
 

  تي از سراحساس مسئولینامه ا
  ؟دی رویبه کجا م
  ان داخل کشوريسئوال فدائ
  ان خارج کشورياز فدائ

  
د، که يد راه توده، از داخل کشور بدست ما رسيش از انتشار شماره جدير، چند روز پينامه ز
  :مي کنیمنتشر م

  
 یا مرور مز ري دهشت انگیها م  و آن سالي اندازی به پشت سر خود می نگاهی      وقت

 یز را بر پرده ذهنمان  به نظاره مي انگرن حال غرويم، هزاران خاطره تلخ  و در عيآن
  آودآانه و خاطرات ی گرانبها، اشتباهاتیخاطرات تلخ  از دست دادن  فرصت هائ. مينينش

قتل عام .  را۶٧ز يتابستان  و پائقتل عام  و ۶١ - ۶٠ یها  سالیاعدام ها .زيدهشت انگ
 یبرااست ر ي جبران ناپذیم بودند و نبودشان خسارتي عظیه ايك  سرمايآه هر  یرفقائ

 ی  آه زندگیئ صدها  فدایز از مقاومت حماسي غرورانگیخاطرات. هن مانيسازمان ما و م
رغم يان فدا آردند و عل سازمیستيالي سوسی و آرمانهای، عدالت اجتماعیخود را در راه آزاد

 خوشبختانه  ،  آنی  خصوصا  رهبران خلقيتور انداختن فدائ به  یبرام يرژ ،ميتالش رژ
 جان به سالمت ن  مهلكهي  سازمان توانستند از ای  رده  باالی آادرهاژهي بووها  آنت  ياآثر

صال بر جامعه ياس و استي بود و یمان جاريده هاي آه خون بر دیهنگامه ا برند و در
  .مي خوشحال شدی گشته  بود بسیمستول

  
 بود، آه با ی  فدائیج از آشور به حق حاصل زحمات رفقان  سازمان در خاري  نویبنا      

ن يش نوين زايدر ا. ان را همچنان برافراشته نگهدارنديتحمل رنج مهاجرت توانستند پرچم فدائ
  . مي فشاریم ن رفقا رايمانه  دستان ايم، صمي آه داشته و داری مسائل و انتقاداتیرغم تماميعل

  سازمان یستيالي و اردوگاه سوسی شوروی از فرو پاشی ناشیتيم آه بحران هوي ما واقف      
ت ف مجدد خود پرداخيها سازمان به شناخت و تعر ن سالي ایط در. ديز در هم نورديما را ن
ز مرتكب شد، آه  ي را نی مثبت و پر بار خود خطاهائیرغم دستآوردهاين راه عليو در ا
  یسم و حتيني لنی  در سازمان  نه  تنها  به نفیتيبحران هو.  بوده استهير قابل توجيبعضا غ
 سازمان حذف آرد و یها  را هم از افق  آرمانیستياليد، بلكه نظام سوسيسم انجاميمارآس
ان ي سازمان فدائیستياليت  سوسين ماهيگزي را جا!؟كي مجعول تحت عنوان چپ دمكراتیتيهو

  . خلق نمود
  

ستم ين سي است؟ و استقرار آدامین خواستگاه اجتماعي آدامی چپ  دارانست  آهي ما اسؤال
 یروهاي  از نیئنكه سازمان خود را جزيماج و آمال خود قرارداده است؟ اعالم اآ را یاجتماع

است  مجهول ینامنست  آه چپ  يا نه ايت است؟ آين واقعي آورد، فرار از آدامیچپ بشمار م
د آه  نسبت به يانه باشيد راست  ميتوان ی؟ شما م شودیم طرح  راست نامشخصکه در برابر

م خطوط را مخدوش نموده و ياگر نخواه. راست  محافظه آار در جبهه چپ قرار گرفته است
ك از ي آدام یاسينده سيم آه سازمان نماي به صراحت اعالم آنیستيم، باي آنیبا الفاظ باز

  .ك داردي استراتژیوندهايع مشترك و پشار جامعه منافن اقيطبقات جامعه است و با آدام
  
 ات و خود را فراتريبسنده آردن به آل. ميف آنيامعه مورد نظر خود را تعر آشكارا جیستيبا

ه  آ، استی تلخ و تكراریها دانستن طنز  آنیدن و مدافع منافع تمامي دیاز طبقات اجتماع



 

 پنهان ی خواهیدمكراسرده پ اگر پشت یحت،  شودی ختم میه داريبه اردوگاه سرما" تاينها
  .شده باشد

  
 اني در ب،ري اخیه هاياني از جمله ب، سازمانیكردهاير در رويتوجه به تحوالت اخ     با 
 یبا ساختارسازمان  یت اصليرجعت به هو بود که د آني ام،ن سازمانين متحديي تع ومواضع
 اما متاسفانه  . هم برسدورداخل آشان يم آن به ما فدائيرد و نسيسرعت بگك  و مدرن يدمكرات

  با  الفاظ  و یارات ما را برآورده  سازد و  باز سازمان نتوانست  انتظیاسي سیسند خط مش
ند يسم در سند فرايالي سوسیحيرش تلويرغم پذيعل. افتيان مطلب در لفافه  باز هم ادامه  يب

 آه بنام  ید آنگره ايي مورد تایاسي سیسند خط مش متاسفانه در) ونيزاسيگلوبال( شدن یجهان
 یستيالي  سوسیها رش آرمانيپذ  ویهمبستگ صراحت الزم در دفاع و، خاوران برگزار شد

  یستيالي  سوسیها  تنها و تنها  بخاطر دفاع از آرمان آه در گلزار خاورانیفدائ یرفقا
 است آه  در ین خطائي  بزرگتریستيالي  سوسیها عدول از آرمان.  شودیده  نميده اند ديآرم

نگونه آه اهم. م نشستي نخواهی تا اصالح آن از پا ماان خلق رخ داده است ويات فدائيطول ح
  .م نمودين خواهي چنی و عدالت اجتماعی آزادیبرا
  

آمده، متاسفانه ت سازمان بعمل يف مجدد هوي تعری آه برای محدودیها رغم تالشي     عل
 سازمان ،دي نمای بود و نبود سازمان را مشخص من آهياديبن  وی اساسین مسئله ايحول چن

ل يه و تحليان داخل و خارج آشور، بدون تجزيگستره  فدائ ر دريك فراگي تئوریبدون بحث ها
د خود، چنان آه يت جدينش هويو بدون تامل در گز  ل آن،- مینيب گذشته سازمان و جهان

كره يبر پ! ؟" كيدئولوژير ايغمدرن چپ دمكرات و " مجعول را با مضمون یتيگفته شد هو
  ی آشورهایبحران فروپاش  ازیرين راستا با بهره گيا در. سازمان قالب نموده است

   خارج از آشور دریو آادرها از آن، رهبران سازمان ی ناشیرات جهانيي و تغیستياليسوس
ن يند ا اعدام شده، توانستیو آادرهاان داخل آشور و در فقدان رهبران يت فدائياب اآثريغ

  .  بر قامت سازمان  بپوشانندی جدی مواجهه با  مخالفت و مقاومت را بدونیتيلباس عار
  
ان داخل آشور با سازمان، ين فدائي و رو در رو بینترنتيبا گسترش ارتباطات اکه  یحال در

ان داخل ين فدائيب   و گسترده دریك جدي تئوریها شبرد بحثي  با پی مرآزیشوراالزم است 
نده به صراحت يه در آنگره آد، آي را اتخاذ نمایباتي آنگره دهم ترتیش از برگزاريپ و خارج
 و یخيسم  تاريالي ل، ماتر-موضع و اعتقاد خود را نسبت م  ی از هرگونه پرده پوشیو عار
  ی آن در گستره ملیو عملكرد ها یسم جهانياليسم اعالم نموده، نحوه برخورد با امپرياليسوس

  .دمشخص ساز  را یو جهان
  

ن پروسه چند ساله  يان خارج از آشور در اي از شما فدائیاگر بخش! ی گرامی       رفقا
 سازمان یها از اهداف و آرمان  رایستياليد آه جامعه سوسيده اين رسيا نادرست به ايدرست 

م يدار یاعالم مبا صراحت م، يزان داري آه به تك تك شما عزی احترامی با تمام،ديحذف نمائ
  اگر.  خارج از آشور است و بسیه نظرات شما رفقاقطتنها حاصل ن م تنها وين تصميآه ا

و در ن درد جانكاه را تحمل آرده ي ا،و همراه شمام يهستن خانه ياعضو  آه ما هم مينمائقبول 
ن  ي سازمان و تدویها آرمانحقق  تی الزم است برا،مي نقش نموده ایفايات سازمان ايح

  .شود ی توجه جد داخل آشورینقطه نظرات رفقا فوق به یدگاه هايراساس دببرنامه آن 
  

  مناسبی در فرصتیستيب آن در آنگره بايبرنامه سازمان قبل از ارائه به آنگره دهم و تصو
ک، يدموکرات یداتيرد و با اتخاذ تمهي داخل آشور قرار گیار رفقايدر اخت) حداقل شش ماهه(

  . ب  آن  بكار گرفته شودين و تصويان در تدويفدائما ه نظرات طقمتناسب با اوضاع  جامعه ن



 

در عرصه " سم وداع نموده اند و صرفايالي آه با سوسی اگر هستند دوستان،ن همهيبا  ا
 بر آنان یراديچ اي ه، آنندی در شكل عام آن مبارزه می و عدالت خواهی خواهیدمكراس

 دور از صداقت و ی ول، مبارزه آنندخود  آرمانیبراراند در هر عرصه يها مخ آن. ستين
 سازمان، یروهايت نياب  اآثري خفقان و در غط سرآوب وين شراي است، در ایشرف انسان

 بنا نهاده شده مصادره به مطلوب نموده و از یستيالي سوسیده هاي تحقق ای را آه برایسازمان
جاد يد اقدام به اها در راه تحقق اهداف خو اگر آن.  خود منحرف سازندیاهداف اصل

 هر چند ،م بودياور آنان خواهي ار وين راه  ما ين بدانند آه در ايقيند، ي مستقل  نمایالتيتشك
  .م ماندي خواهیك جبهه باقياره در و همی ول،ميك سازمان نباشي یر لوايآه ز

  
  ) ١٣٨۴ اول بهمن -داخل آشور( ت ي اآثر-ران يان خلق اي از هواداران سازمان فدائی  جمع

 


