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وید! د  ور  ه  ان ھ  کار

ها، راهكارهايِ مبارزه در  دست يافتن به خواست
 رو  هايِ پيشِ اين مسير، و وظيفه

هاي اخير ميهن ما، از جمله ادامـه          حوادث هفته 
بحث ها و مذاكرات كارشناسي دربارة  پـرونـده            

اي و توافقِ اخير ميان ايران و كشـورهـاي             هسته
و نيز آينـدة روابـط جـمـهـوري            “  1  عالوة  به      5” 
  كـه بـه       -اسالمي با آمريكا و اتحـاديـه اروپـا           

جـويـانـه      هاي مداخله   طورِمستقيم با مسئلة تحريم   
روز فعاليـت   100و همچنين گزارشِ      -ارتباط دارد 

دولت كه از سوي حسن روحاني بازگو شد، و در            
هايِ مرتـبـط    ترين خواست يك از فوري    آن از هيچ  

هاي دمكـراتـيـك و عـدالـت             و آزادي     با حقوق 
ميان نيامد، و نـيـز انـتـشـارِ              اجتماعي سخني به  

، برخي  “ منشورِ حقوق شهروندي  ” ويرايشِ نخست   
ويـژه     به -درنگ جنبشِ مردمي هايِ بي  از خواست 

آزاديِ فوري و بدون قيد و شرط زندانيانِ سياسي،         
و رفعِ حصر از زهرا رهنورد، ميرحسين موسوي، و         

هاي مـطـرحِ روز         در مركزِ بحث    -مهدي كروبي 
 قرار داد. 

شـدة [ريـاسـت          از زمان انتخابات مهـنـدسـي      
فقيه در    امروز، سياست رژيم واليت     جمهوري] تا به   

هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و        قبال خواست 
شـده و      فرهنگيِ مردم  ميهن ما، موضعي حساب      
اسـت.        هدف هاي مشخصي را دنـبـال كـرده         

ويـژه    به  -ترين آماجِ سرانِ رژيم     ترين و جدي    مهم
امنيتي مرتبط با آن      -و نهادهاي نظامي    -فقيه  ولي

گـيـريِ      نظير سپاه پاسداران، جلوگيري از شـكـل       
مجدد  جنبشِ اعتراضي اجتماعي و بازسازيِ توان        

هاي جنبش، يعني جـنـبـشِ          هاي گردان   و امكان 
 زنان، كارگري، جوانان و دانشجويان، بوده است.  

سياست رژيم در مرحلة كنوني شاخـص هـاي          
روشني دارد كه مي توان آنها را در تالش  بـراي      

اي بـا آمـريـكـا و          حل و فصل پرونده هسته    
اتحاديه اروپا و  بازسازيِ روابط و مناسبات بـا          
غرب و همچنين كنترل اوضاع داخلي كشـور،        

اجتماعي، از  -با توجه به ادامه بحران اقتصادي     
هاي جنبشِ مردمـي،      طريق مهندسيِ خواست  

يعني هدايت، كنترل، اثـرگـذاري، و مـهـارِ            
هاي مـوجـود      هاي اجتماعي و اعتراض     جنبش

تـوان در       خالصه كرد. اين واقعيت را مـي         
ربط رژيم در خصـوص         برخورد نهادهاي ذي  

سنديكايـي، زنـان، و         -هاي كارگري   جنبش
 طورِ آشكار ديد و تشخيص داد. دانشجويان به
كه از     اين سياست، رژيم مادامي       با توجه به    

نتيجه و تاثيرِ سياسي و اجـتـمـاعـي حصـر              
رفعِ آن    احساس نگراني و خطر نكند، دست به      

نخواهد زد.  تكرار سخنـان تـهـديـد آمـيـز                
ولي فقيه رژيـم از      “  سركوب و منكوب كنيد   ” 

دهان مرتجعاني همچون جنـتـي و احـمـد            
خاتمي و  مستحق اعدام دانستـن مـوسـوي،           
كروبي و زهرا رهنورد، در كـنـار خـواسـت              

، سكـوت   “ توبه” مشخص سران ارتجاع  براي      
و خانه نشيني اين افراد در صورت رفع حصـر          
سياست روشني است كه سران رژيـم حـتـي           
پيش از روي كار آمدن دولـت روحـانـي بـا              

 رهبران جنبش سبز مطرح كرده بودند. 
در هزارمين روزِ حصـرِ غـيـرقـانـونـي و               

پذيرفتنيِ زهرا رهنورد، ميرحسين موسوي، و        نا
مهدي كروبي، شاهد آن بوديم كـه بـرخـي            

هايي از نيروهاي     طلب و طيف    نيروهاي اصالح 

 6ادامه  در صفحه 

 2ادامه  در صفحه 

 7در ص “                          ايدز”عملي، در رويارويي با گسترشِ بيماريِ  ويروسِ بي

 3ادامه  در صفحه 

اعالمية كميتة مركزي حزب تودة ايران به 
 آذر ماه، روز دانشجو 16مناسبت 

شصت سالگي پيكار جنبش دانشجـويـي بـا          
و نقش بنيادي آن  “  اتحاد، مبارزه، پيروزي  ” پرچم  

در مبارزة مردم ايران در راه صلح، دموكراسي و          
 !عدالت اجتماعي

  
 جوانان و دانشجويان مبارز!

آذرماه، از روزي كه در اعـتـراض بـه               16با فرارسيدنِ   
مـرداد و    28حاكميت ارتجاعيِ برآمده از كودتايِ ننگـيـن          

مـان،     هاي امپرياليسم در امورِ داخليِ ميهن       همچنين دخالت 

 دربارة  آذر؛ 21به مناسبت
مسئلة ملي و سياست ملي 

 حزب تودة ايران

مبارزه براي الغايِ ستمِ ملي، وظيفـة       
 همة نيروهاي مترقيِ ميهن ماست

با فرارسيدن سالروزِ برپاييِ حكومت مـلـي و      
، 1324آذرمـاه       21خودمختار آذربايجان در      

بارديگر مسئلة ملي، چگونگيِ برخورد صحيح و       
مـلـي در        هاي حل رفع ستم     علمي با آن، و راه    

چارچوبِ منافع جنبش سراسري ضداستبدادي و      
ها و    مركز توجه حزب دمكراتيك مردم ايران، به 
پرست تـبـديـل شـده          نيروهاي مترقي و ميهن   

ويژه آنكه بزرگداشت جنبش خلقـي و          است، به   
هايي در ميهن ما مصـادف        داد  آذر با رخ    21ملي  

ملي از سـوي        است كه  با سياست اعمالِ ستم      
 ارتباط نيست. رژيم واليت فقيه بي

آذر و حكومت ملي و خودمخـتـار          21جنبشِ  
آذربايجان، بـه رهـبـري فـرقـه دمـوكـرات               

برانگيـز بـراي درك          يي تامل   آذربايجان، نمونه 
پيوستگي و رابطة سرشتي ميان مبارزه در          هم  به

مـلـي و پـيـكـار سـراسـريِ                 راه لغوِ سـتـم    
ضدامپرياليستي و دمكراتيك است. اين جنبش،       
خصلتي دمكراتيك، خلقي و ملي داشت و بـا           

هاي محروم، منـشـاء    سود توده   يي به   ارايه برنامه 
خدماتي ارزنده در تاريخ ميهن ما بـوده اسـت.           

آذر از حمايت و پشتيبـانـيِ      21عالوه، جنبش     به
ها و نيروهاي مترقي كشور برخوردار        همة حزب 
هـاي ايـن        دليل ماهيت برنامـه  امر به   بود. اين    

جنبش و پايبنديِ كـامـل آن بـه اسـتـقـرار                
دمكراسي و استقالل ملي ايران بود. تـجـربـة            
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خـون     سه دانشجويِ مبارزِ دانشگاه تهران در راهروي دانشكدة فـنـي بـه             
طلبـانـة نسـل جـوان و             خويش درغلتيدند، و اسطورة جاودانِ مبارزة حق      

 گـذرد.     ثبت رساندند، شصت سـال مـي     مان به خواه ايران را در تاريخ     آرمان
داشت خاطرة سه دانشجوي مـبـارزِ          آذر در گرامي   16سنت هميشه ماندگارِ    

شان در برابر كودتاچيان وابسته       هاي اعتراض   اي و مصدقي كه با فرياد       توده
روزِ “      به امپرياليسم به نماد مقاومت خلق تبديل شدند، و نـهـادنِ نـام               

دهندة نقشِ پراهميت و ادامه يابندة جوانـان   بر اين رويداد، بازتاب  ”دانشجو
يي از پـويـايـيِ        و دانشجويان در جنبشِ مردم ايران است. روزِ دانشجو آينه          

جنبش اجتماعي چندين نسل از مبارزان را برابرِ ديدگان نسـلِ كـنـونـي                 
گـر اسـت.         مان در آن جلوه     هاي ميهن   پايدارِ خلق     گذارد كه شورِ مبارزة     مي

نسل پويا، آگاه، انقالبي، مترقي و پايبند به منافعِ ملي و ميهنـي، بـاوجـود                 
هـا، نـقـشِ         هـا، و زنـدان         ها، دستگـيـري     ها، اعدام   ها، شكنجه   سركوب
ثـبـت      اش را در تمامي رويدادهاي تاريخ معاصر ميهن مـا بـه              كننده  تعيين

سازِ آن، با همـة اُفـت و            يابنده و تاريخ    رسانده است، و روند مستمر، كمال     
دارش،    هاي ريشـه   گيري از سنت    خيزها، از حركت بازنمانده است، و با بهره       

 دهد. همچنان به راه خويش ادامه مي
 16طورِعمده روزِ دانشجو، يعنـي     گرچه تاريخچة مبارزات دانشجويي به  

شناسد، اما سرآغاز و تـكـويـنِ           آذر، را همچون نقطة عطف اين جنبش مي       
گـردد.     خورشيدي بـازمـي     1300هاي دهه دوم      جنبشِ دانشجويي به ميانه   

اثـبـات      مان اين واقعيت را بـه         بررسيِ تاريخچة جنبش دانشجويي ميهن    
رساند كه اين جنبش در هر مقطع، سمت و سويِ حركتش را در پيـونـد        مي

هـاي     با نيازهاي روز جامعه هماهنگ كرده است. با تشكيل اولين نـطـفـه              
وسيلة رفيق دكتر تقي ارانـي، نـيـاز جـامـعـه بـه                     جنبش دانشجويي به  

بخشي و مبارزه با استبداد در دستوركار قـرار گـرفـت.                يابي، آگاهي   تشكل
العاده ارزشمند با دستگيري فـعـاالن آن            هرچند اين حركت مترقي و فوق     

هـاي ايـن        متوقف گرديد، اما اين شروع و گسترشِ آشنايي با قانونمنـدي    
يابنده در جنبش دانشجويـي را         هاي بعدي روندهاي كمال     مبارزه در مرحله  

جنبش دانشجوييِ نـوپـايِ دوره          باعث گرديد. با سقوط استبداد رضاخاني،      
سـالـه بـراي         هاي چند   آموزي از مبارزه    پيش از جنگ جهاني دوم با درس      

هاي استوار به جنبش مردم پيوسـت و           دهي به نيازهاي جامعه، با گام       پاسخ
گسترده در    طورِ براي نخستين بار با كمك و راهگشاييِ حزب توده ايران به          

دليل جـنـگ دوم        صحنه سياسي ايران حضور يافت. جنبش دانشجويي به        
اش را در        جهاني و خطرِ فاشيسم و تفكرهاي وابسته به آن، عمده مبارزه          

جهت افشاي اين گرايش ارتجاعي متـوجـه كـرد و در نـتـيـجـة آن                       
دستاوردهايي درخشان نصيب جنبش مردمي كرد. با سقـوط فـاشـيـسـم،                

يي جديد از مبارزه سياسي گرديد كه هـدف            جنبش دانشجويي وارد مرحله   
هاي بـعـد    آن پيكار با سلطه رژيم ديكتاتوري حاكم بود. اين مبارزه در سال     

با مبارزه بر ضد استعمار درهم تنيده شد و هـراسِ ارتـجـاع حـاكـم و                      
ها، دسـتـگـيـري و كشـتـار               امپرياليسم را برانگيخت. هجوم به دانشگاه      

وحشت و نگراني نيروهـاي       1332تا    1320دانشجويان در طول سال هاي      
 28دهـد. كـودتـاي           ضد مردمي از حركت دانشجويي را آشكارا نشان مي        

مرداد نيز نتوانست سكوت قبرستاني را بر جنبش دانشجويي تحميل كند و    
      آذر به نام روزِ دانشجو را موجب گرديـد.           16همين پويايي و استقامت ثبت

اش را به درسـتـي بـه            جنبش دانشجويي در اين مقطع، لبة تيز تيغ حمله        
 متوجه كرد. -در مقامِ طراح، آمر و همواركنندة راه كودتا -جانب امپرياليسم

گرا، با آگـاهـي از      ، نيروهاي واپس1357پس از پيروزيِ انقالب بهمن    
كوبيدنِ سنگرِ دانشـجـويـان،        توانِ جنبش دانشجويي و هراس از آن، درهم       

شـان قـرار       هاي سركوبگرانه   هاي كشور را هدف اصليِ حمله       يعني دانشگاه 
، سازوكار نيروهاي ارتجاعيِ حاكم در پـاكسـازيِ         ”انقالبِ فرهنگي “دادند.   
ها از دانشجويان و استادانِ مبارز و دگرانديش بود. ارتجاع با گسيلِ               دانشگاه

بهانة انقالبِ فرهـنـگـي،        عالي به   گر به مركزهاي آموزش     نيروهاي سركوب 
هاي دانشـجـويـي       طورِعلني به سد كردنِ راه رشد تفكر مترقي در محيط           به

هـاي     هاي چپ در مـحـيـط         تصميم گرفت. با اينكه امكانِ باليدِن انديشه       
مانده براي مدت زماني محدود شد، امـا          دانشجويي از سوي نيروهاي واپس    

جـا     هاي بـه     گنجيد كه با پايبنديِ دانشجويان به سنت          در تصورِ رژيم نمي   
هـاي     هاي دانشجويي بـا گـزمـه         مانده از مبارزات دانشجويي قرقِ محيط     

بـتـوانـد       -لحاظ تاريـخـي     به  -سكون و سكوت قبرستاني، در كوتاه مدت      
، خيزشِ دانشـجـويـي در        1376شكسته شود. رويدادهاي بعد از خردادماه        

، نشـان    1388، سركوبِ دانشجويان بعد از كودتاي انتخاباتي        1378تيرماه  
انـد و جـنـبـش            پايه از آب درآمـده        هاي حاكميت بي    دادند كه محاسبه  

هايي سنگين، همچنان بـه مـبـارزه          دانشجويي كشور باوجود تحمل هزينه    
هاي چپ، پيشـرو و        ادامه داده است. سنت رزمندگي، همراه با نفوذ انديشه         

چه در دوران رژيم استبدادي شـاه و           -انقالبي در جنبش دانشجويي كشور    
از    -هاي حكومت رژيم ضد مردمي و ارتجاعي واليت فـقـيـه              چه در سال  

گرا با جنبش دانشجويي و       هاي عمدة هراس و دشمنيِ نيروهاي واپس        سبب
  جوانان كشور بوده است.

اي بـر       جنبش دانشجويي ميهن ما در دو دهه اخير تـأثـيـر بـنـيـادي                 
رويدادهاي مهم ميهن داشته است. پيروزيِ محمد خاتمي در انـتـخـابـات                

سبِب فعاليت پرشورِ زنان، جوانان و         طورِعمده به   ، به 1376رياست جمهوري   
يافتني شد. دانشجويان در تمامي دوران هشـت سـالـة                 دانشجويان دست 

تـريـن      اصالحات، اگرچه نتوانستند به حقوق خود دست يابند، اما در سخت          
هاي كشوردر تيرمـاه      دستورِ وليِ فقيه دانشگاه     شرايط و حتي در زماني كه به      

، مورد هجوم وحشيانه و خونين گزمگان ارتجاع قرار گرفت، همچنان           1378
به حمايت از روند اصالحات ادامه دادند. با روي كار آمدنِ حكومـت دولـت         

، دوران دشوارِ فشار نيروهاي امنيتي      1384نژاد در خردادماه      برگمارده احمدي 
هاي كشور شروع شد. دستگيريِ انبوهي از كادرهـا و فـعـاالن                  بر دانشگاه 

يعني بخـشـي از       -”بسيجِ دانشجويي “جنبش دانشجويي، گسيلِ مزدوران     
ها به پادگـان   ها كه هدف از آن تبديلِ دانشگاه   به دانشگاه   -دستگاه سركوب 

هاي صنفي دانشجويي، سركوبِ تـمـام عـيـارِ             نظامي، جلوگيري از فعاليت   
هاي نيروهاي ارتجـاعـي،       جنبش دانشجويي كشور بود، با وجود همه تالش       

نتوانست به نتيجه برسد. شركت حماسي جنبش جوانان، زنان و دانشجويانِ            
، سپس پيكارِ پـرشـورِ      1388كشور در روند انتخابات رياست جمهوري سال        

دانشجويان با كودتاي خشن و خونيني كه نيروهاي سركوبگرِ رژيم واليـت            
ريـزي كـرده بـودنـد،           نژاد برنامه   فقيه براي روي كار آوردن مجدد احمدي      

بارديگر بر اين واقعيت تاريخي صحه گذاشت كه جنبش دانشجويي كشـور         
ناپذيري از پيكارِ عمومي خلق براي دست يابـي بـه              بخشِ اساسي و جدايي   

آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي است. نكته شايان توجه اينكه، در حيـات            
آن مـوقـع كـه           -جنبش دانشجويي كشور پس از پيروزي انقالب بهمـن        

را  ”زرد“هـاي     ها تالش كردند تشكل  نيروهاي ارتجاعي با تصرف دانشگاه    
حتي هميـن     -هاي اصيل دانشجويي به جنبش تحميل كنند        در مقام تشكل  

ها هم خيلي زود از زير كنترل اين نيروها خارج شدند و به معـضـلـي               تشكل
 گرايان تبديل گرديدند.  براي واپس

هاي مترقي، چپ و پيشرو تنها در ميان جوانان كشور ما نيست كـه                سنت
هاي عميق دارند. نقش برجسته جوانان و دانشجويان در مبارزه برضـد               ريشه

داري، از      هاي اخير در كشورهاي سرمـايـه        كشانة سال   هاي رياضت   سياست
يونان، اسپانيا و انگلستان گرفته تا تركيه، پرچمداريِ مبـارزة مـردم بـراي                

هـاي     خواهي در مصر و تونس در جريان انقالب    دموكراسي، آزادي و عدالت   
يي از نقش پويا      هاي افتخار آفرين و آموزنده      اجتماعي در اين كشورها، نمونه    

دهـنـد.      هاي دانشجويي در منطقه و جهان را نشان مـي           سازِ جنبش   و دوران 
هاي اخير در شيلي      سازِ سال   هاي سرنوشت   نقش جنبش دانشجويي در تحول    

يـي     و انتخابات پارلماني و رياست جمهوريِ ماه گذشته در اين كشور، نمونه  
ها در مسيـرِ      ديگر از نقشِ حساسِ جنبش دانشجويي در مبارزة عمومي خلق         

 هــاي اجــتــمــاعــي در كشــورهــاي گــونــاگــون اســت.               دگــرگــونــي
 

 دانشجويان و جوانان مبارز!
در طول تاريخ شصت سالة اخير، سركوب جنبش دانشجـويـي هـمـواره               

هايي ضد مـلـي از         منظورِ دست يازيدن به اقدام      اي به   سازي  سرآغاز و زمينه  
دلـيـلِ      سوي حاكمان مرتجع بوده است. جوانان و دانشجويان ميهن ما بـه            

اند. از جنـگ       هاي عظيمي را متحمل شده      بار رژيم صدمه    هاي فاجعه   سياست

 ادامه اعالمية كميته مركزي ...

 6ادامه  در صفحه 
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 آذر... 21ادامه به مناسبت 

گاهي مطمئن براي آن      كند و تكيه    ملي را در مسيرِ درست هدايت مي        سو مسئلة 
هـاي     ملي با اقـدام  سازد. عالوه بر اين، ميان مبارزه در راه الغايِ ستم        فراهم مي 

كه زيرِ پوشش و نـقـابِ          -نيروهاي مشكوك و وابسته به ارتجاع و امپرياليسم       
تفاوت و تمايز ماهوي وجود دارد. سياست رژيـم          -كنند  فعاليت مي  “ ملي  مسئلة” 

شـدنِ حـقـوقِ         زده و پايمـال        ملي در همة ابعاد آن دامن       واليت فقيه به ستم   
 -است. در اين زمينه، علي يـونسـي             هاي ساكن ميهن ما را باعث گرديده        خلق

جمهور جـديـد در امـور اقـوام و                 وزير سابق اطالعات و دستيارِ ويژة رييس      
آذرماه، يعني در آسـتـانـة         18در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا،        -هاي ديني   اقليت

دهد كه دركي صحيح و ديدي روشن پيرامون            مي    آذر، نشان   21سالگرد جنبشِ   
حلِ مسئله ملي و اصوالً مسئلة ملي در ايران ندارد. او مسـئـلـة مـلـي را در                        

هاي ايران  كند و بر حقوقِ مسلم خلق    چارچوب تنگ تفكرات مذهبي محدود مي     
بندد. آيا با چنين ديـدگـاهـي            شود چشم مي    ها وارد مي    اي كه برآن    و ستمِ ملي  
ملي و دستيابـي بـه         توان گامي عملي و صحيح در جهت الغايِ ستم          چگونه مي 

پيش برداشت؟! مبارزه با استبداد حاكم و          هاي ساكن كشور به     برابريِ كامل خلق  
آميز آن، ارتباط تنگاتنگ و گسست ناپذيري با مسئلة ملـي             هاي تبعيض   سياست

 ملي دارد. و الغايِ ستم
ملي و     ناپذيرِ رفعِ ستم    قدم و خستگي    گواهيِ تاريخ آن، مبارزِ ثابت      حزب ما، به  

ها بوده و هست. مصوبات كنگرة ششم حـزب در زمـيـنـه                   تامين برابري خلق  
ايران  ” برداشت حزب ما از مسئله ملي در ايران به روشني تصريح مي كند كه:                

هاي گوناگون  ها و مليت كشوري است چندين مليتي (كثيرالمله)، كه در آن خلق          
هـا، و       هـا، ارمـنـي        ها، تركمن   ها، عرب   ها، كردها، بلوچ    ها، آذربايجاني   (فارس 
هـاي    كنند، كه داراي سرزمين، زبان، آداب و آئين، و رسم           ها) زندگي مي     آشوري

هاي گوناگون كشور ما را به هـم پـيـونـد           هاي بسياري خلق    ويژه خودند. رشته   
هاي متمادي، تاريخ و سرنـوشـت مشـتـركـي              ها در درازناي سده     دهند. آن    مي

اند، و دست در دست هم، در ابداع و ايجاد فرهنگ غني كشورمان با هـم                  داشته
همكاري كرده اند، و در راه استقالل و آزادي ميهن مشترك خـويـش، ايـران،               

 اند. دوشادوش هم، فداكاري كرده
هـاي     حزب توده ايران، طرفدارِ برابري كامل حقوق همه خلـق         

ها در چارچوب  ميهنِ واحد، و         ايران و خواهانِ اتحاد داوطلبانه آن     
بر پايه حفظ تماميت ارضي ايران، است. بر اين اسـاس، حـزب        
توده ايران، طرفدار سرسخت وحدت كشور بر اساس استـقـرار           

هاي ايران در      حكومتي فدرال در ايران، و تأمين حقوق كامل خلق        
تعيين سرنوشت خويش، و برخوردار شدن از كليه حقوق مـلـي،       

 5.“اجتماعي، و فرهنگي است
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طور جنبش دوم بهمن كردستان، معيارِ مناسـبـي    آذر و همين    21جنبش  
هـا    سود برابريِ خلق    ملي به     براي بررسي و ارايه راهكارهاي حل مسئلة      

 شود. و تماميت ارضي و يكپارچگيِ ميهن ما قلمداد مي
مـلـي در        ملي و ستـم     فقيه، مسئلة   هاي رژيم واليت    برخالف دعوي 

ملي در ايـران داراي          است. ستم      پوشي  چشم  كشور ما واقعيتي غيرقابل   
هـا     آن   دارد كه بدون توجه دقيق بـه        هاي معيني ها و مختصه   ويژگي
كرد. لنـيـن         يي مؤثر براي الغاي نابرابري و تبعيض ارايه         توان برنامه   نمي

، “ ها در تعيين سرنـوشـت خـويـش           دربارة حق ملت  ” نام      در اثر خود به   
ملي را اجـتـنـاب از          بادقت تمام مدخلِ بحث و بررسي پيرامون مسئلة 

داند و بـر آن تـأكـيـد             مي “ هاي مجرد و انتزاعي     تعريف” الگوسازي و   
چون و چـرا   تئوريِ ماركسيستي بي” كند:   كند. او يادآوري مي  اي مي  ويژه

اي، آن      اجتماعـي   كند كه هنگام تجزيه و تحليلِ هر مسئلة         ايجاب مي 
اي معين مطرح گردد و سپس چنانـچـه           ابتدا در چارچوبِ تاريخي     مسئلة

سخن برسر يك كشور (مثالً بر سر برنامه ملي براي اين كشور) بـاشـد،            
خصوصيات مشخصي كه در حدود يك دورة معين تاريخي اين كشور را            

شـود... كشـورهـاي            سازد، درنظر گـرفـتـه       از ديگر كشورها متمايز مي    
گوناگون از لحاظ سرعت رشدملي و تركيبِ ملي اهالي و چـگـونـگـيِ                

ها و غيره و غيره نيز از يكديگر متمايزند. بدون درنظر گرفتن            استقرار آن 
كليه اين شرايط عمومي تاريخي و مشخص دريـك كشـور مـعـيـن،                 

هاي اين كشور هرگز نخواهند توانست برنامة ملي خـود را              ماركسيست
 1“تنظيم نمايند.

[روش       به ] مـاركسـيـسـتـي،          عبارت ديگر، لنين برپايه متدلوژيِ شناسيِ
ملي است. بـر ايـن اسـاس،            خواستار طرح تاريخي و مشخص مسئلة 

بايد برخوردي مشخـص و        ملي در ايران مي     هنگام بررسي موضوع ستم   
مـلـي در        هايِ معين آن داشت. ستم       تاريخي همراه با تاكيد بر مختصه     

مـلـي و اصـوالً           است. ستم    كشور ما محصولِ دورانِ مشخصِ تاريخي     
داري در ايران و نـفـوذ سـرمـايـة                  ملي نتيجة پيدايشِ سرمايه     مسئلة

داريِ كمپرادور[وابسـتـه]       استعماري و امپرياليستي و رشد و قوامِ سرمايه       
[مسئلة]  ملي، تاكيد مي             است. زنده   كند:   ياد رفيق علي گالويژ، در بررسيِ

هايي است كه درايـن   خاك ايران وطن مشترك هزاران سالة همة خلق  ” 
هـاي     كنند. فرهنگ بزرگ ايران را نمايندگان همه خلق          پهنا زندگي مي  

هاست. هر ايراني در هر گـوشـة           اند و مال مشترك همه آن       ايران آفريده 
ايران صاحب خانه است و مردمان اين سرزمين باهم عالقه روحـي و               

وجه بيگانگي در كار نيست. و بايد دانست كـه              هيچ  خانوادگي دارند و به   
هـاي بـرادر      اگر حل مساله ملي در ايران بر روالِ درست قرارگيرد، خلق          

تر خواهند شد، زيرا كه براي اين نزديكي          تر و نزديك    هم نزديك   ايران به 
 2“ هاي تاريخي، روحي و فرهنگي وجود دارد. بسياري از ريشه
ملي، توجه بـه ايـن نـكـتـه             ها، هنگام بررسي مسئلة عالوه بر اين 

ها يكسـان     ملي درهمة دوران    ضروري است كه: محتوا و اهميت مسئلة       
دقت بايد سطحِ تكاملِ جامعه، تناسـبِ نـيـروهـاي              نيست. همواره و به    

هـاي     المللي، و درجة فـعـالـيـت تـوده            طبقاتي در صحنة داخلي و بين     
 زحمتكش را محاسبه و منظور داشت.

مـلـي را بـا          دراين خصوص، لنين شالودة بينشِ ماركسيستيِ مسئلة      
گونه مطلقيتي قابـل      هاي ملي هيچ    ماركس براي جنبش  ” تاكيد بر اينكه    

طوركلي به  ماركس و انگلس به  ” نويسد:     كرده است و مي       بيان “ شود  نمي
نگريستند و در ارزيابيِ اهـمـيـت آن            ملي بانظر كامالً نقادانه مي      مسئلة

پرولتاريا...   ” كند:   لنين يادآوري مي 3“ گرفتند. شرايط تاريخي را درنظر مي 
حال كه برابريِ حقوق و حقِ يكسان را درمورد تشكـيـل دولـت                 درعين

حال اتحاد پرولترهاي همة ملل را بـاالتـر و              دارد، در همان      ملي قبول 
داند و هر گونه خواست ملي و هر گونه جداييِ ملـي              تر از همه مي     ارزنده

برپاية چـنـيـن       4“ كند.   نظرِ مبارزة طبقاتيِ كارگران ارزيابي مي       را از نقطه  
اي، حزب توده ايران از آغاز فعاليت خود، مـبـارزه بـراي                برداشت علمي 

هـاي ايـران را در            ملي و تامين برابريِ حقوق كامل خـلـق          رفع ستم 
ناپذيـر رزمـيـده و          طور خستگي   هاي خود گنجاند و در راه آن به         برنامه
 رزمد. مي

سـود    ملي، تابعي از مبارزة سراسري به       ملي و مبارزه برضد ستم      مسئلة
است. اين     نيل به آزادي، عدالت اجتماعي، استقالل و حقِ حاكميت ملي           

پيوند عضوي[اُرگانيك] ميان پيكارِ سراسري و همگاني با مبارزة ملي، از             
بخشد و از ديـگـر        سويي به جنبش سراسري نيرو و توانايي مضاعف مي        
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ميـلـيـارد      3رژيمِ غرق در فساد و اختالسِ       
 دالري

ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشـور، در           
، “ همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سالمت نظام اداري        ” 

شـويـيِ عـلـي         هاي پول   آذرماه، در رابطه با پرونده      19
يـي از       عياشي، حادثه سد كارون و غرق شـدن عـده          

شهروندان كشورمان در آن، و رسيدگي بـه پـرونـده             
ميليارد دالري صحبت كـرد. در پـرونـده              3اختالس  

، ”آريـا “اختالس سه ميليارد دالري، گروهي به اسـم           
تعدادي كارخانه و شركت دولتي، از جمله گروه ملي در          
اهواز را كه دربردارندة يك شعبه بانك صادرات نيز بود          

يي كـه    “ ها  ال سي ” كنند و با وارد كردنِ        ، خريداري مي  
ها   خارج از اين شعبه بانك صادر شده بودند و تبديل آن          

ميليارد دالر از   3به پولِ نقد بعد از گذشت دو روز، مبلغ          
 “ گروه آريـا   “كنند. موفقيت    هاي كشور خارج مي     بانك

بـه پـول     “  ها  ال سي ” نتيجة نبود نظارت، تبديل شدن      
در جزيـرة   “  روابطي” نقد در مدت دو روز برپاية داشتنِ        

سـه قـوه     ” در   “  افراد با نفـوذي   ” كيش، و اجير كردن     
گمـرك    16،  ”گروه آريا “بود.   “  مجريه، قضاييه و مقننه   

ناحيه بندر انزلي را خريداري كرده بود و با استفـاده از             
بـدون  “  هـاي خـود را         بار حامل كشتي  ” خدمة خود،   

زمين بسيار وسيـع...       ” پرداخت عوارضِ گمرك، در يك      
هـاي ايـن        كرد. يكي از برنامه      مي“  تخليه و نگهداري  

گروه خريدنِ شركت فوالد خوزستان بود، كـه در آن            
درصـد فـوالد        50مالك بيش از     ” صورت، اين گروه    

بيش از سـه      ” شد. در اثر فعاليت اين گروه          مي“  كشور
  “.هزار كارگر از محل كار خود اخراج شدند

به تاسيسِ بانكي به اسـم     “گروه آريا“با اين وصف،  
هاي غـيـر      كم كم اين فعاليت   ” بانك آريا اقدام كرد كه      

سئوال بسيار مهم اين اسـت: در         “.  قانوني آشكار شدند  
كشوري كه مأموران وزارت اطالعات، صـدهـا هـزار            

فقيه، و نيروهاي امنيتي، در اندك زمـانـي،            پاسدارِ ولي 
فعاالن كارگري، دانشجويي، و زنـان را دسـتـگـيـر               

، قـوة    “ توهين بـه رهـبـر      ” خاطرِ    به“  كنند؛ و صرفا    مي
هاي زندانِ چندين ساله براي آنان صـادر           قضائيه حكم 

همه عمليات گسترده و سـراسـري          كند، چگونه اين    مي
اندركـاران   بودنِ دست “ خودي”توانست عملي شود؟ آيا  

 علت موفقيت آنان بود؟     “گروه آريا“
 

 زنانِ كارگر، ضد نابرابري و تبعيض
هايي از وضعيت اقتصـادي كشـور و            انتشار گزارش 

هاي محروم جامعه، بارِ ديـگـر         تأثيرِ آن بر زندگي توده    
ويـژه زنـان        لزوم توجه به منافع زنان زحمتكش، بـه        

هاي اخير و پس از       كارگر، را برجسته ساخت. طي هفته      
روزه دولت روحاني، بسـيـاري از           100انتشار گزارشِ   

كارشناسانِ اقتصادي شرايط تـورمـي را خـطـرنـاك             
اند. دراين ميان فعاالن جنبـش زنـان و              توصيف كرده 

نظر دارند كه اوضاع وخيم كنوني        جنبش كارگري اتفاق  
و تورمِ موجود، بيش از پيش زندگي زنـان كـارگـر را               

هـاي     كند. اين موضوع دركنـار تـبـعـيـض             تهديد مي 
جنسيتي و نابرابريِ حقوقيِ زنان، وضعيت سـخـت و            

مـاه، در       آبـان    24است. ايرنا،        دشواري را پديد آورده   

وقتي شرايط ركود تورمي در اقتصـاد       ” گزارشي نوشت:    
باشد، بيش ازهمه اشتغال زنان مـورد تـهـديـد قـرار               

گيرد... تعديلِ نيروي كار نيز در مرحله نخسـت در                مي
  افتد و آنان نخستين كسـانـي         خصوص زنان اتفاق مي   

هستند كه در شرايط تعديل نيروي كار از مشاغل خود          
 “شوند. اخراج مي

مـان     درچنين اوضاعي، زنان زحمتـكـش مـيـهـن          
كنند   درستي اين پرسش را از كارگزاران حكومت مي         به

كه: آيا سهم ما (زنان) از كار در عرصه توليد و خدمات               
اجتماعي، بايد به كاهش قدرت خريد و عدم تـامـيـن             

مـان     هـاي    هاي الزم و ضرور مـا و خـانـواده           هزينه
منجرشود؟ اين پرسش كليدي و مسئوالنه همـواره از          

 است.  پاسخ مانده فقيه بي سوي رژيم واليت
چندي پيش خانم سهيال جلودارزاده، رييس اتحاديـه        

هاي اقتصادي نوليبـرالـي       دفاع از برنامه    زنان كارگر، به  
دادنِ حقايـق زنـدگـي         جلوه  دولت برخاست و با وارونه    

هـاي     كارگران ايران و جهان كه بر اثـر سـيـاسـت             
و حـمـايـت از         “ بـردبـاري  ” اند، زنان كارگر را به         ضدمردمي امنيت شغلي خود را از دست داده       

دبيركل اتحـاديـه    ” شان ندارد. گويا ايشان در مقام          هايي فراخواند كه هيچ تناسبي با منافع        سياست
ها كارگر و كارمند در كشورهاي        كاريِ ميليون   داري و بي    يا اطالعي از بحران سرمايه    “  زنان كارگر 

هاي نولـيـبـرالـي در        طور القا كند كه اجراي سياست   خواهد اين   عمد مي   مختلف ندارد، يا اينكه به    
 اند. است و كارگران با آن كنارآمده  شده كشورهاي ديگر امري پذيرفته

گـونـه     اند كه اجرا و ادامه اين       اين نتيجه رسيده      تجربه در روند زندگي به      زنان كارگر ميهن ما به    
شان منجر شـده   هاي اقتصادي ضدمردمي است كه به فقر، تبعيض و نابودي امنيت شغلي           سياست

برخالف افكار و نـظـرات        -ناپذير از طبقه كارگر ايران      همچون بخشي جدايي    -است. زنان كارگر     
و نماينده مجلس، كه عـلـت بـيـكـاريِ             “ خانه كارگر “عناصري چون عليرضا محجوب، دبيركل      

اند كـه اتـفـاقـاً          دانند و تجربه كرده كند، مي بيان مي “ ازدياد زنان جويايِ شغل   ” گستردة زنان را    
سازي و آزادسازي اقتصـادي، هـم درعـرصـه              هاي اقتصادي مبتني بر خصوصي      دليل سياست   به

  گيرند. جامعه و هم در زمينه شغل (مانند: ميزان دستمزد و مزاياي ديگر) مورد تبعيض قرار مي
مبارزة زنان كارگر براي دستمزد عادالنه و مساوي با مردان در برابر كار مساوي، برخورداري از                

هاي جنسـيـتـي و ديـگـر             همراه با رويارويي با تبعيض      -قراردادهاي دايم و تامين امنيت شغلي     
سنديكايي و جنبش زنان كشور. اين پيوند          -نقطة اتصالي است ميان جنبش كارگري       -ها  نابرابري

 تواند در تقويت و باال بردنِ سطحِ مبارزه جنبش مردمي بسيار مؤثر واقع شود. مي
 
 

 كند بحرانِ كم آبي كشور را تهديد مي
المللي حاكي از گسـتـرش         تمامي آمارهاي منتشر شده از سوي مركزهاي رسمي داخلي و بين          

ريزي كـالن آب و آبـفـاي وزارت               آبي در ميهن ماست. چندي پيش، معاون برنامه          بحران كم 
اسـت.   درصد كاهش يافته  50هاي زيرزميني كشور  داشت كه، سطح آب      طورِ رسمي اعالم    نيرو،به
ميليارد متر  92طور متوسط  هاي زيرزميني كشور به    سطح آب ” باره نوشت:      ماه، دراين   آبان  15ايرنا،  

درصد كـاهـش      50ميليارد مترمكعب رسيده، يعني       48سال گذشته به      10مكعب بود كه درمدت     
 516هاي همگاني ازقول مسئوالن وزارت نيرو گزارش دادند كه،         عالوه بر اين، رسانه   “  است.   يافته

شهر ايران ازجمله شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، زاهدان، اراك و ايالم با تنش آبـي مـواجـه                   
هاي سيستان و بلوچستان، كرمان و گيالن و خراسان جنوبـي             هستند و در برخي شهرهاي استان     

 20شود. اين خبرها درحالي انتشار يافت كه خبرگزاري ايرنا،              بندي آب اجرا مي     بندي و جيره    نوبت
وزير نيرو از   ” آبي را منتشر كرد. بنابر اين گزارش:            ماه، هشدارِ وزير نيرو درخصوص بحران بي        آبان

هـاي كشـور        دشت كشور خبر داد و گفت، در حال حاضر وضعيت دشت 290شدن    خطر خشك   
 609اي انديشيد. از مـجـمـوع          است و بايد براي آن چاره همانند وضعيت درياچه اروميه بحراني     

مورد در شرايط شديد بحراني قراردارد، اما چون آنها را هـمـانـنـد                  290محدوده مطالعاتي كشور    
هاي گذشته  كنيم كه منابع آبي كشور روبه اتمام است... در سال          بينيم، باور نمي    درياچه اروميه نمي  

است كه امـكـان         هاي زيرزميني برداشت شده     ميليارد مترمكعب آب از ذخاير استاتيك سفره        100
آبي و بحران گسترش يابنده آن فقط بـه وضـعـيـت        معضل كم“  جايگزيني آن ديگر وجود ندارد. 

فـقـيـه      هاي اقتصادي رژيم واليت     جوي و خشكسالي و بارش اندك محدود نيست، بلكه با برنامه          
هـاي     يي مستقيم دارد. سـدسـازي         هاي پيمانكار وابسته به سپاه پاسداران رابطه        خصوصاً شركت 

را در پـي       -ها درياچه اروميه    و در صدر همه آن      -هاي كشور   تنها نابودي برخي درياچه     رويه نه   بي
هاي رودهاي بزرگ نيز آسيـب رسـانـده            هاي كشور و سرچشمه     ، بلكه به بسياري از دشت       داشته

هـاي    آبي و گسترش آن، اقتصاد ملي و زندگي و سرنوشت نسل            اين ترتيب، با بحران كم      است. به      
طور مسـتـقـيـم بـربـخـش           رو است. بحران آب به     اي روبه   امروز و آينده ايران با خطرهاي جدي      

گذارد و از ديگر نتايج آن افـزايـش آلـودگـي               كشاورزي و صنعت ميهن ما تاثير ويرانگر باقي مي        
 خاك و هوا است.  

اكنون مسئوالن وزارت كشاورزي از كاهش توليد دام و بحران در بخش پـرورش دام و               از هم 
دانند. طي نزديك بـه         هاي وسيعي از كشور مي      آبي منطقه   را كم     گويند و علت آن     طيور سخن مي  

ترين اعتبارات مالي را به توسعه و حفظ منـابـع آبـي كشـور                   فقيه كم   سه دهة اخير، رژيم واليت    
كـنـنـده       هاي نگـران  اختصاص داده اشت؛ و اينك نتايج اين نابخردي و جهل، كشور را با چالش          

 است! رو  كرده  روبه

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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مراسم هفتاد و دومين سالگرد بنيانگذاري 
 كانادا—حزب توده ايران در شهر تورنتو

مراسم هفتاد و دومين سـالـگـرد         
بنيانگذاري حزب توده ايران در روز        

نـوامـبـر در سـالـن             30يكشنبه   
كانـادائـيـهـاي       –تشكيالت يوناني   ” 

در شهر تورنتو كانـادا، بـا        “  دمكرات
حضور گروهي از اعضاء و هـواداران        

 حزب توده ايران برگزار شد. 
پس از خوشامدگـوئـي و اعـالم          
برنامه، مراسم با پخش سرود چهـارم       
حزب توده ايران و همنوائـئ حضـار         
شروع شد. در ابتداي برنامه يكـي از          
رفقا پس از اعالم يك دقيقه سكـوت   

اي و هـمـة        باختگان توده   به ياد جان  
“ رمز ماندگاري حزب توده ايـران      ” مبارزان راه آزادي، سخناني تحت عنوان       

گيري حزب تودة ايران به مثابه حـزب          ايراد كرد. سخنران در ارتباط با شكل       
طبقة كارگر نوين رشديابندة ايران، به ضرورت وجود نمايندة سياسـي ايـن              

هاي آن در شرايـط ظـهـور           طبقة زحمتكش براي دفاع از حقوق و خواست       
داري اشـاره كـرد. رفـيـق           فاشيسم و گذار جامعة فئودالي به جامعة سرمايه    

ايران در سراسر جامعة ايران، به علت بيان و       سپس به رشد سريع حزب تودة     
برجسته كردن آمال و مطالبات طبقة كارگر ايران و دفاع از آنها به صـورت                

بـه     1320هاي بزرگ كارگري دهـة         يافته، اشاره كرد و از اعتصاب       سازمان
هدايت حزب ياد كرد. رفيق يادآوري كرد كه گستردگي عرصه هاي فعاليت             

وران،    حزب توده ايران در زمينه هاي كارگري و دهقانـي، زنـان، پـيـشـه               
ها و تشكيالت صنفي و اجتمـاعـي و            روشنفكران و جوانان و ايجاد سازمان     

سياسي، كه نخستين تجربة موفق يك حزب سياسي در ايران بود، از عرصه             
آميز فعاليت حزب بود و نشان از توان حـزب در درك                   هاي بسيار موفقيت  

هاي مردم ايران و سخنگويي به زبان آنها بود.           عميق جامعة ايران و خواست    
رفيق محسن جمال با خواندن شعري كه به مناسبت سالگرد بنـيـانـگـذاري               
حزب توده ايران سروده بود و همراه با آن نواختن سه تار، نسبت به حـزب                 
طبقة كارگر و رزمندگان آن اداي احترام كرد. سخنران بعدي برنامه نماينـده              

كانادا بـود كـه پـيـام             –اكثريت در تورنتو      –سازمان فدائيان خلق ايران     
تشكيالت خود را قرائت كرد. رفيق نماينده سازمان در سخنان خود از جمله              

اي با برداشته شدن فضاي امنيتي و         ما نگرانيم كه حل بحران هسته     ” گفت:   
باز شدن فضاي سياسي همراه نشود و سركوب و اعدام تداوم يـابـد و يـا                    
تشديد شود بر طبق گزارش اخير عفو بين الملل نقض حقوق بشر در ايـران               
هم چنان ادامه دارد و در ماه هاي گـذشـتـه اعـدام هـا تشـديـد شـده                         

وضعيت حقوق بشر ايران براي چندين سال تحت الشـعـاع بـحـث                 است. 
اي كشور در سطح بين المللي و ملي قرار داشته است و حال               اي هسته   برنامه

اي ميان ايران و قدرت هاي جهاني، ديگر نبايد هيچ            با توجه به توافق هسته    
 “تاخيري در پرداختن به وضعيت حقوق بشر ايران وجود داشته باشد.

حزب توده ايران در عـرصـه         ” سپس رفيق ديگري سخناني در ارتباط با        
و زمينه و بنيانهاي ايدئولوژيك و سياسي سياستهاي روز حزب          “  سياست روز 

لنينستي   –توده ايران ايراد كرد. رفيق ضمن اشاره به بنيانهاي ماركسيستي            
ايدئولوژيك حزب توده ايران آنرا ابزار علمي حزب انقالبي ما دانست كه بـا             
هدف تغييرات بنيادي و وسيع دمكراتيك در جامعه ايران شكل گرفته است.            
سخنران شرايط بحراني موجود در جامعه ايران را حـاصـل انـحـراف از                   

هاي دمكراتيك و ضد امپرياليستي انقالب بهمن دانست و تصـريـح                هدف
كرد كه جامعه ايران براي بيرون امدن از بحران موجود احتياج به تغيـيـرات               
بنيادي و وسيع دمكراتيك و ضد امپرياليستي دارد. ايشان برنـامـه مصـوب                
حزب توده ايران در كنگره ششم خود را حاصل چنين نگرشي بـه اوضـاع                 
ايران دانست. در قسمت بعدي برنامه بخشهايي از فيلمهاي مستند يكـي از       

شناخت ارزشهاي حزب توده ايران از طـريـق     ” رفقاي فيلمساز تحت عنوان  
دار حـزب تـوده         ، كه حاوي مصاحبه با دو تن از رفقاي سابقه         “ فيلم مستند 

ايران بود، همراه با توضيحات ايشان به نمايش در امد. در خالل برنامه تني               
چند از نوجوانان به نواختن قطعاتي توسط پيانو پرداختند، و همچنين رفـيـق              
ديگري همراه با نواختن ارگ، چند تصنيف قديمي ايراني را نيز خواند كه كه        
مورد تشويق حضار قرار گرفتند. در پايان برنامه كيك هـفـتـاد و دومـيـن             

حزب بريده و در        كسوتان  پيشسالگرد بنيانگذاري حزب توده ايران توسط       
 ميان حاضران پخش شد. 

 ادامه  ويروس بي عملي ...

 14روزنامه خراسـان،    “   اي درحال افزايش است.      صورت هشداردهنده   ايران به 
وبيش مشابه را در همين ارتباط انتشـار داد. در               شهريورماه، نيز گزارشي كم     

هـا،     همه موردها ما به هشدارها دربارة رشد اين بيماري از سـوي رسـانـه                 
روييم. اين هشدارها در سـال          هاي مسئول، و ديگر دست اندركاران روبه        مقام

يـي   اند، اما هيچ نشانه اي شده طورِمتناوب رسانه جاري از اوايل سال تا كنون به     
يي براي جلوگيري از آن در دست اقـدام دارنـد را                 از اينكه مسئوالن برنامه   

كنيم. ما در اينجا از يك كشور افريقايي كه در آن پديده ايدز بـه                  مشاهده نمي 
كنيم، بلـكـه در مـورد كشـوري              يك بحران تبديل شده است صحبت نمي      

كنيم كه تعداد دانشجويان آن در خاورميانه باالترين آمار را دارد،               صحبت مي 
هاي دانشـجـويـي        تيرماه، در خوابگاه    20اما به گزارش روزنامه تهران امروز،       

توان آن را  انكار كـرد، مـا از كشـوري                  اعتياد از موضوعاتي است كه نمي     
ماه، اعـالم كـرد كـه           ارديبهشت  20كنيم كه خبرگزاري تسنيم،       صحبت مي 

اند، ما از كشـوري صـحـبـت              درصد معتادانش  داراي مدرك كارشناسي     22
ماه، به نقل از دكـتـر اقـلـيـمـا،              ارديبهشت  1كنيم كه روزنامه خراسان،       مي
كنند يـك      هاي معتاد زندگي مي     ميليون كودكي كه در خانواده      8نويسد از     مي
انـد.     شان از طريق خريد و فروش و مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا كـرده               سوم

هشدارهاي اعالم شده در رابطه با ايدز و گسترش اين بيـمـاري در مـيـان                   
كودكانِ كار دور از انتظار نبوده است و با توجه به فرآيندهاي تاكنوني حـتـي                 

ها در رشد و  عمليِ حكومتيان در طول تمامي اين سال       آور هم نيست. بي      شوك
گسترشِ اين بيماري، تاثير انكارناپذيري داشته است. با توجه بـه مـاهـيـت                  

هاي در پيشِ رو اعالمِ ايـن گـونـه       هاي آينده و سال   سيستم حاكم، ما در ماه    
هاي نگران كننده را همچنان شاهد خواهيم بود. پيـش از               هشدارها و گزارش  

گونه اقدامـي هـم بـه         شدند و هيچ اين، اين گونه موردها  را اصوالً منكر مي       
آوردند؛ تفاوت وضعيت فعلي با سابق در ايـن اسـت كـه حـاال                      عمل نمي 

سياقِ گذشته، اقـدامِ عـمـلـي هـم در                اند، اما به    شكني كرده   اصطالح تابو   به
تـوان     دستوركار قرار ندارد. بر اين وضعيت نامي جز فروپاشيِ اجتماعي نـمـي             

 گذاشت.
 

آذرماه، ما را براي هميشـه تـرك         20رفيق رحيم ستاري، روز چهارشنبه،      
كرد. رفيق رحيم ستاري از رفقاي نسلِ ارشد حزب بود، نسلي كه مـيـراث                 

كوشي در راه بهبود زندگي زحمتكشان، پايبندي         بهايي از تجربه، سخت     گران
ي و ياري به مردم و ياران از هر طريق، بـراي نسـل                  هاي توده ا    به آرمان 

جاي نهاده است. رفيق سـتـاري در دهـة سـي                   كنوني و آينده از خود به     
ها از مسـئـوالن        خورشيدي دانشجوي دانشكده پزشكي بود. او در اين سال         

سازمان جوانان و دانشجويان مشهد بود، سالياني كه كارگران، دهـقـانـان،              
زنان، دانشجويان و جوانان، روشنفكران مردمـي و قشـرهـاي مـتـوسـط               

نشاندة آن براي دستيابي به حقوق راستين         مان با استعمار و دربار دست       ميهن
هاي دمكراتـيـك، و بسـيـاري            خود در زمينه ثروت ملي يعني نفت، آزادي       

امان بودند. رفيق رحيم ستاري پس از          يي بي   حقوق پايمال شده درگير مبارزه    
سـر     دستگير شد و چند سالي در زندان بـه          1332مرداد    28كودتاي ننگين   

برد. پس از رهايي از زندان به تحصيل ناتمام خود در رشته چشم پزشـكـي                 
اش   در طبابت و ياري       اي  ادامه داد و دكترا گرفت. شهرت او به شرافت حرفه          

توانست، جايگاه اجتماعي ارجمندي نزد مـردم         به مردم به هر طريقي كه مي      
وجود آورد و از احترام و محبت مردم برخوردار شد. رفـيـق                مشهد براي او به   

هاي حزب توده ايران پيوست و خانه         ستاري پس از انقالب ديگر بار به صف       
اي تبديل شـد. در         و مطب او به كانوني پرشور براي مبارزات مردمي و توده          

هجومِ غيرقانوني گزمگان رژيم واليت فقيه به حزب توده ايران در سـراسـر       
گاه و زندان مشـهـد         كشور، رفيق دكتر ستاري نيز بازداشت و روانة شكنجه        

هاي زندان در اين رژيم را نـيـز بـا             اش، سال   شد. او همچون دوران جواني     
سربلندي سپري كرد. رفيق دكتر رحيم ستاري همچنان كـه در شـرايـط                 

ها و زحمتكشان اسـتـوار        هاي هر دو رژيم بر پيمان خود با توده          دشوار زندان 
ماند، تا آخر زندگي پر ثمرش نيز بر اين پيمان پابرجا ماند. يادش گرامـي و           

 اش پررهرو باد.            هاي انساني آرمان

 بدرود رفيق ستاري
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هـاي     اين سياست رژيم، بار ديگر جـريـان         ملي و مذهبي، بدونِ توجه به       
سـطـحِ   “  پايين نگهـداشـتـنِ    ” و  “  آرامش” سياسي و جنبشِ مردمي را به       

خصوص حلِ مسئلـة      هاي موجود به    شان در زمينة حلِ مسئله      هاي  خواست
كـردنـد. كـانـون           فوري آزاديِ زندانيان سياسي و رفعِ حصر دعوت مـي         

هـا    ها و مطالبه    مركزيِ سياست اين دسته از نيروها، درخواست حلِ معضل        
هايي مانند جناح رفسنجانـي       از دولت حسن روحاني و اميد بستن به جناح        

ها جنبش مردمي، ازجمله رفعِ       هايي از خواست    ساختنِ بخش   براي برآورده   
كوشد دولت روحاني را معادل   حصر است. براي نمونه، به ديدگاهي كه مي        

توان اشاره كرد. اين ديدگـاه،    طلب مطرح كند، مي وزنِ دولتي اصالح    و هم 
ها و حـركـت در چـارچـوب خـطـوط                  نگهداشتنِ سطح خواست    پايين  
شدة نظام سياسي حاكم و حد و مرزهاي تعييـن شـده از سـوي                    ترسيم
وگـويـي    ماه، متن گفت آبان 25فقيه را خواستار است.  روزنامه اعتماد،      ولي

پور را منتشر ساخت كه در آن او دربارة فضايِ سيـاسـي كشـور            با جالئي 
بود كه كانديداي مورد      طلبان اين     آفريني اصالح   ترين نقش   مهم” گويد:     مي

نظرشان از سوي اكثريت مردم راي آورد... بخش قـابـل تـوجـهـي از                      
طلبان هستند... كارنامه روحاني (دولـت) كـه                دولتمردان نيروهاي اصالح  

طلبان است در دو مـقـوـلـه فـوق (رفـع                  كانديداي مورد حمايت اصالح   
اي و ديگـري هـم مشـكـالت             خطرهاي امنيتي خارجي در بحث هسته     

هـا     معيشتي و اقتصادي مردم) بسيار مثبت و قابل دفاع است... اين حرف             
كه دولت شعارهايش را فراموش كرده برنامه تندروها است... راه همـيـن                

 “است بايد با آرامش اهداف اوليه را پيگيري كند. گرفته   است كه در پيش 
بايد به دولـت     ” كرد كه با شعارِ         اي اشاره   گيري  همچنين بايد به موضع   

كند از حضـورِ مـردم در صـحـنـه             صراحت توصيه مي    ، به “ اعتماد كنيم 
دهد. پايگاه خبـري امـروز،        جلوگيري شود تا دولت كارهاي خود را انجام 

مابايد به دولت روحاني اعتماد كـنـيـم...            ” ماه، در مطلبي نوشت:        آبان  14
 “تر نگاه كنند. بينانه تر و واقع مردم هم بايد به مطالباتشان منطقي

خـود را پـنـهـان         “  افراطيون” هايي كه پشت خطرِ         گيري  چنين موضع 
گاه اجـتـمـاعـي         كند، در واقع هراسِ از نيرويِ مردم و بازسازيِ تكيه           مي

 گذارد. نمايش مي جنبش را به
اش و در رأسِ هـمـه             همان گونه كه براي رژيم و نهادهاي امنيتي       

اش جلوگيري از احيا و بازسازيِ بدنة اجتماعيِ جنبـش اولـويـت         فقيه  ولي
خـواه و       هـاي مـتـرقـي، آزادي           گردد، براي نيروها و حزب      قلمداد مي 

طلب، حركت آگـاهـانـه، مـنـظـم و                هاي واقعي و مقاومِ اصالح      جريان
ها در     سمت بازسازيِ بدنة جنبش و تقويت نقشِ توده         شده به     ريزي  برنامه

يي فوري، مقدم و غـيـرقـابـل            هاي سياسي كشور وظيفه     صحنه و معادله  
هـاي     توان از دست يافتن به خـواسـت         پوشي است.  تنها زماني مي        چشم

آن اميد داشت كه نيرويِ مردم در صحنه سياسـي              گفت و به      مردم سخن 
باشد و در مقامِ عاملِ مهم و تاثيرگذار، وثيقه و پشـتـوانـة                  حضور داشته   

هاي هر مرحله از مبارزه قرار گيرد. نگاهي به تجربة ميهن              تحققِ خواست 
كند كه، هـرگـز بـدونِ          ما و ديگر كشورهاي جهان اين نكته را ثابت مي         

خود   هايِ واقعي صورت تحقق به      اي و جنبشِ اجتماعي، خواست      فشار توده 
در چارچوبِ تنگ مـنـافـع طـبـقـاتـيِ             -و در بهترين حالت    -اند  نگرفته

انـد. از        شكلي بسيار محدود، و سترون درآمـده         به“  هاي ناراضي   بااليي” 
سپردن به انتشارِ يك منشور، آنهم در كشوري كه قـانـون               روي، دل     اين

اساسي آن با تمامي حقوقي كه در آن براي شهروندان به رسميت شمرده             
سـمـت      را معيارِ حركت به         است، سندي است بي پشتوانه اجرايي،  و آن        

دست يافتن به بخشي از مطالبات دمكراتيك مـردم ارزيـابـي كـردن،                 
 بينانه باشد. تواند سياستي واقع نمي

درنگ هر مرحلـه و        هاي بي   راهكار مبارزاتي در اين مسير بنا به وظيفه       
هـايِ     روي، اگر بپذيريم كه خـواسـت        شود؛ ازاين   متناسب با آن تعيين مي    

عقيدتي، رفعِ حصر، و گام عملي و         -فوري ازجمله آزاديِ زندانيان سياسي    
هاي محروم جامعه در دستوركار بـدنـة        سود بهبود معيشت توده     ملموس به 

شود، راهكارِ متناسب بـا        اجتماعيِ جنبش قرار دارد و اولويت آن تلقي مي        
گـاه     آن يعني حركت سنجيده و هوشيارانه به سمت احيايِ بدنه و تكـيـه             

بينانـه ارزيـابـي        بايد راهكاري موثر و واقع      اجتماعي جنبش مردمي را مي    
تـر،     گـر، و مـهـم         ها، گزيدنِ شعارهاي بسيج     دهيِ اعتراض   كرد. سازمان  

آزادي،       هايِ مردم و نـيـل بـه          اتحادعمل براي دست يافتن به خواست     
رويِ ايـن       عدالت اجتماعي و تضمينِ حق حاكميت ملي، وظيفة پـيـشِ           

 مرحلة حساس و دشوار بوده و هست!

 ادامه  اعالميه كميته مركزي ... ادامه  دست يافتن به خواست ها ...

كام   سوزِ هشت ساله با عراق، كه صدها هزار تن از جوانان ميهن ما را به                خانمان
مرگ كشانيد، تا تخريبِ اقتصادي و فرهنگيِ كشور و تحميلِ تفكرهاي قـرون     

هاي سركوب، شكنـجـه و كشـتـار          وسطايي بر جامعه، درپيش گرفتنِ سياست 
انـد كـه        هايي بوده   دگرانديشان در هشت سال گذشته، تنها بخشي از دشواري        

انـد. بـر ايـن            رو بـوده    ها روبه   مردم ميهن ما و جنبش دانشجويي كشور با آن        
هـاي     سازيِ تحميلِ تـحـريـم    المللي، زمينه   افزايي در عرصة بين     مجموعه، تنش 

مخربِ اقتصادي غرب را نيز بايد افزود تا بعدهاي فاجعه تحميل شده بر ميهـن               
ميـلـيـارد دالر        800سال گذشته     8ما بيشتر روشن شود. كشوري كه در طول          

ها انسان در      حكومت ويرانگر فقها، ميليون    ”بركت“درآمد نفتي داشته است به      
كـامِ     برند، بيكاري نسل جـوان كشـور را بـه              سر مي   سابقه به   آن در فقري بي   

هاي اجتماعي كشانده است، و سرانِ رژيم، و در رأس آنان ولي فقيه،               ناهنجاري
اند تا با حراج منابع و استقالل كشور، مدت زماني بـيـشـتـر بـه حـيـات                        آماده

 شان ادامه دهند. بار حكومت مصيبت
هـاي عـظـيـم          ، در شرايطي كه رژيم با دشواري      1392انتخابات خردادماه    

رو بود، به عرصة جديدي از مـانـور سـران               اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبه    
، در شـرايـطـي    92شدة خردادماه     ارتجاع تبديل شد. برگزاري انتخابات مهندسي      

طلبان اجازة حضور در آن را نيافتند بلكه حتـي            كه نه تنها خاتمي و ديگر اصالح      
هاشمي رفسنجاني نيز از سوي شوراي نگهبان ارتجاع رد صالحيـت شـد، بـا                 

وجود آوردنِ تغيير در سياست خارجي، عادي سازيِ روابط با آمريكـا و                هدف به 
هاي تبلـيـغـاتـي در         المللي، برگزار گرديد. باوجود جنجال       تخفيف فشارهاي بين  

هـا و       روحاني در زمينه تحقق آزادي   ”تدبير و اميد“هاي دولت  زمينه سياست 
هـمـراه      احترام به حقوق مردم، در سه ماه گذشته هيچ نتيجه ملموسي را بـه               

نداشته است. عدة چشمگيري از زندانيان سياسي كـه شـمـاري از آنـان را                      
دولـت آقـاي         اند.   دهند، هنوز از زندان آزاد نشده       دانشجويان مبارز تشكيل مي   

هاي جابرانه زندان براي بهاره هدايت و مجـيـد            روحاني حاضر نشده است حكم    
هـاي مـبـارزِ         توكلي، رهبران و سخنگويان جنبش دانشجويي كشور، و چهـره         

زاده و عبداهللا مومني را تخفيف دهد. سران جنبش            طلبي نظير تاج    جنبشِ اصالح 
هاي تغييري نكرده است و از        برند. وضعيت دانشگاه     سر مي   سبز هنوز در حصر به    

اي به دانشـجـويـان داده         گونه فعاليت اجتماعي سويِ دولت روحاني اجازة هيچ  
انـد.     ها شدت گرفتـه     هاي امنيتي در دانشگاه     نشده است. بگيروببندهاي دستگاه    

هاي ضـد ديـكـتـاتـوري و              دليلِ مبارزه   شده از تحصيل به     دانشجويان محروم 
خواهانه، باهمة وعده و وعيدهاي اوليه، هنوز موفق به ادامه تـحـصـيـل                  ي  آزاد

الحالِ راستگرا، در هماهنگي با داخل و خارج از           هاي فكريِ معلوم    اند. نحله    نشده
هاي دولت روحاني در طـول          كشور، در روند توهم پراكني در رابطه با سياست        

تواند دگرباره پرچم     اند. جنبش دانشجويي مي      هاي گذشته فعاالنه نقش داشته      ماه
هـاي     خواهند با حراجِ استعداد     هايي را برافرازد كه مي      روشنگري بر ضد سياست   

ها و ديپلماسي غيرعاقالنـه       طبيعي، انساني و جغرافيايي ميهن تاوانِ ماجراجويي      
هاي وابسته به ارتجاع داخلي و         شان را بدهند، و با افشايِ جريان        هاي پيش   دهه
تواند   را مي   -كه تكيه به جنبش مردمي است       -دارش  هاي ريشه   المللي، سنت   بين

 نهادينه كند.
تـوانـنـد       جنبش دانشجويي و جنبش كارگري، در پيوند با يـكـديـگـر، مـي               

نفـع    هاي نوليبرالي و ضد كارگري رژيم حاكم و دولت حسن روحاني را به              برنامه
رو سازند. دولت حسن روحـانـي بـا             تقويت جنبش مردمي با چالشي جدي روبه      

شان از نيرو گـرفـتـنِ     هاي حاكم، در هراس  حمايت ولي فقيه رژيم و ديگر جناح      
انـد اجـرايِ        هاي امپرياليسم، در صدد     جنبش مردمي و در پيوندشان با خواست      

المللي پول و بانك جهاني را با سرعت هرچه بـيـشـتـر                هاي صندوق بين    برنامه
ها عالوه بر اينكه به نقضِ حاكـمـيـت            انجام رسانند. اجراي عمليِ اين برنامه        به

مان را     شود، وضعيت بسيار دشوار كنونيِ زحمتكشان ميهن        ملي ميهن منجر مي   
نيز دوچندان خواهد كرد. نيازِ مبرم جامعة ما در شـرايـط كـنـونـي، افشـايِ                

خصوص در رابطه با برنامه اقتصـادي اسـت. ايـن                هاي ضد مردمي به     سياست
ها، چالش عظـيـمـي        وظيفة دشوار، با توجه به گسترة تبليغيِ حاميان اين برنامه         

يي از بارِ سنگين رويارويي بـا آن بـر دوشِ جـنـبـش                      است كه سهم عمده   
 دانشجويي خواهد بود. 

آذر، اطمينان دارد كـه جـنـبـشِ            16داشت    حزب توده ايران، همراه با گرامي     
ها، با سربلـنـدي و افـتـخـار و                دانشجوييِ ايران، باهمة تنگناها و محدوديت     

دوشادوشِ جنبشِ مردمي، جايگاه شايسته و نقش چشمگيرش را حفظ خـواهـد             
ترين درودهاي رفيقانه به همة مبارزان دانشـجـويـي كشـور               كرد. همراه با گرم    

هاي رژيم شجاعانه بر مـوضـع         گاه  خصوص دانشجويان مبارزي كه در اسارت       به
  اند. خود پابرجا ايستاده

 كميته مركزي حزب توده ايران
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عملي، در رويارويي با  ويروسِ بي
 “ايدز”گسترشِ بيماريِ 

، هفتة گذشته نشستي خبري در وزارت        “ ايدز” به مناسبت روز جهاني     
بهداشت برگزار شد كه در آن معاون بهداشتي وزير بهداشـت بـا ارايـه               

هايِ موجود هميشگي را شـدت          آماري در رابطه با اين بيماري، نگراني      
بخشيد. نگراني عمده در اين گزارش به افزايشِ رشد بيمـاري ايـدز در         

آذرماه، دكـتـر    6به گزارش خبرگزاري مهر، بين كودكانِ كار مربوط بود.   
 10اكبر سياري روز چهارشنبه در نشست خبري روز جهاني ايـدز (                علي

كودك كار و      1000سال پيش روي      2اي كه     در مطالعه ” آذرماه)، گفت:     
اي دسـت       خياباني در شهر تهران انجام شد، به نتايج نگران كـنـنـده             

 5/4او با اعالم اينكه شيوع ايدز در اين گروه از كـودكـان                 “  ايم.   يافته
آمار كشوري شيوع ايدز، يك دهم درصد است.    ” درصد بوده است، افزود:      

برابر سايـر     45يعني اينكه ميزان ابتال به ايدز در كودكان كار و خياباني،            
معاون بهداشتي “  تواند زنگ خطر جدي باشد.    افراد جامعه است و اين مي     
درصد موارد انتقال ايـدز از       33، 91در سال   ” وزارت بهداشت ادامه داد:      

، انـتـقـال      80طريق جنسي بوده است؛ اين در حالي است كه در سال             
درصد انتقال ايدز بوده است. اين موضوع زنـگ خـطـر                10جنسي تنها   
در دنـيـا و      80سياري در مقايسه موارد بروز ايدز در سال “  بزرگي است.  

(  1380در سـال     ” همچنين در كشور با روند كنوني اين بيماري، گفت:           
ميليون نفر در دنيا به ايدز مبتال شده بـودنـد، امـا                 40ميالدي)     2000

كنيم كه بـروز       ميليون نفر است. مشاهده مي       75اكنون اين رقم در دنيا      
تاكنون هنوز دو برابر نشده است. اين در حـالـي       80ايدز در دنيا از سال  

مورد از اين عفونت و بيماري در كشور ما   3688حدود    80است كه سال    
رسيده است. بـه ايـن          41هزار و     27وجود داشت و اكنون اين ارقام به        

برابر شـده كـه        9سال ميزان بروز اين عفونت در كشور          12ترتيب طي   
نسبت به متوسط جهاني بسيار زياد است. در مجموع وضع كشور نسبـت              

هر چند ميزان بـروز    ” سياري افزود:  “  به سالهاي گذشته بدتر شده است.    
اين بيماري رو به كاهش است، اما راه انتقال اين بيماري تغيير كـرده و                

هـا   اين خبر بدي است؛ به طوري كه انتقال آن از روش تزريقي در زندان          
به مواد مخدر روانگردان و محرك جنسي در نوجوانان تغيير كرده اسـت.           
البته اين يك زنگ خطر است كه نوجوانان به صورت گروهـي از ايـن               

“ كنند. بنابراين خطر انفجار مجدد انتقال ايدز وجود دارد.            مواد استفاده مي  
با شناسايي نخستين مـورد ايـن        1365از سال   ” وي در اين باره افزود:       

 76چندان خبري درباره اين بيماري نبود، اما در سال            75بيماري تا سال    
موارد اين بيماري افزايش يافت و بحث معتادان تزريقي و انتقال از ايـن              

 82طريق مطرح شد. پيك بروز موارد ايدز در كشور مربوط بـه سـال                   
است. با مداخالت انجام شده، اين شيب افزايشي كاهـش يـافـت. امـا             
اكنون اتفاق جديد آن است كه راه انتقال بيماري عوض شده و گـروه                

شود؛ به طوري كه يك جاده مالرو به اتوبان تبديل            بزرگتري را شامل مي   
تمام انديشمندان درباره انتقال جنسي ايدز به       ” سياري گفت:    “  شده است.  

داري، ازدواج و در غير اين صورت استـفـاده            اند؛ خويشتن   سه نكته رسيده  
از وسايل ايمن در روابط جنسي. اين موارد نيازمند آموزش اسـت و بـه        

توان خطر انتقال اين عفونت را كاهش داد. ايـن راهـي                 اين ترتيب مي  
 “است كه دنيا رفته است.

ارايه آمار مبتاليان به بيماري ايدز و هشدارهاي گاه و بي گاه در مورد              
كنند موضوعي جديد و نوظهور نيسـت.      خطرهايي كه جامعه را تهديد مي     

هاي مسئول شنيده ايم، امـا        ما بارها و بارها چنين هشدارهايي را از مقام        
گونه اقدام چشمگيري تا كنون مشاهده نشده اسـت.    در عرصه عمل هيچ   

هاي سياري خود منعكس كننده اين نظر است. سياري از يـك                صحبت
بـوده     65كند كه نخستين مورد اين بيماري در سـال              طرف اعالم مي  

خبري از اين بيماري نبود. اينكه ظـرف ده سـالِ                75است، اما تا سال     
مورد نظر سياري، از بيماري ايدز خبري نبوده را بايد در ادامـه هـمـان                  

هاي معمول در ميان مسئوالن حكومتي ارزيابي كـرد. ايـن                گويي  دروغ
شيوة استتار در زمينة مواردي همچون بيماريِ ايدز نه مختص به دولـت             

هـاسـت.    نژاد بوده و نه حتي هم اكنون دربرگيرندة تمامي واقعيت         احمدي
هاي حكومتي شيوع و گسترشِ اين بيماري را به گردن            در آن زمان مقام   

بـه     76انداختند كه به داخل و خارج از كشور در تردد بودند. از سال                  كساني مي 
هاي سياري هم آشكار است، ايـن مـوضـوع بـه                طور كه در صحبت     بعد، همان 

معتادان تزريقي ارتباط داده شده است و هم اكنون روابط جنسيِ غـيـرِايـمـن را               
هـاي     طورِحتم و يقين مجموع عامل      عامل افزايش اين بيماري ذكر مي كنند. به        

اند، اما نكته كليدي در وراي اين مباحث          فوق در انتقالِ اين بيماري دخالت داشته      
نقش و مسئوليت دولت در رويارويي با اين معضل است. سياري در سخنانش سه               
عاملِ خويشتن داري، ازدواج و استفاده از وسايل ايمن را عامل جـلـوگـيـري از                  

دهد كـه چـرا       افزايش انتقال ايدز ذكر كرده است. منتها به اين سوال جواب نمي            
تمايل به ازدواج كاهش يافته است. حكومتي كه با درآمدهاي نجومي و اتـخـاذ                 

هاي ضد مردمي، همراه با فساد گسترده، مملكت را به ورشـكـسـتـگـي                  سياست
ها نفر را از دسترسي به        كند و ميليون    كشاند، توليد را به نفع واردات قرباني مي         مي

هـاي     دنبالِ آن رشد ناهـنـجـاري        سازد و به    كار شرافتمندانه و مستمر محروم مي     
يابيِ اين موضوع     وجهي درصدد ريشه    هيچ  كند، به   اجتماعي را گريبانگير جامعه مي    

بر نخواهد آمد، و همچون روالِ سابق، در توجيه اين مـوارد نـگـران كـنـنـده                      
دهـد.     خورد افكار عمومي مي     هاي عوضي را براي شناسايي اين معضل به         آدرس
شـده از       ماه، آمار مبتاليان به ايدز به نقل از آمارِ جمع آوري         ارديبهشت  8ايسنا،  

نفر اعـالم كـرد. روزنـامـه           125هزار و   26هاي علوم پزشكي را       سوي دانشگاه 
بـا  ” نويسـد:      ماه، حكايت جالب تري دارد. اين روزنامه مي  خرداد 28تهران امروز،  

اينكه سه سال پيش وزير بهداشت، نسبت به موج سوم ايدز هشدار داده و آن را                 
آتشفشاني دانسته بود كه در راه است، اما اين بار عباس صداقت رئيس اداره ايـدز   

الپوشانيِ مسايل  “  وزارت بهداشت از خطر بازگشت موج دوم ايدز خبر داده است.           
هاي حكومتي متـوجـه ضـد و نـقـيـض                 شود كه مقام    هايي باعث مي    در برهه 
طور كه روزنامه تهران امروز افشا كرده اسـت،       شان هم نشوند و همان      هاي  گويي

سه سال پس از هشدارها در مورد موج سوم، در سال جاري از مـوج دوم خـبـر              
هايي دارد كـه روزنـامـه          دليل“  نظامِ نمونه ” دهند. اين شيوه دروغ پراكني در          مي

روزي كه تابوها شكسته شـد و    ” نويسد:     ماه، در ارتباط با آن مي       خرداد  29آرمان،  
ها، نام بيماري ايدز هم شنيده شد، با خودش كلي نـگـرانـي و                  باالخره در رسانه  

هاي انتقالش    دانست، راه   درستي نمي   ها كسي به    ناخشنودي به همراه آورد. تا مدت      
ها نقل محافل بود كه فـالنـي،          هاي تخيلي تا مدت     به چه صورت است و داستان     

فالن اتفاق برايش افتاده و كنارش هم يك نامه كه به گروه مبتاليان ايدز خوش        
ها رنگ باخت و فهـمـيـديـم ايـن              آمديد. چند وقتي طول كشيد كه اين داستان        

كند و كسي برايمان پيغـام خـوشـامـد             بيماري حسابي چراغ خاموش حركت مي     
ترين علت شيوعش، استفاده از سرنگ مشترك بـود.        فرستد. آن روزها اصلي      نمي

هاي يك بار مصـرف و       همين هم مسئوالن را به تكاپو واداشت و توزيع سرنگ   
ها يكي از اقدامات اساسي بود و كمي خيالمان را راحـت              رايگان بين كارتن خواب   

ايدز به سرعت بينشان دسـت بـه            كرد. معتادان تزريقي اولين گروهي بودند كه         
تفـاوتـي    دست شد. كافي بود يك نفر مبتال از سرنگي استفاده كند، ناآگاهي و بي          

كنندگان بچرخد و ويروس ايدز       شد سرنگ آلوده ميان ساير مصرف       بقيه باعث مي  
اي افتاد كـه       را به جان بقيه هم بيندازد. اين بود كه وزارت بهداشت به فكر چاره              

نامند. كاهش آسـيـب        هايي از اين دست را كاهش آسيب مي         بين خودشان برنامه  
شود وجودشان را نـاديـده          كنندگاني هستند و نمي     دانيم مصرف   يعني آن كه مي   

افزايد. يعني كساني كه مصـرف          هاي حضورشان مي    گرفت و نديدنشان بر هزينه    
كننده مواد مخدر تزريقي هستند مصرفشان كنترل شود تا دست كم عـالوه بـر                

ايدزمان همين طور زياد و زيادتر نشود و           آمار معتادين در كشور، آمار مبتاليان به      
هاي درمان و ناقل احتمالي بودن اين افـراد     طبعا جامعه مجبور به پرداخت هزينه     

“ نشود. تدبير پخش سرنگ بين معتادان چيزي بود كه به ذهن مسئوالن رسـيـد.          
مردادماه، بازهم در اين ارتباط گزارشي هشدار دهنده را انتشـار داد و                 17آرمان  

بار است كه آمار مبتاليان به ايدز را مـنـتـشـر                وزارت بهداشت چندمين  ” نوشت:   
كند. يادمان نرفته روزهايي را كه حتي آوردن نام اين بيماري بر زبان، چيـزي                  مي

حساب مي آمد و همه ترجيح مي دادند آمار و ارقام             شبيه به گناهي نابخشودني به    
آمد و مبتال را       پشت درهاي بسته بماند. بيماري ايدز، دردي آبروبر به حساب مي           

شمردند. اما واقعيتي كه هر روز خودش را با دردهايش به رخ جامعـه                 گناهكار مي 
كشيد مانع از آن شد كه ارقام و اعداد پنهان بمانند. چندي پيش رئيـس اداره           مي

ايدز وزارت بهداشت نسبت به بازگشت موج دوم ايدز و ابتال از طريـق سـرنـگ                  
هاي خاص، مهار شده بود، هشدار        آلوده كه سال ها قبل با توزيع سرنگ در محل         

هاي عفوني، از تغيير رونـد        داد. از سال گذشته نيز، مينو محرز، متخصص بيماري         
ابتال به ايدز به سمت ابتال از طريق روابط جنسي پرخطر و به اين طريق افزايش                
آمار ابتال به ايدز در ميان زنان هشدار داده بود. اكنون وزارت بهداشت نـيـز بـا                     
انتشار آمارهايش، اين موضوع را تائيد كرده است. اگرچه ميزان مبتاليان به ايـدز               

هـاي     در ايران كم است ولي به گفته سازمان بهداشت جهاني بـر اسـاس داده                
گزارش شده، نرخ رشد اپيدمي ايدز در         

 5ادامه  در صفحه 
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در زمينة تاريخ درخشان مبارزه  دانشجويان كشورمان سـنـدهـاي         ”  تلخ كردند.  
 . 1كنند ها را كامل و راستين  بيان مي بسيار معتبري موجودند كه واقعيت

هاي گوناگون هرمِ قدرت رژيم واليي همراه بـا   آذر كه جناح 16در همان روز    
اي   طلبانه و رياكارانه از مبارزه ضد استبدادي دو توده          اش فرصت   دستگاه تبليغاتي 

كردند، آقاي روحاني نيز در دانشـگـاه        برداري مي   و يك هوادار دكتر مصدق بهره     
” استقالل، آزادي و حاكميت ملي    “ شهيد بهشتي، در جمع دانشجويان، با عنوان:         

رو شد. صحن تاالر       كرد و  با توجه دانشجويان موافق و مخالفش روبه             سخنراني
 16باختـگـان       و جايگاه سخنراني در پشت سر حسن روحاني با سه عكس جان           

نيا، احمد قندچي، مهدي شريعت رضوي) مزين شـده بـود،               آذر (مصطفي بزرگ   
آذر  و نقش دانشـجـويـان در            16ولي آقاي روحاني در ارائه تاريخچه مختصر        

سـال پـيـش         60هاي كشور مان  از توضيح اينكه اين سه قهرمان در              جنبش
هاي سياسـي تـعـلـق          اي بودند و به كدام جريان       هاي فكري   داراي چه گرايش  

ها را فقط به ياد كـرد   هاي سياسيِ دانشگاه داشتند سخني نگفت، و تاريخ حركت   
اي مانند مطهري، چمران، شريعتي، بازرگان و جـز ايـنـان،                از فعاالن اسالمي  

منحصر ساخت! اين تحريف تاريخ  و ناگفته گذاشتنِ عامدانة پيشينة افتخارآميزِ              
مبارزة دانشجويي كشورمان از سوي آقاي روحاني  در حالي بود كه بخشـي از                
سخنراني او با درسِ اخالق  و موعظه دربارة درستكاري  و اعتدال پر گـرديـد.                  

اي    هرحال، سخنان متناقض آقاي روحاني از آن نوعِ انقالبي و استكبارستيزي    به
گرديد، ولـي جـالـب         در نقطة ديگري در شهر بيان مي      ”  برادر حسين “ نبود كه     

هـا داراي       لحاظ واكنشِ حاضـران بـدان        توجه آنكه هر دو جلسة سخنراني به      
دهـنـدة       هاي مشتركي بودند: نخست اينكه، جوِ حاكم بر هر دو تاالر نشان              وجه

 -درجة  نارضايتي اكثر حاضران از وضع موجود در كشور بود، يعني چيزي كـه               
تابانـد؛ دوم ايـنـكـه،           طورِعيان بازمي   ذهنيت جامعه را به     -تر  در سطحي وسيع  

ها  و شعارها در هر دو تاالر بيانگرِ خواستي مشخص و حساس بـود كـه         سئوال
كردند: آزاديِ زنـدانـيـان سـيـاسـي و                 دانشجويان با شهامت آن را تكرار مي      

در تبـعـيـت از       -ها و كروبي! البته صدا و سيما  خصوص رفعِ حصر از موسوي  به
رسمِ شبان و رمه كه مورد تائيد ولي فقيه در زمينة رابطة حكومت و مردم اسـت  

كرد. بنابراين، تا آنجا كه به حاضران در ايـن              اين نوع شعار ها را سانسور مي        -
شد، رهبران معنوي و سياسيِ مورد قبول آنان در            دو جلسة سخنراني مربوط مي    
توان آن را به سـطـح         عبارتي ديگر مي    يي كه به    اين دو سالن غايب بودند، نكته     

هاي رژيم، مـردم       بياني ديگر، برخالف تالش     افكار عموميِ جامعه تعميم داد. به      
حاضر به گذار از رهبرهاي جنبش سبز نيستند و آتش اين جـنـبـش در زيـر                     

وار    خاكستر ِآن زنده است و دولت روحاني و هوداران آن نخواهند توانست كبك          
را ناديده بگيرند؛ سوم اينكـه،  “[!]  فتنه” اصطالح    با سر فرو كردن در برف اين به       

ها مشهود بود كه دانشجويان به        از جوِ موجود در دو تاالر سخنراني و نوعِ سئوال         
دهـنـد و        وجه تن درنمي    هيچ  ها به   هايشان و مهندسيِ آن     كاهشِ سطحِ خواست  

 -توان امتداد داد        چنين تن درندادني را به ذهنيت غالب در پهنة جامعه نيز مي           
بين و فكوري كه در ايران سكونت داشته بـاشـد             در اين رابطه، هر شخص نكته     

نه    هاي حاضران در اين دو سخنراني را به         واكنشتواند كنش و      مي يي    مانند آي
هايي كه زير پوسـت شـهـرهـا            ببيند كه همان گفتمان و واكنش     

روي، اصرار بر مديـريـت افـكـار        تاباند. ازاين  اند بازمي   درجريان
هاي مردم و      هاي توده   عمومي در جهت پايين آوردن كف خواست      

خاطر جلوگيـري از       نيروهاي اجتماعي از دولت يازدهم، آن هم به       
روز         عصباني شدنِ طرف مقابل، كاري است عـبـث         در  آذر    16. 

نماينـده  ” طورِمستقيم در برابر ترشحات مغزي        نفس و به    دانشجويان با اعتماد به   
چالش   هاي خود را بيان كردند و  او را آن چنان به             ايستادند و خواست  ”  ولي فقيه 

ما از  ” كشيدند و در موضع تدافعي قرار دادند كه شريعمتداري مجبور شد بگويد:              
 “[آن]بيدهايي نيستيم كه با اين بادها بلرزيم.

توان گفت كه تالش آقاي روحاني و ديگر هواداران دولت تـدبـيـر كـه                    مي
هاي موجود در پـهـنـة داخـلـي و                در معضل ”  رهبر“ مالي كردنِ نقشِ      ماست
بـار     اي بوده است در مورد وضعيت بسيـار فـاجـعـه       المللي  و  تطهيرِ خامنه     بين

مان نيز آب در هاون كوبيدن است. سخنراني آقاي روحاني در روزِ دانشجو             ميهن
، در اصرارش   ” برادر حسين “ هاي    با وجود تفاوت فاحشِ آن با طرز بيان و ديدگاه         
اي با سخنان شريعتمداري دارايِ        به تمكين و ابراز ارادت به رهبريِ علي خامنه        

               اعتـدال ” وجه مشترك بود. در اين سخنراني، آقاي  روحاني با تشريح  اهميت “
تاكيد بر توازن بين    ” از قبيل     -“ حكيمانه مقام معظم رهبري   ” و اشاره به سخنان     

ضربه خـوردنِ    ” و  “  المللي  گره بين ” مدعي شد كه، باز شدنِ        -” آرمان و واقعيت  
دولت تدبير با رهنمود و حمايت مقام معـظـم رهـبـري              ” وسيلة    به”  صهيونيسم

 “  امكان پذير گشت.
زودي مشخص خواهد شد كه نتيجة اين مذاكرات از موضعِ ضعف و               البته  به  
هايِ رهبري چه پيامدهايي را در بعدهاي داخلي و خارجي براي ميهن              با رهنمود 

مقـام مـعـظـم       “ما به ارمغان خواهد آورد. آقاي روحاني براي تمكين به نقشِ               

دو سخنرانيِ متفاوت در روزِ دانشجو، 
 اما با هدفي مشترك 

 تاريخِ مبارزه در راه استقالل، آزادي و ”جعل و تحريف
 مان  ميهن“ حاكميت مليِ

 9ادامه  در صفحه 

جـمـهـوري، و         دو سخنراني، يكي سخنرانيِ حسن روحاني،رئـيـس       
فقـيـه در      شريعتمداري، مسئول و نمايندة ولي ديگري سخنرانيِ حسين    

 16ترين جناحِ حاكميت، در روزِ دانشجـو،           كيهان و سخنگويِ ارتجاعي   
برانگيز  مـيـانِ    هايي همسان و توجه دهندة خصيصه ، نشان1392آذرماه  
طور، نشانگرِ موقعيت بسيار حساس دولت        هاي قدرت بود؛ و همين      جناح

روحاني در برابر نسل جوان نيز بود. آنچه كه در اين دو سخنراني اتفاق               
شك توجه هيئت حاكمة رژيمِ واليي و طراحـانِ انـتـخـابـات                 افتاد بي 

در راستاي ظهور و پديد آوردنِ دولت اعتدال را به خود             1392خردادماه  
هـا و       جلب كرده است، زيرا جو اين دو جلسة سخنراني، نوعِ سـئـوال            

گويانة دو سخنران،  نشـانـگـر           هاي  كلي    شعارهاي دانشجويان و پاسخ   
وجود آتشِ زير خاكستر بود و از گريزناپذيريِ رودرو شدن دوبارة مـردم             

 خصوص نسل جوان با دستگاه ديكتاتوري حاكم حكايت داشت.   و به
كسي كه در      -نمايندة ولي فقيه در كيهان)     ”(  برادر حسين “ از سويي   

، در جـريـان  سـركـوب             1360هـاي دهـة         گرِ سال   مقامِ شكنجه 
اينك در مقامِ يكي از       -روشنفكرهاي مترقي، شهرت يافت و منفور شد      

هايِ  واپسگرايانة  ذوب در واليـت فـقـيـه                 ايِ نظريه   مروجانِ حرفه 
كند و در خالل      مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شريف  سخنراني مي          به

آن با واژگان و لحني جاهلي (ما بچه تهرانيم!) و از سر درمـانـدگـي و                 
سرآمـده    ها به  ” برادر حسين “ كامال تدافعي، آشكارا  نشان داد كه دورانِ         

رنـگ از     بي شان“  ضد استكباري” زني و ادعاهاي      و حنايِ دروغ و الف    
دانستند كـه او        آب درآمده است. حاضران در تاالر سخنراني خوب مي         

مان را بـه سـوي          عنصري از رژيمي است كه در طولِ سه دهه ميهن         
باري كشانده است. حاضران در تـاالر سـخـنـرانـي                هاي هالكت   ورطه
فـقـيـه       اي، در مقام ولـي       دانستند كه علي خامنه     حال خوب مي    درعين

انـدركـاران آن از قـمـاشِ حسـيـن                 مطلق، دستگاه واليت و دست    
كـه از    ”  بـرادر حسـيـن     “ شريعتمداري نزد مردم منفورند. در مـورد           

فقيه است،  كافي است بگوييم كه او از سركوب و             عنصرهاي امينِ ولي  
طـلـب      مذهبي و اصـالح   -ريختنِ خونِ فعاالن سياسيِ چپ، ملي، ملي      

مـنـظـور       ابايي نداشته و ندارد و حتي بدان افتخار مي كند و آن را بـه              
هـاي     داند. اين يكي از  شاهكار        صالبت بيشتر رژيم واليي الزم هم مي      

ويژة رژيمِ حاكم بر كشور ماست  كه  شخصي بـا             ”[!!]  كثرت گرايانه “ 
تواند  با كمال وقاحـت در سـالـروزِ         اين شناسنامة پليد ضد انساني مي     

سال پيش در آن دو مبارز حزب توده ايـران و يـك                 60يي كه       واقعه
مبارزِ هوادار دكتر مصدق در راه ميهن جان باختند سخـنـرانـي كـنـد.                 

برانگيز آنكه، در تبليغات رسمي رژيم واليي نقشِ اساسيِ جـبـهـه               توجه
ملي و تالش فداكارانة حزب توده ايران در مبارزه با كودتاي آمريكايـي            

جاي آن و برخالف      شود، و به    اساساً انكار مي    1332مرداد  28انگليسي  -
آهللا    خصوص كسي مانند آيـت    هايِ تاريخي، نقش روحانيت و به       واقعيت

كاشاني كه سرانجام بر ضد دكتر مصدق اقدام كرد در مقـام مـبـارزانِ                
شوند. در طيف مطبوعات رسمي كشورمان        اصليِ اين برهه  برجسته مي     

آذر  بندرت شناسنامة سياسيِ اين سه         16نيز در يادآوريِ پيشينة رويداد      
شود. اين نوع سانسور و تـاريـخ            مبارزِ ضد استبداد و استعمار  آورده مي       

شـود.    نويسي تنها به تبليغات رسميِ رژيم و  مطبوعات آن منحصر نمي           
نيـز  ”  دموكرات  سوپر ليبرال   “ ها و فعاالن  سياسي و         برخي از  شخصيت   

كنند. براي مثال، سخنان اكبر رفسنجاني دربارة روز دانشجـو             چنين مي 
در جلسة مجمع تشخيص مصلحت نـظـام،          1332مرداد    28و كودتاي   

ناگزيـر بـخـشـي از          روالِ اين نوع تاريخ نويسي است، هرچند كه به    به
هاي معمولـش     كند، اما در مقابل با سفسطه چيني        واقعيت را اعتراف مي   

” اسالم سياسـي  “ در بازنويسيِ دروغين تاريخ، نقشِ نيروهاي متصل به         
در چنـيـن شـرايـط سـخـت و              “ كند:     و بازاري ها را بزرگنمايي  مي      

آوري، دو يا سه كانون اصلي مبارزه در صحنه عليه شاه فـعـال                 خفقان
هـاي     بودند كه دانشگاهها و دانشجويان با روحيه قبل از كودتا، بازاري          

هاي علميه و روحانيـت در ايـن         مذهبي و انقالبي و نيروهايي از حوزه      
آذر و حركت انـقـالبـي          16آفرين بودند ولي افتخار واقعه        عرصه نقش 

عليه سفر نيكسون براي برگزاري جشن پيروزي كودتا، با دانشجـويـان            
انقالبي آن زمان است كه شيريني پيروزي كودتا را در در ذائقـه رژيـم           
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در مورد وضع بسيار بحراني و ضعيف كشور، در اين سخنرانـي  “ رهبري
فراخواند. در اينجاسـت كـه آقـاي           ”  اجماع در داخل  ” مردم را به لزوم     
چرخيـدن  ” اش  با اشاره به شعار         ترين قسمت سخنراني    روحاني در مهم  

، به هستة اصلـي كـالم        “ سانتريفيوژ و چرخيدن زندگي مردم و اقتصاد      
هاي اقتصادي خود پايـبـنـد         خود رسيد و گفت كه، دولت به همة وعده        

پرواضح ”.  اجماع در داخل  ” شرط    ها را برآورد، ولي به      توان آن   است و مي  
 “ استقالل و حاكمـيـت مـلـي        ” است كه در شرايط مشخص كنوني،         

در خطر اسـت و         -كه سرفصل سخنان حسن روحاني بود       -كشورمان
همراه دستگاه واليت فقيه مسئول درجه اول ايـن           به”  رهبري“ شخص  
اجماع در “ آيد كه: منظورِ روحاني  از   اند. پس اين سوال پيش مي        شرايط
طور بسيار روشن اسـت كـه          چيست و براي كدام هدف؟ همين     ”  داخل
، اقتصادي قوي و با ثبات      “ استقالل و حاكميت ملي   ” ترين پشتوانِ     مهم

گرا در جهت منافع اكثـريـت مـردم يـعـنـي                 صورت توزيع   است كه به  
آذر آقـاي       16قشرهاي كار و زحمتكشان عمل كند. در سخنرانيِ روزِ           

گويي هيچ چيز ديگري ارائه داده نشد كه از وجود            غير از كلي    روحاني به 
هايي از سوي دولت و يا عزمي از جانب آن براي انجام تغييرهـاي                طرح

سـازيِ     برداري از نيروي انساني در راستاي دگـرگـون          الزم برپاية بهره  
             اقتصاد ملي نشان داشته باشد. اتفاقا آقاي روحاني همان روية مديريـت

ها را ادامه داد. دولـت      افكار عمومي براي پايين  نگهداشتنِ سطحِ توقع   
يازدهم درصدد بازسازيِ اقتصاد ملـي بـر مـحـور بـرنـامـة مـدونِ                     

يي در مسيرِ  رشد و توسعه نيست و نخواهد بود، زيرا معتـقـد                 جانبه  همه
هاي خصوصيِ كالن و مخصوصا انگيزه         است كه نقشِ محوريِ سرمايه    

اندوزي الگويي است كه سرانجام به رشد و پيشرفت ايـران         براي ثروت 
اي “  بودجة انقـبـاضـي    ” توان به     منتهي خواهد گشت. در اين زمينه مي       

آذر ماه،  به مجلـس    17اشاره كرد كه آقاي روحاني يك روز بعد، يعني          
، خالي از هر نوع ابتـكـار و          1392ارائه داد. اين بودجه، در ادامة بودجة         

گذاريِ مدون است و از شانه خالي كردنِ دولت يازدهـم             طرح و سرمايه  
هاي مـردم حـكـايـت        منظورِ تغيير به نفع توده  هاي كليدي به    از وظيفه 

ها مراسم شصتمين سالگرد روزِ دانشجـو در           كند. در بيشتر دانشگاه      مي
فضايي امنيتي و زير نظارت تهاجميِ نيروهاي بسيج برگزار گرديـد. در          

با وجـود تـفـاوت در         -هاي روحاني و شريعتمداري    اين روز، سخنراني  
هر دو از شرحِ  واقعيِ تاريخ و حتي نام بردن از نقـش                -لحن و گفتمان  

نمي گنجنـد، طـفـره       ”  اسالم سياسي “ نيروهايي كه در تعريف فعاالن      
رفتند. هر دو سخنران، با وجود اينكه از دو زاوية متقابل به تـفـصـيـل                  
دربارة مبارزه براي استقالل و حاكميت صحبت كـردنـد، امـا در روز                 
روشن به  دانشجويان و نسل جوان ميهن در مورد تـاريـخِ واقـعـي و             

دروغ گفتند! اين خـود       “  استقالل، آزادي و حاكميت ملي    ” مبارزه براي   
هاي مشخـص   معياري براي سنجش درجه صداقت آنان در مورد مسئله    

بـا وجـود        -طور اين دو سـخـنـرانـي          سياست كشور ما است. همين     
هاي برآمـده از       زايي  نشان دادند كه  برخالف توهم       -يي معين   ها  تفاوت

، خصـلـت رژيـم       92پيرايش روبنايِ سياسي بعد از انتخابات خردادماه        
هاي اصلي قـدرت سـيـاسـي و              حاكم هنوز تغيير نكرده است  وپايه      

اقتصادي و مركزيت آن همچنان بر اساس واليت فقيه مطـلـق قـرار               
روي، اينكه چرا هر دو سخنران دائما بر اهميت رهنمودها و             دارند. ازاين  

  شدنـي اسـت، زيـرا          تاكيد داشتند، درك  ”  مقام معظم رهبري  “ حمايت
اي در صدر آن قرار دارد، در همـه امـور              دستگاه واليت كه علي خامنه    

زند و خواهد زد. براي مثال، حتي در تصميـمـي    حرف اول و آخر  را مي 
اي مانند شركت كردنِ نمايـنـده و شـخـصـيـت            مهم اما نسبتا فرعي 

يي از سوي جمهموري اسالمي در بزرگداشت و خـاكسـپـاري              رتبه  عالي
نلسون ماندال، كه آقاي روحاني از فرصت آن مي توانست براي تحكيم            
و بهبود  ديپلماسي ايران استفاده كند، تصميم نهايي با دولت تـدبـيـر                
نبود. حتي آقاي خاتمي هم اجازه نيافت در اين مراسم شركت كنـد، و                
اين سوال كه آيا رئيس جمهور دورة اصالحات ممنوع الخروج است، بار            
ديگر مطرح شد!  واقعيت انكار ناپذيري كه به نسل جوان كشور مـان                

بايد آن را گفت اين است كه، بعد از سه دهه تسلط بالمنازع واليت                مي
فقيه بر كشور و سركوب كردنِ نيروهاي مبارز  و مترقي، هم اكـنـون                

همچنان در شرايط “  استقالل، آزادي و حاكميت ملي    ” لحاظ    كشور ما به  
وسيله كساني كـه سـنـگ          دشواري قرار دارد. جعل و تحريف تاريخ به        

دهد كـه     زنند، نشان مي    را به سينه مي   “  استكبار و صهيونيسم  ” مبارزه با   
معناي مبارزه براي حقِ حاكميت ملي و آزادي نزد اينان با معناي ايـن             

 60هاي آن  سه دانشجويِ مبارز كه          ها و خواست    مبارزه در قالبِ آرمان   
مرداد هم سنگر مبارزه با استبداد و دفـاع      28سال پيش، بعد از كودتاي      

از حاكميت ملي را ترك نكردند، بسيار تفاوت دارد. همواره اين سنخ از مبارزان و                  ادامه  جعل تاريخ مبارزه ...
روي،    دارد. از ايـن       شان بوده است كه وجدان ملي را بيدار نگه مي      نگرشِ مترقي 

تواند با سربلندي و غرور به اين ارثيه مهمِ بـرآمـده از             حق مي   حزب توده ايران به   
تاريخ مبارزه اين رفقا در كنار نيروهاي مليِ هودار دكتر مصدق افتخار كند. حـزب                

ور از تالش مبارزان نسل ارشدش و با درس آموزي از              توده ايران هم اكنون بهره    
گذشته بسيار غني مبارزه و تالش آن رفقا، به دفاع از حق حاكميت مـلـي ادامـه               

 .دهد مي
توان گفت كه تـاريـخ         سال پيش، مي    60با وجود شرايط متفاوت در قياس با         

دسـت حـكـومـتـي           تكرار مي گردد و بار ديگر حقِ حاكميت ملي  ميهن ما بـه             
ديكتاتوري در خطر قرار گرفته است. در اين برهه نيز حزب ما و ديگر نيـروهـا و          

دوست در صف اول مبارزه براي حق حاكميت ملي و آزادي قـرار                  فعاالن ميهن 
تـعـطـيـل     “  استقالل، آزادي و حاكميت ملي    ” اند. اين مبارزه حياتي  در راه           گرفته

انـدركـاران      ناپذير است و تحريف  تاريخِ اين مبارزة پر افتخار از سـوي دسـت          
تواند سد راه آن شود. نيروهاي راستيـن مـدافـع               رنگارنگ ديكتاتوري واليي نمي   

گفتة پرمعنـايِ     مردم همواره تا دستيابي به پيروزي در صحنه باقي خواهند ماند. به            
درد و رنجِ تازيانه، چند روزي بيش نيست / رازدارِ خلق اگر             ” رفيق مرتضي كيوان:     

 “اي. باشي هميشه زنده
---------------------------------------      

انتشارات حزب توده ايران يك سال پيش جزوة مهمي دربارة تاريخ مـبـارزه                  . 1
 –پا به پاي دانشجويان در سنگر هاي پـيـكـار             “ دانشجويي كشورمان با عنوان:      

 ، منتشر كرده است.  ”مبارزه ادامه دارد
 

 .“به شرط عدم مشاهده ي عمل خالف، دستور افتتاح تĤتر را صادرنماييد”
،با اجراي آن در لندن (با       محمدعلي جعفري به كارگرداني و بازي       مونتسرا) 18
 ) هم زمان به صحنه آمده بود.ريچارد برتنبازي 
را بست و راه را بر ورود  تĤتر سعدي) 1330) شهرباني اما براي بار دوم (پاييز  19

انبوه مردم بليت به دست سد كرد. كار به درگيري انجاميد و شهرباني با كاربرد                  
ع. نيروهاي كمكي، خودروي آبپاش و حتا تانك، مردم را پراكند. فرداي آن روز                

ه               عمويي ست ب د شوراي ملي  س  در مجل سعدي  ن  زيگرا ا روه ب و گ
تحصن يك ماهه و اعتصاب خوراك چهار روزه زدند كه اين كار بازتابي گسترده               

ايرن ،  توران مهرزاد ،  مهدي اميني ،  حسين خيرخواه در رسانه هاي كشور داشت.       
دگان      نصرت كريمي و    حسن خاشع ،  زازيانس ب كنن صا عت ديگر ا ز  ا

 به پايان رسيد. شنل قرمزبودند. اعتصابي كه با دريافت پروانه ي نمايش 
ي     عبدالكريم عمويي ) 20 ده  رن سعدي دا ر  ت Ĥ ش       ت ي آت زمينه  در 

با ديدن ستون هاي دود     سوزي اين نمايش خانه به برادر خود محمد گفته بود كه            
و آتش كه به آسمان برمي خاست براي هميشه دريافته است تالش وي براي                 
فرهنگ و هنر اين كشور و سرمايه اي كه در اين راه هزينه كرده،همه از دست                   

د كه  محمد عمويي   . رفته است  س    مي گوي ه      پ ز ب ش هرگ رادر ز آن ب ا
 )183دنبال هنر و تĤتر نرفت و به كارهاي بازرگاني پرداخت.(همان، ص

(داستان نويس)، نوشين و لرتا      بزرگ علوي ، خواهر   نجمه علوي ) به گفته     21
مهمانخانه ي  براي مدتي در       خيابان چرنيشفسكي پيش از زندگي در ساختمان       

نيز نوشته است كه در واپسين سال         رفيق طبري   مي زيستند.     ناسيونال مسكو 
از خيابان گوركي به خيابان دكتر ريشارد زورگه در بخش           ”زندگي اش در مسكو     

نوساز شهر منتقل شديم و بعد، آن را با همه اثاثي كه همسرم آذر با زحمت زياد                   
 -دوستان نزديك خود    -در گوشه و كنار خريده بود... در اختيار نوشين و لرتا                

 )317پيشين، ص“.(گذاشتيم...
د       فهيمه راستگا ) 22 رمن سر هن در    استاد نجف دريابندري   ر هم

يادنامه اي مي نويسد كه وقتي لرتا تازه به ايران بازگشته بود، يك روز ساواك،                  
راستگار را براي كاري فرا مي خواند. وي اما در اتاق انتظار سداي لرتا را مي شنود                 
كه با يك بازجو گرم بگو مگو است. بازجو او را زير فشار گذاشته بود كه اگر براي                  
كارهاي نمايشي به تهران آمده بايد بنويسد كه از نوشين طالق گرفته است. و                 

من از نوشين طالق نگرفته ام فقط جدا شده ام زيرا در آنجا              ”لرتا پاسخ مي داد:     
 )150همان، ص)...“نمي توانستم روي صحنه بروم.

نيز براي ادامه ي تحصيل به اتريش         كاوهدر پي بازگشت لرتا به ايران پسرش        
 رفت.
هنرمند برجسته ي تĤتر و سينما كه در سريال           پرويز فني زاده    ) زنده ياد     23

سينمايي       ناصر تقوايي (دايي جان ناپلئون     تلويزيوني   م  فيل گوزن ها ) و 
ود. مسعود كيميايي( ا ب ت ر رفيق ل ن  ردا شاگ ز  ود، ا ده ب ري ف شگفتي آ  ( 

 1383، نشر افروز، عزت انتظامي، زندگي تĤتري جادوي صحنه) 24

 ادامه  يادواره لرتا ...
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يادواره ي لرتا هايراپتيان بازيگر و 
 كارگردان مردمي  تĤترعلمي ايران 

 ستاره ها بر صحنه مي درخشند
 گفتن از  ناگفتني ها  مشكل است 
 نيست اين كارِ زبان، كار دل است 

 
 پرده ي اول 

آتش در كناره هاي سن نمايش به آرامي زبانه مي كشد. بيننده ها اما              
چشم به راه دلقك (تلخك) تĤترند. سرانجام او بر صحنه مي آيد اما نه                
براي خنداندن مردم كه براي بازگفت خطري كه در پيش روست.                 

آي آدم ها كه بر ساحل       ”كمدين نمايش هرچه فرياد بر مي آورد كه           
آتشي سوزنده در راه است، بينندگاني كه او را            “نشسته شاد و خندانيد!   

گرم يك كمدي تازه مي پندارند بيشتر مي خندند و برايش هوراهاي               
بلندتر مي كشند. او اما بازهم از تراژدي پيش رو سخن مي گويد و اين                

 بار هم، پژواك كف زدن ها و خنده ها به آسمان بر مي خيزد!
از   -فيلسوف اگزيستانسياليست دانماركي    -يِركه گورو  سورن كي 

 اين پيشامد تلخناك نمايشي به نتيجه اي فلسفي مي رسد:
 1.“جهان از هياهوي بلند و بيهوده هالك خواهد شد”سرانجام 

 
 پرده ي دوم 

 -ترسايي): بازيگري نام آور      18(ميانه ي دهه ي هشتم سده ي           
در واكنش به خيانت نامزدش، به نوشيدن             -مادموازل كادمين    

شوكران مي انديشد. از شگفتي هاي روزگار يكي هم اينكه او بايد در                
را بازي كند. زني    ايوان مخوف   ، نقش زن    واسيلي ملنتيوا   نمايش تاريخي 

كه سرانجام هم مسموم مي شود. كادمين اما جام زهر را سر مي كشد و               
بر صحنه مي رود و وقتي پرده ي مسموميت همسر ايوان مخوف آغاز               
مي شود، زهر، كار خود را كرده است و او با نزعي وحشتناك بر صحنه                
جان مي دهد... بينندگان، بي كه به حقيقت كار پي ببرند، غرق در بازي              

بازي اي كه عين تراژدي است و چنين مي              2مادموازل كادمين اند!  
 نمايد كه با نبوغي خيره كننده هم ايفا شده است! 

از اين واگويه     -كمونيست برجسته ي فرانسوي       -ژرژ پوليت سر  
پايان نمايشنامه ي جهان،    به اين برآورد مي رسد كه         آنتوان چخوف   ي

 3پرده ي نخست نمايشي ديگر است.
 پرده ي سوم 

بازيگر توانا و خوش سداي (صداي) ارمني گرم هنرنمايي در نمايش             
نمايشي كه روي سن آن يك چراغ گاز هم             4.) است 1330(چراغ گاز 

خودنمايي مي كند. كسي نمي داند كه يكي از شيرهاي آن باز مانده و                
گاز دارد فضاي صحنه را مي آكند. با آنكه بوي تند و مرگبار گاز، بيني و                
حنجره ي بازيگر بزرگ را مي خراشد اما او دم برنمي آورد و نيم ساعت               
آزگار در ميان گازهاي تند و مرگبار تك گويي مي كند. سرانجام نمايش             
پايان مي گيرد و براي چند روزي هم برچيده مي شود اما او ديگر سداي         

 زيباي خود را براي هميشه از دست داده است. 
لرتا هايراپتيان با ايماني از اين گونه استوره اي و افسانه گون بود كه               

 بر صحنه هاي نمايش مي درخشيد و شاهكار مي آفريد. 
 

 زيست نامه ي هنرمند 
سال    لرتا هايراپتيان تبريزي      خورشيدي در باغ      1290در 

 هامبارسونزاده شد. پدرش      زرگنده ي تهران  ييالقي پدر بزرگ خود در      
در        هايراپتيان رچه  ا پ زرگانان  ا ز ب سيه   ا رو غ  رابا در   ق ود كه  ب

تابعيت   -به گفته ي لرتا       -سال هاي پيش از انقالب سوسياليستي اكتبر      
ماكسيم دختر  ماري ترز   روسي اش را پس داده، به تهران آمده و با               

پيمان   -جزيره ي مالت    پزشك داروساز ايتاليايي و شهروند         -دالروكا
زناشويي بسته بود. ماكسيم، پدربزرگ جوان مرگ شده ي لرتا، مردي             
هنرمند و هنرشناس و آشنا به موسيقي بود كه ساز مي نواخت و با                   

 آشنايي داشت. كمال الملك هنرمندان بزرگ ايراني به ويژه با 
مدرسه فرانسوي هاي تهران     لرتا، سه سال نخست دبستان را در           

واپسين) گذراند و سپس پايش را در يك كفش كرد كه بايد به            ژاندارك( 
كه برادرش نيز در همان جا درس مي خواند برود          مدرسه ي شوروي ها     

كه رفت و ديپلم خود را نيز از همان جا            
گرفت. در اين مدرسه نه تنها از خشكه          
انديشي هاي مذهبي دبستان پيشين         
خبري نبود كه برنامه هاي هنري و تĤتر         
نيز در كنار درس هايش گنجانيده شده         
بود.  از نيك كامي هاي لرتا يكي هم            
اينكه در آغاز راهيابي به مدرسه ي            

بانك ايران و      شوروي ها، گرداننده ي    
كه كارگرداني بود كارآشنا او را           روس

دريافت و با خود به گروه تĤتر مدرسه كه         
سالي دوبار برنامه ي نمايشي اجرا مي          
كرد برد. زبان اين نمايش ها روسي بود و  
لرتاي ده ساله سوليست (تك خوان)          
گروه كر بود. لرتا خود درباره كارهاي           

 موسيقايي اش گفته است: 
به   پايا  اولين دستگاه چاپ صفحه را     ”

ايران آورد...يكي از اتاق هاي منزلمان را تبديل به استوديوي ضبط كرده و تمام              
اتاق را با نمد پوشانده بود. خيلي كوچك بودم. يكبار (وقتي) صفحه ي خواننده                

را...(مي شنيدم)...از روي بچگي شروع به رقصيدن... كردم        زهرا سياه   اي به نام    
و پدرم مرا كتك زد... آن روزها به مدرسه ي فرانسوي ها مي رفتم كه راهبه ها                 
آن را اداره مي كردند. برادرم مدرسه ي روس ها مي رفت. فضاي مدرسه ي ما                 
غمگين بود. با اصرار و پشتكار زياد، تابستان آن سال روسي خواندم و بدون از                 
دست دادن هيچ زماني از كالس دوم دبستان فرانسوي ها با امتحان به مدرسه               
ي روس ها رفتم. آنجا بود كه فهميدم چقدر به بازيگري عالقه دارم. به تشويق               
مربيان مدرسه، با شاگردان كالس هاي باالتر تمرين تĤتر مي كردم. در آن زمان         
اكثر نمايش ها را به شكل موزيكال بازي مي كرديم. آواز خواندن براي بازي                 

و  ليلي  ،يوسف و زليخا    گروهي الزم بود. در همان زمان بود كه در نمايش هاي           
بازي مي كردم. در آن نمايش ها حتما شخصيت هاي             بيژن و منيژه    ومجنون  

دوستان شرح پريشاني من     اول زن و مرد بايد آواز مي خواندند. من تصنيف               
نيز در آن نمايش    ايران دفتري     خواندم...  يوسف و زليخا    را در اپرت  گوش كنيد   

، به كوشش نصرت         عبدالحسين نوشين    (يادنامه   بازي كرده بود...     
 ).22، ص1386كريمي،انتشارات نامك و جاويدان،

ست:  نصرت كريمي ره گفته ا ا ن ب در اي ز  ا ني ت ر ديمي ل ق ر   همكا
ترانه ي دراماتيك زليخا را     اپراي يوسف و زليخا     در    جامعه ي باربد    لرتا در ”

 “اجرا كرد كه صفحه ي قديمي آن در آرشيو راديو موجود است.
آهنگساز بزرگ ايراني لرتا را از خوانندگان          استاد مهدي خالدي     همچنين  

تصنيف هاي طنزآميز نيز خوانده بود. دريغ كه وي به نمونه اي از اين تصنيف                 
 1309لرتا در سال يوسف و زليخاي ها اشاره نكرده است.  تصنيف بسيار كمياب  

بر صفحه ي گرامافون ميكس شده بود و گويا نمونه اي از آن در راديو ايران                   
نمونه ي اين   علي سبحان   يافت نشده است. گفته مي شود در آرشيو شخصي            

 صفحه ديده شده است. 
 

 يك غنچه گل بر سن نمايش 
كنسرواتوار دانش آموخته ي رشته ي آواز          آقابوفلرتا يازده ساله بود كه بانو        

كه هرازگاهي كنسرت موسيقي برگزار مي كرد، او را فرا خواند كه در يك              برلين  
قطعه ي موزيكال كه در بيرون از مدرسه و به زبان فارسي اجرا مي شد بازي                   
 كند. او بعدها نيز در چهاردهمين سال زندگي اش در يك نمايش موزيكال در                

يك    ساتوپري(ساتنيك آقابابيان     و به كارگرداني  گراندهتل تهران    ش  در نق  (
 غنچه ي گل به هنرنمايي پرداخت. 

آن چراغ گاز   كه بعدها در نمايش       -توانايي هاي بازيگري و سداي زيباي لرتا      
همواره راه و روش هاي تازه را به رويش مي گشودند. چندان                -را از دست داد   

( لولو خورخوره) و     بوبوق    مدير روزنامه هاي ارمني زبان     هايك كاراكاش   كه  
 مولير(تولدي ديگر) كه نمايشنامه هاي فرانسوي و به ويژه نوشته هاي            ورازنون  

دو بار در سال بر صحنه مي برد، لرتا را به              -را به فارسي برمي گرداند و يك         
بازي در نمايش هاي گروه خود فراخواند. وي بايد براي اين همكاري زبان                  

، استاد  برسابه  فارسي مي آموخت كه چنين نيز هم كرد. در اين برنامه ها بانوان             
رتاي         علي دريابيگي    ه، ل ن گون دي د. ب ردن رنمايي مي ك ز هن . ني . -15و.

ساله ناگاه خود را يكه تاز تĤتري مي ديد كه با همه ي نوپايي اش چيزي                     14
براي گفتن داشت. در آن سال ها هنوز گروه هاي پيگير تĤتري در كشور پديد                 

تهران بود كه گروه هاي نمايشي از تبريز و باكو و               گراندهتل  نيامده و تنها در   
گريخته كارهايي را بر صحنه مي آوردند. ديري اما برنگذشت              -شوروي جسته 

گروه تĤتري  كه لرتا همواره بر او ارج مي نهاد            5محمود ظهيرالديني كه استاد   
ارباب را پي ريخت كه گويا لرتا نيز با آن همكاري مي كرد.  سپس گروه                 اخوان  

ده  افالتون كي خسرو   ين د نما رزن ف  10ادامه  در صفحه (
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) پديد آمد كه در سالن        مجلس شوراي ملي ايران    ي زرتشتيان در     
محمود ،   لرتانمايشنامه هايي را با هنرنمايي            گراندهتل تهران     

رد. بازي         حسين خيرخواه ،  ظهيرالديني صحنه مي ب ر  . ب . و.
شم     شكسپير“ ونيزي تاجر”لرتا به ويژه در   چ ود كه  روه ب ن گ همي

 هنرمندان و هنردوستان ايراني را مات وي كرد. 
در           عبدالحسين سپنتا     ن  را ي حرفه اي ا سينماي  در  پ

، سهراب سفرنگ نوشته بود كه از طريق        رسانه ي تالش    36شماره ي   
در تماشاخانه ي زرتشتيان     مدرسه ي زرتشتيان تهران      دبير و مدير     

پي ريخته بود و    افالتون شاهرخ   سرگرم كار شده بود. نمايش خانه را         
  6بازيگراني همچون حسين خيرخواه و لرتا در آن هنر نمايي مي كردند.

اسمائيل بود كه   جامعه ي باربد    ساله با     17همكاري واپسين لرتاي    
رد و        مهرتاش   تنظيم مي ك ا  ر ش  سيقي ا قدرت منصور   مو

(شاعر) و ديگران قطعه هاي تĤتري برايش مي نوشتند. در اين چرخه              
و   خسرو”،  “ليلي و مجنون  ” ي زماني اما لرتا در نمايش هاي موزيكال       

 ) بازيگر نقش هاي نخست بود. 1307(“يوسف و زليخا”و  “شيرين
از شگفتي هاي اين نمايش، يكي رويكرد گسترده ي مردم تهران و             
شهرستان ها به آن و ديگري صفحه هاي ضبط شده و برجاي مانده               

را اسمائيل مهرتاش   ي نمايش است كه موسيقي اركسترال استاد            
جاودانه كرده است.  نيك بختيِ ديگر لرتا آشنايي و همكاري او با                  

زرگ         واهرام پاپازيان  ن ب ري سپي شك زيگر و  ا ن، ب ردا رگ ، كا
سازمان شير و   به فراخوان     1312شوروي و ارمنستان بود كه در سال         

و براي بازسازي تĤتر نوين ايران براي تنها يك ماه          خورشيد سرخ ايران    
بازيگر ارمني تبار     7استپانيان  به تهران آمده بود. زمينه ساز اين آشنايي       

به   اتللوتركيه بود كه در ايران مي زيست.  پاپازيان براي بازآفريني                
نصرت ،  علي اصغر گرمسيري   ،معز ديوان فكري   زبان فارسي، لرتا،      

د.         مريم نوري و    محتشم خون را ف خود  روه  ا گ ه همكاري ب ا ب ر
نيز هم شد و در        پاپازياناز آن پس اما لرتا بازيگر نخست كارهاي            

(هملت) و... نيز پديدار شد. وي گويا در         افليا(اتللو)،  دزدمونانقش هاي   
 مولير  و برخي از كارهاي     مرد آهنين ،    كيتي،    دون ژوان نمايش هاي   

 نيز به هنرنمايي پرداخته بود. 
 

 آشنايي و ازدواج با نوشين 
لرتا اما با نبوغ رشك برانگيز هنريش بر صحنه ها و سن هاي                   
نمايشي بزرگ و بزرگتر مي شد و بر گستره هاي رازناك تĤتري چنان              
شاهكار مي آفريد كه كارگردانان هنرهاي نمايشي براي همكاري با او            

بود كه به     پاپازيانسر و دست مي شكستند. از ميان اين همه يكي هم            
مادر وي پيشنهاد كرد لرتا را براي بازيگري و آموزش آكادميك تĤتر               
جهاني به مسكو بفرستد. ولي لرتا كه به تازگي با نوشين آشنا شده بود               
پيشنهاد او را نپذيرفت و همكاري خود را با گروه هاي گونه گون                  

 نمايشي پي گرفت:
گروه  جامعه ي باربد،    ،  كمدي ايران ،    كمدي اخوان ،    كلوپ موزيكال 

و...از نكيسا، كانون ايران جوان، كانون صنعتي، مجتمع تĤترال تهران            
كنسرواتوار شهر  كه اما در        . رفيق نوشين  جمله ي اين گروه ها بودند     

فرانسه هنرهاي نمايشي مي خواند براي آشنايي با توانمندي               تولوز
هاي تĤتري ايران و نيز در پي گردآوري هزينه هاي دانشگاهي خود به             

خود  8“زن وظيفه شناس  ”) و در تكاپوي نمايش       1309تهران آمده (  
رفيق لرتا را براي بازي در        اسمائيل مهرتاش   بود. در همان روزها استاد    

اين نمايش به نوشين پيشنهاد كرد كه همين آشنايي در روند تمرين و              
ژرف و ژرف تر شد و سرانجام هم به عشق و           زن وظيفه شناس    اجراي  
 ) انجاميد. 1312ازدواج (

 
 نخستين شكوفه ها 

 توپازنخستين كار نوشين و لرتا به دنبال پيمان زناشويي شان گويا               
ود. كاري كه           مارسل پانيول   ت    دكتر نوشين  ب رگرف ب

) 1327(گراندهتل تهران   و  تĤترفردوسي  در    مردم(اقتباس) آن را با نام      
 9(سينما هماي واپسين) به صحنه برد. تĤتر نكوييو سپس در 

)، پدر تĤترعلمي ايران با همكاري       1313مهر    13سال پس از آن (     
سه تابلو  ذكاءالملك فروغي، مين باشيان (آهنگساز) و مجتبا مينوي،           

به صحنه  هتل پاالس تهران    و در   جشن هزاره ي فردوسي     خود را در    
 ورستم و تهمينه     ،  زال و رودابه  برد. لرتا اما در اين هر سه نمايش (          

چنان دانشمندان  سه تابلو   ) بازي هاي استادانه ارايه داد.         بيژن و منيژه  

ايراني و اروپايي را     
فريفته ي خود كرد    
كه هنرشناسان      
روسي، كارگردان و   
دو بازيگر برجسته    
ي آن، لرتا و          
 حسين خيرخواه 
 را براي شركت در    
جشنواره ي تĤتر      

فراخوان       مسكو
(دعوت) كردند. در    
كنگره ي هزاره ي    

 16تا    12(فردوسي  
 40)  1313مهر   

ايران شناس        
 دانشمند ايراني شركت داشتند:  40كشور و نيز  17خارجي از 

يوگني ادواردويچ    آكادميسين و ايران شناس برجسته و فقيد اتحاد شوروي           
س)،   ژرژ مار   ،  برتلس شنا زبان  ن   فريمنو    رماسكويچ( دا شمن دان )

هانري (دانماركي)،  كريستين سن   (ايران شناس چك)، آرتور   يان ريپكا   شوروي)،  
سويماسه   ران ف (از انگليس؟) و... از زمره ي مهمانان         والديمير مينورسكي ،  )(
به مسكو و از      1315سرانجام نوشين و لرتا و حسين خيرخواه در سال             بودند.  

آنجا به پاريس رفتند و براي آشنايي بيشتر با هنرهاي نمايشي اروپا، يك سالي                
را در فرانسه ماندند.  همكاري سايه به سايه نوشين و لرتا اما افق هاي بازتر                    
هنري را بر لرتا گشود و دامنه ي كارهاي نمايشي وي را تا قلمرو كارگرداني و                  
آموزش بازيگران و مديريت تĤتر گسترد. از پيامدهاي اين همكاري، يكي هم راه             

 ولپنبود كه با نمايش       نوشين(پارس كنوني) به مديريت      10تĤتر فرهنگ اندازي  
شت                بن جانسون ( رديبه در ا ا  ت ر ي ل ده  ا فت ا جا ا بازي   1323)، و ب

دو ماه آزگار بر صحنه بود و توده ي           11ولپن  گشايش يافت. نمايش ركوردشكن   
 مردم از هر رده ي اجتماعي از آن ديدن كردند. 
را در    پانيول(توپاز) مارسل     مردمنوشين و لرتا سپس براي بار دوم نمايش           

همين تĤتر بر صحنه بردند كه چند هفته اي هم اجرا شد. واپسين نمايش هاي                 
وزيرخان لنكران  ،  شكسپيرتاجر ونيزي     مولير، تارتوف  اين دو درهمين تĤتر،    

ش هاي    ميرزا فتح علي آخوندزاده      ا نماي ز گوي دزد   و ني ر و    سه  خت د
د. پل كاول ( شكالت فروش  ودن  ) ب

 
 تĤترمدرن فردوسي 

 سرانجام اما رخنه گري هاي كاسبكارانه و پيمان شكنانه ي سرمايه گذاران             
در كارهاي ويژه ي نوشين وي را بر آن داشت كه از اين تĤتر كناره                 تĤتر فرهنگ 

با سرمايه    1326بپردازد. اين تĤتر در مهر       تĤ تر فردوسي    بگيرد و به پي ريزي       
 ج.ب.  مستنطق، با نمايش       حريريو      وثيقي،   عبدالكريم عمويي   گذاري

شد.       پريستلي رداري  رده ب پ ا  ت ر اين نمايش خانه، داراي سالن       12و بازي ل
نفره، نخستين سن گردان كشور و بهترين آذينه ها و استانداردهاي هنري               500

در اندازه هاي آن روز ايران بود و به سفارش رفيق نوشين سخن حكيمانه ي                  
بر سر در آن نوشته شده بود. نوشين و           “هنر بر تر از گوهر آمد پديد      ” فردوسي

به صحنه برده بودند براي بار      تĤتر فرهنگ   در    1323را در     ولپنلرتا كه نمايش    
 موريسپرنده ي آبي    ) به اجرا در آوردند.      1326(تĤتر فردوسي   دوم نيز آن را در      

راي               مترلينگ د كه ب ردن صحنه ب ه  ن ب سال ن  در همي دو  ن هر  ز اي ا ني ر
 چندين هفته در ميان رويكرد گسترده ي مردم اجرا شد. 

در يادداشتي پيرامون پرنده        -يار و همراه نوشين و لرتا       -محمد تقي مينا    
 ي آبي مي گويد: 

آنكه نقش هاي     13اين نمايشنامه و به ويژه در پرورش دو كودك             آمادندر  
ا بازي   فخرالدينو  ثريا شارل ماليگو    ( مي تيل   و  تي تيل   اصلي يعني    ر  (

كردند، خانم لرتا كوشش فراوان و ارزشمند داشت. اين بانوي هنرمند در همه ي              
 13كارهاي هنري همسرش شركت داشت.

) توانايي هاي هنري خود را به ويژه با         1327(پرنده ي آبي    لرتا اما در نمايش     
بيژن آموزش هاي تĤتري به دو كودك نمايش نشان داده بود. وي همچنين                 

د        جزني   ع دهه هاي ب ر  رهب سال،  دايي     خرد ف چريك هاي  زمان  سا
را نيز كه براي نخست بار در همين نمايش به صحنه مي رفت به                خلق ايران     

خوبي آموزش داده بود. در فرايند اين اجرا، بينندگان حرفه اي نمايش در بازي                
دو نوشين كوچك را مي ديدند كه چه قدر         پرنده ي آبي    هاي تي تيل و مي تيل       

هم خوش مي درخشيدند. لرتا خود تنها در يك پرده ي نمايش و در نقش ملكه                
 ي تاريكي ها (الهه ي دوزخ) هنرنمايي كرده بود. 

سفيران چند كشور اروپايي با ديدن         

 ادامه  يادواره لرتا ...

از  -1320اي از نمايشنامة مردم در سالهاي  صحنه
 راست: حسين خيرخواه، مصطفي اسكوئي و لرتا

 12ادامه  در صفحه 
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گفتند كه اين نمايش با همه ي داشته هاي ناچيز نمايشي             پرنده ي آبي  
  14در ايران، هم تراز كشورهاي بزرگ اروپايي اجرا شده است.

 
 رويداد گمان برانگيز 

روزگار ما هيچ روي آمدي همچون تيراندازي        -تاريخ هم   -دركوتاهه
به شاه، در ناكامي تĤتر ملي ايران نقش بازي نكرده               1327بهمن    15

و بازداشت شماري از    حزب توده ي ايران      است. رويكردي كه انحالل      
 -هم وندان كميته ي مركزي حزب و به ويژه پدر تĤتر علمي كشور                 

را در پي داشت به يكباره همه ي بافته ها را پنبه                 -رفيق نوشين   
تاريخي گذشته    15سال آزگار از اين رويداد پرسش برانگيز          65كرد.    

است و چهارمين و پنجمين تبار كارگردانان ايراني نيز بر صحنه اند اما               
هنوز كه هنوز است هيچ كارگرداني نتوانسته است دريغ و درد خود را از               

بست پنهان    نوشينآنچه رخ نمود و راه را بر فرازپويي بيشتر تĤترعلمي            
دارد. همين رويداد تبه كارانه بود كه سرانجام نوشين را به مهاجرت                
ناگزير از كشور واداشت و تĤتر نوپاي علمي و ملي ما را به يكباره از پدر                 

 محروم كرد.  -نوشين  -معنوي خود 
 

 فراز و فرود تĤتر سعدي 
بايد جاي تهي مانده ي       شاه  لرتا اما در پي روي آمد پرسشناك ترور        

همسر هنرمندش را پر مي كرد و راه او را در جهان نمايش بي رهنورد                 
نمي گذاشت. راست اين است كه تĤتر فردوسي پس از ترور شاه و در                 

بسته شده بود و لرتا و       پاتريك هميلتون   چراغ گاز   دومين شب نمايش    
 16گروه او بايد به پي ريزي نمايش خانه اي تازه مي انديشيدند.

را با  تĤتر سعدي     1329خيرخواه در سال       -بدين گونه گروه لرتا       
(جمهوري اسالمي)  خيابان شاه آباد در عبدالكريم عمويي سرمايه گذاري  

و در يكي از پر رفت و آمدترين گذرگاه هاي شهري پي ريخت. كار اما                
به اين آساني ها هم پيش نمي رفت وكارشكني هاي سرلشكر مزيني              
رييس شهرباني كل كشور را فراروي خود داشت. از اين روي انبوهي از              
مردم و در پيشاپيش شان رزم آوران توده اي با واكنش هاي خياباني                

مجلس خود و نيز با بست نشيني شماري از همكاران نوشين و لرتا، در               
باد بزن  با نمايش   تĤتر سعدي   ، رژيم را به ستوه آوردند و          شوراي ملي 

شنل 17(اسكار وايلد) به كارگرداني لرتا گشايش يافت.         خانم ويندر مير  
، مولير  تارتوف) به كارگرداني لرتا و سپس نمايش هاي         اوژن بريوقرمز (

سرا  ) و ادوارد بورده (از طبع خارج شد     18)ايما نوئل روبلس  ( مونت
از كارهاي واپسين لرتا بودند كه با رويكرد باور نكردني مردم روبه رو                

 600هزار تن از شهروندان       70بيش از   محمد تقي مينا    شدند. به گفته    
هزار نفري آن روز تهران از هريك از اين دو نمايش واپسين ديدن                  
كردند: رويدادي شگفت كه نه تنها در اندازه هاي آن روز كشور كه در                

ميليوني امروز نيز نمونه وار مي نمايد. شخصيت           15سنجش با تهران    
(سياستمدار و  حسن تقي زاده    (وزير دربار)،   حسين عال   هايي همچون   

(نويسنده و...) و ...نيز در ميان بينندگان         ابراهيم خواجه نوري    اديب)،  
بودند كه با آوردن تاج هاي گل و گرامي داشت و كف زدن هاي پرشور               

 ).31خود رييس شهرباني كشور را به ريشخند گرفتند.(پيشين، ص
كالس هاي    تĤتر سعدي   همچنين در خيرخواه    -گروه هنري لرتا     

را پي ريخت و براي      اتحاديه هنرپيشگان كشور    آموزش تĤتر برپا كرد،      
 نامه ي سعدي    ومجله تĤتر   پيشبرد فرهنگ نمايشي كشور، رسانه هاي       

(پايان   تĤتر سپاهان اين گروه همچنين به فراخوان        19را به راه انداخت.   
را به    تارتوفو    مونتسرا) به اصفهان رفت و نمايش هاي         1332خرداد  

 صحنه برد. 
نيز بيكار ننشسته و از پشت ميله هاي           نوشيندر اين ميانه اما رفيق      

زندان قصر، گروه لرتا را سرپرستي و راهنمايي مي كرد. گاه نيز بازيگران 
) با سنجار دقت علمي خود براي گروه لرتا برمي            ايرن زازيانس نوپا را (  

توران مهرزاد  گزيد. كار آموزش بازيگراني از اين گونه نيز با لرتا بود.               
در ايرن  تنها دو نمونه ي آن بودند.          ايرن زازيانس   (فاطمه بزرگمهر) و  

من ساعت ده به منزل لرتا مي رفتم و تمرين          ”همين زمينه گفته است:     
). 91همان، ص “.() هم به تĤتر مي رفتم.       16مي كردم و ساعت چهار(     

ن        توران مهرزاد    شي جز نو ه  ست كه ب شته ا و ز ن خانم لرتا هم   ”ني
 .“جداگانه با من كار مي كرد

گروه پنج نفره ي ياران نوشين را          تĤتر سعدي   لرتا اما در گردش كار    
محمدعلي ،  حسن خاشع ،  حسين خيرخواه نيز در كنار خود داشت:          

ر        نصرت كريمي. و    مهدي اميني ،  جعفري ن همه كا ا اي ب

گزينش نمايشنامه ها، آماده سازي گروه بازيگران و كادرهاي فني، كارگرداني،             
 ميزانسن و...را نيز لرتا به تنهايي انجام مي داد. 

 
 به كجا چنين شتابان؟

پس از چهار سال      -  1331دكتر نوشين سرانجام در روزهاي پاياني تابستان         
 تاجيكستانپايتخت    دوشنبهمرزهاي كشورش را درنورديد و به         -زندگي پنهاني   

رفت. لرتا اما بايد مي ماند و راه و روش وي را در پايه ريزي و فرابرد تĤتر نوين                    
كشور پي مي گرفت. و به راستي هم كه اين هنرمند توده اي نگذاشت چراغي                 
را كه نوشين با خون دل برافروخته بود از كورسو بيفتد و راه او نپيموده بماند.                   
تنها پس از كودتا كه اوباش چماق به دست به رهبري شعبان جعفري (بي مخ)                

و واپسين شراره ي تĤتر علمي كشور را نيز فرو  20را به آتش كشيدندتĤتر سعدي 
نشناندند، لرتا نيز به ناگزير كشورش را تنها گذاشت و با رنجي جانكاه از راه                   

رفت و به همسرش پيوست. وي پس از يك سال             تاجيكستانبه    وينو    پاريس
رفت تا تĤتر بخواند. ولي از        مسكوبا نوشين به      تاجيكستاني    دوشنبه  زندگي در 

دانشجويان سالمند را نمي پذيرفتند به         مسكوآنجا كه دانشكده هاي روزانه ي        
رفت و چهار سال به اندوختن تجربه          دانشكده ي تĤتر مسكو     گونه ي آزاد به   

هاي نمايشي پرداخت. اما نه نوشين و نه لرتا در اندازه ي گفتارهاي نمايشي آن               
روهنرهاي   -چيرگي مادرزادانه را بر زبان روسي نداشتند و به ناچار از قلم                  

نامه ي چاپ   -شاه نمايشي بركنار ماندند. نوشين اما كار سترگ و رشك برانگيز  
و ژرف كاوي هاي از اين گونه را در پيش گرفت و لرتا نيز كوشيد بر                    مسكو  

 ژرفاي آموخته هاي هنري اش بيفزايد. 
خواهر مهين اسكويي    سهيال)  در      پوران شاپوري   ( ده كه  نن خوا

رفته بود مي نويسد كه آن ها در اشكوبه ي دوم                 مسكوهمان سال ها به      
مي زيستند كه در طبقه ي سومش نوشين        21خيابان چرنيشفسكي ساختماني در   

بيشتر با لرتا در تماس     ”مسكو   من در زندگي مي كردند:    كاوه    و لرتا و فرزندشان   
بودم. لرتا كه عاشق تĤتر بود چند سالي به ارمنستان رفت شايد بتواند به كار تĤتر                

، يادنامه ي نوشين   ...“ (بپردازد اما با تĤترهاي آنجا هم نتوانست كار كند               
 ). 134ص

و چگونه مي شد كه شيفته ي تĤتر بود و به گفته ي شماري از هنرشناسان                   
غربي نمايش هاي كالسيك اروپايي را بهتر از خود اين كشورها بر صحنه آورد               
اما از قلمرو هنرهاي نمايش بركنار ماند؟ چنين بود كه لرتا در هماهنگي با                   

  22به تهران برگشت. 1343نوشين در سال 
رِ  نجمه ي علوي   ره     بزرگ علوي     خواه ا ن ب در اي س)  ستان نوي دا )

 .“نوشين لرتا را عالقه مند كرده بود كه به تهران برگردد...”مي گويد: 
رفيق لرتا اما در بازگشت به تهران با همكاري شماري از ياران نوشين به ويژه               

را اجاره  تĤتر كسرا   محمدعلي جعفري   و  علي رضا افضلي پور     ،  محمدتقي مينا با  
، رقيه چهره آزاد  ،  توران مهرزاد كرد و يك گروه تازه نفس تĤتري پي ريخت:             

عزيزاله بهادري،   ،   رضا عبدي  ،   كريمي نصرت،   جميله ندايي  
تĤتر   و... از ديگر همكاران لرتا در        23پرويز فني زاده  ،  اسمائيل جعفري 

نيكالي ( گناهكاران بي گناه     بودند.  لرتا در همين دوره نمايش هاي            كسرا
ه   ) و آستروفسكي ان شب جراي  در آن           ما ز  خود ني رد و  رداني ك رگ ا كا ر

به اين    گروه جوانان كارگاه نمايش     ها به هنرنمايي پرداخت. آن گاه به فراخوان       
 و  ايرج انور   ،آوانسيان آربي  گروه پيوست و در نمايش هايي به كارگرداني        

شهر در    داريوش فرهنگ  ر  ت Ĥ سو   ،ت چهار ر  ت Ĥ ش  و    ت رگاه نماي كا
هنرنمايي كرد. با اين همه روزگار چندان بر لرتا سخت گرفته بود كه براي                   

در اين جا به من سخت مي گذرد... نداري و بيكاري، سخت               ”نوشين نوشت:   
دست و پا گيرم شده است. هرطور شده به وسيله ي آقاي آذرخشي براي من                  

(نويسنده و مترجم) در سفري كوتاه      رضا آذرخشي   در آن روزها     ....“پول بفرست 
 ). 307رفته و نامه ي لرتا را نيز براي نوشين برده بود. (پيشين، ص مسكوبه 

 
 بزرگداشت لرتا 

زندگي بر سن ها و صحنه هاي نمايشي اگرچه رفيق ارجمند و توده اي ما                  
لرتا هايراپتيان را همواره به اوج هاي تازه تر و ناپيداكرانه تر مينوي(معنوي) فرا               
مي كشيد اما زندگي مادي را بر او هرچه تلخ تر مي كرد. و مگر ارزش پرند و                    

سرمايه چند است كه هنرمندش بتواند سر آرام بر           “رواق منظر ”پرنيان هنر در    
كسي مي تواند با عربده هاي مستانه        -شعبان بي مخي    زمين بگذارد؟ گاه حتا   

اش تĤتر و سينما و گالري و كتابخانه اي را به آتش بكشد بي كه آب از آب                      
 تكان بخورد: 

 وقت آن است كه خون موج زند در دل لعل
 زين تغابن كه خزف مي شكند بازارش

و چنين است     “گوهر گوهري  قدر زر زرگر شناسد قدر    ”با اين همه گفته اند:       
خورشيدي گرد هم آمدند      50كه انبوهي از هنرمندان گوهرشناس ما در دهه ي          

سال كوشش و تالش هنري          50تا  
            لرتاي بزرگ را نكوداشتي خورند

 ادامه  يادواره لرتا ...

 13ادامه  در صفحه 



 936شمارة   1392آذر ماه  25شنبه دو   13 

شخصيت وي بگيرند. بدين گونه جشني  شكوه مند در سالن نوبنياد                
آغاز به كار مي كرد برگزار شد.           لرتاكه گويا به نام        چهارسوي تهران 

آربي به كارگرداني     شب خفتگان   جشني كه پيايند آن اجراي نمايش       
ا و    آوانسيان   ت ر رنمايي ل ا هن ن    سوسن تسليمي   و ب درهمي ود.  ب

دهه و اندكي پيش از آن است كه لرتا بر پرده ي نقره اي سينما نيز                    
در   53-1349درخششي تازه آغاز مي كند. بدين گونه او در سال هاي              

چندين و چند فيلم سينمايي و سريال تله ويزيوني به هنرنمايي مي                 
 پردازد: 

 1349،ساخته ي داوود مالپور ، به كارگردانيشب اعدام-
  1350،،روبيك زادورياناحساس داغ-
  1350، ر. زادوريان ،معركه-
  1350، ساخته ي ايران و هند، فابي چاناكيا، هماي سعادت-
  1351، قدرت اله بزرگي ،باشرف ها-
  1351، نصرت كريميتخت خواب سه نفره، -
  1353، ابراهيم گلستان، اسرار گنج دره جني-
  1356، نصرت كريمي ،خسرو ميرزاي دوم بخشي16سريال -
براي سرپرستي نوه اش كه به          1358رفيق لرتا سرانجام در سال         

تازگي مادر خود را از دست داده بود به وين رفت و تا نهم فروردين                    
و نوه خردسالش، در      كاوه نوشين   (سالروز درگذشتش)، با پسر خود    1377

روزگار گذراند. لرتا از اندك هنرمنداني بود كه بر صحنه            اتريش  پايتخت
ها و سن هاي نمايشي روييد و باليد و بزرگ شد و با هر بازي اش انبوه                 
انسان هايي را كه دوستش داشتند به انديشه واداشت و ذهن هاشان را              

كارل ماركس  به پويش كشيد، پويشي رازگونه از ديدرس اين آموزه ي            
 چگونه مي شود جهان گرداگرد خود را دگرگون كرد؟بزرگ كه 

(چهارم روز جهاني تĤتر    درگذشت اندوه بار او درست پنج روز پس از           
مارس) رخ نمود و او اين بخت را يافت كه واپسين نمايش              26فروردين/

پرشور زندگي اش را در چنين فرخنده روزي از نگاه بگذراند.و راست اين             
است كه شگفت ترين نمايش لرتا زندگي اش بود. در مراسم خاكسپاري            

سال پيش از اين در شهر وين برگزار شد، از جمله چنين گفته               25او كه   
بانو لرتا هايراپتيان در صحنة تاتر زيست و عاشق راستين آن بود.            ”شد:    

امروز اگر چه او ديگر در ميان ما نيست اما فراورده هاي خالقانة هنري               
او و تاثيرات كارش بر حضور او داللت مي كنند. نام و يادش گرامي                  

 “باد!
 

 از نگاه هنرمندان
گفته ها و شنفته ها پيرامون زندگي و شخصيت شگرف رفيق لرتا سر             
به اوج برمي كشند و واگويه شان از آن هم بيشتر. هم از اين روي بهتر                 

از تهي  ”كه به اندكي از اين همه بسنده شود كه به گفته ي الئو دزو                  
 “! است سرشاري

 :عزت انتظامي
خانم لرتا جايگاهي بسيار واال در هنر تĤتر داشت. زني بود با فرهنگ و           

 24اهل مطالعه. بازيگري بود كه سبك و سياق خود را داشت.
 :محمدتقي مينا

لرتا با توانايي هنري و صداقت و پاكي ذاتي و جسارت قابل تحسين               
خود، راه هنرنمايي بانوان ايراني را بر صحنه ي تĤتر هموار كرد و در                  
تالش خستگي ناپذير همسرش نوشين، براي ايجاد تحول سازنده در             

 ) 318.(همان، صتĤتر ايران همكاري خالقانه و صميمانه داشت
 :فهيمه راستگار

لرتا تنها كسي بود كه رفتاري نوشين وار داشت. با آنكه در زندگي                
روزمره با لهجه ي ارمني سخن مي گفت اما گفتارهايش بر سن                   
نمايش، بسيار شيرين و جذاب بود. بعدها كه در كارگاه نمايش با خانم               
لرتا هم بازي شدم دريافتم كه او تا چه اندازه مانند نوشين كار مي كند.                
گاه كه برخي از بازيگرن پنج دقيقه اي ديرتر از راه مي آمدند او برمي                 
آشفت و ناآسوده مي شد. لرتا همواره نوشين را كارگرداني با سواد و                 
آفرينشگر، پرتوان، درستكار، پويا و داراي منش اخالقي برمي شمرد. ارج           
گذاري وي بر نوشين نمونه وار بود. لرتا و نوشين زوجي بودند كه                   
ايثارگرانه به هنر تĤتر عشق مي ورزيدند. لرتا به جز هنر بازيگري بسيار              
موزون و باله مانند مي رقصيد. دست پختش هم خوب بود.در شب                 
اروسي (عروسي) من با نجف دريابندري، پوشاكي بسيار زيبا بر تن                
داشت. كيك بسيار خوش مزه اي هم كه دست پخت خودش بود آورده             

بود. گفتم: چقدر پوشاكتان زيباست! پاسخ داد: به كسي نگو! اين همان جامه اي              
است كه با آن در تĤتر سعدي به صحنه رفتم. براي اروسي تو دست كاري اش                  
كرده ام. آن شب دانستم كه لرتا در دوزندگي هم توانا و خوش سليقه است.                   
.نوشين و لرتا همسراني فرهيخته، هنرمند و... بسيار متمدن و پاكيزه بودند                

  )51-149(پيشين، ص
 رفيق دكتر نوشين:

نوشته بود با اين فراز آغاز        زندان قصر   خود را كه در   هنر تĤتر   ع. نوشين، كتاب    
تقديم به همسر و همكارم كه با تحمل رنج فراوان، به پيشرفت               ”كرده است:   

 “هنر تĤتر كمك بسزا نموده است.
 پي نوشت:

، ناصر موذن ، گردانش(ترجمه ي)     ي. كارياكين ،  نقد جنايات و مكافات      )1
 26ص
سالگرد     ،آنتوان چخوف   )2 ن و  ريپي ا  ان تي ا ص  ت ر،  ركبي پ امي چا ،با 18،

 اندكي ويرايش
 153، صژرژ پوليت سر، اصول مقدماتي فلسفه )3
رداني    پاتريك هميلتون (چراغ گاز   ) نمايش 4 رگ ه كا ش  نوشين) ب پي  ،

، .ايرن زازيانس در تĤتر فردوسي به صحنه رفته بود          1327از آن نيز در بهمن       
عزت ،   منوچهر كي مرام   ،   صادق شباويز ،   محمدعلي جعفري 

سن           توران مهرزاد   وانتظامي   زان د. مي ودن ن آن ب زيگرا ا ديگر ب ز  ا
 انجام داده بود.  لرتانمايش را هم 

كارنامه ي زنان مشهور       نگاه كنيد به:  چراغ گاز   درباره ي رويداد دلخراش      
 ).خشايار وزيري(فخري قويمي ،ايران
پيش از برپايي گروه تĤتري نوشين، بازيگر تواناي محمود ظهيرالديني  ) استاد5

 نقش هاي كاكاسياه بود.
 64) پيشين، جلد يكم، چاپ دوم، ص6
ود كه      نوشين) 7 ز همه مي          استپانيانگفته ب ر ا هت ا ب ر غرب  ر  ت Ĥ ت

 شناسد.
توماني خود هزينه     700با درآمد     نوشين  به كارگرداني زن وظيفه شناس    ) 8

 ) برآورد.1311هاي تحصيل وي را تا به پايان (
و در  تĤتر فردوسي    در    1321اسفند    26نخست بار در       مردم) نمايش    9

بازآفريني شده بود. يكبار هم در اكراني ويژه           تĤتر فرهنگ   در  1323ارديبهشت  
حزب توده  تهران درآمد خود را به پرداخت كرايه بهاي كلوپ           سينما پاالس   در  

ز     ي ايران    ود. ني ده ب دا ص  ختصا ت  داوود رشيدي   ا هشت ساله،    -هف
 نخستين كار هنري خود را با همين نمايش آغاز كرد.

و   جعفري،  وثيقي( تĤتر فرهنگ   سرمايه گذاران 1322) در پايان سال      10
م       نوشين  ) كه كاميابي هاي هنري    هاتفي رد ي م رده  ست رويكرد گ و 

به تĤتر فرهنگ   را به نمايش هاي وي ديده بودند به نوشين پيشنهاد كردند                
مديريت وي راه اندازي شود كه نوشين با پيش شرط هايي آن را پذيرفت. بدين               

 پي ريخته شد. شركت سينما و تĤتر فرهنگ گونه،
نوشته   17را در سده      ولپننمايشنامه    بن جانسون ،  رفيق طبري ) به نوشته    11
 ولپنآن را بازنويسي و روزآمد كرده بودند.          اشتفن تسوايك و  رومن روالن   بود و   

براي بار ديگر بر صحنه ي تĤترهاي اروپا             1928پس از اين آداپتسيون در        
 ).279، صيادنامه نوشيندرخشيده بود.(

 مستنطقبازيگر تĤتر و كارگردان سينما نمايش         عزيزاله بهادري ) به نوشته    12
تĤتر فردوسي  مثل توپ سدا (صدا) كرد... مستنطق و بقيه نمايشنامه هاي                 

 ).160چهار ماه روي صحنه بودند.(همان، ص -هركدام سه 
 12ثريايساله براي نخست بار بر صحنه مي رفت ولي             12 فخرالدين) 13

 بارها در تĤترهاي الله زار هنرنمايي كرده بود. شارل ماليگوساله در كنار مادرش 
شب              دكتر رضوي ) 14 ن  ستي خ يان ن ا پ در  م آور  ا س ن شنا ر هن

 من اين نمايش را در     پشت تريبون رفت و از جمله گفت:             پرنده آبي اجراي  
بلژيك هم ديده بودم اما آنچه امشب ديدم بسيار بهتر و شكوه مندتر از اجراي                 

 )80.(همان، صبلژيكي ها بود
به   شاهدرباره ي ترور      نوشيناز شاگردان     محمد تقي كهنمويي  ) زنده ياد    15

پرده اي از نمايشنامه ي پروفسور مملوك كه خود آن را برگردانده مي پردازد و                
آتش زدن رايشتاگ (مجلس ملي آلمان) هم سنجي مي            رخداد ترور شاه را با       

 )118.( همان، صكند
با بازي    پيكار) گويا واپسين نمايش در دست تمرين تĤتر فردوسي نمايش            16
د.  لرتا در نيام ن  را ه اك ز ب ر هرگ ت Ĥ ت ن  شدن اي سته  ا ب ود كه ب  ب

پروانه ي نمايش     بادبزن خانم ويندرمير  به    اداره ي سانسور كشور   ) با آنكه    17
 عبدالكريم عمويي داده بود اما شهرباني اجازه ي اكران آن را نمي داد. سرانجام              

(نخست وزير) آشنايي داشت به ديدن وي رفت و خواهان نمايش            رزم آرا   كه با   
بادبزن.شد. رزم آرا نيز در يادداشت يك        

خود به شهرباني نوشت:       1329اسفند  

 ادامه  يادواره لرتا ...

 9ادامه  در صفحه 
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 بدرود ماديبا، فرزند شايسته 
 خلق هاي آفريقا!

مراسم يادبود تاريخي وداع با مبارز آزادي و صلح، رهـبـر جـنـبـش                 
ضدنژادپرستي آفريقاي جنوبي و رئيس جمهور سابق آفريقاي جنـوبـي،           

تن از سران و شخصـيـت    100رفيق نلسون ماندال، با حضور نزديك به        
دسامبر در استاديـوم شـهـرك          10هاي سياسي برجسته جهان در روز       

 ، در حومه ژوهانسبورگ، برگزار شد.“سووتو”
بي اغراق بايد گفت كه بخش بزرگي از مردم جهان اين مراسم را از               
طريق پوشش تبليغاتي بسيار وسيع آن توسط رسانه هاي جهاني دنبـال            
كردند.  آفريقاي جنوبي آن چنان كه شايسته بود و انتظار مي رفـت بـا      
فرزند وفادار خود، با رهبر جنبشي كه مشعل مبارزه را حتي در تـاريـك            
ترين و سخت ترين روزهاي پيكار طوالني لحظه اي رها نكـرد، و در                
انتها با استفاده از تمامي فرصت هايي كه مبارزه تـاريـخـي جـنـبـش                  
كارگري در اختيار او گذارده بود، رژيم نژاد پرست، خونريز و تا بن دندان            

 .مسلح حاكم بر آفريقاي جنوبي را به زير كشيد، وداع كرد
اين مراسم در عين حالي كه منعكس كننده غم و اندوه جـهـانـي از                 
درگذشت اين مبارزه نستوه بود در عين حال بازتابي بود از ويژگي هـاي             
شخصي نلسون ماندال و ميراث انقالبي و ارزشمند اين مبارز و آرمـان               
گراي تاريخ معاصر جهان. هيچ رهبر سياسي در تاريخ معاصر چـنـيـن                
خالصانه و واقعي توسط چنين طيف وسيعي از مردم در اقصـي نـقـاط               
جهان مورد ستايش و حمايت قرار نگرفته است.   اما بايد تاكيد كرد كه                
هميشه اينگونه نبوده است. ماندال زماني به شخصيت برجسته سيـاسـي    
ارتقاء يافت كه بيشتر آفريقا هنوز تحت ديكتاتوري استعماري، تـحـت             
سركوب امپراتوري هاي بريتانيا، فرانسه ، بلژيك و پرتغالي قرار داشت و          

“ غده متعفـن جـهـان      ” رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي هنوز به مثابه         
شناخته نشده بود. نلسون ماندال هيچگاه حاضر نشـد كـه در هـيـچ                   
شرايطي مشروعيت و قانونيت رژيم آپارتايد را به رسميت بشناسد.  او               
اين واقعيت را در سخنراني تاريخي خود در مراسم تحليف مقام رياسـت             

در مقابل چشم هاي  1994جمهوري خود پس از انتخابات تاريخي سال    
صدها ميليون نفر از مردم جهان با صراحت بيان كرد. اينكـه رهـبـران                 
كشورهاي امپرياليستي، و از جمله چهار رئيس جمهور دو دهـه اخـيـر          
اياالت متحده، در كنار سران كشورهاي گوناگون جهان خود را ملزم بـه     
شركت در مراسم يابود ماندال مي ديدند، اثبات حقانيت تاريخي چـهـره             
اي بود كه جهان به انسانيتش، به مبارزه گري اش، به انقالبي گري او،              

 به انعطاف اصولي اش بارها راي تائيد و تحسين داده بود.  
اين حقيقتي است كه دولت نژاد پرست آفريقاي جنوبي براي دهه هـا             
با اصرار سعي داشت كه مبارزه مردم اين كشور بر ضد آپارتايد را، كـه          

مـعـرفـي    “   استعمار نوع ويژه” آن ها خود به درستي آن را مبارزه برضد          
مي كردند، بخشي از مبارزه ميان سوسياليسم و سرمايه داري قـلـمـداد              
كند و بر اين اساس حمايت كشورهاي سرمايه داري را بـراي ادامـه                 

 حيات خود تضمين نمايد. 
گفته مي شود كه شايد دليل اينكه نلسون ماندال با در نظر گـرفـتـن                

هيچگاه اين راز    “ كنگره ملي آفريقاي جنوبي   ” شرايط حساس مبارزه    
، عضـو    1962را كه او در زمان دستگيري خود، در سـال            

برجسته كميته مركزي حزب كمونيست افريقاي جـنـوبـي          
سي          بوده است  سيا ج مالحظه  شانگر او ن ن ر نكرد، اي شكا ا آ ر

و وفاداري به جنبشي بود كه او وجود خود را وقف آن كرده بود.  و ايـن             
فقط پس از درگذشت او بود كه حزب كمونيست همزمان با كنگره ملي             

 آفريقا اين حقيقت تاريخي را اعالم  كردند.  
سران كشورهاي امپرياليستي و به ويژه اياالت متحده و انگلستان كه           

دموكراتيك مردم آفـريـقـاي جـنـوبـي          -تا لحظه پيروزي انقالب ملي 
را يك سازمان تروريستي مي شناختند، و        “ كنگره ملي آفريقاي جنوبي   ” 

در دو دهه اخير تالش داشتند كه با تحسين وجوه انساني شخصيتش و             
اينكه او در پايان حكومت ترور نژادپرستان در آفريقاي جنوبي حاضر بـه        
انتقام جويي متقابل نشد، موضعگيري هاي ننگين خود را به فرامـوشـي             
بسپارند.  نيروهاي سياسي ترقي خواه و دموكرات هنوز به خاطر دارنـد               

كـمـونـيـسـت      ” كه خانم تاچر، خصم طبقه كارگر انگلستان ماندال را            
كـنـگـره    ” ناميد و رونالد ريگان، مدافع سرسخت جنگ سرد         “  تروريست

را در ليست سازمان هاي تروريستي قرار داد. امـا    “  ملي آفريقاي جنوبي  

واقعيت اينست كه حقانيت تاريخي به نيروهاي سياسي ترقي خواه جهان تعلـق             
دارد كه در آن روزهاي سخت در اروپا و آمريكاي شمالي با كارزارهاي متنوع در             
همبستگي با مبارزه مردم آفريقاي جنوبي، نگذاشتند كه آتش مبارزه فـروكـش              
كند، و با حمايت مردمي از سياست تحريم اقتصادي آفريقاي جنوبـي عـرصـه                

 عمل و مانور  را به شدت براي رژيم آپارتايد تنگ كرده بودند. 
نقشي كه حزب هاي كمونيست و كشورهاي سوسياليستي در حمايت از ايـن             
مبارزه تاريخي با رژيم آپارتايد كه مورد حمايت همه جانبه جبهه سرمايه جهاني             
بود، ايفاء كردند بي سابقه و نمونه درخشاني از تجلي عالي ترين مشخصه هـاي            
انترناسيوناليسم پرولتري است.  ده ها ميليون تن از مردم عادي و زحمتكـشـان                
جهان به اين جنبش با شكوه و مبتكرانه پيوستند و از آن حمايت ملي و معنـوي       
كردند تا عاقبت پس از بيش از چهل سال مبارزه بي وقفه در هاي زنـدان بـر                    
روي قديمي ترين زنداني سياسي جهان گشوده شود.  اعضاء و هواداران حـزب           
توده ايران در اين مبارزه جهاني شركت فعال داشتند و بر طبق رهنمود حزب از               
همه ابتكارهاي جنبش ضد آپارتايد حمايت كردند. در قدرداني از چنين نقـشـي               
بود كه پس از تغيير رژِيم  در آفريقاي جنوبي نمايندگان كميته مركـزي حـزب           
توده ايران به دعوت سفير دولت ترقي خواه اين كشور در انگلستان در مراسمـي       

، سفارت خانه آفريقاي جنوبي در مـجـاورت مـيـدان       “ خانه آفريقاي جنوبي  ” در  
ترافالگار لندن شركت واز اين بناي تاريخي، نقاشي هاي ديواري آن در تصويـر              
جنبش ضد آپارتايد و از جمله بالكن مشهور آن كه مشرف به ميدان ترافـالـگـار             
است، بازديد كردند. نمايندگان كميته مركزي حزب تـوده ايـران در جـريـان                  
اجالس تاريخي كنگره نهم اولين كنگره حزب كمونيست آفريقاي جنوبي پـس            

) در حـومـه       1995آوريل    6  -8(   1374از رفع ممنوعيت در نيمه دوم فروردين        
ژوهانسبورگ با رفيق ماندال، اين سمبل مقاومت خلق آفريقاي جنوبي مالقـات            
و گفتگو كردند. ماندال كه در ابتداي  فعاليت سيـاسـي اش نـظـرگـاه هـاي                       

كـنـگـره مـلـي        ” مشخصي در مخالفت با فعاليت اعضاي حزب كمونيست در           
ابراز داشته بود، در بحث هاي خود در درون جنبش با رهبراني            “  آفريقاي جنوبي 

موضع خود را تصحيح كرد و در ادامه به حزب كمونـيـسـت          “  اوليور تامبو ” نظير  
پيوست و اين پايبندي را تا انتهاي زندگي اش حفظ كرد و بااعتقادي راسخ بـه                 
قانونمند بودن فعاليت متحدانه همه گردان هاي مبارزه بر ضد نژاد پرسـتـي در                
زندگي سياسي خود عمل كرد. او در دفاعيات تاريخي خود در دادگاه با اشاره به                
نقش سوسياليسم در حمايت از جنبش رهايي بخش ملي اظهار داشت: بسيـاري              

گرايـش  ” از مردم آفريقا بر پايه تجربه مشخص خود از مبارزات آزاديبخش ملي             
به اين دارند كه آزادي را مترادف با كمونيسم بدانند. ... براي دهه ها كمونيست                   
ها تنها گروهي در آفريقاي جنوبي بودند كه حاضر بودند سياهان آفريقـائـي را                
انسان و برابر با خود بدانند، كه حاضر بودند با ما غذا بخورند، با مـا صـحـبـت                     

آنچه اوج قدرت و اصوليت معـنـوي        “    كنند، با ما زندگي كنند و با ما كار كنند.          
نلسون ماندال محسوب مي شود اينكه او در جريان مذاكره براي آزاديـش، نـه                
فقط آزادي همزنجيرانش را نيز درخواست كرد، بلكه قبول آزادي خود از زنـدان              

) و   ANC( “كنگره ملي آفريقاي جنوبي”را به رفع ممنوعيت براي فعاليت هاي  
كنگره اتحاديه هاي   ” متحدان آن، حزب كمونيست كمونيست آفريقاي جنوبي و         

 (كوساتو) مشروط كرد.  “ كارگري آفريقاي جنوبي
كـنـگـره مـلـي        ” آزادي مشروط به بهاي فاصله گرفتن از          1976او در سال    

در حمايت او از سوسياليسم و كمونيسم همين بس كـه           را رد كرده بود.        “  آفريقا
بهترين و وفادار مشاوران او در مبارزه، چه قبل از دستگيري، چه در دوره زنـدان        
طوالني و چه در سال هاي رياست جمهوري و پس از آن رهـبـران حـزب                     

؛ “ جو اسـلـوو    ” ،  “ يوسف دادو ” ،  “ والتر سيسولو ” كمونيست آفريقاي جنوبي نظير     
براي پيشبرد هدف ايـجـاد         يبراي ماندال، آشتي ملي پالتفرم    بودند.    “ كريس هاني ” 

ا  متكي بر عدالت، آزاد از تهديد هاي بين الـمـلـلـي،             جامعه از نـژادپـرسـتـي،       و رھ
 آفريقاي جنوبي بود مردساالري و نابرابري فاحش در

نلسون ماندال پس از رهايي از زندان در اولين فرصت براي قدرداني از نقـش               
ويژه كوبا در شكست رژيم  آپارتايد به هاوانا مسافرت كـرد و در مـالقـاتـي                     
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اند. همة اينها به خشم مردم انجاميد و موجي            اوكراين را به بازي گرفته    
ويـژه     از اعتراض را در بسياري از شهرهاي اوكراين به دنبال آورد، بـه           

پس از آنكه پليس تظاهركنندگان جوان را در ميدان مركزي كيِـف بـا               
 اعمال خشونت و زور پراكنده كرد.

دومين علت مهم بحران سياسي كنوني در اوكـرايـن، البـي قـوي           
جمهور و دولـت       نيروهاي ناسيوناليست راستگرا، و حمايت آشكار رئيس      

اوكراين از آنهاست. دولت كنوني مدت درازي است كـه از خـدمـات                 
جـانـبـه در         در به دست آوردن حمايت همه     » اپوزيسيون«اصطالح    به

هايي از قبيل تصويب قانون در امر پيوستن به اتحـاديـة اروپـا                 موضوع
وجه يكپارچه و يكدسـت       هيچ  به» اپوزيسيون«برخوردار بوده است. اين      

يي از رهبراني از چـنـديـن        نيست و در نبود يك رهبري واحد، مجموعه       
شان در اساس   ها و اعتقادهاي    گردانند كه آرمان    نيروي سياسي آن را مي    

شباهت خيلي كمي به يكديگر دارد. در ميان اين نيروهاي سـيـاسـي،                
حضور دارد كه قطعنـامـة      »آزادي«حزب راست افراطي و ناسيوناليست      

) پارلمان اروپا آن را به عنوان حـزبـي    1391آذر  23(   2012دسامبر    13
هـايـش      ستيز شناخت كه فعاليـت      داراي ايدئولوژي نژادگرايانه و بيگانه    

هاي اتحادية اروپاست. در همان قطعنامه، پارلمان اروپا از            مخالف ارزش 
هاي پارلمان اوكراين خواست كه از هـمـكـاري بـا حـزب                  همة جناح 

 خودداري كنند.  »آزادي«
بودند كه با پشتيبـانـي مسـتـقـيـم           “ آزادي” نمايندگان همين حزب    

متحدان اين حزب دست به تحريك و آشوب در كيِف و ديگر شهرهاي            
آذر) سعي كـردنـد     10اوكراين زدند، و عامالن آنها در روز اول دسامبر (    

ا بـه                     رغـم     مجسمة لنين در مركز شهر كيِف را منهـدم كـنـنـد. امـ
 “ اسـووبـودا  ” بوك رهبر حـزب         هايي كه از سوي اولگ تياني       تضمين

داده شده بـود،     “] آزادي” [حزب اتحاد سراسري اوكراين يا همان حزب         
بوك و عضو پارلمـان اوكـرايـن از             بوك، برادر اولگ تياني     آندرو تياني 

جزو كساني بود كه در ماجراي اغتـشـاش پـيـرامـون               “  آزادي” حزب  
 مجسمة لنين و ديگر ماجراها دست داشتند.

آذر)    9نـوامـبـر (         30يي كه روز      حزب كمونيست اوكراين در بيانيه    
آميز به كار گرفته      هاي خشونت   منتشر كرد، موضع قاطعي گرفت و شيوه      

 30و     29شده عليه مردم عادي در مركز شهر كيف در غروب روزهاي            
هاي اوكراين بـراي حـل         آذر) را محكوم كرد. كمونيست        9و    8نوامبر (  

يي كه در اوكراين به وجود آمده است همواره بر پيش     اختالف و مناقشه  
اند. ما اعتقاد راسخ داريـم      هاي قانوني و حقوقي تأكيد كرده       گرفتن شيوه 

جمهور و دولت اوكراين با درخواست حزب كمـونـيـسـت              كه اگر رئيس  
اوكراين براي در پيش گرفتن خط مشي شفاف و روشن موافقت كنند و         
استفاده از نيروهاي سياسي ناسيوناليـسـت افـراطـي بـراي اجـراي                 

هايشان را متوقف كنند، از خطر جدي محاسبة سيـاسـي غـلـط                 برنامه
جمهور و دولت اوكراين      تر، اگر رئيس    پيشگيري خواهد شد، و از آن مهم      

پرسي در مـورد    به پيشنهاد حزب كمونيست اوكراين براي برگزاري همه       
هاي سياست خارجي كشور عمل كرده بودند، جامعة اوكرايـن شـاهـد                اولويت

بود. يكي ديـگـر از           آميزي كه اكنون پيش آمده است، نمي        رخدادهاي فاجعه 
دهد، اين اسـت كـه         ها را نشان مي     هايي كه درستي موضع كمونيست      واقعيت

ميلي نسبت به آغاز گـفـتـگـوهـاي            نبود اتفاق نظر عمومي در ميان مردم، بي       
هاي طرف ديگر، منجر بـه        سازنده و عدم تالش براي گوش فرادادن به حرف        

هـاي   گيري در پارلمان براي استعفاي دولت شد كه خواست جناح      شكست رأي 
 مخالف بود، و همين موجب حادتر شدن اوضاع شد.

خواهم كـه بـه         كنم و از شما مي      رفقاي گرامي، از اين فرصت استفاده مي      
هايي كـه     عادي شدن وضعيت دشوار سياسي اوكراين ياري رسانيد، و در بيانيه          

هـاي نـمـايـنـدگـان          شود، در بيانيه در همه سطوح دولتي تنظيم و منتشر مي    
هـاي     هايي كه در كميسيون     هايي كه در پارلمان و بحث       پارلمان، در سخنراني  

گـفـتـة حـزب          ها، از موضع پـيـش        شود، و در مصاحبه با رسانه       پارلماني مي 
كمونيست حمايت كنيد. صميمانه از شما سپاسگزار خواهيم شد اگر مـطـالـب               

هـاي   المللي حزب كمونيست اوكراين را در رسانه      منتشر شده توسط بخش بين    
اوكـرايـن و          خود در اختيار خوانندگان قرار دهيد تا با واقعيت وضعيت جامعة          

 موضع ما آشنا شوند.
 

 هاي رفيقانه و به اميد ياري شما! با احترام
 پترو سيموننكو، دبير اول كميتة مركزي حزب كمونيست اوكراين

 ادامه  بدرود ماديبا، فرزنده شايسته خلق هاي... ادامه  تالش اتحاديه اروپا ...

تاريخي مصرانه از فيدل كاسترو دعوت كرد كه از آفريقاي جنوبي بازديد كـنـد.                
او خوب مي دانست كه كمك برادرانه كوبا در حمايت از آنگوالي انـقـالبـي و                  
فرستادن نيروهاي نظامي كوبا در سد كردن تجاوز ارتش رژيم نژاد پـرسـت و                 

نظامي كوبائي تمام شـد،        2000شكست تاريخي آن  كه به بهاي جان بيش از           
نقشي كليدي در به پايان رساندن حيات رژيم مستقر در پرتوريا و هموار كـردن            

 دموكراتيك در كشور داشت.    -مسير پيروزي انقالب ملي
در دهه هـاي اخـيـر           بين المللي جامعه آفريقاي جنوبي به شهادت آمارهاي       

تغييرهاي مهم اقتصادي و سياسي اي را شاهد بوده است كه زندگي مردم و بـه                
ويژه اكثريت سياهپوست را دگرگون كرده است.  دولت هاي پيشين اين كشـور               

سال گذشته با رهبري ماندال و جانشينان او تابو امبكي و ژاكوب زوما در           20در  
كنار سهيم كردن اكثريت سياهپوست در قدرت سياسي با تامين مسـكـن، آب                
آشاميدني و برق براي ميليون تن دستاردهاي مهمي را به مردم ارائه كرده انـد.                
روند انقالب ملي و دموكراتيكي كه به رهبري نلسون ماندال (ماديبـا) در ايـن                   
كشور آغاز شد، مطمئناٌ در آينده عرصه هاي بيشتري از پيشرفت را براي مـردم                
خواهد گشود.  اين راز محبوبيت جهاني و بي سابقه فرزند شايسته خلق آفريقاي               

 جنوبي است.
 بدرود رفيق ماديبا!   

ساله جنبش مبارزه با ديكتاتوريِ رژيم نـژاد پـرسـت              95نلسون ماندال، رهبر    
آفريقاي جنوبي، ساعتي پيش، پس از ماه ها بستري بودن، به دليـل بـيـمـاري                  

 27ريوي و عفونت ريه، در گذشت. اين قهرمانِ مبارزه در راه آزادي، بيـش از                   
اش در زندان گذرانـد. افـكـار            هاي مردمي   سال از عمرش را با پايداري بر هدف       

عمومي جهان نلسون ماندال را به درستي به عنوان يكـي از قـهـرمـانـان بـه               
يادماندني تاريخ معاصر جهان، در مبارزه براي برپايي جامعه اي عادالنه، انسانـي             

 .و عاري از تبعيض مي شناسد
از شش ماه قبل به دنبال حاد شدن بيماري او، نيروهاي مترقي جهان، و بـه           
ويژه در آفريقاي جنوبي، نگران سالمت اين چهره سرشناس جنـبـش عـدالـت                
خواهي و مبارزه با نژادپرستي، اين دوست و متحد مبارزان جنبش هاي رهـايـي               

بودند. نلسون ماندال در زندان و همچنين پس از           بخش و كمونيست هاي جهان    
، «كنگره ملي آفريقاي جـنـوبـي      »آزادي از زندان، با رهبري ماهرانه و شجاعانه         

گون نيروهاي ملي، كمونيست، سنديكاليست، مـذهـبـي، و              توانست طيف گونه  
مبارزه بكشاند. اين جبهة متنـوعِ       ة  قومي را برضد ديكتاتوري نژادپرست به صحن      

سياسي و نفوذ معنويِ نلسون ماندال بر آن، تا آخرين لحظه حيات او همـچـنـان                 
پابرجا باقي ماند. رهبريِ سياسي قاطعانه نلسون ماندال و نقشِ حـيـاتـي او در                   

هاي سرزمين آفريقاي جنوبـي در راسـتـاي گـذار از                  حركت درآوردنِ خلق    به
دموكراتيك، نمونه پراهميتي پيشِ رويِ همـه         –سويِ مرحلة ملي      ديكتاتوري به 

                 نيروهاي سياسي جهان درعرصه پيشبرد اتحاد هاي خلقي و ملي بود. بـا وجـود
دموكراتيك در آفريقاي جنوبي، مردم و        -هاي كنونيِ مرتبط با مرحله ملي       چالش

نيروهاي سياسي مدافع منافع زحمتكشان همچنان فعاالنه در صحنه سـيـاسـي              
حضور دارند. اين رهبر جنبش ضد نژادپرستي درطول زندگي سـيـاسـي اش از                  

با حزب كمونيست آفريقاي جنوبي و جنبش        “ كنگره ملي آفريقاي جنوبي   ” اتحاد  
در مقام نـامـزد      1373نلسون ماندال در سال  .سنديكايي اين كشور حمايت كرد 

اين كشور با پشتوانه اكثريت       “  نتخابات دموكراتيك ” ، در نخستين    “ اصلي مردم ” 
دست گيرد.      ها و حمايت نيروهاي پيشرو، توانست قدرت سياسي را به           عظيم توده 

هيئت نمايندگي رهبري حزب توده ايران، در جريان نهمـيـن كـنـگـره حـزب                 
كمونيست آفريقاي جنوبي، در ژوهانسبورگ با رئيس جمهور جديد، انقـالبـي و              

 .محبوب آفريقاي جنوبي، نلسون ماندال، مالقات و گفتگويي تاريخي داشت
حزب توده ايران، همراه با ديگر نيروهاي مترقي ايران و جهان، هـمـواره بـه                 
نقش ويژه و آموزنده اين مبارز ملي در شكست ديكتاتوري آپارتايد و بـرپـايـي                  

ديدة تحسين و احـتـرام نـگـريسـتـه               جمهوري دموكراتيك آفريقاي جنوبي با      
كميته مركزي حزب توده ايران صميمانه ترين تسليت هاي خود را بـه                  است. 

مردم و نيروهاي مترقي آفريقاي جنوبي، و به ويژه اعضـاء و رهـبـري حـزب                    
ما نيز در سوگواري مردم آفـريـقـاي            كمونيست آفريقاي جنوبي تقديم مي دارد.      

 .جنوبي در اين لحظات دشوار شريك هستيم

بيانيه حزب توده ايران درباره درگذشت 
 نلسون ماندال
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تحوالت اوكراين در نيمه دوم آذر ماه در صدر اخبار خـبـرگـزاري هـاي                 
بزرگ جهان قرار داشته است. امتناع دولت اوكراين به امضاي توافق نـامـه               
در مورد روابط ويژه با اتحاديه اروپا، تظاهرات پر سر و صداي متعاقب آن از               
سوي نيروهاي راست و تالش ناموفق بخشي از اپوزيسيون راستگرا بـراي             
سرنگوني دولت در جريان پيشنهاد راي عدم اعتماد به دولت در پارلمان اين             
كشور همه ريشه در نبرد ژئوپليتيك بزرگي دارند كه در رابطه با اين كشـور               

 بين آلمان و روسيه در جريان است.    
آلمان  با استفاده از اهرم اتحاديه اروپا سعي داشته است كه اوكـرايـن را                 
براي قبول ادغام در طرح هاي سياسي و اقتصادي برلين بـراي گسـتـرش                
نفوذ آن در اروپاي شرقي تحت فشار قرار دهد.  اتحاديه اروپا اوكـرايـن را                   
تهديد كرده است كه اگر طرح توافق نامه با اتحاديه اروپا را امضاء نـكـنـد،                 
هدف تحريم هاي مالي قرار خواهد گرفت.  صندوق بين المللـي پـول در                  

ميليارد دالر را به دليل ايـنـكـه       15يك خط اعتباري به ارزش  2011سال  
دولت اوكراين حاضر به لغو يارانه در مورد گاز خانگـي مصـرفـي تـوسـط                   

 شهروندان نشد، را به حالت تعليق درآورد.   
خانم كاترين اشتون، رئيس روابط خارجي اتحاديه اروپا، كه در هماهنگـي            
رسوائي با دولت آلمان عمل مي كند حتي دولت اوكراين را براي اينكه بـه                

تبديل شدن به يك مخاطب قابل پيش بيني و قابل اعتماد براي            ” پيشنهاد    
نه گفته است، علناٌ شديداٌ مورد حمله قرار داده اسـت.     “ بازارهاي بين المللي 

اين بي دليل نبود كه هفته گذشته نمايندگان اتحاديه اروپا كه خانم اشتـون              
را همراهي مي كردند، براي نمايش حمايت فعال خود از اپوزيسيون راسـت       
به كيف، پايتخت اوكراين، مسافرت و از تظاهر كنندگـان راسـت و ضـد                  

كمونيست كه ساختمان هاي دولتي را در محاصره داشتنند، بازديد كـردنـد.               
جالب توجه است كه امضاي موافقتنامه پيوستن به اتحاديه اروپا، عمالٌ راه را           
براي شركت هاي انحصاري اروپايي باز مي كند، كه بازار حياتي اوكراين را        

 تحت كنترل در آورند. 
در رابطه با تحوالت سياسي اخير، نامه اي از دبير اول حزب كمونيـسـت               
اوكراين، به حزب توده ايران ارسال شده است، كه متن كامل آن در ادامـه                

 منتشر مي شود.   
 

بيانية حزب كمونيست اوكراين در ارتباط با رخدادهاي اخيـر          
 در آن كشور

 رفقاي گرامي،
وضعـيـت پـيـچـيـدة             در سراسر جهان امروزه موجي از اطالعات دربارة       

آذر) در صفحـة اول         11دسامبر (    2اوكراين به راه افتاده است. روز دوشنبه         
هايي مـثـل      هاي چاپي و اينترنتي جهان عنوان ها و رسانه    ترين نشريه   بزرگ

انقالب، شورش، مخالفت عمومي و بحران سياسي در اوكراين بـه چشـم               
 جهاني قرار گرفت.  خورد. چنين شد كه اوكراين در مركز توجه جامعة مي

براي جلوگيري از درك نادرست از وضعيت، و براي روشن شدن واقعيـت             
نه بر اساس حدس و گـمـان،              آميز و   و ارائة اطالعات واقعي و غيرتحريك     

حزب كمونيست اوكراين مايل است توضيحي دربـارة اوضـاع بـدهـد و                  
اطالعات دقيقي دربارة واقعيت اوضاع در اوكراين و علت باال رفتـن مـردم               

اوكراين از حصارها و ديوارها را در اختيار شمـا اعضـاي كـارگـروه احـزاب                    
 كمونيست و جنبش جهاني كمونيستي قرار دهد.

ترين علت بحران سياسي در اوكراين، اشتباه بزرگ پرزيدنت ويكـتـور              عمده
يانوكوويچ در تنظيم و اجراي سياست خارجي بود. به مدت سه سال، رئـيـس                 

هايي براي پيوستن به اتحـاديـة    جمهور و دولت اوكراين به مردم اوكراين قول   
هايي در    ها در جريانِ برداشتنِ گام      اروپا دادند. از اين گذشته، در تمام اين سال         

مسير ائتالف با اتحادية اروپا، تنش ميان روسيه و اوكراين نيز شدت يافـت و                
 به مرز تفرقه در ميان جامعة اوكراين رسيد.

افكار عمومي اوكراين در مورد پيوستن به اتحادية اروپا به دو دستة مخالـف         
و موافق تقسيم شده بود. به همين دليل، حزب كمونيست اوكراين تا سـرحـد                

هاي آينـدة سـيـاسـت          پرسي در مورد اولويت     امكان تالش كرد كه يك همه     
خارجي اوكراين برگزار شود. ما اعتقاد راسخ داشتيم و داريم كه بـه مـنـظـور               

هاي سياست خارجي كشور بايـد        پيشگيري از تفرقه در جامعه، انتخاب اولويت      
ا دولـت                    فقط به عهدة مردم اوكراين باشد كه سرچشمة قدرت هستـنـد. امـ

هـاي حـزب       جمهور، با قدرت تمام مانع تحقق اقدام        كنوني، به رهبري رئيس   
هاي كـمـيـسـيـون          گيري  كمونيست اوكراين شد، از جمله اينكه مانع تصميم       

مركزي انتخابات اوكراين شد، با گرفتن حكم از دادگـاه مـانـع بـرگـزاري                   
آوري    پرسي در اوكراين شد، و از جمـع         هاي برگزاري همه    هاي كارگروه   جلسه

پرسي جلوگيري كرد. دولت اوكراين با ناديده گرفتن و كـنـار                امضا براي همه  
هـاي     پرسي و مشي مصالحه و آشتي ملّي در ارتباط با سياسـت             گذاشتن همه 

مربوط به پيوند با اتحادية اروپا، و حركت در مسير نزديكي با رئيس جـمـهـور               
هاي مـردم اوكـرايـن          روسيه، نشان داد كه تمايلي به شنيدن نظرها و حرف         

 ندارد.
تر كرد اين بود كه با تشديد بحران          هاي اخير وخيم    آنچه وضعيت را در سال    

اقتصادي، دولت اوكراين دست به اصالحاتي نامقبول در زمينة دارو، مسـكـن،            
ها را افـزايـش    ها و قيمت هاي مالياتي زد كه تعرفه خدمات اجتماعي و سياست 

زدوبند ديگـر     وكار معمولي و بي     داد. در نتيجة فقيرتر شدن مردم عادي، كسب        
پذير نيست. نرخ بيكاري باالست، فساد فراگير شده است، و       در اوكراين امكان  

يي كاركنان دولتي و مأموران اجرايي و انتظامي خالفـكـار، زنـدگـي در                عده

تغيير «تالش اتحاديه اروپا براي 
 در اوكراين» رژيم

 15ادامه  در صفحه 

 كمك مالي رسيده
 كرون 500كمك مالي از مالمو بياد شهداي حزب                                


