
 

 

  

  تاريخ مسكوت
  سوسياليزم انقالبي در ايران ى از روايت

  تراب ثالثدر گفتگو با 
  

 در كه استي زيچ آن بلكه م؛يا ستهيز كه ستيني زيچ آني زندگ«
  ».ميكن تشيروا تا ميآور يم ادشي به كه استي آن و مانده خاطرمان

  ماركز ايگارس ليگابر
  

 همانند مينگر يم رانياي انقالب وي ستياليسوس جنبش معاصر خيتار بهي وقت: مقدمه
 كر و مسلط تيروا از جدا – مسلطي صدا وي هژمون جهان، گريد نقاط ازي اريبس

 خود وقوعي  هنگامه در كه است همانگونه زين رخدادها تيروا در حتا - حاكماني  كننده
 كه جنبش ازي اناتيجر تيرواي فرادست و سلطهي عني است؛ بوده مبارزات و رخدادها نيا
 اقمار و پكني ها كرشمه و ناز گرو در دل اي و اند داشته مسكو نيفرام فرمان به گوش اي

 منسوب انيجر دل از ابتدا را خود مبارزات و ها تيفعال كه» يانقالب زمياليسوس« سنت. آن
 استي سنت وصف نيا با كرد آغاز كندوكاو انتشار با و چهارمالملل  بين و زميتروتسك به
 بوده شده سركوب و ممنوع حتا و مسكوتي صدا جنبشي  هنگامه در فقط نه هم كه

 - ها ينگار خيتار اصطالح به ازي اريبس در معاصر خيتاري رخدادهاي نيبازب در بلكه است
 و شياعضاي كم قلت سبب به بلكه شيراهكارها و ها ليتحل بودني قيناحق سبب به نه

 از شيبي زيچ كه است شدهي تلقي تياهم آن فاقد اغلب - ها  گروه ساير شتم و ضرب
 اقسام و انواع نكهيا. شود داده اختصاص بدان رانيا چپ معاصر خيتار از برگ چند
 برخورد نيا در زانيم چه زمياليسوس نوع نياي كل روح وي نيچ وي روس زمينياستال

 بوده مؤثر رانيا دري انقالب زمياليسوس سنتي ران هيحاش به در وكننده  طرد و سركوبگرانه
 تياهم آنقدر انيجر كيي اعضا تعدادي ستيويتيپوز-يستيكانفرم اعظم اريمع زانيم چه و

 كي تيكم ايي اردوگاهي ها هيدييتأ اساس بر را قتيحق گريد امروزه ميابيدر كه ندارد
 در و امدنين حساب به معادل امدنيدرن انيب به همواره بشري برا اگر. مينسنج انيجر
 نكهيا به تصور قابل احتمال ازي درصد اختصاص با حتا است، بوده بودن ناموجود تينها
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 نيبنابرا و گذشته،ي انقالب جنبش شكست كنندگان هيته تيروا در نه قتيحق است ممكن
 و شعارها سر بر كيدگمات لجاجت بالعكس اي و – آناني ها يطلب متيهز و ندامت در نه

 كه استيي روهاين تيروا به پرداختن در ديشا كه -سابقي ها سكت به دنيچسب
ي زيبرانگ تأمل و زنده بخش تاكنون، و اهيس ضدانقالب تا ديسف انقالب از شان يها ليتحل
 نيا تيروا انعكاس و طرح لزوم شيپ از شيب آنگاه است، بوده رانياي انقالب اناتيجر از
ي ها قصهي پا نشستني برا نهي تيروا نيچن افكندن نيطن. شود يم احساس روهاين

 نه ،يعلن ندامت و اعتراف جلسات برپاكردني برا نه جنبش،ي ترها يميقد تلخ و قشنگ
ي برا نه و ،يمجازي فضا روزگار نياي ستيمدرن پست مرسومي ها كردن منم منم جهت
 زمان گريد ديشا كه شده دهيشن كمتر استي قيحقاي برا بلكه گذشت آنچه تيروا صرف

 ما نكهيا هم و كنند تيروا را بود كه آنگونهي زندگ هم تا ابنديي مجال تا باشد دهيرس آن
  .ميابيب را ميبر مي سر به آن در كهي قفس از رونيب بهي راه ديشا ها آني انجيم به زين

 رياخي  دهه چهار از شيب طول در كه بودي انيجري مركز وي اصلي اعضا ازي كي ث.ت
 ميداشتي و با كهيي گفتگوها در. شود يم و شده شناختهي انقالب زمياليسوس شيگرا به
ي و كهيي ماجراهاي  واسطه به كه تيرواي  ارائه ازي نوع بر هيتك با تا ميكردي سع

 معاصر مبارزات و رخدادها ازي بند جمع و ليتحلي سو به كند، يم حركت كند يميي بازگو
 و اتين چه وي و خاص كاراكتري  واسطه به چه نيبنابرا. ميبپرداز سنت نياي  هيزاو از

 صرفن كهيي گفتگوها مرسوم روال از ميرو يم جلوتر هرقدر گفتگو نيا در ما اهداف
 آگاهانه كند يم آوار مخاطب خاطر و ذهني رو بر را مختلف و پراكنده عيوقا ازي كوه
 ديامي  همه. ميا داشته خاطرات و اتفاقاتي نييتبي  جنبه بري سع شتريب و ميا كرده زيپره
 و ستنيزيي بازگو فقط نهي راستا در باشدي گام تيروا نيا كه است آن نجايا در ما

ي انقالب جنبش مبارزات وي زندگ به دنيبخش جان بلكه گذشته در خاصي سنت مبارزات
  .ندهيآ و حال در

 واقف تيذهن فعالي  هيسوي ديكل نقش بهي ستيماركس نيراست سنت اقيس به اگر
 با -ها توده نافرجام مبارزات بخصوص –ي خيتار تجارب كه ميدانيم كين آنگاه م،يباش

 چندان نهي زمان مدت در نشوند انيب زيني ذهن ساحت در اگري نيع ساحت در شدن زدوده
 به زين بعدي نسلها مبارزان اذهان و خاطرات در حتا كه موجود نظم در فقط نه ،يطوالن
 دريي جا و راه م،يا ستهيز خيتار دگانيستمد و فرودستان ما آنچه. شوديم سپردهي فراموش

 خشونت. ندارد "انيفرمانروا و پادشاهان شجاعت و رشادت" از مملو وي رسمي خهايتار
 دهيكوب درهم تاكنون بردگاني شورشها از كه ستينيي آنجا تنها ما بر شده اعمال
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 چگونه ميابيدر تا ميكن رجوع خيتار ازي رسمي تهايروا به استي كاف تنها بلكه م،يا شده
. دارد ادامه كماكان ماي شگيهم مبارزات وي هست فيتحر و حذف قامت در كشتارها نيا

 كه – ميستيباي رسمي خهايتار در شيخو نينماد حذف مقابل در ميباش آن بر اگر
 از و -اند انداخته دوش بر زيني طرفيبي ردا شينهايسيتئور وي آكادم لطف به امروزه
 تيروا و مييبدرآ سكوت از نكهيا جز ستيني ا چاره مييبگو شيخوي ايپو اتيح وي زندگ
 ميكن نقل را مانده خاطرمان در آنچه ديبا. ميكن بازگو را خيتار وي زندگ از شيخوي انقالب

. ميبخش تداوم و كرده برپا هم نجايا را مبارزه و ميآور ادي به را خيتاري قيحق لحظات آن تا
 و سپردني فراموش به سوزاني ها شعله از را آنها تا ميبرآن شيخو اتيح و خيتار تيروا با

 ستهيز تجارب نيا نمودنشان،  ثبت و شدن آورده ادي به با و ساخته رستگار شدن سركوب
  .گردند بدل ندهيآ راه دري چراغ به و شده حك فردا و امروز ونيانقالب تفكر و خاطر در

 چه و شونده مصاحبه و گر مصاحبهي برا چه –ي مداوم و هيدوسو كنش نيچن تياهم
 ماي شگيهمي  مبارزه ازي بخش كه زديخيبرم ريدناپذيترد باور نيا دل از -نيمخاطبي برا
 در بلكه ش،يشكستها و هايروزيپ در فقط نه گذشته، در نهفته امكانات و لهايپتانسي اياح
 و – شوديم عرضه و انجام گفتگوها نيا در آنچهي تمام نيبنابرا. است آن قتيحق

 وي انقالب زمياليسوس مسكوت سنت از ريناپذ ييجداي بخش -آن سر بري بعدي بحثها
 نيا بر و داده قرار شيخو نخست هدف راي روشنگر و قتيحق كه استي كاريپ تداوم
 فراچنگ توان ينمي قيحقي  لهيوس بكاربستن و شناخت با جز راي قيحق هدف بوده باور

  .ساخت محقق و آورده

  

  




