
شركت چريكهاي فدائي خلق در انتخابات 

 !مجلس هشتم را تكذيب مي كنيم

  
  )توطئه جديد وزارت اطالعات جمهوري اسالمي بر عليه چريكهاي فدائي خلق ايران (
  
  
  

 خبریک از سايتهای خبری وابسته به رژيم ضد مردمی جمهوری اسالمی با انتشار " عصر ايران"اخيرا سايت 
" گروهک چريکهای فدائی در انتخابات مجلس هشتم شرکت می کنند"ر اينکه  مبنی بموهوم و جعلی،

نمونه ديگری از سم پاشی ها، شايعه پراکنی ها و لجن پراکنی های وزارت اطالعات جمهوری اسالمی بر 
  .عليه چريکهای فدائی خلق ايران را به نمايش گذاشت

  
العه متن خبر می پردازد فورا متوجه می شود که خواننده با ديدن اين تيتر تعجب برانگيز وقتي که به مط

بحث نه بر سر شرکت چريکهای فدائی خلق در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسالمی بلکه بر سر 
با بعضی از دست اندرکاران ) اکثريت(نامه نگاری فرخ نگهدار از مسئولين سازمان فدائيان خلق ايران 

  .ونگی آن نامه نگاريها به عهده خود او است  که البته توضيح چگ–حکومتی می باشد 
  

به دنبال درج اين خبر دروغين در سايت فوق الذکر، رسانه های ديگری نيز با اشاعه خبر فوق بر طبل اين 
 به تاريخشايعه پراکنی بر عليه چريکهای فدائی خلق کوبيدند و حتی روزنامه ايران چاپ داخل کشور 

  :بر را اين چنين منتشر نمودخ ١٣٨۶     مهر ماه ٢٢ يکشنبه
   

  هاى فدايى براى شرآت در انتخابات مجلس  درخواست گروهك چريك"
 

ها و اهميت آن   خبرديگر اين آه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسالمى و ويژگى
نشين نظام را نيز به تكاپو وادار آرده، به طورى آه برخى از آنان به طور رسمى   مخالفان خارج

هايى را براى تأثير گذاشتن در روند برگزارى انتخابات داشته باشند   آنند آه بايد اقدام  مىاعالم 
برد در   هاى فدايى خلق آه در فرانسه به سر مى  يكى از اعضاى گروهك موسوم به چريك. 

اى به مسئوالن عالى قضايى از آنان خواسته تا اجازه دهند به آشور بازگردد تا بتواند در   نامه
وى در يك سخنرانى در خارج از آشور اعالم آرده آه براى تأثيرگذارى در . بات شرآت آندانتخا

آه سعى   هايى را انجام دهيم، نخست اين  روند برگزارى انتخابات مجلس هشتم بايد اقدام
هاى فدايى خلق   اين عضو گروهك چريك. اى وارد آشور آنيم  آنيم اعضاى خود را به گونه

  ."نژاد عنوان آرده است  ها و افراد مخالف احمدى  از احزاب، تشكلدومين راه را حمايت 
 
از آنجا که در روز های اخير فعالين سازمان ما با سواالتی در اين زمينه مواجه شده اند، توضيحات زير را در 

  :پاسخ به سواالت طرح شده ضروری می بينيم
 
می و نه بر هيچ کس ديگری پوشيده نيست  با توجه به اين امرکه نه بر دستگاه امنيتی جمهوری اسال-١

نمی نامند و سالهاست که " چريک فدائی"که فرخ نگهدار و سازمانی که وی به آن وابسته است خود را 
فعاليت می کنند، واضح است که دستگاه امنيتی جمهوری ) اکثريت(تحت نام سازمان فدائيان خلق ايران 

وجود در نام سازمانهای سياسی، مرزهای شناخته شده بين اسالمی می کوشد تا با تکيه بر تشابهات م
اما اين اقدام خود به وجود شرايط ووضعيت خاصی . جريانات سياسی موجود در اپوزيسيون را مخدوش سازد

در جامعه تحت سلطه ايران داللت می کند در واقع،  تکيه بر نام و گذشته ننگين فدائيان اکثريت و استفاده 
 پاشی و لجن پراکنی بر عليه چريکهای فدائی خلق از شرايط مبارزاتی جديدی در ايران از آن در جهت سم

  .خبر می دهد که رژيم ضد خلقی جمهوری اسالمی را به عکس العمل های اينچنينی مجبور ساخته است
  کسانی که تاريخ تحوالت سياسی در دوره جمهوری اسالمی را ديده و يا دنبال کرده اند می دانند که-٢

دارو دسته فرخ نگهدار پس از قيام بهمن با در پيش گرفتن سياست دفاع از جمهوری اسالمی، عمال خود را 
خارج از صف مردم و جنبش انقالبی آنها قرار داد و با توجه به تقابل انديشه ها،مواضع و سياستهايشان با 



خلق ايران آنها باالخره مجبور شدند از آرمانها ،مواضع  و عملکردانقالبی سازمان پر افتخار چريکهای فدائی 
دارودسته فوق، در . فعاليت کنند)اکثريت(يده و تحت نام سازمان فدائيان خلق ايرانآن نام دست کش

چارچوب اين فعاليتها که همکاری با رژيم جنايتکارجمهوری اسالمی و شرکت در سرکوب مبارزات مردم وجه 
مشخصه آن بود خيلی زود و به حق از سوی مردم طرد گشته و به عنوان تشکيالتی ضد مردمی شناخته 

اين واقعيت يعنی رسوائی مواضع ضد انقالبی آنها در تاريخ آن سالها تا آنجا در سطح جامعه . شدند
 مترادف خيانتاساسا در فرهنگ سياسی جنبش انقالبی مردم ما با " اکثريت"گسترش يافت که نام  

تخابات با حال دستگاه دروغ پراکنی جمهوری اسالمی که خود می داند اعالم شرکت اکثريت در ان. گشت
توجه به گذشته و مواضع ضد مردمی اين جريان کمکی به فريب مردم جهت شرکت در انتخابات کذائی و 
گرم کردن تنوراين شعبده بازی نمی کند ازخبر فوق بر ضد چريکهای فدائی خلق و شايعه پراکنی بر عليه 

  .آنها استفاده می کند
  
واقعی  آرمانها و سنتهای سازمان چريکهای فدائی خلق ايران  در شرايط بعد از قيام بهمن ادامه دهندگان -٣

در مقابل کسانی از جمله فرخ نگهدار که بدون کمترين اعتقاد به نظرات ،آرمانها و اهداف چريکهای فدائی 
خلق ،خود را در راس سازمانی به همان نام قرار داده بودند، ايستاده و با آگاهی از مواضع سازشکارانه 

 صف خود ١٣۵٧نها بر عليه انقالب مردم ستمديده ايران از همان ماههای پس از قيام بهمن سال وخائنانه آ
دنبال " چريکهای فدائی خلق ايران"را از اين جريان جدا نموده و فعاليت های انقالبی خود را تحت نام 

 و سياستهای تشکيالت چريکهای فدائی خلق از همان آغاز ماهيت ضد انقالبی جمهوری اسالمی. نمودند
سرکوبگرانه اش بر عليه مردم ايران را افشاء و نسبت به عاقبت سياستهای سازشکارانه رهبران آن زمان 

 سال از موجوديت سازمان منحط اکثريت  ٢۵حال عليرغم گذشت بيش از . سازمان فدائی هشدار داده بود
آزاديخواهان را بر عهده دارند، دستگاه های امنيتی جمهوری اسالمی که وظيفه قتل و شکنجه و سرکوب 

باز هم هر کجا که قرار است بر عليه چريکهای فدائی خلق لجن پراکنی کنند می کوشند با مخدوش نمودن 
مرزهای غير قابل عبور اين سازمان با چريکهای فدائی، مواضع ضد انقالبی اکثريت را به حساب چريکهای 

ين ترتيب وجهه و نام چريک فدائی را آلوده و مردم را نسبت به فدائی خلق ایران گذاشته و به خيال خود به ا
  .آنها بدبين نمايند

  
 چريکهای فدائی خلق ايران با تکيه بر اين واقعيت که در چارچوب سلطه ديکتاتوری حاکم بر ايران و قدر -۴

بندان حاکم می مردم همواره  پايمال سرکوبگری قداره "حق رای"انتخابات معنا نداشته و "ولی فقيه"قدرتی
ما همواره تاکيد .  سال گذشته از شرکت در خيمه شب بازی های حکومت خودداری کرده اند٢٨شود، در 

مردم در اين رژيم فاقد ارزش می باشد و اين صرفا حضور آنها در صحنه است که مورد " رای"نموده ايم که 
اين است که  آنچه در ايران نمايش داده واقعيت . نظر بر پا کنندگان اين مضحکه های انتخاباتی می باشد

می شود نه انتخابات، بلکه انتصاباتی از پيش مشخص شده است که حضور مردم در آن هيچ تاثيری در 
در چنين شرايطی که رای و نظر مردم به وقيحانه  ترين شکلی پايمال و سرکوب می شود .  آن نداردنتيجه

تنها نشانگر حد بی شرمی و رسوائی سازندگان چنين دروغی خبر از شرکت چريکهای فدائی در انتخابات 
  . است

  
 واقعيت اين است که هر چه مواضع چريکهای فدائی در سطح گسترده تری در اعماق جامعه پژواک داده -۵

می شود، ماشين تبليغاتی جمهوری اسالمی و پادو های رنگارنگش نيز بيشتر بر عليه چريکهای فدائی 
خبر جعلی فوق نيز يکی از . به بهانه های مختلف و اشکال گوناگون سم پاشی می کنندخلق و نظرات آنها 
  .مواردآن می باشد

  
، از همه سايتها و "عصرايران"با توجه به آنچه که گفته شد ضمن تکذيب دروغ بيشرمانه سايت حکومتی  

م برای نشان دادن عدم نشرياتی که در اين فاصله به تکرار واشاعه اين خبر دروغ پرداختند می خواهي
  . همسوئی خود با منبع شايعه رسوای فوق، اين تکذيب نامه را نيز در سايت و نشريه خود درج نمايند

  
  

  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدائی خلق ايران

  ٢٠٠٧اکتبر ٢۴   - ١٣٨۶ آبان ٢
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