ﻧﺎﻣﻪ ای از ﺳﺮاﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ

ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رویﺪ؟

ﺳﺌﻮال ﻓﺪاﺉﻴﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
از ﻓﺪاﺉﻴﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
ﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎرﻩ ﺟﺪﻳﺪ راﻩ ﺕﻮدﻩ ،از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﻴﺪ ،ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪازﻳﻢ و ﺁن ﺳﺎل هﺎی دهﺸﺖ اﻧﮕﻴﺰ را ﻣﺮور ﻣﯽ
آﻨﻴﻢ ،هﺰاران ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺕﻠﺦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻏﺮور اﻧﮕﻴﺰ را ﺑﺮ ﭘﺮدﻩ ذهﻨﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎرﻩ ﻣﯽ
ﻧﺸﻴﻨﻴﻢ .ﺧﺎﻃﺮات ﺕﻠﺦ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ هﺎﺋﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،اﺷﺘﺒﺎهﺎﺕﯽ آﻮدآﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻃﺮات
دهﺸﺖ اﻧﮕﻴﺰ .اﻋﺪام هﺎی ﺳﺎل هﺎی  ۶١ - ۶٠و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺕﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ  ۶٧را .ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
رﻓﻘﺎﺋﯽ آﻪ هﺮ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺒﻮدﺷﺎن ﺧﺴﺎرﺕﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ و ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎن .ﺧﺎﻃﺮاﺕﯽ ﻏﺮوراﻧﮕﻴﺰ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺻﺪهﺎ ﻓﺪاﺋﯽ آﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را در راﻩ ﺁزادی ،ﻋﺪاﻝﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺁرﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪا آﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺕﻼش رژﻳﻢ ،رژﻳﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺕﻮر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ ﺧﺼﻮﺻﺎ رهﺒﺮی ﺁن ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
اآﺜﺮﻳﺖ ﺁن هﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ آﺎدرهﺎی ردﻩ ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻬﻠﻜﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮﻧﺪ و در هﻨﮕﺎﻣﻪ ای آﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ دﻳﺪﻩ هﺎﻳﻤﺎن ﺟﺎری ﺑﻮد و ﻳﺎس و اﺳﺘﻴﺼﺎل ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﺘﻮﻝﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻳﻢ.
ﺑﻨﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ زﺣﻤﺎت رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽ ﺑﻮد ،آﻪ ﺑﺎ
ﺕﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺪاﺋﻴﺎن را هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .در اﻳﻦ زاﻳﺶ ﻧﻮﻳﻦ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻧﺘﻘﺎداﺕﯽ آﻪ داﺷﺘﻪ و دارﻳﻢ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ دﺳﺘﺎن اﻳﻦ رﻓﻘﺎ را ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻳﻢ.
ﻣﺎ واﻗﻔﻴﻢ آﻪ ﺑﺤﺮان هﻮﻳﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و اردوﮔﺎﻩ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در هﻢ ﻧﻮردﻳﺪ .در ﻃﯽ اﻳﻦ ﺳﺎل هﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺕﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﺪد ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ
و در اﻳﻦ راﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﺳﺘﺂوردهﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺮ ﺑﺎر ﺧﻮد ﺧﻄﺎهﺎﺋﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺕﻜﺐ ﺷﺪ ،آﻪ
ﺑﻌﻀﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺕﻮﺟﻴﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان هﻮﻳﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺎرآﺴﻴﺴﻢ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ را هﻢ از اﻓﻖ ﺁرﻣﺎن هﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺬف آﺮد و
هﻮﻳﺘﯽ ﻣﺠﻌﻮل ﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭼﭗ دﻣﻜﺮاﺕﻴﻚ؟! را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن
ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮد.
ﺳﺆال ﻣﺎ اﻳﻨﺴﺖ آﻪ ﭼﭗ دارای آﺪاﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؟ و اﺳﺘﻘﺮار آﺪاﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺁﻣﺎج و ﺁﻣﺎل ﺧﻮد ﻗﺮاردادﻩ اﺳﺖ؟ اﻋﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻴﺮوهﺎی
ﭼﭗ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ ﺁورد ،ﻓﺮار از آﺪاﻣﻴﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻧﻪ اﻳﻨﺴﺖ آﻪ ﭼﭗ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ راﺳﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻴﺪ راﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
راﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ آﺎر در ﺟﺒﻬﻪ ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺧﻄﻮط را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻮدﻩ و
ﺑﺎ اﻝﻔﺎظ ﺑﺎزی آﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم آﻨﻴﻢ آﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺪام ﻳﻚ از
ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﺪاﻣﻴﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك و ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎی اﺳﺘﺮاﺕﮋﻳﻚ دارد.
ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺁﺷﻜﺎرا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺕﻌﺮﻳﻒ آﻨﻴﻢ .ﺑﺴﻨﺪﻩ آﺮدن ﺑﻪ آﻠﻴﺎت و ﺧﻮد را ﻓﺮاﺕﺮ
از ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻳﺪن و ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺁن هﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻃﻨﺰی ﺕﻠﺦ و ﺕﻜﺮاری اﺳﺖ ،آﻪ

ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ" ﺑﻪ اردوﮔﺎﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدﻩ دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﺧﻮاهﯽ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺕﺤﻮﻻت اﺧﻴﺮ در روﻳﻜﺮدهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎی اﺧﻴﺮ ،در ﺑﻴﺎن
ﻣﻮاﺽﻊ و ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻣﻴﺪ ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ هﻮﻳﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری
دﻣﻜﺮاﺕﻴﻚ و ﻣﺪرن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﻧﺴﻴﻢ ﺁن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺪاﺋﻴﺎن داﺧﻞ آﺸﻮر هﻢ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ را ﺑﺮﺁوردﻩ ﺳﺎزد و ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻝﻔﺎظ و
ﺑﻴﺎن ﻣﻄﻠﺐ در ﻝﻔﺎﻓﻪ ﺑﺎز هﻢ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺬﻳﺮش ﺕﻠﻮﻳﺤﯽ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ در ﺳﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن )ﮔﻠﻮﺑﺎﻝﻴﺰاﺳﻴﻮن( ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺕﺎﻳﻴﺪ آﻨﮕﺮﻩ ای آﻪ ﺑﻨﺎم
ﺧﺎوران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺻﺮاﺣﺖ ﻻزم در دﻓﺎع و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺬﻳﺮش ﺁرﻣﺎن هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ
رﻓﻘﺎی ﻓﺪاﺋﯽ آﻪ در ﮔﻠﺰار ﺧﺎوران ﺕﻨﻬﺎ و ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﺁرﻣﺎن هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ
ﺁرﻣﻴﺪﻩ اﻧﺪ دﻳﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﺪول از ﺁرﻣﺎن هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﺋﯽ اﺳﺖ آﻪ در
ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ رخ دادﻩ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺕﺎ اﺻﻼح ﺁن از ﭘﺎی ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﻧﺸﺴﺖ .هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ
ﺑﺮای ﺁزادی و ﻋﺪاﻝﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺕﻼش هﺎی ﻣﺤﺪودی آﻪ ﺑﺮای ﺕﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﺪد هﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺣﻮل ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺪون ﺑﺤﺚ هﺎی ﺕﺌﻮرﻳﻚ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻓﺪاﺋﻴﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج آﺸﻮر ،ﺑﺪون ﺕﺠﺰﻳﻪ و ﺕﺤﻠﻴﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ م -ل ﺁن ،و ﺑﺪون ﺕﺎﻣﻞ در ﮔﺰﻳﻨﺶ هﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺎن آﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ هﻮﻳﺘﯽ ﻣﺠﻌﻮل را ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن "ﭼﭗ دﻣﻜﺮات و ﻣﺪرن ﻏﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژﻳﻚ" ؟! ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮﻩ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻝﺐ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﺸﻮرهﺎی
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ و ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن ،رهﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن و آﺎدرهﺎی ﺧﺎرج از آﺸﻮر در
ﻏﻴﺎب اآﺜﺮﻳﺖ ﻓﺪاﺋﻴﺎن داﺧﻞ آﺸﻮر و در ﻓﻘﺪان رهﺒﺮان و آﺎدرهﺎی اﻋﺪام ﺷﺪﻩ ،ﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ
ﻝﺒﺎس ﻋﺎرﻳﺘﯽ را ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺟﺪی ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ارﺕﺒﺎﻃﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و رو در رو ﺑﻴﻦ ﻓﺪاﺋﻴﺎن داﺧﻞ آﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرای ﻣﺮآﺰی ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺤﺚ هﺎی ﺕﺌﻮرﻳﻚ ﺟﺪی و ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﺑﻴﻦ ﻓﺪاﺋﻴﺎن داﺧﻞ
و ﺧﺎرج ﭘﻴﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری آﻨﮕﺮﻩ دهﻢ ﺕﺮﺕﻴﺒﺎﺕﯽ را اﺕﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،آﻪ در آﻨﮕﺮﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
و ﻋﺎری از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮدﻩ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﻮﺽﻊ و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ م  -ل ،ﻣﺎﺕﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ ﺕﺎرﻳﺨﯽ و
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﻜﺮد هﺎی ﺁن در ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﻠﯽ
و ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد.
رﻓﻘﺎی ﮔﺮاﻣﯽ! اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻤﺎ ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﺎرج از آﺸﻮر در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝﻪ
درﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﻳﺪ آﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ را از اهﺪاف و ﺁرﻣﺎن هﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﺑﺎ ﺕﻤﺎﻣﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺕﻚ ﺕﻚ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان دارﻳﻢ ،ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ دارﻳﻢ
آﻪ اﻳﻦ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﺕﻨﻬﺎ و ﺕﻨﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﺎرج از آﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺲ  .اﮔﺮ
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ آﻪ ﻣﺎ هﻢ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ هﺴﺘﻴﻢ و هﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ،اﻳﻦ درد ﺟﺎﻧﻜﺎﻩ را ﺕﺤﻤﻞ آﺮدﻩ و در
ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮدﻩ اﻳﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺕﺤﻘﻖ ﺁرﻣﺎن هﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺕﺪوﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁن ﺑﺮاﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات رﻓﻘﺎی داﺧﻞ آﺸﻮر ﺕﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑﻪ آﻨﮕﺮﻩ دهﻢ و ﺕﺼﻮﻳﺐ ﺁن در آﻨﮕﺮﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
)ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ( در اﺧﺘﻴﺎر رﻓﻘﺎی داﺧﻞ آﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﺕﺨﺎذ ﺕﻤﻬﻴﺪاﺕﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮏ،
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اوﺽﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺎ ﻓﺪاﺋﻴﺎن در ﺕﺪوﻳﻦ و ﺕﺼﻮﻳﺐ ﺁن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ ،اﮔﺮ هﺴﺘﻨﺪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ وداع ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ" در ﻋﺮﺻﻪ
دﻣﻜﺮاﺳﯽ ﺧﻮاهﯽ و ﻋﺪاﻝﺖ ﺧﻮاهﯽ در ﺷﻜﻞ ﻋﺎم ﺁن ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ،هﻴﭻ اﻳﺮادی ﺑﺮ ﺁﻧﺎن
ﻧﻴﺴﺖ .ﺁن هﺎ ﻣﺨﻴﺮاﻧﺪ در هﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای ﺁرﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزﻩ آﻨﻨﺪ ،وﻝﯽ دور از ﺻﺪاﻗﺖ و
ﺷﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮآﻮب و ﺧﻔﻘﺎن و در ﻏﻴﺎب اآﺜﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را آﻪ ﺑﺮای ﺕﺤﻘﻖ اﻳﺪﻩ هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺼﺎدرﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻮدﻩ و از
اهﺪاف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﻧﺪ .اﮔﺮ ﺁن هﺎ در راﻩ ﺕﺤﻘﻖ اهﺪاف ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
ﺕﺸﻜﻴﻼﺕﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﻪ در اﻳﻦ راﻩ ﻣﺎ ﻳﺎر و ﻳﺎور ﺁﻧﺎن ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد ،هﺮ ﭼﻨﺪ
آﻪ زﻳﺮ ﻝﻮای ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ،وﻝﯽ هﻤﻮارﻩ در ﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﻤﻌﯽ از هﻮاداران ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان  -اآﺜﺮﻳﺖ ) داﺧﻞ آﺸﻮر -اول ﺑﻬﻤﻦ (١٣٨۴

