
  
مسئول اول در اجتماع بزرگ عنوان به یيخانتخاب خواھر مجاھد زھرا مر

 مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمانمجاھدين خلق ايران به
  

  زهرا مريخی، مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران

سازمان مجاهدين خلق ايران در اجتماع بزرگ خود که همزمان در تيرانا، برلين، پاريس، 
 و لندن برگزار شد، در آغاز پنجاه و سومين سال حياتش، خواهر زوريخ، استکهلم

عنوان مسئول اول جديد انتخاب کرد. گردهمايی مجاهد زهرا مريخی را به اتفاق آراء به
تا  1390سال از شهريور 6رياست خواهر مجاهد زهره اخيانی برگزار شد که به مدت به

اشت. مسئول اول سازمان برای يک دوره در موضع مسئول اول سازمان قرار د 1396شهريور 
  شود.ساله قابل تمديد انتخاب می2
   



   

   
شود. در شور اول از اعضای نامه داخلی، مسئول اول سازمان در سه شور انتخاب میطبق آيين

طور مخفی مسئوالن و کادرها در بخشهای مختلف به شورای مرکزی و در شور دوم از
طور علنی با بلند کردن شود. در شور سوم، همه مجاهدين در اجتماع سراسری بهگيری میرأی

  دهند.دست رأی می
   

   



   

درصد آرای شورای مرکزی را به 86مرداد، خواهر مجاهد زهرا مريخی 29در شور اول در 
  نفر اول برای مرحله بعد معرفی شدند.4کانديدا داشت که 12دست آورد. شورای مرکزی 

گيری برگزار شد خواهر مجاهد زهرا مرکز رأی10در  96شهريور 12در شور دوم که روز 
  درصد آرا را کسب کرد.84مريخی 

گيری علنی در اجتماع سراسری، خواهر مجاهد زهرا در مرحله نهايی در شور سوم در رأی
  عنوان مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران انتخاب شد.مريخی به اتفاق آراء به

   



  

در قائمشهر در شمال ايران، از نوجوانی در جريان  1338خواهر مجاهد زهرا مريخی متولد 
انقالب مردم ايران عليه ديکتاتوری شاه با مجاهدين آشنا شد. در هجده سالگی به انجمن هوادار 

خاطر کرد. او چند بار بهمجاهدين در شهر خود پيوست و در شهرهای بابل و آمل فعاليت می
  ت هايش توسط ساواک احضار و بازجويی شد.فعالي

   



  

  
هر مجاهد زهرا مريخی پس از پيروزی قيام به جنبش ملی مجاهدين در قائمشهر پيوست و خوا

عهده گرفت. پس از اعالم ممنوعيت مجاهدين توسط خمينی در تير مسئوليت بخش زنان را به
به هيأت تحريرية نشريه مجاهد در استان مازندران به نام طالونگ منتقل شد. پس از 1359

به تهران رفت و مسئوليت سرپل شاخه جنگل  1360خرداد 30در شروع مقاومت سراسری 
عهده گرفت. متعاقبًا بر اثر دستگيريها و ضربات دشمن در تهران و جنگل، سازمان را به

به  1363برد. نهايتًا در سال سر میسال قطع شد و در اختفاء کامل به2ارتباطات او به مدت 
و عراق رفت و از آنجا به پاريس منتقل شد. در سال  پايگاههای مجاهدين در منطقه مرزی ايران

در شورای مرکزی مجاهدين قرار گرفت و پس از تأسيس ارتش آزاديبخش ملی ايران  1364
به قرارگاه اشرف رفت و در عمليات بزرگ فروغ جاويدان شرکت داشت. برادر کوچکتر او 

  مجاهد خلق علی مريخی از شهيدان عمليات آفتاب است.
   



   

خواهر مجاهد زهرا مريخی مدتی مسئول تشکيالت مجاهدين در کشورهای اسکانديناوی و 
تبليغات عنوان عضو هيأت اجرايی سازمان، مسئوليت ستاد به 1370آلمان بود. او از مهر 

عهده گرفت. در مجاهدين شامل راديو صدای مجاهد، سيمای مقاومت و نشريه مجاهد را به
عنوان مسئول به1372به عضويت شورای ملی مقاومت در آمد و در سال  1371سال 

  کميسيون تبليغات شورا معرفی شد.
  

همزمان از  جمهور برگزيده مقاومت وکننده دفاتر رئيستاکنون هماهنگ 1382وی از سال 
رئيس شورای مرکزی سازمان بوده نايب 1393همرديفان مسئول اول مجاهدين و از سال 

  است.
   



  

  
عنوان مسئول اول، با دست گذاشتن بر قرآن مجيد خواهر مجاهد زهرا مريخی پس از انتخاب به

و ادای احترام به پرچم ايران و آرم سازمان مجاهدين خلق ايران، سوگند خورد به تعهدات 
اند در همه حال پايبند باشد و سنگين امانت و مسئوليتی که جمع مجاهدين برعهده وی گذاشته

آورانش گنجينه انتهای شهيدان و رزمنايی خود و سازمان مجاهدين را که با صف بیتمام توا
شود، برای آزادی ايران و برای سرفرازی مجاهدين در برابر مردم و ملی ايرانيان محسوب می

حال ترين در عينترين و خونينسرخ«کار بگيرد. او سازمان مجاهدين را تاريخ ايران، به
يک دانشگاه بزرگ از مناسبات «خواند و آن را » خارترين نام در تاريخ ايرانزيباترين و پرافت
توصيف » پذيری سياسی و اجتماعیای با باالترين عواطف، دردمندی و مسئوليتانسانی، جامعه

گاهها و زندانها و اش با فدا و رنج و خون تنيده شده و در شکنجهتاريخچه«کرد. سازمانی که 
اش مسعود و مريم بستها را با فدای بيکران و صداقت راهبران آرمانی، بنرزمگاههای گوناگون

هزينگی، سياست پيشگی، نان به نرخ روز رو مفت خوردن، بیشکسته است. از اينرجوی درهم
خوردن، دست در جيب خلق کردن، و غيرمسئول بودن در اين سازمان جايی نداشته و ندارد و 

  ».انديشدميهنش نمی مجاهد خلق جز به آزادی خلق و
   



  

  
او با قدردانی از خواهر مجاهد زهره اخيانی مسئول اول سازمان و خواهر مجاهد مژگان پارسايی 



آنان و ديگر مسئوالن مجاهدين در ساله 14بخش، مجاهدت جانشين فرمانده ارتش آزادی
  همتا و ماندگار و تاريخی خواند.ترين و خطرناکترين سالها در اشرف و ليبرتی را بیخونين

   
  

  
يی زنان ويژه در امر رهابه» انقالب مريم« سال پس از 32خواهر مجاهد زهرا مريخی افزود: 
همرديف 18ستيز، اکنون سازمان مجاهدين خلق ايران، رودرروی آخوندهای مرتجع و زن

عنوان مسئول اول پيشين) و يک شورای مرکزی با هزار زن قهرمان به7مسئول اول (شامل 
کانديدای آزمايشی دارد که نشانه اقتدار و استحکام و ماندگاری و پيروزمندی است. او 

عنوان معاونان جديد مسئول گس عضدانلو، ربيعه مفيدی، نسرين مسيح را بهخواهران مجاهد نر
  اول، افزوده بر معاونان پيشين، معرفی کرد.



  

  
چنين يادآوری کرد، خواهران مجاهد بدری پورطباخ، منيژه کريمی، مينا رضايی و وی هم

  تر در شمار همرديفان مسئول اول قرار گرفته بودند.مهناز کرمی از اين پيش
  

جمهور برگزيده شورای ملی در گردهمايی بزرگ مجاهدين، خانم مريم رجوی، رئيس
مناسبت انتخاب خواهر مجاهد مقاومت برای دوران انتقال حاکميت به مردم ايران با تبريک به

زهرا مريخی در موضع مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران، گفت: اين يک انتخاب 
انسجام و شکوفايی در جنگ هزار اشرف در راستای  درخشان، در اوج دموکراتيسم و

سرنگونی فاشيسم دينی است که در درون مجاهدين ميراث حنيف و آرمان مسعود را به اوج 



رساند و در عرصه اجتماعی و سياسی، درهم شکستن طلسم ارتجاع و اختناق را نويد می
  دهد.می
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