
  
  

  کهای فدائی خلق ایران تکذیب می کنند یچر
 

 دعا می نمود که گويا هواداران چريکهای فدائی خلق، اتلويزيون آپادانا با پخش برنامه ای در هفته های اخير
ای متعدد با تهيه کنندگان ه در طول اين مدت، رفقای ما طی تماس.  می کنند"حمايت" از برنامه آنها ايران
کيد ه اصطالح حاميان شده و صراحتا تأخواهان روشن شدن هويت اين ب اض به اقدام فوق،، ضمن اعتربرنامه

های هوادار  ها و سازمان برنامه آنها هيچ ربطی به چريکهای فدائی خلق ايران و يا انجمن" حاميان"کردند که 
 يکهای فدائی خلق در اطالعيه رسمی چر،آن نداشته و از مسئولين تلويزيون خواستند تا ضمن توقف اقدام خود

، تهيه کنندگان برنامه، مدت زيادی کوشيدند تا اعتراضات در مقابل.  برساننداين زمينه را به اطالع بينندگانشان
، با پرداخت کذائی" هواداران"متعدد شفاهی و کتبی رفقای ما را ناديده بگيرند و از آن فراتر، با ادعای اينکه 

سعی  عليه سازمان ما پرداخته وجات داده اند به شايعه پراکنی برن" تگیورشکس"پول، برنامه مذکور را از 
چريکهای فدائی خلق جلوه " اختالفات درونی"کردند اعتراضات ما به اين تقلب آشکار سياسی را ناشی از 

  .دهند
  

تلويزيون آپادانا ، از طريق شماره تلفنی که از ابتدا در اختيار تشديد فشار بر گردانندگان برنامه در اثر باالخره
او ادعا کرد . با ما تماس گرفتادعايی " هواداران"اصطالح ه ز آن بقرار گرفته بود، شخصی به عنوان يکی ا

با شخص اما در جريان چند مکالمه .  سال گذشته همواره هوادار چريکهای فدائی بوده است٢۵که در طول 
ناخته شده سازمان ما اطالعی دارد و نه حتی نام های ش رنسيبپمزبور، روشن شد که ايشان نه از مواضع و 

. ارگان و نشريات چريکهای فدائی خلق را می داند و نه در هيچ لحظه ای در ارتباط با سازمان ما بوده است
ه سرانجام ب. نيات پليدی قرار دارد" خيرخواهانه"خوبی نشان می داد که در پس اين اقدام ظاهرا ه امری که ب

، گردانندگان برنامه مجبور شدند تا گان تلويزيون آپادانا و رفقای مافزايش سواالت و اعتراضات بيننددنبال ا
 مزبور پايان داده و ادعای غيراصولیبه اقدام   به شيوه خويش، البته"معذرت خواهی" با ، هفته۶تقريبا بعد از 

ه همه نيروهای مبارز و انقالبی به اين با توجه به وقايع فوق، ما ضمن جلب توج. دنفوق الذکر را پس بگير
کيد می کنيم که سازماندهندگان و حاميان اين اقدام که به سوءاستفاده از ، يکبار ديگر تأشيوه های غيراصولی

 هيچ ربطی به چريکهای فدائی خلق  همانگونه که روشن شدنام هواداران چريکهای فدائی خلق ايران پرداختند،
اصولی و  يکبار ديگر بر ضرورت افشاء و مبارزه با شيوه های غير تجربه اين واقعه.ايران نداشته و ندارند

کيد می کند که تبديل شدن آنها به يک سنت می تواند نتايج و عواقب فاجعه باری برای نيروهای نادرستی تأ
 در بر ما کشورايران در پيکارشان برعليه رژيم سرکوبگر حاکم بر  ه جوانان پرشور و مبارزويژه انقالبی و ب
    .داشته باشد

  
  با ايمان به پيروزی راهمان

  روابط عمومی چريکهای فدائی خلق ايران
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  :برای تماس با چريکهای فدائی خلق ايران با نشانی زير مکاتبه کنيد
  

BM BOX 5051 
London 
WC1N 3XX 
England 

 
Fax & Tel: 0044- 208- 8805621 

  
  :ترونيکآدرس پست الک

E-mail: ipfg@hotmail.com     


