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 (۱۳۱۷ـ  ۱۳۷۹) بیگی ایل فریدون

 

  یوارهیاد  

 فریدون ایل بیگی )بهرام(رفیق 

 ۱۳۹۹مهر  ۲۹

 ۲۰۲۰اکتبر  ۲۰

توان و باید )بهرام( بسیار می یاصل یگبیرفته فریدون ایلدست رفیق از یرثا دربیست سال از درگذشت رفیق بهرام گذشت. 

در ایران و نیز تاریخی سیاسی و اعتالی آگاهی راه  دراش وقفهتالش بیاز  ش،اوانسانیت باختگیفرهیختگی او، از پاکنوشت. از 

 نامید. او  "خصوصی"گی دتوان زنچه که میآنو نیز از  ،ش بودازد همه یاراننفس بلند او که زباناز وارستگی وعزت

 

و  نزدیکان یهمهو  داد خاتمه خود یگدزن بهفرانسه  یدر شهر مونترو( ۲۰۰۰ سپتامبر ۱۲)۱۳۷۹ رشهریو ۲۲ درفریدون  

 یرا از برگزارها آن شتگذا بجا خود از که یانامه نیواپسدر او  .جا گذاشتبه یرنکردنو باو بیغر یهت و ماتمبُ را در شایرفقا

 که نشد آن از مانعزمان گذشت  همه،نیا با. کنند نشر آثار او خودداریبود که از بازخواسته حتی  و کرده منعیادبود  مراسم

با دانش  ،خود بیو نش پرفراز یزندگ با ،. اومیخود احساس نکن انیرا در م او یخال یجا و میشو افلغ او ادی از یالحظه

 .بود ما یهمه یهادل چراغ ران،یاو تاریخی  یاجتماع، یاسیس تحوالتبه وجوه گوناگون  یانتقاد نگاهبا  و ،گسترده

 
مل بر أجدا کرد. با کمی توی را از زندگی سیاسی  توان آنزحمت میفریدون خود حدیثی است ویژه که بهخصوصی ندگی ز

آمیخته بود که درهم اشگی خصوصیندبا زراحتی دریافت که حیات سیاسی او چنان هتوان بمسیر زندگی پر فراز و نشیب او می

  نماید.جداگانه به هریک محال می نپرداخت

 

ها و رفتار دریافت برهر خود را مُ ابتدااز همان گذشت و این تجربه  کش و شریفای زحمتدر دامان خانوادهفریدون کودکی 

نزلی چشم به جهان گشود. ابندر در  ۱۳۱۷ مرداد ماه ۱۷در ،ای با هفت فرزند بوداو که فرزند بزرگ خانواده. زداو  اجتماعی

به عزم استوار  اتکارغم مشکالت مالی خانواده، با هزش ابتدایی و نیمی از دوران متوسطه را در همان شهر گذراند و بودوران آم

مین أت برای، ترین مناطق تهراندر یکی از محروماتاقی  یاز همان ابتدا با اجاره ،تحصیل راهی تهران شد یخود برای ادامه

  .ن شدموفق به گرفتن دیپلم از دارالفنو با تالش نجاری پرداخت وکارگاه گری در یک خارج تحصیل خود به کارم



 

2 
 

 

سیاسی ایران  یسی. جامعه یسیاسی دههدوران پرالتهاب  مقارن بود باو اقامت او تهران لفنون اصیل او در دارحهای تسال

مرداد علیه حکومت دکتر  ۲۸کودتای در اثر خود  یرفتهدست مرمت مواضع ازدرتالش برای باز سازی و آرام آرام  روزگار آندر

غایت ارتجاعی حزب توده و ههای بخصوص کنشهب ،انرعوامل پیروزی کودتاگ و به تحلیل علل کودتا و نقش بازیگران مصدق،

سو باعث  یکاز بر زندگی فریدون نهاد:  ایدوگانهو  تاثیر عمیقاین خود  .نشسته بودخیانت کاشانی علیه دکتر مصدق  نیز

موانع ای مواضع و و ارزیابی ریشه ،عمیق او از حزب تودهشناخت و از سوی دیگر سبب ، سیاسی همبارزی هابالیدن انگیزه

  .شد اهلل کاشانیرهبری آیتهتاریخی و ساختاری حزب و نیز روحانیت ب

 

رغم تشویق و هستوان سومی به پایان رساند و ب یبا درجه رفت و این دوره راسربازی هبدبیرستان پس از اخذ دیپلم فریدون 

نیز خود و  معاش مینأچند ماهی در جستجوی کار برای تسپس با ارتش وداع کرد.  ،کار یجهت ادامهترغیب فرماندهانش 

هم، چشمان باز شدنذهنی جستجوگر،  شدنصیب او  از این جستجوکه  ایبه همه جا سرکشید و توشه، اشکمک به خانواده

در اما . ی راهی زندان شدچند ماه دستگیر و ۱۳۳۹در سال فریدون  .بود نظام حاکمعلیه اعتراضات مردم  مشارکت دردلی و 

آوران ای از اشعارش در نشریات ادبی آن دوره، دفتر اشعارش را منتشر و با بسیاری از نامضمن انتشار پاره توانسته بوداین بین 

  .برقرار کندیداهلل رویایی مراوده  و احمد شاملو از جملهشعر و ادب  یعرصه

 

و  این سازمان درآمداستخدام بهو پذیرفته شد  یاجتماع نیتأم سازمانو چند ماه بیکاری در آزمون  از زندان پس از آزادیاو 

در هران ت دانشگاه حقوق یدر رشتهقبولی چنین هماول در زبان فرانسه و  یرتبه و کسببا شرکت در کنکور سراسری  زمانهم

در دانشگاه  اشلتحصیکمی از که مدت در حالیو شمسی  ۴۹در سال فریدون . نهایت در این رشته به تحصیالت خود ادامه داد

 دانشگاهحقوق  یدانشکده از یبا گذراندن چند واحد درس ،۵۸در سال  ،بعدها یول شدمانده بود، راهی فرانسه باقی تهران 

 که بود شدهچنان عمیق آنقبل از سفر به اروپا او با شاملو  صمیمانهدوستی و رفاقت  در این میان اما. شد لیالتحصفارغتهران 

حاصل . گذراندنامه میهفتهاین  کمک به انتشار و زمان سردبیری شاملو در خوشهی مجلهبیشتر اوقات فراغت خود را در دفتر 

ت اثر برتول «های ننه کارارفنگت»و نیز کتاب  «کتاب هفته»های مستقل فریدون در رفاقت عالوه بر ترجمههمکاری و این 

اوبر »اثر  «زیف و مرگسی» ینمایشنامهی آزاد و نیز ترجمه برشت تبرتول ینوشته« سقراط مجروح»کتاب  یترجمه برشت،

از دیگر کارهای او  کارل مارکس و...ها ترجمه از نویسندگان بنام همچون کامو، مایاکوفسکی، ده ،نایعالوه بر بود. شاملو با «مرل

 شوند.در این دوره محسوب می

 

 عازم فرانسه شد.۱۳۴۹در سال ـ آوردیم که چنان ـ رباکولبا این فریدون 

 چریکی یمبارزه در اوج ،اول دهه پنجاه شمسی ی، در نیمهدر پاریس با اوگروه ستاره رفقای آشنایی و در پی آن رفاقت دیرپای 

ت جوانی سرشار أاو ادامه یافت. او در هیزندگی خرین روزهای آکه تا شد  جررفاقتی صمیمانه منبه همکاری و  رژیم شاه آغاز وبا 

 کهای غنی از تجربه و آگاهی و اشراف به منابع تئوریک و مباحث سیاسی روز تصمیم گرفته بود با پشتوانهو شور مبارزاتی  از

انتشار  برعالوه . حاصل این همکاری رساندیاری لق های فدائی خچریکنیز و گروه اتحاد کمونیستی /  گروه ستاره بهخود  سهمبه

طور عمده  بهرا  آن یتهیهمسئولیت بود که  «عصر عمل» یگاهنامههفت شماره انتشار  ،انقالبینبش جدر دفاع از جزوات متعدد 

انقالبی گامی با جنبش هم ربار د این های این زبانظرافتاش بهو احاطه او به زبان فرانسهتسلط . داشت دوش هتنهایی ب بهاو 

 گوناگونترجمه و انتشار مطالب انتخاب، با فریدون بار نشست. بهآزادیبخش  اتتجربیات مبارز در مورد آثاری یایران با ترجمه

های نظری شرط، شرایط و پیشهای موقعیتتفاوتاو را در مورد  ،با مبانی جنگ چریکیآشنا کردن خواننده ضمن  کردتالش می

 مل، غور و بررسی وادارد.جنبش نوپای چریکی در ایران به تأ ها بااین جنبش

 

راه مبارزه علیه ای که بسیاری و در هنگامه خمینی از نجف و ورود او به پاریسزمان با اخراج ، هم۱۳۵۷مهرماه در فریدون  

  .نوشترا  «شمشیر چوبین مبارزهقانون اساسی یا »کتاب  ،دانستندمیی سقانون اسارعایت به شاه  وادار کردنرژیم را 

http://www.vahdatcommunisti.org/GhanoneAsasi1.pdf
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سه نفر از سران جبهه ملی خطاب به شاه نوشته شده بود که طی آن نویسنگان  یمباحثی حول نامهپی در اساس در متن  نیا

قانون اساسی که  یفریدون با اشاره به مواد تعییین کننده کردند.بیانیه، وی را به لزوم بازگشت به قانون اساسی دعوت می

عدم تعارض و تناقض  مقننه را به رعایت شرع و یتبع آن دین را در سرنوشت سیاسی جامعه باز و قوهدست روحانیت و به

د. این بحث او ناشی یاین شعار را به چالشی سخت کشهوشمندانه کرد، مکلف می« شرع مبین اسالم»قوانین مصوب مجلس با 

خیالی قریب و در آن با اشاره به خوشی او در تبیین نقش روحانیت در رابطه با قدرت سیاسی بود سنجاز تیزبینی، دقت و نکته

  به بالهت این جماعت گفت:

روی قانون هاجتماعی و سیاسی خود را ب مبارزه ءای عقربهدر این روزها، چه در داخل و چه در خارج، عده»
قانون شاه بر اساس اصول  یم دیکتاتوری خونینژاگر ر کنند کهطور وانمود میاساسی میزان کرده و این

یچ مشکلی برجای نخواهد ماند. هشمار مردم برطرف شده وم آن حکومت کند دردهای بیماساسی و مت
)بطوریکه خواهیم دید( با کم و کیف قانون اساسی کنونی ایران  عده کمی ازمخالفان رژیم در داخل و خارج

 شان چیزی جز مقررات همان نظام سیاسی و اجتماعی نیست که در هفتاد وآلی دقیق دارند و ایدهئآشنا
م آن، می با اصول قانون اساسی و متئبدون آشنا م در آمده است، ولی عده بیشتریچند سال پیش به نظ

رش خواهد رفت کورکورانه خود را به دالیلی که ذکهبار خوانده باشند، بکه آن اصول را حتی یکبدون این
 ۱«سی.ساا راه افتاده است: دفاع از قانونهاند که از چندی پیش بجریانی سپردهدست 

 
 افزاید:تر میئینپااو سپس چند سطر 

ها چقدر از های شیفتگان امروزی قانون اساسی نشان خواهد داد که ایننامهها و مرامنظری کوتاه به برنامه»
این بود  تر است. اگر جزضد مردمی شاه نیز عقبهای قالبی و هایشان حتی از برنامهند و برنامهاپرتمرحله 
هائی که بر اساس یک قانون اساسی ارتجاعی تهیه شوند، نمینامهها و مرام: برنامهشدمیی تعجب مایه

را نشانه گرفته است باید گریست که دادستان و  «آزادی ایران»که  «نهضتی»توانند مترقی باشند. به حال 
زنیم. سندش را از زبان مهندس اش را قبول دارد. این حرف را ما نمی«نامهمرام»رئیس دادگاه نظامی شاه 

  دهیم:بازرگان بدست می
 

مورد  )آزادی ایران( نامه نهضتگویند مرامطرف میی دادگاه از یکأر کیفرخواست و»
منطبق با قانون است و از طرف دیگر ابراز دشمنی و تهمت به مرام و قبول است و 

گذارند از مرام و مقصدمان حرف بزنیم مینرئیس دادگاه  ... نمایندمقصد و هدف ما می
 ۲ «.نامه مورد ایراد نیستمرامگویند را ثابت نمائیم و میو حقانیت آن

 
به  سخره گرفت و بهرا  های مربوط به قانون اساسیبحثروحانیت در  یزیرکانهادعاهای دروغین و چنین هم او در این کتاب

خمینی مغایر  «حکومت اسالمی»های اساسی داد که این ادعاها تا چه حد با ایده نشانخیاالن نهضت آزادی و جبهه ملی خوش

قانون بازگشت به »به تبلیغ شعار دراز، کسانی بودند که سالیان ن او در این کتاب بیش از هرکساو در تعارض است. مخاطب

 : ر همان کتابد دونیفر قولهب که،آن از غافلبودند مشغول  «اساسی و متمم آن

قانون  گاهکه هیچآن یببا قانون اساسی ایران بسیار زیرکانه است. { ینیخمرادیکال }برخورد جناح »
 جناح که میدانیم همه،نی. با اکندیو به تجاوز به آن محکوم م یرا به تخط میژر ،کند دیرا تائ یاساس

                                                           
 .متن اصلی کتاب ۵۴ ی، صفحه۱۳۵۷آذر  ،«قانون اساسی ایران یا شمشیر چوبین مبارزه»1 

 .۵۵و  ۵۴ همانجا، صفحات۲
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 ی. قانون اساساست مخالف( گرید یاساس قانون هر ای) رانیا یفعل یاسسبا قانون ا قا  یعم «کالیراد»
 ۳ «(.دارد یدشمن هم یعرف نیقوانبا  «کالیراد» جناح) .است قرآن «یحکومت اسالم»
 

« روجناح میانه»به رهبری خمینی و دیگری  «جناح رادیکال»جناح مدعی حکومت اسالمی، یکی فریدون در این تحلیل از دو 

 گوید:سخن می

جناح قاطعیت ندارد، هر وقت سمبه را پرزور دید جا  این. هاستترین جناحبی خاصیت "رومیانه"جناح »
دیدیم که پس ازاصالحات ارضی و  .سازدموقعیتی می میزند، به حداقل قانع است و در صورت لزوم، با هر

 ۴«.ساز بودخور و دمها با آن دمخرداد، با رژیم سرشاخ نشد و سال۵۱
 

 : نویسداو درتوضیح مواضع جناح رادیکال می

در  - اش برای طبقه کارگر و سایر زحمتکشانظاهر رادیکال و انقالبیهای بهم عبارت پردازیغرعلی»
چنان خطرناک خواهد بود آن - دنپیدا کنند که در سطح جامعه فعلیت یابهایش امکان صورتی که برنامه

میزان ها تای از مارکسیسشان را سرکوب کند. به گمان ما پارهبخش طبقاتیتواند مبارزات رهاییکه می
خواه آزادی اند. بسیاری از نیروهای دمکرات وعظمت خطر را چنان که باید و شاید حس و درک نکرده

ز یک موضع انقالبی، بلکه از یک ا نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم سلطنتی نهمتوجه 
، این جناح، به فرض محال، به قدرت می۱۳۵۷اگر در دهه دوم شهریورماه  موضع فوق ارتجاعی است.

ها کشانده خیابان زنی بههای شالقشد و صحنهیمها پر از کمونیست ها مجددا  گاهشکنجهو ها رسید، زندان
 ۵«شد.می
 

های طوفانی بود، درد و تحلیلی رویدادهای جاری در آن سال صحیحهای او که ناشی از درک بینیو دیدیم که چنین شد. پیش

  کند.صد چندان میرفقای او ی فقدان او را برای همه

 

و قرارداد  «اتحاد کمونیستیگروه »رفقای مطالعه، نظرخواهی، نقد و انتشار در اختیار  براینویس این کتاب را فریدون پیش

 آن راو بدون نام ناشر،  "بهروزید. "دید و موافقت وی با نام مستعار با صالح ۱۳۵۷پس از نظرخواهی جمعی در آبان گروه 

 .کردمنتشر

*       *       * 

 ،«سازمان وحدت کمونیستی»به ایران و تشکیل  «گروه اتحاد کمونیستی» یاعضان و فعاالبا سقوط استبداد پهلوی و بازگشت 

و علیه انحرافات نظری نوشتن ای از لحظه و فعالیت پرداخت به رهائی نشریه یتحریریهدر به سازمان پیوست و نیز فریدون 

در ارتباط با خطر پاگیری نیروهای چپ ، هشدار به ر تالطماصلی او در آن دوران پ یجنبش چپ غافل نماند. دغدغهسیاسی 

 بود. استبداد دینی 

 

 هامقالهاست. این  «ئیرها»در « آن مقررات و قصاص»با عنوان  هاییمقاله سلسلهن دوره یای فریدون در اهاز نخستین نوشته

. این ستضد مذهبی اوآزادمنشانه و  گر اعتقادات عمیقا و بیاندارد  از مباحث فقهی و قانونی یعمیق وشناخت از نشان 

 .ای منتشر کردندصورت جزوهبه بعدها هواداران سازمان در خارج از ایران را مجموعه از مقاالت

 
                                                           

 وده ماست. زکمانک }{ اف .۵۰ یصفحههمانجا،  ۳
 .۵۴ یصفحههمانجا،  ۴
 . ۰۴ یصفحه ،همانجا ۵
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در این وی ی نیاد ماندهبهای از جمله نوشته، «ئیرها» یهینشر در اسالم انیفدائو  سیر مشروعه طلبی درباره یسلسله مقاالت

 یدههو اوائل  ۲۰ی دهه یدر ترورهااسالم  انیفدائ نقشبررسی اسالم آخوندی به  ضمنها نوشته نیدر افریدون  .است دوره

و  یبا کاشانفدائیان اسالم ارتباط پنهان و آشکار  به ،(عال نیحس ناموفق ترور زین و ریهژ ،یکسرو)ترور رزم آرا، ی شمس ۳۰

یم یساختن حکومت اسالم یبرا اسالم انیفدائبا  ینیخم مشترکتحقق برنامه  ینوعهب را یاسالم یجمهورو  پرداخته ینیخم

 :کندیم فیتوص نیچن اشیشگیهم ینیزبیت همان با راها نوشته نیا نزولن أ. او خود شداند

 

 آن کند،یم وعظ که آن است، شرع حاکم که آن سد،ینویکند، آن که قانون میم حکومتامروز، آن که »
 خیش کی سد،ینویم خیکند، آن که تاریم ریتفس را یجار یدادهایکه رو آن ،گرداندیم را سرکوب ابزار که

 کردن دایپ م،یها را که کنار بزنو پوسته می)از ظواهر امر که بگذر است. یفلسف ایو  یصفو نواب ای اهللفضل
و  «یاسالم حکومت» کتاب اهلل،فضل خیش یهانوشته( .ستین یاسه تن البته کار ساده نیدر ا افتراق نقاط

 رتیح دچار هاآن میعظاز شباهت  ستیممکن ن د،یرا در کنار هم قرار ده «اسالم انیفدائ یانقالب برنامه»
 سهیمقا( ۱۳۲۹) «اسالم انیفدائ یانقالب یبرنامه» با( را ۱۳۵۸) یاسالم یجمهور یاساس قانون. دینشو
ع راحکام حکام ش است؟ نکرده تراوش فکر کی از آثار نیا دو هر ایآ که دینپرس خود از ستین ممکن د،یکن

در  یمثال اگر کس که دید دیخواه دیبگذران نظر از را ریاخ یهاماه در ژهیوهب یانقالب اسالم یهاو دادگاه
مزدور و شکنجه فالن یاالرض است ولیکرده باشد، مفسد ف کجاسالم نگاه  یفالن فدائ به شیسال پ یس

 از شماره هر. ردیگیم قرار امام عفو مشمول است آلوده یانقالب مبارز هاخون دهشاه که دستش به میژگر ر
 و پاسداران سپاه آرم اگر د،ی( را که انتخاب کنیاسالم انقالب پاسداران سپاه ارگان) «انقالب امیپ» مجله
  6«.دیرینگ یعوض اسالم انیفدائ ارگان با را آن که ستین ممکن د،ینینب راآن  ریز یهانوشته

 

کتاب ی مقاالتی درباره یمجموعههمراه با  بعدها را مقاالت سلسلهاین  در اروپاوحدت کمونیستی هواداران سازمان 

 و ، سیر مشروعه طلبی در ایراناسالم انیفدائ» نامی با کتاب صورتهبکه یکی دیگر از رفقا نوشته بود، خمینی  یتحریرالوسیله

 . کردندمنتشر ۱۹۸۳ یهدر فوری «تحریرالوسیله

*       *       * 

و به شد از ایران خارج  ۱۹۸۳فریدون در سال ، های سازمانی در خارج از کشوردنبال تصمیم سازمان برای گسترش فعالیتهب

در کارهای انتشاراتی مشارکت  ،ادای سهم فریدون در این دورهترین مهم. کردمی سفر ایران بههر از چندگاه  لیو ،رفتفرانسه 

از  نشریهنُه شماره از این خارج از کشور سازمان وحدت کمونیستی بود.  ینشریه - «اندیشه رهایی» ینشریهانتشار در خارج ، 

ممکن فریدون بدون وجود رفیق  و محتوا آن شکل و شمایل منتشر شد. انتشار این نشریه به ۱۳6۷اسفند تا  ۱۳6۳اسفند 

سطرها )با استفاده از خط ینگارش و رعایت فاصله یو هم از نظر نحوه اهم از نظر محتو ،هادقت او در بازبینی نوشتهنبود. 

ن نشریه بود. اولیت او نسبت به مخاطبئگاه در حد وسواس، ناشی از احساس تعهد و مس ،کشی که همیشه همراهش بود!(

 سهم داشتند.  ۷«اندیشه رهایی» انتشاررفقائی بود که در  یفریدون معلم همه

 

 هایزمینه جمله از ایران، در دین یمساله و اسالمی رژیم حاکمیت از تحلیل چگونگی سازمان، فکری مهم یدغدغه دو

عدم تثبیت رژیم که اولی بحثی بود در باره تثبیت و یا  .داشت مهمی نقش مبحث چند تدوین در او. بودفریدون  رفیق تخصصی

 هاین مساله پرداختبهدوباره فرصتی بود که  سوم رهائی ی. انتشار دورهگشت، اوج سرکوب رژیم بر می۱۳6۰آغاز آن به بهمن 

رژیم والیت فقیه، یک رژیم » ی، مقالهتهیه شد ۱۳6۰رفیق بهرام در سال داخلی  یحاصل این بحث که براساس نوشته شود.

مقاله حاضر گرچه همان مقاله نیست که »منتشر شد:  ۱۳6۲ تیرماهر سوم د یدوره رهائی ۳ یبود که در شماره« ضد تثبیت

                                                           
  .۷ صفحهدر اروپا.  یستیکمون وحدت، هواداران سازمان ۱۹۸۳ هیفور ،«لهیالوس ریتحر و ران،یا در یطلب مشروعه ریس اسالم، انیفدائ » 6
 وحدت کمونیستی در دسترس هستند: سازمان برده در این یادواره در وبسایت آرشیو های نامها و نشریهکتابتمام   ۷

http://www.vahdatcommunisti.org 

http://www.vahdatcommunisti.org/index-filer/Page1283.htm
http://www.vahdatcommunisti.org/003.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/003.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/fadaeyanEslam.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/


 

6 
 

حرکت تحلیلی این متن این است:  ی(. نقطه۲ ی)صفحه «اندتغییری نکرده گذاشته شد، ولی تزهای اساسی آنبه بحث درونی 

ما این خواست » (، اما،۵ ی)صفحه «ی صدر اسالم در ایران )و جهان!( استیخواهان استقرار مناسبات روبنا»یت فقیه، رژیم وال
ترین علل ضد داری کنونی ایران است یکی ازاساسیضاد با واقعیات سرمایهترا که در نآرژیم والیت فقیه و تالش برای تحقق 

 (. 6)صفحه  «دانیم.تثبیت بودن رژیم می

 

را به بحث درونی « ها و ضرورت برخورد با دینکمونیست»دیگری تحت عنوان  یشصت نوشته یدههاوائل رفیق بهرام در 

عنوان فرعی و « ها وضرورت برخورد با دینکمونیست»این متن با عنوان های درونی منتشر شد. گذاشت که پس از پایان بحث

منتشر  ۱۳6۳تیرماه در سوم،  یدوره رهائی ۵ یشمارهدر  «ناتوانی بشر دین را آفرید و دین ناتوانی بشر را جاودانه ساخت»

خمینی و از  «ماهیت ضد امپریالیستی»های چپ نسبت به حکومت اسالمی و تبلیغ مواضع اکثریت سازمان یاو با مشاهده شد.

الیسم( توسط آنان، نی ماتریالیسم و ایدهاخو)و نیز هم «اسالم ناب محمدی»خوانی سوسیالیسم و تر ترویج نظری همن مهمآ

شوم  یای سازد که ارثیهاندیشانهلوحانه و سادههای انحراف نظری و درک و برداشت سادهرا متوجه ریشه "رفقا"که کوشید 

 : ه بودبود و بعدها در نظرات حزب توده شکلی منسجم یافتدر اوائل قرن بیستم  روسیه سیجنبش سوسیال دمکرا

در مقابل حمالت مداوم مدافعان مذهبی نظام طبقاتی به دفاع از خود  چپ ایران از دیرباز نه تنها»
 و هانپرداخت، از اصول و عقاید خود و حقانیت آن دفاع نکرد، حمالت را با ضدحمله جواب نداد، دروغ بافی

پاسخ گذاشت، با تکیه به احکام صریح قرآن نشان نداد که اسالم های رهبران مذهبی را بیگریهوچی
و یار و یاور و مدافع زحمتکشان نیست. کامال بر عکس، چه مستقیم )از زمان  «مستضعفانحامی »

های چپ ها و گروهمشروطیت تا حزب توده امروزی( و چه غیر مستقیم )از فدائیان قبل ازانقالب تا سازمان
 (۵)صفحه  «بعد از انقالب( به مماشات با دین تن در داد و یا نقش ویرانگرانه آن را نادیده گرفت.

*       *       * 

 درتلخ یاران از حال و روز  ناخواسته و نگران به سازمان وحدت کمونیستی، رفیق فریدون ۱۳6۹خردادماه  هایهپس از ضرب

مند بود و درمنتهای قناعت، زندگی با طبع بلندی که بیش از کفایت از آن بهرهاو . مانددر فرانسه  ،آباد حکومت اسالمیخراب

در امریکا  و چندی نیز شدهبان شب گمدتی برای امرار معاش در هتل کوچکی در پاریس ن آغاز کرد. "رسما  " تبعید رادر 

شکست سیاسی و نبود چشم زندگی،  گیهروزمر ،و طغیان پر آشوب ی. گذشتهنگرفت آرامروح سرکش او اما، کار. همشغول ب

 .شکستآالیش او را درهم اندازی روشن روح پاک و بی

 

یست. خاص سادگی وصف شدنی نهب «بهرامرفیق »تر سادگی و مناعت طبع هوش سرشار، تیزبینی، دقت و تعهد، و از همه مهم

  «ی خودش بود.خالصه»ش شاملو، اقول دوست و شاعر محبوبهب خودش بود. رفیقی بود که

 

هایش را در روند تحوالت پس ها و ارزیابیبسیاری از تحلیلرا در سوگ خود بنشاند، درستی رفقای خود که  آناز فریدون قبل 

 اش، دق کرد.پیش از مرگ خودخواسته شاید بتوان گفت: اوچشم خود دید وهاز انقالب بهمن ب
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