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پیش درآمد

تأسیس حزب تود ٔه ایران در دهم مهر ماه  ،۱۳۲۰ناشى از نیازهاى جامعه ،و محصول
شراىط عینى و ذهنى جنبش رهایىبخش مردم ایران در دوران جنگ جهانى دوم بود.
تحوالت سریع در اوضاع اقتصادى  -اجتماعى كشور ،پیروزى انقالب اكتبر ،اىجاد و
گسترش نسبى صناىع جدىد ،رشد طبق ٔه كارگر ،و همزمان با آن ،ادامه و تشدید استثمار و
بهره كشى از اكثریت محروم جامعه ،نیاز به ایجاد ىك حزب انقالبى مجهز به جهانبینى
علمى را مطرح مىكرد .حزب تود ٔه ایران ،همچون ادامه دهند ٔه برنامه و راه حزب كمونیست
ایران ،با رسالت هدایت مبارزات ملى ،آزادىخواهانه و انترناسىونالىستى خلقهاى اىران،
پابه عرص ٔه حىات نهاد و به استقبال وظىفهاى تارىخى و سرنوشت ساز شتافت.
حزب توده ایران ،حزب طبق ٔه كارگر اىران است .حزب تود ٔه اىران در صفوف خود
عناصرپیشرو طبق ٔه كارگر ،دهقانان ،روشنفكران انقالبى و ساىر اقشار خلقى را سازماندهى
كرده و مىكند ،و در طول بیش از نىم قرن همواره علىه استبداد ،استعمار ،استثمار ،و در
راه تحقق آزادى ،استقالل و عدالت اجتماعى رزمىده است .حزب تود ٔه اىران از همان
آغازپىداىى خود ،در راه بیدارى زحمتكشان و ،در درجه اول طبق ٔه كارگر ،پیكار كرده است.
تالش در راه آشنا كردن كارگران و زحمتكشان با حقوق اقتصادى ،سیاسى و اجتماعى
آنها ،مبارزه در راه متشكل ساختن پیشاهنگ طبق ٔه كارگر و برقرارى پىوندهاى استوار

بىن اىن پىشاهنگ و تمامى طبقه ،در كنار شركت فعال و تعین كننده در مبارز ٔه رهایىبخش
گردانهاى مبارز خلق ،براى رسىدن به حقوق سىاسى و اقتصادى ،و تروىج سوسیالیسم
علمى ،را از جمله مهمترین وظاىف خود دانسته و مىداند .زندگى ،اهداف ،و مبارزات
روزانه و استراتژىك حزب تود ٔه اىران ،از جهانبىنى آن ،ىعنى ماركسیسم  -لنىنیسم ،متأثر
است .حزب تود ٔه ایران در جهت درك ،گسترش و به كارگیرى دقىق و علمى وسازند ٔه
این جهانبینى علمى و دوران ساز ،تالش مىكند .در اىن راستا ،حزب از هم ٔه تفكرات
اجتماعى  -تئوریك مترقى معاصر و نیز از تاریخ اندیشههاى انسانگرایان ٔه ایران ،بهرهگیرى
خالق كرده و مىكند .
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ماده  .1اهداف و ماهیت حزب
هدف نهایى حزب تود ٔه ایران ،استقرار سوسیالیسم در ایران ،است و نخستىن گام در
راه تحقق اىن هدف را ،برقرارى حكومت دموكراتىك مىداند ،كه زمین ٔه استقرار آزادى،
استقالل ،صلح و عدالت اجتماعى را در جامعه فراهم آورد.
حزب تود ٔه ایران از منافع طبق ٔه كارگر ،دهقانان و دىگر زحمتكشان دفاع مىكند .حزب
تود ٔه اىران شهداى بىشمارى را در مبارزات انقالبى خود تقدیم مردم و تارىخ اىران كرده
است .
حزب ،اعضاء خود را با روحى ٔه مبارزه براى حفظ و تحكىم وحدت حزبى ،با هدف
تأمىن وحدت جنبش كارگرى و كمونیستى اىران ،و بر ضد گروهگراىى ،دسته بندى و
فراكسىونیسم ،بوروكراتیسم ،كیش شخصىت و نقض رهبرى جمعى ،بر ضد عادات و
خصوصىات بىگانه با موازىن حزبى و اخالق كمونىستى ،و با روحى ٔه رزمندگى انقالبى و
اىثار ،پرورش مىدهد.حزب با هرگونه انحراف فرصت طلبانه (اپورتونىستى) «راست» و
«چپ» در درون جنبش كارگرى و كمونىستى اىران ،قاطعانه و پىگىرانه مبارزه میکند .حزب
تود ٔه اىران علىه شوونیسم و نژادپرستى مبارزه میکند و صفوف آن ،تبلور اتحاد خلقهای
ساكن اىران :فارسها ،كردها ،آذریها ،ترکمنها ،عربها و بلوچها است .حزب تود ٔه اىران
خواستار ىك ساختار حکومتى فدرالى ،در اىرانى متحد و دموكراتىك است كه در آن حقوق
ملى همه خلقهای ساكن كشور به رسمیت شناخته شود و به موازات هم ،رشد و گسترش
یابد.حزب تود ٔه اىران ،اعضاء و هواداران خود را با روح انترناسىونالىستى ،همبستگى بىن
ملتها و احترام به آنچه كه مترقى و مردمى است ،آموزش میدهد.صفوف حزب تود ٔه اىران
تجلىگاه وحدت مبارزات ملى ،مىهنى و انترناسىونالىستى مردم اىران است.
•حزب تود ٔه اىران سازمان سیاسى طبق ٔه كارگر ایران است و به عنوان یك سازمان
سىاسى ،انقالبى ،میهن دوست و انسانگرا ،در راه دفاع از آزادى ،دموكراسى،
صلح و عدالت اجتماعى ،مبارزه میکند.
•حزب تود ٔه اىران تشكل داوطلبان ٔه عناصر پىشرو طبق ٔه كارگر ،دهقانان ،پىشه وران،
كارمندان ،روشنفكران و همه نیروهاى خلقى است كه اساسنامه حزب را بپذیرند
و در راه تحقق برنامه آن مبارزه كنند.
•جهانبینى حزب تود ٔه اىران ،ماركسىسم ـ لنىنىسم است ،و هدفهاى دور و نزدیك
و مشى سیاسى و سازمانى آن از انطباق خالق این جهان بینى علمى و انقالبى بر
شرایط ویژ ٔه جامعه ایران ناشى مىشود.
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حزب تود ٔه ایران ،در راه ایجاد جامعهاى دموكراتیك كه در آن همبستگى و برادرى و
تعاون و عدالت اجتماعى میان انسانها برقرار باشد ،مبارزه میکند .هدف نهایى حزب
تود ٔه ایران استقرار سوسیالیسم در ایران ،یعنى برقرارى مالكیت اجتماعى بر ابزار تولید ،و
پایان دادن به استثمار انسان از انسان است .حزب تود ٔه ایران ،اعضاى خود را با روح میهن
دوستى و انترناسیونالیسم ،به معناى همبستگى با همه تودههاى زحمتكش و محروم اىران
و جهان ،پرورش مىدهد.

ماده  .2عضویت در حزب

شرایط عضویت درحزب تود ٔه ایران عبارت است از:
الف  -تابعیت ایران؛
ب  -داشتن حداقل  18سال تمام؛
پ  -پذیرش اساسنامه و تبعیت از آن ،مبارزه در راه تحقق برنام ٔه حزب؛
ت  -شركت در یكى از سازمانهاى حزبى؛

تبصره :عضو حزب تود ٔه ایران نمىتواند درعین حال عضو حزب دیگرى باشد.

ماده  .۳پذیرش در حزب

شرایط پذیرش در حزب تود ٔه ایران ،به قرار زیر است:

الف  -پذیرش عضو ،انفرادى است ،و از طریق حوزه به عمل مى آید .تقاضا كنند ٔه
عضویت ،باید از جانب دو عضو حزب ،داراى حداقل دو سال سابق ٔه حزبى ،معرفى
شود .معرف ها باید صالحیت اخالقى ،سیاسى و اجتماعى وى را براى عضویت
در حزب تأیید كنند؛

ب  -پذیرش در حزب ،پس ازپایان دور ٔه آزمایشى ،در حوزه و با اكثریت دو سوم
آرا خواهد بود ،و باید به تصویب كمیت ٔه مركزى و یا ارگانى كه كمیت ٔه مركزى به آن
اختیار داده است ،برسد .دور ٔه آزمایشى نباید از شش ماه كمتر باشد؛
پ  -سابق ٔه حزبى اعضا از روزى است كه حوزه ،عضویت آنان را در حزب مىپذىرد
و براى تصویب به ارگان مربوطه اطالع مىدهد.
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ماده  .4وظایف عضو حزب
عضو حزب موظف است:

الف  -برنام ٔه حزب را به درون تودههاى مردم ببرد ،مبلغ مشى سیاسى حزب باشد
و با هم ٔه توان در راه انسجام درونى حزب بكوشد؛
ب  -انضباط آگاهان ٔه حزبى را كه براى همه یكسان است ،اكید ًا مراعات كند؛

پ  -از هرعملى كه مىتواند به حیثیت و اعتبار حزب لطمه بزند بپرهیزد ،سعى كند
تا در زندگى خصوصى و اجتماعى رفتارش نمونه باشد ،و انتقاد و انتقاد ازخود را
وظیف ٔه حزبى بداند؛
ت  -سطح دانش سیاسى خود را باال ببرد ،با روح همبستگى و انسان دوستانه عمل
كند ،و با صبر و حوصله و مراعات فرهنگ سیاسى با دگراندیشان برخورد كند؛

ث  -در سازمانهاى توده اى  -اجتماعى شركت و فعالىت كند؛

ج  -حق عضوىت بپردازد و در جمعآورى كمك مالى براى حزب شركت فعال
داشته باشد.

ماده  .5حقوق عضو حزب
عضو حزب حق دارد:

الف  -مسائل داخلى ،خارجى و سازمانى حزب را در جلسات حزبى مورد بحث
قرار دهد ،و در تنظیم سیاست حزب شركت فعال داشته باشد؛

ب  -در مباحثات مطبوعات حزبى شركت كند ،مسائل سازمانى  ،نظرى و عملى
حزب را آزادانه مورد بحث قرار دهد ،از آنها انتقاد كند وپیشنهاد هاى سازنده به
ارگانهاى حزب تا عالىترین آنها ،ارائه دهد؛
پ  -در انتخابات ارگانهاى حزبى شركت فعال داشته باشد ،و به عضویت آنها
انتخاب شود؛

ت  -در جلسهاى كه به تخلفات احتمالى وى رسیدگى و در مورد آن تصمىمگىرى
مىشود ،شركت كند ،و اگر به قرار صادره اعترض داشته باشد ،به ارگانهاى باالتر
تا كنگر ٔه حزب ،شكایت كند؛
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تبصره  .1عضو آزمایشى مىتواند در انتخابات شركت كند ،ولى رأى او مشورتى
خواهد بود؛
تبصره  .2عضو آزمایشى نمىتواند به مسئولیت ارگانهاى حزبى انتخاب شود.

ماده  .6مجازات حزبى

الف  -مجازات تخلف از اساسنامه و عدم اجراى وظایف و یا سوء استفاده از مسئولیت
حزبى ،به تناسب شدت ،به شرح زیر است:
•تذكر شفاهى،
•تذكر كتبى،
•سلب مسئولیت حزبى،
•اخراج از حزب؛
ب  -اخراج از حزب ،حداكثر مجازات حزبى است .در موقع صدور و تأىىد قرار
اخراج ،باید اسناد و مدارك مربوط به تخلف وى ،دقیق و بىخدشه ،مورد بررسى همه
جانبه قرارگیرد .قرار اخراج با دو سوم آراى شركت كنندگان در حوز ٔه حزبى اتخاذ
مىشود؛

اگر عضوى ،طى سه ماه متوالى از شركت در جلسات حزبى یا پرداخت حق عضویت
بدون عذر موجه ،خوددارى كند ،از حزب اخراج مىشود؛
پ  -مجازات سلب مسئولیت حزبى ،با تصویب ارگان باالتر محلى ،و مجازات
اخراج از حزب ،با تصویب كمیت ٔه مركزى و یا ارگانى كه كمیت ٔه مركزى به آن اختیار داده
است ،قابل اجرا خواهد بود؛

ت  -در مورد اخراج اعضاى اصلى و مشاور كمیت ٔه مركزى ،خواه از عضویت كمیت ٔه
مركزى و خواه از عضوىت حزب ،پلنوم كمیت ٔه مركزى تصمیم باید بگیرد ،و براى اخذ
تصمیم ،حداقل دو سوم آراى اعضاى اصلى كمیت ٔه مركزى ،الزم است؛

اخراج از كمیت ٔه مركزى ،درصورت عدم صالحیت سیاسى ،اجتماعى یا اخالقى و با
پیشنهاد هىأت سىاسى مىتواند انجام گیرد .هىأت سىاسى حق دارد عضوىت (اصلى
و مشاور) چنین افرادى را در كمیت ٔه مركزى معلق ساخته،و اسناد و مدارك مربوط را به
پلنوم كمیت ٔه مركزى ،براى تصمیمگىرى نهایى ،ارائه دهد.
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ماده  .7ساختار سازمانى حزب
 .۱كلیات
ساختار تشكىالتى حزب تود ٔه اىران ،بر اصل مركزىت دموكراتىك ،و بر اساس تلفىق
آگاهان ٔه دموكراسى و مركزىت ،استوار است.
حزب تود ٔه اىران:

الف  -معتقد است كه ،سرنوشت حزب فقط با اراد ٔه جمعى اعضاى حزب باید
تعیین گردد ،و این اصل تغییر ناپذیر است؛

ب  -همه اعضاى حزب را برابر حقوق مىداند .عضویت در ارگانهاى رهبرى،
بیانگر مسئولیت در قبال اعضاى حزب است؛

پ  -براى آزادى و دمكراسى درون حزبى ،تنوع نظر و حق بیان آزاد نظرات و عقاید
در حزب ،ارزش فوقالعاده قائل است ،واین اصول را سنگپای ٔه سازمانى مىشمارد؛
ت  -پایه و بنیاد فعالیت حزب را در كلیه عرصه ها ،مصوبات عالىترین ارگانهاى
حزب مىداند؛

ث  -معتقد است كه ،همه اعضاى حزب باید در تدوین وتنظیم اسناد برنامهاى،
و همه مدارك مهم آن ،از طریق نظرخواهى ،شركت فعال داشته باشند .در موارد
ضرور ،که كمیت ٔه مركزى تشخیص دهد ،مىتوان مسائل مورد اختالف را به
همهپرسى در حزب گذاشت؛

ج  -اتخاذ تصمىم در حزب ،و در تمام سطوح آن ،از حوزه تا كمىت ٔه مركزى و
كنگرههاى حزبى ،را پس از بحث و تبادل نظر ،با اكثرىت آراء ،انجام پذىر مىداند.
احترام به تصمىمهاى حزبى ،و اجراى كامل و بىخدش ٔه آن ،براى تمام اعضاى
حزب الزامى است .هر فرد حزبى كه با تصمىمهاى متخذه موافق نباشد ،ضمن
اجراى اىن تصمىمها،مىتواند نظرات خود را در نشرىههاى درون حزبى منتشر
سازد؛
چ  -براى كار جمعى با مسئولیت فردى ،ارجحیت قائل است ،و هرگونه سیستم
فرماندهى و ادارى در حزب را نفى میکند؛
ح -مخالف ایجاد فراكسیون در درون حزب است ،و با این امر مبارزه میکند؛

حزب تودة ایران

9

خ  -خواهان مراعات اصل تبعیت كمیتههاى پاىین از كمیتههاى باالتر تا كمیت ٔه
مركزى ،است؛

د  -اجراى دموكراسى درون حزبى را ،در عالىترین سطح ،در مورد نیروهاى
سیاسى خلقهای ساكن ایران ،ضرور مىداند .در این زمینه ،احزاب دموكراتیك
و مترقى چپ سیاسى و ملى این خلق ها ،اعم از آنكه قب ً
ال با حزب تود ٔه ایران
اتحاد سازمانى داشتهاند و یا در آینده بخواهند به حزب بپیوندند ،مىتوانند ،در
صورت خواست اكثریت اعضاى خود ،نام حزب و سازمانى را كه داراى اهمیت
تاریخى -ملى است ،حفظ كنند .برنامه و اساسنامه براى كلیه این سازمانها واحد،
و عبارت خواهد بود از برنامه و اساسنام ٔه حزب توده ایران ،كه به عنوان عامل عمد ٔه
پیوند سازمانى ،عمل خواهد كرد .طبىعى است كه احزاب و سازمانهاى مذكور،
ارگان مركزى خود را به هر زبانى كه الزم بدانند منتشر خواهند كرد؛
س  -انتخابى بودن همه ارگانهاى رهبرى حزب ،با رأى مخفى ،را از جمله اصول
رعایت دموكراسى مىداند؛
ش  -گزارشدهى منظم ازسوى ارگانهاى رهبرى به سازمانهاى مربوط را،
وظیف ٔه اساسى این ارگانها مىداند.

اىن اصول با هدف تحقق اهداف زىر ،به اجراء درمىآىند :

اول ،وحدت رهبرى حزب ،كه باالترىن قدرت اجراىى حزب را تشكىل مىدهد،
و به طور دموكراتىك انتخاب مىشود ،و آرمانها و خواستهاى حزب ،اعضاء و
سازمانهاىش را بىان میکند ،به آنهاگزارش مىدهد و نظارت آنها را قبول دارد؛
دوم ،وحدت اىدئولوژىك ،سىاسى و سازمانى حزب ،كه بر اصول دموكراتىك
آزادى بىان ،و حصول توافق از طرىق تبادل نظر متكى است .چنىن وحدت
حزبىاى ،مخالف فعالىتهاى انشعابگرانه و فراكسىونىستى است.

 .۲تقسیمات سازمانى
•تقسیمات سازمانى حزب عبارت است از :حوزه ،سازمان بخش ،سازمان شهر،
سازمان استان؛
•در روستاها كمیتههاى روستاىى عمل خواهند كرد؛
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•در صورت لزوم ،كمیت ٔه مركزى مىتواند تقسیمات سازمانى دیگرى را نیز بر این
تقسیمات اضافه كند.
الف  -حوزه

1.1حوزه ،پاىه و تشكل اولى ٔه حزب است .حداقل افراد حوزه سه نفر است.
حوزه با موافقت كمیت ٔه روستایى در روستاها ،و كمیت ٔه شهر در شهرها ،تشكیل
مىشود ،و داراى مسئول و مسئول مالى خواهد بود؛
2.2حوزه باىد در فعالىتهاى حزبى شركت كند و ىك واحد زنده و فعال حزبى را
تشكىل بدهد؛
3.3حوزههاى حزبى بر اساس محل كار افراد ،حرفه و شغل و ىا محل زندگى آنها
تشكىل مىشود؛

4.4حوزه ،حلق ٔه اساسى ارتباط ارگانهاى رهبرى با اعضاى حزب ،و مجموع ٔه
حزب با تودههاى مردم ،به شمار مىرود .از این نظر ،حوزه مبلغ مشى سیاسى
حزب و عامل بسیج تودهها در مبارزه در راه تحقق هدفهاى حزب است؛
5.5حوزه موظف است با رعایت اصل برترى كیفیت بر كمیت ،اعضاى جدیدى را
به حزب جلب كند ،و فعالیت اعضاى حزب را در زمین ٔه پخش نشریات حزبى
و جمع آورى كمك مالى سازمان دهد؛
6.6مسئول حوزه ،موظف است گزارش كارهاى حوزه را مرتب ًا به ارگانهاى
مربوطه تسلیم كند.
ب  -سازمان بخش

1.1سازمان بخش ،از چندین حوز ٔه حزبى در ىك كارخانه ،ىك مؤسسه و ىا ىك
دهكده ،تشكىل مىشود؛
2.2سازمان بخش ،به وسىل ٔه كمىت ٔه بخش ،مركب از حداقل سه مسئول اداره
مىشود :دبىر كمىت ٔه بخش و مسئول تشكیالت ،مسئول آموزش و تبلىغات،
مسئول مالى.
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پ  -سازمان محلى (سازمان شهر)

1.1اىن سازمان از مجموع ٔه چندین سازمان بخش به وجود مىآىد؛

2.2سازمان محلى (سازمان شهر) ،توسط كمىت ٔه مسئوالن ،كه حداقل مركب از
دبىر ،مسئول آموزشى و تبلىغاتى و مسئول مالى است ،اداره مىشود؛
3.3انتخابات كمىت ٔه مسئوالن محلى (شهرى) ،در كنفرانس ساالن ٔه سازمان محلى
و شهر ،صورت مىگىرد؛

4.4كنفرانس سازمان محلى (شهرى) ،از نماىندگان كلىه حوزههاى تابع تشكىل
مىشود؛
5.5كنفرانس سازمان محلى (شهرى) ،نماىندگان خود را براى ارگانهاى باالتر،
سازمانهاى اىالتى و ىا كشورى ،تعىىن میکند.
ت  -سازمان استان

1.1ا زمجموع چندىن سازمان محلى (شهرى) ،ىك سازمان استان به وجود مىآىد؛
2.2سازمان استان ،توسط كمىت ٔه مسئول استان ،رهبرى مىشود .شمار افراد كمىت ٔه
استان ،بسته به عرصههاى مختلف فعالىتهاى استان است ،و حداقل از سه
مسئول تشكىالت ،آموزشى  -تبلىغات و مالى تشكىل مىشود؛
3.3اعضاى كمىت ٔه استان ،در كنفرانس هر دو سال ىك بار سازمان استان ،مركب از
نماىندگان كنفرانسهاى تابع ،انتخاب مىشوند.

 .۳كنفرانس ها
الف  -ارگان عالى سازمانهاى روستا ،بخش ،شهر و استان« ،كنفرانس» ،و در فاصل ٔه
«كنفرانس»ها« ،كمیته» است« .كنفرانس» ،از نمایندگان واحد سازمانى مربوطه ،كه
طبق معیار مصوب ارگان باالتر ،انتخاب مىشوند ،تشكیل مىگردد؛
ب « -كنفرانس»هاى روستا ،بخش ،شهر هرسال یك بار ،و «كنفرانس» استان ،هر دو
سال یك بار برگزار مىشوند .درصورتى كه كمیت ٔه مافوق ،یا یك سوم اعضاى سازمان،
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الزم بدانند« ،كنفرانس» فوقالعاده تشكیل خواهد شد؛

پ  -اختیارات و وظایف «كنفرانس»ها عبارتند از :استماع و ارزیابى گزارش كمیته
و كمیسیون بازرسى ،صدور قرارها و قطعنامههاى الزم براى عملكرد آینده سازمان
مربوطه ،انتخاب اعضاى كمیته و كمیسیون بازرسى ،و انتخاب نمایندگان براى
كنفرانس سازمان باالتر.

 .۴كمیتهها

الف « -كمیت ٔه» هر سازمان حزبى ،در فاصل ٔه بین دو «كنفرانس» ،ارگان عالى آن سازمان
است؛

ب « -كمیته»هاى روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان و استان ،سازمانهاى تابع خود را
رهبرى مىكنند ،وتصمیمات«كنفرانس»ها ،و قطعنامههاى پلنومهاى كمیته مركزى ،را
به موقع اجرا مىگذارند؛

پ  -پلنوم كمیتههاى مختلف از بین اعضاى كمیته ،هیات اجرایى و مسئول كمیته را
انتخاب میکند .هیات اجرایى ،از بین اعضاى خود ،مسئولین «شعبه»هاى مختلف را
انتخاب خواهد كرد .این «شعبه»ها تحت نظارت مسئول «كمیته» انجام وظیفه مىكنند.

 .۵كمیسیون هاى بازرسى

الف « -كمیسیون»هاى «بازرسى» ،به منظور كمك و همكارى با «كمیته» انتخاب
مىشوند ،و تعداد آنها را «كنفرانس» تعیین میکند .وظایف آنها به شرح زیر است:
( )1نظارت بر اجراى صحیح تصمیمات «كمیت ٔه» مربوطه و ارگانهاى باالتر ،در محیط
فعالیت خود؛ ( )2نظارت بر امور مالى«كمیته»؛
ب « -كمىسىون بازرسى» ،از میان اعضاى خود ،یك نفر را به عنوان مسئول انتخاب
خواهد كرد.

 .6كنگره حزب

الف « -كنگره» عالىترین ارگان رهبرى حزب توده ایران است ،كه از نمایندگان
منتخب «كنفرانس»هاى استان و احزاب ملى داراى اتحاد سازمانى با حزب ،تشكیل
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مىشود؛

ب « -كنگره» ،گزارش «كمیته مــركزى» و «كمیسیون بازرسى مركزى» را استماع
میکند و به ارزىابى فعالىت آنها مىپردازد؛ برنامه و اساسنامه حزب را تصویب
میکند ،یا درصورت لزوم ،آنها را مورد تجدید نظر قرار مىدهد«.كنگره» خط مشى
حزب را در كلیه شئون فعالیت آن ،تعیین میکند؛
پ « -كنگره» حزب ،اعضاى (اصلى و مشاور) «كمیته مركزى» ،و نیز اعضاى
«كمیسیون بازرسى مركزى» را با رأى مخفى انتخاب میکند؛

ت « -كنگره» حزب ،هر چهار سال یك بار تشكیل مىشود« .كنگره» فوقالعاده ،از
طرف كمیت ٔه مركزى با دوسوم آرا ،و یا به پیشنهاد حداقل یك سوم اعضاى حزب،
تشكیل مىشود.

 .۷كمیته مركزى
الف  -عالىترین مقام حزب در فاصل ٔه دو «كنگره»« ،كمیت ٔه مركزى حزب تود ٔه ایران»
است ،كه فعالیت سیاسى و كار سازمانى حزب را رهبرى میکند .كمیت ٔه مركزى،
در تمام موارد ،به عنوان نمایند ٔه جمعى حزب ،عمل میکند و در مورد فعالیتهاى
خود در برابر «كنگره» مسئول است« .پلنوم كمیت ٔه مركزى» باید حداقل ىك بار درسال
تشكیل شود؛
ب  -شمار اعضاى اصلى و مشاور كمیت ٔه مركزى را كنگره تعیین میکند .شرط ضرور
عضویت در كمیت ٔه مركزى ،اعم از اصلى یا مشاور ،داشتن حداقل پنج سال سابقه حزبى
و فعالیت مستمر در حزب است.

هرگاه به عللى جاى ىك ىا چند نفر از اعضاى كمىت ٔه مركزى حزب خالى بماند ،كمىت ٔه
مركزى ،با اكثرىت دوسوم آراء باگزىنش افرادى از بىن اعضاى مشاور كمىته مركزى،
مىتواند تعداد خود را تكمىل كند .در موارد فوقالعاده و ىا در صورتى كه ضرورت
اىجاب كند ،كمىت ٔه مركزى مىتواند از بىن ساىر اعضاى حزب نىز ،افرادى را به عضوىت
كمىت ٔه مركزى برگزىند؛
پ  -كمىته مركزى از مىان اعضاى خود« ،هىأت سىاسى كمىت ٔه مركزى» را انتخاب
میکند .هىأت سىاسى ،مسئولىن شعب «تشكىالت»« ،آموزش»« ،مالى» و در صورت
نىاز ،دىگر شعب را از بىن اعضاى خود تعىىن میکند .مسئوالن ،اعضاى شعب را براى
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تصوىب به هىأت سىاسى پىشنهاد خواهند كرد .هىأت سىاسى ،در فاصل ٔه دو پلنوم كمىت ٔه
مركزى ،فعالىت حزب را هداىت میکند؛
ت  -هىأت سىاسى ،از مىان اعضاى خود سخنگوى حزب را انتخاب میکند.

 .۸كمیسیون بازرسى مركزى
الف « -كمیسیون بازرسى مركزى» به منظور كمك و همكارى با كمیت ٔه مركزى ،نظارت
در اجراى صحیح و بى خدش ٔه تصمیمهاى آن ،نظارت بر امور مالى و نیز رسیدگى به
شكایات رسىده ،از كمىته هاى استان ،تشكیل مىشود؛

ب  -كمیسیون بازرسى مركزى از مىان اعضاى خود یك نفر را به عنوان مسئول
كمیسیون تعیین میکند؛
پ  -عضو كمیسیون بازرسى حق ندارد عضو دیگر ارگانهاى انتخابى حزبى باشد.

 .۹امور مالى
الف  -درآمد حزب عبارت است از :حق عضویت ،عواید حاصل از فروش نشریات و
كمكهاى مالى اعضاى حزب و تودههاى مردم؛

ب  -گزارش مرتب درآمدها و هزینههاى حزب باید در اختیار كمیت ٔه مركزى قرارگیرد؛
پ  -تعیین میزان حق عضویت از اختیارات كمیت ٔه مركزى است؛

 .۱۰سازمان جوانان تودة ایران
الف « -سازمان جوانان توده ایران» ،سازمان جوانان انقالبى ،مترقى ،دموكراتیك
و میهن دوست است ،كه بر اساس برنامه و مشى حزب توده ایران فعالیت میکند.
سازمان جوانان توده ایران یار و یاور فعال ،و نیروى ذخیره حزب توده ایران است؛

ب  -ارگانهاى رهبرى سازمان جوانان توده ایران ،زىر رهبرى ارگانهاى مربوطه
حزب توده ایران ،فعالیت مىكنند.
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 .۱۱سازمانهاى تودهاى
الف  -اعضاى حزب در محل سكونت و كار باید در ارتباط تنگاتنگ با سازمانهاى
تودهاى  -اتحادیههاى كارگرى ،سندیكاها ،سازمانهاى زنان ،جمعیتها ،و
باشگاههاى فرهنگى ،ورزشى ،هنرى ،شركتهاى تعاونى و  ...باشند و عضویت آنها
را بپذیرند.
اعضاى حزب ،در این سازمانها ،در نبرد براى دستیابى به دمكراسى و نیل به مقاصدى
كه در برابر سازمانهاى تودهاى قرار دارد ،باید به عنوان نمونه براى دیگران عمل كنند،
و فعاالنه در همه امور شركت جویند.
*****

مقررات كار مخفى

در شرایط كار مخفى ،و بر اثر ضرورتهاى آن ،در اجراى مقررات و موازین مندرج در
این اساسنامه ،و در برخى از عرصههاى فعالیت حزبى مانند -شیوههاى فعالیت و ساختار
تشكیالتى حزب ،پذیرش عضو ،حقوق اعضا ،شیوههاى رسىدگى و مجازات حزبى،
اختیارات ارگانها و نحو ٔه فراخواندن آنها (از جمله برگزارى پلنوم ،كنفرانس یا كنگره)،
انتخاب و انتصاب و نحو ٔه فعالیت ارگانها و اعضاء ،و نیز شكل و شیو ٔه فعالیت سازمان
جوانان و جز آن ،در راستاى تحكیم مركزیت ،تقویت انضباط و حفظ سریت حزبى  -باید
تغییراتى داده شود.
هىأت سىاسى موظف است مقررات ویژ ٔه دوران كار مخفى را براساس تجربههاى
گردآمده تنظیم كند و براى تصویب به پلنوم كمیت ٔه مركزى ،ارائه دهد.
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