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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 .

 بخشھائی از کتاب: 

 شمشیر چوبین مبارزهقانون اساسی ايران يا  

 ]فريدون ايل بیگینويسنده : د.بھروزی [ 

 1357تاريخ نگارش : مھر ـ آبان 

 1357تاريخ انتشار : آذر 

که این قسمت از پیشگفتار نوشتۀ می شد، این فقط یک "حدس" بود و یک ماه بعد، با  ۱۳۵۷در اولین روزھای مھر ماه 
شاھد از "غیب" رسید. رھبر جناح [خمینی] با عبارت "سالم اینجانب را به روسای )،  ۵۷آبان  ۴( ۸۹ذی العقدۀ  ۲۳پیام 

 ] ۳۵محترم ارتش برسانید"، ھرگونه سایۀ شک یا پرده تردید را در این زمینه، کنار زدند. [صفحه 

د. با اینھمه، می [خمینی] بی آنکه ھیچگاه قانون اساسی را تأئید کند، رژیم را به تخطی و به تجاوز به آن محکوم می کن 
دانیم که جناح "رادیکال" عمیقاً با قانون اساسی فعلی ایران ( یا ھر قانون اساسی دیگر ) مخالف است. قانون اساسی 
"حکومت اسالمی"، قرآن است (جناح "رادیکال" با قوانین عرفی ھم دشمنی دارد. این خود بحث جداگانه ایست). [صفحه 

۳۵ [ 

ط گنگ و مبھم نیست ( اگر کیفیت این "اصالح" را توضیح می داد خیلی از دیرباوران یا زودباوران البته جواب رھبر جناح فق
روشن می شدند ) بلکه بی ربط ھم ھست. "امام" اگر دروغ نمی گفت باید چنین جوابی می داد: ما با قانون اساسی 

 ]۳۵قانون اساسی ندارد. [صفحه  فعلی ایران یا ھر قانون اساسی دیگر مخالفیم؛ "حکومت اسالمی" نیازی به

 اما جناح "رادیکال" مذھبی*. این جناح فلسفۀ علمی جالبی دارد که می توان بشرح زیر فرموله اش کرد:
اگر بشود قوانین تکامل تاریخی جامعه را منکر شد ( که ما منکریم ) و اگر شود ( انشاء هللا ) چرخ تاریخ را چھارده قرن به 

امپریالیسم ( به امید خدا یا با وسوسۀ شیطان ) مغز خر خورده باشد، رویای سیدجمال الدین را به  عقب برگرداند و اگر
ابعاد کوچک تر متحقق خواھیم کرد (گذشت زمان و واقع بینی سیاسی، میزان توقعات را اجباراً پائین آورده و به جای اتحاد 

 ] ۳۹فعالً اکتفاء می شود ). [صفحه حکومت ھای اسالمی به استقرار حکومت اسالمی در یک کشور، 

این جناح، علی رغم عبارت پردازیھای بظاھر رادیکال و انقالبی اش، برای طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان ــ در صورتی که 
برنامه ھایش امکان پیدا کند که در سطح جامعه فعلیت یابد ــ آنچنان خطرناک خواھد بود که می تواند مبارزات رھائی 

قاتی شان را سرکوب کند. بگمان ما پاره ای از مارکسیست ھا میزان عظمت خطر را چنان که باید و شاید حس بخش طب
و درک نکرده اند. بسیاری از نیروھای دمکرات و آزادیخواه متوجه نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم 

 اعی است.سلطنتی نه از یک موضع انقالبی، بلکه از یک موضع فوق ارتج

، این جناح ، بفرض محال، بقدرت می رسید، زندانھا و شکنجه گاھھا مجددا از کمونیستھا ۱۳۵۷اگر در دھۀ دوم شھریور ماه 
پر می شد و صحنه ھای شالق زنی از زندانھا به خیابانھا کشانده می شد. این جناح پس از استقرار و استحکام پایه 

دارک می دید که اگر نه بدتر، بھتر از وضعیتی که قدرت حاکم امروز برایشان ھای قدرتش سرنوشتی برای زحمتکشان ت
) ۷۸اکتبر  ۱۷فراھم کرده است نمی بود*. رھبر جناح "رادیکال" در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی بی. بی. سی (در 
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ستند "خیانت" کنند ما با آنھا اظھار داشت که اگر کمونیستھا "براه راست" بر گشتند ما با آنھا کاری نداریم ولی اگر خوا
 ] ۲۸رفتار دیگری خواھیم کرد. [صفحه 

ھای ھای درگیر در مبارزه (چه مذھبی و چه غیر مذھبی)، نه به موضعگیری"توجه به ماھیت واقعی طبقاتی رھبری جناح
 ھا.مصلحتی و رنگ پذیری ھای موسمی آن

ھای موسمی، ورای شعارھای انقالبی، مواضع رادیکال، رنگ پذیریآنچه در یک تحلیل علمی اھمیت دارد این است که از 
ھای مصلحتی و تنوع شیوه ھای تاکتیکی، از طریق تعمیق در جھان بینی و توجه دقیق در پراتیک و عملکرد تغییر پذیری

سانده شود. این کار یک فرد یا یک گروه، ماھیتِ واقعیتِ موضع طبقاتی و اھداِف استراتژیک آن فرد یا گروه شناخته و شنا
ھای درگیر در مبارزۀ ھا، مقدور خواھد بود. برخورد ما در نوشتۀ حاضر با جناحبا متوقف نشدن در سطح و با کنار زدن پوسته

ھاست و از این بینیترین جھانکنونی (چه مذھبی و چه غیرمذھبی) یک برخورد علمی و متکی به پیشروترین و انقالبی
ھای آنھا و بالعکس، شکافی در آن به وجود نمی آورد. جناحھای درگیر در مبارزه (جناح و فردا "آری" ھانظر، امروز "نه"

توانند رنگ بگیرند و رنگ رادیکال مذھب، کمتر و جناحھای دیگر مذھبی و غیرمذھبی، بیشتر) ھر قدر که بخواھند می
ماند، ماھیت واقعی و موضع رنگ ناپذیر و تغییرناپذیر می ببازند و یا به نوع متفاوتی جلوه گر شوند. آن چه در این میان،

طبقاتی آنھاست. در این نوشته آن چه دقیقاً مورد توجه ما قرار داشت، ماھیت واقعی و موضع طبقاتی آنھاست، نه رنگ 
که توضیح  ھای مصلحتی آنھا. خواننده اگر از این نقطه حرکت کند، ھیچ جا (حتی در آنجائیپذیری موسمی و موضع گیری

ایم) تضاد یا "شکافی" در تحلیل ما از موضع واقعی این جناح ھا ــ با آن چه که امروز می گویند اضافی را زائد تشخیص داده
 )۸یا فردا خواھند گفت ــ نخواھد یافت."(صفحه 

کمونیستھا و نیروھای  این جناح در صحنۀ مبارزۀ ایران شرایط بسیار حساس و ظریف و دشواری را بوجود آورده است که اگر
آگاه جامعه با ھشیاری با آن برخورد نکنند، زیان ھای بسیاری ببار خواھد آورد. این شرایط بسیار حساس و ظریف و دشوار، 
دو جنبۀ متفاوت دارد: از یک طرف، حمایت بی قید و شرط از این جناح، کمک به پراکندن این توھم است که گویا این جناح 

یا حداقل مترقی دارد و نتیجۀ این کار، تحمیق توده ھا و خیانت به خلق است، از طرف دیگر، مثبت  مواضع انقالبی و
ندانستن جنبه ھائی از مبارزۀ ضد رژیمی این جناح ــ با علم به اھداف و برنامه ھای فوق ارتجاعی آن ــ و بھره برداری 

حیات رژیم حاکم است. در موقعیتی این چنین دشوار و  نکردن آگاھانه از آن جنبه ھا، چپ روی و بنوعی کمک به ادامه
حساس، به عقیدۀ ما ضمن اینکه باید از خصلت ضد رژیمی این جناح ( برای سرنگونی رژیم وابستۀ شاه) بشدت دفاع 
کنیم، در عین حال باید موضع و ماھیت فوق ارتجاعی این جناح را ( برای آگاھی دادن به توده ھا )، با صراحت و شدت 
افشاء نمائیم. کمونیستھا و نیروھای آگاه جامعه باید این دو جنبه از یک مسئله را از ھمین امروز تواماً در نظر داشته 

 ] ۵۲باشند. و اھمیت ھر یک از این دو جنبه کمتر از دیگری نیست. [صفحه 

ین امروز، در این لحظات بسیار ما بر خالف کسانی که بروی کاغذ مارکسیست اند و نه در تحلیل ... معتقدیم که اگر ھم
حساس از تاریخ کشور ما، بر علیه این جناح [خمینی] موضع نگیریم و ماھیت واقعی آن را افشاء نکنیم به جنبش خلق و 
طبقه کارگر خیانت کرده ایم . وظیفه امروز ما افشاء کردن ماھیت ضد پرولتری و فوق ارتجاعی این جناح است نه اتحاد 

یان حقیقت امروز دشوار است و خیلی ھا را شوکه خواھد کرد و حداقل به تاسف وا خواھد داشت و فردا، خاموش با آن. ب
 ] ۳۰ھیچ کاری از ارائه "تحلیل ھای علمی " و انتقاد از خود ، ساده تر نخواھد بود". [صفحه 
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