
١ 

 

 

  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ١١شماره 

   ١٣٥٣ماه  بھمن ٢٥

  

ھای داخل كشور ھمچنان ادامه دارد. كارگران رزمنده ايرانی كه زير فشار تورم و  ھا و كارگاه اعتصابات كارگری در كارخانه
روز به حقوق  اسی نيروھای پيشتاز روزبهاند، در پرتو انقالب مسلحانه و رھنمودھای سي گرانی روزافزون بيشتر به تنگ آمده

ھای گذشته اين نشريه و  زنند. در شماره خود آشناتر شده، برای استيفای آن با تشكل و ھمبستگی بيشتر دست به اعتصاب می
يم. رسان ای از چند مورد ديگر را به نظر شما می ھا اشاره كرديم. اكنون خالصه به چند مورد از اين اعتصاب» مجاھد«نشريه 

ھای كارگری  ھای نامبرده زير، در سری گزارش ھا و شركت ھائی از وضع كارخانه شرح كامل اين اعتصابات، ھمراه با گزارش
  درج خواھد شد.» مجاھد«سازمان مجاھدين خلق در شماره آينده 

  تبريز ــ اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسرانی و شھادت راننده مجيد صالح جھانی

وميل اموال شركت بوسيله  ، كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تبريز برای افزايش حقوق خود و جلوگيری از حيفاز مدتی قبل
 ٨٠ھا بين  فروش رانندگان و بليط رسيد. (كمك ای نمی ھيئت مديره آن، دست به اقدامات متعددی زده بودند كه طبق معمول به نتيجه

لایر در روز مزد  ١٧٠ھای موتور جلو  لایر و رانندگان اتوبوس ١٦٠قب ھای موتور ع لایر، رانندگان اتوبوس ١١٠تا 
ھای آنھا  خرداد به خواسته ١٦شنبه  گيرند كه اگر تا روز پنج گيرند). تا اينكه بدنبال تشكيل جلسات مختلفی كارگران تصميم می می

  گفت: زمينه فعاليت داشت، میپاسخ مثبت داده نشود، دست به اعتصاب بزنند. يكی از كارگران شركت كه در اين 

كند،  با توجه به اينكه در اعتصاب عادی، پليس سرگردانی مردم را بھانه قرار داده و اعتصاب را با خشونت تمام سركوب می«
ھا به خانه و منزل نرويم و در خانه كارگر  ترتيب كه شب ما تصميم داشتيم به نوعی خاصی از اعتصاب دست بزنيم. بدين

ھايمان  ايمان، و بدنبال آنھا خودمان، به استانداری بريزيم و از استاندار بخواھيم كه به خواسته تا اينكه خانواده متحصن شويم
  »رسيدگی كند و تا اخذ نتيجه آنجا را ترك نكنيم.

تا چھار روز  دھد كه كوشيد بھر نحو ممكن از وقوع ھرگونه اعتصابی جلوگيری كند. لذا رئيس شھربانی به آنھا قول می رژيم می
  به خواسته آنھا رسيدگی كند. ولی تا آخر تيرماه نامبرده ھنوز به وعده خود عمل نكرده بود.

(كه قرار بود اعتصاب از آنروز شروع شود) در جلسه كاركنان شركت در خانه كارگر يكی از  ٥٣خرداد  ١٦شنبه  در شب پنج
كند و ضمن ارائه داليل مستند، آماری برای لزوم  ای ايراد می افشاگرانهرانندگان شركت بنام مجيد صالح جھانی، سخنرانی تند و 

خورد و به  دھد. ولی بالفاصله بعد از سخنرانی حال نامبرده بھم می افزايش حقوق كارگران، رژيم را نيز مورد حمله قرار می
ای را كه مجيد بعد از سخنرانی نوشيده بود،  هشود كه مأموران ساواك آب يا نوشاب شود. بين كاركنان شايع می بيمارستان منتقل می

به سم آغشته كرده بودند. در بيمارستان به كارگران شركت كه در برابر اتاق وی اجتماع كرده بودند، اجازه ديدن وی را 
از طرف ھمه  كند كه تنھا يكی از كارگران به نمايندگی دادند، باالخره در مقابل مقاومت و پافشاری آنھا، پليس موافقت می نمی

جگر مجيد سوراخ شده «آنھا، ھمراه با يك افسر پليس به اتاق مجيد وارد شود. او بعد از خروج از اتاق، اظھار داشته بود كه 
  ».است

كوشيد رفقايش را به حقوق خود واقف سازد. در سايه تالش آنان اينك كارگران  جھانی از جمله كارگران مبارزی بود كه می صالح
  دارند. ھای اوليه را برمی تبريز در راه استيفای حقوق صنفی خود گامشركت واحد 

ای با دانشجويان داشت و ھميشه در  كرد و روابط بسيار دوستانه كار می» دانشگاه ـ كوی« ٢جھانی در مسير خط  مجيد صالح
مرگ مجيد را بصورت عادی  رغم آنكه رژيم كوشيد كرد. به ھمين جھت، علی جريان مبارزات دانشجويان از آنھا حمايت می

تأثير قرار داده بود و لذا آنان در مجالس ترحيم مجيد شركت فعال  جلوه دھد، مرگ او دانشجويان دانشگاه تبريز را بشدت تحت
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ای از ھمبستگی دانشجو ـ كارگر تبديل كردند كه دنباله آن به تظاھرات خيابانی متعددی ھمراه با  داشته و اين مجالس را به صحنه
ھا و  مواجھه با پليس كشيد. متقابالً در بين كارگران شركت و توده مردم، احساس احترام عميقی نسبت به دانشجويان و خواسته

تظاھرات آنان پيدا شد كه پس از آن، نمودھای فراوان داشته است. (گزارش تفصيلی تظاھرات دانشجويان ـ كارگران را در 
  ببنيد.)» مجاھد« رابطه با اين مسئله، در شماره آينده

  نيشابور ـ اعتصاب كارگران معدن فيروزه

شدن در سود ويژه، دست به  نفر از كارگران معادن فيروزه نيشابور، برای افزايش حقوق و سھيم ٣٠٠در ارديبھشت ماه گذشته، 
ولی پس از » كشند ز میای درا زنند. اعتصاب به اين صورت بود كه كارگران به غار معدن رفته و ھركدام در گوشه اعتصاب می

رسد كه در غار را ببندند، كارگران تاكتيك خود را عوض كرده و با تظاھر به انصراف  اينكه از طرف شورای كارگاه دستور می
زنند. جريان به مداخله رئيس اداره كار و ژاندارمری محل،  دست می» كاری كم«از اعتصاب، داخل غار شده و به اعتصاب 

گيرد در غار را  شركت تصميم می  توانند با تھديد و تطميع اعتصاب را خاتمه دھند. سرانجام، كدام نمی ھيچ شود. ولی منجر می
  يابد. كند. ولی بنا به مقررات، پرداخت حقوق كارگران ادامه می اجرا می ١٦/٣/٥٣ببندد و اين تصميم را از روز شنبه 

كردن باجناق خود  شود نامبرده توانسته با سھيم نام اسكوئيان است. گفته میقابل توجه اينكه، اين معدن دولتی و در اجاره شخصی ب
برای مدت بيست سال به مبلغ ناچيزی اجاره  ١٣٣١دكتر يگانه، و از طريق او شاھپور محمودرضا، در معدن، آنرا كه در سال 

اشد. در صورتی كارشناسان مبلغ اجاره فعلی المثل در اختيار خود داشته ب كرده بود، ھمچنان با پرداخت مبلغ قبلی بعنوان اجرت
  دانند. برابر آن می را نزديك به ده

كاری دست به اعتصاب  تھران ـ كارگران كارخانه چوب گازر، واقع در جاده كرج، در ارديبھشت ماه گذشته بر ضد اضافه
سنديكای آنان بوده است. اعتصاب، با اينكه زنند. اين كارگران جديداً تشكيل سنديكا داده بودند و اين اعتصاب اولين اقدام  می

ھا ادامه داشت (شرحی از چگونگی تشكيل سنديكای اين كارگران نيز در  كارفرما كارگران را به اخراج تھديد كرده بود، مدت
  خواھد آمد.)» مجاھد«شماره آينده 

مرداد  ٣١صبح روز  ٩بندی مشاغل، از ساعت  تھران ـ كارگران كارخانه كفش بالّ، بعنوان اعتراض به تأخير كارفرما در طبقه
ھای طوالنی بين كارگران و نماينده آنان و كارفرما، ساعت سه بعدازظھر  دست به اعتصاب زدند. اعتصاب بدنبال جروبحث ٥٣

  روز بعد خواست آنان اجرا شود. ٨ھمان روز پايان يافت. به كارگران قول داده شد كه تا 

زنند. بدنبال اين اعتصاب،  ارديبھشت ماه گذشته دست به اعتصاب می ١٧ه در اين شھر، در تاريخ ورامين ـ كارگران يك كارخان
  اند. جزئيات ديگری از اين اعتصاب در دست نيست. ھفت نفر از كارگران را به ساواك معرفی كرده

ذشته اعتصاب كردند. شروع سنگ ريگ آباد كرمان برای افزايش دستمزد، در ارديبھشت ماه گ كرمان ـ كارگران معدن ذغال
خواستند سركار  كنند و افرادی را كه می ھای معدن خودداری می اعتصاب به اين صورت بود كه كارگران از سوارشدن به ماشين

كردند، تھديد به كتك كردند. بدنبال اين اعتصاب از طرف كارفرما موافقت  ائی را كه با كارفرما ھمكاری می بروند و نيز راننده
لایر ديگر نيز بھنگام مسافرت فرح كه قرار بود در آتيه نزديكی  ٢٠لایر به مزد روزانه آنان اضافه شود و  ٢٠ود كه ش می

  صورت گيرد، افزوده شود. (تا مسافرت فرح يك خاصيت وجودی داشته باشد!)

رای افزايش دستمزد دست به اعتصاب تھران ـ كارگران كارخانه اليافت واقع در جاده كرج، در اوايل ھفته اول مردادماه گذشته ب
اند.  انجامد كه در طول آن، كارگران كارخانه را در اختيار خود داشته زنند. اين اعتصاب به مدت سه روز به طول می می

  پذيرد. ھايشان پايان می اعتصاب با موفقيت كارگران در تأمين خواسته

سفندی كشتارگاه تھران برای عوض كردن نماينده خود دست از كار تھران ـ در يكی از روزھای ھفته اول آبانماه سالخان گو
ھای آنان رسيدگی نكرده و آن را با  يك از خواسته كردند وی به ھيچ كشند. نماينده آنھا يك نفر ساواكی بود و آنھا ادعا می می

اندازد كه نتيجه تقاضای  به وحشت می گذارد. اعتصاب متشكل و يكپارچه آنھا انتظامات كشتارگاه را مقامات باالتر در ميان نمی
شوند. فرمانده كه  كند. در اين ھنگام سه ماشين گارد وارد صحن كشتارگاه شده و بدستور فرمانده خود پياده می نيروی امدادی می

با شعارھای  دھد. سالخان بالفاصله كند، به افراد خويش آرايش الزمه را داده و دستور حمله می توجھی سالخان را مشاھده می بی
شود و اين تاكتيك از برخورد بين سالخان و گارد  شوند اين كار سه مرتبه تكرار می جاويد شاه مانع از ادامه عمليات گارد می

كند. در اين موقع مدير عامل كشتارگاه به ميان آنھا آمد و از خواسته آنھا پرسيد. او چون سالخان را قاطع ديد،  جلوگيری می
الذكر عوض  كردن نماينده را از آنھا گرفت. طبق اطالع بعدی، نماينده فوق امات باالتر تماس گرفته و قول عوضبالفاصله با مق

  شده است.
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تھران ـ گروھی از كارگران كفش ملی برای سود سھام خود در سال جاری بار ديگر اعتصاب و به وزارت كار شكايت كردند. 
ان سود تعيين كرده بود. در جريان اين شكايت، مسئوالن وزارت كار به كارگران كارخانه مزبور معادل دو ماه حقوق برای آن

حساب كنيد. شما را به كارخانه  خورد، برويد با آن تصفيه نفر) گفته بودند كه اين كارخانه به درد شما نمی ٣٠٠اعتصابی (حدود 
اند. شايان توجه  كارگر احتياج دارد، معرفی شده ٢٠٠٠ای كه حدود  كنيم. بقرار اطالع، اين افراد به كارخانه بھتری معرفی می

درصد در سال، ھيچ كارخانه و  ٢٠كردن كارگران در سود كارخانجات برمبنای  است كه برخالف ادعای رژيم داير بر سھيم
معادل يكی دوماه  شركتی تاكنون ديده نشده كه اين سود را به تمام و كمال به كارگران خود بپردازد. بلكه نوعا به پرداخت مبلغی

آورند. از جمله يكی از كارگران شركت آمريكائی اسو (كه سرمايه  سازی، سرو ته قضيه را به می حقوق، اكتفا كرده و با صورت
دھيم به  خواھيد می يك آمريكائی به ما گفته ھرچند ماه سود می«آن عمدتا متعلق به حبيب ثابت است) نقل شده كه گفته است 

الحساب  به كارگران اين كارخانه نيز معادل دو ماه حقوق، بعنوان سود بطور علی». درصد سود نياوريد ٢٠ز شرطی كه اسمی ا
  پرداخت شده است.

كرده چند ھفته قبل، به امر ملوكانه  ھای حزبی رژيم كه در يك ساله اخير حزب مردم را رھبری می ناصر عامری، يكی از مھره
به » سانحه ھوائی«ھای رژيم، نامبرده درست يك ماه پس از استعفا در اثر يك  دھد. بنا به گزارش روزنامه از مقام خود استعفا می

  ه به خبر ذيل توجه كنيد:.قتل رسيده است. در اين رابط

خواھند چنانچه اعتراضی و يا انتقادی دارند، مطرح سازند.  كنندگان می تھران ـ در جريان كنگره اخير حزب مردم، از شركت
گويد و  اش می كند و از وضع مردم ناحيه ساله از فيروزآباد فارس پشت ميكروفن رفته و شروع به انتقاد می ٢٥جوانی حدود 
ھا. در اين ھنگام ھالكو رامبد (ليدر اقليت در  ميرند و از اين قبيل حرف دھد كه عشاير از گرسنگی در آنجا می توضيح می
از كارھای حزبی صحبت كنيد و به «گويد:  كند و می ھای خود را روی ميز كوبيده و وی را به سكوت دعوت می مجلس) مشت

شما يادتان ھست كه در گذشته مردم چه وضعی داشتند و اكنون چقدر «گويد:  و سپس می». كارھای مملكتی كار نداشته باشيد
  دارند. و باالخره به اين ترتيب وی را از صحبت كردن بازمی» اوضاع بھتر شده؟

) خبر داديم كه شخصی بنام خليلی در اثر شليك مسلسل مزدوران رژيم، به شھادت رسيده است. ٨قبالً (نشريه خبری شماره 
  دھد نامبرده در اين جريان احتماال فقط مجروح شده است. تری از جريان امر به دست ما رسيده كه نشان می قاكنون گزارش دقي

تھران ـ چندی پيش جنايت ديگری توسط مأمورين مزدور ساواك صورت گرفت. جريان از اين قرار بود كه رضا خليلی به اتفاق 
شود  رود. وی پس از بازگشت به خانه، متوجه می ه، به زندان قصر میمادر و خواھر خود برای مالقات برادرش كه زندانی بود

ھای برادرش را تحويل بگيرد و مادر و  گردد تا لباس اند. لذا رضا به زندان برمی ھای برادرش را به او تحويل نداده كه لباس
كردن  در خانه نشسته و مشغول صحبتبينند كه  روند. آنھا بمحض بازكردن در خانه، چھار نفر مسلح را می خواھر به خانه می

شود كه آنھا  بودن پسرانش، با اين نوع يورش و عمليات سازمان امنيت آشنائی داشته، متوجه می  باشند. مادر كه بعلت سياسی می
گيرند و طبق معمول  اند. مأمورين از مادر سراغ رضا را می مزدوران امنيتی ھستند و برای سئوال و جواب از رضا آمده

گردد و  خواھيم بكنيم. در اين بين رضا به خانه برمی گويند كه با او كاری نداريم و فقط چند سئوال كوچك است كه از او می یم
افتد. بمجرد باز شدن در، مأمورين  شود. بعلت سفت بودن در منزل، سروصدای زيادی راه می مشغول بازكردن در خانه می

زند و مأمورين دست و پای  كنند. خون از بدن رضا بيرون می ا گرفته و شليك میمزدور ساواك لوله مسلسل را به طرف رض
  برند.  اندازند و با خود می رضا را گرفته و به داخل ماشين می

شدن پسرش باخبر شود. پس از مدتی تالش به او خبر  بودن يا كشته رود تا از زنده وجوكنان به سراغ آشنايان می مادر پرس
گيرند و برای ديدن او  باشد. مادر و خواھر رضا اجازه مالقات می مجروح و در بيمارستان شھربانی بستری میدھند كه رضا  می

شده راھنمائی، و با شخصی كه با مالفه روی  روند. آنان به اطاقی كه از طرف مزدوران محافظت می به بيمارستان شھربانی می
دھند كه مالفه را برای ديدن پسرشان پس بزنند. يك ھفته بعد از  اجازه نمیشوند. به آنھا  صورتش را پوشانده بودند روبرو می

دارند كه سروصدای قفل در منزل ما  جريان مأمورين به سراغ مادر رضا رفته و خيلی محترمانه عذرخواھی كرده و اظھار می
ل او را به مسلسل بستيم. قابل توجه است كند. به ھمين دلي را به اشتباه انداخت و تصور كرديم كه رضا مسلسل خود را آماده می

  دھند كه اين فقط يك اشتباه بوده است.  كه رضا خليلی يك عنصر معمولی بود و سالحی ھم نداشت. مأمورين سپس ادامه می

كرده و موسسات  اينك به چند خبر در زمينه مسايل آموزشی، فرھنگی، ھنری و فشار رژيم بر عناصر روشنفكر و تحصيل
  و فرھنگی توجه كنيد.آموزشی 

آموزش «ھا نيز تعميم داده و به اين ترتيب بار ديگر ماھيت  تھران ـ رژيم، سياست دريافت تعھد از دانشجو را اخيرا به دبيرستان
  سازد. خويش را برمال می» رايگان
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خواھند كه  ز آنھا تعھد میھا احضار كرده و ا آموزان را به دفتر دبيرستان ھای رسيده، اخيراً اوليای دانش بنا به گزارش
گونه دخالتی  فرزندانشان بعد از اتمام دوره تحصيل بايد برای دولت، در ھر كجا كه تعيين كند، به كار بپردازند و والدين حق ھيچ

» ھزينه تحصيل«آوری تحت عنوان  را در اين مورد ندارند. والدين اگر اين تعھد را نپذيرند مجبور به پرداخت ارقام سرسام
  اعتمادی زيادی بين مردم ايجاد كرده است. واھند بود. اين امر نگرانی و بیخ

تھران ـ دستگيری روزافزون انقالبيون و روشنفكران توسط رژيم، تأثير زيادی بر زندگی مردم گذاشته و باعث افزايش 
دبستان انوشيروان دادگر در خيابان  بدنبال دستگيری چند نفر از معلمين نارضايتی بيشتر آنان از رژيم شده است. بطور نمونه،

ھای اين مدرسه بدون معلم مانده و مسئولين آموزش و پرورش را كه با كمبود كادر آموزشی مواجه  شھباز جنوبی، اكثر كالس
 آموزان با مسئولين آموزشی شده ھستند، دچار اشكاالت زيادی نموده است. اين مسائل باعث برخوردھای زيادی بين اوليای دانش

  است.

شان  تھران ـ طبق بخشنامه جديد وزارت آموزش و پرورش، مدارسی كه از وجوھات مذھبی (خمس، سھم امام و...) برای بودجه
كنند، مسئولين آنھا بايد آن وجوھات را تحويل مقامات وزارتخانه بدھند. وزارت آموزش و پرورش نه حاضر است اين  استفاده می

شوند، ظاھراً مدراس جامعه تعليمات اسالمی و  ه كند. مدارسی كه مشمول اين بخشنامه میگونه مدارس را بخرد و نه اجار
  باشند.  مدارس مستقل اسالمی مانند علوی، رفا، نرگس، قدس و... می

شود.  ھای تھران و سرپرست موسسات فرھنگی رفاه دستگير می تھران ـ در اوايل آذرماه گذشته آقای رجائی دبير دبيرستان
شود كه دستگيری وی،  بدست رژيم جنايتكار دستگير شد. گفته می ٤٢ه يكی از اعضای نھضت آزادی بود كه در سالنامبرد

افتد و ساواك با دنبال كردن آن  بخاطر كتابی بوده كه در رابطه با او بعد از چند دست گشتن، بدست يك مأمور ساواك می
اند بطوری كه بعلت زيادی جراحات  ست كه وی را شديداً شكنجه كردهرسد. اخبار رسيده حاكي ھا، به آقای رجائی می واسطه

  اند به زنش مالقات بدھند. وارده، نتوانسته

ميھنان عزيز بايد توجه داشته باشند كه در شرايط حاكميت و خفقان پليسی، برای نگھداری و ردوبدل كردن كتاب و جزوات،  ھم
  مكان بطور مستقيم جزوه يا كتابی بدست كسی ندھند.اال رعايت كامل مسايل امنيتی را بكنند. و حتی

آموزان يك كالس كشته و  ای از دانش تھران ـ در ھفته اول ديماه گذشته، سقف يكی از مدارس در منطقه جواديه فرو ريخته و عده
  اند. زخمی شده

نفر را كه گويا سپاھی  ٤٠عه، پليس حدود مركز تلويزيون ھمدان منفجر شده است. بدنبال اين واق ٥٣ھمدان ـ در نيمه دوم آذرماه 
  اند، دستگير كرده است. آموز بوده دانش و دانش

نفر از دانشجويان بلوچ دانشگاه اصفھان را دستگير و به  ١٢اصفھان ـ اواخر خرداد ماه گذشته، ساواك با يورش وحشيانه خود، 
  زندان فرستاده است.

) مسئوليت مديرانی را كه آموزش و ١٢(خيابان ابوسعيد مقابل كالنتری  ٨تھران ـ سرھنگ مروّجی، رئيس ساواك منطقه 
پرورش به مدارس اسالمی اين ناحيه فرستاده است نيز به عھده دارد و اين مديران در تماس نزديك و دائمی با او ھستند. از جمله 

دبستان، سرھنگ مروجی شخصاً به مدرسه ، بدنبال گزارش مدير دبستان دخترانه نرگس از اوضاع ناآرام اين ١٣٥٢در آبانماه 
  آمده و تحقيقات و تھديداتی كرده بود.

ھائی، آنان را آزاد  اند و بعد از پرسش تاكنون ھمچنين چند نفر از عناصر روشنفكر بازار را برای تحقيقات به اين مركز خواسته
  .باشند می» صندوق جاويد«اند. از جمله اينھا، دو نفر از اعضای فعال  كرده

تھران ـ در مرداد ماه سال جاری، ساواك يكی از دبيران ھنرستان كارآموز بنام سيفی را دستگير كرده است. بھنگام دستگيری در 
  شده است. ای بوده كه يك مسلسل در دخل آن ديده می دسته دست يكی از مأمورين كيف بی

فيلمساخ جوان و متعھد ايرانی، او را به دليل  ی يک نامه رسمی به سھرسب شھيد ثالث،وزارت فرھنگ و ھنر، ط -تھران
تی کشور، مورد تھديد و توبيخ قرار داده اعتقادات مذھبی، ساختن فيلم " مصيبت" با تم مذھبی و توده ای و انتقاد از سينمای تجار

  است.
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پيدا کرده و اثارش در فستيوال ھای شھيد ثالث، ابتدا از طريق فيلم ھای مستند کوتاه و اخيرا فيلم ھای بلند، معروفيت بين المللی 
مختلف در جھان نمايش داده شده اند. از جمکه آخرين فيلم بلند او " طبيعت بی جان"، تنھا فيلم ايرانی بود که در فستيوال سال 

در  جاری فيلم لندن نمايش داده شد و در فستيوال تھران جايزه گرفت. نامبرده ھم اکنون مشغول ساختن فيلمی تحت عنوان "
غربت" در آلمان غربی می باشد. موضوع اين فيلم، وضع کارگران مھاجر در آلمان گربی می باشد و پرويز صياد به صورت 

  يک کارگر مھاجر در نقش اول اين فيلم ظاھر می شود.

  عين نامه وزارت فرھنگ و ھنر به سھراب شھيد ثالث در صفحه بعد امده است.

  

  نامه وزارت فرھنگ و ھنر

  ارت فرھنگ و ھنراز: وز

  به: آقای سھراب شھيدثالث

  موضوع: توقيف فيلم

رسانيم كه بنا به گزارش رسيده به اداره بررسی ساخته جديد شما تحت عنوان  وسيله ـ به اطالع آقای سھراب شھيدثالث می بدين
يسيون بررسی و فستيوال باشد و بنا به اظھارنامه شخص شما در كم مصيبت دارای مسائل اجتماعی و بخصوص مذھبی حاد می

مصادره از دربار سلطنتی به امر  ١٨٠/٠٧/٥٠٣باشد و بنا به نامه شماره  برلين گفته بوديد كه اين فيلم دقيقاً دارای تم مذھی می
باشيد و  ی اين قبيل فيلمھا می ھای مذھبی شديداً جلوگيری به عمل آيد و بدين علت که شما تنھا سازنده ملوكانه از نشر و توسعه فيلم

نمائيد. ھمچنين شما به شديدترين وجھی به  داری می کارگردانی ھستيد که شديداً به مذھب عالقمند و در نشر آن فعاليت دامنه
سيستم سينمای تجارتی و سنديكای ھنرمندان ايران و مؤسسين اين سيستم جناب آقايان مھدی ميثاقيه و محمدتقی شكرائی اعتراض 

  ايد. شرم و خيانتكار معرفی نموده ھائی فاقد ارزش و بی نموده و آنھا را انسان

ايد در صورتی كه  لایر) از فرھنگ و ھنر استعفا داده ٤٠٠٠٠و در ضمن شما بخاطر مذھب با حقوق ماھيانه چھل ھزار لایر (
براز نمائيد از ای كه اين وزارتخانه در دست دارد امضاء و تمايل خويش را به سمت سينمای تجارتی ا شخص شما تعھدنامه

تان جلوگيری و اجازه  ھرگونه كمك فراوان مادی و معنوی برخوردار خواھيد بود در غير اين صورت محكوم و از كارھای آينده
اقامت ھمسرتان در ايران لغو از نظر مادی به شديدترين وضع ممكنه بسر خواھيد برد و فيلم اخيرتان با نظر شخص وزير جناب 

  توقيف خواھد گشت.آقای مھرداد پھلبد 

  مقام وزارت فرھنگ و ھنر سرپرست و قائم

  دكتر خردمند
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