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فهرست مطالب

چنبره بحران 1 در «مرکزیت مارکسیست» هفتم: ـگفتار

پیامدها 3 تصفیه های خونین و فصل اول:

3 صمدیه لّباف شریف واقفی و ترور  
تصمیم به انشعاب 3 و مخالفت ها  
4 صمدّیه مرکزیت با عناد  
شریف واقفی 6 ترور  
زبان خاموشی 7 جسدسوزی از قتل و  
9 صمدّیه لّباف ترور  
دفاعیه مکتوب صمدّیه لبّاف 11  
بازجویی صمدیه لباف 13 قسمتی از  
توضیح افراخته 16  

پی 21 زنجیره ضربه های پی در فصل دوم:

دستگیری خلیل دزفولی 21  
خاموشی 24 دستگیری افراخته و  
بهشتی 27 آیة اهلل اولین طرح ترور  



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛ شش  

ساواـک 30 همکاری افراخته با  
لورفتگان 33 اعدام افراخته و  
وصیت نامه 37 چند مروری بر  
پیامدهای دستگیری افراخته 42  
همکاری گسترده توّکلی خواه 42  
خودکشی آنها 45 موسوی قمی و شناسایی شریف زاده و  
کشته شدن بهرام آرام 48  
اساس بولتن های ساواـک 50 بر ضربات سال 55  
زندگی نامه 63 چند  
حسن آالدپوش 63  
محّمدحسن ابراری جهرمیـ 65  
احمدآخوندی 66 محمدرضا  
محمدحسین اـکبری آهنگرـ 67  
جوهریـ 68 ابراهیم (ناصر) محمد  
شریف واقفی 70 مجید  
صفا 71 فرهاد  
مرتضی صمدّیه لّبافـ 73  
طاهررحیمیـ 75 محمد  
مرتضی لبافی نژاد 77  
میثمیـ 78 لطف اهلل  
یزدانیانـ 80 محمد  

تناقض ایدئولوژیک 85 مرکزیت و فصل سوم:

تصفیه مذهبی ها 85 نوع دیگر  
قتل کرمانشاهی اصل 87 زمینه سازی دستگیری و  
اعدام ابراری 89 زمینه سازی دستگیری و  
مرکزیت مارکسیست 90 «شاخه مذهبی»  
آفات یک تشکیالت استالینیستی 95  



هفت فهرست مطالب  

ایدئولوژی 101 اعالم رسمی تغییر هشتم: ـگفتار

بیانیه اعالم مواضع 103 انتشار بن بست و فصل اول:

علنی ساختن «ارتداد» 103  
قم 105 54 خرداد جنبش 17  
شرح واقعه 105  
مراجع 110 واـکنش امام و تحریف رژیم و  
«بیانیه» 111 مروری بر  
بازرگان 115 تحلیل تماس بنیانگذاران با  

بیانیه 121 بازتاب های انتشار فصل دوم:

آغاز 121 در رویکرد دو  
(انفعال) 124 تردید و هشدار اولیه: رویکرد  
تهاجم 129 دفاع و دوم: رویکرد  
ده سال 139 تحلیلی پس از  
تحلیل های اولیه 144 و «سازمان»  
ایدئولوژی 149 تغییر بررسی میدانی پیامد  

بحران ها 151 و تکرارتصفیه ها نهم: ـگفتار

ارعاب 153 سایه حذف و در فصل اول:

عاّلف 153 جعفر علی میرزا ترور  
خارج 161 کادر تصفیه دو کنترل و  
داخل 161 یقینی در روحانی و حضور  
یقینی 163 محمد ترور  
محبی 166 ماجرای سرگرد  



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛ هشت  

قربانیان خاموش 173 فصل دوم:

خودکشی ها 173 مرگ های مشکوک و  
مرگ مشکوک رفعت افراز 173  
خودکشی اجباری محبوبه افراز 176  
رنج های «زن مجاهد» 181 فصلی از  
دیگر 190 سرنوشت مبهم یک دختر  

سازمان 193 عملیات پلیسی در فصل سوم:

بازجویی خدایی صفت 193 دستگیری و «نمونه»  
انقالب 196 پس از اظهارات خدایی صفت٬  
بازجویی خدایی صفت 202 شرح واقعه در  
بازجویی سیدخاموشی 204 شرح واقعه در  

فاصله ها 207 و ناـکامی ها فصل چهارم:

چریک های فدایی 207 ارتباطات سازمان با  
پیشینه ارتباط 207  
رفتن شنود 208 لو اختالف اول:  
ماجرای جبهه واحد 210 اختالف دوم:  
گروه 219 مذاـکرات رهبری دو دست یابی ساواـک به نوار  

زندان 223 ایدئولوژی در بازتاب تغییر دهم: ـگفتار

ایدئولوژی 225 تغییر جمع های زندان و

حرکت های مسلحانه 225 زندان پس از  
ایدئولوژی 228 تغییر تحلیل جمع رجوی از  



نه فهرست مطالب  

جمع رجوی 231 یک عضو دیدگاه متأخر  
روحانیون 234 تحلیل جمع مؤتلفه و  
تحلیل جمع حزب ملل 252  
تحلیل جمع اّمت واحده 260  
پیام سازمان به روحانیون 270  
علیه مارکسیست ها 271 فتوای علما  

نفی مشی مسلحانه 273 یازدهم: ـگفتار

آخرین عمل نظامی 275 فصل اول:

غیرنظامی آمریکا 275 سه مستشار ترور  
شناسایی کارشناسان طرح سّری 275  
سوژه ها 277 اولین ردهای اطالعاتی از  
چگونگی انجام ترور 279  
حاشیه این عملیات 280 در  
نتایج بررسی های ساواـک 282  

هفت 287 بهمن پنجاه و سرنوشت سازمان تا فصل دوم:

مجاهدین خلق (م.ل) 287  
این مقطع 290 در فعالیت ها سازماندهی و  
آستانه انقالب اسالمی 296 در تئوری رکود  
قربانی کردن چریک های فدایی 298  
تصفیه وی 301 تضعیف قدرت تقی شهرام و  
سرانجام جریان تقی شهرام 305  
305 (52 ـ سیاسی (57 فعالیت تبلیغاتی و چند مروری بر  
سال 1352 306  
سال 1353 306  



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛ ده  

سال 1354 307  
سال 1355 308  
سال 1356 309  
سال 1357 310  

تحلیل مشی مسلحانه 315 و نقد فصل سوم:

جمع بندی اجمالی مشی مسلحانه 315  
مشی چریکی 319 و کلی عملکرد نقد  
کارشناسی تاـکتیکی 319 بیرونی: نقد  
استراتژی 321 منظر درونی: نقد  
جنگ چریکی 323 روشنفکران و  
گروه های مسلح 327 عامل ذهنی گرایی در  
عملیات 328 ناهمسازی اهداف و  
بحران مشی 331 شکست و نقش سرکوب در  
شکست مشی مسلحانه 335 تشکیالت و  
شکست مشی مسلحانه 339 عوامل خارجی و  

تکوین وسازماندهی «جدید» 343 دوازدهم: ـگفتار

سیاسی» 345 قالب «فاز در حضور فصل اول:

عملی اشکاالت 345 تداوم نظری و  
تثبیت دوالیسم 345 زندان٬ سازمان در  
منفعل 349 کمرنگ و حضور؛ آغاز  

شرایط نوین 353 سازماندهی در فصل دوم:

«تبلیغات» 353 و «تشکیالت»  



یازده فهرست مطالب  

شبکه زیرزمینی مسلح 354  
مرکزی 355 کادر  
سازمان جوانان مجاهد 357  
جنبش کارگران مسلمان 358  
کانون توحیدی اصناف 358  
سازمان زنان مسلمان 358  
سیاسی 359 فاز تشکیالت در ساختار  
رده بندی تشکیالتی افراد 359  
سازمان 360 با عوامل مختلف پیوند  
رکن اصلی سازمان 361 «بخش اجتماعی»؛  
دانش آموزی» 362 شرح وظایف «نهاد  
محالت» 362 شرح وظایف «نهاد  
دانشجویی» 363 شرح وظایف «نهاد  
کارگری» 364 شرح وظایف «نهاد  
کارگری» 365 «نهاد عملکرد مروری بر  

تبلیغات 369 آموزش و جذب٬ فصل سوم:

پیروزی انقالب اسالمی 369 پس از توسعه سازمان٬ روند  
تبلیغ 371 شیوه های جذب و  
فعالیت های تبلیغی 384 ابعاد  
تثبیت سازمان 384 طرح و  
انگیزه های متغیر 387 و بسترها  
سیاسی 390 فاز مطالعاتی در سیر  
مطالعات ایدئولوژیک 390  
اجتماعی 391 مطالعات سیاسی ـ  
مطالعات تشکیالتی 391  
مطالعات سازمانی 392  



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛ دوازده  

و«خیانت» 393 «نفوذ» سیزدهم: ـگفتار

نهادهای جمهوری اسالمی 395 در «خط نفوذ» فصل اول:

حّساس 395 مراـکز در نفوذ  
برای سازمان 396 اطالعاتی» جاذبه «امور  
نهادها 397 در نفوذ و حضور تصریح سازمان بر  
تصفیه آنان 399 دادگاه های انقالب و سازمان در نفوذ  
پی فرمان امام خمینی 400 در اولین اقدام ها٬  
گام عمده اصالح دادگاه های انقالب 401 دو  
اصالح دادگاه های انقالب 403 برابر در نفوذی ها سازمان و  
امام خمینی 407 مالقات های اعضای سازمان با  

ماجرای سعادتی 417 فصل دوم:

دستگیری 417 چگونگی کشف موضوع و  
«فیسینکو» 417 و کشف ارتباط «سیکو»  
گزارش گروه دستگیری سعادتی 425  
بازجویی های سعادتی 430  
430 1358/2/6 بازجویی مقّدماتی:  
432 1358/2/6 جلسه اّول:  
435 1358/2/6 جلسه دوم:  
نامه سعادتی به دادستان کل انقالب 437  
واـکنش های سازمان 437  
فعاالن فرهنگی سیاسی 444 واـکنش های برخی از  

تدارک «شورش» 451 در ـگفتارچهاردهم:

بحران سازی 453 روند فصل اول:



سیزده فهرست مطالب  

الگوی شورشگری اجتماعی 453 بحران سازی با  
مرحله شورشگری اجتماعی 455 آغاز  
461 58 خرداد از بعد تهاجم های جدید  
سفارت آمریکا 465 تسخیر از تهاجم های بعد  
انتخابات ریاست جمهوری 469  
انتخابات مجلس 471  
اوایل سال 59 481 از درگیری های خیابانی٬ و بحث ها تشدید  
سازمان 487 کودتای نوژه و  
مجدد 493 آماده سازی برای خیز  
طرح گسترده مسئله شکنجه 494  
بهمن ماه 59 496 از بحران ها تشدید  
سازمان 497 و اوج هماهنگی بنی صدر اسفند؛ مراسم 14  
آمادگی برای عملیات مسلحانه 501  
انقالب فرهنگی 502 دانشگاه و در گروه ها  

جدایی 509 روند فصل دوم:

انقالب 509 نخستین انشعاب سازمان پس از  
اعتراض به مسئله سعادتی 510  
طالقانی 511 نامزدی ریاست جمهوری آیة اهلل اعتراض به پیشنهاد  
کاندیداتوری رجوی 512 مورد توضیح خواستن در  
تجربه ای یکساله 514 یک سازمان استالینیست:  

سازمان 519 و سرنوشت بنی صدر پیوند فصل سوم:

519 59 حوادث چهاردهم اسفند  
بنی صدر 519 گروه های ضدنظام با عریانی پیوند  
اسفند 522 مراسم 14 شرکت کنندگان در  
همراهی قبلی 525 پس از موضع میانه «بازرگان»  



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛ چهارده  

سرفصلی جدید 532 ماده ای دادستانی؛ اطالعیه 10  
امام درباره خلع سالح 536 تأـکید و هشدار  
رفراندوم 540 بن بست و  
بنی صدر 544 با آخرین هماهنگی ها  
فرماندهی کل قوا 547 از حکم عزل بنی صدر  
تالش امام برای حفظ جایگاه ریاست جمهوری 552  
552 60 خرداد 25 بیانات تاریخی امام در  
متحدانش 557 و یأس بنی صدر  
تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر 558  

خشونت 563 و اعالم رسمی ترور نظامی»؛ «فاز پانزدهم: ـگفتار

اول شورش گری اجتماعی 565 شکست فاز فصل اول:

نظامی» 565 اعالم «فاز یک پایان٬ آغازی از  
نظامی» 571 اولین آزمایش «فاز شکست سنگین در  
خرداد 571 آمادگی برای مهلکه 30  
«شورشگری» 572 مهلکه شکست تز  
تردیدها 578 و اولین «بریدن»ها  
رجوی 582 تفاوت ادعاهای خیابانی و  

گریز 587 و کشتار فصل دوم:

ششم تیر 587 انفجار  
فاجعه هفتم تیر 593  
هویت عامل انفجار 602  
اعتراف فوق سّری «رجوی» 604  
فاجعه 605 آثار و ابعاد  
رجوی 614 و بنی صدر فرار  



پانزده فهرست مطالب  

شکست 621 و چرخه ترور شانزدهم: ـگفتار

ترور 623 فاز تغییرات سازماندهی در فصل اول:

خرداد 623 30 پس از تشکیالت٬  
بخش اجتماعی 623  
بخش شهرستان 624 بخش نظامی ـ  
بخش روابط 624 بخش نشریه ـ  

تداوم شورش 627 مسئوالن و ترور فصل دوم:

باهنر 627 شهادت رجایی و  
تحقیقی درباره عامل ترور 631  
اعتراف رجوی 642  
مسلحانه 649 تظاهرات شورشی و  
651 60 بیالن تظاهرات مسلحانه شهریور  
654 60 مهر تظاهرات مسلحانه 5  
مهر 661 شکست 5 ضربه های پس از و بحران ها  
درباره «سازمان» 662 60 مهر در مواضع «بازرگان»  
تشکیل «هسته های مقاومت» 675  
شکست مرحله نخست استراتژی سازمان 675  
نظام 677 با محورهای برخورد تحلیل سازمان از  
نیروها 678 «تأمین» و «حفاظت» انگیزه غالب:  
سال 60 680 عملیات نظامی در مروری بر  

و«عملیات مهندسی» 683 آماج ضربه ها هفدهم: ـگفتار

داخلی ترور 685 انهدام ستاد فصل اول:



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛ شانزده  

کارنامه کیفی تشکیالت 685  
ترورهای کور 687 دستاورد نفرت عمومی٬  
کشته شدن خیابانی 688 ضربه به مرکزیت و  

فروپاشی تشکیالت ترور 691 فصل دوم:

انسجام انقالبیون ضدتروریسم 691  
ضربه به ستون فقرات تشکیالت ترور 692  
ضربات تکمیلی سنگین 695  

عملیات «مهندسی» 697 فصل سوم:

تروریسم نوظهور 697  
مقدمه کیفرخواست اصدقی 698  
عوامل اصلی «عملیات مهندسی» 699 مسئوالن و  
شرح شش فقره عملیات مهندسی 702  
شکنجه عفت روش 702 جزئیات ربودن و  
شکنجه ریاحی نظری 703 جزئیات ربودن و  
شکنجه روستا 705 جزئیات ربودن و  
شکنجه طهماسبی 708 جزئیات ربودن و  
جلیلی 709 میر شکنجه طاهری و جزئیات ربودن و  

«خط خروج» 717 آغاز فرجام «خط ترور» ـگفتارهجدهم:

«مردم» 719 ضّد بر ترور٬ فصل اول:

«سرانگشتان رژیم» 719 خط ترور  
افزونی عملیات 721 در اصرار  
ترورها 722 نمونه هایی از  



هفده فهرست مطالب  

طبل مائوئیسم 727 «خط منطقه»؛ فصل دوم:

چرخه شکست 727 از تالش برای گریز  
«جنگل» 728 منطقه شمال٬  
منطقه کوهستانی فارس 729  
منطقه کردستان 730  
شکست «خّط منطقه» 731  
واقعیت 732 توّهم یا تشکیالت جنگل:  

مردم 735 از فرار «خط خروج»؛ فصل سوم:

مستأجر» 735 «طرح مالک و  
کشور 736 خّط خروج از  
به سیستم خروج 737 61 ضربه آذر  

شورای مقاومت 739 سازمان و نوزدهم: ـگفتار

انجام یک وحدت صوری 741 و آغاز فصل اول:

تکوین شورا 741 در بنی صدر اثر نقش و  
تاـکتیک وحدت گروه رجوی 745  
اخراج متحدان تاـکتیکی 748 خروج یا تحلیلی از  

ترکیب «شورا» 751 فصل دوم:

افراد 751 و گروه ها  
سازمان مجاهدین خلق ایران 752  
جبهه دموکراتیک ملی ایران 752  
حزب دموکرات کردستان 753  



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛ هجده  

ایران (جناح چپ) 756 حزب کار  
اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) 757  
چپ 759 شورای مّتحد  
شورا 760 گروه های عضو سایر  

آشفتگی 763 بحران عملیات و فصل سوم:

کردستان عراق 763 در حضور  
کشف تیم های عملیاتی 764  
بحران های روحی اعضا 765 آغاز  
جدایی «یعقوبی» 766  
سازمان 769 سلطه فاشیسم در از انتقاد  

فهرست اعالم 773


