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  :رابط / رابطه 
در تعبير سازمان فردى که ارتباط بين دو نفر يا دو قسمت را بر قرار مى کند و کارهاى فى ما بين آنها را رتق و فتق مى کند رابط خوانده 

  . شود مى
  .به تشکيالت وصل بود مى گفتند رابطه تشکيالتى دارد رابطه به معنى ارتباط ، ربط و پيوند است ، مثالً درباره کسى که 

  

  :رابطه زدن با خواهر مريم 
 که وصل شدن به مريم قجر عضدانلو براى رسيدن به مسعود رجوى ، باز کردن مسيرى براى ارتباط گيرى ذهنى و پذيرش مطالبى

  .حلقه وصل > -----نيز    .مى گويد " رهبرى"
  

  :راجع به 
  .نوشته مى شود " راجب " رد ، تکيه کالم است و اغلب به صورت غلط مربوط به ، در مو

  

  :راحت طلبي 
تنبلى، فرار از کار سخت و پر مسئوليت ، خصلت و خصوصيت فردى است در تشکيالت ، عمدتاً به افرادى که زير بار هر کارى نمى روند 

  .رار دهند و وادار به انجام کار نمايند ابتدا اتهام راحت طلبى مى زنند تا فرد را در مقابل و موضع دفاع ق
  

  :راندمان باال / راندمان کار / راندمان 
  .ت حاصل ، نتيجه، بازدهى هر گونه يا مسئولي

  

  :راست
  .به معنى غير مترقى و عقب مانده از شرايط عنوان مى شد ) مترقى( مقابل چپ 

  

  :راست روي 
  .عقب ماندن از شرايط ، عمل عقب نشينى کردن 

  

  :ست زدن را
  .راست روى و تمايل به راست داشتن 

  

  :راه انبياء ، راه بشر 
و قرآن ) خاتم اديان( که اسالم ) راه انبياء ( کتاب سوم ايدئولوژى تأليف محمد حنيف نژاد ، در اين کتاب تالش شده است آخرين مرحله 

  .مارکسيسم که علم مبارزه بوده است ، انطباق داده شود است با آخرين و تکامل يافته ترين راهى که بشر طى کرده و به زعم آنها 



  

  :راهبر يا رهبر عقيدتي 
  .از القاب مسعود رجوى در تشکيالت 

  

  .سيماي يک مسلمان > ------   :راه حسين 
  

  :راه فرار 
فرار کنند ، اين مسير ها را هميشه در هر خانه تيمى راهها يا گريزگاه هاى در نظر گرفته مى شد تا در مواقع خطر افراد از آن طريق 

  .اصطالحاً راه فرار مى گفتند 
  

  :رئيس جمهور مقاومت 
رئيس جمهور ( به کار مى رود ، وى از سوى شوراى ملى مقاومت به عنوان ) رجوى ( تعبيرى است که درباره شخص مريم قجر عضدانلو 

  .تعيين شد ) برگزيده
  

  :رد دادن / بي رد / رد دار / رد 
 اثر و جاى پاست ، گفته مى شد که فالن صحبت يا فالن مدرک رددار است ، يعنى مطلبى در آن است که هر کس با ديدن آن رد به معنى

  . بردپى به موضوع و مطلبى مخفى مى
 که رد رد دادن به مفهوم مسير عبور و مرور فردى يا محل اختفاى وى را گفتن ، اين اصطالح در مورد افراد دستگير شده به کار مى رفت

  . پاست ساير افراد را مى دادند و باعث ضربه به آنها مى شدند ، بى رد به معنى اثرى بدون جاى
  

  :رد گم کردن 
اين اصطالح بين مجاهدين و ديگر گروهها مشترک است و به معنى منحرف کردن ، به آدرس ديگر کشاندن ، ضد تعقيب زدن و مانند آن 

اً کاربرد عملياتى و امنيتى دارد ، در مواردى نيز مجازاً به کار مى رود و به قرينه لفظى ، مفهومى ديگر را است ، اين تعبير که بيشتر و غالب
  .ه نوشته رد گم کرده است از آن اراده مى کنند ، فى المثل عنوان مى کنند که فالن نشريه براى انحراف ذهن خوانندگان با مطلبى ک

  

  :رده طلبي / رده خواهي 
ى که براى خوار کردن اعضاى خلع رده شده به کار مى رود و نمايانگر تالش بى ثمر فرد تنزل داده شده براى به دست آوردن از تعبيرات

  .مسئوليت پيشين تشکيالتى است ، و عمدتاً به افرادى گفته مى شود که در مقابل مسئو ل باالتر از خود ابراز وجود مى کنند 
  

  :رده تشکيالتي
زى شبيه درجه در ارتش ، در تشکيالت مجاهدين مانند ساير تشکيالت ها سلسله مراتب وجود داردکه به آن سلسله مراتب ، چي

  . ز باالتر بود اصطالحاً رده تشکيالتى مى گويند ، افرادى که مسئوليت باالترى داشتند رده ايشان ني
  .  افراد بود ايدئولوژيکى_  تشکيالتى سياسى رده ها در نوشته ها با کلمات اختصارى عالمت گذارى مى شد و مالک حل شدگى

در هر تشکيالتى به دست آوردن رده معيارهايى دارد ، معيار گرفتن مسئوليت و رشد در سازمان اطاعت محض و حل شدن در تشکيالت 
دادن و ادعا و اثبات اين نکته اعتراف اشخاص به اشتباهات خود ، نسبت هاى ناروا به خود " انقالبهاى ايدئولوژيک "است ، در دوران پس از 

گرفتن رده باالتر بوده است که همه فرديتها ، مسئله جنسيت و شرم هاى خورده بورژوازى را رها کردن و با سازمان يکى شده است مالک 
  :رده ها و اختصارات آن به شکل ذيل بود . 

  "رده هاي درون تشکيالت " 

  M) عناصر رهبري کننده ( مرکزيت 

  SMمسئولين بخش ها ) زير مرکزيت ( ي شوراي مرکز

  MNمسئولين نهادها ) کادرها ( مرکزيت نهاد 

  OSشورايي ، شور اجرايي نهاد 



  Oعضو 

  N1 – N2داخل نهاد 

  "رده هواداران تشکيالتي " 

  S1شور 

   S2سر شاخه 

  S3سرگروه 

   S4سر تيم و عضو تيم 

   Hهوادار غير تشکيالتي 
  . هم وجود داشته است S4ى بيشترى هم بوده ، مثالً در نهاد دانش آموزى پايين تر از البته در بعضى نهادها ، رده ها

  

  :رزم آوران رهايي 
جلوه دادن اعمال تروريستى عناصر نظامى به آنها " حماسه گونه " اعضاى نظامى سازمان ، اصطالحى است تبليغاتى که مجاهدين براى 

  .نسبت مى دهند 
  

  :رژيم 
تى ، منظور از رژيم حاکم در نوشته ها نظام جمهورى اسالمى بود، پيش از پيروزى انقالب اسالمى اين اصطالح را نظام و سيستم حکوم

  . بردند براى رژيم پهلوى به کار مى

  :رشته 
منظور همان ." ....سه رشته عمليات در نوار مرزى "يا ....." ده رشته تظاهرات عليه " است ، مثل " عمليات " يا " تظاهرات " واحد شمارش 

  .ند است ، يعنى عمليات زنجيره اى و بدين شکل بار منفى آن را مى زداي" زنجيره " کلمه 
القايى است که ابعاد انجام عمليات نظامى را به شکل مضاعف جلوه مى دهد ، عمدتاً به عمليات هايى گفته _ از جمله اصطالحات تبليغاتى 

  .مى شود که از چند محور صورت مى گيرد 
  

  :رشد تشکيالتي / رشد سياسي / رشد يافتن / رشد 
نمو ، نمو يافتن ، ترقى ، وقتى فردى بر اثر کار تشکيالتى تبحر پيدا کرده و توان بيشترى از خود نشان مى داد مسئوليت هاى باالترى به 

  " . کرده است اين فرد رشد تشکيالتى" وى محول مى شد و مى گفتند 
  .ست ر و باالتر مسائل سياسى و تحليل آن ، اين اصطالح عام است و مختص منافقين نيرشد سياسى يعنى درک بهت

  

  :رفع ابهام 
 تحت پوشش ١٣٦٣بر طرف کردن نکات مبهم و غير گويا ، روشن نمودن مسئله از همه جنبه هايش در جريان انقالب ايدئولوژى در سال 

ده و بايد اين افراد شناسايى شوند به عنوان رفع ابهام بسيارى از افراد معترض به اين موضوع که رژيم افرادى را به داخل سازمان نفوذ دا
  .انقالب ايدئولوژى برخورد و زندانى شدند که اين اصطالح جنبه امنيتى و حفاظتى در تشکيالت پيدا کرد 

  

  :رمز قرار / رمز نويسي / رمز 
ولى باطنش چيز ديگرى باشد ، باطن رمز هميشه براى ) وم باشد يا نباشد مفه( کلمه ، جمله ، حالت جسمى که ظاهرى عادى داشته باشد 
  .ه خطر وجود دارد به اين مفهوم ک" چراغ قرمز است " دو طرفى که آن را به کار مى برند روشن است ، مثالً جمله 

 شناسند ، اين رمز به صورت يک جمله يا اگر دو فرد که همديگر را نمى شناسند بخواهند قرار اجرا کنند به وسيله يک رمز يکديگر را مى
ميدان حسن آباد را نمى دانم ولى ميدان : " دومى مى گويد " ميدان حسن آباد کجاست ؟ : " عالمت مى باشد ، مثالً يک نفر مى گويد 

  .و از طريق رد و بدل کردن اين جمالت قراردادى به يکديگر وصل مى شوند ." شهدا از اين طرف است 
  

  :روابط داخلي / رجي روابط خا



  .ند روابط درون تشکيالت مثل ارتباط افراد و قسمت هاى مختلف با هم را روابط داخلى مى گوي
  .  خوانند روابط يک تشکيالت با افراد و تشکيالت ديگر مثل رابطه سازمان با گروه هاى مارکسيستى يا بنى صدر را روابط خارجى مى

  . نيز در تشکيالت شناخته مى شود RBسى سازمان را گويند و با عنوان در حال حاضر سيستم ديپلماسى و سيا
  

  :رو بودن 
  .د به مسئله اى که براى همه روشن و آشکار است ، مى گوين

  

  :روي خود بودن 
  به خودش مشغولبه خود پرداختن ، به فردى که درگير مسائل فردى و شخصى خود است ، گفته مى شود يا فردى که به لحاظ ذهنى

  .است 
  

  :روي ريل بودن 
  .در خط مشخص شده توسط تشکيالت قرار داشتن 

  

  :روحيه 
  .لفظى عام است که مختص نيست و همان مفهوم بيرونى را دارد ، ولى توسط آنها استفاده مى شود 

  

  :روحيه فردي 

  .فردي زندگي کردن ، عمل فردي > ----تمايل به فرديت و فردى بودن ، 
  

  :روحيه جمعي 
  .ل به جمعى بودن ، با اجتماع زندگى کردن تماي
  

  :روحيه نظامي 
  .تمايل به کار نظامى ، آمادگى نظامى 

  

  :روز صفر 
است ، برنامه " ساعت صفر " در فرهنگ مشى چريکى روز انجام قطعى يک عمليات مشخص را روز صفر مى نامند و لحظه شروع عمليات 

حاظ نظامى و امنيتى و تدارکاتى مطابق زمان مقرر عمل مى شود ، اين اصطالح در حال حاضر ها بر همان مبنا زمان بندى مى شوند و از ل
  " .س " و ساعت " ر " به کار نمى رود و گفته مى شود روز 

  

  :روشنفکر 
ه را به مفهوم واقعى روشنفکر يعنى کسى که توان ديدن مسائل پيچيد) به مفهوم معمولش ( فردى که شعار مى دهد و عمل نمى کند ، 

  .طور واضح داشته و آن را درک مى کند ، در تشکيالت مجاهدين نوعى دشنام محسوب مى شود 
  

  :رو کم کني 
بنا به تعريف مسئوالن سازمان در سالهاى پيش از انقالب جلساتى به صورت دوره هاى مذهبى وجود داشت که بعضى از افراد را که خيلى 

  . شد يا ضعفهاى فردى و خصلتى داشتند مورد انتقاد قرار مى دادند و به اصطالح رويشان کم مىمى کردند و " پر روگرى " به اصطالح 
نيز نامگذارى مى شده است ، حتى اگر نزد افراد رده پايين مطرح نمى " جلسه رو کم کنى " اين قبيل جلسات حتى گاهى به طور مستقيم 
  . اند  را داشتهشده ولى رده هاى باال نزد خود اين نامگذارى

  . شده است  از اين گونه جلسات برگزار مى٥٠از بهرام آرام نقل است که براى تقى شهرام در دوره هاى قبل از دستگيرى اش در سال 
 نيز معمول بوده و در محاورات نيز به کار مى رفته است ، مثالً وقتى ١٣٥٥تا آنجا که مدارک نشان مى دهد اين اصطالح تا اواخر سال 



که کالً از نظر مسئوالن سازمان نادرست ( ده که فالن فرد ، فالن حرف را زده يا فالن برخورد را کرده و يا فالن موضع را داشته گفته مى ش
گفته مى شده که الزم است روى فالنى را کم کرد ، در هر حال اين رو کم کنى عبارت بود از خرد کردن ) و نامطبوع تلقى مى گشته 

  .ماستخورگيري و تنگه خردکني > -------نيز    .ت فرد شخصي
  

  :رويارويي 
، واژه اى است که مجاهدين در فرهنگ کتبى خود خيلى به ) صورت به صورت  ( Face to Faceعيناً گرته بردارى شده از واژه انگليسى 

  .است " کارزار "، " نبرد " ، " مصاف " کار مى برند و مترادف 
  

  :رويزيونيسم 
حزب کمونيست شوروى بعد از استالين در " ناميده مى شود ، مثالً گفته مى شود " بدعت " آنچه که در فرهنگ اسالمى تجديد نظر طلبى ، 

  " .ست است اصول مارکسيسم تجديد نظر کرده و يک حزب رويزيوني
  

  :رهايي 
از افکار قبلى فرد و وابسته شدن به در حقيقت رها شدن ! است " تقوا"از اصطالحاتى است که سازمان آن را خلق کرده است و مترادف 

  .ارزش هاى تشکيالت و ايدئولوژى نفاق را مى گويند 
  

  :رهبر انقالب نوين 
" تعويض موتور " از القاب مسعود رجوى در سازمان ، دگرگونى جديد در تشکيالت نفاق را انقالب نوين مى گويند و در جاى ديگر اصطالح 

ى سازمان نيز گفته شده ، که رهبر و مبدع اين کار مسعود رجوى بوده ، فلهذا لفظ رهبر انقالب نوين به کار رفته و يا بازسازى موتورها
  .براى رجوى از سوى تشکيالت عنوان شده است 

  

  :رهبر واالي ايدئولوژيکي 
  .از القاب تبليغاتى بيرونى و القايى درونى در مورد مسعود رجوى در سازمان است 

  

  :رهبري پاکباز 
  . شود  القاب تبليغاتى که در مورد مسعود رجوى استعمال مىيکى از

  :رهبري جمعي 
از هفت اصل حاکم بر تشکيالت است که مجاهدين در اوايل پيروزى انقالب اسالمى عنوان نموده اند ، اين اصطالح و مفهوم آن را از مائو و 

دهند که پيچيدگى مسائل اجتماعى و کيفيت يک سازمان انقالبى مائوئيست ها اقتباس کرده اند ، مجاهدين اين اصل را چنين توضيح مى 
  . شود ايجاب مى کند که رهبرى آن به صورت جمعى اعمال مى

مى دانند ، زمانى مدعى _ امام زمان _ سازمانى که سلطه استبدادى مسعود رجوى را آن چنان باال برده و تئوريزه کرده که او را تلويحاً 
به خصوص افرادى که در موضع رهبرى ( ط ضعف يک فرد نتواند به طور تعيين کننده روى تشکيالت اثر بگذارد بود که براى اين که نقا

  ! شود رهبرى جمعى الزام آور مى) قرار دارند 
صالح بر مبناى اين اصل در سازمان هاى انقالبى مرکزيت متشکل از جمعى است که در مجموع باالترين کيفيت سازمانى را دارا بوده و ذى 

  . از انحراف از اصول است ترين افراد آن سازمان ، چنين جمعى را تشکيل مى دهند ، شيوه فوق مناسب ترين شيوه ممکن براى جلوگيرى
  

  :رهبري مقاومت 
  . رود يکى از القاب خاصى که در مورد مسعود رجوى به کار مى

  

  :رهنمود 
  . کنند  مراحل مختلف يک کار را روشن و به درک يک موضوع کمک مىدستورى که تشکيالت به نيروها مى دهد ، مشخصه هايى که

  



  :سياسي _ رهنمود ايدئولوژي 
  .د ايدئولوژيک را بهتر درک کرده و تحليل نمايد و يا به آنها عمل نماي_ مشخصه هايى که فرد مى تواند با آنها مسائل سياسى 

  

  :رهنمود تشکيالتي 
کمک مى کند ..... دگماتيسم و _ را مى رساند ، مثالً تحليل هاى مختلفى نظير تحليل چپ و راست دستور تشکيالتى ، نيز همان مفاهيم 

  .تا افراد درک بهترى از مسائل سياسى داشته باشند 
  

  :ريز شدن 
  .شدن و تشريح کردن موضوعى به طور کامل ) از نظر سازمان ( وارد جزئيات 

  

  

  

  

 

  ١٠/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  ز

  

  :زرد 

> ----- .است ) د سفي( يا اصالً لو نرفته ) قرمز (  محلى که احتماالً لو رفته است و مشخص نيست که صد در صد لو رفته فرد يا

  .وضعيت زرد 
  

  :زمان بندي 
تقسيم بندى زمان و مهلت داده شده براى انجام مراحل مختلف يک کار يا تقسيم وقت محدود يک نفر براى مجموعه کارهايى که دارد ، 

نند برنامه ريزى ، با توجه به اين که مجاهدين عمدتاً خطوط و مرحله اى و تاکتيک هاى اجرايى خود را به شکل پروژه اى و پروژه هاى ما
 جا مستمر و مرتبط با يکديگر دنبال مى کنند از اين رو زمان بندى هميشه داراى مفهوم مشخصى است که در اذهان نيروهاى تشکيالتى

  .افتاده است 
  

  :زمينه داشتن / ينه زم
داشتن استعداد ، توانايى کارى را داشتن ، مثالً گفته مى شود فالنى زمينه تشکيالتى شدن دارد ، يعنى استعداد بالقوه در او يافت مى 

  . شود که عناصر تشکيالتى نسبت به موضوعى دارند نيز زمينه گفته مى" گرايشهاى فردى " شود به 
  

  :زندان 
ازداشت ناراضيان ، بريده ها و بعضى از اسراى ايرانى جنگ تحميلى ، نام زندان ها اغلب نام قرارگاه يا اردوگاه و يا پايگاه محل نگهدارى و ب



  .گاه شده است که در مقاطعى پايگاه بوده و با تقليل يافتن زندانيان مجدداً پاي
ود که در روابط درون تشکيالت از اين کلمه کمتر استفاده شود و از زندان مخصوص دارد ، ضمناً سعى مى ش..... و به عبارتى هر قرارگاه يا 

  . شود استفاده مى..... و " قرنطينه "و " مهمانسرا " الفاظى نظير 
  

  :زندان اتوبان 
  .ن نام را گرفته استاز زندان هاى سازمان در عراق ، که چون کنار يک اتوبان واقع است اي

  

   :Hزندان 
  . است Hر عراق که ساختمان آن به شکل از زندان هاى سازمان د

  

  :زندان اکبر زادگان 
يکى از اعضاى سازمان که از افراد کشته شده سازمان از بخش ( از زندان هاى سازمان در بغداد ، که در ساختمان موسوم به اکبرزادگان 

  . شده است نامگذارى) حفاظت بوده 
  

  :زندان پشت ميدان تير 
  . عراق که به لحاظ موقعيت جغرافيايى که دارد توسط افراد ناراضى بدين شکل نامگذارى شده است از زندان هاى سازمان در

  

  :زندان جالل زاده 
  .از زندان هاى سازمان در بغداد که به نام يکى از افراد و اعضاى کشته شده قديمى سازمان نامگذارى شده است 

  :زندان خادمي 
ه عراق که به نام يکى از افراد قديمى و اعضاى کشته شده سازمان به نام حميد خادمى نامگذارى از زندان هاى سازمان در شهر سليماني

شده است ، ضمناً اين زندان ها اساساً در ابتدا به عنوان زندان ساخته نشده و در ابتدا پايگاه سازمان بوده که مدتى به عنوان زندان از آنها 
  .استفاده مى شده است 

  

  :زندان دانشگاه 
  . شوداز جمله زندان هاى سازمان در عراق است که چون محل آن قبالً به اصطالح دانشکده تعليماتى مجاهدين بوده به اين نام خوانده مى

  :زندان دبس 
  .از زندان هاى سازمان در اطراف شهر کرکوک عراق مى باشد 

  

  :زندان رابتي 
دليل اين که به عنوان زندان مورد استفاده قرار مى گرفته معروف به زندان شده يکى از پايگاه هاى سازمان در شهر کرکوک عراق ، که به 

  .است 
  

  :زندان رضايي 
  .از زندان هاى سازمان در شهر بغداد 

  

  :زندان ساختمان شهرداري 
  .از زندان هاى سازمان در عراق مى باشد 

  

  :زندان سردار 
عراق بوده است و در اختيار سازمان قرار گرفته تا ناراضيان و جدا شد گان را در آن مقرى در کرکوک عراق ، که قبالً از پادگان هاى ارتش 

  . شود جاى دهند ، سردار از القاب سازمان است که به موسى خيابانى گفته مى



  :زندان سعادتي 
  .از زندان هاى سازمان در بغداد ، نام پايگاه نيز مى باشد 

  

  :زندان سيفي 
  .بغداد از زندان هاى سازمان در 

  

  :زندان شفاهي 
  .از زندان هاى سازمان در شهر کرکوک عراق 

  

  :زندان ضابطي 
  .از زندان هاى سازمان در شهر بغداد 

  

  :زندان طباطبايي 
  .از زندان هاى سازمان در بغداد ، محل امداد پزشکى نيز مى باشد 

  

  :زندان غيور 
  .از زندان هاى سازمان در شهر ماوت عراق 

  

  :ي زندان کريم
  .زمان در شهر کرکوک عراق از زندان هاى سا

  

  :زندان مصباح 
  .از زندان هاى سازمان در شهر سليمانيه عراق 

  

  :زندان ملک مرزبان 
  . سازمان در شهر بغداد از زندان هاى

  

  :زندان منصوري 
  .از زندان هاى سازمان در شهر کهريزه عراق 

  

  :زندان مهمانسرا 
  .راق ، واقع در پادگان اشرف از زندانهاى تشکيالت در ع

  

  :زندان ميرزايي 
  . سازمان در شهر بغداد از زندان هاى

  

  :زوج 
  .زن و شوهرى که به صورت محمل عمل مى کردند و در تهيه خانه هاى تيمى و نقل و انتقال مدارک و سالح از آنها استفاده مى شده است 

  

  ) :بودن ( زير تيغ 
به خاطر يک عملکرد يا عوارض يک تاکتيک و حتى شکست استراتژيک ) تر در سطوح و رده هاى باالبيش( وقتى يک نفر در تشکيالت 

زير فشار افکار عمومى بدنه تشکيالت قرار مى گيرد و هر لحظه عملکردش زير نظر است تا به بهانه اى ولو کوچک ساقط و يا حذف شود 



  .غ قرار دارد مى گويند فالنى زير تيغ است يا زير تي
 نيز خود را اصطالحاً در روابط اعضاى باالى ٥٨ _ ٥٩ر تيغ اصوالً به مرحله قبل از تهاجم مى گويند و در مرحله تهاجم حتى در سال زي

  .تلقى مى کردند " زير تيغ " تشکيالت 
  

  :زير جذب 
 که براى ورود به تشکيالت آماده مرحله قبل از جذب ، در آستانه جذب و جذب شدن ، به هواداران فعال و غير تشکيالتى گفته مى شود

  .شان مى کردند 
  
  
  

   س 
  
  

  :ساري و جاري 
در : جريان داشتن ، به روابط و کارهايى که مستمراً جريان دارد گفته مى شود و به جاى اين که مثالً بگويند = سير داشتن ، جارى = سارى 

  .طه بين افراد سارى و جارى است در تشکيالت فالن راب: تشکيالت فالن رابطه جريان دارد مى گويند 
  

  :پيچيده / ساده 
قاعدتاً ساده در مقابل مرکب به کار مى رود ولى ) مقابل ساده ( پيچيده يعنى ناهموار ، مشکل _ ساده به معنى بى پيرايه ، يکسان ، هموار 

  . رود در فرهنگ سازمان ساده در مقابل پيچيده به کار مى
بتدايى ، پيش پا افتاده ، کم فهم و مفاهيمى از اين قبيل است و پيچيده به مفهوم متکامل ، پيشرفته ، تکامل و در اينجا مراد از ساده ، ا

  . رود يافته و طراز سازمان به کار مى
  

  :حرکت از ساده به پيچيده 
ع مى شود و همين طور مشکل تر مثالً براى آموزش اول حروف الفبا را مى آموزند بعد جمله بندى و خواندن و بعد آموزش ساير علوم شرو

   شود مى
همان مسير تکامل از ديدگاه و فرهنگ مارکسيستى را معنى مى دهد و از آموزش هاى پايه اى و اصول مارکسيستى است که عيناً با 

  .همان مفهوم در سازمان به کار مى رود و يک اصل کامالً پذيرفته شده و بديهى است 
  

  :ساده سازي مکانيستي 
و " ديناميکى " ئل با سادگى ذهنى و مکانيکى و ظاهرى برخورد کردن و در مقابل آن پيچيدگى هاى پديده ها را ديدن و برخورد با مسا

  .ده هاست عميق با موضوعات و پدي
  

  :سازش 
عنى و مفهوم منفى در صلح کردن ، ساختن ، کنار آمدن دو نيرو يا قدرت سياسى به ظاهر مخالف يا در واقع مخالف ، اين اصطالح اصوالً م

   .اذهان تشکيالتى دارد و بيشتر به مفهوم ساخت و پاخت است تا درک متقابل و کنار آمدن اصولى
  

  :سازماندهي 
ايجاد ارتباط از باال تا ..... مرتب کردن و قرار دادن هر نيرو و هر فرد در جاى خود ، تقسيم بندى و تعيين وظايف هر بخش ، نهاد ، قسمت 

  .آنچه که الزمه ايجاد يک سازمان به طور اصولى است ايجاد و اجرا کردن سازماندهى نام دارد پايين ، 
  

  :خوشه اي / زنجيره اي / انواع سازماندهي 



هر فرد يا قسمت به فرد يا قسمت بعدى متصل است ، مثل حلقه هاى زنجير ، به اين نوع سازماندهى رنجيره اى مى : زنجيره اى يعنى 
  .ند گوي

نوع ديگر سازماندهى است که هر چند نفر به يک نفر وصل بوده و همين طور باال مى رود تا کل تشکيالت به مرکزيت وصل : ه اى خوش
  .شوند 

  

  :ساعت صفر 
  .ساعت شروع يک عمليات مشخص در روز معين که به روز صفر معروف است 

  

  :سانتراليسم دمکراتيک / سانتراليسم 
 ، سانتراليسم در اصل به معنى گرايش به مرکز است ، هسته مرکزى و رهبرى يک گروه يا سازمان به شيوه مرکزيت ، مرکزيت دمکراتيک

  .ز متداول بود احزاب کمونيستى را سانتراليسم مى گويند که در مجاهدين ني
ها و هدايت تشکيالت به در اصطالح يک تشکيالت انقالبى داراى کادر رهبرى مرکب از افراد ذى صالح است که مجموعه تصميم گيرى 

ن کننده آنان راجع است ، اضافه لفظ دمکراتيک به سانتراليسم يا مرکزيت ظاهراً بدين قصد است که بگويند توده هاى سازمان نقش تعيي
  .دارند 

 اول حيات اصل مرکزيت دمکراتيک از اصول هفت گانه حاکم بر تشکيالت از نظر مجاهدين ترجيح دارد ، در گروه مجاهدين در دوران
  .ح دارد دمکراسى بر مرکزيت ترجي ) ١٣٤٤ _ ٥٠( تشکيالت 

در عين وجود يک دمکراسى کمرنگ مرکزيت از اقتدار بيشترى برخوردار است ، ولى به هر حال اطالق  ) ١٣٥٠ _ ٥٢( در دوران دوم 
  . از اشکال است سانتراليسم دمکراتيک تا حدى خالى

اسى حذف مى شود و صرفاً مرکزيت است که نقش اصلى را به عهده دارد ، پس از پيروزى انقالب دمکر ) ١٣٥٢ _ ٥٦( در دوران سوم 
 به بعد کل تشکيالت به سوى تحکيم ٦٠اسالمى روند حرکت ابتدا در جهت تثبيت و تحکيم مرکزيت منهاى دمکراسى است و از سال 

  . دارد سلطه فردى گام بر مى
ز ميدان مى گردد و چيزى به نام مرکزيت هم حذف و همه اختيارات و هژمونى تشکيالت در فرد و در نهايت مسعود رجوى تنها يکه تا

خالصه مى شود و اعضا و کادرهاى همه جانبه قبلى و دفتر سياسى و همه کادرهاى باال تبديل به هيئت اجرايى و صرفاً صالحيت ها براى 
  .اجرا است نه هدايت و خط دهى 

  

  :ستاد 
  .دهى در تشکيالت را مى گويند مرکز اصلى فرمان

  

  :ستاد تلفني 
مرکز تلفن ، مرکزى که از طريق تلفن خطوط تشکيالتى را به بدنه تشکيالت منتقل مى کند و افراد قسمت هاى مختلف تشکيالت نيز 

ضى شرايط بحرانى ايجاد موظف به گزارش دهى تلفنى به مرکز مزبور هستند ، عالوه بر آن عمدتاً اين گونه ستادها موقتى است و در بع
  . شود مى

  :ستاد مرکزي 
  .ن مرکز کل فرماندهى ، ستاد ولى عصر ، ستاد انزلى و ستاد نارمک از مراکز فعاليت مجاهدي

  

  :ستاد داخله 
ا اين بخشى از تشکيالت مجاهدين که کار اعزام تيم هاى تروريستى به داخل کشور را انجام مى دهد ، با اين نامگذارى ضمناً قصد الق

موضوع را داشتند که صرفاً ستاد فرماندهى نيروهاى تروريستى داخل کشور در عراق قرار دارد و نيروهاى عمل کننده از داخل کشور 
  ! ! از عراق هستند و نه اعزامى

  

  :چهار ستاره / سه ستاره / ستاره 
ى شوند و توسط عالمت ستاره مشخص مى شدند ، مدارک درون تشکيالت برحسب اهميت اطالعاتى و امنيتى که داشتند درجه بندى م



 ستاره و مدارک سوپر ١ ستاره و مدارک درجه يک ٢ ناميده شده و يک ستاره داشتند ، مدارک درجه دو ٣کم اهميت ترين مدارک درجه 
  . شدند  ستاره مشخص مى٤و خيلى مهم با 

  

  :سرانگشتان رژيم 
ند و در مرحله اى استراتژى ها و تاکتيک هاى پى در پى شکست خورده مجاهدين به اصطالحى که مجاهدين به پاسداران اطالق مى کرد

  .عمليات گسترده / زدن سر انگشتان رژيم > ------ نيز   . رفت کار مى
  

  :سر پل تلفني / سر پل 
  . کند تلفنى که ارتباط بين دو نفر يا دو مجموعه را بر قرار نمود و حفظ مى

  

  ) :قرمز ( سرخ 
 استفاده از آنها ساختمان هايى که محل فعاليت بوده و شناسايى مى شدند از نظر امنيتى ، سرخ يعنى لو رفته محسوب مى شده ومراکز و 

  ) .قرمز ( وضعيت سرخ > ------نيز    .ممنوع بود 
  

  :سرگروه 
  .در رده بندى هاى تشکيالتى مسئول چند تيم را سر گروه مى گويند 

  

  :سر نخ 
  .ر چند کوچک و ابتدايى درباره يک مسئله که با دنبال کرده آن تمام مسائل روشن مى شود مطلب و موضوعى ه

  

  :سرنگوني 
  .واژه اى که معادل براندازى است و مجاهدين در بيانيه ها و تبليغات خود مکرراً از آن استفاده مى کنند 

 

  ١١/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  :سرنگوني ضربه اي 
 تاکتيک هاى مرحله اى که در مراحل اوليه فاز نظامى برنامه ريزى شده بود و بدين طريق قصدسرنگونى براندازى ضربه اى ، يکى از

  .ران را داشتند  حزب جمهورى اسالمى اي١٣٦٠ تير ٧جمهورى اسالمى ايران با يک ضربه سنگين مانند انفجار 

  :سفره سازمان / سفره رجوي 
نچه انقالب ايدئولوژيک و رجوى و سازمان مهيا و آماده بهره بردارى کرده است تا اعضا بر منظور دستاوردهاى انقالب ايدئولوژى است ، آ

سر آن بنشينند و تغذيه شوند و عمدتاً در روابط درون تشکيالتى به کار مى رود تا به نيروها القا کنند که مديون و ريزه خوار سازمان 
  . هستند رجوى

  :سفيد 
ا اعضا و افرادى که از هر نظر مخفى مانده و از نظر امنيتى کامالً مورد اطمينان بوده و لو نرفته و شناسايى به خانه تيمى يا مرکز فعاليت ي
  . شد نشده بودند سفيد گفته مى

  :سقوط شتابان 
قط شدن تعبير ديگرى از براندازى يا سرنگونى ضربه اى است که رجوى به کار برده است ، عمدتاً براى نظام و سيستمى که به سمت سا

  .براندازي ضربه اي > ------ نيز   . رود مى رود به کار مى



  :سکتاريسم 

در اصطالح گروههاى سياسى از جمله مجاهدين ، سکتاريسم به دو ) منزوى و محدود ( سکت يعنى فرقه ، گروه ، دسته کوچک و بسته 
ن است و درباره جريانى به کار مى رود که خارج از چارچوب مفهوم نخست برگرفته از مارکسيست ها و نظريه لني: مفهوم به کار مى رود 

هاى تعيين شده حزبى گام بر مى دارد و به تعبيرى ديالکتيک پروسه هاى اجتماعى را در نظر نمى گيرد ، اهل تکروى و ذهنى گرايى است 
  . است و زاييده دگماتيسم و چپ روى

يالت است ، در واقع تشکيالت خود را محور و اصل مى داند و هر گونه انحراف يا مفهوم دوم به معنى انشعاب و جدا شدن از مجموعه تشک
   دهد مخالفت را با القاب و نام هاى تعريف شده مارکسيستى مورد حمله قرار مى

  :سمبل 
ود و در مراحلى سمبل عالمت ، اشاره ، رمز ، نمونه ، نماينده ، شعار ، اشاره و عالمتى که معرف چيزى باشد ، مجاهدين رجوى را سمبل خ

  .نسل جوان مى دانستند
  

  :سمبل کردن 
  .سر سرى و ساده گرفتن کار ، از سر باز کردن کار 

  

  :سمبل زن انقالبي 
  .از القاب اشرف ربيعى همسر اول رجوى 

  :سمپاتي / سمپاتيزان / سمپات 
 , S1 , S 2(  که در رده بندى هواداران S شد ، حرف همدردى ، تشريک مساعى ، اصطالحى که براى هواداران تشکيالتى به کار برده مى

  .ن کلمه است به کار مى رفته نيز مخفف همي.. ) …
در گذشته پيش از انقالب سمپات کسى بود که ايدئولوژى و استراتژى سازمان را قبول داشت ولى به داليلى هنوز نمى توانست در 

  .ت کند اط سازمان را بپذيرد و مانند يک عضو از مرکزيت تبعيمناسبات سازمانى و درون تشکيالت قرار گيرد ، انضب
در واقع پس از کادر و عضو قرار مى گرفت و به تعبير ديگر کسى بود که زندگى معمول خود را داشت و بسته به امکانات ، روحيه ، ميزان 

  . کرد عالقه و درجه آگاهى اش نسبت به سازمان با آن همکارى مى
ه نقليه خود را در اختيار سازمان قرار مى داد و يا خانه و اتاق را به نام خود براى تشکيالت اجاره مى کرد ، قبل از انقالب مثالً خانه و وسيل

هر فردى که در يک رابطه غير حرفه اى و علنى قرار داشت و از آن طريق با سازمان رابطه داشت و يک سرى کارهاى جنبى و فرعى 
سمپاتيزان تلقى مى شد که تا حدودى به مفاهيم و معانى مصطلحى درباره ..... يا فقط کمک مالى مى نمود و تشکيالتى را انجام مى داد 

  .ک است سمپات نزدي
  

  :سنگ اندازي 
  .ايجاد مانع ، توليد اشکال ، مثالً رژيم در راه ما سنگ اندازى مى کند ، يعنى که مانع انجام کار و فعاليت ما مى شود 

  

  :ري سنگريزه روشنفک
  .رگه هاى ليبرالى 

  

  :اطالعات سوخته 
  .اطالعاتى که به درد نمى خورد ، اطالعاتى که لو رفته است 

  

  :سوپر لمپن 

  .لمپن > ----ز  ني .ند از القابى که به مخالفين سازمان مى دهند ، به کسى که با پررويى زايدالوصف با سازمان برخرود مى کند مى گوي
  

  :سوژه 



 مضمون ، مبحث ، آنچه روى آن بحث يا بررسى يا آزمايش شود ، اصطالحاً به افراد و يا اماکنى که قرار بود به عنوان موضوع ، زمينه ،
  . شد موضوع ترور يا انفجار باشد نيز اطالق مى

  

  :سوژه تبليغاتي 
  . خورد موضوع و مطلبى که به درد کار تبليغاتى مى

  

  :سوژه عملياتي 
  . شود  مورد آنها صورت مى گيرد ، فردى که ترور مى شود ، مغازه يا خانه اى که منفجر شده يا آتش زده مىفرد و مکانى که عمليات در

  

  :نظامي _ سياسي / سياسي 
يعنى در کنار فعاليت سياسى به مبارزه نظامى نيز دست زدن ، به طرح موضوع سياسى که داراى هدف نظامى است و يا از راه نظامى 

  .ويند صورت مى گيرد مى گ
  

  :فرهنگي _ سياسي 
  .فرهنگى گفته مى شد _ در نهاد دانش آموزى به يک قسمت سياسى 

  

  :نظامي _ اطاعيه سياسي 
کار سياسى که بعد از يک عمل نظامى با پخش يک اطالعيه صورت مى گيرد و يا اطالعيه اى که قبل از انجام عمل نظامى و در رابطه با 

  . خرداد ٣٠نظامى قبل از _ ى آينده صادر مى شود ، مثل اطالعيه سياسى عمل نظامى برنامه ريزى شده برا
  

  :سياسي کار 
اين اصطالح توسط مجاهدين و گروه هاى مشابه چپ به کسى اطالق مى شد که در دوران طاغوت با مشى مسلحانه مخالف بودند و کار 

  .سياسى و تئوريک را بارو داشتند 
  

  :سيد 
ادتى در زندان شاه که خطاب اعضاى سازمان به وى بود ، پس از انقالب و دستگيرى سعادتى نيز از اين اسم مخفف سيد محمد رضا سع

  .تعبير در نشريات سازمان به خصوص هنگام نقل خاطرات زندان شاه به کرات استفاده شده است 
  

  :سيستم 
 به اصطالح فاز سياسى کلمه سيستم نيز معنى اسلوب ، قاعده ، ترتيب ، نوع ، روش ، در اصطالحات مجاهدين به خصوص در دوره

  .مجموعه حاکميت جمهورى اسالمى را داشت و تقريباً مترادف کلمه رژيم بود 
  

  :سيستم سازي 
  . انجام کار تهيه و ساختن سيستم ، تدوين و تهيه اسلوب و قواعدى براى

  

  :سيستم ارتباطات 
  .د تشکيالت و سازماندهى مربوط به ارتباطات را مى گوين

  

  :سيکل 
  .دور ، دوره ، دوره انجام يک کار 

  

  :سيماي آزادي 



  .اسم شبکه تلويزيونى ماهواره اى مجاهدين است که پيش از اين نامگذارى از عنوان سيماى مقاومت استفاده مى شد 
  

  :سيماي مقاومت 
  .ام يافت نام قبلى شبکه تلويزيونى ماهواره اى سازمان است که بعداً به سيماى آزادى تغيير ن

  

  :سيماي يک مسلمان 
 و منسوب به احمد ٥٠هم معروف شده از کتب تحليلى سازمان پيش از ضربه شهريور ) ع(اين کتاب که به امام حسين و راه حسين 

است ) ص(و تاريخ چند دهه نخست پس از وفات پيامبر اکرم ) ع(رضايى است ، کتاب فوق که تحليلى التقاطى از قيام سيدالشهداء 
که اخبار و مستندات تاريخى آن توسط احمد رضايى استخراج شده و به رغم نفى و رد   .است  " گروه ايدئولوژى" حصول کار جمعى م

به خصوص در فصل آخر کتاب ، باز مبناى ماترياليسم تاريخى و تحليل طبقاتى است ، مقدمه کتاب ) بى خدايى ( ماترياليسم فلسفى 
  .است ) سيست غير لنينى مارک(نوشته مصطفى شعاعيان 

  

  :سيمرغ 
را به آن تشبيه مى کنند و موارد کاربرد ) رجوى(اصطالحى است که مجاهدين از اساطير ايرانى به عاريت گرفته اند و مريم قجر عضدانلو 

  ."ان باز گرداند رسيمرغ امانتى است که بايد پس از پيروزى بر رژيم آن را به مردم اي" آن را رجوى اين گونه مطرح مى سازد که 

  :سيمرغ رهايي 
  . داده است از القاب مريم قجر عضدانلو که رجوى به وى

  

  :سيمرغ مريم 
  .آمده است " منطق الطير ، عطار " اساساً مريم را سيمرغ مى گويند ، به همان مفهومى که در 

 

  ١٢/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  ش

  

  :شاخه 
يالتى در استان ها و شهرستان ها يک شاخه مى گفتند ، مثالً هر گاه گفته مى شد شاخه شعبه ، قسمت ، به هر يک از مراکز فعاليت تشک

  .ر پوشش داشت آذربايجان منظور از آن تشکيالت مستقر در تبريز بود که کل استان را زي
  

  :شانتاژ 
 منظور کسب امتياز است ، در اصطالح است و در فرهنگ سياسى به مفهوم ايجاد فشار روحى به" باج سبيل " واژه اى فرانسوى و به معنى 

گر مثالً شانتاژ سياسى به مفهوم به کار بردن نيرنگ سياسى به وسيله يک فرد يا يک جريان عليه فرد يا جريانى دي. مکر ، حيله ، نيزنگ : 
.  

  :شب خواب 
  .د جايى و مکانى که فرد تشکيالتى شب را در آنجا به سر مى برد و مى خوابي

  

  :شرايط 



شرط به معنى الزامات ، به اين اصطالح در توجيهات سياسى درون تشکيالتى خيلى اهميت داده مى شود و از جمله پارامترهايى جمع 
  . رود است که براى توجيه عملکرد و خطوط سياسى به کار مى

  :شرايط عيني 
، اين ) انقالب ( م براى تغيير بنيادى جامعه شرايط مادى و فرهنگى ، شرايط عينى يا مادى عبارت است از آمادگى مادى جامعه و مرد

آنچه را که مى خواهند نزد نيروها مهم تر جلوه دهند با تعابيرى همچون شرايط عينى جامعه يا .... آمادگى عبارت است از فقر ، بدبختى و 
  . کنند شرايط ملموس از آن ياد مى

  

  :شرايط ذهني يا فرهنگي 
  . دهد ى فکرى ، رشد و بلوغ فکرى ، است وضعيت و چگونگى نيز معنا مىشرايط ذهنى يا فرهنگى همان آمادگ

  

  :شرف ايدئولوژيک 
باالترين موضعى که بار ايدئولوژيک دارد ، اعم از مسعود و مريم ، کشته شدگان سازمان ، يا ايدئولوژى سازمان ، در مجموع به آنچه از 

  . مى باشد ٦٣ خود ساخته خرده فرهنگ مجاهدين بعد از سال جنبه عقيدتى مايه افتخار است گفته مى شود و از الفاظ
  

  :شفافيت ايدئولوژيک 
  .صراحتاً و به صورت فاش روند ايدئولوژى سازمان يا مراحل انقالب ايدئولوژيک را پذيرفتن 

  

  :شعارهاي استراتژيک 
  .کند شعارهايى که اهداف اصلى حزب يا تشکيالت را در يک مرحله معين استراتژيک بيان مى 

  

  :شعارهاي تاکتيکي 
شعارهايى که براى مراحل کوتاه مدت با خواست هاى مشخص تاکتيکى معين مى شود، اين شعارها لزوماً طورى تعيين و عمل مى شود که 

  .به هدف استراتژيک منتهى گردد 
  

  :شکري 
  .صامت ، بصيرى، که همه به معنى بى سيم گيرنده است 

  

  :شکستن طلسم اختناق 
ن چنين تحليل مى کنند شدت سرکوب و اختناق موجب ايجاد نوعى طلسم و بسته شدن جامعه شده که بايستى اين طلسم مجاهدي

  .عمليات گسترده ، زدن سرانگشتان رژيم > -----   . است شکسته شود و اين خط تاکتيکى مرحله اى
  

  :شکلي / شکل و محتوي / شکل 
توى به معنى ظاهر و باطن و شکلى به معنى ظاهرى است ، مثالً در شکل و محتوى يک شکل به معنى ظاهر و نماى علنى ، شکل و مح

.( گر دارد پوستر تبليغاتى شکل عبارت است از نماى آن که مثالً يک فرد را نشان مى دهد که چکشى در يک دست و اسلحه در دست دي
  ) کارگر 

لب دستگير مى شود ، مثالً اين که کارگر و زحمت کش با اسلحه است که اما محتوى در واقع پيام و مفهومى است که از دقت در کنه مط
  .مى تواند حق خود را بگيرد ، منظور رابطه قهرى بين شکل و محتوى و تأثير متقابل آنها از يکديگر است 

  

  :شناخت 
  .ا شناسايى ، آشنايى ، فهم و دريافت ، روش دريافت و تحليل قضاي

  



  ) :کتاب ( شناخت 
 توسط گروه ايدئولوژى نوشته شد ، نويسنده اين کتاب حسين احمدى روحانى بود ، که بعدها ٤٨ ايدئولوژى سازمان که در سال کتاب اول

  .کار نقش داشت مارکسيست شد و در تشکيل گروهک پي
يين چهار اصل ولى بعداً توسط حنيف نژاد يادداشت ها و پى نوشت هايى بدان افزوده شد ، مضمون اصلى اين کتاب توصيف و تب

است که تحت عنوان اصول شناسايى ديناميک ) حرکت ، تضاد ، تأثيرات متقابل و تبديل تغييرات کمى به کيفى ( ماترياليسم ديالتيک 
  .مورد بحث قرار گرفته و آياتى از قرآن و جمالتى از نهج البالغه بر آنها منطبق دانسته شده است 

  

  :شناسايي 
 قرار بود فردى ترور شود يا مکانى بمب گذارى شود قبالً ١٣٦٠ خرداد ٣٠ن ، اصطالحاً در عمليات نظامى بعد از به مفهوم شناخت پيدا کرد

و در مورد مکان ميزان ..... اطالعاتى راجع به مشخصات فرد ، مسير و ساعت رفت و آمد ، وضع محافظان ، وسيله نقليه مورد استفاده و 
  . گفتند جمع آورى اطالعات را اصطالحاً شناسايى مى..... ار دادن يا پرتاب بمب و حفاظت از آن ، بهترين محل براى قر

  .در همين رابطه واژه هاى شناسايى اوليه و شناسايى عملياتى نيز استفاده مى شده است 
  

  :شهيد حقوق بشر 
  .لقب سازمان براى کاظم رجوى که در سوئيس به قتل رسيد 

  

  :شهيد حقوق پناهندگان 
  .مان براى زهرا رجبى که در ترکيه کشته شد لقب ساز

  :شور 
..... همان شورا است که اين گونه گفته مى شود ، مجموعه افراد هم رده که کارهاى اجرايى يک بخش ، منطقه ، ناحيه ، انجمن ، اتحاديه و 

ورت نمى گيرد و تنها خطوط مستقيماً از را به عهده داشتند شور آن قسمت گفته مى شدند ، البته در رده هاى پايين تر کار مشورتى ص
  . شد باال گرفته و اجرا مى

  

  :شور و شعف ايدئولوژيک 
با خوشحالى و سر از پا نشناختن مبانى ايدئولوژى سازمان يا روند انقالب ايدئولوژيک را پذيرفتن ، در ضمن به طور عام وقتى يک عضو يا 

  . شود ن تعبير مىمسئول تشکيالت رضايتى بروز مى دهد به اين عنوا
  . شود در حقيقت در توجيه ابراز احساسات جمعى افراد نسبت به سرکرده مجاهدين از اين گونه واژه ها استفاده مى

  

  :شور و نشور 
ر در هر مرحله از انقالب ايدئولوژى و يا در هر مرحله از تغيير خط و خطوط و مطرح شدن خطوط و اخبار سازمانى افراد يا واقعاً و يا ب

اساس فرماليسم و رياکارى از خود عکس العمل هاى شديد تأييد آميز همراه با کف زدن ، اظهار شادى و يا حتى گريه بروز مى دهند اين 
  .عکس العمل ها را شور و نشور مى گويند 

  

  :شوراي ملي مقاومت 
از ) خلبان ويژه شاه (  خلبانى سرهنگ بهزاد معزى  به وسيله هواپيمايى به١٣٦٠مسعود رجوى و ابوالحسن بنى صدر در اوايل مرداد ماه 

  .مت را متقابالً اعالم کردند کشور گريخته و به پاريس رفتند و هم زمان تشکيل شوراى ملى مقاو
ارکان اساسى اين شورا را عالوه بر شخص بنى صدر خود سازمان مجاهدين و حزب دمکرات کردستان که بعداً ملحق شد ، تشکيل مى 

  .بودند )  وابسته به سازمان اکثراً( بقيه اعضاى شورا گروه هاى کوچک و يا شخصيت هاى منفرد دادند و 
تشکيل شورا در آن مقطع در واقع ارايه يک آلترناتيو سياسى غرب پسند بود ، رجوى و بنى صدر قصد داشتند با تشکيل شورا عالوه بر 

  .رند  جمهورى اسالمى به عنوان تنها آلترناتيو در دست گيبعد نظامى و عملياتى ، ابتکار عمل سياسى را نيز عليه
شوراى ملى مقاومت به سرعت از شرکاى رجوى خالى شد و او ماند و چند تن ازمستخدمين وابسته به دالرهاى سازمان ، خروج متين 

شکلى که صرفاً پوشش سياسى گروه  از آخرين اتفاقات مربوط به اين تشکل است ، ت١٣٧٦دفترى از شورا ، پس از انتخابات دوم خرداد 



  . است رجوى
  

  :شيوه عمل / شيوه کار / شيوه 
 .) تکيه کالم است ( روش کار يا عمل / طرز کار يا عمل / طرز ، متد ، روش 

 
  ١٣/١٠/١٣٨٢: تاريخ

 
 

  ص
  

  :صاحب خانه 
 از سوى ايران از طرف رده هاى باالى ٥٩٨امه اصطالحى که مجاهدين مزدور عراق به کشور ميزبان اطالق مى کنند ، پس از پذيرش قطعن

به ما فشار مى آورد ، يا صاحب خانه ما را جواب کرده ) عراق ( نقل مى شد که صاحب خانه ) شايد به قصد القاى عمل گرايى ( سازمان 
  .است ، همچنين براى عراق از عناوينى همچون عارفى و دوستان نيز استفاده مى شود 

  

  :صامت 
  . پردازد  سيم ، نوعى گيرنده که به شنود دستگاه بى سيم مىگيرنده بى

  :صحنه عمل / صحنه 
  . و جامعه است منظور صحنه عمل اجتماعى

  

  :صداقت ايدئولوژيک 
از اصطالحات پس از انقالب ايدئولوژيک به معنى خود را به سازمان ارائه دادن ، خود را در معرض شستشوى مغزى سازمان قرار دادن ، و 

  .ند ويى صريح و عريان با مقاصد ايدئولوژيک ، در حقيقت راستگويى و تسليم در مقابل مسئول باالتر را مى گويواگ
  

  :صداقت تشکيالتي 
و ديگر افراد گزارش دادن، در قبال تشکيالت و مسئوليت وقت طراز ) به صورت انتقاد از خود و اعتراف اغراق آميز به گناه ( عليه خود 

  .ردن سازمان رفتار ک
  

  :صداي مجاهد 
( نام شبکه راديويى مجاهدين است که روى امواج کوتاه و متوسط از خاک عراق پخش مى شود ، صداى مجاهد توسط سعيد شاهسوندى 

  . شروع به کار کرد ١٣٦٠ن در زمستا) عضو جدا شده تشکيالت 
  

  :صفر صفر کردن 
 اين که در مقابل رجوى بدهکار است و مى پذيرد که با فعاليت بيشتر يا تسويه حساب کردن با رهبرى ، پذيرش اشتباهات خود و قبول

  .ند پذيرش رده پايين تر جبران کند ، البته هر گونه تسويه حساب حتى تسويه حساب هاى تدارکاتى را هم صفر صفر مى گوي
  

  :صليب به دوش کشيدن 
حتى کشته شدن و با ( ى کشته شدن داشتن و پذيرش همه گونه همراهى را تا آخر با سازمان بودن ، تا انتها سازمان را يارى دادن ، آمادگ

  .ند مى گوي) علم به کشته شدن همراهى کردن 



  . توسط او مطرح و باب شد اين واژه در نشستى که رجوى هم زمان با بمباران عراق توسط متحدين داشت در تشکيالت
  

  :صالحيت 
نيدن يک موضوع و مطلب ، داشتن لياقت و عرضه ، محق بودن براى پذيرش مسئوليتى از آماده پذيرش هر نوع کار و مسئوليت و يا ش

  .نظر تشکيالت 
  

  :صالحيت تشکيالتي 
   .آمادگى انجام کار و مسئوليت تشکيالتى منطبق با موازين و ضوابط تشکيالتى

  

   :Seصنفي 
  .ن کتدارک صنفى مثل غذا و مواد اوليه ، پوشاک ، پول ، وسيله نقليه و مس

  

  :صوري 
شکلى ، ظاهرى ، مثالً جنبه صورى دارد ، يعنى ظاهرى است ، عمدتاً در موارد منفى و براى محکوم نمودن پيشاپيش يک موضوع به کار 

  .مى رود 
  
  
  

   ض 
  
  

  ) :امنيتي ، تشکيالتي ، اجرايي ( ضوابط / ضابطه 
شکيالتى بود ، يا ضد تعقيب زدن جزء ضوابط امنيتى است ، يعنى جزء مقررات و موازين ، مثالً اطاعت از مسئول و فرمانده جزء ضوابط ت

  .و الزم االجرا بوده اند مقررات و موازين بوده 
  

  :ضد تعقيب 
  .ب نبوده است کليه کوشش هاى انجام شده براى اين که فرد مطمئن شود که در هنگام خروج و در طول مسير مورد تعقي

  .تعقيب و مراقبت > ------نيز 
  

  :ضربه سياسي / به ضر
  .ان شود مقصود ضربه اى است که باعث تضعيف سياسى يک فرد يا جري

  

  :ضربه نظامي 
  .دستگير شدن يا کشته شدن يک فرد يا افراد را مى گويند 

  

  :ضربه شهريور  / ٥٠ضربه سال 
   .٥٠ور سال ن در اول شهريعنوان اختصاصى ضربه گسترده ساواک و پليس سياسى رژيم شاه به خانه هاى تيمى متعدد سازما

که در دهه چهل در زندان با يکى از اعضاى بعدى سازمان آشنا شده بود ) کرد و اهل کرمانشاه ( يک عنصر توده اى سابق به نام دلقانى 
ه آنها نيز با اطمينان رهبرى سازمان را جلب کرد و با اين عنوان که مى تواند براى گروه سالح تدارک کند ، رد مشخصى به ساواک داد ک

  .تعقيب و مراقبت هاى طوالنى و دقيق ،موفق به شناسايى چندين خانه تيمى و جمع کثيرى از اعضاى تشکيالت مورد نظر شد 



  

  :ضرورت ايدئولوژيک 
  .م قجر عضدانلو ازدواج مسعود رجوى با مري

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

  :رفه اي ضرورت وجود انقالبيون ح
از هفت اصلى است که مجاهدين براى يک تشکيالت بر شمرده اند ، اصطالح انقالبى حرفه اى نخستين بار توسط لنين در کتاب چه بايد 
کرد عنوان شده و تبيين آن چنين است که حرکت انقالبى مستلزم اين است که کادرهاى اصلى تشکيالت حرفه اى باشند ، يعنى انقالب 

  .الت باشد ى آنها همه چيز باشد و تمام وقت آنها در خدمت تشکيو سازمان برا
در تاريخ انقالبات اخير بيش از همه : " مجاهدين ضمن توضيح اين اصل مطالبى مى نويسند که بيانگر التقاط فکرى بر انديشه آنان است 

  ." است عنى نزديکتر شدن به جهان بينى توحيدىلنين روى ضرورت يک سازمان انقالبى تکيه کرده است که اين تأکيد در عمق خود به م
  

  :نقطه ضعف / ضعف 
 سستى ، ناتوانى ، نقطه ضعف به معناى نقطه و جايى که فرد در آنجا سست بوده و در انجام کار ناتوان است ، به کار مى رود 

  
  
  

  ١٥/١٠/١٣٨٢: تاريخ
  

  ط
  

  :طاق ايدئولوژيک 
ر يک سقف و يک چتر ايدئولوژيک حرکت کنند و در جريان انقالب ايدئولوژيک گفته شد مجاهدين مدعى هستند که هميشه بايستى زي

  .م و مشخص شد باالتر از هر زمان ديگر ترسي) رجوى ( سازمان توسط رهبرى " طاق ايدئولوژى " که 
  

  :طبقه 
تشکيالت افاده مى کند ، يک دسته يا اين واژه عيناً از آموزش هاى مارکسيستى و سوسياليستى وام گرفته شده و همان معنى را در 

   .صنف از مردم مثل کارگر و سرمايه دار
  

  :طرح عمليات / طرح 
  .طرح به معنى برنامه است و طرح عمليات به معنى برنامه انجام عمليات نظامى مى باشد 

  

  :طلبکاري / طلبکار شدن 
د کردن و زير بار هر تحليل و کارى نرفتن را در تشکيالت نفاق سرکشى و سؤال کردن و از بعضى از عملکردهاى سازمان و رهبرى انتقا

  .ند طلبکارى يا طلبکار شدن مى گوي
  

  :طيف نيروها / طيف 
خطى که چند پديده به ترتيبى روى آن قرار بگيرند مثل طيف نور سفيد ، قبالً گفته شد که مجاهدين خود را چپ ترين چپها مى ناميدند 



سپس ساير نيروها را به ترتيب نزديکى مواضع شان به مواضع خود از چپ به راست پهلوى هم قرار مى ) به معنى چپ مراجعه شود ( 
  .دند دادند که اين را طيف نيروها مى نامي

  _______ × ___ × ........  × ........× _______ × : اين گونه 
  مجاهدين ....... فدايى ........ حزب توده ........ امپرياليسم 

  
  
  

  ظ  
  
  
  

  :ظاهري 
  ..... ) سن ، قد ، رنگ پوست و (شکلى ، در ظاهر ، مانند مشخصات ظاهرى 

  :ظرفيت بي نهايت 

   .يکى از توصيف هايى که براى رجوى به کار مى رود ، مظهر صالحيت باالى رهبرى

  :ظرفيت داشتن 
  .اى ناروا که از سوى مسئول رده باال اعمال مى شود تحمل برخوردهاى مسئولين را داشتن ، استعداد تحمل تحقيرها ، حمالت ، نسبت ه

  
  
  

   ع
  
  

  :عارفي 
  .ند عراقى ها ، اصطالحى خاص که به معنى عراق است ، گاه به عراقى ها نيز عارفى مى گوي= عارفى ها 

  بخش عارفي > -----نيز 
  

  :عادي 
  . کند ى يا موقعيتى براى فرد که خطرى آن را تهديد نمىنرمال ، معمولى ، طبيعى ، در اصطالح مجاهدين و ديگر گروه ها يعنى وضعيت

  

  :عادي برخورد کردن 
جاد سوءظن رفتارى که توليد شک و سوء ظن پليس امنيتى ننمايد ، رفتار ، پز و فيگور در برخوردهاى فردى و اجتماعى که از هر گونه اي

  .به دور باشد 
  

  :عادي سازي 



اد زمينه ها و بروز دادن نوعى رفتار که با محيط معمول منطبق باشد ، ايجاد حالت يا حالت هايى همرنگ با محيط شدن را مى گويند ، ايج
  . کند که از لو رفتن فرد ، مکان و امکانات پيشگيرى

نند در اين فى المثل يک نفر يا بيشتر در محلى مثل خيابان ، کاپوت اتومبيل را باال زده در ظاهر به تعمير يا دستکارى آن مشغولند تا بتوا
  .ند فضاى امن عادى شده مدارکى را رد و بدل کنند ، به فرد يا افرادى که حالت عادى ايجاد مى کنند عادى ساز مى گوي

در آموزش هاى چريکى ، عادى سازى اهميت فوق العاده اى داشته و دارد ، يک چريک يا مبارز براى اين که ناشناخته بماند و کوچکترين 
  . باشد گران را به سوى خود جلب نکند بايد تمام اعمال و رفتارش در محيط عادىسوء ظن و توجه دي

لباس ساده و درويشى پوشيدن در محلى که ديگران لباس هاى شيک پوشيده اند ، غيبت هاى متوالى در محيط کار ، در يک فضاى 
  .رت دارد اجتماعى و گرم انزوا اختيار کردن و مانند آن ، با عادى سازى مغاي

  .د انجام شود عادى سازى را بايد يک امر متحول دانست و بسته به شرايط خاص محيط و نوع مأموريت و عملى است که باي
  

  :عبور دادن انقالب 
  .ک مرحله به مرحله تبعيت کردن و انقياد مراحل مختلف انقالب ايدئولوژي

  .انقالب ايدئولوژيک > -----نيز 
  

  :عفريته 
  .در جريان انقالب طالق لقب زنان شوراى مرکزى 

  .انقالب ايدئولوژيک > -----نيز 
  

  :عضو 
از نظر تشکيالت عضو به معناى خودى تلقى مى شود ، کسى که صالحيت دانستن اسرار سازمان را دارد ، معنا و مفهوم عضو در سازمان 

وط بود و در سال هاى پيش از پيروزى انقالب هايى مثل مجاهدين و مانند آن بيش از هر چيز به مشى چريکى و سيستم سازمانى آن مرب
  .ف مانده بود به طور خود به خودى اين اصطالح بالتعري

در آن چارچوب عضو عبارت بود از فردى که مشى چريکى را قبول کرده حاضر است در رابطه با سازمان عمدتاً به طور مخفى و حرفه اى 
  . شد ن تلقى مىکار کند ، چنين فردى خود به خود جزء اعضاى سازما

نيز بخشى به خاطر ...... در چنان وضعى عمالً ضابطه ديگرى وجود نداشت و علت آن همه تصفيه کردن ها ، قطع ارتباط ها ، جا زدن ها و 
ح خانه تيمى ، مبارزه به اصطال( همين شيوه عمل بود ، زيرا فرد را به هر دليل بالفاصله مخفى کرده وارد مناسبات مخفى و حرفه اى 

  . نمودند مى..... ) ايدئولوژيک و 
چنين فردى پس از مدتى قدرت تحمل و کشش الزم را نداشته يا به انفعال و پاسيفيسم در مى غلتيد و يا مى گريخت و يا تصفيه مى شد 

  . عضو وجود نداشت به هر حال در آن زمان تعريف و مرزى براى..... و 
  : شدند انقالب عضوها چنين تعريف مىاز نظر تشکيالت مجاهدين بعد از پيروزى 

  

  :عضو يا عضو ساده 
عالمت ) به معنى وحدت مراجعه شود ( فردى است که با تشکيالت وحدت کامل ايدئولوژى ، سياسى ، تشکيالتى ، تاکتيکى دارد 

  . است Oاختصارى آن 
  

  :عضو شور 
  . است OS بودند ، عالمت اختصارى آن رده باالتر از عضو ساده ، شور نهاد که مسئولين اجرايى در هر نهاد

  :عضو نهاد 
  . است Nزير عضو داخل نهاد ، داخل روابط دروني ، عالمت اختصاري آن 

  
  :عضو تيم 

  . است Sبه معني تيم مراجعه شود ، عالمت اختصاري آن 



  
  ):بخش شهرستان  ( ٤عضو ا تا 

O 1 ،O معاون عضو شور ٢ ، O 3 معاون عضو ساده ، O4   
  

  : خطر عالمت
  .استنشانه اي که گوياي خطري 

  
  :عالمت رمز قرار 

  .همان عالمت سالمتي قرار است 
  

  :عالمت سالمتي 
خانه تيمي و هر ( يک فرد ، قرار و يا مکان ) ضربه نخوردن ( عبارت است از نشانه اي که از روي آن به سالمت 

  .پي مي بردند ) پايگاه ديگري 
  

  :عالمت سالمتي خانه 
ر خانه تيمي لباسي را روي بند پهن مي کنند يا چراغي را روشن مي کنند که نشانه سالمت است و نبودن لباس يا مثًال د

  .خاموش بودن چراغ به معني ناسالمتي و نا امن بودن است 
  

  :عالمت سالمتي قرار 
مثًال روي ديوار با ( ده وقتي فردي مي خواهد سر قرار برود قبل از رفتن به محل قرار در محل خاص ديگري عالمتي ز

مثًال دور ضربدر ( و فرد ديگري در کنار اين عالمت ، عالمت ديگري مي زند ) خودکار يا ماژيک يک ضربدر زده 
  .  شوند م را کنترل کردند سر قرار حاضر ميهن که هر دو نفر عالمت و بعد از اي) را دايره مي کشد 

ته باشند ، مثًال فردي دست در جيب و فرد ديگر سيگار به دهان باشد که ممکن است در حين اجراي قرار هم عالمتي داش
  .رند در صورت نبودن هر کدام از اين عالمات افراد سر قرار نرفته يا تماس نمي گي

  
  :علم مبارزه 

ود مجاهدين معتقدند که اسالم در رابطه با علم مبارزه نقض دارد و ما براي رفع اين نقض مجبوريم از مارکسيسم س
بجوييم ، در تعريف مجاهدين مارکسيسم علم مبارزه زمان ماست و رهبران اين مکتب مثل لنين و مائو همان نقشي را در 

  . گذشته ، داشته اند دوران معاصر ايفا مي نمايند که پيامبران در دوره هاي تاريخي
بين يکي از بنيانگذاران سازمان که نوشته عبدي نيک " مبارزه چيست " نخستين بار اين اصطالح در جزوه و مقاله 

  . شد مارکسيست شد به کار رفت و بعدها در نوشته هاي حنيف نژاد و حسين روحاني نيز اين اصطالح ديده مي
  .ک و بالاستفاده است اين واژه عمدتًا قبل و اوايل پيروزي انقالب به کار مي رفت و در حال حاضر مترو

  
  :علوي 

  .صامت ، بي سيم گيرنده 
  .بصيري >-----يز ن

  
  :عمل 

   .منظور عمل نظامي است مانند ترور ، بمب گذاري ، و بمب اندازي
  

  :منطقه عمل 
  .مکان و محلي که عمل نظامي در آن صورت مي گيرد 

  
  :انجام عمل 



  .صورت گرفتن عمل نظامي 
  

  :انعکاس عمل 
  .بازتاب عمل نظامي 

  
  :شيوه عمل 

  .روش و طرز عمل نظامى 
  

  :عمل زدگي 
افتادن به عمل نظامى بدون توجه به بازتاب و نتيجه آن و جمع بندى تجربيات و نتايج و نيز عدم توجه به کار سياسى و ايدئولوژى که 

  .باعث ضربه خوردن مى شود 
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  :عمليات اهللا اکبر 
منظور انفجار بمب در ساختمان دفتر مرکزى حزب جمهورى اصطالحى که رجوى به جمع بندى يک ساله به طور تلويحى از آن ياد کرده و 

 است، بمب توسط محمد رضا کالهى نفوذى سازمان در حزب ، کار گذاشته و تعبيه شده بود که انفجار ١٣٦٠اسالمى در شبانگاه هفتم تير 
  . ايران گشت  تن از شخصيت هاى روحانى و سياسى٧٢آن باعث كشته شدن بيش از 

ر حزب تحت عنوان انفجار خشم خلق نيز ياد مى کنند و قابل توجه است که به علت عمق و شدت جنايت هيچ گاه به مجاهدين از انفجا
  . را به عهده نگرفته اند طور مستقيم مسئوليت آن

  

  :عمليات بزرگ 
خط عمليات _ گاه اجتماعى سازمان مجاهدين به دنبال اين تحليل خود که ارتجاع متکى به مهره هاست چرا که نه سيستم دارد و نه پاي

  .ش گرفت بزرگ را جهت ادامه ترور مقامات و مسئوالن باالى جمهورى اسالمى در پي
از ديد سازمان ترور مسئوالن عالوه بر اين که ارتجاع را بى اتکا مى نمايد باعث سلب ثبات سياسى و مشروعيت بين المللى نظامى نيز مى 

را که رژيم آفريده و همين مانع به صحنه آمدن مردم شده است ، مى شکند و در نتيجه شرايط شود و از اين گذشته جو رعب و وحشتى 
  . گردد براى قيام توده اى فراهم مى

 پس از انفجار در حزب جمهورى اسالمى شاهد انفجار نخست وزيرى و انفجار دادستانى انقالب ١٣٦٠بر اساس اين خط ظرف تابستان 
  .م هستي

  

  :عمليات با چشم انداز عاشورا / ه عمليات عاشوراگون
 به کار برده و مدعى شده که چون قصد قربانى شدن و قربانى دادن داشتيم اسم اين ١٣٦٠ خرداد٣٠تعبيرى که رجوى براى تظاهرات 

شده معموالً بعد از به نظر مى رسد چنين ادعاهايى کما اين که در گذشته و حال نيز به کرات ديده . عمليات را عاشورا انتخاب کرده بوديم 
  .گذشت زمان و مالحظه نتايج برنامه ها و طرح ها مطرح مى شود 

 خرداد را اگر مالحظه کنيم در وهله اول به نظر مى رسد که هواداران را مطمئن کرده بودند طرفداران بنى صدر به جمع آنها ٣٠فى المثل 
ک اين حرکت به شکست انجاميد مدعى مى شوند که قصدشان ايجاد يمى پيوندند و مراکز مهمى را تصرف خواهند کرد ، ليکن وقتى 

  .بوده است " عاشورا "
  



  :عمليات فروغ 

  .فروغ جاويدان > -----
  

  :عمليات گسترده در سراسر کشور 
است  مجاهدين ، تحليل سازمان بر اين امر قرار مى گيرد که هنوز جو رعب و وحشت شکسته نشده ١٣٦٠ مهر ٥پس از شکست تظاهرات 

  . کنند وارد صحنه شوند و اختناق و ديکتاتورى حاکم به قدرى گسترده است که مردم جرئت نمى
از اين رو سازمان در اين مرحله خط عمليات گسترده را براى شکستن جو يا طلسم اختناق در پيش گرفت ، سازمان بر آن بود که سران 

  .ن برد آن را نيز از بي" بدنه سرکوبگر " و " تنه نظامى " حقق مرحله قيام عمومى بايد رژيم را زده و آن را بى آينده کرده است ، ولى براى ت
تشکيل يافته است ، چنين بود که خط ترور پاسداران به تيم هاى عملياتى رسيد ، رجوى پيام " پاسداران ارتجاع " و اين بدنه اساساً از 

  ."ست از ضربه زدن به سر رژيم کمتر نيرفع شر پاسداران اختناق به هيچ وجه اهميتش " داد که 
قطع سرانگشتان " ، " زدن بدنه سرکوبگر " ، " شکستن طلسم اختناق" بدين ترتيب خط ترور گسترده پاسداران آغاز شد و تحت عناوين 

امعه مثل ترور بقال و  به عمليات گسترده ترى در سطح ج٦١ادامه يافت ، اين خط از اواسط سال " خط پاسدار کشى " و باالخره " اختناق 
  .کشيده شد ..... سبزى فروش و 

  

  ) :فعاليت هاي اطالعاتي نهاد اطالعات ( عمليات مهندسي 
  .عملياتى که به دنبال کار اطالعاتى صورت مى گيرد ، به معنى شکنجه سه پاسدار و كشتن آنها زير شكنجه 

  

  :عموجان فرومايه 
يد جوادى داده اند ، بدين جهت که برادرزاده اش حاج سيد جوادى عضو باالى سازمان است لقبى که مجاهدين به دکتر على اصغر حاج س

  .و مطالب هتاکانه اى خطاب به عموى خود نوشته که در نشريه مجاهد نيز چاپ شده است 
  

  :عنصر 
  .به مفهوم پديده و جسم بسيط 

  

  :عنصر عيني و مادي 
   .، چوب ، سردى ، گرمىپديده و جسمى که نمود ظاهرى دارد ، مثل سنگ 

  

  :عنصر ذهني ، فکري ، فرهنگي 
  .پديده اى که نمود ظاهرى ندارد بلکه در ذهن و فکر است ، مثل زيبايى ، زشتى ، بدى ، خوبى 

  

  :عنصر پيشتاز 
ب به کار مى رود ، که در اجراى کار پيش قدم بوده و آن را رهبرى مى کند بيشتر در امر مبارزه و انقال) گروهى ( فرد يا مجموعه اى 

  .مجاهدين خود را پيشتاز مبارزه جمهورى اسالمى و امپرياليسم دانسته و مى دانند 
  

  :عنصر ايدئولوژيک 
  .الت فرد حل شده در تشکي

  

  :عنصر خنثي 
  .از عوارض مسئله دار شدن فرد بى تفاوت ، در تشکيالت 

  

  :عيال 
ين واژه متروک و مطرود و ضد ارزش تلقى شد و مى گفتند مربوط به دوران مرد در تشکيالت مردها به همسر خود مى گفتند ، کم کم ا



  .ساالرى در تشکيالت است 
  

  :عيني بودن / عيني 
  . نماند عينى و عينى بودن به مفهوم ظاهرى ، ديدن و آزمايش کردن يک موضوع يا کار در عمل به طورى که نقطه مجهولى باقى

ا عينى را چيزى تعريف مى کردند که در خارج از شعور و آگاهى و حواس انسانى و به طور مستقل مجاهدين به تبعيت از مارکسيست ه
  . به ذهن و شعور انسان ندارد وجود دارد و وجودش بستگى

را نفى مى کردند و ايده آليستى مى ) سوبژکتيويسم (عينى بودن را صحيح و مطابق قوانين ديالکتيک مى دانستند و ذهنى بودن 
  :ن قرار است ند ، اينان قائل بودند که شرايط عينى بودن بديدانست

  . جمع آورى استقرايى و دقيق فاکت ها و اطالعات حول موضوع مورد بررسى) الف 
  . ک بررسى دقيق اين اجزا و اطالعات و انطباق آنها با اصول ديالکتي) ب 
بتنى بر اين استنتاج و سنجش اين خط مشى در عمل ، از اين اصطالح نتيجه گيرى از تحليل و به دنبال آن ، تعيين خط مشى عملى م) ج 

  .  شد براى مسئله يا موضوع واضحى که نياز به اثبات ندارد نيز استفاده مى

  .ذهني بودن / ذهني > -----نيز 
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  غ
  

  :غصب ايدئولوژيک 
 ىتق( سازمان  " ىست چپ نماياپورتون" ست شده و به اصطالح ي مارکستي مرکز١٣٥٢ _ ٥٤ ى که به عملکرد سال هاىاز اصطالحات

  .ى شد اطالق م) شهرام و بهرام آرام 

  :غيرت ايدئولوژيک 
الت و ي در دفاع از تشکىر عقالني و غىر منطقي غى ، به حرکت هاى سازمان و شخص رجوى در افراد نسبت به آرمان هاىزش قويانگ

  .د ى شوز گفته مي سازمان نىرهبر
  
  

  ف 
  
  
  

  :فاز نظامي / فاز سياسي / فاز 
 را که به اصطالح و در ظاهر ١٣٦٠ خرداد سال ٣٠ انقالب تا ىروزي بعد از پى است ، مجاهدين دوره زمانىبه مفهوم مرحله و دوره زمان

  .يند  گوى مىاسيدند فاز سي دى کرده و در واقع تدارک جنگ مسلحانه با رژيم را مىاسيمبارزه س



ب را شروع کردند فاز ي و تخرىداد ، و دوره بعد از آن که ترور مردم و بمب گذار" ب افکار و سرقت اموال يفاز تخر" ست به آن نام بهتر ا
  . نامند ى مىنظام

  

  :فاکت 
  .ه کردن  نمونه ارائىمثال ، نمونه ، فاکت ارائه کردن به معنا

  

  :فاکت آوردن 
  .نمونه آوردن ، مثال آوردن 

  

  :فانوس 
 کرد و ىفا مي را اى بمب که نقش ضامن ضربه اىروني جداره بى که براى ان تى و آتش زا ساخته شده از تىبي بمب دست ساز تخرىعنو

  . فانوس استفاده شده بود شهي شد از شى بمب مىباعث عمل کردن چاشن
  

  :فتنه ترين 
  .شدن از همسر خود نبودند ه جدا  رفت که پس از انقالب طالق حاضر بى به کار مىر در مورد افرادين تعبيا

  

  :فراخوان 
 ى از هواداران و اعضاى است که در دعوت عمومىز عنوانيک مفهوم دارد ، در فرهنگ مجاهدين ني عام است که در همه جا ىاسيلفظ س
 ى ملىن ، فراخوان شورايهد مجاى مقاومت ، فراخوان ستاد فرماندهىل فراخوان رهبري رود ، از قبىا اقشار مورد نظر به کار ميالت يتشک

  .يس جمهور مقاومت مقاومت و فراخوان رئ
  

  :فرد وابسته 
  .ى دارد الت وابستگيک تشکي به ى است که به نوعىفرد وابسته فرد

  

  :فرد ايدئولوژيک 

  .عنصر ايدئولوژيک > ------نيز .  دارد ىالت حل شدگي که در تشکىفرد

  :فرديت داشتن / فرديت 
ت يالت ، خود محو بودن ، مبارزه با جنسي با مسئول و تشکى خود ارزش قائل شدن ، عدم هماهنگىت داشتن و برايت داشتن ، شخصيمن

ن کشاندن افراد در ي به تمکىج برايت داشتن از اتهامات راي است و فردىدئولوژيشرفته انقالب اياز مراحل پ) ج و ف ( ت يو فرد

  .يک ، وحدت فرد با مسئوليت انقالب ايدئولوژ> -----نيز  .يالت است تشک
  

  :فرماليستي / فرماليسم 
  . دهد ى مى هم معنىاکاريالت ري را سمبل کردن ، در تشکىف ، کاري موجود همراه با رفع تکلىت وضع ظاهريتثب
  

  :فرمانده 
  .ى  دهد ، مسئوالن باالتر در سلسله مراتب نظامى که فرمان مىکس
  

  :فرمانده صحنه 
  ى کند ک فرمان داده و کارها را کنترل مينه کارزار حضور دارد و از نزد که در صحىفرمانده ا

  

  :فرموله کردن 



  .يف شده در آوردن به صورت تعر
  

  :زير فشار بودن / فشار آوردن 
ت ي احساس مسئولى ابراز احساسات و گاهىعنيد سازمان يات جديامدن ، در ادبي دادن و از عهده آن بر نى به کسىنيت سنگيمسئول

  .يند  گوى قرار داشتن را مىر فشار روحي شدن و زى به مفهوم عصبىدئولوژي انقالب اىردن ، عمدتاً در بحث ها و نشستهاک
  

  :فروغ جاويدان 
ر تهران ي رژيم و تسخى توسط مجاهدين به قصد برانداز١٣٦٧ران در سوم مرداد ماه ي اى از سو٥٩٨ که پس از قبول قطعنامه ىاتينام عمل

ژه يط وي توانند با استفاده از شراىن توهم را در آنها به وجود آورد که ميت محدود مجاهدين در تصرف شهر مهران اياد ، موفقبه راه افت
  !د  از هشت سال جنگ خود را به تهران برساننىناش

 بازگشت به ى راههاىدن تمامل بسته بويران به دلين بود که اي اىل رجويبالفاصله اعزام افراد از خارج عراق به عراق شروع شد ، تحل
 ىن ميران از بي اى و اقتصادىک طرف توان نظاميانجامد از يصلح با عراق ناچار به ادامه جنگ خواهد بود و هر قدر هم جنگ به طول ب

  .ى شود ر ممکن ميگر بازگشت به سمت آتش بس و صلح غيرود و از طرف د
 کرند و اسالم آباد ىر شدند ، پس از تصرف کوتاه مدت شهرهاي سرازىران از مرز غربيمجاهدين با هر آنچه عده و عده داشتند به داخل ا

ک به ي شدند و نزدىني هولناک مجبور به عقب نشىتوسط مردم به محاصره افتادند و پس از شکست" تنگه چارزبر "  موسوم به ىريدر مس
  .ى گذاشتند  بر جاى زخم٢٠٠٠ک به ي کشته و نزد١٤٠٠

 ، محسن پورآگل و يىن رضاي ، مهى ، محمد معصوميىراي کتى زرکش ، مهدى آن مثل علىفي سازمان و عناصر کىاال بىاغلب رده ها
دان يات فروغ جاوي در عملىبين حبي و محمد حسىسنده و شاعرى مثل ابوذر ورداسبي نوىالتير تشکي و عناصر مهم غىنيمحسن تد

  .كشته شدند

  :فرهنگ انقالبي 
  .ک مجاهدين که منظورشان ظاهراً فرهنگ اسالم بود يدئولوژيا _ ىاسي سىه کالم در بحث هايتک
  

  :فرهنگ سياسي 
  . شد ى اطالق مىاسي به قسمت سىدر نهاد دانش آموز

  

  :فضا را گرفتن 
  .الت قرار داشتن يدر جو مورد نظر تشک

  

  :فضاي باز سياسي 
  .يا نامحدود ، محدود  نمود ىاسيت سي توان فعالى که در آن مىط ، اوضاع و احواليشرا

  :فضاي سياسي 
   .ىاسيط و اوضاع و احوال جامعه از نظر سيشرا
  

  .اکتيو  > -----  :پر جنب و جوش / فعال 
  

  ) :بخش يا نهاد ( فني 
و  ى ، جاسازى ، پالک جعلى دستى ، بمب هاىم ، مدارک جعلي سىاسلحه ، مهمات ، ب ( ىن تدارکات حفاظتي که کارش تأمىا نهاديبخش 
  .ت بود ي مرکزىبرا..... ) 

  

  :فوريت 
  .يا کار ک موضوع ي بودن ىدرجه فور



  

  :فول بودن 
  .الت ي در تشکىت و حل شدگيپر بودن ، از حس مسئول

  

  :فهم ايدئولوژيک 
  .ک يدئولوژيدرک ا> ------ن خصوص يک ، در ايدئولوژيمعادل درک ا
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 ق
  

  :قالب 
  .ا ندارد ي دارد ىن صحبت قالب خوبي و جسم ، مثالً اچارچوب ، کالبد تن

  
  

  :قانونمندي 
د ي باى و ذهنىنيط عي دارد ، مثالً شراىني قوانىعني است ، ى قانونمندى شود مبارزه داراىرو قانون بودن ، مثالً گفته مي قانون ، پىدارا

  .....يک ها مشخص باشدوآماده باشد ، تاکت

  :قبر جنسيت 
م قجر در خصوص ير مري خود هستند ، به طور خاص از تعابى شود که به دنبال همسر و زندگى استعمال مىه در مورد افراد کىراتياز تعب
  . داشتند يى زناشوىا اصرار به زندگي که درخواست ىافراد

  

  :قرارگاه 
ن است که اردوگاه يبا قرارگاه در ا" وگاه ارد"  به عهده داشتند ، تفاوت ىژه ايت وي از مجاهدين در عراق که مسئولى مراکزى براىعنوان
 توان ىژه است ، در واقع مي وىفه و کارکردي قرارگاه مختص وظىروها را در خود دارد ولي از نى عام دارد و مجموعه اىتيت و موقعيوضع

  . دهد ى مىند و همان پادگان معني گوى را قرارگاه مىگفت که اردوگاه ثابت نظام
  

  :قرارگاه اشرف 
ه بغداد قرار دارد ، در واقع ي حاشىلومتري ک٦٠ن مرکز تجمع آنان است و در ي ترى سازمان واقع در منطقه خالص عراق که اصلىقرهااز م

  . ارتش مجاهدين است ىمقر اصل
  

  :قرارگاه بديع زادگان 
  . سازمان ىاسي استقرار دفتر سى سازمان در عراق ، از مقرهاىاز مقرها

  

  :قرارگاه حبيب 
ن نام يران و عراق است ، با استفاده از همي مرز اىلومتري ک٣٠ بصره و ىژه مجاهدين در خاک عراق واقع در حوالي از مراکز وىکينام 
  .يب صورت گرفته است ات بزرگ حبي به نام عملىاتيعمل



  

  :قرارگاه حنيف 
  . عراق ى شهر کفرى سازمان در جنوب منطقه کردستان در حوالىاز مقرها

  

  :ار قرارگاه سرد
  .ى سازمان در عراق از مقرها

  

  :قرارگاه سعيد محسن 
  . سازمان در عراق ىاز مقرها

  

  :قفل شدن 
  .ر کردن فرد به همراه عدم اعتراض ي و گىا عدم همراهي فرد يىعدم کارا

  

  :قدرت ترميم / قدرت حل مسئله / قدرت سازماندهي 
  .) ى رود اد به کار ميت زاليدر تشک( ت به افراد ي احاله مسئولىهمه از پارامترها

  .سازماندهي > ----. ا قسمت است يالت يا تشکيک کار ي ، توان سازمان دادن به ى توان سازماندهى به معناىقدرت سازمانده
 ى اصالح خرابيى مرمت کردن و توانايى تواناىم به معنيک مسئله و مشکل است و قدرت ترمي حل يى تواناىز به معنيقدرت حل مسئله ن

  .ى باشد  مها

  ) :بمب ( قدير 
ن ي اىرا رو) ر يقد(  نام خودش ى به نام ترنج ساخته است که بعد از كشته شدن وى دستىالت مجاهدين است که بمبي از افراد تشکىکي

  .بمب گذاشتند 
  

  :قرار 
 مختلف ىالت به خاطر انجام کارهاي تشکند ، قرار دري گوىن قرار ميک زمان و مکان معيرا در ) معموالً دو نفر ( ا چند نفر يمالقات دو 
ن ي از اىگري و هر کار دىا قسمت ، رد و بدل کردن مدارک ، اسلحه و مهمات ، دادن خبر سالمتيک نفر به فرد يرد ، وصل ي گىصورت م

  .ل يقب
  

  :قرار ثابت 
 شود ، در ىگر مربوط مي دىبه قسمت ها که يىن ، رفع و رجوع کارهاي به وضع تحت مسئولىدگيرس(  خود ى انجام کارهاىهر فرد برا
، به )  شود ىن مشخص مين طرفي قبالً بى کند ساعت و محل قرار و عالمت سالمتى قرار به طور مستمر اجرا مىک سريا هفته يطول روز 

  . شود ىن نوع قرار قرار ثابت گفته ميا
  

  :قرار اصلي ، قرار زاپاس 
ن ، اجرا نشود از قرار ي از طرفىکيدن ير رسي مثالً دى به هر علتى که قرار اصلىاس ، در صورتک قرار زاپي دارد و ىک قرار اصليهر قرار 

  . شود ىزاپاس استفاده م
  

  :قرار هفتگي / قرار ماهانه 
  . شدند ىک بار اجرا ميا در هر هفته ي که در هر ماه يىقرارها

  

  :قرار قطع يا گمشده 
  . شود ىالت وصل مي آن قرار دوباره به تشکىا اجراي ىالتي که فرد در صورت قطع ارتباط تکشىقرار



  

  :قرار متحرک / قرار پاتوقي 
  . گفتند ىرا قرار متحرک م) قدم زدن (  گفتند ، قرار در حال حرکت ى مىرا قرار پاتوق) ا پاتوق ي ىميخانه ت( ک مکان ثابت يقرار در 

  

  :اجراي قرار 
  . شدن در محل قرار  ، حاضرىالتيانجام دادن قرار و مالقات تشک

  

  :قرار هماهنگي 
ى هماهنگ م) کارها را (  خود را با هم يىا قرارهاي قرار ى بروند طىات مشترکي خواهند به عملى که مىاتيا چند واحد عمليچند نفر 

  .کنند
  

  :قرص 
  . کند ى و خود کشدهي آن را جوىري گذاشت تا موقع دستگىر زبان ميانور است که فرد زي سى حاوىشه ايمنظور کپسول ش

  

  .نهاد > -----  :قسمت 
  

  :قشر 
 مورد استفاده قرار گرفته است و از همان ى اجتماعىروهاي نىم بندين سازمان کلمه قشر مطرح بوده و در تقسين سال تکوياز نخست

  :يم شد  به سه قشر تقسىمبارزات _ ىاسي سى هاى و آگاهى سازمان از نظر آمادگىروهايزمان جامعه و ن
 ىالتيه هواداران تشکيشرو بود و پس از انقالب به کلي پىروها و سازمان هايگاه فعال نيشتاز ، که در مراحل اول مبارزه پايا قشر پي ١قشر 

  . ى شد ت سازمان گفته مي، اعضا ، کادرها و مرکز
 عمده مبارزه مد نظر بود و پس ىرويبه عنوان ن بود که در مراحل اول مبارزه ٢قشر  ) ىخرده بورژواز ( ى شهرى ، در ابتدا توده ها٢قشر 

  . ى شدند  نمى حساب رسى دادند ولىف محوله را انجام مي شد که وظاى گفته مىالتير تشکياز انقالب به هواداران غ
زمان حل  در ساىکيدئولوژي از نظر اىم بودند ، ولي گشت که مخالف رژى مردم اطالق مى متعصب مذهبى ، در ابتدا به توده ها٣قشر 

 ى و مالى هواداران عاطفى نداشتند ، ولىالتيل تشکي سازمان بودند که تماىالتير تشکينشده بودند و پس از انقالب شامل هواداران غ
  . ط جذب بودند ي فاقد شراىز حضور داشتند ولينگ ها نيتيبودند و در م

  

  .اقطاب > -----  :قطب 
  

  :قطع ارتباط / قطع 
) ا نهاد و بخش ي( ا دو قسمت ين دو نفر ي است ، قطع ممکن است بىالتين رفتن رابطه تشکي از بىارتباط به معنقطع ، قطع شدن و قطع 

  .فتد ياتفاق ب
  

  :قرار قطع 
  .الت وصل شود يا قسمت ، نهاد ، بخش دارد تا در صورت قطع ارتباط دوباره بتواند به تشکي که هر فرد ىقرار

  

  : مدت قطع 
  .ابد ي ىا ميافته يالت ادامه يودن ارتباط فرد با تشک که قطع بىمدت زمان

  

  :قطع سرانگشتان اختناق 

  .عمليات گسترده ، زدن سرانگشتان رژيم > -----  .ترور طرفداران رژيم 
  



  :قطعه مرواريد 
  .د در قرارگاه اشرف ي موسوم به مروارىات کردکشيقطعه کشته شدگان سازمان در عمل

  

  :قفل کردن / قفل 
  .ت نبودن يه انجام فعالقادر ب

  

  :قله رفيع ايدئولوژيک 
  .يف شده است  توصىن عنوانيم با چني مرىني به جانشىمه اروانيم قجر عضدانلو به مسئول اول و انتخاب فهيانتخاب مر

  :قلوس 
 و مواضع و به خصوص ىند که نسبت به مشي گوى قلوس مى دارند ، مجاهدين به فرديى چه معناىا قلوس از نظر لغويست قلوس يمعلوم ن

  .يه طلب کند ل و توجيد و انتقاد داشته باشد و در برابر دستورات سازمان دلي تردىمسئله رهبر
 دهند و ى قرار مى طوالنىهيک پروسه تنبي را در ىن شخصي رود ، چنى دماغ به شمار مىست و مويالت چفت نيگر با تشکين فرد ديا

ى شود  مىده تلقين صورت برير اي تواند بازگشت کند و در غىسد ميه خودش بنوي علىزارش مفصل که گىن دوره در صورتيپس از اتمام ا
 که کامالً تابع ىن مبنا به افرادي شود و بر اىگفته م ) ىر ضرور ، اضافيمزاحم ، غ( در لفظ اعراب شق القلوس به انگشت ششم دست .

  . شود ى کنند قلوس گفته مىن ميک و عدم تمىتيالت نبوده و در هر مرحله اظهار نارضايتشک
  

  :قهر انقالبي 
 سازمان ى و خشونت از سوىستي و ترورى دارد و به مفهوم اعمال قدرت نظامىعي است که در فرهنگ مجاهدين کاربرد وسىرياز تعاب

  .ى کنند  استفاده مىل ضد ارزش به ارزش از پسوند انقالبي تبدىاست که برا

  :قهرمانانه 
 حماسه ى ، که براى به اصطالح مردمى شود و هم به حرکت هاى نسبت داده مىستي ترورىم هايوفور هم به اقدامات ت است که به ىصفت

  . رود ىگران به کار مي به دىگون کردن و الگو ساز
  

  :قيصر 
  . کردن ىرد ، سادگي گى که در جمع صورت مىط ، عمل منفيکار خ

 

  ٢٢/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  ک
  

  

  :کات اوت 
ک ي المثل ى شود ، فىر به کات اوت آورده مي گردد ، تعبىرون افکنده و طرد ميالت به بي که از مجموعه روابط تشکىا فرديان ي جردرباره
زوله يش از کات اوت را اي شود ، مرحله پىرون انداخته ميه از روابط به بيح و حل نشده در صورت حذف و تصفيا واداده تصحيده يفرد بر

  .ايزوله و ايزوالسيون > -----نيز   .ى شده اند  مترادف استعمال م١٣٦٠ال ند که تا سي گوىم
  

  :کار جمعي 
  . از موارد آن کار در آشپزخانه است ىکي شود که ى اطالق مى به صورت جمعى صنفىت هاي به انجام فعالىبه طور کل



  

  :کادر 
ند ، در واقع به يت بنمايرو تربياده کنند و نيکه بتوانند خطوط را پ ىن طور به افراديد ، همي گردىکادر به افراد مسئول نهادها اطالق م

  . داشته باشند يى و اجراىاسيک ، سيدئولوژي به لحاظ اىت ها را در هر امرين صالحي شود که باالترى کادر گفته ميىاعضا
  

  :کادر همه جانبه 
 را ىا کاريد و يت نماي آنها تربىرو را براين خطوط کرده و نييتع ) ىالتي ، تشکىاسي ، سىدئولوژيا( نه ها ي که بتواند در همه زمىفرد

  .صورت دهد 
  

  :کار 
  : شود ىح داده مي توضى انقالب اسالمىروزي پس از پىان مجاهدين در سال هاين اصطالح در ميالً نحوه کاربرد ايعمل کردن ، عمل ، ذ

  

  :کار توضيحي 
  .ل ين قبي و از اىک طرح نظاميح دادن ي ، توضىالتيکا تشي ىاسي ، سىدئولوژيک مسئله ايح دادن يتوض

  

  :کار سياسي 
 برخورد ىاسيالت با مسائل سي تشکىن طور وقتيالت ، همي افراد تشکىح براي و توضىاسيل مسائل سي ، تحلىاسيکار در مورد مسائل س

  .ى کند  کرده و مىاسيند کار سي گوى کند مى مىريکرده و موضع گ
  

  :کار تشکيالتي 
ارها و ي و بر اساس معىالتي برخورد کردن که آنها هم تشکى با افراد طورىعني ، ى به طور عملىالتيت تشکي ، تربىالتيوزش تشکآم

  . برخورد کنند ىالتيضوابط تشک
  

  :کار ايدئولوژي 
  . به افراد ىدئولوژي ، آموزش اىدئولوژي اىن بحث هايتدو
  

  :کار نظامي 
  .اتي و انجام عملى آموزش نظامىن جزوه هايمانور ، تدو ) ى ، عملىتئور ( ىآموزش نظام

  

  :کار تئوريک 
  .ک يدئولوژي و اىاسي به مفهوم کار سىگاه) ه يفرض ( ىن تئوريتدو
  

  :کار کمي و اجرايي 
  .....ه و ي ، پخش اعالمى چاپىاج به فکر کردن ندارد ، مثل کارهاي که احتىکار
  

  :کار کيفي 
  . ، جواب به سؤاالت افراد ىحيد مانند کار توضاج به فکر داري که احتىکار
  

  :کارايي 
م در ارتباط با کار ين مفاهي همىعني ىالتي تشکيى را داشتن ، از عهده برآمدن ، کاراىد بودن ، راندمان داشتن ، قدرت انجام کاريمف

  .ندارد  ، لفظ عام است و تنها به مجاهدين اختصاص ىالتين و ضوابط تشکيت موازي و رعاىالتيتشک
  



  :کارزار سياسي 
ز با واژه يک است ، گاه نيپلماتيد _ ىاسي مترادف با چالش و نزاع سىاسي است و در قاموس مجاهدين کارزار سىريکارزار به مفهوم درگ

  .يد ران مطرح گرديورک ، که در سفر مسوولين ايوي نىاسيابد ، مثل کارزار سي ى مى مشترکى معنيىارويرو
  . رود ىگران به کار مي حماسه گون کردن کارها نزد هواداران و دى و براىغاتي از جنبه تبلشتريلفظ کارزار ب

  

  :کار کارگري 
ن طور يالت مجاهدين و هميرباز در تشکي از دىگر ، کار کارگري دىا واحدهاي در کارخانجات ىه شده به کارگريفرستادن افراد تصف

  .ى دهد ج مفهوم خود را از دست ميه تدر وجود داشته است ، که بعداً بيى فداىک هايچر
 ىوشائوچيل"  مثل يى باالىن افراد و کادرهاين بدان عمل شده بود ، در چي چىان انقالب فرهنگي بود که در جرىوه متأثر از فرهنگين شيا

ى  بودند به کارگره شدهي تصفى نظرات انحرافىک سريل داشتن ي حزب را که به دلىگر اعضاين ديو همچن" ائوپنگ يتنگ ش" و " 
  .فرستاده بودند ) سبتاً سخت  نىکارها(
ن را قبضه ياست و اقتصاد چي سىعني ىپس از مرگ مائو رهبر" ائوپنگ يتنگ ش: " ن بروز کرد ي در چىن فرهنگي چنىجه منفيز قضا نتا

و و سه تن از رهبران طراز اول حزب در همسر مائ ( ىن از دار و دسته چهار نفري همچنىن جا انداخت ويش به غرب را در چينمود و گرا
  .يه و تخطئه کرد  تصفىشان را تا مرز نابودي گرفت و اىانتقام سخت) دوران مائو 

 و اغلب ىت و اصالح به کار کارگري به اصطالح تربىش از انقالب رواج داشت که افراد را براين فرهنگ چنانچه گفته شد در مجاهدين پيا
  . فرستادند ىشه گر خانه ها ، کوره پز خانه ها و معادن در تابستان مي در شىرگر مانند کاى شاقىبه کارها

  

  :علني _ کار مخفي / کار علني / کار مخفي 
 کردند ، از ىن اصل عمل ميز به اي مشابه است ، مجاهدين نى و سازمان هاىستي مارکسى تشکل هاى از اصول اساسىکي ى کارىمخف

رد ، اساس ي گى را کسب نکرده است مورد ضربات حکومت قرار مىاسي که قدرت سى که گفته شد تا زمانن دستي از اىالتيآنجا که تشک
  . شود ى مطرح مى و مخفىن کار علنيرو ، تلقي به منظور جذب نى است ولىت مخفيفعال

 ىستي و شبه کمونىستيحزاب کمون تمام سازمان ها و اىالتيد کرد ارائه داده و از آن پس محور تشکين در کتاب چه باي که لنىطبق طرح
  .ى شود ل ميه تشکيا اليالت از چند قسمت يک تشکيقرار گرفته است ، 

د تحت ير باي هستند و ناگزى تمام وقت سازمان است و همواره مخفى است که شامل کادرها و اعضاىون حرفه ايه انقالبيک الي
ى نه به شدت  دارد ولى کارىامل سازمان کارگران است که البته مخفگر شي کار کنند ، قسمت دىتين ضوابط و مقرارت امنيدتريشد

  .قسمت اول 
 ىته مرکزي را الزم دارد ، قسمت اول از کمى کارى از مخفىنيت دارند و به هر حال درجه معي فعالى و کارگرىچرا که عمالً در روابط توده ا

  .ى دارند  جاى محلىانه کمته هاين مي گردد و در اىم مخت ) ى حزبىه سازمان هاي پاىواحدها(  شود و به حوزه ىشروع م
 _ ى شود کار علنىن ضرورت باعث مير از ارتباط با جامعه اند ، اين ساختار ناگزي اىه اجزايبق ) ىون حرفه ايانقالب( به جز قسمت اول 

  .ى شود ريجلوگ ) ىون حرفه ايانقالب ( ى شدن بخش مخفىق گردد تا از علني تلفىمخف
 و ى و نه اساسىکي و تاکتيى جزىراتييت احزاب و گروه ها کمتر محدود است طبعاً تغي باز و فعالىاسي که جامعه از لحاظ سىطيادر شر
 خاص و ىشگاه هاي نماىنگ و تظاهرات و اجرايتيع تر مثل مي تر و وسىد ، استفاده از اشکال علني آىوه ها به وجود ميک در شياستراتژ

  .يه دارد وجن مرحله تيدر ا..... 
  

  :کاسبکارانه 
  .ت و به اصطالح انقالب را اليرد و نه منافع و مصالح تشکي گى خود را در نظر مى که فرد منافع شخصىبرخورد از موضع

  

  :کاغذ پوستي 
  .ى شد س استفاده مير مدارک دست نوي و ساىسي گزارش نوى که براى نازکىکاغذها

  

  :کارگاه 
، جوشکار( ى  شهرى به مجموعه کارگرهاى شد و در نهاد کارگرىالت اطالق مي متعلق به تشکى مخفىنه ها به چاپخاىدر نهاد دانش آموز

  . شد ىکه هوادار بودند اطالق م....) بنا و 



  

  :سر کارگر / نوبت کارگري / کارگري دادن / کارگري 
 ى مشخص و به نوبت صورت مىله دسته هايبه وس مرکز تجمع مجاهدين ىدر ساختمان ها) غذا و خوراک دادن به افراد  ( ىامور صنف

م کرده و ين افراد تقسيک مسئول داشت که کارها را بي شد ، هر دسته ىده مي دادن نامى و کارگرىن کار اصطالحاً کارگريگرفت ، انجام ا
  . گفتند ى را سرکارگر مى نمود ، وىکنترل م

  

  :کامپيوتوريست ها 
ران ي به اىان انقالب اسالمي خارج از کشور که در جرىستيک محفل کموني از ى ها به جمعىکارين اصطالح توسط مجاهدين و پيا

  . کشور خارج شدند  مجدداً از٦٠ شد که در سال ىبازگشتند ، اطالق م
د و به وتر حل و فصل نمويق مراجعه به کامپي از طرىستي را باىاسيوتر مسائل انقالب و مسائل سينان معتقد بودند که در عصر کامپيا

وتر بوده ي کامپىن افراد خودشان دانشجوي از اىا برخين صنعت رفت ، گويوتر و سر در آوردن از اي کامپىريد به دنبال فراگين خاطر بايهم
  .اند 
  

  :کانال 
  .ر عبور ، راه عبور يمس
  

  :کاناليزه 
  .ر عبور يقرار گرفتن در مس

  

  :کانال زدن 
  .ندي گوىز ميق واسطه را نيبرقرار کردن رابطه از طر ، ىر اصلير از مسيگر غير ديجاد مسيا

  

  :از کانال خود 
   .ىر اصلياز مس

  

  :کاناليزه کردن 
  .ر عبور يقرار دادن در مس

  

  :کانال ضربه 
د ي دى مى در کار فردى رفت ، مثالً اگر اشکالىن طور به کار ميالت اين اصطالحات در تشکي شود ، اى که از آن ضربه وارد مىريمس
  .اد  دىم خود گزارش ميد به مسئول مستقي کرد ، بلکه باىماً برخورد نميتقمس
 ى با آن برخورد مىستي که بايىتا جا..... ن طور به مسئول خود و ي گفتند ، مسئول هم همىن گونه برخورد را برخورد از کانال خود ميا

  . شد ىزه مي کانالىعنيشد ، 
  

  :کانون 
ت خاص خود را داشتند و مسئول کانون نهاد بود ، مثل کانون يک مسئولي مناطق بوده که هر ى باالىاه دانش آموزان شوراهيدر اتحاد

  ..... ، کانون خدمات و ىاسيالت ، کانون سيتشک
  

   .جاسازي> -----  :کتابخانه 

  

  :کروکي 
ک مجموعه و نحوه ارتباط آنها را با يلف  مختى که اجزاى نمودار و شکلىوع فراوان دارد ، به معنيز شي عام است که در مجاهدين نىلفظ



جه آن،كروكى يک کار خاص و نتي ى نحوه اجراىا محل ، کروکيک ساختمان ي ى ، کروکىالتي تشکى دهد ، مثل کروکىهم نشان م
  .عمليات ترور

  

  :کسر رهايي 
کسر =  ، عدم حمل تناقض ىشود رهبر ىن طور فرموله مي ، که اى و اصطالحات خاص رجوىدئولوژي خرده فرهنگ انقالب اىاز واژه ها

   .يىرها
  

  :کشش 
  .ده يبر=  کشد ىت ، نميتحمل ، ظرف= دن يدن ، نکشيکش
  

  :کفري 
  .ن نام ي عراق با همى کردستان جنوبى از شهرهاىکي ى بغداد ، حوالى مجاهدين در شمال شرقىمحل انجام مانورها

  

  :کليد 
" کاغذ اصل رمز "  فرستادند که به آن ى جداگانه مى نوشتند و اصل رمز را در کاغذى را به صورت رمز مىالت گزارشات درونيدر تشک

  . گفتند ىد آن گزارش مياصطالح کل
  

  :کمک مالي 
  )به صورت بال عوض . (  گذاشتند ىالت ميار تشکيکه در اخت ) ىالتير تشکي و غىالتيتشک( پول نقد هواداران و سمپات ها 

  

  :کمون 
 شد ، مثالً کمون ى به کار برده مى و اقتصادىشتر به عنوان تشکل صنفيالت بيمتشکل است ، که در اصطالح تشک ى جمعىکمون به معن

  .ى گفتند  شور بخش را مىشور بخش ، صندوق مال
د و افراد به ل متعلق به جمع بوي که همه لوازم و وساى گفتند ، به طورىم) قبل و بعد از انقالب  ( ى کمونى در زندان را زندگى جمعىزندگ
  .يزها به جمع تعلق داشت  نبودند و همه چىزي خود مالک چىخود

 در ىدئولوژي اى اجراىن عملي تمرى گرفت و نوعىن کار صورت مي فرد در جمع اى تفکر اصالت جمع و ذوب شدن و حل شدگىبر مبنا
  .صحنه عمل بود 

  

  :کمون يار 
  . گفتند ىار ميد را کمون ي گردىم. ....ا چند روز مسئول دخل و خرج و يک ي که در ىکس
  

  :کمون دار 
  .ى که مسئول کمون بود کس
  

  :کيفي / کمي 
  .يه ا فروش نشريه ياج به فکر دارد مثل چاپ اعالمي که کارش کمتر احتى است که در فردى اىژگيت و وي منظور خصوصىکم
  .يت آنها  به افراد و تربىالتي تشکىدگيرد مانند رساج به فکر داي که کارش احتى است در فردى اىژگيت و وي منظور خصوصىفيک

  

  :کمين 
ن شکل يبه ا) ن و پر حجم ي سنگىطرح ها(  ترور ى و منتظر شکار ماندن ، طرح هاى ماندن در حالتىن کردن ، منتظر شدن ، مخفيکم

 ىد به سوي رسى سوژه مىو وقت) رده ن کيکم( ستاده يا) ر عبور سوژه ترور يمس( ک محل ي در ىستيم تروري گرفت که چند تىصورت م
  . کردند ى حمله مىو

  



  :کنده شده 
مت خود نداشته و بالکل از گذشته خود منقطع شده است ، در ي با نقطه عزىتيچ سنخي که هىکنده شدن به مفهوم جدا شدن به نحو

  . رفت ى صدر به کار مى در مورد بنىل فاز نظامياوا
  

  :کنسل 
  . شده و مردود شده است ى منتفىعنيا رد شدن ، فالن مسئله کنسل شده ي شده ىشدن ، منتفرد شده ، مردود و مردود 

  

  :کوپل 
ا يا نامزد هستند و ي که با هم ازدواج کرده ى باشد ، زن و مردى مىا زوج انساني و به مفهوم جفت ى فرنگىا به غلط کوبل واژه ايکوپل 

  . شود ى مداوم و مستمر دو نفر کوپل گفته مىز به همراهي کنند ، و نى مىا زندگيدوست دختر و دوست پسر که با هم تردد 
  

  :کوفي
) ع(ن ي کوفه که امام حسى اهاليى وفاى مربوط به بىخي از واقعه تارىري شود ، با بهره گى که به افراد جدا شده از سازمان اطالق مىريتعب

 کوفه را ىو اهال) ع(ن ي امام حسىخي تارىن سازيگزي افراد خود جاىارند برا دىب مجاهدين سعين ترتيرا تنها گذاشته به کنار رفتند ، بد
  .ند ي به سر کرده گروه و افراد جدا شده منطبق نماىط فعليدر شرا

  

  :کوره 
 خود از آن ى اعضاى نامه هاىان سوابق و زندگي است که مجاهدين به خصوص در بى است ، اصطالحىدئولوژيمنظور همان کوره انقالب ا

 سازمان در آن ىروهايه کرده اند که ني تشبىدان مبارزه در گذشته و حال را به کوره اي که عرصه و مىن معني کنند ، بدىاستفاده م
  .ده و گداخته شده اند يآبد
  

  :کوره گدازان انقالب 
 ىک همانند کوره گدازانيدئولوژينقالب ا رود ، گفته شده اىک سازمان به کار ميدئولوژيند کارنامه انقالب اي که در خصوص فراىراتياز تعب

  ! ى شوند  ها پاک شده و خالص خالص مى روفند از همه ناخالصى افراد به درون آن مىاست که وقت

  :کوک بودن 
  .يه بودن توج
  

  :کوه موش زاييد 
 ىر از سوين تعبي کردند اه صادريت سازمان اطالعيت در محکومي اکثرى هايى که فداى ، زمانى خاص سازمان رجوىاز ضرب المثل ها

ار بر ي بسيىاهوي هىا به عبارتيرون داد ، ي بىک گروه اظهار وجود کرد و ثمره کوچکي ىعني! د ييمجاهدين به کار برده شد که کوه موش زا
  ! چ يسر ه

  

  :کيسه رهبري / کيسه انقالب 

  سفره انقالب > ----- در اين مورد   است ، ى سهم رهبرىز به معنين...... مترادف سفره انقالب و 

 

   ٢٣/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  



  گ
 

  

  :گارد باز 
  .گران نکند و موجب لو رفتن موارد شود ي را در برخورد با دىتيت ضوابط امني داشته باشد و رعاىبرالي که برخورد لىفرد
  

  :گاف دادن 
  .اشتباه کردن 

  

  :گاف سياسي 
 دهد و طرف مقابل به اصطالح و به قول ى نشان مى جامعه از خود نقطه ضعفىاسي و در صحنه سىاسي در عملکرد سىانيا جري فرد ىوقت

ا يک فرد ي داده است و کالً گاف به نقطه ضعف ىاسي شود که گاف سى کند که گفته مىرد و از آن به نفع خود استفاده مي گىمعروف بل م
  .يند  گوىان ميجر
  . است ىن مرحله موقتي اىعنين مرحله گذرا است يا

  

   :گتو
 مجاهدين ىورگ و گتويوي ها در نىني چى ها در آلمان ، گتوىهودي ى شود ، مانند گتوىل مي مختلف تشکى که در کشورهاىا محفليگتو 

ر يخواهر ، برادر و سا( شاوندان خود ين گتوها با خوي شود و از آنجا که شرکت کنندگان در اىل مين گتوها گاه به گاه تشکيدر اروپا ، ا
 است که شرکت کنندگان آن از اخبار و مسائل مورد عالقه خود ىرتباط چهره به چهره ندارند گتوها بستر مناسب و جذابا) بستگان 

  .يابند  ىآگاه
ن خلق ي سازمان مجاهدىکا گتوي بسته بزرگ در اروپا و آمرى از گتوهاىکي است ، ى و اطالعاتى عاطفىون عمده گتوها ارضايفونکس

 توانند دوستانشان را در آنجا ىند که افراد مي آى به شمار مىالت محفلي باشند ، تشکىاسيالت سيک تشکي که ش از آنياست ، گتوها پ
  .مالقات کنند 

  

  :گرايش 
ل و ي تماىاسيان سيا جريک فرد ي نسبت به مواضع ىانيا جري فرد ىدن به مفهوم آهنگ کردن ، قصد و آهنگ است ، اصطالحاً وقتييگرا

  .يش دارد  شود که گراىگفته م) ا عمل يدر حرف ( رغبت نشان دهد 

  :گرايش تشکيالتي 
  .يالت  و تشکىالتيل و رغبت به کار تشکيتما
  

  :گردان 
 سازمان ى نظامى هاىم بندي معاون آن بوده اند ، تقس٢ک سرگردان و ي نامند ، که در رأس آن ى گروهان را گردان م٣ا ي ٢مجموع 

  .ى کنند ک استفاده مي کالسى ارتش هاى هاىم بندي از تقسيى بزرگ نماىصرفاً برا خاص خودشان بوده و ىم بنديتقس
  . باشد ى ارتش را دارا م٧ نفر را دارد که مجموعاً ٣٠٠ تا ٢٥٠مثالً در حال حاضر هر ارتش سازمان استعداد 

  

  :گرفتن 
  . کند ى فهمد و درک مىمخوب مسائل را =  اش خوب است يىراي ؟ گىديا فهمي ى ؟ درک کردىدرک کردن ، گرفت

  

  :گروه 



  .وحدت > ----- نيز  .ى داشته باشند التيتشک _ ىاسيمجموعه چند نفر که با هم وحدت س
  

  :گروهان 
 او قرار دارند که البته تعداد ى و تدارکاتىتي معاون امن٢ک سرگروهان و ي نامند ، در رأس گروهان ىپ را گروهان مي اک٣ا ي ٢مجموع 
  .ده است ي رسى نفر م١٢ان ها به حدود ن گروهينفرات ا

  

  :گزارش 
 ىد گزارش شود حتيسند و از همه کارها بايد گزارش بنويگران ، همه افراد باي افراد به نوشتن برنامه و کار روزانه خود و دىف اجباريتکل

  . در مورد هر آنچه که فکر کرده اند ى روزانه و حتىاز کارها
  

  :گزارش دادن / گزارش 
 تا باال ىالتين رده تشکين ترييالت نوشتن گزارشات از پايند ، در تشکي گوى که انجام گرفته است گزارش مىا کاريل خبر ي و تفصبه شرح

  :موسوم بود ، گزارش انواع مختلف دارد 
  

  :گزارش اجرايي 
  .جه کار است ي ، اشکاالت به وجود نتان نحوه صورت گرفتن کاريرد و صرفاً بي گىصورت م) کارها ( ک کار ي ى که در مورد اجراىگزارش

  

  :گزارش هفتگي 
  . کند ىان ميات را بين که کلي تواند باشد فقط اى مىنه اي شود ، در هر زمىک بار داده مي ى که هفته اىگزارش

  

  :گزارش تشکيالتي 
 شان ، حل ىالتي و رشد تشکيىرازان کاينحوه کار کردنشان ، نقاط ضعف و قوتشان ، م( ک قسمت يت افراد ي است که از وضعىگزارش
  . شود ىله مسئول آنان به باالتر داده ميبه وس.....)  و ىشدگ

  

  :گزارش تحليل از خود 
 و ىک و عملي خود مثل نقاط قوت ، مسائل و مشکالت تئورىالتيسد ، در رابطه با مسائل تشکي نوى مىت خود گزارشيفرد از وضع

داده ) فوق مسئول ( م يکه معموالً به مسئول باالتر از مسئول مستق..... ت و ينسبت به کار و مسئول ، نظر نسبت به مسئول ، نظر ىخانوادگ
  . شود ىم

  

  :گزارش قطع 
ز نحوه قطع شدن يتش و ني از وضع خود و افراد تحت مسئولى وصل مجدد گزارشى شود براى از قسمت مربوط خود قطع مى فردىوقت
  .ل شود شده و وصى دهد تا مجدداً بررسىم

  

  :گزارش نظامي 
  .ک قسمت ي فرد و افراد ىت نظامي است در مورد وضعىگزارش

  

  :گزارش عملياتي / گزارش عمليات 
 شود ، ىات شرکت داشته اند داده مي که در عملىله افراديبه وس....)  و ىترور ، بمب گذار( ات يک عملي است که در مورد انجام ىگزارش

   .ىجه عمل ، تلفات و خسارات خودي انجام عمل ، تدارکات ، نتىخ چگونگيرکت کننده ، تارشامل نوع عمل ، نام افراد ش
  

  :گزارش امنيتي 
 ، وضع ىتي امنىله فرد ، خطاهاي به وسىتيت مسائل امني شود ، رعاى داده مىا هر قسمتي افراد ،مراکز ىتي که در مورد وضع امنىگزارش



  ..... ، موارد مشکوک و ىمدارک و جاساز
  

  :گزارش کار 
  . واگذار شده ى در مورد کارهاىگزارش

  

  :گزارش سر بسته 
  . آن را بخواند ىن که خود وي شود ، از کانال مسئول بدون اى که فرد نوشته و به فوق مسئول داده مىگزارش

  

  :گزندگي 
  .ک شود يدئولوژي اى که موجب ناراحتىحرف

  

  ) :موتوري ، ماشيني ( گشت 
 موارد ىا مرکز تجمع و بررسي ىميک خانه تي گشت حول و حوش ىکي گرفته ، ىن عمل به دو خاطر صورت ميدن ، ايگردش ، گرد
  .يرد ه صورت گي کرد تخلىد مي تهدىن که اگر خطري اىمشکوک برا

 موتور استفاده ا ازين گونه گشت ها يا مردم ، در اي ى انتظامى ترور واحدهاىدر شهر برا) ترور  ( ىاتي عملىگر گشت واحدهايمسئله د
   ) .ىنيگشت ماش( ن يا از ماشيو  ) ىگشت موتور(  شده ىم

  

  :گمشده 
  . گفته اند ى شده گمشده مىالت قطع مي که ارتباطش با تشکىبه فرد

  

  :گنجينه عظيم مردم ايران 
  .ن خلق است يمنظور سازمان مجاهد

  

  :گوشت دم توپ 
 به کار برده شد که توسط باند ىل دادند در مورد زنانيکار را تشکي گروه پ٥٧ سال  توسط عناصر سازمان که در١٣٥٦ن اصطالح در سال يا

  .يالت بودند ت تشکي امنىا قرباني شهرام و بهرام آرام مورد سوء استفاده ىت تقيمرکز
 شد در جهت ىه بها داده م هم کى عبارت بود از برخورد از باال با زنان سازمان و کم بها دادن به آنها و هنگامىه و فرهنگ عملين روحيا

ا يه خانه لو رفته ي تخلى سه نفر از زنان گروه مجاهدين برا٥٤ _ ٥٥ ى بود ، در مقطع ضربات سال هاىا منفعت شخصيک هدف ين يتأم
ر در  کم ارزش تيىروي بود که درباره زنان به عنوان نى از همان فرهنگىن حرکت ناشيکنترل قرارها فرستاده و هر سه کشته شدند ، ا

  .يالت وجود داشت تشک
  :ير است  گرفت که مسئله پوشش و محمل مطرح شد و اجمال آن به شرح زىن فرهنگ از آنجا نشئت ميا

 ىاني شاىکمک ها..... ات و ي توانستند داشته باشند در حمل و نقل مدارک و نشرىا بالقوه مي که داشتند ىل حجابيزنان و دختران به دل
م ي داشت که مأموران رژىتيف شده ، وضعي ضعىت اجتماعيز موقعيل فرهنگ مسلط جامعه و نيشته زن اصوالً به دلن گذي کردند ، از اىم

  .يند  توانستند با آنها مانند مردان برخورد نماى که داشتند نميىبا همه قساوت ها
 ى ارتباطات و برخىن رو از زنان برايبود ، از ا از مردان محدودتر ىالتي و تشکىاسي سىت هاي در فعالىز درصد شرکت زنان به طور کليو ن

  .ى شد  سبک بدون دردسر استفاه مىحمل و نقل ها
 با سالح ىت ،مساويز که عضوي نىکي چرىم کار قرار داده بود و در فرهنگ مشين تقسي در اىالتيج زنان را از لحاظ تشکين امر به تدريا

  .ى شد  آنان در نظر گرفته مى براىن تريي گشت و موضع پاىان پست تر مف زني شد کارها و وظاىک بودن شمرده ميبستن و چر
انه و ي ناشىه هاي تخلىز براي کنترل شود و نىا قرار بود عالمت مشکوکي آمد و ىش مي پىن اساس هر گاه قرار مشکوک و خطرناکيبر ا

  .ى کردند دان مي احتماالً لو رفته زنان را روانه مىمي تىخطرناک خانه ها
ن ي شد ، در کنار اىم از آنها استفاده مي کردن وضع تى عادى بود که براىمي تىگر استفاده از زنان به عنوان محمل در خانه هايوع دموض
 ىل مي باربر و پوشش تبدى داشت و صرفاً به افرادى باز مىاسي و سىالتي تشکىل استفاده ها که عمالً زنان را از شرکت فعال در کارهايقب

  .ازدواج تشکيالتي > -----نيز   . را هم اضافه نمود ى جنسى سوء استفاده هاىان منحرف عناصر رهبرشدند ، اذه



  

  :تشکيالتي _ گير و پيچ ذهني 
 شده ، ىالتيک و تشکيدئولوژي ، اىاسيرش مواضع سياست که مانع انجام کار فرد و پذ)  مراجعه شود ىبه معن( منظور مسئله دار بودن 

 ىک کرده و آن را به راحتي تشکى و سازمانىالتي تشکى در خصوص رفتار و آموزه هاى که از نظر فکرىرد ، فردي گىجلو رشد فرد را م
  .ى دارد چ ذهنير و پيرد گي پذىنم
  .چ رفع شده است ير و پيگ: ند ي گوى شود مىا مسئول باالتر حل ميله مسئول ين گونه مسائل به وسي اىوقت

 

  ٢٤/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

 ل
  

  :پن لم
  . کنند ىفا مي اىستم اقتصادي را در سى هستند که نقش انگلىه داري وازده جامعه سرماىروهاي و در اصل نىت و الابالال

  

  :لمپن پرولتاريا 
ط حرفه يل شراي از اصناف کارگاهها و مؤسسات به دلىرا داراست ، برخ)  است ىمنظور الت و ابال ( ى که خصلت ها و صفات لمپنىکارگر

  .سم را با خود داردي لمپن و لمپنى و فرهنگى اخالقىژگي وىا
  

  :شدن " لم ير تابوا " 
  ! " ؟ ىرتابوا شديچ تو رفع شد و لم ير و پيحات من گي با توضىديد" رون آمدن ، ي بىالتي تشکىد و دودلياز ترد

  

  :ليبراليسم / ليبرال 
 را افاده ى و نداشتن مرز بندىتي مسئولى و بى دارد و ولنگارى بار منفالتين دو اصطالح در تشکي ، اى خواهى خواه ، مکتب آزادىآزاد

  . کند ىم
  
  
  

   م
  
  

  :مادرجون 
  .يم قجر عضدانلو ژه ى مادر مريلقب و

  

  :تشکيالتي مريم _ مادر عقيدتي 
   .ى همسر اول مسعود رجوىعياز القاب اشرف رب

  



  :ماده شدن 
  . شدن ىنيملموس و ع

  

  :مارک زدن / مارک 
  .به مفهوم مارک زدن و متهم نمودن ، تهمت زدن و انگ زدن مارک 

  

  :ماستخور گيري 
ن يدا کرده بود ، بي آن دوره اشاعه پىلم هايق فين لومپن ها بوده که از طري انقالب مصطلح بىروزيش از پي پىر در سال هاين تعبيا

  .ين رفته است رور زمان خود به خود از ب به شدت مورد استعمال بوده و بر اثر م٥٤ _ ٥٥ ىز در سال هايمجاهدين ن
گر کم شده بود ، ي او دى شد روى گرفته مى بوده است ، اگر ماستخور کسى رو کم کنى براىک اقدام مقدماتي در واقع ىريماستخور گ

د و به هر حال قصد ي نماهي را توجىا بخواهد مسئله ايد و يا دروغ بگوي بر خالف واقع ىاناً مطلبي احى المثل فردىن است که فيمنظور ا
قه اش به اصطالح گرفته شود ، ماستخور او يا اشتباه فرد گرفته شده به او عرضه و ي داشته باشد ، هر گاه مورد ىر صادقانه ايبرخورد غ

  رو کم کني و تنگه خرد کني > -----نيز   .گرفته شده است 
  

  :ماست ماليزاسيون / ماست مالي 

  سمبل > -----ز  ني است ،ىمنظور سمبل کار

  :ماشين 
د ي تولىگر کارخانه هايران خودرو و دين ايد ماشي شد که در کارخانه تولى هوادار اطالق مىروهاي مجاهدين به مجموعه نىدر نهاد کارگر

  . کردند ىن کار ميماش
  

  :ماکرو 

  .ميکرو > -----نيز   .ر ابعاد بزرگ است ى کار د شود و به معنى استعمال شده و مىکرو قرار دارد و توسط رجويدر مقابل اصطالح م
  

  :مالي 
   .ى ، قسمت مالىمتيمربوط به پول نقد و اجناس ق

  

  :نمود و ماهيت / ماهيت 
( د قند يرنگ سف: ت قند عبارت است از ي ، به عنوان مثال نمود و ماهى باطن و محتوىت به معنيان و ظاهر است و ماهي عىنمود به معن

  .ت ي قند ماهىشکل ملکولا ي ىنيري، ش) نمود 
  

  :مانور سيمرغ رهايي 
 ١٥ تا ٧٣ خرداد ٣٠خ ي روز از تار١٥ن مانور به مدت يدند ، ايتدارک د ! " ىن سرنگونيتمر " ى است که مجاهدين براىک مانور نظامينام 
  .آمد در دو مرحله به اجرا در ران ي اىک مرزهاي نزدى در منطقه اىک لشگر زرهي ظاهراً در سطح ٧٣ر يت

 ىن گونه مانورهاي بر آن نظارت داشت ، اىبخش بود و خود رجوين فرمانده کل ارتش آزادي جانشى طالقانىفرمانده مانور عذرا علو
  . که تا کنون مؤثر نبوده است روها يزش ني و رىزگي انگى از بىري است در جهت جلوگى تالشىشينما
  .ز هست يجر عضدانلو نم قي مرىالتي از القاب درون تشکىکي يىمرغ رهايس

  

  :مانور غرش شير 
  . باشد ى م١٣٧٤ سازمان در خاک عراق در سال ى نظامىاز مانورها

  

  :مانور مهر تابان 



  .ز هست يم قجر عضدانلو ني مرىالتي باشد ، ضمناً مهر تابان از القاب درون تشکى م٧٤ سازمان در خاک عراق در سال ى نظامىاز مانورها
  

  :مايه گذاشتن 
  . گذاشتن ، وقت صرف کردن ىرژان

  

  :مبارزه چيست ؟ 
انگذاران سازمان نوشته و ي از سه تن بنىکي ) ىعبد( ن يک بي توسط عبدالرضا ن١٣٤٤ سازمان است که در سال ىن جزوه آموزشياول
  .ى بوده است ن متن آموزشين شده و سال ها مهمتريتدو
 ىاز به متخصص دارد و مثالً نمي نىن اساس که هر تخصصيبه علم مبارزه است ، بر اسم به مثايرفتن مارکسي جزوه مزبور پذىلي تحلىمبنا

ک تخصص است و علم الزم دارد و آن علم را علم مبارزه يز مبارزه خود ين سو نيک خطاط مراجعه کرد ، در اي به ى چشم پزشکىتوان برا
  .کشف کرده بسط داده اند .... .ن و مائو و يمارکس و لن

ن جهت ياز به دانش مبارزه دارد ، بعدها کتاب شناخت در ايم شاه نيسم و رژيالي مبارزه با امپرىز برايک مسلمان مجاهد ني ن روياز ا
  .اموزند ي است بىستيک مارکسيالکتيانگذاران سازمان اصول دي علم مبارزه را که به زعم بنىن شد که متدولوژيتدو
  

  :متحدان رژيم 
  .م است ين که متحد رژي شود به اى مسلحانه از نوع مجاهدين نباشد از طرف سازمان متهم مىعتقد به مش که مىاسيان و حزب سيهر جر

  

  :مبنا و شرط / مبنا 
   .ىالتيا کار تشکي ىاسيا کار سيان يک جريا نقطه شروع ي ىپارامتر ، قرارداد

  

  :مترقي 
  .ى شد ا مجاهدين اطالق مانات همسو بيروها و جري و رشد و تکامل ، عمدتاً به نىخواهان ترق

  فرم و محتوي > -----  :محتوي 
  

  :روابط محفلي / محفل 
ند ، در يا نرسد را محفل گويجه برسد يا چند مسئله خاص ، خواه به نتيک مسئله يا چند نفر به دور هم و صحبت حول ي دو يىگردهما

ر ي غىروهايند و محفل نقطه تجمع ني گوى را مىالتير تشکيح داده شده ، عمدتاً روابط غي قبالً توضىمورد اصطالح برخورد محفل
  .يند  گوى را مىالتير تشکيت غي با ماهىا تجمعي و ىالتيتشک

  

  :محفل اکونوميستي 
گر ضمن ي دى از مجاهدين جدا شدند و به همراه عده ا١٣٥٦که چند تن از آنان در سال ) زن و مرد (  مرکب از چند دختر و پسر ىجمع
ن ي گشتند ، اى آنها انجام دهند و ناموفق باز مىک رويتئور _ ىاسي رفتند تا کار سىان کارگران کارخانه ها ميحانه به م مسلى مشىنف

  .اکومونيست > -----نيز   .اصطالح منسوخ شده است 
  

  :محفل زدن 
 شود ، سازمان معتقد ىده ميد ، محفل نامالت باشين دو نفر که خارج از روابط و دستور تشکيدر حال حاضر هر گونه ارتباط برقرار کردن ب

  .انت است يز کارش خي شود و باند نىل به باند مياست محفل تبد
  

  :محمل تراشي / محمل قرار / محمل 
 کرد ، ىالت از آن استفاده مي و لو نرفتن خود و تشکى سازى عادى که فرد براىله ايا وسي مترادف پوشش ، عبارت بود از صحبت ىتا حد
مثل شغلم کارمند )  دروغ ىجواب ها(  آماده دارد يى قرار گرفت جواب هاى کسيى در سر قرار مورد سؤال و بازجوى مثال اگر فردبه طور

  ......ره ي روم و غىم..... م به منزلم ، به آدرس ي آىاست ، از فالن اداره م



  

  :محور 
م ي سازمان و تقسيىروي گردد ، تجمع نىک موضوع روشن مين آن  جداگانه که با گفتىا جمالتيتر ، سر موضوع ، خالصه موضوع يسر ت
  . باشد ىالت ارتش نفاق به نام محور موسوم مي بزرگتر از لشگر در تشکى هاىبند
  

  :محوري 
  .است ( ..... ) ن مرحله از مبارزه ي اى ، مثل شعار محورىبا محور ، مربوط و منسوب به محور اصل

  

  :محور قرار گرفتن 
  .رند ي گىه موضوعات حول آن موضوع قرار ميرد که بقي گى محور قرار مى شدن ، موضوع محورىعني

  

  :خود محوري 
   .ىالت و رهبريخود را محور قرار دادن و محور دانستن ، عدم اتکا به تشک

  

  :دستور محوري 
   ) .ىاصل(  که محور باشد ىدستور و فرمان

 

 ٢٥/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  :مدار و مدار تشکيالتي 
 به مفهوم چرخه ىالتي شود ، مدار تشکى در آن انجام مىنيکسان بوده و فعل و انفعاالت معيات ي خصوصىمدار چرخه بسته که دارا

 مبدأ و مبنا و نقطه ىنيکه در آن نقطه مع.....  و ىزي ، برنامه رىالت مثل سازماندهي مربوط به تشکىا عملي ىالتيک کار تشکيگردش 
  . دارد ىان مشخصيپا

  :دار باالتر م
  .شرفته تر ي ، پىالتي تشکىارتقا

  

  :مدار مرکزيت 
  .ت يطه اقتدار مرکزيح

  

  .مالت > -----  :مدرک 
  

  .تعقيب و مراقبت > -----  :مراقبت 
  

  :مرحله 
  .ت  اسىستيالي زمان مبارزه ضد امپرىعني است ، ىستيالين مرحله مبارزه ضد امرپري ، به عنوان مثال اىا مکاني ىدروه زمان

  

  :مرحله جهش 
 گردد ، ىز اطالق مي نىم قدسين گروه به مفاهي خاص اى در برداشت هاى رود و گاهىر در مبحث تکامل توسط مجاهدين به کار مين تعبيا

  .ا مرحله جهش ي" لة القدر يل" 
  

  :مردگان سياسي 



  . کنند ىب من لقب خطاي و مانند آن را با اىني مثل دکتر اميى هاىسلطنت طلب ها ، دست راست
  

  :مردم فروش 
 رفته و به مردم ىه دارين که از مردم جدا شده به سمت سرماي اىعني بردند ، ى بود که مجاهدين در مورد حزب توده به کار مىاصطالح

  .انت کرده اند يخ
  

  :مردم گرايي 
  . از مردم ىت و طرفداريبه طرف مردم رفتن ، حما

  

  :مردم گرايي توحيدي 
  . برند ى به کار مىديسم توحيالي سوسىمجاهدين به جا است که ىريتعب
  

  :مردم گرايي مبتذل 
  . رود ىسم مبتذل توسط سازمان به کار ميالي سوسى که به جاىدي توحيى متضاد مردم گراىريتعب
  

  :مرز بندي 

  .حد و مرز > -----  .مشخص کردن مرز با نظام 
  

  :مرکزيت 

  .سانتراليسم و سانتراليسم دمکراتيک > -----براي تفصيل بيشتر   . ذشته الت در گي کننده تشکىمجموعه افراد رهبر
  

  :مرکزيت بخش 
  . گفتند ىافراد مسئول اداره کننده بخش ها را م

  

  :مرکزيت نهاد 
  . گفتند ى را مىالتي تشکىافراد مسئول اداره کننده نهادها

  

  :مرکزيت بسته 
   .ى و داورىشمچي زرکش ، ابرى ، علىباناي ، خى کننده مجاهدين ، رجوى نفر رهبر٥مجموع 

  

  :مرکزيت باز 
   .ىدي توحى و محمد عليى ، محمود عطاىاتي ، محمد حىت بسته به عالوه محمد ضابطيمجموع افراد مرکز

  

  :مرکزيت دمکراتيک 

  .ليسم دمکراتيک سانتراليسم و سانترا> -----براي تفصيل مطلب   .الت در فرهنگ مجاهدين ياز اصول هفت گانه حاکم بر تشک
  

  :مرواريد 
ن منطقه صورت يات کشتار کردها در ايران و عراق در استان کرمانشاه و کردستان عراق که عملين اي بى در منطقه مرزيىنام کوهها

  .ى  مخالف دولت عراق توسط فرقه رجوىات سرکوب و کشتار کردهاي عمليىگرفت ، عنوان ادعا
ج ي و درست پس از جنگ خل١٩٩١ شش سال گذشته در سال ى طىبخش مليتهاجم عمده ارتش آزادتنها : "  نوشت يىکايه آمريک نشري

  ."يداي فرو نشاندن شورش کردها در شمال عراق به کمک بى دستور داد براىن به رجوي بود که صدام حسىن زمانيفارس صورت گرفت و ا
 ى کردند و مدعىد نامگذاريات مرواريف دولت عراق را عمل مخالى خود وجنگ با کردهاى کردکشى سرپوش گذاشتن روىمجاهدين برا



  .د گذاشتند يات مرواري را عمليىن پاتک ادعاي به قرارگاه شان را دفع کرده اند و اسم اى اسالمى جمهورىروهايشدند که حمله ن
  

  :مريض شدن 
  .ر شدن يدستگ

  

  :مزدور 
  .يند  گوىر شده ، به افراد جدا شده از مجاهدين مياج

  :ه مسئل
  .به مواضع ) اشکال نسبت (  مثل ىالتيو تشک ) ىمانند خانوادگ ( ىر و مشکل فرديهر گونه گ

  

  :مسئله دار شدن 
  . است ىالت را اجرا نکند ، فرد مسئله داري که فرد به صورت تام و تمام همه دستورات تشکىد و اشکال شدن ، در صورتيدچار ترد

  

  :مسئله خانوادگي 
ت به نفع سازمان دچار تزلزل يا فرد به خاطر خانواده اش در فعاليرد و يت فرد از طرف خانواده مورد ممانعت قرار بگين که فعاليمانند ا
  .شود 

  

  :مسئله اخالقي 
  . دارد ىا رابطه نامشروع با کسي باشد و ى دچار انحراف جنسى فردىعني است ، ى داشتن ، منظور بد اخالقىمشکل اخالق

  

  :مسئله حل کردن 
  .يالت برداشتن  را از سر راه تشکىا مشکلي اشکاالت و ابهامات را بر طرف کردن و ىنعي

  

  :باز کردن مسئله 
  . افراد مرتبط با موضوع ىح مسئله و مشکل برايو تشر) ک موضوع ي( ک مسئله يان جوانب مختلف يح و بي توضىعني

  

  :مسئول 
  . شود ىا چند نفر را به عهده داشته باشد اطالق مي کي ىالتي تشکىدگيا رسيک کار ي که انجام ىمسئول به کس

  

  :مسئول نشست 
  . که گرداندن نشست را به عهده داشته باشد ىکس
  

  :مسئول اجرايي 
  .ى دهد ا چند نفر کنترل و انجام ميک يله ي را به وسى کارى که اجراىکس

  :مسئول تشکيالتي 
  . کند ى به فرد مىالتي تشکىدگي که رسىکس
  

  :مي مسئول نظا
  . کند ى مىدگي رسى که به کارها و امور نظامىکس
  



  :مسئول باالتر 
   .ىالتي و مسئول تشکيىفوق مسئول ، مسئول مسئول اجرا

  

  :مسئوليت تاريخي 
 ىر همراهين تعبي در اى اشتراک عمده معنى شود ولى را سبب مى متفاوتىت کار برد آن برداشت هاين اصطالح بسته به زمان و موقعيا

 خود عمل نکند از صحنه ىخيت تاريت امروز به مسئولياگر روحان: " سد ي نوى م٦٨ در مجاهد سال ىوقت.  با خود مجاهدين است کردن
  !!  شود ىن و چنان ميرد چني ما را نپذىت هژمونين است که اگر روحانيمنظور ا."  شود ىخ محو ميتار
  

  :مسير قرار 
  .ابان يک خي ىن ابتدا و انتهاي ، مثالً فاصله بردي گى که قرار در آن صورت مىر و راهيمس
  

  :مشروعيت 
  . مورد قبول بودن آن از طرف مردمىعنيک رژيم يت ي بودن ، روا بودن ، مثالً مشروعىشرع

  

  :مشروط به باالبودن 
  .ت گرفتن ياز مسئوالن باالتر مشروع

  

  :مشي مسلحانه / مشي 
  . روش مسلحانه ىلحانه به معن مسىقه و روش است و مشي راه ، طرى به معنىمش
  

  :مصادره انقالبي 
 شد که فالن ى رفت ، مثالً گفته مىات سرقت به کار مي درباره عملىکي چرىگر گروه هاين اصطالح از دوران شاه توسط مجاهدين و ديا

دن صابون و شامپو و قاشق و  سرقت از فروشگاهها و ربوى شد ، مجاهدين حتىمبلغ در حمله فالن گروه به فالن بانک مصادره انقالب
  !! نامند ى مىچنگال را هم مصادره انقالب

  :مصونيت تشکيالتي 
  . سازمان ى باالىالت و در مورد رده هاي تشکىاز اصطالحات مربوط به حوزه ساختار

  

  :مطلق نگري / مطلق کردن / مطلق 
   .ى نگرى و نسبىمقابل نسب

  

  :معاون اجرايي 
  . کند ى و کمک مى همراهيى اجراىک نفر مسئول را در کارهاي که ى ، فرد کمکىالتي تشکى هاىم بندياز تقس

  

  :معيار ايدئولوژيک 
   .ىار سازمانيالت ، معيزان و محک تشکيم

  

  :مقاومت انقالبي مسلحانه 
 رفت ، با ىر مات مجاهدين به کاي جناى که اختصاصاً برا٦٠ا نبرد مسلحانه ، پس از خرداد سال ي از جنگ مسلحانه ىگرير ديتعب

  ." مسلحانه ىن مقاومت انقالبي نوىاعتال"  مانند يىکاربردها
  

  :مقدمه مطالعات مارکسيستي 



م قرآن و نهج البالغه و مقوله خاص فرهنگ ي انطباق مفاهى روش شناسىانگذاران سازمان و نوعيد محسن از بنيف سعين کتاب تأليا
  .ى است ستيبر اصول مارکس) عه يت عقل در فقه شيل اجتهاد و سندياز قب( عه يش

  .افت يم در دو جلد انتشار ياموزيا چگونه قرآن بيسم قرآن ينامي با عنوان دى انقالب اسالمىروزيکتاب مزبور پس از پ
  

  :مقطعي / مقطع 
   .ى ، موقتى موضعىعني ىند ، مقطعي گوىن دو مرحله را مقطع مي بىمحل تالق

  

  :مکانيسم 
  .يد  با روش جدىعنيد يسم جدي ، به عنوان مثال با مکانىزيب چيطرز ساختمان و ترک

  

  :مالت 
 که حرف ى گفتند ، به فردىز مالت مي درون غذا نى در زندان به گوشت هاى داشته باشد ، حتىتي که بار امنىا هر گونه نوشته ايمدرک 

  .ند ي گوىز مالت مي دارد نى خاصىوه هايع و شي بدىها
  

  :ملي کشي 
ن که در صورت يده بود به گمان ايتشان به اتمام رسيان با آن که محکومي از زندانى به بعد معمول شد و عده ا٥٤ز سال در زمان شاه ا

 شدند و باز روزها ، هفته ها ، ماهها و گاه سال ها اضافه بر دوران ىوندند آزاد نمي پىم مي مخالف رژىخروج از زندان به گروه ها
  . گفتند ى مى کشىن دوران را ملي تحمل ا ماندند ،ىت در زندان ميمحکوم

  

  :ملي کاري 
  .ى هوده کاري ، بىف سازماني خارج از وظاى که متعلق به همه افراد است ، کار اضافىزيا چي ء ى ، شىعموم = ىمل

  :مناسبات داخلي / مناسبات 
   .ىالتي ، چارچوب سلسله مراتب تشکى سازمانىروابط درون

  

  :مناسبات کهنه 
ى اد به کار مي ز٥٨ _ ٦٠ ىرات در سال هاين گونه تعبي مجاهدين ، از اى ما قبل جامعه آرمانى اجتماعىون هايبط و فرماسسلسله روا

  .رفت
  

  :منحرف 
  . است ىالتي ، تشکىاسي ، سىدئولوژين و اصول اي انحراف ، منظور انحراف از موازىدارا
  

  :منزوي 

  انزوا > -----نيز ر ، يگوشه گ
  

  :منسجم 

  .انسجام > -----نيز  انسجام ، ىدارا
  

  :منطقه 
د و مترادف با ياين بيي کشور عراق نزد هواداران پاىن که بار منفي اى شود ، در اروپا براىد سازمان به عراق اطالق ميات جديدر ادب
  . نام عراق را منطقه گذاشتند  نباشدىمزدور

شمال ، جنوب ، شرق : ( ن مناطق بود ي، تهران شامل ا) ه رجوع شود ي ناحىمعنبه (  گفتند ، ىه را منطقه مي چند ناحىدر نهاد دانش آموز



  ) .، مرکز 
  

  ) :A(منطقه شمال 
جان بوده يالن ، مازندران و آذرباي کشور که تحت پوشش بخش شهرستان بود ، منطقه شمال شامل خراسان ، گىالت قسمت شماليتشک

  .است 
  

  ) :B(منطقه جنوب 
  . کشور ى جنوبىشامل استان ها

  

  :منطقه اندلس 
  . در آن واقع است ىگاه سعادتي مهم سازمان از جمله پاىگاه هاي از پاى در مرکز بغداد که تعدادىنام منطقه ا

  

  :منطقه عمليات 
  .يرد در آن صورت گ..... ) ترور ، انفجار و ( ات ي که قرار است عملىمنطقه و محل

  

  .پاسيو > -----  :منفعل 
  

   :موحدين شرمگين
 ى باطناً موحد و مسلمان هستند ، منتهىعنين هستند ، ين شرمگيموحد)  ها يىفدا ( ى اصولىست هاي گفتند مارکسىمجاهدين م
  ! ان کنندين مسئله را بي کشند اىخجالت م

  

  :مورد 
  . قابل توجه است ىعنيموضوع ، مطلب قابل توجه ، مثالً مورد دارد 

  

  :مورد را بررسي کردن 
  . کردن ىب مورد نظر را بررسموضوع و مطل

  

  :مورد خاص 
  .ژه که در نظر است يمطلب و موضوع خاص و و

  

  :موکب آزادي 
  )ىبخش مليارتش آزاد(  سازمان ىالت نظامينام مستعار تشک

  :موضع 
  ..... و ىدتي ، عقىاسين مواضع سيند ، همچني گوى افراد هم موضع مىدگاه نظريگاه ، ضمناً به ديجا
  

  :موضعي 
  .ک دوره محدود ي ، مربوط به ىتموق
  

  :موضع طلب و موضع طلبي 
افه آن ي ژست و قىت آن را نداشت ، وليالت به اصطالح صالحيالت بوده و از نظر تشکي در تشکىگاه و رده باالتري که خواهان جاىهر فرد

  . شد ى گرفت ، موضع طلب محسوب مىموضع را م



  

  :مهر تابان 

  .مانور مهر تابان > -----نيز   . داده است ى به وىکه رجوم قجر عضدانلو ياز القاب مر
  

  :مهره رژيم 
  . کردند ىده اند اطالق ميا بريالت جدا شده ي که از تشکى به کسان٦٠مه دوم دهه ي که مجاهدين از نىاز القاب عام

  

  :مهمانسرا 
  .زندان و بازداشتگاه افراد جدا شده از سازمان 

 

 ٢٧/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  : باز ميانه
ن لقب توسط سازمان ي که اى اهل معامله و دو سره بار کردن ، از کسانى دهند ، به معنى از مخالفان خود مى که مجاهدين به برخىاز القاب
  . است ىد جوادي اصغر حاج سى داده شد دکتر علىبه و
  

  :مي توان و بايد 
اده کردن خطوط ي پىم قجر عضدانلو براي مرى رود و از شعارهاى کار مد اجرا شود بهي که باى امر رهبرى که در مورد اجراىراتياز تعب

  .سازمان است 
  

  :ميتينگ 
 بحث و اظهار نظر ىع برايش وسي کم و بى جلسه اىک موضوع است و در اصطالح به معناي مذاکره درباره ى مالقات براىدر اصل به معن

ى و رامون حادثه اي سخنرانان پىک منطقه و استماع گفته هايوه مردم در  اجتماع انبىا به معناي ىاسيک حادثه سيا يک مسئله يدر 
  .مسئله اى 

:  عبارتند از ىاسيل آن داشته اند در مقطع فاز سيا نقش عمده در تشکيل شده يله مجاهدين تشکي که به وسيىنگ هايتين ميمهمتر
 اسفند دانشگاه ١٤نگ يتيو م ) ٥٩خرداد  ( ى رجوىنرانه و سخينگ امجديتي، م) ٥٨خرداد  (ى رجوىنگ پارک خزانه و سخنرانيتيم

   ) .٥٩اسفند ( ى صدر  بنىتهران و سخنران
 ىنگ انتخاباتيتي گروه است ، مثالً مىالتي هوادار و تشکىروهايک گروه که از طرف نيغات يا تبلي استماع مواضع ى براىاسياجتماع س

  . شده است ىنده سازمان مطرح مي که از طرف نماىغات انتخاباتيدن تبلي شنى اجتماع هواداران و طرفداران براىعني
  

  :ميکرو 
 و ىاتي عملى در اندازه هاىعنيکرو ي مىک شهري به کار رفته و مثالً خط چرى که توسط رجوىز ، از اصطالحاتي رىليدر اندازه کوچک و خ

 ىروي بزرگ ، جذب نىات هاي بزرگ است ، مثل عملىهابخش ماکرو در اندازه يکوچک است و خط ارتش آزاد.....  و سالح و ىريروگين
  .ن ياد و سالح سنگيز

  

  :ميليتاريسم 
  . است ىرو اعمال نظامي که پى ، مکتبى گرىنظام

  

  :ميليتاريست 
  .ى است  نظامىوه هايق شيرو اعمال قدرت از طري که پىفرد
  



  :ميليشيا 
ن واژه را در يمه وقت ، مجاهدين اي نىک هايا چريان ي ، نظامىر نظاميغ دفاع ىروي ، نى شبه نظامىروهايمه شب ، نيک نياصطالح چر

بنده ين فرين حادثه و تحت عناويکا در طبس به بهانه اي شکست آمرىج قرار دادند، سازمان پس از ماجراي در مقابل واژه بس١٣٥٨سال 
  .نمود و آن را گسترده تر کرد  انقالب مطرح ى حامىرويا را به عنوان نيشيليم

ج شده که در ي مردم بسىتوده ها" ، " سم يالي با هدف مبارزه با ضد انقالب و امپرىتشکل مردم: " ن بود ين اصطالح چنير شان از ايتعب
  ."ى دهد ل مي خلق را تشکى از ارتش تمامىمه وقت که قسمتيک نيچر" ، "  کنند ى نظامى را صرف کارهاىل اوقاتيا تحصين اشتغال يع
جاد تشنج و دامن زدن به ي ، اى دادند ، ابزار آنها در جوسازىل مي آن را دانش آموزان تشکىروهايين که اغلب ن مجاهدىايشيليم

 ترور ىم هاي بود و پس از آن اغلب آنها در ت١٣٦٠ خرداد ٣٠ سازمان در روز ىايشيليت مين مقطع فعالي ها بود ، مهمترىريدرگ
  .ى شدند سازمانده
 خرداد ٣٠ بودند که قبل از ى شده اىده و سازماندهي آموزش دىروهايا نيشيلي شد ، مىمه وقت گفته مين) ک يچر( رو يالت به نيدر تشک

 در ضمن کار خود مثل درس خواندن ، کار در ىعنيمه وقت بودن آنها ي کردند و نىنگ شرکت ميتي و مىغاتي ، تبلى نظامى در کارها٦٠
   . کردندى هم مىالتيکار تشک..... کارخانه و 

  

  :ميهماني 
  . شدى کلمه نشست استفاده مى که براىاصطالح پوشش

  

  :ميهن 
 ىن واژه پس از راه اندازيا کشور به کار رفت ، اي وطن ى که پس از ورود سازمان به خاک عراق توسط آنها باب شد و به جاىاصطالح

  . متداول شد ىه انديالت به طور فزاي تشکىستيونالين و برجسته کردن وجهه ناسيران زميه اينشر
  
  
  

  

   ن 
  
  
  

  :ناحيه 
  . دادند ىه را ميل يك ناحيتشک ) ىچند انجمن دانش آموز( ن مدرسه ي چندىالت دانش آموزيدر تشک

  

  :نام مستعار 
ان د ، هم اکنون سازمي گزى بر مى وىالت براي کرد که تشکى استفاده مى جعلىن که شناخته نشود از نام و نام خانوادگي اىهر فرد برا

  .ستفاده از نام مستعار ندارد  به اىازي باشد و نىک دولت ميده است که در حد يت رسيفي از کى است به سطحىمدع
ن افراد و سوزاندن يد خراب کردن پل بازگشت اي جدىل مطرح کردن اسامي از دالىکي ى کند ولىز بالفاصله منتشر ميد را ني جدىاسام

  .آنها نزدرژيم است 
  

  :ناموس سازمان 
   .ىاز القاب مسعود رجو

  

  :نارنجي 



  .وضعيت نارنجي > -----نيز . ند ي گوى مىا در آستانه لو رفتن باشد نارنجيت باشد ، ي که مورد مشکوکىت و فرديبه وضع
  

  :نت برداشتن / نت 
  .ادداشت کردن ي ، نکات مهم را ىسي ، محور نوىسيخالصه نو

  

  :آنرمال / نرمال 
  . است ىر عادي و غىعير طبي غى و آنرمال به معنىعاد ، ىعي طبىنرمال به معن

  

  :بچه هاي نساجي / نساجي 
  . شد ى کردند اطالق مى کار مى و نساجى پارچه بافى هوادار که در کارخانه هاىروهاي سازمان به مجموعه نىدر نهاد کارگر

  

  :نسل فدا 
  . باشد ىلقب نفرات سازمان م

  

  .دا نسل ف> -----  :نسل مريم و مسعود 
  

  .نسل فدا > -----  :نسل مقاومت 
  

  :نشريه داخلي 
ات ين نوع نشريشتر از اي بى شد ، مثالً نهاد کارگرىع مي هوادار توزىروهاين ني شد و بىزان کم چاپ مي نبوده و به مى که رسمىه اينشر

  .داشت 
  

  :نشست 
ک ي بشود ، هر نشست ىريجه گيشه نتي شود همى مىا سعن ، از صحبتهيا چند مسئله معيک ي دور هم و گفتگو حول ىجمع شدن عده ا

  .ى شود ده ميگرداننده دارد که مسئول نشست نام
ن نشست يالت انجام اي کردن خط سازمان درتشکى و سارى مهم جارىوه هاي از شىکي ى شود ، ولىنشست در سطوح مختلف برگزار م

  .ى شود  مميها است ، نشست بر حسب موضوع مورد بحث به چند گونه تقس

  :نشست اجرايي 
  .يى  اجراىحول کارها

  

  :نشست امنيتي 
  .ا مرکز ي افراد ىتيا امني و ىصحبت حول مسائل اطالعات

  

  :نشست تشکيالتي 
  . از افراد ى و حساب رسىالتيرامون مسائل تشکيصحبت پ

  

  :نشست هفتگي و ماهانه 
  .ست ي محدود ن شود ، موارد بحثىا هر ماه مرتباً برگزار ميکه هر هفته و 

  

  :نشست صليب 
 آن را انقالب ىل شد و برخيده ها تشکي برخورد با جدا شدگان و برى سازمان در عراق براى از سو١٣٧٠ ىل سال هاي که در اواىجلسه ا



  .يک نام دادند دئولوژيا مرحله پنجم انقالب ايک پنجم يدئولوژيا
ه شده بودند درباره برخورد با جداشدگان و ي که از قبل توجىو عده ا ) ى، رجو ىشمچيابر( م قجر ياز طرف مر: " ن بود يمحور نشست ا

 خواهد کنار برود ، از امکانات ىن نکته را جا انداختند که از آن پس هر کس ميمسئله دارها به نقد عملکرد گذشته سازمان پرداختند و ا
ا به الت مثل طناب دار ري تشکىن کار براي نکند ، چرا که اى بازىن نقشسازمان محروم باشد و مثالً در فرستادنش از عراق به اروپا سازما

  ."گردن خود انداختن است 
ن ي در اىت سازمان بود ، رجويد و علت نشست ها بغرنج بودن وضعي برگزار گرد٧٠ عراق در سال ىب در مقطع بمباران هاينشست صل

  : يد  نماىنشست عنوان م
 خود ىن است که از مرگ حتمي خواهد در سازمان بماند مانند اى مانند شب عاشورا است و هر کس مکه هم اکنون ماندن در سازمان" 

  ." آورد ىب مرگ خود را همراه خودش مي ماند صلىمطلع بوده و هر کس م
  

  :نشست معاصي 
! "  کنم ىن خودم با خدا معامله مد ، مي تان را به من بدهى فردىهمه گناهها: "  به افراد گفته است ىن نشست بوده است که رجويدر هم

  .انقالب ايدئولوژيک > -----در اين خصوص   . کنند ى که در گذشته مرتکب شده اند اعتراف مىن نشست همه افراد به گناهانيدر ا
  

  :نظام توحيدي 
  .ر به کرات در آثار مجاهدين آمده است ين تعبي ، اىدي طبقه توحىا جامعه بي ىديمترادف جامعه توح

  

  :ظامي ن
  ..... و ىژه نظامي ، وى ، بخش نظامىات نظامي ، عملىکار نظام

  

  :نظامي اجتماعي 
  . بودند ى که دانش آموزى نظامى شد ، مثل واحدهاى اطالق مى بخش اجتماعىروهاي که به نىاصطالحات

  

  :نظامي ويژه 
  . دادند ىژه انجام ميات وي که عمليىروهاي است ، نىژه نظاميژه و ويهمان و

  

  :نظم آهنين / نظم 
   .ىالتيانضباط و انضباط تشک

  

  .نظم انقالبي > -----  ) :غير انقالبي ( نظم ارتجاعي 
  

  :نظم انقالبي 
 ، انطباق مناسب ىاسي و سازمان سى رهبرىت شناسي مسئولىستي و شبه مارکسىستي مارکسىر سازمان هايدر اصطالح مجاهدين و سا

ت ها بر اساس ضوابط و مالک يع رده ها و مسئولي ، توزى بر روابط منطقى و مبتنى کار به صورت علمميت ، تقسي فرد با مسئولىو منطق
 و ى جمعى بر انضباط ، رهبرى و مبتنى در چارچوب حرفه اىالتيت تشکي ، فعالىگر و رهبريکدي ، اعتماد متقابل اعضاء به ى عقالنىها

  .يند  گوى مىرا نظم انقالب..... اد و انتقاد از خود در روابط افراد و مسئوالن و ک و وجود انتقيسم دمکراتي بر اساس سانتراليىشورا
ت ي مرکزىش و خط مشيل و گراي مجاهدين مطابق با تماىالتيات تشکي قرار دارد ، از حىکه در هر دوره و مقطع در برابر آن نظم ارتجاع

  .ن و عمل کردن ديشي هماهنگ و همراه با سازمان اندىعني ىر نظم انقالبگير شده است ، به عبارت دير و تفسي تعبى نظم انقالبىا رهبري
  

  :نقض ضابطه 
  .) ضابطه مراجعه شودىبه معن( است ، ىالتي که خالف دستورات تشکىشکستن ، عمل

  



  :نقطه اعالم کردن 
  .ح کردن است يت خود را تشرير وضعين تعبينقطه در اصطالح مخفف نقطه نظر است و منظور از ا

  

  :نقطه عطف / نقطه ضعف / قطه قوت ن
ص يا قدرت تشخي شد ، مثالً خوب فکر کردن ى که در فرد بوده و باعث باال رفتن راندمان کار مى و صفت خاصىژگي وىعنينقطه قوت 

  .يل ن قبي از اىاشتباهات و مسائل
 ى ، برخوردهاىني ، خود بزرگ بىنيخود کم ب شده مانند ىن آمدن راندمان کار ميي که در فرد بوده و باعث پاىنقطه ضعف صفت خاص

  .....ى و براليل
شتر در جهت بهبود و بهتر ير بيين تغي کند ، البته اىر ميي تغىان مشخصيک جريا يک کار ير انجام ي که مسىا مکانينقطه عطف زمان 

ا نه ين که وضعشان بهتر شده است يالبته ا(  دانند ، ى خود نقطه عطف مى خرداد را برا٣٠ باشد ، مثالً مجاهدين ىت منظور ميشدن وضع
  .)کامالً محرز است که نه 

 

 ٢٩/١٠/١٣٨٢: تاريخ

  

  :نکشيدن مبارزه 
 کند استفاده از ى که سازمان افراد جدا شده را با آن سرکوب ميىوه هايدن ، از جمله شيان راه بري مبارزه ، مى هاىتحمل نکردن سخت

  . باشد ىنگونه جمالت ميا
  

  :نمود 
 ىا ظاهرين مشخصه ها ي هستند ، اىنيان معيا جريده ين که نشان دهنده وجود پدي با خواص و صفات معيى ، مشخصه هاىعالمت ظاهر
  ى ا ذهني شد و ى گفته مىنيکه به آنها نمود ع..... )  ، المسه و يى ، شنوايىنايب( توان آن را درک کرد ىهستند که م

  

  :نمود ذهني 
  . رسند ىله فکر کردن به آن مشخصه ها در ذهن خود مي که به وسيىنمودها و مشخصه ها

  

  :تک نمود 
  .ک بار بروز کرده و تکرار نشده است ي مشخص با صفات معين که ىکار
  

  :نوبت 
ا گوجه يده ي صورت گرفته باشد، مثل پرتاب سه نوبت تخم مرغ گندى مختلفى ، که در زمان هاىا حرکت اعتراضيات يواحد شمارش عمل

  .ى رنگف
  

  :نوک پيکان تکامل 
  

 ىروهايگاه آنها در رأس ني جاىعنيشتاز آنها هستند ، ي پى بودند که در هر کارى گفتند ، مدعى که مجاهدين به خودشان مىاصطالح
  .کان است ين پيگاه سازمان در رأس و نوک ايم جايکان تصور کنيک پيشرفت را به عنوان ي است ، اگر تکامل و پىمترق

  

  :نهاد 
 تا بودند ، بخش ٦ن بخش ها يم کرده بودند ، اي به نام بخش تقسيىالت را به مجموعه هاي خود تشکى انجام کارهاىمجاهدين برا

  .ى اسيه و بخش سيغات و نشري ، بخش تبلى ، بخش نظامى ، بخش شهرستان ، بخش روابط خارجىاجتماع



 ، نهاد ى نهاد بوده است ، نهاد دانش آموز٥ شامل ى، مثالً بخش اجتماع شد ىل مي به نام نهاد تشکى کوچکترىهر بخش از مجموعه ها
  .ى و نهاد محالت  ، نهاد کارمندى ، نهاد کارگريىدانشجو

  .ى بوده است  که کارش مربوط به مدارس دانش آموزEg1 ى با عالمت اختصارىنهاد دانش آموز
  .ى بوده است شگاهها ، مدارس عال که کارش مربوط به دانEg2 ى با عالمت اختصاريىنهاد دانشجو
  .رخانه ها و کارگرها بوده است که کارش مربوط به کاEg3 ى با عالمت اختصارىنهاد کارگر
  . به ادارات و کارمند ها است  که کارش مربوطEg4 ى با عالمت اختصارىنهاد کارمند

  ) .يکار پلمه و بيد( وق بوده ،  صنف ف٤ر ي غىروهاي که کارش مربوط به نEg5 ىنهاد محالت با عالمت اختصار
  . بود ى مرکزىت داشت و عضو شورايمسئول نهاد ، روابط باالتر از عضو

  

  :نيرو گذاشتن / نيرو 
  . فرد و عضو هم بودىرو به معني شد ، نى اطالق مى انجام کارى براى صرف انرژىبه معن

  

  :نيروي کمي و اجرايي 
  . گذاشت ىر فکر مش کمتي کارهاى شد که براى گفته مىبه فرد

  

  :نيروي کيفي 
  .اج به فکر داشت يش احتي شد که کارهاى گفته مىبه فرد

  

  :نيروهاي واقعاً پيشتاز 
:  آمده است٥٨ز آنها در مجاهد سال ر اين تعبين همفکران با گروه است که در قاموس سازمان همسو بودن با آنها است ، ايکتريمنظور نزد

  ." کند ى مىشتاز تلقي واقعاً پىروهاي ، مسئوليت دادن به مردم و به افراد و نىاسي قدم اول را در بعد سىعل" 
  
  
  

   و 

  
  
  

  :وابستگي / وابسته 
  . به مفهوم عالقه و ارتباط ى مربوط ، منسوب و وابستگىعنيوابسته 

  

  :وابستگي تشکيالتي 
   .ىالتيالت ، ارتباط تشکي ، عالقه به تشکىالتيعالقه تشک

  

  :دگي وابستگي خانوا
 دل بکند ىق خانوادگيد از خانواده و عاليبا)  کند ىالتيکار تشک(  خواهد مبارزه کند ى که مى گفتند فردىعالقه به خانواده ، مجاهدين م

  . شد ى فرد نقطه ضعف محسوب مى براىن مسئله اي شود، وجود چنىد مانع کار وي نباىو روابط خانوادگ
  

  :واپسگرا 
 ىبه حرکت!  خواندند ى ، مجاهدين رژيم را واپسگرا مى قبل ، ضد ترقىط قبل و دوران هاي برگشت کننده به شرامرتجع ، به عقب رونده ،

  . است ىخيک تاريالکتي بر اساس فلسفه دىستي مارکسىکه عکس جهت تکامل باشد حرکت واپسگرا گفته شده که مفهوم



  

  :واحد عملياتي / واحد 
  . رفت ى به کار م١٣٦٠ خرداد ٣٠ که بعد از ىاصطالح..... )  و ىر ، بمب گذارترو ( ىاتيم عمليدسته ، مجموعه ، ت

  

  :واداده 
 کند ىد نميط جديالت خود را منطبق با شرايرات در تشکييند که پس از انجام نقل و انتقال ها و تغي گوى مىر فعال ، به کسيمنفعل و غ

  .ى تواند بر قرار کند رد رابطه فعال نمي و اعتراض هم اگر قرار بگىان انتقادير جري شود ، در مسىفرد واداده ودچار تناقض م
 ىه و مانند آن نميق و تنبي المثل با تشوى داده و اگر فى افراد صورت مى متناسب با روانشناسى برخوردهاىن وضعيسازمان در چن

  . کرد ىانزوا مجبور م القاب مختلف او را به ى و اعطاىن ببرد با مارک زنيتوانست انفعال را در او از ب
  

  :وارد مناسبات شدن 
  . شدن ىالتي شدن فرد ، وارد کار تشکىالتيتشک

  

  :وحدت 
  . بودن ، قبول داشتن به طور مطلق ىکي ، ىگانگي

  

  :وحدت در استراتژي 
 وحدت ى در استراتژ هايى گفت ما با فداى ، سازمان مى در استراتژىگانگي ىعني)  رجوع شود ى استراتژىبه معن( ک يوحدت استراتژ

  .م يک داريا با آنها وحدت استراتژيم ، يدار
  

  :وحدت در عمل 
  .دن در عمل نه فقط در حرف  بوىکيگانه عمل کردن ، ي

  

  :وحدت نيروهاي ضد امپرياليستي 
  . کنند ىسم مبارزه مياليه امپري که بر عليىروهاي شدن گروهها و نىکي و ىگانگي

  

  :وحدت فرد و تشکيالت 
ت کند ، ي را قبول داشته باشد و رعاىالتين تشکي ضوابط و موازىعنيالت وحدت داشته باشد ، يد با تشکي ، فرد باىالتيز اصول تشک اىکي

 ىالت براي خارج از منافع تشکىالت را منافع خود دانسته منافعيع باشد و منافع تشکيالت اطاعت کند ، در برابر انتقادات مطياز تشک
  . نباشد خود نشناسد و قائل

  

  :وحدت ايدئولوژيک / وحدت در ايدئولوژي 
  . به طور مطلق ىدئولوژيقبول داشتن بحث ها و خطوط ا

  

  :وحدت تشکيالتي 
  .ت آنها در کار و عمل ي و رعاىالتين تشکيقبول داشتن ضوابط و مواز

  

  :وحدت سياسي 
   .ىاسيقبول داشتن خطوط س

  

  :وحدت تاکتيکي 
  ) .ک مراجعه شود ي تاکتى معنبه( ک ها يقبول داشتن تاکت



  

  :وحدت فرد و مسئوليت 
الزمه درست اجرا شدن خطوط : ن است يشان چنين اييالت عنوان نموده اند ، تبي است که مجاهدين به عنوان اصول تشکىاز هفت اصل

  .يت به افراد مشخص استم کار و دادن مسئولي ، داشتن تقسىک سازمان انقالبين شده توسط ييدن به اهداف تعيک و رسيدئولوژيا
 ى شود به عهده هر کسى را نمىتي صالح داده شود ، هر مسئولى ذى به عناصر و اعضاىستيک سازمان بايف در ي وظاىت اجرايمسئول

  .ى انجام آن داشته باشد ت الزم را براي صالحىعنيد ، ي آن بر آى واگذار شود که از عهده اجراىت به کسيد مسئوليگذاشت ، بلکه با
ن رشد فرد در درون يت و همچنيم کار و گرفتن مسئولي است که بر اساس آن تقسىت اصلي سازمان وحدت فرد و مسئولىبه ادعا
  .فرد با موضعش خواهد بود  ىن سازگاريرد و مبي گى صورت مىالت به درستيتشک

  

  :وصل کردن / وصل بودن / وصل 
  . داشتن ىالتي تشکالت است ، ارتباط داشتن ، ارتباطيمنظور وصل به تشک

  

  :وضعيت 
  . است ى و لو رفتگىتياز نظر امن) ا هر محل تجمع ي ىميخانه ت( ک مرکز ي ىت ، منظور حالت و چگونگيفي ، کىحالت ، چگونگ

  

  :وضعيت سفيد 
ت آن را يوضع) شد اصالً لو نرفته با( ت آن وجود نداشته باشد ي در مورد وضعىتيچ گونه مشکوکي و هىک مرکز کامالً عاديت ياگر وضع

  .ند ي گوىد ميسف
  

  :وضعيت زرد 
  .ن حال لو نرفتن يت کامل نداشتن و در عين امني بىتيت وجود داشته باشد وضعي مشکوکىاگر کم

  

  :وضعيت نارنجي 
  . باشد ، کامالً مشکوک ىاديت زياگر مشکوک

  

  ) :قرمز ( وضعيت سرخ 
ن دو به بعد ير است و از اي و سرخ نشده است امکان پذى که نارنجى فوق تا زمانىالت هااگر کامالً لو رفته باشد ، استفاده از مراکز در ح

ت و دقت استفاده ي و سرخ هم با رعاى از مراکز نارنج٦٠ خرداد سال ٣٠ شد و البته در قبل از ىباً ممنوع اعالم ميگر استفاده از آنها تقريد
  . شد ىم

  

  :ويراژ دادن 
ح يان صريح نکردن ، مواضع متناقض اتخاذ کردن و از بيود ، موضع روشن اتخاذ نکردن ، برخورد صر شى هم گفته مىگزاگيحرکت ز

  .مطالب طفره رفتن 
  

  :ويژه 
 مسوولين رژيم و ى دادند ، مثل ترورهاىات بزرگ انجام مي که در ابتدا عمل١٣٦٠ خرداد سال ٣٠ بود بعد از ىخاص ، مخصوص ، نام قسمت

  .ده شد يک مردم و شکنجه سه پاسدار کشبعداً به کشتار وحشتنا

 

  ٣٠/١٠/١٣٨٢: تاريخ



 ه
  

  :هاله 
 بهمن ١٩ بردند ، اجمال مطلب آنکه تا ى سازمان به کار مى باالى است که مجاهدين در خصوص حفاظت کادرها و اعضاىاز اصطالحات

ن که اطراف اعضا بودند مانع ضربه ييا و هواداران پايشيلي خورد شامل هواداران بود ، در واقع هاله مى که به سازمان مى اغلب ضربات١٣٦٠
  .ى شد خوردن به اعضا م

 ى و پوششىا چتر حفاظتي تواند مترادف چتر ىن هاله که مي ا٦١ن بهار و تابستان يان ضربات سنگي و بخصوص در جر٦٠ بهمن سال ١٩از 
  . گشت ىان وارد م سازمى به اعضاى شود از اطراف اعضا برداشته شد و هر روز ضربه اىتلق
  

  :هاله سمپاتيک 
  .يالت را گرفته است که دور تشک)  سمپات مراجعه شود ىبه معن( ک ، يط سمپاتيوجود مح

  

  :هاله تشکيالتي 

  اسکلت > -----نيز .گرفته و آن را احاطه کرده است  را ى دهد و دور تا دور اسکلت اصلىالت را مي تشکى که رنگ و بوىط و جويمح
  

  :هرز رفتن 
روها ين قدر نيم اي دادىص مي را تشخىاگر تضاد اصل: " رات سازمان است ي ثمر ماندن ، در تعبىتلف شدن ، به هدر رفتن استعدادها ، ب

  ." رفت ىهرز نم
  

  :هژموني 
ت در يحاکم " ى برند به معناىز آن را مکرر به کار برده و ميست متداول است و مجاهدين ني مارکسىن گروههايشتر بين اصطالح که بيا
  .است " يافتن جه و قدرت ينت

  

  :هسته 
 ىاناً کاريخط گرفته و اح..... ) و ، تلفن و يه ، رادياعالم(م ير مستقي غى شوند ، از کانال هاى را که گرد هم جمع مىالتير تشکيهواداران غ

 کار يىالت توانايک تشکي کنند که ى کار مىطير شرا نامند ، هسته ها دىهسته م..... ) ه و ير ، پخش اعالميمطالعه ، تکث(  کنند ىهم م
  .يط و جامعه حضور ندارند گر در محي گسترده را ندارد و به عبارت دىا مخفي و ىعلن

 خود را بر اساس ىختند ، خط کاري در آورد و سران آن گروه به خارج گرى که مجاهدين را از پاى و ضربات گسترده ا٦١بعد از سال 
ران باز گردند و قدرت را در دست ينده به ايال خودشان در آين هسته ها به خيت اين بود که با هداي دادند و هدفشان ال هسته قراريتشک

  .رند يگ
  

  :هسته مقاومت 
ن است که هسته ها در برابر رژيم ي کند ، در واقع منظور سازمان اى کار کرده و مقاومت مىط مخفي است که در شراىمنظور هسته ا

 ىام مردمي قىد مجاهدين با طرح استراتژي که خط تظاهرات مسلحانه و شورش به شکست انجام١٣٦٠ کنند ، پس از مهر ماه ىمقاومت م
  .ى مقاومت را دنبال کردند ل هسته هايخط تشک

 ىات مناسب م و اقدامى که به شرط دست زدن به سازماندهىا بالفعلي بالقوه ىروهاين مقطع به عنوان نيک هسته ها در اياز نظر تئور
  .ى شوند  مىدان بکشانند تلقي را به مى مردمىروهايتوانند ن

ت يگر امکان فعالي که ديىايشيلي مىا بودند منتهيشيليد نسخه بدل مي مطرح گرد٦٠ مقاومت سازمان که از اواخر سال ىهسته ها
  . را نداشت ىگسترده ، آشکار وعلن

  



  :هسته مطالعاتي 
 که کارش صرفاً مطالعه ى باب نبود ، هسته اى و خطىن اصطالحي رفت و بعد از انقالب چنىقالب به کار مشتر قبل از انين اصطالح بيا

 و ى کنند و به صورت جمعى را از سازمان اخذ مىا روش مطالعاتي ى که خطوط مطالعاتىالتي و گاه تشکىالتير تشکياست ، چند هوادار غ
  . پردازند ىد نظر م توأماً به مطالعه منابع مورى و جمعىگاه فرد

  

  .کادر > -----  :همه جانبه ) کادر ( 
  

  :هنري 
  . کردند ى اطالق مىغات ،هنري به قسمت تبلىغات ، در نهاد دانش آموزيتبل
  

  :هنگ 
را که  ) ىمي قدىروهايفرزندان ن( د ي نسل جدىروهايمجموعه ن= ف ي دهند ، هنگ حنىک هنگ را ميل يا چند گردان تشکيمجموع دو 

  .ند ي نماى مىف معرفي به نام هنگ حنى عراق آورده شده اند در قالب مجموعه ابه
  

  :هلندي کاري 
  . گفتند ى مى کارىسرقت از فروشگاه ها و سوپر مارکت ها در اروپا را اصطالحاً هلند

  

  :هلو 
  . شدند ى مده بودند و جهت ازدواج به مردان مسن سازمان دادهيدتر که تازه به بلوغ رسي جدىدختران اعضا

  

  :هوادار 
هواداران دو  ) ىعمل(  کند ىا در رابطه با آن کار مي ) ىلفظ( ت کرده ي و حماى طرفدارىاسيان سيا جري است که از فرد ىهوادار کس

  :نوعند 
  

  :هوادار تشکيالتي 
 بر ى است و با وى در حد هوادار رده اش همچنانى دهد ، ولى پس مىند و حسابرسي بى کرده ، آموزش مىالتي است که کار تشکىهوادار

  . شود ىم رابطه مين مبنا تنظيا
  

  :هوادار غير تشکيالتي 
 يىماي و راهپى کند ، در سخنرانى مى خواند ، کمک مالىه مي کند ، نشرى نمىالتي کند و کار تشکىت مي است که لفظاً حماىهوادار

   قشر> -----نيز   .ى شود التي ممکن است به مرور تشکىالتيکر تشي دهد ، هوادار غى پس نمىو حسابرس.....  کند و ىشرکت م
 انقالب هوادارن سازمان همان سمپات ها بودند که به ىروزيش از پي را در بر دارد ، پى و همدلى ، همکارى همدردى لفظاً نوعىهوادار

  .يار سازمان بودند  و پاره وقت در اختىر حرفه ايصورت غ
 ىروزيت ، عضو ، سمپات ، پس از پيه مرکزيا حاشيت ير مرکزي ، کادر زىکادر مرکز:  داشتند ىبين ترتيچن وابسته ىدر آن زمان رده ها

  .يم کردند  تقسىالتير تشکي و غىالتيانقالب هواداران را به دو دسته تشک
  . شود ىم مي تقسH1 , H2  ,H3 , H4تش يرند و به تناسب رده و مسئولي گى او در نظر مى را براH شد کد ى مىالتي هوادار تشکىوقت
  

  :هوشياري انقالبي 
 ىاري تحت عنوان هوشى و نوشتن و انتشار مطلبىروس نهاوندي سى پس از فرار قالب١٣٥٠ن اصطالح که مفهوم آن روشن است از سال يا

  .ياد استفاده کردند ن گروه ها مرسوم شد و به خصوص مجاهدين از آن زي در بىانقالب
  ."يم  حفظ کنىاسي سىک هاينش تاکتي خود را در گزى انقالبىاريهوش: " ه مجاهد آمده است ي در نشر١٣٥٨ المثل در سال ىف

  



  :بحث هويت / هويت 
ر يي شدن تغى و علن١٣٥٤ ، وجود ، بعد از سال ىت ، ذات ، هستي او باشد ، شخصى که شامل صفات جوهرىا شخصيء ىقت شيحق
"  ما ىالتيل انسجام تشکي ما دلىت اصليهو" ن کرد به نام يک را تدويدئولوژي اى بحثى رجو)کار يل گروه پيتشک(  مجاهدين ىدئولوژيا

ل اشاره شده بود ين قبي از اىن و مسائلي ، شهدا ، انضباط آهنىدي ناب توحىدئولوژيالت ، ايکه در آن به اصطالح به سوابق درخشان تشک
  ! ."  نموده بود ى را از انحراف زدوده و برىدئولوژيو به اصطالح خطوط ا

  

  :هيئت اجرايي 
 ، ىاسي برخوردار بود که متشکل از دفتر سيىست و شوراي سانترالى مسئول سازمان ، سازمان در ابتدا از ظاهرىافراد منتخب از سو

  .بودند ..... ، مسئول نهاد و ت يت ، معاون مرکزيمرکز
 يى شوراىالت سابق که ظاهريز برخورد نمود و با انحالل کامل تشکيالف ن نظرات مخى با حداقل هاىک ،رجويدئولوژي پس از انقالب اىول

 يىد کار اجراي پردازند و حق اظهار نظر ندارند و فقط باى ميى افراد صرفاً به امور اجراىعني نمود ، يىئت اجرايل هيداشت ، اقدام به تشک
  .انجام دهند 

  

  :هيستريک عمل کردن / هيستريک ) برخورد ( 
   .ى فکرى و بدون مبناىض برخورد کردن ، برخورد عصبيتن ، با بغض و غعناد داش

  
  
  

  ي  

  
  
  

  :باز شدن .... يخ 
  .يرون آمدن و بودن بيفعال شدن ، از انفعال و پاس

  :يگانه برخورد کردن 
  . صادق بودن ىالتيدر مناسبات تشک

  

  :يکتا پرستي انقالبي 
 ىعل: "  آمده ١٣٦٤ه مجاهد سال ي رفت ، از جمله در نشرىالب توسط سازمان به کار م انقىروزيد که به خصوص پس از پي از توحىريتعب
 ." باشد ى مى انقالبىکتاپرستي به اصول ى جاودان وفادارىالگو

  
 


