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علي خامنه اي، در سخنان تازه اي، با گروهـي          
از دانشجويان از كساني كه رژيم را به تقـلـب در         

متهم كرده بودند و به قول او كشـور         88انتخابات  
را تا لبه پرتگاه كشانده بودند خواست كـه عـذر             
خواهي كنند. خامنه اي در اين سخنان از جـملـه            

مسئله اصلي و عمده، قانون شكني و رفتار       ” گفت:   
غير نجيبانه جماعتي است كه در مقابل جـريـان           
قانون ايستادند و به ايران عزيز، لطمه و ضربـه و         

... چرا و به چه دليل مدعيان           خسارت وارد آوردند.   
براي مواجهه با مسئله، بـه         88تقلب در انتخابات    

 “خيابانها اردوكشي كردند؟
وي در بخش ديگري از سخنانش اضافه كـرد:         

در جلسات خصوصي مي گويند تقلبي رخ نـداده         ” 
بود، پس به چه علت كشور را دچار آن ضايـعـات            

...بارها و بارها ايـن         كرديد و به لبه پرتگاه برديد؟     
سوال را نه در مجامع عمومي بلكه به شكلي كـه           
قابل پاسخ دادن باشد مطرح كرده ايم پـس چـرا         

 “جواب نمي دهند، چرا عذرخواهي نمي كنند؟
روشن است كه روي سخن خـامـنـه اي، بـا              
رهبران در حصر جنبش سبز، از جمله مـوسـوي،           
كروبي و زهرا رهنورد است. قبالً هم كساني مانند          
عسگر اوالدي از رهبران جنبش سبز خواسته بـود         
كه توبه كنند تا مقدمات آزادي آنها فراهم شـود.           
حسن روحاني، رئيس جمهور منتـخـب نـيـز در             
سخنان دو پهلويي، اشاره كرد كه بـايـد حـرف             
كساني كه به اشتباه خود اعتراف كـرده انـد را              
پذيرفت. در اين مجموعه سخنان هـيـچ نـظـر              
جديدي نيست. خواست مرتجعان حاكـم روشـن          

برگرديد، يعني  “  دامن واليت ” است. توبه كنيد، به      

قبول كنيد از هويت سـيـاسـي خـود دسـت             
 برداريد تا اجازه تنفس سياسي به شما بدهيم.

به باور ما اگر كسي قرار باشد عذر خواهـي           
كند، اين ولي فقيه و رهبري رژيم واليت فقيه    
است كه بايد به خاطر پايمال كردن خشـن و           
خونين خواست و آراي ميليون ها ايـرانـي و            
اعمال سياست هاي مخـرب و ضـد مـلـي            
كنوني، كه ميهن ما را به لبه پرتـگـاه سـوق             
داده است، از مردم ما پـوزش طـلـبـيـده و               

 تقاضاي عفو كند. 
به دنبال نـه قـاطـع         واقعيت اين است كه     

هاي ولي فقيه و خـواسـت           مردم به سياست  
تغيير اين سياست ها، با وجود همه ادعـاهـاي          

در “  آرامـش ” سران رژيم در مورد برقرار شدن       
هاي حكومـتـي      كشور، نزاع و كشمكش جناح    

يي تازه گرديده است. همراه با اين          وارد مرحله 
هـا و       هاي جناحي، صـف بـنـدي         رويارويي

هاي قدرت   مناسباتي موقت و سيال بين كانون     
ها  و ثروت شكل گرفته است، كه در عرصه آن      

كوشـنـد مـنـافـع          ها مي   هريك از اين كانون   
با تـوجـه      -شان را   اقتصادي و موقعيت سياسي   

 -به تغييرهاي معين در مناسبات حـكـومـت         
ويـژه در       حفظ، تقويت، و تحكيم كننـد، بـه        

اي و رابطه با غرب كه در         عرصه مسئله هسته  
هاي رژيم قـرار دارد. خـبـر و               صدر سياست 

هاي آشكار و      هاي پرشماري از تالش     گزارش
اي و      پنهان در خصوص حلِ پرونده هسـتـه       

 6ادامه  در صفحه 

 در صف ورود به كابينه ،هايِ وطني “نوليبرال”

راهكارهاي اقتصادي رژيم 
هاي ارزي، و  واليت فقيه، نوسان

 كاهش قدرت خريد زحمتكشان

 2ادامه  در صفحه 

تر شدن زمان آغاز بـه كـار دولـت              با نزديك 
هاي اقتصادي اين دولت و    يازدهم، مسئله برنامه  

تاثير آن بر زندگي و امنيت شغلي طبقه كارگر و           
تر از پـيـش مـطـرح            ديگر زحمتكشان برجسته  

كه احـمـدي نـژاد، رئـيـس               شوند. در حالي     مي
خـوب بـودن     ” جمهوري برگمارده ولي فقيه، از       

 100ذخايـر ارزي      ” و  “وضعيت اقتصادي كشور 
داد، اكـنـون        كشور گزارش مي   “ ميليارد دالري 

مشخص شده است كه وضـعـيـت اقـتـصـادي             
 29شود. ايـلـنـا،          بار ارزيابي مي    العاده فاجعه   فوق

تيرماه، اعالم داشت كه، بيش از يك مـيـلـيـون            
هاي عمراني طي دوسـال        كارگر شاغل در پروژه   

هاي همگانـي     اند. همچنين رسانه     اخير بيكار شده  
گزارش دادند كه، فقط در طـول يـك سـال               

 اند.  ساز بيكار شده كارگر قطعه 122000
چندان دور، آقاي احمدي نـژاد        يي نه     در گذشته 

را به مـردم داد،      “  ها  هدفمند كردن يارانه  ”     مژده
درصـد درآمـدهـاي         30كه بنا بر آن قرار بود        

ها به بخش توليد اختصـاص    حاصله از قطع يارانه   
 28يابد. مطابق گزارش روزنامه دنياي اقتصـاد،          

      30پـرداخـت     ” خردادماه، وزارت صنعت عبارت 
 “ يك بسته كـمـكـي      ” را به    “ درصد از درآمدها  
وام با نرخ بـهـره      ” صورت    بايد به   تبديل كرد، كه    

گـرفـت؛      در اختيار توليدكنندگان قرار مي    “  پايين
شـركـت      30از بـيـن       ” جاي آن، مثالً       ولي به 

 3زيرمجموعه انجمن مديران صنايـع، تـنـهـا            
گري موفق به دريـافـت        شركت از صنعت ريخته   

وام با بهره يك درصد از محل درآمد هدفمنـدي          

با فروكش كردنِ هياهوهاي تبليغاتيِ حاكمـانِ       
شده اخيـر،     گر در زمينه انتخابات مهندسي      سركوب

و با پايان يافتنِ دوره رياست جمهوري احـمـدي          
نژاد در هفته آينده، دورانِ رياست جمهوري حسن        

طورِرسمي آغاز خواهد شد. از هنگامـي          روحاني به 
كه مشخص شد كه حسن روحاني مقام ريـاسـت          
جمهوري چهار سالِ آينده را بر عـهـده خـواهـد             

هاي گوناگوني درباره چينشِ كابينـه   داشت، زمزمه 
زني پيرامون آن، حجـم زيـادي از            آينده و گمانه  
هاي مرتبط با اوضاع ايران را بـه            خبر و گزارش  

خود اختصاص داده است، و تا مشـخـص شـدنِ            

 12و  11،  10، 9در بزرگداشت رفيق دكتر ركن الدين خسروي                        در صفحات  

القاعده بايد ادامه داشته بـاشـد.          اعضاي كابينه، علي  
ِنظر از اينكه چه كساني در كـابـيـنـه آيـنـده                 صرف

هـا     هـاي آن     ها و زير مجموعه     خانه  تصديِ وزارت   به
برگزيده شوند، وارد شدن به اين فاز سياسي در هفته          
آينده را بايد آغاز دوراني تلقي كرد كـه مشـخـصـه              

زدايي بين نيروهايي خواهد بود كـه          اصليِ آن توهم  
نسبت به رويكردهـايِ آتـيِ حسـن روحـانـي و                

ها دچارند. پـيـش        بيني  هايش به برخي خوش     سياست

  7ادامه  در صفحه 
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در صورتي كه در رابطـه بـا         “  سازمان [سازمان تامين اجتماعي] خطرناك است.        
تيرماه،   11افزايش قيمت دارو بعد از حذف ارزِ مرجع، بنابرگزارش دنياي اقتصاد،            

ما بـه الـتـفـاوت       ” كند:   ريزي و تامين داروي سازمان غذا، ادعا مي      مشاور برنامه 
 “شود. ها جبران مي قيمت از طريق بيمه

دستمزد ماهيانه كارگران بـه      ” تيرِماه خبرگزاري مهر:       18مطابق گزارشِ روز    
هزارتوماني تنها تا چند روز اول ماه قادر بـه            487ويژه در بخش حداقل دستمزد      

بنابراين، اگر حداقلِ دسـتـمـزد       “  تامين نيازهاي مالي خانوار گارگري خواهد بود.       
تنها تا چند روز اول ماه قادر به تامين نيازهاي مـالـي            ” هزار توماني     487قانوني  

جهـان، آيـا         داريِ ولي فقيه و دولت نمونه       است، در قلمروِ زمام    “ خانوار كارگري 
 هاي بدتري نيز وجود دارند؟   نمونه

درصد از بازنشستـگـان       60با توجه به اينكه     ” خردادماه، گزارش داد:       29ايلنا،  
كنند و حدود     هزار تومان) را دريافت مي       400تامين اجتماعي، مستمري حداقلي (     

هزار تومان) دريـافـتـي         300تا    200درصد نيز كمتر از حداقل (حدود          15تا    10
دارند، در اين شرايط اقتصادي منصفانه نيست مسئوالن تامين اجتماعي در مورد            

تـيـرمـاه نـيـز در            4ايلنا روز   “  افزايش حقوق بازنشستگان سنگ اندازي كنند.      
، بـه    “ گيـرنـد   هزار تومان مزد مي 180زنان در نساجي زابل ”گزارشي با عنوان:  

نقل از محمد گل بامري، مسئول كانون شوراهاي اسالمي كار سـيـسـتـان و                  
در اين واحد توليدي، كارفرما به غير از چند مرد، عموما           ” بلوچستان، گزارش داد:     

غير از تعداد اندكي كه بيمه هستند به ساير زنـانـي              كند... به      زنان را استخدام مي   
شـود...      كنند نه مزد قانوني و نه حق بيمه پرداخت مي           كه در اين كارخانه كار مي     

هزار تومان است هم اكنون       487در شرايطي كه حداقل حقوق يك كارگر ساده         
هزار تومان است... كارفـرمـا       180دريافتي كارگران شاغل در اين كارخانه حدود  

هر چند مدت يكبار براي آنكه ردي از تخلفات خود باقي نگذارد اقدام به اخـراج                
كند و در نتيجه با توجه به وضع اقتصادي منطقه هـيـچ كـس                  كارگران زن مي  

  “ حاضر نيست تا نسبت به وضع خود اعتراض كند.
هـاي     خطرهايي كه امروز سازمان تامين اجتماعي با آن رودررو است، مشكل          

 11تيرماه ايلنا و صرفاً قطعِ ارزِ مرجع نيسـت.  روز           15آورده شده در گزارش     
بسياري از بازنشستگان در نقاط مخـتـلـف ايـران بـا               ” تيرماه ايلنا گزارش داد:      

گذشت سه ماه از سال تا كنون موفق به دريافت افـزايـش مسـتـمـري خـود                     
درصـدي     23اند... سهم هفت درصدي كارگران از حق بيمه و سـهـم                     نشده

شود و صرفـاً بـراي         كارفرمايان كه آن هم به نوعي از حقوق كارگران كسر مي          
اي است كـه       شود، هزينه   جلوگيري از بار تورمي تنها به نام كارفرمايان ثبت مي         

بازنشستگان در مدت زمان اشتغالشان براي دريافت خدمات از سازمان تـامـيـن              
اند... عدم اجراي تعهدات اين نهاد عمومي كه متعلق بـه                اجتماعي پرداخت كرده  

برد به بازنشستگان براي      شود، نوعي دست    كارگران است و توسط دولت اداره مي      
 “هاي دولتي است. جبران هزينه

تيرماه، به نقل از محمدرضا مرتضوي، رييس خانـه           15روزنامه دنياي اقتصاد،    
ها است به صنايع ارز بـا نـرخِ            مدت” صنعت و معدن استان تهران، گزارش داد:         

آالت، قطعات يدكـي و     يابد و به همين دليل صنايع ماشين مرجع اختصاص نمي 
كنند... ايجاد نوسانات در نرخ ارز       مواد اوليه مورد نياز خود را با ارزِ آزاد تامين مي 

توان يكي از عمده مشكالتي دانست كه از سال گذشته و با راه انـدازي                   را مي 
مركز مبادالت ارزي، صنايع با آن درگير بودند و حال با شناور شدن تعيين نـرخ                

دار خواهد شد... شنـاور كـردن نـرخ ارز امـكـان                      ارز ظاهراً اين مشكل ادامه    
 “ريزي از واحدهاي توليدي را سلب خواهد كرد. برنامه

هاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گـاز            تيرماه دنياي اقتصاد مبلغ     15    مقاله
هزار دالر گـزارش داد؛ و           900ميليون و     667ميليارد و     94را    1390در سال   

 100ذخـايـر ارزي       ” مطابق ادعاي احمدي نژاد، كشور در حال حاضر داراي            
هاي مالي كشور به دالرند و تابعِ تغـيـيـرهـاي              است. اين امكان   “  ميليارد دالري 

ارزش دالر در داخل كشور نيستند. تغييرِ قيمت دالر براي كاالهاي اسـاسـي و                 
وسيله دولت، همانـنـد قـطـعِ        تومان به   2450تومان به     1226دارو از ارزِ مرجعِ     

براي صنعت و فـروپـاشـي      “  مشكالت عمده” وجود آوردنِ     ها، عالوه بر به     يارانه
جمعي كارگران، كاهشِ قدرت خـريـد كـارگـران و               صنايع ملي، بيكاريِ دسته   

كارگران، پيامـدهـاي        به سازمان تامين اجتماعي و سفره     “  دستبرد” زحمتكشان،  
تيرماه روزنامه دنياي اقتصاد، به نـقـل از آقـاي                15ديگري نيز دارد. گزارشِ      

بـا شـنـاور      ” كند:     حسين ساساني، دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران، اضافه مي       
شود و شرايـط بـراي      شدن نرخ ارز دسترسيِ برخي افراد به اطالعات فراهم مي    

 “آيد. خواري به وجود مي رانت
هـاي        دليِ دولت احمدي نژاد و ديگر جـنـاح           عنصرهاي تبهكاري كه با هم    

حاكميت مسئوليت سازمان تأمين اجتماعي را به عهده دارند و آن را در حـكـم                 
رغـم     پندارند، مأموران فاسدي كه زير نظارت آنان و بـر             حياط خلوت خود مي   

هـزار     180هزار توماني، كارگر زن زابلي         487تصويب حداقل دستمزد قانوني     
مادر شـدن     ” گيرد، و در صورت مرتكب شدن خطاي بزرگ و            تومان حقوق مي  

 10معادل   ” خردادماه). طبق قانون      28(دنياي اقتصاد،    “  اند  ها شده   يارانه
بايـد    “  ها  درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه        

 تيرماه). 15شد (ايلنا،  به وزارت بهداشت پرداخت مي
دولـت در    ” تيـرمـاه، گـزارش داد:             11ي دنياي اقتصاد،      روزنامه  

جديدترين بخشنامه اعالم كرد كه از اين پس ارز مرجع به كـاالهـاي               
تـيـرمـاه،       11، و خبرگزاري مهر،      “ اساسي و دارو تعلق نخواهد گرفت     

موضوع حذف ارز مرجع براي كاالهايي همچون گوشت و         ” گزارش داد:    
در ارتباط بـا ارزش دالر      “  برنج به تدريج از سال گذشته آغاز شده بود.     

تيـرمـاه،    11ديگري در دنياي اقتصاد،     ، در مقاله  92پس از ابالغ بودجه     
بانك مركزي براساس قوانين ابالغي در بودجـه و         ” گزارش شده است:     

 2450تومان بـه       1226برنامه چهارم مبناي محاسباتي را يكسان و از  
كند. با اين تصميم كاالهاي اساسي و دارو برمـبـنـاي               تومان منتقل مي  

به دنـبـال    ” كند:     همين گزارش اضافه مي   “.  نرخ جديد وارد خواهند شد.     
هزار ميـلـيـارد تـومـان بـه            30تغيير نرخ ارز در بودجه، مبلغي بالغ بر        

درآمدهاي دولت اضافه شده است. اين مساله يكي از تبعات حذف نـرخ              
تيرمـاه،    15دنياي اقتصاد در گزارشي ديگر،      “  ارز مرجع در بودجه است.     

براي دومين بار ظرف يك سال و نيم گذشته بـانـك            ” دهد:     گزارش مي 
تومان نرخ جديـدي      2477مركزي اقدام به افزايش نرخ ارز مرجع كرد.          

است كه براي دالر مرجع اعالم شده است و قرار است به صورت شناور              
تـومـانـي بـراي دارو و              1226نرخ ارز مرجعِ    “  شده باشد.    و مديريت 

شود كه، بنابر گزارش خبرگزاري       كاالهاي اساسي در شرايطي حذف مي     
بيش از سه ميليارد دالر  1391بانك مركزي در سال  ” تيرماه:     15ايسنا،  

ارز مرجع به واردات دارو اختصاص داده بود. طي دو ماه نخست امسـال              
ميليون دالر به واردات دارو، مـواد اولـيـه دارويـي و                  500هم حدود   

 ...” كنـد:       گزارشِ ايسنا اضافه مي   “  تجهيزات پزشكي اختصاص يافت.    
مقادير زيادي دارو و مواد اوليه دارويي به دليل مشكالت ارزي به وجود             

هـا اجـازه تـرخـيـص             ها انباشت شده و گمرگ به آن       آمده در گمرگ  
دهد... اين نگراني وجود دارد كه انباشت بـيـش از حـد دارو در                        نمي

ها به فاسد شدن و از بين رفتن داروها منجـر شـود... رئـيـس                       گمرك
دانشگاه علوم پزشكي تهران چندي پيش از سه رقمي شـدن تـعـداد                

در ارتباط با دپـوي بـرخـي         “  شده در بازار خبر داد.       داروهاي دچاركمبود 
ها، به نقل از       داروهاي استراتژيك مانند داروهاي ضدسرطان در گمرك      

پيش از اين به وارد      ” كند:     تيرماه، گزارش مي    15هاشم تبريزي، ايسنا،    
شد تا يك سال از حواله ارزي خود براي واردات            كنندگان اجازه داده مي   

 “روز رسيده است. 45اكنون به تنها   دارو استفاده كنند كه اين مدت هم
درصـد از       30ها و خودداريِ تدريجي دولت از اختصاص          قطعِ يارانه 

به توليد، فروپاشيِ تدريجيِ صنايـع       “ ها  درآمدهاي هدفمند كردن يارانه   ” 
)، بـيـكـاريِ       92خردادماه  28؛ دنياي اقتصاد، 90ماه   دي  25ملي (ايلنا،    

 19آقاي روحاني (ايلنـا،           درصدي بنا به گفته     40جمعي كارگران، تورمِ    
 10درصدي بنابرگزارشِ خبرگـزاري مـهـر،         32/   6) و يا  92خردادماه  

 25درصد كارگران زير خط فقر(ايلنـا،           80تيرماه، و سرآخر قرار گرفتنِ      
 1226حذف نرخ ارز مرجعِ      ” )  منجر شده است. حاال ببينيم          90ماه    دي

هـزار     30” غير از اضافه شـدن       از كاالهاي اساسي و دارو، به   “ توماني
در زندگي كارگران و      “ تبعاتي” ، چه   “ ميليارد تومان به درآمدهاي دولت    

 زحمتكشان داشته و خواهد داشت؟  
، به نقل از   91ماه    آبان  7، ايلنا، 91در اوج افزايشِ قيمت ارز در مهرماه        

مـيـزان   ” رئيس انجمن صنفي رانندگان مسافربري شهري، گزارش داد:          
رسد... تا يـك         برابر هم مي    4افزايش قيمت الستيك در بعضي موارد تا        

هـزار     200ميليون و      1شد هر حلقه الستيك را با هزينة          ماه پيش مي  
ميليـون تـومـان        4توماني تهيه كرد كه هم اكنون قيمت آن به باالي           

مـرغ در يـك       ” تيرماه، گزارش داد:   11خبرگزاري مهر، “  رسيده است.  
 100درصد گران شد... افزايش قيمت چاي و حبوبات بيش از            9هفته  

تغيير نـرخ ارز      ” دهد:     تيرماه، گزارش مي  15ايلنا،  “  درصد در يك سال.    
درصدي بهاي اقالم دارويـي و درمـانـي و               90حداقل باعث افزايش    

درصدي   40بهداشتي وارداتي شده است... اين مسئله همچنين افزايش            
همراه داشته است... در          بهاي اقالم دارويي و بهداشتي توليد داخل را به        

اي هيچ تعهدي را در قبال افزايش بـهـاي            عمل تاكنون موسسات بيمه   
التفاوت ايـن افـزايـش          به  اند و در عمل در حال حاضر ما         دارو نپذيرفته 

كنند... حذف ارز مرجع بـراي           هزينه را شخص بيمه شدگان پرداخت مي      

 ادامه  راهكارهاي اقتصادي رژيم ...
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كارگريِ  -هاي كمونيست بيانيه مشترك حزب
جهان در همبستگي با اوو مورالس، رييس 

 جمهوري بوليوي، و مردم بوليوي
هـاي امضـاء      ها  و سـازمـان   ما حزب 

كننده اين بيانيه، در بـرابـر فـرمـانِ             
هاي فرانسه، ايتاليا، اسـپـانـيـا، و           دولت

پرتغال، مبني بر جلوگـيـري از عـبـور           
ور رييس جمهوري كشور     هواپيماي پايه 

چند مليتي بوليوي، اوو مـورالـس، از           
            فضاي هوايي اين كشـورهـا و فـرود
اجباري آن، كه در راه بازگشت از ديـدار         
خود از فـدراسـيـون روسـيـه بـود،               

هاي زير اعـالم      مان را در نكته    اعتراض
 كنيم: مي
برده را بـه       هاي نام  . تصميم دولت   1

خواهي رسمي از ريـيـس جـمـهـوري اوو              كنيم، و پوزش   شدت محكوم مي  
ترين اصول   سبب پايمال شدن ابتدايي    مورالس  و كشور چند مليتي بوليوي به       

المللي، و به قصد به خطر انداختن امنيت و           هاي بين  قانوني و عرفي، و پيمان    
 جان اوو مورالس در رفتاري هماهنگ، را خواهانيم.

سابقه بودن چنين اقدامي در دوران پس از جنگ جهـانـي             . با توجه به بي     2
دوم در اروپا، بر اين اعتقاديم كه اين پيشامد بسيار جـدي اسـت، زيـرا بـا                     
كوشش دولت امريكا در پيگيري و آزار كارمند پيشين سازمان اطالعات ملـي             

يي از شـنـود و كـنـتـرلِ فضـاي                اين كشور كه اسناد وجود شبكه گسترده      
هـاي   ترين حقوق، آزادي، و پيمان     ديجيتالي در جهان و  پايمال كردن ابتدايي       

ضمانتي مردم و استقالل كشورها را آشكار و افشاء كرد،  به روشني پـيـونـد        
 دارد.
طورِعلني  خواهيم كه به   هاي پرتغال، اسپانيا، فرانسه، و ايتاليا مي       . از دولت   3

و جامع به شرح جزيياتي بپردازند كه به گرفتن چنين تصميمي منـجـر شـد،        
الـمـلـلـي      ست و از نظرگاه قوانين بيـن       يعني تصميمي كه حركتي غير قانوني     

 شمار آيد.  تواند به فعاليتي تروريستي مي
هاي غيرقانوني، كه ماهـيـت و         . دست داشتن اتحاديه اروپا در اين اقدام        4

هاي سازمان ناتـو را       هاي واقعي اين اتحاديه و تن دردادنش به طرح         سياست
 كنيم. گذارد، محكوم مي به نمايش مي

ها را از سـوي نـهـادهـاي           . محكوميت صريح و بدون ابهام اين تصميم        5
 وابسته به سازمان ملل خواستاريم.

هـا را     المللي كه ايـن اقـدام       هاي چندسويه و بين    ها و سازمان   . به دولت   6
برده در بـاال، و       اند، و همچنين به مردم بوليوي و كشورهاي نام         محكوم كرده 

همين طور به همه مردم جهان، به ويژه آمريكاي التين، كـه ايـن گـونـه                   
ترفندها براي خوار و خفيف كردن رييس جمهوري اوو مورالس، حـاكـمـيـت               

شان  اند و همبستگي   ها را، محكوم و مردود دانسته       قانوني بوليوي و ديگر خلق    
انـد، درود     هـا بـيـان كـرده         را با حقوق جهاني و دمكراتيك و آزادي خلـق         

 داريم.   شان مي فرستيم و گرامي مي
هاي پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، و فرانسه، كـه در كشـورشـان بـا                   با خلق  . 7

روي كردن و تسليم بـودن در       كشي، آزار و اهانت، و دنباله      هاي بهره  سياست
 كنيم. كنند، همبستگي خود را اعالم مي برابر منافع امپرياليسم پيكار مي

هاي گيتي، كه برضد     بار ديگر با همه نيروها، از نزديك تا دورترين نقطه            . 8
 -گرايانه امپرياليـسـم    افروزانه، و سلطه   گرايانه، جنگ  هاي دوربرد مداخله   برنامه

شود و  داري به آن دامن زده مي     گيرنده بحران سرمايه   كه در نتيجه روند شتاب    
پرچم پيكـار     -دهد حقوق اجتماعي، دمكراتيك، و ملي مردم را هدف قرار مي         

مـان را، هـرچـه گـرم و              كشند، همبستگي انترناسيوناليستي   را بردوش مي  
 كنيم. تر، اعالم مي صميمانه

 ـ حزب الجزاير براي دمكراسي و سوسيالسم  1
 ـ گزينه ملت نوين (گواتاماال)2
 ـ حزب كمونيست برزيل3
 هاي برزيل ـ حزب كمونيست4
 حزب كمونيست دانمارك -5
 ـ حزب كمونيست در دانمارك   6

 حزب كمونيست بوهم و موراوي -7
 ـ حزب كمونيست بوليوي8
 ـ حزب كمونيست بريتانيا9

 حزب كمونيست نوين بريتانيا -10
 ـ حزب كمونيست شيلي11
 ـ حزب كمونيست كوبا12
 ـ حزب كمونيست يونان13
 ـ حزب كمونيست هندوستان14
 ـ حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست)15
 ـ حزب كمونيست ايرلند16
 ـ حزب كمونيست مكزيك17
 ـ حزب كمونيست پاكستان18
 ـ حزب كمونيست اسپانيا19
 ـ حزب كمونيست مردم اسپانيا20
 ـ حزب كمونيست فدراسيون روسيه21
 ـ حزب كمونيست تركيه22
 ـ حزب كمونيست آلمان23
 ـ حزب كارگران مجارستان24
 ـ حزب كمونيست لبنان25
 ـ حزب كمونيست نوين يوگوسالوي26
 ـ حزب كمونيست رفونداسيون ايتاليا27
 هاي ايتاليا ـ حزب كمونيست28
 هاي ايتاليا ـ شبكه كمونيست29
 ـ حزب مردم پاناما30
 ـ حزب كمونيست پرتغال31
 ـ حزب كمونيست آفريقاي جنوبي32
 ـ حزب پيشرو زحمتكشان قبرس33
 ـ حزب توده ايران34
 ـ حزب كمونيست متحد گرجستان35
 ـ حزب كارگران بلژيك36
 ـ حزب كارگران ايرلند 37
 تريبون دموكراتيك پيشرو بحرين -38
 حزب كمونيست روماني -39
 1930 -حزب كمونيست فيليپين -40
 حزب كمونيست اسرائيل -41
 حزب كمونيست ونزوئال -42
 حزب كمونيست اياالت متحده آمريكا -43
 حزب كمونيست مصر -44
 حزب كمونيست كانادا -45
 حزب كمونيست پرو -46
 اتحاديه مردمي گاليسيا -47
 حزب كمونيست اوروگوئه -48

 ادامه  راهكارهاي  اقتصادي رژيم ...

دهد، و دستگاه حكومتيِ فـاسـدي         خود را از دست مي     “   همه حقوق ويژه  
سابقه، فروپاشيِ توليـد مـلـي،          هاي ارزي بي    وجود آوردنِ نوسان    كه با به  

كارگران، فقرِ اكثريـت مـطـلـق كـارگـران و                   بيكاريِ افسار گسيخته  
شود؛ قابل اصالح شدن از باال نيستند. در ايـن        زحمتكشان را موجب مي   

معـنـايِ     ها در دولت جديد، به      زمينه بايد يادآور شد كه، ادامه اين سياست       
ناديده گرفتن و پايمال ساختن حقوق كارگران و زحمـتـكـشـان اسـت.         

هاي اقتصادي دولـت حسـن         تيرماه، با اشاره به برنامه      28روزنامه بهار،   
اگر رويكرد دولت آينده آن طور كه نوبخـت... اعـالم               ” روحاني، نوشت:    

كرد باشد، اين راهي است كه احمدي نژاد و تيم اقتصاديش قصد اجراي             
آن را داشتند و چنين تصميمي از سوي دولت آينده در حقيقت استـمـرار               

 ”هاي دولت قبلي است. ... سياست
تـوانـد      سازمان يافته و متحد كارگران و زحمتكشان مـي            تنها مبارزه  

 داران منجر شود.   شان را حفظ كند و به عقب نشاندن كالن سرمايه منافع
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 افزايشِ نرخ بيكاري:  
 آينده جوانان كشور در پرده ابهام

 
هاي اقتصـادي    يكي از پيامدهاي ناگوار اجراي برنامه     

اجتماعي رژيم واليت فقيه، افزايش نـرخ بـيـكـاري            -
 ويژه در ميان جوانان كشور است. به

چندي پيش و در آستانه تشكيل دولت جـديـد بـه              
افزايش   هايي از نرخِ روبه     رياست حسن روحاني، گزارش   

بيكاري انتشار يافت. خبرگزاري مهر، اوايل تـيـر مـاه،          
براساس آمارهاي منتشر شده مركز آمـار        ” اعالم كرد:    

هـزار     783ساالنه    90لغايت    84ايران طي سال هاي     
اند، به عبارت ديگر      طورمتوسط وارد بازار كار شده      نفر به 

ميليون نفر نيـروي كـار      5/   5در طول اين دوره حدود      
جديد به جمعيت متقاضيان كار اضافه شده اسـت در            

هزار   300سال تقريباً     7حالي كه تعداد بيكاران در طي       
از سوي ديگر، بنا به آمارهـاي  “  نفر افزايش يافته است. 

ارايه شده از سوي مركزهاي رسمي جمهوري اسالمـي         
 4تا    3مانند: مركز آمار ايران، تعداد بيكاران كشور بين  

ميليون نفر است. البته كارشناسان اقتصادي آمار واقعي         
اي از      كنند. در ارزيابـي      را بيش از اين تعداد برآورد مي      

وضعيت بيكاري، با صراحت اعالم شده است كه، طـي          
هاي ايـرانـي       درصد از خانواده    25،  91تا    89هاي    سال

اند. ايـن آمـار ژرفـايِ             فرد شاغلي در خانواده نداشته    
خـوبـي آشـكـار          بحران و نرخ صعودي بيكاري را بـه       

تيرماه، در گـزارشـي بـا           7سازد. خبرگزاري مهر،       مي
تعداد  -ميليون تقاضاي كار از روحاني 3جدول  ” عنوان:   

ترين   يكي از مهم  ” ، از جمله نوشت:      “ بيكاران بيشتر شد  
 3هاي اخير بيكاري      هاي بازار كار كشور در سال       چالش

ميليون كارجوي جوان ايرانـي و عـمـدتـاً از فـارغ                 
التحصيالن دانشگاهي است كه به دلـيـل تـقـاضـاي             

ها براي حل مساله اشتـغـال         روزافزون جامعه و خانواده   
هاي اصلي    جوانان، اين موضوع به عنوان يكي از وعده       

ها در يك دهه اخيـر درآمـده       و محورهاي كاري دولت   
است... اعمال شرايط سخت گيـرانـه آمـارگـيـري از                 
شاغالن و بيكاران و استفاده از استانـداردهـايـي كـه             
چندان با شرايط بازار كار ايران مطابقت ندارد، بـاعـث            
شده تا بسياري از كارشناسان حوزه اشتغال آمـارهـاي           
مربوط به بيكاري را غير واقعي بدانند و تعداد واقـعـي             

 6برابر تعداد اعالم شده [يعني: بيش از            2بيكاران را تا    
 “ميليون نفر] توسط مركز آمار ايران تخمين بزنند.

تر از ديـگـر        در آمارِ مربوط به بيكاري، نگران كننده      
موردها نرخ بيكاري بين جوانان كشور است. برپايه آمار          

 24تـا       15رسمي، هم اكنون ميزان بيكاري جوانان        
درصد است كه تقريباً دوبرابر نرخ مـتـوسـط            22ساله،  

 بيكاري در ايران است.
هاي اصلي و از      به اين ترتيب، بيكاري يكي از چالش      

آيد. حـل       شمار مي   هاي جدي اجتماعي به     زمره معضل 
مشكل بيكاري درگروِ تقويت توليد، رشد صـنـايـع، و            

هاي وسيع مزدبگيران است. فراموش        تامينِ حقوق اليه  
هاي افزايش نـرخ بـيـكـاري،           نكنيم كه، يكي از علت    

اي مانـنـد خصـوصـي          هاي اقتصادي   اجراي سياست 
صرفه ” ها، و     زدايي، حذف يارانه    سازي صنايع، مقررات  

بوده است. پرسش اينجاست كه، دولت جديـد   “ جويي
ها براي حل معضل بيـكـاري اقـدام            با كدام سياست  

هايي نظير تعديلِ     خواهد كرد؟ آيا اجراي دوباره برنامه     
تواند به حل جـدي       ها مي   اقتصادي و هدفمنديِ يارانه   

بيكاري منجر شود؟ با استناد به تجربه دو دهه اخـيـر            
هاي ديـگـر كشـورهـا كـه از                كشورمان و تجربه  

انـد، بـا       اي مشابه پيروي كرده     هاي اقتصادي   سياست
 توان پاسخ منفي داد! ها مي قاطعيت به اين پرسش

جوانان ميهن ما خواستار حل معضل بـيـكـاري و            
انـد. بـا ادامـه            اي شـايسـتـه       برخورداري از زندگي  

صـنـدوق   “هاي مخرب ديكته شده از سوي          سياست
آينده و سرنوشـت      ،”بانك جهاني “و   “ المللي پول   بين

 گيرد. يي از ابهام قرار مي جوانان همچنان در هاله
 
 

 گرايي در آموزش و پرورش؟ سند تحول، يا واپس
 

ها بار ديگر موضوع عـمـلـكـرد           ها و دبيرستان    با نزديك شدن به مهر ماه و باز گشايي دبستان         
برانگيز بـدل گـرديـده         وزارت آموزش و پرورش و چگونگي نظام آموزشي كشور به بحثي چالش           

 ويژه با آغاز فعاليت دولت يازدهم جمهوري اسالمي حادتر نيز شده است. است. اين مسئله به
وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه آموزش و پـرورش را                ” تيرماه، گزارش داد:       15ايلنا،  

سال عـمـر گـذشـتـه           180سياسي اداره نكرديم گفت... سند تحول مهمترين اقدامي بود كه در               
آموزش و پرورش در ايران بي نظير بوده... نگاه مديريتي ما به [آموزش و پرورش] واليي، ملي و                       

“ اسالمي بود، تا جمهوري اسالمي ايران استحكام پيدا كند و فتح المبين و والفجرها شكل بگيرد.            
گيري، در اقدامي حساب شده، احمدي نژاد در روزهاي پاياني عمر دولـتـش    همزمان با اين موضع 

به حمايت از خصوصي سازي مدارس و نظام آموزشي برخاست، و اليحه مهلت تاسيس مـدارس                
غيرانتفاعي را به مجلس ارسال كرد. هدف از تاسيس مدارس خصوصي جامه عمل پوشاندن بـه                  

زدايـي،    گريِ دولت و مقررات     هاي بانك جهاني است كه در چارچوب برنامه كاهشِ تصدي           فرامان
حـال، وزيـر آمـوزش و             خواستار خصوصي سازي آموزش در كشورهاي مختلف است. درعيـن          

دهـيِ     يي، اوايل تيرماه، خاطرنشان ساخت كه، تا پايان مـردادمـاه سـامـان                پرورش، در مصاحبه  
بزرگترين جـراحـي   “ فرهنگيان انجام خواهد شد و با اجراي اين كار و نيز نظام رتبه بنديِ معلمان،        

پذيرد  اين تبليغات پرسروصدا در وضعيتي صورت مي      “  در بدنه آموزش و پرورش انجام خواهد شد.        
هاي وزير آموزش و پـرورش        طوركلي فرهنگيان كشور، از برنامه      كه اكثر آموزگاران و دبيران، و به      
تـر     سازي و حضور هـرچـه گسـتـرده           اند و با سياست خصوصي      و عملكرد نظام آموزشي ناراضي    

تـيـرمـاه، در      12هاي آموزشي مخالفند. در اين زمينه روزنامه بهار،        ها در محيط    روحانيون و طلبه  
، ضمن انتقـاد از      “ آموزش و پرورش، از حرف تا عمل      ” مطلبي به قلم آموزگاري متعهد، با عنوان:         

در چهار سال گذشته، اگر كسـي تـنـهـا بـه               ” نظام آموزشي جمهوري اسالمي، از جمله نوشت:         
سپـرد    سخنان حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش و بعضي ديگر از فرادستان آموزشي گوش مي              

پنداشت   گمان چنين مي    كرد، بي   ديد و تجربه نمي     گذشت را نمي    ها مي   و از نزديك آنچه در مدرسه     
هايي بزرگ، در آموزش و پرورش رخ داده، يا دسـت             كه دگرگوني بنيادين، انقالب يا حتي انقالب      

دهد... آنچه در اين سخنان [سخنان وزير] از آموزش و پرورش نمود پيـدا كـرده                        كم دارد رخ مي   
گذشت، سخت ناهمخوان بود. شماري از آموزگاران و            است با آنچه در خود آموزش و پرورش مي        

اند كه تفاوت ميان بود و نمـود   كوشيده نوشتند در حد توان خود مي ها مي   كارشناساني كه در رسانه   
هـايـي،    در اين مقاله سپس همراه با اشاره به مقاله“  ها را بازتاب دهند.  آموزش و پرورش اين سال   

هاي افت تحصيلي، سقوط سطح علمي و آموزشي مدارس، پايمال شدنِ امنيت شـغـلـي                   به دليل 
 هايي از اين دست، پرداخته مي شود. آموزگاران، و مسئله

واقعيت اينست كه، نظام آموزشي جمهوري اسالمي، با نظام آموزشي مدرن و پيشرفته جـهـان                
هاي مذهبي در     ها فاصله دارد. در طول هشت سال گذشته، با تقويت حضور مركز              معاصر فرسنگ 

سوادي در كشـور را         اند، و معضل كم هاي آموزشي به عقب رجعت داشته       مدارس، كيفيت برنامه  
اش عبارتسـت از: تـحـمـيـلِ              اند. سند تحول آموزش و پرورش نيز در چارچوب اصلي            دامن زده 

گرايي به نظام آموزشي كشور، و درنتيجه آن، سقوط بيش از پيش سطحِ علمي و آمـوزشـي                واپس
مانده، كهنه، و عامل اصلي افت كيفيت تحصيلي و            كشور. نظام آموزشي جمهوري اسالمي عقب      

 فاصله گرفتن ميهن ما از دستاوردهاي علمي و فرهنگي جهان كنوني است.
 

 هاي امنيت اخالقي، دولت جديد، و خواست مردم گشت ارشاد، طرح
هاي ارشاد    مان، از سوي گشت     ويژه زنان و جوانان     چند سال متمادي است كه مردم ميهن ما، به        

شوند. مخالفت گسترده و فراگير        ، آزار، تحقير، و اهانت مي     “ امنيت اخالقي ” هايي با عنوان:       و طرح 
ها بـركسـي      ها و برنامه    خصوص در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت كشور، با اين گونه طرح            مردم، به 

هـاي ارشـاد و        توان مدعي شد كه، نفرت همگاني از گشت       پوشيده نيست، و با قاطعيت تمام مي      
ريشه ژرف اجتماعي پيدا كرده است. اكنون با آغاز كار دولت جديـد يـكـي از                    “  امنيت اخالقي ” 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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آور شد كه، امسال براي ماه رمضـان   بايد ياد“  كنند. را با قيمتي نازل خريداري مي 
دولت هزاران تن برنج خارجي را وارد بازار كرده است، و اين اقدام ورشكستـگـيِ                

هاي گيالن، مازندران، و فارس را سبب شده          ويژه در استان    گسترده كشاورزان، به  
 است.

آسـاي چـاي بـه كشـور              هاي همگاني از واردات سيل      از سوي ديگر رسانه   
سـر     كاران كشور در وضعيتي بسيار وخيم به        هايي را منتشر ساختند. چاي       گزارش

توليدكننده چاي در استان گيالن بـه          30برند، و اخيراً اعالم شد كه، بيش از           مي
دليل نداشتن قدرت مالي و اشباع بازار چاي با واردات چايِ خارجي، ورشكسـتـه               

 اند. شده
شـود. كـلـيـه          واردات محصوالت كشاورزي فقط به چاي و برنج محدود نمي         

آسـا و در         ها به صورت سيل     هاي كشاورزي از پنبه و ذرت تا انواع ميوه          فرآورده
اند و كشـاورزان را بـه فـقـر و                  هايي عظيم به بازار داخلي سرازير شده        حجم
تيرماه، فقط در سه ماه نخسـت سـال            15اند. به گزارش ايلنا،        روزي كشانده   تيره

مدير كل دفـتـر   ” درصد افزايش داشته است. ايلنا نوشت:         60جاري واردات گندم    
درصـدي   60اي وزارت جهاد كشاورزي از افزايش  غالت، حبوبات و نباتات علوفه 

هزار   600واردات گندم نسبت به سال گذشته خبر داد... اين ميزان واردات به جز                 
تن گندمي بوده است كه توسط بخش صنعت و معدن كشور وارد شـده اسـت...          

تواند با خريد گندم از كشاورزان داخلي تا حدود زيادي از واردات بـي                  دولت مي 
نياز شود اما به دليل قيمت خريد پايين پيشنهادي دولت، كشاورزان را به سـمـت              

 “معامله با دالالن، دامداران و مرغداران سوق مي دهد.
رويـه،     هاي ضد مردمي اقتصادي مانـنـد واردات گسـتـرده و بـي                   سياست

مان اثرهاي فاجعه بـار       هاي ميهن   ها تن از دهقان     طورمستقيم بر زندگي ميليون     به
هايي بايد شاهد نابودي كامل بخـش كشـاورزي و              داشته است. با چنين برنامه     

 فروپاشي زندگي دهقانان باشيم!  

هـا، يـا در واقـع             هاي عمومي برچيده شـدن ايـن گشـت            خواست
هاي نيروي انـتـظـامـي،         انگيز اوباش بسيج و يگان      هاي نفرت   مزاحمت

هاي زندگي فـرد فـرد شـهـرونـدان              ترين زاويه   است كه در خصوصي   
كار دولت    كنند. در اين زمينه، پيش از آغاز به          شرمانه مي   هايي بي   مداخله

تيرماه، در گـزارشـي بـا عـنـوان:             11حسن روحاني، خبرگزاري مهر،     
هـاي     استقبال پليس از نظرات رئيس جمهور منتخب در مورد طـرح           ” 

نوشت كه، احمدي مقدم [پاسدار احمدي مقدم فرمانده           ،”امنيت اخالقي 
نيروي انتظامي] در پاسخ به سئوال مهر كه از او پرسيده بود آيا با روي                

هاي امنيت اخالقي خواهيم      كار آمدن دكتر روحاني شاهد تغيير در طرح       
عالـي    هاي امنيت اخالقي را شوراي      ... [تصميم درباره] طرح        ”بود، افزود:  

گيرند و يك تصميم ملي       عالي انقالب فرهنگي مي     امنيت ملي و شوراي   
ها مقطعي نيست... انتصاب فرمانده          [بخوان حكومتي] است. اين تصميم       

نيروي انتظامي در حوزه اختيارات فرمانده معظم كل قواست... تغـيـيـر                
دولت هيچ اثري در نيروي انتظامي ندارد و در خـدمـت هـر دولـتـي                   

همچنين پاسدار زاهديان، رئيس پليس امنيت اخالقـي، نـيـز          “  هستيم. 
هاي مربوطه تعطيل شـدنـي        درجمع خبرنگاران با تأكيد بر اينكه گشت      

هاي مختلفـي در       نيست، اعالم داشت كه، پليس امنيت اخالقي برنامه       
“ تأمين امنيت اخالقي جـامـعـه       ” و  “  حجاب و عفاف  ” خصوص رعايت   

“ طرح سالم سازي دريـا    ” هاي آن     تدارك ديده است كه يكي از اولويت      
مأموران ما از  ” هاي نيروي انتظامي و بسيج است. او گفت:             توسط گشت 

اول تيرماه در سواحل شمالي مستقر شده... تا افراد متديـن و مـومـن           
احساس نارضايتي نداشته باشند... ما به دنبال اين نيستيم كه مـردم را                 
در فشار بگذاريم و كار سلبي انجام دهيم، ولي اگر هنـجـار شـكـنـي                  

 “درحدي باشد... مجبور به برخورد سلبي هستيم.
اين سخنان تهديدآميز كه حاكي از سطح درك اجتماعي و آگـاهـي              

هـاي زنـنـده و           فرماندهان نيروي انتظامي است، ماهيـت بـرنـامـه          
دهـد.     اي چون طرح امنيت اخالقي را به خوبي نشان مـي            مشمئزكننده

عالوه براين، پاسدار خانچرلي، رئيس پليس پيشگـيـري تـهـران، در               
طرح ارتقاء امنيـت    ” تيرماه، اعالم كرد:       17گو با خبرگزاري مهر،       و  گفت

ها و بوستانهاي تهران از ابتداي تابسـتـان تـوسـط پـلـيـس                    تفرجگاه
پيشگيري تهران آغاز شده است. در اين طرح با اقدامات ضد اخالقي و              

عصـر در     15صبح تا  9شود. اين طرح از ساعت  فرهنگي... برخورد مي 
هـاي     هاي جنگلي و فضاي سبز تـوسـط تـيـم             تمامي بوستانها، پارك  

 “شود. گانه تهران اجرا مي هاي يازده عملياتي و انتظامي سركالنتري
به اين ترتيب ساليانه ميلياردها تومان از بودجه كشـور در اخـتـيـار                 

مانده تريـن و     گيرد تا واپس  فرماندهان نيروي انتظامي و بسيج قرار مي      
انـجـام   “  امنيت اخـالقـي    ” ها را برضد مردم و زير نام          ترين اقدام   زشت

امنيت اخالقي، با سركوفت زدن و تـوهـيـن            دهند. گشت ارشاد و طرحِ       
هايي مختلف در      كردن سيستماتيك به جوانان و زنان كشور ناهنجاري       

امني و    هاي اصلي گسترش نا     آوردند، و از عامل     وجود مي   سطح جامعه به  
ها شـهـرونـد       اعتمادي در عرصه روابط اجتماعي و خصوصي ميليون         بي

هـاي قـرون        آيند. مردم ما با چنين سـيـاسـت          مان به شمار مي     ميهن
هـا از     شدت مخالفند و برچيدن بساط اين طرح   آميز به   وسطايي و تحقير  

 هاي آنان از دولت جديد است. زمره خواست
 

 واردات سيل آسا، و نابوديِ كشاورزي!
 

هاي اقتصادي    هايشان براثر اجراي سياست     ها دهقان و خانواده     ميليون
هـاي     برند. در طول ماه سر مي رژيم واليت فقيه در فقر و تيره روزي به 

اخير واردات بنيان كن محصوالت كشاورزي به داخل كشـور، خـانـه               
تيرماه، گزارش    16خرابي طيف وسيع دهقانان را سبب شده است. ايلنا،           

كاران از اشباع بازار توسط برنج وارداتي؛ در صـورتـي             نگراني برنج ” داد:   
كه ذخيره برنج وارداتي در بازارهاي مصرف كاهش نيابد، كـارگـران و              

كـاران    كار خسارت مالي جدي خواهند ديد... بيشتر برنج            كشاورزان برنج 
هاي مربوط به كاشت، داشت، و      به دليل نداشتن نقدينگي كافي، هزينه     

كنند؛ اين گروه كشاورزان مجبورند تا بـراي           برداشت برنج را قرض مي    
تر بفروشند... از آنـجـا كـه             اداي قرض، محصول خود را هرچه سريع 

شـود،     برداشت برنج با اشباع بازار مصرف از برنج وارداتي همزمان مـي           
كـاران    هاي مختلف محصول اين گروه برنج       ها به بهانه    دالالن و واسطه  

 ادامه  رويدادهاي ايران ...

 ادامه  چالش هاي پيش روي چين ...

ها بتوانـنـد از خـوراك و             هزينه پرداخت شود و آن      كمتر است، مقرري و كمك    
پوشاك و مسكن كافي و مناسب برخوردار باشند. دو سال پيش، شهروندان چيـن      

هاي روستايي بود. در       ترين رشد واقعي درآمد مصرفي سرانه در ناحيه         شاهد بزرگ 
درصـد   21همان سال، ميانگينِ دستمزد ماهانه كارگران روستايي مهاجر بيش از           

هاي دولت چين در زمينه اشتغـال،         افزايش يافت. سياست     -نسبت به سال قبل     -
هزار فرصت شغلي در       200ميليون و     12تثبيت وضعيت اشتغال و ايجاد بيش از        

بيني شده بيشتـر بـود.      ميليون هم از ميزان پيش 21/ 3شهرها را موجب شد كه  
درصد ثـابـت مـانـد.        1/  4در حد  2011ميزان بيكاري در شهرها در پايان سال        

دولت براي الغايِ ماليات كشاورزي، افزايش يارانه خريد گندم و ديگر غالت در               
روستاها، و افزايش بودجه بهداشت و درمان و آموزش در روستاها و شـهـرهـاي                

ها دسترسيِ كافي بـه        دست اين منطقه    هايي برداشت تا ساكنان تهي      كوچك گام 
هاي پنجـگـانـه خـوراك،          خدمات اساسي داشته باشند. دولت چين تأمين هزينه        

پوشاك، مسكن، بهداشت و درمان، و تدفين را براي همه كساني كه تـوانِ كـار                 
 كند. اي برخوردار نيستند، تضمين مي كردن ندارند، يا از هيچ حمايت خانوادگي

هـاي    ونقل و ثابت نگه داشتنِ قيمت       در تالشي ديگر براي كاهشِ هزينه حمل      
امسال اعالم كـرد      “ كميسيون ملّي اصالحات و توسعه    ” هاي كشاورزي،     فرآورده

خردادماه) بهاي برق مصرفي توليدكنندگان كشاورزي و   11كه، از اول ماه ژوئن (      
دهد. برخالف آنچه كه مبلّغان نوليبراليسم و          ونقل را كاهش مي     هاي حمل   شركت

هـا     خواهند به خورد مردم بدهند و به همه بقوالنند، همه اين            مي “ كشي  رياضت” 
ريزي و دخالت دولت با در اولويت قرار دادنِ منـافـع و                دهند كه برنامه    نشان مي 

هـا     ها و ناهماهنگـي     يي كارآ و مؤثر در رفع نابرابري        تواند وسيله   مصالح مردم مي  
چين در قرن بيسـت و    ” ، گزارش خود از همايش    “ چوري  سيتارام يه “باشد. رفيق    

در اصالحات اين سه دهه اخير،      ” برد:     را چنين به پايان مي    “  اكنون و آينده    -يكم
هاي بسيار بزرگي در مسير توسعه نيروهاي مولّد و رشـد اقـتـصـادي                   چين گام 

تنها در همه سي و اندي سال اخـيـر،             درصدي نه   9برداشته است. ميانگينِ رشد      
سابقه است. البته روشن است كه اين رونـد،             داري بي   حتّي در تمام تاريخ سرمايه    

تغييرهاي نامطلوبي را نيز در مناسبات توليدي، و در نتيجه در مناسبات اجتماعـي              
وفصل و ميزان موفـقـيـت در           در چين امروز به همراه آورده است. چگونگيِ حل         

ها، تعيين كننده مسير آينده چين و ظرفيت و توانايـيِ آن               وفصل اين تناقض    حل
هايي كه در چين بـه مـنـظـور              هاي جهاني است. تالش      در اثرگذاري بر تحول   

گيرد، از همـبـسـتـگـيِ مـا و هـمـه                   تحكيم و تقويت سوسياليسم صورت مي     
 خواهانِ سرنوشت بشري در سراسر جهان برخوردار خواهد بود. نيك
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اند. نـامـه گـروهـي از              مذاكره با آمريكا در روزهاي اخير انتشار يافته       
تعويق انداختن ارسـالِ اليـحـه جـديـد              نمايندگان مجلس آمريكا، به   

اي پيرامون تعامل با جهان، و نيـز          ها برضد ايران، سخنان خامنه      تحريم
[قطعنامـه در      598گيري رفسنجاني در سالگرد پذيرش قطعنامه        موضع

مورد پايان دادن به جنگ عراق و ايران از سوي شوراي امنيت سازمان             
از سوي ايـران، مـعـروف بـه          1367تيرماه  29ملل، و پذيرش آن در  

همگي گوياي راهبرد رژيم واليت فقيه در ارتباط          ،“] نوشيدن جام زهر  “
 با روي كار آمدن دولت حسن روحاني است.

ها در آستانه مراسـم سـوگـنـد خـوردن              به هر روي، اين كشمكش    
هاي مختـلـف      است و جريان    اي گرفته     (تحليف) حسن روحاني اوج تازه      

شان، حركت به سوي بازسـازي        منظور حفظ موقعيت    به“  اصول گرايان ” 
شان با دولـت جـديـد در            شان، و تعيين چگونگي مناسبات      هاي  امكان

انـد.     كار گرفته   هاي ولي فقيه، تمام كوشش خود را به         چارچوب سياست 
 12اين روزنامه،   “  يادداشت روز ” در اين زمينه روزنامه كيهان در بخش        

بودنِ نظرات ولي فقـيـه، از جـملـه            “  فصل الخطاب ” تيرماه، با اعالم    
حسن كار آقاي روحاني به اين است كـه او تـجـارب و                 ” نوشته بود:    

دولت موسوم به سازندگي، اصالحات و        3هاي انباشته     ها و درس    عبرت
هـا را     عدالت را پيش چشم دارد و نوسان و حركت هريك از اين دولت          

به چشم ديده است... روحاني برخالف خاتمي بدهكار افراطيون ساختار             
شكن نيست... آقاي روحاني هرچند منتقد دكتر احمدي نژاد بـود امـا                  

ميليوني وي نسبت به نفر دوم را انكـار نـكـرد...        11هرگز تفاضل رأي  
حسن روحاني مسئوليت سنگيني در حوزه چالشي سياست خـارجـي و             
سياست داخلي بر دوش دارد. رئيس جمهور جديد را بايد بطور كـامـل                
حمايت و پشتيباني كرد تا بتواند به مسئوليت سنگين اداره امور اجرايـي         
كشور عمل كند. او را نبايد در برابر تهاجم و طلبكاري جبهه نفاق جديد    

 “ و قديم تنها گذاشت.
ديـگـري، بـا       اي اندك، در يادداشـت      روزنامه كيهان با فاصله زماني    

هاي كلي نـظـام و          ها در چارچوب سياست     تأكيد بر حركت همه جناح    
مدتي است تكاپو و تحرك     ” ديدگاه ولي فقيه، با صراحت اعالم داشت:         

يك طيف سياسي براي مصادره گفتمان اعتدال گرايي كه با انتخـاب...              
روحاني به عنوان رئيس جمهور منتخب نضج گرفته، سرقفلي جماعتـي           
شده است كه سابقه و كارنامه شان بيرون از بستر اعتدال بوده اسـت...                
بايد گفت دولت يازدهم رسالت سنگيني را برعهده دارد... دولت يازدهم              
بايد تعريف و دايره اعتدال گرايي را در دستور كار داشته باشـد تـا راه             

 “نفوذ و سوء استفاده را بر فرصت طلبان و تشنگان قدرت ببندد.
يـابـيِ فـكـري و           هايي اين گونه، با اين محتوا و سمت   گيري  موضع

گرايان در قـدرت اعـالم         سياسي، از سويي با هدف حفظ جايگاه اصول       
مي گردد، و از ديگرسو مانوري حساب شده براي وادار كردنِ اصـالح              

شان در موضع ضـعـف،      هاي بيشتر و نگاه داشتن      نشيني  طلبان به عقب  
هاي دقيق سياسي، در خـدمـت           شود. چنين مانورها و اقدام       قلمداد مي 

حفظ كردن و اعتبار بخشيدن به جايگاه ولي فقيه در وضعيت كنوني و             
عالوه، هسته    هاي حكومتي است. به      مناسبات تغيير يابنده و سيال جناح     

مركزي و كانون اين تاكتيك واپس گرايان، مقابله با جنبش مردمي و             
ديگـرسـخـن،      جلوگيري از بازسازي بدنه اجتماعي آن بوده و هست. به          

هاي راهبرديِ رژيم واليت فقيـه        اين سياست و برنامه، بخشي از هدف      
و شخص ولي فقيه براي مهندسيِ جنبش اصالحات و ارايه تعريـف و              

هاي اصالح طلبان در چـارچـوب مـقـاصـد             ماهيتي جديد از خواست 
يري از               است.   “  رهبري”  گ لو ج نكته اساسي براي رژيم واليت فقيه، 

ها در صحنه سياسي كشـور و طـرحِ             حضور دوباره توده  
گرايان هرگز از كـابـوس        شان است. واپس   هاي  خواست

مبارزات دليرانه مردم در مقابله با كودتاي انتخاباتي رهـا           
اند و بيش از هر مسئله ديگري خـامـوش كـردنِ                نشده

هاي وسيع مردم در اولويت آنـهـا           صداي حق طلبانه توده   
هـايـي كـه،       قرار دارد. براين مبنا، اعالم نظرها و سياست   

تغيير فضاي سياسي و مـبـارزه بـراي طـرح كـردنِ                 
باال بردن سـطـح      ” هاي مردم در اوضاعِ كنوني را         خواست
داند و معرفي مي كند، به هيچ روي به سـود              مي“  توقعات

كه در انتخـابـات       -شان براي تغيير    منافع مردم و خواست   

 “ ...حماسه دوم رهبري”ادامه  

ساليان  تواند باشد.      نيست و نمي    -اخير تبلور روشني داشت    ه  جرب ت
اخير پيش روي جنبش مردمي و جنبش اصالح طلبي كشور است. بدون حضـورِ                

شان، كاميابي در عقب نشاندنِ ولـي         حق  هاي به   سازمان يافته مردم و طرحِ مطالبه     
سپاه، نهادهاي سركوبگر، و تامين منافع ملي، امكان ندارد. از اين روي، در                -فقيه

مرحله كنوني مبارزه براي افشايِ سياست مهندسيِ جنبش اصالحات و ايـجـاد               
هاي مختلف اين جنـبـش،        هاي جنبش مردمي و جدا كردن بخش        تفرقه در صف  

درنگ همه مدافعان راستين راه آزادي، حق حاكميت ملي، و عـدالـت                 وظيفه بي 
 اجتماعي است. 

خصوص زحمتكشان شهر و روستـا        ها، به   هاي توده   طرح خواست 
هـا،    دهيِ نارضايتي   و قشرهاي ميانه حال و حركت به سمت سازمان        

نيست. “  باالبردن سطح توقعات مردم” و  “  زياده خواهي ” وجه    هيچ  به
هرگونه تغييري در جامعه تنها با حضورِ مردم و در راستاي منـافـع              

هـاي     پذير و پايدار خواهد بود. چشم بستن بر تجربـه            آنان امكان 
هاي برآمده از جنبش دوم خرداد و پيكار با كـودتـاي              تجربه  -اخير

به تضعيف جنبش مـردمـي و مـوفـقـيـت                -  88انتخاباتي سال   
شود. چگونـه      هاي ارتجاع و امپرياليسم در كشور منجر مي         سياست

حق و بـديـهـي         هاي به   مي توان از تغيير سخن گفت، اما خواست       
 مردم را ناديده گرفت؟

نبايد از نظر دور داشت كه، از فرداي انتخابات رياست جمهوري دوره يـازدهـم،          
                رژيم واليت فقيه با توجه به تحول صحنه سياسي و آرايشِ نوِ سياسي، سيـاسـت

هـا را در صـدر            چند وجهي سركوب و تطميع و مهارِ جنبش اعتراضـي تـوده            
هاي اجـتـمـاعـي، جـدا كـردن            هايش خود قرار داده است. تضعيف جنبش       اقدام
هاي متفاوت از يكديگر در جنبش زنان، كارگري، و            هاي مختلف و ديدگاه     بخش

هـاي    دانشجويي، از سوي وزارت اطالعات، سپاه پاسداران و ديگر نهادها و ارگان           
هـاي     شود. در حقيقت، ما با مهـنـدسـيِ خـواسـت               حكومت، با جديت دنبال مي    

ريزي شـده، و       روييم. رژيم عالوه بر سركوب و پيگرد دقيق، برنامه           اجتماعي روبه 
هدفمند مبارزان سياسي، صنفي و اجتماعي، با طرحي حساب شده در تالش است             
نارضايتي همگاني و جنبش اعتراضي را زير كنترل داشته و برآن مسلط باشد. در                
اين زمينه ايجاد چند دستگي، تفرقه، شايعه پراكني، جو سازي، و بزرگ نـمـايـيِ                

حال، تخريب، اعمال فشـار، و حـذف             افراد، نهادها، و نظراتي معين، و درهمان      
هاي اجتماعي و     ها و نظرهاي ديگر از زمره اجزاي برنامه مهندسيِ خواست           جريان

سياسي مردمند. اين سياست هم در داخل كشور و هم در خارج كشور در مـيـان                   
شود. رژيم براي تحكيم مـوقـعـيـت            ها و نيروهاي سياسي اجرا و اعمال مي         حزب

بر سر حـذف جـنـبـش          “  ها با آمريكا و اتحاديه اروپا       حل وفصل مسئله  ” خود و   
مردمي سياست مشخص و قاطعي را درنظر دارد. هراس حكومت احياي مـجـدد              

ها، و صحنه سـيـاسـي         ها، معادله   ها و اثرگذاريِ آن بر رابطه       جنبش اعتراضي توده  
است. در اين موضوع ارتجاع ايران با امپرياليسم همسو و هـمـاهـنـگ عـمـل                     

 كنند. مي
دهيِ مبارزات مـردم، مـطـرح كـردنِ             در چنين اوضاعي، به گمان ما، سازمان      

ها، و تعيين تاكتيك و شعارهاي صحيح و واقع بينانـه در هـر                  هاي توده   خواست
مرحله از مبارزه، از اهميت اساسي برخوردارند. عالوه براين، ضروري اسـت كـه              

دور از پيش داوري      خواه كشور، به    دوست و ترقي    هاي ميهن   ها و سازمان    همه حزب 
هاي موجود بـيـن        هاي ارتجاع، در اتحاد عملي گسترده، بررغم تفاوت         و جوسازي 

خود، در جهت دفاع از حقوق و منافع ملي و تامين آزادي و عدالت اجـتـمـاعـي                    
 هاي رژيم واليت فقيه را افشا و خنثي سازند.    مبارزه  كنند و سياست
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سياسي بايد به آن تن در دهند. نتيجه اينكه، در روند امور پس از انتخـابـات            
نه صحبتـي از       ،شده و مورد نظر     شده ولي فقيه، و در اعتدالِ اعالم        مهندسي

انـدازِ   توسعه سياسي و فعاليت دوباره نهادهاي مدني در ميان است و نه چشم        
طـور كـه از          اي براي آزاد كردنِ زندانيانِ سياسـي. هـمـان             اميدوار كننده 

هم پيدا است، توجه دولت آينده و حاكميـت          “ الواعظين  شمس“هاي    صحبت
اين تفسيرها، اگر اين تـحـلـيـل را                با همه   هاي اقتصادي است.     به مشكل 

ها   بپذيريم كه، بهبود وضعيت اقتصادي مشغله ذهني و معضل اصلي ميليون          
آيـد كـه،        گاه اين سـوال پـيـش مـي             تن از زحمتكشان ميهن است، آن     

شده از سوي آقايان چه تغييرهاي اميد بخشـي را             رويكردهاي درنظر گرفته  
 همراه داشته باشند؟  توانند به براي زحمتكشان مي

اتـاق  ” تيرماه، در گزارشي درباره ديدارِ اعضاي          16روزنامه دنياي اقتصاد،    
با روحاني، و در اشاره به درخواست اعضـاي ايـن اتـاق بـراي                  “  بازرگاني

خواهيِ [اين تيم]      هماهنگيِ دروني بين تيمِ اقتصادي دولت آينده و مشورت        ” 
كه از اين امر در حكم دو مـطـالـبـه       -“ از فعاالن و نخبگان اقتصادي كشور  

به نقل    -جديِ بخش خصوصي از رئيس جمهوري جديد نام برده شده است          
من اعتقاد دارم دولت بايد ناظر و سياست گذار دقـيـق             ” از روحاني، نوشت:     

باشد و از اقتصاد دستوري پرهيز كند و فرصت بدهد فعاالن اقتصادي امـور               
جـالـب   “  گري را به دست بگيرند تا آزاد سازيِ اقتصاد محقق شـود.               تصدي

اند در    حتي از روحاني خواسته    “ اتاق بازرگاني ” اينكه در اين ديدار، نمايندگان      
تعيين[و برگزيدن] استانداران نگاه اقتصادي را، و نه صرفاً نگاه سياسـي را،                

اتـاق  “مد نظر قرار دهد. يعني اينكه، استانداران آينده  در رابطه تنگاتنگ با               
انتخاب شوند. يك روز پيش از انتشار اين گزارش، روزنامه دنيـاي            “ بازرگاني
عضو هئيت رئـيـسـه        -تيرماه، مقاله عالءالدين ميرمحمدصادقي     15اقتصاد،  

روشـنـي      هاي اين نهاد انگلي را به       را انتشار داد كه ديدگاه      -”اتاق بازرگاني ” 
ادبيات اقتصادي كه   ” نويسد:     سازد. عالءالدين ميرمحمدصادقي مي      آشكار مي 

در ايران توليـد و        1357هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي بهمن          در سال 
در سطح جامعه انتشار يافت، عموماً به وسيله انقالبيوني بـود كـه حـامـل                  

گرايي بودند. اين انقالبيون كه بعـدهـا           گرايي و ملي    ديدگاه و ايدئولوژي چپ   
برخي از نيروهاي مذهبي نيز به آنها پيوستند، به داليل گونـاگـون نـوعـي                 
ادبيات اقتصادي را توليد و توزيع كردند كه در آن تجارت، فعاليتي مذموم و               
تاجران افرادي نامطلوب معرفي شدند. اين حامالن و توليد كنندگان ادبيـات             

كه توانسته بودند برخي مسئوالن در اوايل دهـه           1350اقتصادي اواخر دهه    
را با خود همراه كنند، توليد را با هر قيمت، تحت هر شرايط و با هـر      1360

نوع مالكيتي مقدس جلوه دادند. ادبيات اقتصادي توليد شده توسط انقالبيون            
ايِ دهه اول انقالب با كمي تعديل، هنوز در بعضي اذهان نهادينه شده               حرفه

هاي اخير و با نزديك شدن به شروع كار دولـت جـديـد                  است. ... در هفته       
شود كه توليد را به هر قيمت بار ديگـر در رأس و                  زمزمه هايي شنيده مي   

دهد. نوشته حاضر هرگز قصد انـكـار     هاي كالن قرار مي    گيري  كانونِ تصميم 
مفيد بودن توليد را ندارد يا عمدي ندارد كه بخواهد تجـارت را تـاج سـر                    

در  1360اقتصاد كند، اما بيم آن را دارد كه بار ديگر موضوع كهنه شده دهه        
هـاي اقـتـصـادي         هاي تبليغيِ اين انگل     ارگان“  هاي ديگر تكرار شود.      قالب

اند، اما مقاله ميرمحمدصـادقـي        هايِ خوش ظاهر و فريبنده      ماالمال از مطلب  
خيزد كه حاصـلـي جـز       پروا به دفاع از سياستي برمي   پرده حيا را دريده و بي     

هاي شديد اقتصادي كـه        نابوديِ توليد ملي نداشته است. با توجه به تحريم         
هاي تجارت با ديگر كشورها را مـحـدود كـرده اسـت، سـخـنـان                     زمينه

دهد كه در واژگانِ اعضاي اين نـهـاد            ميرمحمدصادقي به روشني نشان مي    
شان] آن چيزي كه مهم و در      شان [و نيز در عمل       هاي تبليغي   انگلي و ارگان  

زيانِ منافع مـلـي و         اولويت اصلي است، تأمينِ منافع اين قشرهاي انگلي به        
ست. از جمله ديگر چهره مطرحـي      برضد زحمتكشان ميهن و نه چيز ديگري      

از اين سنخ كه قرار است در كابينه آينده روحاني نقشي كليدي داشته باشـد،        
هاي اقتصـادي آيـنـده         اش تنظيم سياست    محمدباقرنوبخت است كه وظيفه   

يي با محمدباقـرنـوبـخـت         تيرماه، مصاحبه   22است. هفته نامه تجارت فردا،       
ايِ اين جريـان فـكـري را            انجام داده است كه تا حدي دورخيزهاي برنامه       

در دولـت     “ توسعه اقتـصـادي  “كند. نوبخت با اشاره به اولويت  مشخص مي 
در دولت خاتمي، مشي روحاني را بـر پـايـه         “ توسعه سياسي“رفسنجاني و   

البته آقـاي    ” كند. نوبخت در پاسخ به اين سوال:            سياست اعتدال ارزيابي مي   
جمهوري است كه به صراحت بر لزوم استقرار ساز و          روحاني نخستين رئيس  

كار اقتصاد آزاد تاكيد كرده است. حتي آقاي هاشمي به صراحت اشاره نكـرد        
كه اصول اقتصاد آزاد را قبول دارد اما آقاي روحاني در سخـنـانـي كـه در                    

دولت اعتدال به دنبال اقتـصـاد       “همايش صدا و سيما داشت، اشاره كرد كه         
آزاد مردمي و عادالنه است و دولت بايـد         

آيـا   .”نظارت، هدايت و حمايـت كـنـد        

از وارد شدن به موضوعِ اصلي، چند اظهار نظر در ارتباط با روي كـارآمـدنِ                 
يـي را بـا        تيرماه، مصاحبه 29دانيم. روزنامه بهار،   حسن روحاني را الزم مي 

 -مشاورِ خاتمي و رئيس سابقِ مركز امور مشـاركـت زنـان            -زهرا شجاعي 
انجام داد كه در آن به تبيين و بررسي انتخابات رياست جمـهـوري اخـيـر                  
پرداخته است. زهرا شجاعي در پاسخ به اين سوال كه، چطور از رأي مـردم            

كنم كه نـظـام بـه          فكر مي ” گويد:     در اين دور از انتخابات حراست شد؟ مي       
اي را      اي مشابه هزيـنـه      اي از عقالنيت رسيد كه ديگر نخواهد هزينه         درجه

پرداخت كرد. از طرف ديگر گزينـه           88بپردازد كه در ارتباط با حوادث سال        
آقاي روحاني گزينه نامطلوبي براي نظام نبوده و نيست. پس اول نظام بـه                

تواند با آقاي روحاني كاركند، دوم، تحمل و طـاقـت             اين نتيجه رسيد كه مي    
نويسِ سابـق   كيهان  -مهدي نصيري   “   هاي جديد را نداشت.      پرداخت هزينه 

يي او را حاشيه نشين قلمـداد مـي            تيرماه، در مصاحبه    24كه خبرآنالين،     -
اطالع نيست، دربـاره انـتـخـاب            گويد كه از سياست بي      كند، و خودش مي   

نتيجه انتخابات اخير براي من كامالً غيرمنتظره نـبـود و     ” گويد:    روحاني مي 
دادم    من احتمال قابل توجه رأي آوردن آقاي دكتر روحاني و يا عارف را مي             

و در خواب خوش برخي اصولگراياني كه خود را براي هميشه تاريخ ايـران               
دانستند، نبودم. قبل از انتخابات به برخي دوستان گـفـتـه       برنده انتخابات مي  

دهم امـا رأي آوردن         رغم آنكه به روحاني يا عارف رأي نمي         بودم كه علي  
دانم و البته رد صالحيت آقـاي         يكي از اين دو را خالف مصلحت كشور نمي        

نويسِ سابق، در جايي ديگر،       كيهان“  هاشمي را نيز به مصلحت نمي دانستم.       
آقاي روحاني اگر چه شخصيت آرماني من براي رياست ”...  گويد:    باز هم مي  

هايي كه با آن مواجه هستيم من را به اين نـظـر      جمهوري نيست اما واقعيت   
 -حبيب اهللا عسگراوالدي  “  رساند كه انتخاب او بهترين گزينه بوده است.          مي

نيز گفته كه، او به روحانـي رأي      -دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري   
آقاي روحاني در ميان شش نامزد حاضـر در انـتـخـابـات،            ...“نداده، اما:    

تيرماه). البته در آينده ما قاعدتـاً           29روزنامه خراسان،     )“ خيرالموجودين است 
بايد شاهد اظهار نظرهاي بيشتري شبيه به اين باشيم، اما بـراي ايـنـكـه                  

 -”الواعظين شمس“هاي پيشِ رو بيشتر مشخص شود، سخنان        اندازِ ماه   چشم
نيز كمـك كـنـنـده اسـت.             -نگاران نزديك به طيف رفسنجاني      از روزنامه 

هاي   تيرماه، در زمينه اولويت     8الواعظين در مصاحبه با روزنامه آرمان،         شمس
هـاي     توسعه سياسي مهم است اما در بخش    ” گويد:     اصلي دولت روحاني مي   

بعدي مطالبات نردباني قرار دارد. بحث توسعه سياسي اآلن پيشكش دولـت             
بايد باشد. ... واقعا اآلن اولويت مطالبات مردم سـيـاسـي نـيـسـت و در                    

توانند مطرح شوند كـه آرامـش          مدت آن دست از مطالبات سياسي مي        كوتاه
الواعظين در قسمتي ديگر باز در پاسخ         شمس“  گيرند.   عمومي را از جامعه مي    

هـاي    به اين سئوال كه، به نظر شما بايد مسئله توسعه سياسي كجاي برنامه            
مساله توسعه سياسي بحـث امـكـان         ” آقاي روحاني قرار بگيرد؟ مي گويد:        

فعاليت احزاب و مسايلي از اين دست همواره از نكات مورد تاكيد ما بوده و                
بايد به آن سمت برويم، اما در اين شرايط نمي توان آن را در دسـتـور و                      

هاي ديگري است كه بايد رسـيـدگـي شـود.               اولويت قرار داد چون اولويت    
مشخصاً پيام مردم در انتخابات اخير يك پيام اقتصادي بوده و نه يك پـيـام     

ها بايـد ايـن      از معناي نهفته در اين گفته“  سياسي و بايد اين را درك كنيم.  
هايي همچون آزاديِ زندانيانِ سياسي، بـرداشـتـنِ     برداشت را كرد كه: مسئله 

هـاي كـارگـري،         فشار از رويِ مطبوعات، و اجازه فعاليت دادن به تشكـل          
وجه مد نظر نيـسـتـنـد.          هيچ  هاي پيشِ رو به     دانشجويي، و زنان، در محاسبه    

باره تا حد زيادي وضعيـت پـيـشِ رو را                سخنانِ حسن روحاني نيز در اين     
مشخص كرده است. حسن روحاني در ديدار با فرماندهان دوران جنگ، در              

شود به موضوعِ آزادي زندانيان سيـاسـي و            بخشي از سخنانش كه گفته مي     
پـيـام   ” طورِمشخص ميرحسين موسوي و كروبي اشاره داشـت، گـفـت:            به

گري و شكاف و اختالف ما را به جايي نـمـي               انتخابات اين بود كه افراطي    
رسـانـد. چـرا         رساند بلكه تعقل و وحدت ما را به پيروزي و هدف نهايي مي            

دهيم؟ ... به فكـر اهـداف           اشتباه يك نفر، دو نفر و يا يك گروه را كش مي           
بلند و آينده باشيم، همه ما ممكن است اشتباه و خطايي كرده باشيم، طـرف               

زور مي گوييم نيستي، خيلـي واقـعـاً          گويد من طرفدار نظام هستم، ما به        مي
زور مي گوينـد تـو      گويد] من تابع واليت فقيه هستم به  خنده دار است، [مي    

نيستي، چرا اين كار را مي كنيم. ... براي آنها كه آماده بازگشـت هسـتـنـد                 
 27روزنامه خـراسـان،      “( راهشان را تسهيل كنيم چون توبه براي همه است        

هايـي   گونه نظرهاي ابرازشده، آزاديِ زندانيانِ سياسي شرط تيرماه).  بنابر اين     
 8ادامه  در صفحه دارد كه ابرازِ ندامت و توبه كردن، از جمله موردهايي است كـه زنـدانـيـانِ                  

 هاي وطني...“ نو ليبرال”ادامه  
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با اشاره به دفاع آشكار روحانـي از           ”دولت آينده يك دولت مدافع اقتصاد آزاد خواهد بود؟        
هـاي     را پايه سياست“  تركيب بهينه و منطقي از بازار و دولت”   اقتصاد بازار آزاد، گفت كه،  

يي از دخالـت و نـظـارت            كند و ضمن مخالفت با اقتصاد دستوري، درجه         آتي قلمداد مي  
دولت در اقتصاد را ضروري مي داند. نوبخت اين گمانه زني كه دولت روحانـي گـرايـش           

ايشـان از    ” اقتصادي بازار آزاد را به اجرا درمي آورد را رد كرد و اطـمـيـنـان داد كـه،                        
دوري مي كند. نوبخت همچنين در اين مصاحبه گرايش به اقتصـاد   “  هاي راديكالي   نسخه

داري را به دليل شرايط نامتعادل [اقتصادي] رد كرد. بـراي                 نوليبراليستي و اقتصاد سرمايه   
هاي پيشينِ خود او و ديـگـر           بررسيِ صحت داشتن يا نداشتنِ اين سخنان و نظرها، گفته         

  .كند هاي اين جريان فكري را روشن مي همفكرانش تا حدي ديدگاه
ت،        ،1امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران     در كتاب    خــ ــ وب ي، ن حان رو سن  ح شته:  نو

هـاي     در فصل دهم (صـفـحـه     -رئيس جمهوري و مشاوران ايشان -نهاونديان، و تركان 
هاي برخي از اقتصاددانان نوليبرال و نوكالسيك، و نقل قول  با ترجمه مقاله)،  340تا   335
رسند كه:   ها، و با ياري گرفتن از نظرهاي نوبخت درباره قانون كار، به اين نتيجه مي                از آن 

هاي كارگري است! لذا       هاي كشور، وجود اتحاديه     يكي از معضالت كارفرمايان و كارخانه     ” 
هاي كارآفرينان انعطاف داشته باشند. از سوي ديگر يـكـي              كارگران بايد نسبت به خواسته    

هاي ديگر قانون كار است كه در آن طرف صاحب سرمايه مظلـوم واقـع شـده              از چالش 
وري و اينكه كارفرما در آينده بتواند بـاز           است. لذا براي افزايش سطح اشتغال و رشد بهره         

تغيير ايجاد كـرد    “  حداقل دستمزد و كف دستمزد    ” هم استخدام انجام دهد، بايد در قانون        
تر و با مزاياي اجـتـمـاعـي      و به كارگر و كارفرما اجازه داده شود كه در دستمزدهاي پايين      

ايـن نـقـلِ      “  هاي اقتصادي نبايد محدود گـردد.         ناچيزتر براي يكديگر كار كنند و آزادي      
يـابـد، و        پـايـان مـي       ،336ها با عبارت مستقيمِ نويسنگان كتاب، در صفحه           مضمون  به

يكي از مشكالت، چانه زنيِ نيروي كار بر سرِ دسـتـمـزد اسـت...                  ” شود:     گيري مي   نتيجه
است كـه،     اين درحالي“  ي باالي اخراج نيروي كار براي كارفرما است.          چالشِ ديگر هزينه  

زند، و گويـا در ايـن           در سرتاسر [اين] فصلِ كتاب موج مي         “ نيرويِ كار ” نگاه امنيتي به    
شك از چـنـيـن          كرد. بي  “  تهديد زدايي ” لحاظ امنيتي،     ، به “ نيرويِ كار ” بحث نيز بايد از     

درستي گفـت:     آيد. ماركس نيز به      كم براي طبقه كارگر، آزادي بيرون نمي        هايي، دست   ايده
“[!].  آزادي كاالي خوبي است. البته براي طبقاتي كه توانايي خريدش را داشته بـاشـنـد          ” 

نگارِ مدافع نوليبرالـيـسـمِ        روزنامه  -گويي با سعيد ليالز     و  خردادماه، گفت   29روزنامه شرق،   
انجام داد كه در پاسـخ بـه           -هاي مطبوعاتي طرفدار طيف رفسنجاني      اقتصادي و از مهره   
هاي پيشِ رويِ دولت روحاني براي بسط آزادي اقـتـصـادي را چـه                   اين سوال كه، مانع   

وري    اقتصاد دولتي يعني اتالف منابع. افزايش بـهـره     ”... داند؟ ليالز گفت:  موردهايي مي 
هاي اقتصادي است. اين مستـلـزم        مستلزم ميداندار شدن بخش خصوصي و ارتقاي آزادي       

خروج نيروهاي غيرمرتبط از حوزه اقتصاد است. ... عزت و احترام نيروها در رقابت كـردن                    
ليالز بنابر اين مصاحبه، همچنين اعتقاد دارد كـه،           “  و كنار زدن بخش خصوصي نيست.      

هاي گوناگون خـواهـد بـود.           كشوري نيرومند در حوزه     [خورشيدي]  1400ايران در سال    
تيرماه، سخناني از رفسنجاني انتشار داد كه در آن، او ضمن اشاره بـه        26روزنامه اعتماد،   

هـاي     آخر كار دولتش موسوم به دولت سازندگي و اينكه [ در اين دولت] به زير سـاخـت                   
 76درصد در سـال         9به    68درصدي سال     16كشور در همه بعدها توجه شد و بيكاري         

اي كه براي كار بيشتر و رقابت        بخش خصوصي با نيروهاي مجرب و روحيه      ” رسيد، گفت:    
“ تواند بسياري از مشكالت كشـور را حـل كـنـد.                 تر در فضاي اقتصادي دارد، مي       سالم

تيرماه، نيز در زمـيـنـه رويـكـردهـاي               25رفسنجاني در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا،         
اي كه من و سران سه قوه خدمت رهبر انقالب بوديم، ايشان با   در جلسه ” اقتصادي گفت:    

انتظار يك انقالب اقتصادي      44هاي اصل     اوقات تلخي فرمودند كه من از اصالح سياست       
، با اينكه در     44بينم. ... عالوه بر موارد اصل             داشتم، ولي در چند سال گذشته چيزي نمي       

گري   آورده بوديم كه در ظرف پنج سال دولت تمام كارهاي تصدي            44هاي اصل     سياست
نيست، بايد همه را واگذار كند، نه تـنـهـا             44عهده گرفته كه در صدر اصل         كه خودش به  

تـيـرمـاه،       29روزنامه دنياي اقتصاد،    “  اين كار نشده، بلكه تعهدات هم زيادتر شده است.         
اتـاق  “اسحاق چاپ كرد كه در آن، او با اشاره به سـفـر هـيـئـت                      يادداشتي از يحيي آل   

ها به بخش خصوصي ميدان بدهند  ما ديديم اگر دولت”...  به ارمنستان، نوشت:      “ بازرگاني
خصوص در زمينه ديپلماسي اقتصادي به دولـت       توانيم در عرصه ديپلماسي به      حتي ما مي  
وزير خارجه سـابـق دولـت       -“ جك استراو” عجيب نبود كه بعد از مصاحبه    “  كمك كنيم.  

زده شد و با اشاره به  بهبود          فارسي، اسداله عسگراوالدي هيجان    “ بي بي سي  “با    -بريتانيا
وگوي مستقيم ايران با آمريكا و در پاسخ به اين پرسش كـه، آيـا                  روابط با بريتانيا و گفت    

هـر وقـت از مـن          ” را تاسيس كند؟ گفت:     “ اتاق بازرگاني ايران و آمريكا   ” حاضر است   
گذارم و براي تاسيس اتاق بازرگاني ايران و آمريكا تا         ميدان مي   خواستند با جان و دل پا به      

 تيرماه). 25(تابناك، “ دفتر مقام معظم رهبري و دفتر باراك اوباما هم مي روم

 ادامه  گفت و گو با رهبر سنديكاي كارگران ... هاي وطني...“ نو ليبرال”ادامه  

 
طبقه كارگر تركيه تا چه حد متشكل اسـت (از             

يافتگي در سنديكاها)؟ بـه عـبـارت            لحاظ سازمان 
ديگر، چند درصد از كارگران تركيه در سنديكاهـاي         

 كارگري رسماٌ ثبت شده و مستقل عضوند؟
شغلي       مصطفي اوزتاشكين:   ت  ت نبودن امني عل ه  ب

كارگران از ترس اخراج مجبورند بـه طـور               در تركيه، معموالً  
دهي و تشـكـيـل        پنهاني و دور از چشم كارفرمايان به سازمان       

سنديكا و عضو شدن در آن دست بزنند. در تركيه، پس از آنكه              
درصد كارگران يك صنعت تشكل در سنديكا را خواسـتـار             40
درصد كل كـارگـران يـك          51شوند، يا پس از درخواست        مي

تـوانـد      واحد براي پيوستن به يك سنديكا، آنگاه سنديكا مـي          
جمعي را با كارفرما بـه         مذاكره درباره تنظيم يك قرارداد دسته     

طور كه گفتم، به علت تـرس         پيش برد و به انجام رساند. همان       
هاي كارفرما به اخراج، در صورت اطالع از فـعـالـيـت               از تهديد 

سنديكايي، سنديكاها معموالً به طور پنهاني و بيرون از محـل           
گيرند تا توافق آن عده يا درصدي از       كار با كارگران تماس مي    

تر به آن اشاره كردم، به دست آورند. تماس بـا              آنان را كه پيش   
كارفرما و باخبر كردن او از خواست كارگران براي پيوستن بـه            
سنديكا و آغاز مذاكره با كارفرمـا بـراي تـنـظـيـم قـرارداد                   

پـذيـر اسـت.         جمعي فقط پس از اين مـرحلـه امـكـان             دسته
عضوگيري سنديكاها از ميان كارگران همچنـيـن مسـتـلـزم             
پرداخت مبلغي به عنوان ثبت عضويت است. ميـزان تشـكـل              

هاي معين اقتصاد در تركيه، امروزه فقط در           كارگران در بخش  
 درصد است. 9حدود 

 
يي به نام كارگران خـارجـي        “ مسئله” آيا در تركيه    

اي) وجود دارد؟ رويـكـرد و بـرخـورد               (غيرتركيه 
سنديكاهاي تركيه نسبت به كـارگـران خـارجـي           

 چگونه است؟
ت      مصطفي اوزتاشكين:   ــ ثب جر  ها ن م را رگ د كا دا ع ت

نشده كه در تركيه مشغول به كارند، روز بـه روز افـزايـش                  
نـي             يابد. نمي    مي شود گفت كه سنديكاها سياست ويژه يا معـيـ

توان گفت كه     طورِكلي مي   نسبت به اين كارگران دارند. فقط به       
در زندگي روزمره، همه كارگران به طور طبيعي گـرايـش بـه              

خواهنـد آن را از دسـت             محافظت از شغل خود دارند و نمي      
بدهند. اما در مورد برخورد سنديكاها با كـارگـران خـارجـي،                

شما هم در نظر داشتيد و اين سـؤال را               طور كه احتماالً    همان
مطرح كرديد، بگويم كه يكي از كارهايي كـه سـنـديـكـاهـا                

كار دارند      كنند اين است كه ببينند آيا كارگران مهاجر اجازه          مي
توانند كار    كار داشته باشند، طبيعي است كه مي          يا نه. اگر اجازه    

سنديكاهـا و    ” كنند و عضو سنديكا شوند. مطابق قانون جديد          
هايم به آن اشـاره       كه در آغاز صحبت    “ جمعي  قراردادهاي دسته 

ا           كردم، آنان حتّي مي    توانند سنديكاي خود را تشكيل دهند. امـ
طورِكلي ميان كارگـران      در مجموع بايد بگويم كه سنديكاها به      

هـاي    اي و كارگران مهاجر تفاوتي قائل نيستند و سياست          تركيه
متفاوتي در اين مورد ندارند. براي مثال، برخي از سنـديـكـاهـا         

اي بر روي كارگران زن يا جوانان دارند، اما             توجه و تمركز ويژه   
اي در مورد كارگران مهاجر       هيچ واحد يا بخش يا سياست ويژه      

كننـد كـه بـا كـارگـران              طور رفتار مي    ندارند و با آنان همان    
اي. يك نكته ديگر را هم اضافه كنـم و آن ايـنـكـه،                     تركيه
ها بود، امـروز      زماني وِرد زبان   “ رؤياي آمريكايي ” طور كه     همان

اي وجـود دارد كـه          “ اي   رؤياي زندگي تركيه  ” در تركيه هم    
آينـد. آنـان        بسياري از كارگران مهاجر به اميد آن به اينجا مي         

اگر بتوانند كاري با دستمزد يا حقوق خوب پيدا كنند، خوشحال           
و سرخوش خواهند بود، والّا روزهاي سختي را خواهند گذرانـد.           
متأسفانه ما آماري زيادي در مورد ميزان اشتغال و آسـايـش              

طورِكلي كارگران شاغل در تركيه،       زندگي كارگران مهاجر، يا به    
 در اختيار نداريم.
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 10ادامه  در صفحه 

 بزرگداشت رفيق دكتر ركن الدين خسروي:
 هنرمندان تĤتر به جاي ما مي خندند، مي گريند 

 و حتا مي ميرند

مردي كه گيسوان اش را خاك مهراب ها و صحنه هاي نمايشي سـپـيـد        
كرده اما در گردهمايي بزرگداشت خود آرام گرفته بود و جز سپـاس داشـت                
برگزاركنندگان و گردهم آمدگان به اين آئين هنري سخني نگفت!  انگاركـه              
از آرامش فروتنانه اش  هزار گونه سخن براي گفتن و شنفتن برمي تـافـت.                

يك تصوير به هزار    و  وز تهي است سرشاري     كه مي گفت:       الئودزوهم چون   
. و راستي را هم كه او در ده ها جستار ژرف كاوانه ي تـĤتـري                   واژه مي ارزد  

اش و نيز در انبوه نمايش هايي كه بر صحنه آورده از انسان و جهان انسانـي                
 -آري   -آرماني اش فراتر از يك دماوند سخن گفته بود. هنرمند مـردمـي               -

حرف خود را از زبان هنرش مي گويد و او هر آن چه را كه بايد گفته مي شد                   
 سال كار پي گير تĤتري اش گفته بود. 60در گذران 

ود     سيسرون د      گفته ب سخن بگوي خود  خ  ري ا ت ر  ذا زبان    بگ ز  و او ا
ما بر صحنه هاي روشـن  ” هنرهاي نمايشي همواره سخن خود را گفته است:         

تĤتر است كه نقش آرماني خود را مي بينيم و از حقيقت وجود خود آگاه مـي                  
 “شويم...

كارگردان برجسته ي    رفيق دكتر ركن الدين خسروي      سخن از بزرگداشت    
 18(  انجمن سـخـن    لندن است كه به كوشش      دانشگاه سواس   تĤتر ايران در    

) برگزار شد و انبوهي از هنرمندان و دوست داران هـنـرهـاي                 1392خرداد  
 نمايشي در آن گردهم آمده بودند.

 
 زيست نامه  

 7تـهـران (        1308اسفنـد      16زاده ي     -رفيق ركن الدين خسروي   
تهـران ديـپـلـم       دبيرستان البرز  خورشيدي از 1327در سال  -)1930مارس  

شد. وي امـا    دانشكده ي حقوق دانشگاه تهران      گرفت وسال پس از آن راهي       
رفـت.  دانشكده ي ادبيات دانشگاه تهران      تغيير رشته داد و به        1329در سال   
تر      كهدانشگاه تهران در كالس هاي شش ماهه ي تĤتر        1334در سال    ك د

ه            ديويدسن   ــ ود ب س آن ب در ) م ريكا ه هاي آم شگا دان ر  ت Ĥ ت ستاد  (ا
آموزش هنرهاي نمايشي پرداخت. آن گاه در شمار نخستين دانش جـويـان               

، اين رشته ي هنـري   دكتر مهدي فروغ  كالس هاي هنرپيشگي و كارگرداني      
 را پي گرفت.

ود آگوست استرينبرگ     پـدر   نخستين كار تĤتري اش بازي در نمايش       ب
آن را ترجمه و كارگرداني كرده بود. سپس در نمايـش هـاي               دكتر فروغ   كه  
يان         به كارگرداني  آندورا) و  1341( ژان پل سارتر  دوزخ ندر م س دكتر حميد 

 نقش آفريني كرد. 
ش   رفيق خسروي    شاي ا گ تيك     ب دراما رهاي  ي هن ده  شك ه دان ــ ك

خود نيز از پايه گذاران آن بود، در كنار تدريس تاريخ ادبيات روم و يونان، بـه                 
آموختن رشته ي بازيگري و كارگرداني در همين دانشكـده روي نـمـود و               

بـه     1349سپس دانش رسته ( فارغ التحصيل) اين دانشكده شد. در سـال                 
مدرسه ي     انگلستان رفت و دوره ي كارشناسي(تخصصي) تدريس تĤتر را در           

كارگردان صاحب سـبـك       پيتر بروك   گذراند. مدرسه اي كه      دراما سنتر لندن  
بـه ايـران        1352انگليسي رياست افتخاري آن را داشت. وي كه در سـال            

بازگشته بود سال ها بعد براي فراگيري رشته ي كارگرداني تĤتر به انگلستـان          
 بازگشت و در همين رشته دكترا گرفت. 

ي       دكتر خسروي،    ره  ست در گ ن،  را ي در ا ه  شگا دان ن  شي پي ستاد  ا
كارگرداني تĤتر هنرمندي است مولف و صاحب سبك كه بر سـه نسـل از                  
كارگردانان و بازيگران ايراني تاثير گذاشته است. وي در گذران شـش دهـه                

، دكترغالم حسين ساعدي  كار تĤتري خود نمايش نامه هاي كساني هم چون          
محمـود  ،  رجب محمدين ،  منوچهر رادين ،  آرمان اميد ،  اكبر رادي 

، سـوفـوكـل   ،   سروانتس،  برتولت برشت ،  آنتوان چخوف   ،كوير
ژان پـل       ،آرمان گـاتـي     ،داريوفو،  سامويل بكت ،  يوجين اونيل 

ست.  سارتر رده ا صحنه ب ر  ختگي ب پ در كمال  ا  ر  . .  و.
 40و      30منتقداني چند گفته اند كه وي به ويژه در كارهاي دهه هـاي               

خورشيدي اش   
تاثير گرفتـه از     
كارگرداناني هم  

ــون ــر   چ  دكــت
مهدي فـروغ   

 دكترديويدسنو  
بوده اسـت. بـا       
اين هـمـه امـا       
گستره ي دانش   
ــĤتــري او از       ت
سپهر اين هر دو    
فراتر مي رود و     
از فراخنايي در    
اندازه هاي يك   
ــارگــــردان  كــ
نـــوانـــديـــش، 

آفرينش گر، شيوه مند و صاحب سبك سربرمي كشد. در جهان نـگـري                
وي كه سهمي سترگ در پردازش نمايش هاي او دارد، فلسفه ي علمي و       
باور به سوسياليسم و جهان انساني شده نقشي شـگـرف دارد. رفـيـق                   

به آرمان هـاي ايـن         حزب توده ي ايران     خسروي در جايگاه عضويت در    
سوسياليستي باور    -حزب كهن و مردم آئين در كاربست جامعه ي انساني         

دارد و پاك دالنه در اين راه پر سنگالخ مي كوشد. او انساني است فروتن       
و مهربان و باگذشت كه در راه رهايي و سربلندي توده ها فداكارانه گـام                

 برمي دارد.
 

 شخصيت تĤتري كارگردان
رفيق خسروي كارگرداني است انديشمند و صاحب سبك. چندان كـه             
گفته اند اگر متدولوژي و روش شناختي او در هنرهاي نمايشي كاربـردي             
گسترده تر يابد مي تواند از يك سبك هوش مندانه در زندگي هنري وي              

، 1371سال    چيستا،به مكتبي تازه در تĤتر نوين ايران فرارود.(عطا كوپال،            
 به بعد) 576ص 

اين كارگردان توده اي و مردم انگار را هم چنين هنرمندي بازيگـرسـاز             
دانسته اند كه به همان اندازه نيز به پيام گيران (مخاطبان) نمايش هـاي           
خود بها مي دهد و تĤتر را نه تنها براي روشن انديشان و نخبگان جامعـه                

حـكـومـت    كه براي توده ي مردم مي خواهد. براي نمونه وقتي نمايش              
را بر صحنه آورده بود پيام گيران آن را تودة مردم دانسـت و                زمان خان   

به باور من آن ها هم حق دارند از تĤتر بهره بگيرند. همه اش كـه                 “  گفت: 
نمي شود روشن فكرها را در نظر داشت... تازگي ها اداهاي روشن فكرانه                
كمي بيشتر شده است. مردم انتظار دارند كارهاي نمايشـي داراي ارزش       

از اين ديدرس اما وي در گزيـنـش مـتـن هـاي          “ هاي جهاني باشند.* 
نمايشي نه تنها به سويه هاي مردم باورانه ي آن پر بها مـي دهـد كـه                    

نـيـز      -در فرايند كار تĤتري     -براي رسيدن به ديدگاه هاي تازه ي هنري       
ژرف كاو و سخت كوش است. به ويژه آفرينه هاي نمايشي وي تا سـال            

برتابنده ي پي كاوي هاي او در دست يابي به سبك و دبسـتـان                  1347
ويژه ي هنري اوست. هم از اين رهگذر است كه او را كارگرداني مـولـف              
دانسته اند كه اگر در گزينش نمايش نامه ها هيچ مرز و تنگ نايي نـمـي         
شناسد اما هر ديده وري با اندك آشنايي به مولفه هاي تاتر او مي تـوانـد                 

سن ها و فضا سازي هـاي          -شخصيت كم مانند هنري وي را در ميزان         
هنري وي بازشناسد. نگاه كنيد به نماد نردبان در بيشتر نمـايـش هـاي                 
دكتر خسروي كه برتابنده ي فرانگري، استعالي هنري و اجتماعي، فراخ           
كاوي، اوج گيري و پرواز در آسمان آبي و ناپيدا كرانه ي آزادي در جهان               
انساني شده و بر كنار از طاعون سرمايه است. چنين است كه در گزينـش             
متن هاي نمايشي به روان مايه هاي انساني شان مي انديشد و مي گويد:              
 من هر نمايش نامه اي را كه خوش آيندم باشد بر صحنه مـي آورم و                  

   برايم هيچ مهم نيست كه ايراني باشد يا انيراني (خارجي).
 

 متدولوژي و شيوه شناخت نمايشي  
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رفيق خسروي با آگاهي ژرفامند ازنمايش هاي تراديسيوناليك و سـنـتـي               
ايراني اما سبك ها و تكنيك هاي تĤتر مدرن جهان را به خوبي مي شناسد و                 
با درآميزي روش مند اين همه به همان شيوه ي نوآورانه ي خود در آستانه ي                
يك مكتب نوين نمايشي دست مي يابد. هم از اين ديدرس اما ويژگي هـا و         
روش مندي تĤتر شناخت شناسانه ي وي را مي شود با ارزش آفريـنـي هـاي                 

سنجي كـرد     -همرفيق دكتر عبدالحسين نوشين     نمايشي پدر تĤتر نوين ايران      
بـه  “  گـفـتـه بـود:         آرنولد توين بي    (سقراط) تĤتر ايران ناميد.      سغرات  و وي را    

و خسروي بـا كـوشـشـي         .“  سغراتي تازه نيازمنديم كه ما را به خود بشناساند        
خستگي ناپذير در فراخناي آگاهي فزايي و شناخت انسان ها اما در پهـنـه ي                 

واپسيـن  كار نمايشي سغرات وار مي نمايد. كارگرداني كه در باره اش گفته اند               
خوف   ، در سپهرتĤتري     پرده ي هر نمايش اش آغاز پرده اي ديگر است           و   چ

ن  ژان آنوي   و    سارترو    آرابالو    يونسكو  و  بكت  و  برشت را ــ ديگ و 
نمايش نامه نويس و استاد دانـش          -عطااهللا كوپال گام برمي دارد و به سخن       

همه ي مكتب ها و سبك هاي نمايشي را به نيكي مـي شـنـاسـد: از                       -گاه
ا       برشت  و  مه يرهولد   وكنستانتين استانيسالوسكي    ــ ت ه  ــ ــت رف ــ گ

ر         پيتر بروك   و    گروتوسكي ــ يك ب ه  يك ب ا  ر ن همه  ن و اي ديگرا و 
كارهاي برشـت     -همه  -پيش از اين ها   صحنه آورده است. به گفته ي كوپال،         

را دكلمه وار اجرا مي كردند مگر خسروي كه براي بار نخست برشـت را بـه                   
. وي هم چنين عنصرهاي مـهـم و            مانش و مفهوم برشتي آن بازآفريني كرد      

شگرف را در روان مايه هاي نمايشي برمي كشد و از ديدرس فلسفه ي علمي               
و رئاليسم سوسياليستي مي پرورد و مي گسترد. نگره اي در تĤتر سياسي نويـن   

خورشيدي سر به اوج برداشت اما جان مـايـه            40ايران كه به ويژه در دهه ي        
 هاي هنري را هرگز پايمال سياست زدگي نكرد. 

دكتر خسروي در هر كار نمايشي حتا از بزرگ ترين نمايش نامه نـويسـان                
تاد    جهاني، خودايسايي (استقالل) هنري خود را وانمي گذارد. و به گفته ي               اس

هر جا الزم ببيند از قوانين متعارف اجرايي در كارهاي خود روي برمي               كوپال
تابد و گاه حتا ساختار نمايشي متن را در وانمايي پيام هاي خود مي دگرگوند و                

سـال    چـيـسـتـا،     .( بر سويه هاي خالقانه تر و پر ايماژتر آن انگشت مي گذارد           
بدين گونه او يكايك لحظه هاي نمايش نامه را نـمـايشـي         ).  578، ص   1371

دست مي يازد كه گسترش آن        به شيوه اي  ”  مي كند و به سخن استاد كوپال        
، افتخاري دشوارياب كه در سـپـهـر    “ مي تواند به مكتبي در تĤتر ايران بينجامد       

هنري هر كارگرداني در نمي گنجد و بسترساز آن دانش ژرف وي در هنرهاي              
نمايشي و دقت و وسواس علمي اوست. مردي كه در اجراهايش از هيچ لحظه               
ي تĤتري بي كاركرد نمايشي (اكشن) درنمي گذرد و اين همه را يك سره بـه                  

گردنه يا بلنداي كـوه و تـپـه)           بازي مي كشد. رفيق خسروي بر گريوه ي   (            
چنين روي كردي اما در كالبد نمايش نامه ها جاني تازه مي دمد و نگاره ها و       

 باغ آلـبـالـوي      صحنه ها و حتا كاراكترهاي نو به آن مي افزايد. براي نمونه در             
شنكا،  چخوف كه در نـوشـتـه ي            -زمين دار را    بيشك  دخترِ  -يِ الل دا

چخوف تنها نامي از او برده شده بر صحنه مي آورد. و به اين نيز بسنده نمـي                   
كند و كودكي را با پوشاك سپيد كه نماد نسل آينده است به اجراي خود مـي                  

خود هر ديـالـوگ مـعـنـا داري را                اديپوسِافزايد. وي هم چنين در نمايش        
بازآفريني تصويري مي كند تا شگرفاي حس نهفته در آن را برتافتـه بـاشـد.                 
خسروي با تكيه بر متن و گاه حتا با گذار از آن مي كوشد اليه هاي پـنـهـان                    
نمايش نامه را نيز بازآفريني كند. بي هوده نيست كه در باره اش گفته اند كـه                  

 50و     40او نگاره ي فرازپويانه (كامل شده ي) كارگردان ايراني در دهه هاي               
هاي نوآورانه و چشم گير     ميزان سن   خورشيدي و پس از آن است. پي افكندن          

و راه بري گروهي ي بازيگران نمايش ها، سويه هايي ديگر از توانمندي هاي              
آفرينشي دكتر خسروي است. در واكشيا (فضاي) كارهاي وي هيچ عنـصـر و          

پال،           پديده اي كم اهميت گرفته نمي شود. به نوشته ي             كو تاد  دكـتـر   اس
سبكي را با عنصرهاي معين و شيوه اي استثنايي به تـĤتـر ايـران                 “  خسروي

منددترين دستاورد هنري يك كارگردان در     -ارمغان كرده و بي گمان اين، ارج      
سال هاي كمال و پختگي هنري اوست. اين سبك كه نبـايـد آسـان از آن                 

 .“كالسي در كارگرداني سرزمين ما است گذشت،
رفيق خسروي در بيشتر نمايش هايش از سراسر صحنه (سن بازي) بـهـره                 
مي گيرد تا بر زيبايي شناختي ديداري (بصري) نمايش ها بـيـفـزايـد و بـه                  
بينندگان كارهايش كه هرگزهم دست كم گرفته نمي شوند نشان دهـد كـه                
گرم ديدن برداشتي نو و ديگرگونه از آفرينه ي نمايشي اند.( سايت روزن). وي    

 ادامه  در بزرگداشت رفيق دكتر ركن الدين خسروي...

درعين وفاداري به متن نمايشي، برخي از عنصرهاي نمادين و نشانه مـنـد              
آن را براي بزرگ نمايي سويه هاي هنري و مردمي آن بـرمـي كشـد و                   
برجسته سازي مي كند. از اين رهگذر اما متن نمايش نمودارتر مي شود و                
برداشتي ديگرگونه و نو از آن به دست مي آيد. در اين راستا او به نـور و                     

سن پر بها مي دهد و با دگرگون سازي اين هر دو، مـفـاهـيـم                     -ميزان  
 نمايشي را برمي تابد. 

 
 كارگردان بازيگر ساز

رفيق دكتر خسروي كارگرداني است بازيگر ساز. اين را مـنـتـقـدان و                  
شاگردان وشيفتگان نمايش هاي وي همواره گفته انـد. ژرف نـگـري و              
تيزهوشي او از يك سو و شناخت پردامنه اش از شيوه هاي بازي گيري در               

و ديگـران بـه      مه يرهولد   و    برشتو    استانيسالوسكيدبستان هاي تĤتري    
وي اين ميدان را داده است كه با كشف توانايي هاي هر بازيگر، بازي هـا                

از دانـش    دكتر مسعود دلخواه    را به گونه اي نبوغ آسا بپرورد و فراروياند.           
و بـازيـگـر      كده ي هنرهاي دراماتيك        -دانشجويان رفيق خسروي در     

فرق اين استاد با ديـگـران در          ي وي گفته است كه      گوشه نشينان آلتونا    
بازيگرساز بودن او است. حتا بازيگراني كه در كار با ديگـر كـارگـردانـان                  
. درخششي نداشته اند در نمايش هاي وي شكوفا مي شوند و مي بـالـنـد                

شد و           دكتر كوپال    رمي ك ا ب ر ستاد  ري ا ز نبوغ هن سويه ا ن  ز اي ني
 -كه گوهر تĤتر به شمار مـي رود          -: اساسي ترين عنصر كار وي      مي گويد 

در آن  است كه وي هيچ هنرپيشه اي را در هيچ لحظه ي اجرا بـه حـال                    
خود نمي گذارد. در پشت اين تالش پي گيرانه اما فرم هاي گونه گـون و               
زيباي تĤتري كه برتابنده ي احساس دروني همه ي لحظه هاي نـمـايـش               

 نامه اند پديد مي آيند.
راست اين است كه درهنرهاي نمايشي نقش هاي ويژه و ناويژه وجـود              
ندارند و رفيق خسروي از اين ديدرس هنري به همه ي بـازيـگـران اش                 
اهميت يك سان مي دهد. وي در شش دهه ي گذشتـه شـاگـردانـي را                    

مي پرورده كه بيشترشان از به ترين هاي ديروز و امروز كشورند:    ، علي حات
رويـا  ،   آزيـتـا حـاجـيـان        ،بهروز بقايي، رخشان بني اعتماد 

گـوهـر      ،جمشيد جهان زاده  ،  دكتر مصطفا مختاباد    ،تيموريان
ز             سعيد نيك پور    ،  خيرانديش م ا ــ وي ــ ــن ش م ب ا ــ ج سران . و  . . و.

ن       سيمين خسروي    ــ ري ــ ف وآ ن ن ردا رگ ن كا ي اي خته  رهي ف سر  هم
 از جمله گفت:  گاه سواس لندن  -دانشكه در نشست بزرگ داشت وي در 

جوي دانشكده ي دراماتيك بودم با ركني آشنا شدم و            -زماني كه دانش  
در نقش ايسمن، خواهر آنتيگون ظاهر شـدم.   ژان آنوي   در نمايش آنتيگون  

اما انگار اين بازي ام آن قدر بد بود كه ركني (خسروي) ديگر هـيـچ گـاه                 
پيشنهاد بازي به من نداد و براي آن كه دل ام را نشكسته باشد بـه مـن                    

 پيشنهاد ازدواج داد.
 

 درباره ي كارگردان  
پيرامون شخصيت هنري رفيق خسروي به جز نوشته ها و جستـارهـاي             

به چاپ رسيده كه شناسنامه اش       وحيد ايوبي   رسانه اي، كتابي به كوشش      
 چنين است: 

 11ادامه  در صفحه 
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گريند، به جاي ما در گرداب هاي حادثه مي افتند و حتا به جاي مـا مـي         
ميرند تا بياموزيم و از پنداشت اين انديشه كه به جاي آن ها نبـوده ايـم                  
آرام گيريم. جهان بي هنرهاي نمايش هرگز نمي تواند  كانوني انسـانـي                
باشد. ما بر صحنه هاي روشن تĤتر نقش هاي آرماني خود را مي بينيم و                 
از حقيقت وجود خود آگاه مي شويم. چنين باد كه صحنه ها هـيـچ گـاه                   

سـايـت   و نـيـز        خسروي  كتاب ركن الدين .“ ( خاموش و متروك نشوند   
 ).تبيان

ائتالف به دعوت    2006مارس سال     18رفيق خسروي همچنين در روز      
در ميدان ترافالگارِ لندن به نمايندگي از سوي كمـيـتـة            براي پايان جنگ،    

دفاع از مردم ايران (كودير) پبرامون ضرورت صلح در جهان سخن گفـت.               
در اين مراسم كه با حضور سد (صد) هزار تظاهركننده صلح خواه برگـزار                 
شد، دكتر خسروي با اشاره به سياست هاي جنگ افروزانة آمـريـكـا، از                 

ما چون دمكراتيم، صلح طلبيم. ما با شما در فـريـاد بـراي                ”   جمله گفت:  
 “صلح در خاور ميانه هم صدا هستيم.

 
 جستارهاي پژوهشي  

شي، انبوهي       دكتر خسروي    ش هاي نماي ژوه پ ي  ره  ست در گ
جستار با ارزش در رسانه هاي نوشتاري كشور و به ويژه در ماه نامه  هاي               

به چاپ رسانـده    چيستا و دنيا (نشرية سياسي و تئوريك حزب تودة ايران)             
 -است كه گردآوري و چاپ جداگانه ي آن ها مي تـوانـد بـراي دانـش                  

جويان و پژوهندگان هنرهاي نمايشي بسيار سودمند باشد. فهرسـت زيـر        
 دربرگيرنده ي بخشي از اين جستارها است:

، 33چيستا، شمـاره ي         -مرگ مونتسرا   -محمد علي جعفري    يادي از 
 .1365آبان 

خاورميانه، مصر، يونان، هند، چين، ژاپن و آسياي        (  1نمايش هاي آييني  
 .1366، خرداد 40)، چيستا، ش جنوب شرقي

 .1366، شهريور 41، چيستاي 2نمايش هاي آييني
 .1366، مهر 42، چيستاي 3نمايش هاي آييني
)، چيـسـتـاي     پزشكي، شمنيسم -سيمرغ و جادو، (  4نمايش هاي آييني  

 .1366، آبان 43
، 44)، چيسـتـاي       پزشكي  -سيمرغ، زال و جادو   ، (    5نمايش هاي آييني  

 .1366آذر 
 45)، چيـسـتـاي       پزشكي -سيمرغ، زال و جادو، (    6نمايش هاي آييني  

 .1366، دي و بهمن 46و
، 49و   48)، چـيـسـتـاي         از ادونيس تا سياوش   ، (    7نمايش هاي آييني  

 .1367فروردين و اردي بهشت 
 .1366، مهر 42چيستاي  -استاد خالقييادي از  -خشم خدايان

پرواز را به خاطـر     و    -نويسنده و انسان بزرگ     -ايرج پزشك نيا  يادي از   
 .1366، آذر 44، چيستاي بسپار

، نوشته ي مشترك رفيق خسـروي  3تا1تĤتر در بازداشت گاه هاي شيلي 
( اسـفـنـد       37)،ش    1365( بهمن    36و سرجيودس، چيستا، شماره هاي      

 ).1366،( فروردين 38) و 1365
، 50)، چيستا ي      جهانگير خان صوراسرافيل  يادي از   (  راه سواران آزادي  

 .1367خرداد 
يا   به مناسبت نودمين سال گرد تولد       (  مرگ در سپيده دم      فدريكو گارس

ستاي لوركا چي  .1367، مهر 51)، 
)، نشريه نمايش، ش      دو مقوله ي جدايي ناپذير      ( نمايش و نقد نمايش     

 .1370، آبان 49
 .1368، آبان 62، چيستاي 1در گذاري جهان كارگرداني
 .1368، آذر 63چيستاي  ،2گذاري در جهان كارگرداني
، دي 64، ( آيبا و فضاي موزون)، چيستاي         3گذاري در جهان كارگرداني   

1368. 
، ( عروسك هاي بزرگ در نمايش ژاپـن)،           4گذاري در جهان كارگرداني   

 .1368، بهمن 65چيستاي 
 .1367، اسفند 56و 55چيستاي  ،1گذري در جهان بازيگري

)،  ماهيت تجربه ي بازيگر بـر صـحـنـه           (  2گذري در جهان بازيگري     
 .1368، فروردين و اردي بهشت 58و 57چيستاي

 12ادامه  در صفحه 

 صفحه.  72، 1386، نشر تجربه، چاپ اول، تهران ركن الدين خسرويكتاب 
در كنار بررسي نمايش هايي كه او درايران بر صحنـه آورده             كتاب خسروي   

 به بازخوردها، ديدگاه ها و نقدهايي بر اين اجراها نيز پرداخته است.  
، اين نمايش را با نام      تماشاخانهنويسنده و كارگردان    مجيد بهشتي   هم چنين   

 بر صحنه آورده است. بيوگرافي خسروي، صاحب نام و مبتكر تĤتر ايران دوم 
انبوهي از هنرمندان و فرهيختگان ايـرانـي          1389شهريور    27هم چنين در    

تهران گردهم آمدند. هرچند اسـتـاد          رودكي  تاالروي در   شب بزرگ داشت    در  
خسروي خود نتوانست به آئين نكوداشت اش برود اما پيام صوتي او كه از راه                

ود، موجــي  نيما  آي آدم هاي دور و همراه با خوانش شعر   شده ب ده  ستا ر ف
از احساسات را در گردهم آمدگان در اين آئين برانگيخت. در ميان سخن رانان               

خي  مراسم يكي هم هنرمند برجسته ي سينما و تĤتر ايران       استاد جمشيد مشاي
سـال    -1366بود كه در سخناني از جمله گفت با ركن الدين خسروي از سال              

به همكاري پرداخته و در نـمـايـش هـاي               -گشايش اداره هنرهاي نمايشي   
با دكتر خسروي كار    جايي كه در آن صليب مي گذارند        يا    گنجو  خاموشي دريا   

كرده است. وي اين را هم گفت كه خسروي همواره مرد فرهنگ و مطـالـعـه                  
 بوده است.  

د         استاد اكبر زنجان پور      ــ ش ياد آور  ز  سم ني را عدي م ن ب را سخن
كه دكتر خسروي به جز توانايي در آموزش بازيگران، آفرينندگي و تخيل خـود              

سيزوئـه بـانسـي      را نيز به نمايش مي افزود. وي به گفته افزود كه در نمايش           
 نقش گوناگون را بازي كرده است. 23، خسرويمرده است به كارگرداني 
ه            استاد جعفر والي     ــ ت ك ــ ــف ود گ ــ خ سخنان  ز  شي ا خ در ب ز  ني

خسروي با دانش، هوش و استعداد خود صميمانه و بي هيچ مزد و پاداشي بـه     
تĤتر ايران خدمت كرده است. و وي آموخته هايش را به جوانان مي آموخت و                 

و سرانجام بشنويم از زنـده          ميان تĤتر حرفه اي و دانش جويي پلي بسته بود.          
خسروي كارگـردانـي بـاهـوش و          “  كه نوشته بود:     دكتر هوشنگ حسامي    ياد

يل         مسلط به ابزار بياني هنر خويش است. اجراي او از           گ  لبخند باشكوه آقاي 
 “ديدني و در ياد ماندني است.

 1392خـرداد       19و سرانجام اين را هم گفته باشيم كه در روز چهارشنبه             
ي تهران با پيام ويژه ي دكتر خسروي آغاز بـه كـار                 تماشاخانه ي سه نقطه   

كرد. در آئين گشايش اين كانون هنري انبوهي از هنرمندان سينما و تĤتر هـم                
د.       ايرج راد   ،  والي  جعفر،  جمشيد مشايخي چون   ــ ودن ــ ده ب ردهم آم . گ . و.

 ركن الدين خسروي يكي از تاالر هاي (سالن هاي) اين كانون نمايشي به نام       
، بازيگر توانا و فقيد سينما و تĤتر ايران نـام گـذاري              خسرو شكيبايي و ديگري   
 شده اند.  

 
 پديد آوردن جهاني نو 

شي       رفيق دكتر خسروي     رهاي نماي رامون هن پي ت و گويي  در گف
ديدگاه هاي خود را در باره ي انسان، جهان و تĤتر بدين گونه بـرزبـان آورده                  

 است:
تĤتر در جست و جوي حقيقتي است كه آدمي را در بر گرفتـه و وي در                      ” 

همه ي زمان ها با آن روبه رو بوده است. چنين است كه جهان، هـمـواره در                    
پويه دگرگوني بوده و از همه شگفت اين كه انسان خود يكـي از دگـرگـون                   
كنندگان آن است. تĤتر هم چون همه ي نمودهاي فرهنـگ بشـري نـقـش                   
تاثيرگذار خود را بر اين روند نا ايستا ايفا كرده است. هنرمندان تĤتر از سده هـا                  
پيش به اين سو بر صحنه هاي نمايش و زندگي، فرايند آرمان خواهي خويـش   
را براي هم نوعان شان به تماشا گذاشته اند. هرگز نبوده است كه هنرمـنـدان                 
تĤتر در رنگ پذيري آرمان هاي اجتماعي نقشي نداشته باشند. اما هنـوز يـك              
آرزوي آدمي بر سرلوحه ي همه ي خواست هايش مانده و آن پـديـد آوردن           
جهاني انساني و پيوندهايي آكنده از انسانيت است. تĤتر، تصوير بـه نـمـايـش           
درآمده ي اين آرمان واال است. هنرمندان تĤتر، مژده بخشان روزهاي درخشان             
تر آينده اند. نويسندگان، كارگردانان، بازيگران و دست در كاران تـĤتـر قـرن                 
هاست قلب هاي هم نوعان خود را با نويد به آينده اي انسـانـي تـر گـرمـا                      
بخشيده اند. آنان به مخاطبان خود اميد داده و اينان را به ديدن حـقـيـقـت و         
جست و جوي آن فراخوانده اند. اگر لحظه اي گمان كنيم كه جهان بي تـĤتـر                  
چه گونه جهاني مي تواند باشد آن گاه رنج هايي را كه هنرمندان تĤتر بر خـود                 
هموار مي كنند، ستايش خواهيم كرد. آن ها به جاي ما مي خـنـدنـد و مـي          
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 ر.وركو، خاموشي دريا
 .1341، نوشتة دكتر خسروي، سال اجرا اسب سفيد بازيتله تĤتر 

كـده ي       -، تاالر نمـايـش دانـش       فرناندو آرابال   پيك نيك در ميدان جنگ،    
 ).1344هنرهاي دراماتيك، ( 

كده ي هنرهاي دراماتيك      -، دانش رابرت بروكس ،  كلبه اي در جنگل   تله تĤتر   
 )1344.( 

 ).1346، (سامويل بكت، پايان بازي
 ).1346، ( ژان آنوي ،آنتيگون

كـده ي هـنـرهـاي           -، دانش ميزا آقا تبريزي  ،  حكومت زمان خان بروجردي   
با برداشتي نـو بـازنـويسـي       ايرج زهري ). اين نمايش نامه را     1347دراماتيك، (    

 كرده بود و اجراي آن شهرتي بسزا براي خسروي به بار آورد.
 ).1348، ( اكبر رادي، از پشت شيشه ها

 كده ي هنرهاي دراماتيك. -، دانشسامويل بكت، پايان بازي
 ).1353، تاالر سنگلج ( ، اكبر راديلبخند باشكوه آقاي گيل
رد، ( ، سالم و خدا حافظ فوگا ثول   ).1353آ

 ).1354(  منوچهر رادين، ،ابراهيم توپچي و آقا بيك
 ).1355كده ي هنرهاي دراماتيك (  -،تاالر دانشآرمان اميد ،زيتون

كده ي هنرهاي درامـاتـيـك (            -، دانش برتولت برشت ،  محاكمه ي ژاندارك  
1356.( 

 ).1357، خانه ي نمايش ( آثول فوگارد ،سيزوئه بانسي مرده است
 ؟).1359، مجموعه ي فرهنگي آزادي ( آرمان گاتي، تولد

ج ( ژان پل سارتر ،گوشه نشينان آلتونا سنگل تاالر   ،1358.( 
 1358، رابرت بالت، مردي براي تمامي فصول

 1358، آنتوان چخوف، دايي وانيا
 1358، ماكسيم گوركي دشمنان مردم،

 ).1359(، تاالر سنگلج، علي گوهري مرگ بر آمريكا، نوشتة
 ؟).1359، تĤتر پارك شهر تهران ( نصرت نوحنوشته ي  پيوند صدام و كارتر،

 ).1366، سالن چهارسوي تĤتر شهر تهران ( ، آنتوان چخوفباغ آلبالو
 نمايش هاي اجرا شده در لندن  

 ).1370، (كوهولين
 ).1371،(اديپ شهريار

 )1372، (محمود استاد محمد خانه ي سالمندان،
 ).1377،(نيكالي گوگول،يادداشت هاي روزانه ي يك ديوانه

 .برتولت برشت ،استثنا و قاعده
 .دكتر غالم حسين ساعدي، دعوت

، توليد و پخش از شبكه ي دو سـيـمـا،(            هنريك ايبسن   ،دشمن مردم تله تĤتر   
1377.( 

 ).1378،(فرناندو آرابال، همه ي عطرهاي عربستان
 ).1379،(ژان آنوي، آنتيگون
 ).1379، (داروفو، مده آ

آخرين ساعات زندگي سلطان صالح الدين ايوبي: كارمند رتبه سوم شهـرداري             
 .1381، محمود كوير، نوشته ي تبس و حومه
 ).1385،(سوزن بانان

 ).1385،(وودي آلن، مرگ در مي زند
 

ش    رفيق دكتر ركن الدين خسروي       ــ ست كه نماي ن ا رآ ن ب چني هم 
 را نيز تمرين و اجرا كند.آريل دورفمن از دختر و مرگ 

 با آرزوي بهترين ها براي اين كارگردان برجسته و تراز نو روزگار ما.
 

آوردها ي (نقل قول هاي) اين جستار براي يك دستي متن (ديـبـا)                 –گفت (*
 اندكي يا بيشتر ويرايش شده اند.

 
  
 
 
  

كي     آخرين كشف استاد    (    3گذري در جهان بازيگري    : استانيسالوس
، تـيـر و       60و  59)، چيستاي    روش تحليل جسماني يا اعمال جسماني     

 .1368مرداد 
گـذري در    (    1كمپوزيسيون در سينما و تĤتـر       -ايماژ و تركيب بندي   

 .1369و فروردين  1368، اسفند 67 -66)، چيستاي جهان كارگرداني
گـذري در جـهـان          (   2تركيب بندي، كمپوزيسيون در سينما و تĤتر      

، خـرداد    69)، چيـسـتـاي        نمايشي در قلمرو فرهنگ ملل      -كارگرداني
1369. 

 .1369، تير 70، چيستاي روياي سبز
ر      پيتر بروك  غي ي مت ر و نكته  ت Ĥ ت ن  ردا رگ ستاي    ، كا چي  ،73 ،

 .1369آذر 
نقد تĤتر باغ وحش شيشه اي: اين روزها، دنيا با رعد و بـرق روشـن                  

 .1369، دي و بهمن 74 -5چيستاي  شده!، 
روزهاي كمون    برتولت برشت    ، تـيـر     80چيستـاي      ،1871و 

1370. 
 .1370، مهر 81، چيستاي خوآن مورچه خوار

 .1370، بهمن 85، چيستاينگاهي كوتاه به ليوينگ تĤتر
 .1372، خرداد و تير 99 -100، چيستاي مبتالي مرگيا  مكبث

 .1372، مهر 101، چيستاي نمايش و هنر كارگرداني
،آبـان و آذر      102  –  3( سبك)، چيستاي       نمايش و هنر كارگرداني     

1372. 
 .1372، دي و بهمن 104 -5چيستاي  نمايش و هنر كارگرداني،
)،  ارستو، رساله ي هنر شاعري و نمـايـش          ( نمايش و هنر كارگرداني     

 .1373و فروردين  1372، اسفند 106 -7چيستاي 
ري      ارستو  ( نمايش و هنر كارگرداني      ــ اع ــ ش ر  ي هن ه  سال ر  ،  ،(

 .1373، اردي بهشت و خرداد 108 -9چيستاي 
ن      ارستو  ( نمايش و هنر كارگرداني      روا ش  ــ پاالي راژدي و  ت  ،- 

 .1373، تير 110)، چيستاي -كاتارسيس
 -60، چيستاي   پابلو نرودا، شاعر مردي در زير نور ماه گام برمي دارد 

 .1368، تير و مرداد 59
 .1369، اردي بهشت 68، چيستاي پابلو نرودا، شاعر وداع

زادي      برتولت برشت  ح و آ صل ه  را زرگ  رز ب ا،   ، مبا دني جله  ، م
 1378آذر 

 1380، مجله دنيا، تير خنده و كمدي در جهان جباران تاريخ
 

 برخي ترجمه ها 
(شانزدهمين روز)، از افسانه هاي ژاپني، چيسـتـا ي             درخت گيالس   

 .1367، آبان 52
 .1371، مهر 91، چيستاي دوازده شعر ژاپني

، گردانده ي پرندوش توسلي و ركـن         خوان خوزه آركوال  ،  سوزن بان 
 .1373، مهر و آبان 111 -2الدين خسروي، چيستاي 

، ترجمه ي پرندوش توسلـي و خسـروي،           اسكار سروتو ،  كركس ها 
، آبـان    150.( نيز ماه نامه ي كلك، ش            1373، بهمن   115چيستاي  

1383.( 
ي    جوشو آنوگان   سيستم بازيگري استانيسالوسكي،   ده  ــ ن ردا ، گ

 ).1374، مهر (121خسروي، چيستاي 
كالي      ،   1بازيگري در تĤتر و سينمـا       -يادداشت هاي يك بازيگر    ي ن

ستاي      چركاسف چي سروي،  خ ي  رجمه  ت ، آبان و آذر      122  -3، 
1374. 

 
 نمايش ها 

د   رفيق خسروي    ين را ف ) 1338از (      -سال كار تĤتري خود     60در 
نمايش نامـه   29تله تĤتر تله ويزيوني ساخت و         17بيش از     -به اين سو  

 را بر صحنه آورد كه بخشي از اين همه در زير آمده است:
 ).1337، سال اجرا (جايي كه صليب گذاشته شد

 .ويليام سينكنوشته ي  سايه دره،
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ز         مصطفي اوزتاشكين:   ع ا در واق ستقل  ديكاهاي م سن شكيل  ت ه،  بل
ش) آزاد بوده است، يعني از زماني كه نخستين قـانـون             1325(   1947اوايل سال   

هـا    ترديد هنوز هم دشواري     كار تركيه تصويب شد. البته اين را هم بگويم كه، بي           
طورِكلي وجود دارند. يكي از دشوارترين         هايي در امر آزادي تشكل به       و محدوديت 

بـنـدي      يي درباره تقـسـيـم       شده  ها در اين امر، مقررات تدوين       ترين چالش   و مهم 
اقتصادي كشور است كه تشكيل سنديكا و متشكل كردن كارگران را به هر يك              

هـاي     كند. عالوه بر اين، تشكيل اتحاديـه   بخش اقتصادي كشور منحصر مي 20
هاي مجزّا (مثالً اتحاديه فلزكاران يا اتحاديه نجاران و نقاشان و مكانيـك،                صنف

ها)، تشكيل سنديكاهاي جداگانه در هر محـل كـاري، و تشـكـيـل                     و جز اين  
هاي سراسري، ممنوع است. اجازه بدهيد بيشتر توضيح بـدهـم. دولـت                   اتحاديه

تركيه اخيراً قانون جديدي را درباره تشكيل و فعاليت سنديكاهاي كـارگـري و                
رغم مخالفت جدي و قاطعانه سنديـكـاهـاي           جمعي تصويب كرد. به      مذاكره دسته 

موجود، دولت با ياري و همدستي كارفرماها، اين قانون را تدوين و سـرانـجـام                  
بـنـدي     بخش يا شاخه اقتصادي تقسيم      20تصويب كرد. در اين قانون، تركيه به         

يكي از ايـن    “  شكار، ماهيگيري، كشاورزي، و جنگلداري    ” شده است. براي مثال،      
نفت، شيميايي، الستيك، پالستيـك و       ” ،  “ معدن” ،  “ مواد خوراكي ” هاست.     بخش
اند. بنابراين، مطابق قانون جـديـد،    گانه20هاي  ها يا بخش از ديگر شاخه “ دارويي

تواند كارگران و كاركنـان شـاغـل در         فقط مي  -“] Petrol-İş[ -سنديكاي ما 
را متشكل كنـد. ايـن         “ شيميايي، الستيك، پالستيك و داروسازي        نفت،” بخش  

هاي معـدن يـا          توانيم كارگران و كاركناني را كه مثالً در بخش          يعني كه ما نمي   
 اند، متشكل كنيم. مواد خوراكي شاغل

 
هـا و       سنديكاهاي موجود براي فعاليت خود بـا چـه مـانـع              

اي مـانـنـد       رويند؟ آيا فعاالن سنديكايي تُركيه   هايي روبه   دشواري
شان به سبب فعاليت سنديكايي از كار اخراج يـا             همتاهاي ايراني 

 شوند؟ بازداشت مي
واري        مصطفي اوزتاشكين:   ــ ش د ا  ديكاها ب سن ركيه هم  ت ــاي    در  ه

هايي كه در سطح يك بخش يا در محل كاري براي             اند. محدوديت    زيادي مواجه 
جمعي كارگرانِ عضوِ سـنـديـكـا،           هاي دسته   فعاليت سنديكاها وجود دارد، اخراج    

فشارهايي كه از سوي كارفرماها بر كارگراني كه به تشكيل سنديكا يا پيوسـتـن               
هاي ضدسنديكايي كارفرماهـا بـا      شود، و فعاليت به سنديكا مايل هستند وارد مي 

همدستيِ دولت براي اخالل كردن در تشكيل سنـديـكـاهـا، بـرخـي از ايـن                     
هـا شـمـار         ها و كارخانه ها هستند. در بسياري از شركت   ها و دشواري    محدوديت

اند. حتّي گاهي نـيـز          زيادي از كارگران را به علّت فعاليت سنديكايي اخراج كرده         
 اند. پيش آمده است كه فعاالن سنديكايي محكوم به زندان شده

 
طورِسراسري در  كشـور          آيا سنديكاهاي كارگري در تركيه به     

هـمـه   “  فلزكاران متحد ” كنند؟ براي مثال، آيا سنديكاي        فعاليت مي 
هاي كشـور را دربـر          ها و كارگاه    كارگران فلزكار در همه كارخانه    

هـايـي هسـتـنـد كـه               گيرد؟ يا اينكه سنديكاها و اتحاديـه        مي
طورِخاص در يك شهر يا ناحيه فعاليت جداگانه دارند؟ گـرچـه               به

خـواسـتـيـم        باره كرديد، اما مـي      مختصري در اين      تر اشاره   پيش
يي   بپرسيم كه آيا سنديكاها همه كارگران يك صنف را در هر نقطه           

شـان     كنند يا اينكه عضـوگـيـري         از كشور كه باشند متشكل مي     
 اي يا محلي است؟   منطقه

ركيه    مصطفي اوزتاشكين:   ت در 

در خالل سفر بـه      “) كودير” نماينده كميته دفاع از حقوق مردم ايران(       
منظور شركت در كـنـفـرانـس        استانبول، ارديبهشت ماه سال جاري، به 

هاي رهبري چندين اتحاديـه       ، با هيئت  “ شوراي جهاني صلح  ” اي    منطقه
گـوهـا،      و   گو كرد. در جريان اين گـفـت        و  كارگري تركيه ديدار و گفت    

هاي برجسته جنبش كارگري تركيـه پـذيـرفـتـنـد تـا در                    شخصيت
هاي تركيـه را       هايي از مبارزه دشوار سنديكاليست      هايي، گوشه   مصاحبه

براي كارگران و فعاالن كارگري ايران شرح دهند. اين شرح و وصـف،      
سياسي دو كشور همسايه، به لحـاظ         -هاي اجتماعي   با توجه به شباهت   

هاي كارگري ايران و تـركـيـه            گيري از جنبش    تجربه اندوزي و درس   
 اهميت فراواني دارد.    

سنـديـكـاي كـارگـران نـفـت،            ” رفيق مصطفي اوزتاشكين، رئيس   
گـو بـا       و  تيرماه، در گفت    30تركيه، در  روز      “ الستيك، و مواد شيميايي   

هاي او درباره شرايط ملتـهـب تـركـيـه و                به سئوال   ،“ كودير” نماينده  
هاي سنديكاهاي اين كشور پاسخ داد. ايـن رهـبـر يـكـي از                     فعاليت
ترين سنديكاهاي كارگري تركيه، در ارتـبـاط بـا              ترين و پرقدرت    مهم

هاي مشخص سياسي تركيه و از جمله مسئله كردها،  بـحـران                مسئله
جاري در خاورميانه،  و خطر جـنـگ و درگـيـري در ايـن كشـور،                    

اي داشـت. رفـيـق            خـواهـانـه     هاي بسيار روشن و ترقي      گيري  موضع
مـردم صـلـح      ” در جلسه گشايش كنفرانـسِ         ،”مصطفي اوزتاشكين “

و  “ شوراي جهاني صـلـح  “، در ارديبهشت ماه، كه به ابتكار    “ خواهند  مي
 ،برگزار شد، سخنرانِ اصلي بود. رفيق اوزتاشكيـن   “ كميته صلح تركيه  “

اي در تركيه بازتاب يـافـت، بـا            طورِگسترده  اي كه به    اخيراٌ در سخنراني  
تاكيد بر نظرداشت چهار مفهوم اساسي در مبارزات كارگري، گفت كـه،            
سطحِ توسعه يك كشور به سطحِ حقوق سنديكاها، آزادي، و مـعـيـار                

ها بستگي دارد. او افزود كه، دمكراسي، برابري، آزادي، و              استفاده از آن  
جويانه، با حضورِ سنديكاها در اداره آينده كشور رابطه           هاي صلح   سياست

هاي خونين ميـان      در مورد درگيري    ،”اوزتا شكين “مستقيم دارد. رفيق     
سال جنگ    30دولت تركيه و جنبش مردم كردستان تركيه، با اشاره به           

هـا     ها هزار نفر از مردم در اين درگـيـري           مداوم در كشور، گفت كه، ده     
اند. او تاكيد كرد كه، به مانند ديروز و امـروز،               جان خود را از دست داده     

در آينده نيز از روند صلح و دمكراسي  و در راستـاي جـلـوگـيـري از                     
هرگونه آزار و صدمه[به مـردم]، حـمـايـت خـواهـد كـرد. رفـيـق                         

هاي اخير و پـس از           درباره شرايط جديدي كه در ماه       ،”اوزتاشكين“
حـزب  ” ها ميان نيروهاي دولـتـي و             امضاي توافقنامه توقف درگيري   

گـفـت: مـردم         وجود آمده است،    به “] پ ك ك  [ ““  كارگران كردستان 
اند، و در قرن بيست و يكم خـواسـت             كردستان خواستار صلح و آزادي    

هاي منطقـه،     آميز و آزاد در كنار ديگر خلق        اي صلح   سياسيِ آنان، زندگي  
ِ مادري و فرهنگ خود است. رهـبـرِ     يابي به حق استفاده از زبان       و دست 

در ايـن      تركيه، ”سنديكاي كارگران نفت، الستيك، و مواد شيميايي      “
ترين مانع در  سخنراني مهم گفت كه، ما مسئله كردهاي تركيه را بزرگ        

بينيم، و اين درحالي است كه مـا     يابي به صلحي اجتماعي مي    راه دست 
يي دمكراتيك، مسالمت آميز،      از روند حل مسئله كردها در تركيه بر پايه        

كنيم. براي مردم كردستان راه حلِ دمكراتيك و           و برابر حقوق، دفاع مي    
 صلح، از هم جدايي ناپذيرند.

 
 “ كودير” گوي رفيق مصطفي اوزتاشكين و نماينده         و  گفت

 :  خوانيد را در زير مي
 

آيا تشكيل سنديكاهاي كارگري مستقل در تركـيـه آزاد           
هايي بر سـر راه         است؟ هميشه آزاد بوده است؟ چه مانع      

 تشكيل سنديكاها وجود دارند؟

گفتگوي با رهبر سنديكاي كارگران نفت، 
الستيك و مواد شيميايي تركيه : مبارزه 

سنديكاهاي كارگري تركيه براي حقوق و 
 آزادي هاي دموكراتيك!

 14ادامه  در صفحه 
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شوند و در سـراسـر        هاي مشخص تشكيل مي     سنديكاها بر پايه صنعت   
كه از   “  فلزكاران متحد “كنند. براي مثال، سنديكاي        كشور فعاليت مي  

كند و اين حق را دارد كـه             آن نام برديد، در سطح كشور فعاليت مي       
هايي را كه در بخـش        ها و كارگاه    همه كارگران شاغل در همه كارخانه     

ها عضوگيـري كـنـد.         كنند متشكل و از ميان آن       فلزكاري فعاليت مي  
هاي گوناگون كشور شعبـه دارنـد، و از              سنديكاها در شهرها و ناحيه    

ها و زير نظارت دفتر مركزي است كه فـعـالـيـت                طريق همين شعبه  
 كنند. كنند و كارگران را متشكل مي مي

 
اي،    آيا در تركيه، در انتخابات مـحـلـي، مـنـطـقـه               

جمهوري يا پارلماني، سنديـكـاهـا نـامـزدهـاي              رياست
كنند؟ يا اينكه صرفـاً از         انتخاباتي خودشان را معرفي مي    

كند   نامزدهايي كه اين يا آن حزب سياسي معين اعالم مي         
 كنند؟ حمايت مي

ديكاها نمي     مصطفي اوزتاشكين:   سن ركيه  ت در     در  د  وانن ت
انتخابات پارلماني نامزد خودشان را معرّفي كنند. اما فعاالن سنديكايي           

توانند از سمت خود در سنديكا استعفا دهند و در مقام نامـزد يـك                  مي
حزب سياسي معين در انتخابات شركت كنند. عالوه بر اين، در جريان             
انتخابات، سنديكاها نظر خود را نسبت به نامزدهايـي كـه از سـوي               

كننـد، و      طورِغيرمستقيم بيان مي    اند، به   هاي سياسي معرّفي شده     حزب
طورِغيرمستقيم از نامزد يا نامزدهاي معيني نيز اعـالم            ممكن است به  

 حمايت كنند.
 

آيا سنديكاهاي كارگري تركيه يك كـنـفـدراسـيـون            
سراسري هم دارند؟ اگر دارنـد، نـقـش و                 سنديكايي

 مسئوليت چنين نهادي چيست؟
ديكاها، مي     مصطفي اوزتاشكين:   سن ز  سياري ا م    ب ــ وان ــ ت

كـنـفـدراسـيـون        3سنديكاها، وابسته به        درصد همه   95بگويم تقريباً   
) كـه     Türk-İşاند: كنفدراسيون سنديكاهـاي تـركـيـه (              سراسري

ترين كنفدراسيون كشور است، كنفدراسيون سنديكاهاي راستين         بزرگ
)، و كنفدراسيون سنديكاهاي مـتـرقـي تـركـيـه (           Hak-İşتركيه ( 

DİSK                      سنديكاهاي سراسر كشـور عضـو يـكـي از ايـن سـه .(
ها در راه بهبود حـقـوق كـارگـران              اند. اين كنفدراسيون     كنفدراسيون

كنند. كنفدراسيون سنديكاهاي تركيـه (         طورِكلي تالش و پيكار مي      به
Türk-İş               همچنين سرگرم مذاكره با نمايندگان دولـت اسـت تـا (

جمعي كاركنان دولت را نهايي كند و پس از تصويـب دو           قرارداد دسته 
 طرف، به مرحله اجرا بگذارد.

 
سنديكاهاي تركيه از چه راهي و چگونه براي پيشبرد و           

يي و سنديكايي خود دولـت را          هاي حرفه   تحقق خواست 
 كنند؟ البي مي

سيون  مصطفي اوزتاشكين:   درا ا       كنف ــ ــي ب ديكاي سن هاي 
هاي مطبوعاتي، و برگـزاري       هاي كارشناسي، صدور بيانيه     تهيه گزارش 

هاي دولتي، در روند تدويـن و          ها و ديدار با كارشناسان يا مقام        نشست
كـنـنـد. گـاهـي نـيـز              تصويب قوانين و مقررات كشوري شركت مي  

هاي سـيـاسـي       ها با نمايندگان حزب     هاي نمايندگي كنفدراسيون    هيئت
ها از ديـگـر        ها، كنفدراسيون   كنند. عالوه براين     ديدار و تبادل نظر مي    

پيمايـي و      هاي همگاني، تظاهرات، راه     هاي معمول، مثل نشست     روش
هاي تخصصي و همگاني براي اعالم نظر خود و اعمال فشـار              همايش

 كنند. استفاده مي
 

فعاليت سنديكاها در تركيه، به نـظـر            با توجه به سابقه   
شما ميزان تأثير فعاليت سنديكاها بر كارزارهاي اجتماعي        

جمعي كار بـا كـارفـرمـايـان            و تنظيم قراردادهاي دسته   
منظور تأمين امنيت شغلي و ثبات شغلي كارگران تا چه            به

 حد بوده است؟
ز        طور كه مي    همان  مصطفي اوزتاشكين:   ــكــي ا ي د  داني

هاي اصلي وجود سنديكاها، تأمين و تضمين امنيت شغلي است. سنديكاها از                علت
راه اقدام جمعي و مشترك، به تأمين و تضمين امنيت شغـلـي كـارگـران يـاري                    

تان بزنم. سنديـكـاي مـا        رسانند. اجازه بدهيد مثالي از سنديكاي خودمان براي       مي
نفـر در آن كـار          1500يي را متشكل كند كه حدود  تالش دارد كارگران كارخانه 

كنند. پس از عضوگيري از ميان بخش چشمگيري از كارگران اين كـارخـانـه،              مي
تواند با استفاده از ابزار اعتصاب، كارفرما را به پاي ميز مذاكره و امضاي            سنديكا مي 

اي در      توان نقش برجسـتـه      جمعي بكشاند. به همين سادگي مي        يك قرارداد دسته  
تأمين امنيت شغلي كارگران داشت. نمونه ديگر، فعاليت ما در يـك كـارخـانـه                    
تايرسازي است. ما وظيفه متشكل كردن كارگران اين كارخانه را كـه در حـدود                 

اساس و بدون     نفر در آن شاغلند به عهده گرفتيم. حتّي اگر يك كارگر را بي               1000
دليلِ موجه اخراج كنند، سنديكا درحكم نهاد رهبري كارگران، دسـت بـه اقـدام                 
جمعي خواهد زد تا آن كارگر اخراجي را به كار بازگرداند. به ايـن تـرتـيـب، در                       

يـافـتـگـي،        هاي كاري كه كارگران سنديكا دارند، به دليل همين سـازمـان       محل
 كارگران از يك ثبات و امنيت شغلي معين برخوردارند.

 
هاي اعتراضي و      آيا سنديكاها مجاز به برگزاري تظاهرات و اقدام       

 دست زدن به اعتصاب هستند؟
ه،            مصطفي اوزتاشكين:   ــ ــي رك ــ ت در  ت كنوني  ررا ن و مق قواني ر  اب بن

هـا    دهي و برگزاري نشست     سنديكاها از لحاظ قانوني و بر روي كاغذ اجازه سازمان         
هـاي اعـتـراضـي         هاي اعتراضي و تظاهرات را دارند. اما در عمل، اقدام            و همايش 
اي كـه       هاي اعـتـراضـي       دهي شده از سوي اعضاي سنديكاها يا حركت         سازمان

آمـيـز      كنند، غالباً با برخوردهاي خشونـت       كارگران عضو سنديكا در آن شركت مي      
هـاي     شود. با وجود اين، سنديكاهاي تركـيـه شـيـوه              رو مي   نيروهاي امنيتي روبه  

برند. اما در مورد اعتصـاب بـايـد         كار مي   اند و به    گوناگوني را براي اعتراض آموخته    
هاي شديدي از طرف دولت و كارفرمايان براي جلوگيـري از           بگويم كه محدوديت  

 شود. اعتصاب يا اخالل در آن اعمال مي
 

هاي عمده كارزارهاي كنوني سنديكاها در تركيه كدامند؟ اگر           هدف
هـاي عـمـده را بـراي              هايي از اين هدف     ممكن است سرفصل  

 خوانندگان ما برشماريد.
ده مصطفي اوزتاشكين:   ن هدف عم ري ا  ت ــ اه ــ ديك سن رهاي  رزا هاي كا

 توانم در اين چند مورد خالصه كنم: در تركيه را مي
تأمين و تضمين امنيت شغلي؛ ايجاد اشتغال و بهبود سطح درآمدها و كـاهـش                

تأمين برابري جنسيتي ميان زنان و مردان شاغل و تأمين حـقـوق ويـژه                 بيكاري؛
بهبود وضعيت بهداشت و درمـان        تأمين حق بازنشستگي؛   هاي كار؛   زنان در محل  

تالش در راستـاي رشـد و بـهـبـود               بهبود وضعيت مسكن كارگران؛      كارگران؛
ها، سنديكـاهـاي      براي تحقق اين هدف    زيرساختارهاي اقتصادي اساسي در كشور؛    

اندازند، و در مورد حق اشـتـغـال،            تركيه معموالً كارزارهاي مشخصي را به راه مي       
طورِكلي تضمين حقوق اجتماعي كارگران، فعاليت تبليـغـاتـي و          امنيت شغلي، و به   
 كنند. گري مي آموزشي و البي

 
هاي سنديكـايـي تـركـيـه عضـو              آيا سنديكاها يا كنفدراسيون   

المللي هم هستند؟ و اگـر عضـو             هاي بين   ها يا فدراسيون    سازمان
ها بر يكديگر چـگـونـه      هستند، ارتباط متقابل دو سازمان و تأثير آن       

 است؟
ه         مصطفي اوزتاشكين:   ــ ست عضو واب ركيه  ت ديكاهاي  سن ز  سياري ا ب

هاي خاص خود هسـتـنـد. بـراي             المللي در بخش    هاي بين   ها يا فدراسيون    سازمان
آل (     بنياد اينداستـري    عضو سازمان تازه    -“] Petrol-İş“[   -نمونه، سنديكاي ما  

“IndustriALL Global Union  (“ هاي سنديـكـايـي     است. كنفدراسيون
و كنـفـدراسـيـون      “)  ITUC“المللي سنديكاها (     تركيه نيز عضو كنفدراسيون بين    

المللي به فعـالـيـت        هاي بين   هستند. كنفدراسيون  “)  ETUC“اروپايي سنديكاها (   
ها از راه     كنند. آن    دهي كارگران كمك شاياني مي      سنديكاهاي تركيه در امر سازمان    

هاي سنديكايي در تركيه، نقش مهـمـي          اعالم همبستگي و حمايت خود از فعاليت      
هاي   گيري از تجربه    در تقويت موضع سنديكاهاي ما دارند. تبادل اطالعات و درس          

يكديگر هميشه يكي از بنيادهاي ارزشمند در ارتباط متقابل سنديكاهـاي مـا بـا                 
هاي   تر همكاري     هاي مشخص   المللي بوده است. يكي از نمونه        هاي بين   كنفدراسيون

ها در زميـنـه       فكري آن   المللي، همياري و هم     متقابل تشكيالت كارگري ملّي و بين     
المللي است كه در تركيه فعاليت          هاي بين   متشكل كردن كارگران شاغل در شركت     

 دارند.

 ادامه  گفت و گو با رهبر سنديكاي كارگران ...

 8ادامه  در صفحه 
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اش بيشتر از اكـثـر ديـگـر            رسيده است كه توليد ناخالص ملي سرانه      
سال پـيـش، تـولـيـد         53، “ اكونوميست” كشورهاست. به نوشته مجله      

كل توليد جهاني بود، در حالي كه امروز در           %4ناخالص ملي چين فقط     
توليد نـاخـالـص مـلّـي            %90كم    كل توليد جهان و دست      %17حدود  

صـنـدوق   “ترين آمار منتشر شده از سـوي            آمريكاست. بر اساس تازه    
درصد جمعـيـت[جـهـان] در            30/  2در سال گذشته،       “ المللي پول   بين

شان بيشتر از چـيـن           كنند كه توليد ناخالص ملّي      كشورهايي زندگي مي  
درصد جمعيت[جهان] در كشورهايي با توليـد           50/  2است، در حالي كه     

كنند (بقيه، جمعيت خـود چـيـن            ناخالص ملّي كمتر از چين زندگي مي      
سال پيش، يعنـي      35درصد كل جمعيت جهان است).          19/  6است كه   

تـرتـيـب     آغاز شد، اين دو رقم به “اصالحات و گشودن درها”زماني كه  
درصد بود. امروزه چين دومين اقتصاد بزرگ دنيـاسـت، و       5/73و  5/0

ميزان سرانه توليد ناخالص ملّي آن باالتر از همه كشورهاي در حـال               
جـز مـالـزي)         شرقي آسيا (به     توسعه منطقه كشورهاي جنوب و جنوب     

است. با وجود كاهشِ آهنگ فعاليت اقتصادي چين، در نتيجه بـحـران              
ميـلـيـون      12ميالدي    2012اقتصادي جهاني اخير، اين كشور در سال        

اش بـيـشـتـر      اي  درصد هم از هدف برنامه 33شغل ايجاد كرد كه حتّي  
بود. همچنين، در ربع اول سال ميالدي جاري، چين كماكان از نـرخ                

درصدي برخوردار بود. اين درحالي است كه در بسـيـاري از        7/7رشد  
ها رشد داشـت،       كشورهاي رشديافته يا در حال رشد، آنچه در اين سال         

هاي شغلي بودند. در زمينه برقـراري          نرخ بيكاري و نرخ كاهش فرصت     
يي ميان چين و كشورهايي مثل آمريكـا و            توازنِ اقتصادي نيز مقايسه   

، تعديل يا متوازن كردنِ اقتصاد،      “ غرب” انگلستان جالب توجه است. در       
هاي مردم،    دهي و افزايش بدهي     يعني كاهشِ مصرف داخلي (كه با وام       

شـود     تا مدتي اقتصاد را سر پا نگه داشته بود)، در حالي كه سعي مـي                
توليد افزايش يابد، كه در نتيجه مستلزم بازارهاي فروش در كشورهـاي       
در حال رشد است. اما براي چين برعكس اسـت. بـرقـراري تـوازنِ                    
اقتصادي به معناي كاهشِ اتكا به صادرات و افزايشِ مصرف داخـلـي              

 پذير شده است. است، كه اينك با افزايش درآمدهاي مردم، امكان
گيـري اسـت، اقـتـصـاد بـازار               آنچه اكنون در چين در حال شكل      

بـرخـالف      -اي زير كنترلِ دولت سوسياليستي است، كه در آن          كااليي
نقطه اتكايِ اصلي، همچنان مالكيت عمومي بـر         -داري  اقتصاد سرمايه 

سال پيـش آغـاز شـد           35وسايل و ابزار توليد است. اصالحاتي كه از          
گذشته، اقتصاد چين       ترديد برآمدهاي مثبتي داشته است. در سه دهه          بي

سـيـري      -از لحاظ پـولـي      -درصد رشد داشته است، و فقر       9هر سال   
بيني سازمان توسعه و هـمـكـاري            نزولي داشته است. بر اساسِ پيش      

اقتصادي، تا سه سال ديگر كل اقتصاد چين (نه بـر اسـاس سـرانـه)                   
تر از اقتصاد آمريكا خواهد شد. البته برخي از نهادهاي اقتـصـادي           بزرگ

نقـطـه   ” داري، زمان اين      آمريكايي و ديگر نهادهاي مالي جهان سرمايه      
سال ديـگـر تـخـمـيـن          30سال، و حتّي      20تا    15را در حدود     “ عبور
كدام ترديدي ندارند كه چنين خواهد شد و از حـاال، و               زنند. اما هيچ     مي

ساالرانه خود، در پي ارزيابي پيـامـدهـاي           هاي سرمايه   از سكوي ديدگاه  
ها به رشد عظيـم       سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و نظامي آن هستند. آن        

هاي امپرياليستي بزرگي مثل بريتانـيـا و           چين مثل رشد و ظهورِ قدرت     
كنند و با همان معيارهـاي خـودشـان آن را                آمريكا و آلمان نگاه مي    

خواهند موقعيت خود را در برابر آن تعيين و تـحـكـيـم      سنجند و مي    مي
نظران و تحليلگران چـيـن         كنند. به همين علت، الزم است كه صاحب        

ها شركت كنند و به آن جهت دهند. در غيـر ايـن         فعاالنه در اين بحث   
هاي احتمالي منفي (براي خودشان) و القا           فقط بر جنبه   “ غرب” صورت،  

هـاي     و ايجاد ترس از اين قدرت نو، تأكيد خـواهـنـد كـرد. شـيـوه                   
گذاري چين در كشورهاي ديگر را بايد تـوضـيـح داد و بـه                     سرمايه

يي تبليغ كرد. بايد توضيح داد كه قدرتمنـد شـدنِ چـيـن              طورگسترده
تنها براي خود مردم چين، بلكه براي همه مردم عادي و زحمتكشان              نه

توانـد داشـتـه        ويژه در كشورهاي درحال رشد، چه سودي مي         جهان، به 
باشد. عالوه بر اين، حزب كمونيست چين در توضيح دادنِ رويكردهاي            

هاي خارجي و دفاعي بايـد بـكـوشـد.             دولت چين در ارتباط با سياست     
گـيـرد     تر در شرايطي صورت مي      هاي عالي   تحول و گذار چين به مرحله     

ريزيِ كالن اقتصادي، و مالكـيـت عـمـومـي،              كه دولت، حزب، برنامه   
 هاي اصليِ تحول اقتصادي و اجتماعي كشورند. همگي، جزوِ عامل

اكنـون و      -چين در قرن بيست و يكم     ” هايي كه در همايش       يكي از موضوع   ادامه  چالش هاي پيش روي چين...
هـاي     طرح شد، مناسبات كـار و فـعـالـيـت             “ گريفيتز“از سوي رفيق    “  آينده

سنديكايي در چين بود. او بر اين اعتقاد است كه، ضمن توجه به نقش متفـاوت   
هاي سنديـكـايـيِ     سنديكاها و حزب كمونيست، اولويت دادن به برپاييِ سازمان        

هاي اقتصاد، ضـرورت      بخش    هاي كار در همه     دموكراتيك و مشاركتي در محل    
هاي بزرگ فراملي در چين، عامل مـهـم            مبرمي دارد. حضور و فعاليت شركت      

در    -هاي حمايـتـي از كـارگـران           ديگري است كه لزومِ پياده كردنِ سياست      
و تأمين و تضـمـيـنِ حـقـوق             -جمعي  چارچوبِ سنديكاها و قراردادهاي دسته    

داران فـرامـلّـي در خـارج از جـنـگـل                   طلبد. ماهيت سرمايه     كارگران را مي  
عالوه، سـنـديـكـاهـاي          داري همان است كه در درون آن نيز است. به            سرمايه

يـي     شوند كه كارگران احساس كنند كه واقعاً در جـامـعـه              قدرتمند موجب مي  
وجـود     ويژه با توجه به رشد سريع چين كـه بـه             سوسياليستي طبقه حاكمند، به   

رود كـه       اي شده است. همچنين انتظار مـي          آورنده پرولتارياي عظيم صنعتي   
شان در تركيبِ حزب كمونيست نيز ديـده شـود.              حضورِ كارگران و نمايندگان   

دهـد     دردناك اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي نشان مـي             تجربه
كه، حضورِ فعالِ كارگران در صحنه و احساسِ مشاركت و دخالت داشـتـن در                

ناپذير است. در ايـن صـورت            سرنوشت خودشان، ضرورتي انكارنشدني و خلل     
است كه آنها نظام را از آنِ خود خواهند دانست و براي حفظ آن و جلوگيري از          

شـان اسـت را          انحراف آن خواهند كوشيد تا دستاوردهايي كه متعلق به خود         
 ناپذير سازند. بازگشت

، “ اكنون و آيـنـده      -چين در قرن بيست و يكم     ” شركت كنندگان در همايش     
عظيم اقتصادي و اجتماعي جـمـهـوري          “ معجزه” ضمن توجه به دستاوردها و      

هاي راه را نيز نـاديـده    خلق چين با رهبريِ حزب كمونيست آن كشور، دشواري      
هـاي نـگـران       به برخي از روندها و دشواري “ سيتارام“نگرفتند. از جمله، رفيق   

هـا     ها و فساد اداري اشاره كرد كه رسيدگي بـه آن             كننده، مانند رشد نابرابري   
ها تـوجـه       ضرورتي مبرم دارد و خوشبختانه حزب كمونيست چين كامالً به آن          

روشـنـي و بـدون           دارد. در گزارش كنگره هجدهم حزب كمونيست چين، به         
توسعه نامتوازن، ناهماهنگ، و    ” ها پرداخته شده است:        پوشي، به اين مسئله     پرده

هاي علمي و فنّي ضـعـيـف          ناپايدار همچنان مشكل بزرگي است. توانِ نوآوري       
است. ساختارِ صنعتي نامتوازن است. زيرساخت كشاورزي همچنـان ضـعـيـف                

وجود آوردن فضاي باز و تغييـر         است... وظيفه گسترش و ژرفش اصالحات و به          
روست. فاصله ميان مـيـزان         دادنِ الگوي رشد، همچنان با دشواري زيادي روبه       

هـاي گـونـاگـون         توسعه شهري با ميزان توسعه روستايي، و حتّي ميان منطقه         
كشور، هنوز بسيار زياد است. همچنين است در مورد نابرابـري درآمـدهـا [در                   

برانگيزي افزايـش     توجه  هاي اجتماعي به طورِ     هاي گوناگون كشور]. معضل       نقطه
انـد، از       ها بر نيازهاي فوري مردم اثر گذاشته        اند، و بسياري از اين معضل       يافته

هاي آموزش، اشتغال، تأمين اجتماعي، بـهـداشـت و درمـان،                 جمله در زمينه  
زيست و ارتباط متقابل آن با محيط اجتماعي، امنيت غـذايـي و                مسكن، محيط 

دارويي، ايمنيِ كار، امنيت اجتماعي، اجرايِ قـانـون، مـديـريـت قضـايـي و                    
ها. برخي از مردم هنوز زندگـي دشـواري دارنـد، و در               دادگستري، و جز اين   

شـود. بـرخـي از            هاي گوناگون كار، درستكاري و اخالق رعايت نمـي          عرصه
بهره از صالحيت الزم براي پيشبرد تـوسـعـه بـه شـيـوه                   هاي دولتي بي    مقام
شـود.     هاي حزبيِ محلي سستي و ضعف ديده مي      اند. در برخي از سازمان       علمي

هـا و       هاي دولتـي نسـبـت بـه آرمـان              شمار اندكي از اعضاي حزب و مقام      
اند، و شناخت و آگـاهـي كـامـلـي از                 هاي حزبي دچار ترديد و تزلزل       انديشه
هاي   وپاش، از معضل    هاي آن ندارند. بوروكراسي و تشريفات، و نيز ريخت           هدف
رفتاري و رفـتـارهـاي        ها فساد و در برخي ديگر كج        اند. در برخي از بخش       جدي

هاي عمده مـاسـت.       ناشايست رواج دارد. مبارزه با فساد همچنان يكي از چالش          
شـان     ها را بسيار جدي بگيريم و بـراي رفـع             ها و معضل    ما بايد اين دشواري   

 “تر بكوشيم. سخت
(سه سال پيش) ميانگـيـنِ درآمـد سـرانـه             2010گفتني است كه، در سال   
برابر ميانگينِ درآمد سرانه روستانشينان بـود. و            3/5ساكنان شهرها نزديك به     

دانند كه امروز شمار ميلياردرهاي چين فقط از تعداد ميـلـيـاردرهـا در                  همه مي 
هاي اخير دولت چين به معضلِ افـزايـشِ تـفـاوت               آمريكا كمتر است. در سال     

هاي شهري و روستايي تـوجـه زيـادي كـرده اسـت و                     توسعه ميان منطقه  
هاي معيني را براي كاهشِ فقر در روستاها (در مرحله توسعـه) تـدويـن                    برنامه

هاي روستايي و شهرهاي كوچك باال برده شده          كرده است. خطر فقر در منطقه      
هايي بـراي   است تا بر اين مسئله سرپوش گذاشته نشود، و در عين حال، تالش       

يي را تدوين و       سال پيش، دولت برنامه     6افزايش درآمدها صورت گرفته است.       
شان از معيار تعييـن شـده          اجرا كرد تا به خانوارهاي روستايي كه درآمد خالص        

 5ادامه  در صفحه 
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 -چين در قرن بيست و يكم”ها و چين، در همايشِ  “چپ”
هاي پيشِ رويِ چين در مسيرِ ساختمانِ  چالش :“اكنون و آينده

 سوسياليسم
 

هاي جمهوري خلق چين در چند دهه اخير و تبديل شدن ايـن                دگرگوني
هايي است كه تـوجـه    هاي اقتصادي جهان، از موضوع كشور به يكي از غول  

بسياري را در جهان به خود جلب كرده است، چه در جبهه سرمايه و چه در                 
ميان نيروها و سياستمداران چپ. همه در پي آنند كه رازِ موفقيت سريع اين               

دريابند. در جبـهـه        -كه حزب حاكم در آن حزب كمونيست است         -كشور را 
هاي كمونيست و      ها يا سياستمداران و يا حتّي حزب        ، به ابتكار دولت   “ چپ” 

هاي حزب كمونيست و دولت چـيـن و            كارگري، به منظور شناخت سياست    
ها، تا كنون چندين همايش در كشورهاي گوناگون برگـزار            گيري از آن    درس

هايي كه نمايندگان حزب كمونيست و دولت چين نـيـز،             شده است، همايش  
هـا     اند. يكي از اين همايش       ها فعاالنه شركت كرده     هاي اخير، در آن     در سال 

و    29در محل پارلمان اروپا، در شهر بروكسل، پايتخت بلژيك، در روزهاي            
چين در قـرن     ” خردادماه امسال، برگزار شد. اين همايش كه عنوانِ آن             30

چپ سـبـزِ       -چپ متحد اروپا  ” بود، از سوي     “ اكنون و آينده    -بيست و يكم  
دهي شده بود كـه گـروهـي اسـت            سازمان“)  GUE-NGL“ (” شمال

 18كشور اروپـايـي و        13گرايِ پارلمان اروپا از  نماينده چپ 35متشكل از   
حزب سياسي. عالوه بر اين نمايندگان پارلمان اروپا، شـمـاري از اعضـاي          

هاي كمونيست آفريقاي جنوبي، برزيل، بريتانيا، و هندوسـتـان            رهبري حزب 
گرايي مثل سمير امين، و نيز نمايندگـانـي       هاي چپ   (ماركسيست)، شخصيت   

سـازمـان   (” از برخي ديگر از نهادهاي دانشگاهي از اروپا و آمريكاي التين             
نيز جزو شركت كنندگان    “)  همبستگي با مردم آسيا، آفريقا و آمريكاي التين       

هـاي     در اين همايش بودند. از كشور چين، هيئتي چهار نفري از كمونيست            
، “ هاي سوسياليستي   ها و فلسفه    مركز مطالعات نظريه  ” به نمايندگي از      -چين

در اين    -كند  كه زير نظارت كميته مركزي حزب كمونيست چين فعاليت مي         
 همايش شركت داشتند.

سـيـتـارام    “هاي رفيـق       خوانيد، بر اساس گزارش     يي كه در زير مي      نوشته
، عضو هيئت سياسي حزب كمونيست هندوستان (ماركسيست)، و           “ چوري  يه

، دبيركل حزب كمونيست بريتانيا، تهيه شـده اسـت؛           “ رابرتز گريفيتز “رفيق  
 گفته شركت داشتند و سخنراني كردند. اين دو شخصيت در همايش پيش

هاي مورد توجه اروپا، اهميت چين و اقتصاد آن كشور در              يكي از موضوع  
سال پـيـش    35كمك به رفع بحران جهاني و بازسازي اقتصاد جهان است.           

گفت كه، چين سوسياليستي براي رشد خود به جـهـان             دنگ شيائوپينگ مي  
ها به چين سوسياليستي است تـا         داري نياز دارد. اما امروز، همه چشم         سرمايه
 داري جهاني را از بحران نجات دهد! سرمايه
شـدت نـگـران         شود كه نمايندگان پارلمان اروپا بـه         روشني ديده مي    به

هـاي    هاي رياضتي دولت    ويژه كه سياست    بازسازي اقتصادي اروپا هستند، به    
تر هم كرده است. توانِ خريد مردم كمـتـر             اروپايي، بحران كنوني را پيچيده    

هـاي     اند. پس يكي از راه        شده است و بازارهاي داخلي در تنگنا قرار گرفته        
بازسازي اقتصاد، گسترش صادرات كاالهاي اروپايي به چين است تا از ايـن             
راه، توليد داخلي و اشتغال افزايش يابد. در نتيجـه، كشـورهـاي اروپـايـي                   

اش را هرچه بيشتر بـه        خواهان آنند كه چين درهاي بازارهاي مصرف داخلي       
هاي فشارهاي سياسي به چين،       رويِ كاالهاي اروپايي باز كند. يكي از علت        

در همين پديده نهفته است. شركت كنندگان در همايش، ضمن مخالفت بـا              
شود، درباره آينده معجزه اقتصادي چين (كـه           فشارهايي كه به چين وارد مي     

درصد بوده اسـت)      9در سه سال گذشته نرخ رشد توليد ناخالص آن بيش از            
نظرهاي متفاوتي داشتند. همه بدون استثنا بر اين اعتقاد بودند كه، در قـرن               

ترديد نقش بسزايي در جـهـان بـازي             يكم جمهوري خلق چين بي      و  بيست
اقـتـصـاد    “  نجـات ” خواهد كرد. عالوه بر رشد اقتصادي چين و نقش آن در     

اقتصادي جهـان (در        -جهاني، نقش اين كشور در چندقطبي كردن سياسي       
قطبي به سركردگيِ آمريكا) عاملي حياتي در اوضاع جهانـي             برابر جهانِ تك  

پين، رئيس جمهوري كنوني چين، كه جزو پنجـمـيـن             خواهد بود. شي جين    
تونگ و دنگ شيائوپينگ و جيان زِمين و    از مائو تسه    -نسل از رهبران چين   

روي به سوي آرمـانِ بـزرگ          ادامه پيش ” است،    -هو جينتائو تا نسل كنوني    
بـراي     رؤياي چيني هاي چيني، و تالش در راه تحقق          سوسياليسم با ويژگي  

رؤيـاي  را خواستار شده است، كه البته بـا          “  دميدنِ جاني تازه در ملّت چين     
دهـد كـه،        تفاوت زيادي دارد. رئيس جمهوري جديد توضيح مي          آمريكايي
رؤياي مردم چين است كه با اتكا به خود مردم بايد           ” ،  رؤياي چيني   منظور از 

“ وقفه به سود مردم كار كرد و به آنان فايـده رسـانـيـد.        تحقق يابد. بايد بي  
كنگره هجدهم حزب كمونيست چين، كه در پاييز سال گذشته برگزار شـد،             

(صد سالگيِ بـنـيـادگـذاريِ         2012تا سال    “ مرفه    يي نسبتاً   جامعه”  برقراريِ  
اي مدرن و ثروتمند،      كشور سوسياليستي ”  حزب كمونيست چين) و برقراريِ       

(صـد سـالـگـي           2049تا سال     “ پرقدرت، دموكراتيك، پيشرفته و متوازن    
 ايِ حزب قرار داد.  هاي برنامه جمهوري خلق چين) را جزو هدف

دهد كه كشـوري       نگاهي به دستاوردهاي اقتصادي عظيم چين نشان مي       
سال پيش يكي از فقيرترين كشورهاي جهان بود، اكنون به جـايـي               35كه  

هاي پيشِ رويِ چين در  چالش
 مسيرِ ساختمانِ سوسياليسم
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