
 

تحاد چپ ايرانيان در خارج از کشورطعنامه نشست سوم اق  

کانادا –مونترال   

نظربه اينکه طبقه کارگر تنها طبقه ای است که می تواند نظام سرمايه داری را برانداخته و شرايط را برای پايان دادن به دوران  ** 
يد ،طوالنی جامعه طبقاتی فراهم ساخته و نظام سوسياليستی را جايگزين نما  

نظر به اينکه اردوی نظام جهانی سرمايه در مقابل بديل سوسياليستی ايستاده و تنها راه پيشروی برای چپ انقالبی مبارزه با اين  **
 اردوی ضد انقالبی است ،

نی تماميت در نبرد طبقاتی کارگران و زحمتکشان با تاکيد بر چشم اندازهای سوسياليستی برای سرنگو" چپ اتحاد" نظر به اينکه **
  ،است" حکومت کارگری" برقراری  درپیرژيم جمهوری اسالمی با دل و جان 

از اردوی کارو زحمت ايران و جهان نمی داند،جدادسته ويژه ای نيست و خود را  و نظربه اينکه اتحاد چپ گروه ، سازمان**  

براين باوريم که تنها با چنين روشی است که طيف حضور گرايشات مختلف در درون چپ ولذا با تاکيد بر مفاد زير و قبول وجود  
کارزار بزرگ تاريخی عليه سرمايه و رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی متشکل  وسيع چپ انقالبی ايران تدريجا ميتواند برای يک

:و متحد گردد  

بر دوش کارگران و  را مايهسر کنونی ساختاری بحران از ناشی های مصيبت بار نها آ حامی های مت حکو و سرمايه سران *
هم  .اند انگيخته بر نهاآ در را ومبارزه مقاومت نيروی  مردم اکثريت زندگی شرايط به گسترده تهاجم با آنها. اند انداختهزحمتکشان 

داری اکنون پيکارهای توده ای بزرگی عليه ديکتاتوری و بی حقی ، فقر و نابرابری و هارتر شدن بهره کشی و ويرانگری سرمايه 
با خود همراه  رااز مرزهای آمريکا فراتر رفته و هزاران شهر" اشغال وال استريت" جنبش . در چهار گوشه جهان در جريان است

. ساخته است  

بيرون آمدن بدهکارترين دولت های عضو يورو مانند . به يک احتمال واقعی تبديل شده است " منطقه يورو" چشم انداز فروپاشی  -*
دن اين دولت ها در يورو و پولی اروپا می تواند انرا به طرف فروپاشی ببرد، در حالی که مانواحد يرلند، اسپانيا و يونان از پرتقال ، ا

.نيزبرايشان پر هزينه ترو دشوارتر می گردد  

هايی که داشته اند بی دامنه توده ای و پيامد  هايی که در منطقه عربی خاورميانه وشمال آفريقا پديدار شده اند به لحاظ  خيزش -*
بدون ترديد اثرات انقالب عرب در ايران نيز بسيار . ترديد در رديف بزرگترين تکان های سياسی جهان در چند دهه اخير قرار دارند

.عظيم خواهد بود  

سرمايه . استسرمايه داری با رشد انحصارات مدتهاست به مرحله گنديدگی رسيده و جامعه بشريت را به نابودی کامل کشانده  -*
داری ايران نيز چه تحت لوای سلطنت و ناسيوناليسم و چه در سه دهه گذشته در پوشش ارتجاعی اسالم سياسی جامعه ما را با جنگ 

.خالی همراه ساخته است پر ض و سفره هایي، شکنجه ، زندان ، اعدام ، تبع  

افت و خيز . ند نرمايه داری جمهوری اسالمی اماده می کمصافی تاريخی با رژيم س یارکارگران و زحمتکشان ايران خودرا ب -*
اعتصابات و اعتراضات شجاعانه . را بر هم ريزد" شان اکتاک وت"مبارزات سی ودو ساله اخير در ايران اکنون ميرود که بساط 



راضات عمومی کارگران مجتمع پتروشيمی ماه شهر که دومين اعتصاب بزرگ کارگران پتروشيمی در سال جاريست بهمراه اعت
. جامعه بويژه در سه ساله اخير در ايران نويد بخش روزهايی پراميد است   

مبارزات روبه . ما بايد از کليه مبارزات توده ای در هر سطح و در هر نقطه ايران دفاع وبرای ارتقا آنها تالش کنيم -*
با " اتحاد چپ" رشد کارگران که حکايت از بيداری روزافزون زحمتکشان دارد موتور اصلی جنبش انقالبی ماست و 

.تمامی نيرو به استقبال مبارزات بازهم گسترده تر زحمتکشان می رود  

. نتوان زد جنبش زنان ايران بخشی پر قدرت از جنبش انقالبی جاريست و بدون چنين جنبشی حرفی از جنبش توده ای -*
. از مبارزات زنان دفاع از انقالب آتی است که بی ترديد رنگ و مهرزنانه خواهد داشت " اتحاد چپ " دفاع همه جانبه 

. برای نهادينه کردن فمينيزم سوسياليستی بايد که تالشها صد چندان شود  

. ی طبقه کارگر و چپ انقالبی استاز اساس دمکراسی سوسياليستای ساکن درايران جزئی مليت هحق تعيين سرنوشت  -*
.ما از کليه مبارزات توده های تحت ستم برای حقوق برابر و عليه ستم های ملی پشتيبانی می کنيم  

در امور کشورها، نابودی محيط زيست ، نابرابرهای اجتماعی و در يک کالم حفظ بربريت  جنگ افروزی، دخالت گری -*
ما از کليه مبارزاتی که نشان از خصلت و پتانسيل ضد سرمايه داری و . نظام استسرمايه داری از خصلت های ذاتی اين 

.ديکتاتوری های نهان و آشکار آن دارد، دفاع می کنيم  

نه و برابر طلبانه کارگران و زحمتکشان جهان  به اصل انترناسيوناليسم پرولتری از کليه مبارزات آزادی خواهابا اعتقاد  -*
.دفاع می کنيم  

توده های تحت ستم در ايران بويژه کارگران و زحمتکشان  توسط اعتقاد به سرنگونی انقالبی رژيم جمهوری اسالمی با -*
به مثابه اکثريت قاطع جامعه براين باوريم که مبارزه ای موثر بر عليه امپرياليسم و مبارزه ای پيگير برای دموکراسی 

.ست مبارزه ای در راستای چشم اندازهای سوسياليستی ا  

....دفاع قاطع از آزادی های بنيادين مانند آزادی بيان و انديشه ، آزادی حق تشکل و اعتصاب ، آزادی مطبوعات و  -*  

تشکيالتی همراه با ساير  -سياسی ل چپ انقالبی می بايد با حفظ استقال و نيز احزاب و سازمانهای سياسی" اتحاد چپ "  -*
.دانيان سياسی و عقيدتی تالش ورزندنيروهای مبارز برای آزادی کليه زن  

انچه که برای ما اتحاد چپ را به ضرورتی . بايد بر تالش های پيشين خود بيفزايد" اتحاد چپ ايرانيان در اخارج از کشور"
در شرايط حاکم بر کشورمان تقويت و تجديد آرايش چپ از درجه اهميت . عاجل تبديل می کند يک حقيقت سياسی است

ی برخوردار است و اگر امر اتحاد چپ با شتاب الزم به پيش نرود ممکن است کل جامعه ما فرصت های بسيار باالئ
اين بار به شکلی ور ت يابی بورژوازی به قدرت دگر باتجربه بهمن پنجاه و هفت ودس. بسياربا ارزش را از دست بدهد

ان را به اتخاذ راه کارهای عملی اتحاد ملزم ساخته بررسی دقيق و علمی اين تجربه تاريخی چپ اير. ديگر نبايد تکرار شود
ضمن برخوردی انتقادی با اشتباهات و کجراه ها که گاهی کل بدليل سوسياليستی را در عمل زير سئوال برده، روی . است 

.نکات مشترک و مثبت ، بردستاوردها بايد انگشت گذاشت  

راه پرپيچ وخمی درپيش است، اما چپ ايران در کل امروز طبعا  درراه سوسياليسم هيچ راه مستقيمی وجود ندارد وهنوز هم
.در اين شکی نيست . با درايت تر از گذشته گشته است  

 اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور

هزاروسيصدونود آبان پنجاکتبردوهزارويازده  برابر با   بيست هفت  

iranleftalliance@gmail.com 
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