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  تحريم رفراندوم
  از سوی فدائی ها

  آغاز حادثه جوئی ها بود
  
لطفًا اشتباهات تاکتيکی سازمان چريک های فدايی خلق را بعد از پيروزی انقالب تا : س

به عالوه نظر خود را درباره کوششی که اين سازمان برای رفع اين . کنون تشريح کنيد
  .شتباهات آغاز کرده بگوييدا

گيری  بزرگترين اشتباه تاکتيکی سازمان چريک های فدايی خلق، موضع: ج
در .  به جمهوری اسالمی استرأی ندادن و رفراندمنادرست و بسيار منفی آن ها در برابر 

د سی لندن دعوت کر.بی. اين مورد، موضع اين سازمان، با موضع بختيار که از راديوی بی
 اشتباه اين يک. شد  تمامنيروهای ارتجاعی ايرانبه نفع  و مهوری اسالمی رأی ندهيدکه به ج

اين اشتباه، پايه يک شکاف بسيار بزرگ را ميان نيروهای انقالبی . است تاريخیتاکتيکی 
م خودمان را از اين مهلکه يما به زحمت توانست. گرا گذاشته است مسلمان و نيروهای چپ

ديم که اگر چريک های فدايی هر چه زودتر به اين اشتباهات خود ما معتق. بيرون بکشيم
، اثرات منفی اين اشتباه روز به روز بيشتر خواهد کنند و به انتقاد از آن نپردازنداعتراف ن

از اين که بگذريم، ما معتقديم که چريک . شد که برای مجموعه جنبش انقالبی خطرناک است
، مسايل درجه دوم و کم اهميت تر را بزرگ کرده  روزهای فدايی خلق در مواجهه با شرايط

مثًال در ميتينگ حزب خلق مسلمان . گر چه دو سه هفته اخير کمی احتياط می کنند. اند
اما شرکت آن ها در ميتينگ جبهه دموکراتيک ملی متين دفتری اشتباه . کردندشرکت ن

خود را در جبهه آقايان متين دفتری و نزيه قرار دادن، کسانی که معتقدند سرمايه . بزرگی بود
 بايد به ايران - همان پنجاه و يک نفری که کارخانه ها و اموالشان مصادره شد-داران وابسته

چريک های فدايی خلق بايد صريحًا به اين اشتباهات . تاکتيکی بزرگی استبرگردند، اشتباه 
تمام . خود اعتراف کنند و اگر چنين کاری نکنند، زيانش روز به روز بيشتر خواهد شد

دوستان واقعی و راستين چريک های فدايی خلق بايد به آن ها فشار بياورند و به آن ها بگويند 
اين اشتباه بزرگی است، آن را بپذيريد و خود را از . ی الزم استکه رفقا، اينجا شهامت انقالب

  .جبهه صفوف نزيه ها، بختيارها و متين دفتری ها، مائوئيست های نفاق افکن جدا کنيد
که آن ها در دو سه ميتينگ اخير ليبرال ها صريحًا شرکت نکردند کار  البته اين

اين . کت های قبلی را از ميان نمی برد اين کار، آثار آن حر. درستی است، اما کافی نيست
اين نظريات را ما در نشريات حزب چاپ . است نظر ما راجع به چريک های فدايی خلق

کرده ايم، از آن ها خواهش کرده ايم که برای تبادل نظر شخصی، در يک بحث خصوصی با 
هيچ ايرادی . اده ايمما هر اقدامی را که الزم بوده است، در اين زمينه انجام د. ما شرکت کنند

حتی می خواهم بگويم که حزب ما، در مواردی، فروتنی زيادی از خود . به ما وارد نيست
اما اين رفقا، جوانند و جويای . نشان داد تا با اين رفقا وارد يک گفتگوی واقعی خالق بشود

بی منطق و يم در اکثر موارد فحاشی آن ها در مطبوعاتشان دريافت کردنام، پاسخی که ما از 
تکرار اتهاماتی است که رژيم شاه و سازشکاران ليبرال منش طی سی سال به حزب ما وارد 

  .ساخته اند
 


