
 

  )اکثریت(العاده سازمان فداییان خلق ایران  پیام به کنگره فوق
  

  !   رفقای گرامی
  .گوییم و آرزوی نشستی پربار برایتان داریم    برگزاری کنگره سازمان را به شما تبریک می

  .برند شود که کشور و منطقه ما در شرایط بحرانی و حساسی بسر می    کنگره شما در حالی برگزار می
هایی نظیر    طلب در آمریکا و انگلیس و اسراییل از یکسو و حکومت            های محافل جنگ    طقه خاورمیانه و خلیج فارس در نتیجه سیاست          من

. های بنیـادگرایی همچـون حمـاس از دیگـر سـو در ورطـه بحـران فرورفتـه اسـت                      جمهوری اسالمی ایران، رژیم صدام حسین و سازمان       
المللی پس از جنگ سرد را به شکل دلخواه خود            اند تا نظام بین     کیه بر قدرت عظیم نظامی در تالش      طلبان آمریکایی و انگلیسی با ت       جنگ

اند که بـرای رسـیدن بـه     این محافل نشان داده.  انگلیسی باشد-های قدرتمند آمریکایی ای که در این نظام سروری با گروه       درآورند، بگونه 
های مـالی و جـانی هنگفتـی را           ها انسان صلحدوست را زیر پا گذارند، سرمایه         لیون اقتصادی خود حاضرند خواسته می     -های سیاسی   هدف

  .المللی وقعی ننهند اعتبار سازند و به هیچ نظم و قانون و نهاد بین خرج ماشین جنگی خود کنند، سازمان ملل متحد را بی
 بخـاطر موقعیـت اسـتراتژیک       -ان، آسـیای میانـه و قفقـاز        شامل خاورمیانه کهن بعالوه افغانست     -» خاورمیانه نوین «   از آنجا که منطقه     

 -جغرافیایی و منابع غنی انرژی، اهمیت راهبردی درجه اول دارد، کشورهای این منطقـه شـاهد جـدال شـدید میـان محافـل آمریکـایی                         
دهـد کـه خـط و     نشان مـی  اشغال نظامی افغانستان و عراق       .اند  شان بر سر تقسیم مجدد و گسترش حوزه نفوذ خویش           انگلیسی با رقیبان  

ای   منطقـه  سیاست ایجـاد نظـم نـوین نـولیبرالی    های محافل آمریکایی بر ضد ایران نه صرفا هیاهو، بلکه شاید بخش اصلی              نشان کشیدن 
  .ای روبرو است ازینرو امنیت ملی ایران با وضعیت شکننده. باشد که رییس جمهور آمریکا پس از تصرف عراق اعالم نمود

 که برادران رشیدیان را در دوره پهلـوی بیـاد           –های مرموزی همچون برادران الریجانی        نی جمهوری اسالمی و بویژه محفل        جناح طالبا 
 و نهادهـایی چـون      و ایجاد تنش با دیگـر کشـورها       انی، مدام به تحریکات ضدآمریکایی       و باندهای مافیایی نظیر خاندان رفسنج      -آورند  می

طلـب   هـای جنـگ   های الزم را در اختیار محفـل  اند و بدین سان بهانه سرکوب در داخل کشور مشغول     و جو خشونت و      آژانس انرژی اتمی  
های ملی همـراه اسـت و         از سوی دیگر فساد فراگیر و انحطاط اخالقی حکومتگران که با چپاول ثروت            . دهند  آمریکایی و انگلیسی قرار می    

ز بـر   شکست اصالحات حکومتی نی   . زند  دامن می  پریشانی و نابسامانی اوضاع       به ،سازد  شکاف بین ثروتمندان و اکثریـت مردم را ژرفتر می        
های باندهای مافیایی و جنـاح طالبـانی در برابـر              این شکست نتیجه مقاومت و کارشکنی      .میزان آسیب پذیری امنیت ملی ما افزوده است       

ارادگی و فرصـت      های بنیادی و بویژه بی      ومتی از دگرگونی  برنامگی، ناپیگیری، و هراس اصالح طلبان حک        اصالحات حکومتی از یکسو و بی     
 شکسـت اصـالحات     .سوزی آقای محمد خاتمی از دیگر سو و نیز سازمان نیافتگی مردم ایران و نبود نهادهای سیاسی و اجتمـاعی اسـت                     

صـادی مـردم از سـوی       هـای سیاسـی، اجتمـاعی و اقت         حکومتی که نشانگر اصالح ناپذیری حکومت دینی است و نادیده گرفتن خواسـت            
ازینرو برغم مرگ اصالحات از باال خواست دگرگونی حتی بـیش           . های مردمی دامن زده است      ها و مقاومت    حکومتیان به اوجگیری خیزش   

ها و    اعتراض. خورد  های اجتماعی زنان، جوانان، دانشجویان و زحمتکشان ایرانی به چشم می            از گذشته وجود دارد؛ خواستی که در جنبش       
هـا و ژرفـای     رات چند روزه جوانان و دانشجویان در تیر ماه امسال که سراسر ایران را فراگرفت، نشان بارز و آشکار وجود این جنبش                     تظاه

های مهم رهـایی مـردم ایـران از اسـتبداد      ای که یکی از شرط ها بیانگر نوعی آگاهی فردی و اجتماعی است؛ آگاهی  این خواست . آن است 
  .  اجتماعی استمند تاریخی و پیشینه

آنچـه  .    در برابر این جنبش دگرگونسازی و در قبال وضعیت حساس کنونی، مسئولیت مهمـی بـر دوش چـپ دمکراتیـک ایـران اسـت              
منـد    چـپ دمکراتیـک وظیفـه     . سازد، درونمایه فلسفه سیاسی آنها است         متمایز می   گرا  واپس ساالران  دمکرات و مترقی را از دین     نیروهای  

 تحقق حقوق کامل شهروندی و حضور همه شهروندان ایرانی در سـاخت و بافـت مـدیریت جامعـه و بـرای اسـتقرار یـک            است که در راه   
از . ای فراتر از رای و شخصیت آزاد مردم باشد از نظر ما نباید قدرت در هیچ زمینه  . جمهوری واقعی پارلمانی سهم شایسته خود را ادا کند        

 همـه تـوان بـرای       انـد، بایـد بـا      بـوده » رهبران فرهمنـد خداگونـه    « به امروز ناگزیرانه یا به غفلت اسیر         آنجا که مردم ما از دوره باستان تا       
ر در شرایط گذار    خط. مذهبی و غیرمذهبی که در تاریخ ایران ریشه دارد، مبارزه کنیم          » رهبری فرهمند «اراده    جلوگیری از تکرار بازی بی    

هـا و   کـه بـه سـازمان     » نخبگـانی «های سابق شوروی،      ورهای آمریکای التین و جمهوری    آن است که همانند کش    » والیت فقیهی «از نظام   
هـا،    البته چنین بینشـی بـه هیچوجـه بـه معنـای از دسـت دادن لحظـه                 . اند، جانشین والیت فقیه شوند      های فراملی چشم دوخته     شرکت
هـای   اشـتن بینشـی راهبـردی از ذوب شـدن در بـازی     مهم آنست که چپ دمکراتیک ایران با د. ای نیست  های مرحله   ها و فرایافت    فرصت



  
  
  
  
  

 ٢

در همین رابطه ساماندهی فلسفه سیاسـی چـپ بـر    . های بزرگ جهانی بپرهیزد    های حکومتی و یا نیروهای متکی بر قدرت         سیاسی جناح 
  .های درست است ترین وظیفه برای برداشتن گام های روشن و شفاف و شناخت درست جامعه اساسی اساس مقوله

ای   هـای منطقـه     گیرد، اما با توجه به روند جهانی شدن که قالب           ها پیش از هر چیز در چارچوب ملی صورت می           اندیشی   این چاره     گرچه
ای و یافتن راهکارهای کوتاه و   منطقه-توانند با درهم آمیزی  روندهای ملی گیرد، روشنفکران چپ و مترقی و دمکرات ایرانی می بخود می

هـایی از حکومـت        که از سوی جنـاح     –های محلی     نظری  دهی افکار عمومی در ایران و چیرگی بر تنگ          ره در جهت  بلند مدت در این گست    
از . دکننـ ا  سـهم مهمـی اد  -ته باشـد  تواند بهمراه داش    شود و خطر بالکانیزه شدن ایران را می         اسالمی و برخی نیروهای خارجی تقویت می      

 فرهنگـی و  -هـای تـاریخی   یار مستعد اسـت، بـا تکیـه بـر پیشـینه        نیروهای انسانی بس   غنی و ابع زیرزمینی بسیار     من نجا که ایران دارای   آ
ای نقش موتور محرک در جهت دستیابی به صلح و آرامش، رفاه اجتماعی و آزادی و                  تواند در عرصه منطقه     های دیرپا و مشترک می      سنت

ریـزی و     بار کنونی بدون شک خواهند توانست در گستره برنامه          سفهای تا   چپ گرایان ایرانی با چیرگی بر پراکندگی      . دمکراسی بازی کند  
ای برای دفاع از حقوق زحمتکشان ، اجرای عدالت اجتماعی و برقراری نظم دمکراتیـک در ایـران و                     سامان دهی راهکارهای ملی و منطقه     
  .منطقه سهمی شایسته برعهده گیرند

  !   رفقای گرامی
های این کنگره به سازمان شما توان و نیروی افزونتری در پیشبرد مبارزات دمکراتیک مردم ایران برای      امیدواریم که گفتگوها و تصمیم    

  .تحقق آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی ارزانی دارد
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