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 محمدرضا میرزایی: سازمان مجاهدین خلق 

ول
ن ا

سخ

ازجمله گروه هایی بود که فعالیت سیاسی خود را 
همزمان ب���ا اوج گیری مب���ارزات بر ضد حکومت 
پهلوی آغاز کرد. این سازمان در سال 1344 شمسی 
توس���ط س���ه تن از دانشجویان دانش���گاه تهران به 
نام های محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر 
بدیع زادگان تش���کیل شد. سابقه تش���کیالتی بنیان گذاران 
سازمان مجاهدین، پیش از این به فعالیت در نهضت آزادی 
برمی گ���ردد؛ اما از آنجا که این افراد نوع مبارزه این گروه را 
قب���ول نداش���تند از آن جدا ش���ده و تصمی���م گرفتند که به 
صورت مستقل فعالیت کنند. سازمان مجاهدین خلق، خود 
را میراثدار جریان مبارزات ملی مردم ایران می دانس���تند و 
سه پایه اعتقادی برای خود داشتند و عالوه بر اینکه خود را 
پای���ۀ  دارای  می دانس���تند،  ناسیونالیس���تی  س���ازمانی 
سوسیالیس���تی نیز بودند؛ به این معنی که معتقد به نفی 
استثمار و معتقد به عدالت اجتماعی بودند و اگرچه اظهار 
می کردن���د ک���ه به ایدئولوژی اس���المی اعتق���اد دارند، ولی 

تفسیری متفاوت از آن ارائه می کردند.
 اعتقادات دینی و مذهبی برای س���ازمان مجاهدین خلق 
به ابزاری برای جلب حمایت و توجه مردم تبدیل شده بود 
تا با پشتوانه مردمی و وجهه و اعتباری که برای خود کسب 
می کنند سهمی در قدرت داشته باشند. سازمان برای اینکه 
از جامعه ایران که دارای یک جو مذهبی بود طرد نش���وند، 
مجب���ور بودند که خ���ود را متمایل به مذه���ب و روحانیون 
نشان دهند. مجاهدین خلق تکلیف خود را با مسائل دینی 
به درس���تی و ش���فافیت روش���ن نکرده بود. اگرچه در ظاهر 
دم از اس���الم می زدند و اع���الم می کردند که دغدغه دفاع 
از مظلومی���ن را دارند، ولی مبانی فکری آن ها در این زمینه 
از اصول دین اسالم نشأت نمی گرفت. تقابل این سازمان با 
انقالب اسالمی مردم ایران و رهبری آن نیز از این نقطه آغاز 

می شود.
 امام خمینی )ره( طرز تفکر و نوع نگاه سازمان مجاهدین 
خل���ق ب���ه دین را مورد انتق���اد و رد قرار می داد. ام���ام )ره( با 
شناخت صحیحی که از این مبارزین به دست آورده بود و 
با وجود تأییداتی که از طرف برخی از روحانیون نسبت به 
این گروه صورت گرفت حاضر به تأیید آن ها نش���د. هرچند 
مجاهدین خلق تالش زیادی کردند تا نظر موافق امام خمینی 
)ره( را جل���ب کنند، ولی موفق نش���دند. مجاهدین خلق در 
جزوه ای با نام »مبارزه چیست«، مکتبی بودن مبارزه را مورد 
بحث و تحلیل قرار داده بودند. در این جزوه آورده شده که 
دشمن اصلی خلق های جهان امپریالیسم است و این محور 
بنیادین در ایدئولوژی س���ازمان ب���ود و این مکتب بر مبارزه 
مسلحانه تأکید داشت. برخالف نظر مجاهدین خلق، نظر 
رهبر انقالب همواره بر فعالیت های فکری و فرهنگی بود و 
اگر توجهی به مبارزه مس���لحانه داشتند نیز آن را به عنوان 
آخری���ن راه حل یعنی زمانی که راه ه���ای دیگر مبارزه جواب 
ندهد به حس���اب می آوردند. اما بیش از مبارزه مسلحانه، 
امام خمینی برای اینکه ضرورت مبارزه با حکومت فاسد را 
مطرح کرده و مردم را متوجه اوضاعشان کنند، به هوشیاری 
و بی���داری مردم و آم���اده کردن آن ه���ا در مقابل حکومت و 
به طورکلی بر انجام کار فرهنگی اصرار داشتند. سالحی که 

امام در مبارزه برگزیدند، سالح فکری و عقیدتی بود.
 هدف امام خمین���ی )ره( در مبارزه با رژیم طاغوت قیام 
برای خدا بود و از هر چیزی که رنگ ش���خصی و نفع فردی 
می داد دوری می کردند؛ ولی منافقین خلق با عملکرد خود 
ثاب���ت کردند ک���ه جز به منفعت ش���خصی و حزبی خود به 
هیچ چیزی نمی اندیش���ند و این نیت را زمانی آشکار کردند 
ک���ه تمام پرده ها کنار رفت و جای دوس���ت و دش���من برای 
آنان عوض ش���د و ملتی که ادعای حمایت و دوس���تی آن را 
داش���تند به دشمن اصلی و درجه یک منافقین تبدیل شد و 
امپریالیسم به رهبری آمریکا را که تا پیش از این عامل اصلی 
تمام مشکالت و بدبختی های مردم ایران معرفی می کردند 
به ن���اگاه حامی بزرگ اقدامات تروریس���تی و کش���تار مردم 

توسط منافقین شد. 
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در جست وجوی قدرت
بی راهه یک سازمان تروریستی 

برای مصادره انقالب

به���اره داداش���ی: س���ازمان مجاهدی���ن خل���ق که از س���ال 1344 
موجودیت خود را به عنوان یک سازمان چریکی و مبارزاتی عنوان 
کرده بود، در طول حیات خود دچار تحول ایدئولوژیکی شد و مسیری را که 
عن���وان می کرد از ابتدا بر اس���اس دیدگاه ها و بینش های اس���المی آغاز کرده 
اس���ت، در میانۀ راه فعالیت خود، بیراهه را در پیش گرفت؛ اگرچه در ظاهر 
ب���ه دو گ���روه با دو ایدئولوژی تقس���یم ش���دند، ولی ه���ر دو گرایش مجاهدین 
راهش���ان از مس���یر انقالب اس���المی م���ردم ایران ج���دا بود. پ���س از انقالب، 
سازمان مجاهدین خلق که با نام رسمی جنبش ملی مجاهدین فعالیت خود 
را آغاز کرده و در تراکت های رسمی نیز خود را به همین نام می خواند، نقاب 
دوروی���ی و نف���اق بر چهره گذاش���ت ت���ا بلکه بتوان���د از هیاهوی ی���ک جامعه 

انقالبی سهمی از قدرت برای خود داشته باشد.
ب���ا پی���روزی انقالب در بهم���ن 1357 مجاهدی���ن خلق این واقع���ه را به امام 
خمین���ی )ره( رهب���ر انق���الب و ملت ایران تبری���ک گفتند و ایش���ان را »امام« 
خط���اب کردند. مس���عود رجوی که مدتی پی���ش و در 3۰ دی 1357 از زندان 
آزاد شده و ریاست سازمان مجاهدین را به عهده گرفته بود به همراه موسی 
خیابانی به دیدار امام خمینی )ره( رفتند که همراهی خود با انقالب و امام 
را ب���ه نمایش بگذارند تا با اس���تفاده از فض���ای آزادتری که پدید آمده بود و با 
باال گرفتن تب فعالیت های سیاسی همچون سایر احزاب امکان رشد سیاسی 
و نف���وذ در ق���درت را پی���دا کنند. س���ازمان مجاهدین در ت���الش برای حضور 
در س���اختار قدرت، در اولین انتخابات مل���ی کاندیداهایی را برای حضور در 
مجلس خبرگان اعالم کرد، ولی نتوانس���ت رأی الزمه را کس���ب کند و از دور 
انتخابات خارج ش���د. تحمل این شکست برای منافقینی که مترصد فرصتی 
ب���رای خود بودند غیرقابل تحمل بود، ازاین رو با ابراز خش���م و ناراحتی از این 
شکست در نشریه »مجاهد« در تاریخ ۲۲ مرداد 135۸، در نامه ای اعتراضی 
به امام خمینی )ره( نوش���تند: »مجلس بررس���ی قانون اساسی به راستی فاقد 

نمایندگان با طرز تفکر انقالبی نسل جوان و روشنفکر مسلمان است.«
 زی���ر و رو کش���یدن منافقین ب���رای ملت ایران پیش از این نیز گوش���ه ای از 
چهره روباه صفتش���ان را به نمایش گذاش���ته بود، زمانی که در فروردین همین 
س���ال و در جریان همه پرس���ی برای انتخاب »جمهوری اسالمی« برای تعیین 
ن���وع حکومت انقالبی مردم ایران، س���ازمان مجاهدی���ن ضمن رد اصل والیت 
فقی���ه، حض���ور در انتخاب���ات را تحریم کردند؛ و این اولین شمش���یری بود که 
برای انقالب مردم ایران از رو بستند. هرچند وسوسه کسب قدرت همچنان 
برای این گروه باقی بود، ازاین رو نقابی دیگر بر چهره زدند و س���عی کردند تا 

خود را با تحوالت و تصمیمات انقالبی مردم و امام 
خمین���ی )ره( مواف���ق و همراه نش���ان دهند و ضمن 
شرکت در هر حرکتی، محتوای بیانیه ها و پیام های 
خ���ود را نیز در موافقت با هر نوع اقدامات انقالبی 
انقالب���ی  اق���دام  در  ازجمل���ه  منتش���ر می کردن���د؛ 
دانش���جویان پی���رو خط امام برای تس���خیر س���فارت 
آمری���کا که با واکن���ش متفاوت از س���وی گروه های 
سیاس���ی مختل���ف روبه رو ش���د و هریک با تش���ریح 
این اقدام انقالبی س���عی کردند آن را به نفع منافع 
خ���ود تحلی���ل کنن���د، منافقین نی���ز چنی���ن کردند. 
س���ازمان مجاهدین خلق ک���ه در آن زمان مواضعش 
را همچنان در نش���ریه مجاهد منتشر می کرد، چند 
روز پس از اش���غال النه جاسوس���ی در تیتر یک خود 
نوش���ت: »ش���ور ض���د امپریالیس���تی خل���ق قهرمان 
ایران خروش���ان تر ب���اد«؛ و در ادامه گ���زارش کاملی 
از روز اش���غال النه جاسوس���ی و ب���ا ادبیاتی انقالبی 
و حماس���ی و طرف دارانه منتش���ر کرد: »جاسوسان، 
تفنگ���داران دریای���ی و دیگ���ر مزدوران س���اعت ها با 
پرتاب گاز اش���ک آور در مقابل دانشجویان مقاومت 

کردن���د ت���ا از این فرصت برای از بین بردن اس���ناد و ردپاهای آغش���ته به خون 
خلقمان سود جویند.«

 سازمان همچنین در جریان درگیری های کردستان به دفاع از مواضع امام 

خمینی )ره( مبنی بر حق تعیین سرنوش���ت تمام اقش���ار و لزوم حفظ وحدت 
داخل���ی پرداخ���ت و با انتش���ار پیامی مواضع مثبت و همس���و با رهبر انقالب 
در ای���ن اتفاقات را بیان کرد و ضمن »پ���در« خطاب کردن امام خمینی )ره(، 
در ای���ن پیام نظر ایش���ان را در مورد آمریکا به عنوان منش���أ تمام اختالفات و 
بدبختی ه���ای مل���ت ایران مورد تأیید قرار داده و ضمن تش���کر از حس���ن نظر 
امام مبنی بر حق انتخاب سرنوش���ت همه اقوام قدردانی کردند و خواس���تار 
رس���یدگی عاجل مسئولین در اجرای فرمان امام خمینی )ره( شدند. اعضای 
س���ازمان مجاهدین خلق هر روز با انتشار مطالبی در نشریه مجاهد سعی در 
حفظ حیات سیاسی خود داشتند و آمادگی خود را برای حضور هرچه بیشتر 

در صحنه قدرت دنبال می کردند.
 با اس���تعفای دولت موقت و اعالم برگزاری انتخابات ریاس���ت جمهوری در 
سال 135۸، مسعود رجوی به عنوان کاندیدای سازمان مجاهدین اعالم آمادگی 
ک���رد تا ش���انس خود را مج���دداً امتحان کن���د که این اقدام ب���ا مخالفت برخی 
افراد و گروه ها مواجه ش���د و عده ای با ارسال نامه سرگشاده به شورای انقالب 
خواستار حذف برخی از کاندیداهایی که منحرف نامیده شده بودند، شدند و 
ضمن اس���تفتاء از امام خمینی )ره( در ۲9 دی ماه درباره اعتقاد برخی نامزدها 
به قانون اساسی نظر ایشان را جویا شدند. امام خمینی )ره( در پاسخ و به طور 
آشکار نوشت: »کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رأی مثبت 

نداده اند صالحیت ندارند رئیس جمهور ایران شوند.«
 با این اعالم نظر رهبر انقالب، مسعود رجوی از دور انتخابات کنار رفت. 
هرق���در که امیدها ب���رای حضور مجاهدی���ن در قدرت به یأس بدل می ش���د، 
نقاب ه���ا نی���ز به کن���ار می رفت تا چهره واقعی ش���ان نمایان ش���ود. پس از این 
مجاهدین خلق به صورت علنی به محکوم کردن امام خمینی )ره( پرداختند 
و مجاهدینی که تا پیش از این ادعای دفاع از مردم و آزادی آنان را داشتند، 
با چرخش���ی سیاس���ی همین مردم را هدف کین خواهی ناش���ی از محرومیت 
از ق���درت قرار دادند و ضمن دوس���تی با آمریکا که ادع���ای مخالفت با آن را 
داش���تند، ملت خود را به تیر گلوله بس���تند و در این بیراهه زن و کودک هم 

برایشان فرقی نداشت.
س���ازمان مجاهدی���ن خل���ق گروهی بودند ک���ه از نهضت آزادی جدا ش���دند 
و ب���ا در پی���ش گرفتن ایدئولوژی اس���المی فعالیت های س���ازمان یافته ای را بر 
علیه حکومت پهلوی آغاز کردند. هرچه بیش���تر از زمان تش���کیل این سازمان 
می گذشت، بیشتر از خط مشی اولیه خودشان فاصله می گرفتند. مجاهدین 
از آغاز شکل گیری با مبارزاتی که به شیوه مسالمت آمیز و اصالحگرانه انجام 
می گرف���ت، مخال���ف بودند و ای���ن مهم ترین دلیلی 
بود ک���ه باعث جدای���ی اعضای س���ازمان از نهضت 
آزادی شد. اعضای س���ازمان مجاهدین خلق معتقد 
بودن���د که یک���ی از مهم تری���ن دالیل شکس���ت قیام 
15 خ���رداد س���ال 134۲ وج���ود احزاب س���ازش کاری 
نظی���ر جبهه مل���ی و نهضت آزادی بوده اس���ت. این 
اح���زاب با وج���ود اینکه داعیه رهب���ری در مبارزات 
مردم را داشتند، نتوانستند موفق شوند و شکست 
خوردن���د. مجاهدی���ن اعتق���اد داش���تند مهم تری���ن 
تجرب���ه ای که از واقعه 15 خرداد به دس���ت می آید، 
ض���رورت پرداختن به یک مبارزه جدی و مس���لحانه 
علیه امپریالیسم است و برای این منظور قبل از هر 
چیز بایستی یک س���ازمان سیاسی، مخفی، منضبط 
و ملی با ایدئولوژی اسالمی به وجود آورد. سازمان 
معتقد بود که دشمنان اصلی مردم ایران، آمریکا و 
امپریالیس���ت های غرب هستند که آمریکا در رأس 
آن ق���رار دارد و رژی���م ش���اه به عنوان دست نش���انده 
آمری���کا عمل می کند؛ به همی���ن دلیل مبارزه اصلی 
ب���ا آمریکاس���ت و هرگونه سازش���کاری ب���ا آن خیانت 
محس���وب می ش���ود. زمان زی���ادی نگذش���ت که دوروی���ی و ریا در س���خن و 
باورهای منافقین ثابت ش���ود و این امر با درایت در رهبری امام خمینی )ره( 

به دست آمد. 

زیر و رو کش��یدن منافقی��ن برای ملت 
ایران پیش از این نیز گوش��ه ای از چهره 
روباه صفتش��ان را ب��ه نمایش گذاش��ته 
بود، زمانی که در فروردین همین س��ال 
و در جری��ان همه پرس��ی ب��رای انتخاب 
»جمهوری اس��امی« ب��رای تعیین نوع 
حکوم��ت انقابی مردم ایران، س��ازمان 
مجاهدین ضم��ن رد اصل والیت فقیه، 
حض��ور در انتخابات را تحری��م کردند؛ 
و ای��ن اولی��ن شمش��یری بود ک��ه برای 
بس��تند. رو  از  ای��ران  م��ردم  انق��اب 
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رجایی و دیگران اگر نیستند، خدا هست. 
)امام خمینی)ره((
ابراهیم خدابخش: »رئیس جمهور در صدر میز ]ضلع 
شمالی میز مستطیلی جلسه[ و در سمت چپ او ]ابتدای 
ضلع طولی چپ به سمت در خروجی[ نخست وزیر، بعد 
صندلی وزیر کشور، بعد رئیس شهربانی و بعد نمایندگان 
نیروه����ای مس����لح در دو ط����رف می����ز، در س����مت راس����ت 
رئیس جمه����ور ]ابتدای ضلع طولی س����مت راس����ت[ مکان 
منشی جلسه قرار داشت که "کش����میری" در آن روز روی 
آن صندلی نشس����ت.« این آرایشی بود که حاضران جلسه 
دفتر نخس����ت وزیری در ۸ شهریور 136۰ دور میز نشسته 

بودند تا در مورد مسائل مختلف کشور صحبت کنند. 
»کیف بمب را در کنار پای خود نزدیک به شهید رجایی 
کار گذاشت .در کنار در ورودی یعنی پشت صندلی های 
نخس����ت وزیر، وزیر کش����ور، رئیس  ش����هربانی، در ورودی 
و خروج����ی جلس����ه ب����ود ک����ه در کن����ار در با کم����ی فاصله 
فالسک های آب  جوش و چای و تعدادی استکان و نعلبکی 
وجود داش����ت. کش����میری بدون کیف از جای خود بلند 
می شود، برای باهنر و رجایی چای می ریزد. از پشت باهنر 
و دستجردی به طرف جای اصلی استقرار خود در انتهای 
میز که خس����رو تهرانی روی آن نشسته بود، می رود و با او 
مکالمه کوتاهی می کند و به جای اینکه برود و س����ر جای 
جدی����د خود در کنار مرحوم رجایی بنش����یند، از در خارج 
می ش����ود...« این ها همۀ آن چیزی است که کشمیری در 
جلس����ه روز هشتم ش����هریور انجام می دهد. دقایقی بعد 
صدای انفجار بلند شد و سران کشور در آتش سوختند. در 
این انفجار محمدعلی رجایی رئیس جمهور و محمدجواد 
باهنر نخست وزیر )در اثر انفجار(، عبدالحسین دفتریان 
مدیرکل مال����ی اداری نخس����ت وزیری )در اث����ر خفگی در 
آسانس����ور( و هوشنگ وحید دس����تجردی )در اثر جراحات 
ناش����ی از س����وختگی و سقوط، در 14 ش����هریور( و یک عابر 
در بیرون س����اختمان کشته شدند. خسرو تهرانی مسئول 
اطالع����ات نخس����ت وزیری و جمعی از فرماندهان ارش����د 
نظام����ی، س����رهنگ موس����ی نامج����و وزی����ر دفاع، یوس����ف 
کالهدوز مس����ئول س����پاه پاس����داران، تیمسار ش����رف خواه 
معاون نیروی زمینی، سرهنگ اخیانی معاون ژاندارمری و 
سرهنگ کتیبه رئیس اداره دوم ارتش نیز در این نشست 

حضور داشتند که همگی با جراحاتی جان به در بردند.
اما این همۀ ماجرا نبود. در ابتدای امر که نام ش���هدای 
این حمله تروریس���تی اعالم ش���د نام مس���عود کش���میری 
به عنوان ش���هید اعالم ش���د. اف���رادی همچ���ون علی اکبر 
تهرانی، محس���ن س���ازگارا و نادر قوچکانلو ب���ه دلیل تالش 
برای جسدسازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی ازقبیل 
تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه در ابتدا تالش 
می کنند آن  را به عنوان پیکر ش���هید رجایی جا زده و پیکر 
آن ش���هید عزیز را به عنوان جس���د کشمیری اعالم نمایند 
که با اعتراض برخی دوس���تان شهید و خانواده وی که در 
بیمارس���تان انقالب اقدام به شناسایی پیکر شهید رجایی 
ک���رده بودند، خاکس���تر را به عنوان پیکر کش���میری اعالم 
می کنند و به مقابل مجلس برده و تش���ییع می کنند. این 
توطئه با اعتراض افرادی همچون دکتر زرگر نماینده وقت 
مجلس آشکار می شود که اعالم می دارد حتی با سوختن 
بدن به مدت ۲4 ساعت در آتش برخی استخوان ها همچون 
جمجمه بر جای خواهند ماند و نمی تواند از جسدی تنها 
خاکستر مانده باشد، آن هم در شرایطی که پیکر شهیدان 
باهنر و رجایی تقریباً سالم است. واقعیت ماجرا این بود که 
کشمیری گریخته بود، او حتی چند روز قبل از این خانواده 

خود را از محل سکونت خود دور کرده بود.
کشمیری قبل از انقالب توسط پسردایی خود ابوالفضل 
دلنواز که برادر همسرش هم بود، جذب سازمان مجاهدین 
خلق ش����د. ابتدا در بحث های خانوادگی از آن ها حمایت 
می کرد، لکن به م����رور زمان چهره ای حزب اللهی و حامی 
جمهوری اس����المی به خود گرفت و پیچیده تر عمل کرد. 

پرونده همچنان باز است
روایتی از دفتر نخست وزیری در روز انفجار تروریستی

کشمیری در دوران تحصیل در دانشگاه به همراه علی اکبر 
تهران����ی و تحت مس����ئولیت محمود طریق االس����المی در 
س����ازمان مجاهدین خلق حضور داش����ت. پ����س از انقالب 
همچنان با اسامی مستعاری چون »حنیف« و »مجیب« 
عضو س����ازمان بود. منزل او در مهرشهر کرج از بزرگ ترین 
انبارهای سالح و مهمات سازمان بود و افراد سطح باالیی 
از س����ازمان در این منزل تشکیل جلسه می دادند. همسر 
او مینو )س����رور( دلنواز نیز از اعضای فعال مجاهدین بود 
و برای ریاست جمهوری مسعود رجوی تبلیغ می کرد، در 
راهپیمایی های مجاهدین خلق ش����رکت داش����ت و پس از 

انفجار نخست وزیری به همراه کشمیری فراری شد.
کش���میری در اوایل سال 136۰ از طریق علی اکبر تهرانی 
به نخست وزیری و دفتر محسن سازگارا رفت و در قسمت 
هماهنگی ها مش���غول به کار ش���د. در این مقطع محس���ن 
سازگارا، معاونت سیاسی- اجتماعی بهزاد نبوی وزیر وقت 
مشاور در امور اجرایی بود. پس از مدت کوتاهی فعالیت 
کش���میری در دفتر سیاسی وزیر مش���اور در امور اجرایی 
م���ورد توج���ه بهزاد نبوی و خس���رو تهرانی ق���رار گرفت و با 

توافق آن دو، کش���میری به 
دفتر اطالعات و تحقیقات 
منتق���ل  نخس���ت وزیری 
ش���د و هم زمان با تش���کیل 
ش���ورای امنیت کشور در 
خرداد 136۰، با حکم خسرو 
تهرانی به عنوان جانش���ین 
دبیر شورای امنیت کشور 
معرف���ی ش���د. کش���میری 
برای نفوذ بیشتر یک طرح 
اطالعات���ی راه انداخ���ت و 
بس���یاری از س���ران رژیم را 
دعوت کرد و گفت کاری 
کنیم که جلوی نفوذی ها را 
بگیریم و آن ها را شناسایی 
کنیم، درحالی که خودش 
باالترین نف���وذی بود و این 
ط���رح را م���ی داد و طبع���اً 
خ���ودش  ج���ز  هیچ ک���س 
مس���ئولیت ای���ن ط���رح را 
نمی گرف���ت؛  عه���ده  ب���ر 
به این ترتیب اگر مزاحمینی 
ب���ود  ک���ه ممک���ن  بودن���د 
نس���بت به او حساس���یت 

داش���ته باش���ند، تحت عنوان نفوذی ممکن بود آن ها را از 
قس���مت های مختلف ح���ذف کند و درعین ح���ال جایگاه 

خودش را مستحکم تر کند.
بدین ترتیب او به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین 
موفق ش���د دفت���ر نخس���ت وزیری را منفجر کن���د. اگرچه 
سازمان مجاهدین رسماً مسئولیت این انفجار را بر عهده 
نگرف���ت، اما مس���عود رج���وی به دس���ت داش���تن اعضای 
س���ازمان مجاهدین خل���ق در انفجار دفتر نخس���ت وزیری 
و ح���زب جمهوری در س���ال 136۰، اولین ب���ار در مالقات با 
طاه���ر جلیل حب���وش رئیس س���ازمان اطالع���ات و امنیت 
صدام حس���ین اعتراف ک���رد. همچنین خدابن���ده یکی از 
اعضای جداش���ده از سازمان مجاهدین در مورد نقش این 

این انفج���ار، تنی چند از مقامات امنیتی ازجمله حس���ن 
کامران، محسن سازگارا، خسرو تهرانی به ظن سهل انگاری 
یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این 
میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذرانید. با 
رأی دادگاه، فردی که مس���ئولیت حفظ سالح و مهمات را 
در منزل کش���میری بر عهده داشت اعدام شد و سعادت 
رمضان���ی و محمد دلنواز متهمین ردیف دوم و س���وم که 
از نزدیکان کش���میری بودند به 1۰ و 1۲ سال حبس محکوم 
ش���دند. در صدر متهمین علی اکبر تهرانی قرار داش���ت. 
هم زمان با آماده ش���دن دادگاه برای محاکمه وی، دوستان 
و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز کردند، اما در سه 
جلس���ه محاکمه وی، ض���رورت احضار و تحقی���ق از برخی 
دیگ���ر از متهمین که هنوز در س���ایه بودن���د محرز گردید. 
لذا دادگاه با کس���ب اجازه از ش���ورای عالی قضائی، ادامه 
محاکم���ه علی اکب���ر تهرانی را تا انجام تحقیقات از س���ایر 
متهمین و ارس���ال پرونده نامبردگان ب���ه دادگاه و محاکمه 
دس���ته جمعی آن ها متوقف کرد. پ���س از چندی با محقق 
نش���دن امکان بازجویی از برخی افراد ک���ه در مظان اتهام 
و در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، 
تع���دادی از متهمین زیر نظر ریاس���ت دادگاه های انقالب 
اس���المی احضار و بازجویی از آن ها در ش���هریور ماه 1363 
آغاز ش���د. علی رغم مس���ئولیت و نظارت کامل دادگاه بر 
بازجویی ها، افراد همس���و با متهمین به ش���دت بر موضوع 
خطی برخورد ش���دن با پرونده متمرکز ش���ده و با تبلیغات 
وس���یع کار به جایی رس���ید که توانس���تند در مدت زمان 
کوتاه���ی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود 
و به مرحله محاکمه نرس���یده بود، متهمی���ن از زندان آزاد 
ش���وند. 61 ت���ن از وزرا، نمایندگان و مس���ئولین طوماری به 
دف���اع از متهمین امضا می کنند و به محضر حضرت امام 
)ره( ارسال می نمایند و هم زمان 6۲ نماینده مجلس نیز به 
قوه قضائیه تذکر داده و خواس���تار پیگی���ری جدی پرونده 
نخست وزیری می شوند؛ اما نهایتاً به دستور امام متهمین 

آزاد می شوند.
همچنین در جریان این پرونده تقی محمدی در زندان 
خودکشی کرد. ماجرا ازاین قرار بود که پس از انفجار هشتم 
ش����هریور در فاصله کوتاهی تقی محمدی ابتدا به عنوان 
مأمور دفتر اطالعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت 
اعزام می شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان 
منصوب می ش����ود. دادس����تانی انقالب ب����ه دلیل نزدیکی 
او با مس����عود کش����میری )عامل انفجار نخست وزیری(، با 
هماهنگ����ی وزارت خارجه و بدون آش����کار کردن موضوع، 
او را از کاب����ل ف����را خوانده و بازداش����ت کرد. تقی محمدی 
پس از ش����نیدن برخی اعترافات هم پرونده ای هایش علیه 
او، در بازداش����تگاه برای اعتراف اعالم آمادگی کرده بود، 
پس از بیان برخی نکات با نظر کارشناس مربوطه ساعاتی 
فرصت اس����تراحت دریافت می کند، اما در این فاصله به 
طرز مش����کوکی با کمربند در تاریخ 1365/1/19 خودکشی 
می کند. برخی از کارشناسان امنیتی دادستانی انقالب 
معتقد بودند که این گونه خودکشی با توجه به اینکه تقی 
محمدی بر روی رگ های گردنش چوب کبریت گذاشته 
بود، امکان ندارد و اشخاص دیگری احتماالً او را کشته اند 

و بعد حلق آویزش کرده اند.    

در ابت��دای ام��ر که ن��ام ش��هدای این حمله 
تروریس��تی اعام شد نام مسعود کشمیری 
به عنوان ش��هید اعام ش��د. افرادی همچون 
علی اکب��ر تهرانی، محس��ن س��ازگارا و نادر 
قوچکانل��و به دلیل تاش برای جسدس��ازی 
مته��م بودن��د که با تهی��ه مقدمات��ی ازقبیل 
تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه 
در ابتدا تاش می کنن��د آن  را به عنوان پیکر 
ش��هید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز 
را به عنوان جسد کشمیری اعام نمایند که با 
اعتراض برخی دوستان شهید و خانواده وی 
که در بیمارستان انقاب اقدام به شناسایی 
پیکر ش��هید رجایی کرده بودند، خاکس��تر را 
به عن��وان پیکر کش��میری اع��ام می کنند و 
به مقاب��ل مجلس برده و تش��ییع می کنند.

مسعود کشمیری
-عضو نفوذی سازمان در بدنه دولت

-تالش نافرجام برای ترور امام خمینی )ره(
-مسئول انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری در ۸ شهریور 6۰

-فرار از کشور بعد از اقدام تروریستی و سرنوشت پرابهام او تاکنون

سازمان در انفجار دفتر نخست وزیری و همچنین عاقبت 
کشمیری می گوید: »مسعود رجوی رسماً خودش گفته و 
صدها شاهد هم هست که سازمان مسئول ترورهای 7 تیر 
و ۸ شهریور است. البته هنوز سازمان زیر بار نرفته و قبول 
نکرده است، ولی صدها عضو سازمان از خود مسعود رجوی 
شنیده اند که قبول کرده است. رجوی در یک نشست که 
همه اعضای س���ازمان حضور داشتند مسعود کشمیری را 
به همه نش���ان داد و گفت 
او دفتر نخس���ت وزیری را 
منفجر کرده است. به طور 
رسمی اعالم نشد، ولی در 
جلسه های خصوصی اعالم 
می ش���د و به آن هم افتخار 
می کردن���د. آنجا مس���عود 
کش���میری با اسم مستعار 
می ش���د.  ش���ناخته  باق���ر 
نمی دانس���تند  خیلی ه���ا 
که باقر چه کس���ی اس���ت 
و چه کاره اس���ت ت���ا اینکه 
مسعود رجوی او را معرفی 
ک���رد و گفت این مس���عود 

کشمیری است.«
می ده���د:  ادام���ه  وی 
»چون مس���عود کشمیری 
و  ب���ود  مس���ئله دار 
س���ازمان  از  می خواس���ت 
برود، رج���وی ب���رای اینکه 
جل���وی خ���روج کش���میری 
از س���ازمان را بگی���رد و او 
را بترس���اند، او را ب���ه هم���ه 
معرفی کرد. به او گفت تو 
اآلن زیر چتر سازمان امنیت داری، اگر از زیر چتر سازمان 
خارج ش���وی جمهوری اسالمی تو را دستگیر می کند و از 
بین می برد. مس���عود رج���وی این کار را کرد تا کش���میری 
مجبور بشود و بماند؛ اما آخرسر هم او نماند و دست زن و 
بچه اش را گرفت و به آلمان رفت. زنش دختردایی اش بود 
که س���ازمان گفته بود باید از او جدا بش���ود، اما کشمیری 

حاضر نشد او را طالق بدهد و با هم به آلمان رفتند.«
 دول���ت جمهوری اس���المی همچن���ان بعد از گذش���ت 
نزدیک به 4۰ س���ال هنوز پرونده کشمیری را باز گذاشته و 
به دنبال دس���تگیری کشمیری است. باز بودن این پرونده 
تنها به کشمیری مربوط نمی شود، هنوز ابهامات زیادی در 
مورد این پرونده وجود دارد. در جریان تحقیقات در مورد 
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س���میرا آقاجانی:  در جریان مب��ارزات انقالبی گروه های 

گو
ت و

گف

زیادی متولد می شوند، این گروه ها در روند مبارزاتشان گاه 
تکثیر می شوند و گاه تجزیه و هریک گوشه ای از مرام اولیه 
را گرفته و مستقل می شوند. در میان احزاب و گروه هایی 
که در جریان مبارزات انقالبی در دوره پهلوی شکل گرفتند 
س��ازمان مجاهدین خل��ق عملکرد متفاوت تری داش��ت؛ 
ش��کل گیری آن ها از تفسیری از اسالم، تغییر مرام به کمونیسم و 
نهایت کتمان اندیش��ه و تبدیل شدنش��ان به منافقین بود. اگرچه 
دیگر این سازمان حتی در خارج از ایران هم جایگاهی ندارد و دشمن 
دست چندم جمهوری اسالمی هم تلقی نمی شود، اما جنایت های 
آن ها در ایران هیچ گاه از حافظه ایرانیان پاک نخواهد شد. مسعود 
رضایی پژوهشگر تاریخ معاصر در این گفت وگو از روند تبدیل شدن 

سازمان مجاهدین خلق به آنچه امروز هستند سخن گفت.

در تبارشناس���ی س���ازمان مجاهدین  «
مش���ی  و  ایدئولوژیک���ی  مش���ی  خل���ق، 
مس���لحانه آن ه���ا بس���یار چال���ش برانگیز 
اس���ت؛ مارکسیس���م، اس���ام و اس���لحه 
س���ه اهرمی بودند که آن ها برای کس���ب 
قدرت از آن اس���تفاده می کردند. لطفاً در 
مورد چگونگی ش���کل گیری این سازمان و 

استفاده از این اهرم ها توضیح دهید.
س���ازمان مجاهدین خل���ق حدود اوایل 1344 ش���کل 
گرفت. کس���انی که آن را تأسیس کردند عضو انجمن 
دانش���گاه ها بودند و با نهضت آزادی و جبهه ملی در 
تم���اس بودند؛ ولی در طول زمان مبارزه ش���ان با رژیم 
پهلوی معتقد بودند اهدافشان در قالب اندیشه ملی 
و نهض���ت معنوی قابل تحقق و پیاده ش���دن نیس���ت، 
بنابراین راهش���ان را از نهض���ت آزادی جدا می کنند و 
قدم در یک مس���یر انقالبی تر و مسلحانه می گذارند. 
آن ه���ا به واس���طه تبادل فک���ری که با نهض���ت آزادی و 
بعضی افراد داش���تند، تحت تأثیر موج نگاه کس���انی 
چون ب���ازرگان، نس���بت به اس���الم و آموزه ه���ای الهی 
تالش می کردند قرآن را مطابق با علم روز تفسیر کنند 
و بر مبن���ای علم روز به دیدگاه های فکری و فلس���فی 
که در اس���الم وجود دارند نگاه کنن���د. با همین نگاه 
ش���روع می کنن���د به یارگیری بیش���تر و مخفی ش���دن 
در خانه ه���ای تیمی و جمع هایی را ش���کل می دهند و 
شروع به مطالعه منابع می کنند. انقالب کمونیستی 
ک���ه در روس���یه و چی���ن رخ داد و حرکت های انقالبی 
بس���یاری که بر مبنای مکتب مارکسیست در دنیای 
آن روز وج���ود داش���ت و ب���ه پیروزی هایی هم دس���ت 
یافته بودند، بسیار مورد پسند و عالقه این گروه قرار 

می گیرد.
 بنابراین آن ها هم کتاب های اسالمی می خواندند، 
هم نهج البالغه را می خواندند و هم منابع و کتاب های 
مکتب مارکسیسم؛ و این روند تا سال 135۰ ادامه پیدا 
می کند. در سال 135۰ که تعداد اعضای این سازمان 
بیشتر شده بود و در شهرهای مختلف مشغول تبلیغ 
و نوشتن برخی جزوات بودند، تصمیم می گیرند وارد 
عملیات مس���لحانه بش���وند. آن ها در این جزوات طرز 
تفکر خود در مورد مس���ائل مختلف همچون اس���الم، 
مبارزه مس���لحانه و جهان بینی شان را بیان می کنند و 
آن را ن���زد امام می برن���د تا تأییدیه اندیش���ه خود را از 
ایش���ان بگیرند. امام خمینی بعد از مطالعه کامل این 

جزوات حاضر به تأیید آن نمی شود و بر مبنای اسالم 
ناب و خالص، تفسیر آن ها از اسالم را تأیید نمی کند؛ 

البته در رد آن هم پاسخی نمی دهد.
 در ای���ن مرحل���ه آن ه���ا وارد ای���ن فاز می ش���وند که 
برای عملیات مس���لحانه اسلحه تهیه کنند. چون این 
سازمان با یکی از اعضای ساواک در ارتباط بود، او به 
س���اواک اطالع می دهد و ساواک وارد ماجرا می شود 

اعض���ای  از  بس���یاری  و 
ای���ن س���ازمان را دس���تگیر 
می کنن���د؛ بنابراین، قبل از 
اینک���ه وارد فاز مس���لحانه 
شوند شناسایی و دستگیر 
می ش���وند. ب���ه دلی���ل ای���ن 
از  اندک���ی  تع���داد  واقع���ه 
اعضای س���ازمان در بیرون 
از زندان به سر می بردند و 
تعداد بیشترشان در داخل 
زندان بودن���د. از اکثریتی 
ک���ه در زندان بودند تعداد 
اع���دام  آن ه���ا  از  زی���ادی 
می شوند و در داخل زندان 
ه���م تع���داد کم���ی از آن ها 
رهب���ری  می مان���د.  باق���ی 
عده ای که در داخل زندان 

به سر می بردند به دست مسعود رجوی بود.
 از س���ال 135۰ ت���ا س���ال 1354 عملی���ات  متع���ددی 
توس���ط اعضایی که بیرون از زندان بودند انجام ش���د 
و برخی از س���ران رژیم پهلوی ترور می ش���وند. بعضی 
از ای���ن عملیات ه���ا موفق و برخی ناموف���ق بودند. در 
ای���ن عملیات ه���ا ع���ده ای از اعضا دس���تگیر، عده ای 

اعدام و عده ای تبعید می ش���وند. در این س���ال تغییر 
و تحوالتی در س���ازمان ایجاد می ش���ود، چون عده ای 
همچ���ون ب���رادران رضای���ی )مه���دی و رض���ا( و احم���د 
رضایی که در مرکزیت سازمان بودند کشته می شوند 
و در مرکزیت س���ازمان فردی به نام تقی ش���هرام قرار 
می گیرد. تقی ش���هرام  موفق ش���ده بود از زندان فرار 
کن���د. عده ای معتقدند س���اواک مقدمات ف���رار او را 
فراه���م کرد ت���ا بتواند روی 
بقی���ه اعض���ا اث���ر بگ���ذارد، 
برخ���ی ه���م معتقدن���د این 
فرار را خود او طراحی کرده 
بود؛ به هرحال تقی ش���هرام 
می ش���ود.  س���ازمان  وارد 
از  ف���رار  در  او  موفقی���ت 
زندان ش���خصیت و ابهتی 

به او داده بود.
 البت���ه در آن زمان بهرام 
ب���ود،  رأس  در  ه���م  آرام 
اما تقی ش���هرام توانس���ت 
تفکرات خ���ودش را مطرح 
کند ت���ا اینک���ه در اواس���ط 
س���ال 1354 س���ازمان رسماً 
اعالم کرد که مبنای فکری 
آن ها تفکرات مارکسیستی 
اس���ت. البته پیش از آن هم تفکرات مارکسیستی در 
بی���ن آن ها نفوذ و رش���د ک���رده بود و ع���ده ای از آن ها 
اگرچه اسماً مسلمان بودند اما هیچ اعتقادی به اسالم 
نداشتند. اندیشه مارکسیستی در آفریقا و خاورمیانه 
و بخش ه���ای دیگر جهان در حال رش���د ب���ود و حضور 
پررنگی داشت. س���ازمان مجاهدین خلق هم به دلیل 

برخی ایرادات و خلل هایی که در تفکر مارکسیستی/
اس���المی آن ه���ا وج���ود داش���ت به تدریج به اندیش���ه 
مارکسیستی گرایش پیدا کرده بودند و معتقد بودند 
اگر بخواهیم مبارزاتی با امپریالیس���م آمریکا داش���ته 
باش���یم باید از تجربه دیگر کش���ورها اس���تفاده کنیم. 
این گونه مس���ائل باعث جنگ ایدئولوژیکی شده بود. 
تقی شهرام در واقع آخرین میخ این ماجرا را کوبید و 
با همراه کردن اعضای دیگر مرکزیت سازمان، خود را 
به عنوان گروهی مارکسیستی اعالم کردند )این اتفاق 

سال 1354 افتاد(.
بنابراین، بخش اعظم اعضای���ی که در بیرون زندان 
بودند مارکسیس���ت شدند. البته کس���انی هم بودند 
ک���ه در مقاب���ل ای���ن جبهه مارکسیس���تی ایس���تادگی 
می کنند؛ مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف 
از کس���انی بودند که ش���دیداً بر تفکرات اسالمی شان 
پافش���اری می کنن���د و البته حذف ش���دند )س���ازمان 
مجاهدین به س���رعت آن ه���ا را حذف فیزیک���ی کرد(. 
در کن���ار این دو ش���خصیت  اصلی، اف���راد دیگری هم 
بودند که بر گرایش���ات اسالمی ش���ان تأکید داشتند. 
از طرف دیگر کس���انی همچون مس���عود رجوی بودند 
که تفکر پسامارکسیس���ت در آن ها رش���د پی���دا کرده 
ب���ود. از حوال���ی س���ال 1351 ع���ده ای از آن ه���ا تقریب���اً 
آش���کار می کنند که دیگر اعتقادی به اسالم ندارند و 
مارکسیست شدند، اما مسعود رجوی به آن ها توصیه 
می کند که این مس���ئله را علنی نکنید، حتی به آن ها 

پیشنهاد می دهد که در زندان پیش نماز شوند.
 بنابرای���ن گروه���ی در س���ازمان مجاهدین تش���کیل 
می ش���ود که ب���ه مارکسیس���ت اعتق���اد دارن���د اما آن 
را در الک دف���اع ق���رار می دهن���د و دفاع علن���ی از آن 
نمی کنن���د. ای���ن افراد به خصوص از س���وی نیروهایی 
که در زندان به واسطه مبارزات انقالبی بر پایه مکتب 
اس���الم حضور داشتند به عنوان کسانی که پرده نفاق 
روی خود کشیدند مطرح می شوند و از همان زمان به 
آن ها می گفتند که شما یک روش منافقانه را در پیش 
گرفتی���د. مجاهدین���ی ک���ه در خارج از زن���دان بودند 
روش منافقانه ای نداشتند و اعالم کرده بودند که ما 
مارکسیس���ت هستیم، این گروه اسم خودشان را گروه 
پیکار گذاش���تند. از ای���ن به بعد، م���ا مجاهدین خلق 
مارکسیست شده را با عنوان گروه پیکار می شناسیم. 
ای���ن ماج���را ادامه پی���دا می کند ت���ا بهم���ن 1357 که 
انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی پیروز می شود 

گفت وگو با مسعود رضایی 
درباره تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

چه فکر می کردند 

چه شد
سازمان مجاهدین از مبارزه با آمریکا شروع کردند 
و امروز نوکر و مهره صهیونیسم و آمریکا هستند

دیگر کس��انی همچون مس��عود رجوی 
بودند که تفکر پسامارکسیست در آن ها 
رشد پیدا کرده بود. از حوالی سال 1351 
ع��ده ای از آن ها تقریباً آش��کار می کنند 
که دیگ��ر اعتقادی ب��ه اس��ام ندارند و 
مارکسیست ش��دند، اما مسعود رجوی 
ب��ه آن ها توصیه می کند که این مس��ئله 
را علن��ی نکنید، حتی به آن ها پیش��نهاد 
می دهد که در زندان پیش نماز ش��وند.

دست های آلوده 

موسی خیابانی
-رئیس شاخه نظامی سازمان پس از ورود سازمان به فاز مبارزه مسلحانه

-رهبری دو ش���اخه عمده حمالت تروریس���تی سازمان تحت عناوین: »ضربه به 
راس نظام« و »ضربه به سرانگشتان نظام«

-رهبری و ایده پردازی برای حمالت تروریس���تی موس���وم به »ترور کور« 
برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه

-به هالکت رسیدن در جریان کشف خانه تیمی زعفرانیه
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و اعضای سازمان مجاهدین هم از زندان آزاد می شوند 
و خود را پایبند به اصول اسالمی مطرح می کنند؛ اما 
نیروه���ای انقالبی مذهبی اع���الم می کنند که این ها 

روش منافقانه را در پیش گرفته اند.

سازمان مجاهدین خلق در قیاس با  «
دیگ���ر گروه ها و احزابی که بعد از انقاب 
به مبارزه مس���لحانه با جمهوری اسامی 

روی آوردند چه تفاوت هایی داشت؟
بعد از انقالب چند گروه بودند که اقدام به مبارزه 
مسلحانه کردند، مثل گروه فرقان و چریک های فدایی 
خل���ق و س���ازمان مجاهدین. هنگامی ک���ه انقالب در 
ح���ال پیروزی بود آن ها تالش می کنند از ش���هربانی و 
پادگان ها اسلحه جمع آوری کنند و به این مراکز حمله 
می کردند. تالش داش���تند هرآنچه می توانند اس���لحه 
جمع کنند و در خانه های تیمی انبار کنند. س���ازمان 
مجاهدی���ن نی���ز با جم���ع آوری اس���لحه، نیرویی تحت 
عنوان میلیش���یا تدارک دیده بود، اما تا قبل از خرداد 
136۰ وارد فاز مس���لحانه نشد. اما گروه هایی همچون 
فداییان خلق وارد فاز مس���لحانه می شوند و به ترکمن 
صح���را می رون���د و در مس���یر تصرف ش���هر و منطقه، 
هرکس���ی را که جل���وی آن ها ایس���تادگی می کرد مورد 
هدف قرار می دادند، حال چه س���پاه بود چه نیروهای 
مردم���ی؛ آن ها حتی در مناطق ُکردنش���ین با همراهی 
حزب کومله مردم عادی را هم می کش���تند؛ اما گروه 

فرقان بیشتر سران کشور را هدف قرار داده بود. 
س���ازمان مجاهدی���ن به واس���طه س���ابقه تیم���ی ک���ه 
داشتند، به سرعت گروه هایی را شکل دادند و رهبری 
نظامی آن ها با مرد دوم سازمان یعنی موسی خیابانی 
بود. در فضای انقالبی بع���د از پیروزی انقالب، آن ها 
ت���الش کردند خ���ود را به عن���وان اصلی تری���ن نیرویی 
معرفی کنند که قصد مبارزه با امپریالیس���م آمریکا را 
دارند و موفق شدند جوان هایی که آرمانشان مبارزه با 
آمریکا بود را به طرف خودش���ان جذب کنند. به آن ها 
می گفتند اگر واقعاً می خواهید با آمریکا مبارزه کنید 
ب���ه ما بپیوندید. با ش���عارهای این چنین���ی، جوان ها را 

سازمان دهی کردند و به آن ها اسلحه دادند.

شکست سیاسی مس���عود رجوی در  «
انتخاب���ات مجل���س و اینکه نتوانس���ت در 
میدان رقابت با گروه های دیگر جایگاهی 
ب���رای خ���ود پیدا کن���د چه می���زان در روی 
آوردن او ب���ه مش���ی مس���لحانه تأثیرگذار 

بود؟
 سازمان مجاهدین در نخستین مخالفت های خود 
اعالم کردند ما به قانون اساس���ی ای که تدوین ش���ده 
رأی نمی دهیم. در اواخر س���ال 135۸ ما دو انتخابات 
را انج���ام می دهیم، یکی ریاس���ت جمهوری و دیگری 
نمایندگی مجلس؛ اما مسعود رجوی که قصد نامزدی 
در انتخاب���ات ریاس���ت جمهوری را داش���ت چ���ون به 
قان���ون اساس���ی رأی نداده ب���ود از گردون���ه انتخابات 
خارج می ش���ود. چگونه کس���ی که به قانون اساس���ی 
اعتق���اد ندارد، می خواهد قس���م یاد کند که پاس���دار 
این قانون خواهد بود؟! این یک تناقض جدی بود. اما 
به علت تس���امح بس���یار زیادی که در ابتدای انقالب 
وجود داشت، با کاندیداتوری او در انتخابات مجلس 
موافقت می ش���ود. انتخاب���ات به صورت کام���الً آزاد 
برگ���زار می ش���ود. انتخاب���ات در آن دوره دومرحله ای 
ب���ود، یعن���ی در مرحل���ه اول کس���انی ک���ه از نصف به 
ی���ک، بیش���تر رأی می آوردن���د وارد مجل���س  ع���الوه 
می ش���دند و کس���انی که کمتر رأی آوردند به مرحله 
بع���د می رفتند. مس���عود رجوی در ای���ن انتخابات به 
مرحله دوم راه یافت. اعتراض سازمان مجاهدین این 
بود ک���ه چرا انتخابات دومرحله ای اس���ت، انتخابات 
باید یک مرحله ای باشد. انتخابات با حضور نمایندگان 
کاندیداها به صورت کامالً آزاد برگزار شد، اما مسعود 
رجوی رأی نیاورد. این شکست منجر به شایعه پراکنی 

و تخریب شخصیت ها شد.

در مجلس نمایندگانی از طیف های مختلف حضور 
داشتند. س���ازمان مجاهدین نمی توانست بپذیرد که 
هیچ نماینده  و جایگاه سیاس���ی در این نظام نداش���ته 
باشند. به واسطه آش���کار شدن اختالفات بنی صدر با 
طی���ف مذهبی، مس���عود رجوی به این نتیجه رس���ید 
در ای���ن ش���رایط بهترین کار این اس���ت که خ���ود را به 
بنی ص���در نزدی���ک کند. بنی صدر هم ب���رای مقابله با 
نیروهای دیگر نیاز به یک گروهی سازمان دهی ش���ده 

س���ازمان  و  مس���لح دارد 
مجاهدی���ن این ویژگی ها 
را داش���ت و در دسترس 
بود. نی���از بنی ص���در به 
س���ازمان و نیاز س���ازمان 
باع���ث  بنی ص���در  ب���ه 
ش���د ای���ن دو طی���ف ب���ه 
یکدیگ���ر نزدیک ش���وند. 
و  بنی ص���در  ع���زل  ب���ا 
اع���الم بی کفایت���ی او از 
س���وی مجل���س ش���ورای 
اسالمی در خرداد 136۰، 
مس���عود رج���وی ک���ه به 
ح���س  ارض���ای  دنب���ال 
قدرت طلبی خود بود به 
ای���ن بهان���ه در 3۰ خرداد 
مب���ارزه  اع���الم   136۰
مسلحانه می کند و علناً 
می گوی���د ای���ن س���ازمان 
از ای���ن به بع���د وارد فاز 

مسلحانه می شود.
مجاهدین با حمله و کش����تار ش����خصیت های سیاس����ی 
و م����ردم کوچ����ه و بازار ت����الش می کنن����د در جامعه ترس 
و وحش����ت ایج����اد کنن����د. هرک����س را می توانس����تند ترور 
می کردن����د و ه����ر ج����ا که ام����کان داش����تند بمب گ����ذاری 
می کردند. یک ماش����ین را پر از مواد منفجره می کردند و 
وس����ط یک میدان پر از جمعیت ق����رار می دادند و در یک 

حمله حدود ۲۰۰ نفر را قتل عام می کردند. 

یک���ی از روش هایش���ان این بود که دو نف���ر از اعضای 
س���ازمان س���وار بر موتور می ش���دند، یک نف���ر رانندگی 
می ک���رد و نیروی دیگر اس���لحه داش���ت. این اف���راد در 
خیابان ها می گش���تند و هرکس که از نظر آن ها )به قول 
آن زم���ان( حزب الله���ی بود ب���ا گلوگه مورد ه���دف قرار 
می دادند و می کشتند. وارد مغازه مردم می شدند و اگر 
در مغازه عکس امام را می دیدند صاحب مغازه را ترور 
می کردند. جریان مسلحانه ای به راه افتاد که حدود 1۲ 
هزار نف���ر را به ش���هادت 
رساندند و تنها دلیلشان 
این ب���ود که مردم آن ها را 
انتخاب نکردند و به آن ها 
پاسخ منفی دادند و مانع 
راهیاب���ی آن ها ب���ه رئوس 
قدرت سیاسی جمهوری 

اسالمی شدند.

به نظر می رسد  «
مس���عود رج���وی در 
ی���ک  دچ���ار  اینج���ا 
تاکتیک���ی  خط���ای 
ش���ده اس���ت. ب���رای 
کس���ب ق���درت نی���از 
ب���ه ای���ن اس���ت که 
شما بتوانید در میان 
محبوبی���ت  م���ردم 
داشته باشید، وقتی 
روش قتل و وحشت 
را در پ���ی می گی���رد گویی دیگ���ر امیدی به 
کس���ب قدرت ن���دارد و تنه���ا می خواهد از 
م���ردم انتقام بگی���رد. علت انتخ���اب این 

روش از سوی مجاهدین چه بود؟
س���ازمان مجاهدی���ن ب���ه چن���د دلیل دس���ت به قتل 
و کش���تار مردم می زدند، یکی بح���ث انتقام از مردم 
ب���ود، چراک���ه در وهل���ه اول مجاهدی���ن از طرف مردم 
انتخاب نش���دند و مورد پذیرش آن ها نبودند )این امر 

در م���ورد بنی صدر صدق نمی ک���رد، او از طرف مردم 
به ریاست جمهوری رس���یده بود(. دلیل دوم و اصلی 
آن ه���ا این بود که می خواس���تند در دل م���ردم ترس و 
وحش���تی ایج���اد کنند که اگر این گ���روه به حاکمیت 
نرس���د و بنی صدر در قدرت نباشد هر روز شاهد این 
ماجراها خواهید بود. اما اش���تباه محاسباتی آن ها در 
اینج���ا رخ داد، تص���ور نمی کردند مردم ت���ا این اندازه 
پایبن���د به جمهوری اس���المی و رهبر انقالب باش���ند 
و ب���ا این ترس و وحش���ت ایجاد کردن ه���ا راه به جایی 
نمی برند. محاس���بات سیاس���ی مس���عود رج���وی هم 
درس���ت از آب در نیامد؛ حداکثر وحشیگری را انجام 
دادند اما نهایتاً باز مردم مقاومت کردند و مس���ئوالن 
از کش���ور محافظت کردند و این س���ازمان مجبور شد 
نیروهای خود را از ایران خارج کند. نیروهای سازمان 
تا حدود سال 1363 در ایران بودند، از آنجا به فرانسه 
می روند و بعد از آن به عراق می روند و با رژیم صدام 
همدس���ت می ش���وند و باز ه���م به قتل مردم دس���ت 
می زنن���د. اآلن کارش���ان به جایی رس���یده که از طرف 

صهیونیسم حمایت می شوند. 

پرس���ش آخ���ر اینک���ه مجاهدین بعد  «
از خ���روج از ای���ران علی رغم مح���رز بودن 
جنایت هایش���ان تحت حمای���ت نیروهای 
خارجی بوده و هستند. پرسش این است 
ک���ه ت���ا قبل از خ���روج آن ها از ای���ران این 
حمایت از طرف نیروهای خارجی نس���بت 

به سازمان وجود داشت؟
خی���ر. البت���ه ی���ک زمانی هس���ت که م���ا می گوییم 
نیروهای خارجی به آن ها اس���لحه می دادند و حمایت 
فیزیک���ی و م���ادی می کردند. خی���ر، این گون���ه نبود، 
حداقل من اطالع ندارم. این ها به شدت مورد حمایت 
تبلیغاتی و رس���انه ای هم ش���رقی ها مثل روس���یه و هم 
غ���رب و اروپ���ا بودن���د، حتی گفته می ش���ود مس���عود 
رجوی بعد از انقالب یک سفر مشکوک و مخفیانه به 
فرانس���ه داشته و از آن ها قول حمایت جدی می گیرد؛ 
اما اطالع دقیق از این حمایت ها وجود ندارد. اساس���اً 
هر کش���ور، هر ف���رد و یا ه���ر گروهی که ب���ه مقابله با 
انقالب اس���المی روی می آورد مورد حمایت ش���رق و 
غرب ق���رار می گیرد، مانند حکومت صدام که هم به 
لحاظ تس���لیحاتی و هم به لحاظ رسانه ای و تبلیغاتی 

مورد حمایت شرق و غرب قرار گرفته بود.
نکت���ه آخر اینک���ه این ها از مب���ارزه با آمریکا ش���روع 
کردن���د و ام���روز به عن���وان نوک���ر و مه���ره در دس���ت 
صهیونیس���م و آمریکا هس���تند. این چه نوع مبارزه یا 
چ���ه طرز تفکر و تلقی از مبارزه بود که نهایتاً به اینجا 
ختم شد؟ آن ها چه مسیری را طی کردند که به اینجا 

رسیدند؟ باید در این زمینه تفکر کنیم. 

سازمان مجاهدین نمی توانست بپذیرد که هیچ 
نماینده  و جایگاه سیاسی در این نظام نداشته 
باش��ند. به واس��طه آشکار ش��دن اختافات 
بنی صدر با طیف مذهبی، مسعود رجوی به 
این نتیجه رس��ید در این شرایط بهترین کار 
این است که خود را به بنی صدر نزدیک کند. 
بنی ص��در هم برای مقابله ب��ا نیروهای دیگر 
نیاز به یک گروهی سازمان دهی شده مسلح 
دارد و س��ازمان مجاهدی��ن ای��ن ویژگی ها را 
داشت و در دس��ترس بود. نیاز بنی صدر به 
س��ازمان و نیاز س��ازمان به بنی صدر باعث 
ش��د این دو طیف به یکدیگر نزدیک ش��وند.

دست های آلوده 

مهدی ابریشمچی
-از اعضای رده باالی سازمان

-مسئول مراودات و تبادل اطالعات سازمان با دولت عراق
در زمان صدام حسین

-همسر اول مریم رجوی
-شکنجه گر سازمان
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ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

آمریکایی ها در مس���یر مبارزه و مقابله خود با 

گاه
ید

جمهوری اس���المی ایران از هر ابزاری هرچند د
کوچ���ک و کم توان اس���تفاده می کنند، یعنی 
هیچ اب���زاری را از نظر دور نگه نمی دارند. در 
مقطع���ی ک���ه س���ازمان مجاهدی���ن خل���ق به 
عملیات تروریستی متوسل شد تا مقطعی که رجوی به 
همراه بنی صدر از کش���ور فرار کرده و به فرانسه رفته و 
آزادانه در فرانس���ه مشغول رهبری عملیات تروریستی 
شد و تا سال 1361 که اوج عملیات های تروریستی آن ها 
بود، بر اس���اس مصاحبه ای که مسعود رجوی با نشریه 
»المص���ور« انجام می دهد صراحتاً بیان می کند که در 
طول یک سال اول فاز مسلحانه یعنی از 3۰ خرداد 136۰ 
تا تابستان سال 1361 بیش از 6 هزار و 5۰۰ نفر را در ایران 
ترور کردند که از این میزان حدود 3۰۰ نفر از مسئولین و 
نیروه���ای نظام���ی و امنیتی ب���وده و بقیه م���ردم عادی 

بودند.
جالب اینجاس���ت که کماکان وی در فرانس���ه تا سال 
1365 آزادان���ه ب���دون هیچ مش���کلی فعالی���ت می کند؛ 
یعن���ی ف���ردی که اع���الم کرده م���ن در مدت یک س���ال 
ح���دود 6 ه���زار و 5۰۰ نفر از مردم ایران را کش���ته ام و یا 
دستور کشتن آن ها را داده ام، آزادانه در فرانسه در حال 
فعالیت بوده و هیچ مانعی برای وی ایجاد نشده است. 
این بدان معناس���ت که اروپایی ها و آمریکایی ها نه تنها 
برایشان اهمیت نداشته که چنین تشکل تروریستی در 
حال فعالیت است، بلکه از او پشتیبانی هم می کردند. 
بسیاری از مقامات آمریکایی و اروپایی اعم از سناتورها 
و مقامات وزارت خارجه آمریکایی و اروپایی به اش���کال 
مختلف حمایت های خود را تا سال 1365 از این سازمان 
و ش���اخه سیاسی آن که شورای ملی مقاومت بود، ابراز 
کرده و آن را آلترناتیو دموکراتیک جمهوری اسالمی ایران 
بیان کردند، با علم به اینکه این سازمان رسماً اعالم کرده 

که چه میزان کار تروریستی مرتکب شده است.
از س���ال 1365 سازمان مجاهدین وارد خاک عراق شد 
و به عنوان جزئی از ارتش عراق در کنار صدام مش���غول 
مبارزه با رزمندگان اس���الم و نیروهای مسلح جمهوری 
اس���المی ای���ران می ش���ود تا س���ال 1367 که م���ا پذیرش 
قطعنام���ه و عملی���ات داش���تیم ک���ه از س���وی منافقین 
به عنوان ف���روغ جاویدان نام گذاری ش���د که در مقابل 
آن رزمندگان اس���الم در عملی���ات مرصاد منافقین را از 
کش���ور بیرون کرده و ضربه س���ختی به آن ه���ا زدند. در 
ای���ن مقطع هم با علم ب���ه اینکه رجوی و نیروهای تحت 
ام���ر او جزئی از نیروهای تح���ت امر صدام بودند، هیچ 
برخ���وردی ب���ا آن ها ص���ورت نگرف���ت، بلکه ش���عبه ها و 
پایگاه های تشکیالت منافقین در آمریکا و اروپا با آزادی 
تمام فعالیت می کردند. بخش قابل توجهی از نیروهای 

رجوی که در عملیات ف���روغ جاویدان وارد خاک ایران 
شدند، نیروهایی بودند که از اروپا، آمریکا و کانادا وارد 
عراق شده و تسهیالت الزم از سوی دولت های اروپایی 
برای مس���افرت سریع آن ها به عراق در آن مقطع فراهم 

ش���ده بود. معل���وم بود 
ک���ه قرار اس���ت بیایند و 
به عنوان جزئی از ارتش 
ص���دام ب���ه ای���ران حمله 

کنند.
در سال 1991 میالدی 
آمریکایی ه���ا  وقت���ی 
ب���ا ص���دام  وارد جن���گ 
ش���دند )بع���د از اینک���ه 
کوی���ت توس���ط ص���دام 
در  می ش���ود(،  اش���غال 
بااینک���ه  مقط���ع  ای���ن 
با  آمریکای���ی  نیروه���ای 
ص���دام برخ���ورد خش���ن 
می کنن���د، باز هم کاری 
به نیروه���ای مجاهدین 
خلق که در سراس���ر مرز 
ای���ران و ع���راق پراکنده 
یعنی  نداشتند؛  بودند، 
در  س���ازمان  نیروه���ای 
پایگاه حدی���د در بصره، 

پایگاه الولی در جلوال و مقر اصلی آن ها در پادگان اشرف 
حض���ور دارند و با آمریکایی ها توافق می کنند که پرچم 
س���فید س���ازمان را در پایگاه هایش���ان برافراشته کنند و 

لطمه ای نبینند؛ و همین اتفاق هم می افتد.
در ط���ول س���ال 1991 می���الدی تا س���ال ۲۰۰3 میالدی 
بااینکه آمریکایی ها، صدام را تروریست دانسته و علیه 
او تبلی���غ می کردند و رجوی که جزئ���ی از ارتش صدام 
بود و صدام از گروه های رجوی به عنوان یگانی از ارتش 
خود برای س���رکوبی ُکردها استفاده می کرد و به واسطه 
او عملیات نسل کشی بین ُکردهای عراق را طراحی کرد 

-که رجوی آن عملیات را مروارید نام گذاشت- و چند 
هزار زن و کودک ُکرد را قتل عام کرد و به طور رس���می 
این اقدام اعالم شد، اما نمایندگی های سازمان در اروپا 

و آمریکا فعال بود و هیچ کس به آن ها سخت نگرفت.
 جالب اینجاست که بعد از سقوط صدام، آمریکایی ها 
فقط اس���لحه را از س���ازمان مجاهدین خلق گرفتند، اما 
در خود اردوگاه اش���رف مس���تقر ش���ده و همکاری های 
گس���ترده ای انج���ام می دهن���د. اج���ازه می دهن���د که 
س���ازمان همچنان باقی مانده و فعالیت داش���ته باشد. 
از س���ال ۲۰۰3 ت���ا ۲۰11 ک���ه آمریکایی ه���ا ع���راق را ت���رک 
کردن���د، آمریکایی  ها در 
بخشی از اردوگاه اشرف 
حض���ور داش���ته و حتی 
اوق���ات غ���ذای  گاه���ی 
نیروه���ای آمریکای���ی در 
نیروهای  توس���ط  اشرف 
خل���ق  مجاهدی���ن 
ت���دارک دیده می ش���د. 
کم���ک  آمریکایی ه���ا 
می کردن���د که س���ازمان 
نیروه���ای  ف���رار  جل���وی 
خود را از اش���رف بگیرد. 
مهم ت���ر اینکه بس���یاری 
وابس���ته  چهره ه���ای  از 
و ش���اخص س���ازمان در 
آمری���کا اج���ازه فعالی���ت 
برگ���زاری  تبلیغات���ی، 
همای���ش،  نشس���ت، 
میتین���گ،  کنفران���س، 
موس���یقی،  کنس���رت 
نشست مطبوعاتی و هر 

فعالیت تبلیغی و سیاسی ممکن را داشتند.
در ط���ول دو ده���ه گذش���ته ه���ر زم���ان ک���ه یک���ی از 
مقامات و مس���ئوالن ایرانی در س���ازمان ملل سخنرانی 
و جلس���ه ای داش���ت، عوام���ل مجاهدی���ن خل���ق بدون 
هی���چ مانع���ی در نیوی���ورک و روب���ه روی س���ازمان ملل 
تظاه���رات علی���ه جمه���وری اس���المی ایران داش���تند و 
هیچ برخوردی هم از س���وی پلیس آمریکا نسبت به آن 
ص���ورت نمی گرفت. وقتی که آمریکایی ها س���ازمان را 
در لیس���ت سازمان های تروریستی قرار دادند حتی در 
همان مقطع هم مجاهدین خلق اجازه داشتند که وقتی 

مقامات ایرانی به س���ازمان ملل س���فر می کردند، علیه 
جمهوری اس���المی ایران تظاه���رات و کارهای تبلیغاتی 
انجام دهند. چهره های شاخص سازمان مانند علیرضا 
جعفرزاده و ساناز صمصامی، آمریکا را صحنه مانور خود 
و جمع آوری امضا و برگزاری نشست با نمایندگان کنگره 
و سیاس���تمداران سابق آمریکا می دانستند و مرتب این 
نشست ها برگزار می شد تا چهره های آمریکایی به اشکال 
مختلف حمایت های خود را از سازمان مجاهدین خلق 
اعالم کنند؛ حتی بعد از اینکه مشخص شد این سازمان 

به عنوان جزئی از ارتش صدام بوده است.
بنابراین، باید فهمید که آمریکایی ها اگرچه می دانند 
که س���ازمان مجاهدین خلق ق���درت بران���دازی نظام را 
ندارد، اما تالش می کنند از امکانات این س���ازمان برای 
ضربه زدن به جمهوری اس���المی ایران اس���تفاده کنند. 
در پرونده هسته ای، همکاری سازمان مجاهدین خلق با 
سرویس های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث 
ش���د که یک مسئله عادی و داخلی به نام فعالیت های 
قانونی هس���ته ای ایران به یک بحران بین المللی تبدیل 
شود. خبرچینی و جاسوسی عوامل منافقین با همکاری 
و هدای���ت رژیم صهیونیس���تی و آمریکا فضا را به جایی 
رس���اند که یک فعالی���ت قانونی داخلی ب���ه یک بحران 
بین المللی تبدیل شود و از همین جا مسئله هسته ای ما 
بحرانی شد. آمریکایی ها می دانند که استفاده از عوامل 
مجاهدین خلق می توانست چنین فضایی را فراهم کند، 

ازاین رو از آن ها تا جای امکان استفاده می کنند.
بعد از فروپاشی قرارگاه اشرف، آمریکایی ها آن تعداد 
از نیروه���ای س���ازمان مجاهدی���ن خل���ق را که احس���اس 
می کردن���د به دردبخ���ور ب���وده و دارای توانای���ی تحلیل 
هس���تند جذب سیستم های جاسوس���ی خود کردند تا 
بتوانند از این افراد به عنوان کسانی که ایرانی هستند 
ب���رای جم���ع آوری و تحلیل اطالع���ات مربوط ب���ه ایران 

استفاده کنند.
ی���ک اس���تفاده جدی ک���ه غ���رب و آمری���کا از اعضای 
س���ازمان مجاهدی���ن خلق می کنن���د، این اس���ت که به 
تعدادی از نیروهای فعال س���ازمان پناهندگی و اقامت 
در اروپ���ا و آمری���کا را داده اند، به ش���رط اینکه در قالب 
ان جی اوه���ا و گروه های کوچک طرف دار حقوق بش���ر، 
زن���ان، اقلیت ها و همجنس بازان فعالیت های سیاس���ی 
علی���ه جمهوری اس���المی ایران داش���ته باش���ند. احمد 
ش���هید به عنوان گزارشگر حقوق بش���ر در چند دوره ای 
که گزارش هایی مغرضانه و سیاه در خصوص حقوق بشر 
در ایران تنظیم کرده اس���ت، برای تهی���ه این گزارش ها 
اعضای منافقی���ن را به عنوان منبع اصل���ی خود به کار 
گرفته است. اینکه چرا آمریکایی ها همچنان از این گروه 
پش���تیبانی می کنند به خاطر این است که اعضای این 
گ���روه و چهره های ش���اخص آن حاضرند برای بقای خود 
هر فعالیتی را علیه وطنشان انجام داده و در این مسیر 
از همکاری با صدام و آمریکا و هیچ کس دیگری مضایقه 
نکردند. این ویژگی باعث شده آمریکایی ها مجاهدین 
خلق را نیروهای جذابی تشخیص دهند و هر استفاده ای 

که بشود از آن ها برده اند.  

گفتاری از محمدصادق کوشکی

زوزه هایی از رس استیصال

خاطره کشتار

اعترافات مهران اصدقی عامل ترور ناموفق 
حاج احمد خمینی و آیت اهلل محمد خامنه ای

من از سال 135۸ از طریق انجمن دانشجویان هوادار منافقین در 

ش
وتو

ن  ر
دو

دانشکده جذب این گروهک شدم. در ابتدا فعالیت های من در ب
زمینه کارهای تبلیغاتی و ش���رکت در تظاهرات و راهپیمایی ها 
بود. با تعطیلی دانشکده ها، بعد از انقالب فرهنگی به قسمت 
کارگری منافقین منتقل شدم و مسئولیت قسمت ساختمانی و 
نس���اجی ب���ه عهده من ب���ود و تا قب���ل از 3۰ خ���رداد در این نهاد 
فعالیت می کردم. بعد از 3۰ خرداد وارد تیم های عملیاتی ویژه 
شدم و در همین تیم چندین سرقت مسلحانه ماشین برای عملیات انجام 
دادیم. در مهرماه سال 136۰ بعد از اینکه مجدداً ما سازمان دهی شدیم، 

من فرمانده یک واحد عملیاتی ش���دم که این واحد مسعود انتظاری نام 
داشت و اعضای آن مصطفی معدن پیشه )رحمان( و مجید مقدم )منصور( 

بودند و عملیات زیر را انجام دادیم.
اولین عملیاتی که در آن شرکت کردم، حمله به مقر مرکزی سپاه پاسداران 
در خیابان پاس���داران بود که ما با هفت تیم س���ه-چهارنفره با آرپی جی به این 
س���اختمان حمل���ه کردیم. عملیات بع���دی من حمله به خان���ه آیت الله ربانی 
املشی بود. در این عملیات ما چهار واحد چهارنفره بودیم که موفق نشدیم 
وارد خانه شویم. عملیات بعدی ترور حجت االسالم بشارت نماینده مجلس 
بود که من به همراه افراد تیم مصطفی معدن پیش���ه و مجید مقدم ایش���ان را 
به شهادت رساندیم. عملیات بعدی که در آن شرکت کردم ترور آقای محمد 
خامنه ای بود که در اطراف خانه ایش���ان انجام دادیم و من فرمانده عملیات 
بودم و افراد ش���رکت کننده مصطفی معدن پیشه، مجید مقدم و رضا بودند؛ 
در این عملیات ما محافظین آقای خامنه ای را شهید کردیم. عملیات بعدی 
ترور س���رهنگ حجازی بود که ما دو واحد بودیم و در خرابه های اطراف خانه 
آقای حجازی کمین کردیم و با دیدن ماش���ین ایش���ان ب���ه آن حمله کردیم که 

موفق نشدیم. عملیات بعدی آقای جواد منصوری بود که من به همراه شش 
نفر دیگر از افراد واحد عملیاتی قسمتمان در خیابان مدرس درحالی که لباس 
کمیته به تن داشتیم و ماشین ها را بازرسی می کردیم با دیدن ماشین ایشان به 
آن حمله کردیم و بعد فرار کردیم. عملیات بعدی ترور حاج سید احمد خمینی 
بود که من در این عملیات فرمانده واحد بودم و به همراه ده نفر دیگر از افراد 
قس���مت ویژه در این ترور ش���رکت کردیم که به علت عدم حضور ایش���ان در 
ماشین موفق نشدیم. ترور بعدی ترور حجت االسالم خوئینی ها بود که در این 
عملیات من به همراه هشت نفر دیگر از قسمت ویژه در یک فولکس استیشن 
مخفی شدیم و سپس با مشاهده ماشین آقای خوئینی ها به آن حمله کردیم که 

موفق نشدیم و یکی از افراد واحد ما تیر خورد و کشته شد.
در مردادماه و شهریورماه سال 1361 چند واحد عملیاتی تحت مسئولیت 
من قرار گرفت که این واحدها به مغازه ها و خانه های افراد حزب اللهی حمله 
می کردند و آن ها را ترور می کردند. آخرین مسئول من فردی به نام مسعود 
قربانی با نام مستعار تقی است و اسم مستعار خودم نیز بهرام است. آخرین 

مسئولیتم فرمانده نظامی اول تهران بود.  )امضا و اثر انگشت (   

یک استفاده جدی که غرب و آمریکا از اعضای 
سازمان مجاهدین خلق می کنند، این است که 
به تعدادی از نیروهای فعال سازمان پناهندگی 
و اقام��ت در اروپ��ا و آمری��کا را داده ان��د، ب��ه 
ش��رط اینک�ه در قالب ان جی اوه��ا و گروه های 
ک��وچ��ک ط��رف دار حق��وق 
بش��ر، زن�ان، اقلیت ها 
ه��م��جنس ب��ازان  و 
سیاس��ی  فعالیت های 
علیه جمهوری اسامی 
ای��ران داشت��ه 
ب�اش�ن�د.

دست های آلوده 
4

ارشف ربیعی
-همسر اول مسعود رجوی

-مسئول توجیه زندانیان زن نسبت به مواضع مسعود رجوی و سازمان در زندان
-از افراد موثر در عضوگیری سازمان پس از انقالب

-کاندیدای شکست خورده سازمان در اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی
- به هالکت رسیدن در جریان کشف خانه تیمی زعفرانیه
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باید ببینی���د چکاره اند این جمعیت هایی 
ک���ه افتاده ان���د توی این مملک���ت و دارند 
خرابکاری می کنند و مع األس���ف، بعض اشخاص هم 
که متوجه این مسائل نیستند، یک  وقت آدم می بیند 
ک���ه طرف داری از این ه���ا کردند یا یک چیزی گفتند، 
آن ه���ا از آن اس���تفادۀ طرف داری کردن���د. این ها گول 
می زنن���د، همه را گول می زنند. این ها می خواس���تند 

من را گول بزنند.
م���ن نجف بودم، این ها آم���ده بودند که من را گول 
بزنند. بیست وچند روز -بعضی ها می گفتند ۲4 روز، 
من حاال عددش را نمی دانم- بعضی از این آقایانی که 
ادعای اس���المی می کنند، آمدند در نجف، یکی شان 
بیست وچند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم 
به او حرف هایش را بزند. آن به خیال خودش که حاال 
من را می خواهد اغفال کند. مع األس���ف، از ایران هم 
بعضی از آقایان که تحت تأثیر آن ها واقع شده بودند 
-خداوند رحمتش���ان کند آن ها هم اغفال کرده بودند 
آن ها را- آن ها هم به من کاغذ سفارش نوشته بودند. 
بعضی از آقایان محت���رم، بعضی از علما، آن ها هم به 
من کاغذ نوش���ته بودند که این ها ِانَّه���م ِفْتَیٌة؛ قضیۀ 
اصحاب کهف. م���ن گوش کردم به حرف های این ها 
که ببینم این ها چه می گویند. تمام حرف هایشان هم 

از قرآن بود و از نهج البالغه، تمام حرف ها.
م���ن ی���اد یک قصه ای افت���ادم که در هم���دان اتفاق 
افتاده ب���ود. ظاهراً زم���ان مرحوم آس���ید عبدالمجید 
همدان���ی، یک یهودی آمده بود مس���لمان ش���ده بود 
خدم���ت ایش���ان. ایش���ان دیده ب���ود که بع���د از چند 
وق���ت این یه���ودی خیلی مس���لمان اس���ت و این قدر 
اظهار اس���الم می کند که ایشان تردید واقع شده بود 
برایش که این شاید قضیه ای باشد. یک وقت خواسته 
بودش. گفته بود که تو مرا می شناسی؟ گفته بود که 
بلی، شما از علمای اسالم هستید و چطور ]هستید[. 
می دانید پدرهای من کی اند؟ بلی، پیغمبر از اجداد 
شماس���ت. خودت را می شناس���ی؟ بلی، م���ن پدرانم 
یه���ودی بودن���د و حاال خودم مس���لمان ش���دم. گفته 
ب���ود س���ّر این را ب���ه من بگو ک���ه چرا تو مس���لمان تر از 
من ش���دی؟ مردک فهمیده بود که ای���ن، آن چیزی را 
ک���ه می خواهد بازی کند، فهمیده اس���ت، فرار کرده 
ب���ود. این که آمد بیس���ت وچند روز آنجا و تمامش از 
نهج البالغه و تمامش از قرآن صحبت می کرد، من در 
ذهن���م آمد که نه، این آقا هم همان اس���ت! وااّل خب، 
تو اعتقاد به خدا و اعتقاد به چیزهایی که داری، چرا 
می آیی پیش من؟ من که نه خدا هس���تم، نه پیغمبر، 
ن���ه امام، من یک طلب���ه ام در نجف. این آمده بود که 
من را بازی بدهد، من همراهی کنم با آن ها. من هیچ 
راج���ع به این ها حرف نزدم، هم���ه اش را گوش کردم. 
فق���ط ی���ک کلم���ه را ک���ه 
گف���ت »ما می خواهیم 
م���س������ل���حان���ه  ق���یام 
بکنی���م«، گفت���م ن���ه، 
ش���ما نمی توانید قیام 
مسلحانه بکنید، بی خود 
خودتان را به باد ندهید.

 ،1۲ ج  ام���ام،  )صحیف���ه 
ص466(  

وقتی امام 

سیاست منافقین را 

پیش بینی کرده بود 
فهیمه صحرایی نژاد: ماهیت تروریس���تی س���ازمان مجاهدین خلق 
دیگر بر کسی پوشیده نیست. بالغ بر 17 هزار نفر از مردم کوچه و بازار 
و ش���خصیت های سیاس���ی و مذهبی کش���ور توس���ط س���ازمان مجاهدین خلق به 
ش���یوه های مختلف ترور و به ش���هادت رس���یدند. در این بین، ترورهای انتحاری 
ماهی���ت دیگ���ری دارن���د. حمل���ه انتح���اری در واقع ی���ک خودکش���ی عقیدتی با 
ریشه های به ظاهر فرقه ای و مذهبی است، اما در باطن با اهداف و گرایش های 
سیاس���ی و قدرت طلبان���ه اس���ت ک���ه در آن عام���ل انتح���اری با اجرای یک س���ری 
اقدامات از پیش طراحی ش���ده و س���ازمان یافته ضمن از بین ب���ردن خود، اهداف 
خرابکاران���ه یا جنایتکاران���ه ای را نیز پیگیری می کند. س���ازمان مجاهدین خلق با 
ب���ه کار گرفت���ن جوان���ان ک���ه راحت ت���ر تح���ت تأثی���ر القائ���ات ذهن���ی و انحرافی 
گروهک های تروریس���ت قرار می گیرند در چند مورد دست به حمالت انتحاری 

و ترور شخصیت های سیاسی زدند؛ سال های 136۰ و 1361 اوج این ترورها بود. 

اسدهللا مدنی
میراس���دالله مدن���ی دهخوارقان���ی )متول���د 1۲93 
آذرش���هر( تحصی���الت ح���وزوی را در ق���م ب���ه اتمام 
رس���اند و چندین سال در حوزه علمیه نجف تدریس 
می ک���رد. در ح���وزه نجف در بین دوس���تان معروف 
بود که »اسلحه ای که نواب صفوی تهیه کرد با پول 
کتاب ه���ای مدنی بود«. پس از پی���روزی انقالب به 
امامت جمعه همدان و نماینده مجلس خبرگان این 
ش���هر منصوب ش���د. در آبان س���ال 135۸ س���ید روح الله خمینی وی را به عنوان 
امام جمعه تبریز منصوب کرد. اقدامات ش���هید مدنی در تثبیت اوضاع تبریز، 
مقابل���ه با اقدامات س���ازمان مجاهدی���ن خلق )منافقین( و نی���ز بنی صدر و خنثی 
کردن توطئه های دش���منان کشور، کینه عمیق دشمنان را موجب شده بود. روز 
جمعه ۲۰ شهریور 136۰ فردی به نام مجید نیکو مقارن ساعت 1:4۰ بعد از ظهر، 
هنگام���ی که آیت الله مدنی بعد از اتمام نماز جمعه به منظور پرس���ش ایس���تاده 
ب���ود، به طرف آیت الله مدن���ی رفته و درحالی که تظاهر به آغوش گرفتن ایش���ان 
می نماید، وی را ترور می کند. بنا به گفته  شاهدان عینی در این لحظه دو انفجار 
متوالی روی می دهد که متعاقب آن ش���هید مدنی روی زمین می افتد و چندین 
نفر هم مجروح می ش���وند و ضارب نیز متالش���ی می ش���ود. نحوه شهادت ایشان 
موجب ش���ده است از ایشان با عنوان دومین شهید محراب انقالب اسالمی یاد 

شود.

سید عبدالکریم هاشمی نژاد
حجت  االسالم سید عبدالکریم هاشمی  نژاد )متولد 
1311 بهش���هر( در قم به مدت چهارده سال نزد آیات 
عظام سید حس���ین بروجردی و امام خمینی )ره( به 
تحصی���ل علوم دینی پرداخت. وی از ابتدای مبارزه 
تا پی���روزی انقالب اس���المی چندین بار دس���تگیر و 
ب���ه زندان  های طوالن���ی مدت محکوم ش���د .پس از 
پی���روزی انقالب اس���المی به عنوان نماینده اس���تان 
مازندران در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. ایشان پس از پایان دوره 
مجلس خبرگان، مقام دبیری حزب جمهوری اسالمی مشهد را به عهده گرفت و 
از این پایگاه حمالت مداوم خود را متوجه نفاق حاکم بر بعضی مکان  های دولتی 
و ارتج���اع کرد و با ضد انقالب به مبارزه س���ختی پرداخت. کینه مجاهدین خلق 
از وی به آش���نایی قبل از انقالب و در دوران زندان برمی گشت. وی دو سال در 
زن���دان بود و در این مدت )اواخر س���ال 1355( با تفکرات انحرافی گروهک هایی 
چون مجاهدین خلق آش���نا ش���د و همواره آن ها را نقد می کرد. در صبحگاه هفتم 
مهر 136۰ هنگامی که ایشان در حال بازگشت از کالس پاسخگویی به سؤاالت از 
پله های س���اختمان حزب جمهوری اسالمی مشهد پایین می آمد، یکی از اعضای 
گروهک تروریس���تی مجاهدین خلق )هادی عل���وی فیتیله چی( که قباًل در حزب 
رخنه کرده بود و پس از شناسایی اخراج شده بود خود را به نزدیک ایشان رسانید 
و با قرار دادن نارنجک جنگی روی ش���کم ایش���ان و انفجار آن، هاشمی نژاد را ترور 

کرد. در اثر انفجار این نارنجک یکی از دست های تروریست قطع شد.

عبدالحسین دستغیب
س���ید عبدالحس���ین دس���تغیب ش���یرازی )متول���د 
و  اخ���الق  درس  س���بب  ب���ه  بیش���تر  ش���یراز(   1۲9۲
کتاب ه���ای ف���راوان اخالقی ش���هره اس���ت. در دوره 
حکومت رضاش���اه به بهان���ه س���خنان تحریک آمیز و 
مخالفت های���ش به زندان افت���اد و میان ترک وطن یا 
کنار نهادن لباس روحانیت مخیر شد؛ در نتیجه در 
1314شمس���ی به نجف رفت و پس از سقوط رضاشاه 

به ش���یراز بازگش���ت. پس از پیروزی انقالب اسالمی به ِس���َمت امامت جمعه آن 
ش���هر و نماینده م���ردم فارس در مجلس خبرگان منصوب ش���د. او در نخس���تین 
س���ال های پس از پیروزی انقالب اس���المی به افش���اگری و مخالفت با گروه های 
مخال���ف جمهوری اس���المی به ویژه مجاهدی���ن خلق پرداخ���ت و در ۲۰ آذر 136۰ 
هن���گام رفت���ن به نم���از جمعه در حمله انتح���اری یکی از اعض���ای همین گروه به 
ش���هادت رس���ید. ترور ش���هید آیت الله عبدالحسین دستغیب )ش���هید محراب( 
توسط عامل انتحاری منافقین به نام »گوهر ادب  آواز« انجام شد. در این فاجعه 

دوازده تن از مردم عادی نیز به شهادت رسیدند.

محمد صدوقی
آیت الل���ه محم���د صدوق���ی )متول���د 1۲۸7 یزد( در 
بیست ودوس���الگی ب���ه قم هج���رت کرد و مب���ارزه را 
از دوران رضاخ���ان آغ���از کرد. او از فداییان اس���الم، 
مس���لمانان لبن���ان و ام���ام موس���ی ص���در حمای���ت 
می ک���رد. پس از پی���روزی انقالب ب���ه امامت جمعه 
یزد منصوب شد. وی به دلیل تأثیرگذاری فراوان در 
جریان انقالب به شدت مورد خشم دشمنان انقالب 
قرار داش���ت و چند بار نیز مورد س���وءقصد قرار گرفت. س���رانجام در ماه مبارک 
رمضان مصادف با یازدهم تیرماه س���ال 136۰ درحالی که ش���هید صدوقی پس از 
ادای نماز جمعه جایگاه نماز را ترک می کرد، عامل ترور )محمدرضا ابراهیم زاده( 
که ملبس به لباس ارتشی و حامل دو قبضه نارنجک جنگی بود، خود را به ایشان 
نزدیک کرد و ایشان را به آغوش کشید و خود را منفجر کرد. در این حادثه عالوه 
بر شهید آیت الله صدوقی، تعدادی از پاسداران محافظ ایشان مجروح شده بعد 
از آن نیز چهار نفر از بانوان بر اثر ازدحام جمعیت درگذش���تند. ش���هید صدوقی 

»شیخ الشهدای محراب« لقب گرفت.

عطاءهللا اشرفی اصفهانی
 1۲۸1 )متول���د  اصفهان���ی  اش���رفی  عطاءالل���ه 
خمینی ش���هر( پس از گذراندن دوره ابتدایی جهت 
ادام���ه تحصیل راهی حوزه علمیه قم ش���د. در س���ن 
آیت الل���ه  از  را  اجته���اد خ���ود  اج���ازۀ  چهل س���الگی 
محمدتقی خوانس���اری دریافت می کند. اشرفی در 
س���ال 1335 شمس���ی بنا به دس���تور مرحوم آیت الله 
بروجردی به منظور تبلیغ رهس���پار کرمانش���اه ش���د. 
ب���ا اوج گی���ری انقالب به رهب���ری امام خمینی، اش���رفی نیز مب���ارزات خود را در 
کرمانش���اه آغاز کرد و پس از پیروزی انقالب به امامت جمعه این ش���هر منصوب 
شد. با آغاز جنگ، او با وجود کهولت سن با حضور چندباره و مداوم در جبهه ها 
ب���ه دی���دار رزمندگان می رف���ت و برای آنان س���خنرانی می کرد. آیت الله اش���رفی 
اصفهانی س���رانجام در س���اعت 1۲:15 ظهر ۲3 مهرم���اه 1361 درحالی که مهیای 
اقامه نماز بود توسط فردی به نام محمدحسین خداکرمی با نارنجک مورد حمله 

قرار گرفت و به شهادت رسید.

محمد کچوئی
شهید محمد کچوئی )متولد 13۲9 شمسی( پیش 
از وقایع 15 خرداد، مبارزات سیاس���ی-مذهبی خود 
را آغ���از کرد . او ب���ا عضویت در هیئت ه���ای مؤتلفه 
اسالمی به فعالیت ها و مبارزات خویش ادامه داد تا 
اینکه در سال 1353 دستگیر و به حبس ابد محکوم 
ش���د. پس از پی���روزی انقالب اس���المی، ادارۀ زندان 
اوی���ن را ب���ه عهده گرف���ت و به دلیل رفتار مناس���ب 
و منطق���ی ب���ا زندانی���ان که موجب هدایت بس���یاری از آنان ش���ده ب���ود به »پدر 
توابین« مش���هور شد. در پی پخش خبر انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی 
در زن���دان، زندانی���ان ه���وادار مجاهدی���ن خل���ق در روز ۸ تیر 136۰ به ش���ادمانی 
پرداختند و می رفت که اوضاع رنگ شورش به خود بگیرد؛ به همین علت محمد 
محمدی گیالنی رئیس و اس���دالله الجوردی دادس���تان دادگاه انقالب در زندان 
حض���ور یافتند و در حیاط اوین دادگاه تش���کیل دادن���د. محمد کچوئی چند نفر 
از زندانیان عضو سازمان مجاهدین را به محوطه زندان اوین آورد و کنار استخر 
نش���اند تا هم���ان  جا بار دیگر محاکمه ش���وند. در حین این ماجرا کچوئی توس���ط 
کاظم افجه ای از اعضای س���ازمان مجاهدین خلق ایران ترور شد. او که از توابین 
بود، توانس���ته بود اعتماد مسئولین را جلب کند و وارد دادستانی انقالب شود. 
ظاه���راً افج���ه ای قصد ترور محمدی گیالنی و اس���دالله الجوردی را هم داش���ت، 
اما کچوئی متوجه نزدیک ش���دن او ش���د و برای مقابله با او جلو رفت، در نتیجه 
گلوله ها به کچوئی اصابت کرد. افجه ای پس از ترور به طبقه سوم ساختمان فرار 

کرد و خود را به پایین انداخت و جان سپرد. 

آغاز گفت وگو با نارنجک در تابستان 1360
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنام���ۀ جمه���وری اس���المی ای���ران در روز 15م���رداد 1367 
این گون���ه نوش���ت: بع���د از عملی���ات منافقین در اس���الم آباد 
غ���رب م���ردم خواه���ان مقابل���ه جدی تر ب���ا منافقین ش���دند. 
آن ه���ا از مس���ئولین خواس���تند نبای���د صرف���ا ب���ا ش���نیدن توبه 
منافقی���ن آن ه���ا را ب���ه عنوان ت���واب آزاد کنن���د. از نظر مردم 

کلی���ه منافقین���ی که در جری���ان عملیات مرصاد 
دس���تگیر شدند س���زاوار مرگ و نابودی هستند.

در روز 19 بهم���ن 136۰ ، خان���ه تیم���ی اصلی منافقین توس���ط 
نیروهای س���پاه پاسداران انقالب اسالمی، شناسایی شد و در 
عملیاتی موفق، مرکزیت سازمان متالشی شد. دراین عملیات 
عالوه  بر همسر مسعود رجوی و موسی خیابانی، 1۸ نفر از دیگر 
س���رکردگان و کادرهای برجس���ته گروهک نفاق از بین رفتند.

در س���اعت 16/45 دقیقه عصر دیروز )6 آذر( یک بمب بسیار 
قوی در در داخل یک ماشین جیپ بلیزر جاسازی و در کوچه 
پزش���ک ما بین پمپ بنزین خیابان ولی عصر و فروشگاه قدس 
پارک ش���ده بود منفجر ش���د. بر اثر انفجار ۲ تن که مش���غول 
زدن بنزی���ن به اتومبی���ل خود بودند به اتفاق یک زن و کودک 
تک���ه تکه ش���ده و ب���ه ش���هادت رس���یدند. همچنی���ن چندین 
ت���ن ک���ه در حال عب���ور از خیاب���ان بودند زخمی ش���ده که به 
بیمارس���تان های سجاد، مهر، ساس���ان و فیروزگر 
انتقال یافتند که حال 3 تن از آنها وخیم اس���ت.

تبار ترور

محمدصادق کوشکی
ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی

تعداد صفحه: 4۸۰ صفحه

کت���اب »تبار ت���رور« با موضوع 
م���روری ب���ر تاریخچ���ه و کارنامه 
تروریستی سازمان مجاهدین خلق 
اس���ت. کاری ک���ه محمدص���ادق 

کوش���کی مبادرت به انجام آن کرده اس���ت بررس���ی مس���تند اقدامات 
تروریس���تی این گروهک بر اساس ش���واهد غیر قابل انکاری است که از 
می���ان برگ ه���ای تاری���خ و اعترافات س���ران و دیگر اعض���ای این گروهک 
برج���ای مانده اس���ت. این کت���اب به دوبخش کلی تقس���یم می ش���ود. 
بخش اول که شامل 4 فصل می باشد، شامل پیدایش سازمان مجاهدین 
خلق)منافقین( و تقابل آن ها با نظام حاکم، قبل و بعد از انقالب اسالمی 
تا ش���روع مبارزات مسلحانه می باشد. بخش دوم نیز که شامل 3 فصل 
است، به علل و چگونگی مبارزه مسلحانه، ترور شخصیت های رده اول 
و دوم نظام، ترور مردم عادی و سایر اقدامات تروریستی سازمان اشاره 
دارد. در فصل دوم از بخش دوم کتاب، شرح عملیات های تروریستی 
شخصیت های سیاسی مذهبی مشهور کش���ور، همچنین خالصه ای از 
زندگی نامه این افراد به عالوه بخشی از مطالب و اسناد مربوِط مندرج 
در نشریه مجاهد-نشریه منسوب به سازمان مجاهدین خلق)منافقین(-، 

آورده شده است.

سازمان مجاهدین خلق 
پیداییی تات فرجام )۱۳۴۴-۱۳۸۴( 

به کوشش جمعی از پژوهشگران
ناشر: موسسه مطالعات و 

پژوهش های سیاسی
تعداد صفحه: ۲۲۲۸

ای���ن کت���اب س���ه جل���دی اولی���ن تحقی���ق جام���ع، مس���تند و تحلیلی 
درب���اره تاریخچ���ه چه���ل  س���اله س���ازمان مجاهدی���ن خل���ق و حاص���ل 5 
س���ال ت���الش گروه���ی از پژوهش���گران تاری���خ معاص���ر و علوم سیاس���ی 
در مؤسس���ه مطالع���ات و پژوهش های سیاس���ی می باش���د. بس���یاری از 
 اس���ناد و تصاویر این کتاب برای اولین بار ارائه و منتش���ر ش���ده است. 
جل���د اول آن، دوره زمان���ی س���الهای 44 ت���ا 54 و مش���تمل ب���ر وقای���ع 
تأس���یس، گسترش تشکیالتی و تغییر رس���می ایدئولوژی به مارکسیسم 
می باش���د. جلد دوم، سال های 54 تا 64 را شامل می شود که وقایع پس 
از تغییر ایدئولوژی و نیز تحوالت س���ازمان را در طول انقالب اس���المی 
اعم از ایجاد درگیری، زمینه سازی حرکت های مسلحانه و ترورهای کور یا 
هدفمند را تشریح می نماید. جلد سوم، مقطع زمانی سالهای 64 تا ۸4 و 
در بردارنده مسایل سازمان در خارج کشور و همچنین استقرار در عراق و 
همکاری با رژیم صدام در دوره جنگ تحمیلی و نهایتاً نابودی تشکیالتی 

پس از سقوط رژیم بعث می باشد.

عملیات مهندسی

حسن روزی طلب
ناشر: مرکز اسناد انقالب 

اسالمی
تعداد صفحه: 764 صفحه

کتاب عملیات مهندس���ی به طور مبس���وط کارنامه تروریستی 
بخ���ش وی���ژه نظامی س���ازمان مجاهدی���ن خلق)منافقین( از س���ال 

1357 تا 1361 را مورد واکاوی قرار داده اس���ت.
کت���اب مذکور به رخدادهای فاز سیاس���ی س���ازمان منافقین از 
پیروزی انقالب اس���المی تا خ���رداد 136۰پرداخته و به تفصیل به 
شکل گیری و بررسی عملکرد بخش ویژه نظامی سازمان منافقین 

می پردازد.
عملی���ات مهندس���ی یک���ی از عملی���ات منافقی���ن ب���ود که طی 
این عملیات منافقین که مبتنی بر ش���کنجه های س���خت، شنیع 
و طاقت فرس���ا بود، تعدادی از پاس���داران به طرز وحش���تناکی به 

شهادت رسیدند.
طالب طاهری و محس���ن میرجلیلی دو نفر از پاس���داران کمیته 
انقالب اس���المی بودند که زیر ش���کنجه های ش���دید منافقین در 

عملیات مهندسی به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

کتابخانه


