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، دیوانخیم ریکه در ز یاساات. مبل  انییسااازمان فدا یارذگانیبن یسااا گپنجاهماه امسااا ، بهمن

 منتشر شده است. مناس ت نیبه ا یتازگبه انییفدا یاست در دو نوشته که درباره یملأت

 اقیاست که به س رانیدر ا «ایپو شاهیاند» یهینشارنگارانه در از مقا ات روزنامه یا، مجموعهیاو 

و  «رهاگانگساات»نوشااته بود، حا ا هم به شاارس داسااتان  «جهل انییفدا»مجله که از  نیا میقد یگفتارها

 .(۱1 یشماره ،)سا  نهم پرداخته است «هاهیتصف»

شگاه در دان یرانیرهنما، اقتصاددان و مورخ ا یقلم علبهاست،  یقیاثر تحق کیدوم اما،  ینوشاته

بودم  فتهای یجد یگرتر از او خوانده بودم، پژوهششیپکه  ییهارهنما را با کتاب .سیپار ییکایآمر

و  یازساااازکه ب یخواننده را در متن حوادث ییرایگ یتگریو با روا گرددیکاه باا دقت به دن ا  منابم م

«یعتیشاار یعل یاساایساا یهنامیزندگ». دهدیکند، قرار میم ییبازگو
1

،«کودتا یپشاات پرده»و  
2

دو  

ت قهرمان کتاب اس یعتیشر یاگر در کتاب او  دکتر عل رهنما هساتند. یعل یاز کارها بخو ینمونه

داسااتان اساات در مقابل  یاصاال تیمحمد مصاادق شاا صاادکتر  در دومی و ،یا له مبهرتیدر مقابل آ

منتشار شده است(  ،یلادیم 2۲21  ،امساا ی هی)که در ژانو ریکتاب اخ نیرهنما در ا ،یا له کاشاانتیآ

.ارائه دهد انیاز فدائ یاتازه تیروا کندیتلاا  م
3

 یپرساااش رهنما )آن گونه که در معرف نین سااات 

اسااات که  را  نیا کرده اسااات( بندیصاااورت ،«مسااالحانهی م ارزهخوان به فرا» ،ر یکتاب اخ

 طیآگاه به شاارا یهاکردهلی، تحصاارانیا یهادانشااگاه انیدانشااجو انیاسااتعدادها در م نیتردرخشااان

 آوردند؟ یسازان کشورشان، به خشونت و اسلحه روندهیو آ یاجتماع-یاسیس

  

                                                      

 (1331) نوگامی کیومرث قرقلو، ترجمه، یعتیشر یعل یاسیس ینامهیناکجاآباد: زندگ یدر جستجو یمسلمان1 

 Ali Rahnema (1998), An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shari'ati 

ی فریدون رشیدیان، نشر نی ، ترجمهجاسوسان ان،یطل ان، ارتش: اوبا ، فرصتدر ایران 1332ی کودتا یپشت پرده2 

(1311) 

Ali Rahnema (2015). Behind the 1953 Coup in Iran: Thugs, Turncoats, Soldiers, 
and Spooks (Cambridge: Cambridge University Press. 

 11۱9-1191 یهاسا  نیب ،رانیا ستیمارکس ونی، انقلابانیوتحو  فدائ یریگمسلحانه: شکل یخوان به م ارزهفرا3 

Ali Rahnema (2021) Call to Arms: Iran's Marxist Revolutionaries: Formation and 
Evolution of the Fada'is, 1964–1976. 
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1 

 نبرد مردم، نه تروریسم
 

و عمل  یاسیکار ساا نی نو جنگ، هم یپلماساید انیراببه م رامونیپ یری اکلائو در تفسا وارنسات

.کندیاشااره م یتعمققابلمسالحانه به نکات 
1

 ییهایگژینوشته، و نیما در ا یتوجه برا سزاوار ینکته 

 هانازیپارت –کند. او  یم هیارا ی مساالحانهم ارزهها و کی ر /هانازیپارتی درباره سااندهینو اساات که

توانند مقاومت یها محا  آن نیدر ع قدرت اشاالا گر هسااتند، کیدر برابر  مقاومت مردمی یندهینما

به  دیمثا  توجه کن ی)برا شااودیم یتلق گانگانیب ینشاااندهکه دساات یباشااند در برابر حکومت مردمی

ها، کی ر -(. دومیلادیم 11۱۲-119۲های دههو کوباا در  نی، فلسااابری، ا جزاتناامیمردم و یم اارزه

ه هستند که در م ارزات مسلحان رنظامییاز مردم غ یها ب شاما نامنظم هستند. در واقم آن نظامی ییروین

با  سهیمقاقابل یروچیهبها ، یاسیسا یهازهی، با توجه به انگکی ر /زانیپارت -کنند. ساومیشارکت م

منش کار  هم ندارد. یاشدهفیتعر نظامی یمرت ه چیحا  او ه نی، در عستین ترگانگس /تکاریجنا کی

 اس   ییروین نیبا ارتش منظم(.  ن ساااهیآن اسااات )در مقا یناامنظم بودن و تحر  باا اا ی،زانیپاارت

است و نه اطاعت از  یاسین سات، سا یدر وهله دنیجنگ یا  برازهیمتحدا شاکل و درجه ندارد، انگ

 نین هم یرقانونیو غ یقانون یدوگانهها، یگژیو نیا یفرماانادهاان باا ااتر. همه کیافرماان بوروکرات

 .بردمیا  ؤس ریرا ز ی مسلحانهم ارزهو  یاسیس یم ارزه

:سدینومی نهیزم نیهم در ا فیلساو  سایاسی، پرداز ونظریه ،وا زر کلیما
2

ن رد " یکیجنگ  ر» 

 یلم ب شیگونه که ج هه آزادگرفته اساات، آن نییا  را از پاتیاساات که اعت ار و مشااروع "مردم

اگر  نادیگویهاا مکیاااسااات.  ر "ب شیآزاد ی، م ااارزهیکیجناگ  ر"د: کنایم فیتعر تناامیو

گام ها هنکی. در واقم امر،  ردیشاااو ریملت درگ کیبود با  دی، مج ور خواهدیبا ما بجنگ دیخواهیم
                                                      

1 Laclau, E. (2005). On" real" and" absolute" enemies. CR: The New Centennial 

Review, 5(1), 1-12. 

2 Walzer, Michael (2000). Just and unjust wars: a moral argument with 

historical illustrations. 3. ed. New York: BasicBooks. 
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ب ش  جیشاااوند و بسااایاز مردم م یکو ک اریب ش بسااا جیمسااالحانه تنها موفه به بسااا تیآغاز فعا 

از  یکه کسااا ی(. وقت13۲ ی)صااافحه «شاااودیدشااامنان م یاز ملت، منوط به ضاااد حمله یتربزرگ

حکومت،  یشااادههد  مقامات شاااناخته سااات یقتل و ترور کور ن نیکشاااند، ایرا هم م انیرنظامیغ

 شان باشد.کس که دم دستد و نه هرشده هستنهمکاران و جاسوسان شناخته

 یها هساااتند. در واقم، راببهتوده انوسیدر اق یهاا مثال مااهکیاگفتاه بود کاه  ر یماائو زماان

 ی)صاافحه اساات گرید یهایماهزهیان وه ر انیکو و و در م یهایمثل حضااور ماه ردمها با مکی ر

 نیدر ب یجد یاسیس ی انیشوند که بتوانند پشتیشاان موفه میدر کار م ارزات میاها هنگکی ر (.131

مردم، بدون  یبادون همکار یکیساااازماان  ر یو بقاا یکیم اارزه  ر یاداماه مردم کسااان کنناد.

 نیاساات در ا یاساات. کاف رممکنیرفته، غاز دساات یهارویکردن ن نیگزیتازه و جا یهایریعضااوگ

دهد یکه نشان م میاشاره کن یویبو  یهادر جنگل «گوارا ه»به تلا  شاکسات خورده و مرگ  نهیزم

مدت تاهکوندارد،  ه قدر آسااان و در  مردمی ی انیکه پشاات یکی ر یم ارزه کیبرداشااتن  انیکه از م

 ممکن است.

مک ها ککیگردند که به  ریمردم دن ا  فرصااات م که ساااتیبدان معنا ن نیکه ا دیتوجاه کن

ها دارند، از ته قا ن آرزو کیاهدا   ر باجان ه همه یکاه هماد  یوقت یحت یبرساااانناد. مردم عااد

 یمثابه حزب مورد اعتمادشااان( ر بهها )به آن کیروند دموکرات کیشااد در کا  مییکه ا کنندیم

به  یمردم کمک یکه وقت دیهم توجه کن نیند. اما به انها را در خانه خود پنهان کآن که نیا ، نهدنباده

 یه ارائهمج ور ب انییاساات که روسااتا یتر از وقتمانهیصاام اریکنند، نوع برخوردشااان بسااها میکی ر

که در  یانیرنظامیکه اگر قرار است که سربازان از غ ی استدر حا  نیخدمات به ارتش منظم هساتند. ا

ها هساااتند آن انیکه در م یانیرنظامیها توساااط غکیها قرار دارند محافظت کنند،  رپشااات سااار آن

 (.13۱)صفحه  شوندمحافظت می

بر  کیستماتیرعن و وحشت س جادیا یبه معنا سمیترور» :سادینو، وا زر میسامیترور فیدر تعر

 یمتعار  از ساااو یهادر جنگ تواندیهم م یایاساااتراتژ نیکشاااور اسااات.  ن کی تیکال جمع

 نیگزیو ب یمهم آن قتل تصادف یژگیو و سمی. رو  ترورردیهای منظم هم مورد استفاده قرار گارتش

(randomمردم ب )ها گسااتر  ترس و سااتین جا که هد  ترورآاز  (.11۱)صاافحه  «گناه اسااتی

 کیبا  ینیمع هیکه به طر یها به دن ا  کشااتن افراد خاصااآن در طو  زمان اساات،  ذا آن افتنیشادت 

ها )از یلیرائتک تک اس یو برا یبه طور اتفاق دی. ترس از مرگ باستندیارت اط دارند ن استیس ای میرژ

ها( دهیتراشکله)به دسات  انیهودیو ها ت اریخارج ای( و FLNها )توساط یفرانساو ایحماس( و  یساو
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 یهودیهاجر و م ای ی، فرانسویلیشاوند که اسرائمیکشاته  لید  نیحملات فقط به ا نیا انیقرباند. باشا

کنند و  فیها را  نان تضااعگروه مورد آماج حمله یهیکه روح اساات آن هاسااتیهسااتند. هد  ترور

هاای حاکم را مج ور به مذاکره با کاه دو اتدهناد می مرگ قرار مهاا را در مقاابال احسااااس دائآن

 کیدر  ایو  شودیمنفجر م ابانیخ یکه در گوشه یبم  دوباره در جامعه کنند. تیامن جادیمهاجمان و ا

هد  یب به دن ا  کشااتار ،پرتاب شااده  انهیم ایکافه  کیبه  ای شااود ومی یاتوبوس جاگذار سااتگاهیا

است  ومیگروه ق ایملت  کیآنان، تعله به  یجمع تیها هوترور نیا انیاست. تنها فصل مشتر  قربان

  (.2۲۲ )صفحه

گانگستر  خواسته با بر  سنان ایخواسته  «ایپو شهیاند» سندگانیروشن است که نو فیتعار نیبا ا

های در سا  «کشاور یتیمقامات امن»کنند که می دیرا باز تو  ی، همان گفتارانییفدا یبرا ساتیو ترور

راز از احت، به خاطر انییفدا نیاز ا یکه تعداد میاوریب ادیبه کرده بودند.  بندیصاااورتپنجااه  یدهاه

 .شدند ریدستگ ایکشته  ی، در تیراندازی تردید کردند، و در نتیجه مردم عادآسین دیدن 

ها استفاده کی ر یبرا «تکاریجنا»و  «گانگساتر»، «ساتیترور»شااه از انگ  میرژ یتیدساتگاه امن

به کار  ونیسااایاپوز هیکه تمام دساااتگاه سااارکوب خشااان عل ی راکتاتورید شااا ردیپ نیکرد تا عاملمی

برخاسااته  یخشااونت دو ت نیا هیرا که عل یانیترور، و در مقابل جوانان و دانشااجو انیقربان، گرفتندیم

کند.  یمعرف وگانگستر تکاریجنا د،دنیرسبه قتل می هاناابیدر خ ایو  شدندیدسته اعدام مدستهبودند و 

 یکیرا از جن ش  ر یریو تفساا ریتصااو نی را  ن «ایپو شااهیاند»ندگان گردانآن اساات که ا  ؤساااما 

 دهند؟می رانیپنجاه ا یهای دههسا 

*** 
 

 

های بود که گروه ییگذشااات، آرزوهادر جهان می 1193های م تلف ساااا  آن  ه در جن ش

، فرانساااه، آ مان،  هساااتان و ایتا یجوانان( آن زمان را در ساااراسااار جهان، از ا ژهیوم تلف مردم )باه

ها  شجن نیا یهای اساسمتحد کرد. شعار کیو مکز لی، تونس، ژاپن، برزرانیگرفته تا ا ی کسالواک

تر، یعموم انداز شم کیدر  نیو همچن دیو آپارتا ینژادپرسات هیو اساتعمار، عل یدار هیانتقاد از سارما

در  یمتفاوت یهای اجتماع، از جن ش1193ها در سراسر جامعه بود. م ارزات سا  یعدا تیب هیم ارزه عل

نگ ضد ج ،یستیز طیهای محهای زنان، جن ش: از جن ششدیم هیتلذ ایو آس یشاما  یکایاروپا، امر

د و ضاا یدهای ضااد اساات داجن ش ریو سااا انیهای جوانان و دانشااجوو ضااد اسااتعمار گرفته تا جن ش
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 گریکدیبا  یو گاهبودند به هم  کینزد یها گاهن شج نی(. اAnti-authoritarian) یکتااتورید

ها ن ود بلکه کرد، اهدا  مشاا آ آنها را متحد میآن زیاز هر   شی ه بداشااتند، اما آن یهمپوشااان

 فیتعر یدو آزا یکه با برابر ییای، دنگرید یایبودن دن ریپذامکانها بود به آن یاعتقاد مشااتر  همه

 یهایشد، صدازده می ادیهای بزرگ فرشهر نیادیو م هاناابی ه در تظاهرات م تلف در خشاد. آنمی

.دیگنجنمی یهای سنتکایشاده بود و در قا ن احزاب و ساند دهیتر شانبود که تا آن وقت کم
1

موتور  

شاااان حساااابها که به ( تا آن زمان جامعه بودند، آنoutsidersهای )ها، ناهموندجن ش نیا یاصااال

ها یکتاتوریها که در دجهان سوم و آن یتحت سلبه ی، مردمان کشاورهااهانیآوردند  زنان، سانمی

 نداشتند.  دنینفس کشت  جر

کارگر  یههای ط قبچه یوقت» :سدینوها در فرانسه میجن ش نیجوان ا نافعا ی درباره ویبورد ریپ

، هد  آن بود که کادر افتندیها راه هاای بعد از جنگ دوم به دانشاااگاهمتوساااط در ساااا  یو ط قاه

 یجوانان ط قات با ا یشااود. دانشااگاه تا ق ل از آن جا تیمدرن ترب یساااختن جامعه یمت صااآ برا

در نظر گرفته شده  "هادهیتازه از راه رس" نیا یکه برا یی کن جا کند. تیجامعه بود، تا ن  گان را ترب

، با روابط یلیا تحصاافارغبودند، بعد از  ییها که از ط قات با ازدن بر مسااند ن  گان ن ود. آن هیبود، تک

ه ب دی، با"گرانید" نی. اگرفتندیکار م هیهای بلندپاگااهی(، در جااsocial capitalشاااان )یاجتمااع

ه ها بودند کروین نیکادر درمان جوان در زمره ا. مهندسان، معلمان و ندده تیتر رضانییهای پاتیموقع

به روابط اطاعت  "هاآمدهتازه" نیحا  ا نیع در شاادند.کار پرتاب می یاکثرن به مناطه دورافتاده برا

 یوهیخواستند که با شهاشاان اعترا  داشاتند، می( در دانشاگاه و محل کارauthoritarianکامل )

«.ها برخورد شودبا آن یتر کیدموکرات
2

  

مشااابه را  نیهای همانند با عامل، جن شدیکه بنگر یشاامساا 131۲ یدهه یانیهای پاسااا  رانِیبه ا

فکر  نفس، هکرده و با اعتماد بلیهای تحصاااناجن ش بود. جو نیاز ا ی، بازتابیکی. جن ش  ردیابییم

 هادانشگاه، مدرسه، ادارات، شرکت امور تیریگرداندن امور و مد در هاست کهکردند که حه آنمی

 ها که در با ا نشستهتمام مملکت مشاارکت داشاته باشاند، اما آن یاداره یو از همه مهم تر در  گونگ

                                                      

1 Ross, K. (2008). May'68 and its Afterlives. University of Chicago Press. 

2 Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. Stanford University Press, pages 

159-172. 
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 دیان  گان ب نحصارامور مهم در ا نیا یو ره ر ریآوردند. تدبرا به حساب نمی «واردانتازه نیا»بودند، 

ت . درسندیایتر از آن بودند که به حسااب بریحاکمان هنوز خام و صال، در  شام گرانید نی. اماندیم

اعت هم مج ور به اط هیگرفت و بقمی میتصم دیپدر تاجدار بود که با نیخانواده، ا یاداره یوهیمثل ش

 بودند. یو فرمان ردار

اد شاااه را بسااازد، اما از اساات د دیمدرن بعد از انقلاب سااف یکه قرار اساات جامعه ینساال جوان

در خانه، محل کار و جامعه به تنگ آمده و  انهاست، از روابط مست دانه پدرسا ار یناراضا یشااهنشااه

 یگوش «آن با ا»در  یکس یا  را بشنوند، و یتینارضاا یخواهد که صادامی ،شاور  اسات یآماده

هرها خواند، اگر در شو می سدینوکو و و می اهیس یندارد. پس اگر معلم روستا است، ماه دنیشن یبرا

که ب وانند، اگر هنوز  دهدیم «ضا ه»های اندازد و به دانش آموزان کتابمعلم است، گروه تاتر راه می

 یحکومت های ضدتیرا به مرکز فعا  اسلامی یکتاب انه ای یقیدر دانشاگاه اسات، اتاق کوه، اتاق موسا

را بهانه  ییدانشجو یهیشهر ایها اتوبوس تیشدن بل، گران یو صمد بهرنگ یکند. مرگ ت تمی لیت د

 کند. را اعتو اعتصاب  ایو  زدیبر ابانیکند که به خمی

شاااجاع و  ریوزن سااات کیما  یروزگار :هاا نقال کرده بودند کهآن یجواناان برا نیپادران ا

کند، اما در  کیرا دموکرات رانیو ا یرا مل رانیخواسااات صااانعت نفت اکه می میدوسااات داشاااتهنیم

ط ، سارنگون شااد، و صانعت نفت هم دوباره تحت تساالایتانیمتحده و بر ا اتیا یبه کارگردان ییکودتا

طراس کودتا هستند که از شاه و است داد  دفاع  یهای خارجقدرت نی. حا ا هم اآمدها دریخارج نیا

 23 یشااده از کودتا ریپدران تحق نیهاساات. اآن یتحت ساالبه یکنند، پس مملکت ما هم به نوعمی

در فکر  شااتریب گریاکنون د زدند،می یهم غر یگاه ایبه زندان رفتند و ساااکت شاادند و  ایمرداد، که 

ردند که کمی هیشاان توصانبه فرزند یو نگران یها شاان بودند و با د ساوزخانواده ینان و زندگ نیمأت

 ر و ص»واعظان  نیا یبرا ییگو  شنوا گرید دینسل جد نیا یهانا. اما جو«پدر و مادر ندارد استیس»

.بود یاغینسل  نیاا  ؤس ریز میمحتاط رژ نی، حتا م ا فیاتهینداشتند. هر اتور «انتظار
1

 

 انیهم نما «احزاب برادر»و  یستیا ینسال، در پشت پا زدن به اردوگاه سوس نیبودن ا تهیضاد اتور

تندتر هم بود.  اریاز آن خانواده( بسااا یب شااامثابه )باه رانیبود. قضااااوت آناان در مورد حزب توده ا

 یکایآمر ی، کوبا و کشاااورهاتنامیو مسااالر در و یکیهاای جاذاب و مورد ق و ، م اارزات  را گو

 .وندندیپی، مردم به ما ممیبود. گمان بر آن بود که اگر ما شروع کن ریو ا جزا نیفلسب نی ن، همیجنوب

                                                      

 جلا  آ  احمدی درباره «بنقالاز ا نترسا ،مپریا یسماز اخشمگین » انیپو زیپروریام یبه نوشته دینگاه کن1 
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را  زیآمتمسا م یاسیس تیهرگونه فعا  یکه جلواست  یشااهنشاه اسات داد نیبودند که ا نیها بر اآن

ی رزهم اشااااه اسااات که انت اب  یکتاتورید نی. اکندیطلن را هم تحمل نمگرفته و ره ران اصااالاس

  کرده است. لیتحم انیو خشونت را به ناراض مسلحانه

 یفتارر یآن و ا گو زیانگشی، قهرمانان ستادیجن ش جد نیخله، محصو  ا نیو مجاهد انییفدا

 .رندیشده را بگکشته کیهر  ر یخا  یشدند که آماده بودند جا یو منش جوانان

 

2  

 قهرمانان ریسا و یجزن
 

، انیوتحو  فدائ یری: شاااکل گ ی مساالحانهم ارزهخوان به فرا» ر یرهنما، در در کتاب اخ یعل

را  انییاز فدا یاتازه اتیکند روامیتلا   «11۱9-1191 یهاساااا  نی، برانیا ساااتیمارکسااا ونیانقلاب

  بازگو کند.

ه حذ  شد یکلجامعه به یاسیس یشادت سرکوب و از صحنهبه رانیکه  پ در ا یدر روزگار

ار ک ویژهبهباشااد.  دیمف تواندیها، مها و م ارزات آن پ خیمبرس کردن تار یبرا یاساات، هر تلاشاا

 یسبح لاتیرا در برابر ت ل ینگرگفتمان قابل اعتماد و ژر تواند ، مینهیزم نیدر ا یو دانشگاه علمی

 یکه م ف یجن شی درباره و با وسواس یجد ی یتار هیاست که تحق نیراست ا کند. دیتو  یاسایسا

ب واهد  یمثا  اگر پژوهشگر یاست. برا یدشوار ارینداشته، کار بس یبوده و انتشاارات منظم و مفصل

از  یه، به ان ودپژوهش کن یهای جنگ دوم جهاندر سا  ایتا یا ساتیهای حزب کمونتیفعا ی درباره

 روشاان هیرا بر اهل تحق یفراوان اتیدارد که جزئ یدسااترساا ویدر آرشاا هو اطلاعات حفظ شااد هاداده

از  و علمی هیدق یتیتوان رجوع کرد تا روامی یمنابعگسترده، به  ه  خن در فقدان اطلاعات کند.می

 ها نوشت؟سا  نیدر ا را انییفدا

ا  ساو هایگزار  توانستیمن م مهم م کیکه  کندیدر آغاز کتاب اشاره م یدرساترهنما به

انه تأسفا مشدگان( باشد. امریهای دستگییو شرس بازجو یتیامن نیهای مسئو لیها، تحلنیشاه )از خ ر 

افراد  یو تنها برخ ستیساا  در دساترس پژوهشاگران ن ۱۲ نزدیک به اساناد هنوز پس از گذشات نیا

 یسااترساااسااناد د نیند، به ااکارمشاالو  به یلاتیت ل - یتیهای امندر دسااتگاه کهمورد اعتماد حکومت 

کنند. شان مییهانوشته هیما ایکه صالاس باشاد( منتشر و  یها را )به شارطاز آن یگاه، ب شاگاهدارند و 
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ابش ها در کتنوشته نیجا از اآنجا و نیااز اسناد ساوا ،  یانتشارات حکومت یکاسات رغمیرهنما، عل

 یجد تردید «اسااناد» نیاز ا یاساات که در اصااا ت و دقت برخ یبیدر شاارا نیاسااتفاده کرده اساات. ا

 وجود دارد.

 و اتیها، نشااارهیدوره )مثل اعلام نیدر هم انییمانده از فدایباقهای محدود ، نوشاااتاهگریمن م د

.اندکردههم از آن استفاده  یگریاست، که پژوهشگران د (کیهای تئورنوشته
1

، یمن م اطلاعات نیسوم 

اسااناد هم در دسااترس و مورد  نیا اساات. نهیزم نیدر ا یغرب یتیها و مقامات امنپلماتیهای دگزار 

 1192، در ژوئن رانیبه ا   ساافر انیدر جرپروفسااور  م تون  ،مثا  یبرا اساات. رهنما بوده یاسااتفاده

 نیدهد. در اارائه می ایتانیرا به وزارت امور خارجه بر ریگزار  ز (ینیام ی)درساات بعد از سااقوط عل

 تیفعا  درشده،  م تون در مو میتنظ رانیمن م ناشناس در ا نیاو با  ند یراپرت که بر اسااس گفتگوها

ه ب یروز افزون یعلاقهها دوباره در حا  فعا  شاادن هسااتند و آن»: ساادینوها میسااتیکمون ینیرزمیز

 .«دهندنشان می یکیامکان جنگ  ر

ق ل  هایدر سا  انییفدا رامونیپ یکار پژوهش یو اطلاعات برا هابه داده افتنیراه دسات  نیآخر

ا از رهنم ها اساات.ها و خاطرات آنجن ش و نوشااته نیگو و مصاااح ه با بازماندگان اواز انقلاب، گفت

استفاده از خاطرات بازماندگان جن ش  کرد که یآورادی دیرده است. اما باز باها هم استفاده کداده نیا

است. رفتن به  یدشوار اری( کار بسempirical evidence) یمثابه مدار  و شاواهد تجرببه ییفدا

 هیدق شهیهم «هاخاطره» نیکه ا رایز شاده است. یگذارنیدشات م کی، مثل پا گذاشاتن به دانیم نیا

( bias) هاییریسااوگ یطور قبم داراهای بعد، بهافراد در سااا  نیا لیو بنا بر تجارب و تما سااتندین

 یگریبا کدام د یکه  ه کس نیا را خله کند. یهای گاه متناقضاتیاسات روا کناسات که مم ینیمع

در ذهنش نقش بسته،  یهای بدبر عکس،  حظه ایبوده و خاطرات خوب از او دارد و  کیدوسات نزد

 یده، کبو یکی ر تی، در کدام ب ش فعا یکه فرد راو نیورو کند. اریز یکلباهرا  تیاتواناد روامی

مث ت  ای یبه آن روزگاران منف ایبوده و مهم تر از همه امروز آ مییدر خانه ت یشده، با  ه کسان ریدستگ

بود از  یادر واقم ج هه انییکه سااازمان فدا نیا .ندیآفرهای گوناگون را میتیشاا هه حکایبنگرد، می

 یندهسااای، من بر آنم که نولید  نیبه هم کند.تر میدهیچیپمجرا را  نیهاای گونااگون  پ، اشیگرا

 .متوقف مانده است نیمعی یک روایت در محدوده تنها کتاب،

                                                      

1 Vahabzadeh, P. (2010). A Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism, 

Democracy, and Fadai Period of National Liberation in Iran, 1971-1979. 
Syracuse University Press. 
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 شیبر دو  آن پ ی یتار اتیاساات که روا ینیمع یتئوردر کار رهنما آن  گریمهم د ینکته

  اس و   ت به سراغ  ی، مورخ بندیگومعرو  است که می دهد.می شاکلخام را  یهاو داده رودیم

که  نیکند، اآن مبا عه می باکه به  شم زده و مواد خام را  ینکیآن ع زیاز هر   شی. پرودینم ویآرش

، همه کندیکدام قصه را نقل م اًتیکند، و نهامی ریها را تفس،  گونه آنندیگزیکدام از آن اسناد را بر م

.است که دارد اندازی شمدر گرو آن نگاه و 
1

قرار بر آن است که پژوهشگر تلا  کند که  خن ا  ته 

جا شود. بگذارد و بعد وارد آن ویاتاق آرش ش را پشت درلاتیها و تمایکه ممکن است د  ستگ ییتا جا

( ماند. اما روشن است که  objective) گراو عینیت نانهیبواقمتلا  را کرد که تا حد ممکن  نیا دیبا

اطلاعات  نیا ریو تفساا یبندط قه یکه برا یروش  و  میریگها به کار میداده لیتحل یکه برا مییمفاه

زنند، میها خودشااان حر  نکه داده ندیگومی یدرسااتبه گذارد.می تأثیرما  جی، بر نتامیکناسااتفاده می

  سازد.( میcoherentمند )و سامان یارت اط منبق یقصه دارا کیها پژوهشگر است که از آن نیا

ها، اقدامات و اعما  درسااات و میبه گمان او حاصااال تصااام خیکه تار کندیرهنماا پنهان نم

( نقش فرد در minimizingکردن ) نهیها به کمستیمارکس» :سدینوو می اسات، نینادرسات افراد مع

اخته توسااط افراد برجسااته ساا خیاند که تاردهیا نی، م ا ف اکیکند و به  حاظ تئورافت ار می خیتار

 یدج تیکه اهم ی اسااتهاییپردازان و انقلابهیهم پر از نظر ساامیمارکساا خیحا ، تار نیشااود. با امی

خود  یبورژواز یبا همتا یساز تفاوتخیاز نظر افراد برجسته و تار یستیکسمار ریمشاه یاند. گا رداشاته

.«ندارد
2

 

 value) «یارزش عقلانیت»افراد، رهنما از دو مفهوم  یریگمیروند تصم ی گونگ ریدر توضا

rationality ابزاری عقلانیت»( و» (instrumental rationalityبرا )هایمیتصااام ریتوضااا ی 

، انتقام، تیعصاا  یهیها نه بر پاآن یضااد اساات داد یکه م ارزه ساادینویکند و ماسااتفاده می انییفدا

کمک متقابل،  ،ی، همد یبود که بر هم ستگ یایهای اخلاق، بلکه بر اساس ارز سمیرمانت ای یافسردگ

روشاان و خودآگاه  نیتدو»ها، حاصاال میتصاام نیا تیو عدا ت اسااتوار بود. در نها یدوسااتانسااان
                                                      

1 Bourdieu, P., Chamboredon, J. C., & Passeron, J. C. (1991). The craft of sociology: 

Epistemological preliminaries. Walter de Gruyter. 

 .نگارنده است یبا ترجمه مینقل قو  مستق  ،دیآ یم «ومهیداخل گ»ای از کتاب در هر جا که جمله2 
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 «هاارز  نیتحقه ا ریشااده در مساا یزیرمداوم و برنامه یریگحاکم بر عمل و جهت یینها یهاارز 

قل از شان، مستیاخلاقهای  آدهیعمل پوشاندن به ا یجامه یبا اعتقاد راسخ آنان برا انیی. اقدام فدابود

 فیرا تعر« ابزاری انیتعقل»اساات. سااپس  «یارزشاا انیتعقل» نیروشاان ا یآن، نمونه نیساانگ ینهیهز

 یابیستد یبرا یوو انتظارات  انیفرد از سود و ز یکه بر اسااس محاسا ه یها و حرکتمیتصام :کندمی

 ینیبشیپهای قابل ا عملعکس نیشااده باشااد، و ا فیهد  کاملاً مشاا آ تعر کیبه  زیآمتیموفق

، احسااااس تیدر نها برد.می شیها را پآن ایکند رو میهرا باا مشاااکل روب یی گوناه آن هاد  نهاا

و عدا ت وزن  یهمدرد ،یاساایساا یو ارز  آزاد دهیاز فا یو یابیو ارز کی ر یاجتماع تیمساائو 

 یکتاتوریدر نظام د انیآدم ریش در روزگار تحقخویحفظ جان  یبرا یو یفرد یدهیاز فا یترنیسنگ

 .عقلانیت ابزاریاست و هم  یارزش انیت، هم عقلکیو عمل  ر میکند. پس تصممی دایپ

 لیحلو ت هیها را تجز، آنردیگیم رونیب طیرا از مح یاتتأثیرتصاااور کاه فرد اطلااعاات و  نیا

 بر اصااا ت فرد ینم ت انهیفردگرا ریتفساا کی، ا  ته گیردیبه حرکت م میکند و ساپس تصااممی یعقلان

(individualisticاسات ) یریگمیدر تصم تیبر فرد یزیغلوآم تأکید لوریکه بر اسااس نظر  ار ز ت 

، انهیگرافرد ریتصو نیشود. در اانسان غافل می تیهو یریگشکل یهای اساسجن ه یدارد و  ذا از برخ

، که اطلاعات انهیرا کیبه  هیشود، ش می فیتوص (monolog) ییگوها به صورت تکناکنش انسا

شااده  نیبه اهدا  از ق ل تدو یابیدساات یکند تا ساارانجام براها را پرداز  میکند و آنمی افتیرا در

.خود عمال کناد
1

( را dialogical act) «ییکنش گفتگو» انداز شااام نیا در مقابل لوری اار ز ت 

 نیا کند. مبابهمی شاانهادیبودن انسااان پ ها وکنش یدر  تنوع واقع یبرا یتررو  مناساان عنوانبه

 یرانگیداربودن آن است و نقاط اشترا  آن با دآهنگضربها، نااعما  انس یاساس یژگی، وکردیرو

 یآهنگضااربپوشااد که در عمل می یجامه یو کنش افراد تنها زمان میما هسااتند. تصاام رامونیکه پ

ها ندهمجلس رقآ، اگر رقص کیکه در  ی. مثل وقتردیقرار بگ گرانیبا د یمشتر ، در توافه و همد 

موزون و  حرکات یی ایو ز یتوانند به راحتنکنناد، نمی میتنظ رامونیدر پ گرانیشاااان را باا دحرکاات

مان یفرد هایمیها و تصمیژگیما و کنش ما هرگز تنها بر اساس و تیهو نیمتعاد  داشته باشند. بنابرا

  ماست. انیرامونیو کنش متقابل با پ ییشود بلکه همواره در همنوانمی فیتعر

                                                      

1 Taylor, C. (1997). Philosophical arguments. Cambridge, Mass: Harvard University 

Press. 
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ها هم ما میتصااام یکردن عواقن احتما  نیسااا ک و سااانگ یاطلاعات  ازم برا یدر جساااتجو

. اطلاعات ما در مورد میدار یعواقن ممکن دساااترسااا یاطلاعات  ازم در مورد همه ندرت به تمامیبه

افراد  اطلاعات توسط نی. اشودما هستند محدود می رامونیکه در پ یمعمو اً به کسان یهای احتما نهیگز

ا م یجووشود. جستبه ما منتقل می میشاان دارو دوسات میگذارها احترام میکه به آن یهایرساانه و

ساااس شاودکه احمی لیبه عمل ت د میرساد و تصاممی انیبه پا یوقت کسان اطلاعات  ازم معمو اً یبرا

.میاافتهیرا  «یخوب یبه اندازه کاف» ینهی حظه گز نیو ا جانیدر ا میکن
1

 

 مینگاه کن انییفدا تیها و فعا می( به تصاامییگفتگوکنش دوم ) انداز شاام نیبا ا اگر بنابراین،

 که: میدر  کن میتوانگاه روشن تر میآن

)و  انگری، در عمل و کنش متقابل با ددیرسبه نظر می ریآغاز کار صح یآنچه در  حظه -او 

خواند. فرامی لیو تکم ری، تصحینگررا به ضرورت باز انییمردم(، فدا یعنی ،ازجمله م اط ان بلاواسبه

 پردازاننظریه نین ست یوقت یعنی. رفتیصورت پذ یجزن ژنیسبور به دست ب نیکار به گمان راقم ااین 

د که انقلاب بودند و اعتقاد داشتن ینیع طیاحمدزاده( معتقد به حاضر بودن شرامثلاً مساعود جن ش ) نیا

ه ، تحقدیآی)مردم( هم به حرکت در م «موتور بزرگ»ها(، کی) ر «موتور کو ک»باا باه راه افتادن 

 شد. ی، ضرورنین ست «انهیگراعقل» میدر تصم ی،  زوم باز نگرافتین

( به یردف انیت)و نه عقل رامونیپ یبلاواسااابه طیکه با  شااام ارت اط متقابل با مح یزمان -دوم

گاه انقلاب بهمن را به دست گرفت بپردازم، آن یکه ره ر روحانیت  انیبا جر انییجن ش فدا یسهیمقا

متوساااط ماادرن و  یاز ط قااه ینیکااه بااا ب ش مع یروابب لیاابااه د  یکااه  را او  میفهمتر میراحاات

نفوذ  محدود  یرهیشناخت و  ذا داآنان را می یازهایداشت، زبان، فرهنگ و ن رانیا یردهکلیتحص

اطات ارت  زیکنش و واکنش و ن لیبه د  که دومی یو سااکو ار ماند. در حا  نیاقشااار شااهرنشاا نیبه ا

 ی، در برقرارنانینشااشااهر یهیو حاشاا انیی، روسااتانیتر شااهرنشاا یهای ساانتبا ب ش ی یدرازمدت تار

  تر بود.آنان موفه تیارت اط و جلن حما

*** 
 

                                                      

1 Taylor, Charles, همانجا 
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یمیعظ نیکاه ف را د یهاا اشااااره کردم و روشاااناتر بادشیکاه پ یهاایرهنماا باا داده
1

آن را  

 رینامد، به تشرمی «میکامل وقا یبازسااز» ای( detailed micro- history) «خرد ینگارخیتار»

 انیرج نیدر اثر ؤمافراد  ینامهیزندگ هیو شرس دق انییفدا یریگشاکل یهاحوادث در ساا  اتیجزئ

 .پردازدمی

قهرمان کتاب است در  ی، و«یعتیشر یعل یاسیس ینامهیزندگ»تراشااره کردم که در کتاب  شیپ

داستان  یاصل تیهم دکتر محمد مصدق ش ص «کودتا یپشت پرده»، در کتاب یا له مبهرتیمقابل آ

 .یا له کاشانتیاست در مقابل آ

های نااشاار ، قهرم دی، احمدزاده و حمانی(، پو«مساالحانه یخوان به م ارزهفرا») ریکتاب اخ در

ی م ارزه یجزن»عنوان  باکتاب  31۱، صفحه 21ضادقهرمان قصاه است. از فصل  یجزن ژنیداساتان و ب

 انیم» ه رهنما از آن یی را رامونیکتاب پ یسندهینو یاساس یدهی، ما با ا«بردمیا  ؤس ریرا ز مسلحانه

 .میشوی، آشنا منامدیم «11۱9ژوئن  21در  انییرفتن فدا

م ارزه را  زیآممساااا مت یهابود که اساااتفاده از رو  نیاز نگاه رهنما ا یجزن «گنااه» نیترمهم

بر آن بود  طرس قرار نیکرده بود و با ا شنهادی، پ«جن ش مسلحانه»های تیاز فعا  یگریب ش د عنوانبه

 ریو غ زیآمرصاال، یقانون یهاتیبه فعا  یپا متک کی»دو پا مسااتقر شااود.  یرو انییهای فداتیکه فعا 

 هینظر نی. به قضاوت رهنما، ا«بود یو مسالحانه متک انهی، م فیقانون ریغ اتیبه عمل یگریبود. د یم ف

که  یتیها را رقم زد. اما رواآن ینابود تیشااد، و در نها لیت د انییفدا لیآشااپاشاانهبه نقبه ضااعف و 

آنچه در ده بند  ؟کندیم میرا ترس یهایرا به اث ات برساند،  ه روند هیفرض نیتا ا کندینقل م سندهینو

 کند. یبازگو م «مسلحانه یخوان به م ارزهفرا»کتاب  یسندهیاست که نو یتیروا ،آورمیم ریز

گذرد، جن ش می اهکلیپس از حدود دو سااا  که از ساا»بود که،  نیا یجزن یانتقاد اصاال –او  

 کیفراتر رود و به  "جیرا یمترق یهانیاجر" یهنوز نتوانساااتاه بود از محدوده ی مسااالحااناهم اارزه

که از درون زندان قصر  یو .«جن ش د ار بحران بود نیا لید  نیو به هم شود لیت د یاتوده یم ارزه

د، کرمی یمعرف «جن ش مسااالحانه انگذارانیبن»از  یکیو  «یانقلاب یهیامجهز باه نظر» عنوانباهخود را 

هد. دجن ش، رو  منساااوخ احمدزاده را مورد انتقاد قرار می نیتحو  و تکامل ا یبود که برا یمادع

                                                      

1 Azimi, F. (2020). Historical Cognition and the Taxonomy of Sources: Behind 

the 1953 Coup in Iran: Thugs, Turncoats, Soldiers, and Spooks, Ali Rahnema, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2015, Iranian Studies, 1-11. 
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 گریخود را به اشااکا  د یجا دیباشااد و با یمحور دین ا گرید ی مساالحانهم ارزهمعتقد بود که  یجزن»

 .«واگذار کند نظامی ریغ یم ارزه

های تر، در سا شیپ خود  یبود که گروه به ره ر ییهاناهم کردیم هیکه او توصا یهایرو 

 یو شاااخه یلاتیت ل -یاساایساا یکار دو شاااخه: شاااخه هیتلف یعنی، به کار گرفته بودند، 131۲ یدهه

رخلا  ، بی، احمدزاده و مفتاحانیدانست که گروه پومی یجزن»بود که  یدر حا  نی. اینظام -یاتیعمل

 که دانساتمی نیهمچن یبودند. جزن ییدانشاجو یاساایکار سا او، م ا ف یگروه اصاال یاعضاا شاتریب

  .«کرداجتناب می ییدانشجو استیاشر  از س دیحم

اشااار ،  دیدر عمل به حم یجزن»اسااات:  ریبه شااارس ز دهاشااانهایپ نیا جیقضااااوت رهنما از نتا

مسااالحانه های خود را از کار کیاز  ر ینیداد که تعداد مع، دساااتور میییهای فداکی ر یفرمانده

که از  ییمنتقل کند. مستقل از تعداد کادرها یو قانون یهای علنتیها را به ب ش فعا بکشد و آن رونیب

مل دسااتورا ع ر یگرفتند، پذقرار می یهای قانونتیشاادند و در خدمت فعا کار مساالحانه خارج می

، ساااازمان دیانجاممیها کی ر یرهنمود به پراکندگ نیا ر یپذت: را در بر داشااا ریعواقن ز یجزن

ها را به هنگام کیداد و  رها را کاهش میآن اتیکرد، عملمی فیها را ضعو قدرت آتش آن نظامی

 .«دادقرار می یریدر معر  دستگ یعلن یاسیهای ستیفعا 

شااان نساا ت به مسااائل اجتماعی لاتیتحصاانوشااته بود که: روشاانفکران به د یل  یجزن -دوم 

. «اندو اجتماعی به عهده داشته یسیاس تالدر تحو روشنفکران همواره نقش مهمی بنابراین» ند،احساس

و  «گذاردنیز اثر می رانبر روشنفک یبورژوازخرده یخصلت دوگانه»حا  هشادار داده که  نیاما در ع

 یل این ق یط یعی برا یاساات، زمینه یدر جن ش ما که در حا  حاضاار اساااساااً یک جن ش روشاانفکر

جن ش  یره ر -ناخواساااته  ای یعمد -یجزن نیترت نیباه ا [ وجود دارد.یبورژوازهاا خخردهانحرا 

 کند.یم یمعرفی بود با انگ روشنفکران خرده بورژواز میکه در حا  جنگ با رژ را م ارزات مسلحانه

هد که خواست نشان دمیهای حزب توده( هی)مرث یسنت یستینی ن -ساتیبا همان اتهامات مارکسا یجزن

، «ییگراجزم»، «ییماااجراجو»منجر بااه  ی مسااالحااانااهم ااارزه ی«بورژوازانااهخرده»هااای دهیاا گونااه ا

 یهکودکان یماریب»و ساارانجام  «ساامیآونگارد»، «ییگرافرقه»، «انحرا »، «ساامیترور»، «یسااازقهرمان»

 شود.می «یرو پ

 وانعنبه[ یو صنف یاسیم ارزه خسا زیآممساا مت یهااز رو  یجزن یبه گمان رهنما وقت -ساوم 

( paradox) ناسااازه کیجن ش را در برابر  نیکند، امی ادی«جن ش مساالحانه»از  ریناپذییجدا یب شاا

آن را  یقصد سرنگون گرید یگذاشات، و پااحترام می میرژ نیپا به قوان کی یوقت» :رایدهد، زقرار می
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رت که همواره تحت نظا یقانون ی، پانی. علاوه بر اکردندیمتناقض را دن ا  م یدو پا اهداف نیداشت، ا

 .«ندازدیرا به خبر ب گرید یپا تیتوانست موجودمی یراحتبهساوا  بود،  هیدق

دهد تا اجازه می یاسیهای سناشاه به سازم می، رژیجزن یا انهیخهای خو ط ه فرمو  - هارم 

ها و تساایکا یسااند یتیاعتصااابات ابراز کرده و نارضااا هیرا از طر یو کار یهای اقتصااادیتینارضااا

 توده بتکرار مواضم حز»در واقم  نیکنند. ا تیهدا یاسیهای ستیرا به سمت فعا  یهای صنفهیاتحاد

از  ندهیممکن اساات در آ رانیبر آن بود که ا دهیا نی(. ا1191مردم در سااا   یدرج در روزنامهن)م بود

 یبندصاااورت نیا یمنبق یجهیع ور کند. نت "کارهمهین یدموکراسااا"و   "یدموکراسااا مهین"مراحل 

داد هم بود، و اجازه می کیو هم دموکرات کیدموکرات ریزمان هم غ نیدر ع رانیآن اساات که ا یجزن

 . «به طور همزمان به کار گرفته شوند ی مسلحانهم ارزهو هم  زیآمهای مسا مترو 

ارزه م  یبرا یابزار عنوانبهم ارزه را  یاسیاشکا  س یکه جزن یدر حا »دهد که: رهنما توجه می

رکوب تز ساایآنت ی مساالحانهم ارزهاشاار  اعلام کرد که  دیکرد، حممی هیشاااه توصاا یکتاتوریبا د

  .«شاه است یستیو فاش یکتاتورید

اعتراضاااات  یمتحد سااااختن و ره ر یبرا «هاکیاز  ر یجزن یواقع ریانتظارات غ»اندر  -پنجم

 ،انیم نیدر ا» :سدینوی، رهنما میتینارضاا یصاداها یهمه یگرتیپراکنده در ساراسار کشاور و هدا

لر مس شاهنگیپ یکارها را به عهده یها به جن ش بود، همه و همهکه منتظر ورود توده یدر حا  یجزن

 حانهی مسلم ارزهتا  یو اقتصاد یاسیهای ساتیفعا از تا آموز ،  یاجتماع یگذاشات، از مددکارمی

ها گذارد و آنب تأثیرها ییبتواند بر فدا»در واقم آن بود که  ا،رهنم ی، به نوشتهیجزن دیام .«میرژ هیبر عل

 «.ن رد دور کند دانیاز م را

که جن ش را به  «یهایتجربهیها و بناجو»رحمانه به یبباه اعتقااد رهنماا، باا حملات  -شاااشااام 

ه ره ران طل ان حزب توده ببدتر از فرصت یبدون نام بردن، حت یجزن»اند، کشانده «اختلا ات کودکانه»

دن شااا یاسااایو احمدزاده بر سااا انیآثار پو تأثیربر آن بود که  ی. و«کردحملاه می ییفادا نین سااات

تنها پس از آغاز  :نوشاات کهمیو » را به حداقل رساااند اهکلیاز ساا شیپ یجوان در دوره انیدانشااجو

ذب که ج ییروهایزنده شاده و توسااط ن ی مسالحانهم ارزهمتون دفاع از  نیبود که ا ی مسالحانهم ارزه

ادر به ق متون نی، ای مسلحانهم ارزهشاد و در صاورت ن ود جن ش شاده بودند مشاتاقانه خوانده می نیا

و  یاخلاق یتهیاتور یکار، جزن نیفعا  جامعه ن ود. با ا یاعضااا انیو شااور و شااوق در م جانیه جادیا

 .«کردیرا متز ز  م ییره ران فدا ینظر
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جن ش  یاز نمادها یکیهای پس از انقلاب به در ساااا  یاگر  ه جزن» سااادینورهنما می -هفتم 

 نیب رانیدر ا یکیجن ش  ر انیدر جر یتأثیر یهای وشهیو اند کیتئور اتیشد، اما نظر لیت د ییفدا

 سااازمان نیسای)تئور یمؤمن دیهای فراوان از حمبا ذکر مثا  سااندهی. نو«نداشات 13۱1-13۱۲ یهاساا 

های احمدزاده و شاااهیتوان دفاع از اندرا می یمنؤم یکارها»دوره( معتقاد اسااات کاه  نیدر ا ییفادا

 نیا دییأدر ت .«بردمیا  ؤس ریرا ز ی مسالحانهم ارزهناب  یهیدانسات که نظر یهای جزندهینکوهش ا

توسااط "خ 13۱3به خارج از زندان در سااا   یهای جزنانتقا  نوشااته یدر ابتدا»: ساادینومدعا، رهنما می

نها فروکش ها نه تییفدای نظام یهاتی[، فعا "بود یاتوده که سابقاً یمثل بهروز ارملان یاسیس انیزندان

 نظامی اتیطوفان محسوس در عمل کی، ما شاهد 13۱1 نیتا فرود 13۱3نکرد بلکه برعکس، از نوروز 

 .«میها هستکی ر

در مقابل  یاکنندهناراحت تیاشر  در وضع دیحم»اما حدود شش ماه ق ل از مرگش،  -هشاتم 

رسد، قرار گرفت. به نظر می "دوم جن ش یپا" جادیا یدر مورد تلا  برا یجزن دیهای جدیبندفرمو 

 هک یهاییبندفرمو  نیدرون سااازمان، حاضاار به م ا فت آشااکار با ا یاو به خاطر وحدت و هماهنگ

که اشاار  در انتقاد از  یحا  نی. در ع«، نشاادبردیا  مؤسا ریخود  را ز یسااازمان لیبد یهای بوهیشا

 نیقاطم بود. اما به خاطر حفظ انساجام و وحدت سازمان، کادرها را ترغ یجزن یم ارزه یقیرو  تلف

 ژنیب، دیشاااه هیدرخشاااان رف یجزوه ویژهبه») ی مسااالحانهم ارزهدر مورد  یآثار نظر یکرد که همه

 ( را ب وانند.«دشومی لیت دای م ارزه توده کیبه  ی مسلحانهم ارزهبا عنوان  گونه  ،یجزن

از  یبرخ ییفدا یره ر میدر زندان(، ت ارانشیو  ی)بعد از ترور جزن 13۱1بهار از حادود  –نهم 

 یزیت ر دریکتاب از حدر  .ردیرا در دستورکار خود قرار دادند تا مورد بحث قرار گ یجزن هایشنهادیپ

 مانساز یدرصد انرژ 3۲حدود »، 13۱1سازمان در تابستان  یعا  یشورا میکه بنا بر تصم دشاویمنقل 

  «متمرکز شود. یبه جن ش کارگر دیبا

 هایدر ساااا  ییفدا انیاز زندان یتعداد یکه با آزاد شاااودیپور در کتاب نقل م میاز ع ادا رح

 آرامآرام از زندان، یهای جزنبودند( و انتقا  نوشااته یجزن دی)که عمدتاً طرفداران عقا 13۱3و  13۱2

ا موضاام خود ر یپور، ره ر میع دا رح یابیدر ارز دهد.ها رخ میییهای فداتیدر فعا  مهمی راتییتل

رفت مورد انتقاد قرار گ نظامی اتیاز حد بر عمل شیب تأکیدداده بود،  رییتل ی مساالحانهم ارزهدر مورد 

 یاسیو س یهای صنفتیسازمان فعا  یره ر ،13۱1شد. در بهار می یاسیس یبه کارها یشاتریو توجه ب

حمتکشان کارگران و ز نیو بر کار در ب رفتیپذ ییفدا یخط مشا یاصال «یهانیابن»از  یکیرا به مثابه 
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  هد یاجرا یهادر مورد رو  ییفدا یپور معتقد بود که ره ر میحا ، ع دا رح نیشاااد. با ا تاأکید

 .خود کاملاً مبمئن ن ود دیجد

های در خانه یم ف یمتشکل از اعضا یدیهای جدمیاسات که ت نیترت نیبه ا رهنما، تیدر روا

 یهم ارز ای( یاسی)کار س «دوم یپا»جاست که  نی. از ادآییامن اما مشلو  کار در کارخانه به وجود م

 سازمان یباعث نابود تیها و در نهاییفدا یها نقبه ضعف اصلمیت نی. درست همشودیآغاز م یقیتلف

 کرده تحت ییرا شناسا یکارگر میت کی ییفدا ی، سااوا  دو نفر از اعضاا13۱1شاوند. در بهار می

 هایمیت نیرسااد. تعقاشاار  می دیسااازمان و حم یها به ره رآن هیدهد و از طرقرار می هینظارت دق

مهلک به  یباتساازمان و ضر یبه کشاتار ره ر 11۱9سااوا  را در بهار و تابساتان  یکارگر - یقیتلف

 .کندقادر می انییفدا

 دیرس انیبه پا انیی، وحدت فدا13۱۱ رماهیسازمان در ت یره ر میاشر  و ت دیبا مرگ حم -دهم

گروه به مواضم احمدزاده وفادار ماندند.  کی ظاهر شد. ماندهیباق یاعضا نیمتفاوت در ب شیو سه گرا

. گروه ندوستیپ کاریسازمان پ ایبه حزب توده و  یاسیس یم ارزه یهااز رو  تیدر حما یگریگروه د

 دفاع کردند. یجزن یاطسوم از گفتمان ا تق

*** 
 

 کردم: شروع آن با را نوشته این که گردممی بر روایتی به، رهنما علی حکایت از بعد

حوادث  سیر از ویهای تجربه حاصل ، هل یدهه پایانیهای در سا  جزنی اسااسی هایدغدغه

 یروین، جامعه سیاسی فضای در نس ی بازگشایی رغمعلی، دوره این در. بود 1312-1331های سا  طی

 دت عی در ایران توده حزب ره ری. نداشت آن ره ری و حوادث دادن شکل در نقشی،  پ و ساکو ار

 وینیر. نداشتند خود آن از تشکیلات و مساتقل سایاسات تدوین قدرت رانیدر ا شهاینیرو بدنه و بود

، صدقم دکتر غیاب در هم دوم ملی یج هه. باشد اثرگذار که بود آن از ترکو ک یملک لیخل ساوم

 .بکند ایدب  ه وی پیشنهادی اصلاحات و امینی با که دانستنمی و نداشت مدونی سیاست، بود آشفته

 صویرت جزنی که گونه آن،  هل یدهه ن ست هایسا  مدتکوتاه سیاسی گشایش پایان از پس

 خوانیتابک و بهبردند  فرو خود  ا  در سر  نینست – مارکسیست سیاسی محافل وها گروه»، کندمی

 ایتوده ی مساالحانهم ارزه  گونه) «شاادنمی آشااکار قرن این در آن آثار که بودند مشاالو  پایانبی
 نیتیام پلیس نفوذ با یا که بودند نگرفته جان هنوز، هم مبا عاتی کو ک محافل همین(. شاااودمی

 .شدندمی متلاشی پایانبیهای بحث با یا و دستگیر
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 وها  پ ثرؤم حضااور بدون، آینده در ساایاساای گشااایش فرصاات یک که خواسااتنمی جزنی

 یم ارزه آغازکنندگان دیگر و او یاندیشااه در ی مساالحانهم ارزه. برود دساات از دموکرات نیروهای

 شکل در، یسیاس گشایش مناسن ی حظه در تا بود ییروین  نین ایجاد برای عمل ابتکارهمانا  یکی ر

 .باشد گذارتأثیر دموکراتیک و دیکتاتوری ضد جن ش به دادن سازمان و

. نماند باریو ب عقیم یهای وایده، 1319 سااا  در ارانشیاز  یو شاامار جزنی دسااتگیری باحتا 

های وهگر همکاری ( بااشاار  حمید و پورحساان غفور، فراهانی صاافایی اک ر علی) گروه یباقیمانده

 که امروز منظر از. آوردند وجود به را فداییان سااازمان، بودند آورده گرد مفتاحی و پویان که دیگری

 عادی شااهروند تا بسااازد «بدیل گفتمان» یک که بود آن پی در، جن ش این که گفت توانمی، بنگریم

کرده، لیتحصب ش  انیمساعد در م یانهیکه زم ییو از آن جا کند قانم خویش راه درستی به را ایران

 یهای فراوان، باقنییدر آن روزگار داشت، و با وجود مشکلات و با ا و پا رانیا یجامعهمدرن وجوان 

 شد. لیجن ش ت د کیماند و به 

 یبر آن بودند که با شااروع م ارزه از سااو ییپردازان فداهینظر نیتر اشاااره کردم که ن سااتشیپ

، ینینشعقنو  یکی ر یساا  حمله . اما پس از دووندندیپمی ب شین رد آزاد نیها، مردم هم به اآن

 بر تا نیست معجزه مسلحانه یم ارزه»کرد، نوشاات: دقت دن ا  میبهحوادث را از زندان  نیکه ا یجزن

 را عوامل یمنف توازن ،یمنظا حرکت  ند با و برود سا ه صد ره ش هی یکعاجتما یواقعیتها خال 

 تاری ی موقعیت و اجتماعی شرایط با عمل در باید رزهم ا جدید یهاوهی. شاازند هم بر انقالب نفم به

 کاربه  دشمن ضد بر خود تجارب اثر بر مردم که ییهاشیوه یعنی م ارزهی میقد یهاشیوه. یابد انب اق

 کهن یها شیوه با باید نوین یهاشیوه .شود گذاشته کناربه  و شده انکار  ارهیک تواندینم بستندمی

 1«.باشند داشته یکی کتدیا یراببه

 یفهیوظ»که  را داد یصااانف - یساااسیاهای گروه لیتشاااک شااانهادیها، پاساااتد ا  نیا یبر م نا

 یهاهسته و گروهها» .«های م تلف را دارنددر صاانفمیعمو یهاحرکتاعتراضااات و یدهسااازمان

 تشکیل م ارز و آگاه عناصر از توانندمی صنف هر در یا و یجمع کار مرکز هر در یصاانف - یسااسیا

 ،ورانپیشه ،اصنا  ،هابانک کارمندان ،فرهنگیان مثل کارمندان ،هاکارخانه ،مدارس و هادانشگاه .شوند

 .«هستههاست و هاهگرو این تشکیل زمینه ،غیره و کفا  ،خیاط مثل، یسنت کارگران یهاصنف ،کس ه

                                                      

 مسلحانه یم ارزه گونه » ی،جزن ژنیاز نوشته ب است میب ش نقل قو  مستق نیدر ا ومهیداخل گ یهانوشته یهایتمام1 
 .«شودیای متوده
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 یم ارزه ازاساااتفاده »و  است ایتوده جن ش یک سرآغازتنها  یجزن باه گمانِ مسلحانه جن ش

 آشکارا هابمن تمام کارگران بدون» که، و اصاااارار دارد «ندارد هاتوده بسیج جز هدفی مااینظا

 بر م ارزه به را تودهها بتواند» کهاساات  این دربه گمان او  مسلحانهی م ارزهیی نها ارز . «اندرتقدبی

 ی. جزن«دارد مش آ و قاطم مرزهای تروریسم با مسلحانهی م ارزه. کند هدایت حاکمه دستگاه ضد

 خواهند پیروز رژیم بر آنها فعا  شرکت بدون که دهند وعده مردم به  ریکها هرگاه» :ساادینومی

 م ارزه جهت در را ها آن و نکرده در  را ها توده تاری ی نقش عمل در بلکه حر  در نه گاه هر ،شد

 به توده بلکه یافت ن واهد دست توده ینیرو به جن ش فقط نه ،نکنند هدایت دشمن ضد بر وسیم

 یمعن به این .وردآن واهد  یرو نیز مسلحانهی م ارزه به و شده اعتقادیب خود یم ارزه ممکن هایشیوه

 .«آنهاست شدن ی تماشا و م ارزه یصحنه از هاتوده حذ 

 یهاگروه یفعل درشرایطکه  کندیم یجد تأکید یجزن ،یلاتیو سااختار تشک یبه  حاظ ساازمان

 یفعل موقعیت . دهند تشکیل یصنف -یساسیا یهاگروه، خود جنن در» دیو نبا توانندینم یکی ر

 -یسااسیا یها گروهخ یهایناسااازم نی ن ایجاد امکان دشمن با ها آن مییدا یم ارزه و ها گروه این

 .«است کرده سلن هاآن از خود جوار در را[ یصنف

 یفعا یتها به شدن کشیده از باید یصاانف - یسااسیا یگروهها»: ساادینوحا  می نیدر ع یجزن

 یهاگروه از را یم ف کار اصو  و با پلیس م ارزه یشیوه یدن ا» ،«کنند یخودداری منظاش ه یا مینظا

 اساساً که ی درحا»، «بدهند دست از را خود صنف یتوده با وسیم تماس امکان و کرده تقلید یکی ر

 یراببه ایجاد آنها یوجود علت که کنند فرامو  ن اید شوندمی تشکیل پلیس  شم از دور و یم ف

 فرهنگ بلکه ،نیست یخ ر "پلکو" و "امن یخانه" و "تیم" از فقط نه جا این در است... مردم با وسیم

 کارو  سیاسی مشی» یدر نوشاااته( یتر هم جزنشیپ .«رودباه کاار نمی هاگروه این در نیز یکی ر

 در روشنفکران جانن از کارگری هایپایگاه ایجاد»داده بود که  دیهشدار اکاز منظری دیگر  )«تودهای

 م د    اس در روشنفکران ...شودمی روبرو صریر ناکامی با ط قه این در نفوذ برای کارگر یط قه میان

 .«شد ن واهند پذیرفته کارگران جانن از هرگز

 نیدهد انشاااان می یهای جزنها از نوشاااتههیبازگو نیا که میبگو دیجا با نیعنوان پرانتز در ابه

 لیو تشک (یجزن ژنیب یشده از سوشنهادیپ یصنف -یاسیهای سهسته ای)  «دوم یپا»که:  رهنما یمدعا

 دی. شاتسین هیساازمان شااد، دق یباعث نابود تیها و در نهاییفدا یضاعف اصالنقبه یقیهای تلفمیت

 سیشااد، عواقن حملات پلبه کار بسااته می هیطور دق هدر آن دوره ب یهای جزنهیتوصااعکس اگر به

 شد که شد.نمی نیشاه  نان سهمگ یتیامن
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 1.ردک انیهم ب ریرا به شاااکل ز یهای جزندهیتوان اکاه آغاز کردم اگر برگردم، می یتیباه روا

حدود کرد، م یاسیس شیگشاا یبرا دنیو انتظار کشا یتنها به مبا عه در محافل آموزشا دیم ارزه را ن ا

 کرد:  تیهم تلا  و فعا  گریدو سبر د ایزمان در دو ج هه و هم دیبا

 یز ز ه ی. وقتمیب ر شیرا پ یاو توده یهم کار صاانف یکتاتوریتساالط د طیدر شاارا  دیبا - او 

مراساام  یدهسااازمان، در میو به مردم کمک کن میدر صااحنه باشاا دیزهرا اتفاق افتاد، گفت که بانیبوئ

و  ییجودانش یهای صانفناساازم لیتشاک یساازمانگر فعا  بود، و برا یجهان پهلوان ت ت یخاکساپار

 هایناشاااکل به انسااایب یتوده لیا، ت ادیهاا در نگااه جزنتیافعاا  نی. اکردیتلاا  م یآموزدانش

هان ج یدر جامعه یسازاست، فرهنگ های مردمینا، مستقل و با اعتماد به نفس در سازمافتهیساازمان

که  ینامهندسکند. ان وه شاان را باز میمردم در دفاع از حقوق یواسابهاسات و راه حضاور بلای ساوم

ر روسااتاها که د یپزشااکان کردند،یدر کارخانه کار م یلیا تحصاابودند و بعد از فارغ انییطرفدار فدا

که در  ینامت صاااصاااپژوهشاااگران و  کردند،یم سیکه در مدارس تدر یمعلمان کردند،یخدمت م

 توانساااتندیم، )ن ودند یکی ر یکار م ف یو آماده( کردند،یم تیفعا  گریساااساااات دؤادارات و م

و تشکل در  سازمان جادیو ا یاسیس یدهند و در بردن آگاه لیتشک یاتوده – یهای مستقل صنفهسته

 تلا  کنند. یعهای م تلف اجتماگروه انیم

بر آن بود که با شاااروع  ی. جزنساااتین یکاف ییتنهابههم ای توده - یکاار صااانف نیاماا ا -دوم

دند. و روشنفکران فعا  ش میا  بردؤسا ریترس را ز یفضاا م،یغل ه کرد أسی، ما بر ی مسالحانهم ارزه

های مفصاال در اساات و برنامه یاجتماع یم ارزه شاااهنگیپ ، پ میاعلام کن که حا ا فقط نیصاار  ا

، مییایها به حساب برویکه در تعاد  ن نیا یبرا .ستین یدر جن ش کاف یره ر یها دارد، برانهیزم یهمه

 ه آن شااا ردیپ ی، برانیترت نی. به ادیرا هم د یجد  انیرق دیکرد، با شاااهیاند دیتلا  کرد، تو  دیباا

توجه  در جامعه مورد یدر صحنه و فعا  باشد. گفتمان دینهد،  پ بانام می «هاناجنگ گفتم» یگرامش

 یرویدهد. نهای مناسن در هر  حظه ارائه میحلراهکه  کندیکه شاهروندان را مجاب م ردیگیقرار م

آورند. های آن باور میها به راهکار، منوط به آن اسااات که  ه اندازه از مردم و کدام گروهانیهر جر

. ساااتین یهم کاف «مانراه یروزیبه پ مانیبا ا»مردم و  یم براوفهمنا یهای به طور کلثیاحر  و حاد

                                                      

دستگاه  یتمام یانتقاد ریغ ر یپذ یبه معنا ،«یصنف -یاسیس» یهاهسته رامونیپ یجزن ژنیب یهیمث ت من به نظر کردیرو1 

 :به دینگاه کن ،یجزن یهاشهیاز اند ایجان ههمه یبررس یبرا . دارد یمتنوع اریکه ابعاد بس ستیناو  یشگیاند

Vahabzadeh, P. (2010). A Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism, Democracy, 

and Fadai Period of National Liberation in Iran, 1971-1979. Syracuse University Press. 
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ر کرد و نظصحنه و در کنار مردم بود، اظهار حاضر در دیافتد، بادر کشاور اتفاق میای که حادثه یوقت

 نشان داد. بدیل یکرد و راه  اره یدردها همبا آن دیدارند با یمردم مشکل یحل ارائه داد. وقتراه

در هر دو  دیبا از نگاه اوکه م ارزه  میریگیم جهی، نتمینگاه کن یهای جزندهیمنظر اگر به ا نیاز ا

.  پ ستین ی، کافیمدن یهای جامعهنادر سازم یاتوده -یبرود. تنها کار صنف شیزمان پسبر و هم

جامعه اظهار نظر کند و در هر  یروز هم حضور داشته باشد و در امور روزمره استیس یدر صحنه دیبا

 اجرا ارائه دهد. بلاقمش آ و  حلراه، زنگاهب

امروز دارند؟ و اگر پاسخ مث ت باشد،  گونه  یهم برا یها، کاربرددهیا نیاست که ا نیا  اؤسا

 عمل پوشاند. یبه کار بست و به آنان جامه را هاشود آنمی

 
 


