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شما سعی       . من مجبورم در بين صحبتهای شما پرانتزی بازکنم                  :  تالش
 سعی     می کنيد مارکسيسم ـ لنينيسم را از مارکسيسم جداکنيد و ما                                          

می کنيم به تئوری های اساسی و صريحی که به مارکس استناد داده      
شما از حقوق شهروند سخن می گوئيد و ما از حقوق                     . می شود برگرديم       

حال . حقوقی در مقابل قدرت حکومتی و مستقل از آن می فهميم               , شهروندی  
قدرت سياسی در جامعه وجود آنکه طبق تعريف های مارکس قدرتی مستقل از 

ندارد و آزادی و حقوق شهروندی را آن طبقه ای معين     
بورژوازی , می کندکه حکومت را در دست دارد و در جامعه مدرن اين طبقه                  

کمونيستهای ما هم به همين اعتبار و به اعتبار تئوريهای مارکسيستي             . است  
ته و سعی می کردند روش خود  و تحليلهای خود را  جامعه مدرن را قبول نداش    

حتی شما می بينيد که در اصول مارکسيستی              . با اين تئوريها انطباق دهند           
تفکيک قوا که از مؤلفه های نخستين جوامع مدرن است رد می شود و اساسًا                

 . اين تفکيک در اين نوع تفکر جائی برای بحث ندارد 

              
                                          

                                                                                         

                                         

. حال لنينيسم باشد يا مارکسيسم       , با هر ايسمی فرد انسانی مخالفم         . می دانم 
من فکر می کنم يک سوسياليست نمی تواند مطلقًا به انديشه يک فرد تکيه                       

اّما همة آن چيزهائی را که شما می گوئيد جزء انديشه های مارکس                         . کند   
اريا و   طبقه پرولت  , مارکس می گويد دوطبقه اجتماعی وجود دارد                . نيست   

خود مارکس در زندگی خود بسيار مبارزة دموکراتيک کرده است           . بورژوازی  
برای آزاديها و حقوق شهروندی بسيار مبارزه کرده است که همه اينها نيز                 . 

مارکس می گفت    . همکاری بسياری با ليبرالها داشته است            . مکتوب است    
زة ايندو طبقه است که      بنابرتوضيحاتی که دادم مبار    , روند تاريخی کاپيتاليسم     

نسبت . در تحليل نهائی يکی برديگری غلبه می کند که خودش را مرتفع نمايد              
مارکس اوًال در   . اين حرفها به مارکس تحت عنوان مارکسيسم درست نيست              

ولی , مورد ديکتاتوری پرولتاريا و حاکميت پرولتاريا در دوجا اسم برده                         
ة آن حرفها را نيز پس گرفته شما به             هم. توضيح نداده که اين پديده چيست          

آنچه را که بعنوان انديشه مارکس می شناسيم . تمام نامه های او مراجعه کنيد     
يکی نقد اساسی به کاپيتاليسم است و ديگری اينکه در مبارزه اجتماعی دو                     

برای آزاد شدن    . پرولتاريا و بورژوازی      , طبقه بزرگ اجتماعی وجود دارد         
اين هم فقط هنگامی ممکن است اگر          . طبقات مرتفع شوند     مطلق انسان بايد     

اکثريت جامعه يعنی پرولتاريا نيز ضرورتًا خود را بعنوان طبقه مرتفع                                        
و بعد ببينيد که          , مارکس جز اين اساسًا چيزی نگفته است                      . می کند       

 
يسم به معنای متداول آن و با هر ايسمی که            اوًال من مارکس   : دکتر روستا 

من انديشه  . به شخص رجوع داده شود به عنوان باور ايدئولوژيک مخالفم                 
های مارکس و نقد درخشان او را به نظام سرمايه داری و ضرورت     

 مرتفع کردن اين نظام را جزء انديشه های تاريخ ساِز تاريخ انديشه انسانی 
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   اّما جنبش تنباکو جنبشی برعليه استعمار نبود و به نظر من جنبشی عليه                     
خمينی . همان گوهر فکری را داشت که خمينی داشت           . خارجی و بيگانه بود      

عليه هر غير    , اصًال نمی دانست امپرياليسم چيست          . ه امپرياليسم نبود      علي
شما اينرا به روشنی در     . مسلمان و غير شيعه ای بود که بيگانه باشد                       

بن الدن زمانی با امپرياليسم     . اين ارتباطی با امپرياليسم ندارد      . بن الدن ديديد    
آماده اش می کرد تا      او را تعليم می داد و                     CIA. همکاری می کرد         

بن الدن گفت از چه         . تا آنجا اشکالی نداشت         . بجنگد   " کمونيسم   " عليه   
از زمانيکه اينها آمده اند به اماکن اسالمی يعنی اينها                 , زمانی اشکال دارد      

نجس هستند و بايد سرجای خودشان باشند و نبايد کاری به ما مسلمانان                           
ولی اگر به اماکن مقدسه      . يم و خدمتشان برسيم      داشته باشند تا ما بعدها برو       

اشکال آنها اشکال با             . اسالمی بيايند خاک اسالم را نجس می کنند                             
بن الدن و پيش از او خمينی که بينش بسياری از چپهای ما               . امپرياليسم نبود   

اينان از  . برداشت لنينی از امپرياليسم ندارند        . را راجع به امپرياليسم ندارند        
يهودی می دانند به همة اينها به            , کاتوليک  , کليسا  , خارجی  , پرياليسم  ام

چپ ايران  . عنوان پديدة غير اسالمی و يکسره بعنوان بيگانه برخورد دارند               
.    هم دچار اين مسئله بود که جنبش اسالمی را ضد امپرياليسم فرض کرد                            

 ايراناين را می خواهم نشان دهم که چقدر مسئله مذهب سياسی در                                   
اهميت داشت و هيچ مقاومت اساسی و روشنگری از جانب روشنفکر چپ و                  

, چپ ايران براين نظر بود          . غير چپ ايران در اين زمينه صورت نگرفت                
چه بسا که جنبش چپ هم ازتئوری امپرياليسم                , جنبش ضد خارجی است          

       اطالع دقيقی نداشت و فکر می کرد امپرياليسم يعنی خارجی يعنی                                             
اگر خارجی کمونيست   . چه بسا که اينگونه بود        , . . . آمريکا و انگلستان و      

. است باماست واگرغيرکمونيست است بيگانه است و امپرياليسم هم هست                    
اين همسوئی هميشه در بطن تاريخ ايران ميان باصطالح چپ ها و                                             

ه که از          مبارزه چپ هم با مذهب اين گونه بود                   . اسالميون ادامه داشته         
آخوند بدگوئی می کرد و فقط از آخوند بدگوئی نمی کرد از همه غير خوديها                      

. شما آثار چپ را بخوانيد و نقدش را به اسالم نگاه کنيد                    . بدگوئی می کرد      
برای اينکه کليسا را آنگونه خطرناک نمی بيند        , نقدش به کليسا آنگونه نيست      

غارت کنند  , می خواهند استثمار کنند     می گويد غير کمونيست ها و کسانيکه         . 
به مذهب سياسی   . عنصر همگام  با عنصر ُسنت مذهبی         , بعنوان عنصر ذهن    

.   برخورد نمی کنند چون در اينصورت بايد به خودشان نيز برخورد کنند                             
اينان نيز با               . چون اين عنصر در انديشه خودشان نيز وجود دارد                                   

ط بعنوان پديده غير خودی برخورد می کنند و اين             دشمنان خيالی يا واقعی فق     
,    به نسبت اينکه دشمن مقابلش کيست                . غير خودی مدام تغيير می کند                

يکبار آخوندها  , يکبار طرفداران آمريکا دشمن اند       , يکبار طرفداران انگليس     
و اگر آخوندها نيستند کنار آخوندها                       , يکبار آخوندها نيستند           , هستند    
ادعا می کنند که اين                   , حال با دليل ضد خارجی  بودن                       . ده اند       ايستا

آخوندها با چپ متحدند و جبهه ضد امپرياليستی با اسالم حکومت گرا تشکيل                
در تاريخ ما سابقه دارد هر بار که چپ می توانست در جنبش ضد                  . می دهند   

در زمان مصدق   بعد از آن    . خارجی با ماليان همراه    می شد و قيام می کرد                 
بنابراين ابائی   . آيت اِهللا سرخ       , نيز ديديد که آيت اهللا برای خودش ساخت                 

نداشت که با ُسنت عقب مانده مذهبی جامعه همراه و هم صدا شود بجای همپا                 
ديگر , بعد از دوران مارکسيست ـ لنينيستی استالين              . شدن با تاريخ مدرن        

مسئله اصلی مسئله     . نداشت   وجود   " برادر   " امکان نفس کشيدن احزاب         
مثل همه احزاب    , بازدهی و نتيجه سياسی بود در مورد قدرت يابی سياسی                  

.       ديگر سوسياليست که فقط چگونگی قدرت يابی برايشان مطرح بود                                   
و ادعا          . ابتدا که حزب توده تشکيل شد ادعای قدرت سياسی صرف نداشت                    

موسيقی آزاد    , هنرمند آزاد باشد       , رند   می کردند که می خواهند تجدد بياو            
ل  شد آنوقت ديگر تناقض گوهرين با جريانات           . بعدًا که حزب م      . . . باشد و   

ديگر ُسنتی جامعه نداشتند اختالفها تاکتيکی بود بهمين دليل يک چنين حزبی                
 . حامل مدرنيته . نمی توانست حامل خطی را که آغاز کرده بود باشد 

مارکسيست ـ لنينيست های ما خودشان از اين نظرها چه برداشتهائی     
 يعنی اينکه می گويند طبقه کارگر جز زنجيرهای دست خود چيزی                       دارند ؟  

.     باآزادکردن خود جهانی را آزاد می کند                       . برای از دست دادن ندارد                
ابدًا به اين معنا نيست که طبقه کارگر بيآيد حکومت کند و بگويد حاال من                             

و , داد  سوسياليسم می آورم و بايد برای هميشه حکومت کارگران تشکيل                    
آنهم نه به معنای ديکتاتوری پرولتری بلکه به                    . اعمال ديکتاتوری کرد         

مارکس می گويد وقتی پرولتاريا خودش را آزاد             . معنای سرکوب و استبداد        
. با آزادی خودش جهان را آزاد می کند              . ديگر طبقه ای وجود ندارد         , کرد  

 يک مثال     شما. هميشه هم از مرتفع کردن مناسبات صحبت می کند                               
بياوريد از مارکس که گفته باشد ما می رويم ماشين دولتی را در هم     

می شکنيم و ماشين دولتی جديدی بجای آن می گذاريم و نامش هم                                          
اصٌال دولت ماشين نيست که            . اين تئوريها لنينی بود          . سوسياليسم است     

 دانست دولت          اينرا که مارکس می          . کسی بتواند آن را درهم بشکند                      
می خواهند يک حکومتی را از بين ببرند ـ و                      . بورژوازی ماشين نيست        

Consept                 يک حکومتی ديگری را جانشين کنند بعنوان حکومت پرولتاريا  
ماشين دولتی را مارکس نمی خواهد درهم            . ولی اينرا مارکس نگفته است           

ات را     مناسب.  يعنی مرتفع کردن             Aufhebenبلکه می گويد          , بشکند    
اجتماعی بوجود می   , می گويد آنچنان زمينه مادی        , نمی خواهد از بين ببرد        

اين گوهر انديشه مارکس است مضافًا         . آيد که اين مناسبات مرتفع می شود            
من . اينکه همة اينها را مارکس ارادی نمی ديد بلکه در بسترتکامل تاريخی                  

ل خودش يک تئوری جديدی . ود م اينرا به اين خاطر توضيح دادم تا روشن ش        
است و ارتباطي به مارکس و ارتباطي به گذشته و تجربه جنبش کارگری                           

او می گفت   , برای اينکه اگر می خواهيم به مارکس رجوع کنيم          . جهانی ندارد   
اين حرفهای من در ارتباط باکشورهای عقب افتاده نيست و منظورم                                     

اين فقط يک    . ع رشد کرده اند        کشورهائی است که اين طبقات در آن جوام             
 . اشاره بود 

شما حتی در    , ما دو مشکل داشتيم       . ل ايران    .    برگردم به چپ ايران و م           
مثًال يکی از انقالبهای بزرگ ايران را              , غير چپ ها هم اين را می بينيد                  

جنبش تنباکو می دانند و              , نيروهای جامعه ايران بعد از انقالب مشروطه                 
چه راست چه چپ چه ميانه همه            .  اين جنبش عليه استعمار بود            می گويند 

 چرا ؟, اين بدل شده به يک مسئله و باور عمومی . اينرا می گويند 

            

               

 ها می خواهم اين نتيجه را بگيرم که حال اگر اينطور است                              از اين گفته    
اکثريت چپ ها نيز يکنوعی مذهبی          . گويا جامعه ايران خيلی دترمينه است            

ايدئولوژيشان با ُسنت عقب مانده مذهبی تناقض گوهرين نداشت و به             , بودند  
عبارتی قدرت سياسی مذهبی خودشان را می خواستند و آخوندها نيز قدرت                   

همگام با          . ياسی مذهبی خودشان را می خواستند و همسو شدند                                   س
پس چرا       . خوب خمينی آمد       . نيروئی که در گوهر با آنان تضادی نداشت                  

می گوئيم رژيم خمينی نا بهنگام است ؟ اشاره اينکه خمينی مربوط به                                     
نت کور  عمًال نيز خشو  . تکامل اين تاريخ ـ تاريخ مدرن جوامع بشری ـ نيست             

ولی برگرديم به         . پيش تاريخ را اعمال کرد و می بينيد که با خودی چه کرد                     
اما چون  . نتيجتا يک جبهه فکری سياسی لرزان ديگر بوجود آمد            , نکته باال   

خمينی واقعًا يک رژيم نا بهنگام بود به تناسب و تعادل اجتماعی نمی انديشيد                 
پيش تاريخی          , ا قلع و قمع کرد             و به دنبال حکومت الهی متحدان خود ر                 

 . را دو باره بنيانگذاری کرد که حق زندگی را فقط خودی دارد 

هر دو نيرو مثًال می گفتند بايد زمين فئودالها را                                                  . می انديشيدند                  
اگر نشد         . ا دار زد و زمين ها را هم به دهقانان داد                          گرفت و خودشان ر       

 با خمينی اختالفی نداشتند و مانند هم ,    بر سر عدالت اجتماعی توده ايها 
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  های عمومی و اجتماعی اين دو نيرو      Konsept. می دهيم به دولت          

بلکه خمينی آن چيزی را آورد که در نهضت                   . نيز تفاوت اساسی نداشت          
در بخشهائی از جبهه ملی که آنها                           , آزادی که آنها هم مسلمان بودند                   

, حزب اهللا دانشگاهيهای تهران که آنها هم مسلمان بودند            , هم مسلمان بودند    
,     در اينها به اين شکل نبود              , در مجاهدين هم که آنها هم مسلمان بودند                  

خمينی گفت فقط خوديها اجازة زندگی دارند و                 . به اين حالت شفاف نبود            
 ها با او در اين     اختالف بسياری از چپ       . خوديها را من تعيين می کنم                

جز اقليت کوچکی از نيروهای مارکسيستی که     . اصل الاقل نبود               
تعيين کننده هم نبودند و سوسياليستهای ديگری که از ابتدا با رژيم خمينی                       

اختالف . بقيه رفتند به سمت خمينی        , مخالف بودند و مسئله را می دانستند            
ز شد که خمينی آنها را هم بعنوان غير خودی                 اينها با خمينی از زمانی آغا         

تا آن زمانيکه اين نيروها خودی بودند در دستگاه خمينی و متحد             . قلمداد کرد   
به همان دليل که ذهن شورائی و عمل سياسی آنها تاکنون     , او بودند      

اينجا فرصت بحث مفصل و       . نشان داده شده بود با خمينيسم اختالفی ندارند             
نيست و گذرا فقط می شود با مثالهائی مطلب را توضيح داد     در عمق      

شما حتی بياد    . مثًال در مورد چادر و چارقد و غيره که همکاری شديد بود                      
رفتار چپهای ما را در واقعه ای که زنان رفته بودند جلوی کاخ رياست              , داريد  

ه      در آنجا فقط حزب الهی نبود ک                      . جمهوری و تظاهرات می کردند                    
چپها     . هستند   " فواحش   " به زنان فحاشی می کردند و می گفتند اينان                      

و   " فواحش   " هم کنار دست حزب الهی ايستاده بودند و به اين زنان                              
سلطنت طلب خطاب می کردند و بعنوان زنان بدکاره برعليه آنها دست     

رفقای عزيز     , عالميه نوشتيم      در زمانی که ما يک ا            . به اقدام می زدند           
من که هم نظر اين چپها و حزب الهی ها نبودند بلکه مخالف آنها و    

می دانيد       . می گفتند هنوز زمان مناسبی نيست              , هم نظربا اعالميه بودند          
فواحش   " چرا ؟ برای اينکه می ترسيدند به ما بگويند شما طرفدار                              

ينها اخالقی است و ايدئولوژی است و عقالئی و     خوب ا    . هستيد     
فاحشگان " می گفتند که ما طرفدار        .  بار اخالقی ُسنتی دارد       . مدرن نيست    

می پرسيديم اينها فاحشگان درباری هستند ؟ می گفتند نه            , هستيم  " درباری  
   چپ ايران آن زمان در اکثريت              . ولی در ميان مردم اينگونه رايج است                   

تازمانی     . خودش را در کنار اين حزب الهی ها و خمينيستها قرارداد                                    
.     که در کنار خمينی بود که اين مصيبت دامن خودش را نگرفته بود                                         

چون گفتم تنها نکته ای را که داشت اين بود که در قدرت سياسی شريک                               
ته اش حتی     و در اينجا تضمين شده بود که خمينی و دارودس                             . باشد    

بنابراين. اين نيروهای چپ را هم شرکت نخواهد داد در قدرت سياسی                              
چپ جز آن اقليت ناچيز که واقعًا انگشت شمار بودند به حساب  نيامدند و از                      

بخش ديگر چپ     . ابتدا مقاومت بی امان را با فاشيسم مذهبی آغاز کردند                       
 و توهم مبارزه با امپرياليسم     همانطور که گفتم از ابتدا تحت عنوان                      

اينان نه سوسياليست بودند و نيز هم     . با اسالم حکومتی همپا شد                   
چرا ؟ برای اينکه     . اکنون هم نمی توانند ادعای مدرنيته داشته باشند                         

شما نمی توانيد مدرن باشيد وباعقب ماندگی خشونت بار روزانه     
 بيائيد و حتی خودتان آن کار را با شعارهای ديگری انجام دهيد                                     کنار

وقتی شما بعنوان چپ خودتان هم آن اعمال را انجام می دهيد با     
مدرنيته نه به شکل امروز بلکه حتی با طليعه های جنبش روشنگری قرنها                    

 . فاصله داريد 

                     

. ث های امروز ما قرار گيرند               ببينيد اينها نکاتی هستند که بايد مورد بح             
خوشبختانه چون خود من در آن روزها حضور داشتم و امروز نيز در     

آن روز     , بدقت هنوز يادم هست              , تمام جريانات روزانه شرکت دارم                 
بخش عظيمی از چپ باخمينی و دارو دسته اش همکاری می کرد بنام مبارزه                 

ل خودشان  . به نوعی بردگی که قاعدتًا با م          يعنی تن در دادن      . با امپرياليسم   
 . در ظاهر که سازگار نبود , جز در گوهر . هم سازگار نبود 

  

  

              
                                    

اکثريت چپ ها نيز يکنوعی مذهبی بودند ،                       : دکتر روستا       
ايدئولوژيشان با ُسنت عقب مانده مذهبی تناقض گوهرين نداشت           

  و به عبارتی قدرت سياسی مذهبی خودشان را                                                                   
می خواستند وآخوندها نيز قدرت سياسی مذهبی خودشان رامی              

همگام با نيروئی که در گوهر با آنان            . خواستند و همسو شدند       
 .تضادی نداشت 

                               

                                    

         
   

                                    
     

                                                 

      "
                                           

      
   

            
      

                          
                            

           
                                                    

      .
                                                      

                                  
      

   اينها عدالت اجتماعی می خواستند و می ديدند آخوندها تمام قدرت را                                   
در واقع    . کنند  می خواهند و حاضر نيستند در هيچ عرصه قدرت را تقسيم                    

اين خمينی بود که گفت               . اين آن چپ نبود که به خمينی اعتراض کرد                         
هم . اشتباه نکنيد     , شما غير خودی هستيد         , وظائف شما به انجام رسيده           

اکنون کسانيکه دوباره همان شبه تئوريها را می دهند فکر می کنند که آن                         
ره پيش آيد همان کار را                 دفعه اينگونه شده ولی نمی دانند که اگر دوبا                      

ل بدنبال عقب مانده ترين نيروهای                  . بعبارت ديگربنام م      . خواهند کرد       
, بعنوان تئوری شورائی          , کسانيکه رفتند       . اجتماعی راه خواهند افتاد             

شوراهای کارگران اسالمی را تقويت کردند و حاضر شدند با آنها نماز                                  
             Anspruchاصًال    ,  کنند        بخوانند تا آنان را به دسته خودشان جلب                         

مدرنيته نمی توانند داشته باشند چه برسد به ادعای ترقی                                 ) ادعای    ( 
حتی ادعای بورژوائی           , نه تنها ادعای مدرنيته            . خواهی و سوسياليسم         

بلکه ادعای نمايندگی نوخواهی زمان انقالب                . نمی توانند داشته باشند             
شما می دانيد در انقالب مشروطه         . ند داشته باشند     مشروطه را هم نمی توان      

نوسازی جامعه مدرن را می گفتند         , نظريه پردازانی بودند که از جديدسازی          
که حکومت نکند ولی چپهای ما در           , و می خواستند قدرت شاه را کم کنند               

بلکه حاضر بودند     , ولی فقيه حکومت کند          , انقالب نه تنها حاضر بودند            
اينهاکسانی .  جان و مال و ناموس همه جماعت حکومت کند                     باصطالح بر  

اينها کسانی بودند که همکار          , بودند که برای خمينی به جنگ می رفتند                    
يعنی عنصر پيشتاريخی ضد بيگانه              . خمينی شدند در تجاوزات به مردم                 

نامگذاری , نامش را گذاشتند مبارزه ضد امپرياليستی            . بودن را پياده کنند        
اين چپ         . خمينی هم گفته است امپرياليسم بد است                    , ن مهم نيست         چندا

! آيا می توانست داشته باشد ؟ بله             . نمی تواند ادعای مدرنيته داشته باشد           
. اينگونه نيست که بخشهائی از اين چپ نمی توانست خودش را جدا کند                            

نها در     نويسندگان ما که هم اکنون نيز تعدادی از آ                   , شعرا   , روشنفکران   
خارج هستند ـ البته گفته اند که آنموقع اشتباه کرديم ـ آنها نيز                                                                

روآوردند " ضد امپرياليستی   " متاسفانه به سياست عقب مانده خشونت آميز         
اينها کسانی بودند حتی مخالفين خمينی ـ اين را می خواهم بگويم ـ که در                       , 

بعد از سه جلسه بحث در بارة              کانون نويسندگان ايران در مقابل خود من                
در فلسفه     , آزادی مطلق که اصًال هم بحث در مورد مسائل سياسی نبود                           

مسئله روزنامة    , بحث می کرديم      ! آزادی و اينکه تاريخ آن چيست و غيره              
من از حق آزاد انتشار ميزان دفاع کردم ـ عليرغم اينکه . پيش آمد " ميزان  " 

مذهبی و نهضت آزادی سازگاری نه فکری                        من به هيچوجه با نيروهای              
و نه در عمل و رفتار دارم ـ گفتم بايد کانون نويسندگان ايران از حق                                            

اينکه من از حق            , بعنوان يک حق دموکراتيک          . انتشار ميزان دفاع کند          
يکی از همين             . منظور اين نيست که همعقيده هستيم                   , شما دفاع کنم          

بلکه , نه تنها ما نبايد اينکار را بکنيم             , ندة من بلند شد و گفت         رفقای نويس 
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١٣٨١  ـ فروردين ـ ارديبهشت ٧                                                                                    شماره  تالش ـ سال دّوم             
,  می دانيد اين حرف در کوچه زده نشد             . دهن بازرگان را هم بايد ُخرد کنيم            

در جلسه رسمی کانون           . می خواهم يک عنصر فکری را نشان دهم                           
 . نويسندگان ايران اين حرف زده شد 

فالن     ,  ما تحت تأثير فالن تئوری                       اينها که ديگر نمی توانند بگويند                
اينها که آزادانديشان و        . فالن توده قرار داشتيم           , فالن اجتماع      , جريان   

اينها پاسداران کدام ُسنت فرهنگی                , ببينيد    . روشنفکران جامعه هستند          
آنچه را که. هستند که گمان می کنند از حق دگرانديشان نبايد دفاع کرد                          

حاال شما در ميان اين حرفها         .  دفاع از ُسنت می گويم اين است               من بعنوان 
منهم می توانم از نئوکانتيها دوجمله نقل          , حشو و زوايايش را بگذاريد کنار          

شما می توانيد تفاوت               . کنم و بچسبانم کنارش و بگويم به اين دليل                              
د ؟ حاال     بگذاريد بين اينها و حزب الهی هائی که هنوز به قدرت نرسيده ان                        

در زندان با شما       . حزب الهی هائی که به قدرت رسيده اند بدتر می کنند                         
می گويند نجس هستيد و اين فاصله ها را     , سريک سفره نمی نشينند            

ل با خمينی چيست ؟ اين همان چيزی                 . فرق بين اينوع م         . ايجاد می کنند       
در . ايدئولوژی ندارند    بود که هميشه می گفتيم که اينها تفاوت گوهرين در                   

رفرميستشان با غير آن اساسًا و      . ميان حکومتگران نيز جز اين ِنيست                
اين ابراز به معنای آن نيست که هرکاری               . در باور تفاوت گوهرين ندارند           

خير آن ممکن است اين نوع و                    , خامنه ای می کند خاتمی هم می کند                      
اين اشکال  . اين اشکال ما بود    , داريد  توجه  . ديگری به نوع ديگرانجام دهد        

ما بود که نتوانستيم در گروههای مهم نقش روشنفکر را ايفا کنيم و حال                              
شبه رفرميستهای اسالمی طرفدار حکومت اسالمی ميدان سياسی را از آن                     

ميانه و راست است و اين           , ميان نيروهای چپ       , خود کرده و روشنگری         
 . فته است مصِيبت دامن همة نيروهارا گر

  

          

شما را بعنوان فردی با انديشة                , اهيد و چه نخواهيد             چه بخو   . نمائيم    
اما برداشت از صحبتهای امروز اين              . مارکسيست ـ لنينيستی می شناسند            

است که شما انديشه های مارکس يا آنچه را که ما با عنوان مارکسيسم                                     
بدين مفهوم که اين              . می شناسيم از مقؤله ايدئولوژی خارج می کنيد                          

پاسخگوی همة    , ها را بعنوان يک نظام فکری همه جانبه                                انديشه     
ً     . هدايت گر و جهت دهنده قبول نداريد            , دستورالعملهای جامعه     شما ظاهرا

اين انديشه ها را مجموعه ای از ايده های فلسفی ـ اجتماعی   می دانيد که                            
می توانند بطور محدود و در زمينه های معينی رهنمودهای مفيدی برای                           

 . ع بشری از جمله جامعه ما داشته باشند جوام

                       

بنا به گفته خود مارکس ايدئولوژی خود آگاهی به کج                        : دکتر روستا 
به آن  , من اصًال انديشه های مارکس را ايدئولوژيک نمی دانم                . رفته است    

.  سيستمی که جواب مسائل جهان در همة شرايط و زمانها را دارد                         , معنا   
آنصورت می شدم مارکسيست به معنای مصطلح آن يا          در  . خيلی روشن است    

 ل . م
              

 
 

 
با خمينی   , بر سر عدالت اجتماعی توده ايها                 : دکتر روستا      

هر دو نيرو مثًال    . اختالفی نداشتند و مانند هم می انديشيدند                 
می گفتند بايد زمين فئودالها را گرفت و خودشان را دار زد و                        

 .اگر نشد می دهيم به دولت . زمين ها را هم به دهقانان داد 

       

      
                                    

بحث امروز ما برسر مارکس و مارکسيسم نيست ولی          :  دکتر طهماسبی 
جنبش کارگری در اروپا          . چون اين بحث مطرح شد کوتاه اظهار نظر کنم                    

مشخصًا جنبش سنديکاليستی          , قبل از مارکس و انگلس شروع شده بود                    
ر تشکل کارگران و بدست آوردن حقوقشان و بهبود                              در انگليس که د          

نقش مهمی بازی کرد و قبل از مارکس و انگلس                    , موقعيت اجتماعی شان      
هم نظريه پردازان ديگری وجود داشتند که کم و بيش تئوريهای                                                 

سوسياليستی را فرموله کرده اند و در ادبيات مارکسيستی معموًال از                                            
در زمينه        . وسياليستهای تخيلی نام برده می شود                    آنها تحت عنوان س         

اقتصاددانان , اقتصاد هم که قسمت اساسی فعاليت علمی مارکس است                             
ريکاردو و ديگران شالوده های اساسی علم          , برجسته ای چون آدام اسميت        

بعنوان مثال تئوری ارزش اضافی را که           , اقتصاد را پايه ريزی کرده بودند           
روشن است که مارکس بعنوان يک         . دقت فرموله کرده است       آدام اسميت با      

دانشمند به اين نظريات علمی آگاهی داشت و طبيعی است که بعنوان يک                           
فی المثل  , محقق برداشتها و نتيجه گيريهای علمی خود را از مسئله داشت                   

مسئله برخورد او به مقؤله ارزش اضافی که حاصل اضافه کاِر کارگر صنعتی               
نگی کارُبرد اجتماعی آن که اگر از اين کاراضافی نوع ديگری                   است و چگو   

جامعه چگونه منافعی خواهد داشت و اختالفات طبقاتی از                       , استفاده شود     
بدون شک مارکس جزو دانشمندان و                          . بين خواهد رفت و غيره                       

انديشمندانی از دنيای مدرن و مدنی است که پيگيرانه در جهت بهبود                                      
 و جامعة مدرن و مدنی می انديشيد و سهمی بزرگ در جنبش                     زندگی انسان 

با همة اين احوال به گمان من پاره ای               , مساوات طلبی انسانها بعهده دارد          
فی المثل بحث مربوط به      , خالی از اشکال نبودند      , مباحثی را که مطرح کرد        

و چند  جامعه بشری تقريبًا هفتاد      . جامعة بی طبقه و يا ديکتاتوری پرولتاريا           
سال تجربة اتحاد جماهير شوروی و پاره ای کشورهای سوسياليستی ديگر                   
داشت که سرمايه شخصی و مالکيت خصوصی را گرفتند و بنظر من يکی از                   

شما وقتی مالکيت خصوصی را از           . کارهای نادرستی بود که انجام گرفت             
, شود   انسانها گرفتيد نه تنها از بسياری ابتکارهای انسانها جلوگيری می                      

درست است که        . بلکه اعتماد به نفس انسانها را هم از آنها می گيريد                             
منظور مارکس مالکيت همگانی و عمومی است ولی اين مفاهيم بار                                      

مثًال همين مقؤله ديکتاتوری پرولتاريا           , ايدئولوژيکی زيادی در خود دارند           
, س   که نقش زيادی در انديشه و فکر و نوشته های کسانی چون انگل                                 

درست است درکی را که ما       . استالين و ديگران بازی کرد       , لنين  , کائوتسکی  
,     آنروز و حتی تا چند صباحی قبل هم نبود                      , امروز از ايدئولوژی داريم          

 

 
 

کريم سنجابی رهبر جبهه ملی در مسجد شاه اولين تظاهرات جبهه                         آقای   
يعنی اينقدر مردم استقبال            , راه نبود که مردم بيآيند             . ملی را می گذارد           

بعد مردم سه بار      , با اولين کالم می گويد بنام نامی امام خمينی                 . کرده اند    
 عقب مانده     باز آيا می توانند بگويند که مردم ما                    . صلوات می فرستند         

پيشرفت نکردند و آمادگی ندارند ؟ شما چه می گوئيد ؟ حاال     , هستند    
شما روشنفکران چه کرديد ؟ شما که به اين عقب ماندگی                       , مردم به کنار       

آنچه را که شما در      , بنابراين برای اينکه جمع و جور کنم          ! مردم دامن زديد     
سوئی نيروهای چپ در مقطع انقالب             اتحاد و هم    , نکته چهار ذکر کرديد           

, بله من که تئوری نگفتم          . اسالمی با نيروهای مذهبی بنيادگرا وجود دارد              
.   اشاره کردم و اينهم سند آن و اين هم شامل همه ما روشنفکران می گردد                         

آن . ما مقاومت نکرديم منظورم ما در کل است تفاوتها را قبًال گفته ام                                  
م پا نگرفته بود و اين رژيم نابهنگام خودش را وقتی                زمانيکه هنوز اين رژي    

که خشونت و عقب ماندگی اش شامل متحدين ديروز                 , نشان داد     , پاگرفت   
 . شامل حال همه جامعه شد و نتيجه اين است که در مقابل داريم , خودش 

 
 اگر اجازه دهيد سئوال کوتاهی در انتهای صحبتهايتان مطرح  : تالش

 

    _______________________________________________________________________________ 
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ولی امروز می دانيم که ايدئولوژی نقش مهمی در يک ُبعدی کردن جامعه                             

اينست که شما مسائل        منظورم   . بازی می کند        , و انسانها و انديشه ها             
اجتماعی را طوری فرموله می کنيد که گويا می شود در يک چارچوب                                      

بهرحال اين بحث   . معين به همة مشکالت جامعة بشری پاسخ داد و حل کرد                 
 . امروز ما نيست 

 
 ـ آنچه را که مارکس راجع به ديکتاتوری پرولتاريا                       ١ : دکتر روستا 

جز در کمون پاريس که     , ه اش نداده         گفته است و توضيحی هم در بار                
يا اساسًا ارتباطی با      . نگاه کنيد اين است ديکتاتوری پرولتاريا           , گفته است    

. من در زمينه اتوپيسم افالطون برايتان مثال می زنم          . برداشتهای بعدی ندارد    
خوب افالطون هم می خواست يک جهانی بسازد که در آن بهشت برين روی                   

اينکه تقصير افالطون نيست که افالطونيان بعدی به مذهب                     . زمين باشد      
 ! رسيده اند 

            

نگاه روشن و مشخص به نيروهای        , آنچه در اين بحث مهم است           : تالش
پرسش اين است که آيا وجوه مشترک نظری          . اجتماعی ـ سياسی ايران است       

پايه و زمينه ساز همسوئی و همراهی اين نيروها         , نيروهای سياسی در گوهر     

ير اينصورت چگونه می تواند يک نيروی مارکسيست ـ                  بوده است ؟ در غ        
يا نيروئی که خود را                     . لنينيست خود را درکنار نيروهای مذهبی بيابد                       
به نام           " پيام خود را         , ملی می داند و جزء رهبران جبهه ملی است                           

    اين نکته بسيار مهمی است بدين معنا                    . آغاز نمايد      " نامی امام خمينی        
که نقد انديشه نيروهای سياسی ـ اجتماعی در گذشته می تواند راهگشای                          

تقدس زدائی ازشخصيت و نيروهای سياسی ـ اجتماعی گذشته                . آينده باشد    
نقد دکتر مصدق تا چند سال              , نقد نيروهای ملی       , ل   . نقد م  . اهميت دارد     

. لمداد  می شد      پيش براحتی امکان پذير نبود و هر نقدی به معنای دشمنی ق                
اما بايد امروز بپذيريم که نگاه نقادانه به گذشته جهت راهگشائی                                                          

,    از همين زاويه صحبتهای آقای دکتر روستا می تواند                         . به آينده است         
حداقل تلنگری ذهنی برای نيروهای چپ باشد که چرا در کنار نيروهای                                 

 مذهبی بنيادگرا قرار داشته اند ؟ 

 ـ اينکه بين مارکس و انگلس تفاوت وجود دارد به همين جهت من                                ٢   
به نظر من خط فکری انگلس         . هيچگاه از مارکس و انگلس مثال نمی زنم               

 ولی اين بحث مارکسيستی است که بايد در فرصت               , بعدًا به لنين می رسد          
 . ديگری بکنيم 

 ـ نکته بعد اين است که ديگران اپيگونها بعدًا آنچنان می شوند که از                           ٣   
اينهم باز امری بشری است و      . نظريه پردازان و پيامبران ديگر نشانی ندارند         

آزاديهای , در مورد آزاديها      . اين را نمی توان به گردن آن انديشه گذاشت                 
و   . که اونها را هم همه نوشته است                   مسئله احترام به انسان           , سياسی   

هيچگاه و هيچ جا مارکس ادعا نکرده که سوسياليسم در کم و کيف اش                               
و اگر مارکس درست خوانده شود خواهيد ديد مارکس بر اين نظر                    ! چيست  

نيست سوسياليسم ساختنی است يا از طريق يک حزب ساختنی است و     
که برای  , ن و استالين بوجود آمد          اين امر از زمان لني       . يک دستگاه است      

راجع به مارکس اينکه يک کلمه     , توجيه کارهای خودشان تز ساختند                
را بگيريد و از اول بگوئيد که ما سوسياليسم را می سازيم و االن     

سوسياليسم . هم همه  چپها خيال می کنند بايد بروند و سوسياليسم بسازند                     
همانگونه که مارکس گفته اين جنگ و نزاع ميان          , ی است   يک جنبش اجتماع  

بنابراين من بيشتر از اين     . دو طبقه تاريخی است که جهان را آزاد خواهد کرد           
نمی پردازم و نمی خواهم مثل مسلمانان هم بگويم قرائت مختلف از قران                          

ميخواهم بگويم بهر صورت آنچه را مارکس و انديشه هايش                     . وجود دارد     
در مورد طبقات اين را گفته و در        ,  دهند و در مورد ايدئولوژی آن را گفته           می

حاال اگر کسی توجيه          , يعنی آنچه را که گذاشته           . مورد سوسياليسم آن را         
 . چيز ديگری است , می کند 

                               

                   
                                                      

اجازه بدهيد من خاطره ای را بازگو کنم و شما هرجای                     : کتر روستا    
حتمٌا می دانيد که من با چريکهای            . اين بحث که خواستيد آن را بگنجانيد               

البته قبل از انقالب هم جدا                      , فدائی خلق کار می کردم ـ قبل از انقالب                          
ن می بايستی           که در آنزما    , شديم ـ يک روز يک ميکرو فيلمی بما رسيد                     

در اين      . آن را پياده می کرديم و در بولتن های خبری چاپ می کرديم                                  
ميکرو فيلم يک واقعه بعنوان آکسيون انقالبی در سطح دانشگاه                                                        

بعدًا يکی از علتهای جدائی وجود               ( يک خبر بود         , تهران وجود داشت         
رفقای        ,  روز فالن            نوشته بود که       ) اينگونه افکار در سازمان بود                    

طرفدار چريکهای فدائی خلق ـ آنزمان به اين نام خوانده می شدند ـ                                                  
يک آکسيون انقالبی را با برادران مسلمان برای پاک کردن صحن                                                 

 ـ حاال ممکن است جمالت             .دانشگاه از عناصر منحرف سازمان داده اند                  
ی کنم ـ و بعد توضيح داده چرا ؟                          اينگونه نبوده ولی من نقل به معنی م                 

دختران و پسران                  , چند خطی نوشته بود که از مدتها پيش زنان                                      
دانشگاه در صحن دانشگاه نشسته دست در دست هم می خنديدند ـ                                           

منظورشان اين بود که با هم الس می زدند ـ چون چريک نمی گويد                                                   
. م اينها را از صحن دانشگاه خارج نمائيم             الس می زند ـ ما تصميم گرفته اي           

عده ای از ما جمع شديم و با شعار اين پسر است يا دختر است و                                                           
يعنی حزب الهی                      . سنگ پرانی آنها را از صحن دانشگاه رانديم                                     

آنموقع با چريکهای فدائی خلق با هم آکسيون مشترک فسادزدائی                                                 
 .طح دانشگاه را سازمان داده بودند سلطنت پهلوی در س

  
 

 
اصًال نمی دانست    . خمينی عليه امپرياليسم نبود        : دکتر روستا    

ر مسلمان و غير شيعه ای بود          امپرياليسم چيست ، عليه هر غي        
 .که بيگانه باشد 

 

 
 
 

 
د

    همان موقع من نامه ای نوشته و فرستادم که جواب اين بود که شما                                      
شما نام اين پديده را چه می گذاريد ؟ اينکه                 . به شرايط ايران وارد نيستيد          
آنچه را که راجع به آقای سنجابی          , اينرا گفتم    , بحث راجع به مدرنيته است        

او که ديگر فرانسه را هم ديده بود و در آنجا تحصيل                   ,  گوئيد    ديديد چه می   
 . او که ديگر آدمی نبود که از دهات نهاوند آمده باشد . کرده بود 

 
 . اگر اجازه بدهيد من می خواهم توضيحی بدهم  : دکتر طهماسبی

 

    _______________________________________________________________________________ 

ما سعی کنيم بيشتر            , آقای دکتر طهماسبی اگر شما اجازه دهيد                 : تالش
به های عينی که آقای دکتر روستا اشاره داشتند بپردازيم و باالخره                       به تجر 

يعنی اينکه چه شد و چه بود که جامعه بدينجا                 . از آنها نتيجه ای  بگيريم            
اگر بپذيريم که نيروهای ملی يکی از نيروهای اساسی آن                              . کشيده شد      

 آنان سرمشق    از, جامعه بوده و بسياری از جريانها بعدها با تداعی بدانها                   
ما    , گرفته اند و در مقطع انقالب در کنار نيروهای مذهبی قرار گرفته اند                            

شما        . اين واقعيت ها را با آنچه که شما می گوئيد مطابق نمی دانيم                                         
مسائل را از سوی نيروهای ملی چنان تعبير کرديد که گويا نيروهای ملی                           
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با اين  . جدد طلبی بوده و هستند         ت, دموکراسی  , مدعيان اصلی آزاديخواهی      

تعبير از نيروهای ملی ما  نمی توانيم پديدة انقالب اسالمی را توضيح     
پرسش ما اين است چه چيزی اتفاق می افتد که جامعه در اکثريت                          . دهيم   

مطلق روشنفکران و نيروهای سياسی از جمله نيروهای ملی خواهان انقالبی                 
مسئله از زاويه  رابطه و        . ن جمهوری اسالمی است      می شوند که محصول آ     

نزديکی ميان نيروهای ملی از يک سو و مذهبيون و چپها مورد توجه ماست                 
که می بايست ريشه آن در ديدگاههای اين نيرو مورد بررسی قرار گيرد                           

ميهن دوستی يا بعبارت ديگر ناسيوناليسم     , ما ميدانيم که ملی گرائی                 
 از مهمترين مبانی فکری نيروهای ملی بوده و اين امر را در                                           ايرانی

اّما اين ويژگی دارای دو             . انديشه سياسی آنان نيز مي شد مشاهده نمود                   
. وجه بوده يا در عمل اين خصلت خود را در دو زمينه نشان می داده است                          

رگاستقالل طلبی به معنای استقالل از دول خارجی و بويژه قدرتهای بز                           
که بعدها تحت عنوان قدرتهای امپرياليستی در ادبيات نيروهای ملی نيز                                

می توان مشاهده نمود ـ به اين ترتيب واژه امپرياليسم تنها در ادبيات چپ                         
ِ ,نيست که جايگاهی دارد ـ وجه ديگر اين ميهن دوستی و ملی گرائی                                     

اما در   . ده است     عالقمندی و طرفداری از توسعه و ترقی برای ايران بو                     
گرهگاههای تاريخی بين ايندو وجه هموزنی و تعادل ديده نمی شود و بعبارت               
ديگر وجه استقالل آنچنان عمده می شود که بتدريج ـ بويژه هرچه به مقطع                     

 . انقالب نزديک می شويم ـ به يک روحيه ستيز با غرب بدل می گردد 

                                       

      .
                 

      

. بايد بگويم مسائل را ساده کرده ايد و خيلی کم  لطفی               : دکتر طهماسبی 
ضد غرب برای چه و کجا ؟ من چنين چيزی                    . ضايا اينگونه نبودند      اصًال ق  

مسئله برسراين بود        . ببينيد مسئله بر سر چه بوده و چيست               . نمی شناسم    
و من در بخش اول صحبتهايم بدان اشاره کردم که اين سئوال مطرح بود که                     

ورم از ُبن    منظ. ما چگونه می توانيم از اين بُِن بست تاريخی بيرون بيائيم                     
بست تاريخی وضعيت عقب اقتاده ای است که جوامع شرقی در آن گير کرده                    

در جنبش مشروطه مسئله به درستی اينگونه ديده شد که استبداد                             , اند   
درونی و تاريخی حاکم برايران مانع از آن می شود که حاکميت قانون و                                

 از غرب و حتی     مشروطه خواهان کوشش کردند با آموزش     . آزادی بوجود آيد    
گامهای معقول و استواری در جهت ايجاد        , در مراحل اوليه به کمک انگليس        

دموکراسی و حاکميت قانون ستونهای          , جامعه ای مدرِن مدنی که آزادی               
درست است که جامعة ايران آنزمان به خاطر     . بردارند    , اصلی آنند       

, ای که در آن بسر می برد سابقة تاريخی استبدادی اش و وضعيت عقب مانده  
ولی عالوه براين عوامل     , دچار تالطم های زياد و حتی زيان آور شد                           

يک عامل مهم و تعيين کنندة ديگر نيز وجود داشت که                                       , مهم داخلی       
تعيين تکليف   می کرد و                  , مرتبًا در فعل و انفعاالت سياسی جامعة ايران                 

 انگليس آنگونه در ايران رفتار                آن اينکه روسيه تزاری و                           
می کردند که گوئی همة سياست ايران بايستی در جهتی حرکت کند که                                       

َمّد نظر قرار    , منافع اين دو کشور مهمتر و اساسی تر از منافع مردم ايران                    
منظور من از ذکر اين مطلب اينست که بگويم آزاديخواهان و مشروطه             . گيرد  

لبان که از غرب درس مدنّيت را آموخته بودند به علت اين سياست                                        ط
احساسات و غرور ملی شان تدريجًا جريحه دار می شد و               , قدرتهای خارجی   

خود را هرچه بيشتر در چنگال روس و انگليس گرفتار می ديدند و اين فکر                     
    بيشتر و        , که اينها جز منافع خودشان به چيز ديگری نمی انديشند                                     

در دورة رضاشاه جامعه مطلقًا ازبحث                                 . بيشتر تقويت می گرديد                    
 .  سياسی محروم شد و احدی اجازة اظهار نظر سياسی و غير آن نداشت 

 
  نمائيد ؟ ازکجا شما به اينها اشاره می : دکتر طهماسبی

 
منابع استنادی ما مجموعٌا ادبيات نيروهای ملی است با مراجعه به               : تالش

خود دکتر مصدق سرمنشاء مخالفت با غرب           . آنها چنين مشاهده می شوند          
, نوشته های امروز آقای کاتوزيان              , مواضع جبهه ملی         . قرارمی گيرد      

بيون که دست در    مواضع جريان سياسی ـ اجتماعی نهضت آزادی و ملی ـ مذه           
با  , دست نيروهای بنيادگرای مذهبی در انقالب اسالمی شرکت می کنند                            

استناد به اين نکات می خواهيم روی اين نکته انگشت بگذاريم که بخصوص                 
 مرداد روحية استقالل طلبی آنچنان در برابر توسعه و ترقی      ٢٨بعد از کودتای    

جی و بيگانه ستيزی پيدا          ضد خار , عمده می شود که عمًال جنبه ضدغربی              
 می کند ؟ 

   آيا فکر نمی کنيد اين همراهی و همسوئی نيروهای ملی از يکطرف با چپها                
و از طرف ديگر با مذهبيون از همين فاکتور يعنی روحية ضد غربی سرچشمه 

 می گيرد ؟ 
 

                           

           

بعد از آمدن ارتش انگِليس و شوروی به ايران و رفتن رضاشاه و باز شدن                      
عده ای مثل          : چند نوع بينش سياسی در جامعه پيداشد                 , فضای سياسی     

 ضياء الدين طباطبائی طرفدار جدی انگليس بودند و به اين اميد                                                سيد
که به کمک نفوذ انگليس که هم از لحاظ سياسی وجود داشت و هم از لحاظ                        

به       , ) بدليل در دست داشتن شرکت نفت انگليس و ايران                            ( اقتصادی    
صلی      امثال سيدضياء الدين کم نبودند و فکر ا                        . قدرت سياسی برسند           

اينگونه سياستمداران اين بود که در ايران بدون حمايت انگليس و شرکت                       
. نفت انگليس و ايران نمی توان در سياست ايران نقش تعيين کننده داشت                        

شاه و دربار هم ابتدا چنين می انديشيدند ولی تدريجًا به قدرت                                                              
حزب توده  ,  جماعت   نقطه مقابل اين  . روزافزون آمريکا بيشتر نزديک شدند        

بود که معتقد بود بدون حمايت شوروی نمی توان در سياست ايران                                                
در اين ميان کسانی هم چون آيت اهللا کاشانی                          . نقش تعيين کننده داشت           

رهبری ( وجود داشتند که او گرچه نمايندة روحانيت ايران محسوب نمی شد                 
داشت و او بهيچ وجه حاضر نبود         روحانيت را در آنزمان آيت اهللا بروجردی           

اين بود که هم        ) کاشانی   ( ولی کوشش     , ) در مسائل سياسی دخالت کند           
در جامعة  , بمثابة يک شخصيت مذهبی و هم بمثابة يک شخصيت سياسی                    

سياسی آنروز ايران نقش تعيين کننده بازی کند و در مرحله ای نيز                                              
ا نيروی سياسی ديگری که                اّم. موفقيت چشم گيری نصيب او شده بود                    

در اين درگيری عظيم سياسی ـ اجتماعی و در           , زبان مشخِص آن مصدق بود       
اين نيرو تحت   . در حال شکل گيری بود       , رقابت با اين نيروهای مهم سياسی        

نام مليون در تاريخ ايران ثبت شده است و من با توجه به نظريات و رفتار                          
آنرا جريان ليبرال ايران می      , خود نشان داد     سياسی اين نيرو که در عمل از           

ملی به آن معنی که : نامم که در واقع هر دو عنوان در مورد آن صدق می کند        
با , چون در کارزار و مذاکرات سياسی و ديپلماتيک با نيروهای بين المللی                     

عمًال , قاطعيت و تالش و کوشش هر چه بيشتر منافع ملی را َمّد نظر داشت                      
و ليبرال به اين معنی که مدل سياسی    .  عنوان در جامعه شهرت يافت       تحت اين 

ُاس و اساس , باز و آزاد و دموکرات را طالب بود و در عمل نيز اين دو معيار              

 
 

 
گاندی و نهرو در هندوستان و مصدق در ايران         : دکتر طهماسبي   

مسئله کسب هويت سياسی مستقل ، هدف سياسی شان بود و هم              
باز و آزاد و استقرار روابط سياسی دموکراتيک و             ايجاد جامعة    

جالب اينکه اکثريت مردم اين دو جامعه طرفدار مشی چنين                          
 .سياستمدارانی  بودند 
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در همين رابطه تذکر اين مسئله     . فعاليت سياسی اش را تشکيل می داد                  

ابطه با جنبش های    را الزم می دانم که در آنزمان مسئله کسب هويت ملی در ر             
کشورهای جهان سوم با سه محتوی و هدف کامًال متفاوت فرمولبندی     

يکی مدل کمونيستی بود که چين و مائو و کره شمالی مظهر     : می شد      
دوم مدل ناسيوناليستی بود که بيشتر در آمريکای التين     . آن بودند        

سوم مدلی بود که    . بر آن پرون بود      طرفدار داشت و مظهر آن آرژانتين و ره         
کسانی چون گاندی و نهرو در هندوستان و مصدق در ايران طرفدار آن                                   

بود که اينان هم مسئله کسب هويت سياسی مستقل و هدف سياسی شان بود                      
و هم ايجاد جامعه باز و آزاد و استقرار روابط سياسی دموکراتيک و      

ن دو جامعه طرفدار مشی چنين سياستمدارانی               جالب اينکه اکثريت مردم اي        
 . بودند 

               

تقريبًا, شوروی و آمريکا            ,  ـ متفقين يعنی کشورهای انگليس                       ٣   
به دو جبهة کامًال         ,  بر ايتاليا و آلمان و ژاپن                   بالفاصله پس از پيروزی       

غرب برآزادی فردی و سياسی خود          . متفاوت و حتی متخاصم تقسيم شدند            
. تکيه می کرد و می باليد و شرق برعدالت اجتماعی و اقتصادی خود                                    

شوروی نه تنها در اروپا کشورهای چندی را به اردوگاه سوسياليسم     
در آسيا نيز چين و کرة شمالی در اين جهت طی طريق                           بلکه   , وارد کرد     

غرب نيز موفق    شد موفقيتهای چشمگير سياسی و اقتصادی                                . کردند   
. ژاپن و غيره به نمايش بگذارد         , ايتاليا  , خود را در کشورهائی چون آلمان         

بلکه     , اّما در اين زمان تقسيم جهان نه تنها هنوز به پايان نرسيده بود                                 
يا اردوگاه   ( آغاز آن بود و اين جنگ و جدال دو دنيای شرق و غرب                                   
به بسيج   , ) سوسياليستی و سرمايه داری و يا دو دنيای باز و بسته                                

شوروی بمثابة سرکردة اردوگاه     . ايدئولوژيک نيز نياز داشت                          
زيرا که سيستم اش براساس          , سوسياليستی مشکلی از اين لحاظ نداشت               

ا شده بود و به اين ترتيب می توانست هرگونه مخالفتی     ايدئولوژی بن   
بخصوص اينکه استالين نه تنها در جريان            , را بی مهابا در نطفه خفه کند              

تقريبًا به مرحلة     , بلکه در مبارزه با نازيسم نيز                  , جنگ قدرت داخلی          
آمريکا از آن طرف جناحهای افراطی دست راستی             . نيمه خدائی رسيده بود       

بسيار مايل بودند که آنها نيز صاحب يک ايدئولوژی شوند تا از اين     
طريق بتوانند همة مخالفين و حتی منتقدين را از صحنة سياسی کنار گذارند و                

چنين بود که پديدة ماک کارتيسم بوجود آمد که از لحاظ سياسی     
 سيستم سياسی آمريکا     بسيار سرکوبگرانه و افراطی به پيش رفت و اگر                   

,                بر يک بنای محکم باز و دموکراتيکی پايه گذاری نشده بود                                                        
معلوم نبود  جنبش ماک کارتيستی چه حاصلی برای جامعة آمريکا به بار                              

بگذريم از اينکه گرچه جامعة آمريکا خود را از شبح جنبش ماک                . می آورد   

ت زيانبار اين بينش در جريان جنگ سرد و در               کارتيستی نجات داد ولی اثرا      
 . دامن گير کشورهای جهان سوم شد , ارتباط با سياست خارجی آمريکا 

                                    
                                 

                                

پديدة جنگ سرد   ,  ـ حاصل رقابت و جدال سياسی دو دنيای شرق و غرب              ٤   
چه , بود که تاوان آنرا بطور تمام و کمال کشورهای جهان سوم پرداختند                         

جنگهای خونباری صورت گرفت و چه در کشورهائی            کشورهائی که در آنها       
دهها هزار انسان   , نظامی و پليسی    , که از طريق کودتا و سرکوبهای سياسی         

 . زندگی و هستی شان را از دست دادند 

                                      

توجه داشته باشيد دنيا در اين                .    اّما مسئله بهمين جا خاتمه نمی يابد                   
زمانی که ما از آن صحبت می کنيم درچه وضعيتی است و چه چيزهائی                                 

من مايلم خيلی کوتاه به پاره ای عوامل     . درحال شکل گيری است                
ننده در سطح جهانی در آنزمان اشاره کنم و بعد مجددًا به مسئله ايران               تعيين ک 
 : بپردازم 

                               

جهان سوم که ايران يکی از مهمترين آنها بود           : دکتر طهماسبي   
يت در اين جهت گام برمی داشتند که از لحاظ سياسی کسب هو                   

ملی کنند و سرنوشت سياسی و اقتصادی خود را ، خود در دست              
گيرند و با هيچ کس و هيچ بنی بشری هم سردشمنی و ستيز                         

 .نداشتند 

فاشيسم ايتاليا و    ,  ـ جامعة بشری از خطر وحشتناکی که نازيسم آلمان                  ١   
 . نجات يافته بود , ميليتاريسم ژاپن آنرا تهديد می کرد 

شورهائی چون   ـ با خاتمه جنگ جهانی دوم عمًال دورة کلونياليسم در ک                  ٢   
دورة پرتقال و اسپانيا در عمل قبًال                   ( بلژيک   , هلند   , فرانسه   , انگليس   

تدريجًا خاتمه می يافت و مبارزات مردم       , نمودار آن بودند    , ) خاتمه يافته بود    
نمودار بارز     , هند به رهبری گاندی و کسب استقالل سياسی هند                                       

لمان و ايتاليا و ژاپن از يکطرف و نزديک            پيروزی برآ . چنين دوره ای است      
, شدن پايان قطعی دوران کلونياليستی و نيمه کلونياليستی از طرفی ديگر                        

 . اميدهای فراوانی برای مردم کشورهای درحال رشد بوجود آورده بود 

            

      

                                       

                   

 ـ در جدال و رقابتی که بعد از جنگ جهانی دوم چه بين اردوگاه شرق و                      ٥   
يک عامل بسيار             , غرب و چه در درون اردوگاه غرب صورت گرفت                             

, در رأس اين مواد خام          .  کننده مواد خام کشورهای جهان سوم بود                تعيين
مورد نفت بود که برای پيشبرد اقتصاد جهان صنعتی نقش بسيار تعيين کننده                 

عربستان , ايران  , آمريکا  , مکزيک  , و در آن زمان تنها ونزوئال         . داشت  
. دند  شوروی و دو سه کشور ديگر صاحب اين مادة خام گرانبها بو              , سعودی  

و در   . بلکه در اختيار انگليس بود            , و نفت ايران در اختيار ايران نبود                 
طبق قوانين جديد و بنا بر مصالح                         , انگليس پس از جنگ جهانی دوم                  

ملی شان پاره ای رشته های صنعتی شان و از آن جمله صنعت ذغال سنگ                       
 ملی شدن صنعت     ولی همان انگليس حاضر به پذيرفتن قانون        , را ملی کردند     

و تازه اين در چه زمانی ؟ در زمانی که دنيا در                                                 . نفت ايران نبود           
حال تغيير و تحوالت عظيم است و کشورهای جهان سوم که ايران يکی                                     

از مهمترين آنها بود در اين جهت گام برمی داشتند که از لحاظ سياسی کسب                    
خود در دست گيرند    , صادی خود را    هويت ملی کنند و سرنوشت سياسی و اقت        

اميدوارم . و با هيچ کس و هيچ بنی بشری هم سردشمنی و ستيز نداشتند                         
اکنون تا اندازه ای تفهيم کرده باشم که آنزمان اصًال دعوا و جدال                                                     

سياسی و ديپلماتيک برسرچه بوده است و آيا بنظر شما گناه است که يک                         
امة سياسی خود را براين دو اصل يعنی دفاع از     برن, ) مليون  ( نيروی سياسی   

 منافع ملی و استقرار روابط سياسی آزاد و دموکراتيک پايه ريزی کند ؟ 

                                     

        

                                         

                                                         
        

   می فرمائيد من ادعاکرده ام که فقط مليون طالب روابط سياسی                                                         
بايستی با تأسف هرچه بيشتر و با قاطعيت هر چه             . آزاد و دموکراتيک بودند      

مثل اينکه شما فراموش می کنيد                         . بلی چنين بود         , واب بدهم      بيشتر ج  
که ما هم تجربة رژيم محمدرضاشاهی را داريم که جامعه را به انقالب                                     

هم تجربة جنبش چپ مارکسيستی ـ لنينيستی را داريم که خود شما                  , کشانيد  
بة جنبش  در آن فعاليت داشته ايد و بهتر از من آنرا می شناسيد و هم تجر                          

مذهبی را که از مفهوم استقالل فقط آدم کشی و اختناق و فحاشی                                                            
ممکن است بفرمائيد کدام يک از اين سه نيرو طالب آزادی و                        . می فهمد     

دموکراسی بودند ؟ من نه تنها از اين بابت خوشحال نيستم که فقط مليون و                       
که يک نقص بسيار اساسی       بل, طرفدار آزادی و دموکراسی بودند         , ليبرالها  

ايجاد جامعة باز و آزاد با روابط          . جامعة سياسی ايران را در همين می بينم             
سياسی دموکراتيک زمانی ميسر است که پايه های نگهدارندة چندگانه داشته              
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باشد و آرزو و هدف سياسی من اينست که آن چنان فرهنگ سياسی بر                                 

حاکم شود که نيروهای     ) ياسی آن   بخصوص در بين فعالين س     ( جامعة ايرانی   
سياسی گوناگون واقعًا طرفدار آزادی و دموکراسی شوند و نه آنکه      

در مخالفت با رژيم استبدادی حاکم و ازموضع استيصال فقط حرف آن     
 .  زده شود 

                                           
                                    

                 

                                   

                                            

            

منجمله , در صحبتهای شما مطالب گوناگونی بود                : دکتر طهماسبی  
يکی مسئله وطن دوستی را در            , اينکه دو چيز را در مقابل هم قرارداديد                  

مطلب . يدم   مقابل رشد و توسعه که من اصًال رابطة اين دو را با هم نفهم                          
مشخصًا خليل ملکی و دکتر مصدق        , ديگری هم اشاره کرديد که گويا کسانی           

ببينيد من در صحبتهای قبلی ام کوتاه به اين مسئله                              . ضد غرب بودند         
شرکت نفت     , سفارت انگليس      , اشاره کردم که بعد از رفتن رضا شاه                        

اس را در جامعه      انگليس و ايران و حتی عمدة هيئت حاکمة ايران اين احس                  
ايجاد کرده بودند که سياست انگليس در ايران تعيين کنندة همه چيز                                              

دولت انگليس هم نبض            . است و ملت در تحوالت سياسی نقشی ندارد                        
اين احساس را مستقيم و      , اقتصاد ايران يعنی شرکت نفت را در دست داشت             

کثريت شهروندان           در مقابل ا       . غير مستقيم به جامعه تلقين می کرد                            
, ايرانی که بعد از رفتن رضا شاه احساس آزادی نسبی در جامعه می کرد                           

کسب             , تدريجًا در اين جهت گام برمی داشت که در محيطی آزاد                                               
اين امر  . نمايد  , ) بمعنائی که در يک جامعة مدنی مرسوم است           ( هويت ملی   

يکی اينکه انتخابات آزاد                  : ت    عمدتًا در دو سطح تبلور سياسی داش                      
آزادی سياسی داشته باشند و                     , صورت گيرد و روزنامه ها و احزاب                       

دوم اينکه به مسئله دخالت قدرتهای خارجی در فعل و انفعاالت سياسی                                  
در اين مورد دوم بعد از آنکه ارتش انگليس               . جامعة ايران خاتمه داده شود        

بعد از خاتمه جنگ از                     , ردادی که بسته شده بود               طبق قرا  , و آمريکا      
ايران خارج شدند و بعداز آنکه شوروی موفق نشد از طريق وسيله                                               

ايران را مجبور به دادن امتياز  , ) فرقه دموکرات   ( قراردادن مسئله آذربايجان    
, مود  نفت شمال نمايد و باالخره و باالجبار ارتش خود را از ايران خارج ن                        

.           گفتگو و مذاکره با انگليس بر سر مسئله امتياز نفت جنوب آغاز شد                                   
.         هدف اين بود که تجديد نظری به نفع ايران در قرارداد صورت گيرد                                      

اين اقدامات و مذاکرات توسط نخست وزيران قبل از مصدق آغاز                                                       
م توسط مجلس و هم                     شدند ولی مذاکرات آنها با دقت هرچه بيشتر ه                           

مورد توجه  , توسط روزنامه ها و احزاب و از اين هردو طريق توسط مردم                   
و اين درست در زمانی بود که مکزيک قبًال صنعت نفت                                          . قرارداشت    

ونزوئال به کسب امتيازاتی قائل شده بود و                            , خود را ملی کرده بود                 
 انعقاد            ٥٠ ـ        ٥٠عودی قراداد        شرکتهای آمريکائی نيز با عربستان س                  

امری که با سهمی که انگليس به ايران می پرداخت به هيچ وجه              , کرده بودند   
ُبعد سياسی قضيه بود که       , اّما مهمتر از ُبعد مالی قضيه          . قابل مقايسه نبود     

. ملت ديگر دخالت خارجی را در سرنوشت سياسی جامعه   نمی پذيرفت                             
بمعنای (  در عدم قبول تجديد نظر قرارداد نفت                        هرچه مقاومت انگليس      

کوشش ملت ايران هم در نقطه                                       , بيشتر می شد              ) منصفانة آن          
مقابل آن افزايش می يافت تا جائی که روزی پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت                      

تدريجًا مليون و مشخصًا       . مطرح شد و ملت با قاطعيت از آن حمايت کرد                     
سياسی دفاع از آزاديهای سياسی و اجتماعی و                                            جبهة ملی زبان               

و به شما عرض بکنم که در اين             . همچنين  دفاع از منافع ملی گرديده بود              
نقل و نبات     , گونه مواقع که اختالف برسر يک سری مسائل اساسی است                     

با همة اين احوال سياست حکومت مصدق بسيار                                . تقسيم نمی کنند            
اوًال پيشنهاد ملی شدن                : ساس معياری بين المللی بود                 متمدنانه و برا      

در ثانی در همان       . صنعت نفت را مجلس شورای ملی ايران تصويب کرد                    
قانون آمده بود که ايران حاضر به پرداخت خسارت به شرکت نفت                                                

در درجة اول و , انگليس و ايران خواهد بود و در ثالث شرکت ملی نفت ايران           
متأسفانه دولت انگليس نه     . نفت خواهد فروخت     , ف به شرکت سابق      با تخفي 

تنها کوچکترين کمکی به مبارزات دموکراتيک و کوشش و تالش ملتی برای                
بلکه همة کوشش آن در اين         , استقرار يک جامعة باز و آزاد و مدنی نکرد                

از   : بود که با هزار و يک ترفند حکومت مصدق را به ُبن بست بکشاند                               
ايران را به   . يق دستيارانش انواع و اقسام اعمال ناشايست انجام می داد               طر

شورای امنيت سازمان ملل و دادگاه الهه کشانيد و گرچه اين هر دو بنفع                            
درست در زمانی که حکومت مصدق       . باز دست بردار نبود      , ايران رأی دادند    

 آمريکا و بانک     نه تنها مانع از آن می شد که           , شديدًا به پول احتياج داشت         
بلکه تا آن حد پيش رفت که يک                               , جهانی به ايران پول قرض دهند                    

در , کشتی نفت کش ايتاليائی را که جرأت کرده بود نفت ايران را حمل کند                         
دريا توقيف کرد و از اين طريق به همة شرکتهای نفتی جهان هشدار                                              

تمام کوشش مصدق که آمريکا را         . داد که حق خريدن نفت ايران را ندارند               
مستقيم و غير مستقيم خنثی می نمود با اين                                                  , ميانجی قراردهد          

.      استدالل که اقدام ايران نبايستی سرمشقی برای کشورهای منطقه شود                            
در ايران              . اّما مشکل فقط انگليس بمثابه يک قدرت بين المللی نبود                                  

حزب توده شب و                       : وضعيت عجبيی حاکم بود               نيز از لحاظ سياسی               
روز به مصدق فحش می داد  و حادثه می آفريد و از هر فرصتی                                                         

" دست نشانده امپرياليسم آمريکا     " استفاده می کرد که او و حکومتش را                 

 
اتفاقًا منهم از استقالل      , اجازه دهيد مجددًا مسئله را توضيح دهم              : تالش
منهم معتقدم کسب هويت ملی که     , بعنوان عنصر مثبت نام بردم               طلبی   

اما از آنجا    . بسيار مثبت و قابل تائيد است           , شما انگشت روی آن گذاشتيد          
بدان ايراد وارد است که اين روحيه دفرمه شده تغييرماهيت می دهد و     

پرسش . هد  خود را بصورت بيگانه ستيزی يا دقيقتر غرب ستيزی نشان می د            
ما اين است که کسب يا حفظ هويت تاريخی يا ملی چگونه بوده که     

در . نيروهای ملی آنرا در اتحاد با دوجريان اجتماعی ديگر جستجو می کنند                  
ل ها که اساسًا بدليل مخالفت با سرمايه داری جهانی و                                 . اتحاد با م          

ابق اصول         امپرياليسم با غرب می ستيزند و اين مواضع کامٌال مط                                        
همچنين اتحاد با نيروهای اجتماعی ديگر که نيروی                       . اعتقاديشان است      

مذهبی بنيادگراست که اساسًا به لحاظ فلسفه و جهان بينی و نگرشش به                           
دموکراسی است و با غرب     , مخالف فردگرائی      , مخالف آزادی      , انسان   

حال    . مده است     چرا که اين فلسفه و اين نگرش از غرب آ                      , می ستيزد      
نيروی ملی بدنبال کدام هويت تاريخی يا ملی است که با ايندو نيروی                                        

اجتماعی که در وجه اساسی غرب ستيز است وارد اتحاد شده و انقالب                                
 . شما لطفًا اين نکته را توضيح دهيد . اسالمی را به سرانجام می رساند 

 
 

 
وابط سياسی   ايجاد جامعه باز و آزاد با ر                  : دکتر طهماسبي       

دموکراتيک زمانی ميسر است که پايه های نگهدارنده چندگانه                
داشته باشد و آرزو و هدف سياسی من اينست که آن چنان                             

بخصوص در بين فعالين          ( فرهنگ سياسی برجامعة ايرانی             
حاکم شود که نيروهای سياسی گوناگون واقعًا                  ) سياسی آن      

در مخالفت با رژيم     طرفدار آزادی و دموکراسی شوند و نه آنکه           
 .  استبدادی حاکم و ازموضع استيصال فقط حرف آن زده شود 
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دربار و ارتش و بزرگ مالکان و بسياری نمايندگان     . معرفی کند         

تا آنجا             , اره ای روزنامه و گروههای سياسی محافظه کار                          مجلس و پ      
با اين  , که می توانستند مانع پيشرفت مسائل سياسی و اجتماعی می شدند                     

در      . هدف که نارضايتی و تشويش در جامعه بوجود آوردند                                                     
يت اهللا   مکی و آ    , دکتر بقائی     , مرحلة بعد نيز کسانی چون عبدالقدير آزاد               

کاشانی و پاره ای ديگر آنچنان در دشمنی با مصدق وجبهه ملی پيش رفتند                       
را     ) افشار  طوس         ( که بقائی حتی توطئه قتل رئيس شهربانی مصدق                       

 . طرح و اجرا نمود 

                                       

            

      

                                               
                                 

   چقدر تأسف آور است که دو دولت بزرگ جهانی يعنی آمريکا و انگليس                         
, که سيستم اجتماعی و سياسی ا شان برآزادی و دموکراسی پايه ريزی  شده                 

     مأمورينی رسمی برای اجرای طرح کودتائی برکشورثالثی کسيل دارند                             
و حکومت قانونی مملکتی را از طريق کودتا ساقط کنند و در آنجا از                                          

, امری که بعد از موفقيت آنان در ايران           , استبداد و خودکامگی حمايت نمايند       
و چقدر باعث تأسف است که در                . در چند کشور ديگر نيز صورت گرفت                

 که ژنرالهای     نقش بازی می کند            , اين کارزار پادشاه يک مملکتی                     
ارتش کشورهای آمريکای التين بعدًا بازی کردند و نمونة بارز آنرا     

و بدين ترتيب        . در شيلی شاهد بوديم         , بيست سال پس از کودتا در ايران               
بخصوص با آغاز رياست جمهوری         ( بود که فاز جديدی در سطح جهانی                

ی شرق و غرب نه تنها با                               آغاز شد و اين دو بلوک يعن                    ) آيزنهاور    

جنايات فراوانی هم در بلوک شرق و هم                                  , مشی سرکوب گرانه شان              
بلکه فرهنگ سياسی بسيار                 , انجام دادند       , در کشورهای جهان سوم              

" مبارزة ضد امپرياليستی     " مبتذلی را نيز پايه ريزی کردند که تحت عنوان              
نده ای در شکل گيری نگرشهای سياسی بازی                     چندين دهه نقش تعيين کن         

کرد و فهم و درک سياسی را چه در غرب و چه در شرق و بخصوص                                            
يکی ار                    . در کشورهای جهان سوم به حد اعالی نزول رسانيد                                            

نتايج سياسی اين فرهنگ سياسی ضدامپرياليستی که خود شما آنرا خوب                            
 انقالب ايران بود که ايدئولوژی اسالميستی از                            ,از درون می شناسيد             

, درون   آن بيرون آمد و اتفاقًا اين بينش با فرهنگ سياسی قبل از انقالب                            
 . وجوه مشترک زيادی دارد 

   با همة اين احوال حکومت مصدق نه تنها به سبک آقای خمينی     
ن و کميته ها و غيره ايجاد نکرد و     دادگاه انقالب و سپاه پاسدارا                

 " ٣٢ مرداد ٢٨امری که بعد از کودتای ( مخالفينش را به رگبار گلوله نبست 
بلکه در محيطی آزاد    ) ايراد گرفته می شد     " ليبرال  " به مصدِق   " دلسوزانه  

آرزو می کردم ما در     . جامعه را اداره می کرد                , و بدون درآمد نفت             
گفتگوهايمان به معنی و ارزش سياسی اينگونه مسائل                                      ارزيابی و          

کمی توجه  می کرديم و به گونه ای متمدنانه به اين قبيل سياستمداران                                    
 . همانگونه که در دنيای مدرن رسم است , سپاس  می گذارديم 

             
      

                                             

     

              
                                         

بلکه جوامع عديدة ديگر نيز نشان داده                         ,    ببينيد تجربة نه فقط ايران           
است که وقتی در يک جامعه ای ديکتاتوری و استبداد و از آن بدتر                                              

از جمله ويژگيهای بارز اين                                   , حاکم است            , حکومت خودکامه            
خودکامه گی اين است که همة گروهها و اجزاء ديگر اجتماعی را                                                         

.                منع و محروم می کند                   , ی و فعاليت اجتماع آزاد                   از صحنة سياس       
اّما شرايط استبدادی يا خودکامه گی تا آن زمانی کارُبرد دارد که                                                           

ولی به مجرد اينکه ـ بهر      . بدون اّما و اگر حکومت کنند        , حاکمين قادر باشند    
رآغاز زوال           بنحوی که س      , دليلی ـ َتَرکی به اين چارچوب وارد شود                            

همة نيروهای اجتماعی که تا کنون از دخالت در فعل و                         , محسوب گردد      
بگونة حيرت آور         , انفعاالت سياسی جامعه اجبارًا کنار گذاشته شده بودند                  

با يکديگر متحد می شوند که مستبد و يا خودکامه را از اريکه قدرت بزير                          
بارها ديده شده و در خود                         آورند و اين امر در تاريخ جوامع مختلف                          

اّما از  .  بود    ١٣٥٧ايران آخرين نمونه های آن جنبش مشروطه و انقالب                  
لحاظ محتوائی آنچه که در لحظة سقوط حکومت استبدادی و خودکامه                                      

اوٌال چه فرهنگ سياسی در مقابله                   : اينست که     , حائز کمال اهميت است          
ی شده بوده است و مخالفين رژيم استبدادی                                      با استبداد قبًال پايه ريز              

به چه فرهنگی و با چه ابزاری به مقابله با آن رژيم می پرداختند و                                                      
در ثانی در اين لحظات مهم و تعيين کننده چگونه شخصيتهای سياسی                                       

         البته اين عامل دوم گرچه                     . نقش تعيين کننده را بعهده داشته اند                             
عامل پر اهميتی است ولی در ارتباط با عامل اول يعنی چگونگی                                                      

می دانيم که هم در جنبش            . محتوای فرهنگ سياسی نقش بازی می کند                  
مشروطه و هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت با وجود آنکه به  معنائی                              
روحانيت در آنها شرکت داشت ولی چون دو جنبش از محتوای فرهنگی                            

در تحليل نهائی رهبران مذهبی نتوانستند ُمهر خود            , تری برخوردار بود     بيش
 از آنجا که قبل از آن فرهنگ            ١٣٥٧ولی در انقالب      . را بردو حرکت بزنند       

چه بعلت  , چه بعلت اعمال و کردار قدرتهای     بين المللی                  , سياسی موجود   
سی رفتار و منش رژيم شاه و چه بعلت سطح نازل انديشه های سيا                                        

طبيعتًا نمی توانست    , دچار کمبودهای فراوانی بود        , اپوزيسيون فعال رژيم      
شما خود در   .  بدست آمد    ١٣٥٧حاصلی بيشتر از آن بدست آيد که در انقالب            

آنزمان فعال سياسی بوده ايد و بخوبی می دانيد که اصوًال مقوالتی چون                             
دولت و غيره غيره     حکومت قانون و جدائی دين از          , ِليبراليسم  , دموکراسی  

اصًال و ابدًا در     , که خوشبختانه امروز بسياری کسان از آن صحبت می کنند                
فرهنگ سياسی قبل از انقالب وجود نداشت و فقط پاره ای سياستمداران چون              
دکتر صديقی و دکتر بختيار و تعداد بسيار معدودی روشنفکران در اين گرداب               

 . گرفتار نبودند 

که    ( سياست خصمانة حکومت چرچيل        .    اّما مسئله به اينجا خاتمه نيافت            
با ) ظر من قهرمان واقعی و احترام برانگيز جنگ دوم جهانی است                           از ن  

مصدق درست مترادف شد با اوج گيری جنگ سرد جهانی که اولين                                         
شرکتهای . قربانيانش حکومت مصدق و جنبش دموکراتيک مردم ايران بود               

, تحت فشار دولتهای انگليس و  آمريکا , ) عمدتًا آمريکائی ( نفتی بزرگ دنيا 
ايران را بايکوت کردند و پس از کودتا هرکدام آنها سهمی از     نفت    

 . قضيه بردند 
 
 

 
حکومت مصدق نه تنها به سبک آقای خمينی            : دکتر طهماسبي    

دادگاه انقالب و سپاه پاسداران و کميته ها و غيره ايجاد نکرد و                
 ٢٨امری که بعد از کودتای     ( مخالفينش را به رگبار گلوله نبست       

ايراد گرفته می   " ليبرال  " به مصدِق     " دلسوزانه   " ٣٢داد  مر
بلکه در محيطی آزاد و بدون درآمد نفت ، جامعه را اداره                 ) شد  

آرزو می کردم ما در ارزيابی و گفتگوهايمان به معنی             . می کرد   
و ارزش سياسی اينگونه مسائل کمی توجه می کرديم و به گونه               

مداران سپاس می گذارديم ،            ای متمدنانه به اين قبيل سياست              
 .همانگونه که در دنيای مدرن رسم است 

 

 
 

   شما می گوئيد که چرا مليون در جريان انقالب با مذهبيون و کمونيستها                        
 همکاری کردند ؟ 

 

    _______________________________________________________________________________ 



١٣٨١  ـ فروردين ـ ارديبهشت ٧                                                                                    شماره  تالش ـ سال دّوم             
شايد بهتر باشد به    , د به چند نکته پرسش وار اشاره کنيم         اجازه دهي  : تالش

َقدر و منزلت ملی شدن     . اين نکات هم در صحبتهايتان اشاره ای داشته باشيد           
گرفتن , اما انحالل مجلس      , صنعت نفت ايران برای ملت ايران روشن است              

وابسته به بيگانگان دانستن نمايندگان مخالف دولت               , اختيار قانونگزاری      
از ميان برداشتن تفکيک قوا ـ بعنوان يکی از مولفه های             , مصدق در مجلس    

اساسی دموکراسی و جامعه مدنی ـ و متمرکز ساختن قوه مقننه و قوه اجرائيه              
در دست يک فرد که همه اينها با نقش اساسی دکتر مصدق صورت گرفت را                    

 در چه راستائی ارزيابی می کنيد ؟
  

می خواستم رشته فکری ام را ادامه دهم        , فم  من متأس  :  دکتر طهماسبی 
و به جريان انقالب برسم ولی چون سئوالهای فوق را مطرح کرديد با کمال                       

 .ميل پاسخ می دهم 
   در مسائلی که در فوق مطرح کرديد سه مطلب وجود داشت که مايلم به آنها                

ة مقننه  اول اينکه فرموديد مصدق تفکيک قوا را از بين برد و قو            : جواب دهم   
من  چنين مطلب    ! جل الخالق   . و قوة مجريه را در دست خودش متمرکز کرد            

شايد . عجِيب و غِريبی را نه از يک نفر تا بحال شنيده ام و نه جائی خوانده ام            
شخصی از روی اطالعات عينی اش ادعائی کرده باشد که در اين صورت                          

اينکه گفتيد مصدق به     دوم  . بعهدة اوست که چنين مطلب مهمی را ثابت کند               
بگذريم از  . نمايندگان مخالف دولتش نسبت وابستگی به بيگانگان  می داد                  

بلکه نمايندگان و دستجات مخالف مصدق هم دائمًا          , اينکه نه تنها حزب توده       
ولی بقول آلمانها بچه را با اسمش صدا می            , به او چنين نسبتهائی می دادند         

 ام نخواستم واضح تر صحبت کنم ولی حاال که ببينيد من در صحبت قبلی. زنند  
اين بحث را مطرح کرديد می گويم آقاجان مگر شما مطالب بسيار زيادی را که               

نديده ايد ؟ فکر می کنيد دولت انگليس          , در مورد اين دوران منتشر  شده اند           
وابستگانی نداشت که به ميل او          , که تقريبًا يک قرن در ايران نفوذ داشت                

نند ؟ و تصور می کنيد در دعوای بين حکومت مصدق و حکومت                          رفتار ک  
و لطفًا به    . چرچيل اين گونه کسان جانب مصدق را گرفتند ؟ باور نفرمائيد                    

کتاب خاطرات وودس هاوس مأمور رسمی دولت انگليس برای کودتا در ايران  
مراجعه , و کيم روزولت مأمور رسمی دولت آمريکا برای کودتا در ايران                       

 . ائيد بفرم
   و اّما برويم سر دومطلب ديگر که مخالفين مصدق با اشتياق راجع به آن دو               

 ـ گرفتن اختيارات از        ١: مطلب صحبت می کنند و مطلب می نويسند يعنی                  
 . ـ مسئله انحالل مجلس هفدهم ٢مجلس و 

قضيه چنين بود که بسياری قوانين         ,    در مورد گرفتن اختيارات از مجلس           
مصدق در دوران نخست      . وشن و بی معنی و دست و پاگير بودند                ايران نار 

وزيريش به مجلس هفدهم پيشنهاد کرد که مجلس به هيئت دولت اختيار دهد                   
که لوايح ترميمی را قبل از آنکه برای تصويب به مجلس شورای ملی برده                       

تا قبل از تصويب نهائی در      , بصورت آزمايشی مورد استفاده قرارگيرند      , شود  
, نواقص احتمالی اين لوايح در عمل شناخته شوند                   , جلس شورای ملی       م

روندی که در کشورهای دموکراتيک غربی هم کم و بيش طی                                                                       
مجلس هم با ميل اين پيشنهاد را پذيرفت و دوبار اختيارات شش                   . می شود    

 سياسی  اين لوايح اصًال چيزی نبودند که از لحاظ            . ماهه به هيئت دولت داد         
بتوانند مورد استفاده کسی قرار گيرند و اختيارات هم برای اصالحات امور                      

قضائی و استخدامی بود و اتفاقًا همة آنها کم و بيش بعد از               , اقتصادی  , مالی  
 يعنی در زمان نخست وزير سپهبد زاهدی مورد                       ٣٢ مرداد      ٢٨کودتای   

ه انحالل مجلس هفدهم     مسئل, مطلب دومی که فرموديد      . استفاده قرار گرفتند     
ولی " آزادی و دموکراسی     " است که اين را بخصوص طرفداران سرسخت            

دليل ديکتاتور يا مستبد بودن مصدق                                          , مخالف مصدق و مليون                     
ببينيد مجلس هفدهم مدتها بود که عملکرد واقعی خود را از دست                . می دانند   

صدق و کوشش جهت سرنگونی       داده بود و مخالفين مصدق جز فحاشی به م            
هرچقدر اختالف و کشمکش حکومت          . حکومت او کاری انجام نمی دادند              

مخالفين مصدق در   , مصدق با حکومتهای چرچيل و آيزنهاور بيشتر می شد              
مصدق نيز که از يک طرف اهل بگير و ببند              . مجلس نيز جری تر مي شدند         

قننه در روابط سياسی آزاد     استبدادی نبود و از طرفی ديگر به نقش مهم قوة م          
به معنی واقعی کلمه مستأصل شده بود و         , و دموکراتيک اعتقاد راسخ داشت       

از طرفی ديگر اين وضعيت برای        . نمی دانست که با مجلس چگونه کنار آيد            
عدة زيادی نمايندگان مجلس قابل تحمل نبود و آنان يک زمان بطور دستجمعی             

مصدق نيز با   . ميم خود را نيز عملی کردند         تصميم به استعفاگرفتند و اين تص      
اين تصميم موافق بود و اين حق هر نخست وزيری است در هر روابط                                 

تا اين مرحله تصميم خود نمايندگان بود و هيچ بنی بشری هم                 . دموکراتيکی  
آنها را مجبور به اينکار نکرده بود و اتفاقًا همة آنها هم عضوفراکسيون                            

 نمايندة  ٨٠ تن از مجموع      ٥٢ , ١٣٢٢ تير   ٢٥تاريخ  تا  . جبهة ملی نبودند     
از نمايندگی مجلس استعفاء داده بودند و در واقع مجلس                     , مجلس هفدهم     

مصدق تصميم گرفت مسئله ادامة حيات فرمال          . قانونگذاری باقی نمانده بود       
. مجلس شورای ملی و يا انحالل آنرا از طريق همه پرسی به رأی ملت گذارد                   

رغم فتوای آيت اهللا کاشانی که مدتی بود با تمام وجودش با مصدق   ملت هم علي  
 به انحالل مجلس    ١٣٣٢ مرداد   ١٢در روز   , و حکومت او مخالفت  می کرد          

هفدهم رأی مثبت داد و مصدق نيز بالفاصله اعالم انتخابات مجلس هجدهم را                
  صورت گرفت  ١٣٣٢ مرداد   ٢٨ و   ٢٥اّما سه هفته پس از آن کودتای         . نمود  

و مصدق و همکارانش به زندان روانه شدند و به اين ترتيب يکبار ديگر                            
جامعة ايران تجربة ناموفق و غم انگيزی را با مسئله استقراِر دموکراسی                       

 . داشت 
 

 
شرايط استبدادی يا خودکامه گی تا آن زمانی             : دکتر طهماسبي    

کنند بدون اّما و اگر حکومت      , کارُبرد دارد که حاکمين قادر باشند       
ولی به مجرد اينکه ـ بهر دليلی ـ َتَرکی به اين چارچوب وارد                    . 

شود ، بنحوی که سرآغاز زوال محسوب گردد ، همه نيروهای                  
اجتماعی که تا کنون از دخالت در فعل و انفعاالت سياسی جامعه                
اجبارًا کنار گذاشته شده بودند ، بگونه حيرت آور با يکديگر                       

يا خودکامه را از اريکه قدرت بزير         متحد می شوند که مستبد و          
آورند و اين امر در تاريخ جوامع مختلف بارها ديده شده و در                     
خود ايران آخرين نمونه های آن جنبش مشروطه و انقالب                           

 . بود ١٣٥٧
 

 
 

با توجه به تصويری که خود شما از شرايط حاکم بر کشور در                        : تالش  
شکاف و   , کار قانونگذاری     يعنی توقف     , مقطع انحالل مجلس ارائه داديد            

و اختالفات درونی آن    تا          ) جبهه دولت وقت     ( انشعاب در درون جبهة ملی        
در شرايط واقعی مناسبات         ( حد طرح ترور جناحی بر عليه جناح ديگر                      

دموکراتيک بديهی است که چنين وضعيتی بالفاصله منجر به سقوط دولت می              
و از اين طريق     " زی حزب توده     فعاليتهای شبانه رو   " و همچنين    , ) گردد  

نمي دانيم چنين تصويری چه وجه تشابهی       , . . . تقويت بالقوه خطر روسها و      
بويژه وضعيتی که در آن هيچ قدرت                ! با وجود روابط دموکراتيک دارد              

حکومتی يکپارچه ای وجود ندارد که به وظيفة ادارة کشور بپردازد و اساسًا                 
ب تکه پاره شده و آخرين نماد ظاهری                قدرت حکومتی ميان جناحهای رقي         

    _______________________________________________________________________________ 
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ولی آيا   , آيا مليون دموکرات نيستند ؟ چرا هستند               .    اما در مورد مليون         
نمی گويم سوسيال    ( دموکرات پيگير بودند ؟ مثل دموکرات مسيحی االن ؟                  

ببينيد تعيين و تکليف رهبران و روشنفکران و صاحب              ! خير  , ) دموکراتی  
گرهگاههای اجتماعی در موقعی که جامعه در تالطم است             نظران سياسی در     
وگرنه در شرايط سکون که در خانه ام نشسته باشم     . روشن می شود         

در , آنجائيکه جامعه تعيين و تکليف می کند        . می توانم مدام از آزادی بنويسم       
چون . حرکت و تالطمی اجتماعی ـ سياسی است موضعگيری ها اهميت دارد                

ن شرايط است که هزار نفر با اعتقادات مذهبی می توانند برهزاران نفر                   در آ 
هزاران نفر اعتقاد دموکراتيک    . آلمان بعد از جنگ را هم ديديم         . تأثير گذارند   
مبارزه . درحالت سکون شما بايد يکی يکی را دموکرات کنيد                  . پيدا کردند     

رايط جنبش است   در ش . اجتماعی که در اوج نيست خيلی سخت است کارکردن          
جز بختيار که قبل از آن داستان اش رفت          . که رهبران خود را نشان می دهند         

و روی اصول خود پافشاری        , و واقعًا برروی اصول دموکراتيک باقی ماند             
ديگر رهبران جبهه ملی براصول       , کرد که بيان جبهه ملی آن زمان هم نبود               

يديد بختيار را جبهه ملی کنار        بهمين دليل هم د    . دموکراسی پافشاری نکردند     
خير شما اين را در آقای فروهر نمی بينيد ـ که خيلی آدم خوب و                          . گذاشت  

ايشان . بسيار مبارز هم بود ـ برای شما از يک داستان در عاشورا می گويم                    
استقالل , به شعار آزادی    , کسی بود که رفت و با ماليان در مسجد توافق کرد             

اين فقط کريم سنجابی نبود که آمد در            . ضافه کردند    جمهوری اسالمی را ا     , 
. آنجا توافق کرد . آقای فروهر که در پاريس نبود . پاريس اينکار را انجام داد      

در تظاهرات ما رفتيم صحبت      . در آنجا حتی دوستانی هستند که در قيد حياتند            
, ر  اصًال شما و جبهه ملی را با حکومت اسالمی چه کا                   , پرسيديم  , کرديم   

ببينيد . حکومت اسالمی به شما چه ربطی دارد ؟ گفت مردم اين را می خواهند  
مردم . " چون هرکسی می تواند يک توجيهی بيآورد               . اين گرهگاههاست     

البته تکيه می کرد که بعدًا با          . " اينرا می خواهند و برای جامعه الزم است             
پابگيرند و آنها خواهند      درايت و استقامتی که دارد اين مذهبيون نمی توانند                

در پراتيک  . ولی خوب هرکس در ذهن خود انديشه های بسيار داشت                 . آمد  
آقای بازرگان کسی که موسوم به ملی ـ مذهبی است          . سياسی ايشان پس رفت     

ولی ايشان  . ايشان که با خمينی بخصوص در گرايش به غرب مخالف بود                 . 
ر بخواهيد داستان را به شواهد         اگ, ببينيد  . نخستين نخست وزير خمينی شد         

چرا اينطور بود ؟ بايد واقعًا يک عنصر در              . تاريخی رجوع دهيد آخر ندارد         
يکی بيايد در پاريس اينکار را , آخر اينکه نمی شود     . همه مشترک بوده باشد     

موقعی که  . يکی در جای ديگر و ضمنًا همه هم با هم مخالف هستند                 , بکند    
من اينکار  , فروهر می گويد    , ت خارجه استعفا می دهد       آقای سنجابی از وزار   

بنابراين يکی اينکار را آنجا می کند و يکی          . را نمی کنم به صالح ملت نيست         
الاقل ديگر اگر بزرگ     . بنابراين يک چيزی در اينها مشترک  است            .در اينجا   

 منشی بخرج دهيم بايد بگوئيم يا حکومت مذهبی را نمی شناختند يا با اين                         
از اين فاجعه ای که      . آخر اين را بايد گفت       . حکومت مخالفت اساسی نداشتند      

اينکه . برسر مردم آمده بايد اينقدر انتقادی باشيم به جهان سياسی خودمان                  
ببينيد حاال چپ جريان مرغ عزا و          . نمی شود همه را به گردن چپ بگذاريم             

. چپها فالن بودند     , مدام می گويند چپ ها عقب مانده بودند             , عروسی شده    
در جامعه ای که شما     , چپها درآن جامعه عقب افتاده موسيقی کالسيک آوردند         

. چپها خيلی کارهای ديگر کردند      , اجازه نداشتيد صدای راديويتان را بلند کنيد        
گفتم چه زمانی بود که چپها امکان و اجازه          . چپها تمام مدت زير ضرب بودند        

. دق و يک دوران کوتاه بعد از انقالب مشروطه            تنفس  داشتند ؟ حکومت مص      
اين . پاسيو بود   . اين استقامتی را که ما در مقابل جمهوری اسالمی می کرديم            

سر تکه ديگر در     , مبارزة چپ عليه رژيم نبود که يک تکه در رشت بوديم                   
چون برنده حق    . يک حرفهائی می زديم به گوش کسی نمی رفت                  , تهران   

 .  کس ديگری بود داشت و برنده هم

يکپارچگی آن يعنی مجلس نيز توسط نخست وزير کشور از طريق     
 . منحل اعالم می گردد ) که آنهم خالف قانون اساسی بود ( رفراندم 

   ما هم با استناد به همة اينها می گوئيم ؛ در جائيکه روابط و مناسبات                               
يشه ای را در جامعه اشاعه می دهيد که               شما اند , دموکراتيک مستقر نيست     

کشور اهميت دارد و باالترين ارزش است و حتی برفراز قانون              " مصلحت  " 
را هم شما هستيد که تشخيص می دهيد        " مصلحت  " قرار می گيرد و بعد اين       

تشخيص و صحت آن را نيز در انحصار خود می دانيد                . و توضيح می دهيد       
شما اين نيرو    , ز مصلحت مملکت نداشته باشد        هرکسی که برداشت شما را ا       

شما در  . را يا عامل خارجی و وابسته به بيگانه می دانيد يا وابسته به دربار                  
هر اقدامی را به تنهائی انجام دهيد            , واقع خود را مشروع و برحق می دانيد            

حتی اگر اين اقدام خالف      , البته براساس آن مصلحتی که تشخيص داده ايد            ( 
حال اگر بپذيريم که چنين روشی در برخورد به اوضاع           ) . انون اساسی باشد    ق

را معيار قراردهيم که بالطبع       " مصلحت  " سياسی صحيح بوده و حرکت از          
هر کس می تواند آن را بگونه ای ديگر حتی متضاد تشخيص دهد ؛ اين                                

ائل پرسش پيش می آيد که چرا نبايد چنين حقی را برای رقبای دکتر مصدق ق                  
يعنی جناحی که تصادفًا مصالح کشور را از سوی ديگر در خطر                  , می شديم    

يعنی سمتی که چندان مورد توجه دکتر مصدق و يارانش نبود و                      , می ديد     
برپايه چنين روش استداللی انجام هر عمل     . چندان جدی گرفته نمی شد             

بايد از سوی   مشروط بر آنکه مستند به مصالح کشور باشد           " غير قانونی   " 
 ! شما مجاز شمرده شود 

 
 من در چند جمله کوتاه نظرم را در اين مورد , اجازه دهيد  : دکتر روستا

يکی اينکه آيا انحالل مجلس             . اعالم دارم و چند نکته را از هم جدا کنم                        
زمان مصدق دموکراتيک بود ؟ بنا بر قانون آن زمان و بنا برديدی که مصدق                 

اينرا بايد به صراحت گفت اصًال بحث در حوزة                ! ت خير    از دموکراسی داش   
خير بنا  . ما که موضع سياسی خودمان را نمی گوئيم           , انديشه اينگونه نيست    

زيرا مصدق  , حتی با بينش خود مصدق       . به بينش خود مصدق ناسازگار بود        
می گفت بنابرقانون اساسی و بنا          , که يک دموکراسی انقالبی نمی خواست            

اّما از نظر برداشت من از             . نون اساسی چنين اجازه ای نداشت                برآن قا  
دموکراسی که اصل مقاومت در مقابل قانون را حق شهروندی     

می شناسد و در تعريف از دموکراسی مدرن برآن اصرار دارد کار مصدق                         
اما خيلی هم راه نداشت در      . چه راهی داشت ؟ قابل بررسی است        . درست بود   

 . ن شرايط چرا که تصميمها گرفته شده بود آ

                            
شما نمی توانيد مدرن باشيد و با عقب ماندگی                   : دکتر روستا     

خشونت بار روزانه کنار بيائيد و حتی خودتان آن کار را با                             
وقتی شما بعنوان چپ خودتان هم       . شعارهای ديگری انجام دهيد      

آن اعمال را انجام می دهيد با مدرنيته نه به شکل امروز بلکه                     
 . های جنبش روشنگری قرنها فاصله داريد حتی با طليعه

 
 

 

 

 
 

بقول خودش می خواست     .    توجه کنيد به دوران پهلوی برخورد می کرديم             
دوران خمينی که اصًال نمی خواست             . مدرنيته بياورد که ديديد چه آورد                

ضد مدرنيته بود                . به هيچ شکلی نمی خواست                       . مدرنيته بياورد          
بايد يک چيز را حداقل در عرصه نظر فکر کرد                                                 . و سنت گراست            

. تأثيرات رژيم شاه که جای خود دارد         . راست هستيم   , که ما حاال چپ هستيم       
    _______________________________________________________________________________ 
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ولی همه ما در ايجاد آنچنان شرايطی ـ نه در ايجاد يک حکومتی که مثالً                              

راسی     يک دموک  , آقای کريم سنجابی بيآيد و دوتا آخوند را هم وزير کند                            
اين چيزی بود که اينها می خواستند ـ در ساختن     , نيم بند هم بيآورد            

! يک رژيم نابهنگام نقشی داشته ايم يا نه ؟ بصراحت بايد بگوئيم داشته ايم                     
آنها که     . من از کانون دانشگاهيان می توانم برايتان مثال بياورم                                       

از کانون  , علمان يا کانون مستقل دانشگاهيان      کانون مستقل م  . مسلمان نبودند   
, نه اينکه در کانون نويسندگان مقاومت نشد         . نويسندگان می توانم مثال بزنم       

و اشاره , ولی ببينيد اين عناصر فکری که در آن می بينيد           , خيلی مقاومت شد    
نقد اين عناصر اساسی است و اين نقد باعث می شود که ديگر اشتباه                     , شد  
ولی اين اشتباه کرديم که راه       . هميشه می توانيم بگوئيم اشتباه کرديم        . م  نکني

نقد بی قيد و شرط اين           , بازگوئی اين اشتباه       , نقد اين اشتباه       . حل نيست     
 . ما را برای ديگر بار دچار اين اشتباه نکند , عناصر است که می تواند 

   
                               

         

                                  

                                                

. می گيريم    اينکه تصادفی نيست ما آنطرف تصميم            :  دکتر طهماسبی 
بخاطر تصورمان و تفکرمان است که مثًال فرض کنيد که بايد                                                                    

بگوئيم هيچ تفکيکی در جريان انقالب بين نيروها نبايد باشد و اگر خمينی                           
ما هيچ مسئله ديگری در اين قضيه                 , می آيد و می گويد شاه بايد برود                    

چرا اينگونه بود ؟                 . بدون اينکه شاه برود                . برايمان مطرح نباشد            
برای اينکه فرهنگ سياسی را که يک تصور روشن از جامعه باز دموکرات                    

.    بسيار پائين آمده بود       ٣٢ تا   ١٣٢٠نه تنها به نسبت سالهای       , داشته باشد   
و در اين فرهنگ ضد امپرياليستی ما در واقع دچار عقب ماندگی شده                                       

بنابراين                  . رب هم می توانستيم ببينيم                     و اين امر را در غ                    . بوديم     
بعنوان يک واقعيت می خواهم                . نه بعنوان اينکه عذری برای ما باشد                     

اين فرهنگ را نداشتيم و بايد االن تمام کوششمان اين          . بگويم که اينگونه بود     

         .تا فاجعه ديگری بوجود نيايد              . باشد که فرهنگ سياسی را باال ببريم                    
. چرا که اگر فرهنگ سياسی پيشرفته نداشته باشيم جامعه چه خواهد شد                          

متحد می شود و                    , جامعه در لحظه معين که استبداد برسرش کوبيده                           
.      آن سيستم مستبد را از کار برکنار  می کند و سه آلترناتيو وجود دارد                                   

ن نيروها بتوانند                    يک فرهنگ دموکراتيکی که قبًال ساخته شد و اي                                   
. قدرت را در دست گيرند و بتوانند جامعه را بطرف دموکراسی هدايت نمايند                  

آلترناتيو ديگر اين استکه در جامعه هرج و مرج حاکم                               , اگر اين نشود         
می شود مثل جريان افغانستان بعد از رفتن شوروی شاهد آن بوديم که                                        

 در ايران هم چنين اتفاقی بيفتد و چنين خطری                             به نظر من می توانست          
احتماًال اينکه يک              , وجود داشت و اگر اين دو صورت نمی گرفت                                    

ما سه استبداد              . استبدادی جای استبداد اول بنشيند خيلی زياد است                              
يک استبداد مذهبی و يک        , يعنی يک استبداد شاهنشاهی         , تاريخی داشتيم     
استبداد کمونيستی  نمی توانست جايگزين                       . کمونيستی    استبداد مدرن        

آن چيزيکه می توانست جايگزين استبداد                   . استبداد شاهنشاهی بشود            
, چون خمينی فيگور اين قضيه بود             . شاهنشاهی شود استبداد مذهبی بود           

توانست اين استبداد مذهبی را فرم داده و تبديل به يک حرکت                                                                  
منتها                .  نمايد و از آن يک ايدئولوژی بسازد                                             سياسی امروزی     

در استبداد تاريخی سلطنتی که از جنبش مشروطه                            , نبايد فراموش کرد         
مليون يا کسانيکه طرفدار تغييرات                          , و حتی قبل از آن شروع شد                            

        روابط اجتماعی و طرفدار حاکميت قانون و امثالهم بودند از وجود                                         
,       کمک گرفته     , رهبران مذهبی که می خواستند با اين ايده همراهی کنند                        

چه جريان مشروطه از اينها کمک گرفت و چه جريان ملی شدن صنعت                                     
نقش          , جريان مشروطه بقول تقی زاده در خاطراتش می گويد                              , نفت    

يا حتی  . ی جنبش مشروطه     آيت اهللا بهبهانی و طباطبائی فوق العاده بود برا            
يا       . فتواهائی که از نجف از طرف آيت اهللا خراسانی و غيره رسيده بود                               

مثل ِآيت اهللا خمينی                          , در جريان صنعت نفت نقش ِآيت اهللا کاشانی                                
يک                . وی اينهمه نقش مهمی داشت                            . بود در جريان انقالب                       

ود که سرتاسر ايران درب کسب و کار را                                               اعالميه کاشانی کافی ب             
چرا آيت اهللا شيخ فضل اهللا نوری                                      , چرا آنها پيروز نشدند                . ببندد    

يا حتی بهبهانی و طباطبائی در مقابل مشروطه خواهان پيروز                                                                 
      .         برای اينکه آن طرف فرهنگ سياسی اش قوی تر بود                                          . نشدند     

چون فرهنگ سياسی                , چرا مصدق در مقابل کاشانی پيروز شد                                   
اين طرف قوی تر از آن بود وگرنه نمی شد که ِآيت اهللا با آن نقش                                                      

درگيری که با مصدق داشته و                . عِظيمی که بازی کرده بود                             
,            وی شرکت نکنند             نفر آدم هم در تشيع جنازة                ٥٠وقتی فوت می کند            

دنبال جنازة                     . با توجه به فرهنگ ايران که مرده پرست است                                               
ولی دنبال جنازه آيت اهللا کاشانی                                       , مهوش دهها هزار آدم رفتند                        

برای اينکه خودش اين اتحادی را که بين                . صد نفر آدم نرفت                   
, ای اجتماعی روحانيتی را که صحبت از آزادی می کرد                        اين بخش نيروه    

اين نشاندهنده اين است که اينطرف فرهنگ                                    . راهش را جدا کرد                  
 .  سياسی اش قوی تر از آنطرف بود 

 
ين نقد چيست ؟       اجازه بدهيد من بگويم از نظر من ا            :  دکتر طهماسبی 

از نظر من اين نقد اين است که ما در دوره ای با استبداد شاهی مبارزه     
بدون اينکه درک مشخصی از آزادی      , از آزادی صحبت می کرديم      , می کرديم   

چه . يعنی يک جامعه باز و آزاد و دموکرات را نمی شناختيم                  . داشته باشيم    
بهمين مناسبت هم   . خصی نداشت   چه نيروی راست ما درک مش      , نيروی چپ   

 . من در صحبتهايم اشاره کردم که ما دارای فرهنگ سياسی عقب افتاده بوديم 
 
 

 
رفتار چپهای ما را در             , شما حتی بياد داريد           : دکتر روستا      

واقعه ای که زنان رفته بودند جلوی کاخ رياست جمهوری و                       
ه به زنان    در آنجا فقط حزب الهی نبود ک           . تظاهرات می کردند      

چپها . هستند  " فواحش  " فحاشی  می کردند و می گفتند اينان            
هم کنار دست حزب الهی ايستاده بودند و به اين زنان     

و سلطنت طلب خطاب می کردند و بعنوان زنان                  " فواحش   " 
 .بدکاره برعليه آنها دست به اقدام می زدند 

 

 
 
 

اعی که نمی تواند منتظر باشد تا             احمدجان تغييرات اجتم     : دکتر روستا 
چرا ما در آن        . من به گرهگاهها اشاره کردم             . تدريجًا فرهنگ باالبرود        

. يعنی گرفتيم ولی برای آنطرف تصميم    گرفتيم             . گرهگاهها تصميم نگرفتيم    
 . نه طرف فرهنگ خودمان , برای طرف قدرت 

 

اگر اين فرمول درست است که مصدق دارای فرهنگ                         : دکتر روستا        
اگر اينطور          , قوی تر از کاشانی است و اين عنصر موفقيت مصدق بود                            

استنتاج منطقی اين فرمول اين خواهد بود که فرهنگ                             , باشد بنابراين       
 . خمينی بسيار قوی تر بود از فرهنگ اقای کريم سنجابی و جبهه ملی 
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مسئله روزنامه     . . . در کانون نويسندگان ايران        : دکتر روستا    

. ميزان دفاع کردم      من از حق آزاد انتشار      . پيش آمد   " ميزان  " 
يکی از همين رفقای نويسنده من بلند شد و گفت، نه تنها    . .  

ما نبايد اينکار را بکنيم ، بلکه دهن بازرگان را هم بايد ُخرد کنيم               
در جلسه رسمی   . . . می دانيد اين حرف در کوچه زده نشد           .    

اينها که ديگر      .  کانون نويسندگان ايران اين حرف زده شد                   
نمی توانند بگويند ما تحت تأثير فالن  تئوری ، فالن  جريان ،                       

 .فالن اجتماع ، فالن توده قرار داشتيم 

                    

    

                     

                                                                

ن مطلب را در اين زمينه عرض کنم      اجازه دهيد آخري    :   دکتر طهماسبی 
ببينيد ما در ايران به قول دوست دانشمندم دکتر             . و به اين بحث خاتمه دهم          

حتی فاقد حکومتهای ديکتاتوری بوده ايم چون حکومتهای   , همايون کاتوزيان   
ما در ايران     . ديکتاتوری بهرحال مقّيد به رعايت پاره ای قوانين هستند                       

مه داشته ايم که مقّيد به هيچ قانون و ضابطه ای                  هميشه حکومتهای خودکا   
جنبش هائی چون جنبش مشروطه خواهی و جريانهای                  . نبوده و نيستند        

همة کوششان اين بوده است که اين           , سياسی چون جريان مليون و مصدق           
جامعه از ُبن بست تاريخی بيرون بيايد و از طريق حاکميت قانون و گسترش                   

 و با شرکت مستقيم و فعال بخشهای مختلف ملت            فرهنگ سياسی دموکراتيک  
گذار از مرحلة استبدادی و خودکامه      . جامعة مدنِی مدرن تدريجًا ساخته شود       , 

. يک مرحلة بسيار حساس و ضربه پذيری است            , گی به مرحلة دموکراتيک      
ضربه پذيری اين مرحلة گذار نه تنها گريبان گير جوامعی چون جامعة ايران                   

بلکه حتی جوامع پيشرفته صنعتی و نيمه صنعتی اروپائی نيز در             , بوده است   
بعنوان مثال می توان از     , از ضربه پذيری مصون نبوده اند        , اين مرحلة گذار    

. ايتاليا و اسپانيای قبل از جنگ جهانی دوم يادکرد               , کشورهائی چون آلمان     
پند , گيرند  بايستی از اتفاقاتی که در يک جامعه و يا جوامع ديگر صورت می                
اميدوارم . گرفت و از آن جمع بنديهای پيشرو ومتمدنانه بيرون کشيد                               

همانگونه که امروز به انديشمندان و مبارزان سياسی آزادانديش غرب توجه               
به کوشش و تالشی که در خور جامعة ايران نيز توسط                   , مبذول داشته ايم      

ش ها را پايه و        پيشينيان ما صورت گرفته ارج بگذاريم و آن کوشش و تال                  
 . اساس حرکت امروزمان قرار دهيم 

 

 
يکی , ببينيد ما سه حرکت عمده در جامعه داريم                     : دکتر طهماسبی  

 و مشخصًا ملی شدن صنعت       ٣٢ تا   ٢٠يکی جريانات   , حرکت مشروطه است     
فکری است که    , ه آن دو جريان قبلی        پشتوان , ٥٧نفت و ديگری هم انقالب        

می خواهد يک جامعه دموکرات هر چقدر هم که محدود و کوچک است مستقر               
يک تفکری است که    ,  که سازندگانش ما بوديم       ٥٧پشتوانه انقالب سال    . کند  

اصًال , همانگونه که بدرستی در صحبتهای اوليه خود بدان اشاره کرديد                          
بلکه     . دموکراتيک ندارد               تصوری ازجامعه باز و آزاد و                                             

آن موقع طبيعی   . می خواهد استبداد ديگری را جايگزين استبداد ديگری نمايد          
. است که در اين جريان بنده و جنابعالی که نمی توانيم اين نقش را بازی کنيم                  

مذهبی که سابقه هزار سال تفکر استبدادی دارد و آنگونه هم     
 . مورد قبول جامعه است و خمينی است که می تواند جانشين آن شود 

 
تاريخًا عقب تر         , يعنی عقب تر بوده از فرهنگ شاهی                 : دکتر روستا 

 . فرهنگی عقب تر بود , بود 
 

مجموعة اين تضادهائی را که اين نيروها                                       :  دکتر طهماسبی   
ايد يا چپ می آمد بيرون يا دموکراتها يا                    باالخره ب  , با رژيم شاه داشتند          

يکبار برای  , به نظر من اين تجربه برای تاريخ ايران مهم است                 . مذهبيون  
هميشه ملت ايران اين نکته را متوجه شد که اينها کسانی را که در لحظاتی                        

يا عليه استبداد حکومتی همفکر ديگران                     , می آيند برعليه استبداد دولتی            
استبداد ديگری را جايگزين                 , اينها اگر به قدرت برسند                  , وند    می ش   

 . خواهند کرد 

  

  

 
 

 
چپهای ما در انقالب نه تنها حاضر بودند ، ولی                 : دکتر روستا    

فقيه حکومت کند ، بلکه حاضر بودند باصطالح بر جان و مال و                
اينهاکسانی بودند که برای       . ناموس همه جماعت حکومت کند           

نگ می رفتند ، اينها کسانی بودند که همکار خمينی             خمينی به ج  
يعنی عنصر پيشتاريخی ضد بيگانه      . شدند در تجاوزات به مردم        

 نامش را گذاشتند مبارزه ضد امپرياليستی. بودن را پياده کنند 
 

 
 

اجازه دهيد روی اين صحبت آخر شما به عنوان جمله اختتامی                        : تالش
بدين مفهوم که    , ر بسيار مهم را نموديم           اين تجربه بسيا    , جلسه تکيه کنم       

لزومًا هر مخالفتی با استبداد به معنی آزاديخواهی نيست و می تواند استبدادی             

از بين برود و استبداد ديگری جايگزين آن شود ؛ اگر فرهنگ و درک درستی                
 . از آزادی و حقوق انسانها وجود نداشته باشد 

 

 
 .          آقايان با تشکر از شرکت شما در اين ميزگرد  : تالش
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