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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 :مقدمه
 آه خواسته  شد قبل از انتشار اگر الزم است   چندي قبل نقدي بر مواضع سياسي و ايدئولوژيك مجاهدين خلق بدست آمد           

 . اصالحاتي در آن بعمل آيد

 .در قسمت مواضع سياسي و نقد رفتاري مجاهدين خلق گفتني هاي ما متناسب با درج در اين جزوه نمي نمود

ار اصولي سازمان را                            ق و اساسي برخي آث منتشر  در قسمت ايدئولوژيك نيز با وجود اينكه بزودي نقد و بررسي عمي

دئولوژي سازمان          " ديالكتيك"خواهيم آرد ولي براي تكميل اين جزوه اشاراتي باجمال به مسئله             شد آه عنصر اساسي در اي

ي                  . مي باشد  باشد آه خوانندگان صديق و مسلمان اين جزوه با شناخت هر چه بيشتر از مواضع انحرافي سازمان، بطور آل

 .شكوك خودداري آننداز اخذ ايدئولوژي از منابع غير موثق و م

ا           - نويسندگان اصلي جزوه   –توضيح اينكه متن بدست آمده از برادرانمان          ، با حروف درشت و اضافات و توضيحات م

ه از                          چه بصورت ضميمه و چه بصورت داخل متن با حروف ريز مشخص گرديده ، تنها در يكي دو مورد جزئي چند جمل

 .متن اصلي توسط ما حذف گرديد

 

 

 

  علي من اتبع الهديواالسالم

 گروهي از دانشجويان طرفدار روحانيت متعهد

٣ / ١٧ / ۵٨ 
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 بسمه تعالي    

 
 "پيشگفتار"

ق                        دين خل نقدي آه از نظر خوانندگان مي گذرد نوشته خالصه اي است از بررسيهائي آه در مورد عقايد و رفتار مجاه

دنب         ردم و ب داي سال               در طول اوجگيري انقالب م ا ابت روزي ت دم در پي ين ق ه و             ١٣۵٨ال اول ذا تجزي ه است و ل ام گرفت  انج

ه هتك                            ه بهان ه ضد انقالب ب تحليل انتقادي رفتارشان در رابطه با وقايع اخير يعني درگيريهاي سنندج و گنبد و بروز توطئ

ي   حرمت وابستگان آقاي طالقاني و عكس العمل مجاهدين مبتني بر قرار دادن اهميت وا    فر است و تأييد آننده نتيجه هاي آل

 . نقد حاضر مي باشد، مطرح نشده است

يچ وجه نشان   هاين، به  هنگام بررسي مباني عقيدتي، بيش از همه بنيانگزاران سازمان مورد انتقاد قرار گرفته اند ولي              

ا نمي باشد                  ه       . دهنده ذره اي شك و شبهه در صداقت و پاآي و مسلماني آنه ا ضمن درود ب ژاد، سعيد     م اك حنيف ن روان پ

زادگان، رضائيها، آالدپوشها، شريف واقفي ، صمديه لباف و ساير شهداي افتخارآفرين سازمان مجاهدين خلق محسن، بديع 

د و وجود يك                       ايران از مدعيان ادامه راه آنان مي خواهم به اين نوشتار به ديد تصحيح و اصالح رفتار و عقايد خود بنگرن

ه در اسالم حق و                 جمله انتقاد آم   ان نگردد، چرا آ ي آن ري تخريب ه گي ري و سپس جبه ا باعث دلگي يز نسبت به شهداي آنه

ال و اسم و رسم            حقيقت را مرتبتي است آه بايد همه بخاطر آن قيام آنند و از هرگونه فداآاري حتي درگذري از جان و م

 . دريغ نورزند

   ۵٨ / ١ / ٣١پوياي توحيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا                   در اي  :تذآر ران مي باشد بطور خاص و هرج ق اي ن نوشته هرجا صحبت از مجاهدين شده است منظور مجاهدين خل

 . لفظ سازمان برده شده است منظور سازمان مجاهدين خلق ايران مي باشد
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ه   ١٣۵۴در سال ) مشهور به منافقين(پس از متالشي شدن سازمان وبرمالء شدن عمل منحرفين       ر در هم  سئوالي فراگي

اده است               . اذهان جا گرفت   اقي افت د بدرستي چه اتف ر جو        . هر آس مي خواست بفهم اآم ب ان ح ان و خفق شرايط پليسي زم

ا شدت و گسترش  ان محسن خاموشي سؤال را ب ون از زب ايش تلويزي ي در نم ته شدن شريف واقف اجراي آش ران، و م اي

مين أآه بقول يكي از مأمورين آن خوراك چند سال ساواك را ت   ن با دستگاه ساواك     همكاري منحرفي . بيشتري مطرح ميكرد  

ايق شد        تبليغات فرصت   . آردند، موجب دستگيري بسياري از مجاهدين گرديد آه اين نيز مانع بزرگي در روشن شدن حق

ه باشند نيز جوابي براي سؤال طلبانه گروههاي چپ و هواخواهان آنها بدون اينكه واقعًا از چند و چون قضيه اطالعي داشت       

ن                           . دومطروحه نب  ه اي ا ب رد چه تنه بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيك هم آه بسيار گنگ و مبهم بود در گره گشايي آمكي نك

ه ديگر      اجمله بسنده آرده بود آه در طي جلسات متعدد و بحث ه            يديم آ ان    ي طوالني به اين نتيجه رس اسالم جوابگوي زم

 . ه حتي يك بحث از آن جلسات متعدد و بحث هاي طوالني را منتشر آرده باشندنيست، بدون اينك

ن                       پس از حرآت مردم و آزاد آردن مجاهدين انتظار داشتيم مجاهدين آزاد شده با انتشار يك تحليل عميق و اصولي با اي

ه                              ان اطالعي اه گذشته جز هم دين م ه چن اآنون آ ي ت د ول ردم روشن آنن راي م را ب اي         جريان علل آن ه آق اده اي آ  دوازده م

ه شكل      . ي ارائه نكرده است   ررجوي در دانشگاه تهران مطرح ساختند، سازمان مجاهدين خلق آار ديگ           ا ب ه تنه ن اطالعي اي

  ١. سازمان با منحرفين اشاره مي آنددبرخور

د     از آنجا آه جواب اين سؤال و روشن شدن علل اين تحول يا تغيير يا آودتا و يا هر نام ديگري آ                      ه بر آن نهيم مي توان

ما را به عيب ها و ايرادهاي خودمان آشنا سازد و ما را درشناخت جو عقديتي زمانمان و دشمنانمان آمك آند لذا خود آمر 

مطالعه آامل نوشته ها و آتب ايدئولوژيك سازمان و نيز به بحث نشستن با تني چند                . همت بستيم و به اميد ديگران ننشستيم      

دين آز ده از مجاه ر رسمي(اد ش ناس و غي ته اي ) بطور ناش دان، ماحصلش بصورت نوش ايع درون زن ردن وق ال آ و دنب

 : درآمد آه به همگان عرضه مي شود

ان در                        ١٣۵۶،  ١٣۵۵در سالهاي    درت طلب ه ق ا رخن ه ب ا داشت آ ، برخوردها با اين مسئله بيشتر حكايت از وقوع آودت

ي         گ: آادر رهبري سازمان به وقوع پيوسته است       رچه اين جواب تا حدودي عطش جويندگان را در آن سالها جواب گفت ول

وده احساس مي شد            از     ١٣۵٧سال  . هرگز جواب آاملي تلقي نگرديد و همواره وجود حلقه مفق اد فضاي باصطالح ب  وايج

 اين سؤال ب جواسياسي و آزاد شدن تدريجي زندانيان سياسي و انتشار آتب ايدئولوژيك سازمان، جو حاآم بر اذهان را در    

اخت    از صورت  رح س د مط ئواالتي جدي ر داد و س ازمان تغيي اي محض دردرون س ك آودت ه  . ي تر از هم ؤال بيش ن س اي

ي داد    رار م ه ق ورد توج ازمان را م دئولوژي س ارز،      . اي ت مب دين و روحاني ين مجاه دان ب ل زن وادث داخ دن ح رمال ش ب

                                            
ايدئولوژي علي رغم گفته مخالفين ناشي از انحراف البته در زمان انتشار اين جزوه، آتابي از طرف سازمان در تجزيه و تحليل علل تغيير  1

 . مربوط مي شده است! ايدئولوژيك سازمان نبوده و بلكه صرفًا به جنون قدرت و آودتاي اپورتونيستهاي چپ نما؟
 .  بهر حال چون مطالب اين آتاب جز توجيه وضع فعلي سازمان منظور ديگري ندارد از نظر ما فاقد ارزش بررسي جدي است



 ۴

ه انقالب              . ون شد جويندگان و پژوهندگان را به ژرف نگري بيشتري رهنم         ان سرعتي ب ي چن ام خمين گرچه شيوه خاص ام

ايع مسلحانه روزهاي                                 ي پس از وق د ول دا نكردن دين را پي ار مجاه ه آ ه آن رداختن ب  ٢٣، و   ٢١،٢٢داد آه مردم فرصت پ

شده  ارزات داخلي ميدان تاخت و تاز اقليت هاي فكري، سياسي و نظامي   ب مي بينيم آه بار ديگر صحنه م    ١٣۵٧بهمن ماه   

ه اي و گروهي    ١.و هر آدام سعي دارند آه به نحوي خود را بيشتر مطرح سازند            در اين دوباره مطرح شدن مبارزات فرق

د             است آه  ا مي گردن ي سازمان ه ل تحوالت داخل درت       . مردم آنجكاو به شناخت عل دن ق ر سر آوبي اگرتابحال موضوع ب

ه فتنه ها از هر سو شيوع پيدا آرده و هر گروهي مي آوشد                 اين است آ  . خصم بود اآنون مسئله تصاحب قدرت شده است       

ا  . از اين خواني آه تنها به قدرت توده مردم گسترده شده نصيب بيشتري را به يغما برد      و جالب توجه است آه همه گروهه

ه زحمت آش          ه پس      . هم بنام توده و طبق د سال سلطنت            و آيست آ اه و چن ه اش و           از پنج ه گون ه هم وي آ ه  ننگين پهل  هم

ام      . طريقش را ديده ايم و تجربه آرده ايم، نداند آه اين آواها و آوازها بهر چيست                ن اي بهر حال براي آمك به مردمان در اي

ا                           الها ب ه س م آ اد از گروهي بسته اي ه انتق جهت تشخيص راه از چاه دست به چنين آاري زده ايم و در اين راه آمر همت ب

ه  و به خاطر همين دوستي ديرينه . ن همواره اعتالي اين بازوي مسلح خلق بودعشق به او زندگي آرديم و آرزويما       است آ

سعي ما براين بوده است آه نقاط . آوچكترين انحرافش را، چه در عمل و چه در بيان به شديدترين لحن ممكن نقد آرده ايم              

نوشته اين نكته بخصوص را در نظر داشته    آه به هنگام مطالعه اين ضعف را بررسي نمائيم، لذا از خواننده انتظار داريم    

ا تصحيح راه        راهم سازد، هدف م باشد آه نكند خداي ناآرده برداشت هاي غلطي شود و زمينه سوء استفاده مغرضين را ف

ه اصيل و اصلي خود را آغاز                           . يكديگر است  ين تجرب در اين سالها آه مي رود اسالم تنها مكتب نجات بخش بشريت، اول

ديگر ضربه             آند و بفرد ف    ه يك ه ضربه ب رد يكديگر نيازمنديم و در اين شرايط حساس خودمان ، به اين نكته خوب آگاهيم آ

 . به اسالم است

ران و      لمان اي ت مس الب مل دين در انق ازمان مجاه رد س ار و عملك ي در رفت ده، يك ام ش ه انج ي در دو زمين ن بررس اي

  . ديگري بررسي و نقد آتب عقيدتي سازمان 

 

 

   ر رفتار نقد ب
 

وي     ه در جل ويم آ ي ش رو م ت روب يلي از جمعي ا س ان ب ت، ناگه ورا اس االي آن دو  آروز عاش ر ب ه ب وس آ ي ب ن مين

آقاي ميثمي در حاليكه سر و دستش از شيشه ميني بوس خارج         . روحاني آرم سازمان را نگهدارنده هستند، در حرآت است        

د،     در فواصل مخت  . است همگي را غرق در نشاط مي سازد        لف آقاي گنجه اي آرم سازمان را براي همگان تشريح مي آنن

رطنين و                                     ا آواز پ د ب ق بودن ازوي مسلح خل ن ب ه اي ه نسبت ب ار عشق و عالق الها در آرزوي اظه مشتاقان به سازمان آه س

رق شادي در چ                           ه خورده و ب روه يك ن دسته و گ شمان  خوش الحان خود سرودهايي مي خوانند، به مجرد روبرو شدن با اي

ه          ود ب ي قلب را ف     ههمگي درخشيدن گرفت اما تنها شادي نب ا         مراهش نگران ود، ام ا شادي ب را گرفت گرچه وجه غالب ب

ه روز                       . گذشت زمان علت نگراني را روشن ساخت       وديم آ نيده ب اري زده است؟ ش ين آ ه چن براستي چرا سازمان دست ب

لذا از خود مي پرسيم     . بوط به آمونيستهاست آنرا پائين آشيدند     تاسوعا، مردم به تصور اينكه آرم سازمان مجاهدين خلق مر         

 . آيا اين وجه تبليغاتي قضيه است در مقال عمل روز تاسوعا؟ يا موضوع ديگري است

                                            
 و بنظريه آنها درباره وظايف دولت موقت در آيهان ٢٣/١١/۵٧مراجعه آنيد به رهنمودهاي چريكهاي فدائي خلق در صفحه هشت اطالعات  1

نه موقعيت خودش را در .  تا ببينيد چگونه گروهي آه هيچ پايگاهي در توده ندارد چطور آمرانه سخن مي گويد و چه افاضه هائي دارد۵٧/١١/٢۵
 .  داده و نه زمان و مكانش را خوب شناخته استجامعه تشخيص



 ۵

ق ب          . گذشت زمان پرده ها را عقب مي زند      دين خل ه از سازمان سر مي زد؟ چرا مجاه ود آ ي ب راهي  ه واقعًا چه عمل

ام            افتاده آه خلق را فداي خو   ه تم د؟ مجاهدي آ ره مي جوي يم موقعيت خويش به د مي آند؟ و از خلق بپا خاسته جهت تحك

د؟                   ه راه خودش منحرف مي آن ه    آرمانش بسيج و حرآت خلق در راه خدا بود چه شده آه بسيج خلق را ب ود آ ايي ب روزه

يا ديدند و رد افسوس آه خود را دمي بايست مجاهدين خود را قطره اي مي ديدند در يك درياي طوفاني و خروشان، اما ص   

مسئوليت خدائيشان حكم مي آرد آه در آن روز با پخش اعالميه و ايراد سخنراني ها و دادن آگاهيهاي جنگ                . خلق را هيچ  

ي                      د پ وا از آن دم مي زنن دون هيچ محت ون ب ه اآن اد ارتش خلقي را آ د و بني رد مسلحانه بخوانن ه نب هاي چريكي خلق را ب

ه                 آ بوجود   ريزي  و عمالً    ه اينك ورند و سازمان مجاهدين خلق ايران را با يك عمل انقالبي در قلب جنبش خلق بگسترانند، ن

 . رهبر انقالب براي خود تبليغات نمايندن همراه با عكس آخود بپردازند و با تشريح آرم و چاپ  به

روز شايع تر مي شود در غالب نوشته      اصطالح راست ارتجاعي آه از همان روزها به بعد گهگاه شنيده مي شد و هر                

د خودي                         . ها و آنفرانسهاي مجاهدين بچشم مي خورد         ه مي خواه ده و هر آ د درآم ن اصطالح بصورت يك م امروزه اي

د                       اده آن ن اصطالح را پي بنمايد و خود را مجاهد جا بزند بي تناسب نمي بيندد آه در مورد چند نفر از سرشناسان مذهب اي

ا رأ     ه ب باند     وبرهر آس آ ارك راست ارتجاعي بچس رد م دين قضيه را     . يش مخالفت آ ا مجاه ذري و تماسي ب نظري و گ

ا      روشن ساخت وقتي مبتكرين اين اصطالح بي احساس هيچ گونه مسئوليتي اين       ان م لمانان زم رين مس تهمت را به اصيل ت

ع راه خ    مي چسبانند از تابعين و هوادارانشان ديگر چه انتظار؟ بديهي است هر مسلماني م             دن موان د و در برچي ا دبارزه نكن

ارزه است، شكل خاص و برداشت خاص از                       . مجاهدت ننمايد مسلمان نيست    مسئله بر سر منحصر آردن شكل و نحوه مب

ق       ن طري ه اي مبارزه را به  آن گونه آه مجاهدين مطرح مي آنند مطلق آردن، و همچون بتي پرستيدن وبر فرق هر آس آ

د شكست، اينست يكي از           دادنبيدن و به او لقب ارتجاعي راست    آو مجاهدت را نپذيرد   ه باي  ، اينست خطر، اينست بت آ

د و همسنگران را بجان          انواع ايجاد تفرقه آه بايد بشدت از آن پرهيز آرد چرا آه دوست را در مقابل دوست قرار مي ده

ران متفكر و پر                     د، پي ح مي آن لمان ذب ر از احساس             هم مي اندازد و مسلمان را بدست مس ان پرتحرك و پ ه رااز جوان تجرب

روي                            ن دو ني رده درست در وسط اي مسئوليت جدا مي آند و خأليي بوجود مي آورد آه دشمن براحتي آن خأل را اشغال آ

 . اصلي جامعه سكني مي گزيند و بعنوان ميانجي، جنبش را به هر سو آه مي خواهد سوق مي دهد

ام عشق و                        اآنون بپردازيم به نظرات سازمان       ه تم ئله اي آ ا مس ااين تنه دين ب درباره ارتش و چگونگي برخورد مجاه

آرمان ما را نسبت به سازمان دربر داشت و همه دلخوش به اينكه طرح هاي مجاهدين درباره ارتش جديد ايران بزرگترين                  

ي داده نشد و      . گره گشاي اين مسئله خواهد بود      ا پاسخ مثبت ئله هيچ       اما چه آنيم آه به اين آرزوه ا مس ا ب  نحوه برخورد آنه

ي نداشت          دين    . فرقي با موضع آمونيستهاي وطن دئولوژي ناخالص مجاه ين موضعگيري هاي      ١در حقيقت اي ه چن  منجر ب

 .دانسان گاهگاهي به گذشته اعمال خود بنگرد تا از ارزيابي اعمال خود غافل نگردبد نيست . عاري از محتوي شده است

قم     توجه به نوشته هاي مجاه     دين در آيهان شماره هاي سوم و ششم و نيز صفحه هفت آيهان هشتم اسفندماه صحت و س

ل گذشت باشد      . آن نوشته ها را در آن زمان روشن مي آند      ه قاب زي نيست آ . برخورد غير مسئوالنه مجاهدين با ارتش چي

ود تصور مي آ           ي دولت      نسل جوان مسلمان آه سالها با عشق به سازمان مجاهدين زندگي آرده ب ار ساخت ارتش مل رد آ

ر ساخت و              اسالمي را سازمان مجاهدين خلق ايران بدوش خواهد آشيد آه ناگهان خود را با شعار انحالل ارتش بجاي تغيي

ش،      سازماني آه انتظار ميرفت     . تجديد سازمان ارتش، بدون هيچگونه پيشنهاد سازنده روبرو ديد         در تشكل ساخت جديد ارت

د و در     خلق بپا خاسته را ي  غ مي آنن را تبلي اري دهد اآنون همان شعاري را سر مي دهد آه آمونيستهاي وطني مدتهاست آن

د و اعالم                رار مي ده ل او ق ا او خود را در مقاب اين روزهاي وانفسا بجاي نشستن در آنار دولت منتخب امام و همكاري ب

                                            
 . در قسمت نقد ايدئولوژي سازمان اين مسئله آامًال روشن مي شود 1
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د       قاي بازرگان اگر مسئله ارتش حل نشود شما مسئول آشتار         آ: مي دارد  هاي آينده خواهيد بود و به اصطالح هشدار مي ده

  ١... آه انقالب ما ناقص است اگر

بگفته خميني ، بكوري چشم : تاآتيكهاي خاص رهبر انقالب و بدنبالش رفتار با ارتش در تظاهرات خياباني و فريادهاي

. ش نداده اند به انجام رسانده است       شاه ارتش برادر ماست، بسياري از چيزهائي آه مجاهدين هنوز در ذهنشان خوب پرور             

دت ش ورد رو در رو در م ك برخ ن ارتش در ي ده است و  شاي ده ش الب آبدي ر انق وان رهب ر ت وي و پ اي ق ا تاآتيكه اه ب  م

لمان   . بسياري از ساخت هايش زير و رو شده و آماده پذيرايي يك سازماندهي عقيدتي نظامي آامًال جديد مي باشد           وده مس ت

ي             انتظار داشت سا   وين مل رد و دولت      زمان مجاهدين خلق ايران اين آمادگي را جهت ساختن يك ارتش ن ار گي و اسالمي بك

د               اري نماي اله سازمان ي دين     . جديد اسالمي را در حل بزرگترين مشكل خود با آمك از تجربه سيزده س ه مجاه ا آ ا دريغ ام

 . ي عظيم را نديدند و شعار انحاللش را سردادندخلق ايران اسير در ذهنيات ناشي از ايدئولوژي ناخالص، اين آمادگ

  مقايسه شود برخورد۴ شماره ٣ با بيانيه منتشره در پيام خلق٢هاي اول سقوط پادگانها  زوراگر نوشته هاي مجاهدين در      

ئله             . غيرمسئوالنه آنها در آن روزهاي اول روشن خواهد شد         ا مس ا ب  برخورد مجاهدين در روزهاي نخستين تسخير پادگانه

ا مهريش در حكومت                   ه خصوصيات آري ا هم د ب ه مي خواه ه آ دا از جامع ده و ج اي ارتشي است بري ارتش بر اساس ابق

ارتش آن دوران  . ادامه حيات دهد تنها يك ذهن گراي مطلق است آه آارش به چنين توهماتي مي آشد     اسالمي جديد ايران    

د، هر                     همان انعكاس جامعه آن دوران ، و جامعه آن زمان همان انع            ن دو يك بافت آامل بودن ود، اي ان ب كاس ارتش آن زم

ان                     ان وجودش نيست، در هيچ نقطه و در هيچ زم درج در              . آدام بدون ديگري امك ه من ه در بياني جاي خوشبختي است آ

 :شماره چهار پيام خلق برخورد اصولي شده و اولين جمله درباره ارتش چنين است

ات محروم را    طبيعي است آه توسعه عادالنه و مرد " ه جانب طبق ه هاي خود      مي اقتصادي آه حرآت ب درصدر برنام

 ". قرار مي دهد جايي براي گسترش بادآنكي ارتشهاي حرفه اي مجهز به سالحهاي پيچيده باقي نمي گذارد

دين مطرح مي شود                     ه هر روز و هر ساعت از طرف مجاه ر    . حال بپردازيم بر جنبه ضد امپرياليستي آ ا ب د آنه تأآي

ن حرفي است آه بيش آ براي استمرار بسيج مردم، با تمام ظاهر انقالبي ٤هداشتن و تقويت جنبه ضد امپرياليستي انقالب نگ

ده و استخراج شده است                            يش ساخته، پرداخت گردي اي پ . از آنكه از يك ارزش حقيقي برخوردار باشد از فرمولها و مالآه

ل         س اصيل ترين ارزش انرهبري انقالب با گزينش اصل تقوا و تكيه براين     ن قبي ه اي ردم گشوده است آ وي م اني راهي جل

د     من ادر نخواهن ي ب      ايشهاي انقالبي ق ود حت ردم را ب         رب اه م دتي آوت ن       . خود مشغول سازند      تماشاي    هاي م چه دور است اي

 مي آنم رهبري آه خود مي گويد من در برابر حكمي آه استخراج         . حسابگري هاي سياسي با مشي رهبري اسالمي جامعه       

ه جور در         ه مكلف به اجراي آن و ابالغ آن ب       ا مصلحت انديشي هاي سياست مداران مردم هستم، البته اين حقيقت شناسي ب

ري                    آنمي   ردم متوجه انتصاب دولت شده است رهب ام هوش و حواس م ه تم ه در لحظه اي آ ي است آ ين مبن يد و بر هم

وان يك تكليف شرعي     انقالب طي دو سخنراني با حمله بر مظاهر غرب و غر  ب زدگي مسئله حجاب را پيش ميكشد و بعن

ئله                   . نرا مطرح مي سازد   آ برخوردهاي غير اصولي و ناشيانه و گاه ضد انقالبي آه از جانب عناصري آگاه و مسئول با مس

ود            االت ب اي     . حجاب شد تنها آوس رسوائي نويسنگان مق ون و آتك خوردن             آتظاهرات خانمه ي حجاب در تلويزي انم خ نت

رار گرفت                       ا اصل قضيه     . زرعكاني به همه معترضين به مسئله حجاب نشان داد آه قلمهايشان در خدمت چه آساني ق ماب

                                            
ن     ۶/٢/۵٧مراجعه شود به روزنامه آيهان و آيندگان در روز         1 د اي ا ببيني  و نيز توجه آنيد به صفحات اول اين دو روزنامه و تيترهاي درشت آن ت

را به بازي گرفته اند و به نفع حاميان صهيونيستي و امپرياليستي خود تيتر درشت انتخاب مي آنند و ظاهرًا بنام احترام به  مزدوران چطور انقالب    
 .    اهميت نظرات سازمان مجاهدين نقش مزدورانه خود را ايفا مي نمايند

ان       ۶/١٢/۵٧ و   ٣/١٢/۵٧مراجعه شود به آيهان روزهاي       2 وان     تحت  ٨/١٢/۵٧ و صفحه هفت آيه ران            " عن ق اي دين خل خط مشي سازمان مجاه
 "پيام سازمان مجاهدين خلق به دانشجويان دانشگاه حنيف نژاد" تحت عنوان ١٣/١٢/۵٧و صفحه هشت اطالعات " تشريح شد

 . پيام خلق ارگان رسمي جنبش ملي مجاهدين خلق ايران است 3
 . مراجعه نمائيد٣م خلق شماره به اطالعيه مجاهدين خلق ايران در مورد مسئله حجاب در پيا 4
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ه هاي مختلف                            رفتن جنب دون درنظرگ د و ب ئله حجاب را تشخيص ندادن ان هدف طرح مس ن آقاي آاري نداريم آه اصوًال اي

تاز مسلح است      . لوي قلم فرسايي آردندقضيه و رابطه اش با غرب زدگي و دوران ننگين سلسله په          روه پيش ا از گ تعجب م

د     "آه اطالعيه صادر مي آند و در دوران انقالب نصيحت مي آند آه    ي جهت جنجال برنيانگيزن " پيرامون مسئله حجاب ب

ه         د آ وم مي آنن ام        : "و بطور ماهرانه اي طرح مسئله حجاب را محك ارزه تم ا اصل و فرعي آردن موضوع مب  بايستي ب

   ١.تي بسيج نمود و خشم مقدس انقالب را صرفًا نثار آنها آردنيروها را عليه امپرياليسم و پايگاههاي امپرياليس

يك بررسي . در همين جاست آه بايد اشاره آنيم و به همه اين گروهها اين تذآر را بدهيم آه آلي گويي آفت حزب است       

ران حزب             اجمالي از آليه احزابي آه مضمحل شده و يا در حال           ه رهب اني آ د از زم  اضمحالل هستند بخوبي نشان مي ده

ه برخورد          . ه آلي گويي دچار شده اند سير نزولي حزب شروع شده است           ب ا جامع تقيمًا ب ارش مس ه گفت ال است آ ي فع حزب

ه دادن وضع حزب و گر                 . داشته باشد و با جهت گيري جامعه تصادم مستقيم نمايد          ام ارائ اي ع افي و قانونه ه    آلي ب وه را ب

ين درد مهلكي دچار                     . حالت معلق در مي آورد     ه چن ه ب ران مدتهاست آ ق اي با آمال تأسف بايد بگوئيم سازمان مجاهين خل

ه ام توجه       شده است و هرگز از آلي بافي قدمي فراتر ننهاده است، به همين چند موضوعي آه در اين دفتر به نقلش پرداخت

ا ار           ا ب ه ضدامپرياليستي        آنيد و خصوصًا به برخورد آنه د چطور                تش و جنب ا ببيني ورد حجاب، ت ه در م بش در اطالعي جن

ه                   دخواننده آن بالتكليف مي مان     ه است؟ و طريق ن ارتش خلقي چيست؟ و چگون االخره اي  و در نهايت از خود مي پرسد ب

اد   د؟ و ي   آايج ي آنن كيل آن نم ه تش ادرت ب رف زدن مب اي ح ات بج دگان آن آلم را گوين ت؟ و چ ئله ن چيس ين مس ا هم

ي آنند و براي استمرار به قيام و بسيج مردم راه حلي ارائه    نمن هيچ بعدي از ابعاد آنرا بيان        آضدامپرياليستي آه گويندگان    

ه     نمي دهند و فقط به لق لقه زبان بسنده آرده اند و چنان قضيه براي خودشان مبهم است آه از زمينه هاي موجود در جامع

ي حجاب و                    قادر به بهره برداري    اي آنت  نيستند وگرنه با مسئله حجاب آنطور برخورد نمي آردند آه رل ميانجي بين خانمه

د ازي آنن دار حجاب را ب مبل مب . طرف وان س ران بعن ردم اي ام م ات قي ه در جريان ابي آ تي و ضد حج ارزات ضدامپرياليس

حجاب تقريبًا هيچگونه حضوري   خانم هاي بي  شهادت تمام فيلمهاي تهيه شده از صحنه ها،         ه  سلطنت جلوه گر شده بود و ب      

نگر   ك س ه و ي ك حرب وان ي ده حجاب بعن ا ش ارزه اي بپ ه مب ا و در هر نقطه آ العكس در هر آج ته و ب ارزات نداش در مب

 . حضور داشته است

 همت نگاهي به روزنامه ها و پي گيري اعالميه ها و بيانيه ها و مصاحبه هاي مجاهدين بخوبي روشن مي آند آه تمام            

اني                             ه آيت اهللا طالق ا از درج آگهي تسليت ب ي آنه مجاهدين بر اين شده است آه به صورت يك قدرت عرض اندام نمايد وقت

سعي مي آنند استفاده تبليغاتي بنمايند چگونه ملت مسلمان ما تصور نكند             ٢بخاطر فوت  همسرشان در صفحه اول روزنامه       

 . مده اند آه قدرت طلبي اساس فعاليتشان را تشكيل مي دهدنيز در شمار گروههائي در نيا آه مجاهدين

يم                     ه خاطر پاآسازي شهر و تعم ران ب اي توسلي شهردار ته ه آق ق ب دين خل اعي و     آپيام مجاه ه حل مشكالت اجتم ن ب

رق شخص ثالث آ                         ٣.سياسي را چه بناميم    ر ف ري است ب ه اين پيام آيا تشكر و قدرداني از آقاي شهردار است يا چماق تكفي

ه               دگناهش دعوت نكردن مجاه      وده است منتهي در لفاف ن نحو صحبت آردن و صراحت          . ين در امر اداره مملكت ب ا اي آي

نداشتن و زيرآانه نطفه مخالفت با دولت را بستن در دراز مدت اثر سوء بر روابط دولت و ملت ندارد؟ آيا همين سم پاشي          

  بروز نفاق مي گردد؟بها نيست آه موج

                                            
 . در مورد مسئله حجاب٣نقل از پيام خلق شماره  1
 . با تيتر پدر بزرگوار حضرت آية اهللا طالقاني٢٠/١٢/۵٧آيهان  2
ي اميدواريم اين تصميم و نحوه برخورد انقالب: " تحت عنوان مجاهدين خلق در بسيج روز جمعه مي خوانيم١٢ صفحه ٢۴/١٢/۵٧در اطالعات  3

شهردار تهران در مسير شرآت دادن تمام مردم در حل مشكالت اجتماعي و سياسي آشور براي آليه مسئولين ديگر نيز نمونه  و سرمشق قرار 
 ".گيرد
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ا            اآنون بپردا  اير گروهه ا س دين ب ار مجاه ه رفت ًال مجال طرحش                     : زيم ب ه فع م آ ادي داري اي زي ورد حرفه ن م ا در اي م

 . قضيه اشاره اي به رفتار آنها با گروههاي چپ مي نمائيم بخاطر حياتي بودنتنها . نيست

ر خداست و            بواقعيت اينست آه مجاهدين از يك ضعف بنيادين رنج مي            زرگ      رند و آن عدم توآل آامل ب ن ضعفي ب اي

رد                         ي ب دان پ وان ب ار و نوشته هايشان مي ت ه مرجعيت     . در بينش مكتبي مجاهدين است آه از طريق رفت يعه و ش در حاليك

رد           " رهبر بزرگ انقالب حدود يكسال قبل اعالم آرده آه           اري نخواهيم آ ا همك ا آمونيست ه اه ب " ما حتي در برانداختن ش

 . دم همكاري با گروههاي ملحد هيچ مجوزي ندارداعالم صريح عاز طفره رفتن مجاهدين 

ام               رد              انقالب اسالمي ايران تمام اصطالحات رايج را دگرگون آرد و به تم ازان و پيشروان ثابت آ يش ت پيشگامان و پ

ه          طآه ايجاد حرآت در توده مردم در اين نقطه از جهان ب        يم آ ا نيست و فراموش نمي آن ي آنه يش بين ل پ ن   آور قاب غاز اي

درت ساواك                ت در لحظه اي بود آه گروه هاي مسلح          حرآ در ضعيفترين حالت خود بسر مي برند و بعد از درهم شكستن ق

د                يش را مي گيرن ه دست پ ين ناجوانمردان توسط مردم تحت رهبري امام خميني است آه اين گروهها سربلند مي آنند و چن

  ٢.مي پردازندو به تصاحب اموال عمومي و غصب اماآن ملت  ١.آه پس نمانند

ن انتظار                      يتواقع يش از اي دائيان ب ه از ف د البت م الس سياسي مي زنن ا ه ق ب دائي خل اي ف دين و چريكه ه مجاه  اينست آ

اما مجاهدين چرا؟ آنها آه قران روششان را مشخص آرده و با . نيست چرا آه در مكتب آنها هدف وسيله را توجيه مي آند

راي            . آفار را مي دهد   قاطعيت اعالم جدايي صفوف مؤمن از        ر انقالب جايي ب ه قاطعيت رهب ا توجه ب و از طرف ديگر ب

رده است و آن اجازه دادن     –رشوه هاي سياسي باقي نمي ماند      ين آ  رابطه مسلمين با ملحدين همانست آه رهبر انقالب تعي

 . به آنها براي آزادانه مطرح ساختن افكار خويش است

 

 

 ٣نقد مباني عقيدتي
 

اين شيوه نقد . رسي ايدئولوژي سازمانرقد بر رفتار سازمان بيان شد در حقيقت مدخلي است براي شروع و ب        آنچه در ن  

ود                 ا ب ا آنه ا ب أخر برخورد م دم و ت ان تق . يعني ابتدا نقد بر رفتار و سپس ارزيابي و بررسي ايدئولوژي سازمان درست هم

ا                ه ه ود آ ال سازمان ب ه               مشاهده نقائصي عمده در نظريات و اعم ورد مطالع ادي سازمان را م دگاههاي بني ا دي ا شد ت دي م

ده روشن باشد                        . عميق قرار دهيم   راي خوانن ا مسائل ب اين است آه اگر آن نقد بر عمل دقيقًا مطالعه شود و شكل برخورد ب

 . خواننده قادر خواهد بود نقد مباني عقيدتي سازمان را بخوبي دنبال آند

ران از        از طريق نامش آشنا مي شويم،   همانطور آه با هر آس و هر چيز          ق اي دين خل ا سازمان مجاه نايي ب بي شك آش

 . طريق همين نام صورت مي گيرد پس چه بهتر آه اشكال وارد بر اين نام گذاري را در ابتداي آار ذآر آنيم

                                            
د    ٣/١٢/۵٧ آيهان   ٢مراجعه آنيد به صفحه      1 ق    : " تحت عنوان سازمان مجاهدين خواستار انحالل ارتش شد، آنجا آه مي گوي دين خل سازمان مجاه
د         و لمان          . "  نيروهاي مبارز ديگر در مسيري خون بار مردم ما را در آستانه پيروزي قرار دادن ق مس راي خل ه ب ق چگون دين خل ه مجاه د آ مي بيني

 . پشيزي قائل نيست و تنها خودش و گروههاي مشابه خودش را مي بيند
ا را تصاحب و غصب        منظور اموال و ساختمانهايي است آه احزاب و گروهها منجمله سازمان مجاهد   2 ق آنه دائي خل اي ف ران و چريكه ين خلق اي

رد                         . آرده اند  رار گي ال ق ار بيت الم ر در اختي ردم است و الزم است هر چه زودت ي     . اين ساختمانها و وسايل متعلق به م روه و حزب ته و گ هر دس
بهر حال از اين گروهها مي خواهيم آه هر چه زودتر . موظف است مخارجش را با حق عضويت تأمين آند نه اينكه به غصب اموال مردم بپردازد

 .  در غير اين صورت از دولت مي خواهيم آه نسبت به اين امر اقدام نمايد. پيش قدم شده و اموال عمومي را بمردم برگردانند
رار آن   . آمده است" تيكينقدي و درآمدي بر تضاد ديالك"نقد مفصل روش شناخت مجاهدين، توسط برادرمان عبدالكريم سروش در آتاب         3 ا از تك م

در اين مبحث خودداري و به ذآر نمونه هايي چند از بقيه آتب سازمان اآتفا نموده ايم و با توجه به اينكه آتابهاي مجاهدين مملو از اين موارد است 
د              ا آن مطالب       خواننده را مصرًا به مطالعه آن نوشتار ترغيب مي نمائيم، چه يك برداشت آامل از نقد مباني عقي ق ب نائي دقي تلزم آش دين مس تي مجاه

 .   بنظر مي رسد آن نقد بتواند راه نجاتي باشد براي تمام آساني آه گرفتار مطلق هاي ذهني امروز شده اند. مي باشد



 ٩

ر      اگر راه    . ي است آه به آن  هدف منجر مي شود           ينچه اهميت دارد راهها   آبنظر ما پس از انتخاب هدف        زي غي ه چي ب

ه ادعاي                        از هدف منجر شود مسلمًا اصالتي نخواهد داشت و براين قياس نامي آه براي يك سازمان، بخصوص سازماني آ

دتي اسالم           نمبارزه مكتبي دارد مي نهيم بايد حامل بار هدف و يا راهش باشد ترآيب                ار عقي ام مجاهدين خلق ايران داراي ب

د ن    .نيست ه            لذا شايسته است ضمن تجدي امي آ ي ن وگيري از ورشكستگي مكتب راي جل ادي سازمان ب دگاههاي بني ظر در دي

 . بطور شايسته اي بار مكتب را بر دوش مي آشد انتخاب نمائيد

ا و   نكته ديگر آه بصورت جزئي از فرهنگ مجاهدين درآمده است و بايد تصحيح شود              جمله اي است آه تمام نوشته ه

ه و              : شود آه عبارتست از     سخنرانيهاي آنها با آن شروع مي        ا خفت ام شهيد در اينج ران و بن ان اي ق قهرم بنام خدا و بنام خل

م شروع مي شود                        ام چيزهاي ديگر ه ا ن رانس و مخاطبين آن ب ا محل آنف در . نظاير اينها آه بسته به موضوع نوشته و ي

  .اسالم جز بنام خدا، شروع هر آاري با هر نام ديگر در زمره شرك محسوب مي شود

رحمن                                " ا بسم اهللا ال الي ي يم بصورت اصيل بسمه تع رجيح مي ده ا ت د و م ا را آغاز مي آن مسلمان تنها بنام خدا آاره

  ١."الرحيم باشد

ه   ه اطالعي روري ب ال   ١٢م ان س وع جري س از وق دين پ اده اي مجاه دئولوژي،   ۵۴ م اي اي ا نظره ا را ب د م ي توان  م

د         نا آن ن   . سياسي، تشكيالتي سازمان آش ا اي اريخ                 م اي مسعود رجوي در ت ه را از سخنراني آق  در دانشگاه  ۴/١١/۵٧ بياني

 : متن اطالعيه عينًا از زبان آقاي رجوي بدين شرح است. تهران استخراج آرده ايم

ه  ه اصوًال   ١٢اطالعي كيالتي آ دئولوژي، سياسي، تش اي اي ه نظره اوي نقط ران ح ق اي دين خل ازمان مجاه اده اي س  م

ال   ه س وط ب ال ١٣۵۴مرب وده و در س ور     ١٣۵۵ ب ئول بط راد غيرمس ي اف ان حت يله بعضي آقاي دًا بوس ته و بع دوين گش  ت

ر نشده باشد                           م تكثي ي ه اي انقالب ا گروهه رد و ي ا از طرف ف ر     . مخدوش منتشر شده و چه بس دين خودشان تكثي ي مجاه ول

 :  مي خوانمانكرده اند بنابراين آاملش را من اينج

 

 "اهدين خلق ايران در برابر جريان انحرافي چپ نمااطالعيه تعيين مواضع مج"
 

ه در سال                              .١ ي آ ارزه مكتب ه مب د ب دئولوژي اسالمي، معتق ران سازماني است بااي ق اي دين خل  ١٣۴۴سازمان مجاه

دگان راه                              ه دهن دين ادام ذاري شده و مجاه ان گ ان بني ديع زادگ بوسيله محمد حنيف نژاد ، سعيد محسن و اصغر ب

 . آنان هستند

ا .٢ ر جري ازمان  (ن اخي دئولوژي س ر دادن اي تي   ) تغيي ان اپورتونيس ك جري ا  ( ي پ نم ي چ ي انحراف ه  ) يعن ت آ اس

 .سردمداران آن به سازمان مجاهدين خلق ايران و در نتيجه به جنبش ايران خيانت آردند

ا ه                      .٣ وده، دشمن اصلي م اد ننم ا ايج ري در تضاد اصلي م ه تغيي ا هيچ گون ان  اين جريان اپورتونيستي چپ نم مچن

 . رژيم و حاميان امپرياليستي آن مي باشد

ه  ه يچ وجه حق استفاده از نام مجاهدين را ندارد و ادامه استفاده از آن ب  ه اين جريان اپورتونيستي چپ نما به      .۴ منزل

 . استمرار خيانت است

د    .۵ ته باش اري داش اط و همك تها ارتب ااين اپورتونيس تي ب لماني نبايس ا عنصر مس ان ي يچ جري اط و هرگو. ه ه ارتب ن

 . همكاري سازش آاري محسوب مي شود

                                            
 "جهان بيني توحيدي"استاد شهيد مرتضي مطهري،  1



 ١٠

ردد                        .۶ زوي گ ا من ا بخط صحيح بازگشته ي ا يك      . ما با اين جريان اپورتونيستي چپ نما مبارزه مي آنيم ت ارزه م مب

اگرانه است           ا شيوه هاي افش و دادن،         . مبارزه سياسي ب ل گشتن، ل تفاده از شيوه هاي ارتجاعي از قبي ه اس هرگون

 .  آمك گرفتن از امكانات رژيم را محكوم مي آنيمهمكاري با پليس و

 . ما بين اين اپورتونيستها و ساير مارآسيستها تفاوت قائليم مگر اينكه آنها اين اپورتونيستها را تأييد آنند .٧

ت          .٨ ذاريم و از دس ي گ رام م د احت ي آنن ارزه م تثمار مب م و اس اع، امپرياليس ه ارتج ه علي ايي آ ام نيروه ه تم ماب

 . مي و تجارب انقالبي آنها استفاده مي آنيمآوردهاي عل

 . مجاهدين اصيل ما در زندانها نبايستي بااين اپورتونيستها رابطه اي جز رابطه صنفي برقرار آنند .٩

د                     .١٠ وني تهدي اين جريان اپورتونيستي چپ نما موجب بروز زودرس يك جريان ارتجاعي شده است آه در مرحله آن

 . ت آه تحت عنوان اسالم مبارزه مي آنند آه ما با آنهم مبارزه مي آنيماصلي دروني مجموعه نيروهايي اس

ي مشي              .١١ ا نف جريان فوق از ضديت با نيروهاي انقالبي بويژه مجاهدين شروع شده و سپس در مسير رشد خود ب

ن  . مسلحانه به سازش آاري و تسليم طلبي و سرانجام خروج از جبهه خلق و تغيير تضاد اصلي منجر مي شود   اي

يش مي آورد               لمان پ . جريان اپورتونيستي خطر بروز رشد خصائص ارتجاعي را در درون نيروهاي مترقي مس

از مي   ازمان آغ ادي س دگاههاي بني د نظر در دي دين گرايشات راست از تجدي دگان راه مجاه ه دهن ورد ادام در م

 .شود

وارد    سلطه جريان اپورتونيستي چپ نما بر سازمان با اعمال شيوه هاي ضدانقالب  .١٢ ه از م ي و استفاده فرصت طلبان

 :زير صورت گرفته است

ف ور                  : ال ا بط يعي از آادره طح وس دئولوژيك در س ات اي ردن تعليم اده نك ازمان و پي دئولوژي س ار اي دن آ ل نش تكمي

 .علت رشد آمي نامتناسب با آيفيته مكفي ب

 . ه عمل زدگي و دنبال نكردن آار ايدئولوژيضربه شهريور و از دست دادن آادرهاي ذيصالح و در نتيج: ب

 .ترك تعليمات ايدئولوژيك سازمان: ج

تثمار و             .١٣ ي بسمت محو آامل اس ايدئولوژي ما اسالم مبتني بر جهان بيني توحيدي آه جامعه را با شيوه هاي انقالب

ه م       ) قسط(استقرار نظام توحيدي    ًا متكي ب اريخي اساس ذا در هر شرايط ت ده    هدايت مي آند و ل رين و بالن حروم ت

ا              . مي باشد ) مستضعفين(ترين نيروها و طبقات اجتماعي       دا ب دئولوژي اسالمي خ و اي بنابراين مجاهد خلق در پرت

ويژگي هاي ضد امپرياليستي، ضد ارتجاعي و ضد استثماري آه در شرايط حاضر مشي مسلحانه را ايجاب مي               

ظ و     . آند مشخص مي شود  وني حف ا در شرايط آن ه م اء و       وظيف دين و تالش در جهت احي راث مجاه  حراست مي

 . بازسازي آن مي باشد

 "پايان اطالعيه"
 

 

دا نشود                     اه باشد ذآري از خ . درست برعكس قران و گفتار پيامبر و ائمه عليهم السالم آه محال است سخن هر چه آوت

ن  اطالعيه هيچ تكيه بر خدا نشده است و آًال در استفاده از فرهنگ غير ا              در اين  سالمي دست آمي از مارآسيستها ندارد اي

ن سازمان وجود             ا و سخنرانيهاي اي ه آوچكي نيست    روحيه در آليه نوشته ها و اطالعيه ه ا چون در    . دارد و نكت بنظر م

وط است                م مرب امًال به ن دو آ دارد، اي ال و گفتارشان انعكاس ن ذا در اعم دارد ل مرجعيت  . ايدئولوژي مجاهدين خدا جائي ن

.  و چگونه خدا در اعمال و گفتارشان انعكاس دارد         ديعه را بنگريد تا ببينيد چگونه خدا تمام وجودشان را مي پوشان           متعهد ش 

دئولوژي سازمان    . آنچه در بند يك اطالعيه آمده است ادعائي بي محتوا است        ه اي ما در بررسي خود به اين نتيجه رسيديم آ



 ١١

ان       بطور خاص اسالمي نبوده بنيادهاي فكري بنيانگ  دگان راه آن ه دهن وده است، و ادام ذاران مجاهدين متأثر از مارآسيسم ب

ارزه                            . نيز چنين اند   وان مب ارزات سياسي را بعن ز برداشت صحيحي نداشته يك سري مب ي ني ارزه مكتب اين سازمان از مب

دئولوژي   بند دو. اين دو موضوع در همين فصل مورد بررسي آامل قرار خواهد گرفت          . مكتبي قلمداد مي آنند    ر اي  آه تغيي

معرفي مي آند هرگز نمي تواند قانع آننده باشد زيرا يك جريان اپورتونيستي مي تواند  سازمان را يك جريان اپورتونيستي 

ان دارد منجر شود                              ه موقعيت فرصت طلب ه بستگي ب رات آ اير تغيي . به تغيير استراتژي يا تصاحب قدرت رهبري و يا س

رد                 بنظرما تغيير ايدئولوژي ت    دتي سرچشمه گي اني عقي د از ضعف بنيادهاي مب ل،       . نها مي توان ناخت، تكام اي ش راه "آتابه

و از                 " انبياء راه بشر   د ممل دتي سازمان را تشكيل مي ده اد فكري و عقي دئولوژي سازمان است و بني آه سه آتاب عمده اي

 . ضعف هاي بنيادين است

ا           بند هفت اطالعيه را نگاه آنيد تا ببينيد چگونه ا          ظهار عجز از آن مي بارد درست در شرايطي آه بايد اعالم آنند آه م

امًال                          د آ وم نماين ان انحرافي را محك ن جري ه اي بطور معكوس   وقتي بين اين گروه منحرف و مارآسيست ها تفاوت قائليم آ

د    . عنوان آرده اند  ه      آن. تفاوت قائل نشدن را به تأييد نكردن اين جريان انحرافي موآول مي نماين ود آ اني ب ا زم ان تنه  زم

ه  . مجاهدين مي توانستند تمام گروههاي مارآسيستي را به آزمايش بگذارند و صداقت آنها را امتحان آنند               اين موضوع البت

راي                      دين ب د مجاه وم نمي آردن مشروط بود آه آنها آنقدرها قوي باشند آه چنانچه مارآسيست ها اين عمل انحرافي را محك

د              هميشه از آنها قط    اح مارآسيست را شروع آنن ه جن تقيم علي ي مس ارزه مكتب ين موضع      . ع رابطه و مب ودن هم ا نب بنظر م

 . اطالعيه را بطور معكوس درآورده است٧قدرت بود آه بند 

ه                   ٨بند   د و شك نيست آ  هيچگونه موردي نداشت بديهي است آه هر فرد مبارز آگاه بتاريخ آليه علل را مطالعه مي آن

رار             فطرتًا آدمي ب   ابراين تك ذارد بن رام مي گ د احت ه هر انسان صديق آه صادقانه در راه آرمانهاي بزرگ بشري مبارزه آن

مكرر اينكه ما به تمام نيروهاي مبارز احترام مي گذاريم و از دست آوردهاي علمي و تجارب انقالبي آنان استفاده مي آنيم                  

ه نيروهاي ديگر                   ناشي از يك حقارت است آه از ضعف عقيدتي سرچشمه مي گ            وع رشوه سياسي ب ه يك ن يرد  و بيشتر ب

 . به يك اداي احترام متقابل شباهت دارد نه

ار سازمان توضيح داده شده است           ١٠نقد بر اصطالح راست ارتجاعي آه در بند شماره           ر رفت د ب ده در قسمت نق .  آم

اين طرز فكر . ا مجاهدين را در بر مي گيرد   ر فرد مخالف ب   هاين بند به خوبي نشان مي دهد آه اصطالح راست ارتجاعي            

د ناشي از انحصارات  ا مي باش ي آنه ادي  . ذهن دگاههاي بني د نظر در دي ه تجدي ان هر گون د امك ن بن ه آخر اي الوه جمل بع

در اين مقاله سعي ما بر      . سازمان را از افراد خود مي گيرد و پيشاپيش برچسب ارتجاعي را به تجديد نظر آنندگان ميزند                  

ين است آه نشان دهيم اشكاالت اساسي از ديدگاههاي بنيادي سازمان بوده و فقط تغيير و تصحيح بنيادهاي فكري و تطبيق        ا

اه دارد و اال هميشه خطر          ارمان را از خطر انحراف مصون نگ د س ه مي توان ا اصول صد درصد اسالمي است آ آن ب

 .انحرافهاي ديگر سازمان را تهديد مي آند

ام مي شود        واما شيوه آا   ل در دو قسمت انج ائص و      . رما در اين مرحه از نقد و تحلي ه نق قسمت اول نوشته اي است آ

ه قسمت                            ه مدرك باشد ب ناخالصي هاي ايدئولوژي سازمان را بيان مي آند آه با شماره گذاري در هر آجا آه الزم به ارائ

 . دوم ارجاع داده مي شود

ه شده است        در قسمت دوم آه قسمت يادداشتها است، د   دين ارائ د سازمان مجاه ورد تأيي نحوه  . ر حقيقت مدارك الزم م

ًا آورده شده و بالفاصله                               اب عين اب، جمالت آت ا ذآر شماره صفحه آت ه ب د ارائه بدين صورت است آ وان    ي  نق  تحت عن

 . بعالوه قسمت يادداشتها نيز مستقًال قابل مطالعه است. آورده شده است" توضيح ها"

ه  ا آ ه   از آنج م آ يده اي ه رس ن نتيج ه اي ود ب اي خ كال وادر بررسي ه ودن  رداش الص نب ك دست و خ ازمان ، ي ر س  ب

ي      ايدئولوژي آن است، نه آامًال غير اسالمي بودن آن، لذا گاه در صفحه اي از آتاب مطلبي بيان شده آه اسالمي نيست ول
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د قس      ما تنه  . همين مطلب در دو صفحه بعد با ديدگاههاي اسالمي بزرگ شده           ه نق ا           ما ب ه و قسمت دوم را ره ت اول پرداخت

اك نشود                               . آرده ايم  ن ناخالصيها پ دي خالص نيست و اگر سازمان از وجود اي دين ، توحي دگاههاي مجاه چه از نظر مادي

 .بزرگترين ضربه ها را بر خود وارد خواهد آورد و از انحرافات مكرر مصون نخواهد ماند 

ابي     ي آنچه در سال            ما هر نوشته و مصاحبه و آت م ، ول رده اي ه آ ران را مطالع ق اي دين خل ام سازمان مجاه  در ۵۴ بن

دين نيست                       د مجاه ا  . درون سازمان اتفاق افتاد و سبب شد آتبي بنام سازمان مجاهدين خلق ايران منتشر شود آه مورد تأيي ب

ن                        ه آتب ش افتيم آ تيم دري دين آزاد شده داش ا مجاه تقيم ب ر مس اء ، راه حسين و          تماسهايي آه بطور غي ل، راه انبي اخت، تكام

 . مدافعات مورد تأييد آنها مي باشد لذا تنها آتب مذآور را در اين نقد مورد استفاده قرار گرفته اند

ه                   بنيادي آه سازمان مجاهدين خلق بر آن تكيه آرده و آليه تجزيه و تحليلهايش را با توجه به آن اصول استخراج و آلي

ارز آن    . با آن منطق هم آهنگ آرده است قوانين علمي ديالكتيك است           گفتار و حرآاتش را      ا مشخصات ب اصل  ( ديالكتيك ب

رات آيفي            ه تغيي رات آمي ب ذار از تغيي وانين علمي    ) تغيير و حرآت، اصل تأثير متقابل، اصل تضاد، اصل گ بصورت ق

 . عنوان شده و هر گونه حرآت و تغييري با آن اصول تبيين مي گرد

نكه علم به عنوان يك معرفت بشري حقيقت دارد بنابراين هر تئوري و پديده اي آه با تكيه بر قوانين ديالكتيك           نظر به اي  

زدش دارد                  م درن ه      . تبيين گردد به زعم مجاهدين از چنان حقيقتي برخوردار خواهد شد آه عل د يافت و ب ًا تقدس خواه طبع

د        همين نحو هر پديده ديگري آه قادر به اتخاذ و داشتن           ده خواه دور افكن ه ب ز آهن  چنين برچسب علمي نباشد بعنوان يك چي

يم سراسر آتب و              . شد ه مي بين ورد             اين است آ وري م ر هر تئ ه ب ر است از برچسبهاي علمي آ دين پ نوشته هاي مجاه

ا        رين افتخارش د و بزرگت ي دهن وه م ي جل ود را علم اي خ يرها و تحليله ا، تفس ناخت ه ام ش د و تم ي زنن ود م ذيرش خ ن پ

د             اس است      ١)۴ و٣و١.(بازسازي علمي قران است، بعبارت ديگر با بينش علمي به تفسير قران بر مي خيزن ين قي ر هم و ب

ان                     آه مارآسيسم را آه بر بنياد ديالكتيك استوار است بديده علمي مي نگرند و به آن بهاي علم مي دهند و از سفارشهاي بني

د              گذاران مجاهدين است آه به تمام افراد پذي        ه مارآسيسم بياموزن د آ نش علمي        ) ٧(رفته در سازمان تكليف مي آنن ه بي ا ب ت

و در . انقالبهاي علمي نام مي برند) انقالبات سوسياليستي(مجهز شوند و بر همين گونه است آه انقالبات عصر حاضر را          

اي علمي عصر حاضر     مي دهند آه حتي فهم قران را براي هر آس مشروط به مطالع         اين راه به علم چنان بهايي        ه انقالبه

و راه بشر را راه علمي        ) ۵(و حتي اصالت پيام وحي را متكي به اصالت مفاهيم انقالبي موآول مي آنند               ) ٣و٢.(مي دانند 

د ي مي آنن ه  ) ۶.(معن رده بطوريك اه آ ازمان را آوت دئولوژي س ه دست اي وده آ ه اصطالح علمي ب نش ب ه بي ين گون و هم

ين مشي     راي تعي ات علمي عصر      سازمان ب رده است و از انقالب ارزه دست تكدي بسوي ديگران دراز آ تراتژي مب و اس

ه اصطالح علمي ديالكتيك است          ) ٧(حاضر مدد جسته است      وانين ب ه از سه وحدت مطروحه     و از نتايج تكيه بر بنياد ق آ

اهر آس و   آه بعنوان ) وحدت سازماني  – وحدت استراتژي    –وحدت ايدئولوژي   (توسط محمد حنيف نژاد       شرط همكاري ب

وان    (هرگروه گذاشته شده بود همكاري با سازمانهاي مارآسيستي مجاز مي شود             يم مارآسيسم را بعن زيرا همانطور آه گفت

ه          ) يك علم پذيرفته بودند  ه است آ ه برداشتهاي علمي گون ن گون ا اي و همكاري با چريكهاي فدائي خلق شروع مي شود و ب

ًال آن  دئولوژي عم ي رود وحدت اي اري و   ) ٩ و٨(ار م رط همك ل ش ازماني در عم دت س تراتژيك و وح دت اس ا وح و تنه

 . پذيرش افراد قرار مي گيرد

پذيرش مارآسيسم بعنوان علم و بهاي علمي بدان دادن منتهي به وارد شدن اصطالحات مارآسيستي در فرهنگ مبارزه 

ن اصطالحات هيچ جايي در ف           ) ١١ و   ١٠(مجاهدين مي شود      ه اي ذيرش مارآسيسم           آ دارد و از تبعات پ رهنگ اسالمي ن

دي       يم بن اي تقس بعنوان علم است آه دورانهاي جامعه شناسي مارآسيستي مورد قبول مجاهدين واقع شده و تاريخ  را بر مبن

                                            
 . قسمت ضميمه مراجعه شودشماره هاي داخل پرانتز اشاره به شماره يادداشتهاست آه بايد به 1
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ن                                    ا اي رده ب ي را عصر بردگي معرفي آ ن عل د و عصر حسين ب ل مي آنن دورانهاي مارآسيستي مطالعه و تجزيه و تحلي

د             ) ١٢. (بدان مي نگرند  عينك   وانين ديالكتيك تفسير مي آنن اد ق ر بني ران را ب ه ق و ) ۴و١(از تكيه بر روش علمي است آ

و بطور  ) ١٣(نتيجه گيري مي آنند آه در روش قران تماس با دنياي واقعي خارجي، مبناي هرگونه شناسايي حقيقي است        

  ١.آلي شناسايي بشر را در اين نوع محدود مي آنند

يد       يز از عوارض علم زدگي آه منجر به مارآسيسم          و ن  ه راهي آش زدگي شد اينكه جهت حرآت سازمان مجاهدين را ب

ه                   ) ٢٠. (آه تئوريهاي روبنا و زيربنا را بپذيرند       اي بيمارگون ه و تحليله رده، تجزي ا مسائل برخورد آ و به همان صورت ب

ا تسخير             بحث ه اقتصادي از مسائل جاري مملكت و دنيا عرضه نمايند،           ا آنج دين را ت ايي اذهان مجاه ايي و روبن اي زيربن

 ٢)١۵(.مي آند آه اصل تقواي اسالمي را منحصر در تشكيل جامعه بي طبقه توحيدي مي داند

قوانين ديالكتيك بشكلي آه در آتاب شناخت طرح شده است صرفنظر از درست يا غلط بودن آن هرگز يك قانون علمي                   

از                   . م فلسفي بشمار مي رود    نيست بلكه جزو قوانين عا     ا ب تفاده از آن دست ه ه سوء اس انون در هر گون ن ق نظر به اينكه اي

وانين                    است و به همين      ق ق ا برطب ده ه ين پدي رده و از تبي ن بست برخورد آ ه ب خاطر است آه مي بينيم مجاهدين هر آجا ب

ق              ار عمل زده، خل ه ابتك د  الساعه لغت وضع مي    ديالكتيك عاجز مي شوند دست ب وانين    ) ١٧ و ١۶( آنن ي الظاهر ق و عل

 . ديالكتيك را درپديده ساري و جاري مي سازند

ات    وجود تكامل در   بينش علمي سازمان و تكيه مجاهدين بر علمي بودن آارشان است آه آنها را مجبور آرده براي اثب

ا را از شكل   آه در فرضيه هاي تكامل مطرح شده متوسل شو مكتب و عقيده اسالمي به تمام مباحثي         ند و آليد آن فرضيه ه

ابتدائي ماده تا بوجود آمدن آهكشانها و حيوانات و انسان قبول نمايند و با يك اشتباه آاري و انتخاب آلمات نامتناسب مسئله                       

ه تكامل بجاي تحول،                              ه است انتخاب آلم ه از آن جمل تبه سازند آ ده مش ه       ) ١٩ و   ١٨(را بر خود و خوانن ه آلم ا آ از آنج

ا از انسان شروع شده و                                 تكا مل در ذهن ما يك نظام ارتشي را بياد مي آورد و از طرفي مي دانيم آه يك نظام ارزشي تنه

ا از                             ان تنه هر آجا آه پاي انسان بميان باشد تكامل معني خواهد داشت لذا انتخاب آلمه تكامل در اين سير عظيم تحول جه

ن موضوع مطلبي را                     بينش ماترياليستي سرچشمه مي گيرد آه وجه غالب        ر اي د ب راي تأآي د، ب ا را تشكيل مي ده ان م  زم

 . اضافه آنم و آن تأثير وجوه غالب زمان است در بينش و روش ما

ا                     رد ي ين ف ن چن ر از آن باشد، اي چه بسا آه فرد يا افرادي پس از تحقيقات به نتيجه اي برسند آه جو حاآم بر اذهان غي

 جو حاآم بر جامعه مبارزه بي امان نكنند هرگز قادر نخواهند بود آه به عقايد خود جامه عمل افرادي بايد بدانند مادام آه با

د بت شكست     بپوشانند و بي شك چنين افرادي در وجه غالب برجامعه           ه باي مستحيل مي شوند اينست آه از قديم گفته شده آ

دارد            آسي حق ندارد بدين اميد آه من آگاهم و از آن استفاده نمي آنم و مور                د بت نگه رار نمي ده د بت را   . د پرستش ق باي

ه بهر               ام وجود را در برگرفت ه تم ع، وجوهي آ ر جوام شكست ، بت چيزي نيست جز همين وجوه غالب براذهان و حاآم ب

 . طرف روي شود در حوزه آن قرار مي گيرد

ا وجوه      ارزه ب اي مب فانه      مبارزه مكتبي آه سازمان مجاهدين از آن دم مي زند اگر به معن ه شود متأس ان گرفت  غالب زم

وده        در اين راه برنداشته بلكه خود در ساختن و پرداختن    ياين سازمان نه تنها آوچكترين قدم      غ نم ان سعي بلي بت هاي زم

ه شده است                           . است ار گرفت ان بك يم بت هاي زم ه در جهت تحك ه      . آنچه آه سازمان انجام داده آوششي بوده آ ه اينك مگر ن

د        سيانتيسم و ماتر   ه سجده مي گزارن . ياليسم وجوه غالب زمان ما را تشكيل مي دهند و همه انسانها صبح و شام بر اين درگ

تم ديگري                           تم اقتصادي سيس ر از سيس ويي غي تند و گ ومگر نه اينست آه دو سيستم حاآم بر انسانها دو سيستم اقتصادي هس

ي عليه سيانتيسم و ماترياليسم و بينشهاي اقتصادي آغاز      مي پرسيم سازمان مجاهدين خلق ايران چه مبارزه ا        . وجود ندارد 

                                            
 . به آخرين پاراگراف اين فصل و پاورقي مربوطه اش براي معرفي انواع شناسايي هاي بشري مراجعه آنيد 1
 . به اوراق ضميمه درباره ديالكتيك رجوع شود 2
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ات علمي عصر حاضر است و        گترينرسازماني آه خود علم زده است و بز       . آرده است  ه انقالب رادش مطالع  توصيه به اف

ي دارد                    ارزه مكتب  تيانتيس س. از تمام وجوه مبارزه تنها به مبارزه اقتصادي عليه سرمايه داري اآتفا ميكند چگونه ادعاي مب

 بودن بت پرستي قرن بيستم نيست؟ 

ار              ال و رفت ه اعم ا و هم ا اقتصاد را زيربن بنظر ما سازماني آه به تأثيرپذيري از دو سيستم اقتصادي حاآم بر انسان ه

اآم              جوامع را برپايه اقتصادي تحليل مي آند نه تنها با بت هاي زمان مبارزه نكرده آه در جهت تحكيم و استقرار انديشه ح

ه يك رو             خوشبختانه زمينه جهاني مبارزه عليه      . بر انسانها گام برداشته است     رايش ب اده مي شود گ م آم م آ ا آ ن بت ه ح اي

ادگي است   ن آم ام آور اي ان پي ي   . اصيل در سطح جه ان بين ك جه افتن ي راي ي راد ب اوي اف فه و آنجك ه فلس انها ب هجوم انس

انها دارد         ي در انس ار   . حكايت از چنين حرآت ا مب ه سه بت سيانتيسم، ماترياليسم و                     ت ر علي ارويي ب تقيم و روي ي مس زه مكتب

ي    حاآم نمودن خدا در جامعه و مطرح ساختن نظام           يربناي جوامع شروع نشود و در     زاقتصاد بعنوان    تقوي در معناي حقيق

 . ات استو قراني آن بعنوان يك نظام ارزشي جامعه سعي نشود، دم از مبارزه مكتبي زدن به لجن آشيدن آلم

د                ر          . واقعيت اينست آه مجاهدين با مبارزه مكتبي بيگانه بوده و هرگز مبارزه مكتبي نكرده ان ه ب ا تكي ارزه سازمان ب مب

ا                  اريخ تنه بنياد هاي عاري از اصالت اسالمي شروع شده در حاليكه بنيانگزاران سازمان سخت علم زده بودند در مطالعه ت

د و                      يك شاخه از معرفت بشري يعني معرف        ه معرفت علمي منحصر نمودن د و معرفت بشري را ب ار گرفتن ت علمي را بك

ايي و آزادي انسان را از      ااز جو انقالبي غالب زمان يعني انقالبات سوسي       ناخودآگاه   ليستي جهان متأثر گرديدند و مفهوم ره

يكديگرند مبارزه را وده و گاه متناقض و با تمام قوا بخاطر مفاهيمي آه هرگز با مفاهيم اسالمي يكي نب) ١۴(مكاتب گرفتند 

ارزه در البالي جمالتشان وجود دارد        . شروع آرده اند  ان هدف از مب ه در بي انگر   ) ٢٢ و ٢١ و ٨(فقر عقيدتي آ خود بي

ه    ااين و  ه ادام ادر ب قعيت است آه جهت فكري مجاهدين نيز همچون مارآسيسم بسان يك معلول رفتار آرده است و هرگز ق

يش      عمل  و ارائه يك     د پ صحيح نبوده و نخواهد بود و طبيعي است آه در اين مبارزه در جهت تحكيم آنچه بدان قيام آرده ان

ين       د و در آن مسكن                            . جاست  روند ولي همه حرف هم رده ان ا آ ان خود را بن اخ آرم ه روي آن آ دين ب ه مجاه ايي آ بنياده

دي              وت است و دي ه عنكب ه سر از          گزيده اند از نظر اسالمي سست همچون خان يار طبيعي است آ ود و بس ا نب ل اتك ه قاب م آ

و راه اندازي آن آارشان به بزرگترين خيانت به جنبش مسلحانه ملت  ١مارآسيسم درآورد و حربه اي شود بر عليه سازمان 

 . مسلمان ايران بكشد

 است آه آار شناسايي يادآوري آنيم آه معرفت بشري از سه راه ممكن مي گردد و با به آارگرفتن هر سه نوع معرفت

 : انسان آامل مي گردد آه عبارتند از 

 . معرفت علمي آه تمام علوم را شامل مي شود .١

 .معرفت فلسفي آه قوانين عام را بيان آرده پشتوانه معرفت علمي است .٢

د و          معرفتي آه انسان امروز با آن بيگ       .٣ ران     انه و نظامات حاآم سعي در نفي آن دارن ه در ق ي است آ ه  آن معرفت ب

وار          ق داشته راه تكامل روحي او را هم قلب نسبت داده مي شود، نوع سوم معرفت است آه به حقيقت انسان تعل

 ٢. مي سازد

 

 

                                            
د        1 ر مواضع اي ا اعالم تغيي د چشم پوشي شود    البته اين مطلب به اين معنا نيست آه از نقش خائنانه مرتديني آه با آودت ا در عين   . ئولوژيك آردن م

د    "اينكه آودتاي خائنانه اين عناصر را به شديدترين وجهي محكوم نموده و ناشي از روحيه ماترياليستي و اصل    ه مي آن يله را توجي مي  " هدف وس
 .  ايدئولوژي دوگانه سازمان مي دانيمشماريم ولي در همانحال علت موفقيت اين آودتا و اساسًا امكان بروز وظهور چنين وقايعي را در متن

از مجموعه مقدمه  اي بر جهان بيني اسالمي اثر " جهان بيني توحيدي"براي توضيح بيشتر با جهانشناسي علمي و جهان بيني فلسفي به آتاب  2
 . ه رجوع آنيداز همين مجموع" وحي و نبوت"به آتاب ) نوع سوم(استاد مطهري و نيز براي آگاهي از معرفت قلبي و روحي 
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 ضميمه
 

 

 :در اين ضميمه يادداشتهايي به رديف از آتب

  ٢/٢/١٣۵٧ -٢۵۴شماره " تكامل "

  ١١/١١/٢۵٣۶ -٢٣٨۴شماره ثبت " راه انبياء راه بشر"

دافع" ده  " اتم ا آم راه توضيحاتي مختصر از م ي، هم لمان ايران ازمان دانشجويان مس ده از طرف س ر ش يم و تكثي تنظ

 . است

ن ضميمه مستقل از                      يم اي دتي مي باشد، توصيه مي آن اني عقي د مب تن نق د  "شماره رديف مربوط به شماره ارجاع م نق

              .  نيز مورد مطالعه قرار گيرد" مباني عقيدتي
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 يادداشت يك 
 

 ۶۵آتاب راه انبياء راه بشر، صفحه 
 
ين   ) طبقه را با طقه ديگر    (خدا بعضي مردم را بواسطه ديگر       ) نفي(اگر نبود دفع آردن     " ه   (تباه مي شد زم فساد طبق

رد  ر مي آ اآم انسان را منق ه منشاء تكا  ) ح ن آي ان آرامت دارد ، از اي ر جهاني دا ب ي خ م از درون ول اعي و آنه مل اجتم
 ."بخوبي پيدا ميشود

ان                             : توضيح ما  ه هم د آ رده ان ردن معني آ ردن را نفي آ ع آ ه دف ك چگون وانين ديالكتي بروشني پيداست معتقدين به ق
ه                  اتي است آ د و بينش اقتصاگرايانه طبق ران وارد نماين ه ق ك را بطور مستقيم در ترجم وانين ديالكتي اصل نفي در نفي ق

طبقه معني آرده و عجيب تر نتيجه آن است آه ) آه مي تواند شامل هر گروهي نسبت به گروه ديگر شود   (راي  ضبعآلمه  
 را بر قران" تضاد دروني موجد حرآت است"منشاء تكامل اجتماعي را تكامل از درون مطرح ساخته، مي خواهند قانون           

 تضاد دروني نيست چون   ريم، آيه صريحًا داللت دارد بر اينكه     و حال به فرض آنكه همه توجيهات باال را بپذي         . تحميل آنند 

انها در خودشان        ) شر و فساد (ي از اين انسانها     ضمي گويد بع   ن انس ه بعضي از اي ه آ د و نگفت بعضي ديگر را دفع مي آنن

ه      . يكديگر را نفي مي آنند     ان آلم اس "اين آقاي ي    " ن ه معن ه ب ت     " انسان "را آ ه و خواس ن    است مالك وحدت گرفت ه اي د ب ه ان

ان دارد                  ًا امك ي باشد اساس د بيرون يم حاال اگر تضاد بخواه د از ايشان مي پرس ي آنن ه شما    . وسيله تضاد را درون ي آ وقت

ن      زي از شعاع اي عامترين آلمه اي را آه بر ميلياردها انسان صدق مي آند مالك وحدت حقيقي بگيريد در اين صورت چي

ي در درون                  . ند بيروني باشد  دايره عظيم خارج نمي ماند آه بتوا       ي است يعن ان درون مثل اينست آه ما بگوئيم تضاد در جه

 يعني خود موجود    دهر شيء خودش با خودش تضاد دارد بگويند به چه دليل بگوئيم ، موجودات برخي با برخي تضاد دارن                  

 .  را معني بفرمائيدلطفًا تضاد بيروني، اگر تضاد دروني يعني اين )!. برخي ديگر(با خود موجود ) برخي(

 

 
 يادداشت دو

 
  ۶٧آتاب راه انبياء راه بشر، صفحه 

 
 . بدون آگاهي از فرهنگ انقالبي عصر حاضر اعجاز قران بخصوص آيات فوق را بدرستي نمي توان درك آرد

ام  بدون فرهنگ انقالبي عصر حاضر ممكن نيست لذا بي جهت نيست آه آنها ت          بزعم مجاهدين فهم قران     : توضيح ما  م
ه فرهنگ انقالبي عصر                آيات قران را با بينش خاص و پيش ساخته خود تفسير آنند و در حقيقت نتايجي را آه از مطالع

   آيا اين نحوه آار تفسير به رأي نيست؟ . حاضر گرفته اند بر آيات قران تحميل و از آن تأييديه ميگيرند
 
 
 
 
 
 



 ١٧

       هيادداشت س
 

 ٢٠١فحه آتاب راه انبياء راه بشر، ص
 

ان مي آورد                        شگفت تر و اعجاب آورتر از همه اينكه قران وقتيكه صحبت از پيروزي حتمي و شكست قطعي باطل بمي
اريخ       . عيار عيني بدست بشر مي دهد     ممالك و    . همان مالآي آه مكاتب انقالبي علمي به آن استناد مي جويند يعني مالك ت

د   قران در دعوت به تحليل علمي حواد تاريخي و ن          اني     . تيجه گيري از آنها براستي غوغا مي آن اريخ را جز انب آسانيكه ت
ز بدون  اطالع از مكاتب      ومشكل است آه امر   . از حوادث نمي بينند از نظر قران قدرت تفكر و تعقل و بينش عميق ندارند              

 . انقالبي عصر حاضر اينگونه آيات به درستي تفسير شون
ا م        : توضيح ما    ا مقايسه اسالم ب ز چو                    آي ه اسالم ني ري اينك رده،      آكاتب انقالبي علمي و نتيجه گي ان پيش بيني آ ن

د؟           ا مي آن ران غوغ ا در ق سرپوش بر عقده حقارت نيست؟ آيا براستي تحليل علمي حوادث تاريخي و نتيجه گيري از آنه
م     ران،    در عصري آه عجز علم در رهبري انسان ثابت شده هنوز هم اينگونه مسائل و نتيجه گيريهاي آ ه علمي از ق  ماي

د؟                   ران سيراب مي آن دايت از ق رفتن ه ي علمي است، جز ماترياليسم             عطش ما را در گ دام مكتب انقالب بعالوه منظور آ

 . تارخي آه در مارآسيسم عنوان مي شود نمي تواند مورد نظر باشد

ودن              ان از علمي ب ن آقاي ه     ( خوب بازهم مي بينيم آه اي ا ناآگاهان ه ي د        تصوير ) آگاهان ماترياليسم  . غلطي بدست مي دهن

م داشته باشد در        . تاريخي يعني قانونمندي تاريخي بر مبناي اصالت ماده و اصالت اقتصاد      ا عل اهي ب اگر آسي مختصر آگ

مي يابد آه اصوًال قانونمندي تاريخ امري است آه در قاموس علم نمي گنجد، اينكه براي تاريخ بتوان اصوًال يك موجوديت                     

ن آل     . رد آه مانند يك آل غير قابل تجزيه قانون پذير باشد خود يك امر فلسفي و نه علمي است           آلي فرض آ   ه حاال اي اينك

ه علمي است                    م خود امري فلسفي و ن از ه ه باشد ب مفروض به نام تاريخ برمبناي تاريخ يك يا چند عامل خاص قابل توجي

ثًال شما              بگونه اي هستند آه درست و يا غلط         يعني اين امور اساسًا      ي م تند يعن آنها با ضوابط علوم تجربي قابل بررسي نيس

ل بررسي نيست                   ي قاب ق تجرب م بطري ن حك اريخي است اي ه حوادث ت چون  . وقتي مي گوئيد فالن عامل باعث و سبب آلي

وده       ن عامل ب ا   ١حداآثر آه شما تحقيق و مطالعه آنيد اينست آه نشان دهيد در آنار همه حوادث تاريخي اي ي آي  شما مي   ول

عامل مورد نظر را در توانيد عوامل ديگر را در صحنه اجتماع نفي نمائيد تاببينيد آه چه خواهد شد؟ يا آيا خواهيد توانست       

يك جامعه ودر چند حادثه تاريخي يك يا چند بار نفي و حذف نمائيد تا اثر فقدان آنرا مالحظه آنيد؟ پاسخ تمام اين سئواالت                         

ديهي است                       منفي است و از همين رو      والت علمي امري همچون ب و .  است آه نزد اهل نظر خارج بودن اين مباحث از مق

ن مطالب                      وچكترين تعمق و بررسي در اي دون آ حال، طرفداران مكاتب علمي را ببينيد آه چه آاسه داغتر از آش شده و ب

 . سنگ علمي بودن اين مكاتب را به سينه مي زنند

مام مطالب باال هم مورد قبول باشد حاال خواه شيوه علمي يا فلسفي ، ولي نمي پرسيد آه و از اينها گذشته به فرض آه ت

ي                   ! آه مكاتب انقالبي علمي   آخر چه دوره هاي تاريخي       ه است يعن ل توجي اي اصالت اقتصاد قاب مدعي انند همه اش بر مبن

اريخي را نسبت          ا دانسته و       شمابايد تمامي تحوالت و انگيزه ها و عوامل دخيل در حوادث ت ه هاي اقتصادي روبن ه زمين ب

 . تغييرات روبنائي را موآول به تغيير در زيربنا آنيد

                                            
بگذريم از اينكه همين حد يعني نشان دادن عامل اقتصادي در پس هر انقالب حكمي است آه نه در زمان حال به ثبوت رسيده و نه در گذشته،  1

اينگونه تحليل . ندتاريخ گذشته و حال بشر پر است از انقالباتي آه در آنهاانگيزه هاي غير اقتصادي اگر تنها عامل نبوده، مهمترين عوامل بوده ا
 .  ي مارآسيستي مي توان نشان داد"از پيش فرموده"ها را فقط در آتابهاي 
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ران عبارتست از                                ه ق ر، هم ن طرز تفك ي اي ران سراسر عبارتست از نف ن جهت ق ل از اي ه الاق خوب شما نمي بينيد آ

اطعترين نقش را در       اصالت دادن به انسان و به اينكه اين جهت گيري فكري ،ديني و الهي انسانهاست               ه در نهايت امر ق  آ

ي             . زندگي او بازي مي آند     اريخ بصورت تك عاملي نمي نگرد ول البته قران نقش عوامل ديگر را نفي نمي آند يعني به ت

ه   د آ ه اي توصيف مي آن ه گون پارد و انسان را ب ه انسان مي س ل، عامل اصل و رل اصلي را هميشه ب ان عوام در مي

ه نجات             عليرغم تمام تغيي   ر محيط و جامع ادر است خود را از جب ره ق رات محيطي و منشاء هاي اقتصادي و سياسي و غي

 )الم تكن ارض اهللا واسعه فتهاجروا فيها.( دهد

م                           ه فه خوب آيا نهايت بي اعتنايي به قران ودور بودن از معيار هاي اسالمي نيست آه فهم يك چنين قراني را موآول ب

 بنماييم؟ ! ن مكاتب علمي ئي و تعلق خاطر آن به چنا

ه طور مستقل                 وباالخره آيا قران براستي پس از اطالع از مكاتب           ي ب ود؟ يعن د ب م خواه ل فه ي عصر حاضر قاب انقالب

ي                د و مكاتب انقالب ار بگذارن قدرت هدايت ندارد؟ پس چه بهتر آه اين چنين نويسندگان هر چه زودتر قران را ببوسند و آن

 . رمشق خود قرار دهند آه بااين طرز تفكر ره به جايي نخواهند بردعلمي عصر حاضر را س

 

 
 يادداشت چهار

 

  ٢۶آتاب مدافعات صفحه 
 

حرآت و تغييري در جامعه ممكن نيست مگر         ): ١١قران سوره رعد آيه     (ان اهللا اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم          

 . اينكه اين حرآت از درون خود انسانها منشاء بگيرد

ن            : توضيح ما  ر اي ران ب م ق ام ه ه تم د حذف شده در حاليك وه آن در ترجمه آيه قران آلمه خدا آه بايد به عنوان علت جل

د             ر و حرآت از              . است آه نظام خدايي را جانشين نظامات ديگر آن ه تغيي ه اينك انها نشئه مي        " درون"و اشاره ب خود انس

 . اشدگيرد، آلودن تفسير قران به قوانين ديالكتيك مي ب

 

 
 يادداشت پنج 

 
  ٢٠۴آتاب راه حسين، صفحه 

 

ان مي باشد              براستي همچنانكه مفاهيم انقالبي امروز، آه حاصل مجاهدات خون آلود بشري در تفسير سمت حرآت جه

رين راز                صاحب اصالت است پيام وحي نيز آه رساننده قران است حقيقت دارد و                ده ت ه عم ين حقيقت است آ و هم در پرت

 . ود مادي آه پيچيده ترين مشكل فلسفي است گشوده مي شودتكامل وج

ا                         : توضيح ما  ا ب تند ي وني هس ان آن ر جه براستي نويسنده با آه سخن مي گويد، با رهبران انقالبي آه دست اندرآار تغيي

تناد              ه باس ي امروز اصالت دارد آ اهيم انقالب دام مف ه   همين اشخاص آه در آل بنام مردم از آنان ياد مي شود؟ آ وان ب  آن بت

پيام وحي اصالت داد؟ بهر حال ما در اين بينش رد پاي جامعه شناسان ورشكسته اي را مي بينيم آه مذهب را در شكل يك       
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يش نيست در           پديده جامعه شناسي مورد مطالعه قرار داده و قوانين آنرا آشف مي آنند آه پايداري آن قوانين چند صباحي ب

 .  ووحي در عمق فطرت خانه دارد و با نشئه حيات انساني مالزم مي باشدحاليكه برطبق بيان قران مذهب

 

 
 يادداشت شش

 
 ٢آتاب راه انبياء راه بشر، صفحه 

 

ر راه بشر  اده ت ان س د ) راه علمي (بزب اء برس راه انبي د ب ود باي ت خ ايق . در نهاي ه در آن حق اء راهي است آ راه انبي

 راه علم راهي است غير مستقيم آه در طول زمان بشر به آن مي رسد و از آنجا مستقيمًا از منبع اصلي اخذ گرديده است و

 . آه وجود نامتناهي است بشر فقط پس از زمان بينهايت مي  تواند براه انبياء آامل نائل آيد

ا  ج  : توضيح م ي راي ه معن م ب ا عل ران را ب ات ق م در آي ه عل دين آلم ه مجاه ا رخ داده اينست آ ه در اينج تباهي آ  آن اش

)Science (   رد در                         . يكي گرفته اند ه و فعاليت مغز بشر صورت ميگي ق تفحص و تجرب ج آن از طري ي راي ه معن علم ب

علم امروز آه بنيادش بر تجربه بنا نهاده شده ،  . حاليكه علم به معني قراني در همه جاي قران به قلب نسبت داده شده است      

رد       تنها پديده ها را وصف مي آند و هرگز تكليفي  د آ رد و چه نباي د آ رخالف     م براي بشر به معني چه باي د ب ي نمي آن عن

ا مي باشد              ي         . انبياء آه آار تكليف بشر را مشخص مي آند و علم در قران بدين معن ن توضيح روشن مي شود چه ب ا اي ب

 . معناست آه راه علم امروز را راه انبياء معني آنيم

 

 
    تيادداشت هف

 
     ۵٩آتاب مدافعات صفحه 

 
د                          ه مي آردن وارا را مطالع ن سازمان آتابهاي مائوتسه تنگ و چه گ ه   . در آيفرخواست آمده آه اي راد  : ميگويم بل اف

ذير      . مطالعه آنند اصلي ما اين آتب را مطالعه آردند و الزم هم مي دانستند آه    ارزه خستگي ناپ ه سالها از مب تجربياتي آ
رد مسلحانه           اديبخش بدست آمده در اين زخلقها در جنگ آ  ك نب ه ي ه مي خواهيم دست ب ا آ راي م آتب جمع آوري شده ب

ين مشي و استراتژي انقالبي                 راي تعي ز ب ان عمل و ني ا در جري ار بستن آنه ه آ انقالبي بزنيم فراگرفتن اين تجربيات و ب
 . آامًال ضروري است

ان عمل        مطالعه جنگ هاي آزاديبخش جهان براي باال رفتن دانش انقالبي و             : توضيح ما  ا در جري ار بستن آنه ز بك ني
ين خط مشي و استراتژي                         ي در تعي دم بگذارد واجب و ضروري است ول ن وادي ق د در اي بي شك براي هر آس بخواه

تعيين خط مشي مبارزه را بايد از متن ايدئولوژي با توجه به شرايط زمان و        . انقالبي نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد        
اري                          .مكان استخراج آرد   دئولوژي ي تن اي  دانش انقالبي هر آس تنها مي تواند او را در استخراج صحيح خط مشي از م

ات                             . نمايد   ارزه از الگوي انقالب تند استخراج استراتژي مب دي هس نش توحي ي و بي ارزه مكتب انيكه مدعي مب راي آس ولي ب

 !    ئولوژي اسالميمارآسيستي چه توجيهي مي تواند داشته باشد جز اصالت نداشتن مكتب و ايد

 



 ٢٠

 

 ت يادداشت هش
 

  ۵٩آتاب مدافعات، صفحه 
 

ولي در واقع امر اين اتهامات ظاهر مسئله هستند و در باطن و عمق اختالفي بين گروهها، از نظر هدف واحد يعني               
ال مي آن      . براندازي و واژگوني حكومت سلطنتي نيست      دفهاي واحدي را دنب د گروهها با ايدئولوژيهاي مختلفي ه د  ( ن مانن

از اين چه مي فهميم؟ جز اينكه ايدئولوژي گروهها داراي پايه مشترآي است آه بنظر  ). چريكهاي فدائي خلق و مجاهدين 
 . يعني همه ايدئولوژيها در اين مسئله مشترآند. ما محو آليه اشكال استثمار است

ار         راه. اسالم و آمونيسم نه در هدف مشترك  هستند و نه در راه            : توضيح ما  ر اظه ا ب ي آه به آمونيسم مي رسد بن
ا         اعي يعني آ روه اجتم گر حساسيت نشان مي    رخودشان از طريق ديكتاتوري پرولتاريا است و در آن تنها نسبت به يك گ

د و بس                       در . دهد در حاليكه اسالم آه هدفش تحقق خليفة اللهي انسان است از طرق جامعه ايست آه تنها خدا حكومت آن
وردن ب م ن مكت هاي ه خاص از جامع ه طبق د  . ظر است ن ن است چن اختن ممك ردن و جمالت قشنگ س ازي آ ات ب ا آلم ب
اره انديشي    آند ميا بعنوان روشنفكر به جامعه معرفي آند ولي هميشه خأليي گروه را تهديد      رصباحي گروهي     آه اگر چ

ه    .  آرد نشود و يك محتواي اصلي آن را پر نكند مطلقهاي ذهني انحرافي آن را پر خواهد        ه جمل وئيم آ " با قاطعيت مي گ
د ،            " ايدئولوژي گروهها داراي پايه مشترآي است      د و نمي فهمن بكلي بي اساس است تنها آساني آه ايدئولوژي نمي دانن

ر             . ممكن است چنين حرفي بزنند     تن است اگ ه را گف محو آليه اشكال استثمار تنها قسمت نفي شعار اسالم است يعني ال ال
ده اي    اال اهللا    ه اال    . را نگوئي در طول مبارزه ال اله هزاران آلهه ديگر را جانشين آرده اي و خود نفهمي شعار اسالم ال ال

ه              . از چاله درآمدن و در چاه افتادن است       دن  دياهللا است نيمه اال اهللا را ن       ه جمل ائز اهميت است اينست آ ه ح نكته ديگر آ
ه در حقيقت هدف مج            ه اشكال استثمار آ ه هدف            محو آلي ان بسيار ضعيفي است آ د بي ان مي آن ارزه را بي اهدين از مب

ه در اسالم حداقل حقوق هر           . مبارزه در اسالم را نمي رساند      اينگونه هدف حد نهايي مبارزه در آمونيسم است درحاليك
ه ا               .انساني است آه در جامعه بدون استثمار زندگي آند         ه و مقدم تثمار خود زمين دون اس ه ب الي     آه اين جامع راي تع ست ب

در اسالم محور تمام اعمال و افعال آمال معنوي و اعتالي اخالقي است و مطلوبيت عدالت         . روح انسان و آمال معنوي او     

و به اين لحاظ است       . اجتماعي هم از نظر ارتباط الينفك عدالت اجتماعي بعنوان شرط ضروري و الزم آمال انساني است               

ه هدف از هر     آه در مبارزه در راه تحقق جامعه     ه بهان  عادله هيچگاه نمي توان از اصول معنوي و انساني تجاوز آرد و ب

اد                              دئولوژي مارآسيستي ايج ا اي ذهبي ب دئولوژي م ان اي ا مي ا معن وسيله اي استفاده آرد و اينجا فاصله اي به عمق از ماده ت

 . مي شود

ردار    و نكته اينست آه در نظر نداشتن همين محور معنوي در مبارزه است              آه سازمان مجاهدين را از لحاظ رفتار و آ

 .  مذهبي تنزل داده استردر حد يك گروه سياسي غي
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 يادداشت نه

 

  ۶١آتاب مدافعات، صفحه 
 

د        رين روشها سرآوب      زماني آه دشمن خلق هر نوع حرآتي را آه موجوديت وي را به خطر مي ان ا وحشيانه ت ازد ب
ارچگي                            د، وحدت و يكپ م يكپارچه ان ا ه مي آند، و زمانيكه دشمنهاي خلق هاي جهان در آوبيدن و نابود آردن جنبشها ب
د            من واح ه دش رد علي ان نب ابراين در جري ت بن روزي اس ه پي يدن ب روريات رس ارزين راه آزادي از ض ون و مب انقالبي

 . لكه هدف آليه مبارزين همان تحقق بخشيدن به آرمانهاي خلق استايدئولوژي مطرح نيست ب
ه تحت   . يكي از خصوصيات مبارزه در اين قرن پيدا آردن جهت مكتبي مبارزه است        : توضيح ما  دستجات و گروهها آ

مي گردد و مبارزه مي آردند يا مي آنند هر روز آه مي گذرد بنياد سست مبارزه آنها آشكارتر ... شعارهاي ملي، قومي، 
 . ندبالعكس دستجاتي آه در هيئت يك مكتب پا به عرصه مبارزه ميگذارند در حال اوج گرفتن

ي و        آظاهرًا منظور    . اصوًال گويا نويسندگان اين سطور معني مبارزه ايدئولوژيك را درك نكرده اند            ارزه مكتب ا از مب نه

دئولوژي حمايت و تأي         يله اي ه بوس ارزه          ايدئولوژيك مبارزه اي است آ ي آنچه اصل است و اهميت دارد مب د مي شود يعن ي

 . و همين است سرانحرافات اينگونه مبارزات ايدئولوژيك است و آنچه فرعي است و وسيله، مكتب

دئولوژي   هزل است و اصالت دارد و مبارمبارزه ايدئولوژيك، مبارزه اي را گويند آه در آن ايدئولوژي اص         از جانب اي

دئولوژي             صاحبان آن گ  بر دوش    را اي ي آن ي و چه وقت ذارده و تحميل شده است يعني حد و مرز مبارزه و چگونگي و چراي

ين                     . تعيين مي آند   ار تعي ا معي دئولوژيك است و تنه ارز وحدت اي در مبارزه ايدئولوژيك تنها اساس وحدت بين نيروهاي مب

اعي        يك مسلمان به همان       . دشمن مشترك و غير مشترك معيار ايدئولوژيك است        اندازه آه با سرمايه داري بجهت ظلم اجتم

دئولوژي اسالمي اوست                                 ه ناشي از بطن اي ارزه اي آ ارزه است، مب ه و فساد اخالقي و سياسي آن در تضاد و مب ان   ه ب م

اي آن و    شدت با آمونيسم بجهت شرك ذاتي آن و سعي در مسخ و نابودي فطرت الهي انسانها و بجهت ديكتاتوري پرولتاري

ارزه    عدم امك  ين سرمايه داري    است و  ان رشد هر گونه استعداد انساني و آزادي فطري و طبيعي در تضاد و مب ري ب درگي

 . و آمونيسم سبب نمي شود آه يكي را دوست پندارد

اتوري در ممكلت                 ي ديكت ي وقت البته شدت مبارزه و آيفيت و جهت آن بستگي به شرايط رو درروئي با دشمن است يعن

ه س ا از ناحي اطع م د و ق اني سرمايه داري است جهت تن زاحم تكامل انس درت سياسي م ل مي شود و ق رمايه داري تحمي

ا سرمايه                                ه جهت دشمني اش ب ه آمونيسم ب مبارزه يعني مبارزه مسلحانه با سرمايه داري است ولي اين سبب نمي شود آ

ه شديدتر      خود به نحو ديگري و چه  داري دوست قلمداد شود زيرا آه او مي خواهد سرمايه داري را محو آند تا          م آ ا ه بس

د و               تقر آن و در لفاف مترقي و انقالبي دمار از روزگار انسان درآورد و مسلمان مبارزه مي آند آه نظام عدل الهي را مس

 . هر گونه شرك و طاغوت و الحاد را از ميان بردارد

ه اساس            پس هرگونه شايئه وحدت ميان مسلمان و مارآسيست دوري از خط مبار            ه اينك زه ايدئولوژيك است چه برسد ب

           ؟!تأثير و متغيري از آن باشد وحدت را مبارزه تشكيل دهد و ايدئولوژي تحت
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 يادداشت ده

 
 ٢۴٨آتاب راه انبياء راه بشر، صفحه 

 
جانشين مي شود چرا    ... حكم خدا، حكم سنن خدا    ... موديناميك و حكم منطق تاريخ و     ردر قران به جاي حكم اصل دوم ت       

آه قران منحني هرچيز را تا مبتدا تعقيب مي آند و در وراي علل مشهود به علتي اولي و غائي توجه دارد و از اين جهت               

يار مهمي ناشي مي                       ايج بس غالبًا در جران امور و پديده ها و علت اصلي يعني خدا را يادآور مي شود از اين طرز بيان تن

 .  خواهيم آردشود آه راجع به آن بحث

ا   راي اصطالحات مارآسيستي در                  : توضيح م ه مباحث علمي را جواز ورود ب ه چگون وق بخوبي پيداست آ تن ف از م

 . فرهنگ اسالمي قرار داده اند

 

 

 ميادداشت يازده
 

   ١٨آتاب مدافعات صفحه 
 
را عقب انداخت ولي جبر  گرچه چندسالي دهقانان را مشغول آرد و بظاهر انقالب اجتماعي اصيل            ) اصالحات ارضي (

 . تاريخ و زمان در اين مورد نيز بزيان رژيم وارد عمل شد

اي                          : توضيح ما  ا و تحليله رًا وارد محاورات و گفتگوه د جب ه عده اي سعي دارن اريخ از آن اصطالحاتي است آ جبر ت

دا است      مراه دارد وگرنه آنچه در فرهن       ه بنظر مااين اصطالح تنها سلب مسئوليت را به       . خود آنند  م سنت خ ران داري گ ق

تفاده از اصطالحات و              نآه تحقق آن از طريق اراده انسا       ه در اس ذير است و برماست آ ان پ د امك هاي مسئول متقي و متعه

تفاده و       وء اس ه راه س ه اصطالحي آ د ن ان آن ا را بي ده م ه عقي رين وج ه بهت ريم آ ار ب عاري را بك عارگونه، ش الت ش جم

 زمان در جمله فوق هيچ محتوايي در برندارد و فقط تأآيدي است بر سلب مسئوليت انسان و آنار آلمه. انحرافها را بگشايد 

 . زدن انسان به عنوان يك انديشه خالق و مبتكر

 

 

 يادداشت دوازده
 

   ٢٠٣آتاب راه حسين، صفحه 

 

ز  ي به گذشته هاي نه چندان دور يعني عصر تاريكي بردگي و ناآگاهي آدمي         رليكن آافي است نظ     آه نهضت حسيني ني

 . مقارن آنست بيفكنيم و انسان برده رنجور را ببينيم آه با قامتي خميده جز يك وسيله ساده توليد ثروت هيچ نيست

ا                            : توضيح ما  ه است و ب امًال پذيرفت ه در مارآسيسم مطرح است آ اي مختلف بشري را آ يم دورانه گوئي نويسنده تقس

ه عصر حسين     همان تقسيم بندي و تواني مشخص و ال      رده داري   ) ع(يتغير آن بدوران زندگي بشر مي نگرد آ را عصر ب



 ٢٣

ه عصر      دمعرفي مي آند و طبيعتًا حسين را هم باي   ديل عصر بردگي ب  قيام آننده اي عليه عصر بردگي دانست آه جهت تب

ائ             بهر حال اينجور نگرشهاي       . دهقاني به قيام برخاسته است     ل مس ه تحلي ادر ب ه در عمق انديشه      فرمول وار هرگز ق لي آ

  . انسان در قالب يك عقيده شكل ميگيرد نيست

 

 

 ه يادداشت سيزد
 

  ۴٧آتاب راه انبياء راه بشر، صفحه 

 

ا   : آمده) مشاهده(در قسمت بحث مرحله رأي و نظر      از آياتيكه تاآنون گذشت چنين برمي آيد آه در روش قران تماس ب

ه شناسائي          اي هرگون ي است  دنياي واقعي خارجي مبن وان           .  حقيق ه شناخت علمي بعن ين تماس است آ ه از هم يم آ مي دان

د    . مشاهده نام مي برد قران نيز با تأآيد بسيار برنگاه آردن و ديدن و نگريستن، انسان را بسوي تماس مذآور سوق مي ده

اتي مسلك            د شخص اثب اي خارج است و بخوبي مي توان ا دني ه تماس انسان ب رين جنب ه اصيل ت دني آ و ) پريتيويست (دي

د           ه اي دارد          (تجربي را خلع سالح و مجاب نماي ه خطاي باصره بحث جداگان واردي      ) البت ران در م ه ق ن روست آ و از اي

 .  مي نامد")اولي االبصار(اي دارندگان چشم "مخاطبين خود را 

ه مي    آياتي آه مجاهدين مورد دقت قرار داده اند آياتي است آه تماس با دنياي خارج: توضيح ما   را مطرح مي سازد آ

ه در روش   . دانيم قران به اين نوع تماس يعني تماس بادنياي واقعي خارجي اهميت فراوان داده است               ولي اين دليل نيست آ

ي         قران تماس با دنياي واقعي خارجي مبناي هرگونه شناسائي حقيقي است و در مورد اولي االبصار آه دارندگان چشم معن

 . ائي ترجمه برازنده قران است چه بسا نابيناياني آه بسيار بصير و بينا هستندآرده اند صاحبان بين

 

 

 هيادداشت چهارد
 

  ٣۴آتاب مدافعات، صفحه 

 

 .  ميليون در شوروي آزاد شدند٣٠٠ ميليون در چين و ٨٠٠از آغاز سده جديد 

تد            مفهوم آزادي در اسالم وقتي تحقق مي پذيرد آه انسان از قيد بندگي            : توضيح ما  دا را بپرس .  غير اهللا آزاد شده تنها خ

مي خواند و مانيز او را بدين نام ) عبداهللا (جمالت ال تكن عبدا وقدجعلك اهللا حرا و يا افتخار محمد آه خود را بنام بنده خدا   

ه اي رخ داده است؟            . شهادت مي دهيم خود گوياي اين واقعيت است          ا در چين و شوروي واقع في  از طردر اينصورت آي

چطور ممكن است يك چهارم جمعيت زمين به آسب آزادي نائل شده باشند در حاليكه ما در بدترين شرايط پليسي بسر مي                        

ي و روسي           ) اشاره به سالهاي تأليف نوشته مي باشد      (برديم   دام آزادي را چين ديش است؟ آ گوينده شوخي مي آند يا ساده ان

ه مارآسيسم                  . پني ندارد دارد آه امريكايي و انگليسي و فرانسوي و ژا         ه اينست آ د مگر ن اصوًال ايندو چه فرقي با هم دارن

د                  ي دو روي يك سكه ان معلول سرمايه داري غرب و در نتيجه عكس العمل آن مي باشد بنابراين هر دو نظام در جهان فعل

 . و هر دو انسان آش و آزادي بر باد ده

 



 ٢۴

 

 هيادداشت پانزد
 

 ٧آتاب راه حسين، صفحه 

 

با قاطعيت تام در مقابل مالكيتهاي بزرگ و توليد بخاطر سود موضع مي گيرد چنين مي نمايد آه اسالم براي تحقق            ... 

و                     ه صرفًا تق رار دارد آ ه اي ق اد جامع ه در صدر آن ايج ري شمرده شود     يبنيادهاي اعتقاديش آ ي   ( ضابطه برت ه ب جامع

 . ها جهش مطلوب رخ خواهد داد مي باشدبه انتظار آن تغييرات آمي ضرورتًا پس از تجمع آن) طبقه

وي را مطرح مي سازد                           آنچه آه باعث     : توضيح ما  ي تق ه نظام ارزشي اسالم يعن نده د رحاليك ه نويس تعجب ماست آ

د                         ي مي آن ه معن ي طبق وي را ب . ناگهان نظامي آه در آن اقتصاد عامل تعيين آننده است ناخودآگاه جلوه آرده و ضابطه تق

آه معني تقوي از نظر مجاهدين تنها بي طبقه معني دهد ولي از اين تداعي معاني بي جا و بي ربط هم نبايد                ما باور نداريم    

م                                اي دره ين تحليله ه چن ه منجر ب دي است آ اك توحي بسادگي گذشت بنظر ما نفوذ ايدئولوژيهاي ضد و نقيض در انديشه پ

 . برهمي شده است

 

 

 هيادداشت شانزد
 

    ١٧٩آتاب تكامل، صفحه 

 

با يك جهش بزرگ تضاد بين آزادي از جبر         . بيشتر به حال خود و باختيار عمل خويش واگذاشته شده است            ) انسان(او  

ات از طرف ديگر   ) بي تكليفي(غرايز طبيعي و  عدم رهنمودي جبري آنها   ن  . از يكطرف و احتياج شديد براي ادامه حي اي

 . عث رشد بسي چيزها شده استتضاد آه ظاهرًا بي اهميت جلوه مي آند موجد و با

ي آزاد شدن    از آنجا آه اختيار هميشه در مقابل چند راه معني دارد            : توضيح ما  ز يعن در اينصورت آزادي از جبر غراي

ه انتخاب              ور ب ات مجب ه حي راي ادام از اجبار بودن در يك راه و قرار گرفتن بر سر يك چند راهي است و در آنصورت ب

رفتش                            يكي از اين چند راه اس      ه مع رد و هر آ ار صورت مي گي ه باختي ه انتخاب آردن است آ ه تضاد بلك ت و اين، نه آ

ه در     سبنظر مي ر. او زيادتر و در نتيجه انتخاب و مسئوليتش افزوتر است تعداد راههاي جلوي    ،بيشتر ي تكلفي آ ه ب د آلم

 در ادامه حيات دادن و ادامه حيات ندادن نيست           پرانتز آمده باعث اشتباه شده است و بايد توجه داشت آه بي تكليفي هيچگاه             

ه                         ل انديشه آدمي وجود دارد آ ات در مقاب ه حي ه ادام د طريق ي چن ن خود يعن ه اي ات دادن است آ ه حي بلكه در چگونه ادام

 .ناگزير از انتخاب يكي از آنهاست

 

 
 
 
 
 



 ٢۵

 
 ه يادداشت هفد

 
 ٨٢آتاب تكامل، صفحه 

 

ه عامل اصلي سر               ود آ ن ب د                        غرض اصلي اي ين آزادي از بن يم و تضاد ب اده تكامل در انسان را نشان ده وق الع قت ف

اده تكامل در     ؛ اينست  ) رهايي از بالتكليفي  (و احتياج شديد به ادامه حيات       ) بالتكليفي(غرائز   وق الع عامل اصلي سرعت ف

 . انسان

د س               : توضيح ما  ائل مي نگرن ده             مجاهدين آه از پشت عينك قوانين ديالكتيك هميشه بمس د هر طور شده عقي رده ان عي آ

خود را تحميل و باالخره نتيجه بگيرند آه عامل اصلي سرعت فوق العاده تكامل در انسان تضاد بين بالتكليفي و رهايي از                      

بالتكليفي است ولي سياق جمالت بخوبي نشان مي دهد آه اين تالش بيهوده است و طرح دو آلمه بظاهر متضاد بالتكليفي                       

ذآر شديم             و رهايي از    ده مت ه در يادداشت شماره هف انطور آ ين يك واقعيت خارجي باشد و هم بالتكليفي هم نمي تواند مب

 . مسئله هيچگاه درادامه دادن و ادامه ندادن نيست بلكه در چگونه ادامه دادن است

 

 

 هيادداشت هجد
 

    ١٢٧آتاب تكامل ، صفحه 
 

 . ظهور ديگري برخورد مي آنيمدر حرآت تكاملي ماده در آره زمين به پديده نو

ه         مه تكا مآل: توضيح ما  ه ب اده از شكل اولي ان تحول م ل يك نظام ارزشي را خاطر نشان مي سازد و نمي تواند در جري

د                 اشكال ديگر مورد استفاده قرار گيرد زيرا باعث اشتباهات بسيار بزرگي خواهد شد لذا براي احتراز از هرگونه اشتباه باي

 . ل، تغيير، پيچيده تر شده و نظائر آن استفاده آرداز آلمات تحو

 

 

 ه يادداشت نوزد
 

   ١٢۶آتاب راه انبياء راه بشر، صفحه 
 

ن                            م اي د باشد عل ز ديگري نمي توان ه هدف انسان جز تكامل چي د آ اما مطالعه منحني سير تكامل بشري نشان مي ده

 .  آرده و تاآنون آنرا رسم مي آندع شرو)يليارد سال قبل م١١ الي ۵تقريبًا (منحني را از چندين ميليارد سال پيش 

ايي          قانون علمي تنها براي پديده هايي مطرح مي شود آه مكررًا بتواند به              : توضيح ما  ده ه ديهي است پدي تجربه درآيد ب

د                    سير تكامل   .آه يكبار در جهان اتفاق مي افتد، قابل تجربه آردن نيست و هرگز قانون علمي در مورد آنها صدق نمي آن

ر آن مترتب نيست                    انون علمي ب اده، وضع ق اق افت ان اتف ار در جه ط يكب ه فق ا آ ن   .بشر و همچنين تاريخ بشر از آنج ا اي  ب

  . غلط است اگر بگوئيم علم، منحني تكامل سير بشر را رسم آرده استتوضيح، 



 ٢۶

 

 يادداشت بيست
 

  ٣۴آتاب مدافعات، صفحه 
 

رد  در .طريق ديگر سلطه اقتصادي است   ا در  ... اين سيستم سررشته امور اقتصادي در اختيار اجنبي قرار مي گي زيربن

 .  زيربناي سياسي تحت تأثير روبناي اقتصادي است.روبنا مؤثر است

ا حصاري مي                   : توضيح ما  ا آردن امور تنه انسان پيچيده تر از آنست آه به فرمول درآيد فرمولي آردن قضايا و روبن

ا بسنجيم و در نتيجه انديشه خالق خود را بازنشسته              نداني مي آن   ما را در خود ز     شود آه  ن قالبه ا اي ام قضايا را ب ا تم د ت

م اهميت                  . آنيم دام آ ر و آ ار انديشه انسان است و هيچ                تر اينكه آدام زيربنا و در هر عصر آدام پراهميت ت ط، آ است فق

 . فرمول پيش ساخته اي قادر به انجام چنين آاري نيست

 

 

 ك بيست و ييادداشت 
 

 ۵۵آتاب راه حسين، صفحه 
 

ا                            را يك انقالب تنه ه است زي د چگون دگي آنن مالحظه مي گردد آه سرنوشت انقالبي آه انقالبيونش بدون انقالبشان زن

 . بخاطر انقالبش زندگي مي آند

ي جهت بحث در چگونگي انحراف انقالب                  : توضيح ما  وان شرايط عين ه تحت عن  از انتظار مي رفت فصل مهمي آ

 . مسير اصلي، شروع شده بود به يك نتيجه قاطع و مشخص ختم شود ولي متأسفانه به جمله مبهم فوق منتهي شد

د     آهشان و انقالبش در عبارت فوق آلمه ديگريببسيار بجا بود بجاي دو آلمه انقال     ان آن  بتواند موضوع را روشنتر بي

وان هر يك از             بنظر ما بجاي     .گذاشته مي شد   ا مي ت ه در           آنه رار داد آ دئولوژي، مكتب را ق ده، اي آلمات هدف، راه، عقي

 :اينصورت عبارت بصورت زير در مي آيد

ده شان، ايدئولوژيشان، مكتبشان          (بي آه انقالبيونش بدون     قالمالحظه مي گردد آه سرنوشت ان      ) هدفشان، راهشان، عقي

ا بخاطر          نزندگي مي آنند چگو    دفش، راه   (ه است زيرا يك انقالبي تنه دگي مي             ه بش زن دئولوژيش و مكت ده اش، اي ش، عقي

 . آند

حال بهتر مي توانيم قضاوت آنيم آه انتخاب نام سازمان مجاهدين خلق ايران با داشتن يك ظاهر زيبا و جاذب چقدر از                     

ه                      . بيان و ارائه يك محتواي مكتبي عاجز است        ين باشد آ ن چن د اي د وباي ا مي توان ه تنه خاطر  هر مجاهد به معناي عام آلم

ه اراهش، هدفش، عقيده اش، مكتبش مجاهدت نمايد تا راهي پيش پاي خلقش بگشايد تا آنها نيز با افتادن در آن راه بتوانند ر               

 .  مجاهد را ادامه دهند
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 : بخش ضميمه
 

 .  باجمال بايد مطالبي ذآر شوداصول ناگزير ولو درباره علمي بودن اصول ديالكتيك و مسائل مربوط به اين

ده صحبت مي       از بديهي ترين مشخصات قوانين علمي اينست آه        ه خاص از پدي هر قانون علمي هميشه درباره يك جنب

ات شيئي بحث                . آند اره ترآيب د، شيمي درب ا صحبت مي آنن مثًال قوانين فيزيكي از لحاظ حرآت و مقدار اشياء درباره آنه

لحاظ داشتن يا نداشتن مواد آلي شيئي را مورد بررسي قرار مي دهد، خالصه اينكه هر علمي فقط       ميكند، زيست شناسي از     

ه                                انون است و ب ودن يك اصل و ق رين شرايط علمي ب ن از اوليت د و اي ده صحبت مي آن و فقط درباره يك جنبه خاص پدي

ي د                           ا موضوع معين اط ب ام خاصي در ارتب راي خود ن ه هر علمي ب ه         همين دليل است آ ه حكايت از بررسي آن جنب ارد آ

 ... فيزيك، شيمي ، حساب، هندسه، مكانيك، زيست شناسي و. ناميده مي شود مي آند" موضوع علم"خاص آه 

 پس از اين توضيح ممكن است اين آقايان بفرمايند آه اين آه اين اصول ديالكتيك جزء چه علمي هستند؟ 

د    نكند مي خواهند بگويند اين اصول جزء همه ع         ًا     ! لوم هستند و به هيچ علم خاصي تعلق ندارن ين سخني قطع ده چن گوين

 ) در صورت داشتن حسن نيت. (از مباني و حدود علوم تجربي بي اطالع مي باشد

تند                ان       (اصولي آه در همه علوم وارد مي شوند و جزء هيچ علم خاصي هم نيس ه مهرب وم و داي ه عصاي دست عل وبلك

 . ي و نه علمي هستنداصول فلسف) آنها مي باشند

ده را در نظر مي                        شايد هم مي خواهند بگويند، خير اصًال ديالكتيك خودش يك علم مستقلي است آه جنبه خاصي از پدي

ه و             . خوب فعًال قبول مي آنيم    . گيرد م ديالكتيك چه جنب ه عل د آ ين آنن ا تعي سؤال مااينست آه لطف بنمايند اين ديالكتسين ه

وم روشن شود               آدام چهره اي از پديده     اير عل ثًال شيمي در امر        .  را مورد مطالعه قرار ميدهد تا تكليف س ه م و همانطوريك

اين علم ديالكتيك هم بفرض صحت لطفًا همان راه  . فيزيك و فيزيك در مكانيك و اين يكي در زيست شناسي دخالت نمي آند             

 .  آندخود را برود و چهره اي ديگر پديده، و علوم مختلف را بحال خود رها

ابراين                   ده بشود و بن خالصه هيچ علم تجربي در جهان موجود نيست و نمي تواند آه مدعي بررسي حتي دوجنبه يك پدي

د از سنخ      هره ها و جنبه ها و موضوعات علوم گوناگون دخالت          چآن معرفتي آه مي خواهد حوزه نفوذ خود را به تمام             ده

 . ي درخواهد آمدنبوده و به سلك مسائل فلسف) تجربي(معرفت علوم

ره                 امي چه ه تم د آ بعالوه اين آقايان آه از طرفي هنگام طرح اصول ديالكتيك آن را بعنوان اصول عامي ابراز مي آنن

هاي پديده ها، آل طبيعت، جامعه و تاريخ را نيز در بر مي گيرد و از سوي ديگر اين اصول را علمي قلمداد مي آند، البد 

ات شده باشد      " علمي"ط اوليه بايد بدانند باز هم از شراي      ي اثب ق تجرب ز مي   . بودن يك اصل اينست آه صحت آن بطري و ني

لم است    ) معاصر (و در تمام جهان دانش    « دانيم آه    تثناء مس دون اس ه "» ب ان      " تجرب ه بي داراي قواعد و ضوابطي است آ

 : بسيار ساده و خالصه بعضي از آنها چنين است



 ٢٨

ه B علت پديده  Aم آه آيا پديده     مي خواهيم به طريق تجربي دريابي      ده      .  هست يا ن ار پدي د ب د چن دا باي ق   Aابت ه طري  را ب

يم  يم و ببين اد آن راه Bمصنوعي ايج اًال هم ه احتم ار عوامل ديگري را آ د ب راي چن د ب ه، بع ا ن م موجود مي شود ي  A ه

م   أثير آن را در حذف و اضافه و آ يم و ت اد آن م و زي ا آ د حذف و اضافه و ي ي موجودن ول يعن اد معل نجيمBو زي و .  بس

اه   و اگر در تمامي اين حاالت .  حذف مي شود يا نه   B را حذف آنيم ببينيم      Aاي چند بار    رباالخره بعد از همه اينها ب       هر گ

A    موجود شد B       هم موجود باشد و هرگاه A            اد شد م و زي وئيم        B حذف و يا آ اه مي گ ين مي شد آن گ ز اينچن ه " ني " تجرب

ده           .  است B علت   Aت آه   ثابت آرده اس   رين و پيچي ا بزرگت وچكترين آزمايشات ت اين شيوه عام روش تجربي است آه از آ

 .  كار مي رودبترين پژوهشهاي علمي 

ين شيوه را در                       وانيم هم ا مي ت ا م تند؟ آي ي هس ات تجرب ل اثب ق قاب ين طري ه هم م ب حال مي پرسيم آيا قوانين ديالكتيك ه

ي و متضاد                             مورد اصل تضاد بكار بنديم آ      ه درون ع شود ناشي از برخورد دوجنب ه واق ي آ ن اصل هر حرآت ه بموجب اي

ي  يئي يعن ز"ش ز"و " ت ي ت د    . است" آنت ي خواه ز م ي ت د و آنت ر از خودش آن د و غي ول آن يئي را متح د ش ي خواه ز م ت

 . و ترآيب اين دو يعني سنتز شيئي جديد وجود مي آيدجلوگيري آند و از برخورد 

آنتي "و " تزي"پيش از آن ) B( است آه با روش تجربي ثابت شده يعني مثًال هر جا حرآتي بوده               ليد اص آيا اصل تضا  

ده داشته و محصول                       ) A (نها بوده آو برخوردي بين    " تزي ز حالت بازدارن ي ت ؛ آه تز مي خواسته رشد و تحول آند و آنت

ين است               بفرض آه مثالها  . پيدا مي شود  اينها سنتز يعني شييء متحرك جديد        ن چن ه اي تخم  . يي نشان بدهند و مدعي شوند آ

ود و بوسيله پوسته تخم مرغ آنتي تز، آه مانع مرغي را در نظر بگيريد، نطفه تز است آه مي خواهد رشد آند و متحول ش   

ه                            ي جوجه حاصل مي شود آ نتز يعن ن دو، س ري اي وگيري ميشود، از درگي ه جل اين رشد و تحول مي شود از تحول نطف

 .ه را مي شكند و پيروزمندانه سر از تخم درمي آوردپوست

ين است         وارد اينچن ه م ا هم ي آي ا  . بفرض آه اين مثال و امثال آن را با تمام ناشي گري هاي موجود در آن بپذيريم ول آي

وي رشد   ) تز(جوجه آه بعد از خروج از تخم مي خواهد رشد آند و مرغ بشود         زي جل  ، آنتي تزش آدام است؟ يعني چه چي

ري                                   د از درگي ه بع اه دارد و نگذارد مرغ شود آ او و مرغ شدنش را مي گيرد، چه عاملي مي خواهد جوجه را جوجه نگ

ا بيشتر   . بين آندو عامل، ناگهان جهش وار تغييرات آمي تبديل به تغيير آيفي شده و جناب مرغ دفعتًا سر در مي آورد         اينه

ا واقعيت و سخن عل                بيه است ت جوجه هر روز و هر ساعت و هر لحظه بطرف مرغ شدن در                      ! مي به شعر و افسانه ش

م بصورت آمي                           رات ه حرآت است و هيچ عامل دروني هم در درون جوجه مانع و مزاحم مرغ شدن او نيست و اين تغيي

ي        نيست آه بعد     ر آيفي يعن ه يك تغيي دي ب ه تب ه تحول آيفي         ( بشود " مرغيت "يكدفع دريجي آمي ب رات ت ديل تغيي اصل تب

 ). جديد

فانه        بچه انسان رشد مي آند و بزرگ مي شود، ساقه گياهي رشد مي آند و درخت مي شود، همه اينها تغييراتشان متأس

بگذريم از اينكه خود آن مثالها آه مي زنند نيز همگي قابل خدشه و بي پايه است، پوسته تخم مرغ نه . است! غير ديالكتيكي

ه نيست بل            ه               تنها آنتي تز و مزاحم رشد نطف ه نطف ا آ ده ت ه بوجود آم ن نطف أمين امنيت رشد اي راي حفاظت و ت ه اصًال ب ك

رگ شود و جوجه شود و بعد آه ديگر مسئله حفاظت پوسته با پيدايش جوجه منتفي شد جوجه پوسته را مي شكند و از                  زب

 .  تخم بيرون مي آيد و همينطور است ساير مثالها آه مجال طرحش نيست

ه مطابق                 ولي گيريم آه از اين       م هم رده اي ا را مشاهده آ ده ه ا بحال هرچه پدي ه ت يم، فرضًا آ م صرفنظر آن مطالب ه

ديم             انون ذآر شد دي ذيري يك ق اصول ديالكتيك در حرآت بوده اند، ول بااين همه مطابق شيوه و فرمولي آه براي تجربه پ

ا      موجود مي شود، با تجربه و        A،Bآه بايد عالوه بر دفعاتي آه پس از وجود           ه د رآنه يم آ اد آن آزمايش دفعاتي را نيز ايج

A       حذف شده و دنبال آن B    وانيم بگوئيم      .  نيز حذف مي شود  است واال ممكن   B علت  Aتنها در اينصورت است آه مي ت
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ي  عوامل ديگري نيز بوده اند آه ما آنها را درنيافته باشيم و يا ساير احتماالتي آه از نظر مخفAاست آه در آنار و همراه 

 . مانده باشد

ه مي شود    . بعبارت ديگر يك تجربه هميشه بايد از جنبه مثبت و منفي هر دو، قابل بررسي و آزمايش باشد                همانطور آ

يعني نشان داد آه در چه حالتي است آه اگر  . مطلبي را بطور اثباتي نشان داد، ابطال پذيري آن را نيز بايد بتوان نشان داد              

ي    BBيعني (آن حالت واقع شود  ي علت        )  موجود نباشد  A موجود باشد ول در آن صورت ديگر دست از ادعاي خود يعن

 .  برخواهيم داشتB براي Aبودن 

م  .  هميشه موجود باشد ديگر قضيه ما يك حكم علمي نيست    B موجود باشد و چه نباشد     Aاگر قرار باشد آه چه      واال   حك

رايط  ن ش وئيم در اي ه بگ ت (علمي آنست آ واره) Aموجودي رايط B هم ن ش ر اي ود است و در غي ودن( موج دوم ب ) Aمع

 . و اگر خالف آن اتفاق بيفتند حكم ما غلط خواهد بود.  موجود نيستBهيچگاه 

بااين توضيحات اآنون مي توان دريافت آه آيا اصول ديالكتيك و از جمله مهمترين آنها، اصل تضاد، اصل علمي است           

ار ح ه هميشه در آن يم بفرض آ ه، گفت ا ن ادهي اق مي افت ه اتف ائي آ م) B(رآته ده اي م دي اآنون ). A(، تضاد را ه ا ت ي آي ول

يم                     م مشاهده آن د حذف حرآت را ه يم و بع ي، تضادي     . توانسته ايم تضاد دروني را دريك حرك حذف آن ه، تضاد درون بل

ه حرآت       (است آه در درون همه اشياء هست       ه موجودات، متحرك ب د  چون بنا به اصل ديگر ديالكتيك هم الكتيكي ان ه  )  دي ب

 . ميل من و شما نيست آه آن را حذف و يا اضافه آنيم

دا آردن تضاد                      ال پي د بالفاصله دنب ده اي ه             شما با مسلم گرفتن اصل فوق هرجا حرآتي دي ه اينك د و ن ه اي ي آن رفت درون

د   اگر تضاد دروني هم علت حرآ     . واقعًا به تجربه ثابت شده باشد آه تضاد دروني علت حرآت است            ت نباشد شما نمي تواني

  .   چون هرجا حرآت بوده شما ملزم به آشف تضاد دروني آن بوده ايد و نه برعكس. اين را ثابت آنيد

ي                         راه حرآت هميشه خيل ا هم ي م وئيم ول م، مي گ ده اي ي را دي اگر آسي بگويد بله ما هميشه همراه حرآت تضاد درون

 . چيزهاي ديگر را هم ديده ايم و خواهيم ديد

ما ديده ايم آه هر شيء متحرآي داراي ابعاد است، ما ديده ايم آه هر شيء متحرآي بنحوي داراي اجرام است، ما ديده    

ا         ايم آه هر شيء متحرآي قابل اشاره       بوده و بنحوي مكان را اشغال ميكند، و تازه اينها چيزهائي است آه ديده ايم و چه بس

يم       همراه شيء متحرك   بسيار چيزهاي ديگر هم      ا بكن ودن آنه ه نب م ب وانيم حك . باشند آه مانديده ايم ولي بصرف نديدن نمي ت

 ...  پس بايد گفت حرآت جسم بعلت جسميت آن يعني بعد داشتن آن است يا به علت جرم داشتن و يا 

را                ي و علمي ب د مالك تجرب ز ديگر باشد نمي توان راه چي ي به اين ترتيب مالحظه مي شود آه صرف اينكه چيزي هم

باشد، و تنها زماني مي توان اين حكم را تجربي و علمي دانست آه بتوان با حذف ) B(براي چيز دوم ) A(عليت چيز اول 

 . علت حذف معلول را هم مشاهده آرد

ان                           ه امك د آ ه ان اد گرفت ام و گش پس مي بينيم آه اين ديالكتسين ها آنچنان عرصه را به خودشان تنگ آرده و حكم را ع

ن     . ربه علمي را سلب آرده اند، تضاد دروني اشياء آه به ميل و اختيار من و شما نيست       هرگونه تج  ي متوجه اي ط وقت ما فق

وان ب         . تضاد دروني مي شويم آه معلول يعني حرآت را ببينيم      ًا بت ه واقع ود آ ن ب ا بفرض اي ازه اينه ي   رات يك  ي هر حرآت

ت   نگي اس ود س ن خ ديم اي ه دي رد، آ ا آ ت و پ ي دس اد درون تنيتض ي، برناداش ي واقعيت ي و ب رط بزرگ !از ف

    

دئولوگهاي سازمان                             ي اي ول دارم يعن م ديالكتيك را قب نتيجه اينكه آساني آه مي گويند اصول ديالكتيك علمي است و عل

ه در ذهن مر                         م آ ه عل د از آلم اهيم ، مي خواهن دم مجاهدين خلق، يا متوجه اين معاني نيستند و يا اينكه با اطالع از اين مف

ه      د و چ ي آن داعي م ون را ت ال و تلويزي ل و يخچ امي، اتومبي ارآ،   ع د و آ ازه   مفيدن گاهي و ت ان نودانش ن جوان و در ذه
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 ١آه به ناحق تقدسي) علم(بله مي خواهند از اين آلمه ... دبيرستاني هم، فيزيك و شيمي و مكانيك نيوتن و نسبيت انيشتين و          

اع      يافته و اآرام و احترامي، سوء استفاده        ل عرضه و دف دان فلسفه قاب آرده و نظريات فلسفي خود را آه نيك ميدانند در مي

د                " علم"نيست و بعالوه جاذبيت      ه مي دهن ه خورد جامع وان ب ن عن ن شق دوم         . را ندارد، به اي ورد     (و ظاهرًا اي ه در م البت

صحيح  ) ر بي اطالعي باور آرده اند   رهبري سازمان واال در سطح اعضا افرادي هستند آه اين مفاهيم را صادقانه و از س               

ه  رده اخباشد چون در جزوات آموزشي آ ازمان منتشر آ رًا س دئولوژي ه بحث اي ا راست ارتجاعي؟ي، هرگون ي ! ك ب يعن

 . در اعضاي سازمان مي شود" راستها"مخافان سازمان، ممنوع اعالم شده زيرا آه باعث تكامل و ترقي ايدئولوژي 

ود مقدس       بگذريم از يك دنيا حرف آ      ن رهنم ه هيچ                    ! ه درباره اي ابقه نداشته آ ه تابحال س ًال منظور اينست آ هست، فع

 . اين آور آردن چشمه دانش و فضيلت است انديشه واقعًا علمي اي از بحث با مخالفين خود بهراسد آه

يم                     ن اصول بت صفت ديالكتيك صحبت آن ه علت خصوصيت       . و اما آمي هم درباره جنبه فلسفي اي ه ب ن جزوه     البت  اي

نمي توان به تفصيل وارد مباحث شد و نه هم مي توان يطور آامل بحث آرد ولي آوس رسوائي ) اجمال و رعايت سادگي(

 . نچنان رسا زده شده آه با اشاراتي اجمالي هم اين ندا را به گوش همگان مي توان رسانيدآمطلب با بانگي 

ن اصول ديالكتيك ش                ا اي ه آي ار                اولين سؤال مااينست آ ط در محدوده طبيعت بك ه فق ا آ م مي شود ي امل تفكر انسان ه

ل و روح بشر از حساب طبيعت جداست                  . ميرود؟ پاسخ آري يا نه، است      ان     . اگر نه، يعني حساب فكر و عق طبيعت و جه

ر عيني سراسر حرآت و حرآاتش هم ديالكتيكي است و اصول ديالكتيك بر همه شئون طبيعت صادق است ولي اينها همه د                 

وئيم               .  محدوده طبيعت است و نه انسان و جهان و غير ماده           ين را مي گ م هم ا ه ا  . اگر اين باشد آه خوب مبارك است، م م

ا بگوئيم طبيعت                      ه م ه اينك ه ن وارد جداست، البت ان و طبيعت در بسياري م هم مي گوئيم حساب ذهن و تفكر از حساب جه

ي          وچي و ب ه            واقعًا مشمول اصول ديالكتيك است، خير پ ان ب ًال منظورم ن سخن در جاي خود ثابت مي شود، فع ايگي اي  پ

جهت ديگر قضيه است، اينكه، مي گوئيم حساب ذهن و تفكر و روح و روحيات انسان از طبيعت جداست و اينطور نيست            

 . ديالكتيكي عمل آند ولي ذهن محال است اينگونه باشدو قانون در طبيعت هم بطرز آه هر اصلي 

 "؟!نمي توانيد ديالكتيكي باشيد"انيد آه اگر اين را گفتيد ديگر ولي آيا مي د

رد،               ه آ ان اول تخطئ ند از هم چه مشكل بزرگي، ديگر نمي شود مخالفين را به جرم اينكه متافيزيكي، و ايستا مي انديش

دار                 د   "ديگر نمي توان خود را پويا و ديناميك قلمداد آرد و مخالفين را طرف صه ديگر نمي شود        خال. لقب داد  " منطق جام

بله . داد... رهنمود هاي ديالكتيكي براي همه چيز عالم و همه جاي آن از سياست و مبارزه تا تفسير قران و نهج البالغه و                 

مشكالت زيادي ايجاد مي شود آه تصور نمي رود در حوصله انقالبي انقالبيون مترقي ما بگنجد و تازه اضافه بر همه اين             

ي در                         محدوديتها آيا مي د    وانين ديالكتيك صادق نيست يعن الم ذهن، ق انيد آه اگر بپذيريم در يك گوشه جهان وجود، يعني ع

م  م داري ور ثابت ه ر نيست، ام ز در تغيي ه چي ا هم م . آنج م داري ق ه ور مطل بي نيست ام ز نس ه چي ازه اول ... هم آنوقت ت

ه و      گرفتاري است زيرا چه دليلي هست آه اگر بشود يك سلسله امور ثابت و              ...  مطلق ديگري مثل روح غيرمادي ، مالئك

 . باشد! و باز هم گمان نمي رود روح علمي و تجربي انقالبيون ما را ظرفيت اين همه مفاهيم غير علمي. وجود داشته باشند

اصول ديالكتيك به اين معاني اصطالحي آه بكار مي رود و توسط مارآس از هگل اخذ شده است،               و به عالوه اساساً   

ي                         ه   –تنها با فرض قبول ايده آليسم هگلي و اينكه حكم معروف هگل رادر باب اينكه ميان ذهن و عين وحدتي حقيق ا ب  منته

ول است          "نفع و با اصالت ذهن در آار است بپذيريم آه            ه  "هرچه معقول است موجود است و هرچه موجود است معق ، بل

وان اصول ديالكتي            ه مي ت ن اصل است آ اب          تنها با قبول اي م سرايت داد و خود جن الم طبيعت ه ان عين و ع ه جه ك را ب
                                            

علم تجربي برخالف آنچه آه در ميان . منظورمان از علم در همه نوشته علم تجربي است و نه معناي عام آن يعني دانش و آگاهي بطور مطلق 1
عمل غربي بيا و بروئي و آبكبه و دبدبه اي دارد ولي در ميان خود دانشمندان علوم چراغ مردم به سبب يكي شمردن آن با تكنولوژي و اصالت 

لرزاني را ماند آه اگر ارزشي دارد فقط در حيطه عمل و تكنولوژي است و در عرصه حقيقت و آشف واقعيات از آن سلب هرگونه مسئوليتي شده 
 . ندراسل مراجعه شودبرترا" جهان بيني علمي"است براي توضيح بيشتر به آتاب 



 ٣١

ده         مارآس هم بزرگترين خطايش در پذيرش اين اصول همين         ذيرش اي دون پ ه ب ا فرض ماترياليسم            بوده آ ي و ب آليسم هگل

ه اينست                      ه ديالكتيك ماهيت و هويتش ب ر مبن      دست به دامان اين اصول شده است و حال آنك ان را ب د جه ه نمي خواه اي آ

ه              عليت و بلكه بر مبناي دليل و تحليل توضيح دهد وفرق اين دو مطلب نكته اي                ه توضيح آن ب ي است آ ق و فن يار دقي  بس

ه گفت          هگل مخروط و مثلث    "جاي ديگر محول مي شود و فقط خواستيم اشاره اي آرده باشيم به جمله معروف مارآس آ

ه بجاي                        به طور وارونه و از سر به زمين گذاش         فلسفي خود را     ن مخروط را بطور طبيعي و از قاعده و ت ود و من اي ته ب

اب         " خود گذاردم و باصطالح از ايده آليسم به رئاليسم و ماترياليسم رسيدم              ه جن ين است آ ز هم وق ني ه ف آه منظور از نكت

د    مارآس تصور آرده سيستمها و مخروطهاي فلسفي هم نظير يك آله قند مي باشد آه سر و ته آردن آنها د         ه قن ر هويت آل

ه سر سپرد، در               ه را ب ه و ت ه ت وان جاي سر را ب ه بت و مخروط تأثيري نگذارد  و توجه نداشته اند آه سيستم فلسفي اي آ

اتي و سياسي                       اراي تبليغ ه درد آ ان ب ه هم ود آ م      واقع ديگر سيستم بي سر و ته اي بيش نخواهد ب يم و تعل ا تعل مي خورد ت

 . حقيقي

ئله ديالكتيك در طبيعت              اما با صرفنظر از هم     ه بصورت بحث فلسفي در مس راوان ديگري آ ه اين مطالب و مطالب ف

ه             !! وجود دارد، بايد ديد آه آيا در ادعاي آنوني وارثين          دازه صداقت نهفت ا چه ان افتخارات خونبار سازمان مجاهدين خلق ت

ل  ) و نه در مورد ذهن و روح       (ر مورد طبيعت    توحيدي را قبول داريم و فقط د      ادعاي اينكه مي گويند ما ديالكتيك       . است قائ

ل                            ا قاب يله آنه ادي بوس ان م ه طبيعت و جه تند آ وانين عامي هس به اين اصول هستيم و به اصطالح اين اصول، اصول و ق

 . تبيين علمي و صحيح مي باشند

 ١.اين ادعا اخيرًا در جزوات متعددي آه سازمان منتشر آرده است بچشم مي خورد

انگزاران         لي سازمان اصرار دارند آه ادعاي آنها عينًا همان اصول           رهبران فع  ه توسط بني بنيادي تفكر سازمان است آ

ان و منتشر شده است                  ا را در      . اوليه آن در آتابهاي متعدد به ويژه در آتاب شناخت، بي ن ادع ون در نهايت اختصار اي اآن

 . آتاب شناخت بررسي مي آنيم

دهيم         ولي قبل از ذآر عباراتي از        راد ب اره ماهيت اي د توضيح مختصري درب ده    . آتاب شناخت ناگزير باي د عقي دا باي ابت

ي، اصل حرآت،          (از نظر مارآسيستها قوانين ديالكتيك      . مارآسيستها را در باب ديالكتيك در نظر گرفت        اصل تضاد درون

ند و اگر     قوانين عين و ذهن،) اصل تأثير متقابل، اصل جهش يا تبديل تغييرات آمي به آيفي        طبيعت و فكر هر دو مي باش

ي                              اده بيرون وانين ديالكتيك در م ه اگر ق رده، چه آ ي خود تخطي آ ان بين هم مارآسيستي از آن سر باز زند از اصول جه

ر                         ) طبيعت( ر و متكامل ت ده ت ين    . حاآم است و اگر ذهن و فكر هم ماده اي چون ساير مواد بيش نيستند منتهي پيچي اگر چن

ست تغيير و تحوالت روحي  رآسياينست آه يك ما. ين عام حاآم بر طبيعت ناگزير قوانين عام ذهن نيز هست          است پس قوان  

ام ديالكتيك بشمارد               و فكري انسان را      د مشمول اصول ع اگزير باي م ن ام حاالت و احواالت        . ه از نظر يك مارآسيست تم

ذهبي و اراده و در جهت      روحي انسان نه از انتخاب و آگاهي و اعتقاد به معيار هاي ثابت و                ق اخالقي ووجداني و م  مطل

ه اصول                                راي توجي تند ب ابيري هس ه تع ا هم ر اينه ه خي صالح و تقوا و يا شقاوت و گمراهي حرآت آردن ناشي مي شود آ

ا         ا ... عام تغيير و حرآت و تضاد دروني و تبديل آميت به آيفيت و تأثير متقابل آه مثًال به شكل آگاهي، انتخاب و ي هر تظ

 . مي آنند

غير ماترياليستي فكر آند و درعين حال به اصول ديالكتيك  با توضيح باال اآنون مي توان دريافت آه اگر آسي بخواهد         

 صرفنظر از آليه ايرادات وارد بر ديالكتيك بايد انسان، ذهن و فكر و حاالت روحي او و خالصه آنچه                         –هم وفادار باشد    

                                            
 نظير رهنمودهايي براي تحليل مسائل سياسي : الف 1
 رهنمودهايي براي آار در سازمان مجاهدين: ب
 تحليل آموزشي بيانيه تغيير مواضع: ج
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ه انساني انسان را از سيطره                آه به غير از ماده و خصوصيات ج        سماني، مالك انسانيت انسان مي شمارد، بله بايد اين جنب

باز هم خواننده را توجه ميدهيم آه ما فعًال آاري نداريم به اين جهت آه آيا واقعًا ممكن            . حاآميت قوانين ديالكتيك معاف آند    

ن پرسش از نظر     آح است ديالكتيكي فكر آرد و ديالكتيك رادرست شمرد ولي به ذهن و رو   دمي سرايت نداد يا نه، پاسخ اي

م   " شناخت"نقدي آه بر آتاب     "(ما منفي است و تفصيلش را به جاي ديگر           ذاريم  ) مجاهدين نگاشته اي ًال منظور   . وامي گ فع

ان خود و                              ي يكساني آامل مي اينست آه به حسب ادعا و براي حفظ ظاهر قضيه، يعني براي ايجاد يك تفاوت ظاهري و نف

ي و                                      ه تجل ه ذهن و دستگاه ادراآي بشر آ ه هاي انساني انسان و منجمل د ديالكتيك را در جنب ماترياليستها هم آه شده، باي

وق و              . دخيل ندانسته و سرايت ندادنمودي از آنست     ه ف رخالف نكت ارات ب ن عب ه اي ن نكات است آ ه اي ا توجه ب ون ب و اآن

 .برخالف ادعاي رهبران آنوني سازمان است

ه،                        در آ  ددي از طبيعت، جامع ا و شواهد متع دام مثاله تاب شناخت ضمن بحث از اصول چهارگانه ديالكتيك باري هر آ

 . تكيه ما براين مورد اخير يعني انسان است. موجودات زنده، ودر نهايت از انسان مي زند

 : مي نويسد" خصوصيات ويژه تضادها"درباره 

ا تضاد                مثال ديگر وجه مشترك آليه اعضاي يك سازم        دام ب ان اينست آه همه مي خواهند بادشمن مبارزه آنند ولي هرآ

ور،           آ بدين معني   ... ويژه اي دردرون خود روبرو هستند آه موجب اختالف رويه ها مي شود             رد مزب ه تضاد خاص هر ف

ادي    مثًال آساني آه داراي روحيه خودخواهي مي باشند   ١" در جهت حل اين تضاد باشد      ا حدود زي خصوصياتشان   اگرچه ت

د                        روز مي آن امًال خاص ب ا خودخواهي بشكل آ واع مختلف يك     ( متشابه است ولي در عين حال در هر يك ازآنه ي ان ول

ثًال خودخواهي، يك راه حل                ) درخت گيالس  اي روحي م ان بيماريه راي درم ه ب ا وجودي آ ه ب بنابراين نتيجه مي شود آ

  ٢"بايد از خصوصيات ويژه هر فرد غافل بودعمومي وجود دارد اما در اين موارد به هيچوجه ن

 : چنين مي خوانيم" رابطه تضادهاي دروني اشياء با عوامل بيروني"و نيز تحت عنوان 

د؟                  آمي دانيم منشاء حرآت تغيير پديده ها تضاد دروني           رات چه نقشي دارن ن تغيي ي در اي ... نهاست، اما عوامل بيرون

ات                         مثًال بعضي افراد در برابر مشكالت م        ري متف ن دو موضع گي ر مي شوند؟ اي ر و منحرفت أيوس ت اره اي م ر و پ ؤمن ت

 ... دروني افراد استبدليل ساختمان 

ل                                 روزي عل ل اصلي شكست وپي را عل يم زي ه درون خود رجوع آن د ب دا باي روزي ابت بنابراين به دنبال هر شكست وپي

 ددر بررسي مسائل سياسي و ديپلماسي آشورها باي       ... ود،  تعليمات بايد براساس خصوصيات افراد پياده ش      ... دروني هستند 

   ٣..."نخست تضادهاي دروني آنها را بررسي آرد

 : مي نويسند" تضاد اصلي، تضادهاي فرعي، جنبه اصلي تضاد"ذيل عنوان 

ه چشم مي                   ادي ب ًا تضادهاي زي ه غالب ا  ...  خورد در يك جريان ، در يك پديده ، ما تنها با يك تضاد مواجه نيستيم، بلك ت

د      ز    ... وقتيكه تضاد اصلي حل نشود دستكاري ساير تضادها فقط از شدت مسئله به طور موقت مي آاه ورد انسان ني در م

ا اصلي               . همينطور است  ا هميشه يكي از آنه هر آس در درون خود ودر زندگي خود با تضاد هاي مختلفي روبروست، ام

امي آه ما در صدد حل تضاد اصلي خودمان بر نيامده ايم آليه تالش هاي ما در        است وبقيه تمامًا جنبه فرعي دارند، تا هنگ       

   ٤."جهت حل تضادهاي ديگر بي ثمر بوده و در نهايت تغيير اساسي در ما ايجاد نمي شود

                                            
د آن آه ، مطالب منقول اين جزوه در تمام چاپهاي مختلف آتاب شناخت و در نسخ خطي آتاب موجود است ما براي نمونه از چاپ جدي۴٢ص  1

 .  ريال منتشر شده و ابتداي آتاب آرم سازمان تشريح گرديده نقل ميكنيم۶٠در قطع مربع شكل و به بهاي 
 ۴٣ص  2
 ۴۴ و ۴٣ص  3
 ۴۵ و ۴۴ص  4
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ا ذآر يكي د              ا بناچار ب و مطالب قابل استناد به قدري زياد است آه ذآر تمامي آنها فعًال در اين مختصر نمي گنجد و م

 . نمونه ديگر نتيجه گيري خواهيم آرد

 : چنين مي خوانيم" اصل گذار از تغييرات آمي به تغييرات آيفي"در قسمت نتايج عملي 

از ماهها قبل دچار آشمكشهاي روحي شده بود آه دائمًا او را از درون تحت فشار قرار مي داده                 " حر"آنچه مسلم است    

امًال     " حر "شرايط يكباره تضاد دروني او در جهت مثبت حل شد و                است تااينكه روز عاشورا با مساعد شدن         ه آ ه مرحل ب

ي نهايت در          ... جديدي قدم گذاشت و در واقع او تولدي تازه پيدا آرد             ا ب ان ت ن جري ي و اي اينست معناي ديناميك نفي در نف

  ١) تأآيد از ماست(  .بخش هاي مختلف طبيعت و در آل جهان آفرينش ادامه دارد

 خره و باال

ك شناسي و معرفت    بدين شكل خود را پاي بند اصول و دستورالعملها آردن در حقيقت،   پشت پا زدن به خصلت دينامي
د                        )تأآيد از ماست  (. مي باشد  ق مي گراي ه مطل ر مي شود و از نسبي ب ًا عميقت ه دانش و معرفت مادائم يم آ بًال گفت ن  . ق اي

ه           . نست آئمي   مطلق گرائي معرفت، نسي بودن و گسترده شدن دا          ام اگرچه خود ب ابراين اصول و دستورالعمل هاي ع بن

بايد آنها را . نها ديگر بشكل اوليه قابل پياده آردن نمي باشند     آتنهايي ثابت بمانند، ولي چون به ساير پديده ها تغيير مي آنند             

 .  آوردبا شناسائيهاي جديد و با اوضاع وشرايط خاص ميدان عمل، درآميخت و اصول آاملتر بدست

ا،                عاما بطور آلي، چه در پروسه تغيير طبي       ...  ت و چه در پروسه تغيير جامعه، بندرت پيش مي آيد آه ايده ها، تئوريه

ه                انهائيكه ب را انس د زي ري تحقق يابن وچكترين تغيي دون آ د، ب نقشه ها و يا پروژه هائيكه در اصل توسط انسانها تهيه شده ان

وط            اغلبتغيير واقعيت مي پردازند،      ط مرب وًال فق  به واسطه موانع مختلف محدود مختلف محدود مي شوند ، اين موانع معم

 . به شرايط علمي و تكنيكي موجود نيستند، بلكه به تكامل خود پروسه عيني و درجه بيان آن نيز مربوط مي شوند

ن رو در   ...  بي است و از اي ه مشخصي نس ر پروس الم، ه ل ع ق تكام ومي و مطل ه عم ت در پروس زال حقيق ير الي س

رد، حاصل جمع                  مطلق، شناخت انسان از هر پروسه مشخص در دوره ها معين تكاملش فقط حقايق نسبي را در بر مي گي

ق را مي سازد           دد مطل و         . حقايق نسبي متع ي هم ارزات است          ارتكامل يك پروسه عين و از تضادها و مب هر حرآت   . ه ممل

ا زود           ر ي د        ديالكتيكي جهان عيني قادر است، دي دايش، تكامل و زوال در پراتيك     . ، در شناخت انسان انعكاس ياب پروسه پي

اهي است                    . اجتماعي پروسه اي است بي نهايت      ز پروسه اي اليتن دايش، تكامل و زوال در شناخت انساني ني از . پروسه پي

ين                     روژه هاي مع واره در        آنجا آه پراتيك انسان آه واقعيت عيني را طبق ايده ها ، تئوريها، نقشه ها وپ د، هم ر مي ده  تغيي

ان    . عميقتر و عميقتر مي شود  حال پيشرفت است، شناخت بشر از واقعيت عيني نيز بدينسان همواره        ر در جه حرآت تغيي

  ٢...واقعيت عيني ابدي و اليتناهي است، شناخت انسان از حقيقت در پروشه پراتيك نيز ابدي و اليتناهي است
بغير از لغات پروسه بجاي جريان تغيير و تحول و پراتيك ه    (باهتها و يكساني مطالب     ين عبارت اخير با وجود تمام ش      ا

ود  " چهار مقاله فلسفي"مجاهدين نبود بلكه از نسخه اصلي آتاب يعني آتاب  " شناخت" ز آتاب ا") ميدان عمل "جاي   ائو ب . م

االت                    ا مق اب شناخت را ب ق آت اره تضا   "البته ما اثبات آامل اين سخن و تطبي اره عمل  "و  " ددرب ائو در جاي ديگر    " درب م

د واهيم ش ده دار خ ناخت و  . عه اره ش ر دو درب ه ه ائو آ ناخت و م اب ش ارت از آت ين دو عب تيم ب ط مي خواس ا فق در اينج

ر              ه سبب تغيي ي   "خصوصيت مطلق و نسبي آن ب ده عين ل شناخت   " پدي دان عمل  "و تكمي ا  " در مي ، مي  " پروسه پراتيك  "ي

 . يكساني را بصورت جمله معترضه نشان دهيمباشند درجه تطابق و 

اب                         دعاي آت و اما ادامه سخن ، ما در اينجا در صدد موشكافي و سقم آنها و اينكه آيا واقعًا ثالهاي مورد نظر نويسنده، م

 . شناخت را اثبات مي آنند يا نه، نيستيم آنچه مي خواهيم بگوئيم مطلبي آامًال مشهود و غير قابل انكار است

                                            
  ۶٨ و ص ۶۶ص  1
 "چهار مقاله فلسفي"مائوتسه دون در آتاب " درباره عمل" از مقاله ٣٠ و ٢٩ و ٢۶صفحات  2
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اب از ن نده آت ناخت"ظر نويس الم " ش ادي و ع اي م ده ه ان طبيعت و پدي ان جه ك مي در اطالق و شمول اصول ديالكتي

. در مورد تمام اصول، ايشان الاقل يك مثال هم از شرايط دروني انسان زده اند. روحي و انسانيت آوچكترين تفاوتي نيست

ه در روز عاشورا              ، حل تضاد درونيش در جهت مثبت و شيوه ت         "تغيير دروني حر  " وده آ جمع مقاديري از تغييرات آمي ب

 ." يك دفعه به تحول آيفي جديد بدل شده است

اوتي نيست " وچكترين تف اغ آ ود در ب يالس موج ان گ ان و درخت ر احوال روحي انس اآم ب وانين ح ان ق وانين "و ." مي ق

تند       رينش هس ان اف أخوذ از طبيعت       اصول  "و " ديالكتيك قوانين بخشهاي مختلف طبيعت و آل جه م چون م ام شناسائي ه ع

ه                          ا زدن ب ن مسائل پشت پ ار اي بيروني هستند به اعتبار تغيير بيروني پديده ها، تغيير پذير و نسبي مي باشند و خالصه انك

 ". آه همان ديناميسم طبيعت است، مي باشدخصلت ديناميك شناسائي 

اب ا              رين آت ق مي باشد حال چه                مالحظه آرديد آه اين مطالب نص صريح اصولي ت دين خل دئولوژيك سازمان مجاه ي

 : نتيجه اي مي خواهيم بگيريم

 

 
                              : نتايج

وانين ديالكتيك در             دآنچه بطور قطع     .١ دئولوژي سازمان مشاهده مي شود دخالت و شمول ق تن اي ر م

ذيرش  . حي اوستجهان طبيعت و عالم انسانيت اعم از ذهن و تفكر و ساير احواالت رو         يعني دقيقًا پ

 ١.ديالكتيك به همان وسعت و معناي مارآسيسم

ه ايشان                   .٢ در مورد مجاهد شهيد مرحوم حنيف نژاد اقتباس گر و مؤلف آتاب شناخت مي شود گفت آ

د       ب در ح ن مطال ه اي اهي او ب داآثر آگ ته و ح ن مباحث نداش تي از اي الع درس ي اط ون از طرف چ

اهيم اسالمي      شستي بوده است و از سوي ديگر ع   برخورد با چند متن مارآسي     ق مف ه تطبي ري ب ق واف

با مبناي علمي و آنچه آه در ميان قشر و روشنفكر و تحصيلكرده مطلوب و مد روز مي باشد داشته      

ته و دارد     ودن داش ي ب ه علم وده و داعي د روز ب م م م ه ان    . و مارآسيس ات ايش ن مالحظ ه اي ه ب بل

هم تأليف آرده و حتي متوجه بسياري تناقضات از مثالها و مطالبي آه همينطور اين مطالب را آنار    

ان                     ل بي ذآر آرده اغلب همان مطالبي است آه در فرهنگ اسالمي و باتعبيرات و مفاهيم اسالمي قاب

                                            
 . از پوچي و بي پايگي ديالكتيك ذهن نيز نصيبي برده باشند به يك نقص آوچك در اين مورد اشاره مي شودو براي اينكه خوانندگان  1

انون طبيعت و ذهن بطور يكسان      " همه چيز درجهان در تغيير و حرآت است و هيچ چيز ثابتي نداريم" اولين اصل ديالكتيك مي گويد    اين قانون، ق
 . است

ه     . ي است آه شما منكر آنيد"اولين اصل ثابت"آه بيان آرديد سؤال مي شود خوب، همين قانون        ارت آ ن عب ر    "آيا مفهوم خود اي ز در تغيي ه چي هم
آه شما را از آن خوش نمي " همه چيز در تغيير نيست"نيز در اثر مرور زمان تغيير مي آند پس اگر چنين باشد اين جمله تبديل مي شود به            " است
 . آيد

 " در تغيير است، جز خود اين اصل آه ثابت استهمه چيز " مي گويند خير
د             . مگر ما چه مي گفتيم      : پرسيده مي شود   ل اصول ذهني ثابتن داين     . ما هم مي گفتيم بعضي چيزها در تغييرند و بعضي چيزها مث م مي گوئي شما ه

د     پس حداآثر اختالف بر سر تعداد امور و اصول       . اصل ثابتي است  " اصل ذهني آه مفادش تغيير است     " ه چه تعدادن ي در آلمات   . ثابت است آ ول
ه                         يم آ رعكس مااستدالل مي آن ي ب مارآسيستها تا بحال دليلي بر اينكه اصول ثابت تنها همين يك يا چند اصل ديالكتيك مي باشند ديده نشده است ول

ودن  (يت خودشان اگر بشود آه يك اصل ذهني ثابت باشد اين دليل است بر اينكه ديگر اصول ذهني نيز آه از جهت ماه               ن   ) يعني اصل ذهني ب ا اي ب
د و يك ذهن      . اصل مشترآند، از جهت خصوصيت ثبات نيز بايد بااو اشتراك داشته باشند          اد آن چون دو ذهن آه نداريم آه يك ذهن اصول ثابت ايج

د      " ثابت"اگر اثبات شود آه يك حكم ذهني    . اصول متغير  ز ثابتن ن ذهن ني ام        و اگر . است تمام اصول ديگر اي ه ن ان اموري ب ه در جه  ثابت شود آ
تقل از             (متغير و نسبي نيستند     "و  " موجودند"مفاهيم ذهني    ته و جوهري مس صرفنظر از اينكه اين خود دليل بر اينست آه ذهن از خود اصالت داش
ات  –وصيت هيچ دليلي درآار نيست آه موجودات ديگري هم خارج از ذهن و غير از جهان طبيعت بااين خص ) ماده مي باشد   ند  – ثب .  موجود نباش

 ).       نظير مالئك، خدا، و آليه علل و نظامات ماوراء طبيعي(
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الكتيكي و                   ( بوده است  از قبيل تضاد بين نفس اماره و عقل يا نفس مطمئنه آه هيچ ربطي به تضاد دي

ه آيف ت ب ديل آمي ر   تب ال ديگرذآ ا مث ورا و دهه راي حر در روز عاش ه ب ب آ ل مطال ن قبي ت و اي ي

نش اسالمي در تضاد و                    ) نموده اليم و بي ا روح تع رده ب ان آ ه ايشان بي ي آ وارد تعبيرات و در تمام م

وه دادن اسالم                         ه علمي جل ه اش ب ان عضق  عالق ي هم د    –تباين آشكار مي باشد ول ع باي ه در واق  آ

م پنداشته      ه دادن، چون حرفهائي آه مرحوم      گفت مارآسيستي جلو   تها عل ع مارآسيس ه تب حنيف نژاد ب

د          م ندارن ه عل ا را در              –آوچكترين ربطي ب اده فرهنگ م ا افت يش پ ه مطالب عادي و پ  سبب شده آ

ه               . بيان آند ... الفاظ پر سر و صداي ديالكتيك و ديناميك و           ه مطلبي را متوجه نشده ب م آ و هرجا ه

 .رد آند اسم تفكر جامد 

 .  بهر حال تقصير مرحوم حنيف نژاد به احتمال قوي از قبيل قصور و عدم آگاهي و از همين چيزهاست

وان         .٣ ه   ..." رهنمودهاي  "امروزه رهبران سازمان به آرات و در جزوات متعددي آه به عن مختلف ب

ا  اند، تصريح نموده اند آه ديالكتيك  صورت عمومي و يا درون سازماني منتشر آرده          ط در حد   م فق

و . طبيعت است و مربوط به ذهن و جنبه غيرمادي انسان و خالصه مرز ماوراء طبيعت نمي شود                   

رد                             ر بگي رينش را در ب ان آف ام جه ه تم الكتيكي آ ه دي ه آنگون د آ رده ان راز آ خالصه به صراحت اب

د ديالكتيك   و نيك دريافته اند آه اگر ب... مخصوصًا ماتريالستها و چپ هاست و ما مسلمانيم و    خواهن

 . را به جنبه غير مادي انسان به ذهن و فكر او نسبت دهند آارشان در همان قدم اول ساخته است

ه                         .۴ ه ن با اين توضيح و با آنچه آه در مورد ايدئولوژي سازمان در باب ديالكتيك بيان، و روشن شد آ

ار، اصول ش                   ات و افك اني، روحي ًال در        تنها در طبيعت آه در تمام جنبه هاي انس آل  "ناسائي ، و آ

 : بنابراين در مورد رهبران فعلي سازمان دو احتمال مي توان داد. به ديالكتيك قائل است" آفرينش

م  –الف         ي سياسي ه ه حت ه اسالمي آ واي ن انه اي از صداقت و تق وچكترين نش تن آ ه   – نداش را آ  زي

شكاري درباره مطالبي آه در آتابها نوشته شده ودر          الزمه دورانديشي سياسي اينست آه انسان دروغ به اين آ         

 باشد نگويد و ريسك بين دم فروبستن ديگران از ترس تهمتها و ساير مجازاتهاي سازمان و       ياختيار همگان م  

د                   يار رو شدن، نكن لمانان هوش ران سازمان از جانب مس يا حق گرايانه منطق حق را بيان آردن و دست رهب

دان طاغوت         يسكي يا ناشيرآه چنين   دهاي زن زدر بن اع را ني ا صحنه اجم از خودبزرگ بيني بش از حد و ي

 . انگاشتن و يا تلفيق اين هر دو مي باشد

ل    –       ب   دئولوژي سازمان الاق  احتمال دوم اينست آه رهبران فعلي سازمان خود متوجه نكات انحرافي اي

ه حك و                د و دست ب د          درموارد فاحشي چون مطالب گذشته شده ان دئولوژي خود زده ان ن     .  اصالح ا ي ا اي و ام

 : احتمال دوم را به دالئلي نمي توان پذيرفت

ا              رهبري سازمان در همين يكي دو ماه در جزوات آموزشي صراحتًا اعالم آرده اند آه دشمني تمام دشمنان ب

دئولوژيك ساز                  مان در گذشته    سازمان به صورت ايدئولوژيك بوده و هرگونه انحراف از مواضع و مطالب اي

ائز نيست                      ن مسائل ج وچكترين انحرافي دراي ه انحراف و لغزش تلقي شود و آ و مبسوط بحث   . بايد به مثاب

ه            . آرده اند آه فرق است ميان انحراف و تكامل           ه ب ائلي آ ده در مس ه ممكن است در آين د آ و توضيح داده ان

ان   نظرمان برسد اضافات و تكاملي رخ دهد ولي انحراف و آنار گذا           شتن قسمتهايي از ايدئولوژي سازمان هم

   ١. و نابودي سازمان همان

                                            
بنابراين بخاطر دفاع از حريم انقالبي اسالم و جانبداري از مكتب هميشه پوياي توحيد هرگونه دست بردن و تجديد نظر در اصول اعتقادي و  1

 ۵٨بهار " رهنمودهايي درباره آار تعليماتي مجاهدين "١۶ص.  آن منعكس است محكوم مي آنيمديدگاههاي بنيادي مجاهدين را آه در تعليمات
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به عالوه متذآر شده اند آه وجود يك جريان ارتجاعي از عناصر مجاهد سازمان آه در گذشته دچار انحراف              

 .واز سازمان برآنار شده اند به علت نقطه نظرهاي اصالحي در بنيادهاي ايدئولوژيك سازمان مي باشد

دين           . ۴نتيجه   از آنجا آه باز هم در رهنمودهاي اخير سازمان پس از تأآيد بر اينكه تمام هويت سازمان مجاه

د    " پاشنه آشيل"خلق هويت ايدئولوژيك و مكتبي و توحيدي آنست و دشمنان هم نيك به اين             رده ان ي ب سازمان پ

د           رده ان ن جهت       . و همه حمالت سازمان رامتوجه ايدئولوژي سازمان آ ه اي ه ب  هيچيك از اعضاي سازمان        بل

د     )  جمله مخالفين سازمان   يعني(حق بحث آردن با راست ارتجاعي        ا          . را نداشته و ندارن ن بحثه ا اي ه ب را آ زي

ا حضرات   ( ١.در خود مي پرورند ورشد مي دهند  ! ايدئولوژي راست و ارتجاعي را     اصل تأثير متقابل را گوي

ه ساز        !) از ياد برده اند    ن آي دئولوژيك     ( مان و خالصه به حكم اي ه اي ه و مواجه ا   "خودداري از مباحث د ب همانن

ر    " فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه    "آيه  آه ظاهرًا در حكم ناسخ      ) مدعيان راست  مي باشد ب

تكيه آرد و هر جا هم آه از طرف راست ارتجاعي و مدعيان ليبراليسم و آزاد          " تقويت مرآزيت "مرآزيت و   

ي و تف ارت است از      انديش ه عب وان آ ايي را بخ ي ره ة الكرس ي، آي رار گرفت ه ق ازماني در منگن ر س ر غي ك

   ٢".صالحيت"

ين است  ه چون چن ه . بل ازمان است آ ري س ن رهب ا اي اه  بررسي مطالب را" صالحيت"تنه دارد و هرگ

ه در     مقتضي ببيند خودش وارد گود مي شود، بله فقط به اين لحاظ از اين حضرت رهبري تقاضا مي                      شود آ

 . اين گفته ها دقت بفرمايند

يم و     سما ايدئولوژي سازمان و بنيادش ديالكتيك را از بيخ و بن پا در هوا دان               ته و صددرصد باطل مي دان

ه                                م ب ل فراواني ه دعاي خود دالئ ات م راي اثب اريم وب صد در صد مغاير و در تضاد با تفكر اسالمي مي انگ

 . له اي از اين داليل بيش نبودزعم خود داريم آه آنچه ذآر شد جم

ابقي    سبه اين دليل و از آنجا آه شما تنها اسالم مجاهدين خلق را اسالم بالنده و مترقي و توحيدي دان                    ته و م

شرك آميز، و  اسالم سازي و تسليم و طاغوت مي ) راست ارتجاعي(را همانطور آه از اسمشان معلوم است     

ر نحو آه مقتضي مي دانيد عنايت فرموده و مطالب ما را نقد و بررسي  شما دعوت مي آنيم آه به هزدانيد، ا

اگر مايل به بحث حضوري در مجامع عمومي باشبد فقط آافيست اعالم رسمي و تضمين آامل براي              . فرمائيد

ينيم            و . انجام بحث بفرمائيد تا ما مشخصات خود را اعالم و در هر شرايطي در مجامع عمومي به گفتگو بنش

                                            
 ٣٢ - ٣٧ص" رهنمودهايي درباره آار تعليماتي مجاهدين" 1
در اين . م تشكيالتي اتخاذ آني–بنابراين در اينجا بايستي از برخورد ايدئولوژيك همانند دقيقًا برخورداري آرد و حتي المقدور موضع سياسي " 2

 .  جزوه فوق الذآر٣۶ص " و امثالهم از پس ليبارليسم فوق الذآر برآئيم" صالحيت"يا " مرآزيت"صورت به خوبي مي توان مثًال با عنوان آردن 
نسخه منتشر  مي باشد بايد يكصد هزار ۵٨بنا به نوشته صفحه اول آن آه به تاريخ بهار ) رهنمودهايي درباره آار تعليماتي مجاهدين(اين جزوه 
و فقط به صورت جزوه درون سازماني در محدوده اعضا قرار داشته و . ولي ظاهرًا بنا به بعضي مالحظات تمامي نسخات سوزانيده شد. مي شد

 . به شدت از خروج آن به خارج جلوگيري مي شود
( ظاهرًا جزوه منتشره با جزوه قبلي . ر شده استمطلب جالب اينكه پس از نگارش سطور فوق مطلع شديم آه جزوه مزبور از طرف سازمان منتش

سازمان با مهارت در برخي " رهبري"ولي با آمي دقت آاشف به عمل امد آه . آامًال يكسان به نظر مي رسد) و مورد استناد ما در اين نوشته
 .  يا تغيير داده اندو به شيوه ظريفي عباراتي را حذف و. عبارات آه به صالح سازمان نبوده اعمال سانسور نموده ند

تطبيق دقيق اين دو جزوه و ذآر موارد سانسور و تغيير را به نقد مفصلي آه بر ايدئولوژي سازمان خواهيم داشت وامي گذاريم ولي عجالتًا به 
 علمي و اجتماعي است آه درجزوه قبلي صراحتًا بيان شده بود آه از نظر" پذيرش مارآسيسم"طور اشاره دو مورد اين سانسور يكي در مورد 

مورد تأييد سازمان است و در نسخه منتشر شده اين جمله حذف و تغيير آرده است و مورد دوم همين عبارتي است آه فوقًا ذآر شد آه رهايي از 
در اين بحث " صالحيت"يعني آه ما با شما . توصيه آرده است" مرآزيت"و " صالحيت"چنگ دعاوي ليبراليستي ، راست ارتجاعي رااز طريق 

 . آراسته است" مرآزيت"را نداريم و اين شايستگي تنها بر قامت ! معقوالت
بله اين عبارت آه نهايت درجه ضعف رااز طرفي، و جمود و ديكتاتوري و سلب آزاد فكري به بهانه آار سازماني را از سوي ديگر مي رساند، 

 .  در چاپ جديد جزوه حذف گرديده است
و آگاهانه است و نه از قبيل اشتباه فكري " نفاق"به صورت " رهبري"آه انحراف ايدئولوژيك و اخالقي سازمان در سطح و اين نشان دهنده آنست 

 !و سهوالقلم
 .         در ضمن متذآر مي شويم آه نقل قولهاي ما از جزوه مزبور همه مطابق صفحات جزوه اصلي است آه مختصر تفاوتي باچاپ جديد آن دارد
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ام  .( نوشته به پاسخ ما بپردازيدبينيد ، بوسيله  را در اين نمي ! م صالح آار خود و جامعه       اگر ه  البته اگر به ن

ان  جويان ، دانش  " صالح"خودت م دانش ه اس ه ب دارد آ انعي ن يچ م د ه دار  آنباش به طرف ي آس ا حت وزان و ي م

 بررسي آنيم و اگر هم دست آخر باز         نوشته را نيز عنداللزوم    تا آه آن  !) سازمان مجاهدين خلق پاسخ بفرمائيد    

ود            " راست ارتجاعي "با تمسك به عروةالوثقاي      " صالحيت "بخواهيد از اين محظور رهائي يابيد و يا از رهنم

انيكه                               ا شما و آس ه بحث ب تياق روحي ب ز هيچ اش نداشتن منتقدين، استفاده آنيد ، بايد عرض شود آه ما را ني

اي   ه ج ان ب بيل رب "منطقش ي س ن    ادع ال ي احس التي ه ادلهم ب نه و ج ه الحس ه و الموعظ ارك " ك بالحكم ، م

ه سياست                  چسبانيدن   ديل ب د    " ماآياواليسم "و تهمت بستن است و تقواي اسالمي را با چاشني انقالبي تب رده ان آ

 . نمي باشد

ه                                 أثير جاذب ه تحت ت ي اطالع است آ وح و ب اده ل راي روشن شدن اذهان مشتي س اگر اصراري هست ب

ا" ازمانافتخ ته س ار گذش وند" رات خونب ال آن ش ات فرعون و ارح داي تحكم د ف دان مشكل . باي م چن ن ه و اي

 . نيست

                       !!دانيم و ايدئولوژي علمي سازمان مجاهدين خلق ما از اين پس خود
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