
 

 

 بنيادنامه
 نویس( )پیش 

 گشایش   -فرگرد نخست 

)از این پس حزب( برای دستیابی به اهداف خود بر پایه بینش و آرمان بیان شده در    ایران نوینحزب    -ماده يكم  
 آید. بوجود می  مرامنامه

  ساختار تشکیالتی حزب دارای اجزای زیر است: -ماده دوم 
  کنگره   ●
  مرکزی   کمیته ●
  دبیر نخست و کمیته اجرایی   ●

 هموندی حزب -فرگرد دوم 

 هموند حزب باید ایرانی باشد.  -ماده سوم 

  کمیته متقاضی هموندی پس از پرداخت حق هموندی و گذراندن یک دوره آموزشی و آمادگی و تصویب    -م  ماده چهار 
 آید. مرکزی حزب به هموندی در می

انتخاب شدن در  حق شرکت در کنگره   -ماده پنجم   و  انتخاب کردن  العاده حزب و حق  های عمومی عادی و فوق 
 شود برای همه هموندان محفوظ است. ی های مذکور برگزار مهایی که در کنگره گیری رای

 هموند حزب نمى تواند عضو دیگر احزاب ايرانی باشد. -ماده ششم 

های حزبی ها و فعالیت گیری از حزب و مسئولیتقوانین مربوط تداوم هموندی، سلب هموندی، کناره  -ماده هفتم  
 شود.  ، اجرا می مرکزی و مصوب کنگره کمیتهنامه هموندی، تهیه شده در برابر با آیین 

 های حزب کنگره  -فرگرد سوم 

 شود.  العاده تشکیل می گيری حزب است و به دو شکل عادی و فوقکنگره حزب باالترین مرجع تصميم  -ماده هشتم  

العاده در صورت ضرورت به تشخيص و مرکزی حزب و کنگره فوق   کمیتهکنگره عادی هر ساله با دعوت    -ماده نهم  
 مرکزی حزب برگزار می شوند.  کمیتهدعوت 



 

 

 دیجیتالی برگزار کند.   ها را به صورت اینترنتی و در تاالر تواند کنگرهدر صورت لزوم حزب می  -ماده دهم 

گیری دستور جلسه، شیوه اداره و روند تصمیم   های حزبمرکزی برای تشکیل کنگره  کمیتهنامه  در دعوت   -ماده یازدهم  
 باید به طور شفاف بیان شده باشد. 

مرکزی    کمیتههای عادی بايد تا دو هفته قبل از تاریخ تشکیل کنگره،  هموندان دعوت شده به کنگره  -ماده دوازدهم  
 را از شرکت یا عدم شرکت خود آگاه کنند.

یابد و در صورت نرسيدن به تعداد  از نیمی از هموندان رسمیت می   های حزب با شرکت بیشکنگره   - ماده سیزدهم  
 یابد. شود و با حضور هر تعداد از هموندان رسمیت می الزم، کنگره حداقل پس از گذشت یک ماه تشکیل می 

 های عادی حزب به شرح زیر است:های اصلی کنگره وظیفه  -ماده چهاردهم 
 ای حزبهای احتمالی در اسناد پایه ها و تغييربررسی و تصويب ویرایش  - ۱ 
 گيری پیرامون حق هموندی بررسی گزارش مالی حزب و تصميم  - ۲  
 های دوره گذشته بررسی گزارش فعاليت  - ۳ 
 های آينده  گيری پیرامون برنامه فعاليت تصميم  - ۴ 
 بینی شدههای پیش گیری انجام انتخابات و رای - ۵ 

 گيری پیرامون انحالل حزب  تصميم  - ۶

 مرکزی حزب  کمیته - فرگرد چهارم 

شوند، پنج نفر نخست به عنوان  حزب می   از میان هموندانی که صاحب باالترین رأی نسبی در کنگره     -ماده پانزدهم  
 شوند.  مرکزی حزب برگزیده می کمیتهاعضای اصلی و نفرهای ششم و هفتم به عنوان اعضای البدل 

 مرکزی شرکت کنند. کمیتهتوانند بعنوان مشاور در جلسات دبير نخست حزب و معاون او می   - ۱تبصره  
باید نسبت به تشکيل    کمیتهاز سه نفر کمتر شود،    کمیتهدر صورتی که تعداد اعضای صاحب رأی    -  ۲تبصره   

 رفته اقدام کند.العاده و انجام انتخابات جدید برای تعيين جانشين اعضای کنار کنگره فوق 

 مرکزی عبارتند از:  کمیتهوظایف  -ماده شانزدهم  
 تعیین سیاست های کالن حزب - ۱   

 تعيين مواضع حزب در موارد الزم  - ۲       
 های حزبنظارت بر کليه فعاليت  - ۳       
 بررسی و تصويب آيين نامه ها و مقررات - ۴       

 مرکزی  کمیته از ميان اعضای کمیتهتعيين رئيس   - ۵ 
 دار از ميان هموندان حزب تعيين خزانه  - ۶ 

 های حزب برگزاری کنگره - ۷ 



 

 

می  کمیته  -تبصره    لزوم  در صورت  پیشنهاد مرکزی  و  مشورت  از  هموند حزب تواند  که  متخصصانی  های 
 نباشند، استفاده کند. 

 های آنان قانونی خواهد بود.با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت يافته و تصميم  کمیته جلسات  -ماده هفدهم 

مرکزی و برای انجام وظايف    کمیته ان رئیس  در نخستين جلسه يک تن از اعضای خود را بعنو  کمیته  -ماده هجدهم  
 زير انتخاب می کند: 

 کمیته های برای تهيه دستور و گزارش جلسه  کمیتهتعيين یک دستیار از میان اعضای  - ۱       
 برای این کار  کمیتهیا تعيين یکی از اعضای  کمیته های مدیریت جلسه  - ۲ 

 های مربوطه به ارگان  کمیتههای ها و مصوبه ابالغ تصميم  - ۳       

مرکزی تهیه شده و به تصویب    کمیتهمرکزی حزب در    کمیته ها و  گیری و اداره کنگره رای  نامه شیوه آیین   - ماده نوزدهم  
 رسد.کنگره می 

 دبیر نخست و کمیته اجرایی  - فرگرد پنجم 

دبیر نخست حزب و معاون او از ميان داوطلبان و از طریق انتخابات مستقیم در کنگره حزب برای مدت   -ماده بیستم  
 شود.  دو سال برگزیده می 

 انتخاب مجدد دبير نخست در سمت خود بالمانع است.  -ماده بیست و یکم 

 وظايف دبير نخست حزب:  -ماده بیست و دوم  
 سخنگوئی حزب  - ۱       

 ته اجرایی متشکل از دبیر نخست، معاون او و دبیران حزب  تشکیل کمی - ۲ 
 مرکزی کمیتهاجرای مصوبات  - ۳

 گیری در امور اجرایی و مدیریت حزب به یاری کمیته اجرایی  تصمیم  - ۴       
می  -تبصره   لزوم  صورت  در  حزب  نخست  تأیید  دبیر  با  پیشنهاد   کمیتهتواند  و  مشورت  از  های مرکزی 

 متخصصانی که هموند حزب نباشند، استفاده کند. 

مرکزی حزب تهیه شده و به کمیته  نامه شیوه برکناری و جانشینی دبیر نخست توسط  آیین -ماده بیست و سوم  
 .رسدتصویب کنگره می 

  شود: های زیر از سوی دبیر نخست حزب انتخاب می دبیران دفتر -بیست و چهارم  ماده 
 دفتر امور هموندی ●
 دفتر امور حقوقی و داوری  ●
 ای و انتشارات دفتر ارتباطات، امور رسانه  ●
 دفتر اطالعات و دیدبانی  ●
 و دیپلماتیک دفتر روابط سیاسی ●



 

 

شود و پس از  ک از دبیران توسط کمیته اجرایی تدوین می مسئولیت و وظایف هر ی نامهآیین   - ماده بیست و پنجم  
 کند.مرکزی حزب رسمیت پیدا می  کمیتهتصویب در 

مرکزی حزب انجام    کمیتهافزودن دفتر جدید با ارائه پیشنهاد از سوی دبیر نخست و با تأیید    -ماده بیست و ششم  
 شود.می

 امور دیگر -فرگرد ششم  

مرکزی انتخاب شده   کمیتهدار حزب است که از سوی  گشايش حساب بانکی وظيفه خزانه  -ماده بیست و هفتم  
 است.

 دريافت کمک مالی نبايد با دادن هرگونه تعهد از سوی حزب همراه باشد.   -ماده بیست و هشتم 

وط به  دريافت کمک مالی بيش از پنج هزار یورو از اشخاص حقوقی و حقیقی غیر هموند، مشر   -ماده بیست و نهم  
 مرکزی است.  کمیتهتصویب 

درصد هموندان   ۷۵ گیری پیرامون تغییر و یا ویرایش مرامنامه يا بنيادنامه حزب با تصويب  هرگونه تصمیم   - ام  ماده سی 
 پذیر است. العاده حزب امکانحزب در کنگره عادی يا فوق 

ای را مأمور  گیری و کمیته تصمیم   در صورت تصويب انحالل حزب، کنگره نسبت به اموال حزب  - و یکم    ماده سی 
 رسیدگی به آن خواهد کرد.

 حزب ایران نوین 
 ۱ ۲۵ دی   ۱ 


