
 کمونيست و چپ اطالعيه پايانى نشست نيروها و فعالين

حزب کمونيست " با حضور نمايندگان و فعالين» نشست نيروها و فعالين کمونيست و چپ«سومين اجالس 
سازمان "، )"اقليت(سازمان فداييان " ،"سازمان اتحاد فدائيان کمونيست"، "حزب رنجبران ايران"، "ايران

و شمار زيادى از فعالين کمونيست در هفته اول ماه  "هسته اقليت"، "ى ايرانفعالين جنبش نوين کمونيست
ابتدا . يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان سوسياليسم و آزادى آغاز کرد  ميالدى کار خود را با٢٠٠٣اکتبر 

 وهاى خود را ارائه داد و سپس اجالس با انتخاب يک هيات رئيسه  گزارشى از فعاليت شوراى هماهنگى
ديدگاههاى  شرکت کنندگان در اين نشست. تصويب دستور جلسه و آيين نامه کار خود را رسما آغاز نمود

سياسى، پالتفرم سياسى  هاى گيرى خود را در مورد موقعيت سياسى کنونى در ايران، استراتژى و جهت
، حول گزارش و دورنماى آتى اين جمع هاى تاکنونى و مشترک، ساختار سازمانى، ارزيابى از فعاليت

شرکت . کرده بود، مورد بحث و بررسى قرار دادند ها آماده اسنادى که شوراى هماهنگى در اين زمينه
مشترک تاکيد داشته و بر اين مبنا نشست در ادامه کار خود يک  کنندگان بر ادامه فعاليت براساس نقاط

هاى اوضاع  هايى در زمينه رفت که قطعنامهاکثريت قاطع آرا تصويب و تصميم گ پالتفرم سياسى را با
. نمايد ايران، جنبش کارگرى و جنبش زنان بر اساس توافقات مندرج در بيانيه نشست اول صادر سياسى

که از اين » کمونيست و چپ اتحاد انقالبى نيروهاى«ها و مناسبات درونى  سپس اساسنامه ناظر بر فعاليت
بعالوه در مورد انتشار يک نشريه . رسيد خواهد کرد، به تصويبپس نشست مشترک تحت اين نام فعاليت 

از جمله راديوى سراسرى رو به ايران، سايت (ديگر   خبرى تصميم گيرى شد و امکانات تبليغى-سياسى 
تصميم گيرى در اين مورد به عهده شوراى هماهنگى منتخب سپرده  در نشست مطرح و) خبرى اينترنتى

 نفر را به عنوان شوراى هماهنگى جديد که ٩ناد اجالس از ميان اعضاى خود اس پس از تصويب اين. شد
سلطانى،  عباس سماکار، نصرت تيمورزاده، فرهاد شعبانى، پروين نيک آيين، محمد: بودند از رفقا عبارت

اتحاد «اجالس سوم  .بابک رحيمى، بهرام رحمانى، حسين خاورانى و اصالن جوادزاده، انتخاب کرد
احساسات گرم رفيقانه   روز کار فشرده در ميان٣پس از » يروهاى کمونيست و چپانقالبى ن
  .سرود انترناسيونال به کار خود پايان داد کنندگان با اميد به تحقق آرمانهاى انسانى کارگرى و با شرکت

 )نشست مشترک(اتحاد انقالبى نيروهاى کمونيست و چپ 

 ٢٠٠٣اکتبر  ٦

 


