
  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 ء  است از مجاهدين تهيه شده» رهنگی ف« 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 نياز است و از تحليل هاِی اطالعاتِی » فرهنگ « هر رو براِی شناخِت مجاهدين به اين به بهر حال و 
  !بگيريد » فاکتور «
  

  : اطالعات می آورم ِ نيمه رسمِی وزارت/ ه هاِی رسمی مطلب را از يکی از رسان

  
 

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

  .و با بار وتعداِد صفحاتی به يک پنجم بيآورم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٥/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

 )١ (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 وىشي فرهنگ در مناسبات خود به شکل بسته تر عمل کند ، فرهنگ گوک خردهياساساً هر چه 
  .د ينام" لوترا " اق گفتارها را ين سي از اىد بتوان بخش اعظميتفاوت خواهد داشت، شا) فرهنگ کل ( غالب 

 خرده فرهنگ ىن نوعينگ رواج دارد ، از آنجا که سازمان مجاهدک فرهي 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 ىريژه در سازمان مذکور رواج چشمگيو ى 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 ( مشي سياسي 

  . قالب بسته فرقه اي 

   . اقتضائات عمومي خرده فرهنگ ها

  
  

ز يات و کتب سازمان و ني نشرى متن و محتواىق بررسي تماماً از طرن مجموعه به کار گرفته شده است ،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 حاويز واژگان دخالت داشته اند ، ا اى 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 يراهم خواهد آورد ، در االت را في 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 ، لىگريوم د و مفهى 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 ترورى ، در واحدهاىريرگ گرم در ترور و دى 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 

  آداپته / 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 ، آداپتاسىهان مسعود رجوج
  .داشت 

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

 :آزمايش ايدئولوژيک 

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 يلوژدئويانقالب 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 ، جايل ، جانشيبد :آلترناتيو 
 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)  به طور عمده " (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 دانست ي مجاهدىاسيتوان در اصل آن را پوشش س

 :آموزشي / آموزش 

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

  :آنارشيست / آنارشيسم 

 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" ن معتقد بودند که يمجاهد، سردمداران 

 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 ارتجاعىاسي نظر س و ازيىشه خرده بورژواير

  . کنند ى مى نفىط اجتماعيدر هر گونه شرا

   :آنتن
  است که بهى 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 محي رژىنفوذ

  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

  آنتني کردن

  . بوده است ىن مخفيش از اي که پىبار کردن اخىونيزي کردن و تلوىعلن

 

  ١٦/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

  

  الف 
  
  

  :اپورتونيسم/ اپورتونيست 

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 . مطرح است ىازنه برخورد با خرده بورژويشتر 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 معرفيا اپورتونکار ريسم راست و گروهک پيالت حزب توده را سمبل اپورتونيدر تشک . گردد ىم

  :اپوزيسيون 

 .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
ه ها ، حزبها ، گروه ها ، ي اتحاد دهد و در اصل عبارت است از کوششى 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
 مرکب از ىانونک گروه منسجم قيون 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

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

 آنها ى آرمانى که مبنايىروهاين .يد  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 نفيى بر تمامت گراىتنمب

  .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
  

   :تکياتاق 

 ىملزم م ) ىالتيا هوادار تشکيعضو (  آمد که فرد ىش مي کردند اغلب پى مى در آن زندگى که افراد به صورت جمعىميعالوه بر خانه ت
 . ى گفتند  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 علني اعضا نکه گاه

  .خانه پشت جبهه >------نيز  . شود ىم

  :اتحاديه 

ه ياتحاد" د ، مثالً 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 رسىت کاذب ، در تمام سطوح برايوقعم

  : Eg/ اجتماعي 

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 مستعد در بىاروهيزه 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 (يىشجو، نهاد دانEg ( 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 ( زير عضو(  



H =  مخفف هوادارS = مخفف سمپات  

  . عوض شد ىران به طور کل سازماندهيزمان از ا ساىج 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 : اراده پوالدين . 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

که با اصرار تمام هر آنچه  است ىن 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

 :اراده صيغل يافته 

 . 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 محلين در آن مجتمع اند ، مجاهديهد در عراق که مجاى 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 

 . شده به عراق ان پناهندهيراني عراق مربوط به اى از اردوگاه هاىکي

 :اردوگاه رماديه 

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 / ارتجاعي / ارتجاع 

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

 :ارتش آزاديبخش ملي ايران 

 پس از چند ١٣٦٦ دولت عراق به وجود آمده است ، در بهار ىحاتي و تسلى مالىا کمک هان در عراق که بي 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 وظياز هر چ قبل ىبخش 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 هايثر نبود بلکه بر بحرانها و رز نه تنها مؤيالت 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 تشکيتن مسئولباال رف
 .نظرشان است 

 :از آبشار پرتاب شدن 

ار يسط بيان 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

 :ازدواج تشکيالتي 

 صورت ىالتين تشکي موارد انتخاب مسئولى در بعضىحت..... د و ييد ، تأيص ، صالحديالت که بنا بر اجازه ، تشخي در تشکىنيهمسر گز
 . بود ى و همراه با ثبت محضرىسم عمدتاً ر٦٠ 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
ضو بود  عىب 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 ميشوهر او ن
  .يالت حفظ کنند  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 تشکىن صورت ميهد که خود مجايىدر ازدواج ها
  .ى بود  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 باىطالق ،رهبرک و به خصوص بعد از نشست يدئولوژي اىپس از انقالب ها
 .دن ممنوع بود ير اشکال عشق ورزي گشت و ساىمعطوف م

 

 

  ١٨/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

  

 :از قبر خود بيرون آمدن 

 ىايرابطه انسان را با دن " 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

  

 :از مردگي در آمدن 

 .ست ي نىگر انسان قبليرون آمده و دي است که فرد از قبر بىر از مرحله ايعبو شدن ، تيمترادف فعال و اکت

 :از ميدان خارج شدن 



 .ا پرت شدن يمترادف از موضوع خارج 

 :استاتيک 

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

 :استثمار 

  
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 از جانب فردک فردي

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: يب عبارت بود از  کردند ، که به ترتىم ميت آن به جامعه تقس بر اساس اصل استثمار و نسبىستيمارکس
  .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 صالحىتيو در رده و مسئولک عضي ىکه وقت

  .وحدت فرد و مسئوليت _ انقالب ايدئولوژيک / نيز    .نقض شده است " ت يمسئول

  :استحاله چي 

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

  :استراتژيک / استراتژي 

 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" مختلف مبارزه مراحل 
  . 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 ميارا 

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 مستقياده از ذخا استفى براى ضرورىو طرح ها

  .شعارهاي تاکتيکي _ شعارهاي استراتژيک _ تاکتيک > ------نيز   .تابع آن است 

  :استراتژي و تاکتيک 



 ى به معناىاستراتژ.  هستند ىه اند ، برگرفته از امور نظامح داده شديز 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 نيه مجاهد کىستيدر 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 ، جناحىو خط مش ها ديىفدا
  . بودند ىن شده از طرف جزنيتدو

 ، ک استي 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 هايهمراه تاکت به ىمختلف 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 مي هفته افراد متأهل به ا جمعه آخرى 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 ، پاىميحضور ثابت افراد ، خانه تگر به محل ير ديست ، به تعبي مناسب نىميت خانه تي موقعىعني

  :اشل غذايي 

 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 مي افراد دىغذات با يفي 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 انتظامىروهايکشور با ن اعزام به داخل ىستي ترورىروهاي که نى شد که هنگامىه مينحو توج
  .ند ي مقابل نماىروهايه ني علىن زمان ممکن اقدام به عمل نظاميکوتاهتر

  :غير اصولي / اصولي / اصول 

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

  .ند ي گوى مىست اصولن ايالت مجاهدي تشکى که منطبق بر اصول و مبانىبه فرد

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



  ) :اصول سازماني ( صول حاکم بر يک تشکيالت يا سازمان انقالبي ، ا

 ىازمان انقالبا سيالت 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 ، آشتىستيلفان سازمان که تضاد آنتاگونمخا
  . شود ى سازمان انتقاد دارند اطالق مىاست هاي که به رفتارها و سيىبه افراد و سازمان ها

  :اطاعت تشکيالتي 

 و ىستي مارکسى در احزاب و سازمان هاىالتي از اصول تشکىکي ىالتيدر ارتش و اطاعت تشک 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 يانست و  دى 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 ي کورکورانه است ، ا صرفاًىالتين 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

  :اعتبار خواهر مريم 

  . 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 ، ايالت ذلير تشکخود را مقصر خواندن و در براب
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 تقصيد به ضعفها ، گناهان و ديا خود بىسين 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 تغىدا کرده و در راستاي پ جنبه عامىسير ، 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

  ):تشکيالتي ( اعتماد برادرانه / اعتماد تشکيالتي / اعتماد 



يکى از هفت اصلى است که مجاهدين مدعى بودند در يک تشکيالت انقالبى بايد حاکم باشد و آن را چنين تعريف مى کردند که بدون 
  .اعتماد برادرانه هيچ انقالبى به پيروزى نخواهد رسيد 

ت مبارزه بوده و با گذار از کورانها و فراز و نشيب هاى هر مرحله به دست مى آيد ، البته مجاهدين اصل اعتمادى که محصول جريان سخ
  .را اقتباس کرده با تغيير مختصرى تبديل به اعتماد برادرانه کرده اند " اعتماد متقابالنه " مارکسيستى 

است ، بدون اين اصل با شدت گرفتن مبارزه ، " تشکيالتى _ وحدت ايدئولوژيک " اعتماد در يک سازمان انقالبى محصول و نتيجه 
  .تشکيالت به انشعاب و چند دستگى کشيده مى شود و روابط تشکيالتى از هم مى گسلد 

افراد در تشکيالت بايستى به هم اعتماد برادرانه داشته باشند ، فرد پايين تر بايد به مسئول خود اعتماد کند و بالعکس ، همين طور کل 
يالت نسبت به مرکزيت بايد اعتماد داشته باشد و بالعکس و اين موجب مى شد تا کليه افراد در جريان کارها هيچگاه به صحت گفته تشک

  .هاى يکديگر شک نکنند و در اجراى خطوط و برنامه ها مشکالت کمترى بروز کند 
نسى دارد ، ثانياً در سالهاى اخير اعتماد عنصرى است که از البته اين اصطالح در حال حاضر متداول نيست ، زيرا کلمه برادرانه بار ج

  !امکان کارکرد متقابل اين عنصر موجود نيست " توطئه هاى رژيم " فرودست به فرادست تقديم مى شود و به دليل 
  

  :اعدام انقالبي / اعدام 
 اصطالح در مواردى که صراحت در بيان لزوم به قتل در تشکيالت ترورها و جنايات تروريستى با لفظ اعدام انقالبى توجيه مى شد ، اين

  .رساندن افراد ضرورى مى بود به کار مى رفت 

  : اعزام 
منظور خروج مخفيانه و غير قانونى از مرزهاى کشور مى باشد ، اين اصطالح اختصاصاً به خروج نيروهاى مجاهد از ايران و رفتن شان به 

شکنجه و " (عمليات مهندسى "  و اجراى پروژه ٦٠ مرداد ١٠ ارديبهشت تا ١٢ه هاى هولناک خارج از کشور اطالق مى شد ، پس از ضرب
بعدها که امکانات . بود " فرار " مطرح شد که مترادف " خط خروج " اين امر ابتدا به عنوان ) زنده به گور کردن پاسداران انقالب اسالمى 

  . قرار گرفت اصطالح اعزام متداول شد ارتباطى مثل راديو و تلفن در اين امر مورد استفاده
بعد از شروع عمليات تروريستى و به خصوص پس از ضربات مهلکى که بر تشکيالت مجاهدين در داخل کشور وارد شد ، مرکزيت تصميم 

  .به فرار و خارج کردن نيروهاى خود از کشور گرفت 
اعزام از عراق به اروپا و بالعکس ، اعزام به داخل کشور از عراق :  ، مانند اصوالً انتقال قطعى افراد جهت مأموريتى خاص را اعزام مى گويند

اعزام به منطقه و بسيج نيرو جهت فرستادن به عراق را اعزام به منطقه گويند ، با توجه به اين که کلمه عراق تبعات منفى در اذهان ..... و 
  .ايجاد مى کند ، لفظ منطقه را به کار مى برند 

  

  : تشکيالتي افت/ افت 
پايين آمدن ، نزول کردن ، افول کردن ، در تشکيالت اين امر در مقابل ارتقاى تشکيالتى مطرح مى شود ، يعنى اگر کسى راندمان و 
نتيجه کارش در يک دوره نسبت به دوره قبل از آن کم باشد و يا کيفيت تشکيالتى اش نزول کند و هماهنگ با تشکيالت فعاليت نکند 

  .افت کرده است ، يکى از عوامل نزول و مسئوليت افراد در تشکيالت افت تشکيالتى آنان محسوب مى شد مى گويند 
  

  :افتخار ايدئولوژيک 
به " افراد عادى " هر عضو بايد داشته باشد و بدين مفهوم است که ) ازدواج مسعود و مريم ( احساس کاذبى که در پى انقالب ايدئولوژيک 

کن است افتخار کنند و احساس فخر و سربلندى به آنان دست بدهد ، ولى افراد سازمان صرفاً در چارچوب مسائل و موضوعاتى مم
  .ايدئولوژى خود فخر ، مباهات و افتخار به بعضى داشته ها و عمکردها دارند ، به اين احساس و بروز آن مى گويند افتخار ايدئولوژيک 

  

  :اقتصاد به زبان ساده 
 تدوين شده و نوشتن آن را به محمود عسکرى زاده نسبت داده اند ، کتاب ١٣٥٠مان که پيش از ضربه شهريور از کتب آموزشى ساز

 با عنوان اصل علم ١٣٢٠تلخيص ابتدايى و ساده اى از مفاهيم اقتصاد سياسى مارکسيسم است و شبيه آن را توده اى ها در سالهاى دهه 
  .لخيص و تأليف کرده بود اقتصاد انتشار دادند که عبدالحسين نوشين ت

که متداول مارکسيست هاست ..... و " ارتش ذخيره کار " ، " ارزش اضافى " ، " ابزار توليد " ، " روبنا و زير بنا " در کتاب به مقوله هايى مثل 
  .پرداخته شده است 



  

   :اقطاب
 هاى مورد قبول مردم ، فعاليت هايى صورت مى در تشکيالت خصوصاً قبل از شروع علميات تروريستى همواره در جلب حمايت شخصيت

  .گرفت ، اين کار از طريق افراد نزديک به آنان و دوستان و آشنايان هر شخصيت صورت مى پذيرفت 
با اين هدف که در صورت جلب حمايت آنان عده اى از طرفداران شان به طرف گروه کشانده شوند و موقعيت و مشروعيتى براى آنان ، 

  .ت مجاهدين در بين مردم جامعه ايجاد شود يعنى تشکيال

اخذ شده است و به افرادى گفته مى شد که توان جذب ديگر افراد را داشته داراى  ) N و S( اين کلمه از دو قطب جاذب مغناطيسى 
  .شخصيتى جاذب مى باشند 

  

   :اکتيو
رخوردش اکتيو است يعنى با کارهاى مختلفى که مسئولين فعال ، وقتى مى گويند فالن فرد اکتيو است يا برخورد اکتيو مى کند يا ب

  .تشکيالتى به وى محول مى کنند فعال برخورد مى کند 
  

  :اکتيوتر 
  
  

  .فعال تر ، جديت بيشتر در جهت انجام مسئوليت هاى محوله سازمانى 
  

  :اکونوميست 
ه کسانى اطالق مى کردند که در دوران شاه مشى مسلحانه فرد معتقد به اصالت اقتصاد ، اين اصطالح را مجاهدين و ديگر گروههاى چپ ب

  .ايدئولوژيک روى کارگران بودند _ را رد مى کردند و قايل به کار سياسى 
  

  :اکيپ 
به مجموعه چند تيم اکيپ گفته مى شد که پس از شروع عمليات تروريستى به مجموعه چند واحد نيز اکيپ گفته شد ، کالً نيروهاى 

داشت که وى دستورات و فرامين " سر اکيپ " ا و واحدها سازماندهى مى شدند و هر اکيپ مسئول و فرمانده اى به نام هوادار در تيمه
  .الزمه را از طريق سرتيم هاى تحت مسئوليت خود به افراد تيم يا واحد مى رساند

  

  :الگو 
به کار مى ) حتى شخصيت هاى قدسى ( ژه هاى مورد نظر که مجاهدين در تحليل از افراد ، قشرها و سو" اسوه " واژه اى است مترادف 

  ." الگوى زن يکتاپرست انقالبى" برند ، فعالً 
  

  :اماکن پوششي 
اين مقوله در سالهاى پس از انقالب بيشتر مطرح بود ولى قبل از آن نيز چه توسط مجاهدين و چه توسط گروه هاى ديگر وجود داشته 

  .کن پوششى در دوره بعد از انقالب سهل تر و همه گير تر شد است ، ولى امکان راه انداختن اما
مى ..... ) توزيع ، چاپ ، نشست ، تحريريه ، ارتباطات و ( اماکن پوششى يک رشته مکانها و امکاناتى هستند که براى تمام وظايف 

 معموالً مجاهدين از موقعيت مناسب ترى برخوردار توانستند مورد استفاده قرار بگيرند ، براى تهيه اين امکانات به پول گزافى نياز بوده و
  .بودند 

  

  :امداد 
معروف بود که گويا شکنجه گاه ساواک بوده است ، پس " خانه سرهنگ زيبايى " اصطالحاً به مرکزى پوششى گفته مى شد که محل آن به 

جنبش " وابسته به " امداد پزشکى "  تصرف کرد و از پيروزى انقالب سازمان زير پوشش کمک هاى اوليه و بهداشت و درمان اين خانه را
  .نام نهاد " ملى مجاهدين 



تشکيالت اطالق مى شد ، " مرکز امداد پزشکى " بسيارى از هواداران تشکيالتى در اين محل عضو گيرى مى شدند ، امداد به طور خاص به 
  .است " درمانگاه " در فرهنگ اخير مجاهدين اين اصطالح مترادف 

  

  :ر امر ب
  .است " آبدار چى " اين اصطالح فقط تشابه لفظى با مورد استعمال آن در ارتش دارد و در تشکيالت مجاهدين به معناى 

  

  :امنيتي / امنيت 
در هر بخش و نهاد از تشکيالت براى جلوگيرى از دستگيرى افراد و لو رفتن مراکز فعاليت و خانه هاى تيمى و شيوه هاى کار و جلوگيرى 

وذ عناصر مشکوک به درون تشکيالت قسمتى به نام امنيتى وجود داشت که کارش تعيين ضوابط و دستوراتى بود که تمام افراد در از نف
  .بخش موظف به اجرا و رعايت آن ضوابط و دستورات بودند 

يک ضابطه امنيتى قلمداد مى شد مثالً هر فرد موظف بود براى حمل و نقل مدارک به همراه خود آن را در جاسازى حمل کند که اين خود 
" ، قسمت در بخشها و نهادهاى مختلف تشکيالت به نام هاى ديگرى هم خوانده مى شد ، مثالً به قسمتى امنيتى در نهاد دانش آموزى 

  .مى گفتند " خدمات 
  

  :انبار داري 
ته است در دوران مشى چريکى زمان شاه ، در انباردارى از کارهايى بوده که از گذشته در ميان مجاهدين و ديگر گروهها وجود داش

کتاب ، ( يک يا دو نفر بودند که به آنها اين وظيفه داده مى شد که براى نگهدارى اسناد و مدارک و بعضى امکانات " شاخه " محدوده هر 
  .وشش دهند انبارى تهيه نموده آن را توجيه کنند و پ..... ) نشريه ، اسناد درونى ، شناسنامه ، مهر ، سالح و 

  :انتخاب ايدئولوژيک 
انتخاب مريم قجر براى ازدواج با مسعود رجوى را انتخاب ايدئولوژيک مى نامند ، در حال حاضر نير انتخاب صورى مسئول اول سازمان که 

  .هر دو سال يکبار صورت مى گيرد تحت عنوان انتخاب ايدئولوژيک مطرح مى شود 
  

  :انتقاد از خود / انتقاد 
 هفت اصلى است که مجاهدين آن را حاکم بر يک تشکيالت عنوان مى کردند ، اين اصل را نخستين بار لنين مطرح نمود و بعدها يکى از

اين اصل در استحکام هر سازمان انقالبى و ايجاد وحدت عميق : مائو آن را تفصيل داد ، مجاهدين در تعريف و تبيين اين اصل مى گويند 
  . اساسى نقش بارز و تعيين کننده دارد که بدون آن سازمان در خطر تجزيه و تالشى قرار مى گيرد تر و منسجم تر حول اصول

ضرورت انتقاد و انتقاد از خود به دنبال پذيرش اين واقعيت درک مى شود که اختالفات و درگيرى هاى ناشى از تضادهاى اجتماعى در 
ت و گرايشهاى فردى نيز اجتناب ناپذير است ، مبارزه با اين نارسايى ها از طريق سازمان هم منعکس مى گردد ، عالوه بر آن حضور تمايال

  .عمل کردن به اصل انتقاد و انتقاد از خود امکان پذير مى شود 
  

  :اتتقاد از خود 
رش و پيشدستى در قاموس تشکيالت مجاهدين يعنى خود را بى هويت کردن و اعتراف به گناه کرده يا ناکرده مى باشد و در اصل به پذي

  .و داشتن آمادگى براى اين که فرد مورد تهاجم ديگران قرار گيرد اطالق مى شود " خودزنى " در امر 
  

 
  ٢٠/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

  :انرژي آزاد کردن 
 يا کارهايى که به مفهوم کشف و بکارگيرى استعداد و توانايى هاى ويژه اى است که قبالً افراد از آن بى اطالع بوده و بهره نمى گرفتند و

  .قبالً افراد حاضر به انجام آن نبوده ، سپس طى مراحلى نهايتاً حاضر به انجام آن کار شده اند 
  

  :انرژي گرفتن 



به وجود آمدن اصطکاک در حين انجام وظايف که موجب مى شود کارايى فرد کاهش يابد و اتالف وقت و انرژى از فرد مسئول و ديگر 
  .افراد را موجب شود 

  

  :انجمن 
در حال حاضر به انجمن دانشجويان مسلمان اطالق مى شود و مخفف آن مى باشد ، و يا انجمن هاى پوششى که در خارج از کشور مشغول 
فعاليت به نفع سازمان هستند ، در سالهاى پس از پيروزى انقالب مجموعه نيروهاى هوادار وابسته به هر نهاد از تشکيالت مجاهدين 

  .ن ناميده مى شد اصطالحاً انجم
اداره مى شد ، کار انجمن ها جمع ) که بعداً تشکيل شد ( تشکيالت انجمن ها زير نظر مسئولين نهادها ، مستقيماً و يا از طريق اتحاديه ها 

  .بود ..... آورى امکانات ، فروش نشريه و کتاب ، انجام کارهاى تبليغاتى ، شرکت در ميتينگ ها و تظاهرات و 
ز شروع عمليات تروريستى تيمهاى انجمن ها در واحدهاى تروريستى سازماندهى شدند و به کشتار مردم پرداختند ، انجمن ها البته پس ا

  .به وجود مى آمدند ..... در مدارس ، دانشگاهها ، ادارات ، محالت و 
انجمن محلى " را زير پوشش خود داشت يا که تمامى نيروهاى هوادار دانش آموز در دبيرستان مذکور " انجمن مدرسه شريعتى " مثالً 

  .که هواداران را در محله مزبور اگر در محل کارشان زير پوشش نبودند سازماندهى مى کرد " خزانه 
  

  :انحصار طلب / انحصار طلبي 
صار طلبى معرفى چيزى يا نفعى را فقط براى خود خواستن ، در تشکيالت سعى مى شد سازش ناپذيرى جمهورى اسالمى را به عنوان انح

  .نمايند و مدعى مى شدند که اجازه فعاليت به ساير نيروها داده نمى شود 
 به کار مى رفت که بعدها واژه هاى ديگرى جايگزين ٥٨ _ ٥٩اين واژه عمدتاً در زمان درگيرى هاى داخلى ابتداى انقالب و در سال هاى 

  .آن شد 

  :انديويدوآليست / انديويدوآليسم 
فردگرا ، فرد و جريانى که حرکاتش فردى و جداى از تشکيالت و يا جريانات فعال جامعه باشد ، در کاربرد تشکيالتى به فردگرايى ، 

حرکات جدا از خطوط و رهنمودهاى تشکيالت ، حرکات انديويدوآليستى گفته مى شد و به فردى که خط خودش را مى رفت و کارى به 
  .مى گفتند )  فرد گرا (خطوط تشکيالتى نداشت انديويدوآليست 

" جاى آن را گرفته و مجموعه ضد ارزش ها در سازمان در حال حاضر در دو واژه " فرديت " در حال حاضر اين اصطالح رايج نيست و واژه 
  .خالصه شده است" جنسيت " و " فرديت 

  

  :منزوي شدن / منزوي کردن / منزوي / انزوا 
ت است ، يک فرد يا جريان سياسى اگر با مسائل سياسى پيرامون خود برخورد فعال نداشته و به معنى گوشه گيرى و گوشه نشينى و عزل

  .خود را مطرح نکند کم کم منزوى مى گردد و طبيعتاً در ميان ساير نيروها به حساب نيامده کنار زده مى شود 
  

  :انسجام 
ى رود که به عنوان مثال بحث در مورد فالن مطلب انسجام کافى ، اين کلمه اينطور به کار م) بودن ( ، منظم شدن ) بودن ( روان شدن 

  .دارد يا از انسجام خاصى برخوردار است ، در اين موارد منظور اين است که مطلب خوب سرهم بندى و جفت و جور و سر راست است 
  

  :انسجام تشکيالتي 
 و خارج از کنترل افراد جلوگيرى کرده مانع انشعاب مى شود و نظم و روانى امور مربوط به تشکيالت و عاملى که از اعمال خود به خودى

  . دانند افراد تشکيالتى خيلى بدان مباهات کرده به آن افتخار مى نمايند و آن را ارزش مى
  

  :انشعاب 
مجاهدين پيش جدا شدن و کنار کشيدن از تشکيالت و جريان يا گروه ديگرى را شکل دادن ، چند مورد از انشعاب هاى مهم در سازمان 

  :از انقالب و پس از آن از اين قرار است 
  .ست شده انشعاب شريف واقفى و يارانش در مخالفت با مرکزيت مارکسي) الف 



 که ١٣٥٩از سازمان در سال ) مؤسسان انجمن هاى دانشجويان مسلمان در اروپا ( انشعاب رضا رئيسى ، حسين رفيعى و حميد نوحى ) ب 
  .اب روند جدايى آورده اند شرح آن را خود در کت

 و انتشار متنهاى افشاگرانه عليه رجوى و دار و دسته اش ، البته دو مورد اخير در ٦٣انشعاب پرويز يعقوبى و جمعى ديگر در زمستان ) ج 
  .فرهنگ سياسى و ارزشى مجاهدين انشعاب محسوب نمى شود 

  

  :انضباط آهنين 
انضباط به معنى پذيرش نظم و انضباط آهنين : "هنگ مجاهدين که چنين تعريف مى شود از اصول هفت گانه حاکم بر تشکيالت در فر

  ."مبين عالى ترين انطباق آگاهانه با اصول و ضوابط تشکيالتى است 
انضباط آهنين يا نظم آهنين در عرف مجاهدين و ديگر گروه هاى انقالبى و چريکى ، اغلب مارکسيستى ، از اصول مهم حاکم بر يک 

  .يالت انقالبى است ، اين اصل در اوج تبعيت تشکيالتى و حل شدگى عميق فرد درون تشکيالت ظهور مى کند تشک
از عاليم اطاعت تشکيالتى فرد و وفادارى اش نسبت به موازين گروه و سازمان است ، " پوالدين " انضباط آهنين گاه به قول مجاهدين 

  . شمايل انسجام تشکيالتى مى باشد انضباط آهنين صفتى است که بيان کننده شکل و
  

  :انضباط حزبي 
در اينجا " تشکيالت " انضباط يعنى رابطه هماهنگ يک شى ء يا فرد با ساير اشياء و افراد در جهت انجام کار يا رسيدن به هدفى معين ، 

م عبارت است از اجراى دقيق مراتب و ساختار يک سازمان سياسى است ، انضباط در يک حزب يا سازمان مبتنى بر تشکيالت منظ
موازين و معيارهاى تعيين شده در اساسنامه حزب و انجام وظايفى که متوجه فرد و سازمان حزبى است ، اين نوع انضباط از پيامدهاى 

  .سانتراليسم حزبى و تشکيالتى است
  

  :انضباط تشکيالتي 
آن تأکيد مى شد ، انضباط تشکيالتى بود و اين به مفهوم اجراى از اصول تشکيالتى مجاهدين که براى پيشرفت بدون وقفه کارها روى 

کليه ضوابط و دستورات از طرف هر فرد تشکيالتى محسوب مى شد و همه افراد موظف به رعايت آنها در حيطه فعاليت جمعى و کارهاى 
  .فردى خود بودند 

سيسم و احزاب مارکسيست اخذ شده بود و رعايت کليه اصل مذکور و ساير اصول تشکيالتى مجاهدين از اصول تشکيالتى مکتب مارک
  .اصول مذکور از طرف يک عضو تشکيالت نشان دهنده اطاعت تشکيالتى وى بود 

  

  :انطباق 
تطبيق يافتن ، هماهنگى و همرنگى با شرايط خاص ، مثالً اگر شرايط جامعه و آگاهى مردم اقتضا کند که موقتاً ما يک سرى مواضع 

  .انطباق دهيم ) اگر چه موقتى (  نکنيم ، بايستى خود را با اين شرايط خودمان را مطرح
مجاهدين از ابتداى پيروزى انقالب اسالمى قصد براندازى نظام جمهورى اسالمى را از طريق مبارزه مسلحانه داشتند ، ولى چون شرايط 

  . داده و وارد عمل نشدند خود را با شرايط انطباق ) ١٣٦٠ خرداد ٣٠تا ( اقتضا نمى کرد به طور موقت 
  

  :انطباق با رده 
به بهانه اى مسئوليت فرد را از وى سلب کردن ، و به معناى ديگر وى را نااليق براى رده اى که در آن بوده است دانستن ، انطباق با رده 

  .بيشتر بهانه اى براى گرفتن مسئوليت از فرد و توجيه آن براى ديگران است تا مسئله دار نشوند 
  

  :انطباق با شرايط 
  ".ونآداپتاسي" خود را با وضعيت محيط منطبق نمودن ، قدرت سازگارى با هر گونه وضعيت ؛ با محيط همخوانى و همراهى کردن ، مترادف 

  

  : انطباق با مسئول 
و چرا و اطاعت محض و نوعى سازمان پذيرى و همخوانى و همنوايى با اوامر مسئول تشکيالتى خود ، حرف شنوى از مسئول بدون چون 

  .سوق دادن افراد براى تن دادن به اين امر را مى گويند 



  

  : انطباق فعال 
نه تنها فرد و بخش هاى تشکيالتى مى بايستى خود را با خطوط جديد منطبق کنند بلکه بايد ديگران را در اين مسير فعال کنند و به 

  .نوعى کاسه داغ تر از آش باشند 
  

  :انعطاف 
دن ، خم شدن ، برگشتن ، نرمش ؛ اين کلمه در اصطالحات تشکيالتى به مفهوم نرمش و نرمش نشان دادن مورد استفاده قرار مى دو تا ش

  .گرفت ، بدين شکل که گفته مى شد ما در برابر فشارهانرمش داشته باشيم 
  

  :انعکاس 
مجاهدين در برابر هر " انعکاس مواضع ما در جامعه : "ى شد به معنى و مفهوم بازتاب ، به عنوان مثال اين اصطالح اين طور استفاده م

  .جريان و مسئله خاصى که در جامعه رخ مى داده موضع گيرى خاصى مى کردند 
مطرح ) اعم از حکومت هايشان و گروه هاى موجود در آنها ( طبيعتاً اين موضع گيرى در بين مردم ، ، گروهکهاى ديگر و کشورهاى ديگر 

  .کس العمل هاى خاصى نشان مى دادند ، مجموعه اين عکس العمل ها همان انعکاس مواضع بود شده و آنها ع
  
 

  ٢١/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

  :انفجار رهايي 
  

از اصطالحاتى است که در مراحل انقالب ايدئولوژيک کاربرد داشت و نشانگر تسليم و انقياد وسيع اعضا ، پس از نشستى که در حضور 

  .انقالب ايدئولوژيک > ------براي تفصيل بيشتر    . به گناه و توبه شدند رجوى مجبور به اقرار
  

  :انقالب دره زدايي 

انقالب >-----در اين خصوص  .مفهومى که براى دره شکستن مسئوليت و خلع رده تشکيالتى افراد مسئول سازمان به کار مى رود  

  .ايدئولوژيک 
  

  :انقالب ايدئولوژيک 
 توسط مجاهدين مطرح شد ، پس از شکستهاى سنگين و تعويق وعده هاى سازمان جهت سقوط جمهورى ١٣٦٤ روندى بود که در سال

 ناگهان اعالم ٦٤ و اوايل بهار ٦٣اسالمى سازمان دچار بحران شد ، براى گذر از اين بحران ، به خصوص ريزش نيروها در اواخر زمستان 
ارتقاء پيدا کرده ، از ) مسعود رجوى (  به مقام همرديفى مسئول اول سازمان )همسر مهدى ابريشمچى ( شد که مريم قجر عضدانلو 

  .همسر خود جدا شده و با مسعود رجوى ازدواج کرده است 
انقالب نوين ايدئولوژيک " انقالب ايدئولوژيک زمانى مطرح شد که رجوى و ابريشمچى در جريان برگزارى ازدواج مذکور اين اقدام را 

ادند ، اينان مدعى شدند که مضمون اين انقالب جديد ارتقاى نقش زن و تأمين تساوى حقوق زن و مرد در سازمان است ، نام د" مجاهدين 
  .از آن پس رجوى و مريم با القاب متملقانه اى مورد ستايش اعضاى سازمان قرار گرفتند 

ديگر " انقالب "  پى که دامن مجاهدين را مى گرفت يک پس از اين ماجرا سرکردگان گروه هر از چندگاه براى غلبه بر بحرانهاى پى در
  .پيش مى کشيدند که اکنون به هشت مورد رسيده است 

  :چهار مرحله نخست آن بدين ترتيب است 
 "منظور همان ازدواج و تبعات پس از آن است که توسط مخالفان جدا شده به ) : مرحله اول انقالب ايدئولوژيک ( انقالب ايدئولوژيک اول 

  . معروف شد " کودتا عليه کار جمعى و شورايى 
در اين مرحله که چند ماه پس از مرحله اول مطرح شد ، رجوى براى سرکوب ) : مرحله دوم انقالب ايدئولوژيک ( انقالب ايدئولوژيک دوم 

وحدت و انطباق فرد با " يا " ليت انطباق با مسئو" اين موضوع را مطرح نمود که به منظور " مسئله دار " عناصر قديمى تر و نيروهاى 
 . بايد بسيارى از افراد خلع رده شوند ، در اين مرحله مسئوليتهاى جديدى به دختران و زنان تفويض شد " مسئوليت و رده اش 



تنگه و " رجوى اسم اين مرحله را که پس از يک سرى بحران پيش آمد ، ) : مرحله سوم انقالب ايدئولوژيک ( انقالب ايدئولوژيک سوم 
رجوى در قبال اعتراض هاى اعضا درباره شکست .  و به دنبال شکست فروغ پيش آمد ١٣٦٧گذاشت ، اين مرحله در پاييز " توحيد 

  . نام داد اما بعد همه گناهان را به گردن اعضا انداخت " بيمه نامه " عمليات و تلفات سنگين سازمان ابتدا عمليات سازمان را در آن مرحله 
ناقص " توحيدشان " و در واقع ! گير کردند که در ذهن خود هزاران تنگه داشتند " تنگه چهار زبر " ادعا کرد که افراد بدين علت در رجوى 

بوده ، چرا که آنها فقط بايد در ذهن خود به رهبرى بينديشند و به هيچ کس ديگرى از لحاظ عاطفى ، حتى نبايد وابسته شوند و عاليق 
  .عالقه داشته باشند ) يعنى مسعود ( را شرک آلود دانست و گفت که اعضا فقط بايد به رهبريشان همسرى و فرزندى

نيز معروف است ، رجوى احساس مى کرد " انقالب طالق "اين مرحله به ) : مرحله چهارم انقالب ايدئولوژيک ( انقالب ايدئولوژيک چهارم 
" سازمان بر اعضا کنترل ندارد ، از اين رو در يک نشست عمومى ، ضمن طرح مسئله که تنها در دورن محفل ها و حريم خانواده است که 

تعلقات خانوادگى را سد پيروزى ناميد و از همه خواست که حلقه هاى ازدواج شان را در يک سينى که به دست گرفته " فرد و جنسيت 
  . بود بريزند 

ها را مجبور مى کردند که در مقابل هم قرار گيرند و به يکدگير دشنام دهند ، در اين نشست که نظير آن چندين بار تکرار شد زن و شوهر
  .از آن به بعد طالق هاى دسته جمعى دامن همه افراد سازمان را گرفت و همه مسئوليتها به زنان سپرده شد 

  

  :انقالب ضد سلطنتي 
م که اين انقالب صرفاً جنبه ضد سلطنتى داشته و فاقد جنبه  ، به اين مفهو٥٧ بهمن ٢٢تعبيرى خاص از انقالب اسالمى ايران و پيروزى 

  .هاى ديگر مبارزاتى بوده است 
  

  ضرورت وجود انقالبيون حرفه اي > ------  :انقالب حرفه اي 

  " : ف " انقالب 
" فرديت " مخفف " ف " در هم شکسته شد ، حرف " فرديت " اصطالحى که به يکى از مراحل انقالب ايدئولوژيک مربوط است که طى آن 

باشند و هيچ گونه هويت فردى " جمع " تخليه شده و صرفاً جزئى از يک " هويت فردى " است ، در اين مرحله همه افراد مى بايستى از 

  انقالب ايدئولوژيک > ------براي آگاهي بيشتر   .براى خود قائل نباشند 
  

  :انقالب نوين 
البته انقالب به مفهوم دگرگونى بنيادين اطالق مى شود ، و به زعم مجاهدين ) زدواج مريم و مسعود ا( تعبيرى ديگر از انقالب ايدئولوژيک 

در اين   .شکل نوين و جديد آن و تغيير تمامى ساختار ذهنى و فکرى و تبديل شدن به انسانى ديگر است (انقالب نوين دگرگونى بنيادين 

  .انقالب ايدئولوژيک > -----خصوص 
  

  :بي انگيزه / ا انگيزه ب/ انگيزه 
سبب ، باعث ، آنچه که کسى را به کارى وادار مى کند و بر مى انگيزاند ، در تشکيالت فردى که از خود شوق انجام کارى را نشان مى داد 

  و اگر آن کار را به او واگذار مى شد خوب آن را انجام مى داد گفته مى شد با انگيزه است 
د تشکيالتى مصداق داشت و هم در مورد هواداران ، مثالً اگر يک فرد بيرون تشکيالت از مواضع تشکيالت اين مسئله هم در مورد افرا

زه حمايت کرده ، نشريات و اعالميه ها را مى خواند ، کمک مالى و غيره کرده و تمايل براى کار تشکيالتى نشان مى داد مى گفتند با انگي
  .است 

انگيزه اصطالحى است که عمدتاً درون تشکيالت سازمان در مواردى به کار مى رفت که بيان کننده بار نقطه مقابل آن بى انگيزگى بود ، 
  .به کار مى رود نوعى دشنام محسوب مى شود " بى انگيزه " ارزشى مثبتى است و وقتى به شکل منفى 

  

   :انگيزاننده
  .ت حرکتى که ايجاد انگيزه کند ، محرک به سوى اهداف و خواستهاى تشکيال

  

  :ايدئولوژي ناب توحيدي 
يکى از دعاوى تشکيالت بود که خود را صاحب ايدئولوِژى ناب توحيدى و اسالم ناب توحيدى مى دانست ، اين ادعا بيانگر ديدگاه 

  .دگماتيستى و غير قابل نقد بودن نظرات سازمان مى باشد و مطلق انديشى و مطلق گرايى ذهنى مجاهدين را مى رساند 



  

   :ژيکمانيدئولو
  .منطبق بر ايدئولوژى ، کار توأم با عقيده و ايدئولوژى تشکيالت 

  .کارى را با نيت و قصد ايدئولوژيک و خالص براى مبانى فکرى و به طرز خاص عقيدتى انجام دادن 
  

  :عمليات ايذايي / ايذايي 
 تخريبى و تروريستى مجاهدين ، نيروهاى هوادار اين  و شروع عمليات٦٠ خرداد سال ٣٠ايذا به معنى اذيت و آزار کردن است ، بعد از 

  .گروه يک سرى کارها را موسوم به عمليات ايذايى انجام مى دادند 
  .ريختن چسب داخل قفل مغازه ها، تلفن هاى تهديد آميز به منازل و محل کار افراد و کارهايى شبيه اينها : اين کارها عبارت بودند از 

  :ايزوله / ايزوالسيون 
، به عنوان مثال اين اصطالح اين طور به کار برده مى ) تشکيالتى _ صحنه سياسى ( رت شدن ، رانده شده ، کنار زده شده از يک محيط پ

جريان هاى منحرف و غير مترقى را از صحنه سياسى جامعه ) نظامى _ سياسى ( شود که بايستى با ايجاد مواضع و انجام حرکات مختلف 
  .ا ايزوله نماييم کنار زده و آنها ر

  " .کات اوت " ابتدا ايزوله به معنى منزوى شده و سپس طرد و :  و فرار اعضاء به خارج از کشور تجزيه شد ٦٠اين اصطالح بعد از سال 

  .کات اوت >------براي تفصيل بيشتر 
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  ب 

  

  :بار برداشتن 

  . گرفتن و برداشتن موانع از مقابل حرکت تشکيالت را مى گويند احساس مسئوليت کردن ، کار بيشترى را به عهده

  :بارقه مريم 

از اصطالحاتى که براى نشان دادن ابهت و جذبه مريم قجر عضدانلو پس از انقالب ايدئولوژيک به کار مى رود و به مفهوم اين است که 
طريق نيز صورت مى گيرد و مانند نورى در تاريکى راه را نشان مى و راه نشان دادن از اين " بارقه نگاه "هدايت گرى توسط مريم حتى با 

  .دهد 

  :بار نبودن 

  .، مشکلى براى تشکيالت ايجاد نکردن و نوعى حرکت و کار که موجب ايجاد مشکل براى سازمان نشود " سرباز نبودن " معادل و مخفف 

  .انعکاس > ------  :بازتاب 

  :بازده 

  .راندمان ، نتيجه کار 

  : و کبوتر باز



اين اصطالح در مورد دو جناح در يک جريان يا سيستم که يکى برخوردش تهاجمى و ديگرى ماليم است به کار برده مى شود ، مثالً در 
که معتقد ) پنتاگونيست ها و جمهورى خواهان ( جناح بازها  :تحليل هاى سياسى گفته مى شد حکومت در آمريکا داراى دو جناح است 

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

  :بازوي استوار 

  .اصطالحى است که در توصيف ارتش آزاديبخش به کار مى رود و عمدتاً آن را به عنوان بازوى استوار مردم ايران تبليغ مى کنند 

  :باال آوردن 

  .و در سازمان به معنى اعتراف کردن و مجبور شدن به علنى کردن دورنمايه هاى پنهانى در زبان عامه ، " استفراغ " مترادف 

  :از پايين به باال / از باال به پايين / باال 

منظور از باال رده ها و مسئوالن باالى تشکيالتى مى باشد که امرى نسبى است ، پايين نير رده هاى پايين تشکيالت است که اين هم امرى 
مرکزيت ( از باال به پايين منتقل مى شود ، يعنى باال ) سياسى ، ايدئولوژى ، امنيتى ، تشکيالتى ( خطوط :  ، مثالً گفته مى شد نسبى است

يا کارهاى اجرايى به وسيله پايين صورت گرفته و نتيجه آن به  .تحليل مى کند و خطوط را مشخص کرده براى اجرا به پايين مى دهد ) 
  .د تا باال تحليل جديد و خطوط جديد بدهد ، اين عمل دو طرفه و مرتب صورت مى گيرد و متقابالً وجود دارد باال گزارش مى شو

  :باال کشيدن 

از فرمانده دسته باالتر رفتن ، کالً در مورد افرادى به کار مى رود که مدارج ترقى در تشکيالت را طى کرده و به رده هاى باال صعود مى 
  .کنند 

  : بال نظامي /بال سياسي 

 استراتژى کلى خود را به پرنده اى تشبيه کردند که داراى دو بال است ١٣٦٠مجاهدين پس از شکستهاى مکرر در مقطع فاز نظامى دهه 
اقدامات ارتش ( و ديگرى را بال نظامى )  و موسوم به ديپلماسى انقالبى یحرکت هاى به اصطالح سياس( که يکى را بال سياسى 

  .اميدند ، اين تعابير نخستين بار توسط مسعود رجوى بيان گرديد ن) آزاديبخش 

   :بالنده
  

پذيرش آموزش هاى ايدئولوژى ، سياسى ، تشکيالتى و (در حال رشد و نمو ، سازمان در مورد مجموعه افرادى که در حال رشد تشکيالتى 
همچنين گفته مى شد که بر اثر برخوردها و موضع گيرى و   .بودند مى گفتند ، اينها نيروى بالنده هستند) انجام کارها به نحو احسن 

به سمت ما مى آيند که منظور از قابليت رشد همان جلب ) بالنده هستند ( افشاگرى بيشتر نيروهاى درون جامعه که قابليت رشد دارند 
 که در جامعه تکامل گام بر مى دارند و عناصرى" متکامل " شدن به سمت تشکيالت و در انتها تشکيالتى شدن است ، قبالً از واژه 

  .استفاده مى شد 

  :بالندگي مجاهدين 

  .رشد و ارتقاى سازمان ، به تعبيرى توفيق ادعايى سازمان در طى مراتب استراتژيک و مراحل تاکتيکى 

  باند تبهکار 

د که درگيرى هايى را با سازمان در شهر اطالق مى ش" حسين زهرى " باند تبهکار به شاخه اى از چريک هاى فدايى اقليت به سرکردگى 
  . داشته اند ٦٥ تا ٦٠در حومه پاريس محل استقرار رجوى از سال  ) Auvers sur oise" ( روستاى اور سور اواز " پاريس و يک نوبت در 



  :باي دادن 

  .ود اطالعاتى را نادانسته و از روى غفلت دادن که موجب لو رفتن کارى و يا خراب شدن موضوعى مى ش

  ) :کردن ( بايکوت 

تحويل نگرفتن ، تحريم ، کسى يا جريانى را در موضعى بيندازند يا معرفى کنند که از رابطه داشتن با جامعه و ديگران محروم شود اين 
به تمامى وقتى فردى درزندان به نحوى مورد کينه و خشم مجاهدين قرار مى گرفت  .اصطالح بيشتر در زمان شاه و در زندان مصطلح بود 

افراد و عناصر تشکيالت در درون زندان دستور داده مى شد که وى را بايکوت کنند و با او صحبت نکنند ، اين گونه برخوردها با عناصر 
  .مذهبى و مسلمان که مواضع سازمان را نمى پذيرفتند با شدت و حدت بيشترى اعمال مى شد 

بسته به اين که اين شکل مبارزه عليه چه کسى و به چه _ ک مى باشند ، بايکوت کردن از نظر مارکسيست ها که در واقع بانى اين تاکتي
  .مى تواند مترقى يا ارتجاعى باشد _ منظورى صورت مى گيرد و به منافع چه کسى خدمت مى کند 

ند از راه تحريم کاالها و افراد در اين واژه در اصل نام افسرى بوده است که در اختالفات بين انگلستان و ايرلند بر سر استقالل ملى ايرل
  .مبارزه ملى شرکت جست و مبتکر شيوه اى شد که بعدها به نام او معروف شد 

  :ببر کاغذي 

اصطالحى که در مورد امپرياليسم به کار برده مى شد ، مى گفتند امپرياليسم ظاهرش قدرتمند و شکست ناپذير جلوه مى کند ولى در 
 شدنى است و مانند ببرى است که روى کاغذ ديده مى شود ، البته اين صفت را اولين بار مائو به امپرياليسم باطن شکست ناپذير و نابود

  .اطالق کرده است 

  :بحث دوران 

  .مى گويند " ديدگاه جنسى " و نگرش به زن از " جنسيت"يکى از نشست هاى رجوى که به اين عنوان شناخته شد که عمدتاً به موضوع 

  :بختک 

که پس از گذراندن دوران سخت مبارزه و احياناً زندان جذب زندگى عادى شده است ، وجود چنين افرادى موجب بى انگيزگى و کسى 
  .وارد گود مبارزه نشوند " بختک " عدم تحرک ديگران مى شود و باعث مى شود که ديگران با مشاهده 

  :بخش عارفي 

  .ن عراق را به عهده دارد و مدتها عباس داورى مسئول آن بوده است بخشى از سازمان که ارتباط با مسئوالن و نظاميا

  .عارفي > ------نيز 

  :بخش عزيم 

  . که فرار از کشور براى افراد تشکيالت عمومى شد ، مطرح بود ١٣٦١ _ ٦٤بخش اعزام در سازمان ، که به خصوص در مقطع سال هاى 

  :براندازي شتابان 

 مجاهدين هنوز چيزى از دست نداده بودند و چشم انداز سرنگونى را کامالً کوتاه ١٣٦٠ن در هفتم تير با وجود عدم موفقيت قطعى سازما
  .ات خود را دنبال نمودند مدت و حداکثر طى چند ماه مى ديدند ، از اين رو با تمام توان تشکيالتى نظامى و سياسى خود سلسله عملي



فت تا به اصطالح ظرف چند ماه موفق به براندازى نظام شوند ، اين حرکتها عبارت در اين مقطع سازمان سه حرکت عمده را در پيش گر
  :بودند از 

  .همين عناوين > ------براي آگاهي بيشتر .     تظاهرات مسلحانه  _ ٣. تشکيل شوراى ملى مقاومت  _ ٢. عمليات بزرگ  _ ١

  :بدهکار بودن 

تشکيالت و سازمان و رهبرى " بدهکار "  شمردن ، همه افراد بايستى خود را مديون و خود را مديون تشکيالت دانستن و در قبال آن ذليل
  .آن بدانند 

  :برادر 

بدون " برادر " اصطالحي که به مسئول مرد و گاهي اختصاصًا به مسعود رجوي اطالق مي شود ، کاربرد اصطالح 
منظور .....  برادر ، ديدار برادر ، نشست برادر وپسوند نام خاص صرفًا به رجوي اطالق مي شود ، به عنوان مثال پيام

 .رجوي است 
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  :براندازي ضربه اي 

پس از اعالم جنگ مسلحانه و آغاز فاز نظامى ، سازمان بزرگترين برگ برنده خود را به صحنه آورد ، تحليل اين بود که رژيم هيچ گونه 
از اين رو در نخستين يک شنبه زمان  .ا وابسته است ، که در صدر آنها آيت اهللا بهشتى قرار دارد پايگاه اجتماعى ندارد و تنها به مهره ه
 اقدام به انفجار بمب در محل دفتر مرکزى حزب جمهورى ١٣٦٠ خرداد در شبانگاه هفتم تير ٣٠تشکيل جلسات هفتگى حزب پس از 

  .اسالمى نمودند 

نام گرفت " براندازى ضربه اى " ياد شده در فرهنگ درونى سازمان " اهللا اکبر " ن به عمليات اين عمليات که در سخنان تلويحى رجوى از آ
، از يکى از اعضاى سابق گروه که گويا در جلسه مرکزيت حضور داشته نقل شده که وقتى رجوى تصميم انفجار حزب را در جلسه مطرح 

ق بياندازد تا آنها بتوانند تيمهاى ويژه عملياتى سازمان را براى تصرف مراکز کرد سايرين از او خواستند که اين عمل را يک هفته به تعوي
  .آماده کنند ..... مهم کشور مثل صدا و سيما و 

ولى رجوى اظهار مى داد که اصالً نيازى به دخالت تيم هاى عملياتى نيست ، چرا که ضربه آن قدر بزرگ و قوى است که رژيم را خود به 
  .هد آورد خود از پاى در خوا

  :برتري طلبي / برتري طلب 

خصوصيتى در فرد يا جريان که به واسطه آن در پى اشغال موضعى باالتر از صالحيت و توان خود باشد ، يا وقتى فرد يا جريان در يک 
شد به او برترى طلب موضع تشکيالتى يا اجتماعى خود را از هم رده هايش باالتر و برتر حساب کرده و مدعى رده و مسئوليت باالترى با

  .گفته مى شود و به اين ويژگى برترى طلبى مى گويند 

  :برخورد 

  .رويارويى و مقابله با هر مسئله ، مثالً هر فرد بايستى با مسائل و مشکالت حيطه مسئوليت خود برخورد کرده آنها را حل نمايد 

  :تحت برخورد 

  .مسئله دار شدن فرد و برخورد کردن تشکيالت با وى 

  :برخورد از موضع باال 



برخورد از موضع باالى تشکيالتى مثالً براى پذيرش يک مسئله يا قبوالندن يک مسئله به يک فرد يا جريان سياسى دست باال گرفتن و 
  ) .پنداشتن و نشان دادن( وى را تضعيف کردن 

 امتياز نمى دادند تا بتوانند همواره سوار آنها باشند ، يا مجاهدين هميشه در برخورد با ساير گروهکها اين طور بودند و به اصطالح به آنها
در تشکيالت خود وقتى يک فرد پا را فراتر از حد خود مى گذاشت وى را مى کوبيدند و از موضع باال با وى برخورد کرده به اصطالح او را 

  .سر جايش مى نشاندند 

  :برخورد از موضع پايين 

کوتاه مى آمد و محکوم مى شد مى  ) ٦٠قبل از خرداد سال ( ثالً اگر فردى در بحث هاى کنار خيابانى برخورد پايين تر از حد معمول ، م
  .گفتند از موضع پايين برخورد کرده و نبايد اين طور باشد 

  :برخورد فردي 

ثالً اگر در يک کار فردى برخوردى که فرد بدون رعايت اصول تشکيالتى و مصالح آن و خارج از چارچوب تشکيالت انجام داده باشد ، م
يا اگر مثالً به جاى گزارش   .بدون اين که مسئولش انجام آن کار را به وى واگذار کرده باشد دخالت کند مى گويند برخورد فردى کرده 

مان به کردن يک مسئله به تشکيالت خودش با آن برخورد کند مى گويند برخورد فردى کرده است و يا به شيوه خودش نه به شيوه ساز
  .انجام کارى يا رفع مشکلى اقدام کند مى گويند با موضوع برخورد فردى کرده است 

  :برخورد روشنفکرانه 

شعار دادن و عمل نکردن ، در نظر نگرفتن شرايط و مشکالت و فقط شعار دادن ، نوعى دشنام درون تشکيالتى محسوب مى شود ، 
  . هستند روشنفکر مى گويند افرادى را که عموماً اهل حرف زدن و عمل نکردن

  :برخورد فيزيکي 

  .فشار آوردن به يک فرد بدون در نظر گرفتن توان وى ، برخورد صريح و علنى و توأم با تحکم و گاه ضرب و شتم را مى گويند 

  :برخورد سطحي 

 اين مسئله و کشف آن به وى فشار برخورد بدون در نظر گرفتن عمق مسئله ، مثال کسى فقر مالى داشته باشد وما بدون در نظر گرفتن
  .بياوريم که کار کند 

  :برخورد عمقي 

  .مقابل برخورد سطحى ، برخورد با در نظر گرفتن عمق مسأله 

  :برخورد ايدئولوژيک 

  .برخورد بر اساس مواضع ايدئولوژيک 

  :برخورد سياسي 

اى ايدئولوژيک دعوت مى شدند ، مسئله آزادى ها را مطرح برخورد بر اساس مواضع سياسى ، به عنوان مثال هر گاه مجاهدين به بحث ه
مى کردند و به اصطالح با طرح اين مسئله سياسى از زير بار برخورد ايدئولوژيک طفره مى رفتند که به اين نوع برخورد ، برخورد سياسى 

  .گفته مى شد 



  :برخورد تشکيالتي 

  .ين مسئله برخورد تشکيالتى کند خود فرمان مى دهد ، تحت مسئول بايد اطاعت کند و با ا

  :برخوردجمعي 

  .در قبال يک موضوع موضع گيرى واحد داشته باشند مى گويند برخورد جمعى شده است ) تشکيالت ( هر گاه افراد يک جمع 

  :برخورد محفلي 

  .مقابل برخورد تشکيالتى ، برخورد غير تشکيالتى و جدا بودن از موازين تشکيالت 

  ) :کتيو ا( برخورد فعال 

  .با يک موضوع يا کار برخورد جدى و فعال کردن 

  ) :پاسيو ( برخورد منفعل 

با يک کار يا موضوع برخورد بى تفاوت داشتن يا برخورد نکردن و يا از موضع پايين برخورد کردن ، هر گونه بر خورد غير تهاجمى را نيز 
  .مى گويند 

  :برخورد موضعي 

اص زمانى يا مکانى صورت مى گيرد ، به معنى برخورد موقتى هم هست ، مثالً در ابتداى پيروزى يعنى برخوردى که در يک موضع خ
  .مى دانستند ، که به اين نوع برخوردها برخورد موضعى و مقطعى اطالق مى شد " فرزندان مجاهد امام " انقالب اسالمى مجاهدين خود را 

  :برخورد مسئوالنه 

ئوليت مى کند و خود را مستقيماً و مشخصاً مسئول مستقيم انجام آن کار مى داند و تحت هيچ برخوردى که فرد در آن احساس مس
  .عنوان و بهانه اى از زير کارى که پيش آمده شانه خالى نمى کند 

  :برخورد ليبرالي 

  .ر چارچوب تشکيالت نبود معموالً به برخوردى گفته مى شد که از روى راحت طلبى بود و بر مبناى ولنگارى فردى صورت مى گرفت و د

  :توان برخورد 

  .قدرت و ظرفيت و توانايى برخورد مورد نظر تشکيالت را داشتن 

  :برخورد از بيرون 

برخورد از بيرون تشکيالت و در بيرون تشکيالت ، خارج از ضوابط و موازين تشکيالتى و يا برخورد فردى که از تشکيالت چيزى نمى داند 
  .به تشکيالت مى نگرد ) ارج از تشکيالت خ( و صرفاً از بيرون 

  :برخورد از درون 

  .برخورد در درون تشکيالت ، برخورد با در نظر گرفتن موازين و معيارهاى تشکيالتى 



  :برنامه ريزي 

کانات و افراد و هر فرد بايستى براى انجام کارى که به او واگذار مى شد کليه مراحل انجام آن را در نظر مى گرفت ، نحوه استفاده از ام
وظايف هر فرد را در انجام آن کار مشخص مى کرد و مراحل مختلف کار را نيز تعيين مى نمود ، به اين کارها که قبل از پرداختن و يا در 

  .جريان کار انجام مى گرفت برنامه ريزى مى گفتند 

  :بريدن / بريدگي / بريده 

آنها را قبول نداشت ، کم کم يا يکباره اشکالهايى را مطرح ) تشکيالتى _  ، سياسى ايدئولوژى( در تشکيالت وقتى کسى اصول اعتقادى 
زيرا که وى طبيعتاً از آنها مى بريد و رابطه اش را با آنان  .مى کرد و وقتى جوابهاى تشکيالتى وى را قانع نمى کرد به او بريده مى گفتند 

 که بگويند وى از اعتقادات خود و مبارزه بريده و به زندگى و سازش با دشمن قطع مى نمود ، غرض از لفظ بريده در تشکيالت اين بود
يعنى کسى که کشش کافى براى _ به زعم خود تشکيالت _ عضو يا هوادار بريده  .روى آورده و توان و کشش براى ادامه مبارزه ندارد 

 بنا به ١٣٦٠ _ ٦١جاهدين پس از فرار از ايران در سالهاى ماندن در تشکيالت ندارد و دچار گير و پيچ ذهنى با تشکيالت شده است ، م
  .وضعيت و موقعيت خويش نحوه برخوردشان با بريده ها يک دست نبوده است 

در مواردى ابتدا با مماشات برخورد شده و حتى وسايل و مقدمات خروج او را نيز فراهم مى کردند ، اين برخورد مربوط به زمانى است که 
  .)مثالً اعضا در اروپا زندگى مى کردند و مثل عراق حالت اردوگاهى نداشتند ( امى و فيزيکى روى اعضا نداشتند ، آنها سيطره نظ

حتى اگر قصدش تدارک يک زندگى ( ولى بعدها اعالم کردند که هر کس مى خواهد بماند بايد تا آخر با سازمان باشد و هر کس برود 
در همه موارد نيز بنا به ديدگاه سازمان علت بريدگى افراد از   .محسوب مى شود " خائن " و " کوفى ) "خصوصى باشد نه مخالفت سياسى 

  .تشکيالت در درون خودشان مى باشد و هيچ نقصى به تشکيالت بر نمى گردد 

  :بسيج نيرو / بيسج عمومي 

نى يا راهپيمايى ، تمام يا بخشى از نيروهاى  و شروع جنايات تروريستى براى برگزارى يک ميتينگ يا سخنرا٦٠ خرداد سال ٣٠قبل از 
   تشکيالتى و هواداران غير تشکيالتى را جمع آورى و سازماندهى مى کردند و به آنها آماده باش مى دادند و براى برگزارى ميتينگ به هر 

 ٣٠ موفق به انجام کارها مى شدند ، بعد از و به عبارت ديگر با بسيج نيروها و آماده نگه داشتن آنها.کدام از آنان کارى واگذار مى کردند 
 نيز در اروپا هر ساله براى جمع آورى کمک هاى مالى يا کارهاى سياسى چند نوبت اعالم بسيج عمومى مى شود ، همچنين ٦٠خرداد 

  .براى اعزام افراد به عراق نير بسيج نيرويى مداوماً و به دفعات اعالم مى شود 

   :بستر
  .اطالق مى شود " محيط " است و در سازمان به ) نه زمي( معناى عام آن 

 :بقاياي رژيم 

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

  :بصيري

ن ي شد ، اى بود اطالق مىمي تىالت در اکثر خانه هاي مورد استفاده تشکىستيات تروري که پس از شروع عملىرنده ايگ ىم 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



  .ى شود بنگال گفته م) اور (  داخل ىنرهاينر است ، در اروپا هم به کانتيار و کانتي سى اتاق هاىاق به معنن اصطالح در عريا
  

 :بورژوازي 

 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 کسانىعنيداران ، ه يعبارت است از طبقه سرما

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

، ) ان يکار فرما ( ى صنعتىد ، به بورژوازه خود را در کدام رشته به کار انداخته باشينکه 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 ىدرت مال از نظر قىگر 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 ىو بورژواز

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 ، دشمن استقالل ملىستيالياست امپري کمپرادور ، آلت و عامل سىد ، اما بورژوازيبخش شرکت جوي در نهضت آزادىنيمع
 .بخش است ي آزادىها

 :بورژوازي داشتن } روحيه { 

 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 خفت فرد از نظر تشک وىخوار
 . 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 رويبولتن عمل:  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 مير ارسال و تحويم گي و تصمىعناصر دولت

 :بهاي الزم را پرداختن / بهاي الزم / 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 سىهايري گن طور در قبال موضعيد، 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 ، جرينسبت به نارزش قائل شدن 

 :بدين نحو / به اين نحو 

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

 :به جيب رژيم ريختن 

 .ت کردن يا فعاليگرفتن م ، موضع ير مستقيم و غيران و همسو با آن مستقي اى اسالمىبه نفع جمهور

 :به تعادل رسيدن 

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

 :به هم ريختن 

 . 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

 :ظ به لحا

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

 :به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران 

در )  سازمان ى نامگذارت ويدر 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

   :بيانيه
 . باشد ىانيا جري فرد ىالتي و تشکىدئولوژي ، اىاسي موارد اعالم مواضع سىضا در بعيک موضوع مهم يانگر ي است که بىنوشته ا

 :بيانيه اعالم مواضع 

 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.ازمان  سى 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

 .يت دفاع شد ن جنايآن با وقاحت تمام از ا

 ى از آثارش قطع کمک هاىکي داخل و خارج کشور به دنبال داشت که ىاسيس _ ى در جوامع مذهبىعيسه عکس العمل ويانين بيانتشار ا
 .يان بود ن جري به اى مردمىروهايون و نيروحان



 :بي آينده 

 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 آى را بىاسالم

 .يند جبران 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
 .ى خواندند م) مقطوع النسل 

 :جامعه بي طبقه توحيدي / بي طبقه توحيدي / بي طبقه 

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
ى در  صلح واقعى اقتصادى شوند در صورت برابرى مى دانند ، مدعى مىاد اقتصادن طبقات مختلف را تضي 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 گردىز ذکر ميه نيوجن تي شد و اى هم به آن افزوده مىديکلمه توح

  .ىدي توحى بلکه با محتواىستي مارکسىمحتوا

 :بي غيرت شدن 

 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

 :بيالن 

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 ايم نموده تحويس ترى 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 بىه روق مطالعيفرد 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 شي در کنار اىتنجاست که وقينکته ا
 .برخورد صادقانه داشت 

 :بيمارستان 

 ىا وي مارستان رفتهي 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 ، ايرا به ب



 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

 :بي مسئله 

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

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

 :بينات مريم 

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
 جاها را ن گونهي 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

 ىو حتت آنها بودند ي 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 براىمسئول خاص

 :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 نيدر تشک .ب ر آي 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 رهبرىه گذارياد مايزان زي رساند و متقابالً مىرا م " ىرهبر" به 

  ) :ربيعي ( 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 وقتيرد کردن ، ا
  .  دادىا به اصطالح پاس ميگر ارجاع يقسمت د

  :پاسداران سياسي رژيم 

ن ي شود ، بدى اطالق مى و عزت اهللا سحابىزدير دکتر ياص نظو اشخ..... 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

  .زدن سرانگشتان رژيم > ------  :پاسدار کشي 

  :پاسيو 

ر فعال است و ي تفاوت و غى منفعل و بىعنيو است ي پاسىانيا جرين که فرد ي ار فعال است ، مثالًي 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

  :پاشنه آشيل 

 ىن تن مطرح ميياب را روي افراسىر است ، مثالً در داستان هايب پذيا نقاط آسيان از آن نقطه يا جري است که فرد ىا نقاطينظور نقطه م
 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 يل افراسينه آشن پاشيبنابرا

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 ي دهند و ز توانند به ما حمله کنند و ما را مورد تهاجم قرارىه مين دو ناحي همواره از اىعني ، ىدئولوژي اىکيت ، ي مرکزىکي: است 

  .عالمت سؤال ببرند 

  :پاکيزگي ايدئولوژيکي 

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

  :پانسيون 

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

  :پايگاه 



ن صورت به ي به اىاتين لغت در گزارشات عملي گفتند ، به عنوان نمونه اىگاه مي پاىستيات ترويمل پس از شروع عىمي 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

  :پايگاه ازهدي 

  .از مراکز سازمان در بغداد 

  :پايگاه اسکان 

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

  :پايگاه افشار 

  .، آلمان " کلن "  سازمان در ى از مقرهاىکي

  :پايگاه اکبري 

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

  :پايگاه باقرزاده 

  .، آلمان " کلن "  سازمان در ى از مقرهاىکي

  :پايگاه جالل زاده 

  . از مراکز سازمان در بغداد ىکي

   :پايگاه حاتمي

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

  :پايگاه ذوالفقاري 

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

  :پايگاه زائريان 

  . از مراکز سازمان در فرانسه ىکي

  :پايگاه سعادتي 

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

  :پايگاه شکري 



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

  :پايگاه طباطبايي 

  .سازمان در بغداد " امداد "  از مراکز ىکي

  :پايگاه طبقاتي 

ر ي با ساىت زندگي شوند و هر فرد از افراد جامعه با توجه به موقعىم ميلف تقس مختىست مردم به طبقات اقتصاديدر فرهنگ مارکس
  . شود ى مى از طبقات و اقشار معرفىکي اش متعلق به ى و اجتماعىمشخصات فرد

 است ، ىر متعلق به خانواده کارگىعني است ، ى اش کارگرىگاه طبقاتي پاىفالن:  شود ىن استفاده مين اصطالح چنيز از ايالت نيدر تشک
  . ن که اصالً خودش کارگر استيا 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 کشورها که وابسته بهىه دارين حزب در جهت منافع سرماي اىعني وابسته است ، ىه داري اش سرماىگاه طبقاتيپا" مسلمان 

  . کند ىت مي هستند فعالىستياليامپر

  :پايگاه عطاپور 

  .س ي سازمان در پارى از مقرهاىکي

  :پايگاه محمدي 

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

  :پايگاه مصباح 

  . سازمان در عراق ى از مقرهاىکي

  :ي پايگاه منصور

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

  : پايگاه موسوي 

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

  :پايگاه ميرزايي 

  . سازمان در بغداد ى از مقرهاىکي

  :پايگاه منبري 

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



  : پايگاه نيک حسيني 

  . سازمان در آلمان ىقرها از مىکي

  :پايين کشيدن 

  .دا کردن يتنزل رتبه و رده پ

   :پتانسيل

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 انرژي شود ، که در همه موارد نىل جامعه آزاد ميم پتانسيريوه را به کار بگين شيا اگر ما اي. را آزاد کند 

  .نظر است 

  :پتانسيل انقالبي 

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 اسالمىر مردم فوران کند نظام جمهوىانقالب

  :پته 

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

  :پراتيک 

 افکار ىعنيم ، يکشان را به سمت سازمان بى خود افکار عمومىک اجتماعي در پراتىستي شد که ما باىن طور استفاده ميعمل ، اجرا ، ا
  .م يي را به نفع خود جلب نماىعموم

  :پراگماتيست / پراگماتيسم 

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 ، ييبرخورد نما ىستيد 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 ي گردىر مباحث مطرح مد" 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 

 تقى شهرام به کار مى برد و لقبى که رجوى در کتاب تحليل آموزشى بيانيه اپورتونيست هاى چپ نما مدعى است که شريف واقفى درباره
  .خود رجوى نيز به کرات آن را استعمال کرده است 

 مقاله اى در نشريه داخلى سازمان انتشار داد که به نوعى اعالم ١٣٥٣وجه تسميه لقب پرچمدار اين است که تقى شهرام در آذر ماه 
که به صورت مخفف به مقاله پرچم ." لوژيک را برافراشته تر سازيم پرچم مبارزه ايدئو: " درونى تغيير ايدئولوژى بود و عنوانش چنين بود 

  .معروف شده بود 

  :پرستيژ 
شخصيت ، مثالً اگر فردى در کارى نزد افراد پايين تر مرتکب اشتباهى مى شد به او تذکر داده مى شد پرستيژ خود را در مقابل ديگران 

  .حفظ کند ، چون ديگر حرفش را نمى خوانند
  

  :ريخساز پرواز تا
 و همچنين فرار رجوى و بنى صدر از تهران به پاريس را نيز مى گويند ، منظور اين است که ٦٥رفتن رجوى از پاريس به عراق در سال 

  .را ترسيم مى کند " تاريخ " تأثيرات اين پرواز و سفر به آن چنان زياد است که 
  

   :پروسه
 پروسه مبارزه رشد مى کند ، يعنى در جريان و روند مبارزه رشد مى کند ، يا اين که جريان ، روند ، مثالً گفته مى شد که يک فرد در

  .مطرح مى شد که پروسه تحول خودتان را در تشکيالت بنويسيد ، که منظور اين بود که سير تحول خودتان را بنويسيد 
  

  :پروسه تشکيالتي 
  . مجموعه سوابق تشکيالتى را ايجاد مى کند فرايند اقدامات و جايگاه و مسئوليت هاى تشکيالتى افراد که

  

  :پرولتاريا 
در فرهنگ مارکسيستى به طبقه کارگر مزدبگير که فاقد وسايل توليد هستند و مجبورند نيروى کار خود را به صاحبان وسايل توليد يعنى 

  .بفروشند ، پرولتارياى صنعتى يا پرولتاريا مى گويند ) بورژواها ( سرمايه داران 
عم مارکسيست ها و جريان هاى مشابه و مجاهدين ، پرولتاريا پيگيرترين طبقه انقالبى در جامعه سرمايه دارى است و مترقى ترين و به ز

  .رشد يابنده ترين طبقه است براى اين که با وسايل مترقى و رشد يافته در ارتباط است 
 خود را نماينده آنان مى دانند ولى تجربه نشان داده که حتى توان ايجاد گروه هايى که سنگ حمايت از پرولتاريا را به سينه مى زنند همه

  .ارتباط با آنها را نيز ندارند ، از اين واژه خيلى کم استفاده مى شود و بيشتر قبل از انقالب استفاده مى شد 
  

  :پريود 
  .يک دوره زمانى محدود که آغاز و نهايت آن معلوم است ، مقطع زمانى کوتاه 

  

  :دن پل ز
ارتباط گرفتن با افراد گروه ها و محل هايى که بعيد است ، مثالً بين ما و رژيم درياى خون است و رژيم مى خواهد روى درياى خون پل 

  .بزند 
  

   ) :٥/ پنج ( پنچي 
تصرى را که مى خوردند اصوالً در زندان هاى رژيم شاه زندانيان عصرانه مخ.  در مراسم و نشست ها ، با پذيرايى مختصر ٥آنتراکت ساعت 

مى گفتند که بعدها در تشکيالت در خانه هاى تيمى و پايگاه هاى سازمان در عراق نيز رعايت و انجام ) ساعت پنجى ( تحت عنوان پنجى 
  .مى شد 



  

  :پوزيتويسم 
  .اثبات کردن ، مثبت گرايى ، اثباتى ، گرايش به ماندگارى وضع موجود 

  

  :پوسته سازماني 
  .ران و اعضاى ساده سازمان اند ، نوعى محافظ انسانى نيز محسوب مى شود منظور هوادا

  

  :پوشش ساز / پوشش / پوش 
مکان ، حالت ، صفت و چيزى که در ظاهر چيزى است و در باطن چيز ديگرى ، تا حدى مترادف محمل ، در تشکيالت براى لو نرفتن 

آن فرق داشت و يا اين که هدف و مقصود باطنى خود را در چارچوب ديگرى مقاصد خود در ظاهر چيزى را مطرح مى کردند که با باطن 
  .بيان مى کردند 

مثالً در چارچوب فعاليت و تشکيل يک شرکت خدمات ساختمانى محلى را اجاره مى کردند ، ولى از آن محل براى مرکز فعاليت هاى 
 و مادر پير در خانه تيمى به عنوان پوش و پوشش آن محل استفاده توطئه آميز خود بهره بردارى مى کند يا براى عادى سازى از يک پدر

 ترور انجام شد و مى کردند ، يا در هنگام ترور با لباس نيروهاى انتظامى اقدام مى نمودند که گفته مى شد که در پوش نيروهاى انتظامى
 .....  

رد متناسب باشد تا براى ديگران طبيعى و واقعى جلوه نمايد پوشش و محمل بايد با شخصيت ، کاراکتر اخالقى و شرايط زندگى و حرفه ف
و از هر نوع ابهام و سوء ظن جلوگيرى کند ، پوشش سازى و محمل تراشى غير طبيعى بيشتر به لو رفتن کمک مى کند ، نحوه و شيوه اين 

  .امر بستگى به ابتکار و تجربه فرد دارد 
  

  :پوش موضوع بودن 
  .فتن ، وظيفه پنهان سازى و پوشش دادن به موضوعى را به عهده گرفتن تحت الشعاع موضوع قرار گر

  

  :پوشال کاري 
  .کار انبوه و حجيم ولى بيهوده و کم نتيجه انجام دادن 

  

  :پويايي 
  .تحرک و رشد و بروز استعدادها در جريان مبارزه 

  

  :پيام آور رهايي 
رهايى افراد از دنياى ذهنى خود و وصل به رهبرى را به همه مى دهد و خودش از القاب مريم قجر عضدانلو به اين مفهوم که مريم پيام 

  .سمبل آن و انگيزه دهنده به ديگران است 
  

  :پيچ ذهني 
به لحاظ ذهنى و فکرى گير داشتن ، بدين مفهوم که مقوالت ذهنى بايد روان و صاف باشد و در صورت مواجه شدن با پيچ ذهنى تعادل 

  .د خود را از دست مى ده
  

  :پيروزي محتوم 
  .از وعده هاى هميشگى و اميد بخش رجوى به اعضا و هواداران 

  

  :رفع ابهام / پيشگيري / پيش بيني 
اين سه اصطالح به روى هم به عنوان سه عنصر معروف بود که در ارتباط با کارهاى اجرايى هر فرد گفته مى شد که اين سه مسئله را در 

ابتدا مراحل کار و نتايج مراحل را پيش بينى کند ، کليه مراحل و انجام آنها را پيگيرى و دنبال نمايد و افراد کارها رعايت نمايد ، يعنى 
  .تحت مسئوليت خود را براى انجام کار توجيه نمايد و ابهامات آنان را در مورد انجام کارهاى محوله رفع نمايد 



  

  :رفع ابهام 
و با اين " رفع ابهام " عراق تعداد زيادى از عناصر معترض را دستگير و زندانى نموده تحت عنوان  در ٦٣در مقطع انقالب ايدئولوژيک سال 

  .دند پوشش که ممکن است اين افراد نفوذى باشند با آنها برخوردهاى بازجويى صورت مى گرفت که اين جريان را رفع ابهام نامي
  

  :عنصر پيشتاز / پيشتاز 
 مختلف ، رهبرى کننده ، مجاهدين خود را سازمانى پيشتاز قلمداد مى کردند به اين تعبير که آنان با جلو دونده ، پيشقدم در کارهاى

  .اتخاذ شيوه هاى صحيح مبارزه راه را براى حضور مردم در صحنه آماده مى کنند 
  

  :پشتاز نسل مسعود 
  .اصطالحى که در تمجيد از اعضاى سازمان به کار مى رود 

  

  :پيشگيري 
جلوگيرى کردن از حادثه قبل از وقوع آن ، مثالً اگر مورد مشکوکى در رابطه با يک خانه تيمى مشاهده مى شد مسئول حفاظت به معنى 

آنجا بايستى از ضربه خوردن و حمله به محل پيشگيرى مى کرد ، مثالً آنجا را تخليه مى کرد يا رفت و آمد به آنجا را براى مدتى ممنوع 
  .اعالم مى کرد 

  

  :پيشنهادات / اد پيشنه
در تشکيالت به هر کسى که اشکال يا نقطه ضعفى در کارها را مطرح مى کرد گفته مى شد که براى رفع آن پيشنهاد بدهد و اساساً 

در گزارش هاى اجرايى وجود داشت که تحت عنوان مشخص مى بايست ضمن " انتقادات ، اشکاالت و پيشنهادات " محورى تحت عنوان 
  .ت کار انجام شده ، پيشنهاد خود را جهت رفع آن بيان مى کرد بيان انتقادا

  . باشند در حال حاضر و پس از طى مراحل مختلف انقالب ايدئولوژى افراد حق پيشنهاد دادن را ندارند و صرفاً بايد مجرى
  

  :پيک 
ل اسناد و مدارک و بعضى ارتباطات مهم در فردى که اخبار و مدارک را از يک قسمت به قسمت ديگر منتقل مى کند ، در حال حاضر انتقا

با پيک صورت مى گيرد و براى برخى ارتباطات مهم بين عراق و ساير کشورها نيز از همين طريق ) بين پايگاه هاى مختلف ( عراق 
  .استفاده مى شود 

دى که نسبت به آنها بود مى بايستى رفت پيک ها معموالً پس از شروع عمليات تروريستى از ميان افرادى انتخاب مى شد که غير از اعتما
و آمدشان در طول مسير بى اشکال بوده و موجب دستگيرى آنان نمى شد و به اصطالح تيپ و سر و وضعشان شناخته شده يا مشکوک 

  .نبود 
  

  :پيک شهري 
  .پيک ميان يک شهر و شهر ديگر 

  

  :پيک علني 
  .ها يا از مراکز به شهرستان ها حمل مى کرد مدارک و نشريات کم اهميت را در شهر يا در بين شهر

  

  :پيک مخفي 
  .مدارک با اهميت را حمل و نقل مى کرد 

  

  :پيک امنيتي 
  .پيک مخصوص قسمت امنيتى هر بخش بود 

  



 
   ٣٠/٠٩/١٣٨٢: تاريخ

 ت 

   :تاکتيک
( دن به هدف ي رسى است براىله ايک وسي شود تاکتىدن به هدف دراز مدت به کار گرفته مي رسىوه عمل و برنامه کوتاه مدت که برايش

  .يم  خودمان جامه تحقق بپوشانىم به استراتژي توانى مناسب مىک هاي شد ، ما با تاکتىن به کار برده ميو همراه آن چن ) ىاستراتژ
 ىک در بر ميحله استراتژک مري 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

 .شعارهاي استراتژيکي_ تيکي شعارهاي تاک_ استراتژي و تاکتيک _ استراتژي >-----نيز .

 :کادر تئوريک / تئوريک / تئوري 

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 مىک همه به افراديتئورکادر 
  .ى قرار دارد ت رجويطه صالحيک در حال حاضر صرفاً در حيالت سازمان ندارد و به اصطالح امور تئوري در تشکىو مفهوم

  

 :تبليغ مسلحانه 

ک مرحله ي به عنوان تاکتىک شهري ضمن قبول و اتخاذ جنگ چريى فداىک هاين و چريانه در زمان شاه ،مجاهد مسلحىن 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 مي مسلح اعالم و تثبىحضور گروه هات و ين مشخصات که اوالً موجوديبا ا
ک از يچ يالبته در عمل ه.....يک ها خواهند شد و وستن 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 اى گروههاىا و کادرهاوست و فقط اعضي 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 " طرح مسئله 

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

 :تبيين جهان 

 ، حرکت آن و هدف از ىد آمدن هستي پديى و چراىرامون چگونگيح پيوض تىعنين 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 ى جلسه آن برگزار شد ، نوشته ها١٥دادند 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



 :تتمه رژيم 

 .بقاياي رژيم > -----در اين خصوص ، " م ي رژىايبقا" معادل 

 :تثبيت 

ن لفظ در ي رود ، اىم به کار مي جهت رژىوضع نفشتر از مين اصطالح بيدار کردن ، ايثابت کردن ، پابرجا کردن ، برقرار کردن و پا
  .ىالتيت تشکي ، تثبىاسيت سيک ، تثبيدئولوژيت ايتثب:  رفت ىن طور به کار ميالت ايتشک

 :تثبيت ايدئولوژيک 

ه و  آن مشخص بودىان 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 ني از هر گونه انحراف است و در جامعه و در مىعار

 .است 

 :تثبيت سياسي 

 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 وي جامعه مطرح است و دىاسيس

 :تثبيت تشکيالتي 

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 يکتش( 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 " ىالتيتحت مسئول تشک"  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 تشکيىن حال ممکن است که مسئول اجراي عو در
 .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

 :رور انقالبي ت

 .ن يکشتن مخالفان سازمان توسط مجاهد



 :ترور ناجوانمردانه 

 .گران ي سازمان توسط دىکشته شدن اعضا

 :تحرک پايين / 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 ايند امروز دوباره تحرک يو گىمثالً 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 بييه باال موظف بودند تحرک خود را پان ردي مسئولىستيپس از شروع حرکات ترور
 . گرفتند ىق قرار مي در هفته مورد تشوى در پى پىو انجام ترددها

 :تجزيه و تحليل / تحليل 

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

 :ي تحليل سياس

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

 :تجزيه و تحليل 

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

 :تجسم ايدئولوژيک 

 . به کار رفته است ىشمچي ابرى توسط مهدىز مسعود رجويل و مجي تجلى که براىراتيتعباز 

 :تخليه اطالعاتي / تخليه 

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

 :تلفني تخليه 

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

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



 :تخليه خصلتي 

ات و عدات و يه خصوصهم" 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

 :تخليه خانه 

 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 مين مرحله از عمل تخليبه 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

 :ت صنفي تدارکا

 . کرد ىه منزل را برآورده ميل خوراک ، پوشاک ، اثاثي از قبيىازهاي بود که نىقسمت

 :تدارکات نظامي 

 . 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 زىا در شهر است ، مثالً گفته مي 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

 :ترقي خواه 

 ، ىجي مثل الهىن صفت را در مورد افرادي خواه است ، اىان ترقيا جري رفت که مثالً فالن فرد ىر به کار من طوي و رشد ، اىخواهان ترق
ى با ما ا 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 تبليان انتخابات مجلس اول تي و در جر٥٩در سال 

 :تسليحات 



 ، 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 

 :تشکيالت 

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

 :تشکيالتي 

ا مثالً هر گاه يقرار دارد ، الت 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

 :تشکيالت آهنين 

 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 ناپذىالتيبند هستند و همچون فوالد و آهن نظام تشکيپا ىليافرادشان به اصول خ

 ) :دفتري ( تشکيالتي 

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

 :تصادف کرده / تصادف کردن / تصادف 

 .ر شده است ي دستگى وىعني ،  تصادف کردهى شد فالنى رفت ، مثالً گفته مىر شدن به کار مير و دستگي دستگىبه معن

 :تصفيه خونين / تصفيه 

 شد ى نمى هم قادر به اقناع وىالتي تشکى زد و برخوردهاىالت سرباز ميک تشکي ىالتي و تشکىاسيک سيدئولوژي از اصول اى فردىوقت
 ىه ميا اصطالحاً تصفي شد ىراج مالت اخي 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 .....) ان و يا 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 تئوري کردند و تحت تأثى مىرويات مائو پشتر از نظرين 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 رايد تضاد پي گوى خود م شود به مسئولىچ مربوطه نمي که موفق به باز کردن پىر تانک فرديباشد ، مثالً هنگام تعم

.  



  

 :تضاد آنتاگونيستي 

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

 :تضاد جنسيت 

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

 .انقالب ايدئولوژيک >-----در اين خصوص 

 :تضاد حل کردن 

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

 :تضاد حمل کردن 

 ى کننده کارها تالش کند و به رغم وجود موانع کندىرامون 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

 ) :دمونستراسيون ( اهرات تظ

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 ميب ، نظر خود را ىو 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 

 :تظاهرات سي خرداد 

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

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

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



ن را ابتدا ي به سمت شمال جمع مجاهدىدان فردوسير مي از مسى مردمىروهايل ني به شکست برخورد کرد که خىتوهم سازمان زمان
 .ر به فرار نمود يو سپس ناگزدچار تشتت کرد 

 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

 :مهر تظاهرات مسلحانه پنج 

يل س 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 يستهران ب

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

 کردند و در صورت ىک نقطه ظاهر شده و شروع به شعار دادن ميدر  مسلح به مسلسل و نارنجک 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 د١٣٦٠حانه را در پنج مهر ماه مسل

 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 شکستين تظاهرات صورت گرفت و سازمان بار دي با اىديبله شد مقاى 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 نىزي تصاحب چىزان برايک ميبه طرف 

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 ظرفيىدم توانال عيضمناً به دل
  .ى کنند ک فکر نميدئولوژي دارند و ايى کند که آنها تفکر تعادل قواىده اند متهم مي سازمان را به چالش کشىسازمان انتقاد کرده ، دعاو

  
  .ى کنند  سنگ قالب مىدئولوژي و خود را به اى را نفيى از اساس تفکر تعادل قواى به اصطالح منطقىواهاتاً پس از همه دعيو نها

  

 :استراتژيک _ تعرض سياسي 



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 رجويند ، مثالً اعالم مر برىر را به کار ميتعب

 .ديپلماسي انقالبي >------نيز 

 :تعقيب 

 . رفتن ىا کسي ىزي چىدنبال کردن ، از پ

 :تعهد ايدئولوژيک 

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

 :تقسيم کار 

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 ىوقت
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 خوين افراد تحت مسئوليب

 :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 نسبت به ابتدايىله باالر در درجه و پي 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 اصولىن مسئله فرق هاين 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

 است که کارگر از ىنه او به گو ) 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 يد قرار گرفته و با اسالم و قرآن تطبييرد بحث و تأستن جانواران مويتکامل 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

 :تک روي 

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



  

 :تک پايه 

ک دست شد و ي ىعنيه شد ، يک پاي ىه بود و با حذف وي صدر دو پاى قبل از حذف بنى اسالمى گفتند جمهورىن ميهده ، مجايک 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

 .هد خورد ن خوايبه 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

 :تله گذاري 

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

 :تماس .

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

 :تنبيه تشکيالتي / تنبيه 

ا با يهات ين تنبي گرفتند ، اىر م در نظى 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 مغايالت ، ين 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 شوديالت بايتناقضات به نفع تشک

 :تنظيم رابطه 

 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
  

 :دکني تنگه خر

ره افراد ي و ذخيىاحتماالً به مفهوم کل دارا(  است که تنگه شخص را که ىن معنين قماربازان رواج داشته است و بدين اصطالح ظاهراً بيا
 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 

 . انتها ببازد تا

مه ي در نىن حدود داشته است ، بهرام آرام از مسئوالن باال عضو رهبري در همىش از انقالب مفهومي پى در سالهاىالتيدر اصطالح تشک
 :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 ايتش را خرد کند ، در غيحت مسئول تنگه تىستيمسئول با" 
 ." تواند او را اداره کند ىگر نميسوار مسئول خواهد شد و مسئول د

ت يشکستن شخص و ىب روحيبود و مجموعاً در خدمت تخر..... و  " ىروکم کن" و  " ىريماست خورگ" ف ي در ردىمفهوم تنگه خرد کن

 .رو کم کني و ماست خورگيري > -----نيز    .الت بدل شوند ين که هر چه زودتر و بهتر به مهره مورد لزوم تشکي اىافراد برا

 :توان 

  .يىارايقدرت ، زور ، 

 :توان سياسي 

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

 :توان تشکيالتي 

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

 :توان اجرايي 

 .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 يطرف کردن مسائل و مشکالت پقدرت بر 

 :توان برخورد 

 .برخورد >----نيز     .قدرت برخورد 

 :توان اثبات 

  .ىالتيف تشکي مربوط به وظاىاز اصطالحات ارزش

  :توجيه

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

 :توحيد ناب و خالص / توحيد پوچ و بي محتوا / توحيد 

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 ، اجتماعىاد ابعاد اقتصىتبلور 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 نزدىد و خداشناسيا را به توحست هين 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 يالت افراد يه در تشکبه مفهوم تله ، هر گا
 . گفتند که آن افراد در تور قرار دارند ى شد مىن مسئله مشاهده ميبر ا

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

 :توي گيومه بودن 

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

   :تيپ
  

 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

 :تيپ کيفي / تيپ کمي 

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
فاً قادر به  که صرى 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 اجراىانجام کارها

 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" 

 : اجرايي تيپ

 . مهارت دارد يىه جنبه ها در کار اجرايشتر از بقيب

 :تيپ صادق 

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

 :تيپ مطمئن 



 .ودند نان بي قابل اعتماد و اطمى اند که از نظر اطالعاتىمنظور کسان

 :تيپ تشکيالتي 

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

 :تير خالص زن اوين 

 بودند که او تا آنجا در ى 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

 :تيز کردن / تيز بودن 

 .حساس بودن ، حساس کردن 

 :تيزترين وجه 

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

 :تيز کردن رهبري 

 . سازمان ى کردن ، مطرح نمودن و غلو کردن در مورد رهبر ، عمدهىشاخص کردن رهبر

 :تيزي موضوع را گرفتن 

 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 کند و مثالً مى را صادر م دستور کم کردن فشارىا شخص رهبري از مسئوالن باال ىکيسپس ..... شوند و 

 ....."د يريبگ

 :تيم 

 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 وسيک مسئول داشت به نام سر تيم يهر ت
 .م است يگر عضو تيم و ديک نفر سر تي دو نفره ىم هايعهده داشت ، در ت

 :تيم بندي 

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

 :تيم تدارکات 

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 ىم به شمار ىم تدارکات نظامي پرداختند تى مىه ملزومات نظامي که به تهى و در صورتىتدارکات صنف



 :تيم تبليغات 

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

 :تيم شناسايي 

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

 :تيم نظامي 

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

 :تيم ايذايي 

 .ايذايي >------يز ن   . 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 ، استوارىداريپا

 :م ي برخوردارىما از حالت ثبات خوب

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

 : انقالب ثمره

 که ىج مثبتي است که به نتاىک است ، عنوانيدئولوژي اىانگر کارکرد مثبت انقالبهاي که بى سازمان در حوزه استراتژىاز اصطالحات ارزش

 .انقالب ايدئولوژيک >-------نيز   . شد ى گشت ، گفته مى حاصل مىدئولوژي امور پس از انقالب اىاز بعض

 :ثمره عقيدتي 

 . داشته است ىني در سازمان فوائد و ثمرات عىدئولوژي که انقالب اىن معني ، بدىدئولوژي سازمان در حوزه اىرزشاز اصطالحات ا



 :ثمره نسل فردا 

 .نسل فدا > -----در اين خصوص    .د است ي جدىانگر کارکرد مثبت اعضاي سازمان که بىاز اصطالحات ارزش

  
  
  

   ج 
  
  
  

  :جا افتادگي / 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 کسين فهماند
  ).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 ىشرت نشان ممعا

  :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 ميمثالً در تشک
 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 ىاد جاذبه مجيما ا

  :جاسازي 

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
  . در منزل و محل کار کشف نشود ىا 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



  :جاسازي ثابت 

 شد ، ىه مي و مبلمان تعبىز ، صندلي درون مايوار 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 

  :جاسازي متحرک 

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

 ى مىرا جاساز) ا سالح ي مدرک( 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

  :جامعه بي طبقه توحيدي 

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
  .رفته شده است  گىدياز مذهب توح " ىديتوح" ست ها و يمارکس

  :روابط جبهه اي / جبهه 

 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 براىا مالت ادعيمثالً در تشک
  .ن ادعا صورت گرفت يز در ادامه همي مقاومت در فرانسه نى ملىل شورايتشک

در کنار آنان حزب دمکرات ست ، لذا 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 ىج ميبس) خصوصاً  ( ى بخش اجتماعىروهاين کار ني اىم و برايد هستي جدىروهاي شد که در صدد جذب نى مراحل مطرح مىبعض

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

  :جذب نيرو 

  .التيروها و افراد به سمت تشکي کشاندن نىتالش برا

  :جريان 

 ىت شناخته شود ، مي که با آن خصوصىد به طوري درآىوز کرده و به طور دائموسته بري 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 يت در او به صورت جرين 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، فکر ىاسيان 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

  ) :جزوه هاي سبز ( 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 مبانى شبهه درباره اعتقادات مذهبى سبز القاىوه هامفاد جز
 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

  .لتانده است ورطه ارتداد در غ

  :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 امنىقسمتها از ىکي

  :جمع بندي 

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 گيخته شده و نتي هم رىرو شد ىداده 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

  .ه جمعيت اقام> ----:   جمعيت داد 

  :جمعيت اقامه 

 ، 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 يکه بتوان آن را به دو گرا برسد ىان 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 "

  :جنسيت داشتن 

  .متداول شد " ک يدئولوژيانقالب ا" ز مراحل  اىکين اصطالح پس از ي زن و مرد ، اى و ارزشىخي به تفاوت تارىباور داشت ذهن



  .انقالب ايدئولوژيک > ----نيز 

  :جنگ چريک شهري 

 ، 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 ، تاکتىک و ثابت ، عالمت سالمتمتحر_ 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

  :جنگ منطقه اي 

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

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

  :جوسازي / 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 کردن مسائل س مخدوشى 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
  .ا جواب نداشت يب ندارد ند فالن کار جواي گوىنداشته باشد م

  :جوار خاک ميهن 

 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

  :ه جوهر مسئل/ جوهر 

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

  :جهش ايدئولوژيک 

م قجر يان ازدواج مسعود و مريه جرر به طور اخص بين 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

ر پاگذاشتن يصول و زا عبور از اي ىد نظر طلبي شود و آنچه که قبالً تجدى پوشش استفاده مى بار مثبت براىشود از کلمات و عبارات دارا

  .انقالب ايدئولوژيک > -----نيز    !  شود ى مىک مثبت تلقيدئولوژي شد با لفظ جهش اىاصول خوانده م



  :جهش شگفت انگيز 

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 مبناى مرسوم و شناخته شده قبلىها و ارزش هادگاهي دىفکر

  .انقالب ايدئولوژيک >------نيز    . 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 ى و مفهوم ترقىالت 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

  :چپ روي 

  . کردن ىريا موضع گي عمل کردن ، زودتر از موعد حرکت کردن ، زودتر از موعد عمل ىراط کردن ، افىتندرو

  :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 صرىرين که به موضع گي اىن برايجاهدم
  .دند ي نامىرا چپ نما م

  :چتر حفاظتي 

 و ى انتظامىهاروي 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 ىترورها

 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 حفاظتيتردد با پوشش و محمل را ا و ى 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 موضع گ ازىمثالً 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 تشکىدئولوژي شد که اىفته مالت گيز ، 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 قويج اصل مبارزه و تبعي از ضربه به تدرو پس

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 يپس از آن قداست سازمان چسب تشک و ىدئولوژيبود 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 تروريالت قبل از شروع عملي 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

  :چشم انداز سرنگوني 

 است که اغلب در ى اسالمى جمهورىن در خصوص سرنگوني مکرر مجاهدىال هاي خواب و خ ازىريت 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 پاي بردند ، البته به اىل به آنجا ميومبچشم بسته و با ات
  . 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 تشکي که در سازمان حل شده ، نسبت به اطاعت از فرام رودى 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 و سازمان چفت است ، ولالتيند فالن کس با تشکي گوىمرسوم است که م
  .در مقابل آن است " ده يبر" و " قلوس " دهد ، ىم

  :چک کردن / چک 



  .ى شد به 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

  :چک ليست 

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

 کردند و مراحل مختلف کار ىه ميست تهيامور نداشته چک لن ي 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 تهي که به هميى کاغذهاىود رو انجام شىستي باىا ترک در سر قرار مي و ىميت

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

  :چکيده اخبار 

د ي قىاسيخبار مهم س کردند که در آن اى 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

  " :حبل المتين " چنگ زدن به 

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

  

  :چارچوب تشکيالتي / 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
   . کندى حکم مىالتيتشک

  
  
  
  

 



   ح
  
  
  

  :حاد شدن 

 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 

  :حاشيه 

 که هوادار بوده و در يىروي 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

  :حاکميت 

  .ران است ي اى اسالمىن کلمه جمهوريمراد 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 ى مشخص است و به عبارتر مشترکي نقاط مشترک و غىعنيستم و گروه مشخص است يحد و مرز ما با فالن س. ندارد 

  .تضاد ما مشخص است 

  :حرکت خود به خودي 

 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
  .ده جلوه دهند ي فاى را کم و بجه کارين 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

  :حسابرسي 



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

عالوه  شد ، به 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 حسابرسىافراد موظف بودند از کارها

  :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

  : حفره بيرون زدن / حفره زدن 

  .لنگ زدن > ------نيز    . 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 تشکىوانند به طور مقطعالت گفته شده بود تا بتي تشکى به اعضاىالتيک خط تشکيبه عنوان 
  .فه افراد در آن مقطع حفظ خود بود يو تنها وظ

  :حل شدگي 

 ، 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 پيند و اي گوى را مىالتيکحذف شدن فرد در روابط تش

  .مد نظر قرار داده است 

 

  ٠٥/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  :حلقه وصل 
 رژيم طاغوت بود ، ولى اتصال تشکيالتى در قبل از انقالب ايدئولوژيک و بين گروه هاى مبارز" کد " و يا " کليد وصل " اين اصطالح معادل 

پس از ازدواج مسعود و مريم تعبيرى است که به مريم قجر عضدانلو اطالق مى شود ، بدين معنى که افراد نمى توانند خود مستقالً به 
  .مسعود برسند بلکه بايد از طريق مريم به او وصل شوند 

  

  :حل تضاد 

  .تضاد حمل کردن > ------نيز    .تن دچار تناقض بودن و اين تناقض را مدتى به درون خود ريخ
  

  :حل تناقض 
حمل کردن ، يکى از وجوه نامتناسب از نظر تشکيالت را حذف نکردن " بار اضافه " دو وجه نامتناسب با يکديگر را با هم داشتن و به نوعى 

  .تناقض داشتن > -----نيز    .، به مفهوم حمل تناقض است 
  
  
  



   خ
  
  
  

  :خيانت / خائن 
  .  کند ه به همه اصول ايدئولوژى ، سياسى و تشکيالتى پشت پا زده و با معرفى خود افراد را لو داده ، اسرار سازمان را افشا مىفردى ک

در حال حاضر به هر فردى که از سازمان جدا شود و خط مشى مسلحانه سازمان را قبول نداشته باشد خائن اطالق مى شود ، در تعريف 
   .ته اند که گفته مى شود خيانت اين است که هر آنچه که در درون و قلب خود دارى به مسئول باالتر نگويىخيانت تا مرزى پيش رف

  

  :خارج از روابط بودن 
قطع ارتباط هاى منظم تشکيالتى ، تکذيب وابستگى فردى به تشکيالت به طور اخص درباره فردى که تقيد ايدئولوژيک و هوادارى دارد 

  .نى تشکيالت به داليلى حضور ندارد به کار برده مى شود ولى در اليه هاى درو
  

  :خارج از مدار بودن 
و اوامر تشکيالت توجيه نبودن ، عملکرد مستقل و بيرون از ضوابط " تصميمات " از حيطه مدارهاى تشکيالتى بيرون بودن ، نسبت به 

  .الت داشتن تشکي
  

  :خارج از مناسبات بودن 
ب هاى موضوعه سازمان و سلسله مراتب تشکيالتى است ، از اين اصطالح بيشتر در مورد کسانى استفاده مى منظور از مناسبات ، چارچو

  .رون اند شود که به زعم همسويى با سازمان از چارچوب روابط منظم تشکيالتى بي
  

  :خارجه 
  . رود به کار مى" اروپا و آمريکا " در قاموس سازمان اين اصطالح در مورد خاص 

  

  :خاستگاه طبقاتي / اه خاستگ
فرق مى " پايگاه طبقاتى " طبقه اى که فرد از آنجا برخاسته است و در آنجا رشد کرده و به حد بلوغ رسيده است ، خاستگاه طبقاتى با 

  .طبقه کارگر باشد " پايگاه طبقاتى اش " کند ، ممکن است فردى خاستگاه طبقاتى اش سرمايه دارى و 
  

  :خانه پشت جبهه 
بود ، " خانه تيمى " تاق تکى هايى اطالق مى شد که افراد اجاره مى کردند و گاهى اوقات بدانجا مى رفتند ، ولى زندگى اصلى شان در به ا

 اقامت نداشتند اين خانه هاى پشت جبهه به خصوص مورد استفاده زنانى در تشکيالت بود که وقتى يک تخليه پيش مى آمده جايى براى

  . تکي اتاق> ------نيز .
  

  :خبر سالمتي 
به وسيله قرار يا تلفن (  و بعد از آن افراد تشکيالتى موظف بودند خبر سالمت خود را به قسمت مربوطه بدهند ، ٦٠ خرداد سال ٣٠قبل از 

  . شد به اين کار خبر سالمتى گفته مى) يا گذاشتن يک عالمت مشخص در يک محل و مکان مخصوص 
 خرداد اهميت ويژه اى داشت و اگر ٣٠يله مسئول هر قسمت کنترل مى شد ، اين عمل به خصوص بعد از مجموعه خبر سالمتى ها به وس

  . شد مى" پاک "فردى ضربه خورده بود و خبر سالمتى نمى داد براى جلوگيرى از انتقال ضربه به افراد و قمستهاى ديگر اطالعات وى 
قسمت يک مرکز تلفن داشت که افراد به آنجا تلفن زده خبر سالمتى خود و افراد معموال خبر سالمتى به وسيله تلفن داده مى شد ، هر 

  .تحت مسئوليت خويش را مى دادند 
 



  :خبرگيري 
گروه خبر و گزارش مستقر بود و " بخش " و " نهاد " سيستم خبر و گزارش و جمع آورى اخبار از امور ستادى است ، در هر ستاد هر 

  . آماده شود گروه سپرده مى شد تا براى بهره بردارىاخبارى که مى رسيد به اين 
در مجموع سيستم ارسال اخبار مناسب با پيچيدگى ساختارى سازمان در سال هاى پس از پيروزى انقالب از کانال هاى تشکيالتى جمع 

  . گرفت آورى مى شد و در اختيار ستادها قرار مى
  

  :خرده بورژوازي 
کنندگان کوچک کاال مى گويند که از استثمار کار ديگران زيست نمى کنند ، بسيارى از پيشه وران ، اصطالحاً به آن دسته از توليد 

است که عده کمى از آن " پرولتاريا " صاحبان حرف و دهقانان صاحب زمين از اين دسته اند ، خرده بورژوازى قشر واسطه بين بورژوازى و 
  . شوند ار مى شوند و قسمت اعظم آن به تدريج به کارگر و کارگر کشاورز مبدل مىدر جريان تکامل سرمايه دارى مبدل به سرمايه د

  . روند از جهت اقتصادى و اجتماعى ، کارمندان دولت و مؤسسات خصوصى نيز جزء خرده بورژوازى به شمار مى
آن از مردم عادى و افراد غير چريک پيش از انقالب مشى چريکى به گونه اى بود که افراد چريک خود را يک سر و گردن و حتى بيش از 

  . بود باالتر احساس مى کردند که اين ويژگى در عمق و روح مشى چريکى
  

  :خرده بورژوازي چپ 
  .يعنى قشرى از خرده بورژوازى که از نظر مواضع سياسى مترقى هستند 

  

  :خرده بورژوازي راست 
  . اين طبقه است به معنى مواضع ارتجاعى و متمايل به سرمايه دارى از ناحيه

  

  :خرده بورژوازي سنتي 
  .منظور اقشارى از اين طبقه است که از ابزار کار و شيوه هاى قديمى و سنتى براى توليد استفاده مى کنند 

  

  :خرده بورژوازي راست سنتي با گرايشات شبه فئودالي 
  . نيز اضافه مى شود در اين قشر عالوه بر گرايشات سنتى نوعى گرايشات ملوک الطوايفى و خود رآيى

  

  :خشم انقالبي 
انزجار زياد ، انزجار دگم ، از تعابيرى است که در فرهنگ مجاهدين کاربرد وسيعى دارد و بازتاب دهنده وجه احساسى جريان تقابلى و 

  .تنافرى و ضديت کور است 
  

  :خصلتي / خصلت 
 خطوط و حرکت جمع يا جامعه نباشد ، مثالً برترى طلبى يا ويژگى و صفت ، خصوصيت فردى ، بروز ويژگيهاى فردى فرد که هم جهت

  . گفتند خود بزرگ بينى نوعى از خصلت است به چنين افرادى خصلتى مى
  

  :خطوط / خط 
  .سياسى ، اعم از اجرايى و کيفى _ موضوع ، مفاهيم و مسيرهاى مشخص کننده يک موضوع ايدئولوژى 

  

  :خط پاسدار کشي 
  .ى تاکتيک مرحله اى مجاهدين در سال هاى اوليه آغاز جنگ مسلحانه عليه جمهورى اسالمى ايران يکى از خطوط و شيوه ها

  .زدن سرانگشتان رژيم _ عمليات گسترده >-----
 

  :خط خروج 
 و  به خارج از کشور گفته مى شود ، توضيح اين که در پى ضربات بزرگ و هولناک بهار٦١اين اصطالح به فرار گسترده در پاييز سال 



شکنجه و زنده به گور کردن پاسداران کميته انقالب " ( عمليات مهندسى "  به سازمان که متقالبالً از سوى سازمان ٦١تابستان سال 
سپاه پاسداران " گشت ثاراهللا " دادستانى انقالب و ) مالک و مستأجر "را به دنبال داشت و به خصوص پس از اجراى همزمان طرح ) اسالمى 

 رهبرى سازمان به اين نتيجه رسيد که نيروهاى قليل خود را به هر قيمتى حفظ کند و از اين رو خط خروج به افراد وابسته به ، مرکزيت و
  .د سازمان منتقل شد و فرار گسترده مجاهدين از کشور آغاز گردي

  

  :خط دادن 
نظامى انجام دهد ابتدا فرد مسئول براى آنها يک تحليل ارائه رهنمود به افراد پايين تر ، مثالً اگر يک تيم نظامى مى خواست يک عمل 

  . شد را مى داد ، به اين کار خط دادن گفته مى..... سياسى مى داد بعد سوژه ترور شونده و شناسايى وى و 
  

  :خط دار 
  . دارد هدفدار ، حرکت آگاهانه و هدفدار ، فرد يا موضوعى که راه و مسير و طرز تفکر مشخصى

  

  :خط مشي 
  . مشى و طريقه معين و مشخصاً به خط مشى سياسى ، ايدئولوژيک و نظامى سازمان در هر مرحله اطالق مى شد به
 

  :خط زندگي 
مى گفتند و به کسى که هدفش زندگى عادى و غير سياسى بود " در خط زندگى " فردى را که اهل مبارزه نبود و به فکر زندگى عادى بود 

  .مى گفتند در خط زندگى است 
  

  :خط منطقه 
 رهبرى مجاهدين به توهمى از نوع توهم ٦٠ خرداد تا اوايل زمستان سال ٣٠پس از شکست تاکتيک هاى پى در پى سازمان در فاصله 

  .ش انتقال داد هاى پيشين دچار شد و خط منطقه را به بخشى از نيروهاى عملياتى خوي
  .اطالق مى شد خط منطقه مشخصاً به کردستان و منطقه مرزى ايران و عراق 

  

  :خلق ها / خلق 
اين کلمه به جاى کلمه مردم به کار برده مى شد و به مفهوم مجموعه طبقات و اقشار متوسط و پايين جامعه بود ، به قوميت هاى مختلف 

 .....نيز خلق گفته مى شود ، مثل خلق کرد ، خلق ترکمن و 
 
 
 

  ٠٦/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  : خلع رده 

  .وليت از يک عضو مسئول ، تنزل مرتبه تشکيالتى باز پس گرفتن مسئ
  

  :خلوص ايدئولوژيک 
  .به انجام کار براى تشکيالت به همراه اخالصى که بر اساس آموزه هاى ايدئولوژيک صورت مى گيرد گفته مى شد 

  

  :خواهر 
 ، مثالً وقتى گفته مى شود خواهر و نام اصطالحى که به مسئول زن در تشکيالت و گاه به طور اخص به مريم قجر عضدانلو اطالق مى شود

  .مشخصى پس از آن عنوان نمى شود مشخصاً مريم قجر عضدانلو مد نظر است 
  

  :خواهر مريم 



  .از عناوين عام مريم قجر عضدانلو در سازمان 
  

  :خود بزرگ بين / خود بزرگ بيني 
واقع هست تصور مى کند و فکر مى کند توانايى او بيش از ويژگى و خصوصيت فردى که شخصيت و موقعيت خود را بيش از آنچه که در 

  .کارى است که بر عهده اش گذاشته شده است 
  

  :خود به خودي 
  .به تنهايى و بدون عامل خارجى ، همان حرکت خود به خودى است ، به حرکت اتفاقى و بدون برنامه ريزى و نا هدفمند نيز گفته مى شود 

  

  :خود جوش 
  .دون هدايت بيرونى حرکت درون زا و ب

  

  :خود کم بين / خود کم بيني 
  .مقابل خود بزرگ بينى ، توان و شخصيت خود را کمتر از واقع تصور کردن 

  

  :خود محور 
به فرد يا جريانى که به تنهايى و از روى استنباط شخصى عمل مى کرد و به خطوط و گفته هاى تشکيالت طرفى نمى بست ، خود محور 

  . گفتند مى
  

  :خيانت کردن / انت خي
در شرايط پس از انقالب ايدئولوژيک استعمال اين تعبير بستگى به رده فرد دارد ، فى المثل خيانت کردن در حد مرکزيت يعنى عدم 

  .انطباق تام با مسعود رجوى ، هر گونه عمل يا حرکت که مورد نظر و قبول سازمان و رهبرى آن نشود خيانت تلقى مى شود 
  

  :خيز 
 سريع و هدفمند که با استفاده از اصل غافلگيرى صورت مى گيرد ، اين تعبير اغلب در صحبتهاى رجوى به کار مى رود و به معنى حرکت

  ."خيز اول براى تسخير تهران ، خيز آخر هم هست : " عمليات ناگهانى و تقريباً مترادف يورش است ، مثالً مى گفت 
  

  :خيزش 
  . نامند تماعى را نيز خيزش عنوان مى کنند ، مجاهدين ابتداى هر نوع حرکت اعتراضى را خيزش مىحرکت سريع مردم ، شورش هاى اج

  

  :خيلي مالت بودن 
  .به مفهوم فوق العاده و خاص و قابل توجه بودن نيز هست ! شوخ طبع بودن ، به کسى که چنين حالتى دارد گفته مى شود تو خيلى مالتى 

  
  
  

  د
  
  

  :درک ايدئولوژيک 
  .مندى به مبانى ايدئولوژى سازمان ، و پس از مقطع انقالب ايدئولوژيک يعنى حل شدن و انقياد در برابر آن روند باور
  



  :درگيري ذهني 

  .گير و يپچ داشتن > -----نيز    .به مرز مسئله دار شدن رسيدن " گير و پيچ داشتن " معادل 
  

  :کوتاه مدت / دراز مدت 
 محاوره ها زياد به کار مى رود ، مدت زمانى طوالنى يا زمان کم ، دراز مدت به مفهوم آينده نگرى ، آينده لفظى عام که در تشکيالت و در

  .دن و دور تر را دي

  :درجه 
مثالً مدرک درجه يک يعنى مدرکى که از نظر امنيتى مهم ..... همان مفهوم بيرونى را دارد ، رتبه ، شاخص اهميت يک مدرک يا فرد يا 

  .است 
  

  :دروني / ن تشکيالتي درو
   .موضوع يا رابطه اى که مربوط به درون تشکيالت و موازين و ضوابط تشکيالتى است ، درونى يعنى داخلى ، روابط درونى و داخلى

  :در هم کوبيده شدن 
ا خمپاره باران مجاهدين ب: " اصطالحى است که در انعکاس اخبار عمليات نظامى و شبه نظامى مجاهدين به کار مى رود ، به عنوان نمونه 

براى بيان حماسه گونه اعمال تروريستى سازمان بيشتر از اين گونه اصطالحات که نوعى بزرگ نمايى ." در هم کوبيده شده ..... خلق ، مقر 
  .و آگرانديسمان تبليغاتى است استفاده مى شود 

  

  :دستگاه 
پيش از پيروزى انقالب اسالمى اين اصطالح توسط گروهها و نيروهاى مبارز در است ، " تشکيالت " در تعبير سازمان منظور از اين اصطالح 
  .مورد نظام شاهنشاهى به کار مى رفت 

  

  :دستگاه جنسيت 
ر با ديدگاه و ذهنيت مبتنى بر تفاوت تاريخى زن و مرد به مسائل نگريستن ، مجموعه ديدگاه ها در مورد زن که با ديدگاه سازمان مغاي

  .است 

  .جنسيت ، تضاد جنسيت ، انقالب ايدئولوژيک >-----نيز 
  

  :دستگاه ضعيفگي 
  . داند ديدگاه و نظر گاهى که زن را ضعيف تر از مرد مى

  

  :دستگاه عوض کردن 
که اين تعبير به معنى از يک ( مجموعه ديدگاه ها و تفکرات را تغيير دادن و با شرايط جديد منطبق شدن ، اقتباس از فرهنگ موسيقايى 

توى باغ نيستى ، : " ، به معنى استعداد تغيير ذهنى نسبت به يک مسئله ) موعه هماهنگ ملوديک به مجموعه اى ديگر رفتن مج
   ! "دستگاهت را عوض کن تا وارد باغ بشوى

  

  :دفتر 
آن جمع مى شدند به منظور از دفتر محل فعاليت و محل تجمع افراد يک قسمت بود ، گاهى نيز به مفهوم محلى که مرکزيت يک بخش در 

  . شد کار برده مى
  

  :دفتر سياسي 
نشست و مجموعه مسئوالن رده اول سازمان را در بر مى گرفت ، " مرکزيت " ارگانى که از مقطعى پيش از انقالب ايدئولوژيک به جاى 



مى کنند ، کار دفتر سياسى رتق و فتق باالترين ارگان و مجموعه تصميم گيرنده در تشکيالت سياسى که باالترين رده ها نيز آن را اداره 
  . بود امور سياسى

  

  ) :تشکيالتي ( دفتري 
  . گفتند در نهاد دانش آموزى به قسمت تشکيالتى نهاد ، دفترى مى

  

  :دکوراژه 
رهنگى آن است ، ورود اصطالحات فرانسوى يادگار حضور مرکزيت در پاريس و تأثيرات ف" به هم ريخته شدن " واژه اى فرانسوى به معنى 

  .ک فرد است است ، منظور به هم ريختن اوضاع و احوال ي
  

  :دگماتيک / دگماتيسم / دگم 
جمود فکرى ، عدم توجه به شرايط ، وقتى فردى يا جريانى بدون توجه به شرايط زمانى و مکانى فکر و موضع گيرى کرده و راه حل مى 

  .ند  مى گويدهد مى گويند دگم است و اين مرام و مکتب را دگماتيسم
دگماتيسم از واژه دگم به معناى حکم جامد و فرمان اليتغير مشتق است و به آن شيوه و اسلوب تفکر اطالق مى شود که پايه آن مفاهيم 

  .ر زمان و مکان است تغيير ناپذير فرمول ها و دستورهاى متحجر ، بدون توجه به شرايط متغي
ه به اصول ضد ديالکتيکى است که تکامل و تحرک جهان و رشد اشياء و پديده ها را نفى دگماتيسم وابست: " مارکسيست ها مى گويند 

مى کند ، از نظر سياسى دگماتيسم منجر به عملى سکتاريستى ، تحجر ، نفى مارکسيسم خالق ، ذهنى گرى ، ناديده گرفتن حقايق 
  . شود موجود و شرايط تغيير يافته و جدايى کامل تئورى و عمل مى

  

  :انقالب دمکراتيک / دمکراتيک / اسي دمکر
دمکراسى يعنى آزادى و دمکراتيک به مفهوم آزادى خواهى و آزادى پرورى ، انقالب دمکراتيک به مفهوم انقالب با شرکت تمام اقشار و 

ب دمکراتيک ناميده شده طبقات مردم است ، تحليل سازمان اين بود که بعد از سقوط رژيم شاه مرحله مبارزه با امپرياليسم است که انقال
  . است در اين مبارزه شرکت مى کنند و وجه بارز آن آزادى خواهى" خلق " و تمام اقشار و طبقات 

  

  :دنياي خواهر مريم 
توسط شخص ) حلقه وصل >---( مجموعه موضوعاتى که در ارتباط با ازدواج مسعود و مريم در خصوص شأن واسطه مريم قجر عضدانلو 

   .يعنى پذيرش نقش وى به روايت رجوى" وارد دنياى خواهر مريم شدن " دى ابريشمچى مطرح مى گرديد ، رجوى و نيز مه
سمبل زنانى است که به هژمونى زنان باور " مريم "است و " مريم " در حقيقت به پذيرش هژمونى و رهبرى زنان مى گويند که سمبل آن 

   ! ل ظاهرى و باسمه اى و تحميلىدارند و عمالً آن را انجام مى دهند ، حتى به شک
  

  :دوبله بودن 
  . کند به مفهوم کارکرد فردى است که عمالً به جاى دو نفر کار مى

  

  :دور زدن 
  .قرار نگرفتن ، برخورد مستقيم با موضوعى نکردن و يا ناديده گرفتن موضوعى که به ضرر فرد باشد _ مستقيماً روى قضيه نرفتن 

  

  :دو پايه 
  .ى که دو جريان يا گروه يا مجموعه فکرى مختلف در آن در کنار هم حاکميت دارندسيستم و نظام

  

  :دوري و نزديکي نيروها از هم و نسبت به هم 
ايدئولوژيک بود ، در اين ديدگاه مجاهدين و فدايى ها از _ منظور اتحاد و اختالف نيروهاى سياسى نسبت به هم از نظر مواضع سياسى 

  . نزديکى زيادى به هم داشتند نظر مواضع استراتژيک
  



  :دور کند کردن 
  .از جديت و اکتيو بودن در بعضى فعاليتها کاستن ، به کندى فعاليت کردن 

  

  :دوگانه بودن 
شدن با موضوعى يعنى فرد آنچنان در خصوص " يگانه " ترديد و شک در استراتژى ، در موضع تشکيالتى جديد جا نيفتادن ، در مقابل 

  .گانه است  شده و آن را قبول دارد که موضوع را موضوع خودش مى داند و با آن يموضوع توجيه

  ) :ي " ده ( " دهي 
  .ند بوده ، که مخفف آن را دهى مى گوي" ساعت دهى "  ، ١٠آنتراکت ساعت 

  :ديالکتيک در کادر توحيد / ديالکتيکي / ديالکتيک 
حات سياسى همان مبحث معروف مارکسيستى مورد نظر است ، اصول ديالکتيک در مفهوم لغوى جدل و گفتگو است و در اصطال

  . باشد ديالکتيک تغيير و حرکت ، تضاد و تکامل ، تأثير متقابل مى
قبول ديالکتيک در کادر توحيد از ابداعات مجاهدين بود که اين کار تلفيقى از مفاهيم مارکسيستى و برداشتهاى سطحى از قرآن بود و 

  .دارد " تقاطىال" دقيقاً مبناى 
  

  :ديپلماسي انقالبي 
حرکت هايى " شوراى ملى مقاومت "  به ابتکار رجوى و ابتدا در پوشش ١٣٦٠پس از شکست هاى مکرر مجاهدين در مقطع فاز نظامى دهه 

  .ر شد تعبي" گدايى و دريوزه سياسى " آغاز گرديد که توسط مخالفين سازمان در خارج از کشور ، از آن به 
زمان اعم از هواداران انجمن هاى وابسته يا نمايندگان رسمى رجوى در سطح اروپا و آمريکا دوره مى گشتند و از هر شخصيت عناصر سا

  .دند حمايت مى طلبي..... ) حزبى ، پارلمانى ، اجرايى ، چپ ، راست ، ليبرال و ( سياسى غربى 
پشت هم " ، " جنت مکانى " ه از ابتداى عضويت در سازمان به روحيه در ادامه اين تاکتيک شخصى را به نام سيد محمد سيدالمحدثين ک

نصب کردند ، اين پروسه ) به زعم آنها معادل وزير خارجه ( اشتهار داشت به عنوان مسئول روابط خارجى سازمان " البى بازى " و " اندازى 
  .د از سوى سازمان تحت عنوان ديپلماسى انقالبى نامگذارى گردي

" ضد آمريکايى "  متداول شد و سپس بعد از جا افتادن اين خط و پاک کردن روحيه ١٣٦٠ خرداد ٣٠ در سالهاى ابتدايى بعد از اين اصطالح
  .د در تشکيالت اين اصطالح که عمالً پوشش فعاليتهاى سياسى بود منسوخ گردي

  

  :ديد داشتن / ديد 
دارد ، " ديد سياسى " ياسى ، به افراد آگاه در مسائل سياسى مى گويند که قدرت توانايى سياسى داشتن ، توانايى بررسى و فهم مسائل س

  .ست البته اين اصطالح عام است و خاص سازمان ني
  

  :ديسيپلين 
در گروه مجاهدين تا حدى مترادف با انضباط آهنين و از جمله ميزان ها و ) شبيه نظام انضباطى ارتش ها ( نظم و انضباط خشک و سخت 

  . شود  است که در حساب رسى هواداران و اعضا به شدت لحاظ مىفاکتورهايى
  

  :ديکتاتوري پرولتاريا 
مبارزه طبقاتى ناگزير : " اين اصطالح نخستين بار توسط کارل مارکس بنيانگذار مارکسيسم به کار رفت ، او در مانيفست کمونيست نوشت 

  ." تواند باشد  ديگرى جز ديکتاتورى انقالبى پرولتاريا نمىبه ديکتاتورى پرولتاريا مى انجامد و دولت دوران گذار چيز
لنين تأکيد داشت که اين امر مسئله عمده مارکسيسم است و در برابر دمکراسى بورژوازى که بيانگر منافع اقليت استثمارگر است ، 

  .ت قاطع مردم است منافع اکثريديکتاتورى پرولتاريا را عرضه مى کرد که به زعم او نوع جديد و عاليتر دمکراسى و بيانگر 
مترادف و شکل جديدتر ديکتاتورى پرولتارياست که پس از جنگ جهانى دوم پديد آمد و در عنوان ) خلقى ( دمکراسى توده اى 

  ..... و ) يمن جنوبى ( کشورهاى کمونيست نيز ذکر شده ، مثل جمهورى دمکراتيک توده اى خلق يمن ، 
 عبور از سرمايه دارى و در جريان استقرار سوسياليسم حکومت نماينده پرولتارياست و بايد اعمال مارکسيست ها مى گفتند پس از



  .گر را خاموش سازد قدرت کند و صداها و انديشه هاى دي
  .اين اصطالح تقريباً بعد از پيروزى انقالب به عنوان اصطالح عام در تشکيالت مطرح نبود 

  

  :ديناميک / ديناميزم 
، به معنى متحرک ، فعال و زنده ، علم حرکت ، چگونگى رشد و پويايى ، مجاهدين يک بحث ايدئولوژى تحت ) جمود " ( اتيک است" مقابل 
 . داشتند " ديناميسم قرآن " عنوان 

  
  ٠٨/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  

  ذ
  
  
  

  :ذوب شدن 
  .ون چون و چرا قبول کردن حل شدن در تشکيالت و اوامر آن را بد

  

  :دن ذهني بو/ ذهني 
به افرادى مى گويند که تصورات غير واقعى از موضوعات دارند ، مقابل عينى و عينى بودن طرح موضوع يا نظرى در مورد عمل يا کارى که 

  .ت دارد قبالً انجام يا امتحان نشده باشد ، به فردى که اين مسائل را مطرح مى کرد اصطالحاً مى گفتند که اين ذهنى است و ذهني
(  اين مورد تابع مارکسيست ها بودند و آنچه را که در ذهن آدمى است انعکاس جهان عينى مى دانستند ، اينان ذهنى گرايى مجاهدين در

  .عيني ، عيني بودن > ----- نيز   . شمردند را در برابر عينى گرايى قرار مى دادند و گرايش ايده آليستى مى) سوبژکيتويسم 

  :ذهنيت داشتن 
  .ند داشتن را مى گوي" ذهنيت منفى " در تشکيالت ، در حقيقت ) بودن ( مسئله دار شدن 

  

 


