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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ٨شماره 

   ١٣٥٣ماه  بھمن ٥

  

  گردی پليس مزدور در ھنگام شب: تھران ـ اخبار مربوط به منطقه

ھای  صبح منطقه ميدانشاه تا مولوی (قسمت جنوبی) كه شامل كوچه ٧شب تا  نيمه ١٢آذرماه گذشته از ساعت  ١٣چھارشنبه 
كاری  گشتند. يكی از كارگران كه ھمان حوالی در كارخانه شب ھا را می د، حكومت نظامی بود و خانهشو محمديه، فرزانه، ... می

گوئی؟ گفت:  ام گذاشت، گفتم چه می آيد، باال رفتم، سربازی مسلسل را در سينه بام صدای پا می ديدم از پشت«گفت:  كرده، می می
  »كنيم... بعد از بررسی محل كار ما رفتند. كاری می كی ھستی؟ تكان نخور! گفتم من كارگرم و داريم اضافه

ھا و زيرزمين  شب چند افسر و سرگرد به خانه آمدند و تمام اطاق نيمه«گفت:  اش در ھمان منطقه است می شخص ديگری كه خانه
وگيری كرديم. يكی را رسيدگی كردند. به يك اطاق كه يكی از زنان خانه در آنجا مريض و بستری بود، خواستند بروند كه ما جل

تيرش را برای ما كشيد. ما ترسيديم. باالخره بزور وارد آن اطاق شده و بعد از گشتن رفتند. از قرار معلوم به  از افسران ھفت
  »صبح ھركس از خانه بيرون برود كشته خواھد شد. ٧تا  ١٢اھالی گفته بودند كه از ساعت 

ند. موقعی كه دم در آمدم، تعداد زيادی افسر و سرگرد و سرباز سرتاسر كوچه در خانه ما را زد«گفت:  يكی ديگر از اھالی می
  »را محاصره كرده بودند.

ھا را بكنی االن در دنيا  گردند. اما چه خرابكاری؟ اگر بخواھی اين حساب باصطالح دنبال خرابكاران می«گفت:  يكی ديگر می
  »خيلی از اين خرابكارھا ھستند.

بام  آنھا نردبان تاشو داشتند و قبل از اينكه درب منزل را بزنند، سربازان بوسيله نردبان پشت«گفت:  جا میيكی ديگر از اھالی آن
  »بام فرار كند. كردند. مبادا كسی از پشت را محاصره می

چون دھند.  كنند. بعد خودشان آدرس خانه مردم را به دزدھا می ھا مال مردم را نشان می اين پدرسوخته«گفت:  ديگری می
  » كنند. شناسند. بعد از چند مدت خانه مردم را سرقت می دار و فعال را خودشان می دزدھای سابقه

بوده است و گرنه اگر » خرابكاران«اند، فردايش فرودگاه خراب شد. حتماً كار  شبی كه اين منطقه را گشته«گفت:  يكی ديگر می
  »شد. كه خشتی و قديمی است بايد با خاك يكسان می ھای ما برف بخواھد سقف فرودگاه را خراب كند پس خانه

جا را گشتند، بعد به اطاق خواب ما آمدند، من كنار اطاق ايستاده بودم و ھمسرم كه  به خانه ما آمدند، ھمه«گفت:  يكی ديگر می
آقا او ھمسر من است و بيمار مريض بود در رختخواب خوابيده بود، گفتند بايد او را بلند كنی او را ببينيم. من با ناراحتی گفتم 

  »است. گفتند امكان ندارد حتماً بايد او ديده شود. باالخره با ناراحتی او را از بستر بلند كرديم و او را ديدند.

فروش است فرش زيادی در منزل داشتيم. يكی از افسران با تعجب گفت: به!  ھای ما رفتند. چون پدرم فرش در يكی ديگر از اطاق
ھا  فروش است. و از نظر امنيتی فرش ايد؟ من با ناراحتی گفتم آقا پدر من فرش ش مال كيست؟ شما اينھا را از كجا آوردهاينھمه فر

  »گذاريم وگرنه ما كه دزد نيستيم. را در خانه خود می

اند، دنبال آنھا  هنفر عراقی فرار كرد ٢گرديد؟ گفته بودند:  آقا دنبال چه می«يكی ديگر از اھالی از افسران پرسيده بود: 
  »گرديم. می
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شود. صاحب خانه سركه فروش  ای در جنب مسجد انتھای كوچه محمدعلی دندانساز می ای پليس وارد خانه در شب گذشته منطقه 
كند. پيرزنی ھم كه در آن اطاق خواب بوده صدا  يك آنھا را بازرسی می به ھای سركه را باز كرده و يك بوده است. پليس تمام خمره

  »كند. كشيده پس از بيدارشدن در اثر ترس سكته می كنند، كه پيرزن رنج می

اند او را با  اش را گشته اند بعد از اينكه خانه ھای خود خواب رفته بود بيدار كرده ديگری جوانی كه روی كتاب  شايع است در خانه
  ھای شريعتی را داشته است. اند. از قرار معلوم كتاب ھايش برده كتاب

  اند. آذرماه چند خانه را در كوچه شترداران واقع در ميدانشاه گشته ١٨شنبه  سهشب 

ھا ريختند. از وضع مستأجران سوال كرده و  بندی كرده و به خانه ھا را پست راه آذری كوچه شب در سه بعد از نيمه ٢ساعت 
بردند، تا در  رت شناسائی ھمراه خود میديدند، بدون توجه به كا ھرجا زن و مرد جوان و مجرد، چه محصل و چه كارگر می

  اند. نفر را برده ٢٣گويند تنھا از يك كوچه  كميته از آنھا تحقيق بعمل آورند. می

  گردی زدوخوردی شده كه دو نفر فرار كرده و يك نفر دستگير شده است. چندی قبل حدود خيابان مولوی بھنگام خانه

  كت نفت:آغاجاری ـ اعتصاب پيروزمندانه رانندگان شر

  در شھريورماه گذشته رانندگان شركت نفت آغاجاری دست به اعتصاب زدند. علت اعتصاب اين بود كه پيمانكار پرداخت روزانه
كننده، بھنگام  كشيد. رانندگان اعتصاب كرد و آن را باال می لایر به رانندگان، كه از قبل مقرر شده بود، خودداری می ٤٥

شاه مزدور جمع شده بودند و خواستار حق خود بودند، و كارمندانی كه برای موعظه و راضی اعتصاب، گرد عكس بزرگی از 
كردند. اين اعتصاب سرانجام با پيروزی رانندگان و شكست پيمانكار به  آمدند، با فحش و كتك تنبيه می كردن آنھا به ميانشان می

  پايان رسيد.

  اصفھان ـ مصادره بانك پارس:

بعد از ظھر روز سوم شھريور  ٥/٢به بانك پارس واقع در خيابان چھارباغ خواجوی اصفھان، در ساعت طبق اخبار رسيده، شع
  ماه گذشته مصادره شده است.

  تھران ـ شھادت مبارز دلير خليلی بوسيله رگبار مسلسل مأموران مزدور گشتی:

اش، دستور ايست مزدوران يك اكيپ  ورود به خانهدر روز بيستم مرداد ماه گذشته فردی بنام خليلی در حوالی زندان قصر بھنگام 
بندند. خليلی مبارز به  گيرد. در اين ھنگام مأموران گشتی او را به رگبار مسلسل می شنود و تصميم به فرار می گشتی را می
ارز خليلی نيز برادر مب ٢شود. پدر خليلی كارگر است. و  رسد. شھيد خليلی در دوران خدمتش نيز يك بار دستگير می شھادت می

  فعالً در زندان شاه اسيرند.

  ھای آنھا: نيريز فارس ـ كشته شدن دو سرباز و مصادره تفنگ

ھای آنان مصادره شده است. از طرف ديگر  چندی پيش دو تن از سربازان جنگلبانی و مراتع در نيريز فارس، كشته شده و تفنگ
خورد. از جمله اينكه بتازگی بر روی در و ديوار اين شھر در نقاط مختلف  چشم می ھای انقالبی در اين شھر به ھای فعاليت نشانه

  اند. پرستان را تبليغ كرده راديوی ميھن

  ھا و مصادره اسلحه: قيرو كارزين فارس ـ حمله به پاسگاه، كشتن ژاندارم

اند، در  زده اسكان داده شده لزلهكشيده قير و كارزين فارس كه پس از زلزله اخير، در چادرھائی در نزديكی منطقه ز مردم رنج
ای از درون چادرھا، مسلحانه به پاسگاه محل حمله كرده و پس از  كنند. شايع است كه اخيراً عده وضع بسيار بدی زندگی می

به شود. و  برند. پس از اين عمل تمام چادرھا بوسيله ارتش محاصره می كشتن چند ژاندارم، مقاديری اسلحه از آنجا به غنيمت می
شان شروع  رسند. در اين ھنگام سربازھا به فرمان فرمانده خودفروخته پردازند، ولی سرانجام به چيزی نمی بازرسی چادرھا می

بعلت انفجار كپسول «كنند. روزنامه كيھان خبر اين جنايت رژيم ضدمردمی شاه را تحت اين عنوان كه  به آتش زدن چادرھا می
  ج كرد.در» گاز، چندين چادر سوخته است

  بندر پھلوی ـ حمله به ماشين حامل برنج و مصادره برنج:
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ھای فقير و رنجديده بندر پھلوی جلوی در فروشگاه تعاون و مصرف و شھر و  ای از زنان خانواده اواخر تيرماه گذشته عده
رنج غذای اصلی لایر بخرند، (ب ٤٠روستای اين شھر صف بسته، منتظر نوبت بودند، تا برنج ارزان پاكستان كيلوئی 

كند، اما كسی برای انتقال آنھا به فروشگاه برای  رسد و جلوی فروشگاه پارك می ھاست). كاميونی پر از برنج از تھران می شمالی
دادن و بدوبيراه گفتن به مسئولين و رئيس  شود و شروع به فحش كند. در اين ھنگام اعتراض زنھا بلند می فروش به مردم اقدام نمی

ھای فقيرنشين شھر بودند، بخصوص زنھای محله  كند. عاقبت زنھا كه اغلبشان از محله ند. ولی كسی توجه نمیكن می فروشگاه
ای ھم در شلوغی و گرماگرم جريان مقاديری ھم  ريزند و عده ھا را كف خيابان می به طرف كاميون ھجوم برده و برنج» چايی«

زنند و  ھا بر سر او ريخته و شديداً كتك می رسد. زن س فروشگاه سرمیكنند در اين ھنگام رئي مصادره كرده از محل فرار می
  ھا، بيش از يك ھفته در بيمارستان بستری بوده است. شود كه رئيس فروشگاه بخاطر كتك كنند. گفته می سپس فرار می

وھران صياد خود را از در زدوخوردی با مأمورين منابع طبيعی ش» چاپی«ھای محله  شايان ذكر است كه چند ماه پيش نيز زن
  ).٤چنگ آنھا نجات داده بودند (مراجعه شود به مجاھد نشريه سازمان مجاھدين خلق ايران شماره 

  ھا: فروش اصفھان ـ اعتصاب مرغ

مرداد تا اول شھريورماه گذشته به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند. علت اعتصاب،  ٣٠ھای اصفھان از  فروش مرغ
  شده مرغ از طرف اطاق اصناف بود. ناعتراض به نرخ تعيي

   

  »بنام خدا و بنام خلق قھرمان ايران«

  گروه انقالبی ابوذر ٢اطالعيه سياسی شماره 

  »اذا جاء نصرهللا و الفتح و رأيت الناس يدخلون فی دين هللا افواجا فسبح بحمد ربك و استغفر، انه كان توابا«

گروه براه خدا و راه تكامل خود پانھند و وقتی به ياری خدا انقالب  بينی كه گروهھنگامی كه فتح و پيروزی خدا در رسد، خلق را 
  »پيوندند. پس راه پيروزی خلق را دنبال كن. فوج به مبارزه می به پا شود، خواھی ديد كه خلق منقلب فوج

ند. در تمام نقاط دنيا باال گرفته داری بر دست و پای خلق افك شور انقالب رای آزادی و گسيختن بندھائی كه رژيم منفور سرمايه
ای از جھان ـ آرژانتين  اند. و در ھر نقطه ھا به رھبری پيشگامانشان پا در راه مبارزه عليه امپرياليسم خونخوار گذاشته است. خلق

و ضدانقالب، و ھر ای است از برخورد و جدال انقالب  ـ ايرلند ـ ظفار ـ ويتنام ـ فلسطين ـ تركيه ـ پاكستان ـ ايران و.... صحنه
ھای دنيا بپا خواسته تا با سرنگون  ھا، خلق ايران نيز ھمچون ساير خلق ھا و دشمنان خلق روز جنگی است بين پيشگامان خلق
ھای چريكی  داری جھانی راه تكامل برخود بگشايد، شھادت شھدای عزيز سازمان ای سرمايه كردن بساط حكومت نوكر منطقه

ھای در حال رشد ديگر، مؤيد اين حقيقت است. گروه انقالبی ابوذر نيز بعنوان صدای خشمگين مشت  ندار و ساير سازما ريشه
  دھند. ای توحيدی، در سطحی وسيع ادامه می گره خورده توده محروم عمليات خود را در راه ايجاد جامعه

  ای كوتاه از مبارزات خلق نھاوند: تاريخچه

در نھاوند وجود داشته است و وضع اقتصادی ناحيه كه از قبل منافع حياتی مردم بوسيله  ھائی كه از ديرباز نظر به نابسامانی
ای عميق نسبت به دستگاه در قلب مردم اين ناحيه جا گرفته است. سالمندان  شده است، كينه ھای درباری باال كشيده می فئودال

بند، نام او را با نفرين كه نمايشگر خشم عميقشان نسبت  هھای رضاخان قدار كشی ھا و آدم نھاوند ھنوز ھنگام صحبت از زورگوئی
  كنند. به آن مزدور استعمار سياه انگليس است ياد می

 ٣٢مرداد ماه  ٢٨اند. در واقعه كودتای ننگين (سيا) امريكا در  مردم نھاوند ھرگاه فرصت پيش آمده، اين خشم خود را نشان داده
مرگ » «باد مصدق زنده«زدند  عظيمی بپا كردند. آنان دالورانه در حالی كه فرياد می عليه فرزند خلف استعمار جھانی تظاھرات

نيز  ٤٢خرداد  ١٥ھای نھاوند با چوب و چماق براه افتاده بودند، مجسمه شاه را پائين كشيده و خرد كردند. در  در خيابان» بر شاه
. در اين روز نيروی خدائی در بازوان خلق دميده شده بود، مردم نھاوند نقش خود را در اين رستاخيز بزرگ بخوبی ايفا كردند

ھا،  ھا را گرفته و طاقت مردم طاق شده و ملت بحد انفجار رسيده بود. پس از انقالب امام خمينی با گذشت سال خون جلوی چشم
ست دادند، و غرق در مسائل كھنساالن توان خود را از دست دادند. جوانان آن زمان بعلت دنبال نشدن انقالب، شور خود را از د

  روزمرة زندگی شدند. محيط نھاوند به گورستانی مبدل شده بود... اكثر نقاط ايران ھم كمابيش چون نھاوند سرد و خاموش بود.
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ھای شمال روشن شد و عمليات سازمان  آسمان تاريك ايران با آتش گلوله رزمندگان جبھه آزادی در جنگل ٤٩در اواخر سال 
ھای فدائی خلق ـ گروه آرمان خلق و .... نويد صبح شدن اين شب ظلمانی را به دل آنھائی  ق ايران ـ سازمان چريكمجاھدين خل

  كه ھنوز شوری داشتند مژده داد.

كردن افكار عمومی نسبت به ماھيت   ھای وسيعی در جھت روشن عناصر روشنفكر و انقالبی نھاوند تالش ٤٩از اوايل سال 
ً جوانان شروع  ھای آنھا در قبال جامعه الم واقعی و گوشزد كردن مسئوليترژيم و شناسادن اس شان در ميان مردم و مخصوصا

ھای بھتر مبارزه  كرد. او ھميشه در فكر پيدا كردن شيوه كردند. در اين ميان برادر مجاھد ـ بھمن منشط ـ بيش از ھمه تالش می
برد و  ھای خلق بيش از حد رنج می كرده بود. برادر منشط از محروميت بود. او از دوران كودكی گرسنگی جانكاه خلق را لمس

حل نھائی را در يك انقالب مسلحانه روشنفكرانه ديد. پس از دو  ای قرار نداشت و باالخره او، راه حل نھائی لحظه در پی يافتن راه
در جھت مبارزه » انقالبی ابوذر«دند. و گروه ای آور سال و اندی مبارزه فرھنگی، مبارزين مسئول رو به مبارزه مسلحانه توده

مسلحانه شروع به فعاليت كرد. در وحله اول تيم به فرماندھی مجاھد شھيد، عبادهللا خدارحمی به عنوان اولين تيم چريكی گروه 
  شروع به عمليات كرد. و ساير برادران به كارھای پشت جبھه و آماده كردن خود پرداختند.

ضربة مھلكی به گروه وارد آورد. چند تن از بھترين افرادگروه در  ٥٢ھای تيرماه  سال بدی بود. دستگيریبرای گروه،  ٥٢سال 
ترين برادران ـ  يورش ساواك به قسمتی از گروه، دستگير و روانه زندان شدند. دستگيری اين عده و شھادت شش تن از صديق

هللا سيف ـ آنچنان تأثيری روی مردم و  هللا سيف ـ روح ءهللا سيف ـ ولیهللا عبدلی ـ ماشا عبادهللا خدارحمی ـ بھمن منشط ـ حجت
شدند، فقط صحبت از شھداء و راه آنان و اھداف  بخصوص جوانان گذاشت، كه تا يكسال بعد از دستگيری ھرجا چند نفر جمع می

ً جوانان آنان بود. اين يورش ساواك به گروه، گرچه ضربة مھلكی بود ولی باعث ازدياد ھرچه بيشت ر خشم توده و مخصوصا
  نسبت به رژيم و روی آوردن آنان به مبارزه عليه رژيم گشت.

واردی  گذاران گروه برآورده شد. و سطح آگاھی و بينش سياسی توده بسيار باال رفت. بطوری كه برای ھر تازه ھدف اوليه بنيان
شان و خشمشان نسبت به  كرد. عالقه مردم به فرزندان راستينبه نھاوند كامالً محسوس است و سوره نصر در نھاوند مصداق پيدا 

دربار ننگين پھلوی و عمال آنھا در ناحيه به حدی بود كه نتوانستند تحمل كنند و بگذارند در شھری مجاھدپرور جشن مشروطه ـ 
خانة رئيس مزدور آگاھی و  مشروطه قالبی به اين سياھی را در اين شھر براحتی برگذار كنند و خشم خود را با به آتش كشيدن

  مرداد نشان دادند. ١٤شب، شب دوشنبه  نمايندگان ساواك در نھاوند در نيمه

بندی و ايجاد تشكيالت سازمانی نھاوند و با كوشش مداوم  ، ساير اعضای گروه رو به كار گروه٥٢ھای تير  بعد از دستگيری
شھيد را پركنند و اولين بار پس از دستگيری اعضا به قصد انتقام توانستند نيروھای خود را جمع كرده و جای خالی برادران 

خون شھدا به خانه تيمسار مزدور و رئيس بيدادگاھی كه چند تن از برادران را به مرگ محكوم كرده بود حمله بردند. با اوج 
روه زده است كه بعلت يافتن به اعضای گ ھائی به منظور دست گرفتن عمليات گروه، ساواك در نھاوند دست به دستگيری

وران نھاوند  ای از جوانان و نوجوانان و پيشه يك از اين اقدامات موفق نبوده است. ساواك اخيراً عده ھوشياری برادران، در ھيچ
  ھای ھمدان كرده است. خانه را دستگير و روانة شكنجه

، مبارزه را تا شكست نھائی عاملين استعمار و انھدام با اطمينان به پيروزی نھائی و با استفاده از تجربيات ساير ھمرزمان، گروه
  دھد.... ھای فرعونيشان ادامه می كاخ

  گروه انقالبی ابوذر
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