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 خداحافظ رفقا
 

١٣٨٧ ی د چهارمستيشنبه بسه                                                                                      د داراب زننايب   
 

 
ما از آنجائی که نطفه آن را با ا. مدت ها بود که خيال کناره گيری از سردبيری و هيئت تحريريه سالم دمکرات داشتم

دست خود بسته و از دوران نوپايی به حفظ و حراست از سالمتی اش پرداخته بودم، باور به استقالل و توانايی مقابله 

اش با جريانات انحرافی و ناسالم در چنين اوضاع حساس و بحرانی از مبارزه طبقاتی را بدون حضور و کنترل 

هر بار که زمينه ی اين جدايی را آماده می کردم، اتفاقی می افتاد که بهانه ی به . داشتممستقيم خويش دشوار می پن

  .تعويق انداختن اين اقدام را مهيا می ساخت و عدم تمايل به رهايی را در من تقويت می نمود

اليت هايشان در اين چند سال جريانات سازشکار و فرصت طلبی که از نورافکنی اين رسانه به گوشه های تاريک فع

برای . در هراس بودند و آن را مزاحم پيشبرد طرح های سودجويانه ی خويش می پنداشتند، کمر به نابودی اش بستند

ايشان سخت بود که هم ادعای رهايی طبقه کارگر را داشته باشند و هم طرح های بعضًا خيانتکارانه ی خود به اين 

در چند مرحله در جهت نابودی اين رسانه و خاموش ساختن صحنه ی پس . طبقه را در مالء عام به نمايش ببينند

مبارزه طبقاتی، دست به اقدامات ناجوانمردانه ای زدند که من را نسبت به توانايی هيئت تحريريه سالم دمکرات در 

 اين رفقا مبارزه با آن به ترديد انداخت و در نتيجه از عملی کردن تصميم خود نسبت به اعطای استقالل مورد نياز

  .برای شکوفايی و بالندگی باز داشت

اما امروز، پس از درگير شدن با سالمت جسمی خود و هشدار پزشکان نسبت به عدم توانايی قلبم در تحمل خستگی 

ناشی از فعاليت شبانه روزی و خطر مرگبار فشارهای عصبی، مجبور به کناره گيری از مسئوليت های خود در 

پس بدينوسيله از تمامی رفقايی که تا به حال با ما همراه بودند خداحافظی . گشته ام" دمکراتهيئت تحريريه سالم "

در هيچ مقطعی به توانمندی و سالمت " هيئت تحريريه سالم دمکرات"کرده و به ايشان مژده می دهم که ترکيب فعلی 

ز، دامنه ی فعاليت هايش روز به روز ايدئولوژيکی که امروز دارد، نبوده است و مطمئن هستم که بدون حضور من ني

 .رفت گسترده تر و کيفيت اطالع رسانی اش با محتوايی عالی تر، همچنان به پيش خواهد
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