
١ 

 

 

  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ١٠شماره 

   ١٣٥٣ماه  بھمن ١٨

  

فشار رژيم بر روحانيون مبارز ھمچنان ادامه دارد. رژيم ضداسالمی شاه درست به ھنگامی كه به مناسبت اعدام پنج نفر روحانی 
شود. به چند  وحانيون مترقی ايران مرتكب میای را عليه ر جنايات تازه  در عراق، دست به يك مبارزه تبليغاتی وسيع زده است،

  خبر ذيل توجه كنيد:

  تھران ـ شھادت يك روحانی مبارز در زير شكنجه:

بر اثر  ٧/١٠/٥٣هللا غفاری امام جماعت مسجد الھادی واقع در اول جاده تھران نو، كه در زندان اسير بوده روز شنبه  آيت
زده دستگير و در يك  حدود ھشت ماه قبل بعلت اعتراض به ورود گوشت فاسد يخ رسد. نامبرده ھای تنبيھی به شھادت می شكنجه

شود. ھمان طور كه قبال گفتيم، درحال حاضر در زندان قصر خفقان و مقررات  دادگاه نظامی به ھشت ماه زندان محكوم می
گيرد. در اين زندان  قرار میعجيبی حكمفرماست و ھركس از اين مقررات سرپيچی كند مورد خشم و غضب جالدان آريامھری 

كنند و ھركس كه به اين مقررات اعتراض كند، بدون در نظر گرفتن شرايط سنی فرد  حتی از خواندن نماز ھم جلوگيری می
برند. آقای غفاری ھم گويا يكی از اين معترضين بوده است و لذا بدون در نظر گرفتن سن، او  معترض، او را به زير شكنجه می

  شود. ھای وارده شھيد می كنند كه پس از دو ھفته در اثر شكنجه خانه منتقل می هرا به شكنج

اش براثر  كنند كه او در زندان قصر ھنگام مالقات با خانواده افرادی كه قبل از شھادت غفاری، به مالقات او رفته بودند، نقل می
رود. دراين موقع، خانواده او  كه در بين مالقات از حال میشكنجه قدرت ايستادن نداشت و دو پاسبان زير بغل او را گرفته بودند 

شوند  اندازند. بھرحال پس از شھادت، بستگان نامبرده موفق می داد و فرياد راه می  و خانواده ديگر زندانيان در محل مالقات،
ه، شكم و ران راست شھيد عالئم شود كه در تمام بدن، منجمله سر، زير سين جسدش را از پليس جنايتكار تحويل بگيرند. گفته می

  شكنجه ديده شده است.

در مراسم دفن جسد در قم، طالب از جريان مطلع شده و مراسم تشييع جنازه را تبديل به صحنه تظاھرات عليه شاه و دستگاه 
شوند. سپس  یشوند. در اين جريان حدود چھل نفر از طالب دستگير م جبار ضدمردمی او نموده، با پليس برخورد و درگير می

ھا را تعطيل كنند. ولی پس  كنند كه بعنوان اعتراض به اين جنايت رژيم درس طالب به مدرسين مراجعه كرده و آنان را وادار می
شما برای «گويند  كنند. طالب به مجلس درس اقای گلپايگانی رفته و به ايشان می از يك روز برخی از مراجع درس را شروع می

روز حوزة درس را تعطيل نموديد. چرا برای يك روحانی مجاھد كه در ايران شھيد شده است حاضر به  ھای عراق سه اعدام
كنند، كه  ای را دستگير می نمايند. ولی قوای پليس مداخله نموده و باز عده تعطيل درس نيستيد؟ و اجبارا درس را تعطيل می

دھد كه طالب برای مرحوم غفاری مجلس ختم  ه رخ میگيرد. صحنة سوم در مدرسه فيضي تظاھراتی در اينجا صورت می
كند، ولی در اثر كثرت جمعيت و بيم رويداد تظاھرات،  گذارند. ابتدا پليس از ورود غيرروحانی به صحن مدرسه جلوگيری می می

ند. در خاتمه كن شود. و در پايان دو نفر از طالب سخنرانی می شود. مجلس ختم آرام برگزار می ورود ديگران نيز آزاد می
شوند. چھارمين صحنه در مجلس ختمی بود كه آقای  ای دستگير می شود كه با يورش پليس عده شعارھائی برعليه دستگاه داده می

  شوند. ای گرفتار می نمايند، كه باز بعلت تظاھرات در خاتمه مجلس و حمله پليس، عده نجفی در حسينيه برپا می

كنند كه بعلت كثرت جمعيت و تظاھرات بسيار، پليس به مردمی  سجد اعظم مجلسی برپا میدر شب ھفت آقای شريعتمداری در م
دادند حمله نموده  هللا خمينی می كه شعارھائی برعليه شاه و دستگاه فاسد و خونريز حاكمه و شعارھائی در بزرگداشت و ياد از آيت

شدند حدود  جمع دستگيرشدگان كه در حدود يكصد نفر میكند. از  ای، باز گروھی را دستگير می ساختن عده و پس از مضروب
  اند. ھای ساواك منتقل شده گاه نفر در فاصله كوتاھی آزاد شده و بقيه به شكنجه ٦٠

  هللا غفاری برپا شده است. در شيراز، تبريز، اصفھان و مشھد نيز تظاھراتی بعلت شھادت آيت  ھمزمان با اين تظاھرات،
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بود كه پنج ماه  ٤٢خرداد  ١٥بال نيز دوبار دستگير و زندانی شده بود. بار اول در جريان تظاھرات هللا غفاری ق مرحوم آيت
زندانی شد. بار دوم نيز دو ماه در اسارت بود. پسر آقای غفاری كه از طالب قم است ھشت ماه قبل ھمراه پدرش دستگير و به 

  زندان افتاده است.پنج ماه زندان محكوم و پس از آن آزاد شد، ولی مجددا به 

اند. گزارش رسيده حاكی است كه ايشان در اين  از مدرسين حوزه علميه قم، را اخيراً به گلپايگان تبعيد كرده» هللا مشكينی آيت«
  اند. شھر، مورد استقبال شديد مردم قرار گرفته

بوسيله مأمورين  ٢٠/٥/٥٣ند، در تاريخ برد هللا منتظری، از مدرسين حوزه علميه قم، كه به حال تبعيد در طبس بسر می آيت«
شود كه به مركز برويد با شما كار دارند. در مركز  شوند. در آنجا به ايشان گفته می شھربانی (كميته) مشھد، به مشھد برده می

  روند. / به ھمراه مأمورين محافظ به خلخال می٢٢/٥اند و روز  شود كه ايشان را به خلخال تبعيد كرده معلوم می

شوند  ھرا علت تغيير محل آقای منتظری، عالقه بيش از حد مردم طبس به ايشان بوده بطوری كه مأمورين رژيم مجبور میظا
شوند. لذا دوستان و آشنايان نوعاً از طريق منازل ھمسايگان  وآمد به منزل ايشان مانع می نماز آقا را ممنوع كرده و حتی از رفت

  اند. رفته بام به ديدن ايشان می و پشت

اند،  دانسته اند بسياری از اھالی كه داشتن راديو را گناه می شايان توجه است كه در مدت زمانی كه آقای منتظری در طبس بوده
  دھند. پرستان، توجه زيادی نشان می ھای خبری، مخصوصاً راديو ميھن راديو خريده و به برنامه

  اند.  اً از خلخال به سقز كردستان تبعيد شدههللا منتظری مجدد آخرين خبر رسيده حاكی است كه آيت

آبادان ـ در مردادماه گذشته، شخصی بنام نصرتی در رابطه با سه پسر آقای ھاشمی (روحانی) دستگير شده است. ھمچنين نماينده 
  اند. هللا خمينی در اين شھر و داماد شيخ عبدالرسول قائمی دستگير شده آيت

اند. نامبرده را در ارديبھشت ماه گذشته دستگير  است كه از كميته به زندان قصر منتقل كردهای را مدتی  تھران ـ آقای گنجه
  اند. اند و بدون داشتن ھيچ مدرك جرمی او را بالتكليف نگھداشته كرده

) پس ١٦/٧/٥٣رمضان ( ٢١كرده است. شب  رمضان در مسجد مكتب توحيد سخنرانی می ١٩تھران ـ آقای علی غفوری از شب 
آيند. مردم كه از  گويد آقا كسالت دارند و نمی مانند، فردی پشت ميكروفن رفته می اينكه حدود يك ساعت مستمعين منتظر میاز 

مرگ بر اين «اكبر و صلوات و  آيند و با شعارھای هللا با ناراحتی از مسجد بيرون می  علت اصلی قضيه باخبر شده بودند،
  كنند. مسجد را ترك می» حكومت يزيدی

شود. با انتشار خبر بازداشت  دستگير می ٢٠/١٠/٥٣بار، روز جمعه  ای برای چندمين مشھد ـ روحانی مبارز آقای سيدعلی خامنه
ای را بازداشت  گيرد كه در نتيجه پليس عده ای از مردم صورت می نامبرده، تظاھراتی از طرف دانشجويان و طالب و عده

ای و سيدحسن  گيرد كه دو برادر ديگر ايشان سيدھادی خامنه ر زمانی صورت میای د كند. دستگيری اخير آقای خامنه می
  برند. ھای رژيم خونخوار بسرمی ای در زندان خامنه

ھای نسبتاً تندی  بن جعفر مقاالت و برنامه ) در مسجد موسی٥/٩/٥٣ـ  ١٣٩٤ذيقعده  ١١تھران ـ در روز جشن تولد امام رضا (
نماز مسجد و آقای متبحری، عضو ھيئت امناء و آقای صادقی سخنران معمم آن روز  يان، پيشاجرا شده است. متعاقب اين جر

  اند. دستگير شده

 ١٣٩٤شوال  ٢٥نماز مسجد جاويد، بعلت اجرای برنامه در روز وفات امام جعفر صادق ( تھران ـ شايع است كه آقای مفتح، پيش
  ) دستگير شده است.١٩/٨/٥٣ـ 

هللا خمينی در تھران پس از مدتی تحمل  هللا محمدصادق لواسانی، يكی از نمايندگان آيت ردادماه گذشته، آيتتھران ـ در ھفته اول م
  اند. گويا تبعيدگاه ايشان رشت است. زندان و شكنجه به خارج از تھران تبعيد شده

هللا خمينی شھرت داشته  داری از آيتشاھرود ـ يكی از روحانيون اين شھر بنام محققی مدتی است كه ناپديد شده. نامبرده به طرف
گويند پليس وی را دستگير كرده است. اين دستگيری ظاھراً بعد از ماه رمضان گذشته صورت گرفته  است. مردم اين شھر می

  است.
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) ١٠/٩/٥٣جانبه نيروھای ايرانی، انگليسی و مزدوران [سلطان قابوس] كه از آغاز ماه دسامبر گذشته ( عمان ـ حمله وسيع و ھمه
بخش و دفاع ملی خلق عمان  به منطقه غرب ايالت ظفار صورت گرفته بود، با مقاومت دليرانه و جانبازی نيروھای ارتش آزادی

  نشينی گرديد. شكسته شد و دشمن با تحمل تلفات و خسارات ھنگفتی، در بسياری از موارد مجبور به عقب درھم

  شد: الذكر سه مرحله را شامل می حمله فوق

در باريكه صحرای شمال منطقه غرب در  ٥٣آذرماه  ١٠له اول: دشمن نيروھای وسيعی ھمراه با تجھيزات كامل در تاريخ مرح
بخش خلق و نيروھای دفاع ملی خلق (مليشيا) روبرو شدند.  سطح وسيعی مستقر كرد كه بالفاصله با مقاومت شديد ارتش آزادی

  اد، دشمن متحمل خسارات سنگين جانی و مالی شد.ھای شديدی كه در اين مرحله روی د در درگيری

مرحله دوم: دشمن دراين مرحله، تالش كرد كه نيروھای ھوابرد خود را در خط مقدم جبھه پياده كند تا برخی از مواضع 
ت تمام استراتژيك نيروھای انقالب را زير ھدف بگيرد. در اينجا نيز نيروھای ارتش آزادی بخش و دفاع ملی از اين مواضع بشد

ھای سختی كه در آن سالح  دفاع كردند و طی نبردھای خونينی، خسارات مھمی به دشمن وارد ساختند. سرانجام، پس از درگيری
نشينی كند، و اجساد و غنائم و  سرد نيز بكار گرفته شده بود، دشمن مجبور شد به مواضع پشت جبھه خود در باريكه شمال عقب

  از خود بجای گذارد. مدارك فراوانی

، به پياده كردن نيرو در طول »رخيوت«مرحله سوم: در اين مرحله، دشمن با استفاده از ھليكوپتر، به قصد فتح خط جبھه شمال 
اين خط دست زد. به محض پياده شدن اين نيروھا، نبرد سھمگينی بين آنان و انقالبيون درگرفت كه دشمن مجددا با تحمل 

نشينی كند، در حالی كه تعدادی از اجساد و تجھيزات  نی فراوانی مجبور شد از برخی از اين مواضع عقبخسارات مالی و جا
  نظامی خود را بجای گذارده بود.

  ھای گذشته اين نشريه، بخصوص شماره نھم، آمده است). الذكر در شماره (گزارش برخی از نبردھای فوق

ً دو ھنگ پياده ماندو و ارتش ايران و يك گردان و سه گروھان از نيروھای مزدور عمانی به نظام و ك در اين حمله، مجموعا
اند. عالوه بر اين، ھواپيماھای نيروی ھوائی انگليس نيز در ايجاد پوشش ھوائی برای  فرماندھی افسران انگليسی، شركت داشته

  اند.  دفاع شركت داشته دشمن، و ھمچنين بمباران دھات مناطق مسكونی بی

روز اول اين  ٤٠) تنھا در ١ای را متحمل شد. بنا به گزارش جبھه خلق برای آزادی عمان ( سابقه اين حمله تلفات بیدشمن در 
تن از افراد دشمن كشته و زخمی شدند. در  ٦١١برخورد نظامی روی داده كه در آنھا مجموعاً  ٨٨) ١٩/١٠/٥٣تا  ١٠/٩حمله (

) ھمچنين در اين مدت، ٢٠اند (نسبتی كمتر از يك به  مجروح داشته ١٢شھيد و  ١٧حالی كه در اين مدت، انقالبيون عمان فقط 
  برخورد ديگر روی داده كه از تلفات دشمن در آنھا اطالع دقيقی در دست نيست. ٢٠حدود 

  .١٩٧٥ژانويه  ٢٥الثوره (صدای انقالب)، اركان جبھه خلق برای آزادی عمان، مورخ  ـ صوت١

ھای خود را به سرعت و با استفاده از ھليكوپتر و آمبوالنس  كرده كه مجروحان و كشته دشمن تالش می از آنجا كه درتمام موارد،
ھا غيرعملی بوده است. ولی با توجه به كثرت نسبی نيروھای ايرانی، طبيعی است كه  از صحنه خارج كند، تعيين مليت كشته

جمله در بين معدود اجساد باقيمانده در صحنه عمليات كه انقالبيون  اكثر اين تلفات، متوجه سربازان و ارتش ايران شده باشد. از
جمله سرھنگ دوم كاربی و سرگرد جان براولی اسميت،  ھای عمانی و انگليسی (من بر آنھا دست يافتند، عالوه بر تعدادی كشته

اند كه ھويت برخی از آنھا بشرح  و گروھان دوم اين گردان)، گروھی از افراد ارتش ايران ديده شده» كوه«فرماندھای گردان 
  ذيل بدست آمده است:

  از قوچان. (نامبرده اخيراً به درجه سرھنگ دومی ارتقاء يافته بود.) ١٥٣ـ سرھنگ دوم جواد حافظی، فرمانده گردان ١

  از قوچان. ١٥٣ـ سروان حسين رحيميان، فرمانده گروھان يكم گردان ٢

  .١٥٣رمانده دسته دوم گروھان يكم گردان زاده، ف ـ ستوان دوم پياده اكبر اسحاق٣

  ـ استوار دوم صادق طالبيان، از رسته توپخانه از اھواز و مترجم زبان عربی.٤

  ١٥٣ـ گروھبان دوم دارانلو خيابانی، فرمانده گروه سوم دسته سوم و رسد ضدتانك گروھان يكم گردان ٥
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٤ 

 

  .١٥٣دوم گروھان يكم گردان كمك تيرانداز گروه ادوات دسته  ـ سرباز يكم حسين خالقی،٦

  .١٥٣تيرانداز از گروه ادوات دسته سوم گروھان يكم گردان  اصغر گلفند مشتی، كمك ـ سرباز يكم علی٧

شود كه  اند، تخمين زده می قوچان) در جريان يكی از نبردھای مرحله سوم كشته شده ١٥٣الذكر (از گردان  افراد نامبرده فوق
كه سروان حسين رحيميان فرماندھی آنرا بعھده داشته است، در جريان اين نبرد كشته و  ١٥٣گردان  بيشتر افراد گروھان يكم از

اند و يا به دليل ھمراه نداشتن برگ ھويت، در بين اجساد باقيمانده،  مجروح شده باشند كه يا آنھا را از صحنه عمليات خارج كرده
  فراد اين گروھان بدست آمده است.)ھای برخی از ا اند. (ليست اسامی و عكس شناخته نشده

نشانده شاه برای كشاندن سربازان ايرانی به اين جنگ تجاوزكارانه ضدانسانی، از دو عامل زور و پول استفاده  رژيم دست
ھزار تومان پاداش (يعنی پول  ٣٠، به ھر افسری كه به ظفار برود، حدود ١٥/٩/٥٣كند. به گفته يك افسر نيروی ھوائی در  می
نفر از ھمكاران نامبرده (اعم از سرباز و افسر) به اين جنگ رفته بودند  ٥٠دھند. ھم بنا به گفته او، چندی پيش  او را) می خون

ھزار  ٩روند، در آغاز  دارانی كه به اين جنگ می اند. بنا به اظھار يك منبع ديگر، به درجه كه فقط شش نفر از آنھا زنده برگشته
العاده جنگی در طول مدت سه ماه رسيد (عالوه بر  ھزار تومان فوق ٢٠بعداً اين مبلغ به بيش از  شد ولی تومان پرداخت می

حقوق). (درباره كيفيت رزمی نيروھای ايرانی در ظفار، روحيه آنان و ھمچنين عملكرد اين نيروھا در يك ساله گذشته، اطالعات 
  )و مدارك مستندی بدست ما رسيده كه بعداً منتشر خواھد شد.

در رابطه با حمله وحشيانه اخير نيروھای ايرانی ـ انگليسی و مزدور به منطقه غرب در ظفار، تلگرافی از طرف سازمان 
  بينيد. مجاھدين خلق ايران به جبھه خلق برای آزادی عمان مخابره شده كه متن آنرا در زير می

 

  دی عمانتلگراف ھمبستگی سازمان مجاھدين خلق ايران به جبھه خلق برای آزا

  بخش خلق و نيروھای دفاع ملی خلق.  رفقای كميته مركزی اجرائی جبھه خلق برای ازادی عمان و ارتش آزادی

ھای مزدور منطقه به سركردگی  ھای نظامی بين اتحاد ارتجاعی رژيم در زمانی كه خاك عمان صحنه شديدترين درگيری
رزمنده و خلق قھرمان عمان از طرف ديگر شده است و در زمانی كه امپرياليسم آمريكا و انگليس از يك طرف، و شما رفقای 

ظفار،   ھا برای سركوب انقالب خلق عمان، به حمله وسيع تجاوزكارانه نظامی در منطقه غربی ايالت جنوبی عمان، امپرياليست
ھا و  در نبرد برعليه توطئه اند، ما بنام خلق مبارز وانقالبيون مسلح ايرانی، ھمبستگی رزمنده انقالبی خويش را دست زده

تجاوزات كثيف نظامی رژيم شاه و بويژه تجاوز نظامی اخير اعالم داشته، و بشدت نگران سرنوشت اين جنگ تجاوزكارانه و 
ھای خواھران و برادران ھمزنجير خود درعمان را بشدت دنبال  ھا و قھرمانی اين جنايت ارتجاعی رژيم شاه بود، اخبار پيروزی

  كنيم. می

ايم و يقين داريم كه  ھای چشمگير شما در نبردھای يك ماه و نيمه اخير در منطقه غربی ايالت ظفار بوده ما شاھد پيروزی
چيزی جز شكست   تان، بخش عادالنه ای آزادی سرنوشت اين تجاوز كثيف نيز، در برابر ايمان راسخ شما به ادامه جنگ توده

  بار برای تجاوزكار نخواھد بود. خفت

گناه ايرانی را كه بزور به وسيله فرماندھان مزدور ارتش شاه به اين  رفته صدھا سرباز بی ھای ازدست مسئوليت كامل جان ما
ً متوجه رژيم مزدور شاه  سرپرست شدن خانواده اند، و ھمچنين مسئوليت بی جنگ تجاوزكارانه كشيده شده ھای آنان را، مستقيما
  يم.دان تجاوزگر و عامل امپرياليسم می

نشانده شاه درست در زمانی كه در عمان دست به اين تجاوز ننگين ارتجاعی بر عليه خلق و  كنيم كه رژيم دست ما اعالم می
حكومت نظامی «به شكل   انقالبيون عمان زده، در داخل ايران نيز حمله خائنانه پليسی جديدی را برعليه انقالبيون و خلق ايران،

ھای ارتجاعی رژيم  وجه نگران سرنوشت اين تالش ده است. ما با ايمان به پيروزی راھمان، به ھيچآغاز كر» پليسی اعالم نشده
  مزدور شاه نيستيم. بلكه ايمان داريم كه سرانجام، پيروزی از آِن خلق تحت ستم و انقالبيون ماست./

ھای عادالنه  ريم كه سرانجام با تالشكنيم، و ايمان راسخ دا ما خود را با شما در يك سنگر برعليه دشمن مشترك احساس می
انقالبی خلق و انقالبيون عمان درخارج ايران، و خلق و انقالبيون ايران در داخل، به تجاوزات رژيم شاه، اين عامل شماره يك 

  امپرياليسم جھانی در منطقه، خاتمه داده خواھد شد.
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٥ 

 

  كشيده است.  ھای ستم انقالبيون و خلق  ز آنِ  پيروزی ا

  »ين خلق ايرانمجاھد«

١٢/١١/٥٣  

گردد. به اين  در جھان برگزار می ٢٠/١١/٥٣تا  ١٤/١١المللی ھمبستگی با زندانيان سياسی در عمان، از تاريخ  عمان ـ ھفته بين
ھای مخوف اين سرزمين محبوس و زير  مناسبت جبھه خلق برای آزادی عمان ليستی از زندانيان سياسی عمان كه در زندان

نشانده قابوس و اربابان انگليسی و  شيانه جسمی و روانی بوسيله عمال ساواك، دژخيمان اردنی و حكومت دستھای وح شكنجه
  ).١امريكائی او قرار دارند، انتشار داده است(

در ابوظبی  ١٩٧٢زندانی سياسی كه در نوامبر  ٤٠المدت،  ھای طويل محكوم به حبس ١٩محكوم به حبس ابد  ٣٢دراين ليست 
ھای وسيع  نفر از زندانيانی كه در جريان دستگيری ٢٠اند، و  به حكومت عمان تحويل داده شده ١٩٧٤و اوايل ژوئن بازداشت 

خورد. ھمچنين اسامی سه نفر از اعضای جبھه خلق كه  اند، به چشم می تاكنون اسير شده ١٩٧٤چندصدنفره اخير از اول نوامبر 
) بدست دشمن اسير شدند (مسعود محمد المرزوقی، محمدحسن مكی و عامر ٤(مجاھد شماره  ٧/٨/٥٣در » رستاق«در برخورد 

  آوريم. شود. در زير اسامی محكومين به حبس ابد را به نقل از ليست يادشده باال می منصور سرحان)، در اين ليست ديده می

سانی ـ ناصر حميد خلف العمری ـ محمدسالم العريقی ـ حمد محمد الذھب ـ حمد صالح عبدهللا الغافری ـ يحيی محمد حميد الغ
صالح ناصر الحشار ـ محمد حمد صالح لرزيقی ـ سليمان سعيد الكيومی ـ علی سعود علی الطوبی ـ سيف صالح سيف القوارا ـ 
 سويد سالم سويد العريقی ـ سعيد محمد لسليمان ـ عرض سالم راشد الجابری ـ سالم سعيد حامد معنا ـ اسماعيل محمد النيری ـ سعيد

عبدالرحمن جمعه الخمينی ـ محمد سالم سليمان الناعی ـ ناصر راشد ناصر الكيومی ـ سليمان محمد عبد العبادی ـ حمد محمد 
مبارك العلوی ـ ابراھيم عبدهللا سليمان القصابی ـ ناصر حميد سويد العمری ـ علی سيف علی الكيومی ـ مبارك سالم حدوب ـ سعيد 

لم علی سلطان الھاشمی ـ سعيد عبدهللا محمد العلوی ـ عبدهللا علی عبدهللا الحمود ـ عوض نجيب ربيع ابراھيم يحيی الكندی ـ سا
  الكعداوی ـ محمد سعيد سليمان الكيومی ـ صالح محمد صالح الرباعی ـ مبارك حدوب الشعيلی.
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