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 سیر تاریخی بر سازمان منافقینفصل اول: 

 از آغاز تا انقالب. 1

سازمان مجاهدین خلق نامی است آشنا برای همه کسانی که  کردند، می مبارزه پهلوی رژیم علیه که جریاناتی و ها گروه میان در

 اند. تاریخ سیاسی و معاصر ایران را دنبال کرده

 به مردمی اکثریت جریان که شرایطی در هم آن است، مسلحانه اقدامات و خرابکاری ترور، گذاری، بمب کنند تداعی که نامی

 .بود گرفته پیش در را آمیز مسالمت اعتراضات روش شاهنشاهی رژیم با مبارزه در خمینی امام رهبری

 فرزندان را مجاهدین بازرگان مهندس رو همین از آمد، بوجود آزادی نهضت دل از و 04 دهه در خلق مجاهدین اصلی هسته

 که مجاهدین رهبری اصلی حلقه حال این با. خواند  مذهبی-ملی فکری گرایشات و اندیشه یافتگان پرورش و آزادی نهضت

 برخورد حاکم نظام با سازشکارانه آزادی نهضت است معتقد و کرده ارزیابی مسلحانه مبارزه را شاه با مبارزه روش کارآمدترین

 .شود می منشعب آزادی نهضت از زود خیلی کند می

 .بودند کرده ریزی طرح مبنا همین بر را آن استراتژی و ایدئولوژی و شناختند می مبارزه علم عنوان به را مارکسیسم آنها

 در هرچند شد، پذیرفته آن رسمی ایدئولوژی عنوان به سازمان این گیری شکل از بعد دهه یک حدود در که مارکسیسم ایدئولوژی

 .کرد ایفا بسزایی نقش آنها مبارزه های روش گیری شکل در اما گردید، رو روبه نیز هایی ریزش با ابتدا

 و شد آغاز آنها عضویت و دختران و زنان از استفاده مناسب، پوشش با تیمی های خانه تدارک نیاز به توجه با 0534 سال از پس

 .یافت گسترش کوتاهی فاصله در

 قدرت اما با بودند، مخالف آن با و دانستند می سازمانی های مشغولیت عامل را ازدواج سازمان بنیانگذاران این از پیش چند هر

 در که رفتاری کرد؛ پیدا رسمیت سازمانی های طالق و تشکیالتی های ازدواج شهرام، تقی ادامه در و آرام بهرام رضایی، رضا گرفتن

 .شد می تعریف سازمان مارکسیستی ایدئولوژی چارچوب

 :گوید می رابطه همین در دستگیری از پس خود اعترافات در کرمانی زاده اشرف منیژه

 اسالم اشاعه به کمک شعار جذب که هستند مذهبی و متعصب های خانواده از اکثراً کنند، می همکاری سازمان با که دخترانی»

 وظایف اجرای برای خانواده از شدن جدا و فرار چگونگی و ها خانواده به بافی دروغ آموزند، می عمل در که چیزی اولین اما اند، شده

 .«است سازمانی

 عوامل توسط ها خانه نوع این شناسایی. داد می قرار هم کنار در خواهربرادر یا زوج صورت به را سازمان اعضای تیمی های خانه

 تعویض با بار هر که معنی این به ِشد؛ می اعضا جایی جابه و جدید تیمی های خانه تشکیل و ها خانه پی در پی تخلیه باعث ساواک

 . گرفت می شکل ای تازه زناشویی روابط خانه هم
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 مورد مالی تامین برای که بود خلق مجاهدین سازمان های عملکرد از دیگر یکی انقالبی، مصادره نام به خصوصی اموال ضبط

 انقالبی توقیف نام به اموال سرقت با رابطه در خود اعترافات در سازمان شده دستگیر اعضای از یکی .گرفت می قرار استفاده

 من به شدم، مواجه مشکل با مبلغ این تهیه در چون. کنم تهیه برایش را کالنی مبلغ کرد تکلیف یکباره سازمان» :گوید می

 .«پذیرفتم است انقالبی مصادره نوعی عمل این اینکه توجیه با هم من و دادند اختالس پیشنهاد

 سازمان رفت، می  پیش مسلحانه اقدام از دور به خمینی امام رهبری به مردمی حرکت که حالی در ،35 انقالب به شدن نزدیک با

 .زد می آمریکایی مستشاران ترور به دست آن با موازی

 در که ای گونه به کند اعدام و دستگیر را سازمان سران از بسیاری اطالعاتی اقدامات سال چند طی شد موفق ساواک سرانجام

 35انقالب پیروزی از پس .داد نمی نشان خود از فعالیتی دیگر خلق مجاهدین سازمان عمالً 0535 تا 0533 های سال فاصله

 دوم رده اعضای از که رجوی مسعود بار این و شدند آزاد ساواک های زندان از سیاسی مبارزان همراه به نیز خلق مجاهدین

 را خلق مجاهدین هواداران دوباره توانست و گرفت بدست را سازمان رهبری بود، شده دستگیر 34 سال در و بوده سازمان

 .کند سازماندهی

 و نشد اعدام سازمان رهبران دیگر برخالف دستگیری از پس کامل همکاری دلیل به رجوی که دهد می نشان ساواک اسناد

 برای و پرداخته انقالب از خواهی سهم به زود خیلی کرد، می اداره رجوی که سازمانی .یافت تخفیف ابد حبس به مجازاتش

 .بود ایران نظام بر حاکم جریان با خلق مجاهدین تقابل اصلی منشاء که کرد ریزی برنامه قدرت گیری بدست

 صدر فرار از ایران؛ فرجام همدستی رجوی و بنی. 2

 به نزدیک کسب با صدر بنی ابوالحسن. شد برگزار انقالب از پس جمهوری ریاست انتخابات دوره اولین ،0531 بهمن نهم

 را حکم این جمهوری، ریاست حکم تنفیذ روز در خود سخنرانی در امام خمینی)ره( .رسید جمهوری ریاست به آراء درصد14

 بنی آقای از من که کرد تاکید همچنین و دانست اساسی قانون از تبعیت و اسالم مقدسه احکام از ایشان تخلف عدم به محدود

 .نباشد تفاوتی ایشان  روحیه و اخالق در آن از بعد و جمهوری ریاست از قبل مابین که خواهم می صدر

 از مانده بجا هواپیماهای بمباران دستور وی که بود گذشته اسالمی شورای مجلس در صدر بنی سوگند ادای از دوماه فقط

کرد؛ این بمباران باعث شد تا مستندات نیروهای متجاوز آمریکایی به ایران به  صادر را طبس صحرای در آمریکا متجاوز نیروهای

 یکباره از بین برود.

 طرح به آیت دکتر کردن متهم شد؛ شروع اسالمی جمهوری حزب محوری اعضای با صدر بنی درگیریهای 35 تابستان ابتدای از

 با او چالش از بخشی فقط امکان سرحد تا رجایی علی محمد وزیری نخست پذیرش عدم در پافشاری و براندازی توطئه

 .شدند می خوانده امام پیروان که بود هایی شخصیت

 ردپای بود، شده تبدیل خیابانی های سخنرانی و تجمعات صحنه به دیگر که اسالمی جمهوری حزب با صدر بنی های درگیری در

 .خورد می چشم به نیز خلق مجاهدین سازمان اعضای
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 عنوان به را رجوی مسعود داشتند قصد که زمانی بودند، نداده رای اساسی قانون به واقع در رفراندوم تحریم با که مجاهدین

 قانون به که کسانی داد دستور امام. شدند رو روبه امام مخالفت با کنند، معرفی جمهوری ریاست انتخابات در خود کاندیدای

 .ندارند را انتخابات در شرکت حق اند نداده رای اساسی

 جبهه رویارویی بزرگترین صحنه به که جایی رسید؛ تهران دانشگاه در 35 اسفند00 به امام خط مخالف جریانات تالقی سرانجام

 .شد تبدیل امام مدافع و انقالب های توده با انقالب مخالف متحد

 در پسری و دختر داشت؛ جوانان انفجار احتمال لحظه هر باروت انبار مانند که عظیم جمعیتی بودند؛ آمده همه دیگر بار این

 بعضاً و شعارها در هماهنگی و نظم. پرداختند می صدر بنی طرفداران شعارهای هدایت به صدر بنی سخنرانی محل جلوی

 .داشت تشکیالتی انسجام از نشان آنها متحدالشکل های لباس

 را آنها که مخالفان مجازات برای وی فرمان با بود، داده را آن وعده 35بهمن22 در یعنی آن از تر قبل صدر بنی که تجمعی

 .شد بدل عظیمی درگیری به نامید، می گر اغتشاش

 آزادی نهضت میتینگ اسفند01 در حادثه این از بعد روز0 ها، شرارت اینگونه با برخورد بر مبنی اتفاق بعداز آن امام پیام علیرغم

 .گرفتند قرار صدر وبنی سر پشت و هم کنار در مجاهدین و ها لیبرال آن در که شد برگزار

 حمایت عدم و  یزدی و کنی مهدوی اشراقی، آقایان از متشکل نفره سه هیئت گزارش امام، پی در پی هشدارهای به توجهی بی

 نیروهای فرماندهی از را صدر بنی ارتش، مشترک ستاد به خطاب حکمی طی امام تا شد سبب نهایت در ها جبهه از صدر بنی

 .کند برکنار مسلح

 نظامی شبه گارد و آمریکایی های چپ انقالب، مخالف متحد جبهه آشکار تالقی توان به عنوان محل این بخش از تاریخ را می

 گذاری کرد. نام صدر بنی

 .بود طبیعی مردمی انقالب یک برای که اتفاقی بود، شده حاکم کشور در مرج و هرج 0535 انقالب روزهای اولین در

 تشکیالت حفظ به اصرار همچنان بودند، کرده مبارزه پهلوی رژیم با این از قبل که هایی گروه و احزاب از بسیاری میان این در

 .بود آنها مشهورترین خلق مجاهدین که کردند مطالبه انقالب از را خود سهم کم کم نیز آنها از برخی و داشته خود

 سراسری نوین تشکیالت یک ایجاد جهت در را خود نیروهای توانستند زود خیلی تشکیالتی، فعالیت تجربه به توجه با مجاهدین

 .کنند متمرکز تبلیغی های فعالیت و

 .گرفت می صورت ایران معاصر تاریخ از ناآگاهی همچنین و جوانان التهاب و شور از استفاده با سازمان های عضوگیری

 نوسازی به دست کوتاهی مدت از پس و شد تقسیم مرکزی کمیته و سیاسی دفتر بخش دو به ابتدا مجاهدین سابق مرکزی کادر

 صورت آن بر مبتنی را خود های عضوگیری که کرد تاسیس جداگانه کانون پنج مرکزی کادر و کمیته بر عالوه و زده تشکیالتی

 .داد می
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 شبکه و مسلمان زنان سازمان اصناف، توحیدی کانون مسلمان، کارگران جنبش مجاهد، جوانان سازمان: شامل ها کانون این

 .بود شد، می شناخته خلق مجاهدین ستاد نام به ها بعد که مسلح زیرزمینی

 نشان سازمان حفاظت تامین جهت را خود فعالیت که کرد می سعی مجاهدین مرکز ترین محوری عنوان به مسلح زیرزمینی شبکه

 بدست مهمات و سالح انبارسازی مختلف، شهرهای در امن های خانه ایجاد به اقدام تشکیل ابتدای همان از شبکه این اما دهد،

 .نمود می سازمان اعضای به چریکی جنگ آموزش و ها کالنتری از آمده

 بحث سومین اسالمی جمهوری رفراندوم برگزاری چگونگی ارتش، وضعیت مورد در گیری تصمیم و موقت دولت تشکیل از پس

 برخی اعتراض مورد بود، شده تعیین امام سوی از که رفراندوم برگزاری اساسی شکل. بود 35 اسفند و بهمن در توجه مورد

 .گرفت قرار خلق مجاهدین سازمان جمله از چپ، سیاسی های گروه

 امام)ره( که حالی در بودند، رفراندوم های گزینه به دموکراتیک اسالمی جمهوری گزینه افزودن خواهان اغلب مخالف های گروه

 . داشت تاکید آن تایید عدم یا اسالمی جمهوری تایید خصوص در فقط

 به و کنند نفوذ وی در توانستند صدر بنی جمهوری ریاست از بعد و پرداختند صدر بنی ابوالحسن از حمایت به مجاهدین درنتیجه

 .زدند می دامن اسالمی جمهوری حزب اعضای جمله از نظام مسئولین دیگر با وی اختالفات

 آنها جمله از که کردند انقالب سیاسی های شخصیت جذب منظور به ای گسترده های تالش سازمان اعضای صدر بنی از غیر

 .کرد اشاره طالقانی اهلل  آیت به توان می

 خط که بود این واقعیت اما داد مانور زیاد خود با طالقانی آهلل آیت همراهی روی بر آن از بعد و زمان همان در سازمان چند هر

 قاطعانه آنها علیه کردند، می عبور خط این از سازمان اعضای که موارد از بسیاری در و بود خمینی)ره( امام طالقانی آقای قرمز

 .  کرد می گیری موضع

 و حساس نهادهای در «نفوذ خط» اسالمی جمهوری حاکمیت براندازی زمینه سازی آماده برای سازمان تاکتیک ترین جدی

 امنیت شورای حتی و وزیری نخست مهم، های تخانه وزار انقالب، های کمیته پاسداران، سپاه قبیل از ایران نظام کننده تعیین

 .بود کشور

 .کنند نفوذ گذار بنیان نقش در ها نهاد از برخی در توانستند حتی خود مبارزاتی تجربه و سیاسی سوابق از گیری بهره با مجاهدین

 بود حالی در این کرد، معرفی مجلس دوره اولین انتخابات برای را خود نمایندگان شهرها تمامی در سازمان 31 اسفند و بهمن در

 مجاهدین و چپ مخالف نیروهای علیه را عمومی افکار طبس در آمریکایی های گروگان نجات منظور به آمریکا نظامی تجاوز که

 .نکردند پیدا راه مجلس به مجاهدین نمایندگان از هیچکدام گسترده، تبلیغات رغم علی بود؛ سرانجام برانگیخته خلق

 و خیابانی های نزاع که حدی به برانگیخت، را گروه این تر رادیکال های واکنش قدرت، به دستیابی در سازمان پی در پی های ناکامی

 .شد تبدیل موردی مسلحانه اقدامات و فیزیکی حذف به آمیز خشونت اقدامات
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 به آموزی دانش و دانشگاهی کارگری، مراکز و انقالبی نهادهای در مجاهدین یافته سازمان و تشکیالتی نفوذهای شرایطی چنین در

 .گرفت قرار استفاده مورد شدت

 که مجوز بدون های پیمایی راه و مسلحانه قیام به تهدید اسلحه، بزرگ های انبار وقت، نیمه های چریک همان یا میلیشیا نفر هزار ده

 .داد می  کشور در بحرانی وضعیتی از خبر بود، همراه خشونت با اغلب

 به پایبندی بر و داد می هشدار شد، می محسوب سازمان متحد ترین اصلی دیگر که صدر بنی به پی در پی های سخنرانی در امام

 .کرد می تاکید قانون

 دوام هم روز یک حتی که بود، حجت اتمام آخرین وی مؤتلفین و صدر بنی اقدامات خصوص در امام سخنرانی 04 خرداد هجده

 .نداشت

 به مردم با رویارویی با که بود سازمان طرفداران های راهپیمایی شاهد کشور بزرگ شهرهای از بسیاری 04خرداد 05 و 01

 .انجامید خونین های خشونت

 در صدر بنی آن دنبال به و شد صادر مسلح نیروهای فرماندهی از صدر بنی عزل بر مبنی امام حکم 04خرداد24 در سرانجام

 کرد؛ ترک پاریس مقصد به را کشور مخفیانه صورت به و رجوی مسعود با همراه بعد هفته2 و شده مخفی سازمان تیمی های خانه

 . گذاشت کشور امنیتی سیاسی شرایط و مجاهدین علنی رفتار تغییر بر ماندگاری تاثیر که اتفاقی

 ماشین ترور. 4

 ها گروه این جمله از داشتند، ایران سیاسی حاکمیت بر تسلط در سعی چپ و ملی جریانات و ها گروه انقالب، پیروزی از پس

 های گروه همه به اسالمی جمهوری نظام تایید و تثبیت جهت در مردمی منسجم حرکت وقتی .بود خلق مجاهدین سازمان

 بیشتر که دادند نشان خود از متفاوتی واکنش سیاسی های گروه از یک هر ندارند، طلبی قدرت برای مجالی که کرد اثبات مخالف

 خلق مجاهدین سازمان میان این در اما .شد می محدود آینده برای حزبی دهی سازمان و مطبوعاتی و ای رسانه های فعالیت به

 .بود مسلحانه روش با قدرت تصاحب برای تالش که داد نشان خود از را رفتار ترین رادیکال

 یکسال طی گرفت، سازمان صورت عمومی افکار برای یکساله سازی زمینه با و تدریجی صورت به مسلحانه، فاز به مجاهدین ورود

 .است کرده مسلحانه نبرد به وادار را سازمان که است نظام این کند وانمود داشت قصد شده، طراحی روانی جنگ

 برخوردهای حاصل را آن و انداخته سازمان بدنه گردن بر را قهرآمیز های حرکت مطالبه کرد می تالش همچنین رجوی مسعود

 .دهد نشان مجاهدین عوامل با اللهی حزب نیروهای و نظام

 آماده برای سازمان اما بودند، مسلحانه برخورد مخالف مجاهدین باالتر رده نیروهای از برخی حتی و هواداران از بسیاری چند هر

 برسند نتیجه این به خود نیروها خود تا داد، می سوق قهرآمیز های حرکت و درگیری سمت به پله پله را آنها خود، هواداران سازی

 . دارد وجود مسلحانه مبارزه به نیاز که
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 نظام سرنگونی برای حتی که کرد می پافشاری بود، کرده ترسیم سازمان برای که مسیری درستی به چنان رجوی مسعود

 .نمود ارائه شده زمانبندی جدول یک اسالمی جمهوری

. نامید نظام کردن آینده بی مرحله کشید، طول 00 تابستان تا و شد شروع 04خرداد54 از که را نظامی فاز اول مرحله رجوی

 .ببرد بین از را نظام آینده و ثبات نظام مسئولین قراردادن  هدف با تا داشت قصد مرحله این در سازمان

 ایران نظام مسئولین علیه تروریستی عملیات بزرگترین که 0504تیر5 در اسالمی جمهوری حزب مرکزی دفتر در انفجار فاجعه

 گرفت، صورت اسالمی جمهوری حزب دفتر در که حادثه این. بود 04 سال در سازمان اقدامات از ای  نمونه شود، می محسوب

 . شد نظام موثر مسئولین از نفر 54 از بیش و بهشتی شهید شهادت موجب

 اما نپذیرفت، را حادثه این مسئولیت علنی صورت به هیچگاه سازمان المللی، بین و داخلی گسترده آثار و ابعاد دلیل به اگرچه

 .بردند نام مهلک ضربه عنوان به اقدام این از خود های صحبت در خیابانی موسی و رجوی مسعود

 دیگر و رجوی مسعود سری فوق اعترافات صدام، سقوط از بعد بعث، حزب اطالعاتی سرویس از آمده بدست نوارهای و اسناد در

 امام بیت در گذاری بمب برای حادثه این از بعد سازمان .شود می دیده انفجار این انجام مسئولیت پذیرش در سازمان عوامل

 .داد قرار هدف را وزیر نخست و جمهور رئیس هدف این اجرای در ناکامی از پس اما کرد، تالش خمینی

 وزیری نخست مرکزی ساختمان به سازمان نفوذی عامل کشمیری مسعود توسط که قوی بمب یک انفجار 04شهریور1 ظهر بعداز

 مدتی از بعد همچنین و وزیر نخست-باهنر جواد محمد و جمهور رئیس– رجایی علی محمد شهادت باعث بود، شده آورده

 .شد وقت شهربانی رئیس شهادت سبب شدید، مجروحیت

 مذهبی برجسته های شخصیت ترور به سازمان سیاسی های شخصیت از غیر. داشت ادامه همچنان نظام تاثیرگذار مسئولین ترور

 و صدوقی محمد دستغیب، سیدعبدالحسین طباطبائی، قاضی محمدعلی سید تبریزی، مدنی اسداهلل سید .کرد می اقدام نیز

 معروف محراب شهدای به و رسیدند شهادت به مسجد محراب در آنها همگی که بودند امام به نزدیک روحانیون اصفهانی اشرفی

 .شدند

 موانع از عبور و عملیات تضمین برای که بود مصر قدری به نظام موثر های شخصیت از برخی دادن قرار هدف در سازمان

 .کرد می اعزام انتحاری عامل حفاظتی،

 .هستند سازمان انتحاری ترورهای شهدای از ای نمونه دستغیب اهلل آیت و نژاد هاشمی عبدالکریم سید

 و سیاسی مسئولین فیزیکی حذف طریق از اسالمی جمهوری نظام بردن بین از یعنی خود هدف به هیچگاه سازمان اگرچه

 آغاز .بگیرد آن از را زیادی گذار تاثیر های شخصیت و کند وارد نظام پیکر بر ناپذیری جبران ضربات توانست اما نرسید، مذهبی

 .نامید کشور داخل در ناآرامی و ترور التهاب پر سالهای توان می را 04 دهه
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 تروریستی های عملیات شاهد نیز کشور داخل بود، صدام ارتش تجاوز با مقابله مشغول خود غربی مرزهای در ایران که حالی در

 .بودیم سیاسی بوی و رنگ با گسترده

 اعالم با آورد، بدست  نظام حاکمیت از سهمی قانونی های روش از نتوانست انقالب ابتدای همان از که خلق مجاهدین سازمان

 .نمود تروریستی های عملیات به اقدام مسلحانه، فاز به ورود رسمی

 .کرد صادر نظام سازی آینده بی عنوان با را انقالب اول تراز سیاسی های شخصیت ترور فرمان ابتدا سازمان اول نفر رجوی مسعود

 به پیاپی ضربات با باید حال و خورده ضربه حاکمیت هرم نوک که بود این نظام تحلیل ابتدا ،0504شهریور1 و تیر5 وقایع از بعد

 نظام باالی رده مسئولین آنها بیشتر هدف که پراکنده ترورهای .شود جلوگیری شهریور1 و تیر5 های ضربه ترمیم از هرم، این بدنه

 .گرفت صورت مقطع این در بود

 ترور با داشت قصد انجامید، طول به 0500 تابستان تا و شد آغاز 0504خرداد54 در که نظامی فاز اول مرحله در سازمان

 اسالمی نظام جانشین عنوان به خود تثبیت دنبال به آن جای به و ببرد بین از را اسالمی جمهوری ثبات نظام باالی رده مسئولین

 بینی پیش عمل در اما گرفتند، قرار ترور هدف 00تابستان تا 04 تابستان فاصله در نظام سیاسی مسئولین از بسیاری اگرچه .بود

 مسلحانه گسترده تظاهرات ساماندهی زمان همین در .نگردید ایجاد نظام حاکمیت ثبات در محسوسی تاثیر و نشد محقق سازمان

 .گرفت قرار مجاهدین فعالیت دستور در کشور در بحران ایجاد و سازی ناامن هدف با نیز بزرگ شهرهای در

 مردم از تعدادی شدن زخمی و کشته آنها اکثر نتیجه اما کرد، می پیدا خاتمه مردمی خودجوش مقابله با اغلب ها شلوغی این

 تعبیر به که کرد نظامی فاز دوم مرحله به شروع سازمان نظامی، فاز اول مرحله ناکامی از پس .بود عمومی اموال تخریب و عادی

 .بود نظام سرانگشتان زدن همان یا سرکوبگر تنه ترور رجوی مسعود

 ارتباط در اسالمی جمهوری با نحوی به که بود افرادی کلیه و اللهی حزب بسیج، سپاه، نیروهای نظام، سرانگشتان از رجوی منظور

 .بودند

 به توجه با و کردند دریافت اختیار به آتش حکم تشکیالت رهبری سوی از سازمان اعضای که رفت پیش حدی به شیوه این

 .گشودند آتش داشتند، مذهبی و اسالمی ظاهر که بازار و کوچه مردم روی بر ترور، مالک عنوان به افراد ظواهر

 شاغالن از شدگان ترور شده، انجام تروریستی های عملیات ¾ از بیش در که دهد می نشان 04 سال دوم نیمه در سازمان کارنامه

 پاسدار نیروهای را ترورشدگان ¼ تنها و بودند؛ بنگاهی و فروش سبزی نانوا، فروش، پارچه فروش، خواربار: شامل آزاد صفوف

 .دادند می تشکیل سپاه و کمیته رسمی

 در که خورد می چشم به ساله5 دختری ترورشدگان میان در .بود 04 دهه در منافقین فعالیت حاصل ترور شهید هزار02 آمار

 و حد هیچ خود جنایات برای که دهد می نشان را سازمان عوامل شقاوت اوج طالقانی فاطمه شهادت شد؛ داستان سوزانده خواب

 .نبودند قائل مرزی
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 مالک ها کشته آمار فقط بودند و دیگر کرده متمرکز عمومی وحشت ایجاد بر فقط را خود ترورهای هدف کم کم سازمان نیروهای

 سال مهرماه23 حادثه آن نمونه که شدند می انتخاب عمومی های مکان و معابر میان از ترور های هدف دلیل همین به .بود ترور

 .بود شیراز در 04

 و بود حرکت در شاهچراغ مقصد به مسافر 53 با شهر داخل از واحد شرکت اتوبوس ظهر از بعد0 در این اقدام تروریستی ساعت

 اتوبوس انتهای در که بودند محجبه دختر سه سازمان عوامل .کرد می تعقیب را اتوبوس کمی فاصله با نیز پیکان سواری یک

 .داشتند همراه به بمب محتوی ساکی و نشسته

 سریع خیلی مجاهد دختر سه. شد اتوبوس توقف باعث همین و شده گذاری بمب اتوبوس که گفت فریاد با دخترها از یکی ناگهان

 شدن بسته باعث سوزی آتش و شده منفجر بمب زود خیلی کردند، فرار و رسانده کرد می تعقیب را اتوبوس که پیکانی به را خود

 ساله، سه نوربخش لیال جمله از مسافران از تعدادی شوند، مسافرین نجات به موفق مردم اینکه از قبل. شد اتوبوس بادی های درب

 به خلق مجاهدین سازمان کارنامه در فقط و فقط آن سابقه که بود نوظهور عملیاتی نیز مهندسی عملیات .سوختند زنده زنده

 .خورد می چشم

 افراد داد دستور سازمان ،00 سال اوایل در تیمی های خانه از بسیاری رفتن لو و سازمان ترورهای با انقالب نیروهای مقابله پی در

 ما جنگ بود معتقد سازمان .شوند شکنجه اطالعات کسب برای و ربوده شدند، می مشاهده تیمی های خانه حوالی در که مشکوکی

 .است پیروز کند شکنجه بیشتر کس هر و است مهندسی سازمان دو جنگ رژیم با

 واحدهای توسط طهماسبی شاهرخ و میرجلیلی محسن طاهری، طالب های نام به پاسدار سه ربایش مهندسی، عملیات نمونه

 .شدند شکنجه سختی به سازمان تیمی های خانه از یکی به انتقال از بعد پاسدار سه بود؛ این تهران در مجاهدین عملیاتی

 بامشت دندانها شکستن خورده، کابل پاهای روی جوش آب ریختن انجامید، طول به ها ساعت که پاها کف به کابل متعدد ضربات

 رفتن لو زمان تا سازمان شاید .بود سازمان اعضای وحشتناک های شکنجه از بخشی فقط کمر، پشت به داغ اتو چسباندن و

 گران برایش اینقدر اقدامات این که کرد نمی هم تصور پاسدار، شهدای جنازه تشیع در مردم نظیر بی حضور و مهندسی عملیات

 .شود تمام

 به نسبت را مردم نفرت بلکه نکرد، دوا آن رهبران و تشکیالت این از دردی هیچ تنها نه مجاهدین سازمان تروریستی های عملیات

 .داد افزایش پیش از بیش شدند مشهور منافقین نام به بعدها که سازمان این
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