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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

 ١٤شماره 

   ١٣٥٣ماه  اسفند ١٦

  

  ١اميم ايتقو

 یبنديساله او پا ٨٧كه عمر  یران و كسيا یدكتر محمد مصدق رھبر نھضت مل ین روزيش در چنياسفند ـ ھشت سال پ ١٤
  درگذشت.  ك تھران،ياحمدآباد، نزد دگاه خود دريت داشت، در تبعيخلق در دوران پس از مشروط یبا جنبش مل یناگسستن

رود. تز موازنه  یانه، به شمار ميران بلكه در تمام خاورميتنھا در ا طلبانه، نه و استقالل یمصدق مظھر مبارزات ضداستعمار
ن يكردن صنعت نفت و تام یخود، مل یمطرح و سپس با مبارزات بعد یمل یاو كه آن را در دوره چھاردھم مجلس شورا یمنف
جھت نبود كه  یرفت. ب یاو به شمار م یاست خارجيكشور، به تكامل رساند، مشخصه بارز س یو اقتصاد یاسيقالل كامل ساست
طبقه كارگر  یرھبر یكه مدع ینماھائ و ھم از طرف چپ یاستعمار یھا وابسته به قدرت یارتجاع یھا ه جناحين تز ھم از ناحيا

گانه چشم دوخته بودند، محكوم و مورد حمله قرار يب یطبقه نداشتند و به بلندگوھا نيبا منافع ا یوندين پيتر كوچك یبودند ول
  گرفت. یم

خطاب به » ر و مردان مجاھديالجزا«دگاه به مناسبت انتشار كتاب ياز تبع یا ن جمالت او كه در نامهياز آخر یكياد او را با نقل ي
  م كه:ين كتاب نوشت، زنده بداريسنده اينو

گران ھم اگر يز بگذرد و ديچ و استقالل از ھمه یھم ھست كه در راه آزاد ید كه ملتيد برسانيا ست و خواستهيد ننھم بيا«.... 
م يشود كرد؟ بلكه خدا بخواھد كه... ما ھم بتوان یند... چه مين راه بروند و آن را انتخاب نمايد از ھميعالقه به وطن دارند، با

  »م.يگذر یز ميچ آن از ھمه یاستقالل و آزادم و در راه يدار یم مملكت و وطنيبگوئ

ش يش راه تو را به پيران، با مبارزات مسلحانه خويشتازان طبقات محروم و زحمتكش ايخلق، پ یروانت شاد.... فرزندان انقالب
  برند.  یم

دھد.  یدامه مزحمتكش خلق ا یھا ران ھمچنان و بصورت روزافزون به غارت منابع و دسترنج تودهيكمپرادور ا یبورژواز
 یك بوده و اعضايم شريرمستقيم و غيھا، مستق ن غارتيران در اكثر ايدار كمپرادور ا هين سرمايتر به مثابه بزرگ یدربار پھلو

ش يش از پي، بیستند. متقابال فقر و گرانيتجاوز به حقوق طبقات زحمتكش خلق فروگذار ن یبرا یتيچ جنايف از ھيل كثين فاميا
  :٢ديكمپرادور توجه كن یبورژواز یھا ر، ابتدا به چند گزارش از غارتير فشار گذاشته است. در زيعه را زطبقات محروم جام

گرفته و در آنجا  یرجان با اعمال زور از كشاورزان محليرا در س یعيوس یكشاورز یھا نيشاھپور محمودرضا زم •
 یقو یھا ق حفر كرده و موتور پمپيعم یھا سته، چاهپ یھا ن باغيا یاريآب یجاد كرده است. نامبرده برايپسته ا یھا باغ

قناعت نكرده و با  یزان تجاوز به حقوق خلق و غارتگرين مين خائن غارتگر به ھميآنھا نصب كرده است. ا یبر رو
ن يا یاست، از پرداخت پول برق مصرف یف پھلويات بارز خاندان كثيكه از خصوص یو قلدر یاعمال قدرت ضدخلق

  ن شاھپور جرئت مطالبه پول برق را ندارند.يمباشر یدھاين برق منطقه از ترس تھديكند و مسئول یم یرھا خوددا پمپ

ر توسعه شبكه برق به دھات و يم، نظيرژ یعمران یھا دھد كه اقدامات و برنامه یت دردناك بوضوح نشان مين واقعيا
است، بلكه  ین دھاتيك و گليتار  ردن خانهخاطر روشن ك برق و ساختن سدھا، نه به یھا و نصب كارخانه یداريخر
 یھا ستياليا امپريان و يكشت و صنعت متعلق به دربار یھا شركت ین است كه از پول ملت گرسنه برايا یبرا
  مت فراھم سازند.يق و كارگر ارزان ی، برق و آب مجانیستيونيو صھ یكائيآمر
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گر، يدار د هين سرمايبرخوردار و چند یا شركت محمدتق، بیغالمرضا پھلو یعنين خاندان، ياز ا یگريعنصر خائن د •
كه قبال  یھائ نينان با گرفتن قطعه زميجاد كرده است. ايع سبزواران ايرفت را در دشت وسيموسسه كشت و صنعت ج

كشت و صنعت مزبور  یھا نيم شده بود، بسرعت بر وسعت زميتقس یان اصالحات ارضين كشاورزان در جريب
فصل به عمل  یھا وهين ميو مرغوبتر ی، انواع و اقسام محصوالت كشاورزین اراضيكه در ا یالند. در حيافزا یم
  ر محروم ھستند.يك شكم سياز  یحت یو مردم محل ین اراضيد، كشاورزان ايآ یم

ن شركت كار ساختن يباشد. ا یله غارت غالمرضا، شركت محك است كه متعلق به نامبرده ميھا وس گر از دهيد یكي •
شود، به عھده  یلومتر بنا ميك ٤٠ن شھرستان به وسعت يبھار را كه در كنارك از توابع ا چاه یـ ھوائ یائياه درگيپا

باشد! نامبرده  یاست، ھرچند كه خود اھل رشت م یمل یبھار در مجلس شورا نده چاهين شركت، نمايرعامل ايدارد. مد
به  یفصل را در آن پرورش داده است. او به شوخ یھا ن گليبھار ساخته و بھتر در چاه یاختصاص یخود قصر یبرا
ر چه يد من در دل كوينيد. ببيآ یر نميخوردن گ د در بلوچستان آبيال نكنيخ«خود گفته بود:  یھا یا الهيپ از ھم یكي

  كند. ین قصر رفت و آمد ميكوپتر به اين عنصر خائن از ترس جانش با ھليا» ام. ساخته یبھشت

لومتر يك یشبرد كار در ابتدا، ظاھرا ھر سيپ یشھر به زاھدان و كرمان در دست اسفالت است. برا نياكنون جاده ا ھم
گران ياست كه د یعيچنگ انداخت، طب یجان یك عنصر درباريكه  یوقت یمانكار سپرده بودند. وليك پيراه را به 

ن بود كه ين شركت ايا یھا از كلك یكيد. ن كار را قبضه كنينتوانند عرض اندام كنند. شركت محك عمال توانسته تمام ا
گر را بدون كارگر گذاشته يد یھا جه شركتيمزد به طرف خود جلب كرده و در نت  اضافهلایر ٢٠-٢٥كارگران را با 

ل به موقع كار، شركت محك آنان را از صحنه خارج يھا در تحو ر شركتيتعھد سا یب، با عدم اجراين ترتيبود. به ا
  رد.يگ یار خود ميرا در اخت كرده و تمام كار

 یھا كشور و غارت دسترنج توده یر منابع ماليف به ساين عنصر كثيا یھا یانداز تاكنون از دست یگريد یھا گزارش •
قمصر كاشان را  یساز ه و كارخانه گالبيس در رضائيپاكد یس شركت شرابسازيخلق منتشر شده است. ازجمله تأس

صورت گرفته است، قنات  یك شركت دانماركي یر، كه به ھمكاريس كارخانه اخيل تأستوان نام برد. نامبرده بدنبا یم
ناً در يآباد ع یفيت مردم صيان گرفته است. شكاين كارخانه را ھم از روستائيا یكيآباد واقع در نزد یفيص یآب روستا
است  یمل ینيرزميد كه آبھا و منابع زن بويكه به آنان داده شده ا یده بود. اما تنھا جوابيم به چاپ رسيرژ یھا روزنامه

  ن كار را بكند.يحق داشته است ا یو وزارت كشاورز

ھا انبار شده و قارچ و كپك زده بود و  كا مدتيران كه در بنادر امريا یصادرات یھا از پسته یادير زيشود مقاد یگفته م •
ن مدارس گنجانده و پول يه محصليو در برنامه تغذان از ورود آنھا به كشورشان مانع شده بودند، برگردانده يكائيلذا امر

ف دربار يھا منافع چند تن از عناصر كث ن پستهياند. در ا افت كردهيران نقدا دريآن را چند برابر از بودجه خلق گرسنه ا
قبال منتشر شده،  یه مجانين مدارس در اثر تغذيت محصليكه از مسموم یھائ ل بوده است. (به گزارشيدخ یپھلو
  د.)ياجعه كنمر

دن خون ير ھمدستان آنھا آنچنان زالووار به مكيو سا یف پھلويدھد كه خاندان كث ینشان م یفوق به خوب یھا گزارش •
  كنند. ینم یشتر سود خود فروگذارين ھرچه بيتام یبرا یتيچ جناياند كه از ھ ملت افتاده

لومتر از ھر طرف، يك كياده به عرض حداقل پسند به طرف مشھد، دو طرف ج ر جاده تھران ـ مشھد، از شاهيدر مس •
ع، با ين منطقه وسيروان است، تصاحب شده و در ايرعامل كارخانه قند شيكه خود مد یبنام مھدو یله فرديبه وس

ن منطقه، يدرا یجاد شده است. كشاورزان محليا یچغندركار یبرا یشركت شخص شاه، شركت كشت و صنعت مھدو
  شوند. یكار گمارده مپنج تومان مزد به  یبا روز

كه قبال  ی، شاه را برفراز برج مرتفعیبه و ینشان دادن مزارع چغندركار یبرا یر شاه به مشھد، مھدويدر سفر اخ •
، وسعت مزارع یقو یھا نيله شاه توانست با استفاده از دوربين وسيروان ساخته بوده بود. به اين راه مشھد و شيب

  از مزدوران خود را تماشا كند. یكي یھا یخدمتو خوش یو دامنه غارتگر یچغندركار

ز مناطق مختلف كشور يع زرخيوس یھا نيم زمي، ھنوز سردمداران رژیم درباره اصالحات ارضيرژ یرغم ادعاھايعل •
ز اطراف يزرخ یھا نين) زميران نوير كل سابق حزب اي(دب یرا تحت تصرف خود دارند. از جمله، پدر منوچھر كالل

رجند و قائنات، به سه يب ین غالب اراضيكند. ھمچن یآنھا چغندر كشت م یار خود دارد و بر روياختتربت جام را در 
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، مادر یبانيو خانم ش یمه علم سناتور انتصابير دربار و خزياسدهللا علم وز یعني یان اصالحات ارضينفر از مجر
  آھن تعلق دارد. رعامل ذوبيمد یبانيدكتر ش

ن خانواده، يك واحد از كارخانجات ايده باشد. يداران معروف را نشن هيھا، سرما یداست كه نام الجور یكمتر كس •
ت يريباشد. مد یچه مخمل كاشان مير، مخمل كاشان و قالي، حریاست كه شامل چھار كارخانه بافندگ» ھا شركت بافت«

اندان) است. اكبرآقا ھمان ن خين عضو ايتر برادر حاج محمود (معروف یھا به عھده اكبر الجورد ن كارخانهيعامل ا
صد ھزار تومان يزتوالت به مبلغ سيك ميدار چند ساعته فرح از كاشان در خرداد ماه گذشته، يد یاست كه برا یكس
  ده بود.يه ديش تھيبرا

ش از ين پارچه در بازار بيش، ايپ یاست. تا چند یتير، پارچه مخمل كبريكارخانه حر یعنيھا،  از محصوالت شركت بافت یكي
د يگو یدھند، او م یران شركت به اكبرآقا ھشدار مياز آن در انبارھا مانده بود. مد یادير زينداشت و مقاد ی مشترلایر ٨٠ یمتر

  »د كه انبارھا پرشود.يد كنيم. آنقدر تولياد داريد. انبار كه زيد كنيد و توليريست. شما حقوق بگيبه شما مربوط ن«

) یگريبا دختر د یكيوقت، (پسر  یر اقتصاد و دارائيد آموزگار وزياكبرآقا و خانواده جمش  هن خانواديب ی، وصلتیپس ازمدت
كباب كرده  یھا ك نفر گوشتيآن كه با شركت سه ھزار نفر برگزار شده بود، به گفته  یرد. در جشن عروسيگ یصورت م

از خارج و بخصوص  یتيان، ورود مخمل كبريجر نياز ا یخوابانده شده بود. به فاصله كوتاھ یفرانسو یھا بوقلمون در شراب
ن است بركت يرسد. (چن ی به فروش ملایر ٣٠٠ ی، تا مترلایر ٨٠ یمتر یتيشود و بدنبال آن، پارچه مخمل كبر یا قطع ميتالياز ا
  ك وصلت فرخنده!)ي

روغن  یھا خانهاست كه شامل كار» بھشھر یگروه صنعت«ن خانواده، كارخانجات يگر از كارخانجات ايك واحد دي •
ت يريباشد. مد یران، صابون عروس و گلنار، شركت پاكسان و... ميا یبند ا و برف، بستهيپسند، پودر در شاه ینبات

  پسر حاج محمود است. ین گروه به عھده قاسم الجوريعامل ا

 یس چند تابلويتمان، پلن ساخيك روز مقابل ايشرآباد بنا كرده است. يابان فيدر خ یساختمان یالذكر به تازگ گروه فوق
ن يا«پرسد  یشود، از دربان م یرسد و متوجه تابلوھا م یقاسم به دفتر كارش م یكند. وقت ینصب م» نگ ممنوعيپارك«

س يك وانت پليقه يرود. پس از چند دق یبه داخل ساختمان م یو» شيچند ساعت پ«د يگو  یاو م» اند؟ زده یتابلوھا را ك
  برند.  یاز جا كنده و با خود م یكي یكيتابلوھا را  نيرسد و مامور یاز راه م

 یو زندان یدار معروف اصفھان هيان سرمايم در مورد ھمدانير رژياخ یكه به دنبال سروصداھا ی، كسیزدانير بھژ •
شاھپور محمودرضا است و از طرف او  ینده رسميظاھرا نما  ده است،ي، سھام نامبرده را در اصفھان خریكردن و
محمودرضا به راه انداخته و در  یمال یبانيرا با پشت یمتعدد یھا ر، كارخانهير، در سه چھار سال اخيند. ھژك یعمل م

باشد. نامبرده ھمواره  یران مين صاحب كفش ايرا شروع كرده است. او ھمچن یميعظ یھا تيز فعالين ینه دامداريزم
  مسلح بوده و چھار نفر محافظ دارد.

   ٣د:يت توده توجه كنيفقر و محروم یعنيان ين جريگر ايجه دنك به چند گزارش از ويا

ساله خود به درون چاه، مورد محاكمه قرار گرفت.  ١٠-١٢ك نفر به اتھام انداختن دختر يرماه گذشته، ياصفھان ـ در ت •
 یآنان ھنگام اند. گشته یم یابان بزرگمھر بدنبال فرد مشكوكين شھر در خيا ین قرار بود كه ماموران آگاھيان از ايجر

ناله  یكند. صدا یتوجه آنان را به خود جلب م یا ناله یگذرند، صدا یم یاز محالت دورافتاده از كنار چاھ یكيكه در
ان محاكمه پدر يدر جر». پدرم من را به چاه انداخت«د يگو یدھند. دختر م یالذكر بوده كه نجاتش م از دختر فوق

  د:يگو یم

توانم با ده سر عائله با ده تومان  یده دوازده تومان درآمد دارم. چگونه م یم و روزيفرمن با زن و فرزندانم، ده ن«
  »ن بود كه دختر را در چاه انداختم....يكمتر، بھتر. ا یكيكنم؟ با خود حساب كردم كه  یزندگ

  د:يگو یم یـ گزارشگر ٢٠/٦/٥٣تھران،  •

كرد  یم یزندگ یفروش یك مغازه سبزين و بچه خود در كه با ز یدم مرديگذشتم، د یاز محالت جنوب شھر م یكياز «
تا  یامھر، كجائيآر یا«د: يگو ین ميرفته و چن یا هيچھارپا ین اطاق، ھم خانه و ھم محل كسبش بود) رويا یعني(
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 یز مھميرند... چيگ ین است كه من را ميحداكثر ا«گفت:  یاو م» جا را فراگرفته... رند، عدالت ھمهيمردم ھمه س ینيبب
  ».رند....يست، بگذار بگين

نك به گزاش ين استان منتشر شده است. ايت در اياز شدت فقر و محروم یمتعدد یھا بلوچستان ـ در گذشته گزارش •
  د:يتوجه كن» شھر كين«از  یكوتاھ

ن بخش يا یبھار قرار دارد. با آنكه اراض شھر ـ چاه رانير راه ايمھم بلوچستان بوده و در مس یھا از بخش یكيشھر  كين
باشد، اما به علت  یمو و موز مساعد ميمانند ل ید محصوالتيتول یبرا یعيط طبيو شرا یاز لحاظ استعداد كشاورز

له ين بخش بوسيا یمويرد. محصول موز و ليگ ین محصوالت بطور محدود صورت ميد ايكشاورزان، تول یضعف مال
  گردد. یج صادر ميخل یھا نينش خيبھار به ش چاهق بندر يو از طر یداريمت ارزان خريواسطه به ق یا عده

ن بخش يكه در ا یف است. تنھا ساختمان آجريو كث یآن خاك یھا و كوچه ین بخش عموما گليا یاھال یھا خانه
كه  یديساخته شده، و فاقد دكتر است. در بازد یاست كه توسط سازمان خدمات اجتماع یمارستانيكند، ب یتوجه م جلب

 یضدحاملگ یھا ع قرصي، توزین كار ويتر ن درمانگاه بود كه عمدهيدر ا یپلمه سپاھيك نفر ديد، تنھا از آن بعمل آم
ن آن عموما يمعلم بود. محصل یدكترش، ب یر درمانگاه بين بخش نظيكالسه ا است. مدرسه پنج یان زنان محليدر م

نبود. از  ین مدرسه خبريم در ايگان رژيه رايتغذ از آنان كفش پاره به پا داشتند. از یپابرھنه بودند و فقط دو سه نفر
بھار  د به چاهيكالس ششم با یبرا«؟ گفت: یچكار كن یخواھ ین سئوال شد كه بعد از كالس پنجم مياز محصل یكي

  »ل ندارم.يجز ترك تحص یا اد است، چارهيم. اما چون آنجا خرج زيبرو

  گزارش شده است:در تابستان گذشته،  یك روستائير به نقل از يمطلب ز •

 ینكه خوراكمان از چند نان و مقداريو ا یه كافيشد و چند روز بعد بعلت عدم تغذ یش زنم صاحب فرزنديسه سال پ«
 يیم، چه توانايكودك سخت دچار اشكال شد ینگھدار ینسان ما برايد. بديكرد، پستانش خشك یخرما در روز تجاوز نم

رخوار دارند و يكه كودك ش ینكه با مراجعه به چند تن ازمادرانيم جز اينداشت یا م. چارهيرخشك را نداشتيد شيخر
د ينپائ یريو كمك د یدوست ن نوعيم. اما ايكن یرياو جلوگ یردادن به فرزندمان، از مرگ حتميش یخواھش از آنان، برا

ماھه شد و  ٨د كه بچه يشنك یبان بودند. طوليدست به گر یريش ش با مسئله كميوب ز كميو از شما چه پنھان خود آنھا ن
غلبه كرده و توان  یسخت بر و یمار نبود، بلكه گرسنگيداست كه او بيشد. پ یتر م ميروز حالش وخ مار، و روزبهيب
  ست را از او گرفته بود.يز

 كندن او نباشم. ن شاھد جانيش از ايتاب  رد،يپس از نماز در حالت اضطرار از خدا خواستم كه كودك را از ما بگ یشب
شاھد مرگ جگرگوشه خود باشند. آنھم بدانند كه فرزندشان تنھا  یست كه پدر و مادرين نيباالتر از ا یدرد یچه، راست

آن روز،  یر شده است. فرداين گونه در چنگال مرگ اسيمبتال و ا ین وضعيبه چن یريش یو ب یو تنھا در اثر گرسنگ
حركت كردن،  یرويستن داشت و نه نيكه نه توان گر یدر حال آور بود. كودك م سخت تعجبيرخ داد كه برا یا حادثه

چند دانه خرما كه  ید و بسويكش ین ميزم یخود را به رو یه و زارياد كرد و ھمراه با گريناگھان شروع به داد و فر
ما ده بودم كه كودك ھشت ماھه بتواند خريرفت. تا آن روز نشن یش ميگذاشته شده بود، پ یتر در ظرف آنطرف یكم
از  یكيه كه در آن موقع در آنجا بود، يھمسا یدارد. به راھنمائ یگريد یاج و اضطرار خود جايه كند. اما احتيتغذ
دوم و سوم و  ید. دانه خرمايشتر آنرا بلعيب گذاردم. او با ولع ھرچه یخرما را ھسته گرفته و در دھان و یھا دانه

ب او از ين ترتيل آنرا خورد. از آن پس، خوراك او خرما بود و به ايمباالخره دھم را ھم به او دادم و او ھمچنان با 
  افت.يمرگ نجات 

ام. اگر قدرتمندان  دهين روبرو گرديشيام و درست با ھمان مشكالت پ شده یگريبچه د یدارا ینست كه تازگيبت ايمص
  »م.يافتاد یع نمن وضيكردند، ما به ا ینم یاشين ھمه پول صرف عيكردند و ا یدسترنج ما را غصب نم

محروم ھستند. منبع  یدنيكنند، مردم از آب آشام یره ھرمز كه خاك آن را ھم به خاطر با ارزش بودنش صادر ميجز •
و كارمندان  یموسسات دولت یشود. اما برا یم ینگھدار یا است كه به طرز آلوده یھائ ن شھر، آب بارانيا یآب اھال

ره ين جزيا یكه در ساختمان بھدار یكنندو در مخزن یباس آب سالم حمل ماز بندرع یله كشتيان بوسيدولت و نظام
نه توده محروم مردم جمع يكه به ھز ین آبياز ا یخود اھال یكنند. ول یره ميآنھا ذخ یاستفاده انحصار یاند، برا ساخته

  شود، محروم ھستند. یم
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  .شود ھای تاريخی و مبارزاتی خلق ايران ياد می حت اين عنوان، مناسبتاز اين پس، ت -  ١
  
» چند گزارش از سازمان مجاھدين خلق ايران«باره منتشر شده است. از جمله رجوع كنيد به  ھای متعدد ديگری در اين در گذشته گزارش - ٢

  .١٣٥٢از انتشارات كنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايرانی، اواخر سال 
  
  ـ مراجعه كنيد. ٥ھای گذشته اين نشريه ـ بخصوص شماره  باره در شماره ھای ديگری در اين به گزارش -  ٣
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