
 
 در اختيار عالقمندان قرا رمی  CD   ۴  در ۴٠٠ تا ١آرشيو نشريه کار از شماره  

 .گيرد
رد                 ي ر می گ اره     ۶٠.   الزم به توضيح است که اين مجموعه دو دوره را در ب  شم

نخست مربوط به دوران قبل از انشعاب در سازمان چريک های فدائی خلق ايران               
ردد     به دوران پس از انشعاب مربوط می        ۶١است و از شماره      روه       .   گ رای آن گ ب

ری انشعاب سال                               ي ان شکل گ ه در جري ان ک دگ ان       ١٣۵٩از خوانن  در سازم
های فدائی خلق ايران قرار ندارند، مختصرا اشاره کنيم که اين انشعاب در                چريک

ی             - در پی يک رشته اختالفات ايدئولوژيک      ١٣۵٩خرداد ماه    الت سياسی و تشکي
رار                 که در محور آن ارزيابی از ماهيت جمهوری اسالمی و شيوه برخورد به آن ق

م                   .   داشت، به وقوع پيوست    جناح اقليت سازمان، جمهوری اسالمی را يک رژي
کشان         ارتجاعی و ضد انقالبی می     ت دانست و خواهان سازماندهی کارگران و زحم

اما جناح موسوم به اکثريت، جمهوری اسالمی          .   و تدارک برای برانداختن آن بود     
ود                        را مترقی ارزيابی می    ا آن ب ن  .   کرد و خواهان حمايت از آن و همکاری ب اي

افت         اره        .   اختالف ميان دو جناح، در نشريه کار نيز انعکاس می ي ا شم ه    ٣۵ت  ک
داد ، خط مشی           اکثريت تحريريه نشريه کار را جناح انقالبی  سازمان تشکيل می          

اما در پی پلنومی که در آذرماه سال         .   کار در مجموع ، انقالبی و سوسياليستی بود       
د،               ١٣۵٨  برگزار شد و منجر به استعفا يا تصفيه جناح اقليت ازتحريريه کار گردي

ه                   م شد ک تدريجا خط رفرميستی جناح اکثريت و حمايت از جمهوری اسالمی حاک
اره          .   سرانجام به انشعاب انجاميد  ار شم  ۶١با اين انشعاب است که جناح اقليت، ک

 .را منتشر کرد که تا به امروز انتشار آن  ادامه دارد
 

ا    ١۴۶ های     شماره.   چند شماره نشريه کار در اين آرشيو موجود نيست          در   ١۵٣ ت
ع از             ١٣۶٠جريان حمله رژيم به چاپخانه مخفی سازمان در سال          وزي يش از ت  پ

حات        ١٩٢  -١٩١  -  ١٨۴-١٧٩شماره های   .   بين رفتند  اره     ١۴ و     ١٣ و صف  شم
 . نيز متاسفانه يافت نشدند١٧٨

 
 ١٣٨۴اسفند ماه 

  )اقليت(انتشارات سازمان فدائيان


