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ی ت کار و ی                                    ح ا  آزادی                                  

	كارگران جهان متحد شويد!

 

 رفقاي كارگر!     
درود هاي صميمانه كـنـگـره         

هشتم حزب كمونيست كارگـري،  
حكمتيست را بپذيريد! قطعا اگـر     
اختناق اجازه ميداد، كنگره حـزب    
حكمتيست محل اجتماع  پـرشـور   

 شما و نمايندگان شما ميبود.
 رفقا!     
شما بيش از هر كس بر ايـن       

واقعيت واقف هستيد كه در دوره   
و شرايط دشوار و سختي به سـر    
ميبريم. دوره تحميل عقبـگـردي    

اجتماعي بـه بشـريـت،       -سياسي
دوره تعرض لجام گسيخـتـه بـه      
زندگي و رفاه ميليونها انسـان در    
سراسر كره خاكي. دوره اي كـه       
توحش جنگهاي فرقه اي، قومـي  
و مذهبي، باندهاي فوق ارتجاعـي  
و دول ارتجاعي محلـي و بـيـن        
المللي زندگي ميليونها انسان را در 
خاورميانه به تباهي كشيده اسـت.  
دوره اي كه بورژوازي حـاكـم در     
ايران با تكيه بر اين تـبـاهـي و        
سياهي تالش ميكند مبارزه طبقـه  

ما براي رفاه، سعادت و آزادي را     
زير خاكستر آتشي كـه خـود در       
دامن زدن به آن نقـش اسـاسـي      
داشته و دارد، خفه كـنـد. صـف         
متحد بورژوازي تالش كرد از اين 
فضا درخدمت تحميل بزرگتـريـن   
عقبگرد به جامعه و در راس آن به 
طبقه ما استفـاده كـنـد. تـالش          
ــا پــخــش ســمــوم         كــردنــد ب
ناسيوناليستي و ميهن پرستانه، بـا  
تقسيم كردن ما بـه ايـرانـي و          
افغاني، فارس، كرد، عرب، تـرك،  
سني و شيعه و.. همسـرنـوشـتـي،     
منافـع مشـتـرك و اتـحـاد و              
همبستگي طبقاتي مـا را خـفـه        

 كنند. ...

انتخابات مجلس دهم به پايان رسيد،  تير خالـصـي        
به هرچه اصالح طلب و اصالح طلبي در ايران بود زده و 
جنازه اين مرده را تماما روانه گورستان كرد!  مـاحصـل،      
باند روحاني و رفسنجاني دست باالتري پيدا كردند و از     

 رقباي به اصطالح تندروتر  جلو زدند. 
تبليغات حكومتي در مورد تعداد شركت كنـنـدگـان،         

اغراق كرده باشند يا نه، تفاوتي نمي كند. در ضدمردمـي   
ترين مقطع حكومت محمد رضا پهلوي و در اوج سكوت 
گورستاني و  انزجار همگاني از ساواك و دستگاه سلطنت 

 “ جاويد شاه” و مضحكه هاي درباري او، هميشه رعاياي 
گو و طيفي از گماشتگان، اساتيد بادمجان دورقاب چيـن،  
و نان به نرخ روز خور بودند كه مراسم هاي ملوكانه شـاه  

 و مجلس را گرم نگاه دارند. 
معادل استايد و شخصت هاي  سياسـي و هـنـري             

چون زيبا كالم ها، فرخ نگهدار ها و  مهناز افشار ها و ...   
هميشه هستند كه براي خود در چنين مقاطعي،  مـيـدان   
ابراز وجود و دلقك بازي براي گرم نگاه داشتن مضحكـه  
اي كه با هيچ معياري نمي توان نام آن را انـتـخـابـات       

هم بودند!  “ جاويد شاه” گذاشت، باز كنند. در مراسم هاي  
گـويـان    “ جاويد شـاه   ” تفاوت در اين است كه اگر طيف 

ديروز سعي ميكرد خود را از انظار و قضـاوت هـمـگـان       
پنهان كند، اين طيف انگل و وقيح امروز نام كار خود را   

 5ميگذارد و ...  صفحه “ آكتيويسم”كنشگري و 

اطالعيه پاياني كنگره هشتم 
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پيام كنگره هشتم حزب حكمتيست 
 (خط رسمي)  به طبقه كارگر ايران

در جهاني كه آن را سراسر به      
قهقرا كشيده اند، در جهانـي كـه     
دسترسي به  حق بشـر، حـقـوق      
پناهندگي، حق دريافت دستـمـزد   
كار، حق اعتراض به سختي كار و 
شدت و ساعت كار، حق مصونيت 
در مقابل دستجات افسار گسيخته 
و جنايتكاران سياسـي مـحـلـي،       
منطقه اي و بين المللي،  همـه و    
همه زير لگد قلدري، ميليتاريسم و 
افسارگسيختگي قدرتهاي مرتجـع  
حاكم و باندهاي جنايي سيـاسـي   
مذهبي و قومي له شده است، در   
حالي كه عقب نشيني عظيمي بـه  
همه دستĤوردهاي تاريخ تـمـدن     
بشر تحميل شده اسـت، هشـت       

 مارس ديگري در راه است.   
هشت مارس ديگري و تجديد     

عهد ديگري براي پايان دادن بـه  

نابرابري زن و مرد در شرايطي در 
راه است، كه تعرض به حق زن و 
فشار براي تحميل عقـب گـردي     
قرون وسطايي نسبت به موقعيـت  
اين نيمه از  شهروندان جهان، از   
فروش زنان و فرودآوردن تازيـانـه   
هاي اسالمي بـر پـيـكـر زنـان          
نافرمان، تا تالش براي به تسليـم  
كشاندن آنها در مقابل واقـعـيـت      

زمخت زن ستيزي در بعد جهاني،  
آينده به مراتب تـيـره تـري در        
مقابل شهروندان جهان گذاشـتـه   
است.  تسليم و قبـول لـجـنـزار        
انسان ستيز و زن ستيز مـوجـود،     
براي قدرتهاي حاكم اگر انتخابـي  
باشد، براي اكثريت محروم جامعه 
بشري، ناممكن است. ايـن مـوج      
برخواهد گشت! بشريت در مقابـل   
اين اوضاع از خود دفـاع خـواهـد      

كرد.  بشريتي كه ايـن بـار نـه           
نمايندگان رياكار طبقات حاكم، نه 
دشمنان مردم در لباس مدافعـيـن   
حقوق بشر و حـقـوق زن، كـه          
مدافعين واقعي حقوق انسـان و      
رهايي زن آن را نمايندگي خواهند 

 كرد،  قد علم خواهد كرد ...
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تالش كرده و ميكنند طبقه مـا را         
ساكت و خاموش و مستاصل به عنوان 
بردگان بي اراده، تحويل بازار كار دهند. 
امروز كل بورژوازي ايران به اين امـيـد   
در كنار هم متحد عليه طبقه ما صـف    

 بسته است. 
همه ما شاهد فروريختن عـمـارات        

اپوزيسيون هاي بورژوايي در حاكميـت  
يا خارج از حاكميت، بوديم و ديديم كه 
چگونه صف عظـيـمـي از دوسـتـان          
دروغين طبقه كارگر، از دوخرداد و سبز 
و اپوزيسيون چپ، منتظر ناتو، و مـلـي   
مذهبي ها، همه با برجام به مشـروطـه   
شان رسيدند و ميدان جدال با حاكميت 
را رها كردند و يا بي افق و مستـاصـل   
به حاشيه سياست رانده شدند. امروز در  
ايران، بعد از برجام و توافقات اتـمـي،     
اين تنها ما و طبقه ما است كـه  در        
مقابل يكي از هارترين، افسارگسيختـه  
ترين، فاسد ترين و مـرتـجـع تـريـن        

 حكومت هاي قرن، ايستاده است.  
ما هميشه گفته ايم كه جمـهـوري        

اسالمي ايران، بعنوان يك حـكـومـت      
بورژوايي و نماينده سرمايه، فقط و فقط 
يك اپوزيسيون راديكال، آزاديخـواه و    
برابري طلب، ضد فقر و استبداد دارد و   
آن طبقه كارگر است. امروز اين حـكـم    

بيش از پيش صحت خود را به همگان 
ثابت كرده است. عليرغم تمام تالشهـا   
براي دامن زدن بـه امـيـد واهـي و           
دروغين به گشايش سياسي، براي بـه    
تسليم كشاندن طبقه ما و عليرغم تمام 
سياهي و تباهي كه بـه زنـدگـي مـا         
تحميل كردند، هنوز هراس از عـروج      
كارگر متحد و آگاه، هراس از عـروج      
طبقه كارگر انقالب ديده ايران، هـراس  
از نفوذ و قدرت كمونيسم در يـكـي از     
قوي ترين گردانهاي طـبـقـه كـارگـر        
جهاني در جامعه ايران، حتي براي يك 
لحظه سايه خود را  از سـر بـورژازي       
حاكم در ايـران دور نـكـرده اسـت.           
سرانشان براي مقابله با آزاديـخـواهـي،    
برابري طلبي، عدالت اجتماعي، زندگـي  
بهتر و رفاه و سعادت همگاني به طبقـه  
كارگر و كمونيسم آن اعـالم جـنـگ        

 كرده اند. 
 

 رفقا!     
تعرض جمهوري اسالمي ايران نـه       

از سر قدرت، كه از ترس قدرت شـمـا     
است. قدرتي كه اگر به ميدان بـيـايـد،     
متحد و متشكل شود و بـراي يـك         
زندگي بهتر به كار بيفتاد، جـهـانـي را      

 تسخير خواهد كرد. 
از اينروست كه جمهوري اسالمـي       

ايران، با هركس و هر جـنـبـنـده اي         

سازش بكند، در مقابل طبقه كـارگـر،     
شمشير از رو مي بنند، علنا گـارد ضـد     
شورش سازمان ميدهـد، رهـبـران و        
فعالين كارگري را دستگـيـر و روانـه        
زندان ميكند، مبارزات و اعتراضات شما 
را مورد حمله قرار ميدهد، تـا بـتـوانـد       
تالش شما براي بهبود معيشت و رفـاه  
را سد كند. دشمني با كمونيسم متحزب  
و متشكل، كمونيـسـت سـتـيـزي و          
سوسياليست ستيزي ايـن طـبـقـه و         
نماينده اش در قدرت، يـعـنـي تـمـام        
جمهوري اسالمي با همه دسته بندي و 
گروه بندي هايش، به خاطر مقابله بـا    
تعرض شما به بـنـيـادهـاي سـود و            

 سودآوري و استثمارش است. 
 

 كارگران كمونيست!     
امروز در جامعه ايران شرايط عينـي       

براي انقالب كارگري مـهـيـا اسـت،         
مسئله درجه آمادگي طبقه مـا بـراي       
دست زدن، سازمان دادن و رهبري اين 
انقالب است. آماده كردن طبقه كارگـر   
ايران و باال بردن خودآگاهي طبقـاتـي   
آن، فقط و فـقـط بـر عـهـده مـا                 
كمونيستهاي اين طبقه اسـت. اتـحـاد       
كارگري و تبديل افق انقالب كارگـري  
به افق بخشي از پرولتاريايي صنـعـتـي    
ايران در گرو شكل گرفـتـن تـحـزب       
سياسي اين طبقه و اتحاد كمونيستـهـا   

طبقه كارگر است. امري كه كـنـگـره       
هشتم حزب حكمتـيـسـت در تـمـام          
مباحثات خود بر آن تاكيد كرد. اتـحـاد    
سياسي كمونيستهاي طبـقـه كـارگـر،       
متحد شدن آنها از اتحاد در كميته هاي 
كمونيستي در كارخانه و محله تا متحـد  
و متحزب شدن در حزب خـود، حـزب     
حكمتيست، تبديل اين حزب به لـوالي  
اتحاد رهبران و سازماندهنگان مبارزات 
طبقه كارگران، يك قدم بزرگ ما را به 

 انقالب كارگري نزديك ميكند.
حزب حكمتيست و كنگره هشـتـم        

آن براي مبارزه امروز بر سـر رفـاه و       
آزادي و براي انقالب كارگـري دسـت     
همگي شما را ميفشارد و شمـا را بـه       
مبارزه اي مشترك براي ايجاد آمادگـي  
در طبقه كارگر و كسب سنگر به سنگر 
پيروزي در مبارزات جاري آن، بـراي      
شكل دادن به تـحـزب سـيـاسـي و          
كمونيستي اين طبقه و براي انـقـالب     
كارگري به پيوستن بـه حـزب خـود،        

 حزب حكمتيست فراميخواند.
 

 زنده باد انقالب كارگري
 زنده باد سوسياليسم
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 پيام كنگره  ...

و به ميدان خواهد آمد. هشـت مـارس      
امسال ميتواند فاز مهمـي در عـرض       
اندام جنبشي باشد كه جهان وارونـه را    
سراسر بر قاعده بنشاند و آن را به نفـع  
آزادي و برابري واقعي انسانـهـا بـراي      

 هميشه دگرگون كند.
هشت مارس، روز جهاني زن، يك      

سنت سوسيالـيـسـتـي، كـارگـري و           
كمونيستي است و بر جنبش ماكزيمـال  
و راديكالي تكيه دارد كه جز پيشـروي،  
جز تعرض به همه ابعاد زن ستيـزي و    
بي حقوقي زن، جز مطالبه همه حقـوق  
بي چون چراي زنان، جز رهـايـي زن،     

 راه ديگري ندارد.  
امروز بيش از پيش هرنوع پيشروي      

واقعي در تعرض به زن سـتـيـزي و          
بنيادهاي مردساالري، بـه پـيـشـروي       
جنبش كمونيستي طبقه كـارگـر گـره      
خورده است. از عقب زدن تحـجـر زن      
فروشي بوكوحرام ها و داعش هـا تـا       
آپارتايد جنسي در ايـران، از تـعـرض        
جنسي به زنان در اروپا و آمريكا و فقـر  
و بي حقوقي مادرانِ تنها در مهد ايـن    
تمدن ها، تا  بي حقوقي مطلق زنان در 
عربستان و لجنزارهاي اسالمي، همه و 

 همه اجزا مبارزه طبقه كارگر است.    
مبارزه با نابرابري بين دو جنس، از      

اجزا مهم مبارزه طبقه اي است كه زن   

ستيزي اساسا بـراي حـفـظ انـقـيـاد           
اقتصادي او به سرمايه، توليد و بازتوليد 
ميشود. براي طبقه كارگر و كمونيسـم،   
مبارزه براي رهايي زن از مبارزه بـراي    

 رهايي طبقه كارگر جدا نيست.   
هشت مارس امسال را به روز بـه         

ميدان آوردن همه كيفرخواسـت هـاي     
طبقه كارگر در مبارزه با زن ستيـزي و    

 تبعيض عليه زنان،  تبديل كنيم.  
بايد در هركجا، در هر محل كار و        

تحصيل و زندگي، در هر شهر و روستـا  
و جغرافيايي، به جنگ همه جلوه هـاي  
زن ستيزي، از حجاب اجباري تـا بـي     
حقوقي زنان و دختران آماده به كار، از   
دستمزدهاي نابرابر تا خشونت خانگي و 

سيستماتيك دولتي عليه زنان، از فشـار  
فقر و مذهب و مردساالري تا سنـت و    
عادتي كه نسبت به نابرابري زن و مرد 

 به ديده اغماض مي نگرد، رفت.   
هشت مارس امسال، كمونيسم در        

ايران، بايد به ميدان بيايد و رنگ خـود  
را در اين روز به محيط هاي اعتراضـي  

 بزند.
  

 زنده باد برابري زن و مرد
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كنگره هشتم حزب حكمتيست (خط      
رسمي) در روزهاي هشتم و نهم  اسفند  

بـا   2016فوريه  28و  27برابر با  1394
شركت اكثريت نمايندگان تشكيالتهاي 
مختلف حزب برگزار شد. در كـنـگـره       
عالوه بر نمايندگان، هيئتهايي از حـزب  
كمونيست كـارگـري عـراق، حـزب           
كمونيست كارگري كردستان و رفقايـي  
از اين دو حزب و تعدادي از اعضـا و        

 كادرهاي حزب نيز شركت داشتند.
ابتدا خالد حاج محمدي از طـرف           

هيئت نظارت بر انتخابات نمايـنـدگـان    
كنگره، گزارش انتخابات را ارائـه داد.      
كنگره به اتفـاق آرا اعـتـبـار نـامـه             

 نمايندگان را تصويب كرد.
كنگره پس از تصويب آئين نامه و        

دستورجلسه با تعيين هيئـت رئـيـسـه       
رسميت يافته و با سرود انترناسيونال و   
يك دقيقه سكوت به ياد جانباخـتـگـان    
راه آزادي و سوسياليسم شروع به كـار    

 كرد.  
افتتاحيه كنگره توسط دبير كميـتـه        

مركزي ارائه شد. آذر مدرسـي ضـمـن       
خوشامد گويي به نمايندگان، مهمـانـان   
كنگره و هيئت هاي حزب كمونيـسـت   
كارگري عراق و كردستان، بـه اوضـاع     
كنوني جامعه ايران و به موقعيت حـزب  
حكمتيست، به باال رفتن تـوقـعـات از      
حزب و به دوره جديدي پرداخـت كـه     
سواالت اساسي را در مقابل كل جنبش 
ما در منطقه و ايران گذاشته است. دبير  
كميته مركزي تاكيد كرد كه كـنـگـره      
هشتم بايد تالش كنـد حـزب را بـا          

 آمادگي وارد اين دوره كند.
در ادامه، فارس محمود پيام حـزب       

كمونيست كارگري عراق را به كنـگـره   
ارائه كرد. فارس محمود ضـمـن ابـراز       
خوشحالي از شركت در كنگره تـاكـيـد    
كرد كه مصافهايي جدي در مقابل كـل  
جنبش ما قرار دارد كه بايد بـراي آن      
برنامه و جواب داشت. او بـه تـجـربـه        
كمونيسم كارگري و سه دهه تالش آن 
اشاره كرده و تاكيد كرد كه بايد تـالش  
جدي كرد كه نقش اين كمونيسـم در    

منطقه و پراتيك اجتماعي آن و نـقـش   
عملي آن در ايجاد تغييـر در زنـدگـي        
طبقه كارگر و مردم زحمتكش برجستـه  
شود. او همزمان بر اين امر انـگـشـت       
گذاشت كه حزب حكمتـيـسـت (خـط        
رسمي) و احزاب كمونيست كـارگـري      
كردستان و عراق براي تبديل شدن بـه  
احزابي با بدنه قوي كارگري، احزابي كه 
ابزار طبقه كارگر در مـبـارزه بـاشـنـد،        

 تالش كنند.
پيام حزب كمونيست كارگري كردستان 
توسط جمال محسن به كنگره ارائه شد. 
جمال محسن در سخنرانـي خـود بـه        
اوضاع منطقه و سناريوي سياهـي كـه     
ارتجاع بين المـلـلـي و مـحـلـي در             
خاورميانه به بشريت تحميل كرده انـد    
پرداخت. او اشاره كرد كه ايـن اوضـاع      
سواالت جـدي را در مـقـابـل مـا                
كمونيستها و احزابمان گذاشته اسـت و    
بايد به آن جواب داد. جمال محسن در    
ادامه تاكيد كرد كه كمونيستها بايد اين 
سوال را در مقابل خود بـگـذارنـد كـه       
كجاي اين تحوالت ايستاده اند، كجاي 
جنبش اعتراضي طبقه كارگر هستند و   
تاكيد كرد كه بايد تـالش كـرد خـط        
متمايز كمونيستي را به پراتيك متمايـز  
 و به نيروي اجتماعي واقعي تبديل كرد.

در ادامه پيامهايي كه از ايران به كنگره 
رسيده بود، قرائت شد. در اين پيـامـهـا     
رفقاي ما از شهرهاي ايران بر جايـگـاه   
حزب حكمتيست، بر زمينه آماده بـراي    
پيشروي حزب و بـر عـرصـه هـاي           
مختلفي از فعاليت در ميان طبقه كارگـر  
و توقعات بااليي كه از حزب ميرود، بـر  
ضرورت تعجيل حزب و... اشـاره شـده        

 بود. 
 دستوارت كنگره عبارت بودند از:

 گزارش -1
اوضاع سياسي ايـران و وظـايـف         -2

 ايندوره حزب حكمتيست
مباني فعاليت حزبي و سازماني مـا     -3

 در ايران  
ضرورت اتحاد سراسري در مـبـارزه    -4

 اقتصادي طبقه كارگر

 قرارها -5
 انتخابات كميته مركزي -6
 

گزارش حزب در فاصله دو كنـگـره        
توسط آذر مدرسي به كنگره ارائه شـد.    
گزارش عرصه هاي مختلف و كمـيـتـه    
هاي حزبي از تشكيالت حزب در ايران، 
دفتر كردستان حزب، تشكيالت خـارج    
كشور تا نشريات كمونيست مـاهـانـه،      
حكمت، نينا، عليه بيكاري و ... از پيـش     
كتبا در اختيار نمايندگان و مـهـمـانـان     
كنگره قرار گرفته بود. آذر مدرسـي در     
گزارش خود اساسا به موقعيت حزب و   
پيشروي هايي حـزب طـي دو سـال          
گذشته، به جايگـاه حـزب در مـيـان           
كمونيستهاي ايران، عطف توجه فعالين 
كارگري به آن و ... پـرداخـت. آذر                 
مدرسي در گزارش خود به عدم تكافوي 

تالشهاي تاكنوني، كمبودهـاي حـزب،      
به ضرورت تعجيل بيشتر، تحزب بيشتر 
حزب و كادرهاي آن تاكيد كرد. وي به  
سواالت و مسائلي پرداخت كه امروز در 
مقابل حزب حكمتيست قرار گـرفـتـه      
است. آذر مدرسي به اهمـيـت حضـور       
بيشتر طيفي از كـادرهـاي حـزب و            
همزمان به اهميت تحزب باال در ايـن    
دوره و به ضعف جدي وضع مالي حزب 

 پرداخت.
نمايندگان كنگره به جنـبـه هـاي           

مختلف از فعاليت حزب، به مـوقـعـيـت     
حزب و مشكالت و اهميت جوابگـويـي   
به مسائل امروز مبارزه طـبـقـاتـي در         
جامعه ايران و منطقه پرداختـنـد. كـل       
نمايندگان كنگره و سخنرانان در ايـن    
بخش تاكيد كردند كـه امـروز حـزب        
حكمتيست (خط رسمي) نه تنهـا خـط       
سياسي متمايزي را نمايندگي ميـكـنـد،    
بلكه در عرصه ها مختلف مـبـارزه در       
جامعه ايران حضور دارد و ايـن حـزب     
بايد بتواند حزب را به حزبي بـزرگ و      
 اجتماعي و موثر و كارگري تبديل شود.

قطعنامه اوضاع سياسـي ايـران و            
وظايف ايندوره حزب حكمتيست توسط 
آذر مدرسي به كنگره ارائـه شـد. آذر          
مدرسي به اوضاع كنوني جامعه ايـران،    
به نقش امروز جمهوري اسـالمـي در       

“ جامعه جـهـانـي   ” منطقه و رابطه آن با 
بعد از برجام و قبول ايران بـه عـنـوان      

از “  امنيت در منطقـه ” يكي از بازيكنان 

نظر دولتهاي غربي پرداخت. او همزمان  
به معضالت بورژوازي ايـران در حـل       
معضالت خود و نداشتن جوابـي بـراي     
رشد كاپيتاليستي سرمايه پرداخـت. آذر     
مدرسي بعالوه به تغيـيـراتـي كـه در         
جمهوري اسالمي صورت گرفـتـه، بـه      
محدود كردن دامنه دخالت ارگـانـهـاي    
مذهبي، به ناسيونالـيـسـم ايـرانـي و          
يكدست شـدن بـورژوازي ايـران بـا           
اپوزيسيون و پوزيسيون، به مـوقـعـيـت     
اپوزيسيون راست و چپ و بي افقي آنها 
و به موقعيت طبقه كارگر و كمونيـسـم   
آن، به بي توهم بودن جامعه به جـنـاح   
هاي جمهوري اسالمي، و به جـايـگـاه    
حزب حكمتيست و وظايف ايـن دوره      
حزب پرداخت. قطعنامه اوضاع سياسـي   
ايران بعد از اظهار نظـر مـوافـقـان و         
مخالفان و طرح مالحظات و نـكـات       
مختلف رفقا با راي اكثريت نمايندگـان  

 كنگره به تصويب رسيد.
قطعنامه مباني فعاليـت حـزبـي و             

سازماني ما در ايران توسط خالـد حـاج     
محمدي به كنگره ارائه شد. خالد حـاج   
محمدي در سخنان خود اشاره كرد كـه  
حزب حكمتيست موقعيت جديدي پيـدا  
كرده است و سواالت جـديـدي را در       
مقابل خود دارد. او تاكيد كرد كه حـزب   
بايد تالش كند عالوه بر خط متـمـايـز    
سياسي، در سياست ايـران پـراتـيـك         
متفاوت و سنت سياسي مـتـفـاوتـي را       
نمايندگي كند. او تاكيد كرد كه حـزب     
در ميان طبقه كارگر ايران تالش ميكند 
تحزب كمونيستي اين طـبـقـه را از          
محافل و شبكه هاي كمونيسـتـي بـه      
كميته هاي كمونيستي ارتقا دهد. اشاره  
كرد كه همزمان حزب حكـمـتـيـسـت      
سازمان خود را بر اساس كميتـه هـاي     
كمونيستي ميسازد. خالد حاج محمـدي   
همزمان اشاره كرد كـه بـرسـمـيـت          
شناختن اين كميته ها و مبناي ساختـن  
آنها بايد بر اساس دامنه تاثير عملي آنها 
و نفوذ اجتماعي و مبارزاتي آنها بـاشـد.   

مباني فعـالـيـت حـزبـي و          ” قطعنامه 
به اتفاق آرا نمـايـنـدگـان     “  سازماني ما

 كنگره به تصويب رسيد.
ضـرورت اتـحـاد      ” معرف قطعنامـه      

سراسري در مبارزه اقتصـادي طـبـقـه       
توسط مظفر محمدي به كنگـره  “  كارگر

 ارائه شد. ..

اطالعيه پاياني كنگره هشتم حزب كمونيست 
 حكمتيست (خط رسمي) -كارگري 
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مظفر محمدي در سخنان خود بـه         
موقعيت كنوني طبقه كارگر، به مبارزات 
روزانه اين طبقه، به تـعـرض وسـيـع         
بورژوازي ايران و دولـت جـمـهـوري         
اسالمي به معيشت طبقه كارگر و بـه      
پراكندگي و انشقاق در صـفـوف ايـن        
طبقه پرداخت. مظفر محمدي در ادامـه   
به اهميت سازمان دادن يـك مـبـارزه      
اقتصادي سراسري در اين دوره حـول    
مهمترين و حياتي تريـن مـطـالـبـات        
سراسري طبقه كارگر و اهميت و نقـش  
تحزب كمونيستي اين طبقه و جايـگـاه   
حزب كمونيستي آن در چنين دوره اي   
پرداخت. نمايندگان كنگره چه موافقـان   
و چه مخالفان به بحث حول جنبه هاي 
مختلف اين قطعنامـه پـرداخـتـنـد و          
سرانجام قطعنامه بـا اكـثـريـت آراي         

 نمايندگان به تصويب رسيد.
الزم به ذكر است كه در انتـهـايـي         

هر دستوري زماني براي اظهار نظـر و    
دخالت مهمانان كنگره در نظر گـرفـتـه    
شده بود. مهمانان كنـگـره در هـمـه          

 مباحث آن دخالت فعالي داشتند.
كنگره در ميان قرارهايي كـه بـه            

كنگره ارسال شده بود، قرارهاي زير را   
 در دستور خود قرار داد:

 
قرار در مورد مقررات تغييـر در    ·          

 اسناد پايه اي حزب
قرار در مورد ضـرورت بـيـان      ·          

 تفاوتهاي ما
كـارگـران   ” قرار در رابطه بـا      ·          

 “كمونيست و بيكاري زنان
قرار براي تشكيل كميته عليـه  ·          
 بيكاري

هاي  قرار براي تمركز بر فعاليت·          
 تشكيالت خارج از كشور

  
مقررات اسناد پـايـه اي     ” قرار در مورد 

توسط امان كفا معرفي شده و با “  حزب
 اكثريت آرا كنگره تصويب شد.

      
ضرورت بيان تفاوتهاي ” قرار در مورد    
توسط مظفر محمدي معرفي شد و   “  ما

 با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
 

كنگره بدليل كمبود وقت بررسي بقـيـه   
قرارها و تصميم گيري در مورد آنهـا را    

 به رهبري آتي حزب سپرد.
 

دستور بعدي كنگره انتخابات كميته     
مركزي بود. در اين بخش بعد از بحـث   
در مورد تعداد اعضا كميتـه مـركـزي،      
كنگره وارد انتخابات شد و از مـيـان         

نفر را به عـنـوان اعضـا       19كانديداها 
كميته مركزي انتخاب كرد. اعضا كميته  

حـزب     8مركزي منتخـب كـنـگـره         

حكمتيست عبارتند از: آذر مدرسي، آرام  
خوانچه زر، آزاد كريمي، آسو فـتـوحـي،    
امان كفا، بختيار پـيـرخضـري، ثـريـا          
شهابي، جميل خوانچه زر، خالـد حـاج     
محمدي، سهند حسيني، سيوان رضايي، 
فواد عبداللهي، الدن داور، مـحـمـد          
فتاحي، محمد راستي، مصطفي اسد پور، 
مظفر محمدي، مـونـا شـاد و وريـا             

 نقشبندي.
 

در جوار كنگره سميناري در مـورد         
اوضاع خاورميانه توسط امان كفا برگزار 
شد. در اين سمينار عالوه بر سخـنـران    
رفقايي از حزب كمونيسـت كـارگـري      
عراق و كردستان و نمايندگان كنگره و 

 مهمانان اظهار نظر كردند.
حزب حكمتيست پـس از     8كنگره      

سخنراني اختتاميه آذر مدرسي پـايـان     
يافت. آذر مدرسي در اختتاميه خود بـه     
دو روز جلسات فشرده، به بـحـثـهـاي       
روشن و سياسي نمايندگان اشاره كـرد.  
وي به اتحاد سياسي باالي كنـگـره و     
نمايندگان آن بر جـهـت و ضـرورت          
ساختن حزب در داخل و تبـديـل ايـن      
حزب به حزب سياسي كارگران پرداخت 
و اين را نقطه قدرت باالي اين كنگـره  
خواند. آذر مدرسي خطاب به نمايندگان  
كنگره گفت متحقـق كـردن اهـداف        
كنگره كار فشرده، اشتهـا، تـعـجـيـل        

رهبري و بخش وسيعي از كـادرهـاي     
 حزب را ميطلبد.

كنگره هشتم حزب حكمتيست بعد      
از دو روز كار فشرده در فضاي جـدي،    
سياسي و صميمانه به كار خود پـايـان     

 داد.
پس از كنگره، پلنوم سي و هـفـت        

كميته مركزي برگزار شد. در اولـيـن        
نشست كميته مركزي منتخب كنـگـره   

، ابتدا آرايش رهبري حزب مورد بحث 8
قرار گرفت. طرح آرايش رهبري حـزب   
به تصويب پلنوم كميته مركزي رسـيـد.   
بدنبال تصويب طرح آرايـش رهـبـري      
ابتدا انتخاب دبير كميتـه مـركـزي و        
بدنبال انتخاب كميته رهبـري انـجـام      
گرفت. آذر مدرسي با اتفاق آرا به عنوان  
دبير كميته مركزي انتخاب شد و امـان  
كفا، ثريا شهابي، خالد حاج مـحـمـدي،    
سهند حسيني، فواد عبداللهي و مظـفـر   
محمدي به اتفاق آرا به عنوان كميـتـه   
رهبري حزب حكمتيست (خط رسمـي)   
انتخاب شدند. كميته رهبري در نشست  
خود به اتفاق آرا خالد حاج محمـدي را    
به عنوان دبير كميته رهبري انـتـخـاب    

 كرد. 
 

حزب كمونيست كارگري ايران 
 حكمتيست (خط رسمي)
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 اطالعيه پاياني كنگره ...

ت! ل او ب و  ه کار    درت 

انتخابات مجلس دهم و مـجـلـس         
خبرگان، جمـهـوري اسـالمـي را در           
موقعيت جـديـدي قـرار داده اسـت.           
عليرغم تبليغات كركننده دستگاهـهـاي   
تبليغاتي رژيم، درصد شركت كننـدگـان   
در انتخابات كمتر از دوره هاي قـبـلـي    

 بوده است.   
و ميدياي “  انتخابات” اين “  برندگان”    

دست راستي از اينكه درصد بااليـي از     

مردم، با عدم شركـت خـود در ايـن          
انتخابات رسما و علنا اعالم كردند كـه    
انتخاب آنها رفتن جمهوري اسـالمـي     

 است، حرفي نمي زنند.  
شكست اصولگرايان در اين انتخابات    
ائتالف معتدلـيـون و اصـالح        “  برد” و 

لـيـسـت    ” طلب و اصولگراي معتـدل،    
، قابل پيش بيني بود. نه از ايـن       “ اميد

زاويه كه گويا مردم اميـدي بـه ايـن        

ائتالف و چهره هاي اين ليست دارنـد،    
بلكه از سر نه گفتن آنها به جـريـانـي      
است كه از نظر آنها بعنوان چكيده سـي  
و چند سال حاكميت جمهوري اسالمـي  
و با حاكميت سياه اين رژيم بـيـشـتـر       

 تداعي ميشود.   
از “  انـتـخـابـات    ” مسئله اصلي اين      

منظر مردم، تالش براي تضعيف كليـت  
جمهوري اسالمي از كانال كـنـار زدن     
چهره هاي اصلي اصول گرا است. مردم  
با نه گفتن به سران مجلس خبرگان و   
چهره هاي منفوري چون مصباح يزدي، 
محمد يزدي و الريجانـي، و بـيـرون        

كردن آنها از مجلس خبرگـان، تـالش     
كردند از هر امكاني براي تضعيف كليت 
جمهوري اسالمي كه اولين مانع رفاه و 
سعادت و شادي و آزادي جامعه اسـت،    
استفاده كنند. ديروز با زدن رفسنجـانـي    
ها اين هدف را دنبال ميكردند و امـروز  
با بيرون انداختن مصبـاح يـزدي هـا،        

 الريجاني ها و ...  
تا زمانيكه مردم قـانـون جـنـگ بـا            
جمهوري اسالمي را تعيين نكننـد، تـا     
زمانيكه طبقه كارگر و مردم محـروم و    
به تنگ آمده از جمهوري اسالمي قـادر  

 به تعيين تكليف نهايي ...

 انتخابات مجلس دهم و برندگان واقعي آن
 حكمتيست (خط رسمي)  -حزب كمونيست كارگري  



ی    ت ت  ١٠۴ماره    ۵ حک  

شركت نكردگان ميليوني در اين مراسم 
اعالم حقارت بتوان ميليوني را بـه بـي     

 متهم  مي كند!  “ پاسيفيسم”عملي يا 
اين مقاطع ماندني نيستند. خود ولي       

فقيه هم ميداند كه تبليغات انتخاباتي و   
حضور پرشكوه مردم در   ” هاي و هوي 

ايران اسالمي بـه  ” و اراجيف “  انتخابات
، دوام چنداني نـدارد.  “ ملت خود مي بالد

بادهايي است كه بـه مـنـظـور دادن           
احساس آرامش به خود، از گلـو خـارج     

كورش آسوده بخواب ” ميشود! از جنس  
 است!   “كه ما بيداريم

 
براي كساني كه از فرداي بـعـد از          

انتخابات همچنان اقتدار سـيـاسـي و        
اقتصادي و فرهنگي مجالس خبـرگـان   
رهبري و شوراي اسالمي را در كـنـار       
دولت اعتدال و نيروي انتظامي  حـس    
ميكنند، صحنه طوري ديگـري اسـت.     
براي آن اكثريت عظيمي كـه در بـدر       

سـگ دو     ” بدنبال كار و تامين معـاش    
، پايان انتخابات و نمايش هاي “ مي زند

 دستگاهي، تازه آغاز جدال است.  
براي اكثريت عظيم و ميليوني كـه       

، “ بـرجـام  ” سهم شان از زيباي خفـتـه     
 “ سكوالر اسالمـي ” برخالف  حواريون 

حلقه زده برگرد آن، جز فـقـر و بـي          
حقوقي بيشتر نـبـوده اسـت، پـايـان          
انتخابات تازه اغاز كار است. بر خـالف     
هر سه قوه و شوراي نگهبان و مجـمـع   
تشخيص مصلحت نظام و خبـرگـان و     
بيت امام و سپاه و ...، كه كعبه عبـادت     
شان امروز، به شرط  تضمين سـاكـت     

و ادامـه     “  برجـام ” نگاه داشتن پايين،  
تفرقه و تحركات ميلـيـتـاريسـتـي در        
خاورميانه است، براي اكثريت مـحـروم   
جامعه، براي طبقه كارگر، براي جوانـان  
بي آينده و بيكار، براي زناني كه حقارت 
زندگي تحت حاكميت قوانين اسـالمـي   
را نمي خواهند، انتخاب هـاي واقـعـي      

 هنوز در راه است.  
انتخابات مجلس و خبرگان تمام شد     

و عده اي مقبون و عده اي راضـي، در    
ميان خانواده اصولگرا و اصالح طلب و   
اعتداليون، و در مجموع اكثريت طرفدار 
دولت و جناب روحانـي، مـجـلـس را         
تسخير كردند. از همه راضي تر اما ولي  
فقيه است كه با پيام تشكر كه در واقـع  

از دعواهاي داخلـي   “ خيال راحتي”پيام 
 است، از اين مضحكه بيرون آمد.  

گفته ميشود كه نتيجه اين انتخابات     
برتري اين بر آن جناح قدرت در سپـاه،   
يا برتري محافل دور و نزديك به ايـن    
يا آن گروه بندي در قدرت است. ايـن     
ها همه حاشيه رويدادها است. واقعـيـت   
اين است كه به اين ترتيب در پـايـان     
اين روند، دولت بدون مخالف و مجلس 

موي ” بدون اپوزيسيون، اپوزيسيوني كه 
دولت اعتدال نباشد، رسـمـا در        “ دماغ

 كنار هم قرار گرفتند.   
 
تشريفات شان را به پايان  “ همه با هم” 

تفكيك سه ” رساندند و به اين ترتيب با 
 ! متحد و منظبط و حرف شنـو تـر،      قوا

 “  دمكراسي اسالمـي ” بالهاي پرافتخار 
را برفراز  “ دمكراسي آريامهري” در ادامه 

ايران گشودند. شاهد آن، رفتن موسوي  
و رهنورد به پـاي صـنـدوق راي و            

هاي خجوالنه كـروبـي   “ جاخالي دادن” 
 است براي شركت در انتخابات!

مفلوك و “  رهبران” درحالي كه اين      
مغضوب، نمايندگاني را روانه مـجـلـس    
كردند كه  خواستار اعدام اين عـنـاصـر    
فتنه بودند!  از جـملـه فـراورده هـاي          

اين است كه چند  “  دمكراسي اسالمي” 
، نيروهاي “ شادي انتخابات” روز پس از 

انتظامي نه تنها خود موسوي و رهنورد، 
كه پرزيدنت سابق و سردار اصـالحـات   
جناب خاتمي را هم به مراسم عروسـي  
دختر موسوي راه نداند. در استـفـاده از      
كلمه دمكراسي و انتخابات بـراي ايـن     
منجالب بايد احتياط كرد و اگر سـهـوا   
صورت بگيرد، حتما بايد دهان را صدها 

 بار ضدعفوني كرد و شست!
 

از سانيمانتاليسم، حرف هاي نيم پز      
در مورد حق زن وحق راي و ...، از            
دلقك بازي هاي طرفدران شركـت در    
انتخابات، در صف هنرمندان و اساتـيـد   
دانشگاهي و طيف توده ـ اكثريت، ايـن  
ته مانده هاي دنياي هنر و فرهنـگ و    
سياست، امروز بايد عكس گـرفـت و       

 برگردنشان آويزان كرد.  
 

انتخابات مجلس دهـم، صـحـنـه            
كاملي از جمهوري اسالمي يك بـنـي،   
كامل، بي دغدغه مخالف جـدي درون    
حكومتي، و با مجلس و دولـت يـك         
دست را به نمايش گذاشت.  دمكراسـي   
بورژوايي، در سطحي ترين و بي محتـوا  
ترين شكل، لباس گشـادي بـر تـن          

 بورژوازي ايران است.  

 قوه مقننه درتسخير ...

ی! قالب کار ده باد ا  ز

... با كل حاكميت نيستند، از هـمـه           
امكانات موجود براي تضعيف جمهوري 
اسالمي استفاده ميكننـد تـا شـرايـط         
مناسب تري را براي جدال امروز و فردا 
و جنگ نهايي براي به زيـر كشـيـدن      
ارتجاع حاكم، مهيا كنـنـد. مـردم بـا          
تشخيص خود سعي كردند صف دشمن 
را تضعيف و توازن قوا در حاكمـيـت را     
تغيير دهند. فشار و راي نه مردم چنـان   
رسا و بلند بود كه حتي خامنه اي جرات 
تكفير راي آنها را نداشته و نـاچـار از         
همراه كردن خود با اين تو دهني بزرگ 
شد. جشن و شادي مـردم، شـادي از        
حذف ارتجاعي ترين چهره هاي رژيـم،  
تضعيف صف دشمن و بهبود شـرايـط     
مبارزه و تقابل خود با كليت جمـهـوري   

 اسالمي است.   
آينده اين اوضاع از پيش معلوم نيـسـت   
اما آنچه مسلم است جمهوري اسالمـي  
با جامعه اي روبرو اسـت كـه از هـر          
فرصتي حتي نمايشي چنين مسـخـره     
استفاده ميكند تا صف دشـمـن خـود،      
جمهوري اسالمي، را تضعـيـف كـنـد.       
سران جمهوري اسالمـي بـه خـوبـي         
ميدانند آن بخشي از جامعه كه در ايـن  
نمايش شركت نكرد نماينـده واقـعـي      
نفرت مردم از جمهوري اسالمي است و 
مهر خود را بر تحوالت آتي خواهد زد.   
جمهوري اسالمي ميداند در مـقـابـل        
مردمي قرار گرفته كه خـود را بـراي         
تحركات سياسي وسيعتر و فشـارهـاي     
بيشتر به جمهـوري اسـالمـي آمـاده         

 ميكنند. 
انتخابات از   “  برندگان” هشدارهاي      

برآورده كردن وعده ها، حاكي از ايـن      
 واقعيت است.  

صف فرصت طلبـان سـيـاسـي و             
گماشتگان حاكميت در بـه اصـطـالح      
اپوزيسيون خارج از حكومت، امثال توده 
و اكثريت و احزاب ناسيوناليست كُـرد،    
كه تالش كردند اين امـكـان گـرايـي       
جامعه را، انتخاب احسن اكثريت مـردم  
ايران بنامند و در بالماسكه حكـومـتـي    
مضحكه انتخابات صندلي هاي رديـف    
اول را اشغال كنند، كساني كه به ايـن    
امكان گرايي لباس ترقيخواهي و حـق    
زن و  ... پوشانـدنـد و آن را نشـان               
دمكراسي طلبي، بار ديگر و بـيـش از       
پيش بي ربطي خود به جمعيت ميليوني 
منزجر از حاكميت جمهوري اسالمي را   
نشان دادند. اين جريانـات بـا پـايـان          
انتخابات، بار ديگر بساط  و كسب و كار 

معركه گيري و شارالتانيسم شـان، تـا     
اطالع ثانوي تعطيل شد. بدون ايـنـكـه    
ولي فقيه ناني در سفره آنها انـداخـتـه      

 باشد.
 

حزب حكمتيست (خـط رسـمـي)              
طبقه كارگر و همه مردم آزاديخـواه را    
در مبارزه خود براى به زيـر كشـيـدن      
جمهوري اسالمي و دست يافـتـن بـه      
آزادي، برابري و رفاه و امـنـيـت، بـه         
وحدت حول پرچم كمونيـسـتـي خـود       

 فرامى خواند.
  
  

حكمتيست  -حزب كمونيست كارگري
 (خط رسمي)
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 انتخابات مجلس دهم ...



ید،  وا ت را   حک
ید!  وز و پش   آن را 

 

ی    ت ت  ١٠۴ماره    ۶ حک  

 مقدمه:      
هدف اين طرح ارائه يـك شـكـل           

مطلوب براى آرايش رهبري حـزب بـا     
توجه به نيازها و خصوصيات حزب مـا    
است. يكي از دستاوردهاي دوره گذشته  
حزب شكل گرفتن يك رهبري جمعـي  
در راس حزب بود. هر طـرحـي بـايـد        
بتواند عالوه بر تحكيم اين دستاورد آنرا 
گسترش بدهد و رهبري قوي تـر، بـا       
اتوريته تر و موثرتري را براي حزب در   

 دوره آتي تامين كند. 
وجود يك رهبرى جمعى نشسته و        

متمركز در يك جفرافيـاى واحـد كـه        
بطور دائمى در راس حزب حضـور دارد    
يكي از دستاوردهاي مـا اسـت. امـا           
همزمان تجريه نشان داده كه تـبـديـل    
اصل تمركز به تنها شرط عضويـت در    

اجرايي حزب ميتـوانـد   -رهبري سياسي
حزب را از حضور رفقاي بيشـتـري در     
اين رهبري محروم كند. از اينرو درجـه   
اي از انعطاف در اين طرح ميتوانـد در    
ايندوره به شكل دادن به يك رهـبـري   

 قوي تر كمك كند. 
يكي از كمبود هاي طرح قبلي قرار      

گرفتن يك نهاد بعنوان ارگان رهـبـري   
سياسي اجرايي حزب در راس حـزب و    
غياب مكانيزم اعمال نظارت مستقل از   
طرف كميته مركزى بر رهبرى نشستـه  
حزب بود. نظارتى كه در حزب ما يا بـر   
عهده دفتر سياسى يا دبـيـر كـمـيـتـه         
مركزي بوده و يكي از وجـوه دائـمـي      
سازمان رهبري حزب ما را تشـكـيـل        

 ميداد. 
از اينرو بازگشت به طرح وجود يك      

رهبري دائمي و نشسته و هـمـزمـان        
نهادي كه وظيفه اعمال نظارت مستقل 
از طرف كميته مركزي را به عهده دارد، 
براي ما ضروري اسـت. وجـود دبـيـر          
كميته مركزي كه  عضو رهبرى نشسته 
حزب نيست و مستقال به پلنوم گـزارش  

 ميدهد، اين امر را تامين ميكند. 
همانطور كه در سند مصوب پلنـوم       

هر طرح تنها بـه  ”...  چهارده آمده است 
اندازه خواست و توان مجريان آن موثـر  

و مفيد خواهد بود. يك اصل اساسى هر  
طرح براى سازماندهى رهبرى حـزب،    
وجود كسانى است كه آماده باشنـد در    
اشل يك رهبرى سياسى و حزبـى بـه     
معنى درست و كامل كلمه ظاهر شوند. 

نتيجتا شرط موفقيت اين طرح هم ....“  
به آمادگي رفقاي كميته مركزى بـراى    

 به عهده گرفتن چنين مسئوليتي است.
 

 ساختار و ارگانهاى رهبرى حزب:     
 

كميته مركـزى يـك ارگـان         -1     
پلنومى است. در فاصله دو پلنوم كميتـه   
رهبري منتخب پلنوم رهبرى حـزب را    

 بر عهده دارد.  
كميته رهبري، رهبرى دائمى و    -2    

نشسته حزب به معنى وسيع كلـمـه را     
برعهده دارد. طراحى كليه سيـاسـتـهـا،      
تاكتيكها، نقشه عملها و غيره، تشـريـح   
آنها در داخل و خارج حـزب، دفـاع از       
آنها، پياده كردن آنها، بسيج نـيـرو در       
حزب و طبقه و جامعه براى آنها، اساس 
فعاليت اين جمع است. اظهار نـظـر در      
قلمروهاى مختلف، از مسائل نظرى تـا  
امور سازماندهى، يك جـزء اصـلـى و        
تفكيك ناپذير كار اين جمع و اعضـاى    

 آن است.

در راس كميته رهبري، دبـيـر      -3     
كميته رهبري قرار دارد و جـلـسـات          
كميته رهبري به رياست دبير كمـيـتـه    

 رهبري برگزار ميشود. 
دبير كميته رهبري مانند دبيـر    -4     

هر كميته اي نماينده اين كمـيـتـه در      
فاصله اجالسهاي آن است و از حـق        

 وتوى ويژه اى برخوردار نيست. 
كميته رهبري يك مجمع دايـر   -5     

و متمركز است. حداقل دو سوم اعضـا     
اين كميته بايد در يـك كشـور واحـد        

 متمركز باشند.
پلنوم كميته مركزى همچنـيـن    -6     

يك نفر را بعنوان دبير كميته مـركـزى   
انتخاب ميكند. دبير كميته مركزى نبايد  
عضو كميته رهبري باشد. دبير كميـتـه    
مركزى يك مرجع اجرايى، سياستگـذار  
و رهبرى كننده نيست. نقش اصلى دبير  
كميته مركزى اعمال نظارت مستقل از   
طرف كميته مركزى بر فعاليت كميـتـه   
رهبري و ارائه يك گزارش جداگانه بـه  
پلنوم است. فراخواندن و سازمـانـدهـى     
پلنومهاى كميته مركزى با دبير كميتـه  

 مركزى است.  
پلنوم كميته مركزى حـداكـثـر     -7     

شش ماه يكبار و نشست وسيع كميـتـه   
 رهبري ماهانه برگزار ميشود.  

ضوابط اجرايى و جزئيات دقيق  -8     
تر كاركرد دروني كميته رهبري توسـط  
خود كميته رهبري تدوين و تصـويـب     

 ميشود.
 

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي)  (خط 

www.hekma st.com 
 سردبير: فواد عبداللهي

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekma stparty@gmail.com 

  

 -طرح آرايش رهبري حزب كمونيست كارگري 
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