
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ی شمالیامريکااتحاد عمل تشکل ھای چپ ايرانی در 

  ٢٠١۶ جوالی ٣٠
  

  در " در امريکای شمالی ايرانیاتحاد عمل تشکلھای چپ"مشارکت 

   ٢٠١۶ت گس ا١٤تا  ٩مونترال  " سوسيال فوروم جھانی"
   

 ۀ با فروپاشی بلوک شرق و اتحاد شوروی و به اصطالح پايان جنگ سرد ، نظام جھانی سرمايه ھلھل١٩٩٠در سال 

اما ديری نپائيد که جنبش . گی خود را جشن گرفت جاودان"تاريخ و ايدئولوژی"پيروزی سر داد و با اعالم پايان 

 بھتر، چون ققنوس از خاکستر خويش پر کشيد و ئی رنج برای بنای دنياجھانی ضد سرمايه داری و عزم اردوی کار و

 انسان برای دستيابی به آزادی، برابری و نبردبربريت سرمايه غايت بشريت نيست و ! نه: با بانگ رسا فرياد زد 

 ابتکار تعدادی در راستای يکی از اين تالشھای بين المللی و به. عدالت اجتماعی کماکان ادامه داشته و خواھد داشت

 شکل گرفت تا WSFن جنبشھای کارگری و مردمی، سوسيال فوروم جھانی از روشنفکران سوسياليست و فعاال

ی، طرفداران محيط زيست، حقوق ئمجمعی عمومی برای بحث و تبادل نظر دھھا ھزار فعال مستقل سياسی، اتحاديه 

، صاحب نظران و آکادميسين ھای ضد سيستم سرمايه بوميان، جنبش دفاع از حقوق زنان، مبارزان ضدامپرياليست

اين اجالس بين المللی در . ن مدنی گوناگون فراھم کند که ھمه ساله در يکی از کشورھا برگزار می شودداری و فعاال

. گردد  در مونترال کانادا برگزار می٢٠١۶ست مسال از تاريخ نھم تا چھاردھم اگسال گذشته در تونس برگزار شد و ا

بدين  ) امريکامتشکل از شش نھاد در کانادا و ( ی شمالی امريکاين مناسبت اتحاد عمل تشکل ھای چپ ايرانی در بد

 بين المللی آغاز ئین خود در مونترال برای مشارکت فعال در اين گردھمامناسبت فعاليت گسترده ای را به ھمت فعاال

  .نمود

  :  در مونترآل می باشد٢٠١۶يل در سوسيال فوروم جھانی حاصل اين تالش شبانه روزی گنجاندن سه برنامه ذ

  

  

  : اولۀبرنام

  "با تمرکز بر ايران نقش سرمايه داری جھانی در خاورميانه" :ۀ كنفرانس دربار

  

  :سخنرانان 
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  ) انگلستان-لندن (ياسمين ميظر            • 

 ) كانادا–ونكوور ( پروين اشرفی              •

 ) فرانسه- سيپار      ( بھروز فراھانی    •

 )كاي آمر–واشنگتن (يونس پارسا بناب    • 

 )سي انگل–لندن ( تراب ثالث                    •

  )كاي آمر–واشنگتن ( بھرام زندی               •

  

   بعد از ظھر٣:٣٠ تا ١ت ساعت گس ا١٠چھارشنبه : زمان

  Local SB-R430زيدنت کندی  خيابان پر١۴١دانشگاه کوبک در مونترال واقع در : مکان

=========================================================  

  : دومۀبرنام

  ھمراه پرسش و پاسخه ب» آنجا باغی است « : لمنمايش ف

  وفؤمسعود ر: با حضور کارگردان فيلم

   بعد از ظھر١٢:٣٠ صبح تا ١١ت ساعت گس ا١٢جمعه : زمان

  "می" خيابان ژان مانس سالن نمايش، پاويون٣٨۶٠: مکان

==========================================================  

  : سومۀبرنام

  "توسط رژيم جمھوری اسالمی ايران کشتار زندانيان سياسی" ۀدربار کنفرانس

  

   :سخنرانان 

   کانادا- تورنتو                  عزت مصلی نژاد •

  کانادا- تورنتو                     ھی نوشين شفا •

 امريکا -                     سياتل       علی آبانی •

   انگليس-         لندن                  تراب ثالث • 

  

   بعد از ظھر٣:٣٠  تا ١ت ساعت گس ا١٢جمعه : زمان

  "مآداتوريوم آدا" خيابان يونيورسيتی ٣۴۵٠دانشگاه مک گيل واقع در : مکان

در اين فوروم "  کانادا– در ايران ، مونترآل ۶٠کميته يادمان کشتار زندانيان سياسی دھه "اين کنفرانس به ھمت * 

 .شود برگزار می

  

=========================================================  
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يا فرانسوی برگزار خواھند بيشتر سخنرانيھا به صورت حضوری و تعدادی به شکل اسکايپی به دو زبان انگليسی 

شد، برنامه ھا و سخنرانيھا به شکل زنده ترجمه و ھمزمان در اسکايپ قابل مشاھده و در پالتک قابل شنيدن خواھند 

  .بود

    

  :تقاضای ارتباط با ما در اسکايپ

https://join.skype.com/fgL1vAcBcSWz   

 :برای حضور در پالتاک

Room: NorthLeft  

Category: Social Issues And Politics  

*********************  

ن چپ ايرانی در مونترال را غنيمت  فوق الذکر در سوسيال فوروم، ما حضور تعدادی از فعاالۀعالوه بر سه برنام

 در سالن کتابخانه نيما سازمان داده ايم که اگست ١٣شمرده و سميناری نيز به زبان فارسی در عصر روز شنبه 

  : رانان اين سمينار عبارتند ازموضوع وسخن

  

  : چھارمۀبرنام

  سمينار پيرامون مسائل جنبش ھای کارگری و اجتماعی

  نگاھی به جنبشھای اجتماعی ضد سرمايه داری                     )لمان ا( پيران آزاد 

   کارگرۀضرورت حزب انقالبی طبق               )امريکا( جمشيد آھنگر 

  وظايف ما در قبال جنبش کارگری ايران                   )انگليس( تراب ثالث 

  ی کارگرانئدرباره سازماندھی توده                 )کانادا ( محمد اشرفی 

   

   بعد از ظھر۶ت ساعت گس ا١٣شنبه : زمان

  ٣ِ بلوار دکاری سوئيت شماره ۵٢٠۶کتابخانه نيما، : مکان

  .اھد شداين سمينار از طريق پالتاک عمومی پخش خو*

  :ی شمالی ، متشکل از امريکااتحاد عمل تشکل ھای چپ ايرانی در 

   اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن-

   اتحاد چپ ايرانيان ونکوور-

   اتحاد چپ سوسياليستی ايرانيان-

 ن چپ در لس آنجلس بخشی از فعاال-

  شيکاگو-  ايرانيان چپۀ کميت-

   مونترال– در ايران  شصتۀ يادمان کشتار زندانيان سياسی دھۀ کميت-

  iranianleftinnorthamerica@gmail.com:  ايميل برای تماس و کسب اطالعات

 
 


