
 اطالعیه مطبوعاتی

 دومین نشست مشترک احزاب، سازمانها، و نهادهای چپ و کمونیست

مانها و دومین نشست احزاب ، ساز ٠٢٣٠بهمن  ٨الی  ٦برابر با  ٥١٠٢ژانویه  ٥٢الی  ٥٢تاریخ در

اتحاد چپ - ١): با شرکت نمایندگان نیروهای  (آلمان)فرانکفورت کمونیست درشهرنهادهای چپ و
پیوند در - ٤اتحاد فدائیان کمونیست- ٣اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان- ٢در خارج کشورایرانیان 

حزب - ٧حزب رنجبران ایران - ٦آلمان –جمعی از چپ های کلن - ٢خدمت کمونیست های ایران
سازمان کارگران  -٩ (مائوئیست- لنینیست– مارکسیست)حزب کمونیست ایران- ٨کمونیست ایران

ت ئهی - (راه کارگر)سازمان کارگران انقالبی ایران - ١١یکمیته مرکز -( کارگر راه)انقالبی ایران
شورای دانشجویان و - ١٢استکهلم- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- ١١اجرایی

کانون همبستگی با -١٤هامبورگ-شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- ١٣جوانان چپ ایران
کمیته -١١ناظر- کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ١١گوتنبرگ - کارگران ایران

کمیته - ١٨ (اقلیت)کمیته خارج کشور سازمان فدائیان - ١٧فنالند- حمایت از مبارزات کارگران ایران
نهاد  -٢٦نشست زنان چپ و کمونیست- ١٩در ایران مونترال کانادا١٦یادمان کشتار سیاسی دهه

کمیته حمایت از مبارزات جنبش - ٢٢هسته اقلیت- ٢١غرب آلمان-با جنبش کارگری ایرانهمبستگی 
برگزارشد وتعدادی از نیروها  (ناظر)فعالین جنبش نوین کمونیستی ایران- ٢٣دانمارک -کارگری ایران

  . این نشست شرکت نداشتنددر

ابتدا مسئول هیئت هماهنگی با ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد هیئت هماهنگی وتشریح برنامه نشست 

بعد ازاستماع گزارش هیئت هماهنگی  انتخاب .دوم،دومین نشست شورای نمایندگان را افتتاح نمود 

  . هیئت رئیسه دردستورقرارگرفت 

یک با اعالن همبستگی جهانی طبقه کارگر، رود با سرود انترناسیونال، سهیئت رئیسه منتخب نشست 

ورای نمایندگان شسوسیالیسم وقدردانی ازراه آزادی و جانفشانانداشت یاد  دقیقه سکوت به نشانه گرامی

به پیش بردند ،دستور کار نشست را به تصویب نشست وظایف محوله را این نیروها که درفاصله دو

 .رساند

با مداخله فعال همه شرکت کنندگان مباحث خود را حول ارزیابی ازفعالیت نشست درفضایی صمیمانه و

 . متمرکز کرد ساختاری های دوره قبل ، تدارک گامهای بعدی و تدقیق مکانیسم های 

الزم به . پایه اشتراکات پای فشردادامه همکاریها برات تاکنونی برتوافقضمن تاکید برمشترک نشست 

متعاقبا به اطالع همگان  سطوح ساختاری،وبخشی از( اطالعیه سیاسی)یادآوری است مصوبات نشست 

 .خواهد رسید 

 !سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 !زنده باد آزادی

 !زنده باد سوسیالیسم

 چپ و کمونیست  نهادهایسازمان ها و  ،هیئت هماهنگی شورای نمانیدگان احزاب 

 ۳۶۸۹فوريه  ۶۰ برابر با ۸۹۳۸ بهمن ۸۱چهارشنبه 


