
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 «!واليت فقيه«براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم 

 !كارگران همة كشورها متحد شويد 

 براي حفظ رژيم »ضرورت وحدت«
طي روزها و هفته هاي اخير، اوضاع جاري در               
منطقه و ادامه تجاوز نظامي  اسراييل به خاك لبنان با         
حمايت مستقيم و علني امپرياليسم آمريكا و تحوالت    
فوق العاده مهم ناشي از آن، تاثيرات جدي و گسترده   
اي بر معادالت سياسي داخلي ميهن ما به ويژه صف            
آرايي و درگيري هاي درون و پيرامون حاكميت             

 .باقي گذارده است
سخنان هاشمي رفسنجاني در جريان سفر به شهر            
مشهد و در ديدار با گروهي از روحانيون با نفوذ در             

اين روزها با    «آستان قدس رضوي، مبني بر اينكه،         
مقدماتي كه تهيه ديده اند از چند جبهه حمالت خود        

را عليه ايران اسالمي آغاز كرده اند، اولين جبهه              
مقابله پرونده هسته اي است و بايد بر ضرورت حفظ 

 ». وحدت در بحران هسته اي تاكيد كرد                   
نمايانگر آن اوضاع دشواري است كه هم اكنون             

. رژيم واليت فقيه با آن روبرو گرديده است                
رفسنجاني در تشريح اين دشواري با صراحت اعالم          

ما وارد كارزاري شده ايم كه طالب آن          «: مي كند 
نيستيم و در اين راه امداد هاي خدا ياري رسان                 
بندگانش است در عين حال براي برخورداري از            
امداد خدا شروطي الزم است كه مشغول نشدن به            

، پنجاه و سه سال      1385مرداد    28با فرا رسيدن    
مرداد و سرنگوني        28از كودتاي آمريكايي        

. حكومت ملي دكتر محمد مصدق مي گذرد            
كه   1332مرداد    28انگليسي   -كودتاي آمريكايي 

حكومت پليسي و ضد ملي شاه را براي بيش از دو   
دهه بر ميهن ما تحميل كرد از نمونه هاي روشن             
تاريخي در اثبات اثرات دهشتناك مداخالت             

كودتاي . امپرياليستي در كشورهاي جهان است        
مرداد قاتل دموكراسي نوپا و در حال رشد               28

ميهن ما و  زمينه ساز پايمال شدن خشن حقوق و             
آزادي هاي دموكراتيك مردم ما براي سال هاي          

مسأله پي بردن به ماهيت واقعي            . طوالني بود  
دخالت هاي خارجي، خصوصاً دخالت هاي             
امپرياليسم در كشورهاي جهان مسأله يي است كه         
درك  اهميت آن اين روزها بيش از پيش بايد               
مورد توجه همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه             

 . كشور ما باشد
درباره وقايع مربوط به جنبش ملي شدن نفت،           

، و در پي آن،         1332مرداد سال        28كودتاي   
حكومت بيست و پنج ساله رژيم ديكتاتوري شاه           

. مقاالت، كتب و اسناد فراواني منتشر شده است          
حكومت كودتا  و ثنا گويان استبداد سلطنتي در            
تمامي اين سال ها براي توجيه سرسپردگي و               
خيانت خود به منافع ملي ميهن ما  تالش گسترده            
يي را براي تحريف حقايق تاريخي و پاشاندن بذر       

جاي تأسف بسيار    . نفاق و بدبيني به كار گرفتند       
است كه پس از گذشت پنجاه و سه سال از اين               
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 ارگان مركزي حزب تودة ايران

 28كودتاي امپرياليستي 
مرداد و اثرات فاجعه بار آن 

 بر ميهن ما

 8تشديد توطئه هاي امپرياليسم بر ضد كوبا   در ص 

وزير كار و معاونت روابط كار ايشان نوكر           «
دست به سينه طيف سرمايه داري سنتي هستند و            

اي از طرف آنان به سرمايه           نويس هديه    اين پيش 
داران سنتي براي سركوب كامل كارگران و              
نابودي امنيت شغلي نيروي كار است  سردمدار            
اين حركت خطرناك و موذيانه، شخصي به نام            
باهنر، نايب رييس مجلس است كه مي خواهد             

  ».امنيت شغلي كارگران را به بازي بگيرد
به نقل از مصاحبه حسن صادقي با خبرگزاري          (

 )كار ايران، ايلنا
با اعالم رسمي ابالغيه خامنه اي در خصوص            

قانون اساسي و گسترش خصوصي    44بند ج اصل 
سازي در كليه سطوح و به دنبال آن ارايه استفاريه           

قانون كار و الحاق يك        14قانون اصالح تبصره     
تبصره به آن براي اجرا به وزارت كار، بوسيله               
احمدي نژاد شاهد انتشار انواع راهكارها، برنامه ها    
و طرح ها از سوي نهادها و ارگان هاي مختلف             

در اين رابطه خانه كارگر و كانون عالي            . هستيم
شوراهاي اسالمي كار از مدتي پيش طرح را به نام    
طرح بهسازي قراردادهاي موقت تدوين و سپس         
تبليغ كرده و مي كند كه اين طرح مشكل گشاي         

در واقع نيز   . معضل قراردادهاي موقت خواهد بود     
يكي از خواست هاي جدي و مهم زحمتكشان در     
حال حاضر لغو قراردادهاي موقت و جلوگيري از         

 .رواج فوق العاده آن است 
اعتراض ها در اين زمينه چنان شديد و پر دامنه            

يكي از  .است كه هراس ارتجاع را برانگيخته است       
نمايندگان مجلس هفتم در اين باره خاطر نشان            

قصد داشتيم به منظور رفع موانع توليد          «:ساخت  

ضرورت اصالح برخي مواد قانون كار بدون 
جنجال رسانه اي بررسي كنيم، امروز               
احساس مي شود كه قانون كار در روابط            
كار به دليل داشتن لحن يكسويه و حمايت          
هاي يك جانبه نمي تواند ضامن اجراي            

متاسفانه در   .عدالت در روابط كار باشد           
باعث ناكار    27قانون كار، ساختار غلط ماده 

آمد شدن كميته انضباطي شده و در مجموع   
تصميم گيري در اين خصوص تحت تاثير          
عواطف انساني قرار گرفته است، يكي از           
داليل شيوع قراردادهاي موقت ناكار آمد         
شدن بخشي از مواد قانون كار و بويژه ماده          

 ».است 27
البته بر خالف اين تبليغات كه گويا قانون       
كار لحن يكسويه دارد و حمايت هاي يك          
جانبه از كارگران مي كند، مطابق آمار              
رسمي وزارت كار و امور اجتماعي بيش از          

درصد دادخواست هاي كارگران اخراج        70
شده طي دو دهه اخير كه، در هيات هاي              
حل اختالف طرح گرديده، به نفع                  
كارفرمايان و تاييد اخراج كارگران بوده          

و اين در فاصله زماني است كه ،همين         .است
آن در حال اجرا بوده و   27قانون كار و ماده 

حقيقت اينست كه هدف        .رسميت داشت  
ارتجاع چيزي فراتر از اين سخنان و تبليغات         

اصالح قانون  . بي پشتوانه و دروغين مي باشد 
كه در آن تصريح        27كار و حذف ماده       

شده اخراج كارگر بدون نظر شركاي              



درگيري داخلي در اين شرايط مواجهه با جنگ   
و نزاع يكي از آن هاست،احساس مي شود اين     
رشد و بلوغ سياسي را از خودمان بروز نمي              

عالوه بر اين به گزارش ايلنا به تاريخ              ».دهيم
مرداد ماه، رفسنجاني در ديدار و گفتگو با            18

واعظ طبسي توليت آستان قدس رضوي نيز           
با توجه به اوضاع سياسي    «:يادآوري كرده بود

كشور و منطقه، در رابطه با ايجاد فضاي مسموم    
تبليغاتي و فشار رواني كشورهاي غربي عليه           
نظام جمهوري اسالمي هشدار مي دهم در              

بايد اتحاد و همدلي     ) خبرگان(انتخابات آينده   
حفظ شود، انتخابات بيش رو مقطع حساسي           

 ». براي انقالب است
اين سخنان و موضعگيري ها زماني انجام مي   
گيرد كه كشمكش ها در حاكميت تشديد شده 
و دولت برگمارده ولي فقيه با چالش هاي              
بزرگي در عرصه هاي گوناگون مواجه               

در اين خصوص پايگاه خبري بازتاب كه        .است
به محافل امنيتي و سپاه مرتبط است در                  

انتخابات شوراها، اولين     «گزارشي با عنوان       
ازجمله »  رقابت سياسي دولت احمدي نژاد        

يك چهره سياسي نزديك به رييس         «:نوشت
جمهور از تالش هاي گسترده براي ارايه يك          
ليست ويژه انتخاباتي و تضعيف شديد طيف           
دولت در انتخابات شوراها خبرداد، برخي             
گروه هاي سياسي اصالح طلب و اصول گرا           
آماده شده اند، تا انتخابات آينده را به ميداني            

 ».براي تضعيف دولت تبديل كنند
از ديگر سو،درميان طيف نيروهاي ذوب در        
واليت فعل و انفعاالت پر دامنه و با اهميت               
جريان دارد، خبرگزاري ايسنا در اوايل                

بعد از   «: مردادماه در خبري اعالم داشت          
برگزاري انتخابات رياست جمهوري و عدم          
توفيق شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب در          
معرفي كانديداي واحد، بحث هاي زيادي در         
مورد فعاليت اين شورا در محافل اصول گرايان    
مطرح شد و اين روزها نيز برخي از اخبار از              
محوريت جبهه پيروان خط امام و رهبري در            
اين دوره از انتخابات به جاي شوراي هماهنگي     

در خبر ايسنا از     . نيروهاي انقالب حكايت دارد    
دبير كل جمعيت      «:جمله چنين مي خوانيم      

ايثارگران انقالب اسالمي كه هم حزبي اش            
در انتخابات مهم به          ) يعني احمدي نژاد     (

پيروزي رسيد در يك نشست مطبوعاتي پيش         
از برگزاري كنگره تشكل متبوعش اظهار            
داشت كه شوراي هماهنگي به بن بست رسيده         
و ديگر كاركردي ندارد، براي ايجاد وحدت          
بين اصول گرايان، بايد به دنبال تابلويي جديد          

 ».براي انتخابات بعدي يعني شوراها بود              
اين مواضع از سوي جرياناتي چون موتلفه و            
روحانيت مبارز با واكنش تند و منفي روبرو            

اصول «شد، ولي عده اي تحت نام جريان             
 .بر آن مهر تاييد زدند                »گراي جوان   

اما برخالف اين گروه، جامعه روحانيت مبارز،        
موتلفه و انجمن اسالمي اصناف با تقويت              

تشكلي به نام جبهه پيروان خط امام و رهبري كه               
رياست آن با عسگراوالدي است اعالم مي كنند             
شوراي هماهنگي وجود دارد و اين جبهه ستون              

سجادي سخنگوي  . فقرات شوراي هماهنگي است     
جبهه پيروان خط امام و رهبري كه از عناصر                  
نزديك به بازار و روحانيت مبارز محسوب مي شود       
به خبرگزاري ايسنا در باره وضعيت شوراي                  

: هماهنگي و مساله اختالف در ميان آن مي گويد           
طبق اساسنامه جبهه، ما درحال فعال كردن دفاتر           «

در تهران فعاليت زيادي داريم و       .در استان ها هستيم   
ديگر تشكل هاي اصول گرا نيز مي توانند به ما                
بپيوندند، بنابراين ستون فقرات شوراي هماهنگي          

 ». محسوب مي شويم
اختالفات در طيف ذوب در واليت بر سر كسب           
رهبري و هدايت مجموعه نيروهاي ارتجاع بسيار           

پس از روي كار آمدن . ژرف و رو به گسترش است
دولت احمدي نژاد و سياست هاي او كه منجر به              
تضعيف موقعيت و جايگاه جرياناتي چون موتلفه و         
روحانيت مبارز در درون طيف ارتجاع مدافع ذوب          
در واليت گرديد،طي ماه هاي اخير با توجه به ناكار   
آمدي برنامه هاي دولت احمدي نژاد بويژه در               
عرصه اقتصادي كه گراني شديد كاالها يك نمونه          
آن است و فشار شديد خارجي خصوصا در پرونده           
هسته اي قدرت مانور موتلفه و نظاير آن افزايش              
يافته و نفوذ آنان رو به تقويت گذاشته است،                  
انتخاب دو تن از چهرهاي اصلي اين جناح يعني              
علي نقي خاموشي و محمدنهاونديان به عضويت           

و خصوصي سازي كه از       44ستاد ويژه اجراي اصل     
سوي دولت تشكيل شده، عليرغم نارضايتي احمدي  
نژاد و طيف هوادار او، نشانه روشني از تقويت                
مواضع اين جناح در ميان طيف ذوب در واليت              

 .است
بي دليل نيست، دبير كل جامعه اسالمي فرهنگيان            
كه وابسته به هيات هاي موتلفه است در پاسخ به               
دبير كل جمعيت ايثارگران از موضع قدرت مي              

حركت جديد اصول گرايان با هر نامي كه    «: گويد
باشد،جبهه پيروان خط امام و رهبري در جريان              

 ».اصول گرا نقش استخوان بندي را ايفا مي كنند           
در عرصه سياست خارجي به ويژه در مساله پرونده           
هسته اي اين كشمكش درون طيف ارتجاع بسيار            
عميق و جدي است، موتلفه و روحانيت مبارز و              
بطور كلي بازاريان عمده، در چارچوب استراتژي           
حفظ و بقاء رژيم از اقدامات تنبيهي عليه جمهوري           
اسالمي نگران و هراسناك هستند، زيرا به ويژه              
تحريم اقتصادي منافع آنان را كه با تجارت و                  
واردات پيوند خورده در خطر مي اندازد و در                 
شرايط بحران موضع و موقعيت جناح هوادار دولت         

 .و سپاه پاسداران تقويت مي گردد                         
در سوي ديگر جناح بندي هاي درون و پيرامون             
حاكميت، برگزاري كنگره جبهه مشاركت و اعالم         
رسمي اين موضع كه با همه اصالح طلبان ائتالف             
مي كنيم، سياستي را ترسيم مي كند كه با انتخاب              
محسن ميردامادي به دبير كلي اين جريان، سياست          
نزديكي با مجاهدين انقالب اسالمي و مجمع                

محمد علي  .روحانيون مبارز مي تواند ناميده شود        
ابطحي عضو مجمع روحانيون مبارز طي گفت و            
گويي با خبرنگار سياسي پايگاه خبري آفتاب به             

: مرداد ماه اين مساله را چنين توضيح داد            19تاريخ  
سال گذشته مركز     8جبهه مشاركت در تمام طول       «

برخوردهاي جريانات غير مذهبي، مخالفان انقالب و        
شناختن واقعيات  ... متحجران دور از مكتب امام بود       

جامعه و طرح شعارهاي غير قابل اجرا كه مي تواند             
درنهايت به ياس و نااميدي جامعه منجر شود از نقاط         

وي سپس افزوده         ».ساله اين حزب بود      8ضعف  
اميدوارم كه اين واقعيات باعث شوند تا              «:است

جبهه مشاركت درك بهتري نسبت به جايگاه بقيه            
جريانات و شخصيت هاي سياسي پيدا كند و در               
آينده شاهد همكاري جدي همه جريانات اصالح            

 ».طلب باشيم
پيش از اين نيز سعيد حجاريان در گفتگو با                  
خبرگزاري ايسنا در باره وضعيت ائتالف و همكاري          
ميان جرياناتي مانند، مشاركت، كارگزاران،مجاهدين 
انقالب اسالمي، مجمع روحانيون مبارز، حزب              

اصالح طلبان در    «: اعتمادملي و جز اينها گفته بود        
شرايط فعلي به سمت همگرايي حركت مي كنند،             
كدورت هاي گذشته كاهش پيدا كرده و وفاق               
حاصل شده است، ائتالف شايد لفظ دقيقي نباشد، اما    

صورت ) اصالح طلبان حكومتي   (توافقاتي بين آنها     
اين حركت به سمت همگرايي البته به          ».گرفته است 

معناي پايان كشمكش بر سر محوريت در ميان اين            
 .طيف درون و پيرامون حاكميت نيست                     

دشواري هاي چندي اين توافقات به زعم حجاريان           
نقش ونفوذ كارگزاران و       . را به چالش مي گيرد        

رفسنجاني، توان و امكانات كروبي و حزبش، جايگاه 
مجمع روحانيون مبارز و چگونگي تعامل ميان اين           
جريانات از موضوعاتي هستند كه به سادگي نمي             
توان از آن گذشت ولي قدر مسلم اينست، سياست            
غالب در ميان اين طيف، همانگونه كه حجاريان              

قدرتي كه  ! اشاره كرده،ب ازگشت به قدرت است        
در چارچوب رژيم واليت فقيه معناي روشن و                

 شناخته شده اي دارد؟
ميردامادي در سخنراني پاياني كنگره جبهه                

 : مشاركت در ارتباط با مسايل ياد شده، اعالم داشت      
ما پذيرفته ايم كه در مسير تدريجي به اهداف مان            «

برسيم، ما به اصالح ساختار قدرت در فرآيندي               
تدريجي معتقديم، نه به انفعال اعتقاد داريم، نه به               
طرح شعارهاي راديكال و ساختار شكن، چون طرح         
شعارهاي راديكال نهايتا به انفعال مي انجامد، ما به             
مردم ساالري ديني و جمهوري اسالمي اعتقاد داريم          
و با كساني كه فقط به جمهوري اعتقاد دارند، مرز              
بندي داريم، ما به حداقل ها اكتفا خواهيم كردو از              
طرح خواسته هاي حداكثري خود داري مي كنيم            
ائتالف را سر لوحه كار خودمان قرار داده ايم و                 
ائتالف را نشانه بلوغ سياسي براي رسيدن به خواسته           

 ».هاي حداقلي مي دانيم
بديهي است كه با توجه به تحوالت تند و پر تنش             
منطقه و تشديد فشار بر رژيم نيروهاي داخلي نيز در            

. مواضع و سياست هاي خود تغييراتي ايجاد كنند             
و مداخالت امپرياليسم در        »خطر خارجي «مسأله  

امور داخلي ايران، همان طور كه ما بارها اعالم كرده        
 .ايم، تنها به نفع تثبيت منافع ارتجاع در ميهن ماست
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تحصن و همبستگي كارگران شركت 
كارگران از سنديكاي خود  :واحد

 دفاع مي كنند

مبارزه كارگران اخراج شده عضو سنـديـكـاي شـركـت        
و حومه براي بازگشت بـكـار و         واحد اتوبوس راني تهران

تضمين زندگي 
ــشــت      ــي ــع و م
خانـواده هـاي     
 آنان با تحصـن 

گروهي از ايـن  
زحمـتـكـشـان     

عليرغم فشار و 
سركوب رژيـم  

. هاي ذي ربط همچنان ادامه دارد    و بي اعتنايي مطلق ارگان
همگاني،زحمـتـكـشـان       بنابه گزارشات متعدد در رسانه هاي

شركت واحد كه صرفا به دليل عضويت در يك سنديـكـاي   
و قانوني از كار اخراج شده اند،در مـحـل اداره كـار          علني

نـايـب ريـيـس       .  زدنـد   شرق تهران دست به يك تـحـصـن   
 سنديكاي شركت واحد در رابطه با اين حركت اعتراضي بـه 

مشخص نيست، چرا مسئوالن اين «:  خبرنگاران اعالم داشت
  ». خواسته هاي كارگران فرار مي كنند اداره از رسيدگي به

اين تحصن و اعتراض به حق و مسالمت آميز،گر چـه در    
واكنش قابل توجه و رسـيـدگـي بـه         ميان مسئوالن رژيم، با

برانگيـخـتـه     خواستهاي زحمتكشان روبرو نشد، ولي موجب
شدن موج همبستگي و اعالم حمايت از سـوي كـارگـران        

زحـمـتـكـش شـركـت واحـد گـرديـد،                  بويژه رانندگـان 
در   مـرداد مـاه       16در تـاريـخ     )  ايلنا(خبرگزاري كار ايران 

رانندگـان شـركـت واحـد         " :  گزارشي در اين رابطه نوشت
حومه در اعتراض به اخراج جمعـي از     اتوبوس راني تهران و

روشـن نـگـاه        همكاران خود، امروز چراغ اتوبوس خود را
به گزارش خبرنگاران گروه كارگـري ايـلـنـا از          "  . داشتند

از رانندگان خطوط مـخـتـلـف شـركـت           سطح شهر جمعي
 واحد، ضمن اعتراض به اخراج همكاران خـويـش و عـدم       

پاسخگويي مسئوالن خواهان روشن شدن وضعيت رانندگان 
يكي از رانندگان به خـبـرنـگـار         و كارگران اخراجي شدند

اخـراج    مـاه از      6با وجود گذشت نزديك به   ": اعالم كرد
.  رانندگان  . بالتكليفي همكاران ما تا چـه زمـانـي ادامـه         ....
ما امروزبه طور خود جوش چراغ ماشين خـود  . يافت  خواهد

اعـتـراض خـود را بـه اخـراج                را روشن كرديم تا مراتب
 ».همكاران اعالم نماييم

اين اقدام خود جوش و همبستگي تحسين برانگيز نشانگـر  
كه،زحمتكشان در زندگي روزمره خود به   اين واقعيت است

چـارچـوب     اهميت مبارزه براي تامـيـن حـقـوق خـود در           
مبارزه كـارگـران      . سنديكاهاي واقعي و مستقل پي برده اند

 شركت واحد و سنديكاي قانوني آنها بـخـشـي از پـيـكـار          
سراسري زحمتكشان ميهن ما براي احيا حقوق سنديـكـايـي    

توان از استقالل عمل اين سنـديـكـا و        است كه بايد با تمام
رنـگـارنـگ      ديگر تشكل هاي مستقل در برابر ترفنـد هـاي    

آزادي براي همه زندانيان سياسي  .رژيم مراقبت كرد
 !ايران

 ...مرداد  28ادامه  
واقعه و انتشار اين همه اسناد تاريخي ما هنوز شاهد رسوبات تبليغاتي دستگاه حكومت كودتا،          
خصوصاً انتشارات ساواك  و سازمان سيا در ميان برخي از مقاالت و نوشته هايي هستيم كه                    

 .مرداد به رشته تحرير كشيده مي شوند 28هنوز دربارة  
حزب تودة ايران در طول پنجاه و سه سال گذشته مجموعه گشترده يي را  از اسناد و                          

مرداد منتشر كرده است كه عمدتاً بر          28ارزيابي ها  درباره علل و زمينه هاي واقعي كودتاي             
به عنوان نمونه آنتوني    .  فاكت هاي تاريخي و اظهار نظر دست اندركاران كودتا متكي است            

هنگامي كه  «: ايدن، وزير خارجه وقت انگليس، در اين زمينه در خاطرات خود نوشته است               
پست وزارت امور خارجه را به عهده گرفتم دورنماي            )  1330آبان  ( 1951اكتبر    27من در   

ما . ما از ايران خارج شده بوديم      . نگران كننده يي كه من درباره آن مي انديشدم چنين بود             
آبادان را از دست داده بوديم و قدرت و حيثيت ما در سراسر خاورميانه به شدت متزلزل شده              

من فكر مي كردم    ... من بايد تصميم مي گرفتم كه چگونه با اين وضع بايد روبه رو شد   ... بود
كه اگر مصدق سقوط كند كامالً متحمل است جاي او را دولت عاقل تري بگيرد كه انعقاد                     

 »..قرار داد رضايت بخشي را ممكن سازد
فاكت ديگر تاريخي جالب اظهار نظر آيزنهاور، رئيس جمهوري وقت آمريكا، در پي                    

مرداد   24( 1953اوت    14برگزاري رفراندوم دكتر مصدق و انحالل مجلس دربار، در تاريخ             
اين امر براي آمريكا عاقبت شومي   «: او از جمله گفت. ، درباره وضعيت ايران است)1332ماه 

صبح امروز در روزنامه ها      . توسعه كمونيسم در آسيا موجب نگراني بسيار است         . در بر دارد  
خوانديد كه دكتر مصدق نخست وزير ايران سرانجام توانست خود را از زير بار انتقادات                      

وي البته براي رسيدن به مقصود از            . مجلس ايران خالص كند و آن را منحل ساخت               
الزم است دولت آمريكا براي جلوگيري از توسعه نفوذ كمونيسم            . كمونيست ها مدد گرفت   

هم اكنون تصميماتي اتخاذ     . در كشورهاي آسيا منجمله ايران اقدامات الزم را به عمل آورد             
ما به اين كار مصمم      . دير يا زود بايد راه توسعه كمونيسم در آسيا را مسدود كرد             . شده است 

 .»هستيم
در . درباره چگونگي سازمان دهي كودتا نيز در سال هاي اخير اسناد جالبي منتشر شده است  

، به قلم دانلد ويلبر، از طراحان كودتا در           )1333فروردين ماه   ( 1954سندي كه در ماه مارس       
يعني پس از گذشت    ) 1376( 1997اكتبر سال     5سازمان جاسوسي سيا نوشته شده است و در        

مأموران سيا  «: سال از طبقه بندي اسناد محرمانه سازمان سيا خارج شده است، مي خوانيم          44
در سازماندهي كودتاي ايران، مستقيماً با افسران سلطنت طلب ايران فعاليت مي كردند،                      

را بر گزيدند،  فرستادگان را نزد شاه گسيل داشتند تا به              [ دكتر مصدق]جانشين نخست وزير 
او اعتماد به نفس بدهند و اراده اش را تقويت كنند، يك عمليات بمب گذاري را هدايت                       
كنند كه توسط ايراني ها انجام شد كه خود را از اعضاي حزب كمونيست توده وانمود مي                     

نگاه كنيد به روزنامه     ( »...كردند و مقاالت و كاريكاتورهايي در روزنامه ها جا مي دادند              
در همين شماره نيويورك تايمز با استناد        ). 2000آوريل ( 1379فروردين  28نيويورك تايمز، 

آلن دبليو دالس، رئيس سازمان      «: به همين اسناد رسمي دولت آمريكا افزوده شده است كه           
، با يك ميليون دالر هزينه،  براي ساقط كردن           )1332فروردين  ( 1953سيا، در چهارم آوريل     

به قدرت رساندن دولتي بود كه       «: هدف. دولت مصدق، با هر روش ممكن،  موافقت كرد          
ايران را قادر سازد از لحاظ اقتصادي با ثبات       . بتواند به يك راه حل معقول در مورد نفت برسد

و از لحاظ مالي قادر به پرداخت بدهي هايش شود و بتواند حزب كمونيست را كه به نحو                        
 .»خطرناكي قوي است مورد تعقيب شديد قرار دهد

آنچه از پس اين انبوهه اسناد تاريخي روشن مي گردد اين حقيقت است كه دولت هاي                      
استعماري براي سركوب نهضت ملي ايران و از بين بردن حزب طبقه كارگر و زحمتكشان                    

عدم اتحاد  . مرداد را سازماندهي و اجرا كردند         28ايران، يعني حزب توده ايران، كودتاي          
نيروهاي ملي و مترقي، تزلزل تاريخي بورژوازي ملي ايران، به رهبري جبهه ملي، و هراس از                   
اتحاد با نيروهاي چپ، اعتماد و خوش بيني نادرست دكتر مصدق به دولت آمريكا و همچنين     
هم راه شدن بخش هايي از رهبران مذهبي، از جمله آيت اهللا كاشاني با كودتا گران زمينه هاي    

. سال حكومت پليسي و وابسته شاه را، به ايران فراهم آورد     25شكست جنبش و فاجعه تحميل 
مرداد همچنان نشان داد كه ارتجاع داخلي در اشكال گوناگونش و بررغم همه                     28تجربه  

در انتها ابزار دست و زمينه ساز دخالت  نيروهاي خارجي               »وطن پرستي «ادعاهاي دروغين   
سال مي گذرد، ولي درس هاي         53مرداد    28اگرچه از كودتاي    . در امور داخلي ميهن ماست

مرداد   28. آن همچنان امروز براي نيروهاي ترقي خواه و آزادي طلب مهم و ضروري است                
نشان داد كه آفت پراكندگي نيروها و عدم اتحاد همه مدافعان آزادي و منافع ميهن مهم ترين          
زمينه ساز پيروزي دشمنان آزادي و استقالل ميهن ماست و اين تجربه تاريخي در اوضاع                      

 . حساس و مهم كنوني بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد
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 دقت بيشتري در انتشار مطالب داشته      «ماه مدير مسئول جديدي كه         شده كه ظرف يك     خواسته
شده است كه اين    جا است كه در بخشي از متن اين ابالغيه تصريح جالب اين. معرفي كند ».باشد

اين سومين بار است كه هيات       ! گيرد  مي تصميم به منظور حمايت از انتشار نشريات صورت گرفته
ايرادات وارده به    . كند  روزنامه شرق رسيدگي مي      »پرونده«نظارت در طي مدت كوتاهي به          

كه (هاي ديني      ازجمله انتشار مطالب الحادي، و توهين به شخصيت           شرق شامل موارد متعددي    
 در ارتباط با   . شود  مي) موارد براي خفه كردن و توقيف مطبوعات كافي است                اين هريك از 

ابالغيه آمده است     اتهامات و تخلفات اين روزنامه تنها كافي است به ليست باال بلندي كه در                    
اين «: خوانيم  منتشر كرده است چنين مي     در بخشي از اين متن كه سايت آفتاب آن را . اشاره شود

شرق را مورد بحث و بررسي قرار داد و با عنايت به صدور                هيات براي سومين بار پرونده روزنامه      
انتشار  تذكر به اين نشريه و با توجه به انتشار مطالب الحادي در اين روزنامه،                 اخطار و   70بيش از   

انتشار مطالب مغاير با     مطالب تفرقه آميز مشتمل بر توهين به شخصيت هاي ديني، سياسي و ملي،              
حمايت از انتشار نشريات، مقرر كرد به اين          مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، همچنين به منظور        

شود تا نسبت به معرفي مدير مسئول جديد كه پس از تصويب               روزنامه مدت يك ماه مهلت داده      
 اين كه چه    «.مطبوعات دقت بيشتري در انتشار مطالب داشته باشد، اقدام نمايد             هيات نظارت بر  

اندركاران آن هستند،    دست  نيروهايي و نهادهايي طرح كننده اين همه شكايات عليه اين روزنامه و
صورت شكي نيست كه هيات نظارت چنين         در غير اين  . براي مردم ميهن ما مثل روز روشن است 

بايد ديد كه آيا نيروهاي ذوب در واليت فقيه اين بار نيز                  .كرد  حكم و دستوري را صادر نمي       
از  گردد،  روزنامه را كه يكي از نشريات باقي مانده از دوره اصالحات محسوب مي              توانند اين مي

توقيف درآورده يا براي      سر راه خود بردارند و آن را مانند بسياري از مطبوعات ديگر به محاق                  
 هميشه مانع انتشار آن شوند؟

 
 نژاد فعاليت مجدد ستادهاي انتخاباتي حامي احمدي

وجود اعتراض ها و     هم با   آن(زمان انتخابات خبرگان و انتخابات شوراها      اعالم تاريخ برگزاري هم 
اكنون   امسال برگزار شود، از هم        آذر ماه   24كه قرار است با يك ماه تاخير در               ) ها  مخالفت

. ها ايجاد كرده است     براي كسب و تصاحب كرسي      تحركي را در بين نهادها و مقامات حكومت        
هم خبرگان رهبري و هم       (در هر دو انتخابات        تالش ذوب شدگان در واليت بر آن است كه            

جمهوري   با استفاده از تجربيات گذشته و خصوصاً تجربه انتخابات نهمين دوره رياست                ) شوراها
هاي ممكن به كرسي رياست جمهوري          استفاده از تمام شيوه     كه توانستند كانديداي خود را با       
بيرون  ها  اي تبديل كند كه تنها نامزدهاي آنها از صندوق           عرصه بنشانند، اين دو انتخابات را نيز به 

و خودي نيز نگران     »نظام«جهت نيست كه از هم اكنون حتي برخي از نيروهاي وفادار به  بي. آيند
تجربه   اندام كنند، و به       اين انتخابات عرض    خواهند در   طور كه مي     اين هستند كه نتوانند آن      

به يقين بازنده نهايي خواهند بود، براي اين انتخابات عنوان                   قريب   اند كه به احتمال       دريافته
در اين هفته    با اين حال موضوع مهم كه  . برند كار مي اند و در تبليغات خود به را برگزيده انتصابات

تالش براي قبضه انتخاباتي توسط       نژاد در اين انتخابات و      اعالم شد، وعده حضور حاميان احمدي   
امر را بايد در آغاز فعاليت مجدد ستادهاي انتخاباتي           اولين نشانه اين. جمهور است هواداران رئيس
مشاور رئيس جمهور     »علي ذبيحي «در اين ارتباط   . تهران و ساير نقاط ديد نژاد در حامي احمدي

انتخاباتي حامي   امور منابع انساني، در مصاحبه با ايسنا ضمن تاييد فعاليت دوباره ستادهاي                   در
اين ستاد  «: انتخابات شوراها گفت   احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري، براي حضور در           

جمهور   مشاور رئيس ! «.هيچ وابستگي به دولت ندارند     ها براي انتخابات شوراها فعال شده اند ولي 
: دهد  كه اين ستادها از نيروهاي مردمي تشكيل شده اند، ادامه مي                نژاد با برچسب اين      احمدي

 در انتخابات نهم به عنوان نيروهاي مردمي براي حمايت از آقاي احمدي نژاد در                     كساني كه «
انتخابات شوراها نيز     اند و قصد دارند در      صحنه انتخابات حضور پيدا كردند اكنون منسجم تر شده

بنابر اين بايد حضور و آغاز فعاليت مجدد            «.از آرماني كه در انتخابات نهم داشتند دفاع كنند           
 نژاد را به مثابه دخالت مستقيم دولت براي تبديل انتخابات به                 احمدي ستادهاي انتخاباتي حامي   

. را مد نظر دارد    هدف اصلي حضور اين نوع ستاد ها بيشتر انتخابات شوراها  . انتصابات بشمار آورد
فيلترهاي تصفيه نامزدهاي انتخاباتي،       نوع التزامات و     جاي ترديد نيست كه رژيم با وجود همه           

كانديداي به درون شوراها راه يابد كه آماده ذوب شدن در               بازهم نگران اين امر است كه مبادا        
  .كرد اكنون اعالم بنابراين بايد با توجه به اين تدابير ابطال انتخابات را ازهم .ولي فقيه نباشد

كه انتخابات آتي     در همين زمينه بايد نظرات اخير هاشمي رفسنجاني را نيز مورد توجه قرار داد          
به گزارش  . خواند  انتخابات آتي فرا مي    را مقطع حساسي اعالم كرده و همه نيروها را به همدلي در  

تشخيص مصلحت نظام است، در ديدار با آيت اهللا واعظ       ايلنا، هاشمي رفسنجاني كه رئيس مجمع

 تشديد فشار بر مطبوعات
فشار نيروهاي رژيم به مطبوعات و             

 آخرين. چنان ادامه دارد      خبرنگاران هم 
نمونه اين امر تمهيدات جديدي است كه   

غير  هاي   عليه يكي ديگر از روزنامه          
. گيرد  صورت مي    »شرق«وابسته به نام    

  راجع در اين ارتباط صدور يك ابالغيه       
به اين روزنامه بر نگراني كاركنان و              

  .است خوانندگان اين روزنامه افزوده
روزنامه شرق، يك روزنامه غيردولتي       

هايي چون      است كه برخالف روزنامه      
اي كه     ارگان نزديك به خامنه     [كيهان  

زير نظارت حسين شريعتمداري اداره          
رسالت و جمهوري اسالمي        ،] شود   مي

كه هر يك در واقع بلندگوي تبليغاتي           
تقريباً عمده    . شوند    مي رژيم محسوب  

رساني و فعاليت         فعاليت آن اطالع         
در اين روزنامه بيشترين     .مطبوعاتي است 

حجم مطالب از آثار نويسندگان و               
غير وابسته به نهادها و               روشنفكران

نام . شود   هاي دولتي منتشر مي          ارگان
بيشتر در جريان انتخابات       روزنامه شرق 

مجلس و تحصن برخي از نماينگان بر           
جا كه گزارش ها و     از آن. افتاد ها سرزبان

رسد،   اخبار انتقادي در آن به چاپ مي          
اين روزنامه مدام افزايش داشته           تيراژ
هاي اخير شكايات      البته طي سال   . است

خصوص از جانب نيروهاي           به فراواني
افراطي و متعصب كه در ميان آنان برخي    

يزدي   مسئولين مانند مصباح   از مقامات و  
شود، عليه اين روزنامه در              ديده مي  

و اين امر صرفاً     . شده است  دادگاه مطرح 
به منظور كار شكني و جلوگيري از               

خبرنگاران و عكاسان     فعاليت مطبوعاتي 
 .در كار خود بوده است                          

آخرين نمونه كار شكني و ايجاد مانع            
 دستور  «شرق«كاري روزنامه     براي ادامه 

هيات نظارت بر مطبوعات است، كه             
در . ها منتشر شده است   توسط خبرگزاري

اي براي    خبر آمده است كه ابالغيه       اين
اين روزنامه فرستاده شده و از شرق               

 5ادامه در صفحه   

در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت
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در استان خراسان و توليت آستان قدس رضوي و استاندار             طبسي نماينده ولي فقيه   
هاشمي رفسنجاني  . اوضاع سياسي كشور و منطقه هشدار داد          خراسان، با اشاره به    
در اين شرايط الزم است با همدلي و          : حساس خواند و گفت     انتخابات پيش رو را   
 .كنيم و نگذاريم دشمن به بهانه انتخابات، بين ما تفرقه بيندازد اتحاد بيشتري عمل

 
 

 تر باشد، باور به آن بيشتر است؟ آيا دروغ هر چقدر بزرگ
 وي متناسب با شغل و       . شناسند   گوبلز وزير تبليغات آلمان هيتلري را همه مي              
 اي دارد كه آن را       كردن چهره كريه فاشيسم بود، جمله        اش كه در واقع بزك      حرفه

تبليغاتي  بار در سخنراني براي توجيه سياست         گوبلز يك . اند  نيز مردم بارها شنيده    
: گفته بود  شد، چنين   هاي اصلي آن محسوب مي       خود كه سالح دروغ يكي از پايه       

  .كنند    تر باشد، مردم زودتر آن را باور مي                       قدر بزرگ     دروغ هر چه     
از   برد، هر روز    در ميهن ما نيز كه زير سيطره يك حكومت سياه و ارتجاعي رنج مي   

ميان  از آن . شود  هاي بزرگ از زبان برخي از سران رژيم شنيده مي           اين گونه دروغ
 ايران آزادترين كشور دنياست و غيره كه در هر سخنراني توسط سران                    : است

 مردادماه يكي از مقامات دولتي         23منتها امروز دوشنبه      . شود  حكومت تبليغ مي   
  .نظير است سخناني مطرح كرد كه در نمونه خود بي

نژاد، مصطفي پور محمدي در يك ديدار مطبوعاتي            وزير كشور دولت احمدي    
 جامعه ما از   «: كند  ارتباط با فضاي باز سياسي در ايران چنين خاطر نشان مي                در

 پيشتاز ترين جوامع به لحاظ مردم ساالري است و برخي كساني كه تمدن و فرهنگ    
به  دهند اما   هايي را به مردم كشور ما مي          ايران را دوست ندارند اتهامات و نسبت        

اين   خوبي مي دانند كه جامعه ما جزء باز ترين جوامع دنيا است و هيچ ترديدي در              
 »مطبوعات وجود آزادي بيان و    «وي در ادامه در ارتباط با           ».مسئله وجود ندارد  

هر «: شود  مي در جمهوري اسالمي، پا را از گليم خود فراتر گذاشته و چنين مدعي    
كشور ما   كشوري كه در عرصه آزادي بيان و مطبوعات مدعي است، مي تواند در              

چگونه  جست و جو كند تا مشخص شود اطالعات عمومي شهروندان ما از مسائل               
و  گردد كه دايره فشار بر مطبوعات          اين مدعيات در شرايطي عنوان مي          ».است

 هنوز بيش از چند روز از مرگ           . يابد   كاركنان مطبوعاتي هر روز افزايش مي         
 آزادترين كشور «هاي    مشكوك دانشجوي مبارز اكبر محمدي در يكي از زندان           

حق  ترين حقوق خود ازجمله حق انتخاب پوشش،  زنان از ابتدايي. گذرد ، نمي»دنيا
ارايه  احزاب سياسي اجازه فعاليت آزادانه براي         . مسافرت و غيره محروم هستند       

نهايت ادامه    بي توان تا   اين ليست ناقص را مي   . هاي خود را ندارند ها و خواسته برنامه
كند، مدعي    مي ولي وزير كشور گويي كه خود در كشور ديگري زندگي              . داد

گوي   «ساالري  مردم آزادي بيان و مطبوعات و     «است كه در ايران اسالمي زمينه         
گو كم    گويند دروغ   مي رو كه   منتها از آن  . سبقت را از ديگر كشورها ربوده است       

. شود  گو هويدا مي    و  گفت خروس آقاي وزير كشور در ادامه اين          دم. حافظه است 
از آن را خبرگزاري      هايي  زيرا مصطفي پور محمدي در ادامه مصاحبه كه بخش            

اي در كشور     هاي ماهواره   آنتن  آوري  ايلنا، بازتاب داده است، به موضوع قانون جمع  
اين قانون كماكان به    «: گويد  چنين مي  باره  كند و در مقابل سوالي در اين         اشاره مي 

روال گذشته بدون هيچ تقابلي سعي در          قوت خود باقي است و وزارت كشور طبق      
اي   هاي ماهواره   آوري آنتن   عالوه به مسئله جمع     البته بايد   «.اجراي اين قانون دارد    

هاي اينترنتي، قفل     رژيم، بايد به موضوع كنترل سايت       مردم توسط نيروهاي امنيتي   
ها از جمله سايت حزب توده ايران، كه مردم              سازمان هاي احزاب و    كردن سايت 

به آن وارد شوند و پيگرد و دستگيري افرادي كه به                 توانند از داخل كشور      نمي
. كنند، اشاره كرد     مي  »تخلف«رژيم در اين زمينه        هاي قضايي   اصطالح ارگان 

پوست و گوشت خود فشارهاي عديده حكومت                مردم ميهن ما هر روز با           
خاطر است كه وزير كشور سعي        اين   و درست به   . كنند  ديكتاتوري را لمس مي    

 .خاك بپاشد هاي بزرگ به چشم حقيقت كند كه با بيان دروغ مي
 

 

 ...ادامه  نگاهي به رويدادهاي ايران 
روزنامه نگاران مترقي، از جمله اسحاق، را دستگير            

براي چند ماه قانوني باقي ماند اما در          . ا.ك.ح. كردند
پي تبليغات مداوم ضد كمونيستي در راديو و                   
مطبوعات، سوهارتو به خشونت هر چه تمام تر اما با              
مهارت محتواي اخبار را به سوي هدفي كه در نظر               

 .داشت سوق داد
اسحاق چندين بار     67تا    1965در فاصلة سال هاي      

به زندان    1968زنداني شد، ولي دست آخر در سال          
سالمبا در جاكارتا انداخته شد كه تا ده سال در آن                

او با پراموديا آننتا        1970در اواخر دهة      . زنداني بود 
تور، نامدارترين نويسندة اندونزي آشنا شد كه او هم           

چند سالي را به عنوان زنداني سياسي در     1965از سال 
در همين سال ها اين دو به همراه            . بند گذرانده بود   

يكي از همكارانشان در سنديكاي روزنامه نگاران به           
 »هستا ميترا  «نام هاشم رحمان بنگاه چاپ و نشر              

 1981در سال   . را به راه انداختند   ) دست هاي دوستي  (
 »اين زمين بشر    «كتاب      »هستا ميترا  «انتشاراتي   

پراموديا را چاپ كرد كه در حال و هواي سال هاي               
پاياني سدة نوزدهم و سال هاي آغازين دهة بيستم در            

 .جاوه سير مي كند
پراموديو در زندان از داشتن حتي يك مداد هم              

را از    »اين زمين بشر  «محروم بود، و مجبور شد رمان     
راه بازگويي مكرر داستان براي هم بندانش در زندان          

وقتي كه رمان به       . تدوين كند  (Buru) جزيرة بورو  
چاپ رسيد سر و صداي زيادي به پا كرد و مورد                  

فقط در مدت    . تحسين و تقدير منتقدان قرار گرفت       
چهار ماه پنج بار تجديد چاپ شد تا اين كه حكومت         

 – ترويج ماركسيسم  «ديكتاتوري آن را به علت           
اسحاق از پاي ننشست و      . ممنوع اعالم كرد    »لنينيسم

. به ويرايش و انتشار آثار ديگري از پراموديا پرداخت         
 »رد پا « ،»بچة همة ملل  «سه كتاب ديگر به نام هاي        

 »اين زمين بشر   «، همراه با      »خانة شيشه خرده   «و  
مجموعه اي را تشكيل دادند كه به مجموعة چهارگانة       

هر بار كه اين مجموعه چاپ مي          . بورو معروف شد   
شد، كتاب ها به عنوان شاهكارهاي ادبي مشتاقانه               
مورد استقبال پرشور مردم اندونزي قرار مي گرفتند،          
اگرچه رژيم سوهارتو آنها را به عنوان كتاب ضاله              

 .ممنوع اعالم مي كرد
رژيم خونريز سوهارتو     . اما سد شكسته شده بود        

ديگر قادر به مهار و سركوبي جنبش رشد يابندة                 
 .ساقط شد 1998دموكراسي نبود، و در سال 

در گذشت  ) 2006(آوريل امسال      30پراموديا در    
نقش   .اما ميراث ادبي هنگفتي از خود به جا گذاشت          

اسحاق در مقابلة شجاعانه با رژيم و فايق آمدن بر                 
سانسور اين امكان را براي نسل جديدي از اندونزيايي  
ها فراهم آورده است كه بتوانند فارغ از تحريف و               
دستكاري ديكتاتوري، تاريخ كشورشان را بياموزند و        

 .فرهنگ غني آن را ارج بگذارند
 

 ...ادامه سوار بر توفان 
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اجتماعي ممكن نيست، براي قانونيت بخشيدن به كارفرمايان به منظور اخراج                
در ضمن رواج و گسترش قراردادهاي موقت بنابه         .بدون دغدغه كارگران است     

پيشنهاد كمالي وزير كار دولت رفسنجاني كه خود يكي از سردمداران خانه                   
طرح و به    »  سازندگي«در دوران به اصطالح          70كارگر بود،در ابتداي دهه      

رواج .مورد اجرا گذاشته شد و در دوران خاتمي با پيگيري ادامه يافت                        
اجتماعي رژيم واليت فقيه      –قراردادهاي موقت محصول سمت گيري اقتصادي        

است، در عين حال اين حمله به حقوق طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان با اجراي       
نسخه هاي نهادهاي قدرتمند سرمايه داري مانند صندوق بين المللي پول و بانك          
جهاني با هدف هموار كردن راه ورود به سازمان تجارت جهاني صورت مي                   

 !پذيرد
تير ماه گزارش جالب و افشاگري را           19در اين زمينه خبرگزاري ايلنا به تاريخ          

قراردادهاي موقت  «:منتشر ساخت، در اين گزارش از جمله چنين آمده است               
هنگاميكه گسترش يافت كه، دولت به عنوان بزرگترين كارفرما از بين مديران               

يا زير مجموعه وزارتخانه ها و ارگان هاي            )بخوان وابستگان رژيم     (بازنشسته  
و سپس با    ) بخوان تشكيل داد   (شركت هاي پيمانكار را تعريف كرد           –دولتي  

انعقاد پيمان هاي درون سازماني سودهاي بااليي را نصيب پيمان كاران درون                 
سازماني نموده و سود حاصل را كه مبلغ قابل توجهي بود بين خودشان تقسيم                  
كردند و در نتيجه رانت هاي دولتي و تقسيم سود بين مديران دولتي و پيمان                     
كاران دولتي باعث شد تا شاهد تضييع حقوق كارگران و عقد قرار دادهاي                     

 ». موقت باشيم
حال با توجه به چنين اوضاعي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كه از آن خانه        

به عنوان يك تشكل وابسته به رژيم كه خود در دوراني از فعاليت مدافع          ( كارگر 
دفاع مي كند ،تا چه اندازه مي تواند واقعي             ) و مبلغ اين نوع قراردادهاي بود       

 .البته اين طرح فقط يك تبليغات بي پشتوانه بوده است                               ! باشد؟
مرداد ماه خبرگزاري هاي       15عالوه بر طرح بهسازي قراردادهاي موقت، در            

داخلي اعالم داشتند ،به ابتكار گروهي از نمايندگان مجلس، يك كميته براي                 
رفع مشكالت كارگران تشكيل خواهد شد خبرگزاري ايلنا در اين باره گزارش              

نفره براي حل      5عضو فراكسيون كارگري مجلس از تشكيل كميته اي            «: داد
مشكالت كارگري و رفع موانع توليد در كارخانه ها از سوي كميسيون صنايع و           
معادن مجلس خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه ،با تصويب قوانين جديد و                     
نظارت دقيق بر اجراي آن،مشكالت كارگري مرتفع و موجبات آسايش و رفاه               

اين طرح يگانه برنامه مجلس هفتم در خصوص مسايل            »..كارگران فراهم شود
كارگري و يا به زعم مرتجعان حاكم راه كارهايي براي حل معضالت كارگران             

مرداد ماه سال جاري  يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس در        9در . نيست
مجلس با تمام توان خود براي بهبود        «: گفتگو با خبرگزاري ايلنا يادآوري كرد      

زندگي كارگران تالش مي كند، ما طي تماس هاي مختلف كه با وزارت كا ر                  
ماه   2داشته ايم، سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه وزارت كار متعهد شده ظرف                

آينده اليحه اي در خصوص ساماندهي قراردادهاي موقت، بيمه كارگران، قوانين     
بازنشستگي و حل مشكالت كارگري به مجلس تقديم كند، طرحي كه قبالً ما                

به نام طرح بهسازي قراردادهاي موقت       )با كمك خانه كارگر   (تهيه كرده بوديم    
اشكاالتي داشت و در حقيقت طرح خام بود كه مكانيسم فرايند كار در آن                      

در طرح جديد وزارت كار كه به صورت اليحه دولت ارايه خواهد       . مشخص نبود
شد، تمامي جوانب كار كارشناسي شده و منابع مالي آن نيز پيش بيني خواهد                   
شد، قطعا دولت در اليحه خود نقطه نظر گروه هاي كارگري و كار فرمايي را                   

اين گزارش ها در مقطع زماني اعالم مي شود كه ،به                    ».لحاظ خواهد كرد   
 »وفاداري«موازات آن وزارت كار و امور اجتماعي به مناسبت هاي مختلف بر       

 20خود بر قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه اهداف چشم انداز               »پايبندي«و  
در اين مورد،محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در             .ساله تاكيد مي كند      

مراسم توديع و معارفه مدير كل جديد كار استان كرمان اعالم                                 
استراتژي وزارت كار در دوره كنوني تحقق اهداف مورد نظر در چشم             :�داشت 

انداز بيست ساله كشور است ،عمده مشكالت كارگري در كشور مشكل                    
مديريتي است و در اين راه به تغييرات عمده وزير ساختي، اصالحات اقتصادي و         

البته وزير كار درباره اين به اصطالح نو              »..نوآوري و توسعه بازار نياز است        
قاعدتا بخشي از اين     . آوري ها و ماهيت آنها توضيح مشخصي ارايه نمي كند             

اصالح قانون كار و تغيير آن به سود منافع كالن سرمايه داران است،        »نوآوري«
زيرا وزارت كار از طرح اصالحات اقتصادي با محور بودن خصوصي سازي                  
قاطعانه حمايت مي كند و همانطور كه وزير كار اعتراف كرده است، استراتژي                

ساله و پيوستن هر چه        20اين وزارت در شرايط فعلي تحقق برنامه چشم انداز             

 .سريعتر به سازمان تجارت جهاني است ...ادامه ضرورت مبارزه طبقه كارگر 
اكنون پافشاري و تاكيد بر روي برنامه چهارم توسعه از سوي نهادهاي                  

تجاري چشم گير در رسانه هاي            –مختلف بويژه در مسايل كارگري           
مرداد ماه در     10ايلنا به تاريخ    –خبرگزاري كار ايران .همگاني تبليغ مي شود 

اين «: قانون برنامه چهارم از جمله نوشت         101مطلبي با عنوان بررسي ماده       
ماده از قانون برنامه چهارم توسعه مشتمل بر هفت بند است از آن جمله مي                  
توان به حقوق بنيادين كار،گفتگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي                
،حق پيگيري حقوقي ،صنفي و مدني كارگران ،اشتغال مولد،اصالح قوانين و    
مقررات و اتخاذ تدابير الزم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور اشاره                 

در بخش ديگري از    «: و سپس در ادامه همين مطلب افزوده مي شود     ». كرد
اين ماده قانوني،اصالح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي روابط              
كار مورد اشاره قرار گرفته كه شامل تغيير در قوانين تامين اجتماعي و روابط         

مفهوم اين    ».كار به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار مي باشد                
توضيحات و اصوال مواد متعدد قانون برنامه چهارم توسعه مشخص است، اين    

اجتماعي رژيم واليت فقيه را         –قانون چارچوب سمت گيري اقتصادي          
تشكيل مي دهد كه اجراي آن تا به امروز نام ديگري جز تخريب و نابودي                  
اقتصادي ملي آنهم بر پايه دستورات صندوق بين المللي پول و بانك جهاني               

و جالب اينجاست، عالوه بر مقامات وزارت كار، مسئوالن خانه                  ! ندارد
! كارگر و شوراهاي اسالمي كار هم از مدافعان جدي آن قلمداد مي شوند                

براي پي بردن به محتواي واقعي اين برنامه و در دام شعارهاي عوام فريبانه و                 
بي پشتوانه نيفتادن، توجه به طرح پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس بسيار     

 .با اهميت است
در اوايل مرداد ماه ،دفتر اطالع رساني مركز پژوهش هاي مجلس در                   

اين مركز استراتژي ها و راهكارهاي مرتبط با مسايل «: گزارشي اعالم داشت
 .كارگري و ايجاد اشتغال منطقه اي در كشور را مورد بررسي قرارداد                     

استراتژي و راه كار عملي پيشنهاد          6به دنبال اين بررسي ها ،مركزمذكور          
مرداد ماه    7داده است كه خبرگزاري ايلنا بطور خالصه آنها را در تاريخ                  

يكي از اين استراتژي ها به زعم مركز پژوهش هاي                  ».انتشار داده است   
و كارفرمايان  )كالن سرمايه داران   ( مجلس هفتم، جلب نظر كار آفرينان           

استراتژي بعدي كه در پيوند با اين نظر پيشنهادي نخست قرار مي گيرد    . است
مركز پژوهش  ! عبارتست از گسترش خدمات محلي و فعاليت هاي تجاري           

دليل انتخاب اين   «: مجلس در اين مورد استدالل جالبي را ارايه كرده است            
استراتژي نيز اين است كه اشتغال در صنايع خدماتي سريع تر از صنايع                      
كارخانه اي رشد مي كند و در واقع احتمال موفقيت و سود آوري در بخش             

   ».خدمات و تجارت نسبت به بخش هاي ديگر بيشتر است
دقيقا به دنبال چنين راهكارها و پيشنهاداتي است كه،پيش نويس اصالحيه             

 16قانون كار تهيه و در هفته گذشته انتشار يافت ،روزنامه سرمايه به تاريخ                  
صف آرايي موافقان و مخالفان     «: مرداد ماه در گزارشي در اين رابطه نوشت 

آغاز شد، انتشار پيش نويس اصالحيه قانون كار منتشر شد و به منظور                      
دريافت نظرات كارشناسي، روز گذشته در اختيار مجموعه هاي كارگري               

بر اساس اصالحيه جديد هر گاه          .كار فرمايي و كارشناسي قرارداده شد         
يا آيين نامه انضباطي كارگاه      (!!!)كارگر در انجام وظايف خود قصور ورزد         

را نقض كند، كارفرما مي تواند پس از ابالغ حداقل دوبار تذكر كتبي كه                   
به (روز نباشد با جايگزين كردن كارگر جديد         15فاصله ميان آن ها كمتر از 

و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات   ) خوان اخراج
به نسبت هر سال سابقه، معادل يك ماه آخرين حقوق به كارگر ،تحت                    

 ». نظارت واحد كار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند               
به عالوه شايان ذكر است ،در پيش نويس اصالحيه قانون كار حتي اگر                    
مراجع حل اختالف به سود كارگر اخراجي راي بدهند، باز هم كارفرما مي               
تواند به جاي بازگرداندن كارگر به كار با پرداخت مبلغ بسيار اندكي به                    
نسبت دو سوم به كارگر و يك سوم به صندوق بيمه بيكاري، مانع از                        

اين پيش نويس در خطوط عمده خود در         ! بازگشت به كار اخراجي ها شود      
 –راستاي تامين امنيت سرمايه و در چارچوب سمت گيري اقتصادي                     

اجتماعي رژيم واليت فقيه قراردارد و به شدت مغاير با منافع صنفي                        
آش پخته شده توسط مرتجعان حاكم بر ضد منافع طبقه             . زحمتكشان است 

كارگر و زحمتكشان ميهن ما آنقدر شور است كه  حتي معاون دبير كل خانه   
نويس اصالحيه قانون كار كه توسط          با پيش «: كارگر  نيز اعالم مي كند كه 

، بايد گفت كه صد رحمت به قانون كار شاهنشاهي كه       وزير كار تدوين شده
 »!  شرافت دارد, الحق و االنصاف آن قانون به اصالحيه دكتر جهرمي

اصوال بدون راي، نظر و لحاظ كردن حقوق قانوني زحمتكشان هر تغيير و        
 !اصالحي مورد قبول طبقه كارگر ايران نيست 
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يوسف اسحاق را در دفتري در هم ريخته در پشت خانة او در حومة جنوب 
در آغاز گفتگو مان پوزش مي خواهد كه مكالمه . جاكارتا مالقات كردم

در واقع زبان اول من هلندي «: انگليسي اش چندان خوب نيست و مي گويد
اما واقعيت اين است كه او انگليسي را كامال رسا و روان صحبت مي  ».است
اسحاق، كه اكنون هفتاد و چند ساله است، از نسل در هم كوبيده شدة . كند

 .روشنفكران چپگراي اندونزي است
 3در حدود    .) ا.ك.ح(حزب كمونيست اندونزي        1965تا اواخر سال      

ميليون عضو و چندين ميليون ديگر هوادار و طرفدار در بين سنديكاها و                  
سازمان هاي دهقانان، جوانان و زنان داشت، و متحد نزديك رييس جمهور          

با وجود اين، در پي كودتاي دست         . آن زمان، سوكارنو، به شمار مي آمد        
، همين حزب، كه در آن زمان سومين حزب كمونيست بزرگ 1965راستي 

 .دنيا بود، در مدت چند ماه در هم شكسته شد                                               
در مدتي كمتر از يك سال، صدها هزار تن از اعضا و هواداران توسط                     
ارتش و متحدان دست راستي اش قتل عام شدند يا به اردوگاه هاي كار                   

بزرگترين جنبش كمونيستي در خارج از اردوگاه          . اجباري فرستاده شدند   
پس از آن فاجعة عظيم،          . سوسياليستي به خاك و خون كشيده شد              

ديكتاتوري نظامي اندونزي، و در رأس آن ژنرال سوهارتو، به مدت سي                 
 .سال با سركوب شديد آزادي هاي دموكراتيك بر كشور حكومت كرد               

، به  (Tapol) اسحاق به مدت ده سال در اردوگاه هاي كار اجباري، يا تاپل      
خودش مي  . سر برد كه سوهارتو براي زندانيان سياسي تدارك ديده بود             

من در دوره هاي مختلفي از تاريخ اندونزي زندگي كردم؛ استعمار   : �گويد
هلند، اشغال ژاپن، بعد جمهوري اندونزي، جمهوري مترقي اندونزي و                 

من در اوايل انقالب اندونزي               .  سپس يك جمهوري ارتجاعي          
سوكارنوييست بودم اما چيزي نگذشت كه از آن جريان دلسرد و نا اميد                  

چندي بعد هوادار حزب سوسياليست اندونزي شدم كه يك گروه               . شدم
اما بعدها فهميدم كه سوكارنو از نيروهاي           . اصالح طلب غير انقالبي بود      

.مترقي اصيل بود، و دوباره طرفدار او شدم                                            � 
، اسحاق به عنوان يكي از منتقدان برجستة           1950در سال هاي پاياني دهة        

 (Nyoto)در همين زمان، او با نايوتو      . موسيقي در كشور شناخته شده بود      
. آشنا شد كه يكي از پنج رهبر ردة باالي حزب كمونيست اندونزي بود                  

اسحاق اعتراف مي كند كه در ابتدا نظر خوبي نسبت به اين رهبر كمونيست 
پيش . سواد كالسي درست و حسابي نداشت           «: مي گويد كه    . نداشت

خودم فكر كردم چنين آدمي چطور ممكن است چيزي دربارة فرهنگ                 
اما نايوتو، به رغم ريشه هاي اجتماعي بسيار ساده اش، يك                     » بداند؟

روشنفكر ماركسيست خودآموخته بود كه آگاهي اش دربارة مسايل                   
وقتي با او    «: اسحاق مي گويد   . فرهنگي به قدر يك دايره المعارف بود          

حرف زدم، متوجه شدم كه نايوتو به راحتي مي تواند دربارة روسيني                     
نقاش [يا رِنوار     ] موسيقي دان ايتاليايي    [، پوچيني     ]آهنگ ساز ايتاليايي    [

نه فقط صرف    . دربارة هنر و اُپرا اطالعات داشت        . صحبت كند ] فرانسوي
دل بسته  . داشتن اطالعات، بلكه اطالعاتش گسترده، ژرف و همه جانبه بود           

. ا.ك.ح. آشنايي من با حزب كمونيست از همين جا آغاز شد              . اش شدم 
. از نظم و انضباط محكمي برخوردار بود          . حزبي بسيار سازمان يافته بود       

وقتي كه براي نخستين بار جوياي پيوستن به حزب شدم، آنها من را در                     
هرچه كه بود، من يك روشنفكر       . فاصلة معيني در كنار حزب نگه داشتند       

اما من سماجت و پافشاري كردم و به تدريج آنها دريافتند              . بورژوايي بودم 
 .] مي خندد   [   ». كه من ممكن است به يك دردي بخورم                         

اسحاق براي رياست دفتر جاكارتاي انجمن روزنامه نگاران            1959در سال   
او همچنين از شخصيت هاي برجستة سازمان بين             . اندونزي انتخاب شد   

المللي روزنامه نگاران بود كه فدراسيوني بود مستقر در پراگ، متشكل از               
سنديكاهاي رسانه هاي كشورهاي سوسياليستي، نهاد هاي سنديكايي كه             

زير رهبري كمونيست ها فعاليت مي كردند، و برخي از سنديكاهاي     
 .كشورهاي در حال رشد

 »مردكا«سردبير روزنامة بزرگ و پر تيراژ                1962او تا سال      
بود، اما در اين سال صاحبان روزنامه به خاطر ديدگاه هاي             ) آزادي(

 1965تا    1962اسحاق از سال   . مترقي اش او را از كار بي كار كردند
آفريقا را داشت كه      –سمت دبير كلي انجمن روزنامه نگاران آسيا          

سازمان بين المللي بسيار شناخته شده اي بود و خودش معتقد است               
كه خدمت در اين سمت جان او را نجات          

 .داد
سوكارنو به شدت      1965در اواخر سال     

مسابقه براي جانشيني او آغاز         . بيمار شد 
شايعة . شد و اوضاع كشور ناآرام شد            

در روز  . كودتا همة كشور را در برگرفت       
سپتامبر همان سال، گروهي از افسران         30

راديكال ارتش شماري از عناصر نظامي          
كليدي دست راستي را كه مظنون به               

اجراي يك نقشة دست راستي براي گرفتن قدرت از سوكارنو                 
اين عناصر راست گرا را بي معطلي در پايگاه  . بودند، دستگير كردند

كشتند، اما وزير دفاع، ناسوتيون، و يكي از           (Halim) هوايي هليم 
 عيديت. افسران ارشد به نام سوهارتو، از اين مهلكه گريختند                 

(Aidit)      به هليم و از آنجا به مخفي گاه           .ا.ك.، دبير كل وقت ح ،
در جاكارتا ماندند، از جمله        . ا.ك.رفت، اگرچه بيشتر رهبري ح       
 .وزيران حزبي در كابينة دولت

اسحاق براي عيديت احترام قايل است و اگرچه انتقادهاي پس از         
واقعه را به او وارد نمي داند اما ضعف فاجعه آميز استراتژي عيديت          

عيديت يك حزب كمونيست       «: مي گويد   .را ناديده نمي گيرد     
در كنار حزب توده اي قانوني             . ساخته بود  . ا.ك.موازي با ح     

كمونيست اندونزي، او يك سازمان جداگانه در ميان نيروهاي مسلح   
دبير كل حزب حتي اعضاي هيئت سياسي را           ».به وجود آورده بود   

اشتباه خطير او اين بود      . نيز در جريان اين امر خاص قرار نداده بود          
، كه از اعضاي سابق      (Sjam) كه در اين كار به شخصي به نام سيام         

حزب سوسياليست اندونزي بود، اعتماد كرد و او را معاون خود                  
بدين . آن طور كه بعدها معلوم شد، سيام از عوامل نظاميان بود            . كرد

ترتيب، نه تنها سازمان مخفي عيديت در ميان عوامل دست راستي              
ارتش نفود كرده بود و آنها را زير نظر داشت، بلكه از آن سوي هم              
جاسوسان و مأموران امنيتي ارتش دست اندر كار جمع آوري                   

وقتي كه    .اطالعات از سازمان نظامي زيرزميني و نفوذ در آن بودند           
توفان سياسي و ناآرامي كشور را در برگرفت، سوهارتو حتي پيش              

به نظر   . ، به رسانه ها هجوم برد         .ا.ك.از حمله به سازمان هاي ح         
روزنامه ها را بستند و            ».او استراتژيست باهوشي بود      «اسحاق   

نگاهي به تاريخ چپ در : سوار بر توفان
 اندونزي

 ديدار و گفتگوئي با يوسف اسحاق، چپ گراي با سابقه اندونزيايي

 5ادامه در صفحه  

اين مصاحبه توسط كن فولر، خبرنگار ترقي خواه چپ، براي روزنامه    
 انجام شده است»  مورنينگ استار«انگليسي زبان 



مين سالگرد تولد رفيق فيدل            80مردادماه      22مردم كوبا در روز         
كاسترو، رهبر انقالب كوبا، و شخصيت برجسته جنبش كمونيستي جهان،       

اين حقيقتي است كه تاريخ انقالب       . را در شرايط ويژه اي جشن گرفتند       
. كوبا بطور نزديكي با زندگي و رزم فيدل كاسترو گره خورده است                   

زندگي و مبارزه اي كه براي نزديك به پنج دهه مورد توجه و ستايش                    
 .انقالبيون جهان بوده است

اين حقيقت كه حزب كمونيست كوبا توانسته است بر رغم تمامي                   
توطئه ها و خرابكاري هاي طراحي و اجرا شده از سوي امپرياليسم آمريكا    

ميلي   90تجربه ساختمان سوسياليسمِ در اين جزيره كوچك و زيبا، و در              
خاك اياالت متحده، را ادامه بدهد، تحسين و همبستگي بخش هاي                  

در طول دوره پس از پيروزي        . وسيعي از مردم جهان را برانگيخته است        
زماني نبوده است كه سازمان هاي جاسوسي           1959انقالب كوبا در سال      

اياالت متحده و گروه هاي تروريستي مورد حمايت آنان در صدد بر                   
به . انداختن دولت انقالبي و از بين بردن رهبر آن، فيدل كاسترو نباشند                

توطئه سوء قصد براي از بين بردن          686گواه اسناد رسمي كنگره آمريكا       
. فيدل كاسترو به هوشياري مردم و ارگان هاي رسمي كوبا عقيم مانده اند              

دليل اينكه دولت آمريكا چنين كوشش هاي رسوايي را در دوره هاي                  
رئيس جمهور اين كشور بال وقفه دنبال كرده است             10رياست جمهوري   

را بايد در وحشت آنان از تاثير عظيم انقالب كوبا و دستاوردهاي آن در                  
 . كشورهاي جهان در حال توسعه دانست

نقش برجسته حزب كمونيست كوبا تحت رهبري فيدل كاسترو در                 
فرهنگي كوبا به ويژه در شرايط سخت سال              -هدايت توسعه اجتماعي   

هاي پس از فروپاشي كشورهاي سوسياليستي اروپاي شرقي و اتحاد                   
ميالدي، مورد توجه بسياري از انديشمندان         1990شوروي در ابتداي دهه     

جهان در رابطه با راه رشدي ممكن و راه گشا براي كشورهاي درحال                   
اينكه دستاوردهاي كوباي انقالبي در زمينه           . توسعه قرار گرفته است      

آموزش و پرورش، بهداشت و رشد خودكفا به گواه سازمان هاي بين                   
المللي در نوع خود بي نظير است، را نمي توان از رهبري فيدل كاسترو و             

 . پيشاهنگي حزب كمونيست كوبا جدا كرد
در هفته هاي اخير بدنبال اعالم كناره گيري موقت فيدل كاسترو از                   
سمت هاي رسمي خود به دليل يك عمل جراحي و لزوم استراحت                     
ضرور كه از سوي پزشكان معالج او تجويز شده بود، بار ديگر نيروهاي                 

از جمله در محافل      (راست و ارتجاعي، و برخي از وازدگان سياسي               
، در كارزاري هماهنگ جنگ تبليغاتي تازه اي را بر                  )سياسي ايراني 

جورج بوش وقيحانه اعالم كرد كه اياالت          . ضدكوبا آغاز كرده اند    
 ».بطور فعال در جهت ايجاد تغيير در كوبا اقدام خواهد كرد          «متحده 

گروه هاي ضد انقالبي كوبايي فراري ساكن ميامي كه توسط سيا و                
ارگان هاي رسمي اياالت متحده سازماندهي مي شوند، تهديد كرده             
اند كه در صورت مرگ فيدل كاسترو براي تغيير رژيم سياسي در                 

آيا اين تهديد هاي مستقيم نمايشگر مداخله        . كوبا اقدام خواهند كرد   
 در اوضاع داخلي كوبا و در تناقض با قوانين بين المللي نيست؟

در مقابل چنين اقدامات هماهنگ رسوايي است كه در روزهاي                
اخير شاهد انتشار نامه سرگشاده اي در دفاع از تماميت ارضي و حق                

شخصيت مشهور بين المللي و       500حاكميت كوبا به امضاء نزديك به  
به «در اين نامه كه عنوان آن       . برنده جايزه صلح نوبل بوديم 8از جمله 

، است، از جمله آمده      »حق حاكميت كوبا بايد احترام گذاشته شود        
در هنگامي كه مواجه با تهديد فزاينده بر ضد تماميت يك «: است كه

كشور و صلح و امنيت و ثبات آمريكاي التين و جهان هستيم، ما امضا   
كنندگان اين نامه از دولت اياالت متحده مي طلبيم كه به حاكميت                

امضاء كنند گان نامه همچنين طرح                  »..كوبا احترام بگذارد     
مبني بر سازمان دهي  اقدامات تجاوز گرانه         »كميسيون كوباي آزاد«

كميسيون «. بر ضد كوبا را كه اخيراٌ فاش شده است، محكوم مي كند    
توسط كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، اداره مي           »كوباي آزاد 

اين نامه سرگشاده با اظهار نگراني در رابطه با اين طرح هاي                   . شود
به هر قيمتي كه شده از يك        «: تجاوز گرانه متذكر مي شود كه بايد         

  ».تجاوز جديد جلوگيري كنيم
وول «از پرتقال،     »خوزه ساراماگو «نويسندگان برنده جايزه نوبل      

داريو «از آرژانتين، و       »ادولفو پرز اسكويول  «از نيجريه،     »سوينكا
از ايتاليا از جمله امضاء كنندگان اين نامه سرگشاده كه وسيعاٌ در            » فو

 .جهان پخش شد، مي باشند
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