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آماده شویم!
مس�ئله س�رنگونی رژی�م اس�المی بیش 
اکثریت  خواس�ت  ب�ه  زمان  ه�ر  از 
و  آزادیخواه  مردم  عظیم کارگران، 
شدە  تبدیل  اعتراض��ی  جنبشهای 
را  شرایط  ای�ن  ایجاد  زمین�ە  اس�ت. 
طبقە  مختل��ف  بخشهای  مبارزات 
بازنشستگان،  فرهنگیان،  کارگ��ر، 
دانشجویان  زن،  آزادی  جنبش 

آزادیخواه و مردم عاص�ی از تبعیض 
و س�تم فراه�م کردە اس�ت. کشمکش 
سرنگونی  برس���ر  امروز  اص���لی 

تعیین  و  س�رمایه  اس�المی  حاکمی�ت 
تکلیف نظام آتی است.    

۲ادامه صفحه 

پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست به جنبش آزادی زن

آینده از آن ماست!

برای پیروزی و سرنگونی نظام آپارتاید 
جنسی آماده شویم!

 ٧نامه شماره 

کارگری -  کمونیست  رئیBس دفتBر سBیاسی حزب  از 
حکمتیست 

به منایندگان منتخب کنگره دهم و اعضای حزب 

۴ صفحه 

۷ صفحه 

٨نامه شماره 

از رئیس دفتر سیاسی  

کمونیست  حزب  دهBم  کنگره  منتخBب  منایندگان  بBه 
کارگری – حکمتیست 
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نشریه کنگره                                                                  ۲صفحه 

مرگ بر جمهوری اسالمی!  ٥صفحه   

   پیام کنگره دهم حزب حکمتیست به طبقه کارگر ایران

مبارزات کارگری و برآمدهای توده ای مردم زحمتک�ش علیه وضع موجود، مبارزه علیه فقر و فالکت، اعتراض به تبعیض 
و گران�ی و همص�دائی گس�ترده برای ح�ق س�المتی و آموزش و بهداش�ت، ایران را ب�ه جامع�ە اعتراضات پیشرو و آزایخواهانه 
ایران جریان داشته  بدل کرده اس�ت. کمت�ر کشوری در جهان هس�ت ک�ه اعتص�اب کارگری و خیزش توده ای در مقیاس 
باشد. ای�ن در شرایط�ی اس�ت ک�ه س�رکوب لجام گس�یخته، ممنوعی�ت احزاب س�یاسی و س�ازمانهای کارگری، حق شهروندان 
برای تشک�ل و ابراز وجود س�یاسی ممنوع اس�ت و ه�ر تالش آزاداندیشان�ه برای بهبود و تغیی�ر ب�ا س�د دس�تگاه سرکوب و 

نهادهای امنیتی روبرو میشود.

 اعتص�اب بزرگ و کوچ�ک در س�ال، جدال روزمره علی�ه تبعی�ض و بیحقوق�ی و فساد و اختناق، خیزشهای ۲٦٠٠بی�ش از 
توده ای برای نان و آ�ب و نیازهای اولی�ه مردم، توازن قوای س�یاسی را تغیی�ر داده و موان�ع س�رکوب را بدرج�ه ای عقب 
نشانده اس�ت. س�راسری شدن اعتراضات کارگری در شک�ل رشت�ه ای و متعاق�ب آ�ن ایجاد ه�م جهت�ی و همزبان�ی وس�یع تر 
گاهانه  بخشهای مختلف مردم معترض در خواستها و شعاره�ا، پیشروی شایان و مسیری است که تاکنون طی شده و باید آ
و مبتکران�ه در اشکال قویتری دنبال شود. تغیی�ر تناس�ب قوای س�یاسی، ب�ه همان درج�ه ای ک�ه تاکنون ممک�ن شده است، 
حاص�ل مبارزات کارگری و جانفشان�ی ص�دها ره�بر س�یاسی، عمل�ی و اجتماع�ی اس�ت و تداوم آ�ن نی�ز در گرو داشت�ن نقشه 

راهی برای درهم شکستن شرایطی است که منافع طبقه سرمایه دار و حکومت حافظ آن را حراست میکند. 

اعتص�ابات و اعتراضات شکوهمن�د بخشهای مختل�ف کارگران، معلمان و بازنشس�تگان در دوره اخی�ر، اگرچ�ه ب�ا هزینه 
زیادی برای پیشروان ای�ن مبارزات تمام شده اس�ت، ن�ه فق�ط عق�ب نشین�ی هائ�ی ب�ه حکوم�ت تحمی�ل کرده بلکه در ایجاد 
گاه�ی عموم�ی و ضرورت گس�ترش مبارزه متحدان�ه برای پیشروی نق�ش ایف�ا کرده اس�ت. خص�لت ض�د س�رمایه داری و ضد  آ
تبعی�ض مبارزات کارگری در کلی�ه شاخ�ه های آ�ن، علیرغ�م کمبودهائ�ی ک�ه اینج�ا و آنج�ا دیده میشود، تکی�ه گاه مهم�ی است 
اپوزیس�یون بورژوائ�ی نداده است. مبارزات کارگری در  ب�ه موج س�واری نیروهای راس�ت و  ک�ه تاکنون اجازه س�ؤاستفاده 
شرای�ط امروز بدرس�ت از دریچ�ه خواس�تهای بالفص�ل رفاه�ی و بیرون کشیدن حقوق پایمال شده از حلقوم سرمایه داران و 
دول�ت حام�ی آنه�ا ص�ورت میگیرد. ای�ن مبارزات خود عام�ل تغیی�ر تناس�ب قوا، گس�ترش کم�ی و کیف�ی آ�ن، همینطور بسیج 
افکار عموم�ی و مردم ناراض�ی و س�تمدیده روی خواس�تهای واقع�ی اس�ت. س�وال اص�لی برای طبق�ه کارگ�ر ایران در جامعه 
ملتهب کنونی تنها تحقق خواسته های بالفصل نیس�ت بلک�ه فت�ح سنگرهای جدید و از نظر سیاسی در راس جنبش عمومی 
قرار گرفت�ن برای آزادی و برابری و رفاه همگان�ی اس�ت. تحق�ق کام�ل همی�ن خواس�تهای بالفص�ل نی�ز به رادیکالیزه شدن 
اعتراضات و ابراز وجود قویت�ر طبق�ه کارگ�ر در مقیاس جامع�ه گره خورده اس�ت. لذا در ایندوران ک�ه س�یاست کل بورژوازی 
در حکوم�ت و در اپوزیس�یون، تداوم و بازس�ازی شرای�ط اس�تثمار خش�ن و اس�تبداد و نابرابری س�رمایه داری اس�ت، طبقه  

کارگر راهی جز نفی کل اوضاع مشقت بار کنونی ندارد. 

کارگران در ایندوران بیش از هر زمان به تشکل و تحزب، به راه حل طبقاتی و روشن بمثابه آلترناتیو حکومتی نیاز دارند. 
۳ادامه صفحه در دوره حاضر جنبش کارگری توانسته است با اتکا به مجمع عمومی و اراده و عمل مستقیم توده 

۲شماره 



نشریه کنگره  ۳صفحه   

کارگران، خالء ممنوعی�ت تشکلهای توده ای کارگری را بدرج�ه ای ج�بران کن�د و به نیازهای روز مبارزه کارگری جواب  
گاهان�ه دنبال شود. گس�ترش و منظ�م کردن مجم�ع عموم�ی، شک�ل دادن ب�ه یک  دهد. ضروری و م�برم اس�ت ک�ه ای�ن مس�یر آ
جنبش مجمع عموم�ی بعنوان س�تون فقرات و پای�ه جنبش شورائ�ی کارگری، نیاز بالفصل امروز و ایجاد پایگاه های قدرت 
کارگران در تحوالت آت�ی اس�ت. کارگران در مبارزه جاری و در کشمک�ش برس�ر قدرت س�یاسی ب�ه حزب سیاسی خود نیاز 
دارند. حزب�ی ک�ه نماینده اس�تقالل س�یاسی و تشکیالت�ی طبق�ه کارگ�ر و دخال�ت مس�تقل طبق�ه کارگ�ر در تحوالت جاری با 

پرچم مستقل و سوسیالیستی است. 

کارگران کمونیست و سوسیالیست، رهبران عملی مبارزات کارگری!

دوره حاض�ر وظای�ف خطیری را روی دوش شم�ا میگذارد. هزاران اعتص�اب و اعتراض محص�ول تالش سازمانگرانه و 
مبارزه  سراسری  ره�بران  بعنوان  شم�ا  اندام  عرض  و  عروج  دوره  بای�د  دوره حاض�ر  شماس�ت.  س�یاسی  درای�ت  و  ره�بری 
اجتماع�ی و طبقات�ی باشد. تقوی�ت و انس�جام شبک�ه های کنون�ی در ه�ر کارخان�ه و رشت�ه معی�ن ت�ا ایجاد اتحادهای وس�یع تر 
فرافابریک�ی، امر و تخصص شماست. مبارزات توده ای محرومان و زحمتکشان علیه فقر و فالکت تنها میتواند با هدایت 

گاهانه پیشروان طبقه کارگر دورنمای پیروزی داشته باشد.  سیاسی و دخالت آ

برای  و حزبی  تغیی�ر  و  بهبود  برای  مبارزه جاری کارگران  از  بخش�ی الینف�ک  حزب کمونیس�ت کارگری - حکمتیس�ت 
واژگون�ی نظ�م س�رمایه داری بعنوان مس�بب مشقات کنون�ی اس�ت. فراخوان م�ا اینس�ت ک�ه متحزب شوی�د، ب�ه کمت�ر از کسب 
تمام قدرت و ایجاد ی�ک حکوم�ت کارگری رضای�ت ندهید. ب�ا تکی�ه ب�ه شبک�ه محاف�ل کارگری و ره�بران عمل�ی و واقعی 
کارگران اتحاد خود را تقوی�ت و پای�ه های ی�ک جنب�ش شورائ�ی- کارگری قدرتمن�د را ایجاد کنیم. طبق�ه ای ک�ه هر روز 
جهان و جامع�ه را روی دوش کار و تولی�د خوی�ش س�رپا نگهمیدارد و بازتولی�د میکن�د، خود نی�ز میتوان�د آنرا اداره کند. باید 
تناس�ب قوا را ب�ا مبارزات جاری ه�ر روز تغیی�ر داد و در شرای�ط مناس�ب کنترل مراک�ز کار و کارخان�ه ه�ا را بدست گرفت. 
باید هر خالء قدرت را با قدرت کارگری پر کرد و این قدرت را پایه قدرت سراسری فردا در حکومت انقالبی و کارگری 

قرار داد. 

رفقای کارگ�ر، فرهنگیان، بازنشس�تگان، ره�بران عمل�ی و اجتماعی کارگری و مبارزات توده ای، مردم رنجدیده و منکوب 
شده تح�ت حاکمی�ت سرمایه، زنان و مردان آزادیخواه و ض�د تبعی�ض، ای�ن حزب شماست! نبض ای�ن حزب ب�ا جنبش طبقه 
کارگ�ر و ام�ر آزادی جامع�ه میزن�د و قوت و ضع�ف آ�ن تاب�ع اف�ت و خی�ز ای�ن جنب�ش اس�ت. م�ا در ای�ن جن�گ و ن�برد طبقاتی 
علیه کلیت بورژوازی مرتجع در یک سنگریم. کنگره دهم حزب کمونیست کارگری - حکمتیس�ت به مبارزات درخشان و 
تالش قهرمانان�ه شم�ا درود میفرس�تد. فراخوان م�ا اینس�ت ک�ه برای ی�ک پیروزی کارگری و س�وسیالیستی، برای کسب قدرت 

سیاسی و برپائی حکومت کارگری آماده شویم! 

  ۲٠۲۲پیشنهاد دهندگان: رضا کمانگر، سیاوش دانشور          سپتامبر 

   پیام کنگره دهم حزب حکمتیست به طبقه کارگر ایران

۲شماره 



نشریه کنگره                                                                 ٤صفحه 

پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست به جنبش آزادی زن

!آینده از آن ماست

برای پیروزی و سرنگونی نظام8 آپارتاید جنسی آماده شویم!

جنبش آزادی زن در ایران یک حرکت عظیم اجتماع�ی است که درگیر مبارزه ای بیوقفه علیه مهمترین سنگر ارتجاع و 
اسالم سیاسی است. مسئله زن یک�ی از محوری ترین مسائل جامعه است که امر برابری و رفع تبعیض هدف عمومی آن 
آپارتای�د جنس�ی هدف بالفص�ل آنس�ت. برای رف�ع تبعی�ض براس�اس جنس�یت و تحقق  و نف�ی حجاب اس�المی و نظام 
برابری در تمام شئون زندگ�ی اجتماع�ی بای�د علی�ه نابرابری بنیادی در نظام س�رمایه داری جنگی�د و برای نفی حجاب 
اس�المی و آپارتای�د جنس�ی بای�د جمهوری اس�المی را س�رنگون کرد. مص�اف قدرتمن�د جاری علی�ه حجاب و قوانی�ن ضد 
زن و پیروزی در ای�ن ن�برد، شرط الزم برای پیشروی و نف�ی کام�ل فرودس�تی زن در جامع�ه و نظام نابرابر کنون�ی است. 
چهار ده�ه مبارزه و مقاوم�ت زنان علی�ه قوانی�ن ض�د زن و رژی�م زن س�تیز امروز ب�ه مرحل�ه تعیی�ن کننده رس�یده است. 
تودهن�ی قدرتمن�د زنان ب�ه حکوم�ت در س�ال جاری ب�ا شعار "حجاب ب�ی حجاب"، ب�ه مص�اف طلبیدن آشکار دستگاه 
س�رکوب و پرت کردن و آت�ش زدن حجاب اس�المی، ن�برد جس�ورانه زنان علی�ه نیروهای س�رکوب و دس�تجات اسالمی، 
حکومت�ی ه�ا را دچار انشقاق و عق�ب نشین�ی کرده اس�ت. نف�س اینک�ه بخش�ی از مدافعان دیروز حجاب و آپارتاید امروز 
مخال�ف "حجاب اجباری" شدند، بیانگ�ر قدرت جنبش�ی است ک�ه سر سازش ب�ا حکومت اسالمی ندارد. سپیده ه�ا ک�ه به 
اعتراف عناصر حکومتی یک ارتش بیست میلیونی را تشکیل میدهند، کابوس هر آخوند و هر مرتجع مردساالر و مایه 

نگرانی جریاناتی است که فرودستی زن و تبعیض براساس جنسیت پالتفرم آنهاست. 

 س�ال پی�ش رژی�م اس�المی س�رکوب انقالب را ب�ا تعرض ب�ه زنان شروع کرد. حمله ۴۳ای�ن پیشروی ام�ا س�اده بدس�ت نیامده اس�ت. 
ب�ه آزادی و حقوق بدیهی زن ب�ا تحمی�ل حجاب اس�المی و اجبار قانونی آن شروع شد. تحمی�ل حجاب اس�المی و جداسازی زن و 
مرد در جامع�ه، برافراشت�ن پرچ�م بردگ�ی و تحقی�ر زن، ن�ه ی�ک "انتخاب فرهنگ�ی زنان" بلک�ه ب�ا قوه قهری�ه و اس�یدپاشی و پونز 
کوبیدن به پیشانی زنان توسط لمپنهای جریان اس�المی صورت گرفت. هدف جمهوری اسالمی فقط تحمیل حجاب بمثابه بیرق 
بردگ�ی زن نبود، محدودی�ت هم�ه جانب�ه زنان در عرص�ه های اجتماع�ی و نهایت�ا حذف آنان از جامع�ه هدف غایی معماران طرح 

ی�ن "مه�م تری�ن وظیف�ه زنان" برای رف�ت و روب و همسرداری و یحجاب اس�المی بود. تبلیغات و س�رمایه گذاری وس�یع برای تب
ماشی�ن زاد و ول�د برای اس�الم، انواع طرحهای محدود کننده ابراز وجود اجتماع�ی زنان، قرار بود زن را بمثاب�ه انسان انکار کند. 
قوانی�ن آپارتای�د جنس�ی، اشاع�ه فرهنگ ضد زن و تشوی�ق مردان ب�ه "ناموس پرس�تی" و اعمال خشون�ت قانون�ی علیه زنان، قرار بود 
زنان را ب�ه س�کوت وادارد. م�ا مبارزه ای خونی�ن ب�ا تلفات بیشمار داشت�ه ای�م، ام�ا ت�ن ندادی�م، تس�لیم نشدی�م، قدم بقدم عقب شان 
راندی�م و در شرایط�ی بس�یار نابرابر توانس�تیم در مراک�ز آموزش�ی و بازار کار، در جامع�ه و در خانواده، در سیاست و در حضور 
اجتماع�ی رژی�م اس�المی را عق�ب برانیم. توانس�تیم قوانی�ن را زیرپ�ا بگذاری�م و بتدری�ج افکار عموم�ی و مردان برابری طلب زیادی 

را در صفوف مبارزه علیه ستمکشی زن جلب و بسیج کنیم. زنان در ایران برای کسب حقوق انسانی خود 

 

۵ادامه صفحه 

۲شماره 



نشریه کنگره                                                                   ٥صفحه 

پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست به جنبش آزادی زن

پروسه ای دردناک، تلخ و همزمان بسیار شورانگیز و پرافتخار را پیموده اند. 

دس�تاوردهای مبارزه م�ا بیشمار اس�ت. نف�س اینک�ه مس�ئله زن ب�ه یک�ی از مس�ائل حاد جامع�ه ایران بدل شده، حاص�ل این 
جلودار  بلکه  مردان"  بدوش  "دوش  ن�ه  زنان  مردس�االری،  فرهن�گ  ب�ه  آغشت�ه  اظهارات  برخالف  اس�ت.  پرشور  مبارزه 
اعتراضات توده ای و مبارزات اجتماع�ی بودند. باوجود قوانی�ن محدود کننده، زنان در مراک�ز آموزش�ی و جامع�ه حضور پر 
رنگ�ی دارن�د و ی�ک فاکتور مهم اجتماع�ی برای تغیی�ر فرهنگ جامعه بودند. علیرغ�م پیشروی ه�ا اما هنوز بیکاری در میان 
زنان بیداد میکن�د، فق�ر و تبعات اجتماع�ی آ�ن از زنان بیشتری�ن قربان�ی را میگیرد، زنان در ازای کار مشاب�ه دستمزد برابر 

ندارند و با ناامنی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دست بگریبانند.   

امروز اما در موقعیت جدید و ویژه ای هستیم و ورق را برگردانده ایم. امروز شاهد سیاست تعرض قدرتمند زنان به اوباش 
حکومت�ی هس�تیم. امروز آشکارا حجاب برمیداری�م و ب�ا عزم راس�خ میگوئی�م؛ حجاب نمیخواهی�م، دس�ت آخون�د و اسالم و 
فرهنگ پوسیده مردساالر و سرمایه از سر زنان کوتاه! امروز مبارزه ما سیاستهای ضد زن سازش با اسالم و قوانین اسالمی 
را ب�ه زبال�ه دان انداخت�ه و همراه آ�ن نگرش جامع�ه نس�بت ب�ه مس�ئله زن را تغیی�ر داده اس�ت. مدتهاس�ت ک�ه موقعی�ت واقعی و 
اجتماع�ی زن در جامعه در تناقضی عمیق با موقعیت برده وار قانونی آن قرار دارد. اگر دیروز حجاب اسالمی از پایه های 
اص�لی حکوم�ت اس�المی بود و برای حف�ظ آ�ن ب�ه ه�ر خشونت�ی دس�ت میزد، امروز از س�ر اس�تیصال و ناتوان�ی مقابل�ه ب�ا صف 
میلیون�ی زنان، ناچارًا گامهائ�ی عق�ب نشس�تند، بخشًا خواهان جم�ع کردن گش�ت ارشاد شدن�د، از اخبار کت�ک خوردن آخوند 
و دستجات "نهی از منکر" به تنگ آمدند و به جریمه نقدی و نصب دوربین در معابر عمومی و مترو روآوردند. اگر دیروز 
دخت�ر آب�ی برای حضور در اس�تادیوم فوتبال خود را ب�ه آت�ش میکشی�د، امروز فشار زنان برای اس�تیفای حقوق بدیهی خود 
ناچارشان کرده بطور محدود درب اس�تادیومها را باز کنند. ای�ن موارد برای هزارمی�ن بار نشان میده�د ک�ه ح�ق گرفتن�ی است 

و بدون یک مبارزه آشکار با سیاستی روشن هیچ ذره ای از بهبود و تغییر عملی نیست. 

برای ام�ا بای�د کار ناتمام را تمام کنیم. بای�د متشک�ل ش�د و شبک�ه های مبارزات�ی زنان را برای پیشروی گس�ترش داد. باید 
ایجاد س�ازمانهای توده ای زنان ب�ا اتک�ا ب�ه همی�ن شبک�ه های مبارزات�ی نقش�ه من�د گام برداریم. تص�ور ی�ک جامعه آزاد بدون 
حضور وس�یع و برابر زنان خیال�ی باط�ل اس�ت. کار امروز م�ا اینس�ت ک�ه مان�ع س�رکوب را مس�تمرًا عق�ب برانی�م و شرایط و 
تناس�ب قوا را مرتبًا تغیی�ر دهی�م و س�نگرهای مبارزات�ی را برپ�ا کنیم. در جامع�ه ای ک�ه برای س�رنگونی جمهوری اسالمی 
بمیدان آمده اس�ت، زنان نقش�ی مه�م و تعیی�ن کننده دارند. م�ا همواره گفت�ه ای�م ک�ه ه�ر تحول س�یاسی در ایران رنگ�ی زنان�ه به 
معن�ی حضور قدرتمن�د و توده ای زنان دارد. امروز دوره مباح�ث پوچ اص�الحات قانون�ی بنف�ع زنان مانن�د جنبش ارتجاع 

اسالمی سپری شده است. امروز دوره تعرض همهه جانبه برای نفی کلیت حکومت ضد زن است. 

ضروری و مبرم است که هرچه وسیعتر مردان برابری طلب به صفوف این مبارزه بپیوندند و در 

کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض ! 

۶ادامه صفحه 

۲شماره 



نشریه کنگره                                                                     ٦صفحه 

آموزش رایگان برای همگان! 

پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست به جنبش آزادی زن

محل کار و خیابان و محل زندگی همراه و همس�نگر با زنان علی�ه حقارت جمعی بپاخیزند. آزادی بطور کلی و آزادی بطور 
اخ�ص امری جنس�یتی نیس�ت. آزادی زن بطری�ق اول�ی تنها ام�ر زنان نیس�ت. سوال برسر برابری زن و مرد بمثاب�ه انس�ان است. 
هدف تحقق برابری کامل و بیقید و شرط زن و مرد در کلیه شئون اجتماعی است. سوال برسر الغای کلیه قوانین ضد زن و 
نف�ی نظام�ی اس�ت ک�ه در س�تمکشی زن ذینف�ع اس�ت. س�وال برس�ر امنی�ت و حقوق زن در جامع�ه و در خانواده و نف�ی خشونت 
در تمام س�طوح و ارتقای فرد و جامع�ه اس�ت. س�وال برس�ر پیروزی هم�ه جانب�ه در جنگ�ی دیری�ن اس�ت ک�ه امروز ب�ه مرحله 

تعیین کننده رسیده است. 

کنگره ده�م حزب کمونیس�ت کارگری- حکمتیس�ت ب�ه شم�ا زنان و مردان آزادیخواه و برابری طل�ب و جنبش آزادی زن 
درود میفرس�تد و خود را بخش�ی الینف�ک از ای�ن مبارزه پرشور میلیون�ی میداند. حزب کمونیس�ت کارگری - حکمتیست 
پرچمدار مبارزه برای آزادی و برابری کام�ل و رهائ�ی زن از مشقات س�رمایه داری است. در ای�ن ن�برد دورانس�از و برای بزیر 
کشیدن حاکمی�ت آپارتای�د جنس�ی و الغای حجاب اس�المی، برای نف�ی نابرابری و کلی�ه قوانی�ن تبعی�ض گ�ر و ضد زن، حزب 
در کنار و همس�نگر شماس�ت. م�ا در ای�ن کنگره اعالم میکنی�م ک�ه جمهوری اس�المی ب�ه گذشت�ه تعل�ق دارد و آینده از آن 
شماس�ت. بار دیگ�ر ضم�ن ارج نهادن ب�ه تس�لیم ناپذیری و جس�ارت شم�ا زنان و مردان آزادیخواه، از فعالین و پیشروان 

برابر ب�ه حزب کمونیست جنبش آزادی زن دعوت می کنی�م برای سرنگونی جمهوری اس�المی و برقراری ی�ک جامع�ه آزاد و 
کارگری- حکمتیست بپیوندید!

پیشنهاد دهندگان: ملکه عزتی، پروین کابلی، هالله طاهری، سیاوش دانشور

۲٠۲۲سپتامبر 

برای دنبال کردن  کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران – 

حکمتیست می توانید از طریق میدیای اجتماعی ما را دنبال 

کنید. کنگره حزب حکمتیست به صورت علنی و مستقیم از طریق 

حسابهای کاربری تلویزیون پرتو و همچنین حزب حکمتیست در 

فیسبوک، یوتیوب، تویتر و اینستاگرام پخش خواهد شد.  

۲شماره 



نشریه کنگره                                                                       ٧صفحه 

کارگران جهان متحد شوید! 

 ٧نامه شماره 

از رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست 

به منایندگان منتخب کنگره دهم و اعضای حزب 

جهت اطالع

با درودهای گرم،

نمایندگان و ی�ا اعضائ�ی از حزب ک�ه در نظ�ر دارن�د در کنگره ده�م برای عضوی�ت در کمیت�ه مرکزی حزب کمونیست کارگری 
- حکمتیس�ت خود را کاندی�د کنن�د، الزمس�ت اطالع داشت�ه باشن�د روز ده�م اکت�بر )روز بع�د از کنگره( پلنوم کمیته مرکزی 
منتخ�ب کنگره برگزار میشود. از ای�ن رفق�ا میخواهی�م طوری برنام�ه س�فر خود را تنظی�م کنن�د ک�ه روز ده�م اکتبر در پلنوم، 

نشست کمیته مرکزی منتخب کنگره دهم شرکت کنند. 

شرک�ت در اولی�ن پلنوم بع�د از کنگره جه�ت انتخابات دبی�ر کمیت�ه مرکزی و دفت�ر س�یاسی و در راس�تای س�ازماندهی ب�ه موقع و 
سریع تصمیمات کنگره و فعالیتهای حزب برای هر عضو کمیته مرکزی الزامی و حائز اهمیت جدی است. 

سیاوش دانشور

      ۲٠۲۲ سپتامبر ۱۳

زنده باد شوراها! 
ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده ای را همه جا ایجاد کنید! 

در کارخانه ها و محالت شوراها را برپا کنید! امروز شورا 
ارگان مبارزه و قیام و فردا ارگان حاکمیت! 

۲شماره 



نشریه کنگره                                                                         ٨صفحه 

توقف جنگ بیدرنگ! نه به جنگ دولتهاBی سرماBیه داری! 

٨نامه شماره 

از رئیس دفتر سیاسی 

به نمایندگان منتخب کنگره دهم حزب کمونیست کارگری – حکمتیست 

موضوع: نکاتی در باره موازین کار کنگره

با درودهای رفیقانه! 

انتخابتان را ب�ه عنوان نمایندگان اعضای تشکیالتهای حزب ت�بریک میگویم. ب�ا پایان انتخابات نمایندگان کنگره دهم، 
دخال�ت شم�ا ب�ه عنوان نماینده در پروس�ه س�یاسی کنگره وارد مرحل�ه جدیت�ر و در واق�ع ب�ه اولی�ن وظیف�ه شم�ا تبدیل میشود. 
اگرچ�ه شم�ا ب�ه عنوان نمایندگان منتخ�ب اعضای تشکیالتهای حزب ب�ا نحوه تدارک و برگزاری کنگره های علن�ی آشنا 
هس�تید، ام�ا یادآوری نکات�ی ک�ه بای�د مورد توج�ه هم�ه نمایندگان و بویژ�ه رفقای�ی ک�ه برای اولی�ن بار به عنوان نماینده در 

کنگره شرکت میکنند، ضروریست. 

کنگره عالیتری�ن ارگان حزب اس�ت ک�ه بای�د گزارش فعالی�ت حزب را از ره�بری دریاف�ت کن�د، سیاست حزب در مورد 
مصافها و یا موضوعاتی که به نظر کنگره مهم هستند را تعیین نماید و باالخره کمیته مرکزی جدید را انتخاب کند. 

از آنج�ا ک�ه کنگره علن�ی برگزار می شود مجبوری�م محدودی�ت زمان�ی شدی�د را بپذیریم. ب�ا توج�ه ب�ه محدودی�ت زمانی کنگره، 
که دو روز است و با توجه به تعداد نمایندگان و همچنین با توجه به تعدد موضوعاتی که کنگره باید به آنها بپردازد و در 
فرصت  در  باشیم.  داشت�ه  را  ای  و حرف�ه  دیده شده  تدارک  پی�ش  از  ی�ک کنگره  بگیرد، الزمس�ت  تص�میم  آنه�ا  مورد 

باقیمانده باید به شکل حرفه ای و سازماندهی شده آمادگی سیاسی کامل برگزاری کنگره را تامین کنیم.  

کنگره دو روزه را نبای�د ب�ا مباح�ث کار نشده روبرو کرد. از ای�ن رو تدارک س�یاسی کنگره فق�ط ب�ه معن�ی تهی�ه اسناد و قرار 
نیس�ت، بلک�ه بعالوه شام�ل؛ مطالع�ه از قبل اسناد و گزارشها و یادداشت برداری برای اظهار نظ�ر نی�ز هس�ت ک�ه باید قبل از 
اجالس کنگره انجام شوند. بدیه�ی اس�ت ک�ه کنگره خود میتوان�د راس�ا ترتیبات�ی ک�ه اینج�ا پیشنهاد میشود را تغییر بدهد. 

طرح کلی زیر مبنای کنگره های علنی تاکنونی حزب ما بوده است: 

طرح کلی: 

ارائ�ه میشود. رئی�س دفت�ر س�یاسی و مس�ئولین ذیربط توضیحات کوتاه و الزم را ۱  ب�ه ص�ورت کتب�ی  - گزارشات 
میدهند. س�پس وق�ت بطور مس�اوی میان س�خنرانان بعدی تقس�یم میشود ت�ا نظرات خود را ابراز کنند. گزارشات به 

رای و یا اصالح گذاشته نمیشود.

۹ادامه صفحه - بقیه جلسات کنگره حول قطعنامه ها، بیانیه ها و قرارهای پیشنهادی و در دستور قرار ۲

۲شماره 



نشریه کنگره                                                                  ٩صفحه 

زنده باد جمهوری سوسیاBلیستی! 

نکاتی در باره موازین کار کنگره

گرفته توسط خود کنگره سازمان می یابد.

ه�ر بح�ث و پیشنهاد و دس�تور بای�د از قب�ل کتب�ا در اختیار نمایندگان قرار گرفت�ه باشد. کنگره از میان مجموع�ه قرارها و 
بنابراین کار  را در دس�تور میگذارد.  قب�ل بدس�ت نمایندگان رس�یده اس�ت، تعدادی  از  قطعنام�ه ه�ا و اس�ناد کتب�ی ک�ه 
های  قطعنامه  و  قرار  میشود.  شروع  اکنون  ه�م  از  برس�انند  تص�ویب کنگره  ب�ه  را  س�ندی  میخواهن�د  نمایندگان�ی ک�ه 

پیشنهادی خود را طبق دسته بندی و موازین مربوطه در زیر اعالم شده ارسال کنید. 

 - قرارها و قطعنامه ها به سه دسته تقسیم میشوند:۳

الف- قطعنامه ها و بیانیه های مرکب )شامل مقدمات و چندین بند نتیجه گیری(.

ب- قطعنامه های ساده )شامل مقدمه و یک نتیجه گیری ساده(.

ج- قرارها )بدون مقدمه، فقط شامل یک حکم برای تصویب(.

 - دسته بندی مباحث۴

الف - هر قطعنامه و سند مرکب یک مبحث اصلی کنگره خواهد بود.

ب- مجموعه قطعنامه های ساده مربوط به هم یک مبحث را میسازند.

ج- مجموعه کل قرارها با هم یک مبحث و یک دستور را میسازند.

سخنرانان برای معرفی اسناد:

الف- برای مباحث اصلی: دو ارائه کننده و دو مخالف )ارائه کننده، آخر بحث جمعبندی میکند(.

ب- برای قطعنامه های ساده: یک ارائه کننده و یک مخالف )ارائه کننده، جمعبندی میکند(.

ج- برای قرارها: پیشنهاد کننده و یک مخالف )نوبت کوتاه صحبت(.

 د- خارج از ای�ن تعداد، هیات رئیس�ه در کنگره ب�ه رفقای متقاض�ی اظهار نظ�ر در مح�ل نوب�ت میده�د و وق�ت را بین 
 درصد ۶٠ درص�د وق�ت ه�ر مبح�ث را ب�ه سخنرانان از پی�ش تعیی�ن شده و ۴٠آنها تقس�یم میکند. بعنوان ی�ک اصل م�ا 

را به نوبتگیریها درمحل اختصاص میدهیم.

رفقای تشکیالت حزب در داخ�ل کشور، ک�ه زی�ر فشار دس�تگاه پلی�س جمهوری اس�المی هس�تند، ب�ا توج�ه ب�ه محدودیت 
ارتباطات و مس�ائل امنیت�ی از ای�ن مقررات مس�تثنی هس�تند. قراره�ا و قطعنام�ه های پیشنهادی آنه�ا میتوان�د با امضای فردی، 

۱٠ادامه صفحه به تایید جمع و یا محفل آنها باشد. اکیدا از همه این رفقا میخواهیم که از اسامی مستعار 

۲شماره 



نشریه کنگره                                                                 ١٠صفحه 

علیه جنگ ارجتاعی، علیه ریاضت اقتصاBدی! 

نکاتی در باره موازین کار کنگره

تشکیالت�ی خود اس�تفاده نکنن�د، اکیدا از ایمی�ل های تشکیالت�ی و ی�ا آلوده اس�تفاده نکنن�د و مطلقًا هی�چ س�رنخ مس�تقیم یا 
غی�ر مس�تقیمی از مح�ل زندگ�ی و کار خود ب�ه دس�ت ندهند. در هماهنگ�ی ب�ا مس�ئولین ذیرب�ط خود کانال مطمئ�ن رساندن 

نظرات و نوشته ها و اسناد خود به کنگره و نشریه کنگره را تامین کنند.

- نوبت گرفتن برای بحث٧

 در س�الن هیات رئیس�ه ک�ل وقت�ی را ک�ه در ه�ر مبح�ث برای اظهار نظ�ر از س�الن هس�ت اعالم میکن�د و بر ای�ن اساس 
تعداد س�خنرانان را تعیی�ن میکند. در ص�ورتی ک�ه تعداد کس�انی ک�ه نوب�ت خواس�ته ان�د طوری باش�د ک�ه ب�ه ه�ر ک�س کمتر 

 دقیق�ه وق�ت برس�د، نوب�ت دادن ب�ه قی�د قرع�ه انجام میشود و هیات رئیس�ه از ه�ر ک�س ک�ه نام�ش از گلدان در آید ٥از 
دعوت به صحبت میکند.

-  پیشنوی�س آئی�ن نام�ه کنگره، دس�تور و قطعنام�ه ه�ا و اس�ناد پیشنهادی دفت�ر س�یاسی و ی�ا ارائ�ه دهندگان دیگ�ر، با نام ۸
ارائه دهندگان آنها، از کانال نشریه کنگره به دستتان خواهد رسید.

رفقا، 

هر نکته ای مبهم باشد در نامه های بعدی توضیح داده خواهد شد .اکنون الاقل روشن است که:

اگر پیشنهادی دارید باید کتبی کنید، امضاهای الزم را خودتان فراهم کنید و به ایمیل دفتر مرکزی و من ارسال کنید. 

daftaremarkzy@gmail.com

siavash_d@yahoo.com

این اسناد به ترتیب شماره میخورد و در اختیار رفقا قرار میگیرد و در نشریه کنگره منتشر میشود. 

قطعنام�ه های دفت�ر س�یاسی نی�ز درج خواهن�د شد. ام�ا تص�میم اینک�ه کدام اس�ناد و مباح�ث در دستور کنگره قرار میگیرد با 
خود کنگره است.  

سیاوش دانشور

۲٠۲۲ سپتامبر ۱۳

۲شماره 

mailto:daftaremarkzy@gmail.com
mailto:siavash_d@yahoo.com


نشریه کنگره                                                                   ١١صفحه 

زنده باد همبستگی مبارزاتی کارگران! 

 نماینده ١٢: حوزه کمیته مرکزی 

- اسماعیل ویسی۱

- احمد بابایی۲

- پروین کابلی۳

- جمال کمانگر۴

- جالل محمود زاده۵

- رحمان حسین زاده۶

- سعید یگانه۷

- عبدالله دارابی۸

- فخری جواهری۹

- نادر شریفی۱٠

- محمود رهبری۱۱

- هالله طاهری۱۲

 نماینده )اسامی تشکیالت ٢١حوزه تشکیالت داخل: 
داخل مستعار است(

- اقبال علی مرادی۱۳

- احمد وفاپور۱۴

- بابک ساعی۱۵

- پروین همدانی۱۶

- جمشید خوزستانی۱۷

- رضا کمانگر۱۸

***

 نفر از منایندگان منتخب تشکیالتهای حزب کمونیست کارگری ایران- ٨١اسامی 
٢٠٢٢حکمتیست برای کنگره دهم - اکتبر 

 - سلیمان نیکنام۱۹

- سیاوش دانشور۲٠

- سردار نصیریان۲۱

- سرور فیاض۲۲

- شیرین مرادی۲۳

- صفر کاشانی ۲۴

- علی شکیبا۲۵

- ک�یومرث کریمی۲۶

- ک�امران شیرازی۲۷

- محسن حسینی۲۸

- منوچهر جوانمردی۲۹

- مراد حمیدی۳٠

- ناصر مرادی۳۱

- نسرین محمودی آذر۳۲

- هایده روشنگر۳۳

 نماینده١٢حوزه تشکیالت کردستان: 

- ابو شریفزاده ۳۴

- الهام صالح نیا۳۵

- جلیل رضایی۳۶

- چیمن دارابی ۳۷

- دالور منزیر۳۸
۱۲ادامه صفحه 

۲شماره 



نشریه کنگره                                                                  ۱۲صفحه 

کارگر، معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض ! 

- سوسن هجرت ۳۹

- شوبو مرادی۴٠

- صالح سرداری۴۱

- فواد آقابگزاده۴۲

- فرهاد زندی ۴۳

- ملکه عزتی ۴۴

- همایون گدازگر۴۵

 نماینده۳٦حوزه تشکیالت خارج کشور: 

- ابراهیم باتمانی۴۶

- ابراهیم حیدری ۴۷

- آرش نصراللهی۴۸

- آرش کلهر۴۹

- امیر عسکری ۵٠

- بهزاد عبدالله پوران۵۱

- پدرام پروانه۵۲

- پژمان خدرزاده ۵۳

- جاوید حکیمی ۵۴

۵۵ رضوان امانی- 

- ژیال نگهدار۵۶

- سیوان کریمی ۵۷

- سردار قادری۵۸

- سیف صادقی۵۹

- سپیده امیر عسکری۶٠

- سعید آرمان۶۱

- سنور عبداللهی ۶۲

- صبا پرمهر۶۳

- عباس رضایی۶۴

- علی حیدری۶۵

- عزیز عبدالله پور ۶۶

- فاطمه عسکری ۶۷

- فرهاد رضایی۶۸

- ک�یوان مینویی۶۹

- ک�ریم نوری ۷٠

- لیال ارغوانی۷۱

- منصور ترکاشوند۷۲

- محمد صالحی ۷۳

- محمود محمدزاده ۷۴

- مهدی طاهری۷۵

- محمد خضری ۷۶

- میالد شیخ احمدی۷۷

- مختار محمدی۷۸

- محمد عذیری۷۹

- وریا روشنفکر ۸٠

- هاشم ترکمن۸۱

 

 

 نفر از منایندگان منتخب تشکیالتهای حزب کمونیست کارگری ایران- ٨١اسامی 
٢٠٢٢حکمتیست برای کنگره دهم - اکتبر 

۲شماره 
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