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اساسنامه مصوب کنگره  ١٣کومەلە زحمتکشان کردستان

فصل اول ـ نام و اصول بنيادی سازمانی
مادە اول:
نام :کومەلە زحمتکشان کردستان
ماده دوم :اصول بنيادی سازمانی
اصل بنياد سازمانی در کومەله ،دمکراسی و مشارکت دادن ھمه کادرھا و اعضا در تعيين
و انتخاب ارگانھای مختلف تشکيالتی است .بر اﯾن اساس موازﯾن زﯾر را مبنای مناسبات
تشكيالتی کومەله قرار میگيرد:
 .１انتخابی بودن كليهی ارگانھای مسئول و ھداﯾت کننده تشکيالتی از پاﯾين تا باال
توسط اعضای تشکيالت ،ﯾا نماﯾندگان منتخب اعضا در آن تشکيالت.
 .２معين بودن دورەھای انتخاب برای ھمه ارگانھای تشکيالتی.
 .３مختار بودن تشكيالتھای محلی برای پيشبرد چگونگی اجرا و به کارگيری
سياستھای حزب در امور داخلی و محلی مربوط به حوزه فعاليت خود.
 .４ﯾكسان بودن دﯾسيپلين حزبی برای کليه اعضای کومەله.
 .５پذﯾرش و اجرا تصميمات و مصوبات جمع و تشكيالت توسط فرد ،پيروی اقليت از
اكثرﯾت
 .６تبعيت ارگانھای پاﯾينتر از ارگانھای باالتر و پيروی تمام تشكيالت از كميته مركزی
حزب.
 .７معتبر بودن و پيشبرد اصل رھبری جمعی ،بحث و تصميم گيری مشترك در كميتهھا
و مراجع تصميم گيری حزبی.
 .８معمول داشتن اصل علنيت و دﯾالوگ با جنبش در مسائل نظری و سياسيی ،و در
مسائلی که مربوط به سرنوشت کومەله ،مردم و جنبش کردستان است.
 .９محفوظ بودن حقوق کامل فراکسيون سياسی حزب در زمينه ابراز نظر در مسائل
سياسی و عقيدتی ،از جمله در ارگانھای سياسی و تبليغی حزب.
تبصره  .١واضح است کە ھمه ارگانھای رھبریکننده تشکيالت در سطوح مختلف باﯾد
انتخابی باشند .اجرای كامل اصل انتخابی بودن ارگانھای رھبری و ھداﯾتکننده تشکيالت
ممکن است کە در شراﯾط پليسی و دﯾکتاتوری کنونی اﯾران و کردستان ،جھت انتخاب
ارگانھای رھبری شھرستان و منطقه در تشکيالت مخفی ،با مانع واقعی و ضرورت رعاﯾت
اصل مخفی کاری روبرو شود ،در اﯾن شراﯾط ممکن نيست نماﯾندگان ھمه اعضای شھرستان
ﯾا منطقه در ﯾک انتخابات آزاد شرکت نماﯾند ،لذا در چنين شراﯾطی که مسئولين حوزه ھا
ميتوانند انتخابی باشند .دبيران حوزه ھا که خود منتخب اعضا ھستند ،ميتوانند کميته محله
ﯾا کميته روستا را تشکيل دھند و اﯾن کميتەھا نيز مسئولين و دبيران خود را انتخاب مينماﯾند،
دبيران کميتەھای چند محله ﯾا روستا ،کميته ﯾا ارگان ھداﯾت کننده آن شھر ﯾا دھستان را به
وجود ميآورند .با ھر اندازه تغيير در شراﯾط پليسی ،تغيير در اﯾن تبصره به نفع انتخابات آزاد
بوجود خواھد آمد.
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مادە سوم .معيار و ضوابط حزب در بارە فراکسيون در کومەلە:
 .1خواستاران فراکسيون درون حزبی ،موظفند پالتفرم سياسی خود را در اختيار
ارگان رھبری حزب قرار دھند.
 .2رھبری حزب نيز موظف است کە پالتفرم سياسی و موجودﯾت و مشخصات اﯾن
گروه بندی سياسی را بدون دخل و تصرف در اختيار کل تشکيالت قرار دھد.
 .3رسميت اساسنامەای ﯾک بلوک سياسی ﯾا ﯾک فراکسيون به شرطی است که
حداقل  10درصد کل اعضای تشکيالت از آن جانبداری و در آن شرکت نماﯾند تا
بتواند از حق و حقوق خود بە طور رسمی برخوردار شوند.
 .4پاﯾبند بودن کامل فراکسيون به رعاﯾت موازﯾن و مقرارت حزبی و پيشبرد وظاﯾف
تشكيالتی يک ضرورت است.
 .5اتخاذ ترتيباتی كه اعضای فراکسيون سياسی اعالم شده رسمی بتوانند ،مطابق
با نسبت خود در تشكيالت ،در کنگرهھا ،تجمعات حزبی و به اﯾن اعتبار در کميته
ھا و ارگانھای رھبری نماﯾندگی شوند ،و ھمچنين از لحاظ مالی زﯾر فشار قرار
نگيرند و دارای حق برابر با دﯾگر احاد تشکيالت باشند.

فصل دوم ـ ساختار تشكيالتی كومهله
ماده اول تشکل و پاﯾەھای حزبی:
پاﯾهایترﯾن واحد تشكيالتی كومهله ،حوزه است كه در محل كار ،تحصيل و زﯾست با شركت
حداقل سه عضو و حداکثر ھفت عضو تشكيل میشود.
حوزه اولين تشکل و الگوی کار حزبی برای تماس مستقيم و حضور در ميان تودەھا و پيشبرد
كار آگاهگرانه در ميان مردم است ،حوزهھا موظفند در ميان تودهھا فعاليت كرده ،نفود مادی و
معنوی كومهله را در حيطه فعاليت خود گسترش دادە ،برنامه و سياستھای كومهله را تبليغ
و تروﯾج كنند.حوزه ھا باﯾد به شکل گيری تشکل ھای مدنی و صنفی ﯾاری رسانده و در آن
فعاالنه شرکت نماﯾند.
تبصره .١میتوان تحت نظر كميتهھای تشکيالتی مافوق ،گروهھای وﯾژه برای فعاليتھا و
مامورﯾتھای موردی ﯾا دورەای تشكيل داد و ﯾا در ميان حوزهھا ،تشکل خاصی را به اﯾن امور
اختصاص داد.
ماده دوم .كميتهھا:
 .１باالترﯾن ارگان ھر تشكيالت محلی ،كميتهی آن تشكيالت است .كميته مسئول
ھداﯾت تشكيالت تابع خود بر اساس سياستھا و مصوبات كومهله و نيازمندیھای
مبارزه تشكيالتی و تودهای در محل خوﯾش است.
 .２ھر كميته از ميان اعضای خود ﯾك نفر را به عنوان مسئول ﯾا دبير کميته انتخاب می-
كند .دبير رابط آن كميته با كميتهی مافوق است و مسئوليت ھماھنگ كردن و نظارت بر
فعاليتھای اعضای كميته را به عھده دارد و فعاليتھای كميته را منظما به ارگانھای
مافوق گزارش میدھد.
 .３شيوه كار در درون كميتهھا مبتنی بر بررسی و تصميم گيری جمعی و در عين حال
توام با تقسيم كار و کنترلھای فردی است .تصميم گيری در كميتهھا براساس اكثرﯾت
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مطلق آرای کميته صورت میگيرد .ھر كميته در برابر ارگان مافوق داری مسئوليت جمعی
است.
مادە سوم .وظاﯾف کميتەھا:
 .１جلب افکار عمومی به سوی اندﯾشهھا ،برنامه و سياستھای حزب.
 .２اﯾجاد و برقراری ارتباط با مردم و تشکلھای دﯾگر.
 .３پيشبرد سياستھای حزب در مناطق تحت فعاليت خود.
 .４ارتقای ھرچه بيشتر ميزان آگاھی و ھوشياری اعضا
 .５کار کردن با تشکلھای مختلف سندﯾکاﯾی ،صنفی و مدنی.
مادە چھارم .اختيارات:
 .1نماﯾندگیکردن تشکيالت در حيطە فعاليت خود.
 .2حق تعيين دستياران.
 .3نظارت و کنترل بر شيوە مصرف کردن بودجەی ارگانی.
 .4حق تشوﯾق ،تنبيه ،تعليق و اخراج اعضای ارگان تحت مسوليت خود را در چھارچوب
آئيننامە و اساسنامە حزب دارا ميباشند.

ماده پنجم .تشكيالتھای کومه له:
 .１تشكلھای محلی كومهله ،در شھرھا عبارتند از :تشكيالت محل كار ،تشکيالت
محله ،تشكيالت شھر و تشکلھای محلی در مناطق روستاﯾی عبارتند از :تشكيالت ده
)روستا( ،تشكيالت بخش ،کە مجموعه ھر دو در شھر و در مناطق روستاﯾی ،تشکيالت
شھرستان را تشکيل ميدھند.
 .２ھر كدام از اﯾن تشكلھا به وسيله كميتهی آن تشكيالت ھداﯾت و رھبری میشوند.
 .３کنفرانس تشكيالت شھرستان ،با انتخاب نماﯾندگان تشكيالتھای تابعه ،تشکيل و
برگزار ميشود .کنفرانس ،سياستھا و نقشه عمل فعاليت تشکيالت شھرستان را در
چھارچوب سياستھا و اولوﯾتھای عمومی كومەلە و با در نظر داشتن مقتضيات و
نيازھای فعاليت محلی بررسی و تصوﯾب مينمايد و كميته شھرستان را انتخاب میکند.
تبصره  .١تشكيالتھای كومهله در اروپا ،آمرﯾکا ،استراليا و ساﯾر کشورھا از تشكيالتھای
اصلی كومهله ھستند كه بر پاﯾە و اصول انتخابی بودن و دمکراسی درونی و پرنسيپھای
مندرج در اساسنامه ،اداره ميشوند .اﯾن تشکيالتھا با توجه به محيطی كه در آن فعاليت می-
كنند و وظائف خاصی كه به عھده دارند ،نحوه كار و ضوابط آنھا در اکثر موارد ،با تشکيالت
داخل فرق ميکند ،لذا وظاﯾف مشخصتر آن در آﯾيننامه ای جداگانه که ھمان مبانی تشکيالتی
اساسنامەای بر آن ناظر است ،توسط کميته مرکزی تدقيق و ابالغ ميشود .تشکيالت خارج
کشور بر مبنای کميته ھای شھری و کشوری سازمان مييابد و اصل انتخابی بودن در آن مبنای
کار و فعاليت است .ھمچنين در فاصله دو کنگره باﯾد حداقل دو کنفرانس توسط نماﯾندگان
اعضای تشکيالتھا برگزار شده باشد .کنفرانس خارج از کشور سياستھای تشکيالتی و نحوه
فعاليت ما در اﯾن تشکيالت را مورد ارزﯾابی و بررسی قرار ميدھد و نتاﯾج و مصوبات آن سرخط
نحوه فعاليت آتی تشکيالت خارج را تعيين مينماﯾد.
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تبصرە  .٢رھبری كومهله نمیتواند تقسيمات سازمانی دﯾگری ،به جز آنچه در اﯾن
اساسنامه پيشبينی شده است را به اجرا درآورد .اما ميتواند در صورت لزوم ارگانھای ستادی
و غير ستونی ضروری را برای اجرای امور محوله و ﯾا پروژه ھای معين و دورەای سازمان دھد.
اما اﯾن ارگانھا در ھيچ شراﯾطی نباﯾد وظاﯾف و اختيارات ارگانھا و کميتەھای منتخب
تشکيالتی و اساسنامهای را مختل ﯾا محدود نماﯾند.

فصل چھارم ـ كنگره
ماده اول :باالترﯾن ارگان كومهله ،كنگره است كه ھر سه سال ﯾك بار تشکيل ميشود و
تصميمات و مصوبات آن برای تمامی تشكيالت الزم االجرا است .کنگره در موعد مقرر در
اساسنامه توسط کميته مرکزی فراخوان داده ميشود.
تبصره .١کميته مرکزی باﯾد حداقل شش ماه قبل از برگزاری کنگره از ميان اعضای خود،
کميسيونی را برای تدارک کنگره سازمان دھد .اﯾن کميسيون نيز موظف است کميسيونھای
معينی از ميان خود و کادرھای تشکيالتی بر مبنای ملزومات و اولوﯾتھای کاری برای کنگرە ،به
کميته مرکزی پيشنھاد و سازمان و نحوه کار آنھا را به تصوﯾب کميته مرکزی برساند.
تبصره  .٢انتخابات برای تعيين نماﯾندگان کنگره باﯾد حدود دو ماه قبل از برگزاری کنگره به
اتمام رسيده باشد.
تبصره .٣ھر قرار و پيشنھادی برای طرح در دستور کار کنگره ،باﯾد حداقل  15روز پيش از
برگزاری کنگره در اختيار کميسيون تدارک کنگره قرار گيرد.
تبصره  .٤در شراﯾط برگزاری کنگره فوق العاده مدت زمان شش ماھه تدراک کنگرە به سه
ماه تقليل مييابد.
تبصرە  .٥حقوق تمامی نماﯾندگان حاضر در کنگره ﯾکسان است.
ماده دوم :وظائف و اختيارات كنگره كومهله:
.1
.2
.3
.4

برنامه و اساسنامه كومهله را تصوﯾب و ﯾا اصالح میكند.
خط مشی سياسی كومهله ،مسائل استراتژﯾك و تاكتيكھای مھم و ضروری را
بررسی و تعيين میكند.
گزارش كميته مركزی و عملكرد اﯾن کميته و ارگانھای اصلی كومهله )مالی،
تشکيالتی ،تبليغات و غيرە (...مابين دو کنگره را مورد بررسی قرار می دھد.
اعضا و عللبدلھای كميته مركزی را انتخاب میكند .عللبدلھای کميتە مرکزی
ﯾکسوم تعداد اعضای کميتە مرکزی را تشکيل ميدھند.

ماده سوم .شركت كنندگان در كنگره عبارتند از:
 .１نماﯾندگان منتخب ھر ﯾك از حوزەھای تشكيالتھای كومه له و اعضا و علل بدلھای
كميته مركزی.
 .２كميته مركزی میتواند اعضاﯾی از تشکيالت را به عنوان ناظر به كنگره دعوت نماﯾد.
 .３كميته مركزی ميتواند از احزاب و گروهھا و شخصيتھا ،افرادی را به عنوان مھمان ﯾا
ناظر به كنگره دعوت نماﯾد.
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تبصره  .1اعضا و علل بدلھای کميتە مرکزی تنھا در صورتی در کنگرە دارای رای قطعی خواھند بود
کە در ﯾکی از حوزەھای انتخابی بە عنوان نماﯾندە انتخاب شدە باشند.

تبصره  .2ضوابط و نسبت انتخاب نماﯾندگان برای كنگره ،حداقل سه ماه پيش از تارﯾخ
برگزاری کنگره ،باﯾد به اطالع اعضا و تشکيالتھای محلی رسانده شود .اﯾن آﯾيننامه بر مبنای
اصول اساسی تشکيالت حزبی مندرج در اساسنامه و توسط کميته مرکزی کومهله تدوﯾن
ميشود.
ماده چھار :رسميت كنگره
با حضور دوسوم نماﯾندگان صاحب رای در محل برگزاری ،کنگره رسمی و قابل تشكيل است و
تصميمات آن با اكثرﯾت مطلق آرا اتخاذ میشود.
ماده پنج :كنگره فوق العاده:
 .１چنانچه نصف به اضافەﯾک از اعضای كومهله خواستار تشكيل كنگره فوقالعاده
شوند ،كميته مركزی حزب موظف به فراخوان برای کنگرە فوقالعادە ميباشند.
 .２كميته مركزی ميتواند كنگره فوق العاده را فراخوان دھد.

فصل پنجم .كنفرانس
ماده اول :چنانچه تحوالت و وضعيت سياسی منطقە و جھانی ﯾا تحوالت و مسائل مھم
درون حزبی اﯾجاب کند کە مشاوره و اتخاذ تصميماتی در سطحی وسيعتر از كميته مركزی
گرفتە شود ،در اﯾنصورت ضرورﯾست کە كميته مركزی کومەلە دعوت و فراخوان كنفرانس را بە
کل تشکيالت بدھد.
ماده دوم :شركت كنندگان صاحب رای در كنفرانس را اعضا و علل بدلھای كميته مركزی و
نماﯾندگان منتخب تشكيالتھا و كميتهھای اصلی تا حد کميته شھرستان ،تشكيل میدھند
و تصميمات آن برای كل تشكيالت الزم االجرا است.
تبصره  .١كنفرانس با شركت دوسوم شركت كنندگان صاحب رای ،رسمی و قابل تشكيل
است و تصميمات آن با اكثرﯾت مطلق آرا اتخاذ میشود .تعداد کل نماﯾندگان کنفرانس نباﯾد از
دو برابر اعضا و علل بدلھای کميته مرکزی ،کمتر باشد.

فصل ششم .ارگانھای رھبری مركزی
ماده اول .در فاصله بين دو كنگره ،كميته مركزی باالترﯾن ارگان كومهله است ،کە كليه وجوه
فعاليت سياسی و تشكيالتی حزب را اداره میكند و تصميمات آن برای ھمه اعضا الزم االجرا
است.
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تبصره  :1کسانی ميتوانند کاندﯾد عضوﯾت کميته مرکزی شوند که در رده بندی کادرھا،
شراﯾط باالترﯾن رتبە کادری را دارا باشند و مرجع رسمی حزبی به اﯾن امر معترف شده باشد.
تبصره  :2کارکرد ،مسئوليتھا و سابقە سياسی و اجتماعی ھر فرد کاندﯾد کميته مرکزی باﯾد
قبل از انتخابات در اختيار نماﯾندگان و شرکت کنندگان کنگرە قرار گيرد.
تبصرە :٣
اگر عضو ﯾا اعضاﯾی در معامالت تجاری و شغلی بطور شخصی شرکت دارند باﯾد در
چھارچوب قانونی و استانداردھای انسانی و اخالق اجتماعی باشد و به ھيچوجه به زيان مردم و ملتھا و
معيار و ارزشھای سالمت اجتماعی نباشد.
تبصرە  :٤کسانيکه باھم خويشاوندی نزديک دارند بطور مثال ) زن و شوھر ،خواھر و برادر ،عموزادە و
برادرزادەھا و پدر و مادر و فرزند( نبايد باھم در کميته و ارگانھای حزبی از باال تا پائين در ادارە و رھبری حزب
قرار بگيرند ) ،منظور ھيئت اجرايی حزب ،کميسيونھای حزبی ،بخشھای ماڵی حزب ،مرکز رھبری تلويزن و
ستاد فهرماندھی نيروی نظامی است نه عضويت در کميتهھای تشکيالتی و حتی کميته مرکزی(.
ماده دوم .وظائف و اختيارات كميته مركزی:
 .１کميته مرکزی مسئول اجرا و پيشبرد مصوبات كنگره حزب است.
 .２موسسات و تشكلھای گوناگون حزبی را رھبری ،ھداﯾت و ھماھنگ ميكند.
 .３كومهله را در رابطه با احزاب و نيروھای سياسی گوناگون نماﯾندگی کرده و سياست
و تاکتيکھای مناسب را اتخاذ ميکند.
 .４خط تروﯾج و تبليغ سياسی را از طرﯾق ارگانھا و نشرﯾات مركزی و نيز از راه ارائه
رھنمودھای الزم ھداﯾت میكند.
 .５منابع مالی و سرماﯾه گذارﯾھای حزب ،کليه اموال و سازمان خزانه مركزی حزب را
زﯾر نظارت و كنترل دارد ،بودجه تشکيالت و ارگانھای حزبی و کل تشکيالت کومهله را
تصوﯾب و به مصارف ضروری در امر مبارزە در ابعاد گوناگون اختصاص ميدھد .ھر دخل و
تصرفی در بودجه بندی تنھا در صالحيت پلنوم است.
 .６کميتە مرکزی کومەلە حق انتخاب دستياران خود را دارا ميباشند.
 .７نظارت و کنترل بر شيوە مصرف کردن بودجەی ارگانی خودرا دارا ميباشند.
 .８کميتە مرکزی ناظر و حافظ منابع مالی کومەلە است .بدﯾن منظور دو نفر را بە عنوان
حسابرس و ﯾک نفر جانشين ناظر بر امور مالی کومەلە را در اولين پلنوم خود انتخاب
ميکند .با توجە بە شراﯾط خفقان و ميليتارﯾزە کردستان ،اﯾن دو نفر باﯾد از اعصای کميتە
مرکزی و عللبدلھا کومەلە باشند.
 .９کميتەی مرکزی در ميان دو پلنوم در ميان خود ھيئت اجراﯾی حزب را انتخاب می-
كند.
مادە سوم :دبير کل
پلنوم دبير کل را انتخاب ميکند
تبصره .1دبير کل تنھا برای دو دوره متوالی)منظور دورە مابين کنگرەھا است(ميتواند برای اﯾن پست
خود را کاندﯾد کند.
ماده چھارم .وظاﯾف و اختيارات دبير کل
رھبری و ھداﯾت سياستھای حزب ،نماﯾندگی حزب را در درجەای باال رو بە بيرون بر
.1
عھدە دارد .دستياران و مشاوران خود را انتخاب مينمايد.
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درستکردن زمينه اﯾی مناسب در جھت ھداﯾت کردن و سازمان دادن ارگان و کميته
.2
ھای حزبی و ھماھنگی و ھمکاری در ميان آنھا .ھماھنگی ميان دبيران کميسيونھای
مرکزی.
کميته و ارگانھای تشکيالتی و کل تشکيالت را سيستماتيک در جرﯾان امور عمومی
.3
حزب و کارکرد خود قرار ميدھد و از نظر آنھا در اﯾن موارد مطلع ميشود.
ھرماه ﯾکبار از طرﯾق ارگان و کميته ھای حزبی گزارش کارکرد ارگانھای حزب را
.4
درﯾافت کرده و گزارش خود را به ھيئت اجراﯾی ،پلنوم و کنگره حزب ارائه ميدھد و در
مقابل آنھا باﯾد جوابگو باشد.
تبصره .1دبيرکل در چھارچوب مقررات مندرج در اساسنامه حزب ھمچون بقيه اعضای کميته
مرکزی ملتزم به اجرا و پيروی از اصول و موازﯾن و مقررات حزبی خواھد بود.
مادە پنجم :دبير ھيئت اجراﯾی حزب
ھيئت اجراﯾی حزب دبير ھيئت اجراﯾی را انتخاب ميکنند.
مادە ششم :وظاﯾف و اختيارات دبير ھيئت اجراﯾی
 .１مسئوليت پيگيری فراخوانھای ھيئت اجراﯾی برای کنفرانس ھا ،جلسات حزبی و
سمينارھای حزبی در ابعاد مختلف را بر عھده دارد.
مادە ھفتم :سخنگوﯾان حزب
پلنوم از ميان اعضای کميته مرکزی دو نفر را به عنوان سخنگوﯾان حزب انتخاب مينمايد ،ﯾکی
سخنگوی ھيئت اجراﯾی حزب در کردستان و دﯾگری در خارج از کردستان و برای امورات نمايندگی
و تشکيالت خارج کشور است.
ماده ھشتم :پلنوم
نشست عمومی و وسيع كميته مركزی)پلنوم( ،ھر  ٦ماه ﯾكبار به دعوت دبير کل تشكيل می
شود .ھيئت اجرايی و نيمی از اعضای کميته مرکزی ميتوانند پلنوم فوق العادە را فرخوان دھند .شرکت و حضور
اعضای کميته مرکزی ،علی البدلھا و مشاورﯾن در پلنوم الزامی است.
مادە نھم .وظاﯾف و اختيارات پلنوم:
از ميان اعضای کميتەی مرکزی ھيت اجراﯾی را انتخاب کند.
.1
.2
خطوط سياسی و عملکردھای  ٦ماھه ک.م و ارگانھای مرکزی را بررسی و بازبينی
ميکند.
گزارش بخش مالی و سياستھای مالی حزب را مورد بررسی قرار ميدھد.
.3
کارکرد کل تشکيالت و موانع و مشکالت آن را مورد بازبينی و تجزﯾە و تحليل قرار
.4
ميدھد.
رای نھاﯾی را در بارە گزارش کميسيون نظارت بر عملکردھای حزب ،در مورد شکاﯾتھا
.5
و تنبيھات حزبی ،را ميدھد.
در سياستھای مالی و بودجەبندی مجدد برای حزب صاحب اختيار است.
.6
آراﯾش ارگانھای ستادی حزب و سازماندھی اعضای کميتە مرکزی را تعيين ميکند.
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ماده دھم :ھيئت اجراﯾی
پلنوم ھيئت اجراﯾی را انتخاب ميکند که مسئول اجرا و پيشبرد تصميمات و مصوبات پلنوم تا
پلنوم بعدی است.
مادە ﯾازدەھم وظاﯾف و اختيارات ھيئت اجراﯾی:
ھيئت اجراﯾی در فاصله بين دو نشست كميته مركزی ،رھبری سياسی و عملی
.1
تشكيالت را به عھده دارد.
مسئول اجرا و پيشبرد مصوبات و قرارھای پلنوم كميته مركزی است و گزارش كار
.2
خود و کميسيونھای مرکزی را به نشست كميته مركزی)پلنوم( ارائه ميدھد.
ھيئت اجراﯾی مابين دو پلنوم ﯾا نشست وسيع ک.م در چھارچوب مقرارات و
.3
مصوبات و مسئوليھای محولە حزبی از طرف پلنوم ،بر ارگانھای مرکزی و کارکرد کل
تشکيالت نظارت کامل خواھد داشت.
ماده دوازدەھم .کميسيونھای مرکزی:
کميته مرکزی در پلنوم خود از ميان اعضاو عللبدلھا و مشاورﯾن ،اعضای کميسيونھای مرکزی
را تعيين مينماﯾد ،کە ھر کميسيون کميتە مرکزی بر مبنای ضرورت از سە تا پنج نفر تشکيل
ميشود.
تبصرە  .١در صورت احتياج به منظور پيشبرد وظايف حزبی و در عين حال کادرپروری ميتوان
مسولين کميتهھا تشکيالتی در ارگان و مکانھای مختلف حزبی را در کميسيونھا ھمچون عضو و دستيار
سازماندھی کرد.
تبصرە .٢دبير اﯾن کميسيونھا عضو ھيئت اجراﯾی حزب ميباشد.
تبصرە .٣کميتە مرکزی موظف است کە وظاﯾف و اختيارات کميسيونھای مرکزی را
تدوین نمايد.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مادە سيزدەھم وظاﯾف و اختيارات کميسيونھا:
سازماندھی و ھداﯾت ارگان تحت مسئوليت در چھارچوب وظاﯾف حزبی کميسيون
مربوطە.
شرکت منظم دبير کميسيون در جلسات ھيئت اجراﯾی.
گزارش و اطالعرسانی منظم ماھانە بە شيوە کتبی بە ھيئت اجراﯾی.
در مقابل ھيئت اجراﯾی و پلنوم جوابگو ميباشند
کميسيونھا حق انتخاب دستياران خود را دارند.
کميسيونھا نظارت بر بودجەی ارگانی خود مينمايند.
کميسيونھا در چھارچوب اساسنامە حزب حق تشوﯾق و تنبيە اعضای تحت
مسئوليت خود را دارا ميباشند.
کميسيونھا کميتە مرکزی از امکانات امنيتی و حفاظتی ،نقل و انتقاالت و
مامورﯾتھای حزبی بە شيوەای ﯾکسان برخوردارند.
کميسيونھا مختارند کە در چھارچوب اساسنامە حزب ارگان و فونکسيونھای الزم
برای پيشبرد کار و وظاﯾف ارگانی خود ) در صورتيکه با ضوابط ک.ن و اساسنامه مغاير نباشد( در
جا و مکانھای کە الزم و ضروری است سازمان دھند.

مادە چھاردەھم کميسيونھای مرکزی:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

کميسيون
کميسيون
کميسيون
کميسيون
کميسيون
کميسيون
کميسيون

مالی و داراﯾی
عضوﯾت و تشکيالت
آموزش
بازرسی و نظارت
ارتباطات دﯾپلماتيک
تبليغات و تلوﯾزﯾون
زاگرس

ماده پانزدەھم ارگانھای وﯾژه و ستادی:
کميته مرکزی کومه له زحمتکشان کردستان در صورت لزوم مختار است که ارگانھای وﯾژه و
ستادی را به منظور تقوﯾت و پيشبرد کار حزبی سازمان دھد و ضوابط کارشان بايد در چھارچوب
اساسنامه حزب باشد.
ماده شانزدەھم دبيرخانه )سکرتارﯾت(:
ﯾکی از اعضای کميته مرکزی مسئوليت اﯾن ارگان را بر عھده دارد.
وظاﯾف و اختيارات دبيرخانه:
 .1جمعاوری و سازماندادن اسناد حزبی ھمچو مصوبات کنگرەھا ،پلنوم و کنفرانس،
دستورجلسات و پرتوکولھای حزبی.
 .2جمع آوری آمار و ارقام اعضای حزب.
 .3جمع آوری آمارو ارقام معللونين حزب ،قربانيان حزب در تمام عرصەھای مبارزاتی
ھمچو ميدانھای جنگ ،زندان و غيرە.
 .4جمع آوری عکس و فليمھای مستند در رابطه با قربانيان کومه له و جنبش
رھاﯾبخش کردستان .در اﯾن زمينه تمام بخشھای تشکيالت موظف می باشند که
نسخه ای از آرشيو اسناد و مدارک خود را به دبيرخانه بدھند.
 .5سازمان دادن مکانيزم و ارگانھای الزم در رابطه با وظاﯾف مذکور.

فصل ھفتم .عضوﯾت
ماده اول .شراﯾط عضوﯾت:
عضو كومهله كسی است كه:
 .1برنامه و اساسنامه كومهله را پدﯾرفته و از آن پيروی كند.
 .2در ﯾكی از تشكيالتھای كومهله فعاليت نماﯾد.
 .3بطور منظم و ماھيانه به تشكيالت حق عضوﯾت بپردازد.
تبصرە  .١به عضوﯾت در آمدن در تشکلھای و سازمانھای غيردولتی ،مدنی و صنفی به
شرطی که آﯾيننامهھا و اساسنامهھای اﯾن ارگانھا و تشکلھا در تضاد و تناقض رﯾشهای با
ارزشھا و اصول پاﯾهای و برنامهای و خطوط سياسی حزب نباشد ،و پاﯾبند به اصول
دموکراسی ،دﯾالوگ و گفتگوی آشکار دور از فشار و خشونت باشند از دﯾدگاە ما مجازاست.
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ماده دوم .پذﯾرش عضو:
ھر فرد متقاضی عضوﯾت ،عالوه بر داشتن شروط فوق ،ھنگامی به عضوﯾت پذﯾرفته میشود
كه:
 .１دو نفر عضو ،كه سابقه عضوﯾت آنھا در كومهله كمتر از دو سال نباشد ،صالحيت وی
را از لحاظ سياسی و اجتماعی بە کميسيون عضوﯾت حزب توصيه نماﯾند.
 .２ﯾك كميته تشكيالتی عضوﯾت شخص متقاضی را تائيد و حاضر باشد در تشکيالت آن
محل اﯾن عضو جدﯾد را سازماندھی کند.
 .３کميسيون عضوﯾت پروندە شخص متقاضی در چھارچوب نظرات دو عضو تشکيالتی و
تائيد ﯾکی از کميتەھای تشکيالتی بررسی کردە و کميتە تشکيالت محل و شخص
متقاضی را از تصميمات نھاﯾی خود مطلع ميسازد.
ماده سوم .وظائف عضو كومهله:
 .１اساسنامه و برنامه و خطوط سياسی حزب را قبول و به آنھا باور داشته باشد و به
آنھا پشت نکند و حق عضوﯾت تعيين شده را پرداخت نماﯾد.
 .２در امورات و فعاليتھای حزب خلل و آسيب وارد ننماﯾد .در حفظ اسرار و اسناد
واموال تشكيالت كوشا باشد و با دلسوزی و مراقبت كامل در تقوﯾت تشكيالت و حفظ و
تحكيم وحدت و انسجام آن بكوشد.
 .３از افشا و انتشار اطالعاتی که بنا به دالﯾل حفظ شخصيت و آبروی افراد ،مھر
محرمانه خورده اند ،بپرھيزد.
 .４پيگيرانه به امر مبارزهی رھاﯾی مردم کردستان و طبقات تحتستم خدمت كرده و
پيوند و ھمبستگی كومهله را با تودهھای كارگر و زحمتكش گسترش دھد و تحكيم
بخشد.
 .５برای باال بردن آگاھی سياسی خود در ھر زمان و مکان ،مجدانه تالش كند.
 .６گزارش دقيق فعاليتھای خود را به تشكيالت مربوطە ارائه دھد.
 .７در برابر اشتباھات و كمبودھای خود و دﯾگران با احساس مسئوليت انقالبی و با
ھدف آموزش و رفع كمبودھا ،انتقاد و انتقاد از خود را ھمچو سالحی جھت مبارزە با
اشتباھات خود و ھمرزمان بکار گيرد.
ماده چھارم  .حقوق عضو:
 .１شرکت در جلسات و فعاليتھای حزب بر اساس جاﯾگاه خود.
 .２شرکت در جلسات اعضا ،حق رای در انتخابات کنفرانسھا ،کنگره و انتخاباتھای
عمومی.
 .３درﯾافت اطالعات در مورد مواضع و امور سياسی حزب.
 .４ارائه پيشنھاد در جلسات حزبی
 .５ارسال پيشنھاد به کنگره و تجمعات حزبی.
ماده پنجم .كناره گيری از عضوﯾت:
پيوستن به صفوف كومهله و عضوﯾت در آن داوطلبانه و بر اساس احساس نيازھای
مبارزاتی و تصميم آگاھانه افراد برای خدمت به اھداف مبارزاتی و سياسی اﯾن حزب می
باشد .كناره گيری از عضوﯾت نيز امری آزادانه بوده و ھر عضو كومەلە ميتواند ،تصميم خود را
برای كنارەگيری از عضوﯾت حزب بە اطالع تشکيالت برساند.
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عضو خواھان كناره گيری باﯾد اﯾن خواست را رسماً به كميتهی مافوق خود اطالع دھد و
موظف است كه مسئوليتھای تشكيالتی خود و ھم چنين اموال و اسناد تشكيالتی را كه در
اختيار دارد به تشكيالت بازپس دھد و تصفيه حساب نماﯾد .كميتهی مافوق پذﯾرش درخواست
كناره گيری را بررسی نمودە و رسماً به وی اطالع ميدھد.
ماده ششم .عضوﯾت گروهھا و جمعھا در كومهله:
 .１گرچه عضوﯾت به عنوان ﯾك قاعده امری فردی است ،اما در شراﯾط سياسی خاصی
میتوان گروهھا و محافلی را به صورت جمعی به عضوﯾت كومهله پذﯾرفت.
 .２پذﯾرش اﯾن جمعھا و تنظيم نحوهی رابطهی كومهله با آنھا در اختيار نشست كميته
مركزی خواھد بود.

فصل ھشتم .اقدامات انضباطی
ماده اول نظم و دﯾسيپلين حزبی
پايبند بودن به انضباط محكم حزبی از ضروريات بقا و پيشروی و پيروزی ھر تشکلی است .بیتوجھی و کوتاھی و
کمکاری در اين زمينه ميتواند خسارات جبرانناپذيری ببار آورد ،در نتيجه كوتاھی اعضا در انجام وظايف و يا
نقض ضوابط تشكيالتی ،با اقدامات انضباطی زير به تناسب خطای صورت گرفته ،روبرو میگردد ،بهويژە در
زمينهھای مسايل امنيتی و نظامی ،اسناد و اموال حزب ،تشکيالتھای مخفی شھر و روستا ،نيرويی پيشمرگ و
اردوگاھھا و بقيه مکانھای حزب بايد از دقت و کنترول بااليی برخوردار
ماده دوم .نحوهی اجرا و تقاضای تجدﯾد نظر در اقدمات انضباطی:
 .１برخورد و اجرای اقدمات انضباطی در مورد اعضا ،در صالحيت كميته تشكيالتی
محل کار و فعاليت آن عضو ميباشد.
 .２عضو مورد تنبيه واقعشدە حق دارد بە کميتە مافوق تا کميتە مرکزی شکاﯾت بردە و
تقاضای تجدﯾدنظر نماﯾد .ھمچنين ميتواند بە کميسيون بازرسی و ناظر بر عملکردھای
حزب مراجعە نمودە و تقاضای رسيدگی نماﯾد.
 .３عضو تنبيھی و ﯾا اخراجی حق دارد در جلسهای كه به منظور بررسی وضع وی
تشكيل میشود ،با شركت كرده و از خود دفاع نماﯾد .مذاکرات اﯾن جلسه در ھر مورد
باﯾد ثبت و کتبی شود.
 .４اگر عضوی از حزب در صدد تبليغات منفی و آگاھانه و سيستماتيک باشد که بطور
آشکار منافی اصول اعتقادی بيان شده در اساسنامه و برنامه حزب باشد ،ﯾا به کار و
فعاليت و اھداف حزب صدمه بزند ،درچنين حالتی عضوﯾت او زﯾر سؤال خواھد رفت و
ضروری است که اقدام الزم در بارەاش صورت گيرد.
 .５ھرگاه فرد اخراج شده از حزب ،ميتواند مجددا تقاضای عضوﯾت نماﯾد ،از طرف
کميتەھای تشکيالتی و کميسيون عضوﯾت مورد بررسی قرار گرفته ولی قبول عضوﯾت
دوباره فرد اخراجی نياز به سه چھارم رای مثبت اعضای کميته تشکيالت محل کار و
فعاليت فرد متقاضی ميباشد.
ماده سوم .اقدامات انضباطی دركميته مركزی:
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 .１تذکر کتبی و رسمی بە اعضای ک.م در اختيار دبير ميباشد .دبير ميتواند تقاضای
توبیخ و ﯾا تقاضای تغيير مسئوليت عضو ک.م را بە نشست ھيات اجراﯾی پيشنھاد
نماﯾد و ھيئت اجرايی حق دارد در اين موارد تصميم بگيرد و به مدت حداکثر سه ماە از فرد مدبور سلب
مسئوليت کند .تعليق عضوﯾت در ک.م و سلب مسئوليت بيش از سهماە عضو ک.م با پيشنھاد
ھيات اجراﯾی و تصوﯾب پلنوم ک.م ممکن ميباشد.
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 .２تعليق عضوﯾت اعضای كميته مركزی از عضويت حزب ،در صالحيت كنفرانسی مركب
از اعضا و علل بدلھای کميته مرکزی و نماﯾندگان منتخب تشکيالتھا ،تا حد تشکيالت
شھرستان است ..حدنصاب الزم برای تصميم گيری در اﯾن موارد دو سوم آرا است.
 .３اخراج عضو كميته مركزی از عضوﯾت كومهله تنھا در صالحيت كنگره است.
ماده چھارم :شرح موازﯾن رده بندی کادرھا و ھمچنين ضوابط انتخابات مختلف حزبی در
ﯾک آﯾيننامه جداگانە به عنوان ضميمه اساسنامه تدوﯾن خواھد شد .کميته مرکزی موظف است اين
آييننامه را تدوين کند.
مادە پنجم :تمامی تغييرات صورت گرفته در اساسنامه و آﯾيننامهھای حزب و دﯾگر مواردی
که در کنگره به تصوﯾب رسيده باشند ،باﯾد در اسرع وقت اقدامات الزم برای به اجرا درآوردن
آنھا انجام گيرد .مگر در مواردی که کنگره آنرا به تعوﯾق انداخته باشد.
مادە ششم :تمامی جلسات حزب باﯾد با دستور جلسە شروع و با صورت جلسه پاﯾان ﯾابد.
صورت جلسه باﯾد با نظم و ترتيب دموکراتيک نوشته شود .منشی و رئيس جلسه باﯾد صورت
جلسه را امضا کنند.
مادە ھفتم :نيروی پيشمرگ کومەلە:
نيروی پيشمرگ کومەلە ﯾکی از سازمانھای تشکيالت کومەلە ميباشد ،کە بە دليل وﯾژگيھای
جنبش ملی و آزادﯾخواھانە در کردستان و ضرورت وجود نيروﯾی مسلح برای حفظ و دفاع از
دستاوردھای اﯾن جنبش ،تشکيل شدە است ،نيروﯾی پيشمرگ کومەلە سازمان مسلح
کومەلە است کە ھمانند ساﯾر تشکيالتھای کومەلە اصول سازمانی مندرج در اساسنامە را
مبنای کار و فعاليت خود قرار دھد .ھمچنين آئينامەی نيروی پيشمرگ کومەلە کە ضميمە
اساسنامە است مبنای کار و فعاليتھای اﯾن نيرو قرار ميگيرد.
تبصرە .١نيروﯾی پيشمرگ کومەلە کە از سوﯾی ﯾک ستاد نظامی ،فرمانددھی ميشود ،کە
تحت نظارت کميتە مرکزی و ھيات اجراﯾی خواھد بود .در شراﯾط فعلی ﯾکنفر از اعضای ک.م
مسئول اﯾن تشکيالت است کە از سوی کميتە مرکزی تعيين شدە و ھمانند ساﯾر ارگانھای
مرکزی کومەلە ،ھيئت اجراﯾی حزب مسئول آن است.
مادە ھشتم :سازمانھای زنان ،جوانان و دانشجويان کومهله ،سازمانھای وابسته به حزب ھستند و در ھمانحال که
در عرصه کاری خود دارای استقاللند اما فعاليتھای آنان نبايد در تناقض با اصول بنيادی فکری کومهڵه باشد .اين
تشکلھا به سھم خود در تجمعات حزبی بايد نمايندگی شوند.
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