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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ١٢شماره 

   ١٣٥٣ماه  اسفند ٢

  

دھد ـ قھر و خشونت انقالبی در برابر قھر  قھر و خشونت، صفت مشخصه مبارزات سياسی خلق ما را در حال حاضر تشكيل می
ترين و  قالب كه به وحشيانهو خشونت ضدانقالبی، خلق رنجديده ما بدرستی دريافته است كه در برابر قھر و خشونت ضدان

كند و امكان ھرگونه فعاليت علنی صنفی، سياسی و اجتماعی را  طلبانه مردم را سركوب می ترين وجھی مبارزات حق غيرانسانی
روند، جز توسل به قھر و  از آنان سلب كرده و زندان و شكنجه و ترور و ارعاب و اعدام، ابزار عادی سلطه او بشمار می

  ترين شكل آن، مبارزات مسلحانه ــ راه ديگری برای احقاق حقوق خويش ندارد. بی ــ و در عالیخشونت انقال

ھای گذشته اين نشريه و نشريه  رسد و بخشی از آنھا را در شماره يك نظر به اخبار گوناگونی كه از گوشه و كنار كشور می
عتصابات ھمراه با اعمال قھر كارگری، دانشجوئی و ايم ـ بخوبی وسعت روزافزون موج مبارزات خلقی ـ ا آورده» مجاھد«

ھای جديد چريكی/ عمليات انقالبی/ مبارزات در زندان... و در برابر، تشديد خفقان و  صنفی/ مبارزات روستائی، تشكيل گروه
ارزات را نشان ھای تا حدمرگ و... ـ و گسترش و تنوع و تكامل ھرچه بيشتر اين مب ھا، تبعيدھا، شكنجه فشار رژيم/ دستگيری

  تر باد! تر و متكامل تر، گسترده دھد. ھرچه وسيع می

  ھای ديگری از قھر انقالب و ضدانقالب توجه كنيد. اينك به گزارش

تھران ـ روز چھارشنبه چھارم ديماه گذشته، يك پسر و يك دختر چادری در يك كيوسك تلفن واقع در خيابان شھباز نزديك 
ھای كمری محاصره و  ھای اسرائيلی و سالح نفر مزدور ساواكی مسلح به مسلسل ٢٠ودند كه توسط مشغول تلفن ب  چھارراه صفا،

شوند دختر را بگيرند. آنان سپس چادر دختر را در دھانش فرو كرده و او را به  ھا موفق می گيرند. ساواكی مورد حمله قرار می
گويند. ظاھراً پسر توانسته است با مھارت از محاصره  ترك مینشينند و صحنه را  اش می اندازند و روی سينه داخل ماشين می
  پليس فرار كند.

  راه سيروس يك درگيری با پليس رخ داده است كه از جزئيات آن اطالعی در دست نيست. ، در سه٥٣تھران ـ روز بيستم آذرماه 

مورد سوءظن مأمورين قرار گرفته و تھران ـ در حدود سومين ھفته مرداد ماه سال جاری، يك خانه در بازارچه سقاباشی 
كنند كه مأمورين به كمك كارگرانی كه در  شود. در اين ھنگام دو نفر از داخل خانه بيرون آمده و قصد فرار می محاصره می

 كنند. روز بعد، خانه تحت مراقبت شديد بوده و مأمورين كميته در آن تله اند، آنان را دستگير می خيابان مشغول بنائی بوده
شود كه  نشينند. گويا يكی از مامورين شھربانی بنام صانعی كه لباس شخصی داشته است/، بدون اطالع وارد خانه مذكور می می

  شود. ھا واقع شده و [؟؟؟] می مورد اصابت گلوله ساواكی

ای از  شھر مورد ھجوم دسته بلوچستان ـ اوائل مھرماه گذشته، اتومبيل حامل نماينده ايرانشھر در مجلس شورای ملی، در جاده اين
  يابد. گيرد ولی به علت مسلح بودن نامبرده عمليات با مجروح شدن او و فرار انقالبيون خاتمه می انقالبيون مسلح قرار می

بعدازظھر، ھيچ اتومبيلی حق حركت در  ٦طبق اخبار رسيده، در اين استان نوعی حكومت نظامی برقرار است. يعنی از ساعت 
كش مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. (به  ين استان را ندارد. قبالً خبر رسيده بود كه چند اتوبوس و تانكر نفتھای ا جاده

  اين نشريه مراجعه كنيد). ٥و  ٢ھای  خبرھای ديگر در اين باره در شماره

وی در مقابله با اين امواج انقالبی توطئه سكوتی كه رژيم در اين مورد پيش گرفته، دليل وحشت او از پخش اخبار و عدم قدرت 
ای را كه از فشار فقر به ننگ  عده» چريك محلی«است. رژيم عالوه بر نيروھای ارتش و ژاندارمری و تشكيل واحدی بنام 

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



٢ 

 

به استخدام گرفته و بعنوان نيروی كمكی برای ژاندارمری از آنان استفاده » دالوران«بنام  اند، ھمكاری با دشمن خود تن داده
  شوند. كند. در ھر پاسگاه در بلوچستان، معموالً چند تن از آنان كه يك تفنگ برنو مسلح و لباس نظامی بر تن دارند، ديده می می

اند. كيفيت عمل  مرداد ماه گذشته، اھالی ده كدن اصفھان اتومبيل يك آخوند ساواكی را در اين ده نابود كرده ٢٠اصفھان ـ روز 
  كنند. مبيل را به تير برق زده و سپس مردم آنرا سنگباران میچنين بوده كه ابتدا اتو

اصفھان ـ چندی قبل، روحانيون مبارز اصفھان چند نفر از روحانيون خودفروخته را كه قبالً برای ايراد وفاداری به شاه به ھتل 
انيون منتشر شده، عمليات يادشده ای كه از طرف روح عباس رفته بودند، به سزای اعمالشان رساندند. بنا به مفاد اعالميه شاه

  عبارت بودند از:

  اند. ـ عمامه امام جمعه شھر را برداشته و كتك مفصلی به او زده١

اند كه در صورت تكرار  ھای شيخ مرتضی اردكانی و سيدمحمدرضا خراسانی را برداشته و به آنان اخطار كرده ـ عمامه٢
  ھای شديدتری خواھند ديد. عملشان، مجازات

شود كه بمبی در  ، به اداره آی.بی.ام (نمايندگی كمپانی معروف كامپيوتر ـ آمريكائی) تلفن زده می٥٣مرداد ماه  ٢٨ن ـ روز تھرا
  كنند. يابی می شود و كارشناسان ساواك سررسيده و شروع به بمب ساختمان كارگذاری شده است. ساختمان فورا تخليه می

   

كپی اشتغال  الحرمين، پاساژ مھناز به شغل تكثير و پلی ام محمد نوری كه در بازار بينتھران ـ در شھريورماه گذشته فردی بن
ھای مجاھدين و آرمان خلق را تكثير  ھای انقالبيون، از جمله اعالميه داشته، دستگير شده است. نامبرده متھم شده است كه اعالميه

شوند و بدون اينكه ھمسايگانش مطلع شوند،  وارد محل كار او میھای اجتماعی  كرده است. مأمورين كميته بنام بازرسان بيمه می
  شوند. كنند. پس از دو ساعت، دوستان و ھمسايگان نامبرده از موضوع مطلع می او را دستگير می

نتشر ای كه از طرف اين گروه م اتومبيل امام جمعه اين شھر را به آتش كشيدند. بنا به مفاد اعالميه» گروه تشيع سرخ«اصفھان ـ 
شود كه نامبردگان  شده، كيفيت عمل چنين بوده كه يك شب در اواسط تيرماه سال جاری، برق منطقه كوھانستان اصفھان قطع می

  زنند. از فرصت استفاده كرده و اتومبيل امام جمعه را آتش می

گويد  خود آقای خمينی می: «كند كه بعد از جريان عمل، رئيس ژاندارمری محل مردم را جمع كرده و برای آنھا سخنرانی می
نامبرده را » دھد؟ پس چرا خود آقا اعالميه می«گويد:  يك نفر از ميان جمع می». خرابكاری بد است و اين كارھا درست نيست

  وكيف كار گروه اطالع بيشتری در دست نيست. كنند. از كم پس از سخنرانی دستگير و به فاصله دو روز آزاد می

شود. نامبرده در حين فرار،  يكی مورد سوءظن مامورين كالنتری شھرری قرار گرفته و تعقيب میچر ٢٧/٤/٥٣ری ـ روز 
ھا در  گيرد. رئيس كالنتری محل نيز در زير كاميون و پاسبان روی كاميونی كه در خيابان پارك شده بود رفته و سنگر می

ھا را زخمی كرده و  شليك يك يا دو گلوله يكی از پاسباندھد، چريك مزبور با  گيرند. در درگيری كه رخ می اطراف آن سنگر می
  شود. پاسبان نامبرده پس از دوھفته از بيمارستان مرخص شده است. موفق به فرار می

تھران ـ در آخرين روزھای ھفته آخر مرداد ماه گذشته، سه نفر انقالبی با پاسبانی در خيابان ايران جنب بانك عمران درگير 
صبح رخ داده، پاسبان  ٥/١٠تا  ٩الذكر بوده است. در جريان برخورد كه بين ساعت  سالح پاسبان فوق ھا خلعشوند. ھدف آن می

اش استفاده كرده و پای يكی از رزمندگان را زخمی نمايد. متقابالً خود پاسبان با ضربات كارد  شود كه زودتر از اسلحه موفق می
شود. گزارش بعدی حاكيست كه  كنند و فرد زخمی اسير می قالبيون فرار میشود. سرانجام دو تن از ان انقالبيون زخمی می

بار به خانه فردی بنام كميلی كه فراری است. به اتھام شركت در درگيری فوق، ھجوم برده و خانه را بررسی  مأموران چندين
  اند. كرده

رضا نزديك ميدان فردوسی مقابل بانك بازرگانی، به  اهتھران ـ در اوايل ھفته دوم تيرماه گذشته، دو نفر موتورسوار، در خيابان ش
كنند. يكی از دو نفر رانندگی  رفت، حمله می مامور بانك كه برای تحويل پول از اتومبيل پيكان پياده شده و به طرف بانك می
اند فرار كند، مامور گيرد. ولی قبل از اينكه بتو موتور را به عھده داشته و نفر دوم كيف محتوی پول را از دست مأمور می

اندازد. ولی  شود. جوان، كيف را به طرف رفيق خود كه روی موتور بوده می نامبرده پيراھن وی را گرفته و با او گالويز می
افتد. در اين اثنا جوان خود را از چنگ مامور خالص كرده و به  تواند آن را بگيرد و كيف وسط خيابان می موتورسوار نمی
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گريزند. در تمام اين مدت دو نفر ديگر در داخل پيكان نشسته بودند،  شود و دو نفری از صحنه می و سوار می طرف موتور رفته
  دھند. ولی ھيچ حركتی به خود نمی

تھران ـ در ھفته سوم مردادماه گذشته يك پاسبان نزديك شركت توليددارو، بين خيابان حسينی و فردوسی با ضربات كارد 
  سبان نامبرده گويا در جريان عمل كشته شده است.شود. پا سالح می خلع

شود كه سه چريك در يك  رسد و فردای آن شايع می ھنگام در اين شھر صدای انفجار بگوش می ـ چندی قبل، شب  اصفھان
 اند. مسافری كه پس از اين جريان از اصفھان وارد تھران شده نقل كرده كه به ھنگام مراجعت، درگيری كشته و زخمی شده

ھا را به  نامه ھای شناسائی و گواھی ھای شخصی را متوقف و كارت ھا، مخصوصا اتومبيل بندان بود و ماموران تمام اتومبيل راه
  اند. كرده دقت بازرسی می

نفری از دانشجويان دزفولی كه برای گذراندن تعطيالت به اين شھر آمده  ٦٠دزفول ـ شايع است كه در تابستان گذشته يك گروه 
اند. ظاھرا شروع جريان دستگيری به اين صورت بوده كه رھبر  سيم دستگير شده ند، ھمراه با مقداری سالح و دستگاه بیبود

پذيرد. ساواكی مزبور پايش به خورجين پشت  گروه در حالی كه سوار موتور بوده، تقاضای يك ساواكی را برای سوارشدن می
شود و موتورسوار  ی است كه با دقت بيشتر متوجه اسلحه در داخل خورجين میكند در آن چيزھائ خورد و احساس می موتور می

  كند. را بازداشت می

ھائی زده و در آنھا سكنی  زمينی بين راه كرج ـ قزوين دست به ساختن خانه بدوش، در قطعه كرج ـ اخيراً گروھی از مردم خانه
ھا را تخليه كنند. ولی چون كسی به آن اعتنا  كنند كه خانه می كنند. مامورين مربوطه جريان را فھميده و به آنان اخطار می
ھا را خراب  رسد كه چند بولدوزر را به آنجا برده و خانه كنند. از تھران دستور می كند، موضوع را به تھران گزارش می نمی

كشند. به محض اينكه اولين بولدوزر  ھا صف می شوند، بيرون آمده و جلو خانه ھا كه از جريان مطلع می كنيد. مردان اين خانواده
رسد كه فعال مسئله را مسكوت  كنند. سپس از تھران دستور می زنند و روانه كرج می رسد، آنھا راننده آنرا كتك مفصلی می سرمی

  بگذاريد.

ذاری در كنار گ نفر) از ھنرجويان ھنرستان صنعت نفت، به اتھام بمب ١١تا  ٦اھواز ـ اوايل سال جاری يك گروه چند نفری (
اند. بمب مذكور، قبل از انفجار بوسيله مامورين رژيم كشف و خنثی شده بود.  ستون يادبودی در محدوده شركت نفت، دستگير شده

اند. در نتيجه ھركدام  پليس برای گرفتن اعتراف، دو تن از اينان را بشدت شكنجه كرده ولی آنان سرسختانه اين اتھام را رد كرده
  اند. ھای كوتاه (حداكثر پنج ماه) محكوم و پس از اتمام دوره زندان، آزاد و از ھنرستان اخراج شده به محكوميت

ای از طرف گروه در يك مسجد، حدود  نھاوند ـ بدنبال اعدام شش تن از انقالبيون گروه ابوذر در سال گذشته و پخش اعالميه
تن يك زندان مجھز و ايجاد شعبه ساواك در اين شھر و انتشار اند. رژيم ھمچنين به ساخ نفر در اين شھر دستگير شده ٢٠٠

شايعاتی عليه انقالبيون، دست زده است. ولی اين اعمال اثر معكوس گذاشته و مآال به نفع جنبش تمام شده است. به طوری كه 
عالميه اخير گروه ـ مورخ آبانماه اند. (ا ھای انقالبی و بطور كلی جنبش، سمپاتی پيدا كرده بيشتر اھالی اين شھر نسبت به سازمان

  درج شده است). ٨ـ در نشريه خبری شماره  ١٣٥٣

، انبار مھمات پايگاه دريائی خرمشھر منفجر شده است. ظاھراً انفجار بوسيله يك بمب ٢٢/٥/٥٣شنبه  خرمشھر ـ عصر روز سه
بيند. ولی چند سرباز در  ه بود و لذا آسيبی نمیبام، چند لحظه قبل از انفجار از بام پائين آمد صورت گرفته است. پاسدار پشت

  اند. شوند. در پادگان گفته شده كه دو تن از سربازان كشته شده اطراف انبار مجروح می

  دزفول ـ خرم آباد ـ چندی قبل تلفن كارير اين دو شھر در يك زمان ـ حدود ساعت چھار صبح ـ آتش گرفته و بكلی سوخته است.

ای حدود سيدخندان واقع در جاده قديم شميران زده است. برای اين  ھائی در منطقه دست به ساختن ساختمان تھران ـ ساواك اخيراً 
ھا كوچك و منفرد، ساخته شده و  آيد. ساختمان شود. آنچه تاكنون از ظواھر امر برمی ساخته استفاده می ھا از قطعات پيش ساختمان

الكتريك (واقع در جاده آبعلی، جنب  ھا بوسيله شركت جنرال اری اين ساختمانكنند. تاسيسات فلزك حوزه وسيعی را اشغال می
كار ارتشی نيز  شود شركت مذكور مقاطعه دار ساختمان جديد زندان اوين نيز بوده است. گفته می شود كه عھده فيليپس) انجام می

شوند. در بين كارگران عده  دقيقا بازرسی میباشد. كارگران اين شركت، دارای كارت شناسائی بوده و ھنگام ورود و خروج  می
  شوند. زيادی ساواكی ھستند و عموما ھنگام كار مراقبت می

سبك) به اتھام پخش اعالميه مجاھدين  تھران ـ در ھفته اول شھريور ماه گذشته، قاسم خلج، كارگر شركت بی.ان.اس (پروفيل نيمه
برده ابتدا بوسيله حسينی رئيس كارگزينی كارخانه ـ كه گوينده راديو ايران شود. نام در داخل اتوبوس سرويس كارخانه دستگير می
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شود. بنا به اظھار يكی از بستگان خلج، پس از دستگيری وی،  نيز ھست و ساواكی است ـ احضار و سپس به پليس معرفی می
  اند.  چند تن از دوستان نامبرده را نيز دستگير كرده

م مرتجع و تجاوزگر شاه به عمان و شركت اين نيروھا به ھمراه نيروھای انگليسی و مزدور تجاوز نظامی نيروھای مزدور رژي
ھای قھرمان ايران و  در اين سرزمين در حمالت ننگين تجاوزگرانه عليه انقالب خلق قھرمان ظفار، بيش از پيش انقالبيون و خلق

ن مناسبت، در ماه گذشته، اعالميه مشترك زير از طرف عمان را به ھم نزديك و ھمبستگی آنان را تشديد كرده است. به ھمي
  ھای فدائی خلق، مجاھدين خلق ايران و جبھه ملی ايران انتشار يافت. ھای چريك جبھه خلق برای آزادی عمان و سازمان

 اعالميه مشترك

باشند.  و مرتجعين وابسته میای سخت عليه دشمن مشترك خويش، امپرياليسم  ھای ايرانی و عرب ما، درگير مبارزه اكنون خلق ھم
عليه مبارزات عادالنه   شود، ارتجاع منطقه كه بوسيله نيروھای امپرياليستی به سركردگی امپرياليسم آمريكا و انگليس حمايت می

ر ھای سرشار طبيعی آنھا و گرفتا ھای ما و استثمار ثروت نمايد. آنھا به منظور فريب خلق چينی می ھای ما، توطئه و بحق خلق
به ھر شيوه غيرانسانی دست   ھای استعماری خويش و سركوبی و نابودی جنبش انقالبی آنھا، كردن دائمی آنھا در دام توطئه

  زنند. می

المللی و ھمچنين جلوگيری از انفجار  داری بين ھا، برای وابسته كردن ھرچه بيشتر كشورھای ما به بازارھای سرمايه امپرياليست
ھای مختلف و  ھائی زدند كه در ايران و عمان در زمان ز سركوب مبارزات آنھا، دست به يك رشته توطئهھای ما و ني خشم خلق
ھای به ظاھر اصالحی زده و از طرف ديگر  ھای گوناگون پياده شده است. آنھا از يك طرف دست به اجرای برنامه به شكل

خواستند عناصر  وحشت را در بين مردم افزايش دادند. آنھا میسركوب وحشيانه نيروھای ملی و مبارز را افزايش داده و ترور و 
طرفی بكشانند بلكه وادارشان سازند كه در  تنھا به بی مردد را از طرفی با تطميع و فريب و از طرف ديگر با تھديد و سركوب نه

  ھا تسليم شده و با آنھا ھمكاری كنند. برابر امپرياليست

ھای خائنانه و وحشتناك پی برده و برای به شكست كشانيدن آن كمر ھمت بستند. در  عاد اين نقشهھای ما خيلی زود به اب ليكن، خلق
ھای مبارزی كه قبل از  اين راه، از تجربيات مبارزات درازمدت خويش با نيروھای مرتجع و مزدور و ھمچنين از تجربيات خلق

دادند، تا اينكه مبارزه مسلحانه را  شكل مبارزه خويش را تكامل میآنھا در اين راه قدم گذاشته بودند، سود جسته و در جريان عمل 
تحقق بخشيدند. بدين » پاسخگوئی قھر ارحجاعی با انقالبی سازمان يافته«ترين شكل مبارزه بنيان نھاده به اصل  بعنوان كامل

آمد مبارزه مسلحانه تنھا شكلی از ای درست و عملی در خدمت مبارزه مسلحانه در ترتيب مبارزات مردم در كشورھای ما به شيوه
ترين نقش را در تشديد مبارزات ھمه اقشار  توانسته است اصلی مبارزه است كه بخاطر ماھيت برنده و قاطعش در رابطه با دشمن،

  رھبری خواھد كرد.  و طبقات خلفی و در ھمه سطح، بازی كند و اين مبارزات را تا پيروزی كامل بر دشمن،

ھای ارتجاعی و وابستگانشان و اربابان  ھای مردم در مبارزه مسلحانه، برای سرنگونی رژيم شركت كامل توده بر ماست كه برای
امپرياليست آنھا، برای تحقق آزادی و استقالل كامل و ساختمان يك جامعه نوين، مرفه و آزاده قاطعانه به مبارزه خود ادامه دھيم. 

  ر عمان و خلق ايران اين وظيفه مقدس تاريخی خويش را به انجام خواھند رسانيد.ھای خلق عرب د و ما مطمئن ھستيم كه توده

ای كه تبلور آن در  ھای عربی ـ مقاصد تجاوزكارانه ھای تجاوزكارانه رژيم مزدور شاه در سرزمين كنيم كه ھدف ما تأكيد می
ه تنھا بوسيله ھمين رژيم ارتجاعی و به ای است ك ھای خصمانه شود ـ در واقع توطئه لشگركشی و اشغال نظامی مشاھده می

ھای خلق ايران ھيچ سھمی در اين جنايات  شود و توده حمايت و تاييد اربابان امپرياليستش در لندن و واشنگتن تدارك ديده می
تحكمی كه ھای خصمانه بر كيفيت رابطه برادرانه و تاريخی مس الوجوه ممكن نيست كه اين توطئه وجه من ندارند. ھمچنين به ھيچ

  دھد، تأثير بگذارد. مردم ايران و برادران عربشان را به ھم پيوند می

اند و  برعليه خلق عرب عمان بدان دست زده ٢٩/٩/٥٢ای كه نيروھای ايرانی از تاريخ  ما بخوبی واقفيم كه جنگ تجاوزكارانه
ھای آزادشده ايالت ظفار كه به منظور پايان  ھای نظامی وسيع اخير به منطقه غربی سرزمين ھمچنين گسترش اين جنگ با ھجوم

گيرد، و ھمچنين، خيانتی كه  بخشيدن به انقالب عمان و گسترش دايره اشغال نظامی ايران به طرف خاك عمان صورت می
ر كالً در جھت اجرای استراتژی امپرياليسم د  ھای رژيم شاه مرتكب شده است، قابوس مزدور با بازكردن درھای عمان برای طمع

جانبه اياالت متحده، انگليس و قابوس مزدور است كه عمال  منطقه صورت گرفته است. بارزترين نمود اين امر، اعالم قرارداد سه
عبارتست از استفاده نيروھای آمريكائی از جزيره مصيره كه موقعيت استراتژيك مھمی دارد و اين، اقدامی است كه با تھديدات 

ھای امپرياليستی مفتضح امريكا در منطقه و نقش  باشد. اين امر ھمچنين ھدف نفت در ارتباط می آمريكا مبنی بر اشغال منابع
  كند. خطر انداختن آرامش و امنيت منطقه روشن می كارانه قابوس را در به خيانت
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. در صورتی كه گيرد ھای آشكاری قرار می ما عميقا معتقديم كه خلق عمان ھرگز تنھا ملتی نخواھد بود كه ھدف چنين دشمنی
ھای ديگر منطقه نيز از  ھا دست به يك اقدام فوری نزنند، خلق ھای منطقه برای جلوگيری از اين دشمنی نيروھای مترقی و خلق

  ھا ايمن نخواھند بود. ھای امپرياليست شّر توطئه

ی كه به نفع آنھا باشد را به گير ھای ارتجاعی عمان و ايران و ھرگونه موضع ما ھمچنين ھرگونه كنارآمدن و سازش با رژيم
ھای مبارز جھان تلقی كرده و آنرا شديداً محكوم  مثابه اقدامی برعليه منافع خلق عرب در عمان و خلق ايران و ديگر خلق

  كنيم. می

 ھای منطقه ــ بويژه خلق قھرمان ھای قھرمانمان و ديگر خلق ما ھمچنان كه اعتقاد راسخ خويش را به مبارزه مسلحانه خلق
طلبانه رژيم  ھای توسعه داريم؛ تجاوز نظامی ايران به عمان و ھدف فلسطين ــ برعليه امپرياليسم و صھيونيسم و ارتجاع اعالم می

  نمائيم. ھای مبارز منطقه، محكوم می شاه مزدور و تجاوزات مكرر آن را عليه خلق

ن دمكراتيك كه ھدف آنھا از بين بردن اين دولت مترقی و ھای امپرياليستی و ارتجاعی عليه يم ما تنفر عميق خويش را از توطئه
  داريم.  گاه اصلی انقالب عمان است، اعالم می پشت جبھه مستحكم و تكيه

ما ھمچنين تصميم قاطع خويش را به ادامه مبارزه عليه دشمن، دوش به دوش ھمه نيروھای انقالبی منطقه و در يك جبھه واحد 
  داريم. اعالم میفشرده، تا كسب پيروزی نھائی 

  ھای عمان و ايران زنده باد ھمبستگی انقالبی خلق

  ھا مرگ بر امپرياليسم و مرتجعين، دشمنان خلق

  ھای فدائی خلق سازمان چريك      جبھه خلق برای آزادی عمان 

  ھای جبھه ملی ايران سازمان      سازمان مجاھدين خلق ايران

١٦/١١/١٣٥٣  

٥/٢/١٩٧٥  
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