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حکمت لندن-انجمن مارکس

آنچه که گفته شد
ھا شخصيت،  احزاب سياسی،جنبش ھا، طبقات: روش برخورد1.
دگرگونی اقتصادی ايران بين دو انقالب 2.
انقالب بين دو –دگرگونی سياسی و اجتماعی ايران 3.
:آنچه در اين جلسه بحث خواھد شد4.

نکاتی تکميلی در مورد جنبش ھای موجود و بعضی نکاتی که در جلسه 1.
.قبل يا بحث نشدند يا به اندازه کافی توضيح داده نشدند

۵٧از شروع انقالب تا قيام بھمن 2.

بھمنقيام 3.

 از قياملنينیيک ارزيابی 4.
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جلسه آخر:  جلسه آينده

انقالباز قيام تا خاتمه يا تا شکست 1.

خاتمه يا شکست انقالب؟2.

چه چيز شکست خورد و چه چيز شکست نخورد؟3.

. و پرولوماتيک ھای مارکسيستیمجادالت4.
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چند تصحيح 1.

ند؟چرا جريان ھای چريکی، ليبرال ھا و سياسی کار ھای چپ آلترناتيو نبود2.

؟نبوديا سوسياليستی در جامعه  آيا مارکسيست3.

قابل انتخابمشخصات جنبش ھای مطرح و 4.
.aنام
.b پرچم
.c  يک آرمانباتداعی شدن  
.d"دانستن تفاوت ھا و آگاھی نسبت به صف مقابل" : خود آگاھی
.eيک مبارزه معين  خوردن به يوندپ
.f اجتماعی– تاريخی رويدادھای ازمجموعه ای پيوند خوردن به 

.g اجتماعیشبکه

.h سازمانیشبکه
طبقه کارگر و جنبش ھای اجتماعی موجود5.

نکاتی تکميلی
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 ۵٧از شروع انقالب تا قيام بھمن 
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به ھمراه ۵٧ منتخب رويدادھا تا قيام بھمن کرونولوژی
بعضی توضيحات

ھاپيش درآمد 

١٣۵٣     
ميشود اسفند تمام احزاب سياسی منحل ميشوند و حزب رستاخيز اعالم ١١

“فرجی” يا “کش ملی”زندانيان 

١٣۵۵
ميشودبحران اقتصادی شروع 

ميشود رئيس جمھور آمريکا کارتر جيمی -دی ماه 
اعتراضاتفشار بحران و باز شدن فضا برای 

فقدان پايه سياسی دولت برای مھار اعتراضات : انزوای دولت حاکم
بشرفشار آمريکا حول حقوق 

 زير فشار کارگران نفت اجازه فعاليت سنديکای کارگران نفت داده ميشود
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١٣۵۶
 شکل گيری – سياسی فضایباز شدن 

اعتراضات
فروردين

) جمله فعالين کارگریاز زندانيان ازگری ديگروه سپاس و بعدا تعداد ( سياسی زندانيان از تعدادی آزادی
ارديبھشت

گان به شاهنويسند سر گشاده نامه
خرداد

  دارد ادامه مرداد تا –  تھران در نشينان حاشيهشروع اعتراضات 
دی
اطالعات  روزنامه درخمينی مقاله در مورد دی ١٧
  خمينی عليه مقاله در مورد – علميه قم حوزه تظاھرات طالب وب  سرکدی١٩

بھمن
)    شدگان در قمشتهّچله ک (تبريز در شورش ای و توده تظاھرات بھمن ٢٩

اسفند
ّ و چله ھاھفته –گسترش تظاھرات ھا به ساير شھر ھا  
جنبش ھا و احزاب سياسی در صحنه
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بحران انقالبی و انقالب  :  ١٣۵٧ 

فروردين1.
 و کارمل ببرک محمد ترکی، –کودتای حزب دمکراتيک خلق افغانستان 1.

 اصالحات ارضی، حقوق زنان و غيره،  تغيير افغانستان – هللا امين حفيض
سبز کمربند تز:   آمريکا و انگليسالعمل عکس –به منطقه نفوذ شوروی 

 رفرميسم ناسيونالنگاه مثبت به آلترناتيو اسالمی در مقابل آلترناتيو 2.
طرفدار شرق، سياست تبليغی آمريکا و بويژه انگليس
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بحران انقالبی و انقالب  :  ١٣۵٧ 

خرداد
  رئيس ساواک برکنار ميشودنصيری – خرداد ١۶      •
 تعدادی از رھبران کارگری -     تشکيل کميته مخفی اعتصاب در پااليشگاه تھران •
مرداد

 مرداد شاه قول انتخابات آزاد را ميدھد١۵    •
 مرداد جمشيد آموزگار در چند شھر اعالم حکومت نظامی ميکند٢۵    •
 آبادانرکس مرداد آتش سوزی سيمان ٢٨    •
تيرماه

 ما مشکل  سنديکای کارگران نفت پااليشگاه تھران نامه ای به دولت مينويسند که۵٧ تير ماه ١٧    •
در غير اين صورت در مقابل پااليشگاه چادر . مسکن داريم، دو ماه وقت دادند که مشکل حل شود

. خواسته اقتصادی اعالم کردند٣٧اين نامه به شکل اطالعيه ھم منتشر شد . ميزنيم
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:   شھريور 1.
بورژوازی و طبقه کارگر : دو حرکت موازی يکی با ھويت روشن ديگری غريزی 1.
مکانيسم ھا و ابزار ھای دو جنبش اسالمی و کارگری2.
دست باال پيدا کردن ائتالف اسالمی3.

مرگ بر شاه :  وقتی که انقالب در جنبش سرنگونی حل ميشود: انقالب و جنبش سرنگونی 1.

 زير فشار انقالبی گری – ضد انقالب شکل ميگيرد –سياست ائتالف اسالمی در قبال سرنگونی دولت 2.
.پايه خود است

کمونيست ھا چه ميکردند؟3.

طبقه کارگر کجا ايستاده بود؟4.

ھا دست باال پيدا کردن اسالمی محلل – رفرميست پرو شرق ناسيونالحزب توده و جنبش 5.

: سياست غرب در قبال شکل گيری انقالب در ايران6.
شاهرژيم :   آلترناتيو اول1.
حرکت اسالمی:  آلترناتيو دوم 2.

بحران انقالبی و انقالب  :  ١٣۵٧ 
شھريور ماه تعيين تکليف جنبش ھا
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 ادامه-بحران انقالبی و انقالب   :  ١٣۵٧ 

۵٧ شھريور۵
 باگی بازنشست و ساالنه مرخصی قانون کار مورد تجديد نظر قرار ميگيرد، مزايا، – صنعتی اعتصاباتاولين موج     •

 .حقوق کامل مورد تصويب قرار ميگيرد
 و شريف امامی نخست وزيرميشودگار برکنار آموزکابينه     •

دارد ادامه تھرانکنده در راتظاھرات ھا موردی و پ
تھران عيد فطر در مناسبت بزرگ به تظاھرات تظاھرات : شھريور١٣
 اعالم حکومت نظامی:شھريور١۶
شھريور١٧

.زدندگاه چادر االيشدر مقابل پ) ھايشان  خانواده (با کارگران از نفر ٢٠٠حدود     •
به گلوله بستن تظاھرات در ميدان ژاله    •

:شھريور ١٩
ميزندھم  به رادولت تحصن کارگران نفت      •
تھرانگاه نفت االيش کارگران پاعتصابشروع به     •

ميرسد قانون انضباطی کارگران به تصويب : شھريور ٢٠
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 ادامه-بحران انقالبی و انقالب   :  ١٣۵٧ 
مھر  1.

گسترش تظاھرات ھا به ساير شھر ھا1.

 کی خورد پھلوی، مرگ بر حکومت پولشو کی برد پھلوی، گاز و کی برد شوروی، نفتو"کارگران نفت با شعار 2.
 پيوستن به اعتصاب دعوت کردند که  برای اولين با در پااليشگاه تھران تظاھرات کردند و کارمندان را به"پھلوی

از اينجا چند نفر از . به اعتصاب پيوستندبا ابتکار تعدادی از کارگران قديمی که کارمند شده بودند، کارمندان 
اين اولين بار بود که شعار يک تظاھرات در ايران مرگ بر .   نمايندگان کارمندان ھم به کميته اعتصاب پيوستند

. شاه و مرگ بر حکومت پھلوی داده شد
.ان چند نفر کشته و زخمی ميشونددر تظاھرات کارگران نفت در مقابل شرکت نفت در اثر تير اندازی سرباز3.
در مورد کارگران نفت و تحرک آنھا4.

.   که تحت تاثير جريانات مذھبی بودند کم نبودندکارگرانیتھران و بخش ھای ديگر کارگران نفت،  1.

.  ر به اعتصاب پيوستنداما در خوزستان کارگران به رنگ مذھبی اعتراضات اعتماد نداشتند و دي2.

فضای کارگری در آبادان غير مذھبی بود 3.

روشن فقدان يک خود آگاھی و پرچم –عدم ارتباط با بقيه طبقه کارگر 4.

حل ھويت سياسی خود در جنبش سرنگونی رژيم 5.
که کارگران را .  روز ارتش پااليشگاه را اشغال کرد١۵اعتصاب کارگران پااليشگاه آبادان شروع شد که بعد از 5.

    .   به سر کار برگرداند
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.دولت حساب بانکی سنديکا را بست1.

.  يکا ھم دسترسی نداشتندکارگران بعد از مدتی از اعتصاب زير فشار مالی رفتند و به صندوق سند2.
.  زمزمه برگشتن سر کار شروع شد

را حل کند جمع نشد،  اول برای کمک به دانشگاه مراجعه کردند پول زيادی که بتواند مساله وحلهدر 3.
. پول يک روز ھم نميشد.  نميرسيد و نيم تومان جمع شد که به ھيچ جا مليون٢

از اين مقطع پول مورد نياز . او مسئول کميته بازار را به آنھا معرفی ميکند.  سراغ طالقانی ميروند4.
.  کارگران نفت تامين ميشود

و اسالمی ھا ) . حاجی عراقی( در مقابل يک نفر از جريان اسالمی را به کميته مخفی اضافه کردند 5.
کارگری مروجين ھا و آژيتاتور مثل – شان در نفت کار کنند مروجين ھا و آژيتاتوراجازه يافتند که 

يگران ھم به کميته مخفی باز شد از اين به بعد نفت استقالل عمل خود را از دست داد و به تدريج پای د6.
 ) و غيرهصباغيانبازرگان، رفسنجانی، (

.جمع آوری کمک از جامعه و از مردم به حاشيه رانده ميشود7.
خرده بورژوازی و مساله اعتصاب کارگری 

ادامه –بحران انقالبی و انقالب   :  ١٣۵٧ 
 نفت زير فشارکارگران
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 غرب رسما آلترناتيو اسالمی را برای روز مبادا زير سايه حمايت – مھر خمينی به پاريس ميرود 1١٣.
. ميگيرددوفاکتو

 مھر اعتصاب روزنامه ھا شروع ميشود2١٩.

ميابد تسری مھر اعتصاب نفت به بخش ھای ديگر نفت 3٢٩.
آبان  

.           کارگران خوزستان با سازماندھی جديد اعتصاب را دوباره از سر گرفتند۵٧ آبان 1١۴.

 مرگ شاه خائن در تا بستيم نفتو و ملت ما شير ُملکاز بھر :  اعتصاب بخش صادرات نفت شروع شد با شعار2.
انقالب ھستيم

  کارگر نفت ما رھبر سر سخت ما3.

اھميت پيوستن خوزستان  به اعتصاب4.

کدام عمر رژيم شاه را تمام شده اعالم کرد؟.   رابطه اعتراضات خيابانی و اعتصابات کارگری–بعد جديد در مبارزه 5.

کميته سراسری اعتصاب در نفت تشکيل شد6.

 که پشت حرکت اسالمی بودند مشکل مالی دارانیکمک ھای مالی به خوزستان فرستاده شد با کمک بازار و سرمايه 7.
.به کلی بر طرف شد

. کنار رفتدر نتيجه کمک بازار ديگر جمع آوری کمک مالی توسط کارگران و فعالين 8.

ميشد پول الزم را از کمک مردم تامين کرد :  يدهللا خسرو شاھی9.
شاه در يک پيام ميگويد صدای انقالب مردم را شنيده است10.
 را نخست وزير ميکندازھاریارتشبد :    آخرين تالش شاه– آبان ١۵ 11.

 ادامه-بحران انقالبی و انقالب   :  ١٣۵٧ 
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  آذر1.
توافق اسالمی ھا با  تظاھرات ميليونی در شھرھای - تاسوعا و عاشورا- آذر ١٩  و 1١٨.

 دولت
 شروع پروسه مذاکره برای کنار گذاشتن شاه با دولت –دست باال پيدا کردن ضد انقالب 2.

غربو با 
سربازان شروع به ترک ارتش و پيوستن به تظاھرات ھا ميکنند3.

دی 2.
.  سقوط ميکند و شاھپور بختيار نخست وزير ميشودازھاری دی ماه کابينه 1١٠.
کمربند سبز:   ھم خط شدن کل غرب – گوادلوپ کنفرانس –  ۵٧ دی ١٧ تا 2١١.
اعتصاب عمومی شروع ميشود و کل جامعه فلج ميشود3.
 دی ماه شاه ايران را ترک ميکند4٢۵.
اعضای آن بازرگان، سحابی، ( دی ماه کميته ھماھنگی اعتصابات تشکيل ميشود 5٣٠.

)   و رفسنجانیباھنرمعين فر، 

 ادامه-بحران انقالبی و انقالب   :  ١٣۵٧ 
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 بھمن1.
د و توليد و  بھمن بازرگان از کارگران نفت و بنادر ميخواھد که به سر کار برگردن1١.

خدمات را از سر بگيرند 
در اساس برای اعمال کنترل کارگری: شورا ھای کارگری شروع به شکل گيری ميکنند2.
  واحد توليدی به سر کار ١١٨  “اعتصابات ھماھنگی کميته” بھمن بر اساس توصيه 3١٠.

بر ميگردند
 بھمن خمينی به ايران بر ميگردد 4١٢.

 بھمن خمينی بازرگان را به نخست وزيری دولت موقت انتخاب ميکند2١۶.

تصوير عمومی جريان اسالمی از آينده، جمھوری اسالمی و غيره3.

 ادامه-بحران انقالبی و انقالب   :  ١٣۵٧ 
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۵٧ بھمن ٢٢ تا ٢٠قيام بھمن 
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۵٧ بھمن ٢٢ تا ٢٠قيام بھمن 

 پادگان فرح آباد حمله ميکند ھمافران بھمن گارد شاھنشاھی به 1٢٠.

ھا العملاولين عکس 2.
خيابانمردم در 1.
اسالمیضد انقالب 2.
کارگریاعتراضات 3.
)امام حسين)(فوزيه(درگيری در ميدان شھناز 4.
قيام بھمن روز 5٢١.
داد؟قيام چگونه رخ 6.

 بھمن سلطنت پھلوی و دولت بختيار سقوط ميکنند 3٢٢.

رفسنجانی سخنرانی –  رھبران جريان اسالمی به قيام العملاولين عکس 4.

 بھمن خمينی دستور ميدھد که ھمه به سر کار برگردند5٢۴.
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يک ارزيابی از قيام


