
 
 پیدایش و شكل گیري ھویت  -)1(بازشناسي سازمان مجاھدین خلق 

 رسول جعفریان : پژوھشگر

 :چکیده

ین  توانست پدید آمدن جریان بالیده بود، مي 43تا  39پدید آمدن فضاي جدید در فرھنگ سیاسي نسلي كھ طي تحوالت  ند مجاھد ھایي مان
ھاي نھضت آزادي بودند كھ بتدریج از مشي سیاسي آنان روي گردان شده و چاره را  بیشتر این افراد از اعضاءیا سمپات. را توجیھ كند

شاه بر ضد  ند در مبارزه مسلحانھ  ستجو كرد بش. ج پذیري از جن تأثیر  گروه،  ین  ید ا كرد جد گر در روی ثر دی مل مؤ بي  عا -ھاي انقال
 . مي پردازد) منافقین(این نوشتھ بھ چگونگي پیدایش و شكل گیري ھویت سازمان مجاھدین خلق . ماركسیستي معاصر بود

آزادي  چند نفر از شاگردان جوان مھندس بازرگان، عمدتا از طیف دانشجو، كھ در دھھ سي در نھضت مقاومت ملي و سپس در نھضت
سن) 2(نژاد محمد حنیف. گذاري كردند را پایھ) 1(سازمان مجاھدین خلق 1344تجربھ سیاسي اندوختھ بودند، در سال  ، و )3(و سعیدمح

فام، ناصر  مشكین زادگان، باكري، علي اندكي بعد بدیع. ھستھ اولیھ سازمان مجاھدین را تشكیل دادند) 4(حسن نیك بین معروف بھ عبدي
ستند نان پیو سال . صادق، علي میھندوست، حسین روحاني و شماري دیگر بھ آ سازمان عبارت 48در  نژاد، : بود از مركزیت  یف  حن

حاني و  زادگان، علي باكري، بھمن بازرگاني، محمود عسكري زاده، ناصر صادق، نصرهللا سعید محسن، بدیع اسماعیل زاده، حسین رو
 . دوست علي میھن

ین  توانست پدید آمدن جریان بالیده بود، مي 43تا  39پدید آمدن فضاي جدید در فرھنگ سیاسي نسلي كھ طي تحوالت  ند مجاھد ھایي مان
چاره  بیشتر این افراد از اعضاءیا سمپات. را توجیھ كند شده و  گردان  ھاي نھضت آزادي بودند كھ بھ تدریج از مشي سیاسي آنان روي 

یز .  جستجو كردند را در مبارزه مسلحانھ بر ضد شاه بارزه قھرآم جاد نوعي م بود، در ای مده  یش آ خرداد پ پانزدھم  آنچھ در جریان قیام 
گروه تا  شد  سبب  ین امر قا ھم یش  كامال مؤثر بود و دقی یدي را در پ ستراتژي جد ھدین ا سازمان مجا لل و  حزب م فھ،  ند مؤتل ھایي مان

یدادھاي . گیرند فان در جریان رو با مخال شاه  مت  شن حكو ھاي خ لول برخورد سي، مع حاظ سیا بھ ل بھ عبارت دیگر،پیدایش این گروه 
سخ ھا و روش است كھ در رویارویي با آن، پاسخ نھضت اسالمي نان، پا گاه آ قول و راه ھاي سیاسي نھضت آزادي، در ن بھ  ھاي مع شا  گ

 . ماركسیستي معاصر بود -ھاي انقالبي  عامل مؤثر دیگر در رویكرد جدید این گروه، تأثیر پذیري از جنبش. آمد نمي حساب

قدم 44عالیت گروھي آنان بھ طور رسمي از شھریور سال  شد و مؤسسین در  غاز  سمي از  آ سیر ر ستن تف كافي دان یل نا بھ دل ست،  نخ
بھ ھاي بحث، بھ تدوین دین، با ایجاد گروه ند  كھ بتوا ند  تدوین كن ني را  عنوان  ایدئولوژي دیني و سیاسي خود پرداختند و كوشیدند تا متو

 ) 5.(متن آموزشي در سازمان مورد استفاده قرار گیرد

 منابع مطالعاتي سازمان 

یت . دانشگاھھا بودند كساني كھ بھ سازمان پیوستند، بھ طور عمده عبارت از دانشجویان یا فارغ التحصیالن یان فعال نان در جر شتر ای بی
سالھاي  ھاي اسالمي و شاخھ دانشجویي انجمن ند 40 - 44نھضت آزادي طي  شده بود شنا  مذھبي آ سائل  مذھب. با م با  نان  شنایي آ بھ  آ

ــھ نوشــتھ خــود ســازمان، پــس از قــرآن و نھــج البالغــھ،  ــا ب ــھ طــوري كــھ بن ــود؛ ب ــان ب ــار مھنــدس بازرگ طــور معمــول از طریــق آث
 . گرفت دیني، بر محور كتاب راه طيّ شده بود كھ مورد بحث و بررسي قرار مي ھاي آموزش

عھ  كتاب«: نویسد مطالعاتي خود مي آید در باره منابع محمد حنیف نژاد كھ در واقع، تئوریسین اصلي سازمان بھ حساب مي كھ مطال ھایي 
سیر پرتوي  ھا، ذره بي نھایت كوچك از راه طي شده، خدا دراجتماع، بي: ام، عبارتند كرده شد، تف قرآن را سالم و  سالم، ا كار در ا انتھا، 

یض االسالم و در ... از قرآن،اقتصاد كشورھاي توسعھ نیافتھ ھج البالغھ ف لل، ن ین الم قوق ب یر، ح قالب الجزا یل ان تش، تحل ویتنام در آ
مي«: نویسد دیگري مي جاي عھ  عدودي مطال عده م با  یم  سال و ن سھ  حدود  سال  ما  تا  سپس  شد  47كردیم و  شتر  ما بی فراد  عداد ا ... ت

مي غھ  ھج البال ھم ن گاھي  قرآن و  تدافقط  تاب اب فراد از ك قادات ا سطح اعت بردن  باال  براي  ندیم و  گان و  خوا ندس بازر قاي مھ ھاي آ
 ) 6(».كردیم ھا را ھم مطالعھ مي ھاي آن ھا، كتاب ما براي وارد شدن بھ نظریات ماركسیست... كردیم استفاده مي طالقاني

ستي یكي از نخستین مسائلي كھ در این مطالعات بھ چشم مي ین . بود آمد، آشنایي با آثار ماركسی سران مجاھد شیفتگي  سبب  شنایي  ین آ ا
سال . فكري، روشھاي سازماني آنان را پذیرفتھ بودند نسبت بھ این تفكر شد و افزون بر مسائل نژاد در  یف  بود 50حن تھ  ندان گف : در ز

بھ : در شرح آن محمد محمدي گفتھ بود. [ تواند باشد بلكھ الزاما ھست یعني مي]تواندمسلمان خوبي نباشد  یك ماركسیست خوب نمي ثال  م
شھ! دارد نظر ما مائو یك موحداست و في سبیل هللا گام بر مي بود در واقع حنیف نژاد محو اندی شده  مائو  یاء . ھاي  تاب راه انب وي در ك

ست«: نوشت) 241ص (راه بشر  كن نی ما . بدون آشنایي با فرھنگ انقالبي عصر حاضر، درك عظمت آیات قرآن ھیچ مم جا حت در این
سالمتكتابچھ سرخ مائو، امپریال: كتب زیر رابخوانید ستي م نوع ھمزی ستند، دو  غذي ھ ببر كا لي  یسم و كلیھ مرتجعین تاریخ  بھ ك میز  آ
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 . كتاب از مائو است ھر سھ» .متضاد

گان  ثار بازر قش آ عھ و ن مورد مطال تون  بردن از م نام  پس از  ست،  بوده ا نان  سوریھ و لب سازمان در  مأمور  سالھا  نجات حسیني كھ 
بــا یــك نگــاه كوتــاه بــھ فرھنــگ آموزشـي و پرمحتــواي «: نویســد كوشــیدند دیــن را بــا علــوم جدیــد تطبیـق دھنــد، مــي وطالقــاني كــھ مــي
بود و . خورد اي از دو دیدگاه متضاد، یعني ماتریالیسم و مذھب در آن بھ چشم مي سازمان،مجموعھ این فرھنگ مختلط، نھ ماتریالیستي 

جواب. مذھبي نھ مي  سم عل داده  در آموزش ناھمگن سازمان، ھركجا كھ مذھب از پاسخ منطقي بھ سؤالي عاجز بود، با توسل بھ ماتریالی
شرعي  اي احساسي و عاطفي مطرح بود كھ در قالب ماتریالیسم مجرد نمي شد و ھر وقت كھ مسألھ مي فھ  مذھبي ووظی گنجید، با توجیھ 

صري  این دوگانگي در آموزش، خواست یك فرد و یا تصمیم خودسرانھ یك سازمان نبود، بافت. گرفت پاسخ مي شت عنا اجتماعي و سر
مي جاب  طي را ای ین اختال ند، چن ستھ بود شكیالت پیو بھ ت مي« .كرد كھ  یاد  سازمان  ئتي از سنده، از ھی ین نوی با  ھم بود  قرار  كھ  ند  ك

كھ  اینان در حالي كھ نامھ. نمایندگان یك سازمان مبارزاتي غیر ایراني دیدار كنند بود  شده  شتھ  شتندكھ در آن نو مراه دا ما در «اي بھ ھ
خود از سرچشــمھ فیـاض قــرآن بھــره مـي گر آنـان از ایـدئولوژي« گـیریم مبـارزه  سـازمان ســؤال كردنـد، خــود را  قـرار گذاشـتند كــھ ا

ست در سازمان -كھ بھ غلبھ مرتدین انجامید  -بھ نظر وي انشعاب . لنینیست معرفي كنند-ماركسیست  بوده ا در آن . امري كامال طبیعي 
مان  سازمان»ز ساختار  كھ از  ند  ھایي بود ند، آن شده بود حیرت  ني در  ین دگرگو كھ از ا ساني  ماعي آن  ك فت اجت یھ و با ھدین اول مجا

 ) 7(».برداشتي نادرست و اطالعاتي اندك داشتند

مي حسین روحاني عنصر فعال و ایدئولوژیك سازمان، فھرست كتاب ست ھایي كھ در جلسات مطالعھ  ین آورده ا طي: شد، چن شده،  راه 
قرآن) ھمھ از مھدي بازرگان(خدا در اجتماع، عشق و پرستش، مسألھ وحي، اسالم مبارزه ومولد  توي از  سیر پر شھادت و تف ھاد و  ج

قاني( یت هللا طال مل )آ قرآن و تكا سان و  قت ان سحابي(، خل ست ) یدهللا  مون ا سان زاده می یا ان ھزاد(آ مود ب شان)مح سان و كھك ھا  ، ان
فر جان( یات ) ف مل و ح شأ تكا پارین(من مي)ا جا  بھ ك لم  سفي )ماكس پالنك(رود  ، ع لھ فل ھار مقا ستالین(، چ ین، )ا ، دوزخیان روي زم

كرد )كسروي(مردم الجزایر، سرگذشت ویتنام، تاریخ مشروطھ ایران  مبارزات ید  چھ با ین(،  یل)لن مائو از قب عدد  فات مت یھ : ، و تألی عل
. توان یك كمونیست خوب بود از شائوچي چگونھ مي: لیبرالیسم،اصالح سبك كار حزبي، آموزش خود را از نو بسازیم و كتابھایي مانند

 ). روحاني از پرونده(

صلھ  ماركسیستي مطالعھ مي -ھاي طبقاتي  كتاب دیگري كھ بویژه در ادامھ تحلیل سازمان در فا حول دروني  مي در ت بھ نظرمیث شد، و 
بود مؤثر بود، كتاب سیر تحوالت اجتماعي بود كھ ادوار پنجگانھ تاریخ را بر اساس 54تا  52 كرده  شریح  . دیدگاه ماتریالیسم تاریخي ت

 ) 8.(این كتاب، متن آموزشي در درون سازمان بود

طي  راه«یك قسمت ایدئولوژي كھ ابتدا : شد آموزش سازمان در چھار قسمت خالصھ مي: نویسد حسین روحاني باز در جاي دیگري مي
سان«و » انسان و خدا«و »  شده ین» ترمودینامیك ان بھ ھم جع  سخي را سش و پا سپس پر گان و  ندس بازر ھاي مھ سایر كتاب ھا و  و  كتاب

سد مي یكي از اعضاي مجاھدین در باره آموزش متون دیني مانند قرآن و نھج البالغھ) 9.(شد تفسیر قرآن و نھج البالغھ تدریس مي : نوی
مي) قرآن و نھج البالغھ(در این راستا متون مذھبي  شكافي  یدگاھي روشنفكرانھ، باز شت از د كھ بردا طوري  بھ  یم  شد،  یني از مفاھ نو

ّتي تبلیغ مي. داد اسالمي ارائھ مي  ) 10.(نبود شد ھمسان این برداشت غالبا با تفاسیري كھ در مساجد و توسط روحانیت سن

 آثار و آراء سازمان 

ھر بخش،  این تدوین كھ بھ. پس از انجام كارھاي مطالعاتي، تدوین ایدئولوژي در سازمان آغاز شد بود، در  عي  كار جم عي حاصل  نو
 : گردید مي ھاي سازمان تدوین  توسط یكي از چھره

نھ نام داشت كھ دیدگاه) 11(نخستین كتاب سازمان متدولوژي یا شناخت بھ گو تاب،  شده درك ئھ  یدگاه ھاي ارا با د فاوتي  شكار ت ھاي  اي آ
عي . تألیف شد) 12(این كتاب پس ازمطالعات جمعي توسط حسین روحاني. ماركسیستي نداشت عاتي جم كار مطال صل  جزوه یادشده حا

یره . بود 47تا  44ھاي  سال كادرھاي اصلي سازمان طي كھ دا ست  سي ا ستین بحث اسا سفي، نخ حث فل شناخت در مبا حث  قع ب در وا
مي ین  فتي را مع ند معر ستي .ك باني ماركسی ساس م بر ا كھ  تاب  ین ك ني  -ا قا مبا فتي دقی نش معر حاظ بی بھ ل بود،  شده  شتھ  سالمي نو ا

كھ  این مسألھ براي كساني كھ حتي اندكي مطالعات فلسفي داشتھ.ماركسیستي را پذیرفتھ بود ساني  بھ ك سد  چھ ر بود،  شخیص  بل ت اند قا
سال. بیشتري داشتند در این زمینھ دانش شھ جالل الدین فارسي كھ طي  ني روي اندی سھ  ھاي فراوا تاب  كرده و ك كار  ستي  ھاي ماركسی

مي جلدي درسھایي خاطراتش  سال  درباره ماركسیسم را نوشتھ، در  كھ در  سد  جف در دست  1351نوی غداد و ن شناخت را در ب جزوه 
ست برخي اشخاص یده ا طالب د حتي  یدن آن . و  ست داده و چنان از د بھ د تاب  ین ك بر ا ستي  شھ ماركسی یت اندی شرحي از حاكم وي 

اي  گوید بھ طلبھ وي مي. است كھ تصور كرده ساواك این كتاب را ساختھ و با آرم مجاھدین منتشر كرده تا آنان را بدنام كند زده شده بھت
مذھبي: كھ آن رادر دست داشت گفتم مھ  با جا ست  ستي ا تاب ماتریالی یك ك ین  ین ! ا كھ ا كرد  خاش  ما او پر شھداي »ا پاك  خون  مره  ث

ست. مجاھداست كرده ا چاپ . «ھر كس حرفي علیھ این كتاب بزند، بھ خون پاك حنیف نژاد خیانت  تا از  ست  شیده ا پس از آن كو وي 
مي آن شت در بغداد جلوگیري كند، اما محمد منتظري بھ او گفتھ است كھ چاپ این كتاب بھ دستور سازمان انجام  . پذیرنیست شود و برگ

مي آقاي فارسي كتاب را نزد امام مي ید  ظر او را تأی عھ، ن پس از مطال مي برد و امام ھم  ند و  شاره ك بھ ا ھم  ھري  قاي مط ید آ من  گو از 
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قاي 50و  49این ممكن است كھ در سال ) 13.(خواست تا مجاھدین را تأیید كنم، اما من نكردم سیاري از روحانیون، آ ھري  ھمراه ب مط
بر آن موضع گرفت سال. ھم از امام خواستھ باشد آنان را تأیید كند، اما استاد اولین باري كھ كتاب شناخت را دید در برا عد  54از  بھ ب

باط . آنان بود گویي بھ انحراف فكري موجود در سازمان و جزوه شناخت كرد، ھدفش پاسخ كھ در قم مبحث شناخت را مطرح مي در ارت
ین با كتاب شناخت مجاھدین، گفتھ شده است كھ استاد مطھري براي حل دشواري شر ا سبب ن بھ  كھ  بود، در  ھایي  مده  جود آ بھ و تاب  ك

جود )14.(در كانون توحید اقدام بھ برگزاري درس شناخت كرد كھ با ممانعت ساواك مواجھ شد 1356سال  محمد منتظري ھم متوجھ و
مي سائل را مطرح  ین م عراق ا مان  بوده و در ھ ست كرده افكار مادي در كتاب شناخت مجاھدین  با ) 15.(ا شناخت  جزوه  كھ  ماني  ز

ستي تاب ماركسی یك ك سكراوالدي آن را  قاي ع ند جلدي دیگر بھ داخل زندان رفت، بالفاصلھ آ بازجویي. خوا ھم در  جایي  ھاي  شھید ر
سال  صول  52خود در  كھ ا ین  تاب و ا ین ك شرحي از ا بھ او داده، شناخت را  جزوه  كھ  ین  ھرام آرام و ا با ب باطش  یان ارت پس از ب

سنتز را در  دھد و سپس بھ انتقاد از آن پرداختھ، محتواي آن، بھ دیالكتیك را در آن آورده، بھ دست مي تز و  نتي  تز و آ صوص اصل  خ
 ) 16.(كند تحلیل مسائل اجتماعي، نافي نقش انسان وصف مي

ئوري -نژاد  كار محمدحنیف -دومین متن تدوین شده در سازمان، كتاب راه انبیاء ، راه بشر  تاب  ھاي  است كھ بر اساس ت گان در ك بازر
شد راه شانده  بر آن پو مي  باس عل ھدین، ل صطالح مجا بھ ا یا  ستي  باس ماركسی كھ ل فزوده  ین ا با ا شد؛  قع ) 17.(طي شده نوشتھ  در وا

صفحھ مطلب،  درتدوین بخش ثال، چندین  شاھد م بھ عنوان  شده و  تھ  ھره گرف ستي ب نابع ماركسی شن از م طور رو ھایي از این اثر بھ 
مي قل  نھ ن حني جانبدارا با ل ستي  مردم. شود ازمنابع ماركسی بارزات  سیر م غذي،  ھاي كا تاب ببر نھ از ك مده و ضمن  براي نمو چین آ

نھ آن: مائو در مبارزه آموزش داده شده است ھاي روش آن ست  رفیق مائو بھ ما آموختھ است كھ در مطالعھ مسائل باید بھ ماھیت و ك ھاد
لي... یابیم، نھ این كھ شیفتھ و مفتون ظواھر گردیم ند و طن  رفیق مائو، امپریالیسم و كلیھ نیروھاي ارتجاعي را كھ بھ ظاھر نیروم در با

كاملي) 18...(ضعیف و ناتوانند بھ ببر كاغذي تشبیھ كرده است كت ت مھ  در ادامھ پس از چھل صفحھ بحث قرآني در اثبات حر عي ھ قط
براي اندیشھ -جھان  قالبي  كدام آن را  ھر  گران  ماركس و دی گل و شھ اي كھ در اصل از فلسفھ جدید غربي گرفتھ شده وھ خود  اندی ھاي 
 : در اینجا حتما كتب زیر را بخوانید: كند بھ خوانندگان چنین توصیھ مي -اند  كرده

 كتابچھ سرخ مائو؛  - 1

 امپریالیسم و كلیھ مرتجعین تاریخ ببر كاغذي ھستند؛ -2

ضاد دو نوع ھمزیستي مسالمت - 3 لي مت بھ ك ین) 19.(آمیز  شت، ا كھ گذ نھ  مان گو ندس ھ شده مھ طي  تاب راه  پي ك ثر، در  گان  ا بازر
در نھایت خود باید بھ راه ) راه علمي(تر راه بشر  ساده بھ زبان»:  كتاب آمده، این است 2نوشتھ شده و ایده آن، ھمان گونھ كھ در صفحھ 

كھ در  راه انبیاء راھي است كھ در آن حقایق مستقیما از منبع اصلي. انبیاء برسد ستقیم  غیر م ھي است  ست و راه علم، را یده ا اخذ گرد
ید نھایت مي رسد و از آنجا كھ وجود نامتناھي است، بشرفقط پس از زمان بي طول زمان بشر بھ آن مي یل آ » .تواند بھ راه انبیاء كامل نا

 . زند نوعي آن را با مفھوم علم آن ھم علم تجربي پیوند مي شود؛ اما بھ بدین ترتیب در عین حال كھ بھ راه انبیاء اعتبار داده مي

ستي . است -) 20(دوست كار علي میھن -سومین اثر تدوین شده در سازمان، كتاب تكامل  نش ماركسی كھ بی بود  این كتاب نیز از آثاري 
سازمان این یكي از نظریھ. یكي دانستھ شده است» راه تكامل«و » راه خدا«در این كتاب . درتدوین آن سخت مؤثر بود یادي  بود  ھاي بن

سازد سازمان كھ اصوال شیفتھ ماركسیسم بود، تالش مي. آمد كھ در تعریف كفر ھم بھ كار مي یك موحدب ھم  مائو  ماركس و  تا از  . كرد 
شود عوض  بر . براي این كار الزم بود تا معناي كفر و ایمان  خداگام  ھم در راه  مائو  ماركس و  ست،  مل ا مان راه تكا خدا ھ گر راه  ا

یھ: نویسد نژاد در راه انبیاء مي حنیف. گذارند دارند چون در راه تكامل بشر قدم مي مي سوره جاث سوم  یھ  ست؟  منظور از مؤمنین در آ چی
مي ظر  بھ ن یات از نگاه اول چنین  گرفتن آ ظر  با در ن ست؛ زیرا  ین نی كھ چن حالي  شد، در  سلمان با مؤمنین م ظور،  كھ من سد  عدي  ر ب

نھ  و من یتبع غیر االسالم دینا فلن«وي ھمچنین در تفسیر آیھ ) 21.(مخاطب این آیات ضمنا كساني ھستند كھ ایمان بھ خدا ندارند بل م یق
مال: نویسد مي) 85آل عمران، (» و ھو في االخرة من الخاسرین بھ راه ك یني( ھر كھ جز اسالم، ھماھنگي و خودسپاري  سم )د راه و ر

و در ) جز بھ شیوه حق كھ مطابق با واقعیت باشد، كارھا حاصل وفرجامي ندارند(دیگري پیش گیرد، پس ھرگز از وي پذیرفتھ نگردد 
شتھ(آخرت  كھ محل دروك گر  یاي دی یژه در دن بھ و ست عاقبت، در آخرین تحلیل و در مجموع در این دنیا و  ست) ھا كاران ا .(از زیان

مل  در این عبارت كھ بھ روشني دین اسالم بھ عنوان تنھا دین مقبول نزد خداوند تكیھ شده، كوشش) 22 یا راه تكا مال  شده است تا راه ك
 . بھ عنوان راه خدا تفسیر شود-) 23(آن ھم تكامل اجتماعي مطابق نظریھ ماتریالیسم تاریخي كھ در جاھاي دیگر شرح آن آمده -

كرد  49درست پیش از شروع مبارزه نظامي در سال  حنیف نژاد جزوه شناخت و راه انبیاء راه بشر و تكامل را در یك جزوه خالصھ 
 ) 24.(ھاي آموزش را پشت سر بگذرانند تر دوره تااعضاي پایین سازمان، سریع

ید بھ. افزون بر آنچھ گذشت، چندین كتاب و جزوه دیگر نیز تھیھ گرد تاب اقتصاد  كي ك عي اقتصاد  ی شني نو بھ رو كھ  بود  ساده  زبان 
 . زاده نوشتھ شد این كتاب توسط محمودعسكري. ماركسیستي بود

مھ سعید محسن نیز جزوه. كتاب امام حسین تحت سرپرستي احمد رضایي تألیف گردید عات اي تحت عنوان مقد بر مطال ستي  اي  ماركسی
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باره. نگاشت كھ بعد از انقالب دستمایھ تألیف كتاب دینامیزم قرآن شد تاب را در  ین ك تھ حسین روحاني، وي ا عھ  بھ گف ضرورت مطال
شناخت . آثار ماركسیستي نوشت بارزه«اوال براي  یل. »علم م تب از قب ین مك بت ا صول مث یا برشمردن ا تاریخي و  ثان سم  و ... ماتریالی

مي ماده  سالمي آ یدئولوژي ا قرآن و ا ھتر  ھم ب براي ف ما را  ھا  ھم آن كتاب ند سوم این كھ ف بارزه) 25.(ك جزوه  علم م كھ از  بود  بیري  تع
شي  این جزوه، كار حسن عبدي نیك بین از جملھ سھ نفر بنیادگزار سازمان. مبارزه چیست بھ دست آمده بود بود كھ نخستین جزوه آموز

ستي . ماركسیست شد واز سازمان كناره گرفت 47فرد مزبور سال . آمد سازمان بھ حساب مي بارزات رفورمی با رد م وي دراین جزوه 
مي و تأكید بر حركت دادن بھ توده كھ  بود  كرده  ست علم ھا از طریق نبرد مسلحانھ تأكید  فرا  بای ست،  سم ا مان ماركسی كھ ھ بارزه را  م

 . گرفت

كھ  بود  ین  شرایط ا سازمان در آن  یل  ھدین، تحل كزي مجا ضاي مر كي از اع تھ ی ست  براي«بھ گف سم و د یھ امپریالی جدي عل بارزه  م
بل ... مبارزه مبتني بر یك ایدئولوژي اسالمي و از نوع اسالم راستین باشد بایست این نشاندگان آن در ایران و سایر نقاط مي از این رو ق

اي است كھ تاكنون روحانیت بھ دلیل  وظیفھ این... ھایي كھ بر آن عارض شده پاك كرد از ھرچیز باید اسالم را از حشو و زوائد و پیرایھ
ھده ضعف بر آن از ع حاكم  نیز در  ھاي  بارزي  قش  خود ن یت  گذاریم در كل نار ب ستثنایي را ك موارد ا گر  بالعكس، ا مده و بر نیا اش 
سلمان . انحراف داشتھ است تعمیق بي و م شكل، انقال سازمان مت سخ گوید، سي پا ھم و اسا فھ م ین وظی بھ ا ست  قادر ا لذا تنھا نیرویي كھ 

مي شكیل  یت ت ستم و محروم جز  است كھ عناصر آن را افراد دلباختھ و شیفتھ اسالم وآزادي مردم از قید ھرگونھ  سازمان،  ین  ھد و ا د
اساسي، معتقد بود كھ باید اسالم  سازمان در بھ انجام رسانیدن این وظیفھ: نویسد وي در ادامھ مي) 26.(»تواند باشد مجاھدین نمي سازمان

یھ  اصیل و بي بر پا كھ  سرین، بل ستنباطات مف ساس ا بر ا پیرایھ را از سرچشمھ زالل آن، یعني قرآن وتاحدودي نھج البالغھ و آن ھم نھ 
شرایط پیچیده سقیم در  ست آورد استنباط خودسازمان كھ بھ اصطالح مجھز بھ علم مبارزه و تشخیص صحیح از  بھ د ست،  مروز ا ... ا

و ) ص(توضیح كھ در مورد نبوت و امامت قائل بھ عصمت حضرت رسول  سازمان اصول پنچگانھ دین و مذھب را قبول داشت با این
مي) ع(ائمھ ھدي  شتباه  ھدي . شدند  نبوده و معتقد بود كھ آنھا نیز دچار خطاو ا بت حضرت م مورد غی كھ ) عج(در  حال  ین  نیز در ع

حال ... آورد،لیكن در مجموع بھ آن اعتقادي نداشت سكوت اختیار كرده و روي آن بحثي بھ عمل نمي سفي، در عین  ظر فل سازمان از ن
مي ترین اصل ماتریالیسم كھ اصل اول و در واقع مھم صل ... كرد یعني تقدم روح بر ماده را رد  لھ ا یك و از جم صول دیالكت كن اوال ا لی

داد و ثانیا اصل ماتریالیسم تاریخي، یعني حركت مادي تاریخ  دیالكتیك مورد قبول قرار مي تضاد را بھ ھمان شكل مورد نظر ماتریالیسم
 ) 27.(فلسفي است كھ نتیجھ منطقي پذیرش ماتریالیسم

یت خي ازفعال سال  از سوي دیگر، نگاه روحانیون سنتي و در عین حال مبارز كھ در جریان بر یژه از  گروه بو ین  كري ا بھ  50ھاي ف
بود بعد بودند، آثار ایدئولوژیك مجاھدین،آثاري ماركسیستي بھ حساب مي شده  ھا زده  بر آن سالمیت  عاب ا كھ ل بھ. آمد  مھ  بارزه  در ادا م

 . خواھیم كرد آنان بر ضد مجاھدین، درست زماني كھ این قبیل افكار آنان خود را نشان داد، اشاره 

شدن -ھاي سیاسي و اجتماعي، بیشتر آنان بھ نوعي تحت تأثیر ماركسیسم در بخش آموزش شنا  ضرورت آ لنینیسم قرار داشتھ و بھ دلیل 
قالب خي از ان بھ بر ستي با تجر شھ ھاي كمونی با اندی یش  یش از پ ند ب ستي پرداخت ثار كمونی عھ آ بھ مطال شدند و  شنا  چپ آ بھ . ھاي  جاذ

بھ ایدئولوژي در آن زمان، بسیار زیاد بوده و در برابر موضع ضعیف مذھبي این شگاه،  مي ھا در دان حتي  شجویان  را ست توجھ دان توان
ند لب ك خود ج بھ  عال را  ین. ف بھ ا ست،  ھدین نخ بھ مي مجا تا جاذ شیدند  كرات  اندی سالم و تف عي در ا بھ نو سم را  كري ماركسی ھاي ف

ست: نژاد پرسیدم از حنیف: گوید  میثمي مي. جستجو كنند اسالمي با ماركسی ست؟ آن فرق ما  ما  ھا چی ند  بول دار یك را ق ھا اصول دیالكت
یم ھم بول دار فت. ق مذھبي: گ ما  ً از  صال كت ا صل حر با، ا ست با بوده ا كرد و . ھا  طرح  كت را م صل حر نان ا ھم در یو یت  ھراكل

 ) 28!(این دیالكتیك مال ماست. اصالكاري بھ ماركس ندارد

كرد بي یك  سم نزد بھ ماركسی سازمان را  كھ  بود  سائلي  كي از م لم، ی بھ ع ماعي و در رأس آن، .تردید گرایش آنان  حتي علوم اجت نان  آ
عارف  حرمت علم و اجازه یافتن براي اظھار نظر در حوزه علوم انساني و حتي. پذیرفتند مي ھاي چپ را بھ عنوان مسائل علمي دیدگاه م

یك شناسي كھ در كتاب اي بود كھ پیش از آن در نوعي اسالم دیني، مسألھ نوان  تھ  ھاي بازرگان و شماري دیگر آمده بود، بھ ع نا پذیرف مب
 . شده بود

آن ھــم بــراي » علـم مبــارزه«آنـان علمـي بـودن ماركسیسـم را تحـت عنـوان . اعضـاي سـازمان، یـك قـدم از بازرگـان جلوتـر گذاشــتند
بارزه را  تحلیل ین م لم ا ند و ع میز بود طبقات اجتماعي و رویارویي آنان و پیروزي طبقھ كارگر پذیرفتند؛ چرا كھ بھ دنبال مبارزه قھرآ

مذھبي. بنابراین بھ دنبال علم گرایي، بھ ماركسیسم عالقمند شدند. یافتند درنھضت آزادي نمي  ِ شتند  اما بھ ھر روي، چون تربیت سنتي دا
صلي . كردند تا تلفیقي میان دو گرایش ایجاد كنند ھاي مذھبي بازاري بار آمده بودند، تالش مي و بیشتر در خانواده این تلفیق،استراتژي ا

ناقض. نوشتند آنان در تدوین ایدئولوژي جدیدي بود كھ براي سازمان مورد نظر خود مي تھ  و در واقع، درست ت جا نھف ین  اصلي در ھم
 . داد بایست زماني خود را نشان مي بود كھ مي

ھم پذیرش دیدگاه تاریخي، م سم  یھ ماتریالی سا نظر ید واسا ترین اصل  ھاي ماركسیسم در باره طبقات جامعھ و مناسبات آنان با مسألھ تول
بود یده. در تحلیل روند حركت جامعھ توسطمجاھدین خلق  خش، ا ین ب قع در ا فاوتي در وا مترین ت سم ك با ماركسی نان  شت ھاي آ بھ . ندا

كھ در  بود  شي  ساس نگر بر ا ماعي  عبارت دیگر یكي از اصول اساسي نگرش ماركسیستي كھ سازمان پذیرفتھ بود،نظریھ طبقات اجت
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بھ  تحلیل تاریخ بر اساس حركت طبقات مختلف در تقسیم.ماتریالیسم تاریخي ارائھ شده بود نا، و  یر بناروب تاریخي، بحث ز ندي ادوار  ب
بورژوازي با  كارگر  قھ  بارزه طب لب م لوي در قا یم پھ سازمان  ویژه تحلیل مبارزه با رژ طور دربست در  بھ  كھ  بود  ستھ، مسائلي  واب

بود شده  تھ  قرآن. پذیرف یات  باره، آ ین  مي در ا یق داده  یھ تطب مان نظر بر ھ یھ . شد نیز  باره آ نھ در  ّاس «براي نمو عُ هللا الن ْ ف لوال دَ و 
كردن : شد چنین معنا مي» ببعض لفسدت االرض بعضھم فع  بود د گر ن في(ا گر ) ن سطھ دی بھ وا مردم را  ضي  قھ(خدا بع قھ  طب با طب اي 

عي . ولي خدا بر جھانیان كرامت دارد) كرد مي فساد طبقھ حاكم انسان را منقرض(شد زمین  تباه مي) دیگر مل اجتما شأ تكا یھ من از این آ
 ) 29.(شود بھ خوبي پیدا مي و آن ھم از درون

جــزوه اقتصــاد بــھ زبــان ســاده و جــزوه شــناخت كــھ چكیــده : ھــا كــھ امتــداد جریــان ارتــداد ســازمان بـود، چنیــن نوشـتند بعــدھا پیكــاري
ھان ستھ ج یدئولوژي، خوا مان بیني،ا مي ھا و آر كس  سازمان را منع ین  كش  ھاي ا بي و زحمت قات انقال ستثمار طب في ا صا ن ند، مشخ ك

خي سم تاری بول ماتریالی حتي ق تاریخ، و  كت  قانون حر بھ عنوان  قاتي  بارزه طب بول م ضداد، ق جامعھ،قبول قوانین دیالكتیكي، مبارزه ا
 ) 30.(تأكید دارد) داد ھا را بھ شكلي بھ جھان بیني مذھبي ارتباط مي صرف نظر از این كھ آن(

كامال مطرح  ھاي ماركسیستي تحت عنوان علم مبارزه یا علم انقالب، مطلبي بود كھ پذیرفتن دیدگاه نیز  ست  ھدین نخ ھن مجا حتي در ذ
ھام . بود بر ات بود، در برا شده  عروف  یدتي م لي عق بھ ع سازمان  در دفاعیات علي میھن دوست كھ بھ خاطر كارھاي ایدئولوژیك او در

ین ستي دارند، چن شتراكي و سوسیالی ید ا ھدین عقا ست رژیم بھ این كھ مجا مده ا یدئولوژي: آ شترك ا یھ م لي  پا ست؛ و ستثمار ا حو ا ھا م
خارج و . زمان رافراگیرند» علم انقالب«انقالبیون باید . داراي اختالفاتي ھم ھستند علم و تئوري و دانش بشر در اثر برخورد با دنیاي 

مي... آید بھ وجود مي) عمل(كار  یز  بي را تجو تدو روش انقال ین م ما چن مان  ند علم انقالب ز ندان از ) 31.(ك ھم در ز نوردي  قاي بج آ
ین بود، چن سازمان  مي مسعود رجوي كھ از كادرھاي ایدئولوژیك  قل  مي ن كھ  ند  فت ك ست، علم : گ لم ا سم ع سم لنینی ما ماركسی ظر  از ن

طي یك، رب قوانین فیز ثل  ست م ست، در بارزه ا ندارد اجتماع و علم م سالم  ین و ا مي. بھ د یك  ما ن یا فیز سالمي  گوییم فیزیك ا توانیم ب
 ) 32.(ماركسیسم ھم ھمین طور.سرمایھ داري، فیزیك فیزیك است و قوانین خودش را دارد

مل«آغاز كردن و اینچنین » شناخت«نتیجھ این قبیل اندیشیدن، از آن  مي» تكا چھ  سیر كردن، ین را تف قع د شد؟ در وا ست با سي  توان شنا
بود بود.سازمان، مشتمل بر یك ھستھ و یك پوستھ  سالمي  ستھ آن ا ستي و پو تھ. ھستھ آن ماركسی ین نك ھره ا ید چ كھ از د ست  ھاي  اي ا

یت مـي منصـف ید عنا كھ حم نان  ست؛ چ سد دور نمانـده ا یدئولوژیك : نوی نان در ایـن تلفیـق ا سارت آ سالم(ج كار ) ماركسیسـم و ا از ب
شیب) تعبیر(ھا  آن بردن فراز و ن ضي از  قرآن و بع سیر  یامبر  ماتریالیسم دیالكتیك را در تف لي ) ص(ھاي زندگي پ مي) ع(و ع ید بر  . آ
سمي  ھا كردند این است كھ این مفھوم و مقوالت فرعي آن را بھ عنوان یك ابزار تحلیلي بھ كار مي كھ آن كاري سا ا كھ اسا بي آن  ند  برد

ند هللا را كما بیش بھ معناي تكامل بھ عنوان یكي از قوانین عمده و اساس آفرینش بكارمي بدین سان مفھوم سنت. ازآن بھ میان آورند . برد
بي: افزاید وي مي ني،  صطالحات قرآ كال این ماوراء الطبیعھ زدایي و خلع قداست از ا سلمانان رادی ین م بھ ا صر  یر  شك منح عصر اخ

 ) 33.(نیست

براي ) 1 سازمان تا زماني كھ اولین قرباني خود، احمد رضایي را كھ بر اثر مصرف سیانور در خیابان درگذشت، از دست نداد، نامي 
مي. نكرده بود خود انتخاب بھ نھضت آزادي  ستھ  یران واب سازمان آزادیبخش ا شكیالت را  ین ت ساواك ا مان  ید. (شناخت تا آن ز : بنگر

شي، ص  باني امل في ) 146یاران امام بھ روایت اادساواك، آیت هللا ر ضت آزادي معر ھم نھ ضو م یك ع ضایي را  یم ر كھ رژ نان  ھمچ
نش. 309برفراز خلیج فارس، ص: بنگرید. كرد ھایش از دا فاق نیرو ند و  سازمان مجاھدین، اكثریت قریب بھ ات شگاه بود گان دان آموخت

 . شد نمي طلبھ و بازاري میان آنان، جز بھ ندرت، دیده

نژاد ) 2 یف  لد (محمد حن مد) 1317متو كرج آ شاورزي  شكده ك بھ دان سپس  ند و  ستان را در تبریز گذرا سال . دوره دبیر وارد  40در 
آنان نیز براي مدتي بھ زندان افتاده  41بھ دنبال دستگیري سران نھضت در سال . شد و در آنجا با سعید محسن آشنا گردید آزادي نھضت

ند ماده كرد خود آ عدي  یت ب براي فعال نھ را  یران، زمی بش ا سي و جن سین . و در آنجا، بابرر ضت، ح بھ نھ ستھ  فراد واب گر از ا كي دی ی
بود روحاني دانشجوي سازمان  فراد  ستین ا شمار نخ بود، در  كرج  بھ . دانشكده كشاورزي  نژاد،  یف  سط حن ضوگیري تو با ع نیز  وي 

ھره جالب. سازمان مجاھدین پیوست سامي چ ضت آزادي، در  است كھ شھید رجایي در بجویي خود، ضمن نام بردن از ا ست نھ ھاي نخ
یت: بنگرید. كند كنار نام بازرگان، سحابي و طالقاني، ازحنیف نژاد نیز یاد مي نواده ) 573شھید رجایي، ص ... یاران امام بھ روا وي 

یت هللا كان آ بود و از نزدی شروطھ  لي م شرف، در حوا ند  آیت هللا میرزا یوسف اردبیلي است كھ مجتھد و مدرس بزرگي در نجف ا آخو
در جریــان . پــدر ســعید محســن، شــیخ ســلیمان در زنجــان اقامــت داشــت و از مــوجھین ایــن شــھر بــود. آمــد خراســاني بــھ حســاب مــي

) ع(وري وي بھ فت با حكومت وي برخاست و گریزان بھ تھران آمده مدتي براي سرنگوني او، در حرم حضرت عبدالعظیم  پیشھ غائلھ
ھد خطھ . مقیم ومتوسل شد یھ و مجت كھ فق شده  خاب  نام خانوادگي این خانواده، بھ مناسبت نام نیایشان آیت هللا میرزا محسن اردبیلي، انت
سن(شرح حالزندگي این خانواده توسط آقاي یوسف محسن . ناصري بوده است اردبیل در دوره سعید مح شورات ) برادر  ست من در فھر

 ). یادداشت آقاي ابوالحسني. (آمده است كنگره مقدس اردبیلي
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ھده ) 4 بر ع سازمان  سي را در  جزوات سیا یھ  كار تھ شتر  بود و بی یك  این فرد در مقایسھ با دو نفر دیگر فوق العاده بھ ماركسیسم نزد
یل  كناره. شد  مرور از سازمان كناره گرفت و بعدھا نیز كمتر از وي یاد مي وي بھ. داشت ین تحل سران، چن سازمان توسط  گیري او از 

 . شد كھ سازمان بھ ظایدئولوژیك ضعیف است و باید در این باره كارھاي بیشتري صورت گیرد

شت و  پدید آمد كھ یكي از افراد فعال آن علي میھن 1346گروه ایدئولوژي رسما در سال ) 5 شھرت دا یدتي  بھ علي عق كھ  بود  ست  دو
یدئولوژیك، از . بھ ھمراه شماري دیگر از مجاھدین اعدام شد 51وي در فروردین سال . را نوشت كتاب تكامل یھ ا پس از تدوین متن اول

قدم در  1347سال  كرد و  خاب  لوي انت ظام پھ بھ بعد درساان بحث استراتژي پیش آمد كھ طي آن، نبرد مسلحانھ را براي ساقط كردن ن
 . این راه گذاشت

 . از پرونده حنیف نژاد 557 - 558، صص 3نھضت امام خمیني، ج ) 6

  415 - 419برفراز خلیج فارس، صص ) 7

 . 279، ص 1از نھضت آزادي تا مجاھدین، ج : بنگرید) 8

  51بر فراز خلیج فارس، ص ) 10(. شود از پرونده او كھ در مركز اسناد انقالب اسالمي نگھداري مي) 9

خود ) 11 كھ  بود  صر  شناخت مخت ین  شد ھم چاپ  بود و  سترس  چھ در د كھ آن شت  صر دا تن مخت یك م صل و  تن مف یك م تاب  ین ك ا
 . روحاني آن راتلخیص كرده بود

بھ  1320وي متولد ) 12 نژاد  یف  بھ دعوت حن فت  كرج ر شگاه كشاورزي  بھ دان عدھا  ند و ب گي خوا مدتھا درس طلب بود،  شھد  در م
زماني كھ بحث تغییر مواضع ایدئولوژیك . رسید كرد و در آنجا بھ كارھاي سازمان مي ھا در عراق زندگي مي وي مدت.سازمان پیوست

تھ . كرد مطرح شد، با آن برخوردكرده و ومت مي ییر را پذیرف مل تغ طور كا بھ  اما پس یك سفر یك ماھھ بھ ایران و بازگشت بھ بغداد، 
فارس، ص :بنگرید. و ماركسیست شده بود یج  سال  14وي در . 422برفراز خل من  سازمان  60بھ ھران  تھ ت سؤول كمی كھ م حالي  در 

مھ. پیكار در راه آزادي طبقھ كارگر بود دستگیرشد اي  اندكي بعد د زندان از گذشتھ خویش اعالم انزجار كرده باز مسلمان شد و ادعا نا
ندركار . موجود است ھم علیھ سازمان منافقین تنظیم كرد كھ در پرونده وي روحاني در زندان ھمكاري زیادي با عوامل فرھنگي دست ا

حتي داشت و بارھا در برنامھ خت ھاي سخنراني جاري در زندان و  خود پردا گروه  بھ اد از مشي  یون  بھ  1362/5/22وي در . تلویز
عراق .دلیل مشاركت در كشتار پاسداران در كردستان و نقاط دیگر اعدام گردید سوریھ و  تراب حق شناس دیگر عضو سازمان كھ در 

طلبگي داشتھ و آقاي گرامیبھ بنده فرمودند كھ در سال  تراب سابقھ. فعالیت داشت نیز از كساني بود كھ بھ عضویت سازمان پیكار درآمد
 . نزد وي معالم خوانده است 37 - 38

ستاد : نسبت بھ سازمان بنگرید 56در باره مواضع آقاي مطھري در سال . 315زوایاي تاریك، ص : بنگرید) 13 ندگاني ا سیري در ز
  76 - 77شھید مطھري،ص 

كز . 69ھمانجا، ص : بنگرید) 14 شت، از مرا قرار دا لي  یدان توحید فع كي م بوده و در نزدی لي  كانون توحید كھ در اختیار آقاي اردبی
كھ صالح . انقالب بود تبلیغي روحانیون ست  بوده ا نیز  ید  كانون توح گویا ممانعت با طرح بحث شناخت از طرف برخي از مسؤوالن 

 . دانستند اینچنین در ابرمجاھدین موضعگیري شود نمي

  386، ص 1خاطرات آیت هللا منتظري، ج ) 15

  237 - 238یاران امام بھ روایت اسناد ساواك، شھید رجایي، ص : بنگرید) 16

ضیحاتي  زدگي حاكم بر اندیشھ در جایي با انتقاد از فضاي علم) 1314متولد (حبیب هللا پیمان ) 17 پس از تو ھاي بازرگان و مجاھدین، 
سنده :نویسد مي كر نوی ھارچوب تف شده«نتیجھ آن كھ بنیانگذاران سازمان در ادامھ راه پیشینیان كامال متأثر و محصور در چ طي  » راه 

ند سیم كرد نا تق ماده و مع مرو  بھ دو قل مال  ستي را ع كم . بھ مطالعھ اسلپرداختندو ھ ماده را حا یم،  با آن سروكار دار ما  كھ  ھاني  در ج
یم در  و پدیده) ابتداي كتاب تكامل(است   دانستند، گفتند جھان یك واقعیت مادي فھ دار ما وظی ھاي مادي با روش علمي قابل شناخت اند و 

مي   ھالي آن را بھ مندي ھر مورد قانون شناخت عل كھ از راه  ست  مان ا قت ھ یم؛ حقی ستوار كن ساس ا بر آن ا دست آوریم و عمل خود را 
البتھ خدایي وجوددارد كھ این جھان را خلق كرده است؛ اما سروكار ما در عمل فقط با این جھان است كھ مادي . آید ھا بھ دست مي پدیده

صص   ھاي نارسائي ریشھ: بنگرید.ھاي علمي بر آن حماست است و قانون مندي شناخت،  تبي در روش  مان  33 - 34ھاي مك كتر پی ؛ د
یر  خود از سوي دیگر متھم بود كھ در تفسیر برخي آیات قرآن و نیز استفاده از قرآن براي تحلیل مسائلي مانند تضاد دیالكتیكي، تحت تأث
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ھدین را  آرماني) 83 - 151در باره مسلمانان مبارز، صص : بنگرید. )ھاي ماركسیستي قرار دارد اندیشھ قالب مجا پس از ان ھا نیز كھ 
سائل را مطرح رقیب خود مي ین م ند مي دیدند، در انتقاد از آنان، ھم مي. كرد شناخت  جزوه  باره  ثال در  ند براي م شناخت : گفت جزوه 

ھد در پي آنست تا آیات و احادیث اسالمي را بر تئوري... شما ھار ... ھاي ماركنطباق د جزوه مزبور را چ صلي  تن ا كھ م قت  ین حقی ا
ھــاي  ھــاي آن را آیــات قــرآن و احادیــث اســالمي،خود نشــاندھنده ایـن اســت كــھ شــما تئــوري دھــد و پــاورقي اصــل دیالكتیـك تشــكیل مــي

  37 - 38، ص ...گاا پیش. اید و قرآن و نھج البالغھ را اموري جنبي و ضمني ماركسیستي را زمینھ اصلي كار خود گرفتھ

  50راه انبیاء یا راه بشر، ص ) 18

  96ھمانجا، ص : بنگرید) 19

بازجویي) 20 ست حسین روحاني در  خود نوشتھ ا من «: ھاي  گروه  عي  ھاي جم پس از بحث بود  تدولوژي  كھ م گروه را  جزوه  ین  اول
. از آن جزوه تكامل توسط شھید علي میھندوست و جزوه راه انبیاء راه بشر توسط خود شھید حنیف نژاد تدوین گردید تدوین كردم و پس

گري وي در جاي) از پرونده( تھ دی كھ الب مد  ید آن درآ بھ صورت جد شد و  كاملتر  عدا  شناخت ب جزوه  كھ  ید  ین قسمت آن  افزا من در ا
ست« حیات، طبیعت، منشأ و تكامل آن»چیزي جز خالصھ كتاب  جزوه تكامل« .دخالتي نداشتم ست نی در . از اپارین، تئوریسین ماركسی

 . جان ففر، كیست انگلیسي ھم استفاده شده است«از كھكشان تا انسان»این زمینھ از كتاب 

  27راه انبیاء، ص ) 21

  199ھمان، ص ) 22

علت اساسي امید بھ پیروزي چیست؟ درك عمق حركت : خوانیم ھمین كتاب راه انبیاء از زبان حنیف نژاد چنین مي 195در ص ) . 23
پس از ... نشیند  ھاي نو مي روند و بھ جاي آنھا سیستم ھاي كھنھ رو بھ زوال مي و این كھ سیستم تكاملي جھان ھا  فوق را تن لب  نظیر مطا

ھم... شنویم  عصر پیشرفت عنیك و رشد كافي تفكر علمي براي اولین بار از ماركس مي كي از م سك  و این ی تب مار یازات مك ترین امت
سفي تب فل بھ مكا ست نسبت  گر ا ند . دی موش ك سان را فرا سي ان قش اسا كھ ن بدون آن  تب )ماركس  یازات مك گر از امت كي دی ھم ی ین  ا

ست گر ا سفي دی ستم(ماركس بھ مكاتب فل مي پیروزي ن زوال سی جبري  نھ را  ند  ھاي كھ كھ ... دا تاریخي  سم  كھ ماتریالی ین  ضیح ا تو
تاریخ مجموعھ ماركس آن را بیان كرده حاوي یك حقیقت مھم كھ  بي است و آن این  حوادث  بوده  اي از  ھدف ن ھت و  بدون ج سروتھ و 

شواھد  بلكھ در مجموع حركتي است یك جھتھ، غیر قابل برگشت فوق  و در حال تكامل ماركس در این بوده است كھ براي اثبات نظریھ 
نھ كند و نشان مي مھم تاریخي را ذكر مي ستم دھد كھ چگو نھ سی ستم ھاي كھ ند و سی مي زوال پذیر ھا  شین آن نو جان قول  ھاي  بھ  ند و  گرد

مي ماركس آنچھ او اھمیت زیادي بھ آن مي حول  ین ت بودن ا ضروري  جبري و یش  داده است  كم و ب مت  ھم از زوال حكو گران  بل دی
ست  شود كھ علت اصلي مالحظھ مي. اند گاھي اوقات صحبت كرده امید فراوان كلیھ انقالبیون راستین جھان نسبت بھ پیروزي حق و شك

نش ین بی مواره ا ست و ھ بوده ا تاریخ  مل  یق تكا جاع درك عم طل و ارت شدن اس با یق  حال عم ید) 24در  تا : بنگر ضت آزادي  از نھ
  400مجاھدین، ص 

مي. 2/15از پرونده حسین روحاني ) 25 ما  كھ  ست  مده ا تھ آ ین نك شرح ا تاب  ین ك تب در مقدمھ ا قوت مك قاط  ست از ن گر  بای ھاي دی
قرآن، ص . خواھیم شد« خود ما نیز بھ عقب رانده، و رھسپار مواضع ارتجاعي»استفاده كنیم؛ درغیر این صورت  عا  12دینامیسم  واق

ست اي ادمھ تغییر نام چنین جزوه قرآن شگفت ا نامیزم  سازمان ھركا از ! اي بر مطالعات ماركسیستي بھ دی یدئولوژیك  تون ا نوع م در 
مده است 73براي مثال در ص . یادشده، بھ خصوص مقصود ماركسیسم است» فرھنگ انقالبي عصر حاضر« بھ : كتاب شناخت آ خط

مي 234 ضر ن صر حا بي ع بدون درك فرھنگ انقال كھ  یات گذشتھ دارد ستفاده ازتجرب بھ ا ین  بیان بسیار جالبي راجع  مق ا بھ ع توان 
 . 43بھ نقل از دستنوشتھ حسین روحاني در تاریخ سازمان مجاھدین، ص ) 26. مطالب پي برد

  47ھمان، ص ) 27

ثار . 340، ص 1از نھضت آزادي تا مجاھدین، ج ) 28 عھ آ سازمان در مطال وي در آنجا شرحي از كارھاي آموزشي كادرھاي اصلي 
 . اسالمي و آثارجدید ارائھ داده است

  65راه انبیاء راه بشر، ص : بنگرید) 29

  14 - 15تغییر و تحوالت دروني سازمان مجاھدین خلق ایران، صص : بنگرید) 30

  59اسناد منتشره سازمان مجاھدین خلق، مدافعات، ص : بنگرید) 31
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  147مسي بھ رنگ شفق، ص ) 32

  266 - 267اندیشھ سیاسي در اسالم معاصر، صص ) 33
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