
  اژه نامهء مجاهدينو

  
  آراد ايل بيگی

  
) يا هر سازماِن ديگر (   از سينه چاکاِن چه ايده ئولوژيکی و تشکيالتیِ  مجاهدين - حتی دورادور -منی که هرگز 

سازماِن مجاهدين از پاکباخته ترين و رزمنده ترين تشکيالتِ  اين چند : نبودم ، ناگزير از اذعاِن اين مطلبم که 
و اين بی … به قعرتريِن خفت ها رسيده است ! وده است ؛ سازمانی که از اوِج افتخار ، و دريغا و دريغا دههء اخير ب

مجاهدين از ابتدا تا به امروز ، چرائی » تاريخچهء « و » تاريخ « دليل نيست و در نوشته ای که درحاِل تهيه ام از 

  .را بيان خواهم کرد سقوطِ  عظيم اين 
ده ! ) : هميِن شان سزاوار ! و دريغا ، دريغا ( وِع رجوی کاشتند هرآنچه که امروز درو می کنند و مجاهديِن از ن… 

براه ) کومِت بالهت و فالکت بار اسالمی حدر تقريبا در قريِب اتفاق با ياِرِی وزارِت ( ها رسانهء اينترنتی برعليِه شان 
  ! ؛ فراوانِی نعمت از هر دو سو افتاده است و خود هم ده ها رسانه براِی جوابگوئی دارند

  

ِ موسِس سعيد حجاريان  دست پرورده گان ءاست از مجاهدين تهيه شده» فرهنگی « آنچه که در پيِش رو داريد ، 
ِ  اطالعات  برخورد با مخالفيِن جمهورِی اسالمی را می » جامعه شناسانهء «  که تحليِل –وزارِت خانمان برانداز

که از ابتدا با » مجاهِد کبير و قديمی « و به خصوص يک ( » تواب «  رِد پاِی مجاهديِن خواست و در اين فرهنگ ،
  .بخوبی ديده می شود ) آنها بود و زير وبم ها را خوب می داند 

  

 ها حجاريان از تحليل هاِی اطالعاتِی نياز است و » فرهنگ « هر رو براِی شناخِت مجاهدين به اين به بهر حال و 
  !بگيريد   »فاکتور«
  

  :  اطالعات می آورم نيمه رسمِی وزارِت/ مطلب را از يکی از رسانه هاِی رسمی 

  
 
 

دو هفته کار شد  و به تمامِ  روز ، با صفحه بندیِ  دوباره ، تا اين مطلِب به بدترين : يک توضيح 
) ر مطالببی هيچ دست بردن د(  صفحه را به صورتی آبرومندانه ٥٠٠وجهی آورده شده را از حدوِد 

  .و با بار وتعداِد صفحاتی به يک پنجم بيآورم 
  
  
  
  
 

 
  



  
  
  

  ١٥/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

  يواژه ها و اصطالحات فرقه رجو
  

  
  

   :مقدمه

  
ن خرده ي آن است ، سازمان مجاهدى و نوشتارىج و لحن گفتاري خرده فرهنگ ها ، مطالعه زبان رايى شناساى اساسىوه هاي از شىکي

  .ده است ي ارتباط تدارک دى برقرارى را براى است که زبان خاصىاسي سىفرهنگ

 کند که با فرهنگ ىد مي را تولىژه اي وىشير مناسبات خود به شکل بسته تر عمل کند ، فرهنگ گوک خرده فرهنگ دياساساً هر چه 
  .د ينام" لوترا " اق گفتارها را ين سي از اىد بتوان بخش اعظميتفاوت خواهد داشت، شا) فرهنگ کل ( غالب 

 خرده فرهنگ ىن نوعيدارد ، از آنجا که سازمان مجاهدک فرهنگ رواج ي ىان اعضاي است که در مىانه و گاه رمز شده ايلوترا زبان عام
 از ىل در موضوع خالي محققان و افراد دخىافته است که کنکاش آن براي ىژه اي وى و نوشتارى است ، زبان گفتارىاسيمجزا و بسته س

  .لطف نخواهد بود 

ابد ، به عبارت ي ىريسازمان مذکور رواج چشمگژه در ي وى و فرهنگى لحن گفتارىر سه مؤلفه عمده موجب شده است نوعيبه هر تقد
  : از سه مؤلفه است ى سازمان ناشى و نوشتارىگر لحن کالم شفاهيد

  ) . مبارزه مسلحانه  ( ياسي سيمش

   . يقالب بسته فرقه ا

   .  خرده فرهنگ هاياقتضائات عموم

  
  

ز يات و کتب سازمان و ني نشرى متن و محتواىق بررسياز طرن مجموعه به کار گرفته شده است ، تماماً ي که در اىواژه ها و اصطالحات
 آنها برداشت ىا با مطالعه مدارک و دست نوشته هايده و ياستخراج گرد ) ىونيزيو و شبکه تلويراد(  آن ىداري و شنىداري دىبرنامه ها

  . شده است 

 از کلمات ى برخىن مجموعه حاوي دخالت داشته اند ، ا از واژگانى بخشىه و گرد آوريز در تهين ني جدا شده مجاهدى چند از اعضاىتن
  .ط پس از انقالب وضع شده است ي است که غالباً در شرايىه کالم هاير و تکي ، اصطالحات ، واژگان ، تعابىرمز

نجا يهد آورد ، در االت را فراهم خواي ورود به موضوع و مطالعه آسانتر تشکى براىنه مناسبي بدان مدخل و زمى افراد مبتديىمسلماً آشنا
  :د ي نماى مىذکر چند نکته ضرور



  
  

ح يست به توضي باىن صورت مي خواننده مفهوم نباشد ، در اى ذکر شده باشد که براىگريا اصطالح ديح هر واژه ممکن است واژه يدر توض
  . د يگر مراجعه نماي دىآن در جا

 آن واژگان از نظر ىان معنين جا هدف صرفاً بيکن در اي داشته باشد ، لىگري و مفهوم دى واژگان ممکن است در ذهن خواننده معنىبرخ
  . ن بوده است يگروه مجاهد

 ________________________________  
  
  

  آ 

  .الت يذوب شدن و حل شدن در تشک :آب شدن 

 :نفر آتش / آتش خانه / آتش 

 ىستي بودند که باىا نفرات آتش کساني ، نفر ىستي ترورىدر واحدها ، ىري گرم در ترور و درگى و قدرت انجام کار با سالح هاىآمادگ 
  . انداختند ىا بمب و نارنجک مي کردند و ىک ميشل

 ىا آتش خانه خوانده مي گرفتند که نفر آتش ى در نظر مىريجاد درگي اى را به صورت آماده براىا افرادي فرد ىمي هر خانه تىن برايهمچن
  .شدند 

  هآداپت/ آداپتاسيون 

 شد ىت ؛ مثالً گفته ميط فعاليط و محيا انطباق با شراي فرد با برنامه ها و اهداف گروه ى سازگارىالت به معنايانطباق و تطابق ؛ در تشک
ن يي قبل از انقالب و چه پس از آن ، به خصوص در مباحث تبى سازمان چه سالهاىدر مباحث نظر.د يد آداپته کنيط جديخود را با شرا
 که سازمان ىژه اي وى دانستند ، البته با برداشت و تلقىعه ميدر فقه ش" اجتهاد " ون را معادل مفهوم ي ، آداپتاسىد رجوجهان مسعو

  .داشت 

 ىخ شده خلع رده مي توبىلي که به دلى رود ، به افرادىت و تنزل رده به کار مي خلع مسئولى که براىاصطالح : خوردن ي جيآرپ
  " . خورده ى چىآر پ: "  شد ىگشتند ، گفته م

 :ک يدئولوژيش ايآزما

به کار رفته ) بالعکس (ى و  و ازدواج با مسعود رجوىشمچي ابرى طالق از مهدىم قجر عضدانلو براي است که در مورد اقدام مرىريتعب 
  )ک يدئولوژيانقالب ا___ شتر يل بي تفصىبرا.(  شد ىن واژه استعمال ميز بعدها ايگر نياست ، در موارد د

   :آفتاب
م عراق ي با رژى در چارچوب همکار١٣٦٧ن ي فرورد٨ فکه ، که در بامداد ىن در منطقه مرزيبخش مجاهدي ارتش آزادىات هاي از عملىکي

  .اوردند ي به دست نىتين مورد موفقين در اي مجاهدى خراسان شروع شد ، ول٧٧ات با هدف انهدام لشگر ين عمليصورت گرفت ، ا



 ى براندازى براىشتري که شانس بىه اين به سازمان ، جبهه ، حزب و اتحاديالت مجاهدين ، در تشکيگزين ، جاي جانشل ،يبد :و يآلترنات
 از ى صدر و رجوىن پس از فرار بني که مجاهدىدر تالش . شود ىو گفته مي آلترناتىرويحکومت و به دست گرفتن قدرت داشته باشد ن

از "  مقاومت ى ملىشورا" س ي بداند ، تأسى اسالمىنظام جمهور" و يتنها آلترنات" شان را يا) عمده به طور " ( غرب " ران صورت دادن تا يا
 ىون قرار داده بود ، که ميسي اپوزىگر گروه هاي خود بر دىاسي سلطه سى براىنه اين شورا را زميسازمان در واقع ا .همه بارزتر است 

   .ن دانستي مجاهدىاسيتوان در اصل آن را پوشش س

  :يآموزش/ آموزش 

 انجام ىروها برايک از ني شدند تا هر ىروها در سطوح مختلف آموزش داده ميه نيالت کلي است ، در تشکىاسي از بخش سىنهاد 
ان خطوط و ي و بى ذهنىل هاين کار در کنار ارائه تحليا .ک الزمه را داشته باشند يه به اصطالح تئوريت بار خود توجي جناىتهايفعال
  . شد ى داده مى و نظامىالتي ، تشکىاسيک سيدئولوژينه اي گرفت ، آموزشها در چند زمىه آنان صورت ميتوج

  :ست يآنارش/ سم يآنارش

 شد ىست اطالق ميآنارش" کار يپ" به گروهک ) ٥٨ _ ٥٩ ىدر سالها( الت ي ، هرج و مرج طلب ، به عنوان نمونه در تشکىهرج و مرج طلب
نده از ي آنان را در آىستي ترورىتهاينه فعالي هرج و مرج طلبانه خود زمىبا حرکتها"  ها ىکاريپ" معتقد بودند که ن ي، سردمداران مجاهد

 ى داراىسم از نظر طبقاتيرفته بودند ، آنارشي منزل پذىز آن را مثل وحين ني که مجاهدىستيک مارکسيل تئوريدر تحل . برند ىن ميب
ست ها در اصل ضرورت وجود دولت را يست ، آنارشيرا در جهت تکامل جامعه ني است ؛ زى ارتجاعىساي و از نظر سيىشه خرده بورژواير

  . کنند ى مى نفىط اجتماعيدر هر گونه شرا

   :آنتن
 است که به ى کند ، اصطالحىک مسئول زندان منتقل ميا يا بازجو يان يده شده را به زنداني که اطالعات شنىن ، کسيجاسوس ، خبرچ

  .شتر در زندانها کاربرد دارد ي شود و بىگفته م..... ط کار و يم چه در زندان و چه در محيژ رىنفوذ

  آنتن دار

  . نسبت به امر مورد نظر حساس نشده است ىعنيا شخص آنتن دار نشده است ، ي هنوز نسبت به فالن مسئله ىند فالني گوى مىوقت

   کردنيآنتن

  . بوده است ىن مخفيش از ايپ که ى کردن اخبارىونيزي کردن و تلوىعلن

 

  ١٦/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

  

  الف 
  
  

  :سمياپورتون/ ست ياپورتون

سم ينيلن_ سم ي از مکتب مارکسى انحراف از اصول و انحراف اصولى است که به معنىستي مارکسى ، اصطالحىفرصت طلب ، فرصت طلب 
ت ي و اهمىدر اصطالح سازمان پر بها دادن به خرده بورژواز . است  مطرحىنه برخورد با خرده بورژوازيشتر در زمين انحراف بياست ؛ ا



سم چپ قمداد ي اپورتونى اتخاذ مواضع چپ روانه نسبت به خرده بورژوازىعنيسم راست و عکس آن ياد دادن به آن در جامعه اپورتونيز
  . کنند ى مىست چپ نما معرفينکار را اپورتويسم راست و گروهک پيالت حزب توده را سمبل اپورتونيدر تشک . گردد ىم

  :ون يسياپوز

 .م حاکم مخالف هستند يا خارج از کشور که با نظام و رژي در داخل ىاسي سىروهاي از نى ، مخالف وضع موجود ، مجموعه اىاسيمخالف س
 ها ، حزبها ، گروه ها ، هي دهد و در اصل عبارت است از کوشش اتحادى معنا مى پارلمانىک در نظام هايستماتين اصطالح به طور سيا

 خواه با استفاده ى و اجتماعى ، اقتصادىاسي صاحبان قدرت سى در جهت مخالف هدفهايى به هدفهاىابي دستى که براىدسته ها و افراد
کب از  مرىک گروه منسجم قانونيون يسي ، اپوزىاسين اساس به مفهوم خاص سيبر ا . گر ي دىوه هاي ، خواه با شى پارلمانىوه هاياز ش

 ىل به رأي بدىاستيا سيل ي بدىگر دست به عمل بزنند و بتوانند خود را به صورت حکومتيکدي است که به طور منظم با ىاشخاص
  . کنند ىدهندگان معرف

بر روابط  حاکم ىن عادي و قوانى قانون اساسى بر مبناىون قانونيسيم کرد ، اپوزيز تقسي نىر قانوني و غى توان به قانونىون را ميسياپوز
 ىر قانونيون غيسياپوز. شناسد ىت مين به رسمي را صرفاً در چارچوب قوانىاسي قدرت سيى کند و جا بجاىت مي جامعه فعالىاسيس

 آنها ى آرمانى که مبنايىروهاين .د ي نماىن موضوعه کشور عمل مي تابد و خارج از قوانىز و اصالح طلبانه را بر نمي مسالمت آمىروشها
ات خود ادامه دهند ، ي توانند به حىط بسته ميگران است و تنها ابزارشان خشونت است و صرفاً در شراي دى و نفيىمامت گرا بر تىمبتن
  .ن راستا قرار دارند ين در همي دانند ، مجاهدىون ميسي خود را اپوزىن رو همواره در هر نظامي توانند برتابند و از اىز نميط آزاد را نيشرا
  

   :ياتاق تک

 ىملزم م ) ىالتيا هوادار تشکيعضو (  آمد که فرد ىش مي کردند اغلب پى مى در آن زندگى که افراد به صورت جمعىميالوه بر خانه تع
 .  گفتند ى مى را اتاق تکىن اتاقيابد ، چني آن بىز براي مناسب نىک اتاق اجاره کند و محمليالت ين و حفاظت خود و تشکي تأمىشد برا

 عنوان ىمي آن خانه تى باشد و به جاى منسوخ شده مى کردند ، اکنون اصطالحىار مي اختى زندگىز براي مجرد نىمه علنيکه گاه اعضا ن

  .خانه پشت جبهه >------ز ين . شود ىم

  :ه ياتحاد

ه ياتحاد" ، مثالً د ي گردىجاد مي مختلف هواداران در هر نهاد اىت هاي فعالى هماهنگى شد که براى گفته مىالت به مجموعه ايدر تشک
 ى به کار گماشته مىدي جدى شد و در سازماندهىل مي انجمن ها تشکىفي کىروهاين منظور از مجموعه نيکه به هم " ىانجمن دانش آموز

 اور( س يت آن در پاريان مسلمان خارج از کشور بود که مرکزي دانشجوىه انجمن هايه ، اتحادين اتحادي معروف تر٦٠پس از سال  .شدند 
  .بود ) 

د که ي نماىر دست سعيد که در برخورد با افراد زي گردىه ميالت همواره به فرد توصيبت ، در تشکياحترام ، نفوذ کالم ، ابهت و ه :ته ياتور
جاد ي و اىت سازين با شخصيخته شود ، همچني برانگى در وىالتي و اطاعت تشکى از خود بروز دهد که موجبات حرف شنوىتيشخص
  . شد ىن مقصود تالش ميدن به اي رسىذب ، در تمام سطوح برات کايموقع

  : Eg / ياجتماع

م با اقشار مختلف جامعه اعم از دانش آموزان ، کارگر ، کارمند و ين بخش در رابطه مستقيالت ، اي شش گانه در تشکى از بخشهاىبخش 
 ى آنان را براى پرداخت و پس از سازماندهىن آنها مي در ب مستعدىروهايزه دادن و جذب نيقرار داشت که به منحرف کردن، انگ..... 

 را ى اقشار خاصىت جذب و سازماندهيل شده بود که هر نهاد مسئولين بخش از پنج نهاد تشکيا . کرد ىن آماده مي مجاهديىاهداف نها
( ، نهاد محالت  ) Eg3 ( ى، نهاد کارگر ) Eg2 (يى، نهاد دانشجوEg ( ١ (ىنهاد دانش آموز: ن نهادها عبارت بودند از يبه عهده داشت ، ا

Eg4 ( ى، نهاد کارمند ) Eg5 ( ن ، کارمندان ياصناف ، معلم:  شد ىل ميکه خود از سه قسمت تشک.  

O =  رده عضوN = نهاد ( ر عضو يز(  



H =  مخفف هوادارS = مخفف سمپات  

  . عوض شد ىران به طور کل سازماندهيا سازمان از ىج بود و بعد از خروج کلي را٦٢ تا سال ىن سازماندهيا

  

  :شدن  ) H( اچ 

  . رود ى به کار مىه قرار گرفتن ويو در حاش" هوادار " به " عضو "  تنزل رده ى که براىاصطالح

 :احساس فشار کردن 

 است که ىريتعب : ن يالداراده پو. کرده باشند ى کوتاهىن ذهنيا تمکي ىالتيف تشکي که در قبال انجام وظاىعذاب وجدان داشتن افراد 
ن يع تري مطىروني شود ، از نگاه بى به کار برده مى دستورات سازمانىز عزم اجراي و نىت و رهبرين اعضا نسبت به مرکزيدر خصوص تمک

رار تمام هر آنچه  است که با اصىن فرديگر دارنده اراده پوالديبه عبارت د ! ن اند ي اراده پوالدىن اعضا به زعم سازمان دارايرتريو سربه ز
 . دهد ى دهد و شک به خود راه نمىد انجام مي گوىکه مسئول باالتر م

 :افته يغل ياراده ص

 . و چون و چرا نکردن ى مسئلگى بىعني ىافتگيغل ياوردن است ، صيالت و دم در نين اصطالح حل شدن در تشکيمنظور از ا

 :اردوگاه 

روها ، ي از نى کنند که مجموعه اى اردوگاه اطالق مىن به محليآن مجتمع اند ، مجاهدن در ي در عراق که مجاهدى عمومىنام محل ها
 . معمول در آن جمع شده اند ى همراه با نشست ها و برنامه هاىالتي تشکى آموزش و زندگى خاص براىن کارکردييبدون تع

 :اردوگاه حله 

 .عراق ان پناهنده شده به يراني عراق مربوط به اى از اردوگاه هاىکي

 :ه ياردوگاه رماد

ن اردوگاه به طور اخص مربوط به يالت است ، ايد جداشدگان از تشکي محل تبعى سازمان در عراق ، که در مقاطعى از اردوگاه هاىکي
 .ن بودي مجاهدىروي از مراکز جذب نىکيان پناهنده و يرانيا

 :مرتجع  / يارتجاع/ ارتجاع 

 و مبارزه طبقات در حال ىشرفت اجتماعي مخالفت با پىن واژه به معناي اىاسيفتاده ، در مفهوم س ، عقب ايىادگرايبرگشت به عقب ، بن
  ، ى دفاع از نظام فرسوده و محکوم به نابودىعنيگر ارتجاع ير دي جامعه است ، به تعبىه ترقيزوال عل

 :ران ي ايبخش مليارتش آزاد

 پس از چند ١٣٦٦ دولت عراق به وجود آمده است ، در بهار ىحاتي و تسلى مالىن در عراق که با کمک هاي مجاهدىالت نظاميعنوان تشک
بخش را اعالم نمود ، يل ارتش آزادي تشکى رجو٦٦ خرداد ٣٠در  . فراهم شد ىن ارگانيل چني تدارک و اعالم تشکىنه براي زمىجمع بند

و ..... فه دارد به منظور در هم شکستن طلسم اختناق يز وظي قبل از هر چىبخش مليارتش آزاد: " ه خود نوشت ي از اعالمى در بخشىرجو
ار آنها را بشکافد و از يچنگ در چنگ شده و با نبرد تمام ع.....  با اهرم ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن ىام عموميتدارک ق

 ..... "ش برود يهم بپاشد و به پ



 ى که به اتکاىن حرکاتي سازمان افزوده شد ، مهم ترىزش هايبلکه بر بحرانها و رز نه تنها مؤثر نبود يالت ني در تشکىد رجوين تمهيا
ب به سه هزار نفر کشته و مجروح داشت و يان شکست آن قريدان بود که در جريات موسوم به فروغ جاويبخش انجام شد عمليارتش آزاد

 .ع کرد يگر پروسه شکست سازمان را تسريبار د

 :ارتقاء 

 خاص مورد ىارهايالت و انطباق با معيالت که مستلزم اطالعت کور ، ذوب شدن و حل شدن در تشکيت فرد در تشکيباال رفتن مسئول
 .نظرشان است 

 :از آبشار پرتاب شدن 

ار يط بسيان کننده شراي باشد و بىط خاص شدن مي از مبارزه و شراى ، وارد مرحله اى قبلىچ گونه آمادگيبه مفهوم ضرورتاً و بدون ه
 .سک باال است ير و با ريخط

  :يالتيازدواج تشک

 صورت ىالتين تشکي موارد انتخاب مسئولى در بعضىحت..... د و ييد ، تأيص ، صالحديالت که بنا بر اجازه ، تشخي در تشکىنيهمسر گز
 . بود ىراه با ثبت محضر و همى عمدتاً رسم٦٠ خرداد سال ٣٠ قبل از ىستيات تروريل ازدواج ها قبل از شروع عملين قبي گرفت ، اىم

ت ي اعضا بر اساس رده و مسئولىا زوجه براي شده و انتخاب زوج ى تلقىالتي تشکىس ازدواج امري تأسىن از ابتدايدر سازمان مجاهد
 عضو بود ىب اگر زنين ترتيبد . کرد ىوستن متأهل بودند وضع فرق ميش از پي که زن و شوهر پىصورت گرفته است ، تنها در موارد

 ى هوادار در نمىنان را به ازدواج مردهاي شد ، اىن قاعده در خصوص زنان هوادار عوض مي شد و بالعکس ، اىز عضو انتخاب ميوهر او نش
  .الت حفظ کنند ي شوهران بتوانند زنان را در تشکىالتي دادند تا با تسلط تشکى مى رسمىآوردند ، بلکه به اعضا

گر يکديه ي توانست از آنها علىشتر کاربرد داشت ، سازمان ميالت بي دادند اعمال نظر تشکىت من صوري که خود مجاهديىدر ازدواج ها
  . بود ى اجبار صورت گرفته بود و محدود به روابط جنسى عالقه بلکه از روىن ازدواج ها نه از رويرد ، چرا که ايگزارش بگ

 گرفت ، همه توجهات به او ى عضو مى همسر را براىد جاي باىبرک و به خصوص بعد از نشست طالق ،رهيدئولوژي اىپس از انقالب ها
 .دن ممنوع بود ير اشکال عشق ورزي گشت و ساىمعطوف م

 

 

  ١٨/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

  

 :رون آمدن ياز قبر خود ب

 ىاي انسان را با دنرابطه" قبر "  که به مثابه ى قبلى ذهنىاي، منظور خارج شدن از دن) ى درون گروهىاز مجموعه اصطالحات نشست ها( 
جاد يبه منظور ا" قبر "ل آن به ي افراد و تمثى فردى است به منظور تخطئه داشته هاىري تعبى ساخت و به نوعىرون از خود نا ممکن ميب
  .ىد و طراز رجوي جدىل آنها به انسان هاير در افراد و تبدييتغ

  

 : در آمدن ياز مردگ

 .ست ي نىگر انسان قبليرون آمده و دي است که فرد از قبر بىمرحله ار از يو شدن ، تعبيمترادف فعال و اکت

 :دان خارج شدن ياز م



 .ا پرت شدن يمترادف از موضوع خارج 

 :ک ياستات

 ى نداشتند به کار برده مىاسي در مسائل سى که تحرک دو انعطاف و سازشىاناتيف جريشتر در توصين اصطالح بيستا ، ايسکون و تعادل ا
 .شد 

 :مار استث

  
ن مقوله ي از اىستيف مارکسين مطابق تعري است ، مجاهدى بهره کشىاد به کار رفته است ، به معنين زين اصطالح که توسط مجاهديا
 محصول کار ى به دست آوردن مجانىعنياستثمار )  که به زعم آنها علم مبارزه است ىستي مارکسىبه معن ( ى علمىل بودند که معنايقا
 دانستند و ىد ميل تولي بر وساىت خصوصيعلت استثمار را مالک .د است يل و ابزار تولي وساى که صاحب خصوصى فردک فرد از جانبي

ل ي را مطابق تحلىخي تارىن دورانهاي کردند ، مجاهدى مى حاکم بر جامعه تلقىدياشکال آن را وابسته به خصلت مناسبات تول
 ، ىه ، برده داري اولنکمو: ب عبارت بود از ي کردند ، که به ترتىم ميجامعه تقس بر اساس اصل استثمار و نسبت آن به ىستيمارکس
  .ىه داريسم و سرمايفئودال

  :ستثمار رده ا

ن يح ايک و شکست فروغ متداول شد ، توضيدئولوژي بعد از انقالب اىان حوادث و نشستهايشتر در جرير با آنکه سابقه داشته بين تعبيا
وحدت فرد و " ت الزم را نداشته باشد در واقع آن رده را استثمار کرده است و ي که قرار دارد صالحىتي و مسئولک عضو در ردهي ىکه وقت

  .ت يوحدت فرد و مسئول_ ک يدئولوژيانقالب ا/ ز ين   .نقض شده است " ت يمسئول

   :ياستحاله چ

 نظام ىري را انکار و رد کند و طرفدار رفرم و اصالح پذند مبارزهي مسلحانه در فراى که هر گونه خشونت و به خصوص مشىا گروهيفرد 
  . شود ىده مي نامىران باشد ، استحاله چي اى اسالمىجمهور

  :ک ياستراتژ / ياستراتژ

 در ى کلى شد و به اصول مربوطه به خط مشى مى خاص تلقىنظام _ ىاسيدن به هدف سي رسى براى مبارزاتىالت همان خط مشيدر تشک
وحدت " ک مقطع از مبارزه ير گروهکها در ي شد و وحدت دراز مدت را هم با ساىگفته م" ک ياصول استراتژ" ارزه مراحل مختلف مب

  . گفتند ىم" ک ياستراتژ

ست ها ين آنان و مارکسي بى و همکارىن خود هماهنگيم ، و ايدار" ک يوحدت استراتژ " ىستي مارکسى شد که ما با گروههاىمثالً گفته م
  .م يدار " ىوحدت استراتژ" رو ي گفتند که با آن نى وحدت داشتند مى از نظر خط مشيىروين اگر با ني کرد ، همچنىجاب ميرا ا

ن نقشه ها ين ، تدوي معىروها در مرحله ايب و مشخصات نين ترکيي مبارزه ، تعىن جهت اصليي عبارت از تعىک ، استراتژيبه لحاظ کالس
 و ى از استراتژى و قسمتىک جزئيروها و مانند آن است ، تاکتير نيم ساير مستقيم و غير مستقيخا استفاده از ذى براى ضرورىو طرح ها

   .يکي تاکتيشعارها_ ک ي استراتژيشعارها_ ک يتاکت> ------ز ين  .تابع آن است 

  :ک ي و تاکتياستراتژ



 ى به معناىاستراتژ.  هستند ىبرگرفته از امور نظامح داده شده اند ، يز توضين واژه نامه به طور جداگانه نين دو اصطالح که در ايا
 ى هدفهاىک به معنايک جنگ است و تاکتي در ىروزي پىع و قاطع برايات وسي از عملىانه ، مجموعه اي دورنماى نقشه هاىهدفها

  .ک نبرد مشخص ي در ىروزي پى براىات محليک، اقدامات بالفاصله و عملينزد

ن يلن . ى مبارزه طبقاتىک عبارت است از علم رهبري و تاکتىد کرده اند ، استراتژيز از آن تقلين ني که مجاهدىستيدر فرهنگ مارکس
 و ىخيل وضع مشخص تاري جنبش ، تحلى و ذهنىنيط عيق شراي را مطالعه دقىکي و تاکتىکيح استراتژيج صحيدن به نتايشرط رس

  . داند ى مى و راست روىاحتراز از چپ رو

 ىگر طرفدار خط مشي دى احمد زاده و جناحى از آن طرفدار خط مشى مختلف در مبارزه مسلحانه داشتند ، جناحى ها دو خط مشيىفدا
  . بودند ىن شده از طرف جزنيتدو

ک است ، ي و هم تاکتى گفتند مبارزه مسلحانه هم استراتژى شد ، مثالً مىک و در کنار آن هم استعمال مين اصطالح به همراه تاکتيکالً ا
 ىن مي تدوى خود جزوه اىک از گروهها برايهر  . مناسب آن را در نظر گرفت ىک هايد تاکتي باىشبرد هر استراتژي پىن که برايا اي

 و مراحل ى کلىن جزوات خط مشي نمودند ، در اىن ميدن به اهداف شان تدوي رسى خود را براىک هاي و تاکتىکردند و در آن استراتژ
  . شد ى مناسب با آن آورده مىک هايکت به همراه تاىمختلف استراتژ

  :اسکان 

 از ى در کنار بخشى ساختمانىن اصطالح معموالً به مجموعه واحدهاي، ا) زوج ها و فرزندانشان در سازمان ( محل سکونت خانواده ها 
 ىن محل ميراد متأهل به ا جمعه آخر هفته افى شود که روزهاىگفته م) پادگان خالص (  سازمان موسوم به اشرف ى نظامىقرارگاه اصل

  .رفتند تا در کنار خانواده خود باشند 

  :استقرار 

 نامناسب است ، ىت استقراري گفتند وضعى شد ، مثالً مىا اختصاراً استقرار گفته مي ، محل استقرار ىميالت به محل و خانه تيدر تشک
  . شد ىمحل استقرار گفته م..... گاه و ي ، پاىميت افراد ، خانه تگر به محل حضور ثابير ديست ، به تعبي مناسب نىميت خانه تي موقعىعني

   :يياشل غذا

 در اشل يى افراد شوراىن که برايزان ، سطح ، عمدتاً با توجه به اياندازه ، م=  شود ، اشل ىالت گفته مي در تشکيىست غذاياصطالحاً به ل
  . رفت ىن مورد به کار ميشتر در اي کرد بىگر تفاوت مياد د افرىت با غذايفي شد و از نظر حجم و کىه مي غذا تهىباالتر

  :اصل حداکثر تهاجم 

ن ي بد٦٥ مبارزه مسلحانه در مقطع سال ى ، مشىزي و استفاده از سالح به محض شک کردن به چىستي ترورى نظامىشدستيبه مفهوم پ
ند در ي نماى برخورد مى اسالمى جمهورى انتظامىروهاين اعزام به داخل کشور با ىستي ترورىروهاي که نى شد که هنگامىه مينحو توج
  .ند ي مقابل نماىروهايه ني علىن زمان ممکن اقدام به عمل نظاميکوتاهتر

   :ير اصوليغ / ياصول/ اصول 

  . شود ىالت اصول گفته مي در تشکىشه اي رىبه اصول و مبان

  .ند ي گوى مىن است اصوليالت مجاهدي تشکى که منطبق بر اصول و مبانىبه فرد

  .ند ي گوى مىر اصوليالت است ، غيارها و اصول تشکير با معي که مغاىو فرد



   ) :ياصول سازمان(  ، يا سازمان انقالبيالت يک تشکيصول حاکم بر ا

 ىقالبا سازمان انيالت يک تشکيا اصول حاکم بر ي ى را تحت عنوان اصول سازمانىک سازمان انقالبين ضوابط و اصول حاکم بر يمجاهد
  :ن قرار است ي دادند ، هفت اصل مزبور بدىمطرح کرده آموزش م

 .  اعتماد برادرانه ٦ . ى جمعىرهبر . ٥. ن يانضباط آهن . ٤. انتقاد و انتقاد از خود  . ٣. ک يت دمکراتيمرکز . ٢. ت يوحدت فرد و مسئول . ١
   .ىون حرفه ايضرورت وجود انقالب. ٧

  :اضداد مقاومت 

ا يالت داشته باشند ، به گروه و اشخاص مخالف سازمان ينحل با تشکير و مستمر و الي ناپذى ، آشتىستيمان که تضاد آنتاگونمخالفان ساز
  . شود ى سازمان انتقاد دارند اطالق مىاست هاي که به رفتارها و سيىبه افراد و سازمان ها

   :يالتياطاعت تشک

 و ىستي مارکسى در احزاب و سازمان هاىالتي از اصول تشکىکي ىالتيو اطاعت تشک در ارتش ى از اصول نظامىکياطاعت از فرمانده 
ن اصل ي با ايى اجراى و حتىالتين تشکي چون و چرا و محض از دستورات مسئولىالت همواره اطاعت بي است ، در تشکىستيشبه مارکس

  .ا با انجام آن مشخصاً مخالف بود انجام دهد ي دانست و ى را که علتش را نمى کارىد و هر فرد موظف بود حتي گردىه ميتوج

تر و بسته صرفاً کورکورانه ي در جمع سازمان توتالى بر مصالح عامه است ولى مبتنىستم قانونمند حکومتيک سي در ىالتياطاعت تشک
ن اصل يانه است ، ا صرفاً کورکورىالتين که اساس آن بر سکوت و اطاعت محض استوار است ، اطاعت تشکيالت مجاهدياست ، در تشک

  . باشد ىز ميالت ني از عوامل رشد افراد در تشکىکيالت و ي تشکيى مبناى از ارزش هاىکي

  :م ياعتبار خواهر مر

  . شود ىر مين اصطالح تعبيم قجر عضدانلو به ايژه اعضا نسبت به مري وى بر تملقهاىمنزلت متک

  :اعتراف نوشتن 

افت ، يالت رواج ي از تشکيىروها و جدايزش نيند رين امر به خصوص در فرايل شمردن ، ايت ذلاليخود را مقصر خواندن و در برابر تشک
م را نداشته و يت در سازمان و درک مسعود و مرياقت عضوي کردند اعتراف کند که خود لى را مجبور ميى که فرد در حال جداىن معنيبد

 که فرد از ى شد ، زمانىرات خود مقر ميگر تقصيعفها ، گناهان و دد به ضي خود باىسين اعتراف نويدر ا .صد در صد مقصر است 
 ىند شانتاژگونه علنيک فراي توسط سازمان در ى وى گرفت نوشته هاىه سازمان مياناً موضع مخالف علي رفت و احىرون ميالت بيتشک

  . فرد نماند ى برايى شد تا آبروىم

 طراز سازمان ، همه افراد ىر افراد به انسان هايي الزامات مربوط به تغىده و در راستادا کري جنبه عام پىسير ، اعتراف نوي اخىدر سالها
 ىستي شود که همه افراد باىد مير بوده اند ، تأکي در قالب تفکرات خائنانه اسى به نوعى کردند که در دستگاه قبلىد اعتراف ميلزوماً با

  .ن اعتراف را داشته باشند يا

 

  ١٩/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

   ):يالتيتشک( اعتماد برادرانه  / يالتياعتماد تشک/ عتماد ا



 کردند که بدون ىف مين تعريد حاکم باشد و آن را چني باىالت انقالبيک تشکي بودند در ىن مدعي است که مجاهدى از هفت اصلىکي
  .د ي نخواهد رسىروزي به پىچ انقالبياعتماد برادرانه ه

ن اصل يد ، البته مجاهدي آى هر مرحله به دست مىب هاي بوده و با گذار از کورانها و فراز و نشان سخت مبارزهي که محصول جرىاعتماد
  .ل به اعتماد برادرانه کرده اند ي تبدىر مختصرييرا اقتباس کرده با تغ" اعتماد متقابالنه  " ىستيمارکس

ن اصل با شدت گرفتن مبارزه ، ياست ، بدون ا " ىالتيتشک_ ک يدئولوژيوحدت ا" جه ي محصول و نتىک سازمان انقالبياعتماد در 
  . گسلد ى از هم مىالتي شود و روابط تشکىده مي کشىالت به انشعاب و چند دستگيتشک

ن طور کل يد به مسئول خود اعتماد کند و بالعکس ، همين تر بايي به هم اعتماد برادرانه داشته باشند ، فرد پاىستيالت بايافراد در تشک
چگاه به صحت گفته يان کارها هيه افراد در جري شد تا کلىن موجب ميد اعتماد داشته باشد و بالعکس و ايت بايت به مرکزالت نسبيتشک
  . بروز کند ى خطوط و برنامه ها مشکالت کمترىگر شک نکنند و در اجرايکدي ىها

 است که از ىر اعتماد عنصري اخىاً در سالهاي ، ثان داردىرا کلمه برادرانه بار جنسيست ، زين اصطالح در حال حاضر متداول نيالبته ا
  !ست ين عنصر موجود نيامکان کارکرد متقابل ا" م ي رژىتوطئه ها" ل ي شود و به دلىم ميفرودست به فرادست تقد

  

   :ياعدام انقالب/ اعدام 
ان لزوم به قتل ي که صراحت در بىدر مواردن اصطالح ي شد ، اىه مي توجى با لفظ اعدام انقالبىستيات تروريالت ترورها و جنايدر تشک

  . رفت ى بود به کار مى مىرساندن افراد ضرور

  : اعزام 
ران و رفتن شان به ي مجاهد از اىروهاين اصطالح اختصاصاً به خروج ني باشد ، اى کشور مى از مرزهاىر قانونيانه و غيمنظور خروج مخف

شکنجه و  " (ىات مهندسيعمل"  پروژه ى و اجرا٦٠ مرداد ١٠بهشت تا ي ارد١٢لناک  هوى شد ، پس از ضربه هاىخارج از کشور اطالق م
بعدها که امکانات . بود " فرار " مطرح شد که مترادف " خط خروج " ن امر ابتدا به عنوان يا ) ىزنده به گور کردن پاسداران انقالب اسالم

  .فت اصطالح اعزام متداول شد ن امر مورد استفاده قرار گريو و تلفن در اي مثل رادىارتباط
م يت تصمين در داخل کشور وارد شد ، مرکزيالت مجاهدي که بر تشکى و به خصوص پس از ضربات مهلکىستيات تروريبعد از شروع عمل

  . خود از کشور گرفت ىروهايبه فرار و خارج کردن ن
اعزام از عراق به اروپا و بالعکس ، اعزام به داخل کشور از عراق  : ند ، مانندي گوى خاص را اعزام مىتي افراد جهت مأمورىاصوالً انتقال قطع

 در اذهان ىن که کلمه عراق تبعات منفيند ، با توجه به ايرو جهت فرستادن به عراق را اعزام به منطقه گويج نياعزام به منطقه و بس..... و 
  . برند ى کند ، لفظ منطقه را به کار مىجاد ميا

  

   :يالتيافت تشک/ افت 
 راندمان و ى اگر کسىعني شود ، ى مطرح مىالتي تشکىن امر در مقابل ارتقايالت اين آمدن ، نزول کردن ، افول کردن ، در تشکييپا
ت نکند يالت فعالي اش نزول کند و هماهنگ با تشکىالتيت تشکيفيا کيک دوره نسبت به دوره قبل از آن کم باشد و يجه کارش در ينت
  . شد ى آنان محسوب مىالتيالت افت تشکيت افراد در تشکي از عوامل نزول و مسئولىکي است ، ند افت کردهي گوىم

  

  :ک يدئولوژيافتخار ا
به  " ىافراد عاد" ن مفهوم است که يد داشته باشد و بديهر عضو با) م يازدواج مسعود و مر( ک يدئولوژي انقالب اى که در پىاحساس کاذب

 افراد سازمان صرفاً در چارچوب ى به آنان دست بدهد ، ولىفتخار کنند و احساس فخر و سربلند ممکن است اىمسائل و موضوعات
  .ک يدئولوژيند افتخار اي گوىن احساس و بروز آن مي داشته ها و عمکردها دارند ، به اى خود فخر ، مباهات و افتخار به بعضىدئولوژيا

  

  :اقتصاد به زبان ساده 
 زاده نسبت داده اند ، کتاب ىن شده و نوشتن آن را به محمود عسکري تدو١٣٥٠ور يش از ضربه شهري سازمان که پىاز کتب آموزش

 با عنوان اصل علم ١٣٢٠ دهه ى ها در سالهاىه آن را توده ايسم است و شبي مارکسىاسيم اقتصاد سي از مفاهى و ساده ايىص ابتدايتلخ
  .ف کرده بود يألص و تين تلخين نوشياقتصاد انتشار دادند که عبدالحس

ست هاست يکه متداول مارکس..... و " ره کار يارتش ذخ" ،  " ىارزش اضاف" ، " د يابزار تول" ، " ر بنا يروبنا و ز"  مثل يىدر کتاب به مقوله ها
  .پرداخته شده است 



  

   :اقطاب
 ى صورت ميىت هايد قبول مردم ، فعال مورىت هايت شخصي همواره در جلب حماىستيات تروريالت خصوصاً قبل از شروع علميدر تشک
  .رفت ي پذىت صورت ميان هر شخصيک به آنان و دوستان و آشنايق افراد نزدين کار از طريگرفت ، ا

 آنان ، ى براىتيت و مشروعي از طرفداران شان به طرف گروه کشانده شوند و موقعىت آنان عده اين هدف که در صورت جلب حمايبا ا
  .جاد شود ين مردم جامعه اين در بيالت مجاهدي تشکىعني

 ىگر افراد را داشته داراي شد که توان جذب دى گفته مىاخذ شده است و به افراد ) N و S ( ىسين کلمه از دو قطب جاذب مغناطيا
  . باشند ى جاذب مىتيشخص

  

   :وياکت
ن ي که مسئولى مختلفى با کارهاىعنيو است يکتا برخوردش اي کند ىو ميا برخورد اکتيو است يند فالن فرد اکتي گوى مىفعال ، وقت

  . کند ى کنند فعال برخورد مى محول مى به وىالتيتشک
  

  :وتر ياکت
  
  

   .ى محوله سازمانىت هايشتر در جهت انجام مسئوليت بيفعال تر ، جد
  

  :ست ياکونوم
 مسلحانه ى کردند که در دوران شاه مشىاطالق م ى چپ به کسانىگر گروههاين و دين اصطالح را مجاهديفرد معتقد به اصالت اقتصاد ، ا

  . کارگران بودند ىک رويدئولوژيا _ ىاسيل به کار سي کردند و قاىرا رد م
  

  :پ ياک
 ىروهايپ گفته شد ، کالً نيز اکي به مجموعه چند واحد نىستيات تروري شد که پس از شروع عملىپ گفته ميم اکيبه مجموعه چند ت

ن ي دستورات و فرامىداشت که و" پ يسر اک"  به نام ىپ مسئول و فرمانده اي شدند و هر اکى مىها سازماندهمها و واحديهوادار در ت
  . رساندىا واحد ميم يت خود به افراد تي تحت مسئولىم هايق سرتيالزمه را از طر

  

  :الگو 
 ىبه کار م ) ى قدسىت هاي شخصىحت( ورد نظر  مىل از افراد ، قشرها و سوژه هاين در تحليکه مجاهد" اسوه "  است مترادف ىواژه ا

  ." ىکتاپرست انقالبي زن ىالگو" برند ، فعالً 
  

   :ياماکن پوشش
گر وجود داشته ي دىن و چه توسط گروه هايز چه توسط مجاهدي قبل از آن نىشتر مطرح بود ولي پس از انقالب بىن مقوله در سالهايا

  .ر تر شد ي در دوره بعد از انقالب سهل تر و همه گى امکان راه انداختن اماکن پوششىاست ، ول
 ىم..... ) ه ، ارتباطات و يريع ، چاپ ، نشست ، تحريتوز( ف ي تمام وظاى هستند که براىک رشته مکانها و امکاناتي ىاماکن پوشش

 برخوردار ىت مناسب ترين از موقعي مجاهداز بوده و معموالًي نىن امکانات به پول گزافيه اي تهىرند ، برايتوانستند مورد استفاده قرار بگ
  .بودند 

  

  :امداد 
ا شکنجه گاه ساواک بوده است ، پس يمعروف بود که گو " يىبايخانه سرهنگ ز"  شد که محل آن به ى گفته مى پوششىاصطالحاً به مرکز

جنبش " وابسته به  " ىامداد پزشک" د و ن خانه را تصرف کريه و بهداشت و درمان اي اولىر پوشش کمک هاي انقالب سازمان زىروزياز پ
  .نام نهاد " ن ي مجاهدىمل



 شد ، ىالت اطالق ميتشک " ىمرکز امداد پزشک"  شدند ، امداد به طور خاص به ى مىرين محل عضو گي در اىالتي از هواداران تشکىاريبس
  .است " درمانگاه " ن اصطالح مترادف ين اير مجاهديدر فرهنگ اخ

  

  :امر بر 
  .است  " ىآبدار چ " ىن به معنايالت مجاهدي با مورد استعمال آن در ارتش دارد و در تشکىاصطالح فقط تشابه لفظن يا

  

   :يتيامن/ ت يامن
 ىري کار و جلوگىوه هاي و شىمي تىت و خانه هاي افراد و لو رفتن مراکز فعالىري از دستگىري جلوگىالت برايدر هر بخش و نهاد از تشک

 بود که تمام افراد در ىن ضوابط و دستوراتيي وجود داشت که کارش تعىتي به نام امنىالت قسمتي مشکوک به درون تشکاز نفوذ عناصر
  .ت آن ضوابط و دستورات بودند يبخش موظف به اجرا و رعا
 شد ى قلمداد مىتي امنک ضابطهين خود ي حمل کند که اى حمل و نقل مدارک به همراه خود آن را در جاسازىمثالً هر فرد موظف بود برا

 " ى در نهاد دانش آموزىتي امنى شد ، مثالً به قسمتى هم خوانده مىگري دىالت به نام هاي مختلف تشکى، قسمت در بخشها و نهادها
  . گفتند ىم" خدمات 

  

   :يانبار دار
 زمان شاه ، در ىکي چرىر دوران مشگر گروهها وجود داشته است دين و ديان مجاهدي بوده که از گذشته در ميى از کارهاىانباردار

کتاب ، (  امکانات ى اسناد و مدارک و بعضى نگهدارى شد که براىفه داده مين وظيا دو نفر بودند که به آنها ايک ي" شاخه " محدوده هر 
   .ه کنند و پوشش دهنديه نموده آن را توجي تهىانبار..... )  ، شناسنامه ، مهر ، سالح و ىه ، اسناد درونينشر

  :ک يدئولوژيانتخاب ا
 مسئول اول سازمان که ىر انتخاب صوري نامند ، در حال حاضر نىک ميدئولوژي را انتخاب اى ازدواج با مسعود رجوىم قجر برايانتخاب مر

  . شود ىک مطرح ميدئولوژيرد تحت عنوان انتخاب اي گىکبار صورت ميهر دو سال 
  

  :انتقاد از خود / انتقاد 
ن مطرح نمود و بعدها ين بار لنين اصل را نخستي کردند ، اىالت عنوان ميک تشکين آن را حاکم بر ي است که مجاهدى از هفت اصلىکي

ق يجاد وحدت عمي و اىن اصل در استحکام هر سازمان انقالبيا: ند ي گوىن اصل مين اييف و تبين در تعريل داد ، مجاهديمائو آن را تفص
  .رد ي گى قرار مىه و تالشين کننده دارد که بدون آن سازمان در خطر تجزييقش بارز و تع نىتر و منسجم تر حول اصول اساس

 در ى اجتماعى از تضادهاى ناشى هاىري شود که اختالفات و درگىت درک مين واقعيرش ايضرورت انتقاد و انتقاد از خود به دنبال پذ
ق ي ها از طريىن نارساير است ، مبارزه با ايز اجتناب ناپذي نى فردىشهايالت و گراي گردد ، عالوه بر آن حضور تماىسازمان هم منعکس م

  . شود ىر ميعمل کردن به اصل انتقاد و انتقاد از خود امکان پذ
  

  :اتتقاد از خود 
 ىدستشيرش و پي باشد و در اصل به پذىا ناکرده ميت کردن و اعتراف به گناه کرده ي هوى خود را بىعنين يالت مجاهديدر قاموس تشک

  . شود ىرد اطالق ميگران قرار گين که فرد مورد تهاجم دي اى براىو داشتن آمادگ " ىخودزن" در امر 
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  : آزاد کردن يانرژ
 که يىاا کارهي گرفتند و ى اطالع بوده و بهره نمى است که قبالً افراد از آن بىژه اي وى هايى استعداد و تواناىريبه مفهوم کشف و بکارگ

  .تاً حاضر به انجام آن کار شده اند ي نهاى مراحلىقبالً افراد حاضر به انجام آن نبوده ، سپس ط
  

  : گرفتن يانرژ



گر ي از فرد مسئول و دىابد و اتالف وقت و انرژي فرد کاهش يى شود کاراىف که موجب مين انجام وظايبه وجود آمدن اصطکاک در ح
  .افراد را موجب شود 

  

  :انجمن 
 که در خارج از کشور مشغول ى پوششىا انجمن هاي باشد ، و ى شود و مخفف آن مىان مسلمان اطالق ميدر حال حاضر به انجمن دانشجو

ن يالت مجاهدي هوادار وابسته به هر نهاد از تشکىروهاي انقالب مجموعه نىروزي پس از پىت به نفع سازمان هستند ، در سالهايفعال
  . شد ى مدهياصطالحاً انجمن نام

 شد ، کار انجمن ها جمع ىاداره م) ل شد يکه بعداً تشک( ه ها يق اتحاديا از طريماً و ين نهادها ، مستقير نظر مسئوليالت انجمن ها زيتشک
  .بود ..... نگ ها و تظاهرات و يتي ، شرکت در مىغاتي تبلىه و کتاب ، انجام کارهاي امکانات ، فروش نشرىآور

 شدند و به کشتار مردم پرداختند ، انجمن ها ى سازماندهىستي ترورى انجمن ها در واحدهاىمهاي تىستيات تروريملالبته پس از شروع ع
  . آمدند ىبه وجود م..... در مدارس ، دانشگاهها ، ادارات ، محالت و 

 ىانجمن محل" ا يوشش خود داشت ر پيرستان مذکور را زي هوادار دانش آموز در دبىروهاي نىکه تمام " ىعتيانجمن مدرسه شر" مثالً 
  . کرد ى مىر پوشش نبودند سازماندهيکه هواداران را در محله مزبور اگر در محل کارشان ز" خزانه 

  

  :انحصار طلب  / يانحصار طلب
 ى معرفى را به عنوان انحصار طلبى اسالمى جمهورىري شد سازش ناپذى مىالت سعي خود خواستن ، در تشکى را فقط براىا نفعي ىزيچ
  . شود ىروها داده نمير نيت به ساي شدند که اجازه فعالى مىند و مدعينما
ن يگزي جاىگري دى رفت که بعدها واژه هاى به کار م٥٨ _ ٥٩ ى انقالب و در سال هاى ابتداى داخلى هاىرين واژه عمدتاً در زمان درگيا

  .آن شد 

  :ست يدوآليوياند/ سم يدوآليوياند
 به ىالتيانات فعال جامعه باشد ، در کاربرد تشکيا جريالت و ي از تشکى و جداى که حرکاتش فردىاني فرد و جر ، فردگرا ،يىفردگرا

 به ى رفت و کارى که خط خودش را مى شد و به فردى گفته مىستيدوآليويالت ، حرکات اندي تشکىحرکات جدا از خطوط و رهنمودها
  . گفتند ىم ) فرد گرا( ست يدوآليوي نداشت اندىالتيخطوط تشک

"  آن را گرفته و مجموعه ضد ارزش ها در سازمان در حال حاضر در دو واژه ىجا" ت يفرد" ست و واژه يج نين اصطالح رايدر حال حاضر ا
  .خالصه شده است" ت يجنس" و " ت يفرد
  

  : شدن يمنزو/  کردن يمنزو / يمنزو/ انزوا 
رامون خود برخورد فعال نداشته و ي پىاسي اگر با مسائل سىاسيان سيا جريک فرد ي و عزلت است ، ىني و گوشه نشىري گوشه گىبه معن

  . شود ىامده کنار زده ميروها به حساب نير نيان سايعتاً در مي گردد و طبى مىخود را مطرح نکند کم کم منزو
  

  :انسجام 
 ى به عنوان مثال بحث در مورد فالن مطلب انسجام کاف رود کهىنطور به کار مين کلمه اي، ا) بودن ( ، منظم شدن ) بودن ( روان شدن 

  . و جفت و جور و سر راست است ىن است که مطلب خوب سرهم بندين موارد منظور اي برخوردار است ، در اىا از انسجام خاصيدارد 
  

   :يالتيانسجام تشک
 شود و ى کرده مانع انشعاب مىرياز کنترل افراد جلوگ و خارج ى که از اعمال خود به خودىالت و عاملي امور مربوط به تشکىنظم و روان
  . دانند ىند و آن را ارزش مي نماى بدان مباهات کرده به آن افتخار مىلي خىالتيافراد تشک

  

  :انشعاب 
ش يپن ي مهم در سازمان مجاهدى را شکل دادن ، چند مورد از انشعاب هاىگريا گروه ديان يالت و جريدن از تشکيجدا شدن و کنار کش

  :ن قرار است ياز انقالب و پس از آن از ا
  .ست شده يت مارکسيارانش در مخالفت با مرکزي و ىف واقفيانشعاب شر) الف 



 که ١٣٥٩از سازمان در سال ) ان مسلمان در اروپا ي دانشجوىمؤسسان انجمن ها ( ىد نوحي و حمىعين رفي ، حسىسيانشعاب رضا رئ) ب 
  . آورده اند يىجداشرح آن را خود در کتاب روند 

ر در ي و دار و دسته اش ، البته دو مورد اخىه رجوي افشاگرانه على و انتشار متنها٦٣گر در زمستان ي دى و جمعىعقوبيز يانشعاب پرو) ج 
  . شود ىن انشعاب محسوب نمي مجاهدى و ارزشىاسيفرهنگ س

  

  :ن يانضباط آهن
ن يرش نظم و انضباط آهني پذىانضباط به معن: " شود ىف مين تعرين که چنيدالت در فرهنگ مجاهياز اصول هفت گانه حاکم بر تشک

  ." است ىالتين انطباق آگاهانه با اصول و ضوابط تشکي ترىن عاليمب
ک ي ، از اصول مهم حاکم بر ىستي ، اغلب مارکسىکي و چرى انقالبىگر گروه هاين و دين در عرف مجاهديا نظم آهنين يانضباط آهن

  . کند ىالت ظهور ميق فرد درون تشکي عمى و حل شدگىالتيت تشکين اصل در اوج تبعي است ، اىالبالت انقيتشک
ن گروه و سازمان است ، ي اش نسبت به موازى فرد و وفادارىالتيم اطاعت تشکياز عال" ن يپوالد" ن ين گاه به قول مجاهديانضباط آهن
  . باشد ى مىالتينسجام تشکل ايان کننده شکل و شماي است که بىن صفتيانضباط آهن

  

   :يانضباط حزب
نجا يدر ا" الت يتشک" ن ، ي معىدن به هدفيا رسياء و افراد در جهت انجام کار ير اشيا فرد با ساي ء ىک شي رابطه هماهنگ ىعنيانضباط 

ق ي دقىاست از اجراالت منظم عبارت ي بر تشکىا سازمان مبتنيک حزب ي است ، انضباط در ىاسيک سازمان سيمراتب و ساختار 
 ىامدهاين نوع انضباط از پي است ، اى که متوجه فرد و سازمان حزبىفين شده در اساسنامه حزب و انجام وظايي تعىارهاين و معيمواز

  . استىالتي و تشکىسم حزبيسانترال
  

   :يالتيانضباط تشک
 ىن به مفهوم اجراي بود و اىالتي شد ، انضباط تشکى مدي آن تأکىشرفت بدون وقفه کارها روي پىن که براي مجاهدىالتياز اصول تشک

 ى و کارهاىت جمعيطه فعاليت آنها در حي شد و همه افراد موظف به رعاى محسوب مىالتيه ضوابط و دستورات از طرف هر فرد تشکيکل
  . خود بودند ىفرد

ه يت کليست اخذ شده بود و رعايحزاب مارکسسم و اي مکتب مارکسىالتين از اصول تشکي مجاهدىالتير اصول تشکياصل مذکور و سا
  . بود ى وىالتيالت نشان دهنده اطاعت تشکيک عضو تشکياصول مذکور از طرف 

  

  :انطباق 
 مواضع ىک سري مردم اقتضا کند که موقتاً ما ىط جامعه و آگاهيط خاص ، مثالً اگر شراي با شراى و همرنگىافتن ، هماهنگيق يتطب

  .م يانطباق ده ) ىاگر چه موقت( ط ين شراي خود را با اىستي بام ،يخودمان را مطرح نکن
ط ي چون شراىق مبارزه مسلحانه داشتند ، ولي را از طرى اسالمى نظام جمهورى قصد براندازى انقالب اسالمىروزي پىن از ابتدايمجاهد
  .وارد عمل نشدند ط انطباق داده و يخود را با شرا ) ١٣٦٠ خرداد ٣٠تا (  کرد به طور موقت ىاقتضا نم

  

  :انطباق با رده 
 که در آن بوده است دانستن ، انطباق با رده ى رده اىق براي را ناالىگر وي دى سلب کردن ، و به معناىت فرد را از وي مسئولىبه بهانه ا

  .گران است تا مسئله دار نشوند ي دىه آن برايت از فرد و توجي گرفتن مسئولى براىشتر بهانه ايب
  

  :ط ي با شراانطباق
  ".ونيآداپتاس"  کردن ، مترادف ى و همراهىط همخوانيت ؛ با محي با هر گونه وضعىط منطبق نمودن ، قدرت سازگاريت محيخود را با وضع

  

  : انطباق با مسئول 
اطاعت محض و  از مسئول بدون چون و چرا و ى خود ، حرف شنوىالتي با اوامر مسئول تشکيى و همنواى و همخوانىري سازمان پذىنوع

  .ند ي گوىن امر را مي تن دادن به اىسوق دادن افراد برا



  

  : انطباق فعال 
ر فعال کنند و به ين مسيگران را در ايد ديد منطبق کنند بلکه باي خود را با خطوط جدىستي باى مىالتي تشکىنه تنها فرد و بخش ها

  . کاسه داغ تر از آش باشند ىنوع
  

  :انعطاف 
 ى به مفهوم نرمش و نرمش نشان دادن مورد استفاده قرار مىالتين کلمه در اصطالحات تشکيشدن ، برگشتن ، نرمش ؛ ادو تا شدن ، خم 

  .م ي شد ما در برابر فشارهانرمش داشته باشىن شکل که گفته ميگرفت ، بد
  

  :انعکاس 
ن در برابر هر يمجاهد" انعکاس مواضع ما در جامعه : " شد ىن طور استفاده مين اصطالح اي و مفهوم بازتاب ، به عنوان مثال اىبه معن

  . کردند ى مى خاصىري داده موضع گى که در جامعه رخ مىان و مسئله خاصيجر
مطرح )  موجود در آنها ىشان و گروه هاياعم از حکومت ها( گر ي دىگر و کشورهاي دىن مردم ، ، گروهکهاي در بىرين موضع گيعتاً ايطب

  .ن عکس العمل ها همان انعکاس مواضع بود ي دادند ، مجموعه اى نشان مى خاصى هاشده و آنها عکس العمل
  
 

  ٢١/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

   :ييانفجار رها
  

 که در حضور ىع اعضا ، پس از نشستياد وسيم و انقيک کاربرد داشت و نشانگر تسليدئولوژي است که در مراحل انقالب اىاز اصطالحات

  .ک يدئولوژيانقالب ا> ------شتر يل بي تفصيبرا   . و توبه شدند  مجبور به اقرار به گناهىرجو
  

   :ييانقالب دره زدا

انقالب >-----ن خصوص يدر ا . رود ى افراد مسئول سازمان به کار مىالتيت و خلع رده تشکي دره شکستن مسئولى که براىمفهوم 

  .ک يدئولوژيا
  

  :ک يدئولوژيانقالب ا
 ى سازمان جهت سقوط جمهورىق وعده هاين و تعوي سنگىن مطرح شد ، پس از شکستهايسط مجاهد تو١٣٦٤ بود که در سال ىروند
 ناگهان اعالم ٦٤ل بهار ي و اوا٦٣روها در اواخر زمستان يزش نين بحران ، به خصوص ري گذر از اى سازمان دچار بحران شد ، براىاسالم

دا کرده ، از يارتقاء پ ) ىمسعود رجو(  مسئول اول سازمان ىفي همردبه مقام ) ىشمچي ابرىهمسر مهد( م قجر عضدانلو يشد که مر
  . ازدواج کرده است ىهمسر خود جدا شده و با مسعود رجو

ک يدئولوژين ايانقالب نو" ن اقدام را ي ازدواج مذکور اىان برگزاري در جرىشمچي و ابرى مطرح شد که رجوىک زمانيدئولوژيانقالب ا
 حقوق زن و مرد در سازمان است ، ىن تساوي نقش زن و تأمىد ارتقاين انقالب جدي شدند که مضمون اىنان مدعينام دادند ، ا" ن يمجاهد

  . سازمان قرار گرفتند ىش اعضاي مورد ستاىم با القاب متملقانه اي و مرىاز آن پس رجو
گر يد" انقالب " ک ي گرفت ىن را ميامن مجاهد که دى در پى پى غلبه بر بحرانهاىن ماجرا سرکردگان گروه هر از چندگاه برايپس از ا

  .ده است يدند که اکنون به هشت مورد رسي کشىش ميپ
  :ب است ين ترتيچهار مرحله نخست آن بد

" منظور همان ازدواج و تبعات پس از آن است که توسط مخالفان جدا شده به ) : ک يدئولوژيمرحله اول انقالب ا( ک اول يدئولوژيانقالب ا
  . معروف شد  " يى و شوراىه کار جمعيلکودتا ع
 سرکوب ى براىن مرحله که چند ماه پس از مرحله اول مطرح شد ، رجويدر ا) : ک يدئولوژيمرحله دوم انقالب ا( ک دوم يدئولوژيانقالب ا

وحدت و انطباق فرد با  " اي" ت يانطباق با مسئول" ن موضوع را مطرح نمود که به منظور يا" مسئله دار  " ىروهاي تر و نىميعناصر قد
 . ض شد ي به دختران و زنان تفوىدي جدىتهاين مرحله مسئولي از افراد خلع رده شوند ، در اىاريد بسيبا" ت و رده اش يمسئول



 تنگه و" ش آمد ، ي بحران پىک سرين مرحله را که پس از ي اسم اىرجو) : ک يدئولوژيمرحله سوم انقالب ا( ک سوم يدئولوژيانقالب ا
 اعضا درباره شکست ى در قبال اعتراض هاىرجو. ش آمد ي و به دنبال شکست فروغ پ١٣٦٧ز يين مرحله در پايگذاشت ، ا" د يتوح
  . نام داد اما بعد همه گناهان را به گردن اعضا انداخت " مه نامه يب" ات سازمان را در آن مرحله ين سازمان ابتدا عمليات و تلفات سنگيعمل
ناقص " دشان يتوح" و در واقع ! ر کردند که در ذهن خود هزاران تنگه داشتند يگ" تنگه چهار زبر " ن علت در ي که افراد بد ادعا کردىرجو

ق يد وابسته شوند و عالي نباى ، حتى از لحاظ عاطفىگريچ کس ديشند و به هيندي بىد در ذهن خود به رهبريبوده ، چرا که آنها فقط با
  .عالقه داشته باشند )  مسعود ىعني(شان يد به رهبريآلود دانست و گفت که اعضا فقط با را شرک ى و فرزندىهمسر

 کرد ى احساس مىز معروف است ، رجوين" انقالب طالق "ن مرحله به يا) : ک يدئولوژيمرحله چهارم انقالب ا( ک چهارم يدئولوژيانقالب ا
"  ، ضمن طرح مسئله ىک نشست عمومين رو در ير اعضا کنترل ندارد ، از ام خانواده است که سازمان بيکه تنها در دورن محفل ها و حر

 که به دست گرفته ىنيک سي ازدواج شان را در ىد و از همه خواست که حلقه هاي نامىروزي را سد پىتعلقات خانوادگ" ت يفرد و جنس
  . زند يبود بر
ر دشنام دهند ، يکدگيرند و به ي کردند که در مقابل هم قرار گىبور من بار تکرار شد زن و شوهرها را مجير آن چندين نشست که نظيدر ا

  .تها به زنان سپرده شد ي دامن همه افراد سازمان را گرفت و همه مسئولى دسته جمعىاز آن به بعد طالق ها
  

   :يانقالب ضد سلطنت
 داشته و فاقد جنبه ى انقالب صرفاً جنبه ضد سلطنتنين مفهوم که اي ، به ا٥٧ بهمن ٢٢ ىروزيران و پي اى خاص از انقالب اسالمىريتعب
  . بوده است ىگر مبارزاتي دىها
  

   يون حرفه ايضرورت وجود انقالب> ------   :يانقالب حرفه ا

  " : ف " انقالب 
" ت ي فرد"مخفف " ف " در هم شکسته شد ، حرف " ت يفرد"  آن ىک مربوط است که طيدئولوژي از مراحل انقالب اىکي که به ىاصطالح

 ىت فرديچ گونه هويباشند و ه" جمع " ک ي از ىه شده و صرفاً جزئيتخل " ىت فرديهو"  از ىستي باىن مرحله همه افراد مياست ، در ا

  ک يدئولوژيانقالب ا> ------شتر ي بي آگاهيبرا  . خود قائل نباشند ىبرا
  

  :ن يانقالب نو
ن ي شود ، و به زعم مجاهدىن اطالق ميادي بنىالبته انقالب به مفهوم دگرگون) م و مسعود يازدواج مر( ک يدئولوژيگر از انقالب اي دىريتعب

ن يدر ا  .گر است ي دىل شدن به انساني و تبدى و فکرى ساختار ذهنىر تمامييد آن و تغين و جديشکل نو(ن يادي بنىن دگرگونيانقالب نو

  .ک يدئولوژيانقالب ا> -----خصوص 
  

  :زه ي انگيب / زهيبا انگ/ زه يانگ
 داد ى را نشان مى که از خود شوق انجام کارىالت فرديزاند ، در تشکي انگى کند و بر مى وادار مى را به کارىسبب ، باعث ، آنچه که کس
  زه است ي شد با انگى داد گفته مى شد خوب آن را انجام مىو اگر آن کار را به او واگذار م

الت يالت از مواضع تشکيرون تشکيک فرد بي مصداق داشت و هم در مورد هواداران ، مثالً اگر ىتالين مسئله هم در مورد افراد تشکيا
زه ي گفتند با انگى داد مى نشان مىالتي کار تشکىل برايره کرده و تماي و غى خواند ، کمک مالىه ها را ميات و اعالميت کرده ، نشريحما

  .است 
ان کننده بار ي رفت که بى به کار مىالت سازمان در مواردي است که عمدتاً درون تشکىصطالحزه اي بود ، انگىزگي انگىنقطه مقابل آن ب

  . شود ى دشنام محسوب مى رود نوعىبه کار م" زه ي انگىب " ى به شکل منفى است و وقتى مثبتىارزش
  

   :زانندهيانگ
  .الت ي تشکى اهداف و خواستهاىزه کند ، محرک به سويجاد انگي که اىحرکت

  

   :يدي ناب توحيدئولوژيا
دگاه يانگر دين ادعا بي دانست ، اى مىدي و اسالم ناب توحىدي ناب توحىدئولوِژيالت بود که خود را صاحب اي تشکى از دعاوىکي

  . رساند ىن را مي مجاهدى ذهنيى و مطلق گراىشي باشد و مطلق اندىر قابل نقد بودن نظرات سازمان مي و غىستيدگمات



  

   :کمانيدئولوژي
  .الت ي تشکىدئولوژيده و اي ، کار توأم با عقىدئولوژيمنطبق بر ا

  . انجام دادن ىدتي و به طرز خاص عقى فکرى مبانىک و خالص برايدئولوژيت و قصد اي را با نىکار
  

   :ييذايات ايعمل / ييذايا
ن ي هوادار اىروهاين ، ني مجاهدىستيو ترور ىبيات تخري و شروع عمل٦٠ خرداد سال ٣٠ت و آزار کردن است ، بعد از ي اذىذا به معنيا

  . دادند ى انجام ميىذايات اي کارها را موسوم به عملىک سريگروه 
  .نها يه اي شبيىز به منازل و محل کار افراد و کارهايد آمي تهدىختن چسب داخل قفل مغازه ها، تلفن هاير: ن کارها عبارت بودند از يا

  :زوله يا/ ون يزوالسيا
 ىن طور به کار برده مين اصطالح اي، به عنوان مثال ا ) ىالتيتشک _ ىاسيصحنه س( ط يک محي رانده شده ، کنار زده شده از پرت شدن ،
 جامعه ىاسي را از صحنه سىر مترقي منحرف و غىان هايجر ) ىنظام _ ىاسيس( جاد مواضع و انجام حرکات مختلف ي با اىستيشود که با

  .م يي نمازولهيکنار زده و آنها را ا
  " .کات اوت "  شده و سپس طرد و ى منزوىزوله به معنيابتدا ا: ه شد ي و فرار اعضاء به خارج از کشور تجز٦٠ن اصطالح بعد از سال يا

  .کات اوت >------شتر يل بي تفصيبرا

  

 
   ٢٢/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

  

  ب 

  

  :بار برداشتن 

  .ند ي گوىالت را مي برداشتن موانع از مقابل حرکت تشک را به عهده گرفتن وىشتريت کردن ، کار بياحساس مسئول

  :م يبارقه مر

ن است که ي رود و به مفهوم اىک به کار ميدئولوژيم قجر عضدانلو پس از انقالب اي نشان دادن ابهت و جذبه مرى که براىاز اصطالحات
 ى راه را نشان مىکي در تارىرد و مانند نوري گى صورت مزيق نين طريو راه نشان دادن از ا" بارقه نگاه " با ىم حتي توسط مرىت گريهدا

  .دهد 

  :بار نبودن 

  . سازمان نشود ىجاد مشکل براي حرکت و کار که موجب اىجاد نکردن و نوعيالت اي تشکى براى، مشکل" سرباز نبودن " معادل و مخفف 

  .انعکاس > ------  :بازتاب 

  :بازده 

  .جه کار يراندمان ، نت

   :باز و کبوتر



 شود ، مثالً در ىم است به کار برده مي مالىگري و دى برخوردش تهاجمىکيستم که يا سيان يک جرين اصطالح در مورد دو جناح در يا
که معتقد )  خواهان ىست ها و جمهوريپنتاگون( جناح بازها  : دو جناح است ىکا داراي شد حکومت در آمرى گفته مىاسي سىل هايتحل

  .که معتقد به نرمش و حقوق بشر هستند ) دمکرات ها ( ستند و جناح کبوترها به خشونت و سرکوب ه

  : استوار يبازو

  . کنند ىغ ميران تبلي استوار مردم اى رود و عمدتاً آن را به عنوان بازوىبخش به کار ميف ارتش آزادي است که در توصىاصطالح

  :باال آوردن 

   .ى پنهانىه هاي کردن دورنماى اعتراف کردن و مجبور شدن به علنىمان به معندر زبان عامه ، و در ساز" استفراغ " مترادف 

  :ن به باال يياز پا/ ن يياز باال به پا/ باال 

 ىن هم امريالت است که اين تشکيي پاىر رده هاين نيي است ، پاى نسبى باشد که امرى مىالتي تشکىمنظور از باال رده ها و مسئوالن باال
ت يمرکز(  باال ىعني شود ، ىن منتقل ميياز باال به پا ) ىالتي ، تشکىتي ، امنىدئولوژي ، اىاسيس( خطوط :  شد ى گفته م است ، مثالًىنسب

جه آن به ين صورت گرفته و نتييله پاي به وسيى اجراىا کارهاي . دهد ىن ميي اجرا به پاى کند و خطوط را مشخص کرده براىل ميتحل) 
  .رد و متقابالً وجود دارد ي گىن عمل دو طرفه و مرتب صورت ميد بدهد ، ايد و خطوط جديل جدي تحل شود تا باالىباال گزارش م

  :دن يباال کش

 ى باال صعود مى کرده و به رده هاىالت را طي در تشکى رود که مدارج ترقى به کار مىاز فرمانده دسته باالتر رفتن ، کالً در مورد افراد
  .کنند 

   :يمبال نظا / ياسيبال س

 دو بال است ىه کردند که داراي تشبى خود را به پرنده اى کلى استراتژ١٣٦٠ دهه ى مکرر در مقطع فاز نظامىن پس از شکستهايمجاهد
اقدامات ارتش  ( ى را بال نظامىگريو د ) ى انقالبىپلماسي و موسوم به دیاسي به اصطالح سىحرکت ها ( ىاسي را بال سىکيکه 
  .د يان گردي بىن بار توسط مسعود رجوير نخستين تعابي ادند ،ينام) بخش يآزاد

   :بالنده
  

 و ىالتي ، تشکىاسي ، سىدئولوژي اىرش آموزش هايپذ (ىالتي که در حال رشد تشکىدر حال رشد و نمو ، سازمان در مورد مجموعه افراد
 و ىري شد که بر اثر برخوردها و موضع گىن گفته ميهمچن . بالنده هستند ىروينها ني گفتند ، اىبودند م) انجام کارها به نحو احسن 

ت رشد همان جلب يند که منظور از قابلي آىبه سمت ما م) بالنده هستند ( ت رشد دارند ي درون جامعه که قابلىروهايشتر ني بىافشاگر
 دارند ىامعه تکامل گام بر م که در جىو عناصر" متکامل "  شدن است ، قبالً از واژه ىالتيالت و در انتها تشکيشدن به سمت تشک

  . شد ىاستفاده م

  :ن ي مجاهديبالندگ

   .ىکيک و مراحل تاکتي مراتب استراتژى سازمان در طيىق ادعاي توفىري سازمان ، به تعبىرشد و ارتقا

  باند تبهکار 

 را با سازمان در شهر يى هاىري شد که درگىاطالق م " ىن زهريحس " ىت به سرکردگي اقليى فداىک هاي از چرىباند تبهکار به شاخه ا
  . داشته اند ٦٥ تا ٦٠ از سال ىس محل استقرار رجويدر حومه پار ) Auvers sur oise" (  اور سور اواز ىروستا" ک نوبت در يس و يپار



  : دادن يبا

  . شود ى مىا خراب شدن موضوعي و ى غفلت دادن که موجب لو رفتن کارى را نادانسته و از روىاطالعات

  ) :کردن ( کوت يبا

ن يگران محروم شود اي کنند که از رابطه داشتن با جامعه و دىا معرفيندازند ي بى را در موضعىانيا جري ىم ، کسيل نگرفتن ، تحريتحو
 ى گرفت به تمامىن قرار مينه و خشم مجاهدي مورد کى درزندان به نحوى فردىوقت .شتر در زمان شاه و در زندان مصطلح بود ياصطالح ب

ن گونه برخوردها با عناصر يکوت کنند و با او صحبت نکنند ، اي را باى شد که وىالت در درون زندان دستور داده ميافراد و عناصر تشک
  . شد ى اعمال مىشتريرفتند با شدت و حدت بي پذى و مسلمان که مواضع سازمان را نمىمذهب

 و به چه ىه چه کسين شکل مبارزه علين که ايبسته به ا_ کوت کردن يند ، با باشىک مين تاکتي اىست ها که در واقع بانياز نظر مارکس
  . باشد ىا ارتجاعي ى تواند مترقىم_  کند ى خدمت مىرد و به منافع چه کسي گى صورت مىمنظور

م کاالها و افراد در يه تحررلند از راي اىرلند بر سر استقالل ملين انگلستان و اي بوده است که در اختالفات بىن واژه در اصل نام افسريا
  . شد که بعدها به نام او معروف شد ىوه اي شرکت جست و مبتکر شىمبارزه مل

   :يببر کاغذ

 در ى کند ولىر جلوه ميسم ظاهرش قدرتمند و شکست ناپذيالي گفتند امپرى شد ، مىسم به کار برده ميالي که در مورد امپرىاصطالح
سم يالين بار مائو به امپرين صفت را اولي شود ، البته اىده مي کاغذ دى است که روىت و مانند ببر اسىر و نابود شدنيباطن شکست ناپذ
  .اطالق کرده است 

  :بحث دوران 

  .ند ي گوىم " ىدگاه جنسيد" و نگرش به زن از " تيجنس"ن عنوان شناخته شد که عمدتاً به موضوع ي که به اى رجوى از نشست هاىکي

  :بختک 

 و ىزگي انگى موجب بىن افرادي شده است ، وجود چنى عادىاناً زندان جذب زندگي گذراندن دوران سخت مبارزه و اح که پس ازىکس
  .وارد گود مبارزه نشوند " بختک " گران با مشاهده ي شود که دى شود و باعث مىگران ميعدم تحرک د

   :يبخش عارف

  . مسئول آن بوده است ىا به عهده دارد و مدتها عباس داوران عراق ري از سازمان که ارتباط با مسئوالن و نظامىبخش

   .يعارف> ------ز ين

  :م يبخش عز

  . شد ، مطرح بود ىالت عمومي افراد تشکى که فرار از کشور برا١٣٦١ _ ٦٤ ىبخش اعزام در سازمان ، که به خصوص در مقطع سال ها

  : شتابان يراندازب

 را کامالً کوتاه ى از دست نداده بودند و چشم انداز سرنگونىزين هنوز چي مجاهد١٣٦٠ر يم ت سازمان در هفتىت قطعيبا وجود عدم موفق
  .ات خود را دنبال نمودند ي خود سلسله عملىاسي و سى نظامىالتين رو با تمام توان تشکيدند ، از اي دى چند ماه مىمدت و حداکثر ط



ن حرکتها عبارت ي نظام شوند ، اى اصطالح ظرف چند ماه موفق به براندازش گرفت تا بهين مقطع سازمان سه حرکت عمده را در پيدر ا
  :بودند از 

  .ن ين عناويهم> ------شتر ي بي آگاهيبرا.     تظاهرات مسلحانه  _ ٣.  مقاومت ى ملىل شورايتشک _ ٢. ات بزرگ يعمل _ ١

  :بدهکار بودن 

 ىالت و سازمان و رهبريتشک" بدهکار " ون و ي خود را مدىستي همه افراد بال شمردن ،يالت دانستن و در قبال آن ذليون تشکيخود را مد
  .آن بدانند 

  :برادر 

بدون " برادر "  شود ، کاربرد اصطالح ي اطالق مي اختصاصًا به مسعود رجوي که به مسئول مرد و گاهياصطالح
منظور ..... دار برادر ، نشست برادر وي دام برادر ،ي شود ، به عنوان مثال پي اطالق ميپسوند نام خاص صرفًا به رجو

 . است يرجو

    ٢٣/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

   :ي ضربه ايبرانداز

چ گونه يم هين بود که رژيل اين برگ برنده خود را به صحنه آورد ، تحلي ، سازمان بزرگترىپس از اعالم جنگ مسلحانه و آغاز فاز نظام
ک شنبه زمان ين ين رو در نخستياز ا . قرار دارد ىت اهللا بهشتي است ، که در صدر آنها آ ندارد و تنها به مهره ها وابستهىگاه اجتماعيپا

 ى حزب جمهورى اقدام به انفجار بمب در محل دفتر مرکز١٣٦٠ر ي خرداد در شبانگاه هفتم ت٣٠ حزب پس از ىل جلسات هفتگيتشک
  . نمودند ىاسالم

نام گرفت  " ى ضربه اىبرانداز"  سازمان ىاد شده در فرهنگ دروني" اهللا اکبر " ات ي از آن به عملى رجوىحيات که در سخنان تلوين عمليا
م انفجار حزب را در جلسه مطرح ي تصمى رجوىت حضور داشته نقل شده که وقتيا در جلسه مرکزي سابق گروه که گوى از اعضاىکي، از 

 تصرف مراکز ى سازمان را براىاتيژه عملي وىمهايزد تا آنها بتوانند تاندايق بيک هفته به تعوين عمل را ين از او خواستند که ايريکرد سا
  .آماده کنند ..... ما و يمهم کشور مثل صدا و س

م را خود به ي است که رژىست ، چرا که ضربه آن قدر بزرگ و قوي نىاتي عملىم هاي به دخالت تىازي داد که اصالً نى اظهار مى رجوىول
  . در خواهد آورد ىخود از پا

   :ي طلبيبرتر/  طلب يبرتر

ک يان در يا جري فرد ىا وقتيت و توان خود باشد ، ي باالتر از صالحى اشغال موضعىان که به واسطه آن در پيا جري در فرد ىتيخصوص
 طلب ى برتر باشد به اوىت باالتري رده و مسئولىش باالتر و برتر حساب کرده و مدعي خود را از هم رده هاىا اجتماعي ىالتيموضع تشک

  .ند ي گوى مى طلبى برترىژگين وي شود و به اىگفته م

  :برخورد 

  .د يت خود برخورد کرده آنها را حل نمايطه مسئولي با مسائل و مشکالت حىستي و مقابله با هر مسئله ، مثالً هر فرد بايىارويرو

  :تحت برخورد 

   .ىالت با ويمسئله دار شدن فرد و برخورد کردن تشک

  :ز موضع باال برخورد ا



 دست باال گرفتن و ىاسيان سيا جريک فرد يک مسئله به يا قبوالندن يک مسئله يرش ي پذى مثالً براىالتي تشکىبرخورد از موضع باال
  ) .پنداشتن و نشان دادن( ف کردن ي را تضعىو

ا ي دادند تا بتوانند همواره سوار آنها باشند ، ىنماز ين طور بودند و به اصطالح به آنها امتير گروهکها ايشه در برخورد با ساين هميمجاهد
 برخورد کرده به اصطالح او را ىدند و از موضع باال با وي کوبى را مى گذاشت وىک فرد پا را فراتر از حد خود مي ىالت خود وقتيدر تشک
  . نشاندند ىش ميسر جا

  :ن ييبرخورد از موضع پا

 ى شد مى آمد و محکوم مىکوتاه م ) ٦٠قبل از خرداد سال  ( ىاباني کنار خى در بحث هاى فردن تر از حد معمول ، مثالً اگرييبرخورد پا
  .ن طور باشد يد اين برخورد کرده و نباييگفتند از موضع پا

   :يبرخورد فرد

 ىک کار فردي در الت انجام داده باشد ، مثالً اگري و مصالح آن و خارج از چارچوب تشکىالتيت اصول تشکي که فرد بدون رعاىبرخورد
 گزارش ىا اگر مثالً به جاي  . کرده ىند برخورد فردي گوى واگذار کرده باشد دخالت کند مىن که مسئولش انجام آن کار را به ويبدون ا
وه سازمان به يوه خودش نه به شيا به شي کرده است و ىند برخورد فردي گوىالت خودش با آن برخورد کند ميک مسئله به تشکيکردن 

  . کرده است ىند با موضوع برخورد فردي گوى اقدام کند مىا رفع مشکلي ىنجام کارا

  :برخورد روشنفکرانه 

 شود ، ى محسوب مىالتي دشنام درون تشکىط و مشکالت و فقط شعار دادن ، نوعيشعار دادن و عمل نکردن ، در نظر نگرفتن شرا
  .ند ي گوىوشنفکر م را که عموماً اهل حرف زدن و عمل نکردن هستند رىافراد

   :يکيزيبرخورد ف

  .ند ي گوى و توأم با تحکم و گاه ضرب و شتم را مىح و علني ، برخورد صرىک فرد بدون در نظر گرفتن توان ويفشار آوردن به 

   :يبرخورد سطح

 فشار ىله و کشف آن به ون مسئي داشته باشد وما بدون در نظر گرفتن اى فقر مالىبرخورد بدون در نظر گرفتن عمق مسئله ، مثال کس
  .م که کار کند ياوريب

   :يبرخورد عمق

  . ، برخورد با در نظر گرفتن عمق مسأله ىمقابل برخورد سطح

  :ک يدئولوژيبرخورد ا

  .ک يدئولوژيبرخورد بر اساس مواضع ا

   :ياسيبرخورد س

 ها را مطرح ى شدند ، مسئله آزادىک دعوت ميلوژدئوي اىن به بحث هاي ، به عنوان مثال هر گاه مجاهدىاسيبرخورد بر اساس مواضع س
 ىاسين نوع برخورد ، برخورد سي رفتند که به اىک طفره ميدئولوژير بار برخورد اي از زىاسين مسئله سي کردند و به اصطالح با طرح اىم

  . شد ىگفته م



   :يالتيبرخورد تشک

  . کند ىالتي برخورد تشکن مسئلهيد اطاعت کند و با اي دهد ، تحت مسئول باىخود فرمان م

   :يبرخوردجمع

  . شده است ىند برخورد جمعي گوى واحد داشته باشند مىريک موضوع موضع گيدر قبال ) الت يتشک( ک جمع يهر گاه افراد 

   :يبرخورد محفل

  .الت ين تشکي و جدا بودن از موازىالتير تشکي ، برخورد غىالتيمقابل برخورد تشک

  ) :و ياکت( برخورد فعال 

  . و فعال کردن ىا کار برخورد جديک موضوع يبا 

  ) :و يپاس( برخورد منفعل 

ز ي را نىر تهاجمين برخورد کردن ، هر گونه بر خورد غييا از موضع پايا برخورد نکردن و ي تفاوت داشتن ىا موضوع برخورد بيک کار يبا 
  .ند ي گوىم

   :يبرخورد موضع

 ىروزي پى هم هست ، مثالً در ابتداى برخورد موقتىرد ، به معني گى صورت مىا مکاني ىک موضع خاص زماني که در ى برخوردىعني
  . شد ى اطالق مى و مقطعىن نوع برخوردها برخورد موضعي دانستند ، که به اىم" فرزندان مجاهد امام " ن خود را ي مجاهدىانقالب اسالم

  :برخورد مسئوالنه 

چ ي داند و تحت هىم انجام آن کار ميماً و مشخصاً مسئول مستقي کند و خود را مستقىت مي که فرد در آن احساس مسئولىبرخورد
  . کند ى نمىش آمده شانه خالي که پىر کاري از زىعنوان و بهانه ا

   :يبراليبرخورد ل

  .الت نبود ي تشک گرفت و در چارچوبى صورت مى فردى ولنگارى بود و بر مبناى راحت طلبى شد که از روى گفته مىمعموالً به برخورد

  :توان برخورد 

  .الت را داشتن ي برخورد مورد نظر تشکيىت و توانايقدرت و ظرف

  :رون يبرخورد از ب

 داند ى نمىزيالت چي که از تشکىا برخورد فردي و ىالتين تشکيالت ، خارج از ضوابط و موازيرون تشکيالت و در بيرون تشکيبرخورد از ب
  . نگرد ىالت ميبه تشک) الت يشکخارج از ت( رون يو صرفاً از ب

  :برخورد از درون 

   .ىالتي تشکىارهاين و معيالت ، برخورد با در نظر گرفتن موازيبرخورد در درون تشک



   :يزيبرنامه ر

افراد و  گرفت ، نحوه استفاده از امکانات و ىه مراحل انجام آن را در نظر مي شد کلى که به او واگذار مى انجام کارى براىستيهر فرد با
ا در ين کارها که قبل از پرداختن و ي نمود ، به اىن مييز تعي کرد و مراحل مختلف کار را نىف هر فرد را در انجام آن کار مشخص ميوظا
  . گفتند ى مىزي گرفت برنامه رىان کار انجام ميجر

  :دن يبر / يدگيبر/ ده يبر

 را مطرح يىکباره اشکالهايا يآنها را قبول نداشت ، کم کم  ) ىالتيتشک _ ىاسي ، سىدئولوژيا ( ى اصول اعتقادى کسىالت وقتيدر تشک
د و رابطه اش را با آنان ي برىعتاً از آنها مي طبىرا که ويز . گفتند ىده مي کرد به او برى را قانع نمى وىالتي تشکى جوابهاى کرد و وقتىم

 و سازش با دشمن ىده و به زندگي از اعتقادات خود و مبارزه برىند وين بود که بگويالت ايده در تشکي نمود ، غرض از لفظ برىقطع م
 ى براى که کشش کافى کسىعني_ الت يبه زعم خود تشک_ ده يا هوادار بريعضو  . ادامه مبارزه ندارد ى آورده و توان و کشش براىرو

 بنا به ١٣٦٠ _ ٦١ ىران در سالهايس از فرار از ان پيالت شده است ، مجاهدي با تشکىچ ذهنير و پيالت ندارد و دچار گيماندن در تشک
  .ک دست نبوده است يده ها يش نحوه برخوردشان با بريت خويت و موقعيوضع

 است که ىن برخورد مربوط به زماني کردند ، اىز فراهم ميل و مقدمات خروج او را ني وساى ابتدا با مماشات برخورد شده و حتىدر موارد
  .) نداشتند ى کردند و مثل عراق حالت اردوگاهى مىمثالً اعضا در اروپا زندگ(  اعضا نداشتند ، ى روىکيزي و فىطره نظاميآنها س

 ىک زندگي اگر قصدش تدارک ىحت( د تا آخر با سازمان باشد و هر کس برود ي خواهد بماند باى بعدها اعالم کردند که هر کس مىول
 افراد از ىدگيدگاه سازمان علت بريز بنا به ديدر همه موارد ن  . شود ىمحسوب م" ئن خا" و  " ىکوف ) "ىاسي باشد نه مخالفت سىخصوص
  . گردد ىالت بر نمي به تشکىچ نقصي باشد و هىالت در درون خودشان ميتشک

  :رو يج نيبس / يسج عموميب

 ىروهاي از نىا بخشي ، تمام يىمايهپا راي ىا سخنرانينگ يتيک مي ى برگزارى براىستيات تروري و شروع جنا٦٠ خرداد سال ٣٠قبل از 
   نگ به هر يتي مى برگزارى دادند و براى کردند و به آنها آماده باش مى مى و سازماندهى را جمع آورىالتير تشکي و هواداران غىالتيتشک

 ٣٠ شدند ، بعد از ى انجام کارها مروها و آماده نگه داشتن آنها موفق بهيج نيگر با بسيو به عبارت د. کردند ى واگذار مىکدام از آنان کار
ن ي شود ، همچنى مىج عمومي چند نوبت اعالم بسىاسي سىا کارهاي ى مالى کمک هاى جمع آورىز در اروپا هر ساله براي ن٦٠خرداد 

  . شود ى مداوماً و به دفعات اعالم ميىرويج نير بسي اعزام افراد به عراق نىبرا

   :بستر
  . شود ىاطالق م" ط يمح"  و در سازمان به است) نه يزم(  عام آن ىمعنا

 :م ي رژيايبقا

مه جان و پس مانده ي شود و تنها نى مىع آن گروه نابود شده تلقي وسى و ترورهاى پس از فاز نظامى اسالمىاز نظر سازمان نظام جمهور
 . شود ىر ميم تعبي رژىاي است که به بقاى از آن باقىا

  :يريبص

ن ي شد ، اى بود اطالق مىمي تىالت در اکثر خانه هاي مورد استفاده تشکىستيات تروري که پس از شروع عملىرنده اي گىم هاي سىبه ب
 ى مورد استراق سمع قرار مى انتظامىروهاي نىامهايله آن پي شد و به وسى ساخته مFM با موج ىوهاي رادىرات جزئييم ها با تغي سىب

  .گرفت 
  

  :بنگال



  . شود ىبنگال گفته م) اور (  داخل ىنرهاينر است ، در اروپا هم به کانتيار و کانتي سى اتاق هاىنن اصطالح در عراق به معيا
  

  :يبورژواز

 ى ، که بورژوازىا و بورژوازيپرولتار:  وجود دارد ى دو طبقه اساسىه داري سرماىاقتصاد _ ىون اجتماعيسم در فرماسياز نظر مارکس
ل حمل و نقل و يک ها ، بانک ها ، وسايد مثل کارخانه ها و فابري تولىل اساسي که وساى کسانىعنيه داران ، يعبارت است از طبقه سرما

 . کنند ى مىگران زندگيار دارند و از استثمار کار ديرا در اخت..... ع و يتوز

، ) ان يکار فرما ( ى صنعتىورژوازه خود را در کدام رشته به کار انداخته باشد ، به بينکه سرمايه دار بر حسب ايا طبقه سرماي ىبورژواز
 . شود ىم ميتقس) کوالک ها  ( يى روستاىو بورژواز) بانک داران  ( ى بانکى، بورژواز) تجار بزرگ  ( ى بازرگانىبورژواز

 و ى از نظر قدرت مالىگر بورژوازي دىک طبقه بندي شود ، ى است که از کار زحمت کشان حاصل مىمنبع در آمد همه آنها ارزش اضاف
ص ي کوچک را تشخى متوسط ، بورژوازى بزرگ ، بورژوازى بورژوازىه دارين نظر در جوامع سرماي آن است که از اىاسي و سىنفوذ اقتصاد

 . دهد ىم

 ى ملىن بورژوازين نظر بيا وابسته ، از اين طبقه در جوامع مستعمره ي مربوط است به نقش اقشار مختلف اىگر بورژوازي دىک طبقه بندي
 .ل اند يتفاوت قا) وابسته (  کمپرادور ىورژوازو ب

ن جهت حاضر است تا مرحله يگانه اغلب در تضاد است و به همي است ، منافعش با انحصارات بى متکىد داخلي که بر تولى ملىبورژواز
 و نهضت ى استقالل مل ، دشمنىستيالياست امپري کمپرادور ، آلت و عامل سىد ، اما بورژوازيبخش شرکت جوي در نهضت آزادىنيمع
 .بخش است ي آزادىها

 : داشتن يبورژواز} ه يروح{ 

 ى افراد جهت فداى و حاضر نبودن بعضى و پول دوستى از خود نشان دادن ، عمدتاً به تن پرورىاسي سى در برخوردهاىبرالي لى هاىژگيو
 . شود ى سازمان اطالق مىهمه بود و نبودشان برا

 :بور شدن 

ز يان عوام نين اصطالح که در ميا.  دهد ى مىف شدن ، باختن و کنف شدن هم معنيالت ، خوار و خفي از نظر تشک و خفت فردىخوار
 . رفت ى به کار مى اسالمى در مورد نظام جمهورىاست توسط رجو" ط شدن يخ" ع است و معادل يشا

ش آمده خالف ير شده و عالوه بر آن روند پين غافلگي مجاهدىک ها و حرکت هاي خواستند ادعا کنند که نظام در برابر تاکتى مىوقت
 . بردند ىن اصطالح را به کار ميانتظار اوست ، ا

 :بولتن 

الت جهت مطالعه داده ي از اخبار گوناگون و مطالب مختلف که به افراد درون تشکى شده به صورت جزوه اى گردآورىخبرنامه ، مجموعه ا
 ، بولتن اخبار ، بولتن چشم انداز ، ىوها ، بولتن سنجش افکار عمومي امواج رادىات ، بولتن رويلبولتن عم:  شد و انواع مختلف داشت ىم

 ..... بولتن زنان و 

ست ها و ي پارلمانتارى براى عربى کشورهاى و بعضيى اروپاى بود و در کشورهاى صفحه ا٤ عمدتاً ىاسي سىژه جهت کارهاي وىولتن ها
 . شد ىل مي و تحور ارساليم گي و تصمىعناصر دولت

 : الزم را پرداختن يبها/  الزم يبها/ بها دادن / بها 



 به آن ارزش الزم را بدهد و متناسب با ىستي را که فرد بخواهد انجام دهد باى شد هر کارىالت گفته ميارزش ، ارزش قائل شدن ، در تشک
 ى براى ممکن است عواقب بدىات نظامي و عملىاسي مختلف سىهايرين طور در قبال موضع گيد، هميرو مصرف نماي گذاشته و نىآن انرژ
 .ن بها را پرداخت يد ايجاد کند که بايالت به طور موقت ايتشک

اد ارزش قائل شدن و کم ين زي الزم را پرداختن در قبال عواقب کار بود ، همچنىن به اصطالح بهايد پرداخت شود و اي است که بايىا بهاي
 . کردند ىز کم بها دادن و پر بها دادن به آن ذکر مي از جامعه را نىان و اقشاريرو ، جرينارزش قائل شدن نسبت به 

 :ن نحو يبد/ ن نحو يبه ا

 . رفت ى بود که در صحبت ها به کار مىه کالمين هم تکيا

 :ختن يم ريب رژيبه ج

 .ت کردن ي فعالايم ، موضع گرفتن ير مستقيم و غيران و همسو با آن مستقي اى اسالمىبه نفع جمهور

 :دن يبه تعادل رس

 . از مسئله دار بودن ىندي ذوب و حل شدن در سازمان ، پس از فراى براىآمادگ

 :ختن يبه هم ر

 . فرد شدن ىختن ساختار ذهنيا افراد گفتن و باعث به هم ري ىبه کس" توقع " و " انتظار " طه ي را خارج از حىتعادل نداشتن ، موضع خاص

 :به لحاظ 

  . مهم است ىاسي از نظر سىعنيت دارد ، ي اهمىاسين مسئله به لحاظ سي شد اى رفت ، مثالً گفته مى که در صحبتها به کار مى کالمهيتک
  

 :ران يبه نام خدا و به نام خلق قهرمان ا

در )  سازمان ىت و نامگذاريدر اعالم موجود( الت يه تشکين اعالمي در سرلوحه نخستيىعبارت معروف سازمان که توسط رضا رضا
پ ي بود که به مناسبت ترور سرتىه اي در سازمان ، اعالمىدئولوژير ايي به کار رفت و از آن پس متداول شد ، از مظاهر تغ١٣٥٠زمستان 

 .ن عبارت را از صدر آن حذف کرده بودند ي پور صادر شد و اىزند

   :هيانيب
 . باشد ىانيا جري فرد ىالتي و تشکىدئولوژي ، اىاسي اعالم مواضع س مواردىا در بعضيک موضوع مهم يانگر ي است که بىنوشته ا

 :ه اعالم مواضع يانيب

 بر ى مبن١٣٥٤ور ماه ي شهرام در شهرىران ، نوشته تقين خلق ايک سازمان مجاهديدئولوژيه اعالم مواضع ايانيعنوان مخفف ب
) موفق  ( ىف واقفيد شريه پس از ترور ناجوانمردانه مجيانين بيا. سازمان ى از کادرها و اعضاىت و بخش عمده ايست شدن مرکزيمارکس
افت و در يانتشار ) عامالن ترور  (ىد افراخته و محسن خاموشي وحىرين ماجرا پس از دستگي اىو افشا) ناموفق (ه لباف ي صدمىو مرتض

 .ت دفاع شد ين جنايآن با وقاحت تمام از ا

 ى از آثارش قطع کمک هاىکي داخل و خارج کشور به دنبال داشت که ىاسيس _ ىجوامع مذهب در ىعيه عکس العمل وسيانين بيانتشار ا
 .ان بود ين جري به اى مردمىروهايون و نيروحان



 :نده ي آيب

 ى حزب جمهورى در دفتر مرکزىت بمب گذاريل انجام جناي از دالىکي ، ىستيک ساله حرکت تروري ىن در جمع بنديسردمداران مجاهد
عات را ينده ضاي تواند در آى نمى اسالمىن ضربه نظام جمهورين است که با اي کنند و منظورشان اىم ذکر مينده کردن رژي آىا ب رىاسالم

 .ند يجبران نما

 " (ابتر " شان را يامبر فرزند ذکور نداشتند اين که پيش به سبب ايدر سوره کوثر است که کفار قر" ابتر " ن واژه معادل کلمه يباً ايتقر
 . خواندند ىم) مقطوع النسل 

  :يدي طبقه توحيجامعه ب / يدي طبقه توحيب/  طبقه يب

دن ي که آنان از جامعه دارند و همواره قبل از رسىل طبقاتي طبقه است ، با توجه به تحلىب) البته در ادعا ( ست ها يده آل مارکسيجامعه ا
 در ى صلح واقعى اقتصادى شوند در صورت برابرى مى دانند ، مدعى مىدن طبقات مختلف را تضاد اقتصاي طبقه تضاد بىبه جامعه ب

 جامعه برقرار خواهد شد 

 يى از رسواىرير از سؤاالت هواداران و جلوگي ناگزى شد ولى مى طبقه تلقىده آل جامعه بين اصول جامعه ايز بنا بر هميالت نيدر تشک
 نه با ىم ولي خواهى را مىدي طبقه توحىد که ما هم همان جامعه بي گردى ذکر مزيه نين توجي شد و اى هم به آن افزوده مىديکلمه توح

  .ىدي توحى بلکه با محتواىستي مارکسىمحتوا

 :رت شدن ي غيب

که _  " ىرتي غىب" ند از واژه فحش گونه ين عنوان نمايک گناه و جرم سنگي و رخوت را به عنوان ى تفاوتىن که بي اى تفاوت بودن ، براىب
 .رند ي گىبهره م_ ان عوام مطرح داست يدر م

 :الن يب

ت يا جمع تحت مسئولي ىرا دارد ، در سازمان هر فرد"  کار مربوط در گزارش ىزان کار انجام شده و واحد بندياندازه و م" شتر مفهوم يب
الن ين جدول را بيل دهد که ايه تحوم نمودي ترسى اندازه کار انجام شده را در جدولى ، چگونگى نمود که به طور هفتگىخود را موظف م

 . گفتند ىم

 ى شان حدوداً مشخص بود ، ولى وقت گذرانى چگونگىمي تى در خانه هاى دادند چرا که افراد مخفىن کار را معموالً سمپات ها انجام ميا
 . نوشتند ىالن ميست بي باى اوقات مىز گاهي نىالتي تشکىجمع ها

 نمود و ىتش برخورد ميبا فرد تحت مسئول..... ل کردن آن با در آوردن سؤال و ي مزبور و تحلىالن هاي بىق مطالعه رويفرد مسئول از طر
 تلف کردن ى نمود که صادقانه چگونگى را موظف مىالتير تشکيالن کنترل فرد بود و فرد غي کرد ، هدف بى را کنترل مىق وين طرياز ا

 .سد ياوقاتش را بنو

ست که بتوان انتظار يرد ، معلوم ني قرار گى خشونت بار و سرکوب گرانه انتقادىوه هاين درخواست شيار ا در کنىنجاست که وقتينکته ا
 .برخورد صادقانه داشت 

 :مارستان يب

 ىا ويمارستان رفته ي گفتند به بى شد مىر و به زندان منتقل مي فرد دستگى شد ، مثالً وقتىبه کار برده م" زندان  " ى که به جاىاصطالح
 .ج بود يالت رايشتر در سطوح تشکين اصطالح بيمارستان برده اند ، ايا به بر



 داشت ى شد فرد همراه اظهار مىر مي که فرد دستگى افراد در داخل کشور موظف به استفاده از استعاره بودند ، هنگامىدر گزارش ده
 .مارستان رفته استيا به بيض است يمر

 : مسئله يب

ا مطرح ي سازمان نداشتند ى نسبت به مواضع و عملکردهاىراد و اشکالي دادند و اى چون و چرا تن به کار مىه ب کىالت به افراديدر تشک
 . شد ى مسئله گفته مىالت ذوب شده بودند ، فرد بي دادند و در تشکى کردند و بروز نمىنم

 . و سکونت است ىره بردار ندارد و قابل بهىمشکل.....  و ىتي از نظر امنىعني مسئله است ، ى بىخانه فالن

 :م ينات مريب

د الورود و تازه به ي جدىروهاي رفت ، عموماً به نى در عراق به سازمان به کار مىراني اىوستن اسراي پى که براىريتعب" م ي مرىنه هايب" ا ي
 . گردد ى باشند اطالق مى باال مى راندمان کارىوسته که دارايسازمان پ

 

  ٢٦/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

 

  پ

  

 :پاتوق 

ا ي ىالت مغازه اي تشکى از قسمت هاى بعضىستيات تروري در آنجا جمع شوند ، بعد از شروع عملىن عده اي معى که هر روز در وقتيىجا
 ن گونه جاها راي ماندند ، اى کردند و در آنجا مىجاد ميا..... )  و ىوه فروشي ، مى ، رنگ فروشىکيمثالً الکتر(ک کار ي تحت پوشش ىدکه ا

 کردند و ىم ميات خود را در آن محل تنظيا گزارشات جناي کردند ، ى را در آنجا برگزار مىالتي تشکى گفتند و قرارها و نشستهاىپاتوق م
 . دادند ىالت ميبه تشک

 به کار ى سازى و عادى گرفت ، پاتوق ها جهت ظاهر سازى مزبور صورت مىا بالکن محل هاين کارها دور از انظار مردم در پستو يالبته ا
 . فروخت ىوه مي کردند مى ها که مراجعه مى شد ، عمالً به مشترىر مي داىوه فروشي که با پوشش مى پرداختند ، مثالً پاتوقى مىعلن

 ىت آنها بودند و حتي داشت که همه افراد در ارتباط با آن ملزم به رعاى ضوابط خاصىميا خانه تيپاتوق ها درست مثل هر مرکز توطئه 
 . شد ىت آنجا در نظر گرفته مي به وضعىدگي رسى هم براىئول خاصمس

 :پارامتر 

ن پارامتر يک تحول ممکن است چنديا وقوع يک کار ي به تحقق آن دارد ، در انجام ىک حادثه بستگيا وقوع ي که انجام کار ىمشخصه ا
 ىشبرد کارها پارامتر مي پىز به عوامل مختلف برايالت نيشکدر ت .ر آب ي تبخىل باشند ، مثالً پارامتر فشار هوا و درجه حرارت برايدخ

 .گفتند 

  :پاره وجود شدن 



 افراد ىمفهوم وابسته بودن ماهو" پاره وجود " و " پاره من "  مثل ىن گونه اي اصطالحات اىريم قجر عضدانلو ، به کار گيذوب شدن در مر
  . رساند ى را مى و ارزشمند بودن افراد نزد رهبرىگذاره ياد مايزان زي رساند و متقابالً مىرا م " ىرهبر" به 

   ) :يعيرب( پادگان اشرف 

 شمال بغداد ، در ىلومتري ک٨٠ن واقع در ي مجاهدى سازمان در عراق ، محل استقرار ارتش و بدنه اصلىاتيعمل _ ىماتي تعلىاز مقرها
  .ران و عراق ي مرز اىلومتري ک٨٠منطقه خالص و 

  :پاس دادن 

ا فرد را به يا آن کار ي کرد و ى مى شانه خالىا کاريرفتن فرد يا قسمت از پذيک فرد ي رفت که ى به کار مىن اصطالح وقتي ، ارد کردن
  .  دادىا به اصطالح پاس ميگر ارجاع يقسمت د

  :م ي رژياسيپاسداران س

ن ي شود ، بدى اطالق مى و عزت اهللا سحابىزديدکتر ر يو اشخاص نظ..... ان خلق و ي ، فدائى مثل نهضت آزادىاناتي است که به جرىريتعب
  . کند ىم نظام کوشش ميم در تحکير مستقي آن غى و قانون اساسى اسالمىرش جمهورينان با پذي که اىمعن

  .م يزدن سرانگشتان رژ> ------   :يپاسدار کش

  :و يپاس

ر فعال است و ي تفاوت و غى منفعل و بىعنيو است ي پاسىانيا جريفرد ن که ير فعال است ، مثالً اي منفعل و غىبه معن) فعال ( و يمقابل اکت
 گفتند ىه شد ميالت تصفي از تشک٤٩الت بود و در سال يانگذاران تشکين که از بنيک بيدر صحنه حضور ندارد ، مثالً در مورد عبدالرضا ن

  . دادىگر دل به کار نمي دىعنيو شده بود ، ياو پاس

  :ل يپاشنه آش

 ىن تن مطرح ميياب را روي افراسىر است ، مثالً در داستان هايب پذيا نقاط آسيان از آن نقطه يا جري است که فرد ىا نقاطيه منظور نقط
 کرد ، ى اصابت مى بود که به چشم وىاورد ضربه اي در بى توانست او را از پاى که مىند که تنها ضربه اي گوىن حال مي در عىکنند ول
  .اب چشم او بود يافراسل ين پاشنه آشيبنابرا

ز ي اعالم شد دو چ٥٤ت در سال ي که توسط مرکزىدئولوژير اييل سازمان پس از تغي کرد که پاشنه آشىالت مطرح مين در تشکيهمچن
ر يز توانند به ما حمله کنند و ما را مورد تهاجم قرار دهند و ىه مين دو ناحي همواره از اىعني ، ىدئولوژي اىکيت ، ي مرکزىکي: است 

  .عالمت سؤال ببرند 

   :يکيدئولوژي ايزگيپاک

  .الت است ي تشکىدئولوژيم محض در برابر اي سازمان که محک آن تسلىدئولوژي خلوص نسبت به اىنوع

  :ون يپانس

  .الت بوده است ي تشکى کودکان اعضاى در بغداد که محل نگهدارىمرکز

  :گاه يپا



ن صورت به ي به اىاتين لغت در گزارشات عملي گفتند ، به عنوان نمونه اىگاه مي پاىستيوات تري پس از شروع عملىمي تىه خانه هايبه کل
 خارج از ىمي تىگاه خود بازگشت ، هم اکنون به خانه هايات محرمانه سالم به پايبعد از انجام عمل ..... ىاتي رفت که واحد عملىکار م

  . شود ىکشور اطالق م

   :يگاه ازهديپا

  .ر بغداد از مراکز سازمان د

  :گاه اسکان يپا

  . کردند ى مىالت قبل از انقالب طالق در آن زندگي از مراکز سازمان در بغداد که افراد متأهل تشکىکي

  :گاه افشار يپا

  .، آلمان " کلن "  سازمان در ى از مقرهاىکي

   :يگاه اکبريپا

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

  :گاه باقرزاده يپا

  .، آلمان " کلن " ازمان در  سى از مقرهاىکي

  :گاه جالل زاده يپا

  . از مراکز سازمان در بغداد ىکي

   :يگاه حاتميپا

  .، آلمان " کلن "  سازمان در ى از مهد کودک هاىکي

   :يگاه ذوالفقاريپا

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

  :ان يگاه زائريپا

  . از مراکز سازمان در فرانسه ىکي

   :يگاه سعادتيپا

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

   :يگاه شکريپا



  . بوده است يى محل استقرار عناصر شوراىس که زماني سازمان در پارى از مقرهاىکي

   :ييگاه طباطبايپا

  .سازمان در بغداد " امداد "  از مراکز ىکي

   :يگاه طبقاتيپا

ر ي با ساىت زندگيو هر فرد از افراد جامعه با توجه به موقع شوند ىم مي مختلف تقسىست مردم به طبقات اقتصاديدر فرهنگ مارکس
  . شود ى مى از طبقات و اقشار معرفىکي اش متعلق به ى و اجتماعىمشخصات فرد

 است ، ى متعلق به خانواده کارگرىعني است ، ى اش کارگرىگاه طبقاتي پاىفالن:  شود ىن استفاده مين اصطالح چنيز از ايالت نيدر تشک
  . ه اصالً خودش کارگر استن کيا اي

حزب خلق " که به عنوان مثال :  شد ىن گفته مين چنيانات از طبقات مختلف اين جريت اي و حماىاسيانات سين در مورد جريهمچن
 ى که وابسته به کشورهاىه دارين حزب در جهت منافع سرماي اىعني وابسته است ، ىه داري اش سرماىگاه طبقاتيپا" مسلمان 

  . کند ىت مي هستند فعالىستياليامپر

  :گاه عطاپور يپا

  .س ي سازمان در پارى از مقرهاىکي

   :يگاه محمديپا

  . جدا شده بدان تردد دارند ى، آلمان که افراد تازه وارد و اعضا" کلن "  از مراکز سازمان در ىکي

  :گاه مصباح يپا

  . سازمان در عراق ى از مقرهاىکي

   :يگاه منصوريپا

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

   : يگاه موسويپا

  .، آلمان " کلن "  سازمان در ى از مهد کودک هاىکي

   :ييرزايگاه ميپا

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

   :يگاه منبريپا

  .ه شده است يس ، در حال حاضر تخلي از مراکز سازمان در حومه پارىکي



   : ينيک حسيگاه نيپا

  .لمان  سازمان در آى از مقرهاىکي

  :دن ين کشييپا

  .دا کردن يتنزل رتبه و رده پ

   :ليپتانس

ل يد پتانسيا فالن فرد باي است ، يى باالىل انقالبي پتانسى رفت که جامعه داراىن طور به کار ميالت ايره شده ، در تشکي ذخى انرژىعني
 متمرکز در فرد و جامعه مد ىرو و انرژيشود ، که در همه موارد ن ىل جامعه آزاد ميم پتانسيريوه را به کار بگين شيا اگر ما اي. را آزاد کند 

  .نظر است 

   :يل انقالبيپتانس

ل ي پتانسىن باورند که وقتين بر اي انقالب ظاهر نشده است ، مجاهدىت و حرکت هاي که هنوز در صحنه فعالىره و بالقوه اي ذخىانرژ
  . کند ى سقوط مى اسالمى مردم فوران کند نظام جمهورىانقالب

  :پته 

  . شدى شده قابل نقل و انتقال گفته مى شد ، عمدتاً به مدارک جاسازىاطالق م " ىمدارک درون سازمان"  که به ى از اصطالحاتىکي

  :ک يپرات

ار  افکىعنيم ، ي را به سمت سازمان بکشانى خود افکار عمومىک اجتماعي در پراتىستي شد که ما باىن طور استفاده ميعمل ، اجرا ، ا
  .م يي را به نفع خود جلب نماىعموم

  :ست يپراگمات/ سم يپراگمات

د ، ي نماىز ميا گروه باشد تجوي را که به مصلحت و نفع شخص ى است که هر کارى از مکاتب بشرى ، مصلحت گرا ، مکتبيىمصلحت گرا
د صرفاً به منافع خاص سازمان توجه ين که نباي اىعنيم ، يي برخورد نماىستيد در کارها پراگماتي شد که ما نباىالت گفته ميمثالً در تشک
  .م ي کنىريم و بر اساس آن موضع گيداشته باش

 و در ى بود و از موضع به ظاهر فرار سازمانىک و استراتژير تاکتييا تغير رفتار يي رفت که سازمان در حال تغى به کار مىعمدتاً در مقاطع
  .د يرد گىدر مباحث مطرح م" فرار به جلو " واقع 

  :پرت شدن 

  . فاصله گرفتن ىالت از مواضع سازمانيم دور شدن از موضوع ، در بدنه تشکيدر مفاه

 

 



  ٢٧/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

   

  
  :پرچمدار / مقاله پرچم / پرچم 

 برد و ى م شهرام به کارى درباره تقىف واقفي است که شرى چپ نما مدعىست هايه اپورتونياني بىل آموزشي در کتاب تحلى که رجوىلقب
  .ز به کرات آن را استعمال کرده است ي نىخود رجو
 اعالم ى سازمان انتشار داد که به نوعىه داخلي در نشرى مقاله ا١٣٥٣ شهرام در آذر ماه ىن است که تقيه لقب پرچمدار ايوجه تسم

که به صورت مخفف به مقاله پرچم ." م يه تر سازک را برافراشتيدئولوژيپرچم مبارزه ا: " ن بود ي بود و عنوانش چنىدئولوژير ايي تغىدرون
  .معروف شده بود 

  :ژ يپرست
گران يژ خود را در مقابل دي شد پرستى شد به او تذکر داده مى مىن تر مرتکب اشتباهيي نزد افراد پاى در کارىت ، مثالً اگر فرديشخص

  . خوانندىگر حرفش را نميحفظ کند ، چون د
  

  :خساز يپرواز تار
ن است که يند ، منظور اي گوىز ميس را ني صدر از تهران به پارى و بنىن فرار رجوي و همچن٦٥س به عراق در سال ي از پارىرفتن رجو

  . کند ىم ميرا ترس" خ يتار" اد است که ين پرواز و سفر به آن چنان زيرات ايتأث
  

   :پروسه
ن که يا اي کند ، ىان و روند مبارزه رشد مي در جرىعني کند ، ى مک فرد در پروسه مبارزه رشدي شد که ىان ، روند ، مثالً گفته ميجر

  .د يسير تحول خودتان را بنوين بود که سيد ، که منظور ايسيالت بنوي شد که پروسه تحول خودتان را در تشکىمطرح م
  

   :يالتيپروسه تشک
  . کند ىجاد مي را اىالتي افراد که مجموعه سوابق تشکىالتي تشکىت هايگاه و مسئوليند اقدامات و جايفرا

  

  :ا يپرولتار
 ىعنيد يل تولي کار خود را به صاحبان وساىرويد هستند و مجبورند نيل تولير که فاقد وساي به طبقه کارگر مزدبگىستيدر فرهنگ مارکس

  .ند ي گوىا ميا پرولتاري ى صنعتىايبفروشند ، پرولتار) بورژواها ( ه داران يسرما
ن و ي ترى است و مترقىه داري در جامعه سرماىن طبقه انقالبيرتريگيا پين ، پرولتاري مشابه و مجاهدىان هايجرست ها و يبه زعم مارکس

  .افته در ارتباط است ي و رشد ىل مترقين که با وساي اىن طبقه است برايابنده تريرشد 
جاد ي توان اى تجربه نشان داده که حتى دانند ولىنان منده آي زنند همه خود را نماىنه ميا را به سيت از پرولتاري که سنگ حمايىگروه ها

  . شد ىشتر قبل از انقالب استفاده مي شود و بى کم استفاده مىلين واژه خيز ندارند ، از ايارتباط با آنها را ن
  

  :ود يپر
  . کوتاه ىت آن معلوم است ، مقطع زماني محدود که آغاز و نهاىک دوره زماني

  

  :پل زدن 
 خون پل ىاي درى خواهد روىم مي خون است و رژىايم درين ما و رژيد است ، مثالً بي که بعيى با افراد گروه ها و محل هاارتباط گرفتن

  .بزند 
  

   ) :٥/ پنج  ( يپنچ
دند  خورى را که مىان عصرانه مختصريم شاه زنداني رژىاصوالً در زندان ها.  مختصر يىراي در مراسم و نشست ها ، با پذ٥آنتراکت ساعت 
ت و انجام يز رعاي سازمان در عراق نىگاه هاي و پاىمي تىالت در خانه هاي گفتند که بعدها در تشکىم ) ىساعت پنج ( ىتحت عنوان پنج

  . شد ىم



  

  :سم يتويپوز
  . وضع موجود ىش به ماندگاري ، گراى ، اثباتيىاثبات کردن ، مثبت گرا

  

   :يپوسته سازمان
  . شود ىز محسوب مي نى محافظ انسانىسازمان اند ، نوع ساده ىمنظور هواداران و اعضا

  

  :پوشش ساز / پوشش / پوش 
 لو نرفتن ىالت براي مترادف محمل ، در تشکى ، تا حدىگريز دي است و در باطن چىزي که در ظاهر چىزيمکان ، حالت ، صفت و چ
 ىگري خود را در چارچوب دىن که هدف و مقصود باطنياا ي کردند که با باطن آن فرق داشت و ى را مطرح مىزيمقاصد خود در ظاهر چ

  . کردند ىان ميب
 ىت هاي مرکز فعالى از آن محل براى کردند ، ولى را اجاره مى محلىک شرکت خدمات ساختمانيل يت و تشکيمثالً در چارچوب فعال

 به عنوان پوش و پوشش آن محل استفاده ىمينه تر در خايک پدر و مادر پي از ى سازى عادىا براي کند ى مىز خود بهره برداريتوطئه آم
 ترور انجام شد و ى انتظامىروهاي شد که در پوش نى نمودند که گفته مى اقدام مى انتظامىروهايا در هنگام ترور با لباس ني کردند ، ىم

 .....  
د ي جلوه نماى و واقعىعيگران طبي دى برا و حرفه فرد متناسب باشد تاىط زندگي و شراىت ، کاراکتر اخالقيد با شخصيپوشش و محمل با

ن يوه اي کند ، نحوه و شىشتر به لو رفتن کمک مي بىعير طبي غى و محمل تراشى کند ، پوشش سازىريو از هر نوع ابهام و سوء ظن جلوگ
  . به ابتکار و تجربه فرد دارد ىامر بستگ

  

  :پوش موضوع بودن 
  . را به عهده گرفتن ى و پوشش دادن به موضوعى سازفه پنهانيتحت الشعاع موضوع قرار گرفتن ، وظ

  

   :يپوشال کار
  .جه انجام دادن يهوده و کم نتي بىم وليکار انبوه و حج

  

   :ييايپو
  .ان مبارزه يتحرک و رشد و بروز استعدادها در جر

  

   :ييام آور رهايپ
 دهد و خودش ى را به همه مى خود و وصل به رهبرى ذهنىاي افراد از دنيىام رهايم پين مفهوم که مريم قجر عضدانلو به اياز القاب مر

  .گران است يزه دهنده به ديسمبل آن و انگ
  

   :يچ ذهنيپ
 تعادل ىچ ذهنيد روان و صاف باشد و در صورت مواجه شدن با پي باىن مفهوم که مقوالت ذهنير داشتن ، بدي گى و فکرىبه لحاظ ذهن

  . دهد ىخود را از دست م
  

   : محتوميروزيپ
  . به اعضا و هواداران ىد بخش رجوي و امىشگي همىاز وعده ها

  

  :رفع ابهام  / يريشگيپ / ينيش بيپ
ن سه مسئله را در ي شد که اى هر فرد گفته ميى اجراى هم به عنوان سه عنصر معروف بود که در ارتباط با کارهاىن سه اصطالح به رويا

د و افراد ي و دنبال نماىريگيه مراحل و انجام آنها را پي کند ، کلىنيش بيج مراحل را پي نتا ابتدا مراحل کار وىعنيد ، يت نمايکارها رعا
  .د ي محوله رفع نماىد و ابهامات آنان را در مورد انجام کارهايه نماي انجام کار توجىت خود را برايتحت مسئول



  

  :رفع ابهام 
ن يو با ا" رفع ابهام "  نموده تحت عنوان ىر و زندانياز عناصر معترض را دستگ ىادي در عراق تعداد ز٦٣ک سال يدئولوژيدر مقطع انقالب ا

  .دند يان را رفع ابهام نامين جري گرفت که اى صورت ميى بازجوى باشند با آنها برخوردهاىن افراد نفوذيپوشش که ممکن است ا
  

  :شتاز يعنصر پ/ شتاز يپ
ر که آنان با ين تعبي کردند به اىشتاز قلمداد مي پىن خود را سازمانينده ، مجاهد کنى مختلف ، رهبرىشقدم در کارهايجلو دونده ، پ

  . کنند ى حضور مردم در صحنه آماده مىح مبارزه راه را براي صحىوه هاياتخاذ ش
  

  :پشتاز نسل مسعود 
  . رود ى سازمان به کار مىد از اعضاي که در تمجىاصطالح

  

   :يريشگيپ
 شد مسئول حفاظت ى مشاهده مىميک خانه تي در رابطه با ىادثه قبل از وقوع آن ، مثالً اگر مورد مشکوک کردن از حىري جلوگىبه معن
 ممنوع ى مدتىا رفت و آمد به آنجا را براي کرد ىه مي کرد ، مثالً آنجا را تخلى مىريشگي از ضربه خوردن و حمله به محل پىستيآنجا با
  . کرد ىاعالم م

  

  :شنهادات يپ/ شنهاد يپ
شنهاد بدهد و اساساً ي رفع آن پى شد که براى کرد گفته مى در کارها را مطرح مىا نقطه ضعفي که اشکال ىالت به هر کسيدر تشک
ست ضمن ي باى وجود داشت که تحت عنوان مشخص ميى اجراىدر گزارش ها" شنهادات يانتقادات ، اشکاالت و پ"  تحت عنوان ىمحور

  . کرد ىان ميشنهاد خود را جهت رفع آن بي پان انتقادات کار انجام شده ،يب
  . باشند ىد مجريشنهاد دادن را ندارند و صرفاً باي افراد حق پىدئولوژي مراحل مختلف انقالب اىدر حال حاضر و پس از ط

  

  :ک يپ
 ارتباطات مهم در ى بعض کند ، در حال حاضر انتقال اسناد و مدارک وىگر منتقل ميک قسمت به قسمت دي که اخبار و مدارک را از ىفرد

ق ين طريز از همير کشورها نين عراق و ساي ارتباطات مهم بى برخىرد و براي گىک صورت ميبا پ)  مختلف ىگاه هاين پايب( عراق 
  . شود ىاستفاده م

 رفت ىستي باىا بود م که نسبت به آنهىر از اعتمادي شد که غى انتخاب مىان افرادي از مىستيات تروريک ها معموالً پس از شروع عمليپ
ا مشکوک يپ و سر و وضعشان شناخته شده ي شد و به اصطالح تى آنان نمىري اشکال بوده و موجب دستگىر بيو آمدشان در طول مس

  .نبود 
  

   :يک شهريپ
  .گر يک شهر و شهر ديان يک ميپ

  

   :يک علنيپ
  . کرد ى شهرستان ها حمل ما از مراکز بهين شهرها يا در بيت را در شهر يات کم اهميمدارک و نشر

  

   :يک مخفيپ
  . کرد ىت را حمل و نقل ميمدارک با اهم

  

   :يتيک امنيپ
  . هر بخش بود ىتيک مخصوص قسمت امنيپ
  



 
   ٣٠/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

 ت 

   :کيتاکت
( دن به هدف ي رسىرا است بىله ايک وسي شود تاکتىدن به هدف دراز مدت به کار گرفته مي رسىوه عمل و برنامه کوتاه مدت که برايش

  .م ي خودمان جامه تحقق بپوشانىم به استراتژي توانى مناسب مىک هاي شد ، ما با تاکتىن به کار برده ميو همراه آن چن ) ىاستراتژ
 ىبر مک در يک مرحله استراتژي را درون ىک دوران کوتاهيو کامالً تابع آن است ، تاکت " ىاستراتژ"  از ى و قسمتىک در واقع جزئيتاکت
 .کتر و محدودتر را در نظر دارد ي مشخص و نزدىرد ، هدف هايگ

د ي نماىر ميز اجتناب ناپذي نىکي تاکتىوه هاير اشکال و شيير است ، تغيي همواره در تغى و اجتماعى ، اقتصادىاسياز آنجا که اوضاع س

 .يکيتراتژ اسيشعارها _ يکي تاکتيشعارها_ ک ي و تاکتياستراتژ _ ياستراتژ>-----ز ين.

 :ک يکادر تئور/ ک يتئور / يتئور

ا فالن فرد از نظر يست ، يک فالن مسئله قابل اثبات ني شد از نظر تئورى ، مثالً گفته مىه ، موضوع علمي ، فرضى ، علم نظرىاصول علم
 . داند ى نمىزي چىنه از نظر علمين زمي در اىعنيست ، ي بارش نىزيک چيتئور

معادل " ک يکادر تئور"  پرداختند ، در حال حاضر ى مى مختلف سازمانىن آموزشهاي شد که به تدوى گفته مىادک همه به افريکادر تئور
  . قرار دارد ىت رجويطه صالحيک در حال حاضر صرفاً در حيالت سازمان ندارد و به اصطالح امور تئوري در تشکىو مفهوم

  

 :غ مسلحانه يتبل

ک مرحله ي به عنوان تاکتىک شهري ضمن قبول و اتخاذ جنگ چريى فداىک هاين و چريمجاهد مسلحانه در زمان شاه ،ىن مشييدر تب
غ مسلحانه ي دست کم تا سه سال حالت تبلىکي چرىات گروه هايم قائل بودند ، که مجموعه عمليه رژي نبرد مسلحانه على استراتژىا

 .خواهد داشت

 ىن مشي به اىاً با هر حرکت مسلحانه عده اي شود و ثانىت ميح اعالم و تثب مسلىت و حضور گروه هاين مشخصات که اوالً موجوديبا ا
ک از يچ يالبته در عمل ه.....ک ها خواهند شد و يوستن به چري کنند و ثالثاً جو اختناق شکسته شده و توده مردم آماده پىدا ميش پيگرا
 در زد و ى مزبور دسته دسته به دام ساواک افتادند ، عده اىا گروههىوست و فقط اعضا و کادرهاي ها به وقوع نپىن فرصتها و تئوريا

 .ت محکوم شدند ل المدي طوىا به زندان هاي اعدام گشته و ىخوردها کشته شدند و عده ا

 ىرد براي گىا ترور در مرزها و شهرها صورت مين به شکل پرتاب خمپاره ي که توسط مجاهدىستي ترورىات هايز عمليدر حال حاضر ن
غ مسلحانه محسوب شده و به ي تبلىرد که نوعي گىران صورت مي اى اسالمىم جمهوريدر مقابله با رژ" عمل مسلحانه " سئله طرح م

 .ن خط اتخاذ شده است ي اىاصطالح جهت و سو دادن به اعتراضات اجتماع

 :ن جهان ييتب

 ، حرکت آن و هدف از ىد آمدن هستي پديى و چراىگرامون چگونيح پي توضىعنين جهان ييح دادن و تبيان کردن و توضي بىعنين ييتب
تحت " بحث وجود"  خود را به نام ىدئولوژي به اصطالح اى از بحث هاىکي ٥٩ن در سال يمجاهد .جاد آن و سرانجام آن يبه وجود آمدن و ا

 مربوط ىآن برگزار شد ، نوشته ها جلسه ١٥ دادند که ىآموزش م) امهر يآر( ف ي شرى در دانشگاه صنعتىن جهان به طور علنييعنوان تب
 .ن نام چاپ شد ي جلد کتاب به هم١٥ن برنامه بعدها در يبه ا



 :م يتتمه رژ

 .م ي رژيايبقا> -----ن خصوص يدر ا، " م ي رژىايبقا" معادل 

 :ت يتثب

ن لفظ در ي رود ، اىبه کار مم ي جهت رژىشتر از موضع نفين اصطالح بيدار کردن ، ايثابت کردن ، پابرجا کردن ، برقرار کردن و پا
  .ىالتيت تشکي ، تثبىاسيت سيک ، تثبيدئولوژيت ايتثب:  رفت ىن طور به کار ميالت ايتشک

 :ک يدئولوژيت ايتثب

 آن مشخص بوده و ىان شده و واضح است و حد و مرزهايک سازمان کامالً روشن بيدئولوژين که بحث ها ، موضوعات و خطوط اي اىعني
ا و مستقل شناخته شده يک مجموعه گوي مختلف به عنوان ىان هايروها و جريان نينه انحراف است و در جامعه و در م از هر گوىعار

 .است 

  :ياسيت سيتثب

 در صحنه ىعني برخوردار است ىاسيت سيان از تثبيک جرين که ي ، مشخص بودن و مطرح بودن در جامعه ، اىاسي از نظر مواضع سىعني
 . اش شناخته شده و جاافتاده است ىاسي آورند و مواضع سى را به حساب مىگران وياست و د جامعه مطرح ىاسيس

  :يالتيت تشکيتثب

د بکند ، به ي داند که چه کار باى مجموعه افراد ، روابط و ضوابط حاکم بر آنها مشخص است و هر کس که بخواهد وارد آن بشود مىعني
 .ک ارگان شناخته شده و درجامعه وجود دارد و مطرح است يبه عنوان ) الت يتشک( عالوه خود مجموعه 

 :تحت مسئول 

 شود که او تحت مسئول فرد ى قرار دارد و در اصطالح گفته مىگرير نظر فرد دي شود قطعاً زى مىالت سازماندهي که در تشکىفرد
 . رد ي گى فرمان و خط مى است و از وىگريد

 يىنه کار اجراي فقط در زمىن مفهوم که اگر مسئول وي شود به اىهم به کار برده م " ىالتيکتحت مسئول تش" و  " يىتحت مسئول اجرا" 
 را به عهده گرفته باشد تحت ىت وي مسئولىالتينه تشکي در زمى اگر مسئول وى اوست ، وليىدر ارتباط با او باشد تحت مسئول اجرا

 . شود ى قلمداد مى وىالتيمسئول تشک

نه کار ين صورت او تحت مسئول آن فرد هم در زمي باشد که در اىکي ى وىالتي و تشکيى که مسئول اجران حال ممکن استيو در ع
 .ر دست يز= ت يتحت مسئول.  باشد ى مىالتينه مسائل تشکي و هم در زميىاجرا

 :تحت برخورد بودن 

ن افراد يرد ، ايد مورد بازخواست قرار گيل مختلف بايند که به دالي گوى مىمسئله دار شدن مورد انتقاد قرار گرفتن ، تحت برخورد به فرد
 .رند ي گى و سؤال و جواب و بازخواست قرار ميى خود منفک شده مستقالً مورد بازجوىالتي تشکىت هايعمدتاً از مسئول

  :يرور انقالبت

 .ن يکشتن مخالفان سازمان توسط مجاهد



 :ترور ناجوانمردانه 

 .ان گري سازمان توسط دىکشته شدن اعضا

 :ن ييتحرک پا/ تحرک باال / تحرک 

 ى انجام کارىبرا.....)  و ى ، پاتوق ، شرکت پوششىميخا نه ت(  از محل استقرار خود ى فردى ، جابجا شدن ، وقتيىحرکت داشتن ، جابجا
 . تحرک داشته است ىند وي گوى گردد مىخارج شده و بعد از انجام کار باز م

 رفت و ى دو بار از شرکت خارج شده و دوباره به آنجا وارد شدم ، وقتىعنيم ، يا دو بار تردد داشته اي تحرک ند امروز دوبارهي گوىمثالً م
 .ن است ييند تحرکش پاي گوى باال است و در صورت کم بودن آن مىند تحرک وي گوىاد باشد ميک فرد در شهر زيآمد 

 در صورت تحرک باال ىستي ترورىاورند و واحدهاين بيي تحرک خود را پان رده باال موظف بودندي مسئولىستيپس از شروع حرکات ترور
 . گرفتند ىق قرار مي در هفته مورد تشوى در پى پىو انجام ترددها

 :ل يه و تحليتجز/ ل يتحل

 .رامون آن يحات پيک موضوع و طرح گسترده مسائل مربوط به موضوع و توضيبرداشت خاص از 

  :ياسيل سيتحل

 .ا نباشد يل ممکن است مطابق با واقع باشد ي ، تحلىاسيک حادثه و واقعه سي برداشت خاص از

 :ل يه و تحليتجز

افت و برداشت خاص از آن که منجر به ي آن و سپس درىات مسئله و بررسي در نظر گرفتن جزئىعنيل است ، يه مرحله قبل از تحليتجز
 . شود ىل ميتحل

 :ک يدئولوژيتجسم ا

 . به کار رفته است ىشمچي ابرى توسط مهدىز مسعود رجويل و مجيتجل ى که براىراتياز تعب

  :يه اطالعاتيتخل/ ه يتخل

له ين امر تخليزد به اي رىرون مي بى شود که اطالعات خود را به طور کلى قرار داده مىتي فرد در موقعىختن ، وقتيرون ري کردن ، بىخال
 . شود ى گفته مىاطالعات

  :يه تلفنيتخل

ر ي چون زيىک هايوه ها و تکني که با شىم و پوششير مستقي ، باز ، غى تلفنى عبارت است از مصاحبه اى تلفنىا جاسوسي ىنه تلفيتخل
 . کنند ىره اقدام به کسب اطالعات مي ، تجاهل و غىک دستيع ، ي ، استنطاق ، تطمىپاکش

 ى براىان جاسوسي کرده اند و در جرى نظام اعمال مىرگان هاوه را در ارتباط با اين شيا ) ىاسيدر مقطع فاز س ( ٥٩ن از سال يمجاهد
 . کردند ىوه استفاده مين شيز از اين ) ىليان جنگ تحميدر جر( عراق 



  :يه خصلتيتخل

و ات و عدات يهمه خصوص" انتقاد و انتقاد از خود "ک ي قرار دهند و او را ملزم سازند که در ىت انفعال و شرم زدگي فرد را در موقعىوقت
 .ه شد ي تخلى به لحاظ خصلتىند فالني گوىد ، ميايزد و در واقع گزک به دست مسئول بيرون بري خود را بىل منفيخصا

 :ه خانه يتخل

 کنند ى مىاء خالير اشيا احتمال آن ، از مدارک و مهمات و سايس و ي را به خاطر لو رفتن نزد پلىگري دىا اماکن مسکوني ىمي خانه تىوقت
 .ند ي گوىه خانه ميه از عمل تخلن مرحليبه ا

 

  ٠١/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  

  :Ta/تدارکات 

 ها ىازمندي دو نوع از نى کرد که براىن مير قسمتها را تأمياجات سايالت که احتي در هر بخش از تشکىه کردن ، آماده کردن ، قسمتيته
  .ى و نظامىهم دو قمست مجزا وجود داشت ، صنف

  :يتدارکات صنف

 . کرد ىه منزل را برآورده ميل خوراک ، پوشاک ، اثاثي از قبيىازهايد که ن بوىقسمت

  :يتدارکات نظام

 . نمود ىن ميرا تأم.....  و يى مانند اسلحه ، مهمات ، مدارک شناساىحاتي و تسلى نظامىازهايالت که ني از تشکىبخش

 :رفت و آمد / تردد 

 تعداد و دفعات رفت و آمد افراد به ىعنياد است ، ي شد تردد در شرکت زى مثالً گفته ما در شهر است ،ي ىميمنظور رفت و آمد به خانه ت
 .د رفت و آمد بشود ي در شهر کمتر باىعنيد به حداقل برسد ، يزان و ساعات تردد در شهر باي گفتند مىن که ميا اياد است ، يشرکت ز

 : خواه يترق

 ، ىجي مثل الهىن صفت را در مورد افرادي خواه است ، اىان ترقيا جريه مثالً فالن فرد  رفت کىن طور به کار مي و رشد ، اىخواهان ترق
 با ما ىا حداقل مخالفتي دارند ىان ها با ما هماهنگين افراد و جرين بود که اي بردند و منظور اىبه کار م..... ا گروه جاما و ي ، ىهزارخان
 .ندارند 

 . بود "  خواهى ترقىداهايکاند"غات سازمان يتر تبلياول تان انتخابات مجلس ي و در جر٥٩در سال 

 :حات يتسل



 ، کلرات ى ان تىت ، تيناميد(  ، مواد منفجره ى دستىبمب ها) کلت ، تفنگ ، مسلسل ( منظور سالح و مهمات است ، هر نوع سالح گرم 
 . گفتند ىحات ميرا تسل.....  و ى سمىفشنگ ، انواع گازها..... ) و 

 :الت يتشک

دن به هدف مشترک خود ي رسى را براىف مشخصي خاص و وظاىگر کارهايکدي با ى خاصىارهاي که تحت ضوابط و معىمجموعه افراد
 . دهند ىانجام م

  :يالتيتشک

الً هر گاه ا مثيالت قرار دارد ، ي که در ارتباط با تشکى هوادارىعني ، ىالتي شد هوادار تشکى گفته مىالت ، مثالً وقتي متعلق به تشکىعني
 . کند ىت نمي را رعاىالتي اصول و ضوابط تشکىعنيست ، ي نىالتي تشکى گفتند فالنىم

 :ن يالت آهنيتشک

 محکم بوده و ىلي شان خىالتين بود که روابط تشکي بردند و منظورشان اىالت خود به کار مين در مورد تشکي که مجاهدىاصطالح
 .ر است ي شان نفوذ ناپذىالتيچون فوالد و آهن نظام تشکبند هستند و همي پاىليافرادشان به اصول خ

  ) :يدفتر ( يالتيتشک

 . شد ى گفته مى دفترىالتي به قسمت تشکىدر نهاد دانش آموز

 :تصادف کرده / تصادف کردن / تصادف 

 . شده است ري دستگى وىعني تصادف کرده ، ى شد فالنى رفت ، مثالً گفته مىر شدن به کار مير و دستگي دستگىبه معن

 :ن يه خونيتصف/ ه يتصف

 شد ى نمى هم قادر به اقناع وىالتي تشکى زد و برخوردهاىالت سرباز ميک تشکي ىالتي و تشکىاسيک سيدئولوژي از اصول اى فردىوقت
 ىه ميحاً تصفا اصطالي شد ىالت اخراج مي کرد از تشکى مى شد و اگر باز هم بر نظرات خود پافشارى گرفته مى وىت هاي، ابتدا مسئول

 .شد 

 کردند به ىت مي حماى را که از وىگرياناً کسان دي و احىالت احساس خطر کرده وي کرد تشکىدا مي ادامه پىچنانچه روند مخالفت و
 . گفتند ىم" ن يه خونيتصف" ن حالت را ي رساند که اىقتل م

 :تضاد 

 باشد ىگري به مفهوم عدم دىکيکه با هم ناسازگار باشند و وجود .....)  و انيا جريفرد ( ده ي ، دو پدىضد بودن ، مخالف بودن ، ناسازگار
 .ک تضاد است يالکتي و اساساً جوهره اصول دىکيالکتي از اصول دىکين ين دو با هم در تضاد هستند ، همچني شود که اىگفته م

 . بودند ى وى هاىر تئوريکردند و تحت تأث ى مىرويشتر از نظرات مائو پين مورد بي در اىستي مارکسىنه تئورين در زميمجاهد

 ىج ميالت راين اصطالح اکنون به شدت در تشکيند ، اي گوى را تضاد مىاست و هر مشکل" مشکل "  تضاد در حال حاضر مترادف با ىمعن
 نتوانستم حل کنم چ راي پد تضادي گوى شود به مسئول خود مىچ مربوطه نمي که موفق به باز کردن پىر تانک فرديباشد ، مثالً هنگام تعم

.  



  

  :يستيتضاد آنتاگون

 . انجامد ىن مي از طرفىکي و حذف ىري که به درگىنحل ، تضادير و الي ناپذىتضاد آشت

 :ت يتضاد جنس

 . زن و مرد ىخي تارىت داشتن درباره عدم تساوي دانند ، ذهنىف تر از مردان مي که زنان را ضعىت داشتن افراديمشکل جنس

 .ک يدئولوژيانقالب ا>-----وص ن خصيدر ا

 :تضاد حل کردن 

 . رها شدن ى و خصلتىالتير تشکيا گي را حل کردن ، عبور از مشکالت ، از مسئله ىمشکل خاص

 :تضاد حمل کردن 

 ى کند و به رغم وجود موانع کند کننده کارها تالشىرامون خودش مبارزه مي که با مشکالت پى داشتن ، کسى و خصلتىالتير تشکيگ
 ى چندانيىل کارآين دليرد و به همي گىان کارها قرار مي را قبول ندارد و در جرىن که در ذهنش کاري کند و به رغم اىجهت رفع آنها نم

 .ندارد 

 :تضاد دوران 

 .ت يجنس=  تضاد دوران ىري رود ، به تعبىت داشتن به کار مي مرتبط با جنسى باورهاى که براىريتعب

 ) :ون يدمونستراس( تظاهرات 

له ي که به وسيىا گروه هايان يک جريا هواداران يا حضور توده مردم ي از مبارزه ى خاص ، شکلى نشان دادن موضوعى براىابانيش خينما
ا ي دارند و ىان مي ، نظر خود را بىو شفاه) پالکارد  ( ى کتبىان خواسته ها توسط شعارهايدان ها و بيابان ها و ميتجمع و راه افتادن در خ

 . کنند ى خود را مطرح مىاسي از مطالبات سىکي

 . شود ى که با آن مخالفت مى نظامى شود و هم از سوىان ها به کار گرفته مي گروه ها و جرىمعموالً حربه تظاهرات هم از سو

 .تظاهرات مسلحانه پنج مهر > -----   :تظاهرات پنج مهر 

 : خرداد يتظاهرات س

ت سازمان و با ي صدر به راه انداختند ، طبق دستور مرکزىت از بني و حماى در طرفدار٦٠ خرداد سال ٣٠ ن در روزي که مجاهدىتظاهرات
 ، موظف شدند ى مجموعه هواداران سازمان به خصوص در نهاد دانش آموزىت و مسئول بخش اجتماعي عضو مرکزى محمد ضابطىطراح

از شرق به  ( ىابان طالقاني که در طول خىز نمک و فلفل در تظاهراتي و ن و کارد و دشنهىغ موکت بري سرد مثل تىهمراه با سالح ها
 .ند ي را دفع نماى گرفت شرکت کنند و موانع حزب اللهىانجام م) غرب

 ىبن " ىونيليم"  آمده به هوادارن گفته بودند که با حضور شما در صحنه طرفداران ى از شرکت کنندگان بر مى که از اظهارات برخىبه طور
  .م ي آورىم و مراکز مزبور را به تصرف در مي کنىحرکت م..... ما و ي مجلس و صدا و سىوندند و آنگاه به سوي پىر به شما مصد



ن را ابتدا ي به سمت شمال جمع مجاهدىدان فردوسير مي از مسى مردمىروهايل ني به شکست برخورد کرد که خىتوهم سازمان زمان
 .رار نمود ر به فيدچار تشتت کرد و سپس ناگز

 خرداد را ٣٠ن شکست ي کشته شدند ، مجاهدىعين به طرز فجي سرد مجاهدىله سالح هاين نفر از مردم به وسين ماجرا چنديدر ا
 .اعالم کردند " روز شهدا و اسرا "  بعد سالگرد آن را به عنوان ى قلمداد نمودند و در طول سالهاىروزيپ

 :تظاهرات مسلحانه پنج مهر 

ل يس و تشکي صدر به پارى و بنىو فرار رجو.....)  و ىري ، انفجار نخست وزىانفجار دفتر حزب جمهور" ( ات بزرگ يعمل " پس از انجام
 انجام تظاهرات مسلحانه در سطح ى خود را براىروهايات را متوقف کرد و تمام ني سازمان عمل٦٠ور ياز اواسط شهر"  مقاومت ى ملىشورا"

 .ج نمود يتهران بس

ت مردم ترس از حکومت است و چنانچه ما قدرت يعلت عدم حما" ن بود که يل اي کردن مبارزه بود ، تحلىن تظاهرات اجتماعي اهدف از
 ."دان مبارزه خواهند آمد يخته و به ميم ترسشان ريسالح خود را به آنها نشان ده

 کردند و در صورت ىده و شروع به شعار دادن مک نقطه ظاهر شي مسلح به مسلسل و نارنجک در ىاتي علمىمهاين تظاهرات تي اىط
 . کردند ى را شروع مىراندازي و تىري مسلح بالفاصله درگىروهايا نيمقابله مردم 

م يک تظاهرات عظين رو تدارک يز آماده است ، از ايگر همه چيل کرد که دين نوع تظاهرات سازمان تحلي روز از ا١٥پس از گذشت حدود 
 . بهمن شود ٢٢ از نوع ىام سراسريدند که به زعم آنها منجر به قي د١٣٦٠ر ماه مسلحانه را در پنج مه

 مهر از ٥ج نمودوهمه هواداران را به صحنه کشاند ، در ي بسىام سراسري خود را جهت قىروهاي نىگر تماميک بار دين روز سازمان يدر ا
 فراموش ىگر شکستيتظاهرات صورت گرفت و سازمان بار دن ي با اىدي مقابله شدى مردمىروهاي و نى اسالمى جمهورىروهاي نىسو

 . را تجربه کرد ىنشدن

 

  ٠٢/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

 :تعادل قوا / تعادل 

صفر شده است و هر دو  ) ىا نظامي ىاسي سىقوا (ىنه اين در زمي طرفىروهايند ني براىعني و برابر شدن ، تعادل قوا ى برابرىعنيتعادل 
 .رو وارد کرده اند ي نىزيتصاحب چ ىزان برايک ميطرف به 

م يده بوديم به تعادل قوا رسي با رژىاسينه سيدر زم"  مطرح شده بود که ١٣٦٠ خرداد سال ٣٠ن پس از ي مجاهدىل هاين واژه در تحليا
 ."م ي آورىرو ) ىستيترور ( ى نظامىم به کارهاي صدر مجبور شدى با حذف بنىول

نه از ين زمي را که در ايىروهاين نيشه مجاهديران همي اى اسالمىدن به تعادل با جمهوري رسىت براي و ظرفيىل عدم توانايضمناً به دل
  . کنند ىک فکر نميدئولوژي دارند و ايى کند که آنها تفکر تعادل قواىده اند متهم مي سازمان را به چالش کشىسازمان انتقاد کرده ، دعاو

  
  . کنند ى سنگ قالب مىدئولوژي و خود را به اى را نفيى از اساس تفکر تعادل قواىنطق به اصطالح مىتاً پس از همه دعواهايو نها

  

 :ک ياستراتژ _ ياسيتعرض س



ن ي کنند اى در پروسه عمل خود مىن و قوين هرگاه احساس تهاجم سنگيمجاهد " ى انقالبىپلماسيد"  موسوم به ىدر روند حرکت ها
 .ک بود ياستراتژ _ ىاسيک تعرض سيس جمهور منتخب ي به عنوان رئىم رجويمر برند ، مثالً اعالم ىر را به کار ميتعب

  .ي انقالبيپلماسيد>------ز ين

 :ب يتعق

 . رفتن ىا کسي ىزي چىدنبال کردن ، از پ

 :ک يدئولوژيتعهد ا

 .نياز منظر مجاهد " ىد شرعيتق " ىا به عبارتي سازمان ، ىدئولوژي به اى آرمانىبنديپا

 :م کار يتقس

ن واگذار کردن در ي شود ، اىک فرد واگذار ميف به ين وظاي وجود داشته باشد هر کدام از اىف گوناگونيک کار خاص وظاي درانجام ىقتو
م کار ينه تقسيد در زمي باى مىالتيک مسئول تشکي باشد و ى مىالتي کار تشکىن مباني ترى شود و از اساسىم کار گفته مياصطالح تقس

 . داشته باشد ى کافىش مهارت و تجربه و علم و آگاهيت خويولن افراد تحت مسئيب

 :تکامل 

 ( ىاتير موجود صفات و خصوصين مسي رود ، در اىده شدن ميچي در آمده و به سمت پىات خود از حالت سادگير حي در مسىهر موجود
ن ي اىرد ، البته در طي گىر قرار مي مسى ابتدا نسبت بهيىر در درجه و پله باالي مسى که در انتهاى کند به طورىکسب م ) ىفي و کىکم
 .ند ي گوى شدن را تکامل مىن طير تکامل و اير اصطالحاً مسين مسياز موجود کم شود ا ) ىعضو ( ىزير ممکن است چيمس

 دارند ، ى اصولىان مسئله فرق هين ايان و قواني در بى ، به تکامل موجودات در عالم معتقد هستند ، منتهى و چه الهى چه مادىهر مکتب
 تکامل و حرکت در راستا ى مبناىستي و مارکسى مادىنيدگاه متأثر از فلسفه و جهان بيا دي ىستي مارکسىدئولوژي بر اىف مبتنيدر تعار

ر از  است که کارگىو به گونه ا ) ىخيک تاريالکتيد(  است ، ىنين جهان بي مورد نظر اىخي تارىو دوره ها " ىخير تکامل تاريس" و جهت 
 .ته متکامل تر هستند ي و فئودالى از خرده بورژوازىکشاورز متکامل تر و بورژواز

 ) :کتاب ( تکامل 

گر مباحث مربوط به ي و دىنين کتاب به اجمال و اختصار اصل تکامل دارويهن دوست ، در اي مىک سازمان نوشته عليدئولوژيکتاب دوم ا
 .ق داده شده است يار گرفته و با اسالم و قرآن تطبد قرييستن جانواران مورد بحث و تأيتکامل ز

: ن است ي سازمان نقل و نقد کرده اند ، جمله مزبور چنى بعدىن کتاب را به عنوان نطفه انحراف هاي از صاحب نظران جمله نخست اىبرخ
 .ست مگر ماده در حال حرکت ي نىزيجهان چ" 

  :تک
 .که يک ، تنها ، ي

  :يتک رو

 ى تک روى گفتند فالنى مى داد ، مثالًٌ وقتىالت سر خود انجام مي افراد و ضوابط تشکىر جمعي و خارج از مسيىتنها که فرد به ىحرکت
  . کند ى قائل نشده و سر خود کار مىتيالت اهمي و حرف مسئولش در تشکىالتي در انجام کارها به ضوابط تشکىعني کند ، ىم



  

 :ه يتک پا

ک دست شد و ي ىعنيه شد ، يک پاي ىه بود و با حذف وي صدر دو پاى قبل از حذف بنى اسالمىور گفتند جمهىن ميه ، مجاهديک پاي
ک پا متمرکز شده ي ىران روي اى اسالمى و ثقل جمهورىني صدر سنگىت کنار زد و بعد از حذف بني مخالف خود را در حاکمىش هايگرا

 .ن خواهد خورد يبه زم" ضربه " و " تنه " ک يکه با 

  :تک نمود

 .نمود > ------   . افتد ىا اتفاق ميش آمده يک بار پيان وار ظاهر نشده و صرفاً ي که به شکل مستمر و جرىا موضوعيک نمود ، اتفاق ي

  :يتله گذار

  شود ى مطرح مى نظامىستم هاياست که در س " ىريغافل گ " ىباً به معني رود و تقرىبه کار م" خون يشب" و " ن يکم"  که معادل ىاصطالح

 :تماس .

  .ق تلفن يا از طري گرفت و ى صورت مىمي در سر قرار و خانه تىا حضوريالت يتماس گرفتن ، مالقات کردن ، تماس در تشک
  

  :يالتيه تشکيتنب/ ه يتنب

ا با يهات ي تنبني گرفتند ، اى در نظر مى وى براىمه اي جرىعني کردند ، ىه مي را تنبى داد وى انجام ميىالت خطاي در تشکى فردىوقت
هات ي افراد به مرور تنبىالت روي تشکىن شدن هژمونيل فشرده و سنگي مانند شالق زدن ، که به دلىه بدنيا تنبي بود يىافزودن کار اجرا

 .ز در بر گرفت ي را نى و روانى روحى به خود گرفته جنبه هاىز شکل متکامل ترين

 :تناقض داشتن 

در  " ىر ارزشيغ" ن امر از مباحث يا انجام دادن ، ايرفتن و ير با هم را پذيا دو موضوع مغايت ، الين تشکي با موازى مورديىناهمسو
شه يه عمل کنند و هميکسويرا در هم شکسته و " تناقضات ! " ن که قاطعانه ي شوند به اىب ميالت محسوب شده و افراد ترغيتشک

 .د حل شود يالت بايتناقضات به نفع تشک

 :م رابطه يتنظ

 که در ىا دانستن و عمل کردن به رفتاري) مسئول با تحت مسئول ( ن يي ، به خصوص رابطه باال به پاىالتيجاد تعادل در ارتباطات تشکيا
  .ن تر و فرد هم رده يي مناسب رفتار متناسب با آن را داشته باشند ، عمدتاً علم برخورد با رده باالتر و رده پاىجا
  

  :يتنگه خردکن

ره افراد ي و ذخيىاحتماالً به مفهوم کل دارا(  است که تنگه شخص را که ىن معنين قماربازان رواج داشته است و بدي ظاهراً بن اصطالحيا
 خواهد شد و چه بسا که ى به خود را از دست داده دچار تزلزل و ضعف روحىله فرد اتکاين وسي کنند و بدىمعموالً خرد م) قمارباز است 
 .تا انتها ببازد 

مه ي در نىن حدود داشته است ، بهرام آرام از مسئوالن باال عضو رهبري در همىش از انقالب مفهومي پى در سالهاىالتي اصطالح تشکدر
 :ن موضوع را آموزش داده و گفته است يا" ه يشاخه گسترش و تصف" ش در يت خوي به افراد تحت مسئول٥٥اول سال 



ز هم باشد ي زبل و تىت قدرين صورت به خصوص اگر فرد تحت مسئولير ايد کند ، در غتش را خري تنگه تحت مسئولىستيمسئول با" 
 ." تواند او را اداره کند ىگر نميسوار مسئول خواهد شد و مسئول د

ت ي و شکستن شخصىب روحيبود و مجموعاً در خدمت تخر..... و  " ىروکم کن" و  " ىريماست خورگ" ف ي در ردىمفهوم تنگه خرد کن

  .يري و ماست خورگيرو کم کن> -----ز ين   .الت بدل شوند ين که هر چه زودتر و بهتر به مهره مورد لزوم تشکي اى براافراد

 :توان 

  .يىارايقدرت ، زور ، 

  :ياسيتوان س

 . و درک مسائل مربوط به آن ىاسيقدرت برخورد با مسائل س

  :يالتيتوان تشک

 افراد ىالت و به طور اخص قدرت سازماندهي و حل مسائل و مشکالت مربوط به آن در تشکىتاليت ضوابط تشکيقدرت انجام کار با رعا
 . باال ىدن به راندمان کاريجهت رس

  :ييتوان اجرا

 .ن شکل يشبرد کارها در اسرع وقت و به بهتري و حل و فصل مشکالت و پيى اجراىقدرت انجام کارها

 :توان حل مسئله 

 .ش آمده در کار يمشکالت پقدرت بر طرف کردن مسائل و 

 :توان برخورد 

 .برخورد >----ز ين    .قدرت برخورد 

 :توان اثبات 

  .ىالتيف تشکي مربوط به وظاىاز اصطالحات ارزش

  :هيتوج

 توان آن را کوشش در جهت درست جلوه دادن خطوط ى شد که مى اعمال مىالت به نحوين کار در تشکيفهماندن ، روشن کردن ، عمالً ا
 . عنوان نمود ى سازمانى عملکردهاو

 :د ناب و خالص يتوح/  محتوا يد پوچ و بيتوح/ د يتوح

د مورد اعتقاد ما ناب و خالص است ، چون يم و توحي شد که ما موحد هستىالت مطرح مي پروردگار ، در تشکىگانگياعتقاد به وحدت و 
 ىن که خود را مسلمان ميري که ساىم ، در صورتي باشى آن خواستار مىاسي و سى ، اجتماعى ابعاد اقتصادىتبلور آن را در جامعه و تمام

 . محتوا است ىدشان پوچ و بيدانند توح



دگاه ين دين از اي در جامعه هستند ، همچنىگانگيد و ي هستند و مانع تبلور و تجسم توحىه داريچون آنان معتقد به استثمار و سرما
نها همه ي کنند و اىت مي حماىه داري دانستند ، که از سرماىن ميکتر از مسلمي نزدىداشناسد و خيست ها را به توحين مارکسيمجاهد
 . شدى مى آنان ناشىستيالي و ماترىدگاه طبقاتي از دى بود که ناشىاعتقادات

 :توده 

 .ن و متوسط جامعه است ييمنظور مردم و طبقات و اقشار پا

 :تور 

 دال ى گرفتند و نمونه اى قرار مى انتظامىروهايب و مراقبت نيا تعقيک قسمت تحت مراقبت يد الت افرايبه مفهوم تله ، هر گاه در تشک
 . گفتند که آن افراد در تور قرار دارند ى شد مىن مسئله مشاهده ميبر ا

 .در محاصره احساس کند  که فرد خود را ىند ، به شکلي گوى فرار را تور مى از تله ها و بستن راههاى به کار گرفتن مجموعه اىريو به تعب

 :ومه بودن ي گيتو

 . و خانه دار ى زن عادىعنيمومه ي گىزن تو: محدود بودن ، به عنوان مثال 

   :پيت
  

 گفتند فالن فرد ى رفت ، مثالً مى مختلف به کار مىنه هاي خاص افراد در زمى هايى ها و تواناىژگيالت در مورد ويپ در تشکياصطالح ت
 . کند ىل ميه و تحليا خوب تجزي کند ىا خوب درک مي داند ى را خوب مىاسي مسائل سىعني است ، ىاسيپ سيت

 دارد ىل کند و سعيه و تحلي و تجزى تواند خوب برخورد ، بررسى مىه و مسئله اطالعاتي با هر قضىعني است ، ىپ اطالعاتين که تيا اي
 .د ي کسب نماىن رازدارياطالعات الزم را در ع

  :يفيپ کيت / يپ کميت

پ يت را انجام دهد تي و با اهمىفي کى باشد که بتواند کارهاىات خاصي خصوصىا خودش دارايت توجه کند يفيک فرد اگر در کارها به کي
 که صرفاً قادر به ى گفتند و در صورتى مىفيپ کي داشت به او تىن نفر را به خوبي که قدرت اداره و برخورد با چندى است ، مثالً کسىفيک

 . گفتند ى مىپ کمي بود به او تيى اجراى کارهاانجام

 ىفيک" ل افراد ين قبين صورت که به اي شد ، به اى قدرت فکر ، ابداع و اختراع بودند مطرح مى که داراىز در مورد کسانين تماين ايهمچن
 . شد ىگفته م " ىکم"  بهره بودند ىات بين خصوصي که از اىو به افراد" 

  :ييپ اجرايت

 . مهارت دارد يىه جنبه ها در کار اجرايز بقشتر ايب

 :پ صادق يت

 . کردند ىگران برخورد ميشه در گزارشات خود و در برخوردها صادقانه با مسائل خود و ديکرنگ و درستگو بودند و همي که ىافراد

 :پ مطمئن يت



 .نان بودند ي قابل اعتماد و اطمى اند که از نظر اطالعاتىمنظور کسان

  :يتاليپ تشکيت

 . کردند ىت ميالت را کامالً رعاين تشکي کردند و موازىالت اظهار وجود نميالت بودند و در قبال تشکيبند به تشکي که پاىکسان

 :ن ير خالص زن اويت

نجا در  بودند که او تا آى دادند و مدعىم) جدا شده از سازمان  ( ىد شاهسونديو به سعيه و رادين در نشريغات اوي است که در تبلىلقب
 .ن شده است ي ها در زندان اوىر خالص زن اعداميش رفته است که تي با نظام پىهمکار

 :ز کردن يت/ ز بودن يت

 .حساس بودن ، حساس کردن 

 :ن وجه يزتريت

 .ن قسمت بحث ين و بارزتريل ، مهم تريا تحليا وجه بحث يشق 

  :يز کردن رهبريت

 . سازمان ىن و غلو کردن در مورد رهبر ، عمده کردن ، مطرح نمودىشاخص کردن رهبر

 : موضوع را گرفتن يزيت

 ىرند و خلع رده مي گىتحت فشار قرار م" روابط " مسئوالن ى المثل در مقطعى کاستن ، فىت را از موضوع مشخصيت و شاخصيحساس
 را ى موضوع فالنىزيت: " ند ي گوى مثالً م کند وى دستور کم کردن فشار را صادر مىا شخص رهبري از مسئوالن باال ىکيسپس ..... شوند و 

 ....."د يريبگ

 :م يت

 ى نفر٢ ى کارها در مجموعه هاى بعضى براى و حتى نفر٣ _ ٤ ى هوادار در مجموعه هاىروهاي ، نيى اجراى انجام کارهاىالت برايدر تشک
 .دند ي نامىم مين مجموعه ها را تي شدند و اى مىسازمانده

ز به يت کنترل کارها را نين حال مسئولي داد و در عىم انجام ميه افراد تيله بقيم که کارها را به وسيبه نام سر تک مسئول داشت يم يهر ت
 .م است يگر عضو تيم و ديک نفر سر تي دو نفره ىم هايعهده داشت ، در ت

  :يم بنديت

 . گفتند ى مىم بنديتک کار را ي انجام ى نفره برا٤ ى ال٣ افراد در مجموعه ى و سازماندهىم بنديتقس

 :م تدارکات يت

م ي اشتغال داشت تى شد ، که اگر به امور صنفىم تدارکات خوانده مي کرد تى را برطرف مىا تدارکات نظامي ىاجات صنفي که احتىميت
 . آمد ى به شمار مىم تدارکات نظامي پرداختند تى مىه ملزومات نظامي که به تهى و در صورتىتدارکات صنف



 :غات يم تبليت

..... ه و پوستر و يابان ، چسباندند اعالميه ، گرفتن پالکارد در خي ، فروش کتاب و نوار و پوستر ، بخش اعالمىسي که کارش شعار نوىميت
 .بود 

  :ييم شناسايت

 .ک فرد باشد يا يک محل ي اطالعات در مورد ى و جمع آوريى که کارش شناساىميت

  :يم نظاميت

ات ي پس از شروع عملى نظامىم هايگر باشد ، البته به تي دىستي و هر عمل ترورى ، کوکتل اندازىبمب گذار که کارش ترور ، ىميت
 . گفتند ىز مي نىاتي واحد عملىستيترور

  :ييذايم ايت

  .ييذايا>------ز ين   . مختلف بود ىت مردم به انحاي که کارش آزار و اذىميت

 

  ٠٣/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

 ث

 

 :ثبات 

 ."م ي برخوردارى خوبىاسيما از هر نظر از ثبات س" ، ." الت ما اکنون از حالت ثبات برخوردار است يتشک"  ، ى ، استوارىردايپا

 :م ي برخوردارىما از حالت ثبات خوب

 .م ي برخوردارى خوبىداري و پايى و پابرجاى از استوارىالتي و تشکىاسي ، سىدئولوژينه ايدر زم

 :ثمره انقالب 

 که ىج مثبتي است که به نتاىک است ، عنوانيدئولوژي اىانگر کارکرد مثبت انقالبهاي که بى سازمان در حوزه استراتژىحات ارزشاز اصطال

 .ک يدئولوژيانقالب ا>-------ز ين  . شد ى گشت ، گفته مى حاصل مىدئولوژي امور پس از انقالب اىاز بعض

  :يدتيثمره عق

 . داشته است ىني در سازمان فوائد و ثمرات عىدئولوژي که انقالب اىن معني ، بدىدئولوژيزه ا سازمان در حوىاز اصطالحات ارزش



 :ثمره نسل فردا 

 .نسل فدا > -----ن خصوص يدر ا   .د است ي جدىانگر کارکرد مثبت اعضاي سازمان که بىاز اصطالحات ارزش

  
  
  

   ج 
  
  
  

   :يجا افتادگ/ جا انداختن 

ک ي( گران نشان دادن ، ي را به دىزيا عملکرد چيان يا مردم با صحبت و بي افراد ىک مطلب برايه ي ، توجىک موضوع به کسيفهماندن 
  ).ا به دفعات يبار 

 را در آن برخورد و ى و واردىستادگي و اى دهد که همان خبرگىک فرد در معاشرتها و برخوردها از خود نشان مي که ى ، حالتىجاافتادگ
  . دهد ىمعاشرت نشان م

  :جا افتادن 

  .حل شدن در سازمان 

  :جاده انقالب 

  .ک سازمان ي استراتژىخط مش

  :جاذبه و دافعه 

ده ي که باعث کشى و صفتىژگيت و وي شود ، خصوصىان مي آن بىخيل سابقه تاري به دلىست ، وليج نين اصطالح در حال حاضر رايا
  . شود ىگر ميکديانات به يشدن و رانده شدن افراد و جر

مان دافعه داشت و يم براي کردى موضع خودمان را در قبال خط امام مشخص مىروزي شد اگر ما در آغاز پىالت گفته مي در تشکمثالً
 ى در مساجد براىدئولوژي اى و کالسهاىنگ و سخنرانيتي مى شد که برگزارىا عنوان مي شدند ، و ىروها و مردم از گردمان پراکنده مين

  . شود ى به طرف ما مىده شدن عده اي باعث کشىعني کند ، ىجاد جاذبه مين که نسبت به ما ايا اي کند ىجاد جاذبه ميما ا

   :يجاساز

گران نباشد و در ي دىت براي کنند که در نظر اول قابل رؤى مخفى آن را طورىالتي حمل مدارک و سالح الزم بود که افراد تشکىبرا
  .ر کشف نشود  در منزل و محل کاىا بازرسي ى بدنىصورت بازرس

 ثابت و ىجاساز: "  انواع و اقسام داشت ، اما کالً بر دو نوع بود ى گفتند ، جاسازى مى کردن مدارک و سالح را اصطالحاً جاسازىمخف
  ." متحرک ىجاساز



  : ثابت يجاساز

 شد ، ىه مي و مبلمان تعبىز ، صندليا درون ميوار ي را که داخل دى پوششىا شرکت هاي ىمي تى مورد استفاده در خانه هاىجاساز
 ى ثابت مىز جاسازين.....  و ىمي قدى مسکونىه شده در انبارها و آب انبارها و خانه هاي تعبى هاىا به جاسازي ثابت بودند و ىجاساز
  .گفتند 

  : متحرک يجاساز

کالسور ، جلد کتاب و داخل صابون و  شد ، لباس ، کفش ، ىن جابجا ميا در داخل ماشياده ي بود که همراه فرد به صورت پيى هاىجاساز
  . شد ى کردن سالح و مدارک از آن استفاده مى مخفى بود براى و خارجى داخليى فضاى که داراى و هر جسمىبسته دستمال کاغذ

 ى مىازرا جاس) ا سالح يمدرک ( ء مورد نظر ى کردند و در داخل آن شىجاد مي اى خالىان اجسام توپر جاي از مواقع در مىا در برخي
  . گفتند ى را اصطالحاً کتابخانه هم مىکردند ، جاساز

   :يدي طبقه توحيجامعه ب

مأخوذ از "  طبقه ىب" ن اصطالح از دو قسمت يدن به آن بودند که اي مبارزه در راه رسىن که مدعيده آل مجاهديجامعه به اصطالح ا
  . گرفته شده است ىدياز مذهب توح " ىديتوح" ست ها و يمارکس

   :يروابط جبهه ا/ هه جب

 تحقق آن و ىک مشترک و براي دارند ، حول خطوط استراتژى مشترکى را که استراتژىاسيا چند گروه سي ، اتحاد دو ى ، همدستىهمکار
  .ند ي گوى مى جبهه اى هاىن گونه همکاريند ، روابط را در اي گوىدن به هدف مطلوب ميرس

م ، يجاد کني اىست جبهه متحديالي ضد امپرىروهاي با نىستيسم بايالي شکست دادن امپرى شد که ما براىالت ادعا ميمثالً در تشک
  .ن ادعا صورت گرفت يز در ادامه همي مقاومت در فرانسه نى ملىل شورايتشک

دمکرات ست ، لذا در کنار آنان حزب يک مطرح نيدئولوژيک اصل است و وحدت اين وحدت استراتژيل جبهه از نظر مجاهديالبته در تشک
  .ز قرار دارند ين نيريو سا

  :جذب 

 به طور خاص در ىگر را داشتند و حتي دىروهاي بر جذب نى افراد سعىالت تماميکشش ، کشاندن ، کشاندن به سمت خود ، در تشک
 شدند ى مجيبس) خصوصاً  ( ى بخش اجتماعىروهاين کار ني اىم و برايد هستي جدىروهاي شد که در صدد جذب نى مراحل مطرح مىبعض

  .ند ي نماىرش به سازمان معرفيند و جهت پذي را جذب نماىديکان خود بگردند و افراد جديان دوستان و نزديتا در جامعه و در م
  

  :رو يجذب ن

  .التيروها و افراد به سمت تشکي کشاندن نىتالش برا

  :ان يجر

 ىت شناخته شود ، مي که با آن خصوصىد به طوري درآىدائموسته بروز کرده و به طور ي به طور پىطيا محيت در فرد يک خصوصي ىوقت
  .ره است يست ، بلکه بر آن غالب و چي است و صرفاً تک نمود نىانيط به صورت جريا محي آن فرد ىت برايند آن خصوصيگو



ان در آمده يه صورت جرت در او بين خصوصي گفتند که اى خود برخورد راحت طلبانه داشت مىماً در معاشرت هاي داىمثالً هر گاه فرد
  . گفتند ىان ميک جري داشتند ىريک از گروه ها که در جامعه نفوذ و تأثين به هر يان شده است ، همچنيل به جرياست و تبد

ا ي ى ، فکرىاسيان سيک جري ندارد بلکه به صورت ىک فرد و دو فرد بستگيگر مسائل مطرح شده از طرف آنان به يح که دين توضيبا ا
  .در جامعه مطرح شده اند  ىدتيعق

  ) : سبز يجزوه ها( جزوه سبز 

ه به ين نشرين شماره اي بوده ، چرا که نخستى تصادفىن نامگذاري شهرام علت اى ، بنا به گفته تق٥٣ سازمان در طول سال ىه داخلينشر
  .د ي به چاپ رسى کاغذ سبز رنگ تجارتى روىل کمبود کاغذ عاديدل

 ىدئولوژير ايي جا انداختن تغى براىنه سازي اعضا و زمى اسالمىدتي عقى و مبانىشبهه درباره اعتقادات مذهب ى سبز القاىمفاد جزوه ها
 از اعضا را به دنبال داشته و سرانجام آنان را به ى ، ضعف اعتقاد برخىالتي و آموزش مسئوالن تشکىج با هماهنگيبوده است ، که به تدر

  .ورطه ارتداد در غلتانده است 

  :جعل 

ت يقت و واقعي که مطابق حقىدن و به وجود آوردن است و در اصطالح به مشخصه و مشخصاتيافتن ، آفري آن قرار دادن ، ى لغوىمعن
 فرد نبوده است ، ى و واقعىقي است که مشخصات مندرج در آن مشخصات حقى شناسنامه اى شود ، مثالً شناسنامه جعلىنباشد گفته م

  .ن قسمت جعل بوده است ي پرداختند همى در هر بخش که به جعل شناسنامه و مدارک افراد مىتي نهاد امنى از قسمتهاىکي

   :يجمع بند

ک کار ، ي که در مورد ىن بود که گزارشات مختلفيالت رسم بر اي واحد از چند موضوع و مطلب ، در تشکىريجه گيختن و نتي هم رىرو
  . آمد ى از آنها به دست مى واحدىريجه گيو نتخته شده ي هم رى شد روىداده م..... ک موضوع و ي

د و تجارب ي به دست آى واحدىريجه گي که در گزارشات مطرح شده نتى شد که با وجود مسائل پراکنده و مختلفىن کار موجب ميا
  . اتخاذ شود ىدينده کار خطوط جدي آى کسب گردد و براىشخص

  .ت اقامه يجمع> ----   :ت داد يجمع

  :ت اقامه يجمع

 ، ىات ، آزاديت حول معنوين جمعي ايى شود ، اهداف ادعاى اداره مى وابسته به سازمان که توسط جالل گنجه اىاز اصطالح تشکلها
  . زند ىدور م..... حقوق بشر و 

  :جناح 

ش مختلف ي دو گرا برسد که بتوان آن را بهىان اگر به حالت خاصيک جريشات مختلف در يه ، کرانه ، قسمت ، کناره ، لبه ، گرايناح
و "  خواه ىجمهور"  دو جناح ىکا که داراي شود ، مثالً در مورد حکومت آمرىان گفته ميک جناح از جريک از آنها يک نمود به هر يتفک

  .است " دمکرات "

  :ت داشتن يجنس

  .متداول شد " ک يدئولوژياانقالب "  از مراحل ىکين اصطالح پس از ي زن و مرد ، اى و ارزشىخي به تفاوت تارىباور داشت ذهن



  .ک يدئولوژيانقالب ا> ----ز ين

   :يک شهريجنگ چر

 ، اتاق ىمي تىن فاکتور الزامات خاص خود را دارد ، خانه هاي که مرکز آن شهر است و با وجود همىزاني و پارتىکي چرى از جنگ هاىنوع
ابان يز در کوچه و خي جنگ و گرىک هاي و انواع آن ، تاکتىسالمتمتحرک و ثابت ، عالمت _ ابان ي ، انواع قرارها در کوچه و خى تکىها

ک ياس جنگ چريهمه در مق.....  شهر با راه بندان و ىابان هاي در خى ، ترور عوامل دولتىگر مؤسسات دولتيشهر ، حمله به بانک ها و د
  . مفهوم دارد ىشهر

   :يجنگ منطقه ا

ق روستاها ، متعلق به يمنطقه و سپس محاصره شهرها از طر) اشغال (ىهدف آزادساز است که با ى جنگى جنگ منطقه اىف رجويبا توص
  .مه مستعمره است يمه فئودال و ني نىاجتماع _ ى اقتصادىون و صورت بنديفرماس

که به  دارد ، مثل حزب دمکرات ىر انقالبي غى است و ذاتىن وابسته است و تحرک و سکون آن نسبي دراز مدت است ، به زمىن جنگيچن
  .ده است ين چسبيزم

   :يجوساز/ جو 

شبرد مقاصد و ي پى خاص برايىجاد فضايت در جهت اي فعالى به معناى در جامعه ، جو سازىاسي اوضاع و احوال سىعني ىاسيفضا ، جو س
 جامعه و آماده ىاسي مخدوش کردن مسائل سى براى و جو سازىالت ، مثالً علم کردن چماقداريا تشکي درون جامعه ىالتياهداف تشک

  ت ها و افرد مؤثر ي ترور شخصى جامعه براىط ذهني شراىساز

  :جواب نداشتن 

جه مورد نظر را ي که نتى بودن که مشخص است در انتها پاسخ مثبت ندارد ، درباره کارىا در صدد انجام کاريهوده کردن ي کار بىبه معنا
  .داشت ا جواب نيند فالن کار جواب ندارد ي گوىنداشته باشد م

  :هن يجوار خاک م

 ى مىر سعين تعبي رود ، با اى رفت و مىه حضور مزدورانه سازمان در زمان جنگ در خاک دشمن به کار مي که درباره عراق و توجىريتعب
  .زند يبر" هن يخاک م"  کلمه ىريشود که قبح حضور در عراق را در زمان جنگ با به کارگ

  :جوهر مسئله / جوهر 

 کنه و ىعنيد ، يق کني رقىن خود کمي انتقال به تحت مسئولىل ها را براي شد جوهر تحلىز ، مثالً گفته مينه و باطن هر چ ، کىه اصليما
  .د يان نکنيباطن را واضح ب

  :ک يدئولوژيجهش ا

م قجر يعود و مران ازدواج مسير به طور اخص به جرين تعبيک سازمان است ، ايدئولوژيرات و تحوالت ايي است که نشانگر تغىاصطالح
 بار مثبت ىن که در اذهان داراي اى شود براى که منجر به گسست افراد مىستم فکري در سىرات ناگهانيي گردد ، تغىعضدانلو اطالق م

ن ر پاگذاشتيا عبور از اصول و زي ىد نظر طلبي شود و آنچه که قبالً تجدى پوشش استفاده مى بار مثبت براىشود از کلمات و عبارات دارا

  .ک يدئولوژيانقالب ا> -----ز ين   !  شود ى مىک مثبت تلقيدئولوژي شد با لفظ جهش اىاصول خوانده م



  :ز يجهش شگفت انگ

درک کرده و به لحاظ ) ص مسئول يمطابق تشخ (ىک را به خوبيدئولوژي شود که مراحل انقالب اى معطوف مى است که به افرادىاصطالح
ن را قبول يد توسط سرکرده مجاهديم شده جدي و ترسى فعلى را رها کرده مبناىوم و شناخته شده قبل مرسىدگاهها و ارزش هاي دىفکر

  .ک يدئولوژيانقالب ا>------ز ين   . دهد ىک صورت ميدئولوژي اى قبلىن حمالت را به مبانيدتريکرده و شد

 

  ٠٤/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  چ

  

   :چپ
  

 ى انقالبىروي چپ را نىرويپشتاز و جلوتر از همه در مبارزه و انقالب بود و ني و ىمفهوم ترق و ىالت چپ به معني ، در تشکىتند ، افراط
 ى شان به مواضع خود مىکيروها را بسته به نزديه نين چپها هستند و بقي بودند که چپ ترىن مدعين مجاهدي کردند ، همچنىقلمداد م

  .دند يسنج

   :يچپ رو

  . کردن ىريا موضع گيودتر از موعد حرکت کردن ، زودتر از موعد عمل  عمل کردن ، زى کردن ، افراطىتندرو

  :چپ نما 

 شد و سازمان ى سازمان اقدام نمود ، اطالق مىدئولوژير اييالت به تغي در درون تشک٥٤ که در سال ىاني بود که در مورد جرىن اصطالحيا
  . گفت ىم" ست چپ نما ياپورتون"ان ين جريبه ا

ست و چپ شده را چپ خطاب نکرده و آنها يان مارکسيفتد ، جريست ها نيح در مقابل مارکسي صرىريه به موضع گن کي اىن برايمجاهد
  .دند ي نامىرا چپ نما م

   :يچتر حفاظت

 و ى انتظامىروهاي کند ، مثالً حمله کردن و تهاجم کردن به نىالت را محافظت و نگهداري که افراد تشکىجاد فضا و اوضاع و احواليا
  . دانستند ىت مين خصوصي اىن داراي را مجاهد٦٠ سال ىرهاترو

 افراد را باال ىن خود چتر حفاظتيند و ايايرون ني از مراکز خود بى انتظامىروهاي شود تا نىات موجب مين ترورها و عملي گفتند که اىو م
  . دانستند ى مىجاد کننده چتر حفاظتيمل را ا و تردد با پوشش و محى سازىگر عادير دي شود ، به تعبى آنان مىريبرده و مانع دستگ

  :چراغ سبز / چراغ زدن / چراغ 



 گفتند ى شد مى و سازش و نرمش مشاهده مىک مساعي و تشرىکيگر در جهت نزديان ديان نسبت به جريک جري از طرف ى عالئمىوقت
  . زند ىا چراغ مي دهد ىکه چراغ سبز م

 از ىن موضع قاطعي قبل از انتخابات خود داشت و نسبت به مجاهدى هاى صدر که در سخنرانى بنىهايري از موضع گىمثالً در مورد برخ
  . صدر چراغ سبز نشان داده است ى شد که دکتر بنىد کرده بود ، گفته مييحاً آنان را تأيخود نشان نداده بود و تلو

  :چسب 

وند خوردن ي باعث پىدئولوژي اىعنيالت است ، ي چسب تشکىولوژدئي شد که اىالت گفته ميز ، در تشکيا دو چين افراد و يوند بيعامل پ
  . کند ىگر محکم ميکدي شود و روابط آنان را با ىالت ميافراد به تشک

الت بود ي و اصل مبارزه چسب تشکىدئولوژي ا٥٠ور يش از ضربه شهرين در مراحل مختلف مصداق چسب را دگرگون کرده اند ، پيمجاهد
   رفت ىالت به شمار ميوند اعضا و نسبت آنها با تشکي تر داشت و محور پىت از مرکز چسب قوي اصل مبارزه و تبعجيو پس از ضربه به تدر

د آمده ي پدىدي که سازمان جدىاسيت محور و چسب سازمان بود ، در مرحله فاز سين ، مرکزيگر مرتدي شهرام و دىت تقيدر دوره حاکم.
  .الت بود يزمان چسب تشک و پس از آن قداست ساىدئولوژيبود باز ا

 رود ، ى به شمار مى است که چسب اصلىن رهبري و اقامت در عراق اىني و به خصوص در دوران فرانسه نش٦٠ خرداد سال ٣٠پس از 
  . است ىدئولوژيش از اي بى رهبرىن دوران چسبندگي شود که در اىاصطالحاً گفته م

  :چشم انداز 

ر و پخش ي تکثىالتي و هواداران تشکى مطالعه افراد داخلى براىستيات تروريت قبل از شروع عملالي است که در تشکىنام جزوه و بولتن
  . شد ىالت مطالعه مي سطوح درون تشکى بود ، البته جزوه در تمامىاسيل ها و اخبار سي تحلى شد که حاوىم

   :يچشم انداز سرنگون

 است که اغلب در ى اسالمى جمهورىن در خصوص سرنگونيمکرر مجاهد ىال هاي از خواب و خىريت است ، تعبي که قابل رؤىنده ايآ
  . منعکس است ى رجوىسخنان و نوشته ها

  :چشم بسته 

 را ى در مورد آن کسب نکند وى دانست و قرار بود آدرس و اطالعاتى برود که محل و آدرس آن را نمىمي قرار بود به خانه تىاگر فرد
رد و اطراف خودش را نگاه نکند ، ين بگيين صورت که فرد موظف بود سرش را پايبردند ، البته به ا ىل به آنجا ميچشم بسته و با اتومب
  . از آن محل کسب نکند ىاد نگرفته و اطالعاتي پنجره نرود ، تا آدرس آنجا را ى که آنجا بود موظف بود تا جلوىضمناً در طول مدت

  

  :چفت 

ن است ، دچار ي اهل تمکىالت و رهبرين و مواضع تشکيشده ، نسبت به اطاعت از فرام رود که در سازمان حل ى به کار مىدرباره کس
ان سازمان يست ، در مين" مسئله دار  " ىبه طور کل.....  کند و ىن خود فراهم نمي مسئولى براى شود ، مزاحمتى نمىد و انتقاديچ ترديه

 عمدتاً ارتباط برقرار کردن دو نفر و چفت شدن سر قرار معنا ى ، ولالت و سازمان چفت استيند فالن کس با تشکي گوىمرسوم است که م
  .در مقابل آن است " ده يبر" و " قلوس " دهد ، ىم

  :چک کردن / چک 



  . شد ىبه کار برده م.....  و ىميت افراد خانه تي و کنترل وضعىن اصطالح در بررسي و کنترل کردن ، اىبررس
  

  :چک قرار 

 در يىت بااليا اگر فرد موقعي کرد ، ى کنترل مىتي آن را از نظر امنى را اجرا کند قبل از انجام قرار منطقه اجراى خواست قرارى که مىفرد
 ضربه نخورد و ىر شود و خود وي فرستاد تا اگر قرار لو رفته باشد آن فرد دستگى را جلوتر از خود مىن ترييالت داشت فرد پايتشک
  .ر نشود يدستگ

  :ست يچک ل

ات ي آن جزئىت خود را مشخص کرده و از رويف افراد تحت مسئولي مختلف خود امور مربوط به آن کار و وظاى انجام کارهاىبراهر فرد 
  . کرد ىد انجام شود را کنترل مي که بايى انجام شده و کارهاىکارها

 کردند و مراحل مختلف کار ىه ميست تهين امور نداشته چک لي دراىت چندانيفي و کيىن خود که تواناي تحت مسئولىافراد مسئول برا
  . کردندىن مييا هفته تعيآنان را در روز 

 را که به هنگام خروج از خانه يىست کارهاي در انجام کار لى از فراموشىري جلوگىز براي نىمي تى مختلف در خانه هاى انجام کارهاىبرا
ه شده بود نوشته و فرد موظف بود در هر محور ين منظور تهيه به هم کيى کاغذهاى انجام شود روىستي باىا ترک در سر قرار مي و ىميت

  . فراموش نشود ى بزند تا کارXاز آن که کار مربوطه را انجام داده بود 

  :ده اخبار يچک

د ي قىاسي کردند که در آن اخبار مهم سى مى شد جمع آورىالت خوانده مي که در تشکى را در جزوه و بولتنىاسيخالصه اخبار مهم س
  .الت قابل مطالعه بود ين در درون تشکيين بولتن تا سطوح پاي شد ، اىم

  " :ن يحبل المت" چنگ زدن به 

ک افراد محسوب يدئولوژي و نجات اىن کانال به اصطالح رستگاري ترى گروه ، اصلىن ارتباط داشتن افراد با رهبريالت مجاهديدر تشک
  . دانند ى باشد مىن اسالم ميک در ديدئولوژي اى مفهومىکه دارا" ن يحبل المت" مثابه  گروه را به ىختن افراد به رهبري شود و آوىم

  

   :يالتيچارچوب تشک/ چارچوب 

ن ي که درون آن موازىط و قالب و ظرفيده است محين گردي محدود و معىالتيله روابط و ضوابط تشکي است که به وسىطيمنظور مح
  . کند ى حکم مىالتيتشک

  
  
  
  

 



   ح
  
  
  

  : شدن حاد

 حاد ى اسالمى صدر با جمهورىتضاد بن"  شد ى گفته م٦٠ خرداد سال ٣٠دا کردن ، قبل از يت شدن ، شدت و حدت پي و پر اهمىبحران
  ."شده است 

  :ه يحاش

ده و در  که هوادار بويىروي فرد و نىعني ىه اي حاشىرويالت ، نيرون و در کنار تشکي در بىعنيالت يه تشکيرون ، لبه ، حاشيکنار ، ب
  .... ) دهد و ى خواند ، امکانات مىه مينشر.(  کند ى کار مىالتيالت و خارج از روابط و ضوابط تشکيرون تشکيب

  :حاضر بودن 

  . را که به او محول شود ، دارد ى هر کارىآمادگ" حاضر " نده کلمه ي کند گوىن که عنوان مي اى براى است درونىاصطالح

  :ت يحاکم

  .ران است ي اى اسالمى جمهورن کلمهيمراد از ا

  :حد و مرز / حد 

ت حل آن را يا توان و صالحين مسئله را ندارد ، يدن ايت شنيا صالحين فرد توان ي اىعنيست ي نىن مسئله در حد وين ، اياندازه مع
 نقاط وحدت و ىارتر مشترک مشخص است و به عبي نقاط مشترک و غىعنيستم و گروه مشخص است يحد و مرز ما با فالن س. ندارد 

  .تضاد ما مشخص است 

   :يحرکت خود به خود

 فاقد ى حرکات و جنبش ها و اعتراضات اجتماعىر ندارند ، براي در آن تأثىد و عوامل خارجي آىده به وجود ميک پدي که از درون ىحرکت
  . جلوه دهند دهي فاىجه کار را کم و بين جنبه است که ارزش و نتيشتر از اي رود و بى به کار مىرهبر

  :حزب 

  .ند ي گوى شود از آن پس با آن سازمان حزب مىکي خود تداخل کند و ىگاه طبقاتي با پاىاسيک سازمان سي ىوقت

  :حساب پاک کردن 

   .ىا خصلتي ى سازمانى رفع اشکال هاى ، به معنىالتيه حساب تشکيتسو

   :يحسابرس



 کرد و ى مىت خود حسابرسي افراد تحت مسئولىت کار و برنامه هاي از وضعن مرسوم بود که هر فرديالت چني کردن ، در تشکىدگيرس
  . داد ى قرار مىجه کار را مورد بررسيت و نتيفينحوه انجام کار ، ک

 شد ، به عالوه ىده مي نامىالتي تشکى شد که به اصطالح حسابرسى مىز حسابرسي افراد نىالتيت و رشد تشکيفين طور در مورد کيهم
  .ند ي نماى شخصى خود هم حسابرسىبودند از کارهاافراد موظف 

  :حفاظت 

را به عهده داشت و " ت يمرکز"  و حفاظت از ى وجود داشت به نام حفاظت که مراقبت و نگهدارىالت نهادي ، در تشکىمواظبت ، نگهدار
ن يت حضور داشت اي از مرکزى که عضوىگري دى و هر جاىمي تى کرد ، در خانه هاى مىت مسلحانه آنها را همراهيدر تردد افراد مرکز

  .ز حضور داشتند يافراد ن

  : رون زدن يحفره ب/ حفره زدن 

  .لنگ زدن > ------ز ين   . شود ىتاً آشکار و نمودار ميده است و نهايک پدي که در ىاشکال

  :حفظ خود 

الت خود را حفظ کنند ي و تا وصل شدن به تشکىالت گفته شده بود تا بتوانند به طور مقطعي تشکى به اعضاىالتيک خط تشکيبه عنوان 
  .فه افراد در آن مقطع حفظ خود بود يو تنها وظ

   :يحل شدگ

 ، به طور اخص ىالتين تشکيک ها ، ضوابط و موازي و تاکتىالتي ، تشکىاسي ، سىدئولوژيخطوط ا) دن و اجرا کردن يفهم( رش يزان پذيم
الت را ي مسائل اصالً به خود توجه نداشته و تنها مصالح تشکىريگين که فرد در پيد و اني گوى را مىالتيحذف شدن فرد در روابط تشک

  .مد نظر قرار داده است 

 

  ٠٥/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  :حلقه وصل 
 ى ولم طاغوت بود ،ي مبارز رژىن گروه هايک و بيدئولوژي در قبل از انقالب اىالتياتصال تشک" کد " ا يو " د وصل يکل" ن اصطالح معادل يا

 توانند خود مستقالً به ى که افراد نمىن معني شود ، بدىم قجر عضدانلو اطالق مي است که به مرىريم تعبيپس از ازدواج مسعود و مر
  .م به او وصل شوند يق مريد از طريمسعود برسند بلکه با

  

  :حل تضاد 

  .تضاد حمل کردن > ------ز ين   .ختن ي به درون خود رىن تناقض را مدتيدچار تناقض بودن و ا
  

  :حل تناقض 
الت را حذف نکردن ي از وجوه نامتناسب از نظر تشکىکيحمل کردن ، " بار اضافه  " ىگر را با هم داشتن و به نوعيکديدو وجه نامتناسب با 

  .تناقض داشتن > -----ز ين   .، به مفهوم حمل تناقض است 
  
  
  



   خ
  
  
  

  :انت يخ/ خائن 
  .  کند ى خود افراد را لو داده ، اسرار سازمان را افشا مى پشت پا زده و با معرفىالتي و تشکىاسي ، سىئولوژدي که به همه اصول اىفرد

ف ي شود ، در تعرى مسلحانه سازمان را قبول نداشته باشد خائن اطالق مى که از سازمان جدا شود و خط مشىدر حال حاضر به هر فرد
   .يى به مسئول باالتر نگوىن است که هر آنچه که در درون و قلب خود داريانت اي شود خىش رفته اند که گفته مي پىانت تا مرزيخ

  

  :خارج از روابط بودن 
 دارد ىک و هواداريدئولوژيد اي که تقىالت به طور اخص درباره فردي به تشکى فردىب وابستگي ، تکذىالتي منظم تشکىقطع ارتباط ها

  . شود ى حضور ندارد به کار برده مىليالت به دالي تشکى درونىه هاي در الىول
  

  :خارج از مدار بودن 
رون از ضوابط يه نبودن ، عملکرد مستقل و بيالت توجيو اوامر تشک" مات يتصم" رون بودن ، نسبت به ي بىالتي تشکىطه مدارهاياز ح
  .الت داشتن يتشک

  

  :خارج از مناسبات بودن 
 ى استفاده مىشتر در مورد کسانين اصطالح بي است ، از اىالتيان و سلسله مراتب تشک موضوعه سازمىمنظور از مناسبات ، چارچوب ها

  .رون اند ي بىالتي با سازمان از چارچوب روابط منظم تشکيىشود که به زعم همسو
  

  :خارجه 
  . رود ىبه کار م" کا ياروپا و آمر" ن اصطالح در مورد خاص يدر قاموس سازمان ا

  

   :يتخاستگاه طبقا/ خاستگاه 
 ىفرق م " ىگاه طبقاتيپا"  با ىده است ، خاستگاه طبقاتي که فرد از آنجا برخاسته است و در آنجا رشد کرده و به حد بلوغ رسىطبقه ا

  .طبقه کارگر باشد "  اش ىگاه طبقاتيپا"  و ىه داري اش سرماى خاستگاه طبقاتىکند ، ممکن است فرد
  

  :خانه پشت جبهه 
بود ،  " ىميخانه ت"  شان در ى اصلى زندگى رفتند ، ولى اوقات بدانجا مى کردند و گاهى شد که افراد اجاره مىق م اطاليى هاىبه اتاق تک

 اقامت نداشتند ى برايى آمده جاىش ميه پيک تخلي ىالت بود که وقتي در تشکى پشت جبهه به خصوص مورد استفاده زنانىن خانه هايا

   .ياتاق تک> ------ز ين.
  

   :يخبر سالمت
ا تلفن يله قرار يبه وس(  موظف بودند خبر سالمت خود را به قسمت مربوطه بدهند ، ىالتي و بعد از آن افراد تشک٦٠ خرداد سال ٣٠قبل از 

  . شد ى گفته مىن کار خبر سالمتيبه ا) ک محل و مکان مخصوص يک عالمت مشخص در يا گذاشتن ي
 داشت و اگر ىژه ايت وي خرداد اهم٣٠ن عمل به خصوص بعد از ي شد ، اى کنترل مله مسئول هر قسمتي ها به وسىمجموعه خبر سالمت

  . شد ىم" پاک  "ىگر اطالعات وي دى از انتقال ضربه به افراد و قمستهاىري جلوگى داد براى نمى ضربه خورده بود و خبر سالمتىفرد
 خود و افراد ى داشت که افراد به آنجا تلفن زده خبر سالمتک مرکز تلفني شد ، هر قسمت ىله تلفن داده مي به وسىمعموال خبر سالمت

  . دادند ىش را ميت خويتحت مسئول
 



   :يريخبرگ
گروه خبر و گزارش مستقر بود و " بخش " و " نهاد "  است ، در هر ستاد هر ى اخبار از امور ستادىستم خبر و گزارش و جمع آوريس

  . آماده شود ى بهره بردارىتا برا شد ىن گروه سپرده ميد به اي رسى که مىاخبار
 جمع ىالتي تشکى انقالب از کانال هاىروزي پس از پى سازمان در سال هاى ساختارىدگيچيستم ارسال اخبار مناسب با پيدر مجموع س

  . گرفت ىار ستادها قرار مي شد و در اختى مىآور
  

   :يخرده بورژواز
شه وران ، ي از پىاري کنند ، بسىست نميگران زيند که از استثمار کار دي گوى مد کنندگان کوچک کاالياصطالحاً به آن دسته از تول

 از آن ىاست که عده کم" ا يپرولتار"  و ىن بورژوازي قشر واسطه بىن دسته اند ، خرده بورژوازين از ايصاحبان حرف و دهقانان صاحب زم
  . شوند ىج به کارگر و کارگر کشاورز مبدل مي اعظم آن به تدر شوند و قسمتىه دار مي مبدل به سرماىه داريان تکامل سرمايدر جر

  . روند ى به شمار مىز جزء خرده بورژوازي نى ، کارمندان دولت و مؤسسات خصوصى و اجتماعىاز جهت اقتصاد
ک ير چري افراد غ وىش از آن از مردم عادي بىک سر و گردن و حتيک خود را ي بود که افراد چرى به گونه اىکي چرىش از انقالب مشيپ

  . بود ىکي چرى در عمق و روح مشىژگين وي کردند که اىباالتر احساس م
  

  : چپ يخرده بورژواز
  . هستند ى مترقىاسي که از نظر مواضع سى از خرده بورژوازى قشرىعني

  

  : راست يخرده بورژواز
  .ن طبقه است يه اي از ناحىه داريل به سرماي و متماى مواضع ارتجاعىبه معن

  

   :ي سنتيخرده بورژواز
  . کنند ىد استفاده مي تولى براى و سنتىمي قدىوه هاين طبقه است که از ابزار کار و شي از اىمنظور اقشار

  

   :يشات شبه فئودالي با گراي راست سنتيخرده بورژواز
   . شودىز اضافه مي نيى و خود رآىفيشات ملوک الطواي گراى نوعىشات سنتين قشر عالوه بر گرايدر ا
  

   :يخشم انقالب
 و ىان تقابلي جرى دارد و بازتاب دهنده وجه احساسىعين کاربرد وسي است که در فرهنگ مجاهدىرياد ، انزجار دگم ، از تعابيانزجار ز

  .ت کور است ي و ضدىتنافر
  

   :يخصلت/ خصلت 
ا ي ى طلبىا جامعه نباشد ، مثالً برتري فرد که هم جهت خطوط و حرکت جمع ى فردىهايژگي ، بروز وىت فردي و صفت ، خصوصىژگيو

  . گفتند ى مى خصلتىن افرادي از خصلت است به چنى نوعىنيخود بزرگ ب
  

  :خطوط / خط 
   .ىفي و کيى ، اعم از اجراىاسيس _ ىدئولوژيک موضوع اي مشخص کننده ىرهايم و مسيموضوع ، مفاه

  

   :يخط پاسدار کش
  .ران ي اى اسالمىه جمهوريه آغاز جنگ مسلحانه علي اولىن در سال هاي مجاهدىک مرحله اي تاکتىوه هاي از خطوط و شىکي

  .م يزدن سرانگشتان رژ_ ات گسترده يعمل>-----
 

  :خط خروج 
 ضربات بزرگ و هولناک بهار و ىن که در پيح اي شود ، توضى به خارج از کشور گفته م٦١ز سال يين اصطالح به فرار گسترده در پايا



ته انقالب يشکنجه و زنده به گور کردن پاسداران کم " ( ىات مهندسيعمل"  سازمان ى به سازمان که متقالبالً از سو٦١تابستان سال 
سپاه پاسداران " گشت ثاراهللا "  انقالب و ىدادستان) مالک و مستأجر " همزمان طرح ىرا به دنبال داشت و به خصوص پس از اجرا ) ىاسالم
ن رو خط خروج به افراد وابسته به ي حفظ کند و از اىمتيل خود را به هر قي قلىروهايد که نيجه رسين نتيا سازمان به ىت و رهبري، مرکز

  .د ين از کشور آغاز گرديسازمان منتقل شد و فرار گسترده مجاهد
  

  :خط دادن 
ل يک تحلي آنها ىبتدا فرد مسئول برا انجام دهد اىک عمل نظامي خواست ى مىم نظاميک تين تر ، مثالً اگر ييارائه رهنمود به افراد پا

  . شد ىن کار خط دادن گفته مي داد ، به اىرا م.....  و ى ويى داد بعد سوژه ترور شونده و شناساى مىاسيس
  

  :خط دار 
  . دارد ىر و طرز تفکر مشخصي که راه و مسىا موضوعيهدفدار ، حرکت آگاهانه و هدفدار ، فرد 

  

   :يخط مش
  . شد ى سازمان در هر مرحله اطالق مىک و نظاميدئولوژي ، اىاسي سى و مشخصاً به خط مشنيقه معي و طرىبه مش

 
   :يخط زندگ

 بود ىاسير سي و غى عادى که هدفش زندگى گفتند و به کسىم " ىدر خط زندگ"  بود ى عادى را که اهل مبارزه نبود و به فکر زندگىفرد
  . است ى گفتند در خط زندگىم

  

  :خط منطقه 
 از نوع توهم ىن به توهمي مجاهدى رهبر٦٠ل زمستان سال ي خرداد تا اوا٣٠ سازمان در فاصله ى در پى پىک هاي شکست تاکتپس از

  .ش انتقال داد ي خوىاتي عملىروهاي از نىن دچار شد و خط منطقه را به بخشيشي پىها
  . شد ىران و عراق اطالق مي اىخط منطقه مشخصاً به کردستان و منطقه مرز

  

  :خلق ها / ق خل
 مختلف ىت هاين جامعه بود ، به قوميي شد و به مفهوم مجموعه طبقات و اقشار متوسط و پاى کلمه مردم به کار برده مىن کلمه به جايا
 ..... شود ، مثل خلق کرد ، خلق ترکمن و ىز خلق گفته مين

 
 
 

  ٠٦/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  : خلع رده 

   .ىالتيئول ، تنزل مرتبه تشکک عضو مسيت از يباز پس گرفتن مسئول
  

  :ک يدئولوژيخلوص ا
  . شد ىرد گفته مي گىک صورت ميدئولوژي اى که بر اساس آموزه هاىالت به همراه اخالصي تشکىبه انجام کار برا

  

  :خواهر 
 شود خواهر و نام ىه م گفتى شود ، مثالً وقتىم قجر عضدانلو اطالق ميالت و گاه به طور اخص به مري که به مسئول زن در تشکىاصطالح
  .م قجر عضدانلو مد نظر است ي شود مشخصاً مرى پس از آن عنوان نمىمشخص

  

  :م يخواهر مر



  .م قجر عضدانلو در سازمان ين عام مرياز عناو
  

  :ن يخود بزرگ ب / ينيخود بزرگ ب
ش از ي او بيى کند تواناىکند و فکر م ىش از آنچه که در واقع هست تصور ميت خود را بيت و موقعي که شخصىت فردي و خصوصىژگيو

  . است که بر عهده اش گذاشته شده است ىکار
  

   :يخود به خود
  . شود ىز گفته مي و نا هدفمند نىزي و بدون برنامه رى است ، به حرکت اتفاقى ، همان حرکت خود به خودى و بدون عامل خارجيىبه تنها

  

  :خود جوش 
  . ىرونيت بيحرکت درون زا و بدون هدا

  

  :ن يخود کم ب / ينيخود کم ب
  .ت خود را کمتر از واقع تصور کردن ي ، توان و شخصىنيمقابل خود بزرگ ب

  

  :خود محور 
 بست ، خود محور ى نمىالت طرفي تشکى کرد و به خطوط و گفته هاى عمل مى استنباط شخصى و از رويى که به تنهاىانيا جريبه فرد 

  . گفتند ىم
  

  :انت کردن يخ/ انت يخ
 عدم ىعنيت يانت کردن در حد مرکزي المثل خى به رده فرد دارد ، فىر بستگين تعبيک استعمال ايدئولوژيط پس از انقالب ايدر شرا

  . شود ى مىانت تلقي آن نشود خىا حرکت که مورد نظر و قبول سازمان و رهبري ، هر گونه عمل ىانطباق تام با مسعود رجو
  

  :ز يخ
 ى رود و به معنى به کار مى رجوىر اغلب در صحبتهاين تعبيرد ، اي گى صورت مىري با استفاده از اصل غافلگع و هدفمند کهيحرکت سر

  ."ز آخر هم هست ير تهران ، خي تسخىز اول برايخ: "  گفت ىورش است ، مثالً ميباً مترادف ي و تقرىات ناگهانيعمل
  

  :زش يخ
  . نامند ىزش مي را خى هر نوع حرکت اعتراضىن ابتداي کنند ، مجاهدى عنوان مزشيز خي را نى اجتماعىع مردم ، شورش هايحرکت سر

  

  : مالت بودن يليخ
  .ز هست يبه مفهوم فوق العاده و خاص و قابل توجه بودن ن ! ى مالتىلي شود تو خى دارد گفته مىن حالتي که چنىشوخ طبع بودن ، به کس

  
  
  

  د
  
  

  :ک يدئولوژيدرک ا
  .اد در برابر آن روند ي حل شدن و انقىعنيک يدئولوژي سازمان ، و پس از مقطع انقالب اىئولوژدي اى به مبانىباورمند

  



   :ي ذهنيريدرگ

  .پچ داشتن ير و يگ> -----ز ين   .دن يبه مرز مسئله دار شدن رس" چ داشتن ير و پيگ" معادل 
  

  :کوتاه مدت / دراز مدت 
نده ي ، آىنده نگريا زمان کم ، دراز مدت به مفهوم آي ى طوالنى رود ، مدت زمانىه کار ماد بيالت و در محاوره ها زي عام که در تشکىلفظ

  .دن يو دور تر را د

  :درجه 
 مهم ىتي که از نظر امنى مدرکىعنيک يمثالً مدرک درجه ..... ا يا فرد يک مدرک يت ي را دارد ، رتبه ، شاخص اهمىرونيهمان مفهوم ب

  .است 
  

   :يدرون / يالتيدرون تشک
   .ى و داخلى ، روابط درونى داخلىعني ى است ، درونىالتين و ضوابط تشکيالت و موازي که مربوط به درون تشکىا رابطه ايموضوع 

  :ده شدن يدر هم کوب
ن ياهدبا خمپاره باران مج: "  رود ، به عنوان نمونه ىن به کار مي مجاهدى و شبه نظامىات نظامي است که در انعکاس اخبار عملىاصطالح

 يى بزرگ نماىن گونه اصطالحات که نوعيشتر از اي سازمان بىستيان حماسه گونه اعمال تروري بىبرا." ده شده يدر هم کوب..... خلق ، مقر 
  . شود ى است استفاده مىغاتيسمان تبليو آگراند

  

  :دستگاه 
 مبارز در ىروهاين اصطالح توسط گروهها و ني اىالب اسالم انقىروزيش از پياست ، پ" الت يتشک" ن اصطالح ير سازمان منظور از ايدر تعب

  . رفت ى به کار مىمورد نظام شاهنشاه
  

  :ت يدستگاه جنس
ر يدگاه سازمان مغايدگاه ها در مورد زن که با ديستن ، مجموعه دي زن و مرد به مسائل نگرىخي بر تفاوت تارىت مبتنيدگاه و ذهنيبا د

  .است 

  .ک يدئولوژيت ، انقالب اينست ، تضاد جيجنس>-----ز ين
  

   :يفگيدستگاه ضع
  . داند ىف تر از مرد مي که زن را ضعىدگاه و نظر گاهيد

  

  :دستگاه عوض کردن 
ک ي از ىر به معنين تعبيکه ا ( يىقايد منطبق شدن ، اقتباس از فرهنگ موسيط جدير دادن و با شراييدگاه ها و تفکرات را تغيمجموعه د

 ، ىستي باغ نىتو: " ک مسئله ي نسبت به ىر ذهنيي استعداد تغى، به معن) گر رفتن ي دىک به مجموعه ايمجموعه هماهنگ ملود
   ! "ىدستگاهت را عوض کن تا وارد باغ بشو

  

  :دفتر 
  شدند بهىک بخش در آن جمع ميت ي که مرکزىز به مفهوم محلي نىک قسمت بود ، گاهيت و محل تجمع افراد يمنظور از دفتر محل فعال

  . شد ىکار برده م
  

   :ياسيدفتر س
 گرفت ، ىنشست و مجموعه مسئوالن رده اول سازمان را در بر م" ت يمرکز " ىک به جايدئولوژيش از انقالب اي پى که از مقطعىارگان



 رتق و فتق ىاسير س کنند ، کار دفتىز آن را اداره مين رده ها ني که باالترىاسيالت سيرنده در تشکيم گين ارگان و مجموعه تصميباالتر
  . بود ىاسيامور س

  

   ) :يالتيتشک ( يدفتر
  . گفتند ى مى نهاد ، دفترىالتي به قسمت تشکىدر نهاد دانش آموز

  

  :دکوراژه 
 آن ىرات فرهنگيس و تأثيت در پاريادگار حضور مرکزي ىاست ، ورود اصطالحات فرانسو" خته شدن يبه هم ر " ى به معنى فرانسوىواژه ا

  .ک فرد است يختن اوضاع و احوال يظور به هم راست ، من
  

  :ک يدگمات/ سم يدگمات/ دگم 
 ى کرده و راه حل مىري فکر و موضع گى و مکانىط زماني بدون توجه به شراىانيا جري ى فردىط ، وقتي ، عدم توجه به شراىجمود فکر

  .ند ي گوىسم مين مرام و مکتب را دگماتيند دگم است و اي گوىدهد م
م يه آن مفاهي شود که پاىوه و اسلوب تفکر اطالق مير مشتق است و به آن شيتغي حکم جامد و فرمان الىسم از واژه دگم به معنايدگمات

  .ر زمان و مکان است يط متغي متحجر ، بدون توجه به شراىر فرمول ها و دستورهاير ناپذييتغ
 ىده ها را نفياء و پدي است که تکامل و تحرک جهان و رشد اشىکيکتاليسم وابسته به اصول ضد ديدگمات: " ند ي گوىست ها ميمارکس

ق يده گرفتن حقاي ، نادى گرىسم خالق ، ذهني مارکسى ، تحجر ، نفىستي سکتارىسم منجر به عملي دگماتىاسي کند ، از نظر سىم
  . شود ى و عمل مى کامل تئوريىافته و جداير ييط تغيموجود و شرا

  

  :ک يانقالب دمکرات/ ک يدمکرات / يدمکراس
ک به مفهوم انقالب با شرکت تمام اقشار و ي ، انقالب دمکراتى پرورى و آزادى خواهىک به مفهوم آزادي و دمکراتى آزادىعني ىدمکراس

 شده دهيک ناميسم است که انقالب دمکراتياليم شاه مرحله مبارزه با امپرين بود که بعد از سقوط رژيل سازمان ايطبقات مردم است ، تحل
  . است ى خواهى کنند و وجه بارز آن آزادىن مبارزه شرکت ميدر ا" خلق " و تمام اقشار و طبقات 

  

  :م ي خواهر مريايدن
توسط شخص ) حلقه وصل >---( م قجر عضدانلو يم در خصوص شأن واسطه مري که در ارتباط با ازدواج مسعود و مرىمجموعه موضوعات

   .ىت رجوي به رواىرش نقش وي پذىعني" م شدن ي خواهر مرىايوارد دن" د ، ي گردىم مطرح ىشمچي ابرىز مهدي و نىرجو
 زنان باور ى است که به هژمونىسمبل زنان" م يمر"است و " م يمر" ند که سمبل آن ي گوى زنان مى و رهبرىرش هژمونيقت به پذيدر حق

   ! ىلي و تحمى و باسمه اى به شکل ظاهرى دهند ، حتىدارند و عمالً آن را انجام م
  

  :دوبله بودن 
  . کند ى دو نفر کار مى است که عمالً به جاىبه مفهوم کارکرد فرد

  

  :دور زدن 
  . که به ضرر فرد باشد ىده گرفتن موضوعيا نادي نکردن و ىم با موضوعيقرار نگرفتن ، برخورد مستق_ ه نرفتن ي قضىماً رويمستق

  

  :ه يدو پا
  .ت دارندي مختلف در آن در کنار هم حاکمىا مجموعه فکريگروه ا يان ي که دو جرىستم و نظاميس

  

  :روها از هم و نسبت به هم ي نيکي و نزديدور
 ها از يىن و فدايدگاه مجاهدين ديک بود ، در ايدئولوژيا _ ىاسي نسبت به هم از نظر مواضع سىاسي سىروهايمنظور اتحاد و اختالف ن

  .هم داشتند  به ىادي زىکيک نزدينظر مواضع استراتژ
  



  :دور کند کردن 
  .ت کردن ي فعالىتها کاستن ، به کندي فعالىو بودن در بعضيت و اکتياز جد

  

  :دوگانه بودن 
 فرد آنچنان در خصوص ىعني ىشدن با موضوع" گانه ي" فتادن ، در مقابل يد جا ني جدىالتي ، در موضع تشکىد و شک در استراتژيترد

  .گانه است ي داند و با آن ى دارد که موضوع را موضوع خودش مه شده و آن را قبوليموضوع توج

   ) :ي" ده  ( " يده
  .ند ي گوى مىبوده ، که مخفف آن را ده " ىساعت ده"  ، ١٠آنتراکت ساعت 

  :د يک در کادر توحيالکتيد / يکيالکتيد/ ک يالکتيد
 مورد نظر است ، اصول ىستيبحث معروف مارکس همان مىاسي جدل و گفتگو است و در اصطالحات سىک در مفهوم لغويالکتيد
  . باشد ىر متقابل مير و حرکت ، تضاد و تکامل ، تأثييک تغيالکتيد

 از قرآن بود و ى سطحى و برداشتهاىستيم مارکسي از مفاهىقين کار تلفين بود که ايد از ابداعات مجاهديک در کادر توحيالکتيقبول د
  .دارد " ىالتقاط " ىقاً مبنايدق
  

   :ي انقالبيپلماسيد
 يىحرکت ها"  مقاومت ى ملىشورا"  و ابتدا در پوشش ى به ابتکار رجو١٣٦٠ دهه ىن در مقطع فاز نظامي مکرر مجاهدىپس از شکست ها

  .ر شد يتعب " ىاسيوزه سي و دريىگدا" ن سازمان در خارج از کشور ، از آن به يد که توسط مخالفيآغاز گرد
ت ي گشتند و از هر شخصىکا دوره مي در سطح اروپا و آمرى رجوىندگان رسميا نماي وابسته ىران انجمن هاعناصر سازمان اعم از هوادا

  .دند ي طلبىت ميحما..... ) برال و ي ، چپ ، راست ، ليى ، اجراى ، پارلمانىحزب ( ى غربىاسيس
پشت هم " ،  " ىجنت مکان" ه ي در سازمان به روحتي عضوىن که از ابتدايدالمحدثيد محمد سي را به نام سىک شخصين تاکتيدر ادامه ا

ن پروسه ينصب کردند ، ا) ر خارجه يبه زعم آنها معادل وز(  سازمان ىاشتهار داشت به عنوان مسئول روابط خارج " ى بازىالب" و  " ىانداز
  .د ي گردى نامگذارى انقالبىپلماسي سازمان تحت عنوان دىاز سو

 " يىکايضد آمر" ه ين خط و پاک کردن روحي متداول شد و سپس بعد از جا افتادن ا١٣٦٠ خرداد ٣٠ بعد از ىي ابتداىن اصطالح در سالهايا
  .د ي بود منسوخ گردىاسي سىتهاين اصطالح که عمالً پوشش فعاليالت ايدر تشک

  

  :د داشتن يد/ د يد
دارد ،  " ىاسيد سيد" ند که ي گوى مىاسيگاه در مسائل س ، به افراد آىاسي و فهم مسائل سى بررسيى داشتن ، تواناىاسي سيىقدرت توانا

  .ست ين اصطالح عام است و خاص سازمان نيالبته ا
  

  :ن يپليسيد
زان ها و ين و از جمله مي مترادف با انضباط آهنىن تا حديدر گروه مجاهد)  ارتش ها ىه نظام انضباطيشب( نظم و انضباط خشک و سخت 

  . شود ى هواداران و اعضا به شدت لحاظ مىس است که در حساب ريىفاکتورها
  

  :ا ي پرولتاريکتاتوريد
ر ي ناگزىمبارزه طبقات: " ست نوشت يفست کمونيسم به کار رفت ، او در مانيانگذار مارکسين بار توسط کارل مارکس بنين اصطالح نخستيا

  ." تواند باشد ىا نمي پرولتارى انقالبىرکتاتوي جز دىگريز دي انجامد و دولت دوران گذار چىا مي پرولتارىکتاتوريبه د
ت استثمارگر است ، يانگر منافع اقلي که بى بورژوازىسم است و در برابر دمکراسين امر مسئله عمده مارکسيد داشت که اين تأکيلن
  . مردم است ت قاطعيانگر منافع اکثري و بىتر دمکراسيد و عالي کرد که به زعم او نوع جدىا را عرضه مي پرولتارىکتاتوريد

د آمد و در عنوان ي دوم پدىاست که پس از جنگ جهاني پرولتارىکتاتوريدتر ديمترادف و شکل جد ) ىخلق ( ى توده اىدمکراس
  ..... و  ) ىمن جنوبي( من ، ي خلق ىک توده اي دمکراتىز ذکر شده ، مثل جمهوريست ني کمونىکشورها
د اعمال ياست و باينده پرولتاريسم حکومت نماياليان استقرار سوسي و در جرىاره دي گفتند پس از عبور از سرماىست ها ميمارکس



  .گر را خاموش سازد ي دىشه هايقدرت کند و صداها و اند
  .الت مطرح نبود ي انقالب به عنوان اصطالح عام در تشکىروزيباً بعد از پين اصطالح تقريا

  

  :ک يناميد/ زم يناميد
 تحت ىدئولوژيک بحث اين ي ، مجاهديىاي رشد و پوى متحرک ، فعال و زنده ، علم حرکت ، چگونگى به معن،) جمود " ( ک ياستات" مقابل 
 . داشتند " سم قرآن يناميد" عنوان 

  
  ٠٨/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  

  ذ
  
  
  

  :ذوب شدن 
  .ون چون و چرا قبول کردن الت و اوامر آن را بديحل شدن در تشک

  

  : بودن يذهن / يذهن
 که ىا کاري در مورد عمل ىا نظري بودن طرح موضوع ىني و عىني از موضوعات دارند ، مقابل عىر واقعيند که تصورات غي گوى مىبه افراد

  .ت دارد ي است و ذهنىن ذهني گفتند که اى کرد اصطالحاً مىن مسائل را مطرح مي که اىا امتحان نشده باشد ، به فرديقبالً انجام 
 ( يى گراىنان ذهني دانستند ، اى مىني است انعکاس جهان عىست ها بودند و آنچه را که در ذهن آدميرکسن مورد تابع ماين در ايمجاهد

  . بودن يني ، عينيع> -----ز ين   . شمردند ى مىستيده آليش اي دادند و گراى قرار ميى گراىنيرا در برابر ع) سم يتويسوبژک

  :ت داشتن يذهن
  .ند ي گوىداشتن را م " ىت منفيذهن" قت ي ، در حقالتيدر تشک) بودن ( مسئله دار شدن 

  
  
  

   ر 
  
  
  

  :رابط / رابطه 
 کند رابط خوانده ىن آنها را رتق و فتق مي ما بى فى کند و کارهاىا دو قسمت را بر قرار مين دو نفر ي که ارتباط بىر سازمان فرديدر تعب

  . شود ىم
  . دارد ىالتي گفتند رابطه تشکىالت وصل بود مي که به تشکىرباره کسوند است ، مثالً دي ارتباط ، ربط و پىرابطه به معن

  

  :م يرابطه زدن با خواهر مر
 که ىرش مطالبي و پذى ذهنىري ارتباط گى براىري ، باز کردن مسىدن به مسعود رجوي رسىم قجر عضدانلو برايوصل شدن به مر



  .حلقه وصل > -----ز ين   .د ي گوىم" ىرهبر"
  

  :راجع به 
  . شود ىنوشته م" راجب " ه کالم است و اغلب به صورت غلط يوط به ، در مورد ، تکمرب
  

   :يراحت طلب
 روند ى نمىر بار هر کاري که زىالت ، عمدتاً به افرادي است در تشکىت فرديت ، خصلت و خصوصي، فرار از کار سخت و پر مسئولىتنبل

  .ند يو موضع دفاع قرار دهند و وادار به انجام کار نما زنند تا فرد را در مقابل ى مىابتدا اتهام راحت طلب
  

  :راندمان باال / راندمان کار / راندمان 
  .ت يا مسئولي هر گونه ىجه، بازدهيحاصل ، نت

  

  :راست
  . شد ىط عنوان مي و عقب مانده از شراىر مترقي غىبه معن) ىمترق( مقابل چپ 

  

   :يراست رو
  . کردن ىنيط ، عمل عقب نشيعقب ماندن از شرا

  

  :راست زدن 
  .ل به راست داشتن ي و تماىراست رو

  

  :اء ، راه بشر يراه انب
و قرآن ) انيخاتم اد( که اسالم ) اء يراه انب( ن مرحله ين کتاب تالش شده است آخريف نژاد ، در ايف محمد حني تألىدئولوژيکتاب سوم ا
  .سم که علم مبارزه بوده است ، انطباق داده شود ي به زعم آنها مارکس کرده وى که بشر طىن راهيافته ترين و تکامل ياست با آخر

  

   :يدتيا رهبر عقيراهبر 
  .الت ي در تشکىاز القاب مسعود رجو

  

  .ک مسلمان ي يمايس> ------   :ن يراه حس
  

  :راه فرار 
ر ها را ين مسيق فرار کنند ، ايد از آن طر شد تا در مواقع خطر افراى در نظر گرفته مىزگاه هايا گري راهها ىميشه در هر خانه تيهم

  . گفتند ىاصطالحاً راه فرار م
  

  :س جمهور مقاومت يرئ
س جمهور يرئ(  مقاومت به عنوان ى ملى شوراى از سوى رود ، وىبه کار م ) ىرجو( م قجر عضدانلو ي است که درباره شخص مرىريتعب

  .ن شد ييتع) دهيبرگز
  

   :رد دادن/  رد يب/ رد دار / رد 
دن آن ي در آن است که هر کس با دى مطلبىعنيا فالن مدرک رددار است ، ي شد که فالن صحبت ى پاست ، گفته مى اثر و جاىرد به معن

  . بردى مى مخفى به موضوع و مطلبىپ
 رفت که رد ىبه کار مر شده ين اصطالح در مورد افراد دستگي را گفتن ، اى وىا محل اختفاي ىر عبور و مرور فرديرد دادن به مفهوم مس



  . پاست ى بدون جاى اثرى رد به معنى شدند ، بى دادند و باعث ضربه به آنها مىر افراد را ميسا
  

  :رد گم کردن 
ب زدن و مانند آن يگر کشاندن ، ضد تعقي منحرف کردن ، به آدرس دىگر گروهها مشترک است و به معنين و دين مجاهدين اصطالح بيا

گر را ي دى ، مفهومىنه لفظي رود و به قرىز مجازاً به کار مي نى دارد ، در مواردىتي و امنىاتيشتر و غالباً کاربرد عملي بر کهين تعبياست ، ا
  .ه نوشته رد گم کرده است  کى انحراف ذهن خوانندگان با مطلبىه براي کنند که فالن نشرى المثل عنوان مى کنند ، فىاز آن اراده م

  

   :يرده طلب / يرده خواه
 به دست آوردن ى ثمر فرد تنزل داده شده براىانگر تالش بي رود و نماى خلع رده شده به کار مى خوار کردن اعضاى که براىراتياز تعب
  . کنند ى شود که در مقابل مسئو ل باالتر از خود ابراز وجود مى گفته مى است ، و عمدتاً به افرادىالتين تشکيشيت پيمسئول

  

  :يالتيرده تشک
الت ها سلسله مراتب وجود داردکه به آن ير تشکين مانند سايالت مجاهديه درجه در ارتش ، در تشکي شبىزيله مراتب ، چسلس

  . ز باالتر بود يشان ني داشتند رده اىت باالتري که مسئولىند ، افرادي گوى مىالتياصطالحاً رده تشک
  .  افراد بود ىکيدئولوژيا _ ىاسي سىالتي تشکى مالک حل شدگ شد وى مى عالمت گذارىرده ها در نوشته ها با کلمات اختصار

الت يت و رشد در سازمان اطاعت محض و حل شدن در تشکيار گرفتن مسئولي دارد ، معيىارهاي به دست آوردن رده معىالتيدر هر تشک
ن نکته يناروا به خود دادن و ادعا و اثبات ا ىاعتراف اشخاص به اشتباهات خود ، نسبت ها" ک يدئولوژي اىانقالبها"است ، در دوران پس از 

گرفتن رده باالتر بوده است  شده است مالک ىکي را رها کردن و با سازمان ى خورده بورژوازىت و شرم هايتها ، مسئله جنسيکه همه فرد
  :ل بود يرده ها و اختصارات آن به شکل ذ. 

  "الت ي درون تشکيرده ها" 

  M ) کننده يعناصر رهبر( ت يمرکز

  SMن بخش ها يمسئول) ت ير مرکزيز ( ي مرکزيشورا

  MNن نهادها يمسئول) کادرها ( ت نهاد يمرکز

  OS نهاد يي ، شور اجراييشورا

  Oعضو 

  N1 – N2داخل نهاد 

   "يالتيرده هواداران تشک" 

  S1شور 

   S2سر شاخه 

  S3سرگروه 

   S4م يم و عضو تيسر ت

   H يالتير تشکيهوادار غ
  . هم وجود داشته است S4ن تر از يي پاى هم بوده ، مثالً در نهاد دانش آموزىشتري بىادها ، رده ها نهىالبته در بعض

  

   :ييرزم آوران رها
 به آنها ى عناصر نظامىستيجلوه دادن اعمال ترور" حماسه گونه  " ىن براي که مجاهدىغاتي است تبلى سازمان ، اصطالحى نظامىاعضا

  . دهند ىنسبت م
  

  :م يرژ
ن اصطالح را ي اى انقالب اسالمىروزيش از پي بود، پى اسالمىم حاکم در نوشته ها نظام جمهوري ، منظور از رژىستم حکومتي و سنظام
  . بردند ى به کار مىم پهلوي رژىبرا



  :رشته 
منظور همان  ....." ىوار مرزات در نيسه رشته عمل"ا ي....." ه يده رشته تظاهرات عل" است ، مثل " ات يعمل" ا ي" تظاهرات " واحد شمارش 

  .ند ي زداى آن را مىن شکل بار منفي و بدىره ايات زنجي عملىعنياست ، " ره يزنج" کلمه 
 گفته يىات هاي دهد ، عمدتاً به عملى را به شکل مضاعف جلوه مىات نظامي است که ابعاد انجام عمليىالقا _ ىغاتياز جمله اصطالحات تبل

  .رد ي گىورت م شود که از چند محور صىم
  

   :يالتيرشد تشک / ياسيرشد س/ افتن يرشد / رشد 
 به ى باالترىت هاي داد مسئولى از خود نشان مىشتريدا کرده و توان بي تبحر پىالتي بر اثر کار تشکى فردى ، وقتىافتن ، ترقينمو ، نمو 

  " . کرده است ىالتين فرد رشد تشکيا"  گفتند ى شد و مى محول مىو
  .ست ين نين اصطالح عام است و مختص منافقيل آن ، اي و تحلىاسي درک بهتر و باالتر مسائل سىعني ىاسيرشد س

  

  :رفع ابهام 
 تحت پوشش ١٣٦٣ در سال ىدئولوژيان انقالب ايش در جريا ، روشن نمودن مسئله از همه جنبه هاير گويبر طرف کردن نکات مبهم و غ

 از افراد معترض به ىاري شوند به عنوان رفع ابهام بسيىن افراد شناسايد ايازمان نفوذ داده و با را به داخل سىم افرادين موضوع که رژيا
  .دا کرد يالت پي در تشکى و حفاظتىتين اصطالح جنبه امني شدند که اى برخورد و زندانىدئولوژيانقالب ا

  

  :رمز قرار  / يسيرمز نو/ رمز 
 ىشه براي باشد ، باطن رمز همىگريز دي باطنش چىول) ا نباشد يمفهوم باشد ( ته باشد  داشى عادى که ظاهرىکلمه ، جمله ، حالت جسم

  .ه خطر وجود دارد ن مفهوم کيبه ا" چراغ قرمز است "  برند روشن است ، مثالً جمله ى که آن را به کار مىدو طرف
ا يک جمله ين رمز به صورت ي شناسند ، اىگر را ميکدي ک رمزيله ي شناسند بخواهند قرار اجرا کنند به وسىگر را نمياگر دو فرد که همد

دان ي مى دانم ولىدان حسن آباد را نميم: " د ي گوى مىدوم" دان حسن آباد کجاست ؟ يم: " د ي گوىک نفر مي باشد ، مثالً ىعالمت م
  .د  شونىگر وصل ميکدي به ىن جمالت قرارداديق رد و بدل کردن ايو از طر." ن طرف است يشهدا از ا

  

   :يروابط داخل / يروابط خارج
  .ند ي گوى مى مختلف با هم را روابط داخلىالت مثل ارتباط افراد و قسمت هايروابط درون تشک

  .  خوانند ى مى صدر را روابط خارجىا بني ىستي مارکسىگر مثل رابطه سازمان با گروه هايالت ديالت با افراد و تشکيک تشکيروابط 
  . شود ىالت شناخته ميز در تشکي نRBند و با عنوان ي سازمان را گوىاسي و سىپلماسيستم ديدر حال حاضر س

  

  :رو بودن 
  .د ني گوى همه روشن و آشکار است ، مى که براىبه مسئله ا

  

  : خود بودن يرو
به خودش مشغول  ى که به لحاظ ذهنىا فردي شود ى خود است ، گفته مى و شخصىر مسائل فردي که درگىبه خود پرداختن ، به فرد

  .است 
  

  :ل بودن ي ريرو
  .الت قرار داشتن يدر خط مشخص شده توسط تشک

  

  :ه يروح
  . شود ى توسط آنها استفاده مى را دارد ، ولىرونيست و همان مفهوم بي عام است که مختص نىلفظ
  

   :يه فرديروح



   .ي کردن ، عمل فردي زندگيفرد> ---- بودن ، ىت و فرديل به فرديتما
  

   :يه جمعيروح
  . کردن ى بودن ، با اجتماع زندگىل به جمعيتما
  

   :يه نظاميروح
   .ى نظامى ، آمادگىل به کار نظاميتما
  

  :روز صفر 
است ، برنامه " ساعت صفر " ات ي نامند و لحظه شروع عملىات مشخص را روز صفر ميک عملي ى روز انجام قطعىکي چرىدر فرهنگ مش

ن اصطالح در حال حاضر ي شود ، اى مطابق زمان مقرر عمل مى و تدارکاتىتي و امنى شوند و از لحاظ نظامى مىها بر همان مبنا زمان بند
  " .س " و ساعت " ر "  شود روز ى رود و گفته مىبه کار نم

  

  :روشنفکر 
ده را به يچين مسائل پدي که توان دى کسىعني روشنفکر ىمفهوم واقع) به مفهوم معمولش (  کند ، ى دهد و عمل نمى که شعار مىفرد

  . شود ى دشنام محسوب مىن نوعيالت مجاهدي کند ، در تشکىطور واضح داشته و آن را درک م
  

   :يرو کم کن
 ىلي از افراد را که خى وجود داشت که بعضى مذهبى به صورت دوره هاىش از انقالب جلساتي پىف مسئوالن سازمان در سالهايبنا به تعر

  . شد ىشان کم مي دادند و به اصطالح روى داشتند مورد انتقاد قرار مى و خصلتى فردىا ضعفهاي کردند و ىم"  ىپر روگر" به اصطالح 
 ىن مطرح نميي اگر نزد افراد رده پاى شده است ، حتى مىز نامگذارين " ىجلسه رو کم کن" م ي به طور مستقى گاهىل جلسات حتين قبيا

  . را داشته اند ىذارن نامگي باال نزد خود اى رده هاىشده ول
  . شده است ىن گونه جلسات برگزار مي از ا٥٠ اش در سال ىري قبل از دستگى شهرام در دوره هاى تقىاز بهرام آرام نقل است که برا

 ىقت رفته است ، مثالً وىز به کار ميز معمول بوده و در محاورات ني ن١٣٥٥ن اصطالح تا اواخر سال ي دهد اىتا آنجا که مدارک نشان م
که کالً از نظر مسئوالن سازمان نادرست ( ا فالن موضع را داشته يا فالن برخورد را کرده و ي شده که فالن فرد ، فالن حرف را زده ىگفته م

 عبارت بود از خرد کردن ىن رو کم کني را کم کرد ، در هر حال اى فالنى شده که الزم است روىگفته م)  گشته ى مىو نامطبوع تلق

   .ي و تنگه خردکنيريماستخورگ> -------ز ين   .رد ت فيشخص
  

   :ييارويرو
 به ىلي خود خىن در فرهنگ کتبي است که مجاهدى، واژه ا) صورت به صورت  ( Face to Face ىسي شده از واژه انگلىناً گرته برداريع

  .است " کارزار "، " نبرد " ، " مصاف "  برند و مترادف ىکار م
  

  :سم يونيزيرو
ن در ي بعد از استالىست شورويحزب کمون"  شود ى شود ، مثالً گفته مىده مينام" بدعت  " ى ، آنچه که در فرهنگ اسالمىد نظر طلبيتجد

  " .ست است يونيزيک حزب رويد نظر کرده و يسم تجدياصول مارکس
  

   :ييرها
 فرد و وابسته شدن به ىقت رها شدن از افکار قبليقدر ح! است " تقوا" است که سازمان آن را خلق کرده است و مترادف ىاز اصطالحات

  .ند ي گوى نفاق را مىدئولوژيالت و اي تشکىارزش ها
  

  :ن يرهبر انقالب نو
" ض موتور يتعو" گر اصطالح ي دىند و در جاي گوىن ميالت نفاق را انقالب نويد در تشکي جدى در سازمان ، دگرگونىاز القاب مسعود رجو



ن ي بوده ، فلهذا لفظ رهبر انقالب نوىن کار مسعود رجويز گفته شده ، که رهبر و مبدع اي سازمان نى موتورهاىزسازا بايبه کار رفته و 
  .الت عنوان شده است ي تشکى از سوى رجوىبرا
  

   :يکيدئولوژي ايرهبر واال
  . در سازمان است ى در مورد مسعود رجوى درونيى و القاىروني بىغاتياز القاب تبل

  

  :کباز  پايرهبر
  . شود ى استعمال مى که در مورد مسعود رجوىغاتي از القاب تبلىکي

   :ي جمعيرهبر
ن اصطالح و مفهوم آن را از مائو و ي عنوان نموده اند ، اى انقالب اسالمىروزيل پين در اوايالت است که مجاهدياز هفت اصل حاکم بر تشک

 ىک سازمان انقالبيت يفي و کى مسائل اجتماعىدگيچي دهند که پىح مين توضينن اصل را چين ايست ها اقتباس کرده اند ، مجاهديمائوئ
  . شود ى اعمال مى آن به صورت جمعى کند که رهبرىجاب ميا

 ى مدعى دانند ، زمانىم_ امام زمان _ حاً يزه کرده که او را تلوي را آن چنان باال برده و تئورى مسعود رجوى که سلطه استبدادىسازمان
 ى که در موضع رهبرىبه خصوص افراد( الت اثر بگذارد ي تشکىن کننده روييک فرد نتواند به طور تعين که نقاط ضعف ي اىابود که بر

  ! شود ى الزام آور مى جمعىرهبر) قرار دارند 
 صالح ىرا بوده و ذ را داىت سازمانيفين کي است که در مجموع باالترىت متشکل از جمعي مرکزى انقالبىن اصل در سازمان هاي اىبر مبنا

  . از انحراف از اصول است ىري جلوگىوه ممکن براين شيوه فوق مناسب تري دهند ، شىل مي را تشکىن جمعين افراد آن سازمان ، چنيتر
  

  : مقاومت يرهبر
  . رود ى به کار مى که در مورد مسعود رجوى از القاب خاصىکي

  

  :رهنمود 
  . کنند ىک موضوع کمک ميک کار را روشن و به درک ي که مراحل مختلف يىمشخصه ها دهد ، ىروها ميالت به ني که تشکىدستور

  

   :ياسيس _ يدئولوژيرهنمود ا
  .د يا به آنها عمل نمايد و يل نمايک را بهتر درک کرده و تحليدئولوژيا _ ىاسي تواند با آنها مسائل سى که فرد ميىمشخصه ها

  

   :يالتيرهنمود تشک
 کند ىکمک م..... سم و يدگمات_ ل چپ و راست ير تحلي نظى مختلفىل هاي رساند ، مثالً تحلىم را مي همان مفاهزي ، نىالتيدستور تشک

  . داشته باشند ىاسي از مسائل سىتا افراد درک بهتر
  

  :ز شدن ير
  . به طور کامل ىح کردن موضوعيشدن و تشر) از نظر سازمان ( ات يوارد جزئ

  

  

  

  

 



  ١٠/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  ز

  

  :زرد 

> ----- .است ) د يسف( ا اصالً لو نرفته ي) قرمز ( ست که صد در صد لو رفته ي که احتماالً لو رفته است و مشخص نىا محليفرد 

  .ت زرد يوضع
  

   :يزمان بند
 که دارد ، يى مجموعه کارهاىک نفر برايم وقت محدود يا تقسيک کار ي انجام مراحل مختلف ى زمان و مهلت داده شده براىم بنديتقس

 ى و پروژه هاى خود را به شکل پروژه ايى اجراىک هاي و تاکتىن عمدتاً خطوط و مرحله اين که مجاهدي ، با توجه به اىزيمانند برنامه ر
 جا ىالتي تشکىروهاي است که در اذهان نى مفهوم مشخصىشه داراي همىن رو زمان بندي کنند از اىگر دنبال ميکديمستمر و مرتبط با 

  .اده است افت
  

  :نه داشتن يزم/ نه يزم
 ىافت مي استعداد بالقوه در او ىعني شدن دارد ، ىالتينه تشکي زمى شود فالنى را داشتن ، مثالً گفته مى کاريىداشتن استعداد ، توانا

  . شود ىنه گفته ميز زمي دارند نى نسبت به موضوعىالتيکه عناصر تشک " ى فردىشهايگرا" شود به 
  

  :زندان 
گاه يا پايا اردوگاه و ي ، نام زندان ها اغلب نام قرارگاه ىلي جنگ تحمىراني اى از اسراىده ها و بعضيان ، بري و بازداشت ناراضىل نگهدارمح

  .گاه شده يان مجدداً پايافتن زندانيل يگاه بوده و با تقلي پاىاست که در مقاطع
ن کلمه کمتر استفاده شود و از يالت از اي شود که در روابط درون تشکى مىمناً سعزندان مخصوص دارد ، ض..... ا ي هر قرارگاه ىو به عبارت

  . شود ىاستفاده م..... و " نه يقرنط"و " مهمانسرا " ر ي نظىالفاظ
  

  :زندان اتوبان 
  .ن نام را گرفته استيک اتوبان واقع است اي سازمان در عراق ، که چون کنار ىاز زندان ها

  

   :Hزندان 
  . است H سازمان در عراق که ساختمان آن به شکل ى هااز زندان

  

  :زندان اکبر زادگان 
 سازمان که از افراد کشته شده سازمان از بخش ى از اعضاىکي(  سازمان در بغداد ، که در ساختمان موسوم به اکبرزادگان ىاز زندان ها

  . شده است ىنامگذار) حفاظت بوده 
  

  :ر يدان تيزندان پشت م
  . شده است ىن شکل نامگذاري بدى که دارد توسط افراد ناراضيىايت جغرافي سازمان در عراق که به لحاظ موقعىهااز زندان 

  

  :زندان جالل زاده 
  . شده است ى سازمان نامگذارىمي کشته شده قدى از افراد و اعضاىکي سازمان در بغداد که به نام ىاز زندان ها



   :يزندان خادم
 ى نامگذارىد خادمي کشته شده سازمان به نام حمى و اعضاىمي از افراد قدىکيه عراق که به نام يمانير شهر سل سازمان دىاز زندان ها

 به عنوان زندان از آنها ىگاه سازمان بوده که مدتين زندان ها اساساً در ابتدا به عنوان زندان ساخته نشده و در ابتدا پايشده است ، ضمناً ا
  . شده است ىاستفاده م

  

  :دان دانشگاه زن
  . شودىن نام خوانده مين بوده به اي مجاهدىماتي سازمان در عراق است که چون محل آن قبالً به اصطالح دانشکده تعلىاز جمله زندان ها

  :زندان دبس 
  . باشد ى سازمان در اطراف شهر کرکوک عراق مىاز زندان ها

  

   :يزندان رابت
 گرفته معروف به زندان شده ىن که به عنوان زندان مورد استفاده قرار ميل ايعراق ، که به دل سازمان در شهر کرکوک ىگاه هاي از پاىکي

  .است 
  

   :ييزندان رضا
  . سازمان در شهر بغداد ىاز زندان ها

  

   :يزندان ساختمان شهردار
  . باشد ى سازمان در عراق مىاز زندان ها

  

  :زندان سردار 
ان و جدا شد گان را در آن يار سازمان قرار گرفته تا ناراضي ارتش عراق بوده است و در اختىگان ها در کرکوک عراق ، که قبالً از پادىمقر
  . شود ى گفته مىاباني خى دهند ، سردار از القاب سازمان است که به موسىجا

   :يزندان سعادت
  . باشد ىز ميگاه ني سازمان در بغداد ، نام پاىاز زندان ها

  

   :يفيزندان س
  . سازمان در بغداد ىااز زندان ه

  

   :يزندان شفاه
  . سازمان در شهر کرکوک عراق ىاز زندان ها

  

   :يزندان ضابط
  . سازمان در شهر بغداد ىاز زندان ها

  

   :ييزندان طباطبا
  . باشد ىز مي نى سازمان در بغداد ، محل امداد پزشکىاز زندان ها

  

  :ور يزندان غ
  . سازمان در شهر ماوت عراق ىاز زندان ها

  



   :يميزندان کر
  .زمان در شهر کرکوک عراق  ساىاز زندان ها

  

  :زندان مصباح 
  .ه عراق يماني سازمان در شهر سلىاز زندان ها

  

  :زندان ملک مرزبان 
  . سازمان در شهر بغداد ىاز زندان ها

  

   :يزندان منصور
  .زه عراق ي سازمان در شهر کهرىاز زندان ها

  

  :زندان مهمانسرا 
  .الت در عراق ، واقع در پادگان اشرف ي تشکىاز زندانها

  

   :ييرزايزندان م
  . سازمان در شهر بغداد ىاز زندان ها

  

  :زوج 
  . شده است ى و نقل و انتقال مدارک و سالح از آنها استفاده مىمي تىه خانه هاي کردند و در تهى که به صورت محمل عمل مىزن و شوهر

  

  ) :بودن ( غ ير تيز
ک ي شکست استراتژىک و حتيک تاکتيا عوارض يک عملکرد يبه خاطر )  باالىشتر در سطوح و رده هايب( الت يتشکک نفر در ي ىوقت
ا حذف شود ي ولو کوچک ساقط و ىر نظر است تا به بهانه ايرد و هر لحظه عملکردش زي گىالت قرار مي بدنه تشکىر فشار افکار عموميز
  .رار دارد غ قير تيا زيغ است ير تي زىند فالني گوىم
 ى باالىز خود را اصطالحاً در روابط اعضاي ن٥٨ _ ٥٩ در سال ىند و در مرحله تهاجم حتي گوىغ اصوالً به مرحله قبل از تهاجم مير تيز

  . کردند ى مىتلق" غ ير تيز" الت يتشک
  

  :ر جذب يز
الت آماده ي ورود به تشکى شود که براى گفته مىالتير تشکيمرحله قبل از جذب ، در آستانه جذب و جذب شدن ، به هواداران فعال و غ

  . کردند ىشان م
  
  
  

   س 
  
  

   :ي و جاريسار
در : ند ين که مثالً بگوي اى شود و به جاىان دارد گفته مي که مستمراً جريىان داشتن ، به روابط و کارهايجر = ىر داشتن ، جاريس = ىسار
  . است ى و جارىن افراد ساريالت فالن رابطه بيدر تشک: ند ي گوىان دارد ميالت فالن رابطه جريتشک

  



  :ده يچيپ/ ساده 
 ى رود ولىقاعدتاً ساده در مقابل مرکب به کار م) مقابل ساده (  ناهموار ، مشکل ىعنيده يچيپ_ کسان ، هموار يه ، يراي پى بىساده به معن

  . رود ىده به کار ميچيدر فرهنگ سازمان ساده در مقابل پ
شرفته ، تکامل يده به مفهوم متکامل ، پيچيل است و پين قبي از اىميش پا افتاده ، کم فهم و مفاهي ، پيىد از ساده ، ابتدانجا مرايو در ا

  . رود ىافته و طراز سازمان به کار مي
  

  :ده يچيحرکت از ساده به پ
ن طور مشکل تر ي شود و همىر علوم شروع ميسا و خواندن و بعد آموزش ى آموزند بعد جمله بندى آموزش اول حروف الفبا را مىمثالً برا

   شود ىم
ناً با ي است که عىستي و اصول مارکسىه اي پاى دهد و از آموزش هاى مى را معنىستيدگاه و فرهنگ مارکسير تکامل از ديهمان مس

  . است ىهيرفته شده و بديک اصل کامالً پذي رود و ىهمان مفهوم در سازمان به کار م
  

   :يستي مکانيساده ساز
و  " ىکيناميد" دن و برخورد يده ها را دي پدى هاىدگيچي برخورد کردن و در مقابل آن پى و ظاهرىکي و مکانى ذهنىبا مسائل با سادگ

  .ده هاست يق با موضوعات و پديعم
  

  :سازش 
 در ى و مفهوم منفىطالح اصوالً معنن اصيا در واقع مخالف ، اي به ظاهر مخالف ىاسيا قدرت سيرو يصلح کردن ، ساختن ، کنار آمدن دو ن

   .ىشتر به مفهوم ساخت و پاخت است تا درک متقابل و کنار آمدن اصولي دارد و بىالتياذهان تشک
  

   :يسازمانده
 تا جاد ارتباط از بااليا..... ف هر بخش ، نهاد ، قسمت ين وظايي و تعىم بندي خود ، تقسىرو و هر فرد در جايمرتب کردن و قرار دادن هر ن

  . نام دارد ىجاد و اجرا کردن سازماندهي است اىک سازمان به طور اصوليجاد ين ، آنچه که الزمه اييپا
  

   :يخوشه ا / يره ايزنج / يانواع سازمانده
 ى مىره اي رنجىن نوع سازماندهير ، به اي زنجى متصل است ، مثل حلقه هاىا قسمت بعديا قسمت به فرد يهر فرد  : ىعني ىره ايزنج
  .ند يگو

ت وصل يالت به مرکزي رود تا کل تشکىن طور باال ميک نفر وصل بوده و همي است که هر چند نفر به ىگر سازماندهينوع د : ىخوشه ا
  .شوند 

  

  :ساعت صفر 
  .ن که به روز صفر معروف است يات مشخص در روز معيک عمليساعت شروع 

  

  :ک يسم دمکراتيسانترال/ سم يسانترال
وه يا سازمان به شيک گروه ي ى و رهبرىش به مرکز است ، هسته مرکزي گراىسم در اصل به معنيک ، سانتراليت دمکراتيکزت ، مريمرکز

  .ز متداول بود ين نيند که در مجاهدي گوىسم مي را سانترالىستياحزاب کمون
الت به يت تشکي ها و هداىريم گيه تصم صالح است که مجموعى مرکب از افراد ذى کادر رهبرى داراىالت انقالبيک تشکيدر اصطالح 

ن کننده يي سازمان نقش تعىند توده هاين قصد است که بگويت ظاهراً بديا مرکزيسم يک به سانتراليآنان راجع است ، اضافه لفظ دمکرات
  .دارند 

ات ين در دوران اول حيهدح دارد ، در گروه مجاين ترجيالت از نظر مجاهديک از اصول هفت گانه حاکم بر تشکيت دمکراتياصل مرکز
  .ح دارد يت ترجي بر مرکزىدمکراس ) ١٣٤٤ _ ٥٠( الت يتشک

 به هر حال اطالق ى برخوردار است ، ولىشتريت از اقتدار بي کمرنگ مرکزىک دمکراسين وجود يدر ع ) ١٣٥٠ _ ٥٢( در دوران دوم 
  . از اشکال است ى خالىک تا حديسم دمکراتيسانترال



 انقالب ىروزي را به عهده دارد ، پس از پىت است که نقش اصلي شود و صرفاً مرکزى حذف مىدمکراس ) ١٣٥٢_  ٥٦( در دوران سوم 
م ي تحکىالت به سوي به بعد کل تشک٦٠ است و از سال ى دمکراسىت منهايم مرکزيت و تحکي روند حرکت ابتدا در جهت تثبىاسالم

  . دارد ى گام بر مىسلطه فرد
الت در فرد ي تشکىارات و هژمونيت هم حذف و همه اختي به نام مرکزىزي گردد و چىدان ميکه تاز مي تنها ىت مسعود رجويو در نها
 ىت ها براي و صرفاً صالحيىئت اجرايل به هي باال تبدى و همه کادرهاىاسي و دفتر سى همه جانبه قبلى شود و اعضا و کادرهاىخالصه م

   .ىت و خط دهياجرا است نه هدا
  

  :ستاد 
  .ند ي گوىالت را مي در تشکى فرماندهىکز اصلمر
  

   :يستاد تلفن
ز يالت ني مختلف تشکى کند و افراد قسمت هاىالت منتقل مي را به بدنه تشکىالتيق تلفن خطوط تشکي که از طرىمرکز تلفن ، مرکز

جاد ي اىط بحراني شراى است و در بعضىن گونه ستادها موقتي به مرکز مزبور هستند ، عالوه بر آن عمدتاً اى تلفنىموظف به گزارش ده
  . شود ىم

   :يستاد مرکز
  .ن يت مجاهدي و ستاد نارمک از مراکز فعالى عصر ، ستاد انزلى ، ستاد ولىمرکز کل فرمانده

  

  :ستاد داخله 
ن يضمناً قصد القا ا ىن نامگذاري دهد ، با اى به داخل کشور را انجام مىستي ترورىم هاين که کار اعزام تيالت مجاهدي از تشکىبخش

 عمل کننده از داخل کشور ىروهاي داخل کشور در عراق قرار دارد و نىستي ترورىروهاي نىموضوع را داشتند که صرفاً ستاد فرمانده
  ! ! از عراق ىهستند و نه اعزام

  

  :چهار ستاره / سه ستاره / ستاره 
 شدند ، ى شوند و توسط عالمت ستاره مشخص مى مىد درجه بند که داشتنىتي و امنىت اطالعاتيالت برحسب اهميمدارک درون تشک

 ستاره و مدارک سوپر ١ک ي ستاره و مدارک درجه ٢ک ستاره داشتند ، مدارک درجه دو يده شده و ي نام٣ن مدارک درجه يت تريکم اهم
  . شدند ى ستاره مشخص م٤ مهم با ىليو خ
  

  :م يسرانگشتان رژ
ن به ي شکست خورده مجاهدى در پى پىک هاي ها و تاکتى استراتژى کردند و در مرحله اى اطالق من به پاسداراني که مجاهدىاصطالح

  .ات گسترده يعمل/ م يزدن سر انگشتان رژ> ------ز ين   . رفت ىکار م
  

   :يسر پل تلفن/ سر پل 
  . کند ىا دو مجموعه را بر قرار نمود و حفظ مين دو نفر ي که ارتباط بىتلفن
  

   ) :قرمز( سرخ 
 استفاده از آنها  شده وى لو رفته محسوب مىعني ، سرخ ىتي شدند از نظر امنى ميىت بوده و شناساي که محل فعاليىمراکز و ساختمان ها

  ) .قرمز ( ت سرخ يوضع> ------ز ين   .ممنوع بود 
  

  :سرگروه 
  .ند ي گوىم را سر گروه مي مسئول چند تىالتي تشکى هاىدر رده بند

  

  :سر نخ 



  . شود ىک مسئله که با دنبال کرده آن تمام مسائل روشن مي درباره يى هر چند کوچک و ابتداىلب و موضوعمط
  

   :يسرنگون
  . کنند ىغات خود مکرراً از آن استفاده ميه ها و تبليانين در بي است و مجاهدى که معادل براندازىواژه ا

 

  ١١/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

   :ي ضربه ايسرنگون
 ىق قصدسرنگونين طري شده بود و بدىزي برنامه رىه فاز نظامي که در مراحل اولى مرحله اىک هاي از تاکتىکي ، ىه ا ضربىبرانداز
  .ران را داشتند ي اى اسالمى حزب جمهور١٣٦٠ر ي ت٧ن مانند انفجار يک ضربه سنگيران با ي اى اسالمىجمهور

  :سفره سازمان  / يسفره رجو
 کرده است تا اعضا بر ىا و آماده بهره برداري و سازمان مهىک و رجويدئولوژي است ، آنچه انقالب اىولوژدئي انقالب اىمنظور دستاوردها

زه خوار سازمان يون و ريروها القا کنند که مدي رود تا به نى به کار مىالتيه شوند و عمدتاً در روابط درون تشکينند و تغذيسر آن بنش
  . هستند ىرجو

  :د يسف
 يىنان بوده و لو نرفته و شناساي کامالً مورد اطمىتي مانده و از نظر امنى که از هر نظر مخفىا اعضا و افراديت يمرکز فعالا ي ىميبه خانه ت

  . شد ىد گفته مينشده بودند سف

  :سقوط شتابان 
 که به سمت ساقط شدن ىستمي نظام و سى به کار برده است ، عمدتاً براى است که رجوى ضربه اىا سرنگوني ى از براندازىگرير ديتعب

   .ي ضربه ايبرانداز> ------ز ين   . رود ى رود به کار مىم

  :سم يسکتار

سم به دو ين ، سکتاري از جمله مجاهدىاسي سىدر اصطالح گروهها)  و محدود ىمنزو(  فرقه ، گروه ، دسته کوچک و بسته ىعنيسکت 
 رود که خارج از چارچوب ى به کار مىانين است و درباره جريه لنيا و نظرست هيمفهوم نخست برگرفته از مارکس:  رود ىمفهوم به کار م

 است يى گراى و ذهنىرد ، اهل تکروي گى را در نظر نمى اجتماعىک پروسه هايالکتي دىري دارد و به تعبى گام بر مىن شده حزبيي تعىها
  . است ىسم و چپ رويده دگماتييو زا

ا ي داند و هر گونه انحراف ىالت خود را محور و اصل ميالت است ، در واقع تشکياز مجموعه تشک انشعاب و جدا شدن ىمفهوم دوم به معن
   دهد ى مورد حمله قرار مىستيف شده مارکسي تعرىمخالفت را با القاب و نام ها

  :سمبل 
 سمبل ى را سمبل خود و در مراحلىجون ري باشد ، مجاهدىزي که معرف چىنده ، شعار ، اشاره و عالمتيعالمت ، اشاره ، رمز ، نمونه ، نما

  . دانستندىنسل جوان م
  

  :سمبل کردن 
  . و ساده گرفتن کار ، از سر باز کردن کار ىسر سر

  

   :يسمبل زن انقالب
   .ى همسر اول رجوىعياز القاب اشرف رب



   :يسمپات/ زان يسمپات/ سمپات 
 , S1 , S 2(  هواداران ى که در رده بندS شد ، حرف ىه کار برده م بىالتي هواداران تشکى که براى ، اصطالحىک مساعي ، تشرىهمدرد

  .ن کلمه است يز مخفف همي رفته نىبه کار م.. ) …
 توانست در ى هنوز نمىلي به دالى سازمان را قبول داشت ولى و استراتژىدئولوژي بود که اىش از انقالب سمپات کسيدر گذشته پ

  .ت کند يت تبعيک عضو از مرکزيرد و مانند يرد ، انضباط سازمان را بپذير گالت قراي و درون تشکىمناسبات سازمان
زان يه ، مي معمول خود را داشت و بسته به امکانات ، روحى بود که زندگىگر کسير دي گرفت و به تعبىدر واقع پس از کادر و عضو قرار م

  . کرد ى مى اش نسبت به سازمان با آن همکارىعالقه و درجه آگاه
 کرد ، قبل از انقالب ىالت اجاره مي تشکىا خانه و اتاق را به نام خود براي داد و ىار سازمان قرار ميه خود را در اختيله نقلي خانه و وسمثالً

 ى و فرعى جنبى کارهاىک سريق با سازمان رابطه داشت و ي قرار داشت و از آن طرى و علنىر حرفه ايک رابطه غي که در ىهر فرد
 درباره ى مصطلحىم و معاني به مفاهى شد که تا حدودى مىزان تلقيسمپات.....  نمود و ى مىا فقط کمک مالي داد ىانجام م را ىالتيتشک

  .ک است يسمپات نزد
  

   :يسنگ انداز
  . شود ىت ما مي که مانع انجام کار و فعالىعني کند ، ى مىم در راه ما سنگ اندازيد اشکال ، مثالً رژيجاد مانع ، توليا

  

   :يزه روشنفکرينگرس
   .ىبرالي لىرگه ها

  

  :اطالعات سوخته 
  . که لو رفته است ى خورد ، اطالعاتى که به درد نمىاطالعات

  

  :سوپر لمپن 

  .لمپن > ----ز ين  .ند ي گوى کند مىدالوصف با سازمان برخرود مي زايى که با پرروى دهند ، به کسىن سازمان مي که به مخالفىاز القاب
  

  :سوژه 
 که قرار بود به عنوان ىا اماکنيش شود ، اصطالحاً به افراد و يا آزماي ىا بررسي آن بحث ىنه ، مضمون ، مبحث ، آنچه رويضوع ، زممو

  . شد ىز اطالق ميا انفجار باشد نيموضوع ترور 
  

   :يغاتيسوژه تبل
  . خورد ى مىغاتي که به درد کار تبلىموضوع و مطلب

  

   :ياتيسوژه عمل
  . شود ىا آتش زده مي که منفجر شده ىا خانه اي شود ، مغازه ى که ترور مىرد ، فردي گىات در مورد آنها صورت مي که عملىفرد و مکان

  

   :ينظام _ ياسيس / ياسيس
 ىا از راه نظامي است و ى هدف نظامى که داراىاسيز دست زدن ، به طرح موضوع سي نى به مبارزه نظامىاسيت سي در کنار فعالىعني

  .ند ي گوىرد مي گى مصورت
  

   :يفرهنگ _ ياسيس
  . شد ى گفته مىفرهنگ _ ىاسيک قسمت سي به ىدر نهاد دانش آموز

  

   :ينظام _ ياسيه سياطاع



 و در رابطه با ى که قبل از انجام عمل نظامىه ايا اطالعيرد و ي گىه صورت ميک اطالعي با پخش ىک عمل نظامي که بعد از ىاسيکار س
  . خرداد ٣٠ قبل از ىنظام _ ىاسيه سي شود ، مثل اطالعىنده صادر مي آى شده براىزي ر برنامهىعمل نظام

  

  : کار ياسيس
 مسلحانه مخالف بودند و کار ى شد که در دوران طاغوت با مشى اطالق مى مشابه چپ به کسىن و گروه هاين اصطالح توسط مجاهديا
  .ک را بارو داشتند ي و تئورىاسيس

  

  :د يس
ن يز از اي نى سعادتىري بود ، پس از انقالب و دستگى سازمان به وى در زندان شاه که خطاب اعضاىد محمد رضا سعادتياسم مخفف س

  .ات سازمان به خصوص هنگام نقل خاطرات زندان شاه به کرات استفاده شده است ير در نشريتعب
  

  :ستم يس
 ىز معنيستم ني کلمه سىاسي خصوص در دوره به اصطالح فاز سن بهيب ، نوع ، روش ، در اصطالحات مجاهدياسلوب ، قاعده ، ترت

  .م بود يباً مترادف کلمه رژي را داشت و تقرى اسالمىت جمهوريمجموعه حاکم
  

   :يستم سازيس
  . انجام کار ى براىه اسلوب و قواعدين و تهيستم ، تدويه و ساختن سيته
  

  :ستم ارتباطات يس
  .ند ي گوىات را م مربوط به ارتباطىالت و سازماندهيتشک

  

  :کل يس
  .ک کار يدور ، دوره ، دوره انجام 

  

   :ي آزاديمايس
  . شد ى مقاومت استفاده مىماي از عنوان سىن نامگذاريش از اين است که پي مجاهدى ماهواره اىونيزياسم شبکه تلو

  

  : مقاومت يمايس
  .افت ير نام يي تغىآزاد ىماي سازمان است که بعداً به سى ماهواره اىونيزي شبکه تلوىنام قبل

  

  :ک مسلمان ي يمايس
 و منسوب به احمد ٥٠ور يش از ضربه شهري سازمان پىليهم معروف شده از کتب تحل) ع(ن ين و راه حسين کتاب که به امام حسيا

است ) ص(کرم امبر ايخ چند دهه نخست پس از وفات پيو تار) ع(دالشهداء يام سي از قى التقاطىلي است ، کتاب فوق که تحليىرضا
 و رد ى استخراج شده و به رغم نفيى آن توسط احمد رضاىخيکه اخبار و مستندات تار  .است  " ىدئولوژيگروه ا " ىمحصول کار جمع

 است ، مقدمه کتاب ىل طبقاتي و تحلىخيسم تاريالي ماترىبه خصوص در فصل آخر کتاب ، باز مبنا ) يى خداىب ( ىسم فلسفياليماتر
  .است  ) ىنير لنيست غيمارکس(ان يشعاع ىنوشته مصطف

  

  :مرغ يس
 کنند و موارد کاربرد ىه ميرا به آن تشب) ىرجو(م قجر عضدانلو يت گرفته اند و مري به عارىرانير اين از اساطي است که مجاهدىاصطالح

  ."ران باز گرداند يا به مردم ام آن ري بر رژىروزيد پس از پي است که باىمرغ امانتيس"  سازد که ىن گونه مطرح مي اىآن را رجو

   :ييمرغ رهايس
  . داده است ى به وىم قجر عضدانلو که رجوياز القاب مر



  

  :م يمرغ مريس
  .آمده است " ر ، عطار يمنطق الط"  که در ىند ، به همان مفهومي گوىمرغ ميم را سياساساً مر

 

  ١٢/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  ش

  

  :شاخه 
 شد شاخه ى گفتند ، مثالً هر گاه گفته مىک شاخه مي در استان ها و شهرستان ها ىالتيت تشکيکز فعالک از مرايشعبه ، قسمت ، به هر 

  .ر پوشش داشت يز بود که کل استان را زيالت مستقر در تبريجان منظور از آن تشکيآذربا
  

  :شانتاژ 
از است ، در اصطالح ي به منظور کسب امتى فشار روحجادي به مفهوم اىاسياست و در فرهنگ س" ل يباج سب " ى و به معنى فرانسوىواژه ا

گر ي دىانيا جريه فرد يان عليک جريا يک فرد يله ي به وسىاسيرنگ سي به مفهوم به کار بردن نىاسيمثالً شانتاژ س. زنگ يله ، نيمکر ، ح: 
.  

  :شب خواب 
  .د ي خوابى برد و مى شب را در آنجا به سر مىالتي که فرد تشکى و مکانيىجا
  

  :ط يشرا
 يى شود و از جمله پارامترهاىت داده مي اهمىلي خىالتي درون تشکىاسيهات سين اصطالح در توجي الزامات ، به اىجمع شرط به معن

  . رود ى به کار مىاسيه عملکرد و خطوط سي توجىاست که برا

   :ينيط عيشرا
ن ي، ا) انقالب (  جامعه ىادير بنيي تغى جامعه و مردم براى مادى عبارت است از آمادگىا مادي ىنيط عي ، شراى و فرهنگىط ماديشرا

ا ي جامعه ىنيط عي همچون شراىريروها مهم تر جلوه دهند با تعابي خواهند نزد نىآنچه را که م....  و ى عبارت است از فقر ، بدبختىآمادگ
  . کنند ىاد ميط ملموس از آن يشرا
  

   :يا فرهنگي يط ذهنيشرا
  . دهد ىز معنا مي نىت و چگونگي ، است وضعى ، رشد و بلوغ فکرى فکرى همان آمادگىگا فرهني ىط ذهنيشرا
  

  :ک يدئولوژيشرف ا
 سازمان ، در مجموع به آنچه از ىدئولوژيا ايم ، کشته شدگان سازمان ، يک دارد ، اعم از مسعود و مريدئولوژي که بار اىن موضعيباالتر

  . باشد ى م٦٣ود و از الفاظ خود ساخته خرده فرهنگ مجاهدين بعد از سال  شىه افتخار است گفته مي ماىدتيجنبه عق
  

  :ک يدئولوژيت ايشفاف
  .رفتن يک را پذيدئولوژيا مراحل انقالب اي سازمان ىدئولوژيصراحتاً و به صورت فاش روند ا

  



  :ک ي استراتژيشعارها
  . کند ىان ميک بيتژن استرايک مرحله معيالت را در يا تشکي حزب ى که اهداف اصليىشعارها

  

   :يکي تاکتيشعارها
 شود که ىن و عمل ميي تعىن شعارها لزوماً طوري شود، اىن مي معىکي مشخص تاکتى مراحل کوتاه مدت با خواست هاى که برايىشعارها

  . گردد ىک منتهيبه هدف استراتژ
  

   :يشکر
  .رنده است يم گي سى بى، که همه به معنىريصامت ، بص

  

  :تناق شکستن طلسم اخ
ن طلسم ي اىستي طلسم و بسته شدن جامعه شده که باىجاد نوعي کنند شدت سرکوب و اختناق موجب اىل مين تحليمجاهدين چن

  .م يات گسترده ، زدن سرانگشتان رژيعمل> -----   . است ى مرحله اىکين خط تاکتيشکسته شود و ا
  

   :يشکل / يشکل و محتو/ شکل 
ک ي ى است ، مثالً در شکل و محتوى ظاهرى به معنى ظاهر و باطن و شکلى به معنى ، شکل و محتوىن على ظاهر و نماىشکل به معن
.( گر دارد يک دست و اسلحه در دست دي در ى دهد که چکشىک فرد را نشان مي آن که مثالً ى شکل عبارت است از نماىغاتيپوستر تبل

  ) کارگر 
ن که کارگر و زحمت کش با اسلحه است که ي شود ، مثالً اىر ميدقت در کنه مطلب دستگ است که از ىام و مفهومي در واقع پىاما محتو

  .گر است يکدير متقابل آنها از ي و تأثىن شکل و محتوي بىرد ، منظور رابطه قهري تواند حق خود را بگىم
  

  :شناخت 
  .ا يل قضايافت و تحليافت ، روش دري ، فهم و دريى ، آشنايىشناسا

  

   ) :کتاب( شناخت 
 بود ، که بعدها ى روحانىن احمدين کتاب حسيسنده اي نوشته شد ، نوىدئولوژي توسط گروه ا٤٨ سازمان که در سال ىدئولوژيکتاب اول ا

  .کار نقش داشت يل گروهک پيست شد و در تشکيمارکس
ن چهار اصل ييف و تبياب توصن کتي اى بدان افزوده شد ، مضمون اصليى نوشت هاىادداشت ها و پيف نژاد ي بعداً توسط حنىول

ک ينامي ديىاست که تحت عنوان اصول شناسا ) ىفي به کىرات کمييل تغيرات متقابل و تبديحرکت ، تضاد ، تأث( ک يالتيسم دياليماتر
  . از نهج البالغه بر آنها منطبق دانسته شده است ى از قرآن و جمالتىاتيمورد بحث قرار گرفته و آ

  

   :ييشناسا
 شود قبالً ى بمب گذارىا مکاني ترور شود ى قرار بود فرد١٣٦٠ خرداد ٣٠ بعد از ىات نظاميدا کردن ، اصطالحاً در عمليناخت پبه مفهوم ش

زان يو در مورد مکان م..... ه مورد استفاده و يله نقلير و ساعت رفت و آمد ، وضع محافظان ، وسي راجع به مشخصات فرد ، مسىاطالعات
  . گفتند ى ميى اطالعات را اصطالحاً شناساىجمع آور..... ا پرتاب بمب و ي قرار دادن ىن محل برايحفاظت از آن ، بهتر

  . شده است ىز استفاده مي نىاتي عمليىه و شناساي اوليى شناساىن رابطه واژه هايدر هم
  

  :د حقوق بشر يشه
  .د يس به قتل رسي که در سوئى کاظم رجوىلقب سازمان برا

  

  :گان د حقوق پناهنديشه
  .ه کشته شد ي که در ترکى زهرا رجبىلقب سازمان برا



  :شور 
..... ه و يه ، انجمن ، اتحاديک بخش ، منطقه ، ناحي يى اجراى شود ، مجموعه افراد هم رده که کارهاىن گونه گفته ميهمان شورا است که ا

ماً از يرد و تنها خطوط مستقي گى صورت نمى کار مشورتن تريي پاى شدند ، البته در رده هاىرا به عهده داشتند شور آن قسمت گفته م
  . شد ىباال گرفته و اجرا م

  

  :ک يدئولوژيشور و شعف ا
ا يک عضو ي ىرفتن ، در ضمن به طور عام وقتيک را پذيدئولوژيا روند انقالب اي سازمان ىدئولوژي اى و سر از پا نشناختن مبانىبا خوشحال

  . شود ىر مين عنوان تعبيد به ا دهى بروز مىتيالت رضايمسئول تشک
  . شود ىن گونه واژه ها استفاده مي افراد نسبت به سرکرده مجاهدين از اىه ابراز احساسات جمعيقت در توجيدر حق

  

  :شور و نشور 
ا بر يواقعاً و ا ي افراد ىر خط و خطوط و مطرح شدن خطوط و اخبار سازمانييا در هر مرحله از تغي و ىدئولوژيدر هر مرحله از انقالب ا

ن ي دهند اىه بروز مي گرىا حتي و ىز همراه با کف زدن ، اظهار شاديد آمييد تأي شدى از خود عکس العمل هاىاکاريسم و رياساس فرمال
  .ند ي گوىعکس العمل ها را شور و نشور م

  

  : مقاومت ي مليشورا
از ) ژه شاه يخلبان و ( ى سرهنگ بهزاد معزى به خلبانيىماي هواپلهي به وس١٣٦٠ل مرداد ماه ي صدر در اواى و ابوالحسن بنىمسعود رجو
  .مت را متقابالً اعالم کردند  مقاوى ملىل شورايس رفتند و هم زمان تشکيخته و به پاريکشور گر

 ىل مي صدر خود سازمان مجاهدين و حزب دمکرات کردستان که بعداً ملحق شد ، تشکىن شورا را عالوه بر شخص بني اىارکان اساس
  .بودند )  وابسته به سازمان اکثراً(  منفرد ىت هايا شخصي کوچک و ى شورا گروه هاىه اعضايدادند و بق

ل شورا عالوه بر ي صدر قصد داشتند با تشکى و بنى غرب پسند بود ، رجوىاسيو سيک آلترناتيه يل شورا در آن مقطع در واقع ارايتشک
  .رند يو در دست گي به عنوان تنها آلترناتى اسالمىه جمهوريز علي را نىاسي ، ابتکار عمل سىاتي و عملىبعد نظام

ن ي سازمان ، خروج متىن وابسته به دالرهاي شد و او ماند و چند تن ازمستخدمى خالى رجوى مقاومت به سرعت از شرکاى ملىشورا
 گروه ىاسي که صرفاً پوشش سى تشکل است ، تشکلنين اتفاقات مربوط به اي از آخر١٣٧٦ از شورا ، پس از انتخابات دوم خرداد ىدفتر
  . است ىرجو

  

  :وه عمل يش/ وه کار يش/ وه يش
 .) ه کالم است يتک( ا عمل يروش کار / ا عمل يطرز کار / طرز ، متد ، روش 

 
  ١٣/١٠/١٣٨٢: تاريخ

 
 

  ص
  

  :صاحب خانه 
 ى باالىران از طرف رده هاي اى از سو٥٩٨رش قطعنامه ياز پذ کنند ، پس ىزبان اطالق مي که مجاهدين مزدور عراق به کشور مىاصطالح
ا صاحب خانه ما را جواب کرده ي آورد ، ىبه ما فشار م) عراق (  شد که صاحب خانه ىنقل م ) يى عمل گراىد به قصد القايشا( سازمان 

  . شود ىز استفاده مي و دوستان نى همچون عارفىني عراق از عناوىن براياست ، همچن
  



  :ت صام
  . پردازد ىم مي سىرنده که به شنود دستگاه بي گىم ، نوعي سىرنده بيگ

  :صحنه عمل / صحنه 
  . و جامعه است ىمنظور صحنه عمل اجتماع

  

  :ک يدئولوژيصداقت ا
 دادن ، و  سازمان قرارى مغزى خود را به سازمان ارائه دادن ، خود را در معرض شستشوىک به معنيدئولوژياز اصطالحات پس از انقالب ا

  .ند ي گوىم در مقابل مسئول باالتر را مي و تسليىقت راستگويک ، در حقيدئولوژيان با مقاصد ايح و عري صريىواگو
  

   :يالتيصداقت تشک
ت وقت طراز يالت و مسئوليگر افراد گزارش دادن، در قبال تشکيو د) ز به گناه يبه صورت انتقاد از خود و اعتراف اغراق آم( ه خود يعل
  .ازمان رفتار کردن س

  

  : مجاهد يصدا
 ( ىد شاهسوندي مجاهد توسط سعى شود ، صداى امواج کوتاه و متوسط از خاک عراق پخش مى مجاهدين است که رويىوينام شبکه راد

  . شروع به کار کرد ١٣٦٠ن در زمستا) الت يعضو جدا شده تشک
  

  :صفر صفر کردن 
ا يشتر يت بيرد که با فعالي پذى بدهکار است و مىن که در مقابل رجويات خود و قبول ارش اشتباهي ، پذىه حساب کردن با رهبريتسو
  .ند ي گوى را هم صفر صفر مى تدارکاتىه حساب هاي تسوىه حساب حتين تر جبران کند ، البته هر گونه تسوييرش رده پايپذ
  

  :دن يب به دوش کشيصل
 کشته شدن و با ىحت(  را ىرش همه گونه همراهي کشته شدن داشتن و پذى دادن ، آمادگىاريتا آخر با سازمان بودن ، تا انتها سازمان را 

  .ند ي گوىم)  کردن ىعلم به کشته شدن همراه
  . توسط او مطرح و باب شد التين داشت در تشکي هم زمان با بمباران عراق توسط متحدى که رجوىن واژه در نشستيا

  

  :ت يصالح
 از ىتيرش مسئولي پذىاقت و عرضه ، محق بودن برايک موضوع و مطلب ، داشتن ليدن يا شنيت و يسئولرش هر نوع کار و ميآماده پذ
  .الت ينظر تشک

  

   :يالتيت تشکيصالح
   .ىالتين و ضوابط تشکي منطبق با موازىالتيت تشکي انجام کار و مسئولىآمادگ

  

   :Se يصنف
  .کن ه و مسيه نقلليه ، پوشاک ، پول ، وسي مثل غذا و مواد اولىتدارک صنف

  

   :يصور
ک موضوع به کار يش يشاپي محکوم نمودن پى و براى است ، عمدتاً در موارد منفى ظاهرىعني دارد ، ى ، مثالً جنبه صورى ، ظاهرىشکل

  . رود ىم
  
  
  



   ض 
  
  

   ) :يي ، اجرايالتي ، تشکيامنيت( ضوابط / ضابطه 
 جزء ىعني است ، ىتيب زدن جزء ضوابط امنيا ضد تعقي بود ، ىالتيه جزء ضوابط تشکن ، مثالً اطاعت از مسئول و فرمانديمقررات و مواز
  .و الزم االجرا بوده اند ن بوده يمقررات و مواز

  

  :ب يضد تعق
  .ب نبوده است ير مورد تعقين که فرد مطمئن شود که در هنگام خروج و در طول مسي اى انجام شده براىه کوشش هايکل

  . مراقبت ب ويتعق> ------ز ين
  

   :ياسيضربه س/ ضربه 
  .ان شود يا جريک فرد ي ىاسيف سي است که باعث تضعىمقصود ضربه ا

  

   :يضربه نظام
  .ند ي گوىا افراد را ميک فرد يا کشته شدن ير شدن يدستگ

  

  :ور يضربه شهر / ٥٠ضربه سال 
   .٥٠ور سال ي متعدد سازمان در اول شهرىمي تىم شاه به خانه هاي رژىاسيس سي ضربه گسترده ساواک و پلىعنوان اختصاص

 سازمان آشنا شده بود ى بعدى از اعضاىکيکه در دهه چهل در زندان با ) کرد و اهل کرمانشاه  ( ى سابق به نام دلقانىک عنصر توده اي
ز با يه ساواک داد که آنها ن بى گروه سالح تدارک کند ، رد مشخصى تواند براىن عنوان که مي سازمان را جلب کرد و با اىنان رهبرياطم
  .الت مورد نظر شد ي تشکى از اعضاىري و جمع کثىمين خانه تي چنديىق ،موفق به شناساي و دقى طوالنىب و مراقبت هايتعق
  

  :ک يدئولوژيضرورت ا
  .م قجر عضدانلو ي با مرىازدواج مسعود رجو

  .ک يدئولوژيانقالب ا> -----ن خصوص يل در اي تفصيبرا
  

   :يون حرفه ايد انقالبضرورت وجو
د ين در کتاب چه باين بار توسط لني نخستى حرفه اىالت بر شمرده اند ، اصطالح انقالبيک تشکي ى است که مجاهدين براىاز هفت اصل

  انقالبىعني باشند ، ىالت حرفه اي تشکى اصلىن است که کادرهاي مستلزم اىن است که حرکت انقالبين آن چنييکرد عنوان شده و تب
  .الت باشد يز باشد و تمام وقت آنها در خدمت تشکي آنها همه چىو سازمان برا

ش از همه ير بيخ انقالبات اخيدر تار: " شه آنان است ي بر اندىانگر التقاط فکريسند که بي نوى مىن اصل مطالبيح ايمجاهدين ضمن توض
  ." است ىدي توحىنيکتر شدن به جهان بي نزدى عمق خود به معند درين تأکيه کرده است که اي تکىک سازمان انقالبي ضرورت ىن رويلن

  

  :نقطه ضعف / ضعف 
  رود ى که فرد در آنجا سست بوده و در انجام کار ناتوان است ، به کار ميى نقطه و جاى ، نقطه ضعف به معناى ، ناتوانىسست

  
  
  



  ١٥/١٠/١٣٨٢: تاريخ
  

  ط
  

  :ک يدئولوژيطاق ا
ک گفته شد يدئولوژيان انقالب ايک حرکت کنند و در جريدئولوژيک چتر ايک سقف و ير ي زىستيشه باي هستند که همىمجاهدين مدع

  .م و مشخص شد يگر ترسيباالتر از هر زمان د ) ىرجو ( ىسازمان توسط رهبر " ىدئولوژيطاق ا" که 
  

  :طبقه 
ا يک دسته ي کند ، ىالت افاده مي را در تشکىن معن وام گرفته شده و هماىستيالي و سوسىستي مارکسىناً از آموزش هاين واژه عيا

   .ه داريصنف از مردم مثل کارگر و سرما
  

  :ات يطرح عمل/ طرح 
  . باشد ى مىات نظامي برنامه انجام عملىات به معني برنامه است و طرح عملىطرح به معن

  

   :يطلبکار/ طلبکار شدن 
الت نفاق ي نرفتن را در تشکىل و کارير بار هر تحلي انتقاد کردن و زىو رهبر سازمان ى از عملکردهاى و سؤال کردن و از بعضىسرکش
  .ند ي گوىا طلبکار شدن مي ىطلبکار

  

  :روها يف نيط/ ف يط
دند ي نامىن چپها ميد ، قبالً گفته شد که مجاهدين خود را چپ تريف نور سفيرند مثل طي آن قرار بگى روىبيده به ترتي که چند پدىخط

 ى هم قرار مى مواضع شان به مواضع خود از چپ به راست پهلوىکيب نزديروها را به ترتير نيسپس سا) پ مراجعه شود  چىبه معن( 
  .دند ي نامىروها ميف نين را طيدادند که ا

  _______ × ___ × ........  × ........× _______ × : ن گونه يا
  مجاهدين  ....... يىفدا........ حزب توده ........ سم ياليامپر

  
  
  

   ظ 
  
  
  

   :يظاهر
  ..... ) سن ، قد ، رنگ پوست و  (ى ، در ظاهر ، مانند مشخصات ظاهرىشکل

  :ت ي نهايت بيظرف



   .ى رهبرىت باالي رود ، مظهر صالحى به کار مى رجوى که برايىف هاي از توصىکي

  :ت داشتن يظرف
  . شود ى مسئول رده باال اعمال مى ناروا که از سوىمالت ، نسبت هارها ، حين را داشتن ، استعداد تحمل تحقي مسئولىتحمل برخوردها

  
  
  

   ع
  
  

   :يعارف
  .ند ي گوى مىز عارفي ها نى عراق است ، گاه به عراقى خاص که به معنى ها ، اصطالحىعراق=  ها ىعارف

   يبخش عارف> -----ز ين
  

   :يعاد
  . کند ىد نمي آن را تهدى فرد که خطرى براىتيا موقعي ىتي وضعىعنيها گر گروه ي ، در اصطالح مجاهدين و دىعي ، طبىنرمال ، معمول

  

  : برخورد کردن يعاد
جاد سوءظن ي که از هر گونه اى و اجتماعى فردىگور در برخوردهايد ، رفتار ، پز و في ننماىتيس امنيد شک و سوء ظن پلي که تولىرفتار

  .به دور باشد 
  

   :ي سازيعاد
 يىا حالت هايجاد حالت يط معمول منطبق باشد ، اي رفتار که با محىنه ها و بروز دادن نوعيجاد زميند ، اي گوىط شدن را ميهمرنگ با مح

  . کند ىريشگيکه از لو رفتن فرد ، مکان و امکانات پ
ن يغولند تا بتوانند در ا آن مشىا دستکارير يل را باال زده در ظاهر به تعميابان ، کاپوت اتومبي مثل خىشتر در محليا بيک نفر ي المثل ىف

  .ند ي گوى ساز مى کنند عادىجاد مي اى که حالت عادىا افرادي را رد و بدل کنند ، به فرد ى شده مدارکى امن عادىفضا
ن ين که ناشناخته بماند و کوچکتري اىا مبارز برايک يک چري داشته و دارد ، ىت فوق العاده اي اهمى سازى ، عادىکي چرىدر آموزش ها

  . باشد ىط عاديد تمام اعمال و رفتارش در محي خود جلب نکند باىگران را به سوي ظن و توجه دسوء
 ىک فضايط کار ، در ي در محى متوالىبت هايده اند ، غيک پوشي شىگران لباس هاي که دىدن در محلي پوشىشيلباس ساده و درو

  .رت دارد يغا مى سازىار کردن و مانند آن ، با عادي و گرم انزوا اختىاجتماع
  .د انجام شود ي است که باىت و عمليط و نوع مأموريط خاص محيک امر متحول دانست و بسته به شرايد ي را باى سازىعاد
  

  :عبور دادن انقالب 
  .ک يدئولوژياد مراحل مختلف انقالب ايت کردن و انقيمرحله به مرحله تبع

  .ک يدئولوژيانقالب ا> -----ز ين
  

  :ته يعفر
  .ان انقالب طالق ي در جرى مرکزى شورالقب زنان

  .ک يدئولوژيانقالب ا> -----ز ين
  



  :عضو 
ت دانستن اسرار سازمان را دارد ، معنا و مفهوم عضو در سازمان ي که صالحى شود ، کسى مى تلقى خودىالت عضو به معناياز نظر تشک

 انقالب ىروزيش از پي پى آن مربوط بود و در سال هاىازمانستم سي و سىکي چرىز به مشيش از هر چي مثل مجاهدين و مانند آن بيىها
  .ف مانده بود ين اصطالح بالتعري اىبه طور خود به خود

 ى و حرفه اى را قبول کرده حاضر است در رابطه با سازمان عمدتاً به طور مخفىکي چرى که مشىدر آن چارچوب عضو عبارت بود از فرد
  . شد ى مى سازمان تلقىء اعضا خود به خود جزىن فرديکار کند ، چن
 به خاطر ىز بخشين...... ه کردن ها ، قطع ارتباط ها ، جا زدن ها و ي وجود نداشت و علت آن همه تصفىگري عمالً ضابطه دىدر چنان وضع

بارزه به اصطالح  ، مىميخانه ت ( ى و حرفه اى کرده وارد مناسبات مخفىل بالفاصله مخفيرا فرد را به هر دليوه عمل بود ، زين شيهم
  . نمودند ىم..... ) ک و يدئولوژيا

 شد ىه ميا تصفيخت و ي گرىا ميد و ي غلتىسم در ميفيا به انفعال و پاسي قدرت تحمل و کشش الزم را نداشته ى پس از مدتىن فرديچن
  . عضو وجود نداشت ى براىف و مرزيبه هر حال در آن زمان تعر..... و 

  : شدند ىف مين تعري انقالب عضوها چنىروزيعد از پالت مجاهدين بياز نظر تشک
  

  :ا عضو ساده يعضو 
عالمت )  وحدت مراجعه شود ىبه معن(  دارد ىکي ، تاکتىالتي ، تشکىاسي ، سىدئولوژيالت وحدت کامل اي است که با تشکىفرد

  . است O آن ىاختصار
  

  :عضو شور 
  . است OS آن ى در هر نهاد بودند ، عالمت اختصاريىن اجرايرده باالتر از عضو ساده ، شور نهاد که مسئول

  :عضو نهاد 
  . است N آن ي ، عالمت اختصارير عضو داخل نهاد ، داخل روابط درونيز

  
  :م يعضو ت
  . است S آن يم مراجعه شود ، عالمت اختصاري تيبه معن

  
  ):بخش شهرستان  ( ٤عضو ا تا 

O 1 ،O معاون عضو شور ٢ ، O 3ده  ، معاون عضو ساO4   
  

  :عالمت خطر 
  .است ي خطرياي که گوينشانه ا

  
  :عالمت رمز قرار 
  . قرار است يهمان عالمت سالمت

  
   :يعالمت سالمت

 و هر يميخانه ت( ا مکان يک فرد ، قرار و ي) ضربه نخوردن (  آن به سالمت ي که از رويعبارت است از نشانه ا
  . بردند ي ميپ ) يگريگاه ديپا

  
  :انه  خيعالمت سالمت
ا ي کنند که نشانه سالمت است و نبودن لباس ي را روشن ميا چراغي کنند ي بند پهن مي را روي لباسيميمثًال در خانه ت

  . و نا امن بودن است ي ناسالمتيخاموش بودن چراغ به معن
  



  : قرار يعالمت سالمت
وار با ي ديمثًال رو(  زده ي عالمتيگري خواهد سر قرار برود قبل از رفتن به محل قرار در محل خاص دي مي فرديوقت

مثًال دور ضربدر (  زند ي ميگرين عالمت ، عالمت دي در کنار ايگريو فرد د) ک ضربدر زده يک يا ماژيخودکار 
  .  شوند يم را کنترل کردند سر قرار حاضر مهن که هر دو نفر عالمت يو بعد از ا)  کشد يره ميرا دا

گار به دهان باشد که يگر سيب و فرد دي دست در جي داشته باشند ، مثًال فرديهم عالمت قرار ين اجرايممکن است در ح
  .رند ي گيا تماس نمين عالمات افراد سر قرار نرفته يدر صورت نبودن هر کدام از ا

  
  :علم مبارزه 

سم سود ياز مارکسم ين نقض مجبوري رفع ايمجاهدين معتقدند که اسالم در رابطه با علم مبارزه نقض دارد و ما برا
 را در ين و مائو همان نقشين مکتب مثل لنيسم علم مبارزه زمان ماست و رهبران ايف مجاهدين مارکسيم ، در تعرييبجو

  . گذشته ، داشته اند يخي تاريامبران در دوره هايند که پي نمايفا ميدوران معاصر ا
انگذاران سازمان که ي از بنيکين يک بي نيشته عبدنو" ست يمبارزه چ" ن اصطالح در جزوه و مقاله ين بار اينخست
  . شد يده مين اصطالح ديز اي نين روحانيف نژاد و حسي حنيست شد به کار رفت و بعدها در نوشته هايمارکس

  .ک و بالاستفاده است  رفت و در حال حاضر متروي انقالب به کار ميروزيل پين واژه عمدتًا قبل و اوايا
  
   :يعلو

  .رنده يم گي سيصامت ، ب
   .يريبص>-----ز ين

  
  :عمل 

   .ي ، و بمب اندازي است مانند ترور ، بمب گذاريمنظور عمل نظام
  

  :منطقه عمل 
  .رد ي گي در آن صورت مي که عمل نظاميمکان و محل

  
  :انجام عمل 

   .يصورت گرفتن عمل نظام
  

  :انعکاس عمل 
   .يبازتاب عمل نظام

  
  :وه عمل يش

   .ىروش و طرز عمل نظام
  

   :يعمل زدگ
 که ىدئولوژي و اىاسيز عدم توجه به کار سيج و نيات و نتاي تجربىجه آن و جمع بندي بدون توجه به بازتاب و نتىافتادن به عمل نظام

  . شود ىباعث ضربه خوردن م

  

  

  



  ١٧/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  :بر ات اهللا اکيعمل
 ى حزب جمهورىاد کرده و منظور انفجار بمب در ساختمان دفتر مرکزين  از آىحيک ساله به طور تلوي ى به جمع بندى که رجوىاصطالح
ه شده بود که انفجار ي سازمان در حزب ، کار گذاشته و تعبى نفوذى است، بمب توسط محمد رضا کاله١٣٦٠ر ي در شبانگاه هفتم تىاسالم

  . ايران گشت ىاسي و سى روحانىت هاي تن از شخص٧٢ش از يآن باعث كشته شدن ب
چ گاه به يت هي کنند و قابل توجه است که به علت عمق و شدت جناىاد ميز يهدين از انفجار حزب تحت عنوان انفجار خشم خلق نمجا

  . را به عهده نگرفته اند ت آنيم مسئوليطور مستق
  

  :ات بزرگ يعمل
ات يخط عمل _ ىگاه اجتماعيدارد و نه پاستم ي به مهره هاست چرا که نه سىل خود که ارتجاع متکين تحليسازمان مجاهدين به دنبال ا

  .ش گرفت ي در پى اسالمى جمهورىبزرگ را جهت ادامه ترور مقامات و مسئوالن باال
ز مى ي نى نظامىن الملليت بي و مشروعىاسيد باعث سلب ثبات سي نماى اتکا مىن که ارتجاع را بيد سازمان ترور مسئوالن عالوه بر اياز د

ط يجه شراي شکند و در نتىن مانع به صحنه آمدن مردم شده است ، ميده و هميم آفري را که رژى رعب و وحشتن گذشته جويشود و از ا
  . گردد ى فراهم مىام توده اي قىبرا

 انقالب ى و انفجار دادستانىري شاهد انفجار نخست وزى اسالمى پس از انفجار در حزب جمهور١٣٦٠ن خط ظرف تابستان يبر اساس ا
  .م يهست

  

  :ات با چشم انداز عاشورا يعمل/ ات عاشوراگونه يعمل
ن يم اسم اي دادن داشتى شدن و قربانى شده که چون قصد قربانى به کار برده و مدع١٣٦٠ خرداد٣٠ تظاهرات ى براى که رجوىريتعب
ده شده معموالً بعد از يبه کرات دز ين که در گذشته و حال ني کما ايىن ادعاهاي رسد چنىبه نظر م. م يات را عاشورا انتخاب کرده بوديعمل

  . شود ىج برنامه ها و طرح ها مطرح ميگذشت زمان و مالحظه نتا
 صدر به جمع آنها ى رسد که هواداران را مطمئن کرده بودند طرفداران بنىم در وهله اول به نظر مي خرداد را اگر مالحظه کن٣٠ المثل ىف
ک يجاد ي شوند که قصدشان اى مىد مدعين حرکت به شکست انجامي اىکن وقتي ، ل را تصرف خواهند کردىوندند و مراکز مهمي پىم
  .بوده است " عاشورا "

  

  :ات فروغ يعمل

  .دان يفروغ جاو> -----
  

  :ات گسترده در سراسر کشور يعمل
ت شکسته نشده است رد که هنوز جو رعب و وحشي گىن امر قرار ميل سازمان بر اي مجاهدين ، تحل١٣٦٠ مهر ٥پس از شکست تظاهرات 

  . کنند وارد صحنه شوند ى گسترده است که مردم جرئت نمى حاکم به قدرىکتاتوريو اختناق و د
ش گرفت ، سازمان بر آن بود که سران يا طلسم اختناق در پي شکستن جو ىات گسترده را براين مرحله خط عملين رو سازمان در اياز ا

  .ن برد يز از بيآن را ن" بدنه سرکوبگر " و  " ىتنه نظام" د ي باىام عمومي تحقق مرحله قى براى ، ولنده کرده استي آىرژيم را زده و آن را ب
ام ي پىد ، رجوي رسىاتي عملىم هاين بود که خط ترور پاسداران به تيافته است ، چنيل يتشک" پاسداران ارتجاع " ن بدنه اساساً از يو ا

  ."ست يم کمتر نيتش از ضربه زدن به سر رژيچ وجه اهميرفع شر پاسداران اختناق به ه" داد که 
قطع سرانگشتان " ، " زدن بدنه سرکوبگر " ، " شکستن طلسم اختناق" ن يب خط ترور گسترده پاسداران آغاز شد و تحت عناوين ترتيبد

 در سطح جامعه مثل ترور بقال و ى ترات گستردهي به عمل٦١ن خط از اواسط سال يافت ، ايادامه  " ىخط پاسدار کش" و باالخره " اختناق 
  .ده شد يکش.....  فروش و ىسبز

  

  ) : نهاد اطالعات ي اطالعاتيت هايفعال ( يات مهندسيعمل
  . شکنجه سه پاسدار و كشتن آنها زير شكنجه ىرد ، به معني گى صورت مى که به دنبال کار اطالعاتىاتيعمل
  



  :ه يعموجان فروما
 سازمان است ى عضو باالىد جوادين جهت که برادرزاده اش حاج سي داده اند ، بدىد جوادي اصغر حاج سىل که مجاهدين به دکتر عىلقب

  .ز چاپ شده است يه مجاهد ني خود نوشته که در نشرى خطاب به عموىو مطالب هتاکانه ا
  

  :عنصر 
  .ط يده و جسم بسيبه مفهوم پد

  

   :ي و مادينيعنصر ع
   .ى ، گرمىرد ، مثل سنگ ، چوب ، سرد داى که نمود ظاهرىده و جسميپد
  

   :ي ، فرهنگي ، فکريعنصر ذهن
   .ى ، خوبى ، بدى ، زشتيىباي ندارد بلکه در ذهن و فکر است ، مثل زى که نمود ظاهرىده ايپد
  

  :شتاز يعنصر پ
 رود ، ىبارزه و انقالب به کار مشتر در امر مي کند بى مىش قدم بوده و آن را رهبري کار پىکه در اجرا ) ىگروه ( ىا مجموعه ايفرد 

  . دانند ىسم دانسته و ميالي و امپرى اسالمىشتاز مبارزه جمهوريمجاهدين خود را پ
  

  :ک يدئولوژيعنصر ا
  .الت يفرد حل شده در تشک

  

   :يعنصر خنث
  .از عوارض مسئله دار شدن الت ي تفاوت ، در تشکىفرد ب

  

  :ال يع
 گفتند مربوط به دوران مرد ى شد و مىن واژه متروک و مطرود و ضد ارزش تلقيتند ، کم کم ا گفىالت مردها به همسر خود ميدر تشک
  .الت است ي در تشکىساالر

  

  : بودن ينيع / ينيع
  . نماند ى باقى که نقطه مجهولىا کار در عمل به طوريک موضوع يش کردن يدن و آزماي ، دى بودن به مفهوم ظاهرىني و عىنيع

 و به طور مستقل ى و حواس انسانى کردند که در خارج از شعور و آگاهىف مي تعرىزي را چىنيست ها عياز مارکست يمجاهدين به تبع
  . به ذهن و شعور انسان ندارد ىوجود دارد و وجودش بستگ

 ى مىستيده آلي کردند و اى مىرا نف) سم يويسوبژکت( بودن ى دانستند و ذهنىک ميالکتين ديح و مطابق قواني بودن را صحىنيع
  :ن قرار است ي بودن بدىنيط عينان قائل بودند که شرايدانستند ، ا

  . ىق فاکت ها و اطالعات حول موضوع مورد بررسي و دقيى استقراىجمع آور) الف 
  . ک يالکتين اجزا و اطالعات و انطباق آنها با اصول ديق اي دقىبررس) ب 
ن اصطالح ي در عمل ، از اىن خط مشين استنتاج و سنجش اي بر اى مبتنى عملىخط مشن ييل و به دنبال آن ، تعي از تحلىريجه گينت) ج 
  .  شد ىز استفاده مياز به اثبات ندارد ني که نىا موضوع واضحي مسئله ىبرا

  . بودن يذهن / يذهن> -----ز ين
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  غ
  

  :ک يدئولوژيغصب ا
 ىتق( سازمان  " ىست چپ نماياپورتون" ست شده و به اصطالح يت مارکسي مرکز١٣٥٢_  ٥٤ ى که به عملکرد سال هاىاز اصطالحات

  . شد ىاطالق م) شهرام و بهرام آرام 

  :ک يدئولوژيرت ايغ
الت و ي در دفاع از تشکىر عقالني و غىر منطقي غى ، به حرکت هاى سازمان و شخص رجوى در افراد نسبت به آرمان هاىزش قويانگ

  . شود ىز گفته مي سازمان نىرهبر
  
  

  ف 
  
  
  

   :يفاز نظام / ياسيفاز س/ فاز 
 را که به اصطالح و در ظاهر ١٣٦٠ خرداد سال ٣٠ انقالب تا ىروزي بعد از پى است ، مجاهدين دوره زمانىبه مفهوم مرحله و دوره زمان

  .ند يو گى مىاسيدند فاز سي دى کرده و در واقع تدارک جنگ مسلحانه با رژيم را مىاسيمبارزه س
ب را شروع کردند فاز ي و تخرىداد ، و دوره بعد از آن که ترور مردم و بمب گذار" ب افکار و سرقت اموال يفاز تخر" بهتر است به آن نام 

  . نامند ى مىنظام
  

  :فاکت 
  .ه کردن  نمونه ارائىمثال ، نمونه ، فاکت ارائه کردن به معنا

  

  :فاکت آوردن 
  .نمونه آوردن ، مثال آوردن 

  

  :فانوس 
 کرد و ىفا مي را اى بمب که نقش ضامن ضربه اىروني جداره بى که براى ان تى و آتش زا ساخته شده از تىبي بمب دست ساز تخرىنوع

  . فانوس استفاده شده بود شهي شد از شى بمب مىباعث عمل کردن چاشن
  

  :ن يفتنه تر
  .شدن از همسر خود نبودند ب طالق حاضر به جدا  رفت که پس از انقالى به کار مىر در مورد افرادين تعبيا

  

  :فراخوان 
 ى از هواداران و اعضاى است که در دعوت عمومىز عنوانيک مفهوم دارد ، در فرهنگ مجاهدين ني عام است که در همه جا ىاسيلفظ س



 ى ملىن ، فراخوان شوراي مجاهدى فرمانده مقاومت ، فراخوان ستادىل فراخوان رهبري رود ، از قبىا اقشار مورد نظر به کار ميالت يتشک
  .س جمهور مقاومت يمقاومت و فراخوان رئ

  

  :فرد وابسته 
  . دارد ىالت وابستگيک تشکي به ى است که به نوعىفرد وابسته فرد

  

  :ک يدئولوژيفرد ا

  .ک يدئولوژيعنصر ا> ------ز ين.  دارد ىالت حل شدگي که در تشکىفرد

  :ت داشتن يفرد/ ت يفرد
ت يالت ، خود محو بودن ، مبارزه با جنسي با مسئول و تشکى خود ارزش قائل شدن ، عدم هماهنگىت داشتن و برايت داشتن ، شخصيمن

ن کشاندن افراد در ي به تمکىج برايت داشتن از اتهامات راي است و فردىدئولوژيشرفته انقالب اياز مراحل پ) ج و ف ( ت يو فرد

  .ت يک ، وحدت فرد با مسئوليدئولوژيقالب اان> -----ز ين .الت است يتشک
  

   :يستيفرمال/ سم يفرمال
  . دهد ى مى هم معنىاکاريالت ري را سمبل کردن ، در تشکىف ، کاري موجود همراه با رفع تکلىت وضع ظاهريتثب
  

  :فرمانده 
   .ى دهد ، مسئوالن باالتر در سلسله مراتب نظامى که فرمان مىکس
  

  :فرمانده صحنه 
   کند ىک فرمان داده و کارها را کنترل مي که در صحنه کارزار حضور دارد و از نزدىه افرماند

  

  :فرموله کردن 
  .ف شده در آوردن يبه صورت تعر

  

  :ر فشار بودن يز/ فشار آوردن 
ت يساس مسئول احى ابراز احساسات و گاهىعنيد سازمان يات جديامدن ، در ادبي دادن و از عهده آن بر نى به کسىنيت سنگيمسئول

  .ند ي گوى قرار داشتن را مىر فشار روحي شدن و زى به مفهوم عصبىدئولوژي انقالب اىکردن ، عمدتاً در بحث ها و نشستها
  

  :دان يفروغ جاو
ان ر تهري رژيم و تسخى توسط مجاهدين به قصد برانداز١٣٦٧ران در سوم مرداد ماه ي اى از سو٥٩٨ که پس از قبول قطعنامه ىاتينام عمل

ژه يط وي توانند با استفاده از شراىن توهم را در آنها به وجود آورد که ميت محدود مجاهدين در تصرف شهر مهران ايبه راه افتاد ، موفق
  !د  از هشت سال جنگ خود را به تهران برساننىناش

 بازگشت به ى راههاىل بسته بودن تمامي دلران بهين بود که اي اىل رجويبالفاصله اعزام افراد از خارج عراق به عراق شروع شد ، تحل
 ىن ميران از بي اى و اقتصادىک طرف توان نظاميانجامد از يصلح با عراق ناچار به ادامه جنگ خواهد بود و هر قدر هم جنگ به طول ب

  . شود ىر ممکن ميگر بازگشت به سمت آتش بس و صلح غيرود و از طرف د
 کرند و اسالم آباد ىر شدند ، پس از تصرف کوتاه مدت شهرهاي سرازىران از مرز غربيند به داخل امجاهدين با هر آنچه عده و عده داشت

ک به ي شدند و نزدىني هولناک مجبور به عقب نشىتوسط مردم به محاصره افتادند و پس از شکست" تنگه چارزبر "  موسوم به ىريدر مس
  . گذاشتند ى بر جاى زخم٢٠٠٠ک به ي کشته و نزد١٤٠٠

 ، محسن پورآگل و يىن رضاي ، مهى ، محمد معصوميىراي کتى زرکش ، مهدى آن مثل علىفي سازمان و عناصر کى باالىغلب رده هاا
دان يات فروغ جاوي در عملىبين حبي و محمد حسىسنده و شاعرى مثل ابوذر ورداسبي نوىالتير تشکي و عناصر مهم غىنيمحسن تد

  .كشته شدند



   :يفرهنگ انقالب
  .ک مجاهدين که منظورشان ظاهراً فرهنگ اسالم بود يدئولوژيا _ ىاسي سىالم در بحث هاه کيتک
  

   :ياسيفرهنگ س
  . شد ى اطالق مىاسي به قسمت سىدر نهاد دانش آموز

  

  :فضا را گرفتن 
  .الت قرار داشتن يدر جو مورد نظر تشک

  

   :ياسي باز سيفضا
  .ا نامحدود ي نمود ، محدود ىاسيت سي توان فعالى که در آن مىط ، اوضاع و احواليشرا

   :ياسي سيفضا
   .ىاسيط و اوضاع و احوال جامعه از نظر سيشرا
  

  .و ياکت > -----  :پر جنب و جوش / فعال 
  

  ) :ا نهاد يبخش  ( يفن
 و ى ، جاسازىعل ، پالک جى دستى ، بمب هاىم ، مدارک جعلي سىاسلحه ، مهمات ، ب ( ىن تدارکات حفاظتي که کارش تأمىا نهاديبخش 
  .ت بود ي مرکزىبرا..... ) 

  

  :ت يفور
  .ا کار يک موضوع ي بودن ىدرجه فور

  

  :فول بودن 
  .الت ي در تشکىت و حل شدگيپر بودن ، از حس مسئول

  

  :ک يدئولوژيفهم ا
  .ک يدئولوژيدرک ا> ------ن خصوص يک ، در ايدئولوژيمعادل درک ا
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 ق
  

  :قالب 
  .ا ندارد ي دارد ىن صحبت قالب خوبيوب ، کالبد تن و جسم ، مثالً اچارچ

  
  



   :يقانونمند
د ي باى و ذهنىنيط عي دارد ، مثالً شراىني قوانىعني است ، ى قانونمندى شود مبارزه داراىرو قانون بودن ، مثالً گفته مي قانون ، پىدارا

  .....ک ها مشخص باشدويآماده باشد ، تاکت

  :ت يقبر جنس
م قجر در خصوص ير مري خود هستند ، به طور خاص از تعابى شود که به دنبال همسر و زندگى استعمال مى که در مورد افرادىراتياز تعب
  . داشتند يى زناشوىا اصرار به زندگي که درخواست ىافراد

  

  :قرارگاه 
ن است که اردوگاه يبا قرارگاه در ا" اردوگاه " ، تفاوت  به عهده داشتند ىژه ايت وي از مجاهدين در عراق که مسئولى مراکزى براىعنوان
 توان ىژه است ، در واقع مي وىفه و کارکردي قرارگاه مختص وظىروها را در خود دارد ولي از نى عام دارد و مجموعه اىتيت و موقعيوضع

  . دهد ى مىند و همان پادگان معني گوى را قرارگاه مىگفت که اردوگاه ثابت نظام
  

  :ه اشرف قرارگا
ه بغداد قرار دارد ، در واقع ي حاشىلومتري ک٦٠ن مرکز تجمع آنان است و در ي ترى سازمان واقع در منطقه خالص عراق که اصلىاز مقرها
  . ارتش مجاهدين است ىمقر اصل

  

  :ع زادگان يقرارگاه بد
  . سازمان ىاسي استقرار دفتر سى سازمان در عراق ، از مقرهاىاز مقرها

  

  :ب يحبقرارگاه 
ن نام يران و عراق است ، با استفاده از همي مرز اىلومتري ک٣٠ بصره و ىژه مجاهدين در خاک عراق واقع در حوالي از مراکز وىکينام 
  .ب صورت گرفته است يات بزرگ حبي به نام عملىاتيعمل
  

  :ف يقرارگاه حن
  . عراق ى شهر کفرى سازمان در جنوب منطقه کردستان در حوالىاز مقرها

  

  :قرارگاه سردار 
  . سازمان در عراق ىاز مقرها

  

  :د محسن يقرارگاه سع
  . سازمان در عراق ىاز مقرها

  

  :قفل شدن 
  .ر کردن فرد به همراه عدم اعتراض ي و گىا عدم همراهي فرد يىعدم کارا

  

  :م يقدرت ترم/ قدرت حل مسئله  / يقدرت سازمانده
  .)  رود ىاد به کار ميالت زيدر تشک( د ت به افراي احاله مسئولىهمه از پارامترها

   .يسازمانده> ----. ا قسمت است يالت يا تشکيک کار ي ، توان سازمان دادن به ى توان سازماندهى به معناىقدرت سازمانده
 ىصالح خراب ايى مرمت کردن و توانايى تواناىم به معنيک مسئله و مشکل است و قدرت ترمي حل يى تواناىز به معنيقدرت حل مسئله ن

  . باشد ىها م



  ) :بمب ( ر يقد
ن ي اىرا رو) ر يقد(  نام خودش ى به نام ترنج ساخته است که بعد از كشته شدن وى دستىالت مجاهدين است که بمبي از افراد تشکىکي

  .بمب گذاشتند 
  

  :قرار 
 مختلف ىالت به خاطر انجام کارهايند ، قرار در تشکي گوىن قرار ميک زمان و مکان معيرا در ) معموالً دو نفر ( ا چند نفر يمالقات دو 
ن ي از اىگري و هر کار دىا قسمت ، رد و بدل کردن مدارک ، اسلحه و مهمات ، دادن خبر سالمتيک نفر به فرد يرد ، وصل ي گىصورت م

  .ل يقب
  

  :قرار ثابت 
 شود ، در ىگر مربوط مي دى که به قسمت هايىع کارهان ، رفع و رجوي به وضع تحت مسئولىدگيرس(  خود ى انجام کارهاىهر فرد برا
، به )  شود ىن مشخص مين طرفي قبالً بى کند ساعت و محل قرار و عالمت سالمتى قرار به طور مستمر اجرا مىک سريا هفته يطول روز 

  . شود ىن نوع قرار قرار ثابت گفته ميا
  

  : ، قرار زاپاس يقرار اصل
ن ، اجرا نشود از قرار ي از طرفىکيدن ير رسي مثالً دى به هر علتى که قرار اصلىک قرار زاپاس ، در صورتيو  دارد ىک قرار اصليهر قرار 

  . شود ىزاپاس استفاده م
  

   :يقرار هفتگ/ قرار ماهانه 
  . شدند ىک بار اجرا ميا در هر هفته ي که در هر ماه يىقرارها

  

  :ا گمشده يقرار قطع 
  . شود ىالت وصل مي آن قرار دوباره به تشکىا اجراي ىالتيرتباط تکش که فرد در صورت قطع اىقرار

  

  :قرار متحرک  / يقرار پاتوق
  . گفتند ىرا قرار متحرک م) قدم زدن (  گفتند ، قرار در حال حرکت ى مىرا قرار پاتوق) ا پاتوق ي ىميخانه ت( ک مکان ثابت يقرار در 

  

  : قرار ياجرا
  . ، حاضر شدن در محل قرار ىالتيکانجام دادن قرار و مالقات تش

  

   :يقرار هماهنگ
 ىهماهنگ م) کارها را (  خود را با هم يىا قرارهاي قرار ى بروند طىات مشترکي خواهند به عملى که مىاتيا چند واحد عمليچند نفر 

  .کنند
  

  :قرص 
  . کند ىده و خود کشي آن را جوىري گذاشت تا موقع دستگىر زبان ميانور است که فرد زي سى حاوىشه ايمنظور کپسول ش

  

  .نهاد > -----  :قسمت 
  

  :قشر 
 مورد استفاده قرار گرفته است و از همان ى اجتماعىروهاي نىم بندين سازمان کلمه قشر مطرح بوده و در تقسين سال تکوياز نخست

  :م شد ي تقس به سه قشرىمبارزات _ ىاسي سى هاى و آگاهى سازمان از نظر آمادگىروهايزمان جامعه و ن



 ىالتيه هواداران تشکيشرو بود و پس از انقالب به کلي پىروها و سازمان هايگاه فعال نيشتاز ، که در مراحل اول مبارزه پايا قشر پي ١قشر 
  .  شد ىت سازمان گفته مي، اعضا ، کادرها و مرکز

 عمده مبارزه مد نظر بود و پس ىروي اول مبارزه به عنوان ن بود که در مراحل٢قشر  ) ىخرده بورژواز ( ى شهرى ، در ابتدا توده ها٢قشر 
  .  شدند ى نمى حساب رسى دادند ولىف محوله را انجام مي شد که وظاى گفته مىالتير تشکياز انقالب به هواداران غ

 در سازمان حل ىکيلوژدئوي از نظر اىم بودند ، ولي گشت که مخالف رژى مردم اطالق مى متعصب مذهبى ، در ابتدا به توده ها٣قشر 
 ى و مالى هواداران عاطفى نداشتند ، ولىالتيل تشکي سازمان بودند که تماىالتير تشکينشده بودند و پس از انقالب شامل هواداران غ

  . ط جذب بودند ي فاقد شراىز حضور داشتند ولينگ ها نيتيبودند و در م
  

  .اقطاب > -----  :قطب 
  

  :قطع ارتباط / قطع 
) ا نهاد و بخش ي( ا دو قسمت ين دو نفر ي است ، قطع ممکن است بىالتين رفتن رابطه تشکي از بىع شدن و قطع ارتباط به معنقطع ، قط
  .فتد ياتفاق ب

  

  :قرار قطع 
  .الت وصل شود يا قسمت ، نهاد ، بخش دارد تا در صورت قطع ارتباط دوباره بتواند به تشکي که هر فرد ىقرار

  

  : مدت قطع 
  .ابد ي ىا ميافته يالت ادامه ي که قطع بودن ارتباط فرد با تشکىانمدت زم

  

  :قطع سرانگشتان اختناق 

  .م يات گسترده ، زدن سرانگشتان رژيعمل> -----  .ترور طرفداران رژيم 
  

  :د يقطعه مروار
  .د در قرارگاه اشرف ي موسوم به مروارىات کردکشيقطعه کشته شدگان سازمان در عمل

  

  :ردن قفل ک/ قفل 
  .ت نبودن يقادر به انجام فعال

  

  :ک يدئولوژيع ايقله رف
  .ف شده است ي توصىن عنوانيم با چني مرىني به جانشىمه اروانيم قجر عضدانلو به مسئول اول و انتخاب فهيانتخاب مر

  :قلوس 
 و مواضع و به خصوص ىه نسبت به مشند کي گوى قلوس مى دارند ، مجاهدين به فرديى چه معناىا قلوس از نظر لغويست قلوس يمعلوم ن

  .ه طلب کند يل و توجيد و انتقاد داشته باشد و در برابر دستورات سازمان دلي تردىمسئله رهبر
 دهند و ى قرار مى طوالنىهيک پروسه تنبي را در ىن شخصي رود ، چنى دماغ به شمار مىست و مويالت چفت نيگر با تشکين فرد ديا

 شود ى مىده تلقين صورت برير اي تواند بازگشت کند و در غىسد ميه خودش بنوي على که گزارش مفصلىر صورتن دوره ديپس از اتمام ا
 که کامالً تابع ىن مبنا به افرادي شود و بر اىگفته م ) ىر ضرور ، اضافيمزاحم ، غ( در لفظ اعراب شق القلوس به انگشت ششم دست .

  . شود ى کنند قلوس گفته مىن مي و عدم تمکىتيالت نبوده و در هر مرحله اظهار نارضايتشک
  

   :يقهر انقالب
 سازمان ى و خشونت از سوىستي و ترورى دارد و به مفهوم اعمال قدرت نظامىعي است که در فرهنگ مجاهدين کاربرد وسىرياز تعاب

  . کنند ى استفاده مىل ضد ارزش به ارزش از پسوند انقالبي تبدىاست که برا



  :قهرمانانه 
 حماسه ى ، که براى به اصطالح مردمى شود و هم به حرکت هاى نسبت داده مىستي ترورىم هاي است که به وفور هم به اقدامات تىصفت

  . رود ىگران به کار مي به دىگون کردن و الگو ساز
  

  :صر يق
  . کردن ىرد ، سادگي گى که در جمع صورت مىط ، عمل منفيکار خ

 

  ٢٢/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  ک
  

  

  :اوت کات 
ک ي المثل ى شود ، فىر به کات اوت آورده مي گردد ، تعبىرون افکنده و طرد ميالت به بي که از مجموعه روابط تشکىا فرديان يدرباره جر

زوله يش از کات اوت را اي شود ، مرحله پىرون انداخته ميه از روابط به بيح و حل نشده در صورت حذف و تصفيا واداده تصحيده يفرد بر

  .ون يزوالسيزوله و ايا> -----ز ين  . شده اند ى مترادف استعمال م١٣٦٠ند که تا سال يو گىم
  

   :يکار جمع
  . از موارد آن کار در آشپزخانه است ىکي شود که ى اطالق مى به صورت جمعى صنفىت هاي به انجام فعالىبه طور کل

  

  :کادر 
ند ، در واقع به يت بنمايرو تربياده کنند و ني که بتوانند خطوط را پىر به افرادن طويد ، همي گردىکادر به افراد مسئول نهادها اطالق م

  . داشته باشند يى و اجراىاسيک ، سيدئولوژي به لحاظ اىت ها را در هر امرين صالحي شود که باالترى کادر گفته ميىاعضا
  

  :کادر همه جانبه 
 را ىا کاريد و يت نماي آنها تربىرو را براين خطوط کرده و نييتع ) ىالتي تشک ،ىاسي ، سىدئولوژيا( نه ها ي که بتواند در همه زمىفرد

  .صورت دهد 
  

  :کار 
  : شود ىح داده مي توضى انقالب اسالمىروزي پس از پىان مجاهدين در سال هاين اصطالح در ميالً نحوه کاربرد ايعمل کردن ، عمل ، ذ

  

   :يحيکار توض
  .ل ين قبي و از اىک طرح نظاميح دادن ي ، توضىالتيا تشکي ىاسي س ،ىدئولوژيک مسئله ايح دادن يتوض

  

   :ياسيکار س
 برخورد ىاسيالت با مسائل سي تشکىن طور وقتيالت ، همي افراد تشکىح براي و توضىاسيل مسائل سي ، تحلىاسيکار در مورد مسائل س

  . کند ى کرده و مىاسيند کار سي گوى کند مى مىريکرده و موضع گ
  

   :يالتيشککار ت
ارها و ي و بر اساس معىالتي برخورد کردن که آنها هم تشکى با افراد طورىعني ، ى به طور عملىالتيت تشکي ، تربىالتيآموزش تشک



  . برخورد کنند ىالتيضوابط تشک
  

   :يدئولوژيکار ا
  . به افراد ىدئولوژي ، آموزش اىدئولوژي اىن بحث هايتدو
  

   :يکار نظام
  .اتي و انجام عملى آموزش نظامىن جزوه هايمانور ، تدو ) ى ، عملىرتئو ( ىآموزش نظام

  

  :ک يکار تئور
  .ک يدئولوژي و اىاسي به مفهوم کار سىگاه) ه يفرض ( ىن تئوريتدو
  

   :يي و اجرايکار کم
  .....ه و ي ، پخش اعالمى چاپىاج به فکر کردن ندارد ، مثل کارهاي که احتىکار
  

   :يفيکار ک
  . ، جواب به سؤاالت افراد ىحيج به فکر دارد مانند کار توضاي که احتىکار
  

   :ييکارا
م در ارتباط با کار ين مفاهي همىعني ىالتي تشکيى را داشتن ، از عهده برآمدن ، کاراىد بودن ، راندمان داشتن ، قدرت انجام کاريمف

  .هدين اختصاص ندارد  ، لفظ عام است و تنها به مجاىالتين و ضوابط تشکيت موازي و رعاىالتيتشک
  

   :ياسيکارزار س
ز با واژه يک است ، گاه نيپلماتيد _ ىاسي مترادف با چالش و نزاع سىاسي است و در قاموس مجاهدين کارزار سىريکارزار به مفهوم درگ

  .د يران مطرح گرديورک ، که در سفر مسوولين ايوي نىاسيابد ، مثل کارزار سي ى مى مشترکى معنيىارويرو
  . رود ىگران به کار مي حماسه گون کردن کارها نزد هواداران و دى و براىغاتيشتر از جنبه تبليکارزار بلفظ 

  

   :يکار کارگر
ن طور يالت مجاهدين و هميرباز در تشکي از دىگر ، کار کارگري دىا واحدهاي در کارخانجات ىه شده به کارگريفرستادن افراد تصف

  . دهد ىج مفهوم خود را از دست مي، که بعداً به تدر وجود داشته است يى فداىک هايچر
 ىوشائوچيل"  مثل يى باالىن افراد و کادرهاين بدان عمل شده بود ، در چي چىان انقالب فرهنگي بود که در جرىوه متأثر از فرهنگين شيا

 ىه شده بودند به کارگري تصفىف نظرات انحراىک سريل داشتن ي حزب را که به دلىگر اعضاين ديو همچن" ائوپنگ يتنگ ش" و " 
  .فرستاده بودند ) سبتاً سخت  نىکارها(
ن را قبضه ياست و اقتصاد چي سىعني ىپس از مرگ مائو رهبر" ائوپنگ يتنگ ش: " ن بروز کرد ي در چىن فرهنگي چنىجه منفيز قضا نتا

همسر مائو و سه تن از رهبران طراز اول حزب در  ( ىن از دار و دسته چهار نفري همچنىن جا انداخت ويش به غرب را در چينمود و گرا
  .ه و تخطئه کرد ي تصفىشان را تا مرز نابودي گرفت و اىانتقام سخت) دوران مائو 

 و اغلب ىت و اصالح به کار کارگري به اصطالح تربىش از انقالب رواج داشت که افراد را براين فرهنگ چنانچه گفته شد در مجاهدين پيا
  . فرستادند ىشه گر خانه ها ، کوره پز خانه ها و معادن در تابستان مي در شى مانند کارگرىاق شىبه کارها

  

   :يعلن _ يکار مخف / يکار علن / يکار مخف
 کردند ، از ىن اصل عمل ميز به اي مشابه است ، مجاهدين نى و سازمان هاىستي مارکسى تشکل هاى از اصول اساسىکي ى کارىمخف

رد ، اساس ي گى را کسب نکرده است مورد ضربات حکومت قرار مىاسي که قدرت سىن دست که گفته شد تا زماني از اىالتيآنجا که تشک
  . شود ى مطرح مى و مخفىن کار علنيرو ، تلقي به منظور جذب نى است ولىت مخفيفعال

 ىستي و شبه کمونىستيازمان ها و احزاب کمون تمام سىالتيد کرد ارائه داده و از آن پس محور تشکين در کتاب چه باي که لنىطبق طرح



  . شود ىل ميه تشکيا اليالت از چند قسمت يک تشکيقرار گرفته است ، 
د تحت ير باي هستند و ناگزى تمام وقت سازمان است و همواره مخفى است که شامل کادرها و اعضاىون حرفه ايه انقالبيک الي

 نه به شدت ى دارد ولى کارىگر شامل سازمان کارگران است که البته مخفي قسمت د کار کنند ،ىتين ضوابط و مقرارت امنيدتريشد
  .قسمت اول 

 ىته مرکزي را الزم دارد ، قسمت اول از کمى کارى از مخفىنيت دارند و به هر حال درجه معي فعالى و کارگرىچرا که عمالً در روابط توده ا
  . دارند ى جاى محلىانه کمته هاين مي گردد و در اىختم م ) ى حزبىاه سازمان هي پاىواحدها(  شود و به حوزه ىشروع م

 _ ى شود کار علنىن ضرورت باعث مير از ارتباط با جامعه اند ، اين ساختار ناگزي اىه اجزايبق ) ىون حرفه ايانقالب( به جز قسمت اول 
  . شود ىريجلوگ ) ىون حرفه ايانقالب ( ى شدن بخش مخفىق گردد تا از علني تلفىمخف

 و ى و نه اساسىکي و تاکتيى جزىراتييت احزاب و گروه ها کمتر محدود است طبعاً تغي باز و فعالىاسي که جامعه از لحاظ سىطيدر شرا
 خاص و ىشگاه هاي نماىنگ و تظاهرات و اجرايتيع تر مثل مي تر و وسىد ، استفاده از اشکال علني آىوه ها به وجود ميک در شياستراتژ

  .ه دارد ين مرحله توجي ادر..... 
  

  :کاسبکارانه 
  .ت و به اصطالح انقالب را اليرد و نه منافع و مصالح تشکي گى خود را در نظر مى که فرد منافع شخصىبرخورد از موضع

  

   :يکاغذ پوست
  . شد ىس استفاده مير مدارک دست نوي و ساىسي گزارش نوى که براى نازکىکاغذها

  

  :کارگاه 
، جوشکار ( ى شهرى به مجموعه کارگرهاى شد و در نهاد کارگرىالت اطالق مي متعلق به تشکى مخفى به چاپخانه هاىوزدر نهاد دانش آم

  . شد ىکه هوادار بودند اطالق م....) بنا و 
  

  :سر کارگر  / ينوبت کارگر/  دادن يکارگر / يکارگر
 ى مشخص و به نوبت صورت مىله دسته هايجمع مجاهدين به وس مرکز تىدر ساختمان ها) غذا و خوراک دادن به افراد  ( ىامور صنف

م کرده و ين افراد تقسيک مسئول داشت که کارها را بي شد ، هر دسته ىده مي دادن نامى و کارگرىن کار اصطالحاً کارگريگرفت ، انجام ا
  . گفتند ى را سرکارگر مى نمود ، وىکنترل م

  

  :ست ها يوتوريکامپ
ران ي به اىان انقالب اسالمي خارج از کشور که در جرىستيک محفل کموني از ى ها به جمعىکاريدين و پن اصطالح توسط مجاهيا

  . کشور خارج شدند  مجدداً از٦٠ شد که در سال ىبازگشتند ، اطالق م
حل و فصل نمود و به وتر يق مراجعه به کامپي از طرىستي را باىاسيوتر مسائل انقالب و مسائل سينان معتقد بودند که در عصر کامپيا

وتر بوده ي کامپىن افراد خودشان دانشجوي از اىا برخين صنعت رفت ، گويوتر و سر در آوردن از اي کامپىريد به دنبال فراگين خاطر بايهم
  .اند 
  

  :کانال 
  .ر عبور ، راه عبور يمس
  

  :زه يکانال
  .ر عبور يقرار گرفتن در مس

  

  :کانال زدن 
  .ندي گوىز ميق واسطه را ني ، برقرار کردن رابطه از طرىر اصليمسر از يگر غير ديجاد مسيا

  



  :از کانال خود 
   .ىر اصلياز مس

  

  :زه کردن يکانال
  .ر عبور يقرار دادن در مس

  

  :کانال ضربه 
د ي دى مىد در کار فرى رفت ، مثالً اگر اشکالىن طور به کار ميالت اين اصطالحات در تشکي شود ، اى که از آن ضربه وارد مىريمس

  .اد  دىم خود گزارش ميد به مسئول مستقي کرد ، بلکه باىماً برخورد نميمستق
 ى با آن برخورد مىستي که بايىتا جا..... ن طور به مسئول خود و ي گفتند ، مسئول هم همىن گونه برخورد را برخورد از کانال خود ميا

  . شد ىزه مي کانالىعنيشد ، 
  

  :کانون 
ت خاص خود را داشتند و مسئول کانون نهاد بود ، مثل کانون يک مسئولي مناطق بوده که هر ى باالىآموزان شوراهاه دانش يدر اتحاد

  ..... ، کانون خدمات و ىاسيالت ، کانون سيتشک
  

   .يجاساز> -----  :کتابخانه 

  

   :يکروک
ک مجموعه و نحوه ارتباط آنها را با ي مختلف ىکه اجزا ى نمودار و شکلىوع فراوان دارد ، به معنيز شي عام است که در مجاهدين نىلفظ

جه آن،كروكى يک کار خاص و نتي ى نحوه اجراىا محل ، کروکيک ساختمان ي ى ، کروکىالتي تشکى دهد ، مثل کروکىهم نشان م
  .عمليات ترور

  

   :ييکسر رها
کسر =  ، عدم حمل تناقض ى شود رهبرىر فرموله من طوي ، که اى و اصطالحات خاص رجوىدئولوژي خرده فرهنگ انقالب اىاز واژه ها

   .يىرها
  

  :کشش 
  .ده يبر=  کشد ىت ، نميتحمل ، ظرف= دن يدن ، نکشيکش
  

   :يکفر
  .ن نام ي عراق با همى کردستان جنوبى از شهرهاىکي ى بغداد ، حوالى مجاهدين در شمال شرقىمحل انجام مانورها

  

  :د يکل
" کاغذ اصل رمز "  فرستادند که به آن ى جداگانه مى نوشتند و اصل رمز را در کاغذى صورت رمز م را بهىالت گزارشات درونيدر تشک

  . گفتند ىد آن گزارش مياصطالح کل
  

   :يکمک مال
  )به صورت بال عوض . (  گذاشتند ىالت ميار تشکيکه در اخت ) ىالتير تشکي و غىالتيتشک( پول نقد هواداران و سمپات ها 

  

  :کمون 
 شد ، مثالً کمون ى به کار برده مى و اقتصادىشتر به عنوان تشکل صنفيالت بي متشکل است ، که در اصطالح تشکى جمعىه معنکمون ب



  . گفتند ى شور بخش را مىشور بخش ، صندوق مال
لق به جمع بود و افراد به ل متعي که همه لوازم و وساى گفتند ، به طورىم) قبل و بعد از انقالب  ( ى کمونى در زندان را زندگى جمعىزندگ
  .زها به جمع تعلق داشت ي نبودند و همه چىزي خود مالک چىخود

 در ىدئولوژي اى اجراىن عملي تمرى گرفت و نوعىن کار صورت مي فرد در جمع اى تفکر اصالت جمع و ذوب شدن و حل شدگىبر مبنا
  .صحنه عمل بود 

  

  :ار يکمون 
  . گفتند ىار ميد را کمون ي گردىم..... و خرج و ا چند روز مسئول دخل يک ي که در ىکس
  

  :کمون دار 
  . که مسئول کمون بود ىکس
  

   :يفيک / يکم
  .ه يا فروش نشريه ياج به فکر دارد مثل چاپ اعالمي که کارش کمتر احتى است که در فردى اىژگيت و وي منظور خصوصىکم
  .ت آنها ي به افراد و تربىالتي تشکىدگياج به فکر دارد مانند رسي که کارش احتى است در فردى اىژگيت و وي منظور خصوصىفيک

  

  :ن يکم
ن شکل يبه ا) ن و پر حجم ي سنگىطرح ها(  ترور ى و منتظر شکار ماندن ، طرح هاى ماندن در حالتىن کردن ، منتظر شدن ، مخفيکم

 ىد به سوي رسى سوژه مىو وقت) ن کرده يکم( اده ستيا) ر عبور سوژه ترور يمس( ک محل ي در ىستيم تروري گرفت که چند تىصورت م
  . کردند ى حمله مىو

  

  :کنده شده 
مت خود نداشته و بالکل از گذشته خود منقطع شده است ، در ي با نقطه عزىتيچ سنخي که هىکنده شدن به مفهوم جدا شدن به نحو

  . رفت ى صدر به کار مى در مورد بنىل فاز نظامياوا
  

  :کنسل 
  . شده و مردود شده است ى منتفىعنيا رد شدن ، فالن مسئله کنسل شده ي شده ىدود و مردود شدن ، منتفرد شده ، مر

  

  :کوپل 
ا يا نامزد هستند و ي که با هم ازدواج کرده ى باشد ، زن و مردى مىا زوج انساني و به مفهوم جفت ى فرنگىا به غلط کوبل واژه ايکوپل 

  . شود ى مداوم و مستمر دو نفر کوپل گفته مىز به همراهي کنند ، و نى مىا زندگيردد دوست دختر و دوست پسر که با هم ت
  

  :يکوف
) ع(ن ي کوفه که امام حسى اهاليى وفاى مربوط به بىخي از واقعه تارىري شود ، با بهره گى که به افراد جدا شده از سازمان اطالق مىريتعب

 کوفه را ىو اهال) ع(ن ي امام حسىخي تارىن سازيگزي افراد خود جاى دارند براىجاهدين سعب مين ترتيرا تنها گذاشته به کنار رفتند ، بد
  .ند ي به سر کرده گروه و افراد جدا شده منطبق نماىط فعليدر شرا

  

  :کوره 
 خود از آن ى اعضاى نامه هاىان سوابق و زندگي است که مجاهدين به خصوص در بى است ، اصطالحىدئولوژيمنظور همان کوره انقالب ا

 سازمان در آن ىروهايه کرده اند که ني تشبىدان مبارزه در گذشته و حال را به کوره اي که عرصه و مىن معني کنند ، بدىاستفاده م
  .ده و گداخته شده اند يآبد
  

  :کوره گدازان انقالب 



 ىک همانند کوره گدازانيدئولوژي، گفته شده انقالب ا رود ىک سازمان به کار ميدئولوژيند کارنامه انقالب اي که در خصوص فراىراتياز تعب
  !  شوند ى ها پاک شده و خالص خالص مى روفند از همه ناخالصى افراد به درون آن مىاست که وقت

  :کوک بودن 
  .ه بودن يتوج
  

  :د ييکوه موش زا
 ىر از سوين تعبيه صادر کردند اياطالعت سازمان يت در محکومي اکثرى هايى که فداى ، زمانى خاص سازمان رجوىاز ضرب المثل ها

ار بر ي بسيىاهوي هىا به عبارتيرون داد ، ي بىک گروه اظهار وجود کرد و ثمره کوچکي ىعني! د ييمجاهدين به کار برده شد که کوه موش زا
  ! چ يسر ه

  

   :يسه رهبريک/ سه انقالب يک

  سفره انقالب > -----ن مورد يدر ا   است ، ى سهم رهبرىز به معنين...... مترادف سفره انقالب و 

 

   ٢٣/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  گ
 

  

  :گارد باز 
  .گران نکند و موجب لو رفتن موارد شود ي را در برخورد با دىتيت ضوابط امني داشته باشد و رعاىبرالي که برخورد لىفرد
  

  :گاف دادن 
  .اشتباه کردن 

  

   :ياسيگاف س
 دهد و طرف مقابل به اصطالح و به قول ى نشان مى جامعه از خود نقطه ضعفىاسيدر صحنه س و ىاسي در عملکرد سىانيا جري فرد ىوقت

ا يک فرد ي داده است و کالً گاف به نقطه ضعف ىاسي شود که گاف سى کند که گفته مىرد و از آن به نفع خود استفاده مي گىمعروف بل م
  .ند ي گوىان ميجر
  . است ىن مرحله موقتي اىعنين مرحله گذرا است يا

  

  :گتو 
 مجاهدين ىورگ و گتويوي ها در نىني چى ها در آلمان ، گتوىهودي ى شود ، مانند گتوىل مي مختلف تشکى که در کشورهاىا محفليگتو 

ر يخواهر ، برادر و سا( شاوندان خود ين گتوها با خوي شود و از آنجا که شرکت کنندگان در اىل مين گتوها گاه به گاه تشکيدر اروپا ، ا
 است که شرکت کنندگان آن از اخبار و مسائل مورد عالقه خود ىارتباط چهره به چهره ندارند گتوها بستر مناسب و جذاب) بستگان 

  .ابند ي ىآگاه
ن خلق ي سازمان مجاهدىکا گتوي بسته بزرگ در اروپا و آمرى از گتوهاىکي است ، ى و اطالعاتى عاطفىون عمده گتوها ارضايفونکس

 توانند دوستانشان را در آنجا ىند که افراد مي آى به شمار مىالت محفلي باشند ، تشکىاسيالت سيک تشکيش از آن که يها پاست ، گتو



  .مالقات کنند 
  

  :ش يگرا
ل و ي تماىاسيان سيا جريک فرد ي نسبت به مواضع ىانيا جري فرد ىدن به مفهوم آهنگ کردن ، قصد و آهنگ است ، اصطالحاً وقتييگرا

  .ش دارد ي شود که گراىگفته م) ا عمل يدر حرف (  نشان دهد رغبت

   :يالتيش تشکيگرا
  .الت ي و تشکىالتيل و رغبت به کار تشکيتما
  

  :گردان 
 سازمان ى نظامى هاىم بندي معاون آن بوده اند ، تقس٢ک سرگردان و ي نامند ، که در رأس آن ى گروهان را گردان م٣ا ي ٢مجموع 

  . کنند ىک استفاده مي کالسى ارتش هاى هاىم بندي از تقسيى بزرگ نماىدشان بوده و صرفاً برا خاص خوىم بنديتقس
  . باشد ى ارتش را دارا م٧ نفر را دارد که مجموعاً ٣٠٠ تا ٢٥٠مثالً در حال حاضر هر ارتش سازمان استعداد 

  

  :گرفتن 
  . کند ى فهمد و درک مىوب مسائل را مخ=  اش خوب است يىراي ؟ گىديا فهمي ى ؟ درک کردىدرک کردن ، گرفت

  

  :گروه 

  .وحدت > -----ز ين  . داشته باشند ىالتيتشک _ ىاسيمجموعه چند نفر که با هم وحدت س
  

  :گروهان 
 او قرار دارند که البته تعداد ى و تدارکاتىتي معاون امن٢ک سرگروهان و ي نامند ، در رأس گروهان ىپ را گروهان مي اک٣ا ي ٢مجموع 

  .ده است ي رسى نفر م١٢ن گروهان ها به حدود يرات انف
  

  :گزارش 
 ىد گزارش شود حتيسند و از همه کارها بايد گزارش بنويگران ، همه افراد باي افراد به نوشتن برنامه و کار روزانه خود و دىف اجباريتکل

  . در مورد هر آنچه که فکر کرده اند ى روزانه و حتىاز کارها
  

  :ادن گزارش د/ گزارش 
 تا باال ىالتين رده تشکين ترييالت نوشتن گزارشات از پايند ، در تشکي گوى که انجام گرفته است گزارش مىا کاريل خبر يبه شرح و تفص

  :موسوم بود ، گزارش انواع مختلف دارد 
  

   :ييگزارش اجرا
  .جه کار است يرت گرفتن کار ، اشکاالت به وجود نتان نحوه صويرد و صرفاً بي گىصورت م) کارها ( ک کار ي ى که در مورد اجراىگزارش

  

   :يگزارش هفتگ
  . کند ىان ميات را بين که کلي تواند باشد فقط اى مىنه اي شود ، در هر زمىک بار داده مي ى که هفته اىگزارش

  

   :يالتيگزارش تشک
 شان ، حل ىالتي و رشد تشکيىزان کاراين ، منحوه کار کردنشان ، نقاط ضعف و قوتشا( ک قسمت يت افراد ي است که از وضعىگزارش
  . شود ىله مسئول آنان به باالتر داده ميبه وس.....)  و ىشدگ

  



  :ل از خود يگزارش تحل
 و ىک و عملي خود مثل نقاط قوت ، مسائل و مشکالت تئورىالتيسد ، در رابطه با مسائل تشکي نوى مىت خود گزارشيفرد از وضع

داده ) فوق مسئول ( م يکه معموالً به مسئول باالتر از مسئول مستق..... ت و يمسئول ، نظر نسبت به کار و مسئول ، نظر نسبت به ىخانوادگ
  . شود ىم

  

  :گزارش قطع 
ز نحوه قطع شدن يتش و ني از وضع خود و افراد تحت مسئولى وصل مجدد گزارشى شود براى از قسمت مربوط خود قطع مى فردىوقت
  . شده و وصل شودىرس دهد تا مجدداً برىم

  

   :يگزارش نظام
  .ک قسمت ي فرد و افراد ىت نظامي است در مورد وضعىگزارش

  

   :ياتيگزارش عمل/ ات يگزارش عمل
 شود ، ىات شرکت داشته اند داده مي که در عملىله افراديبه وس....)  و ىترور ، بمب گذار( ات يک عملي است که در مورد انجام ىگزارش

   .ىجه عمل ، تلفات و خسارات خودي انجام عمل ، تدارکات ، نتىخ چگونگي نام افراد شرکت کننده ، تارشامل نوع عمل ،
  

   :يتيگزارش امن
 ، وضع ىتي امنىله فرد ، خطاهاي به وسىتيت مسائل امني شود ، رعاى داده مىا هر قسمتي افراد ،مراکز ىتي که در مورد وضع امنىگزارش

  .....کوک و  ، موارد مشىمدارک و جاساز
  

  :گزارش کار 
  . واگذار شده ى در مورد کارهاىگزارش

  

  :گزارش سر بسته 
  . آن را بخواند ىن که خود وي شود ، از کانال مسئول بدون اى که فرد نوشته و به فوق مسئول داده مىگزارش

  

   :يگزندگ
  .ک شود يدئولوژي اى که موجب ناراحتىحرف

  

   ) :يني ، ماشيموتور( گشت 
 موارد ىا مرکز تجمع و بررسي ىميک خانه تي گشت حول و حوش ىکي گرفته ، ىن عمل به دو خاطر صورت ميدن ، اي گردگردش ،

  .رد يه صورت گي کرد تخلىد مي تهدىن که اگر خطري اىمشکوک برا
ا از موتور استفاده يگشت ها ن گونه يا مردم ، در اي ى انتظامى ترور واحدهاىدر شهر برا) ترور  ( ىاتي عملىگر گشت واحدهايمسئله د

   ) .ىنيگشت ماش( ن يا از ماشيو  ) ىگشت موتور(  شده ىم
  

  :گمشده 
  . گفته اند ى شده گمشده مىالت قطع مي که ارتباطش با تشکىبه فرد

  

  :ران يم مردم اينه عظيگنج
  .ن خلق است يمنظور سازمان مجاهد

  

  :گوشت دم توپ 



 به کار برده شد که توسط باند ىل دادند در مورد زنانيکار را تشکي گروه پ٥٧سازمان که در سال  توسط عناصر ١٣٥٦ن اصطالح در سال يا
  .الت بودند يت تشکي امنىا قرباني شهرام و بهرام آرام مورد سوء استفاده ىت تقيمرکز

 شد در جهت ى هم که بها داده مى هنگام عبارت بود از برخورد از باال با زنان سازمان و کم بها دادن به آنها وىه و فرهنگ عملين روحيا
ا يه خانه لو رفته ي تخلى سه نفر از زنان گروه مجاهدين برا٥٤ _ ٥٥ ى بود ، در مقطع ضربات سال هاىا منفعت شخصيک هدف ين يتأم

 کم ارزش تر در يىروي بود که درباره زنان به عنوان نى از همان فرهنگىن حرکت ناشيکنترل قرارها فرستاده و هر سه کشته شدند ، ا
  .الت وجود داشت يتشک

  :ر است ي گرفت که مسئله پوشش و محمل مطرح شد و اجمال آن به شرح زىن فرهنگ از آنجا نشئت ميا
 ىاني شاىکمک ها..... ات و ي توانستند داشته باشند در حمل و نقل مدارک و نشرىا بالقوه مي که داشتند ىل حجابيزنان و دختران به دل

م ي داشت که مأموران رژىتيف شده ، وضعي ضعىت اجتماعيز موقعيل فرهنگ مسلط جامعه و نين گذشته زن اصوالً به دلي ، از ا کردندىم
  .ند ي توانستند با آنها مانند مردان برخورد نماى که داشتند نميىبا همه قساوت ها

 ى ارتباطات و برخىن رو از زنان برايدان محدودتر بود ، از ا از مرىالتي و تشکىاسي سىت هاي در فعالىز درصد شرکت زنان به طور کليو ن
  . شد ى سبک بدون دردسر استفاه مىحمل و نقل ها

 با سالح ىت ،مساويز که عضوي نىکي چرىم کار قرار داده بود و در فرهنگ مشين تقسي در اىالتيج زنان را از لحاظ تشکين امر به تدريا
  . شد ى آنان در نظر گرفته مى براىن تريي گشت و موضع پاىف زنان پست تر ميا و وظا شد کارهىک بودن شمرده ميبستن و چر

انه و ي ناشىه هاي تخلىز براي کنترل شود و نىا قرار بود عالمت مشکوکي آمد و ىش مي پىن اساس هر گاه قرار مشکوک و خطرناکيبر ا
  . کردند ىدان مي احتماالً لو رفته زنان را روانه مىمي تىخطرناک خانه ها

ن ي شد ، در کنار اىم از آنها استفاده مي کردن وضع تى عادى بود که براىمي تىگر استفاده از زنان به عنوان محمل در خانه هايموضوع د
 ىل مي باربر و پوشش تبدى داشت و صرفاً به افرادى باز مىاسي و سىالتي تشکىل استفاده ها که عمالً زنان را از شرکت فعال در کارهايقب

   .يالتيازدواج تشک> -----ز ين  . را هم اضافه نمود ى جنسى سوء استفاده هاىشدند ، اذهان منحرف عناصر رهبر
  

   :يالتيتشک _ يچ ذهنير و پيگ
 شده ، ىالتيک و تشکيدئولوژي ، اىاسيرش مواضع سياست که مانع انجام کار فرد و پذ)  مراجعه شود ىبه معن( منظور مسئله دار بودن 

 ىک کرده و آن را به راحتي تشکى و سازمانىالتي تشکى در خصوص رفتار و آموزه هاى که از نظر فکرىرد ، فردي گىرشد فرد را مجلو 
  . دارد ىچ ذهنير و پيرد گي پذىنم
  .چ رفع شده است ير و پيگ: ند ي گوى شود مىا مسئول باالتر حل ميله مسئول ين گونه مسائل به وسي اىوقت

 

  ٢٤/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

 ل
  

  :لمپن 
  . کنند ىفا مي اىستم اقتصادي را در سى هستند که نقش انگلىه داري وازده جامعه سرماىروهاي و در اصل نىت و الابالال

  

  :ا يلمپن پرولتار
ط حرفه يل شراي از اصناف کارگاهها و مؤسسات به دلىرا داراست ، برخ)  است ىمنظور الت و ابال ( ى که خصلت ها و صفات لمپنىکارگر

  .سم را با خود داردي لمپن و لمپنى و فرهنگى اخالقىژگي وىا
  

  :شدن " ر تابوا يلم " 



  ! " ؟ ىرتابوا شديچ تو رفع شد و لم ير و پيحات من گي با توضىديد" رون آمدن ، ي بىالتي تشکىد و دودلياز ترد
  

  :سم يبراليل/ برال يل
 را افاده ى و نداشتن مرز بندىتي مسئولى و بى دارد و ولنگارىالت بار منفيح در تشکن دو اصطالي ، اى خواهى خواه ، مکتب آزادىآزاد

  . کند ىم
  
  
  

   م
  
  

  :مادرجون 
  .م قجر عضدانلو يژه ى مادر مريلقب و

  

  :م ي مريالتيتشک _ يدتيمادر عق
   .ى همسر اول مسعود رجوىعياز القاب اشرف رب

  

  :ماده شدن 
  . شدن ىنيملموس و ع

  

  : زدن مارک/ مارک 
  .مارک به مفهوم مارک زدن و متهم نمودن ، تهمت زدن و انگ زدن 

  

   :يريماستخور گ
ن يدا کرده بود ، بي آن دوره اشاعه پىلم هايق فين لومپن ها بوده که از طري انقالب مصطلح بىروزيش از پي پىر در سال هاين تعبيا

  .ن رفته است يه و بر اثر مرور زمان خود به خود از ب به شدت مورد استعمال بود٥٤ _ ٥٥ ىز در سال هايمجاهدين ن
گر کم شده بود ، ي او دى شد روى گرفته مى بوده است ، اگر ماستخور کسى رو کم کنى براىک اقدام مقدماتي در واقع ىريماستخور گ

د و به هر حال قصد يه نماي را توجى اا بخواهد مسئلهيد و يا دروغ بگوي بر خالف واقع ىاناً مطلبي احى المثل فردىن است که فيمنظور ا
قه اش به اصطالح گرفته شود ، ماستخور او يا اشتباه فرد گرفته شده به او عرضه و ي داشته باشد ، هر گاه مورد ىر صادقانه ايبرخورد غ

   ي و تنگه خرد کنيرو کم کن> -----ز ين  .گرفته شده است 
  

  :ون يزاسيماست مال / يماست مال

  سمبل > -----ز ي ن است ،ىارمنظور سمبل ک

  :ن يماش
د ي تولىگر کارخانه هايران خودرو و دين ايد ماشي شد که در کارخانه تولى هوادار اطالق مىروهاي مجاهدين به مجموعه نىدر نهاد کارگر

  . کردند ىن کار ميماش
  

  :ماکرو 

  .کرو يم> -----ز ين  . کار در ابعاد بزرگ است ىه معن شود و بى استعمال شده و مىکرو قرار دارد و توسط رجويدر مقابل اصطالح م
  



   :يمال
   .ى ، قسمت مالىمتيمربوط به پول نقد و اجناس ق

  

  :ت ينمود و ماه/ ت يماه
( د قند يرنگ سف: ت قند عبارت است از ي ، به عنوان مثال نمود و ماهى باطن و محتوىت به معنيان و ظاهر است و ماهي عىنمود به معن

  .ت ي قند ماهىا شکل ملکولي ىنيري، ش) نمود 
  

   :ييمرغ رهايمانور س
 ١٥ تا ٧٣ خرداد ٣٠خ ي روز از تار١٥ن مانور به مدت يدند ، ايتدارک د ! " ىن سرنگونيتمر " ى است که مجاهدين براىک مانور نظامينام 
  . به اجرا در آمد در دو مرحلهران ي اىک مرزهاي نزدى در منطقه اىک لشگر زرهي ظاهراً در سطح ٧٣ر يت

 ىن گونه مانورهاي بر آن نظارت داشت ، اىبخش بود و خود رجوين فرمانده کل ارتش آزادي جانشى طالقانىفرمانده مانور عذرا علو
  . که تا کنون مؤثر نبوده است روها يزش ني و رىزگي انگى از بىري است در جهت جلوگى تالشىشينما
  .ز هست يم قجر عضدانلو ني مرىالتي از القاب درون تشکىکي يىمرغ رهايس

  

  :ر يمانور غرش ش
  . باشد ى م١٣٧٤ سازمان در خاک عراق در سال ى نظامىاز مانورها

  

  :مانور مهر تابان 
  .ز هست يم قجر عضدانلو ني مرىالتي باشد ، ضمناً مهر تابان از القاب درون تشکى م٧٤ سازمان در خاک عراق در سال ى نظامىاز مانورها

  

  : گذاشتن هيما
  . گذاشتن ، وقت صرف کردن ىانرژ
  

  :ست ؟ يمبارزه چ
انگذاران سازمان نوشته و ي از سه تن بنىکي ) ىعبد( ن يک بي توسط عبدالرضا ن١٣٤٤ سازمان است که در سال ىن جزوه آموزشياول
  . بوده است ىن متن آموزشين شده و سال ها مهمتريتدو
 ىاز به متخصص دارد و مثالً نمي نىن اساس که هر تخصصيسم به مثابه علم مبارزه است ، بر ايکسرفتن ماري جزوه مزبور پذىلي تحلىمبنا

ک تخصص است و علم الزم دارد و آن علم را علم مبارزه يز مبارزه خود ين سو نيک خطاط مراجعه کرد ، در اي به ى چشم پزشکىتوان برا
   .کشف کرده بسط داده اند.... .ن و مائو و يمارکس و لن

ن جهت ياز به دانش مبارزه دارد ، بعدها کتاب شناخت در ايم شاه نيسم و رژيالي مبارزه با امپرىز برايک مسلمان مجاهد نين رو ياز ا
  .اموزند ي است بىستيک مارکسيالکتيانگذاران سازمان اصول دي علم مبارزه را که به زعم بنىن شد که متدولوژيتدو
  

  :م يمتحدان رژ
  .م است ين که متحد رژي شود به اى مسلحانه از نوع مجاهدين نباشد از طرف سازمان متهم مى که معتقد به مشىاسيب سان و حزيهر جر

  

  :مبنا و شرط / مبنا 
   .ىالتيا کار تشکي ىاسيا کار سيان يک جريا نقطه شروع ي ىپارامتر ، قرارداد

  

   :يمترق
  . شد ىانات همسو با مجاهدين اطالق ميروها و جري و رشد و تکامل ، عمدتاً به نىخواهان ترق

   يفرم و محتو> -----   :يمحتو
  



   :يروابط محفل/ محفل 
ند ، در يا نرسد را محفل گويجه برسد يا چند مسئله خاص ، خواه به نتيک مسئله يا چند نفر به دور هم و صحبت حول ي دو يىگردهما

ر ي غىروهايند و محفل نقطه تجمع ني گوى را مىالتير تشکيتاً روابط غح داده شده ، عمدي قبالً توضىمورد اصطالح برخورد محفل
  .ند ي گوى را مىالتير تشکيت غي با ماهىا تجمعي و ىالتيتشک

  

   :يستيمحفل اکونوم
 گر ضمني دى از مجاهدين جدا شدند و به همراه عده ا١٣٥٦که چند تن از آنان در سال ) زن و مرد (  مرکب از چند دختر و پسر ىجمع
ن ي گشتند ، اى آنها انجام دهند و ناموفق باز مىک رويتئور _ ىاسي رفتند تا کار سىان کارگران کارخانه ها مي مسلحانه به مى مشىنف

  .ست ياکومون> -----ز ين  .اصطالح منسوخ شده است 
  

  :محفل زدن 
 شود ، سازمان معتقد ىده ميالت باشد ، محفل نامي تشکن دو نفر که خارج از روابط و دستوريدر حال حاضر هر گونه ارتباط برقرار کردن ب

  .انت است يز کارش خي شود و باند نىل به باند مياست محفل تبد
  

   :يمحمل تراش/ محمل قرار / محمل 
کرد ،  ىالت از آن استفاده مي و لو نرفتن خود و تشکى سازى عادى که فرد براىله ايا وسي مترادف پوشش ، عبارت بود از صحبت ىتا حد

مثل شغلم کارمند )  دروغ ىجواب ها(  آماده دارد يى قرار گرفت جواب هاى کسيى در سر قرار مورد سؤال و بازجوىبه طور مثال اگر فرد
  ......ره ي روم و غىم..... م به منزلم ، به آدرس ي آىاست ، از فالن اداره م

  

  :محور 
م ي سازمان و تقسيىروي گردد ، تجمع نىک موضوع روشن مينه که با گفتن آن  جداگاىا جمالتيتر ، سر موضوع ، خالصه موضوع يسر ت
  . باشد ىالت ارتش نفاق به نام محور موسوم مي بزرگتر از لشگر در تشکى هاىبند
  

   :يمحور
  .است ( ..... ) ن مرحله از مبارزه ي اى ، مثل شعار محورىبا محور ، مربوط و منسوب به محور اصل

  

   :محور قرار گرفتن
  .رند ي گىه موضوعات حول آن موضوع قرار ميرد که بقي گى محور قرار مى محور شدن ، موضوعىعني

  

   :يخود محور
   .ىالت و رهبريخود را محور قرار دادن و محور دانستن ، عدم اتکا به تشک

  

   :يدستور محور
   ) .ىاصل(  که محور باشد ىدستور و فرمان

 

 ٢٥/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

   :يالتي تشکمدار و مدار
 به مفهوم چرخه ىالتي شود ، مدار تشکى در آن انجام مىنيکسان بوده و فعل و انفعاالت معيات ي خصوصىمدار چرخه بسته که دارا

 مبدأ و مبنا و نقطه ىنيکه در آن نقطه مع.....  و ىزي ، برنامه رىالت مثل سازماندهي مربوط به تشکىا عملي ىالتيک کار تشکيگردش 
  . دارد ىخصان مشيپا



  :مدار باالتر 
  .شرفته تر ي ، پىالتي تشکىارتقا

  

  :ت يمدار مرکز
  .ت يطه اقتدار مرکزيح

  

  .مالت > -----  :مدرک 
  

  .ب و مراقبت يتعق> -----  :مراقبت 
  

  :مرحله 
  . است ىستياليپر زمان مبارزه ضد امىعني است ، ىستيالين مرحله مبارزه ضد امرپري ، به عنوان مثال اىا مکاني ىدروه زمان

  

  :مرحله جهش 
 گردد ، ىز اطالق مي نىم قدسين گروه به مفاهي خاص اى در برداشت هاى رود و گاهىر در مبحث تکامل توسط مجاهدين به کار مين تعبيا

  .ا مرحله جهش ي" لة القدر يل" 
  

   :ياسيمردگان س
  . کنند ىن لقب خطاب مي ا و مانند آن را باىني مثل دکتر اميى هاىسلطنت طلب ها ، دست راست

  

  :مردم فروش 
 رفته و به مردم ىه دارين که از مردم جدا شده به سمت سرماي اىعني بردند ، ى بود که مجاهدين در مورد حزب توده به کار مىاصطالح

  .انت کرده اند يخ
  

   :ييمردم گرا
  . از مردم ىت و طرفداريبه طرف مردم رفتن ، حما

  

   :يدي توحييمردم گرا
  . برند ى به کار مىديسم توحيالي سوسى است که مجاهدين به جاىريبتع

  

  : مبتذل ييمردم گرا
  . رود ىسم مبتذل توسط سازمان به کار ميالي سوسى که به جاىدي توحيى متضاد مردم گراىريتعب
  

   :يمرز بند

  .حد و مرز > -----  .مشخص کردن مرز با نظام 
  

  :ت يمرکز

  .ک يسم دمکراتيسم و سانتراليسانترال> -----شتر يل بي تفصيبرا  . الت در گذشته يتشک کننده ىمجموعه افراد رهبر
  

  :ت بخش يمرکز
  . گفتند ىافراد مسئول اداره کننده بخش ها را م

  



  :ت نهاد يمرکز
  . گفتند ى را مىالتي تشکىافراد مسئول اداره کننده نهادها

  

  :ت بسته يمرکز
   .ى و داورىشمچي زرکش ، ابرى ، علىاباني ، خى، رجو کننده مجاهدين ى نفر رهبر٥مجموع 

  

  :ت باز يمرکز
   .ىدي توحى و محمد عليى ، محمود عطاىاتي ، محمد حىت بسته به عالوه محمد ضابطيمجموع افراد مرکز

  

  :ک يت دمکراتيمرکز

  .ک يسم دمکراتيسم و سانتراليسانترال> -----ل مطلب ي تفصيبرا  .الت در فرهنگ مجاهدين ياز اصول هفت گانه حاکم بر تشک
  

  :د يمروار
ن منطقه صورت يات کشتار کردها در ايران و عراق در استان کرمانشاه و کردستان عراق که عملين اي بى در منطقه مرزيىنام کوهها

   .ى مخالف دولت عراق توسط فرقه رجوىات سرکوب و کشتار کردهاي عمليىگرفت ، عنوان ادعا
ج ي و درست پس از جنگ خل١٩٩١ شش سال گذشته در سال ى طىبخش مليتنها تهاجم عمده ارتش آزاد: " شت  نويىکايه آمريک نشري

  ."دياي فرو نشاندن شورش کردها در شمال عراق به کمک بى دستور داد براىن به رجوي بود که صدام حسىن زمانيفارس صورت گرفت و ا
 ى کردند و مدعىد نامگذاريات مرواري مخالف دولت عراق را عملى کردها خود وجنگ باى کردکشى سرپوش گذاشتن روىمجاهدين برا

  .د گذاشتند يات مرواري را عمليىن پاتک ادعاي به قرارگاه شان را دفع کرده اند و اسم اى اسالمى جمهورىروهايشدند که حمله ن
  

  :ض شدن يمر
  .ر شدن يدستگ

  

  :مزدور 
  .ند يگو ىر شده ، به افراد جدا شده از مجاهدين مياج

  :مسئله 
  .به مواضع ) اشکال نسبت (  مثل ىالتيو تشک ) ىمانند خانوادگ ( ىر و مشکل فرديهر گونه گ

  

  :مسئله دار شدن 
  . است ىالت را اجرا نکند ، فرد مسئله داري که فرد به صورت تام و تمام همه دستورات تشکىد و اشکال شدن ، در صورتيدچار ترد

  

   :يمسئله خانوادگ
ت به نفع سازمان دچار تزلزل يا فرد به خاطر خانواده اش در فعاليرد و يت فرد از طرف خانواده مورد ممانعت قرار بگين که فعالي امانند
  .شود 

  

   :يمسئله اخالق
  . دارد ىا رابطه نامشروع با کسي باشد و ى دچار انحراف جنسى فردىعني است ، ى داشتن ، منظور بد اخالقىمشکل اخالق

  

  :حل کردن مسئله 
  .الت برداشتن ي را از سر راه تشکىا مشکلي اشکاالت و ابهامات را بر طرف کردن و ىعني

  



  :باز کردن مسئله 
  . افراد مرتبط با موضوع ىح مسئله و مشکل برايو تشر) ک موضوع ي( ک مسئله يان جوانب مختلف يح و بي توضىعني

  

  :مسئول 
  . شود ىا چند نفر را به عهده داشته باشد اطالق ميک ي ىالتي تشکىدگيا رسيک کار ي که انجام ىمسئول به کس

  

  :مسئول نشست 
  . که گرداندن نشست را به عهده داشته باشد ىکس
  

   :ييمسئول اجرا
  . دهد ىا چند نفر کنترل و انجام ميک يله ي را به وسى کارى که اجراىکس

   :يالتيمسئول تشک
  . کند ى به فرد مىالتي تشکىدگي که رسىکس
  

   :يمسئول نظام
  . کند ى مىدگي رسى که به کارها و امور نظامىکس
  

  :مسئول باالتر 
   .ىالتي و مسئول تشکيىفوق مسئول ، مسئول مسئول اجرا

  

   :يخيت تاريمسئول
 ى همراهرين تعبي در اى اشتراک عمده معنى شود ولى را سبب مى متفاوتىت کار برد آن برداشت هاين اصطالح بسته به زمان و موقعيا

 خود عمل نکند از صحنه ىخيت تاريت امروز به مسئولياگر روحان: " سد ي نوى م٦٨ در مجاهد سال ىوقت. کردن با خود مجاهدين است 
  !!  شود ىن و چنان ميرد چني ما را نپذىت هژمونين است که اگر روحانيمنظور ا."  شود ىخ محو ميتار
  

  :ر قرار يمس
  .ابان يک خي ىن ابتدا و انتهايرد ، مثالً فاصله بي گىصورت م که قرار در آن ىر و راهيمس
  

  :ت يمشروع
  . مورد قبول بودن آن از طرف مردمىعنيک رژيم يت ي بودن ، روا بودن ، مثالً مشروعىشرع

  

  :مشروط به باالبودن 
  .ت گرفتن ياز مسئوالن باالتر مشروع

  

  : مسلحانه يمش / يمش
  . روش مسلحانه ى مسلحانه به معنىاست و مشقه و روش ي راه ، طرى به معنىمش
  

   :يمصادره انقالب
 شد که فالن ى رفت ، مثالً گفته مىات سرقت به کار مي درباره عملىکي چرىگر گروه هاين اصطالح از دوران شاه توسط مجاهدين و ديا

شگاهها و ربودن صابون و شامپو و قاشق و  سرقت از فروى شد ، مجاهدين حتىمبلغ در حمله فالن گروه به فالن بانک مصادره انقالب
  !! نامند ى مىچنگال را هم مصادره انقالب



   :يالتيت تشکيمصون
  . سازمان ى باالىالت و در مورد رده هاي تشکىاز اصطالحات مربوط به حوزه ساختار

  

   :يمطلق نگر/ مطلق کردن / مطلق 
   .ى نگرى و نسبىمقابل نسب

  

   :ييمعاون اجرا
  . کند ى و کمک مى همراهيى اجراىک نفر مسئول را در کارهاي که ى ، فرد کمکىالتي تشکى هاىم بندياز تقس

  

  :ک يدئولوژيار ايمع
   .ىار سازمانيالت ، معيزان و محک تشکيم

  

  : مسلحانه يمقاومت انقالب
 رفت ، با ىجاهدين به کار مات مي جناى که اختصاصاً برا٦٠ا نبرد مسلحانه ، پس از خرداد سال ي از جنگ مسلحانه ىگرير ديتعب

  ." مسلحانه ىن مقاومت انقالبي نوىاعتال"  مانند يىکاربردها
  

   :يستيمقدمه مطالعات مارکس
م قرآن و نهج البالغه و مقوله خاص فرهنگ ي انطباق مفاهى روش شناسىانگذاران سازمان و نوعيد محسن از بنيف سعين کتاب تأليا
  . است ىستيبر اصول مارکس) عه يقل در فقه شت عيل اجتهاد و سندياز قب( عه يش

  .افت يم در دو جلد انتشار ياموزيا چگونه قرآن بيسم قرآن ينامي با عنوان دى انقالب اسالمىروزيکتاب مزبور پس از پ
  

   :يمقطع/ مقطع 
   .ى ، موقتى موضعىعني ىند ، مقطعي گوىن دو مرحله را مقطع مي بىمحل تالق

  

  :سم يمکان
  .د ي با روش جدىعنيد يسم جدي ، به عنوان مثال با مکانىزيب چي و ترکطرز ساختمان

  

  :مالت 
 که حرف ى گفتند ، به فردىز مالت مي درون غذا نى در زندان به گوشت هاى داشته باشد ، حتىتي که بار امنىا هر گونه نوشته ايمدرک 

  .ند ي گوىز مالت مي دارد نى خاصىوه هايع و شي بدىها
  

   :ي کشيمل
ن که در صورت يده بود به گمان ايتشان به اتمام رسيان با آن که محکومي از زندانى به بعد معمول شد و عده ا٥٤ر زمان شاه از سال د

 شدند و باز روزها ، هفته ها ، ماهها و گاه سال ها اضافه بر دوران ىوندند آزاد نمي پىم مي مخالف رژىخروج از زندان به گروه ها
  . گفتند ى مى کشىن دوران را ملي ماندند ، تحمل اى مت در زندانيمحکوم

  

   :ي کاريمل
   .ىهوده کاري ، بىف سازماني خارج از وظاى که متعلق به همه افراد است ، کار اضافىزيا چي ء ى ، شىعموم = ىمل

   :يمناسبات داخل/ مناسبات 
   .ىالتي ، چارچوب سلسله مراتب تشکى سازمانىروابط درون

  



   :مناسبات کهنه
 ىاد به کار مي ز٥٨ _ ٦٠ ىرات در سال هاين گونه تعبي مجاهدين ، از اى ما قبل جامعه آرمانى اجتماعىون هايسلسله روابط و فرماس

  .رفت
  

  :منحرف 
  . است ىالتي ، تشکىاسي ، سىدئولوژين و اصول اي انحراف ، منظور انحراف از موازىدارا
  

   :يمنزو

  انزوا > -----ز ينر ، يگوشه گ
  

  :نسجم م

  .انسجام > -----ز ين انسجام ، ىدارا
  

  :منطقه 
د و مترادف با ياين بيي کشور عراق نزد هواداران پاىن که بار منفي اى شود ، در اروپا براىد سازمان به عراق اطالق ميات جديدر ادب
  . نام عراق را منطقه گذاشتند  نباشدىمزدور

شمال ، جنوب ، شرق : ( ن مناطق بود ي، تهران شامل ا) ه رجوع شود ي ناحىبه معن( فتند ،  گىه را منطقه مي چند ناحىدر نهاد دانش آموز
  ) .، مرکز 

  

  ) :A(منطقه شمال 
جان بوده يالن ، مازندران و آذرباي کشور که تحت پوشش بخش شهرستان بود ، منطقه شمال شامل خراسان ، گىالت قسمت شماليتشک

  .است 
  

  ) :B(منطقه جنوب 
  . کشور ى جنوبىتان هاشامل اس

  

  :منطقه اندلس 
  . در آن واقع است ىگاه سعادتي مهم سازمان از جمله پاىگاه هاي از پاى در مرکز بغداد که تعدادىنام منطقه ا

  

  :ات يمنطقه عمل
  .رد يدر آن صورت گ..... ) ترور ، انفجار و ( ات ي که قرار است عملىمنطقه و محل

  

  .و يپاس> -----  :منفعل 
  

  :ن ين شرمگيوحدم
 ى باطناً موحد و مسلمان هستند ، منتهىعنين هستند ، ين شرمگيموحد)  ها يىفدا ( ى اصولىست هاي گفتند مارکسىمجاهدين م
  ! ان کنندين مسئله را بي کشند اىخجالت م

  

  :مورد 
  . قابل توجه است ىعنيموضوع ، مطلب قابل توجه ، مثالً مورد دارد 

  

  : کردن يمورد را بررس



  . کردن ىموضوع و مطلب مورد نظر را بررس
  

  :مورد خاص 
  .ژه که در نظر است يمطلب و موضوع خاص و و

  

   :يموکب آزاد
  )ىبخش مليارتش آزاد(  سازمان ىالت نظامينام مستعار تشک

  :موضع 
  ..... و ىدتي ، عقىاسين مواضع سيند ، همچني گوى افراد هم موضع مىدگاه نظريگاه ، ضمناً به ديجا
  

   :يموضع
  .ک دوره محدود ي ، مربوط به ىموقت

  

   :يموضع طلب و موضع طلب
افه آن ي ژست و قىت آن را نداشت ، وليالت به اصطالح صالحيالت بوده و از نظر تشکي در تشکىگاه و رده باالتري که خواهان جاىهر فرد

  . شد ى گرفت ، موضع طلب محسوب مىموضع را م
  

  :مهر تابان 

  .مانور مهر تابان > -----ز ين  . داده است ى به وىقجر عضدانلو که رجوم ياز القاب مر
  

  :م يمهره رژ
  . کردند ىده اند اطالق ميا بريالت جدا شده ي که از تشکى به کسان٦٠مه دوم دهه ي که مجاهدين از نىاز القاب عام

  

  :مهمانسرا 
  .زندان و بازداشتگاه افراد جدا شده از سازمان 

 

 ٢٧/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  :انه باز يم
ن لقب توسط سازمان ي که اى اهل معامله و دو سره بار کردن ، از کسانى دهند ، به معنى از مخالفان خود مى که مجاهدين به برخىاز القاب
  . است ىد جوادي اصغر حاج سى داده شد دکتر علىبه و
  

  :د ي توان و بايم
اده کردن خطوط ي پىم قجر عضدانلو براي مرى رود و از شعارهاى اجرا شود به کار مدي که باى امر رهبرى که در مورد اجراىراتياز تعب

  .سازمان است 
  

  :نگ يتيم
 بحث و اظهار نظر ىع برايش وسي کم و بى جلسه اىک موضوع است و در اصطالح به معناي مذاکره درباره ى مالقات براىدر اصل به معن

 و ىرامون حادثه اي سخنرانان پىک منطقه و استماع گفته هاي اجتماع انبوه مردم در ىا به معناي ىاسيک حادثه سيا يک مسئله يدر 
  .مسئله اى 



:  عبارتند از ىاسيل آن داشته اند در مقطع فاز سيا نقش عمده در تشکيل شده يله مجاهدين تشکي که به وسيىنگ هايتين ميمهمتر
 اسفند دانشگاه ١٤نگ يتيو م ) ٥٩خرداد  ( ى رجوىه و سخنراني امجدنگيتي، م) ٥٨خرداد  (ى رجوىنگ پارک خزانه و سخنرانيتيم

   ) .٥٩اسفند (  صدر ى بنىتهران و سخنران
 ىنگ انتخاباتيتي گروه است ، مثالً مىالتي هوادار و تشکىروهايک گروه که از طرف نيغات يا تبلي استماع مواضع ى براىاسياجتماع س

  . شده است ىنده سازمان مطرح مي که از طرف نماىغات انتخاباتيدن تبلي شنى اجتماع هواداران و طرفداران براىعني
  

  :کرو يم
 و ىاتي عملى در اندازه هاىعنيکرو ي مىک شهري به کار رفته و مثالً خط چرى که توسط رجوىز ، از اصطالحاتي رىليدر اندازه کوچک و خ

 ىروي بزرگ ، جذب نىات هاي بزرگ است ، مثل عملىو در اندازه هابخش ماکريکوچک است و خط ارتش آزاد.....  و سالح و ىريروگين
  .ن ياد و سالح سنگيز

  

  :سم يتاريليم
  . است ىرو اعمال نظامي که پى ، مکتبى گرىنظام

  

  :ست يتاريليم
  . است ى نظامىوه هايق شيرو اعمال قدرت از طري که پىفرد
  

  :ا يشيليم
ن واژه را در يمه وقت ، مجاهدين اي نىک هايا چريان ي ، نظامىر نظامي دفاع غىروي ن ،ى شبه نظامىروهايمه شب ، نيک نياصطالح چر

بنده ين فرين حادثه و تحت عناويکا در طبس به بهانه اي شکست آمرىج قرار دادند، سازمان پس از ماجراي در مقابل واژه بس١٣٥٨سال 
  .رده تر کرد نمود و آن را گست انقالب مطرح ى حامىرويا را به عنوان نيشيليم

ج شده که در ي مردم بسىتوده ها" ، " سم يالي با هدف مبارزه با ضد انقالب و امپرىتشکل مردم: " ن بود ين اصطالح چنير شان از ايتعب
  ." دهد ىل مي خلق را تشکى از ارتش تمامىمه وقت که قسمتيک نيچر" ، "  کنند ى نظامى را صرف کارهاىل اوقاتيا تحصين اشتغال يع
جاد تشنج و دامن زدن به ي ، اى دادند ، ابزار آنها در جوسازىل مي آن را دانش آموزان تشکىروهاي مجاهدين که اغلب نىايشيليم

 ترور ىم هاي بود و پس از آن اغلب آنها در ت١٣٦٠ خرداد ٣٠ سازمان در روز ىايشيليت مين مقطع فعالي ها بود ، مهمترىريدرگ
  . شدند ىسازمانده
 خرداد ٣٠ بودند که قبل از ى شده اىده و سازماندهي آموزش دىروهايا نيشيلي شد ، مىمه وقت گفته مين) ک يچر( رو يبه نالت يدر تشک

 در ضمن کار خود مثل درس خواندن ، کار در ىعنيمه وقت بودن آنها ي کردند و نىنگ شرکت ميتي و مىغاتي ، تبلى نظامى در کارها٦٠
  . کردند ى هم مىالتيکار تشک..... کارخانه و 

  

   :يهمانيم
  . شدى کلمه نشست استفاده مى که براىاصطالح پوشش

  

  :هن يم
 ىن واژه پس از راه اندازيا کشور به کار رفت ، اي وطن ى که پس از ورود سازمان به خاک عراق توسط آنها باب شد و به جاىاصطالح

  . متداول شد ىنده ايه طور فزاالت بي تشکىستيونالين و برجسته کردن وجهه ناسيران زميه اينشر
  
  
  



  

   ن 
  
  
  

  :ه يناح
  . دادند ىه را ميل يك ناحيتشک ) ىچند انجمن دانش آموز( ن مدرسه ي چندىالت دانش آموزيدر تشک

  

  :نام مستعار 
م اکنون سازمان د ، هي گزى بر مى وىالت براي کرد که تشکى استفاده مى جعلىن که شناخته نشود از نام و نام خانوادگي اىهر فرد برا

  .ستفاده از نام مستعار ندارد  به اىازي باشد و نىک دولت ميده است که در حد يت رسيفي از کى است به سطحىمدع
ن افراد و سوزاندن يد خراب کردن پل بازگشت اي جدىل مطرح کردن اسامي از دالىکي ى کند ولىز بالفاصله منتشر ميد را ني جدىاسام

  .آنها نزدرژيم است 
  

  :اموس سازمان ن
   .ىاز القاب مسعود رجو

  

   :ينارنج

   .يت نارنجيوضع> -----ز ين. ند ي گوى مىا در آستانه لو رفتن باشد نارنجيت باشد ، ي که مورد مشکوکىت و فرديبه وضع
  

  :نت برداشتن / نت 
  .ادداشت کردن ي ، نکات مهم را ىسي ، محور نوىسيخالصه نو

  

  :آنرمال / نرمال 
  . است ىر عادي و غىعير طبي غى و آنرمال به معنى ، عادىعي طبىعننرمال به م

  

   :ي نساجيبچه ها / ينساج
  . شد ى کردند اطالق مى کار مى و نساجى پارچه بافى هوادار که در کارخانه هاىروهاي سازمان به مجموعه نىدر نهاد کارگر

  

  :نسل فدا 
  . باشد ىلقب نفرات سازمان م

  

  .نسل فدا > -----  :م و مسعود ينسل مر
  

  .نسل فدا > -----  :نسل مقاومت 
  

   :يه داخلينشر
ات ين نوع نشريشتر از اي بى شد ، مثالً نهاد کارگرىع مي هوادار توزىروهاين ني شد و بىزان کم چاپ مي نبوده و به مى که رسمىه اينشر

  .داشت 
  



  :نشست 
ک ي بشود ، هر نشست ىريجه گيشه نتي شود همى مىن ، از صحبتها سعيا چند مسئله معيک ي دور هم و گفتگو حول ىجمع شدن عده ا

  . شود ىده ميگرداننده دارد که مسئول نشست نام
ن نشست يالت انجام اي کردن خط سازمان درتشکى و سارى مهم جارىوه هاي از شىکي ى شود ، ولىنشست در سطوح مختلف برگزار م

  . شود ىم ميد گونه تقسها است ، نشست بر حسب موضوع مورد بحث به چن

   :يينشست اجرا
   .يى اجراىحول کارها

  

   :يتينشست امن
  .ا مرکز ي افراد ىتيا امني و ىصحبت حول مسائل اطالعات

  

   :يالتينشست تشک
  . از افراد ى و حساب رسىالتيرامون مسائل تشکيصحبت پ

  

  : و ماهانه ينشست هفتگ
  .ست ي ، موارد بحث محدود ن شودىا هر ماه مرتباً برگزار ميکه هر هفته و 

  

  :ب ينشست صل
 آن را انقالب ىل شد و برخيده ها تشکي برخورد با جدا شدگان و برى سازمان در عراق براى از سو١٣٧٠ ىل سال هاي که در اواىجلسه ا

  .ک نام دادند يدئولوژيا مرحله پنجم انقالب ايک پنجم يدئولوژيا
ه شده بودند درباره برخورد با جداشدگان و ي که از قبل توجىو عده ا ) ى ، رجوىشمچيابر ( م قجرياز طرف مر: " ن بود يمحور نشست ا

 خواهد کنار برود ، از امکانات ىن نکته را جا انداختند که از آن پس هر کس ميمسئله دارها به نقد عملکرد گذشته سازمان پرداختند و ا
ا به الت مثل طناب دار ري تشکىن کار براي نکند ، چرا که اى بازى اروپا سازمان نقشسازمان محروم باشد و مثالً در فرستادنش از عراق به

  ."گردن خود انداختن است 
ن ي در اىت سازمان بود ، رجويد و علت نشست ها بغرنج بودن وضعي برگزار گرد٧٠ عراق در سال ىب در مقطع بمباران هاينشست صل

  : د ي نماىنشست عنوان م
 خود ىن است که از مرگ حتمي خواهد در سازمان بماند مانند اىدن در سازمان مانند شب عاشورا است و هر کس مکه هم اکنون مان" 

  ." آورد ىب مرگ خود را همراه خودش مي ماند صلىمطلع بوده و هر کس م
  

   :ينشست معاص
! "  کنم ىد ، من خودم با خدا معامله ميمن بده تان را به ى فردىهمه گناهها: "  به افراد گفته است ىن نشست بوده است که رجويدر هم

  .ک يدئولوژيانقالب ا> -----ن خصوص يدر ا  . کنند ى که در گذشته مرتکب شده اند اعتراف مىن نشست همه افراد به گناهانيدر ا
  

   :يدينظام توح
  .مده است ر به کرات در آثار مجاهدين آين تعبي ، اىدي طبقه توحىا جامعه بي ىديمترادف جامعه توح

  

   :ينظام
  ..... و ىژه نظامي ، وى ، بخش نظامىات نظامي ، عملىکار نظام

  

   :ي اجتماعينظام
  . بودند ى که دانش آموزى نظامى شد ، مثل واحدهاى اطالق مى بخش اجتماعىروهاي که به نىاصطالحات

  



  :ژه ي وينظام
  . دادند ى مژه انجاميات وي که عمليىروهاي است ، نىژه نظاميژه و ويهمان و

  

  :ن ينظم آهن/ نظم 
   .ىالتيانضباط و انضباط تشک

  

   .ينظم انقالب> -----   ) :ير انقالبيغ ( ينظم ارتجاع
  

   :ينظم انقالب
 ، انطباق مناسب ىاسي و سازمان سى رهبرىت شناسي مسئولىستي و شبه مارکسىستي مارکسىر سازمان هايدر اصطالح مجاهدين و سا

ت ها بر اساس ضوابط و مالک يع رده ها و مسئولي ، توزى بر روابط منطقى و مبتنىم کار به صورت علميت ، تقسيول فرد با مسئىو منطق
 و ى جمعى بر انضباط ، رهبرى و مبتنى در چارچوب حرفه اىالتيت تشکي ، فعالىگر و رهبريکدي ، اعتماد متقابل اعضاء به ى عقالنىها

  .ند ي گوى مىرا نظم انقالب.....  و وجود انتقاد و انتقاد از خود در روابط افراد و مسئوالن و کيسم دمکراتي بر اساس سانتراليىشورا
ت ي مرکزىش و خط مشيل و گراي مجاهدين مطابق با تماىالتيات تشکي قرار دارد ، از حىکه در هر دوره و مقطع در برابر آن نظم ارتجاع

  .ن و عمل کردن ديشي هماهنگ و همراه با سازمان اندىعني ىگر نظم انقالبيبه عبارت در شده است ، ير و تفسي تعبى نظم انقالبىا رهبري
  

  :نقض ضابطه 
  .) ضابطه مراجعه شودىبه معن( است ، ىالتي که خالف دستورات تشکىشکستن ، عمل

  

  :نقطه اعالم کردن 
  .ردن است ح کيت خود را تشرير وضعين تعبينقطه در اصطالح مخفف نقطه نظر است و منظور از ا

  

  :نقطه عطف / نقطه ضعف / نقطه قوت 
ص يا قدرت تشخي شد ، مثالً خوب فکر کردن ى که در فرد بوده و باعث باال رفتن راندمان کار مى و صفت خاصىژگي وىعنينقطه قوت 

  .ل ين قبي از اىاشتباهات و مسائل
 ى ، برخوردهاىني ، خود بزرگ بىني شده مانند خود کم بىن آمدن راندمان کار ميي که در فرد بوده و باعث پاىنقطه ضعف صفت خاص

  ..... و ىبراليل
شتر در جهت بهبود و بهتر ير بيين تغي کند ، البته اىر ميي تغىان مشخصيک جريا يک کار ير انجام ي که مسىا مکانينقطه عطف زمان 

ا نه ين که وضعشان بهتر شده است يالبته ا(  دانند ، ى م خود نقطه عطفى خرداد را برا٣٠ باشد ، مثالً مجاهدين ىت منظور ميشدن وضع
  .)کامالً محرز است که نه 

 

 ٢٩/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  :دن مبارزه ينکش
 کند استفاده از ى که سازمان افراد جدا شده را با آن سرکوب ميىوه هايدن ، از جمله شيان راه بري مبارزه ، مى هاىتحمل نکردن سخت

  .د  باشىنگونه جمالت ميا
  

  :نمود 
 ىا ظاهرين مشخصه ها ي هستند ، اىنيان معيا جريده ين که نشان دهنده وجود پدي با خواص و صفات معيى ، مشخصه هاىعالمت ظاهر
   ىا ذهني شد و ى گفته مىنيکه به آنها نمود ع..... )  ، المسه و يى ، شنوايىنايب( توان آن را درک کرد ىهستند که م



  

   :ينمود ذهن
  . رسند ىله فکر کردن به آن مشخصه ها در ذهن خود مي که به وسيىو مشخصه هانمودها 

  

  :تک نمود 
  .ک بار بروز کرده و تکرار نشده است ي مشخص با صفات معين که ىکار
  

  :نوبت 
ا گوجه يده ي صورت گرفته باشد، مثل پرتاب سه نوبت تخم مرغ گندى مختلفى ، که در زمان هاىا حرکت اعتراضيات يواحد شمارش عمل

   .ىفرنگ
  

  :کان تکامل ينوک پ
  

 ىروهايگاه آنها در رأس ني جاىعنيشتاز آنها هستند ، ي پى بودند که در هر کارى گفتند ، مدعى که مجاهدين به خودشان مىاصطالح
  .ست کان اين پيگاه سازمان در رأس و نوک ايم جايکان تصور کنيک پيشرفت را به عنوان ي است ، اگر تکامل و پىمترق

  

  :نهاد 
 تا بودند ، بخش ٦ن بخش ها يم کرده بودند ، اي به نام بخش تقسيىالت را به مجموعه هاي خود تشکى انجام کارهاىمجاهدين برا

   .ىاسيه و بخش سيغات و نشري ، بخش تبلى ، بخش نظامى ، بخش شهرستان ، بخش روابط خارجىاجتماع
 ، نهاد ى نهاد بوده است ، نهاد دانش آموز٥ شامل ى شد ، مثالً بخش اجتماعىل ميتشک به نام نهاد ى کوچکترىهر بخش از مجموعه ها

  . و نهاد محالت ى ، نهاد کارمندى ، نهاد کارگريىدانشجو
  . بوده است ى که کارش مربوط به مدارس دانش آموزEg1 ى با عالمت اختصارىنهاد دانش آموز

  . بوده است ىمربوط به دانشگاهها ، مدارس عال که کارش Eg2 ى با عالمت اختصاريىنهاد دانشجو
  .رخانه ها و کارگرها بوده است که کارش مربوط به کاEg3 ى با عالمت اختصارىنهاد کارگر
  . به ادارات و کارمند ها است  که کارش مربوطEg4 ى با عالمت اختصارىنهاد کارمند

  ) .کار يپلمه و بيد(  صنف فوق بوده ، ٤ر ي غىروهاي که کارش مربوط به نEg5 ىنهاد محالت با عالمت اختصار
  . بود ى مرکزىت داشت و عضو شورايمسئول نهاد ، روابط باالتر از عضو

  

  :رو گذاشتن ين/ رو ين
  . فرد و عضو هم بودىرو به معني شد ، نى اطالق مى انجام کارى براى صرف انرژىبه معن

  

   :يي و اجراي کميروين
  . گذاشت ىش کمتر فکر مي کارهاى شد که براى گفته مىبه فرد

  

   :يفي کيروين
  .اج به فکر داشت يش احتي شد که کارهاى گفته مىبه فرد

  

  :شتاز ي واقعاً پيروهاين
:  آمده است٥٨ز آنها در مجاهد سال ر اين تعبين همفکران با گروه است که در قاموس سازمان همسو بودن با آنها است ، ايکتريمنظور نزد

  ." کند ى مىشتاز تلقي واقعاً پىروهاي ، مسئوليت دادن به مردم و به افراد و نىاسيرا در بعد س قدم اول ىعل" 
  
  
  



   و 

  
  
  

   :يوابستگ/ وابسته 
  . به مفهوم عالقه و ارتباط ى مربوط ، منسوب و وابستگىعنيوابسته 

  

   :يالتي تشکيوابستگ
   .ىالتيالت ، ارتباط تشکي ، عالقه به تشکىالتيعالقه تشک

  

   :ي خانوادگيابستگو
 دل بکند ىق خانوادگيد از خانواده و عاليبا)  کند ىالتيکار تشک(  خواهد مبارزه کند ى که مى گفتند فردىعالقه به خانواده ، مجاهدين م

  . شد ى فرد نقطه ضعف محسوب مى براىن مسئله اي شود، وجود چنىد مانع کار وي نباىو روابط خانوادگ
  

  :واپسگرا 
 ىبه حرکت!  خواندند ى ، مجاهدين رژيم را واپسگرا مى قبل ، ضد ترقىط قبل و دوران هاي عقب رونده ، برگشت کننده به شرامرتجع ، به

  . است ىخيک تاريالکتي بر اساس فلسفه دىستي مارکسىکه عکس جهت تکامل باشد حرکت واپسگرا گفته شده که مفهوم
  

   :ياتيواحد عمل/ واحد 
  . رفت ى به کار م١٣٦٠ خرداد ٣٠ که بعد از ىاصطالح..... )  و ىترور ، بمب گذار ( ىاتيملم عيدسته ، مجموعه ، ت

  

  :واداده 
 کند ىد نميط جديالت خود را منطبق با شرايرات در تشکييند که پس از انجام نقل و انتقال ها و تغي گوى مىر فعال ، به کسيمنفعل و غ

  . تواند بر قرار کند ىرد رابطه فعال نمي و اعتراض هم اگر قرار بگىان انتقاديجرر ي شود ، در مسىفرد واداده ودچار تناقض م
 ىه و مانند آن نميق و تنبي المثل با تشوى داده و اگر فى افراد صورت مى متناسب با روانشناسى برخوردهاىن وضعيسازمان در چن

  . کرد ىلف او را به انزوا مجبور م القاب مختى و اعطاىن ببرد با مارک زنيتوانست انفعال را در او از ب
  

  :وارد مناسبات شدن 
  . شدن ىالتي شدن فرد ، وارد کار تشکىالتيتشک

  

  :وحدت 
  . بودن ، قبول داشتن به طور مطلق ىکي ، ىگانگي

  

   :يوحدت در استراتژ
 وحدت ى ها در استراتژيى با فدا گفت ماى ، سازمان مى در استراتژىگانگي ىعني)  رجوع شود ى استراتژىبه معن( ک يوحدت استراتژ

  .م يک داريا با آنها وحدت استراتژيم ، يدار
  

  :وحدت در عمل 
  .دن در عمل نه فقط در حرف  بوىکيگانه عمل کردن ، ي

  

   :يستيالي ضد امپريروهايوحدت ن



  . کنند ىسم مبارزه مياليه امپري که بر عليىروهاي شدن گروهها و نىکي و ىگانگي
  

  :الت يوحدت فرد و تشک
ت کند ، ي را قبول داشته باشد و رعاىالتين تشکي ضوابط و موازىعنيالت وحدت داشته باشد ، يد با تشکي ، فرد باىالتي از اصول تشکىکي

 ىالت براي خارج از منافع تشکىالت را منافع خود دانسته منافعيع باشد و منافع تشکيالت اطاعت کند ، در برابر انتقادات مطياز تشک
  .شناسد و قائل نباشد خود ن

  

  :ک يدئولوژيوحدت ا / يدئولوژيوحدت در ا
  . به طور مطلق ىدئولوژيقبول داشتن بحث ها و خطوط ا

  

   :يالتيوحدت تشک
  .ت آنها در کار و عمل ي و رعاىالتين تشکيقبول داشتن ضوابط و مواز

  

   :ياسيوحدت س
   .ىاسيقبول داشتن خطوط س

  

   :يکيوحدت تاکت
  ) .ک مراجعه شود ي تاکتىبه معن( ک ها يکتقبول داشتن تا

  

  :ت يوحدت فرد و مسئول
الزمه درست اجرا شدن خطوط : ن است يشان چنين اييالت عنوان نموده اند ، تبي است که مجاهدين به عنوان اصول تشکىاز هفت اصل

  .ت به افراد مشخص استيو دادن مسئولم کار ي ، داشتن تقسىک سازمان انقالبين شده توسط ييدن به اهداف تعيک و رسيدئولوژيا
 ى شود به عهده هر کسى را نمىتي صالح داده شود ، هر مسئولى ذى به عناصر و اعضاىستيک سازمان بايف در ي وظاىت اجرايمسئول

  .اشته باشد  انجام آن دىت الزم را براي صالحىعنيد ، ي آن بر آى واگذار شود که از عهده اجراىت به کسيد مسئوليگذاشت ، بلکه با
ن رشد فرد در درون يت و همچنيم کار و گرفتن مسئولي است که بر اساس آن تقسىت اصلي سازمان وحدت فرد و مسئولىبه ادعا
  .فرد با موضعش خواهد بود  ىن سازگاريرد و مبي گى صورت مىالت به درستيتشک

  

  :وصل کردن / وصل بودن / وصل 
  . داشتن ىالتيشتن ، ارتباط تشکالت است ، ارتباط دايمنظور وصل به تشک

  

  :ت يوضع
  . است ى و لو رفتگىتياز نظر امن) ا هر محل تجمع ي ىميخانه ت( ک مرکز ي ىت ، منظور حالت و چگونگيفي ، کىحالت ، چگونگ

  

  :د يت سفيوضع
ت آن را يوضع)  لو نرفته باشد اصالً( ت آن وجود نداشته باشد ي در مورد وضعىتيچ گونه مشکوکي و هىک مرکز کامالً عاديت ياگر وضع

  .ند ي گوىد ميسف
  

  :ت زرد يوضع
  .ن حال لو نرفتن يت کامل نداشتن و در عين امني بىتيت وجود داشته باشد وضعي مشکوکىاگر کم

  

   :يت نارنجيوضع
  . باشد ، کامالً مشکوک ىاديت زياگر مشکوک



  

  ) :قرمز ( ت سرخ يوضع
ن دو به بعد ير است و از اي و سرخ نشده است امکان پذى که نارنجى فوق تا زمانىز مراکز در حالت هااگر کامالً لو رفته باشد ، استفاده ا

ت و دقت استفاده ي و سرخ هم با رعاى از مراکز نارنج٦٠ خرداد سال ٣٠ شد و البته در قبل از ىباً ممنوع اعالم ميگر استفاده از آنها تقريد
  . شد ىم

  

  :راژ دادن يو
ح يان صريح نکردن ، مواضع متناقض اتخاذ کردن و از بي شود ، موضع روشن اتخاذ نکردن ، برخورد صرىهم گفته م ىگزاگيحرکت ز

  .مطالب طفره رفتن 
  

  :ژه يو
 مسوولين رژيم و ى دادند ، مثل ترورهاىات بزرگ انجام مي که در ابتدا عمل١٣٦٠ خرداد سال ٣٠ بود بعد از ىخاص ، مخصوص ، نام قسمت

  .ده شد يکشتار وحشتناک مردم و شکنجه سه پاسدار کشبعداً به 

 

  ٣٠/١٠/١٣٨٢: تاريخ

 ه
  

  :هاله 
 بهمن ١٩ بردند ، اجمال مطلب آنکه تا ى سازمان به کار مى باالى است که مجاهدين در خصوص حفاظت کادرها و اعضاىاز اصطالحات

ن که اطراف اعضا بودند مانع ضربه ييا و هواداران پايشيليقع هاله م خورد شامل هواداران بود ، در واى که به سازمان مى اغلب ضربات١٣٦٠
  . شد ىخوردن به اعضا م

 ى و پوششىا چتر حفاظتي تواند مترادف چتر ىن هاله که مي ا٦١ن بهار و تابستان يان ضربات سنگي و بخصوص در جر٦٠ بهمن سال ١٩از 
  . گشت ى سازمان وارد مىه اعضا بى شود از اطراف اعضا برداشته شد و هر روز ضربه اىتلق
  

  :ک يهاله سمپات
  .الت را گرفته است يکه دور تشک)  سمپات مراجعه شود ىبه معن( ک ، يط سمپاتيوجود مح

  

   :يالتيهاله تشک

   اسکلت> -----ز ين.گرفته و آن را احاطه کرده است  را ى دهد و دور تا دور اسکلت اصلىالت را مي تشکى که رنگ و بوىط و جويمح
  

  :هرز رفتن 
روها ين قدر نيم اي دادىص مي را تشخىاگر تضاد اصل: " رات سازمان است ي ثمر ماندن ، در تعبىتلف شدن ، به هدر رفتن استعدادها ، ب

  ." رفت ىهرز نم
  

   :يهژمون
ت در يحاکم " ىرند به معنا بىز آن را مکرر به کار برده و ميست متداول است و مجاهدين ني مارکسىن گروههايشتر بين اصطالح که بيا
  .است " افتن يجه و قدرت ينت

  



  :هسته 
 ىاناً کاريخط گرفته و اح..... ) و ، تلفن و يه ، رادياعالم(م ير مستقي غى شوند ، از کانال هاى را که گرد هم جمع مىالتير تشکيهواداران غ

 کار يىالت توانايک تشکي کنند که ى کار مىطي ، هسته ها در شرا نامندىهسته م..... ) ه و ير ، پخش اعالميمطالعه ، تکث(  کنند ىهم م
  .ط و جامعه حضور ندارند يگر در محي گسترده را ندارد و به عبارت دىا مخفي و ىعلن

 خود را بر اساس ىختند ، خط کاري در آورد و سران آن گروه به خارج گرى که مجاهدين را از پاى و ضربات گسترده ا٦١بعد از سال 
ران باز گردند و قدرت را در دست ينده به ايال خودشان در آين هسته ها به خيت اين بود که با هدايل هسته قرار دادند و هدفشان ايتشک

  .رند يگ
  

  :هسته مقاومت 
يم ن است که هسته ها در برابر رژي کند ، در واقع منظور سازمان اى کار کرده و مقاومت مىط مخفي است که در شراىمنظور هسته ا

 ىام مردمي قىد مجاهدين با طرح استراتژي که خط تظاهرات مسلحانه و شورش به شکست انجام١٣٦٠ کنند ، پس از مهر ماه ىمقاومت م
  . مقاومت را دنبال کردند ىل هسته هايخط تشک

 ى و اقدامات مناسب مىنده که به شرط دست زدن به سازماىا بالفعلي بالقوه ىروهاين مقطع به عنوان نيک هسته ها در اياز نظر تئور
  . شوند ى مىدان بکشانند تلقي را به مى مردمىروهايتوانند ن

ت يگر امکان فعالي که ديىايشيلي مىا بودند منتهيشيليد نسخه بدل مي مطرح گرد٦٠ مقاومت سازمان که از اواخر سال ىهسته ها
  . را نداشت ىگسترده ، آشکار وعلن

  

   :يهسته مطالعات
 که کارش صرفاً مطالعه ى باب نبود ، هسته اى و خطىن اصطالحي رفت و بعد از انقالب چنىتر قبل از انقالب به کار مشين اصطالح بيا

 و ى کنند و به صورت جمعى را از سازمان اخذ مىا روش مطالعاتي ى که خطوط مطالعاتىالتي و گاه تشکىالتير تشکياست ، چند هوادار غ
  . پردازند ىعه منابع مورد نظر م توأماً به مطالى و جمعىگاه فرد

  

  .کادر > -----  :همه جانبه ) کادر ( 
  

   :يهنر
  . کردند ى اطالق مىغات ،هنري به قسمت تبلىغات ، در نهاد دانش آموزيتبل
  

  :هنگ 
را که  ) ىمي قدىروهايفرزندان ن( د ي نسل جدىروهايمجموعه ن= ف ي دهند ، هنگ حنىک هنگ را ميل يا چند گردان تشکيمجموع دو 

  .ند ي نماى مىف معرفي به نام هنگ حنىبه عراق آورده شده اند در قالب مجموعه ا
  

   :ي کاريهلند
  . گفتند ى مى کارىسرقت از فروشگاه ها و سوپر مارکت ها در اروپا را اصطالحاً هلند

  

  :هلو 
  . شدند ى سازمان داده مده بودند و جهت ازدواج به مردان مسنيدتر که تازه به بلوغ رسي جدىدختران اعضا

  

  :هوادار 
هواداران دو  ) ىعمل(  کند ىا در رابطه با آن کار مي ) ىلفظ( ت کرده ي و حماى طرفدارىاسيان سيا جري است که از فرد ىهوادار کس

  :نوعند 
  

   :يالتيهوادار تشک
 بر ى است و با وىده اش همچنان در حد هوادار رى دهد ، ولى پس مىند و حسابرسي بى کرده ، آموزش مىالتي است که کار تشکىهوادار



  . شود ىم رابطه مين مبنا تنظيا
  

   :يالتير تشکيهوادار غ
 يىماي و راهپى کند ، در سخنرانى مى خواند ، کمک مالىه مي کند ، نشرى نمىالتي کند و کار تشکىت مي است که لفظاً حماىهوادار

   قشر> -----ز ين  . شود ىالتي ممکن است به مرور تشکىالتير تشکيوادار غ دهد ، هى پس نمىو حسابرس.....  کند و ىشرکت م
 انقالب هوادارن سازمان همان سمپات ها بودند که به ىروزيش از پي را در بر دارد ، پى و همدلى ، همکارى همدردى لفظاً نوعىهوادار

  .ار سازمان بودند ي و پاره وقت در اختىر حرفه ايصورت غ
 ىروزيت ، عضو ، سمپات ، پس از پيه مرکزيا حاشيت ير مرکزي ، کادر زىکادر مرکز:  داشتند ىبين ترتي وابسته چنى هادر آن زمان رده

  .م کردند ي تقسىالتير تشکي و غىالتيانقالب هواداران را به دو دسته تشک
  . شود ىم مي تقسH1 , H2 , H3 , H4تش يرند و به تناسب رده و مسئولي گى او در نظر مى را براH شد کد ى مىالتي هوادار تشکىوقت
  

   :ي انقالبياريهوش
 ىاري تحت عنوان هوشى و نوشتن و انتشار مطلبىروس نهاوندي سى پس از فرار قالب١٣٥٠ن اصطالح که مفهوم آن روشن است از سال يا

  .اد استفاده کردند ين گروه ها مرسوم شد و به خصوص مجاهدين از آن زي در بىانقالب
  ."م ي حفظ کنىاسي سىک هاينش تاکتي خود را در گزى انقالبىاريهوش: " ه مجاهد آمده است ي در نشر١٣٥٨ل در سال  المثىف

  

  :ت يبحث هو/ ت يهو
ر يي شدن تغى و علن١٣٥٤ ، وجود ، بعد از سال ىت ، ذات ، هستي او باشد ، شخصى که شامل صفات جوهرىا شخصيء ىقت شيحق
"  ما ىالتيل انسجام تشکي ما دلىت اصليهو" ن کرد به نام يک را تدويدئولوژي اى بحثىرجو) کار يگروه پل يتشک(  مجاهدين ىدئولوژيا

ل اشاره شده بود ين قبي از اىن و مسائلي ، شهدا ، انضباط آهنىدي ناب توحىدئولوژيالت ، ايکه در آن به اصطالح به سوابق درخشان تشک
  ! ."  نموده بود ىف زدوده و بر را از انحراىدئولوژيو به اصطالح خطوط ا

  

   :ييئت اجرايه
 ، ىاسي برخوردار بود که متشکل از دفتر سيىست و شوراي سانترالى مسئول سازمان ، سازمان در ابتدا از ظاهرىافراد منتخب از سو

  .بودند ..... ، مسئول نهاد و ت يت ، معاون مرکزيمرکز
 يى شوراىالت سابق که ظاهريز برخورد نمود و با انحالل کامل تشکي نظرات مخالف نىها با حداقل ىک ،رجويدئولوژي پس از انقالب اىول

 يىد کار اجراي پردازند و حق اظهار نظر ندارند و فقط باى ميى افراد صرفاً به امور اجراىعني نمود ، يىئت اجرايل هيداشت ، اقدام به تشک
  .انجام دهند 

  

  :ن ک عمل کرديستريه/ ک يستريه) برخورد ( 
   .ى فکرى و بدون مبناىض برخورد کردن ، برخورد عصبيعناد داشتن ، با بغض و غ

  
  
  

   ي 

  
  
  

  :باز شدن .... خ ي
  .رون آمدن يو بودن بيفعال شدن ، از انفعال و پاس



  :گانه برخورد کردن ي
  . صادق بودن ىالتيدر مناسبات تشک

  

   :ي انقالبيکتا پرستي
 ىعل: "  آمده ١٣٦٤ه مجاهد سال ي رفت ، از جمله در نشرى انقالب توسط سازمان به کار مىروزيز پد که به خصوص پس اي از توحىريتعب
 ." باشد ى مى انقالبىکتاپرستي به اصول ى جاودان وفادارىالگو

  


