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«بنيادنامه»* [ برای « * » نگاه شود به بخش « فهرست برخی واژه ها» ]

«حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)» که در اين
حزب ناميده می شود از هواداران پادشاهی مشروطه به خواست سازماندهی پيکار برای رهايی و بازسازی
ايران بر پايه ی
)١
)٢
)۳
)۴
)٥

يگانگی ملی،
تماميت ارضی،
استقالل کشور،
برپايی مردمساالری
گِرا ْمداشت* حقوق بشر و ميثاقهای پيوست آن

پی ريزی می شود و در فرايند کوشش و پيکار آماده ی همکاری با همه ی نيروهای ملی و آزاديخواه است که
به اصول ياد شده تعهد داشته باشند .بنياد باورها و برنامه ی سياسی حزب در «منشور» آن آمده است که
بجز بنيادنامه بر همه 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 الهام از قانون اساسی مشروطيت ايران َفرا نِگاشته* شده است.

ستون* های حزب دربرمی گيرند:
 )١شاخه
 )٢شورای مرکزی
 )۳کنگره

داشتن از پنج تن به باال ،شاخه ای از حزب را در ميان
 )١ايرانيان مشروطهخواه در هر شهری میتوانند ،با
ِ
خود بر پايه ی بنيادنامه و منشور حزب تشکيل دهند ،در غير این صورت هموند یا هموندانی که بيش از پنچ
تن نيستند ،ترجيحا میتوانند به نزدیکترین شاخه ی حزبی محل سکونت خود پيوسته و یا به صورت
« هسته » و زیر بازرسی مستقيم شورای مرکزی انجام کار نمایند.
 )٢خويشاوندان بالفصل (مادر ،پدر ،خواهر ،برادر ،فرزندان) نمیتوانند اکثريت هموندان شاخه را دربرگيرند.
 )۳تشکيل شاخه نيازمند به پروانه ی شورای مرکزی است (آيين نامه ی «دوره ی آزمايشی شاخه»).
 )۴شاخههایی که انتخابات خود را برگزار نکنند از رسميت خواهند افتاد ولی اعضای آن شاخه ها کماکان
هموند تلقی می شوند

 )١برای پی ريزی* شاخه« ،گروه داوخواهان* پی ريزی» با فراخوانی از شمار هر چه بيشتر از ايرانيان
مشروطه خواه منطقه ی خويش در نشست های آشنايی و روشنگری« ،همايش همگانی پی ريزی
شاخه» را با شرکت کسانی که «درخواست نامه ی هموندی» را پرکرده و امضاء نموده اند برگزار و
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شورای شاخه را انتخاب میکنند .انتخابات بايد پيرو روال دمکراتيک باشد ،مانند
الف) دادن فرصت به هموندان برای آشنايی و تبادل نظر،
ب) خودشناسانی* نامزدهای شورای شاخه،
پ) سخنرانی های انتخاباتی،
ت) رایگيری زيرِ نگرش «کارگروه بازرسی انتخابات شاخه» (کارگروه سه نفری) ،برگرفته از هموندانی
که خود نامزد شورای شاخه نيستند.
« )٢همايش* همگانی پی ريزی شاخه» بايد با حضور و بازرسی نماينده ی شورای مرکزی بيانجامد.
 )۳شاخه ی نو پی ريخته* تنها پس از «دوره ی آزمايشی» يکساله و دريافت «اعتبارنامه» از سوی شورای
مرکزی رسميت می يابد (آيين نامه ی «دوره ی آزمايشی شاخه»).

ارگانهای شاخه دربرمی گيرند:
« )١همايش همگانی»
« )٢شورای شاخه»

«همايش همگانی» از همه ی هموندان شاخه تشکيل میشود و باالترين ارگان شاخه است .وظايف همايش
همگانی به فهرست زير است:
)١
)٢
)۳
)۴
)۵

بررسی های دوربرد درباره برنامه های شاخه
تصميم های کالن و دوربرد درباره کنشهای شاخه
رسيدگی به گزارش و برنامه های شورای دوره ی بسر رسيده
رسيدگی به موضوعات گوناگون که از سوی هموندان پيشنهاد میشوند
انتخاب هموندان* شورا

فهرست بنيادی ترين بايسته ها در شيوه ی انجام «همايش همگانی» چنين است:
« )١همايش همگانی» به روال عادی هر سال يک بار در سه ماهه ی اول سال ايرانی برگزار میشود.
 )٢گردانش* «همايش همگانی» با شورای شاخه است تا آن هنگام که شورای آينده برگزيده شود که از
همان دم گردانش «همايش همگانی» را بدست می گيرد (آيين نامه ی «گردانش همايش همگانی»).
 )۳انتخابات زير بازرسی «کارگروه بازرسی انتخابات شاخه» می انجامد.
 ) ۴شيوه ی انجام «همايش همگانی» ،گسترده تر در آيين نامه ی «گردانش همايش همگانی» برنهاده* می
شود.

 )١هر زمان که دست کم يک سوم هموندان شاخه درخواست برگزاری «نشست همگانی» را داشته باشند
شورا بايد هموندان را بدين منظور فراخواند.
« ) ٢نشست همگانی» به هيچ روی جانشين «همايش همگانی» نيست و کار آن بيش از همه چيز گسترش
هم سخنی و را يزنی ميان هموندان و آگاه سازی آنان از سوی شورای شاخه درباره ی برنامه های پيش رو
است.
 ) ۳روال انجام نشست همگانی در آيين نامه ی «گردانش نشست همگانی» برنهاده می شود.
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)١
)٢
)۳
)۴

هموندان «شورای شاخه» به مدت يک سال ،به اکثريت نسبی ،در «همايش همگانی» انتخاب
میشوند.
شمار هموندان شورا به نسبت هموندان شاخه و پيرو جدول پيوست بنيادنامه است.
هموندان شورا میبايد دست کم دو سال پيشينه هموندی در حزب را داشته باشند ،مگر در شاخههای
نوپی ريخته و يا بازپی ريخته*.
شورای شاخه مسئوليت گردانش شاخه را دارد (آيين نامه ی «گردانش شاخه») و از ميان خود
الف) يک « َفرنشين* شاخه» و
ب) يک «دوم فرنشين شاخه»

با اکثريت نسبی انتخاب میکند.
 ) ٥اگر «فرنشين شاخه» به هر علت نتواند به کار ادامه دهد «دوم فرنشين شاخه» وظايف او را انجام
میدهد.
 ) ۶اگر هر يک از هموندان شورای شاخه نتواند به کار ادامه دهد ،پس از استفا از شورا« ،هموند جايگزين» در
فهرست انتخابات شورا جانشين او می شود.
 )٧شورای شاخه میتواند برای گردانش شاخه ی خود آييننامههايی برنهد .آييننامههای شاخه يی نبايد با
«بنيادنامه»« ،منشور» و «آيين نامه های سراسری» ناسازگار باشند.

 )١مأموريت شورای شاخه به روال عادی يکسال ،از همايش همگانی (در سه ماه ی نخستين سال
ايرانی) تا همايش همگانی سپسين* (در سه ماه ی نخستين سال ايرانی) است.
 )٢مأموريت آن شورای شاخه  ،که در «همايش همگانی فوق العاده» انتخاب میشود ،تا آن هنگام است
که در بنيادنامه برای انجام «همايش همگانی» ساالنه (در سپسين سه ماه ی نخستين سال ايرانی)
برنهاده شده است.
 )۳مأموريت آن شورای شاخه  ،که در «همايش همگانی پی ريزی» انتخاب میشود ،تا آن هنگام است
که در بنيادنامه برای انجام «همايش همگانی» ساالنه برنهاده شده است ،مگر آنکه کمتر از شش
ماه مانده باشد که به سال سپسين میافتد.

 )١شورای شاخه میتواند برای پيشبرد کارها و برنامه های خود با بهره برداری از هموندان شاخه
«کارگروه های شاخه يی» سازمان دهد.
 ) ٢شورا نيز می تواند از همکاری با ناهموندان (نيروهای برون حزبی) در جايگاه کارشناس و رايزن بهره جويد.

درآيش به حزب و هموندی آن با برآورده ساختن پيش بايست های زير انجام پذير است:
)١

ايرانی بودن

الف)
ب)
پ)
ت)
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کسانی که با شهروندی کشور ايران زاده شده اند و همچنان دارای آن می باشند.
کسانی که با شهروندی کشور ايران زاده شده اند و سپستر شهروندی کشوری بيگانه را
پذيرفتهاند.
کسانی که با شهروندی کشور بيگانه زاده شده اند و سپستر شهروندی کشور ايران را بدست
آورده اند.
کسانی که با شهروندی کشور بيگانه زاده شده اند ولی از سوی پدر و يا مادر ايرانی می باشند.

 ) ٢پذيرفتن «منشور» و «بنيادنامه»ی حزب و امضای «درخواستنامه ی هموندی» پرشده .
 )۳داشتن  ١۸سال به باال
 ) ۴شورای شاخه می بايد از «دبيرخانه ی حزب» («نشانی امنيتی») آگاهی ستاند* که آيا شخص
درخواست کننده پيشتر هموند حزب بوده يا نه  ،اگر درخواست کننده پيشتر هموند حزب بوده دليل کناره
گيری برای بررسی از سوی شورای مرکزی بيان شود
 )٥گذراندن دوره ی «آشنایی» (آيين نامه ی «درآيش هموند به حزب»).
 )۶تایيد هموندی از سوی شورای مرکزی پس از پايان دوره ی «آشنایی» (آيين نامه ی «درآيش* هموند به
حزب»).
 ) ٧شيوه ی درآيش «نوهموند» به حزب ،گسترده تر در آيين نامه ی «درآيش هموند به حزب» برنهاده می
شود.

 )١داشتن هموندی در بيش از يک شاخه ی حزب ممنوع است.
 )٢داشتن هموندی در احزاب ،سازمان ها و انجمن های سياسی ايرانی ممنوع است.
 ) ۳داشتن هموندی در احزاب و سازمان های سياسی کشورهای بيگانه (اما دمکراتيک) مجاز است.

 )١نام و نشانی هموندان شاخهها میبايد در اختيار «دبير امنيتی حزب» (دبيرخانه ی حزب « -نشانی
امنيتی») و «دبيرکل» باشد.
 ) ٢بدين منظور اصل «درخواست نامه های هموندی» می بايد به «دبيرخانه ی حزب  -نشانی امنيتی» و
همزمان (کپی آن) به «نشانی دبيرکل» فرستاده شود.
 )۳پس از انتخابات شورای شاخه« ،نشست نامه*»ی «همايش همگانی» به «دبيرخانه ی حزب  -نشانی
ساده» و «شورای مرکزی» داده می شود (آيين نامه ی «گردانش همايش همگانی») ،که کنار آگاهی
های گوناگون بويژه دربرمی دارد:
الف) نام (و يا شماره ی هموندی) شرکت کنندگان در «همايش همگانی»،
ب) نام (و يا شماره ی هموندی) کسانی که وکالت داده بوده اند.

 )١هموندان میتوانند از شاخه ی خود برون رفته به شاخه ای ديگر درآيند.
 )٢برای جابجايی ،پذيرش شورای آن شاخه ی ديگر ،که درخواست جابجايی به آن داده شده است ،بايسته
است.
 )۳نيز «گزارش جابجايی» بايد به «دبير امنيتی حزب» (دبيرخانه ی حزب « -نشانی امنيتی») و «دبيرکل»
داده شود.

هموند را نمی توان بايسته به ماندن در شاخه و يا جابجايی به شاخه ای ويژه کرد.

اخراج هموند از شاخه با گزينش شورای شاخه امکان پذير است (آيين نامه ی «اخراج هموند از شاخه»).
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شاخهها بايد در هموندگزينی رعايت مالحظات امنيتی را بکنند و در کنش خويش باريک نگری* به انجام
رسانند ،تا حزب در برابر کوشش های نفوذی پاسداری شود.

شورای مرکزی از سوی کنگره انتخاب میشود و وظايف آن به فهرست زير است:
)١
)٢
)۳
)۴
)۵
)۶
)٧
)۸
)۹

)١٠
)١١
)١٢
)١۳

هماهنگ سازی و گردانش سراسری حزب ،بويژه آنچه که از صالحيت و توانايی شوراهای شاخهها
بيرون است.
بازرسی و پاسداشت* بر شيوه ی درست انجام «بنيادنامه» و «منشور» و تصميمات کنگره در سراسر
حزب.
رفع ناسازگاری های درون حزبی و رسيدگی به شکاياتی که شاخه ها نتوانسته اند به شيوه ی بسنده
پاسخ دهند.
نمايندگی حزب در مراجع برون حزبی ،در جاهايی که از صالحيت شاخهها باالتر است (نمايندگی
سراسری حزب).
تاييد نو هموند پس از يکسال آزمايشی (آيين نامه ی «درآيش هموند به حزب» ،البته با پذيرش همزمان
از سوی شورای شاخه)
بازرسی بر پی ريزی شاخه ها و صدور اعتبارنامه برای آنها.
بازرسی بر شيوه ی درست اخراج ها (آيين نامه های اخراج ها).
انحالل شاخه.
برگزاری کنگره  :از آنجایی که فراخوانی و گردانش کنگره از خويشکاری های شورای مرکزی میباشد؛
شورای مرکزی می تواند بر بنياد رويدادهای سياسی و داده های بين المللی روز ،بويژه برای گردآوری هر
چه بيشتر هموندان در همايش کنگره ،جای برگزاری کنگره را پيرو شناخت و گزينش خويش تعيين کند.
در راستای کار «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» اين وظيفه ی شورای مرکزی است ،که «فهرست نام
هموندان دارای حق رای در کنگره» را آماده ساخته و تا دو ماه پيش از کنگره در دست «کارگروه
بازرسی انتخابات کنگره» نهاده باشد.
گردانش رسانههای حزب از هر گونه (مانند ماهنامه ،گپسرا ،رسانههای الکترونيک.)... ،
کوشش درگسترش حزب.
ی بنيادی»).
کوشش در بااليش* گردش کار حزب (آيين نامه ی «کارگروه های سراسر ِ
بدون پروانه *ی رسمی شورای مرکزی هيچ هموند و يا ارگان حزب حق نمايندگی حزب به بيرون را ندارد.
اين نمايندگی دربرمی گيرد:
الف) انتشار نوشته هايی که سراسر حزب را نمايندگی می کنند
ب) انجام مصاحبه ها با رسانه ها و يا ارگان های رسمی کشوری درباره ی مواردی که سراسر حزب
را نمايندگی می کنند (اگر هموندی در شرايطی بايسته به پاسخ بی درنگ آمد ،می بايد بر
شخصی بودن نظرش يادآور شود و به ارگان ها و نوشته های رسمی حزب اشاره دهد).
پ) انجام سخنرانی و فراخوانی و نشست های رسمی در مواردی که سراسر حزب را نمايندگی
می کنند (آيين نامه ی «گردانش شاخه»).

 )١شمار هموندان «شورای مرکزی» پنج تن و دوره ی آن دو سال است.
 )٢هموندان «شورای مرکزی» در «کنگره» با رأی نسبی انتخاب میشوند.
 )۳هر کدام از هموندان «شورای مرکزی» نتوانند به کار خويش ادامه دهند از ميان دارندگان اکثريت در
انتخابات شورای مرکزی به ترتيب «جايگزين» خواهند شد.
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 )۴پنج هموند «شورای مرکزی» می بايد از پنج شاخه ی گوناگون برآمده باشند .اگر بيش از يک نامزد
انتخاباتی از شاخه ای رای نيازمند را آورده باشند تنها يکی از آنها که دارای بيشترين رای است به
شورای مرکزی راه میيابد و آرای بقيه به شمار نخواهد آمد.
« )٥نامزدان هموندی شورای مرکزی» می باید دست کم سه سال پياپی (يکسال آزمايشی نيز شمرده
می شود) هموندی حزب را داشته بوده باشند.
 )۶هموند دارای شرایط فقط میتوانند برای  4دوره متوالی دبير کل باشد .پس از یک دوره تنفس هموند
( )1
متقاضی میتواند دوباره (در صورت انتخاب شدن) به دبير کلی منصوب شود.

« ) ١شورای مرکزی» در رسيدگی به امور کاری خويش پس از رايزنی ها و تصميم گيری های درونی ،به بيرون
از خود در نمود يک پيکره* عمل میکند (چه در امور درون حزبی و چه برون حزبی) و نه در پنج هموند جدا از
يکديگر.
 )٢شورای مرکزی می تواند به مسئوليت خويش کارهای فهرست زير را به انجام برساند:
الف) گزينش «رايزنان» و «کارشناسان» برای پيشبرد برنامه های خويش.
ب) بر نهادن* و يا د َ
ی دوره يی».
ِگرسازی* «آيين نامه های سراسر ِ
)۳

)۴
)٥
)۶

تصميمات شورایمرکزی به اکثريت سه تن اعتبار دارد (مگر در مواری که در بنيادنامه بشيوه ی ديگر
برنهاده شده ،برای نمونه در اخراج ها) ولی همه ی هموندان آن میبايد در تصميم گيریها مشارکت
داشته باشند.
هموندان شورای مرکزی از ميان خود يک «دبيرکل» و يک «جانشين دبيرکل» را برمیگزينند.
«دبيرکل» هماهنگکننده شورای مرکزی است« .جانشين دبيرکل» در غياب او وظايف دبيرکل را انجام
میدهد.
شورای مرکزی فرنشينان «کارگروه های سراسری» حزب را برمی گزيند و بر کارکرد آن کارگروه ها
ی بنيادی»)
بازرسی می کند (از جمله :آيين نامه ی «کارگروه های سراسر ِ

در صورتي که مصالح حزبی برکناری هر يک از هموندان شورای مرکزی را از آن شورا ايجاب کند می توان او را
پيرو آيين نامه ی «اخراج از شورای مرکزی» اخراج نمود.

 )١کنگره باالترين ستون حزب است و
الف) هر دو سال يک بار در سه ماهه ی دوم سال ايرانی برگزار میشود،
ب) محل آن تا آنجا که بتوان به صورت يکی در ميان در امريکا و اروپا خواهد بود تا هنگامی که امکان
برگزاری در ايران فراهم شود.
 )٢وظايف کنگره به فهرست زير است:
الف) رسيدگی به کارکرد شورای مرکزی در دوره ی گذشته
ب) برنهادن سياستهای «بنيادی» حزب
پ) تصميمگيری درباره پيشنهادهای هموندان
ت) دگرسازی «منشور» و يا «بنيادنامه» در صورت تمایل هموندان کنگره
ث) انتخاب هموندان شورای مرکزی دوره ی پيش ِرو با رای نسبی «رای دهندگان کنگره»
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 ) ١همه ی هموندانی که دارای پايه ی «هموند کوشا» می باشند (پس از يک سال «نوهموندی» و پذيرش
به هموندی حزب« :آيين نامه ی درآيش هموند به حزب») حق شرکت در کنگره را دارند .البته حق شرکت در
کنگره برابر با داشتن حق رای در کنگره نيست!
ل پيش از کنگره هموند حزب بوده اند ،حق رای در کنگره را دارند
 )٢همه ی هموندان حزب ،که در دو سا ِ
(با برآورده ساختن پيش بايست ها).
 )۳روال گردانش* کنگره پيرو آيين نامه ی «گردانش کنگره» است.
 ) ۴هموندان حزب در صورتی حق رای دادن و انتخاب شدن خواهند داشت که در گذار دوره ی گذشته پرداخت
بهای هموندی را پيرو آيين نامه ی «گردانش مالی» تا سه هفته پيش از کنگره به انجام رسانيده باشند .خزانه
داری حزب می بايد د ر اين باره گزارش پرداخت ها را بهنگام در اختيار «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» بگذارد.

 )١برای برگزاری کنگره ی فوق العاده تصويب دو سوم شاخهها الزم است.
 )٢روال برگزاری کنگرة فوق العاده مانند کنگره عادی است.

حد اکثر سه ماه پيش از کنگره «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» به روال زیر برگزیده می شود:
)١

)٢

)۳
)٥

اعالم نامزدی برای «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» بايد تا سه ماه پيش از کنگره به دبيرخانه ی
سراسری حزب (نشانی ساده) و شورای مرکزی برسد .به اعالم های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد
شد.
پس از پايان زمان مرز* اعالم نامزدی برای «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (سه ماه پيش از انتخابات)
نام و نشان داوخواهان توسط دبيرخانه ی سراسری حزب (زير بازرسی شورای مرکزی) به آگاهی شورای
شاخهها می رسد.
شورای شاخه ها تا دو هفته سه تن را از ميان داوخواهان بر می گزینند و رای خود را به شورای مرکزی
می فرستند.
شورای مرکزی دارندگان اکثریت را تا دو هفته (يعنی تا يک ماه پس از اعالم نهايی نامزدان ،و
دو ماه پيش از کنگره) به آگاهی شاخه ها می رساند.

 )١هموندان «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» تعهد میکنند که در انتخابات شورای مرکزی پيش رو نامزد
نخواهند شد.
 ) ٢اگر هر کدام از هموندان «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» نتوانند به کار ادامه دهند از دارندگان اکثريت
به ترتيب جايگزين خواهند شد.
 )۳شيوه و سامان کار «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» در آيين نامه ی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»
برنهاده می شود.

 )١اعالم نامزدی برای شورای مرکزی بايد تا دو ماه پيش از کنگره به «دبيرخانه ی حزب» (نشانی ساده)
و «شورای مرکزی» برسد .به اعالم های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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 ) ٢پس از پايان زمان مهلت اعالم نامزدی «دبيرخانه حزب» (زير بازرسی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» و
شورای مرکزی) دو هفته زمان دارد که نام و نشان نامزدان دارای پيش بايست ها را به آگاهی شورای
شاخهها و هموندان برساند
 ) ۳اعالم آمادگی در رسانه ها و ديدارهای درون حزبی از سوی هر هموند دارای پيش بايست های نامزدی ،از
پيش از زمان مرز دوماهه به کنگره نيز بالمانع است (آيين نامه ی «نامزدی برای شورای مرکزی»).

وظايف «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» که بشيوه ی گسترده در «آيين نامه ی کارگروه بازرسی انتخابات
کنگره» برنهاده می شود ،به شيوه ی کوتاه و فهرست وار چنين است:
)١
)٢
)۳

)۴
)٥

)۶
)٧
)۸

بازرسی بر شيوه ی درست نامزدی برای شورای مرکزی از سوی نامزدها (پيرو «آيين نامه ی نامزدی برای
شورای مرکزی»).
بازرسی بر اعالم درست نامزدها به شاخه ها و هموندان (پيرو « آيين نامه ی کارگروه های سراسری:
دبيرخانه ی سراسری»).
بازرسی بر آزادی کوشش های انتخاباتی برای نامزدها (منظور از کوشش های انتخاباتی همه ی روش
های رواداشته در انتخابات کشورهای دمکراتيک باخترزمين است ،از جمله سازماندهی نشست های
انتخاباتی ،تبليغات ،ائتالف ها).
بازرسی و نگهداری بر فهرست دارندگان حق رای در کنگره (پيرو «آيين نامه ی مالی» و «آيين نامه ی
کارگروه دبيرخانه ی سراسری»).
«کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (در تماس با «دبيرخانه ی امنيتی» و «کارگروه مالی») بايسته است
تا «فهرست نام هموندان دارای حق رای در کنگره» را که پيش بايست های ماده  ٢٤را برآورده کرده اند تا
دو هفته پيش از کنگره فراهم آورده باشد .در اين راستا در پيشزمينه ی انجام کار ،اين وظيفه ی شورای
مرکزی است که فهرست نامبرده را آماده ساخته و تا دو هفته پيش از کنگره در دست «کارگروه بازرسی
انتخابات کنگره» نهاده باشد.
بازرسی بر رای های غيابی و وکالت ها (پيرو آيين نامه ی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»)
رسيدگی به شکايت های مربوط به انتخابات شورای مرکزی.
شرکت و حق رای در «نشست واخواستی*» اخراج هموندان شورای مرکزی از آن شورا و يا از حزب
(آيين نامه ی «اخراج هموند از شورای مرکزی» ،آيين نامه ی «اخراج هموند از حزب»)

 ) ١اگر «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» به دليل تخلفات کالن در روال انتخابات شورایمرکزی (برای نمونه:
بازداشتن غيرقانونی هموندان کنگره از شرکت در انتخابات ،جلوگيری از کوشش های روا داشته ی
نامزدها ،دست يازی نامجاز در شمارش انتخابات )... ،رای به ابطال انتخابات هرکدام از هموندان برگزيده ی
شورای مرکزی بدهد ،به ترتيب از ميان دارندگان اکثريت در انتخابات شورای مرکزی جايگزين آنها برنهاده
خواهد شد.
 )٢اگر بدين شيوه اکثريت هموندان شورای مرکزی جايگاه خود را از دست داده باشند انتخابات يکسره باطل
می شود و شورای مرکزی پيشين موقتا تا انجام نوين انتخاب شورای مرکزی ،که کتبی انجام می يابد،
گردانش حزب را در دست میگيرد.

 )١رایگيری دوباره برای شورای مرکزی به شيوه ی کتبی و از ميان نامزدهايی خواهد بود که بارديگر
نامزدی خود را در مهلتی ،که از سوی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» برنهاده میشود ،اعالم
میدارند.
 )٢نامزدها توسط «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (به شورای شاخه ها و هموندان) اعالم میشوند و
رای ها به «دبيرخانه ی حزب» (نشانی ساده) فرستاده میشوند.
 )۳کسانی که انتخابات آنها باطل شده نمیتوانند در اين رایگيری نوين نامزد شورای مرکزی شوند.
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 )۴پس از اعالم دارندگان اکثريت در انتخابات دوباره ی شورای مرکزی ،ماموریت «کارگروه بازرسی انتخابات
کنگره» پايان میيابد.
 )٥رسيدگی و رایگيری دوباره نبايد از دو ماه پس از کنگره بيشتر بِدِرازد*.

)١

)٢
)۳
)۴

)١

)٢
)۳
)۴

نامزدهای هموندی در شورای مرکزی حق برابر در کاربرد از ابزارهای تبليغاتی درون حزبی دارند و
شورای مرکزی (زير بازرسی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره») بايد آن ابزار نيازمند را در حد توان برای
آنهايی که درخواست های تبليغاتی می دهند فراهم کند.
تبليغات انتخاباتی در بيرون حزب ،به معنی آگهی در رسانهها ،ممنوع است.
نامزدها میتوانند به هزينه ی خود آگهی انتخاباتی در رسانههای درون حزبی ،نيز در رسانههای
شخصی و همچنين اطالعيههای تبليغاتی در درون حزب انتشار دهند.
انجام وظايف حزبی مانند شرکت در مصاحبهها و سخنرانیها فعاليت تبليغاتی بشمار نمیآيد.

حد نصاب رسميت نشست های «همايش همگانی» شرکت حداقل نيم به عالوه يک از هموندان است.
اگر پس از فراخوانی دوباره به فاصله ی دو تا چهار هفته نيز چنان حد نصابی بدست نيايد ،نشست با
همان شمار شرکت کنندگان رسميت میيابد.
تصميم ها در همه ی موارد و در همه ی 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» همواره نيم به عالوه يک هموندان آن است و با کمتر از آن هيچ
تصميمی نمی توان گرفت.
منظور از «شرکت» می باشد
الف) حضور شخصی (با کاربرد از همه ی ابزاری که فنّاوری نوين انجام پذير میسازد)،
ب) دادن وکالت،
پ) رأیکتبی

زمان و جای همايش ها و نشست های بنيادی حزب بايد به ترتيب زير به آگاهی هموندان برسد ،مگر در موارد
اضطراری
)١
)٢
)۳
)۴
)٥

«شورای شاخه»:
«شورای مرکزی»:
«نشست همگانی»:
«همايش همگانی»:
«کنگره»:

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

 )١در انتخابات در صورتی که برای نفر آخر ميان چند نامزد رای برابر آيد ،ميان آنها رایگيری خواهد شد.
 )٢رای گيری در انتخابات مخفی است مگر آنکه رای دهنده نخواهد یا از نظر فنی ناشدنی باشد.
 ) ۳درباره ی هموندان جايگزين  ،اگر شمار آرايشان برابر باشد ،قرعه گيری میشود.
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 )١دادن وکالت در موارد زير مجاز است:
الف) رای گيری
ب) رای گيری
پ) رای گيری
ت) رای گيری
ث) رای گيری

در
در
در
در
در

نشست همگانی
همايش همگانی
شورای شاخه
کنگره
شورای مرکزی

 )٢در موارد زير هر کس تنها يک وکالت می تواند بپذيرد
الف)
ب)
پ)
ت)

رای
رای
رای
رای

گيری
گيری
گيری
گيری

در
در
در
در

نشست همگانی
همايش همگانی
شورای شاخه
شورای مرکزی

 )۳در مورد کنگره هر کس می تواند تا  ١٠وکالت بپذيرد
 )۴وکالت در حزب به سه گونه است
الف) محدود بر انتخابات نامزدها
ب) محدود بر رای گيری های بجز انتخابات نامزدها
پ) نامحدود (هم برای انتخابات نامزدها ،هم برای ديکر رای گيری ها)
 )۵دارنده ی وکالت میبايد هموند همان ارگان يا رکن باشد.
 )۶وکالت میبايد کتبی و امضا شده و درونمايه ی آن روشن باشد.
 )٧شيوه های رساندن وکالت
الف) در پاکت بسته و از راه رساندن شخصی
ب) بشيوه ی اسکن شده ،با ايميل ،همراه با کنترل استاندارد ايميلی (آيين نامه ی دبيرخانه ی
حزب :ايميل دريافت شده به نشانی «بايگانی شده »ی هموند با درخواست تاييد بازفرستاده شود،
پس از دريافت تاييد از هموند ايميل رسميت می يابد).
 )۸اگر هموندی نظر و رأی خود را کتبی يا به شيوه ی ديگر بفرستد نمیتواند وکالت در همان باره بدهد.

در مواردی که ش ورای شاخه ای به دليل اختالف درونی نتواند به کار ادامه دهد به شيوه ی زير عمل خواهد
شد:
 )١شورای مرکزی يکی از هموندان حزب را به عنوان «داور رفع اختالفات» بر خواهد گزيد.
 )٢اگر اختالفات زير بازرسی و رايزنی «داور رفع اختالفات» گشوده نشد ،شورای مرکزی شورای آن شاخه
را منحل اعالم کرده و هموندان شاخه را فرا می خواند تا با برپايی يک «همايش همگانی فوق العاده»
(آيين نامه ی «گردانش همايش همگانی») شورای تازهای برای بازماند مدت شورای منحل گشته انتخاب
کنند.

 )١در مواردی که دو سوم هموندان 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 «همايش همگانی فوق العاده» و انتخاب شورای تازه خواهد فرستاد.
 )٢مأموريت شورای تازه برای بازماند مدت شورای منحل شده خواهد بود.
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 )١ف ََرنشين «شورای شاخه» سخنگوی آن است مگر آنکه سامان ديگری را برنهاده باشند.
 )٢دبيرکل «شورای مرکزی» سخنگوی آن است مگر آنکه سامان ديگری را برنهاده باشند.
 ) ۳سخنگويان در هر سطح و برای هر مورد بايد در حدود از پيش برنهاده عمل کنند (آيين نامه ی گردانش
شورای شاخه ،آيين نامه ی گردانش شورای مرکزی)

فراخواندن ميهمانان برون حزبی برای شرکت و سخنرانی در «نشست همگانی» ،برنامه های حزبی،
«همايش همگانی»« ،کنگره» و «شورای مرکزی» بالمانع است.

نشان ( آرم ) حزب ،شير و خورشيد و شمشير است که دست چپ خود را روی گوی نهاده است و رو بسوی
چپ دارد .رنگ نشان حزب ،زرين ،بر روی زمينه ی آبی الجوردی است .همه اوراق رسمی حزب بايد از روی
نمونه ی برنهاده ی شورای مرکزی باشد.

اين «بنيادنامه» در  ۴٢ماده و چهار پيوست
)١
)٢
)۳
)۴

نسبت هموندان «شورای شاخه » به هموندان «همايش همگانی» شاخه
ی بنيادی»
فهرست آيين نامه های «سراسر ِ
ی دوره يی»
فهرست آيين نامه های «سراسر ِ
ی بنيادی»
آيين نامه های «سراسر ِ

در کنگره ی دهم حزب ( ۳٠و  ۳١آگوست  )٢٠١۴به تصویب رسيد.
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شمار هموندان «همايش همگانی» شاخه
١٠ - ۵
١٥ - ١١
٢٥ - ١۶
 ٢۶به باال

شمار هموندان «شورای شاخه»
۳
۵
٧
۹

اين آيين نامه ها بعنوان پيوست بر بنيادنامه برنهاده می شوند.
مقصود از «سراسری» آن است که برای همه ی (سراسر) حزب بايسته هستند.
مقصود از «بنيادی» آن است که تنها از سوی کنگره برنهاده و يا دگرسازی می شوند.
)١
)٢
)۳
)۴
)٥
)۶
)٧
)۸

آيين نامه ی «درآيش هموند به حزب»
آيين نامه ی «اخراج هموند از شورای مرکزی»
آيين نامه ی «اخراج هموند از شورای شاخه»
آيين نامه ی «اخراج هموند از شاخه»
آيين نامه ی «اخراج هموند از حزب»
آيين نامه ی «دوره ی آزمايشی شاخه»
آيين نامه ی «گردانش مالی»
ی بنيادی»
آيين نامه ی «کارگروه های سراسر ِ
 -۸الف) کارگروه « بررسی های مالی»
 -۸ب) کارگروه «رسيدگی به ساختار درونی حزب»
کارگروه «دبيرخانه ی سراسری حزب»
 -۸پ)
کارگروه « بررسی های استراتژيک»
 -۸ت)
کارگروه « آموزش و تبليغات»
 -۸ث)

آيين نامه ی «گردانش همايش همگانی»
)۹
 )١٠آيين نامه ی «گردانش کنگره»
 )١١آيين نامه ی کارکرد «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»
 )١٢آيين نامه ی «نامزدی برای شورای مرکزی»

اين آيين نامه ها جدا از بنيادنامه برنهاده می شوند .البته فهرست آنها بخشی از بنيادنامه است!
مقصود از «سراسری» آن است که برای همه ی (سراسر) حزب بايسته هستند.
مقصود از «دوره يی » آن است که از سوی شورای مرکزی برنهاده و يا دگرسازی می شوند.
فهرست آيين نامه ها به شمارش زير می باشد :
)١
)٢
)۳
)۴
)٥

آيين نامه
آيين نامه
آيين نامه
آيين نامه
آيين نامه

ی گردانش شورای مرکزی
ی گردانش شورای شاخه
ی گردانش نشست همگانی
ی گردانش شاخه
ی آموزش سياسی

فهرست آيين نامه های «سراسری دورهيی» تنها به گزينش کنگره َ
دگرِش* می يابد.
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١
شيوه ی رسمی درآيش

 )١پرکردن و امضای «درخواست نامه ی هموندی» از سوی «داوخواه هموندی».
 )٢درخواست نامه می بايد دربرداشته باشد
الف) نام و نشانی داوخواه
ب) چند جمله از قلم خودش درباره ی آنکه
• چرا خواهان درآيش به حزب است
• چگونه با حزب آشنايی يافته
• کمی درباره ی پيشينه ی سياسی خويش
 ) ۳درخواست نامه بايد برای همه ی شاخه های حزب يکسان باشد ،که از سوی دبيرخانه ی حزب برون داده
می شود.
 )۴نگهداری از اصل درخواست نامه ی پرشده ی داوخواه هموندی در دبيرخانه ی حزب
 )۵درخواست نامه در «بايگانی امنيتی» دبيرخانه ی حزب نگهداری شده و يک «شماره ی هموندی»
برنهاده می شود .بويژه دبيرخانه کنترل می کند که آيا درخواست کننده پيشتر هموند بوده يا نه .اگر آری
آنرا به آگاهی شاخه ی مربوطه می رساند.
« ) ۶شماره ی هموندی» دربردارنده ی همه ی آگاهی های نيازمند هموند است و از برای مالحضات امنيتی،
آنجا که نياز باشد ،بجای نام رسمی آنان بکار می رود (برای نمونه در پرداخت بهای هموندی و يا بهنگام
رای دادن در کنگره).
 ) ٧اگر «داوخواه هموندی» درخواست کند ،برای او يک نام هموندی پوشيده صادر شده و از از او در همه ی
نشست ها با «پوشيده نام هموندی» ياد خواهد شد.
دوره ی «آشنایی»

« )۹دوره ی آشنایی» از سه ماه تا یک سال یا بر پایه تشخيص شورای مرکزی است
 )١٠در اين زمان برای داوخواه يک «راهنمای آشنایی» برنهاده می شود تا در فرآيند آموزش سياسی و
آشنايی نزديکتر او باساختار حزب ياری رسان باشد.
 )١١در پايان دوره ی آشنایی «راهنمای آشنایی» گزارشی فراهم می نويسد که در آن برآوردی از داوخواه
هموندی برپايه ی توانايی ها و ويژگی های او و پيشرفت او در فرايند کار و آموزش حزبی می دهد.
درآيش به پايه ی «هموندی کوشا»

 )١٢برپايه ی
الف) گزارش کتبی «راهنمای آشنایی»
ب) و آگاهی های فراتر از سوی شورای شاخه ی داوخواه هموندی (با داشتن حق «وتو» در نپذيرفتن
«داوخواه هموندی» به شاخه ی خويش) شورای مرکزی «داوخواه هموندی» را به پايه ی «هموند
کوشا » (يا همان هموند کامل) می رساند و اين را به آگاهی «دبير امنيتی» دبيرخانه می رساند.
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٢
)١

درخواست اخراج هموند از شورای مرکزی می بايد کتبی از سوی يکی از هموندان شورای مرکزی به

دبيرکل داده شود (اگر درخواست درباره ی خود دبيرکل بود به جانشين او).
 )٢نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای مرکزی با حضور هموند اخراج خواسته برگزار
می شود (با نشست نامه*) که بايد در آن همه ی هموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند .اگر
هموند اخراج خواسته در دو مهلت (به فاصله ی دو تا چهار هفته) شرکت نکند ،در همان نشست دوم در
نبود او تصميم گرفته می شود.
 )۳برای اخراج می بايد همه ی چهار هموند ديگر شورای مرکزی به آن رای دهند.
 )۴هموند اخراج شونده تا دو هفته 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 همه ی هموندان شورای مرکزی
حضور داشته باشند) با حضور هموند اخراج شونده برگزار می شود (با نشست نامه) که در آن «کارگروه
بازرسی انتخابات» کنگره ی پيشين نيز شرکت می کند .اگر در آن نشست (هموندان شورای مرکزی +
کارگروه بازرسی انتخابات کنگره ی پيشين) همه ،بجز خود هموند اخراج شونده ،رای را تاييد کنند اخراج او
رسمی است.
 )۵پس از اخراج از شورای مرکزی برپايه ی انتخابات کنگره ی گذشته جايگزين برنهاده می شود.
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۳
)١

درخواست اخراج هموند از شورای شاخه می بايد کتبی از سوی يکی از هموندان شورای شاخه به

فرنشين شاخه داده شود (اگر درخواست درباره ی خود فرنشين بود به جانشين او).
 )٢نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای شاخه با حضور هموند اخراج خواسته برگزار
می شود (با نشست نامه) که بايد در آن همه ی هموندان شورای شاخه حضور داشته باشند .اگر هموند
اخراج خواسته در دو مهلت (به فاصله ی يک تا دو هفته) شرکت نکند ،در همان نشست دوم در نبود او
تصميم گرفته می شود.
 )۳برای اخراج می بايد همه ی هموندان ديگر شورای شاخه به آن رای دهند.
 )۴هموند اخراج شونده تا دو هفته 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 همه ی هموندان شورای شاخه حضور
داشته باشند) با حضور هموند اخراج شونده برگزار می شود (با نشست نامه) که در آن يک «بازرس
شورای مرکزی » نيز شرکت می کند .اگر در آن نشست (هموندان شورای شاخه  +بازرس شورای
مرکزی  +هموند اخراج شونده) همه ،بجز خود هموند اخراجی ،رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.
 )۵پس از اخراج از شورای شاخه برپايه ی انتخابات گذشته ی «همايش همگانی» جايگزين برنهاده می
شود.
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۴
)١

درخواست اخراج هموند از شاخه می بايد کتبی از سوی يکی از هموندان شورای شاخه به فرنشين

شاخه داده شود (اگر درخواست درباره ی خود فرنشين بود به جانشين او).
 )٢نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای شاخه با حضور هموند اخراج خواسته برگزار
می شود (با نشست نامه) که بايد در آن همه ی هموندان شورای شاخه حضور داشته باشند .اگر هموند
اخراج خواسته در دو مهلت (به فاصله ی يک تا دو هفته) شرکت نکند ،در همان نشست دوم در نبود او
تصميم گرفته می شود.
 )۳برای اخراج می بايد همه ی هموندان شورای شاخه به آن رای دهند (اگر هموند اخراج خواسته از شورا
باشد همه ی هموندان ديگر شورای شاخه به آن رای دهند).
 )۴اگر هموند اخراج شونده از شورای شاخه بود تا دو هفته حق «واخواست*» دارد (و اگر نه پس از آن
اخراجش رسمی است) ،که بنا بر آن واخواست نشستی ديگر در شورای شاخه با حضور هموند
اخراج شونده برگزار می شود (با نشست نامه) که در آن يک «بازرس شورای مرکزی» نيز شرکت می
کند .اگر در آن نشست (هموندان شورای شاخه  +بازرس شورای مرکزی  +هموند اخراج شونده) همه
بجز خود هموند اخراجی ،رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.
 )۵پس از رسمی شدن اخراج هموند از شاخه ،آگاهی آن به دبيرخانه ی حزب (نشانی امنيتی) داده می
شود تا در بايگانی درنگاشته شود .فراتر از آن آگاهی اخراج به فرنشينان شوراهای همه ی شاخه های
حزب فرستاده می شود.
)۶
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پس از اخراج هموند از شاخه او می تواند درخواست درآيش به شاخه ای ديگر را دهد .اگر هيچ شاخه ای
او را نپذيرد ،او اخراجی از حزب شمارده می شود.

٥
 )١درخواست اخراج هموند از حزب می بايد کتبی از سوی فرنشين يک شاخه و يا يکی از هموندان شورای
مرکزی به دبيرکل حزب داده شود (اگر درخواست درباره ی خود دبيرکل بود به جانشين او).
 )٢نشستی ويژه برای رسيدگی به اين درخواست در شورای مرکزی با حضور هموند اخراج خواسته برگزار
می شود (با نشست نامه) که بايد در آن همه ی هموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند .اگر هموند
اخراج خواسته در دو مهلت (به فاصله ی يک تا دو هفته) شرکت نکند ،در همان نشست دوم در نبود او
تصميم گرفته می شود.
 )۳برای اخراج می بايد همه ی هموندان شورای مرکزی به آن رای دهند (اگر هموند اخراج خواسته از خود
شورای مرکزی بود ،همه بجز خود او).
 )۴اگر هموند اخراج شونده از «شورای مرکزی» باشد تا دو هفته 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 همه ی
هموندان شورای مرکزی حضور داشته باشند) با حضور هموند اخراج شونده برگزار می شود (با نشست
نامه) که در آن «کارگروه بازرسی انتخابات» کنگره ی پيشين نيز شرکت می کند .اگر در آن نشست
(هموندان شورای مرکزی « +کارگروه بازرسی انتخابات» کنگره ی پيشين  +هموند اخراج شونده) همه،
بجز خود هموند اخراج شونده ،رای را تاييد کنند اخراج او رسمی است.
 )۵ا گر هموند اخراج شده از شورای شاخه و يا شورای مرکزی بود پيرو روال اخراج از شورای شاخه و يا
شورای مرکزی جايگزين او برنهاده می شود.
 )۶پس از رسمی شدن اخراج هموند از حزب ،آگاهی آن به دبيرخانه ی سراسری (دبير امنيتی) داده می
شود تا در بايگانی سراسری درنگاشته شود .فراتر از آن آگاهی اخراج به فرنشينان شوراهای همه ی
شاخه های حزب فرستاده می شود.
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۶
 )١شاخه پس از انجام «همايش همگانی پی ريزی» و انتخاب نخستين شورا ،نخستين دوره ی خود را در
حالت آزمايشی بسر می برد.
 )٢در اين دوره ،يک «راهنمای شاخه ی نوپی ريخته» از سوی شورای مرکزی برنهاده می شود که
الف) روند کار شاخه را دنبال می کند
ب)

در نشست های شورای شاخه (دست کم در برخی) ،اگر از ديدگاه فنی شدنی باشد ،به شيوه ی
بررسی کننده و رايزن شرکت می کند

پ)

شورای شاخه را ،اگر نياز آمد ،در روال درست گردانش شاخه راهنمايی می کند

ت)

در نشست همگانی شاخه (دست کم در يکی) ،اگر از ديدگاه فنی شدنی باشد ،به شيوه ی
بررسی کننده و رايزن شرکت می کند

ث)

پس از پايان اين شورای نخستين ،دو ماه پيش از همايش همگانی سپسين« ،راهنمای شاخه ی
نوپی ريخته» گزارشی کتبی از روال کار شاخه ی نو پی ريخته به شورای مرکزی می دهد.

« )۳گزارش راهنمای شاخه ی نوپی ريخته» دربرمی گيرد
الف) کارآمدی تک تک هموندان شورای شاخه
ب)

شمار نشست های شورای شاخه و روال آنها

پ)

شمار نشست های همگانی انجام يافته و روال آنها

ت)

کوشش های انجام يافته از سوی شاخه

ث)

تماس های شاخه با ديگر نيروهای سياسی منطقه

 ) ۴پس از دريافت «گزارش راهنمای شاخه ی نوپی ريخته» شورای مرکزی تصميم می گيرد که به آن شاخه
نوپی ريخته «اعتبارنامه » بدهد و يا نه .اگر اعتبارنامه داده نشد ،شاخه ی نامبرده انحالل می يابد.
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٧
بهای هموندی

 )١بهای هموندی بشيوه ی ساليانه پرداخته می شود
 )٢بهای هموندی ساليانه  ١٢٠يورو می باشد
 )۳بهای هموندی دو سهم را دربرمی گيرد
الف) «سهم سازمان سراسری»
«سهم شاخه»

ب)

 )۴سهم ها و زمانبندی پرداخت
الف) «سهم سازمان سراسری»  ۸٠درصد می باشد ،که تا پايان ماه سوم سال می بايد به حساب
های بانکی حزب رسانده شود.
ب) «سهم شاخه»  ٢٠درصد می باشد ،که تا پايان ماه نهم سال می بايد به صندوق شاخه رسانده
شود (صندوقدار شاخه می تواند به شناخت خويش برای هموندانی که از توان مالی اندک تر
برخوردارند پرداخت سهم شاخه را ديرتر ،يعنی تا پايان ماه نهم سال ،بپذيرد ،واگرنه شيوه ی بهينه
پرداخت همزمان هر دو سهم تا پايان ماه سوم سال است)
« )۵يادآوری» سهم سازمان سراسری:
الف) هموندانی که «سهم سازمان سراسری» را تا پايان ماه نخستين سال پرداخت نکرده اند ،در ماه
دوم سال دو بار (آغاز و پايان ماه) يادآوری می شوند (از سوی خزانه دار حزب).
ب) «پايان مرز» ( )deadlineپرداخت «سهم سازمان سراسری» پايان ماه سوم سال است.
« )۶پاداش بهنگام پردازی»:
هموندانی که «سهم سازمان سراسری» را تا پايان ماه سوم سال بپردازند  ٢٠يورو کمتر می پردازند.
« )٧حق رای» در همايش همگانی
پرداختن «سهم شاخه» در سال گذشته پيش بايست داشتن حق رای در «همايش همگانی» است.
« )۸حق رای» در کنگره
پرداختن «سهم سازمان سراسری» برای هر دو سال «از کنگره تا کنگره» پيش بايست داشتن حق
رای در کنگره است.
 )۹جايگزين ناپذيری بهای هموندی با هزينه های ديگر
هموندانی که از سرمايه ی خويش برای «پروژه های حزبی» هزينه می کنند و يا «ياری های ويژه» می
پردازند از پرداخت بهای هموندی معاف نمی شوند.
ترازنامه ی ساليانه

 )١٠هزينه ها و درآمدهای حزب می بايد در يک ترازنامه ی دوساله (از کنگره تا کنگره) درنگاشته* شوند.
 )١١ترازنامه دربرگيرنده ی همه ی درآمد ها و هزينه ها است.
 )١٢از برای نيازهای امنيتی ترازنامه ی ساليانه به شيوه ی زير برنگاشته می شود:
الف) برخی آگاهه()informationها در آن پنهان می مانند ،بدان سان که به شيوه ی «کوته نوشت»
( )abbreviationو يا به شيوه ی «پوشيده نام» (مستعار) درنگاشته می شوند.

•
•
•

«نام» ياری رسانانی که نمی خواهند شناخته شوند
«آماج» برخی هزينه ها که نبايد برهمگان آشکار شوند
و يا آگاهه های امنيتی ديگر

ب) « کليدنامه ی ترازنامه»
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•

•

اين نوشته روشن کننده ی آگاهه های پنهان داشته در ترازنامه می باشد ،بدان سان که «کليد»
«کوته نوشت» ها و يا «پوشيده نام» ها را دربردارد و روشن می سازد که زير هر کدام چه چيزی
پنهان شده.
کليدنامه تنها در بايگانی شورای مرکزی و از آگاهی همگان بدورنگاه داشته می شود.

 )١۳پاسخگويی درباره ی درونمايه ی ترازنامه
الف) ترازنامه ی دو ساله تا کنگره آماده گشته ،آنجا به هموندان پرسش مند فرازداشته* می شود.
ب) پرسش های هموندان درباره ی درونمايه ی آن از سوی خزانه دار حزب (درباره ی شيوه ی نگارش)
و شورای مرکزی (درباره ی تصميم های مالی) پاسخ داده می شود.
کارگروه بررسی های مالی
 )١۴کارگروه بررسی های مالی در زمينه ی
الف) بررسی هزينه ها (الويت ها)،
ب) افزايش درآمد حزب،
پ)

فرا نگاشتن ترازنامه ی ساالنه

کار می کند.
 ) ١۵بدين سان اين کارگروه (که زير بازرسی شورای مرکزی و در رايزنی با آن می باشد) هم شفافيت مالی
حزب را باال می برد ،هم درآمد آنرا افزايش می بخشد و هم از بار شورای مرکزی در توضيح و برنامه ريزی
می کاهد.

برای فهرست کامل خويشکاری های اين کارگروه نگاه شود به «آيين نامه ی کارگروه های سراسری حزب:
کارگروه بررسی های مالی».
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۸
 )١کارگروه های زير (فهرست) می بايد درساختار سراسری حزب هميشه موجود باشند .مقصود از
«بنيادی » آن است که هستی و کارکرد اين کارگروه ها پيرو بنيادنامه است .ازاينرو خويشکاری ها آنها را
نمی توان ناانجاميده گذاشت ،زيرا در آنگاه بنيادنامه پايمال گشته است.
فهرست کارگروه های سراسری بنيادی حزب
الف) کارگروه بررسی های مالی
کارگروه رسيدگی به ساختار درونی حزب
ب)
کارگروه دبيرخانه ی حزب
پ)
کارگروه بررسی های استراتژيک
ت)
کارگروه آموزش و تبليغات
ج)
« )٢شورای مرکزی» بايسته است که در برپا نگاه داشتن آنها و بازرسی بر شيوه ی درست کار آنها (که در
اين آيين نامه برنهاده می شود) سرآمد کوشش را به انجام رساند .از اينرو بی کار ماندن يکی از اين پنج
کارگروه و يا شيوه ی نابسمان کارکرد آن مسئوليت شورای مرکزی و سرپيچی از بنيادنامه شمرده می
شود.
 ) ۳اگر برای هريک از پنج کارگروه از ميان هموندان داوخواه يافته نشد ،يکی از هموندان شورای مرکزی
بايسته است تا آنرا بپذيرد.
 )۴يک هموند حزبی می تواند در بيشتر از يک کارگروه نيز امباز باشد.
 ) ۵شورای مرکزی می تواند فراتر از اين پنج «کارگروه سراسری بنيادی» ،کارگروه های فراتری بنام «کارگروه
های سراسری دوره يی» برنهد .پيشنهاد می شود که روال سازماندهی و شيوه ی کار آنها از اين پنج
کارگروه برگرفته شود.
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۸
کارگزاران اين کارگروه

 ) ١اين کارگروه دربرگيرنده ی يک تا پنج هموند می باشد ،که می بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 ) ٢فرنشين آن ،که همزمان خزانه دار حزب نيز می باشد ،از سوی شورای مرکزی برگزيده می شود.
 ) ۳اين کارگروه زير بازرسی و در پيوست با شورای مرکزی می باشد .بدين منظور خزانه دار در زمان های از
پيش برنهاده (دست کم چهاربار در سال) در شورای مرکزی حضور يافته و گزارش شفاهی می دهد و به
رايزنی با شورای مرکزی می پردازد (فراتر از آن دو گزارش کتبی :نگاه کنيد زيرتر).
خويشکاری های بايسته ی اين کارگروه

 ) ۴فرا نگاشتن «ترازنامه ی» دوساله (از کنگره تا کنگره :آيين نامه ی گردانش مالی) ،بشيوه ای که در «آيين
نامه ی گردانش مالی» برنهاده شده است.
 )۵گردآوری ،بررسی و بايگانی درخواست های مالی برای پيش افکند(پروژه) های درون حزبی:
الف) اين کارگروه فهرست هزينه های انجاميده و يا برنامه ريزی شده را از سوی
• شورای مرکزی،
• شاخه ها،
• گردانندگان سرويس های حزب
دريافت می کند.
ب) با نکته سنجی هزينه ها را بررسی کرده و اولويت شناسی می کند.
پ) فرجام بررسی های خويش را به شيوه ی «پيشنهادنامه ی شش ماهه» (دو بار در سال) ،به
شورای مرکزی فرازمی دارد.
ت) پيشنهادنامه ها در «بايگانی شورای مرکزی» نگهداری می شوند.
ث) درخواست های ضروری بيرون از دو «پي شنهادنامه ی شش ماهه» به شورای مرکزی فرازداشته
می شوند.
 ) ۶اگرچه تصميم با شورای مرکزی است ،اما اگر شورای مرکزی در موردی گزينشی بغير از پيشنهاد
«کارگروه بررسی های مالی» را پيش گيرد ،می بايد در پيشنهادنامه به کوتاهی افزوده کند که چرا.
 )٧يک گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی درباره ی بررسی های استراتژيک مالی و دورنمای سال
آينده.
 ) ۸تماس پياپی و دلجويی از شاخه ها و گردانندگان سرويس های حزبی :پس از تصميم گيری شورای
مرکزی درباره ی هر پيشنهاد نامه « کارگروه بررسی های مالی» خويشکاری توضيح آنرا به شاخه ها
و درخواست کنندگانی که بودجه های درخواست کرده را دريافت نکردند ،بر دوش می گيرد.
« )۹مال ابزار  -ب َ
َرهنجی» (فاندريزينگ) به شيوه ی بهينه
الف) جستجوی سامانمند بدنبال ايرانيان مالدار و هوادار آماج های حزب برای روی آوری به آنان در
فاندريزينگ ها
ب) سامانبندی فاندريزينگ ها

• درخواست های جدا از آماج (برای نمونه در پيوست به همايش ها و جشن های حزبی)
• درخواست های آماجمند وابسته به پيشبرد يک پيش افکند(پروژه) ويژه
پ) خرسندنگاه داری ياری رسانان از راه شفافيت در هزينه ها و پيوست آنها به درآمدها (بازنمود دادن
درست ياری ها در ترازنامه ،اگر نياز باشد با باريک نگری امنيتی)
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۸
کارگزاران اين کارگروه

 ) ١اين کارگروه دربرگيرنده ی يک تا پنج هموند می باشد ،که می بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 )٢فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده می شود.
خويشکاری های بايسته ی اين کارگروه

 )۳تماس گيری سامانمند با شاخه های حزب (دست کم هر ماه با يک شاخه) و دريافت گزارش از چگونگی
کار آنها ،نيازها ،دشواری ها ،درخواست ها و …
 ) ۴انگيزه بخشی و رايزنی (اگر نياز باشد نيز دلجويی) با شاخه ها و هموندان پرکوش حزب
 )۵بررسی و بايگانی آگاهی های فراهم آورده
 )۶چهار گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی درباره ی
الف) چکيده ی بررسی های انجاميده
ب) پيشنهاد برای گشايش دشواری ها و گاليه های موجود
پ) پيشنهاد برای بااليش گردش کار شاخه ها در چهارچوب توانايی های موجود
ت) گزارش چهارم (گزارش پايان سال) می بايد گسترده تر و ژرف تر بوده و يک دورنمای استراتژيک برای
سال آينده پيش نهد
خويشکاری های فراتر و خودپذيرفته ی اين کارگروه

 ) ٧سازماندهی تورهای سخنرانی برای شاخه ها در همکاری با کارگروه آموزش و تبليغات
 )۸مسافرت به شاخه ها
 )۹ديدارهای منطقه ای ميان شاخه ها
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۸
کارگزاران اين کارگروه

 ) ١اين کارگروه دربرگيرنده ی يک تا سه هموند می باشد ،که می بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 )٢فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده می شود.
 )۳يکی از اين سه هموند ،بنام «دبير امنيتی» ،دريافت کننده ی آگاهی های حساس امنيتی می باشد
(برای
نمونه :درخواست نامه های هموندی) .بهتر است که او هموند شورای مرکزی باشد.
خويشکاری های بايسته ی اين کارگروه
 ) ۴داشتن يک نشانی برای تماس ساده (ايميل ،فاکس ،تلفن) با دبيرخانه ،بنام «نشانی ساده ی
دبيرخانه» ی حزب
 ) ۵داشتن يک نشانی برای تماس امنيتی (ايميل ،فاکس ،تلفن) با دبيرخانه ،بنام «نشانی امنيتی
دبيرخانه» ی حزب ،برای نمونه برای دريافت درخواست نامه های هموندی (آيين نامه ی «درآيش هموند
به
حزب») .اين نشانی تنها در دست يکی از هموندان 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 می کند.

 )۶برون دادن «تاييديه ی حزبی» برای هموندان پناهجو (از سوی «دبير امنيتی» ،زير بازرسی «دبيرکل»)،
پس از دريافت درخواست از سوی فرنشين شاخه ی آن هموند
 )٧برون نمودن «اعالميه های رسمی» در همکاری با شورای مرکزی و کارگروه های ديگر (نشانی «تماس
ساده» مگر در موارد ويژه)
 ) ۸دريافت اعالم نامزدی ها برای کارگروه بازرسی انتخابات کنگره و برای شورای مرکزی (نشانی «تماس
ساده»)
« )۹گزارش نامه ی ماهانه» به شاخه ها و هموندان
الف) درباره ی کارکردهای ماه گذشته،
ب) برنامه ها و يادآوری های نيازمند برای ماه (و يا ماه های) آينده (در همکاری با «کارگروه رسيدگی به
ساختار درونی حزب» و «کارگروه بررسی های استراتژيک»)
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۸
کارگزاران اين کارگروه

 ) ١اين کارگروه دربرگيرنده ی يک تا سه هموند می باشد ،که می بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 )٢فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده می شود.
خويشکاری های بايسته ی اين کارگروه

)۳

گردآوری آگاهی های استراتژيک ،و بررسی و بايگانی آن

)۴

دو گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی درباره ی
الف) رويدادهای استرتژيک شش ماه گذشته
ب) پيشبينی رويدادهای استرتژيک شش ماه آينده
پ) پيشنهاد برای کنش های انجامی -استراتژيک حزب در شش ماه آينده

 ) ۵بررسی گروه ها و سازمان های ديگر ايرانی (سياسی ،فرهنگی) با نگاه ويژه به امکان همکاری با آنها و يا
پيش بينی کنش های آينده ی آنها
 )۶بايگانی سامانمند بررسی ها و آگاهه های بدست آمده
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۸
کارگزاران اين کارگروه

 ) ١اين کارگروه دربرگيرنده ی يک تا پنج هموند می باشد ،که می بايد از سوی شورای مرکزی تاييد شوند.
 )٢فرنشين آن از سوی شورای مرکزی برگزيده می شود.
خويشکاری های بايسته ی اين کارگروه

 )۳فرآورش ،بايگانی و گسترش نوشته ها و فيلم های آموزشی حزب برای عالقه مندان و بويژه نوهموندان
 ) ۴داشتن طرح و برنامه و بررسی های سامانمند درباره ی گسترش کارکرد تبليغاتی حزب
 ) ۵بررسی و بازرسی و بايگانی بر همه ی کوشش های شاخه های حزب در تبليغات و آموزش
 )۶همکاری تنگاتنگ با «کارگروه رسيدگی به ساختار درونی حزب» برای انجام برنامه های تبليغاتی انگيزه
ساز در سطح شاخه ها (برای نمونه انجام تورهای سخنرانی)
 )٧دو گزارش کتبی ساليانه به شورای مرکزی درباره ی
الف) دستاوردهای تبليغاتی شش ماه گذشته

ب)
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برنامه های تبليغاتی شش ماه آینده

زمان انجام و فراخوانی

« )١همايش همگانی» به روال عادی هر سال يک بار در سه ماهه ی اول سال ايرانی برگزار میشود.
 )٢يک ماه پيش از زمان برنهاده برای «همايش همگانی» (چه بر روال عادی چه فوق العاده) فراخوان يادآوری
به همه ی هموندان شاخه (به آن نشانی که شورای شاخه در بايگانی رسمی اش دارد) فرستاده می
شود.
 )۳برای «همايش همگانی پی ريزی» فراخوان برای فهرست گردآمده از «داوخواهان پی ريزی شاخه»
فرستاده می شود.
 ) ۴همزمان يک کپی از فراخوان برای «دبيرخانه ی حزب» (نشانی ساده) و يک کپی به شورای مرکزی
فرستاده می شود.
فرنشين گرداننده ،نشست نامه

 )٥گردانش «همايش همگانی» با شورای شاخه است ،که يک «فرنشين گرداننده» (چه از هموندان شورا
چه از بيرون شورا) برای همايش برمی نهد .آنهنگام که شورای آينده برگزيده شد ،از همان دم گردانش
«همايش همگانی» را بدست می گيرد و يا «فرنشين گرداننده» را برای بازماند همايش بجا می گذارد و يا
فرنشينی ديگر برمی گزيند .در «همايش همگانی پی ريزی» نقش «فرنشين گرداننده» با «بازرس پی
ريزی شاخه» است (که از سوی شورای مرکزی برنهاده شده است).
 ) ۶آغاز رسمی همايش همگانی و خوشامدگويی از سوی «فرنشين گرداننده» اعالم می شود.
 )٧فراي ند «همايش همگانی» در يک «نشست نامه» برنگاشته می شود .پس از پايان همايش همگانی
نشست نامه برای «دبيرخانه ی حزب» (نشانی ساده) و دبيرکل فرستاده می شود.
گزارش و پاسخگويی شورای پيشين

 )۸شورای پيشين به امور زير می پردازد
الف) گزارشی از فرنشين شاخه (و يا سخنگوی شورای شاخه) درباره ی رويدادها ،دست آوردها و
دشواری های دوره ی گذشته
ب) بررسی کوتاه مالی بر روند دوره ی گذشته
پ) پروژه های آغازشده که دنباله ی آنها بدست شورای آينده می بايست پی گيری شود
 ) ۹پرسش از سوی هموندان بسوی شورای گذشته و پاسخ از سوی شورا به آن پرسش ها
پيشنهادها و سخن آزاد

 )١٠هموندان پيشنهادها و سخن های خويش را فرازمی گويند
انجام انتخابات

 )١١اعالم نام هموندان دارای حق رای در شاخه (تنها آن هموندان حق رای در همايش همگانی را دارند که
در دوره ی گذشته سهم شاخه از بهای هموندی را پرداخته باشند« :آيين نامه ی گردانش مالی»)
 ) ١٢اعالم نامزدهای انتخابات شورای شاخه با برآورده ساختن پيش بايست ها زير
الف) نامزد می بايد دست کم دو سال هموند حزب بوده باشد
ب)

نامزد می بايد يک «شناخت نامه»ی کوتاه از خويش بشيوه ی کتبی فرازنهد ،که در آن گذشته از
فرايند آموزشی -کاری خويش دستاوردهای پيشين خود را نيز ،بويژه در زمينه ی فرهنگی-
سياسی روشن سازد (اين «شناخت نامه ها» پس از نشست برای «دبير امنيتی» دبيرخانه ی
سراسری و برای دبيرکل فرستاده می شوند).

پ)

نامزد در يک سخنرانی کوتاه خود را فرامی شناساند و برنامه های خويش را برای دوره ی آينده
پيش می نهد.

 )١۳پرسش و پاسخ هموندان (دارای حق رای) با نامزدها
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 ) ١۴گزينش يک «کارگروه بازرسی انتخابات شاخه» ،برگرفته از يک تا دو تن ،که خود نامزد شورای آينده
نباشند
 )١٥انجام انتخابات بشيوه ی پنهان داشته
 ) ١۶شمارش رای ها و اعالم نتيحه از سوی «کارگروه بازرسی انتخابات شاخه»
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زمان انجام و فراخوانی

 )١کنگره هر دو سال يک بار در پنجره ی زمانی «آغاز تير تا پايان شهريور» برگزار میشود.
 )٢محل آن تا آنجا که بتوان به صورت يکی در ميان در امريکا و اروپا می باشد ،تا هنگامی که امکان برگزاری
هميشگی در ايران فراهم شود.
 )۳دو ماه پيش از زمان برنهاده برای کنگره (چه بر روال عادی چه کنگره ی فوق العاده) فراخوان رسمی به
همه ی شورای شاخه ها و نيز به همه ی هموندان حزب (به آن نشانی که در بايگانی رسمی «دبيرخانه
ی حزب» می باشد) فرستاده می شود.
 )۴همزمان يک کپی از فراخوان ب همراه فهرست شمار هموندان تک تک شاخه ها که فراخوان را دريافت
کرده اند برای «کارگروه بررسی انتخابات کنگره» ،که می بايد تا آن هنگام برگزيده شده باشد (آيين نامه ی
«کارگروه بررسی انتخابات کنگره») ،فرستاده می شود.
فرنشين گرداننده ،نشست نامه

 ) ٥گردانش «کنگره» با شورای مرکزی است ،که يک «فرنشين گرداننده» (چه از هموندان شورا چه از بيرون
شورا) برای کنگره برمی نهد.
 )۶آغاز رسمی کنگره و خوشامدگويی از سوی «فرنشين گرداننده» اعالم می شود.
 )٧فرايند «کنگره» در يک «نشست نامه» برنگاشته می شود (از سوی يکی از دبيران «دبيرخانه ی
سراسری حزب» و يا اگر دبيری آنجا نبود يک شخص ديگر که از سوی «فرنشين گرداننده» برگزيده شده
است).
 ) ۸پس از پايان کنگره نشست نامه برای دبيرخانه ی سراسری حزب و دبيرکل فرستاده می شود .سپس
دبيرخانه آنرا برای شوراهای شاخه ها و هموندانی که فرخوان به کنگره را دريافت نموده بودند ،می
فرستد.
گزارش و پاسخگويی شورای پيشين

 )۹سپس شورای مرکزی پيشين به امور زير می پردازد
الف) گزارشی از دبيرکل (و يا سخنگوی شورای مرکزی) درباره ی رويدادها ،دست آوردها و دشواری های
دوره ی گذشته
ب) بررسی کوتاه مالی بر روند دوره ی گذشته از سوی خزانه دار حزب (اگرچه خزانه دار گزارش را می
دهد پاسخگويی فرجامين در بخش پرسش و پاسخ ها با شورای مرکزی است ،زيرا او تصميم گير
بوده« :آيين نامه ی گردانش مالی»)
پ) پروژه های آغازشده که دنباله ی آنها بدست شورای مرکزی آينده می بايست پی گيری شود
 ) ١٠پرسش از سوی هموندان بسوی شورای مرکزی و پاسخ از سوی شورای مرکزی به آن پرسش ها
پيشنهادها ،سخن آزاد ،کارگروه های بررسی

 )١١هموندان پيشنهادها و سخن های خويش را فرازمی گويند.
 ) ١٢زمانی بسنده برای گفت و شنود آزاد و بررسی پيشنهادها برنهاده می شود
 ) ١۳هموندان می توانند در کارگروه های گوناگون که برمی نهند به بررسی ژرف تر پيشنهادها بپردازند ،بويژه
در زمينه ی دگرسازی بنيادنامه و يا منشور ،برنگاشتن قطعنامه ،برنهادن سياست های دوربرد حزب.
رای گيری درباره ی بنيادنامه ،منشور ،قطعنامه ی کنگره

 )١۴برای آنکه پيشنهادی بتواند در کنگره به رأی گذاشته شود باید ده امضا از هموندان داشته باشد
 )١۵کارگروه رسيدگی به پيشنهادها که همه هموندان حق شرکت در آن را دارند پيشنهادها را بررسی و
نتيجه کار را برای رای گيری به کنگره خواهد فرستاد.
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 ) ١۶اگر پيشنهادهايی برای دگرسازی بنيادنامه ی حزب و يا منشور حزب انجام شده باشند ،به رای کنگره
گذاشته می شوند.
 )١٧قطعنامه ی پيشنهادی کنگره فرازخوانده شده و به رای کنگره گذاشته می شوند.

انجام انتخابات

 ) ١۸نامزدی بهنگام برای شورای مرکزی آينده (تا دو ماه پيش از کنگره) ،با برآورده ساختن پيش بايست ای
زير (آيين نامه ی نامزدی برای شورای مرکزی):
الف) نامزد می بايد دست کم  ۳سال پياپی پيش از کنگره هموند حزب بوده باشد
ب) نامزد می بايد يک «شناخت نامه»ی بسنده از خويش بشيوه ی کتبی فرازنهد (آيين نامه ی
نامزدی برای شورای مرکزی)
 )١۹اعالم نامزدهای انتخابات شورای مرکزی از سوی دبيرخانه ی حزب به شاخه ها و هموندان حزب ،دو ماه
پيش از کنگره.
 )٢٠گردآوری فهرست هموندان دارای حق رای در کنگره زير گردانش «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» با
همکاری «خزانه دار حزب» (و اگر نياز بود ديگر نهادهای حزب)
(تنها آن هموندان حق رای در همايش همگانی را دارند که در دوره ی گذشته «سهم سازمان
سراسری» از بهای هموندی را پرداخته باشند« :آيين نامه ی گردانش مالی»)
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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 دبيرخانه ی
سراسری حزب (نشانی ساده) و شورای مرکزی برسد .به اعالم های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد
شد.
 )۳پس از پايان زمان مرز اعالم نامزدی برای «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (سه ماه پيش از انتخابات)
نام و نشان داوخواهان توسط دبيرخانه ی سراسری حزب (زير بازرسی شورای مرکزی) به آگاهی شورای
شاخهها می رسد.
 )۴شورای شاخه ها تا دو هفته سه تن را از ميان داوخواهان بر می گزینند و رای خود را به شورای مرکزی
می فرستند.
 ) ٥شورای مرکزی دارندگان اکثریت را تا دو هفته (يعنی تا يک ماه پس از اعالم نهايی نامزدان ،و
دو ماه پيش از کنگره) به آگاهی شاخه ها می رساند.
 )۶هموندان «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» تعهد میکنند که در انتخابات شورای مرکزی پيش رو نامزد
نخواهند شد.
 ) ٧خویشاوندان نسبی و سببی هموندانی که خواهان عضویت در شورای مرکزی میباشند؛ نمیتوانند به
( )1
عضویت کارگروه نظارت بر انتخابات برآیند.
 )۸اگر هر کدام از هموندان «کارگروه بازرسی انتخابات» نتوانند به کار ادامه دهند از دارندگان اکثريت به
ترتيب جايگزين خواهند شد.
بازرسی بر آماده سازی و انجام انتخابات کنگره

 ) ۹نخستين و بنيادی ترين خويشکاری «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» ،چنانچه از نامش هويداست،
بررسی بر روال درست (دمکراتيک) آماده سازی و انجام انتخابات کنگره است.
آماده سازی انتخابات کنگره

بازرسی بر روال درست برای آماده سازی انتخابات کنگره:
 )١٠اعالم نامزدی برای شورای مرکزی بايد تا دو ماه پيش از کنگره به «دبيرخانه ی حزب» (نشانی ساده) و
شورای مرکزی برسد .به اعالم های پس از آن ترتيب اثر داده نخواهد شد« .کارگروه بازرسی انتخابات
کنگره» درباره ی هر نامزد بازرسی می کند که آيا شيوه ی نامزدی او درست بوده يا نه (پيرو « آيين نامه
ی نامزدی برای شورای مرکزی»).
 ) ١١پس از پايان زمان مرز اعالم نامزدی برای «شورای مرکزی» (تا دو ماه پيش از انتخابات) نام و نشان
نامزدان دارای پيش بايست ها (آيين نامه ی نامزدی برای شورای مرکزی) توسط «دبيرخانه ی حزب» به
آگاهی شورای شاخهها و هموندان می رسد.
 )١٢بازرسی بر آزادی کوشش های انتخاباتی برای نامزدها در دو ماه پيش از کنگره (منظور از کوشش های
انتخاباتی همه ی روش های رواداشته در انتخابات کشورهای دمکراتيک باخترزمين است ،از جمله
سازماندهی نشست های انتخاباتی ،تبليغات ،ائتالف ها).
 )١۳بازرسی و نگهداری فهرست دارندگان حق رای در کنگره (پيرو «آيين نامه ی مالی» و «آيين نامه ی
کارگروه دبيرخانه ی حزب»):
الف) «خزانه دار» با برگزيده شدن «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» (دو ماه پيش از کنگره) ،فهرست
شماره های هموندی را با درنگاشت جايگاه شان در شاخه («هموند شورا»« ،هموند کوشا»)
پرداختی هايشان در دست «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» می گذارد (کنترل پيش بايست های
ماده .)٢٥
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ب) «دبير امنيتی» پرسش های پيش آمده از سوی «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» را درباره ی
شماره های هموندان ،تا آنجا که با روال امنيتی سازگار باشد ،پاسخ می هد.
پ)

در فرايند انجام کنگره می بايد همه ی پرداختی ها بجامانده و ديگر پرسش های نيازمند در روز

نخستين کنگره به انجام رسند .در پايان روز نخستين کنگره «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»
فهرستی بنام «فهرست فرجامين رای دهندگان کنگره» را آماده می سازد که ديگر در آن دست برده
نمی شود! در آغاز روز دوم کنگره «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره» «فهرست فرجامين رای
دهندگان کنگره» را به گردانندگان کنگره فرازمی نهد و بهنگام رای گيری از همان فهرست بهره
برداری می کند.
ت) در روز دوم کنگره تنها آن هموندانی به « فرايند انتخابات» راه می يابند که بر روی «فهرست فرجامين
رای دهندگان کنگره» می باشند (البته هموندان رای ندهنده نيز می توانند در تاالر انتخابات در
بخشی جدا انتخابات را مشاهده کنند).
 )١۴بازرسی بر رای های غيابی و وکالت ها
الف) «رای های غيابی» و «وکالت ها» از راه های زير به کنگره می رسد
• در پاکت های دربسته به «دبيرخانه ی حزب» (نشانی ساده) فرستاده می شود.
• اسکن شده (با ایميل) به «دبيرخانه ی حزب» (نشانی ساده).
• در پاکت های دربسته بدست يکی از امبازندگان در کنگره به «کارگروه بازرسی انتخابات کنگره»
رسانده می شود.
ب) رای های غيابی و وکالت ها می بايد 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 پاکت های رای های غيابی و وضعيت وکالت ها (چه کسانی به چه کسی) در «فهرست

فرجامين رای دهندگان کنگره» درنگاشته می شود.
 )١٥بازرسی بر آزادی کوشش های انتخاباتی برای نامزدها در کنگره.
انجام انتخابات کنگره

 >-ماده ٢۹ >-ماده ۳٢شکايات پس از کنگره ،رای گيری دوباره پس از ابطال

 >-ماده ۳٠ماده ۳١
نشست واخواستی اخراج هموندان شورای مرکزی

 >-آيين نامه ی اخراج هموند از شورای مرکزیآيين نامه ی اخراج هموند از حزب
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برآورده ساختن پيش بايست های نامزدی برای شورای مرکزی
هموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی می بايد تا پايان مرز نامزدی (دو ماه پيش از کنگره) پيش بايست های

نامزدی برای شورای مرکزی را برآورده ساخته باشد ،واگرنه نامزدی او پذيرفته نخواهد شد.
 ۳ )١سال پياپی پيش از کنگره هموند حزب بوده باشد
 ۳ )٢سال پياپی ،بهای هموندی خویش را به صورت ساالنه ،و سهم سال پيش از کنگره را تا حداکثر تا دو ماه
پيش از بر پایی کنگره ،پرداخت کرده باشد.
 )۳در  ٢سال پياپی پيش از کنگره يکی از گماشت های زير را برآورده ساخته باشد
الف) هموند شورای مرکزی بوده باشد
ب) هموند يک شورای شاخه يی بوده باشد
پ)

هموند يکی از پنج کارگروه سراسری بنيادی بوده باشد

ت)

گرداننده ی يکی از سرويس های سراسری حزب بوده باشد

 )۴هموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی می بايد« ،شناخت نامه» ای بسنده فرانگارد که در آن
الف) پيشينه ی آموزشی-کاری خويش را آشکار سازد
ب)

پيشينه ی کنش های خويش در زمينه ی فرهنگی و يا سياسی را آشکار سازد

پ)

کارنامه ی تاکنونی خويش در حزب را فراگويد

 )٥هموند داوخواه نامزدی شورای مرکزی می بايد کنار شناخت نامه «برنامه ی نامزدی» خويش برای
همکاری در شورای مرکزی را نيز بشيوه ی گسترده و روشن فرانگارد که در آن
الف) زمينه ی ويژه ی کار خويش در شورای مرکزی را پيشبينی کند
پيش اَفکند (پروژه)های ويژه ی خويش را فرازنهد
ب)
در راستای پيش افکندها توانايی های ويژه ی خويش برای پيشبرد آنها را برجسته سازد
پ)
پايان مرز نامزدی

 >--ماده ٢۸

( بخش های سپسين تنها برای ياری و روشن گويی هستند و بخشی از بنيادنامه شمرده نمی شوند)
( )١این بند در کنگره یازدهم حزب در روزهاى  ١۳و  ١٤ماه اوت سال  ٢٠١٦در امریکا و در شهر لسآنجلس به
تصویب رسيد
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presiding

Vorsitzender

praesidere

١١

١١
۸
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۶
Geldmittel

funds

to raise

•
•
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:
•

o

Vorsitzender

presiding [person]
praesidere
prae + sedere

»س
َ َ َرأ
sedere

to preside
presiding

1
2
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•

respondere

responsible

verantwortlich < antworten

deadline

prerequisite

precondition

rebuilding, restructuring
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:

time limit

Mitglied
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