بخش الحاقی

مروری بر زندگی برخی از کادرهای سازمان

حسین احمدی روحانی1

وی ٬که به اختصار حسین روحانی خوانده میشود ٬در سال  1320در مشهد به دنیا آمد .پس از اتمام
تحصیالت متوسطه ٬در دانشکده کشاورزی کرج مشغول به تحصیل شد و در همانجا با محمد حنیف نژاد

آشنا گردید .در دوران دانشجویی با انجمن اسالمی دانشجویان همکاری داشت و به خاطر عالیق مذهبی
و سیاسی به نهضت آزادی و آثار مهندس بازرگان متمایل بود.
روحانی از نخستین کسانی بود که به عضویت سازمان درآمد و به سرعت مدارج رشد تشکیالتی را
معرف مسعود رجوی به سازمان و مسئول اولیه او نیز بود .پس از تشکیل »ـگروه ایدئولوژی«٬
طی کرد .او ّ
محول گردید که در ویرایش
وظیفه نگارش جزوه »متدلوژی« ـ که بعدها به شناخت معروف شد ـ به او ّ
نهایی ٬حنیفنژاد مطالبی را در پینوشت فصول کتاب اضافه کرد.
در جریان مذاـکره با نمایندگان »الفتح« ٬تمهید هواپیماربایی از دوبی و ایجاد هماهنگی با نیروهایی که
فعالی داشت و
از ایران به جنبش فلسطین میپیوستند ٬حسین روحانی در کنار تراب حقشناس نقش ّ
سالها مسئول سازمان در خارج از کشور بود .در جریان ضربه شهریور  1350وی در لبنان و فرانسه به
سر میبرد و مسئولیت سازماندهی مج ّدد کادرهای خارج از کشور را به عهده گرفت؛ به خصوص که یقینی
 .1خالصه پروندهها :...احمدی روحانی ٬حسین .یادداشتهای حسین روحانی :بخشهایی که بـه زنـدگی خـودش
مربوط است.
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و نجات حسینی نیز در زندان بیروت بودند .وضعیت تشکیالتی حسین روحانی را ٬در مقاطع پس از ضربه
شهریور ٬در فصلهای آتی دنبال خواهیم کرد.
نصراهلل اسماعیلزاده1

نامبرده در  1319در تهران به دنیا آمد .پس از تحصیالت متوسطه به دانشگاه تهران وارد شد و در
رشته فیزیک دانشکده علوم به تحصیل پرداخت و با موفقیت تا سطح فوق لیسانس ادامه داد .در دوران
دانشجویی با ناصر صادق آشنا شد و در سال  1346توسط وی به محمد حنیف نژاد معرفی گردید .در
دوران مقدماتی عضویتش در سازمان ٬مستقیمًا زیرنظر حنیف نژاد ٬سیر مطالعات ایدئولوژیک و سیاسی
الزم را طی کرد .در سال  1347تحت مسئولیت ناصر سماواتی قرار گرفت و پس از طی مراحل مختلف
آموزشی ٬خود به عنوان کادر مسئول ٬آموزش چند تن از اعضای سازمان را عهدهدار شد.
در نیمه دوم سال  1348و در آستانه سازماندهی جدید سازمان )سه شاخهای شدن( بـه عـضویت
مرکزیت  10نفره درآمد و در کنار شش تن دیگر 2٬جزو اولین جمعی بود که عالوه بر حنیف نژاد ٬سعید

محسن و بدیعزادگان به رهبری جمعی سازمان رسید .عضویت اسماعیلزاده در مرکزیت چـند مـاهی
بیش نپایید و در سال  ٬1349با گرفتن مأموریتی از طرف شرکت تلفن )محل اشتغالش( ٬عازم فرانسه و
آلمان شد .در آنجا بجز مأموریت اداری ٬بنا به وظیفهای که از سوی سازمان و شخص حنیف نژاد به وی
مؤسسین سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی و از رابـطین
محول شده بود ٬با شمسال ّدین مجابی ـ از ّ
ّ
سازمان در خارج از کشور ـ ارتباط برقرار کرد ٬در جلسات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی شرکت نمود و در
بازگشت گزارشی از وضعیت کنفدراسیون به سازمان ارائه داد .وی در این سفر با حسـین روحـانی نـیز
هماهنگ بود و ارتباطاتی را تنظیم کرد.
در بازگشت ٬از مرکزیت کناره گرفت و سرانجام در  30مهرماه  1350دستگیر و به دو سال زنـدان
محکوم گردید.

 .1یادداشتهای حسین روحانی :ص  .51خالصه پروندهها :...اسماعیلزاده ٬نصراهلل.
 .2مــحمود عسکـریزاده ٬بـهمن بـازرگانی ٬عـلی بـاـکـری ٬نـاصر صـادق ٬حسـین روحـانی و عـلی مـیهندوست.
اسماعیلزاده آخرین نفری بود که به مرکزیت سال  48پیوست.
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بهمن بازرگانی1

بهمن بازرگانی در سال  1322در ارومیه در میان خانوادهای فقیر به دنیا آمد .تحصیالت عالی را در
تهران گذراند و مدرک مهندسی راه و ساختمان را از دانشکده فنی دانشگاه تـهران اخـذ کـرد .در دوران
تحصیل با علی باـکری و ناصر صادق آشنا شد و از طریق آنها در سال  1344به محمد حنیفنژاد معرفی
ـگردید؛ و در واقع چند ماه پس از تشکیل سازمان ٬به عضویت آن درآمد و به زودی در سطح مسئوالن
قرار گرفت.
در سال  1347مسئولیت تعلیماتی شاخه تبریز را به عهده گرفت؛ و در اوایل سال  1350مسـئول
مطالعه اجتماعی منطقه آذربایجان و عشایر منطقه گردید .در همین دوران ٬مطالعه منطقهای کردستان را٬
به عنوان حوزهای مساعد برای جنگ چریکی ٬سامان داد .برادرش محمد بازرگانی نیز تـوسط وی بـه
سازمان معرفی گردید که در بهار سال  1351اعدام شد.
سرانجام بهمن بازرگانی ٬در اوایل شهریور ماه  ٬1350به هنگام خروج از محل کارش ٬دستگیر گردید
و پس از طی دوران بازجویی به حکم دادگاه نظامی شاه ـ با یک درجه تخفیف ـ به حبس ابد محکوم شد.
زندان سازمان ٬تغییر ایدئولوژی
وی از سال  1351در زندان تهران مارکسیست شد ولی با توافق مرکزیت
ِ
خود را علنی نکرد .بعدها به زندان مشهد منتقل گردید و در سال  ٬1354پس از افشای تغییر ایدئولوژی
مرکزیت سازمان در بیرون از زندان ٬وی نیز مارکسیست شدن خود را اعالم داشت .درباره نقش او در
روند دگردیسی ایدئولوژیک مجاهدین خلق ٬مسائلی شایع بوده است که به گفته خود وی ٬اغلب توسط
مسعود رجوی اشاعه یافته تا این دگرگونی را انفرادی ٬مج ّزا و مستقل از جوهر التقاطی ایدئولوژی سازمان
جلوه دهد.
محمد بازرگانی 2

محمد بازرگانی در سال  1325در ارومیه متولد شد .پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوسطه در
زادگاه خویش ٬در سال  1344برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در مدرسه عـالی بـازرگانی مشـغول
تحصیل دوره لیسانس شد .وی با مشاهده تبعیضات اجتماعی و فقدان آزادی در جامعه و نیز تحت تأثیر
 .1خالصه پروندهها :...بازرگانی ٬بهمن .گفت و گوها :بهمن بازرگانی.
 .2خالصه پروندهها :...بازرگانی ٬محمد .زندگینامه مجاهدین :...صص 42ـــ.45
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فعالیتهای جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران ٬به فعالیتهای سیاسی روی آورد.
محمد توسط برادرش بهمن به محمد حنیف نژاد معرفی شد و به عضویت سازمان مجاهدین خلق
درآمد .وی ابتدا تحت مسئولیت ناصر سماواتی و سپس علی باـکری ٬مراحل آموزشی را طی کرد و بعدها
خود مسئولیت تعلیماتی چندتن از اعضای سازمان از جمله فرهاد صفا ٬کـاظم ذواالنـوار و مـحمدعلی

رحمانی جهرمی را عهدهدار شد.
در اواخر تیر ماه  ٬1349به اتفاق رضا رضایی ٬برای گذراندن دوره آموزش چریکی ٬از راه دوبی به
ّامان ـ پایتخت اردن ـ و بیروت رفت ولی به دلیل محدودیت زمانی موفق به گذراندن دوره چریکی نشد.
پس از بازگشت به ایران ٬به همراه ناصر صادق ٬مسئولیت »ـگروه تدارکات« سازمان را به عهده گرفت .وی
در اواخر سال  1349به مرکزیت سازمان راه یافت و مسئولیت »ـگروه الکترونیک« را نیز عهدهدار شد.
سرانجام در اول شهریور ماه  1350دستگیر شد و پس از طی دوران بازجویی ٬در دادگاه نظامی شاه به
اعدام محکوم گردید که حکم مزبور در  30فروردین  1351اجرا شد.
علی )بهروز( باـکری1

علی باـکری در سال  1322در میاندوآب متولد شد .در سال  1341موفق شد با رتبه اول در رشته
مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شود .از همان ابتدای دوران دانشجویی ٬تحت تأثیر
جریاناتی چون جبهه ملی دوم و نهضت آزادی و نیز فاجعه  15خرداد قرار گرفت .با داشتن زمینه مذهبی٬
به مطالعه کتابهای مهندس بازرگان و ناصر مکارم شـیرازی روی آورد؛ و در سـالهای دوم و سـوم
دانشگاه به جریان نهضت آزادی جلب شد.
باـکری در اواسط سال  ٬1344با معرفی ناصر صادق ٬در کالسهای مطالعاتی که توسط سعید محسن

اداره میشد شرکت کرد و از این طریق بود که اولین تماسهای وی با سازمان برقرار گشت .وی در سال
 ٬1345با کسب رتبه اول ٬فارغالتحصیل شد؛ و در همان حال ٬ضمن تدریس در دانشگاه ٬تا اواخر سال
 1347فقط به کار مطالعاتی و بحث و بررسی موضوعات مختلف عقیدتی و سیاسی پرداخت .از ابتدای
سال  1348به عضویت کادر مرکزی سازمان درآمـد؛ و در واقـع پس از بـنیانگذاران و شـخص اصـغر

 .1زندگینامه مجاهدین :...صص 14ـــ .17خالصه پروندهها :...باـکری ٬علی.
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بدیعزادگان ٬نخستین عضوی بود که به مرکزیت راه یافت.
باـکری در تاریخ پنجم مرداد ماه  ٬1349به اتـفاق رضا رضایی ٬در تـربت حـیدریه مـورد سـوءظن
مأموران انتظامی قرار گرفته بازداشت شد ولی پس از مدت کوتاهی آزاد گردید .در اواسط سال  1349از
شغل خویش استعفا داد و به عنوان ادامه تحصیل ٬با اخذ گذرنامه رسمی ٬از راه دوبی به بیروت رفت .در
آنجا در مورد نحوه تعلیمات نظامی اعضای سازمان با مسئوالن جنبش »الفتح« مذاـکره کرد .پس از آن ٬در
اواخر سال  ٬1349به منظور شناسایی سازمانها و گروههای مبارز در خارج از کشور ٬به اتـفاق اصـغر

بدیعزادگان وارد فرانسه شد .در پاریس ٬ضمن تماس با مسئول سازمان در آنجا یعنی حسین روحانی ٬به
اتفاق بدیعزادگان مدارک و اسناد مربوط به حزب توده ٬سازمان انقالبی ٬توفان و جبهه ملی را جمعآوری
و تلخیص نمود؛ که سرانجام دو نفر فوق به این نتیجه رسیدند که ایجاد ارتباط رسمی با این سازمانها به
صالح تشکیالت نیست .در همانجا ٬علی باـکری به اتفاق حسین روحانی چند بار با سفارت چین و چند
ـکشور سوسیالیستی دیگر ـ مانند کوبا و شوروی ـ تماس برقرار کردند که تنها توانستند نشریاتی را از آنان
دریافت دارند.
باـکری در اردیبهشت ماه  1350از پاریس به بیروت بازگشت و با مشورت مشکـینفام ٬مـقادیری
مـهمات
مهمات تهیه کرد .در تیرماه همان سال ٬مستقیمًا از بیروت به ایران آمد و اسـلحه و
ّ
اسلحه و ّ
تدارک شده را به صورت قاچاق وارد کرد .وی مشروح جریانات و بحثهای خارج از کشور را بـه کـادر
مرکزی سازمان ارائه داد .در ارتباط با مسئولیت قبلی خود ٬به عنوان سرپرست »ـگروه شیمی« ٬جزوهای
نیز درباره مواد منفجره تدوین نمود .سرانجام در ششم شهریور ماه  1350در منزل یکی از دوستانش
دستگیر شد .پس از گذراندن دوره بازجویی ٬در دادگاه نظامی رژیم به اعدام محکوم گردید که حکم صادره
در  30فروردین  1351به اجرا درآمد.
علیاصغر بدیعزادگان1

اصغر بدیعزادگاندر سال  1319در اصفهان ٬در یک خـانواده مـتوسط شـهری ٬مـتولد شـد .دوره
تحصیالت ابتدایی را در اصفهان و کرج و دوره دبیرستان را در تهران گذراند .از سال  1337در رشـته
 .1خالصه پروندهها :...بدیعزادگان ٬علیاصغر .زندگینامه مجاهدین :...صص 10ـــ.13

436

سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام

مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز به تحصیل کرد .وی ٬که از دوران دبیرستان با مسائل
سیاسی مأنوس بود ٬از بدو ورود به دانشگاه به فعالیتهای سیاسی منظم کشیده شـد .دوران تـحصیل
دانشگاهی بدیعزادگان با آغاز فعالیتهای جبهه ملی دوم و نهضت آزادی مقارن بود .وی ضمن شرکت
در میتینگهای جبهه ملی و فعالیت در بخش دانشجویی آن ٬به طور منظم در جلسات »مسجد هدایت«
شرکت میکرد و از شنوندگان تفسیرها و سخنرانیهای آیـةاهلل طـالقانی بـود؛ و هـمزمان در جـلسات
سخنرانی مهندس بازرگان نیز حاضر میشد .آشنایی وی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن در همین
دوران پیش آمد.
پس از پایان دوره دانشکده ٬در اواخر سال  ٬1341برای خـدمت وظـیفه بـه پـادگان سـلطنتآباد ـ
مهمات سازی ارتش ـ رفت و در همانجا نیز استخدام شد .پس از آن ٬در سال  ٬43پس از 8
ـکارخانجات ّ
ماه اشتغال در کارخانهای دیگر ٬به عنوان استادیار شیمی به استخدام دانشکده فنی دانشگاه تهران درآمد.
در حدود سال  1345از سوی سعید محسن به همکاری با گروه دعوت شد و بدین ترتیب در ارتباط
تشکیالتی با سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت .وی از نخستین کسانی بود که به سازمان پیوست ولی
برخالف آنچه در مدارک و نوشتههای سازمان ذـکر شده ٬از بنیانگذاران نبود .فعالیتهای نخستین وی
بیشتر مطالعاتی بود.
تا اوایل سال  ٬1347که بدیعزادگان به جـمع مـرکزی سـازمان پـیوست ٬در چـند نـوبت عـهدهدار
ـکالسهای تعلیماتی شد .از جمله افرادی که در این کالسها تحت مسئولیت و آموزش وی قرار داشتند٬
عبدالصمد ساجدیان و نصراهلل اسماعیلزاده بودند .با ورود بدیعزادـگان به
محمد سیدی کاشانی )بابا(٬
ّ
مرکزیت سازمان ٬وی در کنار محمد حنیفنژاد ٬سعید محسن ٬بهمن بازرگانی و علی باـکری قرار گرفت.
در اواخر سال  ٬1348چنانکه گذشت ٬کادر رهبری به دنبال بحثها و تبادل نظرهای متوالی ٬تصمیم
به اعزام تعدادی از اعضا به خارج از کشور ٬جهت آموزش و طی دوره چریکی گرفت .در مرداد ماه ٬1349
بدیعزادگان با گرفتن مرخصی از دانشکده به پاریس رفت و تا پایان خـرداد مـاه  1350کـه بـه ایـران
بازگشت ٬مسئولیت فعالیتها و هماهنگیهای سازمان در خارج از کشور )فرانسه ٬لبنان ٬اردن( را به عهده
داشت.
وی در آغاز ٬پس از دو ماه توقف در پاریس ٬به بیروت و سپس ّامان رفت .بدیعزادگان ٬در پی اطالع
عبدالرسول مشکینفام را جهت ایجاد ارتباط و کسب آـگاهی
از دستگیری شش تن از اعضا در دوبی٬
ّ
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بیشتر به دوبی فرستاد ٬که ماجرای »هواپیماربایی« را به دنبال داشت.
در جریان تعلیم افراد اعزامی توسط »الفتح« محدودیت امکانات و مشکالت دیگری بروز کرد کـه
بدیعزادگان را واداشت به دنبال منابع آموزشی و پایگاههای دیگری باشد؛ از این رو در اواخر پاییز 1349
به همراه علی باـکری به فرانسه رفت تا همکاری چین و الجزایر را جلب کند .سفر مزبور ثمری نداشت و
این دو تن در اواخر اسفند همان سال به سوریه بازگشتند و زمینه تمرکز افراد اعزامی را در اردوگاههای
آموزشی »الفتح« در سوریه فراهم کردند .در همین زمان ٬وی دورههای تعلیماتی تیراندازی و سـاختن
مواد منفجره را گذراند.
وی در اوایل تیر ماه  1350به ایران بازگشت و چند قبضه اسلحه و مقداری فشنگ نیز با خود آورد؛
ضمنًا از بدو ورود» ٬ـگروه شیمی« سازمان را با همفکری علی باـکری به راه انداخت .چندی نگذشت که
سازمان ضربه خورد و دستگیریهای وسیع شهریور  50پیش آمد .در پی ایـن حـادثه ٬مسـئولیتهای
سنگینی بر دوش حنیفنژاد و بدیعزادگان ـ رهبران بازداشت نشده ـ قرار گرفت .مسئولیت ارتباط با خارج
از کشور و انعکاس دستگیریها و تالشهای تبلیغاتی برای اقدام سازمانهای حقوقی بینالمـللی ٬بـه
دوش بدیعزادگان بود.
در رهبری سازمان ٬به منظور آزاد ساختن دستگیرشدگان ٬طرح ربودن »شـهرام پـهلوینیا« فـرزند
اشرف پهلوی در دستور کار قرار گرفت .عملیات این طرح به طور ناموفق اجرا شد؛ بدیعزادگان وظیفه
ـکرایه اتومبیل عملیات و رانندگی آن را به عهده داشت و دیگر افراد مجری طرح عبارت بودند از :حنیف

نژاد ٬مشکینفام و سیدی کاشانی .قبًال بدیعزادگان لیست اسامی حدود  50نفر زندانی )ـکه شامل سی و
چند نفر مجاهد و چند تن از چریکهای فدایی میشد( به بیروت فرستاده بود تا در صـورت مـوفقیت
عملیات گروگانگیری شهرام ٬کادر رهبری خارج از کشور نیز برای آزاد کردن زندانیان هماهنگ عمل کند.
در درگیری ماجرای ربودن شهرام ٬از طریق اتومبیلی که توسط بدیعزادگان کرایه شده بود ٬وی در
پنجم مهر ماه  1350توسط اطالعات شهربانی دستگیر شد و زیر شکنجههای شدیدی قرار گرفت؛ در
حدی که در اثر سوزاندن بدنش ٬حالت نیمهفلج پیدا کرد .پس از تحویل به ساواـک ٬در دادگاه نظامی رژیم
به اعدام محکوم گردید و حکم مزبور در چهارم خرداد  1351در میدان تیر چیتگر به اجرا درآمد.
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ـکریم تسلیمی1

ـکریم تسلیمی در سال  1327در بندرگز متولد شد .دوران دبیرستان را در تهران ٬دبیرستان هـدف٬
ـگذراند و از همان زمان به مطالعه کتب و نشریات عالقهمند بود .به وسیله دوستانش با آثار و اندیشههای
مهندس بازرگان و نهضت آزادی آشنا شد و همین مطالعات ٬از او فردی مذهبی و مشتاق فعالیتهای
سیاسی ساخت.
در ابتدا با همین مطالعات و عالیق ٬از طریق یکی از جمعهای مطالعاتی با ناصر سماواتی آشنا شد و
توسط وی به سازمان پیوست؛ و تا آبان ماه  1347تحت مسئولیت سماواتی قرار داشت .از این تاریخ
مستقیمًا زیر نظر مرکزیت سازمان به فعالیت پرداخت و خود مسئولیت آموزش چند تن از اعضا را به عهده
ـگرفت .به دلیل مسئولیتهایش در سازمان و در روند »حرفهای« شدن مبارزه ٬بعد از سال سوم دانشکده٬
تحصیل را رها ساخت.
در خرداد ماه  ٬1349همراه با پنج تن از اعضا و به عنوان مسئول آنها ٬از طریق قاچاق به دوبی رفت
تا در جریان اعزام افراد به اردوگاههای فلسطینی قرار گیرند .پس از رسیدن افراد به دوبی و تهیه پاسپورت
جعلی برای ایشان ٬خود به ایران بازگشت ولی بعد از ماجرای هواپـیماربایی ٬بـا احـتمال شـناساییاش٬
نزدیک به پنج ماه مخفی زندگی کرد و در همین مدت ـ در غیاب بدیعزادگان ـ مسئولیت »ـگروه شیمی«
سازمان را به عهده داشت.
مدت کوتاهی در آخرین مرکزیت قبل از ضربه شهریور عضویت یافت که کنار گذاشته شـد .پس از
ضربه و کشف خانههای تیمی سازمان ٬در مراجعه به یکی از این منازل ٬در ششم شهریور مـاه 1350
دستگیر شد و توسط دادگاه نظامی رژیم به  10سال زندان محکوم گشت.
سید مرتضی )تراب( حق شناس2

حقشناس در سال  ٬1321در یک خانواده مذهبی و روحانی ٬در جهرم متولد شد .پس از تحصیالت
سیکل اول متوسطه در جهرم ٬از سال  1336به مدت سه سال در قم به تحصیل علوم دینی مشغول بود
و ضمنًا دیپلم خود را به صورت متفرقه گرفت .از سال  1339به تحصیل رشته دبیری زبان انگلیسی در
 .1خالصه پروندهها :...تسلیمی ٬کریم.
 .2همان :حقشناس ٬سید مرتضی .یادداشتهای حسین روحانی :مواضع مختلف.
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دانشسرای عالی تهران )دانشگاه تربیت معلم( پرداخت .در سال آخر تحصیل در دانشسرا ٬در دانشکده
فعال
حقوق دانشگاه تهران نیز پذیرفته شد و در آنجا ادامه تحصیل داد .در دوران دانشجویی جزء اعضای ّ
انجمن اسالمی و از طرفداران نهضت آزادی بود .در روند ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشجویان مسلمان و
روحانیون مترقی نیز ٬در کنار محمد حنیفنژاد و سعید محسن ٬نقش فعالی داشت .مجموعه فعالیتهای
علنی وی در صحنه سیاسی ٬باعث شد که ساواـک نسبت به وی حساسیت پیدا کند .حقشناس ٬به طور
رسمی ٬از مهر ماه  1343به عنوان دبیر در دبیرستانهای صومعهسرا )در گیالن( مشغول به تدریس شد.
وی توسط سعید محسن در جریان امر قرار گرفت و به همکاری با سازمان دعوت ولی در سال  47به
طور کامل وارد سازمان شد .از سال  1348شغل خود را رها نمود ٬مخفی شد و به دلیل تسلط به زبانهای
عربی و انگلیسی ترجمه اخبار رادیوهای عربی ٬اخبار جنبش فلسطین به خصوص »الفتح« و جزوات و
نشریات انقالبی را عهدهدار شد .در اوایل سال  1349به همراه دو تن دیگر ٬برای تمهید و تدارک خروج و
آموزش اعضای سازمان ٬به قطر رفت و با »الفتح« تماس گرفت .یک بار هم در ابوظبی گرفتار و زندانی
شد .در جریان هواپیماربایی و گرفتاری نه تن از اعضا در بغداد ٬حامل نامه آیـةاهلل طـالقانی بـه امـام

خمینی)ره( بود .پس از ضربه شهریور ٬از مسئوالن خارج از کشور سازمان بود و به دلیل تسلط به زبان
فعال بود.
خارجی ٬اغلب در روابط عمومی و تبلیغات ّ
مسعود رجوی 1

مسعود رجوی در سال  1327در طبس متولد شد .پدرش در مشهد دفتردار ثبت اسـناد و امـالـک
بود.
سال آخر دبیرستان وارد انجمن مبارزه با بهائیت شد )انجمن حجتیه( .و سپس در سال  ٬1345در
رشته سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی قبول شد و در خرداد سال  1350فارغالتحصیل شد .در
سال  46در سن  19سالگی توسط حسین احمدی روحانی که قبًال در جلسات انجمن حـجتیه شـرکت
میکرد به سازمان معرفی شد و پس از اینکه مدتی تحت سرپرستی بهمن بـازرگانی بـود بـه مـحمد

حنیفنژاد سپرده شد تا در گروه ایدئولوژی همکاری کند و سپس در بخش سیاسی و تبلیغات به کار گرفته
 .1همان :رجوی ٬مسعود.
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شد .وی به عنوان مترجم هیئت اعزامی به الفتح ٬به اردن سفر کرد و پس از بازگشت در فروردین سال
 1350به رده دوم کادر مرکزی راه یافت .او در بازجویی تاریخ دستگیری خود را بعد از ظهر 1350/6/4
ذـکر کرده است ولی در کارت بازداشتگاه متهمین ٬تاریخ بازداشت او  1350/5/1یعنی حدود یک ماه قبل
از بازداشت سایرین ذـکر شده است .این سند اولین بار در سال  1359در داخل کشور ٬و سپس در سال
 1379و  1380توسط خود سازمان در نشریه مجاهد ٬چاپ خارج ٬منتشر گردیده است 1.به گواهی اسناد
باقیمانده از بازجوییهای وی ٬نامبرده اطالعات مفصلی در مورد کادرها و اعـضای بـازداشت نشـده و
بازداشت شده به همراه کروکی محل اقامت آنها در اختیار ساواـک قرار میدهد و پـیرو ایـن هـمکاری٬
ارتشبد نعمتاهلل نصیری رییس وقت سازمان امنیت ٬خطاب بـه دادرسـی ارتش ٬مسـعود رجـوی را از
»همکاران« ساواـک معرفی کرده که »در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان
مکشوفه به عمل آورده و اطالعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور
مؤثر و مفید بوده «.نصیری در ادامه همین نامه که تاریخ آن  51/1/19میباشد ٬همچنین تأـکید میکند که
مسعود رجوی »پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاریهای صمیمانهای با مأمورین به
عمل آورده لذا به نظر این سازمان ]ساواـک[ استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد« این موضوع
در مطبوعات آن زمان نیز منتشر گردید .روزنامه کیهان در خبر اعدام چهارتن از اعضای سازمان و عفو
مسعود رجوی نوشت» :چون در جریان تعقیب کمال همکاری را در معرفی اعضای جـمعیت ]سـازمان
مجاهدین[ به عمل آورده و در داخل زندان نیز برای کشف کامل شبکه با مأمورین همکاری نموده به
فرمان مطاع مبارک شاهانه کیفر اعدام او با یک درجه تخفیف به زندان دائم با اعمال شاقه تبدیل گردیده
است2«.

در کتب و نشریات رسمی سازمان پس از انقالب همواره تأـکید میشود که به علت فشار بینالمـللی و
اقدامات برادرش )ـکاظم رجوی( که ساـکن سوئیس بود ٬اعدام وی لغو گردید .بهمن بازرگانی با اشاره به
انعکاس خبر همکاری رجوی با ساواـک در زندان و عکسالعمل تشکیالت داخل زندان میگوید ...» :در
زندان قصر مسائل مختلفی بود.بچههای پایینتر مثل رضا باـکری ٬مهدی خسروشاهی ٬موسیخیابانی٬
عباس داوری و فتحاهللخامنهای ٬مرکزیتی در داخل زندان درست کرده بودند و مسعود رجوی را کنار
.1مجاهد٬ش:59/1/10٬29ص 2وش٬531سهشنبه:79/10/27ص 19وش٬569سهشنبه:80/11/20ص.13
 .2روزنامه کیهان 30 ٬فروردین  ٬1351شماره  :8627ص .2
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ـگذاشته بودند .مسعود رجوی یک اقدام به خودکشی هم کرده بود ـ هر چه بود ـ جدی نبود و اصـًال
وسیلهای مؤثر برای آن کار در دسترس نبود .در مجموع به خاطر تمام مسـائل ٬بـچهها رجـوی را از
مرکزیت داخل زندان کنار گذاشته بودند .چیزی که برای من عجیب بود ٬این بود که چرا این قدر بـه

رجوی بَ رخورده بود 1«.رجوی در  30دیماه  1357به همراه جمع کثیری از زندانیان آزاد شد.
رضا رضایی2

رضا رضایی در سال  1326در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد .در دوران تـحصیل در دبـیرستان بـا
وقایعی چون اعتصابات دانشآموزی و فاجعه  15خرداد مواجه شد و انگیزههای سیاسی و مذهبی ـ توأمًا
ـ در وی تقویت گشت .از سال پنجم دبیرستان در جلسات »مسجد هدایت« شرکت میکرد و در همین
جلسات بود که همراه با برادرش احمد رضایی ٬ابتدا با تراب حقشناس و سپس با سعید محسن آشنا شد.
در سال  1345وارد دانشگاه تهران شد و در دانشکده دندانپزشکی به تحصیل پرداخت .در همان سال
با علی باـکری آشنا شد و پس از بحث و بررسی درباره مسائل سیاسی و ایدئولوژیک به عضویت سازمان
درآمد .از سال  ٬1349ضمن ورود به مرکزیت ٬در »ـگروه سیاسی« به فعالیت پرداخت .از جمله وظایف او
در این دوران ٬مسئولیت تعلیمات و آموزش »جعل اسناد« بود .رضا ٬ضمن فعالیت در سازمان ٬در جلسات
سخنرانی دکتر شریعتی در »حسینیه ارشاد« نیز شرکت میکرد؛ وی آنچنان مجذوب دکتر بود که او را
سازنده افکار و عقاید اسالمی خود میدانست.
در مرداد ماه  1349رضا رضایی به همراه محمد بازرگانی ٬برای فراـگیری تعلیمات چریکی به جنوب
ّامان رفت و در شهریور ماه همان سال بازگشت .مدتی نیز مسئول ارتباط سازمان با خارج از کشور بود.
رضا رضایی در سوم شهریور ماه  1350دستگیر شد و در تاریخ  50/8/27با هماهنگی ساواـک از
زندان آزاد شد .مفاد اسناد ساواـک با آنچه توسط سازمان عنوان شده مغایر است؛ که به این موضوع و
جزییات آن در فصلهای آتی خواهیم پرداخت.

 .1گفت و گوها :بهمن بازرگانی.
 .2خالصه پروندهها :...رضایی ٬رضا.
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ناصر سماواتی 1

ناصر سماواتی در سال  1315در تهران متولد شد .تحصیالت متوسطه را به دلیل وضع خانوادگی
نامساعد و گرفتاریهای شغلی )تراشکاری و اشتغال در کارخـانجات مسـلسل سـازی ارتش( نـیمهتمام
ـگذارد .در جریانات سالهای 32ـ 1329از طرفداران دکتر مصدق و نهضت ملی بود .در سال  ٬1338پس
از چهار سال ترک تحصیل ٬موفق به گرفتن دیپلم دبیرستان شد و در  1340در رشته مکانیک دانشکده
پلیتکنیک دانشگاه تهران آغاز به تحصیل کرد.
در دانشگاه به عضویت انجمن اسالمی دانشجویان درآمد و با ناصر صادق و علی باـکری ٬که بعدها به
سازمان پیوستند ٬مراوده پیدا کرد .در سال  1344فارغالتحصیل شد و بالفاصله در شرکت برق تـهران
استخدام شد .در نیمه دوم همان سال به عضویت سـازمان درآمـد و طـی سـالهای بـعد ٬بسـیاری از
ـگروههای مطالعاتی را سرپرستی کرد؛ تا اینکه در سال  1349در »ـگروه اطالعات« سازمان ٬مسئولیتی را
به عهده گرفت.
پس از ضربه شهریور ٬در مهر ماه  1350در تدارک عملیات انفجار دکلهای برق شرکت کرد که پیش
از عملیات دستگیر شد .پس از دستگیری ٬در دی ماه  ٬1350در جریان مصاحبه تلویزیونی »پرویز ثابتی«
ـ مقام امنیتی ـ او نیز مصاحبه کوتاهی انجام داد که عبارت از شرح دستگیری و توضیح در مورد عملیات
ناـکام گروگانگیری شهرام پهلوینیا بود .در دادگاه نظامی رژیم ٬ابتدا به حبس ابد محکوم گردید ولی در
اواسط سال  1351مدت محکومیتش به سه سال تقلیل یافت و سرانجام در مهر ماه  1353آزاد شد.
ناصر صادق 2

ناصر صادق در سال  1324در تهران ٬در یک خانواده خوشنام مذهبی ٬متولد شد .پدرش عضو هیئت
امنای مسجد هدایت و از دوستان آیةاهلل طالقانی و مهندس بازرگان بود .دوره متوسطه را در دبیرستان
مروی گذراند و از همانجا فعالیتهای مذهبی ـ سیاسی خود را آغاز کرد؛ و ضمن شرکت در جـلسات
آیةاهلل مهدوی کنی در »مسجد جلیلی« و آیةاهلل طالقانی در »مسجد هدایت« ٬انجمنی با نام »دیـن و
دانش« در دبیرستان ایجاد نمود.
 .1همان :سماواتی ٬ناصر .روزنامه کیهان ٬ش  26 ٬8553دی  :50صص  1و .18
 .2خالصه پروندهها :...صادق ٬ناصر .زندگینامه مجاهدین :...صص 100ـــ.104
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در سال  1342در رشته مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در حین تحصیل بـه
فعالیتهای گذشته خود ادامه داد .در مهر ماه  1344با محمد حنیف نژاد آشنا شد و از این طـریق بـه
سازمان راه یافت؛ وی از نخستین اعضای این تشکیالت بود.
در سال  ٬1346پس از فارغالتحصیل شدن از دانشگاه ٬برای خدمت وظیفه به شیراز رفت و در طی
سکونت در آنجا مسئولیت شاخه شیراز سازمان را عهدهدار شد .در 49ـــ ٬1348پس از پایان سربازی ٬به
تهران بازگشت و به همراه محمد بازرگانی مسئولیت »ـگروه تدارکات« را به عهده گرفت .در بهار سـال
 ٬1350از طریق ارتباط با یکی از عوامل نفوذی ساواـک ٬به نام شاهمراد دلفانی٬مقداری اسلحه به طور
قاچاق تهیه کرد؛ که سبب شد تیمهای تعقیب و مراقبت ساواـک به کشف خانههای تیمی سازمان موفق
شوند و ضربه شهریور وارد آید.
ناصر صادق در اول شهریور ماه  1350دستگیر شد و در دادگاه نظامی رژیم شاه به اعدام محکوم
ـگردید که حکم صادره در  30فروردین ماه  1351به اجرا درآمد.
محمد )محمود( عسکریزاده1

عسکریزاده در سـال  ٬1324در یک خـانواده مـذهبی ٬در اراـک مـتولد شـد .دوره مـتوسطه را در
دبیرستان مروی تهران گذراند .در مروی با ناصر صادق همکالس بود .در سال  1343درخواست تحصیل
در دانشگاه »پاتریس لومومبا« در مسکو 2را داد اما در همان سال در مدرسه عالی بازرگانی تهران قبول
شد و مشغول به تحصیل گردید .در اوایل ورود به دانشگاه ٬به علت فقر مادی ٬به کارهایی مانند تدریس
ریاضیات یا ترجمه مقاالتی بـرای مـجالت اقـتصادی دست زد؛ چـندی هـم خـبرنگار مـجله »تـهران
اـکونومیست« بود.
از اواخر سال  1344به مطالعات سیاسی عالقمند شد .در سال  1346با ناصر صادق و سعید محسن

آشنا و به پیشنهاد آنها وارد سازمان شد؛ و شروع به مطالعه در زمینههای سیاسی و عقیدتی نمود .از اواخر
سال  1346به مطالعه کتب اقتصادی کالسیک و مارکسیستی و بـعضًا کـتب فـلسفی بـه خـصوص در
زمینههای ماتریالیسم دیالکتیک روی آورد .کتاب اقتصاد به زبان ساده را در سال  1348و در ادامه این
 .1زندگینامه مجاهدین :...صص 61ـــ .64خالصه پروندهها :...عسکریزاده ٬محمود.
 .2تحصیل در این دانشگاه ویژه دانشجویان کشورهای جهان سوم بود و هزینهای نداشت.
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مطالعات نوشت .مدتی مسئول شاخه تبریز بود و از سال  1349وارد مرکزیت سازمان شد .در همان سال
به وسیله ساواـک تبریز احضار شد و از وی در زمینه ارتباط با چند تن از اتباع خارجی )روسها( در محل
ـکارش ـ کارخانه ماشینسازی تبریز ـ و در خصوص درخواستش برای تحصیل در دانشگاهی در مسکو
توضیحاتی خواسته شد؛ که او علت درخواست تحصیل را فقر مادی و رایگان بودن تحصیل در آنجا قید
ـکرد.
در این سال ٬وی مسئول »ـگروه اطالعات« در سازمان شد و با همکاری افرادی نظیر لطفاهلل میثمی٬
ناصر سماواتی ٬رضا باـکری و مهدی فیروزیان به کار گردآوری اطالعات رسیده از سایر اعضای سازمان
پرداخت؛ این اطالعات پیرامـون امـاـکـن مـربوط بـه آمـریکاییها و اسـرائـیلیها و اعـضای سـاواـک٬
سوءاستفادههای مالی گردانندگان رژیم و نیز اطالعاتی در مورد بعضی شخصیتهای سیاسی بود.
وی در آغاز شهریور ماه  1350در منزل محمد بازرگانی و به اتفاق موسی نـصیر اوغـلو خـیابانی

دستگیر شد .دادگاه نظامی رژیم ٬او را به اعدام محکوم کرد .حکم مزبور در چهارم خرداد ماه  1351به
مورد اجرا گذاشته شد.
سیدشمسالدین مجابی 1

ُ
وی در سال  1318در قزوین متولد شد .پس از اخذ دیپلم متوسطه ٬در دانشکده پلیتکنیک تهران

پذیرفته شد و در رشته مهندسی مکانیک به تحصیل پرداخت .در سال  1341به عضویت نهضت آزادی
درآمد و در جلسات آن شرکت کرد .در اوایل سال  1342به علت فعالیت در نهضت دستگیر شد و پس از
چند ماه به علت ابتال به بیماری قلبی آزاد گردید .این دومین دستگیری او در طول یک سال بود2.

پس از آزادی از زندان ٬تقاضای صدور گذرنامه و سفر استعالجی به انگلستان را نمود کـه سـاواـک
موافقت کرد .مدتی پس از خروج از کشور و انجام معالجات ٬از انگلستان به فرانسه رفت و با بورسیه دولت
فرانسه به ادامه تحصیل پرداخت؛ و در همانجا با یک فرانسوی ازدواج کرد .در سال  1350موفق به اخذ
درجه دکتری در رشته ترمودینامیک و مکانیک تطبیقی شد و ضمن اقامت در پـاریس در مـؤسسهای
 .1خالصه پروندهها :...مجابی ٬سید شمسالدّ ین .برادر نامبرده سید ضیاءالدّ ین بعدها حین درگـیری بـا سـاواـک ٬بـا
سیانور خودکشی کرده است.
 .2بازداشت اول به دلیل مظنونیت به پخش اعالمیه صورت گرفت و چند روز بیشتر طول نکشید.
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تحقیقاتی به کار مشغول گشت.
در طول اقامت در فرانسه ٬عالوه بر عضویت در اتحادیه دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه ٬فعالیتهای
سیاسی خود را در مجموعه طرفداران جبهه ملی و نهضت آزادی در اروپا ادامه داد .در سال  1348به
اتفاق چند تن از همفکران خود »سازمان جوانان مسلمان گروه فارسی زبان« را تشکـیل داد و نشـریه
مکتب مبارز را منتشر کرد.
اصغر بدیعزادگان ٬عضو رهبری سازمان مجاهدین خلق که از دوره دانشجویی با مجابی آشنا بود ٬در
سفری به فرانسه در سال  1349از مجابی خواست که در رابطه با سازمان فعال باشد؛ از این سال به بعد٬
شمسال ّدین مجابی رابط سازمان در اروپا شد .عالوه بر بدیعزادگان ٬علی باـکری ٬حسـین روحـانی و
نصراهلل اسماعیلزاده نیز طی سفرهای خود ٬با مجابی در ارتباط بودند.
عبدالرسول مشکینفام 1

عبدالرسول مشکینفام در سال  1324در شیراز متولد شد .دوره متوسطه را در زادگاه خویش گذراند
و سپس وارد دانشکده کشاورزی کرج شد .در سال دوم دانشکده ٬پس از درخواستی که بـرای بـورسیه
دانشگاه »پاتریس لومومبا« در مسکو کرد ٬به شهربانی احضار شد ـ که مشکل مزبور پس از توضیح و
انصراف وی رفع شد.
در سال  1344در نمازخانه دانشکده با حسین روحانی آشنا شد؛ به واسطه همین شخص به جلسات
سعید محسن راه یافت و از این طریق به سازمان مجاهدین خلق پیوست .پس از پایان تحصیل ٬در سال
 1346برای خدمت وظیفه به کردستان رفت و در طول مدتی که در آنجا بود ٬تحقیقاتی در زمینههای
روستایی و تبعات اصالحات ارضی انجام داد که بعدها در سازمان تدوین و منتشر شد.
در اوایل سال  ٬1349بنا به تصمیم مرکزیت سازمان ٬مشکینفام به همراه فتحاهلل )ارژنگ( خامنهای

و تراب حقشناس ٬برای ایجاد زمینه مناسب جهت اعزام اعضای سازمان به خارج از کشور ٬بـه طـور
قاچاق ٬به دوبی رفت؛ و از آنجا با پاسپورت جعلی به ّامان عزیمت کرد .در این اثنا از دستگیری شش تن
از اعضا در دوبی مطّلع شد و به آنجا بازگشت .وی و حسین روحانی و سید محمد )صادق( سادات دربندی

عبدالرسول .زندگینامه مجاهدین :...صص 24ـــ.28
 .1همان :مشکینفام فرد٬
ّ
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در تاریخ  18آبان ماه  1349هواپیمای حامل زندانیان را ٬که عازم ایران و تحویل زندانیان به رژیم بود٬
ربودند و به عراق هدایت کردند .این  9تن در عراق به زندان افتادند و پس از تحمل شکنجه و استنکاف
از همکاری با رژیم بعثی ٬با اعالم حمایت »الفتح« از زندان آزاد شدند و به سوریه رفتند.
مشکینفام در دو پایگاه )در اردن و سوریه( دوره آموزشی نظامی چریکی را طی کرد و پس از مدتی٬
از طریق ترکیه ٬به ایران بازگشت .در پی دستگیری جمعی از اعضا در شهریور ماه  1350و فاش شدن
اسامی برخی از دیگر افراد سازمان ٬با همراهی حنیف نژاد و بدیعزادگـان و سـیدی کـاشانی در طـرح
ناموفق ربودن شهرام ـ پسر اشرف پهلوی ـ شرکت کرد و به مضروب کردن یک نفر متهم شد .سرانجام
در مهر ماه همان سال دستگیر ٬بازجویی و شکنجه شد و طبق حکم دادگاه نظامی شاه ٬در چهارم خرداد
ماه  1351اعدام گردید.
علی میهندوست1

علی میهن دوست در سال  1324در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد؛ و تنها فرزند خانواده
بود .در دوران دبیرستان ٬مدتی در انجمن ضد بهائیت فعالیت داشت و در همان اوقات ٬بـا کـتابهای
مهندس بازرگان نیز آشنایی پیدا کرد.
پس از پایان دوره متوسطه ٬به تهران آمد و در دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد.
در نیمه دوم سال  1344توسط ناصر صادق به جلسات مطالعاتی سازمان جذب گردید و در سال 1345
عضو تشکیالت شد .در سال  ٬1348همزمان با تشکیل »ـگروه ایدئولوژی« ٬به عنوان عضو فعال ایـن
ـگروه ٬مسئولیت نگارش تکامل ـ کتاب دوم ایدئولوژی ـ را به عهده گرفت .میهن دوست در سال 1349
وارد کادر مرکزی سازمان شد و چندی هم مسئولیت شاخههای اصفهان و مشهد را عهدهدار بود.
پس از ضربه اول شهریور  ٬1350توسط ساواـک شناسایی شد و از این رو متواری گردید .سرانجام در
مهر ماه  ٬1350ساواـک موفق شد او را در منزل یکی از بستگانش در تهران دستگیر کند.
پس از طی دوره بازجویی توأم با شکنجه ٬دادگاه نظامی رژیم شـاه علی میهندوست را بـه اعـدام
محکوم کرد که در  30فروردین ماه  1351حکم مزبور به اجرا درآمد.
 .1زندگینامه مجاهدین :...صص 18ـــ .20خالصه پروندهها :...میهندوست ٬علی.
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متنی که در پی میآید ٬تحلیل و گزارشی است که مقامات ساواـک
برای دفتر ویژه و شخص شاه تهیه کردهاند .اهمیت این متن ٬عالوه
بر مشخص ساختن دیدگاههای دستگاه امنیتی ٬بدان خـاطر است
ـکه جزئیات دقیقی از اطالعات مربوط به سازمان را در خود دارد .بعد
از این متن ٬گزارشهای چند سری دستگیریها و فـهرست افـراد
متواری نیز درج شدهاند.

تحلیل کلی رژیم ٬پس

از ضربه 150

عدهای از عناصر معتقد به ایدئولوژی اسالمی بر مبنای سوسیالیسم ٬با ایجاد سازمانی به نام »سازمان
مضرهای را آغاز ]ـکردند[ که هدف آن واژگون نـمودن رژیـم
مخرب و
ّ
آزادیبخش ایران« ٬فعالیتهای ّ
ـکشور ٬از طریق جنگهای مسلحانه چریکی ٬بوده است.
این گروه ٬طی مدت فعالیتهای خود ٬که قریب هفت سال به طول انجامید ٬اقدامات دامنهداری در
زمینه جلب عناصر جدید ٬تهیه اسلحه و مهمات ٬ساختن مواد منفجره و محترقه ـ ایجاد رابطه با سازمان
الفتح )جبهه آزادیبخش فلسطین( ٬دولت بعثی عراق ٬کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و اخذ
ـکمک از آنها ٬به عمل آورده و قسمتهایی از فعالیتهای این گروه عبارت از ربودن هواپیما از دوبی به
معظمله ـ که مـنجر بـه کشـته شـدن
عراق ٬حمله مسلحانه به واالـگهر شهرام پهلوینیا و قصد ربودن
ٌ
ـکارگری که به کمک واالـگهر شهرام آمده بود ]شد[ و همچنین تخریب دکلهای برق واقع در جاده کن
همزمان با برگزاری جشن دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران بوده است2.

 .1بولتن ویژه ٬ش  ٬8225تاریخ 50/10/6؛ »درباره :کشف و دستگیری اعضای سازمان آزادیبخش ایران«.
 .2این تخریب صورت نگرفت و عوامل آن ٬قبل از عملیات ٬زخمی و دستگیر شدند.
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وضعیت تشکیالتی این گروه
بر مبنای اعترافـات مـتهمین دسـتگیر شـده و هـمچنین مـدارک مکشـوفه در ایـن گـزارش ٬طـی
قسمتهای :سازمان و تشکیالت ٬هدف و انگیزه اصلی از تشکیل سازمان آزادیبخش ایـران ٬بـرنامه
آموزش و تعلیمات ٬ارتباط با خارج از کشور ٬قدرت مالی و نحوه تهیه وسایل و تأمین امکانات و باالخره
فعالیت در زمینه ربودن هواپیما ـ شخصیتها و همچنین عملیات تخریبی و تبلیغاتی ٬بـه شـرح ذیـل
میباشد:
1ـ سازمان و تشکیالت:

»سازمان آزادیبخش ایران« ٬که دارای امکانات وسیع و مجهز و افراد ورزیدهای بوده و اقـدامـات
ال زیربنایی ]بوده[ و وضع سـازمان »الفـتح« را الگـوی تشکـیالت خـود قـرار داده و از لحـاظ
آنها کام ً
توسل به جنگ پارتیزانی را برای نیل
ایدئولوژیک معتقد به اصول مذهبی بر پایه سوسیالیسم میباشند و ّ
به این مقصود الزم دیدهاند ٬دارای کادر رهبری مرکب از  10نفر به اسامی »محمد حنیفنژاد«» ٬سعید
محسن«» ٬ناصر صادق«» ٬مسعود رجوی«» ٬اصغر بدیعزادگان«» ٬علی میهندوست«» ٬علی باـکـری«٬
»محمد عسکریزاده«» ٬بهمن بازرگانی« و »محمد بازرگانی« 1ـ که هر یک از اعـضای کـادر رهـبری٬
حوزهای را اداره میکردهاند ـ میباشد.
عالوه بر حوزههای حزبی ٬سازمان مذکور گروههایی به شرح زیر را داشته است:
ـگروه فنی؛ که وظیفه آن ساختن وسایل خرابکاری از قبیل نارنجک ٬کوکتل مولوتف ٬میخهای ویژه برای
پنچر کردن الستیک اتومبیل ٬تهیه اتومبیل و اسناد و مدارک جعلی بوده است.
ـگروه اطالعات؛ که وظیفه آن جمعآوری اخبار و اطالعات به منظور تهیه نشریه و اعالمیه و توزیع آن
بین افراد سازمان آزادیبخش و استفاده در طرحها و برنامههای بعدی بوده است.
ـگروه تبلیغات؛ که وظیفه آن تهیه اعالمیه و نشر آن در جوامع داخلی و خارجی ٬به منظور تـضعیف و
تخطئه حکومت بوده است..
 .1عالوه بر این ده نفر ٬عبدالرسول مشکینفام و رضا رضایی نیز عضو مرکزیت سازمان بـودهانـد؛ ولی نـامشان بـه
دالیلی ـ که ضمن بیان تاریخچه سازمان و نیز در شرح فهرست اعضای مرکزی در سالهای مختلف به آن اشاره
ـکردهایم ـ در اینجا نیامده است.
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مهمات برای سازمان بوده است.
ـگروه تدارکات؛ که وظیفه اصلی این گروه تهیه و تدارک پول ٬اسلحه و ّ
ـگروه تسلیحات؛ که وظیفه آن آشنا ساختن اعضا به فنون نظامی ٬استفاده از اسلحه و مواد مـنفجره و
محترقه و همچنین آموزش جودو و کاراته به افراد بوده است.
ـگروه الکترونیک؛ که افراد این گروه عهدهدار ساخت و تعمیر وسایل ارتباطی و برقی بوده است.
این سازمان ٬عالوه بر تهران که سازمان وسیعی داشـته ٬در شـهرستانهای اصـفهان ٬شـیراز ٬مشـهد٬
ـکرمانشاه ٬تبریز ٬کرمان و بانه دارای تشکیالت بوده که مستقیماً زیرنظر کـادر رهـبری در تـهران اداره
میشده؛ و در هر شهرستان یک نفر به عنوان سرپرست تشکیالت انتخاب شده بـود کـه سـایر افـراد
میبایست زیرنظر او فعالیت نمایند.
2ـ هدف و انگیزه از تشکیل سازمان آزادیبخش ایران

برای روشن شدن هدف و انگیزه از تشکیل سازمان موصوف ٬قسـمتهایی از اعـترافـات مـتهمین
دستگیر شده ـ عینًا ـ درج میشود.
»سعید محسن« ٬از جمله افراد کادر مرکزی ٬در مقابل این سؤال مینویسد:
 ...بعد از جریانات سالهای 41ـ 39و مشاهده وضع مملکت و ناراحتیهای مـردم از وضـع
موجود ٬با کمک محمد حنیفنژاد ٬در فکر از بین بردن تبعیضات افتاده و ]تصمیم گرفتیم[ بر
مبنایشناخت واقعی جهان ٬موقعیت انسان و روابط انسان واجتماع را مبنی بر اصول مساوات
و برادری استوارنماییم.
پیاده کردن اصل مساوات و برادری ٬که هرگونه بهرهـکشی انسان از انسان را محکوم مـیکند٬
مشکل سیاسی ـ ایدئولوژی ما بوده و برای نیل به چنین هدفی ٬حـرکت تـمام افـراد جـامعه
ضروری است؛ بدین جهت ٬به وجود آمدن جنگ ژوئن ] [1967اعراب و اسرائیل ٬فکرجدید
را در ما زنده کرد و آن ٬اعتقاد به تغییر و اصالح جامعه٬بااستفاده ازنحوه انقالبی وایجادجنگ
چریکی بود...
»موسی نصیر اوغلی خیابانی« ٬یکی از اعضای ورزیده و دوره دیده در اردوگاه »الفتح« ٬در این زمینه
اظهار میدارد:
 ...هدف این بوده که اجتماعی تشکیل دهیم که در آن فقر و فسادنباشد؛ و عقیده داشتیم که باید
با هرگونه استعمار و استثمار مبارزه کرده و برای نیل به آن٬بایستی با رژیم موجود مبارزه کرده؛
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و نتیجهای که میخواستیم بگیریم ٬این بوده که یک رژیم دیگـر مـطابق نـظرات و ایـدههای
خودمان برقرار کنیم...

»محمد بازرگانی« ٬از افراد کادر مرکزی و مسئول امور تدارکات ٬میگوید:
 ...ایدئولوژی ما اسالم بوده و هدف نهایی آن ٬پیشبردهدفهای عالیه اسالمی؛ و راه رسیدن به
این هدف ٬در شرایط فعلی ٬مبارزه مسلحانه بوده که قصد عمل کردن آن را داشتیم...
»علی باـکری« ٬از افراد کادر مرکزی و مسئول گروه فنی ٬ضمن اشاره به مبارزات احزاب و دستجات
سیاسی طی سالهای  40و  41و اثرات اینگونه فعالیتها در روحیه وی ٬اظهار میدارد:
 ...وقایعی که در مورد نهضت نفت و حکومت مصدق به وقوع پیوست ٬باعث گردید این فکر
تثبیت شده در من به وجود آید که رژیم ایران مانند بسیاری از رژیمهای دیگرجهان ٬وابسته به
امپریالیسم آمریکا و انگلیس است و برنامههایش در جهت حـفظ مـنافع خـود و امـپریالیسم
میباشد؛ بنابراین ملت همیشه تحت فشار سیاسی ٬فقر و بدبختی و فساد مـیباشد؛ و عـامل
اصلی اینگونهدرماندگیها را رژیم فعلی بدانم .بنابراین٬باتوجه به زمینههایی که از قبل داشتم٬
به وجود آوردن یک جامعه دموکراتیک وایجاد وضع عادالنه ٬هدف و انگیزه من بود...
محمد عسکریزاده ٬از اعضای فعال سازمان مورد بحث ٬مینویسد:
 ...دربدو شروع به کار٬فعالیتهای من ازحدّ مطالعه و تشکیلجلسات مذهبی تجاوز نمیکرد؛
و کمکم در اثر مطالعات بیشتر ٬هدفها بیشتر جنبه سیاسی به خود میگرفت؛ و چون در اثـر
برخورد باجامعه و ادارات ودستگاههای دولتی ٬به این نتیجه رسیده بودیم که فساد وفحشا و
بیعدالتی و ظلم موجود درجامعه ما از طریق وعظ وخطابه از بین نخواهد رفت و از طرفی
مبارزات آوارگان فلسطینی ٬جهت بهدست آوردن سرزمینهای خود و همچنین جنگهایی که
در کشورهای مختلف ٬از قبیل الجزایر ٬به منظور آزادی و استقالل رخ داده ٬این فکر را در ما1
تقویت و تثبیت کرده که در ایران منحصر ًا از طـریق زور و انـقالب مـیتوان فـحشا ٬فـقر و
بیعدالتی را از بین برده و یک حکومت اسالمی برقرار نمود...
3ـ برنامه آموزش و نوع تعلیمات

برنامه آموزشی و نوع تعلیمات شامل دو مرحله بوده؛ مرحله اول که جنبه تئوری داشته و از نشریات و
ـکتب مارکسیستی استفاده میگردیده و به صورت بحث در کالسها مطرح و پس از آماده نمودن ذهن
 .1اصل :وی.
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افراد ٬کتابهایی که نویسندگان آنها »مائوتسه تونگ« و »چهـگوارا« بوده و در زمینه جنگهای چریکی به
رشته تحریر درآمده ٬در اختیار قرار میگرفت .از این مرحله به بعد ٬افراد میتوانند به عنوان تعیین کننده
خ ّ
طمشی ٬روی مسائل فکر کنند و در مورد مطالب سیاسی تحلیلهایی بنویسند .و قسمت مهم برنامه به
ـکار عملی تخصیص مییافت؛ و به طور متوسط ٬هر فرد روزانه یک ساعت به کار ورزش و نـرمش و
تمرین کشتیهای جودو و کاراته میپرداخت .ضمنًا افراد میبایست تعلیم رانندگی ]اتومبیل بـنمایند[ و
]رانندگی[ موتور سیکلت را بیاموزند.
ـکادر مرکزی سازمان موصوف ٬به منظور آشنا ساختن افراد به فنون نظامی و آمادگی بیشتر جـهت
انجام جنگهای چریکی ٬در نظر میگیرد اعضایی که مرحله اول آموزشی را با موفقیت به پایان رسانیده
و عالقهمندی بیشتری دارند ٬جهت طی دوره ٬به اردوگاههای »الفتح« اعزام نماید .و بر مبنای این طرح٬
در سال  49بدوًا سه نفر به اسامی »رسول مشکینفام فرد«» ٬مرتضی ]تراب[ حقشناس« و »فتحاهلل
]هوشمند[ خامنهای« را با تهیه شناسنامه و گذرنامه جعلی به دوبی اعزام و متعاقباً شش نفر دیگـر بـه
سید احمدیان«» ٬مـحمود شـامخی«٬
اسامی »موسی نصیر اوغلی خیابانی«» ٬ـکاظم شفیعیها«» ٬جلیل ّ
»محسن نجاتحسینی« و »حسین خوشرو« ٬جهت طی دوره چریکی ٬بـا شـناسنامه جـعلی ٬بـه طـور
غیرمجاز به دوبی اعزام ]میکند[ تا از آن طریق به لبنان عزیمت نمایند؛ لکن افراد اعزامی ٬بـه اتـهام
سرقت ٬به وسیله مقامات دوبی دستگیر و زندانی میگردند .کادر رهبری گروه در صدد آزادی آنـان بـر
میآیند و مبادرت به اعزام دو نفر به اسامی »محمدسادات دربند]ی[« و »حسین احـمدی روحـانی« و
ارسال یک قبضه اسلحه کمری و هفتصد هزار ریال وجه ٬به منظور دادن رشوه به مقامات محلی دوبی٬
مینمایند؛ ولی توفیقی حاصل نشده و دستگیر شدگان اظهار میدارند ]ـکه[ قاضی مربوطه در دوبی از
خیال اخذ رشوه از آنان منصرف ]میشود و[ فقط روز تحویل شش نفر را به دولت ایران ٬به اطالع آنها
میرساند.
عدم توفیق در امر آزادی دستگیرشدگان موجب میگردد سه نفر از افراد اعزامی ٬به اسامی »رسول
مشکینفام فرد« و »حسین احمدی روحانی« و »محمد سادات دربند]ی[« ٬با تـهیه یک قـبضه دیگـر
اسلحه در محل ٬طرح ربودن هواپیما را ریخته و با اطالع از تاریخ تحویل ٬هواپیمایی را که شش نفر مورد
بحث با آن به ایران اعزام میشدند ٬ربوده و به عراق میبرند؛ که در این کار موفق ]میشوند[ و با تهدید
خلبان هواپیما به وسیله اسلحه ٬او را مجبور مینمایند در بین راه تغییر مسیر داده و در فرودگاه عراق فرود
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آید .این عده ٬پس از ورود به بغداد و سپردن تعهد همکاری با دولت بعثی عراق و مطمئن کردن مقامات
عراقی ٬مبنی بر اینکه پس از مراجعت به ایران نسبت به تخریب تأسیسات ٬ترور و ربودن شخصیتها و
شروع جنگهای پارتیزانی در ایران اقدام خواهند کرد ٬به اردوگاههای »الفتح«

در بیروت اعزام ]میشوند[

و تعلیمات را آغاز مینمایند.
»مـحمد
متعاقب این جریان ٬سازمان آزادیبخش ایران  10نفر دیگر از اعضای گروه را به اسـامی
ّ
یقینی«» ٬علی باـکری«» ٬ابراهیم آوخ«» ٬عبدال ّنبی معظّمی جهرمی«» ٬اصـغر بـدیعزادگـان«» ٬مـحمد
طی
سیدی کاشانی«» ٬رضا رضایی«» ٬محمد بازرگانی«» ٬مسعود رجوی« و »]لطف[علی بهپور« را جهت ّ
دوره به خارج از کشور اعزام ]مینماید[؛ که نامبردگان پس از طی دوره در اردوگاههای »الفتح« واقع در
لبنان ٬سوریه و اردن ٬در مراجعت» ٬اصغر بدیعزادگان« چهار قبضه مسلسل و سه قبضه اسلحه کمری و
یکصد و پنجاه تیر فشنگ و »علی باـکری« یک قبضه اسلحه کمری و تعدادی فشنگ کالیبر  9میلیمتر و
خفیف و حدود  500عدد نارنجک و بمب »ـگاما« ساخت اسپانیا و »نبی معظّمی« سه قبضه اسلحه کمری٬
با جاسازی در چمدان ٬به ایران حمل مینمایند.
4ـ رابطه با خارج از کشور

همانطور که فوقًا اشاره گردید ٬افراد کادر مرکزی سازمان آزادیبخش ٬جهت پیشبرد مقاصد خود ٬به
این نتیجه رسیده بودند که بایستی ضمن تماس با سازمان چریکی »الفـتح« و اسـتفاده از نـیروی آن٬
اعضای خود را جهت تعلیم به پایگاههای مربوطه اعزام دارند؛ که در این زمینه موفقیتهایی نیز کسب
مینمایند .ضمنًا کادر مرکزی با خارج از کشور نیز ٬به مناسبتهایی که ذیًال به آن اشاره خـواهـد شـد٬
ارتباطاتی حاصل مینمایند.
الف ـ به مناسبت فرا رسیدن جشنهای دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ٬از طرف
ـگردانندگان در مرکز به افرادی که در خارج از کشور بودهاند دستور داده میشود که هرچه زودتر به ایران
بازگردند؛ و بدین منظور مبلغ هفتصد هزار ریال به وسیله آدرسهای واسطه بانکی برای آنها به بیروت
مهمات خریداری و ترتیب ارسال آنها را به داخل کشور بدهند.
ارسال میشود تا مقادیری اسلحه و ّ
دو نفر از آنان ٬به اسامی »محمد یقینی« و »محسن نجات حسینی« ٬بـا تـهیه تـعدادی اسـلحه و
مهمات ٬با شناسنامه و گذرنامه جعلی ٬به وسیله شرکت هواپیمایی »پانآمریکن« ٬قصد عزیمت به ایران
ّ
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را مینمایند که در فرودگاه بیروت توسط پلیس لبنان بازداشت و زندانی میگردند.
متعاقب این جریان ٬طبق دستوری که از مرکز داده میشود ٬افراد این سازمان در بیروت بـا سـفیر
الجزایر تماس گرفته و درخواست 1کمک جهت آزادی دوسـتان خـود را مـینمایند؛ و بـا کـنفدراسـیون
محصلین و دانشجویان ایرانی در اروپا نیز ارتباط گرفته و تقاضای پشتیبانی میکنند.
ب ـ پس از آنکه ربایندگان هواپیما ٬در یکی از اردوگاههای »الفتح« واقع در لبنان ٬مشغول تعلیمات
پارتیزانی بودهاند ٬از طرف جبهه به اصطالح ملی در خاورمیانه )حسن ماسالی ـ خسرو کالنتری( موجبات
برقراری تماس آنان با یکی از مسئولین دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین به نام »ابویوسف« فـراهـم
]شده[؛ و در مالقاتی که انجام گرفت ٬پس از یک سلسله بحث و گفتوگو ٬قرار میشود این تـماسها
ادامه داشته ]باشد[ و به منظور مبارزه در ایران ٬خ ّ
طمشی مشترک و واحدی ا ّتخاذ شود.
پ ـ دو نفر از افراد گروه ٬که در فرانسه به سر میبردهاند ٬در بهمن ماه سال  ٬49ضمن مراجعت به
سفارت چین کمونیست در پاریس ٬درخواست مینمایند که از طرف آن سفارتخانه نمایندهای تعیین تا در
مورد سازمان آزادیبخش ایران و نیاز به اعزام افراد این سازمان به چین کمونیست جهت طی دورههای
چریکی ٬با دو نفر مزبور مذاـکره شود؛ لکن با وجود اینکه دوبار به سفارت چین مراجعت مینمایند ٬به آنان
پاسخ داده میشود که »مقامات سفارت به صالح خود نمیدانند که در این قبیل امور دخالت کنند«.
ت ـ »مهندس علی باـکری« با نام مستعار »بهروز« ٬که دوره جـنگهای پـارتیزانـی را در یکـی از
اردوگاههای »الفتح« در لبنان گذرانیده و پس از مدتی توقف در کشور فرانسه به ایران مراجعت نـموده٬
اظهار داشته که تعداد قابل توجهی کتب و نشریات کمونیستی را با مراجـعت بـه سـفارتخانههای چـین
ـکمونیست ٬شوروی ٬چکسلواـکی ٬آلبانی و کوبا در فرانسه ٬اخذ و در مواقع مسافرت افراد وابسته به گروه
مزبور ٬با استفاده از جاسازیهایی که در چمدان و ساـک دستی آنان تعبیه شده ٬به ایران حمل میشده
است.
ث ـ در زمانی که افراد اعزامی در اردوگاهها مشغول طی دوره تعلیمات بودهاند ٬یک نفر از خرابکاران
ـکشور ترکیه که در جریان ربودن و به قتل رسانیدن کنسول اسرائیل در کشور ترکیه دخالت داشته ٬به نام
»ابوخلیل« ٬با افراد مزبور تماس حاصل و پیشنهاد همکاری با خرابکاران ایرانـی را مـینماید؛ کـه ایـن
 .1اصل :خواستار.
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پیشنهاد مورد موافقت کادر رهبری سازمان آزادیبخش قرار گرفته است.
ج ـ »مهندس ع ّزتاهلل سحابی« ٬یکی از رهبران جمعیت بـه اصـطالح نـهضت آزادی کـه سـابقه
محکومیت دارد و در جریان فعالیتهای سازمان آزادیبخش ایران میباشد ٬پس از دستگیری افراد این
سازمان ٬طی ارسال نامه جهت یکی از همفکران خود به نام »صادق قطبزاده« ـ یکی از سران جبهه به
اصطالح ملی سوم در اروپا ـ و قید اسامی عدهای از اعضای دستگیر شده ٬خواستار شده که از طـریق
ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی و رادیو بغداد مورد استفاده تبلیغاتی قرار گیرد؛ که بر مبنای این طرح ٬رادیو
بغداد اسامی افراد دستگیر شده را اعالم و خواستار آزادی آنان از زندان گردیده است.
چ ـ پس از کشف و دستگیری اعضای سازمان مورد بحث ٬دو نفر از افراد کادر مرکزی به اسـامی
»محمد حنیفنژاد« و »اصغر بدیعزادگان« متواری ]میشوند[ و تالشهایی جهت آزادی افراد دسـتگیر
شده مینمایند؛ از جمله با استفاده از جوهر نامریی] ٬نامهای[ جهت یکی از اعضای خود به نام »مرتضی
]تراب[ حقشناس« ٬به بیروت ارسال و خواسته شده که ضمن بهرهبرداری تبلیغاتی به نفع دستگیرشدگان
و علیه دولت ایران ٬ترتیب مراجعت بقیه اعضای گروه به ایران داده شود؛ و بر همین مبنا »حقشناس«٬
توسط »خسرو کالنتری« و مسئولین دفتر »الفتح« در بیروت ٬مبادرت به ارسال اسامی دستگیرشدگان
جهت رادیو بغداد و سازمان »الفتح« نموده که موجب بهرهبرداری تبلیغاتی و صدور اعالمیهای از طرف
سازمان »الفتح« گردیده است.
5ــ قدرت مالی ٬نحوه تهیه وسایل و تأمین امکانات

حق عضویت از
قدرت مالی سازمان قابل مالحظه بوده و هزینه فعالیتهای آن ٬از طریق ]ـگرفتن[ ّ
اعضا و اخذ کمک از بازاریان ـ که جمعاً بالغ بر دویست هزار ریال در ماه میگردیده ـ تأمین میشده؛ و
افراد متمکّن گروه مذکور ٬هر ماه عالوه بر حق عضویت ٬مبالغ قابل توجهی به سازمان میپرداختهاند.
سازمان مورد بحث برای اخذ تماس ٬تشکیل جلسات و ضبط و نگهداری وسایل و مدارک آموزشی٬
تعداد  12خانه امن در نقاط مختلف تهران تهیه نموده؛ و به عالوه اعـضای ایـن سـازمان دو دسـتگاه
اتومبیل ٬هشت دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه بیسیم ٬برای فعالیتهای خود تهیه نموده بودند1.
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مهمات و مقادیر زیادی مواد منفجره و
همچنین سازمان موفق گردیده بود تعداد قابل توجهی اسلحه و ّ
محترقه ٬به وسیله عوامل خود در داخل و خارج از کشور ٬به شرح ذیل تهیه نماید:
الف ـ »اصغر بدیعزادگان« 4 :قبضه مسلسل ٬سه قبضه اسلحه کمری 150 ٬تیر فشنگ )مـحل تـهیه:
بیروت(؛
ب ـ »علی باـکری« :یک قبضه اسلحه کمری ٬تعداد قابل توجهی فشنگ کالیبر  9و حـدود  500عـدد
نارنجک و بمب »ـگاما« )محل تهیه :بیروت(؛
پ ـ »نبی معظّمی« :سه قبضه اسلحه کمری )محل تهیه :بیروت(؛
ت ـ »ناصر صادق« 18 :قبضه اسلحه کمری با فشنگهای مربوطه )محل تهیه :تبریز ـ مشهد(؛
ث ـ »حسین شیخ باقر قاضی«» ٬علیاـکبر نبوی نوری« و »مرتضی ]حسین[ آالدپوش« 80 :قبضه اسلحه
ـکمری با سه هزار تیر فشنگ مربوطه )محل تهیه :مشهد(؛
ج ـ »محمد سادات دربندی« 38 :لول دینامیت و مقداری فشنگ )محل تهیه :بیروت(؛
چ ـ »مسعود اسماعیل خانیان« :دو قبضه اسلحه کمری )محل تهیه :شهرستان بانه(.
توضیح آنکه به وسیله »ـگروه فنی« به سرپرستی »علی باـکری« ٬به میزان قابل توجهی ٬بمبهای
ساعت شمار ـ تی.ان.تی ساخته شده بوده که در طرح ]ناموفّق[ تخریب دکلهای برق مورد استفاده
قرار گرفته است.
6ـفعالیتهای سازمان آزادیبخش ایران در زمینه ربودن هواپیما ٬شـخصیتها ٬عـملیات تـخریبی و
تبلیغاتی

قبل از آنکه اشاره به فعالیتهای سازمان آزادیبخش در موارد فوق شود ٬ضـرورت دارد مـختصراً
فعالیتهای جنبی اعضای سازمان موصوف ٬مورد بررسی قرار گیرد .از جمله اقدامـات حـاشیهای ایـن
سازمان عبارت ]است[ از:
ـ خرید دو دستگاه اتومبیل و هشت دستگاه موتور سیکلت ٬به منظور ایجاد ارتباط؛
ـ سرقت و خرید مقدار زیادی شناسنامه ٬گذرنامه ٬گواهینامه رانندگی و کارت آزمایش؛
حساس ٬کارخانجات ٬سینماها؛
ـ شناسایی پلها ٬مراـکز ّ
ـ سرقت پالـکهای اتومبیل؛
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ـ مطالعه و آموزش مسائل تئوریک و امور مربوط به جنگهای چریکی؛
ـ ترجمه کتب کمونیستی و نشریات مربوط به جنگهای پارتیزانی؛
ـ جعل شناسنامه و گذرنامه و اسناد دیگر دولتی؛
ـ کسب خبر از مراـکز نظامی ٬به وسیله عناصری که خدمت وظیفه را انجام داده و یا در حال خدمت
بودهاند؛
ـ شناسایی محل کار و سکونت اعضای خاندان جلیل سلطنت و شخصیتهای لشکری و کشوری ٬به
منظور انجام طرحهای ترور و ربودن.
اینک به ذـکر فعالیتهای مورد بحث پرداخته میشود:
همانطور که قبًال اشاره شد ٬شش نفر از افراد سازمان جهت طی دوره چریکی در 1اردوگاه »الفتح«٬
در سال  ٬49از طریق غیرمجاز ٬به دوبی اعزام ]میشوند[؛ لکن افراد اعزامی ٬به ا ّتهام سرقت ٬به وسیله
مقامات انتظامی دوبی ٬دستگیر و زندانی میگردند .عدم موفقیت کادر رهبری در امر آزادی افراد دستگیر
شده ٬موجب ریختن طرح ربودن هواپیما به وسیله سایر افراد اعزامی از جمله »مسعود رجوی« میگردد؛
ـکه در صفحات قبل چگونگی ربودن هواپیما توصیف گردیده .و در اینجا ضروری است که یادآور شود
ربایندگان هواپیما ٬پس از ورود به بغداد ٬توسط مقامات بعثی عراق ٬بازداشت ]میشوند[ ولی با وساطت
»حسن ماسالی« و »خسرو کالنتری« و سپردن تعهد همکاری و مطمئن کردن مقامات عراقی )ـکه قصد
آنان پس از مراجعت به ایران تخریب تأسیسات ٬ترور و ربودن شخصیتها و شروع فعالیتهای پارتیزانی
در ایران میباشد( ٬از زندان آزاد ]میگردند[ و تسهیالت الزم جهت عزیمت آنان به اردوگاههای سازمان
»الفتح« فراهم میشود.
پس از طی دوره آموزشی در اردوگاه ٬افراد به تدریج به ایران مراجعت و همکاری خود را با اعضای
سازمان آزادیبخش ایران دنبال ]میکنند[ ولی دو نفر از افراد ٬به اسامی »محمد یـقینی« و »مـحسن
نجات حسینی« ـ که به مناسبت در پیش بودن جشنهای دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی به آنان ابالغ
شده بود که با تهیه اسلحه هر چند زودتر به ایران باز گردند ـ در بیروت دستگیر و زندانی میگردند؛ و
متعاقب این جریان ٬طبق دستوری که از مرکز داده میشود ٬افراد باقی مانده در بیروت با سفیر الجزایر در
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لبنان تماس گرفته و خواستار کمک جهت آزادی دوستان خود میشوند؛ و با کنفدراسـیون مـحصلین و
دانشجویان ایرانی در اروپا نیز تماس گرفته و از آنها تقاضای پشتیبانی مـیکنند؛ لکـن بـه عـلت عـدم
موفقیت در امر آزادی دو نفر موصوف و بدون نتیجه ماندن تالشهای آنها در بیروت و اروپا ٬کادر رهبری
در تهران بررسیهایی به عمل آورده و در صدد بودهاند در این باره اقداماتی معمول دارند.
از جمله بررسیهای آنها این بوده که یکی از دیپلماتهای آمریکایی یا لبنانی را در تهران ربوده و
نگهداری نمایند تا در صورتی که مقامات لبنانی تصمیم گرفتند دوستان آنها را به دولت ایران تـحویل
دهند ٬اعالم کنند ]ـکه[ در صورت تحویل آنان ٬دیپلمات آمریکایی یا لبنانی را به قتل خواهند رسانید؛ و در
لبنانی
صورتی که دوستان آنها ٬با دخالت سفیر الجزایر ٬آزاد شدند ٬در قبال آزادی دیپلمات آمریکایی یا
ِ
ربوده شده ٬درخواست آزادی عدهای از زندانیان سیاسی را بنمایند.
اعضای این گروه همچنین برای ایجاد رعب و وحشت ٬در جـریان بـرگزاری جشـنهای دوهـزار و
پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ٬قصد داشتهاند مبادرت به ربودن برخی از واالحضرتها و
شخصیتهای سیاسی و نظامی بنمایند؛ که اسناد و مدارک مربوط به شناسایی محلهای اقـامت ایـن
شخصیتها ٬از منازل امن سازمان به دست آمده است .توضیح آنکه ٬ضمن مدارکی که بهدست آمده ٬یک
مدرک حاوی مشخصات برخی از واالحضرتها و بیش از سیصد نفر از شخصیتهای نـظامی و افـراد
سرشناس مملکت میباشد؛ تا در صورت توفیق ٬در موقعیت مناسب ٬نسبت به اجرای طرح ترور و یـا
ربودن بعضی از آنان اقدام نمایند؛ و مدرک دیگر در مورد دستورالعملهایی برای فعالیت اعـضای ایـن
سازمان ٬در ّایام برگزاری جشن دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران میباشد؛ و طی
آن ٬تمام تشکیالت مربوط به این جشن ـ از جمله طاقهای نصرت ٬تزیینات خیابانها و مجسمهها ٬دفاتر
دربار شاهنشاهی ـ و همچنین سفارتخانههای آمریکا ٬انگلیس ٬آلمان غربی ٬اردن و تأسـیسات کشـور
اسرائیل در ایران ٬جهت ایجاد خرابکاری ٬مناسب تشخیص داده شده است.
ضمنًا خاطرنشان گردیده افرادی که برای شروع کار در جشنها انتخاب میشوند ٬کارشان فقط آماده
شدن جهت انجام عملیات ویژه در ایام جشن میباشد؛ و بقیه اعضا میبایست کارهای دیگر را به عهده
بگیرند؛ از قبیل امور تبلیغاتی ٬سیاسی و تدارکاتی؛ و افزوده شده که به جهت ضعف نسبی قدرت نظامی٬
بایستی قدرت تبلیغاتی خوبی ایجاد ]شود[ تا با فعالیت تبلیغاتی و سیاسی بتوان جبران ضعف نظامی را
نمود.
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نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از عناصر مؤثر سازمان از تاریخ  50/6/1دستگیر گردیده بودند ٬افراد
باقیمانده به منظور نجات همفکران خویش به تالش افتاده و مجدداً مسئله ربودن شخصیتهای مهم
سیاسی داخل و سفرای برخی از ممالک خارجی در دربار شاهنشاهی را مورد توجه قرار داده]اند[؛ و توجه
آنها بیشتر روی خاندان جلیل سلطنت بوده و در صدد بودهاند پس از موفقیت در امر ربودن ٬گروگان را به
فرودگاه مهرآباد منتقل و با تهدید به قتل گروگان ٬هواپیمایی در اختیار گرفته به الجزایر عزیمت نمایند.
محل کار و ربودن واالـگهر شهرام
تیمی که رهبری آن با »محمد حنیفنژاد« بوده ٬مأموریت شناسایی ّ
پهلوینیا را به عهده گرفته؛ و بر مبنای این طرح ٬چهار نـفر بـه اسـامی »مـحمد حـنیفنژاد«» ٬اصـغر
بدیعزادگان«» ٬محمد سیدی کاشانی« و »رسول مشکینفام فرد« ٬روز  ٬50/7/1با کرایه اتومبیل پیکان از
»اتودلیجان« و مسلح شدن به یک قبضه مسلسل و سه قبضه اسلحه کمری ٬در خیابان ثریا به واالـگهر
شهرام پهلوینیا حمله ]میکنند[؛ لیکن به علت مقاومت واالـگهر شهرام و اینکه یکی از مجریان طرح
محوله را در مورد کشیدن واالـگـهر بـه داخـل
)رسول مشکینفام فرد( موفق نگردیده به موقع وظیفه ّ
تجمع عابرین در محل و دخالت ماشینپا و تیراندازی »رسول
اتومبیل انجام دهد و از طرفی ]به علت[ ّ

مشکینفام فرد« و به قتل رسیدن ماشینپا 1٬طرح با شکست روبهرو شده است.

عاملین اجرای طرح اظهار میدارند که چنانچه طرح مزبور با موفقیت روبهرو میشد ٬در نظر بوده که
معظمله را به فرودگاه مهرآباد هدایت و با شناساییای
پس از انجام مذاـکرات با واالـگهر شهرام پهلوینیا٬
ٌ
ـکه قبًال صورت گرفته ٬از طریق باند »ایرتاـکسی« وارد باند اصلی فرودگاه گردند و پس از تهدید به قتل
واالـگهر ٬خواستار گردند که هواپیمایی در اختیار آنان گذارده شود تا به مقصد الجزایر پرواز نمایند.
عناصر مذکور ٬که با عدم موفقیت در امر ربودن واالـگهر شهرام مواجه گردیدند ٬شروع به تالشهای
مذبوحانه کرده و به دستور »محمد حنیفنژاد« ٬که پس از دستگیری عدهای از افراد شبکه ٬گردانندگی را
تشید«» ٬نبیمعظّمی«» ٬ناصر سماواتی« و »محمد سیدی
به عهده داشت ــچهار نفر به اسامی »علیرضا ّ
ـکاشانی« را مأمور نموده دکلهای برقرسانی را در جریان برگزاری جشنها تخریب ]ـکنند[ و ضمن آن٬
وضعیتی به وجود آورند که به علت نبودن برق در پایتخت ٬در کار برگزاری جشنها خلل وارد گردد.
بر مبنای این طرح ٬روز  50/7/24چهار نفر موردنظر ٬با یک قبضه اسلحه کمری و مقدار قابل توجهی
 .1برخالف متن گزارش ٬ماشین پای مزبور ـ که مأمور حفاظت بوده ـ زخمی میشود ولی زنده میماند.
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مواد منفجره و بمب ساعت شمار ٬به کوی کن عـزیمت ]نـموده[ و قـصد تـخریب یکـی از دکـلهای
برقرسانی واقع در کوی کن را داشته]اند[؛ که بالفاصله به وسیله مأمورین دستگیر ]شدند[ و حین اعزام٬
ضمن مقاومت در برابر مأمورین بدرقه ٬در صدد فرار برآمدند که به همین سبب از طرف مأمورین مبادرت
به تیراندازی و منجر به مجروح شدن سه نفر از دستگیرشدگان ٬از نواحی دست و سینه ٬میگردد .توضیح
آنکه یکی از چهار نفر افراد دستگیر شده ٬مهندس برق ]است[ و در شرکت برق منطقهای تهران مشغول
به کار بوده که »حنیفنژاد« از اطالعات او در مورد ایجاد خرابکاری در تأسیسات استفاده نموده است.
ضمنًا باقیمانده این گروه در نظر داشتند در هتلهای محل اقامت میهمانان عالیقدر شاهنشاه آریامهر
و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران ٬با مواد منفجره خرابکاری و نیز برخی از مؤسسات دولتی را با
بمبهای ساعتی متعددی که تهیه کرده بودند ٬منهدم نمایند؛ که به علت دستگیری افراد ٬موفقیتی در این
موارد به دست نیاوردند.
مجموع اقدامات مهم این شبکه ـ در زمینههای خرابکاری ٬آدمکشی ٬ربودن شخصیتها ٬ارتباط با
بیگانه ٬جعل اسناد دولتی ٬تهیه و استعمال سالحهای غیرمجاز و دیگر اقدامات خالف قانون اعضای آن ـ
به شرح فوق ٬تا این تاریخ ٬تشریح گردید.
نظریه

مهمات ٬طرز تفکر و ایدئولوژی
با توجه به کیفیت فعالیت ٬نوع سازمان ٬نحوه مخفیکاری ٬اسلحه و ّ
عناصر سازمان ٬نامبردگان به طور کلّی خائن به وطن بوده که با اخذ کمک از بیگانه] ٬هدف آنها[ اقدام به
عملیات چریکی و آغاز جنگ مسلحانه ٬به منظور براندازی رژیم مشروطه سلطنتی ٬بوده است1.
سری اول دستگیریها2

پیرو گزارش مورخ  50/4/21به استحضار عالی میرساند:
 .1این بولتن چون جامعترین گزارش از ضربه سال  1350بود ٬در ابتدای تحلیل کلی ساواـک آورده شد .از این پس
تحت عنوان سری اول دستگیریها به ترتیب تاریخ بازداشتها متن ادامه مییابد.
 .2بولتن ویژه ٬ش  ٬412/4787تاریخ 50/6/4؛ »درباره :کشف یک گروه برانـداز وابسـته بـه جـمعیت بـه اصـطالح
نهضت آزادی تحت عنوان »سازمان آزادیبخش ایران«.
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در مراقبتهایی که مستمراً از افراد وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی ٬که غالباً دارای افکار
افراطی مذهبی و مخالف مصالح و امنیت کشور میباشند ٬به عمل آمد ٬اطالعاتی بهدست آمد که نشان
فعالیت مضره سیاسی زده و در صدد
دهنده آن بود که افراد سابق جمعیت مزبور دست به یک سلسله ّ
ال مخفی میباشند .در پیگیریهای بعدی تعدادی از افراد منتسب به ایـن گـروه
تشکیل یک گروه کام ً
شناسایی و فعالیتهای آنان مشخص گردید.
چون در اثر مراقبتهای معموله اطالع حاصل شد که افراد شبکه مذکور در صدد انجام خرابکاریهای
وسیعی در جریان جشنهای دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران میباشند و سرگرم
آماده شدن برای اجرای این برنامه هستند ٬از روز  50/6/1شروع به دستگیری افراد گروه موصوف گردید؛
ـکه تاـکنون  44نفر از آنان در تهران و  12نفر از آنها در شهرستانها دستگیر شدهاند ـ که صورت اسامی
افراد دستگیر شده در تهران ٬به ضمیمه ٬تقدیم میگردد و اسامی دستگیرشدگان شهرستانها متعاقباً از
عرض خواهد گذشت1.

][...

صورت اسامی دستگیرشدگان
ردیف

نام نام خانوادگی

شغل

1

ناصر صادق

2

سعید محسن

مهندس تأسیسات از دانشکده فنی
لیسانسیه اقتصاد 2ـ کارمند وزارت کشور

3

علی باـکری

مهندس شیمی

4

مسعود رجوی

فارغالتحصیل دانشکده حقوق

5

رضا رضایی

دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران

6

محمد بازرگانی

دانشجوی بازرگانی )مدرسه عالی(

7

محمود عسکریزاده

فارغالتحصیل مدرسه عالی بازرگانی

8

بهمن بازرگانی

ـکارمند وزارت اقتصاد

9

غالمعلی حدّ اد عادل

استادیار دانشگاه ملی

10

دکتر محمد میالنی

پزشک

 .1تفصیل ادامه گزارش مشابه متن بولتن قبلی به شماره  8225بود که از تکرار آن خودداری شد.
 .2سعید محسن دارای مدرک لیسانس مهندسی در رشته تأسیسات بود.
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نام نام خانوادگی

شغل

دانشآموز

11

حسن یوسفی

12
13

مکرمدوست
حبیب ّ
حسن آعبداهلل

14

علیاـکبر قائمی

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

15

مجید حدّ اد عادل

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

16

مح ّمد حقّی

دانشجوی دانشگاه پهلوی شیراز

17

لطفاهلل میثمی

مهندس شرکت ملی نفت ایران

18

شمسالدّ ین صادقیخامنه تبریزی

19

مصطفی مالیری

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

20

محمدرضا سادات خوانساری

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

21

ناصر بازرگان

فارغالتحصیلدانشکدهادبیات دانشگاه مشهد

22

ابراهیم داور

دانشجوی دانشکدهاقتصاد دانشگاه تهران

23

هوشمند خامنه

دانشجوی دانشکدهاقتصاد دانشگاه تهران

24

منصور بازرگان

لیسانسیه ـ دبیر وزارت آموزشوپرورش

25

محمدحسن بیستون

راننده

26

دکتر احمد طباطبایی

پزشک

27

مهدی فیروزیان

مهندس تأسیسات

28

محمدتقی شهرام

دیپلمه ریاضی

29

محمدابراهیم جوهری

دانشجوی دانشکده پلیتکنیک

30

موسی خیابانی

دانشجوی علوم دانشگاه تهران

31

ـکاظم شفیعیها

دانشجوی دانشگاه تهران

32

محمد ّفیاضمتین

منشی دفترخانه  119تهران

33

پرویز یعقوبی

ـکارمند بانک صادرات

34

احمد لواسانی

ـکارمند مؤسسه استاندارد

35

شمسالدّ ین صبوری

دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

36

حسین خسروشاهی

دوم وظیفه
لیسانسیه ـ ستوان ّ

مهندس
دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تهران

دانشجوی دانشکده فنیدانشگاه تهران
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ردیف

نام نام خانوادگی

شغل

دیپلمه ـ گروهبان وظیفه

37

منصور صادق

38

محمد مصدقیراد

39

دکترع ّب اسعلی عالئیتفتی

40

سیروس صفایی

دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

41

محمد صفی نازلو

ـکشاورز

42

نصرت ملک افشار

ـکارمند وزارت بهداری

43

زرتشت کریملو

ـکشاورز

44

فتحاهلل خامنهای

فارغالتحصیلهنرهایزیبایدانشگاهتهران

دیپلمه ریاضی
پزشک

سری دوم دستگیریها1

پس از کشف یک گروه برانداز وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی ٬تحت عنوان »سازمان
آزادیبخش ایران« و بازداشت  56نفر از اعضای این سازمان در تهران و شـهرستانها ٬طـی سـه روز
ـگذشته ٬در نتیجه تحقیقات پیگیر و مستمر از بازداشت شدگان و بر اثر ورود پنهانی و اشغال خانههای امن
مربوط به سازمان مزبور در تهران ٬عالوه بر دستگیری یکی از ربایندگان هواپیما ـ از دوبی به بغداد ـ که
در شهرستان جهرم استان فارس به طور پنهانی به سر میبرده ٬تعداد هفت نفر دیگر از اعـضای ایـن
سازمان ٬هنگام ورود به خانههای امن و در مخفیگاههای خود ٬بازداشت گردیدند .و به عالوه ٬شـبکه
سازمان مزبور در تبریز کشف و هشت نفر از اعضای آن شناسایی و نـیز شـبکه سـازمان مـوصوف در
ـکرمانشاه مورد شناسایی واقع و دو نفر از اعضای مؤثر آن بازداشت گردیدند .در اصفهان نیز شبکه وابسته
به سازمان مزبور شناسایی و مسئول آن بازداشت و نسبت به شناسایی و دستگیری سایر اعضای این
شبکه اقدام گردید .ضمنًا یکی از افراد وابسته به سازمان مزبور ٬در شهرستان بـانه ٬اسـتان کـردستان٬
شناسایی و دستگیر گردید.
همچنین بر اثر اعترافات م ّتهمین و کاوشهای معموله از خانههای امن اشغالی ٬تعداد دو قبضه دیگر
سالح کمری و یک قبضه تفنگ خفیف و مقادیر قابل توجهی فشنگ و مواد منفجره از جمله تی.ان.تی و
 .1بولتن ویژه ٬ش  ٬112/4944تاریخ 50/6/8؛ با همان عنوان.
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به عالوه مـقداری ابـزار و ادوات و مـواد شـیمیایی مـربوط بـه سـاختن نـارنجک و بـمب سـاعتی ٬از
جاسازیهایی که در منازل مزبور تعبیه شده بود ٬کشف و ضبط گردیده است.
نتیجه تحقیقات معموله از متهمین حاـکی است که:
1ـ ربایندگان هواپیما از دوبی به بغداد ٬که در فرودگاه بغداد بازداشت شده بودند ٬بـا سـپردن تـعهد
همکاری به دولت بعثی عراق ٬از زندان آزاد و ضمن مالقاتی که با »محمود پناهیان« مینمایند
قرار میشود که پس از گذرانیدن دوره چریکی و عملیات پارتیزانی ٬از طریق مرز آبی جنوب ٬وارد
ایران گردند و منتظر باشند تا در تهران با آنان ارتباط برقرار و نسبت به تأمین و تحویل اسلحه و
مهمات مورد نیازشان ٬از طرف دولت بعثی عراق ٬اقدام شود.
ّ
2ـ هنگامی که ربایندگان هواپیما در یکی از اردوگاههای سازمان »الفتح« در لبنان مشغول طی دوره
تعلیمات چریکی بودهاند ٬یک نفر از خرابکاران کشور ترکیه که در جریانات خرابکارانه اخیر کشور
مزبور دخالت داشته است ٬به نام »ابوخلیل« با یکی از ربایندگان هواپیما تماس حاصل و پیشنهاد
همکاری با خرابکاران ایرانی را مینماید؛ لکن قبول این پیشنهاد مـوکول بـه کسب نـظر کـادر
رهبری در ایران میگردد؛ که چنین پیشنهادی مورد قبول کادر رهبری قرار گرفته است.
3ـ اعضای سازمان مکشوفه ٬به تدریج ٬مشخصات برخی از واالحضرتها و بیش از سیصد نفر از
شخصیتهای نظامی و افراد سرشناس مملکت را تهیه ]ـکردند[ تا در صورت توفیق ٬در موقعیت
مناسب ٬نسبت به اجرای طرح ترور یا ربودن بعضی از آنان اقدام نمایند.
4ـ دستورالعملهایی برای فعالیت اعضای این سازمان ٬در ایام برگزاری جشن دوهزار و پانصدمین
سال بنیانگذاری شاهنشاهی ٬تهیه و در دستورالعملها تمام تشکیالت مربوط به این جشن ٬از
جمله طاقهای نصرت ٬تزئینات خیابانها و مجسمهها و دفاتر دربـار شـاهنشاهی و هـمچنین
سفارتخانههای آمریکا ٬انگلیس ٬آلمان غربی ٬اردن و تأسیسات کشور اسرائیل در ایران ٬جـهت
ایجاد خرابکاری ٬مناسب تشخیص داده شده است.
ضمنًا خاطرنشان گردیده افرادی که برای شروع کار در جشنها انتخاب میشوند ٬کارشان فقط آماده
شدن جهت انجام عملیات مخصوص در ایام جشن میباشد و بقیه افراد میبایست کارهای دیگر را به
عهده بگیرند؛ از قبیل امور تبلیغاتی ٬سیاسی و تدارکاتی؛ و افزوده شده است که به جهت ضعف نسبی
قدرت نظامی ٬بایستی قدرت تبلیغاتی خوبی ایجاد ]شود[ تا با فعالیت تبلیغاتی و سیاسی بتوان جـبران
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ضعف نظامی را نمود.
5ـ به منظور نجات دوتن از اعضای سازمان ٬که به جهت حمل اسلحه در فرودگاه بیروت بازداشت
شدهاند ٬پیشبینی شده است که چنانچه دولت لبنان با تحویل آنان به ایران موافقت نماید ٬نسبت
به اجرای طرحی برای ربودن هواپیمای حامل این دو نفر اقدام نمایند و یا ]با[ ربودن سفیر لبنان
در تهران ٬موجبات آزادی دو نفر مزبور را فراهم نمایند.
6ـ »ـگروه اطالعات« سازمان مکشوفه ٬با جمعآوری اخبار و شایعات مختلف ٬مبادرت به تهیه نشریه
داخلی مینموده که پس از بررسی و اظهارنظر و تخطئه اقدامات دولت ٬نشریه مزبور به منظور
بهرهبرداری تبلیغاتی در اختیار اعضا قرار داده میشده است .ضمنًا نسخهای از این نشـریه ٬از
یکی از خانههای امن ٬کشف ]شده[؛ که حاوی مطالبی پیرامون »محدودیتهای معموله نسبت به
روحانیون افراطی ٬بازداشت بقایای اعضای شبکه جنبش انقالبی ایران و اقدامات خـرابکـارانـه
آنان ٬مسائل کشاورزی و کارگری و دانشجویی« میباشد.
همچنین در این نشریه اخباری مربوط به تقویت بعضی از پادگانهای نظامی در مناطق مـرزی و
پارهای شایعات مربوط به امور نظامی درج و از جمله قید شده است که بخشنامهای از طرف ض ّداطالعات
لشکر زرهی کرمانشاه به تمام واحدهای تابعه صادر ]شده[ ٬مبنی بر اینکه به تمام افسران و درجهداران
دستور داده شود که به افراد خانوادههایشان سفارش کنند که از قبول بستههای کادو خودداری نمایند و از
عنوان مطالب مربوط به امور خدمتی آنان احتراز جویند.
تاـکنون  67نفر از اعضای سازمان مزبور دستگیر شدهاند که مشخصات  44نفر از آنان قبًال به عرض
رســیده و مشــخصات  23نــفر دیگـر ٬بـه انـضمام یک جـلد آلبـوم حـاوی نـمونههایی از مـدارک و
دستورالعملهای مکشوفه از خانههای امن ٬به پیوست تقدیم است.
تحقیقات از دستگیرشدگان و مراقبت از خانههای امن مکشوفه و اقدامات پیگیر جهت دسـتگیری
افراد شناخته شده همچنان ادامه ] دارد[ و نتایج حاصله متعاقباً از عرض خواهد گذشت.
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صورت اسامی دستگیرشدگان
ردیف

نام

شهرت

شغل

1

محمد)صادق( سادات دربند]ی[

ـکارگر چاپخانه

2

اـکبر ساطعی

مهندس آبیاری

3

محمد اـکبری آهنگر

4

حسن راهی

5

سلمان پارسیمود

مهندس کشاورزی

6

مهراب آرپناهی

ـکارمند سازمان آب

7

ـکریم تسلیمی

دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

8

محمد صادق

دانشجوی سال دوم دانشگاه صنعتی آریامهر

9
10

غالمحسینوحیدفتحی
نبی مع ّظمی

دانشجوی سال چهارم جغرافی دانشگاه تبریز

11

میریعقوب حمیدیرائف

راننده

12

ـکریم محمدتقیزاده

ـکفّاش

13

صفر بیگاوغلی

ـکفاش

14

جوادعلیپور آسیابان

ـکاسب

15

محمود احمدی

16

حسین مدنی

17

احمد حنیفنژاد

18

مهدیبرادرانخسروشاهی

19

داریوش حمزهلو

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

20

خیاط مز ّین
مهدی ّ
محمدعلی رحمانی

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر
فارغالتحصیل دانشکده کشاورزی تهران

22

محمدعلی صحرائیان

ـکارمند فروشگاه بزرگ ایران

23

محمد غرضی

21

فارغالتحصیل دانشکده علوم دانشگاهتهران
فارغالتحصیل هنرسرای عالی نارمک ]= علم و صنعت[

مهندس

ـکارمند سازمان آب تهران
مهندس کشاورزی
دانشجوی سال چهارم دانشکده ادبیات تبریز
ـکارمند تولیددارو

مهندس الکترونیک
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سری سوم دستگیریها1

صورت اسامی دستگیرشدگان
شهرت

شغل

ردیف

نام

1

عبدالصمد ساجدیان
ّ

مربی تربیت بدنی

2

رضا باـکری

3

غالمعلی مصباح

4

مهدی مقدس

5

محمدعلی پیرویان

6

مسعود اسماعیلخانیان

7

عباسعلی داوری فیضپورآذر

8

خلیل صحرائیان

دانشجوی سال سوم دانشکده صنعتی پلیتکنیک
لیسانسیه حقوق
دکتر در طب
مهندس
مهندس اداره کشاورزی بانه
تکنسین راهآهن
خرازی فروش2
ّ

سری چهارم دستگیریها3

صورت اسامی دستگیرشدگان
ردیف

نام

شهرت

1

تشید
علی مح ّمد ّ
مهدی زینالعابدین چرندابی

3

حمید بهرامی

4

مهدی خدایی صفت

2

شغل

دانشجوی هنرسرای عالی نارمک ]= علم و صنعت[

دانشجوی دانشگاه تبریز
رییس دفتر آبادانی و مسکن استان کرمان
ـکارشناس وزارت اقتصاد

 .1بولتن ویژه ٬ش  ٬412/5022تاریخ 50/6/11؛ با همان عنوان .در این بـولتن نـام غـالمحسین وحـیدفتحی تکـرار
شده بود.
 .2نامبرده دبیر آموزش و پرورش بوده است.
 .3بولتن ویژه ٬ش  ٬112/5123تاریخ 50/6/15؛ با همان عنوان.
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نام

شهرت
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شغل

ـکارمند شهرداری تهران

5

فرتاش دبیران

6

ـکرمعلی شرفزاده

قاچاقچی اسلحه در منطقه خراسان

7

ابوالفضل مرشدلو

قاچاقچی اسلحه در منطقه خراسان

8

محمد صفرزاده

افسر وظیفه

9

منوچهر زرینچنگ

10

حسین مفتح

11

عبدالحسین معظّمی

12

مهدی محصل

ـگروهبان وظیفه
ـکارمند شهرداری تهران
دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تهران
دانشجوی سال آخر پزشکی دانشگاه شیراز

سری پنجم دستگیریها
ردیف

نام

شهرت

شغل

مهندس راه و ساختمان در ذوب آهن

1

محمدجواد برائی

2

لطفعلی بهپور

مهندس راه و ساختمان

3

ـکریم رستگار

دانشجوی سال هفتم دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی

4

محمدعلی آذینفر

5

ـکوروش عقیقیطلب

6

محمدرضا شمس

فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه پهلوی

7

فرهاد صفا

فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه پهلوی

8

حمید مشکینفامفرد

فارغالتحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه پهلوی

9

عبدالکریم سماوی

دانشجوی سال سوم دانشسرایعالی تهران

10

حسین محصل

دانشجوی سال سوم رشته عمران دانشگاه شیراز

11

ـکاظم حقشناس

12

مهندس اصغر بدیعزادگان

فارغالتحصیل دانشکده ادبیات شیراز
مهندس شیمی استادیار دانشگاه1

13

حسین محمدی

آموزگار ناحیه  12تهران
فارغالتحصیل دانشکده کشاورزی کرج

دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تبریز2

 .1وی در تاریخ  50/7/5توسط شهربانی دستگیر و در تاریخ  50/7/12تحویل ساواـک شد.
 .2اســامی ســری پــنجم از بــولتنهای ویــژه ٬ش  ٬112/5814 ٬412/5542 ٬112/5400 ٬114/5272 ٬5196بـه
تاریخهای  18و  22و  1 ٬50/6/25و  50/7/8استخراج شده است.
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سری ششم دستگیریها:

گزارش کامل1

1ـ با اقدامات همه جانبه و مراقبتهای مداوم از اماـکن مظنون به منظور دستگیری اعضای متواری گروه
برانداز مکشوفه وابسته به جمعیت باصطالح نهضت آزادی تحت عنوان »سازمان آزادیبخش ایـران«
طی هفته گذشته عالوه بر  102نفر افرادی که قبًال بازداشت گردیده بودند  14نفر دیگر از اعـضای
متواری گروه مزبور در تهران ٬تبریز و مشهد دستگیر گردیدند که صورت اسامی آنان به پیوست تقدیم
میگردد.
2ـ علی میهندوست یکی از افراد دستگیر شده که جزو افراد کادر رهبری گروه مزبور میباشد در موقع
مراجعه به یکی از اماـکن تحت مراقبت مأمورین غافلگیر و بازداشت گردیده است.
3ـ از طرف مأمورین پاسگاه ژاندارمری کن در ساعت  2000روز  50/7/24در منطقه استحفاظی به چهار
نفر سرنشینان اتومبیلی که جزو افراد متواری گروه مکشوفه بودند و قبًال نسبت به تـهیه و تکـثیر و
ارسال عکسشان به ژاندارمری کل کشور جهت انجام مراقبت و دستگیری آنان اقدام شده بود مشکوک
و با متوقف کردن اتومبیل و بازرسیهای معموله یک قبضه سالح کمری ٬چهار بسته دینامیت ٬دو عدد
ساعت آماده به منظور استفاده در بمب ساعت شمار و مقداری دیگر مواد منفجره و وسایل الزم جهت
ایجاد خرابکاری کشف و نسبت به بازداشت آنان اقدام گردیده لکن به جهت اینکه دستگیرشدگان در
حین اعزام به ساواـک ضمن مقاومت در برابر مأمورین بدرقه در صدد فرار برآمدند ٬به همین سبب از
طرف مأمورین مبادرت به تیراندازی و منجر به مجروح شدن سه نفر از دستگیرشدگان از نواحی دست
و سینه شده که مجروحین به بیمارستان شماره  1ارتش اعزام و وضع آنان رو به بهبودی است .ضمنًا
نفر چهارم همراه با اتومبیل و وسایل مکشوفه تحویل ساواـک گردیده است.
نتیجه تحقیقات معموله حاـکیست که:
محمد حنیفنژاد یکی از اعضای متواری کادر رهبری گروه مکشوفه که از مدتها قبل در صدد ایجاد
خرابکاری برآمده با تهیه طرحی در زمینه خرابکاری در دکلهای برق منطقه غرب تهران یک هفته قبل
چنین طرحی را جهت چهار نفر دستگیرشدگان مطرح و پس از جلب موافـقت آنـان شب قـبل از ورود
میهمانان عالیقدر به تهران با تهیه اتومبیل و وسایل الزم به چهار نفر مزبور مأموریت میدهد که نسبت
 .1بولتن ویژه به تاریخ 50/7/26؛ »درباره :خرابکاری در شبکه برقرسانی تهران و دستگیری چهار نفر عوامـلی کـه
در این خرابکاری دست داشتهاند«.
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به ایجاد خرابکاری در دکلهای برق اقدام نمایند که قبل از اجرای طرح مزبور در این منطقه دسـتگیر
ـگردیدند.
ضمنًا یکی از چهار نفر افراد دستگیر شده مهندس برق در شرکت برق منطقهای تهران میباشد و
حنیفنژاد از اطالعات او در مورد تهیه طرح و ایجاد خرابکاری در تأسیسات برق استفاده نموده است.
یکی از چهار نفر مذکور که کارمند شرکت ملی نفت ایران میباشد و در رأس گروه چهارنفری قـرار
داشته است و از جمله افرادی بوده که جهت طی دوره چریکی در سال گذشته به خارج از کشور اعزام
]شده[ و پس از گذرانیدن دوره چریکی در یکی از پایگاههای سازمان الفتح به کشور مراجعت نموده است.
نامبرده پس از بهبودی نسبی و مساعد شدن وضع مزاجی او تحت بازجویی دقیق قرار خواهد گرفت.
محمد حنیفنژاد به منظور حفظ افراد متواری گروه در نظر دارد مقدمات اعزام بعضی از آنان را به
خارج از کشور فراهم نماید و طی ماه جاری تعدادی از متواریان را که از لحاظ میزان فعالیت در درجه سه
اهمیت قرار دارند روانه شهرستانها نموده تا از دید مأمورین محفوظ و به آنان توصیه نموده است که در
اوائل آبان ماه سال جاری به تهران مراجعت تا تکلیفشان را از لحاظ تهیه مخفیگاه و یا اعزام به خارج از
ـکشور روشن نماید.
مهندس عزتاهلل سحابی یکی از رهبران جمعیت باصطالح نهضت آزادی که سابقه محکومیت دارد
همراه با دو نفر دیگر به اسامی محمد توسلی و اسداله خالدی مهندس راه و ساختمان بر مبنای اطالعات
مکتسبه پیرامون داشتن ارتباط با افراد گروه برانداز مکشوفه و نیز برقراری ارتباط با افراد وابسته به جبهه
باصطالح ملی سوم در اروپا دستگیر گردیدند ٬در تحقیقات معموله ضمن اعتراف به داشتن ارتـباط بـا
بعضی از دستگیرشدگان و افراد متواری اضافه نمودهاند که به طور کلی از جریان فعالیتهای آنان مطلع
]بوده[ و پس از کشف و دستگیری اعضای گروه مزبور درصدد کمک مالی به خـانواده دسـتگیرشدگان
برآمده و به همین منظور مبلغی در حدود یکصد هزار ریال جمعآوری و مـنتظر اخـذ تـماس از طـرف
متواریان و یا افراد خانواده زندانیان جهت پرداخت این مبلغ بودهاند.
مهندس سحابی همچنین اظهار داشته که به منظور چاپ و انتشار دفاعیات خود و سایر محکومین
وابسته به جمعیت باصطالح نهضت آزادی در خارج از کشور ضمن مکاتبه با یکی از افراد این جمعیت در
فرانسه و حواله مبلغی معادل شصت هزار ریال درخواست نموده است که فرد مزبور در این زمینه اقدام
نماید.
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ضمنًا مهندس یادشده در نامه خود مشخصات تعدادی از دستگیرشدگان گروه مزبور و نیز مشخصات
سه نفر از افراد دستگیر شده وابسته به یکی از گروههای کمونیستی را قید و خواستار شده است کـه از
طریق کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و رادیو بغداد مورد استفاده تبلیغاتی قرار گیرد.
تحقیقات از دستگیرشدگان به منظور روشن نمودن دخالت احتمالی افراد متواری ٬وابسته به گـروه
یادشده فوق در سایر طرحهای خرابکارانه و همچنین مراقبت از اماـکـن مـظنونی کـه امکـان مـراجـعه
متواریان وجود دارد همچنان ادامه ] دارد[ و نتایج حاصله متعاقبًا از عرض خواهد گذشت.
صورت اسامی دستگیرشدگان
ردیف

نام

شهرت

شغل

1

علیرضا کاشانی

فارغالتحصیل دانشکده کشاورزی کرج

2

علی میهندوست

فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

3

محمد توسلی

مهندس راه و ساختمان

4

عبداله توسلی

ـکارمند وزارت آبادانی و مسکن

5

یزدان حاج حمزه

ـکارمند وزارت آبادانی و مسکن

6

اسداله خالدی

مهندس راه و ساختمان

7

عزتاله سحابی

مهندس راه و ساختمان

8

عبدالعلی ذواالنوار

دانشآموز ساـکن مشهد

9

محمدحسن سبحانالهی

10

زهرا عاملی

آموزگار دبستان رفاه

11

علیرضا تشید

دانشجوی دانشگاه آریامهر

12

عبدالنبی معظمی

آموزگار متواری اداره آموزش و پرورش کرج

13

ناصر سماواتی

مهندس برق در شرکت برق منطقه تهران

14

محمد سیدی

ـکارمند شرکت ملی نفت ایران

دانشجوی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز
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گزارش1

در نتیجه پیگیری اقدامات معموله و مراقبتهای همهجانبه و مداومی که نسبت به دستگیری بقایای
ـگروه برانداز مکشوفه وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی تحت عنوان »سازمان آزادیبـخش
ایران« و کشف اسلحه و مهمات آنان به عمل آمد ٬طی هفته گذشته ـ عالوه بر  116نفر افرادی که قبًال
بازداشت گردیده بودند» ٬محمد حنیفنژاد« یکی از اعضای کادر رهبری گروه مکشوفه و مـبتکر طـرح
»عـبدالرسـول
ربودن واالـگـهر شـهرام و ایـجاد خـرابکـاری در دکـلهای بـرق مـنطقه غـرب تـهران؛
ّ
مشکینفامفرد« یکی از ربایندگان هواپیما از دوبی به بغداد و نیز دو نفر از اعضای این گروه ٬که جهت طی
دوره جنگهای چریکی به خارج از کشور اعزام ]شده[ و پس از طی دوره در یکی از پایگاههای سازمان
»الفتح« در سوریه ٬چند روز قبل به ایران مراجعت نموده بودند ٬بـه اسـامی »ابـراهـیم آوخ« و »جـلیل
سیداحمدیان« و همچنین شش نفر دیگر از افراد وابسته به گروه دستگیر گردیدند که صورت اسامی 10
ّ
نفر دستگیرشدگان به پیوست تقدیم میگردد .نتیجه تحقیقات معموله حاـکی است که:
1ـ محمد حنیفنژاد پیرامون اجرای طرح ربودن واالـگهر شهرام اعتراف نموده است که این طرح به
منظور گرفتن گروگان ٬جهت آزاد ساختن دستگیرشدگان وابسته به گروه مکشوفه ٬به مرحله اجرا
عـبدالرسـول
درآمده لیکن به علت مقاومت واالـگهر شهرام و اینکه یکـی از مـجریان طـرح ـ
ّ
محوله را در مورد کشیدن واالـگهر شهرام بـه
مشکینفام فرد ـ موفق نگردیده به موقع وظیفه ّ
تجمع عابرین و رسیدن مأمورین انتظامی ٬اجرای طرح با
داخل اتومبیل انجام دهد و به جهت ّ
شکست روبهرو شده است.
حنیفنژاد اضافه مینماید که چنانچه اجرای طرح مزبور با موفقیت روبهرو میشد ٬در نظر بوده است
ـکه پس از انجام مذاـکرات الزم با واالـگهر شهرام ٬معظ ٌّم له را به فرودگاه مهرآباد هـدایت ]ـکـنند[ و بـا
شناسایی که قبًال صورت گرفته ٬از طریق »ایرتاـکسی« وارد باند اصلی فرودگاه گردند و سپس ضمن تهدید
به قتل واالـگهر شهرام خواستار گردند که هواپیمایی در اختیار آنان گذارده شود تا به مقصد الجزایر پرواز
نمایند.
ضمنًا در طرح مزبور ٬عالوه بر حنیفنژاد و مشکینفام فرد دو نفر دیگر از دستگیرشدگان به اسامی
 .1بولتن ویژه ٬ش  ٬112/6433تاریخ .50/8/3
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سیدی کاشانی« و »اصغر بدیعزادگان« شرکت داشتهاند؛ که یکی از آنان مسلّح بـه مسـلسل و
»محمد ّ
ّ
سایرین دارای سالح کمری بودهاند.
2ـ محمد حنیفنژاد ٬در مورد طرح ایجاد خرابکاری در دکلهای برق منطقه غرب تهران همزمان با
سیدی کاشانی و با تـهیه مـواد
ورود میهمانان عالیقدر به تهران ٬اظهار داشته که با نظر محمد ّ
منفجره و وسایل الزم ٬در صدد اجرای چنین طرحی به منظور ایجاد خاموشی در چـراغـانی و
تزئینات مربوط به برگزاری جشن دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی و بهرهبرداری
تبلیغاتی برآمده؛ که چهار نفر مجریان طرح مزبور ٬قبل از اجرای طرح ٬دستگیر گردیدهاند.
3ـ یکی از دستگیرشدگان به نام »ناصر سماواتی« مهندس برق شرکت برق منطقهای تهران ٬ضمن
اعتراف به شرکت در اجرای طرح ایجاد خرابکاری در دکلهای برق منطقه غرب تهران ٬اضافه
نموده که مدارکی از جمله نقشه شبکه تولید برق منطقهای تهران ٬لیست پستهای فشار قوی
تهران ٬محلهای انشعاب برق اماـکن ساواـک در باغ مهران و سایر نقاط تهران ]را[ جمعآوری و
در اختیار مسئول جمعآوری اطالعات گروه مکشوفه به نام »محمود عسکـریزاده« ٬کـه قـبًال
دستگیر گردیده است ٬قرار داده است .ضمنًا از اطالعاتی که وی در اختیار گروه مزبور قرار داده٬
در تهیه طرح ایجاد خرابکاری در دکلها استفاده شده است.
عبدالرسول مشکینفام فرد ٬ضمن اعتراف به شرکت خود در طرح ربودن هواپیما از دوبی به بغداد٬
4ـ
ّ
اظهار داشته پس از طی دوره جنگهای چریکی در یکی از پـایگاههای سـازمان »الفـتح« در
سوریه ٬به ایران مراجعت نموده .نامبرده همچنین اعتراف کرده که در طرح ربودن واالـگهر شهرام
دخالت مستقیم داشته است.
فرد موصوف در مورد فعالیتهای افراد وابسته به گروه مکشوفه در لبنان اظهار داشته است که یکی از
این افراد به نام مرتضی حقشناس ٬پس از کشف و دستگیری اعضای گروه مزبور در تهران ٬نامهای با
جوهر نامریی از طرف محمد حنیفنژاد دریافت ]ـکرد[ که اسامی تعدادی از دستگیرشدگان در این نامه قید
و از او خواسته شده است که ضمن بهرهبرداری تبلیغاتی به نفع دستگیرشدگان و علیه دولت ایران ٬ترتیب
مراجعت اعضای گروه مزبور را که جهت طی دوره چریکی به لبنان اعزام شدهاند بدهد؛ و بر همین مبنا
حقشناس ٬توسط خسرو کالنتری و مسئولین دفـتر »الفـتح« در بـیروت ٬مـبادرت بـه ارسـال اسـامی
دستگیرشدگان جهت رادیو بغداد و سازمان »الفتح« نموده کـه مـوجب بـهرهبرداری تـبلیغاتی و صـدور
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اعالمیهای از طرف سازمان »الفتح« گردیده است.
5ـ در بازرسی و کاوشهای معموله از اماـکنی که در اختیار محمد حنیفنژاد و سایر دستگیرشدگان
بوده ٬عالوه بر تعدادی جزوات جنگهای چریکی و نشریات کمونیستی و مدارک قابل تـوجه٬
تعدادی سالح و مواد منفجره که توسط افراد اعزامی به خارج از کشور تهیه و به ایـران حـمل
ـگردیده است و وسایلی دیگر به شرح زیر بهدست آمده که عکسهای تهیه شده آنها به پیوست
تقدیم است.
1ـ سه قبضه مسلسل کالیبر ]) 9محل تهیه [:دو قبضه ]از بندر[ عقبه و یک قبضه ]از[ پورت
سعید( با  4عدد خشاب و  120فشنگ مربوطه؛
2ـ دو عدد نارنجک؛
3ـ سه قبضه سالح کمری ٬از نوع گاز پیستولت؛
4ـ تعداد  200تیر فشنگ ٬از انواع مختلف؛
5ـ حدود  500عدد چاشنی الکتریکی؛
6ـ مقداری تی.ان.تی و گرد آلومینیوم؛
7ـ دو دستگاه فرستنده و گیرنده دستی ٬از نوع هرتون ساخت ژاپن؛
8ـ سه عدد ساعت آماده شده ٬جهت استفاده در ساختن بمب ساعتی؛
9ـ چند عدد کالهـگیس و وسایل گریم؛
10ـ تعداد]ی[ شناسنامه جعلی ٬که مورد استفاده افراد وابسته به گروه مکشوفه قرار گرفته است؛
11ـ یک دستگاه ماشین تحریر و مقداری وسایل پلیکپی.
تحقیقات از دستگیرشدگان و مراقبت از اماـکن مظنون ٬به منظور دستگیری بقایای گروه یاد شده فوق
ـکماـکان ادامه دارد .نتایج حاصله متعاقباً از عرض خواهد گذشت.
صورت اسامی دستگیرشدگان
ردیف

نام

شهرت

شغل

1

محمد حنیفنژاد

فارغالتحصیل دانشکده کشاورزی کرج

2

عبدالرسول مشکینفامفرد
ّ

فارغالتحصیل دانشکده کشاورزی کرج
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ردیف

نام

شغل

شهرت

3

سیداحمدیان
سیدجلیل ّ
ّ
ابراهیم آوخ

5

مح ّمد حیاتی

6

نصراهلل اسماعیلزاده

7

عطاءاهللحاجیمحمودیان

سماور فروش

8

مح ّمد مصباح

سماور فروش

9

قدرتاهلل اسماعیلزاده

10

حج اریان
جهانگیر ّ

11

محمدرضا مالک

4

فارغالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تبریز
آموزگار متواری
دانشجوی سال چهارم دانشکده علوم دانشگاه تهران
معاون اداره طرح و بررسی مراـکز تلفنی تهران

ـکارمند برق منطقهای تهران
مهندس شیمی کارخانه قند شازند اراـک
سرباز وظیفه1

سری هشتم دستگیریها2

صورت اسامی دستگیرشدگان
شهرت

شغل

ردیف

اسم

1

علیاـکبر نبوی نوری

دانشجوی سال چهارم مکانیک دانشگاه صنعتی آریامهر

2

حسین شیخباقر قاضی

دانشجوی سال چهارم برق دانشگاه صنعتی آریامهر

3

علیرضا زمردیان

دانشجوی سال چهارم دانشکده علوم دانشگاه تهران

4

محسن طریقت منفرد

5

هوشنگ نعیما

6

ابوالقاسم رضایی

7

محمد طریقتمنفرد

8

محمد داودآبادی

دانشجوی سال چهارم هنرسرایعالی نارمک
استادکار شرکت برق منطقهای تهران
دانشجوی سال اول مدرسه عالی بازرگانی
دانشجوی تکنولوژی دانشگاه تهران
لوالفروش در بازار تهران

 .1ردیف  11در بولتن ٬خالصهتر از این گزارش به شماره  ٬6382تاریخ  50/8/1درج شده بود.
 .2بولتن ویژه ٬ش  ٬6847تاریخ .50/8/24
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شغل

9

مهدی ابریشمچی

دانشجوی سال پنجم دانشکده علوم دانشگاه تهران

10

محسن محمدنبی رودباری

دانشجوی سال پنجم دانشکده فنی دانشگاه تهران

11

یوسف زمردیان

12

حسینعلی طاهرزاده

13

مسعود زمردیان

14

محمد الهی

15

محمدحسن عبدی یزدانی

16

حسین آالدپوش

بازرگان
ـگروهبان یکم قرارگاه توپخانه لشکر کرمانشاه
ساعتفروش در بازار تهران
واسطه معامالت ملکی
خرازی فروشی در بازار تبریز1

دانشجوی سال ششم هنرهای زیبای دانشگاه تهران2

سری نهم دستگیریها3

در تعقیب اقداماتی که به منظور دستگیری اعضای باقیمانده سازمان آزادیبخش ایـران وابسـته بـه
جمعیت به اصطالح نهضت آزادی طی یکماه گذشته صورت گرفته عالوه بر  142نفری که قبًال دستگیر
و بازداشت گردیدهاند  18نفر دیگر از اعضای سازمان مذکور در تهران و تبریز دستگیر شدهاند که صورت
اسامی آنان به شرح پیوست از عرض میگذرد.
در تحقیقات معموله از دو نفر افراد متواری دستگیر شده سازمان مزبور به اسامی عبداله محسن و
عبداالحد خسروشاهی دانشجویان دانشگاه تبریز ٬عبداله محسن اعتراف به قرار مالقات خود با یکی از
اعضای مؤثر سازمان مذکور و گرداننده بقایای این سازمان بنام احمد رضایی نموده که با انجام اقدامات
الزم و پیشبینیهای قبلی نامبرده در خیابان غفاری تهران مورد محاصره واقع و هنگامیکه مشارالیـه
پس از تیراندازی قصد فرار و پرتاب نارنجک بطرف مأمورین را داشته ٬در اثر منفجر شدن نارنجک در
دستش بقتل رسیده و یکی دیگر از افراد سازمان مزبور که همراه وی بوده بـنام زیـنالعـابدین حـقانی
دانشجوی سال چهارم مدرسه عالی بازرگانی تهران دستگیر گردیده است .همچنین روز  50/12/5یکی
دیگر از اعضای این سازمان به نام علیرضا میرمحمد صادقی که قصد فرار از دست مأمورین داشته مورد
 .1از ردیف  12تا  15مستخرجه از بولتن ویژه ٬شماره  ٬6985تاریخ  50/8/27میباشد.
 .2مستخرجه از بولتن ویژه ٬شماره  ٬7240تاریخ .50/9/8
 .3بولتن ویژه ٬ش  ٬10152تاریخ 50/12/10؛ با همان عنوان.
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اصابت گلوله واقع و به قتل رسیده است.
ضمنًا در اثر پیگیریهای معموله روز  50/12/8نیز یکی دیگر از اعضای متواری و مؤثر سـازمان
موصوف به نام کامران نخعی دانشجوی سال پنجم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران دستگیر گردیده است
ـکه تحقیقات از نامبرده به منظور دستگیری سایر اعضای سازمان مورد بحث ادامه دارد.
در اثر کاوشهایی که از سه منزل امن کشف شده متعلق به افراد دستگیر شده این سازمان در تهران
و تبریز بعمل آمده مقداری مدارک و مواد آتشزا بدست آمده که ضبط گردیده است.
صورت اسامی دستگیرشدگان
شهرت

شغل

ردیف

نام

1

زینالعابدین حقّانی

دانشجوی سال چهارم مدرسه عالی بازرگانی

2

عبداالحد خسروشاهی

دانشجوی سال سوم دانشکده فنی دانشگاه تبریز

3

عبداهلل محسن

دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی دانشگاه تبریز

4

علی مستأجر

دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تبریز

5

غالمرضا اخالقیکرمانی

6

سعید کاردان

7

حسن واحدی داشآتان

8

محمدرضا فائزی

9

عادل یکتا

10

عبدالرضا کریمزادهالباقچی
ّ

دانشجوی هنرسرای عالی نارمک ]= علم و صنعت[

دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تبریز
محصل سال پنجم طبیعی در شهرستان تبریز
ّ
مهندس راه و ساختمان
محصل سال ششم ریاضی ] تبریز[
ّ

دانشجوی سال دوم فیزیک دانشگاهتبریز

11

ع ّزت فرجزاده بیپاالن

12
13

مح ّم دباقر باقرینژادان
ـکامران نخعی

14

قدرتاهلل نورآذری

ـکارمند بیمههای اجتماعی شهرستان تبریز

15

قربانعلی نژاد دهقان

دانشجوی سالپنجم دانشکده پزشکیدانشگاهتهران

16

محمدرضا میرمحمد صادقی

17

مح ّمد مسعودی

18

خی اطنیکنام
محمدرضا ّ

دانشجوی سال چهارم منابع طبیعی ] تبریز[

دانشجوی سال چهارم علوم تربیتی دانشگاه تبریز
دانشجوی سالپنجم دانشکده پزشکیدانشگاهتهران

دانشجوی سال سوم دانشگاه صنعتی آریامهر
دانشجوی سال پنجم دانشکده پزشکیدانشگاهتهران
دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی دانشگاه تبریز

تحلیل کلی رژیم...٬

عناصر متواری و مخفی :متن
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گزارش1

در مرداد ماه سال  1350شبکه وسیعی از عناصر افراطی مذهبی ٬که وابسته به جمعیت به اصطالح
نهضت آزادی بودند ٬به وسیله ساواـک کشف و اعضای آن شناسایی و از اول شهریور ماه همان سال اقدام
به دستگیری این گروه گردید.
نتیجه اقدامات و پیگیریهای عملیاتی ٬تا دی ماه سال  ٬50دستگیری جمعاً  143نفر از اعضای این
ـگروه توسط ساواـک بود.
متعاقب تشکیل »ـکمیته مشترک ضد خرابکاری« ٬متشکل از مأمورین ساواـک و شهربانی کل کشور ٬تا
تاریخ  ٬51/7/30جمعاً  74نفر نیز از اعضای گروه مذکور توسط کمیته اخیر دستگیر ]شده[ و یا به قتل
رسیدهاند.
بر اساس سوابق و اطالعات موجود در ساواـک و اقاریر متهمین دستگیر شده ٬تعدادی از اعضای گروه
مورد بحث شناسایی شدهاند که از خانه و محل کار خود متواری ]شدهاند و[ ٬هماـکنون به صورت اختفا و با
رعایت اصول پنهانکاری به ارتباطات خود ادامه داده و فعالیتهای پنهانی مینمایند؛ که فهرست اسامی
این عناصر ٬تا جایی که مورد شناسایی قرار گرفتهاند ٬به ضمیمه از لحاظ مبارک میگذرد.
مشخصات غیرواقعی شناخته
توضیحًا به استحضار میرساند که چهار نفر از این عده با نام مستعار و ّ
شدهاند که اقدامات الزم برای تعیین هویت و دستگیری آنان در جریان است .ضمنًا با تحقیقاتی که به
»محمد
عمل آمده ٬فردی که در جریان نصب بمب در نمایشگاه آسیایی به قتل رسید ٬شخصی به نام
ّ
ایگهای« بوده که به عنوان افسر وظیفه در پادگان کرمانشاه خدمت میکرده و از محل خدمت خود متواری
]شده[ و در تهران ٬با الحاق به گروه خرابکار موصوف ٬به سبب انفجار بمبی که خود نصب کرده بود به
قتل رسید.

 .1بولتن ویژه ٬ش  ٬112/8755تاریخ 50/8/1؛ »درباره :عناصر شـناخته شـده مـتواری سـازمان آزادیبـخش ایـران
وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی«.
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سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام

اسامی اعضای متواری شناخته شده »سازمان آزادیبخش ایران«
وابسته به جمعیت به اصطالح نهضت آزادی
ردیف

نام

شهرت

شغل

دانشجوی سالچهارم مدرسه شیمیدانشگاه آریامهر

1

بهرام آرام

2

محمدحسنابراری] جهرمی[

3

حسیناحمدی روحانی

مهندس کشاورزی

4

محمد)آقاـکوچک(نمازی

دانشجوی مدرسه عالی بازرگانی

5

مح ّمد اساسی

6

رحمان )وحید( افراخته

7

ناصر انتظارالمهدی

8

مح ّمدجواد پورسعیدی

9

ع ّباس جوادی

10

مرتضی ]تراب[حقشناس

آموزگار ]= دبیر زبان در صومعهسرا[

11

احمد حصاری

فارغالتحصیل دانشکده نفت آبادان

12

مح ّمد حاجشفیعیها

13

حسین خوشرو

14

رضا رضایی

15

احمد ریاضی فیضی

16

عبداهلل ز ّرینکفش

دانشجوی دانشکده فنی تبریز

17

مجید شریف واقفی

ستواندوم وظیفه ]= فارغالتحصیلدانشگاهصنعتی[

18

سعید شاهسوندی

دانشجوی دانشگاه پهلوی شیراز

19

محسن فاضل

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

20

ع ّباس جاودانی

دانشجوی علوم دانشگاه مشهد

21

ابراهیم مح ّمدزاده

22

رحمتاهلل نادعلیجلوخانی

23

محسن نجاتحسینی

آموزگار و دانشجوی ]حقوق[ دانشگاه تهران

دانشجوی دانشکده فنی تهران
دانشجوی دانشگاه آریامهر
دانشجوی دانشگاه پهلوی شیراز
پیشهور در بازار
بیکار

دانشجوی پلیتکنیک
مهندس کشاورزی
دانشجوی دندانپزشکی ] تهران[

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

دانشجوی هنرسرای عالی نارمک ]= علموصنعت[

ـکارمند برق اصفهان
دانشجوی دانشکده فنی تهران

تحلیل کلی رژیم...٬
ردیف

نام

شهرت

شغل

فارغالتحصیل دانشکده پلیتکنیک تهران

24

هاشم وثیقپور

25

مح ّمد یقینی

26

مح ّمد یزدانیان

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

27

احمد هاشمیان

دانشجوی هنرسرای عالی نارمک ]= علموصنعت[

28

فریبرز لبّ افینژاد

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

29

حسین حاجعلیاـکبر

30

مح ّمد خانعلی

ـکارگر

31

ع ّزت شاهی

صحاف
ـکارگر ّ

32

علیرضا سپاسیآشتیانی

33

رضا مهدوی

34

ع ّباس پاـکایمان

35

محمود طریقاالسالمی

36

مح ّمد عالمزاده

دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر

37

مح ّمد تهرانی

دیپلمه بیکار

38

حسین کرمانشاهیاصل

39

جاللالدّ ین فارسی

40

تقی شامخی

41

دکتر مصطفی چمران ساوهای

42

صادق قطبزاده

43

مالک

اسم مستعار

44

ـکمیل

اسم مستعار

45

ع ّباس

اسم مستعار

46

سیّد

اسم مستعار

فارغالتحصیل مدرسه عالی بازرگانی

مکانیک

دانشجوی دانشکده فنی تهران
دیپلمه بیکار
دانشجوی مؤسسه حسابداری ] شرکت نفت[

دانشجوی دانشگاه تهران

دانشجوی مدرسه عالی حسابداری
آموزگار در بیروت
دانشجوی ایرانی مقیم فرانسه
دبیر دبیرستان در بیروت
دانشجوی ایرانی مقیم فرانسه
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