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 - ۱تعریف

جمعیــت سوســیال دموکراســی بــرای ایــران کــه در این اساســنامه
جمعیــت نامیــده میشــود از سوســیال دموکراتهــای ایرانــی بــه
منظــور ســازماندهی پیــکار بــرای گــذار از جمهــوری اســامی،
رهایــی ایــران ،تشــکیل مجلــس مؤسســان ،رفرانــدوم بــرای تعییــن
شــکل نظــام ،بازســازی و رفــاه ایــران بــر پایــه همبســتگی ملــی و
تمامیــت ارضــی و اســتقالل ایــران و برقــراری دموکراســی و احتــرام
بــه حقــوق بشــر تشــکیل شــده اســت .جمعیــت آمــاده همــکاری
بــا همـهی نیروهــای ملــی ،دموکــرات ،آزادیخــواه ،خواهــان گــذار و
ســکوالر اســت کــه بــه اعالمیـهی جهانــی حقــوق بشــر و میثاقهای
پیوســت آن پایبنــد هســتند .اصــول عقایــد و برنامــه سیاســی
جمعیــت در ســند برنامـهی آن آمــده اســت کــه بــر همــه
اســناد و بیانیههــای جمعیــت برتــری دارد و بــا الهــام از
اصــول بنیــادی سوســیال دموکراســی و اعالمی ـهی جهانــی حقــوق
بشــر و میثاقهــای پیوســت آن تدویــن شــده اســت.

 - ۲اهداف

اهــداف جمعیــت در برنامــه جمعیــت آمــده اســت کــه بــر همــه اســناد
و بیانیههــای جمعیــت برتــری دارد .برخــی از رئــوس ایــن اهــداف در
اینجــا میآیــد:

الف :پیش از گذار از جمهوری اسالمی

تــاش بــرای ســاماندهی شــبکهای گســترده از نیروهــای خواهــان
گــذار از جمهــوری اســامی ایــران کــه بــه دموکراســی ،تمامیــت ارضــی و
اســتقالل ایــران و منشــور جهانــی حقــوق بشــر بــاور دارنــد.
مبــارزه بــرای پیشــبرد و تســریع گــذار از جمهــوری اســامی (چگونگــی
و جزئیــات شــکل گــذار در نوشــتهای جداگانــه بــه همــراه برنامــه خواهــد
آمد).
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همــکاری بــا همـهی نیروهــای ملــی ،دموکــرات ،آزادیخــواه و ســکوالر
راســت ،چــپ و میانــه کــه بــه اعالمیــهی جهانــی حقــوق بشــر و
میثاقهــای پیوســت آن پایبنــد هســتند بــا هــدف گــذار از جمهــوری
اســامی.
روشــنکردن اذهــان عمومــی مــردم ایــران و جهــان از واقعیتهــای
موجــود و افشــای اســتبداد دینــی حاکــم در ایــران
تــاش بــرای تاســیس حزبــی کــه آرمانهــا و اهــداف
سوســیالدموکراتیک را در جامعــهی آینــده ایــران تحقــق بخشــد.

ب :پس از گذار از جمهوری اسالمی

برپایــی جامع ـهای اســتوار بــر آزادی ،دموکراســی ،عدالــت اجتماعــی،
برابــری جنســیتی ،برابــری قومــی ،دینــی ،نــژادی ،ســکوالر و قانونمــدار.
تــاش بــرای برداشــتن تمامــی موانــع اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جهــت شــکوفایی ،رهایــی و آزادی تمامــی شــهروندان.
باورمنــدی بــه قانونمــداری و اســتقالل نهادهــای قانونگــذاری،
دادگســتری ،اجرایــی کشــور و آزادی عقیــده  ،مطبوعــات و رســانهها
ـتقل
مبــارزه بــرای تامیــن فضایــی آزاد و مناســب بــرای فعالیــت مسـ ِ
اتحادیههــای کارگــری و جنبشهــای صنفــی ،مردمــی و مدنــی.
ایجــاد جنبشــی ملــی و همهگیــر بــرای نجــات و پاســداری از محیــط
زیســت کشــور.
تــاش پیگیــر بــرای رفــع هرگونــه ســتم نــژادی ،ملــی ،قومــی ،دینــی
و جنســیتی.
برقــراری رابطــهی برابرحقــوق بــا دیگــر کشــور بــر اســاس منشــور
ســازمان ملــل و کوشــش در حفــظ صلــح در منطقــه و جهــان
پایبنــدی بــه پیمانهــای انســانی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،محیطزیســتی،
اجتماعــی و آموزشــی ســازمان ملل.
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روی ما
 - ۳وظایف پیش ِ
روی جمعیت:
مهمترین وظایف پیش ِ

ایجــاد تشــکلی قدرتمنــد ،دموکراتیــک و پایــدار از کســانی کــه بــه
ارزشهــای سوســیال دموکراتیــک بــاور دارنــد.
نشــر و پخــش اندیشــهها و ایدههــای سوســیال دموکراتیــک در بیــن
مــردم ایــران.
تــاش بــرای برقــراری رابطــهی تنگاتنــگ بــا جنبشهــای صنفــی و
مدنــی کــه بــرای گــذار از جمهــوری اســامی و رســیدن بــه دموکراســی
در ایــران تــاش میکننــد.
ثبــت قانونــی جمعیــت در کشــوری کــه شــورای مرکــزی تصمیــم
میگیــرد.
فراهمکردن امکانات مالی برای پیشبرد اهداف جمعیت.
افزایش تعداد اعضای جمعیت
برگــزاری ســمینارها و همایشهــای سیاســی ،اجتماعــی ،آموزشــی و
فرهنگــی بــرای افشــای رژیــم حاکــم ایــران و یارگیــری.
همــکاری بــا همــهی نیروهــای دموکراتیــک راســت ،چــپ و میانــه
بــرای تســریع بخشــیدن بــه تشــکیل جبهــه گســترده نیروهــای خواهــان
گــذار و گــذار از جمهــوری اســامی.

 - ۴ساختار سازمانی-تشکیالتی جمعیت

بندهای ۱
ارکان بنیادی جمعیت به شرح زیر است:
الف ) کنگره
ب ) شورای مرکزی
پ ) کمیسیونها
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کنگرهی ساالنه
بندهای ۲
.
.

.
.
.
.
.
.

.

1کنگــره جمعیــت باالتریــن رکــن تصمیــم گیرنــده و اخــذ کننــده
کالن جمعیــت در مــورد کلیــه مســائل سیاســی،
سیاســتهای
ِ
تشــکیالتی ،فرهنگــی ،مالــی و اجرایــی جمعیــت اســت.
2کنگــرهی جمعیــت هــر ســال یــک بــار ،حضــوری یــا دیجیتــال
(مجــازی) برگــزار میشــود و تمامــی اعضــای جمعیــت حــق
شــرکت در آن را دارنــد( .بــا گســترش جمعیــت ،نماینــدگان
برگزیــده اعضــا در کنگــره شــرکت میکننــد .تعــداد اعضــای
کنگــره و اینکــه هــر چنــد نفــر میتواننــد یــک نماینــده بــه
کنگــره بفرســتند را کنگــره تعییــن میکنــد).
3شــورای مرکــزی جمعیــت بایــد حداقــل از دو مــاه قبــل ،خبــر
برگــزاری کنگــره و آییننامــه مدیریــت کنگــره را بــه اطــاع اعضــا
برســاند.
4اعضــای جمعیــت بایــد دو مــاه پیــش از تاریــخ برگــزاری کنگــره
پیشــنهادات و لوایــح خــود را بــرای مســئولین برگــزاری کنگــره
بفرســتند.
5دســتور نشســت کنگــره فــوق العــاده و عــادی بایــد از پیــش
تعییــن و تدویــن شــود و حداقــل دوهفتــه قبــل از زمــان برگــزاری
بــرای اعضــا کنگــره فرســتاده شــود.
6در صورتــی کــه هــر کــدام از نماینــدگان منتخــب قــادر به شــرکت
در کنگــره نباشــد ،جانشــین او شــرکت خواهــد کرد.
7کنگــره را دبیــر شــورای مرکــزی جمعیــت تــا زمــان رای گیــری
بــرای تعییــن کمیت ـهی گرداننــدگان کنگــره هدایــت خواهــد کــرد.
8کمیتــه گرداننــدگان کنگــره از ســوی اعضــای حاضــر انتخــاب
خواهنــد شــد کــه در برگیرنــدهی رئیــس ،معــاون ،دو نفــر منشــی،
دو نفــر ناظــر ثبــت ســندهای مصــوب و شــمارشگران رایهــای
میباشــند.
9اســناد رســیده بــه کنگــره بعــد از اظهــار نظــر دو موافــق و دو
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مخالــف بــه رای گذاشــته شــده و بــا رای مثبــت نصــف بعــاوه
یــک نماینــدگان بــه تصویــب میرســد .در صــورت برابــر بــودن
آرا ،قرعهکشــی تعییــن کننــده خواهــد بــود.
	10.حــد نصــاب رســمیت یافتــن کنگــره رای نصــف بعــاوه یــک
نماینــدگان آن میباشــد.
ـال مالــی جمعیــت در ایــران از آغــاز فروردیــن تــا پایــان اســفند
	11.سـ ِ
(در خــارج از کشــور از اول ژانویــه تــا  ۳۱دســامبر) هــر ســال
اســت.

کنگرهی فوق العاده
بندهای ۳

1 .کنگــره فوقالعــادهی جمعیــت از ســوی شــورای مرکــزی یــا بــه
درخواســت بیــش از نیمــی از اعضــا جمعیــت بــرای بررســی ،حل و
تصمیمگیریهــای پیرامــون مســائلی کــه بــه دالیلــی نمیتواننــد
تــا کنگــره عــادی صبــر شــود ،برگــزاری میشــود.
2 .در کنگــرهی فوقالعــاده میتــوان فقــط مســائلی را کــه دلیــل
برگــزاری آن اســت بررســی کــرد و بــه تصمیمگیریهــای کنگــره
ســاالنه نپرداخــت.

وظایف کنگره
بندهای ۴
.
.
.
.

1بررســی و تصویــب تغییــرات پیشــنهادی در برنامــه ،اساســنامه،
مقــررات و خــط مشــی سیاســی جمعیــت.
2بررســی گــزارش ســاالنه کــه شــامل گــزارش فعالیتهــای
جمعیــت جمعیــت اســت.
3تصویــب برنام ـهی ســال آینــده کــه شــامل برنام ـهی فعالیتهــا و
بودجــه جمعیــت اســت.
4انتخــات شــورای مرکــزی .بــه کلیــه افــرادی کــه نامــزد شــورای
مرکــزی جمعیــت مــی شــوند ،در کنگــره فرصــت معرفــی داده
خواهــد شــد.
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.
.
.
.

5دبیــر شــورای مرکــزی و صندوقــدار بــا رای مســتقیم کنگــره
انتخــاب میشــوند .صندوقــدار جدیــد شــش مــاه پــس از انتخابــات
مســئولیت خــود را تحویــل میگیــرد تــا بــا دو دبیــر کار کنــد.
6تعیین میزان حق عضویت.
7انتخاب کمیتهی تدارک انتخابات آتی
8انتخاب بازرسان جمعیت (دو نفر اصلی و دو نفر جانشین)

ب  -شورای مرکزی
بندهای ۵
.

.
.
.
.
.

1شــورای مرکــزی جمعیــت ،متشــکل از پنــج نفرعضــو اصلــی و دو
نفــر جانشــین اســت کــه از میــان اعضــای جمعیــت بــرای مــدت
یــک ســال در کنگــره انتخــاب میشــوند .تنهــا اعضــای اصلــی
جمعیــت حــق رای در انتخــاب شــورای مرکــزی را دارنــد.
2در صــورت عــدم امــکان شــرکت اعضــای اصلــی شــورای مرکــزی،
اعضــای جانشــین بــه ترتیــب جایگزیــن میشــوند و حــق رای
دارنــد.
3نشسـتهای شــورای مرکــزی بــا تعــداد نصــف بعــاوه یــک اعضــا
رســمیت مییابنــد.
4تمامــی تصمیمــات شــورای مرکــزی بــا رای نصــف بعــاوه یــک
اعضــا حاضــر در جلســات معتبــر خواهــد بــود.
5ش��ورای مرک��زی دو نفرــ از اعض�اـی خوــد ،یکـ�ی زن و یکـ�ی مـ�رد
را بهعنــوان ســخنگویان جمعیــت انتخــاب و معرفــی میکنــد.
6شــورای مرکــزی باالتریــن ارگان تصمیمگیــری جمعیــت بیــن
 � بــه آن
دو کنگ��ره بــوده ومجرــی تصمیمـ�ات کنگــره جمعیـ�ت و
پاســخگو اســت.
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وظایف شورای مرکزی
بندهای ۶

1 .نظارت بر کلیه فعالیتهای جمعیت
2 .تهیه دستور جلسات و اداره جلسات
3 .دعــوت از کارشناســان بهعنــوان مشــاوران جمعیــت بــرای گرفتــن
نظــرات مشــورتی در صــورت لــزوم.
4 .اجرای مصوبات کنگره.
5 .تصویــب آییــن نامــه هــای داخلــی جمعیــت از جملــه آییننامــه
کنگرههــا ،کنفرانسهــا.
6 .نوشــتن بیانیههــا و اعالمیههــای سیاســی ،فرهنگــی و اجتماعــی
و پخــش آنهــا.
7 .تشــکیل کمیســیونها ،پروژههــا ،همایشهــا و ارگانهــای ویــژه
بــا توجــه بــه نیــاز آن بــرای پیشــبرد اهــداف جمعیــت.
8 .تــدارک کنگــره آینــده و بــه بحــث گذاشــتن آن در سراســر
تشــکیالت جمعیــت.
9 .آمادهکــردن گــزارش ســاالنهی فعالیتهــا و امــور مالــی جمعیــت
پیــش از برگــزاری کنگــره.
	10.شــورای مرکــزی موظــف اســت در بیــن کنگــره ،کنفرانــس اعضــا
پیرامــون مســائل جــاری را ســازماندهی کنــد.
	11.آمادهکردن برنامه و اساسنامه پیشنهادی در صورت لزوم.
	12.مهی��ا کرــدن پالتفرم��ی تــا هــر همــه عضــو بتوانــد نظــرات و
نقدهــا و پیشــنهادهای خــود را بــرای همــه اشــتراک بگــذارد و
همچنیــن شــورای مرکــزی تمــاس دائمــی بــا دیگــر اعضــا داشــته
باشــد .هــر پرســش و یــا انتقــاد بــه شــورای مرکــزی بایــد در
اســرع وقــت پاســخ داده شــود .شــورای مرکــزی موظــف اســت
بــرای ایــن منظــور یــک گــروه بســته واتــسآپ ،فیسبــوک یــا
تلگــرام و یــا رســانه اجتماعــی مناســب دیگــری ایجــاد کنــد.
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وظایف کمیتهی تدارک انتخابات
بندهای ۷

1 .تهیــهی لیســت پیشــنهادی اعضــای اصلــی و جانشــین شــورای
مرکــزی بــرای کنگــره
2 .تهیه لیست پیشنهادی بازرسان جمعیت برای کنگره

وظایف بازرسان
بندهای ۸
.
.
.
.
.

1بازرســی عملکــرد مالــی جمعیــت در طــول ســال بــر اســاس
مصوبــات بودجــه ســاالنه کــه در کنگــره یــا شــورای مرکــزی
تصویــب میشــود.
2بازرســی عملکــرد اســتفاده از امکانــات جمعیــت از ســوی شــورای
مرکــزی
3بازرسی از عملکرد شورای مرکزی بر اساس مصوبات کنگره
 4نظارت بر چگونگی اجرای مصوبات کنگره
5نظارت بر گزارش مالی تهیهی شده از سوی صندوقدار

تذکر:
.
.
.
.

1بازرســان میتواننــد در هنــگام اختالفهــا در نشســتهای
شــورای مرکــزی شــرکت کننــد.
2شــورای مرکــزی بایســتی هنــگام درخواســت بازرســان اســناد
مصوبــات و تصمیمــات جلســات و اســناد مالــی جمعیــت را بــرای
بررســی در اختیــار بازرســان بگــذارد.
3بازرسان تنها در برابر کنگرهی جمعیت پاسخگو هستند.
4بازرســان در هــر کنگــره بــه اعضــا راجــع بــه چگونگــی و کیفیــت
اجــرای تصمیمــات کنگــره گــزارش میدهنــد.
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وظایف دبیر شورای مرکزی
بندهای   ۹

1 .برگزاری و اداره جلسات شورای مرکزی
2 .پیگیری تصمیمات شورا تا اجرای کامل

وظایف منشی شورای مرکزی
بندهای ۱۰

ثبت همهی تصمیمات شورای مرکزی در پروتکل با مشخصات:
1 .محدوده عمل یا ماموریت
2 .مسئول اجرا
3 .آخرین فرصت انجام
4 .تاریخ انجام فعالیت یا ماموریت
5 .فرستادن پروتکل به شورای مرکزی

وظایف سخنگویان
بند ۱۱
1 .ســخنگویان جمعیــت نماینــده رســمی جمعیــت و مســئول
اعــام مواضــع جمعیــت در ســطح جنبــش هســتند.
پ – کمیسیونها
بندهای ۱۲

 1 .کمیســیونها بازوهــای اجرایــی جمعیــت هســتند .کارهــای جــاری
جمعیــت در کمیســیونها انجــام میشــود.
 2 .شــورای مرکــزی جمعیــت از میــان اعضــای جمعیــت کمیســیونهای
گوناگونــی را نســبت بــه نیاز هــردوره انتخــاب کرده و این کمیســیونها
در عرصههــای گوناگــون سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی،
ســازماندهی ،رســانهای و بینالمللــی جمعیــت فعالیــت میکننــد.
 3 .وظایــف و اختیــارات ایــن کمیســیونها از ســوی شــورای مرکــزی
تعییــن و هدایــت میشــود.
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 - ۵عضویت در جمعیت

بندهای ۱۳
1 .هــر شــهروند ایرانــی و ایرانــی تبــار بــاالی  ۸۱ســال کــه
برنامــه و اساســنامهی جمعیــت را بپذیــرد میتوانــد همونــد
(عضــو) جمعیــت شــود
2 .افــراد غیــر ایرانــی و ایرانــی عالقهمند بــه سوسیالدموکراســی،
میتواننــد عضــو مشــاور جمعیت شــوند.
3 .افــراد غیــر ایرانــی و ایرانــی عالقهمند بــه سوسیالدموکراســی،
میتواننــد بــه پیشــنهاد مدیریــت جمعیــت عضــو افتخــاری
جمعیت شــوند

درخواست عضویت
بند ۱۴
1 .درخواســت کننــده بــا پرکــردن فــرم ،درخواســت عضویــت             
میکنــد .او بــا معرفــی و توصیــهی دو نفــر از اعضــای
جمعیــت میتوانــد در تشــکیالت  کاندیــد عضــو شــود.
روند پذیرش عضو
بندهای   ۱۵

1 .کمیســیون تشــکیالت پــس از دریافــت تقاضــای عضویــت  و گفتگو
بــا عالقهمنــدان عضویــت در جمعیــت را بــه  مــدت حداکثــر ســه
مــاه بــه عنــوان کاندیــد عضــو پذیرفتــه و پــس از گذرانــدن دورهی
نامــزدی بــا تصویــب کمیســیون تشــکیالت بــه عضویــت جمعیــت
پذیرفتــه میشــود.
2 .تبصــره :کســانی کــه از ســوی شــورای مرکــزی جمعیــت بــرای
عضوشــدن در جمعیــت دعــوت میشــوند ،نیــاز بــه گذرانــدن
دوران کاندیداتــوری را ندارنــد   .
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شرایط عضویت
بند   ۱۶
1 .تــا مادامــی کــه عضــو ،برنامــه جمعیــت را قبــول دارد و از
اساســنامه جمعیــت پیــروی و بــرای عملیکــردن آرمانهــای
سوســیال دموکراســی تــاش کنــد ،میتوانــد عضــو جمعیــت
باشــد.
وظایف عضو
بندهای   ۱۷
1 .تبلیغ و ترویج سوسیال دموکراسی و برنامه جمعیت
2 .شرکت در جلسه حوزه و یا کمیسیون
3 .پرداخت حق عضویت
4 .کوشــش در باالبــردن آگاهــی سوســیال دموکراســی خــود و
دیگــران
5 .حفظ اسرار ،اسناد و اموال جمعیت
6 .عضــو جمعیــت نمــی توانــد همزمــان عضــو جمعیــت یــا
ســازمان سیاســی ایرانــی دیگــر باشــد.
حقوق عضو
بندهای   ۱۸
1 .در بحــث و اظهــار نظــر پیرامــون مواضــع و سیاســتهای
جمعیــت شــرکت کنــد.
2 .از مســئولین و ارگانهــای جمعیــت نقــد و انتقــاد کنــد.
انتقــادات خــود را در جلســات مســئولین و ارگانهــای
جمعیــت منتشــر کنــد.
3 .در انتخابــات گوناگــون جمعیــت شــرکت کــرده ،انتخــاب کنــد
و انتخــاب شــود.
4 .در تصمیمگیریهــای سیاســی و تشــکیالتی کمیســیون کــه
15
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بــه آن تعلــق دارد شــرکت کنــد و رأی دهــد.
زیربند
1 .اکاندیداهــای عضویــت در تصمیمگیریهــا و انتخابــات
دارای نظــر مشــورتی هســتند  و نمــی تواننــد بــه عضویــت در
ارگانهــای رهبــری انتخــاب شــوند .ســایر وظائــف و حقــوق
آنهــا ماننــد دیگــر اعضــای جمعیــت اســت .آنهــا میتواننــد در
همــه کمیســیونهای جمعیــت بــا تاییــد کارگــروه تشــکیالت
فعالیــت کننــد.
کناره گیری از عضویت
بندهای   ۱۹
 1 .عضویــت در جمعیــت داوطلبانــه اســت و هــر عضــو مــی
توانــد ،هــر زمــان کــه بخواهــد ،بــا دلیــل و یــا بــدون دلیــل از
عضویــت در جمعیــت کنــاره گیــری کنــد.
2 .عضــو خواهــان کنارهگیــری بایــد درخواســت کنارهگیــری را
بــه جمعیــت اطــاع دهــد و موظــف اســت تــا مســئولیتها،
امــوال و اســناد جمعیــت را کــه در اختیــار دارد ،بازپــس دهــد.
سلب عضویت
بندهای   ۲۰
.
.
.
.

ِ
نشســت پیاپــی ،بــدون دلیــل موجــه و
1عــدم شــرکت در چهــار
بــدون اطــاع ،ســبب کنارگذاشــتن از جمعیــت میشــود.
 2اگــر عضــوی دو ســال پیاپــی حــق عضویــت خــود را بــدون دلیــل
موجــه  (کــه از ســوی شــورای مرکــزی تاییــد میشــود) نپــردازد
عضویتــش معلــق خواهدشــد.
 3زیرپاگذاشــتن اصــول اساســی اساســنامه و برنام ـهی جمعیــت از
ســوی عضــو جمعیــت باعــث تعلیــق عضویــت  او خواهدشــد.
4تبصــره :در هنــگام تعلیــق عضویــت ،افــراد اجــازه شــرکت در
فعالیتهــای جــاری جمعیــت را نخواهنــد داشــت .فــردی کــه
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عضویتــش در جمعیــت تعلیــق شــده ،اجــازه دارد کــه در حضــور
اعضــای شــورای مرکــزی یــا کمیســیونی کــه از ســوی شــورا
تعییــن میشــود ،از عضویــت خویــش دفــاع کنــد.

حق عضویت
بندهای ۲۱
.
.
.
.

1بــرای تامیــن بخشــی از هزینههــای جمعیــت ،اعضــا بایســتی
مبلغــی را بــه عنــوان حــق عضویــت ســاالنه بپردازنــد.
2اعضــای جمعیــت میتواننــد کمکهــای مالــی نیــز بــه جمعیــت
بپردازنــد.
3حــق عضویــت و کمــک مالــی بــه جمعیــت قابــل بازپرداخــت
نیســت و جــزو داراییهــای جمعیــت بــه حســاب میآیــد.
حــق عضویــت ســاالنه افــراد در کنگــره تعییــن میشــود.
4مبلــغ
ِ
(اکنــون ،حداقــل حــق عضویــت معــادل ده دالر در مــاه اســت کــه
مــی تــوان ماهانــه یــا ســاالنه پرداخــت کــرد .کنگــرهی جمعیــت
میــزان حــق عضویــت را ب ـهروز میکنــد).

 - ۶شعبههای جمعیت

بندهای   ۲۲

1 .اعضــای جمعیــت میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن اساســنامه و یــا
ترجمـهی آن بــه زبانهــای گوناگــون شــعبه جمعیت را در کشــورها
و شــهرهای گوناگــون تاســیس کننــد.
2 .شــعبههای جمعیــت هنگامــی رســما جــزو تشــکیالت جمعیــت
بــه حســاب خواهنــد آمــد کــه از ســوی شــورای مرکــزیی
مرکــزی جمعیــت تاییــد شــوند.

 - ۷انحالل جمعیت
بندهای   ۲۳

1 .تصمیــم بــه انحــال جمعیــت در دو جلســه پیاپــی کنگــره بــا رای
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باالتــر از دو ســوم آرا تصویــب شــده و داراییهــای جمعیــت پــس
از پرداخــت تمامــی بدهیهــا و اجــرای تعهــدات مالــی دیگــر ،بــه
ارگانــی کــه اهدافــش نزدیــک بــه اهــداف جمعیــت باشــد ،اهــدا
خواهــد شــد .ارگان گیرنــده در دومیــن نشســت کنگــره تعییــن
میشــود و قبــل از انتقــال داراییهــای جمعیــت بــه ارگان
دریافتکننــده ،بایســتی آن ارگان موافقــت خــود را رســما اعــام
کردهباشــد.
2 .اگــر کنگــره موفــق نشــد کــه ارگانــی را پیشــنهاد کنــد یــا ایــن
کــه ارگان یــا ارگانهــای پیشنهادشــده نپذیرفتنــد ،داراییهــای
جمعیــت بــه عنــوان کمــک مالــی بــه کمیتــه بینالمللــی صلیــب
ســرخ ســپرده میشــود.

 - ۸تغییر اساسنامه

بندهای   ۲۴

1 .تعییر در اساسنامه در کنگرهی جمعیت صورت میگیرد.
2 .پیشــنهادهای تغییــر در اساســنامه بایــد دو مــاه پیــش بــه آگاهــی
همـهی اعضــای جمعیــت برســد.
3 .مســئولیت دریافــت پیشــنهادها ،تنظیــم و پخــش در بیــن اعضــا
بــه عهــده شــورای مرکــزی جمعیــت اســت.

 - ۹آئینهای دیگر
بندهای   ۲۵

آئینهای زیر برای سراسر تشکیالت جمعیت است:
 1 .حــد نصــاب رســمیت  یافتــن جلســات شــرکت حداقــل نصــف
بهعــاوه یــک اعضاســت.
 2 .هیــچ انتخابــی بیــش از یــک ســال نیســت .همــهی انتخابــات
افــراد بــا رای مخفــی صــورت میگیــرد .هــر کاندیــد فقــط در
دو دوره میتوانــد انتخــاب شــود .همیشــه کاندیــدا بــا رای نصــف
بعــاوه یــک انتخــاب یــا عــزل میشــود.
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 3 .همــه جلســات بــا دســتور جلســه از پیــش تعییــن شــده تشــکیل
میشــود.
 4 .همهی تصمیمات جلسه برای پیگیری ثبت میشود.
 5 .بــرای هــر تصمیــم کــه گرفتــه میشــود ،جلســه ،مســئول اجــرا،
معیــار انجــام و کیفیــت کار و آخریــن فرصــت انجــام را تعییــن
میشــود.
 6 .جلســات بــرای هماهنگــی ،گــزارش کار و برنامهریــزی اســت.
کارهــا خــارج از جلســه و بــا تمــاس دائمــی اعضــای تشــکل
انجــام میشــود ،مگــر اینکــه جلســه بــرای انجــام کاری مشــخص
تشــکیل شــده باشــد.
 7 .دبیر هر تشکل مسئول اجرا شدن تصمیمات است.
 8 .هیــچ موضــوع از دســتور جلســه تــا اجــرای کامــل آن خــارج نمــی
شو د .
 9 .دعــوت از صاحبنظــرات و کارشناســان غیرعضــو بــرای شــرکت
و ســخنرانی در جلســات بــا اطــاع قبلــی و توافــق اکثریــت اعضــا
مانعــی نــدارد.
	 10.همــهی افــراد منتخــب موظــف هســتند اطالعــات الزم را بــه
افــراد منتخــب جدیــد بدهنــد و طــول دو مــاه دوره کاری منتخــب
جدیــد بــرای کمــک و مشــاوره در دســترس باشــند.
	 11.نمــاد ( آرم ) جمعیــت ،گل ســرخ سوســیال دموکراســی بــر
نقش ـهی ایــران سرســبز و بــر کــره زمیــن اســت .همــه بیانیههــا
و نامههــای رســمی جمعیــت بایــد نمــاد جمعیــت داشــته باشــد.
ایــن پیشنویــس اساســنامه بــرای تصویــب در کنگــره آتــی
در  ۹فصــل و  ۲۵ســری از بندهــا در تاریــخ  ۶تیــر  ۱۴۰۰برابــر بــا
 ۲۷ژوئــن  ۲۰۲۱بــه تصویــب نشســت همگانــی جمعیــت رســید
و در  4آوریــل  2022تغییراتــی در آن داده شــد.
پایان
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