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  نشريه خبری 
  سازمان مجاھدين خلق ايران

  ١٥شماره 

  ١٣٥٤فروردين  ١

  

جنبش مسلحانه خلق ما،  یبه حق برا ١٣٥٣گذرد. سال  یگر از جنبش مسلحانه خلق ما ميك سال دي، ١٣٥٤دن نوروز يبا فرارس
شتاز يپ یروھاين یـ نظام یاسيت سيفيافت و كيدست  یا تازه ین سال، انقالب به دستاوردھايبشمار خواھد رفت. در ا ینقطه عطف

ع ھمراه با يشتاز با طبقات و اقشار زحمتكش و مبارز خلق و گسترش وسيشتر پيھرچه ب یكيافت. نزديارتقا  یبنحو محسوس
شتاز، صفت يپ یان و... ـ تحت رھنمودھايان، روستائيدانشجو  ـ كارگران، یا توده یمبارزات خود بخود یاسيس یريگ جھت

و  یسين سلطه پليتر دهيچين و پير مرگبارتريشتاز در زيت قشر پيدھد. تثب یل ميزات خلق ما را در سال گذشته تشكمشخصه مبار
  كند. یت ميروھا حكاين نير اينظ یب یفيز از تكامل كي، نیا منطقه یھا یگرد م مانند خانهيد رژيجد یھا كين تاكتيرغم آخر یعل

كمپرادور ـ و در راس آن دربار  یسم و بورژوازياليخلق با امپر یشتر تضادھايب ما شاھد رشد ھرچه ١٣٥٤در آستانه سال 
م محمدرضا شاه اكنون با اعالم يرسد. رژ یدبخش به نظر ميگر نويش از ھر زمان دينده جنبش خلق، اكنون بيم. آيـ ھست یپھلو
ر خود با خلق رسما و علنا اعتراف ياپذن یآشت ید) به تضادھاي(به خبر مربوطه توجه كن» رانيا یز مليرستاخ«ل حزب يتشك

خلق ما قرار  یانقالب یروھايرا فراراه ن یانداز پرشور ن امر چشميرا به مبارزه خوانده است. ا یخلق یروھايكرده و ھمه ن
 یخلق گراماز مبارزات  ینيعه مرحله نويم و نوروز را بعنوان طليكن یدبخش استقبال ميانداز نو ن چشميد را با ايدھد. سال جد یم
  ون مبارك باد.يم. بر ھمه رزمندگان و انقالبيدار یم

ران را اعالم داشت. يا یز مليرستاخ یستيل حزب فاشيتشك یك كنفرانس مطبوعاتياوران) ـ شاه در ي(كاخ ن ١١/١٢/٥٣تھران، 
به شمار خواھد رفت.  رانيا» یاسيحزب س«د تنھا يشده و حزب جد یملغ یقبل یشين اظھارات، تمام احزاب فرمايبه موجب ا

ن شكل، يتر حانهيخود اعتراف كرده و با وق یشيفرما یا چند) حزبيستم دو (يشاه در سخنان خود رسما به شكست مفتضحانه س
  د كرد.يد تھدياعالم و مخالفان آنرا به زندان و تبع ین حزب اجباريشركت تمام مردم را در ا

ران، يسم در تجربه سلطه غارتگرانه خود بر ايالياز قبل شناخته شده بوده است. امپر یم، بخوبيد رژين اقدام جديا یربنائيعوامل ز
 یمركز یكتاتوريستم ديك سيجاد ين كشور، جز با ايا یـ اقتصاد یاسيط خاص سيده است كه در شرايقت رسين حقيبارھا به ا

ست ساله يب یكتاتورير آوردن رضاخان و سلطه دكا ین تجربه ابتدا با رويات خود نخواھد بود. ايخاص، قادر به حفظ و ادامه ح
 یعنين شكل آن، يتر یو اكنون به عال یو خلق یمل یروھايھمه ن یكا و سركوبيسم آمرياليمرداد امپر ٢٨ یاو و سپس با كودتا

قت، يدر حق افته است.يتحقق  یسيك حزب پلير شبكه يبه ز یرانيو كشاندن ھمه عناصر و افراد ا یاجبار یاسيك ارگان سيجاد يا
 یھا یباز شب مهيگر فرصت خيكا در منطقه، ديسم آمريبا امپرال یخود و ھمدست یھا یادامه غارتگر یكمپرادور برا یبورژواز
 یجامعه را برا یو ماد یانسان یروھايدارد كه بتواند ھمه ن یستمياج به سيم احتيساخته را ندارد. رژ ت شهيت و اكثرياحزاب اقل

جاد يا یحت یا لهيچ وسين راه از ھيست آنان سازمان دھد و بكار اندازد و در اياليطبقه غارتگر و اربابان امپر نيا یازھاين نيتام
  كند. ینم یخوددار یدار هيدر جھان سرما یحزب ستم تكيتنھا س

 یروھايبا نر طبقه حاكم يناپذ یآشت یتضادھا یو علن یسم، بھرحال اعالم رسمياليله شاه عامل امپرين حزب بوسيل ايتشك
ده است يكه خلق سالھا است تجربه كرده و به آن رس یقتيله به حقين وسيم به ايباشد. رژ یز ميزحمتكش خلق، از طرف خود او ن

سم ياليخلق با امپر یحل تضادھا یبرا یگرينكه جز مبارزه مسلحانه راه ديكند، ا یدر پوشاندن آن داشت، اعتراف م یو او سع
االنه به انتظار مبارزات يخ ات جامعه بسته و خوشيكه چشم بر واقع یطلب فرصت یھا ستيرفرم یباشد. برا تواند وجود داشته ینم
ا در صف خلق و يوست و يشاه پ یسيد به حزب پليا بايماند؟  یم یباق یگر چه راھيرمسلحانه نشسته بودند، اكنون ديغ یاسيس
  ت.نمانده اس یباق یمسلح آن قرار گرفت. راه سوم یروھاين
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فرمانده گارد دانشگاه  یم صبح سروان نوروزيخلق ساعت شش و ن یفدائ یھا كياز چر ینفر گ گروه سهيـ  ١٢/١٢/٥٣تھران، 
س نتوانسته يازده گلوله نامبرده را اعدام و بالفاصله محل حادثه را ترك كردند. پليك يون با شليرا به گلوله بستند. انقالب یصنعت
  ون بدست آورد.يباز انقال ین ردپائيتر كوچك

س كه يدانشجو و گارد مزدور پل یھا ن تودهيشتازيپ یبا رھنمودھا ١٣٥٣است كه در سال  یا اوج مبارزه یاعدام سروان نوروز
ان در محوطه دانشگاه مستقر شده است، درگرفته است. از جمله سازمان يطلبانه دانشجو ھر اعتراض حق یبه منظور سركوب

ان يه مفصل خطاب به دانشجويك اطالعي یمل یھار سال قبل ھمراه با انفجار مقر گارد دانشگاه صنعتران در بين خلق ايمجاھد
را » ھا اخراج گارد از دانشگاه«ل كرده و شعار ين مرحله از مبارزه تحليرا در ا یدانشجوئ یھا مبارزات توده یاسيجھت س

ه مذكور يان روبرو شد و اعالميع دانشجويد با استقبال وسشنھاين پيشنھاد كرد. ايپ یمبارزات دانشجوئ یبعنوان شعار فعل
شتر مبارزات يپس ما شاھد رشد ھرچه ب ان منتشر شد. از آنين دانشجوير و بيمختلف و در موارد گوناگون تكث یھا بصورت
رت اعتصابات و كه كث یم. بطوريآنھا و شعار واحد اخراج و حمله به گارد ھست یاسيس یريگ ھا و جھت در دانشگاه یدانشجوئ

از مراكز  یكي ی. دانشگاه صنعت]١[ر بوده استينظ یبا تاكنون بيتقر ١٣٥٣مه دوم سال يھا در ن در دانشگاه یتظاھرات دانشجوئ
بار ضمن تظاھرات به گارد مزدور دانشگاه حمله و آنان را  نيان چندين دانشگاه، دانشجوين بود. در ھمايت دانشجويمھم فعال

ان يدر جر ین سروان نوروزي) ھمیه خبرينشر ١٣م (شماره يطور كه قبال خبر داد مضروب و مجروح ساختند. ازجمله ھمان
 ١٦كه به مناسبت تظاھرات  یا هيان در اعالميخورد. دانشجو یان كتك ميله دانشجوين دانشگاه بشدت به وسيآذر ا ١٦تظاھرات 
  ن اظھار نظر كرده بودند:ين واقعه چنين دانشگاه پخش شده نسبت به ايآذر در ا

اند بلكه خودشان ھم  ان مبارز دانشگاه ما نشان دادند كه آنقدرھا ھم منتظر ننشستهيازدھم آذرماه) دانشجويدر روز دوشنبه («... 
ن ينشان دادند كه از ا یو چالق كردن و  !یده دستگاه گارد شھربانيمزدور ورز» یسروان نوروز«و با ھو كردن  دارند یحركت

ن مزدور را چالق يكه ا یندارند. اگر دوستان دانشجوئ یا افتند واھمه یكه پشت سرش راه م یولگرد یھا س و سگيپل ینورچشم
ده در فنون جودو و كاراته ژاپن، متخصص در امور يد ارد دانشگاه و دورهدانستند كه او چشم و چراغ دستگاه گ یاند م كرده

 یكتاتوريك بار ھم كه شده به دستگاه ديدند. چون حداقل يبال یكا است، به خود مياز آمر یو باصطالح ضداغتشاش یناموس یب
ر بار يندارند و آنقدر شجاعت دارند كه ز یافته باشد، از بكاربردن زور ابائي نشان دادند كه در مقابل زور ھرقدر ھم كه سازمان

  »زور و ستم خم نشوند...

ارد يليم ١٥ك قرارداد يم، يرژ یغاتيتبل یران و سروصداھايا یز مليل حزب رستاخيواشنگتن ـ ھمزمان با اعالم تشك •
و (در واقع ون مشترك اقتصاد يسيل كمين قرارداد بدنبال تشكيا ید. امضايكا به امضا رسيران و امرين ايب یدالر
نجر يسيچون ك یون عناصر معروف الحاليسين كميرد. در ايگ یكا صورت ميران و امرين ايھم) ب یو نظام یاسيس
كا يآمر یر فعليا و سفيس سابق سازمان سيچارد ھلمز رئيا و ريسازمان س یس فعليرئ یام كلبيليكا، وير خارجه آمريوز
  ت دارند.يران عضويدر ا

سابقه است و به  یب یگريكا با ھر كشور ديدوجانبه آمر یخ قراردادھاينجر در تاريسيبقول ك ن قرارداد كهيا یامضا
ارد دالر) يليم ١٥شده ( ینيب شيران ممكن است مبلغ آن به مراتب از آنچه كه پيا یر اقتصاد و دارائيوز یگفته انصار

ن قرارداد يرود. ا یكا به شمار ميسم آمرياليمپرا یبه سركردگ یالملل نيسم بياليم به امپريرژ یشتر شود، اوج وابستگيب
 ٨تا  ٥ن يكا قبال منعقد كرده و مبلغ آن بيحات مدرن از آمريد تسليخر یم براياست كه رژ یگريبه جز قرارداد د

افته كه ياختصاص  یك و اتميع الكترونيز سھم عمده به صناير نيارد دالر گزارش شده است. در قرارداد اخيليم
  شود. یب ميدر آنھا تعق یامنظ یھا ھدف

اسكادران  ٦ران يفرانسه، ا یبه نقل از خبرگزار ٧٥ه يفور ١٢واشنگتن ـ بنا به گزارش روزنامه لوموند مورخ  •
ن يكرده است. ھمچن یداريكا خريون دالر از آمريليم ١١٥ك يبه ارزش ھر یضدھوائ یھا مجھز به موشك یائيدر
دوار است كه يكا داده است. شاه اميارد دالر را به آمريليبه ارزش دو م ١٤اف  جنگنده فانتوم از نوع ٨٠ران سفارش يا

حمل و نقل  یمايھواپ ١٢) و Towضدتانك نوع تاو ( یھا ) مجھز به موشكF٥E( یافكن اف پنج ا بم یشكار ٣٦
ن خط ياست و تنھا ا ليتعط یـ پنج آگاالكس یس یماھايد ھواپياكنون خط تول ز بدست آورد. ھمين یاز نوع گاالكس ینظام
  داشته باشد، بكار خواھند انداخت. یكه صرفه اقتصاد یسفارشات یرا برا

ان به مبلغ يه اويدر ناح یالقييك كاخ يران يه گذشته، شاه ايل فوريفرانسه در اوا یو داخليس ـ بنا به گزارش راديپار •
 یو منبع مھم آب معدن یك منطقه كوھستانيان، يده است. الزم به تذكر است كه اويون فرانك فرانسه خريليم ٣٥٠

  آلپ واقع شده است. یاچه ژنو، درمنطقه كوھستانيك دريفرانسه و نزد
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ران مطرح شده ياز مسلمانان ا یك استفتاء كه از طرف جمعي، در پاسخ به ینيهللا خم تيـ حضرت آ ٢٣/١٢/٥٣نجف،  •
نابود كردن  یر برايگيك مبارزه پيران را به يا م و مردميران را رسما تحريا یز مليت در حزب رستاخيبود، عضو

  ر است:يشان به شرح زياند. متن استفتا و پاسخ ا م، دعوت كردهيرژ یھا هين حزب و پايا

نجا يده است از تكرار آن در ايام مجاھد درج گرديدر شماره قبل پ ینيهللا خم تيچون متن استفتاء و پاسخ حضرت آ •
  شود. یم یخوددار

و مزدوران قابوس در منطقه غرب ظفار و  یسيوانگل یرانيمسلح ا یروھايعمان ـ بدنبال شكست مفتضحانه ن •
ه بخصوص ين نشريگذشته ا یھا به ھمراه داشت (به شماره ینيروھا از مواضع خود كه تلفات سنگين نيا ینينش عقب
ه ياوزگر در منطقه مصر (شرق ناحتج یروھاياز طرف ن یگريع ديمراجعه شود)، حمله وس ١٠و  ٩ یھا شماره
  روھا منجر شده است.ين نيون صورت گرفت كه باز به تلفات و خسارات فراوان ايظفار) به انقالب یغرب

ن يه گذشته، در ايكه در سه ھفته آخر ماه فور ینبردھائ یعمان، ط یآزاد یمنتشره از طرف جبھه خلق برا یھا هيبنا به اطالع
  ر بوده است:يتجاوزگر بشرح ز یروھايفات نمنطقه رخ داده حداقل تل

  نفر كشته ومجروح ١٨٤ــ 

   یسنگر دفاع ١٠٢كامل  یــ نابود

  سه دستگاه مسلسل آون یــ نابود

  كوپتر یك ھليــ سقوط 

  گريكوپتر د یــ ھدف قرار گرفتن دو ھل

  یمتريليم ٨١ــ از كار افتادن دو توپخانه 

  ميسيك بي یــ نابود

  تعددم یھا یسوز ــ آتش

از موارد، عده  یارين در بسيبوده است. ھمچن یرانيا یروھاين تلفات متوجه نيصادره از طرف جبھه، اكثر ا یھا هيبنا به اعالم
ك مجروح بوده يد و يانقالب تنھا پنج شھ یروھاين نبردھا، تلفات نيامده است. در ايقا دانسته نشده و به حساب نيتلفات دشمن دق

  است.

ك واحد يه گذشته، يفور ١٥خ يخود اعالم كرده است كه در تار ٤٥شماره   هياعالم ین طيعمان ھمچن یآزاد یجبھه خلق برا
وانات و يح یضدنفر را كه دشمن در منطقه چرا یھا نياز م یاديبخش خلق در منطقه شرق، تعداد ز یتابع ارتش آزاد یمھندس

 یو چرا یھا در منطقه عبور افراد عاد نين ميا یاند. كارگزار كرده یكرده بود، با موفقت خنث یكارگزار یعبور افراد محل
  كند. یدر آن دارند، آشكار م یا نقش عمده یرانيا یروھاين جنگ تجاوزكارانه را كه نيف ايت كثيگر ماھيبار د كيوانات، يح

وس گذارد. حكومت قاب یھوائ یرويار نيدر اخت یجنگنده نظام یمايھواپ ٣١ن در اردن، يحس م ملكيعمان ـ رژ •
ن امر يل داشته است. بدنبال اين گسين سرزميقابوس به ا یروھايت نيتقو یك گردان سرباز براين ين ھمچنيحس ملك

بر شكست مفتضحانه  یگريل ديك طرف دليروھا از ين نيدن كرد.اعزام اياز اردن د یك سفر رسمي یقابوس ط
شتر يگر، اتحاد ھرچه بيران قابوس بوده و از طرف دو مزدو یسيانگل ،یرانيا یستياليـ امپر یارتجاع یروھاين
گر يدھد. انقالب عمان اكنون د یج نشان ميدرمنطقه خل ین جنبش خلقيا یسركوب یمنطقه را برا یارتجاع یروھاين

  كند. یرا تحمل م یستياليـ امپر یارتجاع یھا ن ضربات توطئهيدتريشد

 یرانيان اين و دانشجويمحصل یون جھانيمان از طرف كنفدراسبا جنبش خلق ع یس ـ بدنبال اعالم ماه ھمبستگيپار •
ك يه خلق عمان صورت گرفته است. از جمله پخش يم عليات رژيجنا ین شھر به منظور افشايدر ا یمتعدد یھا تيفعال

» ارتش شاه از عمان خارج« یھا س بصورتيپار یدر اكثر متروھا یه به زبان فرانسه و نوشتن شعارھائياعالم
ون ين از طرف فدراسيتوان نام برد. ھمچن یو ... را م» دست شاه از عمان كوتاه«، »بر ارتش تجاوزگر شاهمرگ «
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س يپار یونال شھر دانشگاھيه در ساختمان انترناسيفور ١٥از مبارزات خلق عمان در روز  یشگاه عكسيس نمايپار
تونس و   ران،يعمان، ا یھا با مبارزات خلق ینگ ھمبستگيتيك ميه يفور ٢٢خ يب داده شده بود. بعالوه در تاريترت

 یاسيح خفقان سيون ضمن تشرينده كنفدراسيل شد كه در آن نمايس تشكيپار یمراكش در خانه نروژ، شھر دانشگاھ
ه خلق مبارز عمان برشمرده يو مزدوران قابوس عل یسيانگل یروھايم را ھمراه با نيات ارتش رژيران، جنايحاكم در ا

ران را با خلق عمان، با ذكر نمونه يا یانقالب یروھاين یرزم ین ھمبستگيھمچن یحكوم كرد. وو بشدت آنرا م
 یھا ر خلقيندگان ساينگ نمايتين ميادآور شده. در ايران، ير قابوس به ھنگام سفر به ايون در مسيانقالب یھا یگذار بمب

  تجاوزگر در عمان سخن گفتند. یروھايات نياز درباره جنيمن نيك خلق يدموكرات ینده جمھوريجمله نما منطقه و من

ته دفاع يو كم ینيفلسط یھا گروه یبا ھمكار یتظاھرات  با مبارزات خلق عمان، یـ به منظور ھمبستگ ١٨/١٢/٥٣لندن،  •
ن تظاھرات، ترجمه يان ايبرگزار شد. در جر یون جھانيوابسته به كنفدراس یرانيان اياز ظفار و انجمن دانشجو

ر يعمان كه به مناسبت حمله اخ یآزاد یران به جبھه خلق براين خلق ايسازمان مجاھد یاف ھمبستگتلگر یسيانگل
 یگريات افشاگرانه دي) به ھمراه نشر١٠شماره  یه خبريبه منطقه غرب ظفار مخابره شده بود (نشر یرانيا یروھاين
  ع شده است.يران توزيم ايه رژيعل

ر از يام زيمن، پيك خلق يدمكرات یمن، حزب حاكمه جمھوريه يجبھه قوم ین كنگره عموميششم یبه مناسبت برگزار •
  ن كنگره فرستاده شده است.يران، به اين خلق ايطرف سازمان مجاھد

  رفقا!

زم غارتگر ياليامپر  ن است.يدر منطقه در حال تكو یع و خطرناكيگردد كه تحوالت سر یبرگزار م یكنگره شما در زمان
بسط و ادامه  یخود را برا یروھايافته و تمام نيج يد خود را در منطقه خليكا، طعمه جديزم آمرياليامپر یبه سركردگ یالملل نيب

به ھمراه مزدوران قابوس به انقالب  یسي، انگلیرانيا یروھايج كرده است. حمله مشترك نيمنطقه بس یھا ش بر خلقيسلطه خو
ن كشور يا یگاه نظاميپا یكا بدنبال برقرارينشانده به آمر بوس دستم قايره از طرف رژيره مصيجز یبخش عمان و واگذار یآزاد
ن اقدامات به شمار ين از ايبست كشاندن انقالب فلسط به بن یسم براياليد امپريجد یھا ا) و توطئهيگر گارسيانوس ھند (ديدر اق

  رود. یم

ت خود را در خطر اضحالل يشرو منطقه، موقعيپ یھا ھا و گسترش روزافزون جنبش خلق یداريز كه در برابر بيارتجاع منطقه ن
  افته است.يك يارگان یونديسم انداخته و با آن پياليھا خود را به دامن امپر ن جنبشيمقابله با ا یند، برايب یم

قه، و حفظ منافع آن در منط یو برا یالمل نيزم بياليك امپرينشانده شماره  ران ھم به مثابه عامل دستيا یشاھنشاھ یم ارتجاعيرژ
ز كرده و انقالب يمنطقه بشدت تجھ یانقالب یروھاين یسركوب یدر حال رشد، خود را برا یستياليامپر مهيك قدرت نيھم به مثابه 
ران در عمان، و يا ینظام یروھايكند. دخالت تجاوزكارانه ن ید ميمنطقه را عمال و بالفعل تھد یھا انقالب و خلق یو دستاوردھا

در  یالملل نيزم بياليامپر یران در استراتژيم ايمشخص نقش رژ یھا ك، نمونهيمن دمكراتي یانقالب یھادستاورد ید نظاميتھد
  رود. یمنطقه بشمار م

زم و ارتجاع ياليمشترك امپر  ن انقالب در برابر توطئهيكه ا یبخش عمان و مراحل حساس یت انقالب آزاديبه اھم یما به خوب
ك يدمكرات یجمھور یاتيبه نقش ح یخوب ن بهينده باشد. ما ھمچنيدان داغ نبرد آيج ميمنطقه خلبسا  م و چهيگذراند واقف یم یمحل

جبھه  یم و دستاوردھايانقالب عمان، واقف یمنطقه و ھم به مثابه پشت جبھه قو یانقالب یھا گاه نھضتيمن، ھم بعنوان پايخلق 
م. ما نگران يستائ یگذشته پس از استقالل، م یھا ارگر در سالطبقه ك یھا سم و تحقق آرمانياليه را در راه ساختمان سوسيقوم

ك و با انحراف آن از يمن دمكراتي یبرانداختن حكومت مترق یبرا یارتجاع محل یزم با ھمكارياليم كه امپريھست یھائ توطئه
ن بار ھمانند دفعات يم كه ايھستم. ما مطمئن يكن یند و آنرا بشدت محكوم ميب یش تدارك ميخو یستيوناليو انترناس یف انقالبيوظا

  نخواھد داشت. یجز شكست و نابود یك سرانجاميمن دمكراتير خلق يناپذ ھا در برابر اراده خلل ن توطئهيگذشته، ا

ن دشمن يجاب كرده كه ايك منطقه ايت استراتژيت و موقعيم. اھمينيب یك دشمن مشترك ميرفقا! ما خود را با شما در برابر 
نشانده و تجاوزگر  م دستيكا به ھمراه ارتجاع منطقه و رژيزم ھار آمرياليش وارد عمل شود. امپريرو و توان خوينمشترك با تمام 

منطقه و  یھا ن اتحاد نامقدس را تنھا با اتحاد مقدس خلقيخود در منطقه دست زده است. ا یروھاين نيتر عيج وسيران، به بسيشاه ا
افته كه يك با ھم يارگان یونديگر منطقه چنان پيد یھا ود. اكنون سرنوشت ما و شما و خلقتوان پاسخگو ب یآن م یانقالب یروھاين

ست. ما ير نيپذ شتر آنان امكانيب یو ھمبستگ یآنھا جز از راه ھمكار یانقالب ین منطقه و حفظ دستاوردھايا یخلق یھا رشد جنبش
ت و حفظ يحما یم، برايكوش یاز انقالب منطقه م یوان جزئران، بعنيھمچنان كه در راه شكوفا ساختن انقالب مسلحانه خلق ا
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مان در  ت جنبش مسلحانه خلقيش و اھميت نقش خويبه حساس یم. ما بخوبيكن یت ميز احساس مسئوليشما ن یانقالب یدستاوردھا
م كه جنبش خلق ما اكنون به يدھ ید را مين نويران، اين اين سال انقالب خونيم و در آستانه پنجمينده سرنوشت انقالب منطقه واقفيآ

خ يتار یسين سلطه پلين و مرگبارتريدتريش در برابر شديت خويده كه عالوه بر تثبيرس یاسيو س یآن مرحله از تكامل نظام
م مزدور يزم در منطقه، و نقش رژياليد و عملكرد امپريك خاص متناسب با تحوالت جديو استراتژ یاسيس یمعاصر، از محتوا

 یھا م كه با رشد روزافزون جنبشيم و مطمئنيمان داريھا ا خلق یرويوالت و عملكرد، برخوردار باشد. ما به نن تحيشاه در ا
  و ارتجاع درخواھد آمد. یالملل نيزم بياليج بصورت گور امپريخل یھا خلق آب یانقالب

 یھا د در منطقه، ارمغانيط و تحوالت جدين كنگره با برخورد فعال با شرايم ايدواريم و اميكن یت كنگره شما را آرزو ميما موفق
  منطقه ببار آورد. یك و كمك به رشد جنبش انقالبيمن دمكراتيانقالب در  یدر جھت حفظ دستاوردھا ینينو

  است یانقالب یھا ھا و خلق از آن توده یروزيپ

  مانان مرتجع آنان در منطقهيپ نشاندگان و ھم زم و دستياليبر امپر یمرگ و نابود

  رانين خلق ايمجاھد سازمان

  ١١/١٢/٥٣برابر با  ٢/٣/٧٥
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