ﺑــﻪ ﮐﻨﮕــﺮه دوازدﻫــﻢ ﺳﺎزﻣــﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ(
دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ!
درودﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری دوازدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس از دﻋﻮت ﺗﺎن ،ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺮوی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺻﻔﻮﻓﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺮ و ﻫﻢ راه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﻫﻤﮑﺎری
و اﺋﺘﻼف ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزان راه آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ
را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء و
دوﺳﺘﺪاران ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻓﺪاﺋﯽ ﭼﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﭼﻪ در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﯿﻒ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺪاﺋﯿﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد
در ﭘﯿﮑﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺗﺨﺎذ
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﯾﺮان )اﮐﺜﺮﯾﺖ( در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ و ﯾﺎ آن ﺟﻨﺎح ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺗﺤﻮل ﺧﻮاه و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در درون ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮآﻣﺪ دوﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ
رﻫﺒﺮ و ارﺷﺎد او را ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﻮج
ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻧﻈﺎم
ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮروﺛﯽ و ﻣﺴﻠﮑﯽ و ادای ﺳﻬﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻠﺢ،
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮدارد،
ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی و ﺗﻌﺼﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﻣﮑﺮات و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
روﺑﺮو ﮔﺮدد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ !

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﺗﮏ ﻣﺎده ای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﺮدﻫﻤـﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳـﺮی در ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ” ۲۰۰۴در راﺳـﺘﺎی ﺷﮑـﻞدﻫﯽ اﺗﺤـﺎد
ﮔﺴﺘﺮدهی ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،درﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﻠﯿﻪی ﺗﻼﺷﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
ﺿﺮور را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﺪ ”.از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ در
راه ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻫﺪاف ﻓﻮق اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ در راه
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻣﯿﺎن  ۹ﮔﺮوه ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﮔﺴﺘﺮش آن ﮐﻮﺷﯿﺪه
اﯾﻢ.
ﺿﺮورت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻻﺋﯿﮏ ،
ﺳﮑﻮﻻر و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺪای ﺳﻮﻣﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺸﺎﮐﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽ درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزی ﻗﺪرت
ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮش ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﯿﺮه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻠﻮک ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ,ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ,ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر و ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻓﺮارﻓﺘﻦ از
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ آن و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪاﻟﺖ،
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،ﺟﻤﻬﻮری و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺻﺪا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان
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