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پیام کنگره دهم حزب حکمتیست به طبقه کارگر ایران
مبارزات کارگری و برآمدهای توده ای مردم زحمتکش علیه وضع موجود ،مبارزه علیه فقر و فالکت ،اعتراض به تبعیض
و گرانی و همصدائی گسترده برای حق سالمتی و آموزش و بهداشت ،ایران را به جامعە اعتراضات پیشرو و آزایخواهانه
بدل کرده است .کمتر کشوری در جهان هست که اعتصاب کارگری و خیزش توده ای در مقیاس ایران جریان داشته
باشد .این در شرایطی است که سرکوب لجام گسیخته ،ممنوعیت احزاب سیاسی و سازمانهای کارگری ،حق شهروندان
برای تشکل و ابراز وجود سیاسی ممنوع است و هر تالش آزاداندیشانه برای بهبود و تغییر با سد دستگاه سرکوب و
نهادهای امنیتی روبرو میشود.
بیش از  ٢٦٠٠اعتصاب بزرگ و کوچک در سال ،جدال روزمره علیه تبعیض و بیحقوقی و فساد و اختناق ،خیزشهای
توده ای برای نان و آب و نیازهای اولیه مردم ،توازن قوای سیاسی را تغییر داده و موانع سرکوب را بدرجه ای عقب
نشانده است .سراسری شدن اعتراضات کارگری در شکل رشته ای و متعاقب آن ایجاد هم جهتی و همزبانی وسیع تر
بخشهای مختلف مردم معترض در خواستها و شعارها ،پیشروی شایان و مسیری است که تاکنون طی شده و باید آ گاهانه
و مبتکرانه در اشکال قویتری دنبال شود .تغییر تناسب قوای سیاسی ،به همان درجه ای که تاکنون ممکن شده است،
حاصل مبارزات کارگری و جانفشانی صدها رهبر سیاسی ،عملی و اجتماعی است و تداوم آن نیز در گرو داشتن نقشه
راهی برای درهم شکستن شرایطی است که منافع طبقه سرمایه دار و حکومت حافظ آن را حراست میکند.
اعتصابات و اعتراضات شکوهمند بخشهای مختلف کارگران ،معلمان و بازنشستگان در دوره اخیر ،اگرچه با هزینه
زیادی برای پیشروان این مبارزات تمام شده است ،نه فقط عقب نشینی هائی به حکومت تحمیل کرده بلکه در ایجاد
آ گاهی عمومی و ضرورت گسترش مبارزه متحدانه برای پیشروی نقش ایفا کرده است .خصلت ضد سرمایه داری و ضد
تبعیض مبارزات کارگری در کلیه شاخه های آن ،علیرغم کمبودهائی که اینجا و آنجا دیده میشود ،تکیه گاه مهمی است
که تاکنون اجازه سؤاستفاده به موج سواری نیروهای راست و اپوزیسیون بورژوائی نداده است .مبارزات کارگری در
شرایط امروز بدرست از دریچه خواستهای بالفصل رفاهی و بیرون کشیدن حقوق پایمال شده از حلقوم سرمایه داران و
دولت حامی آنها صورت میگیرد .این مبارزات خود عامل تغییر تناسب قوا ،گسترش کمی و کیفی آن ،همینطور بسیج
افکار عمومی و مردم ناراضی و ستمدیده روی خواستهای واقعی است .سوال اصلی برای طبقه کارگر ایران در جامعه
ملتهب کنونی تنها تحقق خواسته های بالفصل نیست بلکه فتح سنگرهای جدید و از نظر سیاسی در راس جنبش عمومی
قرار گرفتن برای آزادی و برابری و رفاه همگانی است .تحقق کامل همین خواستهای بالفصل نیز به رادیکالیزه شدن
اعتراضات و ابراز وجود قویتر طبقه کارگر در مقیاس جامعه گره خورده است .لذا در ایندوران که سیاست کل بورژوازی
در حکومت و در اپوزیسیون ،تداوم و بازسازی شرایط استثمار خشن و استبداد و نابرابری سرمایه داری است ،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.
در دوره حاضر جنبش کارگری توانسته است با اتکا به مجمع عمومی و اراده و عمل مستقیم توده
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پیام کنگره دهم حزب حکمتیست به طبقه کارگر ایران
کارگران ،خالء ممنوعیت تشکلهای توده ای کارگری را بدرجه ای جبران کند و به نیازهای روز مبارزه کارگری جواب
دهد .ضروری و مبرم است که این مسیر آ گاهانه دنبال شود .گسترش و منظم کردن مجمع عمومی ،شکل دادن به یک
جنبش مجمع عمومی بعنوان ستون فقرات و پایه جنبش شورائی کارگری ،نیاز بالفصل امروز و ایجاد پایگاه های قدرت
کارگران در تحوالت آتی است .کارگران در مبارزه جاری و در کشمکش برسر قدرت سیاسی به حزب سیاسی خود نیاز
دارند .حزبی که نماینده استقالل سیاسی و تشکیالتی طبقه کارگر و دخالت مستقل طبقه کارگر در تحوالت جاری با
پرچم مستقل و سوسیالیستی است.
کارگران کمونیست و سوسیالیست ،رهبران عملی مبارزات کارگری!
دوره حاضر وظایف خطیری را روی دوش شما میگذارد .هزاران اعتصاب و اعتراض محصول تالش سازمانگرانه و
ره بری و درای ت س یاسی شماس ت .دوره حاض ر بای د دوره عروج و عرض اندام شم ا بعنوان ره بران سراسری مبارزه
اجتماعی و طبقاتی باشد .تقویت و انسجام شبکه های کنونی در هر کارخانه و رشته معین تا ایجاد اتحادهای وسیع تر
فرافابریکی ،امر و تخصص شماست .مبارزات توده ای محرومان و زحمتکشان علیه فقر و فالکت تنها میتواند با هدایت
سیاسی و دخالت آ گاهانه پیشروان طبقه کارگر دورنمای پیروزی داشته باشد.
حزب کمونیس ت کارگری  -حکمتیس ت بخش ی الینف ک از مبارزه جاری کارگران برای بهبود و تغیی ر و حزبی برای
واژگونی نظم سرمایه داری بعنوان مسبب مشقات کنونی است .فراخوان ما اینست که متحزب شوید ،به کمتر از کسب
تمام قدرت و ایجاد یک حکومت کارگری رضایت ندهید .با تکیه به شبکه محافل کارگری و رهبران عملی و واقعی
کارگران اتحاد خود را تقویت و پایه های یک جنبش شورائی -کارگری قدرتمند را ایجاد کنیم .طبقه ای که هر روز
جهان و جامعه را روی دوش کار و تولید خویش سرپا نگهمیدارد و بازتولید میکند ،خود نیز میتواند آنرا اداره کند .باید
تناسب قوا را با مبارزات جاری هر روز تغییر داد و در شرایط مناسب کنترل مراکز کار و کارخانه ها 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 کارگر ،فرهنگیان ،بازنشستگان ،رهبران عملی و اجتماعی کارگری و مبارزات توده ای ،مردم رنجدیده و منکوب
شده تحت حاکمیت سرمایه ،زنان و مردان آزادیخواه و ضد تبعیض ،این حزب شماست! نبض این حزب با جنبش طبقه
کارگر و امر آزادی جامعه میزند و قوت و ضعف آن تابع افت و خیز این جنبش است .ما در این جنگ و نبرد طبقاتی
علیه کلیت بورژوازی مرتجع در یک سنگریم .کنگره دهم حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست به مبارزات درخشان و
تالش قهرمانانه شما درود میفرستد .فراخوان ما اینست که برای یک پیروزی کارگری و سوسیالیستی ،برای کسب قدرت
سیاسی و برپائی حکومت کارگری آماده شویم!
پیشنهاد دهندگان :رضا کمانگر ،سیاوش دانشور
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پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری -حکمتیست به جنبش آزادی زن

آینده از آن ماست!
برای پیروزی و سرنگونی نظام 8آپارتاید جنسی آماده شویم!
جنبش آزادی زن در ایران یک حرکت عظیم اجتماعی است که درگیر مبارزه ای بیوقفه علیه مهمترین سنگر ارتجاع و
اسالم سیاسی است .مسئله زن یکی از محوری ترین مسائل جامعه است که امر برابری و رفع تبعیض هدف عمومی آن
و نفی حجاب اسالمی و نظام آپارتاید جنسی هدف بالفصل آنست .برای رفع تبعیض براساس جنسیت و تحقق
برابری در تمام شئون زندگی اجتماعی باید علیه نابرابری بنیادی در نظام سرمایه داری جنگید و برای نفی حجاب
اسالمی و آپارتاید جنسی باید جمهوری اسالمی را سرنگون کرد .مصاف قدرتمند جاری علیه حجاب و قوانین ضد
زن و پیروزی در این نبرد ،شرط الزم برای پیشروی و نفی کامل فرودستی زن در جامعه و نظام نابرابر کنونی است.
چهار دهه مبارزه و مقاومت زنان علیه قوانین ضد زن و رژیم زن ستیز امروز به مرحله تعیین کننده رسیده است.
تودهنی قدرتمند زنان به حکومت در سال جاری با شعار "حجاب بی حجاب" ،به مصاف طلبیدن آشکار دستگاه
سرکوب و پرت کردن و آتش زدن حجاب اسالمی ،نبرد جسورانه زنان علیه نیروهای سرکوب و دستجات اسالمی،
حکومتی ها را دچار انشقاق و عقب نشینی کرده است .نفس اینکه بخشی از مدافعان دیروز حجاب و آپارتاید امروز
مخالف "حجاب اجباری" شدند ،بیانگر قدرت جنبشی است که سر سازش با حکومت اسالمی ندارد .سپیده ها که 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.
این پیشروی اما ساده بدست نیامده است ۴۳ .سال پیش رژیم اسالمی سرکوب انقالب را با تعرض به زنان شروع کرد .حمله
به آزادی و حقوق بدیهی زن با تحمیل حجاب اسالمی و اجبار قانونی آن شروع شد .تحمیل حجاب اسالمی و جداسازی زن و
مرد در جامعه ،برافراشتن پرچم بردگی و تحقیر زن ،نه یک "انتخاب فرهنگی زنان" بلکه با قوه قهریه و اسیدپاشی و پونز
کوبیدن به پیشانی زنان توسط لمپنهای جریان اسالمی صورت گرفت .هدف جمهوری اسالمی فقط تحمیل حجاب بمثابه بیرق
بردگی زن نبود ،محدودیت همه جانبه زنان در عرصه های اجتماعی و نهایتا حذف آنان از جامعه هدف غایی معماران طرح
حجاب اسالمی بود .تبلیغات و سرمایه گذاری وسیع برای تبیین "مهم ترین وظیفه زنان" برای رفت و روب و همسرداری و
ماشین زاد و ولد برای اسالم ،انواع طرحهای محدود کننده ابراز وجود اجتماعی زنان ،قرار بود زن را بمثابه انسان انکار کند.
قوانین آپارتاید جنسی ،اشاعه فرهنگ ضد زن و تشویق مردان به "ناموس پرستی" و اعمال خشونت قانونی علیه زنان ،قرار بود
زنان را به سکوت وادارد .ما مبارزه ای خونین با تلفات بیشمار داشته ایم ،اما تن ندادیم ،تسلیم نشدیم ،قدم بقدم عقب شان
راندیم و در شرایطی بسیار نابرابر توانستیم در مراکز آموزشی و بازار کار ،در جامع ه و در خانواده ،در سیاست و در حضور
اجتماعی رژیم اسالمی را عقب برانیم .توانستیم قوانین را زیرپا بگذاریم و بتدریج افکار عمومی و مردان برابری طلب زیادی
را در صفوف مبارزه علیه ستمکشی زن جلب و بسیج کنیم .زنان در ایران برای کسب حقوق انسانی خود

ادامه صفحه ۵

صفحه ٥

شماره ۲

نشریه کنگره

پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری -حکمتیست به جنبش آزادی زن
پروسه ای دردناک ،تلخ و همزمان بسیار شورانگیز و پرافتخار را پیموده اند.

دستاوردهای مبارزه ما بیشمار است .نفس اینکه مسئله زن به یکی از مسائل حاد جامعه ایران بدل شده ،حاصل این
مبارزه پرشور اس ت .برخالف اظهارات آغشت ه ب ه فرهن گ مردس االری ،زنان ن ه "دوش بدوش مردان" بلکه جلودار
اعتراضات توده ای و مبارزات اجتماعی بودند .باوجود قوانین محدود کننده ،زنان در مراکز آموزشی و جامعه حضور پر
رنگی دارند و یک فاکتور مهم اجتماعی برای تغییر فرهنگ جامعه بودند .علیرغم پیشروی ها اما هنوز بیکاری در میان
زنان بیداد میکند ،فقر و تبعات اجتماعی آن از زنان بیشترین قربانی را میگیرد ،زنان در ازای کار مشابه 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
حکومتی هستیم .امروز آشکارا حجاب برمیداریم و با عزم راسخ میگوئیم؛ حجاب نمیخواهیم ،دست آخوند 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 به زباله دان انداخته و همراه آن نگرش جامعه نسبت به مسئله زن را تغییر داده است .مدتهاست که موقعیت واقعی و
اجتماعی زن در جامعه در تناقضی عمیق با موقعیت برده وار قانونی آن قرار دارد .اگر دیروز حجاب اسالمی از پایه های
اصلی حکومت اسالمی بود و برای حفظ آن به هر خشونتی دست میزد ،امروز از سر استیصال و ناتوانی مقابله با صف
میلیونی زنان ،ناچار ًا گامهائی عقب نشستند ،بخش ًا خواهان جمع کردن گشت ارشاد شدند ،از اخبار کتک 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
دختر آبی برای حضور در استادیوم فوتبال خود را به آتش میکشید ،امروز فشار زنان برای استیفای حقوق بدیهی خود
ناچارشان کرده بطور محدود درب استادیومها را باز کنند .این موارد برای هزارمین بار نشان میدهد که حق گرفتنی است
و بدون یک مبارزه آشکار با سیاستی روشن هیچ ذره ای از بهبود و تغییر عملی نیست.
اما باید کار ناتمام را تمام کنیم .باید متشکل شد و شبکه های مبارزاتی زنان را برای پیشروی گسترش داد .باید برای
ایجاد سازمانهای توده ای زنان با اتکا به همین شبکه های مبارزاتی نقشه مند گام برداریم .تصور یک جامعه آزاد بدون
حضور وسیع و برابر زنان خیالی باطل است .کار امروز ما اینست که مانع سرکوب را مستمر ًا عقب برانیم و شرایط و
تناسب قوا را مرتب ًا تغییر دهیم و سنگرهای مبارزاتی را برپا کنیم .در جامعه ای که برای سرنگونی جمهوری اسالمی
بمیدان آمده است ،زنان نقشی مهم و تعیین کننده دارند .ما همواره گفته ایم که هر تحول سیاسی در ایران رنگی زنانه به
معنی حضور قدرتمند و توده ای زنان دارد .امروز دوره مباحث پوچ اصالحات قانونی بنفع زنان مانند 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
ادامه صفحه ۶

کارگر ،معلم بپاخیز ،برای رفع تبعیض !

صفحه ٦

شماره ۲

نشریه کنگره

پیام کنگره دهم حزب کمونیست کارگری -حکمتیست به جنبش آزادی زن
محل کار و خیابان و محل زندگی همراه و همسنگر با زنان علیه حقارت جمعی بپاخیزند .آزادی بطور کلی و آزادی بطور
اخص امری جنسیتی نیست .آزادی زن بطریق اولی تنها امر زنان نیست .سوال برسر برابری زن و مرد بمثابه انسان 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
نفی نظامی است که در ستمکشی زن ذینفع است .سوال برسر امنیت و حقوق زن در جامعه و در خانواده و نفی خشونت
در تمام سطوح و ارتقای فرد و جامعه است .سوال برسر پیروزی همه جانبه در جنگی دیرین است که امروز به مرحله
تعیین کننده رسیده است.
کنگره دهم حزب کمونیست کارگری -حکمتیست به شما زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب و جنبش آزادی زن
درود میفرستد و خود را بخشی الینفک از این مبارزه پرشور میلیونی میداند .حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست
پرچمدار مبارزه برای آزادی و برابری کامل و رهائی زن از مشقات سرمایه داری است .در این نبرد دورانساز و برای بزیر
کشیدن حاکمیت آپارتاید جنسی و الغای حجاب اسالمی ،برای نفی نابرابری و کلیه قوانین تبعیض گر و ضد زن ،حزب
در کنار و همسنگر شماست .ما در این کنگره اعالم میکنیم که جمهوری اسالمی به گذشته تعلق دارد و آینده از آن
شماست .بار دیگر ضمن ارج نهادن به تسلیم ناپذیری و جسارت شما زنان و مردان آزادیخواه ،از فعالین و پیشروان
جنبش آزادی زن دعوت میکنیم برای سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری یک جامعه آزاد و برابر به حزب کمونیست
کارگری -حکمتیست بپیوندید!
پیشنهاد دهندگان :ملکه عزتی ،پروین کابلی ،هالله طاهری ،سیاوش دانشور
سپتامبر ٢٠٢٢

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.
آموزش رایگان برای همگان!

نشریه کنگره

شماره ۲

صفحه ٧

نامه شماره ٧

از رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری  -حکمتیست
به منایندگان منتخب کنگره دهم و اعضای حزب
جهت اطالع

با درودهای گرم،
نمایندگان و یا اعضائی از حزب که در نظر دارند در کنگره دهم برای عضویت در کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری
 حکمتیست خود را کاندید کنند ،الزمست اطالع داشته باشند روز دهم اکتبر (روز بعد از کنگره) پلنوم کمیته مرکزیمنتخب کنگره برگزار میشود .از این رفقا میخواهیم طوری برنامه سفر خود را تنظیم کنند که روز دهم اکتبر در پلنوم،
نشست کمیته مرکزی منتخب کنگره دهم شرکت کنند.

شرکت در اولین پلنوم بعد از کنگره جهت انتخابات دبیر کمیته مرکزی و دفتر سیاسی و در راستای سازماندهی به موقع و
سریع تصمیمات کنگره و فعالیتهای حزب برای هر عضو کمیته مرکزی الزامی و حائز اهمیت جدی است.

سیاوش دانشور
 ١٣سپتامبر ٢٠٢٢

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!
کارگران جهان متحد شوید!

صفحه ٨

شماره ۲

نشریه کنگره

نامه شماره ٨

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 به عنوان نمایندگان اعضای تشکیالتهای حزب تبریک میگویم .با پایان انتخابات نمایندگان کنگره دهم،
دخالت شما به عنوان نماینده در پروسه سیاسی کنگره وارد مرحله جدیتر و در واقع به اولین وظیفه شما تبدیل میشود.
اگرچه شما به عنوان نمایندگان منتخب اعضای تشکیالتهای حزب با نحوه تدارک و برگزاری کنگره های علنی آشنا
هستید ،اما یادآوری نکاتی که باید مورد توجه همه نمایندگان و بویژه رفقایی که برای اولین بار به عنوان نماینده در
کنگره شرکت میکنند ،ضروریست.
کنگره عالیترین ارگان حزب است که باید گزارش فعالیت حزب را از رهبری دریافت کند ،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 آنجا که کنگره علنی برگزار میشود مجبوریم محدودیت زمانی شدید را بپذیریم .با توجه به محدودیت 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
مورد آنه ا تص میم بگیرد ،الزمس ت ی ک کنگره از پی ش تدارک دیده شده و حرف ه ای را داشت ه باشیم .در فرصت
باقیمانده باید به شکل حرفه ای و سازماندهی شده آمادگی سیاسی کامل برگزاری کنگره را تامین کنیم.
کنگره دو روزه را نباید با مباحث کار نشده روبرو کرد .از این رو تدارک سیاسی کنگره فقط به معنی تهیه اسناد و قرار
نیست ،بلکه بعالوه شامل؛ مطالعه از قبل اسناد و گزارشها و یادداشت برداری برای اظهار نظر نیز هست که باید قبل از
اجالس کنگره انجام شوند .بدیهی است که کنگره خود میتواند راسا ترتیباتی که اینجا پیشنهاد میشود را تغییر بدهد.
طرح کلی زیر مبنای کنگره های علنی تاکنونی حزب ما بوده است:
طرح کلی:
 -۱گزارشات به صورت کتبی ارائه میشود .رئیس دفتر سیاسی و مسئولین ذیربط توضیحات کوتاه و الزم را
میدهند .سپس وقت بطور مساوی میان سخنرانان بعدی تقسیم میشود تا نظرات خود را ابراز کنند .گزارشات به
رای و یا اصالح گذاشته نمیشود.
 -۲بقیه جلسات کنگره حول قطعنامه ها ،بیانیه ها و قرارهای پیشنهادی و در دستور قرار

Bیه داری!
Bی سرما
توقف جنگ بیدرنگ! نه به جنگ دولتها

ادامه صفحه ۹

شماره ۲

صفحه ٩

نشریه کنگره

نکاتی در باره موازین کار کنگره
گرفته توسط خود کنگره سازمان می یابد.
هر بحث و پیشنهاد و دستور باید از قبل کتبا در اختیار نمایندگان قرار گرفته باشد .کنگره از میان مجموعه قرارها و
قطعنامه ها و اسناد کتبی که از قبل بدست نمایندگان رسیده است ،تعدادی را در دستور میگذارد .بنابراین کار
نمایندگان ی ک ه میخواهن د س ندی را ب ه تص ویب کنگره برس انند از ه م اکنون شروع میشود .قرار و قطعنامه های
پیشنهادی خود را طبق دسته بندی و موازین مربوطه در زیر اعالم شده ارسال کنید.
 - ۳قرارها و قطعنامه ها به سه دسته تقسیم میشوند:
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).
 - ۴دسته بندی مباحث
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 این تعداد ،هیات رئیسه در کنگره به رفقای متقاضی اظهار نظر در محل نوبت میدهد و وقت را بین
آنها تقسیم میکند .بعنوان یک اصل ما  ۴۰درصد وقت هر مبحث را به سخنرانان از پیش تعیین شده و  ۶۰درصد
را به نوبتگیریها درمحل اختصاص میدهیم.
رفقای تشکیالت حزب در داخل کشور ،که زیر فشار دستگاه پلیس جمهوری اسالمی هستند ،با توجه به محدودیت
ارتباطات و مسائل امنیتی از این مقررات مستثنی هستند .قرارها و قطعنامه های پیشنهادی آنها میتواند با امضای فردی،
به تایید جمع و یا محفل آنها باشد .اکیدا از همه این رفقا میخواهیم که از اسامی مستعار

Bلیستی!
زنده باد جمهوری سوسیا

ادامه صفحه ۱۰

شماره ۲

صفحه ١٠

نشریه کنگره

نکاتی در باره موازین کار کنگره
تشکیالتی خود استفاده نکنند ،اکیدا از ایمیل های تشکیالتی و یا آلوده استفاده نکنند و مطلق ًا هیچ سرنخ مستقیم یا
غیر مستقیمی از محل زندگی و کار خود به دست ندهند .در هماهنگی با مسئولین ذیربط خود کانال مطمئن رساندن
نظرات و نوشته ها و اسناد خود به کنگره و نشریه کنگره را تامین کنند.
 -۷نوبت گرفتن برای بحث
در سالن هیات رئیسه کل وقتی را که در هر مبحث برای اظهار نظر از سالن هست اعالم میکند و بر این اساس
تعداد سخنرانان را تعیین میکند .در صورتی که تعداد کسانی که نوبت خواسته اند طوری باشد که به هر کس کمتر
از  ٥دقیقه وقت برسد ،نوبت دادن به قید قرعه انجام میشود و هیات رئیسه از هر کس که نامش از گلدان در آید
دعوت به صحبت میکند.
 -۸پیشنویس آئین نامه کنگره ،دستور و قطعنامه ها و اسناد پیشنهادی دفتر سیاسی و یا ارائه دهندگان دیگر ،با نام
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.
قطعنامه های دفتر سیاسی نیز درج خواهند شد .اما تصمیم اینکه کدام اسناد و مباحث در دستور کنگره قرار میگیرد با
خود کنگره است.

سیاوش دانشور
 ١٣سپتامبر ٢٠٢٢

Bدی!
علیه جنگ ارجتاعی ،علیه ریاضت اقتصا

شماره ۲

صفحه ١١

نشریه کنگره

اسامی  ٨١نفر از منایندگان منتخب تشکیالتهای حزب کمونیست کارگری ایران-
حکمتیست برای کنگره دهم  -اکتبر ٢٠٢٢
حوزه کمیته مرکزی ١٢ :نماینده

 -۱۹سلیمان نیکنام
 -۲۰سیاوش دانشور

 -۱اسماعیل ویسی

 -۲۱سردار نصیریان

 -۲احمد بابایی

 -۲۲سرور فیاض

 -۳پروین کابلی

 -۲۳شیرین مرادی

 -۴جمال کمانگر
 -۵جالل محمود زاده

 -۲۴صفر کاشانی

 -۶رحمان حسین زاده

 -۲۵علی شکیبا

 -۷سعید یگانه

 -۲۶کیومرث کریمی

 -۸عبدالله دارابی

 -۲۷کامران شیرازی

 -۹فخری جواهری

 -۲۸محسن حسینی

 -۱۰نادر شریفی

 -۲۹منوچهر جوانمردی

 -۱۱محمود رهبری

 -۳۰مراد حمیدی

 -۱۲هالله طاهری

 -۳۱ناصر مرادی

حوزه تشکیالت داخل ٢١ :نماینده (اسامی تشکیالت

 -۳۲نسرین محمودی آذر

داخل مستعار است)

 -۳۳هایده روشنگر

 -۱۳اقبال علی مرادی

حوزه تشکیالت کردستان ١٢ :نماینده

 -۱۴احمد وفاپور

 -۳۴ابو شریفزاده

 -۱۵بابک ساعی

 -۳۵الهام صالح نیا

 -۱۶پروین همدانی

 -۳۶جلیل رضایی

 -۱۷جمشید خوزستانی

 -۳۷چیمن دارابی

 -۱۸رضا کمانگر

 -۳۸دالور منزیر
ادامه صفحه ۱۲

زنده باد همبستگی مبارزاتی کارگران!

شماره ۲

صفحه ١٢

نشریه کنگره

اسامی  ٨١نفر از منایندگان منتخب تشکیالتهای حزب کمونیست کارگری ایران-
حکمتیست برای کنگره دهم  -اکتبر ٢٠٢٢
 -۳۹سوسن هجرت

 -۶۱سعید آرمان

 -۴۰شوبو مرادی

 -۶۲سنور عبداللهی

 -۴۱صالح سرداری

 -۶۳صبا پرمهر

 -۴۲فواد آقابگزاده

 -۶۴عباس رضایی

 -۴۳فرهاد زندی

 -۶۵علی حیدری

 -۴۴ملکه عزتی

 -۶۶عزیز عبدالله پور

 -۴۵همایون گدازگر

 -۶۷فاطمه عسکری

حوزه تشکیالت خارج کشور ٣٦ :نماینده

 -۶۸فرهاد رضایی

 -۴۶ابراهیم باتمانی

 -۶۹کیوان مینویی

 -۴۷ابراهیم حیدری

 -۷۰کریم نوری

 -۴۸آرش نصراللهی

 -۷۱لیال ارغوانی

 -۴۹آرش کلهر

 -۷۲منصور ترکاشوند

 -۵۰امیر عسکری

 -۷۳محمد صالحی

 -۵۱بهزاد عبدالله پوران

 -۷۴محمود محمدزاده

 -۵۲پدرام پروانه

 -۷۵مهدی طاهری

 -۵۳پژمان خدرزاده

 -۷۶محمد خضری

 -۵۴جاوید حکیمی

 -۷۷میالد شیخ احمدی

رضوان امانی۵۵ -

 -۷۸مختار محمدی

 -۵۶ژیال نگهدار

 -۷۹محمد عذیری

 -۵۷سیوان کریمی

 -۸۰وریا روشنفکر

 -۵۸سردار قادری

 -۸۱هاشم ترکمن

 -۵۹سیف صادقی
 -۶۰سپیده امیر عسکری

کارگر ،معلم بپاخیز ،برای رفع تبعیض !

