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 توضیحا بگويم :

 یکه سالھا - یين و آن سازمان و تشکیالتا یبرا» تبلیغ « فريدون است و نه  یقصِد من ، نشرِ نوشته ھا
فريدون در اين نشريات آمده اند ؛ او به  یندارند و گناِه من نیست که نوشته ھا یسالست که وجوِد خارج

 راِه خود مي رفت و منھم به راِه خودم و ھمیشه و در ھمهء موارد با ھم موافق نبوديم .

 یبیگم. ايل      به نظرم ، ھنوز ھم ، امروز ، خواندِن نوشته ھايش عبرت انگیزست و قابل استفاده .

 نید :برای ِ خوانذن ِ کتاب ، به اينھا مراجعه ک 
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 »فدائیان اسالم   «از  ئیبرچیده ھا

 

پايه گذاري شد.  یكه توسط چھار تروريستِ قشر بیست را ندارد یمحدوِد سالھا  ، امروز ديگر آن مفھومِ  اسالم دائیانِ ف
 یمشروعه طلبي و واليتِ فقیه كه مبتكرِ و بنیانگذار اصل یاست با زير بنا ی، امروز يك جرياِن وسیعِ فكر فدائیاِن اسالم

حجت االسالم   ، خطیبِ آن ینوابِ صفو، قھرماِن آن یآيت هللا كاشانآن "  پیشوايِ كبیرِ  "،   یشیخ قضل هللا نور  آن
 است .  یآيت هللا خمینو رھبر آن  یحجت االسالم خلخال، حاكِم شرعِ آن   سپاه پاسداران، بازويِ مسلحِ آن  یفلسف

 تكثیر از : ھواداراِن سازماِن وحدِت كمونیستي در اروپا ، فوريهء  : فدائیاِن اسالم و... [ فريدون ايل بیگی ] ی( و.راز
رھائي  72 –66  ؛  64  –62ھاي در اين كتاب ، عالوه بر اين سلسله مقاالت / چاپ شده در شماره    . 10ص  ،1982

 فريدونار  مشروعه طلبي در ايران "  " سیرِ : دو مقالهء ديگر ھم آمده است   / 60ارديبھشِت  – 59بھمِن (چاپ ايران ) ، 
 از او نیست ) .   " تحرير الوسیله "  امااست ، 

يان از چه طريق ، آقاي     چاپ شد ، اما نمیدانم" یو. راز "  امضايِ  ب است كه بگويم : اين مقاله با[ جال
در  و   يك فرد است   د.بھروزيو   و.رازي كه  ، دانست 3دانشگاِه پاريس در   موسسُه مطالعات ِ ايراني  (مسئولِ ريشار

) ، نويسندُه مقاله را در   ( كه به كرات از اين نوشتُه فريدون استفاده كرده است   اسالم ِ  فدائیان   در بارهُ  مقاله اش 
 :   مي آورد ! نگاه كنید به مقالهُ     د. بھروزي ھمه جا 

Yann Richard : L’organisation des fedâ’iyân-e eslâm , mouvement intégriste musulman en Iran 
(1945 – 1956 ) .         

 در كتاب :

[ Radicalismes islamiques ( Tome I ) ,  Editions L' Harmattan , 1985 , PP23–82 .  

شاني از فدائیاِن اسالم بعنوانِ آ   صفو یعماِل ب  يت هللا كا ستفاده میكرد و نواب  و دوستاِن او از نفوِذ و   یارادهء خود ا
حتي يكروز ھم دوام  یكاشانمیدانستند كه بدوِن حمايتِ  یزيرا بخوب  سود میجستند یكاشان   فوق العادهء   قدرتِ 

ــالم ھمواره از    نخواھند آورد . ــانبا اينكه فدائیاِن اس خود ياد میكنند ، روابِط آنھا ، برخالِف  "رھبر كبیر  "بعنواِن  یكاش
میكرد ، به  او ايجاب  ھرجا كه منافعِ خاص ِ   فدائیاِن اســــالم ، ھمواره چندان حســــنه نبود . آيت هللا كاشــــانيادعايِ 

ــاتِ فوقِ   ــاعيِ   توقع ــــالم  ارتج ــان اس ــدائی ــهء " بیرون ريختن  ف ــار  ( مثال در زمین ــان از ادارات ) ، مھ میزد .   زن
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ــان ــیختحجر فكري   قشـــريت و  یكاش ــل هللا  ش ــفونوا،  ھافض ھا و رھبراِن كنونيِ جمھوريِ اســـالمي را  یب ص
 نداشت واز نوعي بینشِ سیاسيِ بورژوائي برخوردار بود .

 ) . 128( ھمان ، ص                           

 یمحتاج به تحقیقِ وسیع تر و فاكتھايِ بیشتر  ساِل اخیر در طيِ چھل فدائیاِن اسالم با  خمیني گر پیونِد آيت هللا ا
ست سر نخ ھا از محققان و مورخان برا   ا ست دادِن  ساله و بد اثباتِ آن ياري مي طلبیم ) ،  ی( و ما در اينجا با طرحِ م

سالم با آيت هللا  شاني رابطهء تنگاتنگِ فدائیاِن ا سال  ، الاقلكا شناخته و ضبه اين طرف ، از مو 1325از  وعات کامال 
 شده است .  اثبات

 ) . 14( ھمان ، ص      

امروز ، در رژيم جمھوری اسالمی ، که آرزوھاِی چھل و چند ساله ی آيت هللا خمینی و آرزوھای سی و چند ساله ی  و 
تشتت وحدت  جرثومه ھای که موجب« زمین از وجود » پاکسازی « فدانیان اسالم و ساير مرتجعین تحقق يافته است ، 

اند ، با ابعاِد پیوسته در حاِل گسترش ، ادامه دارد .  »تفرقِ كلمه آتش فتنه گری و « و  » و اخوت قرآنی   اسالمی
آنھمه تالش كرد و   يعني جامعهء گورستاني ( كه شاه در ايجاِد آن  اسالمي    جامعهء ايده آل جمھمور يِ  چراكه
، ھنوز تحقق تیافته  یمحلل ھايِ سرمايه دار  تماِم جناياتِ و وحشیگريھايِ پاسداراِن ارتجاع و ماند )، علیرغم  ناكام

است . چرا كه مبارزهء مرگ و زندگي بیِن كار و سرمايه ، بیِن جھل و آگاھي ، بیِن اسارت و رھائي ، ھنوز خاتمه نیافته 
 جابرانه اش ھمچنان خون میطلبد .  ايِ متزلزِل حكومتِ ، برايِ استحكاِم پايه ھ یاسالم ی[...] رژيِم جمھور است .

      ) . 27-26( ھمان ، صص           

ــم ا ين چه معمائیســت كه از صــد ســاِل پیش تاكنون ، ھرگاه كه توده ھا بخاطرِ آزاديھايِ دموكراتیك و مبارزه با امپريالیس
سِم انگلیس  سیهء تزار –(امپريالی سِم رو س – یامپريالی صله پس از مدت ِم آمريكا ) امپريالی ستند ، بالفا میرزا ،  یبپا خا

را در مقابِل خود يافتند . علیرغِم  یآيت هللا خمینو   یآيت هللا كاشان،  یشیخ فضل هللا نور  ،  یآشتیان  حسن
در اين تقابل مداوِم روحانیت با  یباالخره بايد باين ســــئوال مشــــخص پاســــخ داده شــــود : چه رابطه ا  تماِم ھوچیگريھا

 ضِد امپريالیستيِ توده ھا وجود دارد ؟ خواستھايِ دموكراتیك و 

 ) . 29-28صص ( ھمان ،          

اند   گفته یو بدرست  اين نكته انگشت گذاشته یبارھا برو  آنھا ی، حاكماِن جديد و پا منبريھا یاسالم یر رژيِم جمھورد
نبودند بلكه میخواستند كه شاه سلطنت شاه رژيِم   یخواھاِن سرنگون  ،  مصدق   و دكتر یكه اكثرِ رھبراِن جبھهء مل

عبا ويا در جیبِ  یاز حقیقت را میگويند و نیم ديگر آنرا ، كه در ال ینكته ، فقط نیم  كند ونه حگومت . البته آنھا با بیاِن اين
ت كه در آن ايام ، كِل روحانیت ، ھم با سلطنت كردن شاه موافق بودند و ھم با حكومت كردِن او . اينس  قبا پنھان میكنند

( بويژه از میاِن حاكماِن جديد و طرفداراِن بظاھر   يك روحاني یبلكه حت  مھمتر از آن اينكه : نه تنھا روحانیت در مجموع
و " ضِد طاغوت " بوده اند ) را نمیتوانید بما  یيِم سلطنتھمواره دشمِن رژ  گوناگوِن آنھا ، كه امروز مدعي ھستند

مرداد  25مخالفت كرده باشند [...] بلكه برعكس : پس از شكستِ كودتايِ  یدھند كه در آن ايام با رژيم سلطنت  نشان
تند كه برايِ نجاتِ جزء شان بودند ) عقیده داش مجموع ( البته حاكماِن جديد و طرفداراِن آنھا   و فرار شاه ، روحانیت در

 و گرنه " دين و مملكت ھردو از دست خواھد رفت "   اسالم ، شاه بايد به ايران برگردد

 ) . 32-31( ھمان ، صص         

( كه امروز بعنواِن يك     ینواب صفو مانند  یندا د . بچه آخوند فدائیان اسالمبه  یھیچگاه كمترين قولمصدق كتر د
ــیتِ بین الملل یمعروفقھرماِن بزرگ  ــخص ــود ) ، حقیر تر از آن بود كه يك ش ــته  دكتر مصــدقنظیرِ  یمیش باو توجه داش

 را به او بدھد . یباشد تا چه رسد كه قوِل استقرارِ حكومتِ اسالم

    ) . 37( ھمان ، ص              

ــــت ھربار بگونه اگ  ــــرنگونيِ رژيِم جنايتكارِ  یفته ايم و الزمس ــــلحانهء بھمن ماِه توده ھا و س تكرار كنیم كه قیاِم مس
ــالمي یجمھور، اگر به فاجعه اي بناِم رژيِم یپھلو آثارِ ويرانگرانهء خود را وجب   نمیشــد و اين فاجعه [...]  یمنتھ اس

 یدر بررس زيرا كه  نمیكرد  پیدا   یمورد م اسال در بارهء فدائیان ِ  بحث  به وجب از خاِك اين سرزمین برجا نمیگذاشت ، 
) ، نقشِ فدائیاِن اســـالم  یاســـالم ینه به روايتِ جمھور ايران ( تاريخ بمفھوِم واقعيِ آن و  ســـالهء اخیر ِ  یســـ تاريخ ِ 

 د .انھا ) ، بسنده بو ، اشاراتي كوتاه ( در زمینهء نقشِ غالبا خائنانهء  یآنچنان ناچیز است كه در شرايِط عاد

 ) .  38  ( ھمان ، ص                

، يك  یاسالم یباشد و بنا به اصطالحِ معروِف جمھور ی[...] نمیتوانست فقط يك رھبرِ مذھب یكاشانيت هللا آ
 یمذھب – یسیاس  ) بصورتِ رھبر "از بِد حادثه  حافظ "تعبییرِ درست تر ( بقوِل    بود . و به یسیاس – یمذھب   رھبرِ 

 در امده بود .



 ) . 43 ( ھمان ، ص                

در يكصد ساِل   بشود "ثابت  "كه چه بشود ؟   ، ھمه اش دوز و كلك یمه اش دروغ ، ھمه اش سرھم بندي و دغلبازه
 بخاطرِ روخانیت و اســـالم بود . واگر شـــكســـت خورد بخاطرِ اين بود كه میگفتند :  در ايران بوجود آمد یاخیر ھر جنبشـــ

مبداء "بود ، كه  "فقط بخاطرِ اسالم  "شود كه قیاِم مسلحانهء بھمن ماه ِ توده ھا  "ثابت  ".  "روخانیت و اسالم نباشد "
ــــالمي ، پانزده خرداد  ــــت .گیريم كه ھمهء اينھا  " و ھجرتِ اماِم امت  42تاريخِ انقالبِ اس ــــد ، بعد چه " ثابت  "اس ش

ــــود؟ در اينحال ، ــــد . "اثبات  "تِ فقیه والي "حقانیت  " میش ــــاله "اثباتِ حقانیتِ  "  خواھدش اگر به تنھائي   ھفده س
ــت ــتاد و  "  چیزي را  میتوانس ــنفكراِن  "ثابت " كند ، قلم به مزدھايِ اس ( نه فقط ھفده  "حقانیت  "خودفروختهء " روش

 بودند ...كرده  "ثابت  "را  یبلكه ) دو ھزار و پانصد ساله، رژيِم آريامھر  ساله

       ) . 53( ھمان ، ص           

و نفوذ او در آنزمان در بین مردم را كم اھمیت جلوه دھیم ،  یآيت هللا كاشـــان  دوِن اينكه بخواھیم ســـوابقِ مبارزاتِ ب   
دكتر مصـــدق به  یمورِد حمايتِ جبھهء ملي برھبر یدر لیســـتِ كانديداھا یآيت هللا كاشـــان   حقیقت اينســـتكه  یول

 و فدائیاِن اسالم ! یانتخاب شد ، و نه دكتر مصدق و ديگران در لیستِ آيت هللا كاشان ینمايندگ

 ) . 70( ھمان ، ص              

و بیضهء اسالم " بود. امپريالیسم آمريكا نیز ھنوز " شیطاِن بزرگ "   ديِن مبینِ  ی" حام  اه ھنوز " طاغوت " نبود بلكهش
شده بود سِم انگلیس نیز ببلكه   ن شمار میرفت . وامپريالی سالم از چنگاِل كفر ب شتهء نجاتِ ا ست .  یفر صیف ا نیاز از تو

سالم  یچراكه در يك سالم پیش قدم بود و ھر وقت كه ا دو قرِن اخیر ، در خاورمیانه و در ايران ، ھمواره در راِه خدمت به ا
ـــد و حت با فداكاريِ تمام  بخطر میافتاد ـــت بكار میش ـــتگدس ـــاند یخلوصِ نیت را تا بجائ   و  یي از خود گذش كه  میرس

ستاِن خوبِ خود نظیرِ  سرِ شاھرخ   دو سرو ( پ ست پرپر میزدندارباب خ سپردن   ) را كه در آرزويِ ھدايت براِه را بجايِ 
 میفرستاد .  نواب، برايِ مسلمان شدن به محضرِ حضرتِ  یبدستِ مبلغیِن مسیح

 ) . 120-119ھمان ، صص (                      

از خود " در " قطعنامهء وســیعِ    نیز گمان كرده بود كه گويا با " انتقاد 36زبِ توده ، چھار ســال پس از كودتا ، در تیرماِه ح
نفت " ، ابعاِد مخوِف خیانتِ رھبراِن  شدِن صنايعِ  یحزبِ تودهء ايران در بارهء روشِ حزب در مورِد مسالهء مل یكمیتهء مركز

ــــتھايِ آلوده به خوِن كارگران و نظامیان و   اســـــت . یحزب به توده ھا و بويژه به طبقهء كارگر ، زدودن در حالیكه دس
پاك   عربســتان ،  عطرھايِ  ینه با اســتغفار نامهء پلنوم چھارم ، بلكه بقوِل شــكســپیر ، با تمام  ، یانقالب   روشــنفكرانِ 

     نیست .  ینشد

 ) . 147( ھمان ، ص                          

كه  ینسل  برايِ   حزبِ توده یكه دردست است و با توجه به روشن شدِن ماھیتِ كثیِف رھبر یمروز با توجه به اسنادا
ــــالقِ كودتا ــــه اورا بیدار كرد و بجا یمرداد يكبار برا 28 یش اعتِ كوركورانه از اعتماِد مطلق ِ خوش باورانه و اط یھمیش

عادت دارد ، اطالقِ یرھبر ناحِ انقالب "به تفكر  فت  یج كتِ ن ــــر مت   حزبِ توده یبه رھبر "ش يا تھ بهء توھین  بدا جن ا
كند .    باور كند ، مجبور اســـت كه باور كه ھر قدر انســـان نخواھد یبلكه بیاِن يك واقعیت ِ دردناك اســـت ، واقعیت  ندارد
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