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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارش ھا

  
  

  راني ای کارگرستي کنگره ھفتم حزب کمونیاني پاهياطالع
د ) ٢٠٠٩ دسامبر ٦ و ٥ (٨٨ آذر ١٥ و ١٤ ی در روزھاراني ای کارگرستي  کنگره ھفتم حزب کمون در کشور ھلن

اکنون. رگزار شدب ق سنت ت تم نیطب ستقیطور علنه  بزي حزب کنگره ھف زار شد و مباحث آن م  قي از طرماي برگ

تيا ش منترن ره بنيدر ا. شدي پخ دهي نما٢٥٠ از شي کنگ تندن ضور داش اظر ح ان و ن رود .  و مھم ا س ره ب کنگ

ه رانيجانباختگان انقالب مردم ا سم،يالي و سوسی جانباختگان راه آزادادي سکوت به قهي دقکي و وناليانترناس  ادي و ب

 حزب، اعتبارنامه دري لیتقوائ دي حمهي افتتاحیدنبال سخنرانه کنگره ب.  منصور حکمت کار خود را شروع کردزيعز

دگانينما صودي را تائن س از ت رد و پ تور پني آئبي ک ه و دس تماع پیشنھادي نام اي و اس زاب و شخصیامھ  یتھاي اح

ي و تعی انقالب جاریروزي پطيشرا"دستور کنگره سه قطعنامه در مورد .  د وارد دستور شیاسيس ، "ی دولت آتني

افي کردستان و وظایاسي ستيعوض"، و " انقالب حاضریخصلت طبقات" ورد " م رار در م ار ق  یجمھور"، و چھ

بش ھ" ، و "کادرھا " ،یاسي مصوب دفتر سی بر قطعنامه در مورد انقالب جارديتاک"، "یانسان ستگجن ردم یمب ا م  ب

ه به  اسناد، بنيھمه ا. شديرا شامل م" رانيا ورد بررسیقيعلت ضه جز دو سند آخر ک ت، در ی وقت م رار نگرف  ق

عالوه .  محول نمودی مرکزتهي را به کمماندهي اسناد باقبيکنگره تصو. دي رسبي به بحث گذاشته شد و به تصوهکنگر

ه نمابي قرائت شد و به تصو در کنگرهزي نراني انقالب افستي ماننيبر ا دگاني ھم ه مديي و تان اني ھم اظرھمان  ني و ن

  . ديدر کنگره رس

رد و گفت  ادي تاکراني در ای انقالبتي کنگره ھفتم بر متن وضعتياھم بر ی تقوائدي حمهي افتتاحی  در سخنران  ني ک

ه حزب رای انقالب زنده و جارکي کنگره انقالب است، یکنگره از جھات مختلف را مدانيمه  ب ک دي ف او گفت . خوان

ه و فواخوان دھن تقبال آن رفت ه اس وده دهحزب ما در تدارک  و شکل دادن به انقالب حاضر نقش داشته است، ب  آن ب

ون ا ا را فرامنياست و اکن ه م دي انقالب است ک ه اديو کنگره با. خوان ه اني ب ه جانب   ی فراخوان پاسخ روشن و ھم

  . بدھد

ا امھاي  در بخش پ ارگرستي از حزب کمونی عصام شکرء رفق اني چپ عراق، پی ک  یستھايالي از سازمان سوسم

 ی قرار گرفتند و از جانب سازمانھابوني از فرانسه پشت تریستيکمون ی المللني بتهي از کمني افغانستان، و اتیکارگر

تم قرائت شدراني اتسي حزب کمونی اجرائتهي کمی  کتبامي دادند  و سپس پاميمتبوعه خود به کنگره پ ه کنگره ھف .  ب

ارگرستي حزب کمونی از رھبری نورري سمقي رفی شخصیامھايپ اد و دو قي چپ عراق، رفی ک ادر عضو ھفت  م

دي ھیستي مارکسهي نشرري حزب، و ھارتموت کراوس سردبساله ان ننترگرون ه پزي از آلم ائي از جمل ه یامھ ه ب ود ک  ب
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م چن. ديسمع کنگره رس اي کنگره پی در طیگري دی بخش و در فرصتھاني در آخر انيھ  و  ء  پرشور اعضایامھ

  . شدي قرائت مراني حزب از داخل ایکادرھا

ه ب زارش ک صوراني دباتي ھسي رئیميله اصغر کريوسه مبحث گ د ت ه ش نري حزب ارائ ه و روش ه جانب  از ی ھم

ايفعال زارش عرصه نيدر ا. دست داده  دو کنگره بني حزب در فاصله بیتھ ا گ ورد تي مختلف فعالیھ  حزب  م

ال جدهي علني کمپري نظی موفق حزبینھاي به کمپژهيِوه  قرار گرفت و بیابي و ارزیبررس اثدي اعدام، نقش کان  ري و ت

ال انقالب جاراستي حزب ، و ستيآن بر رشد نفوذ و محبوب اط قوت فعاله  بی و عملکرد حزب در قب وان نق  تيعن

د اره ش زب اش ه ا. ح شفر دب نيدر ادام ھال دان زارش ش هي کمريگ زارش تکمت زب گ ازمانده ح ا یلي س ه ب  در رابط

دگانيمابعد از ارائه گزارشات ن.  حزب در داخل کشور ارائه کردالتيتشک ورد نکات مطرح شده و ھمچنن  ني در م

 تيخصوص نقش و فعاله  مبحث بنيدر ا.  صحبت کردندی حزبتي مختلف فعالی خود از عرصه ھایابينظر و ارز

رار گرفت و نمای مورد بررسداد،ي اجازه میتي حزب، تا آنجا که مسائل امنی مخفالتيتشک دگاني ق  ري کنگره تصون

  .  دست آوردنده  حزب در جامعه بی سازماندھیتھاي از فعالیملموس و روشن

سائلی و پاسخگوئراني در ای انقالب جارنيي و تبلي کنگره تحلی قطعنامه ھای عمومیري مضمون و جھت گ ه م  ی ب

اتیاسيمضمون س.   در برابر حزب قرار داده استی انقالبطي شرانيبود که ا الب، شرای و طبق  آن، یروزي پطي انق

ارگ ه ک هي زم،ی در انقالب جاررنقش حزب و طبق ان ا و نت اي نقش ن،ی انقالب جاری المللني بجي ھ  راست و یروھ

ه یوي کننده حزب و آلترناتیقش رھبر نتي اھمکنند،ي مجادي که بر سر راه انقالب ایموانع ر جامع ه حزب در براب  ک

 مخالف ی در بحثھای مختلفیا  بود که از جنبه ھیشنھادي پی ھمه از جمله نکات مطروحه در قطعنامه ھادھديقرار م

م تصویکي.  قرار گرفتیو موافق حول ھر سند  مورد بررس ناد مھ ورد شعار جمھوربي از اس رار در م  ی شده ق

سان ودیان ع تاکنيا.  ب رار در واق ریشگي ھمدي ق سانی و عملی نظ سان و ان ر ان ا ب زب م صلت عمتي ح اي و خ ً ق

ا نمایسميالي سوسانهيانسانگرا دگي که حزب م ديم ین ر مضمون و خصلت یاسي شعار سکي را در قالب کن اظر ب  ن

رای و نظام و حکومتويآلترنات ارزه می که حزب ب د،ي تحقق آن مب  شک در دل ی بیري جھت گنيا. داردي ماني بکن

  .  حزب خواھد داشتشتري بی ھایشروي در پی نقش مھمی جاری انقالبطيشرا

راز اني در کنگره قرائت شد و در میسي و انگلی بود که به زبان فارسیگري سند مھم دران،ي انقالب افستي   مان  اب

  .  قرار گرفتني و ناظرندگاني ھمه نماديي و تابي مورد  تصونياحساسات پرشور حاضر

د ازی مرکزتهي کمی نفر را بعنوان اعضا۶۴   کنگره  ه عبارتن ا آزاد، کدهيفر:   انتخاب نمود ک ان، رھ  آذر، اني آرم

اي م،یمي ابراھمحسنمحمد آسنگران،  دن ه اسد،ی اح ر،ی ناصر اصغر،ی عب ازن،ی امجدامکي س،ی غالم اکب  ني ن

ار ارامکي س،یبرومند، بھروز بھ ارماي س،ی بھ اتح بھرام،ی بھ اھ،ی ف رزي فر،ی حسن پن ابش، حماي الا،ي پوب  دي ت

وائ وکلري ام،یتق س،یلي جللي جلد،ي جاوواني ک،ی ت اد ح ان،یني فرش ن خ ھال دان،ی بھم راي مشفر، ش شت  ی پت،ی دان

اني ا،ی محمد شکوھ،ی عصام شکر،یفي شرالي سھ،ی شامحمدمي کر،یاھمردي بھرام سروش، محبوبه ستاس،يدوبن  م

ور،ي علني مھ،ی حسن صالح،ی صابر، سوسن صابری مصطف،یرعليش ضپ رزاد، جمی مرت صور ف اتح، من  لي ف

د ده قائ رزان، مرس غر کر،یف د ام،یمي اص انگر، خلني محم دل گلپروان،يل کي کم دگار، ان،ي عب اس مان  یدي عب

وبواي ش،یمحمود راد،ی محسنی عل،ی احسان محب،ی محب رادی عل،ی رضا م راد،ی م ب،  شھن،ی فرشته م از مرت

اد روز مھرآب ران، نو،یبھ اوش مھ ائي مدي ک ر،ین ازمي م م،ی نم ورري س اظم ن،ی ن واه،ي ک دت، رحکخ سانه وح  مي اف

  .یزدي و بابک زدانپرستي
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وان دبه  باء به اتفاق آری تقوائديدنبال کنگره، حمه  بالفاصله بی مرکزتهي کمی کوتاه اعضانشست   در  هي کمريعن  ت

  :  انتخاب شدندیاسي به عنوان عضو دفتر سريفر ز ن٢٦ انتخاب شد و یمرکز

د، بھروني نازن،ی عبه اسد،ی احدناي م،یمي آذر، محمد آسنگران، محسن ابراھاني آرمان، کدهي   فر ارز برومن  ،ی بھ

رام سروش، ،یني فرشاد حسد،ي جاوواني ک،ی توکلري ام،ی فاتح بھرام،ی بھارماي س،ی بھارامکيس شفر، بھ  شھال دان

اتح، اصغر کری مرتض،ی صابر، حسن صالحی مصطف،یکرعصام ش ودیدي وان،ي کلي خل،یمي ف  دي نو،ی محم

  .دي انتخاب گردیاسي دفتر سسي رئعنوانه ب صابر ی نشست مصطفنيدر ا.  کخواهي و کاظم نی نمازمي مر،ینائيم

 گفت کنگره یو. صاص داشت اسناد مصوبه آن اختتي کنگره و اھمی بر دستاورھای تقوائدي حمهي اختتامی   سخنران

 درست و یري پاسخ مثبت داد و جھت گراني که در برابرخود داشت و به فراخوان انقالب مردم ایفي به وظایخوبه ب

ه بیياصول رار داد ک ل حزب ق اني را  در مقاب ي نقش تعگم ده اني اتي در موفقی کنن  مختلف ی حزب در عرصه ھ

 ی حزب در آمدند و کنگره در فضائتي به عضوني نفر از مھمانان و ناظرازدهي کنگره نيدر ا.  خواھد داشتتشيفعال

ر ای و پرشور، فضائمانهيگرم و صم ان آغاز ب ه از ھم ائني ک سات رسمی گردھم  چه در خارج از و ی چه در  جل

  . دادانيجلسات حاکم بود، به کار خود پا

   

  ٢٠٠٩ دسامبر ١٠، ١٣٨٨ آذر ١٩ راني ای کارگرستيحزب کمون

Babak Yazdi  
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