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  پيشگفتار

  بسم هللا الرحمان الرحيم

مجموعه ای که در پيش روی شماست متن سخنانی است که در جلسات مناظره زندانيان اوین مطرح شده 

از نوار پياده شده و با اص�ح مختصری بدون اینکه مطالبی به آن افزوده شود تنظيم  این متن مستقيماً . است 

بتواند اميدواریم انتشار این مجموعه . استناد در این جلسات به چاپ رسيده است و به ھمراه مدارک مورد 

ه مواضع و در عين شناساندن چھره کریه و ضد خلقی منافقين به مردم ، وسيله ای برای افشاگری گسترد



عملکردھای تروریستی گروھک مزبور بوده و سندی زنده و تاریخی از جنایات این جریان انحرافی و التقاطی 

   . باشد 

توسط سيمای ) زندان اوین (در حسينيه شھيد کچوئی  E٦٢زم به ذکر است این مناظرات در بھار سال 

  و طریق شبکه سراسری پخش گردیدجمھوری اس�می ایران ضبط و سپس در تابستان ھمين سال از 

٦  

مشروح آن ھمزمان در روزنامه ھای کثيراEنتشار  نيز به چاپ رسيد  و ما بيشتر از آن جھت که این گفتگو ھا  

جنبه ی آموزشی داشته اقدام به چاپ آن به صورت کتاب نموده ایم تا عناصر تشکي�تی وابسته به گروھکھا 

راھنمایی و بتوانند مطالعه مطالب مورد بحث در این جلسات اگر مورد چه در داخل و چه در خارج کشور 

و از سرنوشت مرگبار و ذلت بار منافقين عبرت گرفته و از . ارشاد ھستند به خواست خدا ھدایت شوند 

پيروی کورکورانه سران قدرت طلب و خودخواه وابسته به جریانات ضد انق�بی دست برداشته و آگاھانه و 

  به دامان اس�م و انق�ب و مردم بازگردند مشتاقانه 

ھمچنين اميدواریم انتشار این کارنامه سياه ، گام دیگری در جھت افشای جنایات ضد مردمی گروھک 

تروریستی منافقين بوده و ماھيت این مزدوران دیو سيرت را ھرچه بيشتر برای امت اس�می و مردم آزاد 

  .اندیش جھان باز شناساند 

  می دادستانی انق�ب اس�می مرکز روابط عمو
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  جلسه اول 

  ٦٠مواضع و عملکرد قبل از سی خرداد 

  نھاد کارگری
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  مقدمه

ربنا اغفر لنا و Eخواننا الذین سبقونا باEیمان و E تجعل فی . بسم هللا الرحمن الرحيم : ابوالقاسم اثنی 

  قلوبنا غ�للذین آمنوا

و بر برادرانی که در ایمان بر ما سبقت گرفتند  و در دلھایمان غل و غش نسبت به ببخشای  بار پروردگارا بر ما

  . مومنين قرار نده 



با درورد فراوان به رھبر کبير انق�ب اس�می و امت سلحشور و قھرمان و با تحيت و س�م به شھيدان گلگون 

  .کفن و رزمندگان و جانبازان صحنه ھای ستيز حق عليه باطل 

من تشکر از مسئوEن محترم دادستانی انق�ب اس�می مرکز و صدا و سيمای جمھوری اس�می ایران ، ض

  . اولين جلسه از برنامه  مناظره زندانيان اوین را آغاز می کنيم 

قبل از اینکه ما افراد شرکت کننده را که اکثراًاز اعضا و مسئولين سابق گرھک تروریستی منافقين ھستيم 

  معرفی کنيم  خودمان را

در این مقدمه به موضوع برنامه و شيوه ی . به نمایندگی از طرف جمع حاضر ذکر مقدمه ای را Eزم می دانم 

یعنی مطالبی که پيش از ھر . کار و انگيزه و ھدفمان از برگزاری و شرکت در این مناظرات پرداخته می شود 

  . اس�می خواھد بود  چيز در اولين جلسه مورد سوال بينندگان سيمای جمھوری

  از دو سال پيش تا کنونناگفته نماند که این نوع جلسات 
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پيوسته در حسينيه شھيد کچویی زندان اوین تشکيل می شده و متناوبا اعضا و کادرھای تشکي�تی  

دستگير شده ی  ھر یک از گروھک ھای ضد انق�بی در حضور سایر زندانيان به بحث و گفتگو در زمينه 

  .اليت ھای خود می پرداخته اند فع

اما موضوع مورد گفتگوی ما عمدتاً افشای خطوط و عملکرد و ھمچنين مواضع گروھک منافقين از بدو پيروزی 

ما در نظر داریم با بررسی این مسائل از جنبه ھای مختلف چھره و . انق�ب اس�می تا زمان حاضر است 

برنامه چنين خواھد بود که پس از . ه و ھست تشریح و بيان کنيم ماھيت واقعی این سازمان را آنطور که بود

معرفی خودمان با طرح بخشی از سواEت جمع آوری شده در دو ماه اخير به گفتگو بنشينيم و در جلسات 

سعی ما بر این است که انشاءهللا در این سری از . بعد انشاءهللا بقيه پرسش ھا و پاسخ ھا را پيگيری کنيم 

که ضبط تلوزیونی ھم می شود یک دوره کامل از مسائل عمده مربوط به گروھک منافقين را مطرح  مناظرات

  .کنيم 

شيوه کارمان ھم ھمانطور که شاھد خواھيد بود متفاوت بت برنامه ھای متداولی است که تا کنون از رسلنه 

Eت رسيده از طرف ضمن اینکه مطالب مورد گفتگوی ما در جھت پاسخگویی به سوا.ھا پخش شده است 

و خواھران و برادران زندانی است ، بيشتر مطالب جنبه افشا گری داشته و افشا گری ھم مستند به مدارک 

در ھمين جا تاکيد داریم که به جنبه . شواھد زنده و گویا و صریح است که طبعاً با تحليل ھمراه خواھد بود 

  . مبذول بشودھای آموزشی و تحليلی این سری مناظرات توجه Eزم 
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ما از شرکت در این مناظرات ، ما برای بيان انگيزه ھایمان از شرکت در این نوع مناظرات ناگزیر  و اما انگيزه

  . ابتدا بقدر دید و فھم خودمان تصویری کلی از صف بندی نيروھا ارائه می دھيم 



د موقعيت لشگر اس�م در برابر بی شک موقعيت جمھوری اس�می ایران در قبال دنيای استکباری ھمانن

در این صحنه تمامی ایمان در : لشگریان کفر در جنگ خندق است که پيامبر اس�م در مورد آن فرموده بودند 

  . مقابل تمامی کفر ایستاده است 

در این خندق رود خروشانی از خونھای پاک و مطھر جوانان و یاران صدیق و باوفای اس�م و انق�ب جاری 

تا اینکه قانون اللھی را در جامعه برقرار و } ھی العليا و کلمه الظالمين ھی السفلیلتکونوا کلمه هللا {است 

   .شود ) عج (ظالمان را از پای در آورد و سرنگون کند و زمينه ساز حکومت جھانی حضرت مھدی 

ر و تمامی رسانه ھا معاندان جمھوری اس�می ایران و دشمنان انق�ب اس�می یعنی تمامی دنيای استکبا

و مطبوعاتشان در این پيکار سخت درگير ھستند ، از صبح تا شام ، با دروغ و شانتاژ و جو سازی سعی دارند 

  .این مشعل فروزان را در منطقه و جھان خاموش کنند 

ار عراق کارز. کارزارھای تبليغاتی و تسليحاتی دشمن چه شرقی و چه غربی در این قلمرو بسيار زیاد است 

جنگ تحميلی و منافقين و تروریسم و صھيونيست و سایر گروھک ھای ضد انق�ب آلت دست و آتش بيار 

با تمامی این احوال می . معرکه ھای تبليغاتی امپریاليستھا ، ھمه در پيوند با یکدیگر و ھم جھت ھستند 

  بينيم به خواست خدا و برکت
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، این انق�ب روز به روز شکوفاتر و ابرجنایتکاران و دولتھا و وجود امام و حضور ميليونی مردم در صحنه 

گروھکھای وابسته به آنان روز به روز در ميان مردم محروم و مستضعف جھان ، مفتضح تر و رسواتر می 

  .شوند 

حال در کنار این تصویر کلی که از موقعيت و صف بندی نيروھا ارائه کردیم جای خودمان را مشخص مکنيم و 

را به جمھوری اس�می بيان کرده و انگيزه ھای » روآوردنمان« را از جریان منافقين و » بریدنمان«ه ھای زمين

  .آن را برشماریم 

وقتی ما دستگير شدیم ھر کدام به فراخور حال خود در مسير تحولی خاص قرار گرفتيم ، مسيری که در 

  .  طول آن آزادانه می اندیشيدیم و آگاھانه انتخاب می کردیم

واقعياتيکه حاکی از ھمراھی گذشته مان با جریانی . در ابتدا می بایستی با واقعيات برخورد می کردیم 

به روشنی دیدیم که چگونه آب به آسياب .تروریستی ، ضد اس�می ، ضد مردمی و وابسته بود 

انه از واقعيتھا و حقایق حد بيگ امپریاليستھا ریخته ایم درک کرده ایم که اندیشه ھا و برداشتھایمان تا چه

  . جامعه انق�بی و متحول ایران بوده است 

وقتی که از چارچوب متحجر و ارتجاعی تشکي�ت رھا شدیم ، احساس کردیم و متوجه شدیم که چه جنایات 

عظيمی انجام داده ایم و مجری  چه نيات شوم و پليدی بوده ایم ، چقدر از جامعه بيگانه و تا چه حد بازتاب 

  . مال و رفتارمان در جامعه نفرت انگيز بوده است اع

جریان بریدگی از منافقين نه تنھا در درون زندانھا ، بلکه در ميان نيروھای تشکي�تی و وابسته به سازمان در 

     ھم بيرون زندانھا
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ایر گروھکھای ضد به خوبی در نظر ما قرار گرفت ، و این جریان نه در رابطه خاص منافقين که در رابطه با س

  . انق�ب نيز مصداق یافته بود 

خيانتھا ، جنایتھا ، دوگانگيھا و تناقض ھا در تحليلھا و گفتارھا و کردارھا ، و ائت�فھا با جریانات ضد انق�بی و 

ھمکاری و ھمداستانی با رژیم بعثی صھيونيستی عراق و ترفندھای مضحک تبليغاتی و فضاحتھای درون 

اینھا را بخوبی دیدیم و تجربياتمان را دوباره مرور کردیم ، چيزھائی که قب� نمی توانستيم  تشکي�ت ، ھمه

  . یا نمی خواستيم ببينيم و در مورد آنھا اندیشه کنيم 

بخشی از این واقعيات از طریق زندانيان تازه دستگير شده و حتی از طریق نشریات اخير خود منافقين برای 

آگاھی و وقوف ما به این مسائل و لمس و درک این واقعيت ھا از یک طرف . ده است ما مطرح و قابل درک بو

زندان ودادسراھای انق�ب اس�می از طرف دیگر ، ما را آگاھانه و برخوردھای آموزشی و سازنده مسئوEن 

که در راه  به انتخاب جدیدی رھنمون شد و این انگيزه را در ما تقویت کرد که خودمان ھم بيایيم و آنچه را

نفاق انجام داده بودیم بر م� کنيم ، بيایيم و آنچه را عليه مردم انجام داده بودیم در پيشگاه مردم اعتراف 

به جمھوری اس�می خود داستانی » روآوردنمان«البته . خودمان را از گذشته اع�م نمایيم » بریدن «کنيم و 

  . يستيم دراز دارد که اکنون در مقام توضيح و اثبات آن ن

از طرف دیگر دیدیم که باقيمانده تشکي�ت منافقين پس از گریختن از ایران و پناه بردن به دامان امپریاليستھا 

   در خارج از کشور سعی کردند تک تک ما زندانيان را خوراک تبليغاتی خود نموده و از این  
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ان سوء استفاده تبليغاتی ، انگيزه ھای ما را رھگذر حيثيت و موجودیتی برای خود دست و پا کنند ، این جری

برای ادای دین و مسئوليتی که به دوشمان سنگينی می کرد ، تقویت نمود و در ھمين رابطه بود که ما مصر 

  . بودیم و درخواست می کردیم تا این برنامه ھا از طریق سيمای جمھوری اس�می ضبط و پخش شود  

نگيزه ھای فوق معلوم است که طبيعتاً و در درجه اول سعی داریم به رجوی و در رابطه با ھدف ما ، با بيان ا

شرکایش حالی کنيم که ما زندانيان که قب� در مجموع بار اصلی تشکي�ت و عمليات تروریستی سازمان را 

 این کوردEن باید. در داخل کشور به دوش می کشيدیم ، با او و اربابانش ھيچگونه نقطه وحدتی نداریم 

اگر ما در گذشته دست به ھر جنایتی در رابطه با سازمان زدیم ، به خاطر این بود که یک حداقل بدانند که 

و حاE که سازمان دستش را تا مرفق . ھای مردمی و ملی در شعارھا و ظواھر سازمانمان رعایت می شد 

اچه ظواھر قبلی را ھم زیر پا در خون مردم بی دفاع شھرھا و روستاھای ایران فرو برده و مستاصل و دستپ

گذاشته و با رژیم بعثی صھيونيستی عراق و دول مرتجع منطقه و امپریاليستھا ، آشکارا ھم کاسه شده 

دیگر ما و سایر اعضاء و ھواداران در درون و بيرون زندان به چه بھانه ای می توانيم خود را وفادار به آن 



نه می توانيم با انزوا و گوشه گيری خودمان و با بی تفاوتی در تشکي�ت جھنمی بدانيم و از طرف دیگر چگو

  . ستمگران و چپاول گران را دلشاد کنيم قبال جنایات انجام شده ، 

  دومين ھدفی که تعقيب می کنيم این است که جلوی 
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امکان دارد  از آنجا که. ک�ه برداری ھا و شارEتان بازیھای فعلی منافقين را در خارج از کشور بگيریم 

دانشجویان ایرانی و ایرانيان مقيم خارج کشور تحت تاثير ترفندھای تبليغاتی آنان به بی تفاوتی یا انحراف 

کشيده شوند و با بی مسئوليتی و دلسردی که برایشان پيش می آید مردم سرزمينشان را از ت�شھای 

ی تبليغات سازمان ، آگاھی ھا و سازنده خود محروم کنند ، سعی می نمایيم ضمن روشن کردن محتوا

  . تجربيات Eزم را در اختيار این عزیزان قرار بدھيم تا فریب جاذبه ھای کاذب تبليغات منافقين را نخورند 

. سوم اینکه ، اتمام حجتی با کسانی که ھنوز پيوندھای خود را با این جریان حفظ کرده اند ، داشته باشيم 

بنا بر پيوندھای احساسی ، عاطفی ، و تشکي�تی گذشتشان به خود اعضاء و ھواداران ناآگاھی که 

طبعاً روی . سانسوری افتاده اند و روحيه آزادانه اندیشيدن و آگاھانه انتخاب کردن را از خود سلب کرده اند 

یات را سخنمان در اینجا با رھبران کوردل منافقين نخواھد بود زیرا آنان که با دعاوی صلح طلبی ، بزرگترین جنا

در تاریخ مرتکب شده اند به ھيچ وجه از دشمنی فطری خودشان با انق�ب و اس�م و مردم دست بر 

  . نخواھند داشت 

. پس از این اتمام حجت ھا ، اگر یک تن ھم بتواند به حيات طيبه و جدیدی برسد ، برای ما کافی خواھد بود 

ھم در اثر مشاھده این برنامه ھا به زندگی جدیدی اگر یک تن » ومن احياھا فکانما احياالناس جميعا « 

البته دیدگاه این مطلب را که عرض کردم . برسد مثل این است که انسانيت حيات تازه ای پيدا کرده باشد 

  جمھوری اس�می و مکتب انق�بی 
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بھایش را م اس�م است که ساختن انسانھا را از وظایف و مسئوليتھای اصلی خودش می داند و در عمل ھ

می پردازد و امکانش را در اختيار ما قرار می دھد تا از این طریق اگر کسانی شایسته ھدایت ھستند ، 

زیرا در موقعيت کنونی اگر بخواھيم با دید دیگری غير از این به . ھدایت شوند و حجت بر آنھا تمام بشود  

قدر مطرح نيستند که ضرورت داشته باشد وقت مسئله نگاه کنيم ، می بينيم که منافقين اص� در جامعه آن

سيمای جمھوری اس�می به بررسی مواضع و عملکرد آنان در گذشته ، آنھم تا این حد اختصاص داده بشود 

و تا زه اگر ھم تحرکی از طرف منافقين گھگاه صورت می گيرد ، در حد یک خود نمایی بيشتر نيست و به . 

خصوصاً اینکه در . ر عمده ای برای جمھوری اس�می نمی توانند باشند طور قطع و یقين دیگر منافقين خط

ضربات مھلکی از امت حزب هللا دریافت کرده و در داخل کشور تا حدود زیادی مت�شی این مدت دو ساله 

  . شده اند 



مسئله دیگری که باید مطرح کنيم این است که پخش این برنامه موجب خواھد شد که مردم مسلمان و 

ت انق�بی ایران به عمق تبھکاری ھای منافقين پی برده و از این رھگذر ارزش و بھای حضور ھميشگی ام

اشان را در صحنه و تاثير اطاعتشان را از امام بزرگوار بخوبی مشاھده نموده و نقش تعيين کننده خود را در 

  . زمينه حفظ و تداوم انق�ب و انھدام گروھک منافقين به وضوح دریابند 

بد . خوب تا اینجا درباره موضوع ، برنامه و شيوه کار و انگيزه و ھدفمان از اجرای این مناظرات صحبت کردیم 

  .نيست دو نکته دیگر را ھم تذکر بدھيم 
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یکی اینکه طبق معمول جریان مطرود منافقين در مقابل پخش این مناظرات سعی خواھد کرد که مسائل را 

ادیده گرفتن واقعيت ھای مطرح شده و اسناد افشاء شده در این جلسات به مخدوش و لوث کند و با ن

  . شارEتان بازی بپردازد 

تاریخ بوده و ھست ، آنان به ھيچ این سنت تمامی منافقين و حق پوشان . البته این دور از انتظازر ما نيست 

ی نخواھند داشت و اص�ً راجع یک از پرسشھایی که ما در اینجا مطرح می کنيم پاسخ نخواھند داد و پاسخ

به پاسخھایی ھم که ما در اینجا مطرح می کنيم صحبتی نخواھند کرد بلکه قطعاً ترجيع بند معروف خود را 

. آری مناظره تحت فشار بوده ، تحت سخت ترین شرایط بوده و تحت ارعاب  و ترس بوده و : تکرار خواھند که 

نافقين در مورد ما دیگر نمی توانند از ترجيع بندھای قدیمی استفاده کنند و از این قبيل حرفھا ، البته م. .  . 

چون طرح این مسئله و اعتراف به آن برایشان خيلی » این افراد بریده اند و از مرگ می ترسند «و بگویند که 

ه اع�م کسر شاءن خواھد بود و اگر این خفت را ھم بپذیرند برای ما اھميتی ندارد ، ما خود در این مقدم

کرده ایم که از منافقين بریده ایم و به جمھوری اس�می رو آورده ایم و به آن بریدن و این رو آوردن افتخار می 

  . کنيم 

ما ادعا نمی کنيم که به جمھوری اس�می پيوسته ایم چون از روی آوردن تا پيوستن فاصله زیادی داریم ، 

، برخوردھای قوا ی رھبران و مسئوEن جمھوری اس�می زیرا و قتی به قدرت و ص�بت رھبری امام ، ت

  اس�می ھمين برادران پاسدار زندان نگاه می کنيم ، در می یابيم که تا چه حد 
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در مورد ترس از مرگ ھم ھمانطور که اشاره شد . از پيوستن به این جمھوری و امت اس�می فاصله داریم 

می دانند که اکثر ما ھنگام دستگيری قاطعانه اقدام به  منافقين مطلبی نخواھند گفت چون خودشان

  .خودکشی کرده ایم و چه بسا قبل از دستگيری ھر روز با این مسئله مواجه بوده ایم 

ما که اینجا ھستيم به ھيچ وجه خودمان را بری : اما در رابطه با نکته دیگری ھم Eزم است که تاکيد کنم که 

ازمان انجام داده نمی دانيم و از تک تک مسئوليتھایی که در جھت پيشبرد از جنایات و خيانت ھایی که س

مقاصد شوم رھبران این سازمان داشته ایم ، شانه خالی نمی کنيم و قصد تطھير خودمان را از 



مسئوليتھایی که در زمينه سازمان دھی ، ارتباطات ، عمليات ، تدارکات و امکانات ھر کداممان به فراخور 

ما نفس » وما ابریء نفسی ان النفس E امارة بالسوء اEما رحم بی  « . ن داشته ایم ھم نداریم حال خودما

. خودمان را از آن سرکشی ھا و طغيانھایی که کرده و می کند مبری نمی دانيم مگر آنچه که خدا رحم کند 

» فکانما قتل الناس جميعاً  و من قتل نفساً بغی نفس او فساداً فی اEرض« ما دقيقاً این را می دانيم که 

کسی که انسانی را بی گناه بکشد بدون اینکه آن انسان فسادی در زمين انجام داده باشد ، مثل این است 

و متاسفانه با کمال شرمندگی باید اعتراف کنيم که در پرونده اعمال اکثر ما از این . که انسانيت را نابود کرده 

اما در عين اینکه نمی خواھيم خودمان را تطھير کنيم . تقيم بسيار است نمونه قتل ھا ، مستقيم و غير مس

  ، در نظر داریم حداقل یک گام ھم که شده حقيقتاًدرجھت این انق�ب
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و در خط رھبری بزرگوارش برداریم و در مقابل ضربات مختلفی که به این انق�ب زده ایم حداقل گوشه ای از 

نقش خيانت بار سازمانی را که بر آن ھستيم تا در این جلسات . م بپردازیم دین سنگين خودمان را به مرد

  . قب� پيرو اھداف آن بوده ایم افشا کنيم 

پس از ذکر این مقدمه و قبل از . به اميد اینکه خداوند در روز قيامت با کرمش با ما رفتار کند نه با عدلش 

  . دازیم شروع مباحث دیگر ، یکایک به معرفی خودمان می پر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معرفی شرکت کنندگان       
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٢٢  

  



  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  عمده فعاليتھایم. من ولی هللا صفوی با نام مستعار کامران 

  بعد از پيروزی انق�ب بود که در رابطه با نھاد دانش آموزی

  گروھک تروریستی منافقين قرار گرفتم و ابتدا مسئول 

   کانون نطقه شمال و شمال غرب و سپس عضوامنيتی م –نظامی 

  ٦٠خرداد سال  ٣٠بعد از . امنيتی اتحادیه دانش آموزان شدم  –نظامی 

ولی هللا  محل عکس                    سمت فرمانده و مسئول نظامیمسئول چند واحد تروریستی و سپس 

  اینصفوی      دانش آموزی منطقه غرب را داشتم و تا ھنگام دستگيری در 

  در حاليکه مسله به کلت و نارنجک   ٦٠آذر ماه سال  در. مسئوليت بودم 

   سيانور بودم در خيابان توسط برادران پاسدار دستگير شدم  و

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من حسين شيخ الحکما ء با نامھای مستعار حشمت ، فرشيد ، علی ،  

محل عکس حسين شيخ              در ارتباط ٥٨اوایل سال از . کيوان ، قدرت ، عضو سازمان منافقين بودم 

  الحکما

  ابتدا در بخش دانش آموزی مسئول یکی از. با این تشکي�ت قرار گرفتم  

  امنيتی اتحادیه –نواحی منطقه مرکز و شرق دانش آموزی و سپس نظامی 

 ٦٠خرداد سال  ٣٠بعد از  .امنيتی اتحادیه دانش آموزی پسران تھران شدم  –دانش آموزی و سپس نظامی 

مسئول و فرمانده نظامی منطقه مرکز و شرق دانش آموزی و سرانجام مسئول  و فرمانده نظامی منطقه 

    دستگير شدم  ٦١شرق تھران بودم و در اوایل سال 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

در ابتدای ورود به . در رابطه با منافقين قرار گرفتم  ٥٨ل من مھران اصدقی با نام مستعار بھرام در سا

  تشکي�ت در قسمت تبليغات و نشریه فعاليت 

  محل عکس                           خرداد در نھاد کارگری سازمان بودم بعد از  ٣٠ميکردم و سپس تاقبل از 

  خصيتھای خرداد به بخش ویژه نظامی سازمان منتقل شدم و در ترور اکثر ش ٣٠

  انق�ببرادر پاسدار کميته مرکزی  ٣مملکتی شرکت داشتم و از عام�ن شکنجه 

  آخرین مسئوليت من در سازمان فرمانده اول نظامی تھران بود . اس�می می باشم

  .ھنگام خروج از کشور دستگير شدم  ٦٢و در قروردین سال 

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  



  ابق خراسان در دولت موقت بر اساس من طاھر احم زاده استاندار س

  مواضه تعييدی که مشخصاً در گذشته نسبت به گروھک منافقين 

  توسط یکی از کادرھای منافقين کاندیدای                                محل عکس  ٦٠داشتم پس از خرداد

  عضویت در شورای به اصط�ح ملی مقاومت شدم و در ھمين رابطه 

  از کشور تدارک دیده شد و شناسنامه جعلی نيز  مقدمات خروج من

  ھنگام خروج از کشور در  ٦١در مرداد . در اختيارم قرار گرفت 

  . فرودگاه تھران دستگير شدم 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من ابوالقاسم اثنی عشری با نامھای مستعار فرھاد ، کاظم ، حجت و فریبرز 

  آغاز و در زندان به  ٥٠اليتم را قبل از سال فع. عضو سازمان منافقين بودم 

  پس از پيروزی انق�ب و آزادی از زندان مسئول بخش                         محل عکس. منافقين پيوستم 

  آخرین . تبليغات و نشریه و بخش شھرستان شاخه آذربایجان منافقين بودم 

  ظامی بخش مسئوليت من رابط سياسی شاخه خراسان و رابط تدارکات ن

  سر قرار مسلحانه با برادران کميته درگير  ٦٠در بھمن سال . شھرستان بود

  . و در حين فرار  دستگير شدم 

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  

  من رضا کيوانزاد با نامھای مستعار مقداد ، شعبان ، عميد و جھانگير عضو 

  ٥٤در سال .  شروع شد ٥٠فعاليتھایم قبل از سال . سازمان منافقين بودم 

  دستگير و به زندان افتادم و در زندان به منافقين پيوستم ، بعد از آزادی از 

   محل عکس                                زندان و پيروزی انق�ب ابتدا مسئول حفاظت ستاد منافقين در خيابان

  وليعصر و سپس به ترتيب مسئول نظامی و تبليغات ھاد مح�ت منافقين

  آخرین مسئوليتم در نھاد تدارکات نظامی ، مسئوليت توزیع س�ح .شدم 

  در خيابان با برادران  ٦٠در آذر سال . و مھمات در کل سازمان منافقين بود 

  . کميته درگير و مجروح و دستگير شدم 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 



  کارگریمن فرھاد نيری با اسامی مستعار فرشاد، ابراھيم و سعيد عضو نھاد 

  وارد تشکي�ت ضد اس�می و ضد مردمی ٥٩در اوایل سال . منافقين بودم 

  مدتی                        محل عکس . منافقين شدم و مسئوليت کارخانجات مختلف را به عھده داشتم 

  نيز در بخش نظامی فعاليت می کردم و آخرین سمتم مسئوليت کارخانجات 

  درحالی که مسله به س�ح کمری بودم و  ٦٠در دی سال . و تدارکات بود 

  . سيانور ھمراه داشتم دستگير شدم 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من محمدرضا یزدی زاده با نام مستعار عيسی عضو سازمان 

  فعاليت ھای من در ارتباط با منافقين بعد از . منافقين بودم  

  مين در ابتدا در قسمت چاپ ساختمان معل. انق�ب شروع شد 

   محل عکس                              بودم و سپس مسئول کارگاھھای چاپ داخلی نھاد دانش آموزی

  خرداد  ٣٠خرداد ادامه داشت بعد از  ٣٠شدم که این مسئوليت تا 

  .بودم  یکی از مسئوEن روابط دانش آموزی منطقه غرب تھران

  و سيانوربوده درحاليکه مسلح به کلت  ٦٠در اواسط آذر ماه سال  

   ھمراه داشتم دستگير شدم 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  فعاليتھای. من جعفر حسنی با نامھای مستعار مسعود و بھرام ھستم 

  آغاز کردم و در ھمين رابطه قبل از پيروزی  ٥٢خود را از سال 

  در زندان با منافقين . انق�ب اس�می برای مدتی به زندان افتادم 

  ه و بعد از پيروزی انق�ب به ھمکاری با آنان پرداختم و                                محل عکس آشنا شد

  طی مدت ھمکاریم مسئوليتھایی از قبيل معاونت قسمت دانشجویی 

  مسئوليت انجمن دانش آموزان ، معلمين و کارمندی را در مشھد به 

  ماعی شاخه عھده داشتم و آخرین مسئوليتم تبليغات در بخش اجت

  .  سر قرار دستگير شدم  ٦٠در بھمن سال . خراسان بود

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  خودمرا اسير سازمان  ٥٩من افشين برادران قاسمی در اواخر سال 

  فعاليتم ابتدا با پخش و فروش نشریات انحرافی . منافقين کردم 

  ھای گروھخرداد ابتدا پيک یکی از  ٣٠بعد از . این گروھک بود 

  منافقين بودم و سپس وارد تيمھای نظامی شدم و در جنایت منافقين

  مھر در حاليکه فرماندھی یک واحد نظامی را برعھده داشتم  ٥در 



  . دستگير شدم 

  

٢٧  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من محسن منشی با نام مستعار منوچھر بعد از پيروزی

  ستم و انق�ب اس�می به سازمان جھنمی منافقين پيو

  محل عکس                                          ٣٠قبل از . در نھاد دانش آموزی فعاليت می کردم 

  خرداد مھمترین کارم مسئوليت دانش آموزی منطقه 

  خرداد مسئول ٣٠شمال و شمال غرب تھران و بعد از 

  .  گير شدم سر قرار دست ٦٠روابط دانش آموزی غرب تھران بودم و در آذر ماه سال 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  . من حميد مھدی شيرازی عضو سازمان منافقين بودم 

  . قبل از پيروزی انق�ب در زندان با منافقين آشنا شدم 

  بعد از پيروزی انق�ب مسئوليت کارگری و مح�ت                                          محل عکس 

  ليتم معاون سياسیمشھد را داشتم و آخرین مسئو

  .دستگير شدم  ٦٠شاخه خراسان بود و در سال 

  

٢٨  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من شعبانعلی اردکانی با نام مستعار جليل عضو سازمان منافقين

  در زندان به تشکي�ت ضد مردمی منافقين                                محل عکس ٥٦در سال . بودم 

  وزی انق�ب مسئول امنيتی و تبليغات منافقينپيوستم و پس از پير

  آخرین مسئوليتم معاون سياسی مازندران در . در گرگان بودم 

  . دستگير شدم  ٦٠در سال . دربخش سھرستان بود 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  من اصغر ناظم با نام مستعار بھرام فعاليت خودم را بعد از پيروزی

  بعد از . قسمت آرشيو شروع کردم  انق�ب در رابطه با سازمان در 

   ٣٠بعد از . مدتی در قسمت صنفی سازمان مشغول فعاليت شدم 

  خرداد در رابطه با امداد پزشکی سازمان فراگرفتم و این بخش خود 

  عمده فعاليتھای من بعد . پس از مدتی به گروه ویژه نظامی منتقل شد 

  ه خانه تيمی برای تھي) منيره رجوی(خرداد با ھمکاری ھمسرم  ٣٠از 



  ھردو ما با یک تن از اعضای  ٦١اعضای سازمان بود و در تير ماه 

  . سازمان دستگير شدیم 

  

٢٩  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من محمد رضا نادری با نام مستعار حسين عضو واحدھای

  به دنبال اخراج از دانشسرای ٥٩عملياتی ویژه بودم در سال 

  انجمن دانشجویان علم و صنعت وصلعالی راھنمایی تھران به 

  خرداد مسئول کارخانجات  ٣٠شدم و از دی ماه ھمان سال تا 

  خرداد در ٣٠بعد از . مقدم ، سيمان آبيک ، و فخر ایران بودم 

  و سپس تا خرداد بخش اجتماعی دو واحد تروریستی را داشتم 

  شھریور ٢٥در . در واحدھای ویژه عملياتی منافقين بودم  ٦١

    . وسط دادستانی دستگير شدم ت ٦١

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من محمد ک�نتری با نام مستعار منوچھر فرمانده اکيپ ھای 

  در رابطه با  ٥٩در آبان ماه . ویژه تروریستی منافقين بودم 

  تشکي�ت منافقين قرار گرفتم و فعاليت خود را در نھاد 

خرداد سرگروه  ٣٠بعد از . و تيم تبليغاتی معلمين بودم عض ٦٠دانشجویی شروع کردم بعد از عيد سال 

ابتدا سر تيم . به بخش نظامی سازمان منتقل شدم  ٦١اردیبھشت  ١٢تبليغاتی شده و بعد از ضربه  تيمھای

یک واحد تروریستی و سپس فرمانده اکيپھای ویژه تروریستی منافقين شدم و تا لحظه دستگيری در این 

به ھنگام ورود به یک خانه تيمی در حالی که مسلح به دو کلت و یک  ٦١ر ماه در مھ. مسئوليت بودم 

  .   نارنجک بودم و قرص سيانور نيز با خود داشتم دستگير شدم 

   

٣٠   

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من عباس صحرایی با نامھای مستعار محسن و حبيب سر اکيپ 

  ا سازمان ب ٥٨در سال . واحدھای عملياتی شرق تھران بودم 

  .خرداد به تھران آمدم  ٣٠مدتی بعد از . در آبادان آشنا شدم 

  ابتدا عضو واحدھای عملياتی و بعد از مدتی سر تيپ یک واحد

  آخرین مسئوليتم قبل از دستگيری سراکيپ واحدھای. عملياتی شدم 

  .دستگير شدم  ٦١در اردیبھشت ماه . عملياتی منطقه شرق تھران بودم 



 رحمن الرحيم بسم هللا ال

  من خسرو زندی با نام مستعار صادق عضو تيمھای عمليات ویژه

  در رابطه  ٦٠در سال . منافقين و از عوامل جریان شکنجه بودم 

  .با تشکي�ت منافقين قرار گرفتم و به بخش ویژه منتقل شدم 

  امنيتی خانه ھای تيمی را به عھده داشتم  –ابتدا مسئوليت صنفی  

   ٦١در شھریور ماه . ه بخش نظامی منتقل شدم به دنبال آن ب

  حين انجام عمليات در حاليکه مسلح به س�ح کمری و نارنجک

  . و قرص سيانور با خود داشتم توسط مردم دستگير شدم 

  

٣١  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  من محمد طوری با نام مستعار پرویز عضو واحد عملياتی

  در  ٦١ھشت ماه سال در اردیب. منطقه غرب تھران بودم 

  خرداد  ٣٠و بعد از . تشکي�ت منافقين قرار گرفتم رابطه با 

  ھمان سال وارد واحدھای عملياتی شدم و تا موقع دستگيری  

  در اوسط تير . در تيمھای عمليات تروریستی فعاليت داشتم 

  حين عمليات در نازی آباد درحالی که مسلح به کلت  ٦١سال 

  . سط مردم دستگير شدم و بمب دستی بودم تو

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من عبد الکریم معزز عضو واحد تروریستی ویژه 

  در  ٦١فعاليتم را در اوایل مرداد . منافقين بودم 

  رابطه با تشکي�ت مزبور شروع کردم و عضو واحد

  عمليات ویژه شدم و تا لحظه دستگيری در ھمين 

  ام اجرای قرارھنگ ٦١اواخر مرداد . مسئوليت بودم 

  .در حالی که مسلح بودم دستگير شدم 

  

٣٢  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من محمد طاھر تيموری با نام مستعار محمد رضا 

  فرمانده یکی از واحدھای عملياتی ویژه منافقين 

  در رابطه با تشکي�ت قرار  ٦٠در اوایل سال . بودم



  دم عضو تيم مدرسه بو ٦٠خرداد سال  ٣٠گرفتم و تا 

  به تربت جام منتقل شدم و عضو واحد ٦٠خرداد  ٣٠در 

  به ٦٠در شھریور سال . عملياتی در این ششھرستان بودم  

و تا موقع دستگيری در این مسئوليت . تھران آمدم و فرمانده یکی از واحدھای عمليات ویژه منافقين شدم  

  . ر شدم ھنگام خروج از کشور دستگي ٦١بودم و یر انجام در اواخر سال 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من محمد رضا جمالو با اسامی مستعار حامد و ولی از 

  فعاليتھای. سر اکيپ ھای عملياتی منطقه شرق تھران بودم 

  در سال . با سازمان شروع کردم  ٥٨تشکي�تی ام را از سال 

   ٣٠از . با گروه آرمان مستضعفين ھمکاری می کردم  ٥٩

ھریور بدون ارتباط تشکي�تی با سازمان منافقين با تشکي�ت یک ھسته نظامی به پرتاب  تا ش ٦٠خرداد سال 

در . دست می زدم  سه راھی و کوکتل به سوی اماکن مردم حزب هللا و مغازه ھا و اتومبيل ھای آنان  

اتی ابتدا عضو واحد عملياتی و سپس فرمانده عملي. به تشکي�ت نظامی سازمان وصل شدم  ٦٠شھریور 

  .      به ھنگام قرار در حاليکه مسلح بودم دستگير شدم   ٦١در اردیبھشت . شدم 

  

٣٣  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من کوظوش خاوریان با اسامی مستعار حميد ، عباسو یدهللا از

  فعاليتم را. فرماندھان اکيپھای عملياتی منطقه شرق تھران بودم 

  جذب سازمان شدم  ٥٨سال در دبيرستان شروع کردم و در اواسط 

  در موقع دستگيری مسئوليتم فرمانده اکيپھای عملياتی در منطقه 

  سر قرار در حالی که مسلح بودم دستگير شدم  ٦١در خرداد ماه سال . شرق تھران بودم 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ٥٩من سھراب سھرابی با نام مستعار مازیار در تابستان 

  فقين قرار گرفتم و کارھای تبليغاتیدر رابطه با سازمان منا

  و در ھنگام دستگيری فرمانده یکی از واحدھای. می کردم 

  در خانه تيمی در خارج شھر دستگير شدم  ٦٠در آبانماه . نظامی بودم 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من مجيد شوکتی از فرماندھان واحدھای عملياتی بخش ویژه

  گروھک شده و در نھاد جذب این ٥٨در اواسط سال . بودم  

  خرداد مسئول  ٣٠قبل از . دانش آموزی فعاليت می کردم 

  خرداد  ٣٠تشکي�ت یکی از نواحی منطقه مرکز و بعد از 



آخرین مسئوليتم فرمانده یکی از واحدھای عملياتی ویژه منافقين بود . سرگروھان واحدھای عملياتی شدم 

  .، مسلح دستگير شدم  ٦٠در دی ماه . 

     

٣٤  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من ھاله ناصر حجتی با نام مستعار آذر دانشجوی دانشگاه تھران

  جذب منافقين شده و در انجمن مرکزی تھران ٥٨در اواسط سال 

  ابتدا در بخشھای سياسی و دانشجویی . شروع به فعاليت کردم 

  انجمن مرکز فعال بوده و پس از تشکيل اتحادیه مدتی در شور 

  سپس عضو شورای اجرایی روابط. انجمن علمو صنعت بودم  مرکز

  و آخرین مسئوليتم مسئول انجمن . اتحادیه دانشجویی منافقين شدم 

  با ھمکاری امت حزب هللا ٦٠در اواسط سال . زنان منطقه غرب بود 

  . توسط برادران کميته دستگير شدم 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  پروین خواھر مسعود رجوی ھستم من منيره رجوی با نام مستعار 

  با سازمان آشنا شدم و به ھمراه ھمسرم بعد از پيروزی ٥٠در سال 

  در تدارکات امداد پزشکی و نظامی. انق�ب به منافقين پيوستم 

  در اواخر . منافقين مسئوليت تھيه خانه تيمی را به عھده داشتم  

  یگردر خانه تيمی به ھمراه ھمسرم و یک تن د ٦١تير ماه 

  . دستگير شدم 

  

٣٥  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من مریم ميرزایی با نام مستعار وحيده دانشجوی دانشگاه 

  فعاليتھای تشکي�تی ام را در رابطه با. تربيت معلم ھستم 

  با ورود به دانشگاه  ٥٨گروھک تروریستی منافقين از سال  

  پسآغاز کردم و ابتدا در قسمت سياسی و و انتشارات و س

  در. در شور بخش سياسی و سنجش و امنيتی فعاليت داشتم 

  . وارد کانون خدمات و امنيتی دانشجویی شدم  ٥٩اواسط سال 

  ابتدا در نشریه . وارد نھاد کارگری شدم  ٦٠در اردیبھشت 

  به اصط�ح بازوی انق�ب کار می کردم و سپس مسئول نيروھای 



  توسط  ٦٠ر آذر ماه تبليغاتی نظامی دختران کارگری بودم و د

  . برادران کميته و مردم حزب اللھی جنوب شھر دستگير شدم 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ٥٨من زھرا بھبودی کارگر کارخانه پارس الکتریک در سال 

  با گروھک تروریستی منافقين آشنا شدم و پس از مدتی کار 

  ز کارگران در تيمھای تبليغاتی و امکاناتی ، سرتيم تبليغاتی چند تن ا

  به عنوان محمل در خانه تيمی منافقين بودم ٦٠خرداد  ٣٠بعد از . شدم 

  . در یکی از ھمين خانه ھا دستگير شدم  ٦٠که در شھریور 

  

٣٦  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  وارد ٥٨من اطيه اسبقی با نام مستعار سعيده در زمستان سال 

  به بخش  ٥٩تشکي�ت دانشجویی منافقين شدم و در بھار  

  خرداد به ترتيب مسئول تبليغات ٣٠مح�ت منتقل و قبل از 

  آخرین سمتم. و سپس مسئول روابط انجمن زنان جنوب بودم 

  . دستگير شدم  ٦٠مسئول انجمن زنان جنوب بود که در بھمن ماه سال 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من راضيه طلوع شریفی با نام مستعار منصوره سميعی عضو نھاد

  فعاليتھای خودم را . �ت منافقين قسمت امداد پزشکی بودم مح

  پس از پيروزی در رابطه با قسمت امداد پزشکی ستاد مرکزی 

  بعد از . سازمان منافقين واقع در خيابان وليعصر شروع کردم 

  در درمانگاه ھای سازمان منافقين  ٥٨تخليه این ستاد در شھریور 

  عاليتھای خود را ادامه دادم و بعد واقع در خيابان بھار و انق�ب ف

  خرداد ھم با محمل منشی در مطبی واقع در خيابان فلسطين ٣٠از 

  مطب مزبور محل نشست افراد مرکزی نھاد مح�ت . فعاليت داشتم 

  .دستگير شدم  ٦٠در ھمين رابطه در مھرماه . و امداد پزشکی بود 

  

٣٧  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  فعاليتھای تشکي�تی خودم نام مستعا مریم من پروین پرتوی با 

  ابتدا در انجمن زنان . با سازمان منافقين آغاز کردم  ٥٨را از سال 



  و مح�ت غرب تھران در قسمت روابط و تبليغات و امنيتی فعاليت

  خرداد در اکيپ ھای نظامی قسمت شناسایی  ٣٠داشتم و بعد از 

  به عنوان فرمانده نظامی مھر ٥در تظاھرات مسلحانه . عمليات بودم 

  دختران منطقه غرب شرکت داشتم و آخرین مسئوليتم یکی از  

  در حالی ٦٠در آذر ماه سال . فرماندھان نظامی غرب تھران بود 

  . که مسله به کلت بوده و قرص سيانور ھمراه داشتم دستگير شدم 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  وارد تشکي�ت ٥٧ر اسفند من زھرا بخارایی  با نام مستعار فریبا د

  عضو شورای ٦٠خرداد  ٣٠عمده مسئوليتھایم تا . منافقين شدم 

  خبری  منطقه شرق و مسئول تدارکات ھمان منطقه و  –فرھنگی  

  خرداد نيز مدتی معاون نظامی  ٣٠بعد از . برخی از مدارس تھران بود 

  ه منافقين فرمانده گردان و بعد از آن معاون فرمانده واحد عملياتی ویژ

  طی این مدت ملح بودم و شناسایی سران مملکتی و افراد حزب اللھی . بودم 

  . دستگير شدم  ٦٠در شھریور ماه سال . را بر عھده داشتم و در یک مورد ترور ھم شرکت کردم 

  

٣٨  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  من رضيه آیت هللا زاده شيرازی با نام مستعار فاطمه عضو نھاد

  فعاليتم را در رابطه با این . یی و مح�ت منافقين بودم دانشجو

  بعد از پيروزی . شروع کرددم  ٥٦سازمان از اواخر سال 

  انق�ب اس�می ابتدا در نھاد دانش آموزی سپس در بخش 

  سپس به نھاد دانشجویی منتقل شده . انتظامات خواھران بودم 

  بعداً به .  تبليغاتی آن فعاليت می کردم –و در کانون ھنری 

  قسمت صنفی نھاد مح�ت انتقال یافته و در این قسمت بودم

  .دستگير شدم  ٦٠تا اینکه در اوایل تير ماه 

  

٣٩  

  

   ٦٠خرداد  ٣٠سواEت مربوط به مواضع و عملکردھای قبل از 

ر که در ھمانطو. حاE پس از معرفی برادران و خواھران برنامه را ادامه می دھيم : ابوالقاسم اثنی عشری 

مقدمه عرض کردم این نوع مناظره ھا از مدتھا پيش در حسينيه شھيد کچویی مرسوم بوده و به طو خاص در 

سوال از خواھران و برادران رسيد که  ٤٥٠این دو ماھی که قرار بود این برنامه ھا ضبط تلوزیونی بشود حدود 



و مورد بحث قرار بدھيم و به طور خاص یکسری در نظر داریم انشاءهللا در جلسات مختلف آنھا را مطرح کرده 

از آنھا را در این جلسه طرح می کنيم که مربوط به حرکتھا و مواضع به ظاھر سياسی منافقين از پيروزی 

در عين حال اگر در ضمن بحث به برخی سئوEت . انق�ب اس�می تا شروع عمليات تروریستی می باشد 

ه جدیدی به ذھن خواھران و برادران رسيد آنھا را یادداشت کنيد و در شما پاسخ داده نشد  یا اصوE مسئل

ضمناً در . ھمين جلسه در اختيار ما  قرار دھيد تا انشاءهللا در جلسه ھای بعد به آنھا پاسخ داده شود 

  . خرداد منافقين صحبت خواھيم داشت  ٣٠جلسه آینده بازھم در زمينه موضع گيری ھای قبل از 

خواندن یکایک نامه ھای شما در اینجا تمام وقت برنامه را می گيرد آنھا را به صورت موضوعی  به علت اینکه

  ، در این جلسه صرفاً به طور محوری به تشریح مواردی که مربوط به حرکات قبل از تقسيم بندی کردیم 

  

٤٠   

  

  . خرداد منافقين می شود می پردازیم  ٣٠

  ق�ب اس�می ایران تحليل گروھک منافقين از پيروزی ان* 

  برخورد منافقين با مقام معظم رھبری انق�ب * 

  خط مشی و برنامه تبليغاتی سازمان عليه حاکميت جمھوری اس�می * 

  خرداد  ٣٠مضمون فعاليتھای منافقين پس از پيروزی انق�ب تا * 

ملت ایران و جمھوری  دEئل موجود برتوطئه ھای از قبل طرح ریزی شده منافقين عليه انق�ب اس�می و*

  علت بسته بودن دست منافقين در مبارزه مسلحانه و عمليات تروریستی عليه نظام جدید * اس�می 

  مواضع سازمان در مورد مسئله مليت ھا و انتخابات و ک�ً مسئله آزادی ھا* 

  نقش سازمان در مسئله چماق و چماقداری* 

�ب و نقاط اشتراک و اخت�ف با آنھاارتباط منافقين با سایر گروھک ھای ضد انق*   

  خرداد  ٣٠مضمون حرکت * 

  موضوع سازمان در قبال جنگ تحميلی عراق عليه ایران * 

  چگونگی پياده کردن خطوط در نھادھای مختلف بخش اجتماعی سازمان * 

  ! و باEخره رابطه سازمان با منافع خلق * 

  جلسه و جلسه آینده این سرفصل ھا مربوط به موضوع مورد بحث در این 

  

٤١  

  

است که در عين حال در برگيرنده مضمون سواEت رسيده در رابطه با حرکت منافقين پس از پيروزی انق�ب تا 

  . خرداد ھم می شود   ٣٠



در پاسخ به اینھا خواھران و برادرانی که قب� در بخش اجتماعی فعال بوده اند بحث ھایی را تدوین کرده اند 

برای ورود به بحث از برادرمان رضا کيوان  . جلسه حاضر و جلسه آینده آنھا را مطرح می نمایيم که در ادامه 

  . زاد که از مسئوEن بخش اجتماعی سازمان بوده اند می خواھم آغازگر گفتار این جلسه باشند 

  خرداد  ٣٠مقدمه ای در بررسی قبل از 

ی عشری را شنيدید ھمانطور که گفته شد در این صحبتھای مقدماتی برادرم آقای اثن: رضا کيوان زاد 

برنامه بر اساس سواEت مطرح شده به بحث و بررسی ، پيرامون عملکردھا و مواضع منافقين  قسمت از 

اما پيش از ورود به بحث پيرامون بخش اجتماعی ذکر چند نکته ضروری . می پردازیم  ٦٠خرداد  ٣٠قبل از 

در طول بحث ھا بایستی به این نکات دقت کافی شود چون که . می کنيم است که مقدمتاً به آنھا اشاره 

  : بعداً پایه جمع بندی این قسمت از مباحث جلسات مناظره است امکانات قابل توجه 

  

٤٢  

  

  »فاز نظامی « و » فاز سياسی «غلط مصطلح 

و آن اینکه نشان  ما در طول صحبتھای مربوط به این قسمت یک ھدف عمده و کلی را دنبال خواھيم کرد

 ٦٠خرداد سال  ٣٠بدھيم ، مضمون موضع گيری ھا و عملکردھای منافقين بعد از پيروزی انق�ب اس�می تا 

خرداد که به فاز سياسی موسوم  ٣٠در واقع بين مرحله قبل از . فرقی با بعد از این تاریخ نداشته است 

. جه افتراقی از نظر محتوا و مضمون و وجود ندارد است با مرحله بعد از آن که به فاز نظامی موسوم است و 

لذا اگر در طول بحثھا گھگاه از کلماتی مثل فاز سياسی و فاز نظامی یا شرایط سياسی و شرایط نظامی 

این مسئله از آنجا مھم است که سازمان . صحبت می شود باید به عنوان یک غلط مصطلح تلقی گردد 

خرداد سعی دارد که خود و  ٣٠ی خود با استناد به عملکردھایش قبل از منافقين ھمواره در موضع گيری ھا

البته اشاره کنم که این استنادھا یک طرف قضيه بوده و جنبه سطحی و . عملکردھایش را قانونی جلوه دھد 

ظاھری دارد و ما با توجه به اساس و باطنی که ھمان ماھيت درونی این خط و موضع گيری ھا و عملکردھا 

 ٣٠تا  ٥٧بھمن سال  ٢٢، این مسئله را فاش کرده و نشان خواھيم داد که مجموعه کارھای بعد از است 

  . خرداد بود ه است  ٣٠در واقع تدارک و عملکردھای بعد از   ٦٠خرداد سال 

دریک ک�م ما در تحليل  خود نتيجه خواھيم گرفت که سازمان منافقين نه تنھا یک سازمان و تشکي�ت 

  . معنی اخص کلمه نبوده بلکه تماماً یک جریان تروریستی ، ضد مردمی و غير قانونی می باشد سياسی به 

  

٤٣  

  

نکته دوم این است که منافقين و در راس آنھا آقای رجوی ممکن است بگویند که ما در جمع بندی یک ساله 

ه ایم  اما مجبور بودیم گفته بودیم که رژیم جمھوری اس�می و رھبری آن را از اول قبول نداشت ٦١ – ٦٠

صحبت از رابطه با رژیم جمھوری اس�می و رھبری آن نيست در جواب می گویيم ! موقتاً اینطور برخورد کنيم 

بلکه در اساس نوع رابطه شما با انق�ب و اس�م و مردم مطرح است و دقيقاً در ھمين جاست که لفظ 



ی بایستی این رابطه را مشخص کنيد که اگر آقای شما قبل از ھر صحبت. منافقين مصداق پيدا می کند 

که یقيناً می دانند و به قول معروف خود را به کوچه ( رجوی و جریان منفور منافقين این رابطه را نمی دانند 

گوش خود را بازکنند تا ما این رابطه را توضيح بدھيم و آنگاه سيه روی شود ھرکه در او ) علی چپ می زنند 

  . غش باشد 

  ش اجتماعی اشاعه دھنده و اجرا کننده خطوطبخ

را به  ٦٠خرداد سال  ٣٠مسئله بعدی اینکه چرا بخش اجتماعی پاسخ سواEت مربوط به عملکردھای قبل از 

عھده گرفت ؟ جواب را در یک جمله خ�صه کنيم ، از آنجا که صحت و سقم عملکردھای ھر جریان در جامعه 

معلوم می شود ، لذا از ميان بخشھا و قسمتھای مختلف تشکي�ت  در چگونگی انعکاس آن در ھمان جا

منافقين ، بخش اجتماعی را انتخاب کرده و به بررسی عملکردھای آن می پردازیم تا نتایجی را که اشاره 

  .کردیم به دست آوریم 

  بعد از پيروزی : اما توضيح مختصری در مورد خود بخش اجتماعی 

  

٤٤  

  

منافقين برای شروع فعاليت خود و پيشبرد مقاصد و نيات شومش با دو مسئله  انق�ب اس�می سازمان

بخش . یکی مطرح کردن و تثبيت خود ، دیگر جذب و تربيت نيرو یعنی گسترش تشکي�ت . عمده موجه بود 

اجتماعی نيز با توجه به این دو ضرورت در تشکي�ت منافقين بوجود آمد و قسمت عمده وظایف را بر عھده 

این بخش با پنج نھاد دانش آموزی ، دانشجویی ، کارگری ، کارمندی و مح�ت و قسمتھایی مثل . فت گر

  . که در حاشيه بودند کار خود را شروع کرد . . .  امداد پزشکی و 

افرادی که از قشرھای مختلف مثل محص و دانشجو و کارمند و غيره به سازمان رو آورده و خواھان کا با  

ند در مجموعه ھایی به نام انجمن ، سازماندھی می شدند که در واقع این مجموعه ھمان تشکي�ت بود

کارھایی ھم که این افراد انجام می دادند مثل تبليغات و . کانالھای جذب نيرو و گسترش تشکي�ت بودند 

فوق ، برنامه با توجه به نکات مقدماتی . غيره در واقع در جھت مطرح کردن سازمان و تثبيت تشکي�ت بود 

  . کار ما در این قسمت اینطور خواھد بود 

ما از ميان نھادھا و قسمتھای مختلف بخش اجتماعی به بررسی عملکرد و نھاد کارگری و نھاد دانش آموزی 

و مجملی از این نمونه عملکردھا در شھرستانھا می   بعد به بررسی مختصر. در تھران اکتفا خواھيم کرد 

ارائه  ٦٠خرداد  ٣٠ان این قسمت یک جمع بندی و نتيجه گيری از مرحله مزبور و مقطع خاص در پای. پردازیم 

  .خواھيم داد 

  قسمت  زم به توضيح است که این بحث شامل سهE. در قسمت اول بحث نھاد کارگری را شروع می کنيم 

               :می باشد 

  

٤٥  

  



  افقين در ميان کارگران و مستضعفان شکل گيری و بافت نھاد کارگری ، پایگاه من –اول 

  بررسی عملکرد این نھاد در کارخانجات و کارگاه ھا و بين کارگران  –دوم 

  .و در آخر نتيجه گيری مختصری از عملکردھا و سرانجام این نھاد 

 قسمت اول را خواھر مریم ميرزایی توضيح خواھند داد و در قسمت دیگر برادرمان فرھاد نيری صحبت خواھند

  . حاE از خواھرمان می خواھيم که صحبتھای خود را شروع کنند . کرد 

  شکل گيری و بافت نھاد کارگری

و امام امت و درود به تمامی رزمندگان و شھدای انق�ب ) عج(با س�م به پيس گاه امام عصر : مریم ميرزایی 

  اس�می ایران 

محروم و توده اینکه منافقين در ميان مردم  در این قسمت به طور مختصر به شرح بافت نھاد کارگری و

  . مستضعف ما چقدر نفوذ داشتند و شيوه ھای جذب و تبليغ آنان در کارخانه ھا چگونه بود می پردازم 

نھاد کارگری نيز بسان قسمت ھای دیگر با استفاده از شيوه ھای به ظاھر جذاب کارش را شروع کرد که 

در اوایل انق�ب منافقين اعضای خودشان را از . ھاد مشاھده می کنيم نمونه بارزش را در شکل گيری این ن

  مراکز 

  

٤٦  

 

آن موقع . ( مخفی و علنی به کارخانه ھا می فرستادند برای اینکه بتوانند کارگران را به خودشان جذب کنند 

نھا از نبودن و ای) کارخانه ھا به آن شکل کنترل خاصی نداشت و ھرکس می توانست وارد کارخانه ھا شود 

نظارت بر کارخانه ھا استفاده کرده و به آنجا می رفتند ، وظيفه ای که این اعضا بر عھده داشتند تبليغ ، 

عبدالعلی مه  –از جمله افرادی که می رفتند ابراھيم ذاکری . سخنرانی ، شعار و جذب نيروھای کارگری بود 

اینان . ی ھم بودند که ما به ھمين چند تن اکتفا می کنيم افراد دیگر... عذرا علوی طالقانی و کریمپور  –نما 

به کارخانجات کفش ، بلر ، مقدم و آزمایش می رفتند و حتی رد کارخانه آزمایش صندوق ھم گذاشته و رای 

  . گيری ھم کرده و شورایی ایجاد نمودند که درواقع می توان گفت که یک شورا انتصاب کرده بودند 

ه این افراد به طور ناشناس به کارخانه ھا می رفتند تا ھویت اصلی شان مشخص مسئله مھم این است ک

از ھمان ابتدای کار بنای نفاق را در کارخانه ھا می ریختند که البته زیاد طول نکشيد و کارگران متوجه . نشود 

از کارخانه ھا بيرون  ھویت آنھا شدند و آنھا را از کارخانه ھا بيرون کردند ، آنھا ھم باEجبار اعضای خود را

تحليلی که مسئوEن و اعضای مرکزیت از جمله مھدی ابریشم چی و مھدی برائی عضو شورای . آوردند 

مرکزی ارائه دادند این بود که دیگر نمی توانيم به کارخانه برویم چون نسبت به افراد ما دافعه دارند و نمی 

درصد از افراد کارخانه ھا را جذب  ٥/١ی که ما کار کردیم توانند ما را تحمل کنند و گفته بودند در این مدت

  از ھمين افراد می توانيم ھسته ھای . خودمان کردیم 

  

٤٧  

  



بعد ھا ھمين کار ھم شد و این ھسته ھای . روشنفکری تشکيل بدھيم تا کارھای ما را انجام دھند 

  . روشنفکری مسئوليتھای باE و کيفی این قسمت را به عھده گرفتند 

این نھاد تحت عنوان جنبش کارگران کارش را شروع کرد و حتی گفته بودند به ھيچ وجه مسئله دیگر اینکه 

حتی به افرادی که می رفتند نشریه بازوی انق�ب . مشخص نکنيد که ما وابسته به سازمان ھستيم 

بسته به ھيچ بفروشند گفته بودند اگر کسی پرسيد به کجا وابسته ھستيد ؟ ما مستقل ھستيم و وا

  . گروھی نسيتيم ، به این طریق ھم می خواستند منافقانه و ریاکارانه خودشان را ميان کارگران جا بزنند 

برای اینکه مشخص شود پایگاه سازمان چه بوده و چه کسانی در این نھاد کار می کردند آماری تھيه کردیم 

اد کارگری از چه افرادی تشکيل شده است که مشخص کننده پایگاه سازمان است و نشان می دھد که نتھ

افرادی که این نھاد را تشکيل می دادند از دانشجویان روئسای مختلف ، مدیران و سرپرستان % ٨٠ -% ٨٥. 

حاE به چند نمونه . بودند و درصد ناچيزی از آنان را کارگران تشکيل می دادند ... ، کارمندان عالی رتبه و 

  . ھواداران منافقين در کارخانه چه کسانی بودند اشاره می کنم تا ببينيد 

  تومان ، عضو نھاد کارگری  ١٢٠٠٠رئيس قسمت کارخانه ، با حقوقی معادل * 

  تومان عضو ٨٠٠٠ – ٩٠٠٠رئيس خرید کارخانه ، با حقوق * 

  

٤٨  

  

  نھاد کارگری  

   رئيس کارگزینی از مسئوEن شور کارخانه    * 

  کارخانه مدیر قسمت از مسئوEن شور * 

  سرپرست کارخانه از مسئوEن شور نيرو* 

  رئيس کارگزینی از مسئوEن شور نيرو* 

  رئيس حسابداری از مسئوEن شور نيرو* 

البته این شور نيرو و شور کارخانه که اشاره شد منظور رده ھای ( و حتی سرکارگر که سرتيم بود 

  )اشتباه نشود  با شوراھای کارگری و کارخانه. تشکي�تی منافقين است 

اینھا افرادی بودند که در کارخانه ھا اعضای منافقين را تشکيل می دادند ، حاE ببينيد اعضای نھاد کارگری و 

  :اعضای رده باEتر منافقين چه کسانی ھستند 

  )مھندس (حميد ج�ل زاده ، فارغ التحصيل 

  مھدی کتيرایی ، دانشجو 

  )دتی جاسوس و رابط منافقين با شوروی ھمسر سعا( ناھيد ج�ل زاده ، دانشجو 

  مجيد فرزانه سا ، دانشجو 

  حسن رحيمی ، دانشجو 

و ھمين طور بقيه افراد و ھمين طور خود ما که در نھاد کارگری کار می کردیم دانشجویانی بودیم که به این 

  نھاد منتقل شده بودیم  



          

 ٤٩  

  

ھمه از اعضای با سابقه منافقين ھستند که در زندان یا در  افرادی که اینھا را می شناسند می دانند که

محيط ھای روشن فکری و دانشجویی پرورش یافته بودند و اص� با مسائل کارگری و درد کارگران آشنایی 

  . نداشته و بعضاً حتی محيط ھای کارگری را ندیده بودند 

سازمان چه تبليغات و جنجالھایی بر سر  باEخره می رسيم به عنصر مرکزیت سازمان یعنی عباس داوری که

این مسئله راه انداخت که سازمان ما تنھا سازمانی است که در مرکزیتش یک کارگر ھست و تبليغاتی که 

البته این را بگویم که ظاھراً مدتی خياط بوده ولی در اصل دانشجوی دانشگاه . خودتان مشاھده کرده اید 

که مشخص می کند وی دانشجوی )  ١مدرک شماره (اوست  تبریز است و این ھم کارت شناسایی

این چيزی است که منافقين ھيچگاه مطرح نکردند حاE بعضی ھا فکر می کنند که وی . دانشگاه تبریز بود 

کارگر بوده که کلی زحمت کشيده و کار یدی کرده و ریسده به مرکز منافقين و چقدر این تبليغات روی جذب 

تاثير کم می گذاشت و روی عده ای دیگر تاثير زیاد ، اما البته این تبليغات روی عده ای . افراد تاثير داشت 

  . چيزی که مھم است این فریبکاری ھا در جذب کارگران است 

حقيقت این بود که منافقين چون ھميشه شعار دفاع از مستضعف و زحمت کش می دادند برای خالی نبودن 

آنان اسمی می . اسيس کردند ، ولو نھاد مزبور عم�ً ھم کارگری نبود عریضه نھادی ھم به اسم کارگری ت

این دوگانگی شکل و محتوی را از باEترین تا . گذاشتند که حداقل خودشان را طرفدار کارگران نشان دھند 

  پایين ترین سطوح مشاھده 

  

٥٠  

  

  

  

  

  دست خط مھدی کتيرایی با نام مستعار نصرهللا 

  

  ) ٢و ١( مدارک شماره 

  

٥١  

  

  .می کنيم 

باز در این قسمت آماری داریم که درصد نيروھا و پایگاه ھای منافقين را در کارخانه ھا نشان می دھد و می 

این امر از روی مدارک خودشان که به خط افرادی مثل . بينيم تشکيل دھنده این نھاد چه کسانی ھستند 



رایی عضو شورای مرکزی و ھمين طور افرادی حميد ج�ل  زاده عضو شورای مرکزی منافقين و مھدی کتي

نوشته شده است و توسط برادران کميته در اختيار افراد دادستانی ... مثل حسن رحيمی مرکزیت نھاد و 

تن ، کل افراد نھاد را تشکيل می داده  ٧٥٠ – ٧٠٠طبق این مدارک . انق�ب اس�می گذاشته شده است 

یعنی پس از آن ھمه تبليغ حداکثر ، این تعداد را جذب کرده بوده اند . اند  تن کارگر بوده ٣٠٠تا  ٢٥٠بين اینھا 

ميليون کارگر نشان می دھد و معلوم می دارد اینان که اینقدر دم از   ٥تا  ٤و این آمار رشد منافقين را دربين 

 ٢نفر فقط  ١٠٠٠٠کارگر و مستضعف می زدند ، چقدر طرفدار داشته اند و اگر خيلی دست باE بگيریم از ھر 

نفر جذب  ٣نفر  ١٠٠٠نفر جذب منافقين شده اند و طبق مدارک خودشان که در تھران به دست آمده در ھر 

  )٢مدرک شماره ( این مدارک به خط مھدی کتيرایی است و این ھم خط حسن رحيمی . اینھا شده اند 

به یاد بياوریم آن موقع که . ما شدند  نفر جذب ٣٠٠تا  ٢٥٠نفر که تبليغ کردیم فقط  ٩٠٠٠٠اینجا نوشته بين 

درصد به ما تمایل نشان داده اند اما ھرچه ما جلوتر می رفتيم و ماھيت اینھا بيشتر  ٥/١مطرح می کردند 

  مشخص می شد و به زبان دیگر کارگران بيشتر به ماھيت اینھا پی 

  

٥٢  

  

ه ھای زیر پوشش نھاد کارگری منافقين نفر تعداد کارگران کارخان ٩٠٠١٥طبق مدارکی که مشاھده می کنيد 

نفر از کارگران جذب منافقين شده اند که با یک  ٣٠٠ – ٢٥٠است که از این تعداد طبق آمارھای صفحات قبل 

  آمار مربوط به تھران. ( نفر جذب آنھا شده اند  ٣نفر  ١٠٠٠مقایسه ساده به این نتيجه می رسيم که از ھر 

  )می باشد 

  

  

٥٣  

کجا رفت و این سه در ھزار %  ٥/١، از اطراف اینھا پراکنده تر می شدند و باید پرسيد آن می برده اند 

  چيست ؟

و باز به مدرک دیگری اشاره می کنم که به خط خودشان نوشته شده تا ببينيم با این تبليغاتی که راه 

ده می کنيم که نوشته در اینجا مشاھ)  ٣مدرک شماره ( انداختند ، چه ميزان توانستند افراد را جذب کنند 

 ٢٠٠٠٠یا در صنایع برق که بيش از . تن ھوادار ما شدند  ٧نفر تبليغ کردیم فقط  ١٤٠٠٠شرکت واحد بين 

تن ھوادار منافقين ١٠تن ھوادار شدند و یا در صنایع نفت با آن ھمه کارگر فقط  ١٢تا  ١٠پرسنل دارد فقط 

اینھا فقط متعلق به تھران . تن ھوادار شدند  ٥ل دارد فقط پرسن ١٣٠٠٠شدند و در صنایع نظامی که حدوداً 

  . است در شھرستان ھا و جاھای دیگر ميزان گرایش خيلی کمتر است 

صحبتم را تمام می کنم و عملکرد منافقين در کارخانه ھا . این بود مختصری از بافت نھاد کارگری و رشد آن 

  . را به برادرمان واگذار می کنم 

  کرد نھاد کارگریاھداف و عمل



و عملکردھای منافقين در کارخانه اه می به دنبال صحبتھای خواھرمان به بررسی اھداف : فرھاد نيری 

  :پردازیم 

شروع به کار کردند  »کارگران فقط به دنبال خواب و خوراکند «: منافقين از ابتدا با این تحليل اساساً مادی که 

  و با این بينش 

  

٥٤  

  

  )٣(مدرک شماره 

  

٥٥  

البته ما در . بيان می کردند که باید از طریق صنفی کارگران را تحریک و عليه نظام جمھوری اس�می شوراند

طول پيروزی انق�ب اس�می شاھد بودیم که وقتی امپریاليستھا دیدند کار به جای باریک کشيده و 

کارگران را اضافه می کردند سقوطشان نزدیک و حتمی است می آمدند و با ھمين تحليل حقوق کارمندان و 

 ٨٠٠تا  ٧٠٠حتی یک بار بيش از . تا به اصط�ح باعث فروکش نيروی انق�بی و شور و شوق مردم شوند 

به حقوق ھا اضافه کردند ، اما مردم و کارگران چون خواستشلن پيروزی انق�ب و برقراری نظام  تومان 

ما فکر می کردیم که با طرح مسائل صنفی و تحليل از  .جمھوری اس�می بود ، فریفته این ترفندھا نشدند 

  . آن نوع دیدگاه ، می توانيم کارگران را به شورش عليه انق�ب و ایستادن در مقابل انق�ب وادار کنيم 

  فریب کارگران 

وادار با ورود دانشجویان ھ ٥٩از پایيز سال . علی ای حال منافقين با این دیدگاه کار و تبليغ را شروع کردند 

منافقين به این نھاد فعاليت ھا به اوج خود رسيد و عمده ترین ھدف در آن مرحله به اعتصاب کشاندن 

بھمن و آخر سال که  ٢٢تبليغات باE گرفت و به بھانه سالگرد . بود  ٥٩کارخانه ھا و صنایع کشور در زمشتان 

ه ھا با مضامين مختلف از قبيل حمله به است تراکتھا و اع�مي... وقت پرداخت عيدی و سود ویژه و پاداش 

  انجمن اس�ميھا ، اھانت به شخصيتھا و چھره ھای انق�بی ،

  

٥٦  

من . دائماً چاپ می شد و در داخل و خارج کارخانه ھا پخش می گردید ... طرح شعار ھای تند و تيز صنفی 

آزادی از قيد و  ٥٧بھمن  ٢٢:  به یک نمونه از شعار ھا که روی اع�ميه ھا نوشته می شد اشاره می کنم

  .به بند کشيده شدن و استثمار کارگران توسط جمھوری اس�می  ٥٩بھمن  ٢٢ –بند ستم شاھی 

ھنوز دو سال از پيروزی انق�ب نگذشته که منافقين چنين شعاری را سر می ! به محتوای شعار دقت کنيد 

را دنبال » تثبيت خودشان در این رھگذر « ارگران و در واقع سياست بوجود آوردن تضاد و اخت�ف بين کدھند 

نمایشگاه تبليغاتی که در جاھای  ١٥تا  ١٠و برای مثال از . می کنند اما به اصط�ح یخ این کارھا نگرفت 

فقره آن توسط کارگران برچيده و حتی از نصب آن ھم ممانعت به  ١٤الی  ١٣مختلف برا ینصب برده بودند ، 

  . دو جا مثل ھواپيمایی که محيط مرفه تری بود یکی دو روزی باقی ماند فقط یکی . عمل آمد 



در رابطه با تبليغات از یکسری دوز و کلک ھا و ترفندھای تبليغاتی ھم استفاده می شد که من از یکی از 

  :اھران کارگر که خودش در جریان این مسائل بوده تقاضا می کنم توضيحاتی در این زمينه بدھد .خ

  در کارخانه ھا  تبليغات

  با س�م و درود به پيشگاه آقایمان امام مھدی : زھرا بھبودی 

  

٥٧  

  

  .و نایب بر حقش امام امت و امت امام ) عج(

به علت اینکه در جریان تبليغات منافقين در کارخانه به . الکتریک ھستم من زھرا بھبودی کارگر کارخانه پارس 

تبليغات آنھا که اساسی ترین شيوه و نيرنگ منافقين در کارخانه طور مستقيم قرار داشتم توضيح چگونگی 

  . ھا بود ، می پردازم 

چون تبليغات نقش اساسی و عمده ای در سرنوشت منافقين ایفا می کرد ، به ھمين جھت برای پيش برد 

ف ، وارد شدن به کارخانه ھا از طرق مختلاز جمله . اھداف تبليغاتی خود دست به ھر کاری می زدند 

گذاشتن درس نھج الب�غه و قرآن و اداره آن توسط اعضای سازمان با بردن کارگران به دیدار امام در قم با 

پوشش حزب اللھی یا دعوت کردن به جھاد سازندگی و جز اینھا ، در حالی که به دیدار امام بردن کجاو ھدف 

کجا و اعتصاب و کم کاری راه انداختن در  شوم براندازی خط امام کجا؟و یا دعوت به بردن به جاھد سازندگی

کارخانه ھا کجا ؟ که البته این برخوردھای دوگانه و ریاکارانه از سنت دیرینه و رایج منافقين است و از اول 

  . بوده و چيز تازه ای نيست 

در و اسفند ھواداران تشکي�تی منافقين به این اسم که از طرف بنی ص ١٤نمونه دیگری داشتيم ، در روز 

دفتر ریاست جمھوری ھستند مينی بوس کرایه کردند و کارگران را به سخنرانی بردند و آنھا را در آن توطئه 

  . شوم خودشان ناخواسته قرار دادند 

یکی دیگر از شيوه ھای فریب کارانه منافقين این بود که ھميشه می گفتند در اع�ميه ھا به ھيچ عنوان ااز 

  د و حتماً داس و چکش استفاده نکني

  

٥٨  

  

بعد با استفاده . آیه ای باEی اع�ميه ھا باشد تا کارگران اع�ميه ھا را پاره نکنند و بتوانند ھوادار جمع کنند  

ثانيا تحت پوشش کار از اسامی مستعار و جعلی کوشش می کردند اوE تعداد خودشان را زیاد نشان بدھند 

  . برند کنند تا کارگران پی به اھداف اصلی آنھا ن

نمونه ھای دیگری که داشتيم این بود که اع�ميه ھا را در کارخانه ھای مختلف به صورتھای مختلف پخش 

کارگران «و یک بار دیگر به نام »  کارگران موحد«می کردند ، برای مثال یک اع�ميه به دو اسم یک بار به نام 

نظير این روشھا در قسمتھا و . کردند و آنھا را در کارخانه در روزھای مختلف پخش می  »مسلمان 



.             کارخانجات دیگر وجود داشت که من به گوشه ای از این نوع کارھای منافقين اشاره کردم 

  والس�م 

در قسمت کارگاه که : با تشکر از خواھرمان ، یک نمونه دیگر را به صحبتھای ایشان اضافه کنم : فرھاد نيری 

» دکه داران مسلمان « اشتم فقط یک دکه دار تشکي�تی داشتيم ، اما به ناممدتی مسئوليت آن را د

اع�ميه می دادیم و بعد به دانشجویان ھوادار می دادیم تا به عنوان دکه دار پخش کنند و چنين جو کاذبی 

روش  به وجود می آوردیم ، که البته روش رایجی بود و ھمان طور که خواھرمان گفتند در تمام قسمتھا این

  . یکسان اجرا       می شد 

  رھنمودھایی برای رخنه در کارخانجات 

  : حال بپردازیم به خطوط منافقين در داخل کارخانجات 

  

٥٩  

 

  : یک سری خطوط کلی بود که در تمام قسمتھا و حرکات این تشکي�ت مافيا مانند رواج داشت مثل 

که در ظاھر موضع حزب اللھی یا بی طرف بگيرند  خط دادن به نيروھا جھت مخفی ماندن و نفوذی شدن ، -

  . ساس منافع گروھی و کارھای تشکي�تی خود را با پوشش انجام دھند بتوانند در مواقع ضروری و ح تا

  سوء استفاده از افراد محبوب کارخانه ھا و قطب ھا -

  )وریزه داشتيم نمونه اش را در کارخانه شير پاست( برھم زدن شوراھایی که مخالف ما بودند  -

اما خطوطی ھم بود که انرژی بيشتری خصوصاً در نھاد کارگری صرف آن می شد که درباره آن توضيح 

  . بيشتری می دھم 

  سم پاشی و ایجاد توھم و تنفر نسبت به انجمن اس�می -

ر واقع منافقين انجمن ھای اس�می را سنبلی از خط امام و جمھوری اس�می در کارخانه می دانستند و د

با حمله کردن به انجمن اس�می به جمھوری اس�می  و خط امام حمله می کردند و به اصط�ح خودشان 

ھمين طور برای رشد کينه و زمينه سازی برای رویارویی ، از کارگران تحت . کل نظام را زیر سوال می بردند 

البته از حق نباید گذشت انجمنھای . نام می بردند ... عناوینی نظير جاسوس و خبر چين و نور چشمی و 

اس�می ھمواره به عنوان سد محکمی در مقابل توطئه ھای ما مقاومت می کردند و شاید ھمين دليلی 

بد نيست تا گوشه ای از کارھای . خرداد مورد حمله و تھاجم وحشيانه و کشتار قرار گيرند  ٣٠شد تا بعد از 

  انجمن اس�می 
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  . از روی گزارشھای درون تشکي�تی خود آنھا با ھم ببينيم  را از دید منافقين و

« : در مدرک نوشته ) ٤مدرک شماره ( این مدرکی است از گزارش منافقين کارخانه به تشکي�تشان 

فعاليتھای انجمن اس�می عبارتند از تشکيل ک�س قران ، تشکيل جلسات بزرگداشت شھدای جنگ ، رفتن 



اینھا از نظر منافقين قابل تحمل نبوده و جرم » ... سواد آموزی ، آموزش نظامی به جھاد سازندگی ، ک�س 

  !!محسوب می شده 

  وحدت با سایر ضد انق�بيون در کارخانجات 

  ) در مقابله با انجمن اس�می ( روابط نزدیک و ھمکاری با عناصر مارکسيست و ضد انق�ب  -

فردی بود ھوادار گروھک . ه ای از آن اشاره می کنيم مث� ائت�ف ھنگام اتخابات شورا که به نمون 

با او صحبت کرده و . را داشت » آی . دی . آی « مارکسيستی طوفان که زمينه انتخاب در شورای کارخانه 

یا بسياری از " ما به تو رای می دھيم و وقتی که انتخاب شدی ھوای ما را داشته باش: " گفته بودیم 

جمع کليه نيروھای ھوادار منافقين ، ليبرالھا ، مارکسيستھا و حتی سلطنت طلب ھا شوراھا در اوایل محل ت

عليه بود که در آنجا علی رغم شعارھای متفاوت که در ظاھر می دادند عم� تصميم ھا  و مواضع مشترکی 

فش یا تشکيل کميته مشترک اعتصاب ، مثل اعتصابی که در کارخانه ک. جمھوری اس�می اتخاذ می کردند 

  ملی رخ داد  ، عم� در آنجا تمام گروھک ھا از رزمندگان ، اتحادیه کمونيست ھا ، ليبرالھا و 
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  )٤(مدرک شماره 
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  )٥(مدرک شماره 
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اجازه . طرفدار گروھک ھای دیگر مارکسيتی ، منافقين و حتی سلطنت طلب ھا مشترکاً شرکت داشته اند 

این گزارش از یکی از کارخانه ھا است و ) ٥مدرک شماره ( شاره کنم بدھيد به یک نمونه از مدارک ھم ا

اقليت و رزمندگان تشکل دارند ، اقليت با ما ھستند و رزمندگان بدون دخالت ما نمی توانند کاری " نوشته 

عم� ھماھنگی  و نزدیکی را ..." انجام دھدند ، اقليت مسائلی را که اتفاق می افتد به ما گزارش می دھد 

این باطن قضيه است و این ھم ... به این حد رساندند که آن گروھک به این گروھک گزارش می دھد و 

  . حاE در ظاھر عليه یکدیگر خيلی شعارھا ھم می دادند گزلرش درون تشکي�تی آن 

  شناسایی کرخانجات و سرقت مدارک و اموال

نھاد ما تاکيد زیادی روی آن می شد کسب مسئله دیگری که به دليل وجود کارخانجات و ادارات مھم در 

  . اط�عات و شناسایی افراد و اماکن حساس و سرقت مدارک و اموال کارخانه ھا و اداره ھای مھم بود 

فردب به نام سيف که از مسئوEن نيروھا بود مدتی در کارخانه پارس الکتریک کار می کرد مدارک آنجا را 

و ھيچ قبحی برای کسی . ن مسئله در تشکي�ت امری عادی و رایج بود پنھانی برای تشکي�ت می آورد و ای

یا سرقت اسناد و پول ، مث� ھواداران تشکي�تی گاوصندوق ھلی کوپتر سازی بل را شکستند و . نداشت 



و بسياری زا اسناد و مدارک این کمپانی امپریاليستی را نيز !! سه ميليون تومان پول نقد را به سرقت بردند 

  یادتان می آید که منافقين چقدر شعار ميدادند ! غارت بردند  به
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که مدارک و قراردادھای امپریاليستی را افشا کنيد ، باید پرسيد مدارکی را که از آنجا بردید چه کردید ؟ این 

را باید جواب بدھند آنھا در عمل خودشان مدارک نظامی و حساس را به سرقت می بردند و خدا می داند 

  ! چه بر سرش می آوردند 

یا این مدارک را که م�حظه می کنيد دو نمونه از شناسایی نقاط حساس کارخانجات کفش و صنایع برق 

تھيه  ٥٩است ، این مدرکی است مربوط به شناسایی ھای صنفی و جغرافيایی صنایع برق که در سال 

این ھم نمونه ای از گزارش درون ) ٦همدرک شمار(شده دقيقا تملم کروکی ھا و مشخصات در آن درج شده 

روی نقاط حساس کارخانجات باید نيروی : تشکي�تی مربوط به کارخانه کفش ملی است که نوشته 

ت بيشتری دارد چون اگر مث� در کفش ملی ، کارخانه کميکال یا ماشين سازی حساسي. بيشتری گذاشت 

  !کار بيفتد کارخانه ھا می خوابداز

که به اصط�ح خودتان فعاليت مسالمت آميز می کنيد ، شناسایی نقاط  ٥٩ر سال باید پرسيد شما د

حساس را می خواھيد چه کنيد ؟ مگر اینکه بگویيم توطئه ای از قبل طرح ریزی شده و به مرور در شرف 

  تکوین و تحقق بوده؟

م که منافقين در اماکنی فقط اشاره کن. دھھا نمونه دیگر ھم وجود دارد که به دEئل امنيتی نمی توان گفت 

نيروھای مخفی و علنی ... مثل فرودگاه ھا ، نيروگاه ھا ، صنایع نظامی ، کارخانجات مھمات سازی و 

  چه کسی می داند شاید بمباران فرودگاه ھا و مراکز . داشتند 
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  )٦(مدرک شماره   
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آخر دولت عراق عاشق . داشته است  نظامی و حساس توسط بعثيون عراقی با این شناسایی ھا ارتباط

 در اختيار آنھا بگذارد و... چشم و ابروی منافقين نيست که مجانی آنھمه امکانات عظيم تبليغاتی و رادیو و 



مسلماً به بستانھایی در کار است و وقتی عطش قدرت داشتی و دست یابی به قدرت ھدف بود دیگر 

  . ن به ھر کاری خواھی داد پایبندی به ھيچ اصلی برایت مطرح نيست و ت

آنتی ( عدد قرص  ٥٠٠٠٠» آی . دی . آی « ھمچنين سرقتھای دیگر سراق داریم مث� از کارخانه دارویی 

در این . دزدیدند » دن باکستر« سرنگ از کارخانه دارویی  ٢٠٠٠دزدیده و آورده بودند یک بار ھم ) بيوتيک 

مث� در مورد قرصھا . بسا به شکلی ھم تشویق می شدند  موارد ھواداران نه تنھا سرزنش نمی شدند چه

و گفته بودند پولش ) ریال  ٨-٧مث� دانه ای ( خاطرم ھست که گفته بودند اگر می شود اینھا را بفروشيد 

  . مبلغی می شود و کارھایمان را راه می اندازد 

  راه اندازی اعتصاب در کارخانجات 

  :حل نشان دادن مشک�ت م باEخره طرح مسائل صنفی و E ین

طرح . مطرح بود و تاکيد زیادی می شد  ٥٩این مسئله خصوصا در ارتباط با راه اندازی اعتصابات در اسفند 

نه اینکه . که عم� انجامش نا مقدور بود ... شعارھایی مثل اضافه حقوق ، کاھش ساعات کار ، سود ویژه و 

البته در مورد مسائل . تحت فشار بود و پولی نداشتند بدھند مسئوEن نخواھند عمل کنند ، کشور و اقتصاد 

  اقتصادی ساعتھا می شود بحث

  

٦٧  

  

فقط اشاره کنم تحمل فشارھای اقتصادی از عوارض طبيعی و ضروری ھر . کرد که اینجا جایش نيست 

شور و خصوصا در انق�بی مثل انق�ب اس�می ایران که رھبرانش می خواھند استق�ل کانق�بی است 

  . تقدس انق�ب تا آخرین حد ممکن حفظ گردد 

ولی منافقين با آگاھی از این مسایل می گفتند که دولت می خواھد شما را استثمار کند و سرتان ک�ه 

  !! بگذارد 

اما با تمام این اوضاع و احوال در . و با طرح این شعار ھا ضربه زدن به اقتصاد کشور را دنبال می کردند 

نکته ھای جالبی راجع به . بجز مواردی معدود توطئه منافقين با ھوشياری کارگران خنثی شد  ٥٩ه اسفند ما

  . این خطوط وجود دارد که بھتر است از روی گزارش ھای خودشان بخوانم 

وی نوشته در کارخانه که با . این گزارشی است که یکی از منافقين کارخانه برای مسئولش فرستاده است 

به پير مردی گفتم بابا چرا پول نمی دھند ؟ بدبخت شدیم : نوشته . خورد کردیم نظرشان چه بوده برکارگران 

و با ! انق�ب مشکل زیاد دارد ، فع� پول نمی خواھيم ، خدا امام را حفظ کند : پير مرد در جوابش می گوید ! 

  . جواب خودش در واقع جواب دندان شکنی به منافقين می دھد 

. ( در مورد معدود اعتصابات وجود دارد که یکی مربوط به اعتصاب کارخانه کفش ملی است مدارکی نيز 

بچه ھا با ستاد تماس نداشتند و کانال تلفنی نيز خوب عمل نمی کرد ، ھمچنين : نوشته ) ٧مدرک شماره 

  . اگر تلفن کارخانه را قطع یا کنترل کنند ارتباطات به کلی می خوابد 

  کرمعلی و مجيد فرزانه سا ، اعضای منافقين مستقيماً که خاطرم ھست رضا 
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  )٨(و ) ٧(مدارک شماره 
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با تلفن از مراکز منافقين این اعتصابات را رھبری کرده و خط می دادند و حاE ممکن بود یک عده که در جریان 

یا در جای . ه چنين نبود ی کارگران است در حاليک.این مسائل نبودند فکر کنند که این حرکت واقعاً از سو

شایعات به )  ٨مدرک شماره ( دیگر درباره شيوه ھای تبليغی و راه اندازی اعتصاب رھنمود می دھند که 

به دید منافقين نسبت به کارگران توجه کنيد . ( دليل پایين بودن آگاھی کارگران نقش عمده ای ایفا می کند 

جم اعتصاب راه انداختند و دھھا نمونه دیگر از مدارک که مث� بچه ھا با یک شایعه یک روز در کفش ) 

  . خرداد ادامه داشت  ٣٠ساعتھا می توان درباره آنھا صحبت کرد و این مسائل و خطوط کماکان تا حوالی 

  ٦٠خرداد  ٣٠اشاره ای به حرکات ضد کارگری بعد از 

من اس�می ، مراکز رفت و آمد رھنمودھایی مبنی بر شناسایی کارگران ، اعضای انجخرداد  ٣٠بعد از 

در مورد ترورھا و تحليل این حرکات جنون . جھت ترور انفجار و آتش سوزی داده شد ... کارگری ، انبارھا و 

آميز برادران دیگر در بخش نظامی توضيح کافی خواھند داد و فقط اشاره کنم که دھھا کارگر ، ترور و حتی 

آتش کشيده شد و می دانيم که منافقين عليه شاه و حکومت او که  اجسادشان با کوکتل و مواد آتش زا به

به عيان و آشکارا سر سپرده امپریاليسم بود چنين نکردند ، حتی بعد از انق�ب نشنيده اید که یک ساواکی ، 

علق به ضد انق�ب یا سرمایه دار را بگيرند و ترور کنند و یا حتی یک سيلی بزنند ولی حاE آیا انبارھای کاE مت

  سرمایه داران وابسته و شرکتھای چند مليتی 
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در حدی که الکتروموتور یک ( سوزی و انفجار می دھند ؟ نوعی بمب ھای کوچک است که دستور آتش 

تھيه کرده بودند و قرار بود به داخل کارخانه ھا برده ) را از کار بياندازد  دستگاه مثل الکتروموتور دستگاه پرس

که در ( این ماشين آEت در خدمت که بود ؟ با محصوEتی که در انبارھا بود . اری صورت گيرد شود و خرابک

دسترنج چه کسانی بود ؟ آیا متعلق به شرکتھای غارتگر ) چندین مورد منافقين انبارھا را آتش زدند 

دند ؟ این رھبران امپریاليستی بود یا دسترنج کارگرانی بود که در فکر استق�ل و خود کفایی کشورشان بو

خائن و بز دل منافقين یک روز شعار استق�ل می دادند ؛ آیا معنی استق�ل طلبی و استق�ل جویی آتش 

  زدن انبارھا و منفجر کردن دستگاه ھا و ماشينھای صنایع است ؟ 

  سرانجام نھاد کارگری



ایگاه ادعایی منافقين و وضعيت پ. مروری بر آنچه گذشت می کنم به دليل اینکه فرصت کوتاه است ،  

خرداد دیدم و  ٣٠حمایت کارگران از منافقين و ھمچنين عملکردھای توطئه آميز و خائنانه منافقين را قبل از 

  . دانستيم چگونه کارگران ما را طرد و از کارخانه ھا راندند 

پایگاه و : نافقين اما پایگاه حقيقی م. خرداد اشاره کردیم  ٣٠مختصری ھم از عملکردھای روشن بعد از 

حاميان آنھا غرب و غربيان ھستند که با ھم سویی و اشتراک منافع کامل آنان را در آغوش خود گرفته اند و 

و تاکيد کنم کسانی که به خدا و مردم خود پشت . با انواع امکانات مالی و تبليغاتی حمایتشان می کنند 

  کشور کنند ، به کارگران 
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ن توطئه ھایی را که به گوشه ای از آن اشاره کردم برپا کنند نمی توانند جز این عاقبت خود پشت کنند وچني

  . و سرانجامی داشته باشند 

به کلی مت�شی شد و از بين رفت و با این  ٦١در پایان تذکر بدھم که نھاد کارگری باEخره در اوایل سال 

جای گذاشت تا برای تاریخ و نسلھای آینده  عبرت  کارنامه و سابقه تنھا تجربه ای تلخ از نفاق و تباھی بر

  .دنباله گفتار را به برادرمان می سپارم . باشد 

  کوره انق�ب و سرنوشت تفاله ھای ضد انق�بی 

آنجا که حق و . صحبتھایی که شد مضمون آیه ای از سوره رعد را به یاد می آورد : ابوالقاسم اثنی عشری  

است در پایان جلسه این مثال قرآنی را برای کارگران مسلمان و انق�بی سرتاسر باطل را مثال می زنند ، بج

  .ميھنمان بازگو کنيم 

گداخته و ذوب می شود و روی ماده مذاب . در آن آیه فلز را مثال می زند ، موقعی که در آتش قرار می گيرد 

زینت بسازند و متاع و کاEیی برای سرباره ھا و تفاله ھا جمع می شوند و کسانی که می خواھند از آن فلز 

مردم فراھم کنند ، اول  می آیند و این سرباره و تفاله ھا را از روی ماده مذاب جدا می کنند و دور می ریزند 

و از این طریق امور مردم را رتق و فتق می و بعد با فلز خالص و پاEیش شده برای مردم کاE تھيه می کنند 

  . کنند 

رگران سلحشور و مسلمان ایران در این مدت بسان قبل از انق�ب باز بسيج شدند و شعله به درستی که کا

ھا افروختند و کوره انق�ب را روشن کردند و فلزھا ذوب کردند و تفاله ھا را که سلطنت طلبھا ، منافقين ، 

از ایم مذاب خالص  جوجه کمونيستھای وطنی سایر ضد انق�بيون بودند کنار زدند و می روند تا انشاء هللا

حال بگذار . پاEیش شده که تفاله ندارد صنعت این کشور را در جھت خود کفایی و استق�ل به پيش برند 

ما در ميان « تروریستھای فراری در لندن و پاریس در پناه پليس مزدور رژیم ھای استکباری فریاد بزنند که 

ولی واقعيت ھای جامعه ایران خود را نشان » ه داریم اقشار و طبقات محروم جامعه ایران پایگاه و جایگا

  .ميدھد و آن را نمی توان کتمان کرد 

در این جلسه پاسخ به این ترتيب با پایان گرفتن صحبتھای آقای نيری به قسمتھایی از سواEت مطرح شده 

در اختيار سایر برادران که انشاء هللا در جلسه دوم تمام راا . البته بسياری از پاسخ ھا باقی ماند . داده شد 



قب� در بخش اجتماعی سازمان فعاليت داشتند می گذاریم تا آنھا به این سواEت و ھمچنين سواEتی که 

  .               امروز جمع آوری خواھد شد یکجا پاسخ دھند 

                                                                                                                                      

  والس�م
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  جلسه دوم 

  ٦٠خرداد  ٣٠مواضع و عملکرد قبل از 

  نھاد دانش آموزی
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  الحمدهللا الذی ھدانا لھذا و ما کنا لنھتدی لوE ان ھداناهللا: ابوالقاسم اثنی عشری 

يت و عرض س�م به پيشگاه رھبر عظيم الشان انق�ب اس�می ایران و مات سلحشور و قھرمان با تقدیم تح

و با درود و س�م به شھدای گلگون کفن انق�ب اس�می و رزمندگان و جانبازان صحنه ھای ستيز حق عليه 

  .دومين جلسه مناظره زندانيان اوین را آغاز می کنيم ! باطل 

  ی عملکرد بخش اجتماعی چند توضيح و دنباله بررس

در این جلسه اعضاء و مسئوEن بخش اجتماعی سازمان به ادامه بررسيتحليلھا ، خطوط و عملکردھای  

  منافقين در نھادھای مختلف 
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بخش اجتماعی و شھرستان می پردازند و از این رھگذر توطئه ھای این جریان ضد خدائی و ضد خلقی را از 

پس از دیگری تا حد امکان و وقت افشا  ٦٠جمھوری اس�می ایران تا سی ام خرداد روز اول استقرار نظام 

  . خواھند کرد 

سواEت از . ھمانطور که در جریان ھستيد گفتگو بر اساس پاسخ به سواEت خواھران و برادران زندانی است 

و ) ط تلوزیونی می شود ر ظرف مدتی که به ما قول داده بودند که این برنامه ضب(قبل جمع آوری شده بود 



سواEت جدیدی سواEتی که در رابطه با بخش اجتماعی بود در جلسه اول طرح کردیم و در پایان جلسه اول 

ارائه شد که ما آنھا را دسته بندی کردیم و سواEت خاصی را که در رابطه با مباحث بخش اجتماعی بود در 

من برای نمونه چند سوال رسيده در جلسه اول را . بدھند  اختيارشان قرار دادیم تا ضمن مباحث امروز پاسخ

  :می خوانم تا در جریان قرار بگيرید 

: یکی از سواEت که نشان دھنده اھميت این مباحث است از طرف یکی از خواھران رسيده که می پرسد * 

مظلوم نمایی را در این جذب سازمان شدند و اکثراً ) فاز مضلوم نمایی و نفاق ( اکثر بچه ھا در فاز سياسی 

فاز یاد گرفتند و مسئله ھایشان ھم بيشتر حول این محور می چرخد ، خواھشمندم در مورد موضع گيری ھا 

  . توضيح بدھيد ) خرداد  ٣٠قبل از ( و مظلوم نمایی ھای منافقين در این مرحله 

در سخنرانی ( ن در برخورد با ليبرالھا بعد از پيروزی انق�ب و حاکميت ليبرالھا منافقي: سوال دیگر این است * 

  آنھا) رجوی در دانشگاه 
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را یک نيروی رو به وابستگی که به دامان امپریاليسم سقوط خواھد کرد بر می شمرند و ھمچنين در  

ليبرالھا را دشمن استراتژیک و خطر اصلی قلمداد کرده بودند ،  ٥٩مصاحبه مندرج در نشریه ، در اواخر سال 

غم این موضع گيری ھای منافقين نسبت به ليبرالھا و اتحاد شومی که برقرار کردند ، بفرمائيد که چه علير

  و چه ھدفی از این اتحاد نا مقدس داشته اند و دارند ؟!! انگيزه ھا و مصلحتھایی 

دانيد ھمينطور که می : سوال دیگری رسيده که . سوال دیگر نيز در ھمين رابطه رسيده که تکراری است * 

لطفاً به شکل ارتباط سازمان با سایر . چه قبل و چه بعد از انق�ب منافقين با کليه گروھھا ارتباط داشتند 

ر می کنم در این رابطه در بخش اجتماعی گروھھای ضد انق�بی اشاره کنيد و توضيح دھيد ؟   من فک

  . مطالبی گفته می شود و ھمچنين در شھرستانھا 

در ادامه . ه که فکر می کنم این سوال د رجلسه اول تا حدودی پاسخ داده شده است سوال دیگری رسيد* 

با توجه به اینکه از : این جلسات دو ، سه مرتبه به این مسئله اشاره خواھد شد ، سوال این است که 

اطع و ضد مواضع علنی ، ھمواره امام را به عنوان رھبر قابتدای انق�ب ، منافقين در اع�ميه ھا و اع�م 

، چطور امپریاليسم مخاطب قرار می دادند و در ھمين رابطه امام را کاندیدای ریاست جمھوری کرده بودند 

به طوری که در . می شود کی در ظرف مدت کوتاھی امام را مورد شدیدترین حمله ھا قرار می دھند 

اول مرتجع می دانستسم و قبول مصاحبه رجوی خائن با ایرانشھر ، رجوی مطرح می کند که ما امام را از 

  »نداشتيم 
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سواEت دیگری ھم در رابطه با بخش اجتماعی رسيده که تکراری بود و ما به علت اینکه وقت می گيرد 

  .ھمگی را نخواندیم 



برادر کيوان زاد اداره این جلسه را بر . خوب حاE وقت این جلسه را در اختيار بخش اجتماعی می گذاریم 

  . گيرند عھده می 

طی جلسه قبل بحث پيرامون موضع گيری ھا و عملکردھای . بسم هللا الرحمن الرحيم : رضا کيوان زاد 

در مقدمه اشاره شدکه ھدف ما از طرح این . را شروع کردیم  ٦٠سازمان منافقين قبل از سی ام خرداد 

  .بحث مسائل زیر است 

ا به طور خاص بررسی کنيم بلکه به ذکر چند نمونه اوE نمی خواھيم تمام موضع گيری ھا و عملکردھا ر

ھدف بعدی ما در بيان عملکردھا در جمعبندی نشان دادن این امر . پرداخته و یک جمع بندی ارائه می دھيم 

خرداد وجود ندارد و به کار بردن جم�تی مانند پایان دوران  ٣٠است که ھيچ وجه افترایی بين قبل و بعد از 

مفھوم نداشته و در واقع تمام حرکت ھا  ... پایان مبارزات سياسی و آغاز مبارزات نظامی و مسالمت آميز یا 

خرداد در جھت مشروع جلوه دادن جنگ مسلحانه با  ٣٠و عملکردھا و تحليلھای سازمان منافقين قبل از 

  . نظام جمھوری اس�می  و مردم ایران و انق�ب بوده است 

خرداد با دست  ٣٠کرد که سازمان منافقين بعد از پيروزی انق�ب تا خواھيم  درواقع ما گورستانی را بررسی

بعداً با توضيحات مسئوEن قسمت نظامی خواھيم دید که رفتن منافقين در این . خود برای خویش می کند 

  . گورستان با چه اعمالی و چه بھائی تمام می شود 

  ط�ن ھر جریانی در بحث مقدماتی گفتيم که از آنجا که حقانيت یا ب
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در ضمن عمل و در جامعه است که خود را نشان می دھد ، از این جھت در برسی عملکرد سازمان منافقين 

از ميان بخشھایی که بعد از پيروزی انق�ب ایجاد شد به بخش اجتماعی پرداختيم و در مورد ضرورت تشکيل 

دانشجویی ، کارمندی ، کارگری و مح�ت شکل  نھاد دانش آموزی ، ٥این بخش با . آن ھم توضح دادیم 

نھاد به دو نھاد کارگری و دانش آموزی و عملکردھا و مواضع منافقين در این  ٥گفتيم که از ميان این . گرفت 

و در ادامه آن عملکردھای منافقين در سایر شھرستانھا مطرح می شود و بعضی . دو نھاد خواھيم پرداخت 

در جلسه قبل برادرمان فرھاد نيری و خواھر ميرزایی تحليلھا و . دران توضيح می دھند نمونه ھا را یکی از برا

شکل گيری آن نھاد و سرانجامش را توضيح دادند و در این مواضع ، عملکردھا ی نھاد کارگری و اساساً 

وEن جلسه در ادامه بررسی مواضع و عملکردھا در بخش اجتماعی برادرمان محمدرضا یزدی زاده از مسئ

  . قسمت روابط دانش آموزی یکی از مناطق تھران توضيحاتی درباره ای نھاد می دھند 

  مواضع و عملکردھا در نھاد دانش آموزی 

با درود به رھبر کبير انق�ب اس�می و اميد مستضعفان . بسم هللا الرحمن الرحيم : محمد رضا یزدی زاده 

  و دلير ایران و شھدای واE مقامی که با نثار خون جھان امام خمينی و با س� م به امت رزمنده 
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  . خویش پرچم E اله اE هللا بر فراز گيتی به اھتزاز در می آورند 

صحبت من پيرامون عملکردھا و سياستھای گروھک منافقين در مدارس و به طور کلی بيان شيوه ھا و 

يت ای نبحث از ایت جھت است که ھمانطور که اھم. تاکتيکھای برخورد آنان با قشر دانش آموز می باشد 

خودتان کم و بيش می دانيد دانش آموزان از اصلی ترین و مھم ترین بازوھای اجرائی گروھک منافقين در 

از عوامل اجرایی این گروھک در اموری از قبيل تبليغات ، %  ٧٠شاید بتوانيم بگوئيم قریب . جامعه بودند 

این دانش آموزان . ، درگيری ھا وتشنجات شھری دانش آموز بودند  ت ميتينگھاشرکت در ميتينگھا ، انتظاما

بودند که در این زمينه ھا نقش فعال داشتند و به طور کلی این قشر بود که به واسطه وسعت و گستردگی 

  . را به درون جامعه می برد و به آن دامن می زد اش خطوط و شعارھا 

ن در ميان دانش آموزان صحبت می کنيم و خطوط سياستھا را مورد بحث در حقيقت وقتی از عملکرد منافقي

حال ببينيم . قرار می دھيم ، گویی خطوط و سياستھای منافقين را در جامعه مورد بررسی قرار می دھيم 

علت اینکه منافقين انگشت روی این قشر می گذاشتند چه بود ؟ علت اصلی قضيه در تحليل و دیدگاھی 

چون فرصت تحليل تمام جوانب را نداریم . ين نسبت به این قشر یعنی عنصر دانش آموز داشتند بود که منافق

، لذا چکيده این تحليل را عنوان می کنم تا مشخص شود که با چه نيتی روی این قشر انگشت گذاشته می 

  . شد 

عقب مانده ترین و منافقين اینطور تحليل می کردند که دانش آموزان بی شعور ترین به لحاظ سياسی و 

  پائين ترین اقشار
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جامعه ھستند و به ھمين جھت مانند مومی ھستند که می توان آنھا را به ھر شکل در آورد و در صورتی که 

  بتوانيم 

آنھا را جذب کنيم ، به ھر شکل که بخواھيم می توانيم آنھا را سمت و جھت بدھيم و اھداف خود را تحقق 

در نشریات خودشان انجام می دادند با این دیدگاه علی رغم تبليغات ظاھری بود که این تحليل و . بخشيم 

. . . ازقبيل نسل انق�ب ، نسل آتش و خون و : عناوین و القابی که برای فریب دانش آموزان به کار می بردند 

به اصط�ح در اجرای این شيوه ھا ھدفی که دنبال می شد چيزی جز دادن شخصيت کاذب به آنان نبود و 

  . ھندوانه زیر بغشان می گذاشتند تا بتوانند آنان را عامل اجرای خطوط خودشان بکنند 

دومين مسئله ای که باعث می شد روی این قشر انگشت بگذارند کثرت افراد آن در جامعه و نيز تماس آنان 

  . و به آن گستردگی بدھند برده با مردم بود که از ان طریق می توانستند خطوط خودشان را به درون جامعه 

خ�صه می خواھيم بررسی کنيم که آیا پایگاه منافقين در داخل مدارس یک پایگاه واقعی و آن طور که ادعا 

می کردند برای آگاھی دانش آموزان استوار بود ؟ و پایگاھشان جز بر حيله ، فریب ، دروغ و نيرنگ استوار 

می گویيم پایگاه منافقين در داخل مدارس بيشتر است به این مفھوم نبود ؟ این تذکر را باید بدھيم که وقتی 

نه اینکه بتوانند در مدارس به طور کامل . است که در مدارس نسبت به جاھای دیگر بيشتر نفوذ کرده بودند 

  . و مطلق نفوذ بکنند و اعمال قدرت بکنند 



  دانش آموزان مسئول  ومتعھد بر خ�ف نظر منافقين که آنان را 
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فاقد شعور سياسی می دانستند ، با شعور سياسی خودشان در سنگر مدارس ھمچنان به حفاظت از 

دستاوردھای انق�ب و خون شھيدان مشغول بودند و نشان خواھيم داد که بعد از اینکه پرده از چھره کریه 

ن این عزیزترین و با خرداد برداشته شد و با کمتری حرکت جرقه ھای آگاھی در ذھ ٣٠بعد از این گروھک 

طبق آمار و ارقامی که ( ارزش ترین نيروھا پدیدار شد ، می بينيم که چگونه آنان نيز مانند دیگر اقشار جامعه 

به ھمين دليل . اینھا را رھا می کنند و اساساً ھيچگونه تمایلی به آنھا نشان نمی دھند ) ارائه می دھيم 

تا جایی که . و ضد مردمی آنھا قرار می گيرند تھاجمات تروریستی این قشر مانند دیگر اقشار جامعه مورد 

فرمان ترور دانش آموزان متعھد و نيروھای انجمن اس�می و به طور کلی حمله به مدارس را به عناصر 

  . نظامی شان می دھند 

سياستھای  از آنجا که فرصت زیادی نداریم و از طرف دیگر شاید خودتان در جریان این مسائل باشيد خطوط

  . بيان می داریم ... منافقين را در مقاطع مختلف نظير اشغال Eنه جاسوسی و آغاز جنگ و 

  شگردھای حذب دانش آموزان 

می دانيد که بعد از انق�ب اولين ھدف منافقين ، به علت نداشتن پایگاه مردمی جذب و تربيت نيرو برای 

ابطه با دانش آموزان برای رسيدن به این ھدف صورت گرفت شروع کار در جامعه بود نخستين اقدامی که در ر

فی المثل دو اردو یکی در عباس آباد و دیگری در گل . بود » جھاد سازندگی«تشکيل اردوھای به اصط�ح 

  تپه زنجان تشکيل

  

٨٤  

  

 ساختمان سازی و دومی کار لوله زنی و آب رسانی به ده را به عھدهاردوی اولی کار به اصط�ح . شد 

حاE ببينيم علت این حرکت چه بود ؟ جامعه ای که انق�ب کرده و دچار خرابيھایی شده بود نياز به . داشت 

چون کمک به سيل زدگان » جھاد سازندگی « از طرفی این قبيل حرکتھا در چارچوبی مثل . بازسازی داشت 

يت و گيرایی خاصی داشت ، به ویژه برای مردم جذاب... و خانه سازی یا به روستا رفتن و گندم درو کردن و 

به دنبال فرمان امام مبنی بر تشکيل جھاد سازندگی در جھت کمک به روستائيان ، اینھا ھمه باعث شد که 

گروھک منافقين به دنبال کسب پایگاه اجتماعی ،اردوھایی تشکيل داده و از این طریق خودشان را حامی 

د و به مردم بقبوEنند که به فرمان امام لبيک گفتند و دیدم که انق�ب و شریک در سازندگی کشور بنمایانن

اکنون برای اینکه نيت و ھدف واقعی آنھا . چطور در تبليغاتشان مرتباً به این موضوع اشاره می کردند 

مشخص شود و دانسته شود آیا واقعاً ھدفشان سازندگی بود ، خانه سازی بود ، آیا این بود که به 

ب ، آب برسانند ، و دردی از جامعه دوا کنند ؟ به تحليل یکی از مسئوEن اردوی تپه اشاره روستائيان بی آ

ھدف ما از این عمل جذب و تربيت تعدادی نيرو برای شروع کار در مدارس می باشد : می کنم که می گفت 



کارھا موقعی این قبيل . فی الواقع رفورميستی و ظاھری است پرداختن به این کارھا در شرایط حاضر . 

  . درست است که انق�ب دیگری بشود و قدرت در دست ما باشد 

  در ارتباط با ھمين دیدگاه بود که علی رغم ادعای سازندگی  کمک 

  

٨٥  

  

دانش آموز را در اردو تصفيه کردند یا کارھا نيمه کاره رھا می شود و به تھران  ٦٠به روستائيان حدود 

در صورتی که ھمه . بليغاتی به راه می اندازند که به ما اجازه فعاليت ندادند برميگردند و بعد جار و جنجال ت

کسانی که در اردو شرکت داشتند می دانند نه تنھا کسی مانع فعاليت نبود بلکه آموزشھای نظامی داده 

ھمچنين کيفيت . می شد و اسلحه ھم آورده بودند و شبھا در داخل اردو با اسلحه پست داده می شد 

ه ھایی که ساخته شدند اساساً متناسب با حداقل زندگی نبود ، چرا که ھدف خانه سازی و برداشتن خان

و اگر آنجا بودید و از نزدیک برخورد می کردید ، می دیدید که اکثر روستائيان . درد محرومان جامعه نبود 

ھمه مھم تر اینکه ھزینه این به از . خانھای ساخته شده توسط منافقين را به طویله و انبار تبدیل کرده اند 

و تماماً . اصط�ح ساختمان سازی از جيب ملت محروم و مستضعف ایران یعنی استانداری زنجان گرفته شد 

و نه تنھا دردی از جامعه ما کم نکردند بلکه اگر دقت شود ، مشھود . صرف خاص گروھی و سازمانی گردید 

ه اسم سازندگی گذاشتند در حقيقت نطفه ویرانی و خرابی و می شود ، نطفه ای که منافقين در آن روز ب

  . ھرز دادن بھترین و زنده ترین و با ارزش ترین نيروھای جامعه بود 

بعد از اینکه اردوھا تمام شد ، منافقين توانسته بودند با این شيوه تعدادی نيرو تربيت کنند و در آغاز فعاليت 

به این شکل که به این افراد خط . سازماندھی مدارس گسيل دادند  این نيرو ھا را برای ٥٨مدارس در سال 

آنھایی که مدارسشان در خارج از منطقه مرکز است در داخل منطقه مرکز و مدارس خوب شھر : می دھند 

  به ھمين . نام نویسی کنند 

  

  

٨٦  

  

قه مرکز ثبت نام دليل تعدادی دانش آموز که مث� خانه شان درجنوب شھر بود در مدرسه ھای خوب منط

این بدان دليل بود که می دانيد معموE مراکز شھر نبض آن قلمداد می شود و با این کار می . کردند 

این . خواستند از طریق مدارس نبض شھر را در دست بگيرند تا اھداف و نيات خودشان را تحقق بخشند 

ی ام خرداد گردید در مرکز شھر بود و که منجر به س ٥٩است که ميبينيم تمام درگيری ھا و تشنجات سال 

  . یکی از اقشاری که در آن نقش فعال داشتند دانش آموزان بودند 

برایتان مشخص کنم تا بتوانيد با دید بازتری به مسئله  ٥٨برای اینکه سر فصل خطوط منافقين را در سال 

  : مدارس داشتند بيان می کنم و به واقعيت پی ببرید عين تحليلی را که در آغاز فعاليت در نگاه کنيد 



در مدارس طی دو مرحله که مرحله اول جذب  از آنجا که در ميان دانش آموزان پایگاھی نداریم خطمان را «

و مرحله دوم تھاجم و درگيری برای بدست ) بود  ٥٨دقت کنيد سال ( نيرو و تثبيت خود در ميان دانش آموزان 

قرار می دھيم و نھایتا ھدف به زیر ع�مت ) بود  ٥٩توجه کنيد سال  اگر( گرفتن قدرت و تعطيل کردن مدارس 

سوال بردن مشروعيت اس�می و انق�بی نظام جمھوری اس�می و رسيدن به این نکته است که نظام 

  » حاکم ، نظامی است ضد خلقی 

اليت در مدارس بود و م�حظه می کنيد که از ھمان آغاز پيروزی انق�ب این سر فصل و دیدگاه در رابطه با فع

  منزوی کردن انجمن ھای اس�می و نيروھای : کار در مدارس و خطی که در دستور کار سازمان قرار گرفت 

  

٨٧   

  

پيرو خط امام و دامن زدن به اخت�فات و تضادھا و در نتيجه مرز بندی و قطب بندی بين نيروھا پيش می آید تا 

  »بيت کنيم از این طریق بتوانيم خود را مطرح و تث

خوب مسئوEن آموزش و پرورش و مسئوEن جمھوری اس�می به خوبی از این نيت منافقين با خبر  بودند و 

این را تذکر دھم که شاید شما در جریان ( طبيعی بود که در مقابل این شيوه ، عکس العمل نشان بدھند 

ن را بگویيم ، که به چه شيوه دانش خيلی از مسائل و تحليلھای داخلی نباشيد ، ما ھم می خواھيم ھمي

آموزان را فریب دادند و وقتی که صحبت از خط و خطوط می کنيم ھمان خطی است که در داخل تشکي�ت 

  »مطرح می کنند ولی شيوه ای دیگر برای دانش آموزان و مردم تبليغ می نمایند 

  پنھان کاری و اخ�ل 

بنابراین ضابطه . و ھدف و نيت سازمان آشنایی داشتند  مسئولين کشور با شيوه. برگردیم به اصل مطلب 

زیرا بعد از پيروزی انق�ب آنچه جامعه را . گذاشته بودند که فعاليت سياسی باشد اما فعاليت گروھی نباشد 

تھدید می کرد عدم اتحاد و یک پارچگی اقشار جامعه بود و ھمه این را می دانستند ، این ضابطه حتی برای 

ن و مردم قابل قبول بود و تنھا گروھک ھا بودند که به دليل منافع خاص گروھيشان نمی توانستند دانش آموزا

منافقين نمی توانستند این موضوع را به طور علنی برای دانش آموزان . منافع جامعه و انق�ب را بپذیرند 

     بين ت�فمطرح کنند که ما می خواھيم در مدرسه گروه بازی و قطب بندی و مرز بندی و اخ

  

٨٨  

  

نيروھا بوجود بياوریم برای ھمين آمدند به حيله متوسل شدند و به نيروھای خودشان در مدارس خط دادند 

. که فعاليتشان را نباید تحت عنوان و فعاليتھای گروھی و اینکه وابسته به جریان خاصی ھستند بنمایانند 

اما مسئوEن از . بدون ھيچ وابستگی نشان می دادند  بنابر این خودشان را در نظر اولياء مدرسه یک جریان

ب�فاصله به نيروھا در . ماھيت این برخورد خبر داشتند و طبيعی بود که عکس العمل نشان می دادند 

مدارس خط داده شد که پ�کارھا و اع�ميه ھا و از این قبيل وسائل تبليغاتی تھيه کنند مبنی بر اینکه 

ھا را بگيرد و دیکتاتوری را حاکم نماید و می بينيد با چه شيوه حيله گرانه ای  حاکميت می خواھد آزادی



تا در ذھن . زمينه را برای به زیر ع�مت سوال بردن مشروعيت نظام جمھوری اس�می فراھم می کنند 

د دانش آموزان این مسئله را جا بياندازند که دیکتاتوری حاکم می شود و حاکميت می خواھد خفقان ایجا

  . بکند 

در  ٥٨بخاطر اینکه پيش اوری نکرده باشيم ، به جزیئات خطوطی که در مورد مدارس ، در سال تحصيلی 

ھمان موقعی که منافقين ادعای حمایت از انق�ب و امام و ادعای مبارزه با آمریکا می کردند ، اشاره می 

  : کنيم 

ضادھا و اخت�فات آنان ، تا با استفاده از اخت�فات نفوذ در ميان نيروھای پيروی خط امام و دامن زدن به ت* 

  .به پيش ببریم آنان بتوانيم خطوط خود را ھرچه بيشتر 

  می دانيد گه این مسئله اساس و محور حرکت منافقين در جامعه ھم بود

  

٨٩  

  

ت ھمواره به دليل نفوذی که ليبرالھا در جامعه داشتند و از اخت�فاتی که بين آنھا و خط امام وجود داش

استفاده می کردند و خ�صه حيات و موجودیت خودشان را در Eب�ی تضادھا و اخت�فات دیگران جستجو می 

  . کردند 

  جدا کردن صف نماز و نھار و ورزش از نيروھای پيرو خط امام ،* 

ل نداریم ، توجيه شان این بود که ما چون شما را به عنوان امام جماعت قبو. شيوه پشبرد این اھداف بود 

نمی توانيم با شما نماز بخوانيم و یا چون شما ورزش ميليشایی نمی کنيد نمی توانيم با شما ورزش کنيم 

  . به این شکل عم� زمينه جداسازی نيروھا را ایجاد می کردند ... 

شرکت در مورد ھرگونه بحث اگرچه آمادگی آن را نداشتند چه بحث سياسی و چه غير سياسی   شيوه * 

به این منظور در بحثی که در مدرسه پيش می آمد . دیگرشان بود تا از این طریق بتوانند بيشتر مطرح گردند 

شرکت می کردند ، با اینکه توان پاسخ مسائل مورد بحث را نداشتند ، اما در ذھن دانش آموزان اینطور 

    .منعکس می شد که نيروھای ھوادار منافقين چقدر فعال برخورد  می کنند 

ھرگونه مشکل و کمبودی را به گردن اولياء و مسئوEن مدرسه می انداختند و بعد تبليغ می کردند که *  

  . اینھا ص�حيت حل مسائل را ندارند 

ھمه می دانيد که جامعه ای . ببينيد با چه شيوه ای برای زیر ع�مت سوال بردن مشروعيت وارد می شدند 

  داشتن روابط و مناسبات منحوس شاھنشاھی و حل معض�ت و مشک�ت که انق�ب کرده برای از ميان بر

  

٩٠  

  

حال در جامعه ای با آن ھمه مشک�ت بنا بر این بود که ما بيایئم فرصت طلبانه خط . نياز زیادی به زمان دارد 

نھا بدھيم که مشک�ت ناشی از انق�ب را به گردن مسئوEن بياندازیم و از این طریق تبليغ کنيم که ای

  . ص�حيت حل مسائل را ندارند 



در اینجا بد نيست که اشاره کنم به یک برخورد منافقانه دیگر ، اگر یادتان باشد آ ن موقع گروھکھای 

. مارکسيست با جمع آوری چند دانش آموز تظاھرات می کردند و می خواستند مدارس را تعطيل کنند 

يلی که برای توده ھای دانش آموز می کردند این بود که ما با و تحلمنافقين ظاھراً با این کار مخالف بودند 

این عمل مخالفيم چون اگر مدارس تعطيل گردد و به اخت�فات دامن زده بشود به نفع ضد انق�ب و به نفع 

( اما توجه کنيد به نيت اصلی این موضع گيری ، من این نيت را از زبان سعيد منبری که . آمریکا خواھد بود 

عملکرد مارکسيستھا : او می گفت . یکی از مسئوEن دانش آموزی بيان می کنم ) ھمتان بشناسيدشاید 

چپ روانه است ، به دليل اینکه اگر مدارس تعطيل شود ، در حقيقت کانال فعاليت ما و جذب نيروی ما بسته 

يت شده باشد در پس سازمان باسيتی زمانی اقدام به تعطيلی مدارس کند که خودش کام� تثب. می شود 

  . حقيقت این کار در حال حاضر زود است 

  ببينيد که به نفع ضد انق�ب بودن و در جھت منافع آمریکا بودن کجا و زود بودن کجا ؟ 

به این ترتيب مشاھده می کنيد گه روحيه نفاق و دوگانگی که در تمامی دیدگاه ھا و عملکردھای سازمان 

  ریشه داشت در اینجا چطور 

  

٩١  

  

در ظاھر می گفتند که ما برای اینکه به انق�ب ضربه نخورد و ضد انق�ب بھره برداری نکند : تظاھر می کند 

این حرف را می زنيم و در باطن ھدفشان این بود که منافع سازمانی ضربه نخورد و عنوان می کردند که ما 

 ٥٨يد به این حرکات ھمه در سال توجه کن. در موقعيت نامناسب ، خودمان مدارس را تعطيل خواھيم کرد 

حال به ذھن ھر عنصر آگاه این سوال خطور می کند که اگر فی الواقع منافقين حامی .  شکل می گيرد 

اتحاد مردم ، حامی آزادی ھا ، حامی  مبارزه با امپریاليسم بودند چرا از ھمان روز اول انق�ب بنا را بر اخت�ف 

آیا این را ھم می توانيم جزء اصول مبارزه ضد . بين نيروھا گذاشتند  و درگيری و مرز بندی و قطب بندی

  امپریاليستی قلمداد کنيم ؟ 

باز این سوال مطرح می شود که اگر عملکرد شما ، راه شما و شيوه ھای شما از حقانيت برخوردار است 

و ھدف واقعی را تحت چه وحشتی دارید که ھدفتان را به طور علنی برای دانش آموزان مطرح نمی کنيد ، 

  پوشش و القاب و عناوین مختلف پنھان می کنيد ؟ 

خوب ، معلوم است جریانی است که موجودیت و حيات خودش را در اخت�فات و تضادھای دیگران جستجو 

می کند و حياتش بستگی به اخت�ف و درگيری این و آن دارد تا از این طریق از آب گل آلود ماھی بگيرد 

امروز می توانيم این واقعيت را بخوبی درک کنيم زمانی که ليبرالھا و بنی صدر خائن . جامی دارد چگونه سران

این کانالھای وابستگی به امپریاليسم ، از انق�ب کنار زده می شوند و خط امام حاکميت خودش را بر انق�ب 

  تثبيت می کند ، می بينيم که چگونه منافقين 

  

٩٢  

  



تشکي�تی به دامن اربابانشان می روند تا برای ھميشه  –سياسی » قدرت « و » دین پوE« با آن تشکي�ت 

  . به زباله دان تاریخ بپيوندند 

  اشغال Eنه جاسوسی و منافقين 

در اینجا . روند انق�ب در ادامه خود به یکی از سر فصلھای مھم می رسد و آن اشغال Eنه جاسوسی است 

وارد ميدان شده و علی رغم اینکه در تحليلھای داخلی اشغال Eنه جاسوسی  باز منافقين با حيله و نيرنگ

توسط دانشجویان خط امام را یک حرکت ارتجاعی می دانستند و ھيچگونه اعتقادی به آن نداشتند ، تصميم 

  دليل این تصميم چه بود ؟ . به حمایت از آن گرفتند 

 Eچرا که آنان مرتباً . نعت از ایجاد بحرانھای فکری در آنھا جلوگيری از مسئله دار شدن ھواداران و مما –او 

می گفتيد حاکميت خورده بورژوائی است و به علت عدم توانش وابسته به امپریاليستھا  شما که ميپرسيدند

می شود و در نھایت دست به سوی آمریکا دراز می کند ، چطور است که خورده بورژواھا بساط آمریکا را به 

این سوال بحران شدیدی در ذھن نيروھا بوجود آورده بود و عاملی شده بود برای . می کنند یکباره جمع 

  . اینکه منافقين از اشغال Eنه جاسوسی حمایت کنند 

با توجه به اینکه ادعا می کردند که در ( دليل دوم و مھمتر ، عقب نيفتادن از شراطی سياسی جامعه بود 

تا باز مثل ھميشه بتوانند با تبليغات اھداف سياسی پنھانی ) ستيم مبارزه ضد امپریاليستی پيشتاز ھ

  . خودشان را پيش ببرند 

  

٩٣            

 

  ميليشيا در برابر ارتش بيست ميليونی 

به ھمين لحاظ بود که در پی فرمان امام مبنی بر تشکيل ارتش بيست ميليونی خلق برای رویارویی با آمریکا  

در اینجا این سوال را ابز کنيم که اھداف . نافقين ھم متعاقبا ميليسيا تشکيل دادن و تھاجمات احتمالی آن م

آیا تقویت مبارزه ضد تشکيل ميليشيا چه بود ؟ آیا ھدف مبارزه با آمریکا بود ؟ یا ھدف حمایت از انق�ب بود ؟ 

بی روشن شود باز به گفته امپریاليستی مردم بود ؟ آیا حمایت از فرمان امام بود ؟ برای اینکه مسئله به خو

ھدف ما از حمایت از جریان Eنه جاسوسی در یک : سعيد منبری از مسئوEن دانش آموزی اشاره می کنيم 

ک�م تبليغات و مطرح کردن خودمان و ھمچنين عقب نيفتادن از شرایط سياسی جامعه و از طرفی کشاندن 

  .ایجاد آمادگی ھرچه بيشتر در نيروھا می باشد شرایط سياسی جامعه به یک فاز جلوتر از نظر نظامی و 

چه لزومی دارد شرایطی را که به اصط�ح خودشان فاز . می بينيد که منافقين در تدارک چه روزی بودند 

  سياسی بود یک فاز جلوتر  ، و از نظر نظامی در رابطه با نظام جمھوری اس�می به فاز باEاتری ببرند ؟ 

در سی ام خرداد حاکميت ما را در تنگنا قرار داد ، آزادی « که مطالبی از قبيل اینکه حاE می توانيم بفھميم 

  . بھانه و توجيھی بيش نيست » ھاد را گرفت و مبارزه مسلحانه به ما تحميل شد 

شروع فعاليت اساساً از ھمان روز اول : حال توجه کنيد به رھنمودی که در این را بطه به مدارس می دادند 

  رس ، ھمانطور که اشاره در مدا

  



٩٤  

  

شد ، بنا را بر ایجاد اخت�ف و منزوی کردن نيروھای خط امام و درگيری و مرزبندی و قطب بندی گذاشته 

. بودند اما در جریان اشغال Eنه جاسوسی ناگھان به ھوادارانشان در مدارس رھنمود حفظ وحدت ميدھند 

ی اینکه مشخص بشود که ھدفشان از این موضع گيری چه توجه کنيد که مقصود چه نوع وحدتی است و برا

بوده است عين گفته سعيد منبری را که در حد مسئوEن باEی شورای نھاد دانش آموزی بود برایتان می 

  :گویم 

یعنی در حقيقت جوھر » ھدف ما از این موضع گيری محور قرار دادن خود و گرفتن ابتکار عمل است  « 

  .دن انجمن اس�می است منتھا با این تاکتيک مسئله ھمان منزوی کر

خوب ، یکی نيست که از این آقایان به اصط�ح انق�بی سوال کند این چگونه جریان حقی است که برای 

رسيدن به اھداف خودش راھی جز نيرنگ و فریب و گول زدن مردم ندارد ؟ آیا می توانيد این را به پای 

که نابودی کشاورزی ) وبقيه جریانات ضد انق�بی ( با این حساب شاه د ؟ دیناميسم و پویایی خودتان بگذاری

را دنبال می کردند  و به اسم اص�حات ارضی و تبليغات دیگر آن را به خورد مردم می دادند مسلماً نسبت به 

دن مگر ما می توانيم ادعای حق بودن و مردمی بو. شما از حقانيت و دیناميسم بيشتری برخوردار بودند 

بکنيم و بعد شيوه ھا و تاکتيکھا و عملکردمان ھمان شيوه ھای یک جریان نا حق و ضد مردمی باشد ؟ پس 

در ظاھر ، خودش را در چه چيز نشان می ) که جدای از ھم است ( تفاوت حق و باطل غير از ماھيتشان 

  !دھد ؟ آیا جز این که خودش را در شيوه ھا و تاکتيک ھا نشان می دھد 

  

  

  

٩٥  

  

  انق�ب فرھنگی

منافقين که توانسته بودند تا . در طول ھمين سال بود که مسئله انق�ب فرھنگی در جامعه پيش آمد 

حدودی با آن شيوه ھا خودشان را تثبيت کنند و نيروھایی ھم به دور خود جمع نمایند ، خط درگيری علنی 

ای که می خواھند از انق�ب فرھنگی بکنند  با توجه به سوء استفاده. تربی به نفع نيروھای خود می دھند 

به نيروھای خود در مدارس رھنمود می دھند که ما مدارس را تعطيل می کنيم ، تعدادی از نيروھا بروند جلو 

دانشگاه برای درگيری ، تعدادی از نيروھا در داحخل مدرسه ک�سھا را تعطيل بکنند و بعد مسئله را به عھده 

زند که می خواھند در مدارس انق�ب فرھنگی کنند و مدارس را تعطيل کنند و ما جمھوری اس�می بياندا

  . نمی گذاریم 

تعداد زیادی از درگيری ھای مدارس که در روزنامه ھا و در سطح شھر ھم سر و صدای زیادی کرد و بر اثر 

ماً با طرح ریزی و آنھا نظام جمھوری اس�می را متھم به چماقداری کرد که به آن اشاره خواھم کرد تما

  . عملکرد خود منافقين بود که در قسمت در گيری ھا به نمونه ھایش اشاره می کنم 



که درباره جنگ و  امروز دیگر ھيچ لزومی ندارد . انق�ب در ادامه راه خودش با مسئله جنگ برخورد می کند 

نافقين امروز تا مرفق به خون برخوردھای منافقانه با آن صحبت کنيم ، چرا که ھمه می دانيد که دست م

مردم رزمنده و دلير ایران آلوده است اما بد نيست نگاھی بياندازیم به خط آنھا در مدارس ، در جایی که مردم 

  خون می دادند و با دست خالی جلوی تانکھا و گلوله ھا می رفتند و با چنگ و دندان از مرز و بوم 

  

٩٦  

  

ترین ایثارھا را انجام می دادند ، اینھا می آیند تا به اصط�ح از جنگ کشور اس�می دفاع می کردند و بزرگ

می گویند که به انجمن ھای دانش آموززان مسلمان که وابسته و ھواداران منافقين بودند . حمایت کنند 

البته این خط به دانش آموزان منطقه مرکز داده می ( شورایی در منطقه درست کنيد به نام شورای مقاومت 

این شورا باید توسط افرادی تشکيل شود که تا حدودی نا شناخته ھستند و ھویت سياسيشان برای ) د ش

بعداً اع�م کنيد این شورا ھدفش این است که بعضی کارھای حفاظتی . مسئوEن مدرسه معلوم نيست 

کارھا آموزش دھد و  نظير رفتار در موقع بمباران و یا چسب زدن به شيشه ھا و یا ۀتش نشانی و از این قبيل

بعد که امکانات و ھمه چيز از مسئوEن مدرسه گرفتيد اع�م . خ�صه ھدفش حفاظت از دانش آموزان است 

وقتی اقدام به ثبت نام کردید و نيرو جذب شد روی نيروھا کار کنيد و به . کنيد که شورا احتيج به نيرو دارد 

عداً اع�م کنيد که این شورا وابسته به انجمن دانش آموزان طور غير مستقيم آنھا را جذب تشکي�ت کنيد و ب

  . مسلمان است 

در صورتی که به جای جذب نيرو فی الواقع به سرقت و دزدیدن نيرو . اسم این را می گذارند جذب نيرو 

مونی پرداختند و در اینجا فقط به یک نمونه اشاره کردیم اما تمامی شيوه ھای جذب نيرو آنھا دارای چنين مض

آنھا استوار است می بينيد که علی رغم ادعاھایی که ما نيروھایمان ، پایگاھمان بر آگاھی سياسی . است 

  . بدون اینکه فرد کمترین آگاھی داشته باشد یک باره به داخل تشکي�ت کشيده می شد 

  

٩٧  

  

  تھاجم جاسوسی

سال خط جدید سياسی که به  شھریور در این ٥٩مصادف با آغاز سال تحصيلی  ٥٩آغاز جنگ در سال 

است و این خط محور و دستور کار دانش » تھاجم ، تعرض و درگيری«دانش آموزی داده می شود ، نيروھای 

در ھمين رابطه برای اینکه بتوانند تشکي�ت خود را گسترده تر کنند ، تشکي�ت اتحادیه . آموزان می شود 

ینکه بتوانند تبليغات انجمن ھای دانش آموزان مسلمان را بوجود می آورند و از طرفی به دنبال آن برای ا

بعد از اینکه اتحادیه . را ھم راه می اندازند » نسل انق�ب « گسترده تری انجام دھند نشریه ای موسوم به 

حال برای اینکه باز از . تشکيل می شود ، مرحله تھاجم و تعرض که قب�ً به آن اشاره کردیم شروع می گردد 

وانيم مسائل و واقعيات را ببينيم توجه کنيد به جزیئات رھنمودی قبل پيش داوری نکرده باشيم و به خوبی بت

  : داده می شود  ) البته من به نمونه ھایی از آن اشاشره می کنم ( که در این رابطه 



و تشبيه آنھا به  از صحنه خارج کردن و کوبيدن برادران و خواھران انجمنھای اس�می به وسيله جوشانتاژ* 

  »ز در زمان طاغوت نمایندگان حزب رستاخي

تيتر . حاE توجه کنيد در رابطه با این مسئله چه تبليغاتی در نشریه موسوم به نسل انق�ب راه می اندازند 

  )  ٩مدرک شماره . ( خبر چينی و جاسوسی در مدارس : مطالب این است 

  در اینجا عنوان شده که استفاده از شيوه ھای ارتجاعی مثل 

  

٩٨  

  

  ٩مدرک شماره 

  

٩٩  

  

این تبليغات در ادامه ھمان رھنمود . خبر چينی و جاسوسی ، ماھيت عناصر پشت پرده را عيان می کند 

مدرک شماره ( در نشریه مذکور به اصط�ح سندی آورده . است ، حاE ببينيد اصل و واقعيت مطالب چه بوده 

م جاسوسی در مدرسه که مشخص کننده ھویت سياسی بعضی نيروھای مدرسه است و این را به اس)  ٩

در . چاپ کرده و نيروھای انجمن اس�می و خواھران و برادران امور تربيتی را متھم به جاسوسی کرده اند 

صورتی که ھمه شما که کم و بيش با تشکي�ت کار می کردید می دانيد که این قبيل کارھا یعنی اینکه ھر 

شد به شکل وسيع تری در خود تشکي�ت نسبت به نيروھایش شناخت داشته باجریان سياسی باید 

مشاھده می شود که در مورد فردی که بنا بود جذب شود چه تفتيش عقایدی انجام می شد تا معلوم شود 

محمود « Eزم برخوردار است از ھمه جالب تر اینکه این سند را فردی به نام » حل شدگی « به اصط�ح از 

انجمن دانش آموزان جاسوسی و خبر چينی می کرد یعنی  از داخل انجمن اس�می که برای» معتمدی 

آخر . نفوذی بود ، آورده و این آقایان وقيحانه آن را به عنوان سند جاسوسی و خبر چينی ارائه می دھند 

شما که خودتان نفوذی فرستاده اید تا برایتان خبر چينی و جاسوسی بکند چگونه دیگران را به خبر چينی و 

کنيد ؟ می دانيد که بعد ازپيروزی انق�ب یکی از زمينه ھای کار منافقين تربيت نفوذی جاسوسی متھم می 

نفوذی ھایی که جنایتھا و فاجعه ھای ھولناکی آفریدند ، . در داخل ارگانھا ی نظام جمھوری اس�می بود 

یکباره به وجود ک�ھی و کشميری و امثالھم کسانی نبودند که به طور خلق الساعه بعد از سی ام خرداد به 

  آیند ، آنھا مدتھا در ارگانھای 

  

١٠٠  

  

جمھوری اس�می به خبر چينی و جاسوسی برای منافقين مشغول بودند و بعد ھم می بينيد که آن    

  .جنایت ھا را می آفرینند و بعد فرار می کنند به دامن اربابانشان 



اذ شيوه ھا و تاکتيک ھا ھيچ م�ک و معياری در در اتخ. این ماھيت تبليغاتی است که اینھا انجام می دھند 

در عين حال که دارد تبليغات می کند و خبرچينی و جاسوسی را عملی ارتجاعی می داند اما . کار نيست 

خودش در پشت پرده دارد بزرگترین خبرچينی ھا و جاسوسی ھا را انجام می دھد و م�ک و معيار حقانيت 

و گروھی را تامين کند و ھيچ چيز دیگر نمی تواند مطرح باشد و این ھمان  او این است که منافع سازمانی 

چيزی است که تمام جریانھای باطل به آن اتکا می کنند و به ھر عملی که منافع خودشان را تامين می کند 

  . دست می زنند 

  نھاد دانش آموزی کانون فریب و عامل اشاعه درگيری در درون جامعه 

درس وقتی شروع شد به عنوان اینکه بحث سياسی آزاد : رس به اسم بحث سياسی بھم زدن ک�س د* 

  است و 

  . دانش آموزان باید سياسی باشند ، ک�سھای درس را بھم بزنيد 

توجه داشته باشيد که : دادن شعارھایی که بار ضد آمریکایی آنھا کم و بار ضد ارتجاعی آنھا بيشتر باشد * 

ای تھاجم مستقيم به جمھوری اس�می ھموار ميشو و ھمان ھدفی که قب�ً گفتيم با دادن این خط زمينه بر

ھمان ھایی که ھنگامی که شعار . یعنی ایجاد شبھه در مشروعيت نظام جمھوری اس�می مورد نظر بود 

  مرگ بر منافق به دنبال 

  

١٠١  

  

پيروھای خود دادند و گفتند که  شعار مرگ بر آمریکا در نماز جمعه داده می شود ھزار و یک تحليل به خورد

بدین طریق توانستند خيلی ھا را گول بزنند ... حاکميت دارد چرخش می کند ، تضاد اصلی اش را گم کرده و 

و نوک تيز حمله ، خودشان در پشت پرده رھنمود می دھند که بار ضد آمریکایی شعارھایتان را پایين بياورید 

  . اس�می بگيرید  تان را سمت مسئوEن و نظام جمھوری

   اخراج معلمين حزب اللھی به وسيله جو تبليغاتی ، شانتاژ و دروغ  * 

یھنی درگيری به شکل کتک کاری باشد تا از این طریق پای نيروھای : ایجاد درگيری به شکل ضرب و شتم * 

وزشی ، انتظامی به مدرسه کشيده شود سپس با تبليغات خود مبنی بر از بين رفتن حرمت مراکز آم

این ھم تيتر تبليغاتی آن در نشریه موسوم به نسل . مشروعيت نظام را ھرچه بيشتر زیر ع�مت سوال ببرید 

حال آنکه در واقع . در ایجا گفته چه کسانی پای گارد به مدرسه باز می کردند )  ١٠مدرک شماره ( انق�ب 

ست و ھر جا که منافع اش تامين شود از ھر خود سازمان منافقين که ھيج حد و مرزی برای ھيچ چيز قائل ني

  . شيوه ای استفاده می کند ، پای به اصط�ح گارد را به مدرسه باز می کرد 

یعنی بچه ھای ھوادار در مدرسه کاری کنند که مسئوEن مجبور شوند اینھا را : ایجاد اخراجھای کاذب  * 

در . یا اعتصاب راه بياندازند و ک�سھا را بھم بزنند  بيرون کنند و بعد از اینکه بيرون کردند تحصن ، تظاھرات

  ھمين رابطه بد نيست توجه کنيد به ماھيت تبليغات 
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  ١٠مدرک شماره 
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و رھنمودی که در نشریه نسل انق�ب ، مبنی بر تحصن و اعتراض اوليای دانش آموزان و اخباری از این قبيل 

منافقين تعدادی از مادران تشکي�تی را تحت : ليا چه کسانی ھستند حاE ببينيد این او. که چاپ می شد 

مسئوليت فاطمه رضایی سازماندھی کرده بودند و ھر وقت می خواستند تحصن ایجاد کنند و جو تبليغاتی 

ر به مراکز مورد نظ... بوجود آورند تعدادی از این مادر ھا را به اسم اوليا دانش آموزان یا اوليای دانش جویان 

مث� اگر قرار می شد ف�ن مدرسه تحصن کند ، مسئول مدرسه به مسئول باEتر خود می . می فرستادند 

به این مادرھا . گفت و بعد عده ای از این مادرھا را به اسم اوليای دانش آموزان به آن مدرسه می فرستادند 

انق�ب با دانش آموزان با ھمين  می گفتند و اکثر مصاحبه ھای نشریه نسل» مادرھای ملی « در تشکي�ت 

ھدف از تمامی این کارھا این بود که به اصط�ح خودشان حتی به طور مکانيکی با زمينه . اوليای دروغين بود 

  . سازی کاذب ، جو و شرایط قبل از انق�ب را بوجود آورند 

نگ شروع شد اکثر نيروھا وقتی که ج: » صدام کارتر نابود است ، خلق ایران پيروز است « ندادن شعار * 

شور و شوق زیادی داشتند تا به جبھه ھای جنگ بروند و از دستاوردھای انق�ب و مرز و بوم کشور دفاع 

: ھمچنين در شعار ورزش صبحگاھی شان این شعار را می دادند . بکنند حتی آنھا که ھوادار منافقين بودند 

البته از ھيچ جا ھم دستور نگرفته بودند و به طور خود  »صدام کارتر نابود است ، خلق ایران پيروز است 

  جوش این شعار را می دادند ب�فاصله از تشکي�ت رھنمود آمد که 
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بدین ترتيب . ما صدام را عنصر وابسته و ضد خلق نمی دانيم و دیگر کسی حق ندارد این شعار را بدھد 

ه جنگ ارتجاعی است و به صدام و اربابانش مشروعيت است که زمينه ھای Eزم برای اینکه عنوان بکنند ک

ببخشند فراھم می شود و در ھمين جا ھاست که می توانيم ھم دستی و ھم سویی گروھک منافقين را 

  . با جریانات ضد انق�بی و امپریاليستھا پيدا بکنيم 

، » ی نشان ندھيد به ھيچ وجه کارت تحصيل« از آن جمله : تن ندادن به ھيچ یک از ضوابط مدرسه * 

مسئولين جمھوری اس�می در مدارس ضابطه گذاشته بودند که برای حرمت مراز آموزشی از بين نرود و 

واقعاً مدرسه جای درس و بحث باشد و ھر کس و ناکسی نتواند پایش را به مدرسه بگذارد و ھر کار که می 

چرا ؟ چون . ه با منافع سازمان در تضاد بود اما این ضابط. خواھد بکند ، ارائه کارت تحصيلی الزامی است 

می خواستند مسئولين تشکي�تی مدرسه و حتی مسئولين باEی تشکي�تی  مستقيماً بدون ھيچ 

به ھمين دليل وقتی با این ضابطه مواجه می . ممانعتی به مدرسه بروند و از نزدیک جریانات را رھبری کنند 



این . به ھيچ وجه حتی اگر در جيبتان باشد نشان ندھيد  شوند خطی می دھند که کارت تحصيلی را

مسئله درگيری ھای شدیدی ایجاد می کند و منافقين نشان می دھند که علی رغم ادعاھایشان ھيچ گونه 

مدرسه جایی بود که دانش آموزان در آنجا تحصيل ! پایبندی به ضوابط و منافع مردم و دانش آموزان ندارند 

وقتی حرمت مدارس از دست می رفت طبيعی بود . ریکایی ھا و ضد انق�بی ھا که نبود می کردند ، جای آم

  که حيثيت دانش آموزان زیر ع�مت سوال قرار
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  . می گيرد و لکه دار می شود 

بخش نامه داده بودند که شش ساعت غيبت غير موجه باعث نمونه دیگر اینکه مسئوEن آموزش و پرورش 

می شود ، اما ميبينيم که گاھی شخصی شش ماه به مدرسه نمی رفت و دنبال کارھای اخراج از ممدرسه 

  . تشکي�تی و کارھای گروھی بود و در عين حال می خواست به مدرسه برود  

در ھر نظامی که دقت کنيد ضابطه ھمين است و این بدان دليل است که حرمت مدرسه حفظ شود و یا در 

. غيبت داشت و در عين حال می خواست با قلدری وارد مدرسه شود   ساعت ٢٠٠موردی که شخص حدود 

کوتاه سخن اینکه منافقين می خواستند رفت و آمدشان در مدرسه آزاد باشد و کار تشکي�تی شان را دنبال 

طبيعی است که مسئوEن ھم از این مسئله ممانعت می کردند  به ھمين مناسبت در این مورد بھانه . کنند 

مدرسه ، یعنی دبيرستان خوارزمی  ٤به طور مثال در . مودند و درگيری ھای زیادی بوجود آوردندتراشی ن

شميران ، دبيرستان شریعتی ، دبيرستان جاویدان ، دبيرستان ابوریحان ، درگيری ھای شدیدی بر سر این 

  . مسئله ایجاد می شود 

فتاده بودند ؟ تنھا علتی که باعث می شد چنين آیا این ضابطه غير منطقی بود که منافقين با آن در تعارض ا

چرا که در صورت رعایت ضابطه مذکور دیگر . موضعی بگيرند منافع خاص گروھی و تشکي�تی شان بود 

  . مسئوEن تشکي�ت مستقيماً نمی توانستند از داخل جریانات را رھبری کنند  درگيری بيافرینند 

که در رابطه با مسئله غيبت در مدارس چاپ شده » نسل انق�ب «  حاE توجه کنيد به این سر مقاله نشریه

  ببينيد )  ١١مدرک شماره ( 
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  ١١مدرک شماره 
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چقدر برخورد عوام فریبانه و حيله گرانه است و چگونه شعارھای ظاھر فریب می دھند تا عده ای را جذب 

ھر « در مورد غيبت می گوید که . ه مشخص شود بخشھایی از این سر مقاله را می خوانم تا مسئل. کنند 

روز و در شروع ھر ک�سی ، حسابرسی و حضور و غياب دانش آموزان بخشی از وقت آموزشی را به خود 

پس ميبينيد که این روش اشتباه است که برای اینکه حرمت آموزش زیر پا گذاشته » اختصاص می دھد 

این حسابرسی ھا و ضابطه ھای شداد و غ�ط : یگر می گوید نشود حضور و غياب می کنيم و یا در جای د

که در مدارس سعی دارد زیر فشار مکانيکی ، دانش آموزان را بر سر ک�س درس بياورند ، نشانگر این است 

  ». که اداره آموزش و پرورش نتوانسته است روابط و مناسباتی انق�بی در محيط درس ایجاد کند 

و در عين حال ادعای شما که حاضر نيستيد به کمترین ضابطه تن بدھيد : ح است خوب حاE این سوال مطر

ضابطه بگذاری که ، چگونه حق دارید تشکي�ت انق�بی و ایجاد روابط و مناسبات توحيدی بين خودتان دارید 

  ھرکس شب در جلوی Eنه جاسوسی نخوابد از تشکي�ت اخراج می شود ؟

  ابطه گذاشته بودند که اگر دانش آموزان منطقه مرکز شب را جلوی سفارت در رابطه با Eنه جاسوسی ض( 

یا انواع و اقسام  ضوابط برای رفت و آمد به شرکتھا و خانه ھای )  به سر نبرند از تشکي�ت اخراج می شوند 

باید ش�ق خرداد ھر کس خ�ف امنيتی انجام دھد  ٣٠تيمی و یا اینکه حق دارید ضابطه بگذارید که در بعد از 

  بخورد ؟

و از این قبيل مسائل و به طور کلی فرد را در انواع و اقسام ضابطه ھا و حصارھای تشکي�تی نگه دارید ؟ اما 

  نظام جمھوری اس�می با آن وضعيت مدارس و با آن روابط و ضوابط حاکم 
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ن مرتب سر ک�س بيایند و درس بر مدارس قبل از پيروزی انق�ب حق ندارد ضابطه بگذارد که دانش آموزا

دستاویز است و ھمه شعارھای تو خالی و دھن پرکن ، ھمه برای ببينيد اینھا ھمه بھانه است ، . بخوانند 

گول زدن و از بين بردن مراکز آموزشی است ، و اگر کسی فکر کند که این قبيل حرفھا از مواضع درستی 

  . رخورد کرده است ناشی می شود خيلی ساده اندیشانه با مسئله ب

سازمان مخالفت شدیدی با این طرح ابراز کرد ، البته با بھانه : مخالفت با طرح منطقه ای کردن مدارس * 

ھای مختلف و تبليغات شدید که می خواھند دیکتاتوری ایجاد کنند ، می خواھند آزادی ھا را سلب کنند ، 

ورتی که طرح منطقه ای کردن مدارس ، ھدفی جز در ص... می خواھند جلوی فعاليت سياسی را بگيرند و 

می دانيد که در نظام ساقط شده . کاستن از محروميت و تبعيض بين دانش آموزان نواحی مختلف نداشت 

شاھنشاھی مدارس طوری شکل گرفته بود که امکانات آموزشی ، بھداشتی در دسترس اقشار خاصی از 

از آن جمله محص�ن مدارس خوب و مجھز بيشتر بچه ھای . د جامعه باشد و یا در بعضی جاھا متمرکز گرد

از امکانات آموزشی درستی برخوردار پول دار و سرمایه دار بودند و دانش آموزان مستضعف جنوب شھری 

منافقين با این امر . آموزش و پرورش برای رفع این استضعاف می خواست این مانع را از بين ببرد . نبودند 

ح� برای اینکه مشخص شود این مخالفت از چه موضعی است آیا واقعاً ھدف . ی کنند مخالفت شدیدی م



این است که آزادی فعاليت سياسی حذف شود ؟ ھدف این است که به اصط�ح دیکتاتوری و خفقان نباشد 

  ؟ یا ھدف صرفا منافع خاص سازمانی
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از نيروھای % ٦٠ر دبيرستان جاویدان حدود د: بوده ؟ در اینجا آماری می آوریم از مدارس منطقه مرکز 

در دبيرستان  -%  ٥٠در دبيرستان ھشترودی . تشکي�تی این مدرسه خانه شان خارج از منطقه مرکز بود 

باز برای اینکه مسئله روشن تر %    . ٦٠در دبيرستان شریعتی  - % ٧٠البرز  در دبيرستان  -% ٦٠خوارزمی 

خانه افراد این شورا کجاست ؟ مسئول . درسه جاویدان می دھم شود اط�عاتی از افراد شوراس م

، مسئول تشکي�تی خانه اش در جنوب این تھران است ، مسئول سياسی خانه اش در غرب تھران 

تبليغاتی در شمال غرب ، مسئول تدارکات در شمال تھران است ، مسئول جذب نيرو خانه  اش در غرب 

  . تھران است 

دليل مخالفت منافقين با طرح منطقه ای کردن مدارس ، منافع خاص آنھا است ، چون روشن است که تنھا 

اگر طرح منطقه ای کردن پياده می شد و این استضعاف از روی دانش آموزان برداشته می شد ، اگر دانش 

 آموزا ن جنوب شھری از امکانات آموزشی برخوردار می شدند منافع سازمان در خطر می افتاد و سازمان

دیگر نمی توانست نبض شھر را در دست داشته باشد و درگيری ھا و تشنجات را ھدایت کند و اھداف 

پس می بينيد که سازمان نه تنھا برای منافع انق�ب و مردم ھيچگونه ارزشی قائل . خودش را تحقق بخشد 

ر می گيرد اینچنين نيست ، بلکه حتی وقتی منافع انق�ب و مردم با منافع خودش در تضاد و تعارض قرا

  مسئله را به نفع خود حل می کند 

  شورا چه توجه کنيد که محتوای این : خط تشکيل شورا در مدارس * 
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سوسياليستھا قرار دارند بود که گفته بودند بروید در مدرسه با نيروھای مارکسيست به دليل اینکه در بلوک 

شورای صنفی ایجاد کنيد و اختيارات را از مدیر و مسئوEن  و به ما نزدیکترند تا نيروھای پيرو خط امام ،

اما به ھيچ عنوان نباید انجمن ھای اس�می و نيروھای پيروی خط امام در این شورا دخالت . مدرسه بگيرید 

کسانی که مسئوEن نظام جمھوری اس�می را متھم به انحصار . این ھم ماھيت شورا بود . داشته باشند 

د و می گفتند اینھا انحصار طلبند و خودشان اینچنين خط ميدادند و باز زمانی که منافع طلبی می کردن

  . گروھی در کار بود ھيچ حد و مرزی نمی شناختند 

  : حال به نمونه ھایی از درگيری ھا و خطوط آن توجه کنيد 

نيروھای ھوادار منافقين پيش . این دبيرستان دارای بھداری ای بود که از کار افتاده بود : دبيرستان جاویدان 

مدیر مدرسه در جواب . مدیر مدرسه می روند و می گویند ما می خواھيم این بھداری را دفتر انجمن کنيم 



می گوید که چون ھيچ کس اینجا دفتر ندارد ما نمی توانيم به شما دفتر بدھيم و اگر ھم قرار باشد که به 

  . شما دفتر بدھيم باید بيایيد و صحبت کنيم 

تھدید می کنند که اگر ندھيد ما خودمان اقدام به گرفتن می کنيم و می روند و وسائل بھداری را بيرون می 

وقتی مدیر مدرسه اعتراض می کند  او را مفصل کتک می زنند و وقتی . ریزند و آناج را اشغال می کنند 

در این نمونه از درگيری ھا . يزنند انجمن اس�می اعتراض می کند با آنھا درگير می شوند و آنھا را ھم م

توجه کنيد که وقاحت و بی شرمی به حدی است که ھيچ حد و مرزی برای خودشان در جھت رسيدن به 

  در ساعت درس دکه ميزنند و بعد وقتی : باز نمونه ای دیگر از ھمين مدرسه . اھدافشان قائل نيستند 
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ی زنند و در نتيجه درگيری می شود و نيروھای انتظامی مجبور مدیر مدرسه اعتراض ميکند ، مدیر را کتک م

در ادامه ھمان خطی که خودشان داده بودند ( می شوند برای جلوگيری از درگيری به داخل مدرسه بروند 

  ) برای باز کردن پای نيروی انتظامی در مدرسه 

ن مدرسه در درگيری بر سر می دانيد که یکی از بچه ھای انجمن اس�می آ:  ٤دبيرستان ھدف شماره 

در ادامه ھمان خطی که خودشان در جریان انق�ب . ( مسئله انق�ب فرھنگی در مدرسه شھيد شد 

  ) فرھنگی داده بودند 

آمده در این نشریه )  ١٢مدرک شماره ( » نسل انق�ب « حال توجه کنيد به انعکاس این مسئله در نشریه 

دقيقه  ٦:٤٥ساعت « و بعد ادامه می دھد » ه دانش آموزا ن انق�بی دروغ پردازی ھای رسوا علي« : است 

صبح این فرد به مدرسه می آید و برخ�ف ھر روز در کتابخانه را می گشاید و مستقيماً به دفتر امور تربيتی 

مراجعه کرده و ھمين جا به علتی که برای ما مشخص نيست حالش بھم می خورد و ھنگامی که برای 

خود پای شير آب می رود و به علت سرگيجه زمين خورده و در اثر تصادم با شير آب خون از شستن صورت 

دھان و بينی او جاری می شود و بعد از بلند شدن دوباره نقش بر  زمين می شود و سپس کشته می شود 

اده بود اما واقعيت چه بود ؟ واقعيت این بود که در پی جریان انق�ب فرھنگی و خطی که سازمان د»   

درگيری با طرح ریزی خود سازمان ایجاد می شود و این برادر بر اثر حل دادن سرش به شير آب مدرسه می 

. خورد و از دماغش خون جاری می شود و دچار خون ریزی مغزی می شود و سپس شھيد می شود 

  ميبينيد که در تبليغاتشان ھم انعکاس خطوط چقدر باھم فرق می کند و چگونه
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  ١٢مدرک شماره 

  

١١٣  

  



  . واقعيات را وارونه می کنند 

باز بر . اگر یادتان باشد درگيری این مدرسه سر و صدای زیادی ھم ایجاد کرد : دبيرستان شریعتی دختران 

اساس ھمان خط انق�ب فرھنگی در دبيرستان شریعتی جریانی را دستاویز می کنند ، از فبل طرح ریزی 

ن منافقين روبند و نقاب به صورتشان می زنند و روی دیوار مدرسه منتظر نيروھای می کنند و بعد ھوادارا

  . انتظامی می مانند تا با آنھا درگير شوند 

در این دبيرستان یک روز قبل بر سر مسئله ورزش درگيری ایجاد شده بود ، به : دبيرستان شریعتی پسران 

روع کنند ، آمدند و پ�کارت زدند که دیروز چنين اتفاقی ھمان دليل فردای روز بعد برای اینکه درگيری را ش

فتاده است و نيروھای انجمن اس�می خواھان درگيری ھستند و از قبل ھم نيروھا را سازمان دھی می 

می آیند تا پ�کارد را بکنند ب�فاصله آنھا را کتک زده و درگيری را کنند و بعد از اینکه نيروھای انجمن اس�می 

  کنندآغاز می 

اساساً اگر یادتان باشد یکی از : دکه زدن در شھر و تحریک مردم به وسيله خواندن تيترھای زننده نشریه 

خرداد منجر شد ، ھمان دکه ھا و نشریه فروشی ھا و این  ٣٠که ادامه اش به  ٥٩عوامل تشنج در سال 

که دکه در مناطق پر رفت و آمد و گفته شده بود . قبيل کارھا بود که به قصد ایجاد درگيری بر پا می شد 

توجه می کنيد که فروختن کتاب و نوار و . تعداد کتابھا کم اما تيمھای حفاظتی زیاد باشد . تجمع باشد 

  نشریه محملی بيش نبود و ھدف ایجاد درگيری ، یعنی متشنج کردن وضعيت شھر

  

  

  

١١٤  

باید سی ام خرداد را تدارک ببيبنيم :    زی است با ایجاد درگيری بود چرا که سازمان می داند به دنبال چ رو

!  

و مسئولين ھر یک از ناحيه تقسيم کرده بودند  ٤منطقه مرکز را به :  ٥٨کتک زدن حزب اللھی ھا در سال 

کار این تيمھا شناسایی افراد حزب . این نواحی یک یا دو تيم شبه نظامی تحت مسئوليت خود داشتند 

اگر . ر ھمين رابطه گفته شده بود افرادی را که شناسایی کردید تا حد مرگ بزنيد د. اللھی و زدن آنھا بود 

کارھایی از قبيل ریختن چسب قطره .کار دیگر این تيمھا اقدامات ایذایی بود . ھم مردند مسئله ای نيست 

  ای در قفل مغازه افراد حزب اللھی ، ریختن رنگ قرمز روی ماشين آنھا 

اگر یادتان باشد بعضی از مسئوEن که با ماھيت منافقين  ٥٨سال : ه مبارک رمضان بھم زدن جلسات در ما* 

سازمان به . آشنایی داشتند ، در مساجد و مراکز عمومی جلساتی برای افشای سازمان گذاشته بودند 

وحشت افتاده بود و به کليه نيروھای خود منجمله دانش آموزا ن رھنمود می دھد که با سازماندھی و 

مث�ً دگيری . نامه ریزی به این جلسات بروید و به ھر شکل که شده نگذارید برگزار شود و آنھا را بھم بزنيد بر

توجه کنيد .  ناشی از این رھنمود بود ... مھدیه تھرانت و  –مسجد ابوسعيد  –ھایی در جامعه الصادق 

نافعشان در خطر می افتد و چھره ھمانھایی که خود را پيک ھای آگاھی و رھایی می دانستند زمانی که م

  . چگونه به پيک ھای جھل و چماقداری تبدیل می شوند خود را در شرف افشا می بينند 
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در رھنمودھایی که . می بينيد که زمينه ھای درگيری ، خطوط درگيری ، ریشه اصلی چماقداری در کجا بود 

این آقایان با آنھمه مظلوم نمایی در پشت . ی آوردند منافقين در پشت پرده توسط ما در جامعه به اجرا در م

  . پرده دستشان تا مرفق به جریانات چماقداری و خونھایی که ریخته شده آلوده است 

امروز اگر کسی ھمچنان فکر کند که سازمان در تنگنا قرار گرفت و مبارزه مسلحانه به او تحميل شد ،  آزادی 

برای اینکه . را بستند ، خيلی ساده اندیشانه و کوته نظرانه است  ھا را گرفتند ف فضای سياسی جامعه

  . موضوع مشخص تر شود به دو نکته ای اشاره می کنم و این قسمت بحث را خاتمه می دھم 

می دادند تماماً غير واقعی از آب در ... می دانيد تمام تحليلھایی که منافقين در رابطه با جنگ و این نظام و 

  چرا تحليل جریان چماقداری درست در می آید ؟ . حليلی که درست درآمد تحليل چماقداری بود تنھا ت. آمد 

خوب معلوم است که منافقين می دانستند که باید قضيه را به کدام سمت ھدایت بکنند  به ھمين دليل 

  . تحليلشان درست از آب در آمد 

تی که کرده به دامن امپریاليستھا پناه برده و با ھمایت به دنبال جنایایا اگر یادتان باشد رجوی خائن که امروز 

. پيشنھاد ریشه کن کردن چماقداری را در جامعه به وزارت کشور داد .ارباب ھایش خون این ملت را می ریزد 

این مسئله برای خيلی از نيروھا جذابيت داشت که سازمان چقدر قدرت دارد که می خواھد چماقداری را 

  ما رجوی چطور می خواھد چماقداری را ریشه کن کند ؟ا. ریشه کن کند 
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دوم مردم و پارامتر  –اول خود سازمان : پارامترھایی که در این امر می توانند دخالت داشته باشند عبارتند از 

منافقين می خواستند کدام عامل را تغيير بدھند ؟ مردم را که . سوم ھم دولت و نظام جمھوری اس�می   

توانستند تغيير بدھند و از مسئوEن ھم که قدرت را گرفته بودند و گفته بودند قدرت را بدھيد به دست نمی 

پس کدام . ما تا ھر کاری می خواھيم بکنيم و ما به زور ھم متوسل نمی شویم تا از دماغ کسی خون بياید 

ت که سازمان ب�فاصله وقتی عامل می ماند که تغيير می کند تا ریشه چماقداری کنده بشود ؟ جز این اس

که اراده می کرد و پایش را از جریان چماقداری بيرون می کشيد و دست از تشنج و تحریک بر می داشت 

چماقداری ریشه کن می شد ؟  حال جواب این سوال را که چماقدار کيست ؟ و ضد خلقی و ضد مردمی 

دانيد که در ادامه ھمين گونه تشنجات و می . باید خود شما بگویيد و خود مردم قضاوت بکنند کيست 

در پایان جمع بندی که از این صحبتھا می توانيم داشته . درگيری ھا بود که به سی ام خرداد رسيدیم 

باشيم این است که اوE منافقين با استفاده از شرایط  جامعه یعنی با استفاده از آزادی ھای بی حد و مرزی 

ثانياً با توجه به آن خصوصيات و . و ھر کاری می خواستند می کردند که وجود داشت دستشان باز بود 

ویژگی ھا یعنی روحيه نفاق و فریب سعی داشتند شرایط و خواست خودشان را بر جامعه تحميل کنند ، در 



عين حال واقعيت مسائل را ھم مطرح نمی کردند و با شيونه ھا و تاکتيک ھای منافقانه نظر خودشان را در 

ظاھراً شعار می دادند : برای اینکه ميئله مشخص تر شود ، مثالی می زنم . به اجرا در می آوردند جامعه 

  که ما حامی وحدت و یک پارچگی ھستيم اما
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در پنھان با بنی صدر دست به یکی می کردند و خط می دادند و به اخت�فات دامن می زدند و بعد می گفتند 

ا مظلوم نمایی می کردند که ما حامی چماقداری نيستيم و داریم کتک می دیدید ما راست می گفتيم ، ی

و این قسمت از . خوریم اما اگر دقت کرده باشيد ریشه تمامی درگيری ھا ، عملکردھای خود اینھا بود 

دیدید که با این شيوه ھا و تاکتيک ھا می خواستند شرایط . قبل از سی ام خرداد بود صحبت من مربوط به 

  . را به جامعه تحميل کنند خود 

  نھاد دانش آموزی پس از سی خرداد 

به جریانات بعد از سی خرداد ھم نگاھی داشته باشيم ، وضعيت نيروھای دانش آموزی بعد از سی خرداد 

  : در دو قسمت شناخته تر می شود  

قسمت روابط . می   یکی قسمت روابط که کانال عمده ارتباط با مردم و جذب نيرو بود و دیگری قسمت نظا

  . جذب و تربيت نيرو و قسمت نظامی عمليات تروریستی را در سطح شھر به عھده داشت 

قسمت روابط اصلی ترین کانال بازتاب خطوط منافقين در ميان مردم و حمایتھای آنھا در تشکي�ت به حساب 

ه با مردم در تماس بودند و از می آمد چرا که این نيروھای دانش آموز و این اقشار بخش اجتماعی بودند ک

  . ھمه وسيع تر و گسترده تر دانش آموزان بودند که با مردم ارتباط داشتند 

پایگاه . در این قسمت ادعای منافقين را مبنی بر داشتن پایگاه اجتماعی مورد بررسی قرار می دھيم  

  اجتماعی و حمایتھای
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غير از این است که در حمایتھای معنوی ، سياسی ، صنفی ،  مردم خود را در چه چيز متجلی می کند ؟ آیا

نيروھای . تدارکاتی متجلی می شود  ؟ حال ببينيم که منافقين تا چه حد از این حمایت ھا برخوردار بودند 

بعد ار سی ام خرداد به دليل اینکه تحليل درستی از شرایط نداشتند و دانش آموزی منطقه غرب تھران 

تحليل سر ھم بندی شده و آبکی آنھا را به اصط�ح مبارزه مصلحانه قانع کرده بودند ، برای منافقين با یک 

از طرف دیگر چون کارایی نظامی نداشتند بعد از سی ام . اسلحه کشيدن به روی مردم انگيزه نداشتند 

ردم زیاد شده بود خرداد و شروع ترورھا و جنایات ، بخصوص بعد از فاجعه ھولناک ھفتم تير که واقعاً خشم م

اکثر نيروھای دانش آموزی منطقه غرب مجبور شدند مخفی بشوند و کمتر کسی بود که شبھا برای 

خوابيدن جا داشته باشد و بھترین محل برای نيروھای دانش آموزی خيابانھا ، پلھا ، پارکھا و این جور جاھا 

  .می شد بود و کمترین حمایتی از جانب مردم در زمينه دادن امکانات ن



بعد از اینکه گذارش . برای روشن تر شدن موضوع به آمار رسمی خود تشکي�ت از این امر اشاره می کنم 

در کار نيست ، مردم امکانات نمی دھند و استقبال نمی کنند ، کسی را به   داده شد که حمایت مردمی 

ق ھستيم و حمایتھای مردم از ما شما دروغ می گویيد ما جریان ح: خانه شان راه نمی دھند ، گفتند که 

اگر ابھامات آنھا را رفع کنيد آنھا شما را در آغوش . شما بلد نيستيد با مردم چگونه برخورد کنيد . زیاد است 

  و بعد آمدند برای دانش آموزان کار توضيحی کردند که شما » خواھند گرفت 
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بروید مسائل را برای مردم توضيح دھيد و اشکالشان را گفته شد . ایرادتان در زمينه برخورد با مردم کجاست 

در . اما شما راه برخورد با اشکاEت آنھا را پيش بگيرید ! آن وقت به شما امکانات می دھند . برطرف کنيد 

اما پس . ھمين رابطه بسيج عمومی ھم دادند و منطقه غرب ھم اولين جایی بود که این خط اجرا می شد 

ھم به امکانات و حمایت مردم اضافه %  ١رر و رسيدن گزارش ھا و جمع بندی آنھا حتی از پایان مھلت مق

  . نشده بود و ھمچنان این بحران وجود داشت 

اما در تظاھرات مسلحانه نقش افراد قسمت روابط چه بود ؟ اینھا سياھی لشگر بودند یا گاردھای تخریبی 

زمانی که خط تظاھرات مسلحانه داده .قسمت نظامی بود تظاھرات بر عھده شان بود و کار نظامی به عھده 

پتانسيل انق�بی مردم بسيار باEست و ما از جامعه عقب ھستيم و به « شد لایر چنين تحليل شد که 

بعد از اینکه » راست روی افتادیم ما در یک فاز متکامل تر از شاه قرار داریم و مردم توقع عمليات بزرگ دارند 

گزارشھایی می رسيد مبنی بر اینکه . رات رفتند ، چيزی جز تشدید مسائلشان بوجود نيامد نيروھا به تظاھ

حتی گزارشھایی حاکی از این موضوع . از منافقين حمایت نمی کنند و چرا به صحنه نمی آیند چرا مردم 

آنھا ھم  داشتيم که عده ای از مردم با مشت خالی جلوی تيمھای نظامی ایستاده اند و شعار می دھند و

که بی تفاوت بودند ماشينھا و امکاناتی که در خيابانھا داشتند جمع می کردند تا مبادا کسی پشت آنھا 

  .سنگر بگيرد 

  ولی! می دادند » بھا « ببينيد مردم تا این حد به کار منافقين 
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و وحشت ایجاد کرده رعب و وحشت است ، حاکميت رعب « مسئوEن باEتر تحليل دیگری دادند و گفتند که 

چرا ؟ چون شاید یادتان ھست که . در صورتی که این تحليل خودش باز بر مسائل بچه ھا می افزود » 

منافقين ادعا می کردند که تا دو ماه دیگر کار حاکميت تمام است و انق�ب پيروز می شود و ما در یک فاز 

�طبيعی است که پتانسيل انق�بی ( بی مردم باEست متکامل تر از زمان شاه قرار داریم ، چون پتانسيل انق

شھریور توجه کرده باشيد  علی رغم  ١٧اگر به جریان . در ھر انق�بی جو رعب و وحشت را می شکند 

و این ) سرکوب وحشيانه به دليل باEی انق�بی مردم ھرچه بيشتر خون ميدادند بيشتر تحریک می شدند 

  . که این ادعای شما نادرست است مسئله ای شده بود برای نيروھا 



این را ھم بگویم که این رعب و وحشت فی الواقع در وجود خود آقای رجوی و مرکزیت سازمان بود ، به دليل 

جنایاتی که کرده بودند ، به دليل عملکردھایی که داشتند و به دليل ھمين وحشتی که در قبال مردم و تاریخ 

ھم کردند و به دامن اربابانشان رفتند و وحشت سراپایشان را فرا گرفته  برای پاسخ دادن داشتند ، که فرار

رجوی در جمع بندی یک ساله اش دم از رعب و وحشت می زند درصورتی که ھمين خائن در جمھوری . بود 

اس�می دم از رعب و وحشت می زند خودش به نيروھایش جھت ایجاد در رعب و وحشت در دل مردم 

منافقين . ھد که برادران دیگر در قسمت نظامی به طور مفصل اشاره می کنند رھنمود نظامی می د

ببينيد ھمان کسی » ما باید در دل نيروھای حزب اللھی رعب و وحشت ایجاد کنيم « تحليلشان این بود که  

  که ادعا می کند مردم به دليل رعب و وحشت به صحنه نمی آیند 
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و وحشت ایجاد کنيم و در اینجا مشخص می شود که این رعب و  ھمان کس خط می دھد که باید رعب

  . وحشت در دیدگاه خودشان چيزی نيست جز در وجود رجوی خائن 

بعد از مدتی تحليل دیگری دادند و گفتند که مبارزه ، مبترزه طبقاتی است و ھر کسی نمی تواند در آن 

له بچه ھا را حل نکرد بيکه بر مسائلشان افزوده این تحليل ھمچون تحليلھای دیگر نه تنھا مسئ. شرکت کند 

  فعاليت ما کجاست ؟) محيط ( بابا کانال : ھمه می گفتند . شد 

زیرا در شرایط سياسی ھر  مسئولی که در باEی قسمت دانش آموزی منطقه جنوب شھر می گذاشتند 

پذیرایی نداشت و مردم خط ) جنوب ( فوراً می برید و خسته می شد ، چون خطوط تشکي�تی در آن منطقه 

برای بچه ھا این مسئله شده بود که خانه ھای . نمی خواندند ، فرھنگ سازمان را نمی پذیرفتند سازمان را 

تيمی ما و قرارھایمان در مناطق باE و مرکز شھر است و کسی جرئت نمی کنند از محور خيابان انق�ب 

  ؟! ، مبارزه طبقاتی است پایين تر برود و آن وقت شما می گویيد مبارزه 

کارگران و ( اگر توجه کرده باشيد خواھرمان در جلسه قبل ميزان پایگاه منافقين در داخل توده ھای مردم 

برایتان بيان کرد و تنھا چيزی که می ماند این است که بگویيم فی الواقع مبارزه یک مبارزه ) زحمتکشان 

آن اقشار محروم و مستضعف جامعه تحت رھبری امام خمينی طبقاتی بود ، مبارزه ای بود که در یک طرف 

را در صحنه به حمایت از این علی رغم مشک�ت اقتصادی و کمبودھا و نارضائی ھمچنان حضور خودشان 

  نظام ادامه می دھند و در سر دیگر ھم طيف گروھک منافقين و بقيه 
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قرار دارند و این دو طبقه با ھم سخت ... ی ھا و ضد انق�بيون ، سلطنت طلب ھا و جبھه ملی ھا و امنيت

  . درگير ھستند 

  شيوه انگيزه دادن به نيروھا و سر انجام نھاد دانش آموزی 



بعد از سی ام . موضوع دیگر شيوه انگيزه دادن به نيروھا در داخل تشکي�ت بعد از سی ام خرداد می باشد 

جوی به پاریس و مسائل مربوط به آن گفتند که اساساً ھر خرداد آمدند بخاطر سواEت زیاد مبنی بر فرار ر

توجه کنيد به ( این فرد یک عنصر مسئله دار تلقی می شود کسی در داخل تشکي�ت سوال بکند 

و باید افراد به ھر شکل که شده خط مبارزه ما را بذیرفتند و ما اینجا سوال سياسی ) شانتاژھای تشکي�تی 

بياید و ھر کس نمی خواھد نياید و طبيعی بود بچه ھایی که با صداقت و با  نداریم ، ھر کس می خواھد

اميد و آرزو به تشکي�ت آمده بودند و به دنبال چيز دیگری بودند و ھنوز ھم فکر ميکردند که شاید اینھا بتوانند 

ھا سواEتشان را  و از این قبيل وصله» خائن « و » بریده « به سواEتشان پاسخ بدھند ، از ترس خوردن انگ 

در رابطه با جذب نيرو که بخش روابط دانش آموزی منطقه غرب کار آن را بعد از سی ام . کم می کردند 

خرداد در آن منطقه بر عھده داشت ما برای نمونه حتی یک فرد نداشتيم که از نظام جمھوری اس�می کنده 

ی که جذب می شدند کسانی بودند که به تمام نيروھای. و به سازمان وصل شود ف حتی یک نمونه شود 

شکلی قب� رابطه شان قطع شده بود و یا می رفتند فردی را که فرض کنيد خواھرش ، برادرش اعدام شده 

  بود تحریک می کردند و بولتن تبليغاتی مبنی بر شکنجه به او می دادند و 
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کنجه و تبليغاتی از این قبيل جز حربه در صورتی که حد اقل شما می دانيد مسئله ش. جذبش می کردند 

  . ای کثيف امپریاليسم خبری چيز دیگری نيست که سازمان ھم به آن متوسل شده است 

نيروھایی که اصلی ترین قسمت بخش اجتماعی . حال ببينيم سرانجام نھاد دانش آموزی چه می شود 

به . بودند » و ن نسل انق�ب» �بی را داشتند باEترین پتانسيل انق« بودند و بار اصلی کا را به قول سازمان 

سرانجام قسمت   ٦٠خرداد  ٣٠دليل عدم استقبال این قشر متعھد و مسئول جامعه از منافقين ، بعد از 

و دانش آموزی منطقه . از ھم پاشيده شد  ٦٠روابط و نظامی دانش آموزی منطقه غرب در آذر ماه سال 

اردیبھشت سال  ١٩در و سرانجام  ٦٠قه مرکز و شرق نيز در بھمن سال و منط.   ٦٠جنوب ھم در آبان سال 

این نھاد که اصلی ترین و با ارزش ترین نھاد گروھک منافقين بود و ادعا می کردند که پایگاه دارند به کلی  ٦١

به  نابود شدند و این امر خود دليل عدم زمينه فعاليت منافقين در ميان دانش آموزان و آگاھی آنان نسبت

امروز ھم می بينيد که آنان علی رغم تمامی قدرت سياسی و . عملکردھا و جنایتھای منافقين می باشد 

نظامی اش در کمتر از دو سال یال و کوپال و تمام تشکي�تشان را که چيزی ھم از آن باقی نمانده بود ، جمع 

شور وجود ندارد و این ھمان نداشتن کردند و به خارج رفتند و در حال حاضر ھيچگونه تشکي�تی در داخل ک

  .زمينه حمایت ھای مردمی در داخل جامعه می باشد  

                                                                                                                                           

  والس�م

  نه ھایی بود از تحليل ھا ، مواضع خوب اینھا نمو: رضا کيوان زاد 

  

١٢٤  



  

که نمونه ھایش را در تھران برادرانمان ! و عملکردھای منافقين در فاز به اصط�ح سياسی و مسالمت آميز 

گفتند و بررسی کردند حاE برادر دیگرمان جعفر حسنی به بررسی مجملی از نمونه ھایی که در 

ی ھم خودشان شاھد آن بودند می پردازند که این نمونه ھا در شھرستانھای مختلف اتفاق افتاده و موارد

  . ھم به این ترتيب اتفاق افتاده است سرتاسر ایران یعنی شھرستانھای دیگر 

  مختصری درباره عملکرد در شھرستانھا

 با س�م به امام امت و رھبر انق�ب و بنيانگذار جمھوری اس�می. بسم هللا الرحمن الرحيم : جعفر حسنی 

ھمانطور که برادرمان گفتند در این قسمت در نظر داریم که نشان بدھيم که کليه خطوط سازمان . ایران 

منافقين که در مرکز جھت پيشبرد توطئه عليه نظام جمھوری اس�می طرح ریزی می شده در سایر 

کارگری ھم به شھرستانھا در رابطه با موقعيت محلی به اجرا در می آمد و در بخش ھای دانش آموزی و 

ھمين ترتيب بوده که مفص�ً صحبت شده است و شما می توانيد این را به سراسر مناطق کشور تعميم 

در بخش اجتماعی شھرستانھا از ھمان اوایل که به اصط�ح دوران فعاليت سياسی ناميده می شد . بدھيد 

تيمھای ميليشيا را در مشھد  فی المثل. سازماندھی ميليشيا در جھت براندازی نظام حاکم شکل یافت 

  برای شناسایی مراکز و ارگانھای انق�بی از قبيل مراکز سپاه و کميته می فرستادند و 
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جنبه آمادگی داشت و برای زبده تر شدن گاھی اوقات مانورھایی در رابطه با ميليشيا انجام می دادند که 

مله می توانيم از جریان امجدیه نام ببریم که در ھمين جریان این نيروھا را به تھران اعزام می کردند که از ج

تا جایی که من می دانم از تبریز و استانھای شمالی . اتوبوس نيرو به تھران فرستادند  ٣از مشھد حدود 

  . طبعاً از شھرستانھای دیگر ھم بودند . تن در مراسم امجدیه شرکت کردند  ١٠٠٠حدود 

ایل پيروزی انق�ب خطی دنبال می شد که آن بررسی مناطق استراتژیک در بخش شھرستان از ھمان او

کشور بود به این مفھوم که از ھمان اوایل این بخش در سراسر کشور به دنبال این بود که مناطقی از 

مملکت را در نقاط مرزی با شرایط مساعد برای فعاليتھای غيرقانونی بيابد و انتخاب کند و در آن منطقه کار 

در خود ھمان استان ھم مناطق . مثل مناطق شمالی ، شمال غرب و غرب کشور . را شروع بکند  خودش

اردبليل و سلماس انتخاب شده بود و  –خاص تر را انتخاب می کردند از جمله در آذربایجان شھرھای اروميه 

به . باشند  در شھرھای بزرگ ھم مناطقی را جستجو می کردند که آمادگی بيشتری برای فعاليت داشته

به مسئله نگاه کرد و روزی را در نظر آورد که ! ميليشيا گفته می شد که باید با دید وسيع تر و افق بازتری 

تاکيد . آزاد کرده ایم و سنگر بندی کرده ایم و حاE باید مناطق دیگری از شھر را آزاد بکنيم مناطقی از شھر را 

ه اشاره کردم از ھمان اوان پيروزی انق�ب شروع شده بود و ھرچه می کنم که تمام این برنامه و آن مانوری ک



تشکي�ت جا افتاده تر می شد بيشتر ادامه پيدا می کرد و آغازش ھم از ھمان زمانھایی بود که شعار 

  .س�م بر مجاھدین داده می شد  –معروف ن درود بر خمينی 
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بود که گروھک ھا ، احزاب و شخصيتھا را به دنبال خود در بخش روابط شھرستانھا ھم سازمان به دنبال این 

در ھمان آغاز تماسھایی با شيخ عزالدین و قاسملو و تيمھای . بکشاند و در صورت امکان جذبشان کند 

تماس با عزالدینو قاسملو از طرف مسئوEن تشکي�ت آذربایجان انجام . دیگری از این دست برقرار کرده بود 

با شریعت مداری نيز به علت تصوری که از نفوذ وی در منطقه آذربایجان داشت سازمان . می گرفت 

این تماسھا در حالی بود که بسياری از نيروھای تشکي�تی باور . تماسھایی غير مستقيم برقرار کرده بود 

  . داشتند که این عناصر ماھيتی آمریکایی دارند و در این زمينه ھا نمونه بسيار است 

بلوایی است که در مشھد ایجاد شد و این واقعه که می خواھم خدمتتان عرض کنم  نمونه دیگری

این نمونه مربوط به محور . شخصيتھایی از جمله احمد زاده را ھم به دنبال خود کشيد و تحت تاثير قرار دارد 

مانطور اصلی کار تبليغات سازمان بود که می خواست مظلوم نمایی کند و مسئله چماق و چماقداری را ھ

که برادرمان در قسمت دانش آموزی توضيح دادند و خودشان نقش اصلی آن را داشتند عمده کنند و دست 

  . آخر ھم گردن نظام بياندازند تا استفاده تبليغاتی نمایند 

انق�ب فرھنگی یکی از درگيری ھایی که صورت گرفت ، یکی از ستادھای منافقين در مشھد که در جریان 

در ضمن این درگيری . شده بود ، به دستور دادستانی توسط برادران کميته و سپاه گرفته شد عدونا تصرف 

  . ھا عده ای از ھوادران سازمان در صدد تصرف مجدد ساختمان بر آمدند 
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البته طوری تبليغ شد که به گردن نظام جمھوری اس�می بيفتد و از . در این جریان مشکين فام کشته شد 

قرار گرفتيد که چقدر از حتماً شما ھم در جریان . بھره برداری کنند که البته ھمين طور ھم شد  این سوژه

این بھره برداری که به مذاق سازمان خوش آمده بود باعث شد که تصميم . این موضوع بھره برداری کردند 

ازمان اھميت داشت که بگيرد در سالگرد ھمين قضيه مراسم مشابھی برگذار کنند و این کار آنقدر برای س

البته مراسم برگزار شد و .  گفته بود مراسم حتی به قيمت کشته شدن بعضی افراد باید برگزار شود 

مسئوEن استان نيز ھوشيارانه برخورد نمودند و از ایجاد زمينه برای درگيری و سوء استفاده ھای بعدی 

می کند که آنچه اصط�حاً فاز سياسی و نظامی  ھمه اینھا حکایت از این. سازمان جلوگيری به عمل آوردند

البته ھمانطور که . ناميده می شد خود نمودی دوگانه از محتوائی واحد در اجرای خط سازمان بوده است 

عرض کردم جون وقت کم است من مختصراً به نمونه ھایی اشاره کردم که برنامه ھای حساب شده و 

جرا می شد و انشاهللا اگر فرصت شود در آینده مفص�ً توضيح داده در شھرستانھا اھدفدار از طرف سازمان 

  . خواھد شد 



  والس�م                                                                                                                             
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   ٦٠جمع بندی عملکرد منافقين تا سی خرداد 

خوب به دنبال مطالبی که برادران و خواھران در حول حوش عملکردھا و مواضع منافقين قبل : کيوان زاد رضا 

از سی ام خرداد گفتند ھمانطور که در عنوان بحث گفته بودیم یک جمع بندی خواھيم داشت بررسی سير 

  . مرکزیتش داشت  حرکت  را از بعد از پيروزی انق�ب شروع می کنيم با ارائه تحليلی که سازمان و

اساساً این تحليل ، تحليل شخص رجوی بود که به خورد بقيه داده می شد و بعداً با نظر سایر افراد مرکزیت 

و اگر در طول صحبتھا دائم سخن از تغيير . مقداری پربارتر شده و به قول معروف به یائين داده می شد 

که جو ه واسطه شرایط حاد بعد از پيروزی انق�ب تحليل خواھد شد به این دليل است که چون آن موقع ب

جامعه از زیر فشار رژیم دیکتاتوری شاه به قول معروف باز شده بود و اکثر سران منافقين ھم از زندان آزاد 

  : این تحليل حاوی مسائل زیر بود . شده بودند و تحليلھایشان تا حدی باE و پائين می شد 

  ی تحليل از پيروزی انق�ب اس�م

بھمن انجاميده  ٢٢اتفاق افتاده و در نھيت به سرنگونی شاه و رژیمش در  ٥٧و  ٥٦جریاناتی که سال * 

  انق�ب نبوده و خ�صه ک�م انق�ب 
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بجای ) قيام ( در جامعه صورت نگرفته ، اگر یادتان باشد در نشریات و صحبتھا و سخنرانی ھا در ابتدا لفظ 

شد و این ناشی از ھمين امر بود گویی که بعدھا سازمان منافقين مجبور می شود انق�ب به کار برده می 

  . کلمه انق�ب را به کار ببرد 

، به به دليل ضعف سازمان ھا و گروھھای پيشتاز رھبری کننده این حرکتھا بدون تشکي�ت و نظام رھبری * 

  . طور خود به خودی بوده است 

مردم آنقدر سریع بوده که ما از مردم عقب افتاده ایم و با آنھا ھمگام  مجموعه این جریانات و حرکت ھای* 

  . نيستيم 

در مورد امام گفته شد به دليل ضعف تشکي�ت رھبری کننده ، وی با استفاده از روحيه مذھبی حاکم با * 

به صورتھای البته این نظر در جاھای دیگر . جامعه و مردم از نجف برخاسته و بر موج حرکت مردم سوار شد 

دیگر در آمد و مجبور شدند که در آن قدری تغيير بدھند مث�ً می گفتند رھبری ب�منازع و سازش ناپذیر یا تا 

اینجا توضيحی بدھم که اگر اھانتی به مقام رھبری می شود . ( سازش امکان ندارد وقتی که امام ھست 

جم�ت باشد که می گفتند گاھی آنھا را  عذرخواھی می کنم ، ولی از آنجا که می خواھيم جم�ت ھمان

  ) ذکر می کنيم 



. شرایط نيمه دموکراسی و نيمه دیکتاتوری است ) شرایط بعد از پيروزی انق�ب اس�می ( شرایط فعلی * 

  یعنی مخلوطی از این دو است 

ه فقط ارتجاع را البت) ارتجاع و ليبرال ( سيستم حاکم یعنی حاکميت بعد از پيروزی انق�ب ، دو لبه است * 

  . ابتدا در ھمه جا بکار نمی بردند و اگر ھم می گفتند امام را جدا می کردند 

  

١٣٠  

  

در مورد ارتجاع تعریف می شد که پایگاه طبقات ارتجاع . چيزھایی بود که البته باE و پایين می شد  اینھا 

در مورد . از تاریخ عقب است  خورده بورژوازی سنتی با گرایش ھای فئودالی است و اساساض یک مرحله

ليبرالھا نظرشان این بود که پایگاه طبقاتيشان بورژوازی ليبرال است و به دليل وابستگی کامل نظام اقتصادی 

نمی تواند مشک�ت اقتصادی را حل کند ناچار است کارھا را به ) منظور خط امام( ایران و اینکه ارتجاع 

این تحليلی است که بعد از پيروزی . ا راھی جز وابستگی روبرو خواھد شد ليبرالھا واگذار کند و چون ليبرالھ

انق�ب یعنی در ھمان یکی دو ماھه اول مطرح شد ، مدت زمانی ھم که برای وابستگی تخمين زده شد 

دوباره رژیم حاکميت وابسته به امپریاليسم را خواھد  ٥٨ماه بود یعنی گفته بودند که تا اوایل سال  ٣حداکثر 

  . پذیرفت 

اگر یادتان باشد بعد از پيروزی انق�ب و آمدن امام به ایران نمایندگان گروھھای سياسی مختلف داخل و خارج 

ھيئتی ھم از فلسطين به سرپزستی . برای تبریک یا اع�م مواضع با امام و سایر مقامات دیدار می کردند 

تحليل . �قاتی ھم با سران سازمان از جمله رجوی م. عرفات به ایران آمده بود که م�قاتی با امام داشت 

و ماه ایران و انق�ب فلسطين و سایر کشورھای انق�بی  ٣مذکور را حتی به عرفات ھم گفته بودند که بعد از 

مجموع این تحليل که در واقع در حکم حمله به انق�ب و در . ک� منطقه با رژیم وابسته ای مواجه خواھد شد 

  روز بعد از ١٢،  ١٠یعنی  ٥٧موقت بود ، در سوم اسفند سال آن موقع دولت

  

١٣١  

  

  .پيروزی انق�ب در سخنرانی رجوی در دانشگاه تھران بيان شد البته با جم�تی رقيق تر 

. بيان این مواضع در جامعه و بخصوص در تشکي�ت منافقين حتی در سطح اعضا ھمه را مسئله دار کرده بود 

برادرھایی که ابتدا در انجمنھای دانشجویی و دانشگاھھا فعاليت می کردند و تازه بطوری که خواھرھا و 

کارشان راه افتاده بود بر اثر این تحليل در محل کارشان مگس می پراندند ، یعنی کسی به آنھا مراجعه نمی 

بين نيروھای  در انجمن را بسته بود اE در طی روز یکی دو نفر مث� مراجعه می کردند ، یعنی حتی. کرد 

نفر آمده بودند  ١٠٠٠٠مث� در حالی که در سخنرانی رجوی . روشن فکر ھم این تحليل توليد اشکال کرد 

چند روز بعد ھانی الحسن که به ایران آمده بود و در دانشگاه سخنرانی داشت و خيابانی ھم رفته بود و با 

ن سخنرانی یعنی ميتينگ سوم اسفند آن موقع نوار ای. نفر شرکت داشته اند  ٣٠٠٠وجود اع�م قبلی فقط 



بيرون داده نشد ، برخ�ف ھمه سخنرانی ھا که ب�فاصله بيرون می آمد ، تاریخ نشر متن این سخنرانی 

  . است  ٥٩سال 

دکتر مصدق رجوی سخنرانی کرد و از انق�ب و اسفند ھمان سال در احمد آباد در بزرگ داشت  ١٤در متينگ 

قضيه چی بود ، آن موضع گيری « اما وقتی درباره این دوگانگی سوال می شد که . کرد دولت موقت حمایت 

مگر شما نگفتيد انق�ب نشده حاE چه شده به حمایت برخواستيد ؟ پاسخ می » چه بود و این چيست 

سوم ما در . دادند که ھر پدیده ای با پدیده ھای دیگر طبيعتاً یک سری تضاد دارد و یک سری نفاط وحدت 

  .اسفند از موضع وحدت  ١٤اسفند از موضع تضاد با انق�ب برخورد کردیم و در 

  

١٣٢  

  

با توجه به این تحليلھا و نقطه نظرھا می خواھيم ببينيم راھی که منافقين می خواستند دنبال کنند چه بود 

اص� به گوششان اما قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم موضوع بسيار مھمی را که شاید خيلی ھا . 

نخورده یا احيانا مطالبش برای آنھا تازگی داشته باشد عنوان می کنم که حتی بعدھا خيلی از مقامات و 

  شخصيتھا روی آن تکيه می کردند

که چرا انجام نشده است و برای افراد تشکي�تی که در زندان ھستند و خبر ندارند و ھمچنين در سطح 

افراد . م�قاتی بود که منافقين بعد از پيروزی انق�ب با امام امت داشتند  جامعه بد نيست مطرح شود و آن

رجوی ، خيابانی ، عباس داوری و محمود احمدی که از افراد مرکزیت و زیر : م�قات کننده عبارت بود از 

در برابر امام و از آنجا که این امر در آن شرایط اتفاق افتاده و در مورد مواضع سازمان . مرکزیت سازمان بودند 

که بعدا در جمع بندی نھایی که از حرکت خط امام سواEتی شده است به برخوردھا توجه داشته باشيد 

در ابتدای م�قات امام . سازمان و وضعيت فعلی اش در جلسات بعدی خواھيم داشت کام� ضرورت دارد 

، اشاره می کنند به تغيير ایدئولوژی  اینطور صحبت را شروع می کنند که سوابق سازمان شما اینطوری بوده

می گویند که این کتاب تغيير ایدئولوژی و اع�م مواضع شما را آورده بودند به من گفته . و این قبيل مسائل 

بودند اینھا اینطور ھستند ، این تيپ ھستند و من گفتم که اگر اشتباھی شده و اگر مسئله ای بوجود آمده 

  ھر جھت مربوط به گذشته است ، به 

  

١٣٣  

  

شما جوانيد ، اEن انق�ب شده و مردم ما متحول شده و ما باید دست به دست ھمدیگر بدھيم برای 

البته . این در واقع یک اتمام حجت بود . سازندگی و می توانيم و شما می توانيد اشکاEتتان را برطرف کنيد 

من در ضمن صحبتھا . اً م�قاتی صورت نگرفت صحبتھای دیگری ھم در رابطه با م�قات شده بود ، ليکن بعد

اشاره می کنم که مسئله چه بوده به ھر جھت امام گفتند شما بروید و خودتان را اص�ح کنيد  و بعد با توجه 

به ھر جھت مسئله . به ایت اشتباھاتتان بروید تبليغ کنيد و بروید با مردم باشيد خداھم کمکتان می کند 

البته از این جلسه ھيچ متنی ، ھيچ نواری به طور رسمی تھيه نشد ، ... گروھھا  اساساً انق�ب است نه



فقط نواری دزدانه خود سازمان تھيه کرده که به عده ای از افراد داخلی سازمان دادند ، صدایش خيلی پایين 

  . بود من ھم خمين چند جمله آن در ذھنم مانده که برایتان گفتم 

یين شدن ھای تحليل و مواضعی که بيان شد این جمع بندی به عمل آمد که خوب بعد از این باE و پا

سيستم دو لبه است و ارتجاع خطر تاکتيکی و ليبرالھا خطر استراتژیک ما ھستند ولی در ھر صورت مسئله 

  .وابستگی است استقرار دوباره یک جریان دیکتاتوری 

  منافقين از ابتدا قصد براندازی داشتند 

. ینکه وارد ریز مسائل شویم اشاره می کنيم که ھدف ، براندازی نظام جمھوری اس�می بود اما قبل از ا

  آمریکا. تحليلھایی که ان موقع ارائه می شد مبنی بر این بود که وابستگی به آمریکا صورت می گيرد 

  

١٣٤  

  

ین تحليل که آمریکا این تحليل ھمه اش به اصط�ح کشک بود مقصود از امی آید و دیکتاتوری حاکم می شود 

می آید و ما با یک سيستم آمریکایی روبرو خواھيم بود این بود که مبارزه با آمریکا در واقع مبارزه با نظام 

مھمترین اقدامی که در آن موقع انجام می گيرد و نشان می دھد که در باطن بر . جمھوری اس�می است 

به اصط�ح درگيری با آمریکا ایجاد ، ایجاد انبارھای  اندازی نظام جمھوری اس�می منظور است و در ظاھر

جالب است . مخفی ص�ح و مھماتی که در روزھای پيروزی انق�ب توسط سازمان از پادگانھا به یغما می رود 

اگر یادتان باشد اوایل ( برای چيست ؟ ... که آن موقع وقتی سوال می شد که انبار کردن س�ح و مھمات و 

  ) تا از این انبارھا در بنگاه بخارایی بود و می گفتند برای مبارزه با آمریکا است  انق�ب یکی دو

ببينيم سازمان با وجود اینکه ھدفش براندازی نظام جمھوری اس�می و جنگ مسلحانه بود چرا از ابتدا این 

ود سازمان و راه را پيش نگرفت و وارد جنگ مسلحانه نشد ؟ جواب ای نسوال برمی گردد یکی به وضعيت خ

ھمانطور که می دانيد در آن ابتدا بعد از پيروزی انق�ب اص�ً . دیگر به وضعيت نظام یا به عبارت بھتر انق�ب 

ود و اص�ً تشکي�تی وجود نداشت اگر اینجا لفظ سازمان را به کار می بریم صحبتی از سازمان منافقين نب

نافقين بتوانند با آن جنگ مسلحانه با نظام جمھوری ھيچ تشکي�تی وجود نداشت که م. صرفاً لفظ است 

و % ٩٠مسئله دیگر مشروعيت نظام جمھوری اس�می و رھبری انق�ب بود با . اس�می را شروع کنند 

  با رای گيری که انجام شد معلوم گردید که استقبال مردم از جمھوری % ١٠٠شاید 

  

١٣٥  

  

البته وقتی سوال می شد که این مشروعيت از چيست آن .  اس�می و رھبری انق�ب فوق العاده باE است

می گفتند . می گفتند ما باید این مشروعيت را از بين ببریم . را ناشی از نا آکاھی باEی مردم می دانستند 

  . که این مشروعيت مثل درخت توتی می ماند که باید آن را بتکانيم 

تشکي�ت . نھا حاE سازمان می خواھد حرکت را شروع کند با توجه به این سواEت و این باE و پایين شد

تحليلی که از شرایط می شود و نام گذاری . خودش را راه انداخته و می خواھد با موضع گيری حرکت کند 



که روی آن صورت می گيرد ف این است که ما در شرایط انق�ب دموکراتيک به یر می بریم و با درگيری چيزی 

تمام حرفھا بایستی با مسالمت زده شود ، و ما برای حفظ آزادی و . ی اسلحه نيست جا. حل نمی شود 

  : در اینجا یک سری سوال در برابر این تحليل به ذھن می آید . کسب آزادی بایستی کار کنيم 

ر اگر شرایط شرایط انق�ب دموکراتيک است یعنی ھمه باید در جو اعتماد و صداقت کار بکنند پس دیگر انبا* 

قرار دادن عناصر نفوذی که قب� اشاره شد و اEن دیگر خيلی عيان شده و جاسوسی در یک کردن س�ح ، 

ارگان انق�بی و ھمين طور سرقت اموال مردم و کارھای دیگر برای چيست ؟ آیا اینھا مفھوم انق�ب 

  دموکراتيک است 

م داد بزنيم که آزادی نيست یا در جاھایی که مفھوم مبارزه مسالمت آميز است ؟ آیا در اینجا دیگر می تواني

  ! آزادی بله توطئه نه : دست آدم رو ميشود و به آدم می گویند 

  بابيان اینکه این مرحله ، مرحله انق�ب دموکراتيک است 

  

١٣٦  

  

تثبيت خود و ریختن مشروعيت : منافقين کار اصلی خودشان را برای رسيدن به دو ھدف شروع کردند 

کار اصلی خودشان را نبليغات قرار می دھند . �می و در نتيجه مشروع کردن جنگ مسلحانه جمھوری اس

که درباره آن زیاد صحبت شده و بعد مسئله چماقداری و جریانات ... یعنی ھمان ميتينگ ھا و سخنرانی ھا و 

  . و خوب در اینجا کار اصلی سازمان تبليغات است ... و  ٥٩اسفند  ١٤امجدیه و 

  ات منافقين با سایر ضد انق�بيون مناسب

گروھھای دیگری که در جامعه فعاليت می کردند و خطوطی که داشتند به ھر جھت ھم روی سازمان و ھم 

بنا براین بایستی در برابر آنھا ھم موضع گيری بکند ، می دانيم تحليل چند گروه . روی جامعه تاثير می گذارد 

ر و فدائيان ب�فاصله بعد از پيروزی انق�ب این بود که این سيستم و این دیگر مثل کوموله و دموکرات و پيکا

به ھمين جھت جریانات . و کام� وابسته است و ما بایستی به روی او ایلحه بکشيم نظام ضد خلق است 

با ( اما سازمان که نمی توانست جنگ مسلحانه را از ھمان ابتدا آغاز کند . گنبد و کردستان را بوجود آوردند 

اگر یادتان باشد آن موقع . بایستی موضع خودش را در قبال این مسئله روشن کند     ) ھمان دEیل که گفتيم

اع�ميه ھایی در رابطه با موضه گيری سازمان در مقابل جریانات کردستان و گنبد بيرون داده شد و سازمان 

ان است که بعداً جمع آوری شده ، این کتاب مجموعه اع�ميه ھای سازم. موضع خودش را مطرح کرد 

  اع�ميه ھای سازمان البته تا یک تاریخی ، منجمله راجع به جریانات گنبد و کردستان 

  

١٣٧  

 

این کتاب که ھشدار سازمان است به سازمان چریکھای فدایی خلق  ١٠٢در اینھا جمع آوری شده در صفحه 

د ، می گوید راه حل مشک�ت کردستان و یا ک�ً که آنھا را از جنگ مسلحانه در کردستان بر حذر می کن

مسائل مليتھا درگيری مسلحانه نيست و این کار شما غلط است از این قبيل اع�ميه ھا زیاد است ، اما 



شروع شد اصل قضيه ، مسئله مليتھا ... رابطه مطلب با بحثمان ایجاست که وقتی جنگ کردستان و گنبد و 

... ب ک� آزادی مليتھا و خلق ھای مختلف مثل کرد و ترک و بلوچ و عرب و خو. و آزادی ھای مليتی بود 

برخورد کنيم ، چگونه  ولی باید ببينيم چگونه بایستی با این مطالب و مسائل. چيزھای غلط و بدی نيستند 

 در مصاحبه ای که چندی پيش مرکزیت کوموله داشت دیدیم که به گفته خود .  بایستی آنھا را حل کنيم 

اعضای مرکزیت در مورد این مسئله مليتھا و آزادی ھای مليتی در کردستان چه کارشکنی ھا می کردند و 

ھيئتھایی را برای مذاکره می رفتند تھدید می کردند ، جلوی کار سازندگی را می گرفتند و می گفتند اگر 

مدتی که آنجا بودند و بعضی  جھاد در منطقه بخواھد کار کند ماشين ھا را نابود می کنيم و خودشان ھم در

مناطق دستشان بود تنھا کاری که انجام دادند خرابی بود که به بار آوردند ، وابستگی و کمک گرفتن از عراق 

بنا بر این مطلب و مسئله چه بود ؟ خودشان اعتراف کردند ھدف براندازی نظام . را ھم اشاره کردند 

  . ھایی که از آزادی ھای مليتی می شد ھمه اش کشک بود بنا براین تمام صحبت. جمھوری اس�می بود 

موضع گيری سازمان آن موقع اینطور بود که جنگ را در کردستان محکوم کند و غلط بداند ولی بعد در ادامه 

  حرکتھای خودش بعد از سی ام 
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ین مسئله انق�ب خرداد این جنگ مشروعيت پيدا می کند و در آنجا  جبھه واحدی بوجود می آید بنا برا

دموکراتيک که ابتدا مطرح می شد چه شد ؟ آیا شرکت نکردن در غائله کردستان و سائر مسائل به این 

مفھوم بوده که جنگ را قبول نداشتند ، آیا آن موقع از وابستگی دموکراتھا و کوموله خبر نداشتند ؟ به ھر 

نابراین موقعی که مسئله آزادی ھای ب. جھت سازمان در سی ام خرداد پرده از نيت خود برداشت 

دموکراتيک مطرح بوده ھدف ھمه گروھک ھا یک چيز بوده و آن برانداری نظام جمھوری اس�می بوده ولی 

شيوه ھای مختلف داشته ، مضمون واقعی تشکيل جلسات سخنرانی و ميتينگھا که اینجا مطرح شد ما 

بيان کنيم خط درگيری ھا و زدن ھا و حمله به  نمی خواھيم ھدف و مضمون تک تک این سخنرانی ھا را

سطوح ھمه می حزباللھی ھا تمام این مسائل را اغلب افرادی که در تشک�ت بودند از پایين ترین تا باEترین 

یعنی ھمان زمان که سازمان مطرح . دانند زیرا از قبل در تشکي�ت در جلسات توضيحی تعليم داده می شد 

�. ب دموکراتيک است و مسئله آزادی مطرح است ، نيز ھدف براندازی مورد نظر بوده می کند که مرحله انق

بنابراین مسئله ای نسيت که واقعا برای . اینھا یک سری مسائل است ع�وه بر آن توطئه ھای پنھانی 

که صحبت کردن ، برای بيان مطالب و حتی برای مخالفين آزادی وجود دارد یا نه ، بلکه مسئله این است 

واقعا اگر معتقد به این ھستيم که انق�ب شده ، دوران مسالمت آميز است  و ھر کس آزاد است که حرفش 

یک . را بزند بایستی واقعا ھمه رک باشند و اگر ھم می خواھيم اسلحه روی ھم بکشيم واقعا رک باشيم 

  موقع مطرح شده بود که سازمان منافقين 
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این مسئله را در جامعه مطرح کرده بودند ، جوابی که امام داده بودند بسيار  ندارد ،چرا حق م�قات با امام را 

اگر اینھا اسلحه را کنار بگذارند و واقعا برای مردم و برای ھمه ثابت بشود که اینھا توطئه گر : جالب بود 

  نيستند من خودم می آیم به م�قاتشان 

ھا طوری جلوه داده می شد که حالت دفاعی دارد یعنی به البته این طور حرکات و درگيری ھا در ميتينگ

اینجا باز سئالی داریم و آن اینکه . ميتينگھا و سخنرانی ھای ما حمله می کنند بعد ما ھم دفاع می کنيم 

اگر در ظاھر مردم از مرحله انق�ب دموکراتيک زده می شد ھنوز که مسئله برگزاری ميتينگھا ببيان نشده بود 

؟ و واقعيت این است حلقه ھای این جریان اساساً  از قبل !م بشود ما می توانيم حرف بزنيم یا نه ، که معلو

مقصودم ھمان شکل گيری توطئه ھا ، شکل گيری نطفه ھای حرکت بعدی انبار کردن . شده بود تدوین 

ن توطئه ھای با این موضه گيری ھای آشکار یعنی درگيری ھا و حمله ھا و ھمچني. است ... س�ح ھا و 

  . درونی است که منافقين به سی ام خرداد می رسند و خودشان را در آن روز نشان می دھند 

  مولود نامشروع سی خرداد

در خاتمه این صحبت نقل قولی می کنم از نشریه انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور و پيامی که 

به دستور شخص امام پاسداران ارتجاع با س�ح :مسعود رجوی در سالروز سی ام خرداد داده می گوید که 

ھای سنگينه به تظاھر کنندگان حمله کرده و آنھا را کشته و به خاک و خون کشيدند و با این مسئله رژیم 

  برای ھميشه به دوران مسالمت پایان داد که در 
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سراسری ضروری و قطعی و مقاومت مسلحانه . حقيقت رژیم در تماميت نظامش در ھمينجا به پایان رسيد 

به دفعات از ) یعنی رژیم را ( قبل از این تاریخ ما اورا ) این قسمت مھم است ( اگر چه . اجتناب ناپذیر شد 

پرھيز دادن از « ببينيد این توطئه ھا و این مسائل اسمش گذاشته می شود . این رویاروئی پرھيز دادیم 

د از اینکه مبارزه مسلحانه را شروع می کنند ، با کمال وقاحت و باز دقت کنيد که حتی بع» مبارزه مسلحانه 

ب اینجا باید گفت که .خو» که به دEیل امنيتی ھنوز گزارش آن به دست من نرسيده : بی شرمی می گوید 

شما که اینگونه جنایت و کشتار و شکنجه را عمليات . آقای رجوی رجاله گری و خوش رقصی بس است 

ذارید چرا از بيان علنی آنھا می ترسيد ؟ تاریخ دیگر تجربه بزرگ نفاق را از سر گذرانده و انق�بی نام می گ

  . تعفن شما حتی زباله دان تاریخ را گندانده است 

مگر . خود را به کوچه علی چپ نزنيد . یعنی شروع کننده او بود » رژیم ما را به رگبار بست « : و می گوید 

حتی در تحليل ھای قبلی آنان رھنمودھایی به ھوادارانتان ندادید و نفرات شما در روز سی ام خرداد و 

مگر از قبل نگفتيد ھر کسی را دیدید بزنيد ؟ اگر » به انواع اسلحه سرد و گرم مجھز نکردید « خودتان را 

روز  گوشتان در مصاحبه ھای قبلی که انجام شده کر بود و نشنيدید که فرماندھان نظامی و ھوادارانتان در

در این جلسه حضور دارند و با بيان باز ھم فرماندھان نظامی . سی ام خرداد چه فاجعه ای به بار آوردند 

  مطالب و نشان دادن مدارک و شواھد چھره دد منشانه و رذل شما را که نقاب مظلوميت روی آن کشيده اید 
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الحق که . ردید و یک نفر را زنده زنده سر بریدید نفر را مثله ک ١٦شما در آن روز حداقل . برم� خواھند کرد 

  . پررو تشریف دارید و باز ھم صحبت از دوران مسالمت می کنيد 

سازمان در روز سی ام خرداد مثل خمينی بوده که عمرش را در رحم کرده : رجوی در جای دیگر می گوید 

در اینجا باید بگویيم که اص� این . فه می شد بود و آماده تولد بود و اگر به دنيا نمی آمد روز سی ام خرداد خ

و از فردای پيروزی انق�ب که نطفه ھای آن ریخته می شد با جنين جریان رشدش حالت طبيعی را نپيموده 

چرا که اگر این جنين سالم و . آن توطئه ھا و نيرنگه از اساس جنينی سالم و مشروع بوجود نيامده بود 

خرداد ، یا اگر این تولد یافته  ٣٠یعنی بعد از . دم باید از آن استقبال می کردند مشروع بود بعد از تولدش مر

مشروع و سالم بود دیگر مادر آن که مرکزیت سازمان بود مجبور نبود برای رشد این تولد یافته و ادامه حيات 

انند درخت پوک و به قول قرآن ھر پدیده پليد ضد خدایی ھم. آن به آتش زدن و شکنجه کردن مردم بپردازد 

  . که ثبات نداشته و با وزش بادی واژگون می شود بی ریشه و اصلی است 

  ) و مثل کلمه خبيثه کشجره خبيثه اجتثت من فوق اEرض ما لھا من قرار ( 

  والس�م                                                                                                                    

در اینجا سواEت مربوط به بخش اجتماعی که عمدتا پيرامون مواضع ، عملکرد و خطوط : اثنی عشری 

  بود پاسخ داده شد  ٦٠منافقين خلق از آغاز پيروزی شکوھمند اس�می تا سی ام خرداد 
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م خرداد را مطرح می کنيم و انشاهللا در جلسات بعدی به یاری خدا سواEت مربوط به دوران پس از سی ا

من تقاضا می کنم برادران سواEت این جلسه . سایر برادران و خواھران به گفتگو پيرامون آن خواھند پرداخت 

  .را اگر یادداشت کرده اند جمع آوری کنند تا در پایان در اختيار ما قرار بگيرد 

  والس�م                                                                                                             
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 ١٤٤  

  

  جلسه سوم 

  ٦٠مواضع و عملکرد پی از سی خرداد تا پنج مھر 

  اجتماعی  –بخش نظامی 

  

١٤٥  



  

١٤٦  

  اجتماعی   -طرح سواEت مربوط به بخش نظامی 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

اعوذو « تزغ قلوبنا بعد اذھدیتنا و ھب لنا من لدنک رحمه انک انت الوھاب ربنا E : ابوالقاسم اثنی عشری 

مثل الذین کفرو بربھم اعمالھم کرماداشتدت به اليح فی یوم عاصف E یقدرون » با� من الشيطان الرجيم 

  »مما کسبو علی شيئی ذالک ھو اض�ل البعيد 

دند و حقایق را پوشاندند و سد راه خدا شدند ، مثل عملکرد کسانی که نسبت به پروردگارشان کفر ورزی( 

ھمانند توده خاکستری است که در یک روز طوفانی باد سختی به آن بوزد و ھمه اش به باد فنا رود و آنان به 

  )حفظ ھيچ دستاوردی توانا و قادر نيستند و و این ھمان گمراھی و گمگشتگی دور و دراز است 

بزرگوار و امت سلحشور و شھيد پرور و رزمندگان و جانبازان جبھه ھای نبرد با س�م و درود به پيشگاه امام 

  حق عليه باطل و با یاد 

  

  

  

١٤٧  

  

شھيدان گرانقدر انق�ب اس�می خصوصا شھدای انق�ب سوم ، سومين جلسه از برنامه مناظرات را شروع 

که در جلسه  ٦٠تا سی ام خرداد به دنبال پاسخ به سواEت مربوط به خطوط و عملکرد منافقين . می کنيم 

مواضع ضد ملی و ضد مردمی منافقين را از آغاز پيروزی انق�ب اس�می در . ھای اول و دوم به آن پرداختيم 

ایران بررسی کردیم ، در این بحثھا ما کاری به اس�می بودن این جریان نداشتيم ، ف خصوصا اینکه رھبری 

مصاحبه با یکی از روزنامه نگاران صریحا اعتراف می کند که ما قبل از خائن و فراری این جریان رجوی ، در 

با این اعتراف صریح مسئله ای که ما به دنبال آن . اینکه مسلمان باشيم ناسيوناليست و دمکرات ھستيم 

ھستيم این است که مفھوم ناسيوناليسم و دمکراتيسم ، مفھوم ملی بودن و آزادی خواه بودن را در قاموس 

این کار را نيز با برسی عينی خطوط و عملکردھا ی ملموس و با سند و مدرک انجام . جریان بشکافيم  این

پس از بررسی این خطوط و عملکردھا  قبل از سی ام خرداد سری دوم سواEت را که مربوط . خواھيم داد 

است مطرح می به خطوط و عملکرد تروریستی این گروھک ضد خدایی و ضد خلقی پس از سی ام خرداد 

  . کنيم ، تا عده دیگری از خواھران و برادران در مورد این سواEت پاسخ بدھند 

این . به علت اینکه خواندن ریز سواEت وقت می گيرد صرفاً محور ھای کلی آنھا را بررسی می کنيم 

منتظر سواEت در حقيقت جمع بندی سواEتی است که در جلسات قبل و ھمچنين در مدت دو ماھی که 

  . ضبط تلوزیونی این برنامه ھا بودیم به ما رسيده است 

  تحليل و خط سازمان در سی ام خرداد ؟  - ١
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  عملکردھای جنایت بار منافقين در روز سی ام خرداد ؟ - ٢

تن  ٧٢تحليل منافقين در رابطه با انفجار دفتر مرکزی حزب جمھوری اس�می و به شھادت رسيدن بيش از  - ٣

  ان با وفای امام و امت ؟از یار

  خطوط تظاھرات مسلحانه شھریور ماه و تحليل آن ؟ - ٤

  اھداف منافقين از برپایی تظاھرات مسلحانه و تحليل این گروھک از تظاھرات پنجم مھر ؟  - ٥

  آن ؟ و خطوط نظامی اتفاقاتی که در جریان پنجم مھر رخ داده  - ٦

  مھر ؟ تحليل منافقين از جریانات بعد از پنجم  - ٧

  تحليل سازمان ضد مردمی منافقين از ترور افراد عادی ؟ - ٨

  چگونگی توجيه جنایات منافقين یعنی ترور افراد عادی برای نيروھای سازمانی ؟ - ٩

  ضربه نوزدھم بھمن و تاثير به ھ�کت رسيدن موسی خيابانی در کل حرکت سازمان ؟  - ١٠

ادرھا و اعضای سازمان کشته و یا دستگير شدند ، در اردیبھشت که در آن اکثر ک ١٢تاثير ضربه  - ١١

  موجودیت تشکي�تی سازمان ؟ 

  خوراک تبليغاتی منافقين از بي�ن عمليات کور تروریستی ؟  - ١٢

قبل از آن Eزم است تذکر بدھم ، که . می رویم خوب حاE با طرح کلی این سواEت به سراغ پاسخ ھا 

  فتگی برای م�قات با آقای Eجوردی دادستان محترم انق�ب اس�می مرکز خانواده زندانيان که طبق معمول ھ
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به زندان اوین مراجعه کرده اند تا از وضع پرونده و اتھامات فرزندانشان کسب اط�عات کنند امروز در این 

ی رسد تا اکنون نوبت به برادر صفوی مسئول فرمانده نظامی دانش آموزی غرب تھران م. سالن حضور دارند 

  . بحث ھای خودشان را شروع کنند 

  اجتماعی      -در بخش نظامی  ٦٠عملکردھای تروزیستی سی خرداد تا پنج مھر ماه سال 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

بحثمان را پيرامون . با س�م و درود به رھرب کبير انق�ب اس�می و امت شھيد پرور : ولی هللا صفوی 

این بخش بحثمان شامل دو قسمت است . فقين بعد از سی ام خرداد ادامه می دھيم تحليلھا و عملکرد منا

. که قسمت اول را خودم در این جلسه و قسمت دیگر را یکی از برادران در جلسه چھارم توضيح می دھد 

منظورمان تحليل » تحليل سازمان « قبل از شروع ، تذکر می دھم که وقتی در حين صحبتھا می گویيم 

  .ان در مقاطع خاص و عملکردھای خاص آن مقطع است نه در تمامی مقاطع و مراحل سازم

بعد از تظاھرات موضوعی که در اواسط خرداد . خوب در ابتدا اشاره ای به جریانات سی ام خرداد می کنيم 

راه ماه به طرفداری از بنی صدر خائن صورت گرفت و قب� به آن اشاره شد مضمون تحليل منافقين از به 

اندازی غائله سی ام خرداد این است که به اصط�ح شرایط عينی آماده شده و ما برای شکست جو رعب و 



نيروھای مردمی را ھم جمع می کنيم و با اجتماع مردم به وحشت با به صحنه آوردن نيروھای خودمان 

  ظاھرات سمت مجلس و از آنجا ھم به سمت جماران می رویم و در ضمن خط اصلی ما در طول ت
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و خطی ھم به . ھم مثل سيلی خروشان است که تمام مواضع را از سر راه بر ميداریم و به پيش می رویم 

از آنجا که بسياری از نيروھای مردمی در این تظاھرات به ما می پيوندند و با کينه ای : این مضمون مطرح بود 

تن نيروھای حزب اللھی بزنند شما نباید جلوی که گویا از نظام ممکن است دست به اعمالی از قبيل کش

یعنی در یک ک�م با این . شور انق�بی مردم را بگيرید و ما ھم به عنصر پيشتاز نباید از آنھا عقب بيفتيم 

از به اجرا در آوردن این خطوط ریخته بھترین . تحليل منافقين به ما دستور قتل عام مردم را صادر می کنند 

گناه در این روز و مثله شدن افراد امت حزب هللا به دست منافقين است فی المثل  شدن خون مردم بی

ھمان طور که ھمه اط�ع . یکی از برادران از بنياد شھيد بنام شھيد مازندرانی را به طور کامل سر بریدند 

وعده ای  دارید جنایاتی که در این روز اتفاق می افتد توسط عده ای از نيروھای وارداتی از شھرستان

نيروھای داخل تھران بود که از قبل در اکيپھای خاص سازماندھی شده بودند و به انواع و اقسام س�ح ھا 

ھم مجھز شده بودند که در اینجا جالب است که سازمان می آید از سی ام خرداد به عنوان تظاھرات ملت 

اد به این شکل بود که چند قسمتی از سازماندھی سی ام خرد. عليه جمھوری اس�می یاد می کند 

گروھان ضربتی تشکيل گردید و کار آنھا برداشتن موانع طبق خط سازمان بود  و ھر گروھان متشکل از چند 

تن نيرو داشت و حداقل ابزار کار اینھا از چاقو و پنجه بکس شروع می شد  ٥تيم و ھر تيم  ٤اکيپ و ھر اکيپ 

  زار و آن رھنمودی که داده شده بود چهدیدیم که با این اب. تا دشنه و سر نيزه 
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ميدان منيریه ، سيد ( در ضمن برای ھرز دادن نيروھای انتظامی در نقاط مختلف شھر . فجایعی به بار آمد 

تظاھرات موضعی برپا می کنند تا با نيروھای کمتری درگير باشند و به ھدف اصلی خود برسند ولی ) خندان 

این سازماندھی و آن رھنمودھا از تنھا چيزی که در آن روز خبر می شود به اصط�ح  با تمام این برنامه ھا و

  .انق�ب است و تنھا چيزی که باقی می ماند آثار جنایات منافقين است 

تظاھرات ( با توجه به خطوط و سازماندھی آن روز می توانيد حدس بزنيد که اگر جلوی این تظاھرات 

گرفته نمی شد مردم شاید چه جنایات بيشتر از ) ردم توسط منافقين بود مسلحانه که سر آغاز کشتار م

مقصد ما به مجلس ختم نخواھد : آنچه که به وقوع پيوست می شدند و ھمانطور که خود سازمان می گفت 

با توجه به این جریانات می توانيم بگویيم که سازمان می خواست در آن روز با یک شبه کودتا قدرت را » شد 

فردای ) سی ام خرداد ( دست بگيرد ولی موفق نمی شود و جالب است بعد از آنھمه جنایت در آن روز در 

آن سازمان در تحليلش از آن به عنوان حمله حاکميت به مردم و به خاک و خون کشيدن آنان نام می برد و در 

نداشتيم ولی حاکميت با ما قصد کشيدن خط سرخ بين خودمان و نظام را : ضمن در تبليغات می گفتند که 



را ثابت می کند و ما ھم مجبوریم برای حفظ انق�ب دست به اسلحه   این کار خودش ،  ضد خلقی بودنش 

ولی این مسئله روشن شده که این حرفھا چيزی جز توجيه ! البته معلوم نيست کدام انق�ب . بزنيم 

اطع بعدی نبوده است و این نکته را خوب است عملکردھای سازمان و مشروعيت دادن به آنھا در مراحل و مق

  ذکر کنم که آقای رجوی 
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شما اEن ارزش آن روز را نخواھيد : در پياو به ھواداران در ھمان حول و حوش سی ام خرداد می گوید که 

واقعا ھم درست می گفت چون برای خيلی ھا . دانست که چه نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ما خواھد بود 

مشخص نبود تنھا برای ایشان و دیگر اعضای مرکزیت سازمان ) سی ام خرداد ( جنایت بعد از آن جریان 

تحليل . مشخص بود چون از بدو پيروزی انق�ب در تدارک مبارزه مسلحانه عليه جمھوری اس�می بر آمدند 

زمينه عينی انق�ب : د دیگر منافقين قبل از شروع تظاھرات مسلحانه سی ام خرداد این بود که می گفتن

آنھا نارضایی مردم را . آماده است و ما اگر زمينه ذھنی را با تظاھرات فراھم کنيم انق�ب صورت می گيرد 

یعنی اگر کسی به طور . عامل محرک در پيوستن و پشتيبانی از حرکت مسلحانه خودشان می دانستند 

مثالھم ابراز ناراحتی و نا رضایتی بکند آماده است که به مثال از کمبود مصالح ساختمانی یا نفت یا بنزین یا ا

تحليل دیگر . تازه آنھم به صورت مسلحانه . دنبال یک حرکت مسلحانه سازمان رو در روی نظام قرار بگيرد 

ما عامل آزاد شدن امکانات مردم می  حرکت مسلحانه: سازمان از شرایط قبل از سی ام خرداد این بود که 

باعث آزاد شدن نيروھای مردمی و پيوستن آنھا به تظاھر کنندگان می شود و واقعا ھم  شود و ھمچنين

دیدیم که چطور نيروھای ععظيم ميليونی آزاد شدند و در صفھای طویل آماده دادن امکانات مادی و معنوی 

که در آن به طوری که بعد از غائله سی ام خرداد حتی امکانات سابق سازمان ھم . خود به سازمان شدند 

موقع لو نرفته بود توسط ھمين مردم و بھترین جای خواب ھم برای نيروھای پایين تر ، ميدان آزادی بود و 

  پارکھا ، 
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و ھمان طور که خود بچه ھا ھم اکثراً می دانند نه تنھا در آن روز از نيروھای عظيم ميليونی خبری نبود بلکه 

ھم ار تحليلھا و رھنمودھایی که داده می شد ، سر در گم بودند و آن بسياری از نيروھای ھوادار تشکي�تی 

بطوری که فی المثل . چيزی که به واقعيت پيوست این بود که نروھا دسته دسته از تشکي�ت بریدند و رفتند 

دیگر . از سی ام خرداد تا اواسط تير ماه یعنی در مدت چند روز بيش از ھزار نفر از نھاد دانش آموزی بریدند 

مشخص شده بود که شرایط عينی مورد ادعای مرکزیت سازمان نه فقط برای توده ھای مردم بلکه برای 

ای که سازمان از آن به و می بينيم که تظاھرات مسلحانه . خيلی از ھواداران تشکي�تی ھم فراھم نبود  

با توجه به زمينه سازی . د با چه شکل و خطوطی انجام می شو. عنوان تظاھرات مسالمت آميز نام می برد 

ھایی که برای ورود به این مراحل به اصط�ح بر اندازی می کنند به این نتيجه می رسند که برای ورود به 



مرحله اصلی تنھا به ریختن خون مردم نياز دارند تا بعدھا بتوانند فریاد خون خواھی  سر بدھند و برای جنگ 

  . داشته باشند  مسلحانه  عليه جمھوری اس�می تو جيھی

  فاجعه ھفتم تير 

به دنبال بریدن بخشی از نيروھای تشکي�تی بعد از سی ام خرداد ضربه ای به سازمان می خورد و آنھا 

تصميم می گيرند که با از بين بردن مسئوEن درجه اول جمھوری اس�می متقاب�ً ضربه بزنند ، ھم یک عمل 

  یک ضربه سياسی سنگين براینظامی بزرگ انجام بدھند ھم به اصط�ح 

  

١٥٤  

  

پایين آوردن مشروعيت سياسی نظام و زیر ع�مت سوال بردنش انجام بدھند و این ضربه ھم چيزی جز 

از این طریق می خواستند با یک ھجوم گسترده کار نظام را به اصظ�ح یکسره کنند و . فاجعه ھفتم تير نبود 

و از سوی دیگر بخشی از نيروھای بریده را جذب نشان دھند  در ضمن از یک سو نيرومند بودن منافقين را

  . نمایند 

به دنبال آن فاجعه رھنمودی به این مضمون می رسد که این حرکت از طرق سازمان به عنوان راه گشای 

ولی بعد از مشاھده . حرکت نظامی برای ھواداران بوده و در ضمن این خط را به گوش ھمه مردم برسانيد 

ميليونی که برای تشييع پيکر شھدای ھفتم تير آمده بودند سازمان به وحشت می افتد و بعد از سيل عظيم 

چند ساعت نظرش را تغيير می دھد و می گوید که این خبر را حتی به گوش ھواداران تشکي�تی ھم 

 ھرچند بازتاب اجتماعی  اش تا آن ساعت مشخص شده. نرسانيد تا بازتاب اجتماعی اش مشخص بشود 

ن شکل که گفته بودند کليه نيروھای مسلح وارد فردای آن روز دستمر بسيج نيروھا را می دھند به ای. بود 

در ضمن این را ھم . خيابان بشوند و به مراکز انتظامی و نظامی مثل بسيج و کميته و سپاه حمله کنند 

و می توانيم با حمله به آنجاھا  بگویم که منافقين می گفتند که این مراکز برای شرکت در تشييع خالی شده

  . ولی به دليل آماده نشدن نيروھا و نرسيدن اسلحه این کار انجام نمی شود . کار را یکسره کنيم 

می توانيم بگویيم منافقين در آن روز ھم می خواستند با کودتا قدرت را به دست بگيرند ولی موفق نمی 

     از این جریان به بعد  اماشوند 
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منافقين مثل ھميشه برای فریب ھوادارانشان در شعارھای خود می گفتند ما کودتا گر نيستيم ، در اینجا  باز

به عين جمله ھای آقای رجوی در جمع بندی یک ساله مقاومت مسلحانه به نقل از نشریه اتحادیه انجمن 

  . ھای دانشجویان مسلمان اشاره می کنم 

یعنی ھمينجا خاطر نشان که ما نمی خواھيم کودتا کنيم : می گوید  ٥١نشریه شماره  ٤٥اول در صفحه اول 

انق�ب ھم در اوج خودش کار توده ھای مردم است یعنی سرانجام ما . در کل ما می خواھيم انق�ب کنيم 

  . یعنی توده ھای مردم باید بکنند . باید با تکيه به توده ھای مردم کار را تمام بکنيم قيام کنيم 



می توانيم با توجه به عملکرد منافقين و اھدافی که در ھر مقطع دنبال می کردند پوچ بودن در اینجا 

  . شعارھایشان را به روشنی ببينيم 

  تظاھرات مسلحانه 

شد که این شعارھای به اصط�ح انق�بی را تنھا برای جذب نيرو و دادن انگيزه به ھوادارانشان مشخص 

م تير خط ترورھا و پرتاب نارنجک و حمله به مراکز داده می شود که من پس از فاجعه ھفت. مطرح می کردند 

به دنبال این جریانات در . در این بحث به آن اشاره نمی کنم چون بعداً برادرمان به شرح آن خواھند پرداخت 

ر کل دخط برپائی تظاھرات مسلحانه را می دھند که تحليل کلی از این تظاھرات این بود که  ٦٠شھریور ماه 

بھمن  ٢٢مسئله سرنگونی مطرح بشود و با توجه به اینکه به اصط�ح می گفتند شرایط جامعه مثل شرایط 

  است و ما می بایست با یک
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پتانسيل انق�بی مردم « در این رابطه ھمچنين می گفتند ! حرکت مسلحانه جلوتر از مردمحرکت بکنيم 

د صحنه می شوند و با این حرکت رعب و وحشت از ميان برداشته آنقدر باEست که با حرکت ما مردم ھم وار

  »می شود 

این تظاھرات کام� به شکل موضعی در مناطق از قبيل تعيين شده که عمدتا محور پایينش خيابان انق�ب بود 

و سعی می شد در خيابانھای شلوغ و مرفه نشين مثل پيچ شميران ، وليعصر ،  استاد مطھری و دکتر 

بطوریکه . تظاھرات صورت بگيرد تا طی آن بر اثر شلوغی عده ای از مردم ھم به شھادت برسند فاطمی 

تظاھرات مسلحانه را را : فاضل مصلحتی عضو معدوم مرکزیت نھاد دانش آموزی  منافقين اینطور می گفت 

د و رو در روی نظام قرار با این کار مردم کشته بشوند و انگيزه مبارزه پيدا بکنندر مناطق شلوغ می اندازیم تا 

به طور کلی خط اصلی این تظاھرات کشاندن مردم به صحنه بود ، البته این چيزی است که سازمان . بگيرند 

تظاھرات ھدفش این است که مردم را به صحنه بکشاند و با حمله به مراکز نظامی و : داشت و می گفت 

بھمن ماه  ٢٢ن مردم پخش بشود جریانی مثل جریان انتظامی این مراکز را خلع س�ح کنند و س�ح ھا بي

موج گسترده دستگيری در پی ) تظاھرات مسلحانه ( بعد از مقاومت مردم در برابر این تظاھرات . پيش بياید 

آن صورت گرفت ، عدم استقبال به حدی بود که نيروھای سازمان دھنده ، ھواداران را ھم به زور به این 

این نکته را . ( عنی با عدم استقبال نيروھای ھوادار تشکي�تی ھم روبرو شدند تظاھرات می فرستادند ی

  تذکر بدھم که وقتی می گویيم مردم در برابر تظاھرات مقاومت کردند 
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بوده که توسط نيروھای نظامی ممکن است باز منافقين توجه کنند که مث� مقاومتی نبوده و نوعی سرکوبی 

فته است ھرچند که ما حضور نيروھای نظامی و انتظامی را منکر نمی شویم چون و یا انتظامی صورت گر

آنھا به عنوان عنصر انتظامی وظيفه قانونی دارند در چنين جریاناتی شرکت بکنند و لی نقش اصلی سرکوبی 



و در جریان این نوع تظاھرات بخصوص تظاھرات پنجم مھر شما شاھد بودید که را مردم بر عھده داشتند 

چگونه مردم عادی کوچه و بازار با دست خالی عليه منافقين عشار می دادند و درھای خانه شان را به روی 

آنھا می بستند و با عدم حضور در صف تظاھر کنندگان عم� رو در روی منافقين قرار می گرفتند و در این راه 

  ) یعنی راه خدا ، شھدای گرانقدری ھم تقدیم کردند 

به . درجه با تحليل آن فرق داشت  ١٨٠تظاھرات منافقين مجبور شدند این واقعيت را که پس از این نوع 

که اینگونه تظاھرات زمينه ساز : شکلی توجيه بکنند و بعد از دو روز تحليل جدید را به این شکل ارائه کردند 

م مثل آغاز شرایط انق�ب است نه نقطه شروع و ھدف از این نوع تظاھرات جو رعب و وحشت بود و شرایط ھ

و ما در نقطه شروع انق�ب قرار داریم نه در نقطه پایان کار در اینجا  ٥٧است نه مثل سال  ٥٦در سال 

  . مقایسه ساده ای بين تحليلھای قبل و بعد از این تظاھراتھا به عمل می آوریم 

تبدیل می شود  ٥٦یک سال عقب کشيده می شود یعنی به سال  ٥٧بھمن  ٢٢ھمانطور که دیدید  شرتيط 

بلعکس مثل و پتانسيل انق�بی مردم ھم شاید فرو کش می کند و مردم ھم که قرار بود به دنبال ما باشند 

  ھميشه 

  

١٥٨  

  

در اینجا Eزم است توضيح بدھم که در اینگونه تظاھرات که در شھریور ماه انجام . در مقابل ما می ایستند 

لی تظاھرات شرکت می کردند و به دنبال این جریانات و ضربات و می گيرد دخترھا ھم به عنوان ھسته اص

دستگيری ھایی که برای نيروھای عملياتی بخش روابط پيش می آید ، دخترھا در اینگونه تظاھرات به طور 

مسلح برای تخریب ، شرکت می کنند ولی در کل ، خط تظاھرات مسلحانه شھریور ماه چند روز به اجرا در 

  . تن از نيروھای اجرایی سازمان دستگير یا کشته می شوند  ٧٠آن بيش از می آید که طی 

  تظاھرات شورشی 

به دنبال این تظاھرات که که به شکست منافقين منتھی می شود این بار خط برپایی تظاھرات از نوع 

جو رعب و به دليل وجود : تحليل مربوط به برپایی این گونه تظاھرات این بود که . شورشی داده می شود 

به . وحشت مردم نمی توانند وارد صحنه بشوند و از طرفی نيروی برگزاری تظاھرات مسلحانه را نداریم 

ھدف اصلی . نفر در نقاط مختلف شھر برپا کردند  ١٢الی  ١٠ھمين علت تظاھرات شورشی را با اجتماعات 

را از حالت آرام به نا آرامی تبدیل  اینگونه تظاھرات ایجاد بلوا و آشوب در سطح شھر بود می خواستند شھر

  . است  ٥٦کنند و چنين توجيه می نمودند که این نوع تظاھرات مثل تظاھرات دانشجوئی اوایل سال 

برای روشن شدن نحوه اجرای این نوع تظاھرات یکی از خواھران که که مستقيماً در جریان اینگونه تظاھرات 

  .  شرکت داشته است توضيحات Eزم را می دھد

  

١٥٩  

  

  ٦٠نقش دختران و زنان در تظاھرات مسلحانه و گزارش شورشھای شھریور ماه 



  بسم هللا الرحمن الرحيم 

با درود به رھبر کبير انق�ب و امت حزب هللا قبل از اینکه توضيحاتم را راجع به کم و کيف اینگونه : پروین پرتوی 

دف از شرکت آنان در تظاھرات مسلحانه و شورشی تظاھرات بيان کنم اشاره می کنم به نقش خواھران و ھ

، در مجموع سازمان از ھمان ابتدا تحت پوشش برابری زن و مرد از این قشر سوء استفاده ھای زیادی می 

چه قبل از سی ام خرداد در فروش نشریه و کارھای تبليغاتی و چه بعد از سی ام خرداد در رابطه با . کند 

با این تذکر ، سازمان نه به دليل اھميت و . يات مسلحانه که انجام می داد تظاھرات مسلحانه و با عمل

ارزشی که به مقام زن می دھد بلکه بخاطر مطامع خودش از خواھران در تظاھرات مسلحانه شورشی به 

عنوان ھسته ھای اصلی تظاھرات استفاده می کنند و راه اندازی و شروع تظاھرات را به عھده آنان می 

خواھران می توانند در برانگيختن انگيزه و احساسات مردم مردم : مچنين سازمان می گفت که گذارد ھ

بطور مثال اگر یک خواھر در صحنه تظاھرات یا عمليت زخمی می شود مردم را . نقش مھمی ایفا کنند 

م برای جذب ولی در عمل دیدیم که حتی اعمال این شيوه ھا ھ! بيشتر تحت تاثير قرار می دھد تا یک برادر

  . مردم کاری از پيش نمی برد 

در شھریور ماه به دنبال رھنمود تظاھرات مسلحانه ، خواھران به عنوان اصلی ترین نيروھا در این تظاھرات 

  در ضمن در . شرکت می کنند 

  

١٦٠  

  

به عنوان ھمين مواقع بود که چون تعداد زیادی از نيروھای عملياتی و مسلح دستگير شده بودند خواھران را 

نيروھای تخریب یا نيروھای محافظت از تظاھرات مسلحانه مسلح می کنند و در تظاھرات بطور گسترده 

در ضمن خطوط نظامی که در رابطه با تظاھرات داده می شد ، توسط این نيروھا و . شرکت می دھند 

Eزم است ( اجرا می شد نيروھای دیگری که در تظاھرات شرکت می کردند در مسير راه پيمایی بطور کامل 

  ) در اینجا به خطوط نظامی سازمان در رابطه با تظاھرات مسلحانه اشاره شود 

ک� خطوط سازمان در رابطه با تظاھرات مسلحانه و شورشی در شھریور ماه حمله به مراکز دولتی مانند 

ه اگر این تظاھرات با تجمع مردم قرار بر این بود ک. بود ... بانک ھا وزارت خانه ھا ، چاپخانه ھای دولتی و 

در ضمن مسير راه ... روبرو شد به مراکز نظامی نيز حمله شود مانند حمله به سپاه ، بسيج ، کميته و 

مغازه ھا و خانه ھای افراد حزب اللھی . و شناسایی کامل انجام می گرفت پيمایی قب� کام� چک می شد 

يده می شد ترور افراد حزب اللھی نيز در مسير راه پيمایی شناسایی می شد و موقع تظاھرات به آتش کش

به طور کلی در این تظاھرات ھر مانع و سدی در مسير راه پيمایی توسط نيروھای مسلح . در دستور کار بود 

  . باید از بين می رفت تا تظاھرات به صورت عادی انجام بگيرد 

انجام گرفته بي�نی تھيه کرده ام که از روی گزارشھایی  در رابطه با این تظاھرات مسلحانه که در شھریور ماه

قب� توضيح بدھم که چون در ھيچ یک از این . است که بچه ھا حين رفتن به تظاھرات مسلحانه داده اند 

  تظاھرات ھيچ نيرویی از مردم به تظاھرات ملحق نشده بود ، 

  



١٦١  

 

Eزم است بگویم که تمام عناصر تظاھرات مسلحانه . ( محور نيروھای ملحق شده به تظاھرات را حذف کردم 

نيروھای روابط مسلح به کلت ، نارنجک ، کوکتل ، . از نيروھای روابط و نيروھای عملياتی تشکيل می شد 

بودند که س�ح ھا توسط وانت  یا گاری به مسير راھپيمایی آورده می شد  ٣سه راھی و در بعضی مواقع ژ

نيروھای عملياتی ھم که سواره به مسير راھپيمایی می آمدند به س�ح ھای .  و از آن استفاده می کردند

  .مسلح بودند   ٣تدافعی و تھاجمی مثل یوزی ، کلت ، نارنجک و ژ

تظاھرات عمدتا به وسيله یک خواھر بوسيله مث� شکستن یک کوکتل ، آتش زدن چند Eستيک ، تير خالی 

بچه ھای دیگری ھم که در تظاھرات شرکت می . شروع می شد  کردن ، دادن شعار و از این قبيل کارھا

مثل آتش زدن اتوبوس و . کردند با اع�م راھپيمایی دنبال وظائفشان که از قبل مشخص شده بود می رفتند 

نيروھایی که در این تظاھرات شرکت می کردند با آن ذھنيات و تحليلھا و خطوطی که به آنھا . پرتاب کوکتل 

در انتظار شرکت گسترده مردم به سر می بردند و دیدیم که در نھایت این قبيل تظاھرات به کجا داده بودند 

حاE بي�ن را . یا تعدادی مجبور می شدند که فرار کنند و یا اینکه در ھمانجا دستگير یا کشته شوند : کشيد 

  :برایتان می خوانم 

 ٣٠: تعداد نيروھای شرکت کننده   -ان گرگان خياب: محل برپایی   -تظاھرات مسلحانه : نوع تظاھرات  - ١

 ٢: مدت تظاھرات . ولی در اول این تظاھرات نيروھای عملياتی دیر رسيدند . نفر نيروی روابطی 

آتش گرفتن یک Eستيک وسط خيابان : نتيجه   -نفر  ٢٥حدود : تعداد نيروھای دستگير شده   - دقيقه 

  و نھایتاً با مقاومت و مقابله 

  

١٦٢  

  

  . ردم ، تظاھرات بھم می ریزد م

تعداد نيروھای شرکت   -خيابان تھران نو ، سی متری : محل برپایی   -تظاھرات مسلحانه : نوع تظاھرات  - ٢

این مورد نشان می دھد ( دقيقه  ١٥: مدت تظاھرات   -نفر نيروی روابطی و یک واحد عملياتی  ٣٥: کننده 

وقيقه طول  ١٥ند تظاھرات دو دقيقه بود ولی در این مورد تظاھرات که وقتی واحد ھای عملياتی وجود نداشت

نفر از نيروھای سازمان دستگير یا کشته  ١٠: نتيجه تظاھرات ) کشيد ، زیرا واحد عملياتی شرکت داشت 

و ھمچنين نارنجکی به طرف دفتر حزب شدند ، یک اتوبوس آتش گرفت ، یک Eستيک وسط خيابان سوخت 

رتاب شد که شيشه ھای آن شکست و نھایتاً با مقاومت و مقابله مردم تظاھرات جمھوری اس�می پ

  .مسلحانه بھم ریخت 

که به اصط�ح ( خيابان کمالی ، خيابان مخصوص : محل برپایی   -تظاھرات مسلحانه : نوع تظاھرات  - ٣

نفر نيروی روابطی  ٤٠د واحد عملياتی و حدو ٣: تعداد نيروھای شرکت کننده ) منطقه آزاد شده سازمان بود 

تعطيل شدن فوری : نتيجه تظاھرات   -دقيقه درگيری مسلحانه  ١٥الی  ١٠دقيقه و  ١٠: مدت تظاھرات  –

مغازه ھا ، آتش گرفتن چند E ستيک در وسط خيابان ، آتش گرفتن یکی از دختران ھوادار شرکت کننده 



ی و خالی کردن چند تير و در آخر ھم توسط کوکتل خودش ، کشته شدن تعدادی از نيروھای عمليات

  . تظاھرات با مقاومت و مقابله مردم بھم می ریزد 

  محل برپایی خيابان وليعصر   -مسلحانه : نوع تظاھرات  - ٤

  

١٦٣  

  

نتيجه   -دقيقه  ٨:  مدت تظاھرات  -نفر نيروی روابطی و دو واحد عملياتی  ٤٠: تعداد نيروھای شرکت کننده 

ر از نيروھای سازمان دستگير یا کشته می شوند ، یک نارنجک وسط خيابان پرتاب می نف ١٢ : تظاھرات 

نفر از مردم عادی بيگناه شھيد یا مجروح  ١٠شود ، دو اتوبوس به آتش کشيده می شود و در این تظاھرات 

و مقاومت مردم در مقابل نيروھای سازمان است و تظاھرات می شوند و علت آن ھم شلوغی منطقه 

  . حانه توسط مردم بھم می ریزد مسل

نفر نيروی روابطی به ھمراه  ٦٠: تعداد   -خيابان آذربایجان : محل تظاھرات   -مسلحانه : نوع تظاھرات  - ٥

از نيروھای سازمان و % ٣٥دستگيری یا کشته شدن : نتيجه   -دقيقه  ٤الی  ٣: مدت   - چند واحد عملياتی 

  . مردمی ، با مقاومت مردم این تظاھرات مسلحانه ھم بھم می ریزد  به شھادت رساندن دو تن از نيروھای

الی  ٦نفر نيروی روابطی ھمراه  ٦٠الی  ٥٠: تعداد   -خيابان بھبودی : محل   -مسلحانه : نوع تظاھرات  - ٦

ھرچه که به پایين می رسيم تعداد واحدھای عملياتی زیادتر می شود و بازده عمليات ( وتحد عملياتی  ٨

از نيروھای سازمان ، %  ٣٥دستگيری : نتيجه   -دقيقه و نيم ساعت درگيری مسلحانه  ١٠: مدت ) ر کمت

کوکتل اندازی به سمت دو بانک و شکستن شيشه ھای چند مغازه و نھایتاً با مقاومت و مقابله مردم این 

  تظاھرات مسلحانه ھم نيز بھم می ریزد 

: تعداد) بازھم منطقه به اصط�ح آزاد شده ( ان سينا ، مخصوص خياب: محل    -مسلحانه : نوع تظاھرات - ٧

  دو واحد عملياتی و حدود

  

١٦٤  

  

آتش گرفتن Eستيک وسط خيابان ، پرتاب دو : نتيجه   - دقيقه  ١٠الی  ٥: مدت   -نفر نيروی روابطی  ٤٠- ٣٠

ایی که شرکت داشتند با از نيروھای سازمان و ضمناً در این تظاھرات نيروھ% ٣٠کوکتل و دستگيری حدود 

بجا گذاشتن کوکتل ھایشان در وسط خيابان یا کنار جوی آب پا به فرار گذاشتند و در نتيجه مقاومت مردم 

  . حزب اللھی بچه ھا صحنه را ترک کردند 

 – ٤٠دقيقا مشخص نيست و لی چيزی حدود : تعداد   -محل خيابان بھبودی   - مسلحانه : نوع تظاھرات  - ٨

تيراندازی نيروھای سازمان به : نتيجه   -دقيقه  ٥:مدت  -يروی روابطی و حدود چند واحد عملياتی نفر ن ٥٠

( طرف مردم که مشخص نشده چند نفر در این تظاھرات به شھادت رسيده اند ، نابودی یک واحد عملياتی 

به این تظاھرات   -ه ھا نفر از نيروھای سازمان و دستگيری تعداد زیادی از بچ ٤و کشته شدن ) نھاد مح�ت 



مشخص نيست که آیا این . فقط دو نفر ملحق شدند ، این ھم طبق گزارشھایی بود که بچه ھا ارائه کردند 

  دو نفر از ھمان نيروھای قطع شده سازمان بوده اند یا افراد متفرقه 

نفر از نيروھای روابطی  ٤٠واحد عملياتی و  ٤: تعداد   -خيابان وليعصر : محل   -مسلحانه : نوع تظاھرات  - ٩

آتش گرفتن دو اتوبوس ، پرتاب کوکتل به طرف پمپ  بنزین که تا حدودی : نتيجه   - دقيقه  ١٥: مدت   -

نفر از نيروھای سازمان دستگير  ٢٠خسارت به آنھا وارد شد ، آتش زدن Eستيک در وسط خيابان ، ھمچنين 

  انه سازمان در شھریور و این تظاھرات به عنوان بزرگترین تظاھرات مسلح

  

١٦٥  

  

  . ماه به حساب می آید 

پرتاب : نتيجه   - دقيقه  ١٠: مدت   -نفر  ١٢: تعداد   -خيابان بھبودی : محل   - شورشی : ع تظاھرات .نو - ١٠

یک کوکتل به سمت یک مغازه سبزی فروشی و به آتش کشيدن آنجا که نھایتاً با مقاومت و مقابله مردم این 

  . به فرار می گذارند نفر پا  ١٢

در ضمن باید بگویم . این بي�نی بود که در مورد تظاھرات مسلحانه و شورشی در شھریور ماه تھيه شده بود 

( ھمانطور که برادرمان ولی هللا صفوی گفتند این تظاھرات عموماً در مناطقی صورت می گرفت که شلوغ بود 

گونه تظاھرات در جریان این درگيری ھا قرار بگيرند و خودشان سازمان تحليل داده بود که باید مردم در این 

کشته بشوند و به شھادت برسند تا به طور مکانيکی ھم که شده در مقابل نظام قرار گيرند و انگيزه مبارزه 

ه مردم بيگنانفر  ١٢الی  ١٠ولی نتيجه این خط را نيز در تظاھرات خيابان وليعصر دیدیم که ) با نظام پيدا کنند 

  کشته یا مجروح شدند و نھایتا ھم دیدیم که سازمان از این جنایات نتوانست بھره برداری کند 

  جو شانتاژ و دروغ

یک . گذشته از این جنایاتی که سازمان انجام داده و می دھد دقيقا در جھت اھداف امپریاليسم می باشد 

جو سازی ھایی که ک� برای مطرح کردن ( غ جریان تبليغاتی به راه انداخت تا با توسل به جو شانتاژو درو

این جریان مرده را دوباره زنده سازند و از طرفی ھم برای مظلوم نمایی و ) خودش در جامعه انجام می دھد 

  دادن روحيه و یا به اصط�ح انگيزه 
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کنند و اھداف مبارزه به ھوادارانشان دست به چنين کارھایی می زنند تا این نيروھا را به خود نزدیک 

شومشان را به مرحله اجرا در بياورند و یا موقعی که بچه ھای تشکي�ت مسئله دار می شوند ، در جواب 

یا به طور مثال اگر مواقعی . مسئله ھایشان از این تبليغات بکند و تا حدودی پاسخ گوی مسائل آنان باشد 

و بوجود آوردن جو شانتاز تا روی جنایات خود  بچه ھا در تشکي�ت مسئله دار شدند متوسل بشوند به توجيه

برای نمونه سازمان در رابطه با من اع�ميه ای داد که من . سرپوش بگذارند و به نوعی مسائل را حل کنند 



و عمليت موفقيت در زیر شکنجه به شھادت رسيده ام و حتی به اسم من واحدھای عملياتی گذاشته 

  ) ١٣مدرک شماره ( ا گزلرشش ھست آميزی ھم انجام داده است که اینج

عمليات مجاھد شھيد پروین پرتوی رزمنده ای که پس از تحمل شکنجه « در این مدرک آمده است   

این گزارش اینجا ھست و حتی برادری که » به شھادت رسيده است (..........) ھای زیاد بدست دژخيمان 

  . خودشان ھم برایتان توضيح می دھند این عمليات را انجام داده نيز ھمين جا حضور دارد و 

   ٦٠شبه کودتای پنجم مھرماه 

در این . با تشکر از خواھرمان صحبتم را با شرح بي�نی که تھيه کرده بودند ادامه می دھم : ولی هللا صفوی 

  با توجه به موقعيت و وضعيت نيروھای . دقيقه بود  ١٥الی  ٢بي�ن می بينيم که مدت این نوع تظاھرات 
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  ١٣مدرک شماره 
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انتظامی درآن مقطع به ھيچ وجه امکان حضور آنھا در صحنه نبوده است و تقریبا تنھا نيروھایی که می 

در جریانات . توانستند با مقاومت خودشان جلوی تظاھرات و آشوبھا را بگيرند مردم کوچه و بازار بودند 

ید که مردم چگونه با مقاومت و مقابله با این تظاھرات می تظاھرات پنجم مھر به نحوی برجسته خواھيد د

صورت گرفت منافقن در صدد تدارک یک تظاھرات  ٦٠به دنبال اینگونه تظاھرات که در شھریور ماه . ایستند 

در این رابطه ھم تعدادی واحد . مثل سی ام خرداد بر می آیند عظيم سراسری به اصط�ح خودشان 

و به چند عمليات مبادرت می نمایند تا برای روز موعود از آمادگی Eزم برخوردار عملياتی تشکيل می شود 

قرار بود تمامی نيروھای منافقين اعم از اجرایی و . این تظاھرات روز پنجم مھر برگزار می شود . باشند 

�ح سرنگون عملياتی در این روز وارد صحنه بشوند و با حمله به مراکز دولتی و نظامی حاکميت را به اصط

می . تحليلی که منافقين از روز پنجم مھر کرده بودند تقریبا مانند تحليل تظاھرات شھریور ماه بود . کنند 

بھمن است و ما بعد از اجرای تظاھرات شھریور ماه توانستيم آنجور  ٢٢شرایط جامعه مثل شرایط : گفتند 

ینجا خطوط نظامی را که در رابطه با این تظاھرات در ا. رعب و وحشت را بشکنيم و مردم را به صحنه بياوریم 

ھر کس به ھر شکل که خواست جلوی : گفته بودند . به واحدھای عملياتی داده بودند برایتان می خوانم 

بعد . تظاھرات را بگيرد  به رگبار ببندید و حتی اینکه از چه موضعی از تظاھرات جلوگيری می کند فرقی ندارد 

رین قطره خونشان باید در سنگر باقی بمانند و به ھيچ وجه حق برگشتن ندارند و در این نيروھا باید تا آخ

  رابطه 
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مسئوEن گفته بودند که Eزم نيست برای بعد از . راه فراری برای نيروھای عملياتی نباید بررسی می شد 

اگر زنده ماندیم و برگشتيم : که وقتی بچه ھای عملياتی سوال می کردند . تظاھرات با نيروھا قرار بگذارید 

سازماندھی تظاھرات ھم بدین صورت » مث� بيا رادیو تلوزیون می بينيمت : می گفتند » شما را کجا ببينيم 

واحد عملياتی مسلح از مناطق ، شرق ، غرب ، مرکز ، جنوب در خيابانھای وليعصر ،  ٣٠الی  ٢٠بود که 

. دند و تمام راھھای ورودی و خروجی به خيابان را می بستند طالقانی ، انق�ب ، جمھوری مستقر می ش

گروه زیادی از نيروھای روابطی این مناطق برای شروع این تظاھرات و یا بھتر بگویم آشوب وارد خيابانھا می 

ساعت حفاظت بکنند کار تمام  ٢اگر نيروھای عملياتی بتوانند از این تظاھرات : در ضمن گفته بودند . شدند 

ولی با آنکه تظاھرات و . و نيروھای مردمی به ما می پيوندند و آتش زیر خاکستر شعله ور می شود  است

ساعت طول کشيد یعنی یک ساعت بيشتر از آنچه منافقين می  ٣مدت  ١:٣٠تا  ١٠:٣٠درگيری از ساعت 

داشت کشته تنھا نتيجه ای که برای منافقين . گفتند ولی ھيچ خبری از پيوستن نيروھای مردمی نشد 

این تظاھرات ھم با مقاومت مردم و با شکست برای . شدن عمده نيروھای اجرایی و عملياتی در آن روز  بود 

اینجا از برادری که . سازمان تمام می شود که طی آن نيز عده ای از مردم بيگناه به شھادت ميرسند 

  . جریانات را برایمان بازگو کنند مستقيما در جریان تظاھرات پنجم مھر بوده می خواھيم مختصری از 
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  چگونگی آشوبھا و درگيری ھا 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

چون یکی از . مھر بر عھده داشتم  ٥من مسئوليت یک واحد نظامی را در جنایت : افشين برادران قاسمی 

و واقعيت ھایی که آن  نيروھایی بودم که خودم مستقيما در این جنایت شرکت کردم ، یک مقدار از اتفاقات

روز به وقوع پيوست می گویم  تا تطبيق داده بشودبا خطوط سازمان و ببينيد چيزھایی که سازمان می گفت 

  . به چه صورت در حقيقت در آمد 

مھر قرار بود روز یکم مھر ماه برگزار شود یعنی تمام نيروھا آماده شده بودند و  ٥اول از ھمه خود تظاھرات 

شب یکم مھر از رادیو . تدارکاتی انجام شده بود که تظاھرات در روز اول مھر انجام بشود ھمه کارھای 

تلوزیون اع�م شد که فذدا به مناسبت بازگشایی مدارس به دعوت حضرت آیت هللا منتظری یک راھپيمایی 

سر قرارھای  دانش آموزی انجام می گيرد به این علت تظاھرات سازمان بھم خورد و فردا که ما به اصط�ح

تشکي�تی رفتيم گفتند که خوب حاE امروز که نشد این تظاھرات را انجام بدھيم ، تظاھرات دانش آموزان را 

نمونه اش کارھای حسن سر خوش است که سازمان بعدھا پس از کشتن او . در خيابانھا به رگبار ببندید 

حسن سر خوش در چند مورد تئانسته . رد خيلی تبليغ کرد و عکسش را چاپ کرد و واحد به نامش ایجاد ک

  به ھر حال تظاھرات . دانش آموزان را به رگبار ببندد و فرار کند  بود این تظاھرات
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نفر  ٤چندین واحد بود و ھر واحد عموما از . مھر تمام تدارکات آماده شد  ٥. مھر موکول شد  ٥اصلی به 

  . فشنگ داشتند  ٥٠٠ – ٤٠٠و حدود با خشاب  ٣س�ح ژ ٤تشکيل می شد که ھر کدام 

این نکته را ھم بگویم که قبل از تظاھرات گفته بودند برای اینکه آماده شوید از لحاظ بدنی ، خوب بخورید ، 

م�حظه کنيد وقتی در جبھھب ھا حمله می شود شروع کار با دعا و ( ھمه آن روز صبحانه مفصلی خوردند 

و وارد تظاھرات شدند ، موقع ) وردن صبحانه مفصل شروع می شود توسل است اما عمليات منافقين با خ

شروع ھمه نيروھا رفتند سوار ماشين شدند و جریان عادی در خيابان بود تا اینکه ما ماشين را به طور 

شما : سازمان گفته بود . عرضی پارک کردیم و پياده شدیم و شروع به تير اندازی و شليک ھوایی کردیم 

فقط بروید شليک کنيد یک ميليون آدم می آید و شما را روی . ست در تظاھرات شرکت کنيد اص� قرار ني

دست بلند می کند ما ھم انتظار داشتيم یک ميليون نفر بيایند و ما را روی دست بلند کنند ، البته چنين 

 تخليه شده بود و خيابان ک�) تخت جمشيد سابق ( ما د رخيابان طالقانی بودیم . آرزوی خامی انجام نيافت 

نکته دیگر اینکه در آن روز اینطور . به چشم می خورد ما ماندیم و چند ماشين که به طور پراکنده در خيابان 

نفر بيشتر نمی شدند و ما ھيچکدام  ١٠که دیدیم نيروھایی که در تظاھرات آن خيابان شرکت داشتند حدود 

چون آموزش نظامی ندیده ) امن یک چيز ساده ای است در اسلحه ماشه و ض.( آموزش نظامی ندیده بودیم 

بودیم که در یک مقطع چکار بکنيم و چکار نکنيم من دقيقا یادم ھست که مث� از این طرف داد می زدند که 

  آن طرف چيزی تکان خورد تمام
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  . ابت کنداحتمالش ھم بود که گلوله ھا به مردم اص. آن خيابان و آن قسمت را به رگبار می بستيم 

این بود که چون ھيچ مانعی وجود نداشت . تظاھرات به ھيچ وه انجام نگرفت . به ھر حال درواقع درگيری بود 

و ھمه ماشينھا محل را ترک کرده بودند و در اولين ساعتھا ھنگامی که ماشينھا می رفتند و مردم خيابانھا را 

البته راننده اتوبوس در . راغ اتوبوس رفت تا آتش بزند ترک می کردند یکی از کسانی که در واحد ما بود به س

ماشين را قفل کرد اما وی در اتوبوس را بوسيله شاسی زیر در از بيرون باز می کند و وارد اتوبوس می شود 

عده ای پياده می شوند و عده ای می گویند که ما پول داده ایم . و شروع به تھدید می کند که پياده شوید 

البته دقيقا نمی دانم که وی در . ھانه پياده نمی شوند و این موضوع موجب درگيری می شود و به این ب

این درگيری را من با دقت نگاه کردم ضمناً راننده اتوبوس ھم مرتب می گفت که . اتوبوس شليک کرد یا نه 

ا ھر زحمتی که بود و و باEخره ب. من این کار را نمی کنم . من این ماشين را نمی دھم من مسئوليت دارم 

با تھدید چند نفر دیگر خالی شدن خيابانھا و مسافرھا ھم پياده شدند وبعد آن فرد ھم از اتوبوس پياده شد و 

خود راننده ھم در ماشين را قفل کرد و پنجوی پرید بيرون و فرار کرد و در اتوبوس ھم قفل شد و آنھا موفق 

  . نشدند آن را آتش بزنند 



ھم بود که آن روز موقعی که درگيری ادامه داشت یک دفعه یک فرد حزب اللھی به جلو آمد و یک مورد دیگر 

  اسلحه را تحویل بدھيد ، رھبرانتان را ببينيد دارند چکار می کنند شما کا ھستيد ؟ آنھا به : گفت 
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صحبتھا را می کرد و در ضمن اینکه داشت این . فرانسه رفته اند و عياشی می کنند و شما اینجا ھستيد 

که ناگھان به وی تير اندازی کردند و او را شھيد نمودند ) فکر نمی کنم مسلح بود ( ھمين طور جلو می آمد 

 .  

می دانند و سه ھتل بوده که از زمان شاه مصادره شد واEن در آن کسانی که به خيابان طالقانی رفته اند 

مزبور شعارھای مرگ بر منافق ، منافق اعدام باید گردد  از ساسختمانھای. ساختمانھا جنگ زدگان ھستند 

حادثه . ھر شعاری که می دادند به طرف ساختمان جنگ زدگان شليک می شد . و نظائر اینھا داده ميشد 

ای نيز در خيابان امير اکرم به وقوع پيوست که یک واحد نظامی رد جنوب عمليات پنجم مھر را در چند نقطه 

خودش ھم مثل ( شت و فرمانده ماحد آدمی بود که سازمان درباره اش تبليغ کرده بود  تھران بر عھده دا

این گروه کارشان این بود که در مقابل جمعيتی ) اینکه قبل از اعدامش مصاحبه کرده اسم وی شيرزاد بود 

لو و می که بعد از تظاھرات جمع شده و بر ضد منافقين شعار می دادند ، آنھا با یک ماشين می روند ج

ما حزب اللھی ھستيم ، پاسدار کميته ھستيم و رادیو تلوزیون اEن می خواھد بياید فيلمبرداری : گویند که 

بعد در ھمين حين که . شما یک دقيقه در ھمين حالت باشيد تا رادیو تلوزیون برای فيلم برداری بياید . کند 

دار فاصله می گيرند و این فرمانده دستور می جمعيت ھم خوب شعار می دادند آنھا عقب می روند و یک مق

  . دھد که آتش کنيد ، شليک کنيد و تعدادی از مردم شھيد شدند 

در ھمان حال که . برخ�ف گفته سازمان نه از جمعيت ميليونی خبری شد ونه اینکه ما موفقيتی پيدا کردیم 

  عقب نشينی می کردیم ھمانطور که 
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طالقانی در تقاطع وليعصر تا پل حافظ اص� کوچه ای ندارد که به کوچه ھای دیگر راه برادرمان گفت در خيابان 

ما ھم ھمان وسط . راه فرار دیگری نبود . داشته باشد به غير از خيابان بندر انزلی که آنجا ھم درگيری بود 

خانه را زنگ زدیم و ھيچ خواستيم به یکی از خانه ھا فرار کنيم ، چندین . بودیم و کاری نمی توانستيم بکنيم 

کس در را باز نکرد آخر سر چند مرتبه با شليک گلوله به در خانه ھا در را باز کردیم که  بتوانيم فرار کنيم اما 

  . در فرار موفق نشدیم و دستگير شدیم 

 نکته جالب دیگر اینکه در موقعی که دستگير شدیم و می خواستند ما را به زندان منتقل کنند مردم جمع

آقای موسوس تبریزی گفته که کسی که در تظاھرات : شده بودند جلوی خيابان طالقانی و می گفتند 

و حتی اینططور . و ما ھم ھمينجا می ایستيم و ھمه آنھا باید اعدام شوند . مسلح باشد باید اعدام شود 

و به اینجا منتقل کند و  کميته متوسل به تير ھوایی شد تا ما را از ميان جمعيت رد کندکه من متوجه شدم 

فکر می کنم که این گفتار کوتاه  واقعيتھایی را از آن روز نشان می دھد و معلوم می سازد که تحليلھای 

  .سازمان ھيچ کدام با واقعيت جور در نمی آمد ، حاE برادرمان توضيح بيشتری می دھند 



  تحليل از شکست جریان پنج مھر

ادرمان در اینجا نمونه ھایی به اصط�ح حمایت مردمی را می بينيم و متقاب� با تشکر از بر: ولی هللا صفوی 

  بعد از پایان گرفتن آشوب و اضافه شدن جنایتی به. برخورد منافقين با مردم را مشاھده می کنيم 
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ا به م» مجيد اقبال « جنایات ، تحليل منافقين بدین شکل توسط فرمانده نظامی کل بخش اجتماعی یعنی 

می رسد که ما در تظاھرات پنجم مھر تجربه کردیم و روشن شد که با تظاھرات مسلحانه نمی شود انق�ب 

ببينيد به ھمين سادگی این ھمه خونی که از مردم می ریزند از مردم سرپوش رویش می گذارند و به !  کرد 

  . ن بگيرد حاE معلوم نيست چه کسی ی خواھد این خون را گرد. شکلی توجيھش می کنند 

عين تحليل را به نقل از . در پایان اشاره ای به صحبتھای آقای رجوی در جمع بندی یک ساله می نمایيم 

اما با این ھمه علی رغم اینکه از « . در رابطه با تظاھرات پنجم مھر برایتان می خوانم  ٤٣صفحه  ٥٠نشریه 

شاه Eاقل در این مقطع دیگر قابل تکرار نيست  سی ام خرداد به بعد برای ما روشن بود که آن الگو وسقوط

می بينيم که با چنين تحليلی و چنين دیدگاھی است که در » .ولی بازھم تست کردیم و آزماشی کردیم 

پنجم مھر مردم بيگناه را به خاک و خون می کشند ، آنھم تنھا برای آزمایشی که نتيجه آن از قبل مشخص 

  . بوده است 

  .خش نظامی را در جلسه بعد ادامه می دھيم مطالب مربوط به ب

بله پس از انجام کليه این عمليات تروریستی و مذبوحانه و پس از بی نتيجه ماندن : ابوالقاسم اثنی عشری 

این دسيسه ھا و حيله ھا گروھک منافقين برای دلخوش کردن نيروھا مطرح می کند که انق�ب مثل یک 

با توطئه و مظلوم نمایی با . انداخت و امتحان کرد و تست کرد ، آزمایش کرد قفل است و باید تمام کليدھا را 

  پدر طالقانی گفتن راه انداختن چماقداری و به شھادت رساندن رھبران مردم ،
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راھپيمایی به اصط�ح مردمی ، راھپيمایی مسلحانه ، راھپيمایی مسالمت آميز ، به رگبار بستن مردم 

  .اینھا کوچه و بازار و جز 

و در » در انق�ب « در جلسه بعد بقيه کليدھایی را که این جریان ضد انق�ب برای گشودن به اصط�ح 

حقيقت گشودن راه وابستگی به امپریاليستھا به قفل می اندازد ولی بازھم موفق نمی شود ، نشان 

  . خواھيم کرد  خواھيم داد و سری دیگر این عملياتھای تروریستی را در برنامه آینده بررسی

والس�م                                                                                                                                              
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