسالمی منتشر شد که سر تا پا تهدید گروه              
 این    ٨در بند        .  سياسی مخالف حکومت بود          

اطالعيه آمده بود که هيچ حزب و گروهی مجاز           
کاری و تحصن در          به تشویق به اعتصاب، کم         

ها و دیگر مراکز کشور نبوده و در                      کارخانه
با انتشار   .  صورت مشاهده مجازات خواهند شد        

این اطالعيه بار دیگر اکثریت و حزب توده با                
ی سراسر ارتجاعی     حمایت از حاکميت، اطالعيه   

به موازات  !!  دادستانی را منشور آزادی ناميدند       
های سرکوب، در مجلس اسالمی نيز                    دستگاه
های   ها و سازمان    ی مربوط به فعاليت گروه      الیحه

 .سياسی با همان محتوا و هدف مطرح گردید
 

 ۶٠ خرداد ٣٠
در حالی که جناح غالب حاکميت خود را برای               

ی نيروهای سياسی آماده                    سرکوب گسترده    
روز   کرد، تضاد درونی حاکميت نيز روزبه           می

تضادی که از سویی ریشه در          .  یافت  تعميق می 
رشد بحران اقتصادی، گسترش فقر در ميان                   

مانده و نارضایتی     پاسخ  های بی   ها، و خواست    توده
ها داشت و از سوی دیگر جنگ              روزافزون آن 

قدرت، جنگی که ميان دو جناح از بورژوازی               
 .ی قدرت درگرفته بود برای قبضه

در جریان این تضادها، حزب جمهوری اسالمی         
های قدرت و نقش خمينی در آن،         با تکيه بر اهرم   

اما .  دست باال و در واقع قدرت اصلی را داشت            
صدر که به ریاست جمهوری رسيده بود، با              بنی

ها تالش داشت تا با            استفاده از نارضایتی توده      
شان به سمت شعارهای           ها و کشاندن        جذب آن  

که حزب جمهوری اسالمی را             خود، ضمن آن    
مسبب شرایط کنونی قلمداد سازد، موقعيت جناح         

  رشد    ۵٩از اسفند    .  رقيب را نيز تضعيف نماید      
جایی رسيد که            تضادهای درونی حاکميت به          

آمد و نشریه     صدر حتمی به نظر می      برکناری بنی 
کار ارگان سازمان ما همان زمان بر این                            

در این شرایط،           .  موضوع انگشت گذاشت          
سازمان مجاهدین حرکت خود برای نزدیک شدن   

صدر و وارد شدن به بازی قدرت را آغاز            به بنی 
 .کرد

گيری حکومت اسالمی، به رغم            از آغاز شکل    
جنایات متعددی که رژیم در سراسر ایران به                  
ویژه در کردستان تا آن زمان مرتکب شده بود،             
سازمان مجاهدین هرگز مشارکتی در مقاومت و         

ها تا آن زمان            آن.  ها نداشت     اعتراضات توده  
گيری   اما در پی اوج   .  گر وقایع بودند    بيشتر نظاره 

تضادهای حاکميت، مجاهدین با این تحليل که                 
بهترین شرایط برای خزیدن به قدرت است، به              

صدر نزدیک شده و در عمل یک طرف                      بنی
وارد شدن     .  دعوا در حاکميت را برگزیدند                

های درونی حاکميت، بر           مجاهدین به درگيری     
در .  شدت بحران و سرعت حوادث افزود                     

 ١٣ به تاریخ     ١١٢ی نشریه کار شماره        سرمقاله
بر سرعت وقایع    "  پيش از طوفان   "خرداد با نام     

. رو و لزوم آمادگی برای آن تاکيد گردید                   پيِش
 نشریه  ۶٠پيش از آن نيز، به ویژه با آغاز سال             

. کار بارها بر این موضوع انگشت گذاشته بود             
مجاهدین به این نتيجه رسيده بودند که شرایط                  

باشد و حتا در       برای سرنگونی حاکميت مهيا می      
مذاکره با سازمان ما این موضوع را مطرح و               
خواستار همراهی سازمان شده بودند، اما ما با               

ها هنوز آمادگی           طرح این موضوع که توده             
سرنگونی رژیم را ندارند، خواستار تالش در               

ما ضمن تاکيد بر         .  راستای تدارک قيام بودیم        

ها معتقد بودیم      شرایط بحرانی و نارضایتی توده       
که باید در راستای سازماندهی کارگران و دیگر          
زحمتکشان و به تعویق انداختن تهاجم ارتجاع               

اما وقایع  .  حاکم به نيروهای سياسی حرکت نمایيم   
گير یکی پس از              خرداد ماه با سرعتی چشم            

 .پيوستند دیگری به وقوع می
ها در تهران و در پی               خرداد، درگيری    ١٧از   

 روزنامه و نشریه از جمله روزنامه              ۶تعطيلی   
به حکم الجوردی دادستان           "  انقالب اسالمی   "

 . گيرد خود می انقالب اسالمی شکل حادتری به
 خرداد، در جریان              ١٩شنبه          در روز سه         

های موضعی سه نفر توسط پاسداران            تظاهرات
 روز   خرداد به بعد روز به١٧از . شوند کشته می

ها افزوده شده و به شهرهای            بر شدت درگيری   
با سخنرانی خمينی عليه . شود دیگر نيز کشيده می

صدر و عزل وی از فرماندهی کل قوا در                    بنی
 خرداد، عمال خمينی دستور تهاجم را          ٢٠تاریخ  

   خرداد درگيری       ٢٣روز شنبه        .  صادر کرد   
جات سرکوب    تر شده و در حالی که دسته             خشن

ویژه     تر شده بودند، مردم و به                   سازمان یافته   
هواداران مجاهدین تا حدودی مقابله به مثل                      

 موتور نيروهای سرکوب    ۴در این روز  . کنند  می
براساس خبر منتشره در     .  شود  به آتش کشيده می    

 ٢٣ خرداد    ٢۴، تا روز     ١١۴نشریه کار شماره     
ها تحویل شده بود که در                     جسد به سردخانه      

 خرداد نيز   ٢۵روز  .  ها کشته شده بودند      درگيری
تظاهرات عليه قصاص در ميدان فردوسی که               
توسط جبهه ملی اعالم شده بود با تهاجم                               

. گردد   ی نيروهای سرکوب روبرو می           وحشيانه
 خرداد، راهپيمایی کارگران شهر                  ٢٧روز     

کارگران "دادند        صنعتی البرز که شعار می              
توسط "  مرگ بر بهشتی        "و     "  اتحاد، اتحاد    

 ١٠پاسداران به خون کشيده شده و بيش از                        
اما شليک نهایی به این          .  بازند   کارگر جان می    

در این روز    .   خرداد است   ٣٠وضعيت در روز     
راهپيمایی اعالم شده از سوی مجاهدین با تهاجم           

. شود   نيروهای سرکوب به خشونت کشيده می             
تعدادی کشته و تعدادی نيز صبح روز بعد در                  

روز بعد نيز رفيق      .  شوند  زندان اوین اعدام می     
پور به همراه تعدادی دیگر اعدام               سعيد سلطان  

 نفر در زندان اوین      ٢٣ظرف دو روز    .  شوند  می
 خرداد نيز مجلس،        ٣١روز   .  اعدام شده بودند    

طرح عدم کفایت سياسی رئيس جمهور را                        
 .تصویب کرد

از این تاریخ است که تهاجم وسيع و همه جانبه               
ها هزار    ده.  گردید  به دستاوردهای انقالب آغاز        

ضربات .  شدند  نفر دستگير و هزاران نفر اعدام          
های    یکی پس از دیگری به تشکالت سازمان                

سياسی که در فضای علنی و نيمه علنی بعد از                
ای   گونه  شد، به      رشد کرده بودند وارد می      ۵٧قيام  

 بخش اصلی ارتباطات         ۶٠که در همان سال            
. تشکيالتی یا قطع شده و یا ضربه خورده بودند            

بسياری از نيروها در محل زندگی و کار خود                
ای بودند و بدین ترتيب توسط           افراد شناخته شده   

بسيج مستقر در مساجد، ادارات و یا دیگر                         
در .  های کارشناسایی و دستگير شدند                   محل

ها، افراد انجمن         مدارس پس از بازگشایی آن           
. آموزان انقالبی نشستند       اسالمی به شکار دانش      

ها نيز شوراهای واقعی منحل و                    در کارخانه   
. ای یافتند       سابقه    های اسالمی قدرت بی             انجمن

بسياری از کارگران پيشرو اخراج، دستگير و              
حسن خوش قامت از کارگران           .  حتا اعدام شدند     



 ٧ ۶٠٣ شماره  ٩٠نيمه  دوم مرداد     7

٨درصفحه   

این یک  .  حمله به ستاد سازمان در تهران بسيج کرده بود، خود را نشان داد                   
نشينی در برابر رژیم نه فقط به معنای برچيده                 ی حساس بود که عقب         نقطه

ای برای          شد، بلکه مقدمه             شدن امکانات علنی سازمان محسوب می                     
در حالی که صدها تن از نيروهای سازمان در                .  های بعدی بود     نشينی  عقب

شد هزاران تن دیگر را برای این دفاع و  مقابل ستاد، آماده مقاومت بودند و می
ها فرا خواند، مرکزیت جبون و بزدل، صاف و                  اللهی  به عقب راندن حزب     
در مالقاتی که همان روز چند نفری از            .  ها واگذار کرد     ساده، ستاد را به آن      

وزیر   کنم آن وقت معاون نخست       مرکزیت با صادق طباطبایی داشتند، فکر می       
ها رفته بودم، برخوردشان بر سر این مسئله از موضعی               بود، و من هم با آن      

خواست وانمود    کرد و ظاهرًا می     گری می   او توجيه .  بسيار ضعيف و پایين بود    
خواستند که مانع از حمله        ها هم از دولت می       کند که دولت موافق نيست و آن        

جا گفتم که به هر حال در          یک جمله هم من در آن      .  ها به ستاد شود     اللهی  حزب
ها به دفتر سازمان حمله کنند، هر اتفاقی که بيفتد،             نظر داشته باشيد که اگر آن     

چون مدت  .  این هم تهدیدی توخالی از کار درآمد           .  اش با ما نيست       مسئوليت
کوتاهی پس از بازگشت خبردار شدیم که مرکزیت تصميم به تخليه ستاد و                       

توانستيم   ما می .  نشينی مفتضحانه بود     این یک عقب   .  واگذاری آن گرفته است    
محکم در برابر این تالش رژیم بایستيم و این تالش را با شکست روبرو                            

. نشينی، اجتناب از درگيری مسلحانه بود          توجيه مرکزیت برای عقب     .  سازیم
در واقعيت اما جمهوری اسالمی هنوز در موقعيتی نبود که بخواهد بر سر این 

اما به فرض، اگر این       .  مسئله، کار را به درگيری مسلحانه با سازمان بکشد            
دادیم و نه     آمد، ما با مقاومت، یک سنگر را از دست می             درگيری هم پيش می   

این یک   .  گری چيز دیگری نبود         ادعای مرکزیت جز یک توجيه         .  با فرار  
چون پس از آن نوبت به کردستان           .  ها بود   نشينی در تمام جبهه       سياست عقب 

جا دیگر توده مردم یکپارچه در برابر رژیم قرار داشتند و                          در این  .  رسيد
جریان راست، اکنون  دیگر             .  نشينی وجود نداشت          ای برای عقب          بهانه
ترک .  بایستی بی پرده ماهيت تمام خط مشی و سياست خود را برمال کند                   می

اما برای این که مخالفت     .  ی مبارزه در کردستان، سياست مرکزیت بود        صحنه
جناح مارکسيست و رادیکال سازمان را خنثا کنند و به آن شکل یک تصميم                    
سازمانی بدهند، پلنومی را که اکثریت آن از ميان عناصر راست طرفدار                        

احمد (در حالی که رفيق هادی            .  چين شده بود، برپا کردند            مرکزیت دست  
و من، به عنوان مشاورین مرکزیت در تمام جلسات وسيع          )  غالميان لنگرودی 

. مرکزیت حضور داشتيم، اکنون دیگر ما دو نفر را هم به پلنوم دعوت نکردند     
پس از اعتراضاتی که صورت گرفت، باالخره پذیرفتند که من هم در این                        

در برابر جناح انقالبی و رادیکال که        .  پلنوم شرکت کنم، منتها بدون حق رأی       
کرد، جناح راست     ی حضور و مبارزه سازمان در کردستان دفاع می            از ادامه 

ی بدون نام     برای این که شکلی به اصطالح آبرومندانه به فرار بدهد، مبارزه             
سازمان را در کردستان طرح و تصویب کرد و چون این صرفًا یک پوشش                   

 .برای فرار بود، عمًال به ترک مبارزه در کردستان انجاميد
موضوع دیگر مورد اختالف، بحث بر سر بحران در سازمان و اختالف                         

اکثریت رفرميست که     .  پيرامون ماهيت این بحران و شيوه راه حل آن بود                  
خواهان پاک کردن خود از هر گونه مبارزه انقالبی و رادیکال برای پناه                          

زار حزب توده بود،       بردن به آغوش رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی و لجن          
کرد و بر این      ریشه بحران را در تضاد ميان بينش گذشته و نوین ارزیابی می             

های فدایی خلق ایران در گذشته یک سازمان               عقيده بود که سازمان چریک       
اش نه فقط در خدمت جنبش نبوده بلکه به           خرده بورژوایی بوده است و مبارزه   

. آن ضربه زده است و در یک کالم خط بطالنی بر تمام مبارزات گذشته کشيد          
منظورش از بينش نوین نيز همان خط رفرميستی و سازشکارانه مرکزیت بود 

اش هم برای غلبه بر             راه حل  .  شد   که به عنوان خط پرولتری جا زده می               
های در بسته، به       بحران، از این قرار بود که اعضای سازمان ابتدا در اطاق              

بازشناسی اصول و انحرافات گذشته بپردازند و با سيستم ایدئولوژیک گذشته              
 .بر محور تحکيم اصول، مبارزه ایدئولوژیک و برخورد شود

نگرش جناح مارکسيست سازمان به کلی متمایز از جناح اپورتونيست و                          
. مبارزه ایدئولوژیک جدا از مبارزه طبقاتی حرفی بی پایه بود         .  رفرميست بود 

تحریریه نشریه کار، پيش از برگزاری پلنوم در یک نوشته مفصل، نظر خود              
از دیدگاه ما ریشه بحران، در اختالفات عميق                 .  را به تشکيالت ارائه داد         

در این کتاب،بر سر اختالفات اقليت با اکثریت، ادعا شده است                 نشريه کار 
در ميان  .  انشعاب در بستر اختالفات دیرپای درون سازمان شکل گرفت          "که  

ها به حساب     ترین آن   تردید نقش محوری مبارزه مسلحانه مهم       علل انشعاب، بی  
 ."آید می

با وجود این که مسایل مربوط به اختالف اقليت و اکثریت، الاقل پس از                            
انشعاب به خوبی توضيح داده شده و اسناد آن هم انتشار علنی پيدا کرده است، 

ها ممکن است از این          چون این کتاب در تيراژ وسيعی پخش شده و خيلی                 
مسایل اطالعی نداشته باشند، برای افشای این تحریفات مختصر هم که شده،               

 توضيح دهيد که اختالفات چه بود و از چه زمانی آغاز شد؟
 

 اگر قرار باشد به تحریفات و جعليات وزارت اطالعات، در                  -رفيق توکل 
قبًال اشاره کردم که      .  هر موردی پرداخته شود، واقعًا باید یک کتاب نوشت             

این کتاب تا جایی که به قبل از انشعاب و پس از آن در مورد جناح انقالبی                        
 .ست پردازی کند، تمامًا جعل، تحریف و دروغ ارتباط پيدا می" اقليت"سازمان 

اما در مورد اختالفات، در سؤاالت پيشين اشاره کردم که اختالف از همان                    
نقش "ی مشی چریکی و       فردای قيام آشکار شد و این اختالف نه بر سر ادامه           

، بلکه در رابطه با ماهيت قدرت حاکم جدید و نحوه "محوری مبارزه مسلحانه 
سرنگونی رژیم شاه، وضعيت سياسی جدیدی را پدید                .  برخورد با آن بود      

های وسيع کارگر و          توانست در شرایطی که توده           آورده بود و اصًال نمی        
زحمتکش به سوی سازمان روی آورده بودند و عمده وظيفه ما سازماندهی                  

 .ها بود، یک چنين بحثی مطرح باشد توده
مدت کوتاهی پی از قيام، عمًال، دو ارگان رهبری موازی در سازمان شکل                  

یکی کميته مرکزی که اکثریت آن، گرایش راست، رفرميست و               .  گرفته بود 
سازشکار بود و دیگری تحریریه نشریه کار که رهبری سياسی سازمان را                 

کميته .  کرد  داشت و یک خط سياسی انقالبی رادیکال را تبليغ و ترویج می                   
مرکزی هم هنوز قدرت آن را نداشت که این دو گانگی را به نفع خودش از                     
بين ببرد، چون در آن مقطع، اکثریت اعضای سازمان، مواضع تحریریه و                  

برخالف ادعاهای بعدی کميته مرکزی که حاال        .  کردند  نشریه کار را تأیيد می    
های نشریه کار      ها را تکرار کرده است، اگر به شماره            وزارت اطالعات آن   

در تمام مدتی که جریان مارکسيست و رادیکال سازمان مسئوليت انتشار آن                
را بر عهده داشت رجوع شود، چيزی در مورد دفاع از مشی چریکی،                             

بالعکس تمرکز نشریه   .  محوری یا عمده بودن مبارزه مسلحانه نخواهيد یافت         
ای و افشای ماهيت بورژوایی و ضد انقالبی حاکميت              روی سازماندهی توده  

 .بود
پيش "  پاسخ به مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی       "اختالفی هم که بر سر جزوه       

کميته .  آمد، مقدم بر هر چيز از زاویه نقض سانتراليسم دمکراتيک بود                         
گيری کند که در       ای موضع   مرکزی مجاز نبود به نام سازمان بر سر مسئله             

در حالی که این      .  گيری نشده بود     درون سازمان پيرامون آن بحث و تصميم         
کشيد، کمی آن را          نوشته خط بطالنی بر تمام مبارزات گذشته سازمان می                

 .تعدیل کردند و انتشار دادند و این هم تبدیل شد به یکی دیگر از اختالفات
تحریریه نشریه کار، ارزیابی درستی از اوضاع سياسی جامعه و روند                           

هيئت حاکمه پس از بازسازی نيروهای مسلح و           .  تحوالت پس از قيام داشت     
 آماده  ۵٨سر و سامان دادن به اوضاع داخلی خود، از اوایل تابستان سال                       

گردانی     در همين حال روی         .  تعرض به دستاوردهای انقالبی مردم بود               
های زحمتکش از جمهوری اسالمی سرعت گرفته بود و اعتصابات و                   توده

این شرایط، نيازمند یک خط           .  اعتراضات کارگری مدام اعتال می یافت             
ها، مقاومت و مقابله با رژیم و           سياسی شفاف برای سازماندهی گسترده توده       

دانستيم که اگر این رژیم خود را تثبيت کند،           ما می .  جلوگيری از تثبيت آن بود    
اما اقدامی جدی از سوی گرایش         .  روزگار مردم ایران را سياه خواهد کرد          

ای  ، تحریریه نامه۵٨در تير ماه سال . گرفت راست در مرکزیت صورت نمی
به کميته مرکزی نوشت و در آن هشدار داد که اگر اقدامات عاجلی برای                         
سازماندهی و مقابله انجام نگيرد، به منزله هموار کردن راه برای تثبيت                         

 .حاکميت و استيالی ضد انقالب خواهد بود
اما جریان راست که موقعيت خود را تحکيم کرده بود، نه برای مقابله بلکه                    

این .  رفت  نشينی و گام نهادن در مسير سازش طبقاتی پيش می                   برای عقب 
اللهی را برای      مرداد که رژیم چماقداران حزب     ٢٢نشينی به وضوح در       عقب

)قسمت سوم و پايانی(گفتگو با رفيق توکل   

نشريه کار در مورد اين کتاب مصاحبه ای با          .  را انتشار داده است   "  چريکهای فدائی خلق  "اخيرا وزارت  اطالعات رژيم جمهوری اسالمی جلد دوم کتاب            
 .رفيق توکل انجام داده است که قسمت آخر آن از نظر شما می گذرد
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٨ 
٧از صفحه  اکنون ما دو    .  سره کنيم   ها یک   بایستی تکليف را با آن         کرده بود که ما می        

یک نوشته مفصل در     .  مجموعه از مواضع جناح اقليت را آماده کرده بودیم           
مورد تحليل ازماهيت ضد انقالبی و ارتجاعی جمهوری اسالمی و بحران                   

دیکتاتوری و  "نوشته دیگر تحت عنوان      .  انداز آن   اقتصادی و سياسی و چشم     
ای بود از مواضع و مبارزات گذشته  جانبه که تحليل و نقد همه" تبليغ مسلحانه

های جریان راست     سرایی  در این نوشته نشان دادیم که برخالف یاوه       .  سازمان
اش،   گيری  و مرکزیت موسوم به اکثریت، سازمان ما از همان آغاز شکل                   

قهرمانانه در شرایط     .  ترین جریان کمونيست در ایران بوده است               رادیکال
چه در  پذیرفتيم که آن. دیکتاتوری مخوف رژیم شاه به مبارزه ادامه داده است

ها ارج نهاد و انحرافات       مبارزات گذشته سازمان مثبت بوده است، باید بر آن        
گفتيم که این سازمان به رغم تمام این مبارزات                      .  را بيرحمانه نقد کرد        

. ای اشتباهات و انحرافات بوده است        قهرمانانه، در تئوری و عمل دچار پاره       
ها در جریان پيشرفت مبارزه اصالح شده است، اما برخی دیگر         برخی از آن 

که به حيات خود ادامه دادند، به صورت موانعی بر سر راه تکامل و                                 
در این نوشته برخی از مواضع رفقا          .  تر سازمان عمل کردند      پيشرفت بيش 

احمدزاده و بيژن جزنی که هر یک در مقطعی بر سازمان حاکم بودند، از                     
جمله نه فقط عمده یا محوری بودن تاکتيک مسلحانه در دوره پس از سال                       

، به عنوان موانع و انحرافات به نقد کشيده شد، بلکه برخی دیگر از                           ۵٣
ای شدن مبارزه در کوه و روستا، پای           نظرات و مواضع در مورد روند توده      

در این نقد، کم بها دادن       .  سياسی و نظامی جنبش و غيره مردود اعالم شدند          
ای در ميان طبقه کارگر مورد انتقاد جدی قرار            به فعاليت سياسی و کار توده     

ها   گيری سازمان به سوی فعاليت در کارخانه         گرفت، در همان حال بر جهت      
در یک کالم در حالی     .   به عنوان نقطه مثبت تأکيد گردید      ۵۴به ویژه از سال     

که برخورد جریان راست با گذشته سازمان، نفی نهيليستی آن بود، برخورد               
حاال کسی که این نوشته را         .  های مثبت بود     ما نفی دیالکتيکی و حفظ جنبه        

بيند که برخالف ادعای جناح راست در آن ایام           امروز بخواند، به وضوح می    
های فدائی خلق، در اختالفات ميان اکثریت و اقليت            و ادعاهای کتاب چریک   

ترین نبوده، بلکه اصًال نقشی         ، نه فقط مهم     "نقش محوری مبارزه مسلحانه     "
این نوشته نيز مورد تأیيد تمام رفقا از جمله رفيق هادی و                        .  نداشته است  

ها    قرار داشت که وزارت اطالعات عليه آن                )  سيامک اسدیان  (اسکندر   
 .سرایی کرده است یاوه

گونه که      در حالی که نظر ما در مورد پيشبرد مبارزه ایدئولوژیک همان                    
گفتم، چيز دیگری بود، با این وجود خود را موظف به اجرای مصوبه پلنوم                 
دانستيم، اما جریان اکثریت همين مصوبه را نيز اجرا نکرد و پس از گذشت               

شان را تدوین کنند، بازی درآوردند و اعالم                     مدتی که قرار بود نظرات         
نمودند، مصوبه پلنوم اشتباه بوده است و اکثریت در همان پلنوم، تسلط بينش               
نوین را آشکار و مسجل ساخت و عمًال بحران را حل کرد و راه را برای                        

جا دیگر شارالتانيسم سياسی،          این.  هدایت سازمان توسط اکثریت باز کرد          
ای    حاال زیر مصوبه     .  سياسی را گرفته بود         -جای مبارزه ایدئولوژیک        

ما هم بحث و      .  زدند که خودشان آن را عليه اقليت تصویب کرده بودند                 می
ها نيمه کاره متوقف           نوشته های دیگرمان را در مورد حزب و تاکتيک                   

ها خواستيم که به        از آن .  ها برخورد کنيم     ساختيم تا از موضع قدرت با آن          
موانع بوروکراتيک را از سر راه مبارزه                 .  بند بمانند     مصوبه پلنوم پای     

مواضع اقليت را در درون تشکيالت پخش کنند و                   .  ایدئولوژیک بردارند  
جایی که از پاسخ صریح            اما از آن    .  مبارزه ایدئولوژیک علنی را بپذیرند        

رفتند، یک نامه به مرکزیت نوشتيم که در آن به رئوس                                        طفره می   
ها دادیم که      مان اشاره کردیم و یک اولتيماتوم پانزده روزه به آن                  اختالفات

خواستيم که موضوع ماهيت حاکميت به        .  مبارزه ایدئولوژیک را علنی کنند      
ترین زمان ممکن مورد بحث و  عنوان مسئله محوری مورد اختالف در کوتاه

های اجرایی و         رفقای اقليت باید در تمام ارگان            .  گيری قرار گيرد        نتيجه
ها سلب شده به       گيری حضور داشته باشند و رفقایی که مسئوليت آن               تصميم

های خود بازگردند و از هم اکنون تاریخ قطعی برگزاری کنگره                    مسئوليت
تراشی کند،    تهدید کردیم که اگر مرکزیت باز هم بخواهد مانع         .  مشخص گردد 

وقتی که دیدند مسئله       .  خودمان مبارزه ایدئولوژیک را علنی خواهيم کرد             
اما چون  .  ست، مبارزه ایدئولوژیک علنی را در نبرد خلق مطرح کردند     جدی

خواستيم نظرمان در مورد ماهيت             توزیع نبرد خلق محدود بود و ما می                
ها را    جمهوری اسالمی و طبقه حاکم در سطح وسيعی پخش شود، پيشنهاد آن           
پس .  رد کردیم و گفتيم این مبارزه ایدئولوژیک باید در نشریه کار علنی شود            

ما .  مان را در کار علنی کنيم       از چند روز تعلل ظاهرًا پذیرفتند که ما مواضع         
ای را برای درج در نشریه فرستادیم، اما قبل از آن که انتشار یابد،                   هم مقاله 

ها به نام سازمان      گيری کنگره، نوشته آن     متوجه شدیم که بدون بحث و تصميم     
ترین اعتمادی    دیگر کم .  و نه اکثریت در برابر نوشته اقليت تيتر خورده است         

سياسی، غيبت سياست مشخص پرولتاریایی، و فقدان برنامه و   -ایدئولوژیک  
راه حل بحران نيز نه در            .  های روشن و منسجم در سازمان بود                تاکتيک

مبارزه ایدئولوژیک تجریدی بر سر اصول، آن هم در شرایطی که جامعه در      
های مشخص در قبال       ها و تاکتيک     بحران قرار داشت، بلکه بر سر سياست         

برخورد با گذشته سازمان نيز از این          .  وضعيت موجود و تدوین برنامه بود       
مان را ارائه         چرا که وقتی ما تحليل طبقاتی              .  گرفت   کانال صورت می     

مان را در قبال طبقه حاکم و قدرت           های  دادیم، وقتی که وظایف و تاکتيک        می
های سازمانی و      ها و شکل     کردیم، وقتی که تاکتيک       سياسی آن مشخص می     

وقتی که برنامه و اهداف فوری و دراز              .  کردیم  ها را تعيين می       بسيج توده 
کردیم، نه فقط گامی اساسی در جهت حل بحران و                   مان را تدوین می       مدت

شد   بازگرداندن وحدت به صفوف سازمان برداشته بودیم، بلکه نشان داده می            
های گذشته سازمان چه نظر و نقدی          که در قبال مبارزات، مواضع و تاکتيک       

 .داریم
در این پلنوم، مواضع جناح انقالبی و مارکسيست سازمان در اقليت قرار                      

 .گرفت و مواضع جناح راست و رفرميست، در اکثریت قرار گرفت
با این پلنوم، کميته مرکزی به هدفی که از برپایی آن داشت و اساسًا عليه                         

های    تجدید سازماندهی ارگان    .  جریان انقالبی سازمان بود، دست یافته بود            
. های خود برکنار شدند     تشکيالت آغاز شد و تعدادی از رفقای ما از مسئوليت         

گيری    جهت.  تحریریه نشریه کار نيز با ترکيب جدیدی آغاز به کار نمود                     
مشخص به سوی حزب توده و طرفداری از حاکميت به وظيفه فوری کميته                 

در چنين شرایطی، دیگر بودن یا نبودن ما در مرکزیت          .  مرکزی تبدیل گردید 
در اعتراض به تمام اقدامات کميته مرکزی، رفيق حيدر                    .  تأثيری نداشت  

که عضور کميته مرکزی بود و رفيق هادی و من که مشاور                  )  دبيری فرد (
در عين حال از       .  مرکزیت بودیم، از عضویت در این ارگان استعفا دادیم                

جایی که قرار بود هر یک از دو جناح اقليت و اکثریت بر طبق تصميم                         آن
پلنوم نظرات خود را ارائه دهند و ما فرصت محدودی در اختيار داشتيم،                        

. یافت  اختالفات مدام افزایش می     .  حيدر و من از تحریریه نيز کنار کشيدیم             
رژیم ضد انقالبی و ارتجاعی     . کرد مراحل نهائی ارتداد را طی می"  اکثریت"

حاکم تبدیل شد به حاکميت انقالبی و مترقی خرده بورژوایی؛ ارتجاع مذهبی              
موسوم به خط امام، تبدیل شد به متحد سازمان؛ سپاه پاسداران ارتجاع                              
اسالمی، تبدیل شد به بازوی مسلح انقالب؛ خمينی مرتجع هم رهبر مبارزات             

در حالی که جمهوری     .  های زحمتکش مردم    انقالبی و ضد امپریاليستی توده     
اسالمی برای فریب مردم و بنا به اعترافات بعدی دانشجویان طرفدار خمينی             
به منظور مقابله با جریانات کمونيست و چپ، اشغال سفارت آمریکا را                          

ترین اقدام    ی رژیم هم به عنوان بزرگ       سازماندهی نمود، این اقدام فریبکارانه    
بی سر و صدا از ترکمن صحرا           .  مترقی و ضد امپریاليستی معرفی گردید        

مقاومت قهرمانانه   .  شان را به رژیم تحویل دادند             های   فرار کردند و سالح      
ها محکوم کردند     ی رژیم را به دانشگاه       دانشجویان در برابر یورش وحشيانه     

خط سياسی  .  و به دانشجویان پيشگام دستور دادند به مقاومت خود پایان دهند            
از .  حزب توده، بی کم و کاست به خط سياسی حاکم بر سازمان تبدیل گردید                

این پس، کميته مرکزی صرفًا در نقش پادوی گوش به فرمان حزب توده                        
ناپذیر حزب توده و مواضع          سازمانی که زمانی دشمن آشتی       .  کرد  عمل می 

ای در دست این حزب رسوا         سياسی آن بود، اکنون به بازیچه        -ایدئولوژیک  
با این اوصاف، دیگر نشست و برخاست با سران مرتجع                   .  تبدیل شده بود    

آور نبود، بلکه به امری عادی و متداول               حزب توده هم کاری قبيح و شرم          
با این همه تا وقتی که      .  ميان کميته مرکزی سازمان و حزب توده تبدیل گردید        

کردند که این رابطه را مخفی نگه       ما هنوز در یک تشکيالت بودیم، تالش می 
چرا که جریان فدایيان اقليت به شدت عليه حزب توده، مواضع و نقش              .  دارند

در همين جا به یکی دیگر      .  ضد انقالبی و خائنانه آن در جنبش موضع داشت         
از ادعاهای پوشالی وزارت اطالعات در این کتاب اشاره کنم که از قول یک         

کند که گویا رهبری اقليت، پس از انشعاب تقاضای مالقات با        ای ادعا می  توده
این ادعای جعلی وزارت اطالعات هم دیگر به تمام          .  کيانوری را داشته است   

وزارت !  رهبری اقليت و تقاضای مالقات با کيانوری          .  معنا مضحک است   
اقليت، . گفت که کسی آن را باور کند بایستی چيزی را می اطالعات، الاقل می

دانست و یکی از دشمنان          حزب توده را یک جریان ضد انقالبی رسوا می              
توانست خواستار     چگونه می  .  های کارگر و زحمتکش مردم و انقالب             توده

نفرت از حزب توده در       !  مالقات با این عنصر مرتجع و ضد انقالبی باشد             
شد که    ای بوده و هست که حتا اگر یک نفر پيدا می                به درجه "  اقليت"درون  

توانست حتا یک روز در درون این                 داشت، مشکل می       چنين تمایالتی می    
. ادعای وزارت اطالعات یک جعل رسوای دیگر است           .  سازمان باقی بماند   

 .به ادامه سؤال بازگردم
، مواضع راست و ضد انقالبی اکثریت تا جایی پيشرفت                ۵٨تا اواخر سال      
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٩ 

  ١٠درصفحه 

عهده رفيق منصور اسکندری قرار دهد که از توانایی تئوریک، سياسی و                      
بحث به درازا خواهد    .  تشکيالتی منحصر به فردی در سازمان برخوردار بود        

ها، یا    کشيد اگر بخواهم در مورد گستره نفوذ و پایگاه سازمان در شهرستان                 
آموزی، دانشجویی، معلمان، دمکراتيک، زنان، تبليغ،         های مختلف دانش    بخش

 .هنری، نظامی و غيره حرف بزنم
ای بود که سازمان تصميم گرفت، مراسم            با اتکا به همين نفوذ و پایگاه توده           

 در ميدان آزادی تهران برگزار       ١٣۵٩ بهمن   ١٧ بهمن را در      ١٩بزرگداشت  
محمدرضا (ای کميته محالت و قدرت سازماندهی رفيق کاظم           وسعت توده .  کند

چنان تبليغاتی را در سراسر تهران برای حضور در این مراسم                       )  بهکيش
جایی که    از آن .  سازمان داد که حتا نمونه آن در پيش از انشعاب دیده نشده بود             

چی بخواهد مانع     اللهی و کميته    های حزب   احتمال قوی بود، رژیم با گسيل گله        
از برگزاری ميتينگ شود، یک گارد حفاظت از ميتينگ از نيروهای ورزیده              

رفقا سعيد سلطانپور، ابرندی، مستوره احمدزاده نيز        .  نيز سازماندهی شده بود   
 .قرار بود در این روز سخنرانی کنند

رژیم، نيروهای سرکوب خود را از صبح زود، قبل از ساعت برگزاری                          
گارد محافظت از ميتينگ برای عقب       .  مراسم در ميدان آزادی گرد آورده بود       

های   چی  سپس کميته .  ها وارد عمل شد و آنها را پراکنده کرد           اللهی  راندن حزب 
آسا برای شرکت در ميتينگ به سوی           جمعيت سيل .  مسلح وارد درگيری شدند    

ها که قادر به کنترل اوضاع نبودند، به           چی  ميدان آزادی در حرکت بود، کميته     
شد، اما    مدام بر تعداد نيروهای مسلح رژیم افزوده می       .  تيراندازی متوسل شدند  

های اطراف آن تا       قدر زیاد بود که سراسر خيابان آزادی و خيابان             جمعيت آن 
ميدان توحيد به عرصه درگيری ميان مردم و مزدوران مسلح رژیم تبدیل شده              

های   رفيقی که در یک خانه مشرف به ميدان آزادی مسئوليت کنترل پيام              .  بود
ها بر    های کميته   مخابراتی نيروهای سرکوب را با در اختيار داشتن رمز پيام            

ها را به دو نفر از ما که مسئوليت                               عهده داشت، مرتب تحرکات آن             
گسيل نيروی تمام   .  داد  دار بودیم قرار می     گيری سياسی ميتينگ را عهده      تصميم
ها مدام از طریق          آن.  ها کافی نبود       های تهران برای کنترل درگيری           کميته
. سيم تقاضای کمک از مناطق و شهرهای نزدیک برای گسيل نيرو داشتند                بی

برخی در اثر اصابت گلوله مجروح      .  ها ادامه داشت    تا عصر آن روز درگيری    
شدند و در جریان همين ميتينگ بود که کارگر کمونيست، رفيق جهانگير قلعه             

که از فعالين و رهبران جنبش اعتراضی بيکاران در تهران          )  جهان(مياندوآب  
جایی که رژیم از او شناخت داشت، بالفاصله پس از             بود، دستگير شد و از آن     

دستگيری او را به قتل رساندند و روز بعد جسدش در سردخانه پزشکی                            
 .قانونی پيدا شد

پس از قيام، برای اولين بار بود که جمهوری اسالمی با یک اعتراض و                            
در ميتينگ ميدان آزادی،     .  درگيری در این وسعت در تهران روبرو شده بود           

ای خود را نشان داد و هم ایستادگی و                      سازمان ما هم نفوذ و پایگاه توده              
. چی  اللهی و کميته    های حزب   های رژیم و گله      گری  مقاومت در برابر سرکوب    

کردند سازمان در مدت کوتاه چند              ها هم که تصور نمی           اکثریتی  -      ای   توده
 بهمن ١٩ی پس از انشعاب بتواند جمعيتی به این وسعت را برای ميتينگ  ماهه

ها نيروهای مجاهدین خلق بودند و نه طرفداران           بسيج کند، شایع کردند که این     
چرا که اکنون   .  زدند  ها با این ادعا ورشکستگی خودشان را جار می           آن.  اقليت

ای سازمان، جانبدار جناح انقالبی آن،                روشن شده بود، اکثریت پایه توده            
 .ست فدایيان اقليت و مواضع آن عليه جمهوری اسالمی

 سال پس از یورش سال      ۵توانست حدود     ای می   فقط سازمانی با این پایگاه توده     
ها بار    در این فاصله، ده   .  رحم بجنگد و دوام آورد        در محاصره دشمنی بی     ٦٠
 -های مختلف تشکيالت در سراسر ایران، مورد یورش دستگاه پليسی                   بخش

های گسترده و        اما به رغم دستگيری      .  امنيتی و سرکوب رژیم قرار گرفتند          
های ضربه خورده تشکيالت بازسازی        های وحشيانه، خيلی سریع بخش       اعدام
های رژیم    گری  هيچ سازمان سياسی قادر نبود در برابر این وحشی              .  شد  می

از آزادی  .  توانست همچنان ایستادگی کند    فقط سازمان ما بود که می. دوام آورد 
ها را عليه نظم ارتجاعی          و سوسياليسم دفاع نماید و پرچم مبارزه کمونيست            

در داخل ایران انتشار      ٦٤نشریه کار هم تا سال        .  موجود در اهتزاز نگهدارد    
های سازمان در کارخانجات  اعالميه. یافت و تحریریه آن نيز در تهران بود می

شد و هنوز      ها پخش می     و محالت کارگری در تهران و نعدادی از شهرستان            
. ها فعال بود    ای از کارخانه    تشکيالت کارگری سازمان در تعداد قابل مالحظه       

های موتوری و پست سرخ، مواضع و نظرات سازمان را در ميان بخش    هسته
های   کاری در شرایط سرکوب     دليل این ادامه  .  کردند  وسيعی از مردم پخش می    

ی نخست به     وحشيانه که حتا مجازات پخش یک اعالميه اعدام بود، در وهله              
ای سازمان و سپس سازماندهی قوی رفقای مسئولين                   پایگاه و حمایت توده      

های تشکيالتی به رغم برخی نقاط ضعف در کار سازماندهی            ها و ارگان    بخش
 .بود

ها نداشتيم که حتا همين خواست ما یعنی مبارزه ایدئولوژیک علنی را                  به آن 
در این جا بود که تصميم گرفتيم نشریه کار             .  بپذیرند و تا کنگره ادامه دهند       

اما در چند شماره اول، نه                .  ویژه مبارزه ایدئولوژیک را انتشار دهيم               
ای داشتيم و نه بحثی پيرامون                گيری سياسی و تشکيالتی جداگانه            موضع

ای انتشار داد و اعالم انشعاب           این اکثریت بود که بيانيه       .  انشعاب و جدایی   
ناپذیر    انشعاب در هر حال به خاطر مواضع راست اکثریت اجتناب                  .  نمود

تر   خواستيم، قبل از آن که انشعاب رخ دهد، هر چه وسيع                     بود، اما ما می     
مواضع ما پخش شده باشد و نيروهای تشکيالت و هواداران سازمان با                           

طلب اکثریت،  جریان رفرميست و فرصت. آگاهی از اختالفات تصميم بگيرند
دید و تالش کرد با             ی این مبارزه ایدئولوژیک را به نفع خود نمی                     ادامه
 .انشعاب رخ داد. های مختلف زودتر قضيه را خاتمه دهد تراشی مانع

 
نویسنده مدعی است که چپ به طور کلی و سازمان باالخص              - نشريه کار 

 دیگر پایگاهی در ميان مردم نداشتند و بعد هم همه                ۶٠ تا    ۵٩های    در سال 
موقعيت سياسی سازمان و پایگاه آن       .  ها نبود   نابود شدند و دیگر اثری از آن        

 در ميان کارگران و زحمتکشان، پس از انشعاب چگونه بود؟
 

 این که چرخش اکثریتی از نيروهای سازمان ما به جانب                        -رفيق توکل  
ارتجاع و پذیرش مشی رفرميستی و ضد انقالبی حزب توده، ضربه سنگينی             

اما حرف بی . به نقش و موقعيت چپ در جامعه ایران بود، یک واقعيت است
های کمونيست، دیگر پایگاهی      ست که ادعا شود چپ در کل و سازمان          ربطی

در آن مقطع عالوه بر       .  های کارگر و زحمتکش مردم نداشتند         در ميان توده   
ترین سازمان    ای  ترین و توده     سازمان ما که باز هم پس از انشعاب بزرگ              

له، راه کارگر،     های دیگری نظير پيکار، کومه       کمونيست ایران بود، سازمان   
ها،   بخش منشعب از چریک     های فدایی خلق، ارتش رهایی      رزمندگان، چریک 

ها و غيره نيز بودند که هر یک به درجات مختلف در ميان                اتحادیه کمونيست 
من اگر بخواهم تصویری از جایگاه سياسی سازمان          .  توده مردم نفوذ داشتند    

ست که به چند فاکت اشاره کنم تا وسعت            ای آن ارائه دهم، کافی      و پایگاه توده  
 .این نفوذ و پایگاه مشخص گردد
 انشعاب به وقوع پيوست و ما به عنوان                 ۵٩وقتی که در خرداد ماه سال             

فدایيان اقليت فعاليت مستقل خود را آغاز کردیم، بالفاصله با یک معضل                      
شد که اکثریت بزرگی از       معضل از این واقعيت ناشی می     .  جدی روبرو شدیم  

اعضا و کادرهای سازمان از نظر سياسی فاسد شده و طرفدار کميته مرکزی 
ها نفر تجاوز     تنها تعداد کمی از اعضا که از ده  . و مشی رفرميستی شده بودند 

اما در همين شرایط با موج          .  دادند  کرد، کادرهای اقليت را تشکيل می           نمی
وسيعی از کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقالبی روبرو شده بودیم                 

هنوز چند ماهی از انشعاب نگذشته بود         .  خواستند به سازمان بپيوندند      که می 
ها و مؤسسات، نفت،        ترین کارخانه   های کارگری سازمان در مهم        که حوزه 

صنایع دفاع، ذوب آهن، جنرال موتورز، ماشين سازی اراک، ماشين سازی             
آهن، شرکت واحد اتوبوسرانی، تلفن و                  تبریز، ارج، جنرال استيل، راه           

مخابرات، توانير، نيروگاه اهواز، ایران کاوه، دخانيات، بافکار، توليدارو،               
ها کارخانه و مؤسسه کوچک و بزرگ دیگر            کفش ملی، شوکو مارس، و ده      

در مناطق و شهرهای مختلف شکل گرفته بودند و مرتب اخبار و گزارشات               
سازماندهی کارگران در بنادر تا اواخر سال . شد ها در نشریه کار چاپ می آن
ای پيش رفته بود که نمایندگان کارگران بنادر جنوب و شمال                  به مرحله  ۵٩

های سازمان، در حال گفتگو برای ایجاد اتحادیه سراسری              متشکل در حوزه  
 .کارگران بنادر بودند

های نخستين پس از قيام که               تقریبًا در تمام شهرهای ایران دقيقًا مثل ماه                
کردند، نيروهای جانبدار     هواداران خودجوش تشکيالت سازمان را ایجاد می        

کردند و پی در پی خواستار برقراری ارتباط مستقيم  اقليت تشکيالت ایجاد می
با سازمان بودند، در حالی که ما واقعًا از نظر کادر و اختصاص نيرو با                          

ای    برای پی بردن به این معضل، به نمونه               .  مشکالت جدی روبرو بودیم      
یک رفيق ما، قاسم سيدباقری، مسئوليت منطقه بسيار وسيعی            .  کنم  اشاره می 

شد و تا گيالن و مازندران و خراسان بسط                      را که از قزوین شروع می           
برای این که به تمام شهرهایی که در        .  یافت، به تنهایی بر عهده گرفته بود        می
ها تشکيالت سازمان و هواداران ایجاد شده بود، سرکشی کند، اول هر ماه                آن

گشت که گزارشات خود را به کميته                    افتاد و تا آخر ماه برمی                 راه می  
در تهران صدها نفر به بخش شرق، غرب و جنوب             .  ها ارائه دهد    شهرستان

کميته محالت پيوسته بودند و ما مانده بودیم که با این تشکيالت عریض و                       
طویل که مدام نيروهای دیگری خواهان پيوستن به آن بودند چه کنيم؟                               
سرانجام کميته مرکزی سازمان تصميم گرفت، مسئوليت این بخش را بر                     
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١٠ 
٩از صفحه   

  ١١درصفحه 

ترین صفحات آن به       های فدایی خلق، بيش      در جلد دوم چریک    - نشريه کار 
چه که در مورد           اما تمام آن     .  جریان فدایيان اقليت اختصاص یافته است             

سازمان نوشته است، گویا فقط اختالف و انشعاب بوده است و نه تالش                             
ی برای آزادی و            ای و مبارزه        سازمان برای سازماندهی مقاومت توده           

در ضمن نویسنده یا       .  سوسياليسم که در سؤال قبلی اشاراتی به آن داشتيد                 
نویسندگان در اظهار نظر در مورد مقاطعی از سازمان گاه اشاراتی دارند به              

شود که ضربه خوردند، اما هيچ گاه                    ضربات، اما به این حد اکتفا می                
در این جا هم نویسنده      .  گویند که چه تعداد دستگير، شکنجه و اعدام شدند            نمی

این دو مسئله را، یعنی        .  شود  در نقش مدافع آشکار جنایات رژیم ظاهر می            
ها و ضرباتی      ها در درون تشکيالت اقليت در همين سال             اختالفات و جدایی   

 .که به سازمان وارد آمد، توضيح دهيد
 

عوامل وزارت اطالعات که این کتاب را نوشتند،                        !  بله  -رفيق توکل   
های   ای نداشتند که در مورد مبارزات سازمان ما و یا برخی سازمان                   وظيفه

دیگر که در این کتاب به آنها اشاره شده، چيزی بنویسند و یا از کشتار و                            
چه را که در      ها این بوده است که تمام آن         همه تالش آن  .  سرکوب حرفی بزنند  

ها، و    ها، توهين    سال عليه سازمان ما و توکل گفته شده است، فحاشی            ٣٠این  
سرایی ورشکستگان سياسی، دشمنان و مخالفين ما، از افراد و جریانات                یاوه

ها   آوری کرده و آن     شناسيم، جمع   ها را حتا نمی    شناخته شده، تا کسانی که ما آن 
در مورد انشعابات و جدایی هم           .  را پشت سر هم عليه اقليت، ردیف کنند              

مسئله به این شکل تصویر شده است که گویا تشکيالت اقليت هم مثل نظام                       
سياسی خودشان است که یک نفر همه کاره بود و با هر فرد و گروهی که                        

سازی   این هم افسانه  .  ها را اخراج و تصفيه کرده است         اند، آن   اش بوده   مخالف
 .وزارت اطالعات است در مورد اختالفات و انشعابات در سازمان ما

پس از آن که انشعاب بزرگ در سازمان رخ              .  حاال بپردازم به اصل سؤال      
های مختلف      ها و بخش       داد، در حالی که شدیدًا درگير سازماندهی ارگان                

" اکثریت"بایستی کاری را که جریان          تشکيالت در سراسر ایران بودیم، می       
بحث بر سر برنامه،     .  مانع از پيشبرد آن قبل از انشعاب شده بود ادامه دهيم              

ها،    سازی و تدوین آن         ها را آغاز کنيم و پس از آماده                 اساسنامه و تاکتيک    
ها که آغاز شد، هنوز مشکلی وجود                   بحث.  کنگره سازمان را فراخوانيم       

اختالفات از وقتی بروز کرد که      .  یافت  نداشت و به روال عادی خود ادامه می       
های   ، وضعيت جامعه شدیدًا بحرانی شد و با آغاز سرکوب         ۵٩در اواخر سال    

البته پيش از این اختالفاتی       .   به شدت حاد شدند      ۶٠ی رژیم در سال         گسترده
های ایران و  ما بر سر جنگ دولت های  مثال بر سر ماهيت، خصلت و تاکتيک

 .عراق پيش آمد که چندان مهم و مشکل ساز نبود
ها به انقالب روی          ست که وقتی در کشوری توده             این، یک قاعده عمومی      

توانند آن را به سرانجام برسانند، باالخره بسته به اوضاع،             آورند، اما نمی      می
کمی زودتر یا دیرتر، طبقه حاکم سرکوب همه جانبه را در دستور کار قرار                

. دهد تا انقالب نيمه کاره را در هم بشکند و رکود را بر جنبش حاکم سازد                  می
های کمونيست و انقالبی با دو اتفاق هم زمان                     در چنين شرایطی سازمان      

اوًال توده وسيعی که در دوران اعتالی مبارزه و انقالب به              .  شوند  روبرو می 
کند و تعداد اعضا و هواداران           صحنه آمده بود، صحنه سياسی را ترک می           

ثانيًا، اختالفات درونی به شکل              .  یابد    ها شدیدًا کاهش می              این سازمان   
اتحادیه .  کند که در کدام کشور باشد         فرقی هم نمی   .  گردد  ای حاد می     سابقه  بی

های کارل مارکس و فریدریش انگلس در آلمان باشد یا تشکيالت                   کمونيست
ها به رهبری لنين و سوسيال دمکراسی روسيه در                   بالنسبه منسجم بلشویک   

البته دامنه و شدت سرکوب، انسجام نظری و               .  ١٩٠۵  -  ٧جریان انقالب     
تواند ميزان این آسيب به تشکيالت                  سياسی و نيز تجربه تشکيالتی می              

 .تر یا محدودتر سازد کمونيستی را بيش
در سؤال قبل اشاره کردم که ما در طول چند            .  ما از چند جهت مشکل داشتيم      

گذشت هنوز فرصت نکرده بودیم که بخش وسيعی از  ماهی که از انشعاب می
سازماندهی ما  .  نيروهایی را که طرفدار تشکيالت ما بودند، سازماندهی کنيم          

ای بر تمام اجزای      هنوز از استحکام الزم برخوردار نبود و کنترل همه جانبه          
ما هنوز فاقد یک برنامه،            .  سازمان وجود نداشت، یا الاقل محدود بود                 

های مدون و شفاف بودیم و حاال تمام کسانی که به                            اساسنامه و تاکتيک    
شان، تحليل اقليت از ماهيت ضد           سازمان پيوسته بودند، نقطه نظر مشترک        
بدیهی بود که در چنين شرایطی،       .  انقالبی و ارتجاعی جمهوری اسالمی بود      

ترین تأثير را بر سازمان ما بگذارد و اختالفات               تغيير اوضاع سياسی، بيش    
 .یکی پس از دیگری سر باز کنند

ها بود که سپس به    ی گرهی که بر سر آن اختالف حاد شد، تاکتيک اولين نقطه 
مان بر سر این مسئله آغاز شد که             در این جا بحث    .  ای هم کشيد     مواد برنامه 

ای و پایدار و نه روزمره، نخست             های دوره   برای اتخاذ یک رشته تاکتيک      

باید این مسئله را روشن کنيم که جامعه ایران پس از قيام به لحاظ ویژگی                          
ست   برد، یعنی دوران رکود سياسی       اوضاع سياسی در چه دورانی به سر می         

سرنوشت انقالب  .  بر سر این مسئله هنوز اختالفی نبود         .  و یا دوران انقالبی    
آیا این انقالب، پس از انتقال قدرت به ارتجاع          .  ایران مورد بحث قرار گرفت    

جدید با شکست قطعی روبرو شده است یا انقالبی ناتمام و نيمه کاره است،                      
نتایج دو گانه به بار آورده و دوران پی از قيام، دوران درگيری ميان انقالب                  

تمام این  .  بر سر این نکته نيز هنوز اختالفی نبود           .  و ضد انقالب بوده است      
" انقالب ایران و خودویژگی شرایط کنونی"ای تحت عنوان  بحث را در نوشته

 به عنوان   ٣ در نبرد خلق شماره       ۶٠بندی کردم که بعدها در اوایل سال            جمع
در این نوشته تأکيد شده بود که اوضاع             .  نظر سازمان انتشار بيرونی یافت       

شکست .  کننده در پيش است         تواند دوام آورد، نبرد تعيين           کنونی دیگر نمی    
اختالف از این جا آغاز شد که گفتيم، اگر پذیرفتيم             .  قطعی یا پيروزی انقالب    

که دوران پس از قيام با ویژگی کشمکش انقالب و ضد انقالب مشخص                             
شود، اگر پذیرفتيم که هنوز نبرد قطعی در پيش است، احتمال وقوع یک                   می

ی عاجل ما تدارک قيام برای پيروزی انقالب            قيام مجدد وجود دارد و وظيفه       
ترین وجه    ترین و عمده     در جریان همين بحث توضيح دادم که اصلی            .  است

ای و گردآوری یک       تدارک قيام، تدارک سياسی آن، سازماندهی سياسی توده         
ست، اما تدارک قيام وجه دیگری هم دارد و آن تدارک                                  لشکر سياسی  

ست و از این جهت نيز باید برای قيامی که محتمل است، تدارک                               نظامی
ها هم اعتصاب عمومی سياسی و تظاهرات             ترین تاکتيک   اصلی.  نظامی دید 

های کارگر و      های سازماندهی، متشکل کردن توده          ترین شکل   ای و مهم     توده
. های اعتصاب خواهد بود      های کارخانه و کميته      زحمتکش در شوراها، کميته    

های رزمی را سازماندهی کرد که فعًال             برای تدارک نظامی نيز باید جوخه        
ها و   ی پخش اطالعيه، بيانيه سياسی، از نمونه -ها کار تبليغی  وظيفه اصلی آن 

ها صرفًا یک تاکتيک              دیگر نشریات سازمان است و عمل نظامی آن                       
های پارتيزانی وجود دارد،       در مناطقی هم که امکان ایجاد کانون        .  ست  فرعی

 .هایی باید تالش کرد برای ایجاد یک چنين کانون
اختالف بر سر تدارک نظامی باال گرفت و رفقا حيدر، و رسول آذرنوش که                 
عضو مرکزیت و هيئت سياسی بودند، تدریجًا تبدیل شدند به مخالفين مشی                     

های جدیدی که مورد تأیيد اکثریت کميته مرکزی قرار                      سياسی و تاکتيک    
ها    گرفته بود و جز در موارد محدود، اعضای سازمان هم همگی با آن                             

در این مقطع که اختالفات باال گرفت، با نظر اعضای                          .  موافقت داشتند  
، اسکندر   )یداهللا گل مژده     (سازمان تعدادی از رفقا، از جمله رفيق نظام                      

چی و مهدی سامع، دقيقا یادم نيست که               محسن مدیر شانه   )  سيامک اسدیان (
رفيق منصور اسکندری از همان آغاز عضو کميته مرکزی موقت بعد از                      

 به عضویت کميته مرکزی         ۶٠انشعاب بود، یا  در همين خرداد ماه سال                   
اما در هر حال از همان فردای انشعاب، عضو کميته اجرائی سازمان              .  درآمد

 .تشکيالتی را بر عهده داشت -بود که رهبری اجرائی
ای   از این پس اختالفات این دو رفيق عضو هيئت سياسی بر سر هر مسئله                     

داد، به نحوی که در وضعيت بحرانی پيش آمده، اغلب قادر               خود را نشان می   
سرانجام .  کردیم  شدیم و با نظر مرکزیت آن را حل می               گيری نمی   به موضع 

گيری سياسی را بر عهده من              کميته مرکزی تصميم گرفت که تمام موضع            
 .قرار دهد

توانست در    ها نمی   مواضع این رفقا بر سر تحليل از اوضاع سياسی و تاکتيک           
چون دچار این تناقض بودند که از یک            .  درون سازمان طرفدارانی پيدا کند      

طرف تحليل از اوضاع سياسی و ویژگی سياسی وضعيت پس از قيام را                         
رسيدند، عقب    گيری تاکتيکی از این تحليل که می             پذیرفتند، اما به نتيجه       می
 .نشستند می

گيری راه کارگر     گشتند به موضع  بنابراین برای خالص شدن از این تناقض بر 
یعنی به این نتيجه رسيدند که انقالب        .  پس از قيام که اعالم نمود، انقالب مرد        

از همان فردای قيام شکست خورد و کشمکش انقالب و ضد انقالب را رد                       
چون با تمام     .  ها ایجاد کرد      این نظر جدید وضعيت بدتری برای آن           .  کردند

کسی در جایی ندیده، . گرفت شرایط پيش آمده پس از قيام در تعارض قرار می
نخوانده و نشنيده بود که تازه پس از شکست یک انقالب، دوران اقدامات                         

کارگران، دهقانان و سربازان     .  ها آغاز شود    مستقل و ابتکارات تاریخی توده     
ها متداول    شورا تشکيل دهند، کارگران کنترل کارگری را در برخی کارخانه           

های اربابان را         دهقانان زمين  .  داران را به محاکمه بکشند              کنند، سرمایه  
. های تحت ستم برای استقرار خودمختاری اقدام کنند                   مصادره کنند، مليت    

های مردم، مسلح باشند و حتا          توده.  های سياسی حاکم گردد      ترین آزادی   وسيع
ای پر    توده  -اعتراضات و اعتصابات کارگری   .  های محلی روی آورند     به قيام 
باره مرزبندی سازمان  عالوه بر این به یک. ای وجود داشته باشد و غيره دامنه

چيزی که دیگر   .  را با رویزیونيسم خروشچفی زیر عالمت سؤال قرار دادند           
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١٢درصفحه   

١٠از صفحه   
بنابراین قبل از    .  توانست مورد پذیرش قرار گيرد         در تشکيالت اقليت نمی     

ها را نپذیرفت و        کميته مرکزی استعفای آن     .  برگزاری کنگره استعفا دادند     
آنها در کنگره حضور یافتند، اما           .  گيری را به کنگره محول نمود             تصميم

کنندگان را نپذیرفتند و به اتفاق سه عضو دیگر سازمان،                پيشنهادات شرکت 
 .کنگره را ترک کردند

واقعيت این بود که این رفقا با شرایط جدیدی که پس از یورش رژیم در سال   
.  پيش آمده بود، تمایلی به ادامه فعاليت در صفوف سازمان را نداشتند                     ۶٠

خوانی با مواضع اقليت نداشت، بنابراین               ها نيز دیگر هيچ هم           نظرات آن  
 .ها همين بود دليل استعفای آن. تصميم گرفته بودند که سازمان را ترک کنند

ها از      خواهم به این نکته هم اشاره کنم که گرچه جدایی آن                       جا می     در این  
موضع راست صورت گرفت و بعدًا هم متأسفانه همين مسير را با سرعت                   
بيشتری ادامه دادند، اما شيوه برخوردشان با سازمان، سياسی بود و با                            

های   نه هو و جنجال     .  ترین گروهی بودند که از سازمان جدا شدند              پرنسيب
 .ای به سازمان زدند تبليغاتی به راه انداختند و نه ضربه

گيری بود که        در همين مقطع گرایش دیگری در سازمان در حال شکل                     
نماینده نظری این گرایش      .  مواضع صریح خود را در کنگره مطرح نمود            

بود که نظرات ترتسکيستی پيدا کرده      )  عليرضا محفوظی (فردی به نام رحيم     
در حوزه چاپ که مسئوليت سياسی آن را بر عهده داشت، توانسته بود                .  بود

نيروهای این بخش را از نظر سياسی تحت تأثير قرار دهد و در کنگره، به                   
های او هم چيزی نبود، جز تکرار                         حرف.  سازمان اعالن جنگ داد          

گویی،    در ظاهر، در کلی       .  های پر طمطراق ترتسکيستی          پردازی   عبارت
طرفدار انقالب و فوریت آن بود، اما در همان حال وقتی که به طور                                  

گفت و از        خواست حرف بزند، از موضع انفعال سخن می                  مشخص  می    
گيری در قبال        به عنوان نمونه  بر سر موضع              .  آورد   می   راست سر در    

مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، نظرش این بود که سازمان نباید وارد            
بسيار خوب، به استثنای تعدادی بسيار اندک، همه با شرط            .  این ائتالف شود  

اما وقتی که بحث به این      .  گذاشتند، همين نظر را داشتند      هائی که می    و شروط 
رسيد که خود سازمان در این شرایط چه باید بکند؟ تظاهر به                           مسئله می  

ی تنفس قانونی مابعد       استفاده از دوره  "رفت و خواستار       رادیکاليسم کنار می  
شد که    یعنی نظرش این می     .  شد  می"  ها  دمکرات  -سرنگونی توسط ليبرال      

 صدر قدرت سياسی را بگيرند        بنی  -سازمان منتظر بماند تا ائتالف مجاهدین     
 . آید،استفاده کنيم و ما از شرایط قانونی که بعد از سرنگونی پيش می

به نظر من، ماهيت دیدگاه و گرایش فکری این فرد حتا برای چند نفری که                   
دانم رفيق مبارزی      طرفدار مواضع او بودند، روشن نبود، واال من بعيد می             

توانست یک روز کار و فعاليت مشترک با او داشته                    مثل کاظم هرگز می     
رو وقتی که من اصل و نسب دیدگاه او را توضيح دادم، برخی  از همين. باشد

از رفقای طرفدار موضع وی برافروخته شدند و آن را مارک و برچسب                      
بعدها ماهيت دیدگاه او بر تعداد اندکی که تحت تأثير وی بودند،                        .  ناميدند

 نفر در آن     ۴٧ تا    ۴٣اما در کنگره که بين        .  روشن شد و قضيه پایان یافت       
 ادامه داشت، در برخی        ۶٠حضور داشتند و به مدت دو هفته در آذر ماه                  

 درصد رأی داده شد و البته ٣٠موارد به پيشنهادات و قطعنامه های او حتا تا 
در این کنگره، قرار ما بر این بود که چون               .  هيچ یک به تصویب نرسيدند      

شود، باید همه چيز با دو سوم           برای نخستين بار کنگره سازمان برگزار می        
این .  آرا تصویب شود که مورد تأیيد اکثریت بزرگ اعضای تشکيالت باشد             

هایی که کميته     قطعنامه.  ضابطه در مورد انتخاب کميته مرکزی هم حاکم بود        
جالب این جا بود که وقتی نوبت        .  مرکزی قبلی ارائه داده بود، تصویب شدند       

به انتخاب کميته مرکزی رسيد، هيچ یک از اعضای این گرایش نتوانستند                  
 ٩ تا    ٧ترین آن هم رأی رحيم بود که بين               آرای الزم را کسب کنند و پایين         

داد که گرچه به برخی از                    این نشان می      .  نفر به او رأی داده بودند               
 درصد هم رأی داده شده بود، اما کسی حاضر نبود               ٣٠های وی تا       قطعنامه

 نفر  ۵در کنگره   .  رهبری تشکيالت را به دست افرادی از نمونه وی بسپارد          
توانستند آرای بيش از دو سوم را کسب کنند که عبارت بودند از رفيق                              

رفيق منصور  .  چی و خود من      هادی، نظام، مهدی سامع ، محسن مدیر شانه         
برد باالتفاق به عضویت کميته مرکزی        اسکندری هم که در زندان به سر می       

در کتاب وزارت اطالعات گفته شده است که منصور اسکندری           .  انتخاب شد 
اما اطالعاتی که ما داشتيم،        .  هنگام دستگيری سيانور خورد و جان باخت           

او برای سازمان فوق العاده با ارزش         .  منصور دستگير شد و در زندان بود        
چی پيدا کرده     از همين رو از طریق کانالی که احتماال رفيق محسن شانه      .  بود

بود، کميته مرکزی تصميم گرفت چندین ميليون تومان که در آن زمان پول                 
پس از مدتی پاسخ داد که در . کالنی بود بپردازد و او را از زندان نجات دهد

بعدا رفقای تشکيالت کردستان     .  این مورد کاری از دست وی ساخته نيست          
از کانال دیگری پيشنهاد کرده بودند که تمام پاسداران و بسيجيانی را که                        

پيشمرگان سازمان در  یک درگيری دستگير کرده بودند و تعدادشان احتماال              
 نفر می رسيد به همراه تعداد دیگری از پاسداران دستگير شده که ما                  ٢٠به  

می توانستيم از حزب دمکرات کردستان بگيریم، با منصور معاوضه شوند،             
 .که رژیم این را نيز نپذیرفت

کنگره از جنبه سياسی و بيرونی برای سازمان ما یک دستاورد بزرگ بود و 
در شرایطی که جمهوری اسالمی یک قتل        .  داد  قدرت و توان آن را نشان می      

عام وسيع و سراسری را به راه انداخته و اختناق و وحشت را حاکم کرده                       
اما متأسفانه  .  اش را در تهران برگزار کند          بود، سازمان توانسته بود کنگره      

بر خود نهاد، به     "  سوسياليسم انقالبی "همين گرایش ترتسکيستی که بعدًا نام         
 .یک مشکل جدی درونی تبدیل شد و ضربه شدیدی به تشکيالت وارد آورد

کميته مرکزی منتخب کنگره مجاز شده بود که با برگماری، تعداد اعضای                  
ما در اولين جلسه تصميم گرفتيم که برای              .  کميته مرکزی را افزایش دهد       

ها و جلوگيری از انشعاب، کاظم و  گيری دخالت دادن گرایش اقليت در تصميم
. البدل  هاشم را به عضویت کميته مرکزی درآوریم و رحيم هم به عنوان علی             

البدل دیگر هم که البته وابسته به این گرایش نبود، رفيق                        یک عضو علی    
اساسنامه مصوب کنگره همچنين این حق را         .  مستوره احمدزاده برگزیده شد    
داد که به حسب ضرورت با تصویب، مرکزیت       به اعضای کميته مرکزی می 

دو عضو مشورتی هم تأیيد شد که یکی حسين زهری . مشاورینی داشته باشند 
. در ارتباط با بخش مالی بود و دیگری احمد عطاءاللهی در ارتباط با چاپ                   

در چند جلسه نخست، کار تجدید سازماندهی را آغاز کردیم و قرار شد                            
های سازمان را در تهران بر هم بزنيم و اولين تصميم این بود                  تمرکز ارگان 

چنين قرار شد یک       هم.  ها منتقل شود    که نشریه کار و تحریریه به شهرستان        
فرستنده رادیویی در مناطق آزاد شده کردستان ایجاد کنيم و تهيه آن هم از                      
طریق رفقای هوادار سازمان در خارج از کشور بر عهده حماد شيبانی قرار             

 .گرفت
به بهمن ماه رسيده بودیم که کميته امنيتی خبر داد که رژیم، رهبری یکی از                 

های سياسی مخالف را شناسایی کرده و به زودی دست به عمل                            سازمان
قرار شد  .  خبر در همين حد بود و معلوم نبود کدام سازمان است             .  خواهد زد 

ها   اعضای مرکزیت، تهران را ترک کنند و برای چند روزی به شهرستان                 
اند و در جریان یورش رژیم، موسی          بعدًا معلوم شد که مجاهدین خلق      .  بروند

. خيابانی و تعداد دیگری از رهبری مجاهدین در بهمن ماه ضربه خوردند                   
وقتی که بازگشتيم متوجه شدیم که بخش چاپخانه مخفی از چاپ نشریه کار                   

قرار .  دليل این کار چه بود؟ گفتند که رفقا مسئله دارند          .  خودداری کرده است  
دادند صحبت    شد که من بروم و با دو رفيقی که کار چاپ نشریه را انجام می                

ایم و اتفاق      کنم و ببينم، مشکل چيست؟ چون ما تازه از کنگره بيرون آمده                   
های این رفقا متوجه شدم که این گرایش ضد           از صحبت .  خاصی نيافتاده است  

تشکيالتی با یک مشت دروغ و اشاعه بدبينی نظری نسبت به اوضاع                              
 .اند انداز شده ها را در هم شکسته و بی چشم سياسی، روحيه انقالبی آن

اختالف در درون     .  هرج و مرج بر بخش چاپ و توزیع حاکم شده بود                        
مرکزیت هم با گرایش اقليت، شدید شده بود و از گرفتن مسئوليت سر باز                       

ای که در اوائل فروردین می بایستی تشکيل شود،  قرار شد در جلسه. زدند می
کميته مرکزی وضعيت این بخش و نيز کل این گرایش را روشن کند و ببينيم       

شان را اعالم کنند       خواهند انشعاب کنند، تصميم     اگر می .  خواهند بکنند   چه می 
چون این  .  خواهند بمانند، باید به هرج و مرج پایان دهند                 بروند و اگر می     

کند و جلوی فعاليت انقالبی سازمان را       وضعيت راه را برای ضربات باز می 
در .  ست  صحنه مبارزه سياسی هم، مانند صحنه یک جنگ واقعی            .  گيرد  می

توان با هرج     شرایطی که دشمن حمالت متمرکزی را سازمان داده است، نمی  
این فقط تشکيالت ما نبود که . و مرج و یک رهبری پر از اختالف دوام آورد

ای هم که رژیم به پيکار و           به نظر من ضربه    .  خورد  از این بابت ضربه می     
رزمندگان زد و آنها را متالشی کرد، نتيجه همين اختالفات و هرج و مرجی               

 .  بود که در این مقطع با آن رو به رو شده بودند
. ای که قرار بود برای تعيين تکليف برگزار شود، هرگز برگزار نشد                  جلسه

اما رفقا نظام و      .   تشکيل شود   ۶١ فروردین سال      ٦این جلسه قرار بود در         
ها خبر نداشت و        کسی از آن   .   حضور نيافتند   ٥٩اسفند   ٢٤کاظم در جلسه      

رفيق هادی با تلفن مرکز ارتباطات ما که          .  معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است      
 اسفند با هم    ٢۵گيرد و در قراری که روز         یک مکان توجيهی بود، تماس می     

رود که    او می .  داشتيم، گفت احمد عطاءاللهی تلفن زده و گفته بيا محل قرار             
سه عضو مرکزیت در      .  گردد  شاید از رفقا خبری به دست آورد و بازنمی              

ی سه روز پس از دستگيری و خيانت احمد عطاءاللهی در درگيری با                فاصله
 .بازند مزدوران مسلح رژیم جان می

شویم که تمام بخش چاپ و            کنيم، متوجه می     جریان ضربه را که دنبال می         
 ۵به غير از سه رفيق مرکزیت،         .  اند  توزیع، مورد یورش رژیم قرار گرفته      
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  ١٣درصفحه 

١١از صفحه   

١٢ 

، حميد  )خشایار(جعفرپنجه شاهی رفيق دیگر از بخش چاپ و توزیع، رفقا               
و  جواد       )  عباس(یعقوب شکرالهی       ،    )امير(محمد علی معتقد          آزادی،    

هرج .  شوند  نفر هم دستگير می۶ تا ۵بازند و  غفوریان، در درگيری جان می
 .و مرج فاجعه به بار آورده بود

این گرایش نه فقط از هم گسيختگی را در این بخش تشکيالت ایجاد کرده                      
انداز تبدیل    بود، بلکه به پناهگاهی برای برخی افراد بی روحيه و بی چشم                 

 .ها بود شده بود که احمد عطاءاللهی فقط یکی از آن
عطاءاللهی در دی ماه با یک وانت پالک جعلی دستگير شده بود و به اداره                   

حوزه پرسنل انقالبی سازمان در پليس       .  آگاهی شهربانی تحویل داده شده بود      
جریان دستگيری او را به . شود که وی عضو سازمان است آگاهی متوجه می

گردد که    امکان فرار وی به این شکل فراهم می        .  دهد  کميته امنيتی اطالع می   
یکی از افسران اطالعات شهربانی به همراه یک سرباز وی را بيرون آورند 

بعد از اجرای برنامه فرار، افسر اطالعات               .  و خودشان هم مخفی شوند         
دهد که عطاءاللهی در مدتی که         شهربانی که وی را فراری داد، گزارش می         

رفيق کاظم که مسئول بخش      .  اش را از دست داده بود         بازداشت بود، روحيه  
اما چرا هيچ اقدامی      .  امنيتی سازمان بود، این گزارش را به مرکزیت داد               

برای الاقل برداشتن او از مسئوليت مهم چاپخانه مخفی سازمان که تقریبًا دو             
اش این بود که کميته       سال برای ایجاد آن کار شده بود، صورت نگرفت؟ دليل    

خواست به اختالفات دامن زده شود و جنجال به راه افتد که                         مرکزی نمی 
اگر قرار بود تکليف عطاءاللهی روشن       .  اند  افراد این گرایش را تصفيه کرده      

بعد از ماجرای    .  بایستی تکليف همه افراد این گرایش روشن شود            شود، می 
فرار، رژیم به ویژه برای گير آوردن ردی از افسر اطالعات شهربانی،                       

بایستی   روشن است که یکی از جاهایی که می       .  کند  امکانات خود را بسيج می    
چرا که او نام     .  تحت کنترل مداوم قرار گرفته باشد، خانواده عطاءاللهی بود          

کميته .  واقعی خود را در جریان بازجویی در اداره آگاهی اعالم کرده بود                  
امنيتی سازمان کًال قدغن کرده بود که در ایام عيد اعضای مخفی سازمان با                

عطاءاللهی اما در نيمه دوم اسفند ماه با مادر         .  های خود تماس بگيرند     خانواده
رژیم که تلفن را کنترل        .  گذارد  گيرد و با او قرار می          خود تماس تلفنی می     

کند، به چاپخانه مخفی و مراکز پخش  کرد، تعقيب و مراقبت را شروع می می
تواند ردی در جای دیگر از         رسد و احتماًال از آن جایی که نمی           و توزیع می  

 اسفند به چاپخانه مخفی که      ٢٢افسر اطالعات شهربانی به دست آورد، روز        
کند و بعد هم به مراکز پخش و                محل رفت و آمد عطاءالهی بود حمله می             

شکند و با         عطاءاللهی این عنصر خائن و پست خيلی سریع می                    .  توزیع
که )  نظام (یداهللا گل مژده   روز بعد، رفيق     .  کند  مزدوارن رژیم همکاری می    

رود، در آن جا با         برای سرکشی به یک مغازه توجيهی توزیع نشریات می             
 اسفند،  ٢۴عطاءاللهی روز   .  بازد  شود و جان می      مزدوران رژیم درگير می    

رفقا کاظم و خشایار را که با وی تلفنی صحبت کرده بودند به چاپخانه                               
بازند و روز بعد،      شوند و جان می     کشاند که آنها نيز در آن جا درگير می            می
کشد که به محض رسيدن وی از   اسفند هم رفيق هادی را بر سر قرار می٢۵

آن جایی که رژیم از ورزیدگی نظامی او مطلع بوده، وی را به رگبار                              
رو که یک      ای سنگين برای سازمان ما بود، نه از آن                این ضربه .  بندند  می

بخش مهم سازمان ضربه خورده است و یا تعدادی از رفقا جان باختند یا                         
ها و صدها نفر      هایی با ده    چون قبل و بعد از این ضربه، بخش       .  دستگير شدند 

ضربه خورده بودند، بلکه سنگينی این ضربه در این بود که به مغز سازمان              
ترین رفقای ما از دست رفته بودند و جایگزینی                    برجسته.   وارد آمده بود    

ها وجود نداشت و ما از این پس ناگزیر بودیم رفقائی را با تجربه و                   برای آن 
 .های سياسی و تشکيالتی بسيار کمتر جایگزین آنها سازیم توانائی

رژیم برای در هم شکستن روحيه نيروهای سازمان در سراسر ایران، در                   
 ۶٠آخرین روز اسفند ماه اسامی تمام اعضای کميته مرکزی را که در سال                 

در درگيری جان باخته بودند، رفقا هادی، نظام، کاظم، رفيق سيامک اسدیان            
چی که چند روز بعد از           جان باخته بود، رفيق شانه       ۶٠که درمهر ماه سال       

کنگره در آذر ماه، به هنگام دستگيری سيانور خورد و جان باخت، رفيق                      
 دستگير شده بود، به اضافه تعداد دیگری          ۶٠منصور اسکندری که در آبان       

 -ای که از رادیو             جا در اطالعيه       از اعضا و کادرهای سازمان را یک              
تلویزیون پخش شد، اعالم کرد و گفت همه در اواخر اسفند کشته و دستگير                 

این هم تأثير بسيار منفی روی تشکيالت بر جای گذاشت، به نحوی که              .  شدند
های هوادار، یکی پس       ها و تشکل    پس از آن مسئولين سازمان در شهرستان        

 آمدند که ببينند چه شده و چه باید کرد؟ از دیگری به تهران می
ای ندید، و      تشکيالت در این ميان ضربه       به غير از چاپ و توزیع، هيچ بخش       

ی حرکت سازمان با جایگزین کردن رفقای           اکنون وظيفه از نظر من، ادامه      
های ضربه خورده بود که فقط به انتخاب مسئول                 دیگر در مسئوليت بخش     

کميته کارگری و تدارک امکانات چاپ و تکثير برای انتشار نشریه کار                         
اما گرایش ترتسکيست که از قبل بيانيه انشعاب خود را هم                 .  شد  محدود می 

آماده کرده بودند، از یک طرف در حال انشعاب بود و از طرف دیگر تمام                    
این گرایش  .  تالش خود را به کار گرفته بود که مانع از حرکت سازمان شود             

خواست که تشکيالت را فلج کند و ادعای                به نظر من چيزی جز این نمی           
ها   اما ما که سال   .  شان هم چيزی جز فرار به خارج از کشور نبود           نشينی  عقب

های حزبی     مرداد، توده  ٢٨گفته بودیم رهبران حزب توده در جریان کودتای         
پذیرفتيم که بعدها     و مردم را رها کردند و در رفتند، هرگز این ننگ را نمی               

ها، از مهدی     گيری  برای تصميم .  در مورد فدائيان اقليت چنين قضاوتی شود        
در .  سامع که در کردستان بود خواستيم به تهران بياید تا ببينيم چه باید بکنيم                

. ای که در نهم و دوازدهم اردیبهشت داشتيم به توافقی نرسيدیم                          دو جلسه  
های قبل از      بندی  پيشنهاد من و سامع این بود که مرکزیت بر اساس صف                   

ضربات پس از کنگره بررسی گردد و برای برگزاری          .  ضربات ترميم شود  
اساسنامه .  یک نشست تصميم گيرنده یا کنگره اضطراری تدارک دیده شود              

مصوب کنگره با توجه به تجربه ضربات قبل از قيام، یک ماده داشت که در               
آن گفته شده بود، اگر اکثریت اعضای مرکزیت ضربه بخورند، باقيمانده                     

گرایش اقليت   .  توانند به هر تعداد کميته مرکزی را ترميم کنند                     ها می     آن
مرکزیت هيچ یک از این پيشنهادات را نپذیرفت و اعالم کرد که ما                                     

ها را قبول      توانيم در چارچوب مصوبات کنگره حرف بزنيم، چون آن                نمی
شان را هم آوردند که در آن خواستار                          در جلسه دوم، اعالميه         .  نداریم

روشن بود، وقتی که        .  شده بودند  "  سازماندهی مستقل خود برای انقالب         "
پذیرند، تصميمات اکثریت مرکزیت و         تصميمات و مصوبات کنگره را نمی       

گویا "  سازماندهی مستقل خود  "پذیرند و خواهان      ترميم کميته مرکزی را نمی    
باالخره پس از     .  هستند، معنای دیگری جز انشعاب ندارد          "  برای انقالب  "

های مفصل پذیرفتند که تا اول تير ماه صبر کنند تا نيروهای                                   صحبت
در نشست  .  تشکيالت و هوادار با آگاهی از مواضع طرفين تصميم بگيرند               

قرار شد باقيمانده اعضای مرکزیت      .  تير ماه تصميم قطعی گرفته خواهد شد        
هایی که از لحاظ امنيتی وضعيت مناسبی دارند، به            بخش.  به کردستان بروند  

فعاليت خود ادامه دهند و برای بقيه جنبه تدارکاتی و درونی در نظر گرفته                   
تا تير ما ه سه یا چهار شماره ارگان مبارزه ایدئولوژیک علنی نيزانتشار . شد

 .یافت
، نسترن  )اشرف(، زهرا بهکيش     )اعظم(من به اتفاق رفقا مستوره احمدزاده        

. برای سازمان دادن به وضعيت تشکيالت دست به کار شدیم) نفيسه ناصری(
کميته کارگری تهران، رفيق نسترن را به عنوان مسئول کميته به جای رفيق              

رفيق علی جدیدی، مسئوليت تشکيالت کارگری                 .  نظام ، انتخاب نمود         
. اصفهان و سر و سامان دادن به تشکيالت این منطقه را بر عهده گرفت                         

های دیگر        اعظم ارتباط با بخش         .  رفيق اشرف مسئوليت بخش محالت            
رفيق مسعود هم که       .  تشکيالت تا روشن شدن وضعيت در جلسه تير ماه                 

ام،   عضو تحریریه نشریه کار بود و متاسفانه نام واقعی را فراموش کرده                     
این رفيق بعدا به هنگام             .  تدارک انتشارات نشریه را بر عهده گرفت                   

وقتی که به . سپس عازم کردستان شدم. دستگيری سيانور خورد و جان باخت
شان را انتشار      کردستان رسيدم، دیدم که هاشم قبل از تشکيل جلسه، بيانيه                 

هم )  رحيم(  رهبر این جریان آقای محفوظی     .  قضيه تمام بود  .  علنی داده است  
سازماندهی کند، همين که به خارج          "  انقالب"که قرار بود، خود را برای            

صحنه مبارزه را ترک کرد، با              .  رفت، رسالت خود را پایان یافته دید                
بعد از آن   .  مارکسيسم ادعائی اش وداع گفت و پی زندگی شخصی اش رفت             

که مهدی سامع که به منطقه دیگری در کردستان رفته بود، بازگشت، من هم               
مجددًا به تهران بازگشتم و از اعضای تشکيالت خواستم در مورد انتخاب                    

که فقط در    .  چند رفيق برای مرکزیت تا تشکيل یک جلسه وسيع نظر دهند                
با همين تعداد    .  مورد دو نفر، مستوره احمدزاده و حسين زهری نظر دادند               

جلسه مرکزیت را برگزار کردیم، تشکيالت سازمان روال عادی فعاليت خود 
نشریه کار انتشار یافت،     .  ارتباط با شهرستانها برقرار شد     .  را از سر گرفت    

تشکيالت خارج از کشور نيز سازماندهی شد، تا این که  توانستيم در دی ماه                
 ١٠های مختلف که مشتمل بر          پلنوم وسيعی را با حضور مسئوالن بخش        ۶١
این پلنوم ضمن تأیيد دو       .   بخش و ارگان تشکيالتی بود، برگزار کنيم          ١١یا  

عضو جدید مرکزیت و اقدامات انجام گرفته در این چند ماه، رفقا نسترن،                     
را به عنوان مشاور برگزید، که با                )  زینت ميرهاشمی  (اشرف و زهره        
رفقا نسترن و . ها بعدًا بر اعضای کميته مرکزی افزوده شوند ارزیابی کار آن

در سازماندهی جدید     .  اشرف در جریان یک مبارزه قهرمانانه جان باختند              
هرگونه ارتباط اعضای بخش های تشکيالت با یکدیگر ممنوع شد و تمام                      

ها از طریق یک کميته هماهنگی، صورت می گرفت که در واقع                          فعاليت
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با تمام اشکاالت و نواقصی که در           .  ارگان رهبری تشکيالت در داخل بود        
های تشکيالتی و ضربات ناشی از آن وجود داشت، سازمان تنها                          فعاليت

 بود که به وظایف کمونيستی و            ۶٠نيروی فعال سياسی در نيمه اول دهه             
های متعددی در تهران و تعدادی از                           بخش.  انقالبی خود عمل کرد           

ها فعال بودند و عالوه برکردستان که حضور داشتيم قرار شد یک               شهرستان
کانون پارتيزانی در  بلوچستان، ایجاد کنيم که سازماندهی آن نيز صورت                   

رادیو کار خود را آغاز کرد و تشکيالت خارج هم در دو نوبت با                      .  گرفت
اشغال همزمان چندین سفارتخانه، کنسولگری و دفاتر هواپيمائی جمهوری               

 روز در صدر    ٢اسالمی در اعتراض به جنایات رژیم که در یک مورد آن              
ای را عليه      های مهم جهان قرار داشت، افشاگری گسترده           اخبار خبرگزاری 
 .رژیم سازمان داد

اما این که در این فاصله چه تعداد از رفقای عضو و هواداران سازمان                           
ها به حبس محکوم شدند، آمار دقيقی              دستگير شدند، اعدام شدند و یا سال           

تعداد رفقایی که اعدام شدند یا در درگيری به هنگام دستگيری            .  توان داد   نمی
توان آمار     تن متجاوز است و علت این که نمی             ۵٠٠جان باختند، قطعًا از       

روست که سازمان ما یک تشکيالت علنی و           دقيق آن را به دست آورد از آن        
کردند، در جایی نام    قانونی نبود که بتواند رفقایی را که با سازمان فعاليت می 

در بخش محالت تهران صدها تن در این چند سال            .  ها را ثبت کرده باشد       آن
ها اطالعات و     فعال بودند که تنها مسئولين این بخش در مقاطع مختلف از آن            

آگاهی داشتند که خود این مسئولين هم همگی یا اعدام شدند یا در درگيری به                
عالوه بر این، در تعدادی از شهرها، تشکيالت        .  هنگام دستگيری جان باختند   

. ها نداشتيم   هواداران سازمان وجود داشت که ما حتا ارتباط تشکيالتی با آن              
 . جمهوری اسالمی در هرکجا که آنها را دستگير نمود، به جوخه اعدام سپرد

 تعداد   ۶٠تنها در سال        .  اند   اند، هزاران تن بوده          تعدادی که دستگير شده       
تشکيالت محالت تهران   .  کرد  ها در تهران ازهزار نيز تجاوز می          دستگيری

 بار ضربه خود، از هم پاشيد و مجددًا           ۶ تا   ۵،  ۶٠ی    در طول نيمه اول دهه    
باالخره هم برای جلوگيری از ضربات در این بخش،          .  تجدید سازماندهی شد  

. رفقای رهبری سازمان در داخل تصميم گرفتند که این بخش را منحل کنند                
در خوزستان تنها در جریان ضربه فروردین           .  چون کنترل آن ممکن نبود       

چندین بار این بخش        .  ها تن دستگير و گروهی اعدام شدند                   ده  ۶١سال   
در جریان ضربه بخش کارگری اصفهان در سال             .  تشکيالت ضربه خورد   

کميته کارگری تهران که کمتر از هر بخش         .   تن دستگير شدند   ۴٠ الاقل   ۶١
هایش از     تعداد دستگيری   ٦٤تشکيالت ضربه خورده بود، در ضربه سال             

حاال در نظر بگيرید سراسر ایران، گيالن و مازندران،                .   متجاوز بود   ٥٠
کردستان، آذربایجان، لرستان، اراک، همدان، کرمانشاه، خراسان، اصفهان،        

ها شهر دیگر که در        خوزستان، شيراز، بوشهر، بندرعباس، بلوچستان و ده        
 . ها نيز چندین بار تشکيالت ضربه خورد و بازسازی شد هر کدام از این

ترین   وزارت اطالعات در این کتاب اش چه می توانست بگوید؟ از وحشيانه     
های گروهی و به قتل  یا از تيرباران! های قرون وسطائی سخن بگوید شکنجه

بنا بر این، جای هيچگونه تعجبی نيست که در                  !   رساندن هزاران انسان    
ای به یک مورد از این فجایع و                    توان حتا اشاره       سراسر این کتاب نمی       

 . کشتارهای وحشيانه و بيرحمانه پيدا کرد
رحم    مقاومت و ایستادگی رفقای ما در برابر ارتجاع هار و بی                    .   بگذریم

خواه صدها رفيقی که با سری افراشته در دفاع از              .  برحق و قهرمانانه بود    
های اعدام رفتند و یا در جریان درگيری با      آزادی و سوسياليسم به پای جوخه 

مزدوران رژیم، در یک نبرد نابرابر جان باختند و هزاران رفيقی که پس از      
ها به بند کشيده شدند و سمبل مقاومت در           ها، سال   ترین شکنجه   تحمل وحشيانه 

هر انسان مبارزی باید به این ایستادگی و قهرمانی درود                   .  ها بودند     زندان
بخش بزرگی از این رفقا نيز کارگرانی بودند که تحقق اهداف و                     .  بفرستد
باید نه فقط    .  ی سازمان ما یافته بودند        های بزرگ خود را در مبارزه         آرمان

قهرمانی و ایستادگی اعضا و هواداران سازمان ما، بلکه تمام مبارزانی را                 
که در برابر ارتجاع هار و وحشی ایستادند، مبارزه کردند و جان باختند،                      

ما هم به سهم خود         .  های مردم ایران است        این افتخار تاریخی توده      .  ستود
افتخار می کنيم که تسليم گرایشاتی که به بهانه عقب نشينی، بر طبل شکست               

سرنوشت آنهائی که ما را برای ادامه مبارزه                    .  و فرار کوبيدند، نشدیم        
آنها نه فقط در این      .  کردند، امروز دیگر بر کسی پوشيده نيست          سرزنش می 

شان برای خدمت به        ها حتا یک گام بسيار کوچک در جهت ادعاهای                سال
از . جنبش برنداشتند، بلکه بسياری از آنها فعاليت سياسی را هم کنار گذاشتند

ادعاهای مارکسيستی و دفاع شان از طبقه کارگرهم چيزی باقی نماند و                         
اند و    اینان مردگان سياسی   .  خواه شدند   ترین شان تبدیل به جمهوری         سياسی

های   آنهائی که در این دوران سياه جان باختند، قهرمانان زنده مبارزات توده             
 . ستمدیده مردم ایران

  
آخرین سؤال هم این است که به طور کلی هدف از انتشار این                   - نشريه کار 

کتاب چيست و چه اتفاقی رخ داده در حالی که نویسنده یا نویسندگان همه جا                     
ها   های آن   ها نيرویی نيستند، کسی خریدار حرف          کنند بگویند، چپ     تالش می 

های فدایی خلق         اند،اما دو جلد کتاب در مورد چریک                  نيست و نابود شده       
  کنند؟ منتشرمی

 
. شان که به آن اشاره کردید، نهفته است              پاسخ در همان تالش         -رفيق توکل 

اگر .  کند که خود را تحميل کند               طرح یک مسئله وقتی ضرورت پيدا می              
ای برای رژیم نبود، در آن صورت هيچ نيازی به گفتن               کمونيسم و چپ مسئله   

گویند، چپ نيرویی نيست و       اما همين که می   .  اند  این نبود که نيست و نابود شده      
که هستند  شان خریداری ندارد، بيان چيز دیگری جز این های ها حرف کمونيست
بورژوازی همواره از کمونيسم         .  باشد   دارد، نمی  "  خریدار"شان   و نظرات  

تمام وسایل و امکانات تبليغی خود را در جنگ عليه آن به کار                 .  وحشت دارد 
ست که      ای   ها، آمال و آرزوهای طبقه            داند، بيان خواست       چون می  .  برد   می

کارگران حتا وقتی که     .  دهد  داری را تشکيل می      اکثریت بزرگ جامعه سرمایه    
آگاهی طبقاتی نداشته باشند، به طور غریزی به سوسياليسم، به نفی استثمار،                 

بنابراین در هر حرکت خود، در       .  داری گرایش دارند    نفی نظم طبقاتی سرمایه    
هر مرحله از پيشرفت مبارزه خود، این گرایش به کمونيسم و چپ را نشان                      

ها بار شکست     المللی آنها ميليون    اگر وزارت اطالعات و اربابان بين      .  دهند  می
شود که    و نابودی کمونيسم را جار بزنند، در این واقعيت تغييری ایجاد نمی                   

لنينيسم یگانه تئوری صحيح و             -مارکسيسم.  کمونيسم شکست ناپذیر است         
 .ست داری راهنمای عمل بشریت برای نجات از بربریت نظام سرمایه

سه دهه  .  ها را سرکوب و کشتار کرد          جمهوری اسالمی، سه دهه، کمونيست      
در طول تمام این     .  ها را عليه سازمان ما به کار گرفت           ترین سرکوب   وحشيانه

ها اختناق هولناکی را حاکم کرد تا جلوی رشد آگاهی کارگران و                                      سال
با این همه در هر حرکت اعتراضی جدی که رخ داد،               .  زحمتکشان را بگيرد  

های   به عينه دید که جنبش    .  ها دست اندرکارند    به عينه دید که باز هم کمونيست       
به عينه دید که باز هم مواضع و شعارهای             .  اعتراضی به چپ گرایش دارند      

اعتصاب .  شوند  های اقليت مطرح می     تاکتيک.  شوند  مطرح می )  اقليت(فدایيان  
عمومی، قيام مسلحانه، انقالب اجتماعی و حکومت شورایی بر سر                                      

 .هاست زبان
پس روشن است که اقليت برای رژیم به مسئله تبدیل شود و ضرورتًا به مقابله           

ها   ترین حجم نوشته     اگر به صفحات این کتاب دقت کنيم، بيش           .  با آن برخيزد   
عليه مارکسيسم، عليه   .  اما مسئله چيزی فراتر از اقليت است      .  عليه اقليت است  

لنينيسم   -کمونيسم است که سازمان ما، فقط یکی از مدافعان پيگير مارکسيسم               
تر شده است،        از وقتی که اوضاع در ایران بحرانی              .  باشد   و کمونيسم می    
ست که اندکی جنبش اعتال پيدا         کافی.  کند  تر احساس خطر می      بورژوازی بيش 

دستگاه امنيتی جمهوری   .  تا چپ و کمونيسم به فوریت خود را نشان دهند          .  کند
داند   های فکری و نظری مردم دارد و می            اسالمی اطالعات دقيقی از گرایش      

که اگر اوضاع بحرانی به مرحله حساسی برسد، هر طبقه و قشری با چه                          
بنابراین روشن است که هدف          .  شود   گرایشات و مطالباتی وارد صحنه می           

وزارت اطالعات به    .  وزارت اطالعات از انتشار این دو جلد کتاب چيست               
در ميان  .  شناسند  ها را می     هایی در هراس است که مردم آن           ویژه از سازمان   

حاال تا  .  توده مردم ریشه دارند، ولو این که در لحظه فعلی خود را نشان ندهد                
کند تا شاید بتواند از طریق امکانات                 رسد، تالش می       جایی که زورش می      

های کارگر و         ها بر ذهنيت توده           مختلف، از جمله با انتشار همين کتاب                
تر از آن است       اش وخيم   اما جمهوری اسالمی اوضاع    .  زحمتکش تأثير بگذارد  

 .اش قرار گيرد که کسی بخواهد تحت تأثير تبليغات
اش عليه    ای از این تالش جمهوری اسالمی و وزارت اطالعات               ما چه نتيجه   

گيریم؟ این نتيجه را که کمونيسم و چپ نفوذ دارند،                   سازمان و کمونيسم می     
پایگاه دارند و تا جایی که به سازمان ما ارتباط دارد، باید بر دامنه تبليغات و                    

باید بر ضرورت انقالب اجتماعی             .  های کمونيستی خود بيافزایيم             فعاليت
کارگری و استقرار نظمی سوسياليستی و شورایی بيش از هميشه تأکيد کنيم و              

سرنگونی جمهوری  .  ها استوار و پيگير به راه خود ادامه دهيم      در راه تحقق آن 
اسالمی مسئله فوری و روز است، نباید گذاشت که ارتجاع دیگری به جای آن               

های مردم ایران از اسارت، استبداد و                 راهی برای نجات توده      .  قرار گيرد  
شرایط کنونی جامعه    .  بردگی جز انقالب اجتماعی و سوسياليسم وجود ندارد           

های مردم    تر از آن است که توده           ایران و رشد تضادهای این جامعه پيچيده           
به باور من   .  ایران بدون یک انقالب اجتماعی حتا به آزادی سياسی دست یابند           

های مردم ایران نيست، یا اسارت و بردگی دائمی یا                  ای برای توده     راه ميانه 
 . انقالب اجتماعی و سوسياليسم

 )پايان(
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نقش تشکالت سياسی راست در استقرار و تحکيم استبداد 
رسش مطرح شد                     قط یک پ يک ف : ضددمکرات

ه                ت ف ی خود گ جمهوری اسالمی آری یا نه؟ خمين
ه             بود که به جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم و ن

د           ان چریک       .  یک کلمه زیاد رأی می ده سازم
ن تشکالت                   ي خست های فدائی خلق ایران جزو ن

وان                ا عن چرا  "  چپ ایران بود که در مقاله ای ب
م؟        ي ن ه        "  در رفراندوم شرکت نمی ک ه در نشری ک

خ          ۴شماره  "  کار"  اری ه ت ن       ٩ ب روردی  ١٣۵٨ ف
ن             يک ای منتشر شد با توضيح ماهيت ضددمکرات
. همه پرسی از مردم خواست در آن شرکت نکنند

ار                      ت ه خواس ي قط در یک اعالم حزب توده نه ف
هوری اسالمی             شرکت مردم و رأی آری به جم
شد بلکه به تبليغ گسترده شرکت در آن در نشریه          

اره        .  پرداخت"  نامه مردم " خود   این مقاله در شم
 منتشر  ١٣۵٨ فروردین ٨ این نشریه به تاریخ  ٣

ا     :  ما چه می گویيم   " شد و عنوان     یک بار دیگر م
 .را داشت" و رفراندوم

يت              ب ث رای ت دومين اقدام مهم جمهوری اسالمی ب
ود            در .  خود دست و پا کردن یک قانون اساسی ب

ری              ي این زمينه جمهوری اسالمی حتا به شکل گ
ده ی                  ری یک مجلس مؤسسان از نوع سر و دم ب
ان                       رگ داد و مجلس خب ن ن م ت بورژوایی اش ه

در آن دوران .  قانون اساسی را جایگزین آن نمود     
هنوز نهادهای تصفيه کننده ی جمهوری اسالمی         
همچون هيئت های تأیيد صالحيت نامزدها شکل         
ه                          م ب ع رژی وق ا سران آن م د، ام ودن ه ب ت گرف ن
رهبری خمينی با مقررات من در آوردی همچون 

هوری اسالمی                      "  رسی جم ه پ م ه در ه کسی ک
ون اساسی                     ان رای ق دارد ب شرکت نکرده حق ن

روی           "  تصميم بگيرد  ي د ن ن تالش کردند تا مبادا چ
يک           مترقی و پيشرو وارد این مجلس ضددمکرات
شوند و موفق گردند چند بندی به نفع مردم تدوین          

ان              .  کنند م اصوًال رژیم جمهوری اسالمی در ه
ر                     ه اگ ان داد ک ذاری اش نش ان گ ي ن دای ب ت اب
ل         رفراندوم برگزار می کند و اگر دست به تشکي
ردم             این مجلس و آن مجلس می زند تنها هدفش م
ن مجالس                 ل ای فریبی ست وگرنه شيوه ی تشکي
نشان داد که جمهوری اسالمی اعتقادی به دخالت        
ی             ان م ارل نمایندگان مردم حتا در چارچوب های پ
ی                   ا ول ا را ی ندارد و در این رژیم تمام تصميم ه
ا گروهی از                           رد ی ي ان می گ ن ع ق ال ه مطل ي ق ف
ع خود و                        اف ن ز م روحانيون که پيش از هر چي
د         دستگاه عقب مانده ی روحانيت را در نظر دارن
و مرجع شان نيز کتب بی محتوا و دگم های دینی 

دگی امروزی ست            ه هر حال        .  بی ربط به زن ب
ون              ان ان ق رگ انتخابات ضددمکراتيک مجلس خب

ر     ٧۵اساسی را برگزار کردند که در آن فقط           ف  ن
به تدوین و بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری 

ن    .  اسالمی برای ده ها ميليون نفر پرداختند       در ای
وادار                 ی ه ت ن ه احزاب راست س ط ب ق م ف ا ه ج
ی،          هوری اسالم حکومت همچون حزب جم
ان             م ل نهضت آزادی، جبهه ملی یا حزب خلق مس
جاعی               اجازه دادند تا نامزد برای این مجلس ارت

يک،           .  معرفی کنند  کرات تمام این اقدامات ضددم
راست های خارج از حکومت همچون حزب                 
ات و                       اب خ ت ه اصالح ان توده را از شرکت در ب

داشت          ازن در .  سپس رأی مثبت به قانون اساسی ب
خ          ١٠۵شماره "  نامه مردم"  اری ه ت  آذر   ١٠ که ب

وان            ١٣۵٨ ا عن ی ب ب ا در    "  منتشر شد در مطل م
م        ي ده  !"  آری:  همه پرسی قانون اساسی می گوی آم

واداران      " است که    حزب توده از همه اعضاء و ه
ه                      ه ب د ک ن خود و همه مردم ایران دعوت می ک

م شده                   ي س ق که جهان به دو قطب شرق و غرب ت
ایت از او می خواست از                         ا حم بود و دومی ب

ه عمل آورد             ه  .  گسترش نفود اولی جلوگيری ب ب
وپ سران             همين جهت بود که در کنفرانس گوادل
ی و دار              ن بزرگ ترین قدرت های غربی از خمي
و دسته اش حمایت کردند تا مانع رادیکاليزه شدن 
وده             جنبش توده ای مردم ایران گردند و انقالب ت

 .مردم را درهم شکستند
ر               کال ت ردم رادی شاه رفت، خمينی بازگشت و م
ود             از رهبری که خود را به جنبش تحميل کرده ب

م    ١٣۵٧ بهمن    ٢٢ و ٢١با قيام مسلحانه ی    رژی
حاکميت جدید که از     .  سلطنتی را سرنگون کردند   

ده         دان آم ي خواست های واقعی توده هایی که به م
يت            بودند برنخواسته بود تا مدت ها متزلزل و تثب

این حاکميت می توانست در دوره ای           .  نشده بود 
وز                  ن ه ه نسبتًا طوالنی و به ویژه در دوره ای ک
د              ت رس ف موفق نشده بود مردم را به خانه هایشان ب
و آنان را از تب و تاب انقالبی بياندازد دستخوش     

خی    .  تحول و حتا سرنگونی شود     رویدادهای تاری
ه ی                      وع م ج ه م د ک ن ی ده ان م آن دوران نش
نيروهای راست بورژوایی از گروه های مختلف        
جبهه ملی گرفته تا گروه های اسالمی همچون               
ه         ف نهضت آزادی، بازماندگان فدائيان اسالم، مؤتل
وری                 ه م أسيس ج ازه ت ی و حزب ت ی اسالم
د             ميت جدی اسالمی و غيره همگی در پشت حاک
يت                ب ث ه ت قرار گرفتند و آگاهانه و قاطعانه کمر ب

در بيرون حاکميت نيز گروه های چپ    .  آن بستند 
و کمونيستی وجود داشتند که یا به اندازه ی کافی          
ان            د سازم ن ان نيرو برای تأثيرگذاری نداشتند یا م
ن             ری زرگ ت ه ب چریکهای فدائی خلق ایران که ب
تشکل کمونيستی نه فقط ایران که تمام خاورميانه        
واجه شده                   ی م ات درون الف تبدیل شده بود با اخت

وژیک و                 .  بود ول دئ اسی و ای اتفاقًا اختالفات سي
اهيت                      ی از م اب ه محورشان ارزی ی ک تشکيالت
ود               ه آن ب رخورد ب جمهوری اسالمی و اسلوب ب

ن      ١٣۵٩منجر به یک انشعاب در خرداد            در ای
رژیم را ارتجاعی و       "  اقليت" جناح  .  سازمان شد 

دهی            ان ضدانقالبی ارزیابی کرد و خواهان سازم
کارگران و زحمتکشان برای سرنگونی آن شد و         

ریت   " جناح    ث هوری اسالمی اعالم              "  اک ه جم ب
رد      ا    .  وفاداری وازآن حمایت ک ریت   " ام ث در "  اک

ر از حزب                 ت ه می ب ل ع این کارزار تنها نبود و م
داشت   وده ن ن           .  ت ي ت س خ ان ن م وده از ه حزب ت

هوری اسالمی و سپس                   رار جم روزهای استق
زرگ، جزو         "  اکثریت"  به ویژه پس از انشعاب ب

مهم ترین گروه های راستی بودند که در استقرار    
اری                اس چپ ی ب و تثبيت جمهوری اسالمی در ل

ار دوران    . رساندند هر چند حزب توده دیگر اعتب
رداد سی و دو                 پيش از کودتای بيست و هشت م
يش افشاء شده                  را نداشت و چهره اش بيش از پ
وانست در                  کر ت ف بود، اما به عنوان یک طرز ت
ه            ت محدوده ای اثرات منفی در افکار عمومی داش

حمایت حزب توده از حاکمان جدید اسالمی  .  باشد
يست از                      ون م ایت چپ و ک در اذهان برخی حم

 .حکام اسالمی بود
يت                   ب ث رار و ت ق ت اما چه رویدادهایی منجر به اس
هوری               م جم استبداد اسالمی و در یک کالم رژی
ه              م ان ه م اسالمی شدند؟ نخستين این رویدادها ه
پرسی یا رفراندوم جمهوری اسالمی بود که روز 

در این همه پرسی .   برپا شد ١٣۵٨ فروردین   ١٢

 .کلی گذار از نظم کهنه به نوین را مشخص نماید
ار                      واژه های راست و چپ خود دارای یک ب

يش در                 .  تاریخی هستند  يش از دویست سال پ ب
، ١٧٨٩ اوت  ٢٨انقالب کبير فرانسه، دقيقًا روز      

نمایندگانی که مخالف وتوی شاهانه عليه مجلس           
يس مجلس                        د در سمت چپ رئ ودن مؤسسان ب
درت                    وافق ق ان م دگ ن ای م ه ن نشستند، در حالی ک

د           ن ت رف از آن   .  سلطنتی در سمت راست او قرار گ
ی               راوان حوالت ف دوران این واژه ها دستخوش ت

ان        . شدند دگ ن ای م هر چند هنوز در همان فرانسه ن
يست در                 –حزب سوسيال    ال ي ا سوس دمکرات ی

پارلمان همچنان در سمت چپ رئيس مجلس می      
ن                   ا در ای د، ام ن نشينند و خود را نيز چپ می دان
ا، احزاب و                         روه ه ظور از چپ، گ ن ه م ت نوش
رقی                 دامات ت ار اق ت سازمان هایی ست که خواس
ه              خواهانه، ریشه ای و انقالبی هستند و راست ب
مجموعه ای از تشکالت و افراد اطالق می شود      
که در استقرار و تحکيم رژیم جمهوری اسالمی           
مستقيمًا نقش بازی کردند، همچون نهضت آزادی 

جامع      ) اولين نخست وزیر    –مهدی بازرگان   (  ، م
يس        –ابوالحسن بنی صدر    (  اسالمی   ن رئ نخستي
ه                )  جمهور ه ب ه ج ه ب ت و گروه های مختلف وابس

روه های اسالمی همچون حزب                     ملی و نيز گ
در ميان گروه های راستی که      .  جمهوری اسالمی 

داد                ب ت رار اس ق ت در تثبيت جمهوری اسالمی و اس
ی                      ای روه ه ه گ د ب ای د ب ردن اسالمی نقش بازی ک
اشاره کرد که خود را منسوب به چپ می دانستند 
اما عمًال همگام با تمام نيروهای سنتًا راست عليه      
ری     ي نيروها،سازمان ها و مردم انقالبی موضع گ
کردند و بدون این که به حاکميت راه داده شوند با 

در تارک این نيروهای چپ        .  آن همکاری کردند  
ان                         ازم وده و س زب ت ک ح دون ش ی ب الب ق

 .بيش از دیگران خود نمایی می کنند" اکثریت"
اه                ج ن ه پ ه دوم ده م واقعيات تاریخی ایران در ني
رای                         ردم ب وده های م وم ت ه عم د ک ن نشانگر آن
ه های                        ن ي ر در زم ت ه دگی ب دستيابی به یک زن
د و               دن دان آم ي سياسی، اجتماعی و اقتصادی به م
ار                  ت ارزات خود خواس ب رفته رفته با گسترش م

د                     اه شدن ی ش ت طن م سل ی رژی گون بش    .  سرن جن
م                        ه رژی ی رخ داد ک ال ردم در ح ی م وم م ع

ن          رداد    ٢٨ضدانسانی شاه پس از کودتای ننگي  م
ج  "  سيا"  که توسط    ١٣٣٢ صورت گرفت به تدری

اه                  گ ه دست وسل ب پایه های استبدادی خود را با ت
م     "  ساواک " های مخوف پليسی همچون            ي حک ت

ه،                     .  کرده بود  م يش از ه شاهی ب ن داد شاه ب ت اس
نيروهای چپ انقالبی و کمونيست را زیر ضرب       
گرفت و با دستگيری، شکنجه و اعدام فعاالن آن          
ری در صورت                    اد یک خالء رهب عمًال به ایج

ام               ي  ١٣۵٧پيدایش یک جنبش فراگير همچون ق
این خالء رهبری باید به نوعی پر می . اقدام نمود

روی              .  شد ي ه یک ن ی را ن متأسفانه این جای خال
ده و                   ان روی عقب م ي مترقی و انقالبی که یک ن

د                         ن ر ک وانست پ يت ت ان ام روح ه ن . ارتجاعی ب
رهبری یک انقالب واقعی این چنين به دست یک 
امش               ضدانقالب افتاد که عبا و عمامه داشت و ن

اورده          . خمينی بود  ي رن ه سر ب اما او خود یک شب
رای یک                    ایش ب ردازی ه ه پ بود و سوای نظری
ه           د روب ي حکومت اسالمی، خود با سرکوب و تبع

ه            .  رو شده بود   او همچنين این بخت را داشت ک
د            در دورانی در صحنه ی سياسی حضور پيدا کن
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 تير  ٨ در روز   .   اعدام شد  ٠ ۶ آهن در تابستان       ذوب
مزدوران انجمن اسالمی به همراه پاسداران در                 
پاالیشگاه تهران با ایجاد جو رعب و وحشت تعدادی 
از کارگران را مضروب ساخته و چند نفر را                       

 .دستگير کردند
 مرداد با عنوان     ٧  منتشره در     ١٢٠ در کار شماره     

از هفته اول   : "خوانيم  ، می "گویند  کارگران چه می  "
. شود   ها شروع می        تير موج اخراج در کارخانه          

کنند با استفاده از  های اسالمی فرصت پيدا می انجمن
بوجود آورده   )  جمهوری اسالمی (جوی که حزب      

اند   ها قبل شناسایی کرده       کارگرانی را که از مدت       
در این   .  برای دستگيری به سپاه پاسداران بدهند            

مدت تعداد زیادی از کارگران اخراج و دستگير                
 نفر را   ٢٠٠   –  ٠ ۵ ١ در یک روز حدود      .  شوند  می

افراد انجمن اسالمی به      .  کنند  پاسداران دستگير می   
شان بگيرد با     ها آمده و هر کسی را که چشم            قسمت

تحت تاثير  .  دهند  برند و به سپاه تحویل می         خود می 
جو عمومی و ترس از بيکاری، اعتراضات                        
یکپارچه و مقابله با این اقدامات رژیم به ندرت                    

در ادامه این مطلب نيز به                "  گيرد    صورت می   
 کارگر پارس الکتریک در پی                ٠ ۵ ١ دستگيری    

اعتراض کارگران، اخراج و دستگيری کارگران           
ها از جمله در بنزخاور، تراکتورسازی        در کارخانه 

تبریز، صنایع الکترونيک شيرازو کارخانجات                
 .گردد قزوین اشاره می

 خرداد، از حجم            ٣٠ در پی تحوالت بعد از                   
تشکالت .  اعتراضات کارگری به شدت کاسته شد         

شان به پایان        های   دمکراتيک نيز در عمل فعاليت        
زمان در کردستان، رژیم به جو ارعاب و          هم.  رسيد

های اول    وحشت دامن زد و توانست در همان سال          
 نيروهای مخالف مستقر در کردستان را        ٠ ۶ ی    دهه

نشينی تا داخل خاک کردستان عراق    مجبور به عقب 
 آخرین ضربه به سازمان ما        ۶۴ در آبان سال    .  نماید

وارد آمد که در آن بخش کارگری تهران به همراه             
های شمال و آذربایجان دستگير         نيروهایی از شاخه   

 .شدند
توان    با نگاهی به روند تحوالت پس از قيام، می                 

خوبی مشاهده کرد که چگونه حکومت اسالمی              به
های خود را برای سرکوب                 گام به گام حرکت         

کشان و      های سياسی، کارگران و زحمت            سازمان
نابودی دستاوردهای قيام شکل و گسترش داد، به              

 شکل    ٠ ۶ ای که درنهایت تابستان خونين                    گونه
ی نهایی کشاکش          نتيجه  ٠ ۶ تابستان سال      .  گرفت

توانست   کشاکشی که نمی  .  انقالب و ضد انقالب بود     
ادامه یابد و ضد انقالب با تکيه بر ابزارهای فراوان 

گسترش و تعميق   .  خود، تهاجم قطعی را آغاز کرد       
ای شدن      کشان، توده     مبارزات کارگران و زحمت      

های سياسی کمونيست و انقالبی به حدت                سازمان
تضادها و رویارویی انقالب و ضد انقالب افزوده             

با سرنگونی نظام سلطنتی، ضد انقالبی که در         .  بود
هيبت حکومت اسالمی بر سرکار آمد وظيفه داشت         

داری، تهاجم      تا برای پاسداری از نظام سرمایه              
ها را      داران را خنثا، آن          انقالب به منافع سرمایه       

تمام وقایع  .  شان را درهم شکند      سرکوب و تشکالت  
 .کند  این را ثابت می٠ ۶ بعد از قيام تا تابستان 

این گونه بود که حکومت اسالمی با کشتاری که در          
های قدرت خود را        تاریخ ایران کم نظير بود، پایه        

ضد .  تثبيت و انقالب را به طور کامل شکست داد            
انقالب پيروز شده بود و بعد از آن نيز با تقویت                     
نيروهای سرکوب و ادامه جو خفقان به حکومت               

 .خود ادامه داد
 
 
 
 

د    –روحيه عالی انقالبی توده مردم     " صفحه به    امي
اشاره شده است       "  بخش پيروزی مسلم بر آمریکا    

ی های عراق         " که می خواهد     ث را در   "  تجاوز بع
رداز           .  هم بشکند  ه پ ظری احسان طبری، رهبر و ن

حه، شعری                     اره و صف ن شم حزب توده در همي
ران        " سروده و آن را به       جاوزگ شهيدان جنگ با ت

ا         .  تقدیم کرده است  "  بعثی عراق  گری ب مطلب دی
م          " عنوان   باید افکار عمومی جهان را برضد رژی

اره      "  مزدور بعثی عراق تجهيز کرد     در همين شم
وده وجود دارد و در                   ی ارگان مرکزی حزب ت
ا شده             یک مطلب دیگر در همين صفحه چنين ادع

ه       جاوز                 " است ک ه، ت ان دام خصم ران اق ردم ای م
و             غ کارانه و غيرقانونی رژیم بعثی عراق را در ل
ه شدت محکوم می                  یک جانبه قرارداد مرزی ب

ی          ."  کنند ول در جای دیگری از همين صفحه نقل ق
آمده است    "  حجت االسالم سيد علی خامنه ای  " از  

دان  .  که در رابطه با جنگ است      در آینده ای نه چن
ن            دور همين حجت االسالم پيش از آن که جایگزی
.  خمينی شود به منصب ریاست جمهوری می رسد

است              نامزد رسمی حزب توده در این دوره ی ری
 !جمهوری کسی به جز خامنه ای نخواهد بود

این سه رویداد تاریخی که همگی در دو سه سال           
می             د ن نخست استقرار جمهوری اسالمی رخ دادن
د                  ه شون ت رف توانند منفک از یک دیگر در نظر گ
ان های راست                    است های جری همانگونه که سي
ه              سوب ب سنتی بورژوایی و راستی که خود را من
چپ می کند و حتا گروهی از آن خود را حزب              
ا               د ب ون طبقه ی کارگر می داند نمی توانند بدون پي
است های               استراتژی این نيروها در رابطه با سي

ارگری     ه               ضدانقالبی و ضدک ت رف ظر گ شان در ن
ه              . شوند تداوم و پی گيری همين سياست هاست ک

ان              ازم وده و س اِر حزب ت ت" ک ری ث ه   "  اک را ب
د                        ن و ض ری ی ت اع ج ی ارت ک ا ی اری ب ک م ه
دموکراتيک ترین رژیم های معاصر می کشاند و         
هوری                        م جم ان رژی دست م اران و ه ه ی آنان را ب
ون                   ي الب ق ا و ان يست ه اسالمی در سرکوب کمون

رسی                 .  تبدیل می کند   ه پ م ان اسالمی از ه م حاک
رژیم مورد نظرشان، از تدوین قانون اساسی آن و 
ان                 ا و ارک ه ه سپس از جنگ استفاده کردند تا پای

د               ن ن يت ک ب ث روهای راست و         .  نظام خود را ت ي ن
ز          "  اکثریت" ضدانقالبی همچون    ي وده ن و حزب ت

در خارج از حکومت به استقرارارتجاع و استبداد   
م خون          ، ادامه ی نظم سرمایه داری و تثبيت رژی

د          دن ان اری رس می   .  خوار جمهوری اسالمی ی رژی
ون و                  ي الب ق ن، ان ارزی ب ن ازم زارت ا ه ه ده ه ک
ن                  زاران ت داخت و ه دان ان کمونيست هارا به زن
رد و             ازآنان را در دهه شصت به جوخه مرگ سپ

رد    ه های ساعت را                   .  قتل عام ک رب خ و عق اری ت
د           ي ی         .  هرگز نمی توان عقب کش ارزات ب ه م ق اب س

سازمان چریکهای  فدائی خلق ایران موجب شده           
روهای                ي بود که بخش های قابل مالحظه ای از ن
رد آن                ه گ کارگری، روشنفکر انقالبی و جوان ب
جمع آیند، اما بحران درونی این سازمان بر اساس 

اسی             ات سي الف وژیک و         –یک رشته اخت ول دئ ای
آن به سياست های ضدکارگری "  اکثریت"گرایش  

و راست حزب توده موجب شد که رژیم جمهوری 
ن خالء                       اده را از ای ف ت ر سوء اس ث اسالمی حداک
خست              نموده و با سرکوب که از همان روزهای ن
استقرارش نه فقط در کردستان و ترکمن صحرا          
گر                     ان و دی ي دائ ه ف ي ل بلکه در جای جای ایران ع
يت              ب ث نيروهای چپ انقالبی سازمان داد خود را ت

این یک واقعيت تاریخی ست که باید درسی        .  نماید
 .برای آینده باشد

رد             ب خاطر تحکيم اتحاد همه نيروهای خلقی در ن
ا          ک ری عليه امپریاليسم به سرکردگی امپریاليسم آم
ی           ست و به خاطر پشتيبانی از رهبری ضدامپریالي
و خلقی امام خمينی هر چه وسيع تر در رفراندوم 
د رأی                       ن ن س ه ای د و ب ن ن قانون اساسی شرکت ک

 ."مثبت دهند
سومين رویداد مهم تاریخی که ظاهرًا می بایستی        
ا               به تضعيف جمهوری اسالمی منجر می شد ام
ود             در عمل به تقویت و تثبيت آن انجاميد جنگی ب
که تقریبًا یک سال پس از تصویب قانون اساسی          

د       از ش جاعی اش آغ ن جنگ روز       .  ارت  ٣١ای
ی و دار و                  ١٣۵٩شهریور   ن ي  شروع شد و خم

هوری اسالمی                       لف حامی جم دسته های مخت
د و در                 ن ت گریس همچون مائده ای آسمانی به آن ن
ه                         داخل ی و م ست ي ان اسالم ظرات پ پی نضج ن
ه آن دامن                 جویانه رژیم نزدیک به هشت سال ب
زدند تا ظاهرًا از کربال عبور کنند و بيت المقدس 

جاعی هشت                !  را آزاد نمایند   ن جنگ ارت در ای
ه و زخمی                ت ساله نزدیک به یک ميليون نفر کش
شدند و خسارات بسيار سنگين مالی به مردم هر           
دو کشور وارد آمد که در واقع قربانی تصميمات       

د                 ران شدن .  دو رهبر ضدمردمی در عراق و ای
ه               اع  " این جنگ از سوی جمهوری اسالمی ب دف

ی                      "  مقدس اد جمالت ری ا ف ی ب ن ي تعبير شد و خم
ا          " همچون   جنگ، جنگ است و عزت و شرف م

رای     "  در گرو همين جنگ است     عمًال از جنگ ب
يش              خاموش کردن صدای مردمی که هر روز ب
از قبل خواستار اجرای مطالبات معوقه خود در           

ی    .   بودند، استفاده کرد ١٣۵٧پی قيام بهمن     ن ي خم
پس از هشت سال سرانجام مجبور شد که به گفته          

را بنوشد و پایان جنگ را      "  جام زهر " ی خودش   
بپذیرد، چرا که در آن مقطع دیگر ادامه ی جنگ          
وانست           برای رژیم منفعت سياسی نداشت و می ت
ی شدن                    ی وخال ال نه فقط با توجه به خسارات م
وده              که ت صندوق هایش آن را از پای بياندازد، بل
ه                     ل جنگ ب دی ب های مردم را نيز به اندیشه ی ت
زدیک و                  م ن ن رژی داخت ران جنگ داخلی برای ب

 .نزدیک تر کند
که در آن زمان با نام سازمان چریکهای        "  اقليت" 

ن                            ي خست رد ن يت می ک ال ع ران ف ق ای فدائی خل
اره ی               ن شم سازمان سياسی چپ بود که در اولي

ه               "  کار" نشریه   جاعی ک پس از آغاز جنگ ارت
خ اول                  ٧٧شماره ی    اری ود و در ت ه ب  این نشری

وان                  ١٣۵٩مهر   ا عن ه ای ب ال ق  منتشر شد در م
وده               "  ظر ت جنگ دولت های ایران و عراق از ن

ه  "  های زحمتکش هر دو کشور محکوم است             ب
رداخت           ه آن پ ي ل ری ع ي وضع گ رعکس، .  م ب

حزب  " و معلم نظری اش که       "  اکثریت" سازمان  
اع از    " بود وسيعًا به حمایت از جنگ و     "  توده دف

هن   ي رخی از اعضا و                 "  م ا ب ت د و ح دامن زدن
جاعی            هواداران خود را در جبهه های جنگ ارت
قربانی اهداف سياسی خود در حمایت و پشتيبانی        

ریت  " سازمان  .  از جمهوری اسالمی نمودند    " اکث
ار       ١٣۵٩به همين بهانه از مهر       اسداران   "  شع پ

د             ي ن را سر داد و        "  را به سالح سنگين مجهز ک
ه از                  ب ان ه ج م حزب توده نيز فورًا به صورتی ه
ایت         جنگ ارتجاعی دو دولت ایران و عراق حم

اره ی               .  کرد ا یک شم عناوین صفحه ی اول تنه
اره ی         "  نامه ی مردم  "  ه         ٣۴٢که شم  است و ب

دازه ی                  ١٣۵٩ مهر ۵تاریخ   ه ان شر شده ب ت ن  م
وده ای                       ن حزب ضد ت است ای ای سي کافی گوی

ن    .  وضدانقالبی در حمایت از جنگ است          در ای

 ٦٠چرا سال 
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  ١٧درصفحه 

قيام و خصوصًا پس از گذار جنبش به مرحله               
 به سرعت در     ۵٧موقعيت انقالبی در شهریور      

حال رشد بود به نحوی که کارگران و به ویژه              
کارگران صنعت نفت در تجمعات و اعتصابات         
خود عالوه بر مطالبات صنفی، به نحو                             

. ای به طرح مطالبات سياسی پرداختند          برجسته
کارگران پاالیشگاه آبادان پس از تجمع و                         

، خواستار آزادی  ۵٧ای در آبان  صدور قطعنامه 
بی قيد و شرط زندانيان سياسی و بازگشت                     
تبعيدیان، لغو حکومت نظامی، انحالل سازمان         
امنيت و اطالعات و مجازات عامالن کشتارها          

نشریات کارگری، از جمله نشریه                    .  شدند
 ۵٠٠٠سندیکای کارگران شرکت نفت در تيراژ 

شد و    نشخه چاپ و در ميان کارگران پخش می          
رژیم شاه  .  انتشار آن تا سال شصت ادامه داشت       

توان کنترل جامعه را از دست داده بود و                         
توانست مانع          اقدامات سرکوبگرانه آن نمی            

ای و        مبارزات توده   .  پيشرفت انقالب گردد       
اعتصابات کارگری گسترش بيشتری یافت، شاه      

های    فرار کرد و به رغم ارادۀ خمينی، توده                  
 ۵٧ بهمن      ٢٢مردم با قيام مسلحانه خود در               

 .طومار رژیم سلطنتی را درهم پيچيدند
اما هنوز چند روز بيشتر از سقوط رژیم شاه                 
نگذشته بود که کارگران به فرمان خمينی باید              

بازگشت کارگران  .  گشتند  ها باز می     به کارخانه 
ها و واحدهای توليدی، شور و                     به کارخانه   

حرارت ناشی از قيام را نيز به درون                                  
در اکثر واحدهای کارگری و        .  ها برد    کارخانه

صنایع، کارگران درصدد متشکل شدن خود                
همه جا صحبت از ایجاد تشکل برای           .  برآمدند

هر جا که   .  مبارزه و احقاق حقوق کارگران بود      
پيش از آن کميته اعتصاب شکل گرفته بود، به            
شورا تبدیل گردید و این شوراها در بسياری از          

ها و صنایع، کنترل امور را به دست                کارخانه
هر جا که هنوز شورا ایجاد نشده بود،            .  گرفتند

کارگران به ابتکار خویش و بنا به نيازهای                    
واحد مربوطه برای ایجاد شورا تالش و یا این             

شوق و ارادۀ کارگران     .  شوراها را ایجاد کردند   
برای گسترش شوراها و در دست گرفتن امور           

ها و انجام اقداماتی فوری به سود                        کارخانه
خویش، به ویژه در واحدهائی که صاحبان و                

تر   مدیران آن گریخته بودند، روز به روز فزون       
در صنعت نفت، نخستين       .  شد   و استوارتر می    

های    اقدام شوراها، ضبط تمام اموال و دارائی            
سی هزار    .  های حفاری خارجی بود             شرکت

ها، طی حکمی از       کارگر و کارمند این شرکت      
سوی شورای نفت، به استخدام رسمی صنعت            

های صنعت نفت،     در تمام بخش  .   نفت در آمدند  
. شد     کنترل شوراهای کارگری اعمال می                   

عناصر ساواکی و ضد کارگر،  شناسائی و                   
شوراها تمام امور مربوط به              .  اخراج شدند   

استخدام، اخراج، ترفيع رتبه، افزایش حقوق و           
شور .  امثال آن را در اختيار خود گرفتند                      

مبارزاتِی کارگران رها یافته از دوران رکود              
سياسی و خفقان و دیکتاتوری شاهنشاهی، در             
ایجاد و گسترش شوراها و به دست گرفتن                      

ها به حدی زیاد بود که         ابتکار عمل در کارخانه   
هنوز یکماه بيشتر از قيام نگذشته بود که صدای     
بازرگان نخست وزیر دولت موقت نسبت به                 
اقدامات و مواضع کارگران و شوراهای                         

می خواهند صاحب خانه       "کارگری درآمد که       

های مناسبی که        همزمان، ضرورت ایجاد تشکل      
قادر به سازماندهی مبارزات و اعتصابات رو به          
گسترش کارگری و پاسخگوی شرایط سياسی                 

های   جدید باشد، در ميان کارگران مطرح و کميته         
با گسترش دامنه    .  گيرند  مخفی اعتصاب شکل می    

 ۵٧اعتالء جنبش انقالبی در نيمه دوم سال                          
اعتصابات بزرگ کارگری که     )  شهریور به بعد   (

های سياسی در آن برجسته است، به ویژه          خواست
این اعتصابات در شهرها     .  شود  در نفت آغاز می    

های مختلف صنعت نفت، همه جا توسط             و بخش 
های اعتصاب          های کارخانه و کميته                   کميته

روند رو به رشد مبارزات       .  شوند  سازماندهی می 
و اعتصابات کارگری و ملزومات و                                       

های     های اعتصاب سراسری، تشکل             ضرورت
. کند  سراسری را به امر مبرم کارگران تبدیل می          

به بيان دیگر شرایط جدید، وظایف جدیدی را در            
دهد که انجام آن از عهده         برابر کارگران قرار می   

هيچ سندیکائی اعم از سندیکای مستقل و یا وابسته 
بی دليل نيست که               .  به دولت ساخته نبود              

هائی که در نفت و در شهرهای مختلف از            سندیکا
قبل تشکيل شده بودند، صرف نظر از بی                             
اعتمادی کارگران به این نوع سندیکاها، در عمل          
نتوانستند دوام آورند و مضمحل گشتند و یا در                  

ها، به      مواردی با ایجاد تغييراتی در ترکيب آن             
بر این زمينه      .  های اعتصاب تبدیل شدند           کميته

است که کميته اعتصاب سراسری در نفت،                       
های اعتصاب در            مرکب از نمایندگان کميته           

های   تشکيل کميته .  گيرد  شهرهای مختلف شکل می   
اعتصاب، سراسری شدن آن و ناکارائی تشکالت         

تر از هر جا، در صنعت        نوع سندیکائی را واضح   
های مخفی و اعتصاب که        کميته.  توان دید   نفت می 

پيش از قيام به تدریج در نفت شکل گرفت به                       
سندیکاهای .  کميته سراسری اعتصاب فراروئيد       

تحت نفوذ ساواک نيز از هم پاشيد  و آنچه که                      
تحت عنوان سندیکای مشترک کارکنان صنعت             
نفت ایجاد شد، آنطور که زنده یاد یداله خسرو                   

نيز به آن اشاره کرده است، عمًال                )  ١(شاهی   
های اعتصاب در     متشکل از نمایندگان همين کميته    

کميته اعتصاب سراسری     .  شهرهای مختلف بود    
که در تهران وجود داشت و رهبری اعتصابات و          
مبارزات سراسری کارگران و کارکنان صنعت           
نفت را بر عهده داشت، مرکب از نمایندگان                       

. های اعتصاب در شهرهای مختلف بود                   کميته
های اعتصاب در سایر              عالوه بر نفت، کميته         

صنایع کشور، مانند صنایع دفاع، صنایع                             
هواپيمائی و صنایع ماشين سازی از جمله در                   
ماشين سازی اراک، ماشين سازی تبریز،                          
تراکتور سازی تبریز، ماشين سازی پارس                      

، راه آهن، شرکت واحد و بسياری دیگر            )اراک(
ها ایجاد شد که از ترکيب                    واحدها و کارخانه      

" کميته هماهنگی اعتصاب        "ها          نمایندگان آن    
های اعتصاب در         تمامی این کميته     .  بوجود آمد  

پروسه رشد و اعتالء جنبش انقالبی و گسترش                
اعتصابات کارگری یا پيش و یا بعد از قيام به                    
شوراهای کارگری تبدیل شدند و در دوران پس              

آگاهی و  .  از قيام به سرعت رشد و گسترش یافتند        
تشکل یابی طبقه کارگر، حتا در تالطمات ماقبل             

برای تشکيل شوراهای کارگری وجود ندارد،                
یعنی ابزار اعمال قدرت          -اراده گرایانه شورا        

شوراهای کارگری محصول   .  ایجاد کند   -کارگری
توانند شکل      شرایط معينی هستند و زمانی می              

بگيرند که طبقه حاکم و رژیم سياسی آن قدرت                 
کنترل جامعه و اعمال اتوریته خود را از دست                
داده است، جنبش انقالبی اعتالء یافته، کارگران،          

های سياسی را به چنگ آورده           حدودی از آزادی   
 .ها برهم خورده است اند و توازن قوا به سود آن

گيری شوراها در     های شکل   صرف نظر از نمونه    
انقالبات سایر کشورها و تجارب حاصل از آن،              

گيری      ایران و تجربه شکل              ۵٧انقالب سال        
ترین     ترین و مهم          شوراهای کارگری، برجسته      

. گذارد  ای است که بر این واقعيت صحه می          نمونه
گيری      خواهيم تجربه شکل           در این مقاله می           

شوراهای کارگری را در جریان انقالب و                          
گسترش کمی و کيفی شوراها در فضای بالنسبه              

 بهمن و همچنين           ٢٢دمکراتيک پس از قيام              
انحالل و از هم پاشی شوراها در جریان سرکوب          

های سياسی و تغيير توازن قوا به سود ضد            آزادی
انقالب را از نزدیک مورد بررسی و مطالعه                   

 .قرار دهيم
های مردم که به قيام          با آغاز جنبش انقالبی توده       

 انجاميد، کارگران نيز به        ۵٧بيست و دوم بهمن        
صورت غير متشکل و خود به خودی و با طرح              
شعارها و مطالبات اقتصادی و بعضًا سياسی                    

هيچ تشکل واقعی       .  وارد عرصه مبارزه شدند         
کارگری که خود کارگران آن را ایجاد کرده باشند     
و بخواهد این مبارزات را سازماندهی کند وجود            

هائی که در دوره             سندیکاها و اتحادیه     .  نداشت
 ایجاد گشته بود، با کودتای           ٣٢ تا     ٢٠های      سال
 مرداد و ادامه سرکوب و خفقان شاهنشاهی،             ٢٨

رژیم .  به تدریج از هم پاشيده و نابود شدند                        
گر و      دیکتاتوری شاهنشاهی مانند رژیم سرکوب        
های     ارتجاعی جمهوری اسالمی، حتا فعاليت               

. کرد   ای را نيز تحمل نمی             سندیکائی و اتحادیه     
بعدها البته سندیکاهائی ایجاد شد که تمامًا زیر                  

نمایندگان سندیکا را      .  نفوذ ساواک قرار داشت        
کرد و      ساواک باید برای کاندیداتوری تأیيد می             

سرنخ این سندیکاها در دست رژیم و ساواک شاه           
قرار داشت و اگر در مواردی کارگران مبارزی           
برای دفاع از حقوق کارگران به سندیکاهای شه             

خواستند حرکتی را به        یافتند و می     ساخته راه می   
سود کارگران سازمان دهند، فورًا دستگير و تار            

البته .  شد  شدند و دِر آن سندیکا بسته می         و مار می  
تر یک سندیکا،     در مواردی کارگران فعال و آگاه       

با ایجاد روابطی بين خود و مبارزات مخفی، گاه            
توانستند دور از چشم ساواک یک حرکت                     می

اعتراضی را سازماندهی کنند و توفيقاتی نيز به             
آوردند که دراین نمونه سندیکا ها                       دست می   

درعمل اساسًامحفل مخفی کارگران درون سندیکا       
. سازمانده مبارزات واعتصابات کارگران بودند          

معدود سندیکاهائی که ممکن بود کم و بيش                         
دورتر ازنفوذ ساواک باشند، چندان فعاليتی                       

 ۵٧با گسترش مبارزات انقالبی در سال         .  نداشتند
های علنی سندیکایی      است که اندک اندک فعاليت       

اما .  گيرد  خارج از کنترل ساواک نيز رونق می           

 گيری و چرائِی از هم پاشی  های شکل زمينه
 )۵٧ - ۶٠سال های  (شوراهای کارگری 
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١٧ 
صنایع دفاع، شوراهای سازمان گسترش و                        
نوسازی کشور، کانون شوراهای شرق تهران،             
شوراهای صنعت نفت اهواز، شورای راه آهن               
تبریز، شورای شرکت واحد و بسياری از                           
شوراهای دیگر نيز مورد یورش ارتجاع حاکم               
قرار گرفت و شماری از نمایندگان شوراها نيز              

سندیکاهائی که در جریان قيام و یا        .  دستگير شدند 
پس از آن شکل گرفته بودند نيز به سرنوشت                     

 .مشابهی دچار شدند
یورش گسترده ارتجاع به شوراهای انقالبی اما              

گرچه در    .  ها نبود       هنوز به معنای انحالل آن            
های فراوانی    ها، لطمات و آسيب     جریان این یورش 

به شوراهای کارگری وارد آمد، اما مقاومت برای 
حفظ شوراها و تالش برای گسترش آن ادامه                     

 .داشت
رژیم جمهوری اسالمی از همان آغاز                                    

خواست شوراهای کارگری را تحمل کند و با           نمی
کمونيستی خواندن شوراها، سعی کرده بود                       

ای برای یورش و انحالل این شوراها                          بهانه
از .  بتراشد، اما توفيقی در این زمينه بدست نياورد

سوی دیگر وزارت کار رژیم نيز با تقویت                         
های اسالمی و دخالت در امور شوراها و              انجمن

خواست که        صدور بخشنامه، از کارگران می             
متشکل از (های مؤسس  نمایندگان خود را به هيأت

معرفی )  نمایندۀ سپاه پاسداران و وزارت کار               
نمایند تا این هيأت کاندیدای مناسب شوراها را                 

خواست   ارتجاع حاکم از این طریق می     .  تعيين کند 
شوراهائی ایجاد کند که نمایندگان کارگران به آن           
راه نيابند و شورا، زائده دولت و وزارت کار آن             

 .باشد
اما این شگرد ارتجاع نيز به نتيجه نرسيد و نه                   
فقط نتوانست کارگران را فریب دهد، بلکه در                  

ها، کارگران نمایندگان رژیم و         برخی از کارخانه  
. انجمن اسالمی آن را از کارخانه بيرون انداختند          

مسأله این بود که شوراها و تشکل شورائی در                  
ميان کارگران و عموم زحمتکشان عميقًا نفوذ                  

ای تبدیل    شورا به یک شعار عمل توده       .  یافته بود 
توانست شورا را نفی کند،          شده بود و رژیم نمی       

چنين .  ساخت   پس باید آن را از محتوا خالی می              
است که همراه با تهاجم و سرکوب مستقيم                            
شوراها، سياست تهی ساختن شوراها از محتوای         
انقالبی و ایجاد شوراهای زرد و فرمایشی را نيز           

 .در پيش گرفت
حزب جمهوری اسالمی به منظور گسترش نفوذ           

ها، جاسوسی و مقابله با                      رژیم در کارخانه        
ها پيشروترین    شوراهای واقعی کارگری که در آن     

ترین کارگران متشکل شده بودند و                           و آگاه    
های کمونيست و مبارز نفوذ قابل                             سازمان
های اسالمی را  ها داشتند، انجمن ای در آن  مالحظه

خانه کارگر که شاخه    .  ها تأسيس نمود    در کارخانه 
به اصطالح کارگری این حزب بود، وظيفه                       

های اسالمی و ایجاد شوراهای                  هدایت انجمن   
وزارت کار در      .  اسالمی را  بر عهده گرفت              

 جزئيات وظایف و نحوه انتخاب                     ۵٩مرداد     
همزمان با این    .  شوراهای اسالمی را اعالم کرد       

ای از حقوق و امتيازات کارگران            ها پاره   یورش
از جمله پرداخت سود ویژه را به بهانه طاغوتی              

اعتصابات کارگری در   .  بودن این قانون لغو کرد     
های آخر     اگر چه به گستردگی ماه       ۵٩اوائل سال   

 نبود، اما شکل اصلی مبارزه کارگران            ۵٨سال  
در کنار اعتصاب، اشکال دیگری مانند                  .  بود

تحصن،  جلوگيری از خروج توليد و ندرتًا                         

شود و        تر می       اشکال مبارزه کارگری متکامل         
. یابد  آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران ارتقا می        

شوراهای کارگری که سازمانده اصلی این                        
اند، نفوذ و گسترش                   اعتصابات و مبارزات        

یکی از مطالبات مشترک       .  کنند   بيشتری پيدا می    
اعتصابات و   .  کارگران پرداخت سود ویژه بود         

مبارزات کارگران به رهبری شوراها، حول این          
.  گسترش یافت        ۵٨خواست در اواخر سال                 

شوراهائی که در جریان مبارزه تجربه اندوخته و         
روندی تکاملی پيموده و به ضرورت ایجاد                        
شوراهای سراسری پی برده بودند، دست به ایجاد        

اتحاد شوراها در تبریز و           .  اتحاد شوراها زدند     
در اتحاد    .  گيالن و مناطق دیگر شکل گرفت               

 ٣٠شوراهای کارگری گيالن، شوراهای بيش از         
.  کارگر متشکل شده بودند          ٢۵٠٠٠کارخانه با      

ترین و          کانون شوراهای شرق تهران، مهم                 
های شرق تهران را زیر پوشش         بيشترین کارخانه 

ها کارخانه    شورای متحد غرب، شامل ده       .  داشت
بزرگ  در اطراف تهران و کرج بود و اتحاد                     
شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع                 

 کارخانه متعلق به این              ١٣٠ایران بيش از               
اعتصابات کارگری  .  گرفت  سازمان را در بر می     

 به نحو   ۵٨به رهبری این شوراها در اسفند سال          
جنبش کارگری به     .  یابد   چشمگيری گسترش می    

رغم افت و فروکش نسبی و موقتی در مقاطعی                
چون حمله به کردستان و اشغال سفارت امریکا،           

کند و    ای را طی می      اما در کليت خود مسير بالنده      
یابند و تقویت              شوراها باز هم گسترش می                 

های کارگر در بطن تحوالت جامعه        توده.  شوند  می
و مبارزات خود، با کسب تجربه و آگاهی، تا                      
ميزان معينی به ماهيت ضد کارگری حاکميت پی         

برند و بيش از پيش از آن روی گردان                              می
 .شوند می

های بزرگ حاکميت عليه          ، سال توطئه    ۵٩سال   
ها و فشارهائی که        به رغم سرکوب   .  شوراهاست

از لحظه به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی عليه          
شد، اما    کارگران و شوراهای کارگری اعمال می       

فضای سياسی نيمه دمکراتيک موجود در این                 
ارتجاع .  ها، هنوز کامال مسدود نشده بود                 سال

حاکم که این فضا را به زیان خود و به سود                          
های کمونيست و انقالبی                  شوراها و سازمان        

 یورش گسترده و           ۵٩دید، در اردیبهشت               می
های دمکراتيک آغاز     ای را به آزادی     سازمان یافته 

طرح حزب جمهوری اسالمی مبنی بر بستن . کرد
ها و سرکوب دانشجویان که بنی صدر                  دانشگاه

پرچمدار آن شد، به اجرا درآمد و همزمان یورش          
ای عليه شوراهای              گسترده و سازمان یافته             

شوراهای کارگری تبریز      .  کارگری آغاز گشت     
نخستين هدف رژیم و مورد یورش مزدوران آن             

در کارخانه ماشين سازی تبریز،           .  قرار گرفت  
افراد وابسته به انجمن اسالمی، تحت نام                               

ای با مضمون     اطالعيه"  کارگران پيرو خط امام    "
حمله به شورای کارخانه پخش کردند و پس از آن      
عده معدودی در کارخانه عليه شورا دست به                    

پس از این مقدمه، پاسداران             .  راهپيمائی زدند   
همراه با دادستان انقالب به کارخانه یورش برده            

در پی این     .  و دفتر شورا را ُمهر و موم کردند              
اقدام ضد انقالبی، ارتجاع حاکم و ایادی آن به                   

تراک، پمپيران،      شوراهای تراکتور سازی، ليفت      
های دیگر نيز یورش          کميدور و برخی کارخانه      

بعد از حمله به شوراهای کارخانجات                     .  ُبرد
تبریزاتحاد شوراهای گيالن آماج ارگان های                   
سرکوب قرار گرفت و به دنبال آن ، شورای                      

باشند، همه کاره باشند، تکليف مدیریت و همه                  
 ...."چيز را روشن کنند و

در حاليکه خمينی و رئيس دولت موقت وی                        
کردند، اما        فرمان پایان انقالب را صادر می                

های مردمی که با قيام مسلحانه و یورش به                 توده
مراکز ستم و سرکوب عليه ظلم و ستم و استبداد              
به پا خاسته، رژیم شاه را به گور سپرده و                             

های سياسی و دمکراتيک را به چنگ                       آزادی
ای   آورده بودند، سرنگونی رژیم سلطنت را مقدمه       

دانستند و خواستار تداوم      برای تحوالت انقالبی می   
بر این زمينه است که           .  و تعميق انقالب بودند       

های سياسی کمونيست و      ها و گروه   فعاليت سازمان 
های دمکراتيک گسترش           انقالبی، ایجاد تشکل      

روزنامه ها و نشریات متعددی آغاز به            .  یابد  می
ها نيز شوراهای           در کارخانه   .  کنند    انتشار می   

کارگری و آگاهی کارگران به سرعت رشد و                   
شوراهای کارگری در واحدها و     .  یابد  گسترش می 

هائی که صاحبان و مدیران آن این مراکز          کارخانه
را رها کرده و یا گریخته بودند، فورًا دست به                   

ها    راه اندازی این گونه کارخانه          .  کارمی شوند  
شوراهای .  یکی از اقدامات فوری شوراها بود             

ها   کارگری به رغم موانعی که دولت پيش پای آن          
گذاشت، کنترل امور این واحدها را به دست               می

گرفتند و بسياری از کارگرانی را که قبًال اخراج            
پيشروی .  شده بودند، به سِر کار خود باز گرداندند    

مداوم جنبش کارگری و شوراهای کارگری                      
های  رژیم ارتجاعی حاکم به شدت                     برنگرانی

اقدامات سرکوبگرانه رژیم در عرصه             .  افزود
های      ها و گروه             جامعه، یورش به سازمان             

کمونيست و انقالبی و مبارز، یورش به کردستان          
و ترکمن صحرا و امثال آن، به تضعيف پایگاه                  

رژیم به    .  حاکميت در ميان مردم منجر گشت               
َبَرد که با تداوم           تجربه به این موضوع پی می            

فضای سياسی دمکراتيک، زیر پایش پيوسته                   
برتعداد نشریات     .  شود     تر می         خالی و خالی        

ازجمله در  (کارگری  که در کارخانه ها و صنایع         
زیر نظر و رهبری شوراها و                 )  صنایع دفاع   

.(کارگران کمونيست انتشار می یافت، افزوده شد       
کارگران و شوراهای کارگری خواهان دخالت )  ٢

در امور سياسی بودند، اما در هر گام مبارزه و                
های جدیدی از        تالش خود، با موانع و محدویت          

ها روبرو      سوی رژیم و عوامل آن در کارخانه             
ها نيزاندک اندک         شدند و توهمات اوليه آن             می

 .شد زائل می
فروهر وزیر کار دولت بازرگان، به منظور                     
مقابله با شوراها و کوتاه کردن دست آنها، در                    

 قانونی را به تصویب رساند که بر                  ۵٨خرداد   
طبق آن هرگونه مداخله کارگران و شوراهای                 

ضد .  شد    کارگری در امور کارخانه منع می                 
های    انقالب حاکم نه فقط به هيچيک از خواست              

کرد، بلکه پيوسته موانع                کارگران توجه نمی       
از .  داد جدیدی در راه تحقق مطالبات آنان قرار می

اینرو اعترضات کارگری که در چند ماه اول پس          
از قيام در شکل تحصن و مراجعه دسته جمعی به           

های    و سایر ارگان    "  دفتر امام  "وزارت کار و        
حکومتی تجلی یافته بود، جای خود را به                              

، اعتصاب به شکل       ۵٨از خرداد     .  اعتصاب داد  
 .عمده مبارزات کارگری تبدیل شد

، مبارزات و اعتصابات طبقه کارگر               ۵٨سال   
کارگران در  .  گيرد  تری به خود می       روند گسترده 

جریان مبارزات روزمّره خود، بيش از پيش از              
. گردند   بند توهمات نسبت به حاکميت رها می                 
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دمکراتيک وسایر دستاوردهای قيام آغاز کرد و            
ضربات بسيار سنگينی بر پيکر جنبش کارگری            

مزدوران رژیم بی هيچ بهانه یا               .  وارد ساخت  
ها و به زور          ای، با یورش به کارخانه            مالحظه

سرنيزۀ پاسداران، شوراهای کارگری را منحل و        
بسياری .  کردند  نمایندگان کارگران را دستگير می     

از کارگران آگاه و پيشرو و فعالين شوراها، در               
ها و              هجوم مزدوران رژیم به کارخانه                        

. های دسته جمعی، روانه زندان شدند                بازداشت
بسياری دیگر هنگام ورود به کارخانه، درون                  

های ایاب و ذهاب و یا در هجوم                                سرویس
مزدوران به منازل دستگير و زندانی و در                         

ترین  پيشروترین و آگاه. بهترین حالت اخراج شدند 
ها ترور شدند و یا به        ها و کارخانه    ها در خيابان    آن

در طول یک سال پس       .  جوخه اعدام سپرده شدند    
اگر .   کارگر اخراج شدند     ۶٠٠٠٠خرداد،  ٣٠از  

ها به علت توقف و               چه بخشی از این اخراج           
ها بود، اما بخش قابل توجهی از             تعطيل کارخانه 

اخراج شدگان، کارگران فعال، آگاه، پيشرو و                  
قدیمی و اعضای شوراهای کارگری بودند که                 

ها، پراکنده شدن           اخراج و پراکنده ساختن آن             
 .شوراهای کارگری را نيز در پی داشت

پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری                            
ها باز هم        ها و اخراج       اسالمی، موج دستگيری    

شوراهای کارگری در تمام               .  شدیدتر گردید    
. ها آماج حمالت ضد انقالب واقع گشت                    بخش

 کارگر  ٣٠٠برای نمونه تنها در پارس الکتریک         
. توسط دژخيمان جمهوری اسالمی دستگير شدند        

شمار زیادی از این کارگران چندین ماه در زندان         
ای سرگردان    گرفتار شدند، عده ای اخراج و عده         

 رژیم   ۶٠در شهریور سال         .  و بالتکليف شدند     
شش کارگر آگاه و انقالبی این کارخانه را به                      
جوخه اعدام سپرد که نماینده کارگران در شورای        

ضد انقالب حاکم   .  ها بود   کارخانه نيز در ميان آن     
گام به گام انقالب و شوراهای کارگری را عقب              

شوراهای کارگری در نفت و گاز و                        .  راند
پتروشيمی از جمله شورای پاالیشگاه تهران،                  
اصفهان، تبریز و شيراز نيز مورد هجوم ارتجاع          

 فعالين شورای     ۶٠دهم بهمن سال       .  قرار گرفت  
سراسری کارکنان نفت را مزدوران رژیم شبانه            
دستگير نمودند و این شورا نيز که نقش بسيار                   
مهمی در مبارزات و سازماندهی اعتصابات نفت         

برخی از فعالين این     .  ایفا کرده بود، منحل گردید      
های طوالنی    شورا، اعدام، برخی دیگر به زندان        

ای پس از گذراندن چند سال           مدت محکوم و عده     
 تن  ١۶فقط در نفت،     .  زندان از کار اخراج شدند      

ترین کارگران و فعاالن                   از بهترین و آگاه             
شوراهای صنعت نفت به دست دژخيمان                             
جمهوری اسالمی به جوخه اعدام سپرده شدند ویا         

رفيق محمد علی ابرندی     .  در زندان جان سپردند      
نماینده با سابقه پاالیشگاه آبادان و نماینده سندیکای 

ای آبادان  درزندان  دچارسکته              کارگران پروژه 
 )٣(.شد وجان باخت

سندیکاهای کارگری نيز از گزند یورش گسترده           
سندیکاهائی که در          .  ارتجاع برکنار نماندند         

صنوف خياط، کفاش، بافنده، فلزکار و مانند آن               
تشکيل شده بودند، مورد حمله اوباشان و                              

ها غارت شد و       مرتجعين قرار گرفتند، وسائل آن      
ها نيز دستگير  تعداد زیادی از اعضا و رهبران آن
 .ها لغو گردید و روانه زندان شدند و اعتبارنامه آن

تهاجم گسترده ضد انقالب به شوراهای کارگری           

. انضباتی و برای افزایش دستمزد آغاز گردید                
های نارضایتی از جنگ خود را به شکل                    نطفه

مخالفت با پرداخت یک روز حقوق ماهانه که به            
بهانه کمک به جنگ زدگان از حقوق کارگران                

اعتصابات کارگری برای   .  شد، نشان داد    کسر می 
ها و برای              دریافت سود ویژه، عليه اخراج                

های آخر سال     ها، در ماه    بازگشت به کار اخراجی   
های مختلف    ها و در استان        در اکثر کارخانه     ۵٩

ها مورد قرین           کشور گسترش یافت و در ده                
شوراها، به رغم لطماتی که رژیم . پيروزی گردید

ها وارد ساخته بودند، کماکان          اش بر آن     و ایادی 
ای را در سازماندهی و                 نقش عمده و ارزنده         

افزون براین  .  پيروزی این اعتصابات ایفا کردند       
در جریان همين مبارزات و اعتصابات است که             
ضرورت حفظ و ایجاد شوراها، بيش از پيش،                 

شود و چه بسا شوراهای جدیدی نيز             برجسته می 
 .آید از درون این مبارزات بوجود می

 در واقع با گسترش مبارزات                 ۶٠آغاز سال       
کارگری برای حفظ شوراها و تشکيل شوراهای            

 ارتجاع و ضد انقالب      ۶٠سال  .  جدید همراه است  
حاکم مرحله نوینی را در یورش به شوراها آغاز           
کرد و تحت عنوان قانونی کردن شوراها، به                     

. ترفند جدیدی برای انحالل شوراها متوسل گردید       
بدین شکل که یک نفر از سوی وزارت کار و                   
یک نفر از سوی انجمن اسالمی تحت حمایت سپاه 

ها را      رفتند، شورا     ها می     پاسداران، به کارخانه    
منحل اعالم نموده و شورای اسالمی تشکيل                      

دادند و سپس این به اصطالح شورا را                             می
سياست انحالل      .  کردند      اعالم می     "  قانونی"

شوراهای واقعی و جایگزینی آن با شوراهای                  
اسالمی به زور سر نيزه را، مزدوران رژیم از              

ها و واحدهائی آغاز کردند که شوراها در  کارخانه
تر بودند تا پس از درهم شکستن این                آن ضعيف 

تر در            شوراها، شوراهای انقالبی و قوی                    
ها را به محاصره درآورند و مقاومت                   کارخانه

عالوه براین اقدامات ضد     .  ها را درهم بکشنند      آن
انقالب عليه شوراهای انقالبی کارگری، اعمال             
خشونت و سایر اقدامات سرکوبگرانه رژیم عليه          

ای از      توده کارگران نيز افزایش یافت و پاره                 
اعترضات کارگری به خون کشيده شد که از                     

پيمائی کارگران شهر صنعتی      توان به راه    جمله می 
رژیم ارتجاعی  .   خرداد اشاره کرد    ٢٧االبرز در    

پيمائی     و سرکوبگر جمهوری اسالمی این راه               
مسالت آميز کارگران را به رگبار گلوله بست،                

 کارگر را   ۵٠ کارگررا به قتل رساند،       ١٠بيش از 
 . کارگر را بازداشت کرد۵٠٠مجروح و 

این حد از تهاجم ارتجاع و ضدانقالب حاکم به                   
ست که    کارگران و شوراهای کارگری در زمانی       

بعد از وقایع    .   خرداد وقوع نيافته است      ٣٠هنوز  
ای از         خرداد، موج گسترده و بی سابقه                    ٣٠

سرکوب و ترور و کشتار انقالبيون و کمونيستها            
ها تن از     جمهوری اسالمی روزانه ده   .  به راه افتاد  

ترین فرزندان مردم را به جوخه               بهترین و آگاه    
سپرد و برای مرعوب ساختن کارگران          اعدام می 

و زحمتکشان، اخبار این کشتارها و اسامی اعدام          
. های رسمی اعالم می کرد         شدگان را در رسانه     

تهاجم وحشيانه و گسترده ضد انقالب به تمام                     
هزاران نفر دستگير   .  های جامعه تعميم یافت     بخش

ضدانقالبی که به نام         .  و زندانی و اعدام شدند          
گفت و حکومت ميراند، یورش          انقالب سخن می   

تری را عليه کارگران وشوراهای                  همه جانبه   
های     کارگری و برای نابودی باقيمانده آزادی                 

به رغم تمام      .  مراجعه به وزارت کار نيز بود             
ها و به رغم افت نسبی در                ها و توطئه       سرکوب

مبارزات کارگران، اما کارگران به مبارزات خود 
ادامه داده و اعتصابات کارگری از اواخر تابستان 

کارگران در   .   سير صعودی به خود گرفت           ۵٩
جریان مبارزات خود و در رودرروئی با ارتجاع         

ها، بيش از پيش به        حاکم و عوامل آن در کارخانه      
لزوم اتحاد و همبستگی و حفظ و گسترش                             

برند و برای آن تالش و              شوراهای خود پی می      
در این مقطع است که جنگ،             .  کنند   مبارزه می  

چون مائده ی آسمانی و فرشته نجاتی به داد                         
با شروع جنگ ارتجاعی           .  حکومت می رسد      

ایران و عراق،بخش هائی از توده کارگران را                
ها   احساس شوونيستی فراگرفت و فضای کارخانه       

 .را سخت تحت تأثير قرار داد
با شروع جنگ ارتجاعی ایران و عراق، سوای             

ها را      آنکه احساسات شدید شوونيستی کارخانه           
فراگرفت، آبادان و اهواز به عنوان یکی از                        

های مهم مجتمع پرولتاریای صنعتی به                    کانون
های ایران و عراق            صحنه اصلی جنگ دولت        

افزون بر آن پاالیشگاه آبادان در اثر       .  تبدیل گردید 
های   بمباران از کار افتاد و تمام مراکز و پروژه             

صنعتی در این منطقه یا به حالت تعليق درآمد و               
کارگران این واحدها       .  یا کامًال متوقف گردید          

مجبور به ترک محل شده و به خيل آوارگان                       
جنگ صدمات جدی و جبران            .  جنگی پيوستند  

ناپذیری به شوراهای کارگری و طبقه کارگر                  
های زیادی برای حکومت    "برکت"وارد ساخت و    

 .داران به همراه داشت و سرمایه
های   به بهانۀ جنگ، طبقه حاکم از یک سو تالش            

خود برای محدود ساختن حقوق صنفی کارگران           
را فزونی بخشيد و از سوی دیگر، گام به گام، جو 
اختناق و فضای ضد دمکراتيک را با توسل به                 

ها وسعت      گرانه، در کارخانه       های سرکوب     شيوه
های انضباطی، به یورش  داد و با صدور آئين نامه

جمهوری اسالمی تمام   .  عليه شوراها شدت بخشيد   
ها را،    این تعرضات و تعرضات دیگری نظير این      

به بهانۀ شرایط ویژه جنگی بر کارگران تحميل               
مبارزات و اعتصابات کارگران بار دیگر          .  نمود

 .فروکش نمود
اما جنگ دو دولت بورژوائی و ارتجاعی جز                   

توانست برای  فالکت و بدبختی چه ثمر دیگری می
از اینرو به رغم آنکه     !  کارگران داشته باشد؟ هيچ   

تبليغات بورژوازی پيرامون دفاع از ميهن                         
توانست تا مدتی شور ميهن پرستی را در ميان           می

های    بسياری از کارگران برانگيزد، اما واقعيت           
سرسخت مبارزه طبقاتی،  کارگران را گام به گام          

جنگ جز فقر و      .  داد  در مقابل حاکميت قرار می      
فالکت و کشتار و آوارگی ثمر دیگری برای                      

لذا هر چه دامنه فالکت ناشی از       .  کارگران نداشت 
شد، بار گرانی و کمبود            جنگ بيشتر آشکار می      

تر     مایحتاج اوليه نيز بردوش کارگران سنگين               
های وسيع        شد و فقر و نارضایتی توده                       می

. گرفت های کارگری فزونی می کارگران و خانوده
ها و موج وسيع           جنگ همچنين تعطيل کارخانه       

. ها و بيکاری کارگران را شدت بخشيد                  اخراج
جریان جنگ اما ماهيت ضدکارگری رژیم حاکم           

طولی نکشيد که        .  را نيز بيشتر فاش ساخت              
مبارزات کارگران به رغم اختناقی که رژیم در              

های کارگری ایجاد کرده بود، در اشکال                 محيط
نامه   مختلفی و عمدتًا در شکل اعتصاب عليه آئين         

  ١٩درصفحه 
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به اشکال دیگری از سازماندهی و ایجاد تشکل           
متناسب با شرایط سياسی جدید روی آوردند و             

ها،      هائی از نوع تعاونی                  به ایجاد تشکل         
های همياری و امثال آن، یعنی                              صندوق
های محصور در چارچوب نظم موجود و          تشکل

پيشروترین و      .  عمومًا قانونی دست زدند               
ترین کارگران عالوه بر استفاده از این گونه          آگاه

ها، با در نظر گرفتن شرایط خفقان و                      تشکل
های مناسب، ميان      سرکوب و استفاده از پوشش      

خود روابط نزدیکی ایجاد نموده و برای                           
سازماندهی مبارزات و اعتصابات کارگری،             

 !های مخفی رفتند ها و کميته دوباره سراغ محفل
 

 :ها زير نويس
 
نگاه کنيد به خاطراتی از کار و مبارزه                      -١

کتاب   –کارگران نفت به قلم یداهللا خسروشاهی          
 ١٩٩٩ بهار ٣پژوهش کارگری شماره 

در نفت منتشر  و به تعداد        "  پيشتاز"نشریۀ    –  ٢
اغلب .  شد   زیادی در بين کارگران توزیع می            

مقاالت و مطالب نشریه پيشتاز توسط کارگران         
مسئوليت این    .  پيشرو تهيه و نوشته می شد               

نشریه برعهده کارگران هوادار سازمان بود و           
پس از انشعاب اکثریت، برعهده رفقای هوادار          

 .اقليت قرار گرفت
 فعالين شورای   ١٣۶٠/  ١١/ ١٠در تاریخ " –  ٣

سراسری کارکنان نفت را شبانه دستگير کردند         
ای از نمایندگان      عده.  و شورای نفت منحل شد       

های طوالنی مدت         ای به زندان        اعدام و عده     
بقيه هم پس از گذراندن چند سالی        .  محکوم شدند 

در پایان اسامی   .  در زندان، از کار اخراج شدند      
تعدادی از اعدام شدگان نفت را که به خاطر                   

 !یادشان گرامی باد. آورم دارم می
ای در      ابراهيم غریب زاده، کارگر پروژه           -١

 صنایع پوالد اهواز
 اهللا دشتيانی، کارگر پاالیشگاه آبادان فرج -٢
 جمشيد زاده افشار، کارگر پاالیشگاه آبادان -٣
 علی عجم، نماینده کارگران نفت اهواز -۴
محمدعلی ابرندی، نماینده با سابقه پاالیشگاه         -۵

ای    آبادان و نماینده سندیکای کارگران پروژه             
 آبادان

علی چهارمحالی، نماینده سندیکای                   –  ۶
 ای آبادان کارگران پروژه

زاده، کارمند پاالیشگاه         فریدون رمضان    –  ٧
 آبادان

محمد خدنگ، کارمند پاالیشگاه آبادان و              –  ٨
 التحصيل دانشگاه نفت فارغ
 احمد صبوری جهرمی، مهندس نفت آبادان – ٩
 رضا کيایی، پاالیشگاه تهران علی – ١٠
محمدتقی همجوار، مهندس پاالیشگاه             –  ١١

 تهران
 محمدحيات روشنائی، پاالیشگاه تهران – ١٢
 عبدلعمام محمدی، کارگر پاالیشگاه آبادان – ١٣
 نژاد، پاالیشگاه آبادان حميد ترکی – ١۴
 رضا مرادی، پاالیشگاه آبادان – ١۵
 "محمد اشرفی، نفت اميدیه – ١۶

جنبش کارگران صنعت نفت در        "نقل از مقاله      
 –به قلم یداهللا خسروشاهی       "  چشم انداز تاریخی   

بهار   –  ۵شماره     –کتاب پژوهش کارگری         
٢٠٠١ 

 

جلوگيری از کاهش دستمزد، مقابله با سختی و                
شدت کار، جلوگيری از افزایش ساعات کار در             

ها،   ها قرار دارند و در کنار این        صدر این خواست  
! . ها و مزدوران انجمن اسالمی      مخالفت با اخراج  

تر از این ها و تنزل سطح مطالبات کارگری،            مهم
دورۀ اعتالء انقالبی پایان یافت و رکود سياسی               

 .حاکم گشت
با آغاز دوران اعتالء انقالبی و گسترش دامنه آن           

های کارگر و         ، توده  ۵٧از نيمه دّوم شهریور           
ای به زندگی      زحمتکش، در مقياس وسيع و توده        

طبقه کارگر ایران       .  فعال سياسی روی آوردند        
پرچمدار مبارزه و جنبش شورائی شد تا با ایجاد             
شوراهای کارگری وظایف جدیدی را که شرایط           
سياسی جامعه به ویژه پس از قيام بر عهدۀ آن                    

های مخفی که در           کميته.  گذاشت پيش ببرد        می
دوران پيش از قيام شکل گرفته بودند، به تدریج              

های اعتصاب به      های اعتصاب و کميته       به کميته 
های مخفی در شکل           کميته.  شوراها تبدیل شدند    

سابق خود و بطریق اولی سندیکاهای قبل یا بعد               
. از قيام هيچکدام پاسخگوی وضعيت جدید نبودند        

چنين بود که شوراها از درون مبارزات کارگران         
و از درون کارخانه و ابتکار خود کارگران                       

ها و فضای     بر زمينه آزادی  .  جوشيد و سر برآورد   
دمکراتيک پس از قيام این شوراها در سرتاسر               

ای و به شمار تقریبًا تمام   کشور و در ابعاد گسترده 
 .ها بزرگ و کوچک گسترش یافت کارخانه

شوراهای کارگری، اعمال کنترل و نظارت این            
شوراها بر توليد و به دست گرفتن ادارۀ امور                   
کارخانه اّما،  نظم بورژوازی و رژیم جدید                        

نظم و   .  برد   پاسدار منافع آن را زیر سؤال می              
منافع بورژوازی با شوراهای کارگری و اقدامات        
انقالبی و مستقل کارگران کمونيست در تعارض           

داران بطور دائم از ناامنی در  سرمایه. قرار داشت
کردند، سرمایه      ها شکایت می       صنایع و کارخانه    

های خود را به            گذاری و راه اندازی کارخانه          
تعيين تکليف با شوراها و تأمين امنيت سرمایه                 

رژیم ضد انقالبی حاکم با وجود   . کردند موکول می 
اش،     آنکه از همان نخستين روزهای حاکميت                

های   سرکوب کارگران، شوراهای کارگری و توده 
توانست جلوی        انقالبی را آغاز کرد، اما نمی                

انرژی انقالبی رها شده            .  انقالب را سد کند           
کارگران و زحمتکشان که هر روز  عرصه                      

گشود، به سادگی قابل       ای را به سود خود می         تازه
پس کشاکش انقالب و ضد انقالب               .  مهار نبود  
 اگر چه ضد     ۶٠ خرداد   ٣٠تا قبل از     .  ناگزیر شد 

انقالب سعی کرده بود گام به گام انقالب و                            
شوراهای انقالبی کارگران را به عقب براند یا                
مانع گسترش این شوراها شود، اما تناسب و                      

داد    توازن قوا هنوز به ضد انقالب اجازه نمی                  
ضربه اصلی و نهائی را بر انقالب و شوراهای              

 .کارگری وارد سازد
های دمکراتيک و     با سلب و سرکوب قطعی آزادی  

ها، انقالبيون    کشتار و بازداشت گسترده کمونيست     
 خرداد و بعد از آن، و باالخره         ٣٠و مبارزین در    

با سلطه کامل اختناق و دیکتاتوری توازن قوا و              
کشاکش انقالب و ضد انقالب، به سود ضد انقالب         

رژیم ارتجاعی حاکم شوراهای             .  برهم خورد    
کارگری را قلع و قمع نمود و تکليف انقالب را                 

 .سره کرد یک
با این تحوالت، دور دیگری از رکود سياسی بر             

با از هم پاشی شوراها و آغاز            .  جامعه حاکم شد   
دورۀ جدیدی از رکود سياسی، کارگران بار دیگر        

، با  ۶٠آوردهای قيام، پس از خرداد         و سایر دست  
تعرضات دیگری عليه کارگران و قطع برخی از          

که هنوز در     (مزایای کارگری مانند سود ویژه            
، قطع پاداش،    )شد  ها پرداخت می     برخی کارخانه 

افزون بر  .  عيدی، حق اوالد و امثال آن همراه شد        
ها، تحت عنوان و بهانه کمک به جنگ زدگان            این
و غيره نيز بدون موافقت        "   امام ١٠٠حساب  "و  

در زمينه   .  شد   کارگران از حقوق آنان کسر می           
افزایش ساعات کار و زدن از حقوق کارگران نيز 
فشارهای جدیدی عليه کارگران اعمال گردید که           

ها، زدن از وقت        توان به لغو تعطيل پنجشنبه         می
ناهار و استراحت، افزایش شدت کار، برقراری            

ها، قطع ده         ساعته در پاالیشگاه       ٨نوبت کاری     
درصد حق کارگاهی کارگران نفت، انجماد                       

های گسترده با توسل به ماده          دستمزد ها و اخراج    
 . قانون کار رژیم شاه اشاره نمود٣٣

البته در برابر این تعرضات طبقه حاکم و رژیم                
هائی از سوی کارگران بعمل        سياسی آن، مقاومت  

آمد و اعتراضات زیادی نيز در این رابطه                          
به عبارت دیگر رژیم                     .  صورت گرفت      

ها را اجرا کند،  توانست به سهولت این سياست نمی
 تقابل کارگران با       ۶٠کما اینکه در آبان و آذر              

عوامل رژیم و مزدوران انجمن اسالمی و                          
اللهی، در مواردی حتا به انحالل انجمن                   حزب

یا در واحدهائی    .  ها انجاميد   اسالمی و اخراج آن     
که زیر پوشش صنایع ملی قرار گرفته بود،                       
کارگران عوامل دولت و مدیران عاملی که از                 

شدند را به      سوی رژیم به این واحدها اعزام می           
کشيدند و به رغم آنکه به کارگران مهر           چالش می 

های رژیم    ها بهانه   شد، اما آن     ضد انقالب زده می    
برای انحالل شوراها و یا جلوگيری از تشکيل                 

کردند و از     شوراهای واقعی را با جسارت رد می       
ها   اما این مقاومت  .  کردند  شوراهای خود دفاع می    

توانست مانع روند      برای حفظ شوراها دیگر نمی       
چرا که شرایط سياسی     .  عقب نشينی شوراها شود    

و توازن قوا در مقياس تمام جامعه به سود ضد                  
سرکوب و ارعاب و        .  انقالب برهم خورده بود       

کشتار ضد انقالب، انقالب را بطور قطعی عقب            
فضای سياسی نيمه دمکراتيک که در پرتو          .  راند

گيری، حيات،    آن شوراهای کارگری امکان شکل      
رشد و گسترش داشتند به کلی مسدود و خفقان                   

رغم   از اینرو علی   .  مانندی بر جامعه حاکم شد        بی
اعتراضات کارگران، ضد انقالب حاکم با                          

 کارگرانی که در      دستگيری و بازداشت و اخراج       
برابر تهاجمات و تعرضات گوناگون طبقه حاکم            

کردند، سياست خود را به مرحله اجرا  مقاومت می
 .گذاشت
جا باید این نکته را یادآوری نمود که به                  در این 

ها و تعرضات طبقه حاکم و به           رغم تمام سرکوب  
رغم افت و خيزی که در مبارزات کارگری                       
حاصل شد، اما اعتصابات و اعتراضات کارگری        

های    و سال بعد از آن و یا سال             ۶٠حتا در سال      
ها    ده ۶٠در نيمه دّوم سال     .  بعدتر نيز متوقف نشد   

اعتصاب کارگری رخ داد که با اعتصاب گسترده         
در .  ایران ناسيونال در آذر ماه به اوج خود رسيد          

کند که       نيز همين روند ادامه پيدا می               ۶١سال   
با .  آهن نمونه آن است             اعتصاب بزرگ ذوب      

اینهمه در این دوره،  اشکال مبارزه کارگری،                 
کاری و طومار نویسی به شکل عمده                  نظير کم  

های کارگری نيز  گردد و خواست مبارزه تبدیل می 
ست، که            عمومًا اقتصادی و کمتر سياسی                    
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و                    
 .جمعه هر هفته پخش می شود

 . شب به وقت ايران خواهد بود٨ / ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 . ظهر روز بعد می باشد١٢ صبح و٧ همان شب و نيز ٢٣تکرار آن درساعت 

 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه
 : هم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه های راديو را دريافت کنيد 

 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

ش          خ ات پ ص خ مش
ه       ماهواره ام رن های     ای  ب

راديو دمکراسی شورايی   
د و             اري پ را به خاطر بس

 .به ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠۴۵٣۶٩٨٧٢٨١ 
 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 هلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

های    نامه    )اقليت(سازمان فدائيان   برای ارتباط با    

 . های زیر ارسال نمائيد خود را به یکی از آدرس

اره حساب                     کمک ه شم ی خود را ب ال های م
د            بانکی زیر واریز و رسيد آن را به همراه ک

کی از آدرس           ه ی ان         مورد نظر ب های سازم
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 

:نام صاحب حساب   
Stichting ICDR 

IBAN: 
NL08INGB0002492097 

BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          اقليت(سازمان فدائيان  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اینترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://72.41.76.218/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) اقليت(سازمان فدائيان گير  شماره های پيام

 0031649953423در اروپا                

 00982184693922تهران        -درایران
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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  ١۶درصفحه 

١از صفحه   

٢٠ 

Radioshora نام: 

Hotbird 6 ماهواره: 

 زاويه آنتن  درجه شرقی١٣

١۵٧ Transponder 

 :فرکانس پخش  مگا هرتز١١۶۴٢٠٠

 :پوالريزاسيون افقی

۴ / ٣ FEC 

٢٧۵٠٠ Symbol rate 

ای برای متشکل شدن              در هر سطح و اندازه            
ممنوع و غيرمجاز بوده و بيرحمانه سرکوب شده         

با این وجود کارگران ایران هيچگاه از                .  است
تالش و مبارزه  برای متشکل شدن دست                             

ای در      ترین روزنه     برنداشته وهر آینه کوچک        
دیواِر قطور اختناق و استبداد ایجاد شده و                           
موقعيتی دست داده است، طبقه کارگر ایران نيز           
استعداد و جسارت انقالبی خود را برای متشکل            
شدن در بعد وسيع تر و به نحو روشن تری نشان            

هائی از نوع        داده و نه فقط در راه ایجاد تشکل              
سندیکا و اتحادیه و کميته به منظور پيشبرد                        
مبارزه در راه تحقق مطالبات خود در چارچوب           
نظم موجود، بلکه در راه ایجاد تشکل سياسی                   

های   ای اخص خود یعنی شوراها که ارگان             توده
اعمال قدرت سياسی این طبقه است نيز تالش                  
نموده و در این راه، از جان نيز مایه گذاشته                       

 .است
کارگر منفرد و متفرق هيچ است و کارگر متحد و 

این را کارگران نه در تئوری،      !  متشکل همه چيز  
بلکه در عمل و در جریان مبارزه عليه                                  

از این روست که           .  اند    داران آموخته       سرمایه
کارگران در هر شرایطی، به نسبت درجه                         
آگاهی، برای متشکل شدن و مبارزه متشکل،                  

 .کنند اند و تالش می تالش نموده
تجربه جنبش کارگری ایران گویای این واقعيت            

هائی که کارگران        است که نوع تشکل یا تشکل          
سازند، نحوه و درجه        خود را در آن متشکل می        

ها، رابطۀ تنگاتنگی با شرایط          فعاليت این تشکل   
اگرچه . سياسی جامعه و توازن قوای طبقاتی دارد

هيچ کارگر پيشرو و عنصر آگاه و کمونيستی،                
های کارگری مانند شورا،              تنوع اشکال تشکل      

کميته، سندیکا و غيره، و استفاده از آن برای                    
پيشبرد اهداف و تحقق مطالبات کارگران را نفی           
و انکار نميکند، اما هر کارگر آگاهی این را                      
ميداند که شرایط و امکان تشکيل یا استفاده از این 

ها همواره به یکسان و در اختيار و ارادۀ                 تشکل
های دیگری خارج از  کارگران نيست و ضرورت

اراده و اختيار ماست که شکلی از این اشکال را             
. بخشد   سازد و به آن اولویت می             تر می     برجسته

هرچند نقش عنصر آگاه و کارگر پيشرو در ایجاد         
تشکل کارگری ُمحرز و بی چون و چراست، اما           

تواند از قوه به فعل درآید و             این نقش زمانی می     
به .  ثمر دهد که بر یک زمينه عينی استوار باشد           

 کارگر پيشرو و عنصر آگاهی        عبارت دیگر هيچ    
تواند هنگامی که هنوز شرایط، برفرض                     نمی

 گيری و چرائِی از هم پاشی  های شکل زمينه
 )۵٧ - ۶٠سال های  (شوراهای کارگری 


