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  "جمعی از مادران و خانواده های جان باختگان فدائيان خلق"پاسخ به نامه 

 ) اکثریت(هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ایران 

  : توضيح
خطاب به " جمعی از مادران و خانواده های جان باختگان فدائيان خلق"مدتی قبل نامه ای با امضای 

با این وجود نامه را در . نامه بدون اسامی امضاکنندگان بود. شورای مرکزی بدست مسئولين سازمان رسيد
تالش . ، پاسخ دهيمکارآنالین منتشر کردیم و خود را موظف دیدیم به مسائلی که در آن مطرح شده است

های ما برای مشخص شدن اسامی امضاکنندگان به جائی نرسيد و این امر، پاسخ به نامه را به تاخير 
  . اميدواریم بعد از انتشار پاسخ، اسامی امضاکنندگان را دریافت بکنيم. انداخت

  
  ! عزیزان ما

که طی نزدیک به چهار  برای ما جای خوشحالی بسيار است که شما این چنين به سرنوشت سازمان
دهه از حيات مبارزاتی، صدها تن از عزیزان خود را در دو رژیم از دست داده است ـ عزیزانی که دختر و پسر 

ما بسيار خرسندیم که . شما، پدر و مادر شما، خواهر و بردار شما و شریک زندگی شما بودند ـ عالقمندید
دیک تعقيب می کنيد و نگرانی ها و دغدغه های خود را با شما فعاليت ها و دیدگاه های سازمان را از نز

نامه شما نشانه دیگری است از این که نيروی جنبش فدائيان همچنان زنده . مسئولين در ميان می گذارید
  . و پویا است و دو رژیم سرکوبگر قادر نشده اند بر حيات آن نقطه پایان بگذارند

د فعاليت سازمان برایتان مطرح است، با ما در ميان گذاشته اید، ما از این که شما مسائلی را که در مور
طرح مسائل می تواند به روشن شدن ابهامات موجود یاری رساند و توجه ما را . سپاسگزار شما هستيم

  . به کمبودها و نقائص کارمان جلب کند

اميدواریم این . پردازیمما در این نوشته خواهيم کوشيد به یکایک مسائلی که در نامه طرح کرده اید، ب
  . نوشته روشنگر مسائلی باشد که برای شما مطرح است

  
  آرمانهای سوسياليستی 

از همان روزهایی که لغزش و فاصله گرفتن از آرمان های ! عزیزان: "شما در نامه نوشته اید که
یی رخنه کرده سوسياليستی در سازمان پدیدار شد، نگرانی در وجود ما خانواده های جان باختگان فدا

واقعيت این است که ." است، و از آینده مبهم بزرگ ترین بخش جنبش فدایيان خلق بيمناک هستيم
سازمان ما در هيچ مقطعی از حيات خود از آرمان های سوسياليستی و سوسياليسم روی بر نتافته و 

م پيمان آن البته ما را فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای ه. همواره بر باور خود به آن پای فشرده است
آن چه ما از آن فاصله . به شدت تکان داد ولی خللی در باور ما به آرمان های سوسياليستی بوجود نيآورد

ما از نزدیک و با پوست و گوشت . را ساخته بود" سوسياليسم عمال موجود"گرفته ایم، نگرشی است که 
ما در عين حالی که از دستآوردهای . یمرا دیدیم و تجربه کرد" سوسياليسم عمال موجود"خود، 

در سطح جهانی و در کشور شوروی، از تاثيرات آن بر جنبش های اجتماعی ـ " سوسياليسم عمال موجود"
نظير جنبش صلح ـ و از نقش آن در شکست فاشيسم و حفظ صلح جهانی آگاهيم ، اما منتقد 

عه، بلکه بر مدار دولت ساخته شده سوسياليسمی که نه بر مدار جام. هستيم" سوسياليسم دولتی"
در " سوسياليسم"ما نه با آرمان های سوسياليستی، بلکه با آن نظام توتاليتاریستی که زیر عنوان . بود

دوره استالين مرتکب اقدامات جنایت آميز عليه مردم شوروی و عليه اندیشه سازان و کنشگران فکر و عمل 
رست به این دليل که یگانگی خود با آرمانهای انسانی ما د. سوسياليستی شد، قاصله گرفته ایم

صورت گرفت، فاصله " سوسياليسم"سوسياليستی را حفظ کنيم، باید با آن کژی ها و پليدی ها که به نام 
  . می گرفتيم

ما با باور به انسان و زندگی انسانی، با اعتقاد به جامعه ای عادالنه و انسان محور به اندیشه های 
ناميده " سوسياليسم واقعا موجود"گرویدیم و ایده آل های خود را در جوامعی یافتيم که  سوسياليستی

. اما آن چه به نام سوسياليسم ساخته شده بود، فرسنگ ها با آرمان های ما فاصله داشت. می شد
يت فروپاشی آن دولت ها و مشاهدات نزدیک، ما را به این دریافت رساند که باید چشم ها را شست، واقع
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ما دریافتيم که برخی نگرش ها در جنبش چپ، الزاما ره . های تلخ را دید و از آن تجربه سترگ درس گرفت
  . باید آن نگرش ها را نقد کرد و دور ریخت. به جامعه تماميت گرا می برد

دی دولت تمام فعاليت های انسان ها، از فعاليت اقتصا. دولت همه کاره بود" سوسياليسم عمال موجود"در 
گرفته تا فعاليت های فرهنگی، از انجمن ها و سندیکاها گرفته تا رسانه ها، از فعاليت های هنری گرفته تا 

دولت بر . مردم این کشورها کارمند دولت بودند و وابسته به آن. تفریحات مردم را هدایت و کنترل می کرد
ی مدنی در مقابل هيوالی دولت قرار تمام امور جامعه مسلط بود و فرد بدون پشتيبانی حقوقی و نهادها

در این کشورها نه . هيچ نهاد و سازمان و رسانه ای نبود که منتقد دولت و مدافع حقوق فرد باشد. داشت
از سازمان های حقوق بشر خبری بود و نه از سازمان های غيردولتی و سندیکا و اتحادیه های کارگری 

ن افراد بتوانند از آزادی های گوناگون بهره گيرند، سرباز می دولت از پذیرش پهنه خصوصی که در آ. مستقل
بی . فضاها و امکانات اندکی برای شکوفائی شخصيت، اندیشه ها و ابتکارات انسان ها وجود داشت. زد

سبب نبود که اندیشه های دوران ساز و پویای کارل مارکس به دگم و آیه در این کشورها تبدیل شد و 
  . يح و تکامل آن را پيدا نکردمجال شکوفائی و تصح

در حقيقت، جامعه جدا . آن چه مشخصه اصلی این کشورها را ترسيم می کرد چيرگی دولت بر جامعه بود
تسلط دولت برجامعه و فقدان جامعه مدنی فرد را به جزئی از کل که همانا دولت . از دولت وجود نداشت
حقوق بشر در این جوامع معنی و . دی برخوردار نبودفرد از خودمحتاری و حقوق فر. است، فرو کاسته بود

  . هر اعتراضی با سرکوب ارگان های امنيتی روبرو می گشت. مفهومی نداشت

  ! خانواده ها و مادران عزیز

برخی از . آوار سنگينی بود که بر سر نيروهای چپ فرو ریخت" سوسياليسم عمال موجود"فروپاشی 
فاصله گرفتند، سرمایه داری را کشف کردند و به ستایش آن  نيروهای چپ از اندیشه سوسياليستی

بخشی دیگر همچنان چشمان خود را بر این رویداد عظيم بستند و در همان جائی ماندند که قبال . پرداختند
ما نه راه اول را . جهان بر اثر این رویداد لرزید ولی فکر آن ها تکانی نخورد و همچنان جامد ماند. بودند

ما راه دیگری . نه راه نفی آرمان ها و آماج های انسانی خود را و نه جمود فکری را. و نه راه دوم را برگزیدیم
راه پایبندی به آرمان ها و اندیشه . راه نقد و جستجوگری که سنت جنبش فدائی است. را انتخاب کردیم

اندیشه سياسی  راه بازنگری". سوسياليسم عمال موجود"سوسياليستی و نقد نگرش های حاکم بر 
به نظر ما بدون نقد نظری بينش حاکم بر چپ سنتی و گسست از نگرش های حاکم بر . چپ

، چپ قادر نخواهد شد که در مقياسی جهانی و در پهنه کشور ما حيات تازه ای "سوسياليسم موجود"
  . بازیابد و در تحوالت اجتماعی نقش ایفا کند

جامعه ساالری، نه به دولت ایدئولوژیک، بلکه به دولت دمکراتيک و ما اکنون نه به دولت ساالری، بلکه به 
به نظر ما باید حوزه جامعه و دولت از هم تفکيک شود و دولت و ایدئولوژی از هم جدا . سکوالر اعتقاد داریم

گردد، جامعه مدنی و جامعه سياسی شکل گيرد و حوزه شخصی انسان ها توسط دولت ها به رسميت 
  . شناخته شود

به باور ما همه انسان ها از خرد برخوردارند و خردمندی و آزادی دو جز به هم پيوسته اند و سلب آزادی از 
تاکيد داریم، ولی ) جمع گرائی(ما در عين حالی که بر کلکتيویسم. فرد به معنی نفی خردورزی آن است

ورز به پيچ و مهره دستگاه مطلق کردن جمع و تنزل فرد در حد جزء و تابع محض جمع و تبدیل انسان خرد
افراطی مخالفيم ولی )فردگرائی(ما با اندیویدوآليسم. حزبی و یا دستگاه دولتی را خطای بزرگی می دانيم

بر تامين حقوق و آزادی های دمکراتيک برای فرد، رعایت حقوق بشر، فراهم آوردن فرصت برای بروز 
به نظر ما روحيه انفراد منشی، . ر فرد تاکيد داریماستعدادها و ابتکارات فردی و احترام به استقالل نظ

سنجش همه چيز برپایه منافع فردی، توسل به هر وسيله ای برای نيل به هدف شخصی، نابود کردن 
زندگی دیگران به قيمت ساختن زندگی برای خود به شکل گيری مناسبات غيرانسانی در جامعه منجر می 

گی اجتماعی، تبدیل کردن انسان ها به توده بی شکل و بی هویت ما در عين باور عميق به همبست. گردد
  . و حل کردن آن ها را در سيستم موجود مغایر با شان انسانی می دانيم

ما امروز به آزادی، حقوق بشر و دمکراسی و سوسياليسم اعتقاد داریم و بر این باوریم که آزادی با عدالت 
به نظر ما آزادی بدون . ميقی دارند و از هم تفکيک ناپذیرنداجتماعی، دمکراسی با سوسياليسم پيوند ع

عدالت اجتماعی به شکل گيری جامعه ای می انجامد که در آن تنها اقليتی از جامعه از آزادی بهره می 
از نگاه ما سوسياليسم بدون دمکراسی به . گيرند و اکثریت مردم در قيد تامين حداقل معاش می مانند

ی برد و دمکراسی بدون سوسياليسم به تداوم حيات نظام استثماری سرمایه داری توتاليتاریسم ره م
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نگاهمان را نسبت به سوسياليسم مشخص کردیم و " دیدگاه ها و آماج ها: "ما در سند. منجر می گردد
  جانبه انسان  و همه  رشد آزادانه  در آن  که  و دموکراتيک  انسانی  است  نظامی  سوسياليسم: " گفتيم
از . شوند برخوردار می  زندگی  از مواهب  مندی بهره  برابر برای  و ارزشی  ها از حق گردد و انسان می  تأمين

  و اقتصادی  سياسی  وسيع  ، دموکراسی خودگردانی  بر پایه سيستم  است  ای جامعه  نظر ما سوسياليسم
  غایت  یک  ما نه  برای  سوسياليسم. از قهر  جو و عاری ، آشتی همبسته  ای ، جامعه مردم  با حداکثر مشاورت

  ."  است  داری سرمایه  از مناسبات  فرا رفتن  هدفمند برای  ای مبارزه  ، بلکه تاریخی

این امر . در گذشته دمکراسی در دیدگاه ما کم رنگ شده و جای آن را مبارزه ضد امپریاليستی گرفته بود
ما در نقد خط مشی سياسی سازمان در . سازمان ما گردید زمينه ساز خطاهای جدی در جنبش چپ و در

به این دریافت رسيدیم که مطلق کردن و اصل قرار دادن مبارزه ضدامپریاليستی و کم  ١٣۶١ـ  ١٣۵٩دوره 
بها دادن به آزادی های سياسی و امر دمکراسی موجبات شکل گيری سياست حمایت از جمهوری 

ما در روند بازنگری اندیشه ها، . اسالمی گردید که ضربات جدی به سازمان ما و جنبش دمکراتيک کشور زد
سی و الزامات ناشی از آن را پذیرفتيم و دریافتيم که مبارزه برای آزادی و دمکراسی، باید جای دمکرا

ما به این نظر رسيدیم که دمکراسی . شایسته خود را در نگاه ما و در مبارزه عليه استبداد مذهبی پيدا کند
از یک سو حاکميت، دمکراسی . بهترین شيوه اداره امور اجتماعی و حزبی و اعمال قدرت سياسی است

اقتدار سياسی و نظم حاکم اجتماعی را مشروعيت می بخشد و از سوی دیگر دخالت مردم در تصميم 
پلوراليسم سياسی و دمکراسی در پيوند با یکدیگرند و پلوراليسم . گيری ها را امکان پذیر می سازد

کسب قدرت یک بار "ضوع سياسی در سطح جامعه امکان جا به جا شدن قدرت را فراهم می سازد و مو
: " به روشنی، این نگاه بيان شده است" دیدگاه ها و آماج ها"در سند . را منتفی می سازد" برای هميشه

آزادانه   و انتخاب  بر پایه رای  ساالری مردم  داند و به می  از اراده مردم  را ناشی  و قدرت  ما حاکميت  سازمان
و   حزبيت  ، به آميز آن و مسالمت  قانونی  و انتقال  تناوب  ، به قدرت  زمانی  یتمحدود  ، به دولت  در تعيين  مردم
  ."  معتقد است  چندحزبی  نظام

  ! مادران عزیز

: " از نظر ما. مخالفت ما با مناسبات سرمایه داری و باور ما به مبارزه طبقاتی تغييری نکرده است
و   ای توده  و بيکاری  ، جنگ از طبيعت  غارتگرانه  وری ، بهره عدالتی ، بی طبقاتی  سرچشمه ستم  داری سرمایه

  و یکم  بيست  در آستانه قرن  داری سرمایه.  است  اجتماعی  های ها و ناهنجاری از نابسامانی  منشأ بسياری
  نشان،  است  ها بوده از آن  خود موجد بسياری  بشر که  معضالت  به  خود را در پاسخگویی  آشکارا ناتوانی

ما هم چنان بر عينی و واقعی بودن مبارزه طبقاتی اعتقاد داریم و ). سند دیدگاه ها و آماج ها."(دهد می
. جایگاه خود را در مبارزه ای که در نظام سرمایه داری ميان کار و سرمایه در جریان است معين کرده ایم

  . جایگاه ما در اردوی کار است

  است  چنان  طبقاتی  شکاف.  است  گوناگون  طبقات  به  شده  تفکيک  ای امعهج  ما معتقدیم که جامعه ایران،
،  و مزد بگيران  کارگران  دیگر، یعنی  گروهی  بسيار و در مقابل  و برخوردار از رفاه  سرمایه  صاحبان  گروهی  که
  و تبعيضات  ا جامعه طبقاتیم  سازمان. هستند  انسانی  زندگی  از یک  و محروم  توليدی  از امکانات  بهره بی

انتخاب اجتماعی و . کند می  مبارزه  پيگيرانه  آن  داند و عليه می  انسانی  و شرف  را مغایر شأن  بيدادگرانه
از   دفاع: " ما. سمتگيری طبقاتی ما تغيير نکرده و همان است که بنيانگذاران سازمان به آن اعتقاد داشتند

جامعه معاصر   و فکری  جسمی  و کارورزان  و همه مزدبگيران  روستا، روشنفکران  ، زحمتکشان کارگران  منافع
  ). از همان سند"(  دانيم خود می  را جانمایه برنامه

  ! عزیزان ما

نيروئی در صفوف چپ وجود دارد که هم چنان بر آن دگم ها که ضربات مرگبار به جنبش چپ در سطح 
می فشارد و گرایش های دیگر چپ را که همانند آن ها نمی اندیشند، جهانی و در کشور ما وارد آورد، پای 

گویا که معيار چپ بودن و به سوسياليسم اعتقاد داشتن، . به کنار نهادن سوسياليسم متهم می سازد
از کمونيسم تا . ما برخالف آن ها به وجود پلوراليسم فکری در صفوف چپ معتقدیم. تفکرات آن ها است
نگاه ما به کمونيست ها نه همانند سوسيال دمکرات ها است و نه به سوسيال  .سوسيال دمکراسی

ما در عين حالی که از آن دو فاصله داریم و منتقد نگرش های هر دو . دمکرات ها همانند کمونيست ها
  . جریان هستيم، ولی آن دو را جزو نيروهای چپ به حساب می آوریم 

سرمایه داری از آرمان ها و آماج های خود دست برداشته و  سازمان ما نه تحت فشار طرفداران نظام
برخواهد " سوسياليسم واقعا موجود"برخواهد داشت و نه تحت فشار چپ سنتی به نگرش های حاکم بر 
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تمام تالش ما این است که نگرش های حاکم بر سوسياليسم دمکراتيک را تعميق بخشيم و به . گشت
ما می توانيم همانند برخی نيروها، سيمای خود را سرخ و . د، پاسخ گوئيممسائلی که در مقابل ما قرار دار

ولی نيک آگاهيم چپی که به دمکراسی و . سرخ تر کنيم و همان دگم ها را سرلوحه برنامه خود قرار دهيم
پيوند آن با سوسياليسم اعتقاد ندارد، چپی که از آزادی فردی دفاع نمی کند، قادر نخواهد شد به یک 

کپيه برداری از نگاه ها و برنامه احزاب چپ سنتی، کار سهل و آسانی . ن موثر و فراگير تبدیل شودجریا
جستجوگری، تئوری پردازی و تدوین برنامه بر پایه تحليل مشخص از جامعه ایران کار سخت و پر . است

ده است ـ به در اطالعيه کميسيون اسناد پایه ای ـ کميسيونی که توسط کنگره انتخاب ش. رنجی است
برای ما ، تجربه گران قدر چپ : "این نکته دست گذاشته شده و بدرستی تاکيد گردیده است

ما بر این گمانيم که تنها چپ منتقد به گذشته .خورده، عظيم ترین پشتوانه چپ رو به آینده است شکست
یر خاکستر برکشد، به می تواند هم در فکر و هم در اقدام، ققنوس وار سر از ز - انتقاد تا ریشه ها –

چپی از نوعی دیگرگونه؛ . استواری کمر بر بندد و با دلی آکنده از رویاهای انسانی، شادابی را پی جوید
دلخوش است و هم به " فتح قدیمی " هم متمایز از آن بخش از دیروز خود که به خواندن سرودهای کهنه 

ینک به ندامت سر بر آستان سرمایه نهاده و ویژه نه متمایز که متباین با آن قسمت از دیروزش که ا
اندیش راه می  چپی که، متين و استوار، اما اندیشمند و جسور. ماندن را نفرین می کند بودن و چپ چپ
ما، راه ماندگاری در موضع چپ . مابر آنيم تا خود را در چنين کاروانی از چپ جا دهيم و با آن پيش رویم. پوید

پ و سوسياليسم را نه در کوبيدن بر طبل تعصب سنت، که در خوانش سرودهای و پایداری بر سمتگيری چ
ما منشاء شکست چپ را اساسا در فکر و عمل خود . شده جستجو می کنيم نوین بر متن بازنگری راه طی
های سرمایه و امپریاليسم ـ گرچه این توطئه ها هم وجود داشته و موثر هم  آن می جوئيم و نه در توطئه

ده است ـ زیرا که تنها از رهگذر این دست از نگاه و نيز در اتکاء به نيروی نقد دیناميک است که واقع ش
های نوین چپ افزایش می یابد و چشم انداز های کاميابی آن در  شانس دسترسی به اندیشه و اقدام

  ." مبارزه عليه بيداد گری سرمایه پدیدار می آید

از . ما در کنار پيشبرد کار کميسيون اسناد، طی ماه های گذشته به مسائل چپ توجه ویژه مبذول کرده ایم
باز در این زمينه بر . جمله بحث پيرامون آن را در بخش سياسی سالگرد بنيان گذاری سازمان قرار دادیم

  . تالش های خودمان خواهيم افزود

  امر اتحادها و مسائل درون سازمانی 

  ! نواده ها و مادران عزیزخا

ما نمی توانيم باور کنيم که در زیر پرچم و با نام سازمان، برخی از هم رزمان دیروز فرزندان : "شما نوشتيد
مان، کاسه گدایی بسوی ته ماندگان سلطنت دراز کرده اند، یا به دنبال اتحاد با بخش هایی از حاکميت 

آلوده  ۶٠-۶٧نشان تا مرفق به خون جان باختگان سال های اند، که همراه با دیگر جناح های آن دستا
و هنوز که هنوز است، نه از کرده خود پشيمانند و نه قصدی برای هویدا کردن اسرار آن سال های . است

ما هم متاسفيم که برخی از رفقای ما در نشست هائی شرکت کرده اند و .". وحشت بار را دارند
عملکرد آن ها با . نيروی آن را مشروطه طلبان سلطنتی تشکيل می دهندمسئوليت پذیرفته اند که عمده 

عملکرد و مواضع سازمان متفاوت است و ارگان های سازمانی هم مخالفت خود را با عملکرد این دسته از 
برخی از رفقای ما نيز به لحاظ سياسی خواهان همکاری و برخا اتحاد با بخش . رفقا رسما اعالم کرده اند

  . سازمان ما چنين سياسی را دنبال نمی کند. ز حاکميت ـ اصالح طلبان ـ هستندهائی ا
نمی . سازمان ما پرنسيپ های دمکراتيک را پذیرفته و آن را در زندگی درون سازمانی هم به کار می بندد
الزمه . توان به دمکراسی اعتقاد داشت ولی حضور گرایش های سياسی را در سازمان نفی کرد

طبعا جریانی که از سانتراليسم ـ دمکراتيک . پذیرش پلوراليسم سياسی در سازمان استدمکراسی، 
فاصله می گيرد و بر کاربست دمکراسی درون سازمای تاکيد دارد، نمی تواند و نباید سازمان بسته ای 

ن آن جا که به بيا. درست کند که تنها از آن یک صدا برخيزد و دیگر گرایش های سياسی خاموش بماند
ولی جائی که . نگرش ها و مواضع برمی گردد، اعضای سازمان از حق انتشار و تبليغ نظر خود برخوردارند

اعضا به اقدام سياسی مغایر با مواضع سازمان دست می زنند، با برخورد ارگان های سازمان روبرو می 
  . برخوردی که در این مورد هم انجام گرفته است. شوند

یا و زنده ای است و اعضای آن در ارتباطات گسترده با سایر گرایش های سياسی سازمان ما، سازمان پو
طبعا در چنين سازمانی امکان شکل گيری گرایش های سياسی و اقدامات مغایر با پرنسيپ . قرار دارند

در چنين صورتی می توان همانند سازمان های بسته و مبتنی بر سانتراليسم ـ . های حزبی وجود دارد
می توان . اما می توان به گونه دیگر هم برخورد نمود. يک عمل کرد و دست به اخراج و تصفيه زددمکرات

طبعا کاربست . سازمان را قانونمند و نهادمندکرد و بر پایه قانون و پرنسيپ های دمکراتيک عمل نمود
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ها را پذیرا شد و اما باید از یک سو هزینه . پرنسيپ های دمکراتيک برای یک سازمان هزینه خواهد داشت
. سازمان در چنين موقعيتی قرار دارد. از سوی دیگر با نهادمند و قانونمند کردن سازمان از هزینه ها کاست

ارگان های سازمان هم در برخورد با کارهای مغایر با پرنسيپ های سازمانی برخوردهای قاطعی دارند و 
  . ندهم به قانون و کاربست شيوه های دمکراتيک پایبند هست

  برخی مسائل مربوط به گذشته سازمان 

  ! مادران گرامی

شما در نامه به مسائلی که به خط مشی سياسی سازمان در سال های اول انقالب و به ضربات سال 
برای آگاهی شما الزم است گفته شود که ما در سال های اول . برمی گردد، اشاره کرده اید ١٣۶۵

. ستور کار قرار دادیم که حول آن بحث های مفصلی صورت گرفتمهاجرت نقد خط مشی سياسی را در د
در . ارائه گردید و به تصویب رسيد ١٣۶۵حاصل آن بحث ها سندی بود که به پلنوم کميته مرکزی سال 

. کنگره اول سازمان نيز سخنرانی های زیادی پيرامون آن خط مشی صورت گرفت و به نقد کشيده شد
اسناد، مباحثات و طرحهای پيشنهادی در نخستين کنگره سازمان (کنگره  سخنرانی ها و نقدها در کتاب

نقد . ما در طی دو دهه بارها در مقاالت متعددی به این موضوع پرداختيم. آمده است) خلق ایران ـ اکثریت
در اتخاذ خط مشی . خط مشی گذشته ما به را به اهميت و جایگاه دمکراسی در کشورمان رهنمون کرد

جمهوری اسالمی در آن دوره، عوامل متعددی تاثيرگذار بودند که الزم است جداگانه به آن ها حمایت از 
  . ما باز بررسی خط مشی سياسی در آن سال ها را در دستور کار خود قرار خواهيم داد. پرداخته شود

تيار همگان طبعا نتيجه بررسی در اخ. در دستور کار ما قرار دارد ١٣۶۵بررسی علل و عوامل ضربات سال 
  . قرار خواهد گرفت

  سخن پایانی 

  ! یاران گرامی

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

را که برای سعادت انسان ها در " عدالت اجتماعی، صلح و دموکراسی:" تی فدائيان خلقهای سوسياليس
گستره ی جهانی و برای استقرار جامعه ای سوسياليستی بنا نهاده شده است، را به استناد هيچ 
  ." توجيهی قبول ننموده و برنمی تابيم

به واقع نقطه قوت سازمان ما . کنيدما خوشحاليم که شما از پویائی و تحول پذیری سازمان حکایت می 
ما برخالف برخی از جریان های چپ، سازمانی جامد و دگم نيستيم که حتی از . هم در پویائی آن است

خوشحاليم که از تحوالت کشورمان و از دگرگونی های . تکان هائی که جهان را دگرگون کردند، تاثير نپذیرد
صلح، "را مورد نقادی قرار دادیم، اما در این نقادی نه آرمان های جهان تاثير پذیرفتيم و نگاه های خودمان 

به . را به فراموشی سپردیم و نه آن ها را انکار کردیم" آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم
هم چنان که . بازنگری ارزش ها در این بحران به معنی نفی ارزش ها نيست: "قول زنده یاد محمد مختاری

ما هم چنان به ). چپ و راست و سرنوشت ملی"(های گذشته به معنی انحالل طلبی نيست نفی روش
  . آرمان ها باور داریم و برای تحقق آن ها پای می فشاریم

در آخر به شما اطمينان می دهيم که برای تحقق آرمان های عزیزانمان که آرمان های دیروز و امروز 
دفاع از صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و  سازمان است، مبارزه خواهيم کرد و پرچم

اميد و آرزو این که شما را همواره در کنار خود داشته باشيم و . سوسياليسم را زمين نخواهيم گذاشت
  . شما هم هر زمان الزم دیدید نگرانی ها و دغدغه های خودتان را با ما در ميان بگذارید

  ) اکثریت(لق ایرانهيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خ

   )٢٠٠٨مارس  ٢۶(١٣٨٧فروردین  ٧
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