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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ١٣شماره 

   ١٣٥٣ماه  اسفند ٩

  

ھا  ه ـ وزارت علوم طرح جديد پذيرش دانشجو را اعالم كرد. به موجب اين طرح، كنكور سراسری دانشگا ٢٩/١١/٥٣تھران ـ 
  پردازند. ھا و مدارس عالی خود مستقيماً به پذيرش دانشجو می حذف شده و دانشگاه

ای خود تاكنون نتوانسته سيطره پليسی خوند را بر موسسات  رغم ھمه اقدامات پيشگيرانه و پليسی و ضدانگيزه كه علیرژيم 
آموزشی عالی به نحو كامل تحميل كند و روزبروز با امواج جديد تظاھرات و اعتصابات دانشجوئی روبرو است، اكنون برای 

به اين حيله جديد متوسل شده است. شك نيست كه اين اقدام رژيم نيز ھمانند ھا،  جلوگيری از ورود عناصر مبارز به دانشگاه
گاه به گاه دانشجويان و دستگيری و اخراج و به سربازی فرستادن  اقدامات ديگر او در گذشته ـ ايجاد گارد دانشگاه/ تصفيه

دانشجو، بدون كنكور و از طريق ھا بنام  ھای كنكور/ نفوذ عناصر ساواك در دانشگاه عناصر فعال/ دست بردن در تست
ای و  ھای ضدانگيزه گرفتن تعھد خدمت و تحميل ھزينه سنگين آموزش/ سرگرم كردن دانشجويان با برنامه ١ھای نظامی سازمان
... ـ به شكست انجاميده و ما روزبروز شاھد گسترش و وسعت و تكامل ھرچه بيشتر مبارزات دانشجوئی خواھيم ٢ كننده منحرف

  بود.

آذر ـ صورت  ١٦ھای مختلف ـ و بخصوص به مناسبت  ھائی از تظاھرات دانشجوئی در سال جاری كه به مناسبت ال گزارشقب
). اخبار رسيده حاكيست كه اين تظاھرات ھمچنان ادامه دارد. در زير ٧تا  ١ھای  گرفته به اطالع رسانديم (نشريه خبری شماره

ھای  آموزان و ساير فعاليت ھائی از عمليات انقالبی دانشجويان و دانش سپس گزارشھای ديگری از اين تظاھرات و  ابتدا گزارش
  بينيد: محصلين و مقابله پليس با آنان می

تھران ـ بدنبال تظاھرات وسيع دانشجويان دانشگاه صنعتی به مناسبت شانزدھم آذر، پليس به خوابگاه دانشجويان اين دانشگاه حمله 
اند. در  گذاشته است. ازجمله، حرارت مركزی خوابگاه را قطع و رستوران دانشجويان را تعطيل كردهبرده و آنان را زير فشار 

آذر، پليس سه بار به خوابگاه حمله برده و عده زيادی از دانشجويان را مجروح كرده است. متقابال  ١٦فاصله يك ماھه پس از 
ر از عناصر گارد مزدور را به چنگ آورده و شديدا كتك دی ماه گذشته، دانشجويان، يك عنصر ساواكی و دو نف ١٦روز 
شوند. دانشجويان به  ور می زنند. متعاقب اين جريان، ده اتومبيل حامل پليس به گارد دانشگاه پيوسته و به دانشجويان حمله می

ا ورود عناصر گارد به گيرند. ب ھای آھنی، سنگر می طرف ساختمان باكری (شيمی) عقب نشسته و در آنجا با استفاده از قفسه
سازند، به  گيرد و دانشجويان پس از اينكه با سنگ و بيل و كلنگ، گارد را مضروب می داخل ساختمان، زدوخورد سختی درمی

آميزی زير ضربات خود  شوند. پليس استاد نامبرده و دانشجويان را به شدت و به نحو توھين اطاق يك نفر از استادان پناھنده می
كند. بدنبال اين اقدام، استادان دانشگاه صنعتی به  نفر ـ از دانشجويان را دستگير می ٥٠و عده زيادی ـ در حدود قرار داده 

  زنند. ھا سرباز می صورت جمعی اعتصاب كرده و از رفتن به كالس

كشته و دو تن از آذر، يك عنصر گارد  ١٦مشھد ـ شايع است كه در جريان تظاھرات دانشجويان دانشگاه اين شھر به مناسبت 
  اند. نفر از دانشجويان را اخراج و مجبور به ترك مشھد كرده ٤٢اند. بدنبال اين تظاھرات،  دانشجويان به شھادت رسيده

پليس به خيال خود در اين شھر به پيشگيری دست زده بود. از جمله عده زيادی از عناصر مبارز اين دانشگاه را قبل از 
ای و  كنندگان بوده آذر جزو تظاھرات ١٦فالنی، تو پارسال، روز «رده و چنين بلوف زده بودند كه: آذر دستگير ك ١٦فرارسيدن 

ای. ولی زرنگی كردی و از چنگ ما دررفتی. حاال سه  ای و چند تا شيشه خرد كرده دانيم كه چه كرده ايم و می دانسته ما اين را می
ھا كه  دھی] رئيس خوشخدمت اين دانشگاه، در سمينار روسای دانشگاه[مژ». روز است كه حكم بازداشت تو صادر شده است...

ھا را يك ھفته تعطيل كنند، اين پيشنھاد  آذر دانشگاه ١٦آذر تشكيل و در آن پيشنھاد شده بود كه به مناسبت  ١٦در تھران قبل از 
  ».تعطيل لزومی ندارد من به دانشجويانم اعتماد دارم و بنابراين اين«را رد كرده و اظھار داشته بود كه 
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شود. شدت  آذر در دانشگاه اصفھان، بمب نيرومندی در اطاق رئيس دانشكده علوم منفجر می ١٦اصفھان ـ در جريان تظاھرات 
  ريزد. گويا ھمزمان با اين انفجار، دو بمب آتشزا نيز در محوطه دانشگاه منفجر شده است. انفجار بقدری بوده كه اطاق فرومی

آذر، دانشجويان سروان نوروزی رئيس گارد اين دانشگاه  ١٦ريان تظاھرات دانشجويان دانشگاه صنعتی به مناسبت تھران ـ در ج
  زنند. را به چنگ آورده و به شدت كتك می

تھران ـ اواخر آبان ماه گذشته، دانشجويان موسسه عالی ارتباطات پست و تلگراف، يك دربان ساواكی را كه مانع ورود 
  اند. شد، به شدت كتك زده داخل موسسه میدانشجوئی به 

تھران ـ در دانشكده علم و صنعت، از قسمت ساختمان برق دانشكده، يك دستگاه فتوكپی مصادرده شده است. متعاقب اين جريان، 
ھای ديگری  كند. گزارش ھای دانشجويان را بازرسی می پليس به سه نفر مشكوك شده و جلو در ورودی، گارد به شدت كارت

كپی نيز مصادره شده است. (دو گزارش ديگر از  حاكيست كه تاكنون از اين دانشكده سه دستگاه ماشين تحرير و يك دستگاه پلی
  اين نشريه آمده است.) ٥٦تكنيك تھران و دانشگاه اصفھان در شماره  كپی در دانشكده پلی ھای پلی مصادره دستگاه

ھای اين شھر تعھد  ه مشترك ساواك ـ شھربانی اصفھان، از كليه دبيرستاناصفھان ـ اخيرا اداره آموزش و پرورش و كميت
ھای مھمی نگھداری و برای آنھا نگھبان تعيين  كپی خود بشدت مراقبت كرده و آنھا را در محل ھای پلی اند كه از دستگاه گرفته

شود.  ده و شبھا در اطاق نامبرده حفظ میكپی را تحويل مستخدم دا ھا، دستگاه پلی كنند. به اين جھت، در برخی از دبيرستان
كپی شده و مدت كار دستگاه، جزو اين اقدامات به شمار  مجلس به ھنگام كار با دستگاه و اينكه چه چيزی پلی ھمچنين تھيه صورت

  رود. می

فته است. ازجمله، چندی كپی صورت گر ھای پلی آموزان در استفاده از دستگاه اين اقدامات به دنبال يك سری عمليات انقالبی دانش
كپی و تكثير كردند.  آموزان دبيرستان سعدی اصفھان، دفاعيات مجاھد شھيد مھدی رضائی را به تعداد زيادی پلی قبل دانش

قيمت كه قرار بود به شاه جالد  كپی اين دبيرستان را ھمراه با يك قاليچه گران ھراتی، انقالبيون دستگاه پلی  ھمچنين در دبيرستان
ھای ديگر حاكيست كه چند دستگاه ماشين تحرير و ضبط صوت از دبيرستان مينو در  اند. گزارش بدھند، مصادره كرده ھديه

  فالورجان، مصادره شده است. 

كپی دبيرستان پاسارگاد اين شھر در اوايل مردادماه گذشته مصادره شده است. بدنبال اين جريان، پليس  گلپايگان ـ دستگاه پلی
شود كه دستگاه فوق، از نوع مدرن  كند. گفته می آيد، آنان را آزاد می دستش نمی  كند ولی چون سرنخی به ستگير میای را د عده

  بوده است.

اند، بركنار  تھران ـ چندی قبل، از طرف دانشگاه صنعتی، كادر اداره كننده غذاخوری را كه افرادی مورد اعتماد دانشجويان بوده
ای از  كنند. بدنبال اين جريان كيفيت غذا نيز تنزل كرده و عده عناصر مشكوك (بھائی) واگذار میو اداره آن را به يك عده 

داند مراجعه كرده  جھت دانشجويان به دكتر نصر، رئيس دانشگاه كه خود را مسلمان و معتقد می شوند. بدين دانشجويان مسموم می
  كادر مزبور را سريعا تغيير دھد:خواھند كه به دو علت زير،  و پس از طرح موضوع از او می

  ـ مشكوك بودن و وابستگی اين عده به رژيم.١

  ای از دانشجويان. ـ عدم رعايت بھداشت و مسموميت عده٢

ھركه به دين خود، شما چه كار «گويد:  دكتر نصر در برابر اين اعتراض، به يك آيه قرآن متمسك شده (لكم دينكم ولی دين) و می
دانشجويان در برابر اين استدالل خشمگين شده و پس از ارائه آياتی انقالبی از قرآن در مورد عدم ». ب اينھا؟داريد به دين و مذھ

گيرند آن روز را در خارج غذاخوری  سازش با كفار و مشركين و مبارزه با عناصر مزدور، محل را ترك كرده و تصميم می
اند نيز به عنوان اعتراض آن را ترك  كرده كه از غذاخوری استفاده می ای از استادان اجتماع و تظاھرات و اعتصاب كنند. عده

  كنند. می

الحال را بركنار و تسليم خواسته دانشجويان  شود، كادر معلوم رئيس دانشگاه كه با وحدت و ھمبستگی كامل دانشجويان مواجه می
  گردد. می

فرستادن دانشجويان در تعطيالت تابستان گذشته بود. رژيم با اين كننده رژيم، طرح به اردو ای و سرگرم يكی از اقدامات ضدانگيزه
ھا و تفويض وظايفی به آنان، آنان  ھا پراكنده ساخته و با اجرای برنامه اقدام سعی داشت كه دانشجويان را در تابستان در شھرستان
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ھائی در  وم به شكست است. در زير گزارشرا سرگرم نگاه دارد. اين اقدام رژيم نيز بنا به خصيصه كلی استراتژی ارتجاع، محك
  بينيد: باره می اين

(مجاھدين » پيام به دانشجويان«آموزان، تعدادی اعالميه  كرج ـ اوايل مردادماه گذشته، در اردوی كارآموزی دانشجويان و دانش
كنند ولی  ھا و...) را دقيقا تفتيش می ھا، الی كتاب جمله زير تخت ھا تمام جاھا (من شود. بدنبال اين جريان، ساواكی خلق) پخش می

اند. ضمنا از محافظين اردو خواسته  كرده گيرند. از آن به بعد، افراد را موقع ورود و خروج دقيقا بازرسی می ای نمی نتيجه
جويان نفر از دانش ٢٠ھای جداگانه جا دھند. اين عمل با مخالفت حدود  شود كه افرادی را كه به آنان مشكوكند، در اطاق می

  روند. دھند كه اگر محلشان عوض شود، از اردو می روبرو شده و دانشجويان التيماتوم می

آموزانی كه در شھرھای مختلف استان اصفھان به اردو برده شده بودند، بارھا دست به اعتصاب و  اصفھان ـ دانشجويان و دانش
استفاده كرده و به رشد آگاھی سياسی و اجتماعی آنان كمك  آموزان اند. دانشجويان از اين فرصت تماس با دانش تظاھرات زده

آباد، شھركرد و... دانشجويان ضمن پخش  ھای سميرم، نائين، باغ بھادران، نجف اند. ازجمله، در اردوھای شھرستان كرده می
كستن وسايل اردو و آموزان، بارھا به اعتصاب و اعتراض پرداختند و با ش در صفوف خود و بين دانش» پيام به دانشجويان«

ھای رژيم شاه مزدور، نشان دادند.  چندين بار واژگون كردن ميزھای غذاخوری، نفرت و انزجار خود را نسبت به برنامه
ھای خلقی مستقيماً  گذاشتند كه ايشان به ميان مردم رفته و با توده دانشجويان ھمچنين بارھا به دليل اينكه متصديان مربوطه نمی

و اركستر جازی كه رژيم برای سرگرمی » ھنری«ھای  به مشاجره و اعتصاب دست زدند. آنان ھمچنين به گروهتماس بگيرند، 
ھای دوغ و كانادا درای به اركستر  ور شده و بساط آنھا را به ھم ريختند. در يك نوبت، دانشجويان با شيشه آنان فرستاده بود، حمله

  ور شدند.  حمله

ای از دانشجويان (كه يكی از آنان اھل نھاوند بوده) برای ادای نماز به يكی از  نھاوند ـ در جريان اردوی تابستانی اين شھر، عده
اند، تازگی داشته و نظر آنان را  روند. اين امر (نماز خواندن دانشجو) برای گروھی از اھالی كه ناظر جريان بوده مساجد شھر می

 ١١برابر با  ٩٤رجب  ١٣گيرند كه شب تولد حضرت علی(ع) ( يان كه متوجه جريان شده بودند، تصميم میكند. دانشجو جلب می
كنند.  منظور، بوسيله كارت، از اھالی شھر برای شركت در اين جشن دعوت می ) را در اردو جشن بگيرند و بدين٥٣مرداد 

البالغه و نيز آياتی از قرآن  ر جريان جشن، قطعاتی از نھجكنند. د اھالی نيز مشتاقانه دعوت را پذيرفته و درجشن شركت می
كنندگان  شود كه تأثير خوبی روی شركت شده و يك قطعه شعر نيز خوانده می درباره جھاد ھمراه با ترجمه و تفسير دكلمه

) ٥٣مرداد  ٣١ابر با بر ٩٤گيرند كه شب تولد امام حسين(ع) (سوم شعبان  گذارد. متعاقب اين جريان، دانشجويان تصميم می می
» دانشجو«ھای تبريكی به امضای  شوند. لذا دانشجويان كارت را نيز جشن بگيرند كه مامورين مخالفت كرده و مانع كار آنان می

داران و  كنند. اين اقدام مورد استقبال اھالی قرار گرفته و عده زيادی از مغازه تھيه و ھمراه با نقل و شيرينی بين مردم توزيع می
چسبانند. (در رابطه با اين گزارش، به اعالميه گروه  ھای مغازه و تاكسی خود می ھا را پشت شيشه رانندگان تاكسی، اين كارت

اين نشريه و گزارش مربوط به رشد آگاھی سياسی اھالی اين شھر و سمپاتی آنان نسبت به انقالبيون در شماره  ٨ابوذر در شماره 
  مراجعه شود.) ١٢

ست كه شب قبل از جشن تولد حضرت علی، از طرف فرماندار شھر، جشن نفت (به مناسبت سالگرد باصطالح قابل توجه ا
كند. دانشجويان  شود و به اين مناسبت، فرماندار از ھمه دانشجويان دعوت می بر منابع نفت) برگزار می» اعمال حاكميت ملی«

بينند، عذر آنان را از  يابند و مامورين وقتی وضع را چنين می كشان در جشن حضور می عموما با سرو وضع نامرتب و خميازه
خواھند. فردای آن روز كه دانشجويان جشن مذھبی برگزار كرده و با سر و وضع مرتب از اھالی پذيرائی  شركت در مراسم می

رو وضع آشفته در جشن نفت كه دانم، اين چه سّری است كه شما ديروز با آن س من نمی«گويد:  اند، فرماندار به آنان می كرده می
  ». يك جشن ملی است، شركت كرده بوديد، ولی امروز اين قدر مرتب و تميز ھستيد؟

   

اند. نحوه  تھران ـ يك گروه ده نفری كه اكثر اعضای آن از دانشجويان دانشكده علم و صنعت بودند، اوايل سال جاری دستگير شده
شود  ای پخش كند. به اين منظور، قرار می د در جريان اعتصابات دانشگاھی اعالميهگير دستگيری چنين بوده كه گروه تصميم می

كه ھر كدام يك متن تھيه كند تا از بين آنھا يكی انتخاب شود. نامبردگان ھر يك، يك متن نوشته و با قيد نام خود، آنھا را به مجيد 
  سپارند. نعيمی، نفر دوم گروه می

گيرد. بدنبال كشف متون اعالميه، پليس بقيه افراد  اش مورد تفتيش قرار می شود و خانه گير میمجيد با شركت در اعتصابات دست
شود كه بعد در  زاده، نفر اول گروه موفق به فرار می آيد. از اين جمع، مھدی صانعی را شناخته و درصدد دستگيری آنھا برمی

  افتد. يك نفر ديگر از افراد گروه فراری است. پليس میجريان يك عمل مسلحانه كه با فرد ديگری شركت داشته، به چنگ 
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به اين كمدھا يورش برده  ھای يدكی كمدھای دانشجويان در دانشكده علم و صنعت، ـ ساواك با استفاده از كليد ٢٨/٨/٥٢تھران ـ 
يان و كشف تعدادی كتاب، شود.) بدنبال اين جر است. (كمدھا معموال دارای دو كليد است كه يكی در دفتر دانشكده نگھداری می

  اند. نفر) را در ھمان روز دستگير كرده ٥-٤چند تن از دانشجويان (حدود 

تھران ـ در نيمه مردادماه گذشته، علی معدنچی دانشجوی دانشكده داروسازی، بوسيله ساواك دستگير شده است. جريان دستگيری 
گويند:  گيرند. ولی چون او در خانه نبود می از خانواده سراغش را می ترتيب بوده كه صبح دو نفر به خانه نامبرده مراجعه و بدين

دانشجوی مذكور آن شب در » خواھند او را ببينند. به علی آقا بگوئيد كه امشب ساعت ھشت خانه باشد، دو نفر از دوستانش می«
  برند. میاش بوده كه ماموران ساواك سررسيده و او را با خود  اش منتظر دوستان ناشناخته خانه

  ھا و فشار رژيم بر طبقات و اقشار مختلف خلقی توجه كنيد: اكنون به چند گزارش ديگر از دستگيری

اند.  ـ شش نفر از اعضای ھيئت مديره موسسه مذھبی مھديه واقع در خيابان غياثی، خيابان قوامی دستگير شده ٢٥/٧/٥٣تھران ـ 
  ات ارتش بوده است. ظاھرا يكی از دستگيرشدگان، كارمند اداره تسليح

تھران ـ در فروردين ماه گذشته مزدوران رژيم فردی بنام طھماسبی خيابانی را كه به شغل تراشكاری اشتغال دارد دستگير 
باشد. عمال ساواك در اينجا يك بار ديگر از موقعيت خود  اند. نامبرده شوھر عمه مھدی ابريشمچی، مجاھد اسير می كرده

ھزار تومان پول  ٢٠پردازند. آنان به ھمسر طھماسبی مراجعه كرده و برای آزادی شوھرش  اخاذی می سوءاستفاده كرده و به
گردد. اين امر يكبار  شود و نه پول مسترد می گيرند، نه از آزادی اسير خبری می كنند. ولی پس از اينكه پول را می مطالبه می

تواند وجود داشته  محمدرضا شاه و مردم ھيچ رابطه انسانی نمی ديگر اين حقيقت مسلم را روشن ساخت كه بين رژيم ضدخلقی
ھا بايد بشدت مراقب باشند  ای برای سوءاستفاده و دشمنی با مردم كوتاھی نخواھند كرد و خانواده باشد. عمال رژيم از ھيچ وسيله

  وقرارھا و وعده و وعيدھای دشمن را نخورند. كه فريب قول

ا ديباج كه دو سال قبل بوسيله عمال ساواك دستگير و زير شكنجه شھيد شده بود، در تابستان ھمدان ـ حسين ديباج برادر رض
كرده و ساواك بارھا به بستگانش  مخفی زندگی می گذشته دستگير شده است. نامبرده حدود يك سال و نيم بود كه بصورت نيمه

آشنايان نامبرده در تھران، محل اقامت او در ھمدان لو  برای پيداكردن او مراجعه كرده بود. سرانجام با دستگيری دو نفر از
اش خودداری كرده و آنان از زندگی با مرگ و يا احيانا محل  رود. رژيم از دادن ھرگونه اطالعی از سرنوشت او به خانواده می

  اطالع ھستند.  بازداشت او كامال بی

كرد، تا باالخره پس از دو سال به خانواده او اطالع  خودداری میدر مورد رضا ديباج نيز رژيم از اعالم خبر شھادت او ھمواره 
  از برگزاری مجلس ختم نيز جلوگيری كردند.  حال، اش را باطل كنند. در عين دادند كه شناسنامه

 گذرانده، در تابستان گذشته االسالمی كه دوران خدمت وظيفه خود را با درجه افسری در غرب كشور می مالير ـ فريدون شيخ
شود كه نامبرده با يك گروه ماركسيستی در تماس بوده و پس از دستگيری او چند نفر ديگر از افراد  دستگير شده است. گفته می

شود و اين  ھای سابق آشنا می ای  اند. لورفتن او به اين صورت رخ داده كه در محل خدمتش با يكی از توده گروه نيز دستگير شده
  شود. ای از پرويز پويان دستگير می كپی شده رسد كه پس از ردكردن جزوه پلی وات میآشنائی به ردوبدل كردن جز

ھائی رخ داده است.  ھائی رسيده بود كه در ذوب آھن اصفھان در ارديبھشت ماه گذشته دستگيری اصفھان ـ تھران ـ قبال گزارش
ء شجاعی مھندس تكنولوژی كارگاه مكانيكی از جمله افراد دستگيرشده، يكی بھرام عباسی، مھندس نيروگاه و ديگری ضيا

ھا، مختارزاده، سرپرست سابق گازرسانی كه دو ماه قبل استعفا كرده بود، در تھران دستگير  اند. بدنبال اين دستگيری بوده
ود ش شود. ھمچنين فرشته شجاعی خواھر ضياء كه دانشجوی دانشگاه تھران بوده در اين رابطه دستگير شده است. گفته می می

  اند. ھائی با تم اجتماعی از زبان روسی بوده نامبردگان به زبان روسی آشنائی داشته و مشغول ترجمه كتاب

اند. شايع است كه داودی چكی به مبلغ  ه ھای محمد صحراكار و محمود داودی دستگير شد تھران ـ در تابستان گذشته، دو نفر به نام
كند. در دادگاه بدوی، داودی به سه سال و صحراكار به  خانواده يك زندانی كمك می گيرد و به پنج ھزار تومان از صحراكار می

  اند. دوسال زندان محكوم شده

ھنگامی كه به خانه شخصی بنام فيضی سرميزی دستگير شده است.   تھران ـ عليرضا كبيری در رابطه با سازمان مجاھدين خلق،
نشينند. عليرضا ھم بدون اطالع و خبرگيری قبلی از  ن ساواك در خانه او تله میشود و مامورا فيضی قبالً در جريانی دستگير می
ھای  كنند. در رابطه با عليرضا كبيری افرادی به نام ھا وی را دستگير می رود كه ساواكی سالمتی فيضی، به در خانه او می

  اند. زاده و كجوری نيز دستگير شده حسين
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ھای  شود. شايع است كه نامبرده زير شكنجه نام مھندس چمنی در اين شھر دستگير میخرمشھر ـ چندی قبل يك مھندس جوان ب
  وحشيانه ساواك به شھادت رسيده است.

روند كه شش نفر از آنان  ھای قصرالدشت ـ مرتضوی لو می نفری در حدود خيابان ٩تھران ـ در اواسط مردادماه گذشته يك گروه 
محمدی و رمضانی  ه فردی بنام عسگری بوده است. دو نفر ديگر از افراد گروه احد سلطاناند. مسئول تعليماتی گرو دستگير شده

قول حاكيست كه ھنگام دستگيری احدسلطان محمدی، برادرش  اند. از دستگيرشدگان مقاديری كتاب بدست آمده است. يك نقل بوده
د كه جوانی است مجرد، در كرج مرغداری دارد. شود. اح خورد و دستگير می موفق به فرار شده و احد از ناحيه پا تير می

محمدی است  ھای دستگيرشدگان عموما مذھبی ھستند. از قول يك مامور ساواك بنام رنجبران كه از آشنايان خانواده سلطان خانواده
  ای بدست نيامده، آنان بزودی آزاد خواھند شد. نقل شده كه چون از دستگيرشدگان مدارك عمده

اسيری (پدر و پسر) به طوس و طبس  دنبال كتك خوردن رئيس ژاندارمری نيريز بوسيله مردم و تبعيد آقايان فال نيريز فارس ـ ب
  اند. برای مدت سه سال، عوامل رژيم متجاوز از يكصد نفر از اھالی را به نقاط مختلف تبعيد كرده

تعويض مقامات محلی از قبيل روسای شھربانی، رژيم برای اينكه بھتر بتواند فشار خود را بر اھالی اعمال كند، بدنبال 
ھای شھرھای اطراف مانند فسا و اصطھبانات تعويض  ھای آنرا نيز با پاسبان ژاندارمری، بانك ملی و ساير ادارات شھر، پاسبان

ومی بوده و ھا كه ب كرده است. دليل اين امر ظاھرا اين بوده است كه در جريان حمله مردم به رئيس ژاندارمری شھر، پاسبان
  اند، از حمله به آنان خودداری كرده بودند. بدليل كوچكی شھر با مردم آشنا بوده

اسيری در نيريز بود، چند بار كوشش رژيم برای ساختن سينما در اين شھر، با شكست روبرو شد. ولی  تا موقعی كه آقای فال
  رود. بدنبال تبعيد ايشان، ساختمان سينما بسرعت پيش می

   

 

                                                            
اين نشريه آمده است. يك گزارش تحليلی از اين اقدام اخير رژيم، در شماره آينده  ٥و  ٤و  ٣ھای  اخباری در اين باره در شماره -  ١
  درج خواھد شد.» مجاھد«

  ات بعد مراجعه كنيد.آموزان، در صفح ھائی درباره اردوھای تابستانی دانشجويان و دانش به گزارش -   ٢
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