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 "کار"سالگی  ٣٥به مناسبت 
  

  )اکثريت(اعالمیە ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران 
 

سال گذشته با  ٣٥در " کار. "گذرد منتشر شد، سه دھه و نیم می ١٣٥٧اسفند ماه سال  ١٩که در " کار"از اولین شماره 
سال که حکومت ايران مانع انتشارش شد ـ به حیات و خیزھای سازمان ـ به جز دو  سازمان ما ھمراه شد و با وجود افت

به فرمان دادستان انقالب اسالمی مرکز توقیف گرديد و مدير  ١٣٦٠اسفند سال  ١١در " کار. "وفقه ادامه داد خود بی
ده ھا به دادستانی انقالب فراخوان نسبت به اعدام" کار"مسئول آن رفیق رضا غبرائی برای توضیح در مورد موضع اعتراضی 

  .او پس از تحمل شکنجه به محاکمه کشیده شد و بعد از چند سال اعدام گرديد. شد و بازداشت گرديد

به صورت ھفتگی منتشر و توسط اعضاء و ھواداران سازمان در تیراژ وسیع در سطح کشور توزيع " کار"ھا  در آن سال
ھا قرار  الھی مورد ضرب و شتم حزب" کار"توزيع  عده زيادی از اعضاء سازمان در سه سال اول انقالب به خاطر. شد می

  .دگرفته، توسط نیروھای حکومتی دستگیر و محکوم شدن

درج شده بود، به حق در پلنوم کمیته مرکزی در " کار"ھا در  ھای سازمان و بخشی از مطالبی که در آن سال مواضع ارگان
اند، مورد  ی که توسط مسئولین و اعضاء سازمان نوشته شده، در کنگره اول سازمان و در مقاالت متعدد١٣٦٥فروردين ماه 

 ١٣٦١ـ  ١٣٥٩ھای  سازمان در دوره مھاجرت از مشی سیاسی سال. تاکید شده استنقد قرار گرفته و بر نتايج زيانبار آن 
     . ھای حاکم بر آن مشی، به يک سازمان چپ دمکرات گذر کرده است فاصله گرفته و با نقد نگرش

تا اسفند ھمان سال منتشر و در درون  ١٣٦١، بولتن ھفتگی جای آن را گرفت و از فروردين سال "کار"قیف بعد از تو
لذا اولین اقدام رھبری وقت . و تداوم حیات آن برای سازمان اھمیت زيادی داشت" کار"انتشار . تشکیالت توزيع گرديد

پس از وقفه دو ساله در اول " کار"اولین شماره دوره دوم . بود "کار"ريزی برای انتشار دوره جديد  سازمان در مھاجرت برنامه
در اين دوره که در " کار"ھدف از انتشار . ماھانه شد" کار"در اين دوره، پريود انتشار . ددر مھاجرت منتشر گردي ١٣٦٢اسفند 

در داخل کشور " ارک. "شد، ارسال به داخل کشور و پخش آن توسط تشکیالت مخفی سازمان بود قطع کوچک منتشر می
توانست ھر ھفته به  ديروز کار می: "ه بودآمد" کار"در اولین شماره دوره دوم . گرديد ھزار نسخه باز تکثیر می ٣٠گاه تا 

امروز که اين شرايط فراھم نیست، انتقال اخبار و تبلیغ مواضع . شکل خبری ـ تبلیغی پیام ما را به گوش خلق برساند
د تواند ماھانه منتشر شو امروز ارگان کمیته مرکزی تنھا می. گیرد از ھزاران رزمنده فدائی قرار میسازمان بر عھده ھر يک 

" کار"انتشار دومین دوره ". و عمدتًا وظیفه تعیین خط مشی و تحلیل مھمترين رويدادھای جاری کشور را به عھده می گیرد
    .ادامه يافت) ١٣٦٩بھمن ماه سال ( ٨٣تا شماره 

آغاز گرديد و فعالین سیاسی در  ١٣٧٠مدتی بعد از کنگره اول سازمان يعنی از فروردين سال " کار"ه انتشار سومین دور
شد به نشريه باز  که دو ھفته يکبار به طور مرتب منتشر می" کار"در اين دوره . خارج و داخل کشور را مخاطب خود قرار داد

ھای درون سازمان و جنبش  برد، نظرات گرايش واضع سازمان را پیش میحالی که م در عین" کار. "و دمکراتیک تبديل گرديد
شماره تا اسفند  ٣٢٠اما بعد از انتشار . ھای اينترنتی دوام آورد تا راه افتادن سايت" کار"ار انتش. چپ را ھم بازتاب می داد

با پريود دو ھفتگی در شکل " کار"شار ، انت"کارآنالين"ھمراه با . انتقال يافت" کارآنالين"به " کار"، سرانجام ١٣٨٢سال 
ولی بعد از مدتی انتشار آن متوقف . ن به حیات خود ادامه دادچنا بود، ھم" کارآنالين"ای که مطالبش برگرفته از  روزنامه
   . گرديد
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خود ادامه  وفقه به حیات به صورت سايت روی اينترنت قرار گرفت، تا امروز بی ١٣٨٣که از فروردين ماه سال " کار آنالين"
ازمان را بازتاب داده و برای در طول حیات خود پرچم ارگان سازمان را بدوش کشیده، مواضع س" کار آنالين. "داده است

   .ھای سازمان کوشیده است اشاعه نگرش و سیاست

و عدالت  خواھد صدای کارگران کشور باشد و برای تامین حقوق کارگران در نخستین شمار خود اعالم کرد که می" کار"
و دمکراسی و ھم عدالت در دھه دوم حیات خود، به اين دريافت رسید که بلندگوی ھم آزادی " کار. "اجتماعی برزمد

خواھانه و آزاديخواھانه طبقه کارگر ايران و طبقه  ھای عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در کشور ما باشد و از خواست
   .متوسط جديد دفاع کند

بر  ١٣٦١ـ  ١٣٥٩ھای  که به مشی سیاسی سازمان در سال" کار"ای از حیات  اھات در دورهعلیرغم خطاھا و اشتب
در حد بضاعت خود بلندگوی آزادی و عدالت " کار"گذاريم و از اينکه  راه طی شده در سه ده و نیم را ارج میگشت، ما  می

یاسی کشور به نشیند و در سپھر اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم بوده و کوشیده است که به تحلیل روندھای س
ام رفقائی است که در مسئولیت سردبیری قرار اين دستآوردھا حاصل تالش تم. سیاسی کشور موثر واقع شود، خرسنديم

بندی، چاپ، توزيع،  کردند و يا کار تايپ، تصحیح، صفحه ھای سیاسی را تھیه می ھا و تحلیل داشتند، يا مقاالت، گزارش
  .ی نشريه را برعھده داشتندمسائل مالی و دفتر

بودند، درود   به درجات مختلف سھیم" کار"سال در انتشار  ٣٥ھیئت سیاسی ـ اجرائی به تمامی رفقائی که در طی 
دوباره به ايران برگردد و با تالش فدائیان بار ديگر به " کار"امید است که . کند فرستد و از زحمات آن ھا قدرانی می می
  .مندان برسد ھا راه يابد و به دست عالقه ھا و کارخانه خانه

  )اکثريت(ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران 

  )٢٠١٤مارس  ٩( ١٣٩٢اسفند  ١٨

  

  

  

 

  

  

 
 

  سی و پنج سال
 گذشت" کار"از انتشار اولین شماره نشریه 

  

  علی صمد
 

، ١٣٩٣ گردد و این بار در آستانه بھار سالی دیگر اضافه می" کار"آستانه نوروز و بھار، بر طول عمر نشریه  ھر ساله در
صدای نیروھای آزادیخواه و عدالت طلب بوده و " کار"نشریه . پای در سی و پنجمین سال فعالیت خود گذاشت" کار"نشریه 

اسفند  ١٩که در تاریخ " کار"امروز از اولین شماره نشریه . استبرای تامین سعادت و بھروزی مردم ایران مبارزه کرده 
ھمراه با سازمان در نوع نگاھش به جھان، به " کار"در این مدت طوالنی . گذرد سال می ٣٥. ، در ایران انتشار یافت١٣٥٧

  ایران، به سازماندھی درونی خود متحول شده و از يک نشريه بسته به نشريه باز فراروئیده است

  
   ٦٠تا  ٥٧بین سالھای " کار"

ھمزمان با دوره انقالبی و شور و شوق جوانان و " کار"انتشار . زمانی انتشار یافت که جھان بسیار متفاوت از امروز بود" کار"
زنان به فعالیت سیاسی و اجتماعی، و خیز برداشتن برای دگرگون کردن ساختارھای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

چنان در جايگاه  سال گذشته ھم ٣٥که نشریه سازمانی است و در   از اولین شماره خود اعالم کرده" کار. "کشور بود
در زمانھایی تیراژ این نشریه به . پس از انتشار به پرتیراژترین نشریه چپ ایران بدل شد" کار. "ی سازمانی مانده استارگان
   .ھزار نسخه نیز رسید ٦٠٠
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و در دیگر مراکز عمومی در دسترس ) دبیرستانھا، دانشگاھھا(ھا، مراکز آموزشی  ا، کیوسکھ ھا، کارخانه در خیابان" کار"
ھا و مواضع فدائیان خلق را در سراسر کشور به  ھا، تحلیل توانسته بود فعالیت" کار"نشریه . گرفت رار میخوانندگانش ق

حتی یک شماره خود را در شرایطی واقعًا آزاد در طول حیات خود در ایران نتوانست " کار"با این وجود . مردم بشناساند
حکومت اسالمی حتی . ب متوجه نخستین شماره آن شدفشار و سرکوب استبداد از ھمان فردای انقال. انتشار دھد

جلوی  ٦٠شماره در اسفند ماه سال  ١٥٠را نیز تحمل نکردند و پس از سه سال و انتشار " کار"انتشار نیمه علنی 
را فراخواند، او را دستگیر، شکنجه و " کار"دادگاه انقالب اسالمی اوين مدير مسئول . بسته شد" کار"و انتشارش را گرفت 

  .*اعدام کرد

 

   ٦٠تا اسفند  ٥٩از اواسط " کار"خطاھای سیاسی 

ماھه به تدریج به حمایت از خط ضد امپریالیستی خمینی و شکوفاسازی جمھوری  ١٨در دوره ای تقربیًا " کار"نشریه 
را پیش برد و بر صفحات آن جمالتی انتشار یافت که با اھداف و وظایف یک " اتحاد و انتقاد"المی روی آورد، مشی اس

آن . به جنبش دمکراتیک و به سیمای سازمان ضربه زد" کار"خطاھای سیاسی و کژروی ھای . نشریه چپ سازگار نبود
  .نقد جدی قرار گرفتکنار گذاشته شد و مورد " کار"سیاست از دوره دوم انتشار 

  

  و مھاجرت اجباری" کار"

تشدید دیکتاتوری، اختناق و سرکوب ھای . فعالیت خود را در شرایط تازه ای آغاز کرد ٦٢در اسفند ماه سال " کار"نشریه 
موش اما خواست مستبدین برای خا. علیرغم میل خود به تبعید رانده شد" کار. "را نیز مجبور به مھاجرت کرد" کار"گسترده 

، نشریه کار به اشکال ٦٠در دھه . حیات سیاسی خود را در تبعید پی گرفت" کار"کردن صدای آن به واقعیت نپیوست و 
دستگیری ھای وسیع فدائیان در . مختلف به ایران فرستاده می شد و در میان ده ھا ھزار نفر، دست بدست می گشت

از اعضا و ھواداران سازمان و پس از آن اعدام ھای دسته جمعی و دستگیری بیش از ھزار نفر  ٦٥و مشخصًا  ٦٤سالھای 
   .در داخل کشور را متالشی کرد" کار"، شبکه ھای پخش و باز انتشار نشریه ٦٧سال 

سابقه سرخوردگی،  ، ھمزمان بود با روند فروپاشی اتحاد شوروی و متحدين آن، رشد بی٦٩اولین کنگره سازمان در سال 
سبت به آرمانھا و اھداف چپ از یکسو و از سوی ديگر یورش ھمه جانبه نیروھای راست در جھان و ناامیدی و تردیدھا ن

در این شرايط دشوار، کار ھمراه سازمان به حیات خود در دفاع از چپ و آرمان ھای آن با . رای پايان به حیات چپایران ب
 ١٣٨٢تا اسفند ماه سال  ١٣٧٠یمای جديد از سال انتشار سومین دوره کار با س. داد سیمای جديد و دمکراتیک ادامه 

   . **شماره منتشر گرديد ٣٢٠ادامه يافت و 

  

  سایت کارآنالین

" کارآنالین"سایت . انتشار می یابد" آنالین"بیش از یک دھه است که به دنیای مجازی وارد شده است و بصورت " کار"
کننده تالش کنشگرانی است که در این سازمان فعالیت می  است و ھماھنگ) اکثریت(نشریه سازمان فدائیان خلق ایران 

وحدت فعاالن " کارآنالین"سایت . در دفاع از مصوبات کنگره ھای سازمان فعالیت ھایش را سامان می دھد" کارآنالین. "کنند
دوستدارانش  و دوستداران سازمان را بر حسب ظرفیت و بضاعت خود قوام داده و حلقه پیوند فکری و سیاسی فدائیان با

  .در ایران و سراسر جھان است

ھای سازمان فدائیان  است و برنامه، سیاست و نگرش) اکثریت(، سیمای بیرونی سازمان فدائیان خلق "کارآنالین"سایت 
  .شود مین سالگردش بشکل صفحه بندی نیز منتشر می ٣٥کار در . را تبلیغ می کند) اکثریت(خلق ایران 

صفحات فرھنگی، ھنری، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی نشریه به . شریه صرف سیاسی نیستیک ن" کارآنالین"سایت 
سایت . انعکاس حاصل کار قلمزنانی اختصاص دارد که نوآوری، پلورالیسم و ترقیخواھی را در این عرصه ھا پی می گیرند

تشار مقاالتشان در نشریه ھستند به در این عرصه ھا از ھمکاری ھمه نویسندگان و مترجمانی که مایل به ان" کارآنالین"
  .گرمی استقبال می کند

سال تالش کرده که در جریان رھائی از عوارض شکست ھای سنگین، آموختنی ھا را بیاموزد و خود را  ٣٥در طی این " کار"
تجربه به استقبال  از قید و بند دگم ھای بی پایه و بسته رھا کند، پوسته فرقه گرایی را کنار بگذارد و با کسب انبوھی از

  .حال در جھت تدارک آینده حرکت کند

در فعالیت ھای خود کوشیده است مفاھیم غیردمکراتیک و گروه گرایانه نشریات سازمانی  ٦٠از اواسط دھه " کار"نشریه 
ن نشریات جزو نخستی" کار. "چپ را دگرگون سازد و به مفھوم نشریه سازمانی، قالبی تازه، باز، دمکراتیک و پلورال دھد

در راستای مواضع " کار"با اینکه سمت عمومی مواضع سیاسی نشریه . چپ ایران بود که تحول در این جھت را آغاز کرد
  .خود را متعھد می داند نظر منتقدین و مخالفین این مشی را نیز منعکس کند" کار"سازمان است، اما 

  

   "کار"تعھدات 

ل حوادث ایران و جھان خود را ھمواره متعھد و مسئول دانسته و در خوشبینی بعنوان یک نشریه چپ دمکرات در قبا" کار"
به نسل جوان کشور و آینده آن جانبدارانه موضع گرفته و می گیرد و بر ظلم، تبعیض و بی عدالتی موجود در ایران و جھان 

وریت، سوسیالیسم دمکراتیک چشم فرو نمی بندد و بعنوان رسانه ای مدافع آزادی، عدالت، دمکراسی، حقوق بشر، جمھ
   .کند و سربلندی مردم کشورمان عمل می

کار سایت تربیونی است که برای آزادی، داد، حقوق بشر و برابری میان زنان و مردان،  .کار در جانب چپ دمکرات قرار دارد
  .تالش و فعالیت ھمه جانبه ای را می کند
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  سال ٣٥در این " کار"

انتشار کاغذی و مجازی خود در ایران و خارج از کشور، با دشواری ھای بسیاری مواجه بوده در طی سال ھای " کار"نشریه 
این مھم، بیش . اما در برابر انبوه مشکالت سیاسی و انواع محدودیت ھا و کمبودات به انتشار خود ادامه داده است. است

را " کار"اری ھای بسیار پرچم نشریه از ھمه مرھون تالش و سختکوشی رفقایی است که با از جان گذشتگی و فداک
ھمواره خود را سپاسگزار ھمه کسانی می داند که سھمی در این تاریخ سی و پنج ساله بر " کار. "استوار نگھداشتند

فقط به نیروی فداکاری و تالش ھای بی دریغ و فراوان ھمه این یاران و دوستان است که توانسته " کار. "دوش کشیدند
  .که قربانی استبداد شدند، گرامی باد" کار"یاد ھمه رفقا، یاران و ھمکاران . دخودش را حفظ کن

  

  "کارآنالین"انتظارات خوانندگان و ھمکاران از 

برای پاسخگوئی به این انتظارات و وظایف بزرگی که " کارآنالین"توان . بدرستی باالست" کارآنالین"انتظار و توقع از سایت 
ک است و بارھا در موقعیت ھای مختلف به اشکال مختلف این موضوع گفته شده است و بر دوش خود حس می کند، اند

ھستند و ادامه حیات آنرا به " کارآنالین"باز ھم در این یاداشت تاکید می شود که بدون مشارکت ھمه آنانی که دوستدار 
گسترده است؛ قطعًا ھمه خوانندگان  عرصه این کمک ھا. نفع دمکراسی در ایران می دانند انجام این وظایف ناممکن است

می توان با کمک . شتافت" کارآنالین"می توان با فکر و قلم به یاری . می توانند در این راه گام بردارند" کارآنالین"سایت 
ی م. بدوستان و آشنایان خود به آن یاری رسانید" کارآنالین"می توان با معرفی . مالی به ادامه حیات بھتر سایت کمک کرد

در اینترنت به دوستان و آشنایان خود مبلغ و مروج اندیشه ھای دمکراتیک آن " کارآنالین"توان با ارسال آدرس و لینک نشریه 
   .البته راه برای ھمکاری ھمشیه باز است. شد

ز مسائل از یک دھه پیش، دیگر نشریه ای نیست که فقط یک فکر و یک برداشت ا" کارآنالین"و   ٦٠از اواسط دھه " کار"
ضمن تعھد به خط مشی سیاسی، برنامه و مصوبات کنگره ھای سازمان فدائیان " کارآنالین. "سیاسی در آن انتشار یابد

این نقش خود را وثیقه پای بندی " کار. "می کوشد تریبونی باشد برای دیدگاه ھا و نظرات مختلف ) اکثریت(خلق ایران 
سازمان و نشریه آن دھه ھاست که دریافته است که اگر می . قی می کندعملی جنبش فدائیان به آرمان دمکراسی تل

خواھد پیام آور آزادی بیان و قلم و عقیده برای مردم کشورمان باشد، شرط اول این است که این آزادی را در صفوف خود، و 
  . ***بیش از ھمه در نشریه و سایت خود در عمل نمایان سازد

  

    ران، یک حق طبیعی و قانونیدر ای" کار"بازگشت و انتشار 

در ایران، سال ھای بسیاری است که به شکل خشنی آنرا از وطن خود رانده  ٦٠در سال " کار"با ممنوعیت انتشار نشریه 
ھیچگاه فراموش نکرده و نمی " کار. "ھمواره بازگشت به زادگاه و موطن خویش است" کار"اما خواست و آرزوی نشریه . اند

مه سختی ھا و دشواری ھا، وظیفه، رسالت، شایستگی و اعتبارش در آن است که نشریه ای باشد در کند که علیرغم ھ
باید تالش کند راه خود بسوی میھن را ھر چه " کار"بدین منظور . میھن اش و برای طیف ھر چه وسیعتری از ھم میھنانش

کار روزنامه ای است متعلق به مردم ایران و حق قانونی . را به زور از کشورمان ایران راندند" کار" ٦٢در سال . بیشتر باز کند
  .و طبیعی آن است که در ایران انتشار یابد

   

  ٢٠١٤اسفند  ٢١ -علی صمد

  

  :منابع

  

  "کار"سالگی نشریه  ٣٥اعالمیه ھسا به مناسبت  -یک

  ٦٩ال سردبیر وقت در س) احمد پورمندی(اولین شماره کار بعد از کنگره اول به قلم الف مومنی  -دو

  ١٣٧٣اسفند  ١٩ -یاداشت در رابطه با سالگرد کار  -سه

  از آمار و ارقام نشریه کار در دوره ھای مختلف استفاده شده است -چھار

  
   



٦ 
 

  

  

  

  

  

  
  

  "کار"سالگی  ٣٥در 
  یاد رفقای ھمکار را که دیگر در میان ما نیستند،

  !داريم گرامی می
 

  سایت کارآنالین
 

، "کار"در آن تاریخ نشریه . سال می گذرد ٣٥تا امروز،  ١٣٥٧اسفند  ١٩در تاریخ " کار"از تاریخ انتشار اولین شماره نشریه 
این نشریه دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، استقالل و سربلندی .ارگان سازمان چریک ھای فدائی خلق ایران بوده است

نشریه ای جوان و " کار"نشریه . ای سوسیالیستی و انساندوستانه را سر لوحه فعالیت خود قرار دادایران و تبلیغ ایده ھ
از آغاز اعالم کرد که در جبھه کارگران، زحمتکشان، روشنفکران و ھمه مردم شریفی قرار دارد که " کار. "غیر حرفه ای بود

   .شارکت آنان در سرنوشت کشور استبا دسترنج خویش گذران می کنند، مدافع بھبود زندگی آنان و م

با رنج و رزم ھزاران فدائی که زندگی خود را وقف سعادت و بھروزی مردم و آزادی " کار"ساله  ٣٥حیات . ساله شد ٣٥" کار"
  .اند، گره خورده است کشورمان از سلطه مستبدين کرده

ن و فعالین سیاسی به دست کارگران، زحمتکشا "رکا"ادامه حیات آن، برای رساندن  ،"کار"فدائی برای انتشار  ھزاران
از بین . ھا در گوشه زندان ماندند و از آرمان ھا و باورھايشان دفاع کردند سال ھا افتادند، چال تازیانه خوردند، به سیاه

   .به جوخه اعدام سپرده شدند استبداد بدست ھا تن ده ھا آن

زنده یاد محمد رضا غبرائی که بخاطر دفاع از  ول انتشار، فدائی شھید رفیقدر دوره ا" کار"از مدیر مسئول نشریه  توان می
امتیاز انتشار قانونی نشریه به نحو انتقام جویانه و ناجوانمردانه ای اعدام شد تا رفقای زنده یاد دیگری که در انتشار کار 

، منصور اسکندری، قاسم )بندی نشریهنخستین مسئول صفحه (رفقایی چون مرتضی تابان  .برد نقش آفرین بوده اند، نام
، علیرضا اکبری شاندیز، جھانگیر بھتاجی، ھیبت معینی )لیلی(سید باقری، فرامرز شریفی، حمید رضا پریدار، گلی آبکناری 

، عباسعلی منشی رودسری، ناصر عطائی و نیز رفقایی )خشایار( شھریار خواجیان چاغروند، کسری اکبری کردستانی و
و یا انتقال آن از مرکز توزیع به شھرستانھا و یا رساندن آن بدست " کار"اری قلمی و یا فنی با نشریه که بخاطر ھمک

  .اند توسط رژیم جمھوری اسالمی به شھادت رسیده" کار"دوستداران 

ر می یافت، در ایران بصورت نیمه علنی و مخفی انتشا" کار"از فردای انقالب تا روزھایی که نشریه  عالوه بر رفقای شھید،
ھا،  در سر چھار راه را ھا ضرب و شتم حزب الھی جوان، زن، کارگر عضو، ھوادار و دوستدار سازمانھزاران نوجوان، 

عدالت  را به دست مردم رساندند تا بذر آزادی و" کار"نشریه  به تن خريدند و ھا و روستاھا ھا، کارخانه ھا، دانشگاه خیابان
  .عجین شده است با فداکاری و جانبازی آن ھا "کار"تاریخ نشریه  .ر سازندرا در میھن ما بارو اجتماعی

ھا  آن جانبازی ھا و فداکاریھای  و آگاه است" کار"بر نقش اين رفقا در تداوم حیات  "کارآنالین"  اندرکاران دست
   .گذارد ارج می را

  

  کارآنالین سایت

  ١٣٩٢اسفند  ١٩
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 پوستر اولین شماره نشریه کار
  

 

پوستر زیر بدین . سال می گذرد ٣٥و از آن تاریخ . انتشار یافت ١٣٥٧اسفند  ١٩خ در تاری " کار"اولین شماره نشریه 
  مناسبت تھیه شده است
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  به یاد فدائی شھید محمد رضا غبرائی
  

  )اکثریت(ارگان سازمان فدائیان خلق ایران " کار"مدیر مسئول نشریه 
 

دوران . ی مذھبی به دنیا آمد در خانواده در شھر الھیجان١٣٢۶آذر  ١١زنده یاد غبرائی، فرزند محمد حسن،
   .التحصیل رشته فیزیک از دانشگاه تبریز بود او فارغ. دبستان و دبیرستان را در شھر الھیجان به اتمام رساند

 

  دستگیری و بازداشت

تی پاسخ دھد به دادستانی مستقر در زندان اوین مراجعه کرد تا در مورد نشریه کار به سواال١٣۶٠اسفند  ١۵رفیق غبرائی 
ھای غیر قانونی در نشریه کار  بنا بر اطالعات انتشار یافته، مقاالتی در رابطه با اعدام. ولی ھیچگاه به خانه باز نگشت

فرستاده شد و از مسئولین سازمان " کار"آمیز از سوی دادستانی انقالب به نشریه  ای تھدید پس از آن، نامه. انتشار یافت
ن مقاالت را به دادستانی معرفی کنند و صدور اجازه انتشار مجدد نشریه را منوط به پاسخگوئی خواسته شد که نویسندگا

بنا به تصمیم مرکزیت . توقیف شد" کار"پس از تھدید دادستانی، چاپخانه سازمان به تاراج رفت و نشریه . فدائیان دانست
شریه به وزارت کشور معرفی شده بود، به دادستانی سازمان، محمد غبرائی که قبل از این جریان به عنوان مدیر مسئول ن

کرد بعد از  بنا به گفته ھمسر وی، او شب قبل از رفتن به دادستانی، قانون مطبوعات را مرور کرد و فکر می. مراجعه کرد
ت مکرر به مقامات به خانواده خبری از دستگیری وی ندادند و ھمسر وی با مراجعا. گردد توضیح به دادستانی به خانه برمی

 .زندان، از بازداشت و دستگیری رفیق غبرائی اطالع یافت

بنا به اطالعات موجود، زنده یاد غبرایی به مدت چھار سال در زندان اوین در بازداشت بسر برد پیش از انتقال به بند 
ھای وی،  ظھارات ھمبندیبنا به ا. اوین در انفرادی بسر برد ٢٠٩ماه در بند  ٢سال و  ٢فروردین،  ٢١آسایشگاه، در روز

او در مدت بازداشت تا سال . محمد غبرائی شش ماه آخر زندگی خود را در سلولی در طبقه چھارم زندان اوین، زندانی بود
، رفیق ١٣۶٢در سال . شد ھا به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و با تلفن انجام می مالقات. ماھانه مالقات داشت ۶٢

ا ھمسرش، تلفنی حرف زد و پشت شیشه نیامد و ھمسر ایشان امکان دیدار او را پیش از اینکه غبرائی در آخرین مالقات ب
در زندان، مقامات از زنده یاد غبرائی، مصاحبه تلویزیونی می . برای بیش از دو سال به انفرادی فرستاده شود پیدا نکرد

پس از . مالقات ھمسر از پشت شیشه نبرده بودندخواستند و وی را به خاطر رد مصاحبه شکنجه کرده و به ھمین دلیل به 
  .این مکالمه تلفنی، محمد غبرائی دو سال و دو ماه ممنوع مالقات بود

 

  اتھامات
بنا بر اطالعات موجود . دادستانی اوین زنده یاد غبرائی را به دلیل نداشتن مجوز برای انتشار نشریه کار بازداشت کرد

  .عنوان شده است"لیه امنیت ملی و محاربهاقدام ع"اتھامات محمد رضا غبرایی 
  

  حکم
بنا به اطالعات . شناخته شد و به اعدام محکوم گردید" محارب"به حکم دادگاه انقالب اسالمی مرکز، محمد رضا غبرایی 

. ی پدریشان در الھیجان از زندان اوین تلفن زد بعد از ظھر به خانه ٢شھریور ساعت  ٢٧انتشار یافته رفیق غبرایی، در 
زنده یاد غبرائی توانست با . مقامات زندان دلیل رسمی تلفن را مطلع کردن خانواده از عقب افتادن مالقات، اعالم کردند

در روز مالقات که تقریبا یک ماه بعد از آخرین تلفن . وی از حکم اعدام خود اطالعی نداشت. ی افراد خانواده صحبت کند ھمه
از زنده یاد غبرایی وصیت نامه ای که مقداری . اده با خبر مرگ فرزندشان روبرو شدندی پدری می گذشت، خانو وی به خانه

   ."من برای به دست آوردن حقوق مردم کشته شدم: "از آن سانسور شده نیز به جا مانده است که در آن می گوید

به خانواده اطالع دادند، او در قبرستان مامورین زندان . در زندان اوین تیرباران شد ١٣۶۴شھریور ٢٧بنا به گواھی فوت، او در 
مقامات از طریق سپاه از برگزاری مراسم . اند ی قبر را به خانواده اطالع نداده است اما شماره خاوران به خاک سپرده شده 

  .ترحیم جلوگیری کردند

  

 یادش گرامی باد
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  ساله شد ٣٥کار 
 

در تاریخ " کار"به مناسبت انتشار اولین شماره نشریه  شورای سردبیران سایت کارآنالین
اندرکاران نشريه کار  سال می گذرد، به تعدادی از دست ٣٥، که از آن تاریخ ١٣٥٧اسفند  ١٩

سایت . ھا در میان گذاشته است سال مراجعه کرده و سئواالتی را با آن ٣٥در طی 
د این منظور سواالت زیر را تھیه و برای رفقای سردبیر ارسال کرده کارآنالین برای پیشبر

 .به ترتیب مصاحبه ھا را در این بخش انتشار خواھیم داد  ما .است
  از طرف شورای سردبیران سایت کارآنالین
  علی صمد

  ١٣٩٢ اسفند ١٩ دوشنبه

  

  
  ؟ شد رتی اداره میشما در چه تاریخی سردبیر نشریه کار بوديد و نشريه به چه صو -سوال یک

وضعیت سیاسی کشور در دوره سردبیری شما، چگونه بود؟ در آن وضعیت نشریه کار به چه شکلی  -سوال دو
؟ خوانندگان نشریه چه )بصورت ھفتگی، دو ھفته یک بار، ماھانه، آنالین( و با چه تیراژی انتشار می یافت

  کسانی بودند؟

بودید تا امروز چه تحواالتی در نشریه ایجاد شده است؟ ارزیابی  از زمان دوره ای که شما سردبیر -سوال سه
  شما نسبت به این تغییرات چیست؟

آیا در دوره ای که شما سردبیر نشریه کار بودید در اشاعه مواضع سازمان در میان مردم چقدر  - سوال چھار
  موفق شدید؟

است؟ امروز در عصر ارتباطات، نشریات در شرایط امروز انتشار نشریه حزبی تا چه حدی ضروری  -سوال پنج
  حزبی الزم است چه سیمایی داشته باشند؟

با توجه به تجربیاتی که در   .درآمده است" کار آنالين"چندين سال است که نشريه کار به صورت  -سوال شش
   دوره سردبیری نشریه داشتید چه توصیە ھای برای بھتر شدن نشریە کارآنالین دارید؟
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 در دوران شروع اصالحات" کار"

  

  مصاحبه با رفیق فواد تابان
 

 شد؟ شما در چه تاریخی سردبیر نشریه کار بوديد و نشريه به چه صورتی اداره می - سوال یک

فکر می کنم بعداز کنگره ی سوم مسئولیت سردبیری نشريه ی کار را بر عھده گرفتم و تا کنگره ی ششم که از  :تابان
. بیر و يک ھیات تحريريه بوددر آن دوران نشريه ی کار دارای يک سرد. شورای مرکزی کنار رفتم در اين مسئولیت بودم
جلسه ی تحريريه روزھای . در ھفته ھايی که نشريه منتشر می شد. نشريه ی کار دو ھفته يک بار منتشر می شد

بحث و تصمیم  - تیتر يک و مطالب اصلی  –پنجشنبه در دفتر نشريه ی کار در شھر کلن تشکیل می شد و روی سرمقاله 
کار تھیه ی مطالب، و صفحه بندی نشريه به اتمام  –غالبا تا دير وقت  –و يکشنبه روزھای جمعه، شنبه . گیری می شد

  .صبح روز دوشنبه نشريه به چاپخانه می رفت و عصر ھمان روز در دفتر کار توسط گروه توزيع، توزيع می شد. می رسید

صفه بندی می » سه –آ «ھای مطالب تايپ می شد و به صورت دستی در برگه . از نظر فنی و صفحه بندی کار سخت بود
تمام کار صفحه » زرنگار«خريداری شد و توانستیم با استفاده از برنامه ی فارسی » سه –آ «بعدتر يک دستگاه چاپگر . شد

بندی را به صورت کامپیوتری انجام بدھیم که اين از نظر پیشرفت فنی يک گام بزرگی به شمار می رود و فشار بر بخش 
  .ار زيادی کم کردفنی کار را به مقد

  

وضعیت سیاسی کشور در دوره سردبیری شما، چگونه بود؟ در آن وضعیت نشریه کار به چه  -سوال دو
؟ خوانندگان نشریه )بصورت ھفتگی، دو ھفته یک بار، ماھانه، آنالین( شکلی و با چه تیراژی انتشار می یافت

  چه کسانی بودند؟

از تیراژ آن در آن دوران االن اطالعی در خاطرم نمانده . يک بار توزيع می شد ھمان طور که گفتم به صورت دو ھفته :تابان
دوره ای که من سردبیری نشريه ی کار را بر عھده داشتم مصادف با دومین دوره ی رياست جمھوری ھاشمی  .است

طبیعی . بود ٧٨ال رفسنجانی، دوم خرداد و آغاز رياست جمھوری محمد خاتمی و حوادث مربوط به قیام دانشجويی در س
تحريريه کار . بود که در اين زمان ھا بحث ھای داغ و تندی در ھیات تحريريه ی نشريه ی کار صورت بگیرد و صورت می گرفت

ما حمالت او به نیروھای مخالف . خرداد و خود آقای خاتمی داشت ٢در مجموع موضع انتقادی و راديکال نسبت به وقايع 
از جمله يکی از اظھارات او که گفته بود دست مخالفین به خون آلوده است را با يک . ی داديمجمھوری اسالمی را پاسخ م

اين موضع گیری ھا در خود سازمان . پاسخ داديم» دستان چه کسی به خون آلوده است؟«يادداشت سیاسی تحت عنوان 
وران نشريه ی کار يک خط جدا از اصالح من االن می توانم ادعا کنم که در آن د. ھم با مخالفت و اعتراض روبرو می شد

  .طلبی که ھمه چیز را در خود می بلعید را دنبال می کرد

که شورای مرکزی سازمان تصمیم به حمايت از آقای  ٨٠در انتخابات رياست جمھوری سال . تا آن جا که يادم می آيد
سردبیر نشريه ی کار نبودم و در شورا ھم  خاتمی گرفت و او برای دومین بار به رياست جمھوری برگزيده شد، من ديگر

  .حضور نداشتم

  

از زمان دوره ای که شما سردبیر بودید تا امروز چه تحواالتی در نشریه ایجاد شده است؟ ارزیابی  -سوال سه
  شما نسبت به این تغییرات چیست؟

من فقط از دور ناظر بر . عدی توضیح بدھندتحوالت ايجاد شده در اين مقطع را البته بايد سردبیران و دست اندرکاران ب :تابان
متاسفانه نتوانسته پا به پای زمان پیش برود و تحول پیدا کند و » کار«اين تحوالت ھستم و از ھمین دور حدس می زنم که 

  .به ھمین جھت ھم نقش آن متاسفانه رو به کاھش بوده است
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در اشاعه مواضع سازمان در میان مردم چقدر  آیا در دوره ای که شما سردبیر نشریه کار بودید -سوال چھار
  موفق شدید؟

در دوران سردبیری من و اصوال بعد از سرکوب سازمان و مخفی شدن آن، ارتباطی به شکل گسترده بین کار و  :تابان
از  يکی. در سال ھای مورد بحث مخاطبین نشريه ی کار اصوال ايرانیان خارج از کشور بودند. وجود نداشته است» مردم«

اين بود که چطور  –که حتی يک بار به استعفای کوتاه مدتی از سردبیری کار و عضويت در شورا انجامید  –دغدغه ھای من 
در آن دوران مثل امروز . در اين زمینه متاسفانه تالش زيادی نمی شد. میشود نشريه ی کار را به داخل کشور رساند

نداشت و به ھمین جھت رساندن کار به دست عالقمندان در ايران مشکالت ارتباطات گسترده نبود، اينترنت ھنوز وجود 
  .خودش را داشت و سازماندھی ھايی می طلبید که انجام نمی شد

از جمله چند شماره ی فوق العاده نشريه کار تھیه . قدم ھايی در اين راه برداشتیم ٧٨ما در جريان قیام دانشجويی سال 
و آن ھا را از طريق فکس به مراکزی که فکر می کرديم مناسب است، از ) قطع آ چھار(کرديم در چھار صفحه ی کوچک 

جمله ھیات تحريريه ی روزنامه ھا و جاھايی مثل دفتر تحکیم وحدت و بعضی از انجمن ھای اسالمی که شماره ھای آن 
ماره ی نشريه ی کار در ھمان دير در ھمان دوران بعد از پايان صفحه بندی ھر ش. ھا را تھیه کرده بوديم، فکس می کرديم

وقت يکشنبه يک نسخه ی کوچک خالصه از مواضع مھم نشريه تھیه می کرديم و باز از طريق فکس به ايران می 
  .فرستاديم که البته کار بسیار سخت و پردردسری بود

. خارج از کشور با ھم رقابت میکردنددر آن دوره دو روزنامه در . با اين حال مخاطبین اصلی کار عمدتا در خارج از کشور بودند
حکومت ھم کیھان . يکی کیھان لندن بود که ھفتگی بیرون می آمد و امکانات بیشتری داشت و ديگری نشريه ی کار بود

با توجه به ھمین . در خارج از کشور در آن دوران عمدتا بین اين سه نشريه تقسیم می شد» بازار«. ھوايی را داشت
حوزه نفوذ و میزان تاثیرگذاری خود را به میزان زيادی از » کار«گويم امروز در مقايسه با دوران ما،  مقايسه است که می

  .دست داده است

  

در شرایط امروز انتشار نشریه حزبی تا چه حدی ضروری است؟ امروز در عصر ارتباطات، نشریات  -سوال پنج
  حزبی الزم است چه سیمایی داشته باشند؟

به نظر من دوران نشريات حزبی به . در واقع متوجه ناکامی ھايی است که من پیشتر به آن اشاره کردماين سوال  :تابان
نشريه ی حزبی . شکلی که ما قبال داشته ايم با تحوالت امروز جھان و پیدايش اينترنت و فعالیت آنالين سپری شده است

بت در عصر اينترنت و فعالیت آنالين نیست و ضرورتی ھم به دلیل محدوديت ھايی که در کار آن ايجاد می شود قادر به رقا
االن اعالمیه ھا و مواضع ھر سازمانی در چندين وب سايت مختلف می تواند منتشر شود، قبال اين طور نبود و جايی . ندارد

ز بین رفته و االن ديگر اين محدوديت ھا ا. برای طرح مواضع سازمانی وجود نداشت و به ھمین جھت ارگان حزبی الزم بود
  .ارگان ھای حزبی چندان ضروری به نظر نمی رسند

چه چیزش حزبی است؟ اعالمیه ھای سازمان را که سايت ھای ديگر ھم منتشر » آنالين«ھمین االن ھمین نشريه ی کار 
. باشدکه ھر روزنامه ی ديگری ھم دارد و می تواند داشته » سرمقاله«يا » يادداشت ھای سیاسی«می ماند . می کنند

. نیست و ھر سايتی را که باز می کنید آن ھا و يا مشابه شان را می توانید ببیند» حزبی«باقی مطالب اين نشريه مطلقا 
يک   نیازھای داخلی تشکیالت را می توان با. در اين شرايط کارکرد خود را از دست داده است» ارگان حزبی«به نظر من 

اين . دگان حزبی بايد آزاد باشند که در نشريات غیرحزبی فعالیت داشته باشندنويسن. برطرف کرد» خبرنامه ی داخلی«
  .نشريات ھم تمايلشان به اين يا آن جريان در طول زمان مشخص می شود، اما نبايد حزبی بشوند

ه نمونه ی کوشیدم ک» اخبار روز«حتی با انتشار . من اين ايده را چند بار در زمانی که در سازمان فعال بودم مطرح کردم
من فکر نمی کنم که نشريه . متاسفانه در سازمان بنا به داليل زياد به اين ايده ھا توجه نشد. عملی آن را ھم ارائه بدھم

  .، توانسته باشد مسیری رو به رشدی را طی کند-ضمن احترام به ھمه ی تالش ھای دست اندرکاران آن –ی کار 

  

با توجه به تجربیاتی که  .در آمده است" کار آنالين"ه صورت چندين سال است که نشريه کار ب -سوال شش
   در دوره سردبیری نشریه داشتید چه توصیە ھای برای بھتر شدن نشریە کارآنالین دارید؟

اما اگر قرار است نشريه ی کار آنالين به ھمین شکل باقی بماند به . من حرف ھايم را در صحبت ھای قبلی گفتم :تابان
سیآسی است، يک ارگان حزبی است، يک ُجنگ تعريف  –کلیف خود را روشن کند که يک وب سايت خبری ھر حال بايد ت

نشده از نظريات مختلف است؟ برای آن که يک وب سايت خبری سیاسی باشد، بايد بتواند حداقل در عرصه ی وب سايت 
به اين مسايل احتماال گردانندگان اين . کندھای خبری از نظر سرعت و دقت در ارائه ی اخبار با ديگر وب سايت ھا رقابت 

مراجعه می » کار آنالين«وب سايت بھتر می توانند پاسخ بدھند که مثال چند درصد از مراجعین برای اطالع از اخبار به 
با دانستن اطالعاتی از اين دست . کنند؟ اصال چه میزان از مراجعین به سايت سازمانی و چه میزان غیرسازمانی ھستند

اما در يک کالم من فکر می کنم که وب سايت ھای خبری . تصمیم گرفت» کار آنالين«ست که می توان در مورد آينده ی ا
سیاسی که کنترل حزبی بر آن ھا وجود ندارد امروز بھتر می توانند نیازھای جناح ھای سیاسی و از جمله جنبش چپ 

  .کشور ما را برآورده کنند

برای . وضعیتی که باشد ادامه ی تالشی است که از سی و پنج سال پیش شروع شده استامروز در ھر » کار آنالين«
من . در طول اين سی و پنج سال زحمات زيادی کشیده شده و جان ھای بزرگی از دست رفته است» کار«تداوم انتشار 

ان خود را از دست داده، نسبت به ھمه ی دست اندرکاران نشريه ی کار که به خاطر افشای استبداد جمھوری اسالمی ج
صدمه ديده و دچار مشکالت شده اند و ديگرانی که در اين راه زحمت کشیده اند، از سردبیران تا نوجوانانی که در روزھا و 
سال ھای دورتر نشريه ی کار را در زير تھاجم بی امان حزب الھی در سر چھارراه ھا و در خیابان ھا و کوچه و پس کوچه ھا 

  .می رساندند تا بذر آزادی و استقالل را در میھن ما بارور سازند، ادای احترام می کنم به دست مردم
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 پس از کنگره اول" کار"تغییرات در نشریه 
  

  مصاحبه با رفیق احمد پورمندی
 

 شد؟ شما در چه تاریخی سردبیر نشریه کار بوديد و نشريه به چه صورتی اداره می - سوال یک

ستان تحریریه که امکان این گفتگو را فراھم آوردند، ابتدا مایلم از ھمه کسانی که در این سی و با تشکر از دو -پورمندی
پنج سال با کار ھمکاری کردند، یاد کنم و بویژه از رضا غبرایی، یکی از نخستین سردبیران کار و یکی از اولین قربانیان خط 

پاسخ به احضاریه الجوردی، با پای خود به اوین  ازمان، در مشی فاجعه بار شکوفایی بود، به دنبال تصمیم رھبری وقت س
  .رفت و ھرگز از آن قتلگاه باز نگشت

در کنگره اول، کمیته مرکزی سی وچند نفره . من در فاصله کنگره ھای اول و دوم مسولیت تحریریه کار را بر عھده داشتم
سه تن از این عده به دالیل متفاوت، . ه گرفتسابق کنار رفت و یک تیم ده نفره مسولیت ھدایت سازمان را برعھد

نتوانستند در ترکیب رھبری حضور یابند و در نتیجه ما ھفت نفر به اسامی فردوس جمشیدی، طھماسب وزیری، فواد تابان، 
علی پورنقوی، فریدون احمدی، سامان نجفیان و من ماندیم تا سازمانی به شدت بحران زده، با صندوقی خالی و نیروھای 

از این جمع دکتر جمشیدی، طھماسب وزیری، سامان نجفیان و من تجربه کار در . راکنده، عصبی و ناامید را اداره کنیمپ
مسولیت استعفا داده  از این  ۶٧عضو مشاور کمیته مرکزی بودم و در  ١٣۶٧تا  ١٣۶٣من از ( کمیته مرکزی را داشیتم 

تھیه کتاب کنگره اول، پایان دادن به . این سطح را عھده دار شده بودند و سه تن دیگر برای نخستین بار مسولیتی در) بودم
تحریریه جدید کار از ادغام بقایای دو تحریریه . فعالیت نشریه اکثریت و یکی کردن کار و اکثریت از نخستین تصمیمات ما بود

اطر دارم، مازیار کاکوان، ولی جعفریان، تا آنجایی که به خ. کار و اکثریت تشکیل شد و ترکیبی بسیار قوی و با تجربه داشت
رضا جوشنی، سعید شروینی، علی اکبر قنبری، محمد رضا نیکفر، فواد تابان، فریدون احمدی، پروین ھمتی، فریبا، 

اگر اسم دوستی از قلم افتاده، پوزش . ( مسعودخدایاری، سیروس مددی و البرز از جمله اعضا و ھمکاران تحریریه بودند
دوستانی مثل امیر ممبینی، بھروز خلیق، الھه بقراط، بھزاد کریم، سامان نجفیان و فرخ !) پیری و پر عیبی. می خواھم

از دوستان آن جمع بزرگ، برخی به روزنامه نگاری در سطحی حرفه ای تر . نگھدار ھم از راه دور با تحریریه ھمکاری داشتند
و آبرومند اخبار روز و ایران امروز را پایه گذاری کردند و ھمچنان  روی آوردند، فواد تابان و علی قنبری دو سایت معتبر

رسانه ھا، مسایل جھان و خاورمیانه را تفسیر میکند، بقراط به نویسنده و -مدیریتشان را بر عھده دارند، شروینی در کالن
باطش با رسانه ھا کماکان روزنامه نگاری مطرح بدل شده است و نیکفر که چھره ای نام آشنا در حوزه فلسفه است، ارت

دوستانی مثل ممبینی، خلیق، جوشنی، فتاپور، نگھدار و کریمی به . برقرار ماند و رادیوی معتبر زمانه را سردبیری میکند
  .کار در حوزه سیاست ادامه دادند و با رسانه ھا از این جایگاه در ارتباط ماندند

در این یادداشت، روی . با برنامه ھای آینده جمع بندی و منتشر شدنددر نخستین یادداشت تحریریه، خبر تغییرات، ھمراه 
  .سیمای باز تر نشریه و تصمیم به انتشار مقاالت با امضای فردی، تاکید شده بود

مسایلی که می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرند از طرف من یا . در تحریریه طبق معمول، ھر نفر یک رای داشت
می شدند، بعد از بحث و گفتگو، یکی از اعضا، مسولیت تھیه پیش نویس مطلب را بر عھده می گرفت دوستان دیگر مطرح 

یک تقسیم کار درونی ھم وجود داشت و برای . و کار ادیت نھایی در رابطه متقابل سردبیر و نویسنده، حل و فصل می شد
به خاطر ندارم که بر سر انتشار . وجود داشتبخش ھای مختلف نظیر ادبیات، جھان و مسایل کار و کارگری مسول خاصی 

دموکراتیک -من مایل بودم که نشریه چھره ای سوسیال. مطلب خاصی جر و بحث حادی اتفاق افتاده باشد  یا عدم انتشار
 مومنی بود، در -این فکر اما، در تحریریه مخالفان جدی داشت، در نتیجه من به نام خودم که در آن زمان الف. داشته باشد

در آن زمان کتابی به دستم رسید حاوی نامه . دموکراسی می نوشتم -برخی شماره ھا، مطالبی در دفاع از سوسیال
ھایی که اوالف پالمه، ویلی برانت و کرایسکی در ایام تعطیالت به یکدیگر نوشته، و مسایل اساسی سوسیال دموکراسی 

پیشنھاد کردم که کتاب به صورت پاورقی در کار . جاندار و راھگشا بود کتابی بسیار. گذاشته بودند  را در آن نامه ھا به بحث
مورد دیگری که به ! کاش دوستان با این کار مخالفت نمی کردند. چاپ شود که مورد پذیرش دوستان تحریریه قرار نگرفت
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مثبت با سالم باز شود و در  خاطر دارم، به دوره پس از انتشار روزنامه سالم مربوط می شود، من مایل بودم که باب دیالوگ
جھت یافتن زبان مشترک با سالمی ھا تالش شود، این فکر نیز مورد پذیرش اکثریت تحریریه نبود و برخی از دوستان با 
استناد به نقشی که گفته می شد، موسوی خویینی ھا در اعدام رھبران و کادرھای حزب توده ایران داشت، اینگونه 

دوستان دیگر ھم . دانستند، در این مورد ھم یادداشتی با امضا نوشتم و مساله تا حدودی حل شد دیالوگ ھا را ناالزم می
  .از ھمین امکان برای طرح نظراتشان استفاده می کردند و این امر خود به خود به نشریه چھره ای بازتر می داد

صفحه و  ٢٠تا  ١٢و در   A٤نشریه در قطع . تیراژ دقیق را به خاطر ندارم. نشریه ھفتگی و به صورت کاغذی منتشر می شد
  .به روش قدیمی بریدن و چسپاندن مطالب، تھیه می شد

به دلیل آنکه نشریه ماھانه منتشر . به لحاظ سیاسی، در این دوره رفسنجانی رییس جمھور و خفقان سیاسی در اوج بود
ا خیلی کوتاه درج می کردیم و بخش اصلی آن در نتیجه خبرھا ر. می شد، نمی توانست ارزش خبری چندانی داشته باشد

  .روندھای عمومی تر و مسایل نظری اختصاص می دادیم  را به تحلیل

  .مخاطبین نشریه بیشتر اعضا و دوستداران سازمان و جامعه سیاسی ایران بودند

  

 وضعیت سیاسی کشور در دوره سردبیری شما، چگونه بود؟ در آن وضعیت نشریه کار به چه -سوال دو
؟ خوانندگان نشریه )بصورت ھفتگی، دو ھفته یک بار، ماھانه، آنالین( شکلی و با چه تیراژی انتشار می یافت

  چه کسانی بودند؟

  .در باال پاسخ دادم  به سوال دوم - پورمندی

  

از زمان دوره ای که شما سردبیر بودید تا امروز چه تحواالتی در نشریه ایجاد شده است؟ ارزیابی  -سوال سه
  ا نسبت به این تغییرات چیست؟شم

نشریه کار ھم نمی توانست از دایره نفوذ انقالب عظیمی که در حوزه ارتباطات اتفاق افتاد، بر کنار بماند و حاال  - پورمندی
  .تارنمای حزبی دارد و این البته مثبت است کار آنالین شباھت کمی به ی 

  

ار بودید در اشاعه مواضع سازمان در میان مردم چقدر آیا در دوره ای که شما سردبیر نشریه ک -سوال چھار
  موفق شدید؟

در دوره مورد بحث، اشاعه مواضع سازمان در میان مردم در مرکز توجه ما قرار نداشت، تشکیالت داخل به شدت  - پورمندی
کشته شده  ، ۶٧ال ضربه خورده بود و شمار ی از یاران زندانی ما در جریان فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی در س

در این رابطه، انتشار منتظم نشریه با مطالبی که . بودند و تمام تالش ما متوجه جلوگیری از فروپاشی کامل سازمان بود
  .بتواند به اعضا و کادرھا کمک کند، ھدف اصلی ما بود و فکر می کنم که در ھمین حدود کارنامه مثبتی داشته ایم

  

تشار نشریه حزبی تا چه حدی ضروری است؟ امروز در عصر ارتباطات، نشریات در شرایط امروز ان -سوال پنج
  حزبی الزم است چه سیمایی داشته باشند؟

در مورد نشریه حزبی، من از ھمان زمان سر دبیری، نظر مثبتی نداشتم و در بحث ھای درون شورای  - پورمندی
را از زیر نام نشریه برداریم تا کار به گاھنامه ای " ان سازما ارگ"ھمآھنگی و تحریریه، از این فکر دفاع می کردم که عبارت 

کار آنالین در واقع تارنماییست . چرا این دوگانگی ادامه پیدا می کند  االن ھم درک نمی کنم که. باز و مستقل بدل شود
، با این تفاوت کوچک که شبیه به اخبار روز، ایران امروز و سایت ھای مشابه دیگری که روزانه چند بار به روز می شوند

  .مقاالت کادرھای سازمان و خبرھای مربوط به فعالیتھای واحدھای سازمانی، کمی پررنگتر انعکاس می یابند

برداشت من این است که برای ارتباط نظری بین اعضا، چیزی شبیه یک صفحه فیس بوکی مشترک یا فورومی مثل رسانه 
در عوض گروھھای سیاسی . احزاب نباید وارد حوزه کاری رسانه ھا شوند لیست کفایت می کند و-یا حتی یک میلینگ

باید، ضمن آنکه روزنامه نگاران عضو و ھودار خود را به حضور موثر در دنیای رسانه ھا تشویق می کنند، تالش خود را متوجه 
از امکانات رسانه ھا، استقالل آنھا استفاده مناسب و برنامه ریزی شده از رسانه ھای پربیننده کنند، بی آنکه در استفاده 

کاری که سایت پربیننده بی بی سی در رابطه با چھل سالگی جنبش فدایی کرد، به اندازه ده ھا برابر . را نادیده بگیرند
از این تجربه می . تمام کاری که نشریه و سایت کار انجام دادند، در معرفی این جنبش به نسل جوان نقش داشته است

  .عنوان یک مدل موفق بھره ببریم توانیم به

  

با توجه به تجربیاتی که  .در آمده است" کار آنالين"چندين سال است که نشريه کار به صورت  -سوال شش
   در دوره سردبیری نشریه داشتید چه توصیە ھای برای بھتر شدن نشریە کارآنالین دارید؟

با وجود سایت ھای نزدیک به  م به لحاظ اصولی و ھم ھ. فکر می کنم که پاسخ این سوال را داده باشم - پورمندی
سازمان، ضرورتی به تداوم کار سایت سازمان نمی بینم و ترجیح می دھم که نیروی دوستان تحریریه، در چھارچوب ارگانی 

دوستان بر در عین حال اگر . صرف استفاده بھینه از امکانات بی نظیر رسانه ھای پر مخاطب بشود" گروه کار رسانه" نٔظیر 
تداوم کارشان اصرار داشته باشند، بھتر است از دو سایت بی بی سی و صدای آلمان به عنوان مدل ھای موفق روزنامه 

این دو سایت ھم به لحاظ شکل و مسایل فنی و ھم به لحاظ محتوای مطالب، الگوھای جالبی . نگاری مجازی یاد کنیم
اید بداند که برای چه کسانی می نویسد و گروه ھدف او از چه کسانی ھستند و سخن آخر این که یک روزنامه نگار ب

. تشکیل شده است و اگر صدایش در درون این گروه، پژواک قابل رویتی ندارد، کارش را مورد بازنگری و تجدید نظر قرار بدھد
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 !نشریه کار، آغاز حیات
  

 بخش اول -مصاحبه با رفیق مصطفی مدنی 
 

یق مصطفی ما از طریق رفقای قدیمی مان اطالع یافتیم که ایده اصلی و فرم نشریه کار در رف -سوال اول
و در واقع شما یکی از موسسین نشریه سازمان در آن دوره . اول انقالب از طرف شما ارائه شده است

  از چه زمان و چگونه به فکر ایجاد یک نشریه رسیدید؟. تاریخی بوده اید

زمانی که قرار بود به پیشنھاد جزنی سازماندھی بخش سیاسی صنفی را آغاز   ٥٣و  ٥٢ھای از سال -مصطفی مدنی 
تجربه . کنیم، فکر ایجاد یک نشریه سراسری برای سازمان از جمله مسائلی بود که ھمیشه فکرم را مشغول می داشت

م و مدتی در بخشھای مختلف تحریریه از اولین فارغ التحصیالن مدرسه روزنامه نگاری بود. الزم در این زمینه را داشتم
با اینھمه دست بردن به این کار در آن شرایط ساده نبود و با خط مشی مسلحانه معنا پیدا . روزنامه کیھان کار کرده بودم

 البته ایده اینجا بیشتر. بخصوص که سالح حرف اول را میزد و راه را بر چنین افکار بلندپروازانه ای تنگ می کرد. نمی کرد
لنین و کپی از ھدف سازمانگری ایسگرای بلشویکھا بود، تا فکر یک نشریه سیاسی » چه باید کرد؟«رونویسی از 

 .اجتماعی

در زندان اوین، وقتی دانستیم این جنبش از پا نمی ایستد، ھمراه با رفیق نقی حمیدیان مطلبی  ٥٧بعداز فاجعه شھریور 
راه حل ما به ھمان . بی در فقدان سازماندھی نیروی چپ تاکید کردیمخطاب به سازمان نوشتیم و بر خطر رھبری مذھ

این . انشای زیبای ھمیشگی یعنی ضرورت سازماندھی جنبش کارگری از طریق یک نشریه سراسری ختم می شد
شعار ولی روشن بود که از حد یک . نوشته توسط رفیق ناھید قاجار ھمان زمان در اختیار رفقای رھبری سازمان قرار گرفت

وگرنه می فھمیدیم شرایط . ظاھرًا ما درک درستی از امکانات سازمان در آن زمان نداشتیم. فراتر نمی توانست برود و نرفت
  .بمراتب کم بنیه تر است ٥٤درونی سازمان از دوران 

م، از ابتکارات خالقانه ایده برپائی ستاد نیز تا آنجا که من بیاد دار(بعد ازانقالب و تاسیس ستاد سازمان در دانشکده فنی،
اولین اقدام ما دعوت نمایندگان . من و نقی حمیدیان سازماندھی کارگری را آغاز کردیم) رفیق خسرو فتاپور بوده است

بعد از ظھر روز چھارشنبه بیست و پنجم . ھرگز از خاطرم نمی رود. کارگران کارخانه ھای تھران به یک گردھمائی بزرگ بود
زرگان نخست وزیر صبح ھمین روز کابینه خود را در حضور خبرنگاران معرفی کرده و از ھمه اعتصاب کننده آقای با. بھمن بود

گردھمائی با شرکت بیش از . ھا بویژه از کارگران تقاضا کرده بود؛ به اعتصاب پایان بدھند و چرخه تولید را به حرکت بیآورند
من به کارگران . ما ھرگز تصور این تعداد را نداشتیم. برگزار شد تن از کارگران پیشرو کارخانجات تھران و اطراف ٥٠٠

از آنھا . نقش بزرگشان را در پیروزی انقالب ستایش کردم و باالخره پیشنھاد نخست وزیر را بازگو نمودم. خوشامد گفتم
  .خواستم نوبت بگیرند و نطرشان را در این باره بگویند

ھیچکس نمی دانست اینھمه استعداد نھفته چگونه در ظرف یک سال شکوفا . دندسخنرانھا ھمه ما را مبھوت خود کرده بو
آنھا گوئی سالھای متمادی در مجامع بزرگ سخنرانی کرده ! شده بود؟ سخنان آھنگین، غرورانگیز و پرمھارت می نمود

ل اساسی به یک چیز ولی سوا. نظرات متفاوت بود. به نظر می رسید اکثرًا با حکومت مذھبی سر آشتی ندارند. بودند
  کسی تضمین می کند؟  آینده ما را چه. خالصه می شد

از آنان خواستم از میان خود نمایندگانی . پشت تریبون رفتم و گفتم در چنین نشست بزرگی تصمیم نمی شود گرفت
سی نفر در سالن گرد بفاصله کوتاھی حدود بیست . پذیرفتند. انتخاب کنند تا در یک سالن کوچکتر بتوانیم به نتیجه برسیم

جز من و . ھمزمان از ھمه رفقائی که در ستاد بودند دعوت کردم بیآیند در این بحث و ارائه راه حلھا شرکت کنند. آمدیم
را بیاد دارم که ھرکدام تالش کردند جمع را به .... حمیدیان، رفقا نگھدار، کشتگر، علی توسلی، اسفندیار کریمی و 
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با اینھمه جلسه به نتیجه نرسید و قرار شد تصمیم قطعی به . تداوم مبارزه مجاب نمایندشکستن اعتصاب ھمراه با 
اعتصاب ھا طبق خواھش بازرگان و دستور آیت اهللا خمینی، می بایست تا شنبه بیست . نشستھای دیگر موکول شود

روزھای  .بود، آغاز می گشتوھشتم بھمن شکسته میشد و کار در نظام جدید که ھنوز نه نام اش و نه رسم اش معلوم ن
نتیجه این شد که در کارخانه انشقاق نیاندازیم و به اعتصاب . پنجشنبه و جمعه نیز نشست با ترکیبی مشابه برگزار گشت

  .پایان بدھیم

امروز صدھا ھزار کارگر و کارمند و نظامی اعتصابھای دراز «: روز شنبه بیست و ھشتم بھمن ماه روزنامه اطالعات نوشت
بدین ترتیب چھره شھرھای ایران که بر اثر اعتصابھای سراسری دگرگون . را شکستند و کارھایشان را از سر گرفتند مدت

این نشستھا باعث ارتباط نزدیک تر ما با نمایندگان کارگران بویژه در  ».شده بود، تغییر یافت و نبض شھرھا طپیدن آغاز کرد
به این ترتیب سازماندھی . شد.... ی، شھرصنعتی البرز، کشتارگاه و بخشھای کلیدی مثل پاالیشگاه تھران، چیت ر

به این . آنھا از ھر سوژه ای برای برپائی یک نشریه جالب تر بودند. بحث ھا را ضبط کرده بودیم .کارگری تھران را آغاز کردیم
این نشستھا . ود آماده شده بودبخشی از کار بدون ھیچ دردسری خ. ترتیب ایده انتشار یک نشریه برایم مادیت پیدا کرد

این نشستھا تا پایان کار  .ھمچنان ادامه پیدا کرد و با انتقال ستاد از دانشکده فنی به خیابان میکده به آنجا منتقل شد
در آن متولد شد و به نشریه ای که زمان کوتاھی بعد از این انتشار » کارگران خود سخن می گویند«صفحه . ستاد با ما بود

  .کرد، جان بخشیدپیدا 

پیشنھادھا عمدتا ھمین . را انتخاب کردم» کار«برای نام نشریه پیشنھادھای رفقای ستاد را جمع آوری کردم از میان شان 
. کشیده بود) محسن م(فرم کار را اما یکی از یاران آرشیتک مان . خیلی ھا با این نام موافق بودند. مضمون را می رساندند

نوعی را که ماندگار شده است . را به اشکال گرافیکی متعددی کشیده بود کار .یک مھارت داشتدر طراحی و کار گراف
  .انتخاب کردیم

  

ما اطالع . ھیات تحریریه کار چگونه تشکیل شد؟ شما در چه تاریخی سردبیر نشریه کار بودید-سوال دوم
نشریه به چه صورتی اداره . فتداریم که رفیق حیدر پس از انتشار مسئولیت رسمی نشریه کار را بعھده گر

  می شد؟
یکی دو نفر . حتما می دانید کمیته مرکزی سازمان فدائی در آستانه انقالب، از ده نفر تجاوز نمی کرد -مصطفی مدنی 

آنھا از فردای انقالب در ستاد دانشکده فنی یک شورای شانزده ھفده نفره درست کرده بودند که . در شھرستانھا بودند
گاھی ھم تصمیم می . جمع می شدیم و در باره مسائل حاد روز و وظائف سازمان صحبت می کردیم ھا دورھمبیشتر شب

چند . یکی از این نشستھا روز سه شنبه بیست و چھارم بھمن ماه در خانه رفیق انوشیروان لطفی برگزار شد. گرفتیم
یکی تھیه بیانیه برای تشکیل کمیته . ی می کردموضوع اضطراری پیش آمده بود که سازمان می بایست سریعًا موضع گیر

این کمیته مشترک ظاھرًا می بایست بر سالحھا و . مشترک مابین ما، مجاھدین خلق و کمیته انقالب اسالمی بود
رفیق . تجھیزات مصادره شده نظارت کند ولی ھدف آنھا در اصل کنترل تانک و تفنگ ھای ما و مجاھدین می توانست باشد

او بعد از این مذاکره آخرھای شب به ما . ر ھمان شب با بنی صدر بر سر این مسئله به توافق رسیده بودفرخ نگھدا
مطبوعات از روی حسن نیت ما را بعنوان . بیانیه دیگر در مورد حمله به سفارت آمریکا در تھران و تصرف آن بود. پیوست

ست این گزارش را تکذیب می کرد چون به ھر صورت دستور اطالعیه ما می بای. تصرف کنندگان سفارت معرفی کرده بودند
  .سازمانی نمی توانست باشد

صبح که بیدار شدیم جز فرخ، من و علی . ترکیب ھای دو نفره داوطلب شدند که این اعالمیه ھا را تا پایان شب بنویسند
من و . وشته بود، صبح به پایان بردفرخ کمیته مشترک را که نیمه کاره ن. را انجام نداده بود» تکلیف اش«کشتگر کسی 

  .سرو ته بقیه را نیز با عجله بھم آوردیم. علی کشتگر موضوع سفارت را نوشته بودیم

فھمیدم کمیته مرکزی غرق در حوادث . این برای من که ھمه جا به دنبال نویسنده برای نشریه می گشتم تجربه خوبی بود
او اما ھمانند ماشین چاپ اطالعیه صادر . نتشار نشریه در جریان گذاشتمکشتگر برای ا. است و فرصت سرخاراندن ندارد

حرف اش این بود که ما فرصت اطالعیه نوشتن نداریم، روزنامه در آوردن . می گفت این کار فعال در توان ما نیست. می کرد
چشم برھم زدنی  حوادث خطیر پشت سرھم اتفاق می افتاد و این ھیکل بزرگ که در. راست می گفت! پیشکش مان

روش اطالعیه نویسی، به کار . اندام ھای اش بر سراسر ایران کشیده شده بود، چاره ای نداشت جز اینکه تغذیه اش کند
  !آوانگارد و کار چریکی بیشتر می خورد تا به شگردھای فرصت خواه برای یک کار روزنامه نگاری

روشن . ن و رفقائی که می شناختم و می دانستم می توانند بنویسندراه افتادم به دنبال دوستا. تصمیم را با خودم گرفتم
تنھا امیدم . ما نویسنده خیلی کم داشتیم. بود که تجربه نویسندگی در تشکیالت چریکی نمی توانست چندان قوی باشد

. خوبی باشدمی توانست شروع . اما پرانرژی و اھل فکر بود. او نیز البته ھنوز چندان نمی نوشت. به حمیدیان بود
رفقا امیر ممبینی و جمشید طاھری پور نیز که می . متاسفانه رفقا او را بعنوان مسئول شاخه مازندران به شمال فرستادند

یکی مسئولیت جنوب و تشکیالت کارگری پاالیشگاه آبادان و حوزه ھای نفتی را داشت و . دانستم دست به قلمی دارند
  .کرددیگری شاخه گیالن را نمایندگی می 

. رفیقی خوش فکر که خوب می نوشت و به سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه مسلط بود. به سراغ علی طلوع رفتم
او حلقه واسط آشنائی مابین سه رفقای موسس سازمان مسعود احمدزاده، پویان و . عربی را ھم کمی می دانست

برای . با او در زندان اوین مطالعه مشترک داشتم. اشته بودساواک به طنز نام او را بنیان گذار سازمان گذ. مفتاحی بود
یک سال بعد . گفت مشغول بررسی یک موضوع اقتصادی ست. متاسفانه امتناع کرد. جلب ھمکاری اش به مشھد رفتم

سالھای مھاجرت در دانشگاھی در لوزان سویس به تدریس . معلوم شد طفره نرفته است. کتاب اش را در اختیارم گذاشت
  .رداختپ

اشعارش را در خارج از . در شعر و ادبیات وھنر دستی توانا داشت. در تھران، زنگ خانه رفیق سیروس قھرمانی را زدم
باز، این من و «در ھمان سالھای اولیه پس از سیاھکل سرود زیبای . کشور با نام مستعار سعید یوسف منتشر کرده است

. دعوتم را با صمیمیت پذیرفت. ظه اش از سنفونی شھرزاد کورساکف ساخته بودرا در زندان با حاف» این شب تیره بی پگاه
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غنای ادبی در آرایش ساده . ھمراه نوشته ھای دیگران را ادیت می کرد. صفحه ادبیات کارگری نشریه کار را می نوشت
ن می گرفت و در دلھا می نشریه کار با کار او وز. جمله ھا، خواننده را با خود به دنیائی می برد، که او می خواست

  .نشست

. ھر سه با خوش روئی پذیرفتند. بعداز سیروس به رفقا منصور اسکندری، ویدا حاجبی و مسعود فتحی پیشنھاد کردم
را ) توکل(منصور اسکندری اخبار کارگری را تھیه و تنظیم می کرد او رفیق اکبر کامیابی . مسعود کار انتشار را بعھده گرفت

او در . رفیق اکبر نیز به جمع اولیه ما اضافه شد. ھم پرونده ای اش بود و می گفت توان نوشتن دارد. فی کردنیز به من معر
با این . با این تعداد اولین ترکیب تحریریه شکل گرفت .کارش بسیار جدی و مصمم بود و در نشریه وزنه ای بحساب می آمد

  .بدین وسعت، بسیار حقیر می آمدھمه، چنین ترکیب اندک برای نشریه سراسری سازمانی 

. اصرار داشتم قبل از چاپ حتما رفقای کمیته مرکزی روی آن نظر بدھند. ھر چه بود، مطالب نخستین نشریه را آماده کردیم
در راھروی ستاد مجید را که با . ھمه رفیق مجید عبدالرحیم پور را آدرس دادند. جلسه شورای مرکزی معین نشده بود

پوشه حاوی مقاالت اولین نشریه کار را که در دست داشتم به او دادم و . ری می رفت، به اصرار نگھداشتمسرعت برای کا
نخستین نشریه بدست رفیق مسعود سپرده . پوشه را باز کرد مطالب را مروری نمود و گفت خوب است. نظرش را خواستم

. ھمین طورھم شد. افزون و تحریریه باورترخواھد گشتتصور داشتم با چاپ نخستین نشریه، یاران ما  .شد و زیر چاپ رفت
صبح روز نوزدھم اسفند ماه، وقتی رفیق مسعود فتحی نخستین شماره کار را روی میز ستاد گذاشت، شور و شوق 

  ھمه با کنجکاوی می پرسیدند، این واقعًا نشریه سازمان است؟. غیرقابل وصفی سراسر ستاد را فرا گرفت

با قلم ساده و شیوائی که داشت . ه منتشر شده بود که رفیق علی کشتگر و به تحریریه اضافه شدشماره دوم کار، تاز
رفیق فاطی و رفقا رسول آذرنوش، اسفندیار کریمی، منوچھر کالنتری، قاسم . بار گرفت و غنای تازه ای پیدا کرد» کار«

بعداز جنگ اول ) عباس گنبد(دان و رفیق ھاشم بعدتر حماد شیبانی پس از آزادی از زن. سید باقری به ما اضافه شدند
رفیق فاطی با من مدرسه روزنامه نگاری را گذرانده بود و در روزنامه کیھان تجربه کار . ترکمن صحرا به تحریریه پیوستند

او را در  در کار سردبیری کمک بزرگی بود ولی رفقا با تجربه ای که از توان او در ارتباطات داشتند، بفاصله کوتاھی. داشت
   .بخش روابط عمومی سازماندھی کردند

در فاصله انتشار شماره ھای دو و سه نشریه، رفیق فرخ نگھدار رفقا حیدر و علی توسلی را به فاصله ای مجزا به من 
! گفت تو االن ھم نشریه را اداره می کنی و ھم سازماندھی بخش کارگری را آیا به ھردو می رسی؟ گفتم نه. معرفی کرد

من . با تجربه ای که در کار روزنامه داری پیشنھاد من بخش کارگری است. فت پس مسئولیت یکی را به علی واگذار کنگ
در مورد رفیق حیدر نیز گفت او عضو کمیته مرکزی  .با کمال میل استقبال کردم و ارتباطات کارگری را به او واگذار نمودم

ریه می بایست عضو کمیته مرکزی باشد ما ایشان را بعنوان مسئول چون مسئول نش. ست که تازه از خارج آمده است
من از این . البته به پیشنھاد کمیته مرکزی سردبیری بعھده خود تو خواھد بود. نشریه در ھیات تحریریه جایگزین کرده ایم

در عرصه  .دلچسب آمد بخصوص که در نخستین برخورد حیدر بنظرم بسیار صمیمی و. پیشنھاد نیز بی اندازه استقبال کردم
حیدر با نظم خاص خود روی مسائل بسیار دقیق بود، . کار نشریه نیز روز به روز پیوندھای نظری ما بیشتر و بیشتر شد

  .او سرمایه خوبی برای تحریریه بود. بدون مطالعه حرف نمی زد و راحت موضع عوض نمی کرد

  

  نشریه به چه صورتی اداره می شد؟ -سوال سه

اداره نشریه دو وجه داشت یکی کار تحریر یعنی انتخاب مقاالت، بحث روی موضوعات، روشن کردن  -نی مصطفی مد
دوم صفحه بندی نوشته ھا، تیترگذاری، برجسته کردن و یا کم اھمیت نشان دان . نکات اصلی مقاله ومضمون نوشته

تر و افزودن گزارشات و مطالبی که در آخرین ساعات مطالب از طریق میزانپاژ، اختیار حک و اصالح، کوتاه کردن یا توضیح بیش
در تقسیم کاری ما در مورد اول برخالف سنت روزنامه نگاری، مابین مسئول و غیرمسئول و  .به صفحه بندی رسیده است

  .یرفتھمه چیز با تفاھم و اگر اختالفی بود با رای اکثریت پیش م. سردبیر با دیگر اعضا تحریریه ھیچ تفاوتی وجود نداشت

این . در مورد دوم یعنی آنچه در باره کار صفحه بندی برشمردم، سردبیری معنا پیدا می کرد و بطور فردی تصمیم می گرفت
کار مشترک به گرایش مشترک  .یعنی حدود نه ماه با تفاھم کامل ادامه پیدا کرد ٥٨روال اداره نشریه تا پلنوم وسیع آذرماه 

ھمانگونه که از ترکیب کار مشترک کمیته . زائیده شد» اقلیت«ت با اختالفات کم و بیش از این مجموعه یک دس. منجر شد
  !تشکیالت» اکثریت«نشریه بود، اھرم » اقلیت«ابزار . متولد گشت» اکثریت«مرکزی بطور یک دست و باز با اختالفات ناچیز 

در کنش رھبری فکری . جامعه باید جستجو کرد این ولی ظاھر قضیه است محتوا را در عوامل در روند حوادث و فرایند تحول
سرشت این دسته بندی محصول فقدان یک وجدان تئوریک و . و عملی جنبشی که قادر به پاسخگوئی مسائل آن نیست

به خالصه این مبحث در پاسخ . عدم شناخت قانونمندی ھای تاریخی مجزا از جزمیت ھای کلیشه ای می توانست باشد
  .دازمسوالھای بعدی می پر

  

  نشریه کار از چه زمان، به چه شکلی و با چه تیراژی انتشار می یافت؟ -سوال چھار

. یعنی نزدیک به یک ماه بعداز انقالب انتشار پیدا کرد ٥٧شماره نخست نشریه کار نوزدھم اسفند ماه  -مصطفی مدنی 
ارگان سیاسی بزرگترین . انقالب بود نخستین نشریه سیاسی در میان کل نیروھای پوزیسیون و اپوزیسیون بعداز» کار«

اعالم موجودیت کرد، مدتی بعداز  ٥٧در تاریخ سی ام بھمن ماه   »حزب جمھوریخواه اسالمی ایران«حزب حاکم که با نام 
تغییر نام داد و سپس بدستور آیت اهللا » حزب جمھوری اسالمی«این حزب بعداز چند ماه به . نشریه کار انتشار یافت

روزنامه انقالب اسالمی آقای بنی صدر نیز که عضو موثر شورای انقالب . یان اختالفات داخلی منحل گردیدخمینی در جر
نشریه مجاھد، مردم حزب . به سردبیری آقای علی رضا نوبری منتشر شد ٥٨بود، ماھھا بعد یعنی در تاریخ سی خرداد 

  .کار، انتشار پیدا کردندتوده و دیگر جریانات سیاسی اپوزیسیون نیز مدتھا بعداز نشریه 

در چاپ ھای دوم و سوم به سی و دو . تیراژ شماره نخست نشریه کار، ابتدا سه ھزار نسخه بود که بسرعت نایاب شد
مسئولین اکثر . ھمانطور که اشاره کردم مسئولیت چاپ نشریه را رفیق مسعود فتحی برعھده داشت. ھزار نسخه رسید
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شب و نیمه شب نشریه را از چاپخانه ای به چاپخانه دیگر می کشید تا پاسداران . چاپخانه ھای تھران را می شناخت
  .کارگران می باید زینگ ھای دستگاه چاپ را بعداز اتمام کار می شستند، تا اثری از کار نماند. بوئی نبرند

حزب اهللا به ستاد و تعطیل  بعداز حمله. تیراژ نشریه بطور تصاعدی افزایش پیدا می کرد و این به دشواری کار می افزود
از شماره ھای ھشت و نه، آمار نشریه از سیصدھزار . شدن مرکز فدائی، چاپخانه ھا به سختی انتشار کار را می پذیرفتند

  .شھرستانھا نمونه آنرا بازتکثیر می کردند. نسخه سرریز کرده بود که فقط در تھران چاپ می شد

فکر می کنم مسعود برای جابجائی یک کوه نشریه، شبھا . ه مخفی کارستان بوداین ھجم از کار آنھم بشکل مخفی و نیم
  .او زمانی باید رمز رام کردن این غول را تشریح کند. ھم نمی خوابید

  

  خوانندگان نشریه چه کسانی بودند؟ -سوال پنج

ندگان تو چه کسانی بگو برای که می نویسی تا بگویم خوان: یک اصطالح ژورنالیستی این است که -مصطفی مدنی 
بعداز انقالب ! نشریه سازمانگر کارگری در شرایط مخفی. فکر می کردم» ایسگرائی«گفتم قبل از انقالب به مدل ! ھستند

ولی نه ارادی و . در شرایط آزاد و صف وسیع مبارزات آشکار مردمی، آن فکر در من تغییر کرد و شاید در دیگر رفقای تحریریه
به سرمقاله شماره . ما اول می خواستیم فقط برای کارگران بنویسم. با جبر زمانه و در مراوده با مردم در ضمیر آگاه، بلکه
قدمی دیگر در جھت ارتقا  ویژه کارگری ما وظیفه خود می دانیم که با انتشار یک نشریه«: می گوید. نخست نگاه کنید

ان تحریریه کوچک انتخاب شد، مورد بحث قرار گرفت و با مضون و نکات اصلی این سرمقاله در ھم. »جنبش کارگری برداریم
ادبیات کارگری را . کارگران خود سخن می گویند را من تنظیم کردم. این مقاله را رفیق توکل نوشت. توافق کامل تصویب شد

آقایان امیر ھنوز شرمنده . خود من بودند» ھنر«افشاگری ھا . اخبار کارگری را رفیق منصور. رفیق سعید قھرمانی نوشت
البته تکذیب نامه آقای یزدی و امیر انتظام را در شماره بعد چاپ کردم ولی این از بار خجالت من . انتظام و یزدی ھستم

  .نکاست

. پس خوانندگان ما چه کسانی بودند؟ این نیز باید روشن باشد. روشن بود ما می خواستیم نشریه کار ویژه کارگران باشد
انقالب، موقعیت سازمان، آن . آن اصطالح اینجا صادق نبود! ولی نه. ازمان و کارگران طرفدار سازماننیروھا و ھواداران س

این نیرو مھر خود را روی نشریه ما می . فداکاریھا و گذشته خونبار، خارج از دایره فدائی را نیز نسبت به ما کنجکاو کرده بود
    . ، صف تظاھرات سازمان نیز گسترش پیدا می کردکوبید و به تدریج که به خوانندگان ما اضافه می شد

روی میز روزنامه فروشی ھای تھران قرار می  جبر این بود که وقتی نشریه کار. ما چه می خواستیم و چه نمی خواستیم 
تا پیش از این چریکھا در اذھان عمومی انسانھای فضائی و . گرفت، افق جدیدی مابین چریک و مردم پدیدار می شد

فدائی . قابل لمسی بحساب می آمدند که سرک کشیدن در زندگی سیاسی شان را کسی برخود روا نمی داشتغیر
خلق تنھا با اعالمیه ھای چند خطی و انگاره ھای حکم گونه ای شناخته می شد که قطعیت ھای مسلم و غیرقابل تردید 

این نوع نشر، جز رواج شایعه . نتیجه می گرفت شرح مفصل را خود مخاطب می بایست. خود را به خواننده دیکته می کرد
  .و تعمیم تمامیت گرائی یا بھتر بگوئیم سیاست پیشتاز و آوانگارد، چیزی در پی نداشت

اما فرم نشریه، اجبار کار توضیحی، کثرت . شماره ھای اولیه نشریه کار نیز از این قانومندی چریکی چندان فراتر نمی رفت
. امان از این عادت دیرینه ربود و زمینه را برای ایجاد یک فضای منطقی مابین ما و مردم باز کردمطالب و محاوره مستقیم، 
  .نشریه کار عالوه بر طرفداران جای خود را در میان مردم پیدا کرد. فرم محتوا را بتدریج تغییر داد

  

  وضعیت سیاسی کشور در دوره سردبیری شما، چگونه بود؟ -سوال شش

  :اگراجازه بدھید شرایط را برحسب تاریخ تقسیم بندی کنم. ضیح این وضعیت را دنیائی صحبت استتو -مصطفی مدنی 

می بخشید که . با تشکر بسیار از شما که بر این امر مھم انگشت گذاشته اید. رفقای شورای سردبیران سایت کار آنالین
ولی این حرفھا الزم است گفته . نویسی استمی دانم خصوصیت آنالین کوتاه . به سواالت شما طوالنی پاسخ داده ام

بقول آقای محمد ارسی . ما چه کنیم که کمتر کسانی از ما به حجاب برداشتن از حریم پیشن فدائی کوشش دارند. شود
جالب است که ایشان آن زمان از ! و نشریه کار معتبرترین سند این تاریخ بوده است» فدائی بخشی از تاریخ ایران است«

. حاال در مقام یک پژوھشگر حقایق تاریخی را آنگونه که بوده منصفانه قضاوت می کنند. سرسخت فدائی بوده اند مخالفین
» سرمایه دار«ھر انسان پژوھشگری در آینده باید بداند . بپذیریم» مسئولیت فردی«این نوع قضاوت به ما می آموزد که 

آیت اهللا بھشتی را چه کسی و از روی چه . چه کسی بوده استمعرفی کردن آقایان امیرانتظام و ابراھیم یزدی ھنر 
کنید » ضد انقالب را به سپاه معرفی«معرفی کرد؟ مقاالت فدایت شوم برای خمینی و » نوکر آمریکا« شواھد در نشریه کار 

ده، چرا و با و صدھا شاھکار دیگر نشریه کار، کار کیست؟ کدام قلم منوچھر ھلیل رودی را عامل امپریالیسم معرفی کر
کدام دالئل؟ چرا ھنوز کسی نباید بداند، دیوانه معرفی کردن مصطفی مدنی را چه قلمی به تحریر آورده، با چه قصدی و در 
مخالفت با کدام نظرھا؟ ھمانگونه که برای ھر ذھن پژوھشگری باید روشن شود، فرازھای نشریه کار، مقاالت راه جو و 

ما ھنوز که ھنوز است افکار و اندیشه ھای گذشته گان خود را زیر . انی رقم زده انداندیشه ھای تحول بخش را چه کس
  چرا از خودمان شروع نکنیم؟. ذره بین می بریم

و مھمتر از . به آیندگان درس می دھد، که با تاریخ شوخی نکنند. آدمھا را کوچک نمی کند» مسئولیت ھای فردی«پذیرش 
ولیت ھای گروھی سنگرھای محکمی نیستند و برای ھمیشه حقایق را مکتوم نگاه نمی این بدانند، ایدئولوژی ھا و مسئ

   .دارند

  
   .در کارتان موفق و پیروز باشید
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 !تنشریه کار، آغاز حیا

  

 بخش دوم -مصاحبه با رفیق مصطفی مدنی
 

 !رفقای شورای سردبیران سایت کار آنالین

دریچه ای را که بسوی گذشته سازمان گشوده اید، برای جوانان میھن ما، برای آنانی که می . با تشکر بسیار از شما
ندوخته خواھند تاریخ کشورشان را از زوایای مختلف زیرو رو کنند، برای کسانی که می خواھند از درست و غلط کارھای ما ا

بحث ھای درونی، اختالفات و کلنجارھای دوره . کاری که گذشته گان ما نکردند. ای بسازند، امکان خوبی ایجاد کرده اید
نتیجه این . ، از چشم ھا پنھان نگھداشتند»اسرار خانه را، دشمن استفاده نکند«یا » به کسی برنخورد«ساز را تحت پرده 

  !سی کشور، کسی تجربه درخوری نتوانست بی اندوزدشد که از مبارزه بزرگترین حزب سیا

نه اینکه تصور شود عصر اینترنت نبود و اگر ھم طرح می شد، کسی خبر پیدا نمی کرد و اطالعات پشت دیوارھای بسته 
ما حتی نامه اعتراضی آقایان فروتن و قاسمی در نقد رھبری وقت حزب . من سالھای آخر دبستان بودم! نه. باقی می ماند

امروز نیز اھمیت نقش  .توده را که در اروپا منتشر شده بود، بطور دست نویس پیدا کرده بودیم و دست به دست می کردیم
فدائی درآن دوران، نویسنده ھای دولتی را مجبور کرده است ھرچند گاه آنطور که می خواھند نقبی به زندگی گذشته 

  .جای سپاس دارد. حقیقت ھا را می کاوید این اھمیت را شما جدی گرفته اید و. فدائی بزنند

  :در اینجا دو توضیح را الزم می دانم

تمام نقل قولھائی که در این پاسخ ھا من به آنھا استناد کرده ام، نقل مستفیم ھستند، در گیومه و با ذکر تاریخ مورد  -یک
ھا می تواند به آرشیو رونامه ھای اطالعات یا ھر خواننده عالقمندی برای دسترسی به متن کامل آن. استفاده قرار گرفته اند

  .کیھان چاپ روز بعد ھمان تاریخ ھا مراجعه نماید

در آنجا . ، پیشتر مصاحبه ای با من مربوط به ارزیابی نظرات رفقای موسس فدائی، منتشر انتشار کرده بود»کار آنالین« -دو
و سیانور برای کار به کارخانه رفته است، این روش را به  من با استناد به اینکه رفیق محتشمی جھرمی با کلت و نارنجک

که چرا یک مورد «: رفیق فاطی از معدود زنان چریک آن دوره، به من ایراد گرفتند. نحوه کار آن دوره سازمان تعمیم داده بودم
خود من که یکی از . ستکه تازه مربوط به فقط مصاحبه برای استخدام بود است، به کار ما در آن زمان تعمیم داده شده ا

دیگر رفقا نیز . ھمین افراد بودم، کلت و نارنجک را در خانه تیمی می گذاشتیم و فقط با سیانور به کار در کارخانه می رفتم
اھمیت این نوع عمومیت دادن از نظر رفیق فاطی این بود که اوال به اقدامھای کودکانه تعبیر می  ».ھمین کار را می کردند

معرفی » کودکانه«ضربه خانه تیمی تبریز که رفیق محتشمی جھرمی نیز در آنجا جان باخت، نتیجه ھمان اقدام  ثانیا. شود
من در نقد رابطه خانه ھای تیمی و کارخانه . حق با رفیق فاطی بود واستناد من این تعبیر غلط را ایجاد می کرد .می شود

  .ه نمونه ای درست پاسخ نداده بودمکه به سردرگمی ھدف می انجامید، دقیق و با استناد ب

  
  وضعیت سیاسی کشور در دوره سردبیری شما، چگونه بود؟ -سوال پنج

این دوران یکی ازپرتالطم ترین و بحرانی . ھمانطور که قبال گفتم توضیح این سوال را دنیائی مطلب است :مصطفی مدنی
انقالب دوران . ، چه میان حکومت و چه در درون سازمانچه درون جامعه. ترین اوضاع در شرایط سیاسی بعداز انقالب بود

فضای . ھمه چیز ولی ھنوز موقتی و ناپایدار به نظر می رسید. تخریب را پشت سر گذاشته بسوی سازندگی می رفت
یت آ .انتظارات از دولت موقت بازرگان، قدمتی به درازای چند نسل داشت. متشنج و پرآشوب سراسر ایران را فرا گرفته بود
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او خود را صاحب و میراث دار انقالب تصور می . می دانست» اراده الھی«اهللا خمینی، انقالب را نه در نقش مردم که نتیجه 
از دولت بازرگان تا . ساختار سیاسی کشوری می انگاشت، که او در سر داشت» خدم و حشم«کرد و مابقی را ھمگی 

زرگی در واژگونی نظام پادشاھی داشته اند، از نظر ایشان ھمه فدائی و مجاھدی که ایشان خوب می دانست، نقش ب
اکستریم ھا . ناگزیر این تصور، تفوق افراطی ھا در پھنه جامعه را ایجاب می کرد. باید می بودند» اراده الھی«مدیون این 

ده ام اگر به شما حقیقت را نقض نکر. ھمه جا دوطرف رودر روی ھم صف بندی کرده بودند و از ھرطرف فشار می آوردند
بگویم رھبری سازمان فدائی در این طوفان سیاسی، علیرغم ھمه بی تجربگی ھا، نقش یک نیروی میانه، اھل تعامل و 

جا بجا به آنھا . شواھد کم نیستند. متعادل کننده را ایفا می کرد و تمامی تالش خود را برای برقرای آرامش بکار می گرفت
  .می پردازم

بقایای نیروھای مسلح . فقط چند روز از انقالب بھمن می گذشت. ران در چند روز بعداز انقالب را بنگریمسیمای سیاسی ای
سالح ھائی را که سازمان در جریان . ارتش و ساواک ھنوز در کمین بودند تا ھرکجا دستشان میرسید، ضربه ای وارد کنند

طرح کمیته مشترک بین ما، مجاھدین و . ا نگھداری می شدانقالب مصادره کرده بود، فقط برای مقابله با این دسیسه ھ
من نمی دانم به چه دلیل این کمیته نتوانست . کمیته ھای انقالب اسالمی برای روشن شدن تکلیف ھمین سالح ھا بود

عبدالرحیم  آنچه مکتوم نباید بماند، تالش اولیه رفیق مجید. این را رفیق فرخ یا مجید می توانند توضیح بدھند. شکل بگیرد
پور، مسئول ارشد تشکیالت آن زمان در پرھیز از مقابله مسلحانه نیروھای سازمان درکردستان، نقش رفیق امیر ممبینی 
برای ممانعت نیروھای خلق عرب برای تدارک یک تقابل مسلحانه در خوزستان و در برابر توطئه ھای سپاه پاسداران و 

ھم چنین تالشھای رفیق فرخ نگھدار برای تحویل سالحھا به . ی فرمانده نیروی دریائیاقدامات دیکتاتور مأبانه دریادار مدن
فرخ عالوه بر تالش برای ایجاد کمیته مشترک در یکی از جلسات . دولت آقای بازرگان در ھمان ھفته ھای اول بعداز انقالب

  .ه بوداو در اینباره، قبال با مسعود رجوی به توافق رسید. شب شورا نیز مطرح کرد

روز سی ام بھمن ماه زمانی که ما دست اندرکار راه انداختن . تازه دو روز از شکست اعتصابات سراسری می گذشت
. تحریریه بودیم، آقای بازرگان نخست وزیر، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خویش، سیاست ھای دولت خود را تشریح کرد

  :مھمترین رئوس اساسی این سیاستھا چنین بود

  »پرسی برای نظام سیاسی آینده، سلطنت یا جمھوری؟ ھمه«

مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل خواھد شد و بدنبال آن انتخابات صورت خواھد «
      » .گرفت

به گروھھای چپ اجازه داده خواھد شد در سیاست ایران نقشی داشته . ھمه احزاب سیاسی آزاد ھستند«
اما اگر بخواھند ناآرامی ایجاد کنند، دولت آنھا را درھم . مونیست دست بزنندباشند و حتی به تشکیل حزب ک

فدائیان خلق که یک سازمان دست چپی ھستند به خاطر حمله به سفارت آمریکا مورد . خواھد شکست
     »مالمت قرار گرفته اند

سفیر آمریکا گفتیم دولت ما به آقای سولیوان . ایران مشتاق است روابط خوب خود با آمریکا را از سر گیرد«
  ».آیت اهللا خمینی از حمله کوماندوھای چپگرا به سفارت آمریکا بسیار بسیار متاسف است

این اطالعیه بدون آنکه نام بیآورد، فدائی را مورد . در ھمین روز و بفاصله کوتاھی اطالعیه آیت اهللا خمینی منتشر شد
خشونت بی پرده در این اطالعیه حتی . بگونه ای روشن جدا کرده بود خطاب قرار داده و ھمچنین خط خود را از بازرگان

  :بیاینه کوتاه و فتوا گونه بود. سال قلب انسان را به درد می آورد ٣٥امروز نیز بعداز 

اینان که ... در این موقع حساس اشرار با نامھای فریبنده مشغول توطئه برضد انقالب اسالمی ھستند«
ضد اسالمی زده اند و کوشش دارند مراکز حساس را به نفع بیگانگان بدست بیآورند دست به خرابی و اعمال 
بیش از قدرت شیطانی شاه و پشتیبان آنان نیست و در صورتیکه به ملت نپیوندند و  باید بدانند که قدرت آنان 

این بی  من تحمل. بطور معقول عمل نکنند تکلیف را برای ملت شجاع ایران و تھران معلوم خواھم کرد
باید تمام اقشار به ھر اسمی که ھستند، در تحت پرچم اسالم به فعالیت خود . فرھنگی ھا را نخواھم کرد

در غیر اینصورت قیام علیه حکومت انقالبی اسالمی است که جزای آن در قانون اساسی اسالم . ادامه دھند
  » ٥٧  بھمن  ٣٠والسالم روح اهللا الموسوی الخمینی . معلوم است

ردیدی وجود نداشت که آیت اهللا خمینی نمی توانست در فضای انقالبی و توازن قوای سیاسی، به فتواھای خود جامه ت
را صیقل می داد و مجوز یورش ھای » نھی از منکر«وجدان . این ولی برای حزب اهللا غنیمت بزرگی بود. عمل بپوشاند

برای یک سازمان  .در نیآمده بودند، کف دستشان می گذاشت» تحت پرچم اسالم«پراکنده به دگراندیشان و آنانی را که 
پشت این فکر مستبد باستثنای تنی چند مجموعه جامعه . وسیع سراسری مانند فدائی بسیار اھمیت داشت که بداند

بودن مارکسیستھا که فقط چند ماه قبل از انقالب توسط ھفت تن از روحانیون » نجس«فتوای . روحانیت ایستاده است
. رجسته و با سماجت آقایان الجوری و عسگراوالدی در زندان اوین صادر شده بود، آغاز ماجرا را به حزب اهللا می آموختب

مضمون نخستین اطالعیه تاسیس حزب جمھوریخواه اسالمی نیز که درست در ھمین روز سی ام بھمن، با انشائی نرم تر 
  :ینی را تکرار می کردانتشار پیدا کرد، محتوای ھمان سخنان آیت اهللا خم

اکنون نوبت آن فرا رسیده است که دومین و . حصار بزرگ را شکسته ایم. گامھای نخست را برداشته ایم...«
مبارزه با ضدانقالب، مبارزه با توطئه ھا، و پاسداری از آنچه به : دشوارترین بخش مبارزه ی خود را آغاز کنم

با رخنه کردن ضد .... ه، چه مشروطه و چه جنبش جنگلدر تمامی جنبش ھای گذشت....دست آورده ایم
   ».انقالب و توطئه گر و جریان ھای وابسته و غیراصیل، انقالب را منھدم ساخت

بھمن با امضای محمد جواد باھنر، سید محمد بھشتی، سید عبدالکریم موسوی و اکبر ھاشمی  ٣٠این بیانیه در تاریخ 
، رقم »تیغ حکومت در دست امام«ھا از آینده شومی حکایت داشت که بقول بازرگان با ھمه این .رفسنجانی انتشار پیدا کرد

  .می خورد

با بیانیه ھای آیت اهللا خمینی و حزب جمھوریخواه اسالمی،سی ام بھمن به روز سخت و پرمھلکه ای مبدل شد که شیپور 
بحث شب جلسه شورای ما . لی کسی نشنیدصدای این شیپور را زیر طنین رعد انقالب، و. رزمایش آینده را می نواخت
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بعداز این روز، و روزھای دگر، ھمچنان به کنکاش برای یافتن بورژوازی ملی در مخروبه ھای اقتصاد درھم ریخته نظام 
در برج . نتیجه این کالبدشکافی ایدئولوژیک، سرنوشت رابطه ما با دولت بازرگان را تعیین می کرد. سلطنتی می گذشت

. تلقی می گشت» مجاز«یافت می شد، حمایت ما از دولت بازرگان » بورژوازی ملی«ی مانده از نظام پھلوی اگر واژگون باق
تلقی می » سرمایه داری وابسته«در غیر اینصورت ھرگونه پشتیبانی از دولت بازرگان، سازشکاری محض و دفاع از 

اهللا ھر روز زیادتر و عرصه بر نیروھای ما تنگ تر  فشار حزب. بحث ھای بی سرانجام در یکی دوھفته بجائی نرسید !شد
فرخ نگھدار طبق . آینده سازمان بعنوان نقش آورترین اپوزیسیون کشور، به نحوه برخورد با حکومت گره خورده بود. می شد

این  .معمول خود جسارت قابل تحسینی بخرج داد و نامه سرگشاده ای خطاب به بازرگان و با حمایت مشروط از او نوشت
نامه بصورت . جز در موارد کم اھمیت، کسی با آن مخالفتی نداشت. اسفند در جلسه شورا خوانده شد ٢٢نامه آخر شب 

  .اطالعیه فردای ھمان روز به چاپ رسید

ه بدون اینکه تحریری. مطالب آماده شده را از تحریریه تحویل گرفته بودم. ما در تالش انتشار دومین شماره نشریه کار بودیم
شب ھمان روز  .اسفند چاپ کردم ٢٤را در جریان بگذارم متن نامه به بازرگان را بطور کامل در نشریه شماره دوم کار بتاریخ 

بسیار خوشحالم « :دست ھای اش را بھم گره زد، نفس عمیقی کشید و گفت. مھندس بازرگان در تلویزیون ظاھر شد
من بوده و یا خوبی خودشان بوده اعالم پشتیبانی و ھمکاری و که دیدم امروز فدائیان خلق یا در اثر حرفھای 

  .»این مسئله خیلی امید بخش است. دوستی با دولت را کرده اند

بخش اعظم سخنان اش، توضیح در باره مشکالت و انتقاداتی بود که نشریه . آنشب بازرگان نزدیک به دوساعت صحبت کرد
از ضرورت محاکمات علنی و وجود ھیات منصفه تا دستمزد کارگران، . ته بودکار در نامه سرگشاده روی آنھا انگشت گذاش

متن . (حمله می کنند... وضعیت دھقانان و محکوم کردن کسانی که به اجتماعات، کتابفروشی ھا نیروھای سیاسی و 
  )بطور کامل چاپ کرد ٥٨اسفند  ٢٤سخنان بازرگان را روزنامه اطالعات به تاریخ 

اعتراض در . شار نشریه شماره دوم کار و سخنان شب بازرگان، موج اعتراض از ھر سو علیه ما آغاز شدمتاسفانه با انت
اکثر نیروھای ما می گفتند، سازمان . در بیرون اما غوغائی بپا شده بود. تحریریه کمتر بود و رنگ بسیار دوستانه ای داشت

برخی از رفقائی که دوشب قبل رآی داده بودند، رای شان . به راست غلطیده است و از دولت بورژوازی پشتیبانی می کند
فشار روی ما بیشتر از ھمه از جانب رفقائی بود که از . را پس گرفتند و بعدًا بعنوان راست روی این نوشته را محکوم کردند

اگر اشتباه . تر داشتندخارج آمده بودند و تحت نام کمیته پشتیبانی در یکی از ساختمانھای چند طبقه در نزدیکھای ستاد دف
 ٤٠حدود . مرا برای پاسخگوئی به جلسه آنھا دعوت کرد. نکنم مسئول ارتباط با آنھا رفیق فاطی از بخش روابط عمومی بود

در . ھیچکس از توضیجات من قانع نشد. می گفتند این یک انحراف بزرگ در حیات سیاسی سازمان است. نفر بودند
. مین دوستان، از افراد شناخته شده، بیشترین اعتراض را رفیق کاظم علمداری داشتنشست دیگری در خانه یکی از ھ

  .خواست ھمه آنھا این بود که در نشریه بعدی کار از این موضع گیری انتقاد شود

دوم اسفند ماه یعنی سه روز پس از اطالعیه آیت اهللا خمینی و حزب جمھوریخواه  :به بعداز ھمان سی ام بھمن برگردم
، سخنان آیت اهللا خمینی را با انشای دیگری تکرار »ملت ایران«می، آیت اهللا مکارم شیرازی در یک بیانیه خطاب به اسال
ولی اکنون مسائل تغییر چھره می . دوران شاه و دارو دسته اش گذشت و در بستر تاریخ دفن شد...« .کرد

در شکل . تفاوت است ظاھر می شوندنیروھای ضد انقالب در شکل تازه ای که با گذشته بسیار م. دھد
. باید با ھشیاری کامل مراقب توطئه ھای تغییر شکل یافته جدید باشیم... انقالبی و حتی انقالبی تر از شما

این توظئه ھا را باید در نطفه خفه کنیم و پیش از آنکه . توطئه ھای که این بار از درون جامعه بر می خیزد
  ».ھیچ فرصتی را در این راه از دست ندھیم قدرت پیدا کند درھم بشکنیم و

بحث ھای درونی شورای انقالب در مورد موضوع رفراندم و تفاوت نظر آیت اهللا خمینی و مھندس بازرگان و بنی صدر ھنوز به 
جمھوری «و یا » جمھوری دمکراتیک«، »جمھوری«بیرون درز نکرده بود و کسی نمی دانست چه بحث ھائی برسر 

اطالع پیدا کرده بود، پنجم اسفند در یک » اندرون«آیت اهللا کاظم شریعتمداری که ظاھرا از . گرفته است صورت» اسالمی
او بگونه ای تلویحی خطاب به آیت اهللا خمینی . مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و جلوه ھائی از آن اختالفات را علنی نمود

ست پرسشی که قرار است به توسط آرا الزم نی. در مورد رفراندوم با من مشورت نشده است« :گفت
از مردم سوال کنید چه حکومتی می خواھند و . عمومی پاسخ اش مشخص شود به دو شکل محدود شود

  »پاسخ را به عھده مردم بگذارید

قضات . افرادی را دستگیر می کردند. از فردای انقالب نیروھای مسلح حزب اهللا به ھر خانه ای می خواستند می ریختند
در نامه سازمان به بازرگان به . نیز ھر که را به دلخواه خود مجرم تشخیص می دادند به جوخه تیرباران می سپردند شرع

   . این مسئله اعتراض شده و خواستار محاکمات علنی عوامل رژیم سابق شده بود

ای در زمینه این محاکمات صادر آیت اهللا شریعتمداری نیز ھمزمان با اظھار نظر در مورد رفراندم، اطالعیه تھدید گونه 
کرارا شنیده می شود که افراد غیر مسئول به منازل مردم یورش می برند و افرادی را بنام جنایتکاران « :کرد

تعقیب خطاکاران و جانیان تنھا در صالحیت و مسئولیت و اجازه مراجع تقلید است ....سابق دستگیر می کنند
در صورت تکرار چنین ....ایجاد ارعاب و ترس در شرع اسالم حرام استو بجز این ریختن به منازل مردم و 

  .»اعمال خودسرانه ناگزیر خواھیم شد که نظر خود را نسبت به این افراد صریحا اعالم داریم

فدائیان و حزب توده در انقالب فراموش نخواھند « :روز ششم اسفند بازرگان در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفت
  .»نیز مانند دیگران جای خود را خواھند داشتآنھا . شد

او . را عامل جلوگیری از کار دولت معرفی کرد» افراطی ھا«و » کمیته ھا«بازرگان روز دھم اسفند در یک پیام به مردم، 
گفت کمیته ھا با وجودی که به اسم امام و با کاغذ مارک دار نخست وزیری اقدام می کنند، ولی شناخته شده کسی 

  .ندنیست

از تغییر رژیم سابق به جمھوری « :نھم اسفند ستاد مرکزی بر امور رای گیری شکل رفراندوم را بدینگونه اعالم کرد
  ؟»اسالمی موافقید یا نه
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در این شکل رای گیری . آری در برگه سبز و نه در برگه صورتی قرار می گرفت و بنوعی به رای گیری علنی تبدیل می شد
  .بدست می گرفت طرفدار نظام سلطنتی از کار در می آمدھرکس برگه صورتی را 

روز ھفدھم اسفند مصادف با روز جھانی زن، پیش از آنکه رفراندم برگزار شده باشد و قبل از آنکه کسی دانسته باشد، 
 آیت اهللا خمینی پیشاپیش و در یک سخنرانی جنجالی در قم نام و مشخصات. حکومت آینده ایران چه نوع حکومتی ست

. ما جمھوری اسالمی را داریم پایه گذاری می کنیم. مملکت، مملکت اسالمی است« :این جمھوری را اعالم کرد
در خانه ھا، ادارات حتی دانشگاه و مدارس خانمھا باید رعایت . باید قوانین اسالمی مو به مو اجرا بشود

  .»از فردا ھمه باید با حجاب اسالمی به ادارات بروند. حجاب را بکنند

در » حجاب ما، پاکی ماست«با انعکاس سخنان آیت اهللا خمینی بسیاری از زنان در تھران و شھرستان ھا با شعار 
با یورش پاسداران به صفوف . ، دست به اعتراض زدند)سنندج(خیابانھای تھران و شھرھای بزرگ از جمله در کردستان 
اکثر این تظاھرات به ابتکار خود زنان شکل  .یادی مجروح شدندتظاھرات بسیاری مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و تعداد ز

نشریه کار تیراندازی پاسداران به . ما بعدًا از آن حمایت کردیم و در نشریه کار یورش پاسداران را محکوم کردیم. گرفته بود
به مطبوعات حمله می  زنان معترض را مشابه حمله تفنگداران شاه توصیف کرد و خواستار مجازات کسانی شد که یک روز

زنان را » یا روسری یا توسری« کنند، روز دیگر کتابھا را آتش میزنند، دفاتر نیروھای سیاسی را درھم می ریزند و یا با شعار 
شما اگر به نشریه شماره دوم کار نگاه کنید می بینید که اقشار متعصب و ضد آزادی حکومت، ھنوز . به گلوله می بنندند

  .شک نشده چه آتشی در سرتاسر ایران برپا کرده بودندعرق انقالب خ

نکته ای که در اینجا باید به آن توجه شود، اینست که موضع نشریه کار از نفی خشونت و اعتراض به ھجوم پاسداران به 
ی ام از این ارزیاب. که موضوع اصلی تظاھرات بود، مطلقا نمی پردازد» حجاب«تظاھرات زنان فراتر نمی رود و به خود مسئله 

سی و پنج سال از ماجرای ما و . امروز که به سواالت کار آنالین پاسخ می دھم .غفلت را در ادامه توضیح خواھم داد
در این فضای . بر اذھان نسل ما نیز گرد فراموشی نشسته است. جوان ترھای ما آن دوران را ندیده اند. حکومت می گذرد

تصور خواھد داشت با لجبازی ھای کودکانه ای سرو کار پیدا کرده است که مثل . کندمنطقی، ھرکس به آرشیو کار مراجعه 
در حالیکه ھمین نشریه کار و مواضع سازمان فدائی را اگر با ستیزھای شیطانی . خروس جنگی بر حکومت می تازد

امعه روشنفکری آن ایام مخالفان آزادی و واکنش سایر جریانات سیاسی، دیگر جریانات اپوزیسون و حتی بخشھائی از ج
مقایسه کنید، پختگی و برخوردھای متعادل تری در ضمیر نشریه کار و کارکردھای فدائی مشاھده خواھید کرد، که جای 

  .تأمل دارد

. آنھا تجربه کلنجارھای قدمت داری را پشت سر داشتند. تجربه ما البته به پای نھضت آزادی و مھدی بازرگان نمی رسید
، طی ھشت سال نبرد مرگ و زندگی با شاه، به تجربیات حداقلی دست یافته بود که در مقایسه با سایر سازمان فدائی

این حداقل با نیازھای سازمانی که سھم اول را توازن قوای سیاسی . جریانات سیاسی، می توانست بسیار موثر باشد
  .افراط را دیکته می کرد اپوزیسیون آن دوران داشت، ضرورت شکیبائی، آینده نگری و جلوگیری از

یکی سیاستھای رھبری اش تابعی از سیاستھای حزب کمونیست . و مجاھدین خلق را مستثنًا می کنم) ١(من حزب توده 
  !را نگه می داشت» مصلحت«شوروی بود و دیگری در پیروی از امام، جانب 

) ٢(گروه رفیق اشرف دھقانی . می شناختن  در صحنه سیاسی جامعه، سازمان پیکار در مبارزات خود مرزی برای آشتی
اش در میان مردم ایجاد کرده بود، ما را به ضرورت برداشتن دوباره سالح علیه » حماسه مقاومت«با آن جاذبه ای که 

  !تشویق می کرد» سگ زنجیری امپریالیسم « حکومت جدید یا بقول آنھا 

با حکومت اعالم جنگ دادند و بعدتر بسیاری از آنھا تالش کردند  اتحادیه کمونیستھا که اکثر اعضا اش از خارج آمده بودند
  .تبدیل کنند» دژ انقالب « شھر آمل را با تسخیر مسلحانه به 

جبھه ای مترقی و خوش فکر که . را می توانم اشاره کنم» جبھه دمکراتیک ملی ایران « نمونه دیگر اقدامات اعتراضی 
مراه با آقایان متین دفتری، خانبابا تھرانی و پاره ای شخصیت ھای ملی دیگر تاسیس بوسیله زنده یاد شکراهللا پاک نژاد ھ

در . اقدامات این جبھه در برپائی تظاھرات بمراتب رادیکال تر از ما بود و ھر مورد مخالفتی را به خیابان می کشید. شده بود
ارتجاعی می گذاشت، یاران ما بصورت فردی علیه اقدامات » جبھه دمکراتیک ملی ایران«راھپیمائی ھای اعتراضی که 

با وجود این گروھھای فشار به این تظاھرات و ھم . شرکت می کردند اما سازمان از داخل شدن در آنھا خودداری می ورزید
امتناع سازمان از شرکت در این تظاھرات شماتت ھای . حمله می کرد» مرگ بر فدائی«به راھپیمائی ھای پیکار، با شعار 

  .عی را نصیب نشریه کار می کردوسی

آنھا . مذاکره وحدت مابین سازمان ما و رفقای راه کارگر آغاز شده بود. از ھمان اولین روزھائی که ستاد فدائی تشکیل شد
این وحدت به سرانجام نرسید و راه کارگر چند ماه بعد بعنوان یک . ھنوز به اسم تشکیالت معینی فعالیت نمی کردند

( ھنوز خیلی از دوستان ما تصور می کنند، رفقا فرخ نگھدار و مجید عبدالرحیم پور . فعالیت آغاز کرد سازمان مستقل
خیلی ھا از این باور غیر درست رقابت ھای شخصی را نتیجه . مانع وحدت ما با رفقای راه کارگر شده اند) مسئولین مذاکره

حوزه تحریریه کار . ی نظری افراطی آن زمان رفقای راه کارگر داشتدر حالی که این عدم پیوند، ریشه در دیدگاھا. گرفته اند
برای نظرسنجی به رفقای تحریریه ارائه » فاشیزم کابوس یا واقعیت«وقتی نوشته . یکی از طرفداران سرسخت وحدت بود

اس آخوندی تصویر در این نوشته رژیم جدید ھمان رژیم شاھنشاھی با لب. شد، حتی یک نفر از ما موافق وحدت نمانده بود
  .نه فقط تحریریه کار، که در حوزه ھای وسیعی این تمایل تغییر پیدا کرد. می شد

در کنار مواضع تند دیگر جریانات سیاسی، تریبونھائی از جامعه روشنفکری آن دوره را می توان نشانه کرد، که مواضع 
ن، اطالعات و آیندگان که استقالل خود را در برابر باستثنای روزنامه ھای کیھا. بمراتب چپ تری از نشریه کار داشتند

حکومت و اپوزیسیون حفظ کرده بودند، روزنامه ھا و مجالتی چاپ می شدند که نشریه کار اگر یکی از آنھا را چاپ می کرد، 
امروز و نشریه برای نمونه روزنامه پیغام  .تبدیل کند ٦٧را به اوین سال  ٥٧به آیت اهللا خمینی اجازه می داد، اوین سال 

بیغام امروز را روزنامه نگار مجرب و برجسته ایران، زنده یاد رضا مرزبان پایه گذاشته . فکاھی آھنگر را می توانم شاھد بیاورم
روزنامه، ھمه روز بدون استثنا مقابله با فاشیسم را تیتر اول داشت که در حقیقت نماد قدرت سیاسی جدید را بیان . بود

آقایان بنی صدر، یزدی و قطب  وی جلد آھنگر نیز ھمیشه کاریکاتوری از عمو سام به چشم می خورد که تصویر ر. می کرد
در کوچه و  .ریش صورت ھرسه نفر با پرچم آمریکا سبز شده بود. زاده را بر صحنه شطرنج سیاسی ایران، جابجا می کرد
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روزنامه پیغام امروز را . انتشار نشریه کار دستی دارم خیابان، و در مجامع مختلف، خیلی از دوستان که می دانستند من در
  !می گفتند از این روزنامه یاد بگیرید. به رخ می کشیدند

  .به اوضاع سیاسی جامعه برگردیم

  
  !پیآمدھای جدید

خیلی از نیروھا در حکومت . چندان طول نکشید که پیامدھای جدیدی رخ نمودند و سیمای سیاسی ایران را دگرگون کردند
با این . دسته بندی ھا بھم خوردند و شخصیت ھای تازه ای حلقه قدرت را به دست گرفتند. و اپوزیسیون، جابجا شدند

تنھا آیت اهللا خمینی بود که از فردای انقالب تا . جابجائی ھا، نگاه به حوادث در حکومت و در رھبری سازمان ما نیز تغییر کرد
  !نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد» میت اسالمحاک«: مرگ از یک چیز فقط دفاع می کرد

انعطاف ھای تاکتیکی و تغییر موضع دادن ھای پراگماتیستی، رمز سرسختی استراتژی آیت اهللا خمینی بودند و او را در 
او شاید یکی از برجسته ترین رھبران سیاسی ایران معاصر بود که می دانست . پیشبرد اھداف اش ھدایت می کردند

تمامی ھنر آیت اهللا در این خالصه می شد که صحنه را پیش . اید خر مراد را زیر باری که او عزم کرده بود، بکشاندچگونه ب
وحدت کلمه، اسم رمز تعامل، برای جذب متحدین جدید، علیه . حفظ شود» وحدت کلمه«روی حریف بگونه ای بچیند که 

  .منزوی کردن طرف مقابل بود

بازرگان در زندگی سیاسی طوالنی، یاد . سیاسی فقط حریف مھدی بازرگان نمی توانست بشودآیت اهللا خمینی در دایره 
او ھر مورد اختالف . را از چشم مردم پوشیده ندارد» آقا«گرفته بود که برای خنثی کردن آیت اهللا، ھیچ اختالف اساسی با 

شیرینی مدیریت قبیله ای خمینی را نخ نما می تاریخ ساز با آیت اهللا خمینی را به تلویزیون می کشید و با طرح مثال 
حربه آیت اهللا خمینی در خال یک تدبیر سیاسی در مقابل بازرگان، فقط به بسیج حزب اهللا یا تھدید به این بسیج  .کرد

تبلیع و ترویج علیه دگراندیشان و سازشکاری بازرگان در مقابل دشمنان انقالب، اسباب این بسیج را . خالصه می شد
دیدگاھھا چنان شفاف می نمایند که نه فقط رھبری جوان یک سازمان . صف بندی ھا بقدری واضح ھستند .ھم می کردفرا

سیاسی که حتی ھر سیاست ورز تازه کاری نیز اگر با دقت به آنھا چشم می دوخت، می توانست مشق شب خود را بی 
  .خط خوردگی بنویسد

ان و آیت اهللا خمینی بر سر تمامیت خواھی، حذف کامل نیروھای مخالف و یکی از برجسته ترین اختالفات مابین بازرگ
تمام انتقادات روحانیت طرفدار آیت اهللا خمینی و حزب جمھوریخواه . تحمل یا عدم تحمل جریانات سیاسی دگراندیش بود

لیه مطبوعات و نخستین یورش ع. اسالمی به این مسئله خالصه می شد که بازرگان با دشمنان اسالم سازش می کند
  .بویژه روزنامه ھای مستقل مانند کیھان، اطالعات و آیندگان آغاز شد

آیت اهللا خمینی دستور ایجاد شورای عالی نظارت بر موسسه اطالعات را . اسفند اولین تھاجم به مطبوعات آغاز گشت ١٣
این تحریکات از یک مرکز . ه داردتحریکات عده ای در روزنامه اطالعات ادام« :در این دستور آمده است. صادر کرد

بدنبال این دستور العمل   ».فرھنگی و اجتماعی بزرگ مثل روزنامه اطالعات باید برای ھمیشه ریشه کن شود
عده ای به دکه ھای روزنامه فروشی حمله آوردند و . تظاھرات بزرگی در قم علیه روزنامه ھای اطالعات و آیندگان برپا شد

  .ردند یا آتش زدندروزنامه ھا را پاره ک

ھمین روز حجت االسالم . کمیته ھای انقالب اسالمی به دستور آیت اهللا خمینی رسمیت پیدا کردند ٥٧اسفند  ١٤روز 
امام گفته اند . ما نمی خواھیم مطبوعات را خفه کنیم« :مفتح عضو شورای انقالب در جمع نویسندگان گفت

فراموش می ) آیندگان(کیھان و اطالعات و آن یکی را  ما ھم گذشته. گذشته ھای شما را فراموش کنیم
می گوئیم آقای . ولی دیدیم که دو مرتبه ھمان رسالت استعماری و ماموریت ھا دارد پیدا می شود. کنیم

ما اعتراضی نداریم ولی اجازه بده . بگو چه ھستی؟ بگو چپی ھستم. مدیر مسئول موضع ات را مشخص کن
پس . شما اگر یک میلیون ھم باشید یک سی و پنجم ملت ایران ھستید. ی کنیمما ھم شما را به ملت معرف

  ».مال ملت است. آنجا مال شما نیست

ایشان نامه ای به سردبیر روزنامه اطالعات با مضمونی . اسفند برای اولین بار سروکله آقای دکتر والیتی پیدا می شود ١٧
ع ایدئولوژیک خود را روشن کنید تا مردم تکلیف خود را لطفا موض« :دکتر مفتح می نویسد  شبیه به سخنان

چرا در روزنامه الویت را به . به شما بگویم که واقعیت خالف این است. اگر بگوئید بی طرف ھستید. بدانند
انواع نوشته ھای غیرمذھبی می دھید؟ چرا نوشته ھای مذھبیون را کم مایه می کنید؟ به چه حقی خود را 

ھمه جا نیروھای متعصب مذھبی و گروھھای فشار با لباس شخصی   »...مردم معرفی می کنید؟ و نماینده و متولی
روزنامه ھا را پاره می کردند و ھرکس را که . و بدون مجور دولتی، به مراکز فرھنگی، سیاسی و آموزشی ھجوم می آوردند

یاسی در کردستان یورش می آوردند، یک روز یک روز به دفتر سازمانھای س .از خودشان نبود زیر ضرب و شتم می گرفتند
یک طرف به کردستان یورش می آوردند و آنسوی دیگر گنبد و ترکمن صحرا را به آشوب می . روز دیگر در انزلی. در گنبد
 چرا که در برابر فتوائیه ھای مستبدانه سکوت. آیت اهللا شریعتمداری نیز بی نصیب نمانده بود  حتی منزل) ٣......(کشیدند

  .را جایز نمی دانست

ھمه پرسی بر اساس فرمان رھبر انقالب « :اسفند احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور اعالم کرده بود ٢١روز 
در طرح رفراندوم سوال می شود با تغییر نظام شاھنشاھی به جمھوری اسالمی موافق . انجام می شود
  ھستید یا خیر؟

این رفراندوم یک مسئله «  :طالعیه صادر کرد و بر نظر مردم تاکید نمودھمان روز آیت اهللا شریعتمداری دوباره ا
بجای اینکه ما بگوئیم جمھوری اسالمی می خواھید یا . سرنوشت ساز برای فرد فرد مردم ایران است

سید  ٥٧اسفند  ٢١. حکومت مشروطه؟ بھتراست به خود مردم واگذار کنیم که چه حکومتی می خواھند
  ».کاظم شریعتمداری
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» جمھوری«در برابر مخالفت سرسختانه آیت اهللا خمینی به . نظر داشت» جمھوری دمکراتیک«آقای بازرگان نیز اول بر 
آیت اهللا . وقتی این نام نیز مورد موافقت امام قرار نگرفت، برای ھمیشه سکوت کرد. بسنده کرد» جمھوری«یعنی ھمان 

  .نه یک کلمه زیاد را در حقیقت در تقابل با بازرگان مطرح کرده بودنه یک کلمه کم و » جمھوری اسالمی«خمینی فرمان 

  

  !آخرین جدالھا

نخست باید » دشمنان اسالم«آیت اهللا خمینی برای از پا درآوردن . آخرین مصاف با دولت بازرگان به نیم سال نکشید
   ف بر اتخاذ سیاستھای کالن دولتآیت اهللا خمینی و حزب جمھوری اسالمی راه را از ھر طر. بازرگان را راضی می کرد

این دولت . ھیچ کاری را نمی توانیم پیش ببریم«:بازرگان دوباره به تلویزیون و افکار عمومی پناه آورد. بسته بودند
بازرگان بعداز   .»تیغه چاقو دست آقاست ما فقط دسته چاقو را در دست داریم. برش نمی تواند داشته باشد

تاریخ نھم   حزب جمھوری اسالمی در کار دولت، به» دخالتھای«و محدود کردن » تعدد مراکز«با  این سخنرانی برای مقابله
آیت اهللا خمینی این . نمود» امام«ھمراه با کلیه وزرا به قم رفت و استعفای دسته جمعی ھیات دولت را تقدیم  ٥٨تیرماه 

ھیات نمانیدگی دولت در . این آشتی به یک ماه نرسید .تغییر نداد  استعفا را نپذیرفت ولی چیزی را ھم در روش کار خود
انتخابات مجلس خبرگان تازه پایان یافته و آرامش در کردستان کوتاه . کردستان تازه توانسته بود با احزاب کرد به توافق برسد

گسترده پاوه و جنگی . که آیت اهللا خمینی طی فرمانی ارتش و سپاه را به کردستان بسیج نمود  مدتی برقرار شده بود
  .ھمزمان در تھران و شھرستانھا ھجوم حزب اهللا به نیروھای سیاسی آغاز شد. مناطق جنوبی کردستان را فرا گرفت

دولت موقت و نمایندگان آن « :نوشته اند ٣٤٢صفحه » انقالب و پیروزی«آقای ھاشمی رفسنجانی در خاطرات اش 
دستان را با گفت و گو و از طریق روشھای سیاسی، حل تالش می کردند، مشکالت و مسائل پیش آمده در کر

این توطئه : شخصا وارد صحنه شدند و در یک سخنانی ھشدار دھنده فرمودند که) ره(اما امام ... وفصل کنند
. دولت با شدت رفتار کند. گرھا در کردستان و غیر آن در صف کفار ھستن و با آنھا باید به شدت رفتار کرد

حضرت  .اگر مسامحه کنند ما با خود ھمین ھا، با شدت رفتار می کنیم... ی با شدت رفتار کندارتش و ژاندارمر
به عنوان فرماندھی کل قوا، پیامی صادر کردند و به دولت و ارتش و  ٥٨مرداد  ٢٨سپس روز ) ره(امام 

کردستان نشود، من ساعت حرکت بسوی  ٢٤ژاندارمری اخطار کردند که اگر با توپھا و تانکھا و قوای مجھز تا 
بدنبال این پیام، عالوه بر نیروھای مسلح و پاسداران انقالب، انبوه بی شمار مردم  .ھمه را مسئول می دانم

  ».از گوشه و کنار کشور برای سرکوب ضد انقالب بپا خاستند

ماموران لباس شخصی . دھمزمان با آغاز کار مجلس خبرگان شرایط نیمه اختناق بر سراسر ایران حاکم ش ٥٨مرداد  ٢٨روز 
از . یورش سراسری حزب اهللا اکثر شھرھای ایران را فرا گرفت. ھمراه با حزب اهللا دفتر سازمان در تھران را اشغال کردند

مرداد، یک میزگرد  ٢٩بعدازظھر . ورود عبدالرحمن قاسملو نماینده انتخابی مردم کردستان به مجلس خبرگان جلوگیری شد
  :سرلشگر شاکر رئیس ستاد مشترک ارتش گفت. ن ارتش در تلویزیون ملی ایران برگزار گشتطوالنی مرکب از سرا

در گنبد . درسنندج دسته ای از حزب دمکرات به خودروھای ارتشی حمله آورده آنان را خلع سالح نموده اند«
ل سرگرم آنھا ھمه جا مشغو. در پاوه ھم منشا و مبنا یکی است. ھم علت وجود کانون ھای تحریک است

  ».کردن دولت برای جلوگیری از برنامه ھای رفاھی ھستند

جمھوری . ما در ارتش عقیده داریم اخاللگران خیلی زیاد شده اند« :تیمسار ریاحی وزیر دفاع ملی تاکید کرد
بھمین دلیل بعداز فرمان امام به ھمه واحدھا آماده . اسالمی االن باید خودش را در حالت نیمه جنگ بداند

  ». ما ھم اکنون آماده ایم در ھر نقطه از ایران ھر اخاللگری را سرکوب کنیم. ش داده شده استبا

می خواھد « :تیمسار دانشور فرمانده ژاندارمری سخنران دیگر این میزدگرد به نقل قولھائی از دکتر قاسملو اشاره کرد که
مقابل دفتر فدائیان خلق در شھر کرند را به  او انفجار در. از تمام مناطق کردستان یک دولت خود مختار بسازد

میلیون دینار معادل ده میلیون دالر گرفته است که در نقده و دیگر  ١٧گردن جالل طالبانی انداخت و گفت او 
  ».شھرھای کردستان انفجار ایجاد کند

آقای ھاشم صباغیان وزیر کشور که این ھیات را ھمراھی می کرد، در مورد دفتر سازمان در خیابان میکده که با یورش 
دفتر سازمان چریکھای فدائی خلق که توسط گروه ھائی از مردم « :لباس شخصی ھا به تصرف درآمده بود گفت

  .استتخلیه شده است، فعال حفاظت آنرا سپاه پاسداران بعھده گرفته 

به فاصله کوتاھی بعداز این سخنان آیت اهللا . مرداد و مصادف با ماه رمضان صورت گرفته بود ٢٩این میزگرد بعدازظھر روز 
آقای سید علی خامنه ای . افطار را با آقا صرف می کنند. خمینی آقای بازرگان را ھمراه این ھیات به قم فرا می خواند

صحبت ما با آقا « :بازرگان بعداز نشست با آیت اهللا خمینی به خبرنگاران گفت. استمعاون وزارت دفاع نیز حضور داشته 
  ».فعال ارتش بر اوضاع نظارت می کند و ھمه چیز آرام شده است. در باره کردستان پاوه و کرمانشاه بود

ازرگان با صراحت لھجه ب. از سخنان بعدی بازرگان در تلویزیون ایران مشخص شد او زیر بار این ھجوم نظامی نرفته است
ھمه چیز داشت به خوبی و خوشی پیش می . ھمه کارھا روبراه شده بود«  :خارق العاده ای به مردم گفت

    ».رفت، آقا یکھو مثل بمب منفجر شدند
در یک مصاحبه مطبوعاتی به . دو ماه بعد آقای صادق زیباکالم نماینده اعزامی نخست وزیر که به کردستان رفته بود

متوجه شدم که خواستھای آنھا منطقی . با گروھی از سران حزب دمکرات مذاکره داشتم« :گاران گفتخبرن
درصد امیدوار بودم که مسئله کردستان از راه مذاکره  ٥٠قبل از اینکه با آنھا تماس داشته باشم . ست

نیدم، صد در صد اما در مدتی که با این گروه مذاکره داشتم و پیشنھاد آنھا را ش. سیاسی حل می شود
با تانک و توپ این . امیدوار شدم که صلح و آرامش فقط از راه مذاکرات سیاسی به کردستان باز خواھد گشت

مھرماه به تھران می روم تا شرایط منطقه را به دولت، ارتش و مقامات  ٢٥فردا . آرامش برقرار نمی شود
  ».مسئول گزارش کنم
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ولی ھمانطور . بود» تیغه چاقو دست آقا«بازرگان درست می گفت . بازرگان باخته بود آیت اهللا خمینی این مصاف را نیز به
نمی توانست بدون در اختیار داشتن کل قدرت به اھداف خود دست  نیز » آقا«که بازرگان نمی توانست کاری از پیش ببرد، 

در قم و در حضور برخی از مراجع اسالمی  ، آیت اهللا خامنه ای٨٨این ھمان رازی بود که بعداز انتخابات سال . پیدا کند
او گفت ھم در دوران ریاست جمھوری آقای ھاشمی و در دوره آقای خاتمی قدرت دوگانه بود و کاری نمی شد . علنی کرد

معلم آیت اهللا خامنه ای، آیت اهللا خمینی بود و پیش از ایشان . حاال با آقای احمدی نژاد قدرت دیگر یگانه شده است. کرد
  .دای قدرت یگانه را در سرداشتسو

ھم اسالم و ھم جمھوری ھر دو ھم وزن . تصویب قانون اساسی جمھوری اسالمی در مجلس خبرگان رو به پیش می رفت
جمھوری . ھم ھدیه مردم بود به آیت اهللا خمینی» جمھوری«ھدیه آیت اهللا خمینی به مردم بود، » اسالم«اگر . شده بودند

: جز آنکه گفته اند. و کسی را یارای مقاومت در برابر آن نمی توانست باشد. دمی می گذشتاز بستر جنبش عظیم مر
  .حقیقت را از زبان بچه باید شنید

مجلس خبرگان روزھای پایانی خود را می گذرانید، آقای بازرگان با نفوذ . آقای بازرگان کاندیدای ریاست جمھوری شده بود
در . دا کرده بود، به احتمال بسیار با رای باال به ریاست جمھوری برگزیده می شدمردمی عمیقی که بخاطر سخنان اش پی

و » جمھوری«اولین تدبیری که اندیشیدند، زیر آب کردن سر . نیز به دست بازرگان می افتاد» تیغه«نگاه آیت اهللا خمینی 
  .چگونگی پیشنھاد حذف آن از قانون مصوب مجلس خبرگان را باید محک می زدند

امضای سید احمد خمینی یک نامه سرگشاده برای آیت اهللا منتظری نوشته شد که در پوشش سوال از ایشان خواسته با 
سید احمد خمینی پیش از این نامه . تحت امر ولی فقیه تعویض کند» شواری حکومتی«را با » جمھوری«شده بود، جای 

نکته اصلی در آن مصاحبه ضرورت . مبسوط تشریح کرده بود در یک مصاحبه طوالنی با مطبوعات دالئل لغو جمھوری را بطور
رئیس جمھور در آینده با زد و بند، و باندبازی در « :بود» جمھوری«لغو جمھوریت و تصویب شورای حکومتی بحای 

پس چه کار کنیم؟ باید کاری . نمی توانیم جلوی او را بگیریم. طول زمان به یک شاه آمریکائی تبدیل می شود
یک شورائی باشد که آن شورا مملکت را اداره کند و در راس آن شورا . ه رئیس جمھوری در کار نباشدکنیم ک

  » ٥٨مھر  ٢٣مصاحبه با مطبوعات . یک فقیه باشد

فردای بعداز این مصاحبه متن سوال گونه نامه سرگشاه سید احمد خمینی به آیت اهللا منتطری رئیس منتخب مجلس 
مجاھد بزرگوار « :یت فقیه، که بصورت زیر تنظبم گشته بود در اختیار مطبوعات قرار گرفتخبرگان و مبتکر قانون وال

مسئله ای . حضرت آیت اهللا منتظری رئیس مجلس خبرگان، امروز من باب فضولی وارد مجلس خبرگان شدم
یا اگر شورای رھبری نباشد و یک فقیه که اعلم زمان است عراقی باشد، . که برایم مطرح شد اینست

پاکستانی و مردم ایران او را مرجع بدانند، و به رھبری برگزینند، چه می شود؟ اگر بفرض با ھمان کشور 
  »٥٨مھرماه  ٢٤  جنگ بشود، آیا رھبر دستور جنگ با مردم خود می دھد؟ سید احمد خمینی 

در اینصورت وی . بود چنین چیزی نخواھد« :آیت اهللا منتظری به سید احمد خمینی ھمان روز پاسخ کوتاه می دھد
  »باید به ایران بیاید و تابعیت ایران را بپذیرد

اوال ھمین باید یا نباید را طبق آنچه تصویب کرده اید خود «  :سید احمد خمینی نامه سرگشاده دوم را می نویسد
بیاید، آیا والیت  ثانیا اگر این فقیه به ھر علتی یا دلش نخواست به ایران بیآید یا نگذاشتند. فقیه تعیین می کند

  )٥٨مھرماه  ٢٨بتاریخ ( ».اش سلب می شود؟ ثالثا والیت امری الھی ست و قابل سلب شدن نیست

در حمله به . سید احمد خمینی اما پاسخ خود را در جای دیگری گرفت. آیت اهللا منتظری به نامه دوم ھرگز پاسخ نداد
ت اهللا خمینی برای آنکه رقبای قدرتمند را از سر راه بردارد، سرنوشت آی! سفارت آمریکا و کودتای پنھان علیه دولت بازرگان

در مجلستان گفتند مجلس خبرگان باید منحل « :آقای بازرگان را با حمله شدید الحنی به آیت اهللا شریعتمداری گره زد
ری از خلق شما در پوشش طرفدا. شما قلم تان از تفنگ ھای آن دمکراتھا به اسالم بیشتر ضرر دارد... شود

والیت فقیه چیزی ست که خدای . شما از والیت فقیه نترسید. مسلمان، برخالف اسالم دارید عمل می کنید
شما و آنھا را . ھمانطور که توصیه به دمکراتھا کردم به شما ھم می کنم. تبارک و تعالی درست کرده است

در تھران و شما به والیت فقیه اشکال می  دمکراتھا در کردستان اخالل می کنند آقایان... مثل ھم می دانم
سخنرانی در ( ».بس کنید این مزخرفات را. من توی دھانتان می زنم. مجلس را می خواھید منحل کنید. گیرید

  )٥٨مھرماه  ٣٠قم 

حمالت . دچند روز بعد یعنی روز چھارم آبان ماه تظاھرات گسترده ای در دفاع از سخنان آیت اهللا خمینی در تھران برپا گردی
قطعنامه راھپیمائی در اصلی ترین خواسته ھا به این صورت قرائت . علیه آیت اهللا شریعتمداری و بازرگان به اوج رسید

ما نگرانی عمیق خود را . ما خواستار تصفیه روحانی نمایان از جامعه روحانیت مبارز و واقعی ھستیم« :شد
ما خواھان روش انقالبی و قاطعانه برای اصالح . ریماز عدم قاطعیت و محافظه کاری دولت اظھار می دا

ما تنفر عمیق خود را از سانسور و گروه گرائی در رادیو و تلویزیون . سیستم اداری و پاکسازی ادارات ھستیم
رفع ستم از «شعار اصلی راھپیمائی » .ابراز داشته و یک تحول بنیادی در این دانشگاه توده ھا را خواستاریم

  »کرد است

فردای این . به سفارت آمریکا یورش آوردند و اعضا سفارت را به گروگان گرفتند» دانشجویان خط امام«وز سیزدھم آبان ماه ر
روز حزب جمھوری اسالمی ضمن نفی جدی مذاکره با آمریکا، مھدی بازرگان را در مورد صحت وسقم این مذاکره مورد 

بدستور آیت . تراض از نقض قوانین بین المللی از نخست وزیری استغفا کردعصر ھمان روز بازرگان به اع)٤. (سوال قرار داد
  .وزرای جدید توسط این شورا انتخاب شدند. اهللا خمینی شورای انقالب مسئولیت اداره کشور را بدست گرفت

متحدین برای باز کردن جبھه جدید به . آیت اهللا خمینی خوب می دانست که نمی تواند در چند جبھه ھمزمان بجنگد
منزوی کردن بازرگان و شریعتمداری مستلزم رابطه حسن مودت با نیروھائی . موقتی احتیاج داشت که خود انتخاب می کرد

او برای اولین با در زندگی سیاسی اش فدائیان را با نام خطاب کرد و در چند نوبت در . بود که تاکنون با آنھا سرجنگ داشت
حاال که ملت با امپریالیست سرشاخ . ادعای مبارزه ضد امپریالیستی دارید شما فدائی ھا که« :تلویزیون گفت

  »شده است کجا ھستید؟ چرا غایب ھستید؟
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مرداد و آن حمالت آتشین سی ام مھرماه علیه دمکراتھا را بفراموشی سپرد و با  ٢٨آیت اهللا خمینی آن بیانیه سرکوبگرانه 
. برادران و خواھران کرد من« :ھا و مردم کردستان خواستار آشتی شدتضرعی چشم گیر در یک بیانیه خطاب به دمکرات

در این موقعیت حساس که ملت ما با چپاولگران و راس آنھا امریکا مواجه است، برادران من، امروز 
اینجانب از ھمه ستم ھائی . آنان ھستند که از اختالف ما بھره برداری می کنند. ھراختالفی بنفع آمریکاست

از یک ھیات ویژه می خواھم که به مذاکرات خود با کمال حسن نیت  .ا روا داشته اند مطلع ھستمکه بر شم
و با شخصیت ھای سیاسی، مذھبی و ملی و سایر قشرھا تماس بگیرند، تا تامین خواستھای . ادامه دھند

آیا در این موقع  ...و آرامش و امن در منطقه برقرار گردد. آنھا که خواست ما نیز ھست بطور دلخواه بشود
تقاضای متواضعانه این خدمتگزار که روزھای آخر عمراش را می گذراند، بجا نیست؟ عاجزانه می خواھم که 
اسلحه ھای سرد و گرم یعنی قلم و بیان و مسلسل را از نشانه گیری به روی یکدیگر منحرف و بسوی 

ملت عزیز و برادران کرد و رحمت خداوند  سالم گرم من به. دشمن ھا که در راس آن آمریکاست نشانه بروید
  !برھمه

شورای انقالب ھمزمان با بیانیه آیت اهللا خمینی به ھیات حسن نیت اعزامی به کردستان اختیار تام داد، تا سرحد 
آقای حسن حبیبی سخنگوی شورای انقالب در یک مصاحبه خبری اظھار . خودمختاری نیز می توانند پیش بروند

در مورد خود مختاری . ویژه اختیارت کلی واگذار گردیده است که به حل مسائل اقدام کند به ھیات« :داشت
شورای انقالب مذاکره با نمایندگان ملت کرد را با نام سازمانی شان اشکالی ... برای ما اسم مھم نیست

  )٥٨آذر ماه  ١٤روزنامه اطالعات (  ».نمی بیند

در جبھه خارجی و ایجاد مانع از حمله نظامی آمریکا علیه ایران، نیازمند اطمینان از  آیت اهللا خمینی برای رودرروئی با آمریکا
آقای دکتر محمد ممکن سفیر جمھوری اسالمی در شوروی، به  ٥٨ششم آذر ماه . پشتیبانی اتحاد جماھیر شوروی بود

رومیکو وزیر خارجه اتحاد جماھیر دکتر ممکن در مسکو با آندره گ. دستور آیت اهللا خمینی با مقامات شوروی تماس گرفت
گرومیکو به او اطمینان داد که در صورت حمله نظامی احتمالی آمریکا از ایران پشتیبانی خواھد . شوروی به مذاکره پرداخت

آندره گرومیکو نظر دولت شوروی نسبت به ایران را به جھت خصلت انقالبی و ضد امپریالیستی آن مورد پشتیبانی . کرد
  .تکامل دانس

آذر ماه دولت آمریکا را مورد حمله قرار داد و  ١٤روزنامه پراودا ارگان حزب کمونیست شوروی نیز در سرمقاله خود به تاریخ 
اختالف ایران و آمریکا می تواند به یک خطر بین المللی « :پراودا نوشت. خطر جنگ سوم جھانی را گوشزد کرد
راودا به شیوه آقای پوتین، در مورد تسخیر سفارت آمریکا، گروگان گیری روزنامه پ ».بعداز جنگ دوم جھانی تبدیل شود

اگرچه اشغال « :این روزنامه نوشت. و نقض قوانین بین المللی توسط ایران سیاست دوپھلوی ھمیشگی را اتخاذ کرد
ر خارج از سفارت آمریکا با معاھده بین المللی مربوط به مصونیت دیپلمات ھا منطبق نیست، اما نباید آنرا د

آن زمان نیز شاه با حمایت دولت امریکا دولت مصدق را ساقط . ساله اخیر بین دو کشور بررسی کرد ٢٦متن 
  .و قوانین بین المللی را نقض کرده بود

موضع حمایتی شوروی را رادیو مسکو بکرات تکرار نمود و از آیت اهللا خمینی بعنوان رھبر جنبش ضد امپریالیستی مردم 
  .حزب خلق مسلمان وابسته به آیت اهللا شریعتمداری دفاتر خود را در ھمه شھرھا تعطیل اعالم کرد. لیل نمودایران تج

  
  !سیاست سازمان و نشریه کار

پلنوم می بایست مھمترین راه کارھای سازمان را پیش رو . در این وادیه بحرانی، ما تازه از یک پلنوم بزرگ بیرون آمده بودیم
انقالب ایران مثل ھر انقالب دیگری یک قدرت . اصلی در روش برخورد ما به حکومت معنا پیدا می کردمسئله . می گذاشت

با میزان نفوذی که سازمان فدائی در یک کفه این قدرت داشت می . دوگانه مابین مردم و حکومت جدید ایجاد کرده بود
ن تدبیری با تفکرات آیت اهللا خمینی مطلقا امکان پذیر چنی. توانست این قدرت دوگانه را با خردورزی به یک سامانه برساند

چنین پیشنھادی را در نشستی که فرخ نگھدار، من و . (نبود ولی با دولت بازرگان سازمان می توانست راه حلی پیدا کند
ن آن زمان مجاھدی. موسی خیابانی در دفتر مجاھدین داشتیم، او به نمایندگی از طرف سازمان مجاھدین مطرح کرد

نشست ما با مجاھدین برای یافتن . رابطه ای که بعداز بازرگان با بنی صدر ایجاد کردند. نزدیکترین رابطه را با بازرگان داشتند
راه کارھای شرکت در انتخابات اولین مجلس شورای ملی بود که در دفتر سازمان مجاھدین در محل سابق دفتر سازمان 

بعداز » راه کارگر«نمونه این سیاست را . یجاد یک جبھه متشکل از دو سازمان بودطرح موسی خیابانی ا. ملل برگزار شد
از نظر من راه کارگر سیاست عقالنی و . انتخاب بنی صدر به ریاست جمھوری در اتخاذ موضع نسبت به او نشان داد

را از سر باید به در » وس فاشیسمکاب«راه کارگر پا به خیابان گذاشته بود و . درستی را نسبت به بنی صدر اتخاذ کرده بود
بنی صدر را زیر ضرب گرفته بود، » اکثریت«متاسفانه موضع راه کارگر تحت الشعاع نفوذ فدائی در دورانی که . می کرد

  !)نمودی نمی توانست داشته باشد

مرکز روی بجث پلنوم سازمان بجای ت. معمای قدرت دوگانه ولی ھنوز توجه کسی را در رھبری سازمان بر نمی انگیخت
. مسائل خرده ریزی که فقط شاگرد مدرسه ھای علوم فلسفه را ذوق زده می کرد. اصلی، فرعی ھا را نشانه گرفته بود

لشگریان ھوالکوی مغول قصر خلیفه را در بغداد محاصره کرده بودند، خلیفه با مریدان به تفحص می گذراند که برای وضو آب 
بدون . باید ببینیم مارکسیت ھستیم یا نیستیم. م یا چپ؟ ما باید به اصول بازگشت کنیمرا از راست باید روی دست بریزی

بازگشت به اصول در برابر حکومت آیا می توانیم اتخاذ تاکتیک کنیم یا نمی توانیم؟ ما در کردستان با نام باید کنار دیگر 
را قبول داری یا نه؟ و ) نوشته رفیق فرخ نگھدار (پاسخ به رفیق اشرف دھقانی . مبارزان خلق کرد بایستیم یا بدون نام

  باالخره اینکه مشی مسلحانه در گذشته غلط بوده است یا درست؟

این سیاستھا با تئوری ھای حزب کمونیست شوروی ھم خوانی می . اتخاذ سیاست برای حزب توده چندان دشوار نبود
» لیبرال«بجای آیت اهللا ضد امپریالیست، از بازرگان  اگر منافع دولت شوروی بر این مدار قرار می گرفت که. داشت

نه کسی . پشتیبانی کند، سیاست حزب توده شاید تغییر می کرد و تحوالت در ایران بطور قطع در مسیر دیگری می چرخید
الئی بخود جرات باال رفتن از دیوار سفارت آمریکا را بخود می داد و نه لشگرکشی علیه آزادی و روشنفکری چنین ابعاد ھیو

  .می گرفت
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صد البته تردید نباید کرد که . اینجا من ھزار بار با نظر رفیق نقی حمیدیان موافق ھستم که ما چوب ایدئولوژی را خورده ایم
  .با چشم ھای ایدئولوژیک جھان را رنگی نمی توان نگریست

ورش می آورند که حق انسان بودن را از ی. پاسداران مسلح به صف زنان حمله می برند که حجاب را به آنھا تحمیل کنند
! حمله کنندگان به اجتماع زنان باید مجازات شوند: من بعنوان سردبیر، گزارش واقعه را سرخط می آورم که. زنان سلب کنند

بی حجابی و یا باحجابی . حق شھروندی ھنوز مسئله ما نبود. تیراندازی، زورگوئی و خفقان را می توانستم ببینم من فقط 
مجلس خبرگان غیرانسانی ترین بی حقوقی ھا را علیه زنان، علیه اقلیتھا، علیه آزادی . تحت فشار حزب اهللا گم می شد

ما با قدرت . ھا، علیه تمامی حقوق مدنی به تصویب می رساند، ما به ھیچ یک از این بی حقوقی ھا توجھی نداشتیم
نشریه کار را در زمان تصویب این قانون اساسی ورق بزنید،  .سروکار داشتیم پس فقط کل قانون اساسی را می دیدیم

چرا از قصاص، از سنگسار، از حق زن نصف مرد، از نقد قوانین . ھجوم نقد ما فقط اصل والیت فقیه را نشانه رفته است
می جزای قبائل بدوی صحرای عربستان که در مجلس خبرگان قرن بیست ویک تصویب شده است، در نشریه کار خبری ن

  .بینیم؟ روش برخورد به حکومت نیز تافته جدا بافته ای در نگاه از این چشم نمی توانست باشد

بیست و پنج درصد افشاگری و پنج . می بینید ھفتاد درصد مطالب کارگری ست. اگر به شماره یک نشریه نظری بیاندازید
ه من با تحریریه نشریه ھمکاری داشتم تاحدودی به ک ٥٩این درصدھا تا نشریه کار . درصد مربوط به دیگر مسائل اجتماعی

  .نفع مسائل سیاسی تغییر می کند اما نشریه ھرگز محتوای اجتماعی و مدنی بخود نمی گیرد

در سایه بوق وکرنای . می کنند» تسخیر«جوانان طرفدار روحانیت به سفارت آمریکا می ریزند و آنرا  ٥٨روز سیزدھم آبانماه 
ھمھمه و شعار که به راه می افتد، مجلس خبرگان، قانون اساسی ارتجاعی جمھوری اسالمی را به تسخیر سفارت و آن 

نگاه انتقاد ما از پرداختن به . شاخک ھای ضدامپریالیستی فدائی فقط تسخیر سفارت را می بیند. تصویب می رساند
قانون اساسی یعنی فقاھتی شدن را  چشم ما تنھا کلیت. یکایک مفاد قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان باز می ماند

آبانماه چاپ می شود، چھار صفحه نشریه را  ٢١که ھمزمان با کار مجلس خبرگان روز  ٣٥بجای آن نشریه کار ! می بیند
چگونه سائیده می شود؟ چرا سفارت آمریکا تسخیر شد؟ و چرا » دگمھای خورده بورژوازی« سیاه می کند تا ثابت کند 

   قوط کرد؟بازرگان لیبرال س

از دید ما مسائل حقوق مدنی، اجتماعی و معیشتی تنھا ! ذھن ایدئولوژیک ما آن زمان فقط مسائل قدرت را می دیده است
بنابراین مجلسی که مال ما نیست و برای دولتی که ما می خواھیم قانون . در گذر سوسیالیسم می توانست حل شود

! قوانینی را تصویب می کنند و چه آینده ای را در زندگی مردم رقم می زند نمی نویسد، دیگر مھم نمی تواند باشد که چه
  .کسی که به بھشت می اندیشد، به گوشه خنک تر جھنم نمی تواند چشم داشته باشد

من اینجا نیز با رفیق نقی کامال موافق ھستم که این . ھمه این نقیصه ھای فاحش را می توان به گردن ایدئولوژی انداخت
اما معتقد نیستم که ندیدن چاه و راه را نیز . ما داشته است» آرزوئی«دفھمی ھای ما ریشه در معضالت سیسم گونه ب

ھمانگونه که محدود کردن اشتباھات به شباب جوانی را آنگونه که رفیق ! آسمانی رھا کرد» آرزوھای«می شود در پھنه 
نیز که حزب ) ٥(» تئوری دوران«ھای انتزاعی و گناه آلود امیر ممبینی در برخورد به گذشته دست گذاشته است، یا سکو

بخصوص رفیق فرخ آن زمان که به ! از بار مسئولیت کمکی نمی کنند» پرواز«توده برای ما به ارمغان آورده بود، به 
رفیق من تصور می کنم . را عامل اشتباھات معرفی می کرد» دوران «سیاستھای گذشته انتقاد داشت، اعتقاد به تئوری 

پرواز با بالھای «عزیزم نقی حمیدیان اگر مجددا به باال و پائین بحث ھای این دوره، عمیق شود، دفتر خاطراتش را بجای 
  .منتشر خواھد کرد» واقعیت ھای پیش رو«در نگاه به » آرزو

نھا فرجام دولتھای آ. ایدئولوژی ھا را باھم در یک کفه می گذارند  مجموعه. ھمه آنانی که به سوسیالیسم می تازند
در . ھیچکس در وسعت مارکس عشق به انسان را جھانی نکرده است. واقعیت این نیست. مذھبی را نیز بار ما می کنند

سیاست را فقط ایدئولوژی . تمدن ایرانی مھد اخالق است. عین حال که ما ھرگز سعدی و حافظ را به مارکس نفروخته ایم
اگر ھمه ما مشترکا اسیر یک . نگاه ما وجدان آزاد ھنوز در سیاست جایگاھی دارددر . مذھبی با ھدف توجیه می کند

یکایک رفقای رھبری کننده . و دشمنان مردم، از یکدیگر فاصله زیاد داشته ایم  ایدئولوژی بوده ایم، ولی در نگاه به دوستان
مسئولیت جمعی، جایگاه مسئولیت . بینندسازمان مفید خواھد بود که به این گذشته برگردند و تصویر خود را در جام ب

یک وزیر کابینه نه فقط مسئول کرده خویش است، نسبت به عملکرد سایر وزرا . فردی بیشتر می کند، کاھش نمی دھد
   .نیز مسئول است

پا گذاشتن روی حقوق شخصی و سیاسی دیگران پشت ھیچ سنگر ایدئولوژیک، ھیچ حاشای تئوری بافی نمی تواند 
در مذاکره ما با بھشتی او ! و تازه در یک جاده یک طرفه و بی آنکه گوش ات بدھکار جریحه دار شدن، باشد. دپنھان شو

. فرخ نگھدار شست اش خبردار نبود. وقتی روی افشاگری نشریه کار انگشت گذاشت عرق شرم بر پیشانی من نشست
  )٦.(رگ به ایشان بدھکار ھستیمما یک عذرخواھی بز. گفتم حق با آقای بھشتی است. به من نگاه کرد

  
  !چرخش بزرگ

بدست آیت اهللا خمینی، که با ھمان » قدرت«تسخیر سفارت، استعفای بازرگان و افتادن کل . به موضوع اولیه بر می گردم
شکل گیری انشعاب اقلیت و اکثریت در این پلنوم صورت گرفته و این دو را عمال از . پلنوم وسیع ما مصادف شده بودند

در کمیته مرکزی تقسیم کار . من و رفیق جمشید طاھری پور به کمیته مرکزی اضافه شده بودیم. دیگر جدا کرده بودیک
رفقا امیر ممبینی، فرخ نگھدار، جمشید طاھری پور، اصغر سلطان آبادی، حیدر و من، بعنوان عضو اصلی . جدیدی شده بود

علی کشتگر در خاج از . کامیابی بعنوان مشاور انتخاب شده بودندرفقا علی کشتگر و اکبر . ھیات سیاسی کار می کردیم
کشور بود و رفقا حیدر و اکبر نیز از مسئولیت ھای خود استعفا کرده و حتی از شرکت در اولین نشست ھیات سیاسی نیز 

یکی رفقای . بودآن زمان تحریریه کار در عمل به دو بخش تقسیم شده  .ما فقط پنج نفر می شدیم. خودداری کرده بودند
تحریریه اصلی در . اقلیت که بیشتر به کار ایدئولوژیک مشغول بودند و برای نشریه نیز در حد گزارش و اخبار کار می کردند
رابط رفقای اقلیت . حقیقت ھمان ھیات سیاسی بود، منھای رفیق اصغر سلطان آبادی که در بخش تشکیالت کار می کرد

  .ی را من بعھده داشتمبا این تحریریه و کمیته مرکز
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در حکومت اختالف مابین آیت اهللا خمینی از یک طرف و بازرگان و آیت هللا شریعتمداری از طرف دیگر ھمانگونه که بحث آن 
از ھمان نخستین روزھای تولد نشریه کار ھمیشه سیل اسناد افشاگرانه علیه شخصیت  .گذشت، به اوج خود رسیده بود

تعدادی از اسناد حکایت از روابط ساواک با آیت اهللا . ف بسوی تحریریه سرازیر بودندھا و چھره ھای سیاسی مخلت
بدون اھمیت . برای من روشن بود که ساواک از ھزار روزن برای ارتباط با مراجع تقلید استفاده می کند. شریعمداری داشت

گفتم ماھھاست به . رت اتفاقی آنھا را دیدرفیق نگھدار بصو. ، آنھا را در کشوی میز گذاشته بودم»اسناد«دادن به این 
تصمیم به انتشار آنھا، به نشست  .او این کار را خیانت تلقی کرد. فراموش کردم. دستم رسیده می خواستم از بین ببرم

درست بخاطر ندارم از رفقای ھیات اجرائی رفیق مجید . رفیق اصغر ھم اضافه شده بود. ھیات سیاسی واگذار شد
ھیات اجرائی سازماندھی کل تشکیالت و اجرائی تاکتیک ھا را . (ر و خسرو فتاپور نیز حضور داشتند یا خیرعبدالرحیم پو

انتشار این اسناد از نظر . تا صبح بیدار ماندیم. جز من ھمه موافق بودند. به ھرصورت جلسه به درازا کشید) برعھده داشت
  .در دل حزب اهللا آب می کرد من لطمه بزرگ به اعتبار سازمان را در پی داشت و قند

» جاسوسی«اسناد  ٤٠کار شماره . دم دمای صبح، پیش از آنکه خورشید طلوع کند، تصمیم با اکثریت مطلق گرفته شد
» لیبرالیسم قبای امپریالیسم«با شعار  ٤٠نشریه ویژه کار شماره . اکثریت تحریریه از اینھم فراتر رفت. آیت اهللا را چاپ کرد

پشت جلد نشریه کار نمودار تمام قدی را تصویر می کند که  .را جاسوس آمریکا معرفی کرد» و شرکا« زرگان آقای مھدی با
شاخه ھای جاسوسی از دو طرف به سفارت متصل . در باال امپریالیسم آمریکا ایستاده است و در وسط سفارت آمریکا

مداری و شرکآ، درطرف چپ لیبرال ھای دورن طرف راست جاسوسان خارج از حکومت یعنی آیت اهللا شریعت. شده اند
  .حکومت یعنی بازرگان، امیرانتظام و شرکآ و جبھه ملی و شرکآ، کنار یکدیگر تجلی می کنند

بویژه جلوی دانشگاه . این نمودار در ابعاد روزنامه ای نیز چاپ شد و بر درو دیوار شھرھای سراسر ایران به نمایش درآمد
این تنھا بیانیه سازمان می توانست باشد که شاید ھیچکس از دیوارھا پاره نکرده . مبدل شده بودتھران به مرکز بزرگ بحث 

فردای این روز وقتی در جلسه ھیات سیاسی  .از این پس لیبرالیسم قبای امپریالیزم به شعار اول سازمان تبدیل شد. بود
فرخ اما با حالتی گرفته و چھره ای . ان صحبت می کردندوارد شدیم، اکثر رفقا شادمانه، از استقبال مردم از بیانیه سازم

  .گفت فکر می کنم اشتباه بزرگی کرده ایم. غمناک وارد شد

متاسفانه، ببین « : را دیده بود که با اندوه به ھمسراش می گفت» موقری«او کنار دانشگاه روبروی بیانیه سازمان مرد 
  »!واقعا حیف. فدائی ھا به بازی ای وارد شده اند

رفیق جمشید طاھری پور سردبیری نشریه را  ٣٦فکر می کنم از کار شماره . رو به پایان رفته بود ٣٥نقش من از نشریه کار 
رفیق فرخ و گاه امیر . من ولی ھنوز عضو ھیات سیاسی بودم و در کار تحریریه با او ھمکاری می کردم. بعھده گرفته است

از این  ٤٥نشریه کار شماره  .نشریه کار از این پس بسمت افراط پیش میرفت. بودندنیز از این زمان به جمع ما اضافه شده 
بی محکمه ای خواستار دستگیری و بازداشت بازرگان و امیر انتظام به اتھام جاسوسی برای . نیز گامی فراتر گذاشت

  !و امیر انتظام را صادر نمایدآمریکا شد و از آیت اهللا خمینی تقاضا کرد صراحتا دستور دستگیری و مجازات بارزگان 

. انجامید ٥٩ادامه این سراشیب به پذیرش آیت اهللا خمینی بعنوان رھبر جنبش ضدامپریالیستی مردم ایران در سرمقاله کار 
رفیق . این تصمیم در جلسه ای با دیگر اعضا کمیته مرکزی در خانه یکی از یاران فدائی در شھرک اکباتان به تصویب رسید

فقط فرخ با استعفای . من از نشریه کار استعفا کردم  .ر بر این اساس متنی تھیه کرد و برای چاپ به تحریریه بردطاھری پو
  .از تحسین صمیمانه اش احساس غرور کردم. گفت وجود او برای نشریه ضروری است. من مخالفت کرد

  

صیه ھائی برای کار آنالین در شرایط امروز انتشار نشریه حزبی چه ضرورتی دارد؟ چه تو -سوال ھفتم 
  دارید؟

حتی اگر . من فکر می کنم یکی از بھترین راه ھای مراوده حزب سیاسی با خارج از حزب، نشریه است :مصطفی مدنی
البته به شرطی که این نشریه به نوعی که توضیح می دھم استقالل خود را از رھبری . فقط از طریق آنالین منتشر شود

  .رھبری تبدیل نشود» ارگان«به این معنی که به . نه اینکه ھر خطی را می خواھد در پیش بگیرد. حزب حفظ کرده باشد

من آن موقع نیز تمام تالش ام این بود که بین اکستریم ھای درون سازمان، تعادل را نگھدارم و نگذارم حتی اطالعیه ھای 
شما مطمئن باشید در زمان کار . کار احاطه پیدا کند کمیته مرکزی اگر با موضوعی به افراط برخورد کرده است، بر نشریه

بیرون نمی » جاسوس آمریکا«اگر رفقای اقلیت کناره گیری نکرده بودند، از نشریه کار، آیت اهللا شریعتمداری و بازرگان  ٤٠
ا زور ھم پیش ب. آن زمان این کارھا با فکر حل نمی شد. چرا؟ چون در دوطرف شاخک، باالخره یک توازنی وجود داشت. آمد

ما برای رفقای کمیته مرکزی احترام قائل بودیم آنھا ھم به کار ما احترام . نوعی اتوریته معنوی عمل می کرد. نمی رفت
. را نوشته بود» زرادخانه سوسیال امپریالیسم«اطالعیه . بعنوان نمونه رفیق اکبری شاندیز قلم خوبی داشت. می گذاشتند

یا . روزھای آخر حیات دفتر سازمان در خیابان میکده بود. تاریخ اش را بخاطر ندارم. شار پیدا کرداین اطالعیه بطور مجزا انت
من این کار را . رفیق جواد، از من خواست آنھا را در نشریه کار چاپ کنم» اشرف دھقانی بازمانده دوران کودکی«جزوه 
را که » پاسخ به مصاحبه با رفیق اشرف دھقانی«جزوه . دومی را نوعی تحقیر می دانستم. اولی را قبول نداشتم. نکردم

کل تحریریه بدلیل برخورد با گذشته . استدالل ھای قوی داشت و به پاره ای مسائل کلیدی پاسخ می داد. فرخ نوشته بود
  .فرخ نیز یک بار نگفت چرا چاپ نکردید. با چاپ آن مخالف بود و چاپ نشد

این انعکاس قوانین روزنامه نگاری ست در حیطه ! باط و مقررات کار تشکیالتیاین کار نه لشگرکشی ست و نه نقض انض
حزب سیاسی جدی اگر . قطعنامه ھای سازمانی چه اکثریت و چه اقلیت بروند اطالعیه ھای شان را بدھند! یک کار حزبی

اری را که در دایره کلی اھداف می خواھد در زندگی و حیات سیاسی جامعه موثر باشد، باید افراد وارد به حرفه روزنامه نگ
در گوشه ای ھم . و برنامه ھای اش ھستند، برای مدیریت نشریه انتخاب کند و به آنھا اختیار بدھد در آن چارچوب قلم بزنند

  .می توانند اطالعیه جناح ھای فکری درون حزب، چه اقلیت و چه اکثریت چاپ کنند

. خیلی از جذم ھا خوشبختانه بر باد رفته است. نزدیک شده است من فکر می کنم نشریه شما به آنچه من می گویم
ولی نمی دانم این روند خود بخودی شکل گرفته است یا آگاھانه دنبال می . نشریه شما، صفحه بندی دلنشینی ھم دارد

  .شود
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تبدیل کنند و نام  سازمان» ارگان«در زمان ما چنین افکاری وجود نداشت خیلی از رفقا دوست داشتند نشریه کار را به 
ارگان کمیته «بعضی رفقا از این ھم جلوتر می رفتند می گفتند بنویسیم . من این کار را نکردم. ارگان را آن باال بنویسند

  .فکر می کنم نشریه کار اکثریت دوره ای به این ارگان تبدیل شده بود. درست بخاطر ندارم. »مرکزی

ی که می خواھد با مردم رابطه برقرار کند، نه از زاویه نگاه یک تحلیل گر من به یک نشریه حزب. بیشتر توضیح بدھم
وقتی می گوئیم ! اطالعیه، اطالعیه. برای من نشریه، روزنامه است .سیاسی که از منظر یک روزنامه نگار نگاه می کنم

چه آنھا موافق باشند و چه . اطالعیه، یعنی می خواھیم بگونه ای یک طرفه نظر و تصمیم مان را بگوش دیگران برسانیم
یعنی می خواھیم برای خواننده نیز حق . رابطه دوطرفه می شود... روزنامه، نشریه، مجله: ولی وقتی می گوئیم. نباشند

. شما ھم نظرتان را بدھید ما چاپ می کنیم: البته نه بصورت مکانیکی که بفرض بگوئیم. نظر و زمینه دخالت قائل شویم
برای . یک ستون دادن به مخالف یا یک نظر غیر را چاپ کردن، سھیم کردن افکار نیست. ر کردن سھیم کنیمآنھا را در فک! نه

  .سھیم بودن باید در سکوی برابر ایستاد و باھم جلو رفت

وقتی شما قطعیت ھا و احکام سیاسی خود را چاپ می کنید و به خواننده نیز اجازه می دھید انتقاداش را به شما 
ر قطعیت ھای شما ممکن است به تدریج تآثیر بگذارد ولی با شما در زمان ھم فکر و تآثیر پذیر یا تآثیرگذار نمی بنویسد، د

  .برای فردا نیست. نشریه مال امروز است. شود

ر اگ. با او پیش برود. نشریه موقعی با خواننده اش چنین رابطه ای را برقرار می کند که قطعیت ھای اش را به خورد او ندھد
یک اصل اساسی در روزنامه نگاری بی طرفی در برابر خبر است، در یک نشریه که می خواھد منعکس کننده نظرات 

  .سیاسی چپ باشد، نیز یک نوع بی طرفی نسبت به مواضع سیاسی درون و بیرون از دایره خود حزب نیز ضرورت دارد

نشریه باید تربیون رابطه . کردن تصمیم ھاست، حل می کند اطالعیه ھا، مسئله احکام خدشه ناپذیر را که نیازمند اجرائی
برنامه . کنگره گذشته شما، یک برنامه جامع برای آینده ایران تصویب کرد. بگذارید یک مثال بزنم .نویسنده، خواننده باشد

حمدی نژاد این بود ھمه انتقادھای ما به دولت ا. ای که حتی نوع کشت شکر بفرض در ھفت تپه اھواز را نیز تعیین می کرد
من نمی دانم متخصصین و باتجربه ھای اقتصادی . که افراد غیرمتخصص را برکار مدیریت اقتصاد کشور گمارده است

ولی از نشریه انتظار این می توانست باشد که حداقل قبل از ھرچیز جنبه . سازمان اکثریت چه کسانی بودند  »برنامه«
ه شیوه کارشناسی با متخصصین خارج از سازمان و بخشھای حقوقی را با حقوق دانان ھای اقتصادی، اجتماعی برنامه را ب

ما از این نوع کارشناسان بویژه در خارج از کشور کم نداریم که . و بخش کشاورزی را مدیران مربوطه به بحث می گذاشت
من خواننده دوست دارم . نعکاس نداده ایدولی ا. شاید ھم اینکار را کرده باشید. حاضر ھستند در این زمینه ھا رایزنی کنند

و چرا با کارشناسان داخل کشور نه؟ این رابطه را سازمان  .نظر ھمه آنھا را بدانم و استداللھا را در کنار یکدیگر قضاوت کنم
  .اکثریت نه ولی یک نشریه باز مربوط به اکثریت می تواند سازمان بدھد

را بگوش » به رھبر کار نداشته باش«کنند برای راه اندازی چنین فکری باید توصیه البته اینجا بعضی از دوستان ما فکر می 
آقای «چون انتظار باال می رود و داستان . به نظر من پذیرش این توصیه برای حتی ایران رفتن ھم مفید نیست. بگیرند
ی و فالنی ھم کار نداشته باش و اال فردا می گویند به فالن. میخائیل چشدرین نویسنده طنز پرداز روسی می شود» لیبرال

می بینند ھمه چیز به سلیقه رھبر گره . می بینیم که ھم اکنون خیلی از نشریات به رھبر ھم نگاه انتقادی دارند !آخر
امروز در ایران منتشر می   نشریات مجالتی که. چاپ می شوند، توقیف می گردند و دوباره سر بر می آورند. خورده است

اینھا را اگر . نشریات دوران آقای خاتمی که بصورت فله ای توسط قوه قضائیه تعطیل شدند، غنای بیشتری دارندشوند، از 
  .این جبر زمانه امروز کشورماست. امروز تعطیل کنند، فردا قوی تر از اینھا سر بر می آورند

   .باز ھم از شما تشکر می کنم

  

===============================  

 

حزب توده ھمان زمان از نظر آیت اهللا خمینی پشتیبانی کرد و از ھمگان خواست در این رفراندوم به جمھوری اسالمی ) ١(
ما ھمه ھموطنان . ما به ھمان اسمی که آیت اهللا خمینی مسئله را مطرح کردند رای می دھیم« :رای بدھند

  ».مھوری اسالمی دعوت می کنیمعزیز را به دادن رای مثبت به ج

اطالعیه . موضع ما نسبت به رفراندوم موضع ای کودکانه بود و جز به نعل و به میخ زدن محتوای روشنی را بیان نمی کرد
. مھم قانون اساسی و مضمون حکومت است. سازمان به این خالصه می شد که نام برای نوع حکومت مھم نیست

بتاریخ  ٤اطالعیه سازمان، در نشریه کار شماره ! سی روشن نشده است ما رای نمی دھیمبنابراین چون ھنوز قانون اسا
  .عینا چاپ شد ٥٨نھم فروردین ماه 

آیت اهللا مفتح جای خالی ما پر کرد و  . جالب است که بدانیم، نظر آیت اهللا مفتح یار امام از ما به دمکراسی نزدیک تر بود
مردم می توانند به ھر نوع حکومتی و به ھرنوع « :نیز پیشنھاد نمود ما را» جمھوری دمکراتیک خلق«شعار 

مثال جمھوری اسالمی، جمھوری مطلق، جمھوری دمکراتیک، یا . جمھوری که می خواھند رای بدھند
  اسفند ٢١» !جمھوری دمکراتیک خلق

رفیق : کننده از جانب خود گفته بود از فردای روزی که رفیق خسرو فتاپور در یکی از دانشگاه ھا در پاسخ به یک سوال -)٢(
بسیاری . اشرف از سازمان اخراج شده است، سیل شماتت و نامه ھای اعتراضی به نشریه کار از ھر طرف سرازیر شد

من مضمون نامه ھای عشق و شور را . افراد که معلوم بود وابسته به ھیج جریان سیاسی نیستند از ما پاسخ میخواستند
ق اشرف خالصه کردم و از او خواستم با تامل بیشتری به مسئولیت اش بنگرد و بجای جدائی راه مبارزه در نامه ای به رفی
پاسخ نامه ای که او از رفیق اشرف برای من آورد، محتوای اش . حامل نامه من رفیق رقیه دانشگری بود. نظری را پی بگیرد

  .)به جامعه از خود اپورتونیستھا بیشتر استھمکاری با اپورتونیستھا زیان اش «: بیک جمله خالصه می شد
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موضوعی که به سه انشعاب ناھنجار در سازمان . می خورد  مسئله اصلی و حیاتی برای ما در روش برخورد با حکومت رقم
ما تبدیل شد و نیروی توانمند ما را که می توانست در ساختمان ایران آینده نقش قابل توجھی بازی کند، از شطرنج 

    .جامعه بیرون انداختسیاسی 

جنگ اول کردستان در نخستین روزھای بھار انقالب توسط نیروھای سپاه و تحریک فرماندھان ارتش شعله ور گشته  -)٣(
بعداز . آیت اهللا طالقانی به نمایندگی از طرف دولت موقت و شورای انقالب عازم کردستان شد ٥٨ششم فروردین . بود

پای آیت اهللا طالقانی تازه . به توافق کامل رسید شورای شھر سنندج به رسمیت شناخت با کردھا. شناخت حقیقت ماجرا
مردم اعتراض . به تھران رسیده بود که شعله جنگ جدیدی با شلیک افراد کمیته و کشته شدن یک سیگار فروش آغاز شد

نفر کشته  ٢٠ساعات نزدیک به سنگربندی و جنگی که در ھمان نخستین . کمیته امام بسوی معترضین آتش گشود. کردند
رفیق فرخ نگھدار با نگرانی به من گفت به آقای . مسئولین تشکیالت گنبد فورا به دفتر مرکزی سازمان خبر دادند. شدند

گفت وامصیبتا من ھمین الساعه از . به آیت اهللا طالقانی تلفن کردم. طالقانی خبر بده تا ھرچه زودترجلوی جنگ را بگیریم
. سازمان ما دخالتی نداشته است. گفتم نه آقای طالقانی اینطور نیست. آخر شما چکار دارید می کنید. ده امکردستان آم

یک ھیات از طرف سازمان و یک ھیات از سوی آقای طالقانی به سمت گنبد راه . این مسئله بعدا روشن خواھد شد
  .دھقانی، مھدی سامع و فکر می کنم خسرو فتاپور بودندامیرممبینی، اشرف : ھیات مذاکره کننده از طرف ما رفقا. افتادند

. بازرگان نخست وزیر به ھمراه آقای ابراھیم یزدی وزیر خارجه در مراسم سالگرد انقالب الجزایر به الجزیره رفته بودند -)٤(
شرط مذاکره با دولت در آن مراسم با برژنسکی رئیس شورای امنیت ملی کارتر در باره بازگرداندن شاه صحبت کرده و آن را 

بازرگان . این مسئله چند روز پیش از آن در حضور بازرگان مورد انتقاد آیت اهللا خمینی قرار گرفته بود. آمریکا دانسته بودند
گفتند . یک روز آمدند خانه مال نصرالدین« :پاسخ به آیت اهللا را به روال سابق و با بیان طنز این چنین علنی کرده بود

ثانیا سگ ما از خانه بیرون نمی . مال گفت اوال سگ ما گوشت دوست ندارد. ما را خورده استسگ تو گوشت 
ثانیا اختالفات که . اوال مذاکره که بد نیست. حاال حکایت ما و آقا شده است. ثالثا ما اصال سگ نداریم. رود

ا دور یک میز بودیم گفتیم شرط ما با نماینده آمریک. ثانیا ما اصال مذاکره نکردیم. بدون مذاکره حل نمی شود
  ».گفتند این کار نقض حقوق بشر است. آنھا ھم قبول نکردند. مذاکره با شما برگرداندن شاه است

دکترین تئوریه پردازان حزب کمونیست شوروی بود که انحصار گری و توسعه طلبی دولت شوروی را » دوران«تئوری  -)٥(
گستردگی سوسیالیسم در بخشھای وسیعی از جھان، نقش رھبری جھانی بر اساس این نظریه، با . توجیه می کرد

سرکردگی حزب کمونیست شوروی و بمثابه رھبری جھانی طبقه کارگر، بر رھبری احزاب   اردوگاه سوسیالیستی به
وظیفه با ظھور این پدیده معجزه آسا، ! سوسیالیستی دیگر کشورھا تفوق پیدا می کرد یا بصورت دوفاکتو تامین می گشت

. تاریخی چنین احزابی در دیگر کشورھا، فقط رونویسی از انشای بزرگترین حزب برادر یعنی حزب کمونیست شوروی بود
و در مشاجرات دو غول دنیای کمونیسم یعنی حزب کمونیست شوروی و چین، پدید آمده و به یک  ١٩٦١این تئوری از سال 

      . یل شده بودتئوری جھان شمول برای پیروان این اردوگاه تبد

فکر می کنم رفقا امیر و نقی در زندان جزنی را ندیده بودند، ولی در جلسات . این تئوری آن زمان برای ما چندان نا آشنا نبود
تمامی تاکیدات جزنی در ضرورت . بحث بیژن جزنی در بند سه زندان قصر، رفیق فرخ نگھدار و من در کنار ھم نشسته بودیم

برای بیژن این احزاب اگرچه . ی بلکه استقالل سیاسی سازمان، بر نفی این تئوری اتکا داشتنه چین، نه شورو
استناد جزنی به . سوسیالیست بودند ولی در درجه اول منافع ناسیونالیستی و توسعه طلبانه خود را دنبال می کردند

  .فشار استالین بر حزب توده برای گرفتن امتیاز نفت شمال در دوران مصدق بود

ھمچنانکه امروز آقای پوتین عضو . آقای برژنف آن دوره نیز نشان داده بود که تفاوت چندان فاحشی با استالین نداشته است
  .سابق و میراث دار آن دفتر سیاسی، با ھیچکدام از آن دو تفاوت زیادتری ندارد

از نظرات بقیه رفقا در این زمینه آشنائی علت اینکه من فقط از رفقا فرخ، امیر و نقی اسم می برم اینست که متاسفانه 
  .ندارم

: به ما گفت. آیت اهللا بھشتی در حاشیه مذاکراتی که من و فرخ برای دستیابی به صلح در کردستان با او داشتیم) ٦(
امه روزن. دوستان، شما بجای اینکه شخصیت مرا زیر سوال ببرید، بھتر بود اگر سندی داشتید در اختیار مردم می گذاشتید

استناد او اگر اشتباه . اصرار را رفیق علی کشتگر داشت. کار آیت اهللا بھشتی را بارھا کارگذار دولت آمریکا معرفی کرده بود
نتیجه آن مالقاتھا به . نکنم به مالقاتھای آیت اهللا بھشتی با ژنرال ھویزر مشاور نظامی کارتر می توانست مربوط باشد

  .بختیار کمک کرده بودخنثی کردن ارتش در دولت آقای 

آیت اهللا خمینی  ٥٩بعداز کشته شدن آیت اهللا بھشتی در واقعه بمب گذاری حزب جمھوری اسالمی در ھشتم تیرماه 
این سخن نشان می داد که افشاگری کودکانه نشریه کار، آیت اهللا بھشتی را  ».بھشتی مظلوم واقع شده بود«: گفت

  .ده بوده استدر میان رقیبان داخلی اش زیر ضرب بر
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 !ھای سازمان ما است جزو شناسه" کار"
  

 مصاحبه با رفیق بھروز خلیق
 

 ؟شد شما در چه تاریخی سردبیر نشریه کار بوديد و نشريه به چه صورتی اداره می -سوال

از اسفندماه . بودم و سه دوره سردبیر" کار"مدت مديدی جزو ھیئت تحريريه . ام قلم زده" کار"من بیش از دو دھه در 
و از کنگره اول تا کنگره نھم به جز يک دوره در فاصله کنگره ھفتم تا کنگره ) ١٣٦٩سال (تا کنگره اول سازمان   ١٣٦٢سال

  .ای بودم و اولین سردبیر کارآنالين در فاصله بین کنگره ھشتم تا کنگره نھم هروزنام من دو دوره سردبیر کار. ھشتم

جلسات . کار ھمانند ساير نشريات سردبیر داشت و ھیئت تحريريه. شد ھا به صورت جمعی اداره می کار در تمام اين دوره
وضوعات از جمله يادداشت از آن مشد و بعد  شد، در آن جلسات حول مسائل سیاسی بحث می ھیئت تحريه برگزار می

در . گذاشتند اندرکار مطالب را تھیه و در اختیار سردبیر می  گرديد و رفقای دست برای نوشتن تعیین می) يا سرمقاله(
ھا صورت می گرفت و بعد از آن به تايپ و  شد و کار دوباره روی آن جلسه دوم تحريريه روی مطالب تھیه شده اظھار نظر می

  .شد می ی سپردهبند صفحه

ھای مزبور  شد و ھیئت تحريريه ھم به تائید ارگان سردبیر توسط شورای مرکزی و يا ھیئت سیاسی ـ اجرائی انتخاب می
کار . بندی، چاپ و توزيع مشارکت داشتند در کنار ھیئت تحريريه رفقای زيادی در کار تايپ، اديت تايپی، صفحه. رسید می

  .وانست به دست عالقمندان برسدت ی نمیھا روزی آن بدون زحمات شبانه

  

وضعیت سیاسی کشور در دوره سردبیری شما، چگونه بود؟ در آن وضعیت نشریه کار به چه شکلی  -سوال
؟ خوانندگان نشریه چه )به صورت ھفتگی، دو ھفته یک بار، ماھانه، آنالین(یافت  و با چه تیراژی انتشار می

  کسانی بودند؟

گذرم و به  من از توضیح وضعیت سیاسی می. طلبد ه طوالنی، صفحات زيادی را میتوضیح وضعیت سیاسی در اين دور
ـ کار به صورت ماھانه و در قطع کوچک  ١٣٧٠تا  ١٣٦٢در دوره دوم ـ از اسفندماه . دھم بخش دوم سئوال شما جواب می

ازتکثیر شده و در ھزاران ازمان بدر داخل کشور توسط تشکیالت مخفی س. گرديد شد و بداخل کشور ارسال می منتشر می
در اروپا ھم نشريه . گذشت گاه تیراژ آن با وجود فضای اختناق از ده ھزار نسخه می. شد  نسخه در سطح کشور پخش می

در اين دوره در داخل . گرديد شد و بخش ديگر در اروپا پخش می شد، بخشی از آن به شوروی منتقل می کار چاپ می
  .رسید، خواننده کار بودند ھا می دست آن  الین سیاسی که نشريهان و فعکشور اعضاء و ھوادار

يافت و مخاطبین آن عمدتا فعالین سیاسی در خارج از  در دوره اول و دوم سردبیری من، کار به صورت دو ھفتگی انتشار می
دوره . رسید می ی مختلفکار در اين دوره از طريق پست به دست مشترکین و تشکیالت سازمان در کشورھا. کشور بودند

در آن زمان ھم کار به صورت آنالين روی اينترنت بود و ھم ھر دو ھفته يکبار به . سوم سردبیری من با کارآنالين شروع شد
   .گرفت شد و در سايت ھم قرار می ای منتشر می صورت روزنامه

  

جاد شده است؟ ارزیابی از زمان دوره ای که شما سردبیر بودید تا امروز چه تحواالتی در نشریه ای -سوال
  شما نسبت به این تغییرات چیست؟

در آن زمان مسئولیت با . کار از نشريه دو ھفتگی درآمده و به سايت اينترنتی تبديل شده و جای آن را کارآنالين گرفته است
شد و اکنون به  ج میدر آن زمان رويدادھای دو ھفته در نشريه در. سردبیر و ھیئت تحريريه بود و اکنون با شورای سردبیری

. تنوع مطالب در کارآنالين بیشتر شده و فضای آن بازتر شده است. شود طور روزمره مطالب جديد در سايت گذاشته می
  . ساله آن است ٣٥گذر از کار دو ھفتگی به کارآنالين، تغییر مھمی در حیات 
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امروز در عصر ارتباطات، نشریات در شرایط امروز انتشار نشریه حزبی تا چه حدی ضروری است؟  -سوال
  حزبی الزم است چه سیمایی داشته باشند؟

در . شود دانم چگونه چنین حکم کلی صادر می نمی. برخی براين نظرند که گويا زمان نشريات حزبی به سرآمده است
يت به نام خود داقل ساتوان پیدا کرد که ح اکنون کمتر حزبی را می. حالی که احزاب سیاسی نیازمند رسانه ھستند

ھا، مواضع سیاسی، بیانیه ھا و  الزم است اطالعیه. چنان روزنامه و يا نشريه دارند برخی احزاب ھم. نداشته باشد
رسانی و تبلیغ  رسانه ابزار اطالع. ای باشد حزب بايد صاحب چنین رسانه. ھا بازتاب پیدا کنند ھای حزبی در رسانه فعالیت

  .حزب است

کنند و راديو و تلويزيون کمابیش  ھای عمومی برای طرح ديدگاھشان استفاده می دمکراتیک از رسانهاحزاب در کشورھای 
سازمان ما ھم به . اما اين امکان در اختیار نیروھای اپوزيسیون ايران قرار ندارد. دھند ھا را بازتاب می جلسات عمومی آن

  .ا وجود رسانه حزبی برای ما، امر ضروری استلذ. استعنوان نیروی اپوزيسیون، از چنین ابزارھائی محروم 

. مثل اومانیته برای حزب کمونیست فرانسه. اش به شاخصه آن تبديل شده است برای برخی احزاب نشريه و يا روزنامه
قالب کار به مثابه يک نشريه قدمتی به اندازه ان. ھای آن است ای دارد و جزو شناسه برای سازمان ما، کار جايگاه ويژه

رژيم ايران کار را ھمانند سازمان وادار . در طی اين مدت کار تنھا سه سال در داخل کشور امکان انتشار پیدا کرد. من داردبھ
ھا حبس  در دھه اول انقالب، بسیاری از رفقای ما در جريان پخش کار کتک خوردند، بازداشت شدند و مدت. به مھاجرت کرد

  .ا متوقف نساختر کار راما اين فشارھا انتشا. کشیدند

ھای اول انقالب  راه خود را به سوی ايران بگشايد و به تدريج ھمان جايگاھی را پیدا کند که در سال" کار"امید است 
اين امکان را " ای کار روزنامه. "گیرد ای در سايت کارانالين قرار می امین سالگی، کار به صورت روزنامه ٣٥در . داشت
  .سازمان آن را به دست عالقمندان برساند ستدارانکند که دو می فراھم

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 نشریه حزبی و انعکاس مواضع
  

  مصاحبه با رفیق سھراب مبشری
 "اکثریت"و نشریه ھفتگی " کار"عضو تحریریه نشریه 

 

در  و نشريه در چه دورانی با نشریه کار شروع به ھمکاری کردید؟ در چه بخشی فعالیت داشتید -سوال یک
وضعیت و امکانات آن دوره نشریه در بخشی که شما آنجا مسئولیت  شد؟ تی اداره میبه چه صور آن دوره

 ؟داشتید چگونه بود؟ تصمیمات چگونه اتخاذ می شد

در آن زمان تحریریه کار در اتحاد شوروی تشکیل شده بود . ھمکاری من با کار با دوره دوم کار آغاز شد -سھراب مبشری
من و یکی دو رفیق دیگر در بخش فنی نشریه که ماھانه منتشر . ب انجام می شداما کارھای بخش فنی نشریه در غر

انتشار خود را  ١٣٦٣من در آن مقطع عضو تحریریه نشریه ھفتگی اکثریت نیز بودم که از اوایل سال . می شد کار می کردیم
  .آغاز کرده بود

م مواضع و سمت گیری سیاسی متمرکز بود در حالی مطالب نشریه کار از آنجا که با تاخیر منتشر می شد، بیشتر بر اعال
  .که ھفته نامه اکثریت با سرعت بیشتری به رویدادھا واکنش نشان می داد
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در آغاز این تالش ھم صورت می گرفت که محل . امکانات فنی تحریریه کار به علت پراکندگی کارکنان آن طبعا محدود بود
و سازمانھای دوست سازمان ھم نمی دانستند که مطالب کار را چه کسی و  استقرار تحریریه کار لو نرود و حتی احزاب

اوایل، دستنویس مطالب در سفرھای ماھانه یک عضو رھبری سازمان به غرب منتقل می شد و حتی کار . کجا می نویسد
  .تایپ نیز در بخش فنی انجام می گرفت

ر مھاجرت بود، کمابیش از ھمان اسلوب و شیوه ھای دوره تا آنجا که اطالع دارم دوره دوم نشریه کار که دوره نخست د
در جریان تصمیم گیری پیرامون محتوای مقاالت کار نبودم اما در . نخست پیروی می کرد یعنی پرھیز از ذکر نام نویسنده ھا

ان در تعیین سمت و مورد اکثریت می توانم ادعا کنم که تحریریه این نشریه از آغاز کمابیش دمکراتیک اداره می شد و کارکن
  .سوی نشریه نقش داشتند

  
وضعیت سیاسی کشور در دوره ای که با نشریه کار فعالیت می کردید، چگونه بود؟ در آن وضعیت  -سوال دو

؟ خوانندگان )بصورت ھفتگی، دو ھفته یک بار، ماھانه، آنالین( نشریه کار به چه شکلی انتشار می یافت
  نشریه چه کسانی بودند؟

تقریبا در . ھمکاری من با کار در دوره مھاجرت آغاز شد یعنی در سیاھترین سالھای استبداد مذھبی -بشریسھراب م
ھمان گونه که . شماره نشریه کار یادی از یک رفیق جانباخته که به شمار قربانیان جنایات رژیم افزوده شده بود می آمد ھر

انتقال نسخه ھای کار به . به صورت ھفتگی انتشار می یافت گفتم، در سالھای نخست، کار به صورت ماھانه و اکثریت
تا قبل از ضربات سال شصت و پنج، تشکیالت داخل . داخل کشور و تکثیر در داخل کشور، مستلزم خطر کردن و فداکاری بود

ران سازمان بودند البته در این دوره، مخاطبان نشریه بیشتر اعضا و ھوادا. کشور نسخه ھای کار را دریافت و تکثیر می کرد
  .که الزم بود روحیه آنھا در آن سالھای سرکوب و پیگرد شدید، با دریافت کار تقویت شود

  

از آن زمانی که شما در نشریه کار فعالیت داشتید تا امروز چه تحواالتی در نشریه ایجاد شده  -سوال سه
  است؟ ارزیابی شما نسبت به این تغییرات چیست؟

نقاط عطف این تحوالت را می توان کنگره اول و نیز تبدیل کار به . یگر به تحوالت اشاره کرده اندرفقای د: سھراب مبشری
پس از کنگره اول، رفیق پورمندی مسئولیت کار را به عھده گرفت و ھمان گونه که خود نیز اشاره . نشریه آنالین ارزیابی کرد

ھم اکنون ما در ارزیابی . این، تغییری مثبت بود. ی شدمقاالت با امضای فردی منتشر م. کرده است سبک کار عوض شد
تاریخ نشریه کار قبل از مھاجرت دچار دشواری شده ایم چرا که کسی مسئولیت مطالب مخرب منتشرشده در سال 

  .شصت را به عھده نمی گیرد

ی از سوی کسی ارزیابی من با توقف انتشار کاغذی کار مخالف بودم اما شاید این مخالفت را بتوان نوعی واکنش احساس
کرد که دوره ای طوالنی از عمر سیاسی خود را بدین گذرانده بود که ھر ھفته یا ھر دو ھفته یک بار، نشریه ای را در 

فکر می کنم این . دست بگیرد که با آن ھمکاری داشت و بدان به مثابه پرچم جریانی می نگریست که بدان تعلق داشت
گاران در سراسر جھان است که در این سالھا ناچار شده اند با بوی مرکب تازه روی کاغذ احساس مشترک ھمه روزنامه ن
  .تازه از چاپخانه رسیده وداع کنند

  

در شرایط امروز انتشار نشریه حزبی تا چه حدی ضروری است؟ امروز در عصر ارتباطات،  -سوال چھار
  نشریات حزبی الزم است چه سیمایی داشته باشند؟

شاید الزم باشد فعالیت ارگان حزبی با موضعگیری ھای . من ھنوز به ضرورت ارگان حزبی معتقدم  -سھراب مبشری
طبعا کسی برای خبر گرفتن به نشریه . سریع سخنگوی سازمان ھمراه شود و ارگان، این موضعگیری ھا را متشر کند

ت بودن خود را با تبدیل نشریه اش به تریبون این ھم دیگر ضرورتی ندارد که سازمان اکثریت، دمکرا. حزبی مراجعه نمی کند
   .تریبون ھای آزاد چپ وجود دارند و بسیار پرخواننده تر از نشریات حزبی اند. آزاد چپ اثبات کند

  

با توجه به تجربیاتی که در  .درآمده است" کار آنالين"چندين سال است که نشريه کار به صورت  -سوال پنج
   شتید چه توصیە ھای برای بھتر شدن نشریە کارآنالین دارید؟دوره فعالیت در نشریه کار دا

ھمان گونه که در پاسخ پرسش قبلی گفتم، به نظر من نشریه کار باید از رقابت با نشریات غیرحزبی  -سھراب مبشری
شوند  شاید الزم باشد سخنگوھای موضوعی تعیین. منصرف شود و وظیفه اصلی خود را بازتاب دادن مواضع سازمان بداند

البته ضرورت این کار، اختیار دادن به سخنگو است که در چارچوب . و با سرعت بیشتری در مورد رویدادھا اعالم موضع شود
  .مصوبات سازمان، در مورد رویدادھا اعالم موضع کند و منتظر تصمیم گیری جمعی یک ارگان نماند
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  بیست و شش سال پیش،
 مسیر انتشار نشریه کار چگونه بود؟

  

  مصاحبه با رفیق پروین ھمتی
 عضو بخش فنی نشریه کار

 

شروع به ھمکاری کردید؟ در چه بخشی فعالیت " کار"ی  در چه تاریخی با نشریه -سوال اول
ا مسئولیت داشتید چگونه بود؟ ی نشریه در بخشی که شما آنج وضعیت و امکانات آن دوره داشتید؟

  شد؟ ھا و تصمیمات چگونه اتخاذ می فعالیت
 ٩٠میالدی در بخش تایپ شروع شد و تا سال  ١٩٨۶از سال " کار"ی  دور اول ھمکاری من با نشریه -پروین ھمتی

 ٢٠٠٣تا  ٢٠٠١ھای  لو بار دوم، بین سا ٩۶تا  ٩۴ھای  بعد از مھاجرت به اروپا نیز یک بار بین سال. میالدی ادامه یافت
ھا، انتخاب مطالب  گیری ی تصمیم جا که کار من در بخش فنی بود، چندان از شیوه از آن .کردم میالدی با نشریه ھمکاری می

اما . شدم ای شرکت داده نمی گیری ی تحریریه و تصمیم یعنی به عنوان کادر فنی، در ھیچ جلسه. آگاھی نداشتم... و
با توجه . سال پیش توضیحاتی بدھم ٢٧ام با نشریه، یعنی  طه با امکانات فنی در دور اول ھمکاریبیشتر مایل ھستم در راب

سال گذشته در این زمینه رخ داده است، شاید خالی از لطف نباشد، سری به آن روزھا  ٢٠ای که طی  به تحول کیفی
 .شد بزنیم و ببینیم که کار چگونه تایپ و ادیت می

ام برقی، الک سفید،  بی ی ما تا ھنگام زیر چاپ بردن نشریه، عبارت بود از یک دستگاه تایپ آیدر آن زمان وسایل کار
سال پیش، مطالب نشریه به  ١٨-١٧ھا دشوار باشد که تا حدود  شاید امروز تصور این مسئله برای خیلی. چسب و قیچی

گذشتند، مورد تایید قرار  ردبیر نشریه میھا باید از زیردست س نویس این دست. شدند نویس تحویل داده می صورت دست
دید و یا  اما در اغلب موارد، سردبیر اصالحاتی را از نظر نگارشی و یا سیاسی وارد می. شدند گرفتند و بعد تایپ می می

الت الی جم برای وارد کردن این تغییرات، ایشان در البه. داد که این یا آن نکته نیاز به تغییر و اصالح دارد تشخیص می
ھا طوری بود  خوردگی گاھی این اصالحات و خط. کرد زد و یا اضافه می ی مطلب، این یا آن واژه یا جمله را خط می نویسنده

ی صفحه به  شد و گاھی ھم در کناره شان مشکل می قدر ریز بودند که خواندن شد و یا آن که جای فعل و فاعل گم می
. شد تا بتوان مطلب را خواند بار به راست، چپ، باال و یا پایین چرخانده می آمد و ورق کاغذ باید چندین شکل عمودی می

  .اما این تازه اول کار بود

بار یا  شد، این تایپ می... که مطلب باالخره با یکی دوبار مراجعه به سردبیر و استفاده از ذھن خالق خود و بعد از این
افتاد که چیزی در  اندرکاران یادشان می بود و یا سردبیر و دیگر دستنویسنده بود که از این اصالح و یا آن حذف ناراضی 

گیری به  بند، یا باید مطلب دوباره، بعد از الک جا دیگر بسته به ابتکار تایپیست و صفحه این. مطلب ناقص و یا اضافه است
جا  اما کار به ھمین. شدند یشدند و روی بخش قبلی چسبانده م ھایی دوباره تایپ می رفت، یا باید بخش داخل تایپ می

بندی و یا ادیت  ھا، گاھًا یکی از ھمکاران، ھنگام صفحه گیری و چسباندن ھا، الک بعد از تمام این تایپ کردن. شد ختم نمی
را در مطلب پیدا ) افتاد، چون مطلب قبًال ادیت شده بود تر اتفاق می که البته کم(مطلب، اشتباھات نگارشی و یا تایپی 
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جا بود که یک بار دیگر الک، قیچی و تایپ این یا  این. داد که این نکته یا آن نکته نیاز به بازبینی دارد و یا تشخیص می کرد می
  .ی کار بود آن کلمه و یا جمله، چاره

وتر، ی فارسی که خود طراحی کرده بود و چند دستگاه کامپی بود که یکی از رفقا از برلین با یک برنامه ٨٩-٨٨از حدود سال 
توانیم مطلب  شنیدیم که می مان سخت بود، وقتی می ابتدا باورش برای. ای بزرگ بود این برای ما مژده. به دفتر نشریه آمد
ھای الزم، با  بعد از یک دوره آموزش. ی مونیتور و قبل از چاپ، ادیت کرده و تغییرات الزمه را وارد کنیم را در ھمان صفحه

ی مراحل کاری با  ای بود و ھمه ی خوب و ساده ای ھم که داشتیم، برنامه برنامه. ردیمشوق تمام کارمان را شروع ک
-تنھا اشکالی که وجود داشت ... و" ضبط کن"، "کپی کن: "مثًال. کامپیوتر، بر خالف امروز، به زبان فارسی ترجمه شده بود

شد، تمام کاری را که تا آن زمان تایپ  ا، برق قطع میای از کار م  این بود که اگر در لحظه -که شاید خاص آن برنامه ھم نبود
نه خود ما ھنوز چندان وارد بودیم که چگونه کارمان را برگردانیم و نه برنامه این . دادیم و ھنوز ضبط نکرده بودیم، از دست می

. یادگیری به ما کمک کندتوانست بماند و در  تنھا استادی ھم که داشتیم، مدت زمان محدودی می. امکان را به ما داده بود
یادم ھست که یک بار نیمی از نشریه را  . کرد و به او دسترسی نداشتیم حاال دیگر او ھزاران کیلومتر دورتر از ما زندگی می

البته ! ھمراه یکی دیگر از رفقا تایپ کرده بودیم که برق قطع شد و ما مجبور شدیم که تمام آن مطالب را دوباره تایپ کنیم
خالصه مشکالت اولیه، . تاثیر نبود بی" فاجعه"ی کافی در کار با کامپیوتر در این  کمبود اطالعات ما و نداشتن تجربهقطعًا 

  !کرد ام می بی گاھًا ما را دلتنگ ھمان دستگاه آی

  

صورت ھفتگی، دوھفته یک بار،  به(ی کار به چه شکلی انتشار می یافت  در آن دوران نشریه-سوال دوم
؟ خوانندگان نشریه چه کسانی بودند؟ آیا نشریه برای داخل و خارج از کشور انتشار )ینماھانه، آنال

ھای مختلف نشریه کار چگونه با ھم  یافت؟ شما با چه مشکالتی در آن دوران مواجه بودید؟ بخش می
  ھمکاری و مشورت می کردند؟

شد و  ی کار، این نشریه به صورت ماھانه چاپ می ، یعنی در دور اول ھمکاری من با نشریه٩٠تا ٨۶از سال  -پروین ھمتی
ی اول سازمان، بیشتر در  تا جایی که اطالع دارم، مخاطبین کار تا کنگره. شد بار منتشر می بعد از آن به صورت دو ھفته یک

کیالت جا توسط تش شد و در آن به این شکل که کار در قطع کوچک چاپ و به داخل ایران فرستاده می. داخل کشور بودند
ی اول سازمان، کار برای خارج  اما بعد از کنگره. بخشی از خوانندگان کار نیز در اروپا بودند. شد سازمان بازنشر و پخش می

  .شد از کشور منتشر می

  

ی کار در اختیار شما بود؟ روابط میان رفقای ھمکار  چه تعدادی نیرو برای انتشار ھر شماره -سوال سوم
ای را برای  را دارید از آن دوران خاطره آمد؟ آمادگی این ونه اتخاذ و به اجرا درمیچگونه بود؟ تصمیمات چگ
  خوانندگان کار تعریف کنید؟

کردند و در  ، در بخش تایپ نشریه، اغلب دو نفر کار می٩٠تا  ٨۶ام، یعنی از سال  در دور اول ھمکاری -پروین ھمتی
اما در دور دوم ھمکاری من در اروپا، تعداد ھمکاران در بخش تایپ . مقطعی ھم من به تنھایی این کار را به عھده داشتم

  .بیشتر بودند

ی فعالیت من در نشریه، به خصوص در دور اول ھمکاری، روابط  توانم بگویم که در دوره در ارتباط با بخش دوم سئوال ھم می
تقسیم کرده بود، بسیار " راست"و " چپ"رغم اختالفاتی که آن زمان، سازمان را به دو بخش  میان رفقای ھمکار، علی

را در کنار ھم   ما ھمکاران نشریه در دو سه روز آخر ھفته که اوج کارمان بود، ساعاتی طوالنی. صمیمانه و رفیقانه بود
ن ما ی ھمکاری، شور جوانی و عشق و اعتقاد به آرمان و اھداف دیگر، روحیه گذراندیم و اگر فضای رفیقانه، اعتماد به ھم می

در آن دوره مقاالت با مسئولیت سردبیری و ھیأت تحریریه انتشار . شد فشردگی کار را تحمل کرد نبود، به سختی می
ی  خواھم آن شیوه را تایید یا نقد کنم، اما شاید بر مبنای تجربه نمی. شد یافتند و امضای نویسنده پای مطلب درج نمی می

ی  رفت، نتیجه رسید و به زیر چاپ می چه به سرانجام می ی کاری این بود که آن شخصی، بتوانم بگویم که تاثیر آن در پروسه
ی به زیر چاپ رفتن شده، به سھم خود نقشی  بندی و آماده چه صفحه کردیم، در آن ھمه حس می. یک کار جمعی بود

ساعات کار و بعد از به اتمام به یاد دارم که در آخرین . ی کار ما ھم ھست داریم و حاصلش ھرچه باشد، خوب یا بد، نتیجه
ی حاضرین در دفتر انتشار نشریه، بعد از  ھمه-شب بود که اغلب نیمه -بندی رساندن تمام مراحل نوشتن، تایپ و صفحه

ای یا بخشی را در دست  دست، ھرکدام صفحه به خوابی، الک ھا و گاھًا روزھا تالش و با وجود خستگی و بی ساعت
  .کردیم ھا را وارد می آخرین ادیت خواندیم و گرفتیم، می می

شوم؛  ی کار جمعی و ارتباط رودرو با رفقایم می ی ارتباطات مجازی، گاھًا دلتنگ آن شیوه من، ھنوز ھم، به خصوص در دوره
ی ناھار و یا  ھا و امکانات کم خاص زمان و مکان، در وقت استراحتش در تالش تھیه روزھایی که رفیقی با وجود محدودیت

ای  ای، شیرینی کرد و دیگران را به میوه برای سایرین بود، دیگری در سر راه آمدن به دفتر نشریه، خرید کوچکی می شامی
ریخت و سینی به دست به این اتاق  کرد، برای دیگران نیز چایی می کرد، آن یکی ھم وقتی ھوس چایی می دعوت می... و

  ...گذاشت را روی میز رفقا میکشید و به آرامی استکان چایی  و آن اتاق سرک می

  

  :اما خاطره

شده را  ی تایپ نویس مطلب و نسخه ی ادیت مطالب در آن دوره به این شکل بود که دو نفر از ھمکاران نشریه، دست شیوه
شته ھا ریز و یا با خطی نسبتًا ناخوانا نو نویس ھا دست وقت  جا که بعضی از آن. دادند از طریق روخوانی، با ھم انطباق می

افزود، من این اجازه را در عمل یافته بودم که از نظر نگارشی،  ی بعدی ھم به مشکل کار می شد و اصالحات وارده شده می
اما این . طور که گفتم، این اجازه در جریان عمل و نانوشته به من داده شده بود البته ھمان. جمالت را تا حدی ویرایش بکنم

شنیدم که رفقا در اتاق دیگر بر سر یک  ھا می بعضی وقت. کرد کردند، دچار مشکل می یت میمسئله، گاھًا رفقایی را که اد
ی تایپ شده  نویس و یا نسخه نظر ھستند و ھرکدام دو سه بار جمله را از روی دست جمله با ھم در حال بحث و تبادل

دادند  ھم با توجه به شرایط آن زمان، ترجیح میگاھًا . شدند که چرا جمله تغییر کرده است خواندند تا باالخره متوجه می می
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ھا  شنیدن این بحث. ای بگیرند ام و یا به مسئول مربوطه مراجعه کنند و تاییدیه یا از من سئوال کنند که چرا این تغییر را داده
خود به چه توافقی  ماندم ببینم باالخره رفقا بین نشاند و منتظر می آمیز بر لب من می ھا، گاھًا لبخندی شیطنت پچ و پچ
   .رسند می

  

ی کار فعالیت داشتید تا امروز چه تحوالتی در نشریه ایجاد شده  از آن زمانی که شما در نشریه-سوال چھارم
  است؟ ارزیابی شما نسبت به این تغییرات چیست؟

قدر سریع و رادیکال  ی فنی، در نشریه روی داده، آن تحوالتی که در بیست سال اخیر، به خصوص در زمینه -پروین ھمتی
رسید و برای به زیر چاپ رفتن،  ای که یک بار در ماه به چاپ می ما از نشریه. ھستند که شاید گاھی باورش مشکل باشد

پیمود تا به صورت مخفی و با ھراس از بازداشت و  گذشت، بعد دوباره ھزاران کیلومتر را می باید از دیوار برلین می
اش با مخاطب خود تنھا یک کلیک و   ایم که فاصله رسیده" الین آن کار "لی برسد، امروز به دستگیری، به دست مخاطب اص

را وارد کند ... تواند خبر، تحلیل، گزارش و سردبیر وقت نشریه ھم، ھر وقت که الزم بداند، می. حداکثر یک فیلترشکن است
وی دیگر، ھمین دسترسی ساده به رسانه، کار را از س. و یا حتی مطلب چاپ شده را به ھر دلیلی از روی سایت بردارد

گرم است و برای جلب مخاطب باید تالش بیشتری کرد و با دستی ُپر به " بازار رقابت"امروز . سخت کرده است" کار"برای 
  .میدان رفت

از " کار"امروز . تھای رفقای سازمان محدود نکرده اس اما خوشبختانه کار با زمانه جلو آمده، باز شده و خود را به نوشته
کند  ھای مختلف استقبال می در زمینه... گران سیاسی، فعالین مدنی، کارشناسان، محققین و ارسال و درج مطالب تحلیل

  .ی حزبی نیست و این تحول کمی برای یک نشریه

  

 ی حزبی تا چه حدی ضروری است؟ امروز در عصر ارتباطات، در شرایط امروز، انتشار نشریه -سوال پنجم
  نشریات حزبی الزم است چه سیمایی داشته باشند؟

کند، سیمای خود را به مردم " تبلیغ"ای که بتواند خود را در آن  به باور من، برای ھر حزبی، داشتن رسانه -پروین ھمتی
ارد و حتی در کشورھایی ھم که آزادی بیان وجود د. ھا و اھدافش آگاه کند، الزم است بشناساند و جامعه را از برنامه

ھای مختلف پوزیسیون و اپوزیسیون ھستند، ھنوز برخی احزاب  نظر احزاب و گروه و تبادل  ھای عمومی محل بحث رسانه
گذشته از این، در کشوری مانند ایران که اپوزیسیون به طور کلی و احزاب چپ به . کنند نشریات خاص خود را منتشر می

  .کند ی حزبی، ضرورت بیشتری پیدا می رند، داشتن نشریهای راه ندا ی عمومی طور خاص، در ھیچ رسانه

ی حزبی باید بتواند خود را با سرعتی که بر جھان حاکم است، تطبیق دھد و در بازتاب اخبار و  اما در دنیای امروز یک رسانه
خاطبین و ھای خشک حزبی، م از سوی دیگر محدود شدن در یک سری پرنسیب. ھا عقب نماند اتفاقات، از دیگر رسانه

ھای کلی  ھا به پرنسیب ی حزبی باید مانند سایر رسانه به باور من، یک رسانه. کند خوانندگان را ھم محدود می
خواھد ببیند، بازتاب دھد؛ خود را محدود به  گونه که می طور که اتفاق افتاده و نه آن بند باشد؛ واقعیت را آن نگاری پای روزنامه

اختن به موضوعات مختلف، از انعکاس نظرات دیگران و حتی مخالفین نظری خود نھراسد؛ فعالین حزبی نکند و در پرد
نیز از طریق کارشناسان و متخصصین   ای صرفًا سیاسی نداشته باشد، بلکه به موضوعات روزمره و اجتماعی مردم چھره

   .فن بپردازد
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 ھم ھمراه ما و با ما پیش آمده است »کار«
  

  فتحی مصاحبه با رفیق مسعود
  ٦٠مسئول انتشار نشریه کار تا شماره 

 

و نشريه در  در چه دورانی با نشریه کار شروع به ھمکاری کردید؟ در چه بخشی فعالیت داشتید -سوال یک
وضعیت و امکانات آن دوره نشریه در بخشی که شما آنجا مسئولیت  شد؟ آن دوره به چه صورتی اداره می

اتخاذ می شد؟ چه نیرویی را شما برای انجام مسئولیت خود در انتشار  داشتید چگونه بود؟ تصمیمات چگونه
    ھر شماره نشریه می گذاشتید؟

من از ھمان نخستین روزھا که فکر انتشار نشریه سراسری در ستاد دانشکده فنی مطرح شد، جزو  -مسعود فتحی
با رفیق مصطفی مدنی داشتیم، بخش افراد دست اندرکار نشریه بودم و در صحبتی که در ھمان موقع به طور مشخص 

البته . مربوط به چاپ نشریه را تا زمانی که انتشارات سازمان آمادگی الزم برای ادامه کار را داشته باشد، به عھده گرفتم
مدتی ھم مدیریت یک  ١٣٥٥من با کار انتشار کتاب آشنایی قبلی داشتم، حتی قبل از بازداشتم در تابستان سال 

با توجه به این تجربه ھم فکر می کردم از عھده . بر عھده داشتم) انتشارت دنیای دانش(وبروی دانشگاه انتشارات را ر
تایپ مطالب، غلط گیری مطالب . کاری که من در آغاز به عھده داشتم عمال بسیار فراتر از چاپ بود. چنین کاری بر می آیم

این کار به خصوص در شماره ھای نخست تقریبا یک کار . دتایپ شده، گاه ادیت آن ھا و صفحه بندی را ھم شامل می ش
احساس من این بود که . آن موقع سازمان ھنوز امکانات و ساختارھای الزم برای چنین کاری را نداشت. شبانه روزی بود

ودم مثال علیرغم وجود چندین تایپیست خوب در ستاد سازمان، من مجبور ب. اھمیت این کار ھم کم تر فھمیده می شود
بخش مھمی از مطالب ھفت، ھشت شماره نخست را از طریق امکانات پراکنده ای که می شناختم یا از طریق رفقا و یا 

تعداد قابل توجھی از رفقا ھنوز پشت دستگاه . دوستان انتشاراتی معرفی می شدند، تایپ و برای صفحه بندی آماده کنم
زینه کمی در مقیاس ده ھا ھزار نسخه می شد انجام داد، با زحمت ھای چاپ با استنسل نشسته بودند و کاری که با ھ

از ھمین رو روزھای نخست، نوع کار . زیاد در چند ھزار نسخه آن ھم با کیفیت غیر قابل قیاس با چاپخانه، بیرون می آمد
ی سازمان کم نبود، اما امکانات پیرامون. ما از ھر امکان ولو کوچکی برای انتشار نشریه استفاده می کردیم. متفاوت بود

باید منتشر می شد، نیازمند  سرعت عمل الزم در آماده کردن مطالب برای صفحه بندی نشریه که در فاصله زمانی معینی 
 .یک نوع تمرکز نیرو بود

  .بود مھرداد پاکزاد یکی از رفقایی که ھمواره در آن روز ھا کمک ھای بی دریغی را در اختیار نشریه می گذاشت، زنده یاد

در شماره ھای نخست و تا زمانی که کار در ستاد خیابان میکده متمرکز بود، ھمه مراحل کار، تایپ تا صفحه بندی و انتشار 
تایپ و غلط گیری مطالب را من . ھنوز سازماندھی خاصی شکل نگرفته بود. نشریه با کمک رفقای متعددی انجام می شد

. رفقایی که تجربه و یا آمادگی ھمکاری در این عرصه را داشتند، پیش می بردم پیگیری می کردم و صفحه بندی را با کمک
یکی از  .نشریه بعد از چاپ به بخش توزیع در ستاد تحویل داده می شد. توزیع نشریه ھم از طریق ستاد صورت می گرفت
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نده یاد احمد شاملو و ھمکارانش انتشاراتی ھای روبروی دانشگاه که گاه بخشی از مطالب را برایم تایپ می کرد، پاتوق ز
من ھم مرتب به آن جا رفت و آمد . شاملو کتاب کوچه و بعد ھم کتاب جمعه را در آن جا برای چاپ آماده می کرد. بود

  .جمع دوستان نسبت به فدائیان خلق دید مثبتی داشتند. داشتم

بودم، و تایپیست منتظر متن اصالح شده  یک روز عصر در ھمان انتشارات، ھنگامی که سرگرم تصحیح مطالب تایپ شده
بود تا بعد از اتمام کار من، روی متن مشتری بعدی که عجله ھم داشت، کار کند، شاملو که پشت میز نشسته بود، با 

ھمان روز . این طور زودتر تمام می شود. جوان بده برات بخوانم، تو تصحیح کن: مشاھده وضعیت، رو به من کرد وگفت
در حین . متن تمام شد، ھمان طور که مقاله را نگاه می کرد، سواالتی در مورد نشریه و چگونگی کار پرسیدوقتی تصحیح 

پس دادن مطلب، پیشنھاد داد، اول این که مقاالت را قبل از چاپ به کسی بدھیم که ادیت کند، دوم این که به جای انتشار 
ک روزنامه آبرومند در بیاورند و ما ھم مطالبمان را برای درج به یک نشریه سازمانی، سعی کنیم به اھل فن کمک کنیم که ی

وقتی گفتم . در مورد چاپ نشریه ھم سوال کرد که خودمان چاپ می کنیم یا کسی این کار را می کند. آن ھا بدھیم
تلفن ستاد را از  .خودمان این کار را می کنیم، گفت او کسی را می شناسد که در این کار تجربه دارد و می تواند کمک کند

فردای آن روز زنگ زد و آقایی را معرفی کرد که در دھه چھل ناشر کیھان ھفته و از ھمکاران . من گرفت و گفت زنگ می زند
ایشان را به ستاد دعوت کردیم و قرار شد کار حروف چینی و چاپ را به . از این پیشنھاد استقبال کردیم. مورد اعتماد او بود

. لب نشریه شماره شش که آماده شد من ھمراه ایشان به یک حروفچینی در نزدیکی بھارستان رفتممطا. عھده بگیرد
فیلم و زینک که آماده شد، به چند چاپخانه که دوست ما در نظر . نشریه برای اولین بار در یک چاپخانه حروف چینی شد

جمله یکی گفت که کاغذش مرغوب نیست و باید کاغذ  ھر کدام از چاپخانه ھا ایرادی گرفتند، از. گرفته بود، مراجعه کردیم
دو روز گذشت و دست آخر آن دوست به این نتیجه رسید که چاپخانه ھای . بھتری تھیه شود، دیگری بھانه دیگری آورد

جالب این که اکثر چاپخانه ھایی که با آن دوست مراجعه . مورد نظر او می ترسند که چاپ کنند و عذر خواست و رفت
اغلب می خواستند بدون واسطه با خود . م، در تماس بعدی من با آن ھا، آمادگی خود را برای ھمکاری اعالم داشتندکردی

  .ما کار کنند

با توجه به امکان . سازماندھی ویژه بکنیم» کار«بعد از این تجربه به این نتیجه رسیدم که برای صفحه بندی و چاپ نشریه 
اول از ھمه، کادر ثابت صفحه بندی شکل گرفت و البته . ا از ستاد به بیرون منتقل کردیمحمله به ستاد، صفحه بندی کار ر

بعد از اجاره دفتر . به کمک یکی از دوستان انتشاراتی، دفتر مناسبی را برای نشریه کار اجاره کردم. به تدریج تقویت شد
اولین رفقایی . به عھده گرفت) تضی تابانمر(صفحه بندی به یک بخش مستقل تبدیل شد و مسئولیت آن را رفیق حسین 
برای تایپ بود، کار با این رفقا ) کیوان ارجمند(که با من به صفحه بندی جدید پا گذاشتند شھریار برای صفحه بندی و حبیب 

که صمیمیت، از خودگذشتگی و پشتکارشان بی مثال بود، بعد از فشار کار شماره ھای نخست، لذت بخش بود و ھنوز یاد 
مرتضی تابان، . این دو رفیق بعد ھا ھم جزو کادر اصلی این بخش بودند. برمی انگیزد ن روزھا در من احساس خاصی آ

و رضا مقصدی از جمله رفقای دیگر این بخش بودند که بعد از نقل مکان به دفتر جدید به تیم ما ) الھه بقراط(نسترن 
  .ه روزی تک تک آنان بودپیوستند و انتشار کار قبل از ھمه مدیون تالش شبان

البته با توجه به افزایش تیراژ نشریه، چاپ کار . کار من بعد از جدا کردن بخش صفحه بندی، به چاپ نشریه منحصر گشت
اگر در شماره ھای . این بخش ھم بتدریج با تشکیل حوزه چاپ تقویت شد. ھم نیازمند سازماندھی مناسب تری بود

ات معمول می توانستیم کار را به راحتی انجام دھیم، در مراحل بعدی مجبور بودیم خودمان نخست ما با استفاده از امکان
مثال تھیه کاغذ برای ھر شماره کار با تیراژ بعضا چند صد . دست به تدارک الزم برای تامین ادامه کاری چاپ نشریه بزنیم

  .ھزار نسخه از بازار آزاد آسان نبود

این . ه ھا، ویژه نامه ھا و کتاب ھای سازمان را ھم شامل می شد، بتدریج شکل گرفتبخش چاپ نشریه که عمال اعالمی
بخش عالوه بر ایجاد ارتباط با چاپخانه ھا و گراورسازی ھایی که آمادگی ھمکاری با سازمان را داشتند، وظیفه تھیه 

ما برای . صله بعد از چاپ بر عھده داشتتسھیالت نشر و سازماندھی رابطه سریع با مراکز توزیع و انتقال نشریات را بالفا
سھولت کار به ایجاد امکاناتی از جمله تاسیس شرکت، اجاره انبار برای ذخیره کاغذ، ایجاد دفتر انتشاراتی که به عنوان 

ھم چنین به فکر ایجاد . دفتر ھم از آن استفاده می شد، سفارش کارتن برای بسته بندی نشریه وغیره دست زدیم
  .و چاپخانه ھم افتادیم، در این زمینه اقدام ھم کردیمگراورسازی 

. شیوه کار به این شکل بود که نشریه ھمان شب که تمام می شد برای تھیه فیلم و زینک به گراورسازی برده می شد
اغلب ھمان شب فیلم و زینک تھیه می شد و صبح زود به چاپخانه ھا تحویل داده می شد و عصر نشریه در تھران پخش 

در حین چاپ نشریه، ھمواره دو نفر از رفقا در چاپخانه حضور داشتند، . ی شد و به تدریج به مراکز توزیع ارسال می گشتم
روی ھر کارتن تعداد نشریه و مرکز توزیعی که باید به آن تحویل داده . نشریه را بالفاصله بعد از چاپ بسته بندی می کردند

زدند و موظف بودند قبل از ترک چاپخانه ھمه کاغذھای باطله را با خود ببرند، شود را می نوشتند و به وانت بار می 
  .الستیک ماشین ھای چاپ را پاک کنند و ھیچ اثری از حضور در چاپخانه برجای نگذارند

یاد  در این جا فقط از رفقائی. از سرنوشت تعدادی از رفقای فعال در این بخش و از حال و روز امروزشان خبر موثقی ندارم
رفقا . می کنم که در سال ھای بعد بازداشت و در زندان ھای جمھوری اسالمی و یا در درگیری با پاسداران جان باخته اند

و امیر ) یعقوب شکراللھی(رفقا عباس . اعدام شده اند ٦١و علیرضا نعمتی دستگیر و در سال ) منصور جابری(خسرو 
مله نیروھای امنیتی به چاپخانه مخفی اقلیت در حوالی قلعه حسن خان در ح ٦٠اسفند سال  ٢٣در ) محمد علی معتقد(

ھم چنین رفیق توفیق وثوقی از ھمکاران ما در انتشارات و از فعاالن محبوب کارگران چاپ و کتابفروشی در . جان باختند
  .اعدام شد ٦٧دستگیر و در سال  ٦٥سال 

بود، من در مشورت با رفیق مصطفی مدنی که سردبیر نشریه  تصمیمات را در دوره ای که ھنوز سازماندھی خاصی نشده
. بعد از آن که سازماندھی کردیم، تصمیمات در مورد کارھایی که باید بکنیم، جمعی گرفته می شد. بود، شخصا می گرفتم

 گزارش کار داده می شد و ھمان جا ھم تقسیم کار می شد و مشخص می شد که ھر. ھفته ای یک بار جلسه داشتیم
وظیفه ای که من برعھده داشتم رابطه با ھیات تحریریه و صفحه . پیگیری کارھا با من بود. کس چه کاری را باید انجام دھد

بندی نشریه، شرکت در جلسات ھماھنگی با توزیع، تنظیم رابطه با گراور سازی ھا، چاپخانه ھا در تھران و تھیه فیلم و 
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برای تھیه استنسل، از چند امکان . که ارسال نشریه چاپ شده، ممکن نبود زینک و استنسل برای برخی از مناطق بود
  .بود) محمد رضا غبرائی(رابط ما با ھیات اجرائی رفیق زنده یاد منصور . جانبی استفاده می کردیم

  

وضعیت سیاسی کشور در دوره مسئولیت شما، چگونه بود؟ در آن وضعیت نشریه کار به چه  -سوال دو
؟ خوانندگان نشریه )بصورت ھفتگی، دو ھفته یک بار، ماھانه، آنالین( تیراژی انتشار می یافتشکلی و با چه 

  چه کسانی بودند؟
. وقتی که ما تصمیم به انتشار نشریه گرفتیم، چند روزی بیشتر از سقوط رژیم پیشین نگذشته بود -مسعود فتحی

نه فقط اوضاع کشور، اوضاع سازمان ما . کلی دگرگون شده بودتحوالت مھمی در کشور رخ داده بود، بعد از انقالب اوضاع به 
ما یک شبه از یک سازمان با اعضای محدود و فعالیت مخفی، به سازمان بزرگ توده ای . ھم از ھر نظر کامال تغییر کرده بود

اغراق می شود گفت بی . نیروھای اجتماعی که به سازمان رو آورده بودند، در سراسر کشور کم نبودند. تبدیل شده بودیم
ھمه ما در فکر آن بودیم که چگونه می توان به نیازھای ضرور روز پاسخ گفت و . ما بزرگ ترین نیروی چپ آن روز ایران بودیم

شکی نیست که پاسخ ھای ما مھر توان و درک آن روز ما از حوادث و فھم ما از . در عرصه تحوالت کشور موثر و مفید بود
. ھدف قبل از ھمه، ایجاد ابزارھا و ساختارھای مناسب با شرایط جدید بود. ا بر پیشانی خود داشتوظائف یک نیروی چپ ر

این کار باید در . ما نیازمند تریبونی برای طرح ایده ھایمان با نیروی خود و جامعه و انعکاس انتظارات آن ھا از سازمان بودیم
حظه ای که نمایندگان قدرت جدید کنترل بر رادیو و تلویزیون و بویژه این که از ل. مقیاس ملی و کشوری صورت می گرفت

مطبوعات را در دست گرفتند، ما را از تریبون ھای رسمی عمال حذف کردند و نام فدائیان اغلب زمانی آورده می شد که 
ار درست در چنین لحظاتی نشریه ک. قصد کوبیدن آن ھا در کار بود و یا انتصاب این یا آن اقدام و اتھام علیه آن ھا مطرح بود

  .پا به عرصه گذاشت که بتواند به عنوان ابزاری در خدمت حضور موثر ما در شرایط جدید و متحول آن روز باشد

باید اضافه کنم که در ھمان ماه ھای نخست انتشار نشریه کار، سازمان به عنوان یکی از نیروھای مطرح جامعه درگیر 
راه با نیروھایی از درون حکومت جدید برای حل بحران در سنندج و سپس گنبد تالش می چندین بحران منطقه ای بود و ھم

امروز که به آن روزھا فکر می کنم می بینم سازمان ما علیرغم موقعیتی که پیدا کرده بود، در ادامه قادر نشد متناسب . کرد
آن روز ما از مسائل ھنوز به افکار  درک . اردبا وزن اجتماعی خود، در صف بندی ھای جدیدی که شکل می گرفت، تاثیر بگذ

سیاسی و ایدئولوژیکی آمیخته بود که چشم ما را به واقعیت ھای پیرامون می بست و ھر درک واقع بینانه ای را ھم، عمال 
  .این واقعیت در صفحات نشریه کار ھم دیده می شود. در نطفه خفه می کرد

. شماره نخست در ھشت صفحه، ھفتگی و روزھای پنجشنبه منتشر شد در مورد بخش دوم سوال شما، نشریه کار از
دوشنبه و (ھفته ای دوشماره )  ٣٠تا  ٢٢از شماره ( ١٣٥٨یک دوره کوتاھی در مرداد ماه . البته بعدا صفحات آن بیشتر شد

ی ممنوعیت بعد از اعالم رسم. در این دوره حروف چینی آن ھم در چاپخانه صورت می گرفت. منتشر شد) پنجشنبه
بعد از این دوره بود که انتشار کار و پخش آن با پیچیدگی ھای خاصی . با یک تاخیر کوتاه منتشر شد ٣٠انتشار، کار شماره 

در این دوره ھم تیراژ نشریه بسیار باال بود و ھم چاپ آن با توجه به حساسیت حکومت از دشواری خاصی . مواجه بود
نشریه که در چاپخانه مخفی سازمان چاپ شد، بقیه شماره ھای نشریه ھمه از  ٥٦ماره با این وجود جز ش. برخوردار بود

  .طریق امکانات بیرون چاپ شدند

ولی تا آن جا که می دانم کار در آن روزھا از پرتیراژترین . در مورد خوانندگان نشریه ھیچ ارزیابی دقیقی وجود نداشت
طولی نکشید به باالی صد . ره بود ولی به چاپ دوم و سوم ھم رسیدھزار شما ٣٠چاپ نخست شماره اول . نشریات بود

  .به بیش از سیصد ھزار رسید... ھزار و اواخر کار و بعد از تعطیلی روزنامه ھا ونشریاتی مثل آیندگان و 

  .تیراژ نشریه با توجه به سفارشی که از بخش توزیع می آمد، تعیین می شد

یع روزنامه ھا و نشریات، در ھمان آغاز کار، با توجه به ممانعتی که از سوی مسئوالن تالش ما برای استفاده از شبکه توز
سازمان در واقع سیستم توزیع خود را داشت که از کانال شبکه . حکومتی وجود داشت، راه به جایی نبرد و متوقف شد

المیه درخواست مناظره تلویزیونی در مورد کارآئی این شبکه ھمین بس، وقتی که قرار شد اع. تشکیالتی صورت می گرفت
) حدود نیم میلیون نسخه(ھزار اعالمیه چاپ شد و بخش اعظم آن  ٦٠٠را منتشر و پخش کنیم در عرض یک روز حدود 

  .ھمان روز در تھران پخش شد

  

روابط میان اعضای تحریریه با بخشی که شما در آن فعالیت یا مسئولیت داشتید چگونه بود؟ اگر  -سه سوال
  ن دارد خاطرات یا توضیحاتی را از آن دوران تعریف کنید؟امکا

من با اکثر اعضای تحریریه رابطه داشتم . رابطه من با تحریریه از طریق ھمان بخش صفحه بندی و چاپ بود-مسعود فتحی
به و دوره ای ھم که نشریه ھفته ای دو شماره چاپ می شد، شب پنجشن. و آن ھا را معموال در دفتر نشریه می دیدم

نشریه ھمان شب حروف چینی . شب دوشنبه مطالب دست نویس و ماکت نشریه را بر می داشتم و به چاپخانه می رفتم
  .صبح نشریه آماده بود. بعد از غلط گیری و کنترل متن، صفحات را برای چاپ می دادم. و صفحه بندی می شد

  .ن جا می آورممن خاطره ھای زیادی از آن روزھا دارم ولی دو مورد را در ای

بعد از حوادث ترکمن صحرا، شماره ویژه ای را در رابطه با قتل رفقا توماج، مختوم، واحدی و جرجانی منتشرکرده بودیم که 
عصر بعد از چاپ و . ھم در آن شعری داشت که خطاب آن در ترجیع بند ھر بخش به توماج بود) ١(رفیق سعید سلطانپور

رنگی و با مرکب قرمز چاپ کرده بودم، با مصطفی در خیابان فروردین سعید را دیدیم که  پخش تعدادی از نشریه که آن را
رفقا این چه کاری بود کردید؟ چرا در شعر من دست بردید؟ : ھمین که به ھم رسیدیم، گفت. نشریه را در دست داشت

یریه در شعر دست برده بود و سعید حق داشت یکی از رفقای تحر. سخت متحیر شده بود. مصطفی ھم انگار خبر نداشت
ھمان جا مصطفی از من پرسید که می شود کاری کرد و اصل شعر را . نام رفقای دیگر ترکمن را ھم بعد از توماج آورده بود

در مورد نشریاتی که پخش شده بودند، کاری نمی شد کرد ولی می . گفتم چرا نه. با متن دستکاری شده جایگرین نمود
ھمان جا تصمیم گرفتم که ھمین . نیم، در صفحه بندی تغییر بدھیم و اصل شعر را جایگزین قبلی کنیمشد چاپ را متوقف ک
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به صفحه بندی رفتم و اصل شعر را روی صفحه مورد نظر گذاشتیم و این بار . تلفن زدم که چاپ را متوقف کنند. کار را بکنم
د ساعت فیلم و زینک جدیدی گرفتیم و چاپ نشریه را با علیرغم آن که روز جمعه بود، در عرض چن. با امضای خود سعید

   .متن اصلی شعر ادامه دادیم

قرار بود نقطه نظرات اقلیت و اکثریت به صورت ضمیمه در آن شماره . است ٦١آخرین خاطره ام مربوط به انتشار شماره 
و باید نقطه نظرات مختلف درون  قبل از آن بحث مفصلی در تشکیالت مطرح شده بود که آیا می توان. نشریه چاپ شود

تاکید اقلیت بر علنی بودن . سازمان را در نشریه مطرح کرد یا نه؟ در این مورد نقطه نظرات متفاوت در سازمان وجود داشت
باالخره این فکر که می شود . در مقابل تاکید رفقای دیگر راه انداختن یک بولتن مباحثات داخلی بود. مباحثات نظری بود

این امر برای بخش مھمی از رفقا، تدبیری برای جلوگیری از . فات درون سازمان را در بیرون ھم مطرح کرد، پذیرفته شداختال
من خودم از این که توافقی در سازمان صورت بگیرد شکاف بین اقلیت و اکثریت را که روز به روز عمیق تر می . انشعاب بود

» مبارزه ایدئولوژیک«از ھمین رو پذیرش . التی تسری ندھد، خشنود بودمشد کاھش دھد، و این شکاف را به شکاف تشکی
من ھم مثل بسیاری از رفقا جزو ھسته . علنی را گامی در جھت تحمل گرایشات مختلف در درون سازمان می دانستم

در جلسات . ثریتدر زمینه ھایی با فکر اقلیت نزدیکی داشتم، در زمینه ھایی دیگر با اک. سفت اقلیت یا اکثریت نبودم
به نظر من مبارزه مسلحانه در . ایدئولوژیک اقلیت حضور نمی یافتم، ولی با ھمه این رفقا رابطه بسیار نزدیکی داشتم

فدائیان خلق ارزش . گذشته سازمان قابل توجیه نبود، ولی ھمه کارنامه سازمان فقط به مبارزه مسلحانه خالصه نمی شد
  .خاطر این ارزش ھا ھم با اقبال مردم روبرو شدندھای خاص خود را آفریدند و به 

من در عین داشتن ھمگونی ھایی با فکر اکثریت، اما با برخی از گرایشات درون آن مرزبندی داشتم و در تحلیل از اوضاع 
ای با رفقا در مورد تئوری سائیده شدن دگم ھ ٣٥مثال بارھا بعد از کار . رسمی سازمان داشتم ھم اختالفاتی با خط 

در ناصیه این . و ایده تایید آمیزی که از آن در برخورد به حاکمیت به مشام می رسید، بحث کرده بودم» خرده بورژوازی«
و سرمقاله  ٥٦ھمین طور با مقاله کار . کشش در جھت پذیرش راه رشد غیر سرمایه داری را می شد دید» سائیده شدن«

بار در صحبت ھائی که با ھم ھر چند وقت یک بار داشتیم، به من به حتی رفیق منصور چند . ھم مشکل داشتم ٥٩کار 
را  می تواند به ضررم تمام شود و جلوی رشدم در تشکیالت  ٣٥نحوی این پیغام را رساند که این موضع من در مورد کار 

  .البته با یک لحن دلسوزانه، که زیاد سخت نگیرم. بگیرد

تیتر » اکثریت«ار بود آغازگر بحث علنی بین گرایشات درون سازمان باشد، رفقای که قر ٦١درست در آستانه انتشار نشریه 
معنای این تیتر برای ھر خواننده ای جز این نبود . را برای مقاله شان انتخاب کرده بودند» سازمان و مساله اقلیت«عجیب 

جا به این رفقا گفتم که سازمان  ھمان. برای این سازمان» مساله«که سازمان یعنی اکثریت، و اقلیت چیزی نیست جز
رفیق جمشید طاھری پور آن موقع نقش . معنی این تیتر یعنی انشعاب. این تیتر را عوض کنید. شامل اقلیت ھم ھست

تا آن جا که به یاد دارم رفقا فرخ و علی کشتگر و اگر درست به خاطر داشته باشم . سردبیری نشریه را به عھده داشت
. نگاھی به مقاله انداختند. اکثر اعضای ھیات سیاسی و اجرائی، آن روز سری به آن جا زدند. جا بودندامیر ممبینی ھم آن 

  .رفقا آن روز، برخالف ھمیشه درگوشی حرف می زدند. گاه ھم چند نفری به اتاق پشتی می رفتند

ی دانستم که رفتن این تیتر به م. شب که دوباره برگشتم، دیدم نشریه آماده شده، ولی در تیتر تغییری داده نشده است
پذیرفته » مبارزه ایدئولوژیک علنی«اقلیت ھم تصمیم گرفته بود که اگر . بیرون به معنی سوق دادن اقلیت به انشعاب است

به ھمین دلیل ھم . من از این امر اطالع داشتم. نشریه شان را ھم آماده کرده بودند. نشود، نشریه خودش را منتشر کند
وقتی که نشریه . ولی این تیتر حرف دیگری داشت. پذیرفته شد، نفس راحتی کشیدم» بارزه ایدئولوژیک علنیم«وقتی که 

صفحه بندی شد، یک نسخه از آن را برداشتم و با رفیق حیدر تماس گرفتم و پیشنھاد کردم در مورد تیتر با رفقای اکثریت 
به رفیق مصطفی مدنی که آن روزھا کم تر . ک روز عقب انداختمچاپ نشریه را ی. صحبت کنند، بخواھند که آن را عوض کنند

مصطفی بعد از استعفای . به دفتر نشریه می آمد، زنگ زدم و گفتم که چه اتفاقی دارد می افتد، خواستم که کاری بکند
رقیه (با رفیق فران  مصطفی ھم بعد از صحبت با رفقای اکثریت برای تغییر تیتر،. رفیق حیدر رابط کمیته مرکزی با اقلیت بود

نیروئی ھم، . ولی ظاھرا دیگر کار از کار گذشته بود. به سراغ اقلیت رفته بود و گفته بود که تیتر تغییر می کند) دانشگری
. کار اقلیت دیگر پخش شده بود. در درون اقلیت بود که برای انشعاب دنبال یک بھانه بود و این بھانه را به دست آورده بود

  .وقتی مصطفی مدنی عصر آن روز به من زنگ زد، انشعاب شده بود. کار خود را کرده بود تیتر رفقا،

احساس بدی داشتم . به کار اقلیت و اکثریت تقسیم شده بود» کار«بار آخری که به دفتر نشریه رفتم، بعد از انشعاب بود و 
م را روی یک تکه کاغذ نوشتم و بیرون آمدم، استعفای خود. ی که می شناختم تمام شده بود» کار«و کار من ھم دیگر با 

آن دفتر را که خودم راه انداخته بودم، برای ھمیشه ترک . حتی دیگر حوصله جمع کردن وسائل شخصی ام را ھم نداشتم
  .کردم

  

در آن دوران با . نشریه کار از اولین شماره بصورت نیمه علنی و نیمه قانونی انتشار می یافت -سوال چھار
  را انتشار می دادید؟ یسی و محدویت ھایی که بوجود می آمد شما چگونه این نشریهکنترل پل

و اعالم ممنوعیت  ١٣٥٨مرداد  ٢٨البته ما تا قبل از فرمان آیت اهللا خمینی برای حمله به کردستان در  -مسعود فتحی
جامعه طوری بود که چاپخانه ھای  طبعا فضای. انتشار تعدادی از نشریات از جمله کار، خود را نشریه علنی می دانستیم

برخی ترس شان از این بود که چاپخانه شان مصادره شود و یا . حداقل خیلی آشکار. زیادی حاضر نبودند با فدائیان کار کنند
از جمله این که کسی نفھمد . اما اکثرا تحث شرایطی می پذیرفتند این کار را بکنند. مورد حمله قرار گرفته و آتش زده شود

ما امنیت کار را تضمین کنیم و خودمان در حین چاپ در آن جا حضور داشته باشیم و . ه کدام چاپخانه کار را چاپ می کندک
به ھمین خاطر ما ھمواره سعی می کردیم اوضاع را تا حد امکان کنترل کنیم و به نگرانی ھای صاحبان چاپخانه ھا توجه ... 

  .کنیم

یکی از شیوه ھایی که به کار . ما راحت نبود، بخصوص که تیراژ ھم مرتب باال می رفتبعد از ممنوعیت، انتشار کار مسل
به ھر . می گرفتیم چاپ نشریه در خارج از تھران در روز نخست و پخش آن در تھران و چاپ در تھران بعد از پخش روز اول بود

 ٦٠ریسک ھایی ھمراه بود که خوشبختانه تا کار  حال چاپ نشریه با تیراژ سیصد ھزار و بیشتر کار آسانی نبود و ھمواره با
   .که من مسئول این کار بودم، اتفاق خاصی برای ما نیفتاد
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اعضای تحریریه نشریه کار نیز مشارکت داشتید؟ چنین  آیا شما در بحث ھا و تصمیمات  -سوال پنج
یا تاثیر نظرات شما تا  مشارکت مشارکتی را مسئولین تحریریه برای شما ایجاد می کردند؟ اگر آری، سطح

  کجا بود؟ روابط درونی میان مسئولین تحریریه و انتشارات چگونه بود؟

کاری که در آغاز به طور موقت بر عھده گرفتم تا بعد . من در تصمیم گیری ھای تحریریه مشارکت نداشتم-مسعود فتحی
سطح مشارکت من در حد حضورم در . من تبدیل شداز راه افتادن کار به انتشارات سازمان تحویل بدھم، خود به کار اصلی 

من خودم را جزو . ھمه به کار من در بخش چاپ ارج می گذاشتند. با ھمه رفقا رابطه بسیار صمیمی داشتم. دفتر کار بود
یک تیم می دانستم که ھر کس گوشه ای از کار را پیش می برد و چنین احساسی را در اعضا و مسئولین تحریریه ھم 

   .ممی دید

  

از آن زمانی که شما در نشریه کار فعالیت داشتید تا امروز چه تحواالتی در نشریه ایجاد شده  -سوال شش 
   است؟ ارزیابی شما نسبت به این تغییرات چیست؟

ماه  ١٦در عرض حدود  ٥٩تا خرداد  ٥٧این نشریه از اسفند . دو نشریه شد ٦٠نشریه کار بعد از شماره  -مسعود فتحی
ھر چه . خود را داشته باشد» کار«ھر کس می خواست . امه دیگری برای فدائیان خلق تبدیل شده بودبه شناسن

» کار«ما در جناح چپ نام نشریه مان را . انشعابات بعد از جدائی اقلیت و اکثریت بیشتر شد، تعداد کارھا ھم زیاد تر شد
اصوال قصد انشعاب ھم . اد یک سازمان فدائی دیگر نداشتیمما که به اجبار تن به انشعاب داده بودیم، قصد ایج. نگذاشتیم

در یک دوره دیگر، . دادیم که من سردبیر آن بودم» خبرنامه«چند شماره . نداشتیم ولی راه دیگری برای مان نمانده بود
د فدائیان خلق بعد از تشکیل اتحا. ھا شدم» کار«برگشتم و این بار سردبیر یکی از این » کار«دوباره به  ٦٠اواسط دھه 

از نظر من تحوالت در کار، جدا از تحوالت در ... بوده ام و دوره ای ھم سردبیر آن » اتحاد کار« ھم، ھمواره عضو تحریریه 
تصمیم به ایجاد . انتشار کار نیاز زمانه خود بود. ھم ھمراه ما و با ما پیش آمده است» کار«. جنبش ما و خود ما نبوده است

به ھمین دلیل ھم علیرغم ھمه کاستی ھا، کار تا . ھا مھم و راھگشا بود، ھر چند فکر راھگشا کم بودنشریه در آن روز
بتواند نیازی را پاسخ گوید و قبل از  نشریه باید . امروز ھم باید دید کاربرد آن چیست؟ نام کار کافی نیست. حدی موفق بود

  .ھمه روشن باشد برای چه منتشر می شود

  

ایط امروز انتشار نشریه حزبی تا چه حدی ضروری است؟ امروز در عصر ارتباطات، در شر  -سوال ھفت
  نشریات حزبی الزم است چه سیمایی داشته باشند؟

اگر نشریه حزبی بخواھد یک نشریه به معنی واقعی کلمه باشد، باید بتواند در میدان رقابت با نشریات   -مسعود فتحی
من مخالف . خاطب و خواننده داشته باشد و گرنه خود به خود تعطیل می شودیعنی م. دیگر جایی برای خودش باز کند

نشریه حزبی نیستم، ولی معتقدم چنین نشریه ای ھمواره در معرض از دست دادن آزادی عمل خود در برابر مصالح حزبی 
. شریه را یدک بکشددر آن صورت بھتر است یک بولتن حزبی برای انتشار اطالعیه ھای آن حزب باشد تا ادعای ن. است

ھر نشریه ای یک امکان و تریبونی است که یک سازمان . نشریه باید بتواند مطابق قواعد بازی مطبوعات عمل کند
سیاست ھا و برنامه ھای خود را در مورد مھم ترین مسائل . سیاسی می تواند از طریق آن با مخاطبانش رابطه ایجاد کند

انتشار یک نشریه یا ایجاد . واکنش ھا را بسنجد. ا در نیروھای اجتماعی مورد نظرش ببیندبازتاب آن ھا ر. جامعه ارائه کند
یک تریبون را باید به عنوان گامی در جھت ایجاد یک جامعه چند صدایی دید تا نصب میکروفون شخصی در پیشخوان خانه 

الزاما نشریه ابزار سھل الوصول برای عموم در شرایط فعلی که ما ھنوز از دور دستی بر آتش تحوالت جامعه داریم، . خود
این بخش از نیروھا مسائل شان و . ولی برای بخشی از نیروھای عالقمند به سیاست می تواند مفید و موثر باشد. نیست

الزمه موفقیت یک نشریه درک شرائط و توجه به نیازھای لحظه و انتخاب مخاطبان . انتظاراتشان از یک نشریه متفاوت است
سابقه و شناخته شده بودن یک نشریه می تواند امتیازی برای یک نشریه باشد، ولی برای موفقیت کافی . است خود

  .الزمه یک نشریه موفق، ارائه سیمای قابل قبول برای مخاطبان خود است. نیست

  

ه در با توجه به تجربیاتی ک .درآمده است" کار آنالين"یک دھه ھست که نشريه کار به صورت  -ھشت سوال
  نشریە کارآنالین دارید؟ دوره فعالیت در نشریه کار داشتید چه توصیە ھای برای بھتر شدن

ھم در تھیه مطالب و ھم در . نشریه کارآنالین نسبت به نشریات مشابه از برد بیشتری برخوردار است-مسعود فتحی
. یت ھای خبری و عمومی نزدیک تر شوددر عین حال می کوشد که به سا. ساختاری که برای ارائه دارد، مدرن تر است

اگر از محدودیت ھایی که سایت ھای حزبی عموما دارند، بگذریم، می توان گفت در مسیر درستی گام بر می دارد ولی 
برای موفقیت در این کار باید از تجارب موفق در این زمینه آموخت و . ھنوز از تبدیل شدن به یک سایت عمومی فاصله دارد

نشریه چه اینترنتی، چه چاپی، علیرغم وابستگی تشکیالتی، باید ھویت مستقل خود را . ریزی مستقل رسید به برنامه
به عبارت دیگر، بر اساس اصول کار مطبوعاتی اداره . با این ھویت ھم در عرصه مطبوعات برای خود جایی باز کند. پیدا کند

تشکیالت حکم . و دریچه ورود به دنیای مطبوعات را بازتر کند کانال دستور سازمانی را تنگ تر. شود تا اصول کار حزبی
  .سھامدار را پیدا کند تا نقش ممیز را

تالش می شد که کادر کار تصمیم بگیرد . در آغاز، در دوره ای از حیات کار سعی می شد که استقالل عمل آن حفظ شود
و تشدید  ٥٨اما بعد از پلنوم تابستان . ته مرکزی ھم باشدحتی اگر اعالمیه کمی. که کدام مطلب را چاپ کند و کدام را نکند

استقالل کار از کمیته مرکزی کم تر و کم تر شد و . اختالفات درون سازمان، به تدریج کانال دستورات تشکیالتی تقویت شد
ال بود که به نظر من اگر استقالل کار به طور نسبی ھم حفظ می شد، مح. در جھت تبدیل شدن به ارگان آن پیش رفت

نه در اقلیت . امکان داشت حتی سازمان سرنوشت دیگری پیدا کند. تیتر نوشته اکثریت به آن شکل اجازه انتشار پیدا کند
برنامه شکوفائی جمھوری «می توانست به سادگی به خط مشی رسمی تبدیل شود و نه در اکثریت » جوخه ھای رزمی«

ه جای آن که سازمان به جوالنگاه دو قطب افراطی تقسیم شود، افکار و ب. با چنان غلظتی حرف آخر را بزند» اسالمی
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گرایشات معتدل تر در درون سازمان، حتی در درون دو گروھبندی ھم، امکان تنفس پیدا می کردند، قطعا عقل جمعی 
به سیاست ھای قابل تحمل تری را برای ھمه گرایشات درون سازمان می جست و سرنوشت بزرگ ترین جریان چپ 

» سازمان«دست دو قطب تندرو و تمامیت خواه سازمان سپرده نمی شد که ھر کدام به نحوی در فکر یک دست سازی 
درست تر این بود که کار به . خیالی خود به ضرب تحمیل انشعاب و اخراج و با کاربست روش ھای بخشا توطئه گرانه بودند

ا ھر دو گرایش را ھمراه با دیگر گرایشات و سایه روشن ھای نظری و ارگان ھیچ کدام از این دو گرایش تبدیل نمی شد، ام
سیاسی پوشش می داد و به تصمیمی که برای نشر بیطرفانه نظرات گوناگون گرفته شده بود، احترام می گذاشت و 

  .نقطه نظرات متفاوت درون سازمان را در خود منعکس می کرد

نگاه ھمه ما به کار تشکیالتی و روابط درونی آن . پیش مواجه نیستیم امروز روشن است که ما با مسائل سی و چند سال
اگر . ھم دگرگون شده است ولی متناسب با این دگرگونی شرایط اجتماعی و محیط فعالیت ما ھم تغییر کرده است

ھا احترام  درسی از تجربه نشریه کار گرفته شود و به درد امروز بخورد، این واقعیت است که به شخصیت مستقل رسانه
کادر رھبری تشکیالت ھا می آید و بعد از مدتی می رود، سیاست ھا ھم ھمین طور ولی رسانه ھا می . گذاشته شود

مانند، نسل ھای متفاوتی از رھبران سیاسی را ھمراھی و بدرقه می کنند و برای ھمین ماندگاری ھم، باید که بستر 
یا ھر رسانه دیگری به این یا آن سیاست مقطعی، به این یا آن  درست این است که سرنوشت نشریه و. سازی بکنند

  .این کار می تواند به شلیک بر شقیقه آن رسانه ھم تبدیل شود. گروھبندی در درون یک تشکیالت پیوند نخورد

ا بعدھا در کشور ما تجربه کیھان و آیندگان در دوران رژیم گذشته با تمام محدودیت ھایی که در آن زمان وجود داشت، ی
نشریاتی مثل آدینه و نظایر آن و احترامی که نسبت به این قبیل مطبوعات، با درجات متفاوت، در حافظه جمعی جامعه ما 
نقش بسته است، موید این واقعیت است که یک نشریه حتی در شرایط نامساعد نیز می تواند راھی برای حفظ شخصیت 

   .مستقل خود پیدا کند و این ارزشمند است

  

  

- ------------------------  

  

  :شعر از سعید سلطانپور) ١(

  ی توماج، توماج…آ

   

  ی توماج، توماج…آ

  گل عصیانی زندان ھای شاه توماج

  ی توماج، توماج…آ

….   

  “گلستان”ماه روی جنگلھای 

  “گالیکش”ماه در سینه رودخانه 

  .خنجر اخطار حادثه ای خونین بود

  موج می شکستماه در آیینه ھای 

  ی توماج، توماج…آ

  .الله توفانی دشت ھای خون، توماج

….        

  چکمه پوشان در کانون فرھنگی ترکمن می گشتند،

  .پوزه به خون بردگان، در ستاد شوراھا می گشتند

  شتک ھای خون بر دیوارھای گنبد می درخشید

  و اوبه ھای برھنه از دالوران کوچنده پر بود

  نھنوز گلوله پاسدارا

  .در سینه پرستاره شب می نشست

  و در کناره ھای دور و نزدیک

  دالوران ترکمن را شکار می کرد

  ی توماج، توماج…آ

  .فرزند دلیر خلق، توماج

…  

  ماه شکستۀ بھمن در ابر می گشت

  و رودخانۀ جنگلی زمزه ای دیگرگونه داشت

  دریای ھمھمه گر نام تو را می گفت
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  داشتندصیادان ترکمن نام تو را بر لب 

  کشتکاران ترکمن نام تو را می خواندند

  بادھای ترکمن صحرا نام تو را می بردند

  مادران از خواب پر خون و خوف می پریدند

  و چشم پدران کنار فانوس ھا می درخشید

  ی توماج، توماج…آ

  .رزم آور صیادان و کشتگران، توماج

…  

  کنار پنجره آمد“ تایماز”

  نگریست و ھراسان در شب آتش و کشتار

  ھمسرت گیسو پریشان کرد

  و در برابر دشت پرشعله و دود ایستاد 

  آنجا مادری در گشود و پیکر به راه افکند

  و چشم در چشم چکمه پوشان فریاد زد

  مشت بر سینه کوفت و فریاد زد

  “زنده باد شورا، زنده باد خلق”

  و صدای درخشانش در گلوله ھا خاموش شد

  ی توماج، توماج…آ

  ، توماج“شوراھا”قھرمان 

…  

  شاه رفیقان را ھراسان به گلوله بست

  فدائیان و مجاھدین را به گلوله بست

  تپه ھای اوین، تپه ھای اوین

  آن روز نـُه رزمنده شکست ناپذیر

  بر تپه ھای اوین ایستادند

  خلق در برابر دشمن ایستادند نـُه رزمندۀ

  آتش رگبار جالدان کمانه بست

  به خون نشست سرخ انقالب نـُه پرندۀ

  خون دیروز بر تپه ھای اوین، نـُه جزیرۀ

  …و امروز بر دامنۀ جنگلی ترکمن صحرا

  ی توماج، توماج…آ

  .خون ترکمنی، توماج جزیرۀ

…  

  خلق ترکمن فریاد کشید

  دشت ھای درو نشده فریاد کشیدند

  ستاد شوراھای ترکمن صحرا

  با دھان سوختۀ پنجره ھا فریاد کشید

  صحرا فریاد کشیدند رودخانه ھای ترکمن

  آسمان ترکمن صحرا فریاد کشید

  ی توماج، توماج…آ

  فریاد ترکمن صحرا، توماج

…  

  شبانه کنار رفیقان ایستادی

  در برابر دشت و ستاد شورا

  ستاره ھای ترکمنی در آسمان ترکمن صحرا می درخشیدند

  و ماه ترکمنی در آیئنۀ رودخانه خنجری خونین بود
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  جانیان آتش گشودند

  “زنده باد خلق، زنده باد شوراھا”فریاد و 

  در عطر خون پیچید

  و چون صاعقه ای خونین

  “اینچه برون”تا “ یورت شیخان”از 

  آتش گرفت“ شیخ لر”تا “ کمیش تپه”و از 

  نگاه کن، نگاه کن

  این دریای پرچم ھای سرخ

  که بر دست کودکان ترکمن صحرا به گردش در آمده است

  تخون دالوران ترکمن صحراس

  خون صیادان و کشتگران است

  خون زمین و شوراست

  خون آوازه خوان رفقاست

  خون آوازه خوان توست، توماج

  ی توماج، توماج…آ

  داس خونین دھقانان، توماج

  .تور خونین صیادان، توماج

   

  اسفند ماه پنجاه و ھشت
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 !اند ھایی که، ناشنیده مانده فداکاری
  

  مصاحبه با رفیق بھزاد کریمی
  ٧٠یر کار در اوایل دھه سردب

 

 !رفقای شورای سردبیران سایت کار آنالین

اید رعایت بدارم و ھم در کادری  سئواالت شما را دریافت کردم و تصمیم گرفتم ھم حرمت روال کاری را که شما برگزیده
ایی را ھم در فرم  تهاز اینرو ابتدا به سئواالت شما پاسخ می دھم و آنگاه چند نک. سخن بگویم که خود مناسب می دانم

  .نوشته آزاد می آورم

  

  شد؟ شما در چه تاریخی سردبیر نشریه کار بوديد و نشريه به چه صورتی اداره می -سوال یک
تا پائیز سال  ١٣٧٠در دوره بین دو کنگره دوم و سوم سازمان که از نظرزمانی مربوط می شود به پائیز سال  -بھزاد کریمی

مسئولیت ھمه امور نشریه با سر دبیر بود و درج مقاالت اصلی آن، مشروط . ر عھده من بودشمسی، سردبیری کار ب ١٣٧٢
فریدون احمدی، فواد تابان، بھروز خلیق، : نفره که به شمول من عبارت بودند از رفقا ٥به موافقت اکثریت شورای سردبیری 

قطع از مسیر تصویب شورای سردبیری می سرمقاله، یادداشت سیاسی و گزارش خبری اصلی نشریه، بطور . علی قنبری
. گذشت و نیز ھر نوشتار دیگری از نوشتجات، که سر دبیر در باره آن اخذ نظر شورای سردبیری را الزم تشخیص می داد

را ھم ...) تایپیست اصلی و صفحه بند و( بعالوه یک ھیئت تحریریه بزرگتری از نویسندگان مستمر نشریه و چند کادر فنی 
ھا و برنامه ریزی ھای  این ھیئت، عالوه بر داشتن حق مشاوره در تصمیم گیری پیرامون سیاست گذاری. رده بودیمایجاد ک

کالن نشریه و نیز حضور سامانمند در جلسه نقد و بررسی مندرجات شماره پیشین نشریه، گاه نیز در باره مطالب حساس 
در این دوره اگر موافقت فردی سردبیر با . ر می گرفتسیاسی و توسط سردبیر، طرف رجوع و مورد نظر خواھی قرا

ھا برای درج آنھا کفایت نمی کرد و به دیگر سخن، مقاالت اصلی نشریه می بایست که لزومًا اکثریت رای شورای  نوشته
رانه ایی ھم نمی توانست در نشریه بیاید ھر گاه که با مخالفت مص داشته باشند، اما ھیچ نوشته  سردبیری را با خود

با اینھمه، . او پاسخگوی ھمه مندرجات این ارگان سازمانی در برابر شورای مرکزی سازمان بود. سردبیر روبرو می گردید
باید بگویم که در عین ضابطه مند بودن اداره امور نشریه با دمکراتیسم ھر روز فزاینده، اما کمتر به یاد دارم که در آن زمان از 

  .در این دوره، بگونه شاخصی، ترکیبی از اعتماد و اتوریته عمل می کرد. مل بھره گرفته باشیمرای اکثریت و اقلیت در ع

  

وضعیت سیاسی کشور در دوره سردبیری شما، چگونه بود؟ در آن وضعیت نشریه کار به چه  -سوال دو
انندگان نشریه ؟ خو)بصورت ھفتگی، دو ھفته یک بار، ماھانه، آنالین( شکلی و با چه تیراژی انتشار می یافت

  چه کسانی بودند؟
را به پاسخ چھارم ھمین نوشته موکول می کنم و می پردازم " خوانندگان نشریه"بحث مربوط به کیستی  -بھزاد کریمی

در رابطه با اوضاع سیاسی آن زمان، ما از یکسو با جھان پس از فروپاشی اردوگاه و آغاز یکه . ھای دیگر پرسش به بخش
ایی  ودیم، و از سوی دیگر در رابطه با ایران درگیر پیامدھای دوره بعد خمینی بودیم که در آن خامنهتازی غرب مواجه ب

این دوره، بر اختناق سیاسی . آمرانه بود" توسعه"اقتداریابی والیی خود را تدارک می دید و رفسنجانی مشغول پیشبرد 
اینھمه، در شرایطی بود که سازمان ھم در عرصه نظری و . استوار بود و ترور مخالفان در داخل و خارج کشور جریان داشت

را طی می کرد و داشت گام به گام رویکردھای جدید خود را بر زمینه " سازندگی"ایی و ھم در سیاست، دوره گذار و  برنامه
ن سازی تازه در شاید بتوان گفت که دوره گفتما. نقد دیروز پی می ریخت و آنھا را از بوته خطا و آزمون نیز می گذراند

برآنم که نشریه طی این دوره و . ھای نوین در حیات نظری و سیاسی سازمان بود سازمان و نیز جا انداختن برگرفته
بطورعمومی توانست از عھده پاسخگویی وظایف سیاسی سازمان برآید و در عین حفظ موضع قاطع در برابر ساختار و 

ر جھت سیاست کردن مشخص و تاکتیکی مقتضی استراتژی سازمان ھای جمھوری اسالمی، ھر چه بیشتر د سیاست
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، و با تیراژ ٢-Aدر رابطه با فرم و تیراژ کار ھمه باید بگویم که نشریه دو ھفته یکبار، به شکل کاغذی و در قطع . عمل کند
یع برگشت می خورد با این یادآوری که اگر ھمیشه صد تا دویست تایی از آنھا از مراکز توز. نسخه منتشر می شد ٢٠٠٠

شاید بتوان بر . ولی در عوض اینھم بود که در موارد بسیاری یک نسخه از نشریه بین چندین نفر دست به دست می شد
  .رقم نزدیک به چھار ھزار خواننده برای نشریه طی آن دوره تکیه کرد

  

ه ایجاد شده است؟ ارزیابی از زمان دوره ای که شما سردبیر بودید تا امروز چه تحواالتی در نشری -سوال سه
  شما نسبت به این تغییرات چیست؟

یکی گذر از نشریه کاغذی بود . بر دو نکته اصلی طی ھمین دوره بیست و اندی ساله باید انگشت بگذارم -بھزاد کریمی
ایی و  رسانهدیجیتالی، بمثابه تحقق تشخیصی درست و بموقع ھم از نقطه نظر درک تحوالت انقالبی در امر " آن الین"به 

و دومی، زیست نشریه بر بستر پاردوکسال ارگان حزبی و ! ھای سازمان در ھمان زمان ھم مقتضی امکانات و محدودیت
ھا در میان بود نسبت به خطر خاموش شدن این پرتو نور آن زمان بیست و  در اولی ھم بیم و ھراس! رفتار باز مطبوعاتی

دومی اما، اقدامات و تصامیمی . ھا در قبال ھمین تصمیم جدی و نیز ناھمراھی ھای پنج ساله جنبش ما و ھم که مقاومت
از جمله چگونگی تلفیق ارایه چھره حزبی عمومی نمشریه با ! ھا ھمراه بود را در بر می گرفت که به ناگزیر با تناقض

ه و کردار ما عجیب به نظر برسد امروز شاید فھم این بغرنجی آن زمان اندیش. ھای دارای امضاء فردی مندرج در آن نوشته
ایم از  ھر چه جلوتر آمده! ولی واقعیت اینست که گذر از نگاه تمامیت گرای حزبی به دمکراتیسم حزبی ساده نبوده است

  .ھا کاسته شده و به وضع متعادلی رسیده ایم که نحوه عمل کنونی شما از مصادیق آنست این تناقض

  

ا سردبیر نشریه کار بودید در اشاعه مواضع سازمان در میان مردم چقدر آیا در دوره ای که شم -سوال چھار
  موفق شدید؟

اگر نشریه کار در ! ایی که ما بگونه واقع بینانه برای شعاع عمل خود تعیین کرده بودیم آری، اما در محدوده-بھزاد کریمی
کمابیش با بیش از یک میلیون خواننده، و  ایی بوده فراگیر در مقیاس جامعه و سه سال نخست انتشار خود عمومًا نشریه

مقدمتًا در خدمت خط دھی سیاسی و نظری برای نیروھای  ٦٥تا  ٦٣ھای  اگر در دوره دوم خویش و بطور عمده در سال
ایی که موضوع صحبت من است ما مخاطبین خود را در  سازمان یافته خود در داخل و خارج کشور قرار داشت، اما در آن دوره

ھا می دانستیم و نه حتی بطور مستقیم نیروی متشکل در داخل کشور که دیگر وجود خارجی  واقع بینانه نه تودهنگاھی 
مخاطبین کار، در دوره مورد بحث من، عمومًا بخش الیت سیاسی جامعه و عمدتًا ھم مستقر در خارج از کشور . نداشت

ھا، ھم نیروی  ی چه می گوید و کیست؟ و با این گفتنکار می بایست به این مخاطبین می گفت که سازمان کنون. بود
سازمان را تجھیز به مواضع می کرد و ھم غیر سازمانی ھا را صرفنظر از اینکه در چه نسبتی با ما قرار داشتند آگاه می 

را موفق و در  در این چارچوب، من فعالیت نشریه در آن دوره. نمود به موقعیت و مختصاتی که ما برای خود تعیین کرده بودیم
بنا به مجموعه دالیلی که جای طرح آنھا را در کادر این مصاحبه نمی دانم، می خواھم . مواردی حتی درخشان می دانم

در سیاست و ھم حتی در عرصه روابط   ھم! بگویم که در این دوره، کانون اصلی سیاست سازی سازمان نشریه کار بود
به امید اینکه دچار مبالغه گفتاری نباشم می خواھم بگویم . ھای سیاسی دیگر انعمومی از طریق دیالوگ و پلمیک با جری

که در موضوع ھدایت سازمان، نسبت رھبری ساختاری سازمان با نشریه ارگانی سازمان ھیچگاه بمانند این دوره نبوده 
ھای  یت و گسترش موضع گیریبر یک نکته ھم باید تاکید کنم و آن تقو! است؛ تمرکز ثقل ھدایت سازمان در نشریه کار

ھا برای تامین حضور روزمره سازمان بر متن رویدادھای  ھا و اطالعیه ایی بوده در قالب صدور اعالمیه موضعی و لحظه
ھا در شرایط غیر اینترنتی آن زمان، ھمانا در قالب نشریه کار بود که می توانست  ھا و اطالعیه اما ھمین اعالمیه. سیاسی

ھا ھم در ھمان حال به نشریه کمک می نمود تا که از  انی عمومی به خود بگیرد ولی خود این موضع گیریجنبه اطالع رس
این رویکرد در . ھای عمومی تر و نگاه به روندھا بپردازد پرداختن به وقایع لحظه اندکی فاصله بگیرد و ھر چه بیشتر به تحلیل

    .ھمه این مدت با شدت و ضعف تداوم داشته است

  

در شرایط امروز انتشار نشریه حزبی تا چه حدی ضروری است؟ امروز در عصر ارتباطات، نشریات  -ل پنجسوا
  حزبی الزم است چه سیمایی داشته باشند؟

حزب بدون ارگان، وجود ندارد و اگر ھم ! نشریه حزبی و به بیان دیگر رسانه حزبی، ھمیشه ضروری است -بھزاد کریمی
حزب . ی کمپین انتخاباتی است که با پایان یابی انتخابات، وجودش از اذھان بیرون می رودپدید بیاید مثًال حزب برا

چنین حزبی ھمواره به نھادی نیاز دارد که بتواند واصل باشد بین آن و . ایی، نیازمند سخنگویی جریان ساز است برنامه
رین رسانه، یعنی نافذترین و فراگیرترین آنھا، البته بھت. اش تا که حزب از طریق آن خود را به جامعه معرفی کند جامعه

تلویزیون است که متاسفانه ما آن را نداریم ولی حتی در شرایط وجود آن نیز، باز ھم به چیزی احتیاج است تا که مواضع و 
  !ھای حزبی در آن ثبت شود و ھزینه پردازی حزب را تضمین کند؛ و این، ھمان نشریه حزبی است پیام

  

با توجه به تجربیاتی که  .درآمده است" کار آنالين"ين سال است که نشريه کار به صورت چند -سوال شش
   در دوره سردبیری نشریه داشتید چه توصیە ھای برای بھتر شدن نشریە کارآنالین دارید؟

کند که با  اولی اینست که کار آن الین بر آن نباشد تا در ھمان میدانی عمل. بر سه توصیه تاکید دارم -بھزاد کریمی
بدترین چیز این خواھد بود که نشریه حزبی به رقابت با . فونکسیون عملکرد مطبوعاتی غیر حزبی قابل تعریف است

معتقدم که کار آن الین در مجموع در سمت رعایت ھمین منطق حرکت می کند ولی می . نشریات غیر حزبی برخیزد
دوم انطباق ھر چه بیشتر نشریه با مخاطبان خود، که . است خواھم بگویم که به کوشش بیشتری در این راستا نیاز

مراجعه می کنند تا که در آئینه آن تصویر " کار آن الین"عبارتند از کسانی که نسبت به مسایل سیاسی اشراف دارند و به 
و سوم افزایش . بیایی است حز و این، یعنی اینکه کامًال و آگاھانه می باید پذیرفت که این، نشریه. سازمان را ببینند

منظور از تولید البته در درجه نخست طبعًا نوشتارھایی است که . تولیداتی که کمابیش انحصاری ھمین نشریه باشد
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. نویسندگان سازمان سیاسی صاحب این نشریه، یا به سفارش شما می نویسند و یا که مطابق تصمیم خود برای نشریه
ھای مندرج در جاھای دیگر و  ایی است که می توان از طریق آنھا نوشته کاراتی عدیدهاما موضوع فراتر از اینھاست و آن، ابت

ھایی ارایه داد تا که بتوان انتخاب سیاسی و اجتماعی عمومی سازمان و چھره  یا حتی رویدادھای گزین شده را در قالب
. ولی باز ھم مبتکرانه ترش را انتظار دارم چنین روشی را در کار شما می بینم. آن را ولو بگونه با واسطه به نمایش گذاشت

ھای آن و ھمه واحدھای جغرافیایی  به اعتقاد من موفقیت شما زمانی بیشتر خواھد شد که شورای مرکزی ما، کار گروه
د ایی سازمان بدھی سازمان، خود را موظف در قبال کار بدانند و شما رفقای دست اندرکار اداره نشریه، فعالیت خود را بگونه

می دانم . که ھمه اعضای سازمان و دوستداران آن خود را عضو مسئول رسمی و یا که افتخاری نشریه کار احساس کنند
  .که کار می برد و زحمت، ولی شدنی است؛ که بشود اگر، نشریه مان شکوفاتر خواھد شد

  

* * *  

ھر . ی خدمات و خطاھای سازمان استخدمات و خطاھای آن به تمام. کار شناسنامه ما بوده و باید ھم چنین بماند
کار تنھا از آن ! عضوی از سازمان که نسبت به آن کم توجه باشد در واقع به سازمان است که بی توجھی نشان می دھد

. شورای سردبیری و محررین و موزعین و کارکنان فنی وقت آن نیست، به ھمه سازمان و به ھمه تاریخ سازمان تعلق دارد
ھای سازمان به خوانندگان آن در ایران و ھر  وام خود را مدیون ھمه آنانی است که بر ریل انتقال نظرات و ایدهکار انتشار و د

  :و چون چنین است، پس. اند و ھستند کجای جھان نقش آفرین بوده

ت سیاسی این سی و پنج سالگی باید به احترام ھمه آنانی بپا خاست که در پروراندن این ارزش ماندگار در ادبیا در
. آزادیخواھی، دمکراسی طلبی و عدالت جویی ایرانیان معاصر از جان خود بگذشتند و از جوانی ھای خود مایه گذاشتند

، ھبت معینی )منصور(گرامی باید داشت نام و خاطره زنده یادان سعید سلطانپور، منصور اسکندری، محمدرضا غبرایی
، فرزین شریفی، فرامرز خواجیان، نو گل پرپر شده مھر انگیز و )جواد(شاندیز، منوچھرھلیل رودی، علیرضا )ھمایون(چاغروند

دھھا رفیق نویسنده، تایپیست، صفحه بند، چاپگر و ناشر، پخش کننده و توزیع کار که دریغا و دردمندانه اکنون دیگر در سی 
به احترام . ن کار ثبت استشان برای ھمیشه در جھا و پنج سالگی کار در این جھان نیستند اگرچه نام و خاطره

آنان، این پرچم افتخارھیچگاه برافراشته نمی شد و ھرگز ھم   ھای ھمه آنانی که، اگر نبود زحمات شبانه روزی جانفشانی
انتشار کار، در چارچوب کادر اصلی نشریه و به عنوان عضوی مسئول  دوره اول من طی مدت زمانی از. در اھتزاز نمی ماند

دوره  در ھمه. ام با آن ھایی کرده آن نیز قرار داشتم و ھمکاری دوره دوم در جریان راه افتادن. ام بوده کار در آن، با 
و سر انجام بگویم که از . ام کار ھم، یک زمان در مقام سردبیر نشریه و زمانی دیگر از موضع محرر در آن، با آن زیسته سوم

ام و بعدتر ھم در موقعیت مسئول ھیئت سیاسی سازمان، دو  بودهنزدیک در جریان تبدیل نشریه کاغذی به دیجیتالی 
از اینرو به خود . دوره چھارم ھای موردی با ھمین ام و طی دھسال گذشته نیز ھمکاری سالی بر فعالیت آن نظارت داشته

اسم با ارزش نھفته کار را می شن. ام حق می دھم تا بگویم که ھمه این سی و پنج سال را با کار راه رفته و عمر گذرانده
ھای نوشتن مقاالت و تھیه  ام مرارت خود به چشم دیده. در زحمت ھمه نگھدارندگان شعله این مشعل سی و پنج ساله

ھا و صفحه بندھای نشریه را، و می دانم که در پخش کار و رساندن  ام کار طاقت فرسای تایپیست ھا را، شاھد بوده گزارش
کار در ھمه دوره انتشارش در داخل کشور و . ھا که صورت نگرفته است ھا و حماسه اکاریآن به دست خوانندگانش، چه فد

در ھمه طول مدت دست به دست شدنش در ایران، زیر نگاه گزمگان بوده و از نوشتن تا چاپ و نشر و توزیع و حتی 
باید   ر از مشقت و سراسر خونابهتاریخ کار را در مسیری پ! ایی به بھای جان خواندنش ھزینه ھمراه داشته است؛ ھزینه

  .خواند

ایی و خطاھای سیاسی  آئینه خدمات سازمان ما به جامعه و در ھمان حال، حامل ھمه انحرافات نظری و برنامه کار
بویژه باید گفت که کار عمومًا و در ده سال نخست . ایم ایی بوده که به شدت یا به ضعف، دچارش شده سازمان در ھر دوره

از یاد نبریم که ھر عضو سازمان، کار را حتمًا از اولش تا به آخرش می خوانده ! تمامی مساوی سازمان بوده استخود، به 
در این زمینه، یگانگی کامل بین نویسنده و خواننده . و ھمه مفادش را ھم از آن خود می دانسته و می کرده است

چرا بر این موضوع تاکید ! ھای لنینیستی باید تلقی کرد ی سازماناین را در واقع جزیی از قانونمندھا! سازمانی در بین بود
موکد دارم؟ زیرا که شاھد یک بی انصافی رو به گسترش ھستم که به باور من دور شدنی است از اخالق سیاسی چپ 

در ! می گردد بر ٦١و  ٦٠بودن و صداقت گفتاری و رفتاری فدایی خلق؛ آنجا که موضوع به فعالیت نشریه کار در آن دو سال 
من این احساس شرم . ھایی را ثبت خود دارد و مواضعی را منعکس نموده که مایه شرمساری است این دوره، کار نوشته

را به گرمی می ستایم، اما نوشتن خطاھای موجد چنین شرمی را صرفًا به حساب مسئولین نشریه کار و بدتر از آن، بر 
در این دوره، سازمان مطلقًا مساوی کار بود و کار نیز به تمامی . منصفانه نمی دانم عھده انحصاری سردبیر گذاشتن را اصًال

من از نزدیک ھم در سطح رھبری سازمان و ھم در سطح تشکیالت شاھد نزدیک و . آئینه تصمیمات و حرف و باور سازمان
ته مرکزی آن زمان کسی چیزی از اگر در ھمان کمی. مسلم این واقعیت بودم که ھمگان ھمه مطالب کار را می خواندند

نشریه را خالف اراده سیاسی سازمان می پنداشت، آن را بر روی میز مناقشه می گذاشت و گاه تا حد عصیان و طوفان 
پس، ھیچ کادر مسئول در آن زمان سازمان از رھبری تا مسئولین ! بودند و نه بعدتر ٥٩و  ٥٨که بیشتر مشخصه دو سال 

اند و لذا مسئولیت آن فقط بر عھده  گویند که از فالن یا بھمان موضع متخذه در کار بی خبر بودهواحدھا نمی توانند ب
این البته طبیعی است که در این مورد نیز بھمانگونه که در رابطه با ھر نھاد دیگر اجتماعی، ! سردبیری وقت نشریه است

اما نوشتن ھمه خطاھا به پای مسئولین مستقیم و  مسئولیت مستقیم مدیریت را نمی توان و نباید از نظر دور داشت،
من حتی فراتر می . سھم خود را فقط از ذخیره خدمات برداشتن و معاف داشتن از خطاھا دور از رفاقت و مروت خواھد بود

آری، عضو غیر معترض آن ! روم و مسئولیت عمومی آن خطاھا را در سطح خوانندگان کار عضو سازمان نیز توزیع می کنم
زمان به این یا آن موضع گیری در نشریه کار، پذیرنده و مبلغ آن بوده و لذا ولو بگونه غیر مستقیم از ھمان مواضع متخذه 

به موضوع است که می تواند از جنس نقد تلقی شود؛ نقد عمیق، منصفانه و   تنھا برخورد از چنین زاویه! سھم خود را دارد
سھم ھا البته در ھر دو این جھات، نه می ! ه از آن ھمه ما است و خطاھایش نیزھمه خدمات کار سی و پنج سال. سازنده

  .تواند یکسان باشد و نه که ھست

اش ھیچگاه مرا رھا نمی  در زمره آنانی که، خاطره! منشی رودسری است که می باید این نوشته را به پایان برد عباس
جان باخت و  ١٣٦٧ی دانشگاه اصفھان، که در قتل عام سال گیله مرد ھمیشه خنده روی دانشجوی دانشکده پزشک. کند
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آذر  ١٦در پی تقسیم آخر سازمان طی جریان انشعاب . و دو فرزندش و ھمه ما دوستدارانش را داغدار کرد" بانو"ھمسرش 
زیری را ام طھماسب و و ضربه خوردن جدی تشکیالت اصفھان بود که به این منطقه اعزام شدم تا رفیق چریک دیرینه ١٣٦٠

چھار محال به عنوان یکی از  -یزد -ھمراھی کنم و در مقام مسئول تشکیالت این ایالت، به باز سازی تشکیالت اصفھان
در ھمان بدو ورودم به اصفھان بود که به جز طھماسب قدیمی با پنج رفیق دیگر در . مناطق مھم کارگری سازمان بپردازم

   .پیوند قرار گرفتم
جوان ترین چریک زنده مانده از دوره پیش از انقالب که او را از قبل ) فرھاد مازی و مشھور به فری گل ھمان( با احمد ) ١

   .می شناختمش

ھا را پیش می برد و با او از  ، مجتبی مطلع سرابی که در آن زمان مسئولیت شھرستان١٣٥٧قربانی قتل عام سال   با) ٢
زم بود آشنایی داشتیم و حسرت از دست دادن این شخصیت استوار و اش در دبیرستان که دانش آمو سال آخر تحصیلی

و دو دختر گلش نبود که به سوگ " مریخ"شفاف چون آئینه را تا به آخر عمر با خود خواھم کشید؛ انسانی که، او را فقط 
   .نشستند بلکه ھمه ما داغدار این درد جانکاه شدیم

بایی که مسئولیت بخش کارگری را بر عھده داشت و من در ھمه عمرم ، سعید طباط١٣٦٧با قربانی دیگر قتل عام ) ٣
  .ام ھایش را دیده  با مسئولیت  کمتر آدمی به جدیت او و آن اندازه یگانه

با شیدا بھزادی زیبا رو و پاک سیرت ھمسر سعید که مسئولیت زنان آن تشکیالت را عھده دار بود و فقط چند ماھی ) ٤
خویش، خود را در سلول   اش و حیثیت فردی در دفاع از شرافت آرمانی و سازمانی ١٣٦٥ل اش طی سا پس از دستگیری

   .حلق آویز کرد و با جان باختنی این چنین دردناک، ھمگانی را که از او شناخت داشتند غرق اندوه پایان ناپذیر کرد

بود که سه سال تمام در کار توزیع نشریه کار او مسئول انتشارات سازمان در کمیته ایالتی اصفھان . و سرانجام عباس را) ٥
بوده و در آن زمان مسئولیت توزیع بولتن تحلیل ھفتگی را داشت که بجای نشریه کار توقیف شده در سطح تشکیالت ھای 

او ھر ھفته به تھران می رفت و بعد تحویل گرفتن نسخه آماده تکثیر بولتن تحلیل ھفتگی به . سازمان پخش می شد
این رفت . ر می گشت و بالفاصله ھم دست اندر کار باز تکثیر بولتن و توزیع آن در ھمه مراکز تعیین شده می شداصفھان ب

یکبار او از تھران بر گشت و طبق ! و برگشت و چاپ و توزیع، دستکم سی و شش ساعت بیداری را بر او تحمیل می کرد
این را ھم بگویم . دھد و بعد دست اندر کار امر چاپ و نشر شودمعمول پیش من آمد تا نسخه آماده تکثیر را به من نشان ب

ایی در سطح امور منطقه می نوشتم و منضم بولتن می کردم تا که در سطح تشکیالت منطقه توزیع  که گاه من اعالمیه
به محل آورده  اما در آن مراجعه من متوجه شدم که عباس به اشتباه چیز دیگری را در تھران تحویل گرفته و با خود. شود
ھا در شرایط تقبل اینھمه ریسک رفت و  یک چنین گیج بازی! رفیق جان: اندکی متغیر شدم و او را مالمت کردم که! است

ایم که فالنی صورتش از خجالت  این را بسیار شنیده. ھای ناشی از وضع فوق امنیتی، بھیچوجه پذیرفتنی نیست برگشت
اقعی کلمه، سرخی شرم را که ھمه چھره سفید رنگ این گیله مرد را پوشانده بود سرخ شد، ولی من آن روز به مفھوم و

. به او گفتم که عباس، حاال مھم نیست برو استراحت کن و شب دوباره برگرد تھران و کار را فیصله بده! به چشم خود دیدم
ح اول وقت بود که در خانه ما زده شد و ولی صب. منتظر بودم که او فردا شب ھمراه نسخه از تھران برگردد و پیش من بیاید

ھا چیه و برای چه  باز به او تغیر کردم که عباس آخر این ماجراجویی! اش آمد تو عباس بولتن در دست، با خنده ھمیشگی
بی انضباطی کردی و نخوابیدی و این چنین به فوریت رفتی تھران و قرقی وار برگشتی به اصفھان؟ گفتم حتمًا ھم توی راه 

ایی بود که می بایست می پرداختم و به جان رفیق سوگند می خورم که  این جریمه: پاسخ داد! ابت گرفته بودخو
قرار شد که برود طول روز را بخوابد و بعدش ترتیب چاپ و نشر را بدھد و با این استراحت ! چشمھایم را یک دم ھم نبستم

دست به کار شد و عصر ! او رفت ولی یک دقیقه ھم نخوابید. آید اش بدر چند ساعته از آن قیافه خواب آلود و بشدت خسته
و یک بی ! ھمان روز ھمه چیز را به پایان رساند، یعنی بی خوابی بیش از چھل و ھشت ساعته در معنی دقیق آن

بازان گمنامی سر. اند ھایی که، ناشنیده مانده فداکاری. انضباطی دیگر، در راه باور به آنچه که جانش را در راه آن گذاشت
ھایی بود که در دستان مشتاقان دست به دست می  نشریه کار، روی دست چنین انسان. اند که، سردارھای بزرگی بوده

  .شد
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