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 فصل اول : كليات

و آئين نامه آن تشكيل شده و در این  احزاب  و گروه های سياسي فعاليتنحوه تشكلي است كه به استناد قانون  «)رزا(انجمن روزنامه نگاران زن ایران »:  1ماده 

 ناميده مي شود.« رزا »اختصار اساسنامه به 

 مي باشد.سراسر كشور در  : محدوده جغرافيایي فعاليت  2ده ما

و در صورت لزوم مي تواند پس از  استاول شرقي  6ميدان آزادی، بزرگراه محمدعلي جناح، كوچه جعفری نياجنوبي، پالک در تهران، « رزا»مركز اصلي  :3ماده 

 ع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.در استانها شعبه و در شهرستانها با اطال 10رسيدگي كميسيون ماده 

 .ودنشاني دفتر مركزی و شعب و دفاتر و تغييرات بعدی آنها به اطالع وزارت كشور خواهد رسيد در غير این صورت استناد به آن معتبر نخواهد ب: 1تبصره 

 ي استقرار یابد.تواند در اماكن دولتي و مسكوننمي« رزا» : دفتر مركزی و شعب استاني و دفاتر شهرستاني2تبصره 

 دارد.و اصل والیت مطلقه فقيه اعالم ميالتزام خود را به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران  « رزا»:  4ماده 

  

 فصل دوم : عضویت 

 

 شرایط عضویت :5ماده 
 اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي و والیت مطلقه فقيه  ـ1 

 تابعيت ایرانيـ 2

 ه و اساسنامهپذیرش مفاد مرامنام-3

 ـ عدم سوء پيشينه كيفری موثر 4

 قانون 5در ماده  با اوصاف مقرر « رزا »متقاضي عضویت  انطباق  عدم -5

 سال تمام 18سن حداقل  -6

 روزنامه نگاری برخورداری از انگيزه، عزم جدی، توانایي و كارآیي الزم در زمينه پيشبرد فعاليت های-7

 پرداخت حق عضویت-8 

 « رزا »رعایت اصول انضباطي و آیين نامه های داخلي  تعهد به-9

 عضو همزمان صورت به تواندنمي شخصي هيچ ولي ،ندارد منعي همزمان طور به استاني و ملي حزب یک در قانون احزاب عضویت 6تبصره: با توجه به تبصره ماده 

 .باشد استاني یا ملي حزب یک از بيش مؤثر

 اصالح طلب بودن -10

عتالی اصالح طلبي جریاني است دین باور، خردورز، نواندیش، توسعه گرا، آزادی خواه، عدالت طلب، اعتدال گرا، قانون گرا، صلح طلب، معتقد به ا : 1تبصره

آرمان های بنيان جمهوری اسالمي ایران، معتقد به حقوق شهروندی، معتقد به اصالت رای مردم و حق حاكميت ملي كه در چارچوب قانون اساسي و با اعتقاد به 

 گذار انقالب، امام خميني )ره( فعاليت مي كند. 

 شورای مرکزی خواهد.عهده به به عهده هیات موسس و پس از آن  مجمع عمومي: تشخيص موارد فوق تا قبل از برگزاری اولين  2تبصره

 ."رزا" نمی باشدانجمن : عضویت در سایر احزاب و تشکیالت سیاسی مانع عضویت در  3تبصره

"رزا" و تعیین کلیه رده های عضویت و یا همکاری با "رزا" بر اساس آیین یند پذیرش عضویت آنان در آ: شيوه بررسي صالحيت داوطلبان عضویت، فر 4تبصره

 نامه ای است که توسط تشکیالت تدوین شده و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

 

 انواع عضویت  :6ماده 
 رزا » ت و حقوق حزبي مطابق اساسنامه دارای تعهداپذیرش اساسنامه را گذرانده و با  « رزا »ب واجد شرایطي كه مراحل عضویت داوطل: « رزا » انجمن ـ عضو1

 مي باشد.« 

 مي باشند.« رزا» سئوالن شعب استاني اعضای موثر دبيركل، بازرسان و م شورای مركزی، اعضای هيات موسس،: « رزا »موثر ـ عضو 2
 

 خاتمه عضویت در موارد زیر امكان پذیر است :: 7ماده 
 ـ استعفاء بصورت كتبي1

 مجمع عموميو تصویب «  رزا »اعضای اصلي  یک بيستمی شورای مركزی یا حداقل به درخواست اكثریت اعضا اخراج بنا -2

 ـ فوت  3

 قانون 5با موارد مذكور در ماده  «انجمن»انطباق وضعيت عضو احراز ـ 4

 ادگاه صالحه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي ـ حكم قطعي د5

 اساسنامه 5از دست دادن هریک از شرایط عضویت مندرج در ماده -6

 سال 2عدم پرداخت حق عضویت به مدت -7

 5جرم بوده است به مدت اعضای موثر احزاب منحل شده ای كه در زمان انحالل عضو موثر باشند و انحالل حزبشان به حكم دادگاه و به دليل ارتكاب  :1تبصره

 سال از حق تاسيس و یا عضویت در احزاب محروم مي باشند.

 امكان پذیر مي باشد. بازرسانو با تصویب  مسئوالن شعب استاني: لغو عضویت با پيشنهاد كميته تشكيالت و تایيد 2تبصره
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 فصل سوم : تشكيالت و اركان 

سيس و وظایف مرتبط را پيگيری نموده و برای دریافت مجوز تاسيس و پروانه فعاليت اقدام ر مربوط به تاحقيقي مي باشند كه امواشخاص هيأت مؤسس  :8ماده 

 مي نمایند و دارای اختيارات زیر مي باشند :

 ـ انجام كليه مقدمات تأسيس 1

 « رزا »مجوز تأسيس ماه پس از صدور  6تأسيس تشكل حداكثر  مجمع عموميـ دعوت برای برگزاری 2

 قانون و ارائه اسناد مربوطه به كميسيون  6زاری مجمع عمومي موسس و تاسيس دفاتر رسمي  مطابق ماده برگ -3

 تبصره  : هيأت مؤسس دارای رئيس ، نایب رئيس و خزانه دار خواهد بود. 

 

 عبارتند از :   «   رزا »اركان   : 9ماده 
از زنان صاحب نظر، روزنامه نگار و نویسنده اصالح طلب و پيشكسوت مي باشد كه توسط آخرین  نفر 5نفر از اعضای موسس و  2: مركب از حداقل ـ هيات موسس1

 قبل از اصالح این اساسنامه معرفي مي گردند و وظایف ذیل را به عهده دارد: "رزا"شورای مركزی 

 انجام كليه مقدمات تاسيس -1

 صدور مجوز تاسيس حزبماه پس از  6حداكثر  "رزا"تاسيس  مجمع عموميدعوت برای برگزاری  -2

 تاسيس مجمع عموميتا برگزاری  "رزا"انجام وظایف اركان  -3

 تاسيس مجمع عموميپذیرش عضویت متقاضيان تا قبل از برگزاری  -4

 و آیين نامه نحوه انتخاب دبير كل   مجمع عموميتصویب آیين نامه نحوه برگزاری اولين  -5

  مجمع عمومي-2

 ـ شورای مركزی 3

 بازرسانـ 4

 كل دبير -5

 مسئولين شعب استاني -6

وبت اول نصف بعالوه نصاب رسميت در ن تشكيل مي شود. حد «  رزا »ه و اساسنامه از اجتماع اعضای  است كه طبق مرامنام «  رزا »ترین ركن باال مجمع عمومي:  10ماده 

 ي باشد.مدو سوم اعضای صاحب رای  مجمع عمومير نصاب تصميم گيری د مي باشد.«  رزا »یک اعضای 

فوق العاده در  مجمع عموميعادی سالي یكبار و حداقل یكماه قبل از پایان دوره مسئوليت شورای مركزی یا بازرسان برگزار مي شود.  مجمع عمومي: 1تبصره  

نامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای اصالح مرام ،« رزا » با دستوركار انحالل اعضای اصليیک سوم اعضای شورای مركزی یا  دو سومموارد لزوم و با پيشنهاد 

 مركزی وفق مفاد اساسنامه برگزار مي شود.

مجمع نوبت دوم حداقل دو هفته و حداكثر یک ماه بعد تشكيل خواهد شد. مجمع عمومي در نوبت اول به حدنصاب نرسد  عادی  مجمع عموميدر صورتي كه : 2تبصره 

  نوبت اول خواهد بود. مجمع عموميصلي رسميت مي یابد و اعتبار تصویب هر موضوعي در آن مانند نوبت دوم با حضور هر تعداد  از اعضای ا عمومي

 مجمع عموميآگهي تشكيل از طریق اعالن در روزنامه كثيراالنتشار یا دعوت كتبي یا روش های نوین ارتباطي صورت مي گيرد.  مجمع عموميدعوت برای شركت در : 3تبصره 

در روزنامه تعيين شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشاني اعالمي توسط اعضا عمومي  مجمعروز قبل از برگزاری  10ز و نوبت دوم حداقل رو 20نوبت اول حداقل 

 بایستي بطور كامل در آگهي یا دعوتنامه درج شود. مجمع عموميارسال خواهد شد. دستور جلسه 

 مراتب باید به صورت كتبي به كميسيون اعالم تا نماینده ای جهت نظارت اعزام شود. عمومي مجمعحداقل دو هفته قبل از برگزاری : 4تبصره 

انتخاب مي شوند، اداره  مجمع عموميتوسط هيأت رئيسه ای مركب از رئيس ، نایب رئيس و منشي كه توسط اكثریت اعضای حاضر در  مجمع عمومي: 5تبصره 

را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهي یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه  اداره جلسه مجمع عموميشود. هيأت رئيسه  مي

به وزارت كشور ارسال  مجمع عموميرا مطابق فرم الگو تنظيم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبين حداكثر یک هفته پس از برگزاری  مجمع عموميبرگزاری 

 ورد رسيدگي قرار گيرد.نماید تا توسط كميسيون م

ننماید هيأت بازرسي اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود. در  مجمع عموميدر صورتي كه دبيركل و شورای مركزی درمهلت مقرر اقدام به برگزاری :  6تبصره 

تعيين نمایند. اقدامات مذكور بایستي با  مجمع عموميا برای برگزاری توانند هيأتي ریا شورای مركزی  مي«  رزا »  اعضای اصلي دو سومصورت عدم اقدام هيأت بازرسي 

   هماهنگي قبلي كميسيون صورت گيرد .

 دارای وظایف زیر مي باشد :  مجمع عمومي: 11ماده 
 سال یك بازرسان برای مدتو مدت سه  سال  رایب شورای مركزی ـ انتخاب اعضای1

 و دبيركلی ـ قبول استعفاء یا عزل اعضای شورای مركز2

 و انتخاب هيأت تصفيه با رعایت فصل ششم اساسنامه «  رزا »ب انحالل ـ تصوی3

 با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومي «  رزا » نامه ـ تغيير در مرامنامه و اساس4

 « رزا »ای كالن ـ تعيين خط مشي كلي و تصویب راهبردها و برنامه ه5

 در دوره گذشته «  رزا »لكرد ی و بازرسان و بررسي عمـ استماع و رسيدگي به گزارش شورای مركز6

 « رزا »اع گزارش دبيركل از روند فعاليت های ـ استم7

 مجمع عموميویب قطعنامه پایاني ـ تص8

 با پيشنهاد شورای مركزی  مجمع عموميآئين نامه نحوه اداره  ـ تصویب9

 « رزا » ـ تصویب ترازنامه و بودجه10
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 ویت ساالنه ـ تعيين ميزان حق عض11

 « رزا »ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه 12

خود را به كميسيون ارسال  مجمع عمومين و صورتجلسه برگزاری دبيركل و بازرسي شورای مركزی،موظف است تغييرات مرامنامه، اساسنامه، « رزا»: 1تبصره 

 رسيده و در روزنامه رسمي درج شود.   10در صورتي معتبر است كه به تأیيد كميسيون ماده «  رزا »اركان  نماید و هرگونه تغيير در مرامنامه، اساسنامه  و

قرار  مجمع عمومي در دستور كاراعضای اصلي و با اطالع قبلي كميسيون یک سوم : عزل اعضای شورای مركزی بنا به پيشنهاد بازرسين یا درخواست 2تبصره 

برای مدت باقي مانده از دوره قانوني، اقدام  مجمع عموميزل اعضای شورای مركزی، برسد. در صورت ع عمومياعضای اصلي دو سوم  گيرد و باید به تصویبمي

از عضویت در شورای مركزی عزل شده اند نمي توانند داوطلب  عموميمود. اعضایي كه از سوی مجمع به انتخاب اعضای جدید برای شورای مركزی خواهد ن

 شورای مركزی جایگزین شوند.عضویت در 

 را جهت رسيدگي به كميسيون ارسال خواهد نمود.     مجمع عموميگزارش و مصوبات  دبير كل :3تبصره 

 :شورای مركزی :12ماده 
ورای مركزی انتخاب مي شوند. ش سال سه برای مدت مجمع عموميالبدل مي باشد كه توسط نفر عضو علي  4 نفر عضو اصلي و 7متشكل از شورای مركزی 

 را برعهده دارد. « رزا »تحقق اهداف مسئوليت هدایت و 

     در صورت فوت، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای اصلي شورای مركزی به ترتيب اعضای علي البدل جایگزین خواهند شد.: 1تبصره 

اكثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم مصوبات آن با رأی  اعضای اصلي برگزار مي شود و دو سومجلسات شورای مركزی حداقل هرماه یک بار و با حضور : 2تبصره 

) با تشخيص شورای مركزی ( در حكم استعفا از شورای مركزی محسوب شده و به ترتيب    جلسه متناوب بدون عذر موجه 5جلسه متوالي یا  3حضور هر یک از اعضا در 

 ند شد. اعضای علي البدل مي توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مركزی شركت نمایند . اعضای علي البدل جایگزین خواه

نتخابات : انتخاب مجدد اعضای شورای مركزی برای دوره های بعدی بالمانع بوده و شورای مركزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی، ا3تبصره 

 ت كشور برگزار و نتيجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعالم نماید.شورای مركزی جدید را با هماهنگي وزار

كه در چارچوب قوانين و مقررات به تصویب شورای مركزی  « رزا »ی داخلي  فعاليت شعب استان و دفاتر شهرستانها بوسيله آئين نامه : نحوه تأسيس و4تبصره

 مي رسد تعيين خواهد شد.  

 :كزیشورای مر: اختيارات و وظایف 13ماده 
 ول استعفاء و عزل دبيركلـ انتخاب، قب1

  هيات اجرایيانتخاب، قبول استعفاء و عزل اعضای  -2

 جهت تصویب  مجمع عمومياسنامه( و ارائه آن به های كالن )در چارچوب مرامنامه و اسـ تدوین سياست2

 تصویب برای مجمع عموميبه  «رزا»نامه ها و دستورالعمل های  ـ پيشنهاد آئين3

 هيات اجرایيـ نظارت برعملكرد 4

 ـ موافقت با تأسيس شعب استاني و دفاتر شهرستاني 5

 مجمع عموميـ پيگيری مصوبات 6

 ـ پذیرش عضویت اعضای جدید 7

 مجمع عمومين حق عضویت ساالنه به ـ پيشنهاد ميزا8

 مجمع عموميه به ـ پيشنهاد اصالح و تغيير در مرامنامه یا اساسنام9

 ویب تشكيالت و واحدهای مورد نياز و تدوین شرح وظایف و اختيارات آنان ـ تص10

 « رزا » ـ پيشنهاد انحالل11

 تصميم گيری درخصوص پيشنهاد برگزاری هرگونه راهپيمایي و تجمع  ـ 12

 تبصره: برگزاری هر گونه تجمع و راهپيمایي پس از اخذ مجوز مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد بود.

  مجمع عموميبه  « رزا »پيشنهاد بودجه ساالنه  -13

شورای مركزی مي باشد و  از بين اعضای شورای مركزی و با رأی اكثریت نسبي آنان برای است  كه منتخب  « رزا » دبير كل عالي ترین مقام اجرایي -14ماده 

 كل به شرح زیر است : وظایف و اختيارات دبير .عهده دارده را ب انتخاب شده و ریاست آن سال سهمدت 

 اعالم دستور جلسه شورای مركزی به اعضاء  ـ1

 ـ پيگيری مصوبات شورای مركزی و نظارت بر اجرای آن 2

   مجمع عموميبه  « رزا »عملكرد  ـ ارائه گزارش ساليانه3

 طه  به شورای مركزی و صدور احكام مربو اعضای هيات اجرایيپيشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل  ـ4

 در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن  مجمع عمومي عموميـ دعوت به برگزاری 5

 « رزا »قول ـ حفظ و حراست از اموال منقول و غير من6

 و پرداخت دیون و وصول مطالبات « رزا »های ـ افتتاح و رسيدگي به حساب7

 حقوقي در كليه مراجع قضایي و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وكيل و یا جوابگویي به دعاوی اشخاص حقيقي و «  رزا » ـ اقامه دعوی از طرف8

 ـ پيشنهاد ایجاد تشكيالت و واحدهای مورد نياز و شرح وظایف آنها به شورای مركزی  9

 « رزا »طرف  ـ انتشار بيانيه ها و موضعگيری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف كشور از10

 « رزا » صميمات اقدامات و عملكردـ پاسخگویي به كليه ت11

گردد تا در غياب وی وظایف او را انجام عنوان قائم مقام دبيركل تعيين مي: یكي از اعضای شورای مركزی به پيشنهاد دبيركل و تصویب شورای مركزی ب1تبصره 

 دهد.  
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 قانون قرار خواهد داد. 10شمسي جهت بررسي در اختيار كميسيون ماده  را در پایان هر سال « رزا »ای : دبيركل گزارش مجموعة اقدامات و فعاليته2تبصره 

 :بازرسان ـ15ماده 
سال انتخاب یكبرای مدت  مجمع عموميشند تشكيل شده كه توسط نفر عضو علي البدل از افرادی كه آشنا به امور بازرسي مي با 2نفر عضو اصلي و  3بازرسان از 

 ق رأی در جلسات شورای مركزی شركت نمایند.مي شوند. بازرسان مي توانند بدون ح

 بازرسان دارای وظایف زیر مي باشند : 

 ـ نظارت بر عملكرد شورای مركزی و دبيركل 1

 « رزا » شعب استاني نظارت بر عملكرد كميته ها و  -2

  مجمع عموميو ارائه گزارش آنها به «  رزا »الي ـ بررسي كليه دفاتر، اسناد و اوراق م3

 های واصله درخصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مركزیگي به گزارشـ رسيد4

 « رزا »اسنامه ـ بررسي صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اس5

 مجمع عمومين به ـ ارائه گزارش بازرسي اعم از روند حسن انجام كار یا تخلفات احتمالي اركا6

 ای مركزی ) مالي و غير مالي ( بررسي گزارش ساالنه شورـ 7

 توانند متقاضي عضویت در بازرسان شوند.ان سببي و نسبي درجه یک آنان نمي: اعضای شورای مركزی و خویشاوند1تبصره 

 : بازرسان نمي توانند در هيچيک از اركان دیگر تشكل مسئوليت داشته باشند.2تبصره 

الي و غيرمالي در صورت درخواست بازرسان بدون قيد و شرط باید بوسيله شورای مركزی جهت بررسي در دسترس اعم از م«  رزا »مدارک :كليه اسناد و 3تبصره 

 بازرسان قرار گيرد.

 مسئولين شعب استاني: :16ماده 
 حزب مي تواند در صورت لزوم جهت گسترش فعاليت ها و اقدامات خود با كسب مجوز از كميسيون در استانها شعبه تاسيس نماید.

 به پيشنهاد دبيركل و تصویب شورای مركزی انتخاب مي گردد.: مسئول شعبه استاني حزب 1تبصره 

 : مسئولين شعب استاني مي بایست در استان محل تاسيس شعبه مربوطه سكونت داشته باشد.2تبصره 

 : هيأت اجرایي:17ماده 
 عضای حزب توسط دبيركل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را به عهده دارند:هيأت اجرایي متشكل از مسئولين واحدهای اجرایي مي باشد كه از بين ا

 ـ اجرای مصوبات مجمع عمومي و شورای مركزی و موارد ارجاعي از سوی دبيركل 1

 ـ برنامه ریزی و اداره امور اجرایي مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبيركل  2

 ز تصویب شورای مركزی پس ا مجمع عموميـ فراهم آوردن زمينه برگزاری 3

 عبارتند از: ی اجرایيـ واحدها4

 دفتر سياسي-1

 دفتر حقوقي-2

 هاكميسيون -3

 ها كميته-4

 بازرسان -5

 امور مالي -6

 

 10فصل چهارم: نحوه ارتباط دبيركل با كميسيون ماده 
 

 ها ارسال مي نماید: قانون فعاليت احزاب و جمعيت 10ن ماده عالوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبيركل موارد زیر را به كميسيو :18ماده 

 و گزارش دبيركل به آن  مجمع عموميـ گزارش برگزاری 1

 ـ كليه بيانيه ها ، اطالعيه ها و بولتن ها 2

 ـ یک نسخه از تمامي آئين نامه ها و دستورالعمل های مصوب اركان3

 ـ گزارش بازرسان 4

 هپيمایي كه به موجب قانون فعاليت احزاب و گروه های سياسي برگزار مي شود.ـ گزارش هرگونه اجتماع یا را5

 ـ گزارش اجمالي اقدامات معطوف به انتخابات و نتایج حاصله 6

 و كاهش و افزایش آن بصورت ساالنه  « رزا »ـ گزارش تعداد اعضای 7

 ـ اعالم آمار دفاتر و شعب تشكيل شده بصورت ساالنه 8

 

 مالي و درآمدی  فصل پنجم : منابع

 

 عبارتند:«  رزا »منابع مالي  :19ماده 
 الف( حق عضویت اعضاء

 ب( كمک ها و هدایای نقدی و غير نقدی اشخاص حقيقي و حقوقي ایراني
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 اهداف و اساسنامه ج( وجوه حاصل از فعاليت های قانوني انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت،

 د( كمک ها و یارانه های دولتي

 ، اعتباری و انتفاعي نخواهد داشت . هيچگونه اشتغال به عمليات تجاری«  رزا : »1تبصره 

 : دریافت هرگونه كمک مالي خارجي ممنوع مي باشد.2تبصره 

 اشد.( قانون مدیریت خدمات كشوری ممنوع مي ب5از منابع و امكانات دولتي دستگاه های اجرایي موضوع ماده )«  رزا »هر گونه استفاده   :3 تبصره

 معتبر خواهد بود.  «رزا»انجمن كليه اسناد مالي و اوراق تعهد آور به امضاء مسئول واحد امور مالي و دبيركل و مهر : 20ماده

ر كميسيون ماده در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيالن آن در پایان هر سال مالي برای بررسي در اختيا«  رزا »: كليه درآمدها ، منابع ، مصارف و هزینه های 21ماده 

 گيرد.يها قرار مقانون فعاليت احزاب و جمعيت 10

 شود.ختم ميایان ماه اسفند منطبق بر سال هجری شمسي بوده و همواره به پ«  رزا »سال مالي   :1تبصره 

 های رسمي كشور نگهداری مي شود.از بانکنزد یكي  «رزا»انجمن روزنامه نگاران زن ایران بنام  در حساب مخصوصي وجوه جمعيت : كليه درآمدها و2تبصره 

 

 

  خاتمه فعاليتفصل ششم : 

 

 در موارد زیر خاتمه مي یابد :«  رزا » فعاليت :22ماده 
 انحالل طبق اساسنامه و اعالم به وزارت كشور -1

 حكم دادگاه صالح مبني بر انحالل -2

  10توقيف پروانه فعاليت از سوی كميسيون ماده  -3

 پس از رفع  توقيف پروانه از سرگرفته خواهد شد. «  رزا » عاليت : بدیهي است ف 1تبصره 

 اجازه هيچ گونه فعاليتي نخواهد داشت.«  رزا »انه فعاليت : در صورت توقيف پرو 2تبصره

عضاء مجمع عمومي  و پس اعضای شورای مركزی و تصویب دو سوم ا دو سومباشد با این وجود در صورت پيشنهاد مي«  رزا »اصل بر فعاليت مستمر : 23ماده 

 منحل خواهد شد.«  رزا » 10از تصویب كميسيون ماده 

امور مربوط به تصفيه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت كشور و «  رزا »در صورت انحالل  :1 تبصره

 شود.دادستان محل انجام مي نماینده

 پس از انحالل ممنوع مي باشد.«  رزا »هر نوع فعاليت با عنوان  :2 تبصره
 

 

 فصل هفتم : مواد متفرقه  

 

 نجام مي شود.ا«  رزا »ام وی و با مهر با امضای دبيركل و یا قائم مق«  رزا »اتبات رسمي  مك: 24ماده 

 دارای مسئوليت قانوني مي باشد.«  رزا »و نشان  دبيركل در حفظ سربرگ، مهر

 ا مي باشد.اقداماتي كه در مرامنامه و اساسنامه پيش بيني شده و نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذیربط دارد، پس از كسب مجوز مربوطه قابل اجر :25اده م

ها یا نامزدهای انتخاباتي یا موارد دیگر موظف است در صورتي كه در زمان انتخابات یا غير آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعاليت در مورد نامزد«  رزا »: 26ماده 

 برساند. 10ائتالف نماید مسئوليت آن را پذیرفته و مراتب را به اطالع كميسيون ماده 

 تاسيس هر گونه شعبه و دفتر خارج از كشور ممنوع است.  :27ماده 

 در روزنامه رسمي چاپ و منتشر مي شود. پس از صدور پروانه فعاليت به هزینه مؤسسين « رزا »مرامنامه و اساسنامه  : 28ماده 

 

به تصویب هيأت مؤسس و در تاریخ ...................................... به تأیيد كميسيون  ه در تاریخ  ..............................تبصر 40 و ماده 28این اساسنامه در هفت فصل و 

 رسيد. 10ماده 

 


