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  مبانى حزب سياسى

  سند اول
  

  ايرانى حزب كمونيست كارگرى متمم اصول سازمان
  

  اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران،ايران همچونى گرحزب آمونيست آارى  متمم اصول سازمان:مقدمه
آن اصول کلى اى است که مقررات اساسنامه اى و موازين تشکيالتى حزب مصوب پلنوم چهارم آميته مرآزى حزب، 

 ى يا هر ارگان ديگرکميته مرکزى، مجموعه آئين نامه هاى اجرايى و مقررات و موازينى که کنگره. بر آنها متکى است
  .نميتوانند و نبايد ناقض اصول مندرج در اين سند باشندآه وضع ميكنند 

  
، اتحاد  در حزبى عضويتمبنا. استى ايران يك حزب سياسى حزب آمونيست آارگر - ١

حزب کمونيست کارگرى بيشترين فرجه .  استاعالم شده در برنامه حزبى دراهداف اجتماع
ب عمومى جنبش کمونيست کارگرى را براى طرح نظرات مختلف و متعدد در چهارچو

ى  اجرايک پارچه حزب درعمل وحدت اراده واتحاد در حزب کمونيست . تضمين ميکند
 .  استى حزب مصوب ارگانهاىسياست ها

مصوبات حزب معطوف به . نميگذاردى به را را ينتئورى و تبيى حزب کمونيست کارگر - ٢
 .است حزب ىقدامات و فعاليت هاسياست هاى اثباتى در مورد مسائل جامعه و ا

  
  
 به وجود اکثريت يا اقليت ،بطور متعارفدر حزب کمونيست کارگرى، اکثريت و اقليت  - ٣

 مبناى هويت چنين اکثريت و اقليتى. ميشوداطالق در تصويب يک قرار يا قطعنامه معين 
 مطابق  ى، رسمو ى تنها با تشکيل فراکسيون علنى هويت پايدار جمع. و پايدار نيستى جمع

اکثريت و اقليت بعنوان يک جناح تنها بر متن اکثريت و اقليت . ضوابط تعريف شده مجاز است
.شدن يک فراکسيون ممکن است

  
ميتوانند حول يک پالتفرم برنامه ى حزب در چارچوب اهداف اجتماعى هر تعداد از اعضا - ٤

:يونها عبارتند ازناظر بر کار فراکسى اصول پايه ا. فراکسيون تشکيل دهند
ى پالتفرم فراکسيون در هر سطح از تشکيالت بايد الاقل از طرف يک سوم اعضا -الف

در چارچوب اهداف اجتماعى برنامه ى باالترين کميته آن بخش از تشکيالت بعنوان پالتفرم
.مورد تائيد قرار گيرد

.شدهر فراکسيون بايد به حفظ وحدت اراده و ديسيپلين حزب متعهد با -ب 
فراکسيون بايد هر آئين نامه ها و نحوه کار ، سلسله مراتب، شرايط پيوستن و جدا شدن -پ 

. و مقررات حزب باشدى و در چارچوب اصول سازمانى شفاف، علن
آنها ى انتشار نظرات خود متناسب با تعداد اعضاى ميتوانند براى رسمى فراکسيون ها -ت 

اشاعه نظرات خود استفاده ى حزب براى سازمانو ى در هر سطح، از امکانات انتشارات
 .کنند
توسط بايد  حق پنهان کردن فعاليت خود از حزب را ندارند و  در حزبفراکسيون -ث 

.باشندى قابل بازرسى حزبى ارگانها
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ى عاليترين ارگان در حکميت بر سر فراکسيونهاى  پلنوم کميته مرکز،در غياب کنگره -ج 
. استى حزب

  
و از طريق نشريات و ى در حزب کمونيست کارگرى بشکل علنى و سياسى  فکررزهامب - ٥

موافقت و مخالفت حزب با اين مباحث تنها از طريق راى به . سمينارهاى علنى انجام ميشود
 تنها استثنا در علنيت مباحث . ناشى از اين مباحث معنى داردپيشنهادى قطعنامه ها و مصوبات 

زيان بار ى بودن آنها براى حزب نتايج امنيتى است که علنى ات سياست ها و تصميمى، سياس
. داشته باشد

  
نظر سياسى اعضاى حزب از . کنکاش در عقايد سياسى اعضا در حزب ممنوع است - ٦

دادن راى به قطعنامه ها و در يا تشکيالتى و ى وطلبانه در مباحثات سياساطريق شرکت د
يا عدم توضيح اين نظر به تمايل عضو مربوطه توضيح . مصوبات پيشنهادى اعالم ميشود

. مجاز نيستبه اعضا  هيچ نوع فشارى براى اعالم نظر .بستگى دارد
  
. در حزب، جلسات رسمى تشکيالتى استى و تصميم گيرکانال پيشبرد مباحث سياسى  - ٧

حزب به توده ى اعضاخارج کردن اين مباحثات از کانال هاى رسمى تشکيالتى و تبديل 
  .  نيستمجاز در حکم انحالل حزب است؛  نيافتهمانساز

  
صرفا بر ى  سياست ها، اقدامات و فعل و انفعاالت تشکيالتى، در حزب کمونيست کارگر - ٨

بر اين اساس اين . سنجيده ميشودمدون حزب و مصوبات رسمى و تطابق با مقررات اساس 
شوند و توسط ى ارزيابى  غير قانونياى سياست ها، فعل و انفعاالت و اقدامات ميتوانند قانون

نميتوان را ى هيچ سياست يا اقدام. فاقد اعتبار اعالم شوندمعتبر يا صاحب صالحيت ى ارگانها
ى و در خارج از مکانيسم هاى رسم ى، حزبى بدون ارجاع به مقررات مصوب ارگانها

. اعالم کرد مشروع نامشروع و  ، ىو يا تحليلى بصورت اخالقتشکيالتى، 
  
کميته ها، مکاتبات اعضا با کميته ها و اسناد و ى  مکالمات و مباحثات در جلسات رسم - ٩

االصول و مادام که طبق ى اطالعات مربوط به اعضا که در اختيار کميته ها قرار ميگيرد عل
 و اين حکم به تائيد ارگان مافوق در باره آنها داده نشده باشدى حکم ديگرى مصوبه مشخص

اسناد ارگانهاى حزبى تنها  .محرمانه محسوب ميگرددى امنيتى ، از نظر طبقه بندنرسيده باشد
توسط ارگانهاى مافوق آنان و يا نهاد هاى رسمى حزب در پروسه بازرسى و رسيدگى به 

.شکايات قابل دسترسى است
  

خاب که در هنگام انتى برنامه و اسناد،  در مقابل پالتفرمىمسئوليا هر کميته، ارگان و  - ١٠
در . تواند آنها را نقض کندى  و نم استمتعهد اعالم کرده است ها راخود را به آنى پيايبند

يا منصوب  بايد بدوا موافقت نهاد انتخاب مسئولصورت نياز به تغيير اين اسناد، ارگان يا 
اين اسناد با ى يا عملى  رسمزير پا نهادن. آن نهاد جلب کرده باشدى کننده را در نشست رسم

.مغاير استمربوطه ى  تشکيالتفظ پستح
 

ى توسط کميته مرکز حزب تنها با اتکا به موارد زير يا فوق العادهى کنگره اضطرار - ١١
:فراخوانده ميشود

 ى، اين تقاضا بايد از طريق سلسله مراتب تشکيالت. حزبى درخواست دو سوم اعضا -الف
ى گيرى راى مطابق آئين نامه هااعضا و ى بعد از بحث موافق و مخالف در جلسات رسم

.انجام شودى مصوب کميته مرکز
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حزبى در خواست کميته مرکز -ب

بايد ضبط  ميشودى که در آنها تصميم گيرى حزبى نشستهاى کميته ها و ارگانهاکليه  - ١٢
آن نهاد و ى اعضاى  و براشوندى بايگانى علمى  آنها بايد بشيوه ا مربوط بهکليه اسناد و شوند
در شرايط اختناق ى تنها داليل امنيت. قابل دسترس باشندى بازرسى ان مافوق و يا هيات هاارگ

.استى از از اين قاعده مستثن

مجبور به سکوت در ى هيچ کس را نميتوان به بهانه منافع حزب و يا هر توجيه ديگر - ١٣
. دکه به او شده کرد و يا او را تحت فشار قرار داى عدالتى مورد تعرض و ب

  

دادن شهادت عليه ى براى هيچ کس را نميتوان به بهانه منفعت حزب و يا هر بهانه ديگر - ١٤
.که به آن باور ندارد تحت فشار قرار داد و يا تشويق کردى وجدان خود و گفتن سخن

به لحاظ سازمان و نحوه فعاليت همواره بر مدرن ترين شيوه ها ى حزب کمونيست کارگر - ١٥
ساده کردن و استاندارد کردن فعاليت در همه سطوح، به .  فعاليت استوار خواهد بودوى سازمان
که عضو در کوتاه ترين مدت آماده بر عهده گرفتن مسئوليت هر چه بيشتر بشود  رکن ى نحو
.استى مدرنيسم سازمانى اصل
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  سند دوم 
  

  حزبى رهبرى ارگانهاى طرح سازمانده,متمم اصول 
  )10مصوب پلنوم  1030قرار شماره (

  
.ليدر حزب خواهد بودى دبير کميته مرکز-1
ى نيز ميتواند خواستار برگزارى و ليدر حزب، دفتر سياسى عالوه بر اکثريت کميته مرکز-2

را ى پلنوم کميته مرکزفوار ليدر حزب موطف است که پلنوم شود که در چنين صورتى  
.فراخواند

:وظايف زير را بر عهده داردى رئيس دفتر سياس-3
a- به تشکيل جلسهى  دعوت دفتر سياسى، رياست جلسات دفتر سياس
b- بيرون و داخل حزب ى کردن دفتر سياسى نمايندگ.
c- کميسونها، نشريات وغيره ى، دفتر سياسى و اداره کليه فونکسونهاى مسئوليت هماهنگ 

مطابق مصوبات دفتر سياسي
d- مات ليدر حزب و هيات دبيران منظما مطلع نگاه بايد از کليه تصميى   دفتر سياس

.داشته شود
شرکت کند و به همه اسناد و صورت ى ميتواند در هر جلسه تشکيالتى رئيس دفتر سياس-4

.داشته باشدى دسترسى حزبى جلسات نهاد ها
.با اکثريت مطلق ارا انتخاب ميگرددى توسط دفتر سياسى رئيس دفتر سياس-5
 و يا ى، دفتر سياسى  اکثريت اعضاى، خواست رئيس دفتر سياسبه درى جلسات دفتر سياس-6

اين اجالس  با حضور اکثريت . فراخوان داده ميشودى ليدر حزب توسط رئيس دفتر سياس
. رسميت داردى اين ارگان و رئيس دفتر سياسى اعضا

 ليدر و هيات دبيران ظوابط زير بايد ى، عمل دفتر سياسى تضمين استقالل و آزادى برا-7
: رعايت شوند

a- يک عضو دفتر ى در سلسله مراتب اجرائى حزب حق، انتصاب يا برکنارى هيچ مقام
 در صورت وجود پست هائى که شرکت .را نداردى يک پست تشکيالتى براى سياس
ى باشد ، انتصاب هر کس به آن پست نيازمند راى مفيد يا ضرورى دفتر سياسى اعضا

 .استى اعتماد دفتر سياس
b- سردبير نشريات حزب، مسئولين راديو و تلويزيون ى، حزبى دگان رسانه هاتوليد کنن 

حزب، هيات تحريريه نشريات و يا توليد کنندگان راديو و تلويزيون حزب از جمله 
.   استى اعتماد دفتر سياسى هستند که تعيين آنها محتاج راى پست هائ

c- بيشتر ى عداد دفتر سياسو هيات دبيران نبايد از يک سوم تى فصل مشترک دفتر سياس
. شود

d- خود را ايجاد کند و ى حق دارد براى انجام امور خود سازمانها و نهادهاى دفتر سياس
ى حزب دخالت کنند و نشرياتى اين نهادها نميتوانند در امور اجرائ. يا نشريه منتشر کند

الت تشکيى منتشر ميکند نظر نويسندگان آن را منعکس ميکنند و براى که دفتر سياس
.  را تعيين نميکنندى خط رسم

هيات دبيران يک ارگان اجرائى و در واقع کابينه ليدر است، ارگانى موازى دفتر سياسى -8
رئيس هيات دبيران . يا ليدر حزب نيست و بنابراين رو به جامعه فونکسيون مستقلى ندارد
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 ليدر حزب به اختيارات رئيس هيات دبيران بايد توسط. هيات دبيران استى يک پست داخل
.ميشودى رسمى پيشنهاد شود و در صورت تائيد دفتر سياسى دفتر سياس

هر عضو هيات دبيران از ى بايد مجدد براى از  دفتر سياسى ليدر حزب با درخواست نيم-9
.اعتماد کندى راى تقاضاى دفتر سياس

 همان محدود بهى يک پست تشکيالتى ليدر براى به کانديد هاى اعتماد دفتر سياسى را-10
. پست است

ها و نقشه عمل هاى حزب را بر اسناد  همه سياستبايد دفتر سياسى و ليدر حزب -11
مقررات کار کميته ها، ارگانها، کنند، رسمى، مصوب و شفاف و قابل مشاهده استوار 

. آن را تضمين کنندى و اجرانهادها و مسئولين حزب را تنظيم 
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  سند سوم
  قرارها

 ٢٠٠١قرار 
حزب، انتصاب و انتخاب افراد در حزب بايد بر اساس ى  اصول سازمان15بند ى در راستا

حزب با ى اعضاى يا دستجمعى حذف فرد. و قابليت فرد در انجام وظايف مربوطه باشدى آمادگ
  .آنها ممنوع استى اتکا به نظر سياس

  
   ٢٠٠٢ قرار

  . و مسئولين حزب در حزب ممنوع استى تهييج و بسيج عليه اعضا
  

 2003 قرار
تالش براى متحد کردن و متحد نگاه . اتحاد حزب به اعتبار خود يک هدف مهم و حياتى است

داشتن، تالش براى قانع کردن، و کوشش براى بهم بافتن اعضا و کادرهاى حزب يکى از 
  .  استمهمترين و حياتى ترين وظايف دفتر سياسى و ليدر حزب

  
 2004 قرار

ها و نقشه عمل هاى حزب را بر اسناد رسمى،  همه سياست بايددفتر سياسى و ليدر حزب 
مقررات کار کميته ها، ارگانها، نهادها و مسئولين کنند، مصوب و شفاف و قابل مشاهده استوار 

  . آن را تضمين کنندى و اجراحزب را تنظيم 
  

   2005 قرار
 کريدورها، محفليسم، حل و فصل مسائل سياسى و تشکيالتى از کانال هاى غير رسمى و در

دفتر سياسى و ليدر .  عليه نظرات يا افراد مجاز نيستمبارزه سياسى در خفا و غير علنى
  . که قاطعانه عليه اين روش ها مبارزه کننداند حزب متعهد 

   2006 قرار
از هر در حزب و همچنين تضمين امکان ى و تشکيالتى سياسامن ى ور تضمين فضاظبه من

: رعايت گردددبايول زير صاى کس و هر نهاد
a- و يا از طريق ى بصورت علنى يا نهادى به کسى افترا عبارت از نسبت دادن انجام کار

مخالفت سياسى، هر قدر با لحن . ممنوع استافترا در حزب  .ىغير تشکيالتى مجار
است، هيچ پاسخ تشکيالتى و علنى تلخ و سرد و خصومت آميز، تا وقتى سياسى 

رد در پوشش بحث سياسى به کسى يا مرجعى در حزب هيچ کس حق ندا. نميخواهد
. افترا بزند

b-  نقض اصول سياسى و تشکيالتى توسط کسى، عدم رعايت امانت سياسى و نسبت دادن
ى و خواستار رسيدگى  از طرق تشکيالتمالى و اخالقى، ارتکاب جرم و نظير اينها

حق هر کس، اعم ى بشکايت از هر نهاد و يا مسئول حز. شدن شکايت است و نه افترا
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ى حزب بايد تضمين کند که به اين شکايات منصفانه و ب.  است،عضو يا غير عضو
  ٠خواهد کردى طرفانه رسيدگ

c-  در صورت ارائه شکايت از فرد يا کميته اى به مجارى تشکيالتى، کميته باالتر بايد
 مدت در طول. پس از شنيدن روايت طرفين و بررسى فاکتها و اسناد تصميم بگيرد

.بررسى کسى حق نشر اتهامات و يا تبليغات درونى و بيرونى پيرامون مسئله را ندارد
d- به شکايات از خود باشدى نميتواند مرجع رسيدگى هيچ مقام، نهاد يا کميته حزب .

. ول مافوق ارائه شودئبايد به کميته يا مسى شکايت از هر فرد و يا کميته ا
e- به شکايت است، ى گر عضو کميته يا نهاد رسيدگکه از او شکايت شده است، اى فرد

، به عنوان عضو آن نهاد يا کميته، نبايد شرکت در اين موردى تصميم گيربحث و در 
. انجام شودى   بايد مخفدر نهاد يا کميتهى در چنين صورتى گيرى بعالوه را. کند

f- مجددى يدگتجديد نظر و رسى  ارگان مافوق تقاضااز ميتواند يا متهم،ى ، شاکهرکس 
. به مسئله را بنمايد

g- به شکايات از ليدر حزب در فاصله دو پلنوم استى ارگان رسيدگى دفتر سياس.
h- مسئوليت . به شکايات انتخاب ميکندى رسيدگى يک کميسيون براى پلنوم کميته مرکز

:اين کميسيون عبارت است از
i-در ى  دفتر سياستجديد نظر در حکمى يا تقاضاى به شکايات از دفتر سياسى رسيدگ

.معينى مورد شکايت
ii-به شکايات رسيده و ارائه ى ليدر حزب و دفتر سياسى نظارت بر نحوه رسيدگ

گزارش به پلنوم
iii-به آنها به دفتر ى تهيه و پيشنهاد مقررات الزم در مورد شکايات و نحوه رسيدگ

. ليدر حزب و يا پلنومى، سياس
  

2007 قرار
 موضعدر مورد شکايت رسيده شفاف و قابل مشاهده ى سيدگحق ندارد بدون رى هيچ مقام حزب

  .را مورد انتقاد و يا تحت فشار قرار دهدى شاکبگيرد و 
  

2008 قرار
.ممنوع استى در حزب کمونيست کارگرى نسبيت سياس

  
  2009 قرار

مجبور به سکوت کرد و يا او ى هيچ کس را نميتوان به بهانه منافع حزب و يا هر توجيه ديگر
تماما به تصميم آگاهانه و در هر مورد اظهار نظر کردن يا سکوت . حت فشار قرار دادرا ت

  .داردى آزادانه فرد بستگ
  

2010 قرار
دادن شهادت عليه وجدان ى براى هيچ کس را نميتوان به بهانه منفعت حزب و يا هر بهانه ديگر

.شويق کردکه به آن باور ندارد تحت فشار قرار داد و يا تى خود و گفتن سخن


