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 اساسنامه حزب کمونيست ايران
                                                                                           

کنگره دوم حزب کمونيست ايران اصالح اساسنامه پيشين و تدوين متن جديد 
اين متن جديد می بايست . را به کميته مرکزی منتخب اين کنگره واگذار کرد

نای جهت گيری های خود اين کنگره تهيه شده و به رای عموم اعضای بر مب
حزب گذاشته شود، کميته مرکزی حزب پس از انتخاب کميسيونهای الزم و 
بررسی اصالحيه های رسيده از طرف اعضای حزب، در پلنوم هشتم 

طرح اساسنامه جديد را ) سومين پلنوم کميته مرکزی منتخب کنگره دوم(
 ماه که برای مطالعه و 3يب کرده و انتشار داد و پس از حدود باتفاق آرا تصو

آنرا به رای گيری از کليه . بررسی اعضای حزب در نطر گرفته شده بود
نتايج اين همه پرسی در پلنوم نهم کميته مرکزی . اعضای حزب گذاشت

 درصد از 93بتاريخ نيمه اول تيرماه سال جاری ارائه شد و نظر باينکه 
به دست کميته مرکزی شان ي که تا تاريخ تشکيل اين نشست آرااعضای قطعی

رسيده بود، تماما به کليت اساسنامه رای موافق داده بودند، لذا پلنوم نهم متن 
حزب کمونيست ايران، که تبعيت از ه جديد را رسما بعنوان اساسنامه اساسنام

يم مناسبات آن برای همه اعضا و ارگانهای حزبی الزامی بوده و ناظر بر تنظ
  .درونی حزب کمونيست می باشد، اعالم نمود

  
 
 

  تعريف و اهداف حزب –فصل اول 
 

  :ماده اول
  

حزب کمونيست ايران تشکل کمونيستی طبقه کارگر ايران برای سازماندهی و 
  .تحقق امر انقالب اجتماعی سوسياليستی است

ن شده مبانی اعتقادی و اهداف حزب در برنامه حزب کمونيست ايران بيا
  .است

  
  اصول تشکيالتی –فصل دوم 

 
  :ماده دوم

  
ست و اصل پايه ای سازمانی حزب کمونيست ايران سانتراليسم دمکراتيک ا

 را مبنای مناسبات تشکيالتی خود قرار میبر اين اساس حزب موازين زير
  :دهد
  . تبعيت فرد از قرارها و مصوبات حزب، اقليت از اکثريت-١
  .ين تر از باالتر و تبعيت تمام حزب از کميته مرکزی تبعيت ارگانهای پائ-٢
همه ارگانهای رهبری . انتخابی بودن کليه ارگانهای رهبری از پائين تا باال -٣

  .شوند برای دوره های معين انتخاب می
  . مختار بودن سازمانهای محلی حزب در امور داخلی و محلی خود-۴
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ای آنکه همه اعضا آن  محفوظ بودن حق اقليت هر سازمان حزبی بر-۵
  .سازمان را از نظر و اختالفات خود با اکثريت مطلع نمايد

  : تبصره
مادام و بدرجه ای که ضروريات فعاليت مخفی و مبارزه نظامی ايجاب کند، 

 بجز در مورد کميته –اجرای کامل اصل انتخابی بودن ارگانهای رهبری 
نحوه تعيين اين . گردد ی محدود م–مرکزی که در همه حال بايد منتخب باشد 

 .شود ارگانها بر طبق موازين مصوب کميته مرکزی مشخص می
 
 
  

   ساختمان تشکيالتی–فصل سوم 
  

  :ماده سوم
  

  .حزب کمونيست ايران سازمانی سراسری و متکی به تشکيالتهای محلی است
  

  تشکيالتهای محلی : ماده چهارم
  
در يک محدوده محلی  ای متشکل از اعضا و نيروهای حزب که مجموعه -١

معين، عالوه بر پيشبرد منظم کارهای پايه ای تبليغ و ترويج کمونيستی و 
سازماندهی حزبی کارگران، از نفوذ کافی برای تاثيرگزاری بر وجوه ديگر 

تشکيالت حزب در آن محل ناميده . مبارزه طبقه کارگر برخوردار باشد
اليت حزب را در قلمرو تشکيالت محلی حزب پيشبرد کليه وجوه فع. ميشود

  .خود به عهده دارد
تقسيمات اصلی سازمانی حزب، برحسب محل، از پايين به باال به ترتيب  -٢

تشکيالت محل کار، تشکيالت بخش، تشکيالت شهر، تشکيالت : عبارتند از
  .شهرستان و تشکيالت منطقه

  
  تشکيالت مرکزی : ماده پنجم

  
 که مستقيما زير نظر کميته تشکيالت مرکزی تشکلی از اعضا حزب است

مرکزی، به منظور پيشبرد وظائف و امور سراسری حزب، تسهيل امر 
فعاليت در  .رهبری کل حزب و هماهنگی فعاليت های محلی سازمان می يابد

تشکيالت مرکزی حزب تابع مقررات و ضوابط  وِيژه ای است که توسط 
  .شود کميته مرکزی تعيين می

 ميان اعضا داوطلب تشکيالت های محلی، توسط اعضا تشکيالت مرکزی از
  .شود کميته مرکزی برگزيده می

  
  تقسيمات سازمانی ديگر : ماده ششم

 
تواند در صورت لزوم تقسيمات سازمانی ديگری  کميته مرکزی حزب می

  .بجز آنچه در اساسنامه تعريف شده است، ايجاد نمايد
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  حوزه:  ماده هفتم

  
ايران حوزه است که در محل کار و سکونت سلول پايه حزب کمونيست  -١

  .گردد کارگران و زحمتکشان با شرکت حداقل سه عضو تشکيل می
  :حوزه موظفند -٢

به حزب اعضای . رابطه حزب با توده ها را برقرار کرده و گسترش دهند
نشريات و اوراق . جديد جلب نمايند، برنامه و سياست های حزب را تبليغ کنند

های مالی را سازمان کجمع آوری مستمر کم. خش نمايندتبليغی حزب را پ
دهند، کارگران و زحمتکشان محيط فعاليت خود را متحد کنند، آنها را مطابق 
رهنمودهای حزب متشکل نمايند و فعاليت های خود را منظما به حزب 

  .گزارش کنند
 
 
 
  

  کميته ها : ماده هشتم
  
کميته .  آن تشکيالت استباالترين ارگان هر تشکيالت محلی ، کميته -١

مسئول هدايت تشکيالت تابع خود بر اساس سياست ها و مصوبات حزبی 
  .است
دبير . کند هر کميته از ميان اعضا خود يک نفر را بعنوان دبير تعيين می -٢

رابط کميته با کميته مافوق است و مسئوليت هماهنگ کردن و نظارت بر 
د و فعاليت های کميته را منظما به فعاليت های اعضای کميته را بعهده دار

  .دهد کميته ما فوق گزارش می
هر . تصميم گيری در کميته ها براساس اکثريت مطلق آرا صورت ميگيرد -٣

  .کميته در برابر ارگان مافوق دارای مسئوليت جمعی است
کميته منطقه حق دارد بنام و با مسئوليت خود نشريه منطقه ای حزب را  -۴

  .منتشر کند
  
  کنفرانس منطقه ای : اده نهمم
  
کنفرانس منطقه ای حداقل هر دو سال يکبار با شرکت نمايندگان منتخب  -١

تشکيالت های محلی، اعضا و علی البدلهای کميته منطقه و به دعوت کميته 
  .شود منطقه برگزار می

  : تبصره
تواند اعضائی از حزب را با رای مشورتی به کنفرانس  کميته مرکزی می

  .ه ای دعوت نمايدمنطق
  
دهد،  کنفرانس منطقه ای گزارش کميته منطقه را مورد بررسی قرار می -٢

سياستهای عمومی و . کند اعضا و علی البدلهای کميته منطقه را انتخاب می
دهد و در هر مورد که الزم بداند  منطقه ای حزب را مورد بحث قرار می
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کميته مرکزی و کميته توصيه های خود را به شکل مصوبات کنفرانس به 
  .نمايد منطقه ارائه می

  
  سازمان کردستان حزب کمونيست ايران : ماده دهم

  
نظر به سابقه مبارزات و محبوبيت و نفوذ توده ای سازمان انقالبی  -١

در ميان کارگران و زحمتکشان ) کومه له(زحمتکشان کردستان ايران 
تان حزب کمونيست کردستان و جنبش انقالبی خلق کرد، تشکيالت کردس

سازمان کردستان : شود که نام کامل آن چنين است ايران، کومه له ناميده می
  ).کومه له(حزب کمونيست ايران 

، تشکيالت منطقه ای )کومه له(سازمان کردستان حزب کمونيست ايران  -٢
 حقوق و اختيارات ، حزب کمونيست ايران است و دارای کليه وظايف

  .ب استتشکيالت منطقه ای حز
حزب کمونيست ايران بمنطور رفع موانعی که ستم ملی بر سر راه وحدت  -٣

طبقاتی پرولتاريای کرد و غير کرد ايجاد کرده است و با هدف تحکيم رهبری 
پرولتری در جنبش انقالبی خلق کرد و تسهيل امر پيوستن توده های هر چه 

کمونيست، وسيعتری از کارگران و زحمتکشان کردستان به صفوف حزب 
 به رسميت می) کومه له(حقوق ويـژه ای را برای تشکيالت خود در کردستان 

  .شناسد
حقوق و اختيارات ويژه کومه له در آئين نامه حقوق ويژه کومه له، مصوبه  -۴

  .کنگره موسس حزب کمونيست ايران تعيين شده است
 کمونيست آئين نامه حقوق و اختيارات ويژه کومه له متمم اساسنامه حزب -۵

ايران محسوب شده و پذيرش و تبعيت از آن برای هر عضو حزب کمونيست 
هرگونه تغيير و اصالح آئين نامه حقوق ويژه کومه له در . ايران الزامی است

 .اختيار کنگره سراسری حزب است
  
  

  کنگره  -فصل چهارم
  

  :ماده يازدهم
  

ار به دعوت کميته باالترين ارگان حزب کنگره است که هر دو سال حداقل يکب
  .شود مرکزی تشکيل می

  
  وظايف و اختيارات کنگره : ماده دوازدهم

  
  :کنگره حزب

  .دهد   گزارش کميته مرکزی را مورد بررسی قرار می-١
  .کند   برنامه و اساسنامه حزب را تصويب و يا اصالح می-٢
  .کند   خط مشی سياسی حزب را تعيين می-٣
  .کند های آنرا انتخاب می  کميته مرکزی و علی البدل-۴
  

  :شرکت کنندگان در کنگره عبارتند از  :ماده سيزدهم
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  نمايندگان منتخب هر يک از تشکيالت های حزب به انتخاب اعضای آن -١

  .تشکيالت
  .اعضای کميته مرکزی و علی البدلهای آن -2

   :١تبصره 
بوسيله ضوابط و نسبت انتخاب نمايندگان برای کنگره قبل از هر کنگره  -

  .شود کميته مرکزی تعيين و اعالم می
  :٢تبصره 

تواند از ميان اعضا و پيش عضوهای حزب و از احزاب  کميته مرکزی می -
  .و گروه های ديگر افرادی را بعنوان ناظر و يا مهمان به کنگره دعوت کند

  
  :ماده چهاردهم

  
يل کنگره با حضور دو سوم شرکت کنندگان صاحب رای رسمی و قابل تشک

  .است
  

  :تبصره
اعضا کميته مرکزی و علی البدلهای آن در صورتی که نماينده منتخب  -

 در کنگره رای مشورتی خواهند ،تشکيالتهای حزب برای کنگره نباشند
  .داشت

  
  کنگره فوق العاده : ماده پانزدهم

  
  .تواند دعوت به تشکيل کنگره فوق العاده بنمايد  کميته مرکزی می-١
دوم اعضای حزب خواستار تشکيل کنگره فوق العاده باشند،  چنانچه يک -٢

 .باشد کميته مرکزی موظف به فراخواندن آن می
  
  
  
 

  ارگانهای رهبری مرکزی -فصل پنجم
  

  :ماده شانزدهم
  

کميته مرکزی در فاصله دو کنگره باالترين ارگان حزب است و کليه وجوه 
  .کند فعاليت حزب را رهبری می

  
  ف و اختيارات کميته مرکزیوظاي : ماده هفدهم

  
  :کميته مرکزی

  .       مسئول اجرا و پيشبرد مصوبات کنگره است-١
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 موسسات و تشکل های گوناگون حزبی را سازماندهی، هدايت و هماهنگ -٢
  .کند می
  . کند حزب را در رابطه با احزاب و نيروهای سياسی ديگر نمايندگی می -٣
 ات مرکزی رهبری ميکند و آموزش می حزب را از طريق ارگانها و نشري-۴

  .  دهد
 اموال و خزانه مرکزی حزب را  کنترل کرده و به مصارف مختلف -۵

  .دهد تخصيص می
 سازمانهائی را که مطابق ماده چهارم اين اساسنامه واجد شرايط الزم -۶

شناسد و رسميت آن  هستند، بمثابه تشکيالت های محلی حزب به رسميت می
 تشکيالت های حزبی را که شرايط  قيد شده در ماده مذکور را از دست می

  .نمايد دهند لغو می
  .دهد  گزارش کار خود را به کنگره حزب ارائه می-٧
کند و در   برای هدايت و رهبری مستمر حزب ارگانهای الزم را تعيين می-٨

  .نمايد اب میهر نشست اعضای آنرا از ميان اعضای خود انتخ
  

  پلنوم : ماده هجدهم
  

بير هر سه ماه حداقل يکبار به دعوت د) پلنوم(نشست عمومی کميته مرکزی 
اعضای علی البدل . شود اعضا آن تشکيل میکميته و يا به تقاضای اکثريت 

  .کنند کميته مرکزی با رای مشورتی در جلسات پلنوم شرکت می
  

  عضويت –فصل ششم 
  

  عضو : ماده نوزدهم
  

  :شرط الزم برای عضويت هر فرد در حزب کمونيست ايران اين است که
  .  برنامه و اساسنامه حزب را پذيرفته و از آن تبعيت کند-1
  .  در يکی از تشکيالتهای حزب فعاليت نمايد-2
  

  پذيرش عضو  :ماده بيستم
  

هر متقاضی عضويت که برنامه و اساسنامه حزب را پذيرفته باشد هنگامی به 
  :شود که يت پذيرفته میعضو

  . دو عضو حزب او را معرفی و عضويت او را توصيه نمايند-1
  . يک کميته تشکيالت حزب او را بعنوان عضو آزمايشی بپذيرد-2
  .را به نحوی رضايت بخش طی کند) پيش عضويت( دوره آزمايشی -3

   :تبصره
  . ماه است6طول دوره آزمايشی حداقل  
کيالت های محلی حزب با تصويب کميته آن پذيرش عضو در کليه تش -۴

  .گيرد تشکيالت صورت می
  : تبصره
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 محلی مربوط در موارد خاص که افراد متقاضی عضويت با تشکيالتهای
  .کند حزب به امر پذيرش آنها رسيدگی مینباشند، کميته مرکزی 

  
  وظايف عضو  :ماده بيست و يکم

  
  :عضو حزب کمونيست ايران وظيفه دارد که

 اساسنامه، آئين نامه ها و کليه مصوبات و قرارهای تشکيالتی حزب  از-١
  .تبعيت کند و انضباط حزبی را رعايت نمايد

  . مستمرا به حزب حق عضويت بپردازد-٢
  . در حفظ اسرار، اسناد و اموال حزب کوشا باشد-٣
 نسبت به نقض پرنسيب های کمونيستی و حزبی در فعاليت های خود و -۴

  .ت نشان دهد و با انتقاد اصولی در تصحيح آنها بکوشدديگران حساسي
  . در ارتقا آگاهی کمونيستی خود و کارگران محيط فعاليتش بکوشد-۵
 مبلغ اهداف حزب باشد و در بسط و تحکيم نفوذ حزب و همبستگی در -۶

  .ميان کارگران بکوشد
گر  وظايف تشکيالتی محوله را بخوبی انجام دهد و به حزب در انجام دي-٧

  .وظايف حزبی ياری  رساند
  . حزب را منظما در جريان فعاليت های خود قرار دهد-٨
  

  حقوق عضو  :ماده بيست و دوم
  

  :هريک از اعضای حزب کمونيست ايران حق دارد که
 در بحث و اظهار نظر پيرامون مواضع و سياست های حزب از طريق -١

  .جلسات و نشريات حزبی شرکت کند
  .التی از مسئولين و ارگانهای حزبی انتقاد نمايد در جلسات تشکي-٢
 نظرات، پيشنهادها و انتقادات خود را مستقيما با کليه ارگانهای باالتر و -٣

  .منجمله کميته مرکزی و کنگره در ميان بگذارد
 در انتخابات گوناگون تشکيالت خود شرکت کرده، انتخاب کند و انتخاب -۴

  .شود
ه خود شرکت کند و در اتحاد اين تصميمات  در تصميم گيری های حوز-۵

  .دارای رای باشد
  :تبصره

اعضا آزمايشی در تصميم گيری ها و انتخابات دارای رای مشورتی هستند و 
ساير وظائف و . توانند به عضويت در ارگانهای رهبری انتخاب شوند نمی

  .حقوق آنها عينا مانند ديگر اعضا است
  

   از عضويتکناره گيری  :ماده بيست و سوم
  
تواند  عضويت در حزب کمونيست ايران داوطلبانه است و هر عضو می -١

  .به ميل خود از عضويت در حزب کناره گيری کند
چنانچه عضوی خواهان کناره گيری باشد بايد اين خواست را رسما به  -٢

کميته مافوق اطالع دهد و موظف است تا مسئوليت های تشکيالتی خود و 
و اسناد حزبی را که در اختيار دارد به تشکيالت مربوزه همچنين اموال 
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کميته مافوق پذيرش درخواست کناره گيری را رسما به وی . بازپس دهد
  .دهد اطالع می

  
  عضويت سازمانها در حزب کمونيست ايران  :ماده بيست و چهارم

  
تشکل ها و گروه های کارگری که خواستار عضويت در حزب کمونيست  -١

در صورت پذيرش برنامه و اساسنامه حزب ميتوانند بصورت . ندايران باش
  .متشکل به عضويت حزب در آيند

پذيرش عضويت و همچنين برسميت شناسی اين سازمانها از اختيارات  -٢
  .کميته مرکزی حزب است

ها به عنوان تشکيالت های حزبی برسميت شناخته شدن سازمان -٣
  .گردد ارگانهای مرکزی حزب اعالم میدر
توانند به   ماه از اعالم پذيرش آنها گذشته باشد می6سازمانهايی که حداقل  -۴

  .کنگره حزبی نماينده بفرستند
  

  اقدامات انضباطی -فصل هفتم
  

  :ماده بيست و پنجم
  

مبارزه متشکل کمونيستی مستلزم رعايت ضوابط تشکيالتی و انضباط حزبی 
 حزب به آن متعهد میاست که هر عضو حزب هنگام ورود داوطلبانه به 

با اين . آگاهی طبقاتی اعضا بهترين ضامن حفظ انضباط حزبی است. گردد
حال به منظور حفظ استحکام و ديسپلين حزب اقدامات انضباطی زير، به 

ظايف و تناسب خطای صورت گرفته، در موارد کوتاهی اعضا در انجام و
  :گردد  مینقض ضوابط تشکيالتی معمول

   تذکر رسمی-١
   توبيخ-٢
   سلب مسئوليت-٣
   تعليق عضويت-۴
   اخراج-۵
  

  :ماده بيست و ششم
  
معمول داشتن اقدامات انضباطی در مورد اعضا، در صالحيت کميته  -١

  .کند تشکيالتی است که عضو در آن فعاليت می
  .موارد اقدامات انضباطی بايد به کميته مافوق اطالع داده شود -٢
التر تقاضای لغو يا تجديد نظر در اقدامات عضو حق دارد از کميته با هر-٣

  .رای اين کميته قطعی است. انضباطی مربوط به خود را بنمايد
  . ماه است6حداکثر مدت تعليق از عضويت  -۴
عضو هر.  به تائيد کميته باالتر برسداخراج عضو توسط هر کميته بايد قبال -۵

  .ايداخراجی حق دارد از کميته مرکزی تقاضای تجديد نظر نم
  

  :ماده بيست و هفتم
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توبيخ و سلب مسئوليت از اعضای کميته مرکزی در اختيار پلنوم کميته  -١
  .حد نصاب الزم برای تصويب اين اقدامات دو سوم آرا است. مرکزی است

انسی تعليق اعضای کميته مرکزی از عضويت حزب در صالحيت کنفر -٢
ندگان منتخب کميته های علی البدلها و نماي اعضای کميته مرکزی،مرکب از

حدنصاب الزم برای تصميم گيری در اين موارد دو سوم آرا . مناطق است
در صورت صدور رای تعليق از عضويت، فرد مربوطه از کميته . است

  .شود مرکزی اخراج می
اخراج عضو کميته مرکزی از حزب در صالحيت کنگره سراسری حزب  -۴

  .است
  
  

  يژه کومه لهآئين نامه حقوق و اختيارات و
  )متمم اساسنامه حزب کمونيست ايران(

  
   حقوق و اختيارات ويژه کومه له-فصل اول

  
  :ماده اول

  
  .کومه له دارای کنگره سازمانی و کميته مرکزی است

  
  :ماده دوم

  
  :تواند کومه له راسا می

 مواضع، خط مشی و شعارهای پرولتاريای کردستان را در خصوص -١
 با کسب حق تعيين سرنوشت ملت کرد تعيين و مساله ملی و در رابطه

  .تصويب کند
 سياستهای خود مبتنی بر مبانی تاکتيکی عمومی حزب در قبال ساير -٢

احزاب و نيروهای سياسی کرد در ايران و ساير کشورهای منطقه را تعيين 
  .کرده و مناسبات خود را با آنان تنظيم نمايد

ئل خلق کرد، در سطح جهانی و  بنام خود در رابطه با مصالح و مسا-٣
  .مراجع بين المللی حضور يابد و تصميمات الزم را اتخاذ کند

 سازمانهای غير حزبی الزم برای پيشبرد سياستهای خويش در جنبش ملی -۴
  .در کردستان را بوجود آورد

در اين موارد الزمست انطباق . رد سازمانهای حزبی جديد بوجود آو-۵
نامه تشکيل اين سازمانها با اصول اساسنامه ای  ينموازين تشکيالتی و آئ

  .حزب کمونيست به تائيد کميته مرکزی حزب رسيده باشد
  . جنگ انقالبی خلق کرد را از هر لحاظ سازماندهی و رهبری کند-۶
 تاکيتک خود را در زمينه ادامه يا قطع جنگ انقالبی خلق کرد در برابر -٧

لزوم با دولت مرکزی بر سر مسائل در صورت . دولت مرکزی تعيين نمايد
مربوط به مطالبات خلق کرد وارد مذاکره شود و هر جا که مصالح جنبش 

  .خلق کرد ايجاب کند قراردادهای الزم را امضا نمايد
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.  حاکميت انقالبی در کردستان را در همه سطوح سازماندهی و رهبری کند-٨
اشی از پيروزی جنبش نحوه شرکت خود را در عاليترين ارگانهای حاکميت ن

  .خلق کرد تعيين نمايد
  :تبصره

کميته مرکزی کومه له بايد کليه مصوبات، مذاکرات، قراردادها و اقدامات 
خود را در رابطه با موارد فوق به کميته مرکزی حزب کمونيست گزارش 

  .دهد
  

ارگانهای رهبری کومه له و رابطه آنها با ارگانهای  -فصل دوم
  رهبری حزب

  
  کنگره  :ومماده س

  
کنگره کومه له در سلسله مراتب حزب بمثابه باالترين ارگان تشکيالت  -١

کند و در محدوده اختيارات تصريح شده در ماده  منطقه ای حزب عمل می
دوم اين آئينامه عاليترين مرجع تصميم گيری در تعيين سياست های کومه له 

  .است
عالوه برآن هر . گردد يل میکنگره کومه له هر دو سال حداقل يکبار تشک -٢

گاه کميته مرکزی حزب کمونيست يا کميته مرکزی کومه له با يک دوم از 
اعضای اين تشکيالت تقاضا نمايند، کميته مرکزی کومه له موظف به 

  .فراخواندن کنگره کومه له است
ضوابط و نسبت شرکت کنندگان در کنگره کومه له را کميته مرکزی کومه  -٣

  .نمايد له تعيين می
 کنگره کومه له کميته مرکزی کومه له و علی البدلهای آنرا انتخاب می -۴

  .نمايد
  : 1تبصره 

کنگره کومه له بايد مسائل مطرح شده از سوی کميته مرکزی حزب کمونيست 
برای کنگره کومه له را در دستور جلسات خود گنجانده و مورد بحث و 

  .بررسی و رای گيری قرار دهد
  : 2تبصره 

تواند اعضايی از حزب را با رای  کيمته مرکزی حزب کمونيست می
  .مشورتی به کنگره کومه له دعوت نمايد

  
  کميته مرکزی: ماده چهارم

  
  .شود کميته رهبری کننده تشکيالت کومه له، کميته مرکزی ناميده می -١
کميته مرکزی کومه له بمثابه يک کميته منطقه ای حزب از کميته مرکزی  -٢

  .کند مونيست تبعيت میحزب ک
  .در عين حال کميته مرکزی کومه له مجری مصوبات کنگره کومه له است

  
  

 2006اکتبر  - تشکيالت خارج از کشور حزب کمونيست ايران :باز تکثير از


