اساسنامه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
)Iran National Front – Organizations Abroad (INF – OA

فصل اول ـ تعاریف
 .1سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که در زیر از آن همه جا برای رعایت
اختصار "جبهه ملی" یاد میشود ،تشکیالتی است مستقل که خط و مشی و سیاست
های آن با الهام از فرهنگ دیرپای ایرانی ،نهضت های آزادیخواهانه ملت ایران ،نهضت
دق و با هدف
مشروطیت و جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مص ّ
استقرار آزادی ،دموکراسی و عدالت اجتماعی پایدار در ایران توسط کنگره های آن
تعیین می گردد.
 .2ارگانهای جبهه ملی عبارتند از:
کنگره
()1
شورایعالی
()2
هیاًت اجرائی
()3
واحد شهری یا منطقه ای ،که در زیر از آن همه جا برای اختصار به نام "واحد
()4
شهری" یاد میشود
مسئولین واحد شهری
()5
کمیسیون بررسی دعاوی و شکایات.
()6

فصل دوم ـ عضویت
.1
.2

.3
.4
.5

عضویت در جبهه ملی فردی است.
رای عضویت در جبهه ملی الزم است فرد متقاضی:
( )1دارای ملیت ایرانی و سن  11به باال باشد،
( )2سابقه ضدیت و خصومت با نهضت ملی نداشته ،علیه آزادیها و حقوق مردم ایران
اقدامی نکرده باشد،
( )3منشور جبهه ملی ،برنامه سیاسی و اساسنامه آن را بذیرفته باشد،
( )4تقاضای کتبی برای عضویت با تائید دوتن از اعضا واحد شهری که دارای یکسال
سابقه عضویت باشند به آن واحد شهری (و در صورت فقدان آن به هیات اجرائی)
تقدیم میگردد.
در صورت توافق واحد شهری و در صورت فقدان آن ،تقاضانامه ،همراه با تائیدیه ای
توسط واحد شهری یا اعضاء معرف برای هیات اجرائی ارسال میشود.
در صورت توافق هیات اجرائی ،عضویت فرد پذیرفته شده است و مراتب از طریق مرجع
معرفی کننده (واحد شهری یا اعضاء معرف) به وی اطالع داده میشود.
در صورت مخالفت هیات اجرائی با عضویت فرد ،این هیات علت مخالفت خود را کتبا به
اطالع مرجع معرفی کننده میرساند .در صورت عدم توافق بین هیات اجرائی و مرجع
معرفی کننده ،تصمیم نهائی با شورایعالی است.
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فصل سوم ـ حقوق اعضا
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

اعضا حق دارند در هر مورد و هر زمان که الزم بدانند نظرات و پیشنهادات خود را با
رعایت سلسه مراتب در اختیار مقامات باالتر سازمان قرار داده و از آنان توضیح
بخواهند.
اعضائی که سه ماه از آغاز عضویتشان گذشته باشد ،حق انتخاب کردن مسئولین
واحد شهری و نمایندگان کنگره را دارند.
اعضائی که یکسال از آغاز عضویتشان گذشته باشد ،حق انتخاب شدن به عنوان
مسئول واحد شهری و نمایندگی کنگره را دارند.
اعضائی که دو سال از آغاز عضویتشان گذشته باشد ،حق انتخاب شدن در شورای
عالی را دارند.
اعضائی که سه سال از آغاز عضویتشان گذشته باشد ،حق انتخاب شدن در هیات
اجرائی را دارند.
عضویت در سازمان ها و احزابی که خط و مشی آنها در اساس با منشور و اصول و
هدفهای جبهه ملی مغایرتی نداشته باشد برای اعضا بال مانع است.
تبصره -چنانچه فرد متفاضی عضویت ،دارای سابقه عضویت در یکی از احزاب یا تشکل
ه ای نهضت ملی ( جبهه ملی ایران در داخل یا خارج از کشور ،حزب ملت ایران ،نهضت
مقاومت ملی ایران )...باشد و تقاضای وی مورد پذیرش قرار گیرد ،سابقه وی در تشکل
مزبور به عنوان سابقه عضویت در این سازمان منظور میشود
تشکیل فراکسیون علنی در جبهه ملی مجاز است اما تشکیل فراکسیون های مخفی
ممنوع است.

فصل چهارم ـ وظایف اعضا
 .1شرکت در فعالیت های سیاسی – تشکیالتی برای پیشبرد اصول و هدفهای مندرج در
منشور و برنامه سیاسی جبهه ملی.
 .2رعایت و اجرای تصمیمات اتخاذ شده در کنگره های جبهه ملی و ارگانهای آن.
 .3پرداخت حق عضویت.

فصل پنجم ـ واحد شهری
.1
.2
.3
.4

در شهرها یا مناطقی که سه عضو یا بیشتر در آنها اقامت دارند ،تشکیل واحد شهری
ضروری است.
پس از تشکیل واحد شهری و تأیید آن از طرف هیات اجرائی روابط سازمانی میان
مسئولین واحدها و هیات اجرائی برقرار میشود .برقراری این رابطه بر عهده مسئول
تشکیالت واحد شهری است.
جلسه واحد شهری با دعوت قبلی (حد اقل یک هفته) از کلیه اعضا آن و با حضور
اکثریت اعضا رسمیت مییابد.
جلسات واحد شهری حد اقل چهار هفته یکبار تشکیل میشود.

فصل ششم ـ وظائف واحد شهری
.1
.2
.3
.4

هماهنگ کردن و پیشبرد فعالیت ها در محل و ارتباط با ایرانیان برای تبلیغ و توضیح
اصول و هدفهای جبهه ملی.
بحث و تبادل نظر در مورد مسائل روز ،خط و مشی و برنامه سیاسی.
انتخاب مسئولین واحد شهری.
انتخاب و اعزام نماینده برای کنگره .هر عضو حق دارد به نصف بعالوه یک تعداد
نمایندگان رای دهد.
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 .5جلب افراد جدید به سازمان و کوشش در تعمیق آشنائی تازه واردین به تاریخ و اهداف
سازمان و نهضت ملی.

فصل هفتم ـ مسئولین واحد شهری
 .1مسئول یا مسئولین واحد شهری در جلسات رسمی واحد از میان اعضا با رای کتبی
انتخاب میشوند.
 .2نتیجه انتخابات مسئولین واحد شهری و نمایندگان کنگره ،کتبا به اطالع هیات اجرائی
میرسد.
 .3مسئول یا مسئولین واحد شهری عهده دار هدایت امور ،سازمان دهی فعالیت ها،
برگذاری جلسات واحد شهری ،حفظ اسناد و مدارک سازمان و ارتباط با هیئت اجرائیه
میباشند.

فصل هشتم ـ کنگره
.1
.2
.3
.4

.5
.6

کنگره باالترین مرجع سازمان است و ساالنه یکبار با شرکت نمایندگان واحد ها و سایر
اعضا مذکور در زیر تشکیل میشود.
تغییر منشور ،اساسنامه یا برنامه سیاسی از حقوق و وظائف کنگره است.
تدارک و دعوت به کنگره اعم از عادی و یا فوق العاده با هیات اجرائی است .چنانچه
هیات اجرائی قادر به این کار نباشد مسئولیت به عهده شورایعالی است.
تعداد آرا در کنگره:
 .1اعضاء از شهر یا مناطقی که هنوز واحد شهری در آنها تشکیل نشده است حق
شرکت در کنگره با یک رای را دارند.
 .2در شهر یا مناطقی که واحد شهری تشکیل شده است تعداد نمایندگان هر واحد
در کنگره بر اساس تعداد اعضا آن واحد به ترتیب زیر تعیین می گردد.
( )1واحد ها با  2تا  3عضو – دو نماینده
( )2واحد ها با  4تا  7عضو – چهار نماینده
( )3واحد ها با  1تا  15عضو – شش نماینده
( )4واحد ها با  16تا  31عضو – هشت نماینده
( )5واحد ها از  32عضو به باال – ده نماینده
( )6اعضا شورایعالی و هیات اجرائی در کنگره هر کدام دارای یک رای هستند.
تبصره  -1کنگره با حضور اعضا و نمایندگان واحدها تشکیل میشود .عضویت
اشخاص طبق فصل دو بند  5باید قبل از کنگره به تصویب شورای عالی رسیده
باشد.
تبصره  -2واحدها میتوانند به تعداد نمایندگان خود اعضا علی البدل در کنگره داشته
باشند.
تبصره  -3از واحد هائی که فقط دارای دو عضو هستند ،در صورت عدم توافق بر سر
انتخاب یک نماینده ،دو نفر با یک رای مشترک در کنگره شرکت میکنند و در صورت
عدم توافق بر سر موضوعات مطروحه در رای گیریها ،رای آنها سفید محسوب
خواهد شد.
تبصره  -4معرفی نامه نمایندگان واحد شهری الزم است تا حد اقل یک هفته قبل از
شروع کنگره بطور کتبی به هیات اجرائی برسد.
تشکیل کنگره با دعوت کتبی انجام می گیرد .تاریخ ،زمان شروع و همچنین محل کنگره
الزم است حد اقل سه هفته قبل ،به اطالع مسئولین واحد های شهری و اعضائی که
در هیچ واحد شهری عضویت ندارند ،برسد.
کنگره فوق العاده با تقاضای کتبی هریک از اکثریت های زیر ظرف حد اکثر دو ماه پس
از دریافت تقاضای کتبی تشکیل میشود:
( )1اکثریت اعضای هیات اجرائی یا شورایعالی
( )2تقاضای کتبی یک سوم واحدهای شهری
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( )3تقاضای کتبی یک سوم اعضا سازمان
 .7کنگره با حضور اکثریت نمایندگانی که اعتبارنامه های آنان از طرف شورایعالی پذیرفته
شده است رسمیت می یابد .در آغاز نظامت جلسه با هیات اجرائی است و در این
مرحله یک نفر به عنوان رئیس کنگره با رای مخفی از میان دارندگان حق رای با اکثریت
آرا انتخاب میشود .پس از انتخاب رئیس ،وی نظامت جلسه را به عهده میگیرد و کنگره
وارد مرحله انتخاب دو معاون میشود .معاونین نیز با رای مخفی و اکثریت آرا انتخاب
میشوند.
تبصره -پس از به رسمیت رسیدن ،کنگره میتواند با تعداد نمایندگان حاضر در جلسه
بکار خود ادامه دهد.
 .1تغییر منشور و اساسنامه سازمان تنها با رأی دوسوم نمایندگان حاضر در کنگره میسر
است.
 .9انتخاب هیات اجرائی و اعضای شورای عالی مطابق فصل نهم ودهم با کنگره است.
 .11کار کرد هیات اجرائی در کنگره به رای گذاشته میشود.

فصل نهم ـ شورای عالی
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

شورای عالی در غیاب کنگره باالترین مرجع سازمان است و از اعضا منتخب کنگره
تشکیل میشود. .
اعضای شورایعالی از طرف کنگره و از میان اعضای رسمی سازمان که بیش از دو سال
از آغاز عضویت آنها گذشته باشد یا شخصیتهای یاد شده در تبصره بند  6از فصل سوم
که به عضویت سازمان پذیرفته شده اند برای مدت یکسال انتخاب میشوند.
تدارک و دعوت به جلسه شورایعالی با هیات اجرائی است .اعضا هیات اجرائی عضو
شورایعالی محسوب میشوند.
تعداد اعضا شورایعالی تا  35نفر خواهد بود که با رای کتبی در کنگره انتخاب میشوند.
وظائف شورای عالی به قرار زیر است:
( )1کلیه آنچه در خطوط باال در این مورد جزو حقوق و وظائف این ارگان ذکر شده است.
( )2در صورتیکه در فاصله میان دو کنگره یک یا چند عضو هیات اجرائی به هر دلیل قادر
به انجام وظیفه خود نباشند شورای عالی پس از اطالع با تشکیل اجالس فوق
العاده هیات اجرائیه را ترمیم میکند.
( )3هیات اجرائی میتواند برای تشکیل و سرپرستی دبیر خانه ها از اعضا شورای عالی
استفاده کند.
شورای عالی حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل میشود و با حضور اکثریت اعضاء
رسمیت می یابد.
تبصره -شورایعالی میتواند بجای نشست حضوری از طریق ارتباط الکترونیکی مانند
پالتاک با همان شرایط باال تصمیم گیری کند.
هر یک از گروه ها یا احزاب ملی که مایل به همکاری با جبهه ملی است ،میتواند پس
از رای موافق اکثریت شورا با اعزام یک نماینده با حقوقی برابر سایر اعضا به عضویت
شورای عالی این سازمان در آید.

فصل دهم ـ هیات اجرائی
.1
.2
.3
.4

هیات اجرائی از طرف کنگره و از میان اعضای سازمان که بیش از سه سال از آغاز
عضویت آنها گذشته باشد یا شخصیتهای یاد شده در تبصره بند  6از فصل سوم که به
عضویت سازمان پذیرفته شده اند برای مدت یکسال انتخاب میشود.
اعضا هیات اجرائی دارای حقوق مساوی میباشند.
تعداد اعضاء هیات اجرائی از سه تا پنج نفر است.
هیات اجرائی موظف است گزارش فعالیت ها را به شورای عالی و کنگره ارائه داده ،به
کلیه پرسشها پاسخ دهد.
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فصل یازدهم ـ وظایف هیات اجرائی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

هیات اجرائی در اولین جلسات خود موظف است یک نظامنامه داخلی برای خود تنظیم
کرده آن را به اطالع شورای عالی برساند و به مورد اجرا گذارد.
هیات اجرائی موظف است سازماندهی کارها را با ترتیب دبیرخانه های تخصصی انجام
دهد.
هیات اجرای موظف به اجرای تصمیمات کنگره ،شورای عالی و انتشار نظرات و موضع
گیریهای سازمان میباشد.
هیات اجرائی موظف است در غیاب کنگره ،سازمان را به بهترین وجه ممکن در
چارچوب خط مشی و در نظر گرفتن اتحاد درون سازمانی رهبری نماید.
هیات اجرائی موظف است در بین دو گنگره واحدهای شهری و اعضا سازمان را در
جریان فعالیت های خود قرار دهد.
تدارک و دعوت برای کنگره ،کنگره فوق العاده یا شورای عالی از وظائف هیات اجرائی
میباشد.
هیات اجرائی موظف به تدوین گزارش فعالیت ساالنه سازمان و ارائه آن به کنگره
میباشد .نمایندگان کنگره حق دارند در مورد تمام نکات گزارش سؤال و بحث کنند .پس
از اتمام بحث که زمان آن از طرف ریاست کنگره تعیین میگردد ،گزارش به رای کنگره
گذاشته میشود.

فصل دوازدهم ـ سلب عضویت
 .1در صورتی که عضوی خالف شئونات ملی و مصالح و منافع ملت ایران و سازمان یا
مقرارات و منشور سازمان عمل کند هیات اجرائی میتواند عضویت او را معلق سازد.
سلب عضویت آن شخص منوط به تصمیم شورای عالی است.

فصل سیزدهم امورمالی
.1
.2
.3
.4

منابع درآمد جبهه ملی عبارت خواهند بود از حق عضویت اعضاء ،کمک های بالعوض
آنان و هواداران و درآمدهای حاصل از سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی اعضا،
واحدها یا هواداران.
واحدها بخشی (مثال معادل  51در صد) از حق عضویت ها و دیگر درآمدهای خود را به
حساب جبهه ملی خواهند ریخت .گزارش این درآمدهای مالی به هیات اجرائی و از
آنطریق به کنگره عرضه خواهد شد.
هیات اجرائی موظف است که حسابی به نام جبهه ملی باز کند که اسناد مربوط به
آن با امضا مسئول امور مالی و یکی از اعضای هیات اجرائی خواهد بود.
حق عضویت ساالنه برابر یک روز کار فرد میباشد .در شهرهائی که واحد تشکیل
میشود تعیین میزان حق عضویت به عهده واحد خواهد بود.

فصل چهاردهم ـ تارنمای سازمان
 .1نام تارنمای سازمان ایران آزاد است که زیر نظر و با مسئولیت هیات اجرائی اداره
میشود.
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