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ویژه کنگره دهم حزب 

 حکمتیست

 ۲۴۲۲اکتبر -۱۰۴۱مهر
 در باره کنگره دهم حزب

 گفتگو با سیاوش دانشور و جمال کمانگر
 
 

 

 

آئین نامه انتخابات کنگره  دهم حزب کمونیست کارگری ایران

 حکمتیست  -

 

حکمتیست در روزهای  -کنگره دهم حزب کمونیست کارگری 

در  ۶۰۲۶مهرماه  ۶۱و  ۶۱،برابر با  ۲۲۲۲اکتبر  ۹و۸

 اسکاندیناوی بطور علنی برگزار یم شود! 

  ۲صفحه 

۳صفحه   

۵صفحه   

۶صفحه   

۱شماره  

 

 

حکمتیست در ماه اکتبر  -کنگره دهم حزب کمونیست کارگری

 برگزار میشود!
 
 

 

حزب دهم     از: هیئت نظارت بر انتخابات سراسری کنگره

 حکمتیست به حوزه های انتخابی-کمونیست کارگری ایران

 

 

درمورد نشریه ویژه کنگره 

 دهم حزب حکمتیست
رفقای نماینده و شرکت کنندگان در 

 کنگره
 

 با درود!
 

همچنانکه قبال طی اطالعیه ای به آگاهی 
عموم رسانده ایم، کنگره دهم حزب 

حکمتیست در تاریخ  -کمونیست کارگری
مهر  ۶۱و  ۶۱ماه اکتبر برابر با  ۹و  ۸

در اسکاندیناوی به صورت ۶۰۴۶ماه 
علنی برگزار میشود. اولین شماره نشریه 
ویژه کنگره دهم بدین وسیله در دسترس 

 عموم قرار میگیرد.
 

تالش می کنیم تا برگزاری کنگره به 
سنت همیشگی از طریق انتشار چند 
شماره نشریه ویژه کنگره، بیانیه و 
قطعنامه و قرارهای کنگره را برای 
مطالعه و قضاوت و اظهارنظر نمایندگان 
و شرکت کنندگان در کنگره را در 
دسترس عموم قرار دهیم. اولین شماره 
این نشریه که مالحظه می کنید، شامل 
گفتگوئی با رفقا سیاوش دانشور رئیس 
دفتر سیاسی و جمال کمانگر دبیر کمیته 
مرکزی در مورد جایگاه کنگره در 
اوضاع سیاسی و متحول کنونی در 
ایران، چرا برگزاری کنگره علنی و پاره 
ای مسائل دیگر باضافه اطالعیه 
برگزاری کنگره علنی حزب و آئین نامه 
برگزاری انتخابات نمایندگان کنگره 
است. در شماره های آتی نشریه، اسناد و 
قطعنامه و قرارهای نمایندگان کنگره 

 منتشر میشود. 

۲صفحه   

 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!
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همینجا به  اطالع همه نمایندگان، مهمانان و شرکت کنندگان در 
کنگره می رسانیم که با انتشار این نشریه، در صورت تمایل، 
میتوانند نظرات خود را در مورد بیانیه ها، قطعنامه ها و 
قرارهایی که از طرف دفتر سیاسی و نمایندگان برای تصویب 
در کنگره در شماره های آتی نشریه منتشر می شود با ما 
درمیان بگذارند،  توقع خود از کنگره دهم حزب را اعالم و 
برای نشریه بفرستند. ما از اظهارنظر و دخالت فعال رفقا 

 استقبال می کنیم.
 

 به امید کنگره ای موفق،
 سر دبیر

 
 آدرس تماس با حزب:

daftaremarkazy@gmail.com 
 آدرس ارسال مطلب برای نشریه:

saidyegane@gmail.com 
 

 ۶شماره   ٢صفحه    

درمورد نشریه ویژه کنگره دهم حزب 

 حکمتیست
 رفقای نماینده و شرکت کنندگان در کنگره

 مرگ بر جمهوری اسالیم!   ٥صفحه   

 ۸حکمتیست در تاریخ  -کنگره دهم حزب کمونیست کارگری ایران 
 در اسکاندیناوی به طور علنی برگزار میشود.   ٢۴٢٢اکتبر  ۹و 
 

دفتر سیاسی حزب حکمتیست، احزاب، تشکلها، نهادهای سیاسی و 
اجتماعی، شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسالمی، 
نیروهای چپ و کمونیست و نهادها و فعالین سوسیالیست و کارگری 
را، رسماً به کنگره حزب دعوت میکند. ما از همه مبارزین سیاسی و 
از همه دوستداران حزب دعوت میکنیم که در کنگره دهم حزب 

 حکمتیست فعاالنه شرکت کنند. 
 

هیئت برگزار کننده کنگره مهمانان و شرکت کنندگان را از 
فرودگاهها و ایستگاههای مرکزی قطار شهرهای استکهلم و 

 گوتنبرگ و اسلو به محل کنگره انتقال میدهد.
 

در اطالعیه های بعدی اطالعات الزم در مورد نحوه ثبت نام و 
هزینه شرکت در کنگره، و جنبه های فنی و عملی ضروری در 
اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت. برای کسب اطالعات میتوانید 

 با آدرس ایمیل دفتر مرکزی حزب حکمتیست تماس بگیرید.
 

daftaremarkzy@gmail.com 
 

 حکمتیست –حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢۴٢٢اوت  ٥

 

 ،  کارگران و معلمان زندانی

 کلیه زندانیان سیایس آزاد باید گردند! 

 نشریه کنگره

 -کنگره دهم حزب کمونیست کارگری

 حکمتیست در ماه اکتبر برگزار میشود!

 زنده باد شورا ها

 

ارگانهای اعمال اراده مستقیم توده ای را همه جا 

ایجاد کنید! در کارخانه ها و محالت شورا را بر پا 

کنید ! امروز شورا ارگان مبارزه و قیام و فردا 

 ارگان حاکمیت!
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نشریه کنگره    ۶شماره   ٣صفحه  

 در باره کنگره دهم حزب

 گفتگو با سیاوش دانشور و جمال کمانگر

حکمممتمیمسمت  -کنگره دهم حزب کمونیست کارگری نشریه کنگره:
بزودی برگزار می شود. از نمظمر شممما جمایمگماه ایمن کمنمگمره در 
شرایط سیاسی امروز ایران چیست و رهبری حزب چه توقعی از 

 کنگره پیش رو دارد؟ 
 

کمنمگمره دهمم حمزب بمدلمیمل پمانمدممی کمرونما و سیاوش دانشوور: 
محدودیتهای ناشی از آن با یکسال تاخیر برگزار میشود. رهمبمری 
حزب در فوریه سال جماری بما عمطمج تموجمه بمه ممحمدودیمتمهمای 
احتمالی فمعمالمیمت حمزب را عمادی اعمالم کمرد و در ایمن راسمتما 
برگزاری کنگره دهم را در دستور گذاشت. کنمگمره دهمم از نمظمر 
اصول سازمانی ما یک روتین تشکیالتمی اسمت کمه طمی آن بمایمد 
حزب در فاصله دو کنگره خود را بررسی کند، سمیماسمتمهمای الزم 
برای ادامه فعالیت حزب را طی اسناد و قرارها و قطعناممه همائمی 
در دستور بگذارد و کمیته مرکزی حزب را انتخاب کند. این وجمه 
روتین و سازمانی مسئله است. درعین حال هر کنگره و اجمتممماع 
کمونیستی بالواسطه به اوضاعی که طبقه کارگر و کمممونمیمسمم در 
آن قرار دارد ممربموط اسمت و تموقمع طمبمقمه کمارگمر و رهمبمران 
جنبشهای اعتراضی، نیاز مبارزه طبقاتی و تغییمر ممرتمب ممعمادلمه 
تناسب قوا، حکم میکند که این کنگره به نیازهمای گمرهمی ممبمارزه 

 جاری و نبرد سیاسی و طبقاتی پاسخ روشنی بدهد. 
 

ما در یکی از بمحمرانمی تمریمن اوضماع جمهمان کمنمگمره حمزب را 
برگزار می کنیم. اولین پرده های جنگ اممرمریمالمیمسمتمی و رقمابمت 
قدرتهای سرمایه داری تازه با جنگ در اوکراین آغاز شمده اسمت. 
قطب بندیهای سرمایه داری و سیمای نظم جدید جهمانمی از جممملمه 
در این جنگ حدادی میشمود. بشمریمت تمنمهما بما ممخماطمرات جمدی 
رقابت دولتها و طبقه سرمایه دار روبرو نیست، دنیما را دارنمد بما 
سرعت عقب می برند و بار هزینه جنگ و بحرانهای ناشی از آن 
را روی دوش مردم کارکن گذاشته اند. طمبمقمه کمارگمر در ممقمابمل 
اعمال سیاست ریاضت اقتصادی سکوت نمممی کمنمد، اعمتمصمابمات 
کارگری در انگملمسمتمان و آلمممان از آغماز یمک صمفمبمنمدی جمدیمد 
کارگری و توده ای علیه جنگ و سیاست ریاضت اقتصمادی خمبمر 
میدهند. طبقه کارگر در سطح جهانمی نمیمازممنمد ایمن تمحمر  ضمد 
کاپیتالیستی است و طبقه کارگر ایران و حمزب حمکمممتمیمسمت نمیمز 
جزئی از این اعتمرا  و حمرکمت جمهمانمی طمبمقمه کمارگمر اسمت. 
بازتاب قمطمبمنمدی دول سمرممایمه داری را ممیمتموان در نمیمروهمای 
اپوزیسیمون و درون حمکموممت و در جماممعمه دیمد. ایمنمهما یمعمنمی 
بازیگران درگیمر بمحمران سمیماسمی در ایمران فمراتمر از ممردم و 
حکومت اند و گروهمبمنمدی همای ممخمتملمج تمالش دارنمد بمر سمیمر 

 تحوالت سیاسی ایران سیر مطلوب خود را دیکته کنند. 
 

حزب حکمتیست و طبقه کارگر و جنبشهای برابری طملمب و ضمد 
تبعیض نیز تالش دارند که سیر مطلوب خود را دیکته کند. جنمبمش 
طبقه کارگر امروز عینی ترین و گسترده ترین و سرزنده تریمن و 
پر سر و صداتریمن جمنمبمش اجمتممماعمی در جماممعمه ایمران اسمت. 
اعتراضات توده ای هر محرکی داشمتمه بماشمنمد اداممه نمارضمایمتمی 
عمومی مردم محروم به وضع موجود است. اعتراضات تموده ای 

روی دوش هزاران اعتصاب کارگری شکل میگیرند، عمدتا شکملمی 
از اعترا  اجتماعی و توده ای طبقه کارگر علیه فقر و فالکت انمد 
و ُمهر اعترا  کارگران و محرومان به شکافهای گسترده طبقماتمی 
و به فساد و سرکوب و محرومیتها را برخود دارند. دراین اوضماع، 
مهمترین سیاست طبقه کارگر و کمونیسم ایران باید تامیمن اسمتمقمالل 
سیاسی و تشکیالتی طبقه کارگر در کشمکش جاری بماشمد. حضمور 
مستقل حزبی و توده ای طبقه کارگر با پرچم سوسیالیستی در جمدال 
برسر قدرت سیاسی مهمترین سوال در جامعه ای اسمت کمه مسمئملمه 

 سرنگونی جمهوری اسالمی به سوال روز آن بدل شده است. 
 

جایگاه کنگره حزب ما را برخورد کمونیستی اش بمه مسمائمل ممبمرم 
مبارزه سیاسی و طبقاتی، مربوط و راهگشا بودن این سیماسمتمهما در 
متن مبارزه جاری معین میکند. آنچه در کنگره نمهمم گمفمتمیمم اممروز 
واقعیات مسلم در جامعه است. بدرجه ای که سمیماسمتمهما و تماکمتمیمک 
های ما پاسخهای مربوط و متحد کننده صفوف مبمارزه کمارگمران و 
مردم زحمتکش است، به درجه ای که بمثابه رادیکال ترین گمرایمش 
کمونیستی کارگری با واقعیات مبارزاتی در جامعه و طبمقمه کمارگمر 
جوش میمخموریمم، بمدرجمه ای کمه وظمائمج یمک حمزب انمقمالبمی و 
کمونیستی را در حادترین دوره مبارزه طبقاتی در تمممام سمطمو  بما 
آمادگی و چابکی کافی به پیش می بریمم، بمه همممان درجمه جمایمگماه 

 حزب در قلب مبارزه انقالبی و کارگری تثبیت میشود.  
 

توقع ما از اهداف کمونیستی اعالم شده و معرفه ما نتیمجمه ممیمشمود  
ما به کمتر از یک رهائی همه جانبه سوسیالیستی رضایت نممیمدهمیمم 
و نبرد برسر سرنگونی تنها گامی در مسیر یک تمحمول زیمر و رو 
کننده انقالبی است. توقع رهبری حزب اینست که کنگره دهم حمزب 
را بمثابه یک ماشین جنگ در ایندوره خمطمیمر آمماده کمنمد، بمعمنموان 
بخشی الینفک از اعترا  سوسیالیستی طمبمقمه کمارگمر وارد جمدال 
همه جانبه برسر قدرت سیاسی شود، برای بسیج نیمروی کمممونمیمسمم 
در ایران و همینطور قوی و بزرگ شدن حزب آگاهانه تمالش کمنمد، 
بر کمبودهای تشکیالتی و سیاسی و مالی و اممکمانماتمی حمزب فمائمق 
آید، در مبارزه زنده جاری عمیقا دخمیمل و نمقمش سمازممانمگمرانمه و 
مسئوالنه ایفا کند و رهبری کمونیستی را در سطو  مختلمج تماممیمن 
کند. انتظار واقعی بیرون حزب و جامعه از هر اجتماع کمونیمسمتمهما 
و کنگره دهم حزب حکمتیست اینست کمه پماسمخمی کمممونمیمسمتمی بمه 
اوضاع کنونی بدهد، نیروی طمبمقمه کمارگمر و سموسمیمالمیمسمت هما و 
اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی را در تحوالت جاری نمایندگمی 

 کند و سخنگوی پرشور آن باشد. 
 

مهمترین مسائلی که کنگره چمه در سمطمح ایمران و  نشریه کنگره:
منطقه و چه در سطح جهان باید به آن برردازد و برای آنمهما جمواب 

 روشن داشته باشد در سطو  کلی کدامند؟
 

ما در شرایطی کنمگمره دهمم حمزب حمکمممتمیمسمت را  جمال کمانگر:
برگزار میکنیم که تحوالت مهمی از کمنمگمره نمهمم کمه در سمه سمال 
گذشته برگزار شد تاکنون اتفاق افتاده است و یما در جمریمان اسمت. 

 پاندمی کرونا و تحمیل بیش از دوسال دوری و 
۰صفحه   



انزوا به مردم در جهان، تشمدیمد بمی سمابمقمه بمحمران اقمتمصمادی و 
معیشتی و بیکاری و مبارزه بیوقفه طبقه کارگر در ایران، مبمارزه 
 میلیتانت زنان و جوانان علیه قوانین پوسیده اسالمی، تشدید بحران 
بیسابقه سرمایه داری و تغییرات شرایط اقلیمی در جمهمان، جمنمگ 
امرریالیستی در اوکراین و موارد زیادی دیگمری رئموس مسمائملمی 

بخشی از  ٤٤است که کنگره به استقبال آن خواهد رفت. در پلنوم 
این مباحث طر  و دفتر سیاسی منتمخمب مماممور تمدویمن اسمنماد و 
قطعنامه های پیشنهادی به کنگره شده است. احتماال تمعمدادی قمرار 
و قطعنامه هم از طرف نمایندگان کنگره ارائه خواهد شد. کمنمگمره 
هرکدام را بخواهد در دستور میگذارد. همه اسناد قمبمل از اجمالس 
در نشریه کنگره منتشر خواهد شد. گزارش و ارزیابی از فعمالمیمت 
ارگانهای حزبی در مابین دو کنگره و انتخمابمات کمممیمتمه ممرکمز  
بخش دیگری از کار کنگره خواهد بود. البته دسمتمور جملمسمات را 

 نهایتا خود کنگره در روز اول  تعیین خواهد کرد.
 

توقع شما از دخالت کادرها و اعضا و دوسمتمداران  نشریه کنگره:
 حزب در کنگره چه در داخل و چه در تشکیالت علنی چیست؟ 

 
کنگره حزب حکمتیست بمه همممه کسمانمی تمعملمق  سیاوش دانشور:

دارد که برپائی یک جامعه آزاد و خوشبخت را ممکن و ضروری 
می دانند. کنگره حزب به کارگران و رهبران کارگری، بمه زنمان 
و مردان آزادیخواه و ضد تبعیض، به سوسیالیست ها و کمونیمسمت 
ها، به جنبش ترنده و پرشور و رادیمکمال آزادی زن کمه اسمالم و 
آخوند و حجاب اسالمی و نظام آپارتاید را بمه کمنمج ریمنمگ رانمده 
است، به دانشجویان و نسل جوان ممعمتمر  و پمیمشمرو، بمه تمممام 
کسانی که سرمایه داری و ارتجماع اسمالممی ممنمکموب شمان کمرده 
است، تعلق دارد. ما یک حرکت و جنبش اجتماعی واحد هستیم که 
نفی نابرابری و تبعیض و استثمار و استبداد را همدف خمود قمرار 
داده ایم. لذا مستقل از سایه روشن های فکری، ما کنگره حزب را 
به جامعه و بطور مشخص به جنبش سوسیالیمسمتمی طمبمقمه کمارگمر 
مربوط میدانیم. به این معنا توقع داریم که فعالین این قملمممروهما در 
کنگره حزب و سیاستهایش دخالت کنند، کنگره را دنمبمال کمنمنمد و 
بعنوان رهبران عملی در عرصه مبارزات طبقاتی نظرشان را بمه 
طرق ممکن بدست ما برسانند. از اعضا و کادرهای حمزب تموقمع 
اینست که برای برگزاری یک کنگره موفق کمونیستی دستمجمممعمی 
تالش کنیم، در روال کار کنگره در سطو  مختلج فعاالنه شرکمت 
کنیم و در مهمترین اجالس حزب حضمور بمهمم رسمانمیمم.  نشمریمه 
کنگره  محل و امکانی برای طر  نظمر و پمیمشمنمهماد و تموقمع از 

 کنگره دهم حزب است.  
 

 چرا کنگره علنی به چه منظور، هدف چه هست؟  نشریه کنگره:
 

حمکمممتمیمسمت در  -حزب کمونیست کارگری ایمران جمال کمانگر:
ادامه سنت تاکنونی اش کنگرهایش را علنی برگزار کرده اسمت و 

حمزب  ٤٤به یک سیاست جاافتاده حزب ما تبدیل شده است. پلنوم 
حکمتیست که ماه مه امسال برگزار شد بر علنی بودن کنگره دهمم 
حزب تاکید گذاشت و دفتر سیاسی منتخب را مامور سازممان دادن 

نشریه کنگره     ٤صفحه  ۶شماره  

 در باره کنگره دهم حزب

 گفتگو با سیاوش دانشور و جمال کمانگر

آن کرد. از نظر ما علنی بودن یک قدم رو به جلو در مسیر تمبمدیمل 
کمونیسم از یک حرکت مکتبى و فرقه ا  و شبه ممذهمبمى، بمه یمک 
حزب سیاسى است. آرزوی همه کمونیمسمتمهما ایمن اسمت کمه حمزب 
کمونیستی به یک حزب سیاسى بزرگ و در دسترس طبقمه کمارگمر 

 و مردم تبدیل شود. 
نظام سرمایه داری در تمالش روزانمه اسمت کمه ایمده کمممونمیمسمم و 
کمونیستها را از بستر اصلى جامعه و زندگى هر روزه ممردم دور 
کند. زندان، پمرونمده سمازی، تمرور و تمبمعمیمد بمخمشمی از سمیماسمت 
بورژوازی برای بی ربط کردن کمونیسمم بمه جماممعمه اسمت. سموق 
دادن کمونیستها به اختفاء و انزوای همیشگی بخش اصملمی مماشمیمن 
تبلیغاتی بورژوازی در جهان است. حزب مما بمرای سمازممان دادن 
انقالب کارگری و کسب قدرت سیاسی تاسیس شده است، در نتیمجمه 
برای تغییرات در زندگی مردم برنامه دارد و کنگره محلی است که 
آنرا با طبقه کارگر و جامعه شریک کند. ما نمیخواهیم تسلیم فضمای 
ترس و ارعابی که بورژازی نسل اندر نسل به کمونیستمهما تمحمممیمل 

 کرده است، شویم. 
کنگره یک حمزب سمیماسمى یمک پمرچمم بمزرگ اسمت کمه بمایمد در 
پیشاپیش جامعه گرفته بشود. ما میخواهیم علنیمت کمنمگمره یمک گمام 
منطقى دیگر در جهتى باشد که ما در این سالها در جهت ایجاد یمک 
جنبش کمونیستى قو  و اجتماعى در میان طبقه کارگمر طمی کمرده 
ایم. کنگره حزبی که به قمدرت سمیماسمی چشمم دوخمتمه اسمت دیمگمر 
نمیتواند پشت درها  بسته و دور از نگاه مردم و جماممعمه بمرگمزار 
شود. این کنگره یک اتفاق عمومى است. به عموم ممربموط اسمت و 

 باید در دسترس عموم باشد.
 

*** 
 

 



نشریه کنگره    ۶شماره   ٥صفحه  

 

I –   مطابق اصول سازمانی حزب، در کمنمگمره تشمکمیمالت همای
حزب به تناسب وزن آنها در عملکرد حزب نماینمدگمی ممیمشمونمد. 

 نمایندگان تشکیالت های زیر در کنگره شرکت خواهند کرد:

 

تشکیالت مخفی کل داخل کشور)شامل بخمش سمراسمری و 
 کردستان(

 بخش علنی     -تشکیالت کردستان حزب 

 تشکیالت خارج کشور  

شامل اعضای اصلی و عملمی المبمدل همای  -کمیته مرکزی 
 کمیته مرکزی

II - توزیع نمایندگان به شر  زیر است 

 درصد    52 -تشکیالت مخفی حزب در داخل کشور

 درصد 52 –تشکیالت کردستان 

 درصد 52تشکیالت خارج کشور

 درصد 52 -کمیته مرکزی 

 

III –   با توجه به محدودیتها ومسائل امنیمتمی چمگمونمگمی تمعمیمیمن
نمایندگان تشکیالت مخفی و نحوه نمایندگی شدن آنها در کنمگمره 
در دستورالعملهای ویژه که به تصویب دفتر سمیماسمی و کمممیمتمه 
سازمانده و هیئت اجرایی کمیته کردستان رسیمده بماشمد ، ابمال  

 میشود. 

 

IV - :اعضا 

همه اعضای حزب در انتخابات دارای حمق یمک رای  .5
 هستند.

هر عضو تنها در حوزه انتخاباتی تشمکمیمالت خمود در  .5
 رای گیری شرکت میکند.

هر عضو تنها در یک حوزه انتخاباتی میتواند خمود را  .3
 کاندید کند.

اعضمائمی کممه در چممنمد تشممکمیمالت فمعمال هسمتمنممد بمایممد  .5
تشکیالت اصلی خود را تعیین کنند و در حوزه های آن 

 ثبت نام کنند.

انتخابات یک مرحله ای است و نمایندگان با اکثریت نسمبمی  .2
 آرا از میان کاندیدها انتخاب میشوند.

هر عضو حزب میتواند خود را در هر حوزه ای که مایل باشد 
 کاندید کند.

V - هیات های نظارت بر انتخابات 

دفتر سیاسی یک هیات چهار نفره شامل رفقا  پروین کابلی ، سمیموان 
کریمی ، نادر شریفی و جمال کمانگر را برای نظارت سراسری بمر 
انتخابات در کل حزب تعیین کرده اسمت. ایمن همیمات بمر انمتمخمابمات 

 ·نظارت و نتیجه قطعی انتخاب نمایندگان را اعالم میکند

VI - مراحل انتخابات 

مرحله اول اعالم رسمی انتخاب نمایندگان و سهمیمه حموزه  .5
 های انتخاباتی

 مرحله دوم اسم نویسی در حوزه های انتخاباتی .5

 مرحله سوم اسم نویسی كاندیداهای انتخاب نمایندگان .3

 مرحله چهارم رای گیری .5

 مرحله پنجم شمارش آرا و اعالم نمایندگان

 

VII – شكایات 

 

همممه اعضما  ٬ظرف حد اکثر یک هفته از اعمالم نمتمیمجمه انمتمخمابمات
میتوانند به عدم انطباق انتخابات با آئین نامه ها و مقررات اعالم شده 
به هیات نظارت سراسری بر انتخابات شکایت کنند. همیمات نمظمارت 
گزارش خود از این شکایت را فوری به دفتر سیاسی تحویل ممیمدهمد. 

 دفتر سیاسی میتواند انتخابات را ملغی و آنرا تجدید نماید. 

IX -  کمیته های سازمانده، کردستان و خارج کشور ممیمتموانمنمد آئمیمن
نامه تکمیلی انتخابات تشکیالت خود، شماممل حموزه بمنمدی و تموزیمع 
نمایندگان میان حوزه ها، تعیین هیئت نظارت بر حموزه ممربموطمه و 
نحوه رای گیری و شمارش رای و غیره را، تمدویمن وبمر اسماس آن 

 انتخابات حوزه خود را برگزار میکنند. 

 

 *** 

 

آئین نامه انتخابات کنگره  دهم حزب 

 حکمتیست -کمونیست کارگری ایران

، برای رفع تبعیض !  ی  کارگر، معلم بپاخب 

مادام که در نظاىم هويت انسانی اوليه توده کارگر و "

زحمتکش قانونا زير سوال است، که در آفريقاى 

، ايران اسالىم، عربستان سعودى و ارسائيل و   جنونى

ی  ؛ آشکارا چني  کليه رژيمهاى قوىم، نژادى و مذهبى

است، امر سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و 

 و مدنی انسانها گره ميخورد". 
ى
 حرمت حقوق

 منصور حکمت                           



 ۶شماره   ٦صفحه    

-حزب کمونیست کارگری ایراندهم     از: هیئت نظارت بر انتخابات سراسری کنگره

 حکمتیست به حوزه های انتخابی
 

 به: حوزه های انتخابی  کمیته مرکزی، کمیته خارج، کمیته سازمانده، کمیته کردستان 

 رونوشت: اعضای حزب

 موضوع: تعداد نمایندگان در حوزه های انتخابی

 5255اوت 8تاریخ: 

 

به توزیع نمایندگان بر اساس آئین نامه مصوب کنگره    .نفر خواهد بود 82به اطالع میرسانیم که تعداد نمایندگان سازمان های حزبی 
 شر  زیر است:

 

 نماینده(   52درصد ) 52تشکیالت مخفی حزب در داخل کشور -5

 نماینده( 55درصد )52تشکیالت کردستان -5 

 نماینده(  33درصد ) 52تشکیالت خارج کشور  -3

 نماینده (55درصد)  52 -کمیته مرکزی    -5

 

 از طرف هیئت نظارت سراسری  

 پروین کابلی 

 آموزش رایگان برای همگان! 



 به حزب کمک مایل کنید! 

حکمتیست به کمک های مایل شما نیازمند است.به کنگره حزب کمک مایل بکنید .  -حزب کمونیست کارگری
 :لطفا کمک های مایل خود را از طریق این شماره حساب برای حزب بفرستید

Norway 

Account number: 0532 1432 400   

Account holder: IKIR 

IBAN: NO57 0532 1432 400   BIC: DNBANOKKXXX     

نشریه کنگره      ۶شماره   ۷صفحه  

 آموزش رایگان برای همگان! 

 کنگره نهم حزب حکمتیست



 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! 

 

نشریه کنگره      ۸صفحه      ۶شماره  

 زنده باد سوسیالیسم! 

 

 نشریه ویژه کنگره دهم حزب حکمتیست 

 ۲۴۲۲اکتبر -۱۰۴۱مهر 

 سر دبیر سعید یگانه

 

آدرسهای تماس با حزب  

حکمتیست -کمونیست کارگری   

 

 دفتى مرکزی حزب

 پروین کابیل

daftaremarkzy@gmail.com  

 

 رئیس دفتى سیایس

 سیاوش دانشور

siavash_d@yahoo.com  

 

 دبت  کمیته مرکزی

 جمال کمانگر

jamalkamangar@yahoo.com  

 

 دبت  کمیته سازمانده

ی زاده  رحمان حسي 

hosienzade.r@gmail.com  

 

 دبت  کمیته کردستان 

 صالح رسداری

sale.sardari@gmail.com  

 

 دبت  تشکیالت خارج 

یفی   نادر رسر

sharifi.nader@gmail.com  

رسانه حزب کمونیست  تلویزیون پرتو، برنامه های 

ناتیو -کارگری حکمتیست را بطور زنده از طریق کانال آلتى

 کنید. 
ی
شورانی دنبال کنید و به کارگران و دوستانتان معرق

 آدرس خط زنده: 

https://alternative-shorai.tv/  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falternative-shorai.tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rHHA7o7vrHLF4nZ07fsQrrymaP4vDBfvAW5R3g_fbTbVSwOA5eBiwjaw&h=AT3cW4NGZ_l2na3FZtx1mML6Poxpl3_5wmfTGv3kQiOSVvEtZc_jHTdKSF9Uv7F9LWHjxvvBlIEXrs2PLMEjyo7ZRZHxnE0KPh4fzhG4_bK-HOlBWL

