
   
  

   ايرانيان مياساسنامه مجامع اسال
  

   شامل هشت فصل -4137مصوبه تابستان 
  مجامع اسالمي ايرانيان:  نام –ول فصل ا

 مجامع اسالمي ايرانيان از راه كوشش براي تحقق و استمرار هدفهاي انقالب ايران ، استقالل ، –بند دوم 
ه هاي طوالني خويش را از لحاظ انديشه حاصل تجرب.  بوجود آمده است 1360آزادي و رشد ، در سال 

و ثمره تجربه هاي خود را در قلمرو سازمان ،  1372راهنما در مرامنامه مجامع اسالمي ايرانيان مصوبه تابستان 
  . بر وفق مرامنامه در اين اساسنامه تدوين كرده است 

  

  ارگانها : فصل دوم 
. ير خانه چهار ارگان مجامع اسالمي ايرانيان هستند  ، دايره مالي و دبمجمع عمومي ، مجمع هماهنگ كننده

  . شود  وظيفه هر ارگان در فصل مربوط به آن مشخص مي.
  

  مجمع هاي منطقه اي : فصل سوم 
  ناميده) نام منطقه (  واحد هاي منطقه اي مجامع اسالمي ايرانيان، مجمع اسالمي ايرانيان منطقه : بند اول

  .شو ند   مي
سالمي ايرانيان تشكلي است كه با قبول و تعهد به مرامنامه و اساسنامه مجامع اسالمي ايراني مجمع ا :بند دوم 

  و با حفظ خود مختاري خود ،با تعداد حد اقل دو نفر و با تدوين آئين نامه داخلي خود ، در منطقه بوجود
  .  مي آيد 

. اسنامه مجامع اسالمي ايرانيان باشد  آئين نامه هر مجمع منطقه اي نبايدمتناقص بامرامنامه واس:سوم بند 
  . تدوين آئين نامه در حوزه عمل خود مجمع منطقه اي است 

هر مجمعي با فعاليت خويش ، متعهد به پيگيري اهداف مجامع اسالمي ايرانيان و اجراي مصوبات :بند چهارم 
  . باشد  مجمع عمومي مي

  .ت  هر مجمع منطقه اي از نظر مالي مستقل اس: بند پنجم 
  

  عضو و شرايط عضويت : فصل چهارم 
 شرط عمومي عضويت در مجامع اسالم ايرانيان قبول مرامنامه و اساسنامه مجامع اسالمي ايرانيان :بند اول 

 ، مادامي كه ناقض مرامنامه و اساسنامه نباشد ، خود مي باشد و هر مجمع منطقه اي  در چگونگي عضوگيري
  . مختار است 



و مجامع اسالمي ايرانيان ،فعاليتهاي خويش را بر اساس اصول راهنماي مرامنامه و همكاري  هر عض:بند دوم 
  سالمي ايرانيان سازماندهيبا ديگر اعضاي مجامع جهت مبارزه و تالش جمعي بر مبناي اساسنامه مجامع ا

  . مي كند 
  .شود  وب مي هر عضو مجمع منطقه اي خود به خود عضو مجامع اسالمي ايرانيان محس:بند سوم 

  .باشد  دارا مي هر عضو حق اظهار نظر ، انتقاد و بحث در كليه امور مجامع اسالمي ايرانيان را:بند چهارم
يك عنصرخود آگاه و خود مختار به مسئوليت شخصي     هر عضو مجامع اسالمي ايرانيان به عنوان :بند پنجم 

جامع اسالمي ايرانيان اسي در داخل و خارج م سي–خود از حق موضعگيري و اظهار نظر آزادانه عقيدتي 
  . برخوردار مي باشد

فرد يا افرادي مايل به عضويت در مجامع اسالمي ايرانيان .  اگر در منطقه اي مجمع وجود نداشت :بند ششم 
 ، تصميم خود را به دبير خانه مجامع اسالمي ايرانيان اعالمو يا تشكيل مجمع اسالمي جديدي در منطقه بودند 

  . كنند  مي

  مجمع عمومي : فصل پنجم 
  

گيريها و برنامه  گرد همائي و نشست اعضاءمجامع اسالمي ايرانيان براي بررسي امور ، تصميم:– بند اول
  . شود  گذاري كلي مجمع عمومي ناميده مي

  
  . مجمع عمومي ارگان برنامه گذار و تصميم گيرنده مجامع اسالمي ايرانيان است  : بند دوم

  
در صورتي كه نصف اعضاء مجمع . گردد  ل مي مجمع عمومي حد اقل دو بار در سال تشكي: سوم بند

  موظف است در اسرع وقت  اي را تشخيص دهند ، مجمع هماهنگ كننده عمومي ضرورت نشست فوق العاده
  . فوق العاده مشخص گردد مجامع اسالمي را در جريان قرار دهد ، تا زمان و محل نشست 

  
 اعضاي مجامع اسالمي ايرانيان، بايد دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ،از طريق مجمع  :ارمبند چه

  . هماهنگ كننده از برنامه كار مطلع گردند 
  

  .عضاي مجمع عمومي رسميت مي يابد  نشست مجمع عمومي با حضور بيش از يك دوم ا:بند پنجم 
  

رأي اكثريت عد از بحث و گفتگو، ب. گيرند  اهم انجام ميها بر اساس  تبادل نظر وتف تصميم گيري:بند ششم 
  : حاضر براي تصميم گيريها، جز در موارد زير الزم است 

  .  تغيير اساسنامه محتاج حضور دو سوم اعضاي مجمع عمومي و رأي دوسوم اعضاي حاضر مي باشد - 
  .  حاضر مي باشدچهار پنجم اعضايتغيير مرامنامه محتاج حضور چهار پنجم اعضاي مجمع  - 

  
 هر عضو مجمع عمومي حق انتخاب كردن وانتخاب شدن براي قبول مسئوليت در ارگانهاي  :بند هفتم 

  . مجامع اسالمي ايرانيان را دارا مي باشد 



  
 بطور علني و در مورد  برنامه ريزي ها و تعيين سياستها رأي گير يها در موارد خط مشي ها ،:بند هشتم 

  .پذيرد   انجام مياشخاص بطور مخفي
  

 و اگر مصوبات را با مرامنامه تطابق دهندو  اعضاي مجمع عمومي موظفند طرح هاي پيشنهادي :بند نهم 
اض ضي يافت، حق دارد به آن مصوبه اعترحتي عضوي از مجامع اسالمي ايرانيان بين مصوبات و مرامنامه تناق

  . است به اين موضوع رسيدگي كند مجمع عمومي در صورت توافق يك سوم اعضاءموظف .نمايد 
  

  : وظايف مجمع عمومي عبارتند از : بند دهم 
  
تعيين خط مشي سياسي و تعيين و تصويب مواضع عقيدتي و استراتژيك و سياستهاي كلي و دراز مدت  -

  مجامع اسالمي ايرانيان 
   طرح پيشنهاد ها ، بررسي و تصميم گيري در باره آنها - 

  .مالي و استماع گزارش مالي و تعيين سياستهاي مالي و انتخاب مسئولين مالي  رسيدگي به وضعيت -
  .ري در باره تقاضاي عضويت اعضاي جديد مجمع عمومي ي رسيدگي و تصميم گ-
  . و مجامع مشاور  رسيدگي به گزارش مجمع هماهنگ كننده ، تعيين مجمع هماهنگ كننده-
  . تعيين محل و تاريخ نشست مجمع عمومي -
  .تعيين گروه ها و هيئت هاي ويژه  -
 تعيين مسئول دبيرخانه مجامع اسالمي ايرانيان و حيطه اختيارات وي و نيز تعيين مكان دبيرخانه مجامع -

  .اسالمي ايرانيان 
  . رسيدگي به گزارشها ، اعتراض ها و اختالفات بين مجمع ها -
  . تعيين ميزان حق عضويت اعضاي مجمع عمومي -
  

   اعضاي مجمع عمومي :بند يازدهم
تواند   هر شخص بعد از مدتي همكاري با يكي از مجمع ها و بعد از شناخت كافي توسط آن مجمع مي-الف

كتبا از طريق مجمع منطقه خود و يا مستقيما از طريق دبير خانه مجامع اسالمي ايرانيان ، تقاضاي شركت در 
  . نشست عمومي را بنمايد 

 اگر در محلي مجمعي وجود نداشت ، بعد از معرفي يكي از عضاء مجمع عمومي ،به تقاضاي متقاضي -ب
  .گردد  رسيدگي مي

 ، متقاضي در دو نشست مجمع عمومي، بدون داشتن حق مجمع هماهنگ كننده بعد از معرفي و با موافقت -ج
            .رأي شركت مي كند 

براي . مومي به تفاضاي عضويت در خواست كننده رسيدگي مي نمايد در آغاز سومين نشست ، مجمع ع–د 
  .قبول عضويت ، رأي سه پنجم افراد حاضر در جلسه رسمي مجمع عمومي الزم است 

  . در صورت فوت يا استعفاءعضويت خاتمه مي يابد -ه
، از است يكي از اعضاء، مجمع عمومي مج) حد اقل دوبار (  در صورت عدم شركت متوالي غير موجه -و

  .عضويت عضو مذكور را در مجمع عمومي، مورد بررسي مجدد قرار دهد 



 اعضاء مجمع عمومي، بنا بر وسع مالي موظف به پرداخت مبلغي در هر ماه، به صندوق ارگان مالي مجامع -ز
  .باشد اسالمي ايرانيان مي

  

   مجمع هماهنگ كننده: فصل ششم 
اي مجامع اسالمي ايرانيان و جهت اجراي هر چه سريعتر و دقيق تر بمنظور هماهنگ نمودن فعاليته: بند اول

  مصوبات مجمع عمومي به مدت حد اكثردوسال،مجمع هماهنگ كننده توسط مجمع عمومي انتخاب 
  .گردد  مي

هماهنگ كردن كار هاي اجرائي بين  مجمع هماهنگ كننده در مدت مسئوليت خود عهده دار :بند دوم 
باط بين مجمع ها ، اعالم مواضع ، صدور اعالميه و مكاتبات با ساير گروههاي سياسي در مجمع ها ، تنظيم ارت

   .خط استقالل و آزادي مي باشد 
 افراد مجمع هماهنگ كننده تصميم گيرنده در مورد بند دو مي بايستي به عضويت مجمع عمومي :بند سوم 

نگ كننده ،نمايندگان مجمع هماهنگ در صورت عدم شركت تمامي اعضاي مجمع هماه. در آمده باشند 
  .كننده در مقابل مجمع عمومي مسئولند

جهت گرفتن موضع ، مجمع هماهنگ كننده موظف است ،با سه مجمع ديگر موضع خود را در :بند چهارم 
شوند و براي تسهيل كار حد اقل يك مسئول ارتباطي به  در مجمع عمومي سه مجمع انتخاب مي.ميان بگذارد
با مواضع پيشنهادي مجمع عدم مخالفت دو مجمع از اين سه مجمع ،. نگ كننده معرفي مي كنند مجمع هماه

  .مخالفت هر مجمع بايستي بصورت كتبي انجام پذيرد . هماهنگ كننده الزم است 
پس از اتخاذ موضع به ترتيب باال ، مجمع هماهنگ كننده موظف است اين موضع را سريعا به :بند پنجم 

  .هاي ديگر برساند اطالع مجمع 
مجمع .باشند   مجامع اسالمي ايرانيان موظف به تشكيل كميسيونهاي مختلف تخصصي مي:بند ششم 

  .هماهنگ كننده موظف يه مشورت با اين كميسيونها ، خصوصا در هنگام اعالم موضع در موارد تخصصي است 
اطالع مجمع هماهنگ  هادي خود را به تواند مواضع پيشن  در مورد اعالم مواضع ، هر مجمعي مي:بند هفتم 

و مجمع هماهنگ كننده نيز موظف است پيشنهادات رسيده را در زمان اتخاذ موضع به سه كننده برساند 
  .مجمع ديگر مطرح و سپس تصميم گيري نمايند 

 خارج از مجامع اسالمي ايرانيان ، مايل به همكاري با مجامع در صورتي كه جمعي ياگروهي :بند هشتم 
ف است مجمع هماهنگ اسالمي ايرانيان گرديد و با يكي از مجمع ها تماس برقرار كرد ، مجمع مربوطه موظ

  .موضع را به اطالع ساير مجامع برساندريان امر قرار دهد و مجمع هماهنگ كننده  را در جكننده
را به مجمع هاي  برخي از وظايف خودش،تواند در حيطه مسئوليتهاي  مي مجمع هماهنگ كننده:بند نهم 

ديگر پيشنهاد نمايد و در صورت قبول همكاري مجمع ديگر، همچنان مجمع هماهنگ كننده در مقابل مجمع 
  .عمومي مسئول مي باشد 

 در صورت عدم امكان انجام مسئوليت ها ،مجمع هماهنگ كننده موظف است وظايف خود را به : بند دهم 
  . ، واگذار نمايد امع تعيين گرديده مجمع علي البدل كه از طرف نشست عمومي مج

  . گردد   تأمين مي ، مخارج مجمع هماهنگ كننده مطابق بند مربوط به امور مالي:بند يازدهم 
  



  سياستها مالي و ارگان مالي مجامع اسالمي ايرانيان : فصل هفتم 
كمكهاي بدون قيد و شرط  مجامع اسالمي ايرانيان از نظر مالي متكي به حق عضويت ، در آمد ها و :بند اول 

  .منطبق  با مرامنامه و اخالق سياسي مي باشد 
كليه در آمد .دهد   مجمع عمومي براي رسيدگي امور مالي خود ، دايره امور مالي را تشكيل مي:بند دوم 

  . ها و خرج ها در دفتر مالي اين دايره ثبت مي گردد 
اين . شوند   مجمع عمومي به مدت دو سال انتخاب مي اعضاي دايره مالي سه نفر هستند كه توسط:بند سوم 

  .دايره در مقابل مجمع عمومي مسئول است 
دادن گزارش كتبي مالي به مجمع دايره امور مالي در هر نشست مجمع عمومي ، موظف به : بند چهارم 
  . هر عضو حق دارد از اين گزارش مطلع گردد . عمومي است 

  .ف به جمع آوري حق عضويت و كمكهاي مالي مي باشد  دايره امور مالي موظ:بند پنجم
 دايره امور مالي طرحهاي سرمايه گذاري به منظور تامين منابع مالي را به مجمع عمومي پيشنهاد :بند ششم 

  .مي كند 
  .بعد از موافقت مجمع عمومي مسئوليت رسيدگي به طرحهاي مالي با دايره امور مالي است : بند هفتم 

گانهاي مجامع اسالمي ايرانيان هزينه هاي مربوط به مصوبات مجمع عمومي را به ديراه امور ار:بند هشتم 
  . شود  كنند و اين دايره مسئول پرداخت هزينه مي مالي گزارش مي

 مسئولين دايره امور مالي بعد از خاتمه يافتن مدت وظيفه شان در صورت تعيين مسئولين جديد ، :بند نهم 
  .دهند  اطالعات مربوط به امور مالي را در اختيار مسئولين قرار ميدفتر مالي و كليه 

  

  دبير خانه مجامع اسالمي ايرانيان : فصل هشتم 
 مكاتبات مجامع اسالمي ايرانيان با خارج از خود از طريق دبيرخانه مجامع اسالمي ايرانيان انجام : بند اول

  .دهد   قرار ميا در اختيار مجمع هماهنگ كننده وارده ررسيدگي به صندوق پستي و نامه هاي.گيرد  مي
  . دبيرخانه موظف به نگهداري كليه اسناد مربوط به مجامع اسالمي ايرانيان مي باشد :دومبند

  .  كند  محل دبير خانه و مجمع مسئول را مجمع عمومي تعيين مي :  سومبند 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  


