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  نشريه خبری 
 سازمان مجاھدين خلق ايران

  ١ شماره

   ١٣٥٣ماه  آبان ٢٠

  

ماه گذشته دست به  گاز به مدت چند روز درمھر  گاز: كارگران شركت پرسی  ٭ تھران ـ اعتصاب كارگران شركت پرسی
  ديوار كارخانه نوشتند. و اعتصاب زدند. در اين اعتصاب كارگران دلير دفتر شركت را آتش زده و شعارھای انقالبی بر در

٭ تھران ـ اعتصاب كارگران چايخانه تابان: در اول مھرماه گذشته كارگران چايخانه تابان در تھران به خاطر كمی دستمزد دست 
  تعطيل درآمده است.  صورت نيمهه خانه بپاكنون چا  دنبال اين اعتصاب ھمه به اعتصاب زدند. ب

متری جمع بودند اتفاق ٤٥سختی بين كارگران ساختمانی كه در جاده شميران اول خيابان مھرماه زد و خورد  ٢١٭ تھران ـ روز 
بعدازظھر مقداری غذا آورد تا در بين كارگران تقسيم نمايد. و  ٥/٤خورد از اينجا شروع شد كه ماشينی در ساعت  و افتاد. زد

خورد كشيد.  و برای دست يافتن به غذا، كار به زديك  دنبال كوشش ھره چون مقدار غذا نسبت به كارگران خيلی كمتر بود ب
ای از كارگران را روانه  خورد پرداختند. پليس در جريان مداخله كرده و عده و كارگران با استفاده از سنگ و چوب به زد

شود. اغلب  مینفر تخمين زده  ١٠٠كالنتری كرد و بقيه كارگران فرار كردند. تعداد كارگرانی كه در اين حادثه شركت داشتند 
خورد دو نفر از كارگران كشته و تعداد  و شود كه در اين زد  كننده در اين ماجرا اھل لرستان بودند. گفته می  كارگران شركت

  اند. قابل توجھی زخمی شده

  گزارشی در مورد گروه دكتر اعظمی:

  آبادی روانه كوھستان شد.  دكتر اعظمی خرم اواخر مرداد ماه سال جاری يك گروه از رزمندگان لرستان به رھبری مبارز دلير

شود.  ھا قبل تشكيل شده و دارای يك خانه جمعی بودند. چندی پيش يكی از اعضای گروه لو رفته و دستگير می اين گروه از مدت
از اين  كند. اعضای گروه  اند فاش می  جمعی گروه را كه افرادی در آن تجمع داشته هشده در زير شكنجه، خان شخص دستگير

ھا نفر بالغ  كنند. تعداد افراد گروه به ده جمعی يورش ببرند، آنجا را ترك می هامر مطلع شده و قبل از اينكه مأمورين رژيم به خان
  گردد.  می

دو گذاشتن  اند و با جا سالح نموده  آباد و بروجرد در راه خود به چند پاسگاه حمله برده و آنھا را خلع پيشگامان مسلح خلق خرم
 اين جريان مأمورين رژيم پيگرد و دستگيری وسيعی را در منطقه آغاز می به دنبالاند.  شھيد و پنج اسير روانه كوھستان شده

كشند. مأمورين در جستجوی  ای داشته، دستگير كرده و زير شكنجه می كنند و ھر كس را كه با افراد اين گروه آشنائی و يا رابطه 
خواستند دستبند   آنھاست. آنھا پدر دكتر اعظمی را دستگير كرده و می هكه پدر دكتر اعظمی در زمرخود به سراغ ايلی رفتند 

گويد كه اگر دستبند بزنيد بدنھايتان را  اش را كشيده و می ھای ايل مواجه شدند. اين خان اسلحه بزنند كه با مخالفت يكی از خان
برند. او را به زير  بند و محترمانه از آن محل با خود می  را بدون دستكنم لذا مأمورين پدر دكتر اعظمی   سوراخ سوراخ می

خواھند  ای برسند از او می توانند به نتيجه  خواھند. پس از اينكه از طريق وی نمی  گاه پسرش را می  شكنجه برده و از او مخفی
ش را دستگير كرده و به مأمورين رژيم تحويل دھند. توانند پسر  كه به ميان ايل رفته و از اھالی بخواھد كه به ھر ترتيبی كه می

كند كه اين كار را انجام دھد. او به اتفاق مأمورين به ميان مردم رفته و طی   پدر دكتر اعظمی پس از مقداری مقاومت قبول می
به مأمورين رژيم  خواھد پسرش را دستگير كند و به مأمورين تحويل دھند ولی در آخر سخنانش خطاب يك سخنرانی از مردم می

ھا و غيره ھمگی از وضع موجود  ھا، بختياری ھا يعنی قشقائی تنھا ما نيستيم كه از شما ناراحتيم، بلكه تمام اين«گويد:   چنين می
ای از  كنند مأمورين برای كمك به نيروھای پيگرد دولتی عده  در ھر حال وی را آزاد می». جنگند  ناراحتند و ھمه عليه شما می

شدند  آباد و بروجرد را پيدا كنند. افرادی كه انتخاب می كنند تا به كوه رفته و محل رزمندگان پيشگام خلق خرم م را مجبور میمرد
پيونديم. در اين موقع با تھديدھای سرھنگ فرمانده  رويم اما اگر آنھا را پيدا كرديم خودمان ھم به آنھا می ما می«گفتند  می

زند كه اگر با آنھا ھمكاری كنيد   شوند. اين سرھنگ ژاندارمری فرياد می  دم ايل رفته بود روبرو میژاندارمری كه به ميان مر
ھای ديگر. در اين ھنگام چند نفر از رؤسای ايل كه شديداً ناراحت شده بودند بلند شده و خطاب  و توھين«كنيم  ناموستان می  ما بی
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يد كه به سيم آخر بزنيم اگر زياد به ما فشار بياوريد و ناراحتمان كنيد تفنگ به كاری نكن«گويند  به مأمورين و سرھنگ مزبور می
  ».آوريم  گيريم و پدرتان را درمی  دست می

آباد و بروجرد و پشتيبانی آنھا از دكتر اعظمی و ساير رزمندگان  اخبار رسيده حاكيست كه برخورد قاطعانه و شجاعانه مردم خرم
  و حائز اھميت است. اين گروه بسيار جالب توجه

آباد و توابع آن به عمليات   باشد. نامبرده از پنج سال پيش در خرم بارزترين چھره گروه انقالبی دلير دكتر ھوشنگ اعظمی می
اش موجود بوده  ھای مناسبی كه در زندگی  مشغول بوده است. دكتر اعظمی در گذشته به دليل داشتن سوابق مبارزاتی و زمينه

ً ستم  دليل شركت فعال در اين مبارزات دو بار به ه رژيم را احساس نموده بود. وی در دوران مبارزات دانشجوئی خود بعميقا
دست مزدوران رژيم به شھادت رسيده ه خان است كه ب زندان افتاد. دكتر اعظمی نوه شھيد معروف لرستانی، شيرعلی مردان

اند. دكتر اعظمی پس از پايان تحصيالتش به منطقه  گفته و شعرھا سرودهھا  ھای لر داستان است. در مورد زندگی شيرعلی توده
زندگی خويش بازگشته و به طبابت مشغول شد. زندگی ساده او كه ناشی از احساس ھمدردی و ھمبستگی او نسبت به خلق بوده و 

قمند ساخت. دكتر اعظمی برای مداوای دوستی و فداكاری او برای مداوای مردم، مردم آن منطقه را شديداً به او عال  ھمچنين نوع
داد. در نتيجه مردم فداكاری و صفای  كرد و در صورت امكان داروی مجانی نيز به مراجعين می مردم از كسی پول دريافت نمی

او را احساس و درك نموده و او را بسيار دوست دارند. محبت او در دل مردم ناشی از عشق عميقی است كه دكتر اعظمی نسبت 
كند و محبوبيت دكتر اعظمی در بين مردم منطقه  را بخوبی احساس می به خلق خود در سينه داشته و دارد و خلق نيز متقابالً آن

  روزافزون است.

آبادی   آبادی برادر رفقای شھيد احمد و مجتبی خرم پس از اينكه انقالبی دلير دكتر اعظمی به ھمراه يارانش از جمله محمود خرم
دھنده وحشت رژيم از   شد، رژيم نيروی عظيمی را برای دستگيری آنھا به آن منطقه گسيل داشت. و اين خود نشانروانه كوه 

نفر از اھالی منطقه را دستگير و مورد شكنجه و بازجوئی قرار  ٤٠٠آباد به قولی   باشد. شھربانی خرم نيروھای رزمنده خلق می
عمل آمده ه گردی ب  مت نظامی برقرار شده و حتی اقداماتی نيز در مورد خانهداده است. در اين شھر و اطراف آن عمالً حكو
اند، رژيم عالوه بر بكارگرفتن نيروھای ژاندارمری و ارتش از  ای كه به كوه رفته است. برای پيگرد و دستگيری عناصر رزمنده

دم بومی به زور و نيرنگ اجير كرده و با كند (مزدوران محلی عناصری ھستند كه رژيم از مر مزدوران محلی نيز استفاده می
كند. چنين نيروھائی در نقاط   ای استفاده می ھای منطقه  تومان در ماه و دادن اسلحه به آنان از آنھا در درگيری ٣٠٠حقوق 

يم مختلف ايران از جمله كردستان، لرستان، بلوچستان و مناطق عشايری تشكيل شده است. در منطقه عشايری سمنان نيز رژ
آباد و  خواست ھمين كار را بكند اما با مخالفت اھالی روبرو شد و عمالً از آن منصرف گرديد.) اكنون در منطقه خرم می

آمد دھقانان را به خارج از شھر حتی رفتن آنھا را در مزارع خود كنترل كرده  و  بروجرد، مأمورين شھربانی و ژاندارمری رفت
ھای كوه كمك كند. مثالً به روستائيان  ست كه كسی نتواند به چريكا . ھدف مزدوران رژيم ايننمايند و ھمه را بازرسی بدنی می

  اند ھر نفر حق ندارد نان زياد ھمراه خود ببرد. دستور داده

يخانی (با دكتر عاليخانی كه قبالً وزير بود اشتباه اند عبارتند از: مبارزين دكتر عال آباد دستگير شده از جمله كسانی كه در خرم
كرد  آباد و يك پزشك ديگر. ھمچنين ھمسر دكتر اعظمی كه در مشھد تحصيل می نشود)، دكتر ھوشنگی و رئيس بانك خرم

  دستگير شده است.

ل ستايش است. خلق اين منطقه توجه و قاب  آباد و بروجرد در برابر اين حركت انقالبی بسيار جالب  العمل مردم منطقه خرم عكس
، مدنی، كريمی و »ترگل«باشد. ظھور گروه آرمان خلق و شھادت رفقای قھرمان كتيرائی   دارای سابقه مبارزاتی طوالنی می

مردم و گرايش آنھا به مبارزه مسلحانه داشته است. لذا با توجه به  هطاھرزاده از گروه آرمان خلق اثرات بسيار مثبتی در روحي
  شرح است:  ھايی از آن بدين  اند كه نمونه آميز فراوانی از خود بروز داده ھای حمايت العمل  بيت خاص دكتر اعظمی، عكسمحبو

گيرد كه با دخالت   می خوردی در و ھا با مأمورين رژيم گالويز شده و زد ـ ھنگام دستگيری دكتر عاليخانی در بھداری مريض١
  شوند.  و تھديد پليس متفرق می

ای كه نسبت به رژيم و شاه مزدور دارند، االغی را با رنگ  اھالی بروجرد پس از حوادث اخير برای نشان دادن خشم و كينهـ ٢
ای از مردم گرد آن جمع شده بودند و پس از مدتی  كنند. عده  ھای شاه را به آن چسبانده و در خيابان رھا می سرخ كرده و عكس

  كند.  از محوطه خارج میپليس سراسيمه سررسيده و االغ را 

  كنند.  رسند يكديگر را به دعا برای رزمندگان گروه دكتر اعظمی در كوه سفارش می  ـ اين روزھا مردم وقتی كه به ھم می٣
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 ھا به اطاق اصناف رفته بودند. كارمندان اطاق اصناف را مفصالً كتك می عنوان اعتراض به گرانی قيمته ـ مردم منطقه كه ب٤
  كند. س پليس دخالت كرده و مردم را از اطاق اصناف خارج میزنند. سپ 

اند مبنی بر اينكه بايستی دولت عوارض  پی به شھربانی برده در  ھای پی آباد و بروجرد شكايت  ای از عشاير و مردم خرم ـ عده٥
  خويش را از گردن آنھا بردارد.

  اند.  ای را انتخاب كرده ه مسلحانه تودهدرود به تمام كسانی كه فعاالنه برای رھائی خلق، راه مبارز

  آباد و بروجرد. تر باد جنبش انقالبی رزمندگان پيشگام خلق خرم ھرچه گسترده

  ای تنھا راه رھائی خلق ستمديده ايران. پيروز باد مبارزه مسلحانه توده

ای در يكی از مساجد نھاوند  روه اعالميهتن از رزمندگان دلير گروه انقالبی ابوذر از طرف اين گ ٦اعدام  به دنبال٭ نھاوند ـ 
ھائی كه توسط ساواك در چند   نفر از مردم نھاوند دستگير شدند. پيگردھا و دستگيری ٢٠٠پخش گرديد كه متعاقب آن حدود 

شھر و  ھا و اقدامات انقالبی رزمندگان اين گروه در نھاوند صورت گرفته است، در آگاھی مردم اين  فعاليت به دنبالماھه اخير 
سزائی داشته است، اين فشارھا باعث شده است كه مردم نسبت به ه توجه و حمايت آنھا نسبت به جنبش مسلحانه خلق سھم ب  جلب

  انقالبيون سمپاتی بيشتری نشان بدھند.

كه بدون پخش ھا و پيگردھای وحشيانه ساواك برعليه گروه انقالبی ابوذر و اعدام شش تن از رزمندگان اين گروه  غم يورشيرعل
ھای انقالبی خويش  گونه خبر قبلی صورت گرفت، از جمله اعدام برادر شھيد عباد خدارحمی، اين گروه ھمچنان به تالش  ھيچ

نوری دادستان دادرسی ارتش،   دھد. در تيرماه گذشته رزمندگان گروه انقالبی ابوذر با حمله به خانه تيمسار خواجه  ادامه می
بی قھرمانانه زدند كه متأسفانه به علت درگيری با نگھبانان خانه او عمل با موفقيت به انجام نرسيد. متعاقب دست به يك حمله انقال

ای از طرف گروه انقالبی ابوذر در دانشكده صنعتی آريامھر چگونگی و اھداف عمل مزبور پخش گرديد. از  اين عمل اعالميه
ھای گروه توضيح   ھای چندی منتشر شده است كه در آن ھدف  ھا و بيانيه ميهكنون اعال جانب رزمندگان گروه انقالبی ابوذر تا

االرض قالوا  گروه انقالبی ابوذر كه ھمراه با آرم گروه پخش گرديده با آيه اذاقيل لھم التفسدوا و فی ١داده شده است. بيانيه شماره 
شنوند كه ما خواھان   دھند، جواب می خاطب قرار میھا با فرياد قھرآميز ستمگران را م انما نحن مصلحون (زمانی كه توده

  ھائی از اين بيانيه بدين شرح است: شود، قسمت اصالح امور ھستيم) شروع می

  خواھر و برادر گرامی

دريافته است كه تنھا راه  ١٣٤٢و خردادماه  ١٣٣٢ھای غنی از مبارزات خود در مشروطه و مرداد  خلق مبارز ما با تجربه
آميز  شود از راه مسالمت  قھرآميز با دشمنان خدا و خلق است. دشمن مردم را نمی هات در زير پرچم اتحاد مبارزرستگاری و نج

آفرينان   سرنگون ساخت و يا با مبارزات رفرميستی و حزبی سياسی منھدم نمود. ما با توجه به سابقه ننگين اين رژيم و اختناق
ھا را از خروش و  خواھند با قھر ارتجاعی، خلق  مز و مزدوران اسرائيلی كه میساواكی و جاسوسان سيا به رھبری ريچارد ھل

م و ھمدوش برادران يدان  بخش آن می  بخش و مبارزه و جھاد آزادی  حل خود را با تكيه بر اسالم رھائی  دارند. تنھا راه فرياد باز
قھرآميز خود ادامه خواھيم داد تا با ھرچه  هون ساختند به مبارزمسلحانه را گلگ  هھای مبارز ھا شھيد الله مجاھد خود كه با دادن ده

اند. دين خود را نسبت به  ھا بسته  ھای مسلمان ايران و منطقه برعليه دشمنان خلق كه راه تكامل را بروی انسان متشكل كردن توده
بده به وضع موجود و  لوس و ساكت و رضاراه خدا و تكامل انجام داده باشم. دشمنان خدا و خلق با درخدمت گرفتن مزدوران چاپ

كوبيدن اين   اند لذا ما با درنظرگرفتن اصول راه خدا برای درھم آميز را از ما گرفته زور و قبر ارتجاع تمام اميدھای مسالمت
د و ھم به خدا پشت كردن ٤٢نمايانی كه ھم در خرداد   تزويركاران از ھمه طريق ممكن استفاده خواھيم كرد، بخصوص روحانی

ھای  دھند، ھدف  ھای سربازان اسالم و مجاھدان پرخروش ادامه می  ھا و اعدام به سكوت مرگبار كنونی خود در مقابل شكنجه
اصلی خواھند بود تا الاقل اسالم راستين از توجيه وضع حاكم ديكتاتوری و اختناق آريامھری مصون بماند لذا ما برای احقاق حق 

كنند آگاه  راه خدا تمام چاپلوسان روحانی درباری را برای آخرين بار از تجاوزی كه به اسالم و خلق میخلق خود برای بازنمودن 
  سازيم تا در عاقبت خود مسئول كار انجام گرفته شوند. می

  در زير اعالميه نوشته شده است:

  »گلسرخی و دانشيان«و دو شھيد وفادار  نفر از مبارزان نوجوان گروه ابوذر دماوند ٦تر باد شھدای خلق و ياد   ھرچه پرطنين«
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٤ 
 

 ٤٥/٦بعدازظھر و عين ھمان برنامه را از ساعت  ٣الی  ٢پرستان از ساعت  توانيد از راديوی ميھن  برای خودآگاھی بيشتر می
الی  ١١صبح و عين ھمان برنامه را از ساعت  ٧الی  ٦متر و ھمچنين از راديو سروش از ساعت  ٤١عصر روی  ٤٥/٧الی 
  متر گوش كنيد. ٤٢ب در روی ش ١٢

  »پيروز باشيد«

نويس در دانشكده علم و صنعت تھران پخش   ای دست ٭ تھران ـ دانشكده علم و صنعت ـ در اول سال تحصيلی جاری اعالميه
مردمی رژيم شاه و ھمچنين  ھا ضمن اشاره به برخی مسائل صنفی دانشجوئی به افشاگری اقدامات ضد گرديد. در اين اعالميه

  ھا بدين شرح است: ای از دانشجويان مبارز پرداخته شده است. قسمتی از متن يكی از اين اعالميه اعتراض به دستگيری عده

پركن و   ظاھر دھنه گذاشتن بر اعمال ضدانسانی خود، مسأله آموزش رايگان را كه ب  خواھد جھت سرپوش  جالد خونخوار می«
 باشد، به مرحله اجرا درآورد و قشر تحصيل ھای ايران می چه بيشتر خلق ر كردن ھرالسابق به منظور استثما در باطن كمافی

انداختن و از بين بردن اتحاد دانشجوئی و به دستياری رئيس دانشكده  كرده را برده و مطيع خود نمايد. و در ضمن برای تفرقه 
نشجويان به منظور اعتراض و جلوگيری از وقوع اين كنند. ما دا  نام دانشجو وارد دانشگاه میه نفر ساواكی را ب ٢٥٣تعداد 

از  ١٠/٧/٥٣و چھارشنبه  ٩/٧/٥٣شنبه  ھای شاه شده و در تاريخ سه  چال  فاجعه خواستار آزادی برادران مبارز خود از سياه
  كنيم.  ھا خودداری می  ھا و آزمايشگاه  ھای درس و كارگاه  رفتن به كالس

  »دانشجويان دانشكده علم و صنعت«
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