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 ایران  از پرویز یعقوبی و سازمان مجاھدین خلق  اسنادی

  

 چرا این کتاب؟

 1363آغاز گردیده بود در بھار  1361پروسه جدائی پرویز یعقوبی از سازمان مجاھدین خلق ایران که از زمستان 
 به پایان خود رسیده و این جدائی بر ھمگان آشکار گردید. 

خود و مجاھدین را در اختیار سازمانھای خارج از کشور قر   پرویز یعقوبی یک سلسله از نوشته ھا و نامه ھای
 مدتھاست که در پیوند زیرین منتشر گردیده است:  ار داد. بخشی از این مجموعه در تارنمای "خلوت"

500/486.Yaghoubi.pdf-eDigaran/451-Nashr/infohttp://xalvat.  

تابخانه "خلوت" و "کتاب فارسی" این اسناد بطور کامل و به صورت کتاب راستای ھمکاری کتابدارھای دو ک  در
 در اختیار شما قرار میگیرد. 

و کلیه مدارک اضافه ای را که آقای یعقوبی ضمیمه   به ترتیب تاریخ در این کتاب آورده ایم  ما اسناد موجود را
ن اامید که این طبقه بندی تاریخی و موضوعی نامه ھا کرده بودند را در بخش "پیوستھا" درج نموده ایم . به ای

 را کمی راحت تر گرداند.  کار بازدیدکنندگان

http://xalvat.info/Nashr-eDigaran/451-500/486.Yaghoubi.pdf


مجموعه را به عھده   راستی یا کژی  ھدف ما از انتشار این مجموعه صرفا یک کار کتابداری بوده وداوری در باره
 خوانندگان می گذاریم.

 کتابخانه ھای "خلوت" و "کتاب فارسی"

 1390پاییز 
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 نامه ھا و نوشته ھا:

به "مسئول نشريه مجاھد غصب شده توسط شما اپورتونیستھای راست   پرویز یعقوبی 
 1364خرداد  30  -منحط "

 1363فروردین  25  -  مھدی ابریشمچی به پرويز يعقوبی: تصفیهء شما از سازمان 

 1363تیر  30  -مینا ربیعی : آقای مسعود رجوی... و پیامبر ، جریان جدید غیرمجاھد 

 1363مرداد  3  - بھ آقای مسعود رجویمینا ربیعی

 

 1363شھریور  2مرداد تا  23 –نامه نگاری پرویز یعقوبی با ابريشمچی و محسن رضائی 

 به برادر اسد (مھدی ابريشمچی) پرویز یعقوبی

پرویز یعقوبی به "مسئول اول سازمان مجاھدين خلق ايران و رئیس [...] اولین کنگرهء 
 1363شھریور  26  -سازمان ، برادر مسعود رجوی 

مھر  2  - 1363بھمن  2 –: "پیشنھادی در رابطه با خودمختاری خلقھای ايران"پرویز یعقوبی 
1363 

نظامی و مسئول اول سازمان مجاھدين خلق  -پرویز یعقوبی به "فرماندهء عالی سیاسی 
 1363مھر  18  -وی" ايران ، مسعود رج

پرویز یعقوبی به "برادر اسد : پیشنھاد در رابطه با انتخابات و سخنان خمینی در رابطه با 
 1363مھر  21  -پزشکان 

   1363دیماه  5  -مینا ربیعی به "اعضای محترم اقامه"
 1363آبان  8  -پرویز یعقوبی به "مسئول اول سازمان مجاھدين خلق ، مسعود رجوی 

 بھمن 17  -  "63/11/9پرویز یعقوبی : " در رابطه با خودمختاری و نشست 

 63بھمن  26 -پرویز یعقوبی به "مسئول اول سازمان مجاھدين ، مسعود رجوی!" 1363 
پرویز یعقوبی به "مسئول اول سازمان مجاھدين و مسئول شورای ملی مقاومت ، مسعود 

 1363اسفند  25  -رجوی 
تغییر مواضع ایدئولوژیکی ، تشکیالتی ، سیاسی مسعود رجوی و عده ای دیگر ، و طرد آنان از "سازمان « پرویز یعقوبی : 

 1364فروردین  29  -»مجاھدین خلق ایران"

 پیوست ھا:

  پیام مجاھدین زندانی 
 اطالعیه ھای انجمن دانشجویان مسلمان (فرانسه) در مورد جدائی يعقوبی

 مرامنامھء انجمن دانشجویان مسلمان انگلستان + اطالعیھ ھا
 به دستگیری محمد رضا سعادتی   و اسناد مربوط چند خبر

 اطالعیه ھای جنبش ملی مجاھدین
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 اطالعیه ھای خانواده ھای مجاھدين شھید واز بندرسته
 1357پیام ھا سازمان مجاھدین خلق ايران 

اطالعیه در پلی تکنیک : بیاد اولین شھید سازمان مجاھدين خلق ايران گرامی و راه او جاودانه 
 1357بھمن  11 -باد

 1358اطالعیه ھای سازمان مجاھدین خلق ايران 
 1360رابطه با بابی ساندز پیام سازمان مجاھدین خلق در 

پاريس : استفادهء رژيم خمینی از يک عنصر خائن [يعقوبی] و تگذيب  -دفتر مجاھدین خلق 
 1364  خبر بی بی سی

 مسعود رجوی روزنامه کیھان با مصاحبه 
 سخنرانی مسعود رجوی در دانشگاه تھران

 منتخب رسانه ھا و روزنامه ھا
چند "سند" از کانون و انجمن ھای اسالمی (ھواداران جمھوری اسالمی ) ، از جمله : 

 نافقین""مصاحبهء افشاگرانهء مادر مسعود رجوی پس از آزادی از زندان م
 مجاھدین  اعالمیه ھای طرفداران

 وسی خیابانیم –پیام ھای مسعود رجوی 
 

 



 


