
  
  

 اطالعيه برگزاری نشست نمايندگان شش نيروی چپ و کمونيست

  

سازمان اتحاد فدائيان “نشست مشترکی با حضور هيئت های نمايندگی  ٢٠٢٠بدينوسيله به اطالع می رسد که در تاريخ اول مارس 
و  ”سازمان فدائيان اقليت“، ”سازمان راه کارگر“، ”حزب کمونيست کارگری حکمتيست“، ”حزب کمونيست ايران“، ”ونيستکم
 .در شهر کلن آلمان برگزار شد” هسته اقليت“

اين جلسه ضمن ارزيابی و برشمردن نفاط قوت و ضعف همکاری های مشترک اين شش جريان از کنفرانس استکهلم تاکنون، روی 
 .ت ارتقا و گسترش فعاليت های اين جمع تاکيد نمودضرور

در بخش اول اين جلسه نمايندگان احزاب و سازمان ها با ارزيابی از دستاوردها و کاستی های اين همکاری در پاسخ به نيازها و 
ش کردند به يک ضرورت های مبارزاتی دوره کنونی که در آن جامعه ايران در آستانه تحوالتی سرنوشت ساز قرار دارد، تال

ارزيابی مشترک برسند که بر اساس آن بتوانند همکاری نيروهای چپ و کمونيست را در ايفای وظيفه و نقش شان در اوضاع خطير 
 .کنونی ارتقا دهند

ارزيابی ها و مباحثات و راهکارهای مختلف ارائه شده توسط شرکت کنندگان اين نشست از طريق سمينارهای تلويزيونی و نشست 
ای حضوری و يا نوشتاری به منطور مشارکت و همکاری های وسيع تر بين همه نيروهای چپ و کمونيست به بحث گذاشته ه

خواهد شد و اين جمع از اين رهگذر تالش خواهد کرد برغم برخی اختالف نظرها، گفتمان و همنگری بيشتری در بين همه نيروها 
نقالبی جمهوری اسالمی و جايگرينی آلترنايتوی سوسياليستی برای فردای جامعه و انسان های چپ و کمونيستی که به سرنگونگی ا

 .ايران باور دارند، فراهم سازد

با  ”شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست“در بخش دوم اين نشست تصميم گرفته شد که از اين به بعد اين جمع تحت عنوان 
برد و کوشش خواهد کرد بازتاب اين همکاری های جمعی، بيشتر از گذشته  امضاء نيروها، همکاری و فعاليت مشترک خود را پيش

در قالب موضع گيری های مشترک، همکاری های عملی در هر محلی که نيروهای اين شورا حضور دارند و بهره گيری از ساير 
، معلمان و کليه محرومان و تهيدستان ابزارهای ميديايی که بتوان از طريق آنها صدای حق طلبی و مبارزاتی کارگران، زنان، جوانان

 . جامعه را رساتر سازد

اگرچه با امضاء نيروهای معينی شناخته می شود، اما اين جمعی بسته نيست و در جريان همگامی و همکاری » شورای همکاری»
 .بين نيروهای چپ و کمونيست می تواند تقويت شود
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