
  (فدائيان خلق)ايران  دوم حزب چپي ه كنگره ب

  رفقای گرامی حزب چپ  

  

محترم شرکت کننده در    یخلق)، را به شما اعضا   انيي(فدا  رانيکنگره حزب چپ ا  دومين  یبرگزار
و دوستان  م  یگرام  یرفقا  کنگره،  برا  مييگویشادباش  آرزو  یرو  شيپ  یکنگره  یو   ت يموفق  یشما 

  .ميدار

که هيات نمايندگی سازمان ما موضوع بحث «وحدت چپ» را در جريان ديدار و   2008از ژانويه  
جداگانه ايراگفتگوهای  خلق  فدائيان  سازمان  با   سوسياليستن(اکثريت)  ای  موقت  شورای  چپ  و  های 

تصميم    توجه بهگذرد . با  ايران در ميان گذاشت و مورد استقبال دو سازمان قرار گرفت، سيزده سال می 
روژه  پتوان گفت که  می،  کنگره کنونی حزب چپ  در آستانه  )اکثريت (اخير سازمان فدائيان خلق ايران

«مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ» به پايان رسيده و دفتر آن برای هميشه بسته شده 
نهايتا حزب شما از ميان شرکت کنندگان   ولی  بود،همه ما  مطلوب  نی نيست که  آاست. اگر چه اين پايان،  

  های سياسی خود را دنبال کند.رود تا فعاليتآن پروژه شکل گرفت و اکنون با برگزاری اين کنگره  می 

  

  رفقای گرامی،

طلبانه و  حق   یادها يگذشته فر  وهيبه ش  توانندینم  گريجامعه ما در جوشش و التهاب است و حاکمان د
  ی انباشته شدن مشکالت کار و زندگ  ی. در پنديرا خاموش نما   دهيجان به لب رس  یها توده   خواهانهيآزاد

تورم  ،یطوالن  اني سال  یط  گرانو    ی رکود  چون  آن  ملموس   ی ها بنگاه  یل يتعط   ،یکاري ب  ،یعوارض 
حد  یب  یها یتگرغار  ،یطبقات   یها یو نابرابر  تيسابقه فقر و محرومی ب  ديتشدو اخراج شاغالن،    یديتول

فراگ فساد  و  حصر  و    ر، يو  اختناق،  و  سانسور  فشار  س  ا يو  برابر  در  و   ها،استيمقاومت  تعرضات 
فردا   ا يو آنجا، امروز    نجا يتواند در ایو عوامل آن، فوران خشم و انزجار مردم م  ميرژ  یها یزورگوئ

  شود.  سرزير یگريمناسب د تيدر هر موقع ا يو 

در عرصه داخلی و همه جانبه درمانده،    یها ما که در برابر بحران  نيحاکم بر سرزم  یاسالم  ميرژ
است.   دهيخود را از دست داده، اساسأ به بن بست رس  تيفشار است و آشکارا مشروع  ر يز  المللیبين
  رس ت  یوارها يشوم خود ادامه دهد. د  اتيبه ح  تواندیصرفأ با اتکا به سرکوب و خفقان نم  ميرژ  نيا

  سابق را ندارد. یکارآئ گريد ميرژ ديارعاب و تهد استيو س ختهيفرور

از حقوق    تيمحروم  ،یستم، نابرابر   ض،يتبع  هياعتراضات عل  رانيو در سرتاسر ا  ريدر چند ساله اخ
  یمبارزات مردم برا  د ينموده و نشانگر تشد  دايپ  ی ابعاد قابل توجه  یاسيو س  یو اجتماع  ی صنف  ،یفرد

به    اقو  توازن  ريياست. تداوم جوش و خروش در جامعه و تغ  یاحقاق حقوق خود و رد حکومت اسالم 
طلبانه آنها  حق  یکارها يپ   یبرا  یاتازه  یها مردم را گسترش داده و عرصه  یها، مبارزات جار نفع توده

چپ، قرار   یروها ين  یاس يدر برابر فعاالن س  یاچندگانه  یها تيو مسئول  فيرو وظا   نياز هم.   ديگشا یم
  .رنديگ یم

دمکراسی و   ،ها و فعالين چپ، که پيگيرترين مبارزين راه آزادیاما متاسفانه در حال حاضر سازمان
  برند. عدالت اجتماعی هستند، در پراکندگی به سر می



شود  زمان ديگری إحساس میگيری يک ثقل نيرومند از نيروهای سياسی چپ بيش از هر  نياز به شکل
خود تجربه  و شما  ای نيست. ما  . طبعا راه سادهيماست که در اين راه گام بردار  همه مااين بر عهده    و

  طوالنی در اين مورد داريم. 

  

  رفقای گرامی 

از اکنون   ای  کهآيندهآينده نيز پيش روی ما است،  ، ولی  گذشته هميشه با ما است و گريزی از آن نيست
 آنرسيدن به    چگونگی  تفاهم بر سر آينده و    اکنون و  سر  توافق بر از  مسير همگرائی چپ    گذرد.ما می
، در حالبر سر اکنون و راه رسيدن به آينده اختالف داشتيم.  که  تجربه گذشته ما نشان داد  گذرد.  می

پرسشی که پاسخ خود را در اسناد اين  اين اختالفات کاهش يافته است؟  آيا  ،  اتفاق افتادهسايه تحوالتی که  
   .خواهد يافتمصوب کنگره شما و تجربه عملی آينده 

در راه غلبه بر پراكندگي نيروهاي چپ و  شما    ،و مصوبات آنهاي اين كنگره  اميدواريم در جريان بحث ما  
  .ديهاي مؤثري بردارگامشرائط الزم برای همگرائی چپ ايجاد 

  

  کنيم.آرزو میي شما موفقيت بار ديگر براي كنگره يك

  

  کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  ١۴٠٠آبان  ٢٢

  

  

  


