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رست مندرجات   ف
  

ف ع رد   صفحه  موض

رست مندرجات   ۱   ۱  ف

ات  ۲ ل ک:    ۵  فصل 

  ۵  : شناسه ۱مادە   ۳

ا۲مادە   ۴ ت : محدودە جغراف   ۵  فعال

اە حزب۳مادە   ۵ ا  :  ۵  

ه قانون کشور۴مادە   ۶ ام  ط ال ا  :  ۶  

ان حزب  ۷ الت و ار شک   ۶  فصل دو: 

  ۶  : اران حزب رفاە۵مادە   ۸

انگذاران  ۹ م: انجمن ب   ۶  خش 

انگذاران۶مادە   ۱۰   ۶  : شناسه انجمن ب

انگذاران۷مادە   ۱۱ ارات انجمن ب   ۶  : اخت

  ۷  خش دوم: شاخه ها (حزب منطقه ای)  ۱۲

 رزی شاخه۸مادە   ۱۳  :  ۷  

ل شاخه۹مادە   ۱۴ شک  :  ۷  

ل شاخه۱۰مادە   ۱۵ شک   ۷  : شیوە 

  ۸  : اران شاخه۱۱مادە   ۱۶

ش منطقه ای هموندان۱۲مادە   ۱۷   ۸  : هما

ش منطقه ای۱۳مادە   ۱۸   ۸  : شیوە برگزاری هما

  ۸  انجمن شاخه ها خش سوم:  ۱۹

  ۹  انجمن شاخه ها  شناسه: ۱۴مادە   ۲۰

ط هموندی در انجمن شاخه ها: ۱۵مادە   ۲۱   ۹  ا

ف انجمن شاخه ها : ۱۶مادە   ۲۲   ۹  وظا

ارم:   ۲۳   ۹  ارگروە های منطقه ای شاخه ها خش چ

ارگروە های منطقه ای۱۷مادە  ۲۴  : ۹  

 شاخه ها۱۸مادە   ۲۵   ۹  : منابع ما

ندی مأمورت انجمن : ۱۹مادە   ۲۶   ۹  شاخه ها زمان
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ش  ۲۷ ی هموندان)خش پنجم: کنگرە (هما   ۹  ا

  ۱۰ : شناسه کنگرە۲۰مادە  ۲۸

ارات کنگرە۲۱مادە   ۲۹ ف و اخت   ۱۰  : وظا

ژە کنگرەج: روش عادی ادارە۲۲مادە   ۳۰ الغ نتایجلسات عادی و و ات و ا   ۱۱  ، انتخا

میته مرکزی ۳۱   ۱۱ خش ششم: 

  ۱۱  میته مرکزی حزب  : شناسه۲۳مادە   ۳۲

میته مرکزی: ۲۴مادە   ۳۳ ات    ۱۱  جلسات و مص

میته مرکزی: ۲۵مادە  ۳۴ ط هموندی در    ۱۲ ا

میته مرکزی۲۶مادە   ۳۵ ف    ۱۲  : وظا

مسته م۲۷مادە   ۳۶ ارات    ۱۳  رکزی: اخت

میته مرکزی۲۸مادە  ۳۷ ام از  ان هموندی زودهن ا  : ۱۴  

ل  ۳۸   ۱۴  حزبخش هفتم: دب 

ل حزب۲۹مادە   ۳۹     ۱۴  : دب

ل حزب۳۰مادە  ۴۰   ارات دب ف و اخت   ۱۴ : وظا

ل۳۱مادە   ۴۱     ۱۵  : معاون دب

  ۱۵  خش هشتم: ره حزب  ۴۲

ی حزب۳۲مادە  ۴۳ داتوری برای ره اند ط  ا  : ۱۵  

 حزب: ۳۳مادە   ۴۴ ف ره   ۱۶  وظا

 حزب: ۳۴مادە   ۴۵ ارات ره   ۱۶  اخت

 ۳۵مادە  ۴۶ ت ره   ۱۷ حزب: دورە فعال

 حزب: کنا۳۶مادە   ۴۷ ام ره ی زود هن   ۱۷  رە گ

م:  ۴۸ " (" خش ن ارگروە ها ستادها،  خش های اجرا   ۱۷  )میته ها و 

خش های اجرا۳۷مادە  ۴۹  : ۱۷  

ارات۳۸ مادە  ۵۰ ف و اخت   ۱۷ خش های اجرا: وظا

ازرسان  ۵۱   ۱۷  خش دهم: 

ارات۳۹مادە  ۵۲ ازرسان: مشخصات، اخت ف    ۱۷ و وظا

ت)  ۵۳   ۱۸  فصل سه: هموندی (عض

ط هموندی۴۰مادە   ۵۴ ا  :  ۱۸  

  ۱۸ : اطالعات هموندی۴۱مادە  ۵۵
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ان شاخه ها۴۲مادە   ۵۶  هموندان در م جا   ۱۹  : جا

ان هموندی۴۳مادە  ۵۷ ا ت و    ۱۹ : محروم

  ۱۹  انواع هموندی : ۴۴مادە   ۵۸

ات هموندان  : ۴۵مادە   ۵۹   ۲۰  رأی و انتخا

ار: منابع ما و درآمدیفصل  ۶۰   ۲۰ چ

 حزب رفاە۴۶مادە   ۶۱   ۲۰  : منابع ما

د آور : ۴۷مادە   ۶۲  و اوراق تع   ۲۰  اسناد ما

ت ۶۳   ۲۱ فصل پنج: خاتمه فعال

ت حزب۴۸مادە   ۶۴ ان فعال ا  :  ۲۱  

  ۲۱  فصل شش: سایر مقررات  ۶۵

  ۲۱ موارد و مقررات: ۴۹مادە  ۶۶

 حزب۵۰مادە   ۶۷   ۲۲  : رسانه ها و پورتال های رس

ه اساسنامه حزب۵۱مادە   ۶۸ وز    ۲۲  : محتوا و اطالعات م

  ۲۲ فصل هفت: پیوست ها ۶۹

ت هموندان۱پیوست   ۷۰ س ه   انجمن: جدول    ۲۳  شاخه هموندانشاخه 

شان (لوگو) حزب۲پیوست   ۷۱   ۲۴  : مشخصات 

 :  ۳پیوست  ۷۲ ط حز  در روا وی از اصول اخال   ۲۵  اخالق مداری و پ
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ات ل ک :   فصل 

  
  شناسه: ۱مادە 

  دە شدن آن و استقرار نظا  تا برچ ا جمهوری اسال ارزە   که در راستای م ا  است س ش حزب رفاە 
دە  ل گرد شک  خواهند نمود،   تعی دن جمهوری اسال س از برچ ع آنرا ملت ایران  مردم ساالر که ن

 .است 
ت خود را  حزب   دە شدن حکومت جمهوریفعال ش از برچ خش پ  در ایران    در دو  س از    اسال آن بنا و 
د ر  نهادە و  ک  اه انه هر  ف نمودە است در برنامه های خود طور جدا  . تع  
  حزب   ارزا  م س از    ١٠در    خود را خط م ف  و    مرحله  زر تع ا    انآن ه  دس ا ت های انتخا در رقا

د   ش  خود  و اجرای  برای پ ا اشد  که تماما در  برنامه های س     ت    درون  در جهت رفاە م ایران فعال
 .خواهد نمود  

   
م در ایران : نخست  حا ت جمهوری اسال ل دن   .برچ

 کشور ایران : دوم ت ار  .اسداری از استقالل و تمام
 تحت عنوان ملت    : سوم  تمام جوامع ایرا  و پیوست  م ان ک جامعه اسداری از  ایران و عدم برتری 

  گر جوامع ایرا  . از د
  : چهارم اورهای دی ان و  ا آزادی همه اد امل دین از حكومت همراە     . اسداری از جدا
ل از   : پنجم ش  موقت م ل دولت ائتال  بر اساس   شک ا لهای س ش ان برجسته  اشخاص و نمایند

سته ساالری و تخصص برای ادارە موقت ک  .شور شا
م   : ششم  کشور زر نظازت مستق ا ل نظام س  ش ات توسط دولت موقت برای تعی برگزاری انتخا

 .سازمان ملل
   : هفتم ن قانون اسا ل مجلس موسسان برای تدو شک ات توسط دولت موقت جهت  برگزاری انتخا

م سازمان ملل  .زر نظازت مستق
    : هشتم  قانون اسا م سازمان ملل متحدبرگزاری همه پر  .کشور توسط دولت موقت زر نظارت مستق

 توسط دولت    : نهم ا ا مشارکت منفردین و احزاب س ان و سنا  ات دورە ای مجلس نمایند برگزاری انتخا
م سازمان ملل متحد  .موقت زر نظارت مستق

ت  : دهم ل دولت برخاسته ازرأی ا  .شک
ا همه ن   در این فرآیند، حزب رفاە   جوامع ایرا ان ارچه ایران و  ک ه کشور  خواە که   و آزاد وهای م

 در ایران و   و  دن جمهوری اسال اشند آمادە   پرچ اورمند و متعهد   برخاسته از ارادە ملت   نظا ا ب
اری خواهد بود   . هم  

 
ت : ۲مادە  ا فعال   محدودە جغراف

ت حزب  فعال ا     ،محدودە جغراف دە شدن جمهوری اسال ش از برچ  پ تا ه ایران نبودە و در  محدود 
ت خود را آغاز خواهند نمود  کشور فعال ا س از آن دفاتر حزب در  اشد و     .جهان 

   
اە حزب : ۳مادە    ا
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 و آزادی کشور در تهران مستقر خواهد شد دە شدن جمهوری اسال س از برچ  حزب   .مرکز اص  
 

ه قانون : ۴مادە  ام  ط ال   کشور   ا
  :  ۱بند   ه  حزب رفاە قانون اسا  بر  حکومت  مص  مبت  قوان  و ن وری اسال م جم  حا د مذه عقا

ایران را   داند بر کشور  ایران نم ی و خواست مردم   حقوق  ا قوان     و   منطبق  ن ت  ه رسم ا را  آن
 کند شنا وی ن ا پ  . سد و از آن  
 منتخب مردم اعالم :  ٢بند   ه قانون اسا ام خود را   ال دە شدن جمهوری اسال س از برچ حزب رفاە 

 . دارد  
 

ان حزب  دو فصل  الت و ار شک  : 
 

ان حزب رفاە  : ۵مادە   ار  

انگذارانانجمن  ١  ب
 شاخه ها (حزب منطقه ای) ٢
 انجمن شاخه ها  ٣
 منطقه ای شاخه ها ارگروە های  ٤
ی)  کنگرە ٥ ا ش   (هما
 میته مرکزی  ٦
٧    ل حزب  دب
 حزب ٨  ره  
٩ )  ارگروە هاخش های اجرا میته ها ،   ) ستادها، 

 ازرسان  ١٠

م "  انگذارانخش    "انجمن ب
 

انگذاران شناسه  : ۶مادە   انجمن ب  
انگذاران ی نمودە و   انجمن ب گ ط را پ س و امور مرت ه تاس وط  اشند که امور م     اشخاص حق
 رسانند راە اندازی جهت اقدامات الزم را   . انجام   

 
ارات  : ٧مادە  انگذاران اخت  انجمن ب
س   ‐١بند  ه مقدمات تأس ل  . انجام 
است    ‐٢بند   س  حزبتعی  رزی اصول و اهداف اص  . ها و 
 گردد   ‐٣بند  ل  شک  اساسنامه حزب که بر مبنای آن حزب  م اول ه و تنظ  .ته
 حزب   ‐٤بند  ب اجزای داخ  ساختار و اران و ترت  . طرا

ە س از     : ١  ت ل دهندە حزب، تنها  شک  در ساختار، اران و اجزای  ع تغی میته مرکزی هر ن ل  شک
ه قرار زر  نخست  منتخب   بودە و   شودم  :انجام 
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   شنهاد کت ل و   ٢٥الف): در خارج از کشور: ارجاع پ  بر دال میته مرکزی مبت ه   حزب  هموند رس
 در ساختار حزب نادات برای تغی  .اس

   شنهاد کت پ ارجاع  داخل کشور:  در  می  ٢٥٠ب):  ه  حزب    رس و هموند  ل  دال بر    مبت مرکزی  ته 
 در ساختار حزب نادات برای تغی  .اس

ه مرکز   شور و اساسنامه حزب ، آنرا   ا م ت درخواست و تطابق آن   و ث س از برر میته مرکزی  پ): 
از   س  تا    ارجاع  هموندان    درخواس ات  تغی امون  پ قات  تحق و    برر جهت    ا س های  پژوهش 

قات الزم و ته ات،  تحق  تغی ت و من ات مث  و  ن ا امل شامل م میته مرکزی اعالم   آنرا ه گزارش  ه 
د  .نما

جه ن   برر از  س  قات  ت):  ات  تحق تغی ت  مث ص  شخ مرکزی  و  میته  مرکز ،  از سوی  ه  پروندە 
ات در ساختار را   بر تغی است گذاری ها ارجاع  تا آن مرکز اقدامات الزم مب دس  .اعمال نما

شور حزب ا م ات  قات،  ث): در صورت مغایرت در خواست هموندان برای تغی  تحق جه من ا ن  و 
از گرداندە و آنرا   ات  ان تغی ه نمایندە متقاض ح را  ندات الزم، ط ا ارائه مس اعالم   مردود میته مرکزی 

د  . نما
ه و منطقه ای در اق ‐٥بند  ل شاخه های اول  .  نقاط جهانشک
ارات : ۶بند  انگذاراناخت اشد انجمن ب   میته مرکزی  ارات  میته مرکزی، همان اخت ل  شک ام   .تا هن

میته مرکزی ارات  ه اخت ع شود   ) اساسنامه ٣٦مادە  – رج
   

  زب منطقه ای)(ح "شاخه ها"خش دوم  
 

زی شاخه  : ۸مادە    ر
ا   خواە و همسو  ان آزاد  از ايران ا داش برنامه های حزب در هر شهری در درون و برون مرز  میتوانند، 

اال، شاخه ( ه   پنج تن  ل منطقه ای  دف شک شور حزب  ادنامه و م ه ی ب ا ان خود بر  ) از حزب را در م
ن شاخه ک ه نزد ند، میتوانند  س ش از پنچ تن ن  که ب ا هموندا  این صورت هموند  ی   دهند، در غ

م    مستق ازر ه صورت فردی و زر  ا   محل سکونت خود پيوسته و  ت مرکزی  میتهحز  نمایند.  فعال  
   

ل شاخه  : ٩مادە    شک
ل شاخه   ه پروانه  شک ازمند      میته مرکزی و صدور استوارنامه  از سوی    میتهن مرکزی برای آن شاخه 

 .اشد  
 

ل شاخه : ۱۰مادە  شک  : شیوە 
ان در هر منظقه:  ١بند    از ايران ش  و دعوت از شمار هر چه ب    ،ا فراخوا    رزی  شاخه حزب م
 .گردد
اشند: ٢بند  ل نمودە  م ت را ت ست درخواست عض ا   ان  ک شاخه تمام متقاض ل  شک  .برای 
ه انتخاب اعضای  :  ٣بند    اقدام  شست عمو ک  ل شاخه در  شک ان  شاخه خواهند   انجمنمتقاض
 .نمود
ات:  ٤بند   ک    انجمن شاخه  انتخا و روال دمکرات د پ  و   بودەا ه هموندان برای آشنا   ا و فرصت 

  نامزدهای  ادل نظر ، معر  دادە شود   انجمنت ا  های انتخا ا  .شاخه و سخ
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ات : ٥بند   نمايندە   انجمن هموندانانتخا ازر ا حضور و  د  ا انجامد میتهشاخه   .مرکزی ب
س  انجمن  هموندان:  ٦بند   عنوان رئ ک تن را   خود  عنوان    ،  شاخه از ب ک تن را   معاونک تن را  و 

د  .عنوان خزانه دار از سوی خود بر خواهند گ  
 

ان شاخه : ۱۱مادە   ار  

ش منطقه ای  ١  هموندانهما
 شاخه   انجمن ٢
 شاخه ارگروە های منطقه ای ٣

ش منطقه ای هموندان: ۱۲مادە   هما
ش منطقه ای :  ١بند   ف هما ن رکن شاخه است.وظا االت شود و  ل م شک ک شاخه  از همه هموندان 

ح زر است  ه   : هموندان 
ت های شاخهالف):    . مشارکت در فعال  
الن درارە  ب):  مهای  شهای شاخه در منطقه خود تصم  . ک
ه گزارش پ):    د  شاخه و  انجمنرس شنهاد  ون که از سوی هموندان پ  . شوند  موضوعات گونا  
 . شاخه انجمنانتخاب هموندان ت): 

ە   ش    : ١ت ات در هما ار   منطقه ایانتخا ش اعت  در هما ک هموندان حا عالوە  ا حضور نصف 
 .خواهد داشت 

کت    : ٢بند   ات  گر در انتخا ه هموند د الت  ا دادن و  توانند  ش حضور ندارند   که در هما هموندا
 .نمایند
ش  : ٣بند  ار خواهد داشت  منطقه ایهما  .ا حضور دو سوم هموندان شاخه اعت
ش  چنانچه در ه  :  ٤بند   ه حد نصاب نرسد،  منطقه ایما از   انجمن، تعداد هموندان  س  د  ا شاخه 

ب دهد گری را ترت شست د  .گذشت دو هفته 
ش    :  ٥بند    در هما ا تعداد  ار دوم،    ای  منطقهدر صورت عدم حضور  ا   میتهبرای  ازرس  مرکزی 

ارە شاخه   در  م قط ارە شاخه مامور نمودە تا تصم ه گزارش در   و تحقیق و ته  را جهت برر ازرسا
 .مرکزی اتخاذ گردد  میتهتوسط    

 
ش : ۱۳مادە   منطقه ایشيوە برگزاری هما
ش  :  ١بند       منطقه ایهما ار در سه ماهه ی اول سال ايرا ک  ا برنامه رزی و   (فصل بهار)    هر سال 

شود انجمندعوت  ه هموندان برگزار م ل   . شاخه از 
ش  : ٢بند  ا حضور نمایندە   انجمنتوسط  منطقه ایادارە هما د میتهشاخه و   گ  .مرکزی انجام 
ش  : ٣بند  ک سوم از هموندان شاخه درخواست هما شاخه   انجمنرا بنمایند،  منطقه ایچنانچه تعداد 

ش  ه برگزاری هما ت  س ک ماە    لف است در مدت حدا د منطقه ایم  .اقدام نما
ن   : ٤بند  گ ه هیچ روی جا ش منطقه ای  ی حزب نخواهد بود کنگرەهما  .ا  
 

  ها"  شاخه انجمن" سوم خش 
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  انجمن شاخه شناسه : ١٤مادە 
ه ایران و در داخل   انجمنهموندان  :  ١بند   ازگشت  س از  ک سال و  مدت  شاخه در خارج از کشور 

مدت  ش  ٢کشور   هموندان در هما س ت  ا ا   منطقه ایسال    . شوند انتخاب 
و جدول پيوست در  انجمنشمار هموندان : ٢بند  ت هموندان شاخه و پ س اشد ه     .اساسنامه   
 

ط : ١٥مادە   شاخه انجمندر  هموندی ا
د: ١بند  اشند، مگر در شاخه های جد نه هموندی در حزب را داشته  ش م دو سال پ  .دست 
اشند ٥در  : ٢بند  ه ایران سفر نکردە   .سال گذشته 
 در حزب  ٧تعهد حداقل : ٣بند  ت هفت  ساعت فعال
 امضای سوگند نامه و : ٤بند  ار حز  تعهدنامه حزب در حفظ ا  
 

ف : ١٦مادە   شاخه انجمنوظا
 شاخه را دارد  انجمن : ١بند  ت ادارە عمو  . شاخه مسئول
س    انجمن:  ۲بند   عنوان رئ ک تن را  ان خود  ک تن را   انجمنشاخه از م عنوان معاون و  ک تن را  و 

ند   گ  . عنوان خزانه دار  بر 
س  :  ٣بند   ف او را انجام خواهد   انجمنچنانچه رئ ار خود ادامه دهد، معاون وظا ه  ست   نتوا ه هر دل
 .داد
ک از هموندان  :  ٤بند   ر هر  س از استفا از    انجمنا ار ادامه دهد،  ه  ، » هموند  انجمنشاخه نتواند 

ات  ن « در فهرست انتخا گ  شود انجمن، جا  او  ش  .جا
 نامه های   شاخه   : انجمن ٥بند   د. آي م نما ه و  تنظ  را ته  نامه ها تواند برای ادارە شاخه ی خود آي

ا »اساسنامه و  «،  د  ا  شاخه ن شور و  آي اشند م ی ناسازار  ا  .نامه های   
   

 ها" شاخه  منطقه ای ارگروە های"  مخش چهار 
  

  ارگروە های منطقه ای   : ١٧مادە 
ارگروە های   انجمن مک هموندان خود  ا  ت های منطقه خود  د امور و فعال ش  تواند برای پ هر شاخه 

د  نما  را سازماند  .مختل  
 

 : منابع ما شاخه ها  ١٨مادە   
د برنامه های   انجمن ش ت ها و پ  تواند برای انجام فعال مک   منطقهشاخه  ه جمع آوری  ت  س خود 

 از هموندان د های ما ت خود اقدام نما م در محدودە فعال ان مق ا ایران  .خود و   
 

ت : ۱۹مادە  ندی مأمور  شاخه انجمنزمان
ه کشور دو سال خواهد بود انجمنمأمورت  ازگشت  س از  کسال و   .شاخه در خارج از کشور   

   

ی( " کنگرەخش پنجم " ا ش   هموندان)  هما
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ش  شناسه کنگرە : ٢٢مادە  ی هموندان حزب)(هما   ا

یکنگرە ( ا ش   هما ژە حزب بودە و عا  و و ل از هموندان رس ش ن رکن حزب محسوب  ) م  ت
ی در مورد    اشد  م گ صورت حضوری برای تصم ط عادی  ا صورت مجازی و در  ژە  ط و ا که در 

   شدە در این اساسنامه و مطابق آی ش بی ف پ وطنامهوظا صورت ادواری و حداقل دو سال های م ه، 
ار برگزار   ..شودک  

ار برگزار  کنگرە: ۱بند  ک  .شودعادی هموندان حداقل دو سال 
ژە  کنگرە  :  ۲بند   ک هموندان    هموندان و عالوە  ا در خواست نصف  میته مرکزی و  ب  ص و تص شخ ا 

  .گرددحزب برگزار 
 گردد: ٣بند   (فصل زمستان) برگزار   .زمان برگزاری کنگرە در سه ماهه آخر سال ایرا
ژە جلسات کنگرە : ۴بند    و ارات قانو  .اشدعادی را دارا  کنگرەاخت  
 و دعوتنا:  ۵بند   شست آ ژە کنگرە مه برگزاری  ست  های عادی و و شست     ۳۰ا ــــخ  ش از تار روز پ

ل و رسانه م ق ا کهاز ط  حزب اعم از ش  هموندان های رس ا ه آ ە  ون و غ های مجازی و تل
دە و   .آنان ارسال شود برای رس

ا : ٦ بند    امل در آ طور    س ا    .دعوتنامه درج شوددستور جلسه مجمع عمو
میته مرکزی در همان :  ۷بند   د  ت نرس ه حد نصاب رسم  کنگرە (انجمن هموندان)  چنانچه جلسه عمو
 روز  ا حدا گری  ــــخ د د ۳۰تواند درخواست تار شست مذکور را نما  .روز فاصله از 
د و  :  ۸بند   ا   ت  ا حضور هر تعداد از هموندان حزب رسم ن  گ  شست جا ب هر موضو ار تص اعت

  ن معت آرای حا ک  عالوە  ا نصف  مات آن  اول خواهد و تصم ت   ن مانند مجمع عمو در آن 
  .گرددمحسوب 

 : ۹بند  ژە تنها هموندان رس کت کنندو و ات  ا در انتخا ق نامزدی احراز سمت و   .توانند از ط
یجلسات کنگرە (: ۱۰بند  ا ش  ل ) هما شک ژە  ل عادی و و   .گردده دو ش
 

ارات کنگرە ( : ۲۱مادە  ف و اخت یوظا ا ش   )هما
ه کنگرە ارائه  میته مرکزی  انه حزب که توسط  رد سال  گزارش عمل ا  .گرددالف): ارز

ب ترازنامه و بودجه حزبب): درافت گزارش  و تص  . های ما
میته   .مرکزیپ): انتخاب پنج هموند 

ی ات و رای گ  . ها ث): انتخاب سه نمایندە شورای نظارت بر انتخا
   ج): انتخاب ره

ازرسان حزب چ):   انتخاب 
ه کنگرە ارائه ح  میته مرکزی   که از طرف  شنهادا ا رد گزارشات و پ ب و   .گردد): تص
ب اساسنامه کنگرەخ   .): تص
ارە د ی در  م گ ا انحالل حزب): تصم شنهادات ادغام و   .پ
شست کنگرە (انجمن هموندانذ   ا ا ب قطعنامه   )): تص
اری هموندان حزبر ان هم  م ی تعی م گ  .): تصم  

س از استقرار حزب در درون کشور) ز):   و دعوتنامه حزب ( شار جهت درج آ االن  روزنامه کث  تعی  
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الغ نتایج روش ادارە جلسات  : ۲۲مادە  ات و ا ژە کنگرە، انتخا  عادی و و
شست :  ۱بند   ژە کنگرە  راست  ا و سه    ئت هی ( های عادی و  از کنگرە)  رئ میته مرکزی مرکب  دە  بر ع

اشد    گردد    میته مرکزی تعی  که توسط   س و م ب رئ س ، نا  .رئ
سه    هیئت :  ٢بند   ا دعوتنامه   ادارە جلسه را مطابق مفاداساسنامه  کنگرەرئ   و دستور جلسه مندرج در آ

ام استقرار در ایران  در  ه عهدە داشته و موظف است   و را مطابق    کنگرەصورتجلسه برگزاری  هن فرم ال
س از برگزاری   ک هفته     حدا م و همراە برگه مشخصات فردی منتخب ا   ه وزارت کشور   کنگرەتنظ )

صالح) د تا توسط  مرجع ذ  آن ارسال نما د مرجع قانو  قرار گ د  .مورد رس
ە  د : ١ت ه برگزاری کنگرە  ننما میته مرکزی در مهلت مقرر اقدام   که   ازرسان  ،در صور

عمل آور   کنگرە را برگزار نمایند.   دە و  توانند برای برگزاری کنگرە اقدامات الزم را 
 توانند از م: ٣بند  عنوان  ٣ان هموندان حزب ازرسان   نمایند هیئت تن را  سه کنگرە تعی  .رئ
ت : ۴بند  ک هموندان رسم عالوە  ا حضور نصف  ژە کنگرە   و و دجلسات عمو  .ا
ه :  ۵بند    در جلسه کنگرە  ک هموندان حا عالوە  ت نصف  ا رای ا ات  مات و مص ه تصم ل

ب   .رسدتص  
ە    و  :  ۲ت ژە مندرج در مادەتنها هموندان رس کت نمایند   ٥٤  و ی ها  ات و رأی گ  . توانند در انتخا
ە   د احراز سمت :  ۳ت اند  که    هموندا اشند (ن ا حزب داشته  د تعارض و تضاد منافع  ا اشند ن

اشند) گری   د ا ا احزاب س  . توانند عضو سازمان ها و   
   

 " میته مرکزی" ششمخش 
  

میته مرکزی حزب : ٢٣مادە    شناسه 
ت  میته مرکزی عا  آرا انتخاب و مسئول س ت  ا ا اشد که از سوی کنگرە     حزب  ن رکن اجرا ت

 حزب را بر عهدە دارد  .ادارە عمو
میته مرکزی شامل  :  ۱بند    و    ۵تعداد هموندان     ٢هموند اص ش  آرا   هموند جا س ت   .اشد   ا ا  
ات در خارج از ایران  :  ٢بند   میته مرکزی از زمان اعالم نتایج انتخا میته مرکزی:  مامورت  ت  دورە فعال

ه ایران،  چهار سال است  ازگشت  س از   .دو سال تمام و   
   

میته مرکزی ‐۲۴مادە  ات   جلسات و مص
ک  مرکزیمیته  جلسات عادی  :  ١بند      حداقل هر هفته   نامه داخ  شدە در آی ار  در روزهای تعی

ل  میته شک  .گرددمرکزی 
 انجام  :  ٢بند   س تلف ا کنفرا که های مجازی و  ق ش ا از ط  تواند حضوری و  میته مرکزی  جلسات 
د  .گ
ا حضور   میتهجلسات  : ٣بند  د آن هموند  ٥تن از  ٤مرکزی  ا   ت   .رسم
ک از اعضا در  :  ٤بند   ا    ٣عدم حضور هر    ص   ٥جلسه متوا شخ ا  دون عذرموجه  جلسه متناوب 

ن خواهد شد گ  جا ش میته مرکزی محسوب شدە و عضو  جا م استعفا از   .میته مرکزی در ح
میته  مر :  ٥بند  ات  مات و مص ه تصم ا آرای ل اشد  ٪٨٠کزی       (چهار از پنج) معت

میته مرکزی فاقد رای ممتنع است   .آرای 
ناد : ٦بند  ل اس  و قا  معت ل سازما م ق ا ا از ط صورت حضوری در جلسه و   .اشدآرا 
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میته مرکزی، تمام هموندان:  ۷بند   ک از هموندان  ژە از سوی هر  ل جلسه و شک  در صورت درخواست 
شدە   ش بی ماری و حوادث پ ژە مانند ب ط و ا اشن مگر در    کت در آن  ه   .ملزم 

ارائه :  ٨  بند  و  در جلسات  ه حضور  مرکزی موظف  میته  ه جلسات  احضار شدە  و هموندان  مدیران 
ند  هس   .گزارشات درخواس  

 
میته مرکزی ‐۲۵مادە  ط هموندی در   ا
میته  :  ۱بند   ت در    عض ا ت م ل رعا دل  در ایران  ت جمهوری اسال م ام حا مرکزی حزب در هن

اشد       برونمرز م ن  تنها برای سا  . امنی
ات: ۲بند   حزب  در انتخا   هموندان رس س  .کسب آرای 
 حز : ۳بند    ب. حداقل دو سال هموند رس
 از ٤بند ک ساله در  ک دورە  ت در حداقل   شاخه ها  انجمن: عض
ــــخ اعالم نامزدی :  ٥بند   ل از تار ن خارج از ایران بودە و ق  در ایران سا ت جمهوری اسال م ام حا در هن

میته مرکزی، حداقل  اشد ١٠برای  ه ایران سفر نکردە    .سال 
 .سال  ۳۰حد اقل سن  : ۶بند 
ه زان فار: ۷بند  امل      .آشنا
قه:  ۸بند   چگونه سا  ه فری در  ای  نداش نه ک ش  سوء پ  و نداش  ایران و ایرا ا منافع م ت  در ضد

ک  .کشورهای دموکرات
ل: ۹بند  م نت و ا  مطلوب در زمینه استفادە از این   .هاآشنا
خش از :  ۱۰بند   شار آن  ا ان میته مرکزی و موافقت  اری در  ه پرسشنامه درخواست هم امل  اسخ 
ل در پاسخ  .رسشنامه مشخص شدە است ها که از ق
امل: ۱۱بند  طور  اری هموندی   .پرداخت هم
میته مرکزی:  ١٢بند   ژە  انه روز و تمام روزهای هفته برای برگزاری جلسات و س بودن در طول ش  . در دس
ژە: ١٣بند  ار حزب برای هموندان و ل سوگندنامه حفظ ا م  . ت

ە   ط مندرج در :  ۱ت ا ک از  ات نقض ه ان   ١٣تا  ١بند های  اث ا ه تعلیق هموند منتخب تا  منجر 
  سا  منابع ا قات  ستاد تام  و تحق  .گردد برر

 :  ١٤بند   ش میته مرکزی، فرد جا   ک از منتخب  آرا   در صورت خروج هر  س ت  ه هموندی   دارای ا
  .در خواهد آمد مرکزی میته
ارە اعضای  : ١٥بند  اشد انتخاب دو   عدی مجاز  میته مرکزی برای دورە های   . سابق   
ا انجمن  :  ١٦بند   میته مرکزی و  اری آنان از سوی  ان هم ا   که  دە   شاخه ها هموندا ب رس ه تص

ن شوند گ میته مرکزی جا  توانند داوطلب هموندی در   .است ن  
ل و معاون را :  ١٧بند   ان خود دب شست از م   ات در نخست میته مرکزی تحت نظارت ستاد انتخا

 .کندانتخاب 
 

میته مرکزی  ‐۲۶مادە  ف   وظا
 که کنگرە (عادی و  میته مرکزی محول کردە است الف): مسئول انجام وظا ه  ژە)   .و

است   س لند مدت حزبب): تعی ان مدت و   .ها و اهداف کوتاە مدت ، م
ا رد پروژە  د و  ک از اران حزبپ): تای شنهاد شدە از سوی هر   . های پ



13 
 

ا ه مرکز پژوهش های س ح   س از  ارسال ط  آن   و تغی ب اجزای داخ  ساختار و ترت  ت): طرا
  ه اهداف تعی   ا میته مرکزی در جهت دس ورت از سوی  ص  شخ  و مطالعات الزم و  جهت برر

 .شدە
ات کنگرە  .ث): نظارت بر اجرای مص

ه اهداف حزب   ا رد اران مختلف برای دس  .ج): نظارت بر عمل
 . چ): صدور استوارنامه برای شاخه های منطقه ای 

ام انتصاب مدیر  د شدە در اساسنامهح): صدور اح ت احراز ق  .ان در اران حزب بر اساس صالح
ات  ل شاخه ها و انتخا شک  .آنها انجمنح): موافقت و نظارت بر 

ه کنگرە رد حزب  انه از عمل ن و ارائه گزارش سال ه و تدو  .د): ته
   ابهامات اساسنامه، آی ات حزب بر اساس مصلحت حزبنامهذ): تفس  .ها و مص

ه اسناد و مدارک تعهد آور ز):  ل  .امضا 
   و قضا ه مراجع حقو ل  حزب در   .س): نمایند

ی الغ نتایج رای گ  .هاش): ا
ه در صورت انحالل حزب  هیئت تصف  .ص): معر  

 برگزاری کنگرەض):   
فات اداریض):  ت  ا رعا ل  ا برکناری دب  .انتخاب و قبول استعفاء و 
ط و ط):   ضوا  ستادهاتعی ک از مدیران و مسئول ط انتخاب و قبول استعفاء و عزل هر    ا
 

میته مرکزی ‐۲۷مادە  ارات   اخت
ح : ۱بند  ا رد ط د و  ، تای  که از  اران تحت نظارت ارسال ها و پروژەها و برنامهبرر   .شودها
 :  ۲بند   ب آی د و تص خشالعملها و دستور  نامهتای ادی مدیران  شن ا های پ های مختلف حزب که 

   ساختار و آی ا دف   ن شدە استهماهن  .نامه تدو
نه آن: ۳بند  انه و نظارت بر ه ب بودجه سال د و تص  .تای
شست : ۵بند  مان در  د و دعوت افراد م  تای  های حز
 گزارش منظم از اران و : ۶بند   .های مختلف حزبخشدرافت و برر
ا قسمت : ۷بند  ه هموند و    ا میته انض ام صادرە از  الغ اح وطها  .های م
شست : ۸بند  ت   .های کنگرەمدی
 : ۹بند  ت و جاری حزبنظارت و حراست از دارا  منقول ، ثا  .های منقول ، غ
کت در جلسات تمام : ۱۰بند  ت  دون حق رای ج ل ناظر   .اران حزبانتخاب و گس
ه مجمع عمو: ١١بند  ت ساالنه  ان حق عض شنهاد م  پ
ه مجمع عمو: ١٢بند  ا اساسنامه   در مرامنامه  شنهاد اصالح و تغی  پ
ارات آنان : ١٣بند  ف و اخت ح وظا ن  از و تدو الت و واحدهای مورد ن شک ب   تص
ه مجمع  : ١٤بند  شنهاد انحالل حزب   و پ  عموبرر
از :  ۱۵بند   ن و میته مرکزی در صورت  اشخاص  ا  را    قراردادها  ، اهداف حز د  ش پ تواند جهت 

دکت    .ها منعقد نما
 را برای :  ١٦بند   ، مشاور ا متخصص  و  ا  اشخاص برجسته س  تواند برای خود از ب میته مرکزی 

د  .خود انتخاب نما  
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ان هموندی    ‐۲۸مادە  میته مرکزی ا ام از  ت) زودهن  (عض

ذیر است  ان  ان هموندی در موارد زر ام  : ا
 الف):  صورت کت  استعفا 
 فوتب): 
 و استقرار حزب در داخل ایران)  پ):   دن جمهوری اسال س از برچ اە در درون کشور (  داد م قط ح

 هموند  ا اجتما  و  ا ت های س ت از فعال  بر محروم  کشورمب ا قوان  .منطبق 
ا ت):  میته مرکزی  اری هموند  ان هم میته مرکزی ٥از  ٤آرا  ( ٪٨٠ا گر هموندان در   . رأی) د
 ارسال  ث):  ژە از هموندان رس ٪٢٠درخواست کت ا و و میته انض ه   حزب   
ە س از ارسال  ١  ت ا:  میته انض ه   هموندان  میته  درخواست کت ق، آن   اسناد و   اتتحق و برر

ا   و را آغاز      مدارک و شواهد موجود  ه تعلیق موقت و  ت  س  خود را  قات نظر قط ان تحق ا س از 
ا آرای   میته مرکزی   میته مرکزی ارجاع دادە و  ه    ا   ٪٨٠برکناری هموند خا م تعلیق موقت و  ح

د  نما اری آن هموند را صادر   .خاتمه هم
ت مندرج در مادە ج):  ط عض ا ک از  ا از دست دادن ه  اساسنامه  ۳۴عدم تطابق و 

ە     :  ١ت ش میته مرکزی، عضو جا  از  اعضای      در صورت برکناری  س ت آرای  جای او را ا ا
میته مرکزی خواهد گرفت   .در 

ە   میته مرکزی ، کنگ:  ٢ت ل تعداد هموندان  م ه ت از   ماندە از دورە در صورت ن ا رە  برای مدت 
میته مرکزی خواهد نمود د برای  ه انتخاب هموند جد  ، اقدام    .قانو

 

ل حزب" هفتمخش   "دب
  

ل حزب   : ٢٩مادە    دب 
 حزب رفاە است که منتخب   ن مقام اجرا  ت ل عا میته    میتهدب  اعضای  اشد و از ب   مرکزی 

 آنان برای مدت  س ت  ا رأی ا عهدە دارد ۱مرکزی حزب   .سال انتخاب شدە و راست آنرا   
 

ل حزب: ٣٠مادە  ارات دب  ف و اخت  وظا
ه هموندان آن : ١بند  میته مرکزی   دستور جلسه 
شست : ۲بند  ت  ت موارد مدی  اول  .دستور جلسهها و تعی
میته مرکزی و نظارت بر اجرای آن: ٣بند  ات  ی مص گ  پ
است : ۴بند  ه اهداف، س ل الغ  وطه در ها و دستور العملا ه اران م  .حزبها 
ح حزب: ۵بند  ه سط ل میته مرکزی در     .نمایند
ه موجب اساسنامه: ۶بند  ات کنگرە  ی در اجرای مص گ   .پ
اتفاق خزانه: ۷بند   تعهدآور   د و امضای اسناد ما  .دارتای
ه کنگرە: ۸بند  رد حزب    .ارائه گزارش از عمل
شست : ۹بند  ت اعضای آندعوت از میهمانان در  د ا ا تای میته مرکزی   های 
رگ حزب: ۱۰بند  ات نوشتاری در  ات  .امضای م
ا دامنه ر : ۱۱بند   تنها  م  ا ات رس ات  حزب که در اساسنامه ذکر شدە است م  .س
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شنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل هموندان  :  ١٢بند   ارگروە ها   انجمنپ   ه   و ستاد ها   مدیران و مسول
وطه ام م  .میته مرکزی و صدور اح

میته مرکزی : ١٣بند  ه  ف آنها  ح وظا از و  الت و واحدهای مورد ن شک جاد  شنهاد ا  پ
 در موعد مقررد: ١٤بند  ه برگزاری مجمع عمو  .عوت 
 منقول حزب رفاە: ١٥بند   حفظ و حراست از اموال منقول و غ
 حزب رفاە و : ١٦بند  ان ی نظارت بر حسابهای  ات آن گ    پرداخت دیون و وصول مطال از سوی دف

 و خزانه داری.   امور ما
ا  :  ١٧بند   ه حزب اقامه دعوی از طرف حزب رفاە و   عل  و حقو ه دعاوی اشخاص حق ت  س دفاع 

ل ا انتخاب وک ق سازش   و حل و فصل دعاوی از ط ه مراجع قضا ل  . در 
رد حزب رفاە: ١٨بند  مات، اقدامات و عمل ه تصم ل ه     . اسخگو  
 

ل حزب ‐۳۱مادە   معاون دب
ه  :  ١بند   بودە که  میته مرکزی  از هموندان  عنوان معاون    میته مرکزی  ب  و تص ل  شنهاد دب پ

ف او را انجام دهد  اب وی وظا  گردد تا در غ   ل تعی  . دب
خانه حزب :  ٢بند   ار هموند دب صورت خود ل  م بر اجرای معاون دب ت نظارت مستق گردد و مسئول

خانه را بر عهدە دارد ف دب  .وظا

  
 "ره حزبتم "ش خش ه

  
ی حزب:  ٣٢مادە  داتوری برای ره اند ط    ا
  الف):   ن  تنها برای سا  امنی ا ت م ل رعا دل  در ایران  ت جمهوری اسال م ام حا ی حزب در هن ره

اشد       برونمرز م
  هموندان رسب):   س ژە  کسب آرای  ی و و ا ات   .حزب در انتخا
 حزب. پ):   حزب(حداقل دو سال هموند رس  ره ثنای اول  ) ه اس
 از شورای شاخه ها ت):  ک ساله در  ک دورە  ت در حداقل   حزب(عض  ره ثنای اول  )ه اس

ــــخ اعالم نامزدی برای  ل از تار ن خارج از ایران بودە و ق  در ایران، سا ت جمهوری اسال م ام حا در هن
اشد  ١٠اقل میته مرکزی، حد ه ایران سفر نکردە    .سال 

 .سال   ٤٠حد اقل سن ث): 
ه زان فارج):  امل    .سلط 
ا ١٠حداقل چ):  ت س قه فعال  سال سا
قه  ح):   چگونه سا  ه فری در نداش نه ک ش  سو پ  و نداش ایرا ایران و    ا منافع م ت  ای در ضد

ک  .کشورهای دموکرات
 خ):  لآشنا م نت و ا   .هامطلوب در زمینه استفادە از این
ه پرسش های  همونداند):  امل  اسخ   آنالین و  ا ت های انتخا  .کت در رقا
شور حزبذ):  ه اساسنامه و م  . متعهد 
 در ایرانر):  ا جمهوری اسال ارزە   در راستای م ا  . ارائه برنامه س
 در راستای تز):  ا  . وسعه حزبارائه برنامه س
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اژ):  ل های س ش ت ها و  گر شخص ا د اری   . ارائه برنامه در راستای هم
امل: س) طور  اری هموندی   .پرداخت هم

ە   ط مندرج در  :  ۱ت ا ک از  ات نقض ه ان     موارد الف تا ساث ا ه تعلیق هموند منتخب تا  منجر 
  سا  منابع ا قات  ستاد تام  و تحق  .گردد برر  

 
ف ره حزب: ٣٣مادە   وظا
است الف  س  در ایران): تعی ا جمهوری اسال ارزە   .ها در راستای م
است ب):   س   ها در راستای توسعه حزبتعی
است پ):   س اتعی ل های س ش ت ها و  گر شخص ا د اری   .ها در راستای هم
ا رد پروژە ت د و  شنهاد شدە از سوی ): تای است گذاری ها های پ  مرکز س
است  ث استگذاری، مرکز س قات س میته مرکزی، شورای تحق مک و مشارکت  ا  های حزب  ه راه ): ته

ا ه امور س ل ها در  نه  و اجرای آن راه اب ل  شک ژە و ستاد  میته های و ــها،   .گذار
اەج  د  حزب، در زمینه): اعالم د ون در رسها و مواضع رس  انههاى گونا  و ب ، مجامع م های جم

ه پرسش   اسخگو    و همچن   .های آنانالمل
 چ   و داخ  المل ه مجامع ب ل  حزب در   .): نمایند

  ح):   د، ره ا ه مجلس راە  ا آرای مردم  که حزب   در ایران، در صورت دن جمهوری اسال س از برچ
فا خوا ان  نقش ا  نمایند عنوان ره  .هد نمودحزب 

ات کسب خ):   ت آرای مردم را در انتخا که حزب ا  در ایران، در صورت دن جمهوری اسال س از برچ
س جمهور   ا رئ عنوان نخست وزر و   حزب  د، ره  و اعضای  ،  نما ان متخصص از م نه خود را  اب

ل خواهد داد شک  .مجرب حزب   
 

ارات ره : ٣٤مادە   حزب  اخت
 حزب الف):   ال شک ژە در حزب برای انجام اموری خاص که در ساختار  میته های و ل  شک دستور 

ا نامحدود  ک دورە محدود و  اشد برای   . ن
ژەب):  میته های و ا  میته و   . دستور انحالل 
ندپ):  گ ا خارج از حزب  (مشاوران) را از درون و   تواند برای خود رایزنا    .ره
 ت):   را از درون حزب ب ره ند ر تواند برای خود معاو  . گ  
ە د ١ ت ا   ان  ا   ت ره ا دورە فعال ت معاون   . : دورە فعال
ە ت ٢ ت  بودە و مسئول  ره ش شان بر عهدە دارد: معاون جا  .های او را در نبود ا
ا  ث):   ژە و  میته های و از   تواند در صورت ن   ان هموندان حزب برای ره ژە ای را از م ان و نمایند

ند  .اجرای امور خاص برگ
ە  برای انجام مواردی خاص که در ساختار ٣  ت م ره ژە تحت نظارت مستق ان و میته ها و نمایند  :

 نمایند ت  اشد فعال  .حزب ن
ە  ٤ ت ت ره ا دورە فعال ژە  ان و میته ها و نمایند ت  د  : دورە فعال ا   ان   . ا  

 
ت ره : ٣٥مادە   :حزب دورە فعال



17 
 

دن  برچ از  س  و  داخل  دردر  و  ک سال  مدت    اسال دن جمهوری  برچ از  ش  پ و  از کشور  در خارج 
  اشد ٤جمهوری اسال    .سال   

 
ام  : ۳۶مادە  ی زودهن  ره حزبکنارە گ

ذیر است  ان   :در موارد زر ام
صورت  : ١بند  استعفای   کت
 فوت: ٢بند
  :  ٣بند   کدرخواست کت عالوە  ژە  از هموندان رس  نصف  خانه  و و ت در دب میته مرکزی و ث ه   . حزب 
 و استقرار حزب در داخل ایران)  :  ٤بند   دن جمهوری اسال س از برچ اە در درون کشور (  داد م قط ح

ا   و  ا ت های س ت از فعال  بر محروم  کشورمب ا قوان  هموند منطبق   .اجتما  
   

" ("  نهمخش  ارگروە هامیته  ستادها،  خش های اجرا  )و 
  

  خش های اجرا  : ٣٧مادە 
میته ها      خش های   ارگرە ها و    ستادها،  میته   ب  ز حاجرا ه هموندان حزب توسط  ل   اشند که از ب  

ا   انتخابمرکزی    خود هموندان  تخصص و عالقمندی    اسبر اس  و  ه انجام مامورت  خش ها  در آن 
 .  پردازند  

 
ارات: ٣٨مادە  ف و اخت  خش های اجرا  وظا
وطه ارجاع دادە : ١بند  خش های م ه  ات کنگرە که   . شوداجرای طرحها و مص
 حزب  : ٢بند  ا ره میته مرکزی و   که از سوی  ه موارد ارجا ل  شود که انجام   . ه آنان ارجاع 
میته مرکزی: ٣بند  ه  ه آنان وگزارش آن  وط   م  .برنامه رزی و ادارە امور اجرا
ند میته ها ستادها،  : ٤بند   گ عنوان مدیر بر  ک تن را   اعضای خود  ارگروە ها از ب   .و 
ک سال تمام است : ٥بند  ار مدیران   .دورە 
قا شوند: ٦بند  ه دفعات از سوی هموندان در سمت خود انتخاب و ا  توانند   .مدیران 
اشد: ٧بند    ارگروە ها نامحدود  ت دفاتر، ستادها و   .مدت فعال
 در دو ستاد،  :  ٨بند   ک و حدا م در  ست دست  ا   ه هموندان     میته  ل ت رس ارگروە  فعال ا  و 

اشند  .داشته 
ه :  ٩بند    آنان که   نامه داخ ا اساسنامه و آی ارگروە ها مطابق  میته ها و  ک از ستادها،  ادارە هر 

دە است خ میته مرکزی رس  نامه و   ساختار و آی ب  دف  .واهد بودتص  
 

  " ازرسان" دهم خش 
  

فمشخصات، : ٣٩مادە  ارات و وظا  ازرسان  اخت
ل از : ١بند  ش  و  ۱ازرسان م ازرس اص عنوان    ۲تن   ازر ه امور   آشنا  ش ازرسان جا عنوان  تن 

ند که توسط    شوند کنگرەهس   .برای مدت دو سال انتخاب 
ف زر : ٢بند  اشندازرسان دارای وظا  : 
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 و خزانه داری حزبالف):   امور ما رد دف  . نظارت بر عمل
ه کنگرەب):   حزب و ارائه گزارش آنها  ه دفاتر ، اسناد و اوراق ما ل    برر
ت حداقل  پ):   ا ات در صورت اخذ ش میته انتخا  موجود در  ا ه اسناد مدارک انتخا   د از    ٪١٥رس

ژە حزب.  هموندان رس  و و
ه  یت): اقدام  ا میته مرکزی جهت برگزاری کنگرە برگزاری کنگرە   . در صورت امتناع 

ە   ازرس حزب :    ۱ت ه عنوان   توانند  ک ن  درجه  س  و  شاوندان سب میته مرکزی و خ اعضای 
 .انتخاب گردند

ە  گر حزب مس:  ۲ت ک از اران د چ  توانند در ه اشندازرسان ن ت داشته   .ئول  
 
 

ت)  هس فصل   : هموندی (عض
  

ط هموندی : ۴۰مادە   ا
 شامل: ١بند  ت ایرا ع  :تا
اشند   ‐الف        که در کشور ايران زادە شدە اند و دارای شناسنامه ایرا  کسا
انه را   ‐ب  س شهروندی کشوری ب اشند و س      که دارای شناسنامه ایرا  . ذيرفته اند  کسا
دست  ‐پ  س شهروندی کشور ايران را   از ایران زادە شدە اند و س  که در کشوری غ  کسا

 . آوردە اند 
 هر کشور متفاوت بودە و از سن  :  ٢بند   ا قوان ه کشور   ١٩و    ١٦حداقل سن منطبق  سته  سال تمام (

 شود   . محل سکونت) آغاز 
امل نظام جمهو : ٣بند  ه حذف   اورمند   . ری اسال
شور و اساسنامه حزب رفاە: ٤بند   . ذیرش مفاد م
 : ٥بند  میته های اجرا ا   دو ستاد و  ک و حدا ت در حداقل  ی حزب عض  ا  
  ٥تعهد حداقل هفته ای : ٦بند  انه در امور حز ار داوطل اری)  .  . ساعت   (اخت
ت : ٧بند   . پرداخت حق عض

ە ت در احزاب  و سازمان های س ١  ت ژە : عض گر برای هموندان و  د از آنجا  ) ٥٤از مادە    ٢ (بند ا
اشد   ه صورت همزمان مجاز ن د   گ  . که مورد تعارض و تضاد منافع قرار   

 
 اطالعات هموندان: ٤١مادە 
ل حزب قرار  :  ١بند    و دب سا  منابع ا س ستاد تام ار رئ پرسشنامه و اطالعات هموندان تنها در اخت

 حزب انجام و پرسشنامه  ت  رس دین منظور درخواست هموندی، تنها از سوی وب سا خواهد داشت. 
 گردد.   ارسال  سا  منابع ا س ستاد تام ل حزب و رئ ل شدە برای دب م  ت  

جیتال (شمارە  :  ٢بند    دارای شناسه د  جمهوری اسال ا ش از فرو هموندان درون کشور در دوران پ
ل   س دب  گردد و تنها در دس ت   ث  امنی ا ا ی در  طور  اشند و اطالعات آنان    هموندی) 

 خواهد بود سا  منابع ا س ستاد تام  .حزب و رئ  
 

جا : ٤٢مادە  ان شاخه ها جا  هموندان در م
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  :  ١بند   گر درآيند مگر محل مسکو ت شاخه ای د ه عض ون رفته   توانند از شاخه  خود ب هموندان ن
ن شاخه متصل خواهند شد ک ت ه نزد د که در این صورت  ا    .آنان تغی

اطال :  ٢بند   د  ا گر  ه شاخه ای د ک شاخه   و انتقال هموند از  جا  منابع  گزارش جا س ستاد تام ع رئ
ل حزب برسد     و دب سا  . ا  

 
ت : ۴۳مادە  ان محروم ا ت) لغو (هموندی و    عض
ان هموندی ١بند  ا ت و  ذیر است : محروم ان   : در موارد زر ام  
ط هموندی رس: ۲بند  ا ک از   .از دست دادن هر 
 : ٣بند صورت کت  استعفای هموند 
 فوت هموند: ٤بند  
 : ٥بند  ال شک ف   از انجام وظا  و تخ ط هموندی رس ا  نقض 
ه : ٦بند  ک  حزباقدام عل اورهای مش رد خالف اهداف و   .حزبو عمل
ار : ٧بند  ه اعت ب  ع رفتار نامناسب که عامل آس  .گردد زبحهر ن  
  : ۸بند  ال شک ارات  ع سو استفادە از سمت و اخت  .هر ن
ت : ۹بند   بر مجرم ک مب اە صالحه در کشورهای دمکرات  داد م قط  هموند. ح
 و استقرار حزب در داخل ایران)  :  ١٠بند   دن جمهوری اسال س از برچ اە در درون کشور (  داد م قط ح

 کشور ا قوان  آن هموند منطبق  ا اجتما  و  ا ت های س ت از فعال  بر محروم  .مب
ا رأی : ١١بند  ا هموند  اری  ان هم  اعضای انجمن شاخه ٪١٠٠ا

ە ان ١  ت ا اشد، درخواست   از هموندان انجمن شاخه مخالف اخراج هموندی از شاخه  : چنانچه 

میته مرکزی میته مرکزی ارجاع دادە و  ه  ل شدە  م ا پروندە ت اری را  ان    ٪٨٠ا آرای     تواند   هم ا  ،
اری آن هموند ر  دهم  نما  .ا صادر   

ا رأی : ١٢بند  ا هموند  اری  ان هم  میته مرکزی   اعضای ٪٨٠ا
ک هموند درخواست : ١٣بند  ان هموندی  ژە هموند ٪٢٠حداقل  از سوی ا  و و   ان رس  
ت مندرج در مادە : ١٤بند  ط عض ا ک از  ا از دست دادن ه  اساسنامه ۵۰عدم تطابق و 

ە صورت محرمانه ٢  ت د  ا ا حزب  اری وی  ک هموند از هموندی حزب و خاتمه هم ت   : محروم

 اینصورت شخص   د در غ  اعالم نما طور عمو چکس حق ندارد در خارج از حزب آنرا  د و ه انجام گ
   خواهد شدخا  معر ا میته انض  .ه 
ان هموندیس از  :  ۱۵بند   ه  ، نحزبا استعفا، هموند خارج شدە از    ا  بر عل چگونه ادعا تواند ه
د حزب ح نما  .مط

 
  انواع هموندی: ۴۴مادە 
ا  حزب  هموند رس:  ١بند    که مراحل هموندی در حزب را گذراندە و  ا ذیرش : داوطلب واجد 

اشد     مطابق اساسنامه حزب  شور حزب دارای تعهدات و حقوق حز  . اساسنامه و م
ژە:  ٢بند   انگذاران: هموندان  حزب  هموند و ازرسان، مسئوالن شاخه انجمن ب ل،  میته مرکزی، دب  ،

اشند   ژە حزب   حزب اعضای و ، هموندان انجمن مدیران و ره  .های حز
 بز ح  ار هموند هم:  ٣بند   میته مرکزی برای مدت : آن دسته از اشخاص حق ه دعوت  اشند که 

 شوند اری   مسول انجام   .مع
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ا نام مستعار حزب  هموند هوادار :  ٤بند   شود که  دە م  در کنگرە نام ا حقو  و  : آن دسته از افراد حق

ا حزب   کردن مراحل هموندی  دون  ه و  اری ا در سا  .کنندهم
ە   میته مرکزی   ١ت ب  وطه و در صورت تص خش م س  ا قبول رئ تواند در : هموند هوادار تنها 
دارگروە ت نما ا ستادها فعال  .ها و 
ە   ار و هوادار فاقد رای ٢ت میته مرکزی : هموند هم ا دعوت  کت  اشد و تنها  تواند در جلسات 
د  .نما  

   
ات ‐۴۵مادە    هموندان رای و انتخا
ق مجا:  ۱بند   م بودە و از ط ی مستق ه صورت رای گ ات  ستم انتخا ات اعالم   میتهی که  ز س انتخا

د برگزار   .گرددنما
ات : ۲بند  س از ارسال رأی، رأی دهند  در طول انتخا  دهدن و   .تواند رای خود را تغی
 :  ۳بند   ا هموندا کت کنند که  تن ات  اری توانند در انتخا پرداخت کردە    امل    هموندی خود را   هم

 .اشند
ه پرداخت  :  ۴بند   ل موجه قادر  دال  که  اریهموندا میته  اند،  هموندی خود نبودە  هم ه  ا ارسال نامه 

د نظر نمایند.   توانند درخواست تجد  مرکزی   
المانع   انتخاب مجدد هر : ۵بند  عدی  ات   .اشدفرد در انتخا
ا   : ٥بند  انه  ه صورت داوطل اری  حزبهمه هموندان   . نمایند هم
شدە بر عهدە   : ٦بند    ی ش ی در مورد مواردی که در اساسنامه پ م گ  . اشد مرکزی  میتهتصم  
   

 : منابع ما و درآمدی  چهار فصل 
  

 رفاە منابع ما حزب :  ٤٦مادە 
اری ماهانه هموندان: ١ بند   . درافت هم
   : ٢ بند   ایرا  و حقو  نقدی اشخاص حق ای نقدی و غ  . مک ها و هدا
ت، اهداف و اساسنامه   :  ٣  بند  ع فعال  انجام شدە در چارچوب موض ت های قانو  وجوە حاصل از فعال
  ٤ بند  ارانه های دول مک ها و  د :  گ ه احزاب تعلق    ، که  دن جمهوری اسال س از برچ و در دوران 

 کشور ا قوان  .مطابق 
ە ات تجاری ، ١ ت ه عمل چگونه اشتغال   نخواهد داشت : حزب رفاە ه اری و انتفا  . اعت
ە  اشد:   ۲ت   ع   ممن  خار مک ما  .درافت هرگونه   

ه:  ٥  بند  مکل ه  ی    نقدی  ح شدە در اساسنامه  حزبهای نقدی و غ ه اهداف مط   ا ف دس و   ، 
شور  داد حزب م ل اس  قا  .اشدگردد و غ  

   
 اوراق تعهد آور : اسناد ما و ٤٧مادە 
ه امضاء مسئول واحد امور ما  : ١بند    و اوراق تعهد آور  ه اسناد ما ل  و خرانه داری  ل  رفاە حزب    و دب

   .خواهد بود معت
نه های حزب : ٢بند  ه در آمدها ، منابع ، مصارف و ه الن آن در  رفاەل ح و ب ت و   ث در دفاتر قانو

د  گ   احزاب قرار  ا قوان سیون مجلس مطابق  م ار   در اخت  برای برر ان هر سال ما  ..ا
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 حزب رفاە  : ٣بند  دن جمهسال ما ش از برچ  و در خارج از کشور  پ الدی و منطبق بر سال  وری اسال م
شودسال  س از استقرار در ایران منطبق بر  ان ماە اسفند ختم م ا ه   بودە و هموارە  دی ایرا  .خورش

ە  :    ۳  ت انکهای رس  از   بنام حزب رفاە نزد  ه درآمدها و وجوە حزب رفاە در حساب مخصو ل
 شود  .نگهداری   

ار، از سوی  :  ۴بند    اعت  مرحله تام س از  ا امضای  دستور هر پرداخت  لمیته مرکزی و    حزب   دب
  الغ و خرانه داری  ه امور ما  .گرددجهت پرداخت ا

 

ت  پنجفصل   :خاتمه فعال
   

ت:  ۴۸مادە  ان فعال   حزب ا
د ا   ت حزب رفاە در موارد زر خاتمه   : فعال

 انحالل طبق  : ١ بند  ا  از رسانه های هم  در   . اساسنامه و اعالم رس
س از استقرار نظام مردمساالر)   : ٢  بند  ت (در درون کشور و  ف پروانه فعال ا توق  و  اە قضا م داد ح

 بر انحالل حزب  . مب
ە گرفته خواهد ١  ت  کشور از  ا قوان ف پروانه مطابق  س از رفع توق ت حزب   است فعال دی  :

 .شد
ب  :  ٣  بند  ب   ٪٨٠تص تص از  س  و  اعضاء کنگرە  دو سوم  ب  تص و  مرکزی  میته  د   اعضای  تای  و 

سیون   م ت احزاب. قانو  ناظر بر فعال
ە  ا عنوان حزب : ۲ت ت  ع فعال اشد رفاەهر ن   ع   .س از انحالل ممن  
شنهاد    حزبانحالل  :  ۴بند   میته مرکزی  ٪٨٠ا پ ک هموندان   اهموندان  عالوە  ا رای نصف  مرکزی و 
ژە رس ذیر است   و و ان  اە صالحه ام  داد ا رای قط  .و 
ه را انتخاب  میته،  حزبدر صورت انحالل : ۵بند  د مرکزی هیئت تصف  .نما
 :  ۶بند    منقول  هرگونه دارا ا غ    حزبهای منقول و  ا ه  از تصف س  ه  ماند،  که  ا   هیئت تصف

میته مرکزی  در خارج   نظارت  ی ایرا ا حقوق  ه و  ه موسسات خ ال عوض  طور  ا داخل   آن را    و 
م   سل دکشور   . نما

   
 

 : سایر مقررات ششفصل 
   

  موارد و مقررات:  ۴۹مادە 
 حزب  :  ١بند   ات رس ات ا    رفاەم ل و  ا    معاونا امضای دب    انجام   رفاەحزب    رگ و مهر وی و 
 .شود  
ط :  ٢بند    ذی ه کسب مجوز از مراجع قانو از   شدە و ن ش بی  که در مرامنامه و اساسنامه پ اقداما
اشد دارد،   ل اجرا  وطه قا  .س از کسب مجوز م
ه ایران  :  ٣بند   ازگشت  گر    رفاەحزب  س از  ا د  آن  ا غ ات   که در زمان انتخا موظف است در صور

د   احزاب دارای پروانه گر ائتالف نما ا موارد د   ا ا نامزدهای انتخا ت در مورد نامزد  ت آن ، فعال مسئول
ه ذیرفته و مراتب را  سیون   اطالع  را  وطهم  م  .برساند قانو
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س  رفاەمرامنامه و اساسنامه حزب  : ٤بند  افته و در دس   شار عمو د ان اشد. ا ان قرار داشته     هم
. 

 حزبهای رس ها و پورتالرسانه ‐۵۰مادە 
  رسانه:  ۱بند   بون    ،حزبهای رس داد   حربت ار و رو است   حزبهای  بودە و اخ   حزب  های مصوب  و س

 و هموندان قرار  ار عمو اف ار  د. رسانهتوسط آنان در اخت   گ ح زر است و   حزبهای رس ه 
از  مرکزی   میته ه ن ه آن    حزبتواند در هر زمان بنا  اهد و   افزودەو اهداف آن مواردی را  ا از آن  و 

ل م ا ا ع را   حزب  این موض  رس ا  .برساند هموندانه آ  
 

 فهرست ابزارهای رسانه ای : ٢بند   
   

  آدرس  نام 

تدامنه    www.refah.party  وب سا

سبوک   www.facebook.com/refahparty  ف

رام  ستا  /www.instagram.com/refahparty  ای

 www.youtube.com/channel/UCMDmLh6NNnJh4GUAymhcHOQ  یوتوب

 https://twitter.com/PartyRefah  ت

رام   تل

ل   /www.instagram.com/refahparty  گو

 
ل: ۳بند  م  است ارسال  www.refah.party تنها از دامنه حزبهای ا   .گردد و معت
ه رسانه:  ۴بند    گردد   حزبهای  ل  های حزب محسوب  ان دوران مامورت   جزو اموال و دارا ا در 

ل  مرکزی  میته ست تح د گردد میتها  .جد  
 

ه اساسنامه محتوا  ٥١مادە  وط   حزبو اطالعات م
خش و    ١٠  )  فصل و هفت (  ۷این اساسنامه در   انردهم) مادە  کپنجاە و  (  ۵۱  (دە)  ــــخ  ل  ماە    در تار آپ

ا  ۲۰۲۱ الدی، برابر  دی  ۱۴۰۰ فروردین ۲۶م انگذاران انجمنتوسط خورش د  ب ه گرد  . ته  
   

 پیوست ها :  هفتفصل 
   
  
  
  
  
 
 
 
  



23 
 

ت هموندان انجمن شاخهجدول  –  ١پیوست   ش منطقه ای)ه هموندان شاخه  س  (هما  
   

  شمار هموندان انجمن شاخه  شمار هموندان شاخه

٣  ١٢ ‐ ٥  

ش ‐ ١٣   ٥  ب

 
خش و  ١٠ شش)  فصل و ( ۶این اساسنامه در  انردهم) مادە پنجاە و نه( ۵۹  (دە)  ــــخ  ل ماە  در تار آپ

ا  ۲۰۲۱ الدی، برابر  دی  ۱۴۰۰ فروردین ۲۶م د. خورش ه گرد انگذاران ته  توسط انجمن ب  
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شان حزب  – ٢پیوست    مشخصات 
 

ل شدە است:  شک ا مشخصات زر  ار رنگ   شان حزب از چ

             RGB #91e89    شمارە     نماد زنان جامعه   بنفش
         RGB #39559eشمارە نماد مردان جامعه آ
 و برابری جامعه    س  ان            RGB #71af33   شمارە   نماد 
ت و رفاە در جامعه    طال             RGB #fde6b5   شمارە    نماد امن
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طو  مداری اخالق  – ٣پیوست  وی از اصول اخال در روا   حز   پ
  

طو  مداری  اخالق وی از اصول اخال در روا  حز   پ
   

 : مقدمه
   

ت   کشوری تفاوت دارد و در راستای فعال ا قوان   ا الت س شک ک   در چهارچوب  ت اصول اخال رعا
و    حزب در نظر گرفته شدە است. از ای  داخ ا قوان  مطابق  ه های ت لف  ه هموندان حزب م ل

ه اجرای آنها در تمام طول دوران هموندی خواهند بود.   و متعهد  ش از آغاز هموندی رس  ذیرش آنها پ
ت    کشوری اول ت قوان د، رعا دا نما  کشوری تضاد پ ا قوان   ثنا  اس  در موقعی چنانچه این قوان

 خواهد داشت. 
د و آنرا  از آنجا که منافع ایران و ایر  ــــج آن کوش د در ترو ا  است،  ش ایرا ت عرف و م  مستلزم رعا ا

ت نمود.   رعا
و   کند  از رفتارهای عادی ماست، طلب  آنچه که  از  ش  را ب ما  تعهدات      مناف    چن در نظر گرف

 کند  جاد  ک از هموندان حزب ا فه میهن پرستانه را برای هر  ک وظ  جدی و  ت اجتما که    مسئول
  ط  اخال ند که ضوا اشند. بنابراین، هموندان حزب رفاە متعهد هس دان متعهد و برای انجام آن آمادە 
ک   ت مش فه و مسئول گر هموندان خود در حزب، این وظ ا د خشند و  ت و بهبود  ف خود را رعا و وظا

  ا ه اش ت نمودە و   و افتخار خود و حزب رفاە رعا ارچ ک  گذارند. را برای 
الت حزب،  شک گر هموندان در  ت د  از فعال ان و قدردا ه ایران ت  س  تعهدات خود  ت شناخ ه رسم
 که بر هموطنان  ک وطن پرست از فجا عنوان   گردد  تا هموندان پیوسته تالش نمایند تا  موجب 

 داشته و در این راستا تجارب خ ش  ب ا  رود آ  گذارند. خود در داخل کشور  ا اش گران  ا د  ود را 
میته   و  سا وی ا  ن مک ستاد تأم ا   و   و مقررات داخ ق اجرای این اصول اخال هموندان از ط
ا  ب و  الت آس شک ه   که ممکن است  ا  بردن  ا از ب ی و   ، اقدامات الزم را برای جلوگ ا انض

د، اقدام  ار نما  اعت الت را    نمایند. شک
ه  ل  مانند:  ع اصول اخال  که ممکن است هر ن  از رفتارها ا ا آ فه دارند تا   هموندان حزب وظ هم
 و  دگو ا، تقلب،  ، اف ض، توه ع ه هموندان ، ت وط   و اداری، عدم اطالعات صحیح م امور ما

گر همو  ه د  شخص  ب رسا ه آس ه اینگونه موارد که منجر  الت گردد، را مورد توجه مشا شک ندان و 
  ارجاع دهند.  ا میته انض ه  ت   قرار دادە و برای شفاف

 موازن رفتاری
 از قانون   ف نا ت و انجام وظا خش های ساختار آن مشمول رعا   ه  هموندان حزب رفاە، در تما ل

اشند.     اخالق مداری 
ل   از قانون اخالق  مداری شامل  ف نا  وظا  را شامل  ا  خواهد بود و هر  ا ت های س ه فعال

 و...  ، رسانه ها، امور نوشتاری، چا ون ست های ال  ، ون شست های ال  گردد. مانند حضور در 
ه طور عمدی و  ند  س ه حزب، مجاز ن   گر برای پیوس هموندان حزب رفاە در تالش برای جذب افراد د

ه دست   ا دادن وعدە، آنان الت  شک ق خدمات   که ممکن است از ط ا ه کسب ارزش و مزا ق  ش را 
مراە نمایند.  د،   آ

ق.  ش د و  ار، زور، تهد اهانه افراد است و نه اج امل و آ ت   هموندی در حزب رفاە بر اساس رضا
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ت    نها  گردند درحفظ اطالعات محرمانه حز ه هموندان حزب رفاە متعهد   ل دی کوشش را بنمایند. 
 را  گرد قانو له لغو هموندی در حزب خواهد بود و حزب حق پ م فه  مهم  ت این وظ است عدم رعا

دارد.   برای خود محفوظ م
ا سایر خدمات توسط هموندان  مه و  انه، ج مک های داوطل  ، مک های ما  اعم از  هرگونه پرداخ

ه افزا د منجر  ا  تواند و ن ت هموند گردد. ن ازات و برتری موقع ا دادن امت ت و ان وضع  ش م
ل ها،   م ت ها، ا ه حزب مانند وب سا وط   ها، م د از دارا ا  تواند و ن ک از هموندان حزب رفاە ن ه

د.   خود بهرە برداری نما  برای استفادە شخ ا ل ارت گر وسا  و د که های اجتما  ش
ا  ه هموندان حزب رفاە   که منجر  ا الت و خطا شک ه  وط  الغه، پنهان کردن حقایق م د از هرگونه م

 گردد خودداری نمایند.  ه حزب    ب رسا  آس
دە  ه اعضا س   ا سازما  و  ا ت های س ان فعال این شامل اطالعات محرمانه ای که ممکن است در ج

 گردد.     شود ن
س   ا د در هر  ا اشند. هموندان   آن  وفادار  ه حزب رفاە و اهداف حز  ت 

اشد. (مادە     ژە مجاز ن   برای هموندان و  و حز ا الت س شک گر  اساسنامه بند    ٥٤هموندی در د
ازرسان، مسئوالن شاخه های  ٢ ل،  میته مرکزی، دب انگذاران،  ژە حزب: هموندان انجمن ب : هموند و

، هموندان انجمن مدیران اشند.  حز   ژە حزب   حزب اعضای و  و ره
اری   ک هم  مش ا اهدا م  ک ت عنوان  گر   کد ا  ند تا  لف و متعهد هس  هموندان حزب رفاە م تما

 نمایند. 
سیون  جاد فرا ی و ا ارگ ال  دن ا  ارانه، بزنند و  ه اعمال تفرقه اندازی،  خرا ل دست   که بهر ش هموندا

 و آس امل و های تخ   س از برر  بودە و  ا حزب درگ اشند، در واقع   در داخل حزب   ب رسا
ا آنان برخورد قاطع خواهد شد.     و مقررات حز  طبق قوان ا میته انض  عادالنه  از سوی 

و هموندان حزب    رد فردی. از ای  گردد و نه عمل رد حزب محسوب  عنوان عمل رد همه هموندان  عمل
 حزب رفاە رفتار نمایند.    از عنا ه عنوان  ت داشته و  د در رفتار خود مراق  ا

الت صورت   شک  از سوی  د پرداخ ا  شود الزاما ن ک از هموندان دادە  ه ه  که  ت ها برای مسئول
 نمایند.  اری  الت هم شک ا  انه  طور داوطل د چرا که همه هموندان   گ

د شفاف بودە و رسما چنانچه برای   ا  پرداخت شود، این پرداخت  ل  از هموندان م ه    انجام مامور
 اعالم گردد. 

 شود.   تعب عنوان اطالعات خصو د  ا  ن  موضو  اعالم چن
اە های حزب در خارج از ایران، هموندان  ا  از ایران و استقرار  دن جمهوری اسال ش از برچ ط پ ا در 

 توا ژە ن ط و ا اشند مگر در  ه اطالعات  و اسناد  و مدارک  محرمانه حزب رفاە داشته    نند دس
میته مرکزی حزب.  ب  د و تص ا صالحد  و 

ه  ن  جاد صفحه برای سای ا ا ل ها و  م  و آرشیو مدارک، ا اە های اطالعا ا ت،  اطالعات وب سا
اە ها و اهداف و برنام د  منظور ارتقاء د  شود مگر اینکه دس ه های حزب، موارد محرمانه محسوب 

اشد.  میته مرکزی  د   و تای ق درخواست کت  از ط
ت از   و رضا دون اطالع ق گر   د ا  از سوی سازمان های س ادا ا  ه  د هد ا الت ن شک هموندان 

ذیرند.   میته مرکزی حزب ب
   تعهدات حقو

 __________ اینجانب  ______________ 
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مان و استوار خواهم بود:  ر هم پ اورهای اخال و سازما ز   بر 
 
 ه اساسنامه حزب رفاە  ذیرش و وفاداری 
  .ه اهدف و برنامه های حزب و تالش برای تحقق آنها  اورمند 
  ،.مقررات و دستورالعمل های حزب رفاە ، ه قوان ل ت   ذیرش و رعا
  .م آن در حزب رفاە  و تعم ذیری، قانون گرا ت  ــــج فرهنگ مسئول ه ترو  اورمند 
  اط و اری، انض ت وجدان   و رعا سجام سازما ، ا ار ت ذیری،  اری و مشارکت  ه هم اورمند 

ف.   عدالت در انجام وظا
  تالش در ج . جاد فضای صم ار و ا ط   در مح  و سازما ت ارزش های اخال  هت تق
  ش های زشت ت و گ عه سازی، تهمت، غی ض، شا ع  از هرگونه ت  و نامتعارف.  پره
  .ه این امور گر هموندان  ق د ش گران و   از د ام و قدردا ه اح ت روح  تق
  ف و مامورت های محو . تالش در انجام بهینه وظا  له حز
  .ار هموندان  هموندان و حفظ ا م خصو ت ح  رعا
  . ه خواست ها و امورشخ   ف حز  ترجیح دادن خواست ها و وظا
  ه و متخصص ا تج ش هموندان   و گ ه بر شناسا ا تک سته ساالری  تالش در جهت استقرار شا

وطه.   در امور م
  ب ه ی از آس شگ  و پ ه حزب. تالش مجدانه در شناسا    ای احتما
   مندرج  ا قوان ا آنان مظابق   شدە  ش بی  پ زان و برخورد قانو  متخلفان و قانون گ شناسا

 نامه ها و اساسنامه  حزب.   درآئ
  ه گران،  مراە کنندە، نقل قول از د ه ای ،  ،  کنا دوری و اجتناب از اظهارات نادرست، دروغ

،    صورت کت ا صورت    ،ب گر هموندان حزب   ارە د گری  در  له د ا هر وس  ، جیتال، تکن د
ام های گرو شار پ ا ان  . فردی و 

 حزب رفاە  نا ا اهداف و اصول ز امل   موافقت 
  مفاد این توافق نامه  د تما  قبول و تای
  دادە شدە  از سوی اینجانب در پرسشنامه هموندی   اطالعا د صحت تما  . تای
  خود  ا اطالعات شخ اط   در ارت ا وطه از هرگونه تغی  م ه مسول    رسا ا  . آ
 شدە از سوی حزب رفاە  است گذاری ها و روش های من ه تمام س ت  س  . وفاداری 
  شود  دە  ه اینجانب  س  از سوی حزب رفاە  ال شک ت های  ا فعال  که منطبق   . انجام وظا
  شست ها ه ایتجانب کت در  وط   م  . و مالقات های برنامه رزی شدە  حز
   اینجانب مقررات   از سویحق خاتمه هموندی  ا  مطابق  و    مدی مات  تصم اساس  بر  حزب 

   . حز
 و دادە های محرمانه از هرگونه   و درون حز ال شک ار و اطالعات  ه حفظ  ا  . تعهد 
    ه عدم استفادە منظوری، از اطالعات ه اشخاص و گروە های تعهد   آنها  ار گذاش ا در اخت و 

گر.   د
   ،نموداری ه صورت  ط شدە  ا ض  هرگونه اطالعات مکتوب، چاپ شدە،  ازس د ه  تعهد 

ه حزب رفاە.  اری  ام خاتمه هم گری در هن  د ا هر چ  و  ا مغناط  ، ون  ال

  


