
 
 
 

  غالمرضا وثیق از یاران خلیل ملکیپدرم  در سوگ
 
   .ی مغزی در تھران درگذشت حملهبر اثر ناگھان سالگی  ٩۶پنجشنبه ھشتم بھمن در سن  نیمروزدر  ،غالمرضا وثیقپدرم، 

لی پس از انشعاب خلی پدرم. خلیل ملکی بود و وفادار او یکی از فعاالن سابق سیاسی و یکی از ھمراھان و یاران نزدیک

و سپس حزب زحمتکشان مردم  نیروی سومجریان و در تشکیل و سازماندھی  پیوندد می گروه ملکیملکی از حزب توده به 

  . کند میشرکت  ایران

دموکراتیک،  افکاربه  که، او در ھمان زمان. کند اخذ میدر فرانسه  ١٣٢٨خود را در سال  حقوقدکترای دیپلم مرضا وثیق غال

   .نویسد تز دکترای خود را در باره ی حقوق کار و کارگران می ،دارد ی خاصتوجھ خواھانه آزادی سوسیالیسمالئیک و 

علم و ی  مجلهبا  ١٣٣٢تا  ١٣٣٠ سال از . کند ھمراه خلیل ملکی در نھضت ملی ایران به رھبری دکتر مصدق شرکت می او

و عقاید آزادی خواھانه، دموکراتیک و جھت افکار  در یی مقاالت و ترجمه نگارشبه  نشریهکند و در آن  ھمکاری می زندگی

  .پردازد سوسیالیستی می

فعالیت در محافل  بهدر ھمراھی با خلیل ملکی و در شرایط افول سیاسی،  ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از از کودتای ، غالمرضا وثیق

  .دھد ھا ادامه می ھای نیروی سومی و جمعیت سوسیالیست نزدیک به ایده

در جریان تجمع . کند گرا در جنبش ضد سلطنتی شرکت می ملی الئیک و ھمراه با نیروھای پدرمالب بھمن، ی انق در آستانه

و تا  در ھمین دوره . شود میی اوباشان رژیم پھلوی از ناحیه سر زخمی  ملهحو در  داردسنگی حضور  سیاسی در کاروانسرا

  .ھمکاری می کند جنبشی  نشریهبا او چندی پس از انقالب 

سیستم معترضین  افکاربه  پیشھا  از سال. پردازد  به کار ترجمه می غالمرضا وثیق، ۵٧از انقالب بھمن  پس

 وروی و اروپای شرقیشاین نظام در اتحاد معترضین  ی ازھای و مقاالت و اعالمیهدارد  ویژه ای توجه »موجود واقعاً  سوسیالیسم«

ھای نیروی سوم، خلیل ملکی  بر نظریه اثبات و گواھی بر ضد توتالیتارییسم، این معترضین نظریاتاو در  .گرداند می رببه فارسی 

، در شرایطی کردند میمطرح  اتحاد شورویسه دھه پیش از فروپاشی را و اعتراضات  و نقدھا ھا ن ایدهیھمدید که  و خود می

، حرکت شمالی قدرتبه وابسته ئولوژیکی آن دستگاه اید -سیاسی زرادخانه در برابر ،بر خالف جریان و کوچک یاقلیت چون که

ھم چنین  از او. گرداند می به فارسی بر ١٣۶۴را در سال  نومانکالتوراکی به نام سمیکائیل وسلن مشھور کتابپدرم . کردند می

چین ھایان،  هی نینا و ژان ک ، نوشته ی پرولتر سرخ کوچهامین،  ی سمیر نوشته ملت عرب :ھای دیگری به جاست چون ترجمه

  ...نوشته ی شارل بتلھایم پس از مائو



به از زبان فرانسه  اثر آندره الالند فلسفه ی فرھنگ علمی و انتقادی ترجمه غالمرضا وثیق ی از دیگر کارھای مھم و ارزنده

  .فارسی است

ھای سیاسی،  فعالیت در دوراناو . مدرن، الئیک، دموکراتیک و آزادی خواه بود یھای انسانی فرھیخته و دنیا دیده با ایده پدرم

امری که ھم اینک نیز مسأله انگیز امروز  .با شرایط ایران بود ھا ارزشھا و  ، آرماناش در پی تلفیق این افکار اجتماعی و فرھنگی

  ...ما در ایران، در جنبش اعتراضی کنونی در برابر و در نفی جمھوری اسالمی است

  
رشد ی ایران در حال  ھای آزادی خواھانه، دموکراتیک و الئیک او ھم اکنون در جامعه که ایده پدرم از میان ما رفت در شرایطی

  .  اند توسعهو 

  با او  یدیدار واپسیننبود  اندوهدر  در غم نبود او،

  اودر گرامی داشت  برای سوگ او، ،اودر سوگ 

  او را آزادی خواھانه ایده ھای دارم پاس می

  او را  اھموارن اهدھم ر ادامه می مصمم

  شیدان وثیق

  پاریس

  ٢٠١٠ژانويه  ٣٠   - ١٣٨٨بھمن  ١٠  یکشنبه


