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هايِ درونيِ رژيم واليي، و مسئلة مبارزه  درگيري
 دموكراتيك در ايران -هاي ملي در مسيرِ تحول

هاي مناسـب در       درپيش گرفتنِ تاكتيك  
تـريـن      هر مرحله از مبارزه، از اسـاسـي         

هايي است كه در باال بردنِ سـطـحِ         تصميم
جنبش مردمي و تقويت آن؛ و يا تضعيف و         

تواند اثرگذار باشد. تاكتيك در        افولِ آن مي  
هـا، بـا       حقيقت هنر مبارزه است.  تاكتيك      

اي كه در هر مرحلـه        شعارهاي بسيج كننده  
يـي     شوند رابطه   از مبارزه پيش كشيده مي    

ها و شعارهـا      گسستني دارند. اين تاكتيك      نا
مرتبط با مسايلي نيستند كه از آسمان بـه          

ترين   زمين آورده شده باشند، بلكه از واقعي      
هـاي     هاي بـخـش      ترين خواست   و عملي 

ها   وسيع جامعه و از بسترِ منافع مشترك آن       
بايد برخاسته باشند. فراينـد اخـذ كـردنِ            

ها و شعارها، با تحليل عـلـمـي و             تاكتيك
واقعي از شرايط موجوداجتماعي  بـايـد در        
ارتباط تنگاتنگ باشد، كه عـبـارتـنـد از:            
شناخت عيني از ساختارهاي اقـتـصـادي،         
ساختارِ قدرت سياسي، آرايشِ نـيـروهـاي         

هاي موجـود در       اجتماعي و قشرها و طبقه    
گيريِ عمومي جامعه و مرحلة       جامعه، سمت 

] روند اجتماعي. توجه آنكه، بررسيِ          [كنونيِ
اي   آنكه اسلوبِ بررسي    همه اين موردها بي   

كـار گـرفـتـه شـود             بـه     و علمي     متوازن
پذير نخواهد بود. بدون درك علمـي          امكان

هـا و       روندهاي اجتماعي، طرحِ تاكتـيـك     
كننده ممكن نخواهد بـود.        شعارهاي بسيج 

اي كـه بـا         كننده  عملكرد شعارهاي بسيج  
تـريـن     واقعيت و خواست و آرزوهاي وسيع     

هاي اجتماعي منطبق اسـت       قشرها و طبقه  
در خدمت به اين امر است كه در جـهـت            

ها نيروهاي الزم را گـردآوري كـنـد.            منافع توده 
هـاي     بنابراين براي دست يافتن به خواست آزادي      

رد     دمكراتيك و تأمينِ عدالت اجتماعي و پـيـش         بـ
خواهانه، مسئلة نيرو و بسيج       اي ترقي   روند اجتماعي 

ها در خدمت به آن، امري تعيـيـن           ترين جبهه   وسيع
كه در مبارزات اجتمـاعـي نـيـز            كننده است، چنان  

تـريـن      بدين گونه است. مسئلة نيرو و بسيج وسيع        
يافتـة كشـورهـاي        هاي قوام   ها حتي در نظام     جبهه

داري كه ساختارهاي سياسي در آن  تثبيـت       سرمايه
كند. در آنجا نيز ميزانِ تأميـنِ     اند نيز صدق مي     شده

دمكراسي، عدالت اجتماعي، تقسيمِ قدرت و ثـروت        
كننده و آرايـشِ       از نيرويِ مجموعة نيروهاي عمل    

پذيرد و نه از بذل و بخشش و مـبـنـاي              آن اثر مي  
 اخالقي.

اكنون بايستي توجه كرد كه جامعة ايران در چـه          
هاي اجتماعي بـه پـيـش           اي از اين تنازع     ويژگي

اي دارد و در چـه        رود؟ ساختار قدرت چه ويژگي      مي
موقعيتي قرار گرفته است؟ آرايش نيروها چـگـونـه          

يـي اسـت؟        است و روند اجتماعي در چه مرحلـه       
يافتگيِ ساختارِ سياسي در ارتباط بـا آرايـش             ثبات

هاي متعدد ماشيـنِ      بندي  نيروهاي اجتماعي و جناح   
دولتي از چه استحكام پايـدار و يـا نـاپـايـداري                

ها و    برخوردار است؟ پاسخ دادن به همة اين سئوال       
ها و شعـارهـاي       تواند تاكتيك   هاي ديگر مي    سئوال

خواه را مشخص كند و حـتـي بـر              نيروهاي ترقي 
شان اثر بـگـذارد. در ايـن              هاي استراتژيك   هدف

هاي مهمي بين     موضوع ترديدي نبايد كرد كه نزاع     
هاي متعدد قدرت در درون هرمِ قدرت رژيـم           جناح

جمهوري اسالمي در جريان است، ولي ايـن نـيـز           

 6ادامه  در صفحه 

 2ادامه  در صفحه 

 12ادامه  در صفحه 

هاي سياسي سالم و  ها و تعامل ضرورت رقابت
 دموكراتيك ميان نيروهاي ديگرانديش

دوم ”تجربة تاريخيِ جنبشِ 
 “بهمن

ِملي در پيوند با جنبشِ  مبارزه با ستم”
 7در صفحه “ سراسريِ مردمي

هـاي     هاي كارگري در مـاه      مبارزه و اعتراض  
تري نسبت به قبل پيدا كرده        اخير دامنه گسترده  

است. جنبش اعتراضي كارگران مـيـهـن مـا               
هايي چون افزايشِ دستمزدهـا،       پيرامونِ خواست 

پرداخت حقوق معوقه، لغوِ قراردادهاي مـوقـت،        
سازي، و آزادي كـارگـرانِ        مخالفت با خصوصي  

زنداني در بند رژيم، در گوشه و كـنـار كشـور              
ها بـا وجـود        جريان داشته و دارد. اين اعتراض      

مـانـنـد      -ها  هاي نسبي در برخي زمينه      موفقيت
حمايت قاطع كارگران از نمايندگان خود و بـه          

نشيني واداشتنِ دولت و كارفـرمـايـان در            عقب
كماكان چه درعرصة همبستگي      -برخي موردها 

دهي از سطحِ مطلوب و        و چه در زمينة سازمان    
يي كه بايد به آن       الزم برخوردار نيست. اما نكته     

ها،   است كه، باوجود اين ضعف      توجه داشت اين    
رشد آگاهيِ طـبـقـاتـي و افـزايـش نـقـش                 
سنديكاهاي واقعي و مسـتـقـل در مـبـارزات             
كارگري را شاهديم. براي نمـونـه، اعـتـصـابِ           

اكريل اصفهان شايستة توجه است.       كارگران پلي 
آذر ماه، محمد اسالمي، رئيس اداره كـارِ          1روز  

        يازدهم در شهرستانِ مباركه، بازداشت 4دولت 
كـه    اكريل را تأييد كرده بود؛ در حالي        كارگر پلي 

ابـراز  ” آذر ماه، از بازداشـت كـارگـران             3روز  

نقدي بر بيانية نهضت آزادي ايران پس از 
ايران و توضيح   يورش ارتجاع به حزب تودة

 نژاد دربارة آن اميرحسن اقبالي
 

تاريخ ميهن ما براي مبارزة امروز و فرداي مردم،         
هاي مختلف آن     خواهي كه بخش    و نيروهاي ترقي  

هاي بزرگي دارد.      كنند، درس   را نمايندگي مي   
 20در تاريخ        نهضت آزادي ايران   يي كه      بيانيه

شك نمود و     منتشر كرد بي    1362ارديبهشت ماه   
هاست. اين بيانيه به        تجلّي يكي از اين درس       

مناسبت يورش نيروهاي امنيتي رژيم واليت فقيه        
هاي حزب تودة ايران و دستگيري            به سازمان 

هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب در سراسر           
روز پس از نمايش رسواي به              9كشور، و     

هاي بخشي از رهبران حزب         اصطالح اعتراف   
تودة ايران در سيماي جمهوري اسالمي منتشر         

ترين   شد، نمايشي كه پردة بعدي اعمال وحشيانه       
هاي قرون وسطايي به رهبران يكي از           شكنجه
ترين احزاب سياسي كشور      ترين و پرسابقه    بزرگ

 بود.
به علتي كه تماماً بر ما مكشوف نيست، اين            

هاي اينترنتي    بيانيه اخيراً در برخي از سايت         
مجدداً انتشار يافت. به قول آقاي اميرحسن             

هاي  دهيِ اعتراض ضرورت سازمان
پراكنده كارگري: نقش چشمگير و 

 مهم جنبش سنديكايي
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است     نژاد، كه به بهانة انتشار مجدد آن بيانيه توضيحي بر آن نوشته              اقبالي
دي ماه    4در سايت نداي آزادي،      “  نهضت آزادي ايران و حزب توده       (”

گيري سياسي و اصوالً هر جريان اجتماعي را          هر بيانيه و موضع   ”)،    1392
 “  بايد در ظرف زماني و مكاني خود مورد ارزيابي قرار داد.

بايد اضافه كرد كه بررسي عملكرد نيروهاي سياسي، چه در آستانة                 
هاي منصفانه و     هاي اول پس از انقالب، اگر با تحليل         انقالب و چه در سال    

تواند به درك درست نقاط قوت و ضعف               مسئوالنه همراه باشد، مي     
آموزي از آنها، و      مان كمك كند و راه را براي درس         نيروهاي سياسي ميهن  

خواه با گسترش اتحادها و       در نتيجه قدرتمندتر شدن صف نيروهاي ترقي       
هاي مشترك، باز كند.      هاي متقابل براي رسيدن به هدف       افزايش همكاري 

شك يكي از     بايد پذيرفت كه فراهم نيامدن اتحاد عمل نيروهاي مبارز بي          
داليل بسيار مهم شكست انقالب و غلبة اسالم سياسي ارتجاعي واليت             

 فقيهي بر آن است.
هاي مهمي است كه بايد بر آنها          بيانية نهضت آزادي ايران حاوي نكته      

انگشت گذاشت و انتظار داشت كه همة نيروهاي ملي مذهبي امروز كه در             
ويژه در نهضت آزادي ايران،          هاي گوناگون، و از جمله و به            جريان

 اند، به طور جدي و بالشرط از آنها فاصله بگيرند. گردآمده
پايه و اساسي است كه ساواك        هاي بي   اول اينكه: بيانيه پر از تكرار اتهام      

ويژه   هاي ضدبشري مكرر به حزب تودة ايران، به         شاهنشاهي در پي يورش   
بندي كرده است، كه ارزش        سرهم  32مرداد    28پس از كودتاي خائنانة      
 پاسخگويي مكرر ندارد.

هاي قرآن (كه تقريباً در هيچ موردي         گيري از آيه    دوم اينكه بيانيه با بهره    
هم ربطي به ماجراي سياسي مورد بحث ندارد) از ابتدا تا انتها تالش                   

قلمداد و ريختن خون     “كافر”ها را     اي  ويژه توده   ها و به    كند كمونيست   مي
 آنها را شرعاً مباح اعالم كند. براي نمونه:

شان مانند سرابي است در زمين هموار كه            آنان كه كافر شدند اعمال     ”
پندارد؛ و چون به سوي آن آيد آن را چيزي نيابد و خدا               تشنه آن را آب مي    

را نزد خويش يابد، پس خدا حساب وي را براي او تمام بدهد و خدا زود به                 
 “رسد... حساب مي

امروز پس از سي سال كامالً روشن شده است كه آن كه به حساب                   
 “خدا”اي ها رسيد، آن طور كه در بيانية نهضت آزادي آمده است                  توده

نبود، بلكه رژيم جنايتكاري بود كه به نام خدا بساط خالفت اسالمي را                 
كرد و از راه در شيشه كردن خون زحمتكشان كشور             براي خود فراهم مي   

 اكنون ميلياردها ميليارد ثروت اندوخته است.
فقط در ايران، بلكه در ساير كشورهاي اسالمي          تجربة اسالم سياسي نه      

ورزي بر پاية دين و مذهب و جاري كردن             نشان داده است كه سياست     
شود، با    احكام سياسي بر مبناي احكامي جزمي كه نام دين بر آن نهاده مي            

 “جهاني  آن”جهاني يا     هدف دفاع از آزادي مذهب و باورها يا سعادت اين          
داري   اي براي حاكميت سرمايه      هاي مردم به راه نيفتاده، بلكه شيوه          توده
بوروكراتيك است، و جز به فاجعة برقراري         -مانده و  انگلي تجاري       عقب

 شود. ريز و غارتگر ختم نمي يك ديكتاتوري خون
هايي وجود دارد كه هنوز هم  تأثربرانگيز             سوم اينكه: در بيانيه اشاره     

نهضت بر اساس اين تحليل، قبل از اعترافات سران حزب در                ”است:  
هاي تلويزيوني (كه جزئيات و روش آن براي ما روشن نيست)                 مصاحبه

ها در    اي  ها را از خطر رخنه توده       داد و آن    مرتباً به دولت و نهادها تذكر مي      
ساخت. اما متأسفانه اين       هاي دولتي و نهادهاي انقالبي آگاه مي           ارگان

گرفت و اكنون كه به همت و پشتكار          هشدارها كمتر مورد پذيرش قرار مي     
برادران (كه صدق عرايض ما را به اثبات رساندند) و پيگيري دقيق                    
اطالعات غيرمنتظره اين النه فساد برچيده شده است، ضمن حمد و                 

 “سپاس به درگاه ايزدي و تشكر از تالش برادران بايد بدانيم كه...
اند   هاي سياسي امروزينِ اين نيروي سياسي از خود پرسيده           آيا شخصيت 
 “صدق عرايض ”كه   “پيگيري دقيق اطالعات غيرمنتظره    ”كه منظور از     

ايشان را مثالً به اثبات رسانده بود به چه معني است؟ مگر اين اطالعات                
اهللا   هاي حزبي) را سازمان سيا با واسطة حبيب          غيرمنتظره (رديابي سازمان  

هاي سركوبگر نگذاشته بودند؟ سؤال         ها در اختيار ارگان       عسگراوالدي
اينجاست كه آيا نهضت آزادي ايران در زمان صدور آن بيانيه از در اختيار                

مطلع بوده است؟ بايد دانست كه         “اطالعات غيرمنتظره ”قرار دادن اين     
كدام از آمران و عامالن آن جنايت هولناك تا همين اواخر به وجود                  هيچ

چنين اَسنادي اعتراف نكرده بودند. بيانية نهضت آزادي ايران دربارة                 
نهضت بر اساس اين تحليل،     ”هاي اجباري تلويزيوني نوشته است:        اعتراف

هاي تلويزيوني (كه جزئيات و        قبل از اعترافات سران حزب در مصاحبه        
اگر فرض بگيريم كه روشن نبوده، آيا        “ روش آن براي ما روشن نيست)...     

هاي خود را     اينان كه عمري شيرة جان و ايمان طعمه       ”نسبت دادن نارواي:    
كردند، وقتي دفتر اعمالشان گشوده       روزي خلق را ادعا مي      مكيده، نجات و به   

اي از    شد و رازها برمال گرديد ناگزير به اعتراف و اقرار شده و به گوشه                 
 “هاي خود اشاره كردند... خيانت

ها   ترين شكنجه   اي در زير وحشيانه     آن هم در شرايطي كه هزاران توده       
هايشان جويدند تا بخشي از تشكيالت از          قرار داشتند و قهرمانان آنان رگ      

هاي امنيتي مصون بماند، و صورتشان را با ديوارهاي بتوني زبر و                  ضربه
ها از هم دريدند تا نتوانند آنها را جلوي دوربين ببرند،                     خشن سلول 

ناجوانمردانه نيست؟  البته دوستان نهضت آزادي، بعدها از زبان زنده ياد                
ارائه دادند كه شايد ياد     “ اعترافات”مهندس بازرگان ارزيابي ديگري از اين        

آوري آن بد نباشد. مهندس بازرگان در سخنراني خداحافظي خود از مجلس            
تا دو روز ديگر عمر نخستين مجلس          ”شوراي اسالمي از جمله گفت:         

جانب عضو آن بودم و از مزاياي اين عضويت، از              شوراي اسالمي كه اين   
فردا من نيز     رسد. از پس    جمله مصونيت پارلماني برخوردار بودم به پايان مي       

مانند بقيه موكّلينم قابل تعقيب و بازداشت و تأديب هستم. به همين دليل               
اند   نيز با استفاده از فرصتي كه رئيس مجلس در اختيار بنده گذاشته                  

خواهم به اطّالع برسانم كه اگر در روزهاي بعد شاهد گرديديد كه بنده                مي
را بازداشت كردند و بعد با تبليغات و سر و صدا اعالم نمودند كه بنده جهت                
بعضي توضيحات و روشن نمودن حقايق در تلويزيون ظاهر خواهم شد و در             

هايي غير از سخنان ديروز و امروز            صورتي كه ديديد آن شخص حرف       
كند، بدانيد و آگاه باشيد كه آن          زند و مثل طوطي مطالبي را تكرار مي          مي

  1363ارديبهشت  10روزنامه جمهوري اسالمي “ فرد مهدي بازرگان نيست.
ظرف ”نژاد، در آن       و آيا در آن زمان يا، به قول آقاي اميرحسن اقبالي             

، حزب تودة ايران حق نداشت نهضت ازادي ايران را در              “زماني و مكاني  
كرد، و    شان مي   جبهة مقابل خود و زحمتكشاني بداند كه حزب نمايندگي          

داري انگلي و وابستة       حق نداشت كه مبارزه با هواداران بازگشت سرمايه         
ها) و چه     كشور را چه در كسوت سازمان مؤتلفة اسالمي (عسگراوالدي           

ديگر نيروهاي همسو با آن، اولويت سياسي خود بداند و بر حل دوگانگي                
 نيروهاي حاكم شده بر انقالب به سود زحمتكشان پاي بفشارد؟

كه آن روزها     -ها  آيا نهضت آزادي ايران بعدها، درست بر همين دوگانگي        
صحه نگذاشت و     -دانست  خيانت مي  “هاي زماني و مكاني     آن ظرف ”و در   

ها نبودند كه روحانيت را به دو جناح ارتجاعي و خط               مگر همين ”ننوشت:  
امام تقسيم كردند و كوشيدند تفرقه و دودستگي را در اين صنف دامن زنند؟       

ها نبودند كه شوراي نگهبان را با برچسب ليبراليسم اقتصادي              مگر همين 
 “دادند؟ ارتجاعي و غيرانقالبي لقب مي

ها را بنا بر برداشت آقاي           بندي  توان چنين تحليلي از  صف          آيا مي 
زير ماسك طرفداري از خط     ”و   “خواه...  هاي آزادي   تضعيف جناح ”نژاد    اقبالي

ناپذير نهضت آزادي ايران در آن        ناميد و براي اقدام توجيه       “امام و روحانيت  
 دليل و برهان تراشيد؟ “ظرف زماني و مكاني”

راستي تحليل نهضت آزادي ايران از شرايط امروز سياسي كشور                  به
طلب و اقتدارگرا دارد          چيست؟ آيا با دوگانه ديدن نيروهاي اصالح            

 نژاد موافقيم  كه: كند؟! ما هم با آقاي اقبالي اندازي مي تفرقه
جاي نگاه به عقب و زنده        آموزي از گذشته، به     اميد است در مسير عبرت    ”

كردن نقاط افتراق، آينده را بنگريم و با تكيه بر مشتركات، به بازسازي و                 
نظر از تفاوت انديشه و ايدئولوژي،         ترميم مناسبات انساني ملّتي كه صرف      

 “.تماماً در اين تفرقه و تخاصم شديداً آسيب ديده است بپردازيم
دهد كه هنوز هم كه       نژاد نشان مي    اما خود نوشتة آقاي اميرحسن اقبالي      

 “در ظرف زماني و مكاني     ”مذهبي يا   -هنوز است، نيروهاي سياسي ملّي     
اند كه    طلبان سبز (در مقابل زرد)، هنوز نياموخته يا نپذيرفته          امروزين: اصالح 

ها را به     اي  ويژه توده   ديگر نيروهاي سياسي فعال در جنبش مردمي و به            
خواه جهاني و حتّي       كم همانند نيروهاي ترقي      رسميت بشناسند و دست    

هاي موجود با     اي مشابه، در يك فضاي سياسي مناسب در زمينه             منطقه
ها همكاري كنند و با اتحاد عمل عليه يك رژيم ديكتاتوري دزد               كمونيست

 ريز دست به اقدام مشترك بزنند. و خون
نژاد با كمونيسم يا مرام         توان توقع داشت كه آقاي اقبالي         طبعاً نمي  
توان و بايد توقع داشت كه تالش و مبارزه در            ها موافق باشد. اما مي      اي  توده

درستي انتظار      توان به   هاي سياسي صادقانه و شجاعانه باشد. مي          رقابت
هاي سياسي سالم و دموكراتيك نيروهاي           ها و تعامل     داشت كه رقابت   

هاي ممكني كه به      هاي مشترك آنها در زمينه       ديگرانديش، مانع همكاري  
سود نيروهاي مخالف ديكتاتوري است و نافي مبارزة مشترك آنها پيرامون            

 هاي مشترك نباشد. هدف
اگر نظري به وضعيت همكاري نيروهاي ديگرانديش در كشورهاي               

بينيم كه شيوة برخورد و ميزان همكاري نيروهاي           مان بيندازيم، مي    اطراف

 ادامه ضرورت رقابت ها و تعامل هاي ...
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مان كه پايگاه طبقاتي و        هاي ميهن   سياسي ملّي ايران با كمونيست     
تر از آن است كه نيازي         اجتماعي انكارناپذيري در ايران دارند، ناپخته      

مشكل برخي از نيروهاي ملّي با حزب تودة ايران         به بيان داشته باشد.   
وابستگي به    -كنند  ها به آن اعتراف مي       طور كه امروز خيلي     همان  -

اين و آن نيست، بلكه نفوذ معنوي و پايگاه مردمي آن است. همين                
شود، آقاي مهدي خلجي، يكي از         امروز كه اين نقد و نظر نوشته مي        

كند كه نياز به      اي اشاره مي    سي به نكته    بي  تحليلگران مورد اعتناي بي   
نوشتن مقاالت طوالني براي اثبات يك مسئله را از گردن ما                    

ها، با    اي  دارد. او در بيان علت ضديت روحانيون (مرتجع) با توده            برمي
با اين همه، رفتن ناگزير رضاشاه براي          ”نويسد:    يادآوري تاريخ مي   
آمد. از جمله،     هايي آورد كه روحانيت را خوش نمي         ديگران نيز آزادي  

حزب توده نيز در همين هنگام تأسيس شد. روحانيت خود را در برابر               
اي ديد كه بر خالف رضاشاه از محبوبيت مردمي برخوردار             رقيبان تازه 

گرفت كه حكومت رضاشاه      بودند. حزب توده چيزي را از روحانيت مي        
 “نتوانسته بود: مردم.

براي اينكه ببينيم اين امر در انقالب بهمن هم تكرار شد و به                   
حضور نيروهاي شوروي در ايران و آن اَباطيل وابسته نبود، بد نيست              
نقل قول از كسي بياوريم كه در تبديل آن روزهاي پرشور اول انقالب              

توان منكر    اش را نمي    گير نقش اساسي    به اين روزهاي تاريك و نفس     
پدياي فارسي به نقل       شد. در شرح سرنام حزب تودة ايران در ويكي          

در يك  ”خوريم كه سخت گوياست:        اي برمي   قولي از سيدعلي خامنه   
چيز در تيول حزب توده        برهه از زمان و در همان اوايل انقالب همه          

كرد كه    بود... چنين حالتي را من و هر كسي در اوايل انقالب حس مي            
چيز مسلط    خصوص حزب توده بر همه       ها و جريان چپ، به       اي  توده

 “ خواستند منحرف كنند... بودند و اصالًً حركت انقالب را مي
ها   ها و خميني     اي  انقالب از اهدافي كه خامنه         “منحرف كردن ”

برايش تعيين كرده بودند، البته افتخار است و نه خيانت. اگر كساني با               
آن استقبال عظيم مردمي از حزب تودة ايران مشكل دارند، بهتر است             
نسبت به فكر اصالح مشي و برنامه و عمل سياسي خود باشند و آن را               

تر كنند. تاريخ     هاي مردم نزديك و نزديك      هرچه بيشتر به منافع توده    
اي كه دارد،     بارها نشان داده است كه حزب تودة ايران با پايگاه مردمي          

ها نابودشدني نيست و استناد به قرآن (در بيانية نهضت              به اين شيوه  
هرگز به جمع كردن مختصري از آنچه        ”آزادي ايران) و گفتن اينكه:       

 “اند هم قادر نخواهند بود...  فراهم كرده
براي اعالمِ به ثمر نشستنِ اقدام براي نابودي حزب تودة ايران در              

هاي رژيم واليي راه به جايي نخواهد برد. حزب تودة ايران             گاه  شكنجه
اشتباه نبوده    هم به عنوان يك نهاد سياسي زنده در حيات خود بي              

بايست به خطر نيروهاي ارتجاعي حاكميت         است، از جمله اينكه مي     
اسالمي براي نيروهاي مترقي و سرنوشت انقالب توجه بيشتري               

طور كه از     گيرد، همان   هاي خود درس مي     كرد. اما حزب ما از اشتباه       مي
رود. حزب تودة ايران هنوز هم در          هر نيروي سياسي جدي انتظار مي      

صحنة سياسي ايران حاضر است و خواهد بود و آينده نشان خواهد داد             
ترين حزب سياسي مردمي در فرايندهاي آتي           كه باز هم رشديابنده    

ميهن است، چون بيانگر منافع و نمايندة سياسي زحمتكشان كشور              
است كه نابودشدني نيست. حزب تودة ايران باز هم با سازمادني طبقه             
كارگر و مبارزه زحمتكشان و  تربيت كردن هزاران فعال سياسي،                
هنرمند، دانشمند و انسان طراز نوين مبارز در سير رو به اعتالي                  

كند و خواهد كرد و         آفريني مي   خواهانة مردم نقش     مبارزات آزادي 
معاندان را به شگفتي واخواهد داشت. حزب تودة ايران يك واقعيت              

توان   عيني و تاريخي در عرصة سياست كشور ماست كه نمي                 
هاي   هايي دارد كه در برهه       اش گرفت. حزب تودة ايران آرمان        ناديده

هايي از آن با       هاي جامعة ايران، همه يا بخش          گوناگون دگرگوني 
هاي مبارزاتي ديگر نيروهاي سياسي مشترك است، و همين               هدف
خواه   خواه و ترقي    تواند نيروهاي آزادي    هاي اشتراك است كه مي      نقطه

ترين   انديش  ميهن را گرد هم آورد تا بتوانند در نبرد عليه يكي از تاريك            
مدت يا درازمدت خود برسند.       هاي كوتاه   هاي جهان، به هدف     حكومت
خواه در هر شكلي كه باشد، فقط و           اندازي ميان نيروهاي آزادي     تفرقه

انديش است. نيروهايي     فقط به زيان اين نبرد و به سود نيروهاي تاريك      
خوبي   اند، اين نكته را بايد به       كه خود قرباني سركوب استبداد حاكم بوده 

 بدانند.
  با هم به سوي تشكيل جبهة واحد ضدديكتاتوري، براي آزادي،              

 صلح، استقالل، عدالت اجتماعي و طرد رژيم واليت فقيه.

 و ضروري بودنِ اتحاد عمل“ نظام”سرشت استبداديِ  ادامه ضرورت رقابت ها و تعامل هاي ...
تـر    هاي بيشتر و هماهنگ     هاي بانفوذ در حاكميت همكاري      ها و جناح    برخي گروه 

طلـب را      گرا و اصالح    دو جناح اصول   “ جريانات معتدلِ ” زعم اينان     ميان دولت و به   
ها بيش از هر چـيـز از آيـنـدة رژيـم و رشـد                   ها و محفل    خواستارند. اين جناح   

برد سياست حـفـظ نـظـام            اي نگران و هراسانند و براي پيش        هاي توده   نارضايتي
هاي معيني از قـدرت را تـوصـيـه          هماهنگي با دولت را در چارچوب منافعِ كانون    

هـا   راهكارِ پيشنهادي و مطلوبِ اين جريان “ مديريت يا مهندسي توقعات   ” كنند.     مي
با توجه به آرايشِ سياسيِ لحظة كنوني است. در واقع اين تاكتيكي دقيق درخدمت               
راهبرد حفظ نظام براساس بازسازي و احياي مناسبات با آمريكا و كنترل و مـهـارِ                 

هاي  گردد، تاكتيكي كه از حمايت افراد و محفل  جنبش اجتماعيِ موجود ارزيابي مي    
 پرقدرت در حاكميت برخوردار است.

 2دولتي در فضاي خلوت   ” آذرماه، با چاپ مطلبي زير عنوان:          23روزنامة شرق،   
گرايان و نـزديـك    گرانِ وابسته به جناح اصول قلم امير محبيان، از تحليل     ، به “ جناح

پيروزي دكتر روحانـي در      ” بود:       رهبري، ازجمله نوشته    هاي مؤتلفه و بيت     به هيئت 
طلبي و گريز از       انتخابات رياست جمهوري در بستري از واكنش ملي براي آرامش         

گرفت... گويي مـردم از          فشار رواني ناشي از عدم قطعيت رفتارهاي سياسي شكل     
كنند... نقطـة        فضاي محيطي پرتنش گريخته و نوعي استراحت رواني را تجربه مي          

است... اميد فـراوان            قدرت و نقطة ضعف دولت روحاني دريك نقطه مجتمع شده         
شده     است به توقع فزاينده مبدل      شود و توقع فراوان ممكن        موجب توقع فراوان مي   

و توقع فزاينده، هر دولتي را ساقط كرده يا ناكارآمد نشان خواهد داد. در واقع دولت       
است؛ نخست مديريت بـرداشـت           روحاني به دو كليدواژه و كاركردهاي آن محتاج       

رشـد و       عمومي براي ارائة تصوير مطلوب خويش و ديگري مديريت توقعات روبه          
كند كه معتدالن دوجناح با تمـام         اي عمل   گونه  انتظارات فزاينده... اين دولت بايد به        

اي بـازي را         گونه  كند كه امروز به     وجود دربرابر از آن دفاع كنند... عقل حكم مي           
ها، ياران خردگراي دولت از دو جنـاج، دلـيـل و               پيش ببريم كه در زمان دشواري     

 “باشند.  اي براي دفاع داشته بهانه
اين مطلب كه محتوايِ تاكتيك كنونيِ نيروهاي معين و پـرنـفـوذي را بـيـان                

سويي هرچه    همكاري و هم    هاي مختلف و دولت را به       كند، باصراحت تمام جناح     مي
رشد و انـتـظـارات        مديريت توقعات روبه  ” ،  “ توقعات فزاينده ” منظورِ كنترلِ     بيشتر به 
كند. اصوالً انـتـخـابـات ريـاسـت           دعوت مي“  اصلِ حفظ نظام ” برمبنايِ  “  فزاينده

دست مهندسي شد و       هايي از اين      جمهوري با همين نوع نگرش و برپاية استدالل       
طلبي برهميـن     اينك نيز چارچوب برخورد حاكميت با جنبش مردمي و روند اصالح          

 طوركلي مهندسيِ مطالبات قرار دارد. پايه، يعني بر پاية كنترل، هدايت، مهار و به
وضوح بازتـاب دارد،       شده در باال به     قول  كه در مطلب نقل     -بيت اين سياست    شاه

جنـبـشـي        ها به   هراسِ رژيم از رشد و گسترشِ جنبش اجتماعي و رويشِ اعتراض          
هاي مردم در صحنـة سـيـاسـي كشـور و                 فراگير، و درنتيجه، تقويت نقشِ توده     

انتشار   هايي صرفاً به    هاي آن است. بايد متذكر شد كه، چنين تالش و فعاليت             معادله
هاي   پرده مناسبات موجود ميان جناح      گردد. بلكه در پس      مقاله و تحليل محدود نمي    

ريزي براي هماهنگي با      وگو، رايزني، تشريك مساعي و برنامه       گوناگون رژيم، گفت  
هايي نظير آنچه در       تري جريان دارد. درواقع انتشارِ بيرونيِ تحليل         تمام  شدت هرچه 

هايي كمتر پيدا و پشـت       سويي باال بدان اشاره شد، خود نتيجة سطحِ معيني از هم   
هاي مخـتـلـف بـه        توان حركت با چراغِ خاموش جناح است. دراين زمينه مي        پرده

 سويِ انتخابات آيندة مجلس را مثال آورد.
نوري نمونة مناسبي براي روشن و  جانبه با ناطق هاي بسيار گسترده و همه رايزني

دارد.     هايي است كه باشدت وحدت در حاكميت جريان         شفاف ساختن فعل و انفعال    
هـاي ايـن        يكي از جـنـبـه       -تر  عبارتي دقيق   و يا به    -نكتة پراهميت در اين ميان    

هـاي اجـتـمـاعـي و            طلبان با جنبش    وجود آوردنِ فاصله ميان اصالح      تاكتيك، به 
گـيـريِ      اندازي در مجموعة جنبش مردمي است. رژيم از تأثيرِ جديِ شـكـل          تفرقه

فقيـه    است. براي رژيم واليت        خوبي آگاه   جنبش مردمي در لحظة حساس كنوني به      
العاده حساس، يعني مرحلة بازسازيِ مناسبات با آمريكـا و             دراين مقطع زمانيِ فوق   

اي، جلـوگـيـري از         هاي مرتبط با پروندة هسته      اتحادية اروپا و حل و فصلِ مسئله      
دوسـت     گيريِ هرگونه جايگزينِ واقعي و متكي بر جنبش مردمي و مـيـهـن               شكل
كنـد. درايـن زمـيـنـه            است و با آن برخوردي حذفي مي ناپذيرتر از گذشته     تحمل

توان به سخنان حيدر مصلحي، وزير سابق وزارت اطالعـات، اشـاره               همچنين مي 
كرد كه با صراحت تمام اعالم كرد كه، تشكيلِ دولت نهم نتيجة طرحِ رهبري بود.               
او ضمن حمله به رهبران جنبش سبز و با جوسازي برضد نيروهـاي مـتـرقـي و                    

، هـراسِ       88خواه ازجمله حزب ما و با توطئه ناميدنِ خيزشِ مردمي سال        آزادي
گيريِ جنبش مردمي نشان داد. درست در گرماگرمِ چنين تبليغاتـي              خود را از شكل   

در هيئت دولت سخناني      88بود كه حسن روحاني نيز درخصوص رويدادهاي سال         
فقيه نامي بـر      بر زبان راند كه جز حمله به نيروهاي مترقي و پيروي از سياست ولي             

وجود آوردنِ فضاي منـاسـب بـراي مـانـور در                 روي، به   توان نهاد. ازاين     آن نمي 
سود تحكيم موقعيت حاكميت،      هاي داخلي و خارجي با هدف تثبيت وضع به          عرصه

 14ادامه  در صفحه هاي نهادهاي اصلي و امنيـتـي         از اولويت 
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هـايِ آزاد       وضعيت ناگوارِ كارگرانِ منطقه   
تريـن   تجاري: نيرويِ كاري محروم از ابتدايي     

 شده! حقوقِ شناخته
 

هايِ ويژه و آزاد تجاري       ايجاد و سپس توسعة منطقه    
در دهة هفتاد خورشيدي بخشي از سياست راهـبـرديِ          

فقيه در راستاي جلب و جـذبِ سـرمـايـة              رژيم واليت 
خارجي بود. اين سياست، در تمام طول دو دهة اخير از            

هاي مختلف جمهوري اسالمي تعقيب شـد         سويِ دولت 
سازي در دولـت        باتوجه به برنامة خصوصي     -و اكنون 

اي    سرعت بعـدهـاي تـازه        بارديگر به   -حسن روحاني 
يابد. يكي از مشهورترين منطقه ويژه پارس جنوبـي            مي

هاي گازي كشـور       ترين طرح   (عسلويه) است كه بزرگ     
و  “ آزاد” شود. دراين مـنـطـقـه           در آن اجرا شده و مي    

هايي نظيرِ آن، كارگران از كلية حقوق و مزايـاي            منطقه
توان گفت كه، بـا        شده و ابتدايي محرومند. مي       شناخته

هاي صندوق  هايِ آزاد تجاري برپاية نسخه      ايجاد منطقه 
ها هزار كارگـر      المللي پول و بانك جهاني حقوق ده        بين

اسـت.    شان نابود و پايمال شده        ميهن ما و امنيت شغلي    
هاي دهـة     هنگام اجرايِ برنامة تعديلِ اقتصادي درسال     

هايِ آزاد اقتصادي و تجـاري        ، قانون ويژة منطقه   1370
هـا و       تصويب رسيد و بر اساسِ اين قانون، كـارگـاه    به

ها، از شمولِ قوانـيـن        هاي شاغل در اين منطقه      موسسه
شدند. خبرگزاري ايلنـا، در           كار و تأمين اجتماعي خارج    

هايِ آزاد،    گزارشي از قول يك فعال كارگري در منطقه  
هاي قانوني از نـيـروهـاي كـار            امروز حمايت ” نوشت:   

هـايِ آزاد       هاي منطقه   ها [كارگاه    شاغل در اين كارگاه   
است... درحالـي        تجاري] به كمترين ميزان خود رسيده        

تـوانـد      موجب قانونِ كنونيِ كار، هر كارگر مـي          كه به 
  ماهيانه [از] دو و نيم روز مرخصي با حقوق اسـتـفـاده               

تنها به كارگران امكان استـفـاده         كند؛ در مناطق آزاد نه    
شود بلكه در مواردي پيمانكـاران   ازچنين حقي داده نمي  

در پايانِ ماه بابت فعاليتي كه كارگر در دورة مـرخصـي            
كننـد...      است، پولي پرداخت نمي     قانوني خود انجام داده     

قانون كـار [مـوضـوعِ        21گنجانده شدن بند ز به مادة    
اختيار داشتنِ كارفرما به خاتمه دادن به قرارداد كـاري           
در شرايط بحراني] باعث متزلزل شدن امنيت شـغـلـي            

واسطة معافـيـت      هاست كه به    است. سال    كارگران شده   
كارفرمايان از اجرايِ قانون كار در مناطق آزاد و ويـژة            
تجاري، پيمانكاران در خصوص فسخِ قرارداد كارگـران        

 “گيرندة اصلي هستند. تصميم
با نظر داشت چنين اوضاعي، اينك ايـن پـرسـش             

 -ويـژه وزارت كـار        به  -گردد كه، آيا دولت     مطرح مي 
هـايِ آزاد       يي براي حمايت از كارگرانِ منطـقـه         برنامه

خصوصاَ منطقة پارس جنوبي (عسلـويـه) دارد؟ ايـن              
شود كه دولـت بـازگشـت           رو مطرح مي    پرسش از آن  

هاي بزرگ نفتي به ايران و خصوصـي سـازيِ             شركت
اي نظير پتروشيمي را در اولـويـت قـرار             صنايع كليدي 

هـاي     يي نزديـك شـركـت        داده و قرار است در آينده     
هاي نفت، گـاز و        مختلف آمريكايي و اروپايي در طرح     

پتروشيمي كشور حضور يابند. حضـور        
در منطقه پارس جنوبي در صدرِ برنامه       

هايي چون بريتيش پتـرولـيـوم،         شركت
شل و تـوتـال قـرار دارد. بـاوجـود               

هاي گوناگـون كـارگـران و           اعتراض
خواست فعاالن كارگري و سنديكاهاي     
مستقل، وزارت كار و شخصِ ربـيـعـي         

ايـن پـرسـش        گويي به     مايل به پاسخ  
توان نتيجه گرفـت      نيستند؛ بنابراين مي  

يي براي حمايـت      كه اصوالً هيچ برنامه   
هايِ   از كارگران ايراني شاغل در منطقه     

آزاد تجاري وجود ندارد. كارگران ايـن         
ها در حقيقت نيروي كارِ ارزان و         منطقه

گذارانِ خـارجـي و        مطيع براي سرمايه  
 شوند. انحصارهاي فراملي محسوب مي

محمد عادلي، دبـيـركـل مـجـمـع           
كشورهاي صادركنندة گـاز، چـنـدي         

كرد كه، پارس جنوبي نقشِ       پيش اعالم 
جديد در بازارِ جهاني گاز خواهد يافـت        

 33و ايران با دراختيار داشتنِ بيش از         
هـاي گـاز        تريليون مترمكعب ذخيـره   

زودي به بازيگرِ اصليِ بـازار         طبيعي به 
جهاني گاز تبديل خواهد شد. عـادلـي          

هاي بزرگ به پارس جنوبي را كليد نقش آفرينيِ ايران در بـازار        جلب و جذبِ انحصارها و  شركت      
هاي آمريكايي و اروپايي در پارس جنوبـي          زودي شركت   دهد كه به    شناساند و وعده مي       جهاني مي 

گـذاري[در پـارس         هاي گوناگون در سرمـايـه       هاي پرشمار و حمايت     فعال خواهند شد و از مزيت     
  گردند. قاعدتاً يكي از اين مزايايِ پرشمار، نيروي كارِ ارزان و البتـه مـطـيـع                  مند مي   جنوبي] بهره  
 شده! ترين حقوق شناخته عبارت ديگر، نيرويِ كارِ محروم از ابتدايي است، يا به

هـايِ آزاد و ويـژة تـجـاري               تشكيل سنديكاهاي مستقل و حمايت از منافع كارگران منطقه        
 يي تأخيرناپذير است. وظيفه
 

 هاي محروم ها، طرحِ سبدكااليي، و منافعِ توده هدفمنديِ يارانه
ريزيِ دولت يازدهم براي اجراي مرحلة بعديِ         همزمان با تهية اليحة بودجة سالِ آينده و برنامه        

طرحي را بـه     “ درآمد اقشار كم” منظور حمايت از   شد كه دولت به       ها، اعالم   قانون هدفمندي يارانه  
است كه تا پايان امسال، در دو مرحله، پياده خواهد شد. براساسِ اين          نام سبد كااليي تدارك ديده    

يابد. روزنـامـة آرمـان روابـط             درآمد جامعه اختصاص مي     طرح، دو بستة كااليي به قشرهاي كم      
رييس جمهور از اختصاص دو بستة كااليي براي اقشـار  ” بود:       باره نوشته   آذرماه، دراين 16عمومي،  

درآمـد     كرد كه كارمندان دولت نيز جزوِ اين اقشار كـم            درآمد تا پايان امسال خبر داد و اعالم           كم
كنند. البـتـه وي از بـيـان               شوند كه در كنارِ يارانة نقدي اين كمك را دريافت مي            محسوب مي 

نوبخت، سخنگوي اقتصادي دولت، نيز ارائة جـزيـيـات            ”جزييات اين سبد كااليي امتناع كرد. ...          
است. او همـچـنـيـن از         دربارة سبد كااليي را برعهدة وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گذاشته        

 تأمين ريالي اين سبد كااليي و همچنين ارائة آن در بهمن و اسفند ماه خبر داد.
هاي همگاني گزارش دادند كه مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تـجـارت               عالوه بر اين، رسانه   

مرغ، پنير و   اند كه اين سبد كااليي شامل پنج قلم كاالي اساسي، برنج، روغن، تخم              يادآوري كرده 
يابـد در      آنان سبدكااليي اختصاص مي       عالوه، شمارِ افرادي كه در كشور به        گوشت مرغ است. به    

ميليون نفر است؛ كارگران، كارمندان، عشاير، روستاييان و عمدتاً افراد زيرِ پوششِ كميتة             21حدود  
 امداد خميني و بهزيستي به سبد كااليي دسترسي خواهند يافت. 

هاي هماهنگي بـراي      رييس سازمان صنعت استان تهران به مطبوعات اعالم كرد كه، در جلسه           
گيري شده و قرار است در ايـام سـالـگـرد                 تنظيم بازار در خصوص دو سبد كااليي هم تصميم        

پيروزي انقالب [دهة فجر] و روزهاي پايانيِ سال [آستانة نوروز] اين دو سبد كااليي در اخـتـيـار                       
داد كه، دولت ارزشِ هـر سـبـد             ماه، گزارش   دي16مردم قرار بگيرد. همچنين خبرگزاري مهر،        

معـنـي هـيـچ        كرده است، كه با توجه به تورمِ موجود اين مبلغ به هزارتومان اعالم  80كااليي را   
 شود. تلقي مي

انتخابِ زمانِ اجرايِ اين طرح گواه بر دليلِ تدوينِ چنين طرحي از سوي دولت اسـت. دولـت                    
ها براي سـال       درحالي طرحِ سبدكااليي را تهيه كرد كه اجراي مرحلة دومِ قانون هدفمندي يارانه            

را نيز بايد افزود كه، عالوه بر ادامة سـيـاسـت               ) را در دستوركار قرار دارد. اين نكته           1393آينده (  
  سازي، شناورساختنِ دستمـزدهـا، و اصـالحِ           هاي خصوصي   آزادسازيِ اقتصادي، همچنين برنامه   

اجتماعي رژيـم      -هايِ دولت در چارچوب راهبرد اقتصادي       قوانين كار و تأمين اجتماعي از اولويت      
ها همچون بخـش اصـلـيِ       آذرماه، دربارة آزادسازيِ قيمت 19فقيه است. خبرگزاري ايسنا،    واليت

شود و بطـور   ها درسال آينده انجام مي آزادسازي قيمت” ها، از جمله نوشت:    قانون هدفمنديِ يارانه  
 “قطع قيمت برق، گاز، آب، نرخ بليت هواپيما، نرخ سوخت و غيره افزايش خواهديافت.

كوشد با چنـيـن    روي كارساز نيست. دولت مي  هيچ ها به طرحِ سبدكااليي در قبال افزايش قيمت   
هايي از زيربارِ مسئوليت خود در زمينة افزايشِ دستمزد كارگران، كـارمـنـدان، مـعـلـمـان،                      طرح

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ادامه  رويدادهاي ايران ...

كند. روزنامة دنـيـاي         بگيران شانه خالي    پرستاران و بازنشستگان و مستمري    
، “ دو چرخـش در مسـيـر تـورم          ” آذرماه، در مطلبي زير عنوان  17اقتصاد،  
سهم اصلي را در تورم گروه خدمات و اخيراً نيـز گـروه مسـكـن                  ” نوشت:   

  داشته... نرخ تورم ماهانه در گروه مسكن از كاالها و خدمات نيز باالتر بـوده                 
 106ها در گروه كاالها بـه مـيـزان           است... در دوسال گذشته، رشد قيمت   

 “است. درصد... بوده
ميـزانـي    هم فقط شامل پنج قلم كاال به          توان با دو سبد كااليي، آن       آيا مي 

 “ درآمد اقشار كم” زعمِ مسئوالن دولت  هاي محروم يا به   اندك، از منافعِ توده   
است! طرحِ سبدكااليي تنها اقدامي نمايشـي       حمايت كرد؟ پاسخ مطلقاً منفي    

 شده براي ادامة اجرايِ برنامة آزادسازيِ اقتصادي است. و مانوري حساب
جانبه از تـولـيـد در           ها، حمايت همه    توقف اجرايِ قانون هدفمندي يارانه    

هاي صنعت و كشاورزي، و افزايشِ دستمزدها مطابقِ نرخ واقعيِ تورم،         بخش
هايي عملي و جدي براي حمايت از منافع تمامي زحمتكشان فكري و               اقدام

 است!  هاي محروم جامعه يدي و توده
 

 فقيه نظامِ ناكارآمد بهداشت در رژيمِ واليت
  هاي خصـوصـي بـه         ويژه ورود شركت    سازيِ صنعت بيمه و به      خصوصي
هايي   هاي اجتماعي و درمان، وضعيت سالمت جامعه را با چالش           عرصة بيمه 

است. برآوردهاي كارشناسانه و آمارهاي منـتـشـر            رو ساخته   كننده روبه   نگران
هاي نظام بهداشتي و درمـانـي كشـور اسـت،                شده گويايِ ژرفشِ معضل   

هاي گوناگون و افزايشِ ميزان  مرگ و ميـر            هايي كه به رواجِ بيماري      معضل
 اند. منجر گرديده

وزير بهداشت، درمان و آمـوزش      ” آذرماه، گزارش داد:       26خبرگزاري ايرنا،   
كسريِ قـابـل     ” كرد:       وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا تصريح       پزشكي در گفت  

اندركـاران ذيـربـط،        توجهي در وزارت بهداشت داريم، رقم مورد قبول دست        
ميـلـيـارد تـومـان آن            700شش هزار ميليارد تومان است كه چهارهزار و         

اسـت.        منتقل شده 92سال   به    91هايي بوده كه از سال        ها و بدهي    كسري
بنابراين اميدواريم بودجه مناسبي به وزارت بهداشت اختصاص يابد... مجلس             

هايي از     همزمان با انتشارِ گزارش    “ كند.   ها توجه   به مشكالت مالي بيمارستان   
آذرماه، خاطرنشـان     28ناكارآمدي نظام بهداشت و سالمت، خبرگزاري ايلنا،        

 “اكنون قوانين حوزة سالمت فاقد ضمانت اجرايي است. هم”ساخت: 
شناسي ايران، پزشكـان      همچنين درجريان همايش ساالنه انستيتو سرطان     

ها با انتقاد از وضعيت بهداشت و درمان كشور و با اشـاره                و استادان دانشگاه  
هزار نفـر بـه      70بار، اعالم كردند كه، هرسال  هاي هالكت  به شيوع بيماري  

هـاي     شود و اين درحالي است كه امـكـان          بيماران سرطاني ايران اضافه مي    
وجه در حد الزم نيست. در همين همايـش،      هيچ  پزشكي، درماني و دارويي به    

شد. ازديـگـر سـو،            هاي عفوني و واگير هشدار داده       نسبت به شيوع بيماري   
قـدي و       خوني، كوتـاه   هايي نظير كم    پزشكان و كارشناسان تغذيه به مشكل     

ها را خـواسـتـار         كنند و حلِ اين معضل      وزني در كودكان ايران اشاره مي       كم
اند. از زمان اجرايِ برنامه آزادسازيِ اقتصـادي زيـرِ عـنـوان قـانـون                      شده

ها همراه بوده است، سـوء تـغـذيـه             ها، كه با افزايشِ قيمت      هدفمنديِ يارانه 
هاي كشور رواج يافته است و زندگيِ         اي در اغلب استان     شكل نگران كننده    به

هاي مـحـروم      ها و اليه    خصوص طبقه   كودكان، نوجوانان و جوانان كشور، به     
آذرماه، در گزارشي از كنـفـرانـس          2كند. روزنامة شرق،       جامعه، را تهديد مي   

سازيِ مصرف شير، از جـملـه           روزه در زمينة نقشِ پزشكان در فرهنگ        يك
هاي ايراني كمبود كلسيم دارند. بـعـد از حـذف                درصد خانواده   90” نوشت:   
 22شير و افزايش قيمت مواد لبني، مصرف لبنيات و شير در كشـور                    يارانه

درصد كاهش يافت. گرانيِ شير و لبنيات موجب حذف شير در سبد كاالهاي              
شدت جامعـه   هاي ايراني... شد. پوكيِ استخوان به         مصرفي بسياري از خانواده   

كند. پوكيِ استخوان يكي از مشكالت تغذية شايـع در كشـور                 را تهديد مي  
هاي درماني ناشي از كمبود مصـرف شـيـر دركشـور،            است... امروز هزينه     

خصوص تغذية ناسالـم   برد... با شرايط فعلي و به      ها را زيرِ خط فقر مي       خانواده
 “كنند. جامعه، مردم ممكن است زنده بمانند اما زندگي نمي

اكنون شاهد كاهش تراكـمِ   هم” دربخشِ ديگري ازاين گزارش آمده است:   
سال در كشور هستيم كه اين دسته از افـراد بـا        30استخوان در سنين زير  

شوند... دليلِ اين فاجـعـه،           خود دچار شكستگي مي     ترين ضربه، خودبه    كوچك
 “نحوة برخورد مسئوالن با يارانة شير است.

رژيم   -عيار  گفتة مختصصان: فاجعة تمام      يا به   -عامل مستقيمِ اين وضعيت   
 اجتماعي ضدمردميِ آن است! -هاي اقتصادي فقيه و سياست واليت

 ادامه  پدر تئاتر علمي ايران ...

گروه حتا شاگردانش را گرد هم مي آورد كه كار نمايشي را به نقد بكشـنـد.                 
مي گفت: من همه را مي بينم جز خودم را. شما كه بازي مرا از بيرون مـي                    
بينيد با صراحت، انتقادهاي خود را بگوييد تا بتوانم كاستي كارم را... برطرف                

 ).76(پيشين، 13كنم.
نوشين براي نخست بار به روزي يك سانس نمايشي بسـنـده كـرد تـا                  
بازيگرانش خسته نشوند و هر بار بازي بهتر ارايه دهند. و سرانجام رفـيـق                 

سد:  طبري وي  مي ن
نوشين براي مستقر ساختن معناي واقعي تĤتر در كشور ما، نجات از آن               
ابتذال و بي بهايي و مقلدي و دلقكي، پيكاري موثر كرد... جا دارد به حق او                   

 ). 7-296را قهرمان تحول هنر تĤتر در ايران بناميم (همان، 
رفيق نوشين شخصيتي كاريزماتيك و ديسيپلينه (تـوان تـاثـيـرگـذاري              

مي      معنوي) داشت. بهنجار و بسامان و وقت شناس بود. استاد   ي كر نصرت 
 فرهنگي او را چنين گرد هم آورده است: -ويژگي هاي اخالقي

توانايي ذاتي در آفرينش هنري. چيرگي بر شيوانگاري (ادبـيـات) كـهـن         
ي كتاب. پيگيـري       ي انساني. خوانش پيگيرانه        پارسي. باور به تكامل جامعه     

و پشتكار در آماج هاي هنري. برتري اخالقي و پاكيزگي تن و روان. عدالت                
پژوهي و دوري جستن از تبعيض هاي تنگ نظرانـه. دقـت، وسـواس و                   
صداقت در برگردان نمايش ها و اجراي آن ها. تسليم ناپذيـري در بـرابـر                 
منافع مالي. استدالل منطقي براي شناخت واقعيت. دوري از اعتياد و كاستي             
هاي اخالقي. خردمندي و تعادل رواني بركنار از رفتارهاي عصبي. عشق به              

 ).86هنرهاي نمايشي و... (يادنامه ي نوشين، 
كوتاه سخن، رفيق دكتر عبدالحسين نوشين به مانش (معـنـاي) درسـت           

 ي خود بود. واژه، انسان و هنرمند تراز نو زمانه
 نام و يادش گرامي باد!

 
 :پي نوشت

، انتشارات كـاوه سـن       1380، نصرت نوح، چاپ نخست،      ياد مانده ها    -1
  76خوزه، جلد يكم، ص

نخست به يك پناهگـاه مـي رونـد و               11ي    نوشين و سرباز شماره     -2
ي حسن خاشع و تـوران مـهـرزاد (زن و                 ساعت نه بامداد خود را به خانه      

ي    ماه پايان زندگي پنهاني اش را در خـانـه     18شوهر) مي رسانند. نوشين    
عزت انتظامي گذراند. سربازان بدلي اسلحه به دست توده اي هايي بـودنـد      
كه در غوغاي شهر گم شدند و هرگز شناخته نشدند. سرهنگ نـگـهـبـان                  
زندان نيز كه از رفقاي توده اي بود از بيم جان به شوروي پناه برد. نقشه ي                 
فرار بزرگ را خسرو روزبه و عباسي كشيده بودند و كارگرداني آن را نوشين              

ي تĤتر تهران (دهـقـان          انجام داده بود. بعدها گفته شد احمد دهقان، دارنده         
واپسين) كه با دربار نشست و برخاست داشت و نمايش هاي نوشين كـار و     
بارش را از سكه انداخته بود در بازداشت نوشين دست داشته است. (يادنامـه                

 ).174ي نوشين، 
يادنامه ي عبدالحسين نوشين، به كوشش نصـرت كـريـمـي،           –  4و    3

  23، ص 1386انتشارات نامك و جاويدان، چاپ يكم، 
توماني اش هزينه هاي    700با بازي لرتا و با درآمد       زن وظيفه شناس      -5

 ).23) درآورد.(پيشين، 1311زندگي و تحصيل نوشين را تا به پايان (
گويا نوشين در همين سفر تابستاني خود به تهران، يك يـا چـنـد                   –  6

 نمايش ديگر را نيز در كلوپ ايران جوان بر سكو برده بود.
ماهنامه ي موسيقي را سرهنگ غالم حسين مين باشيان، موسيقـي             –  7

 دان و آهنگ ساز بزرگ آن روز كشور مي گرداند. 
  1358ي آرمان، ارديبهشت  هفته نامه – 8
ي لرتا (ستاره ها بر صحنه مي درخشند)،            براي آگاهي بيشتر، يادواره     –  9
ديده شود. اين جستار به سخني ديگر، بـخـش              936ي    ي مردم،شماره   نامه

 ي لرتا است. ي يادواره دوم و افزونه
، 1348فن تĤتر، محسن سهراب (ع. نوشين)، چاپ امير كبير، سال                –  10
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 938شمارة   1392دي ماه  23شنبه دو   6 

ها مي توانـنـد بسـيـار           حقيقتي است كه گرچه اين برخوردها و  درگيري        
هـاي ايـن نـزاع،         جدي باشند اما دليل بر اين نيستند كه طرفي از طرف      

خواه باشد. مسئلة عمدة اين مرحله از جنبش مـردمـي و                 مردمي و ترقي  
مان تقريباً مشخص است و آن        خواهانة ميهن   روند اجتماعي و توسعة ترقي    

نحوي كه با آرايشِ اجتماعي و        وجود آوردنِ تغيير در ساختارِ سياسي به          به
پذير باشد؛ و همچنين حـلِ        ها انطباق   بنديِ كنوني نيرو    مرحلة رشد و صف   

هايي است مرتبط با مرحلة ملي و دمكراتيك كـه عـبـارتـنـد از:                 معضل
تغييرهاي دمكراتيك در ساختارِ قدرت،  نظارت دمكراتيك بـر دولـت و               

هـا و       ايجاد راهكارهاي ضرور براي پاسخگويي آن، حلِ مسئلة قوميـت         
وگويي ملي، مسئلة حقوق زنان، توزيعِ عـادالنـة       هاي كشور در گفت     خلق

ريـزيِ     ريزي در مسيـرِ پـي        گيري و برنامه    تر از همه، سمت     ثروت و مهم  
اقتصادي ملي و توليدگرا و مديريت نيروهاي كارِ بالقوه و عظيم  كشـور               

دهيِ آن به سوي توليد  ارزش افزا و گسترش دانـش و                 [بر آن] و جهت     
ها به    هاي توسعة پايدارِ اقتصادي و زيرساختي؛ همة اين         فن آوري و زيربنا   

شود.    اين مرحله از گذارِ جامعة ايران به سمت ترقي و پيشرفت مربوط مي            
هـاي   يك از جناح اند كه هيچ وضوح نشان داده سال اخير به 35هاي    تحول

طرف نزاع در ساختارِ رژيم واليت فقيه، ظرفيت، شايستگي و تواناييِ حلِ            
ها در دستوركارشان نيست. ايـن         ها را ندارند، و حلِ اين معضل        اين مسئله 

داريِ بـوروكـراتـيـك،          شان كه هـمـان سـرمـايـه           ماهيت  نيروها بنا به    
خوار و فاسد النه كـرده    داريِ تجاري و بخشِ خصوصيِ رانت       سرمايه  كالن

خواهانه در كشـور        در رأسِ هرم قدرتند، مانعِ اصليِ هرگونه تحولِ ترقي        
اسـت و از          مي باشند؛ و حسن روحاني [و دولتش] نيز كه از همين اليه             

سال گذشته همواره در       35چه كه در طول       -ها مستثني نيست    قاعدة آن 
از كـنـتـرل        -است    هاي ارتجاعي حاكم عمل كرده      خدمت ادامه سياست  

كند و حتي از كمك گرفتن از نيروهـاي           دمكراتيك بر دولت استقبال نمي    
مـنـظـور      ) به  1392خردادماه    24پشتيبان و رأي دهنده به او(در انتخابات         

هايِ جناحي هراسناك است. درست در ارتـبـاط بـا               برتري يافتن در نزاع   
همين نكته است كه تفاوت ميان ميرحسين موسوي و حسن روحانـي و              

شود. هم ميرحسين موسوي       ائتالف ناپايدارِ دولت تدبيرواميد مشخص مي     
تنها از به صحنه آمدنِ مردم متوحش نشدند، بلكـه   و هم مهدي كروبي نه    

از آن استقبال كردند و از آن تأثير پذيرفتند و نتيجة اين تـأثـيـرپـذيـري                  
توانست زمينة توافقي گستـرده را بـيـن           اي بود كه مي     ماده  منشورِ هجده 

تـريـن      وجود آورد. اكنون نيز مطرح كردنِ اساسـي          خواه به   نيروهاي ترقي 
هاي مربوط به مرحلة مـلـي و            ترين مسئله   هاي مردم و ضروري     خواست

ها را فراهم كند و هـم   تواند هم در عمل زمينة وحدت توده        دمكراتيك مي 
سنگ محكي براي ميزانِ خلوص دولت حسن روحاني باشد. اينكه گفتـه             

هـاي دولـت        شود مردم توقعات خود را پايين بياورند و آن را با ظرفيـت            
حسن روحاني تطبيق دهند، نظري شديداً ارتجاعي و مضر به حال جنبش            

خواهانه در شرايط كنوني مـبـارزه بـراي            مردمي و ضد استبدادي و ترقي     
 دموكراتيك در كشور است. -تغييرهاي ملي

را “  جـنـبـش سـبـز       ” نكتة قابل توجه اينكه، با وجودي كـه امـواج             
خواهانه توانست شكـاف      فرونشاندند، اين جنبش و حركت مردمي و ترقي       

گرايان و نيز در بيت واليت فقيه ايجاد كند. ايـن        عميقي را در بين اصول    
حدي گلوگير بوده است كه رژيم تا كنون نيز نـتـوانسـتـه آن را                    لقمه به 

هاي ناشي از آن شـفـا           فروبلعد و در آينده نيز نخواهد توانست از عارضه        
كه بخش مهمي از جنبـشِ     -“ جنبش سبز ” گونه ترديدي،     يابد. بدون هيچ   

 -اش در اين مرحلة مبارزه بـوده اسـت            هاي مشخص   مردمي با خواست  
گيريِ مطالباتش بارِ ديگر با قدرت رخ خواهد نمود و حتي ممكن              براي پي 

خـود بـگـيـرد و در رونـد               است كه رنگ و بوي ديگر و نامِ ديگري به 
تـري را بـر          هاي بيش هاي آتي جامعه پرچم مبارزه براي خواست     تحول

خواهانـة مـردم ايـران زنـده اسـت چـون                   دوش بگيرد. جنبش ترقي    
تري را نيـز      هاي عميق   اند، بلكه تضاد    تنها برآورده نشده    هاي آن نه    خواست

 اند.  موجب شده
هاي متعدد قـدرت،      اي است بين كانون     درگيري در درونِ رژيم درگيري    

ها. استفاده از اين درگيري ها اگـر           تمركزِ سرمايه و باندهاي متصل به آن      
 -بـاشـد      منظورِ حركتي گسترده    در خدمت بازسازيِ بدنة جنبشِ مردمي به      

مي تواند قطعاً براي هدف هاي كوتاه و دراز مدت جنبش مهم باشـد. در              
هاي حكومتيِ موجود [كـه      غيرِ اين صورت، دل بستن به هر يك از جناح   

همگي در روي كار آوردنِ احمدي نژاد و سركوبِ جنبشِ اعـتـراضـي و                

ها در     طلبانة توده   حق
اشتـراك    1388سال  

منافع و هـمـكـاري       
زايي   داشتند] جز توهم   

و سـردرگـم كـردنِ       
هاي مردم، و در       توده

نهـايـت، از نـفـس         
انداخـتـنِ جـنـبـش        

يـي     مردمي، نتيـجـه   
 نخواهد داشت.

منظور كسبِ منافع بيشـتـر در          ها و باندهاي پرشمار قدرت به       درگيريِ جناح 
رژيم جمهوري اسالمي، موضوع پنهاني نيست. وجود بوروكراسيِ فاسد، اعتـال            

هايِ عظيم رانتي   گيريِ سرمايه   داريِ بوروكراتيك و شكل     گيريِ سرمايه   و قدرت 
اي بوده است كه نهاد دولت در          ناشي از ويژگي    -چه در گذشته و چه اكنون       -

صـورت    داري به   ايران داشته است و دارد. در كشوري كه رشد و تكوينِ سرمايه            
شيوة رشـد از        داري به   داريِ انحصاريِ دولتي بوده است و رشد سرمايه         سرمايه

باال [دولت و حاكميت و صاحبان نفوذ] بوده است، دولت هميشـه از عـمـده                    
هاي مالي و اقتصادي نيز بوده اسـت.     هاي تمركزِ سرمايه و تمركزِ بنگاه  كانون

در نتيجه، درگيريِ باندهاي قدرت در درونِ آن، در بيشتر مواقع وجود داشـتـه               
خواهانه داشته باشنـد.      هاي مردمي و يا ترقي      ها جنبه     آنكه اين درگيري    است بي 

هـا،     نيز با برنامه ملي كـردن       57ماه    ودوم بهمن   ها، انقالب بيست    عالوه بر اين  
بخش بزرگي از نهادهاي اقتصادي و مالي در كشور را در مالكيت دولت قـرار                
داد، يعني در اختيار دولتي قرار داد كه هيچ كنترل دمكراتيكي بـر آن وجـود                  

اي در اخـتـيـار          هاي مالي   نداشت و تاكنون نيز وجود ندارد. اينكه دولت بنگاه         
داشته باشد امر مذمومي نيست، بلكه در اغلب مواقع  مفيد نيز هست. نـكـتـة                  
ظريف در اينجا اين است كه، مي بايست كنترلي دمكراتيك روي دولت وجود              

هـاي     ترين قشرها و طبقه     عبارتي ديگر، سهمِ و حقوق وسيع       داشته باشد، يا به   
شـان در      هاي صنفي و سياسي     خواه از طريقِ فعاليت آزاد نهاد       زحمتكش وترقي 

ساختارِ دولت حفظ و تامين شده باشد. اما در شرايطي كه درگيري در بـيـن                   
هاي مـنـازعـه        يك از طرف    جناح هاي متعدد قدرت در جريان است و در هيچ         

تواند بـاشـد؟      خواه چه مي    خواهي وجود ندارد وظيفة نيروهاي ترقي       عنصر ترقي 
جامعـه پـيـرامـونِ         يها ترين قشرها و طبقه     بدون ترديد متشكل كردنِ وسيع    

خودشان و از اين طريق گرد آوردنِ نيرو براي عقب راندنِ               ترين مطالبات   اصلي
نيروهاي استبدادي و ارتجاعي و فراهم كردنِ زمينه براي تغييرات دمكراتيك،           

ْروِ جامعه است.  در برهة مشخصِ كنوني، برپـا             وظيفه نيروهاي مردمي و پيش    
بايسـت در      مي  -چه موقت و چه دراز مدت       -يي  كردنِ هرگونه ائتالف و جبهه    
 خدمت به اين امر قرار گيرد.  

ها از قبيل آزاديِ زندانـيـانِ سـيـاسـي، يـا                 خواهانة توده   هاي ترقي   خواست
هاي صنفي، محـدود كـردن         رسميت شناختنِ نهادهاي دمكراتيك و تشكل       به

هاي فـردي   حيطه عمل و سرانجام انحالل نهادهاي سركوبگر و دفاع از آزادي         
 صورتي جدي دنبال شود. بايست با بسيج نيرو و به و حقوق شهروندان، مي

شيوة سابق با دشـواري         بايد توجه داشت كه، هم رژيم در ادامه حكومت به           
و چالش هاي جدي رو به روست و هم مردم جان به لب رسيده از فشـارهـا                    
اقتصادي و وضعيت فاجعه بار اجتماعي ميهن ما ديگر حاضر نيستنـد مـانـنـد                

گران گردن نهند، ولي اين وضـعـيـت            ها و تمنيات حكومت     گذشته به خواست  
بايست به آن سمتي      وجود آوردنِ تغيير هنوز كافي نيست. شرايط را مي           براي به 

پيش برد كه نيرو و خواست و قدرت جنبش مردمي توانِ سركوبـگـري را از                  
رژيم سلب كند. هر مقدار كه گستردگي جنبش مردمي بيشتر باشد و جـبـهـة                 

آمـيـزتـرِ       هاي مسالمـت  متحد ضداستبدادي فراگيرتر عمل كند، اخذ كردنِ راه    
تر است و عقـب نشـيـنـيِ         برد مبارزه براي تغيير در ساختار سياسي آسان         پيش

 دست خواهد آمد.  نيروهاي ارتجاعي با هزينة كمتري به
هـايـي از        هاي بزرگ، آن گونه كه كناره       بدون ترديد سازشِ رژيم با قدرت     

تنها در دراز مـدت بـه            هاي اخير مشخص شده است، نه         هاي آن در ماه     افق
مورد نظر سران رژيم نخواهد انجاميد بلكه در شرايط ادامه          “  معجزه اقتصادي ” 

اجتماعي گذشته و با باال رفتن سطح       -همان سياست هاي ورشكسته اقتصادي    
توقعات مردم براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور مي تواند به چـالـش هـاي                 
جدي و جديدي براي حكومت جمهوري اسالمي منجر شود. راه حل تحوالت             
دموكراتيك در ميهن ما تنها از طريق شركت مستقيم و هماهنگ توده هـا و                
نيروهاي آزادي خواه در تعيين سرنوشت ميهن و مسير حركت آينده آن ميسـر              
است. بايد تمام توان در راه بسيج توده هاي محروم و جان به لب رسـيـده از                    

نـظـام   ” شرايط دهشتناك كنوني، و كشاندن آنها به عرصه مبارزه براي طـرد              
 فاسد و ضد مردمي حاكم  كوشيد.“ اقتصادي-سياسي

 ادامه درگيري هاي دروني رژيم واليي...
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 “دوم بهمن”تجربة تاريخيِ جنبشِ 
ِملي در پيوند با جنبشِ  مبارزه با ستم”

 “سراسريِ مردمي

اي    كه در آن و در خاللِ گردهمايي 1324ماه  بهمن 2از روزي كه در    
تشـكـيـلِ       -ابتكار حزب دمكرات كردستان در شهر مهـابـاد          به  -بزرگ

گرديد و مـبـارزِ           حكومت خودمختار كردستان در چارچوبِ ايران اعالم      
گـذرد.   مي  سال 68شد،   رياست آن برگزيده شهيد، رفيق قاضي محمد، به 

دسـت     بهمـن بـه      2هايي كه در      در درازنايِ همة اين مدت زمان، شعله      
شد، باوجود سركـوب،        فرزندان دلير خلق كُرد و همة مردم ايران افروخته        

قـول رفـيـقِ         اند، و به    ها، خاموش نگرديده    تراشي  توطئه، و انواع معضل   
بهمن با ايجاد يك چنين چـرخشـي در             2جنبشِ  ” شهيد علي گالويژ:     

ريزيِ اصول عمدة جنبـش مـعـاصـر كُـرد               سرنوشت كردستان و با پي    
است... اين دورانِ كوتاه، بـا           ترين خدمت را به خلق كُرد انجام داده         بزرگ

گيـريِ درسـت خـود... بـه                روحِ دمكراتيك، محتوايِ انقالبي و سمت     
اسناد و  [    “ داد  هاي امروز و آيندة خلق كرد يگانه راه آزادي را نشان              نسل

 ].95، صفحه ها ديدگاه
آذر، در اوضاع تاريخيِ معيني پديـد   21جنبش دوم بهمن نظير جنبش     

شد و در ارتباط عضوي[اُرگانيـك] بـا جـنـبـش ضـداسـتـبـدادي و                       
ملي و در راه بـرابـريِ حـقـوق               ضدامپرياليستي وقت به مبارزه با ستم     

هـاي ايـن        ترين ويژگـي    هاي ساكن كشور برخاست. يكي از مهم         خلق
ويـژه     هاي محروم و زحمتكشـان بـه         سود توده   به    يي  جنبش ارايه برنامه  

دهقانان بود. حكومت ملي و خودمختار كردستان به سلطة ارتـجـاع و                
داد. فرمانرواييِ بالمنازعِ طـبـقـة         يي پايان  امپرياليسم در منطقه در دوره 

هاي خلقي را در       اي را درهم شكست و نمايندگان طبقه        عشيره  -فئودال
صف مقدمِ زندگيِ سياسي و اجتماعي قرار داد. اين حكومت خودمخـتـار              

رعـيـتـي، در حـكـم            -منظورِ رهاييِ دهقانان از يوغِ مناسبات ارباب        به
سود دهقانان تجـديـد نـظـر           نخستين گام، در نسبت تقسيمِ محصول به      

هاي آموزش و بهداشت رايگان را        عمل آورد. نخستين مركزها و كانون        به
وجود آورد و براي زنان در جامعه و خانواده حقوقِ مساوي بـا مـردان                  به

آذر،    21كرد. هم رهبرانِ جنبش دوم بهمن و هم رهبرانِ جنبش                تأمين
ملي و بـرابـري       هدف الغايِ ستم    كردند  كه به     با صراحت تمام، اعالم مي    

كنند و راه را براي تـعـمـيـمِ             ها در چارچوبِ ايران پيكار مي       حقوق خلق 
 گشايند. دمكراسي و عدالت اجتماعي در سرتاسر ايران مي

بـهـمـن    2هاي اصلي و خصلت بارزِ جنبش          حال، يكي از جنبه     درعينِ
خـواه   دوست، انقالبي، و ترقي ها و نيروهاي ميهن   كردستان تكيه بر حزب   

كشور بود. نهضت دوم بهمن، مسئلة مليِ خلق كرد را در مقامِ جزئـي و                 
بخشي از جنبشِ انقالبي و ضدامپرياليستي و دمكراتيك سرتاسر ايران و           

هـا     كرد، و در چارچوبِ منافعِ عمدة آن   ها مطرح مي تابعي از اين جنبش   
المللي، نـهـضـت        عالوه، درعرصة بين    پرداخت. به      حلِ مسئلة ملي مي     به
بهمن همراه و همگام و همسو با جنبشِ جهاني صلح و سوسياليسم  و              2

 كرد. رهاييِ ملي، بر ضد امپرياليسم و استعمار حركت مي
بهمن و حكومت ملـي و       2هايِ جنبش     ها و مختصه    در بررسيِ ويژگي  

توان به محتوايِ خلقي، مردمي و انقالبي ايـن            خودمختار كردستان نمي  
هاست كه موجبات تحولِ كيفي در         جنبش اشاره نداشت. همين مختصه     

اش را      تاريخ مردم كرد را پديد آورد و تا امروز نيز موضوعيت و اصالـت             
است. بنابر اين ارزيابي، و بر اساسِ تجربة پرارزش جـنـبـش                  كرده    حفظ

كرد     هاي حلِ مسئلة خلق     ترين جهت   توان عمده   دوم بهمن، امروز نيز مي    
را طرح و براي آن مبارزه كرد. رفيق شهيد عبدالرحمن قاسملو در كتـاب               

، هنگام بحث درباره مسئلة كـرد در عصـرِ            كردستان و كرد  خود به نام:     
عنوان مدخلِ بحث، به نكـتـة بسـيـار             حاضر (فصل دوازدهم كتاب)، به      

بعد از جنگ اول (جهاني) تـا بـه       ” نويسد:  كند. او مي پراهميتي اشاره مي 
هاي بزرگ امپرياليستي سعي در پراكندن تـخـم نـفـاق و                 امروز دولت 

اختالف ملي نموده و خود را دلسوز و وكيل مدافع خـلـق كـرد نشـان                   
خواهي ملي را دچار تشتت نماينـد.         اند، تا از اين طريق جنبش آزادي        داده

است به سياست بريتانيا در عراق و    براي اثبات صحت مطالب فوق كافي   
تركيه بعداز جنگ اول جهاني، سياست بريتانيا و فرانسـه در عـراق و                 

ي دو جنگ بزرگ جهاني و         سوريه در فاصله  
همچنين سياست اياالت متحده آمريـكـا در         
ايران و عراق بعد از جـنـگ دوم نـظـري               

يادآوري است كه سـيـاسـت     بيفكنيم. الزم به 
موذيانه امپرياليستها در بسياري موارد موجب      
عدم پيروزي مبارزه آزاديبخش خـلـق كـرد          

پ اول    كردستان و كرد  ] “ است  شده چا  ،
 ].290، صفحه 1996

هايي متفاوت    شكل  اين واقعيت امروز نيز به    
دهد. نقشِ امپريالـيـسـم و           خود را نشان مي   

هاي خـودكـامـه و         ارتجاعِ منطقه و حكومت   
هاي اخير منطقه و افشانـدنِ        مستبد در تحول  

خوبي هويداست. دقـيـقـاً      بذرِ نفاق و تفرقه به  
براين اساس است كه قاسملـو، در بـخـش            

خواهانة خـلـق      اي علمي از خصلت مبارزة آزادي       ديگري از كتابش، ضمن ارزيابي    
ملي از مبارزه عليه امپرياليسـم جـدا           مبارزه عليه ستم  ” سازد:     كرد، خاطرنشان مي  

ملي به مبارزه برخيزد و توجهي بـه مـبـارزه              نيست. اگر خلق كرد تنها عليه ستم       
گردد و امكـانِ پـيـروزي          باشد، اين مبارزه دچار انزوا مي         ضدامپرياليستي نداشته 

ي امپرياليسم از سياست (تفرقه بيانداز و حـكـومـت     نخواهد داشت. چرا كه سلطه 
خواهـانـه     كن) استفاده كرده و از نهضت ملي كرد در جهت سركوب مبارزه آزادي             

صفحه كردستان و كرد] “گيرد مي  هاي ديگر بهره ملت پ اول،  چا  ،307.[ 
عبارت ديگر، منافعِ عمدة جنبش ملي خلق كرد و مبارزة آن در راه الـغـايِ                   به
خواهانه و دمكراتيك پيوندي سرشتـي دارد.          ملي، با مبارزات سراسريِ آزادي      ستم

هرگاه اين پيوند دچار اختالل شود، تضعيف گردد، و يا قطع شود، هم جـنـبـش                  
رو خواهنـد     بينند و با شكست روبه      سراسري و هم جنبش ملي خلق كرد زيان مي        

ويژه در طول سه دهة اخير، اين واقعيت كه مبارزه در راه               شد. تجربة ميهن ما به     
هاي ساكن ايران از مبارزة با ديـكـتـاتـوريِ             ملي و برابريِ حقوق خلق      الغايِ ستم 

كند. جنبش ملي خلق كرد بخش         خوبي اثبات مي    واليي و ارتجاع جدا نيست را به      
ناپذيري از جنبش عموميِ مردم ميهن ماست كه در راه دستيابي به آزادي،               جدايي

هـا و       عدالت اجتماعي، تامين و تضمين حق حاكميت ملي، برابريِ حقوقِ خلـق           
فقيه و همچنين بر ضد نفوذ و استياليِ امپرياليسم بر كشورمان             طرد رژيم واليت  

هاي سـركـوبـگـرانـه و            كارگيريِ سياست   فقيه با به    كند. رژيم واليت     مبارزه مي 
هـا     هاي كشور، نه تنها به حقوق خلـق         ملي در برابر خلق     بردنِ سياست ستم    پيش

دار و      سازد، بلكه به همبستگيِ تاريخي و ريشه        را پايمال مي      كند و آن    تجاوز مي 
ملي سياسـتـي    سازد. اعمالِ ستم  هويت و منافع ملي ايران لطمه وارد ساخته و مي    

 ريزد.  است كه آب به آسياب امپرياليسم و ارتجاع مي  ضدملي و خائنانه
هاي اخير و پس از روي كارآمدن دولت حسن روحاني، علي يونسي، بـه                در ماه 

هـاي   گيري ها برگزيده شد. موضع  مقامِ مشاورِ رييس جمهور در امور اقوام و اقليت   
اين وزيرِ پيشينِ وزارت اطالعات درخصوص مسئلة ملي و پيشنهـادهـايـش در               

   شـدة     ملي تاكنون چيزي فراتر از تبليغات شناختـه         حل براي الغاي ستم     زمينة راه
هايش، در ميانة آبان مـاه سـال           گيري  اند. يونسي دريكي از موضع       حكومتي نبوده 

خصوص اهل سنت را    هاي مذهبي به  بيش از هرچيز بايد اقليت    ” بود:     جاري، گفته 
 18او سپس در مصاحبة ديگري بـا ايسـنـا،             “  در تصميمات ملي دخالت بدهيم.     

هاي مذهبي    هيچ محدوديت و نگراني براي بكارگيري اقليت      ” آذرماه، اعالم كرد:     
 “و ديني وجود ندارد و همه اقوام ايراني بايد در مديريت عالي كشور سهيم باشند.

ملي و اصوالً مسئلة مـلـي فـقـط در چـارچـوبِ                    محدود ساختنِ موضوع ستم   
مـلـي      ملي باشد. سـتـم       گشايِ حل و الغاي ستم      تواند راه   هاي مذهبي نمي    مشكل

گراي واليت فقيه رنـگ       دركشورمان، واقعيتي انكارناپذير است گرچه رژيم واپس      
ملي   است. اين تبعيض[مذهبي] را نبايد با ستم           آن افزوده     و جنبة مذهبي را نيز به       

ميهنِ بهاييِ ما     يكسان پنداشت و مسئلة ملي را به آن محدود ساخت. هزاران هم            
برند و حقوق آنان در اين عرصه پـايـمـال              انگيزِ مذهبي رنج مي     از تبعيض نفرت  

خاص متعلق نيستـنـد و مشـمـول           طورِ مجموع به خلقي شود، هرچند كه به   مي
 شوند. ملي نمي ستم

بنابراين، برخالف ادعايِ وزير پيشينِ وزارت اطالعات و مشاورِ ويژة كـنـونـيِ       
هاي مذهبي و صرفاً از جنبه مذهـبـي در             اقليت “ دخالت دادنِ ” رييس جمهور، با    
هاي اقتصـادي    ملي حل نخواهد شد. اعمال ستم ملي با سياست           امور، مسئلة ستم  

فقيه پيوند تنگاتنگ دارد. راه حـل           اجتماعي و راهبردهاي سياسي رژيم واليت       -
هاي سـاكـن كشـور         شدن حقوق تمامي خلق       رسميت شناخته   ملي، به   الغايِ ستم 

شان در تمام     ها و رعايت حقوق و منافع       بدون استثناء، و احترام به شأنِ انسانيِ آن       
لحاظ ماهيت قادر به حل مسئلة ملي نـبـوده و              فقيه به   هاست. رژيم واليت     زمينه

 نيست!
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داخلي اسپانيا نمي برد. به ايران كه بـاز          
را مي يابد و از       بزرگ علوي   مي گردد   

و رفيق دكتر تقي اراني     همين رهگذر با    
آشنا مي شود. ولي پـيـش      نفر    53گروه  

 -از پيوستن به اين حلقه ي سـيـاسـي       
فلسفي، گروه اراني لو مي رود و نوشين        
يكبار ديگر به كناره رانده مي شود. در          

 53در پي آزادي گـروه     1320مهر    10
يرج  و سليمان ميرزا نفر، وي به همراه      ا

رضـا    ،احسان طبري ،  اسكندري
.،       رادمنش . . ي      و وده  ــ ت زب  ــ ح

را پي مي ريزد و خود نـيـز بـه               ايران
عضويت كميته ي مركزي آن در مـي         
آيد. عضويتي كه تا پايان زندگـي وي          

 پي گرفته مي شود. 
 

 زاده ي سال وبايي  
ــان    دكتر سيد عبدالحسين نوشين خراساني       ست زم در    1284در 

ز    سلطان الـذاكـريـن     ( محمد باقر نوشين شهر مشهد زاده شد. پدرش     ) ا
واعظان خوش سدا (صدا) و سرشناس شهر بود. او كه نتوانسته بود در برابر وبـا                   
تاب آورد نوشين سه ماهه را تنها گذاشت و رفت. سال وبايي اما سه ماه بعد نيز                  
مادر نوشين را از او گرفت. سرپرستي نوشين شيرخواره را اما دايزه (خاله اش) به            
گردن گرفت. نوشين بزرگ تر كه شد به خانه ي كاكو (دايي اش) در پايتـخـت                  

). سـپـس بـه مشـهـد             1298رفت و در دبستان اشراف تهران درس خواند (تا           
نل       سال بيشتر نداشت به رزم آوران  13-12بازگشت و درحالي كه      ل ك هوادار 
ه     محمد تقي پسيان     ــ خواهان زادي  ردهاي آ در نب ست و  ي وي      پيو

 شركت جست. 
دبيرسـتـان   ) به تهران برگشت و بي كه خود بخواهد به  1301سالگي (  16در  
ي  فرستاده شد. سه سال پس از آن اما روي آمدي تلخ ناك او را از گردونه               نظام  

دبيرستان تنهـا بـه       1304ي نظامي بازداشت: در جشن سال          آموزش در مدرسه  
خاطر سالك روي بيني اش او را از سر صف به تهاراه (انتهاي) آن رانـدنـد. در                      

ي دبـيـرسـتـان      پي اين روي آمد اما نوشين با جسارتي باور نكردني به گرداننده         
در مدرسه اي كه داشتن يك سالك مي تواند بـاعـث سـلـب تـمـام                 ” گفت:   

رفت   دبيرستان دارالفنون   . وي سپس به    3“ امتيازهاي شاگرد شود، من نمي مانم     
 ) از همان جا گرفت. 1307و ديپلم خود را (

وي با وجود تـنـگـنـاهـاي           -كارگردان و بازيگر    -محمد تقي مينا  به گفته ي    
فراوان، در زندگي كودكي اش هميشه سرزنده، شيرين و دوست داشتني بـود و               
خويشان هم سال خود را با شوخي ها، بازي ها و نمايش هاي خود سرگرم مـي             

 4كرد.
 سفر به پاريس  

تن از  99) همراه با  1307رفيق نوشين پس از دريافت ديپلم ميانين (متوسطه،        
بـه فـرانسـه      وزارت معارف ايـران       نخبه ترين دانش آموزان كشور با بورسيه        

ي هنرهاي نمايشي بـود     فرستاده شد تا تاريخ و جغرافيا بخواند. اما او كه شيفته     
ي پيش دانشگاهي اش در كنسرواتوار شهر تولوز          ي يك ساله    پس از پايان دوره   

يل       فرانسه در رشته ي هنرهاي دراماتيك نام نويسي كرد، غافل كه              ع ما اس
ه           مرآت   ــ ــي س ور ــ ر ب ا ــ چ ا ــ ه ن شده ب سيل  شجويان گ دان ست  ر سرپ

تحصيلي او را نخواهد پرداخت. با اين همه نوشين در همان سال نخست چنـان                
 ي تĤتر درخشيد كه توانست بر صحنه برود و هنرنمايي كند.  در رشته

اش بـه       براي گردآوري دست مايه آموزشـي       1309رفيق نوشين در تابستان     
تا   خود را با بـازي         5زن وظيفه شناس    ي  تهران برگشت و نمايشنامه     و در     لر

بر سكو(صحنه) آورد. آشنايي و همكاري نوشين و لـرتـا در                    گراندهتل تهران 
 6) اين دوانجاميد.1312همين نماش، سرانجام به عشق و ازدواج (

 بازگشت هنرمند 
) و با خرمني از آگـاهـي           1311نوشين سرانجام دانشگاه را به فرجام رساند (        

هاي نمايشي به تهران بازگشت. او كه بر شيوانگاري (ادبيات) فـارسـي نـيـز                     
چيرگي ژرف داشت در بازگشت به كشور با شماري از بزرگان فرهنـگ و ادب                

 ايران آشنا شد:
صادق هدايت، نيما يوشيج، مجتبا مينوي، فضل الـه صـبـحـي           

ــي       مهتدي، بزرگ علوي، دكتر پرويز ناتل خانلري         شناي ن آ . و اي . و.
مـاه  و از ان سو با        اداره ي نگارش وزارت فرهنگ ايران       راه را بر همكاري او با     

 كه هدايت و نيما نيز در آن بودند هموار كرد.  7نامه ي موسيقي

 )1350-1284يادواره ي رفيق دكتر عبدالحسين نوشين (

 پدر تئاتر علمي ايران

 9ادامه  در صفحه 

 )11پرده ي نخست، سرباز شماره ي 
ساعت چهار بامداد؛ يك كاميون ارتشي با ده سرباز و يك سـرگـرد               
كشيك در برابر زندان قصر ترمز مي كند. سرگرد كشيك پـيـاده مـي                 
شود و به نگهبانان شناسايي مي دهد. اندكي ديرتر درِ بـزرگ زنـدان                 
قصر به روي او و كاميون همراهش گشوده مي شود. كاميون در تنـگ               
راهه (ترفنج) زندان مي راند و در نزديكي هاي اتاق افسر نگهبان كنـار                

ــاق         قبادي  سرگردمي كشد. افسر فرمانده (       ت رد ا د و وا زن در مي   (
مي شود. چيزي نمي گذرد كه او و سرهنگ كشيك زندان بيرون مـي         
آيند و به سوي سالن اصلي زندان مي روند. سرگرد قبادي آمده اسـت                

 1كه ده زنداني توده اي را براي محاكمه در دادرسي ارتش با خود ببرد!              
زندانيان را از سلول هاشان فرا مي خوانند و به سرگرد قـبـادي و ده                   
سرباز مسلح همراهش مي سپارند. سرهنگ كشيك زندان بر سـرشـان             

و سربازها زندانيان را بـا      “  همه ي شما اعدامي هستيد!     “ فرياد مي كشد:   
خشونت به سوي در بيروني زندان مي رانند. زندانياني كه با شگـفـتـي                
شاهد اين نمايش سوكمندانه اند اشك مي ريزند و بي تابي مي كنـنـد.           
سربازها زندانيان را پشت كاميون مي نشانند و خود نيز سوار مي شونـد              
و برزنت پشت كاميون را مي كشند. آن گاه سرهنگ كشيك زندان نيز              
كه از رفقاي توده اي است به آنان مي پيوندد و همراه شان مـي رود.                 

 رفتني بي بازگشت.  
زندانيان كه پيش از آن از زندان يزد به تهران گسيل شده اند چهـره               

 هايي شناخته شده اند:
سرگرد خسرو روزبه، عبداحسين نوشين، دكتر حسـيـن         
جودت، دكتر كيانوري، علي اكبر شاندرمني، احمد قاسمـي،         

.صمد حكيمي، دكتر مرتضا يزدي، بزرگ علوي  . .  و.
از زندان كه دور مي شوند كاميون ارتشي راه به راه مـي ايسـتـد و                  
سربازي با يك زنداني از آن به زير مي آيد. اين دو در خودرويـي كـه                   
چشم انتظار آن هاست مي نشينند و مي رانند. سرانجام نوبت به سربـاز               
شماره ي يازده و زنداني بلند باالي همراهش مي رسد. اين بـار نـيـز                  
كاميون در كناره ي خيابان مي ايستد و سرباز و زنداني از آن پياده مـي         
شوند. آن ها نيز در يك فولكس واگن نيم دار مـي نشـيـنـنـد و در                       

 دوردست خيابان از نگاه مي افتند:
صحنه سازي فرار افراد كميته ي مركزي را من (نوشين) كارگرداني            ” 

تو گويي سرنوشت نانوشته چنين رقم خورده بـود كـه ايـن،               “  كردم...   
  2واپسين و خطيرترين كارگرداني زندگي او باشد.

 
 پرده ي دوم، روسپي بزرگوار)

زن، نگاه غم انگيزش را در چشم هاي درشت و جـذاب مـرد مـي                  
                      گيراند. سپس راه را بر او مي بندد و به خويش مـي خـوانـدش! مـرد
بلندباال با نگاهي سرسري، گامي بلندتر برمي دارد كه از كنارش بگذرد.            
زن اما دست او را مي گيرد و با اصرار به نازكده اش در همان نزديكـي                 

اين   -ها مي خواند. مرد، بي اعتنا راهش را كج مي كند كه برود اما زن               
مي بندد. سپس يـكـي از پسـتـان               راهش را   -روسپي بزگوار پاريسي  

هايش را بيرون مي آورد و مي فشارد. شير است كه برمي جهد. و بـا                    
چشم هاي اشك آلوده مي گويد: نياز دارم، كودك گرسنـه ام چشـم                 

هرچه زودتر به خانه بروم اما پول تـرامـوا نـدارم.       انتظار من است. بايد 
  كمكم كن!

مرد از درون دگرگون مي شود. غمي تلخ و سنگين بر پـنـجـره ي                   
چشم هايش مشت مي كوبد. بغض گلويش را مي فشارد. اندكي پيـش               
تر زنان و مردان بورژواي پاريسي را ديده بود كه چگونه به رستوران ها              
و كازينو هاي گران بها مي روند و به زمين و زمان فخر مي فروشـنـد:                 

 اي لعنت به اين سرمايه كه انسان را گرگ انسان مي خواهد! 
نوشين انديشه مي كند: كمك به فقر، چيزي را حل نمي كند. بـايـد                 

 كاري كرد كه فقر ريشه كن شود و ديگر سر برنياورد. اما چگونه؟ 
لنينيسم مي رسانـد      -اين رويداد رنج برانگيز اما وي را به ماركسيسم        

را در پيش رويش مي گشـايـد. ديـري             حزب كمونيست فرانسه    و راه   
نرال    برنمي گذرد كه براي پيوستن به ستيهندگان اسپانيايي كه بـا            ژ

ــي           فرانكو د. ول سي مي كن م نوي ا د ن دن جنگي ست مي  شي فا ي 
از آنجا كه تاييديه هيچ حزبي در دستش نيست راه به جبهه هاي جنگ              
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رستم ،  زال و رودابه  ( سه تابلو   نخستين شاهكار بزرگ نمايشي نوشين      
بـا  احسان طبري   ) بود كه به گفته ي زنده ياد          بيژن و منيژه    وو تهمينه   
و در      1313نمايش در      8بروز كرد.   “ شخصيت هنري اش...     ” اين كار   

جشن هزاره ي فردوسي بر سكو آمد و نوشين (در نقش رستم)، لـرتـا                  
يري      (شاه سمنگان) و   مجتبا مينوي (تهمينه و...)،          وعلي اصغر گرمس

د. حسين خيرخواه ردن رنمايي ك    9در آن هن
چنان توجه خاورشناسان اروپايي را برانگيخت كه از نوشيـن          سه تابلو   

فراخوان شـد    جشنواره ي تĤتر مسكو     و لرتا و خيرخواه براي شركت در        
). در همين سفر بود كه نوشين بـا سـبـك             24(يادنامه ي نوشين، ص      

و ديگران بيشتر   مه يِرهولد   و    كنستانتين استانيسالوسكي   هاي نمايشي 
آشنا شد سپس به همراه لرتا و خيرخواه از مسكو به پاريس رفت و چند               
ماهي را نيز به پژوهش و بررسي در تĤتر فرانسه و اروپـاي بـاخـتـري                  
گذراند. وي در فرانسه براي دستيابي به هزينه هاي اين سفر فرهنگي،              

فـرانـكـي آن         3000فرانسه نوشت و با درآمد       -يك فرهنگ فارسي  
 هزينه هاي خود و دو همراهش را درآورد. 

هـنـرسـتـان     به دنـبـال راه انـدازي             1317رفيق نوشين در سال     
پايه گذار آن بود براي دو سـال          سيد علي نصر    كه  هنرپيشگي تهران   

آزگار به تدريس فن بيان و بازيگري در اين هنـرسـتـان پـرداخـت و              
سرانجام هنگامي كه سياست هاي اين كانون آموزشي را با ذوق هنري            
و جهان شناختي دانشيك (علمي) خود ناسازگار ديد از آن كناره گرفت.              

براي كاربست تĤتر نوين كشور بـه پـي ريـزي               1321او خود در سال     
يم      كالس هاي آموزشي پرداخت. كالس هايي كه در آن هـا                ه برا ا

حسين خيرخواه، حسن خاشع، محـمـد عـلـي           ،  گلستان
جعفري، صادق شباويز، نصرت كريمي، توران مـهـرزاد،           

محمدتقي مينا، منوچـهـر كـي        ،  مصطفا و مهين اسكويي   
س        مرام، رضا رخشاني، مهدي اميني، رضا مينا       دري ت ه  . ب . و.

روزنـامـه ي     يا آموزش هنرهاي نمايشي پرداختند. كالس ها در دفتر        
) برگزار شد و نـوشـيـن بـا             حزب توده ي ايران   (ارگان سياسي    شهباز  

آموزش تĤتر علمي به هنرآموزان خود، سرانجام به يك گروه ورزيده ي            
تĤتري براي به سكو آوردن بهترين هاي جهان دست يافت و بـديـن                

(مـهـر    فـردوسـي     ) و    1323(ارديبهشت فرهنگ  گونه تĤترهاي مدرن 
) را پي ريخت. وي به شاگردان خود مـي آمـوخـت كـه بـر                       1326

شيوانگاري ميهن خود و موسيقي جهاني چيرگي يابند تا بتـوانـنـد بـر                
سكوهاي نمايشي بهتر بدرخشند. آرزوي نوشين اين بود كه بازيـگـران             

ي    نمايش هايش آموخته هاي آكادميك داشته باشند و با يك پشتوانه          
فرهنگي، تĤتر را به دانشگاه دوم جامعه تبديل كنند. هـم    -غني اخالقي 

و در كالس موسيقي      دكتر خانلري از اين روي در كالس شيوانگاري او        
موسيقي دان تدريس مي كردند. وي همچنين براي         سعدي حسني   اش  

پاكيزه نگاه داشتن فضاي تĤترهايش مي كوشيد شـاگـردان دخـتـر و                
ي    پسرش باهم ازدواج كنند تا گروه نمايشي او همچون يك خـانـواده            

هنري، با پيراستگي و وارستگي ويژه بر سكو بيايند و در جامعـه نـيـز                 
 انسان هايي كمال يافته و اخالق گراي باشند. 

 
 پي ريزي حزب توده ي ايران 

سال هاي بازگشت آزادي نسبي و         1320سال هاي پس از شهريور      
اوج و گسترش كار نمايشي نوشين و در همين حال سـال هـاي پـي                  
ريزي و شكوفايي حزب طبقه ي كارگر ايران بود. تنها اين تĤتر نوين و               
دانشيك كشور نيست كه به سختي با نام نوشين گره خورده است كـه      

نيز اين نام دلنشين را به نيكي مي شناسد. بيش و    حزب توده ي ايران     
 1320كم يك ماه پس از جا به جايي قدرت در ايران در دهم مهر ماه     

و...   رضا روستا   ،  ايرج اسكندري و  سليمان ميرزا   رفيق نوشين به همراه     
پرداخت و در نخستين نشست آن بـه          حزب توده ي ايران   به پي ريزي    

عضويت در كميته ي مركزي حزب برگزيده شد. تنها در اين سه دهـه               
ي واپسين زندگي اوست كه گاه هم هموند كميته ي مركزي اسـت و               

، نوشين در   احسان طبريگاه عضو هيئت اجرائيه آن. به گفته ي رفيق  
) بـه هـمـونـدي        1323(مرداد  حزب توده ي ايران    نخستين كنگره ي    

كميسيون تفتيش كل حزب در آمد و با پذيرش رهبري كـمـيـتـه ي                 
در خراسان به مشهد رفت. وي تـا سـال              حزب توده ي ايران     ايالتي  
در اين شهر ماند و پس از پايان ماموريت انتخابـاتـي اش بـه                   1325

را پي ريخت (ا. ط، هفته نامه          تĤتر فردوسي   تهران بازگشت و بي درنگ    
 ). 1358ي آرمان، 

به پاد (به رغم) آنچه توده اي ستيزان حرفه اي مي گويند نوشين تا پـايـان                   ادامه  پدر تئاتر علمي ايران ...
زندگي اش نه يك عضو پاسيف و كناره نشين حزبي كه هموندي دل سـوز و                 
وظيفه شناس در كادر رهبري حزب توده ي ايران بود. او در كوچ بـه اتـحـاد                    

) 1336شوروي نيز در همه ي پلنوم هاي بيرون از كشور، از پلنوم چهارم (تير                 
) پيگيرانه شركت جست. نيز در فرايند انشعـاب دوم از               1348تا سيزدهم (آذر     

...) در كنـار       خليل ملكي، انور خامه اي    حزب، نوشين همچون انشعاب نخستين (      
رهبري حزب ماند و اين انشعاب چپ روانه و مائوئيستي را سرزنش كـرد. وي                 
تنها به خاطر بيماري مرگ بار سرطان و زمين گير شدن در بيمارستان مسـكـو           
بود كه در پلنوم چهاردهم حزب توده ي ايران نتوانست شركت كند ولـي تـا                  
واپسين دمان زندگي اش يك توده اي پيكارگر و عدالت پژوه باقـي مـانـد و                   

 (ا. ط، پيشين).“ خويش را در اختيار حزب و رهبري آن گذاشت.”ديدگاه هاي 
انور خـامـه    -رفيق دكتر نوشين در فرايند انشعاب دار و دسته ي خليل ملكي         

) در نوميد كردن و سپس محكوميت جدايي پـژوهـان چـنـان                1326اي (دي    
او را به باد دشنام گرفت. دشنامي فرافكنانـه          خليل ملكي   آگاهانه عمل كرد كه     

كه سزامند خود ملكي بود. وي در نامه اي خام دستانه از نوشين گله مي كـنـد                   
كه چرا به دار و دسته ي خيانت پيشگاني كه بعدها به دست بوس شاه رفتند يا                 
روزگارشان را با گرفتن صله از دست اين و آن به چاپ كتاب ها و جستارهـاي                 

 ضد حزبي گذراندند نپيوست!  
 خليل ملكي براي نوشين نوشت:

تنفر من از ديدن شما به اين جهت است كه در مقابل ايـن روش بـي                   ”...  
تر كشاورز      ، رفيق طبري شرمانه و ناجوانمردانه (انشعاب ستيزي        ك تر    ،   د ك د

سكوت     مريم فيروز   ،  كيانوري  ( . . كرده ايد! (يادنامه ي نوشـيـن، ص          “ و.
هنر و قريحه ي خود را فداي... نتيجه ي حاصل از هنـر، يـعـنـي          ” ) شما  213
كه با آن مي توان وجدان اخالقي ترين مردم را خريد! با             ” كرده ايد! پولي      “ پول

پول مي توان شجاعت اخالقي ترين مردم را خريد... و شما هم نقش لـش...را                      
 ) 216(همان،  !“بازي مي نماييد.

 و چرا خليل ملكي چنين بي پروا لب به دشنام گشوده بود؟
 هم پالكي او بشنويم:انور خامه اي  پاسخ آن را از

به گـونـه اي        “ اگر نوشين به انشعاب پيوسته بود، قدرت انشعاب كنندگان        ” 
باال مي رفت و احتماال درسرنوشت انشعاب تاثير فراوان داشت. چون            ” چشمگير  

نوشين نفوذ فراوان در اعضاي حزب به ويژه در هنرمندان عضو حزب داشت و               
 .“بي شك عده ي زيادي از آن ها همراه او از حزب جدا مي شدند

(طاليي) يك دم   “  اگر تاليي ” كنستانتين استانيسالوسكي     اما اين به گفته ي    
 خروس هم دارد كه از چاك پيرهن جدايي جويان بيرون زده است:

اگر نوشين و اين هنرمندان به انشعاب مي پيوستند... [پس از كـودتـا] در                      ” 
ايران مي ماندند و مجبور به جالي وطن نمي شدند و اگر رژيم آن هـا را از                     
فعاليت سياسي هم باز مي داشت دست كم مي توانستند كار هنـري خـود را                  

). به سخن ديگر چنين مي نمايد كـه            210(يادنامه نوشين، ص     “  ادامه دهند...    
 سناريو انشعاب حزبي با همكاري دربار نوشته شده بود.

ود            خليل ملكي    ــ رده ب شي ك رو ف ر  ه هن هم ب ا مت ر ن  شي حالي نو در 
هيچ گاه هـنـر     ” كه نوشين خود بارها گفته و نوشته بود كه كارگردان شرافتمند            

كسي است كه هـنـر      ” و نيز هنرمند راستين       10“ خود را در گرو پول نمي گذارد      
خود را به خدمت مردم بگمارد، و از آن ها براي كمال هنر خود نيرو بگيرد و...                   

   11بكوشد. “در راه رفاه و نيك بختي انساني
 

 از نگاه هنرمندان
ن و           احسان طبري  شي جتماعي نو ري و ا رد هن رك ختگي كا درآمي  :

همكاران هنري اش كه پشتيباني جنبش پيشرو و كارگري كشور ما را به دنبال              
داشت در گسترش كار او بي تاثير نبود. ولي علت [كاميابي هنري او] تنها ايـن                   
نيست. سطح باالي نمايش نامه ها، سمت مترقي...آن ها، ميزانسن مـاهـرانـه،                  
دكوراسيون و اجزاي هنري و بيان خوب... همه و همه به ايـن گسـتـرش و                 
بازارگرمي ياري مي رساندند. اين در رده ي نخست وام دار شخصيت فراهنري              
نوشين همچون كارگردان و هنرپيشه بود... شخصيت انساني وي دست كمي از          
شخصيت هنري و اجتماعي او نداشت. نوشين مهربان و بـي ادعـا بـود. از                      
فرومايگي و تقلب نفرت داشت. صريح و راست گو بود. وسواس شديد علـمـي                 
داشت... بذله گو بود و در گفتار و رفتار خود نزاكت و ظرافت داشـت... هـرگـز            

در يك اتاق زندگي مـي كـرد...             -بيشتر  -روي رفاه و سعادت را نديد و با لرتا        
 ، با اندكي ويرايش).1358(آرمان، ارديبهشت 
د           عزت انتظامي  ــ ش شروع  زماني  ز  ن ا زيگري م ا صلي ب ي ا دوره   :

آغاز بـه كـار         تĤتر فردوسي   كه نوشين مرا به شاگردي پذيرفت و همراه گروه        
و    فـردوسـي  كردم... بهترين تجربه هاي من در بازيگري صحنه در تĤترهاي               

 ).339، ص -از اين پس: ي. ن -شكل گرفت (يادنامه ي نوشين، سعدي
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زرگ           حميد سمندريان  ــ ا ب ــ ه ــ تن رد. و  ده م ستا ي ن ا شي : نو
 ).125مردان اند كه ايستاده مي ميرند ( ي. ن، 

ــاي          داوود رشيدي  ره ــ ــن ز ه ن ا شي دن نو ر مان ز كنا س ا پ  :
نمايشي، تĤتر به يك رقاص خانه و سيرك تبديل شد، به گونه اي كـه               
يك نمايش كوتاه كمدي مطربي با چند ميان پرده ي بلند اجـرا مـي                

 ).140شد (ي. ن، 
ــان        محمود دولت آبادي   ف ــ ش ن كا ستي خ ز ن يكي ا ن  شي : نو

 ).20امكانات درام در... شاهنامه ي حكيم ارجمند توس است (ي. ن، 
د        مهين اسكويي  ــ ش ا ــ د ب ــ رمن ز آن كه هن ش ا پي ن  شي : نو

انساني پاك و بهنجار و متمدن بود. به اخالق هنري و وجدان حـرفـه                
 ).2-131اي بسيار اهميت مي داد.(ي. ن، 

ــي          شاهين سركيسيان  ــوب م خ ا  ر سه  ران ف ر  ت Ĥ ت ن  شي : نو
يي ژووه      ،ژاك كوپو، شالز دولنشناخت و با دستاوردهاي   ندره  ،   لو آ

و    واخـتـانـگـوف    ،   مه يِر هولد    ،استانيسالوسكي،  آنتوان
ديگران يك سره آشنايي داشت و در كارش از آن ها بهره مي گرفـت.       

هنر تـĤتـر     او... تĤتر زمانه ي خود را مي شناخت و مرد تĤتر بود. كتاب                  
نوشين به باور من درس نامه اي است كامال علمي و هيچ وقت هـم                

 ).  7-145كهنه نمي شود.(ي. ن، 
ــاي        عزيزاله بهادري  ورژواه ز ب سياري ا ا ب حت ن  شي ر نو ت Ĥ ت  :

ايراني را جذب مي كرد و بر آن ها تاثير مي گذاشت. كسـانـي بـراي                   
ديدن اين تĤترها از شهرستان ها مي آمدند و اين بي سابقه بود. تـĤتـر                 
نوشين تاثيري ژرف داشت. در قلب تماشاگران رخنه مي كرد و آن هـا               

 ).161را به انديشه و ژرف كاوي وا مي داشت.(ي. ن، 
ي       عبدالرحيم جعفري    شده  دره  صا ت م شارا ي انت ده  رن دا )

): نوشين هنرمندي بزرگ و بسيار دقيق و نكته بين بود. دقـت     اميركبير
 ). 8-177او در كارش برايم درسي شد در كار چاپ كتاب.(ي. ن، 

م          نجمه ي علوي   د دي شگفتي مي  ا  : ب علوي) زرگ  خواهر ب )
درجه زير صفر مسكو با چوب هاي اسكي بر دوش             35كه در سرماي    

به سوي درياچه يخ در حركت است. در آن سرما، جوان ها جرأت نمي               
 ).224كردند به اسكي بروند.(ي. ن، 

ا هم اينك كه            حميد قنبري  ت ود.  ن ب شي جان ن بي  شي 30: نو
سال مي گذرد هنوز كسي نتوانسته است جاي او را بـگـيـرد.                   40-

آموزگاري خوب و كارگرداني عالي بود. او در تĤتر يك پديده بود. (ي.                 
 ).250ن، 

چون            صادق شباويز  ساني  رديف ك در  ا  ر م او  وان ت بنو : مي 
ي     بسون   سته  رج ن ب ردا شاگ ز  ــاي        برشتا ره ه ــ ه ــ چ ز  و ا

درخشان تĤتر آلمان و اروپا بگذارم كه شناسايي دقيق و همه جانبه ي              
ديدگاه هاي او در تĤتر جز در پروسه ي كار و تمرين هاي مدام ممكن               

 ).43نبود. (ي. ن، 
ت         محمد تقي مينا   ــ دال ــ ع ر  دا ز نوجواني طرف ن كه ا شي : نو

اجتماعي بود، در دوران زندگي پرماجرا و افتخارآميز خود با فـعـالـيـت               
هاي سياسي، اجتماعي و هنري و تأليف و ترجمه و اجراي نـمـايـش                
هاي مترقي، ارزنده و پرمحتوا كوششي خستگي ناپذير براي كاربسـت           

 ).25آرمان هاي خود مبذول داشت.(ي. ن، 
.              مهدي اميني  . ــگــي. ي ا ــ ذال و بي م ز ابت ا ا ر ر  ت Ĥ ت ن  شي : نو

نجات داد و به يك مقوله ي جدي هنري... تبديل ساخت. او را مـي                  
توان يكي از صميمي ترين و منزه ترين فعاالن سياسي چپ دانسـت.          

 ).47-53(ي. ن، 
ه           توران مهرزاد    ــ ن ك ــ شي ستاد نو : ا زرگمهر) ي ب فاطمه  )

داراي اخالق نيكو بود ضمن آموزش هنر بازيگري انسـان دوسـتـي،              
آدميت، طرز سلوك با مردم، شريف زندگي كردن و مهار خصلت هـاي      

 ).57خودخواهانه را نيز به شاگردانش مي آموخت.(ي. ن، 
ا            نصرت كريمي  ــ ن ب ــ ــي ش و ياد ن ده  زن س  دري ت ي  شيوه   :

ديگر استادان بسيار متفاوت بود. او بسيار دقيق، با حوصله و دلسوزانـه              
 ).63تدريس مي كرد.(ي. ن، 

م           ايرن زازيانس  ــ ه ــ ب و م جال ن  راي م خيلي ب زي كه  چي  :
وجود دشت كه بـه دسـتـور آقـاي              تĤتر سعدي   بود نظمي بود كه در    

نوشين اجرا مي شد. همه چيز بايد به موقع انجام مي شـد. (ي. ن،                      
91.( 

ر          محمد تقي كهنمويي   ــ ت Ĥ ــ ت ر  ا كا رد ب فكر مي ك ن  شي : نو

 ).116مي تواند بزرگ ترين خدمت را به جامعه اش بكند. (پيشين، 
ه          علي نصيريان  خوا شت  دا وژيكي كه  دول ي ي ا ه  وان شت پ ا  ن ب شي : نو

ناخواه نمي توانست آدم دور از انديشه و فرهنگ همگاني و اجتماعي باشد. او از                
قابليت هاي بسيار برخوردار بود و بيشتر با متفكران و روشن فكران زمـانـه ي                  

 ).128خود نشست و برخاست داشت. (ي. ن، 
ه        فهيمه ي راستگار   ــ م ك د ــ دي سه اي  جل در  ا  ر ر او  ا ن ب راي اولي : ب

] بـرگـزار شـده         ايران[   حزب توده ي  براي كمك مالي به يكي از روزنامه هاي       
بود... چند نفر درباره ي كمك مالي به روزنامه سخنراني كردنـد ولـي اسـتـاد                      
نوشين تنها يكي دو جمله گفت كه از تمام سخنان ديگر موثرتر بـود... ايشـان                     
گفتند: من از كارگري براي روزنامه تقاضاي كمك كردم. از جيبش يك تـومـان      
بيرون آورد و گفت: اين تنها سرمايه براي گذران زندگي امروز من اسـت ولـي                   

 ).148روزنامه واجب تر است. (ي. ن، 
ن                جعفر والي  ــ ي م. ا ود ــ رفته ب ن]  شي [نو دايي كوچك  خ ر  دا دي ه  : ب

] از او جاري شده. ايـن    پرنده ي آبي همه زيبايي و عظمت و شگفتي [در نمايش       
همه جادو و رويا از اوست. از اين تنديس باالبلند كه اين طور مهربان نگاه مـي       

 ).171كند و پدرانه مي پرسد... (پيشين، 
ش      دكتر جمشيد لطفي   ز نماي س ا پ سال  ه  جا پن م      :  ــ ان ــ خ زن  ادب ب

(اسكار وايلد) به كارگرداني نوشين، در لندن به ديدن همين نـمـايـش      ويندرمير  
رفتم. براي من بسيار جالب است كه در انگلستان اين نمايشنامه را كه انگليسـي                
است... به خوبي كاري كه نوشين هزاران كيلومتر آن طرف تر و نيم قرن قبل از                   
آن در ايران و به زباني غير از زبان اصلي اجرا شده بود نبود. مقايسه اي اسـت                
جالب ميان دو اجرا با حدود پنجاه سال فاصله. در آينده آيا هرگز تĤتر ما بـه اوج     

 ).4-193آن دوره خواهد رسيد؟ نمي دانم! (ي. ن، 
ا            بزرگ علوي  ــ رداخت ام پ ن مي  را ي ي ا شته  ذ ه گ ت ب داي صادق ه  :

نوشين مي كوشيد نمايش هايي را روي صحنه بياورد كه با اوضـاع و احـوال                   
 ).218ايران جور در بيايد...(همان، 

زيگري             بهروز غريب پور   ا . ب . شناخت. ا مي  ر ر  ت Ĥ ت ياي  زوا ن  شي : نو
توانا، مترجمي چيره دست، كارگرداني خالق، هنرمنـدي جسـت و جـوگـر و                  

 ).272پژوهنده، انساني اخالق گراي و نمايشنامه نويسي پيشرو... بود. (ي. ن، 
به رهبري نوشين... توانست به بينندگانـي          تĤتر فردوسي   :  اسماعيل جعفري 

كه از حركت هاي لوس بازيگران قهقهه مي زدند بياموزد كه با چشم اندازهايـي               
از زندگي واقعي خود رو به رو شوند. نوشين نخستين ايراني بود كه به ترجمه ي                 
نمايشنامه پرداخت و ادبيات نمايشي را آشكارا بر زندگي توده هاي مـردم پـي                 

 ).298نهاد. (همان، 
 

 فراتر از هفت هنر 
دكتر نوشين نه تنها در زمينه هاي شيواشناختي و پژوهش و هنر كه بر گستره             

بري       هاي ورزشي نيز از سرآمدان روزگار خود بود. به گفته ي رفيق             ط  احسان 
كمتر كسي را مي توان يافت كه از ديدرس پردامنگي و آگاهي و دانـش هـاي                  

). و خواهيم ديد كه اين واگويه هـرگـز            285زمانه به پاي نوشين برسد.(پيشين،        
 هم سخني به گزاف نبوده است.

دكتر نوشين بر زبان هاي اوستايي، پارسي باستان، پهلوي، روسي، فرانسوي و            
تازي چيرگي داشت و آفرينه هايي را از برخي از اين زبان ها به ويژه از روسي و                  
فرانسوي به پارسي برگردانده بود. وي رانندگي، خلباني، سواركاري، شنا، اسكـي             
و تنيس را به نيكي مي دانست. در موسيقي سمفونيك و كالسيك جهان چيـره                
دست بود و گردآورند (آرشيوي) از سات (صفحه)هاي موسيقي كالسيك غرب را         

، نوشين از ديدگاه آگاهي گستـرده از         دكتر طبري فراهم آورده بود. به نوشته ي        

 11ادامه  در صفحه 

 ادامه  پدر تئاتر علمي ايران ...

 عكس تاريخي دكتر نوشين با صادق هدايت و لرتا، همسرش
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موسيقي باختر زمين در ميان روشن فكران ايراني بي همتا بـود و از                
زندگي آهنگ سازان و روش كار و ساخته هاي موسيقايـي آنـان بـه          

). او در زندان قصر نيز براي زندانيان           285خوبي آگاهي داشت.(ي. ن،        
سياسي كالس هاي موسيقي كالسيك و رمانتيك غرب گذاشته بـود.           

) نوشين در جواني كمانچه و سه تار و ويـلـون و                285(ا. ط، پيشين،      
آكارديون آموخته و اين هر دو ساز واپسين را در فرانسه پي گرفته بود.              
او در رخس (رقص) و پاي بازي ايراني و اروپايي استاد بود ولي كمتـر                 

 ديده شد تن به رخس و پاي كوبي بدهد. 
نوشين در گذران زندگي اش در مسكو نيز هنگامي كه دريافت ديگر            
نمي تواند آن پيگيري و بالندگي پيشين را در هنرهاي نمايشي داشتـه             
باشد به سپهر شيوانگاشتي روي آورد و پژوهش هاي ژرف و بنيـاديـن              
خود را در پهنه ي شاهنامه پي گرفت. به نوشته ي رفـيـق احسـان            
طبري نوشين در زمينه ي پژوهش ادبي و تاريخي از خود شخصيـتـي              
نشان داد كه مي توان براي آن ارزش عالي قايل شد. (يـادنـامـه ي                    

 ).283نوشين، 
وي همچنين فشرده اي از پژوهش هاي بنيادين خود را در زمـيـنـه        

) گرد هم آورد     سخني چند درباره ي فردوسي    ي شاهنامه ي فردوسي (     
كه همچون پايان نامه (دكترين) او، دستاوردي مانند نامـزدي دانـش               
هاي فيلولوژيك و دكـتـراي عـلـوم بـرايـش بـه ارمـغـان آورد.                       

) بر اين كتاب نوشين تاكنون خاورشـنـاسـان بـزرگ        284(ا.ط،پيشين،  
جهان سخنان و ديباچه هايي نوشته اند. وي همچنين بـا گـردآوري                

 ، دست به كاري كارستان زد.واژه نامكفرهنگ واژگان شاهنامه، 
 كارنامه ي فرهنگي نوشين 

 )ترجمه ها
(آنتوان چخوف)، و چند داستان از نويسـنـدگـان            بانو با سگ ملوس     

 شوروي
 ، چخوف حكايت غم بار

   1365از چخوف، چاپ رادوگاي مسكو، داستان هاي برگزيده 
 ، ايوان تورگنيف  سه داستان عاشقانه

 ، لئو تولستويعشق بي پايان
 ، ايوان تورگنيف  نخستين عشق

 ، ويليام شكسپير  هياهوي بسيار براي هيچ
بن جانسون، ويرايش رومن روالن و اشـتـفـن      كمدي در پنج پرده،     

 تسوايك  
 ، شكسپير، برگردان شعرها از نيما يوشيج اتللو

 ، موريس مترلينگ  پرنده ي آبي
 ، ژان پل سارتر  روسپي بزرگوار

 ، كارل ماركس اصول علم اقتصاد
 كارل ماركس  مزد، بها، سود،

 ماركس و انگلس  مانيفست حزب كمونيست،
 ، ماكسيم گوركي، چاپ شده در ماهنامه ي پيام نو در اعماق اجتماع

 
 )داستان هاي نوشين

ميرزا محسن، اسـتـكـان     ، و داستان هاي:      خروس سحر ي    نمايشنامه
(بازگردان به زبان آلماني با ديباچه ي بـزرگ           شكسته، خان و ديگران     

ي    مـجـمـوعـه    و...      ي مازندران    الله، آدم بزرگ، شغال بيشه    علوي)،   
 ي يوگني ادواردويچ برتلس).  ي نوشين (با ديباچهداستان ها

شماري از اين داستان ها در رسانه هاي حزب توده ي ايـران بـه               
 چاپ رسيده اند.

 
 كارهاي آكادميك و پژوهشي)

ي    . سخني چند دربـاره     ي هشت جلدي    ،دورهي چاپ مسكو    شاهنامه
(فرهنگ واژه هاي دشوار شاهنامه). و جستارهاي          واژه نامك   .  شاهنامه

گونه گون فرهنگي در رسانه هاي موسيقي، پيام نو، سخن، مردم، دنيـا      
 و....
 

 كارهاي چاپ نشده)
سـرگـذشـت    ، نوشين. بـرگـردان        ي زن وظيفه شناس   نمايش نامه   

 ، اوژن بـريـو.      شنل قـرمـز   ،اسكار وايلد.    بادبزن خانم ويندرمير  (روزر).     
رسـتـم و        ي   . فيلم نامـه    مارگريت. نمايشنامه ي     گناهكاران بي گناه  

 و.... اسفنديار
 

 )نمايش ها
 .  1309در گراندهتل تهران، تابستان  زن وظيفه شناس،

(زال و رودابه، رستم و تهمينه، بيژن و منيژه)، در هتل پاالس تهران و                سه تابلو 
 . 1313مهر  13سالن تĤتر نكويي، 

. نيز در تĤترهـاي نـكـويـي.           1312(توپاز)، مارسل پاينول، در گراندهتل        مردم  
. سالن سيرك تـهـران و      1326اسفند  26)، فردوسي، 1323فرهنگ (ارديبهشت  
 سالن سينما تهران.  

(ميرزا كمال الدين)، مولير، سالن هاي سيرك تهران، سينما تـهـران و                تارتوف
 فرهنگ.

 ، شكسپير، تĤتر فرهنگ.تاجر ونيزي
 ، پل كاول، تĤتر فرهنگ.دختر شكالت فروش

   1326، موريس مترليگ، تĤتر فردوسي، پرنده ي آبي
و    1324(سه دزد)، برگردان نوشين، در باشگاه حزب توده ي ايـران،                محتكر

 ).1327تĤترهاي فرهنگ و فردوسي (
 .1326، ج.ب.پريتسلي، فردوسي، آبان مستنطق
(روزر)، آندره بيسون، سالن هاي سيرك تهران، سينـمـا تـهـران و                سرگذشت

 .1326فردوسي، 
 ، شكسپير، كلوپ تهران.اتللو

 .1325ميرزا فتح علي آخوندزاده، تĤتر فرهنگ،  وزيرخان لنكران،
) و فـردوسـي، دي          1323، بن جانسون،تĤترهاي فرهنگ (ارديبهشت        ولپن
1326. 
 .1326(ايده آل)، فردوسي، رويا

 ، ژان پل سارتر، باشگاه حزب توده ي ايران.روسپي بزرگوار
 .1327، پاتريك هميلتون، فردوسي، بهمن چراغ گاز

، اثـر    اوژني گرانـده  ، نوشته ي اسكار وايلد،      بادبزن خانم ويندرمير    نمايش هاي 
از مولير، در سالن هاي سيرك تهران، سينما تـهـران و... بـه                     خسيس  بالزاك و 

پيرامون شماري ديگر از نمايـش هـاي         احسان طبري   نمايش درآمده اند. رفيق      
نوشين مي نويسد كه وي با به سكو آوردن اسكچ هاي كـوچـك، بـازخـوانـي                    

و نـيـز بـا        ابوالقاسم الهوتي   شعرهاي انقالبي به ويژه از شاعر پرولتاري ايران         
در باشگاه حزب توده ي        ساكت! با شما حرف مي زنم      اجراي برنامه هايي به نام      

اجتماعي كارگران و روشن فكران مـي پـرداخـت...                -ايران به آموزش سياسي   
 12را نيز در باشگاه حزب بر سكو آورد.سه دزد ي  نوشين نمايش هايي از گونه

 
 نوشين چه كرد؟

نوشين به جز تĤتر نوين و علمي، پايه گذار دبستان (مكتب) دانشيك گـويـش             
نمايشي در ايران نيز هست. او نخست بار براي نمايش هاي تاريخي و تـراژيـك          

بـازاري و در كـاربسـت آن              -گفتاري آفريد ميان واگويه هاي كتابي و كوچه       
كوشيد. نخستين كسي بود كه گفتارِ پسِ صحنه (سوفالژ) را به دور افكند و تĤتر                  

نفره را با سن گردان و اتاق هاي چهره پردازي (گريم) و جـز                  500پيشرفته ي   
آن پي ريزي كرد. اين نوشين بود كه شيوه ي خوانش و انتقاد دور مـيـز را در                      
برنامه ي تمريني بازيگران گنجاند و پيش از هر اجرا، نمايشي ويژه بر سكو آورد               
و فرهيختگان كشور را فرا خواند كه كار را پيش از اكران همگاني آن ببينـنـد و                 
براي بهبود آن نقد كنند. فن جا به جايي روي سكو با بهره گيري از ورزش و                     
نرمش از نوآوري هاي نوشين بود. او توانست با برخي سخت گـيـري هـايـش               

 ي حرفه اي تربيت كند.  بيننده
در سالن هاي نمايش وي سيگار كشيدن و تخمه شكستن و مانند آن روا نبود               
و درهاي سالن سر ساعت بسته مي شدند. ديده شد كه حتا به بـلـنـدپـايـگـان                      

ي درآمدن به سالن تĤتر داده نشد.     كشوري و ارتشي هم پس از آغاز نمايش اجازه        
ي آگاهي هاي الزم از كار نمايشي از نـوآوري              پخش بروشورهايي در برگيرنده   

ي او بايد با مـردم بسـيـار             هاي نوشين بود. در همين حال، كاركنان نمايشكده        
ي نمايش نمي توانسـتـنـد دسـت        آبرومندانه رفتار مي كردند و آنان نيز در ميانه      

بزنند يا براي بازيگران هورا بكشند. اينكه در پايان نمايش كارگردان و بازيگـران               
بازو به بازوي هم بر سكو مي آمدند و شور و ستايش بينندگان را پـاسـخ مـي                     
گفتند از نوآوري هاي نوشين بود. وي همچنين فن درست گفتن را در ايـران                   

: هم اكنون گويندگاني كه      توران مهرزاد   كارگرداني كرد و جا انداخت. به گفته ي        
بيان دلنشين دارند، پيرو سبك بيان نوشين اند و آن را يا از شـاگـردان يـا از                       

 ). 58شاگردان شاگردان نوشين آموخته اند.(يادنامه، 
نوشين با كنار گذاشتن سوفلور از پستوي تĤترها نخستيـن كسـي بـود كـه                    
بازيگران خود را واداشت نمايشنامه ها را از بر كنند. او زمينه ي رفـت و آمـد                      
كاركنان را در پشت سكو نمد پوش كرد تا سداي گام هاشان تمركز بازيگران و                

 بينندگان را در هم نياشوبد.  
چهره پردازي به شيوه ي نوين، دكوراسيون هماهنگ بـا واكشـيـا (فضـاي)                  
نمايشي و ميزانسن مدرن نيز از نوآوري هاي استاد نوشين بود. او در روزهـاي                  

 5ادامه  در صفحه ي    پاياني تمرين هاي نمايشي اش همه     

 ادامه  پدر تئاتر علمي ايران ...
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غـيـر   ” و   “  غير صـنـفـي     ” هاي كارگران را   و خواست“  اطالعي كرد  بي
و “  كوچك سـازي ” عبارتي ديگر، سياست نوليبراليِ  دانست. به “  كارگري

اكريل، يعني سياستي كه نـابـوديِ          هاي مختلف پلي    شركت“  واگذاري” 
نفر از كارگران را هدف گرفته بـود، ربـطـي بـه                  1500امنيت شغلي   

گير   هاي پي   ها و اعتراض    كارگران ندارد. در نهايت، بعد از سه دور تجمع         
شان، بنابر    و ستودنيِ كارگران، حمايت قاطعِ آنان از نمايندگان بازداشتي        

ماه ايلنا، كميسيون كارگري فرمانداري شهرستان مباركـه          دي  8گزارش  
اكريل نوشته است و ضمنِ تاكيـد بـر            يي به مديرعامل شركت پلي      نامه

  كوچك سازي كارخانه   ” توقف سياست  “         و خودداري از كـاهـش مـدت
هاي كارگران نـيـز پـاسـخ           قرارداد كارگران، به بعضي ديگر از خواست      

مثبت داده است. در واكنش به نامه [كميسيون كارگري فـرمـانـداري]،                
مـاه   دي 15تاريخ  به“  تهديد آميزي” اكريل با صدور اطالعية     شركت پلي 

نسبت داد. عالوه بر مـبـارزة      “  اعتراضات كارگران را به خارج از كشور” 
اكريل، مبارزات كارگرانِ كارخانه فوالد زاگـرس، مـعـدن             كارگران پلي 

گير   هاي پي   هاي ديگري از مبارزه     چادرملو، كارگاه پتروشيمي فجر نمونه    
 و پراكنده در چند ماه اخيرند.  

اند؛ ولي بعـد      نمايندگان كارگران معدن چادرملو چندين بار اخراج شده       
از اعتراض كارگران، شركت مجبور به بازگرداندن نمايندگان كـارگـران           
شده است. با احتساب پاداش افزايش توليدي، دريافتي ماهانة كارگـران            
بيش از يك ميليون تومان است، در حالي كه كارفـرمـا حـقِ بـيـمـة                    

كـنـد.    محاسبه مي“  هزار توماني 600-500” كارگران را برمبناي حقوق     
عضوِ انجمن صنفي براي اجـراي   1400آذرماه، به دنبال اعتراضِ  5روز  

درصديِ حقوق كـارگـران و         10بنديِ مشاغل براي افزايشِ       طرح طبقه 
نحوة محاسبة حق بيمه، دبير انجمن صنفي كارگران چادرملو اخـراج و             
سه نفر از اعضاي هيئت مديرة انجمن از سوي نهادهاي نظارتي احضار            
شدند. در جريان اين احضارها، از اعضاي هيئت مديره خواسته شده بود             

 “  هاي صنفي خود ادامه دهند. با احتياط بيشتري به فعاليت”تا 
آذرماه، با ارسال     17جمعي از فعاالن كارگري معادن شهرستان بافق،        

يي به نمايندة اردكان در مجلس، همبستگيِ خود با كارگران معـدن                نامه
چادرملو را اعالم كردند. باوجود حمايت سنديكاهاي مستقلِ كارگري و            
فعاالنِ كارگري از اعتراضات كارگران در نقاط مختلف ايـران سـطـحِ              

است. براي نمونه، مدير كـارگـاه      دهي هنوز ضعيف      همبستگي و سازمان  
كه از سوي شركت انگليِ پيمانكاري راميكو تعـيـيـن             -پتروشيمي فجر 

با ايجاد جو پليسي در كارگاه، تهديد به اخراج و قطع مزايـاي               -شود  مي
هزار توماني به كارگران پيماني در       500فعاالن كارگري و دادنِ پاداش      

به كارگران رسمي و قـرارداد       “  ميليون تومان   2تا سقف   ” مقابل پاداشِ   
دو دستگي [در] ميان كارگران قرارداد مستقيم و پيـمـانـي      ” مستقيم، به   

اي از مبارزة كارگران      هاي ستودني   در يك ماه اخير نمونه    “  زند.   دامن مي 
 7ايم. خبرگزاري ايلنـا،         هاي داللي (پيمانكاري) را شاهد بوده         با شركت 

 28تـا       15اي از]   كارگر با سابقه [كاري  85حدود  ” ماه، از اعتراض      دي
واگذار كردن مسئوليت نگهـداري     ” به تصميم شهردارِ جديد براي      “  سال

گـزارش داد. يـا        “  دالالن نيروي كـارگـر    ” به “  فضاي سبز رفسنجان  
يي ديگر: جمعي از كارگران شـهـرداري[طـبـس] بـراي قـطـعِ                      نمونه

عـلـت      و به  ”درخشان كوير يزد  “شركت پيمانكاريِ   “  سودهاي كالن ” 
نداشتنِ امنيت شغلي، با مراجعه به خانه كارگر طبـس، اول دي مـاه،             

را “  قرارداد مستيقـم  ” به   “ پيماني” خود از       تبديلِ وضعيت قرارداد كاري   ” 
كـه    -گارگاه پتروشيمي فجر  “  قرارداد مستقيم ” خواستار شدند. كارگرانِ     

بايد بدانند كه تنها راه دسـتـيـابـي         -در سطرهاي باال به آنان اشاره شد      
دهـيِ تشـكـيـالت         شان، سازمان   همة كارگرانِ كارگاه به منافع طبقاتي     

مستقل خود و مبارزة متحد آنان براي كوتاه كردن دست پليـد دالالن              
نيروي كار از تمام كارگاه است. نتيجة عملكرد جنايتكارانة استـفـاده از               

شان صرفاً برمبنايِ سود بيشـتـر         هاي  اين دالالنِ نيروي كار كه تصميم     
توان در چـهـرة كـودكـانِ              است و نه مثالً رعايت ايمني كارگران، مي       

آبـاد    ماه پتروشيمـي خـرم     دي 14كارگرانِ كشته شده در حادثة انفجارِ  
 [فجر] مشاهده كرد.

به چند نمونه ديگر از مبارزات چشمگير، اما پراكندة كارگري در چنـد             
تپه، در اعـتـراض بـه          برِ هفت   كارگر ني   650كنيم.     هفتة اخير اشاره مي   

آذرماه، دسـت     18و    17، در روزهاي    “ هاي كارفرما   محقق نشدن وعده  ” 
در اعتراض    -ديگر بار -تپه  برِ هفت   كارگر فصليِ ني    650از كار كشيدند.     

، و   91هزار تومان پاداش سال        600به پرداخت نشدنِ دو ماه حقوق و        
 30همچنين بازنگري نشدن در طرحِ طبقه بندي مشـاغـل، در روز                 

آذرماه، كار در مزرعه را تعطيل و در كارخانه تجمع كردند.  درحالي كـه                

هـزار نـفـر از          3
كارگران نيـشـكـر     

تپه حـقـوق       هفت
مهر و آبان مـاه و       

را    91پاداش سال   
طلبكار بودند، روز    

آذرماه، كارفرمـا     5
يك مـاه حـقـوق       
بخشي از كارگران   
را پرداخت كـرد و      
ــراي    كــارگــران ب

شـدة   “ تعديـل ” نفر از كارگران      180، به كار بازگشتند.      “ نيت خويش   اثبات حسن ” 
كارخانه سيمان لوشان گيالن، متعلق به كارخانه سيمان تهران و بيمه سالمـت،             

اند.   هايي اعتراضي برپا كرده     شان تجمع     دليل شش ماه حقوق معوقه      چندين بار به  
روز سوم آذرماه، گروهي از كارگران شركت مخابرات روستايي، بـا در دسـت                 

شركت مخابرات خجالـت،  ” و سردادن شعارهايي نظير “  هايي تابلو نوشته”داشتن  
در مـقـابـل       92قانون بودجه سال  86،  در اعتراض به اجرا نشدن بند       “ خجالت

ساعته، مسئوالن شركت     14ساختمان مجلس تجمع كردند. با وصف كار روزانه          
مخابرات حق بيمه بيش از هزار نفر از كارگران شركت مخابرات روسـتـايـي را                 

 510نـفـر از          100كنند. نزديك به    وقت محاسبه و پرداخت مي      صورت نيمه   به
بـابـت مـعـوقـات        ” ماه     كارگر شاغل در نيروگاه دماوند، بار ديگر روز هفتم دي         

، از جمله اضافه كاري، عيدي، پاداش و        91تا    90هاي    پراكنده حقوقي طي سال   
، در   “ تشكيل نهاد كـارگـري    ” و در اعتراض به مخالفت كارفرما با        “  بن كارگري 

مطالـبـات قـانـونـي        ” مقابل در ورودي نيروگاه تجمع كردند. تأخير در پرداخت           
كارگران، بعد از واگذاري و انتقال مالكيت نيروگاه دماوند از وزارت نيرو به بنيـاد               

كارگر ماشين آالت صنعتي تراكتـورسـازي تـبـريـز، در                150“  شهيد آغاز شد.   
آذرمـاه در مـقـابـل            27شان، روز     اعتراض به پرداخت نشدنِ شش ماه حقوق      

نفر از كارگران كارخانه كارتن سـازي ايـران، در              360استانداري تجمع كردند.     
به مـطـالـبـات صـنـفـي            “  توجهي مدير اداري سوء مديريت و بي” اعتراض به   

در مقابل ساختمان اداري كارخانه تـجـمـع       “  ها  ساعت” آذرماه،    16كارگران، روز   
كـاهـش   ” كردند و تغيير مدير اداري كارخانه را خواستار شدند. در اعتراض بـه        

كارگران از سوي مديريت جديد     “  وري  ناگهاني حقوق اضافه كاري و پاداش بهره      
بـه   “ پـارس قـو    ” كارخانه روغن نباتي “  واگذاريِ” پس از   “  هفت ماه ” در عرض   

آذرماه جمعي از كارگران اين كارخـانـه در مـحـوطـه                 9بخش خصوصي، روز    
برداشتن كارت ورود و  ” ماه با     دي  13كارخانه تجمع كردند. مديريت كارخانه روز        

، رئيس تعاوني مصرف كارگران را اخراج كرد؛ و كارگران در تجمـع روز               “ خروج
هاي خود افزودند. كارفرمـاي        او را به خواست   “  بازگشت به كارِ  ” ماه خود،     دي  14

جديد، براي ايجاد دو دستگي در بين كارگران، ضمن كم يا قطع كردن سـهـم                 
وري    بدون دليل مشخصي، به حق بهـره      ” وري توليد     يي از كارگران از بهره      عده

ماه خبرگزاري ايلنا،     دي  3بنابر گزارش   “  تعدادي از كارگران خاص، افزوده است.      
بـه  ” هاي سيمان استهبان و فراپاكس شيـراز،           در پيِ اعراضات كارگران كارخانه    

نفر از نمايندگان كارگران كه براي مذاكره         9،  “ هاي صنفي   دليل پيگيري خواسته  
اخراج و به مراجع قضايي معرفي      ” با مديريت كارخانه برگزيده شده بودند، از كار         

 “ اند. شده
يـي دقـيـق و           هاي اخير، بـا بـرنـامـه          گرايانِ دولت يازدهم، در هفته      واپس
شده، خيزِ ديگري را براي تجاوز به منافع طبقاتي كارگران و تضـمـيـن                  حساب

هاي اساسي رژيم واليت فقـيـه         داران و پايه    سودهاي عظيم براي كالن سرمايه    
درصـدي و       40خردادماه، ضمن اشاره به تـورم           19اند. روحاني، روز       برداشته

، 92درصدي بين نرخ تورم و حداقل مزد تعيين شده بـراي سـال                  15اختالف  
در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد كـارگـران را             ” وعده داد:    

مـاه،     دي   9خبرگزاري مهر،    “  ي تورم افزايش خواهم داد.       طبق قانون به اندازه   
 39/  3بانك مركزي نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آذرماه را                 ” گزارش داد:    

اعالم كرده است. بررغم يك ميليون تومان زير خط فقر بودنِ حـداقـل     “ درصد
مـاه پـيـش         9، و عدم رسيدگي ديوان عدالت اداري به شكايـت            92دستمزد  

افزايش دستمزد براساس نرخ تـورم       ” ، با ادعايِ اينكه:      92كارگران به مزد سال     
تن، مـعـاون    آذرماه سيدحسن هفده 5، روز “ كند مشكلي از كارگران [را] حل نمي     

وزير كار رژيم واليت فقيه، بار ديگر يورش به مزد سال جديد كارگران بر اساس         
كـه  “  آيـد    مـي   چنين بر ” تن نيز     ماه هفده   دي  8نرخ تورم را آغاز كرد. از سخنان         

تامينِ بخشي از دستـمـزد   ” ، با اختصاصِ سبد كااليي، دولت قصد   93براي سال   
درصدي حقوق كاركنان دولت نيز، روز        18را دارد. در رابطه با افزايش        “  كارگران

 18اين افزايـش     ” ماه، محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت، اعالم كرد:            دي  11
درصدي با در نظر گرفتن نرخ تورم محاسبه شده است. فراموش نكنيم پرداخـت      

تواند جايگزيـن خـواسـت افـزايـش             هايي از اين دست نمي      سبدكااليي و طرح  
دستمزدها مطابق نرخ واقـعـي تـورم          

هايي مانند سـبـدكـااليـي          شود. طرح  

 ادامه  ضرورت سازمان دهي اعتراض هاي...

 14ادامه  در صفحه 



 938شمارة   1392دي ماه  23شنبه دو   13 

هاي تونس در راه تغيير: جنبشِ  گام
 مردمي ادامه دارد!

اي كه از دو سال پيش تا كنون تونس را             بحران سياسي 
يعني نخستـيـن كشـوري را كـه              -درهم پيچيده است  

هنوز   -در آن تجربه شد   “  بهارِ عربي ” هاي معروف به      انقالب
هم ادامه دارد. قرار است با انتصابِ نخست وزيري جديد و            

اي جديـد،     طرف و تصويبِ قانون اساسي      تشكيل دولتي بي  
هاي عمده در مسير تدوين آن برداشته شده اسـت،   كه گام 

شرايط برگزاريِ انتخاباتي جديد فراهم شـود. مـردم و              
ويژه سنديكاهاي كارگـريِ      به  -نهادهايِ دموكراتيك مردمي  

 17در سومين سالروز جنبشِ مـردمـيِ          -قدرتمند تونس 
] كـه بـه سـقـوط            1389آذرمـاه       26[ 2010دسامبر

علي منجر شد، به پيش بردنِ تغييـرهـاي           العابدين بن   زين
 اند.  سياسيِ دموكراتيك مصمم

 دنـبـالِ     ، كه به  ] “ النهضة“[” نهضت” دولت حزبِ اسالميِ    
بحراني پس از ترورِ رهبرانِ سياسيِ مخالف ايـن دولـت           

) و    91مـاه       (بهمن    2013[يعني: شُكري بلعيد در فوريه        
) ] تضعيـف      92(تيرماه     2013محمد براهيمي در ماه ژوئيه      

به مذاكره با مخالفانِ    شده است، در طول چند هفتة گذشته        
سياسي بر سرِ تغييرهايي مشخص در جهت، سرعـت، و           

  گرديده است.وادار  اجتماعي -هاي سياسي عمقِ تحول
دي مـاه       24(   2011ژانويه  14سه سال از انقالبِ مردميِ تونس در         

) مي گذرد. در جريان اين انقالب، خلقِ تونس در زماني كوتاه بـه    1389
علي پايان داد. در سالِ نخست پـس از انـقـالب                 سلطة ديكتاتوري بن  

مردم تونس درشرايطي دشوار توانستند با مبارزه و رويارويي با نيروهـاي      
هـاي     علي، به بخشي از خواسـت       ضد انقالبِ وابسته به حزب حاكم بن      

ها و گسـتـرش      شان از جمله طرد ديكتاتوري، كسب برخي آزادي   برحق
ثـبـاتـيِ       علـت بـي     به -نسبيِ عدالت دست يابند، اما از لحاظ اقتصادي  

ها هـزار كـارگـر         هاي ضد انقالب و نيز بازگشت ده        سياسي، خرابكاري 
و    وجود آمد و وضعيت زندگيِ طبقه       اوضاع دشوارتري به    -تونسي از ليبي  

تر گرديد. دولت موقت، بررغم باال بردن مـيـزان             قشرهاي محروم وخيم  
دلـيـل      استخدامِ كارمند براي دولت و جلب رضايت نسبيِ كارگران، بـه          

هاي مؤثر و اساسـي را         نداشتن مشروعيت كافي، امكان گرفتن تصميم     
 -ماه پس از انقالب، انتخابات مجلسِ مؤسسانِ قانونِ اساسـي  9 نيافت. 

خصوص از سـويِ        باري به   هايِ تأسف   كاري  ها و دست    سازي  با منحرف 
برگزار شد. حزب اسالميِ نهضت، با استفـاده           -“ نهضت“حزبِ اسالميِ   
دسـت آورد.       درصد آرا را بـه         40هاي دولتي، توانست      از اهرمِ امكان  

سببِ پراكندگي و نداشتنِ اتحاد عمل، و ورود هـر              نيروهاي مترقي، به  
يي ويژه و خاصِ خودشان به انتخابات، در قياس با            ها با برنامه    يك از آن  

دسـت    رفت به   شان، نتايجي كمتر از آنچه انتظار مي        شمارِ عدة طرفداران  
 دست آرند.  ها را توانستند به ها كمتر از نيمي از كرسي آوردند؛ آن

اش را    گرايان، در طولِ دو سال گذشته، ناتواني        دولت زيرِ سلطة اسالم   
               در ادارة كشور نشان داده است. دولت، با دنبال كردن و اجرايِ سياسـت

كفايـت را      هايي بي   ، عمالً مهره  “ تعهد برتر است از تخصص و كارداني      ” 
دليل نزديكيِ سياسي با حزب نهضت، به مقام وزارت و مسـئـولـيـت                 به

هاي دولتي و نهادهاي امنيتي بـرگـمـارده اسـت. جـنـبـشِ                     سازمان
كنـد و      كه خشونت و جهاد[عليه كُفر] را تبليغ مي           -گرايانِ سلفي   اسالم

از آزاديِ عمل برخوردار شد و با اسـتـفـاده از فضـاي                  -دهد  انجام مي 
وسيلة دولت حزب اسالميِ نهضت، در ساختارهايِ دولتي          وجودآمده به   به

هاي تروريستيِ اين     و امنيتي رخنه كرد. هشدارِ اپوزيسيون در مورد شيوه         
جـبـهـة    “نتيجه ماند، و شُكري بلعيد، رهبر حزب     ها، ناشنيده و بي     گروه

و پس از او محمد براهيمي، نمايندة مجلس، ترور شـدنـد. از                 ،”مردمي
هـاي     هاي اجتماعي در مخالفت بـا سـيـاسـت            اين پس مبارزة جنبش   

 اجتماعي و اقتصادي دولت شدت يافت. 
 اعتصاب، تظاهـرات )،  92آبان ماه  29(   2013نوامبر    20در چهارشنبه   

كه بيكـاري در     در سه حوزة حساس اجتماعي كشور         و برخورد با پليس   
. دولت تصميم گرفته بـود در ايـن            ، صورت گرفت  كند  داد مي   ها بي   آن

يي بود كه شعلة تظاهرات       ناحيه بيمارستاني نسازد؛ همين تصميم  جرقه      

 را برافروخت.  
 -يـي ديـگـر        در منطقه 

اي    اعتصاب عمومي   -سليانا
رهـبـري سـنـديـكـاي            به

 ”تـي    تـي   يوجي“كارگريِ  
 سالگرد سركـوبِ  مناسبت    به

خونين جنبشِ اجـتـمـاعـيِ       
شد. احـمـد    برپا   2012سال  

شافي، مـعـاون دبـيـركـل         
، ”تـي    تي  يوجي“سنديكايِ  

دولــت بــه   ” گــويــد:       مــي
] كه بـه     2012ها[در جنبشِ اجتماعيِ سال        هايش، يعني رسيدگي به زخمي      وعده

“ نفر رسيد و همچنين اقدام براي جلوگيري از گسترش فقر،  وفا نكرده است.         32
آميزِ سياسي در مصر،      هاي خشونت   اي كه در ساية تحول      در چنين شرايط بحراني   

در همسايگيِ تونس، در حالِ گسترش بود، حزب اسالميِ نهضت، به مذاكره بـا               
اتحادية عـمـومـي كـارگـران         “زير نظرِ    “ وگويِ ملي   گفت” مخالفان تن درداد و     

بـا تـركـيـبــي چـهـارجـانــبـه، دربـردارنــدة                 [”تـي    تـي    يـوجـي  “]”تـونـس  
ليگ حـقـوق     “، و “ كانون وكال“كارفرمايان)،  )“ يوتيكا“،  ”تي  تي  يوجي”سنديكايِ

)، ميانِ دولت اسالميِ زيرِ نفوذ حزب نهضـت و            92(مهرماه 2013، از اكتبر    “ بشر
مـنـجـر    “  نقشـة راه    ” اپوزيسيون آغاز شد كه در ماه گذشته به موافقت در مورد    

)“ المـسـار  “آقاي سمير طيب، نمايندة مجلس مؤسسان و دبير كل حزب            گرديد. 
، به اين سئوال كه آيا آغاز اين 2013اكتبر  16يي،  ، در مصاحبه1(“رو پيش“حزب  
تواند تونس را از سناريويي نظير آنچه در مصر اجرا شـد               وگوها[ي ملي] مي        گفت

هـاي تـونـس و مصـر              هاي بـحـران     برخي از جنبه  ” مصون بدارد؟ پاسخ داد:      
پذيرند: فساد، بحرانِ اقتصادي، بيكاري. اما در تونس ميان نهاد ارتـش و                   قياس

، “ نـهـضـت   “اي وجود ندارد. در تونس جنبش اسالمي           نيروهاي سياسي درگيري  
هاست كه  مصر را ندارد. اسالمِ سياسي مدت  “ المسلمينِ  اخوان“هاي    نفوذ و امكان  

وارد چرخة بحران شده است و الزم بود با آزمون قدرت مواجه شود تـا هـمـة                    
شان برمال شود. ولي در مورد جنبش نهضـت در تـونـس،                 معايب پروژة سياسي  

مسئله بيشتر تحميلِ هژموني نهضت بر جامعه تونس است تا بـحـرانِ اسـالم                 
وگوهايي دشوار، مهدي جمعه، وزير صنايع دولت اسالمـي،           در پيِ گفت  “  سياسي. 

به مقام نخست وزيري انتخاب شد و قرار است [تا دو هفتة ديگـر] دولـتـي از                      
تشكيل دهد، و تا مـقـطـع زمـانـي              -“ نقشه راه ” برپاية    -هاي مستقل   شخصيت

، انجام وظيفه كند. مهدي جمعه، نخست وزيـر          2014برگزاريِ انتخابات در سال     
يي از شركـت      جديد تونس، كه مهنس مكانيك و رئيس پيشين هوچينسن، شعبه         

پست وزير صنايع را بـرعـهـده         2013فرانسه بوده است، از ماه مارس      “  توتال“
لحاظ سيـاسـي بـه حـزب            داشته است. گرچه او عضوِ هيچ حزبي نيست، اما به          

 اسالمي نهضت نزديك است.
در پيِ مذاكراتي دشوار كه زير نظر اتحاديه عـمـومـي كـارگـران تـونـس(                    

) به منظور انتخاب نخست وزير جديد بر گزار شـد، تـعـدادي از                  ”تي  تي  يوجي“
، سـالـن     3”نيدا تـونـس    “و حزب     2“ جبهه مردمي “هاي مخالف، از جمله       حزب

با    “ جبهه مردمي “مذاكره را بدون شركت در رأي گيري ترك كردند. سخنگوي            
حـزب بـه        21حزب از     9توافق انجام نشد؛ [تنها]       ” ابراز نارضايتي چنين گفت:      

جبـهـه   “يي با شركت      او اعالم كرد كه، قرار است جلسه      “  آقاي جمعه رأي دادند.    
(از جـنـبـش       ”المسار“متشكل از    (“ اف اس ان  “) “ جبهة نجات ملي  “و   “ مردمي

شان تشكيل شود... تا به اين توافق برسـنـد          و متحدان “   نيدا تونس “كمونيستي)   
نـقـشـه    “كه نخست وزير آتي [مهدي جمعه] كه عضو دولت فعلي است، بر پاية               

طرف تلقي شـود. بـا ايـن وجـود،             تواند در مقام فردي بي   نمي  چهارجانبه، ”راه
اگـر  ” و نمايندة مجلس مؤسسان، گـفـت:            “ المسار“سميرطيب، دبير كل حزب     

چهارجانبه عمل كند، حزب او با آن دولت مخـالـفـت             “ نقشة راه ” دولت آينده به    
 “نخواهد كرد.
توان چنين خالصه كرد: انتخابِ نخست وزير جديـد    را مي “ نقشة راه” [وظيفة]   

طرف در طي دو هفته، استعفايِ اعضاي دولـت           (كه انجام شد)، معرفيِ دولتي بي       
    ض ” كنوني[ دولتنخست وزير مستعفي]، بر سر كار آوردنِ دولـت             “ علي العري ،

دهند در انتخابات پيشِ رو شـركـت نـكـنـنـد،                جديدي كه اعضاي آن تعهد مي     
تصويب قانونـي از سـوي         “ نقشه راه ” تصويبِ قانون اساسي ظرف يك ماه (در         

بيني شده است كه برمبنايِ آن، از دخالت اين مـجـلـس               مجلس مؤسسان پيش  
ها، احـزاب      موازات اين اقدام    [مؤسسان] در امور دولت قاطعانه جلوگيري كند). به           

پايان رسانند. تشكيلِ گروهـي بـراي بـرگـزاريِ               بايد تنظيم قانون اساسي را به     
انتخابات و تصويبِ قوانين مربوط به آن از سوي مجلس مؤسسان و تعيين زمانِ              

 برگزاريِ انتخابات مجلس و رياست جمهوري  نيز در دستور كار است.
 11( 2013نويس نهاييِ قانون اسـاسـي در اول ژوئـن                 دنبالِ انتشارِ پيش    به
گي بـه مسـائـل      مسئول رسيد را  ”كميسيون اجماع” ، مجلس،  ) 1392ماه    خرداد

نـويـسِ      كليدي كرد. كميسيون پـيـش      
 14ادامه  در صفحه جديدي ارائه داد كه در آن در بـرخـي            
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 نويسِ قبلي تجديد نظر شده است. هاي پيش ماده
 3نويسِ قانون اساسي از روز        ، پيش “ نقشه راه “طبق  
)، مـورد بـررسـي و           1392ماه  دي 13(   2014ژانويه  

تصويب قرار گرفته است. قرار است تصويـبِ قـانـون             
)،  قبل از  1392ماه  دي 24( 2014ژانويه  14اساسي تا  

پايان رسد. هر بند از قانـون          سومين سالگرد انقالب، به   
بايست جداگانه با دو سومِ آرا تصويب شود و سپس            مي

كـنـد،     كلِ قانون اساسي، كه آينده تونس را ترسيم مي        
تصويب رسد. اگر پس از دو بـار              نيز با دو سومِ آرا به     

رأي گيري توافقي صورت نگرفت، كلِ قانون اساسـي          
هاي مهم قـانـون       از نكته  شود.   به رفراندوم گذاشته مي   

توان موردهاي زير را برشمرد: تأكيد بر حقِ        اساسي، مي 
تقدمِ كنوانسيون حقوق بشر، كه تونس آن را امضـا             
كرده است؛ برابريِ زن و مرد از هر جهت؛ حفاظت از            

هاي اساسي؛ مقررات مربوط به مجازات        حقوق و آزادي  
 ها.  اعدام، و جز اين

هاي حقوق بشري ضمن استقبـال از كـارِ             سازمان
تقويت قانون اساسي در موردهـاي  ، ”كميسيون اجماع” 

براي اطمينان    19زير را خواستار شده اند: اصالحِ ماده         
المـلـلـي      حاصل كردن از حق تقدم كليه معاهدات بين       

اجتماعيِ شهرونـدان     -تونس، تقويت  حقوق اقتصادي    
با ارائة سازوكارهاي آن، تصريح اصولِ برابري و عـدم          
تبعيض در برابر قانون، لغوِ مجازات اعدام، رفعِ ابهام  از         

 ها.  مفاهيم، كلمات، و جز اين
آقاي سمير طيب، در پاسخ به اين سئوال كـه چـه         

گرايان را به قـبـولِ         درسي از جنبشِ مردمي كه اسالم     
وادار    ”تـي    تي  يوجي”پيشنهاديِ سنديكايِ  “ نقشة راه ” 

بسيج مردم به همان گونه     ” توان گرفت؟ گفت:       كرد مي 
آميز داشت. مردم در همـه         كه شكلي صلح    2011سال  

گونه زدوخـوردي اتـفـاق          ها آمدند وهيچ    جا به خيابان  
آميز و    يي مسالمت   نيفتاد. حكومت را در چارچوبِ مبارزه      

علي را    قانوني زيرِ فشار قرار داديم، همان گونه كه  بن 
او به اين سئوال كـه نـيـروهـاي            “ به رفتن واداشتيم.   

          سياسي طرفدارِ حزب نهضت در درونِ ترويكا (ائتـالف
جانبه) چه وضعيتي دارنـد؟ پـاسـخ داد:             حكومتيِ سه 

هاي اتاكتل و حزب كنگـره بـراي           سوسيال دمكرات ” 
اند كه حزب نهضـت       يي ضعيف شده    جمهوري به اندازه  

هاي كوچـك     هايي تازه در بين گروه      پيمان  به دنبالِ هم  
؛ و به اين سئوال كه، آيندة تونس را          “ گردد  سياسي مي 

جنبش اسـالمـي     ” كنيد؟ پاسخ داد:       چگونه ارزيابي مي  
خواسـت    افكني مي   نهضت مردم را فريب داد و با تفرقه       

انـد و      اش ادامه دهد. امروز مردم آگاه شده         به حكومت 
 “  ها شكست خورده است. سياست اسالميِ آن

 
---------------------------------  

 
حزب المسار( راه حل دمكراتيك و اجتماعي) كـه           . 1
تاسيس شد، متشكل است از: حزب التجديـد          2012در  

(حزب كمونيست سابق)، حزب كارگر تونس، و قـطـب       
وحدت ائتـالفـي    ” مستقل دمكراتيك. اين حزب عضو       

 است. “تونس
اكـتـبـر      7،  “ جبهه مردمي براي پيروزي انقالب    ”    . 2

تاسيس شد، و متشكل است از: دوازده حـزب              2012
هـاي مـلـي،         سياسي و انجمن و تعدادي از شخصيت    

 محيط زيستي و چپ، ملي و محيط زيستي. 
الـبـاجـي    ” وسـيـلـة         بـه    ”نيدا تـونـس   “حزب      . 3

نخست وزير سابق دولت موقت تأسيـس       “  قائدالسبسي
شد و متشكل است از: نمايندگان بورژوازي، كارمنـدان          

اتحـاد بـراي قـانـون         ” هايي از     رتبه و شخصيت    عالي
 كه پس از انقالب منحل شد. “اساسي دمكراتيك

 

 ادامه  ضرورت سازمان دهي اعتراض هاي... ادامه  گام هاي تونس  ...

جاي افزايش واقعي دستمزد با توجه به تورم موجود موجب كاهش بيشتر قدرت خريد كارگران                 به
پرداخت مزد كارگران بايد بصورت نقدي... و مطابق نرخ         ” قانون كار،     42گردد. بر اساس ماده        مي

مـاه، گـزارش      آبان 19خبرگزاري مهر، “  هاي زندگي يك خانواده انجام بگيرد.  تورم و سبد هزينه   
با سـازمـان دادنِ      “  هاي دستمزد جهان را داراست.       ترين نرخ   ايران هم اكنون يكي از ارزان     ” داد:   

، فعـاالن  “ شوراي عالي كار ” اعتراضات پراكندة كارگران و افشايِ ماهيت ارتجاعي و ضدكارگري          
صـنـدوق   ” كارگري و سنديكاهاي مستقل كارگري نبايد بگذارند خواست نهاد امپريـالـيـسـتـي         

فالكت كشاندنِ كـارگـران كشـورمـان و            داران وطني براي به و كالن سرمايه“ المللي پول  بين
گرايان رژيم واليت فقيه عملي شود. كـارگـزارانِ             وسيلة واپس   تر كردن نيروي كار ايران به       ارزان

هاي اقتصادي نوليـبـرالـي        گراي واليت فقيه، كشور ما را به آزمايشگاهي براي برنامه           رژيم واپس 
اند؛ و زندگي كارگران و زحمتكشانِ ميهن را سوژة آزمايش در              نهادهاي امپرياليستي تبديل كرده   

برند. كارگران بايد بدانند كه در بسترسازيِ سودهاي عظيم براي كـالن      كار مي اين آزمايشگاه به  
داري تجاري، كارگزارانِ دولت روحاني بـا ديـگـران             داري انگلي، و سرمايه     داران، سرمايه   سرمايه

اين نتيجه رسيد كه  توان به هاي چندماه اخير مي اتفاِق نظر دارند. با مروري بر اعتصاب و اعتراض         
سنديكايي ميهن ما با وجود سركوب، تهديد و تطميع، به مبـارزه خـود ادامـه         -جنبش كارگري 

دهي است. سنديكاهاي      حال، جنبش نيازمند باال بردنِ سطح همبستگي و سازمان          دهد. درعين    مي
دهـيِ جـنـبـش          توانند داشته باشند. سازمان      مستقل دراين ميان نقش چشمگير و پراهميتي مي       

درنگي همچون افـزايـشِ       هاي بي   ها و بر محورِ خواست      اعتراضي پراكنده با استفاده از همه روزنه      
هاي اقتصادي، و در كنارِ آن، پـافشـاري         دستمزد، و پيوند زدنِ آن به روياروييِ روزافزون با برنامه         

هاي  پراكنده     بر خواست مبرم طبقه كارگر يعني احيايِ حقوق سنديكايي، خواهدتوانست اعتراض          
پيوسته درآورد و سبب تقويت جايگاه جنبش كارگري در صـحـنـه                 هم  هاي به   صورت حلقه   را به 

هـايِ     دهيِ تشكيالت مستقلِ كارگري، متشكل كـردنِ اعـتـراض             سياسي كشور شود. سازمان    
گيري در مبارزه، اتحاد عمل، و حمايت جانانه از ياران و نمايندگانِ واقـعـي                  پراكندة كارگري، پي  

كارِ نمايندگانِ اخراجي و بازداشتي، تنها راه پيروزي كارگـران و     كارگران، پافشاري بر بازگشت به   
 شان خواهد بود. شان به منافع طبقاتي دستيابي

ها و تمايزها ميان  رژيم است. دولت حسن روحاني از اين قاعده مستثني نيست. بحث برسرِ تفاوت
هاي اجتـمـاعـي و         ها، چگونگيِ احيايِ جنبش     اصلي و كانونِ بررسي       ها نيست. بلكه هستة      جناح

ها در معادالت صحنه سياسي ميهن ماست. بنابراين، ضمن رصد دقيقِ تمايزها،            تقويت نقش توده  
سـود     هـا بـه       گيريِ هوشيارانه از آن       ها و بهره    هاي ناشي از اين كشمكش      ها و شكاف    اختالف
پـراكـنـي و چشـمِ            ايِ جنبش و مطالبات مردمي، ضروري است كه از توهـم            هاي مرحله   هدف

خـواه     هاي مردم و نيروهاي مترقي و آزادي          هايي كه در راستاي خواست      اميدداشتن به سياست  
نيست، جداً و قاطعانه پرهيز شود. واقعيت صحنة سياسي و آرايشِ سياسي مـوجـود در كشـور،                     

خواه، ملي، مترقي و مـدافـعـانِ واقـعـيِ                اولويت همكاري و اتحاد عمل تمامي نيروهاي ترقي       
هايي كـه     گيري  روي، موضع   دهد. ازاين    طلبان مقاوم را در دستوركار قرار مي        طلبي و اصالح    اصالح

قـد     دوش و هم    گيريِ مشخص كنوني آن، هم      دولت حسن روحاني را با سياست، ماهيت و سمت        
سود وظيفه اصلي و مبرم مرحلـة   روي به هيچ  شناساند، به     طلبي و روند اصالحات معرفي مي       اصالح

طلبان از حضورِ ناطق نـوري در هـر             هايي مانند اينكه اصالح     گيري  كند. موضع    كنوني عمل نمي  
ايِ آن بـاشـد.          هاي مرحلـه    سود جنبش مردمي و آماج      تواند به   كنند، نمي   يي استقبال مي    عرصه

گيريِ نادرست ديگري اشاره كرد كـه در پـايـگـاه                 توان به موضع    عالوه، دراين خصوص مي     به
هاي جنبـش مـردمـي       گيري، گردان است. دراين موضع   ماه، منتشر شده دي16، “امروز”اينترنتي  

فقيه سكوت اختيار كـنـنـد. سـعـيـد                شوند تا در برابرِ ولي      مانند جنبش دانشجويي فراخوانده مي    
گيـري    گذاري و سمت    ريل” كند:     آذرماه، اعالم مي    24اش با ايسنا،      حجاريان، در مصاحبة تفصيلي   
داري] نيز بخشـي       سرمايه  گذار و توليدكنندة خصوصي [بخوان: كالن         دولت صحيح است... سرمايه      

نظر من حضور آقاي ناطق نوري در مجلس بعدي بسيار مؤثر خواهد بود   از جامعة مدني است... به       
ها كه هـيـچ       گيري  اين موضع  “ كنم.   و من از حضور چنين نيروهايي در مجلس بعدي استقبال مي          

هاي صادق زيباكالم، مسعود نيلي و سعيد ليالز نـدارد،            گيري  اي با موضع    تفاوت و مغايرت اصولي   
مـديـريـت    ” دهد كه بـر       اش را با تاكتيكي در صحنة سياسي نشان مي          سويي  بيش از هر چيز هم    

تأكيد دارد. آيا در چـارچـوب اوضـاع كـنـونـي بـدون                “ انتظارات فزاينده ” و   “ رشد  توقعات روبه 
سـمـت      تـوان از حـركـت بـه             گاه اجتماعي آن مي     دهيِ جنبش مردمي و احيايِ تكيه       سازمان
طلبي سخن گفت؟ سخنان جواد الريجاني    هاي مردم و تقويت روند اصالح       ساختنِ خواست   برآورده

هاي حكومتي در    هاي جناح در خصوصِ حصرِ غيرقانوني رهنورد، موسوي و كروبي در كنارِ جدال   
هاي فساد اقتصادي، و ديگـر        هاي نمايندگان مجلس از دولت، پرونده       روزهاي اخير ازجمله سئوال   

هاي جدي در حاكميت، همگي در آستانة انتـخـابـات آيـنـده مـجـلـس، نشـانـگـر                           رويارويي
هاي قدرت براي برقراري توازنِ قواي مـورد        هاي بسيار مهم در حاكميت است. كانون         وانفعال  فعل

باز هم بيشتر با همديگر به        -ها باشد   كه دربرگيرنده تأمين منافع آن      -نظرشان در درونِ حاكميت   
 كشمكش خواهند پرداخت.

مديريت توقعـات  ” روي جداي از راهبرد كلي نظام و     هيچ    گيريِ تاكنونيِ دولت روحاني به        سمت
 نبوده و نيست!“ فزاينده

 “...نظام”ادامه  سرشت استبدادي 
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ها هرچه بيشتر شد. دولـتـي كـه در            سرعت تشديد و فاصله     جنوب به 
هاي متناوبي كـه سـرتـاسـر           شمال به قدرت رسيد براي سركوب قيام      

هاي جنوبي سودان را در بر گرفته بود، متوسل به زور و خشونـت                استان
يي را كه در چـارچـوب سـودانِ             نامه  شد. دولت وقت سودان دو توافق      

داد، زير پا گذاشت و نقض كرد.         واحد، خودمختاري محلي به جنوب مي     
چنين شد كه اين عدم اعتماد ميان شمال و جنوب، مانعي جدي بر سـر        

 ها شد. آميز اختالف وفصل مسالمت راه آشتي و حل
بخش خلق سودان جنوبي بيش و پيش از هر           جنبش مسلّحانة رهايي  

چيز خواستار دگرگوني بنيادي در نظام سياسي و جدايي دين از دولت و             
سپردن قدرت به نهادهاي محلي بود. جنگ داخلي كه در پـي ايـن                  

يك از دو طـرف كشـمـكـش              بست رسيد. هيچ     اوضاع رخ داد، به بن    
يي دست يابد. ولي هر دو طـرف             توانست به پيروزي تعيين كننده      نمي

شوراي توسـعـة   ” وفصل كنند.   گري مسئله را حل حاضر بودند با ميانجي   
، متشكل از هشت دولت در شرق و شاخ آفريـقـا،   IGAD) “ دولتي  بين

شامل هر دو سودان) كه مورد حمايت نروژ و آمريكا بود، مـوفـق شـد                  
را تنظيم كند كه از جمله شش سال پـس از              “ نامة جامع صلح    توافق” 

داد.    سودان جنوبي مـي     “ مناطق” امضاي قرارداد، حق خودمختاري به      
پرسي باز كرد كه در نـهـايـت           اين توافق راه را براي برگزاري يك همه       

 منجر به تقسيمِ سودان و پيدايش كشور سودان جنوبي شد.
خيلي از ناظران از اين نگران بودند و هستند كه تـقـسـيـمِ سـودان                  

هايـي    تر از دشواري    ناشدني  هايي را به دنبال آورد كه بسيار حل         دشواري
بنياد سودان جنـوبـي    باشد كه قرار بود حل كند! در آن زمان، كشور تازه         

هاي الزم براي ساختمان دولتي پايدار بـود.          شرط  ترين پيش   فاقد ابتدايي 
هاي پيشين آفريقا، بيشترِ منابع مادي سودان جنوبـي           برخالف مستعمره 

نخورده باقي مانده است. زيرساختار مادي و سياسي اساساً وجـود               دست
ندارد. كشور فاقد خدمات اساسي مثل مدرسـه، درمـانـگـاه، وسـايـل             

گـذار     وكار و سرمايـه   ارتباطي، كارگر ماهر، طبقة كارگر، صاحبان كسب      
هـا و       تر كرده است، رقابت     است. آنچه اين وضعيت تيره و تار را وخيم         

وميل و اختالسِ منابع      ها، حيف   هاي فراوان ميان افراد و قبيله       كشمكش
 اندك موجود، و فساد گسترده و عيان در كشور است.

 ها نيروهاي اجتماعي درگير در كشمكش
بخش خلق سودان جنوبي كه يگانه حزب حاكم اسـت،            جنبش رهايي 

جانبه فرارويد، و نتوانست طـرح        موفق نشد به يك سازمان سياسي همه      
كشور تنظيم و ارائه كنـد. در             اجتماعي مناسبي براي توسعة   -اقتصادي

خواه برجسـتـه و      چنين اوضاعي، نبود دكتر جان گارانگ دمابيور، آرمان  
بيش از هميشه بارز است. خَلَف او كه امروز رياسـت    “  جنبش” بنيادگذار  

وجه براي كشيدنِ بـارِ      هيچ  جمهوري سودان جنوبي را به عهده دارد، به       
بخش به يك سازمان سياسي آماده نبـود.          مسئوليت تبديلِ ارتشِ رهايي   

تفرقه بينداز و حـكـومـت    ” هاي اخير متوسل به فرمول كهنة  او در سال 
هاي بزرگي از متحدان پيشـيـن         شده است. او به دشمني با بخش         “ كن

كـه   “ هاي جان گـارانـگ      بچه” ويژه با گروه موسوم به        خود پرداخت، به  
دانند. اين گروه از وفـاداران بـه جـان                 خود را ادامه دهندة راه او مي      

يي است مـورد      ويژه در منطقة اَبيي قدرتمند است، كه منطقه         گارانگ به 
 يي سخت ميان دولت سودان (در شمال) و سودان جنوبي. مناقشه

هاي سياسي در سودان جنوبي زماني آغاز شـد كـه مـبـارزة                  بحران
جمهور وقـت،     يِر ميارديت، رئيس    قدرت رودررو و سختي ميان سالوا كي      

و دكتر رياك مشار، معاون او، درگرفت. بايد اذغان داشت كه هـر دو                 
        طـايـفـه) و          550“ ( دينكـا ” رقيب در پيِ كسبِ پشتيباني اقوام بزرگ

هـاي سـودان        ترين قوم طايفه) بودند. اين دو قوم، بزرگ    250“ ( نوئر” 
تر از رقيبان خود است. قوم نـوئـر،             اند، ولي قوم دينكا نامنسجم      جنوبي

انـد كـه        بـاك    تر است، ولي مردم آن پيكارجوياني بـي         اگرچه كوچك 
تسليحات خوبي در اختيار دارند و در ساختاري شبه نظامـي سـازمـان                

، “ نيل سـفـيـد     ” تر، همين قوم است كه كنترل         اند. و از همه مهم       يافته
يعني آبراه اصلي منطقة ميان سودان (در شمال) و سودان جنوبي را در                

هاي اخير، ذخاير عظيم نفت در استان الوحده كشف           دست دارد. در سال    
هاي قوم نوئر و در اختـيـار          شده است كه به طور انحصاري در سرزمين       

اين قوم است. در نبود ديگر منابع توليد درآمد در سودان جـنـوبـي، در             
 حال حاضر صدور نفت به شاهرگ حياتي كشور تبديل شده است.

 نقش كشورهاي خارجي
اكنون هفت منطقه از ده منطقة سودان جنوبي در وضعيت جنگي             هم

هاي ديگر هم دير يـا زود بـه              قرار دارد، و ترديدي نيست كه منطقه      

زودي ممكن است تمـام سـودان جـنـوبـي در                 جنگ كشيده خواهند شد و به      ادامه  سودان جنوبي ...
هايي كه اخـيـراً    گري هاي آتشِ يك جنگ تمام عيار داخلي بسوزد. ميانجي          شعله

هاي درگير در جنگ صورت گـرفـتـه اسـت،        بش ميان طرف    براي استقرار آتش  
بس پايدار نخـواهـد    هايي برسد، اما به احتمال قوي آتش ممكن است به موفقيت  

هـا   يِر و رقيب او به اين زودي آيد كه نبرد قدرت ميان سالوا كي  ماند. به نظر نمي    
يِر به پشتيباني متحداني مثل پرزيدنت عمر البشير امـيـد              پايان پذيرد. سالوا كي    

توانسـت   بود، جمهوري سودان قاعدتاً مي بسته است. شايد اگر وضعيت عادي مي 
هاي درگير بازي كند.      وفصل مسائل از راه مذاكره ميان طرف        نقش فعالي در حل   
فقط از لحاظ سياسي، بلكه از لحاظ راهبردي (استراتـژيـك)              جمهوري سودان نه  

هاي سودان جنوبي است. اين دو كشور تـقـريـبـاً                ترين شريك   نيز يكي از مهم   
كيلومتر مرز مشترك دارند.  ولي دولت مركزي در خارطوم شايد ديـگـر                  2000

هـاي اخـيـر، روابـط           را به عهده بگيرد. در ماه       “ طرف  ميانجي بي ” نتواند نقش   
تر شده اسـت.      جمهور سودان جنوبي، گرم     يِر، رئيس   جمهوري سودان با سالوا كي    

 اند. آميز توافق كرده هاي مسالمت ها از راه وفصل اختالف هر دو دولت بر سر حل
يِر درنگ نكرده است. آنهايي        جمهور اوگاندا هم در پشتيباني از سالوا كي         رئيس

دانند كـه     سياسي سودان جنوبي آشنا هستند خوب مي-كه با وضعيت جغرافيايي 
مداخلة نظامي اوگاندا در اين اوضاع، بسيار پرهزينه و خطرناك خواهد بـود، و                

 هايِ درگير به بار خواهد آورد. هاي فراواني براي طرف خسارت
نفع بـوده اسـت.         نيافتگي سودان جنوبي ذي     ماندگي و توسعه    اوگاندا در عقب  

اند، از كارگران ساده گرفته تـا          هزاران اوگاندايي به بازار كار سودان سرازير شده       
بازرگانان. درهاي بازارهاي سودان جنوبي براي ورود          ماهر و خرده    وران نيمه   پيشه

هاي كشاورزي و كاالهاي ساخت شدة كشور همساية جنوبي كامالً بـاز      فرآورده
هاي سودان جنوبي كه از وضعيت مالي نسـبـتـاً خـوبـي                 است. خيلي از خانواده    

فرستند. بـا      هاي اوگانادا مي    برخوردارند، فرزندان خود را براي تحصيل به مدرسه       
وجود اينها، اوگاندا در مورد اهالي سودان جنوبي كه ممـكـن اسـت خـواهـان                   

كـنـد. حـكـومـت            گيـري مـي      پناهندگي در شمال اوگاندا باشند، خيلي سخت      
هايي كه او در اوگـانـدا بـر سـر          ديكتاتوري مخوف ژنرال عيدي اَمين، در سال  

قدرت بود، متأسفانه از حمايت گستردة مردم در سودان جنوبي برخوردار بود. بـا                
يِر پشتيبانـي سـيـاسـي و           درنگ و با تمام قوا از سالوا كي         وجود اين، اوگاندا بي   

وِني (رئيس جمهور كـنـونـي           نظامي كرده است. حتّي چندي پيش يوري موسه        
در اين مقام است) هشدار شديدي به دكتر رياك مشار             1362اوگاندا كه از سال     

داد كه اگر تا چهار روز ديگر به سر ميز مذاكره باز نگردد، نيروهاي او را در هـم                   
خواهد كوبيد. واقعيت اين است كه ارتش اوگاندا عمالً در جنگ داخلي سـودان                
جنوبي وارد شده است و جنگي نيابتي را به پشتيباني آمريكا و بـريـتـانـيـا و                      

AFRICOM رَد. به پيش ميب 
از جملـه       مالي،    اتيوپي نيز منافع معيني در سودان جنوبي دارد. اتيوپي در حوزة           

داري و گردشگري بسيار فعال است.        در نظام بانكي سودان جنوبي، و نيز در هتل        
نـخـوردة      اين همساية شرقي سودان جنوبي نيز مانند اوگاندا از بازارهاي دسـت           

ماهر اتيوپيايي در بـازار     اكنون هزاران كارگر نيمه  برَد. هم    سودان جنوبي بهره مي   
هاي درازمدت اتيوپي، صدور بـرق        كنند. يكي از هدف      كار سودان جنوبي كار مي    

 نيال”توليد شده در نيروگاه آبي سدنتبه سودان جنوبي است.“ س 
كنيا يكي ديگر از كشورهاي همساية سودان جنوبي در جنوبِ شرقيِ آن است             
كه داراي منابع اقتصادي عظيم، و جلودار نواستعمار در آفريقاست. كنيا يكـي از                

هاي اصلي واردات به سودان جنوبي، و صادرات ناچيزِ سودان جنوبي بـه                شريان
هـاي     سلـك   داران كنيايي و هم     اين همساية جنوبي است. عالوه بر اين، سرمايه        

هاي عظيمي در نظام بانكي و صـنـعـت            گذاري  آنها در بريتانيا و آمريكا، سرمايه     
اند. كنيا همچنين در پي آن است كه منطقة مورد             داري سودان جنوبي كرده     هتل

(مثلث ميان سودان جنوبي، اتيوپي و كنيا) را ضميـمـة خـاك         “ مي  ايله” مناقشة  
شود كه اين منطقه سرشار از ذخاير فلزها و مواد كميـاب، از                خود كند. گفته مي    

هاي محل سكونـت      چين نيز در زمينة استخراج نفت در منطقه        جمله طال، است.   
هاي عظيمي كرده است. با توجه به مـنـاقشـة مـيـان                  گذاري  اقوام نوئر سرمايه  

يِر و معاون سابقش رياك مشار، چين اكنون در وضعـيـت       جمهور سالوا كي    رئيس
دشواري قرار گرفته است. البته چون اين دو رقيب نياز زيادي به درآمـد نـفـت                   

 تواند در اين مناقشه از نفوذ خود بر هر دو طرف استفاده كند. دارند، چين مي
 كارزار حزب كمونيست

هاي خود در راه بـرقـراري    حزب كمونيست سودان جنوبي براي پيشبرد تالش      
الملـلـي نـيـروهـاي         صلح و آرامش در كشور، خواستار همبستگي و حمايت بين   

هاي اصلي اين حزب عبارتـنـد      مترقي و جنبش جهاني كمونيستي است. خواست       
از: پايان دادن فوري به عمليات نظامي، بازگرداندن آوارگان جنگ داخـلـي بـه                 

 شان، و آزادي زندانيان سياسي شهر و خانه
 عدم مداخلة كشورهاي همسايه در امور داخلي سودان جنوبي

اند، و تأمين و       محاكمه كردن همة كساني كه مرتكب جنايت عليه مردم شده         
 تضمين حقوق بنيادي دموكراتيك و حقوق بشر
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در هفته هاي اخير شرايط سياسي در كشور جديدالتاسيس سودان جنوبـي            
به شدت بحراني شده و در نتيجه درگيري هاي خونين بين نيروهاي هوادار             
رئيس جمهور و معاونش تعداد زيادي كشته و زخمي شده و ده ها هزار نفـر                
از مناطق زندگي خود آواره شده اند.  درگيري هاي اخير مسائل مهمي را در                
رابطه با حقوق خلق ها و مبارزات ملي در ابتداي هزاره جديـد و مـوضـع                   
نيروهاي چپ و كمونيست مطرح مي كند، كه قابل تامل و بسيار آمـوزنـده               

و   1390است. سودان جنوبي از كشورهاي نوبنياد جهان است كه در تير ماه              
پرسي، به عنوان يك كشور مستقل از جمهوري سودان جدا            در پي يك همه   

هـاي داخـلـي كشـور            شد و دولت مستقل خود را تشكيل داد. كشمكـش         
آفريقايي سودان پيش از تقسيم آن به شمال و جنوب، پـس از تشـكـيـل                   

 جمهوري سودان جنوبي نيز ادامه يافت و هنوز هم ادامه دارد.
پس از دو تكه شدن سودان، رهبران حزب كمونيسـت سـودان تـوافـق                
كردند كه اعضاي حزب كه در قلمرو كشور جديد زندگي مـي كـنـنـد، در              
چارچوب حزب كمونيست سودان جنوبي با سازماني مستقل در آن كشـور              

هاي نزديك دو حـزب        فعاليت كنند. البته اين دو حزبي شدن مانع همكاري         
نبوده است و دو حزب كمونيست سودان جنوبي و حزب كمونيست سـودان              

اند تا مواضع خود در ارتـبـاط    هاي مشورتي منظمي داشته   (در شمال) نشست    
هاي مشترك را تا حد امكان هماهنگ كننـد. حـزب نـوبـنـيـاد                 با موضوع 

كمونيست سودان جنوبي با تكيه به سابقة فعاليـت حـزبـي و سـيـاسـي                    
هاي كمونيست جهان دارد       رهبرانش، پيوندهاي نزديكي با بسياري از حزب      

تدريج جايگاه شايستة خود را در جنبش كمونيستي منطقـه و جـهـان                  و به 
 يابد. مي

به منظور شناخت بهتر از اوضاع كنوني سودان جـنـوبـي و              
هاي آن كشـور،        موضع نيروهاي مترقي و از جمله كمونيست      

گفت و گويي داشتيم با فتحي الفدل، مسئول شعبه روابط بيـن            
المللي، و رفقاي رهبري حزب كمونيست سودان در خـارطـوم،           

 خوانيد. پايتخت سودان، كه حاصل آن را در ادامة مطلب مي
 

 نگاهي اجمالي به وضعيت عمومي سودان جنوبي
بسياري از ناظراني كه رويدادهاي سودان جنوبي را از نـزديـك دنـبـال                 

كنند و از پيچيدگي وضعيت آن آگاهند، نگران آنند كه سيـر رخـدادهـا،                  مي
باري قرار داده باشد كه شايـد راه           كشور سودان جنوبي را در وضعيت فاجعه      

تـريـن كشـور آفـريـقـا              گريزي از آن باقي نمانده باشد. از زماني كه تازه          
ها   بست سياسي هميشه بر سر آن بوده است. رقابت           گذاري شد، ساية بن     پايه

يي و سياسي به تحقق آرزوي مردم براي ساختـمـان             هاي قبيله   و كشمكش 
بخش خلق سودان جنوبي همـواره        يي كه جنبش رهايي     جامعه  -جامعة مدني 

لطمه زده است. با وجود اين بايـد           -داد  كرد و قولش را مي      از آن صحبت مي   
اي به سـبـك       گفت كه از همان اَوانِ كار معلوم شد كه بنا كردن دموكراسي           

يي كه فاقد طبقات و اقشـار           غربي رؤيا و خيال خامي بيش نبود. در جامعه         
از جمله طبقة كارگر و جنبـش كـارگـري،             -اجتماعي نوين و امروزي است    

بايد گفت كه تشـكـيـل و            -داران كوچك، بورژوازي و روشنفكران      سرمايه
پروريِ مـحـض بـوده       دردسر يك دولت دموكراتيك واقعي خيال  استقرار بي 

 است.
هاي آفريقاست. اكـثـريـت         ترين منطقه   نيافته  سودان جنوبي يكي از توسعه    

اضـافـه بـر      ” عظيم جمعيت آن زندگي بخور و نَميري دارند. پول يا كاالي             
فقـط در     اساساً وجود خارجي ندارد. درآمد ناچيزي كه دولت دارد نه  “ مصرف

گـذاري     راه سـرمـايـه    
داخـــلـــي مصـــرف    

شود، بلكه به طـور       نمي
ــه جــيــب       عــمــده ب
بازرگانان خـارجـي از       

هـا و       قبيل يـونـانـي    
ها و بـازرگـانـان        هندي

رود.    سودان شمالي مي  
هـاي     ترين قبيله   بزرگ

هـاي     ساكن اسـتـان    
شان به طور عـمـده بـراي         “ ثروت دامي ” داراني هستند كه      سودان جنوبي گلّه  

رف        خصـوص در ازدواج       شان است، و به     حفظ آبرو و اعتبار اجتماعي     هـا صـ
 شود. جهيزيه و مهريه مي

تـا     1278(   1956تـا       1899دولت استعماريِ حاكم بر سودان از سـال           
ويژه در    داد، به   هاي شمالي سودان نشان مي      ش) توجه بيشتري به استان     1335

هايي كه نيازهاي صنعـت       كاري، صمغ عربي و ديگر فرآورده       زمينة توسعة پنبه  
هاي زيـادي     ها مدرسه   كنند. به همين دليل در آن استان         نساجي را برآورده مي   

آهن براي آن      برپا كردند، خدمات بيشتري فراهم كردند، و خطوط ارتباطي راه         
ها ساختند. همة اينها تأييدي بود بر گفتة هوشـمـنـدانـه و درخشـان                     استان

 .”استثمار بيشتر، توسعة بيشتر. استثمار كمتر، توسعة كمتر“ماركس كه 
هاي سودان جنوبي بسيار پرهزينه بود        از ديد دولت استعماري، توسعة استان     

يـي    آمد كه امكان ندارد چاره      و مقرون به صرفه نبود. به نظرشان اين طور مي          
هاي باتالقي، و نبود امـنـيـت در آن           هاي ناهموار و خراب، زمين   براي جاده 

هاي جنوبي را فعالً براي مدتـي   منطقه انديشيد؛ پس تصميم گرفتند كه استان   
 به همان حال رها كنند.

 هاي اختالف ميان شمال و جنوب سرچشمه
باختگان كمونيست، كه اصالً اهل استان بحرالـغـزالِ           ژوزف گارانگ، از جان   

سودان جنوبي بود، ديد و تحليلِ كامالً روشني از وضعيت سودان شمالـي در               
(  1961يي كه در اوايـل سـال              قياس با سودان جنوبي داشت. او در جزوه        

ش) منتشر كرد، مخالفت خود با نظر سياستمداران جنـوب سـودان را                1339
هاي شمالي و جنوبي را       اعالم كرد كه تفاوت ميزان رشد و توسعه ميان استان         

دانست كه هدفش عقب نگاه داشتن عمدي كل كشـور            يي مي   بخشي از نقشه  
هاي فزايندة    هاي جنوبي را علّت اساسي كشمكش       نيافتگي استان   بود. او توسعه   

هاي استعماري در غـنـا،    دانست، و البته نقش سياست    ميان شمال و جنوب مي    
گرفت كه منجر بـه رشـد          ِكم نمي   نيجريه، اوگاندا و كشورهاي ديگر را دست      

اجتماعي و اقتصادي نامتعادل و ناهمگون شده بود. او خواستار و مدافعِ وحدت          
تجربة   نفس ولي كم    تازه “ نيروهاي نوين ” ميان جنبش دموكراتيك در شمال با       

بـروبـرگـرد       هاي جنوبي بود. با وجود اين، اكثر روشنفكرانِ جنوب بـي              استان
خواستار جدايي از سودان (شمالي) بودند. از آن پس، جداييِ جنوب از شـمـال                  

ها پيرامون آن متحد شدند. گـفـتـنـي      به شعاري تبديل شد كه اكثريت جنوبي 
است كه آن روشنفكرانِ شمال كه در پي استقالل سودان به قدرت رسيـدنـد،               

     حـفـظ و تـداومِ قـدرت                موذيانه از اسالم و ناسيوناليسم شبه عربي با هدف
اندازي بر ثروت سودان استفاده كردند. در آن تغييـر و               انحصاري خود و دست   

تحول، دست روشنفكرانِ جنوبي از قدرت كوتاه ماند. دودستگي ميان شمال و             

 سودان جنوبي در لبة پرتگاه 

 15ادامه  در صفحه 
 كمك مالي رسيده

كرون 1000                                         به ياد رفيق يعقوب  
دالر 50                                             رفيق سپيده از كانادا  


