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 پيشگفتار
 

خطرناک  فرقه يکي از هزاران قربانيانکتابي که در دست داريد، حاصل تجربيات 
، اعيفرقه ای که با شعارهای فريبنده آزادی، عدالت اجتم. رجوی مي باشدمسعود 

يکي از سرفصل های خطير  در ،جامعه بي طبقه توحيدی و شعارهای عوامفريب ديگر
.  خود به يغما برد و عقب ماندهکهن را با تحليل های ذهني هستي يک ملت ،تاريخ ايران

 با ايدئولوژی ه عنوان نيروييباز انقالب ضد سلطنتي مردم ايران،  بعدفرقه ای که 
کشور ايران هم در نسل نوجوان  در نسل جوان و هم یفراوانهای جاذبه  ،مذهبي
 در زمان شاه و آرمان  مذهبی راز اين فرقهرمز و گذشته چريکي پر. ه بودکرد ايجاد

صورت مخالفت با سياست های حکومت جديد اسالمي ه خواهي ضد اسالم رايج که ب
نجمله اين ، م۱۳۵۷ بعد از انقالبايرانی در عوامل جذب جوانان جمله   از،جلوه مي کرد

 . بود خلق، به سازمان مجاهديننگارنده
 آنقدر ۱۳۵۷ انقالب  از بعد از مجاهدينموضعگيری های سازمان روند حرکت و

. مي دارد  وا و تعجبهر انسان سياسي را به شگفتياست که بوده و نقيض  و ضد
 مواضع سازمان ، و روشنفکریشخصيت های سياسي  گروه ها و،البته در آن مقطع

 ،در داخل سازمانولي .  مي کردنداتیبه آن انتقاد داده و  قرار و تفسيرمورد تحليلرا 
کننده با  يا گروه انتقاد انتقادها نه تنها گوش شنوا نداشت، بلکه فرد واين فانه، ّسأمت

 ،سيستم کنترل و روابط دروني سازمان. خطاب ها روبرو مي شد بدترين اهانت ها و
ا به افراد رهبری رمورد تحليل های  درو مخالفت  ابراز نظر اجازه هيچ گونه فکر و يا

مواضع سازمان را حتي اگر نفهميده ما مجبور بوديم . نمي دادو زيردست عضو 
 همه دستورات مسئولين ،افراد مي بايستي مثل يک ارتش.  به زور قورت بدهيم،باشيم

 هيچ مسئولي مورد ، بود اشتباهیعملتحليلی و  چرا انجام بدهند و اگر را بدون چون و
برويم، با اينکه همه تحليل  به همين نسبت اگر به سطوح باالتر. نمي گرفت مؤاخذه قرار

اين موضوع را متوجه  ما آب درآمده بود، و موارد مختلف اشتباه از های سازمان در
 چرا که هميشه مطرح ،درون سازمان نداشتيم براز آن را درا ولي جرأت ،مي شديم
 وگرنه است حتماً حکمتي در کار اشتباه نمي کند ومعصوم است، ه رهبری ک مي شد

 !ما چنين نمی کرديم
چرا  .هستمم ي سه،فعليخطرناک من به سهم خود در رساندن سازمان به موقعيت 

            مجاهدين سازمان  ،امثال من ومن از خود گذشتگي  که بدون جانفشاني و
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ی زندگي امثال من در پائين ويران  شدن وبا تباه. دهد ادامه بفعاليت به نمي توانست
تواند به بقاء خود می نيز می توانست و هم اکنون  که رهبری سازمان بودتشکيالت 
 . ادامه دهد

 که مرا يم ايران پوزش مي طلبم و استدعا دارممن بدينوسيله از پيشگاه ملت عظ
 به ، و دولت عراقجاهدين خلق با سازمان م حرفه ایهمکاریسالها  رابطه وخاطر ه ب

 .بخشند
  مورد تحقيق و،آغاز تأسيس تا کنون ازمجاهدين را مي کوشد سازمان  اين کتاب

در توجه به فعاليت عمدتاً خارج ازکشوری نويسنده،   با،اين بررسي. دهد قراربررسي 
 بيان تجربيات در. فصل اول کمرنگ ولي درفصول بعدی بسيار ژرف وعميق مي شود

 تا باشدونا مغرضانه طرفانه  بياين موضوع که  سعي شده  بسيار نويسنده،شخصي
  . جنبه تحقيقي اثر لطمه ای وارد نيايدبه

در سه فصل مختلف و مستقل بلحاظ  ،يزمان مطالب کتاب بطور تاريخي و
  تا حد امکان، بضاعت،،به هر کدام از موضوعات.  تقسيم بندی شده اند،موضوعي

 اين کار ،م استمسلّ.  پرداخته شده است،و مدارکی که موجود بود ت نويسندهاامکان
از عموم . نمي باشداشتباه  وبدون نقص  ، و کند و کاوعنوان يک کار تحقيقيه ب

از طريق ارسال نامه، فاکس، ايميل و خوانندگان محترم خواهشمندم اين موارد را 
 . تصحيح گردد،جانب تذکر بدهند تا در چاپ های بعدی کتاب به اينغيره، 

 :مي باشد  شامل موضوعات زير»مجاهدين خلق در آئينه تاريخ«اول کتاب  جلد
  سازمان مجاهدين ة تاريخچ-۱
  مجاهدين بخش مالي سازمان-۲
  سازمان مجاهدين يتشکيالتساختار -۳
 

 :است  شامل موضوعات زير،جلد دوم کتاب فوق که در دست تهيه مي باشد
 رجي سازمان مجاهدينروابط خا  ديپلماسي و-۱
  مجاهدين انقالبات ايدئولوژيک دروني سازمان-۲
 ...ـ ۳
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 کرونولوژی

١١ 

 

  کرونولوژي 
 

  تير به حمايت ازدکترمصدق۳۰قيام ملي  ۱۳۳۱ تير ۳۰

 سيس نهضت آزادی أت ۱۳۴۰ ارديبهشت ۲۵

 توسط شاه» انقالب سفيد«الم اع ١٣٤١بهمن  ٦
 

  درايرانشورش مردم ١٣٤٢ خرداد ١٥

سيس سازمان مجاهدين خلق توسط محمد حنيف نژاد، أت ١٣٤٤شهريور  ۱۵
 سعيد محسن وعلي اصغر بديع زادگان

 اولين تماس مجاهدين با سازمان آزاديبخش فلسطين  ١٣٤٨زمستان 

ودستگيری رهای سازمان  ازکاد%  ۹۰نزديک به دستگيری  ١٣٥٠ شهريور 
 کادرمرکزی توسط ساواک شاهبخش اعظم 

 
 ١٣٥٠ بهمن ١١
 

 سازمان   اولين عمليات انتخاری،»احمد رضائي«کشته شدن 

 تيرباران تعدادی ازاعضای مرکزيت سازمان توسط رژيم شاه  ١٣٥١فروردين  ٣١

 تيرباران سه بنيانگذار سازمان توسط رژيم شاه ١٣٥١ خرداد ٤

 ١٣٥٤ديبهشت  ار۱۶
 

 تروردرون سازماني مجيد شريف واقفي 

 ١٣٥٤ شهريور
 

 کودتا درسازمان وتغير ايدئولوژی از اسالم به مارکسيسم

 آزادی زندانيان سياسي منجمله مسعود رجوی توسط شاه ١٣٥٧ دی ماه  ٣٠

 ١٣٥٧ بهمن  ٢٢
 

سيس جمهوری أت پيروزی انقالب ايران، سقوط رژيم شاه و
 اسالمي 

 ۱۳۵۸ ردادم ۱
 

 »مجاهد«انتشاراولين نشريه 

  ۱۳۵۹ شهريور ۳۱
 

 عراق  حمله نظامي عراق به ايران، آغاز جنگ ايران و

 ١٣٦٠ خرداد ٣٠
 

 آغاز جنگ مسلحانه سازمان برعليه جمهوری اسالمي
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 ١٣٦٠تيرماه  ٧
 

مقامات   تن از سران و٧٢حسين بهشتي وبيش از محمدترور 
 جمهوری اسالميرژيم در انفجار دفتر حزب 

 ١٣٦٠ تيرماه ٣٠
 

 سيس شورای ملي مقاومت ايران توسط مسعود رجوی وأت
 رئيس جمهور سابق ايران ابوالحسن بني صدر

  ١٣٦٠ مرداد ۳
 

 »صدای مجاهد«آغازفعاليت راديو 

  ١٣٦٠ مرداد ٧
 

فرارمسعود رجوی باتفاق بني صدر از ايران با يک هواپيمای 
 ربوده شده نظامي

 ١٣٦٠ ورشهري ۸
 

 ، نخست وزير  محمدجوادباهنرترور رجائي، رئيس جمهور و

  ١٣٦٠ مهرماه ٧
 

 اعالم برنامة دولت موقت توسط مسعود رجوی

 ١٣٦٠ بهمن ۱۹
 

 درتهراناشرف ربيعي  کشته شدن موسي خياباني و

 ١٣٦۱ارديبهشت  ۱۲
 

کشته شدن محمد ضابطي، مسئول بخش اجتماعي سازمان به 
  درتهرانفرماندهان سازمان از مسئوالن وهمراه تني چند 

 ۱۳۶۱تابستان 

 

  بني صدرفيروزهازدواج مسعود رجوی با 

 ١٣٦١شهريور  ١٩
 

مالقات مسعود رجوی با طارق عزيز نايب رئيس نخست وزير 
 عراق در پاريس

-اطالعيه شورای مرکزی سازمان درمورد طالق مريم قجر ١٣٦٣ اسفند  ١٩
 ابريشمچي عضو مرکزيت عضدانلو از شوهرش مهدی

وتصميم ازدواجش با مسعود رجوی، معرفي رهبری جديد 
آغاز انقالب اول   و»مريم رجوی مسعود و«مجاهدين 

  ايدئولوژيک در درون سازمان
 

 ١٣٦٤ خرداد ٣٠
 

رهائي «مريم رجوی در پاريس بعنوان آغاز  ازدواج مسعود و
  »برابری زنانو

 ١٣٦٥ خرداد ١٧
 

 به بغدادوی ورود  شور فرانسه واخراج رجوی ازک

 ديدار رجوی با صدام حسين ۱۳۶۵خرداد  ۲۵
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 ١٣٦٦ خرداد ٣٠
 

توسط  »رانيارتش آزاديبخش ملي ا«تشکيل اعالم 
 .مسعودرجوی

 ١٣٦٧دين ر فرو٧
 

  خراسان٧٧لشگر در منطقه فکه برروی »آفتاب«عمليات 
 درمنطقه مرزی

  ١٣٦٧ خرداد٢٩
 

 ه مهران  در منطق»چلچراغ«عمليات 

  ١٣٦٧ تيرماه ٢٧
 

 پايان جنگ ايران وعراق 

 ١٣٦٧ مردادماه ٣
 

 »فروغ جاويدان«عمليات 

 ١٣٦٧ مردادماه ۶
 

جمهوری زندانيان سياسي توسط رژيم اعدام های وسيع آغاز 
 اسالمي

  ١٣٦٨ خرداد ١٤
 

 خمينيآيت اهللا مرگ 

 ١٣٦٨مهرماه  ٢٦
 

، انتخاب وی به حذف مريم رجوی ازرهبری عقيدتي مجاهدين
 مسئول اولي سازمان، آغاز انقالب دوم دروني در مجاهدين

 ۱۳۶۹ مرداد ۱۰
 

 اشغال نظامي کويت توسط عراق

 ۱۳۶۹ دی ماه ۱۱
 

 حمله متحدين به عراق وبمباران هوايي آن

  ١٣٦٩  اسفند٢٠
 

 ورود سازمان به جنگ داخلي عراق عليه کردها

 ١٣٧٠فروردين  ٥
 

عليه کردهای عراق جنگ مورداخلي عراق، دخالت سازمان درا
 »مرواريد«با نام عمليات 

 ١٣٧٠ شهريور ١٧
 

  در سازماننشست بزرگ طالق

انتخاب مريم رجوی ازطرف شورای ملي مقاومت بعنوان   ١٣٧٢ شهريور ٦
 رئيس جمهورشورا

 معرفي فهيمه ارواني بعنوان مسئول اول سازمان  ١٣٧٢ شهريور ٢٦

 معرفي شهرزاد حاج سيدجوادی بعنوان مسئول اول سازمان  ١٣٧٤   شهريور 

 انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوری ايران ۱۳۷۶ خرداد ۲
 معرفي مهوش سپهری بعنوان مسئول اول سازمان  ١٣٧٦شهريور  ٩
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 ترور الجوردی توسط يک واحد عملياتي سازمان ۱۳۷۷اول شهريور 
 يک واحدعملياتي سازمانترور صيادشيرازی توسط  ۱۳۷۸ارديبهشت 

 تا ۱۳۷۸زمستان 
 ۱۳۸۰زمستان 

 عمليات خمپاره اندازی مجاهدين در تهران 

 انتخاب مجدد خاتمي به رياست جمهوری ۱۳۸۰تيرماه 
 موشک ازطرف رژيم جمهوری اسالمي به قرارگاه ۷۷پرتاب  ۱۳۸۱ فروردين ۲۹

 های سازمان درعراق
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فازتأسيس
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  فازتأسيس 
 

 چه از نوع ،توان دوران نطفه بستن نبردهاي مسلحانه در ايران  را مي۱۳۴۲سال 
پيش از . ماركسيستي آن ارزيابي كرد/مائوئيستي و چه از نوع اسالمي/ماركسيستي

 رسمي روحانيون  ازهاج با موافقت و »فدائيان اسالم«جرياني موسوم به , خاين تاري
ايران انجام داده بود كه از دولتمردان يستي بر عليه صاحب فتوا چند عمليات ترور

 . پژوهشگر و تاريخ نگار مشهور ايران بود»احمد كسروي«جمله قربانيان اين ترورها 
که به مبارزة مسلحانه اعتقاد   دو جريان اسالمي ديگر هم ظهور كردند،در دهه چهل

ين كه برنامه اش را بر  بود كه با ا»حزب ملل اسالمي«يكي از اين جريانها . داشتند
اما موفقيتي , اساس ترور برخي از سردمداران حكومت وقت تهران تنظيم كرده بود

سالمي ديگري هم در همين سال اجريان . نداشت و اعضاي آن همگي دستگير شدند
اين هيئت هم در چندين .  معروف شد»هيئت موتلفه اسالمي«ها تشكيل شد كه به 

اين . ن علي منصور نخست وزير وقت ايران دست داشتترور از جمله در ترور حس
 تمام پست هاي اصلي حكومت اسالمي را در دست جريان هم اينك در ايران تقريباً

 تشكيل شد كه ۴۴ پيش از سال »حزب اهللا« ديگر هم به نام اسالمييك جريان . دارد
 . بعد ها در سازمان مجاهدين خلق ادغام شد

اي را تحت عنوان   دولت وقت ايران اليحه۱۳۴۰در سال دو سال پيش از اين تاريخ 
از جمله .  تبصره به تصويب رساند۱۷ ماده و ۹۲ در »هاي واليتي و ايالتي انجمن«

 حذف قيد سوگند به قرآن براي باورمندان به اديان و مذاهب ديگر ,مواد اين اليحه
اب شوندگان و  براي انتخذكوريتترين  بخش اين اليحه، حذف قيد  اما مهم. بود

روحانيت آن زمان در برابر اين اليحه قيام كرد و شورشي در . انتخاب كنندگان بود
.  معروف شد»ي روحانيت نهضت دوماهه«بين محافل مذهبي به وجود آمد كه به 

بيشترين نگراني اين روحانيون از امكان شركت بانوان ايراني و دگرانديشان ايراني در 
 . شد يجريان انتخابات ناشي م
 محمد رضا پهلوي، شاه وقت ايران، پس از سفري به ۱۳۴۱در ششم بهمن ماه 

ي امريكا و تحت فشار دولت پرزيدنت كندي رئيس جمهور وقت اياالت  اياالت متحده
متحده پذيرفت كه در ساختار سياسي كشور تغييراتي ايجاد كند كه با روند مدرنيته 

تاريخ محمد رضا پهلوي طي مراسمي شش در اين . در ايران همسويي داشته باشد
اولين اصل از اين شش ماده، . ماده را براي تغييراتي در ايران به رفراندم گذاشت
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يكي . ها بود كه قرار بود بين دهقانان تقسيم شود ها و فئودال تقسيم امالك بزرگ خان
ت نيمي ديگر از اين اصول تصحيح قوانين انتخابات بود كه در راستاي آن امكان شرك

و چه انتخاب شونده، فراهم از شهروندان ايران ـ زنان ـ چه به عنوان انتخاب كننده 
 .شد مي

البته اين روند كه به انقالب سفيد يا انقالب شاه و ملت موسوم شده بود، مواد 
ها صرف نظر  شود، از طرح آن ديگري هم داشت كه چون به اين بحث مربوط نمي

 . كنيم مي
ها آيت اهللا خميني در اعتراض به اين  س آنأ روحانيون و در ر۱۳۴۲ خرداد ۱۵در 

اين شورش . ي زنان وارد ميدان شدندأمواد و به خصوص براي اعتراض به حق ر
برخي از سردمداران اين شورش از جمله آيت اهللا . توسط نيروهاي پليس سركوب شد

يني پس از زماني كوتاه، آيت اهللا خم.  برخي هم تبعيد شدند خميني به زندان افتادند و
ابتدا به تركيه و سپس به عراق و شهر مذهبي نجف كه محل اقامت جمع كثيري از 

 . شيعيان عرب و ايراني بود، تبعيد شد
لفت بخشي از روحانيون با قوانين جاري كشور در آن دوران، ابا وجود مخ

تفاده كرده و با روحانيت توانست از بخشي از قانون اساسي و قوانين جزايي ايران اس
سي به نابرابري موجود در اين قوانين ـ بين شهروندان و مراجع ـ  از حكم اعدام أت

به اين صورت كه بر اساس قانون، دولت ايران . اهللا خميني جلوگيري كند سيد روح
اهللا  چند تن از دوستان و همكاران سيد روح. توانست مرجع تقليدي را اعدام كند نمي

 كرده، معرفيمراجع به دولت زمره  از حكم اعدام، او را در ویت خميني براي نجا
 . بدين گونه از اعدام ايشان جلوگيري به عمل آوردند

هاي ايران در يك  دو سال پس از اين شورش، چند تن از دانشجويان دانشگاه
با نظام حكومتي حاكم بر ايراِن آن مکتبي وسازمان يافته ي  بندي به لزوم مبارزه جمع
اين افراد كه نام سه تن از ايشان از سوي بازماندگان همان جريان . ان رسيدندزم

محمد حنيف : شود، عبارت بودند از  عنوان مي»بنيانگزاران سازمان مجاهدين خلق«
ي كشاورزي شهر كرج، در  آالت سنگين كشاورزي از دانشكده ، مهندس ماشيننژاد

 كارگر بازاري در شهر  در يك خانواده ١٣١٧اين فرد در سال . ي پايتخت ايران حومه
تبريز به دنيا آمد و با تشكيل سازمان مذهبي مجاهدين خلق، مسئوليت ايدئولوژي اين 

وی فعاليت سياسي خودرابا عضويت در نهضت آزادی . جريان را به عهده گرفت
 . آغازکرد



 فازتأسيس

١٧ 

 مسئول تشكيالتي اين جمع، مهندس راه و ساختمان و سعيد محسننفر بعدي 
 متوسط  اي از طبقه او نيز در خانواده.  فني دانشگاه تهران بود التحصيل دانشكده رغفا

اين فرد از دانشگاه تهران بورس تحصيلي . و روحاني در شهر زنجان متولد شد
 ملي، انجمن اسالمي دانشجويان و نهضت  دولتي گرفت و همانند حنيف نژاد به جبهه

 . آزادي پيوست
 بود كه مسئوليت نظامي علي اصغر بديع زادگانگزاران آخرين فرد جمِع بنيان

اي   در شهر اصفهان و در خانواده۱۳۱۹بديع زادگان در سال . گروه را به عهده داشت
  او نيز همانند همكار ديگرش براي تحصيل در رشته. متوسط چشم به جهان گشود

ر هر سه او نيز د. مهندسي شيمي از دانشگاه تهران بورس تحصيلي دولتي گرفت
 . ملي، انجمن اسالمي دانشجويان و نهضت آزادي عضويت داشت تشكل جبهه

 نام فرد ديگري را هم در ،البته بسياري از جدا شدگان اوليه سازمان مجاهدين
گويا . كنار حنيف نژاد و به عنوان يكي از سه تن بنيانگزاران سازمان نام مي برند

  .كنار گذاشته شد, با سازمان كار كندچون اين فرد نمي خواست به طور حرفه اي 
.  عضويت داشتند»نهضت آزادي ايران« در جرياني به نام ۱۳۴۴اين افراد تا سال 

ها پنهان مانده باشد، اين است كه آخرين بقاياي گروه  اي كه شايد از ديد خيلي نكته
 در اًو سازمان مجاهدين هم دقيق.  اعدام شدند۱۳۴۴ درست در سال »فدائيان اسالم«

 ارادي نبوده باشد، زماني اگر كامالً اين هم.  وجود گذاشت همين تاريخ پا به عرصه
 .اريخي در دوران معاصر ايران استتتلخ شك يك طنز  بي

 خورشيدي در تهران و توسط دو تحصيل ۱۳۴۰نهضت مذهبي آزادي در سال 
اني به نام سيد  غرب ـ مهندس مهدي بازرگان و دكتر يداهللا سحابي ـ و يك روح كرده

 ملي ايران به  اين جريان خود نيز انشعابي از جبهه. سيس شدأمحمود طالقاني ت
 . رهبري دكتر محمد مصدق نخست وزير فقيد ايران بود

گرا و مصدقي معرفي  بنيانگزاران نهضت آزادي خود را مسلمان، ايراني، مشروطه
ي سكوالر آن دوران اين ها كردند؛ اما وجه مشخص تفاوت ايشان با ديگر گروه مي

جدايي «كردند و به ويژه  بود كه اسالم را وجه جدايي ناپذير فرهنگ ايران برآورد مي
 آغازين تشكيل  اين تعريف كه در واقع پيش زمينه. كردند  را رد مي»مذهب از سياست

                                                           
 ذکرکرده »نيک بين رودسری اض عبدالر«نام اين فرد را ۳۱۳ درکتاب خاطرات خود صفحه » احمد احمد«آقای) 
.است  
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 استبداد تبعيض و سراپا حكومت  ةحكومت اسالمي در ايران است، به مثابه نطف
 . ي اسالمي در ايران به ثبت رسيدحاكمان فعل

ها ـ  وجه ديگر تفاوت اعضاي نهضت آزادي و مجاهدين خلق اين بود كه نهضتي
 دكتر محمد مصدق ـ به طيف روحانيان اعتمادي نداشتند؛ ا باختالف روحانيتبه دليل 

و بخصوص روحانيت ضد استعمار بودن کالً وبيگانه ستيزی اما مجاهدين خلق بر
ها در حالي كه با حكومت پادشاهي  نهضتي. فشردند  خميني پاي مياهللا شخص آيت

 وهرگز از جويانه را برگزيده بودند  قانوني و مسالمت  مبارزه ةمخالف بودند، اما شيو
در روند مطالعات تئوريک خود که اما سازمان مجاهدين . اين شيوه تخّطي نکردند

 به لزوم مبارزه ۱۳۴۸رسال  آغازکرده بود، د۱۳۴۴بامخفي کاری تمام از سال 
 .  است نيز اين شيوه را رها نكردهمسلحانه بر عليه رژيم شاه رسيد وتاکنون 

 خرداد ۱۵محرک اصلي سازمان در استنتاج مبارزه مسلحانه، سرکوب تظاهرات 
 توسط رژيم شاه ونيز بي ثمربودن مبارزات گذشته ونهايتاً فراگيری جنبش ۱۳۴۲

يعني گفتمان جنبش ها . فاده ازسالح در منطقه وجهان بودهای مسلحانه وفرهنگ است
در فلسطين، آمريکای جنوبي، الجزاير وغيره استفاده ازسالح برای برخورد با رژيم 

 .های مستبد بود
 كه اعضاء و بنيانگزارانش همگي مسلمان و معتقد سازمان مجاهدينهم زمان با 

مائوئيستي هم در حال /اركسيستي اما م به مذهب تشيع بودند، يك سازمان مسلحانه
اولين عمليات .  نام گرفت»هاي فدايي خلق سازمان چريك«تكوين بود كه بعدها 

 در شمال ايران و در روستاي سياهكل ۱۳۴۹مسلحانه اين سازمان در بهمن ماه سال 
 . اتفاق افتاد

اين عمل مسلحانه چريک های فدايي، مرکزيت سازمان مجاهدين را که از سال 
هنوز مشغول تئوری پردازی پيرامون نحوه ورود به مبارزه بودند بشدت  ۱۳۴۴

 . غافلگير کرد
 وجه ,کزيترم  وهم برای خودانتخاب نکرده بودنامي آن هنوز سازمان تا 

 باعث بي عملي سازمان درآن تئوريک مبارزه را طوری برجسته کرده بود که عمالً
 . مقطع شده بود

وارد ميدان شد و چون اين تاريخ مصادف بود مان ساز ,ي سياهكل پس از واقعه
 شاهنشاهي ايران، تصميم گرفت با اخالل در   ساله٢٥٠٠هاي  با برگزار كردن جشن

ولي قبل از اينکه دست به عملي . سيستم برق رساني اين مراسم، اعالم موجوديت كند
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همه باًً تقريافرادش منجمله % ٩٠نزديک به  ۱۳۵۰درسال بزند در يک يورش ساواک 
) بجز حسين روحاني وتراب حق شناس که در خارج کشور بودند(افراد مرکزيت 
 . دستگيرشدند
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  ايدئولوژی 
 
سسين سازمان مجاهدين خلق، اين سازمان را يك سازمان اسالمي و اعضاي ؤم

بازرگان كه ايشان را اما مهندس مهدي . ناميدند  مي» اهللا حزب«خود را به تعبير قرآن 
شناخت، ايدئولوژي اين  تر نهضت مذهبي آزادي از نزديك مي به عنوان اعضاي جوان

هاي مبنايي  يكي از كتاب. كرد سازمان را تركيبي از ماركسيسم و اسالم ارزيابي مي
اين كتاب از چند بخش .  بود»شناخت« درون سازماني  اعتقادي مجاهدين جزوه

وام گرفتن مبحث تكامل از ماركسيسم . اه انبياء تشكيل شده بودمتدولوژي، تكامل و ر
كيد غير منطقي بر ضد استثمار بودن أداروين و ت »كامل انواعت«و تكيه بر 

   هاي مذهبي، در واقع التقاطي بودن مبناي عقيدتي اين جريان را به نمايش  آموزش
اقتصاد به زبان «، »شناخت«هاي  بنيانگزاران سازمان با نوشتن جزوه. مي گذاشت

خواستند ايدئولوژي مذهبي اسالم و تشيع را منطبق بر   مي»حسينامام « و »ساده
 . شناسي و تحليِل تاريخ نشان بدهند اصول علمي جامعه

 بسياريکتاب های در اين دوران .  بوديكتئور  مشغول کار۱۳۵۰سازمان تا سال 
  مورد بررسي و,بود نژادئولوژي سازمان که مسئول آن شخص حنيف ددر گروه اي

 :برخي از منابع مطالعاتي سازمان عبارنتد از. گرفت آموزش قرار
  راه طي شده نوشته مهدی بازرگان-۱
 خدادراجتماع -۲
 ت کوچک هاي بي نها-۳
  ذرة بي انتها-۴
  کاردراسالم-۵
  اسالم وقرآن راشد-۶
  تفسير پرتوی ازقرآن-۷
  اقتصاد کشورهای توسعه نيافته-۸
 ويتنام درآتش -۹

  تحليل انقالب الجزاير-۱۰
 الملل  حقوق بين-۱۱
  نهج البالغه فيض االسالم-۱۲
  کتابچه سرخ مائو-۱۳
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  امپرياليسم وکليه مرتجعين تاريخ ببرکاغذی هستند از مائو-۱۴
  مسالمت آميز به کلي متضاد از مائوي دونوع همزيست-۱۵
  عليه ليبراليسم از مائو-۱۶
 بي از مائو اصالح کارحز-۱۷
  آموزش خودراازنوبسازيم از مائو-۱۸
  چگونه مي توان يک کمونيست خوب بود ار شائوچي-۱۹
  انسان وکهکشانها از جان ففر-۲۰
  منشأ تکامل وحيات از اپارين-۲۱
  علم به کجا مي رود از ماکس پالنک-۲۲
  چهارمقاله فلسفي از استالين-۲۳
  تاريخ مشروطه ايران از کسروی-۲۴
 ني چه بايد کرد از لن-۲۵

 .وبسياری کتابهای ديگر در همين زمينه مورد مطالعه درون سازماني قرارگرفتند
کتاب ها . بعد از انجام کارهای مطالعاتي، تدوين ايدئولوژی در سازمان آغازشد

وجزواتي که در حين ويا بعد از تدوين ايدئولوژی توسط سازمان تهيه ومنتشر شده 
 ند از اند به ترتيب عبارت

  نوشته حسين روحانيمتدولوژی يا شناخت -۱
 ف نژادي نوشته محمد حنراه انبياء راه بشر -۲
  نوشته علي ميهن دوستتکامل -۳
  نوشته محمود عسگری زادهاقتصاد به زبان ساده -۴
  اثر احمد رضاييامام حسين -۵
  اثر سعيد محسنمقدمه ای برمطالعات مارکسيستي -۶
 ر عبدالرضا نيک بين اثمبارزه چيست؟ -۷
 

برای سازمان افرادي را در دسته هاي متعدد , از سوي ديگر در همين دوران
اين افراد بدون اينکه توجه ساواک را . دكراعزام ) بيروت( به فلسطين ي نظامآموزش

 نظامي توسط آموزشبعد از  و, شده خارج كشور از مرزهای جنوبي ,جلب كنند
تنها مورد برخورد در سال . د شدنباره وارد کشورسازمان آزادي بخش فلسطين دو

 نفر از افرادی که از طريق دوبي عازم ٦به اين ترتيب که  آن هم . پيش آمد۱۳۴۹
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در . شدنددستگير , قرارگرفتهدوبي بيروت بودند، در دوبي مورد سوءظن پليس 
، تعدادی مائو، جنگ پاتيزاني ونزوئال بازرسي از محل اقامت آنها مدارکي مانند آثار

 دو گذرنامه بدون عکس و يک هم چنين, نشريه بعالوه سرودهای فلسطيني مجله و
 .كشف شددفترچه جيبي محتوی کلمات رمز

يک باند جعل پاسپورت  که با بازجوئي های بسيار، بخيال اين ازپس پليس دبي 
نها  با تحويل آ.گرفتتحويلشان به پليس ايران  روبروست، تصميم به ديپورت آنها و

رکيب گروه به وجود يک سازمان کامال مخفي پي تبه ايران ساواک مي توانست از 
 . ببرد

 آنها توسط سه تن از هواپيماي ۴۹ آبان ۱۸در راه بازگشت به ايران در تاريخ 
که از ) محمد سادات دربندی رسول مشکين فام، حسين روحاني و(افراد سازمان 

فارس ه دوبي آمده بودند در آسمان خليج شدگان ب ايران برای نجات جان دستگير
 را  هويت واقعي خودمي تواندعراق نيز اين گروه  در. به بغداد برده مي شودربوده 

_ در نهايت اين گروه هواپيماربا مي توانند . پوشيده نگه داردمقامات عراقي  نظر از
رفتن هويت لو . به اردوگاه هاي فلسطيني در بيروت بروند_  اين كه لو بروند بدون

در دامن , اين گروه مي توانست سازمان مجاهدين را پيش از اقدام به هر عملياتي
 .ساواك و پليس شاه بياندازد

را برای حمله  هنگامي که سازمان خود، ۱۳۴۹درزمستان از واقعه سياهکل  بعد
كه اين كار به نوعي اعالم _  تهران آماده مي كرد مسلحانه به دکل های برق

مراد شاه«از طريق يک توده ای بنام ساواك توانست  _ت اين جريان هم بود موجودي
تمام ترددهاي اين  که بعنوان امکان تهيه سالح با سازمان درتماس بود، »دلفاني

 طي ،ساواك پس از آگاهي كامل از خانه هاي تيمي سازمان .جريان را كشف كند
ر و كل موجوديت سازمان يورشي بيشتر اعضا و كادرهاي اصلي سازمان را دستگي

 .انجام شد ١٣٥٠  سالشهريورماه در اين يورش دقيقاً. را با مخاطره روبرو ساخت
 نفر اعضا ١٥٠ ساواک از مجموع  هايبازجوييگستردگي با  بعد از اين ضربه و

 سازمان ديگر وظيفه اي جز اين نداشت كه به حفاظت ،دستگير شدهوابستگان  و

                                                           
 ، کاظم شفيعيها، حسين خوشروسيد جليل سيداحمديان، موسي خياباني،: اين شش نفر عبارت بودند از) 

  ومحسن نجات حسينيمحمودشامخي
 .تأليف محسن نجات حسيني نشر ني مراجعه شود» برفرازخليج«ی اطالع بيشتر دراين مورد به کتاب برا) 
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بيشتر بيانديشد تا اين عناصر به سادگي دستگير شدگان د خوعناصر بيرون از زندان 
 .در دام ساواك نيفتند

دستاورد اين دورانديشي تهيه راديويي بود تا با آن بتوانند پيام هاي نفرات 
و با اين شيوه كمي . گوش كنند, ساواك را كه از طريق بي سيم رد و بدل مي شد

 .دامنيت عناصر خارج از زندانشان را تامين كنن

سازمان در آن زمان درفرم سه شاخه مجزا ازهم سازماندهي شده بود وقراربود 
اما محمد حنيف نژاد از اين قانون . که سرشاخه ها ازشاخه های ديگرمطلع نباشند

ساواک با تعقيب ومراقبت وی . عدول کرده ومرتباً به شاخه های ديگر سرمي زد
نين ناصرصادق يکي ديگرازاعضای مرکزيت سازمان، توانست پي به شاخه وهمچ

بعد از اين ضربه  . وارد آورد۵۰های ديگر ببرد وآن ضربه وحشنتاک را در شهريور 
  رضاهشاخه دوم ب. قرار گرفتعهده مجيد شريف واقفي، ه رهبری شاخه اول ب

 .ده گرفتبه عه بهرام آرام راو مسئوليت شاخه سوم سپرده شد رضايي 
ساواک  در پي يورش ۱۳۵۰اعضای سازمان که در سال  تقي شهرام يکي از

 ۱۳۵۲در ارديبهشت ماه سال در زندان ساری بسر مي برد،  وبود دستگير شده 
با ، همراه با يک زندانی ديگر و افسر نگهبان زندان مقدارقابل توجهي سالحتوانست با 

ين سال رضا رضايی ـ که تا آن زمان رهبری  خرداد همدر ماِه. فرار کندنام احمديان 
را در دست داشت ـ طی يک درگيری مسلحانه با نيروهاي يکي از شاخه های سازمان 
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اين فرصت، بخت مساعدی برای تقي شهرام بود تا . امنيتي دولت وقت ايران کشته شد
شهرام در زندان از طريق يکی از وابسته های . رسوخ کندشاخه دوم به رهبری 

 با آموزه های مارکسيستی بيشتر آشنا » سرخستارة«بنام  ي مارکسيستيوهگر
او با تکيه بر فضای مارکسيستی حاکم بر ذهن و خصلت های جاه طلبانة . شده بود

 و رکود مبارزاتی ناشي از آن در داخل ۵۰ دست به کار تحليل ضربة ،شخصی اش
 .سازمان زد

 به ۵۰ ـ ۵۲ و ۴۴ ـ ۵۰طع اان در مقتقی شهرام با بازنگری در روش رهبران سازم
اين جمع بندي رسيد که مرکزيت نخستين، وجه تئوريک مبارزه را بيش از حد 

 البته اين .برجسته کرده و همين كار باعث بی عملی سازمان در آن مقطع شده بود
وابسته .  وجود داشت۵۰ ـ ۵۴انتقادی بود که در بدنه محدود سازمان هم در مقطع 

 جملگی بر ضعف سازمان در سال های پيش ۵۰ فعاالن سازمان در دهه ها، اعضا و
 را نتيجة بی تجربگی و دست و پابستگی ۵۰ پای می فشردند و ضربة سال ۵۰از 

برای مرکزيت نخسين سازمان، . مفرط سازمان در زمينة فعاليت نظامی می دانستند
ر آن ها مطالعه آثار برگزاری جلسات تفسير و تحليل قرآن و نهج البالغه و در کنا

مرکزيت . مارکس و مائو، به همان اندازه برجسته و مهم بود  که مبارزة نظامی
 »آگاه«نخستين ـ درست يا نادرست ـ آرزوی پرورش چريک تمام وقت حرفه ای و 

 .از نظر آنها قابليت نظامی به تنهايي به درد سازمان نمی خورد. را در سر می پروراند
مطالعة  ، خواه ناخواه وقت کمتری برا ی۵۰مان پس ازسال سازاعضای برعکس، 

با توجه به هوشياری همه جانبه ساواک، آنها تقريباً تمام . تئوريک صرف مي كردند
تمرکز و توجه و وقتشان را صرف فعاليت های عملی مربوط به حفاظت تشکيالت و 

. ازمان باب شدکپسول سيانور پس از اين تاريخ در س. رعايت مخفی کاری می کردند
رويکرد ناگزير سازمان به .  مبارزة عملی بودخاين شيوه نشانة بسيار مهمی برای مس

خود نمايشي از انتقاد به ) ۵٤ تا ۵٢به خصوص  (۵٠ ـ ۵٤عمليات مسلحانه در مقطع 
 وارد کردن انتقاد پراتيک به ،نيز به لحاظ روانی.  بود۵۰عملكرد مركزيت پيش از سال 

، خود قوت قلبی برای بازماندگان اين جريان بود كه بتوانند ۵۰ سال مرکزيت پيش از
ا اين اطمينان را هم به همچنين اين ادّع. »رکت می کنيمحما درست تر «: ادعا كنند

با اين شيوه ها همه تقصيرات را . »ما به آن راحتی گير نمی افتيم«چريك مي داد كه 
        ي اعالم  را از هر اشتباهي مبّربه گردن مركزيت قبلي مي انداختند و خودشان

 راه خروج از بن بست موجود را تغيير ايدئولوژی كل  شهرامبه اين ترتيب. مي كردند
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 كاري سازمان تشخيص داد، به ويژه که سازمان ـ عمالً ـ مدت ها بود كه ديگر اساساً
خواندند با اسالم  نداشت، مگر برخی از اعضاء که خودشان برای خودشان نماز می 

و بعد هم آشکارا ـ به ارتجاع متهم پنهاني و در راستاي همين تغيير ايدئولوژي ـ اول 
 وقفل شدن سازمان رابه ايدئولوژی ۵۰درواقع تقي شهرام علت ضربه سال . شدند

. گروه نسبت داد ومي گفت که اين ايدئولوژی از کارآيي ساختن چريک بي بهره است
کسيسم را راه حل بحران حاكم بر سازمان تشخيص داد شهرام گذار از اسالم به مار

 . بيانية تغيير ايدئولوژی را صادر و منتشرکرد۵۴و در همين راستا در سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اسالِم سازمان تفاوت  تفسيرهای انقالبي از  برداشت ها واين تاريخ از پيش

يك جريان را مجاهدين رژيم شاه سازمان . اشتچنداني با مارکسيسم ند
سازمان آنچنان در مقوله امپرياليسم غرق شده بود .  مي ناميد»مارکسيست اسالمي«

در رابطه با که برای جلوگيری از زدن انگ ارتجاعي بخودش هيچگونه جای شبهه ای 
 :نگذاشتماركسيت ها با همانندي ديدگاه هايش 

مي زند که يک  بنابراين همواره جار.  وحشت افتاده استاسالم انقالبي به شاه از 
   او انقالبي؛ مسلمان باشد يا فرد بايد يا در انديشه او. مسلمان نمي تواند انقالبي باشد

                                                           

 ۱۳۵۲مردادماه تاريخ انتشار  »پاسخ به اتهامات اخير رژيم«جزوه )  
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 يا فرد يا انقالبي است و. واقعيت کامال برعکس است اما. باشد آنها دو هر نمي تواند
ندارد که انقالبي   هيچ مسلماني وجودقرآن در سراسر. ينکه يک مسلمان حقيقي نيستا

اما در . کند مارکسيست ها ايجاد  کند تا شکافي ميان مسلمانان ويرژيم تالش م. نباشد
وقتي . دارد  وجود-همکاران منطقه ای آن  امپرياليسم و-تنها يک دشمن اصلي ما نظر

قتي شکنجه و. ها را اعدام مي کند هم مارکسيست نان واساواک اعدام مي کند هم مسلم
شرايط کنوني،  ، درنتيجتاً. شکنجه مي کند ها را هم مارکسيست مي کند هم مسلمانان و

 چرا ما به حقيقتاً. دارد مارکسيستها وجود وحدتي ارگانيک ميان انقالبيون مسلمان و
اسالم به  اما قطعاً. مارکسيسم يکي نيستند مارکسيسم احترام مي گذاريم؟ البته اسالم و

 است تا به سلطنت پهلوی تر نزديکمارکسيسم 
گرايش به  ۵۲از سال  .رد كخودش را  باالخره کار، مارکسيسمازتلقي  گونه اين

 .مارکسيسم در سازمان افزايش پيدا کرد
، ۵۴در روند تاريخی سازمان مجاهدين خلق، رويکرد غليظ به مارکسيسم در سال 

ر اين رويکرد و تنظيم بيانية دتقی شهرام . نشانة انفجار پس از رکود تشکيالت بود
انجام  وی برای پيشبرد اين کار از.  نقش بسيار مهمی داشت۵۴تغيير ايدئولوژی سال 

شاخه ديگر سازمان را درجريان  هنگاميکه وی مسئوالن دو. نداشت هيچ کاری ابا
را با اين امر اعالم داشت ولي  داد، بهرام آرام موافقت خود ير ايدئولوژی قراريتغ

تقي شهرام بيدرنگ وی را بقتل . د شريف واقفي بشدت به مخالفت پرداختمجي
 .حتي جسدش را سوزاند و) ۱۳۵۴ ارديبهشت ۱۶(رسانيد 

علت چرخش ايدئولوژيکي سازمان را مجتبي طالقاني فرزند آيت اهللا طالقاني در 
 : داده استنامة مشهوری که به پدرش نوشته بود بخوبي شرح 

 شما ارتباطي با ترک کرده، مخفي زندگي مي کنم و که خانه راسال است   اکنون دو
سالهای زيادی که با هم در جنگ با  به خاطر احترام عميقي که برايتان قائلم و. ندارم

  ضروری دانستم برای شما توضيح دهم که چرا من و،ارتجاع بوده ايم ها و امپرياليست
من از ... کنيم مان خود ايجاديشانم تصميم گرفتيم تغييرات عمده ای در سازهمك

شما ياد گرفتم که چگونه از اين حکومت استبدادی  نخستين روزهای زندگي در کنار
-طريق مذهب از را من همواره احساس بيزاری خود. بيزار باشم و خون آشام متنفر

         بيان-)ع(امام حسين و) ع(، امام علي)ص(های آتشين محمد  درس ها و آموزش
 من هميشه برای اسالم به عنوان زبان گويای توده های زحمتکش در حال .مي کردم
کرده  آغاز سال گذشته مطالعه مارکسيسم را طي دو اما... ظلم احترام قائل بودم مبارزه با

 بردارند   ميان مي کردم که روشنفکران مبارز مي توانند اين رژيم را از من قبال فکر. ام
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برای سازماندهي طبقه  اما.  به طبقه کارگر روی آوريمولي اکنون باورکردم که بايد
   را- مبارزه طبقاتي-بگذاريم چون مذهب، پويايي اصلي تاريخ کنار بايد اسالم را کارگر

بسيج طبقه روشنفکر عليه  البته اسالم مي تواند يک نقش مترقي به ويژه در. قبول ندارد
جامعه به  ت که تحليل هايي عملي ازمارکسيسم اس اما اين تنها. ند كامپرياليسم ايفا
ي  ماين فکر من پيش از. رهايي آنهاست شده و توجه طبقات استثمار مو دست مي دهد

زندگي پس  کردم آنهايي که اعتقاد به ماترياليسم تاريخي دارند، به دليل اينکه به معاد و
  مي دانم بزرگولي اکنون. های بزرگي نمايند نمي توانند فداکاري مرگ ايمان ندارند از

راه آزادی   که شخص مي تواند انجام دهد، مرگ در ايترين فداکاري متعالي ترين و
 .است طبقه کارگر

, که در زمان تغيير ايدئولوژی سازمان در زندان شاه بسر مي برد رجوی مسعود
 با مواضع زيرکانه ای که در مقابل ۵۷ تا ۵۴نه تنها توانست در فاصلة سال های ،

مارکسيست سازمان گرفت خود را برجسته سازد، بلکه يقيناً در سال های پس جريان 
از انقالب هم در جريان رهبری سازمان از اندوختة تجربيات تقی شهرام و شکست 

انتشار بيانية .  استفاده های تعيين کننده ای برد،جريان تغيير ايدئولوژی سازمان
د که وابسته های سازمان را در داخل  به رجوی اجازه دا۵۴تغيير ايدئولوژی در سال 

 در مقابل طيف مسلمان ، سازماندهی كرده»راستين«زندان به عنوان مجاهدين خلق 
 حتی حمايت چه بسا اگر بيانيه با استقبال روبه رو می شد و يا مثالً. ديگر قد علم کند

ت ی همان زمان داعيه دار مارکسيسم می شد، اما شکسرجونسبی به دست می آورد، 
 .درا در انحصار رجوی درآور اجتماعی بيانيه، ادعای اسالم راستين

بدست گرفت سازمان را در حالی اداره  ۵۴تقی شهرام در سال گفتيم گونه كه همان
پس از ضربة . که اين تشکيالت، چند سال رکود توان فرسا را پشت سر گذاشته بود

افراد سازمان پس از . ود، سازمان عمالً در محاق مخفی کاری فرو رفته ب۵۰سال 
 تشکيالتِی مخفی ضوابط ناگزير در چنان مجموعه ای از ،پشت سر گذاشتن آن ضربه

کاری گرفتار آمدند که نه توانستند رشد تئوريک خود را ادامه دهند و نه در عرصة 
 تا ۴۴جنبه های تئوريکی که در فاصلة سال های . عمل دستاورد قابل توجهی داشتند

ئوليت مرکزيت نخستين، برای اعضا و مرکزيت مطرح بود، در اين  و  تحت مس۵۰
عمل «در کنار اين رکود انديشه، توانايی . مرحله کم رنگ و حتی بی رنگ شده بود

 نيز از سازمان سلب شد، گرچه ترورهای انگشت شماری توسط سازمان »های بزرگ

                                                           
 ١٣٥٥  تيرماه٦ره مجاهد شما» به پدرای نامه «مجتبي طالقاني ) 
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ه ای که صرف آن ها در اين دوره طراحی و اجرا شد، اما در مقايسه با زمان و هزين
 .مي شد، چندان به حساب نمی آيند

در  و شد اسالمي دستگيرجمهوری  توسط رژيم ۵۸درآبان ماه تقي شهرام 
 .به جوخه اعدام سپرده شد ۵۹تيرماه 
، ۱۳۵۴شقه شدن سازمان به دو بخش اسالمي و ماركسيستي در سال دوران  در

به عهده درزندان ن جريان را  اي مسعود رجوي رهبري و هدايت بخش مذهبي مانده
، از مجاهدين مذهبي كسي ۱۳۵۷ تا انقالب سال ۱۳۵۴ي بين   در واقع در فاصله.گرفت

كردند،  كساني كه بيرون از زندان از اين جريان حمايت مي. بيرون از زندان نبود
  اعضاي ماركسيست شدهتنها . هاي اين زندانيان سياسي بودند  خانوادهبيشتر

 . فعال بودند دربيرونها  اين سالمجاهدين در 
ديماه  ۳۰ مجاهدين، در   نفر ديگر از اعضاي باقي مانده۱۵مسعود رجوي همراه با 

به همراه خود از داخل زندان بخشي از اعضاء را که هنوز  و.  از زندان آزاد شد۱۳۵۷
سازمان جديد مجاهدين خلق به مرکزيت سابق مذهبي وفادار مانده بودند بعنوان 

 ادعای رهبری ،خودش نيز بعنوان تنها بازمانده مرکزيت سابق و.  معرفي کردراناي
 .يارگيری شد و مشغول سازماندهي و کرد سازمان را

هاي تئوريكي را در  ، مسعود رجوي، كالس۱۳۵۷چند ماه پس از انقالب بهمن 
اي جمع  كرد كه بعدها در جزوه تهران براي هواداران و اعضاي سازمان برگزار

 .  موسوم شد»تبيين جهان«وري و به آ
آوري شده است، ايدئولوژي  ها كه در يك كتاب دو جلدي جمع در اين بحث

 براي دست يافتن به ت گرفته از اسالم و تشيع و تماماًأ نش,سازمان مجاهدين خلق
، براي شيعيان هيچ  مجاهدينهاي شيعي بر اساس دريافت. استمعرفي شده حكومت 

ي حاكمان، غاصبان حق علي ابن ابيطالب امام اول  ندارد و همهحكومتي مشروعيت 
 كساني است كه  از نظر ايشان حكومت بر ايران تنها ويژه. شوند شيعيان تعريف مي

هاي تئوريك سازمان   دوم طبق آموزش  مسلمان و شيعي باشند و در درجهاوالً
 تربيت شده »اي رفهكادر همه جانبه و ح«  مجاهدين خلق، در درون سازمان به گونه

و فقه سنتي را نگرشي رايج اين سازمان به دليل نوع دريافتش از اسالم، اسالم . باشند
كرد، ولي بجز چند ويژگي خاص، تفاوت چنداني  راست سنتي و ارتجاعي ارزيابي مي

 .با دريافت شرعي شيعي از حكومت نداشت
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بر  »ه و حكومت اسالميواليت فقي«اما آيت اهللا خميني در مانيفستش تحت عنوان 
اي بود كه بعدها به جنگ  اين تنها نكته. كيد داشتأتضرورت حاكميت روحانيون شيعه 

علماي شيعي ـ انجاميد و مبناي و  ـ مجاهدين خلق هرهبري شيعمدعي   ميان دوپاره
 . هاي بسياري انجاميد جنگي ميان اين دو بخش شد كه به خونريزي

 هايين، دو تن از اعضاي اصلي اين سازمان در سالهاي خود مجاهد بنا بر نوشته
در نجف، طي چند مالقات چند ساعته با آيت اهللا خميني كوشيدند او را  ۱۳۵۰ و ۱۳۴۹

 ولي نتوانستند موافقت وی راکسب شان وادار كنند به حمايت از ترورها و نوع مبارزه
لي در دوران  بودند كه اوتراب حق شناس و سيد حسين روحاني اين دو تن .کنند

 در قيد حيات است و در اروپا زندگي حاكميت آيت اهللا خميني اعدام شد و دومي فعالً
 افتاد و سازمان ۱۳۵۴البته هر دو اين آقايان در جريان اتفاقي كه در سال . كند مي

 مذهبي و ماركسيستي تقسيم كرد، از اسالم و مذهب تشيع  مجاهدين را به دو شقه
ماركسيستي سازمان مجاهدين ملحق شدند؛ حتا بنا بر قولي اين بريدند و به جريان 

 .  روند ماركسيست شدن اين بخش از سازمان بودنددو تن، خود از شكل دهندگاِن
سازمان مجاهدين هرچند كه معتقد به وجود رابطي بين شيعيان و خدا ـ 

 »اي  حرفهكادر همه جانبه و«هاي درون گروهي، هر  روحانيون ـ نيست، اما با آموزش
و بخصوص شخص مسعود رجوي را در جايگاه اين مجتهدين و روحانيان، قابل 

 . داند تقليد و پيروي و اطاعت مي
اي از جوانان، زنان،  به دليل شور و التهاب حاكم بر آن دوران، خيل گسترده

ها محور اصلي  در اين سال. دانشجويان و دانش آموزان از اين سازمان حمايت كردند
 سازمان مجاهدين، چانه زدن براي گرفتن سهمي از قدرت و شركت در هرم شيخط م

اهللا خميني و ياران او در راس  مسعود رجوي در عين اين كه براي آيت. حكومت بود
داد، زيركانه هم با بخشي از اين افراد ـ  هرم قدرت حكومت اسالمي، نمايش قدرت مي

فسنجاني و بخصوص با احمد خميني لي اكبر رعاز جمله سيد محمد حسين بهشتي و 
 .زد  سهمي از قدرت چانه مياي دريافتـ بر

اسالم براي رهبري مجاهدين، پوشش ادعاي گزافي نيست اگر عنوان شود كه 
اي براي فريب روشنفكران،  ازسويي كليد گردآوري نيرو، از سوي ديگر وسيله

 اين رهبري عقيدتي انهبكارگران، دانش آموزان و دانشجوياني بود كه ماهيت قدرت طل
 اين رهبري عقيدتي در سر  آنچه از جمع بندي رفتارهاي چندگانه. شناختند را نمي
آيد، اين است كه او پيرِو بر حق ماكياولي و عامل   به دست ميگوناگونهاي  فصل
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قدرت، از هر روش و راس عينيت بخشيدن اين تز ماكياولي است كه براي رسيدن به 
او از اسالم و تشيع، اصل امامت و !  استفاده كرد»توان و بايد مي«امكان موجود 

لنينيسم هم بها /از ماركسيسم. اش وام گرفت اطاعت محض امت را از رهبري عقيدتي
 جامعه را الگو و مدل رفتاري  دادن بيش از حد به نقش عنصر پيشتاز و هدايت كننده

هاي موجود  د بر تمام نابرابريكيأاين جريان در نهايت با ت. خود و گروهش قرار داد
اي بدل شد كه از  در دين اسالم ـ بخصوص در رابطه با زنان ـ به سكت و فرقه

نيروهايش در استمرار همان كوشِش بنيانگزاران سازمان، تنها و تنها اطاعت محض و 
ي تاريخ معاصر  در هر دو دوره. كرد جانفشاني براي به قدرت رسيدن را طلب مي

در دوران حكومت پادشاهي و چه حكومت اسالمي ـ مبناي اصلي كار اين ايران ـ چه 
اين شيوه همچنان در اين . سازمان بر جنگ مسلحانه و ترور استوار بوده است

 . شود سازمان اعمال مي
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  مبارزه مسلحانه 
  هم استراتژی هم تاکتيک     

 
I مرحله ی اول قبل ازانقالبــ 

 )۱۳۵۷-۱۳۴۴(تاسقوط رژيم شاه سازمان  سيسأتسال از
 

در متون قرآن، سطحي سازمان مجاهدين پس ازچند سال مطالعه و بررسي 
هاي مهدي بازرگان، يكي از  البالغه، چند كتاب ماركسيستي و مائوئيستي و كتاب نهج
 ،بندي رسيده بود كه نظام سلطنتي  به اين جمعسسين نهضت مذهبي آزادي نهايتاًؤم
ثير گرفتن از  فضاي أاين جريان با ت. ناپذير امي است وابسته، ديكتاتور و رفرمنظ

ي موجود در آن برهه كه از سوي دولت كمونيستي آن زماِن شوروي  مسلحانه/انقالبي
ي چين كمونيست، كوبا، آلباني و  چنين تجربه شد، هم  دامن زده ميسوسياليستي عميقاً
شان، به اين يها ي باز پس گرفتن سرزمينمردم فلسطين برا ي بخصوص مبارزه

بندي رسيده بود كه تنها راه كاري كه براي يك جريان ايدئولوژيك و براي مبارزه  جمع
با حكومت محمد رضا پهلوي باقي مانده است، جنگ مسلحانه و ترور است؛ به همين 

ه بود، از دليل هم چند اكيپ از دانشجويان و فارغ التحصيالني را كه به عضويت پذيرفت
ي خليج فارس گسيل  طريق مرزهاي غيرقانوني كشور، به كشورهاي عربي و حوزه

هاي فلسطينيان، ضمن تمرين آموزش نظامي،  داشت، تا ايشان بتوانند با سفر به اردوگاه
به اعتقاد . فراهم كنندنيز راهي غير قانوني براي انتقال مواد منفجره به داخل ايران 

 مسلحانهاي  ي قهرآميز و به شيوه  دندان مسلح تنها از راه مبارزهايشان با يك نظام تا
 تمامي  تقريباً»فداييان اسالم« اسالميتا پيش از اين تاريخ بجز جريان . شد جنگيد مي

هاي قانوني مانند برگزاركردن مراسم  هاي اپوزيسيون حكومت سلطنتي به شيوه جريان
ا و تشكيل جلسات مذهبي و سياسي، ه ها و اعالميه سخنراني، چاپ و پخش تراكت

در واقع بيشتر تالش اين . دادند هاي وقت ايران نشان مي مخالفتشان را به دولت
كيد بر لزوم اجراي قانون اساسي ايران بر محور روح أهاي غيرمسلحانه در ت جريان

ان معتقد بودند كه شاه تنها بايد سلطنت كند و حكومت ناي. نهضت مشروطه متمركز بود
ي  ي يك دولت انتخابي از سوي ملت و مجلس شوراي ملي باشد تا همه ايد بر عهدهب
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البته اين گونه . نيروهاي داوطلب هم بتوانند در اين انتخابات شركت فعال داشته باشند
قانوني در آن دوران، گاه ايشان را به بازداشتگاه و زندان هم /هاي سياسي فعاليت

پليسي او ـ نسبت /وع برخورد شاه ايران و سيستم امنيتيكشاند؛ اما ميزان زندان و ن مي
زندانيان . ـ بسيار محترمانه بودمعتقدبه مبارزه مسلحانه هاي  به بعدها و رشد جريان

هاي عمومي   در زندان،كردند آن زمان از بيرون از زندان پول و غذا و كتاب دريافت مي
از انجام ترورها در ايران باب شكنجه به مفهومي كه پس . كردند  مطالعه مي وبودند

اما پس از بسته شدن فضاي سياسي ايران به دليل . شد، هنوز در برنامه نبود
ترورهايي كه اين دو جريان ـ سازمان مجاهدين و سازمان فداييان خلق ـ انجام دادند، 

ها و افرادي كه مظنون به همكاري و همراهي با اين دو  يكباره نوع برخورد با جريان
در واقع بين . هايي غيرقابل تحمل شد شدند، بسيار خشن و همراه با شكنجه ان ميجري

اي براي اعمال خشونت  اين جريان خشونت طلب مخالف حكومت و شاه ايران، مسابقه
هر چه اين دو سازمان، افراد بيشتري را از نيروهاي انتظامي و . هر چه بيشتر درگرفت

كردند، خشونت اعمال شده در   در ايران ترور ميمريكائيان حاضرآنظامي ايران و حتا 
حكومت ايران . شد تر مي تر و وحشيانه هاي مختلف اپوزيسيون خشن برخورد با جريان

اش را از  ها مشروعيت داخلي در گردابي افتاده بود كه از يكسو با اعمال اين خشونت
ارهاي عكس العملي داد، از سوي ديگر در محافل بين المللي به دليل همين رفت دست مي

  اين روند مرتبا١٣۵۷ً تا ١٣۴۹از سال . شد منزوي و متهم به نقض حقوق بشر مي
 .  ايران منجر شدسلطنتي به سرنگوني حكومت تشديد شد تا نهايتاً

در . بسيار محدود بوده استتعداد عمليات های مسلحانه مجاهدين قبل از انقالب 
ترين ارزشي نداشته وبيشتر برای مطرح کردن واقع اين عمليات ها بلحاظ نظامي کوچک

عمليات . ماندن ازرقيب انجام مي شدندنوجودی سازمان وقدرت نمايي کاذب ويا عقب 
توسط  ١٣٥٧تا ) سال ورود سازمان به مبارزه مسلحانه (۱۳۵۰هايي که از سال 

انجام شده ) چه توسط بخش مذهبي وچه توسط بخش مارکسيست شده آن(سازمان 
 .در جدول صفحه بعد درج شده اند ، اعالم شده اندرسماًز آنها وبعضي ا
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 )۰۱۳۵- ۷۱۳۵(عمليات های نظامي سازمان 
  ١جدول شماره 

 شرح تاريخ رديف 
اقدام ناکام برای ربودن شهرام، پسر اشرف پهلوی جهت آزادکردن  ۱۳۵۰ ۱

 . اولين عمليات سازمان بود،همرزمان اززندان
در تاسيسات برق تهران برای اخالل در جشنهای اری ذب گبم ۱۳۵۰مردادماه ۲

 ۱۳۵۰در مردادماه  ساله شاهنشاهي ٢٥٠٠

  جان ژنرال نيروی هوايي هارولد پرايس درتهرانبهسوء قصد  ۱۳۵۱ خرداد۱ ۳
 انفجار يک جيپ ارتشي ۱۳۵۱ مرداد۸ ۴
 اقدام ن وبه ايرا  انفجار درهنگام ورود ملک حسين پادشاه اردن۸ ۱۳۵۱ مرداد۱۶ ۵

 يک بمب درسفارت اردن درتهرانبه انفجار 

 ترور تيمسارستاد طاهری در تهران  ۱۳۵۱ مرداد۲۲ ۶
 الوالن-انفجار دردفتر شرکت نفتي شل ۱۳۵۱ بهمن ۶ ۷
 بهمن ۱۴ تا ۶دراعتراض به نقش رژيم شاه در مناقشات جهاني از  ۵۱ بهمن ۱۴ تا۶ ۸

 ملي ايران ودفتر ي در دفتر راديوتلويزيون بمب هاي۱۳۵۱
 . در تهران کارگذاشته شدندPan Amهواپيماي 

 انفجار يک بمب صوتي درکافه تريا هتل اينترناسيونال درتهران ۱۳۵۱ بهمن ۷ ۹
 گذاری درکارخانه نساجي مشهد بمب ۱۳۵۲ خرداد ۵ ۱۰
 هاوکينز مستشارنظامي آمريکا.  ترور سرهنگ دوم لوئيس ال ۱۳۵۲ خرداد ۱۳ ۱۱

 انفجار درلژ اختصاصي سينماشهرفرنگ مشهد ۱۳۵۲آبان  ۲۸ ۱۲
بعنوان اعتراض به سفر سلطان قابوس به ايران اقدام به بمب  ۱۳۵۲اسفند  ۱۳

گذاری درمسير وی در ميدان شهياد، وديگرنقاط نظير دفترشرکت 
، سفارت انگليس ودفتر شرکت Gary & Mackenzieانگليسي 
Pan Am شد 

به ياد )شريف(م به بمب گذاری دردفتر دانشگاه صنعتي آريامهراقدا ۵۳ ارديبهشت ۱ ۱۴
 ...)باکری، بازرگان و(ران سازمان  تن از رهب۵اعدام 

، بمب هائي در  سازمانارانزدر سالگرد اعدام سه تن از بنيانگ ۱۳۵۳ خرداد ۴ ۱۵
، شرکت بيمه انگليسي Generalموسسات آمريکايي ويهودی نظير 

York Shireودی  وکمپاني يهTechno Viceمنفجرشدند . 
  بعدهجدول در صفحادامه 
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  ١ جدول شماره هادام
 شرح تاريخ رديف 

 وانسراسنگ منفجرشدکاردر پاسگاه ژاندارمریبمبي در ۱۳۵۳ خرداد ۲۹ ۱۶
انفجار همزمان سه بمب در نمايشگاه واداره مرکزی شرکت ايرانا  ۱۳۵۳ تيرماه ۴ ۱۷

 در تهران
 انفجار تاسيسات برق کارخانه ايرانا در کرج  ۱۳۵۳ تيرماه ۵ ۱۸
 انفجارتاسيسات برق کارخانه جيپ لندرور در کرج ۱۳۵۳ تيرماه ۵ ۱۹
خارجه وقت آمريکا به ايران، ردر اعتراض به سفرکيسينجر وزيرامو ۱۳۵۳ بهمن ۷ ۲۰

، شرکت صنعتي ITTبمب هايي در دفتر کمپاني چندمليتي 
  منفجر شدندJohn Deerوکشاورزی نراقي وشرکت بيمه 

يکي –بمناسبت چهارمين سالگرد اعدام محمدرضاميرصادقي  ۱۳۵۳ اسفند ۲۱ ۲۱
 »عمليات ميرمحمد صادق« طي عملياتي بانام -ازرهبران سازمان

اتومبيل سرهنگ ستاد زندی پور افسر کميته مشترک در خيابان 
زندی پور ومحافظش دردم کشته . فرح متوقف وبه رگبار بسته شد

 .ندشد
 نفر ۹هنگام مراجعت شاه از آمريکا وبه اعتراض به اعدام  ۵۴ ارديبهشت ۲۱ ۲۲

، اتومبيل دومستشار نظامي ... )بيژن جزني و (ندانيان سياسي ازز
 Paul وسرهنگ  John Turner´sآمريکايي سرهنگ 

Shepherds  در تهران ازدوطرف به رگبار بسته شد وآنها دردم 
 .کشته شدند

در تهران، تيم سفيرآمريکا  Donald Eruonaجهت ترور .  ۱۳۵۴اه  تيرم۱۳ ۲۳
اما بخاطر تاريک . عمليلتي راه را براتومبيل وی بست وآتش گشود

بودن درون اتومبيل اشتباهاً بجای او يک کارمند ايراني سفارت 
 .آمريکا که در اتومبيل بود کشته شد

جاهدين وی حسن حسننان کارمند محلي سفارت آمريکا ونفوذی م
 .مجاهدين اشتباهاً مأمورخودرا ترورکردند. درآنجا بود

درادامه اين عمليات ها بمبي در کميته ايران وآمريکا که برای  ۱۳۵۴تيرماه  ۲۴
 تشکيل شده بودويک بمب ديگر درکنسولگری ۱۳۳۱تير۳۰يادبود

 .انگليس در مشهد منفجرشدند
  بعدهجدول در صفحادامه 



 مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک

٣٥ 

  ١جدول شماره ادامه 
 

 شرح تاريخ رديف 
 سوء قصد بجان رضاخالقي راننده دربار ۱۳۵۴آذر  ۱۱ ۲۵
 کارمند کمپاني آمريکايي راکول تيدونالد جي اسمترور  ۱۳۵۵ شهريور ۶ ۲۶

 اينترناشنال 

تروررابرت آر گرانگراد کارمند کمپاني آمريکايي راکول  ۱۳۵۵ شهريور ۶ ۲۷
 اينترناشنال

 يام سي کاترل کارمند کمپاني آمريکايي راکول اينترناشنالترور ويل ۱۳۵۵ شهريور ۶ ۲۸

 بمب گذاری در آرامگاه رضاشاه بدون تاريخ ۲۹

 بمب گذاری در دفتر آژانس هوايي اسرائيل در تهران بدون تاريخ ۳۰

درتهران ) CIA(بمب گذاری درساختمان اداره اطالعات آمريکا  بدون تاريخ ۳۱
 وانگليس هنگام ورود نيکسون وساختمان انجمن فرهنگي ايران

 رئيس جمهور وقت آمريکا به ايران
 در تهرانشرکت نفتي بريتيش پتروليوم بمب گذاری در دفتر  بدون تاريخ ۳۲

 در تهرانبريتيش ايرويز بمب گذاری در دفتر آژانس هوايي  بدون تاريخ ۳۳

 دستبردزدن به يک بانک در اصفهان بدون تاريخ ۳۴

 نفجرکردن اداره مهاجرت يهوديان در تهران م بدون تاريخ ۳۵

 منفجرکردن دفاترتلگراف وتلفن بين المللي  بدون تاريخ ۳۶

 بمب گذاری در فروشکاه بزرگ فردوسي بدون تاريخ ۳۷
 

 ضدآمريکايي بودن رابخاطر کشتار تهامجالب اينجاست که سازمان برای اينکه ا
گ کند، مدعي شده است که اين مستشاران درمناسباتش با دولت های غربي کمرن

 درحاليکه کيفرخواست .ستمستشاران را بخش مارکسيستي سازمان بقتل رسانده ا
رژيم شاه عليه رضارضايي بخاطر قتل سرهنگ هاوکينز بود و سوء قصد عليه ژنرال 

واين دواز مسلمان های دو آتشه گروه . پرايس نيز ازجانب کاظم ذواالنوار بوده است
وحيد افراخته که ترور دومستشار آمريکايي يعني شيفر . سازمان بودندايدئولوژيک 

 .وترنر به او نسبت داده مي شود بعدها مارکسيست شد

                                                           
 تاليف سيدمحمد سيدالمحدثين» دموکراسي خيانت شده«از کتاب  )
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دررابطه با عمليات های مسلحانه  از انتشارات سازمان صفحات ديگرکليشه های 
 ذدهنده مواضع شداد وغال نشان ،وآغاز انقالب ۵٠-۵۴در مقاطع سالهای 

مسئول روابط حاال اگر آقای سيدالمحدثين . آن زمان سازمان هستندضدآمريکايي 
منکر اين اسنادهستند، تنها  »دموکراسي خيانت شده«خارجي سازمان در کتاب 

 . توريسلي وشرکاء اين خذعبالت را باورمي کنندسناتور
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 ١٣٥٩خرداد  ۴مورخ » ويژه نامه مجاهد«از 
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   سازمان درفازسياسي»ضدامپرياليستي « ذوغالنمونه هايي ازمواضع شداد 
 کمي بعدازانقالب

 

 

 ۱۳۵۸  ماه  آبان۲۲اعالميه مجاهدين در 

 

 
 ٥٨ آبان  ٢٢اعالميه مجاهدين در 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ١٣٥٩ فروردين ٢٠تاريخ  ٣٦ مجاهدشماره 

 ١٣٥٩  ديماه ١٨تاريخ  ١٨مجاهدشماره 

  ١٣٥٩ ارديبهشت ٩تاريخ  ٥٢مجاهدشماره 

 ١٣٥٨ ماه  آبان٢١تاريخ  ١٠مجاهدشماره 
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 اطالعيه سازمان دررابطه با ترور سرهنگ هاوکينز
 ١٣٥٩ خرداد١٤ريخ تا٨١مجاهد شماره

 
 جسد سرهنگ لويس ال هاوکينز
 در پزشکي قانوني تهران

 ١٣٥٢ خرداد ١۳تاريخ ترور 
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 هاوکينز مستشارنظامي آمريکا. لوئيس الترور سرهنگ دوم انعکاس 
 در روزنامه های وقت
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 اجساد دو سرهنگ ديگرآمريکايي ترورشده توسط مجاهدين در پزشکي قانوني تهران

 

 

 John Turner´sسرهنگ  
 ١٣٥٤ ارديبهشت ۲۱تاريخ ترور 

 Paul Shepherds سرهنگ  
 ١٣٥٤ ارديبهشت ۲۱تاريخ ترور 
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ازدست درايران  نفر ازمجاهدين جان خودرا ١٠٣ حدود ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۰ل از سا
 .بخش مارکسيستي سازمان بودنداز آنان از تن  ٣٠ه طبق جدول زير دادند ک

 

 جدول تلفات مجاهدين درمبارزه با رژيم شاه
  ٢جدول شماره 

 مجاهدين مارکسيست شده مجاهدين اسالمي 

 ١٦ ٣٦ کشته شده در درگيري ها

 ١٠ ١٥ م شده  توسط رژيم شاهاعدا

 ١ ١٨ کشته شده براثر شکنجه

 ٢ ١ ناپديد شده

 ١ ١ خودکشي کرده

 - ٢ کشته شده درزندان

 ٣٠ ٧٣ جمع

 »خلق مسلح قهرمان«نتيجه اين ترقه بازی ها اين بود که نه تنها رژيم شاه توسط 
 و نظامي حاکم بر به پيشتازی اين گروه ها سرنگون نشد بلکه آنها با تشديد جو پليسي

 .ماعي مردم ايران رانيز ده هاسال به عقب راندندتجامعه، تتمه مبارزات اج
 بدون آنها »خلق قهرمان«اين گروه ها در زندان بودند،  که ي هنگام۱۳۵۶در سال 

در موقعيتي که رژيم شاه بلحاظ داخلي در تورم شديد اقتصادی و بلحاظ خارجي تحت 
به دليل همين حقوق بشر قرار داشت، بپا خواست و فشار غربيها برای رعايت 

ها توانستند با تكيه بر  ترين اسالميست هاي دو سويه، جرياني از راديكال خشونت
باورهاي مذهبي مردم و با همراهي و همدستي بسياري از روشنفكران مذهبي و 

ومتي  ناسيوناليست آن دوران، از موقعيت استفاده كرده، حكماركسيست و حتا بعضاً
شيوه اسالمي كه اين بار براي /يك نظام عقيدتي. را بر ايران حاكم كننداسالمي 

 توجيهات ديني و شرعي هم داشت و خود را جانشين خدا و پيغمبر و حکومتي خود
 . دانست امامان شيعه مي

سازمان هايي قبل از آن  اگر انقالب ايران روند طبيعي خودرا طي مي کرد و مسلماً
دين با چريک بازی خود محيط سياسي جامعه را قفل نمي کردند هرگز مانند مجاه

 .قدرت به اين آساني بدست راديکال های اسالمي نمی افتاد

                                                           
 ٥٩٣ ناليف يرواند آبراهاميان نشرني صفحه» ايران بين دوانقالب«اب تازک ) 
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IIانقالباز دوم بعدي  مرحله ـــ 
 سال تأسيس ارتش آزاديبخش ۱۳۶۶ تا ۱۳۵۷ از

 
در ايران، مجاهدين ری اسالمي و واستقرار جمه١٣٥٧ بهمن ٢٢قالب نپس از ا

تار سهيم شدن در قدرت شدند مجاهدين درتشکيل اولين کميته های انقالب خواس
 در رديابي افراد مهم رژيم آن ها ضمناً. ان وشهرستان ها دخيل بودندراسالمي در ته

آنها حتي در تيرباران . شاه ودستگيری آنها به اين کميته ها کمک های شاياني کردند
 در جريان گروگان گيری سفارت آمريکا، .وزرای رژيم شاه شرکت کردند ژنرال ها و

پس «مجاهدين با تمام قوا به حمايت از اين حرکت پرداختند و اعالميه ای با عنوان 
 . منتشرکردند»ازشاه نوبت آمريکاست

مسعود رجوی در حمايت از جمهوری نوپويای جديد تا آنجا پيش رفت که در 
 را بعنوان کانديدای مجاهدين ، آيت اهللا خميني۱۳۵۹انتخابات رياست جمهوری سال 

 . معرفي کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باره نامزد کردن آيت اهللا خميني برای تصّدی رياست جمهوری  در ۵۹اطالعيه سازمان در سال 

 
خميني دست رد برسينه آنها نهاد و به درخواست آيت اهللا ولي با تمام اين احوال 

 .رجوی مبني بر اشتراک درقدرت وقعي نگذاشت
از به حكومت رسيدن آيت اهللا خميني و هرج و مرجي كه در كشور حاكم بود، پس 

فرصتي طاليي براي مسعود رجوي پيش آمد تا بتواند از شور و التهاب جوانان، 
ها از تاريخ معاصر ايران، تاريخ اسالم، وضعيت كشورهاي  ن از ناآگاهييهمچن

داري كرده، از ميان ايشان بر ي خود سازمان مجاهدين بهره سوسياليستي و تاريخچه
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 در فضاي درهم و هرج و مرج اوايل حكومت اين نيروها كه اساساً. نيروگيري كند
اسالمي، فرصتي براي ارزيابي اوضاع و احوال و تفسير و تبيين شعارهاي مسعود 
رجوي نداشتند، بدون هيچ شناختي به ميدان جنگ نابرابر با حكومت اسالمي كشانده 

 .شدند

 
 خطاب کردن آيت اهللا خميني توسط مجاهدينامام 
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اين درگيري براي قدرت كه در دو خط موازي چانه زدن براي سهمي از قدرت و 
جمهوری اي را به وجود آورده بود كه  كرد، زمينه قدرت نمايي خياباني بروز مي

جهت کودتای نظامي،  بر روي نيروهاي مجاهدين كه ۱۳۶۰ خرداد ٣٠ در تاريخ اسالمي
ي  پس از اين تاريخ موج گسترده. ها آمده بودند، آتش گشود  مسلحانه به خيابانبعضاً

هاي خياباني و دسته جمعي آغاز شد و هر دو نيرو ـ يكي براي حفظ قدرت و  دستگيري
حاصل اين . ديگري براي دست يافتن به قدرت ـ كودتا وار مردم را به جان هم انداختند

بخصوص اينکه جهت اعدام اعدامي و زنداني بود  وکشته انجنگ خونين، بيش از هزار
 . حكومت به هيچ دليلي براي اثبات اتهامشان نياز نداشتافراد سازمان، 

 عقيده  وسازمان مجاهدين آغاز مبارزة مسلحانه را نوعي دفاع ازخود قلمدادمي کند
ي ول. دارد که اين نوع مبارزه ازطرف رژيم جمهوری اسالمي به آن تحميل شده است

آيا اين نظر درست است؟ آيا مجاهدين حقيقتاً نمي خواستند وارد مبارزة مسلحانه 
بشوند؟ آيا مجاهدين از مدتها قبل نمي دانستند که رژيم درصدد قلع وقمع آنهاست 

 . وفقط منتظر يک بهانه است
اتحاديه انجمنهای «سلسله مصاحبه هايي با نشريه  ۶۱مسعودرجوی در تابستان 

جمع بندی يکسالة « که تحت عنوان ، انجام داد»سلمان در خارج ازکشوردانشجويان م
وی دراين جمع بندی که اولين وآخرين جمع .  بصورت کتابي چاپ ومنتشرشد»مقاومت

 به توضيح کامل اين ،به حال مي باشد آغاز مبارزة مسلحانه تاازبندی سازمان در بعد 
ايران مي دانسته اند که  به ينيخمت اهللا آيامر مي پردازد که مجاهدين حتي قبل از ورود 

 . کنارنخواهند آمد وکار به جنگ مسلحانه خواهدکشيدویدر نهايت با 
 :رجویميگويد

حتي يکسال قبل از ورود خميني به ايران، ازروی اطالعيه هائي که مي داد، تفکر 
در . ديموماهيتش را بطورمکتوب، تحليل نموده وبرخصايص ارتجاعي او انگشت گذاشته بو

 آشکارا گفته بوديم - که بعداً خبرش در زندان به گوش رفسنجاني هم رسيد–اين تحليل 
که اگر خميني بيايد، هيچ مسئله ای ازجامعه را نخواهد توانست حل کند وباز، انقالب 

رفسنجاني نيز همان جا گفته بود که جنگ اصلي وآخری ما . ديگری الزم خواهد بود
  بامجاهدين است

بل از سي خرداد به نقطه ای رسيده بود که قوی در جای ديگر مي گويدکه رج
 :منتظرش بود

                                                           
 ۱۰۰مصاحبة مسعودرجوی صفحه » جمع بندی يکسالة مقاومت«کتاب  )
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آرام  را  يادتان هست که درتمام اين مدت، خميني حتي يکروز، دقيقاً حتي يک روز، ما
به روز،  روز نيست وما بعد که سرانجام ديد که درميدان سياست، حريف ما نگذاشت و

برمي انگيزيم، نه فقط ازانتخابات رياست  بيشترمردم راعليه اوبه روز،  روز رشدمي کنيم و
فمان کرد، بلکه سرانجام قبل ازسي خرداد به نقطه ای ذامثالهم، ح مجلس و جمهوری و

وغ برعليه درآن اين بود که ديگرتوطئه و درانتظارش بوديم، و پيش، از رسيد که ما
 نظامي وپليسي علني سرکوب بايستي بطوررسمي و مجاهدين اثرندارد و

 .آنهاراآغازکرد
 باوی اتمام ۵۹رجوی مدعي است که با نوشتن نامه ای به خميني در ارديبهشت 

 :حجت کرده است
به خميني  ، اگريادتان باشد، ما)۶۰سال (يادآوری ميکنيم که در ارديبهشت همان سال 

 . واتمام حجت کرديم-ه سرنوشت سازم آنهم يک نا-نامه نوشتيم
به آن رای نداديم،  قانون اساسي ای را که خودت نوشتي وما) مودبانه هم گفتيم( گفتيم و
اجراکن، اقالً مشروعيت رادرآن حدحفظ بکن، ماها حاضريم در چارچوب يک  همان را

ن بدهيم، به شرطي که آزاديها وحقوق خلق در تزندگي ومبارزه مسالمت آميز به آن 
سالحهايمان راهم . رعايت شود )ی هم نبودکه في الواقع چيز(ناقص وضعيف  همان حد

 ...حاضريم به ديدنتان هم بيائيم. حاضريم تقديم بکنيم
 :هم مي دانيد جواب های خميني را

 خرداد همان ۱۵پيام ! واضح آشکارو. اين پيام خميني بود! هم که جنگ ياتسليم مطلق يا
  . استجنگ: خميني نيز روشن بودکهدادر خ۳۰هم پيام  بعد سال و

 
 :اينجا سئواالت چندی مطرح مي شود

زود وارد جنگ مسلحانه   نمي دانست که ديريا۶۰ آيا سازمان قبل ازسي خرداد-۱
 با رژيم خواهد شد؟

باتوجه به اينکه رجوی در جمع بندی يکسالة مقاومت به اين سئوال جواب مثبت  -۲
م روی آن کوک کرده داده وگفته که از قبل برای آن آماده بوده وهمه برنامه هاراه

است ، پس چرا مي گويند که مبارزة مسلحانه بر آنها تحميل شد وسازمان آمادگي آن 
 را نداشت؟

 :جواب در هرحال از سه حال خارج نيست
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 .لياقت وکفايت سرنگوني رانداشته اندن سازمان  يارجوی ومسئوال-۱
 .ده مسلحانه دچاراشتباه شده انزدر زمان شروع مبار اينکه يا -۲
 .خير اصوالً رجوی وسازمانش درخط غيراصولي هستنديا -۳

 اين موضوع ريشه در تحليل های اشتباه سازمان از طبقة اجتماعي خود ورشد
در فضای انقالبي بعد از انقالب سازمان توانست به اتکاء . داردبادکنکي بعد از انقالب 

ن ودانشجويان را در گذشته مبارزاتي خود در مبارزه بارژيم شاه، طيفي از جوانا
 . مدارس ودانشگاه ها سازماندهي کرده و برای تظاهرات به خيابانها بفرستد

و جمهوری اسالمي درموردضرورت اعمال قهر ومبارزه مسلحانه برعليه رژيم 
اينکه سازمان راه ديگری بجز مبارزه مسلحانه در نظرنداشته مسعود رجوی احتياجي 

 :به بحث واثبات نمي بيند

 سرنگون ساخت؟ درچه خطي مي توان رژيم خميني را وال اين بود که چگونه و سئ

 امروز ديگر برای هرکسي که مختصر آشنائي بارژيم خميني داشته باشد، ضرورت مبارزه 
جاده ای که در  استراتژی و هم از منظورما . اثبات ندارد مسلحانه احتياجي به بحث و

) سرنگون کرد؟ اينکه چگونه مي شود خميني را و(بحثمان مي خواهيم بدستش بياوريم 
زودترسرنگون  او بياندازيم تا درچه مسيری بکار يعني اينکه مبارزه مسلحانه را چطوری و

 . .بشود

در مورد زمانبندی حاکم براستراتژی مبارزه مسلحانه شهری، رجوی زمان 
 :سرنگوني رژيم را کوتاه مدت يعني سه سال در نظرمي گيرد

نيزحاکي ازضرورت وحتميت سرنگوني  تحليلي ما ربط های استراتژيکي و ام خط وتم... 
 .خالصه درکوتاه مدت است محدود و رژيم درچشم انداز

 ۳ تا ۱ معادل »کوتاه مدت «جي استراتژيکي ما نتوضيحاً متذکرمي شوم که در زمان س...
            تلقي »رازمدتد« را سال به باال۵واز »ميان مدت« سال را ۵ تا ۳بين . سال است

 .ميمي کن
 :در مورد مراحل سرنگوني رژيم، رجوی سه مرحله را نام مي برد

شامل بي آينده کردن رژيم، سلب  ۶۱ تاتابستان ۶۰ خرداد۳۰از  مرحله اول -۱
 .ثباتش، تثبيت نظامي سازمان ومعرفي وتثبيت آلترناتيو
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 شکستن طلسم اختناقامل  ش۶۲پايان سال  تا۶۱از تابستان  مرحله دوم -۲
  يعني زدن سرانگشتان رژيم

 .)که فعالً هنوزطول کشيده است (۶۳سرنگوني رژيم از آغاز سال حله ر م-۳
 سازمان رسماً وارد دورة جنگ مسلحانه با رژيم جمهوری ۱۳۶۰ خرداد سال ۳۰از 

 ياسياين دوره نيز مانند فاز س. که سازمان آنرا فاز نظامي مي ناميد. اسالمي شد
 . پراز زيگزاک ها ومواضع ضد ونقيض بسياراست

عده ای از افراد . ورود به فاز نظامي در مرکزيت سازمان تنش شديدی بوجودآورد
از .  مخالف بودند وآنرا چپ روی زودرس مي دانستندمرکزيت با اين حرکت شديداً

 در ۵۹ال  که در سبود عضو مرکزيت سازمان »محمدرضاسعادتي«جمله اين افراد 
يکي ازخيابان های تهران درحال ردوبدل کردن مدارک با يک ديپلمات سفارت شوروی 

در زندان هنوز ۶۰  خرداد٣٠ه بود ودردستگيرشدتوسط کميته انقالب اسالمي 
از شنيدن خبر آغاز مبارزه مسلحانه بشدت وی . به سرمي بردجمهوری اسالمي 

 اشتباه دوباره رابطه باوشت ودر برآشفت ونامه ای خطاب به مادر رضايي ها ن
نرا بصورت وصيتنامه نوشته است، خود آمتن نامه که سعادتي . سازمان هشدارداد

 : گوياست

 
 کليشه نامه محمدرضا سعادتي به مادر رضايي ها

                                                           
 . ياد مي کندسرانگشتان اختناق بعنوان پاسداران، بسيجيان وهمچنين مردم عادی طرفدار رژيم از  سازمان ) 

 . مي نامد٦٠ خرداد٣٠ تا ٥٧ب بهمن  از آغاز انقالةسازمان، فاز سياسي را دور ) 
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 “متن وصيتنامه اينجانب سيدمحمدرضاسعادتي”
 به

 مادرمجاهد، مادررضايي های شهيد
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصيرارب 

 
 تو درآخرين لحظات حياتش حرفهای دروني اش را فرزند مجاهد! واالی مجاهد مادر

آرزوميکنم که بااين عمل . ازطريق تو ميخواهد به خواهران وبرادران مجاهدش برساند
 .خلق سرافکنده نباشم و درپيشگاه خدا
برادران مجاهديست که باآرمانهای واالی توحيدی  ن بسوی خواهران وروی سخن م

دارند بخصوص روی سخن من باکساني است که اکنون مسئوليت  آرزوهای پرشکوهي را
 .درمرکزيت آن نشسته اند و رهبری سازمان را بردوش مي کشند

ان من درشرايطي بسوی مرگ گام برميدارم که نتوانستم مواضع جديدسازم! برادران
من شايد ازپيش چنين خطری را احساس کرده . نسبت به آن اقناع نشدم رادرک کنم و

من بهيچوجه . ملموس ميبينم بودم ولي اکنون دراين آخرين لحظات خطررا بسيارجدی و
مسئول  ازاين نظرخودرا قانع کنم که چنين خطری راناگفته گذارم و نتوانستم خودم را

 .احساس مي کنم
 بدوراز خودم رادرآغازمواضع جديد مسئول ميدانم، هرچند که درزندان ومنهم ! برادران

تصميم گيريها بودم ليکن من يک عضوی که قدرت درک وتشخيص  و تمام بحث ها
ميتوانست حداقل اظهارنظرکند، دررابطه باسازمان حضور و  تژيک داشت وااستر-سياسي

 ستراتژيک خودمان راباا-بامواضع جديد، مرزهای سياسي برادران ما. وجودداشتم
مواضع اپورتونيسم چپ ازطرف  خرده بورژوازی مرفه ازيکطرف و تمايالت بورژوازی و

 بقای سازماني در ديگرکامال مخدوش کرده ايم، همان مرزهايي که ضامن حفظ و
کيف مسائل جامعه  ازکم و ميگوئيد که من درزندان بودم و حتماً. ابعادتوحيدی اش بود

 اين درست است ولي قبول کنيدکه مسائل جامعه آنقدرپوشيده نيست. اطالعي ندارم
من بارها و بارها دررابطه بامواضع جديدسازمان ! برادران. ومنهم آنقدربيگانه نبوده ام

ثرات عاطفي اين مطالب رامينويسم أهم اينک هم دروضع شديدترين ت گريستم و
 ای گذاشته ايم؟ چه شدکه قدم درچه صحنه ماچه جبهه ای راگشوده ايم و! برادران

ازدست داديم، همان شکيبائي که باآن ويژگي خاص  آنهمه تحمل وشکيبائي انقالبي را
 .توحيدی رادراين مرحله ميداد
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ماگام درصحنه ای . مادردامي که امپرياليست برايمان چيده بود گرفتارشديم! برادران
ازآن پيروزنخواهدآمد بلکه  هيچکدام ازمابين دعواگذاشتيم که درآن صحنه تقابل، 

 مزدوران داخلي آنهاهستند که کرکس واربرباالی صحنه پروازمي کنندو امپرياليستها و
) ازنوع اندونزی(براه انداختن حمام خون  نرودآينده با انتظارروزی راميکشند تا

. جوخه اعدام سپارندهزاران نفرراازطرفين به  ديکتاتوری وحشتناکي راحاکم گردانند و
برادران، به سهم خوددرگشودن اين صحنه که زمينه های رواني تحقق چنين کودتايي 

شايدمطرح کنيد که اين مانبوديم که اين صحنه راگشوديم بلکه . رافراهم ميکند مسئوليم
مي توانستيم  هم بعنوان يکطرف اين دعوامي توانيم و ولي برادران ما. برماتحميل گشت

 .راين تحميل خارج شويم کمااينکه تاکنون چنين بوداززيربا
گاه الزم است که حتي ازحقوق اساسي خوددررابطه بامنافع تمامي خلق ! برادران عزيز

شمشير  صرفنظرنمودو  سال٢٥شيرميدان جنگ ازحق خود ) ع(صرفنظرنمود علي 
سرميداد، فريادحق طلبانه  باتوجه به اينکه ميدانست که اگربيرون مي آمد و، نکشيد
 .سلحشورعرب بدور اوحلقه مي زدند جوان جنگجوی و هزاران و صدها

 عنوان مي کنيد که ازدرون سيستم حاکم باالخره امثال سادات هادرآينده حتماً! برادران
. درمقابل ناصرموضعگيری کنيم بيرون خواهدآمد، ولي چه دليلي دارد که امروزما

 راتقويت نمود؟آياوظيفه انقالبي حکم نمي کند که ناصر
باالخره درنهايت دراين دام  درعمل مطلق کرديم و را مادفاع ازليبرال ها! برادران
قطب بندی راجستجوکردم برای آن عمق  برادران من هرچه که اين جبهه و. افتاديم

برادران . ترسيم کنم امپرياليسم را برای آن نتوانستم مرزبين خلق و. طبقاتي نيافتم
درنيکاراگوئه نيروهای انقالبي بااتکاء به  و.... ج درالجزاير درکوبا و درويتنام درکامبو

امپرياليستها، سرمايه داران وابسته به فئوداليسم  تمامي خلق دريک طرف قرارداشتند و
دراين صحنه  مزدوران داخلي درطرف ديگرواقع شده بودند، ولي برادران ما اشراف و و

من هرچه . باچه منطقي خودراراضي کنيم م؟ وبه روی خودداري چه قطب بندی رادررو
 امپرياليسم را بين خلق و فکرکردم نتوانستم خودم راراضي کنم که عمق اين صحنه نبرد

مزدوران  آتش افروز جهانخواران و من درعمق صحنه دستهای پليدو. نشان ميدهد
قراردادن   بهمن سعي دررودررو٢٢داخلي آنهاراميبينم که ازآغازپيروزی انقالب کبير 

 .بويژه سازمان مجاهدين باحاکميت بود يروهان
ندارم که  من هيچ آرزو. انديشه کامل توصيه ميکنم به فکرو من شمارا! برادران عزيزم

بلکه دراين آرزويم که حال که حياتم درايجاد . مرگم عاملي جهت رشدخشونت هاگردد
 صلح د روح وحدت ومرگم بتوان. محبت گونه نقش نداشته است فضايي صلح آميز و
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رادرجامعه گسترش دهد، يعني همان روحي که دشمنان مايعني امپرياليستها سخت 
 .ازآن وحشت دارند

بحساب کدام نيروی اجتماعي پا بدين صحنه گذاشته ايم، مطمئن باشيد که  ما! برادران
حمايت فعال مادی و معنوی  دهقانان به هيچ وجه ازهيچکدام ازطرفين دعوا کارگران و

موضع منفعل خواهندگرفت،   ازصحنه سياسي جامعه دورشده واساساً و نخواهندکرد
 .انتظارآنند در همان چيزی که الشخورها

خفقان وحشت داريد، کدام ديکتاتوری؟ برادران،  شماازديکتاتوری و! برادران
درايران چنين بنيادهايي مي بايد بربنيادهای فئودالي استوارباشد که  ديکتاتوری يا
 حتما. يابه اقتصادکمپرادوری که اينهم موجوديتي درسيستم حاکم ندارد وجودندارد و

برادران . رانام ميبريد.....ديکتاتوری ازنوع سرمايه داری دولتي مانند مصروعراق و
ه عليه امپرياليستها باشيم، گواينکه دراين مسئل ماميتوانيم درکنارسرمايه داری دولتي و

برادران . که نظام اقتصادی حاکم بسوی سرمايه داری دولتي ميرود هنوز حرف است
فراموش نشودکه ايران همواره دريکصدساله اخيرکانون تحوالت انقالبي درمنطقه 

از يک فرهنگ انقالبي قوی  تشيع سرخ است و خاورميانه بوده، ايران مهد
احوال بين المللي اجازه شکل  اوضاع و برخورداراست ازطرف ديگربرادران، شرايط و

وحشت ازآن  ترس و بورژوازی آنراتبليغ مي کند و گيری چنان استبدادی را که عمدتاً
 .را دامن ميزند، نخواهدداد

 هنوزاسيردرجنگ مسائلي هستيم که درزندان باآن روبرو بوديم و من فکر ميکنم که ما
ای شکل گرفته درداخل ازسرگذرانديم مابطورخودبخودی به رشدخصومت ها وکينه ه

درنهايت حتي تامرزنزديک قطب بندی پيش برديم، درصورتي که  زندان کمک کرديم و
برادران .  باشرايط زندان تفاوت داشتانقالب بنياداً شرايط کنوني يعني شرايط بعداز

تبليغاتي را فراهم  اپورتونيسم چپ ازطرف ديگرچنان جو بورژوازی ازيک طرف و
نبال خودشان کشاندند بطوريکه مامجبورشديم که ازخوددرمقابل بد را کردندکه ما

موضع قاطعي  ما.  هستيم »انقالبي « نيستيم و »ناپيگير «اپورتونيسم چپ دفاع کنيم که
. درمقابل ماجراجويي های آنها پاسخ قاطع نداديم ما. درقبال اپورتونيسم چپ نگرفتيم

حيح دفاع وتقويت مواضع ص برادران من اکنون فکر مي کنم که خط اصولي و
تضعيف آن دراين مواضع اپورتونيسم چپ  مقابله و ضدامپرياليستي رژيم حاکم است و

نيروهارادعوت ميکرديم که دست  تبليغ ميکرديم و چنين اصولي را ابتدا از ما. است
و  تقويت کنند حاکم را مواضع ضدامپرياليستي رژيم ماجراجويي بردارند و ازچپ روی و

 ربطو بد توصيه ميکنيم که تمامي دفاترخودراتعطيل کنند ولي خودمانحتي درگن
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خرده بورژوازی مرفه  تحت تاثير جوفشارتبليغاتي حاصل ازبورژوازی و خودبخودی و
! برادران . اپورتونيسم چپ ازطرف ديگر، اين اصول راناديده گرفتيم از يکطرف و

ازبرای رژيم ترسيم ميکرديم ازآن جناح ليبرال هانبود،   ماخصايل ضدامپرياليستي راکه
خطرآنراندارند اين  چراکه خودبهترميدانستيم که ليبرالها هيچ توان درک امپرياليسم و

برادران خيلي صريح بگويم من اين  درجناح ديگرجستجوميکرديم و خصايل راما
 .نمبشدت قابل تقويت مي بي آنرا هنوزمشاهده ميکنم و خصايل را

نيرويي  با ما. احتياج به يک تجديدنظراساسي درخط مشي مان داريم ما! برادران عزيز
 تاريخي فضای تيره و که درسطح جامعه دراختيارداريم، ميتوانيم باچرخشي اصولي و

به محيطي سرشارازهمکاری، تالش  دشمن شادکن ميهن مان رادگرگون کنيم وآنرا
قضاوت خواهد کرد، مباداکه فردای  ريخ درموردمامحبت نمائيم برادران تا سازندگي و

 .بردوش بکشيم را سهمي ازمسئوليت شکست ها تاريخ ما
نتيجه تلخ آنراچشيده ايم، مباداکه  مايکباردچارغرورسازماني شده ايم و! عزيزان

 من فکرميکنم که اين غرورفعالً. دچارهمان غرورسازماني شده باشيم دوباره ما
به سرنوشت  کرکنيم به سرنوشت خلق، به سرنوشت انقالب وبرادران ف. وجوددارد

 .بدام خودکشانده است مکتبمان اسالم، مباداکه اين غرورمارا
هراسيد، برادران بجای اينکه  اشتباه نبايد و پذيرش خطا ازقبول شکست و! برادران من

تفکری يابهتربگويم بايد به منافع کوتاه مدت سياسي انديشيد بايد تاريخي انديشيد و
درحرکت های سياسي مان شکست وعقب  توحيدی داشت، هيچ مهم نيست که ما

مفهومي ندارد، بايدخلوص  بپذيريم، درمقابل توده ها غرورهيچ معني و نشيني را
 .داشت

من فکرميکنم که مافريب اين حمايت های صوری ولفظي قشری ازجامعه ! برادران
توحيدی داشته باشد، عکس العمل  انقالبي وراخورده ايم، حمايتي که قبل از اينکه عمق 

 .طبقاتي قشرحمايت کننده است عاطفي ناشي درگرايشات غيرانقالبي و
 باالخره بااين »سيد«برادران مرامي بخشيد که چنين بي پرواميگويم، شايدبگوئيد که 

ازنظرسياسي شماحداقل  ممکن است که اين وصيت باعث شودتا. وصيتش به ماضربه زد
 اعتقاد به حقانيت جهان بيني توحيدی و ال واقع شويد ولي من با ايمان وموردسئو

ازنظرمن هيچ مهم نيست  هم کرده ام و پيروزی نهايي آن حساب تمامي اين مسايل را
 درظاهراين وصيت نامه به سازمان ضربه سياسي بزند، ولي من اين ضربه را

بويژه برادراني که درمرکزيت آرزودارم که برادران عزيزم را  هشداردهنده ميدانم و
  . وادارد گرفته اند بفکررسازمان قرا

 ادامه نامه در صفحه بعد
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من ميتوانستم قبل ازصدورحکم اعدام باعنوان کردن نقطه نظراتم بطوررسمي ! برادران

انتخاب کردم تامبادافکرشودکه اين نقطه  خودراارخطرمرگ برهانم ولي من مرگ را
 شتياق پذيرفتم و ابا من مرگ را. شرک آلودترس از مرگ استنظرات دارای تمايالت 

من خودم راشهيددرمسيرتوطئه های امپرياليستها . شايدچندساعتي به آن نمانده است
انتقام خون من جزازجهانخواران  من هيچ فردی رادراين موردمسئول نميدانم و. ميدانم

رارميکنم بهيچ وجه آرزو بازهم دراينجاتک. مزدوران داخلي آنهاپس گرفتني نيست و
گسترش خشونت ها گردد، بلکه آرزوی قلبي  ندارم که مرگ من عاملي درجهت رشدو

 .من اينست که اين مرگ دريچه ها را بسوی وحدت والفت بگشايد
روشن درموردامام  برادران عزيزم، درپايان اين وصيت مجبورم نظرم را خيلي صريح و

يني درشرايط کنوني تاريخ ميهن عزيزمان برادران، امام خم. خميني مطرح کنم
حتي منطقه عليه غارتگريها وجنايات جهانخواران  مظهرخشم توده های محروم ايران و

 چهره خندان امام خميني رابرای خود چرااين خشم راتقويت نکنيم و ما! برادرانم. است
 بشدت از اين مزدوران داخلي آنها برادران، امپرياليستها و. برای توده هاطلب کنيم و

سايرنيروهايي که برای امپرياليست  خشم انقالبي وحشت دارند، بورژوازی درداخل و
  برادران، ما.ياضعيف کنند سفره پهن ميکنند تالش ميکنند تااين مظهرراازبين ببرند و

فرق است بين يک سازمان انقالبي ومردمي . بمانند ليبرال ها برخوردکنيم نبايد
عواطفي بشويم که تمايالت ليبرالي درداخل  مانبايد دچارهمان غرورو. بانيروهای ليبرال

 .جامعه تبليغ ميکند
رابه فکروصبرتوصيه ميکنم، فکری عميق،  من درآخرين لحظات شما! برادران مجاهدم

 توحيدی توحيدی،  صبری عميق، تاريخي و تاريخي و
 

 سالم عليکم بماصبرتم فنعم عقبي الدار
 بادرودبرخلق قهرمانمان ی بخون خفته خلق وبادرود به تمامي شهدا

 زنده باداسالم  مرگ برامپرياليستها
 

 ١٣٦٠ مرداد /٤ يکشنبه هرظازد بع١٠/٦ ساعت -زندان اوين
 امضاء سيدمحمدرضاسعادتي
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. زمان برای اخطار محمد رضاسعادتي به رهبری سازمان ديگر خيلي ديرشده بود
در .  مسلحانه با رژيم جمهوری اسالمي شده بودسازمان با تمام قوا وارد کارزار جنگ

 رژيم در مسئولينوآغاز جنگ مسلحانه، عده زيادی از ٦٠  خرداد٣٠ بعداز مرحله اول
از مهمترين اين عمليات ها ميتوان . عمليات های تروريستي سازمان به هالکت ميرسند

ز سران رژيم  تن ا٧٢که در آن  ۶۰ تير ٧از انفجار مرکز حزب جمهوری اسالمي در 
 ۸و انفجار دفتر رياست جمهوری در منجمله آيت اهللا محمد حسين بهشتي کشته شدند

باهنر محمدجواد و يس جمهورئ که منجر به کشته شدن محمدعلي رجايي ر۶۰شهريور
 . شد، نام بردنخست وزير وقت 

ي مشهور در شهرهاي كليدي شيراز و  ترور و ترورهاي انتحاري چند امام جمعه
اين . بود ۶۱و ۶۰ادامه عمليات های سازمان در سال های  …و يزد و تبريز ورشت 

در اين دوران سرعت نيزها، كشتار و زندان و شكنجه را  ترورها روند دستگيري
 .غيرقابل تصوري بخشيد

 .در همگي اين عمليات های انتحاری فرد ترورکننده خود به هالکت رسيد
 

 :عبارتندازدين مسئوليت آن هارا بعهده گرفته اند،  که مجاهمهمترين ترورها ی انتحاری 
 ۳جدول شماره 

 فرد ترورشده فرد ترورکننده  تاريخ رديف 
 کچوئي رئيس زندان اوين کاظم افجه ای ۱۳۶۰ تير ۸ ۱
 شهريور ۲۰ ۲

۱۳۶۰ 
 آيت اهللا مدني امام جمعه تبريز مجيدنيکو

 مشهدآيت اهللا هاشمي نژاد در  علويانیهاد ۱۳۶۰ مهر ۷ ۳
 آيت اهللا دستغيب امام جمعه شيراز گوهرادب آواز ۱۳۶۰ آذر۳۰ ۴
 فروردين ۲۶ ۵

۱۳۶۱ 
آيت اهللا احسان بخش امام جمعه رشت  علي پورابراهيمي

 )کشته نشدوی (
 آيت اهللا صدوقي امام جمعه يزد ابراهيم زاده محمدرضا ۱۳۶۱ تير ۱۱ ۶
 مهرماه ۲۳ ۷

۱۳۶۱ 
اشرفي اصفهاني امام جمعه آيت اهللا محمدحسين خداکرمي 

 کرمانشاه
 بهمن ۲۹ ۸

۱۳۶۱ 
وی (آيت اهللا واعظ طبسي امام جمعه مشهد  ييحسين بابا

 )کشته نشد
                                                           

 !مراجعه شودهمين کتاب  ۴۸ و ۴۷به صفحات مجاهدين درمورد مراحل جنگ مسلحانه ) 
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 بعضي از عمليات های انتحاری سازمان به نقل از نشريه مجاهد
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درت نمايي نکته مهمي که در اين باره وجوددارد اين است که رجوی بعد از ق
از تهران فرار کرد و به فرانسه ژيم ر و عدم سقوط ١٣٦٠ خرداد ٣٠ميليشيا در 

 اگر وی قدرت را غصب شده مي دانست وبه باورهای خود ايمان داشت يقيناً. گريخت
مي بايستي در ايران مي ماند وهمانند ميليشيای خود با چنگ ودندان بارژيم مي جنگيد 

ولي وی همه هواداران را بدون هيچگونه . رون مي کشيد بيرژيمو قدرت را از چنگ 
اين در حالي بود که همگي اين  و. فرارکرد واهمه ای زير تيغ جموری اسالمي گذاشت و

هواداران بدليل حدود دوسال ونيم کار علني سياسي برای رژيم وارگان های امنيتي آن 
 . ام گرفت بسرعت انج شناخته شده بودند ودستگيری آنها بعداًکامالً

از طرف ديگر رجوی هنگام فرار ازايران دو نفر رابرجای گذاشت که مي توانستند 
يکي موسي خياباني وديگری همسرش . برای رهبری وی بعدها باعث دردسرشوند

 . اشرف ربيعي
، سرنوشت سازمان جورديگری  اشرفچرا که در صورت زنده ماندن موسي و

يچوقت رهبر بالمنازع سازمان نمي شد و از با وجود موسي، رجوی ه. رقم مي خورد
وی را در  طرف ديگر رجوی عاشق دختر بني صدر شده بود وتصميم به ازدواج با

 رابطه شخص بني صدر را نيز با شورای ملي ر سرمي پروراند که ضمناًدپاريس 
 . مقاومت از اين طريق مستحکم گرداند

 واشرف ربيعي يموسي خيابان خانه تيمي مرکزيت سازمان که ۱۳۶٠در بهمن ماه 
 اين دونفر کشته مي .مورد حمله پاسداران قرارمي گيرددرتهران  ،آن بودندنيز در 

 .شوند و رجوی به هر دومنظورش مي رسد
پس از کشته شدن موسي خياباني، علي زرکش بعنوان جانشين وقائم مقام رجوی 

 .  در اين زمان در ايران حضورداشتزرکش. برگزيده شد
 را ۶۱ به يادآوری است که تعداد افرادی که تيم های عملياتي سازمان در سال الزم

اندکي از مسئوالن که مانده  بجز تعداد.  نفرتجاوز نمي کرد۲۰۰از  تشکيل مي دادند
 . بدنبال رجوی به خارج از کشور فرارکرده بودندمسئوالن بودند، بقيه 

 . به پايان رسيد۶۱بستان پس مرحله اول که سه هدف را دنبال مي کرد در تا
 آن ،سازمان مدعي بود که با ترور سران ومقامات وامام جمعه های بانفوذ رژيم

 در »شورای ملي مقاومت« ،ازطرف ديگر بعنوان آلترناتيو. ه استآينده کردرابي 
تيم عملياتي  ساله بعنوان ۲۰جوان  نفر ۲۰۰فرانسه معرفي گرديده وبا وجود تعداد

 .اکرده استتثبيت نظامي پيد
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سازمان مرحله اول را موفقيت آميز خوانده ووارد مرحله دوم  با اين مشخصات
 .سرنگوني رژيم شد

 وبه ميدان »ن توراختناقدپاره کر«طبق تحليل سازمان دوم اولين هدف مرحله 
 . کشاندن عنصراجتماعي بود

 :مي گويد ۱۰۹ صفحه »جمع بندی يکساله«کتاب رجوی در 
هم تبليغ بکنيم که  بايد آويزه گوش بکنيم وهمه جا له دوم، اين رابنابراين، درمرح

يعني چي؟ يعني اينکه دراين . پاره کردن توراختناق، فراموش نشود خصلت ضداختناق و
ت کل مرحله بايستي روی بدنه نظامي، يعني روی ماشين سرکوب رژيم، امرحله، بارعملي

 .متمرکزباشد
 .قبل ازهرچيز، شاه مهره ها هدف بودند. بوددر مرحله اول، نوبت سران سياسي 

. يعني محمل های عيني وحاملين جاندار اختناق. در مرحله دوم، تنه سرکوبگر، مدنظراست
توده مردم ما اساساً ازچه طريق، متوجه مي شويم، لمس مي کنيم، حس  اختناق را خودما و

 پس اينجا. ران ارتجاعدرباالی سرخودمان مي يابيم؟ اساساً ازطريق پاسدا مي کنيم و
 .سرکوبگررژيم، اهميت درجه اول دارند پای اجرائي و ديگردست و

نشريه مجاهد در آن دوران در شماره های مختلف، شيوه های تهيه سالح و 
 طرزکاربا سالح معموالً.  توضيح مي دهدمهمات وچگونگي اجرای عمليات را علناً

کتاب نمي شود طرز  رد وتنها با نشريه وومهمات احتياج به تمرين وآموزش طوالني دا
ولي سازمان را چه باک که به . بمب دستي ساخت تيراندازی با مسلسل را يادگرفت و

عمر . نيروی يکبارمصرف نگاه مي کرد همگي اين جوانان به چشم گوشت دم توپ و
ات يا دوعملي هر تيم بعد از يک و. متوسط هرتيم عملياتي در آن دوران فقط يکماه بود
يک آدم  اشته بود و يا بعدازترورذکه حداکثر زير يک اتومبيل مسئول مسجدی بمب گ

بالفاصله اعدام  ريشو که شبيه حزب الهي ها بود، لو مي رفت وهمه افرادش دستگير و
 . مي شدند
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  ٠٦٣١آموزش عملياتي وطرز ساختن بمب به نقل از نشريه مجاهد درسال 
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 وزدن »شکستن طلسم اختناق«بينيم سازمان ازچه شيوه هايي برای ولي ب
 . استفاده مي کرد وچه تحليل هايي در اين مورد داشت»سرانگشتان رژيم«

 داده سازمان خط ها که به افرادتيم های نظامي فرمان ها و به نمونه هايي ازاين 
 :مي شد، توجه کنيد

درخيابانها گشت بزنند وروزی دست  بايدتشکيل مي دهند   هر دونفری که يک واحدرا-
 .عمل نظامي داشته باشند ۳۰کم 

ديگرمقامات  ماشينهايي که عکسهای خميني و و مغازه ها، دست فروشيها و  تمامي مکانها-
مفازه ای که    واحدها نيز بهر( .منهدم شوند رژيم را داشته باشند، مي بايست ترور و

  مي خواستند که عکس را پائين بکشد وهحب مغازازصا مشکوک مي شدند وارد آن شده و
 ).را ترورمي کردند آنوقت او

 .حتي جنازه باشد انفجار محل و  هرعملياتي که انجام مي شود بايد توأم با آتش زدن و-
 . افراديکه به نمازجمعه مي روند بايد ترورشوند-
 تيپ حزب الهي ومغازه های مشکوک رفت وآمددارند  کليه افراديکه به مسکونيها و-

 .محل نيز منهدم گردد  ميبايست ترورشوند ودارند،
به واحدهای نظامي ...  کليه افرادی که که ازدادن وسائل نقليه مثل ماشين وموتور -

حداکثرسه بار در  يا دوبار اخطارلفظي يا خودداری مي کنند، پس از يکبارمجاهدين 
 نفر که در جريان چنين مصادره اگر ازهرپنجاه.  مي بايست ترورشوند،صورت ندادن

تحليل هم اين . انقالبي کشته مي شوند، سي نفرشان هم بي گناه باشند مسئله ای نيست
اگرندادند بايد بزور  قراردهند و موتورشان را دراختيارما بود که مردم بايد ماشينشان و

 .هم بايد بدهند  چون ماخون مي دهيم آنها.ازآنها بگيريم
شلوار سربازی به  پوتين و حزب الهي است و ه تيپ ظاهری آنها مذهبي و کليه افرادی ک-

 .باماشين تردددارند، بايدترورشوند درسطح شهر بصورت پياده يا تن دارند و
 کليه افراديکه درحين بازرسي بدني توسط افراد واحد ترور ازخود عکس العمل نشان -

 . بايد ترورشوند،دهند
 ايجادموانع با م ترور کوچکترين حرکتي در جهت مخالفت و کليه افراديکه درحين انجا-

چه عملي  و) مثالً بگويند مرگ بررجوی، مرگ برمنافق(واحدها انجام ميدهند چه لفظي 
 .تروربشوند بايد) مثالً جلوی ماشين مانع حرکت بشوند(
جسادبه ا بعدازترورافراد، خانه همراه با  بعدازترور، تيرخالص آن فرد حتماً زده بشود و-

 .آتش کشيده بشوند

                                                           
 ۶۹ تا ۲۸ صفحات ۱۳۶۲  تابستان ،انتشارات دادستاني انقالب اسالمي» کارنامه سياه«کتاب ) 
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 ،بسياری از خانه های تيميولورفتن  ۶۱در پي ضربات شديددر اوايل سال 
افراد مشکوکي را که در حوالي خانه های تيمي مشاهده مي کردند، دستورداد سازمان 

 .دهند وسپس آنهارابرای کسب اطالعات مورد شکنجه قرارربوده
سازمان معتقدبود .  نام گرفت»مهندسيعمليات « سازمان توسطاين عمليات نوظهور

رژيم اقدام به راه اندازی واحدهای اطالعاتي نموده وضربات وارده توسط اين ارگان ها 
پرداخت شان لذابايد جهت مقابله با آنها، به شناسايي ودستگيری . دريافت مي شود

اين نيز  »عمليات مهندسي« تحليل در مورد. شودتانسبت به شيوه های آنها اشراف پيدا
       شکنجه  ما. احتمال بريدن هست کار مهندسي خيلي پيچيده تر ازکارعملياتي است و بود که

االن کار مهندسي کردن برای ما خيلي . مي کنيم چون مجبوريم ولي وقتي که حاکم بشويم نميکنيم
.  تر ميشودشکنجه ميکنيم کارمشکل رادستگيرميکنيم و اينها آسان تراست ولي فردا که بفهمند ما

 . برنده است هرکدام بيشترشکنجه کند. سازمان مهندسي است خالصه جنگ ما بارژيم، جنگ دو
، سه پاسداربه نام های طالب طاهری، ۶۱در پي اين رهنمود سازمان در مردادماه 

ربوده محسن ميرجليلي وطهماسبي توسط افراد واحدهای عملياتي مجاهدين در تهران 
. شونديدار ابتدا به يک خانه تيمي در خيابان بهار برده ماين سه پاس. مي شوند

سازمان از جمله مهدی کتيرائي، حسين ابريشمچي برای کسب اول مسئوالن درجه 
باضربات کابل پاسداران کميته اطالعات ازآنها به اين خانه مي آيند وشروع به شکنجه 

 روی پاهای ،مي شکنندبه کف پا وسايرنقاط بدن مي کنند، با مشت دندانهای آنهارا 
بعد با . کابل زده آب داغ مي ريزند وبه پشت کمر يکي ازآنها اتوی داغ مي چسبانند

 .تزريق سيانور آنهارا کشته ودر يکي از باغهای اطراف تهران دفن مي کنند
 تا ۶۱از تابستان ( ماه ۲۰ در طول  سرنگوني رژيمدوممرحله در طي اجرای 

 هزارتن از افراد غيرنظامي هواداررژيم در اثر ترورهای دونزديک به ) ۶۲اواخر سال
 . سازمان درتهران وشهرستان ها کشته شدند

 سه طرح برای نابودی ۶۱ پائيز سال رژيم برای مقابله باسازمان متقابالً در اوائل
 :مي در تهران به اجرادرآوردظاعمليات ن

 . مي داد طرح گلوگاهها، که کنترل معابر ورودی وخروجي راانجام-۱
 طرح مراکز، که کنترل شهرهای بزرگ رادنبال مي کرد وبرای مقابله باعمليات -۲

رااساس کارسازمان وتمرکز عمليات روی شهرپايه ي ز.درنظرگرفته شده بودنظامي 
 .گذاری شده بود واهداف مرحله دوم رادنبال مي کرد

                                                           
  !مراجعه شود همين کتاب ۴۸ و ۴۷به صفحات مجاهدين درمورد مراحل جنگ مسلحانه  )
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ه خانه های تيمي شناسايي افراد لورفته وپي بردن ب طرح مالک ومستأجر، برای -۳
 وشناسائي افراددرارتباط باسازمان

ستأجر، حمله به کليه بنگاه های معامالت ملکي که عکس مبعد از اجرای طرح مالک و
 کار واحدهای عملياتي هخميني ومقامات جمهوری اسالمي را داشتند، به حيطآيت اهللا 
سپس محل کار  ور وصاحب آنجا راتر اين واحدها مي بايستي ابتدا. اضافه شدسازمان 

 .آنها رابه آتش مي کشيدند
لورفتن  بدنبال اجرای اين طرح ها ودالئل ديگر نظيردستگيری افراد عملياتي و

 واحدها، کنارکشيدن افراد تيمها به دليل عدم اعتقاد به ءاطالعات ودستگيری بقيه اعضا
 ری شدند ويافرا صحت خطوط وغيره، تقريباً تمامي افرادتيم های نظامي دستگير و
 . ازآن پس موارد عمليات بصورت کامالً پراکنده وجزئي وجودداشت

يعني در طي اين مدت .  ماه عمرداشت۶يک فرد عملياتي در اين زمان ماکزيمم تنها 
 .دستگير وياکشته مي شد

بدنه نظامي سازمان تقريباً ازبين رفته وديگر نيرويي برای وارد  ۶۲در اواخر سال 
 .داشتشدن به عمليات ن

به ميدان کشاندن  شکستن توراختناق وباصطالح  برای مرحله دوم بنابراين 
و  نه تنها توراختناق رژيم همچنان پابرجاماند. عنصراجتماعي باشکست کامل روبروشد

مردم به طرفداری ازسازمان به خيابانها نريختند بلکه اين سازمان بود که تيم های 
عاون رجوی در گزارشي که بوی در اواخر سال علي زرکش م. عملياتيش را جمع کرد

   ن مرحله يپخش شد، در رابطه با وضعيت سازمان در انيز داد واز راديو مجاهد ۶۲
 :ويدگمي 

 دراين مدت دنبال مي کرديم موفقيت آميز بوده و خوشبختانه تمامي اهدافي که ما
 .جديدی خواهيم شدبزودی وارد مرحله  مرحله دوم باموفقيت کامل روبه اتمام است و

در اينکه در سازمان مجاهدين همه چيز وارونه جلوه داده مي شود، شکي نيست 
ولي آيا آقای علي زرکش متوجه اثرات تحليلش در ادامه به مصلوب کشيدن جوانان 

 و آيا بهترنبود که شکست مرحله دوم به نقد کشيده مي شد. مظلوم ميهن مابوده است
بخصوص مسعودرجوی به چالش فراخوانده  ي سازمان و اول مسئوالن اصلهدردرج

ولي اشکال قضيه در اين است که اگر سازمان در رابطه با خط وخطوط . مي شدند
احتماالً آنهارابا توجه به شکست شان، اشتباه  واستراتژي بخود انتقاد مي کرد و

ارزيابي مي کرد، آنوقت شخص مسعود رجوی بعنوان مسئول خونهای ريخته شده 
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در هيچ زمان  واين چيزی است که سازمان هيچوقت و. مورد سئوال قرارمي گرفت
خودداری از انتقاد نسبت به رهبری سازمان منجر به اشتباهات . وارد آن نخواهد شد

تصاعدی در استراتژی وتاکتيک های بعدی سازمان شده که برای آن ها، ملت ما بهای 
 .سنگيني پرداخت کرده ومي کند

وارد مرحله  کست دومرحله قبل، سازمان باتحليل اشتباه از قدرت خودبهرحال باش
 . شروع شده وهنوز ادامه دارد۶۳اين مرحله از سال . سوم سرنگوني رژيم شد

 :تااين زمان بدنيست دراينجايادآوری کنيم که سازمان برای سرنگوني رژيم 
 . خط اعمال قهر ومبارزة مسلحانه رابرگزيد-۱
 .بودمدنظردر شهرها وبخصوص تهران قيام توده ای  -۲
نتيجتاًً تشکيل ارتش خلق راکه در اين  و) مثالًکردستان( آزادسازی منطقهخط  -۳

 بعد ۱۳۶۲بود چرا که درسال مناطق ساخته شود وبکمک آن تهران فتح گردد، ردکرده 
 ديگر تتمه نيروهايش را ازايران خارج کرده وبه کردستان عراق انتقال» آالن«ازجنگ 

 .داد
سازماني که بدنه نظامي اش . کيفيت کارسازمان تغيير کرد اساساً ۶۳از سال 

نيروی کيفي برای انجام  نيزنتوانسته بود حفظ کند و راازدست داده بود، ارتباطات را
 .کارهايش نداشت، مجبوربه تغييرکارش خواهدشد

 ،انتخاباتاهد يکسری پراتيک های دسته جمعي بوديم مثل تحريم ش ما ۶۳در سال 
اين پراتيک ها توسط . غيره و رژيم خرداد، اعتراضات عليه جنگ طلبي ۳۰هفته 

دراين پراتيک ها کارهايي مثل پخش شب  .هواداران باقيمانده درايران صورت مي گرفت
نيزعمليات ايذايي که  اين قبيل کارهاصورت مي گرفت و نامه وتراکت واعالميه و

ن آالت نظامي ودستگاههای دولتي وکالً امکانات مربوط منظورازکارانداختن مثالً ماشي
ويا آتش زدن خودروهای حزب الهي ها يا اتوبوس واين قبيل ... به اداره جات وارتش و 

نيروهای هوادار وباصطالح . ، شروع گرديدکارهاکه حکايت ازسردرگمي سازمان داشت
 محل اصابت راکت هسته های مقاومت همچنين، بعنوان دستورتشکيالتي موظف بودند

 .های عراقي درتهران رابه سازمان گزارش کنند
 از آنجا که نيروئي برای واردشدن به عمليات وجود نداشت وبدنه نظامي سازمان 

نه طلسمي (از بين رفته بود واساساً عمليات نظامي نيز به شکل گذشته جواب نداشت 
سازمان برای .) آوردشکسته مي شد ونه فضايي برای اعتراضات عمومي بوجود مي 
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اينکه نشان دهد با همه ضرباتي که خورده هنوز سرپاست وارد يک چنين پراتيک هايي 
 .گشت

بدليل قطع شدن افراد وعدم ارتباطات با سازمان که نتيجه ضربات رژيم بود 
سازمان سرپل هايي را برای تماس هواداران ازطريق راديو مي داد واينکه چگونه 

ن ا کار سازمان عمدتاً وصل ارتباط هوادار۶۳سال . ل کنندخودرابه سازمان وص
رژيم برای مقابله با اين امر در صدد تهيه دستگاههای پيچيده کنترل تلفن . باخودبود

برآمد وهمچنين با کنترل نامه توانست عده زيادی از هسته های هوادار را تحت مراقبت 
ا اينکه ازوجود دستگاه های سازمان ب. گذاشته ودرفرصت الزم آن ها رادستگيرکند

. کنترل تلفن باخبر بود ولي از آنجا که مسئله اش جذب نيرو بود به اين امر اهميت نداد
برای .  تعدادزيادی از افراد هوادار دستگير واعدام شدند۶۴  و۶۳نتيجتاً در طي سال 

سازمان نيز آمار شهدا وزندانيان سياسي باالرفت تا آن را درخارج کشوربرای 
رجوی نه تنها از دستگيرشدن نيروها بدش نمي آمد بلکه . يپلمات های غربي خرج کندد

وديديم که اين . معتقد بود که زندانيان ذخيره های انقالبندو به آن کمک هم مي کرد 
 .همه آنها توسط رژيم اعدام شدند ۶۷تحليل وی نيز اشتباه ازآب درآمد ودر تابستان 

 بعد از . سازمان روند کارش را تغييرداد۶۴سال  »انقالب ايدئولوژيک«بعداز 
در . سوختن خط تلفن ونامه، سازمان خط رفتن به کردستان را به نيروهای هوادار داد

امکان آموزش نظامي برای افراد وجودداشت واز طرف ديگر کارکردن در شهر  آنجا
 .وجذب نيرو ياهرنوع کارديگرتوأم با ضربه بود

از جمله پايگاه . اه هايي در کردستان عراق داشتسازمان در آن زمان پايگ
. »سليمانيه«پايگاه   و»تدين«، پايگاه »جليلي«، پايگاه »پذيرش«، پايگاه »موسک«

تمام ارتباطات . ارتفاعات سليمانيه ضمناً محل راديو مجاهد ومحل استراق سمع نيزبود
 .بيسيمي ارتش ايران در آنجا مورد شنودقرارمي گرفت

اين خط که از .  در دستورکارسازمان قرارگرفت»پرچم«خطي بنام خط  ۶۵از سال 
اين ه ب.  درآمده بود، چيزی جز تهاجم حداکثر نظامي نبود»انقالب ايدئولوژيک«دل 

که در پايگاه های ذکرشده باال در عراق آموزش ديده را ترتيب که تيمهای زبده عملياتي 
ی مختلف وارد ايران مي کرد تا برای چندنفره از مرزها بودند، در اکيپ های دو يا

به  ۶۴ تيم که دراواخر سال ۴۰ تعداد. نابودی سوژه های خود به داخل شهرهابروند
قبل از اينکه به محل مأموريت خودبرسند، کشف ومتالشي ايران فرستاده شده بودند، 

کدام ميدانستند که آن ها از و در بعضي ازموارد پاسدارها منتظر تيم هابودند. گشتند
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نفوذی وجوددارد اعضاء سازمان فکرمي کرد که دربين . مرزمي خواهند وارد شوند
اين .  وکنترلشان توسط ارگانهای امنيتي رژيم بوديتلفنارتباطات ولي علت اصلي همان 

ورود اوبه عراق باشدت   و۱۳۶۵ خرداد۱۷بااخراج رجوی از فرانسه در همزمان خط 
فرستادن تيم های ديگر ازخير سازمان  ۶۵خر سال تمام ادامه داشت تااينکه در اوا

جديد گذشت، زيرابرايش مشخص شده بود که ديگر درشهر نمي شود کارکرد وخط 
 .قيام در شهرها جواب ندارد

 ارديبهشت ۲۳هنگام ورود رجوی به خاک عراق، شورای ملي مقاومت از نشست 
توطئه های دشمن خنثي کردن  برای ۰۰۰  : خود طي بيانيه ای چنين نتيجه گيری کرد۶۵

پاسخگويي به الزامهای مرحله جديد تدارک قيام ازسوی ديگر، محل اقامت آقای  ازيک سو و
شورای ملي مقاومت اين انتقال را برای . اروپا به کشورعراق منتقل مي شود مسئول شورا از

رای عبور به آخرين گام ب ک امری الزم ويسازماندهي نيروهای مسلح انقالب ازنزد گسترش و
 .خاک ميهن مي داند

ي   به مناسبت سالگرد اولين تظاهرات مسلحانه١٣٦٦بعد از اين تاريخ در خرداد ماه 
، اعضا و هواداران مجاهدين ١٣٦٠سازمان بر عليه حكومت اسالمي در ايران در سال 

از اين تاريخ عمليات . شدند متشكل » مليارتش آزاديبخش«در سيستمي موسوم به 
هاي مرزي ايران  شي به پايگاهکان، از شكل شهري و ترورهاي انتحاري به لشكرسازم

 .تغيير پيدا كرد
 به بهای سنگيني برای ملت ما »مبارزه مسلحانه شهری«پايان غم انگيز استراتژي 

 :رجوی در اين شکست، نقش ومسئوليت اول را دارد. تمام شد
ود، نشاندهنده پايان خط  که از اول نفي شده ب»ارتش آزاديبخش« تشکيل -۱

 ۶۰ خرداد۳۰همان استراتژی که از .  است»مبارزه مسلحانه شهری«استراتژی 
 تمام، رجوی با سرسختي برآن پای  سال۶ يعني ۶۶ خرداد۳۰تا ) آغازمبارزه مسلحانه(

هزارآواره در  صدها  و، به گفته سازمان، هزار اسير۱۵۰ اعدامي و  هزار۱۰۰. فشرد
نه تنها رژيم سرنگون نگشت . اشتباهات وخودخواهي وی بود ي عملهيجنتکشور خارج 

 .تداوم بخشيدنيزماندگاری رژيم را بلکه 

                                                           
 به خط مشي ۶۵ تا ۶۳تحليلي وجود دارد که رجوی هيچوقت به قيام توده ای اعتقاد نداشته و درطي سالهای ) 
رسيده بوده است که در آن يک ارتش آزاديبخش از خارج به ايران حمله ورشده ورژيم را سرنگون     » جنگ نوين«

برای  » انقالب ايدئولوژيک«طبق اين تحليل انجام . کيل مي شداين ارتش مي بايستي مشخصاً در عراق تش. مي کند
 . سرکوب مخالفين وانتقال رسمي سازمان به عراق صورت گرفته است



 مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک

٦٥ 

نکرد بلکه در يک  حتي بعدها نيز هيچ انتقادی ازخود رجوی در اين رابطه و -۲
 و در انقالب ايدئولوژيک من درآوردی خود مرکزيت و اقدام فرار به جلو طلبکار نيزشد

 .راحاکم بالمنازع خواند خود ازمان رامنحل کرده ودفترسياسي س
  وساخت نابود  وحدت ممکن نيروهای ضدرژيم را به خاطرهژموني طلبي خود-۳

 .کرد شکرگزارخود ازاين بابت رژيم را تاابدالدهر ممنون و
مسائل مبارزاتي شرکت داشتند، غيرمستقيم آواره خارج  هزاران نفر را که در-۴
 ....کردو

به لطفاً  »ارتش آزاديبخش«در رابطه با . را همينجا به پايان مي رسانيماين بخش 
 . مراجعه شود»بال نظامي سازمان مجاهدين«بخش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٦٦ 
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