
١ 

 

 

  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ٧شماره 

   ١٣٥٣ماه  دی ٢٦

  

  تھران ـ فرار يك انقالبی ديگر از زندان:

آبان ماه كه قرار بود نمايندگان  ٢٩شوند. در تاريخ  سال فراوان يافت می ١٨در بين زندانيان سياسی ايران، افراد كمتر از 
ضع زندانيان سياسی از زندان قصر ديدن كنند اين جوانان مبارز كم سن را به المللی برای رسيدگی به و ھای بين سازمان

ھای سياسی، تھيه و حمل سالح و  دارالتأديب منتقل كردند. از جمله اين افراد جوانی بنام سعيد متحدين بود كه به اتھام فعاليت
ته از انتقال موقت آنھا به دارالتأديب نگذشته بود كه سال زندان محكوم شده بود. ھنوز يك ھف ٥ھمكاری با انقالبيون دستگير و به 

ھای  ھای پليس مزدور و مأمورين ساواك برای دستگيری او تاكنون به نتيجه نرسيده است. در سال او موفق به فرار شده و تالش
اند از  ای توانسته اخير انقالبيونی ھمانند رضا رضائی، سيروس نھاوندی، اشرف دھقانی، محمدتقی شھرام و حسين عزتی كمره

ھای رژيم بگريزند و فرار اخير اين جوان انقالبی نيز نشانه عزم راسخ انقالبيون به ادامه نبرد با رژيم ديكتاتوری شاه و  زندان
  باشد. ھمچنين ضعف و زبونی مزدوران دشمن می

  دزفول ـ انفجار در پايگاه وحدتی:

ائی ايران است كه سربازان اسرائيلی نيز در ھمين پايگاه با ھواپيماھای پايگاه ھوائی وحدتی يكی از مراكز تجمع نيروی ھو
  كنند. اخيراً شنيده شده كه انفجار بزرگی در اين پايگاه بوقوع پيوسته است. مختلف تمرين می

  آذر (روز دانشجو): ١٦تھران ـ تظاھرات دانشجويان به مناسبت بزرگداشت 

ھائی كرده بود و شايع بود كه از  بينی آذر پيش ١٦انشجويان در روزھای قبل و بعد از رژيم برای مقابله با تظاھرات احتمالی د
ھای باصطالح بازديد علمی در نقاط دور از مركز برای دانشجويان  ھا تعطيل ھستند و برنامه دھم تا بيستم آذر بعضی از دانشگاه

  دانشجويان در مركز كم شده و تظاھرات انجام نگيرد.گرفت كه تعداد  ترتيب داده شده است. اين عمل بخاطر اين انجام می

ھای علمی در نظر گرفته شده بود و برای آن واحد تعيين كرده و اعالم كرده بود كه برنامه بازديد  برای دانشگاه تھران مسافرت
ن برنامه مسافرت، علمی ديگری در آينده دركار نيست و اگر كسی اكنون شركت نكند در واحد مربوطه مردود خواھد شد. اولي

آذر شروع شود. دانشجويانی كه در اين برنامه شركت داشتند، با وسائل  ١٠مربوط به دانشكده علوم بود كه قراربود از تاريخ 
ھای مسافرين،  سفر به دانشگاه آمده و آماده حركت بودند كه با تظاھرات دانشجويان دانشكده علوم مواجه شدند. دانشجويان با ساك

ھای دانشكده علوم را تعطيل كردند. بعد از آن به دانشكده پزشكی  را شكسته و برنامه مسافرت را بھم زدند و سپس كالسھا  شيشه
شوند. در  ھای فراوان متفرق می شوند و بعد از شعاردادن ھای آنجا را ھم تعطيل كرده و دستجمعی وارد خيابان می رفته و كالس

را دستگير كند و يك نفر را ھم كه خود را در صف اتوبوس جازده بود، بيرون كشيده و شود كه دو نفر  اينجا پليس موفق می
بازداشت نمايد. سپس دانشجويان بتدريج به دانشگاه برگشته و از دانشكده فنی تظاھرات خود را شروع كرده و در حالی كه شعار 

و » سيتی گلدن«د و بعد از سنگباران كردن سينمای رون جمشيد می دادند دستجمعی از دانشگاه خارج شده و به خيابان تخت می
كنند تا تظاھرات را در  تك به دانشگاه برگشته و تجمع می شوند و بار ديگر تك متفرق می» لژيون خدمتگزاران بشر«ساختمان 

  شوند. و دستگير میگيرند. در اين جريان سه دانشج راه اندازند كه مورد حملة مزدوران گارد دانشگاه قرار می داخل دانشگاه به

 ٢٤(در جنوب ميدان  ٢١٦آذر، مطابق قرار قبلی، دانشجويان دانشگاه تھران در داخل ايستگاه اتوبوس خط  ١١در روز دوشنبه 
كنند. آنھا سر راه خود به سمت جنوب، ساختمان بانك  متری) جمع شده و تظاھرات خود را شروع می اسفند و اول خيابان سی

آورند. دانشجويان  كنند. مأمورين بانك آژير خطر بانك را بعداً درمی ھای آنرا خرد می كرده و تمام شيشه باران عمران را سنگ
  شوند. تظاھرات خود را تا خيابان پاستور ادامه داده و در آنجا متفرق می
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روند و دسته ديگری  زيه میشھر حركت كرده و تا ميدان فو ای از دانشجويان مطابق برنامه از پارك آذر عده ١٢شنبه  در روز سه
كنند كه از جزئيات آنھا خبری در دست نيست. دانشجويان دانشگاه تھران، در  صبح در بازار تھران تظاھرات بپا می ٨در ساعت 

ميدان توسط گارد  صبح سبزه ٨ميدان قرار تجمع و تظاھرات داشتند. به ھنگام شروع تظاھرات در ساعت  اين روز، در سبزه
كنند و به سمت  بنابراين دانشجويان به چھارراه سيروس رفته و تظاھرات خود را از آنجا شروع می  غال شده بود،شھربانی اش

كنند، و بعد از واردشدن به خيابان پشت مجلس و سرزدن به مدرسه علميه، به خيابان ايران رفته و بتدريج  سرچشمه حركت می
دھند و در آنجا كه گويا فقط  ای تظاھرات را تا ميدان ژاله ادامه می نفرات، عدهشدن تدريجی تعداد  شوند. با وجود كم متفرق می

دوانند  رو سرمی رو به آن پياده گيرند. دانشجويان او را از اين پياده مانند مورد تعقيب يك پليس موتورسوار قرار می نفر باقی می ده
شوند. يكی از شعارھای آنھا كه برای مردم  او موفق به فرار میآجری به سر  كشانند و با زدن پاره ھا می و سپس به داخل كوچه

شعار ». مردم ھمه بدانيد... شاه شما جالد است«دادند اين بود:  بسيار جالب بوده و آنھا كنجكاوانه و با تعجب به آن گوش می
  بود.» ميرد، دشمن خونخوار تو ميرد، می خمينی خمينی، خدا نگھدار تو... می«ديگر، شعار 

كوال تجمع كرده و شروع  صبح ھمين روز، يك دسته از دانشجويان دانشگاه تھران مطابق قرار قبلی در مقابل پپسی ١١ر ساعت د
كنند كه  كند و آنھا فقط فرصت اين را پيدا می كنند كه متأسفانه بالفاصله پليس سر رسيده و به آنھا حمله می به تظاھرات می

  شكسته و فرار كنند.كوال را  ھای كارخانه پپسی شيشه

دادند وارد  دسته از دانشجويان دانشگاه تھران در مقابل دخانيات جمع شده و در حالی كه شعار می بعدازظھر نيز يك ٤در ساعت 
كند. ھمزمان با اين دسته،  شوند. كارگران دخانيات به آنھا ملحق شده و تظاھرات آنھا تا خيابان نواب ادامه پيدا می دخانيات می

تظاھرات » كارگر، دھقان، دانشجو«نفر ديگر از دانشجويان دانشگاه تھران در ميدان قزوين تجمع كرده و با شعار  ٦٠د حدو
دانشجويان پشتيبان مبارزات مسلحانه «كردند كه مضمون آن چنين بود:  كنند، آنھا پالكاردی با خود حمل می خود را شروع می

آموزان به اين عده پيوسته و ھمگی وارد خيابان اميريه شده به سمت شمال  دانش». ستندھا از فقر، ھ خلق، تنھا راه رھائی توده
كنند و كاركنان بانك آژير خطر  روند. آنھا در سر راه خود بانك صادرات نبش خيابان ابوسعيد و اميريه را سنگباران می پيش می

آباد حركت كرده و فروشگاه مركزی ارتش را  يدان حسنـ سپه به سمت م آورند. دانشجويان از چھارراه پلھوی را بصدا درمی
شوند. در اين  آباد متفرق می كنند. دانشجويان در ميدان حسن نگھبانان فروشگاه اقدام به تيراندازی ھوائی می  كنند، سنگباران می

كنند.  ان ايجاد كرده بودند گير میبندانی كه دانشجوي ھنگام يك كاميون افراد پليس كه برای سركوب آنھا فرستاده شده بود، پشت راه
شوند كه  رسند كه دانشجويان تازه متفرق شده بودند، با وجود اين موفق می آباد می موتورسوارھای پليس ھم وقتی به ميدان حسن

خدا  خمينی، خمينی،» «كارگر، دھقان، دانشجو«يك دانشجوی دانشكده فنی را دستگير نمايند. شعارھای اين عده عبارت بود از: 
درود بر «، »زندانبانان جالدند، جالد ننگت باد  ياران ما زندانند،«، »ميرد، دشمن خونخوار تو ميرد، می نگھدار تو.... می

  ، و.....»مرگ بر اين حكومت پليسی»  ،»مجاھد، درود بر فدائی

تظاھرات احتمالی مستقر شده و در  آذر، مأموران گارد شھربانی و ساواك در اغلب نقاط شھر برای مقابله با ١٦در روز شنبه 
برند و از اينرو امكان تظاھرات بسيار محدود بود. بھنگام شب، دانشجويان در خيابان پھلوی شروع به  باش بسر می حال آماده

ی شوند. تا اواخر شب نيروھای دشمن برا رسد و دانشجويان سريعاً متفرق می كنند كه پس از چند دقيقه پليس سرمی تظاھرات می
  باش بودند. جلوگيری از تظاھرات و سركوب آنھا در نقاط مختلف شھر در حال آماده

شد و فقط به آن عده از دانشجويان كه آسيستان بودند، بعد از  در اين روزھا از ورود دانشجويان به دانشگاه صنعتی جلوگيری می
  كرد. ا از جلوی دانشگاه متفرق میشد و گارد مزدور دانشجويان ر يادداشت نام آنھا، اجازه ورود داده می

ھای معدودی  كننده در كالس ھا تشكيل نشدند و افراد شركت آذر وضع اين دانشگاه غيرعادی بود و عمدتا كالس ١٩تا  ١٦از روز 
تجمع  دانشجويان قرار ادامه داشت، ١١كه تشكيل شده بود بسيار كم بودند. در روز دوشنبه بعد از يك اعتصاب كوتاه كه تا ساعت 

كنندگان  كوال گذاشتند كه بعلت كمی افراد و كنترل پليس، تظاھرات انجام نگرفت. شعارھای اعتصاب در پپسی ١٢را برای ساعت 
  ».درود بر مجاھد، درود بر فدائی، مرگ بر اين رژيم مزدور«شد عبارت بود از  كه بيشتر تكرار می

طابق قرار قبلی در ميدان فوزيه اول خيابان مازندران جمع شده با شعار آذر، دانشجويان دانشگاه تھران م ١٩شنبه  در روز سه
پيوندند.  آموزان نيز به آنھا می شوند. دانش وارد ميدان می  تظاھرات خود را شروع كرده، بطور آرام» اتحاد، مبارزه، پيروزی«

و در قسمت شمالی ميدان با سنگ به ساختمان بانكی كردند. آنھا ميدان را دورزده  ھا متوقف شده و مردم آنھا را تماشا می اتومبيل
كنند. ھنوز چند سنگی بطرف بانك پرتاب نشده بود كه چند پاسبان با اسلحه كشيده به آنھا حمله  كه در آنجا واقع است حمله می

كنند. آنھا ھر كس را كه  ق میكنند و بعد از چند دقيقه نيروھای پليس ھم سررسيده و با باتوم به جان مردم افتاده و آنھا را متفر می
كردند. باالخره دانشجويان در سر يك زمان معين كه از قبل قرار گذاشته بودند سكوت  رسيد، دستگير می به نظرشان مشكوك می

دقيقه طول كشيد كه از قبل مشخص شده بود. در اين تظاھرات  ٥يابد. تظاھرات از ابتدا تا انتھا  كرده و تظاھرات خاتمه می
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كشيد و نظم خاصی برقرار نبود. يك نفر با خود بلندگو حمل كرده و پشت آن با شعاری كه  با شعار انتخابی خود فرياد می ھركس
  كرد. را تكرار می» درود بر مجاھدين خلق ايران«نظم و آھنگ خاصی نداشت شعار 

ساواك به ھمه مدارس اخطار كرده است كه  آموزان با ھمگامی در آن شركت داشتند، بدنبال اين تظاھرات كه دانشجويان و دانش
آموزان را شديداً كنترل كنند. نكته جالب توجه ديگر حمايت و ھمبستگی خلق تحت ستم ماست كه از فشار  حضور و غياب دانش

  آواز گرديد و اين باعث وحشت زياد رژيم گشته است. اقتصادی و سياسی رژيم بجان آمده و با دانشجويان تظاھركننده ھم

  ای، توطئه جديد رژيم مزدور: گردی منطقه ھران ـ خانهت

ھای  ھا متمسك شده است. دستگيری سال به انواع و اقسام شيوه رژيم شاه خائن برای دسترسی به انقالبيون در عرض اين سه
شناس ملی به اين ھا و يا تعقيب و مراقبت افراد سر ھای مذھبی، دانشجويان، محافل روشنفكری، خانواده دستجمعی از بين ھيئت

ھای وقت و  ھا در سر ساعات مختلف و بازرسی افراد و وسائط نقليه، يورش كه انقالبيون با آنھا تماس بگيرند، بستن خيابان اميد
ھا، كنترل  ھا و تفتيش ماشين ھای زندانيان و انقالبيون فراری، بستن جاده وقت به خانه و محل كار افراد مبارز و يا خانواده بی

ھائی نيز دست يافته ولی جنبش روزبروز بيشتر  ھاست كه در بعضی از آنھا به موفقيت از اين نوع شيوه ھا و... ھا و كوچه خيابان
ھايش را بكار  شود و دشمن بناچار بتدريج آخرين حربه بندی آن می اوج گرفته اين ضربات پراكنده باعث استحكام استخوان

ھای آن است. انتخاب  قرار گرفته، محاصره يك منطقه و تفتيش خانهای كه در اين زمينه مورد استفاده  اندازد. آخرين شيوه می
  گيرد. وآمد انقالبيون بدست آمده است، صورت می مناطق مسلماً براساس اطالعات و گزارشات مختلفی كه از سكونت و يا رفت

ب تھران و شمال ميدان شوش جمع و انبار گندم كه در جنو ھای ری ـ مولوی ـ صاحب آذرماه منطقه بين خيابان ١١شب  در نيمه
نفر از نيروھای مخصوص ارتش و گارد شھربانی به رھبری مأمورين ضربت كميته  ٥٠٠واقع شده است، ابتدا توسط بيش از 

بام و ديوار به داخل  گردد. مأمورين دشمن از ھر طريقی مانند در، پشت گردی آغاز می خانه ٢محاصره شده و حدود ساعت 
ھای زحمتكش ساكن اين ناحيه ايجاد كردند. در اغلب منازل با بازكردن درب  عظيمی در بين خانواده منازل ريخته و وحشت

بردند و  ديد و بالفاصله بيش از ده مزدور به داخل خانه ھجوم می صاحبخانه خود را با لوله مسلسل مأمورين دشمن مواجه می
سپس افراد خانه را مورد بازجوئی قرار داده و كارت شناسائی طلب  بام را دقيق جستجو كرده و ھا و زيرزمين و پشت ابتدا اتاق

كردند. اگر در  ھا را چك می ھا و ديگر وسائل منزل را جستجو كرده و كتاب كردند. در اغلب منازل داخل كمدھا و صندوق می
اد مجرد و يا زن و شوھرھای شدند. مستاجرين بيش از صاحبخانه موردنظرشان بود و افر اتاقی قفل بود آنرا شكسته داخل می

آنان   كردند. ھركس را كه به اعمال وحشيانه ترين شكی، افراد را دستگير می جوان مورد سوءظن قرار گرفته و با كوچك
گفتند كه دنبال دزد و  كردند. برای توجيه اين وحشيگری مأمورين می كرد، يا درجا تنبيه كرده و يا بازداشت می اعتراض می
  اند. گفتند كه دنبال خرابكار آمده ند و در بعضی جاھا ھم میقاچاقچی ھست

راه آذرين تكرار شد و  ای در نقاط ديگری از جنوب تھران ھمانند حوالی شوش و جنوب سه گردی منطقه چند شب بعد، اين خانه
  ھمچنان ادامه دارد.

ود، بايستی انقالبيون و مبارزين ھشياری خود را ش ھايش برای از بين بردن انقالبيون متوسل می اينك كه دشمن به آخرين حربه
دشمن را برای مردم   ھای الزمه را بنمايند، بايستی اين توطئه بينی ھا افزايش داده و تداركات و پيش برای مقابله با اين توطئه

ور بايستی در اين ھا و افراد مبارز خارج از كش روشن ساخته و برای به شكست كشاندن آن آنھا را راھنمائی كرد، سازمان
ھائی كه از  ھای رژيم بنمايند. خلق ما با درس ھای وسيعی زده و افكار عمومی جھان را متوجه توطئه زمينه، دست به افشاگری

  تر از پيش در راه نابودی رژيم مزدور و در راه حمايت از پيشگامان مسلح خويش قدم برخواھد داشت. گيرد، مصمم جريانات می

  ھای رژيم: پناه مردم و توطئه ن بیتھران ـ فرزندا

آموزان را در اثر برنامة تغذية رايگان به اطالع رسانديم و  ھای قبل اخباری راجع به مسموميت عده كثيری از دانش در شماره
ھا تن در اثر خوردن ساندويچ كه بعنوان تغذيه رايگان به آن ٦٠٠اخبار جديد حاكيست كه در يكی از مدارس شمال تھران حدود 

  تن از آنھا از بين رفتند.  ٤داده شده بود مسموم شدند و چون برای انتقال آنھا به بيمارستان و مداوای آنھا امكانات كافی نبود، 

  تھران ـ مبارزه رژيم با روحانيت مترقی آگاه:

سرپرست مسجد را دستگير  ھای خبری قبل به اطالع رسانديم، ساواك كردن مسجد جاويد كه جريان آن را در نشريه بعد از تعطيل
  و تبعيد كرده است.
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اند. رژيم موسسين حسينيه ارشاد را  ای را در اوائل آبان از كميته به زندان قصر منتقل نموده روحانی مبارز آقای سيدھادی خامنه
نندگان حسينيه به عناوين مختلف تحت فشار قرار داده است. اخيراً شخصی بنام ميناچی را كه وكيل دادگستری است و ازگردا

  ارشاد بود و بتازگی از خارج بازگشته، دستگير كرده است.

  تھران ـ جنايات رژيم را نسبت به زندانيان سياسی افشا كنيم:

ای را  رژيم مزدور شاه، كنترل و خشونت كشنده  ھا پيش آمده بود، ھائی كه بين زندانيان سياسی و مسئولين زندان بدنبال درگيری
دھند و آنھا را به سلول انفرادی و  زده و شكنجه می  ای زندانيان را وحشيانه كتك ترين بھانه م كرده است با كوچكھا حاك بر زندان
ای از  ھای عادی زندانيان زير پا گذاشته شده است. اخبار زير گوشه كنند. بسياری از حقوق و آزادی خانه منتقل می بند ديوانه
  دھد: اسی نشان میھای رژيم را عليه زندانيان سي سفاكی

كنند. از عيد فطر تا اواخر آذر بيش  كردن نيروی بدنی زندانيان و آزار آنھا، غذای آنھا را مسموم می ـ در زندان قصر برای كم١
خونی و ضعف شديد جسمی برای زندانيان ايجاد  اند. بخاطر اين مسموميت، عوارضی از قبيل كم بار دست به اين جنايت زده ٧از 

آبان در مقابل اداره دادرسی ارتش كه باصطالح مسئول رسيدگی  ٨ھای زندانيان در تاريخ  بدنبال اين دسيسه، خانواده شده است.
ھای آنان  تجمع كرده و عليه مسئولين زندان دست به تظاھرات زدند. مسئولين دادرسی به درخواست بوضع زندانيان سياسی است،

ھا با آگاھی از اين قصد آنھا، از  خواھند كه خانواده ھا را می كننده ه كنند اسامی تظاھراتتوجھی نكرده و برای اينكه آنھا را تنبي
  كنند. دادن اسامی امتناع كرده و محل را ترك می

ـ وضع جسمی مجاھد اسير مصطفی خوشدل در زندان قصر بسيار وخيم است. ناصر كاخساز از گروه فلسطين بخاطر ٢
  ی شديد عصبی شده است.ھای فراوان دچار ناراحت شكنجه

اند. مجاھد اسير حسن راھی را نيز از  ـ مسعود بطحائی را از زندان قصر برای بازجوئی و شكنجه به زندان اوين منتقل كرده٣
  اند. آباد مشھد برای بازجوئی به كميته آورده زندان وكيل

بندی شده و آنھا را در بندھای  جربه، زندانيان قصر تقسيمـ برای جلوگيری از ارتباط فعال زندانيان با يكديگر و انتقال آگاھی و ت٤
  اند. جداگانه قرار داده

دھد. مثالً آنھا  ھای آنان را نيز بانحاء مختلف تحت فشار قرار می ـ رژيم مزدور به شكنجه و آزار زندانيان اكتفا نكرده و خانواده٥
باشد و فرزندان خود را از مبارزه بازدارند. » درس عبرتی«ان دھد تا برای ديگر را زير فشار اقتصادی و جنگ روانی قرار می

  اند تا از شوھران خويش جدا شوند. به تازگی ھمسران زندانيان را نيز زير فشار گذاشته

  جبھه خلق برای آزادی عمان: ٢٩٤عمان ـ اطالعيه نظامی شماره 

ای دشمن انگليسی و ايرانی و مزدوران قابوس نفری از نيروھ ٢٥٠يك مجموعه  ١٣٥٣ديماه  ٥در ساعت شش صبحگاه روز 
ھای قيطان در بخش غربی ايالت ظفار عمان شروع به پيشروی  نشانده از مركز خويش بطرف خارات واقع در بلندی دست

 بخش خلق و نيروھای دفاع ملی (مليشيا) به دقت نقل و انتقاالت دشمن را زير نظر نمودند. در اين ھنگام نيروھای ارتش آزادی
ھا رسيد، انقالبيون قھرمان ما با آتش  ھائی برسر راه او كارگذاری نمودند. زمانی كه دشمن به محل كارگذاری دام داشته و دام

ای كامالً نزديك بر سر دشمن فرود آمدند. درگيری سختی بين نيروھای ما  ھای خويش از فاصله ھای سبك و سنگين و موشك سالح
ن وقفه برای مدت سه ساعت ادامه يافت. در جريان اين درگيری طوالنی و سخت رفقای و نيروھای دشمن درگرفت و بدو

تن با سالح سرد خسارات فراوانی بر افراد و مھمات دشمن وارد  به ھای تن قھرمان ما بر مواضع دشمن ھجوم برده و در جنگ
ای دشمن دست يافته، مقادير زيادی اسلحه و مھمات ھ آميز بر چندين جنازه از كشته آوردند. انقالبيون ما در اين درگيری موفقيت

  گرفتند.  سيم به غنيمت و دستگاه بی

  خسارات دشمن در اين درگيری عبارت بود از:

ھای دشمن دست يافتند كه در  جنازه از كشته ١٥تن از افراد دشمن. در اين بين انقالبيون ما بر  ٢٤ـ كشته شدن و مجروح شدن ١
جنازه ديگر،  ١٣شود.  سرگردی و ديگری درجه ستوانی دارد ديده می  افسر انگليسی كه يكی درجه ٢ازه ھا، جن ميان اين جنازه

  اند. ھمگی جنازه سربازان ايرانی ھستند كه دراين درگيری كشته شده

  شرح: سيم و مقادير زيادی مھمات نظامی ديگر بدين گرفتن تعدادی تفنگ و دستگاه بی ـ به غنيمت٢
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  تفنگ اون ١٤

  مسلسل اون ١

  ھای ساخت آمريكا موشك

  باشد. دستگاه آنھا كامالً آماده برای استفاده می ٨سيم كه  دستگاه بی ١٠

  ھزار گلوله تفنگ اون ٢٠

  مقادير زيادی مواد غذائی متعلق به نيروھای ايرانی

دستگاه  ٤دوربين و  ٤ت. ھمچنين عالوه بر ھمه اينھا مقاديری مدارك نظامی مھم از نيروھای ايرانی و انگليسی به چنگ آمده اس
انداز و تعداد زيادی نارنجك و تعداد زيادی موشك از نيروھای ايرانی به وسيله انقالبيون ما به غنيمت گرفته شده  دوربين خمپاره

  است.

  اون  ـ نابودی يك مسلسل سنگين٣

ما جراحات خفيفی برداشت. رفقای ما سالم و در جريان اين درگيری سخت تنھا خسارت رفقای ما اين بود كه فقط يكی از رفقای 
كردند، به پايگاه  ھای فراوانی كه از دشمن ايرانی به چنگ آورده بودند با خود حمل می در حالی كه پرچم پيروزی و غنيمت

  خويش بازگشتند.

  جبھه خلق برای آزادی عمان: ٢٩٥عمان ـ اطالعيه نظامی شماره 

ھای قيطان واقع  وپترھای ايرانی و انگليسی مشغول پياده كردن نيروھای زيادی در بلندی، ھليك١٣٥٣ماه  دی ٨در صبحگاه روز 
كردن  بار جھت پياده در شمال رخيوت در منطقه غربی ظفار ايالت جنوبی عمان شدند. تعداد ھليكوپترھائی كه برای اولين

ھليكوپترھای ايرانی و انگليسی مشغول پياده كردن  شد. در ھنگامی كه فروند بالغ می ١٠سربازان و مھمات وارد منطقه شدند به 
نمودند. و  بخش و نيروھای دفاع ملی خلق (مليشيا) خود را برای درگيری با دشمن آماده می نيرو بودند، نيروھای ارتش آزادی

ای سبك و ھ با آتش سالح» ژوئن ٩«صبح و قبل از اينكه در مواضع خويش جايگزين شوند، انقالبيون  ٥/٧درست در ساعت 
ھای سرد و گرم با دشمن  تنی با سالح به ھای خود از فاصله كامال نزديك بر آنھا ھجوم بردند. درگيری سخت تن سنگين و موشك

آغاز گشت. در جريان اين درگيری انقالبيون قھرمان ما برا مواضع دشمن ھجوم بردند، در طی اين درگيری كه به مدت دو 
نيروھای ما ميدان درگيری را كامالً تحت كنترل خويش گرفته خسارات فراوانی بر افراد و ساعت بدون توقف ادامه داشت، 

  توان بدين شرح خالصه كرد: مھمات دشمن وارد ساختند. اين خسارات را می

  تن از سربازان دشمن تجاوزگر ايرانی. ٢٦شدن  ـ كشته١

  انداز، كامالً سالم و آماده كار. گرفتن يك خمپاره ـ به غنيمت٢

  ـ نابودی يك دستگاه فرستنده گيرنده دشمن و يك سكوی مسلسل.٣

تن از رفقای ما جراحات خفيفی برداشتند و رفقائی كه در اين عمليات شركت داشتند  ٢آميز،  در جريان اين درگيری موفقيت
  نمودند. ھمگی به پايگاه بازگشتند، در حالی كه پرچم پيروزی را بر دوش خويش حمل می

  بخش ملی و نيروھای دفاع ملی خلق. يروھای ارتش آزادیزنده باد ن

  نابود باد نيروھای استعمارگر و تجاوزكار و دارودسته قابوس. پيروزی از آن انقالبيون ماست.

  بخش خلق ايالت ظفار نيروھای ارتش آزادی

  تن از ارتش قابوس به صفوف انقالبيون عمانی: ٧عمان ـ پيوستن 

 نفری از نيروھای ارتش قابوس به صفوف انقالبيون و رزمندگان عمانی پيوستند. ٧روه آذر ماه گذشته يك گ ٢٩در 
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