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 اساسنامه کنگرە رهایی ایران 
 

 پ�شگفتار

ن با حق مســــلم مرز، کنگرە رهایی ایران با همکاری میهن پرســــتان درون و برون با تک�ه بر مبارزات خشــــونت پره�ی
 ملت ایران بر نظام جمهوری اســـــــــــــــال�در راســـــــــــــــتای دفاع از خود،  

گ
� رســـــــــــــــ�دن به   جهت در  دارد و � گام بر   چ�ی
قانون،  های هر ن�ع باور دیین و مذهیب در کل�ه ال�هبدون دخالت  دمکرا�،، آزادی، اســـــــــــــتقرار حا�م�ت مرد�

  و ســـــــــــــــ�اســـــــــــــــت کوشـــــــــــــــش �، دولت حکومت 
گ

نما�د. ماه�ت و ســـــــــــــــاختار کنگرە رهایی ایران بر اســـــــــــــــاس پرا�ند�
، ســــــ�ال بودە و با   هموند ایراندوســــــتان  وی اند�شــــــ�دە    یی اهزمینهکنگرە در گردا�رد گییت ــش که در اســــــاســــــنامه پ�ـ�ـــ

ا�ط  ،شـــــــدە به روز رســـــــاین  را ها ها و برنامهپروژە ،ن�ازها  ،تجارب کســـــــب شـــــــدەبا ایران، موجود در  با توجه به �ش
 . دست �ابد کردە تا بتواند به اهداف مد نظر 

ن  ن بار توســط هموندان  مادە � و � فصــل پنجاســاســنامه کنگرە رهایی شــامل �ســخه نخســتنی باشــد که نخســتنی
ــ�د و  ۱۳۹۸برابر با دوم ت�ی   ۲۰۱۹ژوئن  ۲۳کنگرە رهایی ایران در تار�ــــخ  تا �ســـــــخه جد�د پ�ش  به تصـــــــ��ب رســـــ

 روی، بروز رساین نگرد�د. 
 

 ل�اتک  : فصل �کم

 نام و شناسه  -۱مادە 
دارای شـــــــــــخصـــــــــــ�ت حقو�ت که بر مبنای اصـــــــــــول  و همگاین  با بهرە ،مردم نهاد  اســـــــــــت  انجمین کنگرە رهایی ایران 

 شود. س�ا� ب�ان شدە در پ�شگفتار و روش دمکرات�ک �شک�ل شدە و در ادامه اساسنامه کنگرە نام�دە �
 

 د�دگاە- ۲مادە 
 تمام شـــــــــهروندان 

گ
در  کنگرە خواســـــــــتار آزادی فردی، رفاە، امن�ت، خوشـــــــــبخیت و شـــــــــادماین و ارتقا ســـــــــطح زند�

 باشد. ایران � �ا� 
 

 هاارزش - ۳مادە 
اقتصادی ، اجتما� و   ،های حقوق س�ا� ، مدین و میثاق های کنگرە شامل آنچه در ب�ان�ه حقوق ��ش ارزش

 آن تع��ف شدە اند 
گ

، جان و مال ، آزادی کرامت ا�ساین   یناپذیر  و خدشهجمله شأن و مقام از  فرهن�
 باشد. با�د در پناە قانون نگهداری گردد، �  که   مردم

 



۲ 
 

 اهداف، اصول ز�ر بنایی  : مفصل دو 

 اهداف- ۴مادە 
 �عت بخش�دن به فرو�ا�ش و �نگوین جمهوری اسال�. : ۱بند 
 جمهوری اسال�. گذار از : مشارکت و ا�فای نقش موثر در سازماند� مدی��ت کشور در دوران۲ بند
 برگزاری انتخابات آزاد برای �شک�ل مجلس موسسان. : ۳بند 
ن ن�ع نظام آیندە ایران با رای مستق�م کل�ه ایران�ان: ۴بند   . تعینی
، بدون دخالت هر ن�ع باور دیین و مذهیب در کل�ه ال�ه �کدمکرات �ک نظام  ساختار  : ۵بند  های پارلماین

 دولت و س�است است.  قانون، حکومت، 
 

 اصول ز���نایی - ۵مادە 
ن و با تا��د بر  : ۱بند  از م�ان بردن  تمام�ت و موجود�ت جمهوری اســـــــــــال� با تک�ه بر مبارزات خشـــــــــــونت پره�ی

 �کا�ک شهروندان کشور. حق دفاع از جان و مال خود برای 
 م� و تمام�ت ار�ن ایران. ۲بند 

گ
 : پاسداری از استقالل، �گان�

گردد. آموزش ز�ان مادری  رســـــــــ�، اداری و آموز�ش کشـــــــــور محســـــــــوب � -: ز�ان پار� بعنوان ز�ان م� ۳بند 
ە ایران  حق کل�ه  . شود �شمردە مردم در  گس�ت

 . نماد تار��ن و م� ایران�ان: پرچم سه رنگ ش�ی و خورش�د بعنوان ۴بند 
، این بـاورهـا هیچ دخـالیت در  ۵بنـد  ام بـه آزادی و خصـــــــــــــــو� بودن همـه اد�ـان و بـاورهـای دیین و مـذهیب : بـا اح�ت

 و س�است نخواهند داشت.  ، دولت حکومت  نهاد 
 : پذیرش و اجرای بدون چون و چرای منشور جهاین حقوق ��ش و اسناد وا�سته آن. ۶بند 
 مستق�م شهروندان مناطق مختلف ایران در امور مح� خود. : مشارکت ۷بند 
.   هایاستفادە از سالح  ن�ن : ۸بند     کشتار جم� ات�، بیولوژ�� و ش�م�ایی
، اقتصــــادی و ســــ�ا� حســــن همجواری و روابط دوســــتانه: ۹بند 

گ
ش امن�ت در     و  کشــــورها   با کل�ه فرهن� گســــ�ت

 . منطقه
  : برابری کامل س�ا�، اجتما� و قانوین تمام ایران�ان، برابری در روابط ۱۰بند 

گ
  ب��ژە حفظ حقوق و خانواد�

 کودکان.               
 ۱۱بند 

گ
 اپوز�سیون و  م�: کنگرە رهایی ایران، شاهزادە رضا پهلوی را نماد �کپارچ�

گ
برای تحک�م همبست�

استقرار حا�م�ت مردم و تحقق دمکرا� و  ،ای فرو�ا�ش جمهوری اسال�پرچمدار مبارزات بر 
 . داند سکوالر�سم در نظا� اعم از پادشا� پارلماین و �ا جمهوری پارلماین در ایران �

 
دی- ۶مادە   اصول راه�ب

 م�ان : ۱بند 
گ

 ایراندوستان همسو و مخالف جمهوری اسال�. ا�جاد �س�ت همبست�
�ت   مورد : �شک�ل انجمین فرا ا�دئولوژ�ک، فرا حزیب و  ۲بند   ن الملل، مورد قبول و حما�ت ا��� ام بنی پذیرش و اح�ت

وهای مبارز   � و انتظا�. نظا ،ن�ی
هایهای آزادی خواهانه تمام �شتیباین از جنبش : ۳بند  وهای مسلح مردم گرا،  جامعه ق�ش ایران و ن�ی

ا�ن و راهنماهار�زیبرنامه  جهت انجام اعتصابات �ا�ی در کشور، یی ی مبارزایت برای تجمعات اع�ت
ن المل� و نهادهای ا�ساندوستاتته�ه صندوق ما� حما�ت از اعتصاب به منظور  ، رایزین با مراجع بنی

  . در این زمینه ها �شتیباین از ملت ایران، ته�ه و انتشار ب�ان�ه
 



۳ 
 

 - ۷مادە 
گ

 های کنگرە مرکز و نمایند�
باشــــــــــــد و به ثبت  شــــــــــــما� و ارو�ا � ی: جهت دســــــــــــت�ایب به اهداف کنگرە، مرکز کنگرە در دو نقطه آم��کا۱بند 

 رسد. �
توانــد در ســـــــــــــــــایر نقــاط جهــان �کنگرە ،  مرکزیدر صـــــــــــــــورت ن�ــاز، بنــا بــه تصـــــــــــــــ��ــب شـــــــــــــــورای مــدی��ــت  : ۲بنــد 

 
گ

 . ل دهد مرکز �شک�   هایی در ارتباط با نمایند�
  : ۳ بند

گ
ــنامه و محدودە وظا�ف و اخت�ارات تمام نمایند� ــاســــ ــنامه کنگرە بودە و اســــ ــاســــ ها با�د بر طبق مفاد اســــ

ن نــــــــامــــــــه ــ��ــــــــب شـــــــــــــــــــــورای مـــــــرکـــــــزی بـــــــرســــــــــــــــــــــد. �ای آنــــــــان هــــــــای مـــــــنـــــــطـــــــقــــــــهآیـــــــنی  بــــــــا�ســــــــــــــــــــــت بــــــــه تصـــــــــــــــــــ
 

 ن�ع فعال�ت - ۸مادە 
 با سایر احزاب و نهاد   مردم نهاد کنگرە �شک�الیت س�ا�، فرا جنا� و  

گ
های همسو است که در جهت همبست�

 کند. برای براندازی تمام و کمال جمهوری اسال� و آزادی ایران فعال�ت �
 

 ارکان و ساختار کنگرە : سومفصل 

 ارکان کنگرە - ۹مادە 
 ارکان کنگرە عبارت است از: 

 انجمن هموندان ۱
 . اداری و داوریدیوان  ۲
ی شورای ۳  . ها نظارت بر انتخابات و رای گ�ی
  . شورای مدی��ت مرکزی ۴

ن المللو  حقو�ت  دف�ت الف)   . امور بنی
د، برنامه  دف�ت  )ب  . و بودجهراه�ب
 تاالر اند�شه) پ
 رایزناندف�ت  )ت
خانه) دف�ت ث  دب�ی

 
 یی شورای مدیران اجرا ۵

 و تبل�غات کارگروە روابط عمو�الف)  
 امور ما�کارگروە  )ب

 تظاهرات و گردهمایی کارگروە پ)  
 امور هموندیکارگروە  )ت
 فرهنگ و ه�ن کارگروە  )ث
 ایتول�دات رسانهکارگروە  )ج 

 تکنولوژیکارگروە چ)  
ن   نامهح) کارگروە ساختار و آینی

 انجمن سازمانهای همسو  ۶
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 وظا�ف و اخت�ارات ارکان و ساختار کنگرە تعار�ف : چهارمصل ف

ا�ط  -۱۰مادە   در کنگرەرس�  هموندی�ش
ا�ط ز�ر �  در کنگرە شوند:  هموندیتوانند متقا�ن باشند، �اشخا� که دارای �ش

 ایراین بودن �عین پدر و �ا مادر و �ا پدر�زرگ و �ا مادر بزرگ ایراین بودە باشد.  : الف)
 به جمهوری اسال� حا�م بر ایران: ب)

گ
 . عدم هر ن�ع وا�ست�

 سکونت در خارج از ایران. : پ)
ن : )ت ن کشور محل اقامت و�  سال تمام ۱۸ حداقل سن داشنت  . � تواند متغی�ی باشد  با توجه به قواننی
ن چارچوب  و پذیرش انجام فعال�ت در  ها و خط م�ش  پذیرش اساسنامه: )ث  مصوب کنگرە.  هاینامهآینی
 عهد به رعا�ت اصول انضبا� و منشور اخال�ت کنگرە. ت: )ج 
 باشد. �در کنگرە ن هموندیدر سایر احزاب و �شک�الت س�ا� مانع  هموندی: )چ 

 شوند. هوادار شناخته � هموند مرز، تنها به عنوان : داوطلبان متقا�ن درون ۱ تب�ە
 

 هموندیانواع   -۱۱مادە 
ا�ط هموند رســــــــ�: الف):  در کنگرە بودە و  فوق هموندیهموند رســـــــــ� هموندی اســـــــــت حق��ت که دارای �ش

 وی در کنگرە پذیرفته شدە است.  هموندیدرخواست 
باشــند که به دعوت شــورای مدی��ت مرکزی همکار آن دســته از اشــخاص حق��ت کنگرە � هموند همکار: ب): 

ن بکار   شوند.  �مشغول برای مدت معنی
ــتـه از افراد حق��ت در کنگرە هموـند هوادار: پ):  ــتعـار �ـا هوادار آن دســـــــــــــ بـدون  نـام�ـدە م�شـــــــــــــــود کـه بـا نـام مســـــــــــــ

 کنند. پذیرفته شدن در کنگرە همکاری �
تواند هوادار تنها با قبول مدیر بخش م��وطه و در صورت تص��ب شورای مدیران مرکزی �  : هموند  ۲تب�ە 

 ها فعال�ت نما�د. در کارگروە
تواند در جلسات باشد و تنها با دعوت شورای مدی��ت مرکزی �هموند همکار و هوادار فاقد رای �:  ۳تب�ە 

کت نما�د.   انجمن هموندان �ش
 

 رس�  وظا�ف هموند   - ۱۲مادە 
 ها. مسئول�ت پذیری در كارگروەالف): 

، خط م�ش ب):  ، منشور اخال�ت ن  های حا�م بر كنگرە. ها و رو�هتعهد و پايبندى به اساسنامه، قواننی
 ساعت در هفته همکاری با کارگروە.  ۵تعهد حداقل پ): 

 . هموندی هم�اری ماهانهت): پرداخت 
کت در انتخابات و  یرایث): �ش  ها. گ�ی

 
 انجمن هموندان -۱۳مادە 

شود که بطور مجازی ت��ن رکن کنگرە محسوب �انجمن هموندان متشکل از هموندان رس� کنگرە بودە و عا� 
ن  ی در مورد وظا�ف پ�ش بیین شدە در این اساسنامه و مطابق آینی های م��وطه، بصورت نامهبرای تصم�م گ�ی

 شود. گزار �ادواری و حداقل سا� �کبار بر 
کت کنند. : تنها هموندان رس� �۱بند   توانند از ط��ق نامزدی احراز سمت و �ا در انتخابات �ش
 گردد. : جلسات انجمن هموندان به دو شکل عادی و و�ژە �شک�ل �۲بند 
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 شود. : �شست عمو� عادی هموندان حداقل سا� �کبار برگزار �۳بند 
: �شست و�ژە انجمن هموندان کنگرە با �شخ�ص و تص��ب شورای مدی��ت مرکزی و �ا در خواست ۴بند 

 گردد. نصف بعالوە �ک هموندان کنگرە برگزار �
 باشد. : جلسات و�ژە انجمن هموندان کنگرە اخت�ارات قانوین �شست عادی سال�انه را دارا �۵بند 

کت نمایند که  : تنها همونداین �۴تب�ە    ساالنه خود را پرداخته باشند.   هم�اری هموندیتوانند در انتخابات �ش
 باشند نبا�د تضاد منافع با کنگرە داشته باشند. : همونداین که کاند�د احراز سمت �۵تب�ە 

 
 وظا�ف انجمن هموندان  -۱۴مادە 

ه توسط شورای مدی��ت مرکزی به انجمن هموندان کنگرە ارائه الف): ارز�ایب گزارش عمل�رد سال�انه کنگرە ک
 گردد. �

 های ما�. ب): در�افت گزارش
 پ): انتخاب پنج نمایندە شورای مدی��ت مرکزی. 

 ت): انتخاب سه نمایندە دیوان اداری و داوری. 
ی شورایث): انتخاب سه نمایندە   ها نظارت بر انتخابات و رای گ�ی

 
 انجمن هموندان اخت�ارات -۱۵مادە 

الف): تص��ب و �ا رد گزارشات و پ�شنهادایت که از طرف شورای مدی��ت مرکزی به انجمن هموندان ارائه 
 گردد. �

 ب): تص��ب اساسنامه کنگرە. 
ی در بارە پ�شنهادات ادغام و انحالل کنگرە.   پ): تصم�م گ�ی

 ت): تص��ب قطعنامه پا�این �شست انجمن هموندان. 
ان  ن ن م�ی ی تعینی  هموندان کنگرە.  هم�اریث): تصم�م گ�ی

 
 روش ادارە جلسات عادی و و�ژە انجمن هموندان ، انتخابات و ابالغ نتایج   -۱۶مادە 
 های عادی و �ا و�ژە انجمن هموندان بر عهدە شورای مدی��ت مرکزی است. : ر�است �شست ۱بند 
 �ابد. حضور دو سوم کل هموندان رسم�ت �: جلسات مجامع عمو� و و�ژە هموندان با ۲بند 
�ت �عین نصف بعالوە �ک هموندان حا�ن در جلسه انجمن هموندان به ۳بند  : کل�ه تصم�مات با رای ا���

 رسد. تص��ب �
روز پ�ش از تار�ــــخ   ۱۰با�ست های عادی و و�ژە انجمن هموندان �: آ�� و دعوتنامه برگزاری �شست ۴بند 

ە به آ�ا� های رس� کنگرە اعم از شبکهو رسانه �شست از ط��ق ا�م�ل های مجازی و تل����ون و غ�ی
 هموندان رس�دە و به آنان ارسال شود. 

: چنانچه جلسه عمو� انجمن هموندان به حد نصاب رسم�ت نرس�د شورای مدی��ت مرکزی در همان ۵بند 
 �شست مذکور را نما�د. روز فاصله از  ۳۰تواند درخواست تار�ــــخ د�گری با حدا��� روز �

�ت هموندان منتخب انجمن هموندان رسم�ت �۶بند  �ابد و تصم�مات آن  : �شست جا�گ��ن با حضور ا���
�ن معت�ب محسوب �  گردد. با نصف بعالوە �ک آرای حا�ن

 
 دیوان اداری و داوری   -۱۷مادە 

�ت آرای رای دهندگان انجمن هموندان برای   هموند  ۳ : دیوان اداری و داوری متشکل از۱بند   میباشد که با ا���
 شوند. �کسال انتخاب �
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باشند و توسط شورای مدی��ت مرکزی االجرا �کنگرە الزم    هموندان: احکام دیوان اداری و داوری برای  ۶تب�ە  
 گردد. ابالغ �

داوری را به شورای مدی��ت مرکزی اعالم و ابالغ : در مورد مدیران کنگرە، دیوان اداری و داوری حکم ۷تب�ە 
 خواهد نمود. 

با�د : در صورت عدم پذیرش حکم داوری از طرف شورای مدی��ت مرکزی، شورای مدی��ت مرکزی �۸تب�ە  
 موض�ع را جهت اتخاذ تصم�م به انجمن هموندان ارجاع دهد. 

 به هر شکا�ت دیوان اداری و داوری۹تب�ە 
گ

 تواند با ارائه اسناد تقاضای تعلیق هموند � : در طول رس�د�
 را به شورای مدی��ت مرکزی ارائه نما�د.  رس�

را تا پا�ان دورە مسئول�ت خ��ش به  رس� تواند با رای دو سوم هموند : شورای مدی��ت مرکزی �۱۰تب�ە 
 تعلیق در آورد. 

شورای مدی��ت مرکزی به حکم دیوان اداری و داوری تعلیق �ا برکنار شد، سایر   هموندان: ا�ر �� از  ۱۱تب�ە  
 توانند با رای نصف بعالوە �ک این حکم را به اجرا بگذارد.  شورا � هموندان

 
 دیوان اداری و داوری وظا�ف و اخت�ارات  -۱۸مادە 

 به اختالفات هموندان. 
گ

 الف: رس�د�
 به شکا�ات و گزارش

گ
ن کنگرە.  هایب): رس�د�  م��وط به کل�ه قواننی

ن جلسه خود رئ�س و دب�ی دیوان را مشخص �  کند. پ): دیوان اداری و داوری در اولنی
�ت   �ابد. دیوان رسم�ت � هموندانت): احکام دیوان اداری و داوری با رای ا���

ن نامه در سقف  : ث) زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی
ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی

 نما�د. 
 

 الزم جهت  -۱۹مادە 
گ

ا�ط و و�ژ�  در دیوان اداری همکاری�ش
.   موند رس�ه: ۱بند   کنگرە رهایی
 سال تمام.  ۲۵: حداقل سن ۲بند 
 بودن دا�ش تجریب و �ا عل� در زمینه حقوق، داوری و سازش. : دارا ۳بند 
 : تعهد بر دارا بودن عدم سوء پ�شینه در کشورهای دموکرات�ک. ۴بند 
 های محرمانه. : تعهد بر رعا�ت اجبار در سکوت و پروتکل۵بند 
 . رس� : شش ماە سابقه هموند ۶بند 

 
ی -۲۰مادە   هاشورای نظارت بر انتخابات و رای گ�ی
یشورای  :  ۱د  بن  باشد که برای مدت �کسال سال و از سوی �  هموند   ۳شامل    ها نظارت بر انتخابات و رای گ�ی

 شوند. انجمن هموندان انتخاب �
ی یشورا هموندان: ۲بند  توانند در انتخابات تحت نظارت خود نامزد ها ن�نظارت بر انتخابات و رای گ�ی

 شوند. 
ی  شورای  انهموند: برگزاری انتخابات  ۳بند   ها از سوی واحد تکنولوژی با نظارت نظارت بر انتخابات و رای گ�ی

 شود. مستق�م شورای مدی��ت مرکزی انجام �
 

یوظا�ف و اخت�ارات  -۲۱مادە   هاشورای نظارت بر انتخابات و رای گ�ی
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یالف):   ها. انجام و نظارت بر مراحل تدارک و برگزاری انتخابات و رای گ�ی
یب):   ها. برر� شکا�ات مستند رس�دە در رابطه انتخابات و رای گ�ی
یپ):   ها و اعالم آن به شورای مدی��ت مرکزی. تای�د رس� نتایج انتخابات و رای گ�ی
�ت آرایت):   شــــــــورای نظارت بر انتخابات اخت�ارات کامل دارد که براســــــــاس اســــــــناد و شــــــــواهد مســــــــتند و با ا���

منتخــب و �ــا کــل نتــایج انتخــابــات و �ــا رای  همونــدان، صـــــــــــــــالح�ــت هر کــدام از نــامزدهــا، شـــــــــــــــورا  همونــدان
ی  .ها را باطل اعالم نما�دگ�ی

قبـه) زمـان بنـدی انجـام  ث):  ا�ط اضـــــــــــــــطراری (حوادث غ�ی م�ت شـــــــــــــــورای نظـارت بر انتخـابـات اخت�ـار دارد در �ش
یمرحلـه زمـان بنـدی اعالم شـــــــــــــــدە اســـــــــــــــت، را هـا را کـه از قبـل در جـدول هـای مختلف انتخـابـات و رای گ�ی

 تغی�ی دهد.  
ن مدی��ت. ج):  ن جلسه خود و ادارە آن تا تعینی ن برای �شک�ل نخستنی  دعوت از منتخبنی
ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و چ):  این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی

ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مد یر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه تدو�ن آینی
 نما�د. 

 
ا�ط  -۲۲مادە  ی در شورای نظارت همکاری�ش  هابر انتخابات و رای گ�ی
 سال سن.  ۲۵کنگرە با حداقل   هموند رس�: ۱بند 
 افزارها.  های کامپیوتری و نرم کا�ن به س�ستمیی : آشنا۲بند 
 به ایران سفر نکردە باشد.  شورا در این  همکاریسال قبل از نامزدی برای  ۵ : حداقل بمدت۳بند 
 کنگرە باشد.   رس� هموند : حداقل �ک سال ۴بند 

 
 شورای مدی��ت مرکزی  -۲۳مادە 

�ت آرا انتخاب و مسئول�ت ادارە شورای مدی��ت مرکزی عا� ت��ن رکن کنگرە و از سوی انجمن هموندان با ا���
 بر عهدە دارد. عمو� کنگرە را 

ن � هموند  ۱اص� و هموند  ۵ شورای مدی��ت مرکزی شامل هموندان: تعداد ۱بند   باشد. جا�شنی
 : مامور�ت شورای مدی��ت مرکزی از زمان اعالم نتایج انتخابات �ک سال تمام است. ۲بند 

 
ا�ط  -۲۴مادە   شورای مدی��ت مرکزی  در  همکاری�ش

 کنگرە در انتخابات.   هموندان رس�: کسب آرای ۱بند 
 کنگرە.   هموند رس�: حداقل �ک سال ۲بند 
سال به  ۵نامزدی برای شورای مدی��ت مرکزی، حداقل  : سا�ن خارج از ایران بودە و قبل از تار�ــــخ اعالم۳بند 

 ایران سفر نکردە باشد. 
 سال.   ۳۰: حد اقل سن ۴بند 
 : آشنایی کامل به ز�ان فار�. ۵بند 
ن ۶بند  ن سو پ�شینه ک�فریه�چگونه سابقه: نداشنت   در  ای در ضد�ت با منافع م� ایران و ایراین و نداشنت

 کشورهای دموکرات�ک.   
نت و ا�م�ل۷بند   ها. : آشنایی مطلوب در زمینه استفادە از این�ت
در شورای مدی��ت مرکزی و موافقت با انتشار آن بخش  همکاری: پاسخ کامل به پرسشنامه درخواست ۸بند 

 ها که از قبل در پرسشنامه مشخص شدە است. از پاسخ
 . هم�اری هموندی: پرداخت ۹بند 



۸ 
 

ا�ط فوق منجر به تعلیق ۱۲ تب�ە منتخب تا پا�ان دادر� دیوان اداری و  هموندی: اثبات نقض ه��ک از �ش
 گردد. داوری �

ن به ۱۳تب�ە  ن شورا، فرد جا�شنی  شورا در خواهد آمد.  هموندی: در صورت خروج هر �ک از منتخبنی
 

 وظا�ف شورای مدی��ت مرکزی   -۲۵مادە 
 کردە است. مسئول انجام وظا��ن که مجامع عمو� (عادی و و�ژە) به شورای مدی��ت مرکزی محول  الف): 

ن س�است ب):   ها و اهداف کوتاە مدت ، م�ان مدت و بلند مدت کنگرە. تعینی
 برنامه و بودجه.  ،های پ�شنهاد شدە از سوی دف�ت ط�ح تای�د و �ا رد پروژە پ): 
طرا� ساختار و ترت�ب اجزای داخ� و تغی�ی آن با حفظ ارکان کنگرە برای �سه�ل کار مدیران اجرایی در ت): 

ن شدە. جهت دست  �ایب به اهداف از پ�ش تعینی
 نظارت بر اجرای مص��ات مجامع عمو� و و�ژە انجمن هموندان در ارکان م��وطه. ث): 
 نظارت بر عمل�رد ارکان مختلف برای دست�ایب به اهداف کنگرە. ج): 
ق�د شدە در صدور احکام انتصاب رئ�س مدیران اجرایی و ارکان ستادی کنگرە بر اساس صالح�ت احراز چ): 

 اساسنامه. 
 ته�ه و تدو�ن و ارائه گزارش سال�انه از عمل�رد کنگرە به مجمع عمو�. ح): 
ن خ):   ها و مص��ات کنگرە. نامهتفس�ی ابهامات اساسنامه، آینی
ات اساسنامه با اتفاق آرای د):   شورای مدی��ت مرکزی.  هموندانتص��ب تغی�ی
 آور. امضا کل�ه اسناد و مدارک تعهد ذ): 
. ر):   کنگرە در کل�ه مراجع حقو�ت و قضایی

گ
 نمایند�

یز):   ها. ابالغ نتایج رای گ�ی
 معر�ن هیئت تصف�ه در صورت انحالل کنگرە. ژ): 

 : ته�ه و تدو�ن منشور اخال�ت کنگرە۱۶بند س): 
ن �شست از م�ان  شورای: شورای مدی��ت مرکزی تحت نظارت ۱۴تب�ە   نظارت بر انتخابات در نخستنی

 کند. دار را انتخاب �خود رئ�س، دب�ی و خزانه                
 

 اخت�ارات شورای مدی��ت مرکزی  -۲۶مادە 
 شود. هایی که از  ارکان تحت نظارت ارسال �ها و پروژەها و برنامه: برر�، تای�د و �ا رد ط�ح ۱بند 
ن : ۲بند  های مختلف کنگرە که با های پ�شنهادی مدیران بخشها و دستور العملنامهتای�د و تص��ب آینی

ن   با دف�ت ساختار و آینی
گ

 نامه تدو�ن شدە است. هماهن�
 : تای�د و تص��ب بودجه سال�انه و نظارت بر اجرای آن. ۳بند 
 ی مدی��ت مرکزی است. : انتخاب و انتصاب مدیراین که بر اساس اساسنامه به عهدە شورا۴بند 
 های کنگرە. : تای�د و دعوت افراد مهمان در �شست ۵بند 
 های مختلف کنگرە. : در�افت گزارش منظم از ارکان و بخش۶بند 
 های م��وطه. : ابالغ احکام صادرە از دیوان اداری و داوری به قسمت ۷بند 
 های انجمن هموندان. : مدی��ت �شست ۸بند 
 های منقول ، غ�ی منقول ، ثابت و جاری کنگرە. ز دارایی : نظارت و حراست ا۹بند 
کت در جلسات تمام ارکان کنگرە. ۱۰بند   : انتخاب و گس�ل ناظر بدون حق رای جهت �ش
د اهداف کنگرە، قراردادهایی را با اشخاص : شورای مدی��ت مرکزی در صورت ن�از �۱۱بند   تواند جهت پ�ش�ب

کت   ها منعقد نما�د. و �ش
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تواند مواردی را که در اخت�ارات خود دارد، بنا به مص��ات خود، به صورت موقت شورای مرکزی � : ۱۲بند 
 به سایر ارکان کنگرە تف��ض نما�د. 

ن هاى گونا�ون در رسانهها و مواضع رس� کنگرە، در زمینه: اعالم د�دگاە۱۳بند  های جم�، مجامع م� و بنی
ن پاسخگویی به    های آنان. پرسشالمل� و همچننی

 
 شورای مدی��ت مرکزی وظا�ف و اخت�ارات رئ�س   -۲۷مادە 

ن اول��ت موارد دستور جلسه. : مدی��ت �شست ۱بند   ها و تعینی
 ها به ارکان م��وطه در کنگرە. ها و دستور العمل: ابالغ کل�ه اهداف، س�است ۲بند 
 شورای مرکزی در کل�ه سط�ح کنگرە. ۳بند 

گ
 : نمایند�

ی در اجرای مص��ات به موجب اساسنامه. : پ۴بند   �گ�ی
 دار. : تای�د و امضای اسناد ما� تعهدآور  باتفاق خزانه۵بند 
  : ارائه گزارش از عمل�رد کنگرە به مجمع عمو�. ۶بند 
 های شورای مدی��ت مرکزی. : دعوت از میهمانان در �شست ۷بند 
 کنگرە. : امضای مکاتبات نوشتاری در ��رگ  ۸بند 
 : مکاتبات رس� ا�م�� تنها با دامنه رس� کنگرە که در اساسنامه ذکر شدە است. ۹بند 

 
 وظا�ف و اخت�ارات دب�ی شورای مدی��ت مرکزی -۲۸مادە 

ن رئ�س بودە و مسئول�ت   ها را در نبود ا�شان بر عهدە دارد. دب�ی شورا جا�شنی
خانه کنگرە �  هموند : دب�ی شورا بصورت خودکار  ۱بند   گردد و مسئول�ت نظارت مستق�م بر اجرای وظا�ف دب�ی

خانه را بر عهدە دارد.   دب�ی
 

 دار شورای مدی��ت مرکزی وظا�ف و اخت�ارات خزانه  -۲۹مادە 
د، برنامه هموند : خزانه دار بصورت خودکار ۱بند   گردد. و بودجه � دف�ت راه�ب
 کنگرە.   رکاندر ابر کل�ه عمل�ات ما� نظارت : ۲بند 
 باشد. دار معت�ب �ما� کنگرە با امضای خزانه نامه: تراز ۳بند 

 : کل�ه اسناد ما� تعهدآور کنگرە با امضای رئ�س و خزانه دار معت�ب است. ۱۵ تب�ە
 
 جلسات شورای مدی��ت مرکزی  -۳۰مادە 

 گردد. بار �شک�ل � : جلسات عادی شورا حداقل هر دو هفته �ک۱بند 
 �ابد. رسم�ت � هموند  ۴: جلسات با حضور حداقل ۲بند 
 �ابد. رای موافق اعتبار � ۳: تصم�مات شورای مدی��ت مرکزی با حداقل ۳بند 
 : آرای شورای مدی��ت مرکزی فاقد رای ممتنع است. ۴بند 
 شد. با: آرا بصورت حضوری در جلسه و �ا از ط��ق ا�م�ل سازماین معت�ب و قابل استناد �۵بند 
کت در آن هستند.  هموندان: در صورت تص��ب �شک�ل جلسه و�ژە، تمام ۶بند   ملزم به �ش
: مدیران و هموندان احضار شدە به جلسات شورا موظف به حضور در جلسات و ارائه گزارشات ۷بند 

 درخواسیت هستند. 
 
ف   -۳۱مادە   المللدف�ت حقو�ت و امور بنی
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 موارد و دعاوی حقو�ت کنگرە را در مجامع قانوین بر بخش حقو�ت این دف�ت مسئول�ت برر�  
گ

مشاورە و رس�د�
، فردی و عهدە دارد. این دف�ت � کوشد در زمینه ارائه آ�ا� به جامعه و شناساندن حقوق و  ارزشهای ا�ساین

ن الملل، ارتباط با فعال�ت نما�د.  اجتما� به شهروندان ب��ا�ه اعالم�ه جهاین حقوق ��ش  بخش امور بنی
 سازد. های با نفوذ در دستگاههای مج��ه و �ا پارلماین کشورهای مختلف را فراهم �س�استمداران و شخص�ت 

 
ف   -۳۲مادە   المللوظا�ف دف�ت حقو�ت و امور بنی

 موارد و دعاوی حقو�ت کنگرە در مجامع الف): 
گ

. مشاورە، برر� و رس�د�  حقو�ت
 های مختلف کنگرە. مشاورە حقو�ت به بخشب): 
ی.  پ):  ن حقوق ��ش  پاسداری از قواننی

 های مختلف آموز�ش در زمینه آشنا شدن با حقوق و مع�ار ارزشهای ا�ساین به جامعه با کمکارائه برنامهت): 
 های مختلف کنگرە. بخش

. ث):   ا�جاد ارتباط با نهادهای فعال در زمینه حقوق ��ش
امون حقوق پا�مال شدە شهروندان در جمهوری اسال�.  ج):  ن المل� پ�ی  تماس با نهادهای بنی
ن رخدادهای  ارتباط با س�استمداران و اشخاص مرتبط  چ):   با امور ایران در زمینه نظرات و اهداف کنگرە و همچننی

 س�ا�، اجتما� درون ایران و گزارش آن به شورای مدی��ت مرکزی. 
 صورت نه ارتباط با سازمانها و شخصیتهای خار�ب �پ�ش از هرگو ح):  

گ
با�ست با شورای مدی��ت مرکزی هماهن�

 پذیرد. 
ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و خ):  این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی

ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی
 نما�د. 

 
ا�ط   -۳۳مادە  ف  همکاری�ش  المللدر دف�ت حقو�ت و امور بنی

ن جاری و رشته۱بند  ، حقوق شهروندی، قواننی  های مرتبط با حقوق. : آشنایی عل� و تجریب با حقوق ��ش
 . کشور محل اقامت  ها در : ا�جاد ارتباطات با شخصیتهای س�ا� و �ا رسانه۲بند 

 گردد. : مدیر این دف�ت توسط شورای مدی��ت مرکزی انتصاب �۱۶ تب�ە
 

د، برنامه و بودجه   -۳۴مادە   دف�ت راه�ب
، برر� و ارز�ایب ط�ح 

گ
د و برنامه و بودجه وظ�فه رس�د� های پ�شنهادی سایر ارکان را بر ها و پروژەدف�ت راه�ب

 دهد. اساس اهداف کنگرە برعهدە دارد و پ�شنهادات خود را به شورای مدی��ت مرکزی ارائه �
های الزم در زمینه �ه و �ا تخصص با�ست تج� باشند، �در این دف�ت � فعال�ت : همونداین که داوطلب ۱بند 

 ها را داشته باشند. ها و پروژەبرر� و ارز�ایب ط�ح 
 گردند. این دف�ت توسط شورای مدی��ت مرکزی انتصاب � هموندان: ۲بند 
 باشد. �شورای مدی��ت مرکزی  تای�د داوطلبان در این دف�ت منوط به  همکاری: ۳بند 

 
د، برناوظا�ف  -۳۵مادە   مه و بودجه دف�ت راه�ب

 های م��وط به وظا�ف هر رکن. ها و پروژەهمکاری و مشاورە با ارکان مختلف کنگرە برای ته�ه ط�ح الف): 
ها با توجه به اول��تها، امکانات و منابع برر� طرحهای عمل�ایت و پ�شنهادهای ارکان برای توسعه فعال�ت ب):  

 کنگرە. های کالن  ها با س�است ما� و همسویی ط�ح 
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ندە همسویی ط�ح پ):   های کالن کنگرە ها با س�است ها و پروژەشورای مدی��ت مرکزی مرجع نهایی تصم�م گ�ی
 باشد. �

 های سال�انه کنگرە. برر� و برآورد ه��نهت): 
فت ط�ح ث):   های ارکان کنگرە. ها و برنامهها، پروژەدر�افت گزارشات ادواری از پ��ش
 هر �ک از ارکان و نظارت بر حسن اجرای آن. ابالغ بودجه مصوب ج): 
 های جاری و عمل�ایت کنگرە برای تص��ب در بودجه ساالنه کنگرە. برر� و ارزش�ایب بودجهچ): 
 خزانه دار، کارگروە امور ما� و همکاری مدیران ح):  

گ
انجام کل�ه امور م��وط به ته�ه و تدو�ن بودجه با هماهن�

 و روسای ارکان کنگرە. 
 شدە از سوی دف�ت در شورای مدی��ت مرکزی.  تای�د های فاع از بودجهدخ): 
  کنگرە. یی های اجراای بر حسب فعال�ت و برنامهنگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجهد): 
ن نامه در ســـقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و   ذ):  این رکن مکلف � باشـــد با همکاری کارگروە ســـاختار و آینی

ن   نامه داخ� خود نمودە و توســــط مدیر ارشــــد جهت تصــــ��ب به شــــورای مدی��ت مرکزی ارا�ه تدو�ن آینی
 نما�د. 

 
 تاالر اند�شه   -۳۶مادە 

ن ا�دە ی از خالق�ت و پژوهش �تاالر اند�شه جا�گا� برای �افنت  باشد. های نو در �س�ت
 
 وظا�ف تاالر اند�شه  -۳۷مادە 

. الف):   خرد اند��ش
 جذب افکار خالق. ب): 
 های جد�د به شورای مرکزی. پرورش و هدا�ت ا�دەپ): 
�فات رس� یی دوری از مسائل اجرات):   س�استگذاری.  و ��ش
ن نامه در ســــقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه   ث):  ــاختار و آینی این رکن مکلف � باشــــد با همکاری کارگروە ســ

ن نامه داخ� خود نمودە و توســـــــط مدیر ارشـــــــد جهت تصـــــــ��ب به شـــــــورای مدی��ت مرکزی  و تدو�ن آینی
 ارا�ه نما�د. 

 
ا�ط  -۳۸مادە   در تاالر اند�شه همکاری�ش

 گردد. : مدیر تاالر اند�شه توسط شورای مدی��ت مرکزی منصوب �۱بند 
 هاى مدی��ت اتاق فکر و طوفان فکری. : آشنایی با روش۲بند 
ن ۳بند    نامه داخ�. : سایر موارد پ�شبیین شدە در آینی

 
 دف�ت رایزنان (مشاور�ن)  -۳۹مادە 

ن در رشت  باشد که از داخل و �ا خارج کنگرە، های عل� و تخص� گونا�ون �هدف�ت رایزنان متشکل از متخصصنی
 گردند. بر اساس ن�از شورای مدی��ت مرکزی دعوت به همکاری و مشاورە �

  
خانه  -۴۰مادە   دب�ی

ون�� کنگرە و حفظ و نگهداری امن اسناد و این واحد مسئول�ت ثبت، در�افت و ارسال نامه های �سیت و ال��ت
ە آن در تمام پهنه جهان �آرشیو را  باشد و استفادە از در بعهدە دارد. با توجه به ماه�ت س�ال کنگرە که گس�ت
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ن با �شتیباین کارگروە تکنولوژی  نت محور و تکنولوژ�ک ن�ی نت، وظا�ف �شتیباین و نگهداری خدمات این�ت �س�ت این�ت
خانه کنگرە رهایی محول �  گردد. به دب�ی

 گردد. واحد با حکم شورای مدی��ت مرکزی انتخاب �: مدیر این ۱بند 
 آ�د. این واحد در � هموندی: دب�ی کنگرە �س از انتخاب از سوی شورای مدی��ت مرکزی، خودکار به ۲بند 

 
خانه  -۴۱مادە   وظا�ف دب�ی

 به نامهجمعالف): 
گ

 های کنگرە. های واردە و صادرە و ا�م�لآوری رس�د�
 ها به مسئول ارکان م��وطه. نامهارجاع ب): 
 های کنگرە و ارسال آن به مراجع مسئول�ت چک محتوی نامه شامل، امضا، ��رگ، اسناد پیوست نامهپ): 
 مختلف م��وطه.        
 تماس دائم با ارکان کنگرە. ت): 
 ها. آن های صویت و تص��ری و اسناد کنگرە و با�گاین ثبت و ضبط کل�ه فا�لث): 
�تنظج):   ها بر اساس مص��ات شورای مدی��ت مرکزی. �م سطح دس�ت
) د�جیتا� کنگرە. چ):  ن امن�ت آرشیو (با�گاین  حفظ و تامنی
 با�گاین امن کل�ه اطالعات م��وط به هموندان و کنگرە.  ح): 

ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به تخ):   ه�ه و این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی
ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی

 نما�د. 
 

ا�ط  -۴۲مادە  خانه  همکاری�ش  در دب�ی
. ۱بند   : آشنایی به امور مکاتبایت
ی. ۲بند   : آشنایی با کارهای اداری و دف�ت
). ۳بند   : آشنایی با تنظ�م آرشیو (با�گاین
 ای. تخصص و تج��ه در امور را�انه: ۴بند 
 : تعهد کتیب به حفظ اطالعات و ا�ار کنگرە. ۵بند 
ن ۶بند   نامه داخ�. : سایر موارد پ�شبیین شدە در آینی

 
 شورای مدیران اجرایی  -۴۳مادە 

 باشد. ها که منتخب هموندان هر کارگروە هستند، �شورای مدیران اجرایی متشکل از مدیران کارگروە
 
ا�ط  -۴۴ مادە  شورای مدیران اجرایی در  همکاری�ش

فته، کار گرو�، سازماند� و برنامه۱ بند   .ر�زی: آشنایی با اصول و شیوە های مدی��ت پ��ش
ی، توان کار گرو� ۲ بند    و آموزش در کارگروە.  : دا�ش فرآیند انتخاب و تصم�م گ�ی
 ها و اطالعات و حل مشکالت فن م��وط به کارگروە خود. ها و ارائه ا�دە: امکان تج��ه و تحل�ل دادە۳ بند 
نیت و اتوماسیون کنگرە۴ بند   . : توانایی کا�ن در زمینه استفادە از تکنولوژی این�ت
  امکان برقراری ارتباط دقیق و روشن کال� و نوشتاری. : ۵ بند 
ن ۶ بند  ، آینی ن اتژی، آ�ا� از قواننی  ها و مقررات مصوب. نامه: تج��ه در ارائه اس�ت
 . ها : توانایی مدی��ت خالق در اجرای پروژە۷ بند 
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 ی خوشنا�، تخص�، انعطاف پذیری و مسئول�ت پذیری در مدی��ت. : سابقه۸ بند 
ن ۹ بند   نامه داخ�. : سایر موارد پ�شبیین شدە در آینی

 
 شورای مدیران اجرایی وظا�ف و اخت�ارات  -۴۵مادە 

 اجرای مص��ات شورای مدی��ت مرکزی. الف) 
 ارائه گزارش منظم به شورای مدی��ت مرکزی. ب): 
ە ، و مهارتپ):  ن  . های شخ� هموندان کنگرەتوسعه استعدادها، م���گری بر مبنای اشت�اق ، انگ�ی
 . یی های گونا�ون اجرافعال و �شتیبان کنگرە در قالبهای مختلف در بخش هموندانو سازماند�  جذبت): 
 م�ان کارگروەث): 

گ
 های ز�ر مجموعه شورا. ا�جاد هماهن�

د، برنامه و بودجه. پ�شنهادها و ط�ح ارائه ج):   های عمل�ایت مورد ن�از کنگرە به دف�ت راه�ب
د، برنامه و بودجه. های مورد ن�از کارگروەبرر� ه��نهچ):   ها ارائه آن به دف�ت راه�ب
ن ح):    با تص��ب شورای مدی��ت مرکزی. یی داخ� شورای مدیران اجرا نامهته�ه آینی
 باشد. شد بالمانع �انتخاب مجدد مدیر ار خ): 
ن پذیرش مسئول�ت د):  ن نامههای �شک�الیت کنگرە به وس�له آینی  نامههایی که از سوی کارگروە ساختار و آینی
د رسد، گردد و به تص��ب شورای مدی��ت مرکزی �تدو�ن �        . صورت م�گ�ی
�ت مدیران و تای�د شورای مدی��ت مرکزی. یی مدیر ارشد شورای مدیران اجرا و نصب  عزلذ):    با رای ا���

 . ماە � باشد  ۶دورە مامور�ت مدیر ارشد بمدت : ۱۷ تب�ە
ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و ): ر این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی

ن نامه  داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه تدو�ن آینی
 نما�د. 

 
 وظا�ف و اخت�ارات مدیر ارشد:  -۴۶مادە 

 . و سایر ارکان کنگرە شورای مدی��ت مرکزیمستق�م با رابط  و  یی : مسئول ارتباط شورای مدیران اجرا۱ بند 
 و نظارت در شورای ۲ بند 

گ
 بر مبنای خط م�ش مصوب کنگرە.  مدیران: مسئول هماهن�

د، ها و دستورالعملهای پ�شنهادی بر اساس فرم: مسئول جمع آوری ط�ح ۳ بند  ها و ارسال آنها به دف�ت راه�ب
 برنامه و بودجه. 

ن گزارش  ،از منشور اخال�ت  مسئول گزارش  موارد تخ�: ۴ بند   در اولنی
گ

به دیوان اداری و داوری و شورای هفت�
 . مدی��ت مرکزی

خانه و شورای مدی��ت مرکزی.  ارسال: مدی��ت جلسات شورا و ۵ بند   مص��ات به دب�ی
ن ۶ بند   . کارگروە ها های  نامه: نظارت بر اجرای آینی
های ها (اعم از دستور جلسه، صورت جلسه و گزارشات) با توجه به فرم: ته�ه و تنظ�م پروتکل �شست ۷ بند 

 مصوب کنگرە. 
 

 کارگروە روابط عمو� و تبل�غات   -۴۷مادە 
کارگروە روابط عمو� و تبل�غات، برای معر�ن کنگرە رهایی ایران به هم میهنان و موسسات و سازمانهای ایراین 

ن  ن برای پاسخگویی به هر گونه اظهار نظر در مورد کنگرە با توجه به اساسنامه و آینی نامه و خار�ب و همچننی
 داخ� بنا شدە است. 

 
 روابط عمو� و تبل�غاتکارگروە وظا�ف   -۴۸مادە 
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ها، دروغ پردازی و تهد�دهای احتما� و ارائه ها، خالف گویی حفاظت از ح��م کنگرە در مقابل جو سازیالف): 
 . پ�شنهادات الزم برای برخورد با آنها به شورای مدی��ت مرکزی

های انجام شدە و در دست اجرا به ر آ�ا� از فعال�ت برقراری ارتباط پیوسته با سایر ارکان کنگرە به منظو ب): 
 های اجتما�. ها و شبکهمنظور انعکاس آنها در رسانه

 های م��وطه. های مطبوعایت با همکاری سایر بخشته�ه و انتشار ب�ان�ه پ): 
. ت):  رساین ە خ�ب ن  اجرای س�ستم مکان�ی
 وعات، رادیویی و تل����وین و ته�ه فهرسیت از آنان. های گرو� اعم از مطب همکاری فعال و مستمر با رسانهث): 
 . های گفتاری و شن�داریبرای برنامه دعوت از شخصیتهای برجسته و متخصص ایراین  ج): 
 . های مختلف در زمینه اهداف کنگرەدعوت از شخصیتهای مهم و برجسته خار�ب جهت مصاحبه چ): 
یبرگزاری کنفرا�سح):   . های خ�ب
یخ):  ن خ�ب  . ته�ه و توز�ــــع بولنت
 های جم� برای انتشار و �ا پوشش دادن آنها در های کنگرە به سایر رسانهها و فراخوانارسال ب�ان�هد): 

 . های خود برنامه
 های گرو�. تبل�غات جهت معر�ن کنگرە در رسانه  ذ): 

ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و ): ر این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی
ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی

 نما�د. 
 

ا�ط   -۴۹مادە    روابط عمو� و تبل�غاتکارگروە در   همکاری�ش
ن و گفتگو)۱ بند   . : آشنایی کا�ن به �ک ز�ان ب�گانه (خواندن، نوشنت
 مقاالت و ب�ان�هیی : آشنا۲ بند 

گ
ن  با ن��سند� ی و ط�ن ، ه�ن  . های س�ا�، اجتما�، تار��ن

 . و نگارش متون آشنایی به حرفه روزنامه نگاری : ۳ بند 
 . ها توانایی ارتباط با شخصیتهای س�ا� و �ا رسانه : ۴ بند 
 . ساعت کار در هفته برای انجام امور گونا�ون ۵: تعهد حداقل ۵ بند 
ن ۶ بند   نامه داخ� این کارگروە. : سایر موارد پ�شبیین شدە در آینی

 
 کارگروە امور ما�  -۵۰مادە 

های ما� را بر عهدە د شورای مدی��ت مرکزی و ته�ه، تنظ�م و ارائه گزارشی�ها با تامسئول�ت در�افتها و پرداخت 
 دارد. 

 
 امور ما� کارگروە  وظا�ف -۵۱مادە 

 های تای�د شدە. پرداخت مخارج و ه��نهالف): 
 ارائه گزارش ماهانه ما� به خزانه دار، شورای مدی��ت مرکزی. ب): 
 های جذب هم�اری. ط�ح ر�زی و مدی��ت ط�ح، برنامهپ): 
 انجام امور حسابداری و ما� کنگرە. ت): 
 . جمع آوری، نگهداری و با�گاین کل�ه اسناد و مدارک ما�ث): 
 ته�ه صورت حساب سود و ز�ان و تراز ما� سال�انه. ج): 
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ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت بچ):  ه ته�ه و این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی
ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی

 نما�د. 
 

ا�ط    - ۵۲مادە   امور ما� کارگروە  در  همکاری�ش
 . : دا�ش تخص� حرفه حسابداری۱ بند 
  . : دا�ش تخص� امور مال�ایت ۲ بند 
 : دارا بودن عدم سوء پ�شینه. ۳ بند 
 ساعت کار در هفته برای انجام امور گونا�ون کارگروە.  ۵تعهد حداقل : ۴ بند 
ن : ۵ بند   نامه داخ� این کارگروە. سایر موارد پ�ش بیین شدە در آینی

 
 کارگروە تظاهرات و گردهمایی   -۵۳مادە 

ا�ن با همکاری کل�هیی برگزاری مراسم و اجتماعات و گردهما های همسو در سازمانهموندان کنگرە و  های اع�ت
 های کنگرە. جهت س�است 

 
 تظاهرات و گردهمایی  کارگروە  وظا�ف -۵۴مادە 

، هدفطرا� پروژە الف):  ن  اجرا، مخاطبنی
گ

ا�ن و افشا�رانه شامل چگون� ها و بودجه مورد ن�از هر  های اع�ت
 پروژە. 

اضات درون کشور.  ب):   �شتیباین و بازتاب اع�ت
 شود. اخذ مجوزهای قانوین از کشوری که هما�ش در آن کشور برگزار � پ): 
 . های امنییت هر هما�ش ب��ژە با پل�س کشور محل برگزاریپ�ش بیین ت): 
دە با همکاری سایر کارگروەث):   گرە. های کن ته�ه و انتشار فراخوان هما�ش و تدارک تبل�غات گس�ت
 ها. ته�ه قطعنامه ه��ک از هما�ش ج): 
 جهت تقس�م وظا�ف هنگام همکاری و مشارکت با سازمانهای همسو. چ): 

گ
 انجام هماهن�

ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و ): ح  این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی
ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مد یر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه تدو�ن آینی

 نما�د. 
 

ا�ط  -۵۵مادە   تظاهرات و گردهمایی  کارگروە  در  همکاری�ش
. ۱ بند   : آشنایی با روشهای سازماند� و تدارکات م�داین
 : روح�ه کار ت�� و مسئول�ت پذیری. ۲ بند 
 گونا�ون کارگروە. ساعت کار در هفته برای انجام امور   ۵: تعهد حداقل ۳ بند
ن ۴ بند   نامه داخ� این کارگروە. : سایر موارد پ�ش بیین شدە در آینی

 
 کارگروە امور هموندی   -۵۶مادە 

 به درخواست 
گ

مرز و راسیت آزمایی صحت مشخصات آنان توسط این میهنان برونهم هموندیپروسه رس�د�
 پذیرد. کارگروە صورت �
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 هموندی امور  کارگروە  وظا�ف -۵۷مادە 
 جمع آوری اطالعات در مورد اشخاص متقا�ن بدور از هرگونه پ�ش داوری.  الف): 
 به اسناد و مدارک داوطلب.  ب): 

گ
 رس�د�

 حفاظت از اطالعات شخ�. پ): 
 به درخواست ت): 

گ
با�گاین امن مدارک و اطالعات فرد متقا�ن و ارسال آن به با�گاین �س از � پروسه رس�د�

 . هموندی
، نت�جه برر� �ث):   با�د به وی اعالم شود. حدا��� در مدت دو هفته �س از مصاحبه با متقا�ن
وی ا�ساین مورد ن�از کنگرە. برر�، برنامهج):  ن ن�ی  ر�زی و تامنی
وی ا�ساین کنگرە. ها، آموزش و بهرەر� مهارتبر چ):   وری از ن�ی
وی ا�ساین مورد ن�از. ح):  ن ن�ی  همكارى مداوم با د�گر ارکان کنگرە به منظور تامنی
 های تخص� كنگرە. صالح�ت داوطلبان م���گری برای آموزش در بخش تای�د خ): 
 گ��نش شدە. ماە نخست و ارزش�ایب فعال�ت هموند تازە   ۶در�افت گزارش د): 
ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و  ذ):  این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی

ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی
 نما�د. 

 
ا�ط  -۵۸مادە   امور هموندی  کارگروە  در  همکاری�ش

 کنگرە. رس�  سابقه حداقل شش ماە هموندی  :۱ بند 
. : دا�ش و تج��ه۲ بند  ح وظا�ف سازماین  ی فرهنگ سازماند� و آشنایی به مع�ارها و �ش
 ای ( فناوری تکنولوژ�� و نرم افزاری). : آشنایی کا�ن با س�ستم را�انه۳ بند 
 در کسب اطالعات.  پژوه�ش با امور : آشنایی کا�ن ۴ بند 
  . امکان برقراری ارتباط (کال� / نوشتاری) روشن و دقیق: ۵ بند 
 ساعت کار در هفته برای انجام امور گونا�ون کارگروە.  ۵تعهد حداقل : ۶ بند 
ن ۷ بند   نامه داخ� این کارگروە. : سایر موارد پ�ش بیین شدە در آینی

 
 کارگروە فرهنگ و ه�ف   -۵۹مادە 

 های جمهوری اسال�. ارزش های فرهنگ ایراین بر عل�هارزش رو�ــــجتالش در جهت ت
 

 فرهنگ و ه�ف کارگروە وظا�ف   -۶۰مادە 
 . های کالن و خرد کنگرە در مورد فرهنگ و ه�ن ایراین اجرای س�استها و خط م�ش الف): 

. ب):   ابتکار، �ش��ق، ترو�ــــج و توسعه فرهنگ و ه�ن ایراین
.  معر�ن و بزرگداشت فرهنگ و پ):   ادب و ه�ن ایراین
ی و فرهنگتحقیق و پژوهش در زمینهت):   های قو� و مح�. های ه�ن
. بزرگداشت رو�دادهای تار��ن و جشنث):  ی و م� ایراین ، ه�ن

گ
 های، فرهن�

ی. ج):   و ه�ن
گ

 ا�جاد �سه�الت الزم جهت ��ش آثار فرهن�
. چ):  ی و تار��ن ، ه�ن

گ
 تول�دات با محتوای فرهن�
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ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و این ح):  رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی
ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی

 نما�د. 
 

ا�ط  -۶۱مادە   فرهنگ و ه�ف کارگروە در   همکاری�ش
 . تجریب در زمینه فرهنگ و ه�ن و ادب ایران: دا�ش عل� �ا ۱ بند 
 : توانایی کار گرو� و تحقیق در زمینه فوق. ۲ بند 
 ساعت کار در هفته برای انجام امور گونا�ون کارگروە.  ۵: تعهد حداقل ۳ بند 
ن ۴ بند   نامه داخ� این کارگروە. : سایر موارد پ�ش بیین شدە در آینی

 
 ایکارگروە تول�دات رسانه  -۶۲مادە 

 ای. ته�ه، تول�د و انتشار محتوی مورد ن�از ابزارهای رسانه
 : مدیر کارگروە توسط شورای مدی��ت مرکزی منصوب � گردد۱بند

 
 ایتول�دات رسانه کارگروەوظا�ف   -۶۳مادە 

، در راستای س�است  الف):   های کنگرە. ته�ه و ساخت تول�دات رادیو و تل����وین
 های در این حوزە. مشاورە و نظارت جهت عقد قرارداد با پ�مانکاریب): 
 تول�د محتوی در جهت ارتباطات تص��ری. پ): 
 ها جهت تول�د محتوی مورد ن�از آنان. ارتباط با سایر کارگروەت): 
ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و این رکن مکلف � ث):  باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی

ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی
 نما�د. 

 
ا�ط  -۶۴مادە   ایتول�دات رسانه کارگروەدر   همکاری�ش

 کارگروە ، مختص هموندان رس� و مورد تای�د شورای مدی��ت مرکزی � باشد. : همکاری با این  ۱ بند 
 . مشغول گردند این کارگروە با  همکاریتوانند با تای�د شورای مدی��ت مرکزی به � هموندان رس�: ۲ بند 
 . تخصص عل� �ا تجریب در زمینه ارتباطات تص��ری: ۳ بند 
 هفته برای انجام امور گونا�ون کارگروە. ساعت کار در  ۵تعهد حداقل : ۴ بند 
ن : ۵ بند   نامه داخ� این کارگروە. سایر موارد پ�ش بیین شدە در آینی

 
 کارگروە تکنولوژی  -۶۵مادە 

 باشد. ها �هاى سخت افزاری ، نرم افزاری و شبکهمسئول نگهداری و �شتیباین س�ستم
 منصوب � گردد: مدیر کارگروە توسط شورای مدی��ت مرکزی ۱بند

 
 تکنولوژی کارگروەوظا�ف   -۶۶مادە 

ی شورایآمادە سازی و برگزاری انتخابات تحت وب با همکاری با الف):   ها. نظارت بر انتخابات و رای گ�ی
 نصب، راە اندازی و آموزش نرم افزارهای کار�ردی مورد ن�از کنگرە. ب): 
 هاى اتوماسیون. جهت استفادە از س�ستم موزش مورد ن�از کار�رانآپ): 
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 . برر� ن�ازهای نرم افزاری مورد ن�از ارکان مختلف و ارائه نظارت مشوریت برای خ��د �ا سفارش خ��د آنها ت):  
، نگهداری و به روز رساین برنامهث):   های نرم افزاری و وب سا�ت کنگرە. �شتیباین
 . های مختلف فناوری اطالعاتجود در زمینهمشارکت در ته�ه و تدو�ن قراردادهای مو  ج): 

ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و ): چ  این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی
ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی

 نما�د. 
 
ا�ط  -۶۷مادە   تکنولوژی کارگروەدر   همکاری�ش
 همکاری با این کارگروە ، مختص هموندان رس� و مورد تای�د شورای مدی��ت مرکزی � باشد. : ۱ بند         

 : دا�ش عل� �ا تجریب کا�ن در کل�ه امور فناوری اطالعات. ۲ بند 
 : عدم سو پ�شینه در کشورهای دموکرات�ک. ۳ بند 
 تعهد کتیب به حفظ ا�ار کنگرە. : ٤ بند
 ساعت کار در هفته در کارگروە.  ۵تعهد به حداقل : ٥ بند
ن : ٦ بند  نامه داخ� این کارگروە. سایر موارد پ�ش بیین شدە در آینی

 
ف   -۶۸مادە   نامه کارگروە ساختار و آینی

ن  ن کارگروە ساختار و آینی ها را بر اساس اهداف کنگرە  دستور العملها، اساسنامه و نامهنامه وظا�ف ارکان و آینی
، ته�ه و تنظ�م �  نما�د. نمودار سازماین

 
ف کارگروە وظا�ف   -۶۹مادە   نامه ساختار و آینی

ن جمعالف):   نامه از ارکان کنگرە. آوری پ�شنهادات بهبود ساختار و اساسنامه و آینی
 مدی��ت مرکزی. بروز رساین و نگارش اساسنامه و ارائه آن به شورای  ب): 

ن نامهنگارش ساختار ارکان و کارگروەپ):   های داخ� برای ادوار مختلف مبارزات. ها و آینی
ات مورد ن�از در ساختار ت):   ن ارکان ستادی و ارائه پ�شنهادات الزم جهت تغي�ی برر� و مطالعات م��وط به تعينی

 کنگرە. 
ح وظا�ف هر رکن و �ا کارگروە و ث):  های سازماین کنگرە با همکاری رکن �ا کارگروە �ست  برر� و اصالح �ش

 م��وطه. 
ن نامه در سقف زماین �ک ماە مبادرت به ته�ه و ): ج  این رکن مکلف � باشد با همکاری کارگروە ساختار و آینی

ن نامه داخ� خود نمودە و توسط مدیر ارشد جهت تص��ب به شورای مدی��ت مرکزی ارا�ه  تدو�ن آینی
 نما�د. 

 
ف کارگروە در   همکاریا�ط �ش  -۷۰مادە   نامه ساختار و آینی
 . مشغول گردند این دف�ت  همکاری با توانند به شورای مدی��ت مرکزی � تای�د �س از  رس� : هموندان۱ بند 
ن : ۲ بند  . تج��ه نگارش آینی  نامه و اساسنامه و ساختار سازماین
 : آشنایی کامل به فن نگارش فار�. ۳ بند 
فته: ۴ بند  ن و ساختار کشورهای دموکرات�ک و  پ��ش  . آشنایی با قواننی
 : توانایئ انجام �ک �ا چند وظ�فه باال. ۵ بند 
 . ساعت کار در هفته برای انجام امور گونا�ون کارگروە در صورت لزوم ۵: تعهد حداقل ۶ بند 
ن : ۷ بند   نامه داخ� این کارگروە. سایر موارد پ�ش بیین شدە در آینی
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 مکاری با سازمانهای همسوه  -۷۱مادە 

ک، �شک�ل �این همکاری با سایر سازمانها و احزاب همسو در جهت اجرای پروژە گردد. این همکاری های مش�ت
تواند مقط� و �ا دائ� باشد. کنگرە نها�ت تالش خود  پذیرد و �با حفظ استقالل س�ا� و سازماین صورت �

د پروژە ک بکار خواهد گرفت.  را در جهت پ�ش�ب  های مش�ت
 

 مع�ارهای همسویی  -۷۲مادە 
 . جمهوری اسال�باورمند و هدفمند در راستای براندازی کامل  نظام : ۱ بند 
 و استقالل کشور. ۲ بند 

گ
 : باور به حفظ تمام�ت ار�ن و �کپارچ�

) بر مبنای : استقرار نظام سکوالر دموکرات�ک (جدایی کامل دین و مذهب از تمام ال�ه۳  بند  های حکومیت و دولیت
 منشور جهاین حقوق ��ش در ایران �س از براندازی جمهوری اسال�. 

  و خورش�د �شان به عنوان تنها پرچم م� و میهین ایران. : پرچم سه رنگ ش�ی ۴ بند 
ن ن�ع نظام س�ا� آیندە ایران بر اساس همه پر� و �ا مجلس موسسان. ۵ بند   : تعینی

 
 تع��ف سازمان   -۷۳مادە 

نت باشد. (۱ بند  ، اینستا�رام، وب: دارای �ک �ا چند رسانه رس� در این�ت تلگرام، سا�ت، ف�س بوک، ت��ی�ت
 و�ال�)

 : هدف، مامور�ت، اصول و باورهای خود را در رسانه خود معر�ن کردە باشد. ۲ بند 
 . : مدیر مسئول سازمان را در رسانه خود معر�ن کردە باشد ۳ بند 
 خود را ارائه نما�د.  هموند  ۵ : حداقل نام و مشخصات۴ بند 

 
 هاشیوە همکاری در اجرای پروژە -۷۴مادە 

 های خود کامال مستقل هستند. در اجرای س�است  ها : سازمان۱ بند
 ها مکلفند نمایندە خود را برای اجرای هر پروژە معر�ن نمایند. : سازمان۲ بند
ن صورت پذیرد.  تواندها �: اجرای پروژە۳ بند ن طرفنی  با توافق کتیب بنی

 
 هموندیخاتمه  -۷۵مادە 

داوری و شورای مدی��ت مرکزی موجب خاتمه فعال�ت هموند ه��ک از موارد ز�ر با �شخ�ص دیوان اداری و 
 گردد: در کنگرە �

ی هموند. : درخواست  ۱بند   کتیب کنارە گ�ی
ا�ط ۲بند  .  هموندی رس�: نقض �ش  و تخ� از انجام وظا�ف �شک�الیت
ک کنگرە. ۳بند   : اقدام عل�ه کنگرە و عمل�رد خالف اهداف و باورهای مش�ت
 گردد. امناسب که عامل آس�ب به اعتبار کنگرە : هر ن�ع رفتار ن۴بند 
�ت ۵بند   شورای مدی��ت مرکزی.  هموندان: درخواست ا���
 . هموندان رس� درصد ۲۰: درخواست حداقل ۶بند
 . هموند : حکم قط� دادگاە صالحه در کشورهای دمکرات�ک مبین بر مجرم�ت ۷بند 
ا�ط ۸بند   . هموندی رس�: از دست دادن هر �ک از �ش
 . هموند : فوت ۹بند 
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.  : ۱۰بند   هر ن�ع سو استفادە از سمت و اخت�ارات �شک�الیت
ه�چگونه ادعایی بر عل�ه کنگرە مط�ح  تواند خارج شدە از کنگرە، ن� هموند : �س از اخراج �ا استعفا، ۱۱بند 

 . نما�د 
 

 فصل پنجم: امور ما�

 درآمد کنگرە  -۷۶مادە 
ن �، هموندی هم�اری: درآمد کنگرە از ط��ق در�افت ۱بند   گردد. هدا�ا، کمکهای مرد� تامنی
ن المل� با تص��ب های ما� از سوی سازمان: اخذ وام و کمک۲بند   شورای مرکزی. ها و نهادهای بنی
 های ما� از سوی حام�ان با تص��ب شورای مرکزی. : کسب کمک۳بند 
های نقدی و غ�ی نقدی به کنگرە، �ف دست�ایب به اهداف مط�ح شدە در اساسنامه ی  کمک: کل�ه۴بند 

داد ��  باشد. گردد و غ�ی قابل اس�ت
 

 اسناد تعهدآور ما� -۷۷مادە 
تعهد آور �س از � مراحل م��وطه با دو امضای رئ�س و خزانه دار شورای مدی��ت مرکزی : اسناد ما� و  ۱بند 

 باشد. معت�ب  �
ن اعتبار، از سوی رئ�س شورای مدی��ت مرکزی و خزانه دار و ۲بند  : دستور هر پرداخت �س از � مرحله تامنی

 گردد.  به امور ما� جهت پرداخت ابالغ �یی رئ�س شورای مدیران اجرا
شود و گزارش آن به صورت ساالنه به مجمع  ما� کنگرە در دفاتر رس� ثبت و ضبط � صورتهای: کل�ه ۳بند 

 گردد. عمو� هموندان ارائه �
 باشد. : گزارش ما� کنگرە منطبق با آغاز و پا�ان هر دورە فعال�ت شورای مدی��ت مرکزی �۴بند 
 گردد. مخصو� که برای کنگرە گشا�ش �افته نگهداری �: کل�ه درآمدها و وجوە کنگرە در حساب ۵بند 
ن آن کشور ته�ه و ارائه ۶بند   ن هر کشوری که در آن ثبت شدە، متناسب قواننی : گزارش ما� کنگرە بر اساس قواننی

 گردد. �
 

 فصل ششم: سایر موارد

 رای و انتخابات -۷۸مادە  
ی مستق�م بودە و از ط��ق مجاری که ۱بند  نظارت بر انتخابات و  شورای: س�ستم انتخابات به صورت رای گ�ی

ی اعالم �  گردد. نما�د برگزار �رای گ�ی
 تواند رای خود را تغی�ی دهد. : در طول انتخابات هموند ن�۲بند 
کت کنند که حق : تنها همونداین �۳بند   خود را پرداخت کردە باشند.  هموندیتوانند در انتخابات �ش
اند، درخواست ا�شان در شورای خود نبودە هموندی: همونداین که بدال�ل موجه قادر به پرداخت حق ۴بند 

 باشد. مرکزی قابل برر� �
 باشد. المانع �: انتخاب مجدد هر فرد در انتخابات بعدی ب۵بند 
کت در انتخابات �ا�ی حدا��� ۶بند   روز � باشد.  ۱۰: مدت زمان �ش
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 . نمایند به صورت داوطلبانه با کنگرە همکاری � هموندانهمه   -۷۹مادە 
 
 موارد پ�شبییف �شدە:    -۸۰ مادە

ی در مورد مواردی که در اساسنامه پ�شبیین �شدە بر عهدە شورای   باشد. مدی��ت مرکزی �تصم�م گ�ی
 
 انحالل کنگرە -۸۱مادە 

هموندان شورای مدی��ت مرکزی و با رای نصف بعالوە �ک  هموندان: انحالل کنگرە با پ�شنهاد تمام ۱بند 
 و �ا رای قط� دادگاە صالحه امکان پذیر است.  رس�

 نما�د. �هیئت تصف�ه را انتخاب  : در صورت انحالل کنگرە، شورای مدی��ت مرکزی۲بند 
ماند، شورای مرکزی آن را بطور های منقول و �ا غ�ی منقول کنگرە که �س از تصف�ه با�ت �: هرگونه دارایی ۳بند  

ی ایراین در خارج کشور �سل�م � �ه و �ا حقوق ��ش  گردد. بال عوض به موسسات خ�ی
 

 های رس� کنگرە ها و پورتالرسانه  -۸۲مادە 
های مصوب کنگرە توسط های کنگرە و س�است بون کنگرە بودە و اخبار و رو�داد های رس� کنگرە ت��رسانه

د. رسانهآنان در اخت�ار افکار عمو� و هموندان قرار � ح ز�ر است و شورای گ�ی های رس� کنگرە رهایی به �ش
د و �ا از آن بکاهد و تواند در هر زمان بنا به ن�از کنگرە و اهداف آن مواردی را به آن ب�افزا�مدی��ت مرکزی �

 اند به آ�ا� آنان برساند. این موض�ع را با ا�م�� که هموندان در سامانه کنگرە ثبت کردە
 فهرست ابزارهای رسانه ای: ۱بند 

 
  های وب سا�ت رس�دامنه نام  

 www.Iranliberationcongress.org الف):  

 www.Iranliberationcongress.net ب): 

 www.Iranliberationcongress.com پ): 

 www.Iranlc.org ت): 

 www.Iranlc.net ث): 

 www.Iranlc.tv ج): 

   های اجتما�شبکهصفحات رس� در    

 https://www.facebook.com/IranLiberationCongress ف�سبوک

 https://www.instagram.com/iranliberationcongress اینستا�رام

 https://twitter.com/IranCongress ت��ی�ت 

 https://t.me/IranLiberationCongress تلگرام

 http://www.youtube.com/c/IranliberationCongress یوتوب

 
 گردد و معت�ب است. ارسال � www.Iranlc.org های کنگرە تنها از دامنه: ا�م�ل۲بند 

http://www.iranliberationcongress.org/
http://www.iranliberationcongress.net/
http://www.iranliberationcongress.com/
http://www.iranlc.org/
http://www.iranlc.net/
http://www.iranlc.tv/
https://twitter.com/IranCongress
https://t.me/IranLiberationCongress
http://www.youtube.com/c/IranliberationCongress
http://www.iranlc.org/
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با�ست تح��ل شورای جد�د های کنگرە در پا�ان دوران مامور�ت شورای مدی��ت مرکزی �رسانه: کل�ه ۳بند 
 گردد. 

 
   ۳۸مادە 
 

دهم ماە �) تب�ە  در تار�ــــخ دەهف( ۱۷) مادە و سه(هشتاد و  ۸۳فصل و   (شش) ۶این اساسنامه در  ن  س�ی
 انجمن هموندان کنگرە رس�د. به تص��ب خورش�دی  ۱۳۹۹اردیبهشت  ۲۴برابر با م�الدی،  ۲۰۲۰


