
 

 
 

ايرانيان در خارج از کشور چپ اتحاد سوم نشست گزارش  

کانادا -مونترال  

اتحاد چپ ايرانيان در خارج "ل جاری نشست سوم اکتبر سا دوم سپتامبرلغايت سی  همانگونه که اعالم رسانه ای شده بود از تاريخ 
.کانادا برگزارگرديد -در مونترال" از کشور  

کننده شهری برابری وسوسياليزم وبا پيام کميته برگزار  -کوت به ياد و خاطره جانباختگان راه آزادیبا اعالم يک دقيقه س نشست  اين
.و نيز سخنان کوتاه يکی از جوانان نسل دوم کار خود را آغازکرد  

ايه بحث بحران ساختاری سرم. تشکيالتی هئيت اجرائی منتخب نشست دوم در شيکاگو دنبال گشت -ادامه کار با گزارش سياسی
. مباحثات نشست سوم را تشکيل ميدادداری،اوضاع خاورميانه وايران ونيزبحث وبررسی حول اتحاد عمل نيروهای چپ محوراساسی 

مشارکت عمومی طيف خانواده بزرگ چپ راديکال را بوجود اورد  نارتباط با مباحثات جاری حول اتحاد نيروهای چپ اگر بتوادر
احزاب،سازمان هاونهادهای مختلفی با حضور نماينده ويا نمايندگان خود پيام . پديدار خواهد شدهای مناسب همکاری زمينه بستر و 

.هايی را به اين نشست ارسال داشته بودند  

، اميدواريم ضمن سپاس از احزاب،سازمان ها و نهادهای زيرکه به نشست سوم اين نهادمبارزاتی پيام های همبستگی ارسال داشتند  ما
.داشته باشدپيام های اين رفقای مبارز شکلی از همکاريهای عملی را با خود به همراه  ی مساعد،يها زمينهکه با ايجاد   

:با تشکر از پيام های همبستگی  

حزب کمونيست ايران*  

حزب رنجبران ايران*  

)کميته مرکزی(راه کارگر  -سازمان کارگران انقالبی ايران*  

نهادهای همبستگی با کارگران ايران*  

)هئيت اجرائی(راه کارگر  -زمان کارگران انقالبی ايرانسا*  

پيوند کمونيستی*  

شورای هماهنگی اتحاد چپ کارگری*  

مبارزه طبقاتی*  

The U.S. Marxist-Humanists * 



.خود در پيش گرفته ايم عتبضا با گرمی دستان به هم فشرده شما رفقا ، انرژی بخش راهی است که   

غالبا م د چپ ماورای فرقه گرائی وسکتاريزچپ در اين نشست نشان ميداد که ضرورت اتحا فکری حضور طيف وسيعی از گرايشات
طيف  -حضور فعالينی با پيشينه های حزب کار ايران توفان. موجود در گذشته ، جای خود را به گفتمان عميقا مبارزاتی داده است

نشان ميداد که با تکيه بر اشتراک نظری در خدمت به ... اتحاديه کمونيست هاو -سازمان پيکار –رزمندگان  – )اقليت(خانواده فدائی 
.اوج گيری نبرد طبقاتی کارگران ، اختالفات نظری نمی تواند و نبايد سدراه همکاريهای متحد و متشکل مبارزاتی گردد  

ابه رسانه و منشور تلويزيون چشم انداز به مث يس اساسنامهنتوانست به بحث و بررسی دقيق پيش نونشست به دليل کمبود وقت اگرچه 
ای که در خدمت به تقويت جبهه متحد چپ انقالبی عمل می کندبپردازداما مقررگشت که در بحث های درونی به اين دو مورد پرداخته 

رفقای . قابل ستايش بود حضور تعدادی از فعالين سياسی چپ از شهرهای ونکووروبويژه تورنتو در اين نشست چشمگير و .شود
ونکوور عنوان داشتند که با قبول اهميت همسوئی و هم گرائی گرايشات مختلف چپ انقالبی بر تالش های پيشين خود مبنی براتحاد 

رفقای تورنتو نيز با قبول سرعت بخشيدن برتالش های تا کنونی خود در زمينه همکاری طيف . عمل نيروهای چپ خواهند افزود
.فعالين چپ ، مسئوليت برگزاری نشست چهارم اتحاد چپ را در تورنتو عهده دار گشتند وسيعی از   

ضمن سپاس و قدردانی از  ،ی که درنشست حضوريافتند ضمن سپاس از حضور يکايک فعالين سوسياليستاتحاد چپ  نشست سوم
خاب هئيت اجرائی جديد و نيز انتخاب اعضای زحمات هئيت اجرائی پيشين و نيز قدردانی از زحمات کميته تدارکارت شهری با انت

.کميسيون تلويزيون در فضايی بسيار صميمانه و رفيقانه با طنين ظفرمند سرود انترناسيونال بکار خود پايان داد  

 با بهترين آرزوها

"اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور" هئيت اجرائی  

اروسيصدونودهز آبان پنج اکتبردوهزارويازده  برابر با بيست هفت  

 

iranleftalliance@gmail.com 
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