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 حزبٔهدف۱ٔٔفصل
 

 تشکیل مردم همهٔ  برابر حقوق و برابر ارزش و دموکراسی آرمان اساس بر را جامعه خواهد می دمکراسی سوسیال

 به بتواند تا باشد آزاد بایستی انسان. است راتیکدموک سوسیالیزم هدف همبسته جامعهٔ  یک در برابر و آزاد افراد. دهد

 اساس بر را خود موجودیت کند، حکمرانی خود زندگی بر باشد، داشته پیشرفت و کند رشد شخص یک عنوان

 برابری بنابراین. شود اعمال همه برای بایستی آزادی این. باشد داشته نفوذ خود جامعه بر و دهد شکل خود هایخواسته

 .است ادیآز شرط پیش

 

 ما هدف. است بشری سازی آزاد جهت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، موانع حذف خواهان دمکراسی سوسیال

 وگرایان همجنس از انزجار یا نژادپرستی پدرساالری، طبقاتی، تمایز بدون دستان، پائین و باال بدون است ایجامعه

 .تبعیض و تعصب بدون ایجامعه دادگان، نسیتج تغییر

 

 توجه و احترام همکاری، با فاضله جامعهٔ  یک. هستیم وابسته یکدیگر به ما همهٔ  که کندمی رشد بینش این از بستگیهم

 در یکسان تعهدی بایستی همگان باشند، داشته نفوذ برای یکسان امکاناتی و حق بایستی گانهم. شودمی ساخته متقابل

 .باشند داشته مسئولیت گرفتن عهده به

 

 ارادهٔ . بزنند نشان را مردم متقابل رابطهٔ  و جامعه کل دموکراسی هایآرمان دهد اجازه خواهد می کراسیدم سوسیال

 بر است مقدم همیشه است، یافته توسعه دموکراتیک انتخابی  طی آزاد، و باز بحث یک در که شهروندان، مشترک

 .قدرت دعاوی و عالئق دیگر

 

 توسعهٔ  بایستی اصولی چه کنند می تعیین شهروندان دموکراسی طریق از .است بازار بر مقدم دموکراسی بنابراین

 بخش بین اجتماع، فردی و مشترک هایجنبه بین بایستی ها مسئولیت و وظایف چگونه و کند هدایت را اجتماعی

 .شوند گذاشته اشتراک به بازار و عمومی

 

 تأثیرگذاری امکان و حق کننده مصرف و بگیر قحقو شهروند، یک عنوان به انسانی هر خواهدمی دمکراسی سوسیال

 اتحادیهٔ  جنبش تالش، این در. باشد داشته را آن شرایط و کاری زندگی سازماندهی تولید، توزیع و سو و سمت در

 هایسازمان انتفاعی، غیر هایانجمن مردمی، های جنبش آزاد، هایانجمن سایر اما. دارد مرکزی نقش کارگری

 دموکراسی تقویت و گسترش برای تعاونی هایشورا و کننده مصرف هایسازمان محیطی، زیست یهاجنبش آموزشی،

 .هستند مهم

 

 زندگی تواند نمی طبیعت به توجه بذل بدون انسان که اندساخته روشن زیست محیط به ضایعات و هوا و آب بحران

 به پاسخگویی جهت درازمدت محیطی زیست و یاجتماع اقتصادی، پایدار توسعهٔ  یک نیازمند خود بقای برای ما .کند

 مخاطره به را رٔویاهایشان رساندن تحقق به برای آینده هاینسل امکانات اینکه بدون هستیم، فعلی نسل نیازهای

 . بیاندازیم
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 اساس بر جهانی است ایجامعه هدف. رودمی فراتر ملی مرزهای از دموکراسی مورد در دموکراسی سوسیال دیدگاه

 رشد امکان که آزادیی مستلزم همچنین اما است، وحشت و ترس و فقر از آزادی مستلزم دموکراسی. دموکراسی انآرم

 اقتصادی، اولیهٔ  حقوق با باید سیاسی هایآزادی آن بنابراین. هست نیز سازدمی میسر را هاانسان دیگر با مشارکت در

 . شوند متصل فرهنگی و اجتماعی

 

 مبارزاتی از کامل حمایت و دموکراسی دایرهٔ  گسترش بشر، حقوق برای خواستن پای به معنای به المللی بین همبستگی

 مرزهای فرای در دموکراسی شعاع گسترش جریان موضوع این اما. کنندمی پیکار هائیآرمان چنین برای که است

. است جهان سراسر در یمردم هایجنبش بین و هاملت بین جهانی همکاری مستلزم امری چنین. هست نیز ملی

 و عدالت دموکراسی، برای ابزاری به و باشند جهانی سرمایه تعادل و کنترل قدرت دارای باید المللی بین مٔوسسات

 . یابند توسعه پایداری،

 

 ٔحزبٔاساسنامهٔ ۲ٔٔفصل
 

 ٔحزبٔوظیفهٔ :۱ٔٔپاراگراف
 جامعه، توسعهٔ  زمینهٔ  در حزب سیاسی گاهدید. است دموکراسی پایهٔ  بر مردمی جنبشی سوئد در دموکراسی سوسیال

 زندگی در که باشد مدرن و فعال جنبشی باید حزب بنابراین. است دهندگان رای و اعضاء با نزدیک ارتباطی مستلزم

 . یابدمی استقرار مردم روزمرهٔ 

 

 دارد مسئولیت حزب

 نمایدٔالحاقٔبحزٔبهٔهستندٔشریکٔدموکراسیٔسوسیالٔاساسیٔهایٔارزشٔدرٔکهٔرأکسانیٔهمهٔ  •

 بخشدٔشکلٔحزبٔبرنامهٔ ٔمنشاءٔبأدموکراسیٔسوسیالٔهایایدهٔجهتٔدرٔرأعمومیٔافکار •

 دهدٔتوسعهٔرأدموکراسیٔسوسیالٔهایسیاستٔؤهابرنامهٔها،ایده •

 نمایدٔهماهنگٔؤریزیٔبرنامهٔرأانتخاباتیٔهایفعالیت •

ٔسوئدٔکلیسایٔدرٔؤاستانیٔشوراهایٔؤهاشهرداریٔشوراهایٔدرٔرأدموکراسیٔسوسیالٔسیاسیٔهایفعالیت •

 سازدٔهماهنگ

 نمایدٔهماهنگٔرأحزبٔالمللیٔبینٔهایفعالیت •

 بخشدٔاستراتژیکٔتوسعهٔ ٔکارگریٔهایاتحادیهٔبأهماهنگیٔدرٔرأسیاسیٔهایفعالیت •

 نمایدٔانتخابٔاروپأاتحادیهٔ ٔدرٔرأسیاسیٔمنتخبٔنمایندگان •

 کندٔحمایتٔحزبیٔناطقمٔدرٔفعالیتیٔؤسازمانیٔتوسعهٔ ٔاز •

 نمایدٔاستراتژیکٔریزیٔبرنامهٔرأحزبٔاعضایٔسیاسیٔرشد •

 دهدٔتوسعهٔرأاشتراکٔحقٔاخذٔؤاعضاءٔثبتٔبرایٔحزبٔمشترکٔسیستم •

 

 سازمان:۲ٔٔپاراگراف
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 ۱ٔبند
 ادغام کارگری یهاشهرداری در ها انجمن این. هستند حزب ایپایه تشکیالت دموکرات سوسیال هایباشگاه و هاانجمن

 هایسازمان که شوندمی ادغام بخش در کارگری هایشهرداری و هستند حزب محلی اصلی هایسازمان که شوندمی

 .دهندمی تشکیل را حزب و هستند حزب استانی

 

 ۲ٔبند
 :است زیر حزبی هایبخش شامل حزب

 

 استوکهلم حزبی بخش

 استوکهلم استان حزبی بخش

 اوپساال استان حزبی بخش

 لندسودرمن استان بیحز بخش

 اوستریوتلند استان حزبی بخش

 شوپینگیون استان حزبی بخش

 کرونوبرگ حزبی بخش

 کالمار استان حزبی بخش

 گوتلند حزبی بخش

 کینگه بله حزبی بخش

 اسکونه حزبی بخش

 لندهل حزبی بخش

 بورگیوته حزبی بخش

 بورگیوته حومهٔ  حزبی بخش

 فیربودال حزبی بخش

 جنوبی وگالوزب حزبی بخش

 اسکارابورگ حزبی بخش

 لندورم حزبی بخش

 برواوره استان حزبی بخش

 لندمنوست حزبی بخش

 داالرنا حزبی بخش

 بورگیوله حزبی بخش

http://www.socialdemokraterna.se/


 http://www.socialdemokraterna.se/ حزب سوسیال دموکرات سوئد 

 

 
13(53) 

 

 وسترنورلند حزبی بخش

 لندیمت استان حزبی بخش

 وستربوتن حزبی بخش

 نوربوتن حزبی بخش

 

 ۳ٔبند
 .باشندمی آن اجرایی کمیتهٔ  و حزب مدیرهٔ  هیئت دیگر هاینهاد. است حزب گیریتصمیم مرجع باالترین کنگره

 

 عضویتٔحقٔؤاعضاءٔثبت:۳ٔٔپاراگراف
 

 ۱ٔبند
 .است هاعضویت حق اخذ همچنین و حزب ایپایه هایسازمان در اعضاء تک تک ثبت مسئول حزب مدیرهٔ  هیئت

 

 .باشند داشته دسترسی خود ربوطهٔ م اعضاء بایگانی به باید حزبی بخش و کارگری شهرداری ، پایه سازمان هر

 

 ۲ٔبند
 و حزبی بخش کارگری، شهرداری باشگاه، یا انجمن در عضویت حق مجموع که پردازدمی عضویتی حق عضو هر

 .کندمی تعیین را سازمانی سطح هر برای عضویت حق میزان حزب کنگرهٔ . گرددمی شامل را حزب

 

 انجمن دانشجویی، باشگاه همبستگی، و ایمان هواخواه هایاتدموکر سوسیال گروه زنان، باشگاه در که عضوی

 را عضویتش حق دارد، عضویت دموکرات سوسیال جوانان باشگاه یا دگرباشان جنسی پشتیبان هایدموکرات سوسیال

 . کندمی پرداخت ۳ بند ،۳پاراگراف دموکرات، سوسیال هایانجمن مقررات با مطابق

 

 حزبی، بخش هر برای شده دریافت هایعضویت حق. شوندمی پرداخت حزب مدیرهٔ  هیئت به هاعضویت حق

 دسامبر ۳۱ و ژوئن ۳۰ در مربوطه نهاد به مدیره هیئت توسط دموکرات سوسیال هایانجمن و کارگری هایشهرداری

 .گرددمی منتقل است شده پرداخت عضو توسط هزینه این که سالی همان

 

 ۳ٔبند
 .شودمی تعیین حزب مدیرهٔ  هیئت توسط محلی کارگری هایاتحادیه هایزمانسا الحاق به مربوط قوانین
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 حزبٔکنگرهٔ :۴ٔٔپاراگراف
 

 ۱ٔبند
 .است حزب گیری تصمیم مرجع باالترین کنگره

 

 بر مزید. گرددمی تشکیل شودمی برگزار پارلمان عمومی انتخابات که سالی از بعد سال و قبل سال حزب، کنگرهٔ 

 مسائلی چه کندمی تعیین حزب مدیرهٔ  هیئت اساسنامه، این ۳ بند ۹، پاراگراف و ۱۴ بند ،۴ پاراگراف در مندرج موارد

 کنگرهٔ  فراخوان در. گردند بررسی ،شودمی برگزار پارلمان عمومی انتخابات که سالی از پس سال کنگرهٔ  در باید

. دهدمی قرار بررسی مورد را مواردی چه کنگره شود اعالم باید پارلمان عمومی انتخابات از پس سال در شده برگزار

 به تواندمی فقط العادهفوق کنگرهٔ . بگیرد یتصمیم چنین حزب مدیرهٔ  هیئت که شودمی برگزار زمانی العادهفوق کنگرهٔ 

 .کند رسیدگی آن فراخوان در شده مطرح سواالت

 

 ۲ٔبند
 کنگرهٔ . شودمی صادر حزب مدیرهٔ  هیئت توسط کنگره گشایش از قبل ماه هشت حداکثر حزبی کنگرهٔ  فراخوان

 ۴ پاراگراف ۲ فصل با مطابق را زمان این حزب مدیرهٔ  هیئت. شود برگزار زمان این رعایت بدون تواندمی العادهفوق

 .کندمی تعیین اساسنامه

 

 ۳ٔبند
 اتمام تا زمانی بازه رد و کنگره یک از پیش نمایندگان. بود خواهد حزبی هایبخش از نماینده ۳۵۰ شامل کنگره

 .شوندمی برگزیده نیست، العادهفوق کنگرهٔ  یک که بعدی، کنگرهٔ  نمایندگان انتخاب

 

 ۴ٔبند
. شودمی انتخاب حزب اعضای تعداد پنجاهم و سیصد یک با برابر کامل شمارهٔ  هر از نماینده یک حزبی، بخش هر در

 در اعضاء تعداد وسیلهٔ  به نمایندگان توزیع. کنند انتخاب یندهنما توانندمی که است اعضائی اعضاء تعداد از منظور

 .شودمی تعیین کنگره گشایش از پیش ماه هشتمین از قبل ماه پایان

 

 ۵ٔبند
 حزبی بخش در کدام هر نماینده یک به باقیمانده نمایندگان نرسد، ۳۵۰ به ۴ بند اساس بر شده انتخاب نمایندهٔ  تعداد اگر

 .کندمی فصل و حل را امر قرعه حکم مازاد، تعداد بودن برابر صورت در. شودمی داده ختصاصا مازاد بیشترین با

 

 ۶ٔبند
 باید حزبی بخش هر که را نمایندگانی تعداد کنگره، گشایش از قبل ماه هفت حداکثر و گیردمی تصمیم حزب مدیرهٔ  هیت

 .کندمی اعالم حزبی هایبخش به کند انتخاب

 

http://www.socialdemokraterna.se/


 http://www.socialdemokraterna.se/ حزب سوسیال دموکرات سوئد 

 

 
15(53) 

 

 ۷ٔبند
 یک و سه ترتیب به هرکدام اروپا، پارلمان در سوئد دموکرات سوسیال گروه و هادموکرات سوسیال نیپارلما گروه

 .هستند برخوردار پیشنهاد دادن و نظر اظهار حق از که کنند می انتخاب کنگره در شرکت برای را نماینده

 

 ۸ٔبند
 دو و حزبی هایبخش هایهیئت رؤسای حزبی، برنامهٔ  کمیسیون اعضای حزب، کنگرهٔ  توسط شده منصوب حسابرسان

 دارای آنها. دارند را کنگره در حضور حق سوئد استان شوراهای و هاشهرداری مدیره هیئت در حزب گروه نمایندهٔ 

 .هستند پیشنهاد دادن و نظر اظهار حق

 

 ۹ٔبند
 و ایمان هواخواه یدموکراتها سوسیال سوئد، دموکرات سوسیال جوانان اتحادیهٔ  سوئد، دموکرات سوسیال زنان اتحادیهٔ 

 دارند حق یک هر ،سوئد دموکرات سوسیال جنسی دگرباشان و سوئد دموکرات سوسیال دانشجویان اتحادیهٔ  همبستگی،

 .دارند پیشنهاد و نظر اظهار حق آنها. برگزینند کنگره برای را نماینده یک

 

 ۱۰ٔبند
 به کنگره گشایش از قبل ماه سه حداکثر و شودمی صادر حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت توسط نمایندگان برای اختیارنامه

 .گرددمی ارسال حزب دفتر

 

 ۱۱ٔبند
 .باشد شده گرفته انجام کنگره آغاز از قبل باید و شودمی انجام حزب حسابرسان توسط اختیارنامه بررسی

 

 ۱۲ٔبند
 .شود هیهت حزب مدیرهٔ  هیئت توسط باید کنگره جلسهٔ  دستور و کار ترتیب برای پیشنهاد

 

 ۱۳ٔبند
 .نماید تعیین را آنها وظایف و کند انتخاب را مختلفی های کمیته خود کاری امور برای است ممکن کنگره

 

 ۱۴ٔبند
 سال چهار مدت برای را انتخاباتی کمیتهٔ  یک شودمی تشکیل پارلمان انتخابات از پس سال یک که حزب کنگرهٔ 

 جایگزین را عادی اعضای اندشده انتخاب که ترتیبی به که البدلعلی عضو شش با عضو یازده شامل که گزیندبرمی

 همچنین ،۱۳ بند ،۴ پاراگراف ،۲ فصل با مطابق را کنگره نمایندگان انتخابات انتخاباتی کمیتهٔ . گرددمی شوند،می

 توسط شده تعیین زمان یط انتخاباتی کمیتهٔ  به باید نامزدها. کندمی آماده حزب اساسنامهٔ  ۹ و ۸ ،۷ ،۶ هایپاراگراف

 .شوند اعالم کمیته این
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 ۱۵ٔبند
 .دارند را کنگره در پیشنهاد و نظر اظهار حق حزب مدیرهٔ  هیئت اعضای

 

 ۱۶ٔبند
 نمایندگانی. شود واگذار نباید رأی حق. است رأی یک دارای نماینده هر. دهند رأی کنگره در دارند حق نمایندگان تنها

 دادن رأی حق انددرآمده حزب مدیرهٔ  هیئت عضویت به جایگزین عضو یا عادی عضو نوانبع کنگره دورهٔ  طول در که

 .ندارند را مسئولیت از مدیره هیئت تبرئه با رابطه در

 

 ۱۷ٔبند
 چنین بسته برگهٔ  با شخصی که دهدمی رخ زمانی شخصی انتخابات. پذیردمی انجام باز صورت به گیری رای

 .باشد داشته درخواستی

 

 است ایبرگه قبول مورد برگهٔ . شوند می فهرست گیری رأی برگهٔ  در الفبا حروف ترتیب به کاندیداها بسته نتخاباتا در

 نامعتبر است کمتر یا بیشتر هاینام تعداد دارای که ایبرگه. گردند انتخاب است قرار که شودمی افرادی تعداد شامل که

 بگیرد تصمیم کنگره اینکه مگر باشند کرده کسب را رأی تعداد ترینباال که هستند اشخاصی یا شخص منتخب. باشدمی

 .پذیرد صورت انتخاب تا آید دست به ساده اکثریت باید که

 

 رأی تعداد اگر. شود برگزار انتخابات بعدی دورهٔ  تواندمی باشد، آمده دست به یکسانی رأی تعداد بسته انتخابات در اگر

 .است کننده تعیین قرعه حکم باشد برابر باشند اشتهد شرکت نامزد دو تنها که زمانی

 

 .بود خواهد کننده تعیین قرعه حکم باشد، برابر باز انتخابات در رأی تعداد اگر

 

 ۱۸ٔبند
 در و شود پیشنهاد دموکرات سوسیال بنیادی هایسازمان از یکی یا حزب در عضو فرد یک توسط است ممکن الیحه

 شهرداری جلسهٔ  توسط باید الیحه. شود ارسال هیئت این به کارگری شهرداری یرهٔ مد هیئت توسط شده تعیین زمان

 به آن ارائه به تصمیم یا برگزیند، خود الیحهٔ  عنوان به آنرا یا تواند می کارگری شهرداری. شود بررسی کارگری

 حزبی هایبخش هایرهمدی هیئت توسط است ممکن همچنین الیحه. کند رد آنرا یا و بگیرد فردی الیحهٔ  یک عنوان

 ارائه برنامه کمیسیون یا و آن اجرایی کمیتهٔ  و حزب مدیرهٔ  هیئت توسط است ممکن همچنین پیشنهادات. گردد پیشنهاد

 پارلمان انتخابات سال از پس که ایکنگره در الیحه ارائهٔ  حق از استفاده نحوهٔ  فراخوان در حزب مدیرهٔ  هیئت. شود

 .کندمی اعالم و تعیین را العادهفوق هٔ کنگر در و شودمی برگزار

 

 ۱۹ٔبند
 .شوند ارسال حزب مدیرهٔ  هیئت به کنگره گشایش از قبل ماه پنج حداکثر باید لوایح
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 ۲۰ٔبند
 پیشنهادهای همچنین و هابیانیه همراه به لوایح. دهد ارائه پیشنهادی الیحهٔ  دربارهٔ  را ایبیانیه باید حزب مدیرهٔ  هیئت

 و حزبی هایبخش کارگری، هایشهرداری به کنگره، گشایش از قبل هفته شش حداکثر باید حزب مدیرهٔ  هیئت

 .شوند ارسال کنگره نمایندگان

 

 ۲۱ٔبند
 توسط الیحه باید کند، بیان حزب برنامهٔ  به مربوط الیحهٔ  درباره را خود نظرات حزب مدیرهٔ  هیئت اینکه از قبل

 .باشد شده بررسی برنامه کمیسیون

 

 ۲۲ٔدبن
 که ایکنگره به بار یک سال چهار هر حزب مدیرهٔ  هیئت توسط باید گذشته کنگرهٔ  دورهٔ  مورد در ساالنه های گزارش

 .گردد ارائه شودمی برگزار پارلمان انتخابات از قبل سال

 

 ۲۳ٔبند
 دیگری تصمیم کنگره کهاین مگر درآیند، اجرا به بالفاصله باید اساسنامه و ها برنامه در اصالحات و کنگره تصمیمات

 .باشد گرفته

 

 ۲۴ٔبند
 کنگره نمایندگان و کارگری هایشهرداری حزبی، بخش به هاکنگره از پس ماه دوازده حداکثر هاکنگره از هاپروتکل

 .شوندمی ارسال

 

 حزبٔکنگرهٔ ٔبرایٔنمایندگانٔانتخاب:۵ٔٔپاراگراف
 

 ۱ٔبند
 مدیرهٔ  هیئت توسط هاحوزه این. شوند تقسیم انتخاباتی هایحوزه به باید حزبی هایبخش کنگره، نمایندگان انتخاب برای

 .کندمی تعیین انتخاباتی حوزهٔ  هر در را هاجایگزین و نمایندگان تعداد همچنین که شوند، می تعیین حزبی بخش

 

 ۲ٔبند
 توسط کنگره گشایش از قبل ماه شش حداکثر باید نمایندگان نامزدی کردن نهایی تاریخ و انتخاباتی هایحوزه بندیتقسیم

 .شود اعالم دموکرات سوسیال هایباشگاه و هاانجمن کارگری، هایشهرداری به حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت
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 ۳ٔبند
 .یابد پایان کنگره گشایش از قبل ماه سه و شروع کنگره گشایش از قبل ماه پنج حداقل باید کنگره نمایندگان انتخابات

 

 ۴ٔبند
 توسط انتخابات اجرای هایمکان یا مکان و زمان. بیانجامد طول به روز دو طی حداقل باید کنگره یندگاننما انتخابات

 .شوند می تعیین کارگری شهرداری

 

 صورت الکترونیکی گیری رأی یا برگه طریق از نمایندگان انتخابات که بگیرد تصمیم تواندمی کارگری شهرداری

 توسط باید گیری تصمیم چنین ،باشند شده انتخاباتی حوزهٔ  یک شامل کارگری شهرداری یک از بیش اگر. پذیردمی

 بخش مدیرهٔ  هیئت توسط الکترونیکی گیری رأی و ایبرگه گیری رأی قوانین. گیرد صورت حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت

 .شوندمی تعیین حزبی

 

 ۵ٔبند
 .کند مطلع کتبی فراخوان یا تبلیغات توسط اتانتخاب روند از قبل روز ۱۴ حداکثر را اعضاء باید کارگری شهرداری

 

 ۶ٔبند
 حق اند،کرده پرداخت کنگره نمایندهٔ  انتخابات شروع از قبل هفته دو حداکثر را عضویت حق که حزب اعضای همهٔ 

 .دارند را هستند حزب عضو آن در که کارگری شهرداری در کنگره نمایندهٔ  انتخابات در دادن رأی

 

 ۷ٔبند
 .کند اثبات را کارگری شهرداری در عضویت بتواند باید حزب عضو دادن، رأی هنگام به

 

 ۸ٔبند
 .پذیرد صورت بسته گیری رای توسط باید نمایندگان انتخاب

 

 ۹ٔبند
 نمایندهٔ  یک اگر. شوند انتخاب کنگره نمایندهٔ  عنوان به توانند نمی ایشان جایگزین اعضای یا حزب مدیرهٔ  هیئت اعضای

 انتخاب این با کنگره در او نمایندگی دورهٔ  شود، انتخاب حزب مدیرهٔ  هیئت جایگزین عضو یا عضو عنوان به کنگره

 .بود خواهد مربوطه انتخاباتی حوزهٔ  در جایگزین نمایندهٔ  کنگره جدید نمایندهٔ . پذیرد می پایان
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 ۱۰ٔبند
 شده مشخص زمان طی کارگری ریشهردا مدیرهٔ  هیئت به باید پیشنهادات. کند پیشنهاد نامزد دارد حق عضوی هر

 بخش مدیرهٔ  هیئت به را پیشنهادی نامزدهای تمام مورد در هاداده باید کارگری شهرداری. شوند ارسال هیئت این توسط

 ارسال کارگری هایشهرداری به را آنها و تولید را های رأی گیریبرگه حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت. کند ارسال حزبی

 تعداد. شوند فهرست گیریرأی برگهٔ  در الفبا حروف ترتیب به باید مربوطه انتخاباتی حوزهٔ  در دهانامز تمامی. نمایدمی

 توسط که گیریرأی هایبرگه از فقط. باشد شده درج گیریرأی هایبرگه در باید شوند انتخاب است قرار که نمایندگانی

 .کرد استفاده اتانتخاب برای توانمی اندشده طراحی حزبی بخش هایمدیره هیئت

 

 ۱۱ٔبند
 یا بیشتر های نام دارای که هائیبرگه. باشد شوند انتخاب است قرار که نمایندگانی تعداد شامل باید معتبر رأی برگهٔ 

 .است نامعتبر هستند کمتر

 

 ۱۲ٔبند
 انتخابات ردمو در پروتکل و شده اخذ گیریرأی هایبرگه ،انتخابات از پس روز هشت حداکثر باید کارگری شهرداری

 .کند ارسال حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت به «رأی هایبرگه» عبارت با شده زده نشلن و شده موم و مهر های پاکت در را

 

 ۱۳ٔبند
 گیریرأی یا و برگه توسط گیریرأی آیا اینکه از نظر صرف شوند، باز شمارش روز در باید شده اخذ هایبرگه

 هیئت این که شمارندگانیرأی یا حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت توسط شده اخذ راءآ شمارش. باشد شده انجام الکترونیکی

 به قبل از باید شمارش مکان و زمان. پذیردمی انجام کنگره گشایش از قبل هفتهٔ  دهمین پایان از قبل کند،می منصوب

 .باشند شده داده اطالع دموکرات سوسیال هایباشگاه و هاانجمن کارگری، هایشهرداری

 

 ۱۴ٔندب
. اندکرده کسب انتخاباتی حوزه هر در را آراء تعداد بیشترین که هستند اشخاصی یا شخص شده انتخاب نمایندگان

 به جایگزین نمایندگان. اندشده نزدیکتر شده انتخاب نمایندگان به آراء تعداد جهت به که هستند کسانی جایگزین اعضای

 .بود خواهد کننده تعیین قرعه حکم برابر آراء تعداد صورت در .شوندمی فراخوانده آورده بدست آراء ترتیب

 

 ۱۵ٔبند
 و هاانجمن کارگری، هایشهرداری به را انتخابات نتایج آراء شمارش از پس بالفاصله باید حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت

 .کند اعالم دموکرات سوسیال های باشگاه

 

 ۱۶ٔبند
 .گرددمی تعیین حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت توسط انتخابات روند ماءالباقی ترتیبات
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 ۱۷ٔبند
 نظر تجدید به مایل و است پذیرفته صورت حزب اساسنامهٔ  خالف بر نمایندگان انتخابات که است معتقد عضو یک اگر

 حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت تسلیم را خود شکایت انتخابات نتایج اعالم از پس روز پنج حداکثر باید باشد،می انتخابات در

 .کند

 

 ارسال حزب مدیرهٔ  هیئت به موضوع این مورد در خود نظر با همراه را شکایات این بایستی حزبی بخش مدیرهٔ  هیئت

 نتیجه بر تواند می این و است شده انجام اساسنامه برخالف انتخابات که شود متوجه حزب مدیرهٔ  هیئت اگر. نماید

 .بنماید مربوطه کارگری شهرداری یا باتیانتخا حوزه در جدید انتخابات به دعوت بایستی باشد، گذاشته تاثیر انتخابات

 

 حزبٔمدیرهٔ ٔهیئت:۶ٔٔپاراگراف
 

 ۱ٔبند
 توسط شده اتخاذ تصمیمات و حزب اساسنامهٔ  و هابرنامه با مطابق را حزب هایفعالیت رهبری حزب مدیرهٔ  هیئت

 .دارد عهده به کنگره

 

 .است حزب گیری تصمیم مرجع باالترین حزب هٔ مدیر هیئت نشده، تشکیل حزب کنگرهٔ  که هنگامی

 

 .کند تعیین آینده مالی سال برای را حزب هایفعالیت طرح و بودجه باید حزب مدیرهٔ  هیئت

 

 .کند تعیین را حزب دفتر و مدیره هیئت اجرائی، کمیتهٔ  نمایندگی و اختیارات ترتیب بایستی حزب مدیرهٔ  هیئت

 

 مدیرهٔ  هیئت. کندمی تعیین اروپا پارلمان انتخابات در را سوئد دموکرات سوسیال نامزدهای فهرست حزب مدیرهٔ  هیئت

 .واگذارد کنگره به را فهرست این تعیین بخواهد، که صورتی در تواند، می حرب

 

 ۲ٔٔبند
 یک سال چهار مدت برای شودمی برقرار پارلمان معمول انتخابات برگزاری سال از قبل سال که ایحزبی کنگرهٔ 

 .کندمی انتخاب را دیگر عضو ۲۶ همچنین و اجرایی کمیتهٔ  معمول عضو هفت شامل حزبی مدیرهٔ  ئتهی

 

 آنها از که کندمی انتخاب نیز را حزب مدیرهٔ  هیئت معمول عضوهای برای جایگزین اعضای کنگره این بر عالوه

 . شندبامی دیگر جایگزین عضوهای نفر ۱۵ و اجرایی کمیته جایگزین اعضای نفر هشت
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 جایگزین را معمول اعضای که زمانی آنها. شوند خوانده فرا حزب مدیرهٔ  هیئت جلسات به باید جایگزین اعضای

 یک توسط اساسا جایگزینی اجرایی، کمیته عضو غیاب در. دارند را دادن رأی و پیشنهاد نظر، اظهار حق شوندمی

 اعضای جایگزینی برای اجرایی کمیته جایگزین عضایا تعداد اگر. پذیردمی صورت اجرایی کمیته جایگزین عضو

 این اعضاء، دیگر غیاب در. شد خواهند جانشین حزب مدیرهٔ  هیئت جایگزین اعضای دیگر نباشد، کافی کمیته غایب

 اعضاء دیگر جانشینی برای جایگزین اعضای دیگر تعداد اگر. شوندمی جانشین که هستند جایگزین اعضای دیگر

 . کرد خواهند عمل جانشین عنوان به اجرایی کمیتهٔ  جایگزین اعضای نباشند، کافی

 

 ۳ٔٔبند
 هوادار دموکراتهای سوسیال سوئد، دموکرات سوسیال جوانان اتحادیهٔ  سوئد، دموکرات سوسیال زنان فدراسیون رؤسای

 حضور حق سوئد سیجن دگرباش دموکراتهای سوسیال و سوئد دموکرات سوسیال دانشجویی اتحادیهٔ  همبستگی، و ایمان

 . دارند را پیشنهاد و نظر اظهار حق و مدیره هیئت جلسات در

 

 ۴ٔٔبند
 .نماید تعیین را حزب دارصندق باید حزب مدیرهٔ  هیئت

 

 را جلسات این در پیشنهاد و نظر اظهار حق کند، شرکت حزب مدیرهٔ  هیئت جلسات در بایستی که حزب دارصندق

 . دارد

 

 ۵ٔٔبند
 هیئت توسط که شودمی تعیین اجرت ویژهٔ  کمیتهٔ  توسط حزب، رهبری در منتخب نمایندگان اجرت هب مربوط مسائل

 دیگر عضو سه و رئیس شامل کمیته این. شودمی منصوب حزب منظم کنگرهٔ  از پس خود جلسهٔ  اولین در حزب مدیرهٔ 

 . است

 

 ۶ٔٔبند
 اجرایی کمیتهٔ  که زمانی این بر عالوه. کند رگزارب جلسه آوریل ماه در ساالنه طور به بایستی حزب مدیرهٔ  هیئت

 . شودمی تشکیل جلسه باشند داشته درخواستی چنین مدیره هیئت عضو پنج حداقل یا بداند ضروری

 

 ۷ٔٔبند
 سال در مدیره هیئت هایفعالیت و هاحساب از سالیانه گزارش اجرائی کمیتهٔ  بایستی حزب مدیرهٔ  هیئت ساالنهٔ  مجمع به

 .دهد ارائه را گذشته

 

 اجرائیٔکمیتهٔ :۷ٔٔپاراگراف
 

http://www.socialdemokraterna.se/


 http://www.socialdemokraterna.se/ حزب سوسیال دموکرات سوئد 

 

 
22(53) 

 

 ۱ٔٔبند
 با رابطه در. است حزب هایفعالیت بالقوهٔ  مدیریت دارعهده حزب مدیرهٔ  هیئت برابر در مسئولیت با اجرائی کمیتهٔ 

 .گرفت خواهند شکل پارلمانی گروه با گفتگو در هاآن پارلمانی، کارهای امور

 

 نگهداری مسئول اجرائی کمیتهٔ . است حزب مدیرهٔ  هیئت و کنگره هایگیریتصمیم دندرآور اجرا به مسئول کمیته این

 .است بخش اطمینان صورتی به حزب کنگرهٔ  و مدیره هیئت به مربوط مدارک و اسناد آرشیو بایگانی و

 

 .دارد عهده به کنند می کار حزب دفاتر در که کارکنانی به نسبت کارفرمائی مسئولیت اجرائی کمیتهٔ 

 

 ۲ٔبند
 طور به دبیر و رئیس کمیته، نمایندگان بین از. است جایگزین عضو هشت و عادی عضو هفت شامل اجرائی کمیتهٔ 

 .شوند می انتخاب خاص

 

 .کنندمی پیدا جلوس اندشده انتخاب که ترتیبی به عادی اعضای جایگزینی منظور به اجرائی کمیتهٔ  جایگزین اعضای

 

 ۳ٔبند
 دموکراتهای سوسیال سوئد، دموکرات سوسیال جوانان فدراسیون سوئد، دموکرات سوسیال زنان فدراسیون رؤسای

 سوئد، دموکرات سوسیال جنسی دگرباشان و سوئد دموکرات سوسیال دانشجویان اتحادیهٔ  همبستگی، و ایمان هواخواه

 .باشندمی دارا را ۴ بند در مذکور جلسات استثنای به اجرائی کمیتهٔ  جلسات در پیشنهاد و نظر اظهار حضور، حق

 

 ۴ٔبند
 منتخب جانشینان و اعضاء با فقط کمیته کنند، درخواست چنین اجرائی کمیتهٔ  اعضای اکثریت یا رئیس که هنگامی

 .رسانندمی هم به حضور کنگره توسط

 

 برنامهٔکمیسیون:۸ٔٔپاراگراف
 

 ۱ٔبند
 سال از قبل سال در که حزبیی کنگرهٔ  توسط که است جانشین عضو پنج و عادی عضو پنج شامل برنامه کمیسیون

 کمیسیون جلسات به بایستی جایگزین اعضای. گردندمی انتخاب شودمی برگزار  پارلمان معمول انتخابات برگزاری

 اعضای جایگزینی زمان در دادن رأی حق همچنین و دادن پیشنهاد و نظر اظهار حق آنها. شوند خوانده فرا برنامه

 .باشندمی دارا را اندشده انتخاب که ترتیبی به عادی
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 ۲ٔبند
 ۲۰ بند ،۴ پاراگراف در که پیشنهاداتی مورد در را خود نظر حزب مدیرهٔ  هیئت از قبل بایستی برنامه کمیسیون

 .دارد ابراز شده، ذکر حزب اساسنامهٔ 

 

 ۳ٔبند
 کمیسیون پیشنهادات که زمانی حزب مدیرهٔ  هیئت جلسات در دارند حق جایگزین اعضای و برنامه کمیسیون اعضای

 .دارند را پیشنهاد و نظر اظهار حق زمان آن در و نمایند شرکت گیرند، می قرار رسیدگی مورد

 

 حسابرسی:۹ٔٔپاراگراف
 

 ۱ٔبند
 سه معمول، کنگرهٔ  حزب، هایحساب همچنین و اجرائی کمیتهٔ  و حزب مدیرهٔ  هیئت هایفعالیت منظم بررسی برای

 انتخاب که ترتیبی به عادی حسابرسان غیبت صورت در معاونان. کندمی انتخاب را معاون سه و عادی حسابرس

 .شوندمی خوانده فرا اندشده

 

 .بگیرد نظر در مجاز عمومی حسابرس بایستی حزب مدیرهٔ  هیئت

 

 ۲ٔبند
 سال طول در رائیاج کمیتهٔ  های فعالیت و حزب هایحساب مورد در حسابرسان حزب، مدیرهٔ  هیئت ساالنهٔ  جلسهٔ  در

 .کنندمی ارائه رسمی گزارش گذشته

 

 ۳ٔبند
 توسط تحقیق کمیتهٔ  یک است، برقرار کنگره که مدتی طول در اجرائی کمیتهٔ  و حزب مدیرهٔ  هیئت فعالیت بررسی برای

 سازی ادهآم آن وظیفهٔ . شودمی انتخاب ،شودمی برگزار پارلمان عادی انتخابات که سالی از پس سال در که ایکنگره

 سال از قبل سال که حزبیی کنگرهٔ  حین در حسابرسان هایگزارش و هافعالیت از مدیره هیئت هایگزارش پردازش

 .است شودمی برگزار پارلمان معمول انتخابات برگزاری

 

 کنگره ربراب در که کندمی انتخاب را رئیس یک کمیته این. باشد جایگزین چهار و عضو نه شامل باید تحقیق کمیتهٔ 

 .دهدمی گزارش

 

 دربارهٔ  را ایبیانیه تحقیق کمیتهٔ  شود،می برگزار پارلمان معمول انتخابات برگزاری سال از قبل سال که ایکنگره به

 مسئولیت از تئبرا همچنین و نویسد می کنگره گذشتهٔ  دورهٔ  طول در حزب مدیرهٔ  هیئت هایفعالیت و حزب هایحساب

 .نمایدیم ممانعت یا تأیید را
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 ۴ٔبند
 گزارش حزب کنگرهٔ  و مدیره هیئت اجرائی، کمیتهٔ  برابر در که کنند می انتخاب را رئیس یک خود میان از حسابرسان

 .دهدمی

 

 ۵ٔبند
 .شودمی تعیین کنگره توسط حسابرسان اجرت

 

 عمومیٔگیریٔرأی:۱۰ٔٔپاراگراف
 

 ۱ٔبند
 نیچنیک . مبادرت نمایددر داخل حزب  یریگأیرسئوال به  موردموضوع دربارهٔ یک تواند  یم هٔ حزبریمد ئتیه

 ئتی، هدگردگیری در موردش برگزار میموضوعی که رأی. همزمان با ارسال بایستی مشاورتی باشد یریگ یأر

 ئتیبه ه آناجرای مربوط به  یوندنامهٔ پو ستی بازه زمانیی که رأی گیری طی آن بایستی انجام پذیرد یبا  حزبرهٔ یمد

ای که جلسه توسط تواندمیسوال  نیا زش. پردارا اعالم نماید دشوحزب ارسال مدیرهٔ  ئتیو هیرهٔ بخش حزبی مد

توسط  مقرراتی کهمطابق با دیگری صورت  ایو از طریق پست  یریگیأ، رگرددمقرر میشهرداری کارگری توسط 

 .پذیرد انجامگردد می نییتع  حزبرهٔ یمد ئتیه

 

۲ٔبندٔ
گری پیوندنامهٔ کار یشهردار بایستی، شودمی نییتعکارگری  یشهردار ای که توسطدادن در جلسه یدر صورت رأ

تعداد هم تعداد کل آراء و  همشامل بایستی  مهیضم نید. انمایارسال  بخش حزبی رهٔ یمد ئتیرا به ه گیریأیراجرای 

 ئتیبه هاز آن را  یخالصه ا ی پیوندنامه و بخش حزبرهٔ یمد ئتی. هباشد یشنهادیپ یهاطرح موافق و مخالف باآراء 

 .نمایدیارسال م  حزبرهٔ یمد

 

۳ٔبندٔ
 گیرییأر سال، از درخواست میتقو نیدر آخر اءعضا حزب، با توجه به شمار یاگر حداقل پنج درصد از اعضا

 کار را انجام دهد. نیحزب موظف است امدیرهٔ  ئتیکنند، هیم یبانیپشت

 

۴ٔبند
 .شودمی اتخاذ  حزبرهٔ یمد ئتیتوسط ه قرار گرفته استعمومی گیری موضوعی که مورد رأی بارهٔ  در یینها میتصم

 

ٔپارلمانی:ٔگروه۱۱ٔپاراگرافٔ
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۱ٔبندٔ
 اعضای نیدموکرات انتخاب شده است. عالوه بر ا الیسوس کرسیبر اساس  پارلماندر است که کسی گروه  نیعضو ا

نیز به این گروه تعلق دموکرات  الیسوسان که هیئت وزرای همچنق دارند، تعلگروه  نیبه انیز  ءاعضا نیا نیگزیجا

 حزب،مدیرهٔ  ئتیه بررسیممکن است پس از  ب انتخاب شدهاحزا گریدکرسی  بر اساسکه  پارلمانو . عضگیرندمی

 د.پذیر یپس از مشورت با گروه انجام م ییهابررسی نیکند. چن افتیدر گروه را در تیعضو

  

از حزب  ویشخ به اختیارگروه که  وباشد. عض کارگری سوئددموکرات  الیعضو حزب سوس دیباعضو گروه 

شرکت ، حق ندارد در جلسات گروه گرددمیحذف  حزباساسنامهٔ  نیقوان مطابق با ای شودمیدموکرات خارج  الیسوس

 گروه را ندارد. یهاییرااده از داحق استف همچنینو  ددهخود قرار  دبیرخانهٔ گروه را در اختیار یمنابع رسم ایکند 

 

۲ٔبندٔ
 تیمورأمگروه در جهت اجرای  یاز اعضا تیحما یبرا  دبیرخانهانهٔ یسالحق امتیاز  یک یپارلمانهر عضو گروه 

 ۱بند ، ۷پاراگراف ، ۲که بودجه طبق فصل  شودمی نییتع یزمان نهیهز نیپردازد. ا یم پارلمانخود به عنوان عضو 

 شود.یم نییعت اساسنامهٔ حزب

 

۳ٔبندٔ
 یخود را در نشست عموم یها تیفعال گزارش ساالنهٔ  دیبا مسئولیت داردحزب  کنگرهٔ  در برابرکه  پارلمانیگروه 

در سال قبل از سال  که حزب حزب به کنگرهٔ مدیرهٔ  ئتیه شرح درگزارش  نیارائه دهد. ا حزب رهٔ یمد ئتیه ساالنهٔ 

 .شودشود آورده میگزار میربپارلمان  انتخابات معمول یبرگزار

 

۴ٔبندٔ
 نییتع پارلمانیگروه  اتشنهادیبر اساس پ  حزبرهٔ یمد ئتیتوسط ه پارلمانیگروه  یبرا یریگ میو تصم یکار ریتداب

 د.نشو یم

 

۵ٔبندٔ
 موضوعمواردی که کنگره در  اتبصومحزب و  برنامهٔ  یدر راستا رویکردی متحد یبرابایستی  پارلمانیگروه 

گروه  یریگ میو تصم یکار ستمیسمقررات  تواند در یم مورداین در  شترید. مفاد بنک هستند، تالش رلمانبررسی پا

 شود. افتی پارلمانی

 

۶ٔبندٔ
 هافعالیتو بودجه و طرح  کندمشورت  یکار پارلمان جهتدر مورد منابع  پارلمانیبا گروه بایستی هیئت مدیرهٔ حزب 

 د.نک نییتعرا  ندهیآ یسال مال یبرا
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۷ٔبندٔ
 ازیمورد نآنرا  نیاز طرف کیکه هر  شودمیبرگزار  یزمان پارلمانیحزب و گروه مدیرهٔ  ئتیه ینمشترک ب جلسهٔ 

 شد.خواهد ده یحزب گنجانمدیرهٔ  ئتیه پیوندنامهٔ در  ایجلسه نیاز چن پیوندنامهد. بدان

 

ٔ:ٔگروهٔپارلمانٔاروپا۱۲پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 ئتیه ساالنهٔ  به جلسهٔ  ستییبا یت داردمسئولحزب  کنگرهٔ در برابر در پارلمان اروپا که ئد سو دموکرات الیگروه سوس

حزب به کنگره  شرح هیئت مدیرهٔ  درگزارش  نیخود در سال گذشته گزارش دهد. ا یها تیحزب در مورد فعال رهٔ یمد

 .شودآورده می شودمیبرگزار  پارلماندر سال قبل از سال انتخابات معمول که  یحزب

 

۲ٔبندٔ
شود که هر یبرگزار م یدموکرات سوئد در پارلمان اروپا زمان الیحزب و گروه سوسمدیرهٔ  ئتیه بینمشترک  جلسهٔ 

 شده.خواهد ده یحزب گنجانمدیرهٔ  ئتیه پیوندنامهٔ در  ایجلسه نیاز چن پیوندنامه. بداند ازیمورد ن طرفین آنرااز  کی

 

۳ٔبندٔ
در پارلمان  یگروه سوئد شنهادیبر اساس پ مدیرٔه حزب ئتیر پارلمان اروپا توسط هد یگروه سوئد برای مقررات

 د.نوشمی میاروپا تنظ

 

ٔها:ٔدیگرٔگروه۱۳پاراگرافٔ
 

 یها و شورایشهردار یشوراهیئت مدیرهٔ دموکرات در  الیو گروه سوس ییسایکل برای گروه نشستمقررات 

 د.نشو یم نییتعمربوطه گروه  هایشنهادیساس پبر ا  حزبرهٔ یمد ئتیسوئد توسط ه یهااستان

 

ٔ:ٔمقرراتٔهمگانی۱۴رافٔپاراگ
 

۱ٔبندٔ
که حزب را ترک  یعضو نیتوانند انتخاب شوند. بنابرا یحزب م یتنها اعضادر حزب  اعتماد ملزم به مناصب یبرا

ملزم  مأموریتب کس یبرا زیدر حزب ن تیدهد. عضویرا از دست م توسط حزبشده  محول هایمأموریت، کندمی

درون  نیو همچن استان، دولت یها، شوراهایدموکرات در شهردار سوسیال هایارتباط با کرسی دراعتماد  به

 است. ازیسوئد مورد ن یسایکلهای ارگان
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۲ٔبندٔ
و  حزب که در برنامه یاساس یها دهیدر نقض آشکار ا وشود یم پدیدارحزب  هیعل منافقانهکه به طور  یعضو

، کندوارد میصدمه آن  یهاتیبه حزب و فعال آشکارا از طریقی دیگر ای کندبیان شده، آوازه گری میحزب  امهٔ اساسن

 است. ازیآراء مورد ن ۴/۳کردن حذف  ی. براهیئت مدیرهٔ حزب حذف گرددتوسط تواند می

 

خود پس از  جلسهٔ لین اودر  حزب رهٔ یمد ئتیتوسط هکه  یتیمحروم تهٔ یعضو توسط کم کیمربوط به حذف  مسئله

 است. دیگرو چهار عضو  سیشامل رئ ونیسی. کمگرددآماده می حزب منصوب شده است یعاد کنگرهٔ 

  

 ونیسیکم ای یحزب بخش ،یکارگر شهرداری دموکرات، الیتوسط انجمن سوس تواندیم وعض حذف یبرا نخستین گام

 ته شود.برداش تیمحروم

 

۳ٔبندٔ
 شنهادیپندارد  ی در آن راریگ میحق تصم ۴بند طبق  ییاجرا تهٔ یکمت اموری که به جه تیمحروم یکه برا یعضو

مورد اتخاذ این در  یمیتصم هیئت مدیرهٔ حزبمعلق شود تا حزب  ش درتیعضو ییاجرا تهٔ یتواند توسط کمیشود، میم

 .دنمای

 

۴ٔبندٔ
حزب  کیدر  تیعضو ،ایهیاتحاد نبرد در رابطه با عدم تعهد در تیکه اتهامات مربوط به موارد محروم یدر موارد

 ی. براکار کندموضوع روی تواند یم ییاجرا تهیکمباشد،  یحزب در انتخابات عموم هیرفتار عل ایو  گرید یاسیس

 الزم است. تمامیت آراء ،ییاجرا تهٔ یکم تصمیم

 

۵ٔبندٔ
 ایبه انجمن  ه استاشته شدعضو از حزب کنار گذ کیاگر که است  یرکارگ یشهردارهیئت مدیرهٔ  تیمسئول نیا

 .داطالع ده مربوطهباشگاه 

 

۶ٔبندٔ
 رشیپذ ی. برااست  حزبرهٔ یمد ئتیهی به عهدهٔ ریگ مید، تصمنمایورود مجدد در حزب  درخواستاگر عضو محروم 

 است. ازیآراء مورد ن ۴/۳مجدد 

 

۷ٔبندٔ
 رأی گیریهای برگه تدوین نیقوانورد برای بخش حزبی و شهرداری کارگری در ممبانی اساسنامه از معافیت مجوز 

 اعطا شود.  حزبرهٔ یمد ئتیتواند توسط ه یسوئد م یسایکل و انتخابات یدر انتخابات عموم
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۸ٔبندٔ
توسط  میتوانددموکرات  الیانجمن سوس ای یکارگر شهرداری، بخش حزبیمقررات با قض انتگرفته شده در  میتصم

 کی حداکثرباشد و  یبه صورت کتب دینظر با دی. درخواست تجداده شود حزب استیناف درهٔ یمد ئتیعضو حزب به ه

 .دگردحزب ارسال مدیرهٔ  ئتیبه هگرفته شده  میهفته پس از تصم

 

 د.نمایرا حذف  میکند، تصم دایآن را پ لیدل انجام شده قاتیاگر پس از تحقتواند، میهیئت مدیرهٔ حزب 

 

۹ٔبندٔ
 لغو شود. ایحزب اصالح و  معمول یتواند فقط توسط کنگره ها یم یحزب برنامهٔ  نیو همچن اساسنامه نیا

 

ٔیحزببرایٔبخشٔیٔئانمبٔاساسنامهٔ ۳ٔفصلٔ
 

ٔ:ٔوظیفه ٔبخشٔحزبی۱پاراگرافٔ
 

 مسئول یحزب بخش

 خود تیفعال منطقهٔ حزب در  یهااستیها و سدهیا در راستای برون گرابه طور عمومی افکار  بخشیشکل  •
  فعالیت خودر منطقهٔ انتخابات د دهی سازمان •
 استاندر  استیس یتوسعه و هماهنگ •
 ستانادر سطح  ندگانینما ینامزد •
 ستانادر سطح  پارلمان ندگانیاز نما یارتباط یبانیپشت •
 حزبمدیرهٔ  ئتیحزب و با ه یمحل یهابا سازمان هاتماس •
 یجوانان و جوانان جنبش کارگرنو یهابا سازمان یهمکار •
 آموزشی یهاتیفعال یتوسعه و هماهنگ •
 یسازمانهای فعالیت ریو سا یاهیاتحاد-های سیاسیفعالیت •
 .است یکارگر یهایدر شهردارها فعالیتو  یسازمان توسعهٔ  ،اءعضمعرفی ااز  تیحما •

 

ٔ:ٔسازمان۲پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 وی بخش حزبیقلمردر  راتییشود. تغ لیتشک پارلمان یانتخابات چند حوزهٔ  ای کیاز  یستیبا قلمروی بخش حزبی

 اتیانتخاب حوزهٔ  کیدر  کارگری یشهردار چند ای یحزب بخش کی شنهادیبر اساس پ حزب رهٔ یمد ئتیتوسط ه تواندیم

 د.تصویب گرد
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۲ٔبندٔ
 .داردبه حزب تعلق  یحزب بخش قیاز طری واقع در یک بخش حزبی کارگر شهرداریهر 

 

ٔ:ٔحقٔعضویت۳پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
توسط  یحزب بخش یشده برا دریافت یهانهیشود. هزیمبه عهده گرفته  هٔ حزبریمد تئیتوسط ه اخذ حق عضویت

توسط عضو پرداخت  نهیهز نیکه ا شودمیپرداخت  یسالهمان دسامبر  ۳۱ژوئن و  ۳۰ خیدر تار  حزبرهٔ یمد ئتیه

 شده است.

 

۲ٔبندٔ
 یحزب بخشرا به خود سال قبل  یهاتیهر سال گزارش فعال لیآور ۱۵ حداکثر ستییباکارگری  یشهردار مدیرهٔ  ئتیه

 .دیارسال نما

 

ٔ:ٔکنگره ٔبخشٔحزبی۴پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 است. یحزبدر بخش  یریگ میتصم بخش حزبی باالترین مرجع کنگرهٔ 

 

۲ٔبندٔ
 .شودمیبرگزار  بخش حزبی رهٔ یمد ئتیشده توسط ه نییساالنه در زمان و مکان تع  معمولکنگرهٔ 

  

 یهایسوم از شهردار کیحداقل  ای ردیگب میتصم هیئت مدیرهٔ بخش حزبیکه  شودمیبرگزار  یانزمالعاده  فوقکنگرهٔ 

را  فراخوانشده در  اعالممسائل  تواند یتنها م العادهفوق . کنگرهٔ گری در بخش حزبی درخواست آنرا داشته باشندکار

 کند. بررسی

 

۳ٔبندٔ
 صادر شود.پنج ماه قبل از کنگره  حزبی حداکثر بخش رهٔ یمد ئتیتوسط ه دیبا یعاد کنگرهٔ  فراخوان

  

 ن رابطهها را در ایزمان بخش حزبی رهٔ یمد ئتی. هگردد فراخوانیزمان  نیا رعایتبدون  دتوان یمالعاده  فوقکنگرهٔ 

 کند.یم نییتعبخش حزبی برای  اساسنامه ۴برای بندهای مربوطه در پاراگراف 
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۴ٔبندٔ
رابر ب ،یکارگر یحزب در شهردار یکنگره را به نسبت تعداد اعضا رایب ندهینما انتخابحق  یکارگر یهر شهردار

 دارد. ،کندمی نییتع بخش حزبی کنگرهٔ  غیر از اینکه  ینیا قوانب

 

۵ٔبندٔ
 د.ریگیانجام ممعتبر است  معمول کنگرهٔ  یبراکه  ینیقوانهمان بر اساس  العادهفوق کنگرهٔ انتخاب نماینده برای 

 

۶ٔبندٔ
شهرداری به کاندیداها باید  یشنهادد. پی نمایندگان کنگره را دارکاندیداهاحق پیشنهاد  یحزب بخشمتعلق به حزب  وعض

 مشخصاتسوسیال دموکرات باید  باشگاهانجمن/ .ارسال شود ن شهرداریهمی توسطدر مدت زمان تعیین شده ری کارگ

 .دنارسال ک یده را به شهرداری کارگرنامزدهای پیشنهاد ش همهٔ 

  

هیئت به صورت  گریاگر شهرداری کار .کندمی، نمایندگان و جایگزینان را انتخاب کارگری شهرداری نشست

شهرداری کارگری صورت نمایندگان کنگره توسط نشست هیئت نمایندگان ، انتخاب استشده  مرسومنمایندگی 

 .پذیردمی

 

۷ٔبندٔ
حق حضور در  بخش حزبیدر  پارلماندموکرات  الیسوس گانندیو نما هٔ معرفی شده توسط هیئت مدیرهٔ حزبندینما

 د.باشنمی شنهادینظر و پاظهار حق دارای دارند و را کنگره 

 

۸ٔبندٔ
 ید که دارانکنیم نییتع استان یهر شورا یرا برا ایهندینما یحزب یک بخشدر استان دموکرات  الیسوس یهاشورا

 .هستند کنگره در شنهادینظر و پحق اظهار 

 

۹ٔدٔبن
به هیئت مدیرهٔ شود و یصادر مکارگری  یشهردارمدیرهٔ  ئتیتوسط ه التنامه برای این نمایندگان و جایگزینان آنهاوک

 شود.یارسال م هیئتن همیتوسط مدت مشخص شده  طی بخش حزبی

 

۱۰ٔبند
 .آمده باشدبه اجرا درقبل از آغاز کنگره بایستی و  شودمیانجام  بخشتوسط حسابرسان  وکالتنامه یبررس

 

۱۱ٔبندٔ
 .ترتیب داده شود بخش حزبی رهٔ یمد ئتیتوسط ه دیکنگره با  ٔجلسه دستورکار و  دستور یبرا شنهاداتیپ
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۱۲ٔبندٔ
 دارند. شنهادینظر و پ حق اظهار در کنگره رانسخنحسابرس یک و  هیئت مدیرهٔ بخش حزبی یاعضا

 

۱۳ٔبندٔ
 شود. واگذار دینبا أیحق ر. است أیر کی یدارا ندهیهر نمادهند.  أیحق دارند در کنگره ر ندگانیفقط نما

 

۱۴ٔبندٔ
 چنین بسته برگهٔ  با شخصی که دهدمی رخ زمانی شخصی انتخابات. پذیردمی انجام باز صورت به گیری رای

 .باشد داشته درخواستی

  

 است ایبرگه قبول مورد برگهٔ . دشون می فهرست گیری رأی برگهٔ  در الفبا حروف ترتیب به کاندیداها بسته انتخابات در

 نامعتبر است کمتر یا بیشتر هاینام تعداد دارای که ایبرگه. گردند انتخاب است قرار که شودمی افرادی تعداد شامل که

 بگیرد تصمیم کنگره اینکه مگر باشند کرده کسب را رأی تعداد باالترین که هستند اشخاصی یا شخص منتخب. باشدمی

 .پذیرد صورت انتخاب تا آید دست به ساده ریتاکث باید که

  

 رأی تعداد اگر. شود برگزار انتخابات بعدی دورهٔ  تواندمی باشد، آمده دست به یکسانی رأی تعداد بسته انتخابات در اگر

 .است کننده تعیین قرعه حکم باشد برابر باشند داشته شرکت نامزد دو تنها که زمانی

 

 .بود خواهد کننده تعیین قرعه حکم باشد، برابر باز اتانتخاب در رأی تعداد اگر

 

۱۵ٔبندٔ
 پیشنهادباشد  یحزب بخشمتعلق به  سوسیال دموکرات که یادیسازمان بن ایحزب  عضو توسط هر فرد تواندالیحه می

شود. ارسال توسط همین هیئت مدت زمان مشخص شده  کارگری طی یشهردار رهٔ یمد ئتیبه هبایستی داده شود و 

الیحه را یا تواند  یم گریکار ی. شهردارمورد رسیدگی قرار گیرد یکارگر یشهردار نشستتوسط  ستییبا یحهال

 د.بگیر یفردالیحهٔ به ارسال آن به عنوان  میتصم ای کند اختیارخود  همچون الیحهٔ 

 

۱۶ٔبندٔ
 بخش حزبی رهٔ یمد ئتیبه هسه ماه قبل از کنگره بررسی در نشست شهرداری کارگری بایستی حداکثر پس از الیحه 

 ارسال شود.
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۱۷ٔبندٔ
 ،یکارگر یهایماه قبل از کنگره به شهردار کی حداکثر ستییبا بخش حزبی رهٔ یمد ئتیه هٔ یانیهمراه با ب جزوهٔ الیحه

 کنگره ارسال شود. ندگانیها و نما، باشگاه ی سوسیال دموکراتهاانجمن

 

۱۸ٔبندٔ
بخش  رهٔ یمد ئتیتوسط ه دیبا ندهیهای سال آتیمربوط به فعال یهاخط مشیو  های سال گذشتهتیگزارش از فعال کی

 ارائه شود. معمول به کنگرهٔ  حزبی

  

 یها تیدر مورد فعال یگزارش کتب یحزب بخشدر  استانی هایشورادموکرات  الیسوسنمایندگان  بایستی کنگره به

 د.ندهارائه  خود در طول سال گذشته

 

۱۹ٔبندٔ
و حداکثر چهار سال انتخاب  کیمدت حداقل  یرا براایشان  نیگزیجا یاعضا همراه با انتخاباتی هٔ تیکمیک کنگره 

 کند.یم

 

ٔامناءٔبخشٔحزبیٔیشورا:۵ٔپاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 ئتیه فراخوانبار در سال با  کیحداقل  امناء ی. شوراشودمی جادیا کنگرهٔ بخش حزبی میتصم بدنبال ی امناءشورا

 .رسانندحضور به هم می بخش حزبی رهٔ یمد

 

۲ٔبندٔ
 .شودمیصادر  مدیرهٔ بخش حزبی ئتیتوسط هدو هفته قبل از جلسه امناء  شورای فراخوان

 

۳ٔبندٔ
بین  یلواصهمان و بر اساس  شودتعیین می  بخش حزبیتوسط کنگرهٔ که  است یندگانیشامل تعداد نما امناء یشورا

 .استشده  بخش حزبی مقرر  ٔکنگرهبرای  شوند کهمی عیتوز یکارگر یهایشهردار

  

 بخش حزبی یبعد بازه زمانی تا کنگرهٔ  یبرا یکارگر یهایتوسط شهردار امناء یشورا نیگزیجا یو اعضا ندگانینما

 شوند. یانتخاب م

 

http://www.socialdemokraterna.se/


 http://www.socialdemokraterna.se/ حزب سوسیال دموکرات سوئد 

 

 
33(53) 

 

۴ٔبندٔ
 .ردیگ یم میتصم آن کارجلسه و دستور دستور  مورد قبل از هر جلسه در هیئت مدیرهٔ بخش حزبی

 

۵ٔبندٔ
 را دارند. ءامنا شورای در جلسهٔ  شنهادیو پ اظهار نظرحق  بخش حزبی رهٔ یمد ئتیه یاعضا

 

۶ٔبندٔ
، ۴ پاراگراف ، بخش حزبیکنگرهٔ  برای گیری معتبر است که یو رأ یرأحق  ی جهتنینقوا امناء همان یشورا یبرا

 .مقرر است ۱۴و  ۱۳بندهای 

 

۷ٔبندٔ
 .شودمیارسال  ندگانیو نمای کارگری هایبه شهردار پس از جلسه شش ماه حداکثرامناء  شورای جلسهٔ  پیوندنامهٔ 

 

ٔ:ٔهیئتٔمدیره ٔبخشٔحزبی۶پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 کند.یم تیریمد بخش حزبی کنگرهٔ  اتبصوم اساسنامه و نیا مبنایرا بر  منطقه یهاتیفعال مدیرهٔ بخش حزبی ئتیه

  

 منطقه است. در یریگ میتصممرجع  نینشده است، باالتر لیتشک کنگرهٔ بخش حزبیکه  یزمان هیئت مدیرهٔ بخش حزبی

  

 ئتید. هدار کنندیم تیفعال بخش حزبی دفترکه در  ینسبت به کارکنان ئیکارفرما تیمسئول بخش حزبی رهٔ یمد ئتیه

 .دیواگذار نما یئاجرا تهٔ یرا به کم ئیکارفرما تیمسئول تواندبخش حزبی می رهٔ یمد

 

۲ٔبندٔ
 .تعیین کرد نیگزیجا توانمیافراد  نیا یحداقل هفت عضو داشته باشد. برا دیبا زبیمدیرهٔ بخش ح ئتیه

  

 د.وشمیبه طور خاص انتخاب هیئت  سیرئ

 

۳ٔبندٔ
 ئیاجرا تهٔ یکم رد،یبگ میتصم  بخش حزبی چنیند. اگر کنگرهٔ کرمنصوب  ئیاجرا تهٔ یکمتوان می رهیمد ئتیه اخلددر 

 شود. به طور جداگانه انتخاب تواندمی
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۴ٔبندٔ
جانشین  یادع بعنوان عضوکه انتخاب شده اند،  یبیبه ترت اعضای جایگزین، عادیعضو  کی غیبتدر صورت 

 .شوندمی

 

۵ٔبندٔ
 مدیرهٔ بخش حزبی تیئاز ه یمنصوب شوند و بخش منطقهدر  دیبا  کارگریهٔ یو رهبر اتحاد آموزش سازمان دهندهٔ 

 باشند.

 

ٔ:ٔحسابرسی۷پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
منطقه، کنگره سه حسابرس و  یهاحساب همچنین ییاجرا تهٔ یو کم بخش حزبی رهٔ یمد ئتیه یهاتیفعال بازرسی یراب

اند فرا خوانده آورده یأر به ترتیبی که یحسابرسان عاد غیبت صورت در جایگزینان. کندمیانتخاب  جایگزینسه 

 .شوندمی

 

۲ٔبندٔ
 زیسال گذشته، و ن طی بخش حزبی رهٔ یمد ئتیه یهاتیفعالا و هحساب گزارش رسمی ازبه کنگره، حسابرسان 

 کنند.یرا صادر م برائت از مسئولیتلغو  ای بیتصو

 

ٔستانأیشورامسائلٔٔادارهٔ ؤٔیانتخاباتٔعموم:۸ٔپاراگرافٔ
 

مسائل  تیریمد همچنینحزب  یهامنتخب و سازمان ندگانینما انیم یهمکار ،یدر انتخابات عموم ینامزد یبرا

 عدقوا»، «سوئد یسایو انتخابات در کل یدر انتخابات عموم یریگ یأر هایبرگه تدوین قواعد»ستان، ا یوراهاش

 ادارهٔ  یبرا عدقوا»و« حزب یهاسازمان منتخب و ندگانینما انیم یهمکار عدقوا» ،«هاتیمأمور گرید یبرای نامزد

 .معتبر است« شهرستان یشوراها

 

ٔ:ٔمقرراتٔهمگانی۹پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 .نمایند تعاارمحزب را  کنگرهٔ  ماتیتصم بایستی اساسنامهٔ حزب وآن  رهٔ یمد ئتیو ه یحزب بخش
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۲ٔبندٔ
اساسنامهٔ  نیا یمحتوا نباید نید. اشو بیتصو بخش حزبی در کنگرهٔ  دتوان یم یحزب بخش یبرا اساسنامهٔ پیوستی

 کند.لغو  ایرا نقض  مبنائی

 

۳ٔبندٔ
نزد هیئت تواند یم یحزب بخشلغو شود.  ایحزب اصالح و  معمول یتواند توسط کنگره هایفقط م مبنائیاساسنامهٔ 

 .اساسنامه را بنماید نیا از مقررات تیمعاف مدیرهٔ حزب درخواست

 

۴ٔبندٔ
 .شودمی صویبت هیئت مدیرهٔ حزبورگ و گوتالند توسط بوتناستکهلم، گهای حزبی بخش اساسنامه برای

 

هایٔنائیٔبرایٔشهرداریاساسنامه ٔمب۴ٔفصلٔ

ٔکارگری
 

ٔشهرداریٔکارگریٔهٔ فوظی:۱ٔپاراگرافٔ
 

 مسئول یکارگر یهایشهردار

 حزبٔیهااستیهأؤسدهیأیٔدرٔجهتدرونٔشهردارٔافکارٔعمومیٔیدهشکلٔ •

 یدهندگانٔدرٔشهردارٔیأارتباطٔبأربرقراریٔ •

 خودٔتیفعالٔانتخاباتٔدرٔحوزهٔ ٔدهیٔسازمان •

 یداردرونٔشهرٔاستیسٔتوسعهٔ  •

 یاسیمنتخبٔسٔندگانیانتخابٔنما •

 منتخبٔندگانینمأرشدٔدادن •

 آموزشیٔیهاتیفعالٔتوسعهٔ  •

 اءضاعٔهٔ یمعرف •

 یسازمانٔیهاتیفعالٔریؤسأیاسیس-ایهیاتحادٔیهاتیفعال •

 هستند.ٔدموکراتسوسیالٔٔیهادرٔانجمنٔهافعالیتؤٔیسازمانٔازٔتوسعهٔ ٔتیحما •

 

ٔ:ٔسازمان۲پاراگرافٔ
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۱ٔبندٔ
که  ید. در صورتنشو یم ولیها یشهردار کیو شامل  ندستهحزب  یمحل یاصل هایسازمانهای کارگری یشهردار

 یکارگر ی، شهردارشته باشدوجود ندا ۳باشگاه مطابق با بند /از انجمن تیحما یبرا یکارگر یدر شهردار امکانات

 ست.ه زینحزب  ایپایهسازمان 

 

۲ٔبندٔ
ها انجمنکدام  در آن بایستی روشن شود. کنداختیار می یطرح سازمان کی خود تیفعال منطقهٔ  یبرا یکارگر یشهردار

 .شوندمی یکارگر یشهردار شامل سوسیال دموکرات یهاو باشگاه

 

 نیا بایستی موجود باشند یهاباشگاهها/انجمناز  یکیدر  یتشانعضو ندستین لیکه ما ییبا اعضا یکارگر شهرداری

 د.ننک یجمع آور یکارگر یکل شهردار یبراآزاد ومی عمگروه  کیرا در  ءاعضا

 

۳ٔبندٔ
 در رابطه با یانتخابات مانهٔ انجمن/باشگاه و سادر حوزهٔ فعالیت شهرداری کارگری  دارد یتمسئول گریکار یشهردار

 .شته باشدو محل کار وجود دا یمناطق مسکون

 

ٔ:ٔعضویتٔدرٔشهرداریٔکارگری۳پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
دموکرات،  الیزنان سوس ی، باشگاه هادر یک شهرداری اولیهموجود  دموکرات الیسوس یهاو باشگاهها انجمن همهٔ 

دگرباشان جنسی دموکرات، انجمن  الیسوس ییدانشجو یهاباشگاه ،یو همبستگ مانیا های هواخواهدموکرات الیسوس

 .شوندمی یکارگر شهرداری مشمولگروه آزاد  یاعضا نیسوئد و همچنکرات دمو الیسوس

  

درخواست ورود به  سد وشنامی تیبه رسماساسنامهٔ حزب را که  جوانان سوسیال دموکرات سوئد باشگاه/اتحادیه

 .پذیرفته شود ستیی، باداردرا  یکارگر یشهردار

  

جوانان سوسیال دموکرات باشگاه یک چنین اتحادیه/ یاعضا یتمامبایستی  گریکار یهایبه شهردار وستنیهنگام پ در

 ند.گیرتعلق  یکارگر یبه شهرداراند  دهیرس گیکه به سن پانزده سال ئدسو

 

۲ٔبندٔ
سازمان پس از  ی. اعضابه آن بپوندد یکارگر یتواند به عنوان عضو شهرداریم یمحل  کارگریهٔ یاتحادسازمان 

 ند.آییمدرحزب  یتعضوبه  یدرخواست فرد
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۳ٔبندٔ
به یا  کندمیکه انتخاب  یاهیسازمان پاآن  رآمدن در حزب بهد تیعضو به هنگام به دموکرات الیحزب سوس وعض

یت تواند عضو یعضو م کی. گیردتعلق می، کندمی یکه در آن زندگ یحزب بخشو  کارگری یشهردار در آزادگروه 

 منتقل کند. یگرید یکارگر یدر شهردار ایهیسازمان پا کیحزب خود را به  در

 

ٔ:ٔحقٔعضویت۴پاراگرافٔ
 یشهردار یشده برا دریافت یهاحق عضویتشود. یم عهده دار  حزبرهٔ یمد ئتیها توسط هویتاخذ حق عض

حق  که در آن شودمیپرداخت  یسالهمان دسامبر  ۳۱ژوئن و  ۳۰ خیدر تار  حزبرهٔ یمد ئتیتوسط ه یکارگر

 ها توسط عضو پرداخت شده است.عضویت

 

ٔها:ٔنشست۵پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
در این که  نمایندگی برقرار شده باشد نکهیاست، مگر ا یریگ میمقام تصم نیباالتر کارگری یشهردار یاعضا نشست

 .ردیگ یاعضاء را به عهده م اختیارات نشست صورت 

 

۲ٔدٔبن
 .ردیبگ میتصمدر مورد برقراری نمایندگی  تواندمینه یاسال نشستدر  گریکار یشهردار

 

۳ٔبندٔ
 گریکار یوابسته به شهردار یهاها و باشگاهانجمن یتمامبایستی  رده باشدک برقرار یندگینما گریکار یاگر شهردار

 انهٔ یسال نشستتوسط  ی که غیر از ایننیقوان مطابق با ،باشگاه ای انجمنحزب در  یهایتبه نسبت تعداد عضو

 .دنیانتخاب نما یندگینمای راب ندهینما ا  میمستق ،دوشمی نییتع یکارگر شهرداری

 

۴ٔبندٔ
 شود.یماه مارس برگزار م انیالنه قبل از پاسا نشست

 

۵ٔبندٔ
 .دنریقرار گ رسیدگیمورد  ریموارد زبایستی موارد  گرید غیر ازبه  نهیاسال نشستدر 

 ٔؤحسابرسانٔهریمدهیئتٔٔسالٔقبلٔنقل •

 شهرٔگروهٔاعضایٔمنتخبٔانجمنگزارشٔ •

 ازٔمسئولیتٔرهیمدٔئتیهٔبرائتٔدرخواست •

 انزینجایگؤمدیرهٔٔئتیانتخابٔه •
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o سیرئ 

o رهیمدٔئتیهٔیاعضأگرید 

o ٔجایگزینان 

 نانیگزیانتخابٔحسابرسانٔؤجا •

 یانتخاباتٔتهیانتخاباتٔکم •

 آیندهٔهایفعالیتٔخطٔمشی •

 

 ۶بندٔ
 یادیسازمان بنیک  ایحزب  یاعضاتک تک توسط  تواندنمایندگی می ای اءعضا هایاز نشست کیهر  یبرا الیحه

زمان  طی یرکارگ یشهرداربه  ستییبا الیحهشود.  پیشنهاد داده یکارگر یدموکرات متعلق به شهردار الیسوس

 .ارسال شودآن  توسطمشخص شده 

 

۷ٔبندٔ
 ندارند. أیحق ر رهیمد ئتیه یاعضا ،رهیمد ئتیه برائت از مسئولیتدر مورد  یریگ میتصم به هنگام

 

۸ٔبندٔ
 شخصی که دهدمی رخ زمانی شخصی . انتخاباتحق رأی نباید واگذار شود. پذیردمی انجام باز صورت به گیری رای

 .باشد داشته درخواستی چنین بسته برگهٔ  با

 

 است ایبرگه قبول مورد برگهٔ . شوند می فهرست گیری رأی برگهٔ  در الفبا حروف ترتیب به کاندیداها بسته انتخابات در

 نامعتبر است کمتر یا بیشتر هاینام تعداد رایدا که ایبرگه. گردند انتخاب است قرار که شودمی افرادی تعداد شامل که

 بگیرد تصمیم نشست اینکه مگر باشند کرده کسب را رأی تعداد باالترین که هستند اشخاصی یا شخص منتخب. باشدمی

 .پذیرد صورت انتخاب تا آید دست به ساده اکثریت باید که

  

 رأی تعداد اگر. شود برگزار انتخابات بعدی دورهٔ  تواندمی باشد، آمده دست به یکسانی رأی تعداد بسته انتخابات در اگر

 باز انتخابات در رأی تعداد اگر .است کننده تعیین قرعه حکم باشد برابر باشند داشته شرکت نامزد دو تنها که زمانی

 .بود خواهد کننده در حین خدمت تعیین گفتهٔ مورد تأیید رئیس باشد، برابر

 

۹ٔبندٔ
و حداکثر چهار سال انتخاب  کیمدت حداقل  یبراآنرا  نیگزیجا یاعضا انتخاباتی به همراه تهٔ یکمیک  ،انهیسال نشست

 کند.یم

  

 یانتخابات تهٔ ی، به کمگریکار یشهردارنشست شده توسط  نییانه در زمان تعیسال نشستانتخابات  برای نامزدها شنهادیپ

 باشد.ینامزدها م پیشنهادمجاز به  انتخاباتی تهٔ یتنها کم ،ینامزد دورهٔ  انی. پس از پاشودمیارسال 
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ٔ:ٔهیئتٔمدیره ٔشهرداریٔکارگری۶پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
بخش  حزب، کنگرهٔ  کنگرهٔ تصمیمات اساسنامه و  نیها را مطابق با اتیفعال تیریمد شهرداری کارگری رهٔ یمد ئتیه

 یهااستیحزب و س یبرا در این رابطه هاست ک نیا رهیمد ئتیه فهٔ ی. وظعهده دار است گریکار یو شهردار حزبی

ادارهٔ اجرائیات مربوط و  یکارگرشهرداری اقتصاد  تیمسئول ،دنمایفراهم  یشهر استیس یهابرنامه، تحریک کند آن

 ئتی. هنماید تیحما دموکرات الیسوس یهاها و باشگاهانجمن یهاتیفعالاز  همچنینرا به عهده بگیرد  اءعضبه ا

 است. یکارگر یشهردار یریگ میتصم رجعم نی، باالترتشکیل نشده است یکارگر نشست شهرداری که یزمان ره،یمد

  

 در صورتی که ،استخدام شده اند یکارگر یشهردار دفترکه در  ینسبت به کارکنان ئیایکارفرما تیمسئول رهیمد ئتیه

 .دارد نشده باشد،واگذار  یحزبمدیرهٔ بخش  ئتیبه هامر  نیا

 

۲ٔبندٔ
تعیین  نیگزیجااعضای  توانمیافراد  نیا یهفت عضو باشد. برادارای حداقل  دیباکارگری  یشهردار دیرهٔ م ئتیه

و خزانه دار به طور خاص  سیرئ ره،یمد ئتیه ی. از اعضاشودمیمدت دو سال انتخاب  رایب رهیمد ئتی. هکرد

از  یشوند و بخش گماشته یکارگر یدر شهردار دیبا رگریا کهٔ یاتحاد و رهبر سازمان دهندهٔ آموزشیشوند. یانتخاب م

 .باشند رهیمد ئتیه

  

 د.نشویانتخاب م اعضاء مابقی گریو سال دنیم کمتر سال  کیباشد.  فردتعداد  یدارا دیبا رهیمد ئتیه یاعضا تعداد

 

۳ٔبندٔ
 یاجرائ تهیکم رد،یبگ میتصم نیانه چنیسال نشستاگر  ایشود تواند برگزیده ئی میاجرا تهٔ یکم ئت مدیره یکیه اخلد

 به طور جداگانه انتخاب شود. تواندمی

 

۴ٔبندٔ
 .حاضر شونداند، که انتخاب شده یبیبه ترت دیبا انیگزین، جاعادیعضو  کی غیبتدر صورت 

 

ٔ:ٔرأیٔگیریٔعمومی۷پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
در حزب  یاعضا نایدر می عموم أی گیرید در موارد خاص، رنتوان یم یکارگر یهایشهردارمدیرهٔ  ئتیه

 .ای باشدبایستی مشاوره یریگ یرا نیند. چننک برقرار یکارگر یشهردار
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۲ٔبندٔ
گرفته  نمایندگی یا نشستاعضا و  نشست، توسط ستاگذاشته شده  یعموم یکه به رأ ایئلهدر مورد مس یینها میتصم

 شود.یم

 

۳ٔبندٔ
 .شودمی نییتعکارگری  یرشهردا مدیرهٔ  ئتیتوسط ه ،گیری أیر یاجرا عد مربوط بهقوا

 

ٔ:ٔحسابرسی۸پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 غیبتدر زمان  انجایگزیند. نشویمتوسط نشست سالیانه انتخاب به صورت ساالنه  ایگزینسه حسابرس و سه ج

 شوند.یماند فرا خوانده شدهانتخاب  ی کهبیبه ترتعادی  انرسحساب

 

۲ٔبندٔ
 زیسال گذشته، و ن طی رهیمد ئتیه یهاتیو فعال هاحسابنقلی از سان ، حسابرگریکار یشهردار انهٔ یسال نشست ایرب

 .کنندبرائت از مسئولیت را صادر می لغو ایو  بیتصو

 

ٔانتخاباتٔعمومیٔؤمسائلٔشهرداری:۹ٔپاراگرافٔ
 

 به یدگیرس نیو همچنی حزب یهامنتخب و سازمان ندگانینما انیم یهمکار ،ینامزد شدن در انتخابات عموم یبرا

و  یدر انتخابات عموم یریگ یأر هایبرگه تدوین اعدقو» ،های اولیهیدارو شهر شورای استانمسائل مربوط به 

منتخب و  ندگانینما انیم یهمکار عدقوا»، «هاتیمأمور گرید یبرای نامزد عدقوا»، «سوئد یسایکل انتخابات

حزب معتبر  «های اولیهٔ یو شهردار ی استانشورا مسائل طرز عمل در موردمربوط به  عدقوا»و« حزب یهاسازمان

 .است

 

ٔیمقرراتٔعموم:۱۰ٔپاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
تمام  بسته شود یکارگر یشهرداریک . اگر بستتوان  ینم هیئت مدیرهٔ بخش حزبی دییبدون تأرا  یکارگر یشهردار

 .گیردتعلق می یحزببخش آن به  یهاییدارا
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۲ٔبندٔ
 نیشود. چن بیتصو یکارگر هرداریش انهٔ یتواند در نشست سال یم یکارگر یشهردار یبرااساسنامهٔ پیوستی 

 کند.لغو  ایرا نقض  یئانمباساسنامهٔ  نیا یمحتوا نباید یمقررات

 

۳ٔبندٔ
 نزدتواند  یم یکارگر یلغو شود. شهردار ایحزب اصالح و  معمول یهاتواند توسط کنگره یفقط م اساسنامهٔ مبنائی

 .را بنمایدمقررات  نیاز ا تیمعاف ستدرخوا  حزبرهٔ یمد ئتیه

 

هأؤاساسنامه ٔمبنائیٔبرایٔانجمن۵ٔفصلٔ

ٔهایٔسوسیالٔدموکراتباشگاه
 

ٔ:ٔوظائفٔانجمنٔسوسیالٔدموکرات۱پاراگرافٔ
 

 دموکرات مسئول الیانجمن سوس

 آنٔیهأاستیهأؤسٔدهیحزب،ٔأدهیٔافکارٔعمومیٔبهٔنفعشکلٔ •

 دهندگانٔیدرٔگفتگؤبأرأٔاتسوسیالٔدموکرٔیمحلسیاستٔٔشکلٔبخشی •

 اءعضأتماسٔباؤٔءاعضأرشد،ٔاءعضپذیرشٔا •

ٔاست.ٔارزشٔعضویتٔتوسعهٔ  •

 

ٔ:ٔسازمان۲پاراگرافٔ
 

 تشکیالتی شهرداری کارگری طرحآن در  تیفعالقلمروی حزب است.  ایپایه تشکلدموکرات  الیانجمن/باشگاه سوس

 .شودمی نییتع

 

ٔ:ٔعضویتٔؤحقٔعضویت۳پاراگرافٔ
 

۱ٔٔبند
 شود.یاعطا م را به رسمیت بشناسدحزب اساسنامهٔ که  یکسهر باشگاه به /انجمندر  تیعضو
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۲ٔبندٔ
 در آزادبه گروه  گزیند یابرای عضویت برمی وی است کهای تشکل پایهدموکرات عضو  الیحزب سوس وعض

در  شتیتواند عضویم نیعضو همچن کی. گیردمیتعلق  کندمی یکه در آن زندگ بخش حزبیو کارگری  یشهردار

 انتقال دهد. گرید یکارگر یدر شهردار ایهیپا تشکل کیرا به  حزب

 

۳ٔبندٔ
 انجمن ،یو همبستگ مانیا ی هواخواههادموکرات الی، گروه سوساندر باشگاه زن اشیحزب یتکه عضو یعضو

حق عضویت ، است  کرات سوئدانجمن جوانان سوسیال دمو ای انی، باشگاه دانشجودموکرات الیسوسدگرباشان جنسی 

 اتحادیه خودو  بخش ،یشهردارخود به باشگاه/ گروه/انجمن/ مربوطهٔ  یهاسازماناساسنامه و قواعد طبق خود را 

 .کندمی پرداخت آن استدر حزب تیکه عضو یکارگر یبه شهردار یا نهیهز همچنین کندمیپرداخت 

  

در   حزبرهٔ یمد ئتیتوسط ه ،شده دریافت یهانهیشود. هزیم فته حزب به عهده گررهٔ یمد ئتیها توسط هنهیهز اخذ

 توسط عضو پرداخت شده است.ه ک شودمیپرداخت باشگاه /انجمن هب یسالهمان دسامبر  ۳۱ژوئن و  ۳۰ خیتار

 

۴ٔبندٔ
 باشگاه حذفاز انجمن/ بایستی اندازدعقب میماه  ۱۲از  شیب حق عضویت را کتبی یادآوریرغم  یعضو که عل کی

 یبه صورت کتب ستییبا استمتعلق بدان عضو که  یکارگر یرخ دهد، شهردار یتیمحروم نیچن نکهیشود. قبل از ا

 مطلع شود.

 

ٔحقوقٔؤتعهداتٔعضو:۴ٔپاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 عضو حزب است.است  تیعضو یمتقاضکسی که 

 به عضو حقدموکرات  الیحزب سوس در تیعضو

 یکارگرٔیهایهأؤشهردارانجمنٔآموزشیٔیهاتیؤفعالٔهانشستشرکتٔدرٔ •

 تشکیالتیؤٔیاسیحزبٔدرٔمسائلٔسٔضعااطالعاتٔدرٔموردٔمؤدریافت •

 یکارگرٔیهایهأؤشهردارانجمنٔهاینشستدرٔٔشنهادیپدادنٔ •

 ؤحزبٔیحزبٔهایٔبخشکنگرهٔنیؤهمچنٔیکارگرٔیشهردارٔانهٔ یسالٔهاینشستٔهبارائه ٔالیحهٔ •

 دهد.میٔیکارگرٔیشهردارٔایٔیحزببخشٔشدهٔتوسطٔحزب،ٔٔیسازماندهٔمذاکراتدرٔمشارکتٔ •

 

۲ٔبندٔ
 حق همچنینرا پرداخت کرده اند  تیعضو حقکه  ییاعضا

 یعمومٔهایرأیٔگیری،ٔانتخاباتٔکنگرهٔؤاءعضأنشستدادنٔدرٔٔأیر •

 یاسیمجامعٔسٔدرٔحزبٔؤهایٔامنائیجهتٔمأموریتانتخابٔشدنٔٔبهٔبودنٔقادر •
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ٔ.داردتٔوکالبرایٔٔمبناءٔنیؤهمچن •

 

۳ٔبندٔ
 دموکرات الیعضو حزب سوس

 بهٔرسمیتٔبشناسدشده،ٔٔانیحزبٔبٔاساسنامهٔ حزبٔرأهمانگونهٔکهٔدرٔبرنامهٔؤٔیاساسٔهایایدهٔدیبا •

 نمایدحزبٔرأپرداختٔٔتصویبٔشدهٔتوسطٔتیعضؤحقموظفٔاستٔ •

 دحزبٔانجامٔندهٔهیعلٔجفأگونهرفتارٔ •

 دنکنٔغیحزبٔتبلٔیاصلٔیهأدهیبرٔخالفٔا •

 .دنرسانٔبیآنٔآسٔیهأتیفعالٔایحزبٔٔبه •

 

ٔها:ٔنشست۵پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 است. یریگ میتصم مرجع نیباشگاه باالتر/انجمندر  اءعضنشست ا

 

۲ٔبندٔ
 شود.یبرگزار م هیفور انیباشگاه قبل از پا/انجمن انهٔ یسال نشست

 

۳ٔبندٔ
 .دنریوجه قرار گمورد ت ستییبا موارداین  ،موارد گرید غیر ازانه به یسال نشستدر 

 سالٔقبلٔدربارهٔ ؤحسابرسانٔٔهریمدهیئتٔٔیهانقل •

 رهیمدٔئتیهٔمسئله ٔبرائتٔازٔمسئولیت •

 نانیگزیؤجامدیرهٔٔتئیهٔیانتخابٔاعضا •

 نانییگزانتخابٔحسابرسانٔؤجا •

 اءعضمسئولٔاچندٔٔایٔکیانتخابٔ •

 یبعدٔانهٔ ینشستٔسالٔیبرأانتخاباتیٔتهٔ یانتخابٔکم •

 ندهیآٔهایفعالیتٔخطٔمشی •

 

۴ٔبندٔ
 ندارند. أیحق ر رهیمد ئتیه یاعضا از مسئولیت، رهیمد ئتیه برائتدر مورد  یریگ میدر صورت تصم
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۵ٔبندٔ
 چنین بسته برگهٔ  با شخصی که دهدمی رخ زمانی شخصی انتخابات. پذیردمی انجام باز صورت به گیری رای

 .باشد داشته درخواستی

 

 است ایبرگه قبول مورد برگهٔ . شوند می فهرست گیری رأی برگهٔ  در الفبا حروف تیبتر به کاندیداها بسته انتخابات در

 نامعتبر است کمتر یا بیشتر هاینام تعداد دارای که ایبرگه. گردند انتخاب است قرار که شودمی افرادی تعداد شامل که

 .باشدمی

 

 باید که بگیرد تصمیم نشست اینکه مگر باشند کرده کسب را رأی تعداد باالترین که هستند اشخاصی یا شخص منتخب

 .پذیرد صورت انتخاب تا آید دست به ساده اکثریت

 

 رأی تعداد اگر. شود برگزار انتخابات بعدی دورهٔ  تواندمی باشد، آمده دست به یکسانی رأی تعداد بسته انتخابات در اگر

 باز انتخابات در رأی تعداد اگر .است کننده تعیین عهقر حکم باشد برابر باشند داشته شرکت نامزد دو تنها که زمانی

 .بود خواهد کننده در حین خدمت تعیین گفتهٔ مورد تأیید رئیس باشد، برابر

 

۶ٔبندٔ
ارسال  انتخاباتی تهٔ ی، به کمنشست انجمنشده توسط  نییانه در زمان تعیسال نشستانتخابات  برای نامزدها شنهادیپ

 باشد.ینامزدها م پیشنهادمجاز به  انتخاباتی تهٔ یتنها کم ،ینامزد دورهٔ  انیشود. پس از پایم

 

ٔ:ٔهیئتٔمدیره ٔانجمن/باشگاه۶پاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
عهده دار انجمن/باشگاه تصمیمات اساسنامه و  نیانجمن/باشگاه را مطابق با ا یهاتیانجمن/باشگاه فعالمدیرهٔ  ئتیه

ارزش  توسعهٔ آن،  یها استیحزب و س های همگانی به نفعدیدگاه هید لشک در این ارتباط رهیمد ئتیه فهٔ ی. وظاست

 ریفرصت تأث ءاعضابه که باشد  نیا همچنین جوابگویدر انجمن/باشگاه و  یحزبفعال و باز  کار جیترو ت،یعضو

 داده شود. انجمن یها تیفعال شکل بخشیفعاالنه در مشارکت و  جاری یاسینگرش حزب در مسائل سدر  گذاری

 .باشگاه استانجمن/ یریگ میتصممرجع  نی، باالترتشکیل نشده اءعضا نشستکه  یزمان ره،یمد ئتیه

 

۲ٔبندٔ
 یشود. از اعضاتعیین  نیگزیافراد جا تواندمی اننیا یحداقل پنج عضو داشته باشد. برا دیباشگاه با/انجمن رهٔ یمد ئتیه

برنامه ریز جهت امور  کی دینجمن/باشگاه باشوند. ا یدار به طور خاص انتخاب م صندقو  سیرئ ره،یمد ئتیه

 .ردیقرار گ رهیمد ئتیرا انتخاب کند تا در ه آموزشی

  

 .گردندمی مابقی انتخاب مجدد گریو سال د ءاعضا ترکم نیمسال،  کیباشد.  فردتعداد  دیبا رهیمد ئتیه یاعضا تعداد
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۳ٔبندٔ
اند به عنوان عضو عادی حضور به هم انتخاب شدهترتیبی که به  دیبا نانیجانش ،یعاد یاعضا غیبتدر صورت 

 .رسانند

 

ٔ:ٔحسابرسی۷پاراگرافٔ

ٔ

۱ٔبندٔ
جایگزینان در صورت شوند.  یانه انتخاب مینشست سال توسطهر ساله   جایگزینندهٔ یحداقل دو نفر حسابرس و دو نما

 .رساننداند حضور به هم میغیبت حسابرسان عادی به ترتیبی که انتخاب شده

 

۲ٔبندٔ
 بیتصو همچنین ،در سال گذشته هاحسابو  رهیمد ئتیه یهاتیفعالنقل باشگاه، حسابرسان  انجمن/انهٔ یسال نشست یبرا

 .کنندصادر میرا  برائت از مسئولیتلغو  ای

 

ٔیمسائلٔشهرٔطرزٔعملؤٔیانتخاباتٔعموم:۸ٔپاراگرافٔ
 

به مسائل  یدگیرس نیو همچن ،یحزب تشکیالتو منتخب  ندگانینما نیب یهمکار ،یدر انتخابات عمومی نامزد یبرا

و انتخابات در  یدر انتخابات عموم یریگ یرأ هایبرگه تدوین قواعد»، ی اولیههایو شهردار هااستانمربوط به 

 هایسازمانمنتخب و  ندگانینما نیب یهمکار عدقوا» ،«هاتیمأمور گرید یبرای نامزد عدقوا»، «سوئد یسایکل

 .حزب معتبر است« ی اولیهٔ هایها و شهرداراستانمسائل مربوط به  طرز عمل در موردربوط به م عدقوا» و« حزب

 

ٔیمقرراتٔعموم:۹ٔپاراگرافٔ
 

۱ٔبندٔ
 یشود و برا رفتهیباشگاه پذ/انجمن انهٔ یسال نشستتواند در  یمدموکرات  الیسوسانجمن/باشگاه  یبرا پیوستی اساسنامهٔ 

 ند.نلغو ک ایرا نقض  یئانمباساسنامهٔ  نیا یمحتوا نباید هائیپیوست نیشود. چنارسال  ریکارگ یبه شهردار بیتصو

 

۲ٔبندٔ
باشگاه بسته شود، تمام /انجمن. اگر بستبرای همیشه  یکارگر یشهردار بیتوان بدون تصو یانجمن/باشگاه را نم

 .گیردی تعلق میکارگر یآن به شهردار یهاییدارا
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۳ٔبندٔ
 لغو شود. ایحزب اصالح و  معمول یتواند توسط کنگره ها یفقط م اساسنامهٔ مبناء

 

درٔانتخاباتٔٔیریگٔیأرٔهایبرگهٔتدوینٔعدٔقوا

ٔسوئدٔیسایکلدرٔؤانتخاباتٔٔیعموم
 

ٔمقرراتٔعمومی
 

 تیمأمور ای یشهردار یاسیس در مجامع ای سطح کشوری در پارلمان اروپا،مأموریت اعتمادی در حزب که عضو . ۱

دموکرات که  الیسوس یهابرنامه عملی ساختندر بایستی از طریق مأموریت خود شود عهده دار میسوئد  یسایدر کل

 .نمایدرکت اشم، تصویب شده گریکار یدارشهر نشست ای یحزب  بخشحزب، کنگرهٔ  توسط کنگرهٔ 

را  ۱ ر نکتهٔ ذکر شده د یاعتماد هایمأموریت یبراحق پیشنهاد نامزد وابسته به حزب  تشکیالتهر عضو حزب و . ۲

 د.دارن

باشد. شده  فراهم ساخته یتیجنسبرابر  تقسیم به صورتی تدوین شده باشد که ستییحزب با یریگ یرأ هایبرگه. ۳

 .برآورده شود ستییجوان با یروهاینمتداوم استخدام 

 د.نشومی ندویت یعموم یأرتوسط  ای، کنفرانس نشست درحزب  های رأی گیریبرگه. ۴

از پیدایش  شود توصیه میحزب  یها و اعضاسازمان به ،یدر انتخابات عموم شکل کیرفتار  یارتقا یبرا. ۵

 های پراکنده جلو گیری گردد.لیست

 .دنشو عیتوزممکن  یاعضا بین هر چه بیشتر تعداد ستییبا یشهردار یاسیس مجامع ای سطح کشوری یهاتیمأمور. ۶

 

ٔکمیته ٔانتخاباتی
 

 از شیسال پ کی، بخش حزبی معمول ، کنگرهٔ پارلماندر انتخابات  های رأی گیریبرگهین دوتآماده سازی  یبرا .۱

 .گزیندبرمی یانتخابات تهٔ یکم کی یانتخابات پارلمان یبرگزار سال

، سال قبل از بخش حزبی معمول ، کنگرهٔ استان یشورادر انتخابات  های رأی گیریبرگهدوین تآماده سازی  یبرا .۲

 خواهد شد. تعیین یانتخابات تهٔ یکم گیرد چگونهتصمیم میستان ا یشورا اتنتخابابرگزاری سال 

 یکارگر نشست سالیانهٔ شهرداری ،یشهردار یشورادر انتخابات  های رأی گیریبرگهدوین تآماده سازی  یبرا .۳ 

 کند. یم نییرا تع یانتخابات تهٔ یکمیک ، برگزاری انتخابات شورای شهرداریسال قبل از سال 

، سال گریکار یشهردار انهٔ یسال نشست سا،یکل یدر انتخابات شورا های رأی گیریبرگهدوین تآماده سازی  یبرا .۴ 

 نییتع فهٔ یوظ تواندمی گریکار یکند. شهردار یم تعیین  انتخاباتیتهٔ یکم ی انتخابات شورا، یکقبل از سال برگزار

 .دینما واگذاردموکرات  الیسوس به انجمنرا  سایکل شورای یبرا یانتخابات تهٔ یکم
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، مدیرهٔ حزب تئیبا مشورت با ه سا،یکل و نشست تهیکمدر انتخابات  های رأی گیریبرگهدوین تآماده سازی  یبرا .۵ 

قسمتی از  ایکه به طور کامل متشکل از نمایندگان بخش حزبی  های کلیساکمیتهاز  کیهر  یبرا انتخاباتی تهٔ یکمیک 

 شود. یاست، منصوب ملیسا جزو کمیتهٔ ک آن 

 منصوب شود. ی اجرائتهٔ یکمتواند می، یانتخابات تهٔ یکمداخل در  .۶ 

 شامل شود. یحزب اتحادیهٔ کارگری بخش تهٔ یکماز  ندهینما کیحداقل بهتر است ، یحزب بخش یانتخابات تهٔ یدر کم .۷ 

کارگری  یشهردار اتحادیهٔ کارگری تهٔ یکماز  دهنینما کیحداقل بهتر است  ،یکارگر یشهردار یانتخابات تهٔ یدر کم .۸ 

 شامل شود.

 

ٔنامزدی
 

این از طرف شده  نییمدت تع طی ی استان به هیئت مدیرهٔ بخش حزبیو شورا پارلمانانتخابات  یبرا نامزدی اتشنهادی. پ۱

سوسیال  یهاگاهها و باشو انجمن یکارگر یهایبه شهردار یبه صورت کتببایستی کار  نید. انشو یارسال م هیئت

 دموکرات اطالع داده شود.

 شنهاداتیپ یکارگر کارگری در شهرداری هٔ یاتحاد تهٔ یکمهمچنین وابسته به حزب و  یهاحزب، سازمان ی. اعضا۲

 هیئت مدیرهٔ شهرداری کارگری شورای شهرداری به و  استان یشورا ،یانتخابات پارلمان یهاینامزد یخود را برا

به  فراخوان کتبیو  غاتیتبل قیاز طربایستی کار  نی. اکننداین هیئت ارسال میتوسط شده  زمان مشخص طی

 .ردجام گیان گریکار یشهردار در کارگری هٔ یاتحاد تهٔ یکم نیوابسته و همچن یهاسازمان

 ئتیبه ه ی استان راو شورا پارلمانیانتخابات  یشده برا شنهادیپ ینامزدها همهٔ  مشخصات گریکار ی. شهردار۳

 کند. ینامزدها را رتبه بند ایمیتواند در بیانیه یگرکار یکند. شهردار یارسال م بخش حزبی رهٔ یمد

 ،یعموم یریگ یباشد. اما پس از را یم هانامزد پیشنهادمجاز به  انتخاباتی تهٔ یتنها کم ،ینامزد دورهٔ  انیپا پس از. ۴

 .ستیممکن ن یینامزد نیچن

 

ٔیونانتخاباتٔآزم
 

 انجام داد. یامشاوره یآزمونانتخابات توان  یم ،ینامزد روسهٔ . در طول پ۱

استان  یو انتخابات شورا یانتخابات پارلمان یبرا های رأی گیریبرگهدر مورد ای قواعد برای انتخابات آزمونی مشاوره. ۲

سط هیئت مدیرٔه شهرداری شهرداری تو یشورابرای انتخابات  های رأی گیریبرگهتوسط هیئت مدیرٔه بخش حزبی و در مورد 

 د.نشو یم نییتع یکارگر

 

 یکنفرانسٔانتخاباتٔایٔنشستدرٔٔیریگٔیرأٔهایبرگهٔنیدوت
 

بخش حزبی  رهٔ یمد ئتیبه ه شنهادی. پکندتوافق می پارلمانانتخابات  یبرا برگهٔ رأی گیری شنهادیپ در مورد یانتخابات تهٔ ی. کم۱

 .دوشمینظر ارائه  جهت اظهار
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بخش  یدر کنفرانس انتخابات هیئت مدیرٔه بخش حزبی یهٔ و نظر یانتخابات تهٔ یکم شنهادیپ سال انتخابات بایستی لیآور ۱۵از  شیپ

فراخوان خاطر نشان شود که آن کنگره باشد اگر در  معمول بخش حزبی کنگرهٔ  تواندمی نی. ادنریقرار گ ررسیمورد ب حزبی

معمول بخش  کنگرهٔ  آنچه که برایشود، میبرگزار  یانتخابات ژهٔ یکنفرانس و کیباشد. اگر  انتخاباتی کنفرانس کیقرار است 

 شود. یاعمال م های قابل اجراحزبی اساسنامه شده است در قسمت

بخش  رهٔ یمد ئتیبه ه شنهادی. پکندتوافق می شورای استانانتخابات  یبرا برگهٔ رأی گیری شنهادیپ انتخاباتی در مورد تهٔ یکم. ۲

کنفرانس  ایو  نشستدر  بخش حزبی رهٔ یمد ئتیه یهٔ و نظر  انتخاباتیتهٔ یکمپیشنهاد سپس  .دوشمینظر ارائه  اظهار حزبی جهت

را  یانتخابات یهاکنفرانس ای هانشست نیا  بخش حزبیرهٔ یمد ئتی. هگیرندمورد بررسی قرار می یستان ادر هر حوزهٔ  انتخاباتی

 معمول توسط کنگرهٔ  های انتخاباتیکنفرانس نیدر چن گیندیکند. اساس حق نما یم یدهسازمانانتخابات سال  لیآور ۱۵قبل از 

 .شودمی نییتعبخش حزبی 

 –پیوندد میوقوع  به شورای استانانتخابات  ی کهدر سال قبل از سال - دی کنریگ میتصم چنین یحزب بخش انهٔ یسال اگر کنگرهٔ  

در کمیتهٔ انتخاباتی  برگهٔ رأی گیری شنهادیو پنظریهٔ هیئت مدیرهٔ بخش حزبی کنفرانس انتخاباتی بخش حزبی مسئولیت بررسی 

 .گیردبه عهده می را استانهای حوزه یتمام

 

شهرداری  رهٔ یمد ئتیبه ه شنهادی. پکندتوافق می شورای شهرانتخابات  یبرا برگهٔ رأی گیری شنهادیپ انتخاباتی در مورد تهٔ یکم. ۳

 نشستدر  یشهرداری کارگر رهٔ یمد ئتیه یهٔ و نظر  انتخاباتیتهٔ یکمپیشنهاد سپس  .دوشمیر ارائه نظ جهت اظهار کارگری

 .گیرندمورد بررسی قرار میماه مارس سال انتخابات  انیقبل از پا شهرداری کارگری

 شود. یجام مانجا به جا  یریگ یشود، را یم نیدوت یکنفرانس انتخابات ایدر نشست  یریگ یأربرگهٔ که  ی. هنگام۴

دست  یتیاکثر نیکند. اگر چن افتیدر معتبر آراءاز  یمیاز ن شیب یأر کیحداقل  دینامزد با ،یریگ یأردرج شدن در برگهٔ  یبرا

، ء برابرتعداد آرا در صورتشود. یاند، انجام مکرده افتیرا در آراءتعداد  نیشتریکه ب یدو نفر نیباشد، انتخاب مجدد ب یافتنین

 .مشخص کننده خواهد بود حکم قرعه

 یشهردار ای یحزب بخش نکهیمگر ا رد،یبسته صورت گ یهابرگهبا  یریگ یأر یستیبا ی داشته باشددرخواست اگر کسی چنین

 .دنه باشدرک بسته مرسوم یریگ یأر ی برایگرید نیقوان های پیوستی خوداساسنامهدر  گریکار

 

 مورفراندبأٔیریگٔیرأهایٔبرگهٔندویت
 

را حزب  یاعضا انیرفراندوم در م درخواست کنفرانس انتخاباتی ایو  نشستدر  یرأ ان دارای حقاز حاضر ۳/۱ر حداقل . اگ۱

، ۴تدوین برگهٔ رأی گیری مطابق با نکتهٔ پس از  رفراندوم درخواست. می صورت پذیردورفراند نیچن ستییباداشته باشند 

عالوه بر موارد  رفراندوم ت. مقرراگیردمورد بررسی قرار می« یانتخاباتکنفرانس  ای نشستدر  یریگ یرأ هایبرگه ندویت»

 شود. یم تعییندر همان زمان  آمده در اینجا

کنفرانس  ای نشستدر  یریگ یرأ هایبرگه ندویت» ،۴گیری که در موردش مطابق با نکتهٔ  یرأ برگهٔ  ام رفراندوم ازبه هنگ. ۲

محل رأی گیری . در شوندظهار میا رفراندوم نیقوان یریگ یأربر روی برگهٔ شود.  یه ماستفاد توافق به عمل آمده« یانتخابات

 .اند وجود داشته باشدهنامزد شد مقرردر زمان که نامزدها  یتمام ی ازستیلبایستی 

 قابل گزینشانجام دهند.  یرذاکار را با شماره گ نیتوانند ا یدهند، م رییرا تغ یانتخابات ینامزدها رتبهٔ  لندیکه ما یدهندگان ی. را۳

 اند.نامزد شده زمان مقررهستند که در  ئیاعضا همهٔ 

پس که  یابرگهد. داراشغال در برگه قرار است محتوا باشد  یینها شکلرا که در  ییاست که تعداد نام هاای برگهتنها  معتبر. ۴

 .نامعتبر است دداراشغال در را  یکمتر ای شتریب ینامهاها کردناز حذف 

 شود. ید، دور انداخته مدهیمبدست  هدهند یأر در مورد خواستهٔ  دیشک و ترد دلیلی برایکه  یابرگه. ۵

که  نامزدیتوسط  هگایجا نی. اولرندیگ یحزب قرار م یریگ یأر در برگهٔ  ریز عدمطابق با قوانامزدها  ،رفراندم. پس از ۶

 ی معتبرهایأر جمعا  بیشترینکه  ینامزددوم توسط  گاهیشود. جایاشغال مکرده  افتیمکان در نیرا در امعتبر  هاییأر نیشتریب
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را در  ی معتبرهایأر جمعا  بیشترینکه  ینامزدسوم توسط  گاهیشود. جایاشغال م هکرد افتیاول و دوم در یرا در مکان ها

 و اشغالمحاسبه شده فوق ن روش میه با استفاده از پسین یشود. مکان ها یکرده اشغال م افتیاول، دوم و سوم در یمکان ها

 .ء برابر، حکم قرعه مشخص کننده خواهد بودتعداد آرا صورتدر شوند. یم

 

ٔهاتیمأمورٔگریدٔیبرایٔنامزدٔعدقوا
 

ٔمأموریتٔشورایٔاستان
 بوسیلهٔ  آیدیمدر  ءبه اجرا یانتخابات عموم یهمان سال برگزاردر ستان ا یکه توسط شورا یانتخابات برای نامزدها شنهادی. پ۱

ی ندگانیشامل نما همچنین بهتر است یانتخابات تهید. کموشمی هیته یحزب کنگرٔه ساالنهٔ بخششده توسط  نییتع یانتخابات تهٔ یکمیک 

 باشد.  اتحایهٔ کارگری در بخش حزبیتهٔ یکماز  نیزستان و ا یشورا های بخش حزبی واز هیئت مدیره

 ئتیبه ه آیدیمدر  ءی به اجراانتخابات عموم یهمان سال برگزاردر ستان ا یکه توسط شورا یتانتخابا برای نامزدها شنهادیپ. ۲

 یها، سازمانی کارگریهایبه شهردار ا  کتب بایستی نید. اگردیارسال م توسط آن هیئت شده نییمدت تع بخش حزبی طی رهٔ یمد

 اطالع داده شود. یگرکار هایهای کارگری در شهرداریهیاتحاد یهاتهیکمنیز به وابسته و 

را  مربوط به نامزدها شنهاداتیپ یکارگر یاهشهرداری  کارگری درهٔ یاتحاد تهٔ یکمهمچنین وابسته و  یحزب، سازمان ها یاعضا

 .کنندیم رسالاتعیین شده توسط آن هیئت مدت  طی گریکار یشهردار به هیئت مدیرهٔ 

 د.نمایارسال  بخش حزبی رهٔ یمد ئتیبه هرا شده  شنهادیپ ینامزدها یمتما شهرداری کارگری بایستی مشخصات رهٔ یمد ئتیه

 کنند. ینامزدها را رتبه بندای در بیانیه توانند  یم یکارگر یهایشهردار

 یپس گروه شوراس. کندرا بررسی می شنهادیپی حزب مدیرٔه بخش ئتیکند. هیمرا تنظیم نامزدها  انتخاباتی پیشنهاد تهٔ ی. کم۳

کند. اگر یمنتقل م استان یشورا ٔه ویژٔه بررسی درکند و آنها را به اداریم بیو تصو بررسیرا  یانتخابات یهاپرونده هٔ هم استان

کنفرانس  توسطاستان  یشوراگروه به  محول کردنقبل از  کمیتهٔ انتخاباتی شنهادیپ رد،یبگ میتصم ی چنینبحز بخش انهٔ یکنگره سال

 خواهد شد. بررسی یانتخابات

و  استان یشورا  گروهرهٔ یمد ئتیستان توسط ها یدر شوراها و مجامع فرعی هیئت مدیرهانتخابات  یبرانامزدها  شنهادی. پ۴

 باشد. دیگری نکرده یریگ میتصم بخش حزبی عمولم ، اگر کنگرهٔ شودیآماده م یحزب بخش یئاجرا تهٔ یکم

 

ٔهیاولٔیشهردارٔمأموریت
 آیدیمدر  ءی به اجراانتخابات عموم یهمان سال برگزاردر  داریشهر یکه توسط شورا یاتانتخاب برای نامزدها شنهادیپ. ۱

 همچنین بهتر است انتخاباتی تهید. کموشمی هیته شهرداری کارگریانهٔ ی سالنشستٔ شده توسط  نییتع انتخاباتی تهٔ یکمیک  بوسیلهٔ 

شهرداری  اتحایهٔ کارگری در تهٔ یکماز  نیزو  داریهرش یشورا و شهرداری کارگریهای ی از هیئت مدیرهندگانیشامل نما

 باشد. یکارگر

را  مربوط به نامزدها شنهاداتیپ یکارگر شهرداری  کارگری درهٔ یاتحاد تهٔ یکمهمچنین وابسته و  یحزب، سازمان ها یاعضا. ۲

به و از طریق آگهی  ا  کتب ستیبای نیا .کنندیم رسالاتعیین شده توسط آن هیئت مدت  طی گریکار یشهردار به هیئت مدیرهٔ 

 اطالع داده شود. یگرکارکارگری در شهرداری  هٔ یاتحاد تهٔ یکمنیز به وابسته و  یهاسازمان

همان در  داریشهر یکه توسط شورا یانتخابات برای نامزدها معرفیمجاز به  یانتخابات تهٔ یکمتنها  ،ینامزد دورهٔ  انی. پس از پا۳

مدیرٔه  ئتیهپیشنهاد به کند. یمرا تنظیم نامزدها  انتخاباتی پیشنهاد تهٔ یکماست.  آیدیمبه اجرا در  یانتخابات عموم یسال برگزار

قرار  بررسیمورد  یکارگر یشهردار نشستدر  شنهاداتیشود. پس از آن، پیم ائهنظر ار هت اظهارشهرداری کارگری ج

 یشورا ٔه ویژهٔ بررسی درو آنها را به ادارکند  یم بیتصورا  یانتخابات یهاپرونده همهٔ  داریگروه شورای شهر. ردیگیم

روز قبل از  ۱۴اکثر دستی حیبا یکارگر یشهردار هیئت مدیرهٔ و نظرات  انتخاباتی تهٔ یکم شنهاداتی. پکندیمنتقل م شهرداری

 د.نارسال شو هوابست یهابه سازمان کارگری یشهردار نشست
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 ئی شهرداری کارگری واجرا تهٔ یتوسط کم گرددمی ءشورای شهرداری اجراکه توسط  فرعیانتخابات  یبرانامزدها  شنهادیپ. ۴

 باشد. دیگری نکرده یریگ میتصم نشست سالیانهٔ شهرداری کارگری، اگر شودیآماده م شهرداری یشورا  گروهرهٔ یمد ئتیه

 

ٔسوئدٔیسایدرٔکلٔتیمامور
یک  بوسیلهٔ  آیدیمبه اجراء در  انتخابات یهمان سال برگزاردر  ائیکلیس یکه توسط شورا یانتخابات برای نامزدها شنهادیپ. ۱

شامل  همچنین بهتر است انتخاباتی تهید. کموشمی هیتهنشسٔت سالیانهٔ شهرداری کارگری/انجمن شده توسط  نییتع انتخاباتی تهٔ یکم

 اتحایهٔ کارگری در شهرداری تهٔ یکماز  زنیو  یکلیسائ یشوراگروه  های شهرداری کارگری/انجمن وی از هیئت مدیرهندگانینما

 باشد. کارگری

 ا  کتب ستییبا نی. ادوشمیارسال توسط این هیئت شده  یینتع مدت طی انجمن/گریکارهیئت مدیرهٔ شهرداری نامزدها به  شنهادی. پ۲

 .اطالع داده شود یکارگر در شهرداری یکارگر هٔ یاتحاد تهٔ یکمبه  نیوابسته و همچن یهابه سازمان آگهی قیو از طر

 شهرداری کارگری/انجمن و گروه شورای هایمدیره ئتیهپیشنهاد به کند. یمرا تنظیم نامزدها  انتخاباتی پیشنهاد تهٔ یکم. ۳

 همهٔ پیشنهاد و نظریه را پیش از تصویب  نشست شهرداری کارگری/انجمنپس سشود. یم ائهنظر ار جهت اظهار کلیسائی

 کند.یم بررسی سط گروه شورای کلیسائیتو یانتخابات یهاپرونده

 گرددفرعی و دیگر انتخابات که توسط شورای کلیسائی طی بازه زمانی سه ساله اجراء میانتخابات  یبرانامزدها  شنهادیپ. ۴

سالیانهٔ نشست شود، اگر یآماده مانجمن  رهٔ یمد ئتیه، شهرداری کارگری ئیهیئت میرٔه گروه شورای کلیسائی و کمیتهٔ اجراتوسط 

 .باشد دیگری نکرده یریگ میتصم انجمن/شهرداری کارگری

 

ٔحزبٔیمنتخبٔؤسازمانٔهأندگانینمأنیبٔیهمکارٔعدقوا
ٔ

 دیبا ن،یداشته باشند. عالوه بر ا یدائم ی ثابت وحزب تماس یاعضا ریمنتخب حزب و سا ندگانیاست که نما مبرم و ضروری

د. اگر چه شو جادیاکنند یم یندگیکه نما ی رادهندگان یأمنتخب و ر ندگانینما نایخوب م یارتباط گردد تا برقرار یطیشرا

در مورد مسائلی که برای شهروندان اساسی است چاره  شرطآزادانه و بی قید و سنجشی اند که طی نمایندگان منتخب برگزیده شده

 یحزب مجامع گریدو  هانشستدر بایستی  نیابرادهندگان و حزب هستند و بن یأرجوئی کنند اما در عین حال آنها نمایندگان 

اطالع رسانی  حزب هایاستیمورد س سهیم شوند و همچنین دردهندگان  یو را ءاعضا ها و پیشنهاداتدگاهیدشرکت کنند تا در

 .کنند

 

 یاصل یهایشکرد. خط م نییتع هانشستتوان در  یرا نم هااستیس اتیآگاه باشند که تمام جزئ شهیهم یستیباحزب  یاعضا

 یهایشهردار یشهرسیاست  یهابرنامهشرح و در  استانی بخش حزبی استیس  ٔحزب، در برنامه حزب در برنامهٔ  استیس

 فرموله شده است. ،یرکارگ

 

را تشکیل منتخب حزب  ندگانینما خط مشیمهم،  یو اساس یدر موضوعات کل یحزب یهاسازمان ماتیها و تصمبرنامه نیا

 یمختلف لیدالها توسط نمایندگان منتخب گیری مأموریتهنگام ارزیابی روش به عهدهبه  بهتر استها ا و سازمان. اعضدهندمی

 .ددهنمورد توجه قرار  را واقع گشتهآنها مبنای تصمیم گیری که 

 

ٔنمایندگانٔانتخابیٔتعهداتحقوقٔؤ
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ٔحقوق
او عنوان عضو به عالوه بر حقوقي كه به  داردهده عبرحزب های حسب کرسیرا بر  یعموم یاعتماد مأموریتكه  یعضو

 دارای  شودیاعطا م

 شده است داده بترتی یعموممنتخب در بخش  ندگانینما یکه برا یآموزش یهاتیمشارکت در فعال حق •
ای که حوزهدر  شکل دهد و بی قید و شرط دیدگاه شخصی حزب یاسیس یهامطابق با اصول و برنامهاینکه  حق •

 .نماید یریگ میتصمشود عتمادیش آنرا شامل میمأموریت ا

 

ٔتعهدات
او عنوان عضو به كه به  تعهداتیعالوه بر  داردعهده برحزب های حسب کرسیرا بر  یعموم یاعتماد مأموریتكه  یعضو

 گیردمیتعلق 

 شوند تیحزب هدا و تصمیمات اصولی هادهیبا ا شیهایریگ میتصماینکه اجازه دهد است به متعهد  •
 تیمثال به طور منظم در فعال عنوانبه  ،برقرار کند و بدون وقفه با سازمان حزب یدائم یتماس اینکهاست به تعهد م •

 دحزب شرکت کن یها
 یاعتماد تیتحت پوشش مامور حوزهٔ حزب در مورد تحوالت در  یهابا سازمان وستهیبه طور پ اینکهاست به متعهد  •

 ارتباط برقرار کند
 نماید پرداخترا  شودنامیده می توسط حزبدفتری تعیین شده  ازیحق امتآنچه که  هاینکاست به تعهد م •
 سازگار باشد. یدموکراس الیسوس های اصولیبا ارزشرفتار نماید که  یکه به نحوایناست به متعهد  •

 

ٔاولیهٔیؤشهردارٔاستانشورایٔمسائلٔمربوطٔبهٔٔطرزٔعملٔدرٔموردٔعدقوا
 

ٔاستانیٔشورامربوطٔبهٔمسائلٔٔعدقوا
 دهند. لیستان را تشکا یشورا بایستی یک گروه سوئد گریدموکرات کار الی، متعلق به حزب سوساستان یشورا ی. اعضا۱

 دهند. لیتشک یگروه حزب کی دیستان باا یشورا مجمع در ای رهیمد ئتیهدر  نیگزیجا یو اعضا ء. اعضا۲

 یهاهیئت مدیره بایستی بیاز تصو شید. پوشمی نییتع یحزببخش  معمول ستان توسط کنگرهٔ ا یشورا اساسنامه برای گروه. ۳

 کنند. صادر بیانیه اساسنامه سیشنویپ ی در موردحزب بخشستان و ا یشوراگروه 

خط مشی برنامه  نیکند. ایم تعیینستان ا هایتاسیسدر مورد حزب را  برنامهٔ  ،یانتخابات عموم ی پیش ازحزب بخش . کنگرهٔ ۴

استانی که به جهت اصولی یا اقتصادی مسائل بایستی  نینی همچحزب بخش دهد. در کنگرهٔ یم تشکیل را ب حزبمنتخ ندگانینما

 اراستان  هایاستیبه طور مداوم س هتر استبمدیرٔه بخش حزبی  ئتی. هبررسی شوند هستند ارخوردبر تیاز اهم ییباال درجهٔ  از

. دنریحزب مورد توجه قرار گ هایسازمان هاینشستستان در ائل مختلف مسا بهتر است نی. عالوه بر امورد بررسی قرار دهد

گزارش در  نیگزارش دهد. ا معمول بخش حزبی سال گذشته به کنگرهٔ  های خود طیبایستی در مورد فعالیتاستان  یگروه شورا

 د.وشمی وارد  بخش حزبینهٔ گزارش ساال

 یحزب بایستی هیئت مدیرهٔ بخش دیسربه اتمام  ی استانشورا یضااع یپس از انتخابات عمومشمارش آراء  که ی. هنگام۵

 د.خوانب فرا یگروه نشست یبرا استان و هیئت مدیرهٔ بخش حزبی را یشورانمایندگان انتخاب شدهٔ 

 کند.یم نییتعرا  استان یهاشوراهای سوسیال دموکرات برای گروه یعاداساسنامهٔ  مدیرٔه حزب هیئت. ۶

 

 هیاولٔیدارمسائلٔشهرٔمربوطٔبهٔنیقوان
گروه شورای  کی بایستی سوئد گریکاردموکرات  الیمتعلق به حزب سوس ،در شورای شهرداری نانیو جانش ء. اعضا۱

 د.هند لیتشک شهرداری
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 دهند. لیتشک یگروه حزب کی ستییباشهرداری  مدیرهٔ  ئتیه ایمجمع در  نیگزیجا یو اعضا ء. اعضا۲

 ئتیه بایستی بیاز تصو شیشود. پیم نییتع شهرداری کارگری انهٔ یسال نشستتوسط  شهرداریبرای گروه شورای . اساسنامه ۳

 .کنند صادر بیانیه اساسنامه سیشنویپدر مورد  یکارگر شهرداریو  گروه شورای شهرداری هایرهیمد

 نییرا تعحزب  یمحل ملیع یو برنامه ها یشهردار تاسیس یاقدام یهابرنامه یانتخابات عمومکارگری پیش از  ی. شهردار۴

باالئی  یاقتصاد اصولی یا تیاهم که از یدارند. مسائل شهرنکیم جادیا را منتخب حزب ندگانینما خط مشیها برنامه نیکند. ایم

 .دنریگ رارمورد بحث ق یکارگر داریشهر نشستدر  ستییبابرخوردارند 

 یمورد بررس دموکراتی سوسیال هاها و باشگاهتوسط انجمنیستی بابرخوردارند  ناحیه یبرا ایعمده تیاز اهمکه  یشهر مسائل

 گزارش یکارگر شهرداری انهٔ یسال نشستسال گذشته به  طی شیهاتیدر مورد فعال گروه شورای شهرداری بایستی. دنریقرار گ

 .شودوارد می گریکارشهرداری  هایتیگزارش در گزارش فعال نیا دهد.

 یشهردارمدیرٔه  ئتیه بایستی شد لیتکمشمارش آراء برای نمایندگان شورای شهرداری  یت عمومانتخابا پس از که ی. هنگام۵

ی گروه نشسترا به  یکارگر یهردارش رهٔ یمد ئتیه نیو همچنشورای شهرداری منتخب  نیگزیجا یو اعضا ءاعضا کارگری

 .فرا خواند

ؤسای هیئت رگروه و  گروه شورای شهرداری رهٔ یمد ئتیه ،یکارگر شهرداری رهٔ یمد ئتیه یانه بایستیبار سال کی. حداقل ۶

مشورت  نیا ی بهکارگر یهردارش هیئت مدیرهٔ مشورت کنند.  یشهردار یهاتیدر مورد فعال داری و مجامعشهرهای مدیره

 .کندفراخوانی می

خود  ناحیهٔ دموکرات در  الیسوس یهاها و باشگاهبه انجمن یشهادر مورد فعالیتساالنه  دیبا یمحلحزبی در سازمان . گروه ۷

 گزارش دهد.

 کند.یم نییتعرا  شهرداری هایشوراهای سوسیال دموکرات برای گروه اساسنامهٔ عادی هیئت مدیرٔه حزب .۸
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