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 "کمپلکس بادر ماینھوف" و" کتاب چریکھای فدایی"

  

 
حالی که جامعه آلمان به  در

گروه بادر "ماجرای 
ھمچنان با" ، )1"(ماینھوف  

کند  حساسیت فراوان نگاه می
و آن را ھنوز به حافظه تاریخی 
چگونه است  نسپرده است ؛
که جنبش سیاسی ایران به 
برادر دو قلوی ان یعنی 
بدست  چریکھای فدایی را
 . فراموشی سپرده است
اپوزیسیون سکوالر در برخورد با 
موضوع تاریخی را  چریکھا ؛
سیاسی می کند و سطلنت 
طلبان، خشنونت را تنھا به 
نسبت داده و ساواک را  چریکھا
قربانی تروریسم و بی گناه 

می دھند اما در اینجلوه  سی  
سال از ھر گونه عملیات 
تروریستی و جنایتکارانه علیه 
وجد آمده  جمھوری اسالمی به
و از ان پشتیبانی معنوی کرده 
  است
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کند و آن را  حساسیت فراوان نگاه می ھمچنان با" ، )1"(گروه بادر ماینھوف"حالی که جامعه آلمان به ماجرای در 

چگونه است که جنبش سیاسی ایران به برادر دو قلوی ان یعنی  خی نسپرده است ؛ھنوز به حافظه تاری

مستند ؛  بدست فراموشی سپرده است و بجز خاطره نویسی ھا و مصاحبه ھا پراکنده و غیر چریکھای فدایی را

ازمان چریکھای نقی حمیدیان در باره تاریخچه س  اثر قابل توجه، یکی از طرف مازیار بھروز و دیگری از سوی2تنھا 

 اثر به دلیل در اختیار نداشتن ارشیو ساواک و خاطرات مستند چریکھا نا کامل فدایی انتشار یافته است ھر دو

  . مانده است

برای چریکھا تاریخ می  ا ظاھرا با ادعای نفی خشنونت و تروریسم در جامعه نظام پیشین ،. اطالعات ج وزرات 

اسرائیل و امریکا حمایت ھمه جانبه می کند وساالنه صد ھا   تروریستی علیهنویسد ؛در حالی که خود از عملیات

خود پاسخ  جلوی چشم کودکان به دار می آویزندوبا شکنجه ، شالق و تیر باران به منتقدین نفر را در شھر ھا،

" افتخار آمیزاحمد کسروی بعنوان عملیات  می گویند و ھنوز از ترورھای فدائیان اسالم و ترور حسنعلی منصور و

   !نام می برند" اسالم 

طلبان، خشنونت را تنھا  سکوالر در برخورد با چریکھا ؛ موضوع تاریخی را سیاسی می کند و سطلنت اپوزیسیون

بی گناه جلوه می دھند اما در این سی سال از ھر گونه  به چریکھا نسبت داده و ساواک را قربانی تروریسم و

  .  است رانه علیه جمھوری اسالمی به وجد آمده و از ان پشتیبانی معنوی کردهجنایتکا عملیات تروریستی و
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نگرفته است ؛ بلکه پس  از جانب مجاھدین نه تنھا مورد نقد و بررسی قرار) قبل از انقالب (و خشنونت تروریسم

ته محصول روند کالسیک را بخود گرفته که چند ھزار کش  ،خشنونت نزد این سازمان ، ابعدا یک جنگ60از خرداد 

   .خشنونت و تروریسم است

چریکھا داشته اند ؛  سیاسی جمھوریخواه که خود روزگاری ریشه در چپ رادیکال ویا انشعبات متعدد گروھھای

چریک شھری را نفی می کنند در عین حال، چشم به یک  برخورد ریشه با خشنونت و تروریسم نکرده اند ھر چند

  . ه بودند  دوختانقالب مسلحانه توده ای

ذھن خود ھر  توده ھای میلوینی برای تماشای اعدام شدگان، صف می بندند وسالھاست که درسرانجام 

اند ؛خشنونت به شھادت صفحه حوادث  شھروند ایرانی برای سر ده نفر پس از سقوط اخوندھا نقشه کشیده

پدیده ....اری ، قتل ھای ناموسی ویقه گیری ، کتک ک. مبدل شده است روزنامه ھا به یک رفتار عادی و عمومی

   .جامعه ایران است عادی

دارد که از آن میان بخشی  سوی دیگر ، گزارشات داخل کشور نشان از گرایش برخی جوانان کشور بسوی چپاز 

از اینرو، بخش سیاسی وزرات .سمپاتی نشان می دھند  به اثاری ھمچون بیژن جزنی و تاریخ چریکھای فدایی

 چریکھای فدایی" مطالعات و پژوھشھای سیاسی اقدام به تالیف کتابی تحت عنوان نام مرکزاطالعات تحت 

مجموعه ای از راست و دروغ را  نموده است که ھمانطور در نوشته قبلی بدان اشاره کردھام؛ این کتاب" خلق

ختلف این تاریخ از دروغ نیاز است کسانی که در بخشھای م شامل می شود نا گفته پیداست برای جدایی راست

بایستی با این  کامال واضح است.مشاھدات ، شنیده ھا و تجربه شخصی را خود را بیان نمایند  زندگی کرده اند ،

در یک عصر و " نسل فدایی" کدام از بازماندگان پدیده به مثابه یک موضوع تاریخی برخورد کرد امروز طبیعتا ھر

   پارادایم دیگری زندگی می کند

وضیعت تحقیق و بررسی   و برسر کار آمدن حکومت قرون وسطایی،57ر ،شرکت چریکھای در انقالب سوی دیگاز 

تاریخ می گویی متھم می شوی که این چریکھا بودند که  را پیجیده می کند؛ فضا بگونه ای است تا وقتی از این

نقد  جای یک" ونی فدایی خلقھژم" و یا با دھھا طرفند و داستان سرایی بازھم ....   را خلق کردند57انقالب 

تائید نوشته ھای وزرات اطالعات سقوط  مستند و جدی را می گیرد و مخالفین برای رد چریک فدایی متاسفانه تا

   می کنند

   "وقتی وزارت اطالعات برای ما تاریخ می نویسد" بدبنال انتشار مقاله 

خاطرات سیاسی ام را با برشی  ته ا م و اکنوندر آن به برخی از جنبه ھای سیاسی انتشار کتاب اشاره داشکه 

روان و شخصیت واقعی چریکھای فدایی را تحت نام زندگی  از زمان، جامعه آن روز ، فضای سیاسی و روح و

پارادایم ھای  ، در اندازه مختصر و مفید بشکل رئال که تصویر واقعی از! " چریکھا آغاز شد سیاسی من، چگونه با

   گلوبال انتشار می یابد خواھد داشد بصورت دنباله دار در ایرانآن زمان را با خود 
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   :زیر نویس

)1 (  

   و کتاب چریکھای فدایی را به مقایسه گذاشته ام که» کمپلکس بادر ماینھوف«از این جھت فیلم 

رادیکالیسم جھانی، با  جنبش دانشجویی شصت و ھشت و" دو سازمان با مشی چریک شھری و در پی ھر 

ایجاد شده اند و با این تفاوت که یکی " تروریسم جھانی  نگ ویتنام و جنگ اعراب و اسراییل و ایجاد یکموضوع ج

   .دیگری در یک جامعه آسیایی و نظام استبداد شاه پا گرفته اند در المان دمکراتیک و

 و موضوع فیلم شده است ھای اخالقی ساخته داوری بدون پندھا و پیش:"فیلم به روایت دارویوش برادری  این

، با ایجاد یک صحنه زنده و »بادر ماینھوف کمپلکس«نفی اخالقی تروریسم و خشونت نیست بلکه فیلم 

در یک جامعه فرھنگ » موج خشونت«دھد که چگونه یک  زیبایی نشان می ھای زنده و قوی، در واقع به شخصیت

» تروریسم بازی خشونت و«را در این چگونه ھر بخشی نقش خویش . کند عرصه و زمانه رشد می و یا در یک

ھا به بستري  بازی مشترک ھمه بخش کند و چگونه یک دوره خشونت، ھیستری، تروریسم، ترس و ایجاد می

به معلول آن در يک چرخه جھنمي و مرتب در حال رشد نو مبدل  گیری آن و نیز براي اين موج خشونت و اوج

   .گیرد کل میتراژدی مشترک و دردناک ش چگونه یک. میشود

   و مدل ایرانی آن» کمپلکس بادر ماینھوف«کاوی فیلم  روان

   گر روان درمان/ داریوش برادری روانشناس

   فیلم جدید

، »کمپلکس بادر ماینھوف «به نام » برند آیشینگر« و سناریونویسو تولید کننده » اولی ادل«آلمانی کارگردان 

، »موج تروریسم«در باب موضوع تروریسم و روند رشد  و چندالیهنمونه موفقی از یک فیلم ھوشمندانه، جذاب 

» بادر آندریاس«و » اولریکه ماینھوف«به رھبری » گارد سرخ«آلمان و جنبش تروریستی  درباره بخشی از تاریخ

به ھمین نام ساخته شده » آوست اشتفان« این فیلم بر اساس کتاب معروف و مرجع ژورنالیست آلمانی . است

شروع رادیکالیزه شدن جبنش چپ در آلمان و شرایط  تفان آوست در این کتاب به بررسی شرایطاش. است

 ژورنالیستی خویش روند تحول بخشی از/او در کتاب مستند) . 1(پردازد زمان می سیاسی داخلی و خارجی آن

ام مھم این گروه و آخرین اقد  تا1967/68را، از سالھای » گارد سرخ«این جنبش دانشجویی به گروه تروریستی 

اعدام اقتصاددان و رئیس یک بخش اقتصادی بنام . ( کند می در واقع آخرین اقدام نسل سوم این گروه، دنبال

بادرماینھوف در  گروه» جمعی خودکشي دسته«و سرانجام » ربودن ھواپیمای لوفت ھانزا« ،»ھانس آیشلر«

   .) .....زندان




