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 !خطاب به نیروهای مبارز و انقالبی

 

در فضای " اشرف دهقان-چریکهای فدایی خلق ایرانسازمان هواداران "ای منسوب به "بیانیه"در روزهای اخیر 

سازمان " اب رتبطم) "پیشتاز"کانال تلگرامی موسوم به گردانندگان مجازی پخش شده که در آن به عملکرد 

 . و نفوذ پلیسی در این کانال اعتراض شده است "(اقلیت-فداییان

، پاسخ زیر را برای ندواالتی شده ائسق مختلف ر  به ط  از فعالین سازمان ما  "بیانیه"از آنجا که در رابطه با این 

 :اطالع افکار عمومی ضروری می دانیم

به نام  طالعیه فوق رااتشکیالتی با شخص یا اشخاصی که -سازمان ما هیچ گونه اطالع و هیچ رابطه سیاسی -1

قم و جزییات مربوط ت و س  ما نه از صح   . دنداشته و ندار، کرده اند تهیه و پخش چریکهای فدایی خلق " هواداران"

نیروهای شناخته فعالین و و نه هیچ یک از ، داریم هیچ گونه اطالعی به بحث های حول امنیت کانال نامبرده 

این ما اعتقاد داریم که اساسا   .نشر اطالعیه مزبور دخالتی داشته اند، تایید، امضاء و تشکیالت ما در تهیهۀ شد

نام یک جریان انقالبی و  هآن بامضاء اطالعیه و نوشته و مطلب و هر گونه  و یا پخش برخورد، یعنی صدور ۀشیو

امنیتی و فریبکارانه، ناسالم، حرکتی  ، (با آن تشکیالتی بدون اطالع آن سازمان و بدون داشتن رابطه) مبارز

 . باشد مشکوک می

از ، فقط همانطور که در فرصتهای مختلف اعالم کرده ایم، تمامی مواضع رسمی چریکهای فدایی خلق ایران  -2

اشرف "و سایت رفیق  "سیاهکل"سایت )سازمان ما ه طریق سایتها، صفحات رسمی و کانالهای شناخته شد

 ("سیاهکل فدایی"و فیس بوک  "2بذرهای ماندگار "و اینستاگرام  "بذرهای ماندگار"، صفحه تلگرامی "دهقانی

مسئولیت انتشار هر گونه مطلب و نوشته دیگر با امضاهای  . در سطح جنبش و افکار عمومی منتشر می گردند

عهدۀ  رب، که در خارج از کانالهای رسمی و شناخته شده تشکیالت ما منتشر می شوند ما منسوب به سازمان 

نیز بدون آگاهی از فعالین سازمان ما  هواداران و درست به خاطر حفظ همین برخورد اصولی است کهما نیست و 

پخش آنها در سطح جنبش و سالمت منبع انتشار این مطالب به هیچ وجه به انتشار  اف بودن هویت وشف  

 . مبادرت نمی ورزند

وظیفۀ خود می دانیم که از این فرصت استفاده کرده و در پاسخ همچنین به خاطر احساس مسئولیت انقالبی،  -3

یکبار دیگر ، د نری که در فضای مجازی از فعالین و رهبری سازمان ما می شوواالت و درخواستهای مکر  ئبه س

تاکید کنیم که چریکهای فدایی خلق ایران به دلیل تحلیل خود از ماهیت رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی و 

تجربه از شیوه های داشتن ری مطلق العنان اعمال شده در جامعه توسط این رژیم و به دلیل آشنایی و دیکتاتو

در فضای مجازی به نیروگیری  تحت هیچ شرایطی ، به عنوان یک اصل پلیس سیاسی ،وزارت اطالعات و برخورد 

بدون  و نه روابط تشکیالتی   می کنند" عضوگیری"از هویت های مجازی و پنهان نپرداخته و از این طریق نه 

چرا که این کار همانگونه که . و گسترش می دهند ایجاد کرده را شناخت مستقیم و تنگاتنگ در جریان مبارزه

داب توسط جریانات موسوم به حزب کمونیست  دانشجویی نظیر ایجاد جنبش)تجارب کوچک و بزرگ مختلف 

و توجیهی که صورت گیرد، فرجامی جز ایجاد روابط پلیسی به ت با هر نی  ، اند ثابت کرده ( 08کارگری در دهه 

مبارز در حیطه های تحت کنترل وزارت اطالعات رژیم و پهن کردن دامی دیگر برای مخالف و نیروهای  خود دست

 .شکار جوانان مبارز و آگاه در داخل کشور توسط سربازان گمنام امام زمان نداشته و نخواهد داشت

 

 کهای فدایی خلق ایرانروابط عمومی چری

 0011فروردین  سیزدهم

 

 : درس سایت ها و رسانه های اجتماعی چریکهای فدایی خلق ایرانآ
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 www.siahkal.com: سایت سیاهکل

 www.ashrafdehghani.com: سایت رفیق اشرف دهقانی

 BazrhayeMandegar@: کانال تلگرام

 2بذرهای ماندگارbazrhayemandegar2 : اینستاگرام

 Siahkal Fadayee: فیس بوک
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