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  کردستانە زحمتکشان ەلکوم ١٣کنگره  مصوب اساسنامه
  
  

 سازمانی یو اصول بنياد فصل اول ـ نام
  

  : اول مادە
 کردستانە زحمتکشان ومەلک: نام

 
  اصول بنيادی سازمانی :دومماده 

 تعيين اعضا در کادرھا و له، دمکراسی و مشارکت دادن ھمهدر کومە یسازمان ادياصل بن 
مناسبات  یمبنارا ر ین زین اساس موازیبر ا .تشکيالتی استتلف گانھای مخار و انتخاب

 :رديگیمقرار  له کومە التیيتشك
 ن تا باالیياز پا تشکيالتی مسئول و ھدایت کننده یھای ارگانهيبودن كل یخابانت .１

  .در آن تشکيالت یا نمایندگان منتخب اعضا ،تشکيالتتوسط اعضای 
  .تشکيالتی یھاه ارگانھم یانتخاب برا یھان بودن دورەيمع .２
 و به کارگيری اجرا چگونگی برای پيشبرد یمحل یھاالتيمختار بودن تشك  .３

 .خودحوزه فعاليت مربوط به  یو محل یدر امور داخل حزبی ھا سياست
  .هکليه اعضای کومەل یبرا ین حزبيپليسیكسان بودن دی .４
ت از يی اقلالت توسط فرد، پيرويمات و مصوبات جمع و تشكيتصمپذیرش و اجرا  .５

  تیاكثر
ته مركزی يالت از كميروی تمام تشكباالتر و پي یھاتر از ارگاننیيپا یھات ارگانيتبع .６

   .حزب
ھا تهيك در كممشتر یريگ ميمعتبر بودن و پيشبرد اصل رھبری جمعی، بحث و تصم .７

  .حزبی ریيم گيو مراجع تصم
در اسيی، و يو سجنبش در مسائل نظری الوگ با یت و ديمعمول داشتن اصل علن .８

 . ه، مردم و جنبش کردستان استمسائلی که مربوط به سرنوشت کومەل
محفوظ بودن حقوق کامل فراکسيون سياسی حزب در زمينه ابراز نظر در مسائل  .９

 .سياسی و عقيدتی، از جمله در ارگانھای سياسی و تبليغی حزب
    

در سطوح مختلف باید کننده تشکيالت  نھای رھبریواضح است کە ھمه ارگا .١تبصره 
کننده تشکيالت  و ھدایت یرھبر یبودن ارگانھا یكامل اصل انتخاب یرااج. انتخابی باشند

انتخاب جھت ، کردستانممکن است کە در شرایط پليسی و دیکتاتوری کنونی ایران و 
با مانع واقعی و ضرورت رعایت  ،ارگانھای رھبری شھرستان و منطقه در تشکيالت مخفی

کاری روبرو شود، در این شرایط ممکن نيست نمایندگان ھمه اعضای شھرستان  اصل مخفی
یا منطقه در یک انتخابات آزاد شرکت نمایند، لذا در چنين شرایطی که مسئولين حوزه ھا 

دبيران حوزه ھا که خود منتخب اعضا ھستند، ميتوانند کميته محله . ميتوانند انتخابی باشند
دھند و این کميتەھا نيز مسئولين و دبيران خود را انتخاب مينمایند، یا کميته روستا را تشکيل 

دبيران کميتەھای چند محله یا روستا، کميته یا ارگان ھدایت کننده آن شھر یا دھستان را به 
تغيير در این تبصره به نفع انتخابات آزاد اندازه تغيير در شرایط پليسی،  با ھر . وجود ميآورند

  .بوجود خواھد آمد
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  :فراکسيون در کومەلەبارە در  معيار و ضوابط حزب .مادە سوم
پالتفرم سياسی خود را در اختيار  ندموظف ،فراکسيون درون حزبیخواستاران  .1

  .دنارگان رھبری حزب قرار دھ
و موجودیت و مشخصات این  ظف است کە پالتفرم سياسیرھبری حزب نيز مو  .2

 .ختيار کل تشکيالت قرار دھددر ا ی را بدون دخل و تصرفگروه بندی سياس
سياسی یا یک فراکسيون به شرطی است که  ای یک بلوکرسميت اساسنامە .3

تا  درصد کل اعضای تشکيالت از آن جانبداری و در آن شرکت نمایند 10حداقل 
 .شوندبتواند از حق و حقوق خود بە طور رسمی برخوردار 

رت حزبی و پيشبرد وظایف پایبند بودن کامل فراکسيون به رعایت موازین و مقرا .4
 .يک ضرورت است تشكيالتی

فراکسيون سياسی اعالم شده رسمی بتوانند، مطابق اعضای اتخاذ ترتيباتی كه  .5
ھا، تجمعات حزبی و به این اعتبار در کميته خود در تشكيالت، در کنگره تنسب با

رار ھا و ارگانھای رھبری نمایندگی شوند، و ھمچنين از لحاظ مالی زیر فشار ق
  .نگيرند و دارای حق برابر با دیگر احاد تشکيالت باشند

   
  

 لهكومه یالتيـ ساختار تشك فصل دوم
 

 :حزبیو پایەھای   تشکل ماده اول
با شركت  كه در محل كار، تحصيل و زیست است ، حوزههلكومه یالتيرین واحد تشكت ای پایه

  .شودیل ميتشكعضو  و حداکثر ھفتحداقل سه عضو 
 و پيشبرد ان تودەھايحضور در مم و يتماس مستق یبرا حزبی اولين تشکل و الگوی کار حوزه

مادی و  نفودت كرده، يھا فعالان تودهيد در مھا موظفنحوزه ،است ان مردميمانه در رگكار آگاه
غ يله را تبلكومه ھایاستيسبرنامه و ادە، گسترش د در حيطه فعاليت خودله را كومه معنوی
به شکل گيری تشکل ھای مدنی و صنفی یاری رسانده و در آن حوزه ھا باید .كنند و ترویج

   . فعاالنه شرکت نمایند
ھا و تيفعال یاژه بریو یھاگروه ،مافوق تشکيالتی یھاتهيتوان تحت نظر كمیم .١تبصره
 امورن یرا به ا یخاصھا، تشکل ان حوزهيا در میداد و  ليتشك ا دورەاییموردی  یھاتیمامور

  .اختصاص داد
  

  :ھاتهيكم. دومماده 
ته مسئول يكم. الت استيی آن تشكتهيكم ،یالت محلين ارگان ھر تشكیباالتر .１

 یھایازمنديله و نھا و مصوبات كومهاستيبر اساس س خود الت تابعيت تشكیھدا
 .ش استیای در محل خوو  توده یالتيمبارزه تشك

-یانتخاب مکميته ر يدبمسئول یا را به عنوان ك نفر یخود  یان اعضايته از ميھر كم .２
ت ھماھنگ كردن و نظارت بر يی مافوق است و مسئولتهيته با كميكمآن رابط ر يدب. كند
ته را منظما به ارگانھای يكم یھاتيفعال به عھده دارد و ته رايكم یاعضا یھاتيفعال

 .دھدمافوق گزارش می
ن حال يو در ع یجمع ریيم گيو تصم یرسبر بر یھا مبتنتهيوه كار در درون كميش .３

ت یھا براساس اكثرتهيدر كم یريم گيتصم .است یفرد و کنترلھای م كاريتوام با تقس
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 یت جمعيمسئول یته در برابر ارگان مافوق داريھر كم. رديگیصورت م ی کميتهمطلق آرا
 .است

 
   :وظایف کميتەھا. ە سومماد
 .ی حزبتھاو سياس برنامهھا،  سوی اندیشه  می بهجلب افکار عمو .１
 .ھای دیگر ایجاد و برقراری ارتباط با مردم و تشکل .２
 .ھای حزب در مناطق تحت فعاليت خود پيشبرد سياست .３
 بيشتر ميزان آگاھی و ھوشياری اعضا  ارتقای ھرچه .４
  . مختلف سندیکایی، صنفی و مدنیھای  کار کردن با تشکل .５

  
 :اختيارات. چھارممادە 

  .کيالت در حيطە فعاليت خودکردن تش نمایندگی. 1
  .دستياران حق تعيين. 2
  .بودجەی ارگانی نظارت و کنترل بر شيوە مصرف کردن. 3
در چھارچوب  را تحت مسوليت خود ارگان اعضای اخراجو تعليق  حق تشویق، تنبيه،. 4
  .دارا ميباشند ئيننامە و اساسنامە حزبآ
  
  :کومه له یھاالتيتشك .پنجمماده 

كار، تشکيالت  الت محليتشك :در شھرھا عبارتند ازله، كومه یمحل یھالتشك .１
 ده التيتشك  :در مناطق روستایی عبارتند ازھای محلی تشکلو  الت شھريمحله، تشك

، تشکيالت در شھر و در مناطق روستایی ھر دو مجموعه ، کەت بخشالي، تشك)روستا(
   .تشکيل ميدھندشھرستان را 

  .دنشویم یت و رھبریالت ھدايی آن تشكتهيله كميھا به وسلن تشكیھر كدام از ا .２
و  تشکيل ،تابعه یھاالتيتشك ندگانی، با انتخاب نماالت شھرستانيتشك کنفرانس .３

را در تشکيالت شھرستان ت يعمل فعال  هھا و نقشاستيس ،کنفرانس. برگزار ميشود
ات و يقتضو با در نظر داشتن م كومەلە یعموم یھاتیاولوھا و استيچھارچوب س

  .دکنیرا انتخاب م ته شھرستانيو كم مينمايد بیو تصو یبررس یت محليفعال یازھاين
  

 یھاالتياز تشكاروپا، آمریکا، استراليا و سایر کشورھا له در كومه ھایالتيتشك .١تبصره 
و پرنسيپھای  انتخابی بودن و دمکراسی درونیبر پایە و اصول كه  ھستندله كومه اصلی

- یت ميكه در آن فعال یطيبا توجه به مح ھااین تشکيالت. اداره ميشوند ،سنامهمندرج در اسا
تشکيالت با  ،موارددر اکثر  ھاكار و ضوابط آن نحوه د،نكه به عھده دار ید و وظائف خاصنكن

تشکيالتی که ھمان مبانی  ای جداگانهدر آیيننامه آن  تروظایف مشخص لذافرق ميکند، داخل 
خارج  تشکيالت .ميشودو ابالغ  توسط کميته مرکزی تدقيق، اظر استاساسنامەای بر آن ن

مبنای بی بودن در آن بر مبنای کميته ھای شھری و کشوری سازمان مييابد و اصل انتخا کشور
توسط نمایندگان  کنفرانسدو حداقل ھمچنين در فاصله دو کنگره باید  .کار و فعاليت است

کشور سياستھای تشکيالتی و نحوه از نفرانس خارج ک. اعضای تشکيالتھا برگزار شده باشد
رار ميدھد و نتایج و مصوبات آن سرخط بررسی قارزیابی و فعاليت ما در این تشکيالت را مورد 

  .  تعيين مينمایدنحوه فعاليت آتی تشکيالت خارج را 
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تواند تقسيمات سازمانی دیگری، به جز آنچه در این له نمیرھبری كومه .٢تبصرە 
اما ميتواند در صورت لزوم ارگانھای ستادی . بينی شده است را به اجرا درآورد اسنامه پيشاس

. 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 

  .ای را مختل یا محدود نماینداساسنامهتشکيالتی و 
  

  
 فصل چھارم ـ كنگره

  
و  شودميتشکيل ك بار یسال  سهھر ه كنگره است ك ،لهن ارگان كومهیباالتر :ماده اول

کنگره در موعد مقرر در  .الت الزم االجرا استيتشك یتمام یآن براو مصوبات مات يتصم
  .ودفراخوان داده ميش اساسنامه توسط کميته مرکزی

 ،خوداعضای از ميان  ماه قبل از برگزاری کنگره کميته مرکزی باید حداقل شش. ١تبصره
کميسيونھای موظف است نيز این کميسيون . ان دھدبرای تدارک کنگره سازم را کميسيونی

 بهیتھای کاری برای کنگرە، وملزومات و اولی بر مبنای تشکيالت یکادرھا خود ومعينی از ميان 
  .مان و نحوه کار آنھا را به تصویب کميته مرکزی برساندو ساز پيشنھاد  کميته مرکزی

دو ماه قبل از برگزاری کنگره به حدود برای تعيين نمایندگان کنگره  باید  انتخابات .٢تبصره 
  .اتمام رسيده باشد

روز پيش از  15طرح در دستور کار کنگره، باید حداقل  يشنھادی برایھر قرار و پ .٣تبصره
    .زاری کنگره در اختيار کميسيون تدارک کنگره قرار گيردبرگ

به سه تدراک کنگرە در شرایط برگزاری کنگره فوق العاده مدت زمان شش ماھه . ٤تبصره 
   .تقليل مييابدماه 

   .حقوق تمامی نمایندگان حاضر در کنگره یکسان است. ٥تبصرە 
 

  :لهكنگره كومهو اختيارات وظائف  :ماده دوم
  
  .كندیا اصالح میب و یله را تصومه و اساسنامه كومهبرنا  .1
را  یمھم و ضرور یھاكيك و تاكتیله، مسائل استراتژكومه یاسيس یخط مش .2

 .كندین مييو تع یبررس
مالی، (له كومهاین کميته و ارگانھای اصلی و عملكرد  یته مركزيگزارش كم .3

  .دھد یقرار م ید بررسرا مور دو کنگرهمابين ...) تشکيالتی، تبليغات و غيرە
کميتە مرکزی  بدلھای علل .كندیرا انتخاب مته مركزی يكم یدلھاب اعضا و علل .4

 .سوم تعداد اعضای کميتە مرکزی را تشکيل ميدھند یک
 

  :شركت كنندگان در كنگره عبارتند از. ماده سوم
 یدلھااعضا و علل بو   له كومهھای التيتشكحوزەھای  ك از ی ندگان منتخب ھرینما .１

 .یته مركزيكم
 .دیبه عنوان ناظر به كنگره دعوت نما را از تشکيالت تواند اعضایییم یته مركزيكم .２
ا یرا به عنوان مھمان  افرادی ھا،تيھا و شخص واند از احزاب و گروهتيم یته مركزيكم .３

 .دیناظر به كنگره دعوت نما
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 کنگرە دارای رای قطعی خواھند بوداعضا و علل بدلھای کميتە مرکزی تنھا در صورتی در  .1تبصره 
  .کە در یکی از حوزەھای انتخابی بە عنوان نمایندە انتخاب شدە باشند

ماه پيش از تاریخ  حداقل سهكنگره،  یندگان برایضوابط و نسبت انتخاب نما. 2تبصره 
نای بر  مباین آیيننامه  .برگزاری کنگره، باید به اطالع اعضا و تشکيالتھای محلی رسانده شود

تدوین  لهکومه و توسط کميته مرکزیدر اساسنامه مندرج تشکيالت حزبی  اصول اساسی
  .ميشود

  
  ت كنگرهيرسم: چھارماده 

ل است و يو قابل تشك یرسم کنگره ،برگزاری در محل یصاحب رانمایندگان با حضور دوسوم 
  .شودیآرا اتخاذ م مطلق تیمات آن با اكثريتصم

  
  :عادهكنگره فوق ال :پنجماده 
العاده ل كنگره فوقيله خواستار تشككومه یاعضااز یک اضافەنصف به چه چنان .１

  .دنميباشالعادە  موظف به فراخوان برای کنگرە فوقحزب  یته مركزي، كمشوند
 .فراخوان دھد را كنگره فوق العاده ميتواند یته مركزيكم .２

  
  

  كنفرانس. فصل پنجم
  

مسائل مھم  و ا تحوالتیمنطقە و جھانی  یاسيت سيو وضعچه تحوالت چنان :ماده اول
 یته مركزيتر از كمعيوس یدر سطحماتی يکە مشاوره و اتخاذ تصمایجاب کند  یدرون حزب

را بە  كنفرانسکومەلە دعوت و فراخوان  یته مركزيكمدر اینصورت ضروریست کە ، گرفتە شود
   .کل تشکيالت بدھد

 
و  یته مركزيكم یھاس را اعضا و علل بدلدر كنفران یشركت كنندگان صاحب را :ماده دوم

دھند یل ميتشك تا حد کميته شھرستان، یاصل یھاتهيكم ھا والتيدگان منتخب تشكنینما
  .الت الزم االجرا استيكل تشك یمات آن برايو تصم

ل يو قابل تشك ی، رسمیكنفرانس با شركت دوسوم شركت كنندگان صاحب را .١تبصره 
تعداد کل نمایندگان کنفرانس نباید از  .شودیآرا اتخاذ م مطلق تیكثرمات آن با اياست و تصم

  .دو برابر  اعضا و علل بدلھای کميته مرکزی، کمتر باشد
 

  
  
  
  

  یمركز یرھبر یھاارگان.  فصل ششم
  

ه وجوه يكلکە ، له استن ارگان كومهیباالتر یركزته مين دو كنگره، كميدر فاصله ب .اولماده 
ھمه اعضا الزم االجرا  یمات آن برايكند و تصمیرا اداره محزب  یالتيتشكسياسی و ت يفعال
  .است
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ه بندی کادرھا، کسانی ميتوانند کاندید عضویت کميته مرکزی شوند که در رد :1تبصره 
   .رف شده باشدتو مرجع رسمی حزبی به این امر مع کادری را دارا باشندترین رتبە شرایط باال

رد کاندید کميته مرکزی باید ھر فسياسی و اجتماعی وليتھا و سابقە مسئ کارکرد، :2تبصره 
  .قرار گيردکنگرە گان کنند قبل از انتخابات در اختيار نمایندگان و شرکت

   :٣تبصرە 
اگر عضو یا اعضایی در معامالت تجاری و شغلی بطور شخصی شرکت دارند باید در 

و به ھيچوجه به زيان مردم و ملتھا و  باشد اجتماعیانسانی و اخالق  چھارچوب قانونی و استانداردھای
   .معيار و ارزشھای سالمت اجتماعی نباشد

 و عموزادە برادر، و خواھر شوھر، و زن(  مثال بطور دارند نزديک خويشاوندی باھم کسانيکه :٤تبصرە 
 حزب رھبری و ادارە در پائين تا باال از حزبی ھایارگان و کميته در باھم نبايد) فرزند و مادر و پدر و برادرزادەھا

 و تلويزن ھبری ر مرکز حزب، ماڵی ھای بخش حزبی، کميسيونھای حزب، اجرايی ھيئتظور من ( بگيرند، قرار
  ).است نه عضويت در کميتهھای تشکيالتی و حتی کميته مرکزی نظامی نيروی فهرماندھی ستاد

 
  :ته مركزیيكمو اختيارات  وظائف. ماده دوم

  .استحزب شبرد مصوبات كنگره يمسئول اجرا و پ یکميته مرکز .１
  .كنديت و ھماھنگ می، ھدارا رھبری یگوناگون حزب یھالموسسات و تشك .２
و سياست  کرده یندگیگوناگون نما یاسيس یروھايله را در رابطه با احزاب و نكومه .３

  .ميکند و تاکتيکھای مناسب را اتخاذ
 ارائهز از راه يو ن یات مركزیھا و نشرق ارگانیرا از طر یاسيغ سيج و تبلیتروخط  .４

 .كند ت مییالزم ھدا یرھنمودھا
را حزب  خزانه مركزیسازمان اموال و  کليه حزب، منابع مالی و سرمایه گذاریھای .５

 له را  کومهتشکيالت و ارگانھای حزبی و کل ، بودجه تشکيالت زیر نظارت و كنترل دارد
ھر دخل و  .دھديدر ابعاد گوناگون اختصاص مدر امر مبارزە  یبه مصارف ضرورتصویب و 
 .ر بودجه بندی تنھا در صالحيت پلنوم استتصرفی د

 .کميتە مرکزی کومەلە حق انتخاب دستياران خود را دارا ميباشند .６
 .دارا ميباشند بودجەی ارگانی خودرا مصرف کردنشيوە نظارت و کنترل بر  .７
بدین منظور دو نفر را بە عنوان . کميتە مرکزی ناظر و حافظ منابع مالی کومەلە است .８

حسابرس و یک نفر جانشين ناظر بر امور مالی کومەلە را در اولين پلنوم خود انتخاب 
، این دو نفر باید از اعصای کميتە کردستان خفقان و ميليتاریزەبا توجە بە شرایط . ميکند

 .بدلھا کومەلە باشند مرکزی و علل
- یان خود ھيئت اجرایی حزب را انتخاب ميم رکميتەی مرکزی در ميان دو پلنوم  د .９

  .كند
  

  دبير کل : سوممادە 
  پلنوم دبير کل را انتخاب ميکند

ميتواند برای این پست )منظور دورە مابين کنگرەھا است(متوالیدبير کل تنھا برای دو دوره . 1تبصره
   .خود را کاندید کند

  
  وظایف و اختيارات دبير کل  .چھارمماده 
بر رو بە بيرون باال حزب را در درجەای  رھبری و ھدایت سياستھای حزب، نمایندگی .1

  .دستياران و مشاوران خود را انتخاب مينمايد .عھدە دارد
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درستکردن زمينه ایی مناسب در جھت ھدایت کردن و سازمان دادن ارگان و کميته  .2
ران کميسيونھای ھماھنگی ميان دبي. ھای حزبی و ھماھنگی و ھمکاری در ميان آنھا

 .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
گزارش کارکرد ارگانھای حزب را ماه یکبار از طریق ارگان و کميته ھای حزبی ھر .4

و در  را به ھيئت اجرایی، پلنوم و کنگره حزب ارائه ميدھد دریافت کرده و گزارش خود
 .مقابل آنھا باید جوابگو باشد

  
دبيرکل در چھارچوب مقررات مندرج در اساسنامه حزب ھمچون بقيه اعضای کميته  .1تبصره

  .مرکزی ملتزم به اجرا و پيروی از اصول و موازین و مقررات حزبی خواھد بود
  

  حزبجرایی اھيئت  دبير: پنجممادە 
  .ھيئت اجرایی را انتخاب ميکنند ھيئت اجرایی حزب دبير

  
  اجرایی ھيئت دبير و اختيارات ظایفو: ششممادە  

مسئوليت پيگيری فراخوانھای ھيئت اجرایی برای کنفرانس ھا، جلسات حزبی و  .１
 .بر عھده دارد را سمينارھای حزبی  در ابعاد مختلف

  
  حزب انسخنگوی: ھفتممادە 

یکی ، مينمايد نوان سخنگویان حزب انتخاببه ع راضای کميته مرکزی دو نفر ميان اع ازپلنوم 
و برای امورات نمايندگی  در خارج از کردستان یدیگر سخنگوی ھيئت اجرایی حزب در کردستان و

  .است و تشکيالت خارج کشور
  

   پلنوم :ھشتمماده 
 یل ميتشك دبير کلبه دعوت  كباری ماه ٦ھر ، )پلنوم(یه مركزتيع كميو وس ینشست عموم

شرکت و حضور . از اعضای کميته مرکزی ميتوانند پلنوم فوق العادە را فرخوان دھند ھيئت اجرايی و نيمی .شود
   .کميته مرکزی، علی البدلھا و مشاورین در پلنوم الزامی است اعضای

  
  :پلنومو اختيارات وظایف . ھمنمادە 
   .کندرایی را انتخاب ەی مرکزی ھيت اجکميتاز ميان اعضای  .1
را بررسی و بازبينی  و ارگانھای مرکزی م.ماھه ک ٦خطوط سياسی و عملکردھای  .2

 .ميکند
 . گزارش بخش مالی و سياستھای مالی حزب را مورد بررسی قرار ميدھد .3
شکالت آن را مورد بازبينی و تجزیە و تحليل قرار ارکرد کل تشکيالت و موانع و مک .4

 .ميدھد
در مورد شکایتھا  ،کميسيون نظارت بر عملکردھای حزب بارە  گزارش ررای نھایی را د .5

 .ميدھد را ،و تنبيھات حزبی
 .سياستھای مالی و بودجەبندی مجدد برای حزب صاحب اختيار است رد .6

   .را تعيين ميکند و سازماندھی اعضای کميتە مرکزیآرایش ارگانھای ستادی حزب  
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  ھيئت اجرایی: دھم ماده
تا جرایی را انتخاب ميکند که مسئول اجرا و پيشبرد تصميمات و مصوبات پلنوم پلنوم ھيئت ا

  .بعدی است پلنوم
   
   :ھيئت اجرایی و اختيارات دەھم وظایفیاز مادە
سياسی و عملی ، رھبری یته مركزيدو نشست كم نيدر فاصله بھيئت اجرایی  .1

  .الت را به عھده دارديتشك
كميته مركزی است و گزارش كار پلنوم ھای مسئول اجرا و پيشبرد مصوبات و قرار .2

 .دھدارائه مي) پلنوم(شست كميته مركزیخود و کميسيونھای مرکزی را به ن
م در چھارچوب مقرارات و .ھيئت اجرایی مابين دو پلنوم یا نشست وسيع ک .3

کل  کارکرد و بر ارگانھای مرکزی ،مصوبات و مسئوليھای محولە حزبی از طرف پلنوم
   .د داشتکامل خواھ تشکيالت نظارت

  
   :کميسيونھای مرکزی. دەھمدوازماده 

اعضای کميسيونھای مرکزی  ،دلھا و مشاورینب و عللاز ميان اعضاخود  پلنومدر کميته مرکزی 
تشکيل فر نتا پنج  سە از بر مبنای ضرورت کميتە مرکزی ھر کميسيون ، کە نمایدمي را تعيين
 .ميشود

 ميتوان کادرپروری حال عين در و حزبی وظايف پيشبرد ظورمن به احتياج صورت در .١تبصرە 
 دستيار و عضو نھمچو کميسيونھا در را حزبی مختلف مکانھای و ارگان در تشکيالتی کميتهھا لينمسو

   .کرد سازماندھی
  .باشديحزب م ییاجرا ئتيعضو ھ ھاونيسيکم نیا ريدب .٢تبصرە
زی را ارات کميسيونھای مرککميتە مرکزی موظف است کە وظایف و اختي. ٣تبصرە
  .ن نمايدتدوی

  
  :کميسيونھاو اختيارات  دەھم وظایفسيزمادە 

سازماندھی و ھدایت ارگان تحت مسئوليت در چھارچوب وظایف حزبی کميسيون  .1
  .مربوطە

 .شرکت منظم دبير کميسيون در جلسات ھيئت اجرایی .2
 .ییرسانی منظم ماھانە بە شيوە کتبی بە ھيئت اجرا گزارش و اطالع .3
 در مقابل ھيئت اجرایی و پلنوم جوابگو ميباشند .4
  .دارند حق انتخاب دستياران خود راکميسيونھا  .5
  .مينمايند بودجەی ارگانی خودنظارت بر کميسيونھا  .6
تحت حزب حق تشویق و تنبيە اعضای  کميسيونھا در چھارچوب اساسنامە .7

 .را دارا ميباشندمسئوليت خود 
الت و امکانات امنيتی و حفاظتی، نقل و انتقکميسيونھا کميتە مرکزی از ا .8

 .ندرماموریتھای حزبی بە شيوەای یکسان برخوردا
الزم  یسيونھاکھارچوب اساسنامە حزب ارگان و فونکميسيونھا مختارند کە در چ .9

در  )ن و اساسنامه مغاير نباشد.در صورتيکه با ضوابط ک ( برای پيشبرد کار و وظایف ارگانی خود
  .کە الزم و ضروری است سازمان دھندجا و مکانھای 

  
   :کزیکميسيونھای مر ھمەدچھارمادە 
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  کميسيون مالی و دارایی .1
 و تشکيالت کميسيون عضویت .2
 کميسيون آموزش .3
 کميسيون بازرسی و نظارت .4
 کميسيون ارتباطات دیپلماتيک .5
 تلویزیون و کميسيون تبليغات .6
 کميسيون زاگرس .7

  
  :ھم ارگانھای ویژه و ستادیپانزدەماده 

کميته مرکزی کومه له زحمتکشان کردستان در صورت لزوم مختار است که ارگانھای ویژه و 
در چھارچوب  بايد ضوابط کارشانو  دھدپيشبرد کار حزبی سازمان  ستادی را به منظور تقویت و

  .باشد اساسنامه حزب
  

  ):تاریتکرس(دبيرخانه  شانزدەھمماده 
  .رگان را بر عھده داردیکی از اعضای کميته مرکزی مسئوليت این ا

  
  :وظایف و اختيارات دبيرخانه

س، اوری و سازماندادن اسناد حزبی ھمچو مصوبات کنگرەھا، پلنوم و کنفران جمع .1
 .دستورجلسات و پرتوکولھای حزبی

 .آمار و ارقام اعضای حزب جمع آوری .2
 زاتیبانيان حزب در تمام عرصەھای مبارمعللونين حزب، قر جمع آوری آمارو ارقام .3

 .و غيرە ، زندانھمچو ميدانھای جنگ
جنبش کومه له و قربانيان  جمع آوری عکس و فليمھای مستند در رابطه با  .4

تشکيالت موظف می باشند که در این زمينه تمام بخشھای . رھایبخش کردستان
 .ی از آرشيو اسناد و مدارک خود را به دبيرخانه بدھندنسخه ا

 .زم در رابطه با وظایف مذکورسازمان دادن مکانيزم و ارگانھای ال .5
  
  

  عضویت. فصل ھفتم
 

 :شرایط عضویت. ماده اول
  :له كسی است كهعضو كومه

  .و از آن پيروی كند را پدیرفتهله برنامه و اساسنامه كومه .1
  .له فعاليت نمایدھای كومهدر یكی از تشكيالت. 2
  .به تشكيالت حق عضویت بپردازدبطور منظم و ماھيانه . 3
  
  به مدنی و صنفی عضویت در آمدن در تشکلھای و سازمانھای غيردولتی،  به .١صرە تب

ای با  ھای این ارگانھا و تشکلھا در تضاد و تناقض ریشه نامه ھا و اساس نامه آیين  شرطی که
اصول   ی و خطوط سياسی حزب نباشد، و پایبند بها ای و برنامه رزشھا و اصول پایها

  .استفتگوی آشکار دور از فشار و خشونت باشند از دیدگاە ما مجازدموکراسی، دیالوگ و گ
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  :پذیرش عضو. ماده دوم
شود ھر فرد متقاضی عضویت، عالوه بر داشتن شروط فوق، ھنگامی به عضویت پذیرفته می

  :كه
له كمتر از دو سال نباشد، صالحيت وی دو نفر عضو، كه سابقه عضویت آنھا در كومه .１

 .اجتماعی بە کميسيون عضویت حزب توصيه نمایند را از لحاظ سياسی و
تشكيالتی عضویت شخص متقاضی را تائيد و حاضر باشد در تشکيالت آن  یك كميته .２

 .محل این عضو جدید را سازماندھی کند
و چھارچوب نظرات دو عضو تشکيالتی ميسيون عضویت پروندە شخص متقاضی در ک .３

دە و کميتە تشکيالت محل و شخص یکی از کميتەھای تشکيالتی بررسی کر تائيد
  . متقاضی را از تصميمات نھایی خود مطلع ميسازد

  
  :لهوظائف عضو كومه. ماده سوم

  باشد و به  آنھا باور داشته  و خطوط سياسی حزب را قبول و به  نامه برو   نامه اساس .１
  .را پرداخت نماید  حق عضویت تعيين شدهو  آنھا پشت نکند

در حفظ اسرار و اسناد . ھای حزب خلل و آسيب وارد ننماید تامورات و فعالي  در .２
واموال تشكيالت كوشا باشد و با دلسوزی و مراقبت كامل در تقویت تشكيالت و حفظ و 

  .تحكيم وحدت و انسجام آن بكوشد
مھر  ،شخصيت و آبروی افرادحفظ دالیل   بنا به  تشار اطالعاتی کهاز افشا و ان .３

  .رھيزدبپ اند، خورده  محرمانه
ستم خدمت كرده و  ی رھایی مردم کردستان و طبقات تحتپيگيرانه به امر مبارزه .４

ھای كارگر و زحمتكش گسترش دھد و تحكيم له را با تودهپيوند و ھمبستگی كومه
  .بخشد

 . باال بردن آگاھی سياسی خود در ھر زمان و مکان،  مجدانه تالش كندبرای  .５
 .ه تشكيالت مربوطە ارائه دھدھای خود را بگزارش دقيق فعاليت .６
خود و دیگران با  احساس  مسئوليت انقالبی  و با  یدر برابر اشتباھات و كمبودھا .７

ھدف آموزش و رفع كمبودھا، انتقاد و انتقاد از خود را ھمچو سالحی جھت مبارزە با 
 .اشتباھات خود و ھمرزمان بکار گيرد

  
  :حقوق عضو. ماده چھارم 

 .ھای حزب بر اساس جایگاه خود ليتشرکت در جلسات و فعا .１
و انتخاباتھای   کنفرانسھا، کنگرهحق رای در انتخابات ، عضاشرکت در جلسات ا .２

 .عمومی
 .دریافت اطالعات در مورد مواضع و امور سياسی حزب .３
  پيشنھاد در جلسات حزبی  ارائه .４
 .یحزبتجمعات و  کنگره  ارسال پيشنھاد به .５

  
  :تكناره گيری از عضوی. ماده پنجم

له و عضویت در آن داوطلبانه و بر اساس احساس نيازھای پيوستن به صفوف كومه
مبارزاتی و تصميم آگاھانه افراد برای خدمت به اھداف مبارزاتی و سياسی این حزب می 

كناره گيری از عضویت نيز امری آزادانه بوده و ھر عضو كومەلە ميتواند، تصميم خود را . باشد
  .عضویت حزب بە اطالع تشکيالت برساندبرای كنارەگيری از 
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ی مافوق خود اطالع دھد و عضو خواھان كناره گيری باید این خواست را رسماً به كميته
موظف است كه مسئوليتھای تشكيالتی خود و ھم چنين اموال و اسناد تشكيالتی را كه در 

وق پذیرش درخواست ی مافكميته. اختيار دارد به تشكيالت بازپس دھد و تصفيه حساب نماید
   .رسماً به وی اطالع ميدھدبررسی نمودە و كناره گيری را 
  :لهھا در كومهھا و جمععضویت گروه. ماده ششم

گرچه عضویت به عنوان یك قاعده امری فردی است، اما در شرایط سياسی خاصی  .１
  .له پذیرفتھا و محافلی را به صورت جمعی به عضویت كومهتوان گروهمی

له با آنھا در اختيار نشست كميته ی كومهی رابطهھا و تنظيم نحوهاین جمعپذیرش  .２
 .مركزی خواھد بود

  
 

  
  اقدامات انضباطی. فصل ھشتم

  
 ماده اول نظم و دیسيپلين حزبی

 و کوتاھی و توجھی بی. است تشکلی ھر پيروزی و پيشروی و بقا ضروريات از حزبی محكم انضباط به بودن پايبند
 يا و وظايف انجام در اعضا كوتاھی نتيجه در آورد، بارب ناپذيری جبران خسارات ميتواند زمينه اين در کمکاری
 در بهويژە گردد،می روبرو گرفته، صورت خطای تناسب به زير انضباطی اقدامات با تشكيالتی، ضوابط نقض

 و پيشمرگ نيرويی روستا، و شھر مخفی تشکيالتھای حزب، اموال و اسناد نظامی، و امنيتی مسايل زمينهھای
   برخوردار بااليی کنترول و دقت از بايد حزب مکانھای بقيه و اردوگاھھا

  
  :ی اجرا و تقاضای تجدید نظر در اقدمات انضباطینحوه. ماده دوم

تشكيالتی  در صالحيت كميته برخورد و اجرای اقدمات انضباطی در مورد اعضا،  .１
 .محل کار و فعاليت آن عضو ميباشد

شدە حق دارد بە کميتە مافوق تا کميتە مرکزی شکایت بردە و  ضو مورد تنبيه واقعع .２
 ھمچنين ميتواند بە کميسيون بازرسی و ناظر بر عملکردھای. تقاضای تجدیدنظر نماید

 .گی نمایدحزب مراجعە نمودە و تقاضای رسيد
 ای كه به منظور بررسی وضع ویو یا اخراجی حق دارد در جلسه تنبيھیعضو  .３

مذاکرات این جلسه در ھر مورد . شود، با شركت كرده و از خود دفاع نمایدتشكيل می
 . باید ثبت و کتبی شود

 
بطور   و سيستماتيک باشد که  اگر عضوی از حزب در صدد تبليغات منفی و آگاھانه .４

کار و   حزب باشد، یا به و برنامه  در اساسنامه  آشکار منافی اصول اعتقادی بيان شده
و  بزند، درچنين حالتی عضویت او زیر سؤال خواھد رفت  ليت و اھداف حزب صدمهفعا

 . ضروری است که اقدام الزم در بارەاش صورت گيرد
مجددا تقاضای عضویت نماید، از طرف ميتواند از حزب،   اخراج شده فرد  ھرگاه .５

ویت ولی قبول عض  کميتەھای تشکيالتی و کميسيون عضویت مورد بررسی قرار گرفته
تشکيالت محل کار و کميته چھارم رای مثبت اعضای   سه  فرد اخراجی نياز به  دوباره

  .فعاليت فرد متقاضی ميباشد
  

  :اقدامات انضباطی دركميته مركزی. ماده سوم
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تقاضای دبير ميتواند  .ميباشدم در اختيار دبير .تذکر کتبی و رسمی بە اعضای ک .１
پيشنھاد  اجرایی نشست ھياتم را بە .و کعضو یا تقاضای تغيير مسئوليت  خیتوب

و به مدت حداکثر سه ماە از فرد مدبور سلب  و ھيئت اجرايی حق دارد در اين موارد تصميم بگيرد نماید
با پيشنھاد  م.بيش از سهماە عضو ک سلب مسئوليت م و.در کتعليق عضویت  . مسئوليت کند

 . م ممکن ميباشد.کپلنوم ھيات اجرایی و تصویب 
 

در صالحيت كنفرانسی مركب  از عضويت حزب، ليق عضویت اعضای كميته مركزیتع .２
از اعضا و علل بدلھای کميته مرکزی و نمایندگان منتخب تشکيالتھا، تا حد تشکيالت 

 .  حدنصاب الزم برای تصميم گيری در این موارد دو سوم آرا است.. شھرستان است
 . ھا در صالحيت كنگره استله تنكومهعضویت اخراج عضو كميته مركزی از  .３

  
شرح موازین رده بندی کادرھا و ھمچنين ضوابط انتخابات مختلف حزبی در : چھارمماده 

کميته مرکزی موظف است اين  .تدوین خواھد شدعنوان ضميمه اساسنامه یک آیيننامه جداگانە به 
  .آييننامه را تدوين کند

   
ھای حزب و دیگر مواردی  نامه و آیين  سنامهدر اسا  تمامی تغييرات صورت گرفته :مپنج مادە
اجرا درآوردن   باشند، باید در اسرع وقت اقدامات الزم برای به  تصویب رسيده  به  در کنگره  که

  .باشد  تعویق انداخته  آنرا به  کنگره  مگر در مواردی که. آنھا انجام گيرد
  

 .پایان یابد  صورت جلسه با  دستور جلسە شروع وتمامی جلسات حزب باید با  :ششم مادە
باید صورت   ئيس جلسه منشی و ر. شود  نوشته  باید با نظم و ترتيب دموکراتيک صورت جلسه

  .را امضا کنند  جلسه
  :ی پيشمرگ کومەلەنيرو :ھفتم مادە
ی ت کومەلە ميباشد، کە بە دليل ویژگيھای تشکيالازمانھای پيشمرگ کومەلە یکی از سنيرو

لح برای حفظ و دفاع از یخواھانە در کردستان و ضرورت وجود نيرویی مسجنبش ملی و آزاد
تشکيل شدە است، نيرویی پيشمرگ کومەلە سازمان مسلح  ،ی این جنبشدستاوردھا

کومەلە است کە ھمانند سایر تشکيالتھای کومەلە اصول سازمانی مندرج در اساسنامە را 
کە ضميمە ی پيشمرگ کومەلە مەی نيروھمچنين آئينا. قرار دھد مبنای کار و فعاليت خود

  .اساسنامە است مبنای کار و فعاليتھای این نيرو قرار ميگيرد
ە کە از سویی یک ستاد نظامی، فرمانددھی ميشود، کە لەکوم شمرگيپ ییروين. ١تبصرە

م .در شرایط فعلی یکنفر از اعضای ک. تحت نظارت کميتە مرکزی و ھيات اجرایی خواھد بود
ی کميتە مرکزی تعيين شدە و ھمانند سایر ارگانھای شکيالت است کە از سوول این تئمس

  .اجرایی حزب مسئول آن است ھيئت مرکزی کومەلە،
  
و دانشجويان کومهله، سازمانھای وابسته به حزب ھستند و در ھمانحال که سازمانھای زنان، جوانان : مادە ھشتم 

اين . ای آنان نبايد در تناقض با اصول بنيادی فکری کومهڵه باشددر عرصه کاری خود دارای استقاللند اما فعاليتھ
  .تشکلھا به سھم خود در تجمعات حزبی بايد نمايندگی شوند

 


