
 
 
 

 
 قطعنامه درباره رابطه "اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان "

 

! و نهادهای چپ و کمونیست اتحاد سازمان ها    با 
 

برای این که رابطه مان را با سایر نیروهای تشکیل دهنده چپ ایران روشن کنیم باید ابتدا  تصویر روشنی از مختصات 
 ساختار تشکیالتی مان ارائه کنیم.

 
ساختار تشکیالتی ما ، " اتحاد چپ سوسیالیستي ایرانیان "، سکوی فراگیری است که همکاری و اتحادعمل های پایدار   -1 

فعالین مستقل، فعالین عضو سازمان های حزبی و غیرحزبی را در چهارچوب خود فراهم می سازد زیرا اتحاد را از کف 
رده و از همین رو همبستگی و پراتیک مشترک میان طیف های هر چه اشتراکات الزم میان نیروهای چپ انقالبی آغاز ک
 گسترده تری از نیروها  چپ را ممکن می سازد. 

 
و پی در پی ، بحران های جنبش کارگری و کمونیستی هم در ایران و هم در سطح جهانی، شکست ها، انشعابات متعدد  -2

تقل و بدون وابستگی به سازمان های موجود به فعالیت خود وسیعی از فعالین چپ به صورت مس شموجب شده است که بخ
ادامه دهند. ساختار کنونی ما، امکانات همکاری فعالین مستقل با فعالین عضو سازمان های سیاسی چپ ، و یا اعضای تشکل 

تقل را های غیرحزبی چپ را، در زیر یک چتر مشترک فراهم می سازد . بدون آن که برای همکاری مشترک، فعالین مس
ناچار به عضویت در این یا آن سازمان کند و متقابال" بخاطرعدم تعلق سازمانی رفقای چپ مستقل ، اتحاد را از نیروی 

 بسیار گسترده فعالین چپ مستقل،  محروم سازد.
 
ی های حضور اعضا، فعالین و هواداران سازمان ها و تشکل های چپ در اتحاد نه فقط ممکن بلکه برای گسترش همکار -3

 نیروهای چپ ضروری و اجتناب ناپذیر است
خارج  –اتحاد میان هر سه بخش از اجزاء تشکل دهنده چپ) برای مثال "نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران  -4

کشور" که در چهارچوب آن بیش از ده تشکل دفاع از جنبش کارگری متحد شده اند..( و  یا میان سه جز آن به طور 
برای نمونه اتحاد ما، " اتحاد چپ سوسیالیستي ایرانیان "( می تواند اشکال گوناگون و متنوعی داشته باشد. ما از  مشترک)

همه همایش هائی که به تقویت و اتحاد عمل هر چه گسترده تر نیروهای چپ منجر شود) صرفنظر از ویژگی آن( حمایت 
روهای چپ ایران می دانیم . اتحاد بزرگ و فراگیر نیروهای چپ کرده و آن را گامی در خدمت اتحاد بزرگ و فراگیر نی

 مسلما" از گسترش و هم پیوندی این نوع تشکل ها شکل خواهد گرفت. 
 
اتحاد و همکاری سازمان های چپ ایران می تواند به نوبه خود یکی از مسیرهای مهم تقویت چپ ایران باشد. سوال نه  -5

سازمان ها ، بلکه درباره چرائی تاخیر و عدم شکل گیری آن در سالیان گذشته  حزاب وا در ضرورت همکاری و اتحاد میان
بوده است.اولین اجالس" اتحاد چپ سوسیالیستي ایرانیان "از تالش هائی که در شکل گیری این همکاری شده است استقبال 

در این راستا ارزیابی کرده و تمایل کرده و شکل گیری نشست سازمان و نهادهای چپ و کمونیست درکلن را  گامی مثبتی 
 می کند.  خود را در پیوستن به این اتحاد اعالم

 
 اولین اجالس " اتحاد چپ سوسیالیستي ایرانیان "
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 کانادا -تورنتو


