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  نشريه خبری 
 سازمان مجاھدين خلق ايران

  ٢ شماره

   ١٣٥٣ماه  آبان ٢٢

  

ھای اصفھان، كارگری كه از شدت درد به خود   ای از بيمه كارگران مورد انحای رژيم: در يكی از بيمارستان  ٭ اصفھان ـ نمونه
ر تركيد و دست و كمرم را شكست. من را كردم. موتوری در حين كا  من در كارخانه پروين كار می«گفت:  پيچيد چنين می  می

دار بود نوشت فقط دستش شكسته است و كمرم را ننوشت. صاحب كارخانه   به بيمارستان آوردند. دكتر بيمه كه طرفدار كارخانه
تا  دانم چه بايد بكنم.  تومان كف دستم گذاشت و مرا اخراج كرد. حاال از درد كمر و دست از كار كردن عاجزم، نمی ١٠٠ھم 

  آخر عمر فلج خواھم بود، چه كسی به فريادم خواھد رسيد؟!.

نظر اخيرا به دادرسی ارتش برده  ٭ تھران ـ فرار ناموفق يكی از انقالبيون اسير: انقالبی دلير ھادی حكيمی كه برای دادگاه تجديد
  گردد. دوباره دستگير میگيرد، وليكن در جريان اجرای طرح   شده تصميم به فرار می  شده بود، طی يك طرح حساب

ھادی حكيمی چندی پيش به جرم داشتن دو قبضه سالح و ھمچنين به اتھام عضويت در يك گروه انقالبی مسلح دستگير شد و در 
نظر طرحی را برای فرار تھيه كرده بوده است كه به مورد  دادگاه بدوی به حبس ابد محكوم گرديد. ھادی حكيمی در دادگاه تجديد

خواھد كه به دستشوئی برود و با استفاده از يك فرصت مناسب   گذارد، بدين ترتيب كه در دادرسی ارتش از نگھبان می  اجرا می
گيرد. و حتی  كند و خود با سرعت راه فرار به بيرون را در پيش می ای پرتاب می با سر به شكم نگھبان كوبيده او را به گوشه

رساند. اما در اينجا پاسبانی كه در تعقيب او بوده موفق   ابان و دادرسی ارتش نيز میھای فاصل بين خي  خود را به باالی ميله
  برد.  ھادی حكيمی ھنوز در كميته بسر می شود كه خود را به او رسانده او را دستگير نمايد. می

كه رژيم تصميم دارد كه زندانيان  ھا حاكيست  كند: اخبار رسيده از زندان  تدريج منتقل میه ٭ تھران ـ رژيم زندانيان سياسی را ب
دنبال شكست طرح رژيم مبنی بر پخش كردن زندانيان ه ھا را بتدريج به تھران منتقل سازد. اين تغييرات ب  سياسی شھرستان

، دشمن تصميم گرفت تا با ٥٠ھای وسيع سال  گيرد. پس از دستگيری  سياسی و جلوگيری از تمركز آنھا در مركز صورت می
ھای مختلف از تمركز ھمه آنھا در مركز و در نتيجه امكان تماس آنھا با يكديگر و  زندانيان سياسی در شھرستان پخش كردن

ھای دشمن را عقيم گذارد. كادرھای   اين طرح پيش آمد نقشه به دنبالتبادل تجارب و خودسازی جلوگيری نمايد. ليكن عمالً آنچه 
تر زمينه مساعدی برای   ھا با توجه به كنترل پليسی نسبتاً خفيف ھای شھرستان  به زندان ھای انقالبی پس از انتقال ورزيده سازمان

ھا در درون زندان يافتند. عالوه بر اين ضعف نسبی كنترل پليسی دشمن بر زندانيان  آموزش و تربيت مبارزين سياسی شھرستان
تقی شھرام و پيوستن برادر مجاھد ستوان  ھد محمدھا منجر به حوادثی چون فرار انقالبی برادر مجا سياسی در شھرستان

  اميرحسين احمديان به صفوف مجاھدين گرديد.

با اين تفاوت كه اين بار   گيرد.  ديگر تصميم به جمع كردن زندانيان سياسی در مركز می دنبال اين تجارب است كه دشمن باره ب
تمام نيرو از تماس سازنده زندانيان سياسی و انقالبيون اسير با يكديگر ھای جديد كنترل پليسی در زندان با  تصميم دارد تا با شيوه
  جلوگيری بعمل آورد.

  نفر بالغ می ٢٠٠٠ھای وسيع جديدی در اوين ساخته شده است كه گنجايش برخی از آنھا به   رسد كه زندان اكنون خبر می ھم
وسيله   تا بدين  بنای ميزان محكوميت زندانيان شده است،ھای جديدی برم بندی  گردد. از طرف ديگر زندان قصر مشمول تقسيم

  تر باشد.  ھای آنان با يكديگر آسان كردن تماس كنترل زندانيان و محدود

ھا فشارھای جسمی و روانی بر زندانيان سياسی افزايش يافته است. به ھنگام مالقات زندانيان مراقبت شديدی از  در كنار اين
تا از ھرگونه تبادل اخبار جلوگيری شود. دشمن از اين لحاظ از انتقال اين اخبار به بيرون زندان و  آيد  طرف پليس به عمل می
ست. چه در گذشته پيوسته چنين بوده ا ھای زندانيان سياسی بيمناك العمل خلق و خانواده كند، زيرا از عكس افشا شدنش ممانعت می
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و نيز ھرچه بيشتر سياسی شدن طبقات و اقشار  رژيممردمی  شتر ماھيت ضدھا ھميشه به افشا ھرچه بي العمل است، كه اين عكس
  مختلف خلق كمك كرده و حمايت معنوی و مادی برای انقالبيون به ھمراه داشته است.

ھای ارتباطی اين منطقه را تحت كنترل دارند و كليه  ٭ بلوچستان ـ طبق اخبار رسيده از بلوچستان، نيروھای دولتی شديداً راه
شوند، در جاده به   ھا اسكورت می  ماشين را با ھم و در حالی كه بوسيله ژاندارم ٢٠ھا در ابتدای جاده متوقف شده، ھر   اشينم

ھای زاھدان (احتماالً در جاده زاھدان ـ  شود كه اخيراً دريكی از جاده ای انجام می  دنبال حادثهه آورند. اين اقدامات ب  حركت درمی
ھا به مدت چند ساعت جاده را   زاھدان) بوقوع پيوسته است. شرح حادثه از اين قرار است كه گروھی از بلوچكرمان در نزديكی 

  كنند.  ماشين اتوبوس، كاميون و سواری را مصادره می ٢٠بسته و اموال سرنشينان حدود 

باشند. اين طايفه در شرايط اقتصادی   می» بخش  شه«ھای طايفه  اند، از بلوچ شود كه كسانی كه دست به چنين اقدامی زده گفته می
پرسد، چرا شما چنين   كنندگان می  شود از يكی از مصادره اموالش مصادره می  برند. يكی از مسافرانی كه بسيار بدی بسر می

  چيزی.   دھد، از گرسنگی و بی كنيد؟ وی جواب می  كاری را می

ھا   خوردھائی كه با ژاندارم و زد به دنبالند. يكی از روسای اين طايفه ا از ديرباز از مخالفين رژيم بوده» بخش  شه«طايفه 
» بخش  شه«كه مخالف طايفه » نارويی«ھا به كمك مزدورانی از طايفه   كرده است. ژاندارم  صورت ياغی زندگی میه داشته، ب

از طوايفی است كه » بخش  شه«ف طايفه برخال» نارويی«رسانند. طايفه   گاه وی را كشف كرده او را به قتل می  ھستند، مخفی
  نيز ھمين امر است.» نارويی«و » بخش  شه«كند، علت اصلی اختالف بين طايفه   روسای آن با رژيم موافق بوده و ھمكاری می

ان، ھای پاكست ھا با وضع بسيار بد زندگيشان و ھمراه با آن، قرار گرفتن در جريان خبرھای مربوط به مبارزات بلوچ بخشی  شه
  اند. شدن رئيس خود بدست رژيم، انگيزه بسيار مناسبی برای شورش بدست آورده  از كشته

ً وسيعی در آبادان زده است. گفته می ھای وسيع: اخيراً ساواك دست به دستگيری ٭ آبادان ـ دستگيری شود كه تعداد   ھای نسبتا
باشند. اغلب   ور) می  مباشری (مدير مدرسه) و دھقان (پيشهگردد. از جمله دستگيرشدگان   نفر بالغ می ٢٠٠دستگيرشدگان به 

را تبليغ و  ھا ھستند. دستگيرشدگان عموماً نسبت به جنبش مسلحانه سمپاتی داشته و آن آموزان دبيرستان  دستگيرشدگان از دانش
  اند. نموده  از آن حمايت می

ای حاوی اعتراض دانشجويان دانشكده فنی به  ذشته اعالميه٭ تھران ـ اعتراض دانشجويان به اقدام ارتش: روز نھم مھرماه گ
پذيرش دانشجو از ارتش در كتابخانه اين دانشكده نصب شده بود. ارتش اعالم داشته است كه كسانی كه در كنكور سراسری 

  ھای فنی، علوم، پلی توانند با تعھد ده سال خدمت در ارتش در يكی از دانشكده  رسد، می  می ٤٠٠مجموع نمرات آنھا به بيش از 
مند گردند.   توانند در ارتش پانسيون شده و از درجات نظامی بھره  نام كنند. اين افراد ھمچنين می  تكنيك و علم و صنعت ثبت

نويسی كه چھار روز متوالی روی ديوار كتابخانه نصب شده بود، حاوی اعتراض دانشجويان به اين اقدام   ھای دست  اعالميه
اند. وارد كردن عناصر  ھای رژيم در فرستادن دانشجويان ارتشی كه قبالً تعھدات بسياری به رژيم سپرده  يكی از ھدف ارتش بود.
مردمی رژيم  ھای ذكرشده نيز به روشنی پرده از روی اين ھدف ضد شكن در صفوف دانشجويان است. انتخاب دانشكده  اعتصاب

  باشند.  باً مبدا اعتصابات و تظاھرات و اقدامات ضدرژيم در دانشگاه میھای نامبرده غال  دارد. زيرا دانشكده می بر

شود كه مزدوران ساواك   در سينمای قم به نمايش گذاشته می» ياران«٭ قم ـ توقيف فيلم و دستگيری ھنرپيشه آن: چندی قبل فيلم 
ھائی از زندگی خلق   نمايند. اين فيلم گوشه می ای در فاصله بين دو سانس به سينما ھجوم برده و فيلم را توقيف به طرز وحشيانه

بار در سينما كاپری تھران به نمايش گذارده شد كه ھنوز چند روزی  در گذشته نيز يك» ياران«دھد. فيلم  ستمديده ما را نشان می
  از نمايش آن نگذشته، از طرف رژيم توقيف گرديد.

توقيف فيلم ياران در قم به اتھامات دروغ و  به دنبالف است. وی يكی از بازيكنان اصلی اين فيلم داريوش خواننده معرو
ترانه گل «ھای معروف داريوش  فريبكارانه قاچاق مواد مخدر از طرف ساواك دستگير و روانه زندان گرديده است. از ترانه

  باشد.  میبار دھقانان ايران و افشای اصالحات ارضی شاه مزدور   باشد كه مضمون آن زندگی رقت  می» گندم

ماه جاری يك كشتی دولتی  شنبه دھم آبان  ھا، روز پنج  ٭ عمان ـ يك عمل نظامی شھری در عمان: طبق گزارش خبرگزاری
مورد ھجوم گروھی از انقالبيون قرار گرفته است. انقالبيون در » نزوه«رژيم مسقط در يكی از شھرھای جنوبی عمان به نام 

تن ديگر را زخمی نمايند. در اين عمليات انقالبيون از يك  ٣از نيروھای دولتی را كشته و  شوند كه دو تن اين ھجوم موفق می
نصب بوده است. انقالبيون پس از اجرای عمليات بدون برجای گذاردن » شارجه«اند كه برروی آن شماره  ماشين استفاده كرده

  شوند. گونه ردپائی به سالمت موفق به ترك منطقه می  ھيچ
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ھزار لایر  ١٠ای به مبلغ  كردن انقالبيون و يا ردپای آنھا جايزه اين عمليات قھرمانانه برای پيدا به دنبالور عمان حكومت مزد
  ھزار ليره استرلينگ تعيين كرده است. ١١عمانی يا 

ی داخلی ست كه در شرايطی كه يكی از مسائل عمده انقالب عمان كشانيدن جنبش مسلحانه به شھرھاا اھميت اين خبر در اين
  رود.  باشد، اين عمليات اولين عملياتی است كه نشانه عملی به تحقق پيوستن اين ھدف به شمار می  عمان می

٭ عمان ــ پيوستن يكی از نظاميان ارتش قابوس به انقالبيون پس از يك عمليات قھرمانه: طبق اخبار رسيده در اوايل آبان ماه 
طبق يك عمليات متھورانه به روی فرمانده گروه و » عاصف«قابوس مزدور از گروه  داران ارتش سلطان  جاری، يكی از درجه

  آن به صفوف انقالبيون جبھه خلق برای آزادی عمان پيوسته است. به دنبالمعاون او آتش گشوده آنان را به قتل رسانيده است، 

بخش عمان اعالم داشته است كه رفيق مبارز علی الھنائی معروف به  ٭ عمان ـ شھادت يكی از رھبران انقالب عمان: جبھه آزادی
آبان ماه جاری ھمراه با دو تن ديگر از رزمندگان جبھه در يك درگيری  ١٤احمدعلی عضو كميته مركزی اجرائی جبھه در روز 

اين درگيری   ای درباره بخش عمان در بيانيه  آزادی  اند جبھه ل عمان به شھادت رسيدهماای در ش  با نيروھای دشمن در منطقه
افزايد كه درگيری در جريان اجرای يك عمليات نظامی بسيار مھم در داخل عمان به وقوع پيوسته است. متعاقب اين عمليات  می

  قدامات وسيع پيگرد و دستگيری در شھرھا زده است.كه منجر به شھادت رفيق احمدعلی گرديد. رژيم مزدور قابوس دست به ا

ھای انقالبی مسلح بوسيله عمل انقالبی خويش و  ای از حمايت مردم از پيشگامان مسلح خويش: از آن زمان كه سازمان  ـ نمونه
ا نيز متقابالً بيش از ھائی از قدرت فناناپذير خلق را در برابر قضاوت خلق قرار دادند، خلق م بروز كارآئی و خالقيت خود نمونه

حمايت مادی و معنوی خويش را در اختيار پيشگامان مسلح خود قرار   ھای انقالبی انتظارش را داشتند، ھا و سازمان  آن كه گروه
تواند باشد كه به بقا و   عنوان شاھد اين گفته عرضه كرد چيزی فراتر از اين نمیه چه از حمايت مادی بتوان ب  داده است. آن

اش چيزی جز  ھای انقالبی در سراسر كشور و ھمچنين اين حقيقت كه اين امر علت اصلی رش و تكامل روزافزون سازمانگست
  تواند باشد توجه كنيم. حمايت مادی و معنوی خلق نمی

ن به مناسبت بزرگداشت خاطره شھادت چھار تن از فرزندا» جبنش اصناف روشنفكر ايران«ای را كه بنام  در زير اعالميه
ای از حمايت معنوی مردم از پيشگامان   عنوان نمونهه انقالبی راستين خلق، به ميزان قابل توجھی در ايران پخش گرديده است ب

دريغ خلق از   ای از حمايت بی گذرد ولی ما به منظور انعكاس نمونه  خوانيد. از انتشار اين اعالميه چند ماه می  مسلح خويش می
ھای بيشتری از اين اسناد را منتشر   ھای آينده نمونه در شماره كنيم،   ھائی از اين سند را پخش می تپيشگامان مسلح خود قسم

  خواھيم كرد.

  بنام خدا و بنام خلق ستمديده ايران

  هللا امواتا بل احياًء عند ربھم يرزقون والتحسبن الذين قتلوا فی سبيل

  دھند  مندی نزد پروردگار خويش ادامه می  اند و به بھره بلكه در حقيقت زندهاند  مپنداريد كسانی كه در راه خدا كشته شدند مرده

ھای  دارد. امپرياليست  دار خويش جاودانه می ھای جريحه  را با قلب ٥١خلق ايران خاطره چھار تن از شھيدان سی فروردين
تجاوز به منابع اقتصادی ـ فرھنگی و اخالقی ما ھاست كه به غارت و  نشانده و جنايتكار پھلوی سال  المللی به كمك رژيم دست بين

مانده جھان  اند. كشور ما با وجود منابع عظيم نفت و ساير معادن سرشار زيرزمينی در رديف كشورھای فقير و عقب  پرداخته
ھا   بختیزند ھر روز شاھد بد رغم تبليغات وسيع رژيم كه ھر روز دم از پيشرفت و رسيدن به مرز تمدن بزرگ می است و علی

 ھا و جرائد و سينما كه نقش تخدير  ای ھستيم. رژيم بوسيله توسعه شبكه راديو و تلويزيون و تبليغات روزنامه و مشكالت تازه
داری و توسعه فكر مصرف مشغولند و بدين  اند به كوشش زياد به تبليغ فرھنگ سرمايه كننده افكار عمومی را به عھده گرفته

دھند. رژيم   داری سوق می  سوی مصرف ھرچه بيشتر توليدات سرمايهه ه مايحتاج اوليه زندگی ناتوانند بترتيب مردمی كه از تھي
  دارد. سرمايه  تری در راه وابستگی ھرچه بيشتر ايران به كشورھای استعماری برمی ننگين آريامھر ھر روز كالم تازه

  كشی ھرچه بيشتر آنھا از خلق  نعتی و كشاورزی موجب بھرهھای مختلف ص  داران بيگانه در قسمت ھای كالن سرمايه گذاری
  ھای ستمديده ايران شده است.

ھا و مراتع به سود دربار موجبات  دھقانی تقسيم اراضی و ھمچنين ملی كردن آب پيشه با قانون ضدانقالبی و ضد  شاه جنايت
رزان و دامداران مملكت فراھم كرده است كه نتايج شوم داران و بانكداران داخلی و خارجی را بر كشاو  تسلط روزافزون سرمايه

ه آن عبارتست از فلج شدن دامداری و كشاورزی و توليد مواد غذائی و ھجوم بيش از پنج ميليون از روستائيان جوان و بيكار ب
كرديم و   وليد میھا مواد خوراكی كه طی ساليان دراز ت آور قيمت  سوی شھرھا و قحطی و كمبود مواد غذائی و ترقی سرسام
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شكر گرفته تا ساير مواد از قبيل سيمان و غيره را  و نموديم، از گندم، روغن، كره، پنير، قند  حتی به كشورھای ديگر صادر می
  كنيم.  از خارج وارد می

تلفی كه بر ھای سختی كه آريامھر منفور بر دھقانان ايران زده توليدات كشاورزی ضعيف شده و با فشارھای مخ  بر اثر ضربه
آنھا وارد آورده عدم تأمين نيازھای اوليه آنھا موجب گشته ھزاران روستائی از دھات خود فرار كرده و به نقاط و شھرھای ديگر 
كوچ كنند كه اين خود مشكالت جديدی از قبيل بيكاری، تمركز جمعيت در شھرھا و كمبود مسكن و مواد غذائی را فراھم كرده 

  است.

ھا نگردند و  ھا و رنج  مھر برای منحرف كردن افكار عمومی و برای اينكه مردم متوجه علت اصلی محروميترژيم كثيف آريا
ھای سنگين و كمرشكن كه از طبقه ستمديده و  ھا عالوه بر ماليات دامن آلوده خود را نيز پاك سازد و برای غارت بيشتر خلق

وگرانی كه ناشی   وان اتاق اصناف بوجود آورده و با انداختن گناه قحطیتری را نيز تحت عن  گيرد پديده تازه  ضعيف جامعه می
ھای بيچاره انداخته و آنھا را عامل اصلی اين   از سياست شوم خود او در كشاورزی و دامداری است گناه را به گردن كاسب

ھای سنگين نقدی و زندانی نمودن آنھا   هھای نظامی و گرفتن جريم  كند و اتاق اصناف با حمايت دادگاه  ھا معرفی می  نابسامانی
ای از اجناس تا سه برابر   درصد و در پاره ٦٠و  ٤٠ھا تا  فشار خود را بر طبقات پائين اجتماع تشديد كرده است. ترقی قيمت

قر و و ناراحتی ھای فکری که نمودار ف بيماری ضعف و کسالت و مردم آثار رنج و  تحديد زندگی مردم است در رخسارهقيمت 
نفر از مردم ستمديده  . در زمستان سختی که گذشت صدھا نفر از... آشکار است د غذايی وتغذيه و کمبود موا و سوء محروميت

ھای خود زير آوار رفتند و كشته شدند. در فروردين  تلف شدند و صدھا نفر بر اثر مخروبه بودن خانه مرضما از سرما و 
ھای   مانی شدند و مزارع آنھا زير آب رفته و صدھا نفر از آنھا كشته و زخمی شدند. سالخان گذشته مردم غرب دچار سيل و بی

 ساله دولت وعده سد  دھند و ھمه  شوند و خسارات و تلفات سنگين می  سال است كه مرتب مردم خوزستان در دچار سيل می
  دھد. ای لعنت بر آريامھر دزد!! بند می  سازی و سيل

ھای سنگين نظامی   ھای خارجی و ساير بودجه  فرسا ھر سال ميلياردھا دالر خرج خريد سالح  الت طاقتھمه مشك با وجود اين
 نمايد و اين خود عالوه بر كمك و رونق دادن به بازارھای كشورھای استعماری در جھت ژاندارمی منطقه برای امپرپاليست  می

حسين برای كشتن ھزاران فلسطينی در   لت ايران با رژيم خائن ملكباشد. كمك و ھمكاری دو  ھای منطقه می ھا و سركوبی خلق 
گيری   سپتامبر سياه و ارسال كمك به اسرائيل و مخالفت و كارشكنی در اعتصاب اعراب مبنی بر ارسال نفت و كارشكنی و جبھه

يون منطقه و ھمچنين لشكركشی به در مقابل عليه اعراب مبنی بر مبارزه با امپرياليسم و صھيونيسم و ھمكاری و كمك با ارتجاع
عمان و سركوبی خلق ظفار و فرستادن كمك به اتيوپی برای كشتن انقالبيون مسلمان اريتره و كمك به پاكستان برای سركوبی 

  ھای انقالبی جھان ھمه و ھمه از نقش تجاوزگرانه و ژاندارمی آريامھر خونخوار است. گيری در مقابل خلق  خلق بلوچ و جبھه

ھای  ھا و مجالت و كتاب تلويزيون، سينما، روزنامه  ظر فكری نيز كشور ما عقب نگھداشته شده و دشمن از طريق راديو،از ن
ھای مفيد   كند. كشور ما از نظر انتشار كتاب  درسی افكار عمومی را تخدير و منحرف كرده و از جھش فكری خلق جلوگيری می

گذارند مردم آگاه شوند. جوانان روشن و مجاھد ما را به    سانسور است و نمیو نشريات و سخنگويان مسئول و متعھد كامالً 
ھا از عزيزترين و پاكترين جوانان  كشانند شماره زندانيان و شھداء ما وحشتناك است زندان  المدت و اعدام می  ھای طويل  زندان

اسالم آريامھر كه صدبار بدتر از اسالم يزيد و پدر روشنفكر خلق پر است. اخالق جامعه ما اكنون به فساد كشانيده شده است 
  كنند. وسيله مردم مستعضف ما را تحميق می  تاجدارش معاويه است رواج يافته و بدين

از عزيزان خلق ناصر صادق ـ علی باكری ـ محمد بازرگانی ـ و علی ميھندوست به زمين  ٥١آری خونی كه در سی فروردين 
اری را كه اسالم به خود گرفته بود پاك سازد و اثبات كند كه تنھا راه از بين بردن زنگار خون از زنگ  ريخت توانست اندکی

كنيم) و اكنون نوبت من و توست كه اين راه را بپيمائيم. اكنون كه خلق معتقد  است (توجه شما را به متن دفاعيان آنھا جلب می
فھمد. بايد متشكل شد و   جنگ كسی رفت كه جز زور چيز ديگری نمیگشته كه تنھا راه منطق زور است و بايد با منطق زور به 

  مبارزه مخفی را پيش گرفت و با اصول علمی جنگ چريكی برای گرفتن حق خويش به پيش تاخت.

انضباطی   كنند بايد از مبارزات علنی و بی بخش را بر دوش خويش احساس می اكنون كسانی كه مسئوليت جھاد مسلحانه آزادی
سوی ه رفتن نيروھا چندان سود ديگری ندارد دست كشيده و ب  رفتن و از بين ھای بيھوده كه جز لو جنجال و و جار امنيتی

  آورند و در راه آمادگی و سازندگی خود برای نابودی دشمن بكوشند. مبارزات مخفی و تشكيالت رو

ھاد و كشتن ظالمان و ستمكاران داده شد زيرا مردم از دشمن اذن للذين يقاتلون بانَّھم ظلموا و ان هللا علی نصرھم لقدير (اجازه ج
  اند و خداوند به حمايت و ياری خلق قادر است).  ه ستم كشيد

 آرشيو اسناد سازمان پيکار در راه آزادی طبقهء کارگر
 www.peykar.org



٥ 

 

  درود گرم بر شھدا و مجاھدين خلق ايران

  ھای تحت ستم و استثمار تر باد جنبش مسلحانه خلق شكوفا

  ھر خونخوارمرگ و نفرت بر امپرياليسم و صھيونيسم و سگ زنجيريشان آريام

  »جنبش اصناف روشنفكر ايران«
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