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مبارزه جنبش مردمی شش سال پس از کودتای 
 انتخاباتی ولی فقیه و سران سپاه

 سخنرانی نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در همایش بین المللی حزب های کمونیست و چپ

  بررسی تهدیدهای فاشیسم و نیروهای ارتجاعی در روزگار
ط امپریالیسم و جنگ

ّ
 تسل

  6ادامه  در صفحه 

شش سال از کـودتـای 
ــیــن  ــی خــون ــات ــخــاب ــت ان
کارگزاران رژیم استبدادی 
والیت فقیه برای پایـمـال 
کردن رای مـیـلـیـون هـا 
ایرانی و برگمـاری دولـت 
منـفـور و ضـد مـردمـی 
محمود احمدی نژاد مـی 
گــذرد. در خــرداد ســال 

میلیون ها ایرانی با  ١٣٨٨
رای مـن «فریاد اعتراضی 

به خیـابـان هـا  »کجاست
آمدند تا اعتراض خـود را 

بر ضد تقلب های گسترده ولـی فـقـیـه و 
مزدوران نظامی او بـه گـوش جـهـانـیـان 
برسانند. سرکوب اعتراض هـای گسـتـرده 
مردمی و روی کار آمـدن دولـت احـمـدی 

ثمرات دهشتناکی برای میهن ما ببـار   نژاد،
آورد. شش سال سیاست های نـابـخـردانـه 
دولت مـزدور احـمـدی نـژاد، در عـرصـه 
اقتصادی، اجتماعی و سیاست بین المللـی 
به وضعیتی منجر شد که دولت کـنـونـی و 
حتی طرفداران والیت مطلقـه  امـروز آنـرا 

 فاجعه بار توصیف می کنند.
سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده ها 

از جـمـلـه   و حصر سران جـنـبـش سـبـز،
کروبی و خانم رهنورد همـچـنـیـن  موسوی،

حاوی تجربه های مـهـمـی بـرای هـمـه 
نیروهای مترقی و آزادی خواه میهن ما بود. 

بدون سازمان یافتگی سیاسی، بدون پیوند زدن 
با خواست های اساسی   خواست های سیاسی،

کارگران و زحمتکشان کشور، در زمینه تـأمـیـن 
عدالت اجتماعی و همچنین تأمـیـن خـواسـت 
های زنان و خلق های ستم کشیده نمی تـوان 
جنبشی سراسری، منسجم و متـحـد را بـرای 
طرد رژیم والیت فقیه و گشودن راه برای تحقق 
تحوالت بنیادین، دموکراتیک و پـایـدار گشـود. 
این تجربه های مهم را باید برای پیشـبـرد امـر 
مبارزه بغرنج و دشوار کنونی بر ضد رژیم والیـت 
فقیه  به کار گرفت و جنبش هـای اعـتـراضـی 
پراکنده توده ها را به سمت انسجام و سـازمـان 

 دهی الزم سوق داد.    
های گوناگون  از ابتدای سال جاری اعتراض

های  برنامه باضرورِت مبارزه 

و پیونِد آن با خواست  ،اقتصادی

 احیاِی حقوق سندیکایِی زحمتکشان

حـاکـمـیـت  رایتریـن خـطـر بـ رژیم والیت فقیه بزرگ
یافته و مسـتـقـل  را در طبقٔه گارگِر سازمان اش دیکتاتوری

هـای فـکـر و  با استفاده از تـولـیـداِت اتـاق . رژیمبیند می
رهبران تشکیالت زرِد کارگری، به خنثی کردِن این خـطـر 

در همایِش سراسری فرماندهان ناجـا،   کند. سعی می برنده
"دولت یازدهـم... بـه هـر : روحانی گفت ماه، اردیبهشت ۵

ای که در انتخابات داده، در پـی اجـراِی آن بـوده  وعده
 هـای روحانی در یکـی از سـخـنـرانـی ، نمونه برای است." 

 با وعده دادن تـعـیـیـن  ،٩٢مردادماه  ٢٢اش، در  انتخاباتی
قانون کـار  ۴١"ماده : گفتبر اساس نرخ تورم،   حداقل مزد

صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اسـاس نـرخ 
تورم اعالم شده از سوی بانک مرکـزی تـعـیـیـن شـود و 

نـفـره کـارگـری را  ۴ای باشد که معاش یک خانوار  گونه به
تأمین کند." در دو نوبت تعییِن دستمزد کارگران در دولـت 

همراه با "باغبانی" و جهـت دادن بـه علی ربیعی یازدهم، 
عملکرِد "نمایندگان" تشکیـالت زرِد کـارگـری، تـوانسـت 

بـه  ٩٢سوم خط فقر در اسفنـد  دستمزِد کارگران را از یک
کـه  کاهش دهد. در حالـی ٩٣پنجِم خِط فقر در اسفند  یک

اکثر کارگران حداقل مزد و یا مبلغی کمتر از آن را دریافـت 
با عملکرِد ضد رهبران این سه تشکل "کارگری"، کنند،  می

 ٣پنجم خـط فـقـر  در شورای عالی کار، یک شان کارگری
هزار تـومـان را  ٧١٢میلیون و چهارصد هزار تومان، یعنی 

به کارگران کشورمان تـحـمـیـل  ٩۴حداقل مزد سال  برای
 مـاه، اردیـبـهـشـت ٧کردند. بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، 

تشکیـالت زرد کـارگـری] و [ "کارگران : علی ربیعی گفت
کارفرمایان... برای تعیین دستمزد حاضرند برگه سفیدی به 

دانند این وزارتخانه حامی  وزارت کار ارائه دهند، چرا که می

  2ادامه  در صفحه 

دعوِت رهبرِی حزب مترقی زحـمـتـکـشـان  به
کل) ، حزب های کمونیسـت، چـپ، و  قبرس (آ

ژوئـن،  ۴خردادماه/ ١۴خواه جهان، در روز  ترقی
در نیکوزیا، پـایـتـخـت قـبـرس، در هـمـایشـی 

المللی شرکت کـردنـد. بـررسـِی وضـعـیـت  بین
در  -خطرناک موجود در اروپای شرقی و اوکراین

بر بستِر رشـِد فـاشـیـسـم و  -همسایگِی روسیه
نیروهای نوفاشیستی، و همچـنـیـن عـمـلـکـرِد 

گرای تروریست، و درمـجـمـوع،  نیروهای اسالم
تروریسم و تهدیدهای فـاشـیـسـم و نـیـروهـای 

ای که از سوی امـپـریـالـیـسـم بـرضـِد  ارتجاعی
خواِه جهان و صلِح جهانی تازانـده  نیروهای صلح

  7ادامه  در صفحه شوند، مضمون اصلِی بحث در این همـایـش  می
ودومـیـن  بود. این همایش در روزهای پیش از برگزارِی بیست
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ها (ه.د.پ) با کسب  در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه، حزب دمکراتیک خلق
کرسِی نمایندگی در مجلس جدید  ٨٠درصِد آرا و دراختیار درآوردِن  ١٣بیش از 

ـرد، ارمـنـی،  هایی از اقلیت این کشور برای نماینده
ُ
های مـلـی و مـذهـبـِی ک

حـزب ” انگیز آفرید و بـه هـژمـونـِی  یزیدی، علوی، و کولی، حرکتی شگفت
های مجلس پیـشـیـن را  طیب ِاردوغان، که اکثر کرسی رجب “ وتوسعهٔ  عدالت

 دراختیار داشت، پایان داد.
 

وتـوسـعـه (آ.  ، برای حزب عدالـت٢٠١۵ژوئن  ٧/   ٩۴خردادماه  ١٧انتخابات روز  یکشنبه 
سـال گـذشـتـه در هـمـه  ١۵که در  -مسلمین] ترکیه گرایان [اخوان حزِب اسالم -ک. پ)
شـود. حـزب  ها در این کشور، پیروز بوده است، آزمونـی سـخـت مـحـسـوب مـی انتخابات
درصد آرا؛  در سـال  ٣۴٫٢، ٢٠٠٢های اخیر [در سال  گراِی حاکم  در ترکیه، در سال اسالم
درصد آرا؛  و  در انـتـخـابـات ریـاسـت    ۴٩٫٩  ،٢٠١١درصد آرا ؛ در سال  ۴۶٫۵  ،٢٠٠٧

درصد آرا] را از آن خود کرده بود. این حـزب در انـتـخـابـات  ۵١، ٢٠١۴جمهوری ماه اوت 
اش برای کسب تمامی قدرت سیاسـی در تـرکـیـه از  پارلمانی اخیر نتوانست به هدف اصلی

کرسی) بـرسـد، و  ۵۵٠کرسی از  ٣٨٠های مجلس (یعنی  طریق دستیابی به دوسوم کرسی
در جهت مـنـظـور  -بدون مراجعه به آرای عمومی -درنتیجه، به امکان تغییِر قانون اساسی
درصد آرا، برندٔه این انتخابات  ۴٠٫٧وتوسعه با کسب  خود، دست نیافت. اگرچه حزب عدالت

 دست آورد، و ایـن بـه آقـای کرسی مجلس را توانست به ٢۵٨شود، ولی فقط  محسوب می
تصـویـب رسـانـدن آن در  دهد که با تغییِر قانون اساسی و به طیب اردوغان اجازه نمی رجب

هـای نـمـایـنـدگـی) هـژمـونـِی حـزب  مجلس (از طریق دراختیار داشتِن  دوسوم کـرسـی
تنهایی دولتی حداکثری تشکیل دهد. اردوغان و  وتوسعه را گسترش دهد و یا اینکه به عدالت

جدید را بـا ای  دولت ترکیه تصمیم داشتند تا با پیروزِی قاطع در این انتخابات، قانون اساسی
تـرکـیـه کـه بـا  ١٩٨٢قانون اساسـی سـال   محوریت ریاست جمهوری تدوین کنند، یعنی

وزیـر و  جمهوری منهای نخسـت محوریت نظام پارلمانی دموکراتیک است را به نظام ریاست
خردادماه]، بـورس  ١٨دنبال اعالم نتیجه انتخابات در روز دوشنبه [ بهدوحزبی تبدیل کنند. 

درصد کاهش یافت. نـرخ بـرابـری لـیـر  ٨باره   اوراق بهادار استانبول دچار بحران شد و یک
 درصد تنزل کرد. ٣(واحد پول ترکیه) نیز نسبت به یورو، 

خواست آن را به رفراندومـی بـرای  طیب اردوغان می که رجب -خردادماه ١٧در انتخابات 
ها برنده واقعی بـود. ایـن  در حقیقت حزب دمکراتیک خلق -تغییِر قانون اساسی تبدیل کند

هـای رئـیـس  طلبی کرسِی مجلس، موفق شد به جاه ٨٠درصد از آرا و  ١٣٫١حزب با کسِب 
های چپ تـرک  ها که درواقع ائتالفی از حزب جمهور ترکیه پایان دهد. حزب دمکراتیک خلق

رد است، از 
ُ
گـرا مـعـرفـی  (ب. د. پ) که خود را مـلـی “ حزب صلح و دمکراسی” و جنبش ک

 کند، برآمده است. می
گرایان نولیبرال ترکـیـه  ها و شکسِت اسالم های اصلی پیروزِی حزب دمکراتیک خلق دلیل

های اخیر ترکیه و واهمٔه مردم و نـیـروهـای  های سال توان در تحول رهبری اردوغان را می به
وتوسعه و تـغـیـیـِر بـافـت  ازپیش حزب عدالت گیرِی بیش سیاسی دموکراتیک ترکیه از قدرت

، “ امپراتوری عـثـمـانـی” منظوِر اعادٔه  ها به اجتماعی، و به باوری، ممانعت از استمرار کوشش
 باید جستجو کرد:

گـرا های نولیبرالِی دولت اسـالم دلیِل حاکمیِت سیاست به -های اخیر مردم ترکیه، در سال
با کاهِش سرعت رشد اقتصادی، افزایِش بیکاری و فـقـر،  و هـمـچـنـیـن گسـتـردِش  -

ونقل و انرژی دو  اند. قیمت برخی از اجناس، هزینٔه حمل های اجتماعی درگیر بوده نابرابری
درصد رسیده است. مؤسسٔه آمـار تـرکـیـه، کـه  ٩برابر و حتی سه برابر شده است، و تورم به 

درصـد مـردم  ٢٢وابسته به دولت است، هفتٔه پیش از آغاز انتخابات تأیید کرد که بیش از 
ترین مرکز سندیکایی ترکیه  کنند. این در حالی است که بزرگ ترکیه در زیر خط فقر زندگی می

درصد از زحمتکـشـان  ۵٠معتقد است که حقوق و درآمد نزدیک به 
ترکیه چنان است که یا در زیرخـط فـقـر و یـا بـر آن قـرار دارد. 

که مـیـزان  دهند درحالی های رسمی و تائید شده نشان می گزارش
رشـد داشـتـه اسـت،  رشد اقتصادی در ترکیه در دهٔه گذشته رو بـه

سهم نسبِی ثروتمندها از ثروت کشور در حال افزایش دائمی بـوده 
بـاالتـریـن یـک درصـد طـیـف  ٢٠٠٢که در سال  است. درحالی

کرد، این رقـم  درصد ثروت جامعه را تصاحب می ٣٩جمعیتی کشور 
درصد ثروت ملی رسیده است.  ۵۴درصدی، به  ١۵امسال با رشدی 

هـای  معنای قطبی شدِن هرچه بیشتر جامعٔه ترکیه در سال و این به
 اخیر است.

(وابسـتـه بـه حـزب  “ اومانیـتـه“گرای  فرستادٔه ویژٔه روزنامٔه چپ
کند که، در ترکیه میـانـگـیـِن  کمونیست فرانسه)، چنین گزارش می

یورو، فـقـط بـرای  ۶٠٠یورو است، و کارگری با حقوق ۵٨٠حقوق 
 ”اومــانــیــتــه“یــورو بــپــردازد. گــزارِش  ١٠٠بــرق و گــاز بــایــد 

امروز در ترکیه یک خانوار با دو فرزند برای اینکه زندگـی “ افزاید: می
درواقع، توسعٔه “  یورو در ماه نیاز دارند. ١٧٠٠راحتی داشته باشند به 

نفـع هـمـٔه مـردم نـبـوده اسـت.  به ٢٠٠٠های  دهه نخست سال
موازات ادامٔه ایـن رونـد،  ها و نهادهای مستقل، به گزارش رسانه به

اش را  های سرکوبگرانه وتوسعٔه آقای اردوغان سیاست دولت عدالت
که در سـال  در برابر جنبش سندیکایی گسترش داده است. درحالی

درصد نیروی کـار  ۵٧کارگران عضو در سندیکاهای مستقل  ٢٠٠٣
درصـد  ١٠های اخیر این رقم به حدود  دادند، در سال را تشکیل می

رسیده است. آقای سلیمان چـلـیـبـی، عضـو پـارلـمـان از حـزب 
وتوسعه در طـول  حزب عدالت“دارد:  دموکرات، اظهار می سوسیال

اش، تمامی حقوق کارگری را از طریـق مـقـررات  ساله ١٢حاکمیت 
دار اسـت،  ای که در طرفداری صریح از طبقٔه سـرمـایـه غیرقانونی

 ”مورد تهاجم قرار داده است.
های مرتبط با امور داخلی کشور، همچنین بـه  در کنار این عامل

هـای  گرایـانـه در قـبـال تـحـول های خشن و نظامی رشد سیاست
های اخیر در خاورمیانه و کشورهای شمـال آفـریـقـا،  سیاسی سال
سعودی، قطر، و امـارات  گرانٔه عربستان های مداخله توسعٔه فعالیت

متحدٔه عربی [بر پایٔه درآمدهای نفتِی صدها میلیاردی] در منطقه، 
متحده در قـبـال  کرِد ایاالت و همچنین پیامدهای سیاسِی تغییِر راه
هایی، کـه تـوازن نـیـروهـا در  ایران، باید اشاره کرد، یعنی سیاست

های اخیر دولت  نوعی دگرگون کرده است. رویکرِد سال منطقه را به
ترکیه به نمایاندن خویش در مقام قطِب قدرت در میان کشـورهـای 

الـمـلـلـی،  یی پرقدرت در صحنٔه دیپلمـاسـی بـیـن اسالمی و چهره

های ترکیه: کابوِس  حزب دمکراتیِک خلق

 طیب ِاردوغان رجب

 15ادامه  در صفحه 
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 ...ادامه حزب دموكراتيك خلق هاي تركيه
های زحمتکش و یـا قشـرهـای  برخالِف تصور آقای اردوغان، جلب اعتماد توده

 دنبال نداشته است. میانی جامعه را به
 -عملکرِد دولت ترکیه در حمایت از نیروهای مسلح جهادگرا در سوریه و عـراق

و این حقیقت که در طول بیش از  -که شواهدی انکارناپذیر دربارٔه آن وجود دارد
ماه محاصرٔه خونین کوبانی در کردستان سوریه از سـوی نـیـروهـای مسـلـح  ٢

هـای داعـش   کـاری گِر جنایـت حکومت اسالمی (داعش) ارتش ترکیه تنها نظاره
وزیر ترکیه  طور مشخص به ضرر اردوغان تمام شد. سخنان معاون نخست بود، به

اسـت و  “ های تروریستـی گروه” ها در کوبانی بین  داد که درگیری که اطمینان می
رد که بـرای دفـاع از خـاک خـود و زنـدگـی  اسالم

ُ
گرایان افراطی با مبارزان ک

داد، اثرهای منفِی عـمـیـقـی در  جنگیدند را در یک سطح قرار می مردمشان می
ردها و دیگر اقلیت

ُ
های عرب، سـیـریـاک  ها بر جا گذاشته است. اقلیت وجدان ک

وسـیـلـٔه  (اقلیت کاتولیک)، روما (کولی)، یزیدی و شیعیان علوِی تحقیـرشـده بـه
هـای  وتوسعه و نیز نگران از پشتیبانِی اردوغان از جهـادی گرِی حزب عدالت سنی

ها که صدای ایـن مـردم را بـه  افراطِی سوریه و عراق، به حزب دمکراتیک خلق
ردهای ساکن کوبانـی  پارلمان می

ُ
برد، روی آوردند. باید اضافه کرد که، مقاومِت ک

، ١٣٩٣جانبٔه  داعـش در تـابسـتـان و پـائـیـز  در برابر  تهاجم مسلحانه و همه
ردها را در ترکیه و در سراسر منطقه از بین برد. داوری پیش

ُ
 های ناروا نسبت به ک

وتوسعه مبنی بر اینکه ترکیه پانزدهمین  ها، ادعاِی حزب عدالت همه این عامل
 قدرت جهان است را از اعتبار انداخته است.

هـا  یکی از مسئوالن دوگانٔه حزب دمـکـراتـیـک خـلـق الدین دمیرتاش، صالح
شب، پس از اعالم نتیـجـٔه  اغ است) یکشنبه ِسکد (مسئول دوم، خانم فیگن یوک
آمـیـز  ما به یک پیروزی پرشکوه و موفقیت“ گوید: انتخابات، با شادمانی چنین می

خودکامگاِن مغرور که خود را تـنـهـا صـاحـبـان “ دهد: و ادامه می “ ایم یافته دست
بـود.   بـیـنـی این پیروزی قابل پیش“ دانند نتوانستند به هدفشان برسند. ترکیه می

میلیون نفر به این حـزب  تنها در شرق ترکیه، بلکه در استانبول نیز بیش از یک نه
برای نخستیـن  -نماینده، ازجمله یک ارمنی به نام گارو پایالن را ١١رأی دادند و 

های سـاکـن  یی از اقلیت کولی تر، نماینده به مجلس فرستادند. و از آن جالب -بار
ترکیه (جمعیت روما)، و دو نماینده از اقلیت یزیدی از این ائتالف به مجـلـس راه 

 ١١ها در ناحیٔه دیاربکر کردستان با روانـه کـردِن  یافتند. حزب دمکراتیک خلق
 -دست آورد. در کـردسـتـان نماینده به مجلس، بهترین نتیجه این انتخابات را به

دلیل اینکه مسلمان و مخالـف  وتوسعٔه اردوغان به که پیش از این به حزب عدالت
این بار مردم باوجود تبلیغات مخرب حزب حـاکـم و  -دادند نظامیان بود رأی می

رد هوداپر (حزب وابستگان محلی آن، ازجمله حزب اسالم
ُ
الله) که حـزب  گرای ک

کرد، به سوی این حـزب چـپ روی  ها را حزبی ملحد معرفی می دمکراتیک خلق
ردنشین، نمایندگان اپوزیسیون کسب رأی کردند 

ُ
آوردند. در شماری از شهرهای ک

نـمـایـنـده از  ٢نماینده از مـاردیـن،  ۶نماینده از وان،  ٨و به مجلس راه یافتند: 
ها در شهر تونسلی، زادگاِه کمـال  آور اینکه، حزب دمکراتیک خلق سیرت. شگفت

رد)، رهبِر حزب جمهوری
ُ
خواه خلق  (طرفدار کمال آتاتورک،  کیلیس داراوغلی (ک

ها تعلق داشت را از آِن  دموکرات کرسی که پیش از این به سوسیال ٢چِپ میانه)، 
های عمـدٔه پـیـروزی انـتـخـابـاتـی حـزب  خود کرد. عالوه بر این، یکی از دلیل

پراکنده  -های ترکیه ها را توانائِی این حزب در گردهم آوردِن چپ دمکراتیک خلق
زیر یک پـرچـم واحـد بـایـد  -گون های سیاسی پرشمار و گونه ها و حزب درگروه

های دمـکـراتـیـک جـوانـان در  دانست. این حزب از سویی توانست مظهر آرمان
حـزب دمـکـراتـیـک  -استانبول شود “ تکسیم“در میدان  ٢٠١٣تظاهرات ژوئن 

میـلـیـون  ١٠ها در استانبول و چندین شهر دیگر و نیز سراسر ترکیه بیش از  خلق
و از سوی دیـگـر تـوانسـت  -نفر را برای حضور در این تظاهرات بسیج کرده بود

شان زیر آواِر ناسیونالـیـسـم  ای شود که هویت های قومی های اقلیت مظهر آرمان
های اخیر هـم آمـاج  ها دفن شده بود و در سال طرفداران آتاتورک در طول دهه

گـرایـی بـوده  مـلـی -گرایـی های مروجان و مبلغاِن ایدئولوژی اسالم سرکوبگری
گونه هجومی به حزب دمکراتیک  وتوسعه از هیچ است. درواقع حزب حاکم عدالت

طیب اردوغان هیچ فرصتی را برای تهـمـت زدن بـه  ها کوتاهی نکرد. رجب خلق
اش، در اسـتـانـبـول،   از دست نداد. دمیرتاش در سخنرانی الدین دمیرتاش صالح
ها قرار گرفته است، ما را خائن  از دو ماه پیش حزب هدف شدیدترین حمله“ گفت:

هزار نفر  از  افزایـِش  ٢٠٠او در برابر جمعیتی بیش از “  کنند. به وطن خطاب می
میلیون از شهروندان  ١۵تورم اقتصادی و بیکاری سخن گفت، و نیز فقر بیش از 

را افشا کرد، از خشونت نسبت به دفتر حزب در مرسین آدانـا پـرده بـرداشـت، و 
ژوئـن)  ۵خرداد ( ١۵گذاری در میتینگ انتخاباتِی جمعه  تر از آن، بمب وحشتناک

نـفـر پـیـش از  ٢٠٠نـفـر زخـمـی شـدن  ٢که به کشته شدن  -در دیاربکر را
بـا  -ها هزار نفر شرکت کننده در میتـیـنـگ انـجـامـیـد اش در برابر ده سخنرانی

 وتوسعه توصیف کرد. های حزب عدالت ظرافت، ماهیِت واقعِی سیاست

ما مـردم “ ای پس از اعالم نتایج انتخابات، گفت: دمیرتاش در سخنرانی
ستمدیدٔه ترکیه که خواستار عدالت، صلح، و آزادی هستیم، امروز پـیـروزی 

 “ایم. دست آورده عظیمی را به
هـای آیـنـده،  های سیاسی ترکـیـه در هـفـتـه بینی تحول منظوِر پیش به
تواند از اهمیت بـرخـوردار  یی گذرا به دیگر نیروهای سیاسی ترکیه می اشاره

هـای  باشد. ازجملٔه این نیروهای سیاسی، دو حزب دیگر مخالف با سیاست
وتوسعه که در این انتخابات به پارلـمـان راه یـافـتـنـد، حـزب  حزب عدالت

دموکرات و طرفدار کمال آتاتورک) و حـزب  (سوسیال“  خواه خلق جمهوری“
هـا بـود.  هـای آن (ناسیونالیست، راست افراطی)، و گزیـنـه “ حرکت ملی“

تر ترکـیـه و ازجـمـلـه  های سیاسی کوچک حقیقت اینکه، بسیاری از حزب
دلیل سیستم انتخاباتی کشور و ِاعـمـاِل حـد  حزب کمونیست این کشور، به

یـی  درصِد آرا برای ورود به پارلمان، نتوانستند هیچ نماینده ١٠نصاب کسب 
هـا  جنبی قربانی پیروزی حزب دمکراتیک خلـق طور روانٔه مجلس کنند، و به

گـاهـی از پـیـامـدهـای  شدند. شمار زیادی از طرفداران این حزب ها، بـا آ
 -هـا نفع حزب دموکراتیک خـلـق هایشان را به سیستم انتخاباتی کشور، رأی

های انتخاباتی گذشته، برای گذشتن از حد نصاب حداقـل  که بر پایه آزمون
 ها ریختند. به صندوق -درصدی شانس بیشتری داشت ١٠

خواه خلق، با اینکه در مورد امور اجـتـمـاعـی سـیـاسـت  حزب جمهوری
گرایـانـه  ای را درپیش گرفت، از تمرکز شعارهایش بر تمایالت ملی روانه میانه

رد، خـودداری کـرد، از سـیـاسـت   ویژه خواست در ترکیه، و به
ُ
های خلق ک

اِی نزدیک به سیاست آمـریـکـای دولـت  سرکوبگرانه و نیز سیاست سوریه
دهندگانی که نزدیکِی دیرینـٔه  شدت انتقاد کرد، اما نتوانست رأی اردوغان به

پسندند قانع کند تا به آن رأی دهـنـد. ایـن حـزب  این حزب را با ارتش نمی
 پیشرفتی نداشت و حدود 

ً
 ٧دست آورد ( کرسی به ١٣٢درصد آرا و  ٢۶تقریبا

که به نزدیـکـی  “ حزب حرکت ملی). ” ٢٠١١کرسی بیشتر از انتخابات سال 
 ١۶٫٩مشهور است، با کسـب “  های خاکستری گرگ” با نیروی فاشیستی 

کرسی را از آِن خود کرد. این حزب به داشتِن نظرات افراطـی  ٨٠درصِد آرا، 
ردها و اقلـیـت

ُ
هـای  و نژادپرستانه بر ضِد خودمختارِی سیاسی و فرهنگی ک

هـای  دیگر شهرت دارد و طرفداران آن در گذشته در عملیات مرگبـار گـروه
شـده بـر ضـد  ریـزی ضربت نوفاشیستی و سوءقصدهای مرتب و بـرنـامـه

اند. این دو حـزب، کـه در ایـن  های سیاسی چپ دست داشته شخصیت
انتخابات نتوانستند سهم خود را چندان افزایش بدهند اما از شکسِت حزب 

آیـنـد،  نـظـر مـی وتوسعه در دستیابی به اکثریِت پارلمانی راضـی بـه عدالت
شک از احتمال اینکه بتوانند در دولتی ائتالفی  دلیِل نتیجٔه انتخابات، بی به

با طرفداران آقای اردوغان شرکت کنند، چندان ناخشنود نیستند. البتـه در 
وتـوسـعـه،  راه تشکیِل دولتی ائتالفی از ائتالِف این دو حزب با حزب عدالت

ها در گذشتـه مـرتـبـط  هایی سیاسی وجود دارند که به روابط این حزب مانع
است. احتمال اینکه سه حزب اپوزیسیوِن دولت اردوغـان بـا ائـتـالِف بـا 
 صفر است، چـرا کـه 

ٌ
همدیگر دولتی ائتالفی تشکیل دهند، نا چیز و تقریبا

ها در رابطه با مسئله ملی و حـقـوق خـلـق کـرد و هـمـچـنـیـن  این حزب
 متفاوت با یکدیگر  های اقتصادی و اجتماعی، سیاست سیاست

ً
هایی کامال

وتـوسـعـه و  دارند. اینکه بررغم اظهارات رهبران و سخنگویان حزب عدالت
هـا  ها آیا احتمال تشکیل دولتی ائتالفی از سوی آن حزب دموکراتیک خلق
توان صفر دانست. این امر بـه آمـادگـِی اردوغـان و  وجود دارد یا نه را نمی

همراهانش برای دادِن برخی امتیازها و ازجمله اجرائی کردن مفاد اصـلـی 
رهبِر زنـدانـی  -نامٔه تاریخی بین دولت اردوغان و عبدالله اوجاالن موافقت

ردهای ترکیه
ُ
ای و همیشگی مسئلـه کـردسـتـان و  در رابطه با حل پایه -ک

رد بستگی دارد. در اسفندماه گذشته گزارش
ُ
هایی دربـارٔه احـتـمـال  مردم ک

ها مـنـتـشـر  هایی در این زمینه بین این دو حزب در رسانه رسیدن به توافق
 شد.

وتـوسـعـه کـه  حاضر فقط دو راه پیش پای حـزب عـدالـت درواقع درحال
مـانـده اسـت. بـرحسـب قـانـون،  اکثریت پارلمانی را از دست داده بـاقـی

روز وقت دارد تا یا دولتی ائتالفی تشکـیـل  ۴۵وزیر، احمد داوداغلو،  نخست
دهد و یا اینکه حاضر شود به گزینه تشکیل دولتی حـداقـلـی تـن دردهـد. 

رئیس دولت مجبور خـواهـد که این دو گزینه کنار گذاشته شوند،  درصورتی
اقـدام کـنـد. و شد برای انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنـگـام 

  آقای اردوغان، بنا بر اطالع از تجربه
ً
های  انتخاباتی در کشورهـای  قاعدتا

گاه است که در صورت   ناگزیر بودن به انجام  انتخابات زودهنگـام،دیگر، آ
امکان اینکه حزب حاکم بتواند در انتخابات دوباره درصِد بیشتری از آرا در 

 دست بیاورد، بسیار ناچیز خواهد بود. مقایسه با انتخابات هفته پیش را به
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و یکی از "نمایندگان کارگری" که این روزهـا کـارگـران  ،های کار است" تشکل
، خبرنگار ایـلـنـابه کند،  ایران را در اجالس سازمان جهانی کار "نمایندگی" می

کنید واژه خط قرمز به معنی حرف آخـر"  "فکر نمی: که پرسید ،٩٣اسفندماه  ٢۶
درصـد  ١٧االن هم بـا  ٢٠، بعد ٢۵درصد آمدیم  ٣٠"ما از : است، جواب داد

 ٢٣  ،، همین "نمایند کارگـری"٩۴بیرون آمدیم." در رابطه با روند مذاکرات مزد 
ربیعی] نفرات اصلی شورا را یکی یکـی بـه دفـتـر [ "وزیر : گفت، ٩٣  ماهاسفند

هـای  ی دیگر در رابطه با "مداخلٔه" دولت در تشکـلی خودش دعوت کرد." نمونه
بنا بر گزارِش ایلنا، "با توجه به اینکه عملکرد هیئت مدیـره انـجـمـن  : کارگری

از جـمـلـه [ معدِن چادرملو]، در ارتباط با موارد متعدد صنفی [ صنفی کارگران 
عدم همراهی در ادامه فعالیت دبیر سابق این نهاِد کـارگـری] مـورد رضـایـت 

عضو این انجمن با امضای طـومـاری  ۶١٠"   ماه فروردین ٢۴کارگران نبود"، روِز 
العاده این نهاد کارگری" شدند. بـا اعـالم  خواستار برگزاری مجمع عمومی فوق

 اینکه "این درخواست باید از سوِی هیئت مدیره مطرح شود"، اداره کاِر اردکـان
با خواسِت کارگران موافقت نکرد و آن را به ادارٔه کار یزد ارجـاع داد. در  [یزد]

مدیره کنونی بود، اداره کـار  هیئت"حالیکه دلیل برگزاری مجمع عمومی تغییر" 
کارگران مخالفت کرد. یکـی از بـازرسـان  خواستیزد نیز با همان استدالل با 

توان مجمع عمومی  "مطابِق اساسنامه، در سه صورت می: انجمن صنفی گفت
العاده تشکیل داد. اول با نظر هیئت مدیره، دوم با موافقت یـک چـهـارم  فوق

امضـا مـطـرح شـده  ۶١٠اعضاء و دیگری با توافق بازرسین. درخواستی که با 
توافق بازرسان و توافق یک چهارم اعضا گرفته شده" است. رئـیـس اداره کـار 

"در حال حاضر که هیئت مدیره تغییر نکرده اسـت : اردکان به کارگران گفته بود
 قرار هم نیست تغییر کند ولی اگر قرار بر برگزاری مجمع بـاشـد بـایـد 

ً
و اساسا

اند کـه  تجربه دریافته درخواست از سوی هیئت مدیره مطرح شود." کارگران به
ها با طرِد عناصر ضِد کارگری و مبارزه بـرای سـازمـانـدهـی  منافِع طبقاتی آن

 سندیکاهاِی مستقِل کارگری تأمین خواهد شد.
 بـیـلـیـون ٨٠٠گرا علی ربـیـعـی،  گفتٔه وزیر کار واپس در شرایطی که بنا به

شد "چندین کشور را ساخت"، در تبعیت  دالر درآمد نفتی داشتند و می [میلیارد]
المللی پول و بانک جهانی و با ترفـنـد "کـمـک بـه  از دستورهای صندوق بین

اجرا گذاشت.  ها" را به تولید"، رژیم والیت فقیه قانون ضد ملی "هدفمندی یارانه
های انرژی موجِب ویـرانـی هـزاران  افزایش "چند صد درصدِی" قیمت حامل

ها کارگر کشورمان گردید. با وصـف ایـنـکـه  کارخانه تولیدی و بیکاری میلیون
دولـِت از سـوی ها  عدِم پرداخت سهم تولید از درآمدهای حاصل از حذف یارانه

کارگـزاران  وسیلهٔ  بهانتخاباتی  یی حربههمچون   ٨٨برآمده از کودتای انتخاباتی 
، کـارگـزاران [روحـانـی] گرفته شد، بعد از انتخاب شـدن کار بهدولت یازدهم 

، اجرای فازهـای دوم و سـوم قـانـون ٩٢دولِت برآمده از مهندسی انتخابات 
ها" را با همان ترفند "کمک بـه تـولـیـد" بـه پـیـش بـردنـد.  "هدفمندی یارانه
شود که ریـیـس جـمـهـور  "دو سالی می: نوشت خردادماه، ١۶، خبرگزاری مهر

ای از محل هدفمندی به تـولـیـد  وعده داده تا مشکل تولید را حل کند... یارانه
جـاسـت  کنندگان بدهد... اما دریغ که سرابی بیش برای تولید نبود." جالب ایـن

گـرفـتـه  کـار بـهکه هم یک سال قبل و هم در دو ماه اخیر، یکی از ترفندهای 
هـزار  ۴۵اران دولت "تدبیر و امید" برای قطع وجه نـقـدی زکارگاز سوی شده 

ها، همان "کمک بـه تـولـیـد"  تومانی مردم از درآمدهای حاصل از حذف یارانه
 ،نـیـا عـلـی طـیـب ،وزیر اقتصاد ،٩٣تیرماه  ٨بوده است. بنا بر گزارش ایسنا، 

هزار میلیارد تومان اعالم کرد که "به فاصله کـمـتـر از  ١۵٠معوقات بانکی را 
 ٢٩، هزار میلیارد تومان اصالح شد." سخنگوی قوه قضـائـیـه ٨٠یک روز به 
نـفـر  ٩٨٠میلیارد تومان" را  ١٠تعداد افراد با "معوقات باالی  ، ٩٣اردیبهشت 

 مـایـل هسـتـنـد هـیـچ  که "آیا بانک لسئوااین اعالم کرد و در جواب 
ً
ها واقعا

 به ما می "آن: ای گفت ای نداشته باشند"، اژه معوقه
ً
گفتند که شما چـرا  ها رسما

توانند بدهکاران خود را ممنوع الخروج کننـد...  شوید... می وارد این مسائل می
نه اعتبار سنجی صورت گرفته و نه از فرد وام گیرند ضمانـت الزم اخـذ شـده 

 ، ٩٣شـهـریـورمـاه  ١۵، است." یکی از نمایندگان مجلس، به خبرگزاری مهر
الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور... فـقـط در "   : گفت

عبارت دیگر، با  ها تنظیم گردیده است." به راستای... حل مشکل سرمایه بانک
دارِی با اقتصاد نولیبرالـی مـرسـوم  همان روشی که در سایر کشورهای سرمایه

های مردم جان به لب  با استفاده از منابع ملی و مالیاترژیم والیت فقیه   ،است

در نـظـر دزادن آتی را  مند شدن بهرهها برای  رسیده، "ارتقاء نظام مالی" بانک
 غیرهـدفـمـنـد  با اعالم اینکه "بهخردادماه،  ١١نیا، طیبدارد. 

ً
اعتقاد من کامال

هزار تومـانـی  ۴۵است و هدرمند سازی یارانه است"، خواستار قطع وجه نقدی 
 به طـبـقـه مـحـروم تـحـت :مردم شد و افزود

ً
"الزم است پرداخت یارانه صرفا

 ٣٠حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی صورت گیرد که در ایـن صـورت 
تواند آن را سـرمـایـه  شود که می هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت آزاد می

 ١١،ها کند." در ادامٔه این تاراج اموال ملی، خبـرگـزاری اقـتـصـاد ایـران بانک
از "انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی بـه ویـژه خردادماه، 

مـیـلـیـارد دالری  ۵٠برای تأمین منابع مالی فازهای پارس جنوبی" و بـدهـی 
 ] 

ً
] شرکت ملی نفت ایران به بانـک مـرکـزی و یهزار میلیارد تومان ١٧۵تقریبا

هـای  های عامل گزارش داد. در این چپاول اموال مـلـی، شـرکـت سایر بانک
 اند. وابسته به سپاه نقش محوری داشته

سازی بـه شـیـؤه  ی از یورش به منافع طبقاتی کارگران با خصوصیی به نمونه
نقل از یکی از شرکت کنـنـدگـان  به ،٩٢ماه  دی ٢٨ایلنا،  کنیم. والیی اشاره می

قانوِن اسـاسـی،  ۴۴"به اسم اصل : ، نوشت٩٣در مناظره تلویزیونی پیراموِنمزِد 
 ١٢٠٠اند... در حـالـی ایـن بـنـگـاه  مخابرات را برخالف منویات واگذار کرده

میلیارد تومان فروخته شده که سال اول به همین میزان سود ده بوده اسـت و 
تا کنون بدهی دولت از این محل پرداخت نشده است و دولت نتوانسته مالیـات 

کـارگـر  ۴٠٠از تـجـمـع  ،٩٣ماه  اردیبهشت ٢٧، ها بگیرد." ایلنا درستی از آن
هزار کـارگـر  ١٠مخابراِت روستایی "براِی پنجمین بار!" و به نمایندگی از طرف 

مخابراِت روستایی در مقابِل مخابراِت ایران گزارش داد. کارگران که از چندیـن 
استان به تهران آمده بودند، "به وضعیِت قرارداد، بیمه و دستمزدشان" معترض 

ای با نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگران مخابـراِت  بودند. طی "تفاهم نامه
، شرکت مخابرات متعهد "به استمرار بیـمـه ٩٢  ماهاسفند ۴روستایی"، در تاریِخ 

و قرارداد مستقیم با کارگران روستایی طبق شرایط و ظوابط مقرر در قانون کار" 
 ٩٣  ماه فروردین ١شده بود. شرکت مخابرات قرار بود این تفاهم نامه را از تاریخ 

مجلس، در "بطور کامل اجرا کند... اما... هنوز به وعده خود عمل نکرده" بود. 
، در نشسِت علنی، دوباره "شرکِت مخابرات ایران را مکلف به ٩٣  ماهآذر ١٢روِز 

استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران... تا زمان بازنشستگی طبق شـرایـط 
 و ظوابط مقرر در قانون کار کرد." 

نفر از  ١۵٠٠از دومین روِز تجمع اعتراضِی نزدیک به ماه،  اردیبهشت ٢  ایلنا
داد. بنـا  گزارشکارگران مخابراِت روستایی در مقابل وزارِت ارتباطات در تهران 

هـای خـراسـان رضـوی، هـرمـزگـان،  استان، این کارگران از "ایلنابر گزارش 
آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمـانشـاه، گـیـالن، فـارس، کـرمـان، 
خوزستان، بوشهر، ایالم و سیستان و بلوچستان به تهران" آمده بودند. شرکـت 

مرکز مخابراِت روستایی در خراسان رضوی را که کـارگـران آن  ٧٠٠مخابرات 
"حاضر به قبول قرارداد با شرکت واسطه" نشده بودند، را بسـتـه بـود. بـنـا بـر 

اردیبهشت کارگران در تهران "در نهایت  ٢تجمع ماه،  اردیبهشت ۵گزارِش ایلنا،
مـرکـز  ٧٠٠با وعده اجرای این ماده قانونی ظرف دو هفته آینده و بازگشـایـی 

اردیـبـهـشـت  ۵اردیبهشت، پایان یافت. ولی روِز  ۵مخابرات روستایی" در روِز 
 به ما اعـالم : کارگران مخابراِت روستایی به ایلنا خبر دادند

ً
"امروز صبح مجددا

کردند که باز شدن مراکز مخابرات منوط به انعقاِد قرارداد بـا شـرکـت واسـِط 
مخابرات است... این شرکت به عنوان واسط با شـرکـت مـخـابـرات و طـبـق 

درصد از سهام آن متعلـق  ٣٧ها  شنیده
 به شرکت مخابرات تهران است." 

ضرورت مبارزه با برنامه  ...  ادامه

  5ادامه  در صفحه 
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ادامه چين گلوگاه بازرگاني جهان  ...

 واکنش راهبردی چین
هـای سـیـاسـت کـلـی  البته این فقط یکی از مـؤلـفـه

طور که پـیـشـتـر  راهبردی و درازمدت چین است. همان
های اقتصادی راهبردی آمـریـکـا در  اشاره شد، سیاست

مشارکت کشـورهـای دو سـوی ” این منطقه روی طرح 
از سـوی   متمرکز است. اّما چین، (TPP) “اقیانوس آرام

دیگر، برای ایجاد یـک مـنـطـقـٔه تـجـارت آزاد مـیـان 
(مجمع کشـورهـای آسـیـای  “ آن آسه” کشورهای عضو 

آن با یک بازار  جنوب شرقی) و یک جامعٔه اقتصادی آسه
واحد، در حال همکاری با این کشورهاست. ایـن تـالش 
منجر به ایجاد یک پایگاه تولیدی یکپارچه خواهد شد کـه 

های دولتی و حقوق مـالـکـیـِت  در زمینٔه استفاده از یارانه
 گیرتری دارد. آثار فکری قوانین و مقررات آسان

م حـزب ١٨تائـو در کـنـگـرٔه  در گزارشی که هو جین
] به کنگـره ١٣٩١[آبان  ٢٠١٢کمونیست چین در نوامبر 

داد، چهار ُرکن اساسی سیاست چندجانبٔه چیـن چـنـیـن 
، ٢٠مشخص شده است: سازمان مـلـل مـتـحـد، جـی

ــای (ٓ ــه ــگ ــان ــاری ش ــک ــم ــان ه ــازم )، و SCOس
(شامل برزیل، روسیه، هندوسـتـان، چـیـن و “  بریکس” 

ویژه از اهمـیـت زیـادی  آفریقای جنوبی). دو رکن آخر به
بـنـدی  برخوردارند. سازمان همکاری شانگهای یک گروه

نظامی است که چـیـن و -اقتصادی-یی سیاسی منطقه
روسیه و چهار کشور آسیای مرکـزی در آن عضـونـد و 

زودی چهار عضو دیگر به آن اضـافـه خـواهـد شـد:  به
هندوستان، پاکستان، ایران و مغولستان. اگـرچـه مـرکـز 

های فزاینـدٔه  توجه این سازمان، امنیت است، ولی تبادل
یی نیز شکل گـرفـتـه  بندی منطقه اقتصادی در این گروه

است. انرژی نیز موضوع دیگری است که در مرکز تـوجـه 
زودی وضع این سازمان طـوری  این سازمان قرار دارد. به

درصد ذخایر نفـت و ٢٠خواهد شد که اعضای آن دارای 
 روشن ۵٠

ً
درصد ذخایر گاز طبیعی دنیا خواهند بود. کامال

است که سازمان همکاری شانگهای دارد به وزنٔه تـعـادل 
راسـیـا) -در اروپـا “ ناتـو” ای در برابر نقش  عمده

ُ
آسـیـا (ا

 شود. تبدیل می
دارند به “  بریکس” در مقیاس جهانی، کشورهای عضو 

(آمریکـا، کـانـادا،  ٧های غربی جی بدیلی در برابر قدرت
شـونـد و  ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا) تبدیل می

ـط را در آن -سیستم بِرتون
ّ
وودز را که آمریکا نقش مسل

دارد، و نیز نقش دالر را به مثابه ارز پشتوانٔه جهـانـی، بـه 
بانک نویـن ” در سال گذشته “  بریکس” کشند.  چالش می

گـذاری  میلیارد دالر پـایـه ١٠٠را با سرمایٔه اّولیٔه  “ توسعه
هـای  اش تـأمـیـن مـالـی طـرح کرد که وظیفٔه اصـلـی

زیرساختی در کشورهای در حال توسـعـه اسـت. چـیـن 
 AIIB) گذاری زیرساختی آسیا  ( بانک سرمایه” امسال 

کشـور از آن  ۵٠را نیز ایجاد کرد که خیلی زود در حدود 
رغـم مـخـالـفـت  پشتیبانی کردند، از جمله بریتانیا که بـه

 دولت اوباما چنین موضعی گرفت.
در پایان باید گفت که روشن اسـت کـه چـیـن قصـد 

گویی به نظامیگری آمریکا و مقابله به مثل با آن در  پاسخ
اقیانـوس آرام را نـدارد. هـیـچ مسـابـقـٔه -منطقٔه آسیا
ای در جریان نیست. در عوض، چین با تـنـوع  تسلیحاتی

بخشیدن به منابـع و ذخـایـر انـرژی مـورد نـیـازش و 
اش، در پی تقویت و حفاظـت از  مسیرهای واردات انرژی

امنیت اقتصادی خودش است. در عین حال، چین خـود 
را در مرکز شبکٔه اقتصادی و سیاسی و امنیتـی نـویـن و 

آن و سـازمـان  به طور عمده در قـالـب آسـه -متفاوتی
قرار داده است. هـدف  -“ بریکس” همکاری شانگهای و 

تـوسـعـٔه ” همٔه این تدبیرها، کمک به پیشُبرد سـیـاسـت 
 چین است. “آمیز صلح

بررسی تهدیدهای ادامه 

ایـران بـا  “ چـنـدجـانـبـهٔ ” محدود و مهار کردن 
شرکت ترکیه و عـربسـتـان سـعـودی و مصـر 
اسرائیل تدوین کرده است. همچنیـن بـحـران 
کنونی در یمن، که در آن ائتالف نـظـامـی بـه 
رهبری عربستان سعودی کشور یمن را دو مـاه 
است که زیر بمباران خود گرفته است، نتیـجـٔه 
مستقیم چنین سـیـاسـتـی اسـت.  رهـبـری 

مشی آمریـکـا در مـورد  عربستان سعودی خط
ای در مقابل نفوذ خود بـه  ایران را چالش عمده

های کشورهـای  مثابه نیرویی عمده در سیاست
بیند. حاکمان عربستان سعودی و  اسالمی می

متحدان آن در کشورهای حاشیٔه خلیج فـارس 
حاضر نیستند به طرح آمریکا برای نقش دادن 
ایران به ایـران کـه نـفـوذ چشـمـگـیـری در 
افغانستان و عراق و سوریه و یمن داشته باشد، 
گردن بگذارند. نیروهای حاکم در ترکیه و مصر 
و اسرائیل نیز موضع مشابهی در ایـن زمـیـنـه 

 دارند.
ـت 

ّ
در فلسطین نیز مبارزه بـرای رهـایـی مـل

فلسطین از آوارگی و پایان دادن به تجـاوزگـری 
هـا  دولت اسرائیل ادامه دارد. پیکار فلسطیـنـی

برای بـه دسـت آوردن اسـتـقـالل و آزادی 
وفصل  همچنان عامل مرکزی و کلیدی در حل

مناقشه در سراسر این منطقه است، و وضعیت 
ت همچنان موجب تشـدیـد تضـادهـا و 

ّ
این مل

های موجـود در سـراسـر مـنـطـقـٔه  پیچیدگی
 خاورمیانه و در جهان است.

در تونس و مصر و  “ بهار عربی” های  جنبش
شماری دیگر از کشورهای مـنـطـقـه، اگـرچـه 
بازتابندٔه خواست واقعی مردم این کشورها برای 

های بنیادی اقتصادی و اجتماعـی و  دگرگونی
سیاسی بودند، ولی به طور عمـده در تـحـقـق 

هـای بـنـیـادی  چنین اصالحات و دگـرگـونـی
موفقیتی نداشتند. نقش ویرانگر امپریالیسم در 

هـا نـیـز  فروپاشاندن و عقیم کردن این جنبـش
 واقعیتی روشن است.

 رفقای گرامی،
در ایران، دیکتاتوری والیی حاکم زیـر فشـار 

هـای اقـتـصـادی  پیامدهای ویرانگر تـحـریـم
ش] روند آشتـی ١٣٨٩[   ٢٠١٠آمریکا، از سال 

با آمریکا را مخفیانه آغاز کرد. در همـان زمـان 
های ضدآمریکـایـی  نژاد ژست که دولت احمدی

های بلندهای پایٔه آمـریـکـا و  گرفت، مقام می
ای، ولی فـقـیـه ایـران،  نمایندگان علی خامنه

دیدارها و گفتگوهای مرّتـب و مـحـرمـانـه بـا 
یکدیگر داشتند. دولت اوبامـا بـا اسـتـفـاده از 

های مالی توانسته است اقتصاد ایران را  تحریم
گروگان بگیرد، که در نتیجه، رژیم والیی ایـران 

هایی را که گـروه  اکنون حاضر شده است  شرط
گذاشته است بپذیرد. اّما هـدف کـلـیـدی  ١+۵

دولت اوباما، توافق با  جمهوری اسالمی ایـران 
طـرح خـاورمـیـانـٔه ” در چارچوب نقش آن در 

است. رژیم والیی ایران در کلّیـت خـود  “ جدید
آشتی با آمریکـا را راهـی بـرای بـقـای خـود 

بیند. هدِف اصلی رژیم در اسـاس هـمـیـن  می
است. به باور ما، آمریکا و دیکتاتوری حاکم در 

های مشترک راهبردی  ایران به توافق در زمینه
اند. دو سال پـس از انـتـخـابـات  نزدیک شده

جمهوری ایران، همٔه شواهد حـاکـی از  ریاست
آن است که رژیم والیی ایـران قـادر بـه ارائـٔه 

هــا و  راهــکــردهــای مــؤثــر بــرای گــرفــتــاری
های اقتصادی و اجتماعی و سـیـاسـی  دشواری

زمان با تشـدیـد تضـادهـا در  کشور نیست. هم
ویژه در نتیجٔه بحران اقتصادی،  داخل ایران، به

مقاومت کارگران و زنان و دانشجویان در بـرابـر 
اقـتـصـادی -عدالتی اجـتـمـاعـی سرکوب و بی

شتاب گرفته است. جمهـوری اسـالمـی ایـران 
تـوانـد از راه تـعـامـل و  کند که مـی گمان می

همکاری سیاسی و اقتصادی با امـپـریـالـیـسـم 
اش را حل و فصل کند. یـکـی  تضادهای داخلی

های اصلی رژیم در مهـنـدسـی کـردن  از هدف
جمهوری گـذشـتـه، روی کـار  انتخابات ریاست

آوردن یک دیپلمات باتجـربـه بـود تـا بـتـوانـد 
سازی روابط با آمریکا را به پـیـش بـبـرد.  عادی

هـا مـیـان  حزب ما ضمن آنکه از کاهش تـنـش
ها حمایت  ایران و آمریکا و از پایان یافتن تحریم

هایی است کـه  کند، اّما مخالف حرکت قاطع می
زیستـی  هدِف آنها بقای دیکتاتوری حاکم در هم
اسـالم ” با امپریالیسم آمریکاست. از دیـد مـا، 

در سیاست خارجی آمریکا دیگـر یـک  “ سیاسی
شـود. نـقـشـه و  تهدید راهبردی محسوب نمی

طرح آمریکا این است که ضمن جـلـوگـیـری از 
یابی اقتصادهای نوظهور و رقیبان آمریکـا  دست

به منابع انرژی حیاتی موجود در این مـنـطـقـه، 
رقیب خود را بر این منابع تأمین  بتواند کنترل بی

کند. به همین دلیل است که امپریالیسم آمریکا 
و متحدان آن به حمایت از نیروهای ارتـجـاعـی 

 دهند. در منطقٔه خاورمیانه ادامه می
 ٢٠١٣کنگرٔه ششم حزب تودٔه ایران در سال 

مشی حزب در زمینٔه پیشُبرد  ش] بر خط١٣٩١[ 
هـای  مبارزه به منظور تحقـق حـقـوق و آزادی

دموکراتیک در ایران از راه بسـیـج نـیـروهـای 
 تأکید کرد. هدِف نهایی پیـکـار 

ً
اجتماعی مجددا

ما در راه صلح و دموکراسی و عدالت اجتمـاعـی 
در ایران ایجاد شرایط الزم برای از قوه به فـعـل 

های انسانی و طبیعـی کشـور بـه  آوردن توانایی
ای مترقـی و شـکـوفـا و  منظور ساختن جامعه

عادالنه است. گام کلیدی در این پیکار، طـرد و 
پایان دادن به دیکتاتوری والیـی اسـت کـه بـا 

هــای ورشــکــســتــٔه اجــتــمــاعــی و  ســیــاســت
 اش، کشور را به زانو در آورده است. اقتصادی

حزب تودٔه ایران خود را متعهد به پشتیبانی از 
اند و  داند که مخالف دیکتاتوری همٔه آنهایی می

در راه تحقق جایگزینی دموکراتیـک فـعـالـیـت 
کنند. فقط از راه پیشرفت دمـوکـراتـیـک در  می

توان به تغییر واقـعـی در  خوِد ایران است که می
تر در منـطـقـه، دسـت  کشور، و به طور گسترده

ت ایـران 
ّ
یافت. حزب ما معتقد است که پیکار مل

برای تحقق دمـوکـراسـی در ایـران پـیـونـدی 
ناگسستنی با مبارزٔه جـنـبـش مـردمـی بـرضـد 

های امپریالیستی در خاورمیانه و در کشور  طرح
ما دارد. به نظر ما، فقط از راه بسیـج عـمـومـِی 

ترین طیف نیروهای اجتمـاعـی عـلـیـه  گسترده
امپریالیسم و نیروهـای ارتـجـاعـی اسـت کـه 

توان صلح و پیشرفت را در ایران و در منطقه  می
دانیم که مردم قبـرس  تأمین و حفظ کرد. ما می

 
ً
خواستار وحدت و کشـوری مـتـحـد و واقـعـا

دموکراتیک هستند. حزب تـودٔه ایـران مـبـارزٔه 
دانـد و از آن  مردم قبرس را مبـارزٔه خـود مـی

 کند. پشتیبانی می
 با سپاس
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چهارم مصرف کنونـی ایـن کشـور اسـت.  طبیعی در سال به چین برساند، که یکادامه چين گلوگاه بازرگاني جهان  ...
رسانی مشابهی نیز با تأخیر در اواخر سال گذشته میالدی بـه  ساخت خط لولٔه نفت

میلیون تن نفت در سـال را دارد کـه دو  ٢٢پایان رسید. این خط ظرفیت انتقال 
میلیون از آن در میانمار (برمه) استفاده خواهد شد. نفِت این خط لوله را تانکرهـای 

 نفتی از خاورمیانه و آفریقا به مبدأ انتقال خواهند آورد.
سـال  ٣٠همچنین، روسیه در سال گذشته سرانجام یک طرح تأمین گاز را کـه 

میلیارد مترمکعب گاز سیبـری شـرقـی را در  ٣٨بود معطل مانده بود نهایی کرد تا 
گـذاری شـده  نـام “ نیروی سـیـبـری” اختیار چین قرار دهد. این خط لولٔه جدید که 

ُوسـتـوک بـه  های گازی تازه در سیبری شرقـی را از طـریـق والدی است، میدان
شرقی چین وصل خواهد کرد. این خط لوله، یک خط لولٔه تکمیلی در کـنـار  شمال

) اسـت کـه در سـال ESPO) “ سیبری شرقی اقیانوس آرام” رسانی  خط لولٔه نفت
میلیون تن نـفـت (در  ١۵برداری از آن آغاز شد و هر سال  ش] بهره١٣٨٨[   ٢٠٠٩
شـرقـی  هزار بشکه در روز) از سیبری شرقی به شهر داچینگ در شمـال٣٠٠حدود 

] دو کشور چین و روسیه تـوافـق ١٣٩٢[خرداد  ٢٠١٣رساند. در ماه ژوئن  چین می
سیبری شرقـی اقـیـانـوس ” کردند که میزان انتقال گاز و نیز ظرفیت خط لولٔه نفت 

را دوبرابر کنند. این خط لوله به پایانٔه کوزمینو (در ساحل اقـیـانـوس آرام در  “ آرام
دهد که از یک  رساند و این امکان را به روسیه می ُوستوک) نیز نفت می شرق والدی

تر، بتواند نفت خام بیشتری به چین بفرسـتـد. عـالوه بـر ایـن،  مسیر دریایی کوتاه
روسیه نفت سیبری غربی را نیز از طریق یک خط لولٔه امتداد یافته از قزاقستان بـه 

 فرستد. چین می
 

 های آسیای مرکزی خط لوله
اّما در چند سال آینده این آسیای مرکزی خواهد بود که بخش عمدٔه واردات گـاز 

تر ترکمنستان است که موافقت کرده  طبیعی چین را تأمین خواهد کرد. از همه مهم
اش  میلیارد مترمکعب گاز در سال به همسایٔه شرقـی ۶۵است که تا پنج ساِل دیگر 

برداری از دو خط لولٔه تازه که از هر پنج کشور آسیای مـرکـزی  (چین) برساند. بهره
رود سال گذشته آغاز شد، و بـه ایـن  گذرد و به شهر آالشانکو در غرب چین می می

رسید. این بدان معناست که در ده سال آیـنـده،  ۴ها به  ترتیب مجموع این خط لوله
درصد گاز طبیعی مورد نیاز چین را تأمین خواهد کرد و  ۴٠آسیای مرکزی در حدود 

 ترین شریک تجاری آسیای مرکزی خواهد شد. چین بزرگ
شـد کـه  پیش از آنکه این مسیرهای تازٔه انتقال نفت ایجاد شود، تخمین زده می

بشکه در روز در سال گذشته) از گلوگاه  ۶٫۶درصد واردات نفتی چین (در حدود ٨٠
تـوان تـا  را مـی “ سیبری شرقی اقیانوس آرام” تنگٔه ماالکا بگذرد. ظرفیت خط لولٔه 

میلیون بشکه در روز افزایش داد. اگر گسـتـرش خـط لـولـٔه  ١٫۶سه سال دیگر تا 
هزار بشکه در روز و امـکـان بـالـقـؤه رسـانـدن نـفـِت ۴٠٠نفتی آسیای مرکزی تا 

ای از راه میانمار (برمه) را نیز به آنها اضـافـه  عربستان سعودی و آنگوال به خط لوله
بینیم که تا پایان دهٔه میالدی جاری [تا پنج سال دیگر] میزان انـتـقـال  کنیم، می

درصد واردات این کشور (یا حّتٰی کـمـتـر)  ۵٠نفت چین از راه تنگٔه ماالکا تا میزان 
هـای گـاز  کاهش یابد. در مورد واردات گاز نیز همین وضع صادق است. خط لـولـه

سرعت فزاینـدٔه گـاز  جدید از روسیه و ترکمنستان و میانمار (برمه) میزان وارداِت به
پـذیـر  های دراز و آسیـب ) و از راهLNGچین را که به صورت گاز طبیعی مایع شده (

 رسد، تا حّد زیادی کاهش خواهد داد. دریایی به این کشور می
سیاست راهبردی چین در دور زدن قدرت دریایی آمریکا بـخـشـی از سـیـاسـت 

ح چین بـه  “آمیز توسعٔه صلح” 
ّ
درازمدت این کشور آسیایی است. نقش نیروهای مسل

ی است. به طور عمده متمرکز بر دفاع از سرزمین
ّ
ویژه، چـیـن از هـرگـونـه  های مل

َبرقدرت نظامی دنیا [آمریکا] پرهیز می
َ
 کند. درگیر شدِن مستقیم با تنها ا

های استراتژیکی نفت و گاز و توسعٔه مسیرهـای  واکنش چین، یعنی ایجاد ذخیره
اش، در  زمینی به جای مسیرهای مرسوم و موجود برای تأمین واردات حیاتی انرژی

واقع دور زدِن تهدید قدرت دریایی آمریکا و و دوری کردن از آن بوده است. به ایـن 
المللی افزایش یافته و شدید شده است، اگـرچـه  های بین ترتیب، در زمانی که تنش

محاصرٔه دریایی منابع تغذیٔه انرژی چین توسط نیروی دریـایـی آمـریـکـا، بـه هـر 
مّدت به اقتصاد چین آسیب برسـانـد، اّمـا  تواند در کوتاه ای که باشد، هنوز می بهانه

دیگر به اندازٔه سابق بحرانی نخواهد بود و نخواهد توانست تأثـیـر مـنـفـی آنـی در 
فوری کند. محاصرٔه درازمدت یا حمـلـٔه   اقتصاد چین داشته باشد و آن را دچار وقفهٔ 

عـیـار عـمـدی  توان اعالم جنگ تمام تر به مسیرهای زمینی را نیز فقط می گسترده
برضد چین تلقی کرد که روشن است چه پیامدهای عظیمی خواهد داشـت. هـمـٔه 

 “ نقـطـٔه پـرش” ای را که  اینها بدان معناست که رهبری کنونی چین تهدید فزاینده
تواند داشته باشد تشـخـیـص داده اسـت، ولـی  آمریکا به آسیا برای این کشور می

تـوسـعـٔه ” جای تالش برای رودررویی با قدرت نظامی آمریکا، سیاست راهبـردی  به
ی “ آمیز صلح

ّ
اش را در  و دفاع از سرزمین مل

 پیش گرفته است.

های بازرگانی جهانی مانند تنگٔه ماالکا یا تنگٔه هـرمـز، بـتـوانـد از  یا گلوگاه
سالٔه دهم  اش جلوگیری کند. در برنامٔه پنج اختالل در روند عادی اقتصادی

ش]) ایـجـاد ١٣٨۴[   ٢٠٠۵ش] تـا ١٣٧٩[   ٢٠٠٠های  چین (برای سال
ذخیرٔه استراتژیکی برای حفاظت کشور در برابر هرگونه اختالل در عـرضـٔه 

انـدرکـار سـاخـتـن  مواد حیاتی در نظر گرفته شده بود. چین با شتاب دسـت
میلیون بشکه  ١۶٠اش از  تأسیسات انباری تازه برای افزایش ظرفیت ذخیره

ش]) بوده است کـه ١٣٩٩[   ٢٠٢٠میلیون بشکه (تا سال  ۵٠٠به بیش از 
 برابر با 

ً
روز واردات مواد نفتی چین است. این کشور قصد دارد از  ١٠٠تقریبا

ارزان بودن نفت استفاده کند و تا حـد امـکـان نـفـت بـخـرد، کـه آن را 
هـای  گویند. این سیاست چین مـزّیـت می “ خرید به نرخ ارزان” اصطالح  به

دیگر نیز دارد، از جمله اینکه به یکنواخت بودن بازار نفت و حفـظ قـیـمـت 
عالوه، چین را در برابر افزایش نـاگـهـانـی  کند، و به نفت جهانی کمک می
های احتمالی در عرضٔه نفت به هر دلیـل، تـا حـدی  قیمت نفت و اختالل

کند. اگرچه ذخایر استراتژیـکـی چـیـن تـا آخـر ایـن دهـه [ حفاظت می
ش] بسیار بیشتر از ذخیرٔه دیگر کشورهای در حـال تـوسـعـه مـثـل ١٣٩٩

های نفتی آمریکا هم کمتـر  هندوستان خواهد بود، اّما هنوز از نصف ذخیره
سازی استراتژیکی دیگر مـواد  خواهد بود. عالوه بر این، چین سرگرم ذخیره

 و کاالها، از جمله کاالهای کشاورزی، مس و فلزهای خاکی کمیاب است.
سـازی  کند و به همان انـدازٔه ذخـیـره سیاست دیگری که چین دنبال می

رانی دراز و  مواد و کاالهای حیاتی اهمیت دارد، دور زدن مسیرهای کشتی
پذیر برای واردات انرژی در منطقٔه آسیای جنوب شرقـی و  حّساس و آسیب

هـا  های دیگر برای واردات است. امروزه چین در حال ایجاد مسیـر یافتن راه
های جدید نفت و گاز از بندر گوآَدر (از  و راهروهای آمد و شد تازه و خط لوله

های میانمار (برمه)، از آسـیـای  های گازی در کرانه راه پاکستان)، از میدان
زمان، چین سرگرم توسعه و بهبود شبکٔه خط  مرکزی و از سیبری است. هم

تـر  یافتـه های نفت در درون آن کشور بوده است تا نواحی ساحلی توسعه لوله
 کند. شرق را به نواحی شمال غربی، مرکزی و جنوب غربی کشور وصل می

 
 چین-راهروی اقتصادی پاکستان

های عمیق که در استان غربی پاکستان به نـام  گوآَدر بندری است با آب
بلوچستان واقع است. این بندر نزدیک به تنگٔه هرمز و ذخایر نفتـی وسـیـع 

تواند به دروازٔه مهمی به روی آسیای مرکـزی  فارس است و می منطقٔه خلیج
و چین تبدیل شود. برنامه این است که این بندر را به کـاشـغـر در اسـتـان 

ای به وجود آورند که  جیان چین وصل کنند و راهروی اقتصادی تازه شینگ
های تجاری برای هر دو کشور خواهد داشت. در پاییز سال گـذشـتـه  مزّیت

هـای  میلیارد دالر برای طـرح ۴۵٫۶اعالم شد که چین در شش سال آینده 
ها شـامـل  زیرساختی و انرژی در اختیار پاکستان خواهد گذاشت. این طرح

ای  عالؤه ایجاد شبـکـه ساختن یک خط لولٔه نفت و یک پاالیشگاه نفت، به
های نوری مخابرات خـواهـد بـود. دولـت  های آهن و کابل ها و راه از جاده

های صنعتی و تـجـاری  پاکستان در نظر دارد که در مسیر این راهرو منطقه
ای بـه  گذاری بتواند توان تازه ای بسازد و امیدوار است که با این سرمایه تازه

ها برای چین این است که بـه  اقتصاد بیمار آن کشور بدهد. مزّیت این طرح
تر برای صادرات و واردات دست پیدا خواهد کـرد  تر و سریع مسیرهای کوتاه

های فقیرتر در غـرب ایـن  ویژه کمکی خواهد بود برای توسعٔه استان که به
 جیان. کشور، مثل استان شینگ

توجهـی نـیـز بـه  های قابل هایی دشواری البته باید گفت که چنین طرح
کیلومتری از مـیـان شـهـرهـای کـراچـی و  ٣٠٠٠همراه دارند. این جادٔه 

گذرد، اّما بخش بزرگی از آن از مناطق دورافتاده و کوهستانی  آباد می اسالم
گذرد: در یک طرف استان بلوچستان با جمعیت پراکنده قرار دارد، و در  می

های قراقروم و فالت پامیر واقع است. ساختـن ایـن جـاده  سوی دیگر کوه
کیلومتر تونل و بهترسازی بزرگراه قراقروم است. مشکل  ٢٠٠مستلزم ایجاد 

دیگر این است که این جاده در معرض تهدید تجاوز و حملٔه شـورشـیـان در 
هایی قـرار دارد کـه ایـن راهـرو از آنـهـا  استان بلوچستان و دیگر منطقه

گذرد. حفاظت از جان کارکنان ساختمانی این طرح نیاز به تدابیر شدیـد  می
تـوان  نگهبانی و امنیتی دارد. مسیرهای دیگری هم هستند که زودتـر مـی

های نـفـت و  برداری کرد. یکی از اینها، خط لوله آنها را تکمیل و آمادٔه بهره
پیو در میانمار (برمه) تا کومینگ در چین است. خط لولٔه گازی  گاز از کیاک

شود در سال گـذشـتـه  که به میدان دریایی شوئه در خلیج بنگال وصل می
  3ادامه  در صفحه میلیـون مـتـرمـکـعـب گـاز  ١٢تواند  میالدی تکمیل شد. این خط لوله می
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راه  سندیکایی تهیه شده بود. اما به دالیل مختلف در نیمـه
هـای زرد و  ازآن، به ابتکار مشترک تشکـل رها شد و پس

نژاد، در حـکـم ادامـه  ارتجاعی، مجلس، و دولت احمدی
الیحه پیشین و بازهم باهدف کنترل و تقابل بـا جـنـبـش 

نـامـٔه  سندیکایی مستقل و موجود کارگری میهن ما، آییـن
های صنفی و حدود، وظایف و اختـیـارات  تشکیل انجمن

ابـالغ  ١٣٨٩وزیران در سـال  وسیله مصوبٔه هیئت آن به
روی پاسـخـگـوی خـواسـِت  هیچ گردید. این مصوبه نیز به

کارگران و زحمتکشان برای تشکل سندیکایی و احـیـاِی 
حقوق سندیکایی نبود، و درعمل، سترون و نـاکـارآمـد از 
آب درآمد. طرح کنونِی وزارت کار در حقیقت ادامٔه همان 

های پیشین است. نکته بـرجسـتـه در ایـن طـرح  الیحه
  شـده وزارت کاِر دولت روحانی، تالش هدفمند و حسـاب

های سندیکایی مستقل و تالش برای جلب و تجزیه  رشِد تشکل کردن نقش روبه  برای خنثی
 های حکومتی است. ها در قالب طرح تغییر ساختار تشکل این تشکل

های امنیتی و وزارت کار در ارتباط با جنبش کـارگـری  تمام مانورهای پیدا و پنهان دستگاه
ساله اخیر، در پیوند مستقیم با این طـرح قـرار دارد.  و سندیکایی موجود و واقعی، طی یک

طرح وزارت کار کماکان با مواد روشن منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبـٔه فـدراسـیـون 
سازمان جهـانـی کـار مـغـایـرت  ٩٨و  ٨٧های  نامه جهانی سندیکاهای کارگری و نیز مقاوله

های کـارگـری در  یعنی طرِح وزارت کار برای تغییر ساختار تشکل -داشته و دارد. این اقدام
روی، منافع  تواند ارزیابی شود، و ازاین در رویایی با جنبش کارگری می -چارچوب راهبرد رژیم

تـوانـد  ویژه در ارتباط با احیاِی حقوق سندیکایی را نـمـی های طبقه کارگر ایران، به و خواست
 پاسخگو باشد!

 
 گرایان، و اصالِح قانون فعالیت احزاب واپس

 
نام اصالِح قانون نـحـؤه  مجلس شورای اسالمی درصدد است با ارائه و تصویب طرحی به 

پیش از انتخابات اسـفـنـدمـاه مـجـلـس و  -ای را در این زمینه فعالیت احزاب، مقررات تازه
های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام  زمان با بحث وضع کند. هم -مجلس خبرگان

های مجریه، مقننه، قضـائـیـه] در  گانه [قوه نیز به بررسِی طرح ممنوعیِت دخالت قوای سه
 ٣را از تصویب گذراند. روزنامه شرق،  هایی چند روزه، آن  انتخابات پرداخت، و پس از مباحثه

خردادماه، دراین باره گزارش داد: "در جلسه مجمع تشخیص مصلـحـت نـظـام، در ادامـه 
هـا، تصـویـب  های کلی انتخابات، پیگیری دو بند از این سـیـاسـت بررسی و تدوین سیاست

طور مشخص دو موضوع بررسی شد که  های کلی انتخابات، به شد... درحین بررسی سیاست
گـانـه در  گانه در انتخابات بود. قرار بر این شد که قوای سه موضوع نخست دخالت قوای سه

 در چارچوب قانون بـاشـد، 
ً
انتخابات دخالت نکنند و اگر ورود صورت گیرد، این مساله کامال

 دهی به آرای مردم منع شدند." گانه از هر نوع اعمال قدرت و جهت ضمن اینکه قوای سه
های حکومتی بـرای  ها، هریک با محتوایی معین، نمایانگر تالش جناح هردوی این طرح

انـد.  هـای جـمـهـوری اسـالمـی تاثیرگذاری بر روند انتخابات آینده مجلس و دیگر انتـخـاب
آن، با تاکید عنوان شده است که، محـکـومـان بـه  ۵طوِرمثال، در طرح مجلس، در مادٔه  به

جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی برای همیشه از عضویت در احزاب مـمـنـوع و مـحـروم 
سـالـه بـرای اعضـای مـؤثـر  ۵نیز محدودیتی  ۵مادٔه  “ه“خواهند بود. همچنین در تبصرٔه 

 ها و فعالیت سیاسی و حزبی درنظر گرفته شده است. احزاب "منحله" برای عضویت در حزب
روح و مضمون طرح مجلس با فصل اّول قانون تعزیرات اسالمـی و قـانـون ارتـجـاعـِی 

توان هرگونه فعالیت و مبارزٔه حزبـی را  ها، می مجازات اسالمی انطباق دارد و با استناد به آن
ای، ممـنـوع  هایی چون "ُمِخل امنیت ملی"، به سادگی و بدون هرگونه مانع قانونی زیر عنوان

فقیـه، ایـن رژیـم بـه دلـیـل  اعالم کرد. برخالف ادعاهای تبلیغاتی بلندگوهای رژیم والیت
های دمکـراتـیـک فـردی و  خصلت و ماهیت خود، با فعالیت حزبی و تأمین حقوق و آزادی

شدت مخالف است و در تقابـلـی  ها، به ها، و انجمن ها، تشکل ویژه آزادی حزب اجتماعی، به
دنبال آن،  سرشتی با آن قرار دارد. از فردای تسلط روحانیون به رهبری خمینی بر کشور و به

های دمکراتیک فردی و اجتمـاعـی  شکسِت انقالب مردمی بهمن، یورش به حقوق و آزادی
درپی و یـکـی پـس از  های ملی، مترقی، و انقالبی پی ها و سازمان آغاز شد و حمله به حزب

شد. رژیم درحالی از "آزادِی فعالیت حزبی" در کشور داد سخـن  دیگری به مورد اجرا گذاشته 
الله"، در تقابل با حـقـوق  گرایان، یعنی:"حزب فقط حزب دهد که شعار همیشگِی واپس می در

بینی شـده  های پیش مردم همچنان مدافعان پرنفوذی در حاکمیت داشته و دارد. محدودیت
های "قانونی" در چارچوب حکومت، جلؤه دیگری از پایبند نبـودن حـاکـمـان بـه  برای حزب

ویژه طرح مجلس، کـه فـراکسـیـون  ها و آزادی اندیشه و بیان است. به آزادی فعالیت حزب
های امنیتی و بیت رهبری  دهد که دستگاه گرایان از حامیان اصلی آن است، نشان می واپس

خـطـر  های مطـیـع و بـی های موجود را ندارند و برای انتخابات به جریان حتی تحمل حزب
ای برای تـنـظـیـم صـحـنـٔه سـیـاسـی کشـور و  شده ها تالش حساب نیازمندند. این اقدام

ها در ایـن  برداری از آن در آستانه انتخابات مجلس است. نزاع و کشمکش میان جناح بهره
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یابِی کارگران، و طرح تغییِر سـاخـتـار  حِق تشکل
 های زرد و ارتجاعی تشکل

های طوالنی و در مقطع زمـانـی  زنی سرانجام پس از گمانه
حضوِر هیئت نمایندگی رژیم در جلسٔه سازمان جهانی کـار، 

های حکومتی کـه  طرح وزارت کار برای تغییِر ساختار تشکل
خـردادمـاه، بـا  ٣گردید. ایلنا،   ظاهری کارگری دارند، اعالم

هایی از "جزییات" طـرح وزارت کـار در ایـن  انتشار بخشی
زمینه، نوشت: "وزارت کار با ارائـه طـرحـی تـحـت عـنـوان 

های کـارگـری و  توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل
کارفرمایی در تنظیم روابط کار قصد دارد ساختار سه تشـکـل 

نـویـس ایـن  رسمی کارگری موجود را تغییردهد... در پـیـش
های استانی مجمـع  جای تشکل طرح پیشنهاد شده است به

های صنـفـی کـارگـری و  نمایندگان کارگران، کانون انجمن
های فراکارگاهی و ملی  کانون شوراهای اسالمی کار، تشکل

در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل شود. این طرح درعـیـن 
حال خواستار تبیین ضوابط شفاف جهت تشخیـص تشـکـل 

 صنفی حائز نمایندگی شده است."
درقسمت دیگری از گزارش ایلنا، به نقل از رییس کـانـون 

های صـنـفـی کـارگـران ایـران، خـاطـرنشـان  عالی انجمن
هایی با مشاغل  گوید صنوف یا کارگاه گردد: "این طرح می می

بـاشـنـد.   مشابه یک اتحادیه کارگری کشوری جداگانه داشته
هـای مـرتـبـط بـا  طوِرمثال، براساس این طرح در کارگـاه به

مشاغل صنعت برق، یک اتحادیه کشوری تشکـیـل شـود... 
های کشوری که در سطح هر حـرفـه یـا  ازبین تمام اتحادیه
ای در مـجـامـع  شود، در نهایت اتحادیـه صنعت تشکیل می

[سـازمـان  ILOالمللی نظیر شورای عالی کار یـا  ملی و بین
کند که بـیـشـتـریـن گسـتـردگـی را  جهانی کار] شرکت می

 باشد." درسطح کشور داشته 
همین سادگـی و در قـالـب مـوردنـظـر و  اما موضوع به

شده مذکور نیست. آنچه در درجٔه نخست وزارت کـار و  ارائه
در مقام وزیر کاری با سابقٔه امنیتی را به ارائه و مانور  -ربیعی

در این زمینه وادار کرده است، گسترش مبارزات کـارگـری و 
گاهی بیش های کارگر به لزوم احیـاِی حـقـوق  ازپیش توده آ
های زرد و ارتجاعـی  یک از تشکل شان است. هیچ سندیکایی

هـا گـذارده،  موجود، با تمام امکاناتی که رژیم دراختـیـار آن
 -تـوانـنـد هـمـچـون تشـکـل صـنـفـی نتوانستند و نـمـی

ای واقعی عمل و از حقوق زحـمـتـکـشـان دفـاع  سندیکایی
کنند. نکته دّوم اینکه، ساختار معیوب و غـیـرسـنـدیـکـایـِی 

هایی چون کانون شوراهای اسالمی، از سـوی هـیـچ  تشکل
ای معتبر پذیرفته نشده و همواره موردانتقـاد  المللی مرجع بین

کوشد از این انـتـقـاد  جهت رژیم می قرار داشته است، و بدین
برداری کنـد. تـغـیـیـر سـاخـتـار  سود خود بهره المللی به بین

یی تازه و  های کارگرِی وابسته به حکومت البته برنامه تشکل
، بـرای ١٣٨٣مربوط به دولت روحانی نـیـسـت. در سـال 

یی به ابتکار خانه کارگر و با جلب حمـایـِت  نخستین بار الیحه
سازمان جهانی کار، تدوین شد که هدف آن انـطـبـاق دادِن 
قوانین و ساختارهای موجود و رسمی جمهوری اسالمـی بـا 
معیارهای سازمان جهانی کار بود. این الیحه برای مقابله بـا 

هدِف مهار جنبش کـارگـری و  رشد سندیکاهای مستقل و به

��� ا�ا�  تأ��� � ����ا
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های بازرگانی جهانی را دور  چین گلوگاه
آمیز واکنش چین به  ماهیت صلح -زند  می

 هجوم نظامی آمریکا

ِلن مک
َ
 کینون نوشتٔه ا

 “تئوری و مبارزه”منبع: نشریه 
 

اقیانـوس -باخبرند که منطقٔه آسیا ]“ تئوری و مبارزه“ [خوانندگان این نشریه 
رود که چـیـن  آرام اکنون موتور جلوبرندٔه اقتصاد جهانی شده است و انتظار می
ترین اقـتـصـاد  در ده سال آینده از آمریکا پیشی بگیرد و با اختالفی زیاد، بزرگ

 جهان بشود.
اّما آنچه شاید کمتر با آن آشنا باشید، راهبرد آمریکا برای متوقف کردن یا به 
تأخیر انداختن این روند، و راهبرد چین برای ایجاد وزنٔه تعادل در برابـر قـدرت 
آمریکاست. در حال حاضر، چند کشور معّین در حاشیٔه اقیانوس آرام سـرگـرم 

 “ همکاری کشورهای دو سـوی اقـیـانـوس آرام” گفتگو و توافق دربارٔه طرح 
(TPP گذاری کشـورهـای دو  همکاری بازرگانی و سرمایه” ) و َهمزادش طرح

های آن، قرار دادن  ) هستند که یکی از هدفTTIP) “ سوی اقیانوس اطلس
آمریکا در مرکز یک بلوک تجارت آزاد در منطقٔه اقیانوس آرام است که الـبـتـه 

تواند جـلـوی  داند که نمی خوبی می چین جزو آن نیست. ایاالت متحد آمریکا به
تغییر مرکز ثقل اقتصاد جهانی به آسیا را بگیرد، اّما آمریکا و اتحادیـٔه اروپـا بـا 

هـای  شان و ادغام بازارهای دو سوی اقیانوس استفاده از قدرت جاذبٔه مشترک
آرام و اطلس تالش دارند که قدرت خود را در تعیین معیارهای بازار در هـمـٔه 
جهان تأمین و تثبیت کنند و افول قدرت اقتصادی کشورهای شمال اقیانـوس 

 اطلس را به تأخیر بیندازند.
جایی بخش بزرگی از تأسیسات نـیـروی  در جبهٔه نظامی، آمریکا سرگرم جابه
عالوه، آمـریـکـا  اقیانوس اطلس است. به-دریایی و هوایی خود به منطقٔه آسیا

ای در داروین (در استرالیا)، سنگاپور، فیلیپـیـن، ژاپـن،  های نظامی تازه پایگاه
گوآم و کرٔه جنوبی برپا خواهد کرد تا نیروهای موجود را تقویت کند. آمریکـا در 

هزار و پانصد نظامی در کرٔه جـنـوبـی، ٢٨هزار نظامی در ژاپن، ۴٠حال حاضر 
های گوآم در اقیانوس اطلس و هزاران نظامی دیگر در  هزار نظامی در جزیره٩

 “ مرکز فرمانـدهـی پـاسـیـفـیـک” اش دارد که زیر نظر  بیشتر از صد ناو جنگی
 سخت در تالش بوده اسـت  آمریکا عمل می

ً
کنند. از این گذشته، آمریکا اخیرا

اش با متحدان کنونی و جدیدش را تقویت کـنـد. ژاپـن، کـرٔه  که روابط نظامی
انـد  های نظامی دفاع موشکی از آمریکا خریده جنوبی، تایوان و استرالیا سامانه

که در کنار دیگر خریدهای نظامی این کشورها، توازن استراتژیکی موجـود در 
منطقه را بر هم زده است و فرهنگ نظامیگری را ترویج داده اسـت. ایـن امـر 

گرای شینزو آبه بر  آید که دولت ناسیونالیست راست ویژه در ژاپن به چشم می به
های مورد مناقشٔه میان این کشور و چین در دریـای چـیـن  سر مسئلٔه جزیره

های نـظـامـی  شرقی، سیاست رودررویی با چین را در پیش گرفته است، هزینه
جویانٔه  های صلح ژاپن را به طور چشمگیری افزایش داده است، و برخی از ماده

موجود در قانون اساسی آن کشور را طوری تفسیر کرده اسـت تـا نـیـروهـای 
 نظامی آن کشور بتوانند در جنگ در بیرون از مرزهای ژاپن شرکت کنند.

 
 کند؟ کدام طرف دیگری را تهدید می

های  واقعیت این است که چین در دفاع از ادعاهای ارضی خود بر سر جزیره
مورد مناقشه با ژاپن، در دریای چین جنوبی و شرقی، در چند سـال گـذشـتـه 

تر عمل کرده است، ولی این اتهام چاک ِهیـِگـل، وزیـر  تر و سرسختانه مجّدانه
انباشت نظامی چین در منطقـه، وارونـه جـلـوه  “ تهدید” دفاع آمریکا، در مورد 

هـای اطـراف و  دادن واقعیت است. چین ناوگان نیروی دریایی در اقـیـانـوس
های ساحلـی خـودش  المللی، و توان و امکان جنگ در ورای آب های بین آب

دّوم و  ندارد. چین فقط یک ناو هواپیماَبر دارد کـه آن هـم یـک نـاو دسـت
تعمیرشدٔه ساخت شوروی سابق است که نصف انـدازٔه نـاوهـای هـواپـیـمـاَبـر 

های دفاعی چین  آمریکایی است، و تازه هنوز هم وارد عمل نشده است. هزینه
های نظامی آمریکاست. چین پایگاه نظـامـی در کشـورهـای  هفتم هزینه یک

ناوگان هـواپـیـمـاَبـر دارد کـه در  ١١خارجی ندارد. در مقایسه با چین، آمریکا 
زنند؛ بیشتر از هزار پایگاه نظامی در پنـج  های سراسر جهان گشت می اقیانوس

 صدهزار نیروهای نظامی مستقر در منطقٔه مورد بحث 
ً
قارٔه جهان دارد؛ و تقریبا

های نظـامـی هـمـٔه  درصد هزینه ۴٠تنهایی  های نظامی آمریکا به دارد. هزینه
درصد تأسیسات نیـروی ۶٠ش] ١٣٩٩[   ٢٠٢٠کشورهای جهان است. تا سال 

 “ نقطٔه پرش” اقیانوس اطلس، به مثابه -دریایی و هوایی آمریکا در منطقٔه آسیا
به آسیا، جاگیر خواهد شد. با این وضع باید پرسید، کدام طرف دارد دیـگـری را 

 کند؟ تهدید می
مشی راهبردی  تر است، خط تر و هشدار دهنده آنچه از این هم نگران کننده

مشی برای مقابله با  ) است. این خطASB) “ دریا-جنگ هوا” آمریکا با عنوان 
هـای  اش و با موشـک های ساحلی توان فزایندٔه چین در دفاع از خودش در آب
کـور ” های مستقـیـم  دریا با حمله-ضدناو جدید تدوین و تنظیم شد. جنگ هوا

َوری و شناسایِی هوایی و مراکز کنترل و فرماندهی چـیـن  به مراکز دیده “ کننده
های دفاع هوایی را زیر ضربه خواهد گرفـت، و  آغاز خواهد شد و سپس سامانه

هـای دورُبـرد  های پرتاب مـوشـک های ضدماهواره و سامانه در نهایت، سامانه
 ضدناو را هدف حمله قرار خواهد داد.
های بازرگـانـی  دریا، محاصرٔه دریایی گلوگاه-یک عامل کلیدی در جنگ هوا

جهانی است. وضعیت جغرافیایی ویژٔه منطقٔه آسیای جـنـوب شـرقـی طـوری 
  ماالکا [بین مـالـزی و جـزیـرهٔ   های بازرگانی مجبورند از تنگهٔ  است که ناوگان

سوماترای اندونزی] و تنگٔه تایوان [بین سرزمین چین و جزیرٔه تایـوان] عـبـور 
الـمـلـلـی و دسـتـرسـی آن بـه  های بـیـن کنند. برتری و سلطٔه آمریکا در آب

های راهبردی در سنگاپور و شمال استرالیا، به نیروهای دریایی و هوایـی  پایگاه
هـا  دهد که بتوانند جلوی حرکت کشتی قدرتمند آمریکا این اجازه و امکان را می

های دریایی بگیرند و راه تجارت دریایی با چین و ورود نـفـت و  را در این باریکه
گاز حیاتی به این کشور، و نیز راه ارسال کاالهای ساخت چین در جهت مقابـل 

 را ببندند.
ویژه مّتکی به واردات نفت و گاز است؛ بیشتر از نیـمـی  اقتصاد پویای چین به

شود و میزان ایـن واردات اکـنـون  از نفت خام مصرفی چین از خارج وارد می
ترین وارد کنندٔه خـالـص  این بزرگ -بیشتر از مقدار نفت خامی است که آمریکا

 کند. وارد می -نفت جهان
  

 واکنش چین
اش چـه  چین در برابر این تهدید نسبت به مـواد خـام مصـرفـی راهـبـردی

واکنشی نشان داده است؟ نخستین کاری که چین کرده است ایـن اسـت کـه 
یـی و  های آبی (برقابی)، انرژی هستـه شروع به استفاده از گاز طبیعی، نیروگاه

پذیر کرده است تا منابع تأمین انرژی مـورد نـیـازش را  دیگر منابع انرژی تجدید
سنگ وابسـتـه نـبـاشـد. دّوم ایـنـکـه از  تر کند و فقط به نفت و ذغال متنوع

خرد تا فقط به یک یا دو فروشـنـده مـّتـکـی  فروشندگان متعددی نفت خام می
ای از کشـورهـا  نباشد. چین اکنون مقدار بیشتری نفت را از طـیـف گسـتـرده

خرد، از جمله از عربستان سعودی، آنگوال، عمان، روسیه، عراق، ایـران و  می
 کشورهای آسیای مرکزی.

سرعت سرگرم ساختن انبارهای ذخیرٔه استراتژیکی نفت و  سّوم اینکه چین به

گاز است تا با انباشت این مواد حیاتی، در برابر هرگونه اختالل در عرضٔه نفت و 
انـدرکـار ایـجـاد  گاز به هر دلیلی، مصون بماند. و چهارم اینکـه چـیـن دسـت

های الزم برای انتقال این منابع حیـاتـی انـرژی (نـفـت و گـاز) از  زیرساخت
 مسیرهای زمینی است.

به این ترتیب، بخشی از واکنش چین به وضعیت مـوجـود، ذخـیـره کـردن 
سازی به چین امکان خواهد داد که در  استراتژیکی نفت و گاز است. این ذخیره

  14ادامه  در صفحه مدت بندرهایـش  صورت محاصرٔه کوتاه
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بود. او در آمریکا هم کـه بـود، ده  روزنامه� کیهانمنتقد هنرهای تزئینی 
هشت ساعت در روز و شـش کرد:  سالی در یک کارخانه� تولیدی کار می

کار در کارخانه مرا بسیار پرکار کرده بود. پس از ده سـال ” روز در هفته: 
کـاربسـت  “ خواست به اصل خودم بـرگـردم. که به ایران برگشتم، دلم می

  همان شعر مولوی:
 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 

 باز جوید روزگار وصل خویش
  

شورای نویسندگان و هـنـرمـنـدان ایـران رفیق الخاص که با گشایش 
بـه عضـویـت در هـیـئـت  ١٣۵٨درنگ به شورا پیوسته بود، در سال   بی

دست جمهوری اسالمـی  اجرایی آن برگزیده شد و تا برچیده شدن شورا به
 در سمت خود باقی بود.

آیین بزرگداشـت  ١٣٨٣اردیبهشت  ٢٨و سرانجام اینکه قرار بود در روز 
خـانـه� سـال کـار هـنـری وی در  ۶٠رفیق هانیبال الخاص به انگیزه� 

مـیـراث رئیس وقت  -سید محمد بهشتیبرگزار شود که هنرمندان ایران 
به بهانه� مسافرت، به خانه� هنرمندان نیامد و مراسم به پـایـان  -فرهنگی

اردیبهشت ماه انداخته شد. بار دوم هم بهشتی برای گشایش این نشست 
نیامد و الخاص در پایان مراسم پشت تریبون رفت و با بغضی که گلویـش 

تـان  جا نیست و هـمـه دانم چرا آقای بهشتی این نمی”فشرد گفت:  را می
کنید؟ عذرخواهی شما کار را  اند گله می چرا از اینکه دیر به شما خبر داده

سـال  ۶٠دست آوردن دل هنرمندی که بیش از   کند. این راه به تر می بد
سال نانوایی موفق بودم  ۶٠سابقه� کار هنری دارد نیست. من اگر در اروپا 

 !“دادند احتماال در بزرگداشتم دکانی با تنوری زیبا به من[هدیه] می
ی خود را همـواره  ها بهترین هدیه رفیق الخاص راست اما این است که

  هـا ستودند. بهشتـی از مردمی گرفته بود که شخصیت و کارهای او را می
در قلب توده�   ها شوند اما هانیبال الخاص روند و فراموش می آیند و می می

 اند. مردم و در دل تاریخ هنر این مرز و بوم برای همیشه زنده
 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

 ثبت است در جریده� عالم دوام ما
 حافظ 

 
 

 نام و یادش گرامی باد.
 
 نوشت پی
اکسپرسیونیسم انتزاعی یا آبسـتـره یـا ابسـتـراکـت کـه بـرآیـنـد  -١

در  ١٩۴٠اکسپرسیونیسم و سوررئالیسم (فـراواقـعـی) اسـت، از دهـه� 
نیز به آن  نیورکنیویورک به میدان آمد. در طرز بیان این شیوه که مکتب 

و فضاها از هر گونه بازنمایی عینی و کالسیک برکنـار   ها گویند، شکل می
 مانند. می
ی بسـیـار  هـا گیری از رنگ اکسپرسیونیسم هنری است که با بهره -٢

ی شدیـد و  ها کوشد به هیجان دار می ی کج و زمخت و زاویه ها تند و فرم
،  هـا ی درونی، تـرس ها آنی دست یابد. اکسپرسیونیسم هنر بیان احساس

 ی آدمی است. ها و نفرت  ها هیجان
ی  هـا و بـرداشـت  ها گروی)، گویای دریافت امپرسیونیسم (دریافت -٣

ی زودگذر اوست. در این شیـوه� هـنـری بـرای  ها مستقیم هنرمند از ایده
ی تـجـزیـه  هـا ی جهان، از تکه رنـگ ها نشان دادن تغییرات و زودگذری
 شود.  گیری می شده و تابناک و درخشان بهره

ی آبستره یا تجریدی یا انتزاعی، فرایندی هستند ناهمـسـو  ها نگاره -۴
با هرگونه هنر رئالیستی و فیگوراتیو که در آن هیچ چهره یا شکل طبیعـی 

پذیر  قابل شناسایی نیست. این شیوه، اشیا و رخدادهای طبیعی و شناخت
و   هـا ، فـرم هـا کند و برای بیان مفاهیم خـود، از رنـگ را بازنمایی نمی

 گیرد. ی ناطبیعی بهره می ها تمثیل

از گذشتـه تـا بـه  -تا آن را با چهره� شاعران کالسیک و... معاصر به صورت تاریخی
ای نرسیدم و تصمیم گرفتم فکرم را روی بـوم پـیـاده  مصور کنم. به نتیجه -امروز
گفت در سرودن شعرهایی که روح مـردم کشـور و نـیـز  (سایت الخاص). می.“  کنم

،  هـا شعرها، واژھآید:  کنند، ژرفای وجودش به لرزه درمی تاریخ قوم آسور را روایت می
 آورند. تار و پود وجودم را به ارتعاش در می  ها و نقش  ها ، رنگ ها خط
 

 پرده� آخر 
یی بود کـه او و  ها ی الخاص، نقاشی ها یکی از واپسین و بحث برانگیزترین طرح

بر دیوار سفارت آمریکا کشیـده بـودنـد. وی  -ایش بیشتر توده -شماری از شاگردان
نیاز از ترجمه و اگـر   پیش از آن گفته بود که نگارگری دارای زبانی است جهانی و بی

بگذارند فرایند تسخیر این سفارت را بر دیوارهایش به تصویـر درآوریـم، چـه گـامـی 
ای به ما. سرانجام هم یکی  خواهد بود در راه فرازپویی هنر نقاشی دیواری و چه هدیه

: هر روز جویان توانسته بود اجازه� این کار را بگیرد. و کار الخاص درآمده بود از دانش
رفتیم و تا ساعت یازده و نیـم هـمـان روز روی  ساعت چهار و سی دقیقه بامداد می

بر دیوارهای سفارت   ها پدیا). سرانجام نگاره (سایت ویکیکردیم.  دیوار سفارت کار می
آمریکا جان گرفتند و در برانگیختن شور انقالبی  تودۀ مردم بیش از هـر رویـکـردی 
تاثیر گذاشتند. الخاص به زودی گزارشی از روند فرایش این کار سترگ را در دفـتـر 

) در آورد و در ١٣۵٩(پاییز فصل نامه� شورای نویسندگان و هنرمندان ایران نخست 
فکر نمایان اما لب بـه انـتـقـاد  آن، اهمیت این کار سترگ را یادآور شد. برخی روشن

کند! و او در پاسخ به این  گشودند که الخاص دارد با جمهوری اسالمی همکاری می
خواهانـه،  مدعیان بود که گفت: وی تنها بخش نخست انقالب را تا شعارهای آزادی

طلبانه و ضدامپریالیستی آن ترسیم کرده و زیرکانه هم این تم را بـرگـزیـده  استقالل
بـودنـد  “ امامـی” است. در واقع نیز بخش مذهبی انقالب را نقاشان به اصطالح خط 

کشیدند. الخاص این را هم گفته بود که در آینده هم هیچ شرمی از بابت ایـن  که می
). در واقع الخاص بخشی را کـه دربـر ١٣٨٩مهر  ۵کار نخواهد داشت. (نامه� مردم، 
ی کارگر و کشاورز و دیگـر رنـجـبـران شـهـری و  ها گیرنده� فضاهای روستایی، توده

روستایی است به تصویر کشیده بود که این همه تاکیدی بودند بر نقش توده� مردم در 
پیروزی انقالب بهمن. در همان دوره کـه او گـرم ایـن دیـوارنـگـاری بـزرگ بـود، 

پـاریـس گـرفـتـه تـا  لـومـونـدی شوروی و پراودای جهانی از  ها گزارشگران رسانه
آمدند و بـا  ی ژاپنی و مکزیکی و جز آن هر روز به تهران می ها و روزنامه  ها خبرگزاری

نشستند. و جمهوری اسالمی که چشم دیدن اشـتـهـار جـهـانـی  او به گفت و گو می
ای از رنگ سـفـیـد  الخاص را نداشت، سراسر کارهای او و شاگردانش را در زیر الیه

 برای همیشه پنهان کرد.
اش بیکار  ی ضد امپریالیستی و انترناسیونالیستی ها الخاص اما در کاربست دیدگاه

ننشست و همچنان به نقاشی دیواری ادامه داد. او زمانی به تم یـورش آمـریـکـا بـه 
بها در این زمینه خلق کرد. پیش از آن نـیـز  یی بس گران ها عراق روی آورد و آفرینه

خواهد اندکی  بمب باران شیمیایی حلبچه� عراق را به تصویر کشیده و گفته بود که می
خواهد به ناگازاکی و هیروشیما و همه�  ی زشت جهانی کار کند. می ها هم روی جنگ

  اند بپردازد. قرار هم نیست که این کار بـا دیـدی تـلـخ جاهایی که درگیر جنگ بوده
ی جنگی پرداخت کـه چـگـونـه یـک انسـان  ها انجام گیرد، باید از این روزنه به تم

 تواند دیگران را تار و مار کند. می
 

 حکایت همچنان باقی است 
یـش  هـا سال آزگار ِکلک رنگیِن هـنـر از دسـت ۶۵که رفیق هانیبال الخاص 

سال نـیـز بـه  ٣۵نیفتاده بود، به موازات آفرینش هزاران اثر هنری و ادبی، بیش از 
 ، شـش سـال درهـنـرسـتـان پسـرانتدریس هنر نگارگری پرداخت: پنج سال در 

(مدیر گروھ، دانشـیـار و پـرفسـور دانشکده� مان تیسلو آلتون ایالت ایلی نویز آمریکا
، دانشکدھ� هنرهای زیبای دانشگاھ تـهـرانسال در  ١٧دپارتمان هنرهای تجسمی)، 

در   هـا (پیشا انقالب) و سـالدانشکدھ� هنر دانشگاھ آزادگونه� موقت در  هفت سال به
 ی خصوصی خود. ها کالس

)، مـدتـی نـیـز مـددکـار ١٣۴٨او پس از بازگشت از سفر تحصیلی خود از آمریکا (
اندازی کرد و دو سـال  را راھگمش  گالری گیلشد و سپس ادارھ� بهداشت اجتماعی 

ای گـرفـتـه  گمش را از استوره� باستانی قوم آشور و نیز از رسانه مدیر آن بود. نام گیل
انـدازی کـرده بـود. از   ی دور راه هـا شناس او در سـال بود که پدر دانشمند و زبان

ی این گالری یکی هم این بود که در آن، نخستین نمایشگاه هـنـرمـنـدان  ها ویژگی
دو سـاالنـه� نـقـاشـی گون  ی گونه ها کرد. او همچنین عضو دوره کشور را برگزار می

نیز برای چهار سـال آزگـار ١٣۵٣بود. از سال  ١٣٣٠-۴٠ی  ها در دههمعاصر ایران 

ادامه  زين كلك خيال انگيز ...
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هـای سـیـاسـی  زمینه با هدف کسِب برتری و حفظ موقعیت در تحول
 -های امنیتـی فقیه و ارگان گرایاِن برگماردٔه ولی گیرد. واپس صورت می

نظامی در مجلس، بیشترین تالش را برای حفظ موقعیت سـیـاسـی و 
دهند. طرح مجـلـس و  خرج می تأمین منافع مالی و اقتصادی خود به

نیز مصوبٔه مجمع تشخیص مصلحت در خصـوص نـحـوه فـعـالـیـت 
های کلی انتخابات، بر خواست مردم منطبق نبوده و  احزاب و سیاست
کـنـنـدٔه حـقـوق و  تواند تـأمـیـن هیچ روی نمی حال به نیست و درعین

 های دمکراتیک فردی و اجتماعی ازجمله آزادِی احزاب باشد.. آزادی
 

 دولت، بخِش خصوصی، و برنامٔه آزادسازِی اقتصادی
پس از تعیین رهبری جدید اتاق بارزگـانـی جـمـهـوری اسـالمـی و 

های مرتبط با آن، وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی و وزارت  تحول
صنعت، معدن و تجارت برای هماهنگی بیشـتـر بـا اتـاق بـازرگـانـی 

 دهند. خرج می کوشش بسیار به
شده و کارپایـٔه اتـاق  های انجام چندی پیش خبرگزاری ایرنا، بررسی

بازرگانی برای همکاری با دولت را در قالب مطلبی پژوهشـی انـتـشـار 
تـر کـارپـایـه، بـا صـراحـت اعـالم  داد. دراین سند، یا به بیان دقیـق

تـر بـرای  شود:"باید به دنبال مدل جدیدی باشیم که نقشی بـزرگ می
بخش خصوصی تعریف شود... بهترین راه برای تحقق شعـار امسـال 

زبانی" نام گرفته اسـت، هـمـکـاری و  دلی و هم که "دولت و ملت، هم
اتحاد و شراکت مفید و سازنده دولت و بخش خصوصی برای رسـیـدن 
به ایرانی آباد... [باید] باشد. اقتصادهای بسته و مـنـزوی کـه تـحـت 

های  کنترل شدید دولت هستند با انبوه قوانین ضد و نقیض، و حمایت
کنند." سپس در بخش دیگر این مـطـلـب  غیرهدفمند هرگز رشد نمی

گـذاری بـیـشـتـر بـخـش  شود:"بدین منظور نیازمنِد سـرمـایـه قید می
پذیری و افـزایـش  خصوصی داخلی و خارجی... تقویِت نوآوری و رقابت

ها هستیم. خوشبختانه نگاه به بخش خصوصی مثبـت  وری بنگاه بهره
زدایـی،  سمت گسترش رقابت، مـقـررات شده و شاهد تغییر گفتمان به  

گـذاری خصـوصـی  ها، و استقبال از تجارت و سـرمـایـه کاهش تعرفه
سازی است که بهبود روابط بین دولـت  هستیم... کشور نیازمند ائتالف

 ۵زنـد" [ایـرنـا،  و بخش خصوصی در این مـیـان حـرف اّول را مـی
منظوِر تقویـت  سازی" به زمان با اجرای سیاست "ائتالف خردادماه]. هم

بخش خصوصی و ورود انحصارهای فراملی بـه بـازاِر کشـور، نـایـب 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اعـالم کـرد 

هـای  گام پرداخت به که، در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، دولت گام
ُبـن  -های نقدی] را محدود و پرداخت یارانٔه ترکیبی (کاال نقدی [یارانه
های نقدی خواهـد  های اعتباری بانکی) را جایگزین پرداخت و یا کارت

خردادماه، ازقول این عضو مجـلـس، نـوشـت:"پـرداخـت  ۵کرد. ایرنا، 
دهـد کـه  نقدی مسیر درستی نیست، تجارب جهانی هـم نشـان مـی

شـود... اصـل  درهیچ کشوری یارانه به شکل فراگیر پـرداخـت نـمـی
 ها اقدام خوبی بوده است."  هدفمندی یارانه

 برای فـریـب افـکـار عـمـومـی 
ً
برخالف چنین ادعاهایی، که صرفا

تـبـِع آن  و بـه -فقیه گیرد، هدف و آماج اصلی رژیم والیت صورت می
از حذف به اصطالح یارانـٔه نـقـدی، جـبـران کسـرِی  -دولت روحانی

ها از جیب مردم است. باتوجه بـه تـبـصـره و  بودجه و نیز تقویت بانک
مواد بودجٔه کل کشور برای سال کنونی، دولت از بابت اجرای بـرنـامـٔه 

هزار میلیارد  ۴بیش از   –یعنی آزادسازی اقتصادی   –ها  هدفمندی یارانه
ویژه در صنایـع  ها، به عالوه، حذف یارانه کند. به تومان درآمد کسب می

المللی پـول  االجرای صندوق بین های الزم و کشاورزی، از زمره فرمان
های بـانـک جـهـانـی و  دلیل نیست که مقام و بانک جهانی است. بی
هـای مـخـتـلـف  المللی پـول بـارهـا از دولـت مسئوالن صندوق بین

خاطر  نژاد و دولت روحانی، به جمهوری اسالمی، ازجمله دولت احمدی
 اند. اجرای آزادسازِی اقتصادی تقدیر کرده

این برنامٔه ضدمردمی تا کنون برای معیشت اکثر مردم میهن مـا و 
مـوازات  بار بوده است. گرانی فزاینده و بـه نیز بنیٔه تولیدِی کشور فاجعه

آن سقوط سطِح زندگی و رفاه مردم، کاهِش قدرت خرید زحمتکـشـان 
های صنعتی و کشـاورزی، از نـتـایـج  شهر و روستا و فروپاشِی بخش

آیند. شتاب در  شمار می اجرای این سیاست ضدملی و بسیار مخرب به

سازی و "ائتالف میان دولت و بخش خصوصی"، همگام و همزمان بـا اجـرای  خصوصیادامه  رويدادهاي ايران ...
گیرد. این دو مکمل یکدیگرنـد و نـقـطـه اتصـال رژیـم  آزادسازی اقتصادی صورت می

مـاه، در  اردیبهـشـت ٣٠شوند. روزنامه اعتماد،  فقیه با امپریالیسم نیز محسوب می والیت
 ١٣٨٩بود: "از سـال  ها، نوشته  گزارشی، با اشاره به نتایج اجرای برنامٔه هدفمندی یارانه

های عمرانی کشـور  سو تنها در طرح ها] به این  [یعنی زمان آغاز اجراِی هدفمندی یارانه
 به هزار نفر شغل خود را از دست داده ۵٠٠

ً
دلیل اجرای ایـن  اند." البته این وضعیت دقیقا

اسـت.  سـازی رخ داده  برنامٔه ضدملی و پیوند آن با شتاب بخشیدن به برنامٔه خصوصی
اجتماعی رژیم، از انـگـیـزٔه مـلـی   –گیرِی اقتصادی  بخِش خصوصی، در چارچوب سمت

فارغ بوده است و ماهیتی غیرمولد و داللی دارد. دولت با همین بخِش دالل در ائـتـالف 
 برد! بسر می

ادامه  ضرورت مبارزه با برنامه  ...
از با انتقاد از آمار بیکاری ارائه شـده علی ربیعی، کاندیدای [آن روزهای] وزارت کار، 

 ، ٩٢مـردادمـاه  ١٩تسـنـیـم، نژاد، در نشست خبری خـبـرگـزاری  دولت احمدیسوی 
"آمار دروغ بزرگ است... هر کس یک ساعت در هفته کار کند، شاغل مـحـسـوب : گفت
مـرکـز  از سویآمار ارائه شده  ، ٩٣اسفندماه  ١٠شود." بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، می

نـژاد، یـعـنـی  های سابق آمارگیری" دولِت احـمـدی آمار ایران، با استفاده از "همان مدل
"شاغل دانستن افرادی که در هفته حتی یک ساعت هم کار داشـتـه بـاشـنـد"، تـهـیـه 

هـزار  ٢۴٠"سال گذشته توانستیـم از ریـزش : گفت ماه،خرداد ١٧ ربیعی، درشود.  می
گـزارش مـاه،  اردیبهـشـت ٣٠، که خبرگزاری مهر در صورتی ،نیروی کار جلوگیری کنیم"

هزار شغل نابود شده و دولت نه تنـهـا  ٣٠٠"از زمان آغاز به کار دولت جدید دستکم : داد
ها حتی نتوانسته منجـر بـه  گذاری زایی نداشته، بلکه سیاست پروژه جدیدی برای اشتغال

لِف وعده دولت در پرداخت یارانٔه بخـِش تـولـیـد پـس از 
ُ
حفظ مشاغل موجود شود... خ

های انرژی نیز باعث تشدید اوضاع  افزایش یکباره و حتی چند صد درصدی قیمت حامل
 ١۵"هم اکنون : نوشتخردادماه،  ٢، نابسامان بیشتر واحدهای تولیدی کشور شد." ایسنا

و بنا بر گزارِش رسـالـت،  ،میلیون نفر جوان هستند" ١۵میلیون بیکار داریم... غالب این 
"تهدید بیکاری همچـون یـک بـمـب : نیا در کرمانشاه گفت علی طیب ماه، اردیبهشت ۵

ها نمود بیشتری دارد." حاال بـایـد دیـد  ها، جوانان و خانم ای در میان تحصیلکرده هسته
های  برنامٔه رژیم والیت فقیه برای حل معضل بیکاری چیست. با استفاده از تولیدات اتاق

داری جهان، در چند ماه اخیر وزارِت کـار رژیـم  فکر رژیم و با تقلید از کشورهای سرمایه
 ،ای" هـمـچـون "بـمـب هسـتـه ای سعی به اشاعه تفکری دارد که علت وجود بیکـاری

 نداشتِن "مهارت" مردم است. 
ً
"راه حِل اشتغال توانمندسازی گفت:وزیر کار، ربیعی، ،مثال

فراتر گـذاشـت و  گامپا را یک  ، معاون وزارت کار،و کورش پرند ،و مهارت افزایی است"
های مورد نیاز جهت کسب فرصت شغلی را از عوامل عـمـده بـیـکـاری  "نداشتِن مهارت

هـا"، فسـاد گسـتـردٔه  عبارت دیگر، اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانـه دانست." به
مشکل بیکاری نیسـتـنـد، ساِز  زمینهاز نوع شرکت مخابرات،  ییها سازی رژیم، خصوصی

تعبیر کارگزاران دولِت "تدبیر و امید"، عدِم "مـهـارت" مـردم عـامـل "عـمـده  بلکه بنا به
"یـکـی از اسـت:، علی ربیعی گفته ماه اردیبهشت ۶بیکاری" است. بنا بر گزارش ایسنا، 

 ٧هـمـو،در مقوله اشتغال اسـت"؛ و  ١٣٩۴های ما در سال  گذاری ترین سیاست اصلی
علت هزینه باالی ایجاد شغل در صنایع بزرگ "ناچـاریـم شـعـار  به افزود،، ماه اردیبهشت

 ۴اعـتـمـاد،روزنـامـٔه اشتغال بزرگ بنگاه کوچک را دنبـال کـنـیـم." بـنـا بـر گـزارِش 
 ۴دولت مجاز به هزینه ...  حمایتی  –برای اجرای الیحٔه "مشاغل عمومی ماه،  اردیبهشت

هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال" خواهد بود، ولی "شـاغـالن در ایـن طـرح بـه 
" در .ها از شمول قانون کار خارج خواهند بود و] این شغل[آیند...  استخدام دولت در نمی

" بنا بر گزارِش اعتماد، بـا وصـف . مالی] این طرح هنوز نامشخص است[ ضمن، "منابِع 
ای مخالف است و همواره معتقد است اصالحات  اینکه "بانک جهانی هم با برخورد پروژه

حمایتی "بیشتر یک بـیـانـیـه  -مند اجرا شود"، الیحه مشاغل عمومی باید به شکل نظام
های بـانـک  و] بخشی از این نوشته هم ترجمٔه یکی از بیانیه[   . ...  است و نه یک برنامه

ی از یک بیانیٔه بانـِک جـهـانـی، پـایـٔه "یـکـی از ی عبارِت دیگر، ترجمه جهانی است." به
های" رژیم والیِت فقیه برای حل معضِل بیکاری و رفِع خطـِر "بـمـب  ترین سیاست اصلی
است. واقعیت این است که برای کسب عضویت کامـل در سـازمـان بیکاری اِی " هسته

 یامپریالیستی و تضـمـیـن بـقـا هایتجارت جهانی، برای پیوند دادن اقتصاد با انحصار 
المللی پول و بـانـک  موِی دستورهای صندوق بین "نظام"، رژیم والیت فقیه اجرای موبه

برد. تنهـا راه رهـایـی از  جهانی برای "آزاد سازِی" اقتصاد را با آهنگی سریع به پیش می
حـقـوق  ِی دیکتاتوری رژیم والیی و تضمین منافع طبقاتی کارگران، مبارزه بـرای احـیـا

هـای  ی متحـد بـا بـرنـامـهی و مبارزه ،سندیکایی، سازماندهِی تشکیالت مستقل کارگری
 اقتصادی رژیم است.
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جـان بـرتـری   رفیق هانیبال تم انسان را به طبیعـت بـی.“  همانند داشته باشم
داد.  جان اهمیت می  داد و به نقاشان فیگوراتیو بیش از نگارگران طبیعت بی می
اش را بیرون خانه، دم در بگذارد و بنشینـد و بـه  گفت دوست دارد سندلی می

 چهره� رهگذران بنگرد. 
الخاص هنرمندی اپتیمیست و امیدگرای بود و به پـیـروزی و رسـتـگـاری 

گفتند  کرد که به شاگردان خود می باور داشت. او به نقاشانی اشاره می  ها انسان
بندد و همه آبستـره  تا پنج یا ده سال دیگر شیوه فیگوراتیو از جهان رخت بر می

ما، در فرجام کـار بـه کنند! اما چنین نشد و الخاص نتیجه گرفت که:  کار می
ی او  هـا . بازتاب این امیدواری را در رنـگاندیشه رئالیستی باز خواهیم گشت

شـدنـد و بـه کـارهـای  تـر و شـادتـر مـی شد دید که پیوسـتـه درخشـان می
ماندند. او خود درباره� این نگاه پویا و نـایسـتـا گـفـتـه بـود:  امپرسیونیستی می

کشـیـدنـد گـویـاتـر از کـارهـای  می از انسان  ها یی که امپرسیونیست ها چهره
ی  هـا یکی از نخستین درون مایـه زدند. کالسیکی بودند که با عکاسی مو نمی

ی ایستاده در صف بود. چرا که او  ها الخاص (پس از بازگشت از آمریکا) انسان
ی رلـیـف و در  ها یی که در پرده ها بوده است. حتا صف  ها همواره بیننده� صف

کنند: دیوارهـایـی  را به خود خیره می  ها ی تخت جمشید، نگاه ها نقش برجسته
، زنی ایستاده در کـنـار در، یـا  ها و اندام  ها ، شلوغی چهره ها پر از صف انسان

شـود هـمـان صـف  پنجره خانه: نخستین چیزی که در ایران بسیار دیده مـی
زمـانـی ” روند.  نهایت. تا قیامت دارند می  جا تا بی ؛ از این ها است: صف دراز آدم

. چـپ و راسـت  هـا ی مختلف آدم ها تابلویی داشتم که چیزی نبود جز صف
 (سایت ویکی پدیا). “شدند رفتند تا ناپدید می می

گفـت:  زند. او می گونه انسان در کارهای الخاص حرف اول و آخر را می بدین
بیندیشد و ژرفای اندوه و مهـربـانـی و   ها بسیار دوست دارد به چهره و نگاه آدم

را دریـابـد. در دانشـکـده از   بینی و خودخواهی آنها عواطف و حتا خودبزرگ
ی  هـا برد. بیشتر دوست داشت برود در کـالس لذت می  ها کشیدن اندام انسان

گفته� خود او:  ، به ها مدل، و زنده نقاشی کند. در یک سخن، بازآوری تم انسان
 بود.“ امضای کارهایش”

مرفیق الخاص  پیا به  ش  رهای کا داد و چنین  جو(مخاطب) پر بها می در 
تـافـت و در اوج انـتـزاع و  بود که از هنر خاموش و بسته� آبستره روی بر می

دار رئالیسم بود. رئالـیـسـمـی کـه بـر بسـتـر  مدرنیسم و هنر برای هنر، پرچم
ی ملی و قومی، به تصـویـر و  ها ی نژاده نقاشی در تکنیک و در سنت ها سنت

ایماژ تکیه داشت. او بر آن بود که مینیاتورهای ایرانی دارای پرسپـکـتـیـوهـای 
اند، تو گـویـی  نزدیک چشم بیننده  بسیار زیبا و درخشانند و یکایک اجزای آنها

بینی در دست گرفته و همه چیز را با چشمان مسـلـح و بـا هـمـه�   نقاش، ذره
کرد که دخترکی تمام قد  ای اشاره می نگرد. او از جمله به پنجره جزئیات آن می

ی پـوشـاک  ها آمد. در این مینیاتور، حتا چشم و ابرو و چین در آن به چشم می
دخترک با همه� جزئیات آن آفریده شده بودنـد و ایـن خـود یـک کـوبـیـسـم 

آور بود: من در آفرینش آثارم از مینیاتـورهـای ایـرانـی بسـیـار الـهـام  شگفتی
 ام. گرفته

ی آدمی بسـیـار  ها یی همچون اسب و دست ها ی الخاص، ِاِلمان ها در نگاره
ی  ها گفت اسب دانست و می شوند. او اسب را نماد غم زمانه� مدرن می دیده می

داده اسـت   بـه آنـهـا شاهنامه در فردوسی امروزین از آن ارزش و اعتباری که
پـروا   هـا گفت از کشیـدن دسـت بسیار دورند. رفیق الخاص به شاگردانش می

ی  هـا تواننـد دیـگـر انـدام را درست بکشند، می  ها نکنند زیرا اگر بتوانند دست
با بـیـنـنـدگـان خـود   ها آدمی را در فیگورهاشان بهتر از کار درآورند، زیرا دست

تابند. بیهوده نیست که او را از تـاثـیـر  ی تابلو را بر می ها گویند و پیام سخن می
اند که او چـنـدیـن نسـل  درستی گفته گذارترین نقاشان زمانه ارزیابی کرده و به

 نقاش صاحب سبک و استاد دانشگاه تربیت کرده است.
 

 دهم  روی بوم، شادی و امیدم را نشان می
 هانیبال الخاص 

 
بــهرفیق الخاص  را  امید  و  شادی  رھ  هموا که  بود  مـیـان  هنرمندی 

ی طنزآلود و گزنده و گاه  ها برد. او در کنار کارهای جدی خود به طرح مردم می
ی زمانه را اندکی کاهش دهـد.  ها کوشید تلخی پرداخت و می وار نیز می فکاهی

و با نشانه� شسـت بـرکشـیـده�  بیل ی طنزآلودش را با امضای ها الخاص، طرح
یل نمود و از این رو، برخی از دوستانش او را دست راست وا می  الـخـاص  ب

، بـیـسـت جـوک گالری سیحـونیش در  ها نامیدند! او در یکی از نمایشگاه می
کوچه بازاری را به تصویر کشید و برای هر تابلو یک در قفل شده گذاشت و زیـر 

مسئول بازکردن این تابلو، خود بیننده است. چـون مـمـکـن “ هر تابلو نوشت:
(سایت جرس) نمایشگاه اما از انـبـوه  .“ ادبانه باشد  است پشت در، تصویری بی

زد و جای سوزن انداختن نداشت. الخاص با کارهایی از  بازدیدکنندگان موج می
گرفت: شاد کردن مردم و آشتی دادنشـان  گون را پی می گونه دو آماج گونه این

 با نگارگری.
در نمایشگاهی دیگر اعالم کرد که هرکس یک گلیم بیاورد یک تابلو جـایـزه 

ی تا خـورده در زیـر بـغـل راهـی  ها کم بیست نفری با گلیم گیرد که دست می
بار هم گفته بود از مهمانان نمایشگاهش با چلوکباب  نمایشگاه شده بودند! یک

 نفر به نمایشگاه رفته بودند! ۴٠٠کند. در آن روز نزدیک به  پذیرایی می
که هنرستان پسران تعطیل بود، بر آن شـد کـه یـک   ها در یکی از تابستان

چاپ کند.   کیهان آن زمانروزنامه کارنامه هنری برای نقاشان ایرانی تهیه و در 
ی  هـا وی در این کارنامه به طراحی و رنگ و سبک و فروش هریـک از تـابـلـو

 ای داده بود. در این ارزیابی از جمله به میزان فـروش تـابـلـوهـای نقاشان نمره
ها ایران درودی ن آ هنری  صر  عنا به  و  ست  بی صفر داده بود و ایـن،   نمرھ 

گاه با الخاص آشتی نکرد!  چنان مایه رنجش این هنرمند شده بود که گویا هیچ
 و پیداست که این کار الخاص از شوخ سرشتی او سرچشمه گرفته بود. 

 
 هنرمندی که استوره بود 

بــه رفیق هانیبال الخاص  کــه  ود  نــبــ شه  پی عر شا ش  نقا یک  ها  تن
شـنـاخـتـنـد  خاطر قلب پاک و مهربانش در نزد کسانی که او را از نزدیـک مـی

میهنان آسوری مـا و نـیـز  ویژه از نگاه هم برانگیز داشت. وی به ارزشی رشک 
ی کلدانی عراق نه تنها انسانی بود افتخارآفرین که چیزی کـمـتـر از  ها آشوری

مردمی اسـتـوره   ها جاست که آشوری یک استوره نبود. اهمیت این نکته در این
قر ای نهاد.  ی استوره ها شود ارزش دانند بر چه کسی می سازند و می با محمد
که به همراه هانیبال الـخـاص و بـه دعـوت  -نگار ایرانی روزنامه -صمیمی
نگاران کردستان عراق به این منطقه رفته بود، در سایت خـود از زبـان  روزنامه

ی عراق بـه هـانـیـبـال  ها آشوری” نویسد:  نماینده پارلمان کردستان عراق می
و ” بود   ها ؛ الخاص اما محبوب و افتخارآفرین آشوری“ کنند. الخاص افتخار می

و چـه افـتـخـاری “  در همان زمان...محروم از تدریس در دانشگاه!، در ایران
شعر او را بـه یـاد دارنـد و   ها ی هر دو سوی مرز، ده ها باالتر از این که آسوری

 خوانند؟ دیگر می را برای هم  هر مناسبتی آنها به
و   هـا راست این است که شعرهای آسوری الخاص دسـت کـمـی از طـرح

اند. او خود گفته بود کـه از شـعـرهـای  تابلوهای او ندارند و دو روی یک سکه
چــه  سایهو  شاملو کــه  ت  ســ ا آموخته  ن  را ی ا بزرگ  ن  عرا شا و دیگر 

ای نبود جز هم سدا شـدن بـا  آمد و چاره باید کرد: شعر همیشه به پناه من می
مینیما را  خود  ر  کا من،  . الخاص در سرودن شعـر و چـکـامـه کنم دنبال : 

وارث پدر و عمویش بود که هر دو از شـاعـران بـزرگ آسـوری زبـان بـودنـد. 
او را بسیـار دوسـت آرش کمانگیر ویژه  و بهسیاوش کسرایی گفت شعرهای  می
اش به شعر و شیوانگاری همین  داشت و بارها آن را خوانده بود. در شیفتگی می

 بس که پرتره بسیاری از شاعران بزرگ ایران را کشیده بود. او بارها گفته بود:
از مسئوالن شهرداری تهران خواستم دیواری از شهر را در اختیارم بگذارنـد ” 

 12ادامه  در صفحه 

ادامه  زين كلك خيال انگيز ...
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هـای قـابـل تـأمـل  مردمی در نقاط مختلف کشور به یکی از ویـژگـی
هـا کـه بـه  های صحنه سیاسی بدل گردیده است. این اعتراض تحول

نـیـافـتـٔه  ای از مطالبـات تـحـقـق اشکال متنوع و برپایه طیف گسترده
دهند، نشانگر نارضایتی ژرف اجتمـاعـی از رژیـم  داده و می مردمی رخ

های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  فقیه و عملکرد آن در زمینه والیت
اجتماعی است. دولت روحانی که با مهندسی انتخابات بر کرسـی قـؤه 

هـای  کار خود، بسیاری از وعـده مجریه تکیه زده است، از زمان آغاز به
هایی که به حقـوق و  گوش انداخته و در عرصه دوران انتخابات را پشت

یابد، گام مؤثر و مشـخـصـی  های مردم ارتباط مستقیم می منافع توده
است. طی این مدت، اجرای  یی نیز ارائه نکرده پیش برنداشته و برنامه به

نـام  ویژه آزادسازِی اقـتـصـادی بـه اجتماعی، به -های اقتصادی برنامه
ها، سبب سقوط باز هم بیشتر سطح زنـدگـی مـردم و  هدفمندی یارانه

رشد فقر در سراسر کشور شده است. یکی از آخرین برآوردها حاکـی از 
آن است که رشد فقر همچنان سیر صعودی داشته و دولت نتـوانسـتـه 

هایی منطبق با خواست و مطالبات مـردم، ایـن  است با اجرای سیاست 
اردیبهشت ماه، در گـزارشـی،  ١۶روند صعودی را متوقف سازد. ایسنا، 

های اخیر این آمار [آمار مربوط به فـقـر در  بود: "طی سال  تاکید کرده
 افزایش یافته و شمار افرادی که درسال 

ً
در جـامـعـه  ٩١کشور] مجددا

درصد است."  ۴٠درصد و جامعه روستایی  ٣٠شهری زیرخط فقر بودند 
ها و آزادسازِی قیمت نان و  گمان با اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه بی

تنها کاهش نیافته، که در برخی مناطق افزایش نـیـز  بنزین، این آمار نه
پیدا کرده است. در این زمینه کافی است به آماری که چـنـدی پـیـش 

درصـدِی هـزیـنـٔه مـعـیـشـت  ٢٠خبرگزاری ایلنا در خصوص افزایش 
کارگران و زحمتکشان فقط در دو ماِه نخست سال کنونی منتشر کـرد، 

های اجتـمـاعـی و  اشاره شود! درکنار این مسئله، نارضایتی از سیاست
فقیه را باید خاطرنشان کرد. در واقع طیف  فرهنگی دولت و رژیم والیت

هـای جـنـبـش مـردمـی هـمـچـنـان  گسترده و متنوعی از خـواسـت
مانده است و همین واقعیت بستِر عـیـنـی و زمـیـنـٔه  نیافته باقی تحقق

ها از وضعیت کنونی و عملکرد دولـت حسـن  اجتماعِی نارضایتی توده
صـورت  هایی معیـن بـه دلیل ای ژرف، به روحانی است. چنین نارضایتی

هـای اخـیـر ایـن  کند. در هفته نیافته بروز کرده و می پراکنده، سازمان
هایی در شهر مهاباد، در ایرانشهر در استان  نارضایتی در قالب اعتراض

یـی از  سیستان و بلوچستان، و حوادثی در تـبـریـز، و در مـجـمـوعـه
گر شد. روشن است کـه  های  کارگری در مناطق مختلف جلوه اعتراض

هـا و وجـود تـوان و  این وقایع نشانه های آشکاری از نارضایتی تـوده
توجه معینـی در جـامـعـه عـلـیـه وضـع مـوجـود و  های قابل امکان
که این انرژی و توان نهفته  فقیه است. مادامی های رژیم والیت سیاست

هـای  باشد، تأثیر آن بر تـحـول حال خود رها شده  بدون سازماندهی به
 صحنه سیاسی اندک خواهد بود.

حزب ما پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و روی کار آمـدن 
دولت روحانی اشاره کرد که رژیم والیـت فـقـیـه پـس از مـهـنـدسـی 

برنامه اش مهندسی خواست های جنبش مردمی و تقـلـیـل   انتخابات،
 آن در سطحی قابل کنترل و مفید برای منافعش می باشد.

وزیر اطالعات دولت روحانی، طی سخنانی در جریان سفر هـیـئـت 
بود: "دور از   دولت به استان آذربایجان شرقی، با صراحت اعالم کرده

هیاهو بدنبال تحقق همدلی برای خدمتیم... جذب حداکثری و دفـع 
حداقلی... تحکیم وحدت، امنیت پایدار و تحقق رونق اقتصـادی... بـا 

انـد  روزی سربازان گمنام امام زمان دشمنان نتوانسته های شبانه تالش
 ٣١بـاشـنـد" [ایسـنـا،  قصـدی بـه کشـور داشـتـه ترین سـوء کوچک

ماه]. همچنین محمود علوی، وزیر اطالعات، پیش از ایـن،  اردیبهشت
بـود: "مـدیـریـت  های اطالعاتی را چنین معرفـی کـرده  راهبرِد ارگان

 اقداماِت برهم زننده امنیت و آرامش"! 
های رژیـم درایـن مـرحـلـه بـه  واقعیت این است که تمامی امکان

جلوگیری از رشد و بازسازی بدنٔه اجتماعی جنبش مـردمـی و حضـور 
یی  ها در صحنٔه سیاسی کشور معطوف شده است. رژیم با محاسبه توده

ها و نیروهای سیاسی مختلف کـه  تنها درمیان حزب کوشد نه دقیق می

های متفاوت اما در مخالفت و مبارزه با اسـتـبـداد والیـی و  ها و سیاست دارای دیدگاه
دیکتاتورِی حاکم نقاط مشترک دارند، اختالف بیندازد، و مستقیم و غیرمستـقـیـم، بـه 

نـد، بـلـکـه بـا  پراکندگی درمیان جبهٔه مخالفان و منتقدان دیکتاتورِی حاکم دامن بـز
هـای اجـتـمـاعـِی  های موجود میان منافع طبقه و الیـه ها و تفاوت مهارت روی شکاف

دهد و بـا راهـبـردی مشـخـص، از  های رژیم، مانور می متضرر از عملکرد و سیاست
های اجتـمـاعـی مـمـانـعـت  خوردِن منافِع این الیه نزدیک شدن، پیوند یافتن، و جوش

های خود برای جلوگیری  فقیه ازهمه امکان دیگر سخن، رژیم والیت آورد. به عمل می به
کند. در مبـارزه و  های اجتماعی استفاده می های الیه و طبقه هم پیوستن خواست از به

های اجتماعی و  ای از الیه طیف گسترده  –استبداد والیی   –مخالفت با دیکتاتوری حاکم 
شان را در این مبارزه طلب و دنـبـال  ها حضور دارند و منافع ویژه نمایندگان سیاسی آن

های مشترک مـتـعـددی  کنند، اما ازسوی دیگر، در این مبارزه منافع مشترک و آماج می
 رساند.  سویی و هماهنگی در مبارزه با دیکتاتوری یاری می نیز وجود دارد که به هم

ها حـرکـت  درچنین وضعیتی، وظیفٔه فورِی همه نیروهای راستین مدافع منافع توده
گاهانه و سنجیده به  سمِت اتحاِد عمل و تاکید بر فصل مشترک میان منافع طبـقـه و  آ

های اجتماعی مخالف و منتقد استبداد والیی است. برخـی نـیـروهـای سـیـاسـی  الیه
ای روشن از  و ارزیابی   فقیه، بدون ارائٔه برنامه مخالِف دیکتاتوری و عملکرِد رژیم والیت

آرایش سیاسی و طبقاتِی جامعٔه ما، درحد فاصل میان پیوستن و حـمـایـت از کـاروان 
روی" با مبارزٔه جدی و خستگی ناپذیر برای بازسازی بـدنـٔه اجـتـمـاعـی  "اعتدال و میانه

اند. این نیروهـا،  های سیاسی، در نوسان ها در تحول جنبش مردمی و تقویت نقش توده
باشنـد،   توانند و باید در ترکیب جبهه واحد ضد دیکتاتوری نقش پراهمیتی داشته که می

باتوجه به حضور دولت روحانی و خط "اعتـدال" در قـوه  -هدف اصلی را در این مرحله
به "نقِد استبداد دینی" و "مبارزٔه درازمدت با وجه کودتایی" محـدود و فشـرده   -مجریه
 کنند! می

های فزایندٔه جمهوری اسالمی است که هـم  اگر این استدالل را بپذیریم که "بحران
 به برآیند بحران مشروعیت منـجـر  سویٔه اقتصادی آن و هم  

ً
سویٔه سیاسی آن، مجموعا

طوِرمنطقی باید سیاسـتـی را کـه پـیـوسـتـن بـه " کـاروان  ناگزیر و به شده است"، به
کند، با شجاعت مدنی به کناری نهاده  های پر طمطراق تبلیغ می گرایی" را با نام اعتدال

ها، در راه تأمین اتحاِد عمِل گسترده و بـازسـازِی  و با تمام نیرو و استفاده ازهمه امکان
پیش برداشت. حضوِر مردم و نـقـش آنـان کـلـیـِد  بدنٔه اجتماعی جنبش مردمی گام به

تر از آن جـنـبـش  و مهم -های سیاسی است. تجربه دّوم خرداد گشودن درهای تحول
با تکیه به نیروی فناناپذیر مردم امکان تحقـق  - ٨٨مردم علیه کودتای انتخاباتی سال 

توان با تاکید بر ضرورت فعالیـت  های اخیر، می یافت. بنابراین، با معیار قراردادن تجربه
ثمربخش در راه تأمین اتحادعمِل همه نیروهای مدافع منافع مردم و سربلندی میـهـن 

سود منافع میهن ما، تـقـویـت نـقـش مـردم و  اقدام کرد. یگانه جایگزین مطمئن و به
هـای مـردم اسـت.  یی وسیع علیه استبداد حاکم و در راه تحقق خواست تشکیل جبهه

تـر،  طـوِردقـیـق ستوِن حاکمیت را نه "خط کودتایی"، بلکه بـایـد بـه ساختار مسلط و پی
بینانه و منطبق بـر  یی واقع فقیه تبیین و مشخص کرد، و براین پایه، به ارائٔه برنامه والیت

 نیازهای مرحله کنونی اقدام کرد.
فقیه، به اتحاِد عمـل و تشـکـیـِل  مبارزه با دیکتاتورِی حاکم و برای طرد رژیم والیت

خواه نیاز است. این مسئولیتـی  یی وسیع ازهمه نیروهای مترقی، انقالبی، و آزادی جبهه
 درنگ در مرحلٔه انقالب ملی و دمکراتیک میهن ماست! بی

ادامه  شش سال پس از  ...
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کل آغاز به حزب چـپ،  ۵٣های نمایندگی از سوی  کار کرد. حضوِر هیئت کنگرٔه  آ
ویـژه  کشور از هر پنج قـارٔه جـهـان، و بـه ۴٠خواه، از بیش از  کمونیست، و ترقی
های کمونیست چین، کـوبـا، ویـتـنـام،  های نمایندگی از حزب شرکت فعال هیئت

های این همایش، اهمـیـت خـاِص آن را  فدراسیون روسیه، و اوکراین در نشست
کل، به بازمی همراه گـروهـی از اعضـای  تابید.  رفیق اندروس کیپریانو، دبیرکل آ

طـوِرفـعـال شـرکـت  های همایـش بـه هیئت سیاسی این حزب پرقدرت، در بحث
کـل داشتند. رفیق کوستاس کریستودولیدس، دبیر شـعـبـٔه بـیـن ، در الـمـلـلـی آ

دلـیـل  اوضـاع خـطـرنـاکـی کـه بـه ای کوتاه، ضمن ابراز نـگـرانـی از سخنرانی
وجـود آمـده  گرایانٔه امپریالیسم در خاورمیانه و شرق اروپـا بـه های نظامی سیاست

داری در  است، و با اشاره به ارقام نجومی دالرهـایـی کـه کشـورهـای سـرمـایـه
کنند، بـر ضـرورِت تـقـویـت  افزارهای مدرن هزینه می های اخیر برای جنگ سال

ابتکارهای هماهنِگ جنبش صلح و نیروهای مترقی تأکید ورزیـد. او سـپـس از 
کل«کیپریانو“رفیق  منظـور گشـایـش رسـمـی  برای ایراد سخنرانی به ،، دبیرکل آ

اش، ضمن بیان ایـنـکـه مـردم  در سخنرانیرفیق کیپریانو،   همایش دعوت کرد. 
جهان در ماه گذشته هفتادمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم را جشن گرفـتـنـد، بـه  

های  نقش مهم اتحاد شوروی در این پیروزی اشاره کرد ، و درارتباط با رشِد گرایش
های  فاشیستی در جهان مطالب مهمی را عنوان کرد. او در بیان تحلیِل کمونیست

عامل مهمی که با  ۴ضرورِت توجه داشتن به  قبرسی از شرایط حاضر در جهان، بر 
هـای  یی که فاشیسم هیتلری به جهان هجوم آورد شـبـاهـت های دوره مشخصه

 چشمگیری دارد ، اشاره کرد. او گفت که این چهار عامل عبارتند از:
هـای ذاتـِی  ها از مشخصه داری و اینکه این بحران بحران کنونی جهان سرمایه

داری سعی دارد [در این بحران] برای جنـبـش طـبـقـٔه  اند، و سرمایه داری سرمایه
 کارگر ایجاد محدودیت کند؛

های فاشیستی و نوفاشیستی، نژادپرست، و  نیروهای ارتجاعی، و ازجمله جریان
 ضد مهاجر؛
دارِی حاکم در مسیِر  وجودآمده در تالش نیروهای سرمایه های به بست برخی بن

داری در  های کشورهای سرمـایـه تقسیم و بازتقسیِم جهان. در این رابطه به رقابت
هـای جـهـان، و هـمـچـنـیـن  های ملِی مـلـت منظوِر تصاحب ثروت این مسیر به

تـریـن نـیـروهـای  مانده ترین و عقب داری از ارتجاعی گیرِی کشورهای سرمایه بهره
 گرا و نیروهای افراطی و نوفاشیستی؛ واپس

هـدِف هـمـسـان جـلـوه دادِن  داری بـه های سرمـایـه کارزاِر ضِد علمی محفل
 داری. نفع سرمایه نویسِی تاریخ به کمونیسم و فاشیسم، و سعی به دوباره

هـای  اش، به  مسئلٔه اوکراین و همچنین به تـحـول رفیق کیپریانو، در سخنرانی
خطرناک در اوضاع خاورمیانه نیز پرداخت. متن کامِل سخنـرانـی مـهـِم  رفـیـق 

 های آیندٔه نامٔه مردم منتشر خواهد شد. کیپریانو در شماره
برانگیِز ایـن هـمـایـش، شـرکـِت رفـیـق پـتـرو  توجه های بسیار مهم و  از جنبه

سیموننکو، دبیرکل حزب کمونیست اوکراین، و سخنرانی او در نشسـت هـمـایـش 
شدت خطرناک  در ایـن کشـور و  شدٔه به وجودآورده بود که باتوجه به وضعیت به
های گسترده و نیز خطِر عاجلی که مـردم ایـن کشـور را  احتماِل جنگ و درگیری

کـنـنـده  های شـرکـت های نمایندگِی حزب کند، با استقبال پرشور هیئت تهدید می
های  اش به اوضاع بغرنِج اوکراین در سال رو شد. رفیق سیموننکو در سخنرانی روبه

هـای  اخیر، کودتاِی نیروهای راست افراطی و نوفاشیستِی برخـوردار از حـمـایـت
هـای  های فاشیستی حـزب ویژه شیوه متحده و اتحادیه اروپا، پرداخت. او به ایاالت
خواهانه و  شان با جنبش ترقی کننده در دولت کودتایی اوکراین را در رویارویی شرکت

هـای ایـن  حزب کمونیست اوکراین تشریح کرد، و بر  فاشیستی بودِن مشـخـصـه
ها تأکید ورزید. باید اشاره کرد که، حزب کمونیست اوکراین، در طول دو سال  شیوه

اخیر، در معرِض فشار و پیگرد قرار گرفته است، اعضا و فعاالِن حزب بـا پـیـگـرد، 
هـای حـزب در اسـاس  رویند، و فعالیـت شکنجه، و آزار، و گاهی اوقات ترور روبه

طـوِررسـمـی،  ممنوع اعالم شده است. دولِت کودتایِی کـنـونـی در اوکـرایـن، بـه
هاِی) سوسیالیستی و کمونیستی را غیرقانونی اعالم کرده است،  هاِی (سمبل نماد

حزب مبارزاِن دلیر ضدفاشیست در جـریـان  -و دفترهای حزب کمونیست اوکراین
های اوکراین  اند. رهبر کمونیست غارت و به آتش کشیده شده -جنگ کبیر میهنی

دربارٔه ادامٔه توانمنِد مبارزه حزب بر ضِد نیروهای فاشیستِی حـاکـم بـر اوکـرایـن، 
اطالعات توجه برانگیزی به همایش ارائه داد. متـن کـامـِل سـخـنـرانـِی رفـیـق 

منتشـر خـواهـد  های آیندٔه  نامٔه مردم در شماره -دلیِل اهمیِت آن به -سیموننکو 
اش، تـوجـه  شد. نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران، در ابتـدای سـخـنـرانـی

نمایندگان حاضر در همایش را به اوضاِع ویژٔه سیاسِی حاکم بر منطقٔه خاورمیانه و 
هـای  جلب کرد. او بـا اشـاره بـه حـمـلـه “ اسالم سیاسی“عملکرِد نیروهای پیرو  

هـای مـتـرقـی  ها و سـازمـان ددمنشانه و فاشیست مآبانٔه نیروهای حاکم به حزب
، بـه ١٣۶٠های نخستیـن دهـٔه  در سال -ویژه حزب تودٔه ایران و به -اپوزیسیون

با برخورداری  -های فشار های انحصارگرایانه و شبه فاشیستِی گروه مشخصه
های چپ و مـتـرقـی  پرداخت و گفت که، حزب -های رهبرِی رژیم از حمایت

بایست عملکرِد نیروهای راست اسالمی در رابطه با نیروهای دگراندیش،  نمی
های مـلـی و  ها، فعاالن کارگری، فعاالن جنبش زنان و اقلیت سندیکالیست

ای قائل شوند و ایـنـکـه  مذهبی را ازنظر دور بدارند و یا برای آن حساب ویژه
فاشیسم تنها در کشورهای اروپایی عملکرد ندارد. متِن سخنرانـِی نـمـایـنـدٔه 

خوانید. نمایندٔه حزب تودٔه ایران، در  مان را در این شمارٔه  نامه مردم می حزب
وگـوهـای سـودمـنـِد دوجـانـبـه و  های این همایش، گـفـت حاشیٔه نشست

های نمایندگی از کشورهای منطقٔه خاورمیانه در ارتباط  ای با هیئت چندجانبه
جانبه در زمینٔه اوضاع منطقه و همچـنـیـن در  های همه با ضرورِت همکاری

هـای  عرصٔه مبارزه در راه صلح و پیشرفت انجـام داد. در جـریـان نشـسـت
همایش، متِن دو بیانیه، یکی در مورد ادامٔه اشغاِل بخش شمالی قـبـرس از 

سال، و دیگری در محکوم کردن قوانـیـن ضـد  ۴١سوی ارتش ترکیه پس از 
 کمونیستِی در اوکراین، از سوی نمایندگان حاضر در همایش تائید شد.

کل پس از اتمام کار همایش، با دعوت رهبرِی  گاهی و به آ رسـانـی  منظوِر آ
وزیـر  کننده در همایش، آقای آندریاس ماوروجـیـانـیـس، به نمایندگان شرکت

دولت قبرس و مسئول مذاکرات دوجانبه با رهبران ترک در رابـطـه بـا حـِل 
ها را در  های نمایندگی،  آن مسئلٔه اشغاِل شمال قبرس، در نشستی با هیئت

های آنان در این زمیـنـه   جریان روند و پیشرفت مذاکرات گذاشت و به سئوال
 پاسخ داد.

 
متن سخنرانی نمایندٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران در 

همایش بین المللی حزب های کمونیست و چپ، به میزبانی 
 حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل)

 رفقای گرامی،
مایلم از این فرصت استفاده کنم و از طرف رهبری حـزب تـودٔه ایـران از 

کل و رفقای قبرسی برای تدارک و سازمان دهـی ایـن نشـسـت  حزب برادر آ
 های کمونیست، چپ و کارگری سپاسگزاری کنم. المللی حزب بین

امروز که ما در این همایش هستیم، قبرس همچنان از زخم عمیق تقسیـم 
  برد. حـزب تـودهٔ  و اشغال بخش مهمی از سرزمینش در شمال کشور رنج می

ایران ادامٔه تقسیم قبرس، و اشغال غیرقانونی و ناُموّجه نزدیک به نـیـمـی از 
سرزمین قبرس توسط ترکیه را نشانٔه مداخلٔه امپریالیسم و نیروهای ارتجاعـی 

 داند. محلی در منطقه می
ای حـاّد در راه  شود که مبـارزه المللی در زمانی برگزار می این نشست بین

داری نـولـیـبـرال در  های ویرانگر سرمایه تأمین و حفظ صلح و علیه سیاست
داری جـهـانـی  سراسر جهان در جریان است. بحران اقـتـصـادی سـرمـایـه

آورد، کـه نشـانـگـر نـاتـوانـی نـظـام  همچنان ویرانی در جهان به بـار مـی
ش] آغـاز شـد. ١٣٨٧[   ٢٠٠٨داری در حل بحرانی است که از سال  سرمایه

داری، نیاز کشورهای امپریالیستی به استـفـاده از هـر  بحران کنونی سرمایه
فرصتی برای به دست آوردن برتری اقتصادی در جهان را دوچـنـدان کـرده 
است. از نگاه ما، امپریالیسم توانسته است از ادامٔه ناهم تـرازی نـیـروهـا در 
سطح جهان برای مقهور کردن هرگونه مقابله و چالش با آن، و ادامٔه برتری و 

ط خود بهره
ّ
گیری کند. یک عنصر مهم در این زمینه، تالش آمریکا برای  تسل

گـرا و بـنـیـادگـرای  بازچینی نقشٔه سیاسی خاورمیانه است. نیروهای فـرقـه
ارتجاعی در بسیاری جاها مثل یمن و عراق و سوریه، دست در دست آمریکـا 

های اجرای مـرحـلـٔه نـهـایـی  تالش دارند که کشورها را تجزیه کنند و زمینه
 را فراهم کنند.  “طرح خاورمیانٔه جدید”

ماه گذشـتـه نـیـز  ١٨های  تحلیل ما این است، و رخدادها و تغییر و تحّول
نشان داده است، که امـپـریـالـیـسـم 
آمریکا طـرحـی راهـبـردی را بـرای 
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 غزل حافظ. ١۵٠مینیاتور به شیوه� الخاص بر  ١۵٠ -
نمایشگاه گـروهـی در ایـران،  ٢٠٠نمایشگاه تکی و  ١٠٠برگزاری بیش از  -

 اروپا، کانادا، آمریکا و استرالیا.
 

 نگارگر همیشه و اندیشه 
یه رفیق هانیبال الخاص پا ها  گذار طراحی نوین فیـگـوراتـیـو نـبـود کـه  تن

نقاشی دیواری ایران را نیز به اوج آن رساند و از همین رهگذر بود که به واگـویـی 
 ی مردمی و اجتماعی خود پرداخت.  ها روایت

گـرفـت،  ، رئالیسم کوبنـده� خـود را پـی مـی۴وی که در اوج رواج هنر آبستره
پرداز که در هر تابلویش هزاران نکته� ناگفته بـرای گـفـتـن  نگارگری بود داستان
یک تصویر بـه هـزار  المثل) کهن چینی درست گفته بود که داشت. آورند (ضرب

ی الخاص که کاربست همین آورنداند، تـو گـویـی دهـان  ها ؛ نگارھارزد واژه می
و   هـا گـیـری از کـنـتـراسـت زنند. او با بـهـره اند و با بیننده� خود حرف می گشوده

یش، به درون مـایـه  ها بندی و رنگ  ها اکسپرسیونیسم ویژه� خود در کمپوزیسیون
بخشید. او خود گفته بود که عاشق قصه گفتـن  یش ژرفایی مات کننده می ها تابلو

اش در  است و در تابلوهایش همیشه داستانی برای بازگفتن دارد و این سرچشمه
تاریخی پر زدوخورد داشتند و بـا سـواد   ها : آسوریگفت آسوری بودن اوست. می

کـه وی در گـمـش دارنـد  شگفت همچون گـیـل  یی ها حماسه  هم بودند. آنها
ی تاریخی است که او را بـه  ها زمینه یش آن را آورده است. و همین پیش ها نگاره

دارد. او امـا  یـش وا مـی هـا در تـابـلـو  ها گیری از استوره پردازی و بهره داستان
مـانـنـد  کرد. الخاص اسـتـاد کـم یش امروزین می ها ی کهن را در نگاره ها استوره
دانسـت. او  شناخت. این را خود او هـم مـی را خوب می  ها بندی بود و رنگ رنگ
شود رئالیسم و اکسپرسیونیسم و سوررئالیـسـم سـبـک  دانست که چگونه می می

قهوھ شاگال شی  قا ن ر  ست ب ر  ب ی ایـران و  ها ای ایران و تصاویر استوره خانه را 
کـه گـویـی  رودان درهم آمیخت و به روایتی نو و دست اول رسیـد. چـنـان  میان
انگیز او چیزی جز یک تجربه� ساده نـیـسـتـنـد.  ی هنری در کلک خیال ها سبک

سـت کـه در  هـا شـود و او سـال گفت که نگارگری با رنگ آغاز می الخاص می
سـود  -با توجه به سوژه� نقاشـی -ی اصلی و ترکیبی ها آفرینش کارهایش از رنگ

آور و گاه سـرد و  اش گاه شادند و هیجان ی رنگی ها برد. و افزوده بود که پالت می
از   هـا گاه از رنـگ تـهـی نـبـوده اسـت و رنـگ ملول: جهان پیرامون ما هیچ
ی  هـا ، نـقـاشـی هـا ی کـهـن، نـقـش بـرجسـتـه ها مینیاتورهای ایرانی، نقاشی

ی سرخپوستان آمریکا و سیاه پوستـان  ها ای، جهان گرداگرد ما، آفرینه خانه قهوه
کنند. الخاص از هیچ سبک و ایسمـی بـه تـمـامـی  آفریقا به کارهایش رخنه می

تـریـن  ترین یا با دوام ، مهم ها ترین ایسم برداری نکرد. خود او گفته بود که تازه گرته
نیستند. کارهای الخاص مدرن بودند اما مدرنیستی نبودند. او همـچـون   ها شیوه

هنری برآمده از مدرنیسم  ی شبه ها دانست که شاخه ای دیگر می هر هنرمند توده
آلیسم هنری در برابر رئالیسم انتقادی  بورژوایی، یک ریشه بیشتر ندارند و آن ایده

 یا سوسیالیستی است. 
انـد. او هـمـواره آرزو  پیرایه و کودکانـه  تابلوهای الخاص تا بخواهید ساده و بی

گرا، نـقـاشـی  گفت: از شاگال خیال اش نقاشی کند. می کرد مانند سه سالگی می
برگشت بـه ” زنی روی بام و...:  ی در پرواز، ویلون ها کودکانه را آموخته است: آدم
 “انتها و از دست ندادنی.  کودکی، خود بعدی است بی
تر به درون مایه و تم کـودکـانـه رسـیـده بـود هـمـواره  او که از کارهای جدی

مرز و اندازه� کودکان را دریابـد   و پندارهای بی  ها نگاری ، گزافه ها کوشید زیبایی می
و بر پرده آورد. بیهوده نیست که تم مادر و کودک در کـارهـای او بسـیـار دیـده 

شود. او در گفت و شنودی یادآور شده بود که در این سن و سال، آثـارش بـه  می
آن پختگی رسیده بود که مانند کودکان پنج ساله نقاشی کند و از دیدگاه او زمانی 

رسد که مانند کودکان سه تا پنج ساله نقاشی کنـد.  کار یک نقاش به اوج خود می
سرشتی پاک دارند و به خلق بهتـریـن   ها زیرا تنها در چنین زمانی است که انسان

آموزگار نقاشی کودکان بـود و ایـن   ها پردازند. الخاص مدت ی خود می ها نقاشی
گاهانه انجام می نقاشـی   گفت برای کودکان معلمی کرده تا از آنها داد. می کار را آ
کرد بـه  اش برگردد. او فکر می اش این است که به کودکی بیاموزد و همه� کوشش
اش  خواهد به پـنـج سـالـگـی اش رسیده است اما دلش می شش یا هفت سالگی

 کار کند.  ها برسد و با صداقت و پاکی پنج ساله
ترین عنصر کارهای الخاص انسان و رهایی او بود. او نـیـز هـمـچـون  تکراری

که  مانی بود  ن  آ ر  ب شمند  ندی . ترین عنصر جهان هستی، انسان اسـت مهما
زدنـد؛ بـا ایـن  در کارهای او فیگورهای زنانه و مردانه همواره حرف نخست را می

کنم دو تابـلـوی  فکر نمی“ همه هیچ چهره و فیگوری در تابلوهایش تکراری نبود:

١٩١٧حاضر نیستند جای دگا (هیالر ژرمن ادگار دگا،   ها اروپاییگفته بود که 
گوست١٨٣۴- شـان بـه  ها ) را در موزه١٨۴١-١٩١٩رنوار فرانسوی ( ) و پیر آ

یک امپرسیونیست مکزیکی یا روسی و جـز آن بـدهـنـد. ایـن تـنـهـا یـک 
افـراطـی) اسـت: گذاری صرف نیست که عین شوینیسم (ناسیونالیسم  ارزش

  آنها .“ ای برخوردار است از پشتیبانی پدیده نشر و امواج رسانه” شوینیسمی که 
خواهـنـد  می“  کنند. سازی می سازی و فرهنگ با این سیاست، در واقع سلیقه” 

. وی سپس غالب را به خود و فرهنگ مغلوب را به دیگران القاء کنند  فرهنگ
پرست بزرگ ایرانی و شعور یک انترناسیونالیست شرقی گفته  با شور یک میهن

کنده از آفرینه ها ما نیز باید سالنبود که  ی ملی و سنـتـی خـودمـان را  ها ی آ
 داشته باشیم:

ی فـرهـنـگـی بـرای دیـدنشـان سـر و دسـت  ها یی که توریست ها موزه” 
] دارند که با درک ١٨۶٩-١٩۵۴یک ماتیس [آنری امیل بنوآ،   بشکنند... آنها

هنر سنتی ایرانی ماتیس شده است. آیا جای تأسف نیست که امروزه کسانـی 
از ماتیس تقلید کنند؟... یک غربی انتظار ندارد در تهران با چیزی شبیه موزه� 

دیـگـر   رو شود. او به دنبال چیزی است دیگر. چیزی مدرن آرت نیویورک روبه
ی ماست اما متوجه حضورش نیستیم... امروزه در میان  ها که امروزه در دست

را بـه یـاد شـمـا   ی غریبی هست که موظفم آنـهـا ها ترها قابلیت شما جوان
انـد؟  اندازی چیزی مانند مدرن آرت نیویـورک به فکر راه   ها بیاورم... چرا برخی

شود؟... من در پاسخ  ای خارج می این پدیده� دست دوم بودن کی از روان عده
و   ها گویم: عشایر لر و قشقایی و بختیاری ما زیراندازها، پاالن به این عده می

کـنـنـد کـه از  یشـان درسـت مـی هـا یی برای اسب و قاطر و االغ ها خلخال
(نـقـل بـا انـدکـی  “ تر اسـت. ی اروپایی زیباتر و مدرن ها ترین مزون پیشرفته

 ویرایش).
 

    ها آثار و آفرینه
ن  رفیق الخاص گذرا ادبی خود انـبـوهـی  -ساله� کارهای هنری۶۵در 

آفرینه� شیوانگاشتی از خود به یادگار گذاشته که فهرستی نه چندان کـامـل از 
 چنین است:  آنها
مجموعه چهار جـلـدی اصـول طـراحـی، نـقـاشـی، تـاریـخ هـنـر، و  -

 ی ایران. ها و هنرستان  ها سازی برای مدرسه مجسمه
و نـقـدهـای   ها پرده با آفتاب، در بر گرفته� یادداشت  کتاب سه جلدی بی -

 هنری الخاص.
 نامه� دیوید آلفارو سیکروس، نقاش مکزیکی به فارسی. ترجمه� زیست -
 شعر کارل سند برگ امریکایی به فارسی. ١٠٠بازگردان  -
 ترجمه� شعر به شعر رستم و سهراب به آسوری. -
کتاب و نیز مصور کردن شـعـر شـمـاری از   ها طراحی روی جلد برای ده -

 شاعران.
میـنـیـاتـور بـرای  ١۵٠غزل حافظ به زبان آسوری و ترسیم  ١۵٠ترجمه�  -

 . هریک از آنها
سرایش هزاران بیت شعر در کالبد دوبیتی، غزل، مثنوی، مـنـظـومـه و  -

 هایکو.
 ).١٣۵٣-۵٧مجموعه� چهار سال نقد هنری چاپ شده در روزنامه� کیهان(

 بیت شعر از زبان آسوری به فارسی.  ها ١٠٠ترجمه�  -
ها شعر از نیما یوشیج، پروین اعتصامی، ایرج میرزا، میـرزاده� ١٠٠ترجمه�  -

 عشقی و... به آسوری.
ی فارسی و آسوری برای کـودکـان  ها داستان کوتاه به زبان  ها نگارش ده -

 ساالن. و بزرگ
 مجموعه� ناتمام پرتره� شاعران زمانه

 
رسـد کـه ایـن  ی استاد الخاص به هزاران تابلو مـی ها شمار تابلوها و نگاره

گامـی بـرداشـتـه   اند و هنوز برای گردآوری آنها همه در سراسر جهان پراکنده
 ی زیر اشاره کرد: ها توان به نمونه می  ها نشده است. از میان این نگاره

تابلوی هشت در سه متر مربعی سالگرد انقالب که در مـوزه� هـنـرهـای  -
 خورد و هنوز به نمایش همگانی درنیامده است. معاصر تهران خاک می

 متر مربع نقاشی دیواری. ٣٠٠ -
 ای. ای و چهار پرده� هشت قطعه قطعه ١۵سه پرده�  -
 ترین کارهای هنرمند است. ای آفرینش که از مهم قطعه ١۵تابلوی  -

ادامه  زين كلك خيال انگيز ...
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راهی ایران شـد. وی بـارهـا  ١٣۴٨دریافت کرد و در سال   –نویز آمریکا  ایلی
لد اش در آمریکـا گفته بود که تاثیرگزارترین استاد هنری یسف ن  بوریس آ

رفـیـق   هـا تبار استاد نقاشی او در دانشگاه ایلی نویز بود. در آن سـال روس
-١٩٠٧، نقاش روسی تبار فـرانسـوی(مارک شاگال الخاص شیفته� کارهای

بروگل و ١) و از پیشگامان اکسپرسیونیسم انتزاعی١٨٨٩ هـلـنـدی ( پیتر 
گرفت. این درحالی بود که هـنـر  ) بود و از این هر دو تاثیر می١۵٢۵-١۵۶٩

آبستره و تجرید در اوج خود بود. پروفسور آنیسفلد اما به او گفت که شاگال و 
آن  ٢ی آبستره و اکسـپـرسـیـونـیـسـم ها بروگل را فراموش کند و گرد سبک

 ای، آثـار خـانـه ی قـهـوه هـا جای ایـن هـمـه، نـقـاشـی نگردد و به  ها سال
ع  الدین بهزاد کمال قــ وا وی در  کند.  سی  رر ب را  ن  را ی ا ر  هن یخ  ر تا و 

 اهمیت نگارگری ایران را به هانیبال آموخت.
گـریـخـت و بـه مـوزه�  ی دانشگاه مـی ها او تا پیش از این، گاه از کالس

ونسـان ونـگـوگ   ٣ی امپـرسـیـونـیـسـتـی ها رفت و پای تابلو دانشگاه می
 تشـنـگـانبار که مات تابلوی  شد. یک کوب می ) میخ١٨۵٣-١٨٩٠هلندی (

اش از این تابلو همانی اسـت  گوگ شده بود احساس کرد دورینه(فاصله) ون
آفریده است. این احساس اما او را چـنـان  ایستاده و آن را می گوگ می که ون

یش سرازیر شد؛ احساسی که تماشای  ها به وجد آورد که اشک شوق از چشم
-١۶۶٩هلندی ( رامبراند هر منزون وان راین تابلوی زنی در کنار در نیمه باز

و اند ساله به او  ٨٠بوریس آنیسفلد کرد. اما بازهم  ) نیز در او بیدار می١۶٠۶
ی فرهنگی خودش؟ آخـر  ها مایه رود سراغ بن گفت که چرا مانند شاگال نمی

ی  هـا شاگال یک راست به روزگار بیزانس رفت و مکتبی را که راوی داستـان
گوید: تو  ی قومی اروپایی است آموخته بود. او به الخاص می ها توراتی و آیین

یت  ها ات داری برو به گذشته که فرهنگ آشور و ایران را در پس زمینه� اندیشه
بردار و مقلد دست دوم نباش. چند سالی گذشت تا شـگـرفـای  بپیوند و گرته

 سخن استاد در ذهن الخاص رخنه کند:
ی میان رودان (بین النهرین) نگریستم و در  ها رفته رفته به نقش برجسته

همه، اکسپرسیونیسمی نیرومند را باز شناختم. این بازیابی و درآمیزی آن  این
 با مینیاتورها و شعرهای ایرانی دست مایه کار هنری من شد.

رفیق الخاص از دیگر سو برای آموختن بنیادهای هنر نگارگری به سـراغ 
ال رامبراند شیوھگرگو و  ش  نقا ) و ١۵۴١ -١۶١۴ گرای اسپانـیـایـی ( ، 

سپس خود رنسانس رفت و در این رهگذر، گـاه جـذب هـنـرهـای بـومـی 
ی نیمه انتزاعی  ها ی رازگونه� خاور دور و نگاره ها کشورش شد و گاه از طراحی

ئوال آن سر برآورد. گاه نیز به سر وقت  پا یسکو دو  پابلو دیه گو خوزھ فرانس
یــی (رمدیوس ترینیداد روییز پیکاسـو   خوان نــیــا ســپــا ا -١٩٧٣ی 
رفـت. ایـن درسـت  ) مـی١٨۶٩-١٩۵۴فرانسوی ( آنری ماتیس ) و١٨٨١

کشید! بـا ایـن  می“  ی خود خجالت ها ز طراحیا” ای است که او  همان دوره
به گفتـه  -همه او نه از تکرار هراسید و نه در برابر بوم سپید بیکار ماند و نه از

طراحی بد، بیمی به دل راه داد. او کـه زمـانـی شـیـفـتـه� کـارهـای  -خود
)، ١٨٨٨-١٩٢٠ایتالیایی (آمادیو کلمنته مودیلیانی یی همچون  ها مدرنیست
ی  هـا گفت که از مودیلیانی، گـردن بود با جسارتی فروتنانه می رویو شاگال و

پـهـن و  ی ها ی ساده� کوبیستی را آموخته است؛ رویو با تاش ها کشیده و فرم
ی کلیسـایـی،  ها یی به گونه� ویترای ها تر بود: رنگ بافت خوب، از همه جدی
تلنگری بـود و آغـاز ” ی وحشی و   و این همه  ها مسیح نیرومند و قلدر، زن

درک معیارهای تازه و پرداخت و ساخت و سازهای کمتر: رنـگ و شـور و 
).“ پرواتـر  تر بود و بی ی تازه و اغراق شده. شاگال برایم جذاب ها اکسپرسیون

 برگرفته از سایت الخاص).
میرفیق الخاص  ش  گردان شا نبوھ  ا آموخت که تـجـریـد نـاب و  به 

درونمایه وجود ندارد. تعهد اجتماعی هنرمند اشتباه مـحـض نـیـسـت و   بی
اند و  مایه، همچون دو بال یک پرنده تعهد وجود ندارد. فرم و درون  انسان بی

پرواز پرنده� هنر بی این هر دو ناممکن است. و سرانجـام الـخـاص از کـوره� 
  هـا یش از موتیـف ها آتشین شناخت و آزمون و تجربه سربلند برآمد و در نگاره

ی قهوه  ها ی ایرانی و آشوری و نقاشی ها ویژه از استوره های شرقی به و ِاِلمان
 ای بر بستری کودکانه بهره گرفت. او در نگارگری بومی مـیـهـنـش بـه خانه
می الملک کمال ج  ر ا نهاد و به حلقه� نخست شاگردان وی ارادتـی  سخت 

یع، ابوطالب مقیمی ،حسین بهزادهنرمندانه داشت:  ط م لی  سوسن ، ع
ستــاد فریده مقدم ،حسین الطافی ،آبادی ا ز  حـیـدریـان،  ا  . . و.

یا ویژه کارهای  ستود؛ به را می  جمله هنرمندانی بودند که وی آنها محمود اول

پسندید و شخصیـت هـنـری  سخت می -دانست ایران می رامبراندکه او وی را  -راادامه  زين كلك خيال انگيز ...
 کشید. وی را بر می

پردازی نـیـز  ی فیگوراتیو نو نبود که در تندیس ها رفیق الخاص تنها آغازگر طرح
دستی داشت و در کنار این هر دو به شیوانگاری و ترجمه و شعر و داستان نـویسـی 

پرداخت. او به مثابه یک شاعر بزرگ آسوری انبوهی شعـر در کـالـبـدهـای  نیز می
 غزل، قصیده، رباعی و هایکو از خود به یادگار گذاشته است. 

بــا استاد الخاص  رھ  وا هــمــ ود،  بــ ش  نــدیــ زادا آ و  زادھ  آ هنرمندی  که 
 کانون نویسندگان ایـران سانسور و ممیزی کتاب سر ستیز داشت، و از همین رو به

پیوسته بود که به سهم خود با سانسور سخن و اندیشه و قلم درآویزد. وی در همان 
و مـحـمـد قـاضـی و آذین  بهبا بسیاری از اندیشمندان ایرانی همچون   ها سال

ت.نادر نادرپور و جمال میرصادقی  شــ تــنــگ دا تنگــا ستی  ن دو و دیگرا
 ).١٣٩٠(همشهری آنالین، دو خرداد 

ی طبقاتی تنها دو راه در پیش روی هر  ها رفیق الخاص که دریافته بود در ستیزه
گین غارت شوندگان و هـیـچ خـط  انسانی گشوده است: راه یغماگران و پهنه� خارآ
پیـوسـت. حزب تودھ� ایران سومی در این میانه نیست، راه دوم را برگزید و به صفوف 

تر احسان ی این انگارمان منطقی از  ها ویژه در روشن شدن شراره او به یق دک رف
میطبری  ترین انگیزه ِگَروش خود  کرد و شخصیت علمی و انسانی او را بزرگ یاد 

این همان تلنگری بود که طبری ” گفت:  دانست. می به حزب طبقه� کارگر ایران می
 ).١٣٨٩مهر  ۵(نامه مردم،  ...“به من زد

رفیق الخاص که از کودکی با توده� مردم بزرگ شده و همواره انسانی مـردمـی و 
ای که هنرمنـد را در ورای مـردم و بـه دور از  اندیشهگفت:  گرای بود می مردم
. او همچنین فلسفه بورژوایـی از ریشه نادرست است  خواهد ی مردمی می ها حرکت

ی  هـا در ستیزھگفت  کرد و می را رد می“  پرداختن به سیاست، خیانت به هنر است” 
 جا). .(همانشود بهره گرفت طبقاتی حتا از اندک امکانی هم می

 
 نقاشی دیواری 

ی اسـتـاد  هـا مشـغـولـی ترین رویکرد آن از جملـه دل نقاشی دیواری در گسترده
بار  ی دیواری مکزیک آموخته بود. یک ها ویژه از نقاشی ای که به الخاص بود: شیوه

که گرم نگارگری روی دیوار سفارت آمریکا بود یک زن چادری و پسر خـردسـالـش 
؛ “ این خیلی دوست داره عکسش روی دیـوار بـاشـه“ نزد او آمدند و مادرش گفت:

ترین نسـل  سال ببر! و او را جزو کم  من هم به پسرک گفتم بایست و مشتت را باال” 
پیشین). الخاص با اشاره به این کـه هـمـکـارش بـر “.( انقالب روی دیوار کشیدم
در   مـا” کرد:  بخشید گله می ی عبادی مردم را جان می ها بخش دیگر دیوارها آیین

آن زمان با این صمیمیت در خدمت پیشبرد مقاصد انقالبی شما بودیم و شما با مـا 
همان) که منظور وی یورش خونین جمهوری اسالمی عـلـیـه “.( این جور تا کردید!
ی دیوار سفارت آمریکا بود. این درحالی بود کـه  ها و زدودن نگارھحزب توده� ایران 

جز زمین، دیوارها هم هسـتـنـد. وقـتـی  مردم باید دریابند که بهاو بارها گفته بود: 
تـهـی   هـا اند چرا دیوارهای ما از نگاره روی زمین گسترده  ها ی زیبای قالی ها نقش
 باشند؟

استاد الخاص می گفت: مادام که تودۀ مردم با هنر نقاشی انـس کـافـی پـیـدا 
نکرده اند و به نگارخانه ها نمی آیند، من با نقاشی های دیواری خود، آن ها را بـه 

 نمایشگاه های خیابانی می آورم تا با هنر نگارگری آشناتر شوند. 
ید خواند که با سه نقاش بزرگ مکزیکی آشنـا شـد:  در آمریکا نگارگری می یو د

رگــری راسکوو  ورورا، آلفارو سیکروس نــگــا بــه  ه،  ســ ر  هــ یــن  ا ز  ا و  ؛ 
دیواری که هنر انقالبی سده� بیستم بود رسید. الخاص که میان سرنگونـی هـر دو 

درنگ پس از   دید، بی ی شگفت می ها ساله مکزیک و ایران همانندی ۵٠حکومت 
یش را بر دیوارها تـرسـیـم  ها به نقاشی دیواری روی آورد و داستان ۵٧انقالب بهمن 

ی جنوب شهـر تـهـران، و از  ها کرد: از دیوارهای دانشگاه تهران گرفته تا مدرسه
ی خود هنـر  ها کوشید با دیوارنگاره دیوارهای سفارت آمریکا تا هر جای دیگر. او می

نقاشی را با انقالب آشتی دهد و نگذارد همچون برخی از هـنـرهـا بـه فـرامـوشـی 
 ).١٣٨٩شهریور  ٢۶سپرده شود.(سایت جرس، 

 
 سانترالیسم غربی 

ی  هـا ی آشوری و ایرانی، نقاشـی ها ای از استوره کارهای استاد الخاص اما آمیزه
ی دیـواری مـکـزیـک، تصـاویـر کـودکـان خـردسـال،  هـا ای، نـگـاره خانه قهوه

اکسپرسیونیسم، رئالیسم، امپرسیونیسم و هنر فیگوراتیو نو بـودنـد کـه الـخـاص 
هـمـواره   –خـود  -کشـیـد. اسـتـاد همه را در فضایی بومی شده به تصویر مـی این

بـار در  انگیخت. او یـک ی نگارگری ایرانی برمی ها شاگردانش را به پیروی از شیوه
گفت و شـنـودی بـا روزنـامـه� ایـران بـه 
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به انگیزه هشتادوپنجمین سالگرد تولد 

 )١٣٠٩-١٣٨٩رفیق هانیبال الخاص (

 انگیز ... زین کلک خیال

 هردم از روی تو نقشی زندم راه خیال
 بینم ها می با که گویم که در این پرده چه

 حافظ 
 

های پخته اما کودکانه� او نبودند که حرفی برای گفتن و  تنها این نگاره
هـای بـرگـزاری  هـا و شـیـوه حدیثی برای شنفتن داشـتـنـد کـه فـرم

 حکایتی بودند. –خود  -هایش نیز نمایشگاه
های دهـه� پـنـجـاه خـورشـیـدی  تر، به سال بگذارید اندکی به واپس

هیچ افتتاحیه و  بازگردیم و به نگارخانه� شیخ برویم؛ به نمایشگاهی که بی
اش!  هایش را گذاشت برای مراسم پایانـی آیینی گشوده شد و همه� حرف

گذاشتند  مینمایشگاھ شیخ در آن روزها، انبوه مشتاقانی که گام در تاالر 
) بوم سپید آویختـه از دیـوارهـا و ٩شدند: نه ( زده می به یکباره شگفت

اش فروتنانه نشسته بود و  شوریده مردی که در پای نخستین بوم نقاشی
شکـفـت. در هـر روز،  هردم از کلک رنگینش طرحی بر پرده� خیال می

کشیدند تا  پذیرفتند و نفس می گرفتند و نقش می یکی از تابلوها جان می
ی  هـا دست ما واپسین ضـربـه که در دهمین روز نمایشگاه، نقاش چیره

جویـان  خاست تا به پیام زد و برمی مویش را بر چهره� دهمین تابلو می قلم
، پیام ویـژه� رفیق هانیبال الخاصگونه  یش خوشامد بگوید. بدین ها نگاره

گیری و تکوین جـهـان پـر راز و رمـز  خود را که گردش شگفت شکل
کرد و به رشتـه� کـالم در  تابلوهایش بود در یک گذران ده روزه بازگو می

 کشید. می
برگزار کرد، پرتره� بزرگ وی  نیما یوشیج در نمایشگاهی دیگر که برای

را درآویخت و در هر گوشه از نمایشگاه سدای کسانی را پخش کرد کـه 
آمد، و بیست بازدید  گفتند. در آنجا بیست سندلی به چشم می از نیما می

دادند.  نوشیدند و به نیما گوش فرا می کننده که نشسته بودند و قهوه می
آمدند و باز بـا قـهـوه  جوی دیگر می رفتند و بیست پیام سپس اینان می

 شدند. پذیرایی می
را بر پـرده مولوی بلخی و عبید زاکانی بار هم هزلیات و طنزهای  یک

نمایشگاھ حـوالـه کـردن آورد و در یک انباری بزرگ به نمایش گذاشت. 
ی زندگی را با لبخندی شادی  ها در رویکردی شوخ و شنگ، تلخیبیل! 

شــمــی چاپلین   چارلزکرد. همچون سینمای  آفرین واگو می چ بــا  که 
 :سعدی گریاند. ولی به سخن خنداند و با چشم دیگر می می

 به مزاحت نگفتم این گفتار
 هزل بگذار و جد از او بردار

 
ای،  انگیزترین نمایشگاه ایـن هـنـرمـنـد بـزرگ تـوده و دریغا که غم

گـالـری مـهـر  ) بود: هنگامی که١٣٨٩شهریور  ٢٣نمایشگاه مرگ او(
گـرای گشـایـش  آفریده از این هنرمنـد مـردم با چهل تابلوی تازھتهران 
س الخاص هانیبالیافت،  می نف شت   کشید: ی آخر خود را می ها دا

 آید تو را بر در نشاند او به طراری که می
 تو منشین منتظر بر در، که این خانه دو در دارد
 نه هر ِکلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد

 نه هر چشمی نظر دارد به هر بحری گهر دارد
 مولوی

 
گفته هانیبال الخاص  رها  با رد  گذا رهم  ب شم  چ نکه  آ ز  ا ش  پی

ویـژه  بود که زیستن در هشتمین دهه� زندگی تا چه اندازه دشوار است، به
که سه بار کارد درمانی (جراحی) قلب انجام داده بـاشـی، در کـودکـی 

 یت در آمار نگنجد! ها ماالریای مرگبار گرفته باشی و شمار بیماری
، دو سال پس از یورش خـونـیـن جـمـهـوری ١٣۶۴وی که در سال 

به شهر کنتاکی در کالیفرنیـای آمـریـکـا حزب تودھ� ایران اسالمی علیه 
ای داشت و نه بازنشستـه  اش نه بیمه پناه برده بود، در میهن نفرین شده

 بود:
در ایـن   هـا دانم. سال در ایران نه بازنشستگی دارم و نه بیمه. دلیلش را هم نمی” 

سرزمین تدریس کردم، چه در دانشگاه تهران و چه در دانشگاه آزاد، خیلـی از فـوق 
کنند، شاگردان من بودند. من نه بازنشستگـی از  ی فعلی که تدریس می ها لیسانسیه

 “دانشگاه تهران دارم و نه از دانشگاه آزاد. بیمه پزشکی هم ندارم.
با  الخاص ملی که  عتماد  ا میروزنامه  گفت این را هم به زبـان آورده  سخن 

که یـعـنـی .“  کنم چون در آمریکا بیمه� پزشکی دارم به این کشور رفت و آمد می” بود: 
چـیـزی  -ای کـم از بـیـمـه سال کار دشوار تدریس، دسـت ٣۵اگر در ایران، پس از 
ی  هـا یش مردم را بـه نـمـایشـگـاه ها ماند تا با دیوارنگاره جا می برخوردار بود در همین

پس از پنج سال و دو ماه زندگی در غـربـت  رفیق الخاص اش بکشاند. نقاشی خیابانی
ی  ها غمبار غرب و پیش از آنکه مرگش فرا رسد به ایران برگشت تا در نمایشگاه آفرینه

جا گفـتـه بـود کـه اگـر بـتـوانـد  تهران شرکت کند. و همان گالری الهیه اش در تازه
ی درمان سرطانش را تهیه کند به آمریکا برنخواهد گشت. اما چنین نشـد و  ها هزینه

 بار غم غربت او را زودتر از پای درآورد: او به کالیفرنیا بازگشت تا این
 غم غریبی و غربت چو برنمی تابم 

 روم به شهر خود و شهریار خود باشم! 
 حافظ 

 
 کنم  روی بوم، گریه نمی

 الخاص
 

ای  در کـرمـانشـاه و در خـانـواده ١٣٠٩خرداد  ٢۶در رفیق هانیبال الخاص 
اش او را  ی اداری ها تبار زاده شد. پدرش کارمند گمرک بود و گردونه� ماموریت آسوری

گونه اما زندگی هانیبال خردسال در شـهـرهـای  کشاند. بدین از شهری به شهری می
اش به تهران آمد و در همین شهر  گون کشور سپری شد تا که سرانجام با خانواده گونه

 هم ماند.
در شهر اراک آشـنـا الکسی گیورگیز ساله به نام  ١۶ساله بود که با یک نقاش  ١٣

شد و این آشنایی، شور نگارگری را در وی دو چندان کرد. هانیبال با اشتـیـاقـی بـاور 
ی  هـا کرد و رنگ رفت، تخته شستی (پالت) او را پاک می نکردنی به سراغ گیورگیز می

گاهی هم کاغذ و رنـگ بـه مـن ” شد:  چید و به تابلوهایش خیره می تازه را بر آن می
آلکسی گیورگیز که نقاشی را در شوروی آموخته بود، “  گفت: نقاشی کن! داد و می می

 کشید. ی فکاهی دیگر کاریکاتور می ها و برخی رسانههفته نامه� فکاهی توفیق برای 
) ١٢٢۴-١٣١٩( المـلـک  کمال گیرنده� راه پیجعفر پتگر دومین استاد هانیبال اما 

 پرداخت. ی کالسیک نقاشی می ها برداری از آفرینه بود که بیشتر به گرته
هانیبال جوان اما دو سال و شش ماه آزگار در حلقه� شاگردان استاد پتگر ماند و از 

 -از شاهکارهای پـتـگـر -تارش شهریار و سهبار وقتی به پرتره  او چیزها آموخت. یک
پردازی در وی زبانه کشید و او را شیفته� این رشته از نگارگری  خیره شده بود شور پرتره

 کرد.
 ١٣٢٩تهران گرفت و در سـال دبیرستان فیروزبهرام  رفیق الخاص دیپلم خود را از

برای آموختن پزشکی به آمریکا رفت. پس از چندی اما پزشکی را رها کرد و به فلسفه 
سره وقف هنـر  زد خود را یک جا که این رشته نیز چنگی به دلش نمی روی آورد و از آن

و  ١٩۵۶ی  هـا لیسانس خود را به ترتـیـب در سـال نگارگری کرد. او لیسانس و فوق
دانشـگـاه  -انستیتو هنر شیـکـاگـواز  ١٩۵٨
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