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مقاله زیر بدین مناسبت در صفحه اول می . که مرکزیت سازمان پیکار ضربه خورد می گذرد ۳۱۳۱بهمن  ۳۱سال از  ۱۳: یادداشت

 .خ و تاکید بر تعهداتی که همچنان برایمان زنده استآید تا وسیله ای باشد برای باز خوانی برگی از تاری

 .۳۱۳۳بهمن  ۳۱اندیشه و پیکار، 

 مقدمه اى بر آرشيو اسناد سازمان پيكار

 

اندیشه و پیكار مسیر فكرى، انتقادى و سیاسى و انقالبى گذشته اى را كه به تشكیل سازمان پیكار و سرگذشت آن انجامید بر عهده مى 

( ۳۱۳۱تا  ۳۱۱۱)ساله  ۳۳از فرازها و فرودهاى آن طفره نمى رود و اسناد این دورۀ . آن سنت انتقادى مى داند گیرد و خود را ادامۀ

را كه بخشى از تاریخ جنبش ترقى خواهانه، مردمى و انقالبى و كمونیستى ایران است به تاریخ مى سپارد و در دسترس همگان قرار 

در این مسیر طى طریق كرده اند، بلكه براى آیندگان و هر پژوهشگرى دستمایه اى باشد  مى دهد، تا نه تنها براى خودش و كسانى كه

 .براى شناخت تاریخ؛ و چه بسا كمكى براى طرح هاى مبارزاتى نسل هاى آینده

مجاهدین  این مسیر در مرحلۀ نخست، با نقد رفرمیسم جبهۀ ملى و نهضت آزادى و حزب توده آغاز مى شود و هسته هاى اولىۀ سازمان

با دستگیرى بسیارى از كادرها و اعضایش . ، به تدریج شكل مى گیرد(به بعد ۳۱۱۱و عمدتاً از )۳۱۱۱خرداد  ۳۱خلق ایران پس از 

بهمن همان سال؛ و با فعالیت سیاسى و نظامى و تبلیغى به عنوان یك نیروى  ۱۱و اعالم موجودیت سازمان در  ۳۱۱۱در شهریور 

مطرح مى شود و طیفى از نیروهاى مخالف رژیم را نیز با خود همراه « اشت مثبت، مترقى و انقالبى از اسالمداراى برد»اپوزیسیون 

چه از نظر )اسناد این دوره نشان مى دهد كه مجاهدین با چه میزان فروتنى، اما با اراده و ابتكار و تصمیم گیرى مستقل . مى كند

راه مبارزۀ انقالبى و ضد امپریالیستى و ضد ارتجاعى را در چارچوب فرهنگ و دانشى تالش كردند ( ایدئولوژیك و چه از نظر سیاسى

هّم و غّم اساسى شان سیاسى بود نه مذهبى؛ و چرا نظر « اسالم راستین»كه داشتند، بپیمایند و چرا با وجود پایبندى ذهنى و عملى به 

معروف شده تفاوت داشت و باز چرا دركشان « ح در اندیشۀ اسالمىاصال»و « ملى ـ مذهبى»، «روشنفكرى دینى»آنان با آنچه به نام 

كوتاه سخن اینكه گرایش سیاسى مجاهدین، انقالبى بود و . از مبارزۀ مسلحانه با درك سازمان چریك هاى فدائى خلق نیز یكى نبود

 .ضدامپریالیستى و معطوف به زندگى و سرنوشت زحمتكشان و بدور از انحصارگرى

ثریت سازمان در نیمۀ دهۀ پنجاه با نقد جوانب مهمى از اندیشۀ گذشته و جدایى از مذهب و سمتگیرى به ماركسیسم ـ لنینیسم، تا اینكه اك

مرحلۀ دیگرى از حیات و فعالیت را آغاز مى كند كه از جهاتى یعنى بینش فلسفى و سمتگیرى اجتماعى با گسست از گذشته همراه است 

نقد . معروف مى شود« بخش منشعب»یا « .ل. مجاهدین م»نام سازمان تغییر نمى كند و به . پیشین است و در مواردى ادامۀ همان سنت

طى نشستى از شوراى مسؤولین صورت مى گیرد و در اعالمیه  ۱۳ـ۱۵و ارزیابى از عملكرد این دورۀ چهار ـ پنج ساله در سال هاى 

سازمان پیكار در راه »اه قبل از قیام بهمن با انشعاب در سازمان و تشكیل منتشر مى شود؛ دوره اى كه چند م ۳۱۱۵اى به تاریخ مهر 

اسناد این . به پایان مى رسد« اتحاد در راه آرمان طبقۀ كارگر»و « نبرد براى آزادى طبقۀ كارگر»و دو گروه  «آزادى طبقۀ كارگر

ند و پژوهندۀ عالقه مند را در شناخت مشكالت و دوره نیز بر بسیارى از ابهام ها و تحریف هایى كه صورت گرفته پرتو مى افك

اسناد منتشر شده و نشده اى كه ارائه خواهد شد نشان مى دهد كه مبارزۀ انقالبى و . دستاوردها و ناكامى هاى گذشته یارى مى دهد

ده اند و چنان كه اسناد چقدر خطرات را به جان مى خری. كمونیستى چقدر براى آن مبارزان در آن دوره امرى جدى تلقى مى شده است

و سركوب بى رحمانۀ رژیم شاه قرار « !خودى»مربوط به شرح حال مبارزان و شهدا نشان مى دهد چقدر در معرض نفرت جریانات 

به یاد داریم نخستین زنى كه در تاریخ معاصر ایران به جرم سیاسى، پس از شكنجه هاى بسیار اعدام شده یعنى منیژۀ اشرف . داشتند



كرمانى و نیز آخرین اعدامى زمان شاه، یعنى محمد رضا آخوندى كه چند روز پیش از دیدار هىأت صلیب سرخ و حقوق بشر از زاده 

كینۀ ارتجاعى رژیم جدید و وابستگانش هم به این جریان انقالبى چپ نیازى به . زندان، تیرباران شد، متعلق به این سازمان بودند

  .توضیح ندارد

فعالیت هاى پیكار كه . فعالیت نوین خود را شروع مى كند ۳۱۱۵در راه آزادى طبقۀ كارگر چند ماه قبل از قیام بهمن سازمان پیكار 

زیر پرچم نوعى كمونیسم مستقل از قطب هاى جهانى و در رادیكال ترین شكل خود در برابر رژیم جمهورى اسالمى آغاز مى شود 

ادامه مى یابد و با ضربات نظامى و پلیسى و به ویژه با  ۳۱۳۱تا اواخر سال ...( و« المىآرى یا نه به جمهورى اس»تحریم رفراندوم )

این ضربات در جّوى فرساینده از اختالفات درونى رخ داد كه بررسى محتواى آن ها به . ضربه به مركزیت سازمان، خاموش مى شود

ان در زیر سركوب هاى پیاپى از یك طرف، و سست شدن سازم. عرصه هاى ژرفتر و مضامین بحران جنبش كمونیستى بر مى گردد

پیوندهاى تشكیالتى از سوى دیگر، فرصت دستیابى به راه حلى، حتى موقتى، نیافت و صدها كشته و صدها زندانى و نیز آوارگان 

البته باید توجه داشت كه سرگذشت سازمان پیكار جنبه هاى مشترك و مشابهى با سرگذشت كلیهء  .بسیار در داخل و خارج به جا گذاشت

پیدا ست كه در اینجا قصد ما و امكان ما ارائۀ اسناد بازمانده از . نیروهاى مخالِف رژیم دارد كه باید همه را در كنار هم دید و سنجید

 .جریاِن مشخصى ست

فعالیت ها و اهداف سازمان پیكار در جامعۀ ایران از بین نرفته و صحت نسبى مواضع آن به عنوان یك بارى، به رغم خاموشى، پژواك 

تالش پیكار در تقویت هویت نظرى چپ و استقالل آن، نفى مشى چریكى، : سازمان مبارز چپ و كمونیستى به محك تاریخ خورده است

وردن، آنهم در شرایطى كه طرح و دفاع از این مواضع با مخالفت بسیارى سیاست را از سیاست بازى و از چانه زنى با حریف بیرون آ

همچنین نفى و طرد رژیم جمهورى اسالمى در كلیت و ماهیت طبقاتى و  .از نیروهاى چپ همراه بود، موضوعاتى فراموش نشدنى ست

ه اكثریت جامعه اند، مخالفت مستمر با ایدئولوژیكش، نفى و افشاى رفرمیسم، تأكید بر اتكاء به مبارزۀ كارگران و زحمتكشان ك

برقرارى والیت فقیه، افشاى ماهیت ارتجاعى قانون قصاص، دفاع از حقوق برابر زنان با مردان، حمایت از حقوق اقلیت هاى قومى و 

دربرابر  مذهبى، دفاع از آزادى اندیشه و بیان، افشاى خیمه شب بازى اشغال سفارت آمریكا و گروگان گیرى، مقاومت جسورانه

شد،  ۳۱۳۱و بستِن دانشگاه و تصفىۀ استادان و دانشجویان مخالف كه منجر به تظاهرات خونین اول اردیبهشت « انقالب فرهنگى»

ایستادگى و مخالفت سرسختانه با جنگ افروزى رژیم هاى ایران و عراق و جنگ ارتجاعى شان، افشا و عدم حمایت از آلترناتیوهاى 

در و نهضت آزادى و امثال آنها تجسم داشت و هشدار به سازمان مجاهدین و دیگران از افتادن به دام توهمات لیبرالى كه در بنى ص

لیبرالى، افشاى آنچه به نام اردوگاه سوسیالیسم وجود داشت و نیز افشاى مواضع حزب توده و و بعدتر مواضع سازمان فدائیان اكثریت؛ 

جنبش چپ و انقالبى مطرح مى شد، حمایت بى دریغ از مبارزات ضد استعمارى و  همین طور نقد برخى از مواضعى كه در سطح

و در سراسر جهان، اهتمام به هنر مقاومت و هنر پرولترى، هنر تئاتر در ( به ویژه فلسطینى)ضدامپریالیستى خلق هاى خاور میانه 

همچنین جسارت انتقاد از خود و تغییر یا  .و مراجع تقلیدمحالت توده اى، افشاى مواضع و زندگى تن پرورانه و عوامفریبانۀ روحانیون 

 )۱۳و شهریور  ۱۵در اسفند )اصالح نظرات اعالم شده و نیز برگزارى دوكنگرۀ سازمانى 

در اسنادى كه ارائه مى شود عالوه بر نقاط قوت در آن شرایط تاریخى، از ضعف ها و نقائص تاریخى و اشتباهات تئوریك و عملى 

و پیكار رخ داده نمونه ها و ردپاهایى هست كه امروز با دركى ژرفتر مى . ل. ى كه در هرسه دورۀ مجاهدین، مجاهدین مجمعى و فرد

 .تواند فهمیده شود و مورد نقد و آموزش قرار گیرد

. نانكه گرفته استمراحل سه گانۀ یاد شده در غیاب توجه به اسناد اصلى، مى تواند در معرض تحریف و بد معرفى شدن قرار گیرد، چ

اسنادى كه اسكن مى كنیم و در اختیار عموم قرار مى گیرد، مى تواند پژوهشگر بى غرض را در جریان نقاط قوت و ضعف این جریان 

 .انتقادى سیاسى انقالبى در هر سه دورۀ آن قرار دهد و قضاوت و درسى اگر در میان باشد با آیندگان است



این كارنامه اى ست كه با . خود را ارائۀ اسنادى مى داند كه از این كارنامه توانسته است گردآورد اندیشه و پیكار بخشى از وظیفۀ

انگیزه هاى نیرومند مبارزان هر سه دوره، و كار فشرده و سترگ و دلیرانۀ كسانى نوشته شده كه غالباً با خون، و رنج زندان و زندگى 

یخته بوده و نیز با شكیبایى انقالبى و كمونیستى، به امید گشودن راه به سوى جامعه مخفى، و فشار و عزلت هاى اجتماعى و سیاسى آم

ارائۀ اسناد این دوره از چندین سال پیش . اى انسانى خارج از چارچوب سرمایه دارى و ابداع آینده اى ناشناخته به نام جامعۀ كمونیستى

، چندین كتاب و جزوه هم با (سال پیش منتشر كردیم ۸كه  CD روى) شماره از هفته نامۀ پیكار ۳۱۵شروع شده و عالوه بر آرشیو 

یا به صورت اسكن شده، چه چاپى بوده است و  (۳۱۱۱بیانىۀ اعالم مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران، مهر »مانند كتاب )تایپ مجدد 

اسنادى . قه مندان است یا خواهد بودروى سایت اندیشه و پیكار در دسترس عال« آرشیو سازمان پیكار»چه خطى، همگى در ستون 

اسناد هر سه دوره را جداگانه با آرم خاص هریك مى . صوتى هم هست كه اگر از نظر فنى قابل استفاده باشد روى سایت خواهد آمد

هدف ما . شیماز پژوهشگران خواهشمندیم اگر به موارد ناقصى برخوردند به ما اطالع دهند تا در حِد امكان در رفع آنها بكو. آوریم

پیكرها برخاك، اما ایده ها : به گفتۀ ویكتورهوگو. ، بلكه بیشتر مبارزاتى ست(هرچند این به جاى خود مهم است)صرفاً فرهنگى نیست 

 .برپا است

 

 از طرف جمع تنظيم و انتشار آرشيو سازمان پيكار در راه آزادى طبقۀ كارگر

 تراب حق شناس

 ۹۰۰۲مه  ۱برابر با  ۱۸۱۱ارديبهشت  ۱۱

مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می سازند و به آنچه که انجام يافته به ... ولی انقالبهای پرولتری  ...

نظر می رسد باز می گردند تا بار ديگر آن را از سر بگيرند، خصلت نيم بند و جوانب ضعف و فقر تالشهای اوليه خود را بی 

د استهزا می گيرند، دشمن خود را گويی فقط برای آن بر زمين می کوبند که از زمين نيروی تازه بگيرد و بار ديگر رحمانه به با

 مارکس، هجدهم برومر ... غول آسا عليه آنها قد برافرازد

 


