ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی زﻧده ﯾﺎد ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ -اول آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣۶٧
اھﻣﯾت اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻋواﻣل دروﻧﯽ ﻓروﭘﺎﺷﯽ در ﺣزب ﺗوده اﯾران

اﻣﯾرھوﺷﻧﮓ اطﯾﺎﺑﯽ

• زﻧده ﯾﺎد ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ ،ﺷﺎﻋر ﻣردﻣﯽ و ﺳراﯾﻧده ی ﻣﻧظوﻣﮫ ھﺎی »آرش« و »ﻣﮭره ی ﺳرخ« ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﺗن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ در
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،از آن اﺳﺗﻌﻔﺎ داده ﺑود وﻟﯽ ھﻧوز ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی ﺣزب ﺑود ٫ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھرآﻧﭼﮫ
در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده اﺳت در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﮑرار ﺷده اﺳت ...
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* اھﻣﯾت اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻋواﻣل دروﻧﯽ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ] [١در ﺣزب ﺗوده اﯾران
»ﻏﺎﻓل،
ﮐﺎﻧدر ﻣﯾﺎن آدﻣﯽ و آرزو رھﯽ ﺳت
ھر ﭼﻧد ﭘُرﮐِﺷش
اﻣﺎ ﺑﺳﺎ ،ﺑﺳﺎﺳت ﺧطﺎﺧﯾز و ﻣرﮔزا« ][٢
ﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﺗوده ی اﯾران ﺑﺎ ﻓرﻣت ﭘﯽ دی اف ،ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺗوﺳط ﺗﺎرﻧﮕﺎﺷت ﻣﮭر ] [٣در

ﻣرداد ﻣﺎه  ١٣٩٣ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ٫ﺗﺎرﻧﮕﺎﺷت ﻣﮭر ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭘس از ﺷش ھﻔﺗﮫ ،ﺑدون ھﯾﭻ ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺳراﯾﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه ﭘﯾش
ﻧوﯾس اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ -ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻧظر ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑود -ﺣذف ﮐرد ٫ھﻧوز ھم ﺑرﺧﻼف اﺻول روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری و ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺗوﺿﯾﺣﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن داده ﻧﺷده اﺳت ٫ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن اﻗدام ﺗﺎرﻧﮕﺎﺷت ﻣﮭر در ﺟﮭت ﺗداوم ھﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻧﺎﺳﺎﻟم و ﻣﺧرب ﺣزﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻋر ﻣردﻣﯽ اﯾران در اﻋﺗراض ﺑﮫ آن ھﺎ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧوﺷت و ﺳراﻧﺟﺎم ﭘس از ﺳﺎل ھﺎ ﺗﻼش ،ﻣﺎﻧﻧد
ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر از ﺣزب ﮐﻧﺎره ﮔرﻓت ٫اھﻣﯾت ﺑررﺳﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﺎﺳﺎﻟم و ﻣﺧرب در اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺳﺑب ﺳﺎز ﺑزرگ
ﺗرﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای آرﻣﺎن ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷدﻧد )ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﺎﻧﻊ ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی
اﻣﭘراﺗوری ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران( و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﯾروھﺎی ﭼپ رﯾﺷﮫ دارﻧد ٫اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺧرب ھﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ و ﮔروھﯽ را ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻘدم ﻣﯽ دارد٫
ظﺎھرا ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎری در ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭم درون ﮔروھﯽ و ﺣزﺑﯽ و ﺑﯽ اطﻼع ﻧﮕﺎھداﺷﺗن اﻋﺿﺎ ،ھواداران،
ﻣردم و ﻧﺳل ﺟوان اﺻرار دارﻧد؛ ﺿﻣن آﻧﮑﮫ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ،ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺗﺷﺗت ﻓﮑری در ﻣﯾﺎن ﻧﺳل ﻗﺑﻠﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﺎن ﻣﺳﺎﺋل
ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد ٫ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷود ﻣﺷﮑﻼت ﺑﻧﯾﺎدی ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﭘﭼﭘﭼﮫ ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ،ﺳﺎﻧﺳور و ﻏرﺑﺎل ﮐردن اﺳﻧﺎد -ﺣﺗﯽ اﮔر
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎﺷد ،-ﺣل ﺷود آن ھم ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی اﺷﺗﺑﺎه و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﭘﻧﮭﺎن ﯾﺎ َﺑزک ﺷود ٫اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺣل
ﻣﺷﮑ ِل ﺗوﻓﺎن در اﻗﯾﺎﻧوس ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﯾﮏ ﻗطره ﭼﮑﺎن ٫ﺑرای اﯾن روش ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾﮕر ھﯾﭻ اﻋﺗﺑﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ از آن
ﻣﮭﻣﺗر اﻋﺗﻣﺎد ھﯾﭼﮑس از ﺟﻣﻠﮫ دﺳت اﻧدرﮐﺎراﻧش را ھم ﺟﻠب ﻧﺧواھد ﮐرد ٫ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﺑرﺧﻼف ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺣﺎﮐم ﺑﯾش از
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺷرﯾت ﻧﯾﺎز دارﻧد زﯾرا ﮐﮫ
ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﺧﺻوص درس ﮔﯾری از ﺧطﺎھﺎی ﺧود ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن آﯾﻧده ای
ِ
ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣردم و اﻋﺗﻣﺎدﺷﺎن ﻣﺗﮑﯽ و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎﺷﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن روش ھﺎ ﯾﺎ ﻗدرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ٫
ﻣﺗن ﮐﺎﻣل اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای طرﻓداران آرﻣﺎن ھﺎی ﻋداﻟت طﻠﺑﺎﻧﮫ ،اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟفِ وﺣﺷﯽ ﮔری ،ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی ،ﺟﻧﮓ
اﻓروزی ،اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔری ،ﻓﻘر و ﺑﯾﺳوادی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ ﺑﮫ ھﻣراه اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود ٫ﻣطﻣﺋﻧن ھﻣﮫ ی اﯾن اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺷرﯾف ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد روزی ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ آرﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ،ﻋداﻟت طﻠﺑﺎﻧﮫ و
آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ی ﺧود ﺑﻧﯾﺎد ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﺳﺎزﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﯾﮏ درﺻدی ﺛروﺗﻣﻧدان ﺑر ﻧودوﻧﮫ درﺻد ﻣردم ﺧﺎﺗﻣﮫ دھﻧد٫
ﺑﻧﯾﺎدی ﮐﮫ ﺿﻣن ﺣﻔظ ھﻣﮫ ی دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری )آزادی ،دﻣﮑراﺳﯽ ،ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ،
ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه و ﻣﺗﻧوع ﻧﯾﺎزھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ،(٫٫٫ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ اﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎ و اﺧﺗﺻﺎﺻﺷﺎن ﺑﮫ ﺛروﺗﻣﻧدان را ﻣﺣو ﮐرده و ﺑﮫ ﻣواھب
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﺳت ﯾﺎﺑد :ﻧﺎﺑودی ﻓﻘر ،ﺑﯾﺳوادی ،ﺑﯾﮑﺎری ،ﺑﯾﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ ،ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ،ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯽ و ﻧژادی ،ﺑردﮔﯽ ﭘﻧﮭﺎن،
 ٫٫٫و ﺗﺎﻣﯾن ﻓرﺻت ﺑراﺑر ،ﺑﮭداﺷت و ﺗﺣﺻﯾل راﯾﮕﺎن ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺳﺎﻟم ٫٫٫ﺑرای ھﻣﮫ و ﺑﮭره ﻣﻧدی از زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ
ارزش ﮐﺎر٫
اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ طرحِ ﺷﻔﺎف ،ﺑﯽ ﮐم و ﮐﺎﺳت ،ﺑدون ﻏوﻏﺎﮔری و ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ،و ﺑﺎ اﺟﺗﻧﺎب از ﺗﺧرﯾب ﺷﺧﺻﯾت و ﺗوھﯾن ﺑﮫ
ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧدﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﯾﺟﺎد ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﺗﻼﺷﯽ و ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﺣزب ﺗوده اﯾران و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺑررﺳﯽ ﺷود ٫اﯾن ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ اﯾن ھدف ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣزﺑﯽ ﻣﺗﺣد و اﺳﺗوار ،ﺣﺎﻣﯽ ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ،اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷده و ﻣﺣروم از اﺑﺗداﯾﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣزﺑﯽ ﻣداﻓﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،رزﻣﻧده و ھم ﺟﮭت ﺑﺎ ﺗﺣوﻻت ﻣﻠﯽ-
دﻣﮑراﺗﯾﮏ در اﯾران اﯾﺟﺎد ﺷود ٫ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﯾش در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺣداﻗل ﺑرای ﻣﮭﺎر زﯾﺎده روی ھﺎی طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ﺷدت ﺧﺎﻟﯽ
اﺳت ٫اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﭼپ اﯾران از ﺗﻔرﻗﮫ ،ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ،ﺗﻼﺷﯽ ،اﻧﺷﻌﺎب ھﺎی ﻣﺗﻧﺎوب و آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻓﮑری و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣزﻣن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد ٫ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳرﮐوب ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮫ ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و در ﭘﯾﺎﻣدش ﺗﮭﺎﺟم
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻋواﻣل ﻣﮭﻣﯽ در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑوده اﻧد ٫اﻣﺎ اﯾن ﻋواﻣل ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد و ﻧﺑﺎﯾد از ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﭼپ ﺑرای
درس ﮔﯾری از ﺧطﺎھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺧود ﺑﮑﺎھد و ﯾﺎ ﻣوﺟب ﺷود ﺗﺎ ﭼپ ﯾﮑﺳره از ﻧﻘش ﺧود ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﻧد٫
اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺣزب ،ﻗﺑل از ھﻣﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼت ﺑﻧﯾﺎدی در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی آﮔﺎھﯽ ،وظﺎﯾف ،ﺣﻘوق و ﻧﻘش ھﻣﮫ ی اﻋﺿﺎ
و ﺷرﮐﺗﺷﺎن در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی ﺣزﺑﯽ ،ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﻼﻣﻧﺎزع و ﻓردی در راس ﺣزب ﺑوﯾژه ﭘس از ﺿرﺑﮫ ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮫ ی
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺷد ٫ﻧﻘش اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﻓراد ،اﺷﺗﺑﺎھﺎت و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﺎدرﺳت در رھﺑری ،در ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﺣزب و ﻣﺗﻼﺷﯽ ﮐردﻧش
 ،ﮐﻣﺗر از رژﯾم و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻏرﺑﯽ اش ،ﻧﺑود ٫اﻧﺳﺎن در ﺷﮕﻔت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد از دﺷﻣﻧﯽ ﻋده ای اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر در دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ رھﺑری ﺷﮭﯾد
و اﮐﺛرﯾت اﻋﺿﺎ و ﮐﺎدرھﺎی ﺗﺑﻌﯾد ﺷده ی آن٫
ﻧﺎﺗواﻧﯽ و اﺳﺗﯾﺻﺎل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﻣﻌﺗرﺿﯾن در ﺑراﺑر ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻓرﯾﻧﯽ اﯾن اﻓراد وﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﺎﺳﺎﻟم ،ﺑﮫ دﻟﯾل ھﻣﺎن ﻣﺷﮑﻼت ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻣزﯾد
ﺑرﻋﻠت ﺑود :اﻧﺗظﺎر ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ی آﻧﺎن از »ﺑﺎﻻ« و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺣزاب ﮐﺷورھﺎی ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت؛ اﻋﺗﻣﺎد
ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ ،ﮐدﺧداﻣﻧﺷﺎﻧﮫ ،رﯾش ﺳﻔﯾداﻧﮫ و دﻧﺑﺎﻟﮫ رواﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ اﻧﺗظﺎر ﭘدﯾدار ﺷدن »ﻣﮭدی ﻣوﻋود«؛ ﺗﺷﺗت ﻓﮑری و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺎر و ﻋﻣل ﻣﺗﺣد و آﮔﺎھﺎﻧﮫ ی ﺟﻣﻌﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺣزب از ﺑﺣران ﻓروﭘﺎﺷﯽ ٫ﺑرای ﮐﺷف اﯾن ﮐﮫ
ﭼرا ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﻧﯾز ﻧﺎﺗوان ﺑودﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺳراﯾﯽ ﮐﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و از ﻋﻣﻖ دل و اﺣﺳﺎس ﺷﺎﻋر ﺑرآﻣده رﺟوع ﮐﻧﯾم ﺗﺎ آن
را در ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﺑﺑﯾﻧﯾم:
»ﻣن در اﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎد و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﭘﺎره ای رﻓﻘﺎی ﺣزﺑﯽ ،ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی درﯾﺎﻓت و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﺣزب و رﻓﯾﻖ
ﺣزﺑﯽ در ﻣﻘﯾﺎس اﯾران ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑودم ،ﺳﺧت زﯾﺎن دﯾده ام ٫اﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر در آﻧﺟﺎ ﺧطﯾر و ﺣﺗﯽ ﻣﮭﻠﮏ ﺑرای ﯾﮏ ﺣزب
اﺳت ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮫ وﯾژه دﺑﯾران آن ﺷﮑﻧﻧده ی اﻋﺗﻣﺎدھﺎ و اﻋﺗﻘﺎد ھﺎی اﻓراد ﺑﺎﺷﻧد «٫ازﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺳراﯾﯽ
آﯾﺎ در ﭼﻧﯾن ﺣﺎﻟﺗﯽ ،اﻧﺗﻘﺎد ﺑﮫ آن ھﺎ -ﮐﮫ »اﻋﺗﻘﺎد و اﻋﺗﻣﺎد«ﺷﺎن ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد ،-ﺑﺎﯾﮑوت ﺷﺎن و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﺳﯾب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺣﻣل

ﺷدﻧد ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﺣل ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮑﻧد؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﮐﮫ در اﯾن ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎدی
ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ داﺷت ،ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧد؟ ھﻣﯾن ﺑﺎﯾﮑوت ھﺎ ،آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎ ،ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ھﺎ و ﺑﯽ اﻋﺗﻘﺎدی ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﮫ از ھم ﭘﺎﺷﯾدن
ﺷﯾرازه ی ﺟﻣﻊ ﻣﻌﺗرﺿﯾن و ﭘراﮐﻧدﮔﯽ آﻧﺎن ﻧﯾز اﻧﺟﺎﻣﯾد و آن ھﺎ ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺣزب را ﻧﺟﺎت دھﻧد) ٫ﻣﻧظور در اﯾﻧﺟﺎ آن ﺑﺧﺷﯽ از
اﻋﺿﺎی ﺣزب ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯾوﺳﺗﻧد ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد؛ ﭼون در آن ﺟﺑﮭﮫ ،ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ ،ﺣﻔظ ﮐﻼه ﺧوﯾش و
ﺑﮫ راه ﺧود رﻓﺗن ﺑدﯾﮭﯽ و ﺑﻧﯾﺎدی اﺳت (٫ﻧﺗﯾﺟﮫ ی اﯾن ﺷراﯾط ،ﻓﺳﺎد و اﻧﺣراف ﻓرد ﯾﺎ اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﮐﻧﺗرل ﺑدﻧﮫ ی ﺣزب و
ﻣردم ،ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎم و ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﻧد ٫اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ای ﻣﻠﻣوس از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻋواﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐل ﺳﯾﺳﺗم
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷد ٫ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت ،آﮔﺎھﯽ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻓﺟﺎﯾﻊ و ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی درون ﺣزب ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮭﺗر از
اﻋﺗﻣﺎد و دﻧﺑﺎﻟﮫ روی ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ و اﯾﺟﺎد ﻗدرت و اﺗورﯾﺗﮫ ی ﮐﺎذب اﺳت٫
از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻧون ،اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ در درون ﺣزب ﺗوده اﯾران ،ﺑﮫ دﻟﯾل دﯾرﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺧرب و ﭼرﺧﮫ ای ﺑﺎطل ﺗﺑدﯾل ﺷده و
ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ دارد ٫درﻣﺎن ﺑﮫ طور ﻋﻣده در ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾوه ھﺎ ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ﻓرھﻧﮓ درون ﺣزﺑﯽ ای اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ
ﻧﻘش ﺟدی ﺷﺎن در ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻓرﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻧﺗﺷﺎن ﻧﺑوده اﺳت ٫ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرﺑﻧﯾﺎدی اﯾن
ﮐﻧد ٫ﻧﮫ ﺻرﻓن ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﯽ در ِ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ،اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ ﻧﯾز ﯾﺎ ﺑﮫ وﺟود ﻧﺧواھﻧد آﻣد و ﯾﺎ ﻓرﺻت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺧرب ﻧﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت٫
زﻧده ﯾﺎد ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ ،ﺷﺎﻋر ﻣردﻣﯽ و ﺳراﯾﻧده ی ﻣﻧظوﻣﮫ ھﺎی »آرش« و »ﻣﮭره ی ﺳرخ« ] [۴ھﻧﮕﺎم ﻧوﺷﺗن اﯾن ﻧﺎﻣﮫ در
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،از آن اﺳﺗﻌﻔﺎ داده ﺑود وﻟﯽ ھﻧوز ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی ﺣزب ﺑود ٫ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ھر
آﻧﭼﮫ در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده اﺳت در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﮑرار ﺷده اﺳت ٫ﺗﺎزه اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وی و
ﻧرم ﺗر و ﻣﻌﺗدل ﺗر از ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌدی اﺳت ٫ﻋﻠﯾرﻏم آﻧﮑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﻋﺿﺎ و ﮐﺎدرھﺎی ﺣزب ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ و ﭘراﮐﻧده
ﺷدﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم ﻋده ای اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر رﺳﻣﺎ در ﺣزب ﻣﺎﻧدﻧد ،ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎزه دادﻧد ﮐﮫ از آن ﭘس ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﺗر را ﮐﻧﮕره ﺑﻧﺎﻣﻧد و »ﮐﻧﮕره« ھﺎی ﺳوم ،ﭼﮭﺎرم ،ﭘﻧﺟم و ﺷﺷم را اﻋﻼم ﮐﻧﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﮫ اﺗﮑﺎی دﻧﺑﺎﻟﮫ روان )ﺑﮫ ﻗول ﮐﺳراﯾﯽ
»ﭼﺎﮐران«( ،ﺑﺎ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری ﺷدﯾد آن ھم در ﻣﺣﯾط اﻣن و آزاد ﺧﺎرج از ﮐﺷور و ﭘراﮐﻧدﮔﯽ اﻋﺿﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ی ﺣزب در اﻗﺻﯽ
اﻋﺗﺑﺎر ﻧﺎم »ﮐﻧﮕره« ﭘﻧﮭﺎن ﺷده و ﻣﺷروﻋﯾت داده ﺷود ٫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﺎت
ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺳر ﺷد ﺗﺎ ﺧطﺎھﺎ و ﻓﺟﺎﯾﻊ رخ داده ﺑﮫ
ِ
در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭘﻠﻧوم )وﺳﯾﻊ( ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی ﻧﺎﻣﯾده ﺷود ٫طﺑﯾﻌﺗن ھرﺟﻠﺳﮫ ﻧﯾز ﺧزان دﯾﮕری را در ﭘﯽ داﺷﺗﮫ
اﺳت :اﺧراﺟﯽ ھﺎ ،ﻣﺳﺗﻌﻔﯽ ھﺎ و ﮐﻧﺎره ﮔﯾران ﻣﺗﻌدد و ﭘﯽ درﭘﯽ ،ﭼﮫ ﺑﺳﺎ از ﻣﯾﺎن ﺑرﮔزﯾدﮔﺎن ،ﻣﻧﺗﺻﺑﯾن ،ﻣﻌﺗﻣدﯾن و ﻣﺣﺎرم ﺟدﯾد و
ﻗدﯾم ٫اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯽ ﺳرو ﺻداﺗر و ﮐﻧﺗرل ﺷده ﺗر ﺑراﺳﺎس ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺗﺎ رﺳواﯾﯽ ھﺎ ،ﺧطﺎھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ﻓردی ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ ھﺎ ،ﺗﮭدﯾدھﺎ
و اﻧﺗﺻﺎﺑﺎت ﺟدﯾد ﻓﺎش ﻧﺷوﻧد٫
روش دﯾﮕر ،ﻣﺧﻔﯽ ﺷدن ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺷور اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھﻣﮫ ی آﻧﭼﮫ رخ داده ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﻣﺷروﻋﯾت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ داده ﺷود ﺿﻣن آﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﻋﻣﻠﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ ،اﻧزوای اﻋﺿﺎی ﺣزب درﺧﺎرج از ﮐﺷور و ﻣﺣدود ﮐردن روزاﻓزون
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣزﺑﯽ ﺗوﺟﯾﮫ ﺷود و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﻣﮑن ﮐﺎھش داده ﺷود ٫آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷراﯾط را ﺑرای
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﺎﺳوﺳﺎن رژﯾم وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ و ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓراھم ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟ اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﺧﻔﯽ ﺷدن
اﺳت ﭼﮫ ﻟزوﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺷدن از ﮐﺷور و اﻗﺎﻣت در ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑﺧﺻوص در ﺟواﻣﻊ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت؟ و
ﭼرا در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﺿوﯾت در ﺣزب ﺗوده اﯾران ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت؟ آﯾﺎ اﯾن ﺷﯾوه ھﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد؟
ﺑراﺳﺎس ﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺳراﯾﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾم اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎری ﭼﮕوﻧﮫ اﻋﺿﺎی ﺣزب را در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﺣﺗﯽ ﺑدﺗر از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
در اﯾران ﻣﻧزوی ﻣﯽ ﮐﻧد و در واﻗﻊ ﺑﮫ اﻧﻔرادی ﺑدون ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ اﻧدازد:
»دﺑﯾران در ﻣﺣدود و ﻣﺣﺑوس ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺑﯾﮭوده ی ﻣن ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﺧﺗﻔﺎ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎزی ،ﺑﮫ ﻣدت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎرﺳﺎل
از آﻏﺎز ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﮐﺎر ﺣزﺑﯽ ،ﻣرا از ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت ﺿروری و ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ و ادﺑﯽ و ﭘﯾوﻧد
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎﻧم ﻣﺣروم ﮐردﻧد ٫ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻣن ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﻋدﯾده ای ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷد
ﺑﻌد از ﻣﺎه ھﺎ و ﺣﺗﯽ ﭘس از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﯾد٫ ٫٫و ﺣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺣزﺑﯽ
ﺑرای ﻣن ﻧﺎﻣﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد و ﺑﮫ دﺳت ﻣن ﻧرﺳﯾده اﺳت -«٫از ﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺳراﯾﯽ
ﺑرای آﻧﮑﮫ آﻧﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﮔزاﻓﮫ ﮔوﯾﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﻓرازھﺎﯾﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺳراﯾﯽ )در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ رﺟوع ﺷود( ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ
در ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺷده اﺳت٫
»ﺳﮭراب! ای زﺧم ﺟﮭل ﺧورده ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،دارو ﺑﮫ ﮔﻧﺞ ﺧﺎﻧﮫ ی ﮐﺎووس ﺷﺎه ھﺳت ،اﻣﺎ ﻧﮫ از ﺑرای ﺗو و زﺧم ھﺎی ﺗوﺳت! آری
ﺗو را ﻋطش ﻧﮫ ﺑﮫ آب اﺳت از آﻧﮑﮫ آب در زﯾر ﭘﺎی ﺗوﺳت! از ﻣن ﺷﻧو ﮐﮫ روﺷﻧﯽ ﺟﺎن دوای ﺗوﺳت ،در ﺳﻧﮕﻼخ ﭼﺷﻣﮫ ی
ﻣﻌﺟون ﻣرگ دارو و ﺟﺎن
داﻧﺎﯾﯽ ،ﺳﮭراب ﺟﺎی ﺗوﺳت! ﺑﮕذار ،ﯾﮏ راز ﺳر ﺑﮫ ﻣﮭر ﺑﮕوﯾﻣت آﺷﮑﺎر :اﯾن ﻣﮭره ی ﺷﮕرف،
ِ
داروﺳت ٫ﻣﯾراﯾﯽ و ﺷﮑﻔﺗﮕﯽ ﺟﺎودان در اوﺳت ٫زھر اﺳت ،زھر ،ﺑﺎده ی ﻟﻌﻠش ٫ﺟز ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﯾﺎﻟﮫ ﻧﮕﯾرﻧد از اﯾن ﺷراب ٫ﺑﯽ ﮔﺎه
ﻣﯽ ُﮐﺷد ﺗﺎ ھر ﭘﮕﺎه َﺑرﮐِﺷدت ھﻣﭼو آﻓﺗﺎب!« ][۵
اﻣﯾرھوﺷﻧﮓ اطﯾﺎﺑﯽ
 ٩آذر  ١٣٩٣ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٣٠ﻧواﻣﺑر ٢٠١۴
ﻓرازھﺎﯾﯽ از ﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ

ﺑﺎور ﻧداﺷﺗم ﺳﻘوط اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﻧﯾز اوﺟﯽ ﺗﺎ ﺣد ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻧﺷﺄت آن ﺑﺎز ﮐﻧد٫
·
ﺟزوه ی ﻣﻧﺗﺷره ] [۶از طرف ﺷﻣﺎ٫٫٫دﺷﻧﺎم داده اﺳت ،اﻧﮓ و ﺗﮭﻣت زده اﺳت و ﺑﮫ طور ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺗﮭدﯾد
·
ﮐرده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑرای دﺷﻧﺎم ھﺎ و ﺗﮭﻣت ھﺎی ﺑﻌدی ٫٫٫ﻣﻘدﻣﮫ ﭼﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل آورده ،ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﮫ
ﻣﺳﺎﺋل درون ﺣزﺑﯽ اﻓزوده اﺳت ٫ﺷﻣﺎ  ٫٫٫ﺑﮫ ﺣﯾﺛﯾت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود در درون ﺣزب ﻣﯽ ﺗﺎزﯾد٫٫٫و ﻗﺑﯾﺢ ﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ
اﻧﺗﺷﺎر ﭘﺎره ای »اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ-ﻧﺎﻣوﺳﯽ«  ٫٫٫دﯾﮕران را ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧﯾد ٫ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺷود؟ ﺗرﺳوھﺎ ﺑﮕرﯾزﻧد ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑﺷوﻧد ﯾﺎ ﺷﻣﺎ
آﻧﺎن را ﺗﻌﻠﯾﻖ و اﺧراج ﮐﻧﯾد و آﺳوده ﺑﺷوﯾد و ﺗﻣﺎم؟ واﻗﻌﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ »ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« ﭼﺎپ ﮐرده اﯾد ٫ﺟﺎی
ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ٫
ھرﮐس از ھرﮐﺟﺎ و ھروﻗت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮕوﯾد ،از اﺑﺗدای ﺗوﻟدش ﻋﺎﻣل ارﺗﺟﺎع و از اﯾﺎدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺟﺎﺳوس و ﺧﺎﺋن
·
و ﺧﺑرﭼﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده اﺳت ٫و طرﻓﮫ آﻧﮑﮫ اﺳﻧﺎد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻋﻣﺎل ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ و ﺿدﺣزﺑﯽ او ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾرﯾن ،ھﻣﯾن
اواﺧر و ﺑﺳﯾﺎر دﯾر ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت؛ و ﻟذا اﯾن اﻓﺷﺎﮔری ھﺎ ﻋﺎﺟﻼﻧﮫ ﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ ی ﺣزﺑﯽ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺛﻼ
اﻧﺗﺷﺎر ﺟزوه ای درﺑﺎره ی ﺑﯾوﮔراﻓﯽ و ﺷﺧﺻﯾت آن ھﺎ ﮐﮫ در ﺳﻠول ھﺎی ﻣرگ ﺑﮫ ﺳرﻣﯽ ﺑرﻧد ﺗﺎ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻓرا
ﺑﺧواﻧﯾد٫
از اﯾن ﭘس ھر ﻋﺿو ﺣزب  ٫٫٫ﻣﯽ ﺗواﻧد دﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره اﯾن و آن  ٫٫٫دارد و ﯾﺎ ﺷﻧﯾده
·
اﺳت ﺑزﻧد و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺑﺣش را ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ از ﻣﯾﺎن ﺑرده اﺳت ٫٫٫ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯾوه ی ﻣﻌﻣول و ﻣﺗداول ﻣﺑﺎرزه
ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد٫
ﻓﺷﺎر اﻋﺗراﺿﯽ ﺗوده ھﺎی ﺣزﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی آن ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ دھﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ
ﺗرﯾن
ﮐوﭼﮏ
درﺑراﺑر
ﮐﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ
آﯾﺎ
·
ِ
ﮐﻧﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت »ﻧﺎﭼﺎر ﺷوﻧد« ﮐﮫ آرﺷﯾو »اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ-ﻧﺎﻣوﺳﯽ« رﻓﻘﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻟو ﺑدھﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ در ﻓرداھﺎی
ﻣﺣﺗﻣل در درون ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه ھﺎ -ﮐﮫ درد »ﻧﺎﭼﺎری« را ﺑﮫ راﺳﺗﯽ در اوج ﺧود ﻟﻣس ﺧواھﻧد ﮐرد -ﻟب ﺑر اﺳرار ﺣزﺑﯽ ﻓرو ﻣﯽ
ﺑﻧدﻧد!؟
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر و ﺣزب ﺑﯽ در و دروازه ای ﮐﮫ ﻓراھم آورده اﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺟزوه ی ﺷﻣﺎ ﻣﺎه ھﺎ
·
زودﺗر از آن ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت اﻣﺛﺎل ﻣن ﺑرﺳد ،ﺑﮫ دﺳت دﺷﻣﻧﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺣزب رﺳﯾده اﺳت٫
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ )ﯾﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾﮑﺎرﻧﺎﻣﮫ( ی دو ﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﺿور ﻣن در ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ و آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم و ﺑﮫ ﮔوش دﯾده و ﺷﻧﯾده ام
·
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑرای ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب و آن ھم ﺑرای در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدن ﺑﺎ ﺗوده ھﺎی ﺣزﺑﯽ٫
ﻣن ﺑﮫ ﺟرم ﺗن زدن از ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در اﯾﺟﺎد ﺟو ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣدﮔﺎن ﺣزب ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ
·
ت اداﻣﮫ ی ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﺗﻧﺑﯾﮫ و ﻣﺟﺎزات ﮔردم ٫اﻣﺎ ﺿﻣﻧﺎ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﯾن را ھم ﻣﯽ داﻧد
اﺑﺗدا ﺗرﺳﺎﻧﯾده ﺷوم و در ﺻور ِ
ﮐﻔر ﭼو ﻣﻧﯽ ﮔزافِ آﺳﺎن ﻧﺑود«٫
ﮐﮫ » ِ
ﻧﻣﺎﯾش ﻋﺎم در ﻣﯽ آورﯾد و درﻣﻌرض داوری ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذارﯾد ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣن از ﺑرآﻣدﻧﺷﺎن در
ﺑﮫ
ﻣرا
ﺷﺧﺻﯾت
·
ِ
ﻧﺧواﺳﺗن ﺷﯾوه ی ﺷﻣﺎ و ﺧواﺳﺗن ﺧرد ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ
ﺑراﺑر ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﺗﺑﻌﯾض ،ﺟﺎﺳوس ﭘروری ،ﺑﺎﻧد ﺑﺎزی ،ﺗﻼﺷﯽ ﺣزب و ﺳراﻧﺟﺎم
ِ
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرده ام٫
ت ﺑﻠﻧ ِد ﻋﺿوﯾﺗم ﺑﺎ ﺣزﺑم ﻧﯾز روراﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﺣزﺑم وﻓﺎدار و ﺧدﻣﺗﮕزار ﺑوده ام و
·
ﻣن ،ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ ،در طو ِل ﻣد ِ
ﺑﮫ ﺧﺎطر آن زﻧدﮔﯽ ام را ﮐف دﺳت ﮔذاﺷﺗﮫ ام؛  ٫٫٫و ﻧﮑﺗﮫ ی دﯾﮕر آن ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ﻧﯾز ﺧﺎﮐﺳﺗر را از ﺳوزاﻧدن ﻧﺗرﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ در
اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﺎ ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ اﯾم٫
دﺑﯾران ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﮑررم درﺑﺎره ی ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗن ﮐﺎرزاری ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾز ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﺎن در
·
ﺧطر ﺑوده و ھﺳت ﺗﺎ اﻣروز اھﻣﯾﺗﯽ ﻧداده اﻧد٫
دﺑﯾران ھﻣﭼﻧﯾن از ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﮐﺎرزاری ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ و ﺑﮫ ﺳود ﺻﻠﺢ ﻧﯾز ﺧود داری ورزﯾدﻧد؛ ٫٫٫٫
·
ﺳرﺷﻧﺎس ﮔوﻧﺎﮔون ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران در ﺧﺎرج ،ﺟﮭت ﺑرﻗراری ﺟﺑﮭﮫ
دﺑﯾران ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗم ﺑرای ﺗﻣﺎس ﮔﯾری ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
·
ِ
ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺣزب و دﯾﮕر ﺑﮭره ﺑرداری ھﺎی ﺿروری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﮑردﻧد٫
ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﻠﻧوم –ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﮔوش ﻧﺎﻣﺣرم در آن ﺑود -از ﺷﻧﯾدن ﻧﺎرواﯾﯽ ھﺎ ،ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﯽ در درون ﺣزب
·
و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺑﻌﯾض ھﺎ و ﻣﻔﺗش ﺑﺎزی ھﺎ در واﺣدھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺣزب و ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﺎﮐو ﻣﺣروم ﮔردﯾد؛ و ﺗﻧﮭﺎ
زﺣﻣت ﺧﻼﺻﮫ ﺑرداری ھﺎ از ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑر دﺳت ﻣﺎ ﻣﺎﻧد٫
در ﭼﻧﯾن ﺟوی و ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﺎھده ی ﺷﯾوه ھﺎی ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ در ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن )ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟﺎی
·
ﺧود از آن ﺳﺧن ﮔﻔت( ،ﺑر روال ھﻣﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﭘﯾﺷﯾن ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ﺳﺧﻧﺎن ﺳرﺑﺳﺗﮫ ای در ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺳﻧده ﮐردم٫
اﯾن اﺳت ﻣرزی ﮐﮫ ﻣرا از ﺷﻣﺎ ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد:ھرﮐﺳﯽ ﺑﮫ راه ﺧوﯾش ﻣﯽ رود ،ﻣن ﺑﮫ راه ﺗوده ﻣﯽ روم٫در ﺧﺎﺗﻣﮫ از رﻓﻘﺎی
·
ﺣﻘوﻗﯽ دﻓﺎع ﻣﺷروع و ﺑﮫ ﺟﮭت داوری در اﺧﺗﯾﺎر ﺗوده ھﺎی ﺣزﺑﯽ
ﻣوازﯾن
ﺑرﺣﺳب
ﻧﯾز
ﻣرا
ی
ﻧﺎﻣﮫ
ﮐﮫ
ﺧواﺳﺗﺎرم
ﺳﯾﺎﺳﯽ
ھﯾﺋت
ِ
ﺑﮕذارﻧد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﮐﺎر در ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺟﺎم ﻧﮕﯾرد ﺧود را در ﺗﮑﺛﯾر و ﺗوزﯾﻊ آن آزاد ﻣﯽ داﻧم٫

] [١در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧظور از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧﺎﺑودی ﺣزب ﺗوده ی اﯾران ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت رﺳﻣﯽ ﺣزب ﮐﻣﺎﮐﺎن ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت ٫ﻓروﭘﺎﺷﯽ

ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺗﺟزﯾﮫ  ،ﺗﻼﺷﯽ ،ﺗﺷﺗت ﻓﮑری وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺣﺿور ﻧﺎﻣﺣﺳوس و ﻧﺎﭼﯾز ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ در در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور
اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ از ﺣزب ﭘس از ﺿرﺑﮫ ھﺎ ﻣﺎﻧده ﺑود ٫ﺗﺟزﯾﮫ ،ﺗﻼﺷﯽ ،ﺑﺣران ،اﺧراج ھﺎ و اﺳﺗﻌﻔﺎ ھﺎی دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ و ﻏﯾرو ﺑﺎﻋث
ﺷد ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﻋﺿﺎ ،ﮐﺎدرھﺎ و اﻋﺿﺎی رھﺑری از ﺣزب ﺧﺎرج ﺷوﻧد ٫اﯾن ﺑﮫ طور ﻋﻣده وﻗﺎﯾﻊ ﭘس از ﺿرﺑﮫ ھﺎ
ﺑﮫ ﺣزب را در ﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد؛ وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان آﻧﭼﮫ در ﺣزب ﻗﺑل از ﺿرﺑﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﮔذﺷت و ﺗﺎﺛﯾرات ﺑﻌدی اش را ﻧﺎدﯾده اﻧﮕﺎﺷت ٫ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻧﻘش ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﻣﺣﻣد ﻣﮭدی ﭘرﺗوی )ﮐﮫ ﭘس از دﺳﺗﮕﯾری ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐﺎﻣل ﺑﺎ رژﯾم اداﻣﮫ داده اﺳت(
در راس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺧﻔﯽ ﺣزب ،ﻋﻠﯾرﻏم ھﺷدارھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ ﻧوراﻟدﯾن ﮐﯾﺎﻧوری در ﻣورد وی؛ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻘش ﻗدرت و ﺷﺧﺻﯾت
ﮐﯾﺎﻧوری در ﺣزب ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺷﺗﺑﺎه وی را ﺑرای ﺣزب ﻣﮭﻠﮏ ﻣﯽ ﮐرد را ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد٫ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷدن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
ﺣزﺑﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﭘس ﺿرﺑﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺣزب و ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﺿﺎ در ﺳﮫ دوره ی ﻣﺗواﻟﯽ رخ داده اﺳت :ﺳﺎلھﺎی -۶۵
١٣۶٢؛ از ﺳﺎل  ١٣۶۵ﺗﺎ اواﺧر  ،١٣٧٠و از ﺑﮭﻣن  ١٣٧٠ﺗﺎﮐﻧون ٫ﻓروﭘﺎﺷﯽ ھﻣﭼﻧﯾن اﺷﺎره ای اﺳت ﺑﮫ ﻧﻘش ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﺗﺣﺎد
ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی و ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﺣد ﺑﺎ آن در ﺣزب٫
ﺿﻣﻧﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺣزب ﻣوﺟب ﺷد ﺑرﺧﯽ ﺟداﺷدﮔﺎن ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘراﮐﻧده و ﻣوازی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣزب ﯾﺎ ھوادار ﺣزب در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور دﺳت ﺑزﻧﻧد و ﮔﺎه ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺣزب در ﭘﯾش ﮔﯾرﻧد ٫در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﻧﺷرﯾﺎت »راه ﺗوده«،
»ﺗﺎرﻧﮕﺎﺷت ﻣﮭر« و »ﺗﺎرﻧﮕﺎﺷت ﻋداﻟت« ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ھﻧوز در ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ی ﭘس از اﻧﻘﻼب و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی آن زﻣﺎن ﻣﺎﻧده اﻧد در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ رژﯾم ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ طور ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﺎ رژﯾم ﭘس از اﻧﻘﻼب از ﻟﺣﺎظ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت و ﻧﻘﺷﯽ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن اﯾﻔﺎ
ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧد ٫اﯾن ﻧﺷرﯾﺎت ھﻧوز از اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن دم ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ ﻣدت ھﺎﺳت در ﮐﺷﺗﺎر ھﺎ و ﻗﺗل ﻋﺎم ھﺎی دھﮫ ی ﺷﺻت ،ﺗداوم
ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق ،ﺳرﮐوب اﻗﻠﯾت ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣذھﺑﯽ ،ﺗرورھﺎ و ﻗﺗل ھﺎی زﻧﺟﯾره ای در داﺧل وﺧﺎرج ﮐﺷور ،ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش
ھﺎی اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﺑز ،ﺣﺎﮐﻣﯾت روﺣﺎﻧﯾت ﻣرﺗﺟﻊ و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﮔری ﺷﯾﻌﯽ ﺑرﮐﺷور ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﺎرت ﺷده ی ﮐﺷور ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت در
ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳراﻧﺟﺎم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﺗﻣﯽ و ﺗﺣرﯾم ھﺎ دﻓن ﺷده اﺳت٫
] [٢از ﻣﻧظوﻣﮫ ی ﻣﮭره ی ﺳرخ ﺳروده ی ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ ٫ﻣﮭره ی ﺳرخ در واﻗﻊ ﺑﺎزﮔوﯾﯽ آﻧﭼﮫ ﺑر ﺷﺎﻋر و دﯾﮕران در
ﻣﮭﺎﺟرت ﮔذﺷت در ﻗﺎﻟب داﺳﺗﺎن رﺳﺗم و ﺳﮭراب اﺳت ٫ﻣﮭره ی ﺳرخ در ھرﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﮐﺷﻔﯽ دﯾﮕر اﺳت از آن ﭼﮫ ﺷﺎﻋر ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﮫ رھروان راه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻧﺳل ﺟوان ﺑﮕوﯾد ٫در ﻣﮭره ی ﺳرخ آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻋر ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺑﮫ آرﻣﺎن ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
وﻓﺎدار اﺳت ﺿﻣن آﻧﮑﮫ از ﺧﻧﺟر رﺳﺗم در ﭘﮭﻠوی ﺧوﯾش آزرده اﺳت ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮭره ی ﺳرخ آرﻣﺎن ھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑر ﺑﺎزو ﻣﯽ ﺑﻧدی و ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻧﺎراﺳﺗﯽ ھﺎ ﻣﯽ روی ،ھﻣﮫ ی رﻧﺞ ھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣرگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ را ھم ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯽ:
 » آن دم ﮐﮫ ﺧود ﭘذﯾره ﺷدی ﻣﮭره ی ﭘدر ﯾﺎﻗوت داﻧﮫ ،ﺷﮭره ی ﮔﯾﺗﯽ را ﺑﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزوان دَر از ﺑﻼ ﺑﮫ ﺧوﯾش ﮔﺷودی و درﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد ﮐﮫ راز ﻓﺎﺟﻌﮫ در ﺳﻧﮓ ﺳرخ ﺟﺳت! ﺳﮭراب ،آﻧﭼﮫ زﯾور ﺑﺎزوی و دﺳت ﺗوﺳت آن ﻣﮭره ،آی! ﻣﮭر ﺟﮭﺎن ﭘﮭﻠواﻧﯽ
اﺳت ٫ﻣردی ﺑدان ﺑر آﻣده را ،ﻧﺎﭼﺎر  -ﺣﺗﯽ در ﻣرز و ﺑوم ﺧوﯾش  -ﻧﻘﺷﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت! ﻧﺎ ﭘﯾش ﺑﯾن و ﻏﺎﻓل و ﺳﮭل آزﻣﺎ،
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺧﺎﺳﺗﮫ ﺟوان ،ﯾﺎھر ز راه ﺗﺎزه رﺳﯽ ،ﻧﺎﮔﺷوده ﭼﺷم ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺳﭘرﻧد ﭼﻧﯾن ﻣﮭره ی ﮔران!
ﮐﺳﺎن
آری! آن ﻣﮭره ،آن ﻧﮕﯾن ،آن ﻟﻌل در ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزو ﺑﻧد ،ﭼون داﻧﮫ ھﺎی دﻟﮑش ﺟﺎدوﯾﺎن - ،ﮐﺂن رادرون ﺷﻌﻠﮫ ی آﺗش ﻣﯽ اﻓﮑﻧﻧد -
ﻧﺎﮔﮫ ﺗو را ز ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،آواره ﻣﯽ ﮐﻧد ٫آری ﺗو را ﺑﮫ ﮔردش ﭼﺷﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺷﮭر و ﺑﺎ دﯾﺎر و ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣردﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻣﮭر و
ﮐﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺳﺎ ﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ،ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد ٫اﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﺷت روزو ﺷب و ﻣﺎه و ﺳﺎﻟﯾﺎن :دﻧداﻧﮫ ی زﻣﺎن ،زرﺑﻔت ﻋﻣر و وﻗت ﺧوﺷت را،
ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد! آن ﻣﮭره ،ھر ﭘﻠﯾدی و ھر ﭘﺳﺗﯽ ،ﻧﺎداری و ﻧداﻧﯽ و ﺑﯾداد و ﺑﯾم را،
ﺧﺎﻣوش وار ﻣﯽ ﺟود و
ﺑر درد روزﮔﺎر،
ﭼﺷم ھﺎی ﺗو
ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد ٫وﯾن ﮔوﻧﮫ،
ھﻣﭼو ﻧﻘش
ﭘﯾش ﺗو،
ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد! آن ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﮫ ﺑرﺧﯾزی ،ﺑﺎ اردوی ﺳﺗم ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﺑﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺳﺗﯾزی! ھر ﭼﻧد دل ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﮭﯽ،
اﻣﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﯾش ﺗو ﻟﺷﮑر ﮐﻧد ﺑﮫ ﺻف ،ﺑر ﺗﯾر ھر ﺑﻼ آﻧﮏ ﺗوﯾﯽ ھدف! ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯽ ﺧوری ،ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯽ زﻧﯽ ٫دردی ﺗو را دھد،
ﺗﺎ ﻧﮭﯽ ز ﮐف! و
زﺧﻣﯽ ﺗو را زﻧد ،ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺗر ز ﻣرگ ٫ﺧواھد زﻣﺎﻧﮫ ﮔوھر ﯾﮑﺗﺎت ﺑﺷﮑﻧد ﯾﺎ در ﺳﺗوه آوردت
آﻧﮕﺎه :ﮐﺎر ﺳﺗرگ را ﺑﺎور ﺑﮫ ﺧوﯾش و ﭘﺎﮐﯽ ﭘﻧدار ﻧﯾﺳت ﺑس ٫ﺷﺎدان ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در دل ظﻠﻣت ﺳرای ﺟﮭل در ﺳوز ﺧود ﺑﮫ ﻧور ﺧرد
ﯾﺎﻓت دﺳﺗرس!
] ٫ ednref3_# [٣ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
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ﺗﺎرﻧﮕﺎﺷت ﻣﮭر ﺗوﺳط ﺑﺧﺷﯽ از ﺟدا ﺷدﮔﺎن از ﺣزب اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت» ٫ﺑﺧﺷﯽ از دﺳتاﻧدرﮐﺎران٫٫٫ﺗﺎ ﺳﺎل  «١٣٧۶و ﺗﺎ
»ﮐﻧﮕره« ﭼﮭﺎرم ،ھﻣﺎن دوران ﻗﻠﻊ وﻗﻣﻊ ھﺎی درون ﺣزﺑﯽ» ،ﺑرای ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻣﻠﮑرد رھﺑری« در ﺣزب ﻣﺎﻧدﻧد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧود ھدف
ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد ٫ﺣذف ﻧﺎﻣﮫ ی ﮐﺳراﯾﯽ و ﺗوﻗف وﺗﺎﺧﯾر در اﻧﺗﺷﺎر اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺣزب ،ﻋﻣﻠن ﻧﻘض ﯾﮑﯽ از اھداف اﻋﻼم ﺷده آن ﺑوده
اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎ آﮔﺎھﯽ از آﻧﭼﮫ از آﻏﺎز روﻧد ﻓروﭘﺎﺷﯽ اردوﮔﺎه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎﮐﻧون ﺑر ﺣزب ﻣﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت را ﺣﻖ ھﻣﮫٔ
آﻣﺎده ھرﮔوﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ ،ﻧﻔﯽ و اﻋﺗراض ﺑﺎﺷﯾم ،و در ﺣد
ﺗودهایھﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ٫ﻣﺎ ﺧواھﯾم ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﯾم و
ٔ
ﺗوان ﺧود ،ﺑﺎز ھم ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ،ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺷوﯾم«٫
mehr.org10

] [۴ھﻣﺎن زﯾرﻧوﯾس ٢
] [۵ھﻣﺎن زﯾرﻧوﯾس ٢
] [۶در ﺧردادﻣﺎه » ١٣٦٧ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ی ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی ﺣزب ﺗوده اﯾران درﺑﺎره ی ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« ﻣﻧﺗﺷر ﺷد٫
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑود ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣزﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﮐو ،ﻣﯾﻧﺳﮏ ،ﻣﺳﮑو و اروﭘﺎی
ﻏرﺑﯽ و ﺧود ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ٫ﻣﺻوﺑﮫ ی ﭘﻠﻧوم دی ﻣﺎه  ١٣٦٦ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ی ﺣزب اﺧﺗﯾﺎرات وﯾژه ای
ﺑﮫ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ داده ﺑود ﻣﺎﻧﻧد ﺟرﻗﮫ ای در اﻧﺑﺎر ﺑﺎروت ﺑود ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم در ﺳﻠﺳﻠﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌدی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣزﺑﯽ را ﻣﺗﻼﺷﯽ
ﮐرد و اﮐﺛرﯾت اﻋﺿﺎ و ﮐﺎدرھﺎی ﺣزﺑﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی را از ﺣزب ﺑﯾرون راﻧد» ٫ﺟزوه ی ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ«
اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺳت ٫اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوطﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد:
mehr.org10
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت درون ﺣزﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﯾوﻧدھﺎی زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
ﻧﺎﻣﮫ ی اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣزﺑﯽ در ﮐﺎﺑل:
mehr.org10
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺣزب در ﺑﺎﮐو:
mehr.org10
اﮐﺛرﯾت اﻋﺿﺎی ﺣزب در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﺎﮐو ،ﻣﯾﻧﺳﮏ ،ﺑرﻟﯾن ﻏرﺑﯽ ،آﻟﻣﺎن ﻏرﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن رﻓﻘﺎﯾﯽ از ﺳوﺋد،
ﮐﻧﮕره ﺳوم« را در
ﺷﻣﺎره »ﺑوﻟﺗن ﺗدارک
ﺗوده اﯾران« را اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد و اوﻟﯾن
داﻧﻣﺎرک و ھﻠﻧد» ،ﺟﻧﺑش ﻧوﺳﺎزی ﺣزب
ٔ
ٔ
ٔ
اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣۶٨ﻣﻧﺗﺷر ﺳﺎﺧﺗﻧد ٫در ﻣﺟﻣوع  ۶ﺷﻣﺎره از اﯾن ﺑوﻟﺗن اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓت ٫ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺷﻣﺎره ی اول:
mehr.org10
ﻧﺎﻣﮫھﺎی اردﺷﯾر آواﻧﺳﯾﺎن ،ﺣﺑﯾبﷲ ﻓروﻏﯾﺎن و ﻣﺣﻣدﺗﻘﯽ ﺑروﻣﻧد ،و ﻧﺎﻣ ٔﮫ آﻗﺎی ﺣﺷﻣتﷲ رﺋﯾﺳﯽ ﺧطﺎب ﺑﮫ اﻣﺿﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن »ﻗطﻊﻧﺎﻣ ٔﮫ
ﺗوده اﯾران ﺧطﺎب ﺑﮫ رﻓﻘﺎی
ﺑﺎﮐو« ،و ھﻣﭼﻧﯾن »ﺑﯾﺎنﻧﺎﻣ ٔﮫ ﭼﮭﺎر ﺗن از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗ ٔﮫ ﻣرﮐزی و ﮔروھﯽ از ﮐﺎدرھﺎ و اﻋﺿﺎی ﺣزب
ٔ
ﻣﺑﺎرز ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ«:
mehr.org10
و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ از اﻋﺗراﺿﺎت را ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎﺧت:
ﺗوده اﯾران در
ﺣزب
ﮫ
اﺳﺎﺳﻧﺎﻣ
در
ﺗﻐﯾﯾرات
ﭘﯾراﻣون
اﯾران
ﺗوده
ﺣزب
ﻣرﮐزی
آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ ﻣﺻوب ﭘﻠﻧوم دیﻣﺎه  ١٣۶۶ﮐﻣﯾﺗ ٔﮫ
ٔ
ٔ
ٔ
اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ ﻣﺎده  ٣٧ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷراﯾط ﮐﺎر ﻣﺧﻔﯽ:
mehr.org10
ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ

ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب ﺗوده اﯾران
ﺟزوه ای ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ«] [1و ﺑرای »ﻣﺻرف داﺧﻠﯽ!« در ﺗﯾرﻣﺎه  ١٣٦٧ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﯾد ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭرﻣﺎه
ﺟﺎری ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ی آن ﺑﮫ دﺳت ﻣن رﺳﯾده اﺳت.
ﻗﺑﻼ ،ﺟﺳﺗﮫ ﮔرﯾﺧﺗﮫ ،ﭘﺎره ای ﻣطﺎﻟب آن ﺑﮫ ﮔوﺷم ﺧورده ﺑود اﻣﺎ ﻧﻘل ﻗول ھﺎ را ﻧوﻋﯽ اﻏراق ﻣﻐرﺿﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐردم؛ ﭼرا ﮐﮫ
ﺑﺎور ﻧداﺷﺗم ﺳﻘوط اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﻧﯾز اوﺟﯽ ﺗﺎ ﺣد ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻧﺷﺄت آن ﺑﺎز ﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺟزوه ای ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ھر ﻋﺿو ﺣزب ﻣﺗوﻗﻊ اﺳت ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﻣﺗن آن ،دﺳت ﮐم ،ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ
از ﻣﺳﺎﺋل ﺣزب ﺧود را در آن ﺣل ﺷده ﺑﯾﺎﺑد؛ ﺟزوه ای ﮐﮫ ﺑﮫ ھرﺻورت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧش ﺑﺎ ﺻرف ﻓﮑر
و وﻗت و ﺑدون ﺷﮏ ھزﯾﻧﮫ ی ﻣﺎدی ،ﮐﮫ از ﺟﺎی دﯾﮕر زده ﺷده ﺗﺎ ﺑدﯾن ﮐﺎر ﻣﺻرف ﮔردد ،آن را آﻣﺎده ﮐرده در دﺳﺗرس اﻋﺿﺎ
ﻗرار داده اﻧد.

آﯾﺎ اﯾن ﺟزوه ی »ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت؟
ﺧﯾر ،ﺟزوه ی ﻣﻧﺗﺷره از طرف ﺷﻣﺎ ،ﮔذﺷﺗﮫ از ﺣرف ھﺎی ﺗﮑراری ،دﺷﻧﺎم داده اﺳت ،اﻧﮓ و ﺗﮭﻣت زده اﺳت و ﺑﮫ طور ﭘﻧﮭﺎن و
آﺷﮑﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺗﮭدﯾد ﮐرده اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺑرای دﺷﻧﺎم ھﺎ و ﺗﮭﻣت ھﺎی ﺑﻌدی )ﺟزوه ی دوم ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ( ﻣﻘدﻣﮫ ﭼﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل
آورده ،ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐرده اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل درون ﺣزﺑﯽ اﻓزوده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی طرح و اراﺋﮫ ی ﻣﺳﺎﺋل و راه
ﺣل ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب آن ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺣو آﻣوزﻧده و ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣوازﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ی ﺣزب و آن ھم از ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﺗﯾن و ﻣﻧطﻘﯽ ،ﺑﮫ
ﺣﯾﺛﯾت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود در درون ﺣزب ﻣﯽ ﺗﺎزﯾد .ﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﺻﻧﺎر-ﺳﮫ-ﺷﺎھﯽ ھﺎی ﺧﯾﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﭘردازﯾد ،دﯾﮕری را از روی
ﮔزارش ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ی ﻣﺎﻣورﯾﺗش ،ﺳوﻣﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ی دﻟﺳوزاﻧﮫ اش ﺑﮫ ﺣزب ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ دارﯾد؛ و ﻗﺑﯾﺢ ﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ
ِ
اﻧﺗﺷﺎر ﭘﺎره ای »اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ-ﻧﺎﻣوﺳﯽ« ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر در ﮔذﺷﺗﮫ »ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از رﻓﻘﺎ و ھﻣﺳران آن ھﺎ« زده اﺳت ﺣﺎﻻ او و
دﯾﮕری و دﯾﮕران را ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧﯾد .ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺷود؟ ﺗرﺳوھﺎ ﺑﮕرﯾزﻧد ﯾﺎ ﺧﺎﻣوش ﺑﺷوﻧد ﯾﺎ ﺷﻣﺎ آﻧﺎن را ﺗﻌﻠﯾﻖ و اﺧراج ﮐﻧﯾد و آﺳوده
ﺑﺷوﯾد و ﺗﻣﺎم؟ واﻗﻌﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ »ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« ﭼﺎپ ﮐرده اﯾد .ﺟﺎی ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ.
ﻋﺎﻟﯽ زاد و ﺑوﻣﯽ اﯾراﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻗرن ھﺎﺳت ﺑر اﺧﻼق ﻣﺎ ﺣﺎﮐم ﺑوده اﺳت و ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آن ﭘرورده
ﺟدا اﻓﺗﺎدﮔﯽ از ﻓﺿﯾﻠت ھﺎ و ﺻﻔﺎت
ِ
ﺷده ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ،ﮐﺟﺎی اﺧﻼق ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ آن را ﺑﮫ دﺳت دارﯾد و ﻣدام ﯾﺎﺳﺎھﺎی ﺧود را ﺑﺎ آن ﺟﻠوه ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد،
اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﺳﻧد ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳرﻣﺷﻖ دھﻧده ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣزب طراز ﻧوﯾن ﭼﻧﯾن ﻣطﺎﻟب ﺿداﺧﻼﻗﯽ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﭼﺎپ و ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧﯾد؟
ﺑﻠﮫ ،و اﯾن ھﺎ ھﻣﮫ ﺟدا از آن ﻣﻘدﻣﮫ ی طوﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن آن ،ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ،اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻣطﻠوب را ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐﮫ ھرﮐس از
ھرﮐﺟﺎ و ھروﻗت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮕوﯾد ،از اﺑﺗدای ﺗوﻟدش ﻋﺎﻣل ارﺗﺟﺎع و از اﯾﺎدی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺟﺎﺳوس و ﺧﺎﺋن و ﺧﺑرﭼﯾن
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده اﺳت .و طرﻓﮫ آﻧﮑﮫ اﺳﻧﺎد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻋﻣﺎل ﺧراﺑﮑﺎراﻧﮫ و ﺿدﺣزﺑﯽ او ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾرﯾن ،ھﻣﯾن اواﺧر و
ﺑﺳﯾﺎر دﯾر ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ رﺳﯾده اﺳت؛ و ﻟذا اﯾن اﻓﺷﺎﮔری ھﺎ ﻋﺎﺟﻼﻧﮫ ﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ ی ﺣزﺑﯽ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و ﻧﮫ ﻣﺛﻼ اﻧﺗﺷﺎر
ﺟزوه ای درﺑﺎره ی ﺑﯾوﮔراﻓﯽ و ﺷﺧﺻﯾت آن ھﺎ ﮐﮫ در ﺳﻠول ھﺎی ﻣرگ ﺑﮫ ﺳرﻣﯽ ﺑرﻧد ﺗﺎ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻓرا
ﺑﺧواﻧﯾد .اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﺟزوه ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻧوع ﺑدآﻣوزی ﻓراﮔﯾر و ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧده ی ﯾﮏ ھﺷدار ﻧﯾز ھﺳت:
ی اﯾن ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ھر ﻋﺿو ﺣزب ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی »ﻧﺎﭼﺎری« ،آن طور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد دﺳت ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر
·
ﺑد آﻣوز ِ
ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮔزارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره اﯾن و آن )از ﺧرد و ﮐﻼن( دارد و ﯾﺎ ﺷﻧﯾده اﺳت ﺑزﻧد و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺑﺣش را ﺑﮫ
طور رﺳﻣﯽ از ﻣﯾﺎن ﺑرده اﺳت ...ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﯾوه ی ﻣﻌﻣول و ﻣﺗداول ﻣﺑﺎرزه ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد.
ﻓﺷﺎر اﻋﺗراﺿﯽ ﺗوده ھﺎی ﺣزﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی آن ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾن ﮔوﻧﮫ
ھﺷدار آن ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺑراﺑر ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن
و
·
ِ
ِ
دھﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت »ﻧﺎﭼﺎر ﺷوﻧد« ﮐﮫ آرﺷﯾو »اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ-ﻧﺎﻣوﺳﯽ« رﻓﻘﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻟو ﺑدھﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ
در ﻓرداھﺎی ﻣﺣﺗﻣل در درون ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔﺎه ھﺎ -ﮐﮫ درد »ﻧﺎﭼﺎری« را ﺑﮫ راﺳﺗﯽ در اوج ﺧود ﻟﻣس ﺧواھﻧد ﮐرد -ﻟب ﺑر اﺳرار
ﺣزﺑﯽ ﻓرو ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد!؟
ﻧﮑﺗﮫ ی دﯾﮕر آن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در روی ﺟزوه ی ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد» :ﺑرای ﻣﺻرف داﺧﻠﯽ« ،ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﻣﻘﺻود اﺳﺗﻔﺎده ی
درون ﺣزﺑﯽ آن اﺳت )و اﻣﯾدوارم ﮐﮫ »ﻣﺻرف داﺧﻠﯽ!« ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد( .ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب اﻣﺎ ھﻣﯾن ﻋﻧوان اﯾن ﭘرﺳش را ﭘﯾش ﻣﯽ آورد ﮐﮫ
آﯾﺎ ﺑﮫ راﺳﺗﯽ اﯾن ﺟزوه ﺑﮫ دﺳت ﻏﯾرﺣزﺑﯽ ھﺎ و از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﯾﮭﺎن ﻟﻧدن و ﮐﯾﮭﺎن ھواﯾﯽ و ﻋﻣرو زﯾد ﻧﺧواھد اﻓﺗﺎد؟
از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯾﺳت:
ﯾﺎ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﺑﮫ ﺧﺎطر دل ﺧوش ﮐﻧﮏ و رﻓﻊ ﻣﺳﺋوﻟﯾت از ﺧودﺗﺎن ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر و
·
ﺣزب ﺑﯽ در و دروازه ای ﮐﮫ ﻓراھم آورده اﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺟزوه ی ﺷﻣﺎ ﻣﺎه ھﺎ زودﺗر از آن ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت اﻣﺛﺎل ﻣن ﺑرﺳد ،ﺑﮫ
دﺳت دﺷﻣﻧﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺣزب رﺳﯾده اﺳت و ﻟذا ﻧوﺷﺗن اﯾن ﺟﻣﻠﮫ در روی ﺟﻠد آن راﻓﻊ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت؛
و ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠم ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺟزوه ی »ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« ﺑﮫ دﺳت دﺷﻣﻧﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن و رﻗﺑﺎی ﺣزب ﻣﯽ اﻓﺗد ﻧوﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ در
·
ﻓروﻣﺎﯾﮕﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ و ﺳﺧﯾف ﺑودن ﻣوارد اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزان درون ﺣزﺑﯽ،
از
آﻧﺎن
ی
اﻧﺑﺎﻧﮫ
ﭘرﺑﺎرﮐردن
از
ﮔذﺷﺗﮫ
ﺻورت،
اﯾن
ِ
ب ﭘﻠﻧوم دی ﻣﺎه -ﮐﮫ
اﯾن ﭘرﺳش ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺟﺎی اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺑﺎﯾد-ﻧﺑﺎﯾدھﺎی آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ی ﺟدﯾداﻟﺗﺣرﯾر ﻣﺻو ِ
ﺷﻣﺷﯾر ﺗﯾزش ﺑرای ﺑرﯾدن زﺑﺎن آﻧﺎن ﮐﮫ دروﻧﯾﺎت ﺣزب و ﺑﮫ وﯾژه ﻣطﺎﻟب ﭘﻠﻧوم را ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد آﻣﺎده اﺳت -ﻣطﺎﺑﻘت دارد؟
ﺟز آن ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﭼون ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدﯾن ﮐﺎر ﻣﺑﺎدرت ورزﯾده اﺳت ﺟﺎی اﻋﺗراض ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف »ظرﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧو

ﺑﺷﮑﻧد آخ ﻧدارد«.
از اﯾن ﻣوارد ﻗﺎﺑل ﺗﺎﻣل ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم ،ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺷﮕر ِد ﻓوق اﻟﻌﺎده زﯾرﮐﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾن ﺟزوه ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣن ﮐرده اﯾد
ﭘس ﻣوﺟودات ﺑﺎ ھوﺷﯽ ﻣﻌﺎدل ﮐﻠﯾﻠﮫ و دﻣﻧﮫ ﺑر ﻣﯽ آﯾد .آﻓرﯾن ﻣوﻓﻖ ﺷدﯾد و ﻣدﺗﯽ ﺧواﺑم را ازﻣن ﮔرﻓﺗﯾد ﮔرﭼﮫ ﭘﯾش از
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ِ
اﯾن ﻧﯾز ﭼﯾزھﺎی ﻣﮭم ﺗری را از ﻣن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾد.
اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ )ﯾﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾﮑﺎرﻧﺎﻣﮫ( ی دو ﺳﺎﻟﮫ ی ﺣﺿور ﻣن در ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ و آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﭼﺷم و ﺑﮫ ﮔوش دﯾده و ﺷﻧﯾده ام ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد ﺑرای ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب و آن ھم ﺑرای در ﻣﯾﺎن ﻧﮭﺎدن ﺑﺎ ﺗوده ھﺎی ﺣزﺑﯽ .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ اﮐﻧون و ﺑﮫ اﯾن ﺟزوه ﻣرﺑوط اﺳت اﯾن ﮐﮫ
ﻣن ﺑﮫ ﺟرم ﺗن زدن از ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در اﯾﺟﺎد ﺟو ﺧﻔﻘﺎن و ﺳرﮐوب و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣدﮔﺎن ﺣزب ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ اﺑﺗدا
ت اداﻣﮫ ی ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﺗﻧﺑﯾﮫ و ﻣﺟﺎزات ﮔردم .اﻣﺎ ﺿﻣﻧﺎ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﯾن را ھم ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ
ﺗرﺳﺎﻧﯾده ﺷوم و در ﺻور ِ
ﺑﯾرون ﻣرزھﺎی وطن و
ﮐﻔر ﭼو ﻣﻧﯽ ﮔزافِ آﺳﺎن ﻧﺑود« :ﻣن در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﯾران ،ﺟﻧﺑش ﭼپ و ﺑﮫ وﯾژه در ﺣزب و ھﻣﭼﻧﯾن در
» ِ
ِ
رﻧﺞ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺑﮫ دﺳت آﻣده اﺳت و از اﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ »ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ-ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ« و »ﯾورش
ﮐﺷور ﻣﯾزﺑﺎن و ﻏﯾره ﺟﺎﯾﯽ دارم ﮐﮫ ﺑﮫ
ِ
ِ
ﺧزﻧده«ی ﺷﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ در »ﺟزوه ی ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« و در ﺟوار آن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود:
اﺑﺗدا ﭘﺎره ای از ﮔزارش ھﺎی ﯾﮏ رﻓﯾﻖ ﺣزﺑﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر آن ﮐﮫ ﺑدان ﺑﺎور ﻧدارﯾد ﺑﮫ ﻣن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺷﺎره
ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﻣﯽ ﮔذرﯾد و آﻧﮕﺎه در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺟزوه و ظﺎھرا در ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ دﯾﮕری در اﻧﺗﺷﺎر ﺑﻌﺿﯽ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾش ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯾر دو
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ زﻧﯾد و از ﻣن زھر ﭼﺷم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد و ﺳﭘس در ﭘﺎﯾﺎن ﺻفِ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺗﮭﻣﺎن و در اوج ھﺟوم ﺑﮫ آﻧﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣرا ﻗرار
ﻣﯽ دھﯾد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺻﻧدﻟﯽ ﻣن ﺑﺎ ﺻﻧدﻟﯽ آﻧﺎن ﭘﮭﻠو ﻣﯽ زﻧد )ﺳﺧن ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ در اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن ﭘﮭﻠوی ھم
ﻧﺷﺎﻧدن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺣرف در اﻓﺷﺎی ﻣﯾزاﻧﺳن ﺷﯾطﻧت آﻣﯾز ﺷﻣﺎﺳت(؛ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ درج ﻓﻘط ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳﺧﻧﺎن ﻣن در ﭘﻠﻧوم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳود
ﻧﻣﺎﯾش ﻋﺎم در ﻣﯽ آورﯾد و درﻣﻌرض داوری ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذارﯾد ﮐﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣن از ﺑرآﻣدﻧﺷﺎن
ﺧود داﻧﺳﺗﮫ اﯾد ،ﺷﺧﺻﯾت ﻣرا ﺑﮫ
ِ
ﻧﺧواﺳﺗن ﺷﯾوه ی ﺷﻣﺎ و ﺧواﺳﺗن ﺧرد ﺟﻣﻌﯽ
در ﺑراﺑر ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ ،ﺗﺑﻌﯾض ،ﺟﺎﺳوس ﭘروری ،ﺑﺎﻧد ﺑﺎزی ،ﺗﻼﺷﯽ ﺣزب و ﺳراﻧﺟﺎم
ِ
ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐرده ام ﺗﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﺧن ﻣن و ﯾﺎ دل ﺑﮫ دوﺟﺎﯾﯽ ﻣرا آﺷﮑﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد .اﯾﻧﺳت ﺷﮕرد
ﻧﺎزﮐﺎﻧﮫ ی ﺷﻣﺎ ،ﻓﻌﻼ در ﻟﻖ ﮐردن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣن ﺗﺎ ﺑر ﺣﺳب ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠم ،ﻣن ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ﺟزوه ی »ﻣﺳﺎﺋل
ﺣزﺑﯽ« ﺑﻌدی ﺑﺎﺷم و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮔروه ﭼﺎﮐران ﺑﭘﯾوﻧدم و ﺳرم ﺑﮫ آﺧور ﺧودم ﺑﻧد ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ی ﻣﻌﺗرﺿﮫ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔزارش ﻋﻠﯾﮫ ﺧودم ﺑﯾﺎﻓزاﯾم ﮐﮫ:
ت ﺑﻠﻧ ِد ﻋﺿوﯾﺗم ﺑﺎ ﺣزﺑم ﻧﯾز روراﺳت و ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﺣزﺑم وﻓﺎدار و ﺧدﻣﺗﮕزار ﺑوده ام و ﺑﮫ
ﻣن ،ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ ،در طو ِل ﻣد ِ
ﺧﺎطر آن زﻧدﮔﯽ ام را ﮐف دﺳت ﮔذاﺷﺗﮫ ام؛ و ﻟذا ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﺳﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ھر رﻓﯾﻖ ﺣزﺑﯽ آزاد اﺳت -و ﭼون طﺑﻖ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣن اﺳت ،ﻗﺑﺣﯽ ﻧدارد -ﮐﮫ ھر ﺧﺑر و اطﻼع و ﻣدرﮐﯽ ﮐﮫ ﺧﻼف ﻣوارد ﯾﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎ رﺳﺎﻧﻧده ی اﯾن
ﻣﻌﻧﺎ ﮔردد ﮐﮫ از طرف ﻣن و ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ام ﻣوﺟﺑﺎﺗﯽ ﺑرای ﺳرﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺣزب ﻓراھم آﻣده اﺳت ،ﺑﮫ اطﻼع ھﻣﮕﺎن ﺑرﺳﺎﻧد؛ و ﺻد
اﻟﺑﺗﮫ ،ھرﮔوﻧﮫ ﺳﮑوﺗﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻓروﺧوردن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی ﺷِﮑرھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون اﻓﺷﺎﻧده ﺷده اﺳت؛ و ﻧﮑﺗﮫ ی
دﯾﮕر آن ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ﻧﯾز ﺧﺎﮐﺳﺗر را از ﺳوزاﻧدن ﻧﺗرﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺷﻖ ﻣﺎ ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرﺑﺎد رﻓﺗﮫ اﯾم.
اﯾﻧﮏ ﺑﮫ اداﻣﮫ ی ﺳﺧن ﺑﭘردازﯾم:
ﻣن در اﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎد و اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﭘﺎره ای رﻓﻘﺎی ﺣزﺑﯽ ،ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی درﯾﺎﻓت و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﺣزب و رﻓﯾﻖ
ﺣزﺑﯽ در ﻣﻘﯾﺎس اﯾران ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑودم ،ﺳﺧت زﯾﺎن دﯾده ام .اﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر در آﻧﺟﺎ ﺧطﯾر و ﺣﺗﯽ ﻣﮭﻠﮏ ﺑرای ﯾﮏ ﺣزب
اﺳت ﮐﮫ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﮫ وﯾژه دﺑﯾران آن ﺷﮑﻧﻧده ی اﻋﺗﻣﺎدھﺎ و اﻋﺗﻘﺎد ھﺎی اﻓراد ﺑﺎﺷﻧد .ﻟذا ﻣن در اداﻣﮫ ی ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺎﮐﯾدم
را ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗم ﺑﺎ دﺑﯾران دارم ﮔرﭼﮫ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ی ﺧود ھﯾﭼﮕﺎه از ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣﺷﺗرﮐﺷﺎن ﻣﺑرا ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن رھﺑری ﺳﺎﺑﻖ ﺣزب ،ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد
ﭘس از ﯾورش ﺑﮫ ﺣزب ،ﺑﺎوﺟود دارا ﺑودن ھﻣﮫ ﮔوﻧﮫ اﻣﮑﺎن و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ ی
·
ِ
ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ی رﻓﯾﻖ ﺧﺎوری ،او را ﯾﺎﻓﺗم و آﻣﺎدﮔﯽ ام را ﺑرای ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺣزب ﻣداوﻣﺎ در ﺳﻣت و ﺳوی او ﮔذاﺷﺗم اﻣﺎ
رﻓﯾﻖ ﺧﺎوری ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﭘﻠﻧوم ھﯾﺟدھم ﺑرای او ارﺳﺎل داﺷﺗم و ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات درون آن )ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷد
·
رﻋﺎﯾت آن ھﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﻔﯾ ِد ﻓﺎﯾده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺷﮑﻼت اﻣروزی ﺣزب را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم( ﺟواب ﻧداد -اﯾن ﻧﺎﻣﮫ
ﻣوﺟود اﺳت.
·

دﺑﯾران در ﻣﺣدود و ﻣﺣﺑوس ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺑﯾﮭوده ی ﻣن ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی اﺧﺗﻔﺎ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوه ی ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎزی ،ﺑﮫ ﻣدت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ

ﭼﮭﺎرﺳﺎل از آﻏﺎز ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﮐﺎر ﺣزﺑﯽ ،ﻣرا از ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺧﺑﺎر و اطﻼﻋﺎت ﺿروری و ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ و ادﺑﯽ و
ﭘﯾوﻧد ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎﻧم ﻣﺣروم ﮐردﻧد .ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻣن ﭘس از آﻧﮑﮫ ﺑﺎ دﺳت ھﺎی ﻋدﯾده ای ﮐﻧﺗرل
ﻣﯽ ﺷد ﺑﻌد از ﻣﺎه ھﺎ و ﺣﺗﯽ ﭘس از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳﯾد -ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﺷده ﻣوﺟود و ﻧﺣوه ی ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﮭود اﺳت -و ﺣﺗﯽ ھﺳﺗﻧد
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺣزﺑﯽ ﺑرای ﻣن ﻧﺎﻣﮫ ﻓرﺳﺗﺎده اﻧد و ﺑﮫ دﺳت ﻣن ﻧرﺳﯾده اﺳت.
دﺑﯾران ﻣرا ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﮑو ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣور ﺣزﺑﯽ-ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺿروری رﻓﻘﺎی ﻣﮭﺎﺟر در
·
ﺳراﺳر ﺷوروی )اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻧطﻘﮫ ای( ﺑﭘردازم و اﯾن ﺑزرگ ﺗرﯾن دروﻏﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد .در ﻣﺳﮑو ﻣﻌﻠوم ﮔردﯾد ﮐﮫ
ﺳررﺷﺗﮫ ی ھﻣﮫ ی ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ طور ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﺑﮫ دﺳت ﺧودﺷﺎن و اﯾﺎدی ﺷﺎن اﺳت و ﻟذا ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮔزارش ھﺎی ﻣن
درﺑﺎره ی ﮐﺎر در ﺷوروی ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺷد .ﭘس از رو ﺷدن ھﻣﮫ ی ﻣﺳﺎﺋل ،اﯾﻧﮏ ﻧﯾز از ﻣن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔذراﻧدن دوره
ی »ﻧﻘﺎھت« ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧودم ﺑﭘردازم.
·

ﭘﻠﻧوم درﺣﺎل ﺗﺷﮑﯾل )ﭘﻠﻧوم دی ﻣﺎه( وﻗﻌﯽ ﻧﮕذاﺷت.
دﺑﯾر اول ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺳﺧﻧﺎﻧم درﺑﺎره ی رﻓﻊ ﻧواﻗص از
ِ

دﺑﯾران در ﺗﻣﺎم ﻣدت اﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﭘﯾﺎﭘﯽ ﻣن در ﺑﺎره ی ﮔردھﻣﺂﯾﯽ ﺷﺎﻋران ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ﻧﻘﺎﺷﺎن ،ﻣﺗرﺟﻣﺎن،
·
ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾﺳﺎن ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ داﻧﺎن ،ھﻧرﭘﯾﺷﮕﺎن ،ﮐﺎرﮔرداﻧﺎن ﺗﺋﺎﺗر و ﺳﯾﻧﻣﺎی ﻣﺎ -ﮐﮫ در ﺧﺎرج از اﯾران ﺑﮫ ﺳرﻣﯽ ﺑرﻧد -ﺑرای
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷورای ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ھﻧرﻣﻧدان اﯾران و ﮔﺳﺗرش و ﺗﻘوﯾت آن -ﮐﮫ در اﯾن ھﻧﮕﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧﻘش ﻣﻔﯾد و ﻣوﺛری در
ﻧظر ﺣزب ﺑﺎﺷد -اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﮑردﻧد .ﺑﮫ طوری
ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری روﺣﯾﮫ ھﺎ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﮐﺎرﺳﺎز در ﺗﺷﮑﯾل ﺟﺑﮭﮫ ھﺎی
وﺳﯾﻊ ﻣورد ِ
ِ
ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳرﺧوردﮔﯽ ﭘراﮐﻧده ﺷده اﻧد.
دﺑﯾران ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﮑررم درﺑﺎره ی ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗن ﮐﺎرزاری ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾز ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺷﺎن در ﺧطر
·
ﺑوده و ھﺳت ﺗﺎ اﻣروز اھﻣﯾﺗﯽ ﻧداده اﻧد.
دﺑﯾران ھﻣﭼﻧﯾن از ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﮐﺎرزاری ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﮓ و ﺑﮫ ﺳود ﺻﻠﺢ ﻧﯾز ﺧود داری ورزﯾدﻧد؛ ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﺑﺎ وﺟود
·
رﻓﯾﻖ ﺷﺎدروان ﻧﺎﻣور ،دﺳت ﮐم ﭼﮭﺎرﺗن از دﺑﯾران »ﺟﻣﻌﯾت اﯾراﻧﯽ ھواداران ﺻﻠﺢ« در ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺳرﻣﯽ ﺑردﻧد.
ﺳرﺷﻧﺎس ﮔوﻧﺎﮔون ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران در ﺧﺎرج ،ﺟﮭت ﺑرﻗراری ﺟﺑﮭﮫ
دﺑﯾران ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗم ﺑرای ﺗﻣﺎس ﮔﯾری ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
·
ِ
ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺣزب و دﯾﮕر ﺑﮭره ﺑرداری ھﺎی ﺿروری در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﮑردﻧد.
دﺑﯾران ﺑﺎ وﺟود اﺻرار و ﭘﺎﻓﺷﺎری ام ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﻣن ﺑﺎ رﻓﯾﻖ ﻧوروزی ﺷدﻧد ﮔرﭼﮫ اﯾن اﻣر ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺗﻌدد ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد
·
ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
و اﻣﺎ در ﭘﻠﻧوم دی ﻣﺎه
·

ﻋدم ﺣﺿور و ﻏﯾﺑت ﻏﯾرﻣﺗرﻗﺑﮫ ی ﺑﻌﺿﯽ از رﻓﻘﺎ در ﭘﻠﻧوم.

ﺟداﯾﯽ رﻓﻘﺎﯾﯽ ،ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﺷد در اﭘوزﯾﺳﯾون ھﺳﺗﻧد ،از ﯾﮑدﯾﮕر و ھﻣﭼﻧﯾن اوج و ﻓروﮐش ﭘﺎره ای از آن ھﺎ در ﻋﻣﻠﮑردھﺎ،
·
ﺟو ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﻐرﻧﺞ و ﻣﺗﺷﻧﺞ و ﺿﻣﻧﺎ ﺗوھم اﻧﮕﯾزی را در ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﯾش آورد.
ذﮐر ﺣﺿور ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎﻣطﻠوب در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی ﮐﮫ در ﮔزارش ھﯾﺋت دﺑﯾران آﻣده ﺑود و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻔﺎھﯽ
·
دﺑﯾران در اﯾن ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺣزب ﺗوطﺋﮫ ی اﻧﻔﺟﺎر ﺣزب از درون را ﭘﯽ رﯾزی ﮐرده اﻧد ،ﺑﺎزھم ﺑر ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻣت ﮔﯾری
ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ اﻓزود؛ ﭼﮫ ﺧود دھﺎن ﺑﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﮔﻔﺗﻧﯽ ھﺎ را درھﻣﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺳﺧﻧﯽ ﮔﻔت ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷد.
ﺑﺎ ھﻣﮫ ی اﯾن اﺣوال ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﮐﮫ راھﯽ ﺟﺳت و آن ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد ،ﻣن اﻋﺗراﺿﺎﺗم را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ در ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮔﻔﺗم و در ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﻠﻧوم ﺗﮑرار ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺿور ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺎﻣطﻠوب در اﯾن اﺟﻼس ،ﻣن ﺳﺧﻧﺎﻧم را در ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮔﻔﺗﮫ ام –آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺟزوه ی ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ ﺣذف ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﻠﻧوم ﮔﻔﺗم ﮐﮫ از اﯾن ﭘس ﻧﯾز ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾش
از اﯾن ،ﻣن ﻓرﯾﺎدم را ﺑرﺳر رﻓﻘﺎ ﺧﺎوری و ﺻﻔری ﻣﯽ ﮐﺷم ﮐﮫ اﯾﻧﮏ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اﻣر ﺣزب در ﭘﯾش رو
ﻧدارﻧد )ﮐﮫ ﺑﺎز در ﺟزوه ی ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ ﻣﻧﻌﮑس ﻧﯾﺳت( .ﻣن در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ )ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﻋﺿوﯾﺗم در ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ رﯾﺎﺳت
دﯾﮕر ﮐﻣﯾﺳﯾون در اﻗﻠﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗم( ﺗﻣﺎم ﺗﻼﺷم را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑردم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ
آن را داﺷﺗم و ﺑﺎ ﺗﻣﮭﯾد ھﯾﺋت دﺑﯾران در اﻧﺗﺧﺎب دو ﻋﺿو
ِ
ھﺎی رﺳﯾده را ﻣطرح ﮐﻧم؛ اﻣﺎ از ﺳوﯾﯽ دو ﻋﺿو دﯾﮕر ﮐﻣﯾﺳﯾون و از طرف دﯾﮕر ھﯾﺋت دﺑﯾران ،ﮐﮫ از ﻣﺿﻣون ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣطﻠﻊ

ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣطرح ﺷدن ﻣﻔﺎد ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﮔردﯾدﻧد؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﭘﯾﺷﮕری از ﻣطرح ﺷدن ﻣﺳﺋﻠﮫ ی رﻓﯾﻖ ﺷﺎدروان ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ
ﺟﻌﻔری ﭘﯾش از اﺳﺗﻌﻔﺎ ،در ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻣوﻣﯽ از ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﮐردم؛ و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﻠﻧوم –ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﮔوش
ﻧﺎﻣﺣرم در آن ﺑود -از ﺷﻧﯾدن ﻧﺎرواﯾﯽ ھﺎ ،ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﯽ در درون ﺣزب و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺑﻌﯾض ھﺎ و ﻣﻔﺗش
ﺑﺎزی ھﺎ در واﺣدھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺣزب و ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﺎﮐو ﻣﺣروم ﮔردﯾد؛ و ﺗﻧﮭﺎ زﺣﻣت ﺧﻼﺻﮫ ﺑرداری ھﺎ از ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﺑر دﺳت ﻣﺎ ﻣﺎﻧد.
رﻓﻘﺎ!
در ﭼﻧﯾن ﺟوی و ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﺎھده ی ﺷﯾوه ھﺎی ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ در ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن )ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟﺎی ﺧود از
آن ﺳﺧن ﮔﻔت( ،ﺑر روال ھﻣﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﭘﯾﺷﯾن ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ﺳﺧﻧﺎن ﺳرﺑﺳﺗﮫ ای در ﺟﻠﺳﮫ ی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺳﻧده ﮐردم )ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ آن را
آﻏﺎز ﯾورش ﺑدان دل ﺳﭘرده ﺑودم.
ﺑﺎز در ﺟزوه ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﯾد( و ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﺎﻧب ﺧطﯽ را ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ از
ِ
ت
اﻣﺎ اﻣروز ﺑﮫ ﺟﺎی اﻧﻌﮑﺎس ﺳﺧﻧﺎن اﻓﺷﺎﮔراﻧﮫ ام در ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺋت
ت ﺑﯾرون از ﺟﻠﺳﺎ ِ
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﺿم ﺑﮫ ﭘﻠﻧوم دی ﻣﺎه و ﻣذاﮐرا ِ
ِ
ﭘﻠﻧوم ،ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺟواﻧﻣر ِد ﺟزوه ی »ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« ،ﮐﮫ ﺟرﺋت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ از ده ھﺎ ﻧﮑﺗﮫ ی آن را ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧد،
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣدﮔﺎن و ﻣﻌﻠﻖ ﺷدﮔﺎن و
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ذﮐر ﺟﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﭘردازﻧد ﮐﮫ ﺳود ﺧودﺷﺎن را در آن ھﺎ ﻣﻠﺣوظ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﺗﺎ ﻣرا ﮐﮫ
ِ
اﺧراﺟﯽ ھﺎی ﺣزب ھﺳﺗم در ﭼﺷم آﻧﺎن ﺑﺷﮑﻧﻧد .ﭼرا ﺑﺎﯾد ﮔوﺷﮫ ای از واﻗﻌﯾت را ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن ھﻣﮫ ی ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ زﺑﺎن آورد؟ اﯾن
روﯾﺎروﯾﯽ دو ﻧوع ﺷراﻓت ﺣزﺑﯽ و اﺧﻼق ﺣزﺑﯽ؟ و اﯾن اﺳت ﻣرزی ﮐﮫ ﻣرا از ﺷﻣﺎ ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد:
اﺳت ﻧﻣوﻧﮫ ی
ِ
ھرﮐﺳﯽ ﺑﮫ راه ﺧوﯾش ﻣﯽ رود
ﻣن ﺑﮫ راه ﺗوده ﻣﯽ روم
ﺣﻘوﻗﯽ دﻓﺎع ﻣﺷروع و ﺑﮫ ﺟﮭت داوری در اﺧﺗﯾﺎر
در ﺧﺎﺗﻣﮫ از رﻓﻘﺎی ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧواﺳﺗﺎرم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ ی ﻣرا ﻧﯾز ﺑرﺣﺳب ﻣوازﯾن
ِ
ﺗوده ھﺎی ﺣزﺑﯽ ﺑﮕذارﻧد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﮐﺎر در ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺟﺎم ﻧﮕﯾرد ﺧود را در ﺗﮑﺛﯾر و ﺗوزﯾﻊ آن آزاد
ﻣﯽ داﻧم.
ﺳﯾﺎوش ﮐﺳراﯾﯽ
اول آﺑﺎن ) ١٣٦٧ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٢٣اﮐﺗﺑر (١٩٨٨
وﯾراﯾش و ﺗﺎﮐﯾدات از اﻣﯾر ھوﺷﻧﮓ اطﯾﺎﺑﯽ
] . [1در ﺧردادﻣﺎه » ١٣٦٧ﺑﯾﺎﻧﯾﮭﯽ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻣﯾﺗﮭﯽ ﻣرﮐزی ﺣزب ﺗوده اﯾران درﺑﺎره ی ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑود ﺑﮫ اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺳراﺳر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣزﺑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎﮐو ،ﻣﯾﻧﺳﮏ ،ﻣﺳﮑو و اروﭘﺎی
ﭘﻠﻧوم دی ﻣﺎه  ١٣٦٦ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ی ﺣزب اﺧﺗﯾﺎرات وﯾژه ای
ﻏرﺑﯽ و ﺧود ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣﺻوﺑﮫ ی
ِ
ﺑﮫ ھﯾﺋت ﺳﯾﺎﺳﯽ داده ﺑود ﻣﺎﻧﻧد ﺟرﻗﮫ ای در اﻧﺑﺎر ﺑﺎروت ﺑود ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ،در ﺳﻠﺳﻠﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌدی ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣزﺑﯽ را ﻣﺗﻼﺷﯽ
ﮐرد و اﮐﺛرﯾت اﻋﺿﺎ و ﮐﺎدرھﺎی ﺣزﺑﯽ و ازﺟﻣﻠﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣرﮐزی را از ﺣزب ﺑﯾرون راﻧد .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی در اﺗﺣﺎد ﺷوروی آن زﻣﺎن در ﺗﺷدﯾد اﯾن ﺑﺣران ﻣوﺛر ﺑود» .ﺟزوه ی ﻣﺳﺎﺋل ﺣزﺑﯽ« اﺷﺎره ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
اﺳت .اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوطﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد:

