
 

  ٢٠١١   -٢و ١، اکتبر ٣٠تاريخ سپتامبر  در کانادا -در شهر مونترال" اتحاد چپ"نشستی ديگر از 
   :تأکيد گرديد  در قطعنامه پايانی آخرين نشست در شهر شيگاگو. در راه است

در گذرگاه پر اهميت و تاريخی کنونی و در شرايطی که نظام جهانی سرمايه با بحران عميق ساختاری 
  گريبان است، هدست ب

......ميليون ها کارگر و زحمتکش به خيل عظيم بيکاران پيوسته اند   

خواست آزادی و نان به هم گره خورده   

–در روند انقالب جهانی حکايت دارد  و جنبش های توفنده توده ای از خيزش نوين   

پيش براين واقعيت که  در اين راستا جنبش ها و مبارزات اعتراضی داخل کشور در تجربه خود بيش از 
رژيم جمهوری اسالمی اصالح پذير نيست دست يافته و با قبول باالترين هزينه ها در جهت سرنگونی آن 

.حرکت می کنند  

با افتخار و با آگاهی به رسالت تاريخی دوران کنونی در سمت جنبش برای بديل " اتحاد چپ"
:بر اساس نکات زير کار می کند و عملی سوسياليستی ايستاده و برای پيشبرد همکاری های مشخص  

اعتقاد به سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی توسط توده های تحت ستم                                          
.ايران بويژه کارگران و محرومان  

نمی تواند  اعتقاد به اينکه مبارزه ی موثر عليه امپرياليسم و مبارزه ای پيگير برای دمکراسی و برابری
.جدا از مبارزه برای سوسياليسم و جنبش تاريخی کارگران و زحمتکشان جهان باشد  

.راديکال از پلوراليسم سياسی دفاع پيگير و  

دفاع از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه کارگران و زحمتکشان منطقه با اعتقاد به اصل 
  .انترناسيوناليسم پرولتری

.اقتصادی اجتماعی و يتی،ای از مبارزات زنان ايران عليه نابرابری های جنس دفاع پيگير و ريشه  

. دفاع از اصل حق تعيين سرنوشت ملی و پشتيبانی از کليه مبارزات عليه ستم ملی و مذهبی  



همکار  نشست مونترال برای بررسی اوضاع تغيير يافته بين دو نشست، برای بررسی عملکرد خود و
  .چشم انداز انقالبی جهان و ايران برگزار می شود نيروهای چپ و  کنونی و آينده های عملی

بدور از هرگونه تنگ نظری سياسی و تأکيد  ايرانيان در خارج از کشور  اتحاد چپ" هيئت اجرائيه"
وی پلوراليسم سياسی در اتحاد بزرگ چپ بدينوسيله از سازمان ها و افراد چپ دعوت می کند برای ربر
  .ياری رسانند  رور کردن اين نشست و برگزاری هرچه با شکوه تر آنبا

طيف  همکاری های سازمان يافته  مستمر  همکاری در برگزاری اين نشست گا می است مهم در گسترش
. چپ انقالبی  

.به دعوت ما به هر طريق که امکان دارد پاسخ مثبت دهيد   

و  اد نشست قبلی اتحاد چپ را مورد بررسی قرار دهيداسن ،هر کجا امکان دارد محفل هايی برپا کنيد
ات خود پيشنهاد و همچنين تنظيم يک تقويم کاری همکاری های عملی ميان نيرو های چپ توسعه برای

.را ارائه دهيد  

  .مروری بر عملکرد تلويزيون اتحاد چپ کنيد و نظرات و پيشنهادات خود را ارائه دهيد

بويژه در تأمين  کمک های خود را –برای برگزاری اين نشست   و برای ادامه کاری تلويزيون – 
  .نيازهای مالی از ما دريغ نکنيد

رعايت کليه مسائل امنيتی، پيشاپيش از  نشست و همچنين  ضروريست برای ايجاد نظم در خالل برگزاری
رد همکاری نزديک در اين مو –با خبر باشيم ...... نظرات و پيشنهادات شرکت کنندگان، تعداد آنها و 

.ضروريست  

زنده باد آزادی و برابری –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی   

 مبارزه عليه ارتجاع جدا از مبارزه عليه امپرياليسم نيست

زنده باد سوسياليسم       

 هيئت اجرائيه اتحاد چپ ايرانيان در خارج از کشور

  ١٣٩٠مرداد  ٢۴برابر با  ٢٠١١آگوست  -اوت  ١۵

iranleftalliance@gmail.com               :    ميل –ای   

:                 تلفن تماس    ٨١٨۶-٢۵٨-۵١۴  
٠۶٩۴١-۴٠٠ ١٩۵۴        رويال بانک کانادا      : حساب بانکی برای کمک   
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