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ﺳﺨﻦﺁﻏﺎﺯ
ﻣﺎﺩﻩ  – ۱ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﺎﺝﻫﺎﯼ ﺣﺰﺏ
»حزب مشروطه ايران )ليبرال دمکرات(« که در اين »بنيادنامه« حزب ناميده میشود از ھواداران پادشاھی
مشروطه به خواست سازماندھی پيکار برای رھايی و بازسازی ايران بر پايهی
(١
(٢
(٣
(۴
(٥

يگانگی ملی،
تماميت ارضی،
استقالل کشور،
برپايی مردمساالری
رامداشت حقوق بشر و ميثاقھای پيوست آن
ِگ ْ

پیريزی میشود و در فرايند کوشش و پيکار آمادهی ھمکاری با ھمهی نيروھای ملی و آزاديخواه است که به
اصول ياد شده تعھد داشته باشند .بنياد باورھا و برنامهی سياسی حزب در »منشور« آن آمده است که بجز
بنيادنامه بر ھمه اسناد حزب اولويت دارد )البته اگرچه بنيادنامه از ديدگاه قانونی بر منشور چيره است ،از
ديدگاه باوری منشور اولويت دارد .اگر زمانی ميان اين دو يک ناسازگاری يافته شد ،می بايد در کنگره از ميان
برداشته شود( و با الھام از قانون اساسی مشروطيت ايران َفرانِگاشته شده است.

ﻓﺼﻞ ﻳﮏ :ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﯼ ﺣﺰﺏ
ﻣﺎﺩﻩ  – ۲ﺳﺘﻮﻥﻫﺎﯼ ﺣﺰﺏ  :ﻓﻬﺮﺳﺖ
ستونھای حزب دربرمیگيرند:
 (١شاخه
 (٢شورای مرکزی
 (٣کنگره

ﺑﺨﺶ ﻳﮑﻢ » :ﺷﺎﺧﻪ«
ﻣﺎﺩﻩ  – ۳ﭘﯽﺭﻳﺰﯼ ﺷﺎﺧﻪ  :ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯﻫﺎ
 (١ايرانيان مشروطهخواه در ھر شھری میتوانند ،با داشتن از پنج تن به باال ،شاخه ای از حزب را در ميان
خود بر پايهی بنيادنامه و منشور حزب تشکيل دھند.
 (٢خويشاوندان بالفصل )مادر ،پدر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( نمیتوانند اکثريت ھموندان شاخه را دربرگيرند.
 (٣تشکيل شاخه نيازمند به پروانهی شورای مرکزی است )آييننامهی »دورهی آزمايشی شاخه«(.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۴ﭘﯽﺭﻳﺰﯼ ﺷﺎﺧﻪ  :ﺷﻴﻮﻩﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
 (١برای پیريزی شاخه» ،گروه داوخواھان پیريزی« با فراخوانی از شمار ھر چه بيشتر از ايرانيان
مشروطهخواه منطقهی خويش در نشستھای آشنايی و روشنگری» ،ھمايش ھمگانی پیريزی
شاخه« را با شرکت کسانی که »درخواستنامهی ھموندی« را پرکرده و امضاء نموده اند برگزار و
شورای شاخه را انتخاب میکنند .انتخابات بايد پيرو روال دمکراتيک باشد ،مانند
الف(
ب(
پ(
ت(
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دادن فرصت به ھموندان برای آشنايی و تبادل نظر،
خودشناسانی نامزدھای شورای شاخه،
سخنرانی ھای انتخاباتی،
رایگيری زيرِ نگرش »کارگروه بازرسی انتخابات شاخه« )کارگروه سه نفری( ،برگرفته از ھموندانی

که خود نامزد شورای شاخه نيستند.
» (٢ھمايش ھمگانی پیريزی شاخه« بايد با حضور و بازرسی نمايندهی شورای مرکزی بيانجامد.
 (٣شاخه ی نو پیريخته تنھا پس از »دورهی آزمايشی« يکﺴاله و دريافت »اعتبارنامه« از سوی شورای
مرکزی رسميت میيابد )آييننامهی »دورهی آزمايشی شاخه«(.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۵ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﻪ
ارگانھای شاخه دربرمیگيرند:
» (١ھمايش ھمگانی«
» (٢شورای شاخه«

ﻣﺎﺩﻩ  – ۶ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ  :ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ
»ھمايش ھمگانی« از ھمهی ھموندان شاخه تشکيل میشود و باالترين ارگان شاخه است .وظايف ھمايش
ھمگانی به فھرست زير است:
(١
(٢
(٣
(۴
(۵

بررسیھای دوربرد درباره برنامهھای شاخه
تصميمھای کالن و دوربرد درباره کنشھای شاخه
رسيدگی به گزارش و برنامهھای شورای دورهی بسر رسيده
رسيدگی به موضوعات گوناگون که از سوی ھموندان پيشنھاد میشوند
انتخاب ھموندان شورا

ﻣﺎﺩﻩ  – ۷ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ  :ﺷﻴﻮﻩﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ
فھرست بنيادیترين بايستهھا در شيوهی انجام »ھمايش ھمگانی« چنين است:
(١
(٢
(٣
(۴

»ھمايش ھمگانی« به روال عادی ھر سال يک بار در سه ماھهی اول سال ايرانی برگزار میشود.
گردانش »ھمايش ھمگانی« با شورای شاخه است تا آن ھنگام که شورای آينده برگزيده شود که از
ھمان دم گردانش »ھمايش ھمگانی« را بدست میگيرد )آييننامهی »گردانش ھمايش ھمگانی«(.
انتخابات زير بازرسی »کارگروه بازرسی انتخابات شاخه« میانجامد.
شيوهی انجام »ھمايش ھمگانی« ،گستردهتر در آييننامهی »گردانش ھمايش ھمگانی« برنھاده می
شود.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۸ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
 (١ھر زمان که دست کم يک سوم ھموندان شاخه درخواست برگزاری »نشست ھمگانی« را داشته باشند
شورا بايد ھموندان را بدين منظور فراخواند.
» (٢نشست ھمگانی« به ھيچ روی جانشين »ھمايش ھمگانی« نيست و کار آن بيش از ھمهچيز گسترش
ھمسخنی و رايزنی ميان ھموندان و آگاھسازی آنان از سوی شورای شاخه دربارهی برنامهھای پيشرو
است.
 (٣روال انجام نشست ھمگانی در آييننامهی »گردانش نشست ھمگانی« برنھاده میشود.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۹ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ  :ﮔﺰﻳﻨﺶ ،ﻓﺮﻧﺸﻴﻨﯽ
 (١ھموندان »شورای شاخه« به مدت يک سال ،به اکثريت نسبی ،در »ھمايش ھمگانی« انتخاب
میشوند.
 (٢شمار ھموندان شورا به نسبت ھموندان شاخه و پيرو جدول پيوست بنيادنامه است.
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 (٣ھموندان شورا میبايد دست کم دو سال پيشينه ھموندی در حزب را داشته باشند ،مگر در شاخهھای
نوپیريخته و يا بازپیريخته.
 (۴شورای شاخه مسئوليت گردانش شاخه را دارد )آييننامهی »گردانش شاخه«( و از ميان خود
الف( يک » َفرنشين شاخه« و
ب( يک »دومفرنشين شاخه«
با اکثريت نسبی انتخاب میکند.
 (٥اگر »فرنشين شاخه« به ھر علت نتواند به کار ادامه دھد »دومفرنشين شاخه« وظايف او را انجام
میدھد.
 (۶اگر ھر يک از ھموندان شورای شاخه نتواند به کار ادامه دھد ،پس از استفا از شورا» ،ھموند جايگزين« در
فھرست انتخابات شورا جانشين او میشود.
 (٧شورای شاخه میتواند برای گردانش شاخه ی خود آييننامهھايی برنھد .آييننامهھای شاخهيی نبايد با
»بنيادنامه«» ،منشور« و »آييننامهھای سراسری« ناسازگار باشند.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۰ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ  :ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ
 (١مأموريت شورای شاخه به روال عادی يکﺴال ،از ھمايش ھمگانی )در سهماهی نخستين سال
ايرانی( تا ھمايش ھمگانی سپسين )در سهماهی نخستين سال ايرانی( است.
 (٢مأموريت آن شورای شاخه ،که در »ھمايش ھمگانی فوق العاده« انتخاب میشود ،تا آن ھنگام است
که در بنيادنامه برای انجام »ھمايش ھمگانی« ساالنه )در سپسين سهماهی نخستين سال ايرانی(
برنھاده شده است.
 (٣مأموريت آن شورای شاخه ،که در »ھمايش ھمگانی پیريزی« انتخاب میشود ،تا آن ھنگام است
که در بنيادنامه برای انجام »ھمايش ھمگانی« ساالنه برنھاده شده است ،مگر آنکه کمتر از شش
ماه مانده باشد که به سال سپسين میافتد.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۱ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ  :ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ
 (١شورای شاخه میتواند برای پيشبرد کارھا و برنامهھای خود با بھرهبرداری از ھموندان شاخه
»کارگروه ھای شاخهيی« سازمان دھد.
 (٢شورا نيز میتواند از ھمکاری با ناھموندان )نيروھای برونحزبی( در جايگاه کارشناس و رايزن بھره جويد.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۲ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ  :ﭘﻴﺶﺑﺎﻳﺴﺖﻫﺎ
درآيش به حزب و ھموندی آن با برآورده ساختن پيشبايستھای زير انجامپذير است:
(١

ايرانی بودن

الف(
ب(
پ(
ت(
(٢
(٣
(۴
(٥
(۶
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کسانی که با شھروندی کشور ايران زاده شده اند و ھمچنان دارای آن میباشند.
کسانی که با شھروندی کشور ايران زاده شده اند و سپستر شھروندی کشوری بيگانه را
پذيرفتهاند.
کسانی که با شھروندی کشور بيگانه زاده شده اند و سپستر شھروندی کشور ايران را بدست
آورده اند.
کسانی که با شھروندی کشور بيگانه زاده شده اند ولی از سوی پدر و يا مادر ايرانی میباشند.

پذيرفتن »منشور« و »بنيادنامه«ی حزب و امضای »درخواستنامهی ھموندی« پرشده.
داشتن  ١٨سال به باال
شورای شاخه میبايد از »دبيرخانهی حزب« )»نشانی امنيتی«( آگاھی ستاند که آيا شخص درخواست
کننده پيشتر ھموند حزب بوده يا نه.
گذراندن دورهی يکﺴالهی »نوھموندی« )آييننامهی »درآيش ھموند به حزب«(.
تاﯾيد ھموندی از سوی شورای مرکزی پس از پايان دورهی يکسالهی »نوھموندی« )آييننامهی »درآيش

ھموند به حزب«(.
 (٧شيوهی درآيش »نوھموند« به حزب ،گستردهتر در آييننامهی »درآيش ھموند به حزب« برنھاده میشود.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۳ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ  :ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺣﺰﺏ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ
 (١داشتن ھموندی در بيش از يک شاخهی حزب ممنوع است.
 (٢داشتن ھموندی در احزاب ،سازمان ھا و انجمنھای سياسی ايرانی ممنوع است.
 (٣داشتن ھموندی در احزاب و سازمان ھای سياسی کشورھای بيگانه )اما دمکراتيک( مجاز است.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۴ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ  :ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺁﮔﺎﻫﯽﻫﺎﯼ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
 (١نام و نشانی ھموندان شاخهھا میبايد در اختيار »دبير امنيتی حزب« )دبيرخانهی حزب » -نشانی
امنيتی«( و »دبيرکل« باشد.
 (٢بدين منظور اِس َ
کن ) (scanو يا اصل »درخواستنامهھای ھموندی« در شاخه میبايد به »دبيرخانهی
حزب  -نشانی امنيتی« و ھمزمان )کپی آن( به »نشانی دبيرکل« فرستاده شود.
 (٣پس از انتخابات شورای شاخه» ،نشستنامه«ی »ھمايش ھمگانی« به »دبيرخانهی حزب  -نشانی
ساده« و »شورای مرکزی« داده میشود )آييننامهی »گردانش ھمايش ھمگانی«( ،که کنار آگاھیھای
گوناگون بويژه دربرمیدارد:
الف( نام )و يا شمارهی ھموندی( شرکتکنندگان در »ھمايش ھمگانی«،
ب( نام )و يا شمارهی ھموندی( کسانی که وکالت داده بوده اند.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۵ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ  :ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ
 (١ھموندان میتوانند از شاخهی خود برون رفته به شاخهای ديگر درآيند.
 (٢برای جابجايی ،پذيرش شورای آن شاخهی ديگر ،که درخواست جابجايی به آن داده شده است ،بايسته
است.
 (٣نيز »گزارش جابجايی« بايد به »دبير امنيتی حزب« )دبيرخانهی حزب » -نشانی امنيتی«( و »دبيرکل«
داده شود.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۶ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ  :ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺎﺧﻪ
ھموند را نمیتوان بايسته به ماندن در شاخه و يا جابجايی به شاخهای ويژه کرد.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۷ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ  :ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ
اخراج ھموند از شاخه با گزينش شورای شاخه امکان پذير است )آييننامه ی »اخراج ھموند از شاخه«(.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۸ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ  :ﺑﺎﺭﻳﮏﻧﮕﺮﯼ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ
شاخهھا بايد در ھموندگزينی رعايت مالحظات امنيتی را بکنند و در کنش خويش باريکنگری به انجام رسانند،
تا حزب در برابر کوششھای نفوذی پاسداری شود.
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ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ » :ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ«
ﻣﺎﺩﻩ  – ۱۹ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ  :ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺣﺰﺏ
شورای مرکزی از سوی کنگره انتخاب میشود و وظايف آن به فھرست زير است:
(١
(٢
(٣
(۴
(۵
(۶
(٧
(٨
(٩
(١٠
(١١
(١٢
(١٣

ھماھنگسازی و گردانش سراسری حزب ،بويژه آنچه که از صالحيت و توانايی شوراھای شاخهھا
بيرون است.
بازرسی و پاسداشت بر شيوهی درست انجام »بنيادنامه« و »منشور« و تصميمات کنگره در سراسر
حزب.
رفع ناسازگاریھای درونحزبی و رسيدگی به شکاياتی که شاخهھا نتوانستهاند به شيوهی بسنده
پاسخ دھند.
نمايندگی حزب در مراجع برونحزبی ،در جاھايی که از صالحيت شاخهھا باالتر است )نمايندگی
سراسری حزب(.
تاييد نوھموند پس از يکسال آزمايشی )آييننامهی »درآيش ھموند به حزب« ،البته با پذيرش ھمزمان
از سوی شورای شاخه(
بازرسی بر پیريزی شاخهھا و صدور اعتبارنامه برای آنھا.
بازرسی بر شيوهی درست اخراجھا )آييننامهھای اخراجھا(.
انحالل شاخه.
برگزاری کنگره.
گردانش رسانهھای حزب از ھر گونه )مانند ماھنامه ،گپسرا ،رسانهھای الکترونيک.(... ،
کوشش درگسترش حزب.
ی بنيادی«(.
کوشش در بااليِش گردش کار حزب )آييننامهی »کارگروهھای سراسر ِ
بدون پروانهی رسمی شورای مرکزی ھيچ ھموند و يا ارگان حزب حق نمايندگی حزب به بيرون را ندارد.
اين نمايندگی دربرمیگيرد:
الف( انتشار نوشتهھايی که سراسر حزب را نمايندگی میکنند
ب( انجام مصاحبهھا با رسانهھا و يا ارگانھای رسمی کشوری دربارهی مواردی که سراسر حزب
را نمايندگی میکنند )اگر ھموندی در شرايطی بايسته به پاسخ بیدرنگ آمد ،میبايد بر
شخصی بودن نظرش يادآور شود و به ارگانھا و نوشتهھای رسمی حزب اشاره دھد(.
پ( انجام سخنرانی و فراخوانی و نشستھای رسمی در مواردی که سراسر حزب را نمايندگی
میکنند )آييننامهی »گردانش شاخه«(.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۰ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ  :ﺷﻤﺎﺭ ﻫﻤﻮﻧﺪﺍﻥ ،ﮔﺰﻳﻨﺶ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ
(١
(٢
(٣
(۴

(٥

شمار ھموندان »شورای مرکزی« پنج تن و دورهی آن دو سال است.
ھموندان »شورای مرکزی« در »کنگره« با رأی نسبی انتخاب میشوند.
ھر کدام از ھموندان »شورای مرکزی« نتوانند به کار خويش ادامه دھند از ميان دارندگان اکثريت در
انتخابات شورای مرکزی به ترتيب »جايگزين« خواھند شد.
پنج ھموند »شورای مرکزی« میبايد از پنج شاخهی گوناگون برآمده باشند .اگر بيش از يک نامزد
انتخاباتی از شاخهای رای نيازمند را آورده باشند تنھا يکی از آنھا که دارای بيشترين رای است به
شورای مرکزی راه میيابد و آرای بقيه به شمار نخواھد آمد.
»نامزدان ھموندی شورای مرکزی« میباﯾد دست کم سه سال پياپی )يکسال آزمايشی نيز شمرده
می شود( ھموندی حزب را داشته بوده باشند.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۱ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ  :ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﯼ ﻭ ﺭﺍﻳﺰﻧﯽ
» (١شورای مرکزی« در رسيدگی به امور کاری خويش پس از رايزنیھا و تصميمگيریھای درونی ،به بيرون
از خود در نمود يک پيکره عمل میکند )چه در امور درونحزبی و چه برونحزبی( و نه در پنج ھموند جدا از

8

يکديگر.
 (٢شورای مرکزی میتواند به مسئوليت خويش کارھای فھرست زير را به انجام برساند:
الف( گزينش »رايزنان« و »کارشناسان« برای پيشبرد برنامهھای خويش.
ب( برنھادن و يا دگرسازی »آييننامهھای سراسریِ دورهيی«.
(٣

(۴
(٥
(۶

تصميمات شورایمرکزی به اکثريت سه تن اعتبار دارد )مگر در مواری که در بنيادنامه بشيوهی ديگر
برنھاده شده ،برای نمونه در اخراجھا( ولی ھمهی ھموندان آن میبايد در تصميمگيریھا مشارکت
داشته باشند.
ھموندان شورای مرکزی از ميان خود يک »دبيرکل« و يک »جانشين دبيرکل« را برمیگزينند.
»دبيرکل« ھماھنگکننده شورای مرکزی است» .جانشين دبيرکل« در غياب او وظايف دبيرکل را انجام
میدھد.
شورای مرکزی فرنشينان »کارگروهھای سراسری« حزب را برمیگزيند و بر کارکرد آن کارگروهھا
ی بنيادی«(
بازرسی میکند )از جمله :آييننامهی »کارگروهھای سراسر ِ

ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۲ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ  :ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ
در صورتي که مصالح حزبی برکناری ھر يک از ھموندان شورای مرکزی را از آن شورا ايجاب کند میتوان او را
پيرو آييننامه ی »اخراج از شورای مرکزی« اخراج نمود.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ :ﮐﻨﮕﺮﻩ
ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۳ﮐﻨﮕﺮﻩ  :ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮﻥ ﺣﺰﺏ
 (١کنگره باالترين ستون حزب است و
الف( ھر دو سال يک بار در سه ماھهی دوم سال ايرانی برگزار میشود،
ب( محل آن تا آنجا که بتوان به صورت يکی در ميان در امريکا و اروپا خواھد بود تا ھنگامی که امکان
برگزاری در ايران فراھم شود.
 (٢وظايف کنگره به فھرست زير است:
الف( رسيدگی به کارکرد شورای مرکزی در دورهی گذشته
ب( برنھادن سياستھای »بنيادی« حزب
پ( تصميمگيری درباره پيشنھادھای ھموندان
ت( دگرسازی »منشور« و يا »بنيادنامه« در صورت تماﯾل ھموندان کنگره
ث( انتخاب ھموندان شورای مرکزی دورهی پيش ِرو با رای نسبی »رایدھندگان کنگره«

ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۴ﮐﻨﮕﺮﻩ  :ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮﻧﺪﺍﻥ
(١

(٢
(٣
(۴
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ھمهی ھموندانی که دارای پايهی »ھموند کوشا« میباشند )پس از يک سال »نوھموندی« و پذيرش به
ھموندی حزب» :آييننامهی درآيش ھموند به حزب«( حق شرکت در کنگره را دارند .البته حق شرکت در
کنگره برابر با داشتن حق رای در کنگره نيست!
ھمهی ھموندان حزب ،که در دو سالِ پيش از کنگره ھموند حزب بوده اند ،حق رای در کنگره را دارند
)با برآورده ساختن پيشبايستھا(.
روال گردانش کنگره پيرو آييننامهی »گردانش کنگره« است.
ھموندان حزب در صورتی حق رایدادن و انتخاب شدن خواھند داشت که در گذار دورهی گذشته پرداخت
بھای ھموندی را پيرو آييننامه ی »گردانش مالی« به انجام رسانيده باشند .خزانهداری حزب میبايد
در اين باره گزارش پرداختھا را بھنگام در اختيار »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« بگذارد.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۵ﮐﻨﮕﺮﻩﯼ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
 (١برای برگزاری کنگرهی فوق العاده تصويب دو سوم شاخهھا الزم است.
 (٢روال برگزاری کنگرة فوق العاده مانند کنگره عادی است.

ﻓﺼﻞ ﺩﻭ :ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ » ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﻨﮕﺮﻩ«
ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۶ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﻨﮕﺮﻩ  :ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ
حد اکثر سه ماه پيش از کنگره »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« به روال زﯾر برگزﯾده می شود:
(١

(٢

(٣
(٥

اعالم نامزدی برای »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« بايد تا سه ماه پيش از کنگره به دبيرخانهی
سراسری حزب )نشانی ساده( و شورای مرکزی برسد .به اعالمھای پس از آن ترتيب اثر داده نخواھد
شد.
پس از پايان زمانمرز اعالم نامزدی برای »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« )سه ماه پيش از انتخابات(
نام و نشان داوخواھان توسﻂ دبيرخانهی سراسری حزب )زير بازرسی شورای مرکزی( به آگاھی شورای
شاخهھا می رسد.
شورای شاخهھا تا دو ھفته سه تن را از ميان داوخواھان بر میگزﯾنند و رای خود را به شورای مرکزی
می فرستند.
شورای مرکزی دارندگان اکثرﯾت را تا دو ھفته )يعنی تا يک ماه پس از اعالم نھايی نامزدان ،و
دو ماه پيش از کنگره( به آگاھی شاخه ھا می رساند.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۷ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﻨﮕﺮﻩ  :ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ
 (١ھموندان »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« تعھد میکنند که در انتخابات شورای مرکزی پيش رو نامزد
نخواھند شد.
 (٢اگر ھر کدام از ھموندان »کارگروه بازرسی انتخابات« نتوانند به کار ادامه دھند از دارندگان اکثريت به
ترتيب جايگزين خواھند شد.
 (٣شيوه و سامان کار »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« در آييننامهی »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره«
برنھاده میشود.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۸ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ  :ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
 (١اعالم نامزدی برای شورای مرکزی بايد تا دو ماه پيش از کنگره به »دبيرخانهی حزب« )نشانی ساده(
و »شورای مرکزی« برسد .به اعالمھای پس از آن ترتيب اثر داده نخواھد شد.
 (٢پس از پايان زمانمرز اعالم نامزدی برای »شورای مرکزی« )تا دو ماه پيش از انتخابات( نام و نشان
نامزدان دارای پيشبايستھا توسﻂ »دبيرخانهی حزب« )زير بازرسی »کارگروه بازرسی انتخابات« و
شورای مرکزی( به آگاھی شورای شاخهھا و ھموندان می رسد.
 (٣اعالم آمادگی در رسانهھا و ديدارھای درونحزبی از سوی ھر ھموند دارای پيشبايستھای نامزدی ،از
پيش از زمانمرز دوماھه به کنگره نيز بالمانع است )آييننامهی »نامزدی برای شورای مرکزی«(.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۲۹ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﻨﮕﺮﻩ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎ
وظايف »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« که بشيوهی گسترده در »آييننامهی کارگروه بازرسی انتخابات
کنگره« برنھاده میشود ،به شيوهی کوتاه و فھرستوار چنين است:
 (١بازرسی بر شيوهی درست نامزدی برای شورای مرکزی از سوی نامزدھا )پيرو »آييننامهی نامزدی برای
شورای مرکزی«(.
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(٢
(٣

(۴
(٥

(۶
(٧
(٨

بازرسی بر اعالم درست نامزدھا به شاخهھا و ھموندان )پيرو » آييننامهی کارگروهھای سراسری:
دبيرخانهی سراسری«(.
بازرسی بر آزادی کوشش ھای انتخاباتی برای نامزدھا )منظور از کوششھای انتخاباتی ھمهی روش
ھای رواداشته در انتخابات کشورھای دمکراتيک باخترزمين است ،از جمله سازماندھی نشستھای
انتخاباتی ،تبليغات ،ائتالفھا(.
بازرسی و نگھداری بر فھرست دارندگان حق رای در کنگره )پيرو »آييننامهی مالی« و »آييننامهی
کارگروه دبيرخانهی سراسری«(.
»کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« )در تماس با »دبيرخانهی امنيتی« و »کارگروه مالی«( بايسته است
تا »فھرست نام ھموندان دارای حق رای در کنگره« را که پيشبايستھای ماده  ٢٥را برآورده کرده اند دو
ھفته پيش از کنگره در اختيار »کارگروه بازرسی انتخابات« بگذارد.
بازرسی بر رایھای غيابی و وکالتھا )پيرو آييننامهی »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره«(
رسيدگی به شکايتھای مربوط به انتخابات شورای مرکزی.
شرکت و حق رای در »نشست واخواستی« اخراج ھموندان شورای مرکزی از آن شورا و يا از حزب )آيين
نامهی »اخراج ھموند از شورای مرکزی« ،آييننامهی »اخراج ھموند از حزب«(

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۰ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  :ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ
 (١اگر »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« به دليل تخلفات کالن در روال انتخابات شورایمرکزی )برای نمونه:
بازداشتن غيرقانونی ھموندان کنگره از شرکت در انتخابات ،جلوگيری از کوششھای روا داشتهی
نامزدھا ،دستيازی نامجاز در شمارش انتخابات (... ،رای به ابطال انتخابات ھرکدام از ھموندان برگزيدهی
شورای مرکزی بدھد ،به ترتيب از ميان دارندگان اکثريت در انتخابات شورای مرکزی جايگزين آنھا برنھاده
خواھد شد.
 (٢اگر بدين شيوه اکثريت ھموندان شورای مرکزی جايگاه خود را از دست داده باشند انتخابات يکسره باطل
میشود و شورای مرکزی پيشين موقتا تا انجام نوين انتخاب شورای مرکزی ،که کتبی انجام میيابد،
گردانش حزب را در دست میگيرد.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۱ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  :ﺭﺍﯼﮔﻴﺮﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻄﺎﻝ
(١

(٢
(٣
(۴
(٥

رایگيری دوباره برای شورای مرکزی به شيوهی کتبی و از ميان نامزدھايی خواھد بود که بارديگر
نامزدی خود را در مھلتی ،که از سوی »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« برنھاده میشود ،اعالم
میدارند.
نامزدھا توسﻂ »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« )به شورای شاخهھا و ھموندان( اعالم میشوند و
رای ھا به »دبيرخانهی حزب« )نشانی ساده( فرستاده میشوند.
کسانی که انتخابات آنھا باطل شده نمیتوانند در اين رایگيری نوين نامزد شورای مرکزی شوند.
پس از اعالم دارندگان اکثريت در انتخابات دوبارهی شورای مرکزی ،مامورﯾت »کارگروه بازرسی انتخابات
کنگره« پايان میيابد.
رسيدگی و رایگيری دوباره نبايد از دو ماه پس از کنگره بيشتر بِ ِدرازد.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۲ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ  :ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ
(١

(٢
(٣
(۴
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نامزدھای ھموندی در شورای مرکزی حق برابر در کاربرد از ابزارھای تبليغاتی درونحزبی دارند و
شورای مرکزی )زير بازرسی »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره«( بايد آن ابزار نيازمند را در حد توان برای
آنھايی که درخواستھای تبليغاتی میدھند فراھم کند.
تبليغات انتخاباتی در بيرون حزب ،به معنی آگھی در رسانهھا ،ممنوع است.
نامزدھا میتوانند به ھزينهی خود آگھی انتخاباتی در رسانهھای درونحزبی ،نيز در رسانهھای
شخصی و ھمچنين اطالعيهھای تبليغاتی در درون حزب انتشار دھند.
انجام وظايف حزبی مانند شرکت در مصاحبهھا و سخنرانیھا فعاليت تبليغاتی بشمار نمیآيد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻪ :ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ
ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۳ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏﻫﺎ
(١

(٢
(٣
(۴

حد نصاب رسميت نشستھای »ھمايش ھمگانی« شرکت حداقل نيم به عالوه يک از ھموندان است.
اگر پس از فراخوانی دوباره به فاصلهی دو تا چھار ھفته نيز چنان حد نصابی بدست نيايد ،نشست با
ھمان شمار شرکتکنندگان رسميت میيابد.
تصميمھا در ھمهی موارد و در ھمهی مراجع حزب بايد با »اکثريت مطلق« آرا )نيم به عالوه يک( باشد
مگر در مواردی که بنيادنامه استثناء کرده باشد.
نصاب رسميت نشست »شورای شاخه« ھمواره نيم به عالوه يک ھموندان آن است و با کمتر از آن ھيچ
تصميمی نمیتوان گرفت.
منظور از »شرکت« میباشد
الف( حضور شخصی )با کاربرد از ھمهی ابزاری که فنّاوری نوين انجامپذير میسازد(،
ب( دادن وکالت،
پ( رأیکتبی

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۴ﺍﻋﻼﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﯼ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ
زمان و جای ھمايشھا و نشستھای بنيادی حزب بايد به ترتيب زير به آگاھی ھموندان برسد ،مگر در موارد
اضطراری
(١
(٢
(٣
(۴
(٥

»شورای شاخه«:
»شورای مرکزی«:
»نشست ھمگانی«:
»ھمايش ھمگانی«:
»کنگره«:

دست کم از يک ھفته پيش،
دست کم از دو ھفته پيش،
دست کم از دو ھفته پيش،
دست کم از يک ماه پيش،
دست کم از دو ماه پيش.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۵ﺭﺍﯼﮔﻴﺮﯼ
 (١در انتخابات در صورتی که برای نفر آخر ميان چند نامزد رای برابر آيد ،ميان آنھا رایگيری خواھد شد.
 (٢رایگيری در انتخابات مخفی است مگر آنکه رای دھنده نخواھد ﯾا از نظر فنی ناشدنی باشد.
 (٣دربارهی ھموندان جايگزين ،اگر شمار آرايشان برابر باشد ،قرعهگيری میشود.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۶ﻭﮐﺎﻟﺖ
 (١دادن وکالت در موارد زير مجاز است:
الف( رایگيری
ب( رایگيری
پ( رایگيری
ت( رایگيری
ث( رایگيری

در
در
در
در
در

نشست ھمگانی
ھمايش ھمگانی
شورای شاخه
کنگره
شورای مرکزی

 (٢در موارد زير ھر کس تنھا يک وکالت میتواند بپذيرد
الف(
ب(
پ(
ت(
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رایگيری
رایگيری
رایگيری
رایگيری

در
در
در
در

نشست ھمگانی
ھمايش ھمگانی
شورای شاخه
شورای مرکزی

 (٣در مورد کنگره ھر کس میتواند تا  ١٠وکالت بپذيرد
 (۴وکالت در حزب به سه گونه است
الف( محدود بر انتخابات نامزدھا
ب( محدود بر رایگيریھای بجز انتخابات نامزدھا
پ( نامحدود )ھم برای انتخابات نامزدھا ،ھم برای ديکر رایگيریھا(
 (۵دارندهی وکالت میبايد ھموند ھمان ارگان يا رکن باشد.
 (۶وکالت میبايد کتبی و امضا شده و درونمايهی آن روشن باشد.
 (٧شيوهھای رساندن وکالت
الف( در پاکت بسته و از راه رساندن شخصی
ب( بشيوهی اسکن شده ،با ايميل ،ھمراه با کنترل استاندارد ايميلی )آييننامهی دبيرخانهی
حزب :ايميل دريافت شده به نشانی »بايگانیشده«ی ھموند با درخواست تاييد بازفرستاده شود،
پس از دريافت تاييد از ھموند ايميل رسميت میيابد(.
 (٨اگر ھموندی نظر و رأی خود را کتبی يا به شيوه ی ديگر بفرستد نمیتواند وکالت در ھمان باره بدھد.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۷ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ
در مواردی که شورای شاخه ای به دليل اختالف درونی نتواند به کار ادامه دھد به شيوهی زير عمل خواھد
شد:
 (١شورای مرکزی يکی از ھموندان حزب را به عنوان »داور رفع اختالفات« بر خواھد گزيد.
 (٢اگر اختالفات زير بازرسی و رايزنی »داور رفع اختالفات« گشوده نشد ،شورای مرکزی شورای آن شاخه
را منحل اعالم کرده و ھموندان شاخه را فرا میخواند تا با برپايی يک »ھمايش ھمگانی فوقالعاده«
)آييننامهی »گردانش ھمايش ھمگانی«( شورای تازهای برای بازماند مدت شورای منحلگشته انتخاب
کنند.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۸ﺍﻧﺤﻼﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ
 (١در مواردی که دو سوم ھموندان شاخه پيش از موعد کتباً درخواست انحالل شورا و انتخابات شورای
نوينی را داشته باشند شورای مرکزی شورای آن شاخه را منحل اعالم کرده ،نماينده ای از خود را برای
برپايی يک »ھمايش ھمگانی فوقالعاده« و انتخاب شورای تازه خواھد فرستاد.
 (٢مأموريت شورای تازه برای بازماند مدت شورای منحل شده خواھد بود.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۳۹ﺳﺨﻨﮕﻮ
 (١فرنشين »شورای شاخه« سخنگوی آن است مگر آنکه سامان ديگری را برنھاده باشند.
 (٢دبيرکل »شورای مرکزی« سخنگوی آن است مگر آنکه سامان ديگری را برنھاده باشند.
 (٣سخنگويان در ھر سطح و برای ھر مورد بايد در حدود از پيش برنھاده عمل کنند )آييننامهی گردانش
شورای شاخه ،آييننامهی گردانش شورای مرکزی(

ﻣﺎﺩﻩ  – ۴۰ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺣﺰﺑﯽ
فراخواندن ميھمانان برونحزبی برای شرکت و سخنرانی در »نشست ھمگانی« ،برنامهھای حزبی،
»ھمايش ھمگانی«» ،کنگره« و »شورای مرکزی« بالمانع است.
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ﻣﺎﺩﻩ  – ۴۱ﻧﺸﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﺣﺰﺏ
نشان ) آرم ( حزب ،شير و خورشيد و شمشير است که دست چپ خود را روی گوی نھاده است و رو بسوی
چپ دارد .رنگ نشان حزب ،زرين ،بر روی زمينهی آبی الجوردی است .ھمه اوراق رسمی حزب بايد از روی
نمونهی برنھادهی شورای مرکزی باشد.

ﻣﺎﺩﻩ  – ۴۲ﻓﺮﺟﺎﻡﮔﻔﺖ
اين »بنيادنامه« در  ۴٢ماده و چھار پيوست
(١
(٢
(٣
(۴

نسبت ھموندان »شورای شاخه« به ھموندان »ھمايش ھمگانی« شاخه
ی بنيادی«
فھرست آييننامهھای »سراسر ِ
ی دورهيی«
فھرست آييننامهھای »سراسر ِ
ی بنيادی«
آييننامهھای »سراسر ِ

در کنگره ی دھم حزب ) ٣٠و  ٣١آگوست  (٢٠١۴به تصوﯾب رسيد.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭ  :ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﮏ :ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﻮﻧﺪﺍﻥ »ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ« ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻧﺪﺍﻥ »ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﺷﺎﺧﻪ
شمار ھموندان »ھمايش ھمگانی« شاخه

شمار ھموندان »شورای شاخه«

١٠ - ۵
١٥ - ١١
٢٥ - ١۶
 ٢۶به باال

٣
۵
٧
٩

ﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ«
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﻭ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ »ﺳﺮﺍﺳﺮ ﹺ
اين آييننامهھا بعنوان پيوست بر بنيادنامه برنھاده میشوند.
مقصود از »سراسری« آن است که برای ھمهی )سراسر( حزب بايسته ھستند.
مقصود از »بنيادی« آن است که تنھا از سوی کنگره برنھاده و يا دگرسازی میشوند.
(١
(٢
(٣
(۴
(٥
(۶
(٧
(٨

آييننامهی »درآيش ھموند به حزب«
آييننامه ی »اخراج ھموند از شورای مرکزی«
آييننامه ی »اخراج ھموند از شورای شاخه«
آييننامه ی »اخراج ھموند از شاخه«
آييننامهی »اخراج ھموند از حزب«
آييننامهی »دورهی آزمايشی شاخه«
آييننامه ی »گردانش مالی«
ی بنيادی«
آييننامهی »کارگروهھای سراسر ِ
 -٨الف( کارگروه » بررسیھای مالی«
 -٨ب( کارگروه »رسيدگی به ساختار درونی حزب«
کارگروه »دبيرخانهی سراسری حزب«
 -٨پ(
کارگروه » بررسیھای استراتژيک«
 -٨ت(
کارگروه » آموزش و تبليغات«
 -٨ث(

آييننامهی »گردانش ھمايش ھمگانی«
(٩
 (١٠آييننامهی »گردانش کنگره«
 (١١آييننامهی کارکرد »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره«
 (١٢آييننامهی »نامزدی برای شورای مرکزی«

ﯼ ﺩﻭﺭﻩﻳﯽ«
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﻪ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ »ﺳﺮﺍﺳﺮ ﹺ
اين آييننامهھا جدا از بنيادنامه برنھاده میشوند .البته فھرست آنھا بخشی از بنيادنامه است!
مقصود از »سراسری« آن است که برای ھمهی )سراسر( حزب بايسته ھستند.
مقصود از »دورهيی« آن است که از سوی شورای مرکزی برنھاده و يا دگرسازی میشوند.
فھرست آييننامهھا به شمارش زير میباشد :
(١
(٢
(٣
(۴
(٥

آييننامهی گردانش شورای مرکزی
آييننامهی گردانش شورای شاخه
آييننامهی گردانش نشست ھمگانی
آييننامه ی گردانش شاخه
آييننامهی آموزش سياسی

فھرست آييننامهھای »سراسری دورهيی« تنھا به گزينش کنگره دگَر ِش میيابد.
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ﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ«
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭼﻬﺎﺭ  :ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ »ﺳﺮﺍﺳﺮ ﹺ
 (١ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ » ﺩﺭﺁﻳﺶ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ«
شيوهی رسمی درآيش

 (١پرکردن و امضای »درخواستنامهی ھموندی« از سوی »داوخواه ھموندی«.
 (٢درخواستنامه میبايد دربرداشته باشد
الف( نام و نشانی داوخواه
چند جمله از قلم خودش دربارهی آنکه

ب(
•
•
•

چرا خواھان درآيش به حزب است
چگونه با حزب آشنايی يافته
کمی دربارهی پيشينهی سياسی خويش

 (٣درخواستنامه بايد برای ھمهی شاخهھای حزب يکسان باشد ،که از سوی دبيرخانهی حزب برونداده
میشود.
 (۴نگھداری از اصل درخواستنامهی پرشدهی داوخواه ھموندی بدست فرنشين شورای شاخه )در
»بايگانی شورای شاخه«(
 (۵فرستادن اِس َ
کن درخواستنامهی پرشده به نشانی واحد »تماس امنيتی« دبيرخانهی سراسری .آنجا
اِس َ
کن درخواستنامه در »بايگانی امنيتی« دبيرخانهی حزب نگھداری شده و يک »شمارهی ھموندی«
برنھاده میشود .بويژه دبيرخانه کنترل میکند که آيا درخواست کننده پيشتر ھموند بوده يا نه .اگر آری
آنرا به آگاھی شاخهی مربوطه میرساند.
» (۶شمارهی ھموندی« دربردارندهی ھمهی آگاھیھای نيازمند ھموند است و از برای مالحضات امنيتی،
آنجا که نياز باشد ،بجای نام رسمی آنان بکار میرود )برای نمونه در پرداخت بھای ھموندی و يا بھنگام
رای دادن در کنگره(.
 (٧اگر »داوخواه ھموندی« درخواست کند ،برای او يک نام ھموندی پوشيده صادر شده و از از او در ھمهی
نشستھا با »پوشيدهنام ھموندی« ياد خواھد شد.
 (٨اگر داوخواه ھموندی درخواست کند برای او کارت ھموندی صادر میشود .روی آن کارت نام حقيقی او
خواھد بود.
دورهی »نوھموندی«

» (٩دورهی نوھموندی« يک سال است
 (١٠در اين زمان برای نوھموند يک »راھنمای نوھموندی« برنھاده میشود تا در فرآيند آموزش سياسی و
آشنايی نزديکتر او باساختار حزب ياریرسان باشد.
 (١١در پايان دورهی نوھموندی »راھنمای نوھموندی« گزارشی فراھم می نويسد که در آن برآوردی از ھموند
نوين برپايه ی توانايی ھا و ويژگی ھای او و پيشرفت او در فرايند کار و آموزش حزبی می دھد.
درآيش به پايهی »ھموندی کوشا«

 (١٢برپايهی
الف( گزارش کتبی »راھنمای نوھموندی«
ب( و آگاھیھای فراتر از سوی شورای شاخهی نوھموند )با داشتن حق »وتو« در نپذيرفتن
»نوھموند« به شاخهی خويش( شورای مرکزی »نوھموند« را به پايهی »ھموند کوشا« )يا ھمان
ھموند کامل( میرساند و اين را به آگاھی »دبير امنيتی« دبيرخانه میرساند.
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 (٢ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ
(١

درخواست اخراج ھموند از شورای مرکزی میبايد کتبی از سوی يکی از ھموندان شورای مرکزی به

دبيرکل داده شود )اگر درخواست دربارهی خود دبيرکل بود به جانشين او(.
 (٢نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای مرکزی با حضور ھموند اخراج خواسته برگزار
میشود )با نشستنامه( که بايد در آن ھمه ی ھموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند .اگر ھموند
اخراج خواسته در دو مھلت )به فاصلهی دو تا چھار ھفته( شرکت نکند ،در ھمان نشست دوم در نبود او
تصميم گرفته میشود.
 (٣برای اخراج میبايد ھمهی چھار ھموند ديگر شورای مرکزی به آن رای دھند.
 (۴ھموند اخراج شونده تا دو ھفته حق »واخواست« دارد )و اگر نه پس از آن اخراجش رسمی است( ،که
بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای مرکزی )که بايد در آن ھمه ی ھموندان شورای مرکزی
حضور داشته باشند( با حضور ھموند اخراج شونده برگزار میشود )با نشستنامه( که در آن »کارگروه
بازرسی انتخابات« کنگرهی پيشين نيز شرکت میکند .اگر در آن نشست )ھموندان شورای مرکزی +
کارگروه بازرسی انتخابات کنگرهی پيشين( ھمه ،بجز خود ھموند اخراجشونده ،رای را تاييد کنند اخراج او
رسمی است.
 (۵پس از اخراج از شورای مرکزی برپايهی انتخابات کنگرهی گذشته جايگزين برنھاده میشود.
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 (۳ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﯼ » ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ«
(١

درخواست اخراج ھموند از شورای شاخه میبايد کتبی از سوی يکی از ھموندان شورای شاخه به

فرنشين شاخه داده شود )اگر درخواست دربارهی خود فرنشين بود به جانشين او(.
 (٢نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای شاخه با حضور ھموند اخراج خواسته برگزار
میشود )با نشستنامه( که بايد در آن ھمه ی ھموندان شورای شاخه حضور داشته باشند .اگر ھموند
اخراج خواسته در دو مھلت )به فاصلهی يک تا دو ھفته( شرکت نکند ،در ھمان نشست دوم در نبود او
تصميم گرفته میشود.
 (٣برای اخراج میبايد ھمهی ھموندان ديگر شورای شاخه به آن رای دھند.
 (۴ھموند اخراج شونده تا دو ھفته حق »واخواست« دارد )و اگر نه پس از آن اخراجش رسمی است( ،که
بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای شاخه )که بايد در آن ھمه ی ھموندان شورای شاخه حضور
داشته باشند( با حضور ھموند اخراج شونده برگزار میشود )با نشستنامه( که در آن يک »بازرس
شورای مرکزی« نيز شرکت میکند .اگر در آن نشست )ھموندان شورای شاخه  +بازرس شورای
مرکزی  +ھموند اخراج شونده( ھمه ،بجز خود ھموند اخراجی ،رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.
 (۵پس از اخراج از شورای شاخه برپايهی انتخابات گذشتهی »ھمايش ھمگانی« جايگزين برنھاده میشود.
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 (۴ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ » ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ«
(١

درخواست اخراج ھموند از شاخه میبايد کتبی از سوی يکی از ھموندان شورای شاخه به فرنشين

شاخه داده شود )اگر درخواست دربارهی خود فرنشين بود به جانشين او(.
 (٢نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای شاخه با حضور ھموند اخراج خواسته برگزار
میشود )با نشستنامه( که بايد در آن ھمه ی ھموندان شورای شاخه حضور داشته باشند .اگر ھموند
اخراج خواسته در دو مھلت )به فاصلهی يک تا دو ھفته( شرکت نکند ،در ھمان نشست دوم در نبود او
تصميم گرفته میشود.
 (٣برای اخراج میبايد ھمهی ھموندان شورای شاخه به آن رای دھند )اگر ھموند اخراجخواسته از شورا
باشد ھمهی ھموندان ديگر شورای شاخه به آن رای دھند(.
 (۴اگر ھموند اخراج شونده از شورای شاخه بود تا دو ھفته حق »واخواست« دارد )و اگر نه پس از آن
اخراجش رسمی است( ،که بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای شاخه با حضور ھموند
اخراج شونده برگزار میشود )با نشستنامه( که در آن يک »بازرس شورای مرکزی« نيز شرکت می
کند .اگر در آن نشست )ھموندان شورای شاخه  +بازرس شورای مرکزی  +ھموند اخراج شونده( ھمه
بجز خود ھموند اخراجی ،رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.
 (۵پس از رسمی شدن اخراج ھموند از شاخه ،آگاھی آن به دبيرخانهی حزب )نشانی امنيتی( داده می
شود تا در بايگانی درنگاشته شود .فراتر از آن آگاھی اخراج به فرنشينان شوراھای ھمهی شاخهھای
حزب فرستاده میشود.
(۶
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پس از اخراج ھموند از شاخه او میتواند درخواست درآيش به شاخه ای ديگر را دھد .اگر ھيچ شاخه ای
او را نپذيرد ،او اخراجی از حزب شمارده میشود.

 (٥ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ » ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺣﺰﺏ«
 (١درخواست اخراج ھموند از حزب میبايد کتبی از سوی فرنشين يک شاخه و يا يکی از ھموندان شورای
مرکزی به دبيرکل حزب داده شود )اگر درخواست دربارهی خود دبيرکل بود به جانشين او(.
 (٢نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای مرکزی با حضور ھموند اخراج خواسته برگزار
میشود )با نشستنامه( که بايد در آن ھمه ی ھموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند .اگر ھموند
اخراج خواسته در دو مھلت )به فاصلهی يک تا دو ھفته( شرکت نکند ،در ھمان نشست دوم در نبود او
تصميم گرفته میشود.
 (٣برای اخراج میبايد ھمهی ھموندان شورای مرکزی به آن رای دھند )اگر ھموند اخراج خواسته از خود
شورای مرکزی بود ،ھمه بجز خود او(.
 (۴اگر ھموند اخراج شونده از »شورای مرکزی« باشد تا دو ھفته حق »واخواست« دارد )و اگر نه پس از آن
اخراجش رسمی است( ،که بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای مرکزی )که بايد در آن ھمه ی
ھموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند( با حضور ھموند اخراج شونده برگزار میشود )با نشست
نامه( که در آن »کارگروه بازرسی انتخابات« کنگرهی پيشين نيز شرکت میکند .اگر در آن نشست
)ھموندان شورای مرکزی » +کارگروه بازرسی انتخابات« کنگرهی پيشين  +ھموند اخراج شونده( ھمه،
بجز خود ھموند اخراجشونده ،رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.
 (۵اگر ھموند اخراج شده از شورای شاخه و يا شورای مرکزی بود پيرو روال اخراج از شورای شاخه و يا
شورای مرکزی جايگزين او برنھاده میشود.
 (۶پس از رسمی شدن اخراج ھموند از حزب ،آگاھی آن به دبيرخانهی سراسری )دبير امنيتی( داده می
شود تا در بايگانی سراسری درنگاشته شود .فراتر از آن آگاھی اخراج به فرنشينان شوراھای ھمهی
شاخهھای حزب فرستاده میشود.
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 (۶ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ » ﺩﻭﺭﻩﯼ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﯽ ﺷﺎﺧﻪ«
 (١شاخه پس از انجام »ھمايش ھمگانی پیريزی« و انتخاب نخستين شورا ،نخستين دورهی خود را در
حالت آزمايشی بسر میبرد.
 (٢در اين دوره ،يک »راھنمای شاخهی نوپیريخته« از سوی شورای مرکزی برنھاده میشود که
الف( روند کار شاخه را دنبال میکند
ب(

در نشستھای شورای شاخه )دست کم در برخی( ،اگر از ديدگاه فنی شدنی باشد ،به شيوهی
بررسی کننده و رايزن شرکت میکند

پ(

شورای شاخه را ،اگر نياز آمد ،در روال درست گردانش شاخه راھنمايی میکند

ت(

در نشست ھمگانی شاخه )دست کم در يکی( ،اگر از ديدگاه فنی شدنی باشد ،به شيوهی
بررسی کننده و رايزن شرکت میکند

ث( پس از پايان اين شورای نخستين ،دو ماه پيش از ھمايش ھمگانی سپسين» ،راھنمای شاخهی
نوپیريخته« گزارشی کتبی از روال کار شاخهی نوپیريخته به شورای مرکزی میدھد.
» (٣گزارش راھنمای شاخهی نوپیريخته« دربرمیگيرد
الف( کارآمدی تکتک ھموندان شورای شاخه
ب(

شمار نشستھای شورای شاخه و روال آنھا

پ(

شمار نشستھای ھمگانی انجاميافته و روال آنھا

ت(

کوششھای انجام يافته از سوی شاخه

ث(

تماسھای شاخه با ديگر نيروھای سياسی منطقه

 (۴پس از دريافت »گزارش راھنمای شاخهی نوپیريخته« شورای مرکزی تصميم میگيرد که به آن شاخه
نوپیريخته »اعتبارنامه« بدھد و يا نه .اگر اعتبارنامه داده نشد ،شاخهی نامبرده انحالل میيابد.
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 (٧ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ » ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ«
بھای ھموندی

 (١بھای ھموندی بشيوهی ساليانه پرداخته میشود
 (٢بھای ھموندی ساليانه  ١٢٠يورو میباشد
 (٣بھای ھموندی دو سھم را دربرمیگيرد
الف( »سھم سازمان سراسری«
»سھم شاخه«

ب(

 (۴سھمھا و زمانبندی پرداخت
الف( »سھم سازمان سراسری«  ٧٠يورو میباشد ،که تا پايان ماه سوم سال میبايد به حساب
ھای بانکی حزب رسانده شود.
ب( »سھم شاخه«  ٥٠يورو میباشد ،که تا پايان ماه نھم سال میبايد به صندوق شاخه رسانده
شود )صندوقدار شاخه میتواند به شناخت خويش برای ھموندانی که از توان مالی اندکتر
برخوردارند پرداخت سھم شاخه را ديرتر ،يعنی تا پايان ماه نھم سال ،بپذيرد ،واگرنه شيوهی بھينه
پرداخت ھمزمان ھر دو سھم تا پايان ماه سوم سال است(
» (۵يادآوری« سھم سازمان سراسری:
الف( ھموندانی که »سھم سازمان سراسری« را تا پايان ماه نخستين سال پرداخت نکرده اند ،در ماه
دوم سال دو بار )آغاز و پايان ماه( يادآوری میشوند )از سوی خزانهدار حزب(.
ب( »پايانمرز« ) (deadlineپرداخت »سھم سازمان سراسری« پايان ماهسوم سال است.
» (۶پاداش بھنگامپردازی«:
ھموندانی که »سھم سازمان سراسری« را تا پايان ماه سوم سال بپردازند  ٢٠يورو کمتر ) ٥٠يورو
بجای  ٧٠يورو( میپردازند.
» (٧حق رای« در ھمايش ھمگانی
پرداختن »سھم شاخه« در سال گذشته پيشبايست داشتن حق رای در »ھمايش ھمگانی« است.
» (٨حق رای« در کنگره
الف( پرداختن »سھم سازمان سراسری« برای ھر دو سال »از کنگره تا کنگره« پيشبايست داشتن حق
رای در کنگره است.
روال ويژه دربارهی پرداخت سال نخستين پس از کنگره:
ھموندانی که در سال نخستين پس از کنگره »سھم سازمان سراسری« را تا پايان سال نپردازند
»حق رای درکنگرهی آينده« را از دست میدھند و تنھا با پرداخت آن »سھم سازمان سراسری«
) ٧٠يورو( و نيز يک »افزودهبھا« ی  ٥٠يورويی باز بدست میآورند) .برای سال دوم پس از کنگره
پرداختن افزودهبھا نياز نيست ،زيرا کنگره در پايان ھمان سال میانجامد(.

ب(

 (٩جايگزينناپذيری بھای ھموندی با ھزينهھای ديگر
ھموندانیکه از سرمايهی خويش برای »پروژهھای حزبی« ھزينه میکنند و يا »ياریھای ويژه« می
پردازند از پرداخت بھای ھموندی معاف نمیشوند.
ترازنامهی ساليانه

 (١٠ھزينهھا و درآمدھای حزب میبايد در يک ترازنامهی دوساله )از کنگره تا کنگره( درنگاشته شوند.
 (١١ترازنامه دربرگيرندهی ھمهی درآمدھا و ھزينهھا است.
 (١٢از برای نيازھای امنيتی ترازنامهی ساليانه به شيوهی زير برنگاشته میشود:
الف( برخی آگاھه)(informationھا در آن پنھان میمانند ،بدانسان که به شيوهی »کوتهنوشت«
) (abbreviationو يا به شيوهی »پوشيده نام« )مستعار( درنگاشته میشوند.
•
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»نام« ياریرسانانی که نمیخواھند شناخته شوند

•
•

»آماج« برخی ھزينهھا که نبايد برھمگان آشکار شوند
و يا آگاھهھای امنيتی ديگر

ب( » کليدنامهی ترازنامه«
•

•

اين نوشته روشنکنندهی آگاھهھای پنھانداشته در ترازنامه میباشد ،بدانسان که »کليد«
»کوتهنوشت«ھا و يا »پوشيده نام«ھا را دربردارد و روشن میسازد که زير ھر کدام چه چيزی
پنھان شده.
کليدنامه تنھا در بايگانی شورای مرکزی و از آگاھی ھمگان بدورنگاه داشته میشود.

 (١٣پاسخگويی دربارهی درونمايهی ترازنامه
الف( ترازنامهی دو ساله تا کنگره آماده گشته ،آنجا به ھموندان پرسشمند فرازداشته میشود.
ب(

پرسشھای ھموندان دربارهی درونمايهی آن از سوی خزانهدار حزب )دربارهی شيوهی نگارش( و
شورای مرکزی )دربارهی تصميمھای مالی( پاسخ داده میشود.

کارگروه بررسیھای مالی
 (١۴کارگروه بررسیھای مالی در زمينهی
الف( بررسی ھزينهھا )الويتھا(،
ب(

افزايش درآمد حزب،

پ(

فرانگاشتن ترازنامهی ساالنه

کار میکند.
(١۵

بدينسان اين کارگروه )که زير بازرسی شورای مرکزی و در رايزنی با آن میباشد( ھم شفافيت مالی

حزب را باال میبرد ،ھم درآمد آنرا افزايش میبخشد و ھم از بار شورای مرکزی در توضيح و برنامهريزی
میکاھد.
برای فھرست کامل خويشکاریھای اين کارگروه نگاه شود به »آييننامهی کارگروهھای سراسری حزب:
کارگروه بررسیھای مالی«.
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ﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ«
 (۸ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ »ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﹺ
 (١کارگروهھای زير )فھرست( میبايد درساختار سراسری حزب ھميشه موجود باشند .مقصود از
»بنيادی« آن است که ھستی و کارکرد اين کارگروهھا پيرو بنيادنامه است .ازاينرو خويشکاریھا آنھا را
نمیتوان ناانجاميده گذاشت ،زيرا در آنگاه بنيادنامه پايمال گشته است.
فھرست کارگروهھای سراسری بنيادی حزب
الف( کارگروه بررسیھای مالی
کارگروه رسيدگی به ساختار درونی حزب
ب(
کارگروه دبيرخانهی حزب
پ(
کارگروه بررسیھای استراتژيک
ت(
کارگروه آموزش و تبليغات
ج(
» (٢شورای مرکزی« بايسته است که در برپا نگاه داشتن آنھا و بازرسی بر شيوهی درست کار آنھا )که در
اين آييننامه برنھاده میشود( سرآمد کوشش را به انجام رساند .از اينرو بیکار ماندن يکی از اين پنج
کارگروه و يا شيوهی نابسمان کارکرد آن مسئوليت شورای مرکزی و سرپيچی از بنيادنامه شمرده می
شود.
 (٣اگر برای ھريک از پنج کارگروه از ميان ھموندان داوخواه يافته نشد ،يکی از ھموندان شورای مرکزی
بايسته است تا آنرا بپذيرد.
 (۴يک ھموند حزبی میتواند در بيشتر از يک کارگروه نيز امباز باشد.
 (۵شورای مرکزی میتواند فراتر از اين پنج »کارگروه سراسری بنيادی« ،کارگروهھای فراتری بنام »کارگروه
ھای سراسری دورهيی« برنھد .پيشنھاد می شود که روال سازماندھی و شيوهی کار آنھا از اين پنج
کارگروه برگرفته شود.
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 -۸ﺍﻟﻒ( ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ » ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ«
کارگزاران اين کارگروه

 (١اين کارگروه دربرگيرندهی يک تا پنج ھموند میباشد ،که میبايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 (٢فرنشين آن ،که ھمزمان خزانهدار حزب نيز میباشد ،از سوی شورای مرکزی برگزيده میشود.
 (٣اين کارگروه زير بازرسی و در پيوست با شورای مرکزی میباشد .بدين منظور خزانهدار در زمانھای از
پيش برنھاده )دست کم چھاربار در سال( در شورای مرکزی حضور يافته و گزارش شفاھی میدھد و به
رايزنی با شورای مرکزی میپردازد )فراتر از آن دو گزارش کتبی :نگاه کنيد زيرتر(.
خويشکاریھای بايﺴتهی اين کارگروه

 (۴فرانگاشتن »ترازنامهی« دوساله )از کنگره تا کنگره :آييننامهی گردانش مالی( ،بشيوهای که در »آيين
نامهی گردانش مالی« برنھاده شده است.
 (۵گردآوری ،بررسی و بايگانی درخواستھای مالی برای پيشافکند)پروژه(ھای درونحزبی:
الف( اين کارگروه فھرست ھزينهھای انجاميده و يا برنامهريزی شده را از سوی
• شورای مرکزی،
• شاخهھا،
• گردانندگان سرويسھای حزب
دريافت میکند.
ب( با نکتهسنجی ھزينهھا را بررسی کرده و اولويتشناسی میکند.
پ( فرجام بررسیھای خويش را به شيوهی »پيشنھادنامهی ششماھه« )دو بار در سال( ،به شورای
مرکزی فرازمیدارد.
ت( پيشنھادنامهھا در »بايگانی شورای مرکزی« نگھداری میشوند.
ث( درخواستھای ضروری بيرون از دو »پيشنھادنامهی ششماھه« به شورای مرکزی فرازداشته
میشوند.
 (۶اگرچه تصميم با شورای مرکزی است ،اما اگر شورای مرکزی در موردی گزينشی بغير از پيشنھاد
»کارگروه بررسیھای مالی« را پيش گيرد ،میبايد در پيشنھادنامه به کوتاھی افزوده کند که چرا.
 (٧يک گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی دربارهی بررسیھای استراتژيک مالی و دورنمای سال
آينده.
 (٨تماس پياپی و دلجويی از شاخهھا و گردانندگان سرويس ھای حزبی :پس از تصميمگيری شورای
مرکزی دربارهی ھر پيشنھادنامه » کارگروه بررسیھای مالی« خويشکاری توضيح آنرا به شاخهھا
و درخواستکنندگانی که بودجهھای درخواست کرده را دريافت نکردند ،بر دوش میگيرد.
» (٩مالابزار  -بَر َ
ھنجی« )فاندريزينگ( به شيوهی بھينه
الف( جستجوی سامانمند بدنبال ايرانيان مالدار و ھوادار آماجھای حزب برای رویآوری به آنان در
فاندريزينگھا
ب( سامانبندی فاندريزينگھا
• درخواستھای جدا از آماج )برای نمونه در پيوست به ھمايشھا و جشنھای حزبی(
• درخواستھای آماجمند وابسته به پيشبرد يک پيشافکند)پروژه( ويژه
پ( خرسندنگاهداری ياری رسانان از راه شفافيت در ھزينهھا و پيوست آنھا به درآمدھا )بازنمود دادن
درست ياریھا در ترازنامه ،اگر نياز باشد با باريکنگری امنيتی(
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 -۸ﺏ( ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ »ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺣﺰﺏ«
کارگزاران اين کارگروه

 (١اين کارگروه دربرگيرندهی يک تا پنج ھموند میباشد ،که میبايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 (٢فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده میشود.
خويشکاریھای بايﺴتهی اين کارگروه

 (٣تماسگيری سامانمند با شاخهھای حزب )دست کم ھر ماه با يک شاخه( و دريافت گزارش از چگونگی
کار آنھا ،نيازھا ،دشواریھا ،درخواستھا و …
 (۴انگيزهبخشی و رايزنی )اگر نياز باشد نيز دلجويی( با شاخهھا و ھموندان پرکوش حزب
 (۵بررسی و بايگانی آگاھیھای فراھمآورده
 (۶چھار گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی دربارهی
الف(
ب(
پ(
ت(

چکيدهی بررسیھای انجاميده
پيشنھاد برای گشايش دشواریھا و گاليهھای موجود
پيشنھاد برای بااليش گردش کار شاخهھا در چھارچوب توانايیھای موجود
گزارش چھارم )گزارش پايان سال( میبايد گستردهتر و ژرفتر بوده و يک دورنمای استراتژيک برای
سال آينده پيشنھد

خويشکاریھای فراتر و خودپذيرفتهی اين کارگروه

 (٧سازماندھی تورھای سخنرانی برای شاخهھا در ھمکاری با کارگروه آموزش و تبليغات
 (٨مسافرت به شاخهھا
 (٩ديدارھای منطقهای ميان شاخهھا
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 -۸ﭖ( ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ »ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺣﺰﺏ«
کارگزاران اين کارگروه

 (١اين کارگروه دربرگيرندهی يک تا سه ھموند میباشد ،که میبايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 (٢فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده میشود.
 (٣يکی از اين سه ھموند ،بنام »دبير امنيتی« ،دريافتکنندهی آگاھیھای حساس امنيتی میباشد )برای
نمونه :درخواستنامهھای ھموندی( .بھتر است که او ھموند شورای مرکزی باشد.
خويشکاریھای بايﺴتهی اين کارگروه

(۴

داشتن يک نشانی برای تماس ساده )ايميل ،فاکس ،تلفن( با دبيرخانه ،بنام »نشانی سادهی
دبيرخانه«ی حزب

 (۵داشتن يک نشانی برای تماس امنيتی )ايميل ،فاکس ،تلفن( با دبيرخانه ،بنام »نشانی امنيتی
دبيرخانه«ی حزب ،برای نمونه برای دريافت درخواستنامهھای ھموندی )آييننامهی »درآيش ھموند به
حزب«( .اين نشانی تنھا در دست يکی از ھموندان دبيرخانه ،بنام »دبير امنيتی« ،است که از سوی
دبيرکل دارای صالحيت امور امنيتی پذيرفته شده و در آن مقام کتبی تاييد شده است» .دبير امنيتی« در
تماس تنگاتنگ با دبيرکل و زير بازرسی او انجام کار میکند.

 (۶بروندادن »تاييديهی حزبی« برای ھموندان پناھجو )از سوی »دبير امنيتی« ،زير بازرسی »دبيرکل«(،
پس از دريافت درخواست از سوی فرنشين شاخهی آن ھموند
 (٧بروننمودن »اعالميهھای رسمی« در ھمکاری با شورای مرکزی و کارگروهھای ديگر )نشانی »تماس
ساده« مگر در موارد ويژه(
 (٨دريافت اعالم نامزدیھا برای کارگروه بازرسی انتخابات کنگره و برای شورای مرکزی )نشانی »تماس
ساده«(
» (٩گزارشنامهی ماھانه« به شاخهھا و ھموندان
الف( دربارهی کارکردھای ماه گذشته،
ب( برنامهھا و يادآوریھای نيازمند برای ماه )و يا ماهھای( آينده )در ھمکاری با »کارگروه رسيدگی به
ساختار درونی حزب« و »کارگروه بررسیھای استراتژيک«(
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 -۸ﺕ( ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ » ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ«
کارگزاران اين کارگروه

 (١اين کارگروه دربرگيرندهی يک تا سه ھموند میباشد ،که میبايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 (٢فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده میشود.
خويشکاریھای بايﺴتهی اين کارگروه

(٣

گردآوری آگاھیھای استراتژيک ،و بررسی و بايگانی آن

(۴

دو گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی دربارهی
الف( رويدادھای استرتژيک شش ماه گذشته
ب( پيشبينی رويدادھای استرتژيک شش ماه آينده
پ( پيشنھاد برای کنشھای انجامی -استراتژيک حزب در ششماه آينده

 (۵بررسی گروهھا و سازمانھای ديگر ايرانی )سياسی ،فرھنگی( با نگاه ويژه به امکان ھمکاری با آنھا و يا
پيشبينی کنشھای آيندهی آنھا
 (۶بايگانی سامانمند بررسیھا و آگاھهھای بدستآمده
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 -۸ﺙ( ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ » ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ«
کارگزاران اين کارگروه

 (١اين کارگروه دربرگيرندهی يک تا پنج ھموند میباشد ،که میبايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 (٢فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده میشود.
خويشکاریھای بايﺴتهی اين کارگروه

 (٣فرآورش ،بايگانی و گسترش نوشتهھا و فيلمھای آموزشی حزب برای عالقهمندان و بويژه نوھموندان
 (۴داشتن طرح و برنامه و بررسیھای سامانمند دربارهی گسترش کارکرد تبليغاتی حزب
 (۵بررسی و بازرسی و بايگانی بر ھمهی کوششھای شاخهھای حزب در تبليغات و آموزش
 (۶ھمکاری تنگاتنگ با »کارگروه رسيدگی به ساختار درونی حزب« برای انجام برنامهھای تبليغاتی انگيزه
ساز در سطح شاخهھا )برای نمونه انجام تورھای سخنرانی(
 (٧دو گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی دربارهی
الف( دستاوردھای تبليغاتی شش ماه گذشته
ب( برنامهھای تبليغاتی شش ماه آﯾنده
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 (٩ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ »ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ«
زمان انجام و فراخوانی

» (١ھمايش ھمگانی« به روال عادی ھر سال يک بار در سه ماھهی اول سال ايرانی برگزار میشود.
 (٢يک ماه پيش از زمان برنھاده برای »ھمايش ھمگانی« )چه بر روال عادی چه فوقالعاده( فراخوان يادآوری
به ھمهی ھموندان شاخه )به آن نشانی که شورای شاخه در بايگانی رسمی اش دارد( فرستاده می
شود.
 (٣برای »ھمايش ھمگانی پیريزی« فراخوان برای فھرست گردآمده از »داوخواھان پیريزی شاخه«
فرستاده میشود.
 (۴ھمزمان يک کپی از فراخوان برای »دبيرخانهی حزب« )نشانی ساده( و يک کپی به شورای مرکزی
فرستاده میشود.
فرنشين گرداننده ،نشﺴتنامه

 (٥گردانش »ھمايش ھمگانی« با شورای شاخه است ،که يک »فرنشين گرداننده« )چه از ھموندان شورا
چه از بيرون شورا( برای ھمايش برمینھد .آنھنگام که شورای آينده برگزيده شد ،از ھمان دم گردانش
»ھمايش ھمگانی« را بدست میگيرد و يا »فرنشين گرداننده« را برای بازماند ھمايش بجا میگذارد و يا
فرنشينی ديگر برمیگزيند .در »ھمايش ھمگانی پیريزی« نقش »فرنشين گرداننده« با »بازرس پی
ريزی شاخه« است )که از سوی شورای مرکزی برنھاده شده است(.
 (۶آغاز رسمی ھمايش ھمگانی و خوشامدگويی از سوی »فرنشين گرداننده« اعالم میشود.
 (٧فرايند »ھمايش ھمگانی« در يک »نشستنامه« برنگاشته میشود .پس از پايان ھمايش ھمگانی
نشستنامه برای »دبيرخانهی حزب« )نشانی ساده( و دبيرکل فرستاده میشود.
گزارش و پاسخگويی شورای پيشين

 (٨شورای پيشين به امور زير میپردازد
الف( گزارشی از فرنشين شاخه )و يا سخنگوی شورای شاخه( دربارهی رويدادھا ،دستآوردھا و
دشواریھای دورهی گذشته
ب( بررسی کوتاه مالی بر روند دورهی گذشته
پ( پروژهھای آغازشده که دنبالهی آنھا بدست شورای آينده میبايست پیگيری شود
 (٩پرسش از سوی ھموندان بسوی شورای گذشته و پاسخ از سوی شورا به آن پرسشھا
پيشنھادھا و سخن آزاد

 (١٠ھموندان پيشنھادھا و سخنھای خويش را فرازمیگويند
انجام انتخابات

 (١١اعالم نام ھموندان دارای حق رای در شاخه )تنھا آن ھموندان حق رای در ھمايش ھمگانی را دارند که
در دورهی گذشته سھم شاخه از بھای ھموندی را پرداخته باشند» :آييننامهی گردانش مالی«(
 (١٢اعالم نامزدھای انتخابات شورای شاخه با برآورده ساختن پيشبايستھا زير
الف( نامزد میبايد دست کم دو سال ھموند حزب بوده باشد
ب(

نامزد میبايد يک »شناختنامه«ی کوتاه از خويش بشيوهی کتبی فرازنھد ،که در آن گذشته از
فرايند آموزشی -کاری خويش دستاوردھای پيشين خود را نيز ،بويژه در زمينهی فرھنگی-
سياسی روشن سازد )اين »شناختنامهھا« پس از نشست برای »دبير امنيتی« دبيرخانهی
سراسری و برای دبيرکل فرستاده میشوند(.

پ(

نامزد در يک سخنرانی کوتاه خود را فرامیشناساند و برنامهھای خويش را برای دورهی آينده
پيش مینھد.

 (١٣پرسش و پاسخ ھموندان )دارای حق رای( با نامزدھا
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 (١۴گزينش يک »کارگروه بازرسی انتخابات شاخه« ،برگرفته از يک تا دو تن ،که خود نامزد شورای آينده
نباشند
 (١٥انجام انتخابات بشيوهی پنھانداشته
 (١۶شمارش رایھا و اعالم نتيحه از سوی »کارگروه بازرسی انتخابات شاخه«
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 (١٠ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ »ﮐﻨﮕﺮﻩ«
زمان انجام و فراخوانی

 (١کنگره ھر دو سال يک بار در پنجرهی زمانی »آغاز تير تا پايان شھريور« برگزار میشود.
 (٢محل آن تا آنجا که بتوان به صورت يکی در ميان در امريکا و اروپا میباشد ،تا ھنگامی که امکان برگزاری
ھميشگی در ايران فراھم شود.
 (٣دو ماه پيش از زمان برنھاده برای کنگره )چه بر روال عادی چه کنگرهی فوقالعاده( فراخوان رسمی به
ھمهی شورای شاخهھا و نيز به ھمهی ھموندان حزب )به آن نشانی که در بايگانی رسمی »دبيرخانه
ی حزب« میباشد( فرستاده میشود.
 (۴ھمزمان يک کپی از فراخوان بھمراه فھرست شمار ھموندان تکتک شاخهھا که فراخوان را دريافت
کرده اند برای »کارگروه بررسی انتخابات کنگره« ،که میبايد تا آن ھنگام برگزيده شده باشد )آييننامهی
»کارگروه بررسی انتخابات کنگره«( ،فرستاده میشود.
فرنشين گرداننده ،نشﺴتنامه

 (٥گردانش »کنگره« با شورای مرکزی است ،که يک »فرنشين گرداننده« )چه از ھموندان شورا چه از بيرون
شورا( برای کنگره برمینھد.
 (۶آغاز رسمی کنگره و خوشامدگويی از سوی »فرنشين گرداننده« اعالم میشود.
 (٧فرايند »کنگره« در يک »نشستنامه« برنگاشته میشود )از سوی يکی از دبيران »دبيرخانهی سراسری
حزب« و يا اگر دبيری آنجا نبود يک شخص ديگر که از سوی »فرنشين گرداننده« برگزيده شده است(.
 (٨پس از پايان کنگره نشستنامه برای دبيرخانهی سراسری حزب و دبيرکل فرستاده میشود .سپس
دبيرخانه آنرا برای شوراھای شاخهھا و ھموندانی که فرخوان به کنگره را دريافت نموده بودند ،می
فرستد.
گزارش و پاسخگويی شورای پيشين

 (٩سپس شورای مرکزی پيشين به امور زير میپردازد
الف( گزارشی از دبيرکل )و يا سخنگوی شورای مرکزی( دربارهی رويدادھا ،دستآوردھا و دشواریھای
دورهی گذشته
ب( بررسی کوتاه مالی بر روند دورهی گذشته از سوی خزانهدار حزب )اگرچه خزانهدار گزارش را می
دھد پاسخگويی فرجامين در بخش پرسش و پاسخھا با شورای مرکزی است ،زيرا او تصميمگير
بوده» :آييننامهی گردانش مالی«(
پ( پروژهھای آغازشده که دنبالهی آنھا بدست شورای مرکزی آينده میبايست پیگيری شود
 (١٠پرسش از سوی ھموندان بسوی شورای مرکزی و پاسخ از سوی شورای مرکزی به آن پرسشھا
پيشنھادھا ،سخن آزاد ،کارگروهھای بررسی

 (١١ھموندان پيشنھادھا و سخنھای خويش را فرازمیگويند.
 (١٢زمانی بسنده برای گفت و شنود آزاد و بررسی پيشنھادھا برنھاده میشود
 (١٣ھموندان میتوانند در کارگروهھای گوناگون که برمینھند به بررسی ژرفتر پيشنھادھا بپردازند ،بويژه در
زمينهی دگرسازی بنيادنامه و يا منشور ،برنگاشتن قطعنامه ،برنھادن سياستھای دوربرد حزب.
رایگيری دربارهی بنيادنامه ،منشور ،قطعنامهی کنگره

 (١۴اگر پيشنھادھايی برای دگرسازی بنيادنامهی حزب و يا منشور حزب انجام شده باشند ،به رای کنگره
گذاشته میشوند.
 (١۵قطعنامهی پيشنھادی کنگره فرازخوانده شده و به رای کنگره گذاشته میشوند.
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انجام انتخابات

 (١۶نامزدی بھنگام برای شورای مرکزی آينده )تا دو ماه پيش از کنگره( ،با برآورده ساختن پيشبايست ای
زير )آيين نامهی نامزدی برای شورای مرکزی(:
الف( نامزد میبايد دست کم  ٣سال پياپی پيش از کنگره ھموند حزب بوده باشد
ب(

نامزد میبايد يک »شناختنامه«ی بسنده از خويش بشيوهی کتبی فرازنھد )آيين
نامهی نامزدی برای شورای مرکزی(

 (١٧اعالم نامزدھای انتخابات شورای مرکزی از سوی دبيرخانهی حزب به شاخهھا و ھموندان حزب ،دو ماه
پيش از کنگره.
 (١٨گردآوری فھرست ھموندان دارای حق رای در کنگره زير گردانش »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« با
ھمکاری »خزانهدار حزب« )و اگر نياز بود ديگر نھادھای حزب(
)تنھا آن ھموندان حق رای در ھمايش ھمگانی را دارند که در دورهی گذشته »سھم سازمان
سراسری« از بھای ھموندی را پرداخته باشند» :آييننامهی گردانش مالی«(
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 (١١ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ »ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﻨﮕﺮﻩ«
گزينش و آغاز کار

» (١کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« حد اکثر سه ماه پيش از کنگره برگزﯾده می شود.
 (٢اعالم نامزدی برای »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« بايد تا سه ماه پيش از کنگره به دبيرخانهی
سراسری حزب )نشانی ساده( و شورای مرکزی برسد .به اعالمھای پس از آن ترتيب اثر داده نخواھد
شد.
 (٣پس از پايان زمانمرز اعالم نامزدی برای »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« )سه ماه پيش از انتخابات(
نام و نشان داوخواھان توسﻂ دبيرخانهی سراسری حزب )زير بازرسی شورای مرکزی( به آگاھی شورای
شاخهھا می رسد.
 (۴شورای شاخهھا تا دو ھفته سه تن را از ميان داوخواھان بر میگزﯾنند و رای خود را به شورای مرکزی
می فرستند.
 (٥شورای مرکزی دارندگان اکثرﯾت را تا دو ھفته )يعنی تا يک ماه پس از اعالم نھايی نامزدان ،و
دو ماه پيش از کنگره( به آگاھی شاخه ھا می رساند.
 (۶ھموندان »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« تعھد میکنند که در انتخابات شورای مرکزی پيش رو نامزد
نخواھند شد.
 (٧اگر ھر کدام از ھموندان »کارگروه بازرسی انتخابات« نتوانند به کار ادامه دھند از دارندگان اکثريت به
ترتيب جايگزين خواھند شد.
بازرسی بر آماده سازی و انجام انتخابات کنگره

 (٨نخستين و بنيادیترين خويشکاری »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« ،چنانچه از نامش ھويداست،
بررسی بر روال درست )دمکراتيک( آمادهسازی و انجام انتخابات کنگره است.
آمادهسازی انتخابات کنگره

بازرسی بر روال درست برای آمادهسازی انتخابات کنگره:
 (٩اعالم نامزدی برای شورای مرکزی بايد تا دو ماه پيش از کنگره به »دبيرخانهی حزب« )نشانی ساده( و
شورای مرکزی برسد .به اعالمھای پس از آن ترتيب اثر داده نخواھد شد» .کارگروه بازرسی انتخابات
کنگره« دربارهی ھر نامزد بازرسی میکند که آيا شيوهی نامزدی او درست بوده يا نه )پيرو » آييننامهی
نامزدی برای شورای مرکزی«(.
 (١٠پس از پايان زمانمرز اعالم نامزدی برای »شورای مرکزی« )تا دو ماه پيش از انتخابات( نام و نشان
نامزدان دارای پيشبايﺴتھا )آييننامهی نامزدی برای شورای مرکزی( توسﻂ »دبيرخانهی حزب« به
آگاھی شورای شاخهھا و ھموندان می رسد.
 (١١بازرسی بر آزادی کوشش ھای انتخاباتی برای نامزدھا در دو ماه پيش از کنگره )منظور از کوششھای
انتخاباتی ھمهی روشھای رواداشته در انتخابات کشورھای دمکراتيک باخترزمين است ،از جمله
سازماندھی نشستھای انتخاباتی ،تبليغات ،ائتالفھا(.
 (١٢بازرسی و نگھداری فھرست دارندگان حق رای در کنگره )پيرو »آييننامهی مالی« و »آييننامهی کارگروه
دبيرخانهی حزب«(:
الف( »خزانهدار« با برگزيده شدن »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« )دو ماه پيش از کنگره( ،فھرست
شمارهھای ھموندی را با درنگاشت جايگاهشان در شاخه )»ھموند شورا«» ،ھموند کوشا«(
پرداختیھايشان در دست »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« میگذارد )کنترل پيشبايستھای
ماده .(٢٥
ب( »دبير امنيتی« پرسشھای پيشآمده از سوی »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« را دربارهی شماره
ھای ھموندان ،تا آنجا که با روال امنيتی سازگار باشد ،پاسخ میھد.
پ(
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در فرايند انجام کنگره میبايد ھمهی پرداختیھا بجامانده و ديگر پرسشھای نيازمند در روز

نخﺴتين کنگره به انجام رسند .در پايان روز نخستين کنگره »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره«
فھرستی بنام »فھرست فرجامين رایدھندگان کنگره« را آماده میسازد که ديگر در آن دست برده
نمیشود! در آغاز روز دوم کنگره »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره« »فھرست فرجامين رای
دھندگان کنگره« را به گردانندگان کنگره فرازمینھد و بھنگام رایگيری از ھمان فھرست بھره
برداری میکند.
ت( در روز دوم کنگره تنھا آن ھموندانی به » فرايند انتخابات« راه میيابند که بر روی »فھرست فرجامين
رایدھندگان کنگره« میباشند )البته ھموندان رای ندھنده نيز میتوانند در تاالر انتخابات در بخشی
جدا انتخابات را مشاھده کنند(.
 (١٣بازرسی بر رایھای غيابی و وکالتھا
الف( »رایھای غيابی« و »وکالتھا« از راهھای زير به کنگره میرسد
•
•
•

در پاکت ھای دربسته به »دبيرخانهی حزب« )نشانی ساده( فرستاده میشود.
اسکن شده )با اﯾميل( به »دبيرخانهی حزب« )نشانی ساده(.
در پاکت ھای دربسته بدست يکی از امبازندگان در کنگره به »کارگروه بازرسی انتخابات کنگره«
رسانده میشود.

ب( رایھای غيابی و وکالتھا میبايد در روز نخستين کنگره بدست »کارگروه بازرسی انتخابات
کنگره« رسانده و از سوی آن کنترل و تاييد شود .در روز دوم رای غيابی و وکالت پذيرفته نمی
شود.
پ(

شمار پاکتھای رایھای غيابی و وضعيت وکالتھا )چه کسانی به چه کسی( در »فھرست

فرجامين رایدھندگان کنگره« درنگاشته میشود.
 (١٥بازرسی بر آزادی کوشش ھای انتخاباتی برای نامزدھا در کنگره.
انجام انتخابات کنگره

 <-ماده ٢٩ <-ماده ٣٢شکايات پس از کنگره ،رایگيری دوباره پس از ابطال

 <-ماده ٣٠ماده ٣١
نشﺴت واخواستی اخراج ھموندان شورای مرکزی

 <-آييننامهی اخراج ھموند از شورای مرکزیآييننامهی اخراج ھموند از حزب
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 (١٢ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ »ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ«
برآورده ساختن پيشبايﺴتھای نامزدی برای شورای مرکزی
ھموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی میبايد تا پايان مرز نامزدی )دو ماه پيش از کنگره( پيشبايﺴتھای

نامزدی برای شورای مرکزی را برآورده ساخته باشد ،واگرنه نامزدی او پذيرفته نخواھد شد.
 ٣ (١سال پياپی پيش از کنگره ھموند حزب بوده باشد
 ٣ (٢سال پياپی پيش از کنگره بھای ھموندی خويش را )ھم سھم سازمان سراسری ،ھم سھم شاخه را،
بدون ديرکرد يعنی تا پايان سال( پرداخته باشد
 (٣در  ٢سال پياپی پيش از کنگره يکی از گماشتھای زير را برآورده ساخته باشد
الف( ھموند شورای مرکزی بوده باشد
ب(

ھموند يک شورای شاخهيی بوده باشد

پ(

ھموند يکی از پنج کارگروه سراسری بنيادی بوده باشد

ت(

گردانندهی يکی از سرويسھای سراسری حزب بوده باشد

 (۴ھموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی میبايد» ،شناختنامه« ای بسنده فرانگارد که در آن
الف( پيشينهی آموزشی-کاری خويش را آشکار سازد
ب(

پيشينهی کنشھای خويش در زمينهی فرھنگی و يا سياسی را آشکار سازد

پ(

کارنامهی تاکنونی خويش در حزب را فراگويد

 (٥ھموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی میبايد کنار شناختنامه »برنامهی نامزدی« خويش برای
ھمکاری در شورای مرکزی را نيز بشيوهی گسترده و روشن فرانگارد که در آن
الف( زمينهی ويژهی کار خويش در شورای مرکزی را پيشبينی کند
ب(

پيش اَفکند )پروژه(ھای ويژه ی خويش را فرازنھد

پ(

در راستای پيشافکندھا توانايیھای ويژهی خويش برای پيشبرد آنھا را برجسته سازد

پايانمرز نامزدی

 <--ماده ٢٨

ﭘﺎﻳﺎﻥ
)بخشھای سپسين تنھا برای ياری و روشنگويی ھستند و بخشی از بنيادنامه شمرده نمیشوند(
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﻓﺮﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻩ )ﻋﺮﺿﻪ( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﮑﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ،ﻳﮑﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﺳﯽ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ
ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻨﻴﺎﺩﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ » ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﻳﮋﻩ « ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ ،ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ﺩ ﹶﮔ ﹺﺮﺵ
)ﺗﻐﻴﻴﺮ( ،ﻣﯽﺑﺎﻳﻨﺪ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺖ .ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺍﮊﻩﯼ ﻓﻨﯽ ﺁﻥ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺯﻳﺮ ﺁﻥ ﻭﺍﮊﻩ ﻳﮏ ﻣﺮ ﹾﺯﮔﻮﻳﯽ )ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﺍﻧﮓ (definition .ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻔﺘ ﹺ
ﺯﻣﻴﻨﻪﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ

ﻋﺒﺎﺭﺕ

ﺭﻭﺷﻦﮔﻮﻳﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺍﮊﻩ

»ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ «
»ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ«

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺣﺰﺏ:
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ  -۸ﭖ

»ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺩﺑﻴﺮﮐﻞ«

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ

»ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺩﻩﯼ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ«

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺣﺰﺏ:
ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ  -۸ﭖ

»ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ«
»ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ«

ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺣﺰﺏ

»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯼ ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱۲

»ﺑﻨﻴﺎﺩﻧﺎﻣﻪ«

ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮔﺸﺘﻪﯼ »ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ«

»ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﺰﺏ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ  -۸ﭖ

»ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﺣﺰﺏ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ  -۸ﭖ

»ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﺩﻩﯼ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﺣﺰﺏ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ  -۸ﭖ

»ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﺣﺰﺏ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ  -۸ﭖ

»ﺩﺭﺁﻳﺶ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱

»ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺎﻣﻪﯼ ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱

»ﺩﻭﺭﻩﯼ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﯽ ﺷﺎﺧﻪ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۶

»ﺩﻭﺭﻩﯼ ﻧﻮﻫﻤﻮﻧﺪﯼ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱

»ﺩﻭﻡﻓﺮﻧﺸﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ«

ﻣﺎﺩﻩ ۹

»ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺷﺎﺧﻪﯼ ﻧﻮﭘﯽﺭﻳﺨﺘﻪ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۶

»ﺭﺍﯼﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻨﮕﺮﻩ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱۰

»ﺷﻤﺎﺭﻩﯼ ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱

»ﺷﻨﺎﺧﺖﻧﺎﻣﻪ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱۲

»ﻓﺮﻧﺸﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ«

ﻣﺎﺩﻩ ۹

»ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎﻣﻴﻦ ﺭﺍﯼﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻨﮕﺮﻩ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱۱

»ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺎﺧﻪ«
»ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﻨﮕﺮﻩ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱۱

»ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۸
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ﹶﻓﺮﻧﺸﻴﻦ = ﺭﺋﻴﺲ
ﻭﺍﮊﻩﯼ ﻣﺪﺭﻥﺗﺮ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻟﻢ.
 ، Vorsitzenderﺍﻧﮓ ، presiding .ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺯ ﻻﺕ) praesidere .ﻓﺮﺍﺯﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﹶﻓﺮﻧﺸﺴﺘﻦ(

»ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﻪﻳﯽ«

ﻣﺎﺩﻩ ۱۱

»ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺷﺎﺧﻪ«

ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ = ﺍﺩﺍﺭﻩ

»ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﯽ ۳

»ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۹

»ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻭﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﯽﺭﻳﺰﯼ«

ﻣﺎﺩﻩ ۴

»ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ«

ﻣﺎﺩﻩ ۱۵

»ﻣﻨﺸﻮﺭ«

ﻣﺎﺩﻩ ۱

»ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ  -۸ﭖ

»ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ«

ﻣﺎﺩﻩ ۸

»ﻧﻮﻫﻤﻮﻧﺪ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۱

ﺩﺍﻭﺧﻮﺍﻩ = ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ

»ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﭘﯽﺭﻳﺰﯼ ﺷﺎﺧﻪ«
»ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ«

ﻣﺎﺩﻩ ۳۸ ۳۷

»ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ«

ﻣﺎﺩﻩ ۶

»ﻫﻤﻮﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ«

ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ = ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺒﺪﻝ
)ﺑﺎ »ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ« = »ﻣﻌﺎﻭﻥ« ﺁﻣﻴﺤﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ!(

»ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺷﺎﺧﻪﯼ ﻧﻮﭘﯽﺭﻳﺨﺘﻪ«

ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﯼ ﺑﻨﻴﺎﺩﯼ ۶
ﻣﺎﻝﺍﺑﺰﺍﺭ = ﺍﻧﮓ ، funds .ﺁﻟﻢGeldmittel .

»ﻣﺎﻝﺍﺑﺰﺍﺭ  -ﺑﺮﻫﻨﺠﯽ«

ﺑﺮﻫﻴﺨﺘﻦ  /ﺑﺮﻫﻨﺠﻴﺪﻥ = ﺍﻧﮓto raise .

»ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ«

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﺳﯽ
ﺣﺰﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻟﻴﺒﺮﺍﻝ ﺩﻣﮑﺮﺍﺕ( ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ
•

ﺩﻣﮑﺮﺍﺳﯽ ﻟﻴﺒﺮﺍﻝ )ﻣﺮﺩﻣﺴﺎﻻﺭﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼﮔﺮﺍ(

•

ﺍﻳﺮﺍﻥﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ )ﺁﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﻬﻦﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﯼ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻓﺰﺍﻳﺪ ← ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﺰﺏ(

ﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﹾﻧ ﻤﻨﺪ )ﻣﻨﻈﻢ( ﮐﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺗﺎ ﺑﺮ
ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺷﻴﻮﻩﯼ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ » ﭘﺎﺭﺳﯽ « ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺳﯽﺳﺎﺯ ﹺ
ﮔﻮﻳﺎﻳﯽ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﺎﻳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻴﺎﻓﺰﺍﻳﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﯼ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ » ﭘﺎﺭﺳﯽﺗﺮﮔﻮﻳﯽ « ﺑﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ( ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪﯼ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺗﺮ:
ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﹸﮐ ﹺﻨﺶ)ﻓﻌﻞ(ﻫﺎﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﺟﺪﻳﺎﺧﺘﻪ)ﻣﺸﺘﻖ(ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ،ﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ
ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ،ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪﯼ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦﺗﺮ ﻭ ﺯﻧﺪﻩﺗﺮ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ ﻭ ﮔﻴﺮﺍﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ.
ﺏ( ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺮﺧﯽ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﺳﯽ:
ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﻭ ﺯﻳﺮﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ،ﻳﮑﯽ » ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ« ﭘﺎﺭﺳﯽﮔﺸﺘﻪ ﺭﺍ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﯼ » ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ«ﯼ ﭘﺎﺭﺳﯽﮔﺸﺘﻪ ﺭﺍ :
•

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ »ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ« ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﻭﺍﮊﻩﯼ ﻧﻴﺎﺯﻳﺪﻩ )ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ( ،ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻭﺍﮊﻩﯼ ﻧﻮ
ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺮﺧﻴﺰﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ ﻭ ﺭﻳﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ:
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ﹶﻓﺮﻧﺸﻴﻦ :
ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ »ﺭﺋﻴﺲ« ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎﻥ »ﺭﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ«» ،ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺎﺧﻪﯼ ﺣﺰﺑﯽ« ﻭ »ﺭﺋﻴﺲ ﻳﮏ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﯼ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ »ﺭﺋﻴﺲ« ﻳﮏ ﻭﺍﮊﻩﯼ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ )ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ »ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ«( ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻣﺪﺭﻥ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﻳﯽ ﺑﺴﺎﻥ ﺍﻧﮓ presiding [person] .ﻭ ﺭﻭﺷﻦﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ  Vorsitzenderﺭﺍ ﻧﻤﯽﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭ
ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻻﺕ) praesidere .ﻓﺮﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ :ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺯ ﻻﺕ (prae + sedere .ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻳﮑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )ﺩﺍﺭﺍﯼ
س « )ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﯼ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻬﺘﺮﯼ( .ﮔﺮﭼﻪ »ﺭﺋﻴﺲ« ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ ﻋﺮﺑﯽ » َرأَ َ
ﺑﻮﺩﻥ( ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ »ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ« ) (sedereﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻳﮏ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺯ » ﺳﺎﻻﺭ ﺑﻮﺩﻥ ،ﻣﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ « ﺭﺍ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ )ﻳﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ( .ﻓﺮﺍﺗﺮ
ﺁﻧﮑﻪ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ » ﻓﹶﺮ« ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺑﺸﻴﻮﻩﯼ ﻧﺰﺩﻳﮏﺗﺮ ﻭ ﺩﺭﺳﺖﺗﺮ ﻧﻤﻮ ﺩ ﻭﻳﮋﻩﯼ »ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﮕﯽ ﻭ ﻭﺍﻻﻳﯽ« ﺭﺍ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ
)ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ :ﹶﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ( ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺏ ﺻﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﯽ )ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪﯼ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺻﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﺲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ(.
ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ » ﻓﺮﻧﺸﻴﻦ« ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﻢ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭﻭﹾﻧﻤﺎﻳﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
1
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ » ﻓﺮﻧﺸﻴﻦ« ﮐﻨﺶ »ﻓﹶﺮﻧﺸﺴﺘﻦ« )ﺍﻧﮓ ( to preside .ﻭ ﺻﻔﺖ
ﹶﻓﺮﻧﺸﻴﻨﻨﺪﻩ )ﺍﻧﮓ (2 presiding .ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺟﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﻓﺮﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ
ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻭﺩ.

•

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ »ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ« ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻧﺎﻣﻪ ﺑﮑﺎﺭﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺳﻨﺠﺎﻧﻪ )ﺑﺸﻴﻮﻩﯼ ﺩﻗﻴﻖ ﺳﺒﮏﺳﻨﮕﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ( ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﹺﻳﺶ )ﺗﺮﻗﯽ( ﺩﺳﺘﻮﺭﺯﺑﺎﻧﯽ ﻭ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺭﻳﮏ 
ﮔﻮﻳﺎﻳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺯﻳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﭘﺬﻳﺮﯼ ﻣﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪﻥ

ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﺮﺩﻥ

ﺁﻣﺎﺝ

ﻫﺪﻑ

ﺑﺎﺭﻳﮏﻧﮕﺮﯼ

ﻣﻼﺣﻈﻪﯼ ﺩﻗﻴﻖ

ﺑﺎﺯﭘﯽﺭﻳﺨﺘﻪ

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ

ﺑﺎﻻﹺﻳﺶ

ﺭﻭﻧﻖ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ » ﺑﺎﻻﻳﻴﺪﻥ « = ﺭﻭﻧﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ
» ﺑﺎﻻﻳﻴﺪﻥ« ﮐﻨﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺖ » ﺑﺎﻻ « ﺍﺳﺖ

ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ

ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ،ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ » ﺑﺎﻳﺴﺘﻦ« = ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺑﺮﻧﻬﺎﺩﻥ

ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻥ ،ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻥ

ﻧﮏ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻫﺨﺪﺍ

ﺑﺮﻧﻬﺎﺩﻩ

ﻣﻘﺮﺭ ،ﻣﻌﻴﻦ

ﺑﺴﻨﺪﻩ

ﮐﺎﻓﯽ )ﻭ ﮐﺎﻣﻞ(

ﺑﻨﻴﺎﺩﻧﺎﻣﻪ

ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺨﻮﺭ
ﺳﹾ
ﭘﺎ 

ﻣﺴﺌﻮﻝ

ﭘﻴﺮﻭ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺍﻧﮓ > responsible .ﻻﺕ) respondere .ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ( ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻟﻢantworten > verantwortlich .
» ﭘﺎﺳﺦ «  » +ﻭﺭ« )ﺭﺳﺎﻧﻨﺪﻩﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻳﮏ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﺴﯽ ﻭ
ﻳﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻬﻔﺘﻪ :ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ »ﺩﺍﻧﺸ ﻮﺭ«» ،ﺩﺍﺩ ﻭﺭ«(... ،

ﭘﺎﺳﺪﺍﺳﺖ

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ » ﭘﺎﺱﺩﺍﺷﺘﻦ «

ﺑﮕﻮﻧﻪﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮ » ﺁﮔﹶﻪﺳﺘﺎﻧﺪﻥ« ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﭙﺎﻩ
ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻳﻢ ﺍﺯ ﺭﺯﻣﮕﺎﻩ

)ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ(

 1ﻧﻤﻮﻧﻪ  :ﺩﺑﻴﺮﮐﻞ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺭﺍ ﻓﹶﺮﻣﯽﻧﺸﻴﻨﺪ.
2
ﻧﻤﻮﻧﻪ  :ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮﻧﺸﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﻳﺸﮑﺎﺭﯼ ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﻣﺎﹾﻧﻤﻨﺪ )ﻣﻨﻈﻢ( ﻧﺸﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺩﺍﺭﺩ.
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ﭘﺎﻳﺎﻥﻣﺮﺯ

ﺍﻧﮓdeadline .

ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ

ﺍﺟﺎﺯﻩ

ﭘﯽﺭﻳﺰﯼ

ﺗﺎﺳﻴﺲ

ﭘﯽﺭﻳﺨﺘﻪ

ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ

ﭘﻴﺮﻭ

ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﭘﻴﺶﺑﺎﻳﺴﺖ

ﭘﻴﺶﺷﺮﻁ،
ﺍﻧﮓprecondition .

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ » ﭘﯽﺭﻳﺨﺘﻦ «

ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﺵ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ »ﭘﻴﺶﻧﻴﺎﺯ« )ﺍﻧﮓ (prerequisite .ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ

ﭘﻴﮑﺮﻩ

ﭘﻴﮑﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻳﮕﺎﻧﻪ

ﺧﻮﺩﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ

ﻣﻌﺮﻓﯽ )ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ(

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ »ﺧﻮﺩ« » +ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ« )ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻥ(

ﺩﺍﻭﺧﻮﺍﻩ

ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ

ﮔﻮﻧﻪﯼ ﮐﻬﻦﺗﺮ ﻭ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ »ﺩﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ« )ﻧﻮﺑﺖ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ،ﻧﮏ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻫﺨﺪﺍ(

ﺩﺭﺍﺯﻳﺪﻥ

ﻃﻮﻝ ﮐﺸﻴﺪﻥ

ﮐﻨﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺖ »ﺩﺭﺍﺯ«

ﺩﺭﺁﻳﺶ

ﻭﺭﻭﺩ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ » ﺩﺭﺁﻣﺪﻥ « )= ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ(

ﺩﺭﻧﮕﺎﺷﺘﻦ

ﺩﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ

ﺩﺭﻭﻧﹾﻤﺎﻳﻪ

ﻣﺤﺘﻮﺍ

ﺩﮔﹶﺮﺳﺎﺯﯼ

ﺍﻧﮓrebuilding, restructuring .

ﺩ ﹶﮔﺮﹺﺵ

ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺩﻭﻡﻓﺮﻧﺸﻴﻦ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ

ﺯﻣﺎﻥﻣﺮﺯ

ﺣﺪ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﺍﻧﮓtime limit .

ﺯﻳﺮ

ﺗﺤﺖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ  :ﺯﻳﺮ ﻧﮕﺮﺵ = ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﺳﭙﺲﺗﺮ

ﺑﻌﺪﹰﺍ

ﻗﻴﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ » ﺳﭙﺲ«

ﺳﭙﺴﻴﻦ

ﺑﻌﺪﯼ

ﺻﻔﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ »ﺳﭙﺲ«

ﺳﺘﻮﻥ

ﺭﮐﻦ

ﻓﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮐﺮﺩﻥ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺮﺩﻥ

ﻓﺮﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻦ

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮐﺮﺩﻥ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻭ ﺑﺮﻧﮕﺎﺷﺘﻦ

ﹶﻓﺮﻧﺸﻴﻦ

ﺭﺋﻴﺲ

ﻧﻤﻮﻧﻪ  » :ﻓﺮﻧﺸﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ «
ﺭﻭﺷﻦﮔﻮﻳﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ

ﹸﮐ ﹺﻨﺶ

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ،ﻋﻤﻞ

ﮔﺮﺍﻣﺪﺍﺷﺖ

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡﮔﺬﺍﺭﯼ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ » ﮔﺮﺍﻡﺩﺍﺷﺘﻦ « )ﺗﻨﮓﻧﻮﺷﺘﻪﯼ ﮔﺮﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ(

ﮔﺮﺩﺍﻧﺶ

ﺍﺩﺍﺭﻩ

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ » ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ«

ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ

ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ

ﻧﺸﺴﺖ

ﻣﺠﻠﺲ

ﻧﺸﺴﺖﻧﺎﻣﻪ

ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴﻪ

ﻧﹺﻤﻮﺩ

ﺟﻠﻮﻩ )ﻭ ﺣﻀﻮﺭ(

ﻧﻮﭘﯽﺭﻳﺨﺘﻪ

ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ

ﻭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
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ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺶ » ﺩﮔﹶﺮﻳﺪﻥ« = ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ
» ﺩﮔﺮﻳﺪﻥ«  :ﮐﻨﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺖ » ﺩﮔﺮ« ﺍﺳﺖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ » :ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ،ﺑﺎ »ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﺳﺖ،
ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ

