اسامی نزدیک به  ۳۵۰تن قاچاق انسان به اشرف توسط مسعود ومریم رجوی
این اسامی را براساس اطالعاتی که داشتم وبسیاری ازآنها را دراشرف ومرکز خودمان یا مراکز دیگر دیده بودم ویا از دوستان جداشده شنیدم ویا
ازسایت ها ومصاحبه ها بدست آورده ام .همچنانکه گفتم آمار بسیار بیشتر از اینهاست .اگر چه من از آغازبدنبال جمع آوری اسامی نبودم .زیرا
موضوعات درون سازمان آنقدروسیع است که امکانی برای یک فرد نمی ماند که بتواند درهمه زمینه ها تحقیق کرده واطالعات کسب کند .جدای
ازاینکه بسیاری ازجدا شدگان نیز بدلیل ترس وحشت ازسازمان حاضر به سخن گفتن نمی شوند.
دراین لیست بهیچوجه نام میلیشیا هایی که اغلب زیرسن ۱۸سال ،درسالهای  ۷۸تا ۷۶ازاروپا با وعده های مختلف به عراق کشاندند ،نیامده است.
همچنانکه افرادی که پس ازسرنگونی صدام ودرسنین زیر ۱۸سال جذب ارتش شدند.

 -۱علی قزل قارشی از شهرستان گرگان – ورودبه سازمان ۱۳۷۹با وعده کار دراروپا.
 -۲صادق خاوری (صمد) از شهرستان فومن  -ورودبه سازمان ۱۳۸۰
 -۳محمد کریم گل شیر میری (حامد) از شهرستان نیک شهر  -ورودبه سازمان ۱۳۸۰
 -۴شهرام بهادری از جلفای آذربایجان شرقی
 -۵شهرود بهادری از جلفای آذربایجان شرقی
 -۶حسام شاکری سبزواری متولد  -۱۳۵۹اعزام از ترکیه در تاریخ ۸۱/۴/۲۴
 -۷سید محمد حسینی از نیشابور اعزام ازترکیه سال۱۳۸۱
 -۸اشکان که از قبرس آمده بود  -اعزام ازترکیه سال۱۳۸۱
 -۹رضا از تهران اعزام ازترکیه سال۱۳۸۱
 -۱۰سید شجاع سید لطیفی متولد  ۱۳۳۹متأهل و دارای پنج فرزند ،ساکن اهواز اعزام ازترکیه سال۱۳۸۰
 -۱۱قاسم همدانی( با نام مستعار هادی)
 -۱۲حسن صافی معروف به پژمان اهل مشهد  -از مجاهدین جدا شد.
 -۱۳فردین  -نام مستعار
 -۱۴حامد اهل قزوین
 -۱۵فرهاد پورمشکی  -معتاد به تریاک  -اعزام از پاکستان سال۸۱
 -۱۶علی مظلومی اهل قم همراه با سه نفر دیگر که با او بودند و هر چهار نفر معتاد
 -۱۷حسن اخالقی اعزام از ترکیه
 -۱۸سید طه حسینی اهل محالت اعزام از ترکیه سال ۱۳۸۱
 -۱۹حسام شاکری اهل سبزواری متولد  -۱۳۵۹اعزام از ترکیه سال ۱۳۸۱
 -۲۰احمدرضا ایرانپور متولد۱۳۸۴
 -۲۱محمدرضا ایرانپور متولد ۱۳۵۹محصل و  ۱۷ساله
 -۲۲غالمرضا بهروزی سال ۷۵ایران به ترکیه و ازترکیه به اردن وعراق همراه با یک نفردیگر که درهواپیما بود.
 -۲۳مرتضی بهشتی اعزام از ترکیه سال۸۰
 -۲۴مصطفی بهشتی اعزام از ترکیه سال۸۰

-۲۵حسین افشار
 -۲۶محسن مالیا اعزام سال۸۱
 -۲۷علی اصغرغضنفری فرمانده عملیات برای کشتن الجوردی
 -۲۸عبدالرحیم نظری اعزام ازترکیه همراه با مهدی...
 -۲۹مهدی ...اعزام ازترکیه
 -۳۰افشین جعفرزاده متولد ارومیه اعزام ازترکیه
 -۳۱برادر افشین جعفرزاده متولد ارومیه اعزام ازترکیه
 -۳۲یبر قنواتی از بندر ماهشهر اعزام سال ۱۳۷۸
 -۳۳محسن صحاف از تبریز اعزام در سال ۸۱
 -۳۴عباس جعفری متولد تهران اعزام از ترکیه
 -۳۵مالبخش حسین زهی از سیستان و بلوچستان اعزام از پاکستان
 -۳۶مسعود جهانبخش -کرمانشاه -سال  ۸۰برای کار به ترکیه
 -۳۷احمد صبوحی ایرانشهر بخش اسپکه اعزام ازدبی
 -۳۸سرمست محسنی اعزام از ترکیه ۱۳۸۱
 -۳۹احمد صبوحی ایرانشهر بخش اسپکه اعزام ازدبی
 -۴۰محمد عراقی اهل شاهین دژ  -سال ۸۱اورا به پاکستان کشاندند وبعد عراق
 -۴۱جمشید سرایی اهل آق قال -سال  ۸۱اعزام از ترکیه
 -۴۲محمد نعیم مالزهی ،اهل سراوان اعزام از پاکستان درسال۱۳۸۱
 -۴۳برادرعباس جعفری اعزام از ترکیه
 -۴۴دوست عباس جعفری اعزام از ترکیه
 -۴۵ابراهیم ماجالنی -تهران اعزام از ترکیه سال۱۳۸۱
 -۴۶محمد اکرم ابرکار ،بچه سرباز سال  ۸۱از امارات
 -۴۷عیسی بلوچی  -فرزند آدم  -متولد شهرستان نیک شهر اهل سیستان و بلوچستان .همراه با عمو و یکی از اقوام به اسم خسرو بلوچ اقوامی و
رسول بخش بلوچی – اعزام از پاکستان ۱۳۸۱
 -۴۸احسان دهواری اهل سراوان  -امارات ۱۳۸۱
 -۴۹عبدالمهدی بامری فرزند رسول بخش بامری ،از ایرانشهر به پاکستان وبعنوان کاردردوبی  ،وبعد به عراق ۱۳۸۰
 -۵۰امیر بلوچی اهل ایرانشهر سال ۷۹امارات متحده عربی
 -۵۱محمدرضا شمسی اهل تبریز ،شهرستان هادی شهر  -سال  ۸۱از تهران به ترکیه ودر ۸۱/۴/۲۴اعزام به عراق.
 -۵۲علیرضا اسپندارفرد(نام سازمانی سیاوش) اهل کرج اعزام ازترکیه سال ۸۰
 -۵۳انوشیروان ریاحی اهل فیروزآباد فارس اعزام از دوبی سال۸۰

 -۵۴حسام شاکری سبزواری متولد ۱۳۵۹ازترکیه در سال ۸۱
 -۵۵محمد رئیسی اهل نیک شهر در سال  ۸۱به امارات وعراق
 -۵۶مسعود اهل ایرانشهر بودند(بعنوان کار به عراق برده بودند)
-۵۷ارسالن اهل ایرانشهر بودند(بعنوان کار به عراق برده بودند)
-۵۸شهریار اهل ایرانشهر (بعنوان کار به عراق برده بودند)
 -۵۹عزت  -اهل الشار
 - - ۶۰فاروق (اسم اصلی احتماالً محمد)
 -۶۱مهران رستگارفر ساکن همدان سال  ۸۰برای پیدا کردن کار به ترکیه
 -۶۲تیمور اسماعیلی اهل استان خراسان  -قوچان سال  ۸۰از طریق پاکستان به عراق
 -۶۳حمید رضا چمنی اواخر سال  ۷۸اعزام از ترکیه
 -۶۴انوشیروان ریاحی اهل فیروز آباد فارس دوبی آخر سال ۸۰
 -۶۵علی براتلو متولد  ۱۳۵۶اهل تهران در سال ۷۸از طریق مرز پاکستان به عراق
 -۶۶ارسالن اسماعیلی-نقاش وخطاط بود( درسال ۷۶به مرکز۵آمد .اوهمراه با علی اصغرغضنفری فرمانده عملیات برای کشتن الجوردی
درمرکزما قرارداشتند)
 -۶۷پوریا قوامی اهل سنندج  ۲۶ -فروردین  ۱۳۸۱به سمت ترکیه
 -۶۸برادرکوچک پوریا قوامی ۱۳۸۱به سمت ترکیه
 -۶۹هومن درآلبانی ازسازمان جدا شد.
 -۷۰حسین ندایی با نام مستعارحمید
 -۷۱محسن ابوفاضلی(نام سازمانی جمشید تهرانی) اهل تهران سال  ۸۰ازترکیه
 -۷۲مهدی جواهریان سال ترکیه ۷۹
 -۷۳محسن مالیا (نام سازمانی پیمان) اهل تهران ۱۳۸۱به سمت ترکیه
 -۷۴امیر تالوتی (۱۳۸۱اسفندیار) به سمت ترکیه
 -۷۵احمد تالوتی( یوسف) سال ۷۸
 -۷۶عادل خلخالی زر اهل تهران سال ۸۰
 -۷۷عبدالرحیم نظری از شهرستان آق قال -از سال  ۸۱به صورت قانونی وارد ترکیه شد وبعد عراق
 -۷۸مهرداد شیر محمدی اهل تهران
 -۷۹ناتان بگینی  -یهودی مذهب
 -۸۰محمد اکرم ابرکار ،اهل سرباز سال  ۸۱از امارات
 -۸۱محمدرضا پورشعبانی از طریق برادرش که در عراق بود سال  ۸۰از مرز ترکیه به عراق منتقل شد.
 -۸۲محمد عراقی اهل شاهین دژ
 -۸۳حسن ریگی معروف به ستار

-۸۴عموی عیسی بلوچی
 -۸۵خسرو بلوچ اقوامی
 -۸۶رسول بخش بلوچی
 -۸۷حمید کاظم پور (نام سازمانی ایرج)ازایران به ترکیه وعراق
 -۸۸ابراهیم ماجالنی اهل تهران از ترکیه ۱۳۸۱
 -۸۹رضا الماسی زاده ،اهل اصفهان ۷۹از اصفهان خارج -وقتی به عراق رسید پولهای اورا گرفتند و دیگر راه برگشتی نداشت.
 -۹۰افشین جعفرزاده متولد شهرستان ارومیه در سال ۸۰ترکیه
 -۹۱برادر افشین جعفرزاده متولد شهرستان ارومیه
 -۹۲حسین افشار اهل قزوین سال  ۱۳۸۰از ایران خارج و برای کار به ترکیه رفت وبه عراق کشانده شد.
 -۹۳اسماعیل طالبی از شهرستان بناب شهریور ۸۱از طریق ترکیه
 -۹۴محمدرضا فعال ساکن تهران  -مرداد سال ۱۳۸۱
 -۹۵غالمرضا گوهری متولد  ،۵۳متأهل دارای یک فرزند سال ۸۱به ترکیه
 -۹۶اکبر محمدیان اهل مراغه تابستان سال ۷۹
 -۹۷محمد نعیم مالزهی ،اهل سراوان ۱۳۸۱پاکستان
 -۹۸ناصر یوسفی سال  ۱۳۸۱به ترکیه
 -۹۹اسدهللا امیری سال  ۱۳۸۱شاغل در دبی
 -۱۰۰نصرت هللا محمدی اهل اسالم آباد غرب
 -۱۰۱حمید کریمی اهل آبادن جدا شده درآلبانی
 -۱۰۲حمید جعفری( شریف دانش) بدلیل دزدی طال وجواهر که قبال هم سابقه زندان رفتن داشت .مجبور به ترک ایران می شود ودرترکیه به دام
سازمان می افتد دراشرف طال جواهرات و ۸۰۰۰دالرپول اورا می گیرند وی در تابستان  ۹۵درآلبانی ازسازمان جدا می شود وپول وطال
جواهراتش را می خواهد درجواب می گویند:کدام طال وجواهرات وپول؟ شاه دزد قدرت پولش را باال کشید.
 - ۱۰۳خسرو اربابی اهل نیک شهر
 -۱۰۴شاهرخ امیری اهل ارومیه
 -۱۰۵مسعود احمدی اهل کرمانشاه سال  ۸۱در چابهار کار می کرد -به پاکستان واز اردن هم بغداد
 -۱۰۶حبیب هللا رضاپور  ۱۳۸۰/۱۱/۱۵در ترکیه
 -۱۰۷خداداد عزیزی(سیروس) اهل کردستان سال  –۸۱سال ۹۵درآلبانی ازسازمان جدا شد.
 -۱۰۸روح هللا آسیال اهل کرمانشاه سال به ترکیه ۷۹
 -۱۰۹احد عربی سال ۱۳۷۶از کرمانشاه به ایالم و از ایالم به یکی از پاسگاه های عراقی
-۱۱۰پسر عموی احد عربی
-۱۱۱پسر دایی احد عربی
 -۱۱۲سامان  -در سال ۸۲دراشرف درمقرمابود

 -۱۱۳امید  -در سال ۸۲دراشرف درمقرمابود
 -۱۱۴صمد در سال ۸۲دراشرف(رفیق آرام گفتاری)
 -۱۱۵حسن اهل تهران سال  ۸۱درالعماره
 -۱۱۶اسفندیار پناهی اهل اردبیل سال ۸۱به ترکیه با فریب (عشق دختر دایی) که گفته بودند درارتش آزادیبخش است.
-۱۱۷احمد گرگانی  -تهران و ترکیه
 -۱۱۸حمید م اهل شهرستان خرمدره از توابع استان زنجان قد  ۱۸۰چهار شانه هیکلی پر و درشت ،زیر گردن و کمی ازصورتش درکودکی
سوخته بود و چشمانی لوچ .به پدر و مادرش می گوید :میروم عراق دیدن و مالقات داداش و براتون خبرسالمتی او را می آورم ،آمد اینجا گیر
افتاد.
 -۱۱۹محمود عرب اهل خوزستان
 -۱۲۰حمید لر
 -۱۲۱نادر ترکه
 -۱۲۲امیر خسرو تقریبا ً  ۱۶ساله اهل تبریز مشخص نیست چگونه به دام افتاده است.
 -۱۲۳مهران  ۱۸ساله با برادر بزرگش"وریا" اهل سنندج که  ۲سال پیش تر در ترکیه توسط «علی آنکارا»فریب خورده وبه عراق آمد.
 -۱۲۴وریا
-۱۲۵فرامرز ۱۶-۱۷ساله -از ایران توسط مادرش که عضو شورای رهبری است با دروغ فریب به عراق کشانده بودند .اومادرش را مورد توهین
و لعن ونفرین قرار می داد.
 -۱۲۷احمد و  -ازطریق اکبر آماهی بعنوان بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند
 -۱۲۸امیر ز -ازطریق اکبر آماهی بعنوان بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند
 -۱۲۹محمد خ -ازطریق اکبر آماهی بعنوان بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند
 -۱۳۰امیر چ -ازطریق اکبر آماهی بعنوان خوشگذرانی فریب داده شدند
 -۱۳۱حمید گ -ازطریق اکبر آماهی بعنوان بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند
 -۱۳۲علی غ -ازطریق اکبر آماهی بعنوان خوشگذرانی فریب داده شدند
 -۱۳۳امید ح -ازطریق اکبر آماهی بعنوان بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند
 -۱۳۴سیاوش  -ازطریق اکبر آماهی بعنوان بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند
 -۱۳۵علی ک  -ازطریق اکبر آماهی بعنوان بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند
 -۱۳۶کوروش -ازطریق اکبر آماهی بعنوان بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند
 -۱۳۷قباد -ازطریق اکبر آماهی بعنوان کار و خوشگذرانی و اروپا فریب داده شدند .اکبرآماهی خود بعدا ً ازسازمان فرارکرد.
 -۱۳۸نصیراهل ایالم  -چهار شانه و قد  - ۱۷۵شخصی به نام شاهمراد اهل ایالم برای سازمان کار می کند و آنها را با وعده اینکه اگر به عراق
بروند پول دارمی شوند و می توانند زندگی خوبی برای خودشان درست کنند(روم نمیشه عین حرف آنها رو تکرار کنم).
 -۱۳۹حیدر اهل ایالم – به شوخی به او «رامبو» می گفتند .حیدر گفت :تو را به خدا به اینها بگو مرا رها کنند بروم سر زندگیم حاال مادر پیرم از
گرسنگی مرده ! گفتم منظورت چیه؟ گفت :ما سه نفر را در حالی که با دست به رضا و نصیر اشاره می کرد سازمان به قیمت  ۱۲۰هزار تومان
خریده! گفتم بابا یک راس بز  ۵۰هزارتومان است چطورسازمان یک انسان را  ۴۰هزارتومان خریده؟شخصی به نام شاهمراد اهل ایالم برای

سازمان کار می کند و آنها را با وعده اینکه اگر به عراق بروند پول دارمی شوند و می توانند زندگی خوبی برای خودشان درست کنند (روم نمیشه
عین حرف آنها رو تکرار کنم)
 -۱۴۰رضا اهل ایالم  -قد نزدیک  - ۱۹۰شاهمراد اهل ایالم برای سازمان کار می کند و آنها را با وعده اینکه اگر به عراق بروند پول دارمی
شوند و می توانند زندگی خوبی برای خودشان درست کنند
 -۱۴۱مهران رستگار فرد سال  ۸۰از ترکیه
 -۱۴۲پسر دایی مهران رستگار فرد سال  ۸۰از ترکیه
 -۱۴۳جواد اسدی دارای همسر اهل و ساکن شهرستان مرند از استان آذربایجان شرقی  ۱۳۸۰عبور از مرز برای کاریابی و زندان عراق
 -۱۴۴رسول – بلوچ – نام مستعار
-۱۴۵هادی – بلوچ – نام مستعار
 -۱۴۶رئوف – بلوچ – نام مستعار
 -۱۴۷عبدهللا – بلوچ – نام مستعار
-۱۴۸سعید– بلوچ – نام مستعار
 -۱۴۹حسین ولی پور(توحید)
 -۱۵۰عباس ترکاشوند(ناصر)
-۱۵۱امید -بلوچ
 -۱۵۲محسن – بلوچ
 -۱۵۳نادرچپ چاپ ( مهدی)
 -۱۵۴عبدالرضا آذرمهر با اسم مستعار بهرام کُرد اهل ایالم از قرارگاه در سال  ۱۳۸۰ترکیه
 -۱۵۵محمد رضا ویژه سال -۷۹درآلبانی جدا شده وبه فنالند رفتند
 -۱۵۶وحید مکی به نروژ رفتند سال - ۷۹درآلبانی جدا شده وبه فنالند رفتند
 -۱۵۷شهرام سال  – ۸۱دراشرف حاضرنمی شد به ارتش بپیوندد
 -۱۵۸فرهنگ سال  - ۸۲دراشرف حاضرنمی شد به ارتش بپیوندد
 -۱۵۹رسول ( نام سازمانی) اهل بلوچستان
 -۱۶۰حسین همتی بانام سازمانی بهزاد ۲۴ -ساله اهل تبریز او نیز درترکیه با وعده و وعید اقامت دائم در اروپا و زندگی ایده آل به دام افتاده بود.
هنرمندی خوشنویس بود
 -۱۶۱عباس ثابت منش  -از ترکیه به اشرف آمد.
 -۱۶۲جاوید امیری اهل سیستان بلوچستان
-۱۶۳پویا ( اسم مستعار )  :جوان  ۲۵ساله اهل کرج -موهای خرمایی  ،الغر اندام و قد  -۱۸۵در ترکیه رابط سازمان وعده پناهندگی در اروپا و
پیدا کردن کار  -پویا بشدت مسئله دار بود
 -۱۶۴حسین اهل اصفهان  -سال۱۳۸۰
 -۱۶۵مهدی برائی با نام مستعار برنا در کشور امارات در یک کافه کار می کرد که رابطین سازمان با وعده اخذ پناهندگی اروپا و زندگی بهتر
فریبش داده به عراق فرستادند.

 -۱۶۶عبدالقادر جیالنی در پاکستان کار می کردعبدالقادر فارسی را به زحمت صحبت میکرد.
 -۱۶۷هدایت مختارپور -خرداد ماه سال  ۱۳۸۰برای یافتن کار به ترکیه سفر کرده در ترکیه
-۱۶۸سید یوسف جرفی (اشکان) اهل اهواز متأهل بود اما نمیدانست که همسرش باردار است.
 -۱۶۹مهرداد امیری
 -۱۷۰علیرضا خاموشی اهل كرمانشاه
 -۱۷۱حجت رفیعی در سال  ۱۳۷۷برای تحصیالت از ایران خارج ودر سال  ۸۰وارد سازمان شد.
-۱۷۲حسن آتش افزون اهل بندرعباس متولد  - ۴۷سال  ۱۳۶۸مجید شکوهی( عضوسازمان) پیشهاد کاردراروپا می دهد وبا پاسپوت جعلی ازدوبی
به انگلستان! بروم وبردند بغداد .مجید شکوهی درسال  ۹۵ازسازمان جدا شد.
 -۱۷۳سیامک (  ...قلی زاده) اهل انزلی استان گیالن است او را به ترکیه و سپس به عراق آوردند
 -۱۷۴جمیل عبداله زاده سال  ۱۳۸۰راهی دوبی شد .آنجا با فردی آشنا شدکه می گفت« :من شما را به اروپا می فرستم».
 -۱۷۵محمد یوسف چاری زهی ( نام سازمانی عبدهللا ) متولد  – ۱۳۵۴ایرانشهر -سال  ۱۳۸۰برای یافتن کار و عزیمت به اروپا به دوبی رفت.
سال  ۱۳۸۱در آنجا با فردی به نام نور محمد آشناو پیشنهاد کار به آلمان ودریک شرکتی بنام مسعود ومریم داد.
 -۱۷۶غالمرضا شیردم
 -۱۷۷ناصر شیر دم – دارای همسر زن و سه دخترکودک ورود به قرارگاه اشرف اردیبهشت .۸۱
 -۱۷۸رسول  -درکراچی با غالمرضا شیر دم بودو با هم به اشرف منتقل شده بودند.
 -۱۷۹عثمان ...دوست غالمرضا شیر دم
 -۱۸۰قربانعلي برادران متولد  ۱۳۵۸اهل روستاي اسبو كال ساري  ۱۳۷۸سرباز فراری وزندانی ابوغریب توسط سازمان به اشرف آمد.
امروز تمام وقت برق قطع بود و عصر هم پاکستانی ها را صدا زدند و گفتند که فعال سفرشان عقب افتاده است.
(افر اد پاکستانی کودکان و جوانانی بوده اند که سازمان در ازای پول آنها را از پدر ومادرشان خریده و جهت مزدوری به عراق آورده بود)
 -۱۸۱فرید اهل زاهدان ۳۲ -ساله داشت .او به ارتش نیامد و ...بستگان او در ارتش بودند.
 -۱۸۲اصغر فرزین
 -۱۸۳جادیه امیری می خواست از سازمان بیرون بیاید .هربار در نشست می گوید من نمی خواهم بمانم  ،برایش چیزی میخرند .برای او تا به
حال ۲تا دوچرخه خریده اند.
-۱۸۴جمیل عبداله زاده
 -۱۸۵کامبیز باقرزاده اعزام ازآلمان قبل از سن قانونی – برادر وخواهرش دراشرف بودند
 -۱۸۶عمر دهانی  -بلوچ بود چهل ساله متاهل ،بیسواد ودارای شش فرزند ،در دبی به وسیله رابطین سازمان با وعده کاریابی و اشتغال و کسب
درآمد بیشتر ،سال ۸۱به قرارگاه اشرف انتقال می دهند .عمردهانی درسال  ۸۲دردرگیریهای جنگ کشته شد.
 -۱۸۷مهرتاش ترک زبان حدوداً  ۳۷ساله  -سال  ۷۶به اشرف منتقل کردند وبدلیل مخالفت با حضور دراشرف مه ها زندان بود.
 -۱۸۸سعید پاكدل
 -۱۸۹محمود مشتاقي ( امیر عباس) تحت فشار فرمانده هان مجاهدین بودتا همسرش را طالق دهد .سر پست نگهباني مجددا ٌ اقدام به خود سوزي
كرده بود.
 -۱۹۰مسعود
 -۱۹۱جمشید
 -۱۹۲بهمن

 -۱۹۳فرهاد
 -۱۹۴فرامرز
 -۱۹۵ستار ریگي
 -۱۹۶علي دهقان
 -۱۹۷ایرج
 -۱۹۸جواد اسدی -ازمرز ایران عراق بدلیل پناهندگی دریک کشور اروپایی به اف آمد.
 -۱۹۹آرمین وخسرو دونوجوانکه به آنها گفته بودند به آلمان می روید .آنها را از پدرمعتادشان به قیمت ۳۰۰تا ۴۰۰هزارتومان خریداری کرده ...
سپس به عراق کشاندند .آرمین وخسرو وضعیت خود رابه فرماندهان ارتش امریکا توضیح دادند واسفند سال ۸۳توسط صلیب سرخ به ایران
برگشتند.
 -۲۰۰خسرو  -برادرآرمین
 -۲۰۱هادی...بلوچ به نام مستعار
 -۲۰۲رئوف...بلوچ به نام مستعار
 -۲۰۳عبدهللا...بلوچ به نام مستعار
 -۲۰۴سعید...بلوچ به نام مستعار
 -۲۰۵توحید (حسین ولی پورامید)
 )-۲۰۶ناصر ( عباس ترکاشوند)
 -۲۰۷محسن مهدی (نادر چپ چاپ)
 -۲۰۸مهران رستگار فرد سال  ۸۰عازم ترکیه
 -۲۰۹پسر دایی مهران رستگار فرد سال  ۸۰عازم ترکیه

 -۲۱۰احمد گرگانی  -راهی ترکیه شدم برای دیدن همسرم منیژه گفتند باید اول طالق بدهید تا بتوانید او را ببینید!  ۲۲ماه در زندان انفرادی و زیر
بازجوئی و شکنجه حسن محصل و همکارانش قرار گرفتم و بعد از آن همه بدبختی حاال آزادم کردند و گفتند باید بپیوندید به سازمان و مبارزه کنید.
 -۲۱۱قباد خضری نوجوان زیر  ۱۸سال روستایی وآدم ساده ایی بود .درکرمانشاه درعملیاتی کشته شد.

 -۲۱۲محمود عرب اهل خوزستان -پنجه و ساعد دست راستش تا باالی آرنج کامال سوخته بود هر روز پوستش می ترکید و پوسته پوسته می شد و
می کند .مسئولین مجاهدین قبول نکردند و مستمر می گفتند :تو خودت با دست خط خودت تعهد نوشتی و امضاء کردی عضو سازمان باشی و...
من هم عصبانی شدم رفتم نفت ریختم روی دستم و آن را آتش زدم .به مسئولین گفتم این دستم خطاکار است امضا کرده و تعهد نوشته بقیه بدنم بی
گناهه ،حاال دستم مجازات شده و آن را قطع کنید تا بقیه بدنم آزاد شود.
 -۲۱۳نادر ترکه
 -۲۱۴حمید لر
 -۲۱۵سهیل خطار با نام مستعار "یاشار" نوجوانی اهل همدان که بصورت قاچاق و با فریب اعزام به اروپا به اشرف کشانده بودند .دردوران
پراکندگی سال ۸۲با شکیک گلوله به زیرچانه اش خودکشی کرد
 -۲۱۶عبدالرحیم نظری از ترکیه به عراق
 -۲۱۷ناصر کیومرثیان اسم مستعار است اهل آذربایجان .قدی به قد حدودا ً  ۱۸۵صورتی تقریبا سرخ و کک مکی و موی بور-ازهلند به عراق
کشاندند .دانشجوی در حال تحصیل در کشور هلند بوده که سازمان او را فریب داده و به عراق و داخل مناسبات کشانده بودند .در سال ۸۲
درجلوال بهنگام فرارازسازمان توسط اکبر مجرد با شلیک گلوله به قتل رسید.
 -۲۱۸ساشا که فریب رابطین سازمان را در روسیه خورده و از مسکو به قرارگاه اشرف در عراق منتقل شده بود خود را حلق آویز کرده است
-۲۱۹شاهد روشنی تبعه پاکستان سال  ۸۸به بهانه کار به اشرف کشانده شدند فاروق ولیاقت وشاهد برادربودند  ۱۱پاکستانی به تیف وسپس به
پاکستان رفتند.
 -۲۲۰فاروق روشنی
 -۲۲۱لیاقت روشنی
 -۲۲۲سعید ناصری هستم اسفند ۱۳۷۵ایران را ترک وبرای ادامه تحصیل خود را به یک کشور اروپائی ارطریق مرزعراق وزندانی شده
درابوغریب.
 -۲۲۳انور ساسانی « نام سازمانی صادق»سال ۷۹فکسی از اروپا برای کارکردن .فردی به نام علوی«سرپل»های مجاهدین در مالموی سوئد -
از ترکیه به دبی وازدوبی با کشتی به عراق.
-۲۲۴جعفر  -سال  ۷۹از طریق دوبی به ام القصر عراق با کشتی
 -۲۲۵منصور -سال  ۷۹از طریق دوبی به ام القصر عراق با کشتی
 -۲۲۶عباس که با همسرو دختربچهاش مینا  -به استانبول رفتند .به عراق کشانده شدند.
 -۲۲۷فرهاد پورمشکی ازمسیر کراچی اردن بغداد
 -۲۲۸عزت اهل بلوچستان و حدوداً ۲۳ساله
 -۲۲۹خسرو بلوچ( عزت وخسرو درورودی با هم بودند)
 -۲۳۰علی مظلومی اهل قم و  ۳۲ساله

 -۲۳۱نصرت هللا محمدی اهل اسالم آباد غرب -سال۸۱یکی از دوستانش اورا فریب داد و گفت :پس از  ۶ماه به اروپا می روند وعراق.
 -۲۳۲روناک دشتی  ۱۷ساله به قصد ادامه تحصیل در ایتالیا از طریق مرز ارومیه به همراه برادرش از ایران به شکل قاچاقی از مرز خارج و
راهی ترکیه شد ند قاچاقچیان در ترکیه ما آنها را تحویل افراد سازمان مجاهدین خلق وبعد را وارد عراق کردند .
 -۲۳۳شهرام دشتی برادر روناک
 -۲۳۴عارف  -بلوچ  ۲۱ساله
 -۲۳۵آرمین  ۱۶ساله بلوچ یکبارهم از اشرف به همراه عارف فرار کردند ودربغداد توسط پلیس دستگیر وبه اشرف برگردانده شدند.
 -۲۳۶فرهاد قوانلو از ترکیه همراه شکرهللا و علی قزل قارش توسط یحیی گل چشمه عضو سازمان دراشرف باوعده کاردراروپا به عراق کشانده
شدند .یحیی گل چشمه بخاطر آزادی پسرش از اشرف بنام ادریس که قصد خروج ازسازمان داشت شرط گذاشته بودکه سه نفررابه سازمان بیاورد
تا پسرت خارج شود.
 -۲۳۷شکرهللا صادقلو
-۲۳۸فرهاد به همراه همسر آمده بود اما نمی خواست همسر را طال دهد –توسط یک فامیل دراشرف احتماال ُ پدرزن بعنوان رفتن به انگلیس
 -۲۳۹همسر فرهاد
 -۲۴۰علیرضا نصراللهی نام مستعار افشین در اف ام ۶
 -۲۴۱صمد رفیق آرام گفتاری که قاچاقچی بود در اف ام ۶
 -۲۴۲صمد اهل اردبیل شغل تنظیم وفروش ماهواره در اف ام ۶
 -۲۴۳محمد کریم میري در ۱۸سالگی و به اجبار در فروردین  ۹۰دردرگیری شرکت کرد و زخمی شد.
 -۲۴۴مجید روحی فرزند ربیع علی متولد  ۱۳۵۲در تهران ،سال  ۱۳۷۴برای یافتن کار به ترکیه رفت .سال  ۱۳۷۶رابط سازمان پیشنهاد رفتن
ره عراق ونصف روزدرارتش کارخدماتی ونصف روز برای خودش کارکند .دراردن پاسپورت اورا گرفته ودیگر ندادند.
 -۲۴۵جالل فیضیان (فریدون) از کرمانشاه  -سال۱۳۸۰
 -۲۴۶فریدون ابراهیمی سال  1379جهت کاربه کشور ترکیه رفته و بعد از یکماه با فردی آشنا شده که میگفت می تواند افراد را از طریق مرز
کشورعراق برای کارمناسب و پناهندگی به اروپا بفرستد و ظرف یک هفته مدارک من را فراهم و از طریق مرزآبی به کشورامارات سپس وارد
بغداد و اشرف شدم.
-۲۴۷علی احمدی ۳۳ساله  -اصالتا ً کرمانشاهی و دارای همسر و فرزند درترکیه کار میکرد -دایی شهرام و روناک دشتی میباشد -از ترکیه سال
 ۸۱به عراق  .سازمان اورا با اندک تأمین مالی تبدیل به سرپلی برای جذب به ساز مان ووعده کار دراروپا کرده بود واوبسیاری ازآفراد رابه عراق
کشانده بود.
 -۲۴۸محمود سپاهی سال۱۳۷۹به قصد رفتن به امریکا ازکشورامارات توسط سازمان به عراق وارد شد.
 -۲۴۹نصیر نصیری – زندانی سیاسی در سال ۱۳۷۷به قصد رفتن به اروپا به عراق آمد .
 -۲۵۰محمود اکبری اقدم رابطین سازمان در ترکیه آنها را فریب داده وبه عراق بردند.
 -۲۵۱امیر (نام سازمانی کیومرث امیریان) رابطین سازمان در ترکیه آنها را فریب داده وبه عراق بردند.
 -۲۵۲همایون  -اسم مستعار
 -۲۵۳بایرامعلی محمدی متولد  ۱۳۶۴در سال -۱۳۸۰پنهان از خانواده جهت کار ومهاجرت به ترکیه رفته و در کارواشی دراستامبول کارمی کرد
تا به اروپا برود .درسن ۱۶سالگی اورا فریب داده وبه اشرف بردند.
 -۲۵۴علیرضا امیری
 -۲۵۵طوبی بزرگمهر اهل کرمانشاه واعزم ازترکیه

 -۲۵۶جلیل بزرگمهر اهل کرمانشاه ،جلیل برادربزرگ طوبی وخلیل بامرگ پدرومادرودرفقروتنگدستی به ترکیه رفته وپس از سال  ۷۱رابط
سازمان آنها رافریب داده وبه عراق می کشانند .جلیل که درسال  ۷۴سربه نیست شد
 -۲۵۷خلیل بزرگمهر اهل کرمانشاه واعزم ازترکیه
 -۲۵۸محمد کریم میری
 -۲۵۹جلیل آلبوغبیش اهل هندیجان بدلیل مشکالت مالی توسط فردی بنام حسین درهندیجان با وعده پول و اروپا به بصره – خالص -اشرف می
کشاند.
 -۲۶۰محمد (دوست جلیل آلبوغبیش) سال  ۷۳ازطریق بصره به خالص و اشرف.
 -۲۶۱عقیل بارانی  -برای كار به تركیه رفته بود و توسط رابطین مجاهدین فریب داده شده و به عراق برده .اند
 – ۲۶۲محمود عوده زاده
 -۲۶۳مسعود اوالدی اهل قائم شهر متولد  ۱۳۵۲است .سال  ۸۰جهت کاریابی به ترکیه می رود و مجاهدین گرفتار به او پیشنهاد کار در یک
کشور اروپایی با حقوق ماهیانه سه هزار دالر داده می شود ،به این شرط که باید یک دوره ی آموزشی شش ماهه را درعراق بگذراند.
 -۲۶۴مجید آراسته ( نام سازمانی کوروش)  -...درسال ۸۲پشت آیفا به چندنفرشلیک کرد و کشته شدند.
 -۲۶۵گودرز بدلیل اعتیاد خانواده اش اورا به ترکیه می فرستند وتوسط برادر وخاله وخانواده اش که دراشرف بودند فریب داده وبه عراق واشرف
کشانده اند .اوپس ازسرنگونی صدام به تیف رفت.
 -۲۶۶فرهاد پاکار اهل کرمانشاه  :بدلیل مشکالت مالی و وعده وعیدهای سازمان مبنی بر ۵۰۰دالر حقوق از مرز پاکستان به قرارگاه اشرف آمد.
 -۲۶۷مسعود جوانبخت جباری اهل کرمانشاه
 -۲۶۸سجاد – یکبار هم اقدام به فرارکرد ودستگیر وبه اشرف بازگردانده شد.
 -۲۶۹حمید رستگاری پسر عموی همسر جواد اسدی سال ۱۳۸۱از ترکیه
-۲۷۰ایرج رستگاری برادر زن جواد اسدی سال ۱۳۸۱از ترکیه
 -۲۷۱علمدار شایگان متولد  ۱۳۴۷اهل شهرستان الر در بهمن سال  ۶۸سربازدر شکر  ۲۸سنندج از ایران خارج وبا دونفردیگر قرارگذاشته
بودند به عراق وازآنجا به اروپا بروند.

 -۲۷۲سعید پاكدل
 -۲۷۳مسعود
 -۲۷۴ایرج
 -۲۷۵علي دهقان
 -۲۷۶ستار ریگي
 -۲۷۷فرامرز ۱۷-۱۶ -ساله  -مادرش شورای رهبری بود واورا ازایران به عراق واشرف کشانده بود.
-۲۷۸فرهاد
 -۲۷۹جمشید
 -۲۸۰بهمن
 -۲۸۱حجت هللا عزیزی براثر شلیک کالش ( خودکشی یا نا خواسته) کشته شد.
 -۲۸۲عیسی بلوچی اهل بلوچستان شهرستان نیک شهر

 -۲۸۳اسماعیل طالبی – جهت کار به ترکیه رفته بود وتوسط رابطین سازمان گفت شده بیا درعراق زبان انگلیسی یاد بگیر بعد برو اروپا وجزء
هوارادان سازمان باش.
 -۲۸۴خداداد عزیزی -کرد عراقی درسال  ۹۵درآلبانی از سازمان جدا شد.
 -۲۸۵رضوان – درسال  ۹۵از پایگاه مفید درآلبانی فرارکرد.
 -۲۸۶داریوش قنواتی
 -۲۸۷حامد مهمانخواه
 -۲۸۸علی بهرامی (با نام سازمانی آراز)
 -۲۸۹عزیز هاشم (با نام سازمانی ایرج)
 -۲۹۰حجت (با نام سازمانی شیرازی)  ۲۶ساله .یکبار با یوسف رئیسی شبانه ازاشرف فرارکرد و در اطراف قرارگاه دستگیر و بازگردانده
شدند .او بعدآ ًبه تیف رفت.
 -۲۹۱یوسف رئیسی اهل ایرانشهر
 -۲۹۲مهدی ( درترکیه توسط علی آنکارا فریب داد شده وبا اکبری اقدم ،عبدالرحیم ،امیر جعفری ،امیر اصالن به عراق آوردند).
 -۲۹۳عبدالرحیم ( بیسواد  ،ترکمن اهل گنبد )
 -۲۹۴امیر جعفری (عزیز اشتری)
 -۲۹۵امیر اصالن حسن زاده
 -۲۹۶سهراب  -یکبار خودکشی کرد هم یگانی اکبری اقدم بود.
 -۲۹۷سید یلدائی(نام سازمانی حمزه محجوب) در ترکیه نزد پدر و مادرش زندگی می کرد توسط رابطین سازمان به عراق منتقل شد .
 -۲۹۸محمدرضا فعال(نام سازمانی فرشید) اهل تهران
 -۲۹۹شهرام ( نام سازمانی) نوجوان ۱۷ساله گلپایگانی
-۳۰۰مکی رفیعی
 -۳۰۱سعید کالنتری اهل خوزستان
 -۳۰۲حسن اهل تبریز – ازترکیه به عراق
 -۳۰۳همایون(نام سازمانی )اهل کرج که  ۳۰ساله  -اوحاضر به سوگند خوردن ودادن تعهد نمی شد.
 -۳۰۴سهراب ( قاسم ـ  ۲۷ساله ) اهل شهریار و یکبار هم دست به خودکشی زد.
 -۳۰۵امین ( اسم مستعار ) در قبرس به تور رابطین سازمان افتاده و به اشرف منتقل شده بود.
 -۳۰۶ابراهیم جعفری اهل مشهد
 -۳۰۷پهلوان (علیرضا) اهل مشهد بود -میانسال که مبتال به مرض دیابت بود و مدام انسولین تزریق می کرد در ورودی با ما بود پهلوان حاضر
نشد به ارتش بپیوندد .
 -۳۰۸محسن اهل تسنن
 -۳۰۹حمید افسری  -خیلی ها را فریب داده و به سازمان وصل کرده بود
 -۳۱۰محمد رضا بابا خانلو اهل تهران -شغل خیاط – برای کیس پناهندگی دراروپا به عراق کشانده شد.
 -۴)-۳۱۵حسن توکلی ( نام سازمانی هادی ایرانی ) اهل تهران

 -۳۱۱ـ محسن سنجربیگی ( نام سازمانی حسام)  ۱۷ساله داشت به همراه دوست خود (هادی) به اشرف منتقل شدند.
۶ -۳۱۲ـ مهرداد  ۱۸ -ساله  -توسط حمید افسری عمه زاده اش به اشرف کشانده شده بود.
 -۳۱۳رشاد شاه نظری (نام سازمانی نادر لسانی) اهل تهران ،خاله اش در انگلیس هواداربود توسط خاله اش به سازمان وصل شد در ایران معتاد
بود .او به کمپ امریکا رفت سپس از آنجا فرار کرد و به ایران رفت.
 -۳۱۴سید محمودعطائی (نام سازمانی ایرج ) اهل مشهد  -از مجاهدین جدا وبه کمپ امریکا رفت مدتی بعد از آنجا فرار کرد و به ایران رفت.
 -۳۱۶مهرداد (با اسم مستعار حسین) اهل تهران
 -۳۱۷بهنام یکی ازهم یگانی های اکبری اقدم
 -۳۱۸فرشید یکی ازهم یگانی های اکبری اقدم
 -۳۱۹علی اهل اصفهان -یکی از افرادی که توسط مجید آراسته (کوروش)مجید کشته شده بود بود علی با پسرخاله اش کامران به اشرف منتقل شده
بود.
 -۳۲۰کامران اهل اصفهان  -پسرخاله علی
 -۳۲۱شهریار فیضی( نام سازمانی) بلوچ و فوتبالیست بود( نام اورا از شهید شهریار فیضی که درسال  ۶۱درزندان گوهر دشت بند ۱۰در
سلول انفرادی کنار من قرار داشت وبا هم مورس می زدیم ودرقتل عام  ۶۷شهید شد).
 -۳۲۲شهاب کُرد اهل ایالم حدوداً  ۲۲ساله.
 -۳۲۳یعقوب ( درتیف معروف به یعقوب کرکس بودند) از کسانی که سازمان از خیابانهای ترکیه جمع کرده و به اشرف آورده بودند.
 -۳۲۴جعفر ( درتیف معروف به جعفر تروریست بود) از کسانی که سازمان از خیابانهای ترکیه جمع کرده و به اشرف آورده بودند.
 -۳۲۵ایرج موذن تبریزی حدودا ً ۲۵ساله اهل بوشهرویا مسجد سلیمان ،ایرج سه سال پیش در ترکیه مشغول کار تراشکاری بود .ایرج و برادرش
علیرضا همراه یکی دوتن از دوستانشان سال ۱۳۷۹ازترکیه به دام سازمان افتاده وبه عراق کشانده بودند.
علیرضا با آموزشهایی که درپذیرش سازمان گرفته ،به ایران اعزام و بستگان وحتی پدرش را به سازمان کشانده بود .علیرضا سمبل انقالب
ایدئولوژیک بود .اوسپس ازسازمان جدا وبه تیف رفت ودرآنجا بنا به گفته جدا شده ها به نفع امریکایی ها جاسوسی می کرد وبرعلیه افراد تیف
عمل می کرد.
 -۳۲۶علیرضا مؤذن تبریزی سال  ۱۳۷۹برای یک زندگی بهتر به استانبول و تصمیم داشتند به اروپا بروند .برغم تالش درترکیه پولی برای غذا
و محل سکونت نداشتند ورابط سازمان برای آنها پول خرج می کند وبا فریب به عراق می کشاند.
 -۳۲۷تورج مؤذن تبریزی سال از ترکیه به اشرف
 -۳۲۸پسرخالهی علیرضا مؤذن تبریزی سال ۱۳۷۹از ترکیه به اشرف
-۳۲۹پسرخواهر پسرخالهی علیرضا مؤذن تبریزی سال ۱۳۷۹از ترکیه به اشرف
 -۳۳۰پدر علیرضا مؤذن تبریزی سال ۱۳۷۹از ترکیه به اشرف
 -۳۳۱محمود آسمان پناه هستم از کرمان سال  ۷۹از پاکستان به اشرف
 -۳۳۲احمد حسامی اهل کرمان سال  ۷۹از پاکستان به اشرف
-۳۳۳حمیدرضا سلمانی متولد  ۱۳۵۸از استان خوزستان درسال  ۱۳۷۹از طریق ترکیه به عراق منتقل شد.
-۳۳۴علمدار شایگان متولد  ۱۳۴۷در شهرستان الر .بهمن سال  ۶۸از ایران خارج شده و وارد عراق گردید .در آن زمان در لشکر  ۲۸سنندج در
منطقه مریوان سربازومجروح شده بود .به لحاظ خانوادگی شرایط فوق العاده سختی داشت .با دو نفر دیگر قرار گذاشتند به عراق وازآنجا به اروپا
بروند.
 -۳۳۵فردین مقصودی( با نام مستعارصادق)  ۳۰ساله اهل کرمانشاه که اوراازترکیه فریب به عراق وداخل مناسبات کشانده بودند .پس ازخلع
سالح سازمان توسط صاحبخانه جدید(ارتش امریکا) وفشارهای تشکیالتی باگلوله کالش خودکشی کرد.
 -۳۳۶منوچهرعبدی سال  ۸۳در۴۱سالگی بعنوان رفتن به اروپا به اشرف آمده بود.

 -۳۴۱احسان بیدی هم با قاچاق انسان آمده  ،ابتدا فعالیت وسپس گفته اند درمعرض وتهدید دستگیری قراردارد.

 -۳۳۷سعید فیروزی سال  ۱۳۸۰ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد .به امید اینکه بدنبال زندگی بهتر ،نا غافل در دامی افتاد و سه سال در فرقه
رجوی بود.
 -۳۳۸سیاوش بیابانی برای کار به ترکیه رفته بود .یکباردیگر وقتی ازتیف خارج می شود ودریونان گیرمی کند سازمان اورابا پیشنهاد اعزام به
اروپا ،تطمیع می کند تا برعلیه مجید روحی وبتول سلطانی مقاال بنویسد واو چنین کاری را درهنگامی که با مشکل مواجه بود انجام داده است.
وبعد ها همین موضوع راهم افشا کرد.
 -۳۴۰سیامک ( … قلی زاده اهل انزلی -استان گیالن) توسط تلفن برادرکوچکش به نام میثم ( اسم مستعار) با فریب سازمان برای اعزام به اروپا
ازایران به ترکیه وعراق واشرف کشیده شد .اودرسال  ۸۳درپذیرش بود.
 -۳۴۲میثم ( اسم مستعار) درآلمان بسرمی برد وبه تورمجاهدین افتاده است.
 -۳۴۳بهمن اعظمی متولد  ۱۳۴۸در کرمانشاه  -برای درآمد و زندگی بهتر به ترکیه رفت.م .سازمان او را با وعده و وعید به عراق برد.
درآبان سال  ۱۳۹۶ازپایگاه سازمان فرار کرد.
 -۳۴۴فرهاد کرمی ( نام فامیل دقیق نیست)  ۲۸سال درسازمان بود ودرآلبانی ازسازمان جدا شد
 -۳۴۵شکریه شفابین
 -۳۴۶صبریه شفا بین
-۳۴۷فرمان شفا بین -فرمان ازرمادیه آمده بود .درسال  ۷۷خودش را درسالن ورزش به آتش کشید .دوخواهرش بنامهای شکریه ۱۳ساله
وصبریه۱۶ساله درسنین پایین ازشدت فقرخانواده ازرمادیه عراق به سازمان آمده بودند .فرمان آنقدر تحت فشاروآزارواذیت تشکیالتی بود که به
آخرخط رسیده درآخرین دیگی ( نشست جمعی برعلیه سوژه) که مهری علیقلی به فرمان گفت :فرمان ،اآلن آمدی برای ما شاخ شدی ،مگر کی
هستی!  ,یادت هست پدرت برای سیر کردن شکم شما در رمادیه خواهرانتان را می فروخت اآلن آمدی برای ما شاخ شدی وزیر بار نمی ری؟!.
بعداززخم های همین نشست کشنده  ،فرمان به بیرون رفت ونفت عشتاررا روی سرش ریخت و به سالن برگشت وفندک را به خودش کشید .دیگر
هیچ کس نمی توانست درسالن اورا خاموش کند .درمورد فرمان شفابین شاهدین بسیاری هستند.
 -۳۴۸سلطان مجدم
 -۳۴۹یوسف اسلوتی ازسیستان وبلوچستان درسال  ۹۵درآلبانی ازسازمان جدا شد
-۳۵۰
اسامی تکمیلی متعاقبا ً اعالم خواهد شد.
سایت حقیقت مانا  ۱۳-فروردین  –۱۳۹۷سیامک نادری

