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بهمنماه امسااا  ،پنجاهسااا گی بنیانگذاری سااازمان فداییان اساات .مبل ی که در زیر میخوانید،
تأملی است در دو نوشته که دربارهی فداییان بهتازگی به این مناس ت منتشر شده است.
او ی ،مجموعهای از مقا ات روزنامهنگارانه در نشاریهی «اندیشاه پویا» در ایران است که به سیاق
گفتارهای قدیم این مجله که از «فداییان جهل» نوشااته بود ،حا ا هم به شاارس داسااتان «گانگسااترها» و
«تصفیهها» پرداخته است (سا نهم ،شمارهی .)۱1
نوشاتهی دوم اما ،یک اثر تحقیقی است ،بهقلم علی رهنما ،اقتصاددان و مورخ ایرانی در دانشگاه
آمریکایی پاریس .رهنما را با کتابهایی که پیشتر از او خوانده بودم ،پژوهشگری جدی یافته بودم
کاه باا دقت به دن ا منابم میگردد و با روایتگری گیرایی خواننده را در متن حوادثی که بازساااازی و
1

2

بازگویی میکند ،قرار میدهد« .زندگینامهی ساایاساای علی شااریعتی» و «پشاات پردهی کودتا» ،دو
در مقابل آیتا له مبهری ،و در دومی دکتر محمد مصاادق شا صایت اصاالی داسااتان اساات در مقابل
آیتا له کاشاانی ،رهنما در این کتاب اخیر (که در ژانویهی امساا  2۲21 ،میلادی ،منتشار شده است)
3

میکند روایت تازهای از فدائیان ارائه دهد .ن ساااتین پرساااش رهنما (آن گونه که در معرفی

تلاا

کتاب اخیر « ،فراخوان به م ارزهی مسااالحانه» ،صاااورتبندی کرده اسااات) این اسااات که را
درخشااانترین اسااتعدادها در میان دانشااجویان دانشااگاههای ایران ،تحص ایلکردههای آگاه به شاارایط
سیاسی-اجتماعی و آیندهسازان کشورشان ،به خشونت و اسلحه روی آوردند؟

1مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد :زندگینامهی سیاسی علی شریعتی ،ترجمهی کیومرث قرقلو ،گامنو ()1331
Ali Rahnema (1998), An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shari'ati
2پشت پردهی کودتای  1332در ایران :اوبا  ،فرصتطل ان ،ارتشیان ،جاسوسان ،ترجمهی فریدون رشیدیان ،نشر نی
()1311
Ali Rahnema (2015). Behind the 1953 Coup in Iran: Thugs, Turncoats, Soldiers,
and Spooks (Cambridge: Cambridge University Press.
3فراخوان به م ارزهی مسلحانه :شکلگیری وتحو فدائیان ،انقلابیون مارکسیست ایران ،بین سا های 11۱9-1191
Ali Rahnema (2021) Call to Arms: Iran's Marxist Revolutionaries: Formation and
Evolution of the Fada'is, 1964–1976.
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نمونهی خوب از کارهای علی رهنما هساتند .اگر در کتاب او دکتر علی شریعتی قهرمان کتاب است
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1
نبرد مردم ،نه تروریسم
ارنساتو اکلائو در تفسایری پیرامون راببه میان دیپلماسای و جنگ ،هم نین کار سایاسی و عمل
1

مسالحانه به نکات قابلتعمقی اشااره میکند .نکتهی سزاوار توجه برای ما در این نوشته ،ویژگیهایی
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اساات که نویساانده دربارهی پارتیزانها /ریکها و م ارزهی مساالحانه ارایه میکند .او – پارتیزانها
نمایندهی مقاومت مردمی در برابر یک قدرت اشاالا گر هسااتند ،در عین حا آنها میتوانند مقاومت
مردمی باشااند در برابر حکومتی که دسااتنشاااندهی بیگانگان تلقی میشااود (برای مثا توجه کنید به
م اارزهی مردم ویتناام ،ا جزایر ،فلسااابین و کوباا در دهههای  11۱۲-119۲میلادی) .دوم -ریکها،
نیرویی نظامی اما نامنظم هستند .در واقم آنها ب شی از مردم غیرنظامی هستند که در م ارزات مسلحانه
شارکت میکنند .ساوم -پارتیزان /ریک ،با توجه به انگیزههای سایاسیا  ،بههیچروی قابلمقایسه با
یک جنایتکار /گانگستر نیست ،در عین حا او هیچ مرت هی نظامی تعریفشدهای هم ندارد .منش کار
پاارتیزانی ،ناامنظم بودن و تحر

باا اای آن اسااات (در مقایساااه با ارتش منظم) .نین نیرویی اس
برای جنگیدن در وهلهی ن سات ،سایاسی است و نه اطاعت از

متحدا شاکل و درجه ندارد ،انگیزها

فرماان بوروکراتیاک فرماانادهاان باا ااتر .همهی این ویژگیها ،دوگانهی قانونی و غیرقانونی هم نین
م ارزهی سیاسی و م ارزهی مسلحانه را زیر سؤا میبرد.
مایکل وا زر ،نظریهپرداز و فیلساو

مردم" اساات که اعت ار و مشااروعیتا

2
"
سایاسی ،هم در این زمینه مینویسد« :جنگ ریکی ن رد
را از پایین گرفته اساات ،آنگونه که ج هه آزادیب ش ملی

ویتناام تعریف میکناد" :جناگ ریکی ،م ااارزهی آزادیب ش" اسااات .ریاکهاا میگویناد اگر
میخواهید با ما بجنگید ،مج ور خواهید بود با یک ملت درگیر شاااوید .در واقم امر ،ریکها هنگام
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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آغاز فعا یت مسااالحانه تنها موفه به بسااایج ب ش بسااایار کو کی از مردم میشاااوند و بسااایج ب ش
بزرگتری از ملت ،منوط به ضاااد حملهی دشااامنان میشاااود» (صااافحهی  .)13۲وقتی که کسااای از
غیرنظامیان را هم میکشاااند ،این قتل و ترور کور نیسااات هد

مقامات شاااناختهشااادهی حکومت،

همکاران و جاسوسان شناختهشده هستند و نه هرکس که دم دستشان باشد.
ماائو زماانی گفتاه بود کاه ریاکهاا مثال مااهی در اقیانوس تودهها هساااتند .در واقم ،راببهی
ریکها با مردم مثل حضااور ماهیهای کو و و در میان ان وه ریزهماهیهای دیگر اساات (صاافحهی
 .)131ریکها هنگامی در کار م ارزاتیشاان موفه میشوند که بتوانند پشتی انی سیاسی جدی در بین
مردم کسااان کنناد .اداماهی م اارزه ریکی و بقاای ساااازماان ریکی بادون همکاری مردم ،بدون
عضااوگیریهای تازه و جایگزین کردن نیروهای از دسااترفته ،غیرممکن اساات .کافی اساات در این
زمینه به تلا

شاکسات خورده و مرگ « هگوارا» در جنگلهای بو یوی اشاره کنیم که نشان میدهد

ممکن است.
توجاه کنید که این بدان معنا نیسااات که مردم دن ا فرصااات میگردند که به ریکها کمک
برساااانناد .مردم عاادی حتی وقتی کاه هماد ی همهجان ه با اهدا
میکنند که ایکا

ریکها دارند ،از ته قا ن آرزو

میشااد در یک روند دموکراتیک به آنها (بهمثابه حزب مورد اعتمادشااان) ر ی

بادهند ،نه این که آنها را در خانه خود پنهان کنند .اما به این هم توجه کنید که وقتی مردم کمکی به
ریکها میکنند ،نوع برخوردشااان بس ایار صاامیمانهتر از وقتی اساات که روسااتاییان مج ور به ارائهی
خدمات به ارتش منظم هساتند .این در حا ی است که اگر قرار است که سربازان از غیرنظامیانی که در
پشااات سااار آنها قرار دارند محافظت کنند ،ریکها توساااط غیرنظامیانی که در میان آنها هساااتند
محافظت میشوند (صفحه .)13۱
در تعریف تروریسام ،وا زر مینویساد« :تروریسم به معنای ایجاد رعن و وحشت سیستماتیک بر
کال جمعیت یک کشاااور اسااات .نین اساااتراتژیای هم میتواند در جنگهای متعار
ارتشهای منظم هم مورد استفاده قرار گیرد .رو

از ساااوی

تروریسم و ویژگی مهم آن قتل تصادفی و بیگزین

( )randomمردم بیگناه اساات» (صاافحه  .)11۱از آن جا که هد

تروریسااتها گسااتر

ترس و

شادت یافتن آن در طو زمان اساات ،ذا آنها به دن ا کشااتن افراد خاصای که به طریه معینی با یک
رژیم یا سیاست ارت اط دارند نیستند .ترس از مرگ باید به طور اتفاقی و برای تک تک اسرائیلیها (از
ساوی حماس) و یا فرانساویها (توساط  )FLNو یا خارجیت ارها و یهودیان (به دسات کلهتراشیدهها)
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که از میان برداشااتن یک م ارزهی ریکی که پشااتی انی مردمی ندارد ،ه قدر آسااان و در کوتاهمدت

علیرضا بهتویی1 /

باشاد .قربانیان این حملات فقط به این د یل کشاته میشاوند که اسرائیلی ،فرانسوی یا مهاجر و یهودی
هسااتند .هد

تروریسااتها آن اساات که روحیهی گروه مورد آماج حملهها را نان تضااعیف کنند و

آنهاا را در مقاابال احسااااس دائم مرگ قرار میدهناد کاه دو اتهاای حاکم را مج ور به مذاکره با
مهاجمان و ایجاد امنیت دوباره در جامعه کنند .بم ی که در گوشهی خیابان منفجر میشود و یا در یک
ایسااتگاه اتوبوس جاگذاری میشااود و یا به یک کافه یا می انه پرتاب شااده ،به دن ا کشااتار بیهد
است .تنها فصل مشتر

قربانیان این ترورها هویت جمعی آنان ،تعله به یک ملت یا گروه قومی است

(صفحه .)2۲۲
با این تعاریف روشن است که نویسندگان «اندیشه پویا» خواسته یا ناخواسته با بر سن گانگستر
و تروریسات برای فداییان ،همان گفتاری را باز تو ید میکنند که «مقامات امنیتی کشاور» در سا های
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دهاهی پنجااه صاااورتبندی کرده بودند .به یاد بیاوریم که تعدادی از این فداییان ،به خاطر احتراز از
آسین دیدن مردم عادی ،در تیراندازی تردید کردند ،و در نتیجه کشته یا دستگیر شدند.
دساتگاه امنیتی رژیم شااه از انگ «تروریسات»« ،گانگساتر» و «جنایتکار» برای ریکها استفاده
میکرد تا عاملین پیشااا رد دیکتاتوری را که تمام دساااتگاه سااارکوب خشااان علیه اپوزیسااایون به کار
میگرفتند ،قربانیان ترور ،و در مقابل جوانان و دانشااجویانی را که علیه این خشااونت دو تی برخاسااته
بودند و دستهدسته اعدام میشدند و یا در خیابانها به قتل میرسیدند ،جنایتکار وگانگستر معرفی کند.
اما س اؤا آن اساات که گردانندگان «اندیشااه پویا» را نین تصااویر و تفس ایری را از جن ش ریکی
سا های دههی پنجاه ایران میدهند؟
***

آن ه در جن شهای م تلف ساااا  1193در جهان میگذشااات ،آرزوهایی بود که گروههای
م تلف مردم (باهویژه جوانان) آن زمان را در ساااراسااار جهان ،از ایتا یا ،فرانساااه ،آ مان ،هساااتان و
کسالواکی گرفته تا ایران ،تونس ،ژاپن ،برزیل و مکزیک متحد کرد .شعارهای اساسی این جن شها
انتقاد از سارمایه داری و اساتعمار ،علیه نژادپرساتی و آپارتاید و همچنین در یک شمانداز عمومیتر،
م ارزه علیه بیعدا تیها در سراسر جامعه بود .م ارزات سا  ،1193از جن شهای اجتماعی متفاوتی در
اروپا ،امریکای شاما ی و آسیا تلذیه میشد :از جن شهای زنان ،جن شهای محیط زیستی ،ضد جنگ
و ضااد اسااتعمار گرفته تا جن شهای جوانان و دانشااجویان و سااایر جن شهای ضااد اساات دادی و ض اد
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دیکتااتوری ( .)Anti-authoritarianاین جن شها گاهی نزدیک به هم بودند و گاهی با یکدیگر
همپوشااانی داشااتند ،اما آن ه بیش از هر یز آنها را متحد میکرد ،اهدا
اعتقاد مشااتر

مش ا آ آنها ن ود بلکه

همهی آنها بود به امکانپذیر بودن دنیای دیگر ،دنیایی که با برابری و آزادی تعریف

میشاد .آن ه در تظاهرات م تلف در خیابانها و میادین شهرهای بزرگ فریاد زده میشد ،صداهایی
1

بود که تا آن وقت کمتر شانیده شاده بود و در قا ن احزاب و ساندیکاهای سنتی نمیگنجید .موتور
اصااالی این جن شها ،ناهموندهای ( )outsidersتا آن زمان جامعه بودند ،آنها که به حساااابشاااان
نمیآوردند زنان ،سایاهان ،مردمان کشاورهای تحت سلبهی جهان سوم و آنها که در دیکتاتوریها
جر ت نفس کشیدن نداشتند.
پیر بوردیو دربارهی فعا ان جوان این جن شها در فرانسه مینویسد« :وقتی بچههای ط قهی کارگر
مت صااآ برای ساااختن جامعهی مدرن تربیت شااود .دانشااگاه تا ق ل از آن جای جوانان ط قات با ای

جامعه بود ،تا ن گان را تربیت کند .کن جایی که برای این "تازه از راه رسیدهها" در نظر گرفته شده

بود ،تکیه زدن بر مسااند ن گان ن ود .آنها که از ط قات با ایی بودند ،بعد از فارغا تحصایلی ،با روابط
اجتمااعیشاااان ( ،)social capitalدر جاایگااههای بلندپایه کار میگرفتند .این "دیگران" ،باید به
موقعیتهای پایینتر رضایت دهند .مهندسان ،معلمان و کادر درمان جوان در زمره این نیروها بودند که
اکثرن به مناطه دورافتاده برای کار پرتاب میشاادند .در عین حا این "تازهآمدهها" به روابط اطاعت
کامل ( )authoritarianدر دانشاگاه و محل کارهاشاان اعترا
دموکراتیک تری با آنها برخورد شود».

داشاتند ،میخواستند که با شیوهی

2

به ایرانِ سااا های پایانی دههی  131۲شاامس ای که بنگرید ،جن شهای همانند با عاملین مشااابه را
مییابید .جن ش ریکی ،بازتابی از این جن ش بود .جوانهای تحصااایلکرده و با اعتماد به نفس ،فکر
میکردند که حه آنهاست که در گرداندن امور و مدیریت امور دانشگاه ،مدرسه ،ادارات ،شرکتها
و از همه مهم تر در گونگی ادارهی تمام مملکت مشاارکت داشاته باشاند ،اما آنها که در با ا نشسته

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.

| نقد اقتصاد سیاسی |

و ط قاهی متوساااط در ساااا هاای بعد از جنگ دوم به دانشاااگاهها راه یافتند ،هد

آن بود که کادر
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بودند« ،این تازهواردان» را به حساب نمیآوردند .تدبیر و ره ری این امور مهم در انحصار ن گان باید
میماند .این دیگران ،در شام حاکمان هنوز خام و صالیرتر از آن بودند که به حسااب بیایند .درست
مثل شیوهی ادارهی خانواده ،این پدر تاجدار بود که باید تصمیم میگرفت و بقیه هم مج ور به اطاعت
و فرمان رداری بودند.
نساال جوانی که قرار اساات جامعهی مدرن بعد از انقلاب ساافید شاااه را بسااازد ،اما از اساات داد
شااهنشااهی ناراضای است ،از روابط مست دانه پدرسا ارانه در خانه ،محل کار و جامعه به تنگ آمده و
آمادهی شاور

اسات ،میخواهد که صادای نارضاایتیا

را بشنوند ،و ی کسی در «آن با ا» گوشی

برای شنیدن ندارد .پس اگر معلم روستا است ،ماهی سیاه کو و و مینویسد و میخواند ،اگر در شهرها
معلم است ،گروه تاتر راه میاندازد و به دانش آموزان کتابهای «ضا ه» میدهد که ب وانند ،اگر هنوز
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در دانشاگاه اسات ،اتاق کوه ،اتاق موسایقی یا کتاب انهی اسلامی را به مرکز فعا یتهای ضد حکومتی
ت دیل میکند .مرگ ت تی و صمد بهرنگی ،گران شدن بلیت اتوبوسها یا شهریهی دانشجویی را بهانه
میکند که به خیابان بریزد و یا اعتصاب و اعترا

کند.

پادران این جواناان برای آنهاا نقال کرده بودند که :روزگاری ما یک ن ساااتوزیر شاااجاع و
میهندوسااات داشاااتیم که میخواسااات صااانعت نفت ایران را ملی و ایران را دموکراتیک کند ،اما در
کودتایی به کارگردانی ایا ات متحده و بریتانیا ،سارنگون شااد ،و صانعت نفت هم دوباره تحت تساالط
این خارجیها درآمد .حا ا هم این قدرتهای خارجی طراس کودتا هستند که از شاه و است داد

دفاع

میکنند ،پس مملکت ما هم به نوعی تحت ساالبهی آنهاساات .این پدران تحقیر شااده از کودتای 23
مرداد ،که یا به زندان رفتند و ساااکت شاادند و یا گاهی هم غری میزدند ،اکنون دیگر بیشااتر در فکر
تأمین نان و زندگی خانوادهها شاان بودند و با د ساوزی و نگرانی به فرزندانشاان توصیه میکردند که
«سیاست پدر و مادر ندارد» .اما جوانهای این نسل جدید دیگر گو

شنوایی برای این واعظان «ص ر و

انتظار» نداشتند .هر اتوریتهای ،حتا م ا فین محتاط رژیم زیر سؤا این نسل یاغی بود.

1

ضاد اتوریته بودن این نسال ،در پشت پا زدن به اردوگاه سوسیا یستی و «احزاب برادر» هم نمایان
بود .قضااااوت آناان در مورد حزب توده ایران (باهمثابه ب شااای از آن خانواده) بسااایار تندتر هم بود.
ا گوهاای جاذاب و مورد ق و  ،م اارزات ریکی و مسااالر در ویتنام ،کوبا و کشاااورهای آمریکای
جنوبی ،هم نین فلسبین و ا جزایر بود .گمان بر آن بود که اگر ما شروع کنیم ،مردم به ما میپیوندند.
1نگاه کنید به نوشتهی امیرپرویز پویان «خشمگین از امپریا یسم ،ترسان از انقﻼب» دربارهی جلا آ احمد
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آنها بر این بودند که این اسات داد شااهنشاهی است که جلوی هرگونه فعا یت سیاسی مسا متآمیز را
گرفته و ره ران اصااالاسطلن را هم تحمل نمیکند .این دیکتاتوری شااااه اسااات که انت اب م ارزهی
مسلحانه و خشونت را به ناراضیان تحمیل کرده است.
فداییان و مجاهدین خله ،محصو این جن ش جدید ،قهرمانان ستایشانگیز آن و ا گوی رفتاری
و منش جوانانی شدند که آماده بودند جای خا ی هر ریک کشتهشده را بگیرند.

2
جزنی و سایر قهرمانان
انقلابیون مارکسااایسااات ایران ،بین ساااا های  »11۱9-1191تلا

میکند روایات تازهای از فداییان را

بازگو کند.
در روزگاری که پ در ایران بهشادت سرکوب و از صحنهی سیاسی جامعه بهکلی حذ

شده

اساات ،هر تلاشاای برای مبرس کردن تاریخ پها و م ارزات آنها ،میتواند مفید باشااد .بهویژه کار
علمی و دانشگاهی در این زمینه ،میتواند گفتمان قابل اعتماد و ژر نگری را در برابر ت لیلات سبحی
سایاسای تو ید کند .راست این است که تحقیه تاری ی جدی و با وسواس دربارهی جن شی که م فی
بوده و انتشاارات منظم و مفصلی نداشته ،کار بسیار دشواری است .برای مثا اگر پژوهشگری ب واهد
دربارهی فعا یتهای حزب کمونیسات ایتا یا در سا های جنگ دوم جهانی پژوهش کند ،به ان وهی از
دادهها و اطلاعات حفظ شااده در آرش ایو دسااترس ای دارد که جزئیات فراوانی را بر اهل تحقیه روشاان
میکند .خن در فقدان اطلاعات گسترده ،به ه منابعی میتوان رجوع کرد تا روایتی دقیه و علمی از
فداییان را در این سا ها نوشت؟
رهنما بهدرساتی در آغاز کتاب اشاره میکند که یک من م مهم میتوانست گزار های ساوا
شاه (از خ ر ینها ،تحلیلهای مسئو ین امنیتی و شرس بازجوییهای دستگیرشدگان) باشد .اما متأسفانه
این اساناد هنوز پس از گذشات نزدیک به  ۱۲ساا در دساترس پژوهشاگران نیست و تنها برخی افراد
مورد اعتماد حکومت که در دسااتگاههای امنیتی  -ت لیلاتی مشاالو بهکاراند ،به این اسااناد دسااترس ای
دارند و گاهگاه ،ب شای از آنها را (به شارطی که صالاس باشاد) منتشر و یا مایه نوشتههایشان میکنند.
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علی رهنما ،در در کتاب اخیر

«فراخوان به م ارزهی مساالحانه  :شاااکل گیری وتحو فدائیان،
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رهنما ،علیرغم کاساتی انتشارات حکومتی از اسناد ساوا  ،اینجا و آنجا از این نوشتهها در کتابش
اسااتفاده کرده اساات .این در شاارایبی اساات که در اصااا ت و دقت برخی از این «اسااناد» تردید جدی
وجود دارد.
من م دیگر ،نوشاااتاههای محدود باقیمانده از فداییان در همین دوره (مثل اعلامیهها ،نشاااریات و
1

نوشتههای تئوریک) است ،که پژوهشگران دیگری هم از آن استفاده کردهاند .سومین من م اطلاعاتی،
گزار های دیپلماتها و مقامات امنیتی غربی در این زمینه اساات .این اسااناد هم در دسااترس و مورد
اسااتفادهی رهنما بوده اساات .برای مثا  ،پروفسااور م تون در جریان ساافر
(درساات بعد از سااقوط علی امینی) گزار

به ایران ،در ژوئن 1192

زیر را به وزارت امور خارجه بریتانیا ارائه میدهد .در این
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راپرت که بر اسااس گفتگوهای او با ندین من م ناشناس در ایران تنظیم شده ،م تون در مورد فعا یت
زیرزمینی کمونیسااتها مینویسااد« :آنها دوباره در حا فعا شاادن هسااتند و علاقهی روز افزونی به
امکان جنگ ریکی نشان میدهند».
آخرین راه دسات یافتن به دادهها و اطلاعات برای کار پژوهشی پیرامون فداییان در سا های ق ل
از انقلاب ،گفتوگو و مصاااح ه با بازماندگان این جن ش و نوشااتهها و خاطرات آنها اساات .رهنما از
این دادهها هم استفاده کرده است .اما باز باید یادآوری کرد که استفاده از خاطرات بازماندگان جن ش
فدایی بهمثابه مدار

و شاواهد تجربی ( )empirical evidenceکار بسیار دشواری است .رفتن به

این میدان ،مثل پا گذاشاتن به یک دشات مینگذاری شاده است .زیرا که این «خاطرهها» همیشه دقیه
نیسااتند و بنا بر تجارب و تمایل این افراد در سااا های بعد ،بهطور قبم دارای سااوگیریهای ()bias
معینی اسات که ممکن اسات روایتهای گاه متناقضای را خله کند .این که ه کسی با کدام دیگری
دوسات نزدیک بوده و خاطرات خوب از او دارد و یا بر عکس ،حظههای بدی در ذهنش نقش بسته،
میتواناد روایات را باهکلی زیرورو کند .این که فرد راوی ،در کدام ب ش فعا یت ریکی بوده ،کی
دستگیر شده ،با ه کسانی در خانه تیمی بوده و مهم تر از همه امروز آیا به آن روزگاران منفی یا مث ت
مینگرد ،بیشا هه حکایتهای گوناگون را میآفریند .این که سااازمان فداییان در واقم ج ههای بود از
گرایشهاای گونااگون پ ،این مجرا را پیچیدهتر میکند .به همین د یل ،من بر آنم که نویساااندهی
کتاب ،تنها در محدودهی یک روایت معین متوقف مانده است.
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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***
نکتهی مهم دیگر در کار رهنما آن تئوری معینی اساات که روایات تاری ی بر دو
میرود و دادههای خام را شاکل میدهد .معرو

آن پیش

است که میگویند ،مورخ بی اس و ت به سراغ

آرشیو نمیرود .پیش از هر یز آن عینکی که به شم زده و مواد خام را با آن مبا عه میکند ،این که
کدام از آن اسناد را بر میگزیند ،گونه آنها را تفسیر میکند ،و نهایتاً کدام قصه را نقل میکند ،همه
1

در گرو آن نگاه و شماندازی است که دارد .خن ا ته قرار بر آن است که پژوهشگر تلا

کند که

تا جایی که ممکن است د ستگیها و تمایلاتش را پشت در اتاق آرشیو بگذارد و بعد وارد آنجا شود.
باید این تلا

را کرد که تا حد ممکن واقمبینانه و عینیتگرا ( ) objectiveماند .اما روشن است که

اسااتفاده میکنیم ،بر نتایج ما تأثیر میگذارد .بهدرسااتی میگویند که دادهها خودشااان حر

نمیزنند،

این پژوهشگر است که از آنها یک قصه دارای ارت اط منبقی و سامانمند ( )coherentمیسازد.
رهنماا پنهان نمیکند که تاریخ به گمان او حاصااال تصااامیمها ،اقدامات و اعما درسااات و
نادرسات افراد معین اسات ،و مینویسد« :مارکسیستها به کمینه کردن ( )minimizingنقش فرد در
تاریخ افت ار میکند و به حاظ تئوریک ،م ا ف این ایدهاند که تاریخ توسااط افراد برجسااته ساااخته
میشااود .با این حا  ،تاریخ مارکس ایساام هم پر از نظریهپردازان و انقلابیهایی اساات که اهمیت جدی
داشاتهاند .گا ری مشاهیر مارکسیستی از نظر افراد برجسته و تاریخساز تفاوتی با همتای بورژوازی خود
ندارد».

2
در توضایر گونگی روند تصمیمگیری افراد ،رهنما از دو مفهوم «عقلانیت ارزشی» ( value

 )rationalityو «عقلانیت ابزاری» ( )instrumental rationalityبرای توضااایر تصااامیمهای
فداییان اسااتفاده میکند و مینویسااد که م ارزهی ضااد اساات دادی آنها نه بر پایهی عصاا یت ،انتقام،
افسردگی یا رمانتیسم ،بلکه بر اساس ارز های اخلاقیای بود که بر هم ستگی ،همد ی ،کمک متقابل،
انساااندوسااتی و عدا ت اسااتوار بود .در نهایت این تصاامیمها ،حاصاال «تدوین روشاان و خودآگاه
1 Bourdieu, P., Chamboredon, J. C., & Passeron, J. C. (1991). The craft of sociology:
Epistemological preliminaries. Walter de Gruyter.
2هر جا که جملهای از کتاب در «داخل گیومه» می آید ،نقل قو مستقیم با ترجمهی نگارنده است.

| نقد اقتصاد سیاسی |

مفاهیمی که برای تحلیل دادهها به کار میگیریم و روش ی که برای ط قهبندی و تفس ایر این اطلاعات

علیرضا بهتویی1۲ /

ارز های نهایی حاکم بر عمل و جهتگیری مداوم و برنامهریزی شااده در مس ایر تحقه این ارز ها»
بود .اقدام فداییان با اعتقاد راسخ آنان برای جامهی عمل پوشاندن به ایدهآ های اخلاقیشان ،مستقل از
هزینهی ساانگین آن ،نمونهی روشاان این «عقلانیت ارزشای» اساات .سااپس «عقلانیت ابزاری» را تعریف
میکند :تصامیمها و حرکتی که بر اسااس محاسا هی فرد از سود و زیان و انتظارات وی برای دستیابی
موفقیتآمیز به یک هد
گوناه آن هاد

کاملاً مشاا آ تعریف شااده باشااد ،و این عکسا عملهای قابل پیشبینی

نهاایی را باا مشاااکل روبهرو میکند یا آنها را پیش میبرد .در نهایت ،احسااااس

مساائو یت اجتماعی ریک و ارزیابی وی از فایده و ارز

آزادی ساایاساای ،همدردی و عدا ت وزن

سنگینتری از فایدهی فردی وی برای حفظ جان خویش در روزگار تحقیر آدمیان در نظام دیکتاتوری
پیدا میکند .پس تصمیم و عمل ریک ،هم عقلانیت ارزشی است و هم عقلانیت ابزاری.
| نقد اقتصاد سیاسی |

این تصاااور کاه فرد اطلااعاات و تأثیراتی را از محیط بیرون میگیرد ،آنها را تجزیه و تحلیل
عقلانی میکند و ساپس تصاامیم به حرکت میگیرد ،ا ته یک تفسایر فردگرایانه م تنی بر اصااا ت فرد
( )individualisticاسات که بر اسااس نظر ار ز تیلور تأکید غلوآمیزی بر فردیت در تصمیمگیری
دارد و ذا از برخی جن ههای اساسی شکلگیری هویت انسان غافل میشود .در این تصویر فردگرایانه،
کنش انساانها به صورت تکگویی ( )monologتوصیف میشود ،ش یه به یک رایانه ،که اطلاعات
را دریافت میکند و آنها را پرداز
خود عمال کناد.
بهعنوان رو

1

میکند تا ساارانجام برای دسااتیابی به اهدا

از ق ل تدوین شااده

اار ز تیلور در مقابل این شااامانداز «کنش گفتگویی» ( )dialogical actرا

مناساانتری برای در

تنوع واقعی کنشها و بودن انسااان پیشاانهاد میکند .مبابه این

رویکرد ،ویژگی اساسی اعما انسانها ،ضربآهنگداربودن آن است و نقاط اشترا

آن با دیگرانی

که پیرامون ما هسااتند .تصاامیم و کنش افراد تنها زمانی جامهی عمل میپوشااد که در ضااربآهنگی
مشتر  ،در توافه و همد ی با دیگران قرار بگیرد .مثل وقتی که در یک مجلس رقآ ،اگر رقصندهها
حرکااتشاااان را باا دیگران در پیرامون تنظیم نکنناد ،نمیتوانند به راحتی و زی ایی حرکات موزون و
متعاد داشته باشند .بنابراین هویت ما و کنش ما هرگز تنها بر اساس ویژگیها و تصمیمهای فردیمان
تعریف نمیشود بلکه همواره در همنوایی و کنش متقابل با پیرامونیان ماست.

1 Taylor, C. (1997). Philosophical arguments. Cambridge, Mass: Harvard University
Press.
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در جساااتجوی اطلاعات ازم برای سااا ک و سااانگین کردن عواقن احتما ی تصااامیمها هم ما
بهندرت به تمامی اطلاعات ازم در مورد همهی عواقن ممکن دساااترسااای داریم .اطلاعات ما در مورد
گزینههای احتما ی معمو اً به کسانی که در پیرامون ما هستند محدود میشود .این اطلاعات توسط افراد
و رساانههایی که به آنها احترام میگذاریم و دوساتشاان داریم به ما منتقل میشود .جستوجوی ما
برای کسان اطلاعات ازم معمو اً وقتی به پایان میرساد و تصامیم به عمل ت دیل میشاودکه احساااس
کنیم در اینجا و این حظه گزینهی «به اندازه کافی خوبی» را یافتهایم.

1

بنابراین ،اگر با این شاامانداز دوم (کنش گفتگویی) به تصاامیمها و فعا یت فداییان نگاه کنیم
آنگاه روشن تر میتوانیم در

کنیم که:

او  -آنچه در حظهی آغاز کار صحیر به نظر میرسید ،در عمل و کنش متقابل با دیگران (و
این کار به گمان راقم این سبور به دست بیژن جزنی صورت پذیرفت .یعنی وقتی ن ستین نظریهپردازان
این جن ش (مثلاً مساعود احمدزاده) معتقد به حاضر بودن شرایط عینی انقلاب بودند و اعتقاد داشتند که
باا باه راه افتادن «موتور کو ک» ( ریکها)« ،موتور بزرگ» (مردم) هم به حرکت در میآید ،تحقه
نیافت ،زوم باز نگری در تصمیم «عقلگرایانه» ن ستین ،ضروری شد.
دوم -زمانی که با شااام ارت اط متقابل با محیط بلاواسااابهی پیرامون (و نه عقلانیت فردی) به
مقایسهی جن ش فداییان با جریان روحانیت که ره ری انقلاب بهمن را به دست گرفت بپردازم ،آنگاه
راحااتتر میفهمیم کااه را او ی بااه د یال رواببی کااه بااا ب ش معینی از ط قااهی متوساااط ماادرن و
تحصیلکردهی ایران داشت ،زبان ،فرهنگ و نیازهای آنان را میشناخت و ذا دایرهی نفوذ

محدود

به این اقشااار شااهرنشااین و سااکو ار ماند .در حا ی که دومی به د یل کنش و واکنش و نیز ارت اطات
درازمدت تاری ی با ب شهای ساانتی تر شااهرنشاین ،روسااتاییان و حاشایهی شااهرنشاینان ،در برقراری
ارت اط و جلن حمایت آنان موفهتر بود.
***

همانجا 1 Taylor, Charles,
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ازجمله م اط ان بلاواسبه ،یعنی مردم) ،فداییان را به ضرورت بازنگری ،تصحیر و تکمیل فرامیخواند.
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رهنماا باا دادههاایی کاه پیشتر بادانهاا اشااااره کردم و روشااای کاه ف را دین عظیمی آن را
«تاریخنگاری خرد» ( )detailed micro- historyیا «بازساازی کامل وقایم» مینامد ،به تشریر
جزئیات حوادث در ساا های شاکلگیری فداییان و شرس دقیه زندگینامهی افراد مؤثر در این جریان
میپردازد.
پیش تراشااره کردم که در کتاب «زندگینامهی سیاسی علی شریعتی» ،وی قهرمان کتاب است در
مقابل آیتا له مبهری ،در کتاب «پشت پردهی کودتا» هم دکتر محمد مصدق ش صیت اصلی داستان
است در مقابل آیتا له کاشانی.
در کتاب اخیر («فراخوان به م ارزهی مساالحانه») ،پویان ،احمدزاده و حمید اشاار  ،قهرمانهای
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داساتان و بیژن جزنی ضادقهرمان قصاه است .از فصل  ،21صفحه  31۱کتاب با عنوان «جزنی م ارزهی
مسلحانه را زیر سؤا میبرد» ،ما با ایدهی اساسی نویسندهی کتاب پیرامون رایی آن ه رهنما از «میان
رفتن فداییان در  21ژوئن  »11۱9مینامد ،آشنا میشویم.
مهمترین «گنااه» جزنی از نگاه رهنما این بود که اساااتفاده از رو های مساااا متآمیز م ارزه را
بهعنوان ب ش دیگری از فعا یتهای «جن ش مسلحانه» ،پیشنهاد کرده بود و با این طرس قرار بر آن بود
که فعا یتهای فداییان روی دو پا مسااتقر شااود« .یک پا متکی به فعا یتهای قانونی ،صاالرآمیز و غیر
م فی بود .دیگری به عملیات غیر قانونی ،م فیانه و مسالحانه متکی بود» .به قضاوت رهنما ،این نظریه
به نقبه ضااعف و پاشاانهآشاایل فداییان ت دیل شااد ،و در نهایت نابودی آنها را رقم زد .اما روایتی که
نویسنده نقل میکند تا این فرضیه را به اث ات برساند ،ه روندهایی را ترسیم میکند؟ آنچه در ده بند
زیر میآورم ،روایتی است که نویسندهی کتاب «فراخوان به م ارزهی مسلحانه» بازگو می کند.
او – انتقاد اصاالی جزنی این بود که« ،پس از حدود دو سااا که از س ایاهکل میگذرد ،جن ش
م اارزهی مسااالحااناه هنوز نتوانساااتاه بود از محدودهی "جریانهای مترقی رایج" فراتر رود و به یک
م ارزهی تودهای ت دیل شود و به همین د یل این جن ش د ار بحران بود» .وی که از درون زندان قصر
خود را باهعنوان «مجهز باه نظریاهی انقلابی» و یکی از «بنیانگذاران جن ش مسااالحانه» معرفی میکرد،
مادعی بود که برای تحو و تکامل این جن ش ،رو

منساااوخ احمدزاده را مورد انتقاد قرار میدهد.

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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«جزنی معتقد بود که م ارزهی مساالحانه دیگر ن اید محوری باشااد و باید جای خود را به اشااکا دیگر
م ارزهی غیر نظامی واگذار کند».
رو هایی که او توصایه میکرد همانهایی بود که گروه به ره ری خود

پیشتر ،در سا های

دههی  ،131۲به کار گرفته بودند ،یعنی تلفیه کار دو شاااخه :شاااخهی ساایاساای -ت لیلاتی و شاااخهی
عملیاتی -نظامی .این در حا ی بود که «جزنی میدانست که گروه پویان ،احمدزاده و مفتاحی ،برخلا
بیشاتر اعضاای گروه اصاالی او ،م ا ف کار سایاسای دانشاجویی بودند .جزنی همچنین میدانسات که
حمید اشر

از سیاست دانشجویی اجتناب میکرد».

قضااااوت رهنما از نتایج این پیشااانهادها به شااارس زیر اسااات« :جزنی در عمل به حمید اشااار ،
فرماندهی ریکهای فدایی ،دساااتور میداد که تعداد معینی از ریکهای خود را از کار مسااالحانه
بیرون بکشد و آنها را به ب ش فعا یتهای علنی و قانونی منتقل کند .مستقل از تعداد کادرهایی که از
جزنی عواقن زیر را در بر داشااات :پذیر

این رهنمود به پراکندگی ریکها میانجامید ،ساااازمان

نظامی و قدرت آتش آنها را ضعیف میکرد ،عملیات آنها را کاهش میداد و ریکها را به هنگام
فعا یتهای سیاسی علنی در معر

دستگیری قرار میداد».

دوم  -جزنی نوشااته بود که :روشاانفکران به د یل تحصاایلاتشااان نساا ت به مسااائل اجتماعی
حساساند« ،بنابراین روشنفکران همواره نقش مهمی در تحوﻻت سیاسی و اجتماعی به عهده داشتهاند».
اما در عین حا هشادار داده که «خصلت دوگانهی خردهبورژوازی بر روشنفکران نیز اثر میگذارد» و
در جن ش ما که در حا حاضاار اساااس ااً یک جن ش روشاانفکری اساات ،زمینهی ط یعی برای این ق یل
انحرا هاا خخردهبورژوازی] وجود دارد .باه این ترتین جزنی -عمدی یا ناخواساااته  -ره ری جن ش
م ارزات مسلحانه را که در حا جنگ با رژیم بود با انگ روشنفکران خرده بورژوازی معرفی میکند.
جزنی با همان اتهامات مارکسایسات -نینیستی سنتی (مرثیههای حزب توده) میخواست نشان دهد که
گونااه ایادههااای «خردهبورژوازانااه»ی م ااارزهی مسااالحااانااه منجر بااه «ماااجراجویی»« ،جزمگرایی»،
«قهرمانسااازی»« ،تروریساام»« ،انحرا »« ،فرقهگرایی»« ،آونگاردیساام» و ساارانجام «بیماری کودکانهی
پروی» میشود.
ساوم  -به گمان رهنما وقتی جزنی از رو های مساا متآمیز م ارزه خسایاسی و صنفی] بهعنوان
ب شای جداییناپذیر از «جن ش مساالحانه»یاد میکند ،این جن ش را در برابر یک ناسااازه ()paradox
قرار میدهد ،زیرا« :وقتی یک پا به قوانین رژیم احترام میگذاشات ،و پای دیگر قصد سرنگونی آن را
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کار مساالحانه خارج میشاادند و در خدمت فعا یتهای قانونی قرار میگرفتند ،پذیر

دسااتورا عمل
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داشت ،این دو پا اهدافی متناقض را دن ا میکردند .علاوه بر این ،پای قانونی که همواره تحت نظارت
دقیه ساوا

بود ،بهراحتی میتوانست موجودیت پای دیگر را به خبر بیندازد».

هارم  -ط ه فرمو های خو خیا انهی جزنی ،رژیم شاه به سازمانهای سیاسی اجازه میدهد تا
نارضااایتیهای اقتصااادی و کاری را از طریه اعتصااابات ابراز کرده و نارضااایتی سااندیکا یسااتها و
اتحادیههای صنفی را به سمت فعا یتهای سیاسی هدایت کنند .این در واقم «تکرار مواضم حزب توده
بود (مندرج در روزنامهی مردم در سااا  .)1191این ایده بر آن بود که ایران ممکن اساات در آینده از
مراحل "نیمه دموکراسااای" و "دموکراسااای نیمهکاره" ع ور کند .نتیجهی منبقی این صاااورتبندی
جزنی آن اساات که ایران در عین زمان هم غیر دموکراتیک و هم دموکراتیک بود ،و اجازه میداد هم
رو های مسا متآمیز و هم م ارزهی مسلحانه به طور همزمان به کار گرفته شوند».
| نقد اقتصاد سیاسی |

رهنما توجه میدهد که« :در حا ی که جزنی اشکا سیاسی م ارزه را بهعنوان ابزاری برای م ارزه
با دیکتاتوری شاااه توصاایه میکرد ،حمید اشاار

اعلام کرد که م ارزهی مساالحانه آنتیتز ساارکوب

دیکتاتوری و فاشیستی شاه است».
پنجم -اندر «انتظارات غیر واقعی جزنی از ریکها» برای متحد سااااختن و ره ری اعتراضاااات
پراکنده در ساراسار کشاور و هدایتگری همهی صاداهای نارضاایتی ،رهنما مینویسد« :در این میان،
جزنی در حا ی که منتظر ورود تودهها به جن ش بود ،همه و همهی کارها را به عهدهی پیشاهنگ مسلر
میگذاشات ،از مددکاری اجتماعی تا آموز  ،از فعا یتهای سایاسی و اقتصادی تا م ارزهی مسلحانه
بر علیه رژیم» .امید جزنی ،به نوشتهی رهنما ،در واقم آن بود که «بتواند بر فداییها تأثیر بگذارد و آنها
را از میدان ن رد دور کند».
شاااشااام  -باه اعتقااد رهنماا ،باا حملات بیرحمانه به «جوانها و بیتجربههایی» که جن ش را به
«اختلا ات کودکانه» کشاندهاند« ،جزنی بدون نام بردن ،حتی بدتر از فرصتطل ان حزب توده به ره ران
ن ساااتین فادایی حملاه میکرد» .وی بر آن بود که تأثیر آثار پویان و احمدزاده بر سااایاسااای شااادن
دانشااجویان جوان در دورهی پیش از س ایاهکل را به حداقل رساااند «و مینوشاات که :تنها پس از آغاز
م ارزهی مسالحانه بود که این متون دفاع از م ارزهی مسالحانه زنده شاده و توسااط نیروهایی که جذب
این جن ش شاده بودند مشاتاقانه خوانده میشاد و در صاورت ن ود م ارزهی مسلحانه ،این متون قادر به
ایجاد هیجان و شااور و شااوق در میان اعضااای فعا جامعه ن ود .با این کار ،جزنی اتوریتهی اخلاقی و
نظری ره ران فدایی را متز ز میکرد».
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هفتم  -رهنما مینویساااد «اگر ه جزنی در ساااا های پس از انقلاب به یکی از نمادهای جن ش
فدایی ت دیل شد ،اما نظریات تئوریک و اندیشههای وی تأثیری در جریان جن ش ریکی در ایران بین
ساا های  13۱1-13۱۲نداشات» .نویساانده با ذکر مثا های فراوان از حمید مؤمنی (تئوریساین سااازمان
فادایی در این دوره) معتقاد اسااات کاه «کارهای مؤمنی را میتوان دفاع از اندیشاااههای احمدزاده و
نکوهش ایدههای جزنی دانسات که نظریهی ناب م ارزهی مسالحانه را زیر سؤا میبرد» .در تأیید این
مدعا ،رهنما مینویسااد« :در ابتدای انتقا نوشااتههای جزنی به خارج از زندان در سااا  13۱3خ"توسااط
زندانیان سیاسی مثل بهروز ارملانی که سابقاً تودهای بود"] ،فعا یتهای نظامی فداییها نه تنها فروکش
نکرد بلکه برعکس ،از نوروز  13۱3تا فرودین  ،13۱1ما شاهد یک طوفان محسوس در عملیات نظامی
ریکها هستیم».
هشاتم  -اما حدود شش ماه ق ل از مرگش« ،حمید اشر

برای ایجاد "پای دوم جن ش" قرار گرفت .به نظر میرسد،

او به خاطر وحدت و هماهنگی درون سااازمان ،حاضاار به م ا فت آشااکار با این فرمو بندیهایی که
شایوههای بی بدیل سااازمانی خود
رو

را زیر ساؤا میبرد ،نشااد» .در عین حا ی که اشاار

در انتقاد از

تلفیقی م ارزهی جزنی قاطم بود .اما به خاطر حفظ انساجام و وحدت سازمان ،کادرها را ترغین

کرد که همهی آثار نظری در مورد م ارزهی مسااالحانه («بهویژه جزوهی درخشاااان رفیه شاااهید ،بیژن
جزنی ،با عنوان گونه م ارزهی مسلحانه به یک م ارزه تودهای ت دیل میشود») را ب وانند.
نهم – از حادود بهار ( 13۱1بعد از ترور جزنی و یارانش در زندان) ،تیم ره ری فدایی برخی از
پیشنهادهای جزنی را در دستورکار خود قرار دادند تا مورد بحث قرار گیرد .در کتاب از حیدر ت ریزی
نقل میشاود که بنا بر تصمیم شورای عا ی سازمان در تابستان « ،13۱1حدود  3۲درصد انرژی سازمان
باید به جن ش کارگری متمرکز شود».
از ع ادا رحیم پور در کتاب نقل میشاااود که با آزادی تعدادی از زندانیان فدایی در ساااا های
 13۱2و ( 13۱3که عمدتاً طرفداران عقاید جزنی بودند) و انتقا نوشااتههای جزنی از زندان ،آرامآرام
تلییرات مهمی در فعا یتهای فداییها رخ میدهد .در ارزیابی ع دا رحیم پور ،ره ری موضاام خود را
در مورد م ارزهی مساالحانه تلییر داده بود ،تأکید بیش از حد بر عملیات نظامی مورد انتقاد قرار گرفت
و توجه بیشاتری به کارهای سیاسی میشد .در بهار  ،13۱1ره ری سازمان فعا یتهای صنفی و سیاسی
را به مثابه یکی از «بنیانهای» اصالی خط مشای فدایی پذیرفت و بر کار در بین کارگران و زحمتکشان
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فرمو بندیهای جدید جزنی در مورد تلا

در وضعیت ناراحتکنندهای در مقابل
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تاأکید شاااد .با این حا  ،ع دا رحیم پور معتقد بود که ره ری فدایی در مورد رو های اجرای هد
جدید خود کاملاً مبمئن ن ود.
در روایت رهنما ،به این ترتین اسات که تیمهای جدیدی متشکل از اعضای م فی در خانههای
امن اما مشلو کار در کارخانه به وجود میآید .از این جاست که «پای دوم» (کار سیاسی) یا م ارزهی
تلفیقی آغاز میشود .درست همین تیمها نقبه ضعف اصلی فداییها و در نهایت باعث نابودی سازمان
میشاوند .در بهار  ،13۱1سااوا

دو نفر از اعضاای فدایی یک تیم کارگری را شناسایی کرده تحت

نظارت دقیه قرار میدهد و از طریه آنها به ره ری سااازمان و حمید اشاار
تلفیقی  -کارگری سااوا

میرسااد .تعقین تیمهای

را در بهار و تابساتان  11۱9به کشاتار ره ری ساازمان و ضرباتی مهلک به

فداییان قادر میکند.
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دهم -با مرگ حمید اشر

و تیم ره ری سازمان در تیرماه  ،13۱۱وحدت فداییان به پایان رسید

و سه گرایش متفاوت در بین اعضای باقیمانده ظاهر شد .یک گروه به مواضم احمدزاده وفادار ماندند.
گروه دیگری در حمایت از رو های م ارزهی سیاسی به حزب توده و یا سازمان پیکار پیوستند .گروه
سوم از گفتمان ا تقاطی جزنی دفاع کردند.
***
بعد از حکایت علی رهنما ،به روایتی بر میگردم که این نوشته را با آن شروع کردم:
دغدغههای اسااسی جزنی در سا های پایانی دههی هل ،حاصل تجربههای وی از سیر حوادث
طی سا های  1312-1331بود .در این دوره ،علیرغم بازگشایی نس ی در فضای سیاسی جامعه ،نیروی
ساکو ار و پ ،نقشی در شکل دادن حوادث و ره ری آن نداشت .ره ری حزب توده ایران در ت عید
بود و بدنه نیروهایش در ایران قدرت تدوین سایاسات مساتقل و تشکیلات از آن خود نداشتند .نیروی
ساوم خلیل ملکی کو کتر از آن بود که اثرگذار باشد .ج ههی ملی دوم هم در غیاب دکتر مصدق،
آشفته بود ،سیاست مدونی نداشت و نمیدانست که با امینی و اصلاحات پیشنهادی وی ه باید بکند.
پس از پایان گشایش سیاسی کوتاهمدت سا های ن ست دههی هل ،آن گونه که جزنی تصویر
میکند« ،گروهها و محافل سیاسی مارکسیست – نینست سر در ا

خود فرو بردند و به کتابخوانی

بیپایان مشاالو بودند که آثار آن در این قرن آشااکار نمیشااد» ( گونه م ارزهی مساالحانه تودهای
میشاااود) .همین محافل کو ک مبا عاتی هم ،هنوز جان نگرفته بودند که یا با نفوذ پلیس امنیتی
دستگیر و یا با بحثهای بیپایان متلاشی میشدند.
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جزنی نمیخواساات که یک فرصاات گشااایش ساایاساای در آینده ،بدون حضااور مؤثر پها و
نیروهای دموکرات از دساات برود .م ارزهی مساالحانه در اندیشااهی او و دیگر آغازکنندگان م ارزهی
ریکی همانا ابتکار عمل برای ایجاد نین نیرویی بود تا در حظهی مناسن گشایش سیاسی ،در شکل
و سازمان دادن به جن ش ضد دیکتاتوری و دموکراتیک تأثیرگذار باشد.
حتا با دسااتگیری جزنی و شااماری از یارانش در سااا  ،1319ایدههای وی عقیم و بیبار نماند.
باقیماندهی گروه (علی اک ر صاافایی فراهانی ،غفور حساانپور و حمید اشاار ) با همکاری گروههای
دیگری که پویان و مفتاحی گرد آورده بودند ،سااازمان فداییان را به وجود آوردند .از منظر امروز که
بنگریم ،میتوان گفت که این جن ش ،در پی آن بود که یک «گفتمان بدیل» بسااازد تا شااهروند عادی
ایران را به درستی راه خویش قانم کند و از آن جایی که زمینهای مساعد در میان ب ش تحصیلکرده،
مدرن وجوان جامعهی ایران در آن روزگار داشت ،و با وجود مشکلات و با ا و پایینهای فراوان ،باقی
پیشتر اشاااره کردم که ن سااتین نظریهپردازان فدایی بر آن بودند که با شااروع م ارزه از سااوی
آنها ،مردم هم به این ن رد آزادیب ش میپیوندند .اما پس از دو ساا حملهی ریکی و عقننشینی،
جزنی که این حوادث را از زندان بهدقت دن ا میکرد ،نوشاات« :م ارزهی مسلحانه معجزه نیست تا بر
خﻼ

واقعیتهای اجتماعی یکش ه ره صد سا ه برود و با ند حرکت نظامی ،توازن منفی عوامل را

به نفم انقﻼب بر هم زند .شاایوههای جدید م ارزه باید در عمل با شرایط اجتماعی و موقعیت تاری ی
انب اق یابد .شیوههای قدیمی م ارزه یعنی شیوههایی که مردم بر اثر تجارب خود بر ضد دشمن به کار
میبستند نمیتواند یک اره انکار شده و به کنار گذاشته شود .شیوههای نوین باید با شیوه های کهن
راببهی دیا کتیکی داشته باشند»1.
بر م نای این اساااتد ا ها ،پیشااانهاد تشاااکیل گروههای سیاسااای  -صااانفی را داد که «وظیفهی
سااازماندهی اعتراضااات وحرکتهای عمومیدر صاانفهای م تلف را دارند»« .گروهها و هستههای
سیاساای  -صاانفی در هر مرکز کار جمعی و یا در هر صنف میتوانند از عناصر آگاه و م ارز تشکیل
شوند .دانشگاهها و مدارس ،کارخانهها ،کارمندان مثل فرهنگیان ،کارمندان بانکها ،اصنا  ،پیشهوران،
کس ه ،صنفهای کارگران سنتی ،مثل خیاط ،کفا

و غیره ،زمینه تشکیل این گروهها و هستههاست».

1تمامیهای نوشتههای داخل گیومه در این ب ش نقل قو مستقیم است از نوشته بیژن جزنی « ،گونه م ارزهی مسلحانه
تودهای میشود».
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ماند و به یک جن ش ت دیل شد.
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جن ش مسلحانه باه گمانِ جزنی تنها سرآغاز یک جن ش تودهای است و «اساااتفاده از م ارزهی
نظاماای هدفی جز بسیج تودهها ندارد» ،و اصاااارار دارد که «بدون کارگران تمام بمنها آشکارا
بیقدرتاند» .ارز

نهایی م ارزهی مسلحانه به گمان او در این اساات که «بتواند تودهها را به م ارزه بر

ضد دستگاه حاکمه هدایت کند .م ارزهی مسلحانه با تروریسم مرزهای قاطم و مش آ دارد» .جزنی
مینویسااد« :هرگاه ریکها به مردم وعده دهند که بدون شرکت فعا آنها بر رژیم پیروز خواهند
شد ،هر گاه نه در حر

بلکه در عمل نقش تاری ی توده ها را در

نکرده و آن ها را در جهت م ارزه

وسیم بر ضد دشمن هدایت نکنند ،نه فقط جن ش به نیروی توده دست ن واهد یافت بلکه توده به
شیوههای ممکن م ارزهی خود بیاعتقاد شده و به م ارزهی مسلحانه نیز روی ن واهد آورد .این به معنی
حذ

تودهها از صحنهی م ارزه و تماشا ی شدن آنهاست».
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به حاظ ساازمانی و سااختار تشکیلاتی ،جزنی تأکید جدی میکند که درشرایط فعلی گروههای
ریکی نمیتوﺍننﺪ و نبایﺪ «در جنن خود ،گروههای سیاسای -صنفی تشکیل دهند  .موقعیت فعلی
این گروه ها و م ارزهی دایمی آن ها با دشمن امکان ایجاد نین سااازمانهایی خگروه های سیاساای-
صنفی] را در جوار خود از آنها سلن کرده است».
جزنی در عین حا مینویسااد« :گروههای سیاساای  -صاانفی باید از کشیده شدن به فعا یتهای
نظامی یا ش هنظامی خودداری کنند»« ،ن اید شیوهی م ارزه با پلیس و اصو کار م فی را از گروههای
ریکی تقلید کرده و امکان تماس وسیم با تودهی صنف خود را از دست بدهند»« ،درحا ی که اساساً
م فی و دور از شم پلیس تشکیل میشوند ن اید فرامو

کنند که علت وجودی آنها ایجاد راببهی

وسیم با مردم است ...در این جا نه فقط از "تیم" و "خانهی امن" و "کوپل" خ ری نیست ،بلکه فرهنگ
ریکی نیز در این گروهها باه کاار نمیرود» .پیشتر هم جزنی )در نوشاااتهی «مشی سیاسی و کار
تودهای»( از منظری دیگر هشدار اکید داده بود که «ایجاد پایگاههای کارگری از جانن روشنفکران در
میان ط قهی کارگر برای نفوذ در این ط قه با ناکامی صریر روبرو میشود ...روشنفکران در اس م د
هرگز از جانن کارگران پذیرفته ن واهند شد».
بهعنوان پرانتز در این جا باید بگویم که این بازگویهها از نوشاااتههای جزنی نشاااان میدهد این
مدعای رهنما که« :پای دوم» ( یا هستههای سیاسی -صنفی پیشنهادشده از سوی بیژن جزنی) و تشکیل
تیمهای تلفیقی نقبهضاعف اصالی فداییها و در نهایت باعث نابودی ساازمان شااد ،دقیه نیست .شاید
بهعکس اگر توصاایههای جزنی در آن دوره به طور دقیه به کار بسااته میشااد ،عواقن حملات پلیس
امنیتی شاه نان سهمگین نمیشد که شد.
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باه روایتی کاه آغاز کردم اگر برگردم ،میتوان ایدههای جزنی را به شاااکل زیر هم بیان کرد1.
م ارزه را ن اید تنها به مبا عه در محافل آموزشای و انتظار کشایدن برای گشاایش سیاسی محدود کرد،
باید همزمان در دو ج هه و یا دو سبر دیگر هم تلا

و فعا یت کرد:

او  -باید در شاارا یط تساالط دیکتاتوری هم کار صاانفی و تودهای را پیش ب ریم .وقتی ز ز هی
بوئینزهرا اتفاق افتاد ،گفت که باید در صااحنه باشایم و به مردم کمک کنیم ،در سااازماندهی مراساام
خاکساپاری جهان پهلوان ت تی ساازمانگر فعا بود ،و برای تشاکیل ساازمانهای صانفی دانشجویی و
دانشآموزی تلاا

میکرد .این فعاا یاتهاا در نگااه جزنی ،ت ادیال تودهی بیشاااکل به انساااانهای

ساازمانیافته ،مستقل و با اعتماد به نفس در سازمانهای مردمی است ،فرهنگسازی در جامعهی جهان
ساومی اسات و راه حضاور بلاواسابهی مردم در دفاع از حقوقشاان را باز میکند .ان وه مهندسانی که
طرفدار فداییان بودند و بعد از فارغا تحصاایلی در کارخانه کار میکردند ،پزشااکانی که در روسااتاها
ادارات و مؤساااساااات دیگر فعا یت میکردند) ،و آمادهی کار م فی ریکی ن ودند( ،میتوانساااتند
هستههای مستقل صنفی – تودهای تشکیل دهند و در بردن آگاهی سیاسی و ایجاد سازمان و تشکل در
میان گروههای م تلف اجتماعی تلا

کنند.

دوم -اماا این کاار صااانفی  -تودهای هم بهتنهایی کافی نیسااات .جزنی بر آن بود که با شاااروع
م ارزهی مسالحانه ،ما بر یأس غل ه کردیم ،فضاای ترس را زیر ساؤا بردیم و روشنفکران فعا شدند.
این که حا ا فقط اعلام کنیم پ ،پیشاااهنگ م ارزهی اجتماعی اساات و برنامههای مفصاال در

صاار

همهی زمینهها دارد ،برای ره ری در جن ش کافی نیست .برای این که در تعاد نیروها به حساب بیاییم،
بااید تلا

کرد ،تو ید اندیشاااه کرد ،باید رقی ان جدی را هم دید .به این ترتین ،برای پیشااا رد آن ه

گرامشی «جنگ گفتمانها» نام مینهد ،پ باید در صحنه و فعا باشد .گفتمانی در جامعه مورد توجه
قرار میگیرد که شاهروندان را مجاب میکند که راهحلهای مناسن در هر حظه ارائه میدهد .نیروی
هر جریان  ،منوط به آن اسااات که ه اندازه از مردم و کدام گروهها به راهکارهای آن باور میآورند.
حر

و حادیاثهای به طور کلی نامفهوم برای مردم و «با ایمان به پیروزی راهمان» هم کافی نیسااات.

1رویکرد مث ت من به نظریهی بیژن جزنی پیرامون هستههای «سیاسی -صنفی» ،به معنای پذیر

غیر انتقادی تمامی دستگاه

اندیشگی او نیست که ابعاد بسیار متنوعی دارد  .برای بررسی همهجان های از اندیشههای جزنی ،نگاه کنید به:
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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خدمت میکردند ،معلمانی که در مدارس تدریس میکردند ،پژوهشاااگران و مت صاااصاااانی که در
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وقتی که حادثهای در کشاور اتفاق میافتد ،باید حاضر در صحنه و در کنار مردم بود ،اظهارنظر کرد و
راهحل ارائه داد .وقتی مردم مشکلی دارند باید با آنها همدردی کرد و راه ارهی بدیل نشان داد.
از این منظر اگر به ایدههای جزنی نگاه کنیم ،نتیجه میگیریم که م ارزه از نگاه او باید در هر دو
سبر و همزمان پیش برود .تنها کار صنفی -تودهای در سازمانهای جامعهی مدنی ،کافی نیست .پ
باید در صحنهی سیاست روز هم حضور داشته باشد و در امور روزمرهی جامعه اظهار نظر کند و در هر
بزنگاه ،راهحل مش آ و قابلاجرا ارائه دهد.
ساؤا این است که این ایدهها ،کاربردی هم برای امروز دارند؟ و اگر پاسخ مث ت باشد ،گونه
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میشود آنها را به کار بست و به آنان جامهی عمل پوشاند.

