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جریکهای فدائی خلق
آیان ماه ۹۶

رفقای مبارز ۱

د رود های گرم و انقلابی ما را بهذ برید  ۰جنبش ضد امپریا لیستسی
د انشجویان ایرانی د ر خارج از کشور به عنوان بخشی تفکیلثناپذ یسر از

جنیش ضد آمپریالیستی و د مكراتيك خلقهای ایران >»همواره نقش خود

را با موفقیت ایفا * کرد ه و د ر زمینههای مختلف بویژه د رد فاعاز جنیش
انقلابی مسلحانه خلق و اتپلیخد مس آآورق های آن کمكهای ارزنسد ای
نمود ه است  ۰از اینرو سازمان ما از همان ابتد | کوشید ه با رهنمود ها

و ارسال پیام به کنگرههای سازمان * کنفد راسیون چهانی محصلیسن و

د انشجویان ایرانی * در رشد و تعمیق کیفیت سیاسی و مبارزاتی

جنیشد انشجوئی تأشیر خود را بجا بگذ ارد *

تحولاتی که طی مبارزات وسیمتود ای سالهای  ٩1به بحد بویژه
پساز قیام و انتقال قد رت به نوکران جد ید امپریالیسم د رز میا رزه*

طبقاتی جامعه ایجاد شد »صف بند یهای جد ید ی د ر بین نیسروهای
مد افح جنیشضد آمپریا لیستی خلق د ر خارح از کشور بوجود آورد *

همچنین موجب شکلگیری سیاسی نیروهای ضد خلقی ود رعین حسال
مخالف رزیم جمهوری اسلامی گرد ید  ۰د ر مورد نیروهای ضد امپریالیست
این صف بند ی جنبش یکپا رچه* د انشجوئی را به سازمانهای متحسدد
هواد ار جریانات سیاسی ایران تبد یل نمود  ۰با توجه به چنیس--حن

۲

شرایطی وظایف و تحهد ات سنگینتری د ر مقابل هواد اران سازمانهای
انقلابی قرار گرفته که بد ون توجه به این وظایف جنیشد انشجوی.ی
هواد ار قاد رنخواهد شد رشد و انسجام یافته و پیوند خود را با
جنیشانقلابی مسلحانه* خلق تضمین و تحکیم بخشد  ۰بد ینسان در

شرایط کنونی از اقمیت جنبشد انشجوئی خاریم نه قلپلا کاسته نشد ه

بلکه با توجه به نیازمند یهای فزایند ه* جنپشانقلابی مسلحانه* خلسق
با اهمیت هر چه بیشتری نیز مطرح است ۰
رفقاً

(۱

تحول سریح شرایط سیاسی حاکم بر جامعه » روشن شدن بیسش

از پیشماهیت ضد خلقی رژیم جمهوری اسلامی و عیانتر شدان واپستگی

آن به امپریالیسم »همه و همه نشان داد که تحلیلها ؛پیشبینسیها

و هشد ارهای سازمان ؛د ر مورد اوضاعسیاسی و اقتصادی حاکم پر
جامعه و سمت تحولات آن ؛د رست و منطبق بر واقحیت بود ه است  ۰از

همان آغاز اوجگیری جنبشضد امهریالیستی خلقهای ایران »امهریا لیسم
توطئه* وسیحی را برای مقابله با آن تد ارك د ید ولی اپورتونیستای
رنگا رنگ که فریفته* شرایط ابتد ای استقرار رژیم جمهوری اسلامی گشته

بود ند »علیرغم امکانات فراوان خویش ؛بجای مقابله باتوطئهه ای

امپریالیسم و کوششد ر جهت سازماند هی و بسیج تود ها رای
پیشبرد مبارزه* مسلحانه* تود ای د ر جامعه پاتحلیلها و ارزیابیسای
گمراکنند ه و عملکرد های مخریشان توان انقلایی تود ههای خلق را به

۳
هرز برد ند و زمانیکه امهریالیسم یورش خونین خود را بهٌ خلق و
د ستآورد های انقلابی آن وسیحتر ساخت »هواد اران خود و تود هها
را د ر زیر تیخجلاد آن خونآشام رژیم وایسته به امهریالیسم جمپوری

اسلامی رها کرد ند و بسیاری از آنها به گوشهای "امن " پناه برد ند"
اکنون بیش از یکسال از تشد ید ترور و اختناق در ایران میگذ رد
ود ر این مد ت ضریات سنگینی به جنیش خلق و سازمانپسای آن وا رد

شد ه است »اما با وجود این همه کشتار وحشیانه و سلطه* خونیسن
د یکتاتوری امپریالیستی که د ر شکل جمپوری اسلامی د ر سراسر جامحه

سایه* شوم خود را گستراند ه »جنیشضد امپریالیستی و انقلایسی
خلقهای میپنمان آنی از پای ننشسته و امروز ما شاهد .جنگی تسام
عیار د ر اقصی نقاط مین تحت سلطهمان میباشیم * میس آارزه در
عالیترین شکل خود یحنی مبارزه* مسلحانه اينك د ر شپر و روستا بر

علیه رژیم وابسته به امهریالیسم جمهوری اسلامی جریان د ارد و آنچسه
د ر این میان د ر خور توجه بسیار استد رك هر چه ملموستر اهمیست
مبارزه* مسلحانه از طرف تود ههاست  ۰امروز مبارزه* مسلحانه د ر جامعه

ما چنان اعتباری یافته است که مرد م هیچ مبارزهای را بد ون آنکه تکیسه
بر مبارزه* مسلحانه د اشته باشد جدی نمیگیرند *شرایط کنونی بخویی
نشان د اد که بد ون رشد و گسترشمبا رزه* مسلحانه و سازماند هی

مسلح تود مها نمیتوان د ستآورد های انقلابی خلق را حفظ و تحکیسم
بخشید ه » انقلاب ضد آمپریالیستی و د مكراتيك خلق را به پیش بمرد ۰


و این نیز روشن است که پیروزی انقلاب د ر گرو نابود ی ارت

ی

امپریالیستی است و ارتشامپریا لیستی را تنها با ارتشخلق کسه در

جریان جنگ مسلحانه پا سازماند هی مسلح تود هها پوجود میآیسشد
میتوان نابود کرد ود رست د ر جریان این مبارزه است که باید هژمونی
پرولتا ریا به عنوان تنها ضامن پیروزی انقلاب تأمین گرد د «۰
د ر این زمینه کرد ستان قهرمان و خلق د لاور آن طی چند سال
مقاومت و مبا رزهای خونین علیرغم وجود برخی نارسائیها و انحرافسات
د ر سازمانهای رهبریکنند  *۰آن »د ستاآ ورد های انقلابی د ورانسازی
را به کل جنیش خلقهای ایران عرضه کرد ه است  ۰د ر کرد ستان اد امه

مبارزه* مسلحانه بد ون تکیه بر سازماند هی مسلح تودهها د رشکل
کنونی خویشتقریبا غیرممکن است  ۰نیروهای مبارز ؛د ر عمل به نیساز
تسلیح تود هها پی برد ه ود ر جهت آن گامهای قابل توجچی

برد اشتهاند (هیز برگیری ) »هر چند هنوز دار این زمینه بنضانهسای
فراوانی چه از لحاظ سیاسی د ر زمینه آموزش و تربیت انقلابی تود هها

و چه از لحاظ علی موجود است که خود زائید ه* وجود سیاست و مشی
ناد رست سازمانهای سیاسی حاکم بر جنیشخلق کرد است  ۰ایسن
حقیقت بار د یگر ضرورت تضمین و تأمین رهبری پرولتا ریا را د ر جنیسش

انقلایی خلقهای ایران بیان میکند و تا زمانیکه چنین شرایسطی د

جنیشضد آمپریا لیستی و د مكراتيك خلقهای ایران پد ید ار نش-_--ده

چنین کمبود ها و نارسائیهائی د ر بخشهای مختلف جنیش خلق

۵

گریزناپذ یر است  ۰از طرف د یگر خصلت جبههای جنگ د ر کرد ستسان
با خود تجربیات ارزشمند ی د ر زمینه* همکاری و وحد ت عمل میسان
نیروهای انقلابی د ر منطقه* کرد ستانبه همراه آورد ه است  ۰چنیسن
امری میتواند و باید در جهت ایجاد شرایط لازم به منظور انسج ام
و یکپا رچگی نیروهای مسلح خلق مورد توجه قرار گیرد ۰
مبارزات د یگری نیز که د ر سایر نقاط ایران جریان د ارد حاوی
تجا رب بسیاری است" امروز علیرغم همه مشکلات ناشی از میلیتاری--زه
کرد ن تمام جامحه توسط رزیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی »
انقلاپیون به مبا رزهای جد ی با عوامل امپریالیسم اد امه مید ند ۰
طرحهای * ضد شورش * جمهوری اسلامی که با استفاد ه از تجربیات
سازمانهای جاسوسی آامپریالیستی و بد ستور مستقیم آنها صورت میگیرد »
تا کنون نتوانسته وقغهای د ر مبا رزات انقلابی ایجاد نماید *بازرسیهای

بد نی د ر خیابانها مسد ود ساختن محابر عمومی ود ستگیری اف راد
"مشكوك " »حاکم ساختن جو اختناق بیسابقه د ر اد اراتد ولتی » در
مد ارسو بطور کلی د ر سطح جامعه »حمله به خانهها ؛د ستگیسری »

شکنجه و اعد ام فرزند ان خلق و سلیر اعمال سرکویگرانه تنها ماهیست

ضد خلقی رژیم را افشا * کرد ه و عجز و ناتوانی آنرا د ر کنترل اوضاع و
مقابله با نیروهای انقلابی به معرضنمایشگذ اشته است  ۰د خالست
د ولت د ر تمام شئون اجتماعی که خصیصه* رزیمهای وابسته د ر ایسران
است د ر مورد رزیم جمهوری اسلامی تا به آنجا رسید ه استکه تا اعماق

1

زند گی خصوصی مردام را نیز د ر بر گرفته * اخیرا رژیم با توطئه محرفی

مستأجرینتوسط صاحبخانهها جهت ایجاد شرایط د شوار پرای
نیروهای انقلابی ؛د رعین حال کوشید ه است شیوههای چاسوسی را

د ر جامعه توسحه بخشد * این تلاشهای مذ بوحانه هرچند میتوانسد

مشکلات جد ی برای مبارزین مسلح د ر شپرها به همراه آورد ولسستی
هرگز قاد ر نخواهد بود جنیشتود هها را د چار وقفه سازد  ۰تشد ید
فشار و خفقان »کشتا رهای د ستهجمحی و خیانتهای آشکار به صالح
و متافح خلق ؛تنها نشانه* ضحف و زبونی رژیم وابسته به امهریالیسم و

بیانگر لحظات آخر رزیمی بغایتضد خلقی و درحال اختضار است ۰
با توجه به د امنه جنیشخلق و شرایط فلاکت بار اقتصاد ی که رژی-م
پای مواجه است* لذ امه عکوست لررای دار و فاسته ری ظاس را

"*اسرار آمیز * می نماید  ۰این موضوع بخصوص اپورتونیستهایی را که
ی مریم چمیوی اسالا دی نبرد ه اند شدیدا|
هنوز پی به ماهیت وا قح

متحیر ساخته است .ولی *اسراری * در بین نیست» علیرغم تسریسع
حرکت این رریم عتفور ذ ر سراشیبسقواط» آتچه باعت گرد.ید  4سرنگونی
آن چند صباحی به تأخیر افتد حمایتهای سیاسی و نظامسی و
اقتصاد ی وسیح امهریالیستها از حکومت جمپوری اسلامی است .اگسر
وابستگی به امپریالیسم وجود ند اشت این رژیم خیلی پیش از این
میبایست سرنگون شود  ۰درعین حال باید از ضعف جنبشکمونیستسی

۷

ساخته و باینترتیب خود را بحنوان آلترناتیوی مناسب برای حفظ و

حراست از منافح امهریالیستها محرفی نماید  ۰د ر حقیقت سازشکا ریهای

اپورتونیستها که موجبکند شدن روند انسجام جنیشانقلایی خلسق و

و تأثیر پسیج کنند  *۰آن بر مبارزات تود ههای کارگر و د یگر تود ههای

خلق گرد ید ه *نتایج زیانبار خود را امروز بیشاز پیشنشان مید هد ۰
اینان با سیاستهای فرصت طلبانه* خود بزرکترین خد مت را د ر نیسرو
گرفتن رزیم وابسته به امهریالیسم جمهوری اسلامی برای سرکوب جنیسش
انقلابی خلق و لگد مال کردن دستآورد های آن نمود هاند ۰

رفقا (
روند جنیشانقلابی اگر اپورتونیستها را به ورطه* نابود ی کشانشده

و میکشاند »د ر عوض با له ذ اشت پر نظ رات
سازمان ما زمینه* رشد هر چه بیشتر ما را فراهم ساخته است.د ر ایسن

شرایط تنها وتنها چریکهای فد ایی خلق هستند که باید و میتوانند

یکبا ر د یگر رسالت انقلابی خود را انجام داد ه ود ر جهت تأمیسن
هزمونی پرولتارپ | گامهای ارزند ای برد آرند  ۰با اینحال امروز ما با
شرایط سختی رویرو هستیم  ۰د رست د ر شرایطی که تود ههای انقلایی

میهنمان انتظار حرکتی چشمگیر و ضریاتی کویند ه از چانب مسا را
د اشتند ؛د رسازمان ما انشعابی رخ داد * این انشحاب مو

پراکند کی نیروهای بالفعل و بالقوه* سازمان کرد ید و بسیاری از امکانات
مبارزاتی ما را از بین برد» روابط تشکیلاتی يا د چار اختلال گردید یا

۸

بطور کامل قطحشد  ۰ضریه* انشعاب همراه با نصانهای علی در
فحالیتهای سازمان که بنوبه* خود محصول نارسائیپا و فقد آنتجرسه
لازم د ر زمینه تحقق اهد اف مبا رزه* مسلحانه د ر شرایط نوین »شرایطی

که د رآ پیشبرد .میارزه* مسلحاته و ایجاه افرفهای ضرور برای بسیسج
خلق در نبرد مسلحانه* طولانی و بالاخره سازماند هی ارتشخلق بود »
مشکلاتی جدی بر سر راه حرکت سازمان ما بوجود آورد * نیرو و تسوان
قابل توجهی لازم بودتا قاد ر شویم بخشی  ۳ناشی از
انشحاب را د وباره سر و سامان د هیم و گوشهای از ارتباطات گسستسه

سازمان را مجدد| بر قرار سازیم  ۰با وجود این چه بسا نیرو»امکانات
و ارتباطات یکلی از بین رفت و د ر بسیاری مناطق ما ناچار شد یسم از
صفر شروعکنیم  ۰اینها همه با توجه به نیازمند یبای عظیم جنیسش و
انتظا ری که تود هها از سازمان ما د اشتند باعثکند شدان پروس-ه*

انسجام سازمان گرد ید و ما بار سنگین این شرایط را برد وشخود .حمل
نمود یم * اما علیرغم همه این مشکلات و زیانهای جبرانناپذ یری کسه

انشعاب بایان ما وارد سالعت عخوفحالیم که به خه شود آرای و

سایر نیروهای مبارز اطلاعد هیم که میان سازمان ما و رفقای چریکسای
فد اغی خلق ایران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران ) زمینههای مناسبی

د ر جهت همکاری و وحد تپد ید ار شد ه وتا کنون د ر زمینه انب ام

ععلیات مشترك اق امات چند ی به عمل آورد هایم  ۰طبحا مسئله همکاری
و وحد ت با این رفقا د رعین تشخیص ضرورت مبرم آن د ر شرایط کنونسی

مسئلهای نیست که بتوان آنرا بد ون برخورد جدی اید ثولوژيك »سیاسی
و تشکیلاتی به عطل و انگیزههایی که منجر به بحران د ر سازمان گرد ید

و بالاخره زمینه انشحاب را د ر آن فراهم کرد »به انجام رسانید ۰
از اینرو وحد ت مجدد سازمانی ما منوط است به طی پروسه مبارزه
اید ثولوژيك و روشن شدان موارد مورد اختلاف بر مینای همکا ریسای
عملی مشترك د ر مبا رزات عمومی  ۰ما ایمان د اریم که سازمان ما این بلر
نیز موفق خواهد شد که همه موانم و مشکلات را از پیشپای برد اشتسه
يك »تشکیلاتی و عملی خود
انسجام اید شوزب

را

با رد یکر به د ست بیاورد

*

امید به انقلاب تابناك خلقهای میپهنمان د ر تك تك ما شور و شسوق»

ییا قدایب خلق ایران ارسیاستل فا یه آمرز پنتراند طلخی قر
جپت اد امه مبارزه مسلحانه و حل مشکلات مرحلهای ی میباشد ِ بلایسش

از شتابزد کی خرد مبورژوائی پرهیز کرد ود ر

راه پر پیچ و خم انقلاب»

وظاقف ستکین آترا یا حوسلة و مامت پرولتری انجار دار ۰
رفقا ۱
جیاردیای ها يك د وران کوتاه فتسسرت

خلقهای ایران را به عهد ه د ارد  ۰طقف کرت هواد اران نیروهای
انقلایی حساسیت و اهمیتی بیش از گذ شته یافته است؛زیرا امروز د یگر

جنیشمترقی د انشجوگی تنها با حکومت خمینی و اراذ ل و اویسساش

۱۰

وایسته به آن سرو کار ند ارد »بلکه با طیف نسبتا وسیعارتج اعاز
مزد وران اسبق و سایق امهریالیسم یحنی سلطنت طلبان د ر فسرق

مختلف که بنامهای گوناگون و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم امپریا لیسم»

د ار ود سته بنیصد ر و بقیه رویرو استکه باصطلاح به فعالیت علیه رزیم
سرسپرد ه خمینی مشخولند »کسانیکه به انحا * مختلف د ر تمام توطئههای

آمپریالیسع د ر آیرآن :شرکت مستفیم ذ آشتهاقد .و پرخی از آئان امسر
در "شورای ملی مقاومت* مرز خلق و ضد خلق را مخد وثر کرد هاند ( در

چنین شرایطی وظیفه رفقای هواد ار سازمان ما د و چند آن میشسود ۰
افشای آلترناتیوهای امریالیستی که امروز د ر اشکال مختلف و حتی با
پشتوانههای مبارزاتی نیز عرصه میشود »کشید ن مرز روشن و قاطحمیسان
نیروهای خلقی با نیروهای ضد خلقی و افشای برنامههای خیانتکا رانسه
جنا حهای وابسته به آمهریالیسم جمپوری اسلامی د ر صد ر وظایسسف

انقلایی هواد اران سازمان قرار میگیرد ۰
رشد و حد ت مبارزه* طبقاتی د ر جامحه میرود تا صف بند یبای
باز هم جد ید تری را د ر عرصه سیاسی موجب گردد * این صف بند یهای
جد ید مرز انقلاب و ضد انقلاب را مشخصتر نمود ه کیفیت مبسا رزه را از
لحاظ طبقاتی ارتقا * خواهد داد  ۰درعین حال چنین وضعیتسی در

شرایط کنونی تا مدات محینی يك نوعد رهم ریختگی » آشفتگیو التقاط را
د ر صفوف خلق باعث میشود و بسیاری از نیروها »افراد و جریانسات
سیاسی با ظاهری مترقی ولی د ر حقیقت متکی به جناح بند یپسای

۱۱

مختلف امپریالیستی ؛به عنوان باصطلاح آلترباتیو حکومت خمینی کوشسش

میکنند د ر میان نیروهای خلق نفوذ قابل توجهی بیابند * شناخت از

ماهیت این نیروها و افشای سیاست و برنامههای عوامفریبانه آنان ود ر
ازاد ی و استقلال ایران که تنپها به منافع خلق و زحمتکشان ایسران

میاند یشند و به نیروی لایزال خلق ایمان د ارند »جزو وظاثف اساسی
و مهم هواد اران ما د ر خارح از کشور است  ۰د ر شرایط کنونسسسسی
بلند کوهای تبلیغاتی امپریالیستها بطور سرساماوری مساف-ل و

امپریالیسم را تبلیخ میکنند و به این ترتیب میخواهند اینطور وانمود
سازند که گویا تنها این نیروها د ر صحنه سیاسی و مبارزاتی ایسران

ال سسچد و آینک دا هامقدد ردسبت ین تیروها سک  ٩سنا
بلند گوهای امپریالیستی همانطور که د ار و د سته مزد .ور خمینی را تبد یل
به باصسطلاح الترناتیو حکومت شاه کرد ند »اکنون میکوشند با سانسور

مبارزات واقحی خلق بویژه نیروهای انقلابی و کمونیست ؛مبارزات وسیحی

کشید ه کرد ستان تا جنگلهای انبوه گیلان و مازند ران و خلاصه از
به این ترتیب مبا رزات واقحی خلق را تحتالشعا عتوطئههای ضد خلقی
خود قرارد هند  ۰اما این بار د یگر خلق تجریه دید ه و قپرمان ما »

۱۲

تود ههای زحمت کش و د ر پیشاپیشآنها طبقه کارگر ایران د ر پیوند
ناگسستنی با نیروهای اصیمل انقلایی که سح بر کف د ر پیت

آرمانهای والای خلق و زحمتکشان به مبا رزهای جد ی مشخولند»اجازه
نخواهند داد همچون سه سال گذاشته نوکران جد یدی را به آنسا
تحمیل کنند  ۰با توجه به این واقحیات است که جنیشد انشجوئشی

خارج از کشور »بویژه هواد اران چریکهای فد ائی خلق ایران بایسد
سیاست و برنامه مبارزاتی خود را تنظیم نماید ۰
رفقا ۱
د ر شرایط کنونی ضرورت ایجاد همکاریهای وسیحو اد امه د ارد ر

میان هواد اران نیروهای مبارز و انقلابی جهت یکهارچگی مبارزه بر علیه
ریم مزد ور جمپوری اسلامی ود فاعپیگیر از مبارزات انقلایی خلق بویژه
مبا رزه* مسلحانه بیش از هر زمان د یگر است  ۰ایجاد و تحکیم صفسوف

نیروهای واقعا انقلابی د ر مقابل جبهه ارتجاعمیتواند نقشموشری دار
جلب نیروهای خلقی و ایجاد مرزبندی میان جبهه انقلابی با سایر
جریانات وابسته ایفا کند ۰

با توجه به مساثل فوق رفقای ما د ر سطح جهانی باید بکوشند با
برقراری ارتباط منظم با نیروهای انقلابی کشورهای محل اقامت خسود
این نیروها را بر علیه رزیم وابسته جمهوری اسلامی بسیج نمایند  ۰طبعا

ایجاد جیپه وسیحی از این نیروها د ر مقابل جریانات مختلف وابستشه
که از طرف امپریالیستها برای ایجاد انحراف د ر افکار عبومسی

۱۳

سرهمبند ی شدهاند ضرورت تام د ارد  ۰توسعه مناسبات مبا رزه جویانه

با جنبشهای آزاد پبخشو ضد امپریالیستی خلقهای تحت ستم و بردان

مسائل جامعه ما به میان آنها »جلب حمایت آنها از مبارزات خلقپای
ان فد جر وید مدید  02۱ن ما در خارج از کشور
رفقا باید با ترجمه آثار چریکهای فد ای خلق ایران و قرار-
دادن تجارب مبارزاتی خلقهای رزمند ه ایران د ر اختیار نیروهسای
انقلابی سایر کشورهای تحت سلطه مان از آن شوند که امریا لیس

بتواند توطئههای مشابه آنچه د ر ایران به انجام آن موفق گرد ید »؛به
اجرا د ر آورد  ۰ترجمه آثار جنبشهای انقلابی خلقها » جمع پسسست
مبارزات مسلحانه د ر کشورهای مختلف و سایر تجربیات انقلابی و انتقال

آن به ایران باید بطور جدی د رد ستور کار رفقای خارج از کشور قرار
کیرد  ۰متأسفانه تا کنون این امر مهم که د ر بسیاری موارد برای ما ارزش
حیاتی د ارد بطور پراکند ه و بد ون برنامهریزی محین و ناقصانج ام
گرفته است ۰
رفقا

۱

سازمان ما به عنوان يك سازمان انقلابی همواره به نیروی لایسزال
تود مها تکیه د ارد و نیازمند یهای مالی خود را بیشتر از این طریسق
جبران کرد ه است  ۰از اینرو د ر کنار فعالیتهای سیاسی مسئله کمکهای
مالی و تکنیکی رفقای خارج کماکان اهمیت زیاد ی د ر پیشبرد مبا رزات ما
د ارد  ۰باید با بکار گرفتن ابتکا رات گونا کون و فعالیتهای مختل_سف

+۱

کمکهای مالی را سامان داد ود رحد امکان كمك به نیازمند یپسای

تکنیکی سازمان نمود۰ .

رفقا (

با توجه به وظایف سنگینی که هواد اران سازمان ما د ر خارج از

کشور د ر جهت تبلیغ نظرات »سازماند هی مبارزات و یا ری رساندن به

سازمان د ارند »پراکند گی نیرو و تحدد سازمانی هواداران مسا در

خارج بصورت مشکلی جدی فراراه انسجام و یکها رچگی د ر انجام ایسن
وظائف د رآمد ه است * از اینرو د ر شرایط کنونی تمرکز نیرو د ری
سازمان واحد و با رهبری منمرکز که قاد رباشد فعالیت واحد هسای
هواد اران سازمان را در

ی

رهای مختلف تنظیم و همسو سازد ضرورت

عمد ای میيابد  ۰این امر میتواند د ر تسریعارتباط سازمان ما پا

واحد های هواد ار مور واقعشود "

برای شما د ر پیشبرد وظایف انقلابیتان موفقیت | رزومند یم ۰

زند ه باد مبارزة مسلحانه که تنها راه رسیدان به آزاد ی است (

مستحکمتر باد پیوند جنیشد انشجوگی با جنیش مسلحانة خلق |

پیسش پسوی سازماند هی مسل توده ها(

پیش ببسوی تشکی ارتسش خل (
مرگ بر امپریالیس سم وسگسای زنجیریشش !|

با ایسان بسه پیتروزی راهم ان

چریکب ای فد ای خلسق ایس ران
آپان ماه ۱1

پیش سویسازمالدهی مسلح توده ها !

از انتشارات  :جردعهای فدانی خلق آیران

تکثیرازمواداران :چ

ربیکهای فداشی خلقایران .در آلبان وبرانغریی

