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  ���ل �� ����؟   ،روش
  

�����  
  

  بسمه تعال�
  

  :کتاب حاضر که فراروی شما  قرار دارد از دو قسمت تش�یل شده است
شمارهء  ز۱ در روزنامه انقالب اسالم�» روش و اهمیت آن در زندگ�«که تحت نام قسمت نخست 

  .بچاپ رسیده است و اینک با تصحیح و اضافات� در اختیار شما قرار م� گیرد  ۲۲۲تا ۲۱۱
در این قسمت کوشش بر این است که با بیان� ساده و آموزنده نشان داده شود که آیا مالصدرا به     

 Aادی است که را که او م� گوید، همان تضتضادی ذات� بودن تضاد قائل بوده است یا خیر؟ و اصوال
به ة» لیس الحرکـ لوالالتضاد«مارکسیست ها بیان م� کنند؟ و بفرض صحت انتساب جمله 

به داستانهای قرآن، با عنایت معنا و مفهوم آن چیست؟ بعد از روشن شدن این مسئله ، مالصدرا 
را با  اهم اختالف روش بر پایه توحید ،د و در پایانسازبا مسئله تضاد روشن م�  را برخورد قرآن

  . روش مارکسیست� شناخت عیان م� گرداند
  

وسیله اتحادیه ب ۱۳۵۶سال  تیرماهدر نام دارد برای اولین بار » توطئه یا تحول؟«قسمت دوم که 
انجمن های اسالم� دانشجویان در اروپا بچاپ رسید و در آذر همان سال در آمری�ا نیز تجدید 

  .چاپ شد
صادرکنندگان بیانیه اعالم مواضع » تحول ادعایی«� است پیرامون ثمحتوای آن بح    

ایرادات به از و پاسخ به بعض�  ۱۳۵۴ایدئولوژیa در سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 
و  اهمیتاین بحث که با عنایت به روش شناخت بر پایه توحید سرانجام گرفته است، . اسالم

  .م� دهدکاربرد روش صحیح را تا حدودی به خوانندگان عزیز نشان 
روش شناخت بر پایه توحید  بدءمg از استاد سید ابوالحسن بن� صدر  در اینجابجاست که    

و نیز راهنمایی و تصحیح مطالب بحث دوم با آوردن نامه ای که در این مورد برای 
  :اینجانب نوشته اند، تش�ر کنم

ند و به کارهای علم� و این نامه برای کسان� که کوشش م� کنند به استعداد خویش اعتماد کن   
  .خالnق بپردازند، حاوی نکات مهم و آموزنده است

  
  ۱۳۶۰تهران، خردادماه سال 

  محمد جعفری
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  هو
  
اما . برادر مبارز گرام�، متن� را فرستاده بودید به صورت� که مالحظه م� کنید درآوردم« 

  :مالحضات
مقام روشن کردن بعض� از  شبهه ها برآمدید  به شما تبریa م� گویم که دل به دریا زدید و در - ۱
  اما
چند . خودداری کرد بل�ه آنرا حذف کرد... در کار علم� حت� المقدور باید از ناسزا و حمله و  - ۲

ضرر دارد ی�� اینکه مانع از این م� شود که محقق دنبال دلیل و مدرک برود دوم اینکه خواننده 
و (رسد که طرف مقابل بر حق بوده است و سوم اینکه   یجه م�نه تنها قانع نم� شود بل�ه به این نت

های فرعون� خود م�  کند و خود   نویسنده و خواننده با همان روش) این مهمتر از همه اینهاست
  .از اینرو اینجانب تمام ناسزها را حذف کردم. از اسباب ادامه فاشیسم م� گردد

نشود و قسمتهای دیwر را به ترتیبی که م�  قسمت اول را دوباره نوشتم که مطلب ناقص ادا - ۳
مالحظه م� کنید که شرط . امیدوارم کارهای بعدی شما به کمال نزدیa تر شود. بینید درآوردم

  .بعد تمرین و تمرین و تمرین. باستعداد خویش استاول کار علم� اعتماد 
و در عوض قسمتهایی مطالبی را که در کتاب زور علیه عقیده آمده است در اینجا حذف کردم  - ۴

  .اید بسط دادم و گمانم این است که متن بسیار خوبی از آب در آمد  را که در آنجا نم�
تا ده روز دیwر یa نفر به سوریه م� رود اگر ظرف ک� هفته ماشین کنید و یa فتوکپی  - ۵

  .م� خواهند ببرند در ایران تکثیر کنند. بفرستید م� توان فرستاد آنجا
معلوم نشد جواب برلین را که . به اول ژوئیه شد، مطلب قابل عرض دیwری نیست قرار دیدار - ۶

  . دعوت کرده اند چه بدهم
  سالم خانم و اینجانب خدمت سرکار خانم معروض است

  
  

  »، ابوالحسن بن� صدر۱۳۷۷ژوئن  ۶
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نه چاپ و جداگا»  ۱۳۶۰سال قرار بود این کتاب در « همانگونه که خوانندگان مالحظه م� کنند 
ار عالقمندان قرار بwیرد، ول� بعلت کودتا علیه ریاست جمهوری منتخب ملت ایران و در اختی

قرار  ل� نگردید اما اینک در اختیار خواننگان و عالقمندانزندان� شدن اینجانب ، انتشار آن عم
 . م� گیرد

  ۱۳۸۶محمد جعفری لندن 



 

٧ 

 

  
  

   روش
  

  شناخت و اهمیت آن در زندگ�
  
  
  

  ابنام خد
  
  

  روش و اهمیت آن
همه م� دانیم که در . از دو قرن پیش بدینسو ما بعنوان اندیشه از صحنة جهان خارج شده ایم     

زیر سلطه فلسفه های  یونان� تا چند سال پیش م� گفتند و هنوز هم م� گویند که اسالم تربیت 
aر، یwایدئولوژی دی aانسان انقالبی را از دست داده است بنابراین ی  aر، یwدی aفکر و مسل

راه دیwر باید برای تربیت انسانهای انقالبی آفرید تا این انسانهای انقالبی ایران انقالبی بیافرینند 
در دریا رها کرد و موجها از پی همدیwر آفرید و این  ۴۲و با وجود سنگ� که امام خمین� در سال 

� به سلطه گران خارج� و هیئت موجها به طوفان� بنیان کن تبدیل شد و نظام فرعون� متک
حاکمه داخل� را از بیخ و بن برکند بجای اینکه بر نارسائ� قالبهای از پیش ساخته خود پی ببرند 
و به واقعیت بازگردند نغمه های دیwر آغاز کرده اند و در پی این نغمه ها در گوشه و کنار ممل�ت 

دازند غافل از اینکه ملت مسلمان ایران که پر  به دسیسه سازی و تحری�ات دائم� پرداخته اند و م�
با اتکال به خداوند نظام فرعون� را از هم پاشید دستهای پیدا و ناپیدای دسیسه سازان و شایعه 

  .پردازان را باز خواهد کرد
  
  

��� ا��وز� ����� 
. امروز ما در وقت� هستیم که ظرفیت غرب و شرق بعنوان قدرت سلطه گر نزدیa به اتمام است    

معنای این حرف این است که غرب نیز پرورش اندیشه را از دست داده و یا در حال از دست دادن 
  .  است
امروز مسلم است که پرورش و رشد استعدادها در شرق و غرب برای انبوه عظیم� از توده ها    

دوده مم�ن نیست، برای آن دسته قلیل هم که ام�انات� جهت رشد اندیشه فراهم شده است در مح
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اکنون زمان آن رسیده که ما . هایی است که قدرتهای مسلط برایشان از پیش تعیین کرده اند
بعنوان اندیشه مستقل و اندیشمند وارد صحنه بشویم، م� توان عناصر علم� را از این و آن گرفت و 

نظم  اما نم� شود یa نسل� خود را از روی. در دستگاه اندیشه خود جایی برای آن در نظر گرفت
و قاعده از فکر کردن محروم کند و به مجرد ابراز فکری چماق تکفیر مخالفت با این فکر و 

: میرزا مل�م خان م� گفت. م� کرد  اندیشه را بلند کند، این همان کاری است که سازمان امنیت
وان چیزی برای ما نم� ماند جز اینکه خود را درست در اختیار غربی ها بwذاریم و تا مغز استخ«

طرز فکر دیwر نیز، هر پدیده، هر واقعیت و یا هر مسئله ای را در قالبهای از پیش . »متمدن شویم
ساخته ریخته و از آن قالبها راه حل برایش جستجو م� کند غافل از اینکه خود این قالبها 
ما بزرگترین سانسور برای اندیشه و استعداد آدم� است و هر مسئله ای راه حل� خارج از ذهن 

  .دارد که بایست� جستجو گردد
  
  

��  رو"��� #��� "!  �� �
روشهایی که برای  شناخت پدیده ها و امرهای واقع پیش از یونان تا به امروز به بشر عرضه شده    

به این معنا که باید ضعفهای آنها را انتقاد . واجد نکات مثبت� است و نکات� نیز در خور انتقاد دارد
ال� از جنبه خآن ضعفها در گذشت و به روش� رسید که انسان را به دید عین� و  کرد، تا توانست از

  . های ذهن گرایانه رهبری م� کند
برای مطالعه یa مسئله اجتماع� خواه� نخواه�، چون انسان این مطالعه را بانجام م� رساند    

  .یa قضاوت� نسبت به آن مسئله اجتماع� دارد
سئوال . وان عامل ذهن� در مسئله مورد تحقیق دخالت م� کندبدین جهت این قضاوت بعن    

اینجاست که چه جور و به چه نحو و با چه روش� این مطالعه رابه انجام رسانیم که به ما ام�ان 
دهد این عامل ذهن� و یا این قضاوت خودمان را ب�ل� حذف و یا بحداقل مم�ن برسانیم؟ بنظر 

دهد   از هر نوع وجه مطلق گرایانه است و به ما ام�ان م� ما روش شناخت بر پایه توحید، خال�
ناگفته نماند که روش وسیله ایست برای . که قادر شویم واقعیت را آنطور که هست بشناسیم

شناخت پدیده الجرم باید درست آن روش را شناخت و بعد از شناخت درست با این وسیله به 
ت پدیده ها از آن کمa گرفت و سرانجام اگر آزمایشwاه طبیع� و یا اجتماع� رفت و در شناخ

جوابهای درست� به ما داد روش درست بوده و گر نه یا نقص در روش و یا در نشناختن درست 
  :روش و یا ب�ار نبردن صحیح و بجای آن بوده است

  :روشهائ� که تا به امروز به بشر عرضه شده است از لحاظ پایه دو نوع هستند    
۱ -  aبر پایه تضادروش دیال�تی 
  منطق صوری ارسطویی - ۲
روش شناخت بر پایه توحید حذف . هر کدام از این دو منطق وجوه مطلق گرایانه ای در بر دارد    

  .که قرآن بیانگر آن م� باشد -این وجوه مطلق گرایانه است 
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شر ارائه داده باشد ، باید این فکر را کرده باشد و روش� را به ب»خدا«قرآن و یا بنیان گذار اسالم      
اگر جواب . که همه انسانها بتوانند به یa نظام فکری که به آنها ام�ان به فکر بدهد مجهز شوند

سئوال خود را از قرآن بخواهیم قرآن جواب خواهد داد که بنیان گذار اسالم این نظام فکری را 
� نیست مwر اینکه در قرآن ر و خش�تهیچ » وال رطب والیابین االف� کتاب مبین«: ارائه داده است

  .۱آمده است
دوای درد توده مردم در » ناسءاللفیه شفا«. ۲بیان هر چیزی در قرآن است» تبیان ل�ل شیئ« 

   )۳( .آنست
الجرم باید اصول� را در قرآن جستجو کرد که بوسیله آن انسان قادر شود به اجتهاد و ب�ار خالق     

  .م کند و راه حل متناسبی برای آن پیدا نمایدبپردازد و مسائل را آنطور که هست فه
  
اصول را از ما بwیرید و فروع را خود استخراج کنید آن اصول را باید به : فرمود) ع(امام صادق    

  . مردم عرضه داشت تا مردم در فهم مسائل توانا گردند
د؟ که بوسیله آن آیا تابحال کس� به این بیان امام فکر کرده است که آن اصول کدامها هستن    

. جواب این سئوال منف� است. اصول م� شود به حل مسائل و مش�الت جامعه دسترس� پیدا کرد
ب�ار بردن انواع و اقسام . دلیل روشن آن این اغتشاش فکری است که در جامعه موجود م� باشد

رسطویی و روشهای هwل�، مارکسیست�، ا(روشها، روشهای استالینیست� خالص تا روشهای التقاط� 
را بنام روش اسالم ارائه داده اند، بدون آنکه توجه کنند که اگر قرار بود این اصول گره ) اسالم�

بشر مسئله خود را وسیله . گشای مسائل مردم باشد دیwر چه نیازی به قرآن و اسالم ضرورت داشت
پیدا کردن راه شد که برای فهم و درک درست قرآن و ااگر قرار بر این ب. آن اصول حل م� کرد

حل مسائل مبتال به جامعه ها از  قرآن، یa زمان م� بایست� روش صوری ارسطویی را شناخت و 
را پس این چه قرآن� است که ) اصول دیال�تیa بر پایه تضاد(امروز روش دیال�تیa بر پایه تضاد 

انسان ... س و یa روز برای شناخت آن بایست� دنبال ارسطو رفت و روز دیwر دنبال هwل یا مارک
نخواهد گفت وقت�  قرار باشد برای فهم قرآن و شناخت پدیده ها آن اصول را همراه با پوشش� از 
اسالم به صورت چند آیه و حدیث ب�ار گرفت بهتر نیست حال که بناست اصول و اساس را از آنها 

؟ بهتر است که بwیریم، پوشش هم از خود آنها باشد، چه لزوم� دارد که پوشش آن اسالم� باشد
. پوشش آن را نیز از همان ایدئولوژی بwیریم و ی�سره خود را از  این اغتشاش فکری نجات دهیم

ت� نتیجه چنین طرز ایسبگرایش بسیاری از جوانان مسلمان ما را در سالهای اخیر به مارکسیسم (
  ).فکرها دانست

تا . این اغتشاش فکری کمa کردفشار سانسور و حفقان بخصوص در پانزده سال اخیر نیز به     
بدانجا که اگر از طرف کس یا کسان� فکری بر اساس اصول مسلم اسالم عرضه م� شده بیش از 

اما خوشبختانه کسان� نیز پیدا شدند که موس� وار . دشمنان از جانب دوستان تخطئه و کوبیده شد
که امروز ما شاهدیم که به یمن راه نتیجه این ایستادگ� آن شد : در مقابل این نابسامانیها ایستادند

حلها و مطالب ارائه داده شده، قرآن و مسائل اسالم�، روشن� و وضوح یافته اند و در حل مسائل 
از نظر ما این اصول راهنما همانطور که م� . جهان� و کشوری نتایج ارزنده ای در بر داشته اند
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و معاد که در تمام پدیده ها و امرهای  ، امامت، عدل)نبوت(توحید، بعثت : اصل هستند ۵دانید 
  .واقع ساری و جاری هستند

  

  ���ن (!�!  در رو"��� �'&%$
بر اساس روشهایی که تابحال به بشر  عرضه شده اند در اینکه هر پدیده یa مجموعه را تش�یل      

 .م� دهد و دارای یa وحدت� است بین هیچ کدام از روشهای موجود در جهان اختالف� نیست
   .)۴( چه در منطق دیال�تیa هwل� و روش مارکسیست� شناخت و چه روش صوری

این مطلب که هر پدیده ای مرکب از  اجزاء متحرک است بوسیله مسلمین به فرهنگ بشر      
  :سوسیالیست خیال� و عین� م� گوید ۷۹انگلس در صفحه . عرضه شده است

عربها بودند که آن را به فرهنگ بشری ارائه کردند  حوزه اس�ندریه به این برداشت رسید و بعداً    
زیرا با گفتن آن ب�ل� قضایا فرق م� کند لذا م� گوید ) چون مایل نیست بwوید مسلمین بودند(

  . عربها بودند
از اینجا ببعد پای انتقاد و بحث پیش م� آید و از اینجا . تا اینجا جای  بحث و گفتگو نیست    

  :و یا بهتر بwوییم شناخت پدیده ها دو شقه پیدا م� کنند روشها دو قسمت م� شود
هر پدیده یا هر مجموعه ای از اجزاء و عناصر  متحرک تش�یل شده که این اجزاء : ی�� م� گوید   

با هم رابطه برقرار م� کنند و یa هویت م� ) که تعبیر قرآن� است(و عناصر بر اساس زوجیت 
  .داردنوجود  سازند و در درون این پدیده تضادی

هر مجموعه ای مرکب از عناصر و عوامل متضاد هست و برای : دیwری بر این اساس است که    
اینکه در یa مجموعه وحدت� بوجود آید الزم است که حداقل دو عنصر متضاد آن را تش�یل داده 

  ).این منطق دیال�تیa هwل� است(باشند 
یا . قانون تضاد ذات� اشیاء و پدیده هاست«: یدم� گو ۲۳مائو در چهار رساله فلسف� صفحه    

  .»قانون وحدت اضداد، اساس� ترین قانون دیال�تیa ماتریالیست� است
دیال�تیa، بمعنای واقع� کلمه، مطالعه تضاد در خود جوهر اشیاء و پدیده «: لنین م� گوید    

هwل، جلد اول، بخش  لنین، یادداشتهای فلسف�، خالصه درسهائ� درباره تاریخ فلسفه. (»هاست
دوگانه شدن یa واحد کل و «: درباره مسئله دیال�تیa لنین در این اثر م� گوید) م�تب ایلیات

سازد عالوه بر این لنین در اثر دیwری  معرفت بر اجزاء متضادش جوهر و اساس دیال�تیa را م�
به آموزش وحدت دیال�تیa بطور خالصه م� تواند بمثا: بنام خالصه علم منطق هwل م� نویسد

  . »اضداد تعریف شود
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  دو -, �+��
 :این دو خط فکری از یونان قدیم سرچشمه م� گیرد تا امروز که     
در آن دید اول که مجموعه عبارت از اجزائ� است که با هم میل ازدواج دارند و م� تواند با هم      

خود این دید از آنجا به بعد به بسازند آن دید یونان� نیست، دید قرآن� است ) توحید(یa هویت 
  ):بر این اساس که پایه را در یa هویت م� شناسد(دو دید تقسیم م� شود 

ی�� دیال�تیa توحیدی که بر اساس حرکت اجزاء نسبت به هم و تحول پدیده برخورد م� کند  -
  ).قرآن� است(
  .)۵( یعن� منطق صوری ارسطوئ�» ایستائ�«یعن� » استاتیa«دیwری بر اساس  -
  
  
  

  ��4د در �123 ه/.
  
هر پدیده ای،هر مجموعه ای متضاد خودش را : در منطق هwل� تضاد عبارت از این است که   

  .مطلب را بیشتر توضیح دهیم. خودش م� زاید
هwل بین خدا و طبیعت مخلوق و حرکت این طبیعت به خدا را بر اساس دیال�تیa بنیان     

  .ق صوری قدیم جدا کردگذاشت و خط فکری خودش را با منط
از خودش با  این طبیعت بیwانه شده » آنت� تز«با خلق طبیعت » تز«فرض این است که خدا     

است و نسبت به این طبیعت مخلوق عناد دارد و ایندو سرانجام در یa وحدت متعال� و سرمدی 
و ) مخلوق خدا (» آنت� تز«اییده شده از خدا را و طبیعت ز» تز«او خدا را . متحد م� شوند

، جامعه را »تز«باز او خانواده را . قرار داده است» سنتز«وحدت ایندو را در یa وجود سرمدی 
: از این قبیل مثال ها زیاد دارد ول� آنچه مهم است اینکه. ودولت را سنتز گرفته است» آنت� تز«

فراگرد هم در مرحله ختم این ) توحید(این فراگرد از یa ابتدائ� شروع م� شود با یa پایه ای 
آخری خود توحید دیwری است از نظر او آغاز و انتهای فراگرد معلوم است، رابطه ای بین این 

که رابطه بین این آغاز و انتها را عمل متقابل م� سازد و این عمل متقابل  -انتها و آغاز وجود دارد 
ندو است که بر هم اثر م� کنند و عمل متقابل ای. است» تز«بوسیله » آنت� تز«در واقع نتیجه زایش 

  .را که توحید جدیدی است م� سازند» سنتز«
ی�� اینکه  هر پدیده ای از توحید شروع م� شود و . تا اینجا دو قانون دیال�تیa روشن م� شود    

  .رسد  باز به توحید م�
  :هر پدیده متضاد خودش را خودش م� زاید - ۲
رابطه متقابل بین تز و آنت� تز، رابطه ایست : � شوداز این دو خاصه، خاصه سوم� روشن م   
لزوماً پدیده چنین  .)زیرا، این عمل متقابل در واقع نتیجه زایش آنت� تز وسیله تز است (»جبری«

چون . چه شما بخواهید چه نخواهید، چه کائنات بخواهد چه نخواهد. مسیری را ط� م� کند
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یa یa پیشwویی پیغمبرمآبانه ای  است بر اساس باصطالح این . این اختیاری نیست جبری است
این رابطه جبری به او ام�ان م� دهد که او بتواند از پیش . رابطه ای که آنرا هwل جبری م� داند

 aاز این بیان به خاصه چهارم، ). وحدت اضداد(است ببیند » ضدین«را که توحید » سنتزی«ی
در جواب اینکه چرا . ارد و آن پایان جریان استکه آن سنتز آخری ماوراء ند: دیال�تیa م� رسیم

در آنجا به این دلیل که دیwر تناقض� : این سنتز آخری پایان جریان است و ماوراء ندارد م� گوید
  نم� ماند، سئوال اینجاست که چرا از اول تناقض بوجود آمد؟

  

  ��4د �� ا��س روش ��ر6�67&5
که باصطالح بر اساس روش شناخت مارکسیست�  در منطق هwل� و خط متفوق آن یعن� خط�     

ی�� : مورد عمل است بر این است که هر پدیده ای، هر مجموعه ای  دارای دو دسته متحرکهاست
نه (م� دهد » رشد«در حرکت خودش و در بطن این حرکت متضاد خودش را » تز«که این » تز«

تز و (خود نیز هست و این دو » تزآنت� «در بر دارنده » تزی«چون هر ) م� سازد و خلق م� کند
را در » تز«رشد کرد » آنت� تز«وقت� . است» آنت� تز«رشد » تز«کار . با هم همراهند) آنت� تز

از مجموعه اعمال� که تز و آنت� تز بر  هم م� کنند، به یa پدیده دیwری . خودش جذب م� کند
باز  شامل دو دسته عناصر و » سنتز«این ) تز و آنت� تز(یا ترکیب ایندو با هم » سنتز«رسیند بنام   م�

را بازی م� کند و دیwری در بطن او در ذات شروع به » تز«عوامل� هست که ی�� از آنها نقش 
را در خودش جذب م� کند و نتیجه » تز«رشد کرد باز  » آنت� تز«وقت� » آنت� تز«. م� کند» رشد«

  . مین طور جریان ادامه پیدا م� کندبرخورد تز و آنت� تز بر هم سنتز جدیدی م� شود و ه
خالصه این است که تضاد ذات� هر پدیده ای است، هر پدیده ای که شما فرض کنید اجتماع� از     

و نتیجه در هم عمل کردن این دو است که ) در داخل(دو ضد است که اینها در هم عمل م� کنند 
  .صورت م� گیرد» سنتز«و » آنت� تز«به » تز«تحول از 

  

  :�وت -, ه/%5 و ��ر6�67&�5
تز «و در ثان� این ) توحید ناقص�(را که هwل مطرح م� کند ناقص است » تزی«آش�ار است که      

به ایده مطلق م� » سنتزی«و ایندو سرانجام در یa ) خلق م� کند(خودش را م� زایاند » آنت� تز
  .رسند
فرض جامعه فئودال� : غمند مثالدراهند مدر صورتی�ه در خط مارکسیست� تز و آنت� تز با هم هم    

این جامعه سرمایه » آنت� تز«. تحول م� کند به جامعه سرمایه داری» تز«این » تز«.را بwیریم
، »سنتز«نتیجه ایندو  . داری که آنت� تز اوست با آن تز خودش که در ش�مش دادر برخورد م� کند

  .تاس» دی�تاتوری پرولتاریا«و » پرولتاریا«، »جامعه«
در واقع م�انیسم آن به این صورت است که وقت� وسایل تولیدی رشد م� کند برای وسایل     

در حقیقت . تولیدی و روابط تولیدی که بر آنها ح�ومت م� کند یa طبقه جدیدی را الزم دارد
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این طبقه جدید جای آن فئودالیته را م� گیرد و خودش را رشد م� دهد که جای سرمایه داری را 
) جذب در آنت� تز(در تز و آنت� تزی که اینجا مطرح است یa نوع انحالل تز را در آنت� تز .. ردبwی

بعد مرغ ، تخم مرغ جذب م� شود در جوجه، جوجه جذب م� شود در مرغ . مشاهده م� شود
به همان مقیاس� که بورژوازی تکامل م� یابد، یa پرولتاریای جدید، «: جذب م� شود در طبیعت

و » پرولتاریا«مبارزه ای میان طبقه . نیز در دامن او تکامل م� یابد» مدرن«اریای یa پرولت
  ).، چاپ سیاه�ل۱۳۷فقر فلسفه، صفحه (رشد م� یابد » طبقه بورژوا«
  

  ��4د ;��6؟
مسئله اینجاست که ببینیم تضاد چیست؟ و چه چیزی را اینها تضاد م� گویند؟ وحدت عناصر      

یعن� چه؟ چه چیزند که با هم متناقضند و وحدت م� کنند و آیا این متضاد، وحدت متناقضین 
منته� اینها مجبور و . وحدت ازل�  و همیش�w است؟ یعن� از ابتدا هرکدام از اینها مستقل هستند
است به این معنا » زایش�«مح�ومند به یa وحدت و عمل کردن بر هم و در گذشتن از هم، یا  نه 

جمع م� » سنتزی«و با متضادخودش در یa  -ید متضادش را م� سازد که شما هر چه را فرض کن
است که بچه است و دو » سنتزی«اینها متناقضند واجتماع آنها در : بعنوان مثال زن و شوهر. شود
متناقض نسبت بهم خارج� با هم وحدت م� کنند نتیجه وحدت ایندو م� شود فرزند  ندتا هست

وییم اوست که در اثر تضاد درون� خودش رشد م� کند م� زاید دید دیwر این است که بw). سنتز(
خالصه اینکه زن و شوهر . مجموعه ای که مراحل بعدی خودش را م� زاید بصورت بچه در م� آید

که اینها نسبت بهم خارج� هستند اگر متضاد بwیریم و بر هم عمل کنند نتیجه اش وجود بچه 
و (خودش بر اثر تضاد درون� اش تبدیل به بچه م� شود اسپرماتوزوئید در «است و یا اینکه نه 
زن (اگر برداشت اول� را بwیریم و از آن دترمینیزم یa جانبه را یa خطه را ) اوول زمینه ساز است
  .از او برداریم به خط توحید نزدیa م� شود) و شوهر متناقض بچه

در این صورت باز به ی�� از . است» دترمینیزم«خواهد شد این ) بچه(و اگر نه بwوییم لزوماً آن    
 :دو طریق افتاده ایم که باید روشن شود

هر پدیده ای که شما فرض کنید اجتماع� است از  .اینکه بwوییم تضاد ذات� هر پدیده ای است - ۱
و نتیجه در هم عمل کردن این دو است که تحول ) در داخل(دو ضد که اینها در هم عمل م� کنند 

  ).روش شناخت مارکسیست�(صورت م� گیرد » سنتز«و » � تزآنت«به » تز«از 
یعن� در  خود آنها (متضادین دو وجود مستقل� هستند که هر کدام از آنها بر پایه عدم تضاد  - ۲

این تبدیل : اش�ال� که به خط متفوق اول� وارد است اینکه) ردون�پخط (م� باشد ) تضاد نیست
باعث م� شود که این آنت� تز نسبت به تناقضات داخل� یa  را ک� م� کند؟ چه» آنت� تز«به » تز«

فرض یa اتم : دارد و نسبت به مجموعه جنبه آنت� تز» سنتز«جنبه ) وحدت ضدین(پدیده 
ایندو بر هم عمل م� کنند نتیجه اینها » آنت� تزند«و » تز«اکسیژن پروتون و ال�ترونش نسبت بهم 

 aر. است که ما نم� دانیم چیست» سنتزی«یwمجموعه است: مثال دی aداخل . تخم مرغ ی
مجموعه تضاد هست و این تضاد رشد م� کند و یa آنت� تزی م� سازد که جوجه است این جوجه 

آنت� تز است اما نسبت به دو ضدین داخل تخم مرغ یعن� تناقضات ) مجموعه(نسبت به تخم مرغ 
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و رشد کرده اند و به مجموعه جدید  است چون اینها هستند که بر هم اثر کرده اند» سنتز«درون 
  . رسیده اند

است و نسبت به مرغ » آنت� تز«مسئله اینجاست که اگر بwویند نسبت جوجه به تخم مرغ     
درست نیست برای اینکه از جوجه به مرغ تغییرات کم� است و نه کیف� در صورت� که » سنتز«
  .نتیجه تغییرات کیف� است» سنتز«
که مثال� اوول و اسپرماتوزوئید باید یند ما ضدین را خارج� م� گوییم بدین صورت و اما اگر بwو     

با هم وحدت کنند و اگر اینها وحدت نکنند دیال�تیa رشد انجام نم� گیرد در این صورت حرف 
تازه ای نزده ا ند برای اینکه متضادین م� توانند در هم عمل کنند و این همان حرف� است که 

که شرح آن ) و این همان داستان قوه و فعل است(زده است » فلسفة ما«صدر در  آقای محمدباقر
ات اجتماع� است خواهد آمد اما پیداست که مراد آنها برداشت نوع اول است که هر پدیده با لذّ

از دو عنصر متضاد از دو ضد که ایندو در هم عمل م� کنند و در نتیجه این در هم عمل کردن است 
  .ز به آنت� تز و سنتز صورت م� گیردکه تحول از ت

تقسیم یa : وحدت اضداد چیست؟ پاسخ م� دهد: رساله فلسف� م� گوید ۲۴مائو در صفحه     
  .واحد به اجزای دافع ی�دیwر و روابط متقابل آنها

تقسیم یa واحد به اجزاء دافع را فعل بwیریم یا حال، به اصطالح شدن بwیریم یا  نحال ای    
  .)۶( ام را بwیریم معن� و تفسیر جداگانه ای داردبودن هرکد

  
  

  ه/. و ��ر7>  را 
. مارکس م� گوید که هر چیز را  که بwیرید ضد خودش را همراه دارد و این تفسیر بودن است   

را  » آنت� تز«مال هwل روشنتر است زیرا معلوم است که او از واحدی شروع کرده و از این واحد 
ت� تز و تز در یa سنتزی به وحدت رسیده اند باصطالح آنت� تز را از خود زایانده است بعد آن

است البته در عمل روشن است که اینها » شدن«زایانده و ابتداش هم خدا بوده است  و این تفسیر 
همان معن� شدن را گرفته اند در نظریه دیال�تیa بر پایه تضاد و روش شناخت ) مائو(هم 

ی رای که شما م� بینید تضاد وجود دارد و این قانون مطلق و عموم� سامارکسیست� در هر پدیده 
در هر پدیده حتماً تضاد . و جاری در تمام ام�نه و ازمنه و راجع است به کم و کیف و زمان و م�ان

حیات باصطالح مساوی است با . هست اگر تضاد نباشد این پدیده بوجود نم� آید و حرکت نبود
ینها به این مطلق رسیده اند؟ بجهت اینکه مادی گرا هستند و باید عامل عمل ضدین بر هم چرا ا

حیات را از برون پدیده به درون آن منتقل کنند و به عبارت دیwر پدیده را از محرک خارج از 
رساند بوجود نیاید » خدا«خودش بی نیاز کنند تا بعداً ام�ان این که این سلسله تحرکات را به 

لت را داخل� م� کنند حرکت و تحول پدیده از  خارج از خودش بی نیاز م� ناچار بمحض اینکه ع
که عمال� مجموعه هایی » امپریالیسم«شود و این است که وقت� امری بطور عین� پیش م� آید مثل 
تابحال آنهایی که قشری هستند یعن� . هستند که تحت تأثیر روابط خارج� شان نیز عمل م� کنند

بار اینکه در پدیده امپریالیسم تا آنجا پیش بروند که این تضاد را نسبی  هستند زیر» ارتدوکس«
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کنند نم� روند و نتیجه تحول درون جامعه سرمایه داری را بحساب م� آورند، نه مجموعه روابط� 
  .که این جامعه ها در مقیاس جهان در آن روابط قرار م� گیرند

 ��-�رد �=�:� ا�=�5 �� �6%� ��4د �
. رخورد فالسفه اسالم� به مسئله تضاد درست عکس آن حالت� است که تا بحال بشرح آمدب      

یعن� اینها اجتماع ضدین را محال م� دانند و هر پدیده ای لزوماً باید مجموعه ای باشد از 
عناصری که یa هویت م� سازند، در منطق اسالم� دو تا ضد با هم جمع نم� شود چون تأکید 

  :مالصدرا م� شود نظر او را در این باره م� آوریم تضاد و تناقض در نظریه مالصدرابیشتر بر فلسفه 
. جوهری و عرض�: مالصدرا حرکت را مقدم بر ماده م� داند و قائل به دو نوع حرکت است   

هر تغییری در اینها را حرکت  .، کم و کیفتست از حرکت در ابعاد زمان، م�انحرکت عرض� عبار
در  مورد حرکت جوهری قبل از مالصدرا نظریه بر این بود که متحرک نیست . عرض� م� نامد

یعن� پدیده نم� تواند هویت� که دارد از دست بدهد شما عالوه بر ابعادتان یa هویت� دارید که 
فالسفه قدیم م� گفتند که آن هویت ثابت م� . بوسیله آن هویتِ آن دیwری شناخته م� شوید

یت نم� تواند ثابت بماند یعن� شما که قیافه تان عوض م� شود در عین نه آن هو: مالگفت. ماند
توجه م� شود که در این نظریه اصال� حرکت عرض� : حال آن مشخصات شما هم عوض م� شود

  .بدون حرکت در جوهر مم�ن نیست
  
  
  

 ?��7 <�ه�� و 5��#  �
ه تضاد دیدیم که برخورد اصال� حرکت چیست که جوهری و یا عرض� است؟ در دیال�تیa بر پای    

حرکت یعن� فعلیت پیدا کردن آنچه که قبال� : مالصدرا م� گوید. ضدیت مساوی است با حرکت
: برای اینکه مفهوم فعلیت پیدا کردن و یا بالفعل روشن شود مثال� م� زنیم. بالقوه وجود داشت

را دارد که در این لیوان بیاید لیوان و آب، قبل از اینکه آب را در لیوان بریزید لیوان این استعداد 
این قوه قبل� شد این . حاال آب را م� ریزید در لیوان و لیوان ش�ل خاص� پیدا م� کند) قوه بود(

قوه است (و یا انسان قبل از اینکه دکتر بشود این استعداد را دارد ) قرار گرفتن آب در لیوان(فعل 
حال این قوه قبل� شده این . نکه م� شود دکترکه بشود دکتر، و بدنبال تحصیل علم م� رود تا ای

پس حرکت عبارتست از یa رشته بی نهایت نامتناه� از تبدیل تغییر قوه به ) دکتر شدن(فعل 
قوه عدم ... به عبارت دیwر حرکت م� شود جانشین شدن وجود در عدم، وجود در عدم . فعل

مالصدرا اینرا م� . دم قوه استفعل است، تبدیل م� شود به فعل حال دیwر قوه نیست بل�ه ع
فالسفه گفته اند حرکت عبارتست از خروج شئ� از قوه به فعل به عبارت دیwر . گوید حرکت

  :حرکت عبارتست از  سیر تدریج� وجود و یا خروج از قوه به فعل



 

١٦ 

 

او تنها اجتماع ضدین را در جوهر بل�ه . مالصدرا مثل ارسطو اجتماع ضدین را محال م� داند    
  :یa فرق اساس� هست که الزم است به آن توجه شود. عرض هم باطل م� داند در

  .��ق ��4د ����3�@ در �123 ار�5��2
مثال� گفته م� شود که این (فرق تضاد و تناقض اینستکه، در تناقض وجود ی�� نف� دیwری است      

آن وحدت زمان  شرط دارد که ی�� از ۸تناقض . اطاق روشن است مقابل روشنایی تاری�� است
و حال آنکه در تضاد هر دو م� ) نم� شود این اطاق هم روشن باشد و هم تاریa واحد است در آن
حاال که . سفید و سیاه هر دو م� توانند باشند نه اینکه اگر ی�� بود دیwر حتماً نیست: توانند باشند

شوند؟ م� توانند جمع شوند در تضاد هر دو طرفین م� توانند باشند آیا م� توانند در یa جا جمع 
  .نظریه هwل� است، نم� توانند جمع شوند نظریه ارسطویی است

  :  مالصدرا م� گوید   
که اگر ی�� از طرفین بود دیwری حتماً نیست  : تناقض(تقابل تضاد گاه� بر تقابل سلب و ایجاد «
تقابل تضاد از  بنابراینات مانند تقابل انسان و الانسان نیز اطالق کنند و درفدر وسائط و م) ن

نه در تناقض اگر ی�� از طرفین بود آن دیwری نم� ( )۷(».ایجاد م� باشد فروع تقابل سلب و
مالصدرا م� گوید خیل� خوب هر دو هست اما یa جا جمع . تواند باشد حاال بwویید هر دو هست

و م� توانند باشند ول� ول� در تناقض اصال� هر دو نم� توانند باشند ول� در تضاد هر د. نم� شود
  ).یa جا جمع نم� شوند

نزد جمهور تقابل تضاد فقط مابین دو امر وجودی از   -ول� طبق تحقیق متاخرین و مشهور «
قبیل حرارت و برودت یا سیاه� و سفیدی تحقق م� گردد و لذا ح�ماء در تعریف ضدین گفته 

دو ضد عبارتست از دو امر دو عنصر  )۸(»الضدان امران وجودیان بینهما غایت البعدوخالف«: اند
موجود است که بین آنها فاصله به نهایت و جهات مخالف قطع� است به اصطالح هر چه ی�� از 

اگر ی�� سفید است آن دیwری سیاه است، اگر : طرفین دارد طرف دیwر عکسش را دارا م� باشد
ابل سلب و ایجاد و تقابل مابین تق« : مالصدرا م� گوید. ی�� درشت است آن دیwری ریز است

تضاد فرق دیwری نیز هست که اجتماع و ارتفاع طرفین سلب و ایجاد هر دو با هم محال است 
بعبارت دیwر دو امر  )۹(.»ول� ارتفاع طرفین تضاد با هم در بعض�  موارد مم�ن و بالاش�ال است

. ه سفید است نه سیاهارتفاعشان در بعض� موارد مم�ن است ن. متضاد م� تواند هیچ�دام نباشد
نه این . با  هم نم� توانند باشند اما م� توانند با هم نباشند. ام�ا وجودشان با هم غیر مم�ن است

  .باشد نه آن
اوالA برای هر موضوع� بجز ضد واحدی نخواهد   طبق تعریف� که متاخرین برای تضاد کرده اند    

نیست مابین جواهر نیز تضاد وجود نخواهد  بود و ثانیاً عالوه بر اینکه مابین اعراض تضادی
میان هیچ دو جوهری از جواهر غایت بعد و خالف نیست ول� نزد متقدمین که  «داشت، زیرا

دانند و فقط تعاقب در  غایت بعد و خالف را که مابین ضدین در تعریف تضاد معتبر و الزم نم�
مابین صور مادیه از . ضاد م� دانندمحل و عدم اجتماع ضدین را در محل واحد شرط و معتبر در ت
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جواهر جسمانیه تضاد حقیق� وجود دارد زیرا دو صورت جوهریه در یa محل جسمان� در آن 
  )۱۰(».واحد حلول نکند ول� میان اعراض مطلقاً تضادی نخواهد بود

رکه لیس الح لوالالتضاد: اینک که نظر مالصدرا درباره تناقض و تضاد معلوم شد، پس قول او که   
حدوث الحادثات اگر تضاد نبود حرکت وجود نداشت اگر تضاد نبود هیچ  عویالوالالتضاد ماصن

به  بود ادامه فیض از خدای بخشنده صورت نم� گرفت پدیده ای وجود نداشت و یا اگر تضاد نم�
چه معن� است؟ بر خواننده روشن است که بود و نبود تضاد غیرام�ان و عدم ام�ان اجتماع 

در تناقض ی�� از دو طرف بیشتر نم� . است و عالوه بر آن فرق است بین تضاد و تناقضاضداد 
سخن بر سر این نیست . تواند موجود باشد و در تضاد هر دو ضد مم�ن است وجود داشته باشند
حال خودش و هم ضد  نکه تضاد وجود ندارند بل�ه سخن بر سر اینست که چیزی نم� تواند درعی

با توجه به اینکه مالصدرا به اصل عدم تناقض معتقد است یعن� هم اجتماع  خودش باشد ثانیاً
سخن باال با مراجعه به تعریف وی از  ن�نقیضین و هم اجتماع ضدین را محال م� داند، مع

  .حرکت و تضاد بدست م� آید
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تضاد است باید دید مال چه چیز را ی�� حرکت و دیwر : دارد این قول مالصدرا دو تا کلید     

یا دیwری حادث نم� . (حرکت م� گوید و چه چیز را تضاد که اگر این نباشد آن دیwری نیست
حرکت یعن� قوه . ل از قوه به فعل م� گویداو حرکت را تبدّ ). شود و ادامه فیض صورت نم� گیرد

این تضاد است که م� گوید اگر فعلیت پیدا م� کند، قوه چیست نبود فعل، فعل چیست نبود قوه، 
. عدم فعل است و بین عدم و وجود تضاد برقرار است هبرای مالصدرا قو. نباشد حرکت نیست

  .)۱۱( بنابراین به زبان ساده اگر قوه به فعل تبدیل نشود حرکت وجود نخواهد داشت
عقول  «ل ودر مرتبه او) خدا(هر موجود یا از هر جهت بالفعل است مانند واجب الوجود «   

که در » هیوال«یعن� هیچ فعلیت� را او نیست مانند . مرتبه دوم و یا از هر جهت بالقوه است» کلیه
ول� چون قوه مطلق مساوی با عدم مطلق است و (مرتبه ذات فاقد صورت و هر نوع فعلیت است 

فعل ول� این مرتبه از وجود بال شهیوال در جهت هیوالئ� ا ینعدم مطلق وجود ندارد، بنابرا
این مرتبه از  بنابراین هیوال در جهت هیوالئ� اشچون قوه مطلق مساوی باعدم وجود ندارد 

و طبایع  مانند اجسام. یا اینکه از جهت� بالفعل و از جهت� بالقوه است) وجود بالفعل خواهد بود
یa  جسمان� و داشتن صورت نوعیه و آثار و خواص اولیه محسوس به هر آنها که از جهت وجود
آنها برای هر یa از اجسام و  ز  جهت صاحب کماالت ثانویه که وجوددارای فعلیت بوده ول� ا

یا وقت� که بوسیله فعل و انفعاالت و تحری�ات و حصول . طبایع مم�ن و میسر است بالقوه اند
اجساد تدریجاً به فعلیت برسند و چون کلیه موجودات عل� التحقیق در صراط ترق� و تکاملند و 
بقاء قوه بحال خود محال و برخالف سنت بشر و ارتقاء است و باید هر چیزی باالخره به فعلیت و 

بنابراین این موجودات� که از قسم سومند م� کوشند که با جهت قوه خود را به  .کمال برسد
  .فعلیت و نقص ذات� خویش را به کمال تبدیل سازند
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نه در . � از قوه به فعل م� داندا خروج تدریجتدریج� و ی ثروشن است که وی حرکت را حدو   
و وقت� فعل م� شود دیwر  تناقص و تضاد نیست قوه قوه است»فعل «در درون  و نه» قوه«درون 

قوه نیست و یا قوه نم� تواند در آن واحد قوه و فعل باشد و اگر خروج از قوه به فعل نباشد 
شد حرکت پدیدار نم�   ضدین مم�ن م� بعبارت دیwر اگر اجتماع. حرکت� پدید نخواهد آمد

  .گشت
برای اینکه هیچ جای شa و شبهه ای باق� نماند که نظریه مالصدرا باندازه سرسوزن� با تضاد     

  .دیال�تی�� وجه مشابهت� ندارد
در آن نظریه تضاد در درون� حرکت م� کند و آن به چه : نظریه امپریالیست� لنین را م� آوریم    

در جامعه سرمایه داری رشد سرمایه یعن� شدت گرفتن جریان : صورت م� گوید صورت؟ به این
تمرکز، تراکم منجر م� شود به مرحله ای از سرمایه داری که در آن مرحله جامعه بر سرمایه داری 

مرحله امپریالیسم نظریه (دست م� زند بصدور سرمایه این آخرین مرحله رشد سرمایه داری است 
ی است که در آن رحرکت چیست؟ رشد تضادهای درون� جامعه سرمایه داپس مبداء ) لنین�

این تضادها هم بر دو نوع است . تضادهاست که سرمایه ها شروع م� کند به تمرکز و تراکم
سرمایه «تضادهای اصل� یعن� بین کسان� که مال�یت بر وسایل و عوامل تولید را دارند یعن� 

  .»دارد
و هیچ » پرولتاریا«خودشان را فقط م� توانند معامله کنند بفروشند یعن� و کسان� که با زوی کار     

عالوه بر این تضاد اصل� بین هر یa از این دو گروه تضادهایی . تولید ندارد زارگونه مال�یت� براب
شوند به این دو تضاد، تضاد اصل� یعن� بین دو طبقه  و این تضادهاست که منجر م�. هست

به تمرکز روزافزون و تراکم شدت گیر .جامعه بورژوازی منجر م� شود تضادهای دورن طبقات�
این تمرکز و تراکم انجام گیرد و سیستم را  باز بسازد ناچار باید بست پیدا  -برای اینکه -سرمایه 

ر وکند و این رابطه هم در مقیاس کشور و هم در خارج از قلمرو کشور خودش که م� شود صد
  ).تضاد بین قوه و فعل: صدرا تضاد یعن�مالاما در نظر  (سرمایه 

قوه چیست؟ نبود فعل، فعل چیست؟ نبود قوه اینست آن تضادی که مالصدرا از آن نام م� برد     
در ذهن یa : یa اصل انقالبی هست که اندیشمند از باب رشد اندیشه باید به آن توجه داشته باشد

چون آسان م� شود ) چ� گفت(قال است ، اصل ما )ک� گفت(انسان پیشرو اصل من قال نیست 
فرمود، انسان باید : د م� گویدشیa کس را مطلق و تبدیل به چماق کرد و بعد که تبدیل به چماق 

دیwر س�وت کند، خوب فرموده باشد چ� فرموده و آن فرموده درست است یا خیر، امام فرمود 
  )دن همین چماقهابخاطر درست نکر(شما در گفتار درست ما م� توانید بحث کنید 

انسان نباید حداقل از خودش بپرسد . ی�� از آن موارد همین مورد مالصدرا بعنوان فلسفه است   
اگر این (وقت� مال در مورد اعراض م� گوید حرف تضاد را نزن در آنجا هر چه هست تناقض است 

انند با هم جمع اما در جوهر ضدین م� توانند باشند، اال اینکه نم� تو) بود آن دیwری نیست
  شوند، چون دوتا جوهر م� توانند هر دو باشند چطور معتقد به تضاد دیال�تی�� م� شود؟

آیا انسان انقالبی نباید حداقل زحمت اندریافت درست نظریه ای را بخود بدهد و بعد از فهم    
بعنوان کردن درست نظریه به صحت  و سقم آن بپردازد و یا آنرا برای اثبات صحت نظر خودش 

دیدید که در نظریه مالصدرا و فلسفه . دلیل عقل� آنهم بعد از اثبات درست بودن نظریه ب�ار برد
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پس چطور به صرف بودن کلمه تضاد در . اسالم� ابدا جایی برای تضاد ذات� اشیاء  وجود ندارد
از انتشارات سازمان . جمله ای م� شود همان تضادی که در نظر ماست در کتاب شناخت

از نظر متد دینامیa، « : چنین آمده است ۵۲و  ۵۱صفحات  ۱۳۵۱اهدین خلق ایران مهرماه مج
علت اصل� تغییر  پدیده ها در درون آنها نهفته است و آن عبارتست از وجود دو وجه متضاد و یا دو 

اعم از (بعبارت دیwر در جهان هیچ جریان و پدیده ای . جنبه متناقض در ذات اشیاء و پدیده ها
اگر چه ما . وجود ندارد که خال� از دو جنبه متناقض و متضاد باشد) بیع� و فکری و اجتماع�ط

منشاء تغییر و حرکت کلیه اشیاء و پدیده . ظهور یa وجه آنرا در پدیده ها و حوادث مشاهده کنیم
این قانون با یa تغییرات   ادم و درگیری دائم� ایندو و وجه متضاد م� باشدصها و حوادث ت

هیچ چیز، در طبیعت با خودش سازش  «:ختلف بیان م� شود ول� این تعبیر شاید رساتر باشد کهم
همان کتاب شناخت مجاهدین  ۵۷ص ( .»و تضاد قانون عموم� پدیده و طبیعت است. ندارد

م� دانیم که منشاء تغییر و حرکت پدیده ها، تضاد «: در مورد عوامل برون� م� گویند) خلق ایران
است اما عوامل بیرون� در این تغییرات چه نقش� دارند؟ هر پدیده تحت تأثیر سایر درون� آنه

در جریان . پدیده هاست ول� این تأثیرات را به اعتبار ماهیت تضادهای درون� خود قبول م� کند
بعبارت دیwر . تغییر تمام پدیده ها عوامل درون� مبنای تغییرند و عوامل بیرون� شرط تغییرند

  ).همان کتاب ۶۵ص . (اثر م� کنند) تضادهای درون�(ج� به اعتبار عوامل درون� عوامل خار
تضاد اصل�، تضادی است : در مورد انواع تضادها آنرا به دو تضاد اصل� و فرع� تقسیم م� کنند     

که رشد و دوام و یا ضعف و نابودی پدیده قبل از همه به آن مربوط است و وجود سایر تضاد 
همانطور که م� دانیم هر تضاد : ادامه م� دهند) ۶۸و  ۶۷ص . (ود تضاد اصل� استوابسته به وج

از دو جنبه تش�یل م� شود و این دو جنبه هیچوقت در حال تعادل و موازنه دائم� نیستند بل�ه در 
. هر شرایط� ی�� از دو جنبه، صورت مسلط و حاکم را داشته و جنبه دیwر صورت مغلوب را دارد

پدیده را نیز همین  ، و ضعیتآن تضاد م� گویند) عمدهیا(ر تضاد را جنبه اصل� ه مسلط هجنب
اگر جنبه کهنه و رو به  ( درمورد حل تضاد م� گویند) کتاب ۷۰ص . (جنبه مسلط تعیین م� کند

ضعف تضاد در مقابل جنبه دیwر، مقاومت آشت� ناپذیر نداشته باشد با کمa اراده بشر تضاد مزبور 
  ).کتاب ۸۰ص ( »ما در غیر اینصورت حتماً باید بش�ل آشت� پذیر، تضاد را حل کردا. حل م� شود

اگر علت اصل� و منشاء حرکت کلیه اشیاء و پدیده ها در دوران و ذات آن پدیده است دیwر چه    
  کار خودش را ب�ند؟)  این تضاد(بهتر نیست اجازه بدهیم تا این علت اصل� . معن� خواهد داشت
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اگر تضاد قانون عموم� پدیده ها و طبیعت است و هیچ چیز در طبیعت با خودش سازش ندارد    

و به رغم نوشته های این سطور هر پدیده که از دو جنبه متضاد تش�یل شده و این دو جنبه 
دو جنبه که ی�� هیچوقت در حال تعادل و موازنه دائم� نیستند بل�ه  پدیده در هر شرایط� از 

ثانیاً . صورت مسلط و دیwری صورت مغلوب را دارد، تش�یل شده آیا سنگ روی سنگ بند م� شود
اگر علم دنبال این حرفها م� رفت چیزی در این جهان کشف شده بود؟ اساس علوم تجربی بر 

و یا ) دهمثل گازهای اشباع ش(این است که عناصر و پدیدها با خود در حال موازنه دائم� هستند 
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اینکه با میل ترکیبی خود در جستجوی ترکیب با عناصر دیwری برای بدست آوردن تعادل دائم� 
و حیات بیشتری هستند و این نیز از مسلمات علوم است که اگر پدیده ای رابطه اش با محیط قطع 

این عایق  شد یعن� از تأثیرپذیری با عناصری�ه در محیط زیست� او هستند جدا شد و به میزان� که
یریم که در هر از همه اینها که بwذریم اگر ما بپذ. دقیق تر است حیات آن پدیده بیشتر م� گردد

صورت مسلط و ح�م حاکم را دارد آیا نپذیرفته ایم که ) ی�طرف تضاد(پدیده  شرایط� ی�� از جنبۀ
ری و جاری نظامهای سلطه در جهان باید ابدی باشد؟ حقیقت آنست که توحید قانون عموم� سا

در تمام پدیده هاست و تضاد از جمله حالت� است که بر پدیده ها عارض م� شود و بدین لحاظ 
است که اصال� مبارزه معن� پیدا م� کند و بدینسان است که اسالم م� تواند تضاد را براست� حل 

  .نه ذات� اشیاء و پدیده هاو م� داند کند، چون تضاد را عارض� 
ل را مطرح کنیم که اگر بدون وجود و عمل کردن این شرایط بیرون� ایست این سئودر اینجا بد ن    

پس این چه تضاد درون� . که بنا بر این نوشته ها شرط تغییرند نباشد، تغییر غیرمم�ن م� گردد
است که تا بیرون عمل نکند چیزی را تغییر نخواهد داد؟ عالوه بر آن این مرز درون و برون 

کهنه و نو تضاد بعهده کیست؟ و آیا  هن حدود و مرز م� کند؟ و نیز تعیین جنبکجاست و ک� تعیی
نیست که استالین بان� زورمداری در عصر جدید ب�ار برد و هر ) زور(این همان دیال�تیa قدرت 

با ) تضاد اصل�(که را که مخالفش بود کهنه و خودش را نو م� دانست و لذا برای از بین بردن کهنه 
مخالفین خود را درو م� کرد؟ به فرض قبول این حرفها اگر موفق به ، تن قدرت در دست داش

چون در هر حال تضاد ذات� اشیاء است . (حل تضاد اصل شدید و باز تضادهای فرع� اصل� شدند
) تکامل یعن� تضاد(چه راه حل�؟ و اگر کامل از بین رفتند بر سر تکامل ) یعن� همیشه باید باشد

 چه خواهد آمد؟
عالوه بر نشریات سازمان مجاهدین خلق ایران در این دوران جزوات و کتابهای دیwری نوشته     

شده اند که اساس آنها بر اصل تضاد دیال�تی�� استوار است و در سایر اصول دیال�تیa نیز 
» برداشت هایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن«از جمله کتابی است بنام . مشترکات� دارند

شته آقای دکتر حبیب ال�ه پایدار که در آن خطوط مختلف به چشم م� خورد و در پایان نو
  .خواننده به درست� در نم� یابد که باالخره این مطالب بر چه اصول� استوار است

آقای پایدار عالوه بر اینکه دوره بندی تاریخ مارکس را قبول دارد، حال کجا این دوره بندی     
رج� دارد، خدا داند بر اوست که ثابت کند، از جبر گرفته تا خطوط مختلف تاریخ� واقعیت خا

  .دیال�تیa بر پایه تضاد و نیز خط توحید همه را با هم درآمیخته است
قرآن با تکیه بر چهار اصل، مطالعه و تعمق در تاریخ را  قویاً توصیه م� «: آقای پایدار م� گوید    
  .»کند
اش�ال و روابط  و جوامع انسان� و غیر ثابت بودن دائم� زندگ� بشرتغییر و تحول  -اصل اول   

  .»چهره اجتماعات دگرگون م� شود و زندگ� را نشیب و فرازی است. زندگ� جماعات بشری
تحول زندگ� بشری همانند همه جهان خلقت در مجموع تکامل بوده همه، رو به  -اصل دوم    

  ».سوی کمال مطلق در حرکت اند
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حرکت و تحول جوامع بشری از روی قانون و سنتهای خاص� تبعیت م� کند و این  - ماصل سو   
قوانین و نسبت ها در تمام زمانها و م�انها بر زندگ� و حرکت جوامع انسان� حاکم بوده دچار 

  .»تغییر و تبدیل نم� شوند
و به پیش تحول جوامع انسان� حرکت کور و دوران� نبوده و به صورت خالق� ر -اصل چهارم    

  .این خالقیت زائیده عامل انسان� در این زمینه است. است
این تغییر و دگرگون شدن زیa : اوالA اصل اول و سوم ی�� است، اال اینکه در اصل اول م� گوید    

  . زاک صورت م� گیرد
 زیرا در اصل سوم م� گوید. ثانیاً اصل دوم و چهارم نیز ی�� است و با اصل سوم متضاد است   

حرکت و تحول جوامع بر اساس قوانین که حاکم بر انسانها هستند م� باشد و هیچwاه تغییر و 
تبدیل در آنها صورت نم� گیرد و این قوانین جبراً بر حرکت جوامع انسان� حاکم هستند اما در 

اگر این تحول همانطوری�ه م� گوید . اصل چهارم م� گوید این تحول زاییده عامل انسانها است
ئیده عامل انسانها است الجرم اصل سوم بی معن� م� شود و این انسان است که با خالقیت زا

در اصل . ثالثاً اصل دوم با اصل چهارم نیز در تضاد است. خودش حرکت جوامع بشری را م� زاید
صورت م� گیرد و الجرم تکامل و ضد ) زیa زاک(تغییر و تحول به صورت نشیب و فراز : اول

پیدا م� کند در صورت� که در اصل چهارم همان تحول به صورت خط� و یa جهته تکامل معن� 
به وضوح م� بینید که این چهار اصل  به دو اصل بر م� گردد و آن دو نیز با هم . رو به پیش است
چطور با این اصول متضاد م� شود قرآن را فهم کرد، قرآن� که در خودش ابداً . متضاد هستند

این کار چطور مم�ن . حال برای شناختش باید اصول متضادی را ب�ار گرفت تضادی وجود ندارد
) جبر تاریخ�(» دترمینیسم«است معلوم نیست؟ بر اساس اصل دوم و سوم تحول و تغییر بر اساس 

توضیح بیشتری م� دهد، اگر همه این استعدادهای نیز آنرا  ۶۲و  ۶۱صورت م� پذیرد در صفحات 
فداکاری و ایثار در جهت عکس حرکت تکامل� اجتماع� به کار افتد،  ذهن� و عمل� و این قدرت

تنها مم�ن است موجب شود چند صباح� تحول تاریخ� به تأخیر افتد و یا . بی ثمر خواهد ماند
در . حرکت آن کند شود، زیرا وقت� شرایط و ضرورت تغییر فراهم آمد و عوامل الزم جمع گردید

حت� اراده  –وگیری از  بروز حادثه و اجرای فرمان اله� نیست اینحال هیچ نیرویی قادر به جل
اراده شخص پیغمبران که بزرگترین قهرمانان تحوالت تاریخ اند در ایجاد تغییرات و یا جلوگیری 

عبارت دیwر قرآن بدون چون و چرا اعالم م� دارد که تغییرات «از آنها بی تأثیر است، و به 
ام و ملتها، ظهور و بعثت انبیاء همه و همه تابع یa سلسله اجتماع� و دگرگون� سرنوشت اقو

  . »قوانین و سنت هایی است خارج از اراده و تمایل شخص� ما
بودن تحول و تغییر پی م� برد و ترس خود را از » جبری«در همین جاست که نویسنده گویا به    

لق و نف� آزادی و اختیار و قدرت نباید تصور کرد که این امر به معنای جبر مط«: آن اظهار م� دارد
دخالت و تعیین سرنوشت از انسان است بی شa چنانکه خواهیم دید باز هم عامل اصل� در  

این خط مارکس است که به هwل انتقاد م� کند و م� ) ۶۲صفحه (» .ساختن تاریخ، انسان است
هر صورت تعریف� از  در«: چنین توضیح م� دهد ۶۵تز و آنت� تز در هم مدغمند در صفحه : گوید

تضاد که بتواند مفاهیم متعدد آنرا در برگیرد و در عین حال دارای آن خصوصیت اصل� تضاد یعن� 
مبانیت موجودات در تعیین ها که با « : حرکت و ظهور پدیده ثالث� باشد این است که گفته شود
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پدیده ای با ضد خود و وقت� هر «. »تبدیل م� شود) سنتز(تماس با ی�دیwر به محصول تازه ای 
قرین بود، نم� تواند در حال تعادل و آرامش باق� بماند و برخورد این دو قطع� است، از این 

در صفحه ) خط مارکس نویسنده. (»و سرانجام ظهور پدیده ثالث� نتیجه م� شودبرخورد حرکت 
ضاد درون� به عبارت دیwر تحول و حرکت پدیده ها حاصل ت«: سر از خط مائو در م� آورد ۶۶

پدیده ها و تأثیر عوامل خارج� هر دو است هرگز درست نیست که ما نیز یa عامل را به نفع عامل 
وجود شرایط  مناسب خارج� برای تحول یa پدیده همانقدر اهمیت دارد که . دیwر نف� کنیم

مان اما در عین حال نباید فراموش کرد که سرنوشت تحول به ه. وجود تضاد در داخل آن پدیده
عوامل بیرون� شرائط مناسب و یا نامساعد برای . خواص و یا تضادهای درون� اشیاء بستگ� دارند

به همین جهت در شرائط خارج� مساوی دو پدیده به دو نوع تحول و . تحول را فراهم م� سازد
هر  دگرگون� منجر شده نتایج متفاوت� به بار م� آورند، نظیر آبی که به درختان مختلف م� رسد و

  .»درخت بنا به ماهیت درون� میوه ای خاص م� دهد
     Aباز همان سئواالت قبل اینجا نیز مطرح است عالوه بر آن نویسنده توجه نم� کند که آب اوال

جزء شرایط نیست، با ساقه و ریشه درخت ترکیب م� شود و در ترکیب و فعل و انفعال شرکت م� 
درخت نسبت به آب خارج� است و از ترکیب این دو  ثانیاً آب نسبت به درخت خارج� و. کند

اینکه آب را برای هر دو  ضو ثالثاً بفر. شیئ� که هر دو نسبت بهم خارج� هستند میوه پدید م� آید
درخت شرایط خارج� بwیریم مسلم است که آب در هر دو درخت به یa نسبت ترکیب نم� شود و 

باز  همان خط مائو را ادامه م� دهد  ۶۷فحه الجرم نم� شود گفت که شرایط مساوی است در ص
  .ول� ناگهان به خط توحید نزدیa م� شود

مطلق خارج شویم و پدیده ها را آن جور که هستند بشناسیم؟ وقت� این  بنابر این آیا نباید از   
سئوال پی آمد برای کس� که م� خواهد فکر کند باید قبل از فکر کردن آنرا حل کند واال از فکر 

دن عاجز م� شود برای اینکه ناچار م� شود در این مطلق و یا در قالب آن مطلق خودش و کر
افکارش را محصور کند و از رفتن باز بماند، یا مجبور است که فوراً هر پدیده را تقسیم کند و به دو 
دم تضاد که این تضاد را هم بطور ذهن� خودش انتخاب م� کند، یا اینکه بنا را بwذارد بر اصل ع

در درون جامعه و هر مجموعه ای . مورد بررس� قرار دهد نه در تحرک» ایستا«تضاد و مسائل را 
مشاهده م� کنیم که برخوردها وجود دارند، باید حاوی این برخوردها را معین کرد تا بشود پدیده 

ابراین خط فکری برویم که تضاد را ذات� و درون� اشیاء م� داند بن بدنبال اگ. را شناسایی کرد
. خودمان را مح�وم کرده ایم که بپذیریم عل� الدوام تا بی نهایت هر پدیده ای دارای تضاد است

اما از بین رفتن� ) باصطالح رشد پیدا کند(تضاد را م� شود از یa مرحله به یa مرحله دیwر برد 
  .نیست، معنای تضاد ذات�، درون� اشیاء اینست

ذات� و درون� اشیاء است و تضاد و برخوردها بر «توحید  هدیwری این  است که بwویید ن     
مجموعه ها و جوامع عارض شده است، چون ما آنرا عارض� م� دانیم، م� توانیم جامعه و 

  .مجموعه را از تضاد خارج کنیم
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  را  ��م
ود تضاد وج: برای  مطلق وجود ندارد آن م� گویدراه در این راه سوم یعن� در اندیشه توحیدی     

  .دارد اما ذات� اشیاء نیست بنابراین م� توان یa پدیده را از تضاد آزاد کرد
به اصطالح وجوه مطلق گرایانه را در هر دو نظریه حذف م� کنیم، وقت� مطلق را از دست     

هر مجموعه ای مرکب است از عناصری که م� : دادند یa نظریه جدیدی م� شوند بر اساس اینکه
واج کنند و یa هویت بسازند، اما این مجموعه نسبی و فعال است یعن� با توانند با هم ازد

مجموعه های دیwری که با آنها این جهان موجود را م� سازند روابط برقرار م� کند از رهwذر این 
بدین ترتیب . ه قطعاً رابطه تضاد بوجود م� آیدپدیده های در رابطه احتماالA و ن روابط است که در

ز یa ح�م مطلق ذهن گرایانه راحت کردیم و ام�ان دادیم که در شناخت از ما خود را ا
  .ذهنگرایی به عین گرایی برویم و واقعیت عین� را آنطور که هست در نظر بیاوریم

این جهت است که شما هربار که به قرآن مراجعه کنید که از آفرینش سخن م� راند لفظ زوجین    
قرآن آیه است که  ۳۴م� زند درباره همین اصل در قرآن بیشتر از را ب�ار م� برد و حرف از زوجین 

  :بدان م� پردازد و این مسئله را تشریح م� کند که ما از هر چه زوج آفریدیم
  

  آیه    سوره    آیه    سوره
  ۳۶    یسین    ۱    نساء
  ۶      الزمر                ۴۰    هود
  ۵۰ ،۱۱    شورای    ۳    رعد
  ۱۲  الزخرف     ۷۲    نحل
  ۷    ق    ۵۳    طه
  ۴۹    الرازیات    ۵    حج

       ۴۵    النجم                ۲۷     مؤمنون
  ۵۲    الرحمن    ۷    شعراء
  ۳۹ ، ۳۸ ، ۳۷    امهقی

  ۷  التکویر            ۱۱    فاطر
  :برای نمونه به آوردن چند آیه از آیات فوق اکتفاء م� کنیم   
  

ن ف� ذلa او رحمه  دهمو لتس�نواالیها و جعل بینکم اُجوازنفس�م ااو من آیاته ان خلق ل�م من 
  .ات لقوم یتفکرون الی
 میاند و یآنها آرام گیرتا با آفرید ایتان از خودتان همسران از  جمله آیه های وی این است که بر   

  )۱۳. (که در این برای گروه� که اندیشه م� کنند عبرتهاست شما دوست� و مهربان� نهاد
  کریم  ج¡ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍزو اولم یروا ال� االرض کم انبتا فیها من کل

   )۱۴. (گرام�زوج� ) چیز(آیا بنگرید بسوی زمین چه فراوان رویانیدیم در آن از هر 
  الذکرواالنث� وانه خلق الروحین 
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  )۱۵. (و آنکه دو جفت نر و ماده را آفرید
  والذی خلق االزواج کلها و جعل لم من الفلa واال ناعام ماترکیون 

 )۱۶. (ا آفرید و قرار داد برای شما از کشت� و دامها آنچه را سوار شویدو آنکه هم�w جفتها ر
ت من الطیبا و رزقکم ةدفین و حنازواج�م ب و جعل ل�م من جاُ ول�ه جعل ل�م من انفس�م ازوا

  .                      فرونبنعمت ال�ه هم ی� با لباطل یومنون واف
ی و قرار داد برای شما از جفتهای شما پسران� و جفتهایو خدا برای شما قرار داد از خود شما 

  )۱۷. (دنان داد از پاکیزه ها پس آیا بباطل ایمان آورند و به نعمت خدا کفر ورزتنبیرگان� و روزی
  .کرون ذلقنا زوجین لعل�م تو من کل ش� خ

  )۱۸. (و از هر چیزی دو جفت آفریدیم شاید یادآور شوید
  

  .که ما از هر چیزی زوجین آفریدیم: است در این آیات بحث از خلقت آفرینش
هر دو موجودی، هر دو زوج� که با هم در م� آمیزند : معنای زوجین آفریدیم این است که   

زوجین بلحاظ اینکه هر پدیده ای حداقل دو . پدیده ای م� سازند که دارای یa هویت است
: ه تضاد چونب�ار م� برد و ن ه کلمه اختالف رااین است که قرآن همیش. جزء باید داشته باشد

بنابراین حتماً . زوجین باید حتماً وجوه� داشته باشند که با هم و نسبت بهم بتوانند عمل کنند
یa زوج دارد، زوج دیwر مقابل او را دارد، نه متضاد او را اگر متضاد را داشته باشد با  که واص�خ

بیماری (کس� خود رای و خودکامه است هم جمع نم� شوند، نم� توانند با هم کار کنند مثال� 
آنها اختالف . با شخص دیwری ک نسبی است و م� خواهد کار جمع� ب�ند متضادند) شیطان�

  .ندارند با هم متضاد هستند
وقت� در رابطه با پدیده های دیwر واقع م� شوند و عمل م� ) مجموعه ها(گفتیم که پدیده ها    

طبیع� است که اگر رابطه پدیده ای را . ده ها تضاد ایجاد م� کنندکنند احتماالA و نه حتماً در پدی
اکسیژن دارای : با پدیده های دیwر قطع کنیم، آن پدیده بر هویت خودش باق�  خواهد ماند مثال

ی�� هسته مرکز و دیwری ال�ترون که اینها پدیده ای ) زوجهای فرع� هم دارد(دو زوج اصل� است 
این اکسیژن باق� م� ماند تا وقت� که در رابطه با پدیده دیwری . است م� سازند که اسمش اکسیژن

در درون او هیچwونه  H2Oمثال� هیدروژن واقع شود در آن موقع با هم ترکیب آب را م� سازند 
 aل� گفته م� شود رخ نم� دهد که اکسیژن را مثال� تبدیل به یwبرخوردی از آنگونه که در منطق ه

  .ژن بر هویت خودش باق� م� ماندماده دیwری کند اکسی
در اندیشه توحیدی تضاد را عارض� و نسبی تلق� م� کنیم اندیشه علم� نیز در روزگار ما بر این    

  .سمت و در جهت آزاد شدن از این مطلق هاست
  

  ��-�رد ��Gن �� �6%� ��4د
است و برای این تضاد در تمام مواردی که قرآن با تضاد برخورد م� کند، دید قرآن، دید نسبی     

ی�� عوامل درون پدیده و دیwری عوامل برون پدیده هاست که وقت� : دو دسته عوامل م� شناسد
 aاین دو دسته عوامل با هم جمع شدند در آن پدیده ایجاد تعهد و هویت م� کنند بدون ی
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مطلق گرایانه  استثناء قرآن نسبت به مسائل چنین دیدی دارد و این دید علم� خال� ازهرگونه وجه
ش بدست آورد، گر چه این مسائل را باید در آزمای. دالیل زیادی در این باره از قرآن داریم. است

به اصطالح روش را باید ب�ار برد و دید اما چون هنوز ما از  ،ه دالیل نقل�دلیلش آزمایش است، ن
  :زیمدالیل نقل� که جنبه قطعیت دارد رها نیستیم بدالیل� نقل� هم م� پردا

  

١- J�K��3�  
یa مجموعه است  ءتعریف منافق اینستکه جز. در قرآن سوره ای داریم به اسم سوره منافقین -

برای ایجاد تضاد در آن مجموعه رابطه برقرار ) مجموعه های دیwر(ول� با عناصر خارج مجموعه 
   : م� کند

وال�ه یشهد ان المنافقین  ک لرسول ال�ه و ال�ه انک لرسولهاذا جائک المنافقون قالوا شهد ان
  .ل�ادبون

هرگاه دوریان پیشت آیند گویند گواه� دهیم که بوئ� پیغمبر خدا و خدا داند که بوئ� فرستاده    
  )۱۹(. دورویانند همانا دروغگویان) اینها(او و خدا گواه� دهد که 

بیان مسئله امروزی و  که واقعاً » رارضمسجد «در مورد منافقین عیناً در قرآن داستان� است بنام     
با توجه به . انقالبی نماهای ماست و اگر از آن کمa گیریم آموزش بزرگ� برای امروز خواهد بود

: این داستان معلوم م� شود که چطور تضاد عارض م� شود و قرآن چwونه با آن برخورد م� کند
با طلوع اسالم . دندنفری که اینها جزو کسان� بودند خواب سلطنت بر عربستان را م� دی ۶- ۵

با این پیشرفت� که دین اسالم . شبی اینها نشسته بودند و بحث م� کردند.خوابهاشان آشفته شد  
آن آرزوهای ما که عمل� نم� شود هیچ بل�ه این پیغمبر . بهم زده است دیwر راه� برای ما نمانده

ت اصال� همه اینها به هم ما را خوب شناخته است ما تکان م� خوریم م� فهمد کلa در کار اس
این به آن گفت و آن به دیwری باالخره ی�� از آنها . رود  جهنم، این اسالم دارد بسرعت پیش م�

 .گفت من راه حل� پیدا کرده ام که از شر§ این پیغمبر و این اسالم راحت بشویم
را از خطر اسالم  رفته و امپراطور روم را دیده و او) عبدال�ه ابن ابی(که : گفتند کدامست؟ گفت   

آگاه کرده است و امپراطور که خیل� آدم متعصبی است قول داده است که بیاید و کلa این اسالم 
اما امپراطور گفته است که شما باید در داخل یa ستون پنجم� درست . و این دستگاه را ب�ند

دقیق از تحول این کنید که این ستون پنجم در رابطه با ما که در خارج هستیم عمل کند و ما را 
دستگاه پیغمبر آگاه کند و زمینه حمله ما را از داخل فراهم آورد و برای اینکار بهتر است برای 
اینکه توجه مسلمانان بدان جلب نشود، ما یa مسجدی بسازیم و پیش پیغمبر برویم و به او بwوییم 

. آمدن خیل� سخت استما راهمان دور است نم� رسیم خصوصاً در گرما  و سرما به مسجد شما 
که ظاهراً آدم خوبی نیز هست او را بر خودمان امام قرار بدهیم ) مجمع بن جاریه(اجازه بدهید 

مسجد را ساختند و پیش پیغمبر رفتند و مسئله را با او در میان . و نمازهایمان را همانجا بخوانیم
از جنگ برگشتم تکلیف مسجد وقت� : گفت. پیغمبر در آن موقع عازم جنگ با کفار بود. گذاشتند

در بازگشت از جنگ هنوز دو روز راه به مدینه مانده بود که آیه های قرآن . را تعیین م� کنم
  :تکلیف مسجد ضرار را تعیین کرد
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آنهایی که با تماس با بیwانه مسجد درست م� کنند تا آنجا را به پایwاه شقاق و نفاق و دوئیت    
در خود ویران کردن است خراب کنید این مسجدهای ضرار را اگر مسلمین مبدل کنند این مسجد 

  .اهید رستگار باشید م� خو
والذین اتخذو مسحدا ضراراً و کفرا تفریقا بین المؤمنین وارصاداً لمن حارب ال�ه و رسوله من قبل ولیخلفن 

من اول یوم احق این  التقم فیدابداًالمسجداسس عل. التقوی. ا0ن اردناااللحسن. وال�ه یشهدانهم ل(اذبون
  .تقوم فیه رجال یحبون اَن تقوم فیه رجال یحبون اَن یتطهرواول�ه یحب المتطهرین

و خدا گواه� م� دهد کسانی�ه مسجدی را پایwاه  ضرور و زیان زدن و کفر ورزیدن و تفرقه «
دا و افکندن میان مؤمنان قرار م� دهند و آنرا کمینگاه آنهایی م� گردانند که از پیش با خ

پیامبرش م� جنگند و البته سوگند م� خورند که قصدی جز خیر ندارند بیwمان دروغگو هستند 
هرگز در آن در نیا مسجدی که از  روز  نخست بر پایه تقوی بنیاد گرفته است درخورتر است که در 

ویان انسانهایی دراین مسجدند که م� خواهند پاک گردند و خدای، پاک� ج. آن درآیی و بپاایست�
  )۲۰(.»را دوست م� دارد

  
پس م� بینیم که رابطه را در آیه چwونه برقرار م� کند و منافق را چwونه پدیده ای معرف� م� کند    
-  aانه ای تماس برقرار م� کند برای ایجاد تضاد و تعدد هویت در یwقدرت بی aکس� که با ی

اینجا عمار یاسر و وحش� رفتند و قبل در . مجموعه، روشن است که این تضاد بدون زمینه نم� شود
  . از ورود پیغمبر مسجد را خراب کردند

  

  ��رد د�/� دا�&�ن ���5 و ��#�ن -٢
از جمله بر بن�  اکم امپراطوری مصر که بر اقوام زیادیفروعون کیست؟ نماینده قدرت متر   

  .موس� کیست؟ ی�� از قوم بن� اسرائیل از دو قوم جدا. اسرائیل سلطه داشت
در درون خانه فرعون همسری داشت بنام آسیه که این همسر با فرعون یa هویت نم� داد یعن�   

پس زمینه برای اتصال به یa نیرویی که خارج از . )۲۱.(ستاین زن با خدای فرعون جور نی
البته در آن مجموعه تضاد (موس� وارد آن مجموعه م� شود . قدرت فرعون� است آماده است

و این تا پایان نبرد است این تقابل تضاد  )۲۲( زن فرعون طرف موس� را م� گیرد. )ایجاد م� شود
از دو طرف چندین بار در داستان موس� و فرعون تکرار م� شود تا وقت� که به ارض موعود م� 

  .رسد دیده م� شود
ند، باز دوباره موس� از طریق یa رشته تضادهایی که باصطالح در جمع آل فرعون ایجاد م� ک   

آن جمع را دچار تضاد م� کند و تضعیف م� شوند که نخستین تضادش را  عالوه بر همسر فرعون 
در آنجا آن شخص به فرعون . ی�� از ارکان دولت فرعون با خود فرعون به تعبیر قرآن م� اندازد

بعد فرعون . م� گوید این دفعه مم�ن است حرفهایش را گوش ندهید و آن بالها بسر ما بیاید
احران را جمع م� کند باصطالح دستگاه فکری که توجیه کننده قدرت سلطه گر فروعون� بوده س

مثل امروز که این ایدئولوژیها و بازی باصطالح جامعه شناس� کارشان توجیه قدرت است و این 
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بعد از اینکه این مقابله واقع م� . عصای علم الزم دارد تا بشود بساط سحر و جادو را از بین برد
  .ود موس� دستگاه جاسوس� او را از بین م� بردش
  

  :دا�&�ن Gدم و ?�ا -٣
مانند خاری در  ادت بسر م� بردند ول� این کامیابیآدم و حوا روزگاری همچنان در آغوش سع «

از این به انتقام از . دل و چشم شیطان م� خلید زیرا دشمن را کامیاب و خویش را محروم م� دید
تنش از بهشت همت گماشت و برای اجرای تصمیم خود با حیله به بهشت آدم وحوا و محروم ساخ

  .و در لباس ناصح� مشفق با همه وسایل در مقام استمالت آدم و حوا برآمد
مwر آنکه خدا شما را از : و از راه دلسوزی ایشان را از زوال نعمت و سعادت بیم داد و گفت   

یست که اگر از آن استفاده کنید دو فرشته مجرد نزدیa شدن به این درخت نه� فرموده جز این ن
  .خواهید شد یا جاودانه در بهشت خواهید ماند

شیطان همچنان وسوسه خود را ادامه م� داد، تا چون از نفوذ و تأثیر در آدم و حوا نومید شد،     
wاه قصد متوسل به قسم شد، و برای ایشان سوگند یاد کرد که من در مقام شما ناصح� امینم و هیچ

گزند شما را ندارم و در مقام انتقام نیستم آنگاه بر تأکید و اصرار خود افزود، تا دستشان را به میوه 
خدایتعال� ایشان را از نعمت بهشت . پس چون بدام کفر شیطان درافتادد. آن درخت آلوده کرد

ا دشمن طان شما رآیا شما را از این درخت نه� کردم و نگفتم که شی: محروم ساخت و ندا داد که
  ).۲۳. (»آش�ار است

وقت� که . تا زمان� که در رابطه با شیطان واقع نشده بود م� زیستبهشت  روشن است که آدم در    
در اثر این رابطه است که آدم از . شیطان با او رابطه برقرار م� کند و این رابطه مؤثر واقع م� شود

و نتیجه این از خودبیwانگ� رانده ) دم ایجاد م� شودتضاد و تعدد هویت در آ(خود بیwانه م� شود 
  .شدن آدم از بهشت است

  
  
  

O- $��� دا�&�ن ا��ب و:  
در داستان ایوب قرآن عوامل� را که مم�ن است وسیله آنها در ایوب تضاد ایجاد کند و او را     

چود در حضرت : در تمام این موارد بوضوح دیده م� شود که. دچار تعدد هویت سازد بر م� شمرد
عوامل خارج� به تنهایی نم� تواند در وی اثر بwذارد ،ایوب عامل داخل� و یا زمینه موجود نیست

باز  ،و یا در داستان یوسف و زن عزیز مصر. و در نتیجه او بر هویت یwانه خودش باق� م� ماند
د کرد یa قرآن عوامل دیwری را که از طریق آن عوامل مم�ن است در حضرت یوسف تضاد ایجا

بیa فهرست م� کند و نشان م� دهد که چwونه یوسف با آن عوامل خارج� به  مقابله بر م� خیزد 
  :لو نفوذ تمام عوامل را سد م� کندو ج
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در داستان ایوب قرآن عوامل� را که مم�ن است وسیله آنها در ایوب تضاد ایجاد کند و او را  –الف 
  :را بدانها آزمایش م� کنددچار تعدد هویت سازد بر م� شمرد و او 

مال ی�� از عوامل مهم است که م� تواند انسان را از خودش بیwانه کند و در او تعدد : مال - ۱
ایوب که دارای مال و منال و جاه و جالل است، اما این نعمت را در راه خدا . هویت ایجاد کند

پروردگارا ایوب : م� گویدشیطان . صرف م� کند و لحظه ای از عبادت و پرستش خدا غافل نیست
بدین خاطر ترا پرستش م� کند که م� ترسد این نعمت بی کران و این ثروت سرشار را از او سلب 

خداوند به . ببین� چwونه از پرستش تو غافل م� شود تا این ثروت و نعمت را از او  بازگیر. کن�
وجود ایوب تأثیر ه ای در ر§، ذوتگرفتن مال او را آزمایش  م� کند اما این از بین رفتن مال و ثر

  .نم� کند
ایوب که دارای چند پسر و دختر است و این پسران و دختران مایه مباهات و فخر : اوالد- ۲

. داشتن اوالد است و ترس از بین رفتن آنها ،شیطان باز م� گوید دلیل پرستش. هستند والدین
بعد از شنیدن خبر مرگ  بایو§. داندخداوند ایوب رانیز از نعمت داشتن اوالد بی بهره م� گر

  .خدا عطا فرمود و هم او بازپس گرفت: فرزندان گفت
ب با وجود از دست دادن اموال و اوالد هنوز از نعمت ایو§ :جوان� نعمت تندرست� و عافیت - ۳

. برخوردار است و راض� به رضای خداوند و به پرستش او مشغول و جوان�تندرست� و عافیت 
این درد و رنج . دنیز از او گرفته م� شود و به درد و رنج مبتال م� گرد و جوان�فیت تندرست� و عا
  .جز ایمان و صبر و ش�ر چیزی را نم� افزاید ،موح�د نمونۀ انسان نیز در این 

همچنان به پرستاری شوهرش  ندوجود از دست دادن هر آنچه که داشت ابب همسر ایو§: همسر - ۴
و حیله وارد شد و نعمت های گذشته و از دست رفته را برخ او کشید تا مشغول بود شیطان با م�ر 

تا ک� پروردگارت تو را رنج : ب رفت و گفتزن بسوی ایو§. اینکه این وسوسه ها در زن اثر گذاشت
  .م� دارد و به دست رنج و مصیبت م� سپارد

زیانه خواهم زد و از رفته افسوس م� خوری؟ ایوب گفت اگر از این درد و رنج بر©̈هم ترا صد تا
آیا به چیزهای از دست . شیطان در تو وسوسه کرده: ایو§ب گفت. امروز دیwر مر با تو کاری نیست

  . از خداوند طلب برداری کرد ،ایوب بعد از اینکه از تمام این آزمایش ها سالم بدر آمد
ªنّ® م¨س̄ن®© الض¬ر» و©اªا gي»وب¨ ا´ذْ نَاد̈ى ر©ب°هªر¶و©اªالر°اح®م®ي̈ن نت¨ ا g۲۴(̈حم(  

نَا و©ذِْكر©ى ل®لْع̈ابِدِين̈ ف«ا̧ستَ̈جب̧نَا لَهg ف«كَشَف¹نَا م̈ا بِه® م®ن ضgر§ٍ و©آتَي̧نَاهg اª̧هلَهg و©م®ث¹لَهgم ̄م̈عهgم¸ ر©̧حم̈ةً م�®̧ن ع®ندِ
}۲۵{  

̧يطَانُ بِنُ̧صبٍ و©̈عذَابٍ اد¨ى ر©ب°هg اªنّ® م¨س̄ن®© الشَّ و©ا´نَّ لَهg ع®ندَنَا لَزgْلف«¿ و©حgس̧̈ن ̈مآبٍ و©اذْكُر¶ ع̧̈بدَنَا اªي»وب¨ ا́ذْ نَ
}۲۶{  

  )۲۷(مgغ¹تَ̈سلÂ ب©ارِدÂ و©شَر©ابÂ ار¶كُ̧ض بِرِ̧جل®كَ ̈هذَا 
  )ÆÄ®Å )۲۸و¶ل® اÃÄْÅلْ̈بابِو©و©ه̈ب̧نَا لَهg اªه¸لَهg و©م®ث¹لَهgم ̄م̈عهgم¸ ر©̧حم̈ةً م�®نَّا و©ذِكْر©ى 

  )۲۹( الْ̈ع̧بدُ ا́نَّهg اªو°ابÂ ن®̧عم¨ صابراًنَث̧ ا́نَّا و©̈جدْنَاهg ا̧ضرِب ب§ِه® و©ÄَÅ تَ̧حو©خُذْ بِ̈يدِكَ ض®غ¹ثÇا ف«
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رحیمان  هندا داد که به محنت دچارم و تو از هم وقت� پروردگارش را) یاد کن(و ایوب را 
پس اجابتش کردیم و محنت� را که داشت برطرف کردیم و کسانش را به دو . تری میرح

  .پرستشwران بود نظیرشان همراهشان رحمت� از نزد ما و اندرزی برای دادیم و
چون پروردگارش را ندا داد که شیطان رنج و عذابی به من . و بنده ما ایوب را یاد کن
شستشوگاه خنک و آشامیدن� است و  )چشمه(این  بر زمین زن،رسانده پای خویش را 

صاحبان ت� از جانب ما و پنددادن� برای کسانش را با نظایرشان نیز به او دادیم که رحم
  . بودخرد 

ما او را صبور . بدست خویش دسته علف� خوش گیر و زنت را با آن بزن و نقض قسم م�ن
  .یافتیم، چه نی�و بنده ای بود وی توبه گر بود

  
وب عامل داخل� یا زمینه ی§در حضرت ادر تمام این موارد بوضوح دیده م� شود که چون 

بر  و در نتیجه اوم� تواند در وی اثر بwذارد نعوامل خارج� به تنهایی  ،موجود نیست 
  .هویت یwانه خودش باق� م� ماند

در داستان یوسف و زن عزیز مصر باز قرآن عوامل دیwری را که از طریق آن عوامل  - ب
  :در حضرت یوسف تضاد و تعدد هویت ایجاد کرد یa بیa فهرست م� کند مم�ن است

ه خاطر رشa و حسدی که نسبت به وی پیدا کردند، برای اینکه او را از برادران ب - ۱
سرپای خویش بردارند یوسف را در چاه در افکندند اما یوسف صبر و مقاومت کرد و بعد 

  :از آنکه از آزمایش سالم بدر آمد
بعد از اینکه کاروانیان نزدیa چاه بار بwشودند، چون قصد کشیدن آب از  چاه  - ۲

از چاه شور و تعجب و هیجان� در  فبیرون آمدند یوس. سف از چاه نجات یافتنمودند یو
  :مصر بفروشند رباالخره کاروانیان تصمیم گرفتند که او را در بازا. کاروان بوجود آورد

کاروان که از رنج سفر بیاسود و بار دیwر براه افتاد و همچنان پیش م� رفت تا به کشور مصر وارد «
دودمان  هروانیان یوسف را در بازار برده فروشان برای فروش عرضه کردند و ساللشد، و در آنجا کا

وت و وارث آزادی را به ثمن بخس و دراهم� معدود بفروختند و بزودی از آنجا روانه شدند، تا بن
  )۳۰( .»ایشان آگاه نگرددکس� از ماجرای 

ن ش�یبایی را از دست نداد و صبر و یوسف در بازار مصر بعنوان غالم بفروش درآمد و با وجود ای    
  .تحمل کرد

 :ش آفریدیهنوز از مصائب گذشته نیاسوده بود که زیبائ� و حسن جمالش نیز مصیبت� دیwر برا - ۳
وقت� در خانه عزیز مصر بخدمت پرداخت، چشم و دل زن عزیز مصر به خاطر رشادت و حسن    

ت و آرزوی کام گرفتن از یوسف را باخ جمال یوسف بسوی او متوجه شد و بی�باره به یوسف دل
زن عزیز مصر برای کام گرفتن از یوسف دست به هر حیله و فتنه ای زد تا با . در دل پروراند

یوسف که مرد توحید و عمل است، از تمام این  .طنازی و عشوه گری یوسف را دلباخته خود کند
ه یوسف م� شد و آتش عشق او موج عزیز مصر بیشتر متوج هر چه زن. ا جان سالم بدر بردحیله ه

عزیز مصر آنچه را م� خواست با بیان�  مسرآخراالمر ه. م� گرفت، یوسف به او بی اعتنایی م� کرد
یوسف را بخوابwاه خود خواند، یوسف از سر اطاعت و به آئین خدمت نزد او «  :صریح طلب کرد
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اینک جان و تن من : م ببست و گفتزن پرده ها را فروگسترده و درها و روزنها را مح�. حاضر شد
  )۳۱(»  اختیار تو در گروه اشارة تو استدر 

هg ر©ب§ِي اª̧حس̈ن̈ و©ر©او©د¨تْهg الَّت® هgو© ف® ب©̧يت®ه̈ا ̈عن نَّف¹س®ه® و©غ«لَّقَتِ االÃب¶و©اب¨ و©ق«الَت¸ ̈ه̧يت¨ لَكَ ق«ا̈ل م̈̈عاذَ ال��ه® ا́نَّ
Êال gالظَّال®̈مث¹و©اي© ا́نَّه gف¹ل®حÌونَ  يgم  

ببست و ] مح�م[کام م� خواست، درها را  از اوزن که یوسف در خانه وی بود برغم وی آن و 
من است و منزلت را نکو داشته است که ستمwران . مربیخدا نکند که وی : مال توام، گفت: گفت

  )۳۲(.رستگار نم� شوند
از این دام بطرف در  همسر عزیز مصر رو به یوسف کرد اما یوسف پشت به او کرده جهت رهایی

در این . تعقیب کرد و پیراهن یوسف از عقب دریده شد همسر عزیز مصر نیز او را )۳۳( دوید
  برای  رهایی از این مهل�ه حیله ای ب�ار برد. هنگام زن شوهرش را پشت دریافت

انگیز کند جز این نیست که زندان� شود و یا عذابی الم بد و گفت سزای کس� که به خاندان تو  - ٤
ی�� از کسان زن که حاضر . وی از من کام م� خواست: یوسف رو به عزیز مصر کرد و گفت. ببیند

اگر پیراهن یوسف از جلو دریده زن راست م� گوید و اگر از عقب یوسف راست م� : بود گفت
عزیز چون پیراهن وی را بدید که از عقب دریده بود، گفت این نیرنگ شماست و به یوسف . گوید
عاقبت این . )۳۴( ن را ندیده بwیر و ای زن از گناه خویش آمرزش بخواه که تو خطاکار بوده ایای

لس ازن نیز که دید رسوا گشته و داستانش نقل مج. داستان در شهر پیچید و بر سر زبانها افتاد
و را اگر از فرمانم یوسف سربتابد او را به زندان خواهم افکند تا زندان جوان� ا: گشته است گفت
  . یوسف در اینحال نیز از خدا کمa خواست. )۳۵( آزردن مرا ببیند از ببرد و سزای

ق«ا̈ل ر©ب�ِ الس�®ج̧نg اªح̈ب¬ ا´لَ° م®م̄ا ي©دْعgونَن® ا´لَي̧ه® و©ا´الÐ تَص̧رِف¸ ̈عنّ® كَ̧يدَهḡن اªص̧بg ا´لَي̧هِ̄ن 
ªكُن م�®̈ن الْ̈جاه®ل®ي̈ن و©ا  

از گناه� که مرا بدان م� خوانند، خوشتر است، رای من زندان ب!  پروردگارا: گفت
. م� شوم ناگر نیرنگشان از من دور نکن� مایل ایشان م� شوم و از جهالت پیشwا

)۳۶(  
  

عزیز به خواهش زنش یوسف را بیwناه تسلیم زندان  ،باالخره با وجود روشن شدن تقوی یوسف
سف از تمام این آزمایشهای سخت و یو. کرد ول� باز یوسف صبر کرد و از خدا کمa خواست

طاقت فرسا سالم بدرآمد اما وقت� یوسف در زندان بود به ی�� از آن رفیق زندان� خود، که اهل 
همین غافل شدن . من کن و در لحظه ای  از یاد خدا غافل شد یادنزد پادشاه : نجات بود گفت

   :دان بماندای از  یاد خدا باعث شد که یوسف چند سال� بیشتر در زنلحظه 
و©ق«ا̈ل ل®لَّذِي ظَ̄ن اªنَّهg نَاج¡ م�®نْهg̈ما اذْكُر¶ن® ع®ندَ ر©ب§ِكَ ف«اªنس̈اهg الشَّ̧يطَانُ ذِكْر© ر©ب§ِه® 

   .ین الس�®ج̧نÒ بِ̧ضع̈ س®ن®ف«لَبِث̈ ف®
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مرا نزد آقای : و به آن کس که م� دانست از آن دو تن، نجات یافتن� است، گفت 
بیاد آقای خود آوردن را از یاد او برد و یوسف سال� چند  خویش یاد کن ول� شیطان

  )۳۷( .در زندان بماند
  
یوسف از تمام آن عوامل که موجب از خودبیwانگ� انسان م� شود پیروز و فاتح بدر آمد و فقط      

لحظه ای از یاد خدا غافل ماند که همان غافل ماندن یa لحظه و رابطه مستقیم برقرار کردن 
  .و یارِ زندانیش باعث شد که چند سال بیشتر در زندان بماندبین خود 

وقت� که زمینه داخل� وجود نداشته : در این دو داستان  بسیار  آموزنده خواننده بعینه م� بیند   
باشد، عوامل خارج� نم� توانند در پدیده ها تعدد هویت ایجاد کنند بدین خاطر است که اسالم 

داخل� را که در صورت موجود بودن آنها در پدیده ها و از جمله انسان مبارزه با این زمینه های 
عوامل خارج� مؤثر واقع م� شود و انسان از خودش بیwانه م� سازد جهاد اکبر م� نامد و مبارزه 

و مجاهد را کس� م� شناسد که با این . با جلوه های گوناگون آنرا جهادی اساس�  تلق� م� کند
بنابراین ما از . ناپذیر بر م� خیزد ستگ�ی عین� آن به مبارزه اساس� و خعوامل ذهن� و جلوه ها

هر دو خط فکری بر اساس موازنه عدم� خارج شدیم و در یa خط فکری جدید قرار گرفتیم که 
  ... به ما ام�ان م� دهد واقعیت ها را آنطور که هست شناسایی کنیم نه آنجوری که م� خواهیم 

  
  

  :ش�:�وت ه�� د�/� دو رو
تغییر کم است به : تفاوت اصل� دو روش را دیدید، اختالفات دیwری نیز هست از آن جمله    
، که در منطق هwل� و روش مارکسیست� شناخت بنابراین است است که تغییرات کم� به فکی

  .شوندمرحله ای که رسیدند تبدیل به یa تغییر کیف� م� 
  

  �5Q7 ���R و 5:�7
هیچ تغییر کم� که تغییر  کیف� را دنبال داشته باشد . ا هم نیافریده استاین چنین چیزی را خد    

یعن� هر تغییر کیف� در آن واحد . مwر اینکه این دو تغییر باهم انجام بwیرند. صورت نم� گیرد
  :مالزم با یa تغییر کم� دارد مثال

انه گندم از گندمها باق� خروارش و یا تمام آنرا بردارید و فقط یa د ٥خروار گندم دارید اگر  ۱۰  
بwذارید هیچ تغییر کیف� در گندم صورت نم� گیرد بعکس آن ده خروار گندم را ب�نید صدها و 

اما شما در یa دانه گندم، یa عنصری را . هزارها خروار در هویت گندم تغییری صورت نم� گیرد
برای اینکه . هم انجام م� گیرندکم و یا اضافه کنید، این تغییر کم� مالزم با تغییر کیف� دارد و با 

. یa عنصری اضافه و یا کم شده است ،این مجموعه ای که اآلن دارید، آن مجموعه سابق نیست
. پس بنابراین تغییرات کم� و کیف� صورت م� گیرند ول� نه اینکه ی�� مقدم برای دیwری باشد



 

٣٢ 

 

امل� را از استالین م� برای بیشتر روشن شدن مطلب اصل تغییر کم� به کیف� یا جهش های تک
  :آوریم
دیال�تیa برخالف متافیزیa حرکت تکامل� را تنها از تغییرات کم� نم� «: استالین م� گوید   

داند بل�ه آنها را تکامل� و کیف� اعتبار م� کند، به این معن� که از حرکت های کم� و ناپیدا 
� نیستند بل�ه سریع و ناگهان� و به حرکتهای کیف� بوجود م� آید و این گونه تغییرات کیف� تدریج

صورت م� گیرند و این تغییرات که تنها مم�ن الوقوع هستند بل�ه ضروری الوقوع )  جهش(ش�ل 
نیز م� باشد و آنها بطور کل� نتیجه تراکم تغییرهای کم� نامحسوس و تدریج� هستند و بهمین 

نه از جهت . �تی�� دانسته شودجهت است که طریقه دیال�تی�� الزم م� داند معنای حرکت دیال
د بل�ه از اینکه حرکت دیال�تی�� حرکت دائره ای و یا  تکرار ساده ای برای ذات طریق م� باش

  »اعد و پیشروصجهت آنکه حرکت� است مت
او م� گوید این آب را شما  م� گذارید روی اجاق و گرم م� : مثال� از خود انگلس م� آوریم    

ه اصطالح در آب  صورت م� گیرد تا یa زمان� کم� است، تا آب گرم شود، این تغییرات که ب.کنید
اما آب همان آب باق� م� ماند از  یa لحظه به بعد این آب تبدیل م� شود به یa تغییر کیف� یعن� 

  .آب م� شود بخار
ن آورده است حق با اوست خیر به جهت اینکه امروز بر همwان روش انگلسآیا در این مثال� که     

اال اینکه انرژی را که شما داخل آب م� دهید فاصله . است که بخار  هویت آب را از دست نم� دهد
تغییرات کم� همچنان باق� م� ماند و در کیفیت آب  ،بنابراین. ملوکولهای آب را زیاد م� کند

ید،این ید هیدروژن را از او بwیرتغییری صورت نم� گیرد ول� اگر شما آب را تجزیه کنید و بخواه
برای اینکه اکسیژن آزاد م� شود و دنبال  –تغییر کم� با خودش یa تغییر کیف� همراه دارد 

کارش م� رود عالوه بر اینها آب خودش یa مجموعه است به هویت مخصوص خودش و حرارت 
نیز از سوختن مجموعه ای دیwر بوجود م� آید و بنابراین نسبت به آب خارج� است و بر این 

سازمان مجاهدین خلق ایران در کتاب . قانون ضدقانون تضاد است و آنرا نقص م� کند اساس این
درباره این اصل چنین  ۱۳٥۱از انتشارات سازمان مجاهدین مهرماه  ۸۳و  ۸۲شناخت صفحات 

  :م� گویید
حاال م� خواهیم ببینیم چwونه تغییرات شروع «: اصل گذار از تغییرات کم� به تغییرات کیف� - ٤

د و ادامه پیدا م� کند و باالخره منجر به یa تحول کیف� در پدیده م� گردند؟ در پدیده  ها م� شو
این تغییرات کم� بتدریج و متناسب با شرایط خارج� رشد . البته تغییرات کم� ظهور م� کند

باالخره تغییرات . کرده و توسعه پیدا م� کند در این مراحل کیفیت پدیده هنوز تغییر نکرده است
م� بحدی م� رسد که با یa تغیر کم� جدید، تحو§ل کیف� در پدیده بوجود م� آید و پدیده تازه ک

این بدین معن� است که تضاد قدیم حل شده و تضاد جدیدی زاییده . ای پا به عرصه م� گذارد
شده است بطوری�ه پدیده در برابر تغییرات و شرایط  محیط، موضع کامال� جدیدی بخود خواهد 

  .این مرحله از تغییرات را تغییر کیف� پدیده م� نامند. گرفت
  .مثال� تبدیل انواع مختلف جانداران بهم، تبدیل ادوار مختلف تاریخ� بهم    
همانطوری�ه از متن پیداست عالوه . اینان در پاورق� ها نیز مثال آب را نیز از انگلس آورده اند    

واع داروین را م� پذیرند و قبول م�  کنند که تضاد حل بر انتقادات گذشته به این، قانون تبدیل ان
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این بدان «. شدن� نیست چون خود معترفند که تحول کیف� در پدیده وقت� پا به عرصه م� گذارد
  .»معن� است که تضاد قدیم حل شده و تضاد جدیدی  زاییده شده است

کتاب فلسفه ما  ٤٥۸و در صفحه  در مورد این اصل  آقای محمد باقر صدر نیز به انتقاد پرداخته    
باید گفت قانون مذکور نم� تواند غرض آنها را ایفا نماید بل�ه نتیجة کامال� « : چنین م� گوید

زیرا در این صورت باید گفت جهش  های اجتماع� از عوامل و . مغایر با نظر آنها خواهد داشت
س سیستم وجود دارد، همانطوری�ه اسباب خارج� بوجود آمده اند نه از مجرد تناقضات� که در نف

حرارت در آب از راه عوامل خارج� پدید م� آید نه از تناقضات� که در آن وجود دارد و همانطوری 
که مم�ن است عوامل خارج� در آب پدید نیاید و در نتیجه به صورت گاز تبدیل نشود و جهش 

  .»صورت نگیرد
انون تضاد حرکت مساوی است با تضاد درون� و مwر نه این است که طبق ق: آقای صدر م� گوید   

تحول درون� طبق این قانون دیال�تیa م� بایست آب بر اثر تضاد درون� اش به بخار تبدیل شود 
ول� مالحظه م� شود که چنین خبری نیست و شما برای اینکه آب را به بخار تبدیل کنید مجبور 

است بل�ه  بخار شدن آب نه در اثر تضاد درون� هستید از خارج به آن حرارت وارد کنید و بنابراین
  .ت است صورت م� گیرد و این حرارت را شما به آب عارض کرده ایدراحردر اثر عامل خارج� که 

  
  :تضاد اصل� و تضاد فرع� - ۲
اینها در شناخت پدیده ی�� از عوامل را بعنوان عامل : مسئله دیwری که در خور انتقاداست اینکه   

. ضاد اصل� م� گیرید و به او نقش خدائ� م� دهند و اوست که عامل تعیین کننده استاصل� و یا ت
در مورد خصلت تضاد دو نکته دیwر وجود دارد که محتاج به : م� گوید ٥۱مائو در چهار مقاله ص 

تضاد عمده و جهت عمده تضاد در پروسه مرکب تکامل یa پدیده تضادهای : تحلیل ویژه است
است، موجودیت و رشد این تضاد  عمده ) اصل�(که ی�� از آنها حتماً تضاد عمده بسیاری  موجود، 

  .تعیین کننده موجودیت است و رشد سایر تضادهاست و یا بر آنها تأثیر م� گذارد
  :سازمان مجاهدین خلق نیز در این مورد م� نویسد    
یa پدیده ما تنها با  یa در یa جریان، در . تضاد اصل�، تضادهای فرع�، جنبه اصل� تضاد«    

تضاد مواجه نیستیم بل�ه غالباً تضادهای زیادی بچشم م� خورد مثال� رژیم بعنوان یa پدیده 
تضاد بین منافع ملت و منافع خودش، تضاد بین جناحها، و دسته های . تضادهای گوناگون دارد

، تضاد بین مختلف داخل رژیم، تضاد بین تبلیغات و عمل، تضاد بین مسائل شهری و ده
روشن است که تمام این تضادها برای رژیم در یa درجه از  ... بوروکراس� و تحول اداری و 

تضاد . اهمیت قرار ندارند، بل�ه از میان تمام آنها ی�� اصل� و بقیه نسبت به آن جنبه فرع� دارند
ربوط است و اصل�، تضادی است که رشد و دوام و یا ضعف و نابودی پدیده قبل از همه به آن م

  .وجود سایر تضادها وابسته به وجود تضاد اصل� است
از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، مهرماه  ٦۷شناخت مجاهدین خلق ایران، صفحه (
٥۱(  
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اینکه ی�� از تضادها را بعنوان عامل اصل� و یا تضاد عمده و دیwری را فرع� و یا غیرعمده     
باصطالح با این کار اینها . نقش عامل تعیین کننده را بازی م� کند بwیریم بدان معنا است که ی��

  خدا را در داخل خود پدیده آورده اند چطور؟
شناخت عامل «. اوالA چقدر کار ساده ای است که کس� بتواند بطور عین� ذهنش را حذف کند    

بنابراین در تعیین  کیست که این عامل مسلط را تعیین م� کند؟ مسلماً ذهن انسان» تعیین کننده
بعنوان . این عامل اصل� ذهن دخالت دارد و مشخص م� کند که کدام عامل تعیین کننده است

مثال ذهن من فالن عامل را مسلط و تعیین کننده م� داند و ذهن شما عامل دیwر را و آن ی�� 
عمده فرق عامل سوم� را و بلحاظ همین دخالت ذهن انسان� است که برای شوروی و چین  تضاد 

  .م� کند و آنچه چین تضاد عمده م� پندارد درست عکس و ضد آن چیزی که روس فکر م� کند
در دید توحیدی مجموعه ای از . ثانیاً هرگز یa عامل تنها نم� تواند نقش خدایی بازی کند    

پدیده عوامل م� تواند این کار را ب�ند پس بهتر است در شناخت یa پدیده تمام عوامل� که در آن 
یwر و از این سمت و دیwری در جهت د ی��این تأثیرات هم جهت هم هستند  تأثیر م� کند و

مجموعه این  ،متفاوت با اینهاست تأثیر م� کند را در نظر گرفت �ل�سوم� در جهت� که اصال� ب
ده و این نتیجه است که م� توان بعنوان عامل تعیین کنن) تأثیرات آنها(عوامل یa نتیجه م� دهد 

ازاینجا به بعد اختالف� در . گرفت و این کار را از لحاظ علم� خیل� ساده تر و بی خطرتر م� کند
  .روشها نیست

  

  ا����
در پذیرفتن اصل نیروی . باالخره همه قبول دارند که نیروی محرکه بایست� وجود داشته باشد    

در  اینکه نیروی محرکه از چه و چwونه بوجود م� آید (محرکه از لحاظ شناخت مساوی هستند 
در مورد امامت آیات فراوان� آمده است که ما برای . در واقع امامت را م� پذیرد) اختالف هست

  :مون به ذکر بعض� از آنها قناعت م� کنیمن
ی را همانا ما زنده کنیم مردگان را و نویسیم آنچه پیش فرستادند و آثار ایشان را و هر چیز«    

  )۳۸. (ارفراهم کردیم با امامت� آش�
پس آنکه داده شود و کتابش را بدست ) امامشان(بخوانیم  به پیشوایان  هر گروه� را روزی که    

   )۳۹. (ستم نبینند تار میان خسته خرم ه يآنان بخوانند کتاب خود را و  بانداز راستش
قرار دادیم که به فرمان ما رهبری م� کنند و وح� کردیم بسوی ) امامان(و آنها را پیشوایان      

   )۴۰( .بودند پرستندگان ما ایشان بجای آوردن خوبی ها را و پاداشتن نماز و دادن زکوه و  برای
 ]و نعمت دهیم [ منت نهیم در روی زمین به ناتوان� کشیده شده اند و ما میخواهیم بر کسان� که     

  )۴۱. (  و ایشان را پیشوا و وارث گردانیم
صبر (و گردانیم از ایشان پیشوایان� که راهنمائ� م� کنند به فرمان ما چنانکه ش�یبائ� کردند    

  )۴۲( .و به آیه های ما یقین داشتند) کردند
در اینکه هر مجموعه ای نظام� دارد باز محل حرف� نیست و باز در اینکه مجموعه در تحوالت    

  .خودش از یa مراحل گذر م� کند در این هم محل بحث� نیست
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  :?�J'� .C ا�3+� ا-&=ف در ;��ر ��رد ا��
ذات� آنهاست این را  مطلق کردن تضاد به صورت اینکه حتماً و دائماً و در تمام پدیده ها و - ۱

  عارض� تلق� کردن و نسبی داشتن
عامل مسلط نه یa عامل� است که ذهن بر م� گزیند بل�ه مجموعه عوامل� است که خود  - ۲

  .را به ما م� شناساند و تحت عمل این عوامل تحول م� کند ، آنآنها با خودش هپدیده در رابط
ت وقت� تضاد را عارض� دانستیم بسته به هر پدیده ای یa سرنوشت معین� را نخواهد داش - ۳

  .عمل مؤثرها، پدیده سرنوشت های متفاوت� پیدا خواهد کرد ي تعداد عوامل و به نحوه
پس تحلیل را جوری . مطلق دیwر کم� به کیف� که این را اگر توام بwیریم درست تر م� شود - ٤

یل حزب توده و سایر گروههای تحل(بwیریم که ما را به آنجا برساند این م� شود ذهن گرایانه 
  )چپ در مورد مسائل مختلف

اگر در مطالعه به این ترتیب عمل کردیم که اول کوشیدیم اجزاء یa پدیده، مجموعه را در    
صورتی�ه با هم میل ترکیبی دارند تمام اجزاء آنرا پیدا کردیم و درجه میل ترکیبشان را اندازه 

  .گرفتیم
د یا ایجاد م� کنند را هم اندازه گرفتیم و روابط این پدیده ها را هم نیروی محرکه ای م� گیرن   

م� توانیم جهت و سرانجام این . با پدیده  های دیwری که در محیط او هستند اندازه گرفتیم
پدیده را و هم خودش را شناسایی کنیم، هم جهتش را تعیین کنیم و هم سرانجامش را و دید ما در 

  .� یعن� عین� گرایی خارج از ذهن انسان نزدیa خواهد شداین صورت به علم یقین
  مالوالس
  

���QE ددا"� و��  
   ۵۹یه آقرآن ، سوره انعام ، - ۱
  .۸۹قرآن، سوره نحل ،آیه   - ۲
   ۶۹قرآن، همان سوره، آیه  - ۳
  .غیر از آنهایی که پدیده خارج� را ذهن� م� دانند - ۴
  :خالصه مبان� منطق قدیم به شرح زیر است - ۵
ماهیت� نم� تواند در یa زمان هم وصف� و هم : مبداء عدم تناقض این است که م� گوید -فال

اصل این است که هر پدیده یa هویت دارد . نقیض آنرا دارا باشد یعن� اصل بر هویت ثابت است
به اصطالح اصل بر . که این هویت را تا زمان� که تضاد خارج� آنرا تغییر ندهد دارا م� باشد

  .ست نه بر تناقضتوحید ا
بالضروره همان است که هست و مم�ن نیست ماهیت از ) هویت�(هر ماهیت� : مبداء هویت - ب

سنگ، سنگ است بالضروره نم� توانیم بwوییم سنگ : ذات خود سلب گردد مانند اینکه بwوییم
  .سنگ نیست بنابراین، اصل بر هویت یwانه است
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بنابراین اصل  . تبدیل به چیز دیwری نم� شود هیچ چیزی بخودی خود: مبداء س�ون وجود -ج
به این . در منطق قدیم تضاد درون� نیست یعن� هیچ پدیده ای نم� تواند دارای تضاد درون� باشد

معن� که اجزائ� داشته باشد و این اجزاء برخوردهایی ب�نند و این برخوردها موجب تحول� بشود 
ماهیت خودش خارج کند و او را به یa صفت و پدیده را از حالت خودش از صفت خودش از  

  .یa ماهیت و یا یa هویت دیwر برساند
برای توضیح و تفسیر نگاه کنید به کتاب تضاد تناقض نوشته آقای ابوالحسن بن� صدر، صص  - ۶

۱۶۲ -۱۵۲  
اب اسفار، جلد اول، نگارش جواد تفلسفه عال� یا ح�مت صدرالمتأله�ین تلخیص و ترجمه ک - ۷

 ۸۳و  ۸۲مصلح، ص 
 ۸۲- ۸۳، صصهمانجا - ۸
  ، همانجا - ۹
  ۸۳همانجا، ص  -۱۰
  ۱۲۰همانجا، ص  -۱۱
  همانجا -۱۲
 ۲۱قرآن،سوره روم، آیه -۱۳
  ۷قرآن، سوره شعرای، آیه  -۱۴
  ۱۵قرآن، سوره نجم، آیه  -۱۵
  ۱۲، آیه  قرآن، سوره زخرف -۱۶
  ۷۲ آیه نحل ،  قرآن، سوره  -۱۷
  ۴۹قرآن، سوره ذاریات، آیه  -۱۸
  ۱قرآن، سوره منافقین، آیه  -۱۹
  ۱۰۸و۱۰۷قرآن، سوره توبه، آیه - ۲۰
و©ض̈ر©ب¨ ال̄�هg م̈ث«ØًÙ لّ®لَّذِي̈ن آ̈منُوا ا×م̧ر©اªةَ ف®ر¶ع̈و¶نَ ا´ذْ ق«الَت̧ . ۱۱سوره تحریم، آیه  قرآن،  ۲۱

وم من فرعون و عمله و نجن� من الق ر©ب�ِ اب¶نÒ ل® ع®ندَكَ ب©̧يًتا ف® اْل̈جنَّة® و©نَج�ِن®
  .الظالمین

: رامثل زده است موقع� که گفتخدای برای کسان� که ایمان آورده اند زن فرعون 
و  ارش برهانمپروردگارا برایم نزد خویش در بهشت خانه ای بساز و از فرعون و کرد

   .برهانم از گروه ستمwران
لّ® و©لَكَ ÄَÅ تَْقُتلُوهg  و©ق«الَتِ ام̧ر©اªتg ف®ر¶̈عو¶نَ قÛر°تg ع̈ي̧نÚ. ۹قرآن، سوره قصص، آیه  -۲۲

 لَدًا و©هgم̧ ÄَÅ ي©ْشعgرÌونَ̈عس̈¿ اªن ي©نف«ع¨نَا اªو¶ َنتَّخ®ذَهg و©
برای  من و تو روشن� چشم� است که ما را سودمند افتد و یا به ) او(و زن فرعون گفت او را م�ُش 

  .فرزندی برگیریمش و ایشان در نم� یافتند
  .۱۲۰بالغ�، ص قصص قرآن، تألیف صدرالدین  -۲۳
   ۸۳سوره انبیاء، آیه های  -۲۴
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  ۸۴قرآن، همان سوره، آیه -۲۵
  ۴۱قرآن، سوره ص، آیه -۲۶
  ۴۲همان سوره، آیه  -۲۷
  ۴۳قرآن، همان سوره، آیه -۲۸
  ۴۴قرآن، همان سوره، آیه -۲۹
  .۹۵قصص قرآن، تألیف صدرالدین بالغ�، ص  -۳۰
  ۹۵همان سند، ص -۳۱
  ۲۳آیهقرآن، سوره یوسف، -۳۲
  .  ۲۵، آیه  سوره  همان قرآن، -۳۳
 ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵همان سوره ، آیه  قرآن -۳۴
   ۳۲آیه ،  سوره  همان قرآن، -۳۵
  ۳۳قرآن همان سوره،  -۳۶
 ۴۲قرآن همان سوره، آیه -۳۷
  .۱۲یس، آیه قرآن، سوره   -۳۸
 .۷۱بن� اسرائیل، آیه  یا اسرای قرآن، سوره -۳۹
  .۷۳آیه  ،انبیاءقرآن، سوره   -۴۰
  .۵آیه  ،قصص قرآن، سوره -۴۱
  ۲۴قرآن، سوره سجده، آیه  -۴۲
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  تحول یا توطئه؟

  ���ل �� ����؟

  
  
  

 Jا� ��ن در ارو(� ���T�E���3 ا�=�5 داQTEا����� ا ��!K�
 <Uو 

  
  بسم ال�ه القاصم الجبارین

  بنام خدای کوبنده ستم?ران
  

در این . می?ذرد" ضع ایدئولوژیDبیانیه اعالم موا" نزدیD به دو سال است که از صدور 
فاصله ابعاد خیانت صادرکنندگان این بیانیه به سازمان مجاهدین خلق ایران و در نتیجه کل 

همانگونه .جنبش رهائ. بخش جامعه، بیش از پیش بر هم?ان معلوم و آش(ار گشته است
نین بریده از که نیروهای مسلمان از آغاز اعالم داشتند، بخوبی روشن شده است که این خائ

  .خلق و محروم از پشتوانه مردم. جامعه اند
  

ضربات. که درست از زمان این خیانت و در رابطه با آن به کل جنبش مسلحانه پیشتاز وارد 
آمده، چنان هولناک بوده است که برای ترمیم آسیبها و رسیدن به پوشش سازمانده. جدید و 

سالها وقت و  - الب عموم. جامعهاین اصل. ترین نیروی انق –حمایت مجدد خلق 
  .مجاهدت پی گیر الزم است
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با خیانت منافقین، نسبت به حمایت بی دریغ. که خلق مسلمان ما از فرزندان مجاهدش م. 
" بد بین. و عدم اعتماد عموم. ای که از این طریق نسبت به . کرد، نا سپاس. بسیار گردید

رین ضربه ایست که ترمیمش بزودی میسر بوجود آمده،  اساس. ت" پیشتاز جنبش مسلحانه
در این زمینه نیز، همچون سایر زمینه ها، منافقین براست. روی خائنین. چون . نیست

  .خالوقربانها، احسان ال�ه خان ها و گردانندگان حزب توده را سفید کردند
در تبیین اش کنند، " علم."ای که صادرکنندگان بیانیه جاهالنه م. کوشند" تحول ادعائ."

ایدئولوژیD یD سازمان پیشتاز  - ایست که نسبت به موجودیت سازمان." توطئه"واقع 
  .اسالم. اعمال شده است

  
مقاومت مجاهدین واالیی چون مجید شریف واقف.، مرتض. صمدیه لباف و دهها مجاهد 

این خائنین و در پاسداری ایمان راستین " تحول ادعائ." گمنام دی?ری که در مقابل تحمیل 
سالم. خود و نگهبان. ایدئولوژی اصیل سازمان مجاهدین خلق، تا پای جان ایستادند، با ا

  .را بر مال م. سازند" تحول ادعائ. " قاطعیت و روشن. دروغ بودن این 
  

شده، آنرا " ذوق زدگ."صادر کنندگان بیانیه دچار " تحول ادعائ. " دستجات. که از این  
بزعم خویش جنبش آزادی بخش  –جنبش مارکسیست.  امری مبارک و به نفع مارکسیسم و

به " باور کاذب" دانستند و باورش کردند و سع. در تبلیغ و قبوالندن این  -خلق مسلمان ما
دی?ران داشتند، اینک که ابعاد جنایتها و خیانتهای منافقین بیش از پیش بر هم?ان معلوم 

  .صت طلبانه خویش را بدهندگشته است، باید جواب مواضع غیر اصول.، ناسالم و فر
به ضمیمه آورده " اعالمیه خرداد ماه روحانیون مبارز حوزه علمیه قم"در بخش دوم این دفتر، 

این اعالمیه که در حاشیه از یD چند خیانت منافقین پرده بر م. دارد، تأ ییدی . میشود
و روشن " تحول ادعائ." است صادق بر آنچه که در بخش نخستین در زمینه دروغ بودن 

  .آمده است" توطئه منافقین" ساختن 
  

   ۱۳۵۶تیر ماه                                                               
  اتحادیه انجمنهای اسالم. دانشجویان در اروپا                 
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  بنام خدا
   
  

  توطئه یا تحول؟
  
  
  
  
  

  ه!ف از �����

  
  

ریر این نوشته آنست که خواننده را در جریان اهمیت ضربه ای که ب�ل جنبش ایران هدف از تح
گفتگو از اهمیت ضربه و بزرگ� خطر، اگر متضمن روشن کردن عوامل . وارد آورده، قرار دهد

فکری و سازمان� ای نباشد که کار سازمان� در حال رشد را به تالش� کشاند، البته دردی را دوا نم� 
نرو باید دروغ را از راست باز شناساند، بل�ه این تجربه درس� فراموش ناشدن� برای همه از ای. کند

بدینقرار بهترین راه بمحa علم آزمودن دعاوی صادر کنندگان بیانیه است . انقالبیون ایران گردد
  :و چنین م� کنیم

  .ید نوشته م� شداگر صادر کنندگان بیانیه بمارکسیست تحول کرده بودند، بیانیه چwونه با -الف
  :بر خواننده معلوم است که هر سازمان� از دو جزء اساس� مرکب است

  ش�ل سازمان و افراد عضو آن - ۱
 فکر سازمان - ۲

. صادر کنندگان بیانیه البد با تحول فکری باین نتیجه رسیده اند که تضاد ذات� و درون� اشیا است
ای آن باید تضاد وجود میداشته است و بنابر این هم در ش�ل و افراد سازمان و هم در فکر راهنم

  .تحول سازمان نباید چیز دیwری غیر از رشد و حل تضادهای درون� سازمان م� بوده باشد
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5+�&+Vل د�����  
  

یa طرفه است و از نقص ب�مال و چون صادر " مارکسیست� " اما باز میدانیم که تحول دیال�تی�� 
و مارکسیسم را علم تام و تمام و مطلق خوانده اند، بنابراین " اسالم را ایده آلیسم" کنندگان بیانیه 

بعبارت . تضاد میان ایده آلیسم و علم، تضاد عمده موجود در فکر سازمان را تش�یل میداده است
در جریان رشد سازمان و فکر سازمان، . دیwر فکر سازمان ترکیبی بوده است از ایده آلیسم و علم

اگر . ی عین� اجتماع�، ایده آلیسم بتدریج در علم جذب شده استبر اثر برخورد با واقعیت ها
چنین م� بود و در فراگرد رشد سازمان و ایدئولوژی آن، ایدئولوژی عناصر غیر علم� خویش را از 

ی�� نشان دادن سیر جدال� تحول : دست میداد، نوشته بیانیه نویسان باید دو بخش پیدا م� کرد
 aبی aکه در پروسه رشد جای خود را " عناصر ایده آلیست� " برشمردن فکری سازمان از راه ی

در واقع . و دیwر تشریح سیر جدال�   پروسه رشد تحول سازمان و افراد آن! بعناصر علم� داده اند
اگر دعوی حضرات کمترین مایه ای از علم میداشت و اگر تضاد براست� ذات� پدیده ها م� بود، 

در جریان رشد بتدریج . هن و هم در رفتار در بند این تضاد م� بودهر عضو سازمان باید هم در ذ
باید عناصر ایده آلیست� جای خود را بعناصر علم� م� سپردند تا نقطه جهش که در آن سازمان از 
عقیده و رفتار غیر علم� و غیر عقالن� به رفتار علم� گذر م� کردند و عناصر علم� ایدئولوژیشان 

  .حاکمیت قطع� م� یافت
  

اگر براست� تحول� در کار بود و جهت این تحول از غیر علم به علم و نه از علم بزور بود، باید این 
اگر . دو جریان را که عنان بعنان در سازمان و ایدئولوژی سازمان پیش م� رفت، گزارش م� کرد

نیز تحول صحت علم م� یافتند و ) یعن� ذات� بودن تضاد ( تضاد ذات� بود و اینها نیز بهمین سخن 
م� داشت و از همین قانون اطاعت کرده بود، هیچ الزم نبود آن همه فحش به اسالم و 

الزم نبود ده ها . هیچ الزم نبود خائن درجه یa و دو تعیین کنند. شخصیتهای مسلمان بدهند
 "الزم نبود به روشهای فاشیست� . دروغ از پیش خود جعل کنند و مستند دعاوی خویش قرار دهند

و دست بزنند و ۳و۲و۱و تعیین خائن های شماره های " تصفیه فیزی��" انقالب از باال و تصفیه و
کاف� بود بجای این همه، گزارشwر صادق� از چwونگ� تغییر عناصر غیر علم� ایدئولوژی .....

  .بعناصر علم� در پی برخوردها با واقعیتها باشند
  

یداشت، اسالم در بوته آزمایش یa سازمان ناتوان از اگر چنین امری صورت گرفته بود و واقعیت م
" اسالم مرده بود و . آب در آمده بود و بطور خود جوش جای خود را به مارکسیسم سپرده بود

بعنوان علم تام و تمام و مطلق ب�رس� حقانیت ) در واقع استالینیسم " ( لنینیسم  –مارکسیسم 
در این . میداشت کار اسالم ساخته و تمام بودنشسته بود، اگر دعاوی بیانیه نویسان صحت 

صورت باید این مسلمانها م� بودند که علیه عقیده علم�، آن هم علم تام 
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دست م� آزیدند " تصفیه فیزی��"زور ب�ار م� بردند و به ! و تمام و مطلق
همین ب�ار بردن زور خود شاهد بزرگ بر دروغ . و نه آقایان بیانیه نویس

انگر تحمیل تحول از علم آزادی به فن قدرت مطلقه بودن دعاوی و بی
  نیست؟ 

  
بنظر شwفت آور و سخت شwفت آور میرسد که در تمام� گزارش، آنهم گزارش تا آن حد مفصل 

آیا واقعاً این امر جای تعجب دارد؟ بنظر . دیده نمیشود" تحول دیال�تی�� " کلمه ای در باره این 
  .میرسد که نه

  

#%W در ��ر  ��� <!ا5V از ا�!  W6�VG �� ;�ا Q%7� ا� در  -١
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که جز بیان این تحول نباید چیز ( نیامده  آنکه کلمه ای از این تحول در گزارش علت  
آنست که امور اجتماع� و واقعیتها را نمیتوان سراسر مطابق میل عوض )دیwری م� بود 

اگر تاریخ نویسان روس� به جعل و تزویر در . ازگار ساختکرد و با دعاوی خویش س
تاریخ دست م� زنند، اوالA امور بwذشته راجعند و در جلو چشم میلیونها انسان جریان 

بیانیه نویسان جعل و تزویر . ندارند و ثانیاً رژیم پلیس� ب�س� اجازه دم زدن نم� دهد
را که همwان جریان آنها را زیر چشم بسیار کرده اند، اما امور اجتماع� و واقعیتهائ� 

ایده آلیسم بعه علم " دارند، ب�ل� نمیتوان قلب کرد و بر اساس آن سیر جدال� تحول از 
اینک به بیانیه رجوع م� کنیم ببینیم از کجا شروع م� کند و چرا .را سرهم بندی کرد" 

 !!نددر نقطه شروع میماند و سیر جدال� این تحول را بهمان آغاز ختم م� ک
  
هم بیانیه نویسان و هم افرادی از سازمان که نامه سرگشاده ئ� بآنها نوشتند، در یa سخن اتفاق  

م�  ۱۱۴بیانیه در ص . لنینیسم داشته اند –دارند که بانیان سازمان آشنائ� مختصری با مارکسیسم 
ببعد  ۳۸-۳۹سالهای مل� و یا دانشجوئ�  –رفقای اولیه ما عموماً از میان مبارزات مذهبی : " گوید

لنینیسم و مبان�  –برخ� از اینان فقط آشنائ� های مقدمات� با فرهنگ مارکسیسم . برخاسته بودند
با این توصیف . فلسفه علم� داشتند، در حالی�ه برخ� دیwر حت� آن آشنائیها را هم نداشتند

د ئولوژی مارکسیسم سیاس� در رابطه با فرهنگ وای –هیچیa از آنها کوچ�ترین تجربه تش�یالت� 
  .لنینیسم نداشتند –
  

حد اقل بیانیه در این . در دل ایده آلیسم اسالم رشد نم� کند" آشنائ� های مقدمات�"  ۴۷تا سال 
در این سال یa فکر و یa عده افراد دارنده این فکر بدعوی بیانیه نویسان به . باره ساکت است

فاده از زمینه هائ� که در باال از قول بیانیه نویسان آمد، این عامل بیwانه با است. سازمان راه م� یابند



 

٤٣ 

 

بدینقرار بیانیه نویسان  بدون توجه . شروع بایجاد برخورد م� کند و نطفه تضاد را منعقد م� سازد
و چون معن� ذات� تضاد را نم� دانسته اند، نه تنها دروغ بودن دعوی خویش را عیان کرده اند، 

اند که تضاد نتیجه رخنه عناصر بیwانه و جوش خوردن با عوامل مساعد بل�ه بواقعیت اذعان کرده 
است که " علم�"شرح� که م� دهند خود دلیل و حجت بر بطالن . درون� یa مجموعه است

تضاد "  علم"چرا که مطابق آن . مدعیند تام و تمام و مطلق است و اینها بدان تحول کرده اند
ن گزارش تضاد نتیجه اجتماع عوامل بیرون� و درون� بوده ا ذات� و درون� اشیاء است و مطابق ای

  .ست
  
  
  
  
  

��Yو ره W>��� ژ��V�[!�2 ا�-  
  

  :بیانیه را دنبال م� کنیم
  

رهبری سازمان متوجه م� شود که ایدئولوژی مهاجم برای وحدت  ۴۹و۴۸در سالهای 
ند به تصفیه بقول بیانیه نویسان شروع م� کن. ایدئولوژیa سازمان ایجاد خطر کرده است

بیانیه در ص . بعد آموزش ایدئولوژیa را متوقف م� کند. ایدئولوژی با تکیه بیشتر بر وجه اسالم�
در همین اوقات است که کم کم موجهای تازه ای از فشار در " خود مدع� است که  ۱۱۰و ۱۰۹

لنینیست  –جهت نزدی�� فکری با فلسفه علم� و نزدی�� علم� با عناصر و گروه های مارکسیست 
هر چند ( از طرف برخ� از کادر های جوان تر سازمان که مسیر حرکتهای روبرشد اجتماع� را 

اما این حرکت و این . بطور فعالتر داخل سازمان م� ساختند، آغازیدن گرفت) بطور خود بخودی 
موج جدید که بدلیل نتایج بالفاصله مفیدش در حل مسائل سیاس� تش�یالت� سازمان با سرعت 
شروع به گسترش کرده بود، از یa طرف با مقاومت برخ� از عناصر مسلط رهبری روبرو شد و از 
طرف دیwر با حادثه جدیدی که بوقوع پیوست و نتایج غلط و جمعبندی نادرست� که مجموعاً از 

به ) و این خود البته از نقطه نظرهای ایدئولوژیa همین رفقا جدا نبود ( این حادثه به عمل آمد 
قضیه عبارت بود از کناره گرفتن ی�� از اعضای مرکزی . یزان نسبتاً زیادی بعقب رانده شدم

این حادثه در آن هنگام . سازمان از فعالیتهای انقالبی و رو آوردنش به زندگ� خرده بورژوازی
برای ما بسیار غیر منتظره و عجیب م� نمود، مخصوصاً از این جهت که این فرد دارای گرایشات 

مذهبی نبود، دالئل کاف� ای در دست آن دسته از افراد رهبری سازمان که هر گونه گرایش  قوی
غیر مذهبی را یa انحراف نادرست و مضر به حال جنبش انقالبی ایران م� دانستند، قرار م� داد 



 

٤٤ 

 

در مسیر اعتقادات مذهبی، بعنوان عامل� که ) ۱(که تدابیر الزم� برای کانالیزه کردن این موج
علل سقوط و ] که از[ بدین ترتیب تحلیل�. هائ� ایدئولوژی مذهبی را سست م� کند بیندیشندبتن

انحراف این فرد بعمال م� آمد، بیشتر از هر چیز بر عدم ایمان مذهبی و تمایالت غیر مذهبی او 
و این تحلیل نشان میداد که این فرد نه تنها عالقه چندان� بمطالعه و کار روی متون . تکیه داشت

 aاه درصدد مطالعه مقاله ایدئولوژیwمقاالت مذهبی سازمان یا قرآن نشان نداده بود، بل�ه هیچ )
با این . که توسط ی�� دیwر از افراد رهبر سازمان نوشته بود، بر نیامده بود) آنموقع سازمان 

به  مقدمات بود که رهبری و بخش حاکم شدیداً مذهبی آن، نتیجه گرفت که باید رجعت� دوباره
کار عمیق روی مبان� اسالم� و تدوین ایدئولوژی انقالبی اسالم� بنحوی که پاسخwوی مسائل و 

البته در اینکه . باشد بعمل آید..... مرتفع کنند تزلزالت ضد انقالبی و بی ایمان� محتمل مبارزین و
ضعفها  این فرد دارای نارسائیهای عمیق ایدئولوژیa و ضعفهای عمیق انگیزه ای بود و همین

  ."باالخره او را بطرف انتخاب یa زندگ� پست خرده بورژوازی سوق داد ش�� نبود
  

بهر حال این واقعه نیز، در کنار مسائل و وقایع دیwری که در گوشه و : " م� گوید ۱۱۱در ص 
نه تنها نتوانست ) مثال� همان مسئله و عدم موفقیت در برنامه آموزش� ( کنارسازمان وجود داشت 

م ایدئولوژی را بعنوان یa امر صرفاً روبنائ� وابسته بزندگ� و حیات مادی و طبقات� و نه یa مفهو
امر مطلق و ماوراء الطبیعه، برای ما روشن کند و نه تنها نتوانست توجه ما را بجای پرداختن به 
گام علل جزئ�، به اساس و محتوای آموزش ایدئولوژیa سازمان جلب کند، بل�ه عمال� از همین هن

پایه های ایده آلیست� که میرفت مورد تردید و تزلزل قرار بwیرد، با حرکت )  ۴۸اوائل سال ( 
جدیدی که از رأس تقویت م� شد رو باستح�ام بیشتری م� رفت، بیان تئوریa پیدا کرد و به مرور 

  ."در متون و مقاالت� مدون و منسجم شد
  

خواسته اند وانمود کنند که رهبری جلو رشد  با وجود نحوه تنظیم آن که –با این بیان صریح 
" سازمان از هویت ایدئولوژیa خویش دفاع م� کرده است و با موفقیت  -ایدئولوژی را گرفت
هر چند این اقرار مهم است، اما مهمتر آنست که نه تنها نم� . را عقب م� راند" موج های تازه 

چwونه در برخورد با )صادرکنندگان بیانیه بمثابه ایده آلیسم بدعوی ( گوید ایدئولوژی اسالم 
باخته است، بل�ه بوضوح ) مارکسیسم = به تعبیر صادرکنندگان ( واقعیتها بتدریج زمینه را بعلم 

نشان م� دهد، البته نا خود آگاه و بر اثر جهل بر عواقب این اظهارات بر اعتبار دعوی تحول، که 
لمرو فعالیت های روز مره و میان دلبستگان بدو برخوردهای ایدئولوژیa کامال� در خارج از ق

  .ایدئولوژی انجام م� گرفته است
  

اگر دو ایدئولوژی از طریق امور اجتماع� و واقعیتها با ی�دیwر برخورد نم� کنند و اگر دو دسته 
 –که بهتر است آن را زد و خوردهای مطلق های ذهن� بخوانیم  -ذهنیات در یa رشته مباحثات

مبارزه " افتند، باز اتفاق� نیست و جای تعجب نیز ندارد، چرا که خود م� گویند  بجان هم م�
 aیعن� تزریق ایدئولوژی حاضر آماده ای که از خارج از کشور وارد شده است و "ایدئولوژی ،

اگر . ترجمه سرا پا غلط نوع� از آن که همان استالینیسم است در دسترس آقایان قرار گرفته است



 

٤٥ 

 

م بود و جهان شمول بود، سازمان باید از طریق برخورد با واقعیتها و از راه مارکسیسم عل
" موج های تازه " از خارج سازمان،  ۴۷فعالیتهایش بتدریج بدان دست م� یافت، نه آنکه در سال 

  )۲. ( نه تنها پیروز نشود بل�ه واپس برود ۵۱وارد سازمان گردد و تا سال 
  

را براه " مبارزه ایدئولوژیa" دوباره جریان  ۵۲و۵۱الهای باری بیانیه مدع� است که در س
باز کلمه ای از . باینکار دست زده است" مرکزیت"موافق گفته صادرکنندگان بیانیه، . انداخته اند

. را الزم گرداند، در بیانیه نیامده است" آموزش ایدئولوژیa"علل و عوامل� که اجرای دو برنامه 
است و بسیار پر معن� و سخت مبهم است، از بین رفتن رهبری  تنها تحول� که صورت گرفته

اینان فکر خود را که باز به . بدست صادرکنندگان بیانیه است" مرکزیت " سازمان و افتادن 
. شهادت بیانیه هیچوجه شبه� با مارکسیسم ادعائ� نیز ندارد، بزور به سازمان تحمیل کرده اند

تردید نم� گذارد که تعداد قربانیان این تحول بسیار بیشتر  اطالعات� که امروز در دست است جای
  .عنوان گرفته اند ۲و۱از دو شهیدی است که از جانب نویسندگان بیانیه خائن شماره 

  
خواسته اند خود را بزور بیa سازمان تحمیل " موج تازه " موافق ادعای بیانیه، یa : خالصه کنیم

تا آنجا کینه فاشیست� نشان داده اند . زی رعایت نشده استدر ا×عمال این زور هیچ حد و مر. کنند
نتیجه ا×عمال زور و تحمیل ذهنیات مبهم� که . که بدن شهید واقف� را با بمب متالش� ساخته اند

تکنسین طراز اول ( از خارج، خارج از واقعیتهای جامعه، از طریق ترجمه های ناقص آثار استالین 
( وجود آمده اند، سازمان را در ایدئولوژی خویش دچار دوئیت  ب) قدرت مطلقه در قرن بیستم 

آنها که حاضر نشده اند دست از عقیده اصل� و اصیل سازمان . ساخته است) دوگانگ�  –ثنویت 
در صد هم از  ۵۰. شده اند" تصفیه فیزی�� " بردارند، خائن شماره یa و دو لقب گرفته اند و 

آیا همین . و بسیاری هم از مسئولیتهایشان برکنار شده اند) � تصفیه سازمان( سازمان طرد شدند، 
امر که یa اقلیت بسیار کوچa با تصرف مرکزیت، خود و فکرش را بزور تحمیل م� کند، دلیل 

  قاطع بر دروغ بودن تحول ادعائ� نیست؟
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" مبارزه ایدئولوژیa" قدری بیشتر از دو سال پیش، وقت� " بر آنست که  ۱۴بیانیه در ص 
در دستور کار سازمان� قرار " اصالح  و آموزش" بعنوان اصل� ترین محتوای جنبش نوین 

یابد و آثار آن به این گرفت، هیچ�س گمان نم� برد که ابعاد این مبارزه تا این درجه گسترش 
در این مدت ما توانستیم با . سرعت همۀ شئون فکری و عمل� سازمان را دچار دگرگون� نماید

بسیاری از نقطه نظرهای نادرست با بسیاری از شیوه های غلط کار مبارزه کنیم، منشاء 



 

٤٦ 

 

ی نابودی ایدئولوژیa آنها را در ایده آلیسم موجود در بطن تفکر سازمان کشف نمائیم و برا
  ."آن نیروهای انقالبی سازمان را بسیج کنیم

" اصالح و آموزش در دستور کار سازمان� قرار گرفته است " بدینقرار بیانیه صریح است که 
تحول دیال�تی�� در کار نبوده است، جهش� صورت نگرفته است، تغییر کم� به کیف� واقع 

وجود نداشته اند، که در جریان " نیسم لنی –فرهنگ مارکسیسم " کسان� آشنا با . نشده است
تحول فکر و رفتارشان بتدریج تغییر کرده باشد و ناگهان این تغییر به یa تغییر کیف� 
انجامیده باشد، بل�ه عده ای از بین رفته اند و جمع� با استفاده از ضعفهای سازمان� و فکری 

اصالح " الجرم . خود درآورند به رهبری راه جسته اند و خواسته اند افراد سازمان را برنگ
را در دستور کار سازمان� قرار داده اند و با استفاده از شرایط مخف� که افراد هیچ " آموزش 

که مرکزیت تعیین م� کرده است با دنیای خارج نداشته اند و با " کادرهائ�"وسیله ارتباط جز 
همه شئون فکری و " سرعت تمام استفاده از انواع وسائل فشار و اختناق بر آن شده اند تا با 

  .با همه اینها مقاومت سخت دلیرانه بوده است." عمل� سازمان را دچار دگرگون� نمایند
  

در  ۵۰با وجود کشتن بسیاری از مجاهدان و لو دادن ها و تهدید به لو دادن، و با وجود تصفیه
یت در تحمیل نظریه صد افراد سازمان و با وجود طرد مسئوالن از مقام های سازمان�، مرکز

)  ۶ص ( ۶تا بدانجا که موافق نوشته مجاهد شماره . خود با ش�ست کامل مواجه شده است
بدینسان . برخ� از کادرهای خویش را محض مبارزه ایدئولوژیa بخارج منتقل کرده اند

توطئه ها ئ� که دیر یا زود از . سازمان� را قربان� کیش شخصیت خویش و توطئه ها کرده اند
با وجود . رده بیرون خواهند افتاد،چنانکه بسیاری از آنها هم اکنون از پرده بیرون افتاده اندپ

این و با همه اهمیت� که تحمیل لجوجانه استالینیسم به سازمان مجاهدین دارد، مطلب 
ایده "را در " بسیاری از شیوه های غلط کار مبارزه" مهمتر اینکه، صادرکنندگان بیانیه منشاء 

. قلمداد م� کنند، اما ی�� از این بسیار را اسم نم� برند" م موجود در بطن تفکر سازمانآلیس
تنها موردی که از ضعف و کج روی یa عضو سخن م� گوید، مورد شخص� است که اسالم را 

بیانیه با ابهام تمام از ضعفهای این . درست اندر نم� یافته و عالقه بمطالعه نم� داشته است
  .که معلوم کند این ضعفها کدامها بوده اند، یاد م� کندشخص بدون این

  
بنابرهمین مورد نیز آن ضعف بزرگ سازمان که زمینه ورود افراد ضعیف با افکار التقاط� را 

با ورود این افراد  که از رفتارشان معلوم است .  بوده است" استالینیسم" فراهم آورده، رخنه 
مغز استخوانشان رسوب کرده بوده است، سازمان  که ایدئولوژی جستجوی قدرت مطلقه تا

  .  دچاربیماری گروه بندی و بجان هم افتادن گروه ها شده است
   

                                                                                                                                                          دیال�تیa استالین�                                                                                                            
در حقیقت دیال�تیa استالین�، علم ب�نار، با دیال�تیa مارکس و انگلس نیز نه تنها بیwانه 

در این دیال�تیa بخالف دیال�تیa مارکس و انگلس که در آن ض�دین در . بل�ه متضاد است
رعونها و این دیال�تیa، دیال�تیa همه ف. سن تز آشت� م� کنند، هیچ آشت� ئ� در کار نیست
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در این دیال�تیa حل تضاد به حذف ی�� از . فرعونیان از دورترین زمانها تا امروز بوده است
بیانیه گزارشwر . آن ضدی که باید حذف شود کهنه و آنکه حذف م� کند، نو است. ض�دین است

اقلیت�، اکثریت� و همه بدنه سازمان را حذف کرده اند تا سازمان . این حذف م�انی�� است
  !!شد کند ر

  :آقایان سوراخ دعا را گم کرده اند زیرا
سال تجربه در ش�ار مخالفان، این را  ۲۰سازمان امنیت پس از  -۱   

" م� داند که برای متالش� کردن یa سازمان مهمتر از هر کار تغییر
است در جهت� که افراد پندارند که تضاد تنها راه رشد " نقطه نظرها

. فیزی�� ی�� از دو طرف، ی�� از دو ضد است، و حل تضاد یعن� حذف
. پس از تزریق این سم، کاری که باق� میماند آنست که تضاد را برانگیزد

با یزرگ کردن یa یا چند ضعف منظور                                                                                             
حاصل م� شود و گروه بندیها بجان هم م� افتند و سازمان در 

  .سراشیب تجزیه و تالش� به سرعت سقوط م� کند
  
اثرات مرگبار این دیال�تیa که دیال�تیa هر سخن بسیار با اهمیت اینستکه با توجه به     

قدرتمدار خود کام�w جوی است،مبارزه با آن را همه مبارزان راستین عاجل ترین وظیفه ها 
تلق� کنند و بدانند که کسان� که در بنیاد یa نظام اجتماع� با آن از راه قبول ایدئولوژی 

مبارزه کنند و برخوردهاشان با کسان� قدرت طلبی آشت� م� کنند، البته هم نم� توانند با آن 
توده مردم بحق . که قدرت را در دست دارند، برخورد های داخل� برای جانشین شدن است

باید از راه مبارزه با کیش شخصیت روشهائ� که متضمن . از این مبارزه دامن ب�نار م� کشند
پس از این . برودقدرت خویش از راه تخریب دیwران است از میان " ساختن"موکول کردن 

  :تذکر
  
آنچه را آقایان، صادرکنندگان بیانیه ندانسته اند، اینستکه دیال�تیa استالین�  -۲

به سخن دیwر ا×عمال آن . بدون در دست داشتن انحصاری همه قدرتها قابل ا×عمال نیست
در حقیقت استالین قدرت حزب، . همان نتایج� را ببار نم� آورد که استالین بدست آورد

ارتش، قدرت قضائ� و مال� و قدرت تبلیغات�، در یa کالم دولت را در دست  قدرت
بدون آنکه تجزیه و تالش� در پی بیاورد، انجام م� " تصفیه فیزی��" بنابراین . داشت
نه تنها کسان� که ضد حزب طراز نو خوانده م� شدند مجبور از اقرار و بدنبال آن . گرفت

اما وقت� این . ی   قدرت سیاس� مطلق را باال م� برداعدام م� شدند، بل�ه اینکار بنا
قدرتها در دست نیست، ب�ار بردن این دیال�تیa کار را به تجزیه 
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نیرو می�شاند، زیرا هیچ دسته ای نم� پذیرد که کهنه است و باید از 
نیز کاف� برای .... پرونده سازی و فحش و جعل و. بین برود

ن اسباب ایدئولوژیa که بدان این است آ.  نیست" تصفیه فیزی��"
معن� تزریق . سال اخیر نیروها را تجزیه و نابود کرده اند ۲۴ظرف 

وقت� رژیم� . ایدئولوژی فرعون و بزبان امروز فاشیسم همین است
این روش را در مخالفین تزریق کرد آنها را از جنس خود م� کند و 

ای الزم را چون این مخالفین که جنسیت رژیم را پذیرفته اند قدرته
برای اعمال روش ندارند، الجرم بجان هم م� افتند و ی�دیwر را 

باز به این سخن م� رسیم که در مبارزه با فرعونیت و . پاره م� کنند
   .فاشیسم قدم اول و اساس� ترین قدم مبارزه با کیش شخصیت است

  
ا از قلم صادرکنندگان اینک به بیانیه باز م� گردیم تا شرح اثرات ب�ار بردن این دیال�تیa ر

 :م� گوید ۱۹و۱۸بیانیه در صفحات . بیانیه بخوانیم
با این توصیف مشخص م� شود که ما در هر مرحله از پیشرفت مبارزه ایدئولوژیa با "  

مقاومتهای ارتجاع� مشخص روبرو بودیم که در واقع جنبۀ متضاد و متعاکس هدفهای آن 
همینطور با آنکه از نظر عددی، تعداد . ساخت مرحله مبارزه ایدئولوژیa را منعکس م�

عناصری که این مقاومتها در وجود نظرات آنها ش�ل م� گرفت زیاد نبود و در هر مرحله شاید 
از تعداد انگشتان ی�دست تجاوز نم� نمود، اما از ی�طرف بدلیل ام�ان بالقوه و گسترش و 

آنها که بهمان میزان مقاومت و رشد این مقاومتها و از طرف دیwر بدلیل ماهیت مقاومت 
  . " پایداری می�روبهای خانگ� پایدار و مقاوم بودند، مسئله را قابل اهمیت م� ساخت

در  ۵۰، قریب "مبارزه ایدئولوژیa" مجموعاً در تمام طول دو سال : "  آمده ۱۸در صفحه  
ل تا کسب صد از کادرها مورد تصفیه قرار گرفتند و بسیاری از کادرها از مواضع مسئو

  ."صالحیتهای الزم کنار گذارده شدند
  

بدینقرار، بار دیwر صادرکنندگان بیانیه بصراحت تمام اقرار دارند که تحول موافق دیال�تی�� 
" خود م� گویند مقاومتهای ارتجاع� . که مدعیند علم مطلق است، صورت نگرفته است

م که مراد آقایان از ام�ان بالقوه اگر فرض کنی. م� داشته اند" ام�ان بالقوه گسترش و رشد 
همان برداشت ارسطوئ� نیست، بل�ه بزبان دیال�تیa حرف م� زنند، معن� حرفشان اینست 

یعن� حل تضادها در جهت استقرار . که موافق دیال�تیa این مقاومتها روبرشد بوده اند
بدست  قطع� اسالم بمثابه ایدئولوژی سازمان انجام م� گرفته است و رهبری سازمان

مسلمانها م� افتاده است و چون برای ایشان دیال�تیa معنائ� جز حذف ی�� از دو طرف نم� 
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. را تغییر دهند" پروسه رشد"داشته است، خود را ناگزیر دیده اند که از راه ا×عمال زور جهت 
بر م� آمدند، صاف و " مرکزیت"بهمین نظر بود کسان� که در صدد توجیه عمل فاشیست� 

اینکار را نم� کردند، مسلمانها ) یعن� استالینیست ها" ( مارکسیست ها"گفتند اگر  صریح م�
  . آنها را تصفیه م� کردند

  
. آیا اتفاق� است که تحول موافق دیال�تیa استالین� صورت نگرفته است؟ به نظر م� رسد نه   

قدرتمداری، یa روش، آنهم روش� است که تنها از موضع . زیرا این دیال�تیa ضد علم است
گمان م� رود که هنوز جا دارد بتکرار تأکید خطر . آنهم قدرت مطلقه، قابل ا×عمال است

ذهنیات فاشیست� را یاد آور شویم و بار دیwر لزوم مبارزه با روشهای فاشیست� آنهم فاشیسم 
  .مطلق را خاطر نشان کنیم

  
ه داللت بر آن دارد که تحول سیر هنوز و باز م� توان موارد بسیاری را از بیانیه ذکر کرد ک   

  .جدال� منظور نظر بیانیه نویسان را ط� نکرده است، بل�ه از خارج بآن تحمیل شده است
  
ب�ار .... که بیانیه نویسان در باره اسالم و شخصیت ها و.... روش حعل و تزویر و فحش و   

دیwری بر آنست که خود  برده اند و بپاره ای از آنها در قسمت های بعدی م� پردازیم، دلیل
 .بیانیه عکس ادعای خود را باثبات میرساند

  
افترا و تهمت بستن و برچسب زدن به افراد و حرکتها و نهضتها و  -ب

  :سازمانها
  

  :در ��ر  �^!ق
  

بیانیه نویسان مصدق را غیر مذهبی و نهضت� را که او بنیانگذاری کرد، یa نهضت سوسیال 
  :اما .رفرمیست� قلمداد کرده اند

شهید سعید محسن، ی�� از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مدافعات خود در 
  :باره مصدق اینطور م� گوید

دورۀ ضعف ح�ومت و بروز تضاد های داخل� ارتجاع حاکم و ضعف  ۲۰بعد از شهریور " 
ی احقاق امپریالیسم جهان� که تازه از جنگ بیرون آمده بود، باعث شد که ملت ایران برا

  .حقوقش بار دیwر قیام نماید
جنبه دفاع از قانون اساس�  ۲۰-۳۲و مبارزات  ۲۰رشد جنبش دموکراتیa مل� بعد از شهریور 

را داشت که آزادیهای دموکراتیa را احیاء نماید و ضمناً ادای دین� بود برای حفظ و 
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رین مدافع این بزرگت. نگهداری آنچه ملت ایران به بهای خون مجاهدین کسب کرده بود
دکتر مصدق نیز در مرحله نهائ� . حقوق جناب آقای دکتر مصدق رهبر مل� ایران بود

بزرگترین متجاوزان به قانون را دربار تشخیص داد که وظیفه عمده آن حفظ منافع 
وی بعنوان نماینده اول تهران در مجلس چهارده دفاع از حقوق . استعمارگران انگلیس بود

  . هده گرفتملت ایران را بع
  

سیاست موازنه منف� مصدق مترق� ترین تز مصدق بود که از ایمان و عشق وی به ملت و میهن 
در تز مصدق قطع نفوذ هر اجنبی مورد نظر بود و بطرق مرحله ای اعتقاد به . الهام م� گرفت

دکتر مصدق بر خالف سیستم فعل� متک� . از بین بردن کلیه نفوذ خارج� را تحقق م� بخشید
او با آنکه تحت شدیدترین فشارهای بین الملل� امپریالیست ها قرار داشت، . به توده ملت بود

ساله ایران بی نظیر  ۵۰بدلیل پشتیبان� خلق موفق به ارزنده ترین خدمات� شد که در تاریخ 
مصدق در خاورمیانه پیشرو مبارزات ضد امپریالیست� شد و اینها افتخاری بود که ملت . است
اراده ملت پوزه قویترین استعمار حاکم را . در زمان پیشوائ� دکتر مصدق کسب کردایران 

  . بخاک مالید
وی با سیاست موازنه منف� و قطع نفوذ دخالت خارج� و ا×عمال نظر آنها و بستن سفارت 
انگلیس در ایران و مل� کردن نفت و خلع ید از ذخایر مل� نشان داد که وقت� ملت� اراده کرده 

ه استقالل و آزادی خود را بدست گیرد ضرورت تاریخ است که در اراده وی متجل� است ک
امروز برای ما مایه افتخار است که در خاورمیانه و بخصوص کشورهای عربی ملت ما . میwردد

را بنام ملت مصدق م� شناسند و جنبشهای مترقیانه منطقه نیز مصدق را سمبل مبارزات ضد 
. دوسال ح�ومت ملت ثمره های باروری برای ملت داشت. ایندامپریالیست� معرف� مینم

اضافه بر مل� کردن صنایع نفت و قطع نفوذ ایادی خارج� و خلع ید و برچیدن نفوذ سیاس� 
. بزرگترین استعمار حاکم در ایران ملت به موفقیتهای سیاس� و اقتصادی دیwر نائل آمد

دید امپریالیسم و با تفکرات صهیونیست� شناسائ� غاصبین صهیونیست� اسرائیل که پایwاه ج
  . امپریالیست� در منطقه بود، پس گرفته شد

در صد از حقوق ارباب و حذف بی  ۲۰تضعیف جبهه فئودالیته بصورت طرح ماده واحده 
ایجاد تعادل در صادرات و واردات . گاریها در حالی�ه جبهه اصل� مبارزه با امپریالیسم بود

سال گذشته، اتکا به توازن ارزی بدون نفت بمنظور صرف در آمد برای  ۵۰برای اولین بار در 
صرفاً عمران، تشویق صادرات و رشد اقتصادی بیسابقه واقع� نه آمار های قالبی پایاپای در 
حالی�ه فعال� حت� با کشورهای سوسیالیست� بندرت چنین مبادله ای انجام م� گیرد و با 

و بطور کل� اعتقاد به این تز که جهت تثبیت .....ه استامپریالیست� اغلب نسبت آن یa به د
اضافه بر آن مصدق در دادگاه الهه . استقالل سیاس� باید به استقالل اقتصادی متک� بود

وی نشان داد که امپریالیسم و . موفق شد فریاد استثمار شوندگان را بwوش مردم دنیا برساند
ده است و نیز به ملتها نشان داد که در هر حال استعمار انگلیس سالهای دراز خون ملت را م�ی

در کشورهای جهان سوم محقق . میتوان با وحدت و مبارزه بر علیه استعمارگران قیام کرد
شناخته شدن مبارزات ملت در احقاق حقوق حقه خود، مبارزه پیشروی در منطقه بود که تأثیر 
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و سپس کشورهای دیwر عربی . قآن در کشورهای عربی مشهود گردید مثل مصر، لبنان و عرا
گرچه در منطقه هنوز مراحل بلوغ خود را . که از این حرکت ملت ما بی بهره نماندند

بیهوده نیست که ملت ما را در . نگذرانده ول� موفقیتهای حاصله مبشر آینده  روشن� است
  )۳." (خارج ملت مصدق شناخته اند

  
در مورد  ۵۳اسفند  ۱۶مورخه  ۱۴خلق شماره  عالوه بر این در نشریه خبری سازمان مجاهدین

اسفند هشت سال در چنین روزی دکتر محمد  ۱۴ –تقویم ایام : " مصدق چنین آمده است
ساله او پیوندی ناگسستن� با جنبش مل� خلق  ۸۷مصدق رهبر نهضت مل� ایران و کسی�ه عمر 

. یa تهران درگذشتدر دوران پس از مشروطه داشت، در تبعیدگاه خود در احمد آباد، نزد
مصدق مظهر مبارزات ضد استعماری و استقالل طلبانه، نه تنها در ایران بل�ه در تمام خاور 

تز موازنه منف� او که در دوره چهاردهم مجلس شورای مل� مطرح و . میانه بشمار م� رود
ی سپس با مبارزات بعدی خود مل� کردن صنعت نفت و تأمین استقالل کامل سیاس� و اقتصاد

بی جهت نبود که این . کشور بتکامل رسانده، مشخصه بارز سیاست خارج� او بشمار م� رفت
تز هم از ناحیه جناحهای ارتجائ� وابسته بقدرتهای استعماری و هم از طرف چپ نما ها که 
مدع� رهبری طبقه کارگر بودند ول� کوچ�ترین پیوندی با منافع این طبقه نداشتند و به 

یاد او را با نقل . ه چشم دوخته بودند، مح�وم و مورد حمله قرار میwرفتبلندگوهای بیwان
الجزایر و مردان " ی�� از آخرین جمالت او که در نامه ای در تبعیدگاه بمناسبت انتشار کتاب 

اینهم بد نیست و خواسته "... خطاب به نویسنده این کتاب نوشت زنده بداریم که " مجاهد
هست که در راه آزادی و استقالل از همه چبز مایه م� گذرد و دیwران اید برسانید که ملت� هم 

چه م� شود ...هم اگر عالقه ای بوطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند
ما هم بتوانیم بwوئیم ممل�ت و وطن� داریم و در راه استقالل .... کرد؟ بل�ه خدا بخواهد که 
فرزندان انقالبی خلق، پیشتازان طبقات ....روانت شاد . یwذریمو آزادی آن از همه چیز م

  )۴." (محروم و زحمتکش ایران با مبارزات مسلحانه خویش راه ترا به پیش میبرند
  

از زبان ی�� از  ۵۱این بود دو قضاوت در مورد دکتر مصدق پیشوای ملت ایران ی�� در سال 
wاز زبان سازمان  ۵۳اسفند  ۱۶ری در بنیان گذاران سازمان مجاهدین خلق ایران و دی

  ).دو سال بعد از زمان� که میفرمایند تحول کرده اند( مجاهدین خلق 
  :حال م� پردازیم به قضاوت بیانیه نویسان در مورد دکتر مصدق و کار وی

، جریان ناسیونال رفرمیسم بورژوازی مل� و ۲۰دومین جریان فکری بعد از سالهای " 
تمام  ۳۲تا  ۲۰این جریان توانست در تمام سالهای . ین طبقه است روشنفکران وابسته با

) اول ( حزب ایران و سپس جبهه مل� . جریانات سیاس� روز را تحت الشعاع خود فرار دهد
بعنوان کانون چنین تفکری برهبری مصدق مبارزات ضد استعماری خود را علیه حاکمیت 

نهضت ناسیونال رفرمیست� در تاریخ حیات امپریالیسم انگلیس و براه انداختن بزرکترین 
  )  ۷۱-۷۲بیانیه صفحه " ( مردم ما، ی�ه تاز میدان مبارزات خلق ایران گردید

  :خود، مصدق را غیر مذهبی معرف� م� کند ۸۵بیانیه در صفحه 
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کما اینکه در مبارزات پر شور مل� کردن نفت، این روشنفکران غیر مذهبی بورژوازی مانند " 
اما دروغ زنان ناتوانترین ناتوانان ..." فاطم�، مهندس رضوی و زیرک زاده و مصدق، دکتر

هستند و فراموش�ار، گمان میبرند همه فراموش کرده اند که مصدق مسلمان بود و اساس کار 
خود را بر موازنه عدم� که اساس اسالم است قرار داده بود و مسلمان نیز در تبعیدگاه بسوی 

  :اینک چند قول از خود وی را نقل م� کنیم. تپروردگار خویش باز گش
مرتکب شده اند م� پردازم، ) منظور وثوق الوله است ( بنده به بزرگترین خیانت� که ایشان " 

است یعن� تسلط دولت مسیح� بر دولت مسلمان و بزبان وطن پرست� )  ۱۹۱۹( که قرار داد 
) ص(سول اکرم و پیغمبر خاتم عقیده ما مسلمین این است که حضرت ر. اسارت ملت ایران

پادشاه اسالم است و چون ایران مسلمان است لذا سلطان ایران است و بر هر ایران� و 
االسالم ( دیانتمند و هر مسلمان شرافتمندی فرض استکه در اجرای فرمودۀ پیغمبر خدا که 

انیت را روح� تازه از وطن خود دفاع کند، اگر فاتح شد عالم دیانت و ایر) یعلو و ال یعل� علیه 
  . دمیده و چنانچه مغلوب و مقتول شد در راه خدا شربت شهادت نوشیده است
  )   ۵" ( و ال تحسبن الذین قتلوا ف� سبیل ال�ه بل امواتà بل احیاء عند ربهم یرزقون 

   
  :و در مجلس چهادهم م� گوید

ید کند تا زنده هستم مبارزه من ایران� و مسلمانم و بر علیه هر چه ایرانیت و اسالمیت را تهد" 
  )۶" (م� نمایم

  
 : و نیز در یa پیام که بهنگام نخست وزیری ایراد کرده م� گوید

خدای توانا برای صبر و استقامت در برابر مصائب و مش�الت نیروئ� ش�ست ناپذیر بما عطا " 
ود بعادت فرموده است و با این اطمینان زندگ� را که م� دانیم مقدمه فرج� عظیم خواهد ب

دیرینه خود آرامش خاطر پذیرفته ایم برای وصول بهدف عال� که داریم ادامه م� دهیم و 
تردید نداریم، اکنون که قسمت مهم� از این راه ط� شده، افق روشن بزودی پدیدار خواهد 

ملت ایران تربیت یافته تعالیم مقدس اسالم است و صبر در مقابل شدائد را از فریض دین� . شد
میداند، عل� الخصوص آنجاکه پای حفظ ناموس ملت و دفاع از شرافت ممل�ت در میان  خود
  )۷. " ( باشد
  

  �^!ق و ?Uب ��د  
  

پس از اینکه معلوم شد دعوی بیانیه نویسان با اقوال بنیان گذاران سازمان و حت� با نظر 
ی است، بد تناقض دارد و اقوال و اعمال مصدق تکذیب صریح این دعو ۵۳سازمان در سال 

توجیه  سال است که حزب توده در مقام ۲۵قریب : نیست این سئوال را طرح کنیم که 
روش خائنانه اش علیه نهضت رهائ� بخش ایران، مصدق را مظهر 
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بورژوازی مل� میخواند و اینک بیانیه نویسان همان دعوی را م� کنند، 
کم و کیف  م� پرسیم این بورژوازی مل� را چرا تعریف نم� کنند و چرا

این طبقه را معلوم نم� کنند و چرا نم� گویند ترکیب این طبقه چه 
  بود و چه جا و محل� در جامعه داشت؟

  
اگر موافق قالب استالین� یa بورژوازی مل� فرض م� کنند که توانسته است دولت را در دست 

ه سرمایه داری بwیرد، در اینصورت الجرم م� پذیرند که در آن دوران تحول از فئودالیسم ب
انجام پذیرفته بوده و سرمایه داری شیوه تولید غالب را تش�یل میداده و بورژوازی طبقه 

اگر اینطور م� بوده، طبقات اصل� که در جامعه روبرو م� بوده . مسلط را تش�یل میداده است
تعیین خرده بورژوازی بلحاظ آنکه در تولید نقش . اند ، بورژوازی و پرولتاریا م� بوده اند

کنند ندارد، بنابر این قالب نظری، باید میان این دو طبقه انتخاب م� کرده و بعضاً باین و 
  :اگر گرده طبقات� جامعه چنین بوده است. بعضاً بآن طبقه م� پیوسته است

  
یعن� حذف زور بعنوان بنیاد روابط میان ایران  –نظریه بورژوازی مل� نظریه موازنه منف�  -    

چه بوده است؟ آیا نظریه این ا نظریه پرولتاری. بوده است - خارج�و کشورهای 
طبقه موازنۀ مثبت بوده است آیا این طبقه پذیرفته بوده که باید 
دیwران ایران را استثمار کنند و بر آن مسلط باشند، نیم� از کشور را 

ذف و اگر پرولتاریا نیز طرفدار ح روسیه ببرد و نیم� دیwر را آمری�ا و انگلیس؟
پس اوالA مصدق  زور بعنوان اساس روابط میان ایران و کشورهای خارج� بوده است،

مظهر آن طبقه نیز بوده است و ثانیاً کسان� که دعوی رهبری حزب 
طبقه کارگر را داشته اند و جانبدار سیاست موازنه مثبت بوده اند، نه 

دشمن تنها نماینده این طبقه و بیانگر سیاست او نبوده اند، بل�ه 
اگر این امر بدیه� پذیرفته و مقبول است، . طبقات� وی نیز بشمار م� رفته اند

ناگزیر باید قبول کنند که پرولتاریا نم� توانسته است وجود داشته باشد و ایدئولوژی خاص 
خود را نداشته باشد، اگر این ایدئولوژی را داشته و سیاست موازنه منف� بر این ایدئولوژی 

ست، م� پرسیم غیر از مصدق چه کس� آن را بیان کرده است و چwونه است کس� مبتن� بوده ا
خود قرار م� دهد، روشنفکر بیان کننده نظریه موازنه منف� را اساس سیاست 

طبقه رنجبر نیست بل�ه مظهر و نماینده طبقه ایست که بقول لنین 
و اگر ؟ مشخصه اش در سیاست خارج� زد و بند یعن� موازنه مثبت است
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م� گویند که طبقه پرولتاریا هنوز بسیار ضعیف بوده و هنوز بمرحله آگاه� طبقات� نرسیده 
بوده است، م� پرسیم پس این بورژوازی مل� بدون پرولتاریا چه صیغه ئ� است و این نظریه از 
کجا آمده است؟ و اگر این بورژوازی مل�، بورژوازی تجارت� بوده و با خارجه واردات و 

 ده است، پس چwونه خصلت مل� یافته است؟صادرات می�ر
  
و باالخره اگر این بورژوازی آنقدر قوی بوده که مظهر خود را به نخست وزیری رسانده    

است، اوالA پرولتاریا جانب چه نیروئ� را گرفته است؟ و ثانیاً طبقه ای که مصدق را سرنگون 
و ....به ش�ل بندی نرسیده بود وکرد، کدام طبقه بود؟ اگر بورژوازی نبود پس هنوز جامعه 

شخص� که دستش از دلیل کوتاه شده بجای آنکه نظریه غلط را رها کند و دست از روشهای 
خود پرستان بردارد، کشف جدیدی کرده است و آن اینکه مصدق مظهر خرده بورژوازی بوده 

  )۸!!! ( است و سیاست موازنه منف�، سیاست خرده بورژوازی است
  
سیاست پرولتاریا چه بوده است؟ مwر غیر از دو سیاست ی�� موازنه مثبت : سئوالهاباز همان    

که خاص گروه بندیهای مسلط است و دیwری موازنه منف� که سیاست طبقات تحت سلطه و 
و عالوه بر سئوالهائ� که پیش از این طرح ....استثمار است، سیاست دیwری نیز وجود دارد؟ و 

ل این خرده بورژوازی در تضاد کار و سرمایه کدام است؟ چwونه شدند، این سئوال، که مح
است که طبقه ئ� که نه در جانب سرمایه و نه در جانب کار نقش تعیین کننده ای ندارد، م� 
تواند تا تسخیر ح�ومت پیش برود؟ این چwونه طبقه ئ� است که بدون رشد بورژوازی و 

م� کند و صحنه گردان مبارزه سیاس� م� شود؟  پرولتاریا و مستقل از این دو طبقه اصل� رشد
چه ....تضاد اصل� این طبقه با کدام طبقه بوده است؟ و باالخره تکلیف فئودالها و دهقانان و

  م� شود؟
که وسیله توجیه اعمال ( بحران مارکسیسم همین است که این قالب خصوصاً ایران� شده اش 

جمع� که باین ایسم بمثابه یa . لمره عاجز استاز تبیین مناسبات اجتماع� با ) فاشیست� است
مثال� یa روز مصدق مظهر بورژوازی . مطلق ذهن� چسبیده اند، هر روز قالب را عوض م� کنند

مل� و روز دیwر مظهر خرده بورژوازی و روز سوم بعنوان رهبری بورژوازی مل� خائن به جنبش 
و سرانجام ....شنفکر ایل قاجار م� شود وروز چهارم نماینده قشر رو. م� گردد) ۹( مل� م� شود

  نیز معلوم نم� شود که بود و جا و موقع اجتماعیش کدام بود؟
اینها بجای آنکه خود را بش�نند، آینه را م� ش�نند و بجای آنکه به غلط و نارسا بودن نظریه اذعان 

ل ضعف کنند، هر روز قالب را عوض م� کنند و البته همین قالب عوض کردن ها خود دلی
  .مفرطشان و تجزیه شدنهاشان و ب�ار رفتنشان علیه مبارزات رهائ� بخش ما بوده و هست
اقامۀ نماز و : در باره دکتر فاطم� نیز همینقدر م� گوئیم که بهنگام شهادت دو درخواست کرد

  .دیدار با مصدق
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_2� !Q�� 2_ و�  :در ��رۀ ��! 
  :م� نویسد خود در باره این دو تن ۱۴۹و ۸۲بیانیه در ص  
این آثار با استقبال شدید محافل . همینطور ترجمه آثاری از سید قطب و محمد قطب آغاز گشت" 

خرده بورژوازی روبرو گشت، در یa مرحله از شرایط اجتماع� مصر که در عین حال مشابهت 
  :نددر مورد سید قطب چنین ادامه م� ده" نزدی�� با شرایط آنروز ایران داشت، تدوین شده بود

 -اسالم -که  توانسته بود مثلث سوسیالیسم –خرده بورژوازی چپ مصر برهبری ناصر " ... 
مواجه شده بود، چاره ای  -بقبوالند) و حت� جامعه عرب ( عربیسم را با موفقیت به جامعه مصر

که در عین ( ندید جز آنکه با پشتیبان� از جناح راست خرده بورژوازی سنت� به رهبری سید قطب 
سید قطب که در مقابل . او را در خدمت خود قرار دهد) ال از نفوذ سنت� قوی برخوردار بود ح

بعنوان  –سیل بنیان کن ناسیونالیسم از بند رسته عرب و موج روبتزاید تفکرات سوسیالیست� 
خود را موظف به موضعگیری م� دید،  -انگیزه ها و شیوه های اساس� رهایی از قید استعمار

یه مقاالت� که بنظرات و استنباطات جدیدی از جنبه های اجتماع� اسالم نظارت دست به ته
که ) و جبراً نم� توانست بwذارد ( البته دگماتیسم راست خرده بورژوازی سید نگذاشت . داشت زد

کمونیسم ( او بین نظرات فلسف� ای که مستقیماً حاصل سوسیالیزم علم� و نف� علم� استثمار بود 
ت و تفکرات اصالح طلبانه و نهایتاً ضد استعماری اما سازش�ارانه خرده بورژوازی و آن نظرا) 

  ."فرق کیف� قائل بشود) ناصریسم ( چپ مصر 
  
باز همان حرفها، حضرات آقایان علم و اطالعشان نسبت به ساختمان اجتماع� کشور خودشان    

خرده بورژوازی کشف م� . یزندتحلیل م� ر" قالب" چه اندازه است، که حاال مصر ندیده را به 
بعد .سید قطب نماینده جناح راست م� شود. کنند که قدرت را در دست م� گیرد و دو جناح دارد

سال ح�ومت  ۲۰عین شعبده بازی، ناگهان از دل خرده بورژوازی چپ مصر، آنهم پس از 
و در شخص  - بدون آنکه رژیم را تغییر دهد –وابسته مصر  بورژوازی

جانشین ناصر، خرده بورژوازی را محو م� کند، چنانکه انورسادات 
علم آقایان ترجمه است، ترجمه آثاری که از ی�� دو دهه !! پنداری نبود

پیش برای یافتن راه� برای بیرون بردن مارکسیسم از بحران، خرده 
بورژوازی را کشف کرده اند بمثابه طبقه ای�ه در روسیه با استالین قدرت 

ینان بر آنند که شیوه تولیدی که خرده بورژوازی، ا. را بدست گرفت
تحمیل م� کند و با شرایط رشد او و بمثابه طبقۀ در دست دارنده 

در ترجمه فارس� خرده بورژوازی  .ح�ومت سازگار است، شیوه تولید دولت� است
) حت� مخالفان مارکسیسم ( چرا؟ زیرا کوبیدن مخالف، . مانده است و استالین حذف شده است

و هم روش استالین�  –باید برچسب خرده بورژوازی را بهر کس زد  - هم این چماق را الزم دارند
  . را
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امروزه در غرب این حرفها دارد از اعتبار م� افتد، چرا که اگر تحلیل طبقات� بروش         
زی بدون مارکسیست� و بر پایه تضاد ذات� و درون� اشیاء درست� و علمیت داشته باشد، خرده بورژوا

در واقع ی�� از . بورژوازی و پرولتاریا بمثابه دو طبقه اصل�، محل ا×عراب نم� تواند داشته باشد
وجوه عمده بحران مارکسیسم، که فیلسوفان و جامعه شناسان مارکسیست از آن صحبت م� دارند، 

  .نادرست از آب در آمدن همین قالب زن� طبقات� است
  

  :�!ا]��ن ا�=م��! <�Qل اJ�!V، �!رس و  
کس� که بذر انقالب را از شمال آفریقا تا ( صادر کنندگان بیانیه سید جمال الدین اسدآبادی 

هند پاشید و در مقابل استعمارگران ایستادگ� و مقاومت� جهان� را الزم م� شمرد و بر م� 
ستعمار انگیخت و م� خواست تمام� سرزمینهای استعمار زده را در مقاومت یa پارچه علیه ا

دگم و نماینده تفکر اقشار متوسط و پائین خرده بورژوازی، که نظرات و " متحد کند، را 
  :معرف� کرده ، م� نویسند" دنبال م� کنند... مقاصد سیاس� خود را به ش�ل ترورهای فردی و

سومین جریان فکری که در این دوره قابل بررس� است همان جریان دگماتیزم مبارزه جو، " 
شدید مذهبی است که نماینده اقشار متوسط و پائین خرده بورژوازی بازاری و پیشه خشن و 

در این دوره فدائیان اسالم بارزترین نماینده سیاس� چنین تفکری . وری شهری م� باشد
هستند که نظرات و مقاصد سیاس� خود را بش�ل ترورهای فردی، تهدید بقتل و ایجاد رعب و 

نبال م� کنند، با اینکه این تفکر ادامه منطق� مبارزات خرده وحشت در دل طبقه حاکمه، د
 ) ۱۰.." ( بورژوازی میانه حال شهری در دوران مشروطه و بعد از دی�تاتوری رضا خان است

حرکت دیwری را ی�سال بعد از آن در ترور منصور نخست وزیر خائن وقت م� بینیم، "... 
کرات و نمودی از آخرین انعکاسات خارج� و میتوان نشانه هائ� از وجود بقایای همان تف

  )۱۱." ( تالشهای عمل� این تفکر دانست
  

باز باید پرسید اگر خرده بورژوازی، آنهم در دوران ناصری و انقالب مشروطه و بعد از آن تا 
ترور منصور و پس از آن، اینسان فعال است و در تمام� صحنه های مبارزه علیه استعمار و 

ارد، اگر این خرده بورژوازی ظرف یa قرن و نیم رهبری مبارزه ضد استبداد حضور د
اوالA سایر طبقات کیانند و چه م� کرده اند .... استعماری ضد استبدادی را بر عهده دارد و اگر 

و چه م� کنند؟ و ثانیاً با این مبارزه موافق بوده اند یا مخالف؟ اگر موافق بوده اند، این 
ین کتاب و جزوه های دیwر که چپ و راست از طرف شما و گروه هائ� خروارها ناسزا که در ا

ضد استبدادی است  -نظیر شما علیه آنها چاپ و پخش م� شود، بسود مبارزه ضد استعماری 
یا بزیان آن؟ آیا این حمالت که برنگ سرخ انجام م� شود برای از بین بردن ظرفیت انقالبی، 

ندگ� نیست؟ اگر رژیم حاکم م� خواست حمله کند، از راه تحمیل عقده خواری و واپس ما
  چه م� کرد؟ و مwر میان تبلیغات شما و تبلیغات رژیم فرق� است؟
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و اگر طبقات دیwر با این مبارزه موافق بوده اند، چرا مدرس و سید جمال نماینده همه این    
نماینده خرده بورژوازی طبقات نبوده اند و نیاز عموم� آنها را اظهار نم� کرده اند و چرا تنها 

بوده اند؟ مwر طبقات دیwر نمایندگان� از خود داشته اند و حرفهای دیwری م� زده اند که 
مدرس نم� زده است؟ آیا مالک و ضابطه تشخیص نماینده این طبقه از نماینده و روشنفکر آن 

در تمام این  طبقه، قاطعیت و سازش�اری در برابر استعمار و استبداد نیست؟ آیا تضاد اصل�
تضاد خلق با گروه های داخل� و خارج� که رژیم متک� به ) شما که تضاد بازید( دوران 

استعمار را در دست داشتند، نبوده و نیست؟ در اینصورت قاطع تر از مدرس چه کس� با 
استقرار رژیم رضا خان� مبارزه کرد؟ کمونستهائ� که جنبش جنگل را در هم ریختند؟ خالو 

به رضا شاه پیوست؟ احسان ال�ه خان که از در تسلیم در آمد و راه� روسیه شد؟  قربان که
؟ آنها بودند نمایندگان پرولتاریا؟ و این طبقه در آن دوران کم و کیفش چه بود؟  ......و

چه م� کردند؟ اینست آن علم تام و تمام و مطلق� که شما .... دهقانان، بورژوازی و فئودالها و
اگر واقعاً  ید؟ در اینجا یa سئوال بسیار مهم باید طرح شود و آن اینستکهبه آن رسیده ا

 و البد میخواهید طبقه دهقانان را هم تحت(  شما نمایندگان طبقه کارگر هستید
چرا ) رهبری طبقه کارگر و زیر پوشش رهبری قی�م مآبانه خود در آورید 

بت م� دهید و تمام� ارزشهای واالی انقالبی را به خرده بورژوازی نس
  : کارگران را دارنده آن ارزشها نم� شمرید؟ 

  
مبارزه علیه سلطه خارج� را در یa قرن و نیم اخیر چه طبقه ای رهبری کرده است؟ خرده 

 .بورژوازی
  .جانبدار استقالل ایران چه طبقه ای بوده است؟ خرده بورژوازی -
  .بورژوازیمخالف سر سخت استبداد ایران چه طبقه ای بوده است؟ خرده  -
  .مبارزه برای مل� شدن صنعت نفت را  چه طبقه ای رهبری کرده  است؟ خرده بورژوازی -
از کودتا تا امروز با رژیم عامل سلطه جهان�  چه طبقه ای مبارزه م� کند؟ خرده  -

  .بورژوازی
 ....نظریه موازنه منف�، نظریه کدام طبقه است؟ خرده بورژوازی و -
بیچاره طبقه پرولتاریا با آن .." ..... طبقه؟" باد داد؟ نهضت جنگل را چه طبقه ای بر -

  !! نمایندگانش
رضا خان را چه کس� نماینده نهضت مل� ایران شمرد و نمایندگان چه طبقه ای او را  -

مترق� و مدرس را مرتجع خواندند؟ نمایندگان پرولتاریای جهان� برهبری لنین در روسیه 
 .و دیwران در ایران و حزب کمونیست ایران و سلیمان میرزا

تصرف میدان بهارستان و ( نمایندگان کدام حزب و طبقه با قوام  ۲۰پس از شهریور  -
و بنابراین ممانعت از تعیین  ۱۴جلوگیری از تش�یل مجلس در روزهای آخر عمر مجلس 



 

٥٨ 

 

سازش کرد؟ ....و رزم آرا و)  تکلیف دوره فترت و فراهم آوردن مقدمات استقرار استبداد 
 .گان پرولتاریا؟باز بیچاره  پرولتاریانمایند

نمایندگان چه طبقه ای م� تینگ راه انداختند، آنهم با اس�ورت قوای روس برای دادن  -
 !نفت شمال بروسیه؟  حزب طبقه کارگر

در مبارزه برای مل� شدن صنعت نفت چه حزبی و نمایند چه  طبقه ای علیه   مل� شدن   -
مله را متوجه جبهه مل� نمود و با کامیونهای دولت� صنعت نفت مبارزه کرد و لبه تیز ح
 .را جلو مجلس میآورد؟ حزب طبقه کارگر... کارکنان دولت و کارخانه های دولت� و

در تمام دوران ح�ومت مصدق حزب کدام طبقه شب و روز حادثه م� آفرید و کشور را  -
یa سازمان با آن  بسوی کودتا و استقرار فاشیسم م� کشاند، وحزب کدام طبقه با داشتن

عرض و طول، با بال تکلیف کردن این سازمان، به موفقیت کودتا یاری رساند؟ حزب طبقه 
 .کارگر

 .مرداد ببعد، حزب چه طبقه ای مبارزه را رها کرد؟ حزب طبقه کارگر ۲۸از کودتای  -
یa شعار تاکتی�� است، از آن حزب کدام " استقالل " نظریه موازنه مثبت و این امر که  -

 ....طبقه است؟ حزب طبقه کارگر و
مم�ن است فغان بر آورید که اینکارهای اخیر را حزب توده کرده است، این حزب نماینده 
طبقه کارگر نبوده است، در این صورت م� پرسیم حزب این طبقه چه حزبی بوده است؟ و 

ست و اگر اگر نماینده نداشته است،پس طبقه بمعنای مارکسیست� هنوز ش�ل نگرفته بوده ا
 ....این طبقه نبوده مبنای این مرزبندیهای شما چیست؟ و

  
لخت� از را عبرت در این فهرست بسیار ناقص نظر باید کرد تا فهمید چرا کارگر و 

سال مغزشوئ� تمام ارزشهای انقالبی را  ۵۰ط� . دهقان ایران� انقالب نم� کند
ن� جنبش انقالبی را در نظر این طبقه، ضد ارزش جلوه داده اند و شرایط ذه

میان این طبقات و صدیق ترین مدافعانِ  اساس� . بدین ترتیب از میان برده اند
. جدائ� بل�ه بیwانگ� بوجود آورده اند....خواستهایشان نظیر مدرس و مصدق و

وقت� همۀ  .معن� رسوب فاشیسم همین است که ضد خود را از جنس خود م� کند
بورژوازی شد و از جنبه اخالق سیاس� نیز نمایندگان طبقه  ارزشها از آن خرده بورژوازی و

شدند و کارشان شب و روز خط کش� من " هدف وسیله را توجیه می�ند " کارگر جانبدار شعا 
درآوردی میان مردم شد، و ارتکاب هر جنایت� را بر خود حالل کردند، ام�ان انتخاب از میان 

  .د و این همان است که فاشیسم حاکم م� خواهدمیرود و جامعه را جو§ سنگین� فرا م� گیر
  

آیا با این تبلیغات ضد منافع اساس� کارگران و دهقانان و علیه آنان، شما نماینده آنها هستید و 
  یا اسباب دست فاشیسم سلطنت� علیه آنها؟
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پراگماتیست، خرده بورژواهایی که حرکتشان غریزی و نویسان مجاهدین راستین را  بیانیه
بزعم . خود بخودی بوده است و نمایندگان جناح چپ خرده بورژوازی سنت� م� شمرند

. ایشان، محرک و انگیزه مجاهدین همان وابستگ� به خرده بورژوازی سنت� است
در کارها . ستروش کارشان، بده و بستان ا. ایدئولوژیشان،ایدئولوژی خرده بورژوازی است

منافع شخص� را در نظر میwیرند، کارشان از روی فهم و شعور نیست، بل�ه از روی غریزه 
کارهاشان ماجراجویانه و بر پایه موهومات ایده ! ) اینهم یa کشف  علم� مهم( طبقات� است 

  :  آلیست� استوار است
  
ا نتوانسته بود ریشه در این زمان رهبری موجود، یعن� جناح حاکم آن، حاضر نبود و ی" 

استراتژیa را در پایه  - اش�االت و ابهامات و نارسائ� های دائماً فزاینده و تمام نشدن� سیاس�
  ."های ضعیف و نا رسا و محدود ایدئولوژیa جستجو کند

موکول کردن پیشرفت تئوری و ایدئولوژی سازمان : " ادامه م� دهند ۱۳۲و۱۳۱در صفحه 
ر جائ� که عناصر الزم درک آن فراهم بود، مسلماً چیزی جز بیa مرحله عمل مستقیم، د

آویختن به نوع� پراگماتیسم کوته نظرانه و وحشت خرده بورژوازی از نقض اصول اعتقادات 
  ."قابل تغییر نبود –که محتمال� هر نتیجه گیری نوین تئوریa مم�ن بود بوجود آورد  –قبل� 

ظه م� شود که جنبش مسلحانه پیشتاز بالفاصله بدین ترتیب مالح: " م� گویند ۳۲در صفحه 
هدفهای دم�راتیa ( در اولین گامهایش به آن� ترین و ملموس ترین گرایشات روشنفکران 

ش�ل قهر ( و منافع و نظرات سیاس� جناح چپ خرده بورژوازی سنت� ) مبارزه مسلحانه پیشتاز 
 ."نزدیa میشود) آمیز مبارزه علیه رژیم حاکم

علیرغم تمام نوآوریهایی که سازمان ما در اندیشه و تفکر مذهبی : "  میwوید ۹۱در صفحه 
بعمل آورد و علیرغم تمام کوششهائ� که در جهت احیاء و نو سازی محتوای تاریخ� آن و 
تطبیق اصول و شیوه های کهنه آن با دست آوردهای پیشرفته علم� اجتماع� بعمل آورد و 

اجتماع�  -نگ انقالبی جهان و دست آوردهای سیاس�علیرغم عناصر انقالبی که از فره
فلسفۀ علم� در آن وارد کرد، باز هم به همان دلیل که بر پایه ایده آلیست� قرار داشت و بهمان 
دلیل که تنها این ایده آلیسم در نهایت م� توانست باز هم بیانگر منافع ایدئولوژی قشرهائ� از 

حال سقوط باشد، مسلماً نم� توانست پاسخ قانع  روشنفکران مذهبی و خرده بورژواهای در
  ....." و. کننده ای در مقابل مسائل موجود در جنبش انقالبی بwذارد

  
: " نخست نمونه هائ� از قول سازمان در باره فکر و ایدئولوژی و هدف و آگاه� مجاهدین   

در تاریخ مجاهد مهندس محمد حنیف نژاد بنیان گذار و رهبر مجاهدین خلق ایران که 
او با افکار و اندیشه کرانش و ایمان و صداقت . مبارزات انقالبی کشور ما ستاره درخشان� بود

  ."خالصانه اش یa انقالبی ممتاز و یa مسلمان نمونه بود
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ی�� دیwر از بنیان گذاران مهندس عل� اصغر بدیع زادگان است که رژیم شاه او را روی اجاق 
مهندس عل� اصغر : ازمان مجاهدین در باره اش چنین میwویدس. برق� ش�نجه داد و سوزاند

. بدیع زادگان بنیان گذار مجاهدین خلق ایران که نمونه درخشان جسارت و شور انقالبی بود
در روزهای خونین سپتامبر . وی در صفوف مقدم جبهه نبرد با صهیونیسم و امپریالیسم جنگید

 ۴تجاع اردن به نبرد پرداخت، بعد از دستگیری همراه با برادران پی�ارگر فلسطین علیه ار
و بعد . ساعت تمام او را روی اجاق برق� از ناحیه پشت سوزاندند، ول� لب رازدارش را نگشود

اصغر سمبل راز داری خلق . ماه که مورد عمل جراح� قرار گرفت، سرانجام او را کشتند ۴از 
  . "است

مجاهد  سعید محسن : " ه اش چنین گفتمجاهد دیwر سعید محسن است و سازمان در بار
بنیان گذار مجاهدین خلق ایران مظهر عال� صداقت و رفاقت انقالبی که با اندیشه عمیقش 

  . "آموزگار بزرگ� برای ما بود
  :  مجاهد دیwر مسعود رجوی است که در برابر اتهامات چنین پاسخ میwوید

وستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم من و د) نقل از مدافعات مسعود رجوی در دادگاه "( 
که به پول و مقام پشت پا زده ایم ول� مستوف� الممالa هائ� هم بودند که مثل نی�خواه 

امروز در . عامل بدبخت� من و شما همه خلق، امپریالسم بین الملل� است. خریده شدند
ن و مبارزین دنیا دو جناح وجود دارد، در یa طرف محرومین، گرسنگان، آوارگان فلسطی

وجود دارند و در طرف دیwر اغنیا، صاحبان ناپاک فانتوم، چاه نفت، ماشینهای جنگ� و 
ما با اینکه در طرف اول . کارخانجات عظیم، بین اینها رابطه و هیچ تفاهم مطرح نیست

  ."قرار داریم افتخار می�نیم ما بجرم خود افتخار م� کنیم
این اتهامات باعث : " دادگاه شه ساخته میwویدنمونه دیwر ناصر صادق است که در بی 

سرافرازی ما در پیشwاه ملت ایران و کلیه انقالبیون جهان و باالخره تبرئه ما در دادگاه 
چرا دفاع می�نیم؟ دفاع می�نیم تا دوستاران ما و آنانکه صدای ما ." عدل الله� است

م و چرا و توسط چه کسان� بwوششان میرسد بدانند که ما چرا و برای چه مبارزه می�نی
دفاع م� کنیم تا از خالل دفاعیات ما و رزمندگان و گروهای انقالبی . محاکمه میشویم

دیwر، مردم ما راه صحیح را یافته و در آن قدم بwذارند و در پیش خود قضاوت� عادالنه 
  ."نمایند

هائ� از طرز تفکر و اینها نمونه هائ� از قضاوت سازمان در مورد مجاهدین بود و نیز نمونه 
آنها که بقول شما از روی غریزه طبقات� عمل می�ردند و ......و. عمل کرد و ایدئولوژی آنها
سازمان� را بنیاد گذاردند و آن مقاومتهای قهرمان� را در زیر ....گرفتار جمود بودند و

بیرون  ش�نجه از خودشان نشان دادند و سازمان� را نه تنها از زیر ضربات مرگبار رژیم
اما فهرست عملیات شما . کشیدند، بل�ه بآن توان� فزونتر و دایره عمل� وسیعتر بخشیدند

  :از وقت� که مرکزیت را تصرف کرده اید چه بوده است؟
  .تصفیه های فیزی�� و غیر فیزی�� -
 .صدور بیانیه سراسر فحش و متالش� کردن سازمان -
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دئولوژیa در خارج از ایران، مثل اینکه در از ایران برای مبارزه ای" کادرها" بیرون آوردن  -
 .خارجه نشریه کم بود و گروه و دسته کم بود و الزم بود شما هم بجرگه بپیوندید

 .سلب اعتماد عموم� از جنبش مسلحانه و بی پوشش کردن مجموع جنبش مسلحانه -
 ...لو دادن بسیاری از مجاهدان و رهبران نظیر آیت االه طالقان� و -
 .شنامه که آخرینش علیه فدائیان خلق بودصدور مرتب فح -
 .از میان بردن روحیه مقاومت در برابر دژخیمان -
تشدید برخورد در داخل زندانها و واداشتن افراد بانواع اذیت ها و انواع آزارها در حق  -

 .مسلمانان و ایجاد برخوردهای خصمانه
گونه زمینه توحید تازه کردن زخم ها و جریحه دار کردن عواطف و از میان بردن هر  -

 .مساع� علیه رژیم حاکم
از . جعل و پرونده سازی و انواع تهدید ها علیه کسان� که تن به رهبری شما نم� دهند -

 .جمله تهدید مجاهدین مسلمان به لو داده شدن در صورت� که رهبری شما را نپذیرند
. ه ایران بوداز میان بردن اصل اتکای به خود و استقالل عمل که مشخصه جنبش مسلحان -

 .....و
شما خود را نماینده طبقه کارگر م� دانید و اینکارهارا کرده اید و آنها نماینده خرده بورژوازی 

آیا نمایندگان طبقه کارگر کارشان تخریب جنبش و نابود . بودند و آن فداکاری ها را کردند
مش� کامال� ضد  کردن دست آورد نمایندگان خرده بورژوازی است؟ آیا شما با اتخاذ این

کارگری، با رژیم از بنیاد آشت� و سازش نکرده اید؟ آیا این تبلیغات علیه طبقه کارگر نیست؟ آیا 
بر اهل عبرت و بصیرت نیست که در این امور ژرف اندیش باشند و عواقب این تبلیغات را بر 

رفیت سرنوشت طبقات محروم کشور بسنجند و برای زدودن آثار شوم این تبلیغات بر ظ
انقالبی محرومان کشور تا وقت باق� است بعمل برخیزند؟ آیا بر روشنفکران مسلمان نیست که 
خود را زبان کارگر و دهقان ایران� بشمارند و دین اسالم را که دین آزادی اوست، این دین و 
م�تب را که روش مبارزه رهائ� بخش او است، باو بشناسانند و ماهیت این ضد ارزشها را که 

مل�w از آنِ گروه بندیهایِ فاشیست حاکم است، همان سان که هست باو معرف� کنند و او را ج
  آگاه کنند که ارزشهای واالی انقالبی، همان ارزشهائ� است که باید از آن او باشد و هست؟  

  
جعل ها و دروغها و .... هنوز در باره دیwران و دیwران، مهندس بازرگان و نهضت آزادی و   

اما از آنجاکه در باره نهضت آزادی و مهندس . د سازیها کرده اند، که باید به آنها پرداختپرون
  .    ، این بحث را همین جا به پایان میبریم)۱۲( بازرگان گفتنیها گفته شده است
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5&"G Jا� .C�?  
  
( حاصل این آشت� بنیادی و برداشت استالین� از مفهوم تضاد همین است که مبنویسند    

  ) :بیانیه  ۱۸صفحه 
بهمین دالیل، با انکه محتوای سیاس� و نتیجتاً شیوه مبارزه ای که ما در درون سازمان " 

داشتیم، اساساً و از پایه با محتوی و شیوه مبارزه با رژیم تفاوت داشت، اما مش�الت و موانع آن 
ساده تر و کم خطر تر و  یعن� مش�الت و موانع� که در جبهه داخل� با آن روبرو بودیم نه تنها

تجربیات . کوچ�تر از جبهه خارج نبود، بل�ه بمراتب پیچیده تر و خطیرتر و عظیم تر بود
بعدی نشان داد اهمیت� که ما در ابتدای کار برای این مبارزه قائل شدیم، بهیچوجه زیاد از 

  ."ستگ� داشتاندازه نبود، چرا که بقا یا عدم ما سرانجام به نتیجه این مبارزه درون� ب
  
در این بیان، بهمان رأی میwروند که ظرف پنجاه سال از جانب جناح های حاکم اظهار م�    

در حقیقت هر دو جناح وابسته گروه های حاکم در این رای متفقند که نباید . شود
چرا که در . کوچ�ترین مجال� به ورود نیروی مستقل خلق به صحنه اجتماع� ایران داده شود

  ."بقا یا عدمشان سرانجام به نتیجه این مبارزه  بستگ� داشت"  اینصورت
جعلیات� که در باره اسالم از پیش خود کرده اند و اتهامات� که بآن وارد کرده اند، دستشان را 

  .کامال� باز کرده است
  

6���V ا�6Eن و bKE او: در ��ر  ا�=م �:  
( نقش انسان و رابطه آگاه� و عمل مینویسند صادرکنندگان بیانیه در باره برداشت اسالم از   

  ) : ۱۸۳صفحه 
به قضایا نگریستن است که مذهب مجبور م� شود " گناه " بهمین دلیل و از همین دیدگاه " 

، قصاص )مثال� مبارزه خرده بورژوازی علیه رژیم حاکم ( در مبارزه خود علیه طبقات حاکم 
چرا که افرادی که در این دنیا به هزاران . ت دهندواقع� این قبیل افراد را به آن دنیا حوال

هزار انسان ظلم کرده اند، هزاران هزار کشته اند و شنیعترین اعمال را در طول زندگان� خود 
) از دیدگاه مذهبی ( بعمل آورده اند، چwونه مم�ن است در این دنیا به آنها جزای مناسبی 

بدین . بسر آورده و بمرگ طبیع� مرده اند داده شود؟ صرفنظر از آنها که عمری را بخوش�
ترتیب م� بینیم که تفکر مذهبی اوالA مجبور است برای آگاه� نقش تعیین کننده ای قائل شود 

چرا که در غیر اینصورت هم تئوریهای اجتماع� و فلسف� او و هم وعده ها و وعیدهای او ( 
در نظر .... نگ� زندگ� اجتماع� فرد ، ثانیاً این آگاه� را مجزا از عمل و چwو.)فرو م� ریزد
درست حت� در یa قدم بعد خودش دچار تزلزل و ) اصالت آگاه� ( اما شیوه تفکر . م� گیرد
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( از این نظر مجبور است به پدیده های درون� و کیفیات نفسان� فرد . نارسائ� و تناقض میشود
" و " آگاه�" ایه مستقل و مجزایدو پ" به بیان دیwر . دست بیادازد...) ایمان، اراده، تقوی و

برای توجیه " ایمان " در اندیشه مذهبی هنوز چنان لرزان است که چوب زیر بغل " عمل
قضایا باید ب�مa او بشتابد، چرا که در غیر اینصورت، موارد بی شمار جریانات و وقایع� که در 

دن� باق� م� چهار چوب تنگ منطق مذهبی نم� گنجد، هم چنان بطور آش�ار تفسیر ناش
 ."ماند
  

 5� !E=م داد  ا���5 7� cه�� درو �Y6E 3! از; d��
Wداز��):  

  

�^�ص: 
قصاص را چwونه م� توان بآن دنیا حواله کرد؟ حضرات آقایان از بی اطالع� عموم�   - ۱

خواسته اند استفاده کنند و در عین حال روش فاشیست مآبانه خود را با این جعل توجیه 
اما بنیاد این قصاص بر . یa حق است، مظهر عدل الله� است قصاص در اسالم. کنند

توضیح . نیست، برای بیرون رفتن از موازنۀ زور است) همان موازنه مثبت ( موازنه زور 
تضییع کنند . قصاص پس از تضییع حق معن� و مفهوم پیدا م� کند آنکه

ند و یا نقص� در کس حق با اعمال زور علیه کس و یا کسان�، حق یا حقوق� را تضییع م� ک
  . ویا کسان� بوجود م� آورد

اگر در برابر این تضییع حق یا وارد کردن نقص رویه مماشات و سازش�اری یا انتقامجوئ� های 
فاشیست مآبانه،اتخاذ گردد، جامعه از یa رابطه قدرت به یa رابطه دیwر قدرت گذر م� کند 

ه موازنه منف� هیچ جای سازش و یا کوشش اما بر پای. و رابطه غالب و مغلوب تشدید م� شود
قصاص از بین  بردن م�انیسم هائ� است که در آن . برای ایجاد تعادل زور بسود خود نیست

قصاص از میان بردن قاطع اسباب زورگوئ� است، تا در جامعه . زور اساس رابطه م� گردد
از روشهای  قصاص اسالم� هم. نیروها علیه ی�دیwر در تخریب ی�دیwر ب�ار نروند

این روش . انتقامجویانه مغول مآب و هیتلر مانند و هم از رویه های کارپذیرانه ب�ل� جدا است
قاطع است و بخصوص برای آنکه کارپذیرها، که انبوه توده های مردمند، این رویه خطرناک 

دنیا  را بالمره ترک گویند و با ترک گفتن این رویه، نظیر صادرکنندگان بیانیه خود را مرکز
نپندارند و هر کس را که خواستند درو نکنند، بر پایه رابطه انسان و خدا، آنهارا به قصاص 

  :دعوت م� کند و حیات را در قصاص م� شمارد
  و© لَ�ُم ف®� الق®صاص̈ ̈حیوةٌ یا اول� االرباب لَع̈لَ�ُم تتقون 
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  )۱۳("باشد که پرهیز گار شوید. ای خردمندان حیات شما در گرو قصاص است" 
  

بدینسان قصاص یa انتقامجوئ� کور و وحشیانه نیست، سازش�اری یعن� قبول زور و گرفتن 
مابعوض هم نیست، روش� انقالبی برای از بین بردن زور مداری و زورگوئ� و ایجاد رابطه 

این عمل باید آدمیان را در رابطه با خدا از موازنه تخریبی زور بیرون .غالب و مغلوب است
  :ببرد
  .�م تتقونلعل

اما آیا نم� توانسته اند . آیا صادرگنندگان بیانیه از قرآن هیچ اطالع� نداشته اند؟ مم�ن است
بپرسند که قرآن در باره قصاص چه گفته است؟ آیا اگر راست م� گویند و تحول کرده اند، پس 

م� " قصاص حیات را در " پیش از تحول مسلمان بوده اند، و قرآن را خوانده اند؟ این آیه که 
با وجود این آیه و با . صفحه اول قرآن ۲۰داند،در اواسط سوره بقره است یعن� در همان 

خوانده است، چطور مم�ن است کس� صداقت داشته " حیات را در قصاص " وجود آنکه آیه 
  :باشد و بنویسد

ش�ارتر متصور آیا جعل� از این آ....." قصاص واقع� این قبیل افراد را به آن دنیا حوالت دهد" 
است؟ آیا این عمل از جعل بیشتر نسبت دادن ضد نظرات قرآن با وجود بیان صریح قرآن، 
نشانه خوی فرعون� و عالمت وحدت روش با فاشیست ها نیست؟ آیا این روش بوضوح نشان 

  نم� دهد که تحول ادعائ�، دروغ محض است؟  
  
    

٢-              .Q# ه5 و�XG �2�را  
  
در اینجا باین سئوال م� پردازیم که اگر قرآن همه جا علم و . باره جای تفصیل نیستدر این    

عمل را با هم آورده باشد، اگر قرآن همه جا علم ومبارزه با ضعفها را با هم آورده باشد، اگر 
قرآن گفته باشد علم از عمل و عمل از علم م� آید، اگر قرآن بنا را بر عمل گذاشته باشد، اگر 

ره حمد که در پنج نماز روزانه ده بار تالوت م� شود، انسان را بعمل رفتن صراط در سو
مستقیم، یعن� آزاد شدن از روابط زور با قرار گرفتن در رابطه با خدا خوانده باشد، اگر بانسان 

این نسبت دروغ .....گفته باشد که در علم مرز توقف وجود ندارد و باید پیش رفت و اگر
  کار یa فاشیست سیاه�ار شمرد یا انقالبی صادق که تحول کرده است؟بقرآن را باید 

طرح این سئوال برای آن نیست که صادرگنندگان بیانیه را آنسان که هستند معرف� کنیم، بل�ه 
وقت� رژیم در جذب یa . منظور آنست که اهمیت خطر را خاطرنشان خردمندان سازیم

قلم آنها جعل� را صادر کند که از ابتدا تا انتها  نیروی مخالف تا بدانجا موفق م� شود که از
قرآن و تمام� آیات قرآن تکذیب آنست، باید در مبارزه با نفوذ و رسوب ایدئولوژی فاشیسم 

  .بسیار جدی بود و مبارزه با کیش شخصیت را قدم اول اصل� در حرکت انقالبی شمرد
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ا از عمل و چwونگ� زندگ� اجتماع� در آیا اینها نم� دانند که اگر علم و آگاه� را اسالم مجز

نظر م� گیرد، پس فلسفه بر انگیختن پیامبران و معاد و مجازات و م�افات کدام است؟ اینک 
زیرا تنها خیالبافان و دیوانگان م� توانند ( از سراسر قرآن که تکذیب این جعل جاهالنه است

  :آوریمآیه های زیر را م� ) ام�ان این جدائ� را در نظر بیاورند 
  

وال�ه اخرج�م من بطون امهاتکم ال تعلمون شیئاً و جعل ل�م السمع واالبصار و االفئدة لعل�م 
  تش�رون 

و خدا شما را از ش�م های مادرهاتان آورد و شما بچیزی علم نداشتید و برای شما گوش " 
  )۱۴." ( چشم و دل ها قرار داد، باشد که ش�ر گزارید

  
بعد از راه چشم و دیwر اعضا و از طریق . م� زاید علم بچیزی نداردپس انسان از ش�م مادر که 

  . عمل به علم م� رسد
  

  قل یا قوم اعملوا عل� م�انتکم ان� عامل فسوف تعلمون 
  
در پی عمل بزودی نوبت علم . همانا من عمل م� کنم. بwو ای قوم تا توان دارید عمل کنید" 

  )۱۵." (م� رسد
  

اما علم حد ندارد و آدم� نباید خود را . ل بودن علم بعمل استبدینقرار اصل درست، موکو
. علم صحیح از عمل ناش� م� شود. بذهنیات غیر علم� مشغول و بدان خود را متوقف کند

  :بنابراین
  

  ال تقف ما لیس لa به علم  
  
  )۱۶. "( بدانچه علم نداری مایست" 

  . معه و بدست مردم بوجود م� آیدو بهر صورت فساد و صالح کار یa جامعه از عمل همان جا
Òظهرالفساد ف� البرِ§ البحر بما کسبت ایدی الناس.....  

  )۱۷...." ( فساد در زمین و دریا نتیجه عمل و بدست مردم، بوجود م� آید"  
  

و با الخره موافق اصل عموم�، علم دست آورد انسان است و انسان باید خود بعمل بر خیزد و 
 اید که اقتضای خدائ� آنست که خود راه خویش را بwش

  و ان لیس لالنسان اال ما سع� 
  )۱۸. "( واینکه نیست انسان را مwر آنچه بعمل خویش بدست م� آورد" 
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با اینهمه باز صادر کنندگان بیانیه، در دعوی تحول صادقند؟ آیا از نور به ظلمت زورپرست� 
  رجعت نکرده اند؟

جاع که ام�ان انتخاب توده مردم را از میان م� برد و جنبش آیا مبارزه با این ارت! چه ارتجائ� 
  انقالبی را تا این حد تنزل میدهد، مبارزه مقدم ما نیست؟

  

  bKE ��دم و ��د  ه� -٣
  

بدون ایدئولوژی انقالبی حزب انقالبی : " حضرات آقایان شعاری از لنین نقل م� کنند که
یده کفایت نم� کند، تا عقیده در عمل متبلور اما این شعار ناقص است، تنها عق." وجود ندارد

بدین ترتیب نه تنها . نشود و این دو یa واقعیت را بوجود نیاورند، حزب انقالبی وجود ندارد
اسالم همه جا علم و عمل را همراه م� کند، بل�ه علم تنها را وقت� در عمل تبلور نم� جوید 

تا وقت� اندیشه و بینش و عمل شما همه " تکه از اینرو شعار قرآن� اینس. اسباب فریب م� شمارد
بنابراین شعار لنین تنها قسمت� از واقعیت را . نیروی انقالبی بوجود نم� آید" با هم تغییر نکند

متضمن است و در صورت� که مقید به قید تبلور علم در عمل نباشد، همان سان که در عصر 
ایم و هستیم، ایدئولوژی و لو انقالبی،  استالین و پس از آن و در کشور خود شاهد آن بوده
تصحیح این شعار به آنست که اوالA حزب را . میتواند اسباب ایجاد قدرت سیاس� مطلق بwردد

در . بعنوان جمع برگزیدگان از توده مردم جدا نکنیم و ثانیاً علم را با عمل همراه کنیم
  .اینصورت شعار صحیح آن م� شود

  
  م حت� یغیروا ما بانفسهم   ان ال�ه ال یغیرما بقو...
  
همانا خدا چیزی را در قوم� تغییر نم� دهد، مwر آنکه خود آن قوم در نفس خود دگرگون� " 

  )۱۹." ( پدید آورند
اسالم انسان را در رابطه با خدا تعریف م� کند و برای رشد کردن تا بی نهایت روش� را بر پایه 

انسان خود را با دیwری مقایسه نم� کند، انسان  موافق این روش. موازنه منف� بوی م� آموزد
  )۲۰. ( امام خویش و در حد استعداد امام دیwری در راه رشد ب�مال م� گردد

  
اینک وقت آنست که بپرسیم کدامین مذهب و م�تب و مسلa دیwری با طرح این شعار چنین 

کدامین م�تب زمین  نقش تعیین کننده ئ� به توده ها داده است؟ اینک زمان آنست که بپرسیم
را مسخر انسان م� شمرد و برای  آنکه میان او و کمال، بی نهایت مانع ها برداشته شود، 
مبارزه با کیش شخصیت و مبارزه با نظام ظالمانه و مبارزه برای ممانعت از ارتجاع و باز 

  گشت، دین را جهاد شمرده است؟
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سان نقش نم� شناسد، چرا امامت را اصل اینک زمان آنست که  پرسیده شود اگر اسالم برای ان
قرار م� دهد و چرا مبارزه با کیش شخصیت را بمثابه برداشتن مانع ایفای نقش بزرگ� که در 
عهده انسان است، جهاد اکبر م� خواند؟ کدامین مذهب و م�تب این جهاد اکبر و آن جهاد 

  افضل را چون قرآن سازمان داده است؟
  

م آیا وقت� با وجود این آیات و بینات قرآن کسان� دعوی م� کنند اینک لحظه آنست که بپرسی
مسلمان بوده اند، یعن� ال اقل از این آیات اطالع داشته اند، و تحول کرده اند و در مقام 

قرن است در دست  ۱۴توجیه، اینسان حقایق را قلب م� کنند، آیا وقت� در حق کتابی که 
بینند، هنوز وقت آن نرسیده است که مبارزه با کیش  بشریت است، این جعل قولها را روا م�

شخصیت را وظیفه عاجل بشناسیم و آن را بمثابه روش کار ایجاد یa نیروی انقالبی بیاموزیم 
و ب�ار بریم؟ بدون این مبارزه، انقالبی بوجود نم� آید و بدون انقالبی، مبارزه رهائ� بخش، 

آنکه نقش تعیین کننده ئ� برای انسان قائل است، اسالم برای . از مرحله حرف بیرون نم� رود
را شرط نقش امامت توحید قرار داده است و آن را بشیوه ای  –این جهاد اکبر  –مبارزه با نفس 

 .علم� سازمان داده است
  

  پایان          
  
  

���QE ددا"&�� و��  
  
  .لنینیسم -یعن� بدرون آمدن ایدئولوژی مارکسیسم - ۱
" آموزش ایدئولوژیa" ات رژیم آن هم مدتها بعد از شروع دو باره صدور بیانیه رد اتهام - ۲

موج " و بوضوح تمام نشان م� دهد که این" موج های تازه " سند دیwری است بر ش�ست 
جز به زور و حت� به زور هم نم� توانسته اند بر عقیده علم� اسالم� غلبه " های تازه 

ن سازمان و بعقب بردن مبارزه مسلحانه کاری که این موج ها کردند متالش� کرد. کنند
 .در ایران بود

متن مدافعات مجاهد شهید سعید محسن از بنیان گزاران سازمان مجاهدین " نقل از - ۳
، ۱۳۵۱خلق ایران در دادگاه نظام� از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران بهمن ماه 

 .۱۰-۱۲ص 
به نتیجه رسیده بوده " ایدئولوژیaمبارزه " موافق ادعای بیانیه نویسان، در این سال  - ۴

آیا . با وجود این میان این نوشته و آن چه در بیانیه آمده است، تناقض وجود دارد. است
 همین تناقض و تناقض های بعدی دالیل دیwر بر دروغ بودن تحول نیست؟ 
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 .۴۰، ص۷، انتشارات مصدق، جلد ۱۳۰۵شهریور  ۲۹نقل از صورتجلسه   - ۵
 .۷۵، ص ۲در مجلس چهاردهم، ج سیاست موازنه منف�   - ۶
 ۲۴بنقل از متن گزارش نخست وزیر که در تاریخ  ۲۵، ص ۶از انتشارات مصدق، جلد   - ۷

مجلس بحد نصاب  ۸برای تقدیم به مجلش شورایمل� تهیه گردیده ول� چون  ۳۱مهرماه 
 .قانون�  نرسیده بود بوسیله رادیو باطالع عامه رسید

ی که خسرو شاکری پخش کرده و در جزوه مانیفست ناسزانامه ی"  ۵نگاه کنید به ص  - ۸
 .مسائل انقالب و سوسیالیسم بچاپ رسیده است 

  .۸۲نگاه کنید به جواد صدیق ملیت و انقالب در ایران ص   -  ۹ 
  . ۷۴بیانیه ص  - ۱۰ 
  . ۷۵بیانیه ص   - ۱۱ 

  .۴، انتشارات مدرس "زور علیه عقیده"نگاه کنید به  -۱۲
  .۱۷۹یه قرآن سوره بقره، آ -۱۳
  .۷۸قرآن سوره نحل آیه  -  ۱۴
  .۳۹قرآن سوره زمر آیه  -۱۵
  .۳۶آیه )    بن� اسرائیل( قرآن سوره اسرا  -۱۶
 . ۴۱قرآن سوره روم آیه -۱۷
  .۳۹قرآن سوره النجم آیه  -۱۸
  .  ۱۱قرآن سوره رعد آیه     - ۱۹     

بن� صدر و بعثت نوشته ابوالحسن " کیش شخصیت"برای تفصیل نگاه کنید به کتاب  -۲۰
 ..... و ۱۳دائم� در م�تب مبارز شماره 
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