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 با درودهای رفیقانه! 

انتخابتان را به عنوننان نننناانونعضنان اع نای 

تشکیالتهای حزب تبراک  میگننان ب بنا اناانان 

انتخابات ننااوعضان کوگره هشت ، دخالت شننا بنه 

عونان ننااوعه در اروسه سیاسی کوگره وارد مرحلنه 

 جعاترو در واقع به اولین وظیفه شنا تبعال میشندب 

اضر چه شنا به عونان ننااوعضان موتخن  اع نای 

نحنه تعارک و برضزاری کوگره تشکیالتهای حزب با 

های علوی آشوا هستیع، اما اادآوری نکاتی که باانع 

منرد تنجه هنه ننااوعضان و بنه وان ه 
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کنگره    

رفقاای که برای اولین بار به عونان ننااوعه در کونگنره شنرکنت 

 میکووع، ضروراستب  

کوگره عالیتران ارضان حزب است که بااع ضزارش فعالیت حزب را 

از رهبری دراافت کوع، سیاست حزب در منرد مصافنهنا  و انا 

منضنعاتی که به نظر کوگره مه  هستوع را تعیین ننااع و باالخره 

 کنیته مرکزی جعاع را انتخاب کوعب 

شند مجبنرا  محعودات زماننی  از آنجاکه کوگره علوی برضزار می

شعاع را بپذارا ب با تنجه به محعودات زمانی کوگره، که دو روز 

است و با تنجه به تععاد ننااوعضان و هنچوین با تنجه به تنعنعد 

منضنعاتی که کوگره بااع به آنها بپردازد و اا تکلیف آنها را روشن 

کوع، الزمست اک کوگره از ایش تعارک داعه شعه و حرفه ای را 

داشته باشی ب در فرصت باقینانعه بااع به شنکنل حنرفنه ای و 

سازمانعهی شعه  آمادضی سیاسی کامل برضزاری کوگره را تامینن 

 کوی ب      

کوگره دو روزه را نبااع با مباحث کار نشعه روبرو کردب از اانن رو 

تعارک سیاسی کوگره فقط به معوی تهیه اسواد و قرار و مصنبنات 

نیست، بلکه بعالوه شامل تعیین سخورانان، مطنالنعنه اسنوناد و 

ضزارشها و غیره نیز هست که بااع قبل از اجالس کوگره اننجنا  

شننع و بسیاری از اروسه های کوگره ازایش تعیین شننعب بعاهنی 

 است که کوگره خند میتنانع راسا 

ترتیباتی که ااوجا ایشوهاد  میشند را تغییر بعهعب طرح کلی زانر 

 های علوی تاکوننی حزب ما بنده استب مبوای کوگره

 طرح کلی: 

۷صفحه  ۷شماره    

  

 

 

 

 

 

ضزارشات به صنرت کتبی ارائه میشندب رئیس دفتر سیاسی و    -۱

مسئنلین ذاربط تنضیحات کنتاه و الز  را میعهوعب  سپس وقنت 

بطنر مساوی میان سخورانان بععی تقسی  میشند تا نظرات خند را 

 ابراز کووعب ضزارشات به رای و اا اصالح ضذاشته ننیشندب

جلسات کوگره حنل اک سلسله قطعوامه ها، بیانیه ها و بقیه   -۲

قرارهای از ایش معلن  سازمان می اابعب  هر بحث و ایشوهناد و 

دستنر بااع از قبل طرح شعه باشع و اسواد آن کتبنا در اخنتنینار 

ننااوعضان قرار ضرفته باشعب کوگره از میان مجننعنه قنرارهنا و 

قطعوامه ها و اسواد کتبی که از قبل بعست ننااوعضان رسیعه است، 

بوابراان کار ننااوعضانی که میخناهوع ب تععادی را در دستنر میگذارد

 .چیزی را به تصنا  کوگره برسانوع از ه  اکونن شروع منینشنند

قرار و قطعوامه های ایشوهادی خند را طبق دسته بوعی و منازان 

 مربنطه در زار اعال  شعه ارسال کویعب 

 قرارها و قطعوامه ها به سه دسته تقسی  میشننع:   - ۳

قطعوامه ها و بیانیه های مرک  )شامل مقعمات و چونعانن   -الف

 بوع نتیجه ضیری(

 ضیری ساده(قطعوامه های ساده )شامل مقعمه و اک نتیجه  -ب

 قرارها )بعون مقعمه، فقط شامل  -ج

 اک حک  برای تصنا ( 

 مرگ بر جمهوری اسالمی

۱صفحه   

نمایندگان منتخب کنگره هشتم حزب به 

 حکمتیست



 
 کنگره 

 دسته بوعی مباحث – ۴

هر قطعوامه و سوع مرک  اک مبحث اصلنی کنونگنره  -الف

 .خناهع بند

مجننعه قطعوامه های ساده مربنط به ه  اک مبحث را  -ب

 میسازنع

مجننعه کل قرارها با ه  اک مبحث و اک دسنتننر را  -ج 

 میسازنع

 سخورانان اصلی در کوگره از ایش تعیین میشننع  -۵

 :سخورانان از ایش تعیین شعه عبارتوع از

برای مباحث اصلی: دو ارائه کووعه و دو مخالنف )ارائنه  -الف 

 کووعه، آخر بحث جنعبوعی میکوع(

برای قطعوامه های ساده: اک ارائه کووعه و اک مخالنف  -ب 

 )ارائه کووعه، جنعبوعی میکوع(

برای قرارها: ایشوهاد کووعه و اک مخالف )ننبت کننتناه  –ج 

 صحبت(

خارج از اان تععاد، خند هیات رئیسه در کوگره تصنننین    –د  

میگیرد که به چه تععادی در محل ننبت بعهع و وقت را چگننه 

درصع وقت هنر  ۴۴بین آنها تقسی  کوعب بعونان اک اصل ما 

درصع را بنه    ۰۴مبحث را به سخورانان ازایش تعیین شعه و 

 ننبتگیراها درمحل اختصاص میعهی ب

 ایشوهاد قرار و قطعوامه بااع کتبی و از قبل باشعب -۰

برای ایشوهاد قطعوامه و سوع اصلی و مرک  به کوگنره  -لف ا

۱صفحه  ۱شماره    

ایش نناس بااع به ام ای اکی از کنیته های اصلی تشکیالت و اا 

 .تن داگر از ننااوعضان رسیعه باشع ۵اک ایشوهاد کووعه و 

انک   برای قطعوامه های ساده ام ای اک کنیته اصلی و انا –ب 

 نفر داگر از ننااوعضان ضروری است ۳ایشوهادکووعه و 

برای قرارها ام ای اک کنیته حزبی و اا دو نفر )اک ایشوهاد   -ج 

 .روری استضکووعه و اک حناات کووعه 

قطعوامه های ایشوهادی خند را شامل ام اهنای الز  بنرای منا 

بفرستیع تا برای ننااوعضان ارسال شند و در اسواد کوگره قرار بگینرد 

 و در نشراه کوگره موتشر شننعب

در هر قطعوامه بااع معرفی کووعضان آن )نفر اول و دو  ق شنعه  

 .باشع(

هنا  تاکیع میکو  که تصنی  در دستنر ضذاشتن اا نگذاشتن قطعوامه

و اسواد با کوگره است و صرف ضذاشتن آن در اسواد کوگنره و انا 

انتشار آن در نشراه کوگره اتنماتیک به معوی ارداختن کوگره به آن 

 نیستب

رفقای تشکیالت حزب در داخل کشنر، که زار فشار دستگاه الینس 

جنهنری اسالمی هستوع، با تنجه به محعودات ارتباطات و مسائنل 

هنای  امویتی از اان مقررات مستثوی هستوعب  قرارها و قطنعنونامنه

ایشوهادی آنها میتنانع با ام ای فردی، به تاایع جنع و اا محفل آنها 

باشعب اکیعا از هنه اان رفقا میخناهی  کنه از اسنامنی مسنتنعنار 

تشکیالتی خند استفاده نکووع، اکیعا از اانیل های تشکیالتی و انا 

آلنده استفاده نکووع و مطلقاً هیچ سرنخ مستقی  اا غیر مستقینی از 

در هناهوگی با مسئننلنینن  محل زنعضی و کار خند به دست نعهوعب

ذاربط خند کانال مطنئن رسانعن نظرات و ننشته ها و اسواد خند به 

 کوگره و نشراه کوگره را تامین کووعب  

 ننبت ضرفتن برای بحث -۷

 زنده باد سوسیالیسم

نمایندگان منتخب کنگره هشتم حزب به 

 حکمتیست

۱صفحه   



 
 کنگره 

هیات رئیسه کل وقتی را که در هر مبحث برای  -در سالن  -الف 

اظهار نظر از سالن هست اعال  میکوع و بر اانن اسناس تنعنعاد 

سخورانان را تعیین میکوعب در صنرتی که تععاد کسانی که نننبنت 

دقیقه وقت برسع،  ۵خناسته انع طنری باشع که به هر کس کنتر از 

ننبت دادن به قیع قرعه انجا  میشند هیات رئیسه از هر کس کنه 

 .نامش از ضلعان در آاع دعنت به صحبت میکوع

ارائه کووعه اا ارائه کووعضان قطعوامه ها و اسواد و قنرارهنا رسنننا 

معرفی خناهوع شعب صحبت آنها البته منکنل به در دسنتننر قنرار 

 ضرفتن اسواد ایشوهادی شان است

دو نفر از کسانی که از قبل مخالفت خند با قطعوامه اا قراری   -ب 

را بطنر کتبی و مستعل اعال  کرده باشوع، ننبت صحبت علیه آن 

قرار را خناهوع داشتب اضر تععاد متقاضیان مخالفتهای مکنتننب و 

مستعل از دو بیشتر باشع، دو نفر با قیع قرعه از میان آنها انتخاب و 

 از جان  هیئت رئیسه دعنت به صحبت میشننعب 

ایشوناس آئین نامه کوگره، دستنر و قطعوامه هنا و اسنوناد   -۸

ایشوهادی دفتر سیاسی و اا ارائه دهوعضان داگنر، بنا ننا  ارائنه 

 دهوعضان آنها، از کانال نشراه کوگره به دستتان خناهع رسیع

 رفقا، 

اکنوننن  .هر نکته ای مبه  باشع در نامه های بععی باز خناهع شع

 :الاقل روشن است که

اضر ایشوهادی داراع بااع کتبی کویع، ام اهای الز  را خنندتنان -

 فراه  کویع و به اانیل دفتر مرکزی و من ارسال کویعب

 daftaremarkzy@gmail.com 

hosienzade.r@gmail.com 

۱صفحه  ۷شماره    

اان اسواد به ترتی  شناره میخنرد و در اختیار رفقا قرار میگینرد -

 و در نشراه کوگره موتشر میشندب 

قطعوامه های رسنی  دفتر سیاسی نیز درج خناهوع شعب  امنا  -

تصنی  ااوکه چه چیز در  دستنر کوگره قرار میگیرد با خند کوگره 

 استب 

 رحنان حسین زاده    

  ۲۴۱۷چهار  اکتبر 

نمایندگان منتخب کنگره هشتم حزب به 

 حکمتیست

 

به نمایندگان منتخب کنگره هشتم و اعضای 

 حزب حکمتیست

 

 جهت اطالع 

ننااوعضان و اا اع اای از حزب که در نظر دارنع در کوگره هشت   
برای ع نات در کنیته مرکزی حزب حکنتیست خند را کانعاع 
کووع، الزمست اطالع داشته باشوع روز دوشوبه شش  ننامبر 

)روز بعع از کوگره( الون  کنیته مرکزی موتخ  کوگره    ۲۴۱۷
برضزار میشندب از اان رفقا میخناهی  طنری برنامه سفر خند را 
توظی  کووع که روز دوشوبه شش  ننامبر در الون  کنیته مرکزی 
شرکت کووعب شرکت در اولین الون  بعع از کوگره و در راستای 
سازمانعهی به منقع و سراع فعالیتهای حزب برای هر ع ن 

 کنیته مرکزی حائز اهنیت بسیار جعی استب  

 منفق باشیع 

 رحنان حسین زاده 

      ۲۴۱۷دوازده   سپتامبر 

mailto:daftaremarkzy@gmail.com


 
۵صفحه  کنگره  ۷شماره    

انقالب کارضری در ااران با اتکا به درسهای ضرانبهای انقالب 

 اکتبر تبعال کوی ب 

و رهبران راداکال  ، از ایشروانحزب حکنتیست از کارضران

کارضری، از فعالین کنننیست و آزاداخناه انتظار دارد در اان مسیر 

و در برضزاری کوگره اکتبر با ما هنگا  شننعب دفتر سیاسی حزب 

حکنتیست فعالین و نهادهای کارضری و سنسیالیست و آزاداخناه، 

احزاب، تشکلها، جراانات و نهادهای سیاسی و اجتناعی و 

شخصیتهای سیاسی اانزاسینن جنهنری اسالمی را، رسنا و کتبا 

به کوگره دعنت میکوعب ما از هنه مبارزان سیاسی و عالقنوعان 

به سرننشت سیاسی حزب حکنتیست و از هنه دوستعاران حزب 

دعنت میکوی  که در کوگره هشت  حزب )کوگره اکتبر( فعاالنه 

شرکت کووعب هیئت برضزار کووعه کوگره مهنانان و شرکت 

کووعضان را از فرودضاهها و ااستگاههای مرکزی قطار شهرهای 

 .استکهل  و ضنتوبرگ به محل کوگره انتقال میعهع

و در منرد نحنه ثبت نا  الز  در اطالعیه های بععی اطالعات 

شرکت در کوگره، و جوبه های فوی و عنلی ضروری در  هزاوه

اختیار عالقنوعان قرار خناهع ضرفتب برای کس  اطالعات 

تناس  حکنتیستمیتنانیع با آدرس اانیل دفتر مرکزی حزب 

 .بگیراع

daftaremarkzy@gmail.com 

 

 حکنتیست –حزب کنننیست کارضری ااران 

 ۲۴۱۷آورال  ۲۷

حکنتیست در   –کوگره هشت  حزب کنننیست کارضری ااران 

منعع دو ساله  .در سنئع برضزار میشند  ۲۴۱۷ننامبر  ۵و  ۴تاراخ 

برضزاری کوگره هشت  حزب حکنتیست مصادف است با صعمین 

سالگرد انقالب کارضری اکتبرب به هنین دلیل طبق تصنی  الون  

کنیته مرکزی حزب، کوگره هشت  حزب حکنتیست در  ۳۵

، شوبه و اکشوبه نزداک به تاراخ ۲۴۱۷ننامبر  ۵و  ۴روزهای 

عونان کوگره با اکتبر در صع سال قبل، سنسیالیستی وقنع انقالب 

 اکتبر به طنر علوی برضزار میشندب 

عونان کوگره اکتبر، صرفا بابرضزاری کوگره حزب حکنتیست 

اقعامی سنبلیک و اعال  وفاداری به اهعاف کنننیستی و کارضری 

و انسانی انقالب بزرگ اکتبر و قعردانی از تالش درخشان لوین و 

سازنعضان اان مهنتران واقعه مه  قرن بیست  نیستب به عالوه و 

فراتر از آن تاکیع ما بر نیاز طبقه کارضر و جامعه بشری امروز به 

سازمانعهی مجعد انقالب دضرضنن کووعه داگری از جوس انقالب 

کارضری اکتبر، در آغاز قرن بیست و اک  استب راه اااان دادن به 

ناهوجاراهای عنیق  و زشتی های ضسترده دنیای کاایتالیستی 

امروز، راه رهاای طبقه کارضر و کل بشرات از نظ  سیاهی که 

سرمااه بر بشرات تحنیل کرده، انجا  انقالب اجتناعی ارولتاراا 

استب جامعه ااران، اکی از کانننهای مه  و آماده به سرانجا  

رسانعن انقالب کارضری در دنیای معاصر استب به سرانجا  

رسانعن اان تحنل مه  تناما در ضرو آمادضی طبقه کارضر و 

رهبری کنننیستی و حزب کنننیستی آن در جعالهای طبقاتی و 

 -اجتناعی و سیاسی ایش رو استب حزب کنننیست کارضری

حکنتیست خند را به اان صف مبارزاتی و متحقق کردن چوین 

چش  انعازی متعهع و منظف میعانعب میخناهی  کوگره هشت  

 تحققدر مسیر خیز برداشتن حزب )کوگره اکتبر( را به صحوه 

کنگره هشتم حزب حکمتیست )کنگره اکتبر( 

 به طور علنی برگزار میشود

جهان بدون فراخوان سوسیالیسم ، بدون 

امید سوسیالیسم، بدون خطر سوسیالیسم ، به 

 چه منجالبی تبدیل می شود!

 منصور حکمت



 
 کنگره 

ننااوعه14حنزه کنیته مرکزی:    

 آذر ماجعی-۱

 حسین مراد بیگی)حنه سنر(-۲

 محنند رهبری -۳

 جنال کنانگر  -۴

 رحنان حسین زاده -۵

 فاتح شیخ-۰

 سیاوش دانشنر -۷

 شهال ننری -۸

 اروان کابلی  -9

 ناصر مرادی  -۱۴

 علی مطهری -۱۱

 سعیع اگانه -۱۲

 رضا کنانگر-۱۳

 اعرا  نن انعاش-۱۴

 

ننااوعه)اسامی 30حنزه تشکیالت داخل :  

 تشکیالت داخل مستعار است(

نسران محنندی آذر-15   

محسن حسیوی  -16   

چینن دارابی -17   

اینان تهرانی  18  

تنرج صوعتگر -19  

نعنت کنشا -20  

اروان احنعزاد -21  

سامان محنعی -22  

بابک خرمعان -23  

جاواع ملکی -24  

سعیع کامران -25  

راواس آزا -26  

فناد دژبوع-27  

ژاار اخگر -28  

هوگامه شهرآشنب -29  

سنلین شاهنزاد -30  

هینن دوستکامی -31  

لیال نیکوا  -32  

نینا آزادی -33  

فرهاد رواجعاد -34  

سحر اغناای  -35  

بهوا  صالحی -36  

هیرو محنعی -37  

هینا جنادی -38  

سعیع ابنبکری  -39  

جلیل لقنانی -40  

محنع سیروانی  -41  

صعاق مظفری -42  

سلینان شیعاای -43  

ژاله کنهونرد -44  

    

ننااوعه  12حنزه تشکیالت  کردستان:    

 45- ملکه عزتی

 صالح سرداری -۴۰

 هناانن ضعازضر -۴۷

 عبعاهلل دارابی -۴۸

 مرا  افراسیاب انر -۴9

 النه احنع -۵۴

 ابن شراف زاده   -۵۱

 کاروان درسیع -۵۲

 نسران امیری -۵۳

 ابراهی  اصغرنیا-۵۴

 سنسن هجرت-۵۵

 جالل محنند زاده-۵۰

ننااوعه  32حنزه تشکیالت خارج کشنر:   

۶صفحه  ۷شماره    

حکمتیست -حزب کمونیست کارگری ایراننفر نمایندگان منتخب تشکیالتهای   ۳۰اسامی

  ۷۱۰۲برای کنگرهشتم)کنگره اکتبر( نوامبر



 
 کنگره 

 محنع خ ری -۵۷

 ه اد ز محنع د محنن -۵۸

 ابراهی  حیعری -۵9

 الها  صالحی نیا -۰۴

 مهعی طاهری -۰۱

 محنع صالحی -۰۲

 زاضرس روحانی -۰۳

 علی رضا شافعی -۰۴

 بابک سراج -۰۵

 هیرش مجیع نیا -۰۰

 اردل زارع -۰۷

 شنبن مرادی -۰۸

 کرا  ننری -۰9

 ش  ترکنن ها -۷۴

 خان  صفری ) سیع زاده (-۷۱

 ناهیع  روشن -۷۲

 لیال ارغنانی -۷۳

 جلیل رضاای -۷۴

 فناد آقابگ زاده -۷۵

 ا مان خعرزاده-۷۰

 اسناعیل واسی-۷۷

 سردار قادری -۷۸

 احنع باباای -۷9

 فخری جناهری -۸۴

 فرهاد رضاای -۸۱

 سنسن الری  -۸۲

 سارا  رضاای -۸۳

 حبی  نصنحی -۸۴

 محنع عذاری -۸۵

 نسی  دانش -۸۰

 سیف صادقی-۸۷

 محنع چنری-۸۸

ننااوعه 3حنزه کنیته تبلیغ:   

سعیع آرمان -89  

سینان کرانی-90  

سیف خعاااری -91  

هنیوجا به اطالع اع ای حزب میرسانی ، 

معت زمان  شکاات  به نتیجه انتخابات  در 

حنزهای تشکیالتی  اک هفته استب در 

صنرت وجند هر ننع  شکاات از نحنه 

برضزاری انتخابات و اا ضااع شعن حق هر 

ع نی در اان رابطه می تنانیع  اعتراض 

خند را به  هیئت نظارت برانتخابات  

حزب ارسال کویعبسراسری   

هیئت سراسری نظارت بر انتخابات کوگره 

 هشت  

 جنال کنانگر

 سعیع آرمان

 ناصر مرادی

   2017سپتامبر 27

 

۲صفحه  ۷شماره    

حکمتیست برای -حزب کمونیست کارگری ایراننفر نمایندگان منتخب تشکیالتهای   ۳۰اسامی

 ۷۱۰۲کنگرهشتم)کنگره اکتبر( نوامبر



 
 کنگره 

 مصاحبه با اروان کاالی
به بر ضزارى کوگره هشت  دارا  نزداک مى شنا ب شنا کوگره :

چه وظاافى را  به عونان اکى از مسنلین تعارک برضزارى کوگره 
 در دستنر کار داشتیع و تا چه انعازه ایش رفتیع ؟

حنزب  ۳۵هنانطنر که اطالع داراننع اننلننوننن   اروان کابلی :
برضزار ضرداع طرح مقعمناتنی  ۲۴۱۷حکنتیست که در ماه مارس 

برضزاری کوگره  هشت  حزب را به تصنا  رسانع و کل طنرح را 
برای اجرا در اختیار دفتر سیاسی حزب قرار دادب دفتر سیاسنی در 

را برای برضزاری کوگره انتخاب ننند که من  هیئتیجلسه ماه می 
 ه  جزو اان هیئت  هست ب 

برضزاری کوگره های حزب حکنتیست بوا به سوتی که منونصننر 
حکنت اااه ضذاری نننده است علوی میباشع و بهنین دلیل انک 
اروژه مه  سیاسی برای حزب ما میباشعب بحث و تبادل نظر حنل 
مسائل مختلف با هعف ایشبرد برنامه حزب و  بررسی دورننننای 
مبارزات کارضری ، زنان و جوبش های مختلف را منرد بحث قرار 

 دادن دو روز ار کار را در مقابل ما قرار میعهعب 
غیر از اان کوگره امسال مصادف با صعمین سال ایروزی انقالب 
اکتبر استب شخصا بسیار خنشحال  که اان کوگره مصنادف بنا 
انقالبی  است که تاراخ بشر را نه توها اک دوره بنلنکنه بنرای 
هنیشه تغییر دادب میگناوع  انقالب اکتبر شکست خنردب اان انک 
حقیقت است ب اما نه هنه ی حقیقت ب آمال و افق و آرزوی بشنر 
برای رهاای شکست نخنرده استب هونز که هونز است بنعنع از 

 سال بشرات  ۱۴۴
مترقی و سنسیالیستها در سراسر جهان به آرمانهای انقالب اکتبر 

 وفادارنع و برای آن تالش میکووعب 
در رابطه با چگننگی ایشرفت کار ، ه  اکونن در مقنطنع اانن  

مصاحبه از طرف کنیته خارج مشغنل برضزاری انتخابات هستین  
که اان خند بعلیل اراکوعضی اع ا ی حزب در کشنرهای مختلف 
کار زاادی را در بر دارد که تاکونن مقعاری زاادی از آن انینش 
رفته استب  قع  داگر ااوکه  از آواخر ماه اوت فرستادن دعنتوامه 
 ها به احزاب و شخصیت ها ی سیاسی شروع شعه استب تععادی 

 جناب ضرفتی  و موتظر جناب بقیه اان دوستان هستی ب 
کارهای داگر مثل محل اقامت و استراحت ننااوعضان کوگنره و 
مهنانان ه  به بهتران نحنی تاکونن ایش رفته استب در اانن 
منرد ننیتنان  بیشتر از اان وارد جزئیات بشن  ، ولی هنانطنر کنه 
 در کوگره هفت  به نحنه احسوی تنانستی  تا آنجاای که امکانپعار 

۸صفحه  ۷شماره    

 
 
 
 
 
 
 
 

بند جای مواس  و خنبی برای شرکت کووعضان در کوگره سازمان 
دهی  اان بار ه  اان کار را انجا  داده اا  و اان امر مهنی بنرای 
ما است که مهنانانی که از دور و نزداک در کوگره ح نر انینعا 
میکووع بتنانوع با خیال راحت دور از استرس و استراحت کامل  در 

 جلسات کوگره شرکت کووعب 
آنچه که تاکونن معلن  است کوگره با ضرامیعاشت انقالب اکنتنبنر 
آغاز خناهع شع و به نظر من شروع بسیار خنبی بنرای کنونگنره 
میباشعب سپس کوگره وارد کار اصلی خند میشندب مسئلنه دانگنر 
تزئیوات سالن کوگره میباشع  که تالش میکوی  که کونگنره  بنا 
تصاواری از انقالب اکتبر تزئین داده شندب طبعا بخشنی از اانن 
کارها به امکانات مالی ما برمیگرددب حزب ما حزبی است که توهنا 
به اشتنانه مالی اع ا و دوست دارانش متکی اسنتب کنارهنای 
بسیاری میتنان انجا  داد ولی  محعوات مالی دستهای ما را بسته 
و ننیتنانی  آنطنر که دلنان می خناهع برای اان کوگره ابتکنارات 

 بیشتری بخرج دهی ب 
هنین جا ه  از هنه ی کسانی که سرننشت کنننیس  بنرااشنان 
مه  است و انقالب اکتبر هونز جزو آمالشان برای رهناانی بشنر 
است به ما کنک مالی کووع تا بتنانی  اان امر مه  را با ه  اینش 

 ببرا ب 
اضر به هر دلیلی ننیتنانوع در کوگره باشوع با کنک مالی به حنزب 
ما را ااری کووعب ولی اکیعا تاکیع میکو  و  از هنه دعنت میکنون  
که در اان کوگره شرکت کووعب  کسانی که در منرد تسهینالت و 
امکانات محل کوگره و هزاوه شرکت در آن سنال دارنع میتنانوع از 

 طروق مختلف مثل آدرس دبیر خانه ی حزب 
 

daftaremarkzy@gmail.com 
 

تناس بگیرنعب فر  مخنصننص   ۴۴۴۰۷۴۷۷۴۴۴۲۴شناره تلفن  
۳صفحه  شرکت در کوگره برای ننااوعضان و   

mailto:daftaremarkzy@gmail.com


۰۱صفحه   

 
9صفحه  کنگره  ۷شماره    

شرکت کووعضان روی ساات حزب و هنیوطنر در نشراه شناره اک 
مخصنص کوگره موتشر شعه استب اان فر  را ار کویع و برای منا 
 بفرستیع تا  اطالعاتی را که الز  باشع در اختیارشان قرار میعهی ب  

 به امیع برضزاری کوگره ای منفق ب
 اروان کابلی

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه بااحنع باباای

که کوگره بااع به آن بپردازدب با تنجه به   مسائل زاادی استکوگره:

اوضاع سیاسی و تحنالت ااران و موطقه، مسائل مه  و ضروری که 

کوگره الز  است در منرد انان تبادل نظر و تصنی  بنگنینرد چنه 

 هستوعب 

بعهیع اان طنر شروع کو  بدر  واقع به اان سنال احنع باباای اجازه 

از دو جوبه میتنان ااسخ دادباکی به عونان اک شهرونع در جامنعنه 

که طع  اک زنعضی مواس  انسانی را چه در ااران که بینشنتنرانن 

عنر را درآ نجا بند ، و چه در خارج کشنر زار منجننننعنه ای از 

تبعی ات و نابرابری جامعه سرمااه داری نچشیعه ا  ، برای تامنینن 

شرااط زنعضی بهتر و آزاد و مرفه برای مرد  زحنتکش و کنارضنر 

 جامعه تالش میکو  ب

دغعغه و نگرانی کندکان کار، شرااط نا امن کار و زنعضی، فنقنر و 

 اععا  وجند خفقان و داکتاتنری، عع  وجند 

تشکلهای کارضری و برسنیت شواسی  آن، زنعان و شنالق زدن 

کارضران و در کوار آن  وجند میلیننها مرد  آواره و بی خانننان در 

دنیا ، تهعاع جوگ و نا اموی ،هجن  وسیع سرمااه داری به سطح 

معیشت و زنعضی مرد  ،ترور و آدمکشی ،ح نر اعانعه اسنال  

سیاسی  و قطبهای تروراستی و تحنیل آن به مرد  دنیا ، هنر 

روز و هر ساعت زنعضی من و میلینننهنا انسنان را بنه خنند 

 اختصاص داده استب

اما سنال اان است چگننه میتنان از شر وضعیت منجند سرمااه  

داری خالص شع ببا کعا  نیرو و ابزار کعا  حزب سیاسی و با چه 

قعرت جابجاای ،امکانات سیاسی در دسترس  من و آحاد جامعنه 

 قرار خناهع ضرفتب

دو  به عونان اک کنننیست دخالتگر و ع ن اک حزبی  کنه 

متکی به کنننیس  کارضری و ااسخ به وضعیت منجند کنه در 

باال به آن اشاره شعه وظیفه عاجل و ضروری خند و اک حنزب 

 مععی قعرت سیاسی میعان  ب

من معتقع  ااسخ قطعی به  وضعیت کوننی که سرمااه داری در 

اک بحران عنیق اقتصادی و سیاسی قرار دارد سنسنینالنینسن  

 است ب 

من اعتقاد عنیق دار  وظیفه کوگره حزب ودر اانونجنا حنزب 

حکنتیست صرف نظر از ااابوعی به دستاوردهنای ننظنری و 

تئنری مارکس و لوین و موصنر حکنت هنچونان بنتنناننع در 

تصنا  سیاستها  و بیانیه های که در ایشبرد جوبش کارضری و 

انقالب سنسیالیستی منفق تر عنل کوع ب تا ااوجا بنخنشنی از 

 تالش و خناسته اع ا و کادرهای اان حزب است ب

بخش داگر هنانطنر که اطالع داراع صعمین سالگرد اننقنالب 

اکتبر هست وضوکره امثال نیز به هنین نا  برضذار مینشنندب بنه 

هنین اعتبار بااع تالش کرد حزبی لویوی که اع ا و عنوناصنر 

تشکیل دهوعه آن مانوع بلشناکها به قل  جامعه نزداک بشنننع 

روی امیال وخناستهای اجتناعی جامعه سازمانعهوعضان قنابنل 

اتکا باشی ، بااع سعی کرد امیع به مبارزه و تالش را به جامعه داد 

 و در آخر از هنه آزاداخناهان و کارضران خناست در اان راه به 



 
 کنگره 

 ما ملحق بشننع و به حزب بپیننعنعب  ****

 احنع باباای

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه با شهال ننری

چالشهای بزرگ در جامعه ااران ،تبعیض جوسنی ،  ازاکی کوگره:

 بنابرابری وبی حقنقی مطلق زنان است 

انتظار شنا از کوگره در اان رابطه چه هست و فکر می کویع چنه 

 باقعامی بااع صنرت بگیرد

هنانطنر که شنا اشاره کرداع زنان در جامعه ااران با : شهال ننری 

تبعیض جوسی، نابرابری و بی حقنقی قانننی در نزداک به چنهنار 

دهه تحت حاکنیت رژا  اسالمی زنعضی کرده انعب اما بنا وجنند 

آاارتااع جوسی و تبعیض و نابرابری ناشی از قنانین اسالمی، فشنار 

و سرکنب سیستناتیک منجند آنطنر که خند دوست دارنع زنعضنی 

کووع و تا جاای که امکان داشته باشع حتی به قینت دستنگنینری، 

شکوجه، اععا  و سوگسار خالف جراان قنانین اسالمی در حرکنت 

 هستوعب

سرایچی از قنانین اسالمی و به چالش کشیعن عرف اسالمی  ننه 

توها در شهرهای بزرگ بلکه در کل جامعه ااران درجراان است تا 

آنجا که  ننااوعضان رسنی حکنمت نیز به تکاان افتاده انع تا تحت 

نا  ؛تغییر قنانین به نفع زنان؛ خناستار تععال، تقلیل و حتی تغیینر 

قاننن اساسی اسالمی شننعب تالش نیروهای منلنی اسنالمنی و 

اصالح طلبان حکنمتی نه ااجاد تغییر در زنعضی زنان بلکه خراعن 

وقت برای ادامه منقعیت خند در نهادهای ضنناضنن و د  و دستگاه 

عراض و طنال رژا  اسالمی استب  فعالین جوبش ملی اسالمنی 

بخنبی می دانوع که حفظ رژا  اسالمی ااران بعون اجراای کنردن 

قنانین اسالمی و ح نر سااه آاارتااع جوسی بر سر کل جنامنعنه 

 نامنکن استب

قنانین ننشته و ناننشته اسنالمنی در وجننه ن به عع  تنکین زنا

اجتناعی آن قطعا متأثر از داوامیک منجند در جامعه و تاثیر بسزای 

فعالیتهای جوبش آزادی زن استب جوبشی که از هننان ابنتنعای 

حیات رژا  اسالمی به سازمانعهی اک مبارزه راداکال علیه اانن 

بردضی جوسی و زن ستیزی عراان بنجند آمعب جوبشی که بنروزات 

آن به شکل مبارزه علیه ست  کشی و تبعیض و نابرابری بنعنوننان 

اک رکن مه  مبارزه اجتناعی، سیاسی و فرهوگی در جنونبنش 

دانشجنای، بخش راداکال جوبش حقنق زن، جنونبنش حنقننق 

کندکان، جوبش خالصی فرهوگی و جوبش کارضری جاری اسنتب 

در سطح عننمی و فردی ه  مبارزه علیه آاارتااع حاک  بر جامعنه 

قابل مشاهعه استب زنان و دختران جنان با انتخاب ننع اننشنش 

علیرغ  تحنیل حجاب اجباری، انتخاب هنزی تحت ننا  ازدواج 

سفیع بجای نشستن سر سفره عقع اسالمی، خناسنت ح ننر در 

ورزشگاهها علیرغ  منونعیت آن از زاواه رعاات مسائل اسالمنی، 

خروج از ااران علیرغ  عع  اجازه اعر هنه و هنه عع  مقبنلنینت 

 قنانین اسالمی نزد بخش عظینی
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 کنگره 

 مصاحبه با شهال نوری

 . از مردم ایران را بهنمایش می گذارند

جنبش آزادی زن و جنبش اسالمی حکم تز و آنتی تز یکدیگر را 

و به این اعتبار جنبش آزادی زن بخش غیر قابل انکار .  دارند

 . جنبش سرنگونی رژیم اسالمی است

اما پیشروی این جنبش جهت بر هم زدن  توازن قوا و بی تأثیر 

در .   کردن جریانات راست و ملی مذهبی امر کمونسیتها است

صورتیکه زمینه چنین پیش روی و تعرضی به حکومت اسالمی 

ایجاد شود دیوار آپارتاید جنسی روی سر عامالن و آمران رژیم 

 .خراب خواهد شد

زن ستیزی و تبعیض و نابرابری موجود صرفا یک مسسلله اخالقسی 

.  و فرهنگسسی نیسسستئ مسسسلله سیاسسسیئ اقتسسمادی و اجتمسساعی اسسست

شکسسستن و فروپاشسسی دیسسوار آپارتایسسد جنسسسی بعنسسوان یسسک رکسسن مهسسم 

حاکمیت سرمایه داری ایران یک گام مهم در تسداوم مبسارزط قبتاتسی 

جنبش آزادی زن یک پتاسسیل قسوی انتالبسی اسست و از همیسن . است

 .  رو باید توسط یک سیاست انتالبی بسیج شود و به میدان بیاید

سرمایه داری بعنوان ریشه ستم بر زن در جامعه قبتاتی ایران 

 .مانع اصلی عدم برابری اقتمادیئسیاسی و اجتماعی زنان است

کمونیسم بر خالف سرمایه داری و ابزارهای آن؛ مذهبئ قومیتئ 

. جنبش آزادی ملیت و ناسیونالیسمئ علیه تبعیض و نابرابری است

زن متحد طبیعی جنبش کارگری برای سرنگونی حکومت اسالمی 

جنبش آزادی زن در روند تحوالت سیاسی ایران نتش مهمی  است.

دارد و انتظار می رود حزب حکمتیست  در جهت حاکم شدن افق 

بخموص .  انتالبی و کمونیستی بر جنبش آزادی زن تالش ورزد

که برگذاری کنگرط هشتم با عنوان کنگرط اکتبر و همزمانی با 

انتالبی که توانست کلیه .  صدمین سال انتالب اکتبر برگذار می شود

 !  *****قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد را لغو کند

 شهال نوری    

11صفحه  ۷شماره    

 

ملیت برخالف جنسیت مخلوق طبیعت نیست، مخخخلخوق جخ مخعخ    

تخ ی خخخخخخن انسخخ . الخختا مخخلخیخخت ا  اهخخش نخخاخر  خ  مخخ  خ   خ خخیخ  الختا امخخ  

 ری لخ خر اخرمخ ا  خا انخ خخخ  ی 
، تعلق میل حخب  برخالف تعلق م  بی

 نیستا  عنوا. ارر نمی وا.    ملیت خ یص گر  د   ی  ا  آ. بر د! 

                                                                                                                                              
 منصور حکمت

 ملت ناسیونالیسم  و برنامه کمونیسم کارگری  

جهان بدون فراخوان سوسیالیسم ، 

بدون امید سوسیالیسم، بدون خطر 

سوسیالیسم ، به چه منجالبی تبدیل 

 می شود!

 منصور حکمت



 

برخورداری از محیط کار و زیست ایمن و 

 سالم حق پایه ای شهروندان است!

 
 کنگره 

 “ اتحاد کارضری علیه بیکاری”تنضیح درمنردقطعوامه 

ان قطعوامه در کوگره چهار  حزب به تصنا  رسیعه است ب لذا  با 

تنجه به شرااط غیر قابل کوترل وافزااش روبه رشع ، بیکناری در 

ااران که ابعاد آن به شینه خیلی بیسابقه تنده ای و میلیننی ، و بنه 

اکی ازاصلی تران مع الت اجتناعی تبعال شعه است ب و مبنارزه 

علیه اان اعاعه وارانگر و اافتن راه حلی برای مقابله با بیکاری بنه 

اکی از خناست های محنری کارضران و در هنان حال جزء اکنی 

از مع الت فعالین و رهبران جوبش کارضری تبعال شعه  اسنت ، 

به هنین دالال و برای ایشبرد مبارزه و تبعال آن به اک جوبنش 

تنده ای نیار به هنبستگی فعالین،شبکه ها ،محافنل و رهنبنران 

 جوبش کارضری دارد ب

بر اان اساس و به دلیل ضرورت آن از کوگره هشت   )کنونگنره  

اکتبر( می خناه   دوباره اان قطعوامه را تااع و در دستنر کار عنلی 

 حزب قرار دهعب

 کپی قطعوامه 

 “اتحاد کارضری علیه بیکاری” قطعوامه در منرد

بیکاری به عونان حربه بنرژوازی زنعضی میلیننها کارضر بیکار و  -1

خانناده های کارضری را در فقر و فالکت و بی تامیوی مطلق قنرار 

داده استب به عالوه به عونان عامل منثری در تحنیل زنعضی زانر 

  خط فقر بر کارضران شاغل نقش تعیین کووعه داردب

حربه بیکاری بزرضتران شکاف و تفرقه و رقابت را بر طنبنقنه  -2

 کارضرااران اع  از شاغل و بیکار تحنیل کرد ه استب

به بنی   کابنس از دست دادن شغل، کارضران شاغل را اجبارا -3

تفاوتی نسبت به زنعضی بخش مهنی از ه  طبقه ااهای بیکار خند 

دست به کاله ” سنق داده و از سر ناچاری و تامین معیشت روزمره 

 و در مبارزه علیه بیکاری و تحقق مطالبه بیکاران ” خند ضرفته 

 

 

 

 

 

 شرکت ننیکووعب

به هر درجه حربه بیکاری اس زده شند، ضشااش جنعی در  -4

شرااط کار و زنعضی کارضران بیکار و شاغل و کل طبقنه کنارضنر 

 ااجاد میشندب

 کوگره هشت  حزب حکنتیست) کوگره اکتبر( تاکیع میکوع:

مبارزه علیه بیکاری امر مشترک و فنری کارضران شاغنل و  -الف

جزو فننری “  کار اا بینه بیکاری” بیکار سراسر ااران استب مطالبه 

 تران مطالبات کارضران استب

سازمانیابی اتحاد کارضری علیه بیکاری به عونان ظرف متحنع  -ب

کردن نیروی کارضران شاغل و بیکار از اقعامات منثر طبقه کارضنر 

 علیه بیکاری استب

به میعان آمعن جوبش وسیع اتحاد کارضری علینه بنینکناری  -ج

دولنت   و تحنیل آن بر“  کار اا بینه بیکاری”ضامن تحقق مطالبه 

 سرمااه اسالمی استب 

لذا: حزب حکنتیست طبقه کارضر ااران، کارضران شاغل و بیکار و 

رهبران و ایشروان کنننیست طبقه کارضر و فعالین و دوسنتنعاران 

خند را در جوبش کارضری به دامن زدن به سازماننینابنی اتنحناد 

 کارضری علیه بیکاری فرامیخنانع
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اتحاد کارگری علیه ”قظعنامه در مورد 

 ”بیکاری 



 
 کنگره 

  ۰فرم شماره 
 

 وا ه ثبت نا  ننااوعضان کوگره هشت  حزب حکنتیست
 

 نا 

 
 نا  خاننادضی

 
 حنزه انتخاباتی

 
 کشنری که از آنجا عاز  کوگره هستیع

 تلفن

 
 ای میل

 
 چه ش  هائی خنابگاه میخناهیع؟ 

 جنعه ش 

 شوبه ش 

کرون  ۱9۴۴هزاوه برای تنا  وقت کوگره: شامل هزاوه محل خناب، غذا وننشیعنی وچای و قهنه و شیراوی و مینه برای دو ش  و روز: 
 انرو ۱9۴ –سنئع 

 هزاوه را چه وقت و از چه طراق ارداخت میکویع؟ 

 
 آاا برگ تسناه حساب حق ع نات را دراافت کرده ااع؟

 
 آاا اان برضه را بعست ما رسانعه ااع؟          

 روز ورود

 ساعت ورود

 محل ورود

 وسیله ورود  
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 کنگره 

  ۷فرم شماره 

 

 

 نا :

 نا  خاننادضی: 

 کشنری که از آنجا عاز  کوگره هستیع: 

 تلفن: 

 ای میل

 چه ش  هائی خنابگاه میخناهیع؟  

 جنعه ش 

 شوبه ش 

 هر دو ش  

هزاوه برای تنا  وقت کوگره: شامل هزاوه محل خناب، غذا 

وننشیعنی وچای و قهنه و شیراوی و مینه برای دو ش  و روز: 

 انرو ۱9۴ –کرون سنئع  ۱9۴۴

 هزاوه را چه وقت و از چه طراق ارداخت میکویع: 

 مبلغ کسری ارداخت هزاوه کوگره

 در محل ارداخت میکویع؟    

 روز ورود:  

 ساعت ورود

 محل ورود

 وسیله ورود  
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 وا ه ثبت نا  مهنانان کوگره هشت  حزب حکنتیست


