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  سخنی چند با یاران و هم رزمان فرزندان مان

  نامه جمعی از مادران و خانواده های جان باختگان فدائيان خلق به شورای مرکزی

  )اکثریت(سازمان فدائيان خلق ایران 

  
  مين سالگرد تولد جنبش فدایيان خلق  ٣٧با درود و تبریک صميمانه به مناسبت 

ازپی این سال های سياه و رخوت بار و در فراقی ناخواسته و ! فرزندان و عزیزان گرامی     
گران بار از پاره های تن مان و یاران و هم رزمان شما، اینک به نظاره ميراث عزیزان خود 

ميراث گرانقدری که . بنشسته ایم، که از هر سوی آماج حمالت دشمنان قرار گرفته است
شقانه از تقدیم جان خود در راه رسيدن به آن آرمان های واال دریغ ننمودند و این فرزندان ما عا

ميراث دردستان شما قرار دارد، شگفتا که در این ميان، دوستانی نيز نهان و آشکار به تقابل با 
ما با نگرانی تغييراتی را که در آرمان های . جنبش پرافتخار فدائيان خلق ایران برخاسته اند

گذاران سازمان و اهداف و خواسته های فرزندان مان و دیگر شهدای فدایی خلق بوجود بنيان 
  . آمده است، را دنبال می کنيم

کم : از شما انتظار داشتيم که عملکرد گذشته ی رهبری سازمان را در مواردی هم چون       
ش گيری از کاری در آموزش کادرها و کار بست سياست های متناسب با شرایط حاکم برای پي

ضربات وارده و یا کاستن از شدت ضربات، قصور در روشنگری و آگاهی دادن به جامعه جهانی و 
داخلی از اختناق حاکم بر ميهن، وعدم تنظيم دادخواست حقوقی و ارائه آن به مجامع و 
دادگاههای بين المللی مورد نقد و بررسی قرار می دادید، که ندادید؛ بدین جهت ما معترض 

و بعد از آن هستيم، بر این باوریم که این اشتباهات و کم  ۶٠کرد رهبری سازمان در دهه عمل
کاری ها بخاطر پيش برد سياست های فاجعه بار دفاع از جمهوری اسالمی و خوش باوری 
ناشی از آن و همچنين درگيری های حاکم یر رهبری و به یارگيری های غير دموکراتيک در 

که موجب به هدر دادن انرژی و تواناهایی های سازمان، و باز ماندن  درون سازمان بوده است
از اجرای وظایف اساسی را به بار آورد و تا لحظه ای که شبح مرگ چارپایه ها را از زیر پای 

البته ما قصد آن نداریم که گناه جنایت های . فرزندان مان برباید،عمق فاجعه را درک ننمودید
ولی معتقدیم شما در مورد دستگيری . ی شما و یا دیگران بنویسيمجمهوری اسالمی را به پا

های دسته جمعی و غير قانونی، زندانی شدن و شکنجه و ممنوع المالقات کردن رفقای خود 
و دیگر مبارزین سياسی و نهایتًا قتل عام آنها، واکنشی متناسب با ابعاد فاجعه و درخور نام و 

  . ید توان سازمان، از خود نشان نداده

سازمانی که برای تحقق جهانی عاری از ستم و استثمار بنا نهاده شد، و در نتيجه ! دریغا     
مبارزات و کوشش های چندین ساله هزاران فدایی خلق شکل گرفت، تا در راه برقراری 

سازمانی که در پيوند با توده ها و با تکيه یر . سوسياليسم، صلح و دموکراسی برزمد
می دراعماق اجتماع ریشه دوانيد سازمانی که صداقت فدایی اش زبانزد دستآوردهای عل

خاص و عام بود، اینک در کدامين جایگاه اجتماعی ایستاده است؟ و به جای جستجوی یاران و 
متحدین خویش در بين کارگران و زحمتکشان، آغوش خود را به روی چه کسانی گشوده و 

ونه می توان باور داشت، که مبارزه طبقاتی و دست خود را بسوی که دراز کرده است؟ چگ
پيکار در راه رهایی کارگران و زحمتکشان، از برنامه سازمانی که فرزندان ما به خاطرش از بذل 
جان خویش هم دریغ ننمودند، رخت بربسته و یا چنان کم رنگ گشته که چشمان کم سوی ما 

  . قادر به تشخيص آن نيست

ه لغزش و فاصله گرفتن از آرمان های سوسياليستی در سازمان از همان روزهایی ک! عزیزان
پدیدار شد، نگرانی در وجود ما خانواده های جان باختگان فدایی رخنه کرده است، و از آینده ی 

ما نمی توانيم باور کنيم که در زیر . مبهم بزرگترین بخش جنبش فدایيام خلق بيمناک هستيم
م رزمان دیروز فرزندان مان، کاسه گدایی بسوی ته ماندگان پرچم و با نام سازمان، برخی از ه

سلطنت دراز کرده اند، یا به دنبال اتحاد با بخش هایی از حاکميت اند، که همراه با دیگر جناح 
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و هنوز که . آلوده است ۶٠-۶٧های آن دستانشان تا مرفق به خون جان باختگان سال های 
نه قصدی برای هویدا کردن اسرار آن سال های هنوز است، نه از کرده خود پشيمانند و 

  . وحشت بار را دارند

ما نه تنها مخالف تحول و دگرگونی های پویا در حيات سازمان و دیگر نحله ! فرزندان عزیز     
ولی فراموشی و انکار . های فدایی نيستيم، بلکه از چنين فرایندی خرسند نيز خواهيم شد

را که برای " عدالت اجتماعی، صلح و دموکراسی:"خلقآرمان های سوسياليستی فدائيان 
سعادت انسان ها در گستره ی جهانی و برای استقرار جامعه ای سوسياليستی بنا نهاده 

  . شده است، را به استناد هيچ توجيهی قبول ننموده و برنمی تابيم

  . ائيمصلح و دموکراسی آرزوی موفقيت مينم -برای شما در راه مبارزه برای سوسياليسم
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