
 در آئينه اساسنامه" راه کارگر                          "
______________________                          

 
، بعد ار کنفرانس عمومی بعد از کنفرانس )١٣٧٠-مصوب کنگره اول " (راه کارگر"در دومين اساسنامه 

الحاتی اندک صورت گرفته ، تغييرات و اص)١٣٧۶(و کنگره سوم ) ١٣٧۴(، کنگره دوم)١٣٧٢(عمومی
اما از کنگره سوم تا حاال که کنگره هشتم تدارک دیده می شود، اساسنامه ما دست نخورده است؛ حال . بود

مثل (آن که در این شش سال، هم در کنگره ها تصمياتی تشکيالتی گرفته شده که وارد اساسنامه نشده است 
غام وظائف آن در کميته مرکزی؛ ساالنه شدن کنگره اجرائی و ادحذف نهاد دبير اولی؛ سپس حذف هيئت 

؛ وهم در رفتار و مناسبات تشکيالتی ما در این فاصله، دگرگونی های زیادی رخ داده است که هيچ )ها
درست است که ما می بایست هميشه از اساسنامه تبعيت می کردیم، اما عمًال . بازتابی در اساسنامه ما ندارند

یا به عبارت دیگر، اساسنامه ما بقدر .  و تکامل، بيشتر از اساسنامه تبعيت کرده ایماز زندگی و منطق تحول
_ کافی از زندگی تبعيت نکرده است؛ و حاال وقتی به اساسنامه نگاه می کنيم، مثل این است که عکس ده

 !پانزده سال پيش مان را نگاه کنيم
 و تحوالت مثبت تشکيالتی مان را منعکس می اساسنامه ما خيلی پيش از این ها می بایست تغيير می کرد

من با تهيه این پيش نویس، خواسته ام به این نياز پاسخ بدهم تا هم مصوبات تاکنونی وارد اساسنامه . ساخت
شوند؛ و هم آنچه از دگرگونی های مثبت رفتاری و مناسباتی که در مفهوم دمکراسی تشکيالتی عمًال در 

اساسنامه موجود، برای کسانی که می .  است، جنبه رسمی و قانونی پيدا کندسازمان ما جا افتاده و جاری
روزین از حيات تشکيالتی  ما نمی دهد؛ و نا شوند، تصویر و تصوری درست و امخواهند با سازمان ما آش

عالوه بر این، در پيش نویس حاضر، سعی شده است که . این هم دليل دیگری است بر ضرورت تغيير آن
ناروشنی ها و ابهامات، از جمله در مورد شرایط عضویت و تعریف عضو؛ تعهدات پایه ای عضو پاره ای 

ای؛ رابطه الزام و اختيار؛ رابطه دموکراسی و  و وظائف جاری او؛ رابطه حقوق عضو و تعهدات پایه
ما از جا دارد که دمکراسی تشکيالتی . تمرکز، برطرف شوند و مبنای حقوق ی شفاف و دقيقی پيدا کنند

آنچه که عمًال مستقر شده است، جلوتر برود و عميق تر بشود؛ بی آنکه گسترش حقوق فرد، اراده جمعی را؛ 
در این راستا، تغييراتی برای اساسنامه موجود . و گسترش حقوق اقليت، تصميمات اکثریت را تضعيف کند

 رابطه با زنان، سازمان ما یک در. در نظر گرفته شده و نکات تازه ای در پيش نویس گنجانده شده اند
 نامه های ما  زنان بامردان در اساسنامه و آئين با این که برابری حقوقی. سازمان سوسياليست فمينيست است

 پيشقدم  اگر چه هيچ چيز بجز.هر چند کمتر از گذشته_ تامين است، اما ساختار آن حضور مرد ساالر است
 پست های مدیریت، برابری حقوقی را به برابری عملی تبدیل شدن خود زنان برای گرفتن مسئوليت ها و

نخواهد کرد؛ با اینحال تدابير عملی، هم برای مبارزه مستمر با فرهنگ و ساختار مردساالر؛ و هم برای 
با حفظ تمهيداتی که در این زمينه در . يت و مدیریت ضرورت داردتسهيل ورود زنان به ارگان های مسئول

 .جود دارد، ضوابط و مقررات تازه ای هم در پيش نویس، پيشنهاد شده استاساسنامه فعلی و
، تغييرات و پيشنهادات تازه به اندازه ای بوده که وارد کردن آن ها در اساسنامه فعلی را مقدار اصالحات

باقی از اینرو برای مقایسه پيش نویس با خود اساسنامه، راهی بجز مقابله دو سند مجزا . ناممکن ساخته است
 .به همين دليل، اساسنامه فعلی هم بعنوان مبنای مقایسه و مقابله، ضميمه می شود. نمانده است

                                                          
 

 شهاب برهان
 ١٣٨٢ اردیبهشت ٢۵

 
 

    
 
 



 )راه کارگر(پيش نويس اساسنامه سازمان کارگران انقالبی ايران
____________________________________ 

 آماج و اصول هويتی
______________ 

سازمان کمونيستی است که فعاليت و تالش در راه تکوین آلترناتيو _ "راه کارگر"از این پس _ )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ایران
مایه ای برای تصاحب کار دیگران ندارند و از راه یعنی دولت اکثریت مزد و حقوق بگيری که سر(کارگری و برپائی جمهوری سوسياليستی

 . را وظيفه اصلی و جاری خود می داند) فروش نيروی کار فيزیکی یا فکری خود  زندگی می کنند
در مبارزه خود برای براندازی دولت بورژوائی و معماری دولت کارگری بر دو اصل اساسی خود رهانی توده ای وخود حکومتی " راه کارگر"

مخالفت باحکومت حزب بجای طبقه؛ مخالفت با حکومت .  ای تکيه می کند و در برابر هر شکلی از قيم مآبی برای توده ها می ایستدتوده
ایدئولوژیک ؛ مخالفت با نظام تک حزبی؛ دفاع از آزادی های بی قيد و شرط سياسی؛ از حق رأی عمومی برای تاسيس و تغيير نظام؛ از برابر 

؛ از آزادی های فردی؛ از حق ملل ساکن ایران برای تعيين سرنوشت خود؛ از برابر حقوقى کامل ملل و مذاهب؛ و دفاع از حقوقى شهروندان 
از اصولی هستند که بدون آن ها؛ دمکراسی " راه کارگر"آزادی و برابری کامل زنان با مردان و از ميان بردن نظام مرد ساالری؛ برای

پيکار برای براندازی جمهوی اسالمی؛ .  ای و حاکم شدن اکثریت بر زندگی و سرنوشت خود ناممکن می شودسوسياليستی ؛ خود حکومتی توده
 .در راستای آماجی است که برای آن مبارزه می کند" راه کارگر"اصل مقدم برای 

 عضويت: فصل اول
____________ 
 :شرائط عضويت

 .اساسنامه را آماج و اصول خود بداند می تواند به عضویت راه کارگر در آیدهر کمونيستی که آماج و اصول ذکر شده در این _ ١ماده 
 .پذیرش تقاضای عضویت؛ به معرفی و توصيه یک معرف  و به بررسی وضعيت سياسی متقاضی مشروط است_ ٢ماده
ضای عضویت باید حداکثر در عرض دو تکليف تقا. پذیرش عضویت به وسيله واحد پایه و تأیيد آن بوسيله کميته باالتر صورت می گيرد_ ٣ماده

 .ماه روشن شود و نتيجه آن به متقاضی عضویت اعالم شود
 

بررسی و تصویب عضویت داوطلبان غير مرتبط با تشکيالت های محلی؛ در صورت وجود کميته منطقه ای؛ توسط این کميته؛ و _ ١تبصره 
 .ددرغير اینصورت توسط کميته تشکيالت کميته مرکزی صورت می گير

 . بررسی و تصویب عضویت جمعی ی تشکل ها و محافل داوطلب؛ توسط کميته تشکيالت کميته مرکزی صورت می گيرد_ ٢تبصره
 تعريف عضو

 
 
 

________ 
کسی عضو است که همچون عضوی از پيکر تشکيالت عمل کرده؛ با پرداخت حق عضویت و شرکت در فعاليت ها و برنامه های _ ۴ماده 

 . نيازهای مالی و اجرای وظائف آن نقشی ایفا کندجاری؛ در تأمين
 تعهدات عضو
________ 

 : متعهد است" راه کارگر"عضو 
 در فعاليت های جاری تشکيالت وظيفه ای برعهده بگيرد؛ _ ۵ماده 
 حق عضویت بپردازد؛_ ۶ماده
 اساسنامه و آئين نامه های درونی را رعایت کند؛ _ ٧ماده
 .ت تشکيالت و اعضاء هشيار و راز دار باشددر مراقبت از امني_ ٨ماده 
 .ناخوانائی داشته و به نفوذ و حيثيت آن در محيط لطمه بزند بپرهيزد" راه کارگر"از روش و منشی که با اهداف و ادعاهای _ ٩ماده

 حقوق عضو
_______ 

 : از حقوق عمومی زیر برخوردار است" راه کارگر"عضو
 . انتخاب کند یاخود را نامزد کنددر هر انتخابات تشکيالتی_ ١٠ماده 
 شرکت کند؛" راه کارگر"در همه مباحث پيرامون سياست ها و مواضع _ ١١ماده
 در بولتن ها و جلسات و مجامع تشکيالتی؛ از هر عضو و هر نهاد تشکيالت در هر سطحی که باشند با آزادی کامل انتقاد کند؛ _ ١٣ماده

 پيشنهادهای خود را بدون واسطه با هر ارگانی از جمله با کميته مرکزی و کنگره در ميان بگذارد و پرسش ها؛ نظرات؛ انتقادات و_ ١۴ماده 
 خواهان پاسخ باشد؛

از هر عضو یا ارگانی بدون استثناء به کميته مرکزی؛ یا به کميسيون مستقل نظارات و رسيدگی به شکایات؛ و یا   به کنگره شکایت _ ١٨ماده
 کند؛



راه "یا در ستون های آزاد نشریات_ باشند؛ باامضای شخصی " راه کارگر"حتی اگر مغایر با سياست های رسمی_ ود رانظرات خ_ ١٢ماده 
 و یا در بيرون از تشکيالت منعکس کند؛ به این ترتيب؛ در درون وبيرون تشکيالت از آزادی کامل بيان برخوردار باشد؛ " کارگر
 خودداری کند؛_ با توضيح دالئل آن _ طلبانه بپذیرند و از قبول مسئوليتی که قادر به انجام آن نيستمسئوليت ها را از روی ميل و داو_ ١۵ماده

از عملکرد ها و تصميمات کميته های باالتر و از جمله کميته مرکزی مطلع گردد و خواهان گزارشات دوره ای از آن ها به تشکيالت _ ١٧ماده 
 باشد؛ 
 این ٩؛و ٨؛٧؛۶؛۵؛۴؛١دست بزند ؛ مشروط بر آن که با مواد " راه کارگر"ياسی مستقل در بيرون از تشکيالت به هر فعاليت و اقدام س_ ٢٠ماده

 اساسنامه در تقابل قرار نگيرد؛
و مغایر مبارزه با مرد ساالری در " راه کارگر"از پذیرش هر وظيفه ای خود داری کند که ناقض اصل برابری زنان با مردان در_ ١۶ماده 

 .باشدسازمان 
بمنظور از ميان برداشتن مردساالری در تشکيالت؛ از حقوق ویژه ای هم  برخوردارند که موارد آن در این " راه کارگر"زنان عضو_ ٢٢ماده 

 . اساسانامه و در آئين نامه های ارگان ها مشخص شده است
اعم از ایرانی و غير ایرانی هم باشد؛ مشروط بر آن _ گرعضو یک یا چند حزب کمونيست غير ایرانی یا تشکل سياسی و اجتماعی دی_  ٢١ماده 
مانع ایجاد نکند؛ " راه کارگر"و ثانيًا در برابر تعهدات عضویت او در: را نقض نکند" راه کارگر"اوًال شرائط و معيارهای عضویت وی در : که

 ت مطلق باشد؛و رازداری ی آن برای عضو مربوطه در اولوی" راه کارگر"و ثالثًا مراقبت از امنيت
در جلسه ای که برای رسيدگی به خطاهایش یا شکایتی که از او شده تشکيل گردد حضور یابد و از خود دفاع کند و در صورت _ ١٩ماده 

 .اعتراض؛ به ارگان های باالتر و از جمله به کنگره شکایت کند
 فصل دوم اقدامات انضباطی

__________ 
 

__________ 
اط کمونيستی بر آگاهی و باور، و بر مسئوليت پذیری داوطلبانه استوار است و از طریق انتقاد از خود و انتقاد رفيقانه می اگر چه انضب_ ٢٣ماده 

 .تواند حفظ شود، با این حال و به هر حال، برخورداری از حقوق، به پایبندی به تعهدات عضویت و به انجام وظائف جاری مشروط می شود
؛ یا در انجام مسئوليت ها و وظائفی که پذیرفته اند کوتاهی کنند، و یا مرتکب ) اساسنامه٩ تا ۵مواد (ه تعهدات عضویتاعضائی که در پایبندی ب

. بی انضباطی ها و خطاهائی شوند که کار کرد تشکيالتی را مختل یا خسارت و آسيبی متوجه آن سازد، مشمول اقدامات انباطی خواهند شد
 : د می توانند به قرار زیر باشنداقدامات انضباطی بر حسب مور

 باز خواست و توبيخ _ الف
 سلب مسئوليت؛ _ ب
 سلب حق رای در مجامع تصميم گيری برای مدتی معين؛ _ ج
 تعليق عضویت؛_  و
 .اخراج_ ه

 .  ماه است۶حداکثر مدت تعليق عضویت _ ١تبصره 
 در کميسيونی که از سوی کميته مرکزی تعيين می شود بررسی شود اخراج یک عضو؛ از طرف هر ارگانی درخواست شده باشد؛ باید_ ٢تبصره

اگر عضو مربوطه به تصميم کميته مرکزی اعتراض داشته و به کميسون شکایات متوسل شود؛ مادام . و نتىجه به تصویب کميته مرکزی برسد
شخص اخراج شده حق دارد نهایتًا شکایت . ودکه این کميسيون نظر خود را اعالم نکرده است، آن شخص در وضعيت تعليق عضویت خواهد ب

اخراج کسی که عضو کميته مرکزی یا عضو کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به . خود را به کنگره بفرستد و خواهان رای کنگره باشد
. راى قطعى خواهند داشتشکایات باشد، با رای اکثریت مطلق در اجالس مشترک این دو ارگان قطعيت می یابد آه در آن، اعضاى جانشين هم 

 .تنها مرجع تجدید نظر، کنگره خواهد بود
 .خطای یک و عضو و اقدامات انضباطی در مورد اوهر چه باشد؛ وی را از حق بيان و حق دفاع و حق شکایت نمی توان محروم کرد_ ٣تبصره 

 .جمعی که او را انتخاب کرده است می توان عزل کردمسئول هر نهاد یا ارگان و نيز هر نماینده ای را با راى اکثریت نسبى م_ ٢۴ماده 
را واچيند یا مسئول آن را بر کنار ) به جز منتخب کنگره( کميته مرکزی در شرائطی که ناگزیر باشد، می تواند هر ارگان یا نهادی_ ٢۵ماده 
وطه، و باز سازی نهاد یا ارگان واچيده شده، توسط جایگزینی ی مسئول بر کنار شده، از طریق انتخابات توسط  اعضای نهاد یا ارگان مرب. سازد

 .مجمعی صورت می گيرد که طبق آئين نامه های از پيش موجود، اختيار این کار را دارند
کميته مرکزی ملزم است دالئل برکناری مسئول یا واچيدن نهاد و ارگان و نيز دليل اضطراری بودن آن را به اعضای سازمان و به _ تبصره

 .ضيح دهدکنگره تو
 .نهادها و ارگان های منتخب کنگره در صورت اضطرار، فقط توسط کنگره فوق العاده می توانند واچيده و باز سازی شوند_ ٢۶ماده 

 اصول تشکيالتی:                           فصل سوم
____________________                         

 باشد، باید بر مبانی مشارکت، توافق، هماهنگی، وحدت اراده، تقبل مسئوليت و وظيفه، و حسابرسی و فعاليت برای آن که خصلت تشکيالتی داشته
 :بر پایه اصول زیر ممکن می گردد" راه کارگر"حصول این منظور در. حساب پس دادن  استوار باشد

 دمکراسی تشکيالتی_ ٢٧ماده 
___________________ 



 :ز طریق حقوق و ضوابط زیر عملی می شودا" راه کارگر"دمکراسی تشکيالتی در
  این اساسنامه؛ ٢٢تا ١٠حقوق عضو مندرج در مواد _ ١بند 
 مشارکت عمومی در تصميم سازی ها و سياست گذاری ها؛ _ ٢بند
 آزادی بيان نظر در درون و بيرون تشکيالت؛_ ٣بند
 حق تشکيل فراکسيون های نظری؛ _ ۴بند
 ت تبدیل شدن به اکثریت؛ برخوداری اقليت از امکانا_ ۵بند
 .   تبعيت اقليت از اکثریت در اجرای مصوبات  ۶بند
 انتخابی بودن همه ارگان ها و همه مسئولين و حق رأی دهندگان برای عزل آن ها؛_ ٧بند
 پاسخگوئی و الزام مسئوالن و ارگان ها به گزارش دهی به تشکيالت های مربوطه؛ _ ٨بند
 حلی تشکيالت ها؛خود مختاری داخلی و م_ ٩بند
 برابر حقوقىي کامل زنان با مردان و مبارزه با مرد ساالری؛ _ ١٠بند
 ساالنه بودن کنگره ها؛_ ١١بند
 نبودن عضویت دائمی در کميته مرکزی و تجدید مدام ترکيب آن؛ _ ١٢بند

ب می شود و از سوی آن وظيفه نظارت بر وجود کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات؛ که مستقيمًا از سوی کنگره انتخا_ ١٣بند 
 مصوبات وعملکرد کميته مرکزی، و رسيدگی به شکایات را بر عهده دارد و فقط به کنگره پاسخگو ست؛ 

 . اختياری بودن پذیرش مسئوليت های پيشنهادی به اعضاء_ ١۴بند
 اراده واحد تشکيالتی_ ٢٨ماده 

___________________ 
 

 .تأمين نمی شوند" دستور تشکيالتی" احد بر پایه نظام فرماندهی و اطاعت؛ و تقبل وظيفه و مسئوليت؛ بااراده و" راه کارگر"در 
مجامع رأی دهنده با انتخاب ارگان ها و مسئولين، بخش معين و تعریف شده ای از اقتدار و اراده خود را در آنان متمرکز می کنند و به آنان 

 . ین تمرکز اراده و اختيارات، فعاليت ها با هماهنگی و انسجام صورت بگيرنداختياراتى را می دهند تا از طریق ا
مادام که منتخبين  از مسئوليت خود خلع نشده اند، انتخاب کنندگان با همکاری و اجرای تصميمات و برنامه های آنان، از اتوریته ای مافوق تبعيت 

. دشان تبعيت می کنند و به این ترتيب فعاليت به شکل تشکيالتی را ممکن می سازندنمی کنند، بلکه از انتخاب و اراده و اتوریته جمعی ی خو
برای آن که این انتخاب و اراده و اقتدار جمعی به تبعيت از اراده و گرایش افراد کشانده نشود، فرد در قبال جمع و عضو در قبال تشکيالت و 

ست ها و تصيمات آن ها، کار شکنی و اخالل، و از اجرای آن سياست ها و تصميمات خود اقليت در قبال اکثریت حق ندارد به بهانه مخالفت با سيا
 .داری کند

 الزام و اختيار_ ٢٩ماده 
_______________ 

نه سربازان گوش به فرمان، بلکه انسان های آزاد و مختاراند؛ اما در عين حال به اقتضای عضویت در یک تشکيالت و " راه کارگر" اعضای
 .يالتی الزاماتی دارندکار تشک

تبعيت از اساسنامه و آئين نامه ها؛ از مصوبات کنگره و کميته مرکزی و ارگان های مسئول؛ پرداخت حق عضویت؛ شرآت در تقسيم آار 
 .تشكيالتى  و پاسخگو بودن در قبال وظائف ؛ از جمله این الزامات اند که استثنا بر نمی دارند

عضاء حق دارند که برای وظائف موجود، بر حسب عالقه و سليقه و توان و تمایل خود داوطلب شوند و کسی را اما در تقسيم کار تشکيالتی، ا
هر عضو حق دارد مسئوليت و مأموریتی را که به او پيشنهاد می شود با . نمی شود به زور و با دستور، ملزم به پذیرش وظيفه و مسئوليتی کرد

اصل کار کردن و وظيفه گرفتن، اختياری نيست، الزامی . کشش و توان خود داوطلب کارهای دیگری شودتوضيح دالئل خود نپذیرد و بر اساس 
آنچه اختيارى و داوطلبانه است، انتخاب نوع .  است، چرا آه بدون آن، آار تشكيالتى ناممكن، و فلسفه عضویت در یك تشكيالت،منتفى مى شود

 کار و وظيفه است 
 و اختالفاتانعکاس نظرات _ فصل چهارم

____________________________ 
حق دارد نظرات ونيز اختالف نظراتش با مواضع و سياست های رسمی را در درون یا " راه کارگر"اصل بر این است که هر عضو_ ٣٠ماده 

 . بيرون تشکيالت منعکس کند
 ٣٠ و ١٢ یا مبارزاتی را بر مال کند؛ اصل قيد شده در مواد انعکاس موضوعاتی که به امنيت تشکيالت لطمه بزند، یا اسرار تشکيالتی_ ١تبصره

 . را مشروط می کند
، هر عضو شخصًا در قبال مراقبت از امنيت و حفظ اسرار تشکيالت مسئول است؛ با اینحال؛ مرجع رسمی و نهائی برای ٨طبق ماده _ ٢تبصره

 .تشخيص موارد امنيتی و پنهانکاری مبارزاتی؛ کميته مرکزی است
چه عمومی _ کميته مرکزى و کميته های تخصصی آن، باید به وسائل و طرق گوناگون، حول موضوعات و مسائل مشخص، مباحثاتی_ ٣١ده ما

را سازمان بدهند و امکان مشارکت و مداخله هر چه بيشتر اعضای سازمان را در سياست سازی های مقدماتی و مشورتی برای _ و چه تخصصی
 .تگذار و تصميم گير فراهم سازندارگان ها و مجامع سياس



هر عضو یا فراکسيون نظری در سازمان حق دارد هر مطلبی را که الزم می داند، در بولتن  داخلی و از طریق دبيرخانه کميته _ ٣٢ماده 
از ستون های آزاد رسانه در استفاده ) ٢٩ ماده ٢و١به شرط رعایت تبصره های (این حق . مرکزی به بحث بگذارد یا در باره آن ابراز نظر کند

 .نيز معتبر است" راه کارگر" و نيز در رسانه های عمومی؛ با نام شخصی و بدون متعهد کردن " راه کارگر"هاى 
. پيش از برگزاری مجامع تصميم گيری و بخصوص کنگره، باید مباحثات کافی روی دستورات کار مشخص آن مجامع صورت بگيرد_ ٣٣ماده 

د انجام علنی یا درونی این مباحثات یا زمان علنی شدن آن ها و نيز صالحدید انتشار علنی تصميمات و مصوبات و تعيين تصميم گيری در مور
 .شکل و زمان آن در اختيار ارگان مربوطه؛ و در مورد کنگره و پلنوم های کميته مرکزى، در اختيار کميته مرکزی است

یک سوم اعضای کميته مرکزی خواهان آغاز مباحثه ای، یا خواهان علنی شدن مباحثه ای در صورتی که یک سوم اعضای سازمان یا _ تبصره
 .بشوند؛ کميته مرکزی موظف به اجرای آن خواهد بود

پایان مباحثات و رسيدن به تصميم، به معنای پایان حق بيان و حق انتقاد اعضاء از نتایج عملی تصميمات اکثریت نيست؛ همچنانکه این _ ٣۴ماده 
 .ادی بيان و انتقاد، نباید تبعيت اقليت در اجرای تصميات اکثریت را دچار خدشه سازدآز

 فراکسيون های نظری_                             فصل پنجم
__________________________                        

 .سيون نظری تشکيل دهنداعضای هم فکر می توانند با رعایت ضوابطی که در زیر مى آیند، فراک_ ٣۵ماده 
 حقوق فراکسيون های نظری_                        الف 

____________________________                     
 : فراکسيون های نظری حق دارند

 خبرنامه داخلی، کنفرانس ها و برنامه؛ پالتفرم؛ قطعنامه و هر سند سياسی یا تشکيالتی را با نام فراکسيون ویا با امضای اعضای فراکسيون به_ ١
یا رسانه های عمومی عرضه " راه کارگر" یا به ستون های آزاد رسانه ها و نشریات ٣٠ ماده ٢ و ١کنگره ها؛ به شرط رعایت تبصره های 

 کنند؛
 شرکت دیگر اعضای سازمان در این جلسات آزاد است؛ . برای بحث و تدوین نظرات خود جلساتی برگزار کنند_ ٢
 . سخنگو داشته باشند و برای فعاليت های خود نماینده تعيين کنند_ ٣
فهرست کاندیداهای دلخواه خود برای انتخابات کميته مرکزی یا دیگر ارگان های مدیریت را به مجامع انتخاباتی نظير کنگره و غيره ارائه _ ۴

 .دهند
 ضوابط تشکيل و فعاليت فراکسيون های نظری_                    ب

___________________________________                
 چهار چوب عمومی نظری فراکسيون ها نباید مغایر با آماج و اصول ذکر شده در این اساسنامه باشد؛ _ ١بند 
 فراکسيون ها موظف اند اساسنامه و همه آئين نامه ها را به تمامی رعایت کنند؛ _ ٢بند
 فراکسيون ها و هر یک از اعضای آن ها موظف به رعایت اصل دمکراتيک تبعيت اقليت در اجرای تصميمات اکثریت هستند؛ _ ٣بند 
فراکسيون ها مجاز به جمع آوری حق عضویت در فراکسيون یا کمک مالی به آن نيستند؛اما هزینه های اخص فراکسيون را خود شان تأمين _ ۴بند

 .می کنند
هدایت این فعاليت ها در . نيستند" راه کارگر"اکسيون ها مجاز به فعاليت مستقل در نهادهای توده ای، رابط عمومی و راوابط بين المللی فر_ ۵بند 

 .انحصار و تحت انضباط کميته مرکزی است
 ساختار تشکيالتی_                              فصل ششم

_______________                         ________ 
تشکيالتی است برای مبارزه طبقاتی کارگران سراسر ایران و پشت جبهه آن در خارج از ایران؛ که با تکيه به تشکيالت " راه کارگر"_  ٣۶ماده 

 .های محلی خود فعاليت می کند
فعاليت می " راه کارگر"ينی در خطکه در محدوده توليدی، زیستی یا جغرافيائی مع" راه کارگر"تشکيالت محلی، جمع متشکلی است از اعضای

 .مجموعه واحدهای پایه مستقر در یک محدوده، تشکيالت های آن ناحيه ىا شهر و ىا منطقه را بوجود می آورند. کنند
 در رابطه با چگونگی ساختار و ارتباطات و ضوابط تشکيالتی واحدها و تشکيالت هائی که در معرض سرکوب پليسی فعاليت می کنند،_ تبصره

 .کميته مرکزی تصميمات ویژه و متناسب اتخاد می کند
 تشکيالت مرکزی شامل دبيرخانه کميته مرکزی؛ کميسيون های دائمی موضوعی و تخصص، نهاد مالی، رادیو، رسانه ها و انتشارات، -٣٧ماده 

و امر هماهنگی تشکيالت ها و فعاليت و نمایندگان کميته مرکزی است که هر یک زیر نظر مستقيم کميته مرکزی وظائف سراسری تشکيالت 
. برای هر یک از این وظائف مرکزی، کميته مرکزی فراخوان می دهد و هرعضوی می تواند خود را کاندیدا کند. های محلی را بر عهده دارند

 . کميته مرکزی افراد مناسب تر را از ميان داوطلبين گزین می کند
مجمع عمومی واحد پایه؛ کنفرانس های ناحيه، شهر، منطقه؛ پلنوم عادی و پلنوم وسيع کميته :  ازمجامع عمده تصميم گيری عبارتند_ ٣٨ماده 

 .                    مرکزی و کنگره
 .مجامع عمومی با حضور نصف باضافه یک اعضای تشکيالت های مربوطه یا نمایندگان منتخب آن ها رسميت می یابند_ ٣٩ماده 

برای همه اعضا یا نمایندگانی که به آن دعوت شده اند، ) ازمجمع عمومى واحد پایه گرفته تا کنگره(يم گيریشرکت در مجامع تصم_ تبصره
موارد موجه بودن غيبت را . غيبت باید دليل موجهی داشته باشد؛ در غير اینصورت خاطی مورد اقدام انضباطی قرارخواهد گرفت. الزامی است

 .آیئن نامه های مربوطه معين می کنند



در هر انتخابات و در هر سطحی؛ همه اعضای حاضر در مجمع بدون هيچ قيد و شرطی حق دارند نامزد معرفی کنند؛ با نامزدهای _ ۴٠ماده 
انتخابات همه ارگان های مدیریت با رأی مخفی صورت می گيرد و نامزدهائی انتخاب می شوند . معرفی شده مخالفت و از عملکردشان انتقاد کنند

 .ز نيمی از آرای اعضای صاحب رای قطعی حاضر در مجمع را بدست بياورندکه بيش ا
 . مراجعه شود۴٢ماده " ه: " به بند     -تبصره
تصویب کليات گزارشات، پيش نویس ها، طرح ها، قطعنامه ها و موضوعات اصلی دستور جلسات، مستلزم رأی اکثریت مطلق _ ۴١ماده 

 . در جلسه استاعضای صاحب رای قطعی حاضر) یک+ نصف(
بمنظور مبارزه بامرد .  فرهنگ و ساختار مردساالر، قبل از هر چيز در تقسيم کار و در تصدی مسئوليت هاست که به نمایش در می آید-۴٢ماده 

 :ساالری در تشکيالت و شتاب دادن به رفع نابرابری جنسی، تمهيدات زیر اتخاذ می شوند
نوع است؛ و زنانی که عليرغم اعالم آمادگی برای تقبل وظيفه و یا تصدی مسئوليتی و عليرغم حائز مم" راه کارگر"تقسيم کار جنسی در: الف

بودن شرایطی که اساسنامه و آئين نامه ها معين کرده اند، مورد تبعيض جنسی قرار بگيرند، می توانند با ارائه مدارک و شهود، اقدام به شکایت 
 د؛ مورد تنبيه انضباطی قرار خواهد گرفت؛عضو یا نهادی که مجرم شناخته شو. کنند
در هر انتخاباتی ، اگر از زن و مردی که رأی مساوی کسب کرده اند فقط یکی شان باید برگزیده شود، تقدم با زن خواهد بود و نيازی به _ ب

 قرعه کشی نيست؛
ی جانشين، زنانی وجود داشته باشند، اولویت با آنان ، اگر در ميان اعضا)علی البدل(به هنگام جایگزینی اعضای اصلی با اعضای جانشين_ ج

 خواهد بود؛ 
 درصد آرأ را کسب ۴٠در انتخاب نمایندگان برای مجامع تصميم گيری، سهميه تعيين شده نمایندگی برای تشکيالتی که در آن، زنان حداقل _ د

 .کرده باشند، می تواند تا یک چهارم افزایش یابد
تعداد انتخاب شدگان کمتر از تعداد الزم باشد و در دومين دور انتخابات هم به تعداد مورد نياز نرسد، تعداد کسری، از در هر انتخاباتی اگر _ ه 

ميان زنانی که در دور اول یا دوم یا هر دو دور، خود را نامزد کرده و کمتر از حد نصاب رأی آورده اند، به ترتيب بيشترین آرائی که در دور 
 .آورده اند گزین خواهد شداول یا دوم بدست 

 کنگره
____ 
کنگره؛ باالترین مجمع تصميم گيری است بر فراز برنامه و اساسنامه و با اختيارات نامحدود و نامشروط ؛ که هر سال یکبار با تدارک _ ۴٣ماده 

یک سوم اعضای سازمان می تواند کنگره فوق العاده به صالحدید کميته مرکزی؛ یا به در خواست . و دعوت کميته مرکزی برگزار می شود
 .تشکيل شود

 ماه تشکيل دهد؛ در غير ۴کميته مرکزی مکلف است کنگره فوق العاده را که توسط یک سوم اعضا درخواست شده باشد، حداکثر تا _ تبصره
ی در برگزاری کنگره برخوردار اینصورت، در خواست کنندگان کنگره حق خواهند داشت کميته ای را ایجاد کنند که از کليه حقوق کميته مرکز

 .باشد
کميته مرکزی موظف است تدارک سياسی، نظری و تشکيالتی کنگره ها را در مهلتی به انجام برساند که دستور کار کنگره ها و اسنادی _ ۴۴ماده

 .ه اعضای سازمان رسيده باشدکه تا کنگره کهنه نمی شوند، حداقل دو ماه پيش از آغاز کنگره برای شروع بحث ها ی تدارکاتی به دست کلي
، انتخاب کميته مرکزی و کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات و "راه کارگر"هر گونه تغيير کلی یا جزئی در برنامه و اساسنامه_ ۴۵ما

 .تعيين تعداد اعضای آن ها از اختيارات انحصاری و غير قابل انتقال کنگره اند
 کميته مرکزی
________ 

وظائف و .  کميته مرکزی در فاصله دو کنگره، مدیریت سازمان را در چهار چوب برنامه، اساسنامه و مصوبات کنگره بر عهده دارد_۴۶ماده 
 :اختيارات کمىته مرکزی در این رابطه عبارتند ار

 . تهيه برنامه دوره ای برای اجرای مصوبات کنگره؛ نظارت بر اجرای آن_ ١
 .سياسی، تبليغاتی، تشکيالتی، مالی، بين المللی، و ائتالفاتسياستگذاری در زمينه های _ ٢
 .اتخاذ تاکتيک ها_ ٣
نظارت عمومی بر سياست ها و اجرائيات شعبات درونی کميته مرکزی، و از طریق آن ها بر عموم ارگان ها و نهادهای مرآزی و محلی و _ ۴

 .فعاليت های سازمان
 .ی مالی سازمانتصو یب نهائی بودجه بندی و برنامه ریز_ ۵
 .بجز آن هائی که مستقيمًا توسط کنگره ایجاد می شوند_ ایجاد یا انحالل نهادها و ارگان ها_ ۶
 .گزین سر دبيران نشریات مرکزی، مسئوالن رادیو، و مسئول دبيرخانه، از ميان داوطلبين_ ٧
 . ی به آنانتائيد اعضای داوطلب برای نگارش اعالميه ها و دادن حق امضای کميته مرکز_ ٨
بعنوان نمایندگان کميته مرکزی و تعيين اختيارات آنان در تماس و مذاکرات، ) چه از اعضاء  کميته مرکزی و چه غير آن( تعيين کسانی _ ٩

مضای همکاری ها و تهيه پيش نویس پالتفرم ها و توافقنامه ها با احزاب و سازمان های دیگر، دادن یا ندادن حق امضای کميته مرکزی یا ا
 .سازمان به آنان

 .تصو یب پالتفرم ها، توافقنامه ها و سياست های جدید ائتالف و اتحاد عمل با دیگران_ ١٠



کنگره (دعوت کنگره و پلنوم وسيع؛ تهيه آئين نامه ها و سازماندهی مباحثات آن ها؛تصميم گيری در مورد چگونگی شرکت اعضا در کنگره_ ١١
دعوت یا عدم دعوت مهمان به کنگره؛ تعيين ضوابط نمایندگی و نسبت نمایندگان هر یک از تشکيالت ها در ) ضانمایندگان؛ یا کنگره عمومی اع

 .برگزاری رفراندوم تشکيالتی. کنگره
 .سازماندهی مباحثات کنگره ها؛ تصميم گيری در باره درونی یا بيرونی بودن مباحثات و مصوبات کنگره ها_ ١٢
کميته مرکزی؛ تقسيم کار درونی آن؛ تعيين وظائف و اختيارات شعب کميته مرکزی؛ تعيين فاصله زمانی جلسات طراحی و تصویب ساختار _ ١٣

 .آميته مرآزى و ضوابط حاکم بر آن ها
کميته مرکزی موظف است فعاليت های خود را در دو نوبت چهار ماهه به اعضا؛ و در نوبت سوم، گزارش عملکرد کل تشکيالت را به _ ١۴

 .بدهدکنگره 
 .تفسير ابهامات احتمالی در برنامه، اساسنامه و مصوبات کنگره ها بر عهده کميته مرکزی است_ ۴٧ماده 

در صورتی که در رابطه با وظائف و اختيارات کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات، و یا در چهار چوب نظارت آن بر _ تبصره
ير ميان این دو نهاد از برنامه، اساسنامه یا مصوبات کنگره ها پيش آید، تفسير پلنوم وسيع مالک مصوبات و عملکرد کميته مرکزی، اختالف تفس

 .خواهد بود
 .)ش. ن. م. ک(کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکايات

______________________________________ 
 

خب کنگره است که بر خوانائی سياست ها و تصميمات کميته مرکزی با کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات، نهاد مستقل منت_ ۴٨ماده 
برنامه و اساسنامه و مصوبات کنگره ها نظارت می کند؛ و نيز مرجع نهائی رسيدگی به شكایات و داوری در مورد آن هاست که تنها در برابر 

 . کنگره پاسخگو بوده و به آن گزارش می دهد
 : به قرار زیر اند. ش. ن. م. د کموازین حقوقی و عملکر_ ۴٩ماده 
هيچ نهاد و ارگانی حق ممانعت از دسترسی این کميسيون به هر سند و شاهد مرتبط با موضوعات مورد رسيدگی و تحقيق در حيطه وظائف _ الف

 .اش را ندارد
حق تقاضای تجدید نظر از .  را نداردداوری این کميسيون در مورد شکایات، قطعيت دارد و هيچ مرجعی بجز کنگره حق لغو یا تغيير آن_ ب

 .احکام این کميسيون یا شکایت از آن به کنگره، برای هر عضو و نهادی محفوظ است
 .در رابطه با شکایات، توسط کميته مرکزی به اجرا در می آیند و هر عضو و نهادی ملزم به گردن گذاشتن به آن است. ش. ن. م. احکام ک_ ج
وظائف . همينطور اکثریت اعضای آن نباید عضو ارگان واحدی باشند. تواند در آن واحد عضو کميته مرکزی هم باشدعضو این کميسيون نمی _ د

در هيچ شرایطی نباید تحت الشعاع و تابع وظائف و مسئوليت های محوله به آنان از طرف دیگر تشکيالت ها و ارگان ها . ش. ن. م. اعضای ک
 . قرار بگيرد

 .د بودجه مستقلی داشته باشد که به واسطه کميته مرکزی پرداخت می شودبای. ش. ن. م. ک_ ه
کار نظارت و رسيدگی به شکایات؛ باید بدون هيچگونه نقش اجرائی یا مداخله در کارها  یا جلو گيری از اقدامات و اجرای تصميمات کميته _ و

 .مرکزی صورت بگيرد
 :چنين خواهند بود. ش. ن. م. ضوابط حاکم بر مناسبات کميته مرکزی و ک_ ۵٠ماده 
کليه مصوبات هر جلسه عادی یا فوق العاده کميته مرکزی باید حداکثر ظرف دو هفته توسط مسئول کميته مرکزی، با امضاء و تاریخ، و از _ ١

 . طریق دبيرخانه به دبير کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات ارسال شوند
هر عضو کميته مرکزی در صورت . باید بصورت کتبی انجام گرفته و اسناد آن در پرونده مربوطه ثبت شودکليه مبادالت بين دو ارگان _ ٢

 .درخواست ميتواند به این پرونده دسترسی داشته باشد
در صورتی که کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات مصوبه ای از کميته مرکزی را خالف مصوبات کنگره ها یا برنامه یا _ ٣

اساسنامه تشخيص دهد، مسئول کميته مرکزی موظف است نامه آن کميسيون را بالفاصله به اطالع همه اعضای کميته مرکزی رسانده و از آنها 
در صورتی که اکثریت مطلق اعضای کميته مرکزی موافق تعليق باشند، مصوبه مربوطه به . در باره تعليق مصوبه و یا ابقاء آن نظر خواهی کند

در صورتی که . ليق در آمده و بررسی مجدد آن بسته به درجه فوریت، به اولين جلسه کميته مرکزی یا اجالس فوق العاده ارجاع می شودحالت تع
 .کميته مرکزی با نظر کميسيون نظارت موافق نبوده و حاضر به تعليق مصوبه خود نباشد، دالئل خود را کتبًا به آن کميسيون اطالع می دهد

در چنين موردی موضوع و زمان . کزی در صورت لزوم مي تواند کميسيون مستقل نظارت را به جلسه ای مشترک دعوت نمایدکميته مر_ ۴
اگر کميسيون با توضيحات کميته مرکزی متقاعد نشد، بدون حق جلوگيری از اجرای . برگزاری جلسه باید از قبل به اطالع کميسيون رسانده شود

 .اند گزارش و مستندات خود از تخلف کميته مرکزی را مستقًال و برای ارائه به کنگره تهيه کندمصوبات کميته مرکزی، می تو
اعم از اسناد کميته مرکزی یا هر یک از (در صورتی که کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات خواهان بررسی اسناد سازمان _ ۵

 ؛ )ارگان ها و نهادهای مرکزی یا محلی
اعم از گزارشات مربوط به هر شاخه از فعالىت سازمان و یا هر (رگان ها ونهادهای یاد شده؛ و یا خواستار دریافت گزارشاتخواهان بازرسی ا

و یا دسترسی به شهود باشد، مراتب را کتبًا به مسئول کميته مرکزی اطالع می ) عضو و فعاليت های مربوط به  هر تشکيالت مرکزی یا محلی
ی موظف است ظرف حداکثر دو روز، از طریق مذاکره با مسئول کميسيون نظارت در مورد زمان بندی انجام مسئول کميته مرکز. دهد

 .درخواست های کميسيون با دبير کميسيون نظارت توافق بعمل آورد
 از طریق کميته مرکزی به  کليه احکام کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات که قبًال در اختيار دبيرخانه سازمان قرار گرفته و باید-۶

 .اجراء در آید، حداقل هفت روز قبل از اجراء  به عضو و یا ارگان مربوطه اطالع داده می شود



هزینه . کميته مرکزی موظف است بودجه تصویب شده برای کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایات را بطور منظم پرداخت نماید_ ٧
 بودجه جاری در صورتی می تواند به کميسيون اختصاص یابد که از قبل مورد موافقت کميته مرکزی قرار های فوق العاده و خارج از روال

 .گرفته باشند
 پلنوم وسيع

______ 
 ضرورت آن را ایجاب ۴٧پلنوم وسيع به صالحدید و دعوت کميته مرکزی و در صورتی تشکيل می شود که یا موضوع تبصره ماده _ ۵١ماده 

 مرکزی برای تصميم گيری روی برخی از موضوعات مهم و حساس یا پيچيده مربوط به حوزه وظائف خود مثل اتخاذ تاکتيك، کند، و یا کميته
 .تهيه برنامه دوره ای، تجدید سازماندهی تشکيالتی و غيره رایزنی وتصميم گيری در شعاعی وسعيتر از کميته مرکزی را الزم بداند

 : ىع چنين اندمقررات و ضوابط پلنوم وس_ ۵٢ماده 
پلنوم وسيع از اعضای اصلی و جانشين کميته مرکزی و کميسيون مستقل نظارت و رسيدگی به شکایت؛ و از همه مسئوالن نهادهای _ ١

مسئوالن هماهنگى سياسى و فنى رادیو؛ سردبيران رسانه ها ى مرآزى؛ مسئوالن کميسيون های دائمی مرکزی؛ مسئوالن منفرد وظائف (مرکزی
 . تشکيل می شود)مرکزی

 . همه شرکت کنندگان در پلنوم وسيع از حق رأی قطعی برخوردارند_ ٢
 . آئين نامه ناظر بر برگزاری پلنوم وسيع، همان آئين نامه درونی کميته مرکزی است_ ٣
 .قابل تشخيص خواهد بودشرکت در پلنوم وسيع برای اعضا و مسئوالن نامبرده الزامی است و غيبت موجه طبق آئين نامه کميته مرکزی _ ۴

 کنفرانس های محلی و کميته های محلی
______________________                              

در صورت وجود تشکيالت های محلی متعددی در یک محل، شهر، منطقه و یا کشور، و چنانچه سازماندهی آنها ارتباط و فعاليت و _ ۵٣ماده 
با تصویب کميته مرکزی، آن ها می توانند اقدام به ایجاد کميته آن محل کنند که منتخب کنفرانس تشکيالت های هماهنگی محلی را ایجاب کند، 

 .مربوطه خواهد بود
کنفرانس محلی؛ باالترین مجمع تصميم گيری برای فعاليت های محلی خواهد بود که برنامه های اجرائی و سياست های محلی را در _ ۵۴ماده 

ها و مصوبات ارگان های باالتر و به تناسب شرائط محلی تصویب، و کميته مدیریت و هماهنگی محلی را انتخاب خواهد چهار چوب سياست 
 .کرد

کنفرانس های محلی و نيز کميته های محلی محدوده محلی و خصلت تشکيالتی دارند و مجاز نيستند همچون فراکسيون های نظری رفتار _ تبصره
 .محدوده خود به اعالم موضع جمعی و صدور قطعنامه و قرار بپردازندکرده در موضوعات خارج از 

 کميته های محلی در برابر کنفرانس های محلی پاسخگو خواهند بود و گزارشات دوره ای تشکيالت های تحت تمرکز خود را تهىه و به -۵۵ماده 
 .ارگان باالتر یا به کميته مرکزی ارائه خواهند داد

در منطقه و تصویب کميته مرکزی، ميتوان " راه کارگر"ی، بر حسب تصميم کميته مرکزی، یا در خواست فعاليندر مناطق مل_ ۵۶ماده 
 .تشکيالت و کميته محلی ایجاد کرد

 این تشکيالت ها و کميته ها نيز مانند هر تشکيالت و کميته محلی دیگری تابع برنامه اساسنامه و مصوبات کنگره و کميته مرکزی خواهند بود و
 .اختيارات ویژه احتمالى و آئين نامه های مربوط به این اختيارات، توسط کميته مرکزی تهيه و تصویب خواهد شد

 واحد پايه
_____ 

باشد ایجاد می " راه کارگر"واحد پایه، تشکيالت پایه ای سازمان است که با حداقل سه عضو، در هر جا که موضوعی برای فعاليت _ ۵٧ماده 
، در محل استقرار و محيط اجتماعی خود، در چهار چوب سياست های رسمی سازمان فعاليت می کند، و برای منطبق کردن واحد پایه. شود

 .سياست های محلى خود با سياست هاى عمومی سازمان، از حق خود مختاری وابتکار عمل برخوردار است
کن است وظائف و آئين نامه درونی خاصی داشته باشد؛ اما وظائف هر واحد پایه، بر حسب موقعيت محيطی و شرایط درونی خود مم_ ۵٨ماده 

 :کلی و آئين نامه عمومی واحدها که باید بطور یکسان از طرف همه واحد ها اجرا شود چنين است
حد تقسيم کار مجمع عمومی واحد، برنامه عمل واحد و سياست های اجرائی آن را تنظيم وتصویب می کند؛ برای انجام وظائف، بين اعضاء وا_ ١

می کند؛ از آنان گزارش کار می خواهد؛ حق عضویت اعضا را جمع آوری می کند؛ سياست های رسمی، مسائل تشکيالتی و مواضع سياسی 
گزارش کار دوره ای واحد را تهيه و تصویب . و مباحث و دستور کار کنگره ها و مجامع تصميم گيری را مورد بحث قرار می دهد" راه کارگر"

 .طریق مسئول واحد، به ارگان باال ارسال می کندواز 
موارد غيبت موجه و اقدامات انضباطی غيبت های غير موجه اعضاء . شرکت منظم اعضای واحد در مجمع عمومی واحد، الزامی است_ ٢

 عضویت ماهانه باید با مجموعه غيبت های غير موجه هر عضو و تاخير های وی در پرداخت حق. توسط آئين نامه واحد ها مشخص خواهد شد
 .ذکر نام در هر گزارش دوره ای به ارگان باال منعکس شود

 در بيرون از سازمان" راه کارگر"فراکسيون _ فصل هفتم
_____________________________________ 

راه " غير حزبی بيرون از در یک تشکل" راه کارگر"که به صفت  شخصی و به طریق اولی بعنوان عضو " راه کارگر"هر عضو  _ ۵٩ماده 
اما در . را راهنمای خود قرار می دهد" راه کارگر"حضور و فعاليت داشته باشد، طبعًا و منطقًا در آنجا نيز مواضع و پرنسيپ های" کارگر

راه " موضع و خط در چنين تشکلی حضور داشته باشند و بر حسب شرائط، فعاليت موثر با" راه کارگر"صورتی که حداقل دو عضو یا بيشتر از 
 :باشد، ضوابط زیر بر آن حاکم خواهند بود" راه کارگر"نيازمند ایجاد فراکسيونی برای هماهنگی سياسی و عملی بين اعضا" کارگر



 
و از سياست اکثریت پيروی خواهد کرد و در این چهارچوب، از خود مختاری وابتکار عمل در " راه کارگر"فراکسيون از مواضع رسمی _ ١

  جاری و پيشبرد فعاليت های خود برخوردار خواهد بود؛ امور
 .در درون فراکسيون؛ اقليت از تصميمات اکثریت پيروی خواهد کرد_ ٢

 "راه کارگر"منابع مالی _ فصل هشتم 
_______________________ 

اران و دوستان، و از فعاليت های نيازهای مالی خود را از حقوق عضوىت اعضاء کمک های مالی اعضا و هواد" راه کارگر"_ ۶٠ماده 
 .انتفاعی تأمين می کند

ميزان حق عضویت ماهانه اعضاء و بودجه تشکيالت مرکزی از درآمدهای تشکيالت های محلی، توسط کميته مرکزی تعيين و _ ١تبصره
 . تصویب می شود

 .و مخارج آن به هر کنگره ارائه دهدکميته مرکزی موظف است که گزارش روشن از وضعيت مالی سازمان و درآمدها _ ٢تبصره 
                 

                                        پایان 
______                                   

 
 


