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 ، گفتگوی علی رضايی با ايرج واال"ھای فدايی خلق چريک"در باره کتاب 

" ھای فدايی خلق چريک"صفحه تحت عنوان  ١٠٠٠آخرين روزھای نمايشگاه بین المللی کتاب تھران، کتابی با حجم نزديک به  در «
گويی با   انتشار اين کتاب گفت ودر رابطه با. عرضه شد" ھای سیاسی مطالعات و پژوھش موسسه"به قلم محمود نادری توسط 

  خوانید اين جا می  را در دکتر ايرج واال، جامعه شناس مقیم استکھلم داشتیم که متن آن
 

خواھد از آن  در آغاز کمی در باره مضمون کتاب و نتايجی که نويسنده می -
 .بگیرد برايمان بگويید

 :شود در نکات زير خالصه کرد ـ تمام کتاب را می
 نی که به جنگ چريکی علیه رژيم شاه دست زدند تعدادی جوان پر شر و شوراندکسا ـ١

خواھند بکنند،  می ھای عقالنی و بدون کمترين آگاھی از آنچه که که بدون داشتن انگیزه
کنند و بعد آن را به شھرھا  می  را علیه رژيم شاه از جنگل و کوه شروع جنگی بی برنامه

 .کشانند می
اند در دستگیری و ضرب و شتم اين جوانان از  ئیان گمان میکردند با آنانـ مردم، که فدا٢

 .ترند ھمه فعال
دستگیر و اعدام  بازند و بسیاری از آنان ـ فدائیان دور اول مبارزه را به رژيم شاه می٣

کنند و  امنیتی ھمکاری می ھمه دستگیرشدگان به استثنای چند نفر با پلیس. شوند می
رو تعداد زيادی از فدائیان، بعد از  ازھمین. افتد شان به دست پلیس میھای  تمام دانسته

 .مانند نمی دور اول شکست، در بیرون اززندان باقی
اما . زنند می مانند دست به تجديد سازمان گسترده فدائیان ـ با اينھمه آنانی که می۴

. شود آغاز می به سرکردگی حمید اشرف" گانگستريسم"درست در ھمین زمان دوره 
عنصر "ساواک وکشتن چند  ھا، اعدام تعدادی از بازجويان فدائیان شروع به سرقت از بانک

 .کنند شان می در درون سازمان" سست 
المللی  بین ھای ـ در ھمین دوره سازمان برای دريافت کمک با اتحادشوروی و سازمان۵

گام در جھت نمايندگی  کند که به گفته نويسنده به اين ترتیب نخستین ارتباط برقرار می
 .شود ازمنافع بیگانه برداشته می

شود که  کنند و اين باعث می ھمکاری می شوند با پلیس امنیتی بطور کامل ـ تمام کسانی ھم که در اين دوره دستگیر می۶
ھای  بازجويی  کنید بهبرای نمونه نگاه(به سازمان وارد کرده و درعمل آن را نابود سازد   را١٣۵۵ساواک بتواند ضربه مھلک سال 

 .(اعظم آھنگران و زھرا قـُھاکی
ھای دستگیرشدگان، منجر  امر درکنار ھمکاری اين. ـ پلیس سیاسی ھمچنین در امر نفوذ در سرتاپای سازمان کامال موفق است٧

ھا را  وآن ردهھای عملیاتی فدائیان را شناسايی ک  بیشترگروه١٣۵۴ـ١٣۵۵بین سالھای  شود که پلیس موفق شود به اين می
افتاد تمامی   اتفاق نمی۵٧روايت اين کتاب اگر انقالب سال  بنا بر. ھمراه رھبرشان حمید اشرف به قتل برساند ھا به درگیری

» ک.م«عنصر نفوذی پلیس  برای نمونه نگاه کنید به بخش طوالنی مربوط به( شد  عناصر نفوذی اداره می سازمان توسط
 .(زھتاب ع خشکبیجاری و حسن و ملیحهھای او با يوسف قان وتماس

بنا بر روايت کتاب اگر ھمکاری . است رسد که تھديد بزرگی برای سازمان ھای ايدئولوژيک فرا می ـ بعد دوره انشعاب٨
 ھای عقیدتی و توانست به حیات آن پايان دھد، انشعاب سرتاپای سازمان نمی دستگیرشدگان با پلیس و رخنه پلیس در

رفت که بر سر  و بر سرفدائیان ھمان می توانست طومار حیات سازمان را درھم بپیچد لحانه ناشی از آن میزدوخوردھای مس
کند و  می توده بخوبی آشناست در اينجا به تفصیل نظرات حزب را درباره فدائیان تشريح نويسنده که با ادبیات حزب(مجاھدين 

 .(پردازد ه میسپس به نظرات سازمان پیکار در تقبیح مبارزه مسلحان
تنھا موفق به اجرای چند تالش کوچک وپراکنده  اند و شود اما فدائیان بسیار ضعیف  پديدار می١٣۵۶ھای انقالب در  ـ جوانه٩

ازدانشگاه تھران حضور دارند و  ای  آنان تنھا درگوشه١٣۵٧در اوج انقالب در بھمن . شوند ای می توده درحمايت از آن انقالب بزرگ
 .ندکن ھیچ نمی

  اند؟ به عبارت ديگر کتاب برای چه کسانی نوشته شده است؟ گان بالقوه اين کتاب ھايی خواننده ـ چه گروه
» ما که بوديم؟«پرسند  عاطفی داشتند و امروز از خود می الف ـ تمامی آنانی که زمانی با سازمان فدائیان نوعی رابطه واقعی يا -

 .درگیر بوده استبا مبارزه سیاسی  و تمام نسل گذشته که
  .ب ـ نسل تازه و فرزندان نسل نخست که ممکن است به اين جنبش حماسی و تاريخ آن عالقمند باشند

ئولوژيکی رژيم و بدون نشان دادن حمايت از  و ايده ھای امنیتی توجه کنید که نويسنده بدون استفاده از اصطالحات رايج در سازمان
پژوھش علمی است تالش  و با وانمودکردن اينکه کتاب، يک) عنی آيت هللا خمینی و ھوادارانشي(انقالب  رقبای فدائیان در دوران

 .آيد می طرفانه دارد تصويری ارائه دھد که بنظر مستدل و بی
کنم زمانی خشونت و  گمان می. خوبی است کند نیز پرسش اينکه چرا سرويس امنیتی رژيم اسالمی چنین کتابی را منتشر می

برای  خواھند از سالح محصوالت فرھنگی نیز رسد که آنان می بود اما اکنون بنظر می مقابله با اپوزيسیون کافیفشار برای 
کارگردان سینما شدن مسعود ده نمکی رھبر . کنند شکستن مقاومت مخالفان ونیز متقاعد کردن نیروھای خودی استفاده درھم

 .ای از ھمین گرايش است نشانه گروه انصار حزب هللا
نويسنده اجازه دسترسی کامل به آنھا را داشته  منبع اصلی مطالب کتاب فدائیان اسناد ساواک، پلیس امنیتی شاه است که

مھیج ـ و شبیه  واسنادی که نويسنده به آنھا دسترسی داشته است، کتاب را مھیج ـ وگاه بسیار جزئیاتی که در کتاب آمده. است
  .ھای پلیسی میکند رمان

  اده از آرشیو پلیس امنیتی برای نوشتن کتاب کار اشتباھی است؟آيا استف -
خورشیدی و سازمان فدائیان به مثابه يکی از  ١٣۵٠ اگر پژوھشگری بخواھد در باره جنبش مقاومت در ايران در دھه! ـ به ھیچ وجه
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ھمین آرشیو پلیس  ترس و از جملهمطالعاتی انجام دھد ناگزير از استفاده از ھمه منابع در دس بازيگران اصلی در اين جنبش
برای روشن شدن بیشتر . تنھا از ديدگاه پلیس امنیتی شاه است اما آنچه که اشتباه خواھد بود نقل داستان. امنیتی است
قرار است اعدام شوند از شاه  خوانیم برخی اشخاص که در اسناد پايان کتاب می. آورم از کتاب برايتان می ای منظورم نمونه

رفقای  خوانیم که چگونه اعضای سازمان در باره ھای بازجويی می ، و يا در برگه)فلکی مثال نابدل يا مناف ـ(کنند   عفو میتقاضای
منظور نويسنده اين نیست که با ). درباره شیرين معاضد ھای جمشیدی رودباری برای نمونه نگاه کنید به نوشته(گويند  خود بد می

فراموش (کنند  رفتار می ھا در شرايط گوناگون و زير فشارھای روحی و جسمی مختلف چگونه انببیند انس کاوش در اين اسناد
 ای میان خواھد رابطه نويسنده نمی). خون و با نقاط ضعف و قوت خويش ھايی بودند از گوشت و نکنیم که فدائیان نیز انسان

نويسنده ھمچنین . گیری روانشناختی برسد نتیجه آن به يکھای شخصیتی و رفتار در شرايط مختلف را ببیند تا بعد، از  گی ويژه
ھای مختلف ساختار سازمان  رده زنان و مردان يا افراد از طبقات مختلف اجتماعی ويا جايگاه افراد در خواھد تفاوت میان کنش نمی

زنانی  اعتبار کردن مردان و نست بیآنچه که نويسنده درپی آ. شناسانه بگیرد جامعه ھا نتیجه روانشناسانه و يا را ببیند و از آن
کند، اينست که  شان می کسانی که او اينک نمايندگی پیام او ـ ويا. شد  مثابه قھرمان ستايش می است که زمانی از آنان به

احتمال اين (تبھکارانی بیش نبودند در واقع خالفکاران و" نشکستند و تا آخرين نفس بر سر پیمان خود ماندند قھرمانانی که ھرگز"
ھا يافت  قصه داند که قھرمانان تنھا در تواند خود از قربانیان پلیس امنیتی باشد ومی می را نبايد از نظر دور داشت که نويسنده

اما روشن است که پژوھشگر . شود در اينجا دوباره ظاھر می يعنی باز ھم ھمان تصوير سیاه سیاه يا سپید سپید که). شوند می
از ھمین . شود در کتاب ارائه نمی ھا خالصه اينکه داوری مستدلی از رفتار وکنش اين انسان. صه و داستان نداردق واقع بین کاری با

اند  کرده کند که در آن آنان از شاه تقاضای بخشش مناف فلکی در کتابش منتشر می ای از نابدل ويا روست وقتی نويسنده نامه
ھا ـ اصال عجیب  بینند و نه قھرمان قصه يعنی انسان می ه ھمان صورتی که ھستبرای من ـ و برای ھمه آنھايی که انسان را ب

دھند؛ بخصوص اينکه ما  کنند جان خود را نجات ھايی که کوشش می رفتاری است طبیعی از سوی انسان نیست بلکه برعکس
 اند ايی که زمانی گرفتار ساواک بودهاين را ھمه آنھ. آنان داده شده بود ھايی به دانیم برای نوشتن ھمین تقاضا چه وعده نمی
در » ...کنم پدر تاجدار تقاضای بخشش می از آن... «ويا » ...اظھارندامت میکنم... «دانند که نوشتن جمالتی مانند  می

  .استاندارد و عادی بودند و ھیچ معنايی نداشتند ھای عفو، جمالتی کامال تقاضانامه
است ) فران(نمونه سند بازجويی رقیه دانشگری  برای. ر کتاب ھست که واقعا کثیفندديگری ھم د" ھای افشاگری"به اصطالح 

واقعا چه . جراحی بدھد شود بعد از آن تن به عمل کند و اينکه مجبور می می" اعتراف"خود با مناف  زمانی که او به ارتباط جنسی
اش با عضو ديگر  جوی خود از جزئیات رابطه جنسیاشتیاق برای باز کند دختری جوان زير شکنجه و با کسی است که باور می

شود ـ چیزی جز اعترافاتی  محض نگاه می ـ که دراين کتاب به آنھا بعنوان حقیقت" اسناد"بردارد؟ آيا بسیاری از اين  سازمان پرده
از زندانیان  نونی اسالمیشدند که ھم اکنون و در دوران رژيم ک زندانیان سیاسی گرفته می ھايی از اجباری اند که با ھمان شیوه

  شوند؟ سیاسی گرفته می
گفت خیلی روشن است که وقتی شما را مفصل  در مورد نظرات نوشته شده اعضای دستگیر شده سازمان درباره ديگر اعضا بايد

انسان  کنند که درباره ديگر اعضا نظرتان را بنويسید، شما نخواھید نوشت که فالنی شکنجه کرده باشند و بعد مجبورتان
اھمیت خواندنش  که با تعديل نقش او و بی کند بلکه عقل حکم می! بسیارنازنینی است و درسازمان عنصری کلیدی است

ھا عضوی از سازمان از لو  دروغ اصل اين بود که به بازجو بايد دروغ گفت واگر با اين. تاثیرگذاری کنید برتصمیم پلیس برای شکار او
  .کرديد نمی کرديد يا گفتید و تاچه حد اغراق می ھايی می بازجو چه دروغ يا دروغ م نبود که شما بهيافت ديگر مھ رفتن نجات می

کنیم، تصويری که اسناد پلیس امنیتی بدست  ھايی که دستگیر و اعدام شدند قضاوت خالصه اينکه اگر بخواھیم درباره انسان
بايد آنھا را  ھای شديد و طوالنی است و از ھمین رو فراد زير شکنجهاسناد نتیجه اعترافات ا اين. دھند تصويری واقعی نیست می

 .درھمین چھارچوب مورد ارزيابی و داوری قرارداد

. کند گرفتن زمینه و بستر تاريخی آن دوره نقل می شود که روايت فدائیان را بدون در نظر از اين کتاب انتقاد می -
  زمینه تاريخی چیست؟ معنای اين ناديده گرفتن

باھمکاری (راضی بودند و اين مردم بودند که  دھد که مردم بطور کلی از رژيم شاه با خواندن کتاب اين احساس به شما دست می
دھد يا تنفر  را ارائه می من نمیدانم که آيا نويسنده آگاھانه چنین تصويری. فدائیان را نابود سازند خواستند می) ارتش و ساواک

 فدائیان راـ رژيم شاه راـ رژيمی بدون مساله و دارای حمايت گسترده مردمی ه که نويسنده دشمنعمیق از فدائیان باعث شد
در واقع آنطور که نويسنده کتاب . اش ديد تاريخی اما در ھر صورت به عقیده من بايستی پیدايش چنین جنبشی را در زمینه. ببیند
ھايی در آغاز دھه  سازمان پديد آمدن چنین". کنند ه رژيم شاه میتحريک شده و شروع به جنگ علی چند نفر"گويد، نبود که  می

 : از عواقب مسائل زير بود١٣۵٠
 وبا ١٣٣٢دکتر مصدق که بگونه خشنی در سال  ـ دو تالش نافرجام برای دموکراتیزه کردن جامعه؛ يکی جنبش ملی به رھبری١

و در  ١٣۴١  تا١٣٣٩کراتیزه کردن جامعه در بین سالھای ديگری اعتراضات گسترده برای دمو  آی ای سرکوب شد و ھمکاری سی
بعد از اين دو پیروزی، شاه که اکنون وضعیت خود را در  . درھم شکسته شد١٣۴٢دوران دولت دکتر امینی که سرانجام در خرداد 

ھای   تمامی سازمانکردن ھم برخوردار بود با تمام توان به خاموش) آمريکا(ديد و از حمايت خارجی  می داخل کشور باثبات
شوند مھدی بازرگان از نیروھای  دانند آخرين صداھايی که خاموش می می ھمانطوری که ھمه. کند اپوزيسیون باقیمانده اقدام می

 .گردند ھايشان نابود می و سازمان شوند مذھبی و خلیل ملکی از فعاالن چپ بودند که زندانی و وادار به سکوت می ملی
ھای اعتراضی بیابند که ديگر از  ادامه فعالیت کنند تا راھی برای ھا بودند تالش می ه ھوادار اين سازمانجوانان روشنفکری ک

بنابراين، داليل داخلی  .گذارند در اينجا بود که فدائیان و مجاھدين پا به عرصه وجود می. نبود  ھای متعارف و قانونی ممکن راه
 ترين راھی برای اعتراض رژيم شاه، وجود يک ديکتاتوری خشن بود که کوچک  برابرھای اپوزيسیون مسلح در بوجود آمدن سازمان

ناپذير بود و کوچکترين تمايالت  پارچه و نفوذ سیستمی يک بايد بخاطر داشت رژيم شاه در اين زمان. آمیزباقی نگذاشته بود مسالمت
برای نمونه خواندن . شد می  خشونت جواب دادهترين شکلی با مشت آھنین و حداکثر اپوزيسیون به ظالمانه ھای به گروه

 توانست منجر به چند سال ھای مخالف باشد، می رفت ھمسو با افکار گروه می ھايی که گمان ھای ممنوعه و يا حتی کتاب کتاب
 را ھم توسط نزديکانش راه انداخته شده بود توانست حتی احزابی که بعد از مدت کوتاھی شاه ديگر نمی. مجازات زندان شود

 .روی آورد) حزب رستاخیز(تک حزبی   به سیستم١٣۵۴تحمل کند و در سال 
ھای ملی از میان  کادرھای حزب توده ايران و يا سازمان ھای پیشین، بدنبال اعدام و يا تبعید از سوی ديگر تجربیات مبارزاتی نسل

  .ھا بی بھره بود انقالبی از آن تجربه رفته بود و نسل تازه
متعارف سیاسی که نسل پیشین از آن استفاده  آوردن نسل انقالبی تازه به مبارزه مسلحانه ـ و نه مبارزه جی رویداليل خار

در برزيل و  ھای چريک شھری بود که آن زمان سیاسی مشابه در ويتنام، کوبا و ديگر مبارزه ھای کردـ تاثیرپذيری از جنبش می
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 .اوروگوئه جريان داشت
اينکه امروز در . ھا صورت بگیرد تاريخی و اجتماعی آن ھای ئیان در اين ھفت ساله بايستی در ارتباط با زمینهانتقاد از عملکرد فدا

که کار بسیار دشواری  ھای دوران جنگ دوم جھانی داوری کنیم، روشن است و بخواھیم درباره پارتیزان مان بنشینیم اتاق گرم
 با متر و معیار" بريده"ھای چريکی مانند اعدام يک فرد به اصطالح  سازمان  دروناگر بخواھیم درباره يک امر کامال جدی در. است

ھا در جنگ بودند،  بیاد بیاوريد که اين سازمان امروزی به داوری بنشینیم طبیعی است که اين کار غیرانسانی و محکوم است اما
از آنچه فدائیان  گويم برای داوری عادالنه ت که میبه ھمین دلیل اس. در آن شرايط ناگزير بود خشونت. آنھم جنگی بسیار خشن

اين بدان معنا نیست که . سیاسی و اجتماعی وقايع توجه داشت ھای تاريخی و اند بايستی به زمینه در طول اين سالھا کرده
 .دھد ه قرار میراھم مورد توج اما پژوھش علمی قطعا الزامات آن دوره. بستر دوران خويش ھم بی انتقاد بماند خشونت حتی در

بود يا آن گونه که برخی ـ مانند نويسنده کتاب ـ  آيا سازمان فدائیان واقعا يک جنبش. زنید شما از جنبش حرف می -
 ای بود از افرادی که به فعالیت ھای تروريستی اشتغال داشتند؟ مجموعه گويند اين سازمان می

اما اجازه بدھید اول جنبش را تعريف کنیم و اينکه چگونه يک جنبش براه بعقیده من فدائیان در اين دوره قطعا يک جنبش بود،  -
  .افتد می

تنھا سرمايه مالی نیست که به نخبگان جامعه قدرت  اين) سرمايه داری(ھای تازه درباره سرمايه، در جوامع مدرن  براساس نظريه
ما سرمايه فرھنگی و  بجز سرمايه مالی،. گان نیزھستنداز سرمايه و به تبع آن انواع ديگری از نخب بخشد بلکه انواع ديگری می

روحانیت و کل دستگاه مذھبی بخش بزرگی از اين سرمايه را  در جوامع پیش ازدوران صنعتی شدن،. نخبگان فرھنگی داريم
و (  نسبت مستقل درحالیکه گروه اول به .شدند اما دانشوران و ھنرمندان نیز از صاحبان اين سرمايه محسوب می دراختیار داشتند

  .بودند گروه دوم به نخبگان حاکم وابسته بودند) نخبگان حاکم به ھمین دلیل گاھی نیزدر ستیز با
بھمراه ھنرمندان، نويسندگان و ) گرفته تا دانشگاه از کودکستان(اند  در جامعه مدرن، تمام کسانی که در سیستم آموزشی شاغل

سرمايه "ويا " مالی سرمايه"مسلما قدرت بیشتر در دست کسانی است که . اند فرھنگی  حامالن سرمايه مانند اينان بزرگترين
کشورھايی مانند ايران که ساختار جامعه و تقسیم کار چندان پیچیده نیست  البته بايد توجه داشت در. در اختیار دارند" سیاسی

اما در . قدرت مالی نیز ھست دستیابی بهسیاسی و قدرت مالی اغلب دريک جا متمرکز بوده و قدرت سیاسی کلید  قدرت
 تر است، نخبگان سیاسی کامال از نخبگان مالی ساختار جامعه بسیار پیچیده کشورھايی مانند کشورھای غرب وشمال اروپا که

 .جدايند
تر شدن  ی روشنبرا. اند ھا، در میان نخبگان گروه تر ازديگر ھای فرھنگی، فرودست از ديدگاه جايگاه اجتماعی، صاحبان سرمايه

. بازرگانی مقايسه کرد استاد دانشگاه را با قدرت رھبر يک حزب سیاسی ويا قدرت مدير يک شرکت توان قدرت يک موضوع می
برای مثال دستگاه آموزشی را درنظر بگیريد که . در حوزه خود است وظیفه نخبگان فرھنگی بازتولید سلسله مراتب اجتماعی

زمانی که فرزند يک کارگر، . بخشد اعتبارمی ھا بازتولید کرده وبه آن  را از طريق مدارس و دانشگاهمراتب اجتماعی چگونه سلسله
اين بازتولید در  کارگر شده و فرزندان طبقه متوسط يا مرفه پا درجای پای والدين خود میگذارند پس از گذراندن دوران آموزش،

کشورھای اروپای غربی ھم، فرزندان کارگران دربیشترموارد شغل و  ردھد که د آمار نشان می. گیرد موسسات آموزشی صورت می
درنظربگیريد و کارگران يدی را درگروه ديگری  اما اگر نخبگان جامعه به معنای وسیع کلمه را. کنند پدرانشان را پیشه می تحصیالت

ھای  عده با قدرت بیشتر و گروه زرگ نخبگان ھم يکگروه ب. بندی تازه را در میان اين نخبگان خواھید ديد گروه بگذاريد، بارديگر اين
  .نخبگان ھم گروه بندی و تضاد منافع است درواقع در میان. ديگری با قدرت کمتر دارد

ھا دانش  اين. اقشارپائینی صاحبان سرمايه فرھنگی ھستند گروھی که در میان اين نخبگان کمترين قدرت و منابع را دارند ھمانا
چنانکه گفتم اينان . نخبگان است در میان) تحت سلطه(ھای اجتماعی، کاراين گروه کم قدرت اکثر جنبش. دارندن دارند ولی قدرت

 اند و درلفاظی مھارت دارند درمقابل برکالم مسلط اند، اھل خواندن و نوشتن سرمايه مالی و قدرت سیاسی کمتری دارند اما
نگاران  سرمايه فرھنگی مانند استادان، روزنامه رتبه با راد متشخص و عالیصرفنظر از اف. شان کم است  دھی سرمايه اگرچه بھره

سرمايه فرھنگی دارند اما  روحانیان ارشد که از ھم پیمانان بخش ھای ديگر نحبگانند، ھمیشه آنانی که سرشناس، ھنرمندان و يا
متناسب با سوابق و  شان ان به عدالت رفتار نشده وقدرتاند و عقیده دارند که با آن ناراضیان از امکانات مادی کمتری برخوردارند جزء

 .از توان ابراز نارضايی خود برخوردارند، برکالم و قدرت زبان مسلط اند گذشته از اين وھمانطوری که گفته شد. امکانات شان نیست
ين افراد جامعه خود بودند پیروانش از فرھیخته تر او و. نمونه مشھور اين موضوع، جنبش اسالمی به رھبری محمد پیامبراست

ھا و معیارھای حاکم  گروه از ھمین جا بود که آنان در برابر. شدند ھا درمیان نخبگان محسوب می گروه ضمن اينکه از محروم ترين
 انشکه از د(رتبه  افتاده مسیحی مانند کلیسای کاتولیک نیزاين روحانیان کم ھای مذھبی جا در میان سازمان. دست به مبارزه زدند

زنند وبعدھا به  به مقاومت و اعتراض می ھستند که در برابر سلسله مراتب حاکم دست) فراوان و قدرت کمی برخورداربودند
در روسیه تزاری  ھای انقالبی در اوايل قرن بیستم و نمونه ديگر، گروه. رسند پروتستانتیسم می رھبری جنبش کالوينیسم و

ھايی ھستند  و اينھا ھمان گروه.  بودند نويسندگان و آموزگاران تشکیل شده ھا، ويان دانشگاهاکثريت اين فعاالن از دانشج. ھستند
ھا، آگاھانه يا ناآگاھانه، بیان شده يا  آنچه که اين گروه .کنند اندازی می ھای اعتراضی گوناگون را در تاريخ مدرن ايران راه جنبش که

اينان در نبرد خود نیاز به متحدانی  برای اين کار،. ھای نخبگان است  ديگربخشآنند بھبود وضعیت خود دربرابر بیان نشده در پی
نماينده دفاع  کنند که از ھمین روست که اينان تالش می. ھای نخبگان حاکم ناچیز است گروه شان درمقايسه با دارند زيرا امکانات

ھای واقعا  تالش اينان معطوف متقاعد کردن گروه. باشند" دمھمه مر" تر از منافع تری، يا به عبارت دقیق ازمنافع بزرگتر و گسترده
که ما نمايندگان شمائیم، ما برای حقوق  ھا، به اينست فرودست جامعه مانند بردگان، کشاورزان، کارگران و نظاير اين محروم و

شوند وآنان را متقاعد  ايره قدرت بدورندبه برقراری ارتباط با محرومان واقعی و افرادی که از د اگر اينان موفق. کنیم شما مبارزه می
  .تواند تغییرات بزرگی باخود بھمراه آورد که می اند اندازی جنبشی شده سازند، دراين صورت موفق به راه

با . عواملی که منجر به وقوع آن شد برايتان نمونه بیاورم و ١٣۵٧توانم از انقالب اسالمی بھمن  تر گفته باشم می برای اينکه روشن
. گذارد اسالمی رو به ضعف می گسترده و خشنی که رضاشاه و محمدرضاشاه درايران آغاز کردند موقعیت روحانیان مدرنیزاسیون

 اين درحالی است که دسته ديگری از. رسد ارتباطی نداشتند به مرحله بحران می وضعیت برای آن دسته از روحانیانی که با رژيم
شان در حال تضعیف  روحانیانی که قدرت. شوند برخوردار می ھای مالی اند از کمک د و به آن نزديکروحانیان که با رژيم ارتباط دارن

در اين مرحله، . دھند می  خورشیدی يک جنبش اعتراضی را سامان١٣۴٠آيت هللا خمینی و از آغاز دھه  جدی است به رھبری
 اند از نخبگان فرودستی مانند خرده مالکان و بازاريان که از هاول تشکیل شد ھای اجتماعی متحد با روحانیان معترض در درجه گروه

 ١٠شکند و بمدت تقريبا   درھم می١٣۴٢تردرخرداد  تمام اين جنبش با خشونت ھرچه. اند  اصالحات شاه زيان فراوان ديده برنامه
ھای جوان ويا  بسیاری از طلبه .گیرد  خورشیدی جان دوباره می١٣۵٠شود تا اينکه در آغاز دھه  حاکم می سال سکوت برھمه جا

 طالقانی، آيت هللا منتظری و آيت هللا الھوتی بدنبال حرکات اعتراضی بازداشت روحانیان معترض وسرشناسی مانند آيت هللا
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ھای ضعف و سستی در رژيم  بروز نخستین نشانه با. جرم اينان حمايت علنی از مجاھدين و نبرد مسلحانه آنان است. شوند می
ادعای نمايندگی  اين بار جنبش اعتراضی به رھبری آيت هللا خمینی. گیرد اعتراضات گسترش می  دامنه اين١٣۵۶ر سال شاه د
کردن کشور توسط شاه ھمه چیز خود را ازدست داده  مدرنیزه را دارد يعنی آن بخش از مردم که در فرايند" مستضعفین"تمام 
داده و برای يافتن خوشبختی  ھستند که جای پای خود در روستاھا را از دستدسته میان اينان کشاورزانی  ترين بزرگ. است

 اما بخش صنعت قدرت جذب ھمگی آنان را ندارد، از اين رو بشدت سرخورده و اند وکارگر صنعتی شدن به شھرھای بزرگ روآورده
اما . اند گروه ديگر بازھم بازاريان. کند دگی میزن" آبادھا حلبی" در مناطق فقیر حاشیه شھرھا ودر" شبه پرولتاريا"ناامید و بصورت 

فضای سیاسی ويا در واقع امکانات بھتر در  طبقه متوسط مرفه نیز به جمع اعتراض کنندگان اضافه شده و خواھان بازشدن بار اين
هللا  آيت. اند" مستضعفین" ھمه اينان از متحدان جنبش اعتراضی ويا به تعبیر آيت هللا خمینی از .مقابل طبقات بااليی و حاکم است

داشتن يک برنامه سیاسی ساده و در بسیاری مواقع مبھم که وعده زندگی  خمینی به عنوان رھبر روحانیان معترض گذشته از
است که ھمانا رابطه قديمی میان روحانیان  داد، دارای يک سازمان ارتباطی طبیعی با زيربنايی خوب ومحکم برای ھمه می بھتررا

شود  موفق می آيت هللا خمینی و جنبش اعتراضی او. دنیوی و اخروی ـ از تولد تا مرگ ـ باشد عادی برای تسھیل اموربا مردم 
مکانیزمی که در اينجا عمل کرد ھمانست که پیش از اين . است ھای اجتماعی يادشده را متقاعد کند که نماينده آنان مردم وگروه

  .جھان عمل کرده بوددر سايرنقاط انقالبی  در چین مائو ويا
ھای اجتماعی فرودست، با نخبگان  به حمايت گروه توانند با اتکا اندازند، می آن بخش فرودست از نخبگان که جنبشی را راه می

ويا اينکه حتی آنان را از  دھد، ھای سیاسی عادی رخ می زنی کنند ـ امری که در نزاع موقعیت خود چانه دارای قدرت برسر بھبود
 زنی ويا اينکه اين بخش فرودست نخبگان بعد از چانه. دھد ھا رخ می در انقالب اقط و خود قدرت را بدست گیرند ـ امری کهقدرت س

برای برخی اصالحات در جھت منافع محرومان  گاھی تالشی از سوی آنان. کنند داستان ديگری است دست زدن به انقالب چه می
  .شوند حرومان واقعی جامعه فراموش مینیز م گیرد وگاھی واقعی جامعه صورت می

اش  بزرگی داشت اما سرمايه سیاسی و اقتصادی فدائیان، فرزندان طبقه متوسط مدرن و شھرنشینی بودند که سرمايه فرھنگی
ھمین دلیل  به. ھا در شھرھای بزرگ روبرو شد با اقبال گسترده طبقه متوسط و بخصوص جوان کمتر بود و مقاومت اعتراضی آنان

اگر . جريان ھواداران تازه برای پیوستن به جنبش ادامه داشت ای ساواک، ھمچنان ھای بیرحمانه بینیم با وجود اعدام است که می
وقتی شما به مطالعه . کنند توانستند از اين حمايت و تازه شدن دائمی استفاده تروريست ديوانه بودند نمی فدائیان تعدادی

بینید که بعد از ھواداران آيت هللا  نشینید، بخوبی می  می١٣۵٧بھمن  ز انقالب اسالمی درنیروھای سیاسی گوناگون در آغا
شده بود از زندگی چند صد تن از اعضا و  فدائیان بزرگترين سازمان اپوزيسیون بودند با سرمايه معنوی بزرگی که تشکیل خمینی،

طبقه  اينان از حمايت مشھودی میان. ری خشن کرده بودندشجاعانه علیه يک ديکتاتو ھواداران سازمان که آن را وقف نبردی
  .متوسط شھرنشین و بويژه صاحبان سرمايه فرھنگی برخوردار بودند

به روی ھم انباشتند، ارزش از دست ) ١٣۵٠ـ١٣۵٧) شايد پرسیده شود که آيا اين سرمايه معنوی که فدائیان ظرف ھفت سال
است و اين  ھای جسمی و روحی در زندان و زير شکنجه را داشت؟ پرسش بجايی دمهانقالبی وص ھای جوان و دادن اين ھمه جان

اما . سنجد محض باشد که سود را در برابر ھزينه آن می ھا شايدناشی از نوعی انتخاب عقالنی از ديدگاه اقتصادی گونه پرسش
بسیاری از مواقع رفتار ما بستگی  در. ه نیستندھا در اعمال و رفتار خود اھل محاسبات پیچید دانیم انسان می ھمان گونه که ھمه

آنچه که  .از اين رو شايد مقايسه سود و ھزينه نادرست باشد. اجتماعی کنونی ما دارد به پیشینه، نوع تربیت و میزان موقعیت
  .وردباک بھمراه آ برای اين فعاالن جوان و بی ای معنوی بود که احترام عمیقی حاصل ھفت سال مبارزه بود سرمايه

 ١٩٧٠احتماال به روی جنبش مقاومت در ايران در دھه  ای به آن نداشتید و يک نیروی موثر بیرونی که شما اشاره -
پیش   معروف است و چندی۶٨جنبش دانشجويی در اروپای غربی است؛ ھمان که به جنبش  میالدی تاثیر گذاشته

 .چھلمین سالروز آن جشن گرفته شد
 خورشیدی داشت ١٣۵٠ھای ايران در دھه  دانشگاه گیری میان دانشجويان  نفوذ چشم۶٨ که جنبش ـ برمن کامال روشن نیست

اما بدون شک  . نداشتند۶٨کشور رابطه نزديکی با دانشجويان اروپای غربی و فعال در جنبش  برای اينکه دانشجويان داخل
گذشته از اين . ای درحال توسعه پیرامونی داشته استکشورھ ای نفوذ حتی در  میالدی در غرب تا اندازه١٩٧٠راديکالیسم دھه 

بستر اصلی جنبش دانشجويی در  برای نمونه. ھا میان ھردو جنبش دانشجويی در غرب و ايران ياد کرد شباھت توان از برخی می
 بود که فرزندان میالدی ١٩۶٠بايستی بخاطر آورد که اين از آغاز دھه . بود ھا غرب نارضايی گسترده و سرخوردگی میان جوان

ھا پیش از اين درانحصار فرزندان  اين مکان. شوند می ھا و مدارس عالی موفق به ورود به دانشگاه" معمولی " ھای  باھوش خانواده
داشتند که با واردشدن به  گمان" ھا تازه وارد. "داشتن مدرک دانشگاھی کلید ورود به باشگاه نخبگان بود تا آن زمان. نخبگان بود

 آورند اما پروانه ورود به باشگاه نخبگان و اشغال يک پست کلیدی را بدست می ھا و گرفتن مدرک دانشگاھی، خود بخود گاهدانش
. به اين داشت که چه کسی صاحب آن باشد چنین نبود زيرا ھمانطور که روشن است اعتبار يک مدرک دانشگاھی اغلب بستگی

کرد چه  می لی را باموفقیت به پايان برده بوديد، اين پیشینه شما بود که تعیینتحصی به بیان ديگر سوای اينکه شما چه رشته
ھای طبقات پايین جامعه تعلق  ھايی بود که به خانواده جوان اين حقیقت تلخ، مايه اصلی سرخوردگی. کاری بشما واگذار شود

در اينجا .  را راه انداخت۶٨که جنبش  اض اينان بودھا تازه وارد بودند وبطور عمده سرخوردگی و اعتر دنیای دانشگاه داشتند و در
بعدھا  اينکه. بینیم و تالش برای دفاع از مردم عادی و نماينده سیاسی آنان شدن می ھم ھمان گرايش متحد شدن با کارگران را

گان سیاسی ھای شاخص نخب آنان اکنون از چھره آيد داستانی طوالنی است اما بسیاری از  می۶٨چه برسر فعاالن جنبش 
  .ھا و احزاب سبز و لیبرال غربی اند بويژه درمیان سازمان نگار درکشورھای اروپای وروزنامه

کنند و جوانان  ھا گسترش پیدا می ھم دانشگاه در اينجا. شود  در ايران تکرار می١٣۴٠ھمین داستان با برخی تغییرات در دھه 
شوند يعنی فرزندان  می عدالتی حاکم بر جامعه رويرو کنند و درآنجا با بی  میدانشگاه راه پیدا زيادی از طبقات پايین جامعه به

اين نیرو است . بايد تنھا در خدمت آنھا باشند فرزندان طبقات فرودست می شوند در حالی که طبقات حاکم جايگزين پدرانشان می
اکثريت قاطع . زند موقعیت خود چانه می یخواھان گشايش سیاسی است تا قدرت بیشتری پیدا کند و با حمايت مردمی برا که

اند  اعضای خانواده اند که به طبقه متوسط تعلق دارند ونخستین کسان درمیان پیوندند کسانی می جوانان که به فدائیان و مجاھدين
  .اند که وارد دانشگاه شده

شدند، چه در   جنبش ملحق میبودند که به اين اما در میان دانشجويان متعلق به طبقه متوسط تنھا بخش معینی -
 .ھواداران میان فعاالن و چه در میان

ببینیم چه کسانی به سازمان فدائیان يا  تواند زمینه خوبی برای پژوھش باشد تا طور است و به گمان من اين می ـ ھمین
درحلقه ارتباط  کسانی که گمان من  توان حدس زد و به بدون چنین پژوھشی تنھا می. نشدند کسانی مجاھدين ملحق شدند و چه
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. ارتباطاتی شرکت نداشتند راغب به حمايت از چنین جنبشی بودند با فعاالن سیاسی سابق بودند بیشتر از کسانی که در چنین
وابستگان به جبھه ملی دکتر مصدق بودند،  شان پیش از آن از اعضای حزب توده يا از که آنانی که اعضای خانواده منظورم اينست

چنین  ارتباطات خود با ھیچ فعال سیاسی سابق آشنايی نداشتند، به میزان بیشتری به سه با آنانی که در شبکهدر مقاي
ھای فعال وغیرفعال  ھای گروه ھا و شباھت تفاوت در چنین پژوھشی به نظر من بايستی. دادند جنبشی سمپاتی نشان می

 .مطالعه شود

گفتند فدائیان سازمانی  که می( به بعد ١٣۵۵سال  ن و سازمان پیکار ازھای حزب توده ايرا کتاب با انتشار بیانیه -
 ،(دھی کند و تنھا سازمانی برای روشنفکران است است طبقه کارگر را سازمان پرولتری نیست و نتوانسته

 کند بسختی از سازمان فدائیان انتقاد می
◌ِفرودستِ نخبگان ِدارای سرمايهِ فرھنگی تعلق  به آن بخشـ ھمانطوری که پیش از اين گفتم ھر جنبشی با اعتراض فعاالنی که 

برداشتن يک گام  يک مانع عینی در. کند کند طبقه کارگرو ديگر طبقات فرودست را نمايندگی  می شود و بعد تالش دارند شروع می
آنان برای اعتراض، اين بود که بخش ارتباط با کارگران و متقاعدکردن  ھا و برقراری ھای دانشگاھی به کارخانه ديگر و رفتن از محیط

ای  ھمین دلیل طبقه کارگر ھیچ تجربه به.  خورشیدی بسیار جوان بود ـ البته صرفنظر از صنعت نفت١٣۵٠ی  ايران دھه صنعت در
 ھای برد فعالیت آزمودن چگونگی پیش. نخست برای جنبش میان کارگران است نداشت ھای سنديکايی که گام ازتشکل در سازمان

کردند اغلب کسانی  ھای ايران کار می در کارخانه١٣۵٠ آنانی که در دھه. نديکايی و پرورش رھبران سنديکايی به زمان نیاز داردس
به شھر مھاجرت کرده و ھنوز  گی خود به کشاورزی مشغول يا اينکه فرزندان کشاورزان سابق بودند که بتازه بودند که پیش از آن يا

 از اين ھیچ کدام آموزش فنی نديده بودند وگاھی سواد خواندن ونوشتن ھم گذشته. ی خود را داشتندخلق وخو و ذھنیت روستاي
تجربیات ابتدايی سنديکايی آشنا نیستند و در  دسته ازکارگرانی که با از ھمین رو بیدارکردن عاليق سیاسی میان آن. نداشتند

رھبران جوان جنبش  بگذريم از اينکه. ای نیست ستند کار سادهمھاجران از روستاھا به شھرھا ھ بسیاری از موارد نسل اول
 علیه ١٣٣٢ مرداد ٢٨ای که در جريان کودتای  خشونت بیرحمانه. بودند ی ھرگونه کارمنظم درمیان کارگران فدايیان خود فاقد تجربه

ترين تبادل تجربه برای  ر، امکان کوچککشو ھای بزرگی از رھبران حزب به خارج از حزب توده ايران بکار رفت و مھاجرت بخش فعاالن
داليل گوناگون بسیار   به١٣۵٠آن اعتبار حزب توده میان تقريبا تمام فعاالن جوان در آغاز دھه  گذشته از. اين رھبران جوان نگذاشت

  .پايین بود
اسانه و ساخته شده توسط شن يک مفھوم جامعه طبقه کارگر در درجه نخست. در اينجا مايلم به روی ديدگاه ديگری تاکید کنم

ديگر سخن،  به. شان کرد ای ھستند وفقط بايد سازماندھی مشخصی از مردمان که در گوشه شناسان است ونه يک گروه جامعه
است، چیزی است که  social construction) (ذھن ای اجتماعی و ساخته طبقه کارگر نه يک واقعیت عینی بلکه پديده

واقعیت انديشید که  توان به اين تر گفته باشم می برای اينکه روشن. اند مارکس آن را طراحی کرده انندشناسان و فعاالنی م جامعه
ھای  اينان گروه. ويک کارگر ساختمان مخرج مشترک فراوانی نیست میان يک کارگر معدن و يک کمک پرستار، میان يک نظافتچی

ھمبستگی میان اين گروھای منفرد و  برای ايجاد نوعی احساس. ارندشرايط مختلف اند که به اين مشاغل اشتغال د گوناگون با
 آنچه که مارکس و ديگر. يکی شدن در میان آنان بايستی کار بزرگی صورت بگیرد آسیب پذير و فرودست و برای ايجاد احساس

چتر جمع کنند تا بعد کاری افراد را زير يک  را ساختند تا تمام اين" طبقه کارگر"ھا کردند اين بود که مفھوم  سوسیالیست
 :ھای زير آغاز شود برای رسیدن به ھدف سھمگین، مداوم و سازمان يافته

احترامیم، چرا که در واقع اين مائیم که در جامعه با نیروی  به اين معنا که ما شايسته(الف ـ ارتقا احترام به خود درمیان اين افراد 
  .(مبارزه کنیم يذ مفتخر و سرفراز باشیم و برای حقوقمانکنیم و از ھمین رو با ارزش می کارمان تولید

 .ھا به اينکه ھمبستگی با يکديگر به نفعشان است ب ـ متقاعد کردن اين گروه
ای ھست، بايد  ھای ويژه ھا نیاز به آئین به اين ھدف برای رسیدن. برد  کارھا، زمان الزم دارد و انرژی بسیار بزرگی می ھمه اين

ھمبستگی جا بیافتد و گسترش  برپاکرد، نیاز به زبانی ويژه دارد تا رفته رفته اين احساس يکی شدن و ھا ای آنمراسم خاصی بر
بسیاری  در. ساخته نخواھد شد" طبقه کارگری"در جامعه طبقات محروم وجود دارند  يابد؛ در غیر اين صورت و تنھا به اين دلیل که
آنچه که توسط . در واقع جايگاه طبیعی آنان است پذيرشان وقعیت ضعیف و آسیباز مواقع طبقات فرودست گمان میکنند که م

. شود پذيرفته می گويند، درمیانشان جذب و ھرآنچه نخبگان طبقات حاکم می. قابل تغییر نیست سرنوشت و تقدير تعیین شده،
شوند که نخست  تبديل می" طبقه کارگر"ی به ھا زمان اين گروه. خواھند نمی اند و چیز بیشتری فرودستان از آنچه که دارند راضی

ھای فرودست و  متحدشدن با ديگر گروه خود را به پرسش بگیرند و سپس شروع به سازماندھی خود و" طبیعی"جايگاه  اين
خت و فرايندی س ھا اين). کند تعبیرمی" ای برای خود طبقه"به " ای درخود طبقه"تبديل از ھمان که مارکس آن را به(محروم کنند 

برای نمونه وقتی زنان آرام آرام وارد بازار کار . شود می مشکل است که در بسیاری از مواقع با عدم موفقیت و شکست مواجه
( شود  ھای بزرگی می منجربه کشمکش کنند ويا ورود مھاجران تازه وارد به بازار کار سروصدای زياد اعتراض می شوند مردان با  می

فرستند که  کارھايی می معموال تازه واردان را بسراغ). وکارگران بومی را در بازارکار ايران یان کارگران افغانبخاطر بیاوريد رابطه م
 در بسیاری از مواقع. فرايندی است که نیاز به زمان دارد" طبقه کارگر"برای  ايجاد ھويت. نیروی کار بومی حاضر به انجامش نیست

فروشند تا زنده بمانند،  مردم که نیروی کار خود را می ھای مختلف تا موفق به معتقد کردن بخشپذير بود  بايد بسیار خالق و انعطاف
که دارای مھارت فنی است و  آن بخشی. میخواھید در اين مبارزه پیروز شويد بايستی با يکديگر ھمکاری کنید به اين شد که اگر

) شوند کارگران صنعتی که گاھی اشراف طبقه کارگرھم خوانده میماھر يا  برای مثال کارگران( در زمینه کارخود آموزش ديده 
کنند  برای مثال در بخش خدمات کارمی توانند درک کنند که چرا بايستی با کارگران معمولی و آموزش نديده که نمی ھمیشه

 و قومی ھم حاکمگذشته از اين در بازار کار جدايی جنسی . متحد شوند) پزشکی ھای غیرتخصصی ھتل، رستوران، مراقبت(
تری دارند مانند زنان و  و منزلت اجتماعی پايین تر و با حقوق کمتر به کسانی ارجاع میشود که اعتبار است و کارھای کم اھمیت

  .مھاجران
 ١٣۵٠در ايران سالھای دھه " طبقه کارگر" خواھم اين نتیجه را بگیرم که آفرينش و طراحی يک از ھمه آنچه که گفتم می

عھده اين کار برآيند و  کردند خود نیز نتوانستند از ھای چپ که ازفدائیان انتقاد می ديگرسازمان ای نبود و تکلیف سادهخورشیدی 
 ای  به میزان قابل مالحظه١٣۵٧اينست که پايگاه اجتماعی آنان در بھمن  واقعیت. اندازی کنند سازمانھای طبقه کارگررا راه

 .تر از فدائیان بود کوچک
کار تا حدودی ھم موفق بود  را متحد کند و در اين خواست تمام ناراضیان از حکومت شاه می" مستضعفین" خمینی با شعار آيت هللا

يک مرز اجتماعی دقیق  نیانجامید برای اينکه تعريف مستضعفین مبھم و فاقد" مستضعفین"سازمانی برای  اما اتحاد مخالفان به
گرفت استفاده کند درحالی  کشاورزان و کارگران را در چین آن زمان دربرمی که" خلق"ر دونگ ھم موفق شد از شعا مائوتسه. بود
 .تعداد کارگران صنعتی کشورچندان نبود که
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اش کار مدام و  پذيرد و الزمه صورت نمی به ھر رو مھم درک اين موضوع است که يک چنین طراحی اجتماعی بطور خودبخودی
 .اش برآيند نتوانستند از عھده  خورشیدی ١٣۵٠تجربه دھه  فعاالن جوان و بی خالق و طوالنی مدت است؛ امری که

فھمم که  طور می من اين. از جنبش چپ دارد ھای دقیقی شما در جايی اشاره داشتید که نويسنده کتاب آگاھی -
 .ھا جدا شده است اکنون از چپ نويسنده پیش از اين چپ بوده و

گروه "اما خود اين . نويسنده ھم مستعار است اسم.  مدرکی برای اين ادعايم ندارمرسد گرچه طورمی ـ بنظر من ھم اين
آنھايی (شود  می که يک جنبش چگونه شروع اگر بیاد بیاوريم . شناسانه است پديده جالب جامعه ھم برای خود يک" گان جداشده

ه موقعیت خودرا در مذاکره با نخبگان قدرتمند کنند ک تالش می شان خوب نیست که سرمايه فرھنگی دارند اما موقعیت اجتماعی
شوند و به طرف  مقاومت جدا می ای، از صف جنبش ديگر تعجب آور نخواھد بود که برخی افراد، درشرايط ويژه ،(بھبود بخشند

  .پیوندند می" دشمن"مقابل يا 
نیستند و بخشی ازھیئت " خواه رزانقالبی وآزادیمبا"ديگر  در غرب را نام بردم که امروزه۶٨من پیش از اين تعدادی از سران جنبش 

در " بريدنی"چنین  ھای ديکتاتوری، يک درکشورھايی مانند ايران با سابقه طوالنی رژيم. شوند می حاکمه کشورشان محسوب
. گیرد ار میھا قر زمانی که کسی دستگیر شده و زير شديدترين شکنجه گیرد برای مثال شرايط ويژه و گاه بسیار تاثرآور صورت می

ھای  ئولوگ دوران حکومت شاه و از ايده مشھور در اين زمینه محمود جعفريان معاون سیاسی راديوتلويزيون ملی ايران در يک نمونه
به زندان  شود و  دستگیر می١٣٣٢ مرداد سال ٢٨اعضای حزب توده ايران بوده در کودتای  وی که عضوی جوان از. آن رژيم بود

دراين مجله اعترافات اعضای پیشین حزب . کند مجله عبرتآغاز می ن قزل قلعه ھمکاری با رژيم را بعنوان سردبیردر زندا. افتد می
خواھند که  کنند و می می" شرم" اند احساس که اکنون ديگر از گذشته خود نادم و پشیمانند و از آنچه که کرده رسد بچاپ می

که گفتم  دھد و ھمانطور اتی خود برای برانگیختن نفرت از چپ تا سالھا ادامه میتبلیغ جعفريان به کارزار. بخشوده و آزاد شوند
  .شود ھای رژيم شاه می ئولوگ ترين ايده تبديل به يکی از افراطی

کنند و به اردوگاه  شوند و به ياران خود پشت می می "گان فعال بريده"بنابراين جالب است که مطالعه شود چه کسانی تبديل به 
کنند تا اين  به آنان کمک می اند که بگمان من اين افراد دارای يک شبکه ارتباطی جاافتاده در جبھه مخالف .برند  پناه می"دشمن"

 که مسئول بنگاھی است که کتاب) ١(برای نمونه نگاه کنید به عبدهللا شھبازی  بازھم. تر پشت سر بگذارند دوره گذار را ساده
 ١٣۵۵توده ايران ويک فعال چپ بین سالھای  ھای سرشناس سازمان جوانان حزب ھبازی از چھرهش. فدائیان را بچاپ رسانده است

شیرازی و  ای با آيت هللا حائری ھای گسترده آن از فعاالن مسلمان در شیراز بوده وتماس اما ھمین شخص پیش از.  بود١٣۶٢تا 
ای درباره فعاالن مسلمان است و مراودات  عات گستردهاطال کند دارای وقتی که او چپ را ترک می. نزديکان او داشته است

 .کنند تا اين دوره دگرديسی را پشت سر بنھد دارد و اينان به او کمک می ای با آنان گسترده
اينان افرادی باموقعیت بشدت متزلزل درشرايط  ، نظرات ھمیشه افراطی آنان است؛ زيرا"گان بريده"يک مشخصه ديگر نزد اين 

ازاين رو . درصد با آنانند ١٠٠ کوشند تا در اردوگاه تازه ھمه را مطمئن کنند که بینند و می ھا می سوءظن  خود را آماجاند که جديد
 ھای جناحی در اين اردوگاه جديد شروع در بسیاری از مواقع وقتی درگیری .دھند ھمیشه خود را درمواضع افراطی جای می

بیاد . گیرند کنند ويا طرف جناح افراطی را می می ده و به اصطالح بی طرف معرفیشود، خود را از اعضای بدون نظر و عقی می
خود را پرورش  و دينامیسم خود را داراست و اردوگاه جديد ھم، ھمواره در درون خود مخالفان بیاوريم که ھرجنبشی پويايی

اند  را میان آنانی که خواھان تغییرات يا اصالحات" نگا بريده"اين  شما بندرت. اند دھد که خواھان اصالحات يا تغییرات در جنبش می
به ھر تقدير، ). ٢(بگیرند برخوردارنیستند  زيرا اينان از آن اعتماد بنفسی که اجازه دھد اصول اساسی جنبش را به چالش بینید می

شناسانه  جامعه ھای شھای اجتماعی موضوع جالبی برای پژوھ جنبش" گان فعال بريده" ی گونه که اشاره کردم پديده ھمان
  .ھستند

ما نیست؟ يا برعکس اعتقاد داريد که  بنظر شما آيا جنبش فدائیان به گذشته تعلق دارد و مساله امروز -
 شود؟ تری از تاريخ معاصر ايران منجر می درباره فدائیان به درک عمیق شناسانه و تاريخی ھای جامعه پژوھش

تواند به نتايج جالبی  از منافع حاکمان می ظم و انضباط الزم در کار علمی و مستقلـ بگمان من يک پژوھش علمی با رعايت ن
ھم در آينده  ھا به مثابه يک پديده اجتماعی که ھم در حال حاضر و ارتقاء درک ما از جنبش زيرا چنین پژوھشی باعث. دست يابد
 میالدی بودند و گذشته از آن جنبش آنان ١٩٧٠دھه جھانی در  ضمن اينکه فدائیان بخشی از يک موج. آيد، خواھد شد پیش می

ای که ما امروز شاھد  جامعه تواند به درک بیشتراز بی شبھه چنین پژوھشی، می. تاريخ معاصر ايران است بخش مھمی از
  .اش ھستیم کمک فراوانی کند تحوالت

 .دکتر ایرج واال، جامعه شناس مقیم استکھلم است *
 .ار مقیم استکھلم استعلی رضايی، روزنامه نگ *

 :ھا يادداشت
ھای دانشجويی و ھواداری از فدائیان دستگیر  فعالیت  به علت١٣۵٢در سال ] که[عبدهللا شھبازی : "گويد ـ فرخ نگھداراما می١

شد نه فقط برای  زندان آزاد می او را به اتاق افسران نظامی حزب توده ايران انداختند و وقتی از. شیراز بود شده بود،با ما در زندان
 ".بود آنان، که برای حزب نیز، اعتبار زياد قايل

. کنند فرق دارند ھای جنگ با دشمن ھمکاری می جبھه با نوع ديگری که بطورمثال در" گان بريده"ـ بايد توجه داشت که اين نوع از ٢
سرمايه فرھنگی برخوردارند و نه  ه که نه از اجتماعی ساد ھای جنگ افرادی ھستند با پیشینه جبھه" گان بريده" در بسیاری موارد

 انگیز است که از جمله در سرنوشت اينان سرنوشتی غم. حمايت و نگھداری کند از ارتباطات خوب در جبھه مخالف که از ايشان
 در دوسوی ھای کالسیک، عالوه براين در جنگ. است ھای دوران جنگ جھانی دوم به آن زياد پرداخته شده ادبیات مربوط به زندان

کم قدرت به يک  ھای اپوزيسیون از يک جريان ھای جنبش" بريده"که  درحالی. درگیر نبرد ھستند جبھه، دو قدرت نسبتا مساوی
  .پیوندند نیروی بسیار پرقدرت می

 


