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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ٣شماره 

   ١٣٥٣ماه آبان  ٢٧

  

 اخبار

  آذر، روز دانشجو ١٦شدن   به مناسبت نزديك  تبريز: پخش اعالميه ٭

دارند و  را با اعتصابات و تظاھرات خويش گرامی می ١٣٣٢آذر سال  ١٦آذر ھر سال دانشجويان سراسر ايران، خاطره  ١٦در 
ای را كه در اوائل آذر امسال  شود. و ما در ذيل اعالميه ھا پخش می ھای مختلفی در دانشگاه ھا و تراكت هبه ھمين مناسبت اعالمي

  كنيم: در دانشگاه تبريز پخش شده است نقل می

  دانشجويان آگاه و مبارز!

يان دانشگاه نيا، در جريان اعتراض دانشجو  ، سه تن از دانشجويان مبارز، رضوی، قندچی، بزرگ١٣٣٢آذر سال  ١٦روز 
تھران به مسافرت نيكسون جنايتكار به ايران توسط عمال شاه نوكرصفت به رگبار مسلسل بسته شده به شھادت رسيدند تا خون 

ھای گذشته ما تظاھرات پرشور خود را  بخش ايران را آبياری كند. بدين جھت امسال نيز چون سال پاكشان نھال انقالب آزادی
تر به گوش خلق  ھای رژيم خائن پھلوی، ھر چه پرطنين گری  آذر و بخاطر اعتراض به وحشی ١٦ی بخاطر بزرگداشت ياد شھدا

  خواھيم رساند.

ھای گذشته به ميان تودة مردم خواھيم كشاند. زيرا رشد و توسعه و  ما اين تظاھرات را با عمق و وسعت بيشتری نسبت به سال
ھای آنان باشد. در  ه از پشتيبانی خلق برخوردار بوده و در جھت خواستهپذير خواھد بود ك تكامل ھر جنبشی در صورتی امكان

طلبانه كارگران سراسر ايران و جنبش مسلحانه خلق  آذر، حمايت و پشتيبانی خود را از اعتصابات حق ١٦ضمن ما در روز 
شود  دانشجويان مبارز دعوت می ايران و ھمچنين جنبش چريكی خلق كبير لرستان اعالم خواھيم نمود. به ھمين مناسبت از كليه

  تر نموده و خود را برای بزرگداشت اين روز بزرگ آماده نمايند. كه صفوف خود را متشكل

  آذر ١٦درود بر شھدای قھرمان 

  ھای ايران تر باد جنبش دانشجوئی دانشگاه ھرچه گسترده

  مستحكم باد پيوند جنبش دانشجوئی با پيشتازان مسلح خلق

  رژيم فاسد پھلوی مرگ بر ديكتاتوری

  ٭ شھادت دانشجو حميد خليلی:

دھند.  ای از دانشجويان در پايان ختم چند شعار سياسی می در واقعه ختم دانشجويانی كه در ھنگام كوھنوردی كشته شده بودند عده
ما با تو كاری نداريم و به  گويند آباد آمده بودند به پاسبان می شود دانشجويان كه از ارگ تا حسن پاسبان كثيفی با آنھا مواجه می

گوئيم. او ھم كلت كمری خودش را درآورده و يكی از دانشجويان دانشكده علم و صنعت (ھنرسرای عالی  دشمن مردم ناسزا می
كشد. فردا نيز در ختم ديگری كه به مناسبت ھمان واقعه كوھنوردان تشكيل شده بود درب مسجد  نارمك) را بنام حميد خليلی می

گيرند و  ای را ھم می زنند و عده توانستند دانشجويان را كتك می ندند و كماندوھای شھربانی وارد مسجد شده و تا آنجا كه میب را می
برند. به ھمين مناسبت دانشكده علم و صنعت از چھارشنبه گذشته كه واقعه اتفاق افتاد تا يكی دو روز بعدش بسته بود و  می
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دھند. دانشجويان فنی نيز به دفتر رئيس  ھا را خرد كردند و اكنون نيز زير سرنيزه امتحان می انھای ساختم دانشجويان تمام شيشه
  بھمن دانشكده فنی تعطيل باشد. ١٥دانشكده رفتند و بعنوان اعتراض تمام اشياء اطاق را خرد كردند و فعالً قرار شده است تا 

كشته شده است و اين در جريان تظاھرات به عنوان اعتراض به كشتن شود يك دانشجو از دانشكده علوم دانشگاه تھران  گفته می
  حميد خليلی بوده است.

گويند كه  در جريان اعتصابات دانشگاه صنعتی (عاری از مھر) يك استاد كتك خورد و استادان يك روز اعتصاب كردند. می
  اند. چھار دانشجو كشته شده

  ھای دانشجوئی در ھند ٭ فعاليت

ارگان محصلين و دانشجويان ايرانی مقيم ھند اخيراً بدست ما رسيده است. اين نشريه در چھار صفحه چاپ » قيام«اولين شماره 
هللا خمينی و  پيامی از حضرت آيت» قم«ای تحت عنوان سخنی با خوانندگان ـ سرودی از مجاھدين بنام  شده است و شامل سرمقاله

  اخبار است.

  فاری (آذرشھری)هللا حاج شيخ حسين غ ٭ شھادت آيت

نو كه شش ماه قبل به جرم داشتن برخی  ـ آقای حاج شيخ حسين غفاری آذرشھری، امام مسجد تھران ٥٣تھران سوم بھمن 
اش را برای دفن  گردد جنازه نشريات سياسی و رساله و فتواھای امام خمينی دستگير شده بود، پس از آنكه زير شكنجه شھيد می

هللا  دھند مأمورين ساواك ادعا می كنند كه آيت اش نشان می پوشيده ايشان را به خانواده كه جسد كفنفرستند. ھنگامی  به قم می
غفاری در زندان سكته كرده است. اما خانمش با گريه و زاری و به عنوان اينكه شايد جسد شوھرش نباشد آنھا را مجبور 

  شده. خورده و متالشی تكيابند غرقه به خون، ك سازد كه كفن را باز كنند. جسدی می می

ساله را در روغن زيتون در حال جوشش قرار داده بودند بطوری كه  ٦٠گفته شده است كه در جريان شكنجه، پاھای اين پيرمرد 
اند كه موجبات خونريزی و شھادت او را فراھم  ھای محكمی بر مغزش زده بوده ھايش ذوب شده و ھمچنين ضربه گوشت
  هللا غفاری دو تن از پسرانش نيز در زندان ھستند. سازد. از شھيد آيت می

گردد. پس از فاتحه طالب و  هللا غفاری، حوزه علميه قم تعطيل و مجالس ختم و فاتحه برگزار می پس از انتشار خبر شھادت آيت
شعارھا عبارت شوند. در اين تظاھرات  نفر دستگير می ٢٥٠زنند كه طی آن قريب  مردم غيور قم دست به تظاھرات وسيعی می

بود از: غفاری ما كشته شد ـ در كنج زندان كشته شد ـ بخون خود آغشته شد ـ درود بر خمينی ـ سالم بر خمينی ـ مرگ بر 
  استعمار.

خرداد) انتشار يافته است كه در زير  ١٥ای از طرف روحانيون مبارز گروه ( اله غفاری اعالميه به مناسبت شھادت آيت
  شود: ده میھائی از آن آور قسمت

شھادت جانگداز و جانكاه اين پيرمرد موجی از خشم ونفرت در ميان تمام طبقات بوجود آورد. به طوری كه دانشجويان 
ھای علميه قم تظاھرات وسيعی تدارك ديدند. در اين  و مشھد برای ھمدردی با حوزه  شيراز،  اصفھان،  ھای تھران، دانشگاه

ھا و  گلدان  كزيت داشت دانشجويان عكس منحوس شاه را از ديوار پائين كشيده پاره كردند،اعتصاب دانشكدة ادبيات تھران مر
ھای دانشكده را شكستند. الزم به يادآوريست كه اساتيد اين دانشكده نيز با دانشجويان ھمراه و ھمگام بودند و اين دانشكده از  جام

ان در اين تظاھرات دستگير گرديدند كه تعداد دقيق ايشان ھنوز طرف رژيم شاه منحل اعالم گرديد، و عده زيادی از دانشجوي
ھا اعالم فاتحه و عزا گرديد و مردم با شور و  بدست ما نرسيده است و از طرف ديگر در اكثر مساجد تھران و ساير شھرستان

  شوند. دستگير میشود مگر اينكه چند نفر  ھيجان و روح انقالبی در اين مجالس شركت كرده و ھيچ مجلسی منعقد نمی

ھای اسالمی و بدست آوردن آزادی و  بخشيدن آرمان بايد دانست اين اولين و آخرين افتخار روحانيت نيست كه در راه تحقق
اله  ھا گل از گلزار روحانيت چيده و پرپر كرده است. يك روز مرحوم ايت شود بلكه رژيم ننگين پھلوی ده استقالل نصيبش می

االسالم غفاری را با سوختن و  كنند و امروز پيرمرد مبارز حجت ھا مثله می ترين شكنجه با فجيع سيدمحمدرضا سعيدی را
  ھا تكرار خواھد شد. رساند و... و مادام كه اين دودمان ننگين بر سر كارند اين شھادت ھای مغزی به شھادت می ضربه

هللا العظمی خمينی  م و روحانيت بويژه حضرت آيتالسال ما اين مصيبت عظمی را به ساحت حضرت ولی عصر امام زمان عليه
  پيشه دودمان پھلوی را از پيشگاه خداوند متعال خواھانيم. دست جنايت گوئيم و قطع مرجع تقليد شيعيان جھان تسليت می
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  روحانيون مبارز

  ٭ كشف يك گروه سياسی:

كپی از دانشگاه مصادره و در  ود. آنھا يك ماشين پلیش اصفھان ـ در تابستان گذشته يك گروه سياسی در دانشگاه اصفھان كشف می
ـ علنی دانشجوئی  دھندة ارتقاء مبارزات مخفی اند. وجود چنين گروھی در دانشگاه اصفھان نشان ه كرد خانة مخفی از آن استفاده می

تھران و   ھای اصفھان، شگاهنفر از دانشجويان دان ٤٥باشد. در رابطه با اين گروه حدود  ھای مخفی و سياسی می و تشكيل ھسته
شوند. اسامی بعضی از دستگيرشدگان عبارتست از: سيروس  شوند كه تعدادی از آنھا چند ماه بعد آزاد می شيراز دستگير می

محمد بشارت، محمد   محمودزاده (دانشكده ادبيات اصفھان)،  هللا الھامی، حميد صديق (دانشكده پزشكی اصفھان)، ودادی، رحمت
در اين ميان حميد صديق را بيش از سه ماه تحت   احمدرضا روحانی (متالوژی دانشگاه صنعتی تھران)،  نشگاه اصفھان)،جليل (دا

  شكنجه قرار داده بودند.

افراد اين گروه به علت اينكه مسائل امنيتی و تشكيالتی را به خوبی رعايت نكرده بودند لو رفتند. ھنگام بازرسی ساواك از 
ھا نام  آيد كه روی يكی از كتاب ان از داخل يكی از كمدھا تعدادی كتاب مخفی بدست میكمدھای دانشجوي

  [؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]

كنند و مأمورين گارد دانشگاه به مقابله با آنھا برخاسته و  مھر دانشجويان دانشگاه صنعتی اعتصاب می ٣٠و  ٢٩تھران ـ روز 
  د.دھن آنھا را مورد حمله قرار می

  مھر دانشجويان دانشكده علم و صنعت دست به اعتصاب زدند. ٣٠تھران ـ روز 

  هللا خمينی: ٭ اعتصاب دانشجويان به مناسبت سالروز تبعيد آيت

هللا خمينی بوده به ھمين مناسبت دانشجويان دانشكده ادبيات و  ماه مصادف با سالروز تبعيد آيت آبان ١٣تھران ـ روز دوشنبه 
ھا  شيشه» مرگ بر اين آموزش فرمايشی«پزشكی تھران اعتصاب نمودند و با دادن شعارھائی از قبيل اتحاد ـ مبارزه ـ پيروزی ـ 

مودند. تظاھرات مشابھی از طرف دانشجويان دانشكده كشاورزی كرج بوقوع پيوست. اين ھا را تعطيل ن را خرد و كالس
  تظاھرات نشانه اتحاد و ھمبستگی نيروھای مبارز و آزاديخواه عليه امپرياليسم و ارتجاع حاكم بر ميھن ماست.

توانند با سپردن تعھد خدمت از  اعت میبض آموزان و دانشجويان كم ھای جديد آموزشی اعالم شد كه دانش چندی قبل بدنبال برنامه
موجب سلطه بيشتر   كند، آموزش رايگان و كمك ھزينه تحصيلی استفاده كنند. اين تعھد كه عمالً محل خدمت را نيز اجباری می

ه شود كه با مخالفت و اعتصابات متعدد دانشجويان مواجه شد كرده و در خدمت خود درآوردن آنھا می رژيم بر جوانان تحصيل
  است.

كند آنھا در سالن  مخالفت می» تعھد خدمت«آبان دانشجويان دانشكده فنی تھران در اجتماعی با مسئله  ١٤تھران ـ روز  ٭
ھا را خاموش كرده بودند، جلسه تشكيل داده بودند (خفقان پليسی) پس از  سرپوشيده و در حالی كه برای شناخته نشدن افراد چراغ

  گيرند. را از دانشجويان سال اول می» تعھد خدمت«كند و تنھا  نشينی می ابل خواسته دانشجويان عقبآن مسئولين دانشگاه در مق

ھای  ھا و تراکت زنند و با پخش اعالميه ی ادبيات تبريز به اعتصاب دست می آبان دانشجويان دانشکده ١٤تبريزـ روز  ٭
و روی ديوارھای دانشگاه شعارھائی از اين قبيل به چشم  ی دانشجويان برای اعتصاب دعوت به عمل آورند نويس از ھمه دست
  خورد: می

  » خواھند دانشجويان را برده خود كنند مرگ بر شاه مزدور كه بوسيله تعھد خدمت می«

  »دھيم ما به نوكران امپرياليسم تعھد خدمت نمی«

ای تاب تحمل را از دست داده و  آيد، عده میخودكشی مظلومانه خلق رنجديده ما ـ زير بار ستمی كه بر مردم رنجديده ما وارد 
زنند. سال قبل يك ھموطن تبريزی آبرومند ما تمامی اعضای خانواده خود را  يابند دست به خودكشی می ای نمی چون راه چاره

ھا  دهو سپس خودكشی كرد و اكنون از ميان » ايم آريامھر... الف نزن ... ما گرسنه» كشت و با خون آنھا روی ديوار نوشت
  كنيم. حادثة مشابه ديگر چند نمونه را كه جزئيات آنھا در دسترس ھست نقل می
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زنجان ـ خليل رفيعی، خواربارفروش زنجانی، در اواخر خردادماه گذشته در اين شھر با گرد د.د.ت خودكشی كرد. خليل  ٭
سرپرست يك خانواده ھفت نفری بود و با  ھای رژيم دست به چنين كاری زد. او رفيعی خواربارفروش بعلت شدت فشارھا و ستم
داران و فشارھای  پايی بود كه ستم سرمايه كرد. او يكی از ھزاران كاسب خرده تالش و زحمت فراوان اين خانواده را اداره می

او ھای اطاق اصناف رژيم تحت عنوان مبارزه با گرانفروشی كارد را به استخوان  كرد. ظلم و ستم رژيم را بخوبی لمس می
خليل كه به زحمت مخارج   رسانيده بود. در جريان بحران ساختگی قندوشكر كه رژيم آنرا ناشی از احتكار كسبه اعالم كرد،

تومان از او بعنوان  ٥٠٠تومان بناحق جريمه كردند. چندی پس از آن مجدداً  ١٢٠٠كرد،  اش را تأمين می خوراك روزانه خانواده
ھنگام در  ھای رژيم كارد را به استخوانش رسانده بود شب عدالتی ھا و بی عی كه فشار جنايتجريمه اخاذی نمودند. خليل رفي

اش پوشيده نبود. لذا مجلس يادبود او  يك از آشنايان و نزديكان رنج كشيده اش دست به خودكشی زد. علت اين عمل او بر ھيچ مغازه
كنندگان عموماً درباره سختی تحمل فشارھای  ان انجام شد. و شركتبا شكوه فراوان و استقبال گروه كثيری از مردم زحمتكش زنج

  كردند. اقتصادی رژيم صحبت می

اند و دارای مدارك تحصيلی سيكل تا  آھن استخدام شده در راه ٤٠آھن كه بعد از سال  ھای راه تھران ـ تعداد زيادی از تكنسين ٭
اند، بارھا بعنوان اعتراض به كمبود ميزان  آھن تھران و يا خارج كشور ديده ديپلم بوده، معموالً يك دوره كارآموزی دوساله در راه

گونه توجھی  ھا تاكنون ھيچ رغم ھمه اين كوشش اند. اما علی حقوق خويش و بدی غيرقابل شرايط زندگيشان دست به اعتصاب زده
  ھای عادالنه آنھا نشده است. به خواست

حاكم و عدم توجه به آنھا در اعتصابات گذشته باعث شده است كه بعضی از  فشار روانی بد زندگی و مخارج و جو پليسی
  اند عبارتند از: ھا دست به خودكشی و [؟؟؟؟؟؟؟؟] زده تكنسين

آھن تھران با نفت آتش زده و كشته است. مزدوران باصطالح  زاده، اھل زنجان (تكنسين) نامبرده خود را در راه ـ محمد آقاجان١
  مرگ او را تركيدن كپسول گاز شايع كردند. آھن علت مسئول راه

  ھای لوكوموتيو انداخته و كشته است. ـ در تيرماه گذشته يك تكنسين ديگر بنام نامدار (يا نامداد) خود را به زير چرخ٢

شديد اكنون كينه و خشمی  ـ تكنسين ديگری نيز كه نام او در دست نيست، خود را به زير چرخ قطار انداخته و كشته است ھم٣
  ھا وجود دارد. نسبت به رژيم دشمن در بين تكنسين

 ٨٠٠پناه مردم ما: در مھرماه گذشته در يكی از مدارس جلفای اصفھان كه حدود  برنامه تغذيه رايگان رژيم و فرزندان بی
كنند. چنان كه  نتقل میشوند بطوری كه تعدادی از آنھا را به تھران م آموز دارد بعلت فاسدبودن غذا اكثر محصلين مسموم می دانش

  اند. شايع است چند نفر از مسمومين درگذشته

آموزان مسموم  دھد كه در بعضی از مدارس ديگر نيز تاكنون تعدادی از دانش ھا نشان می خبرھائی حاكی از تھران و شھرستان
آموزان مسموم شده  ده است كه اگر دانشای دستور داده ش ھای كرج طی بخشنامه محرمانه ھا و درمانگاه اند. به ھمه بيمارستان شده

ً به معالجه آنھا بپردازند. رژيم مزدور كه به غارت   در اثر تغذيه رايگان به بيمارستان مراجعه كردند، بدون سروصدا و سريعا
وانان را خواھد مردم بويژه نوج دھد با كارھائی نظير تغذيه رايگان می وسيع منابع ملی و استثمار خلق زحمتكش ما ادامه می
آوردن كامل حقوق و  ھای رژيم شاه خائن را نخواھد خورد و تا بدست راضی نمايد در حالی كه خلق زحمتكش ما فريب نيرنگ

  دسترنج خود از پا نخواھد نشست.

كرد: شوند، بايد افشا  گذاشتن بر چگونگی كشته شدن نيروھای ايرانی كه در عمان كشته می تبريز ـ توطئه رژيم را در سرپوش ٭
زنجير ما خلق عمان  رژيم ھراسناك از عدم رضايت خلق ما از اعزام جوانان ايرانی به جنگ تجاوزكارانه برعليه خلق ھم

كوشد تا از فاش شدن محل كشته شدن سربازان و افسران ايرانی كه در جنگ تجاوزكارانه ظفار خونشان به  ھرچه بيشتر می«
ھای جنايتكارانه  توطئه خائنانه رژيم با آگاھی ھرچه بيشتر خلق از ماھيت ضدخلقی ھدفرود جلوگيری نمايد. افشای اين  ھدر می

اكبر [........]  يكم علی رژيم شاه به نفع اربابان امپرياليسم روشن خواھد كرد. روز اول مھرماه گذشته مراسم يادبودی برای ستوان
  ی افراد مطلع در درگيری با انقالبيون عمان كشته شده است. تهافسر ارتش در يكی از مساجد تبريز برگزار شد. نامبرده به گف

ھزار نفری كه به آنھا  ١١ھای انقالبی: رژيم از وجود  تھران ـ آموزش دفاع غيرنظامی سرپوشی برای مقابله با فعاليت ٭
كند. در جريان  فاده میداده است در حفظ تأسيسات صنعتی و دولتی و مقابله با اقدامات چريكی است» آموزش دفاع غيرنظامی«

  ھای آسيائی تعداد زيادی از اين افراد برای حفاظت از تأسيسات برق گماشته شده بودند. بازی
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ھا مطالبی درج گرديد: در آنجا گفته شد كه  در مورد مصادره تعدادی اتومبيل توسط بلوچ ٢بلوچستان ـ در نشريه خبری شماره  ٭
اند نشانه وسعت فقر و  اند و بعداً نيز در مقابل مأمورين دولتی مقاومت مسلحانه نموده ھا دست به چنين اقدامی زده اگر بلوچ

اند كه از قديم با رژيم حاكم و مأموران »بخش شه«ھا عمدتاً از طايفه  باشد. اين بلوچ چيزی و فشار اقتصادی در آن منطقه می بی
كنند. سه دفعه  مبيل را متوقف كرده و اموال آنھا را مصادره میاتو ٤٠اند. مدتی قبل در طی چھار عمل حدود  آن برخورد داشته

شود  در راه زاھدان و يك بار در راه خاش اين اقدامات صورت گرفته است. پس از اين وقايع با فشاری كه از تھران وارد می
از سران » ميرزا شمشير«اند  كند. يكی از افرادی كه در اين طغيان شركت داشته ژاندارمری منطقه فعاليت وسيعی را آغاز می

ً  می» دادشاه«باشد. بلوچھا او را ھمچون  می» بخش شه«طايفه  با قوای دولت جنگيده و  شناسند. دادشاه شخصی بود كه سابقا
» ناروئی«ھای طايفه  ای از بلوچ ھا و به كمك عده شود. ميرزا شمشير نيز توسط ژاندارم ای بلوچ كشته می سرانجام با خيانت عده

  آبان ١٣ه وابسته به دولت ھستند كشته شده است. كيھان ك

  مطلبی مزورانه در اين مورد از طرف ساواك نوشته است. كيھان نوشته است:

  »دو نفر ديگر به حبس ابد محكوم گرديدند. دو راھزان مسلح تيرباران شدند،«

  گويد: باالخره در خاتمه می

  »سا را كشته بود، در زدوخورد با مأمورين كشته شد.يك نفر ديگر بنام ميرزا شمشير كه سرھنگ پار«
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