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دو ﺑﻨﺪ  ۷ – ۲ -۳ :و ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﻨﺪ  9ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ

ﺑﻨﺪ  : 7ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
 ۷ – ۲ -۳ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه دو ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﮐﻠﯿﻪی اﻣﻮر ج.ج.د.ل.ا .ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق دوﺳﻮم آرأ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻠﺴﻪ
و در
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ج.ج.د.ل.ا.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺸﻮر ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دوﺳﻮم
آرآ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﺑﻨﺪ  : 9ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
– ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮری ،ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

————————————————
ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات وﻻﺋﯿﮏ

اﯾﺮان
ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻢآﯾﯽ ﺷﺸﻢ
در روزﻫﺎی  ١٩ﺗﺎ  ٢١ﻓﻮرﯾﻪ  ،٢۰١٦ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  ۲اﺳﻔﻨﺪ
١٣٩٤
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات
و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رای ﺑﯿﺶ از
ﺷﺼﺖ در ﺻﺪ آرای ﺣﺎﺿﺮان در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺸﻢ ﺑﺎ رای ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ در ﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺌﯿﺖ
رﺋﯿﺴﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ و ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۱ـ ﻧﺎم – ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان )ﻣﺨﻔﻒ آن ” ج
ج د ل ا”(
 – ۲ﺗﻌﺮﯾـﻒ – ﺟﻨﺒـﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫـﺎن دﻣـﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿـﮏ اﯾـﺮان ﺑـﺮای
ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻫﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﺜﺮتﮔﺮا،
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﺮاﻫﺎن از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﻓﻖﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ،اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﺮدی و
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ از
راهﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ.
 – ۳ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺪ
و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اراده ی آزاد و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ
ﯾﻮرو )ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺼﺖ ﯾﻮرو( ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﻓﺮدی
و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن.
 –۴ﻧﻬﺎد ﻣﺤﻠﯽ– ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﺤﻞ
ـﻪ
ـﺎ در ﻫﻤـ
ـﺪ .ﻧﻬﺎدﻫـ
ـﻮد آورﻧـ
ـﯽ ﺑﻪوﺟـ
ـﺎی ﻣﺤﻠـ
ـﻮﯾﺶ ،ﻧﻬﺎدﻫـ
ـﺎﻣﺖ ﺧـ
اﻗـ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ

ﺑﻪ ” ج ج د ﻻ” ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎ در اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم واﺣﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﯾﺎ اﺣﺮاز اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء آزادﻧﺪ .اﻗﻠﯿﺖ ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻨﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻨﺒﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
– ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﺣﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺣﺪ ﻣﺠﺎزی
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ) .ﺗﺒﺼﺮه (۱
– واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ،در ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ.
– ﺣﺪ ﻧﺼﺎب واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ  ۵ﻧﻔﺮاﺳﺖ.
– ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد اﯾﻦ
واﺣﺪﻫﺎﺳﺖ.
– واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ازﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
– ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ راﺑﻄﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ،
ﺑﺎ رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  : ۱ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ
ﺻﺎدق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 –۵ﮔﺮوﻫﺎی ﮐﺎر
 ۵-۱ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی:
 ۵-۱-۱ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 ۲-۱-۵ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری ﮔﺮوه ،ﺗﻌﺪاد
اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
 ۳-۱-۵اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری از ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه و ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ) .
ﺗﺒﺼﺮه (۱
 ۴-۱-۵ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﺮوه
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ) .ﺗﺒﺼﺮه (۲
 ۵-۱-۵ﺳﻪ ﺑﺎر ﻏﯿﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻫﻤﺮاه داوﻃﻠﺐ در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮوه ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻫﻤﺮاه از ﮔﺮوه ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۱ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ،در ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮوﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲در ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮی آرا ،ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه راه ﮔﺸﺎﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
 ۵-۲وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات:

 ۵-۲-۱ﮔﺮوه ﮐﺎر “ﺳﯿﺎﺳﯽ” ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺗﺪارک ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻋﻠﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻄﺮح در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮑﻮﺷﺪ.
 ۲-۲-۵ﮔﺮوه “ارﺗﺒﺎﻃﺎت” ﻧﻬﺎد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻋﻬﺪهدار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ.
 ۳-۲-۵ﮔﺮوه “ﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه اﻓﮑﺎر ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ای آن ،ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﯽ،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ۴-۲-۵ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 ۵-۲-۵ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ
)در ﭼﺎر ﭼﻮب ﻣﻮازﯾﻦ ج.ج.د.ل.ا( ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ۶-۲-۵ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎری ﮔﺮوه ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
 ۷-۲-۵در ﻧﺒﻮد ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﻓﻘﻂ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮐﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺎﻇﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 – ۶ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺮی
ﻫﻤﺮاﻫـﺎن ﻫـﻢ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻣﺤـﺪوده ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﺳـﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻨﺒﺶ
ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 –۷ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ :ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿّﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ج.ج.د.ل.ا را
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ۷ –۱ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از راﺑﻂ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎ و
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺠﺎزی ،راﺑﻂ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ۷ – ۲وﻇﺎﺋﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات
 ۷ – ۲ -۱ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻬﺪه دار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﺗﺪارک ﮐﺎرزارﻫﺎی
ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ.
 ۷ – ۲ -۲ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر

ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اراﺋﻪ
داده و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺤﻘﻖ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۷ – ۲ -۳ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ و اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻀﻤﻮن
واﮐﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن داد ،از آﻧﺎن ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻟﺰوم اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺘﻦ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ وارد ﮐﺮده ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ.
 ۷ – ۲ -۴ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ،رای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 –۸ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن
ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽﺷﺪن اﻣﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی:
در ﭘﯿﺮوی از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ
 ۵۰درﺻﺪی زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﻫﺪف ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺴﺎوی زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ،درﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ،درﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ،ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯿﺸﻮد ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ۵۰درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.

 –۹ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
ـ ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد »ﺟﻨﺒﺶ« اﺳﺖ.
– ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺣﻀﻮری و ﻣﺤﺎزی ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
– ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ،در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺟﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آرای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬارد.
– در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﺎدی ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰارش ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺗﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و راﺳﺘﺎی
ﺣﺮﮐﺖ آﯾﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
– ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱۰ـ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
– ﺣﺪاﻗﻞ رای ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ۲۰
در ﺻﺪ آرای ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ در ﺻﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ.

