
 اطالعيه

 های ايران در خدمت وحدت کمونيست» پيوند«شروع  فعاليت تارنمای 

  

www.peywand.org 

با هدف تالش در جهت » پيوند« تارنمای ٢٠١٠ برابر با اول ماه مه ١٣٨٩ماه  از يازدهم ارديبهشت
  .  کند ا آغاز میهای ايران حيات خود ر همگرايی و وحدت کمونيست

جويی برای برون رفت از  تشتت فکری و پراکندگی سازمانی جنبش کمونيستی ايران هر کمونيستی را به چاره
عليرغم  تالشهای ناموفقی که تاکنون درجهت همکاری و وحدت صورت گرفته و با وجود . خواند آن فرا می

ها و احزاب افزايش  ها، سازمان محافل، گروهها بر ضرورت تحقق آن، اما همچنان شمار  تاکيد اکثر تشکل
  .های نظری و سياسی  جنبش منجر گشته است اغتشاش ها و يافته  و به نوبۀ خود  به تشديد  بحران

گذارد، جنبش  مد کنونی جنبش مردم ايران يکی از فرازهای تاريخی مهم خود را پشت سر میآکه بر  در حالی
ها  درحاشيه رويدادها قرار گرفته و قادر به تاثيرکذاری در جهت   انیها و جانفش کمونيستی با همۀ  کوشش

  .نيستتغيير توازن قوا  

ها تالش در زمينه وحدت، با  با استفاده از تجربيات سال» هاي ايران  در راه وحدت آمونيست- پيوند «جمع 
سازمانی واحد نياز   از حاملين بالقّوه و بالفعل دربه نيروی وسيعیايمان به اين که جنبش کمونيستی ايران 

هدف ما . داند دارد، فرقه گرائي و سکتاريسم  موجود را مهمترين مانع در جهت حل مشکالت  رويارو می
ايست برای همگامی، همکاری و جلب اعتماد متقابل بين نيروهای کمونيستی در جهت وحدت بين  ايجاد زمينه

  .آنها

ای خواهد بود برای طرح نظرات و پيشبرد مباحثات  تشکيالتی، بلکه رسانه  نه ارگان»پيوند«از ينرو 
تئوريک و سياسی در راستای همکاری و همسويی و در نهايت وحدت و  پلی  برای ايجاد ارتباط بين 

  .نيروهای کمونيست

کنند به  تحقق آن مبارزه میهايی را که به وحدت پرولتاريای ايران و جهان معتقدند و در راه  ما کليۀ کمونيست
در ها و احزاب آمونيستی آه  ها، سازمان کنيم  و دستمان را به سوی تمام افراد، گروه همکاری دعوت می

آنيم و اميدواريم آنان نيز دستمان را  اند  دراز می  رهيابی و بازسازی جنبش آمونيستی ايران در تالشجهت
 .بفشارند

 

  ئولين تارنمای پيوندسهيئت م

  ١۵/٠۴/٢٠١٠ برابر با ١٣٨٩ فروردين ٢۶

  www.peywand.org  : نشانی تارنما

 info@peywand.org:  آدرس تماس
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