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 آزاد انتخابات ربای اریان مّلی شورای ناهماساس 

  2016 عمومی مجمع مصوب
 

 گفتار پیش

چارچوبی قانون اساسی جمهوری اسالمی، باالترین سند رسمی در سلسله مراتب حقوقی نظام جمهوری اسالمی است. 

پایه  که از یک سو، محوریت و اساس آن برسندی را تعریف می کند. نوع و اصول سیاسی این نظام  ،ساختاراست که 

عده محدودی در نظر می گیرد که به قرائت خاصی از اسالم، یعنی  و قدرت انحصاری برایایدئولوژی و مذهب می باشد 

است و « ولی فقیه»از سوی دیگر ابزاری برای تمرکز تمامی قدرت در دست یک نفر به نام والیت فقیه، ایمان دارند؛ 

جامعه تحمیل می کند. برهمین اساس، در چارچوب این قانون اساسی  بخش های همه برهر تصمیمی را حکم حکومتی 

 می دهد.را برای بهبود شرایط وخیم کنونی کشور، به فنا وقت و نیروی جامعه « اصالحات»هر گونه تالشی برای 

جنایات اعمال شده برعلیه شهروندان  ، وزمان یافته و مستمر حقوق انسانیسه دهه نقض سابیش از پس از گذشت 

زین و زندانیان تنی چند از مبارتوسط خرداد هشتاد و هشت، قایع هوری اسالمی و به ویژه پس از وایرانی توسط نظام جم

 گشت. بیش از هرزمانی مطرح حکومت،  در برابر این فرامسلکی و فراحزبی، نیاز به به وجود بدیلی سیاسی درون کشور

ماه گفتگو و رایزنی با کنشگران سیاسی و مدنی  ۲۲خورشیدی، پس از  ۱۳۹۱پهلوی در فراخوان شهریور  شاهزاده رضا

 گذر برای جناح، و مسلک هر از مرز برون و درون مدنی -سیاسی  نیروهای با ایرانی، از همگان دعوت کردند که همگام



 

 
  2صفحه  

با باور به « برای انتخابات آزاد ایران ملی شورای» دادن سازمان برای و ملی آشتی مسیر در اسالمی جمهوری نظام از

  به یکدیگر بپیوندند.« حاکمیت ملی»اصل 

شرایطی را ایجاد کند که در ایران، یک انتخابات آزاد و سالم، مطابق با معیارهای   تااین است « ایران ملی شورای»هدف 

 سازمان(،  با نظارت المجالس بین شورای شستن ۱٥٤ اعالمیه و بشر حقوق جهانیاعالمیه   ۲۱ مادهجهانی )همچون 

 برگزار گردد. متحد ملل

یگ  برگزاری پس از آن، و «جدید اساسی قانون» تدوین برای موسسان، مجلسهدف از برگزاری این انتخابات،  تشکیل 

 می باشد.  ایران مردم توسط اساسی، قانون این تصویب و نظام نوع تعیین برایرفراندم( ) پرسی همه

برای  مردم مبارزات از پشتیبانی با پایبندی به منشور هفده گانه خود در راستای« برای انتخابات آزادشورای ملی ایران »

 مبارزه به«حکومت قانون مبتنی بر ارزش های دمکراتیک، گیتی گرایی، و اعالمیه جهانی حقوق بشر  در ایران»ایجاد 

 .داد خواهد ادامه خود

 

 

 گشت.  برگزار( فرانسه) پاریس شهر در ۲۰۱۳ آوریل ۲۸ و ۲۷ تاریخ شورای ملی ایران در  موسّس مجمع

  



 

 
  3صفحه  

 برای رسیدن به رفاه و دمکراسی پایدار  نقشه راه

توسط ریاست شورای ملی ایران، شاهزاده رضا پهلوی ارایه گشت. در این نقشه، شیوه و  راه نقشه  ،1393مرداد در 

 در سه مرحله، به شکل زیر تدوین شده است:  ایران در پایدار دمکراسی و رفاهروش رسیدن به 

 مرحله نخست: انحالل و گذر از جمهوری اسالمی بسوی دولت موقت،

 کشور، جدید مرحله دوم: از دولت موقت بسوی قانون اساسی

 مرحله سوم: استقرار حکومت پارلمانی سکوالر،

« پلتفرم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برای آینده ایران»نسبت به ارایه یک اساس همین نقشه راه، شورای ملی ایران  بر 

 اقدام نمود. « آرمان های ملی»تحت عنوان 

سبب می شود تا کشورمان دستخوش خالء  ی، که برنامه مشخصی برای ایران در دوران گذار دارد، بدیلوجود چنین 

سیاسی معتبر موجود  آلترناتیو چه یکنو چنار شرایط گذار، سیاسی، بحران، جنگ و یا دخالت بیگانگان نشود. چراکه د

داخلی  خطر شورش و جنگ نباشد، آنگاه ممکن است کشورمان دستخوش اتفاق ناگوار دیگری شود، خطراتی همچون 

 دیگری از این دست رخدادها است. با دیکتاتوری مذهبی کنونی جایگزینی دیکتاتوری و یا حتی 
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 یکم: بخش

 کلّیات

 ماده یک:  

 عنوان تحتفرانسه  ۱۹۰۱  آگوست ۱6 قطعنامه و فرانسه  ۱۹۰۱ ژوالی اوّل قانون بر پایه سازمان این -۱

اردیبهشت  ۷برابر با ۲۰۱۳آپریل  ۲۷پاریس و در تاریخ شهر  در  «برای انتخابات آزاد ایران ملّی شورای»

  گشته است.  تأسیس ۱۳۹۲

 

 ماده دو: 

 ایران، در و عادالنه سالم آزاد،  انتخابات اریزبرگمناسب برای  شرایط به دستیابی ،ایران ملّی شورای هدف -۱

 های سازمان نظارت زیر  و المجالس، بین شورای   ۱٥٤ بیانیه و بشر حقوق جهانیاعالمیه  ۲۱ بند بر پایه

 باشد. می متحد ملل سازمان مانند المللی بین

 

 : ماده سه

   است. شده واقع، فرانسه پاریس در شورای ملی ایران مرکزی ستاد -۱

 شهر یا کشور  به عالی شورای آرای اکثریتبدست آوردن  از پس و سیاسی دفتر پیشنهادبر بنا تواند می ستاد -۲

 شود. منتقل دیگری

از گذر از نظام جمهوری اسالمی، ستاد شورای ملی ایران برای فراهم نمودن شرایط برگزاری انتخابات پس   -۳

 . د شدهخوا ایران منتقلآزاد به درون 
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 ماده چهار:  

 : از است متشکل ایران ملّی شورای -۱

، شورای ایران ریاست شورای ملیدفتر شامل ایران  دریکی از بخش های شورای ملی کهفعال،  هموندانالف( 

 ، (اتاق مشاورین و ی،کمیته های محل  کمیسیون ها، ، مرکز اداریعالی، دفتر سیاسی و زیر مجموعه های آن )

 ،هستند روز به پرداخت حق عضویت در و ل بوده، فعاپیش رو تا زمان برگزاری مجمع عمومی 

 هستند روز بهحق عضویت  پرداخت در و باور دارند  ایران ملّی شورای منشور به که ساده، دانمونهب( 

 می نمایند مالیپشتیبانی  ایران مّلی شورای های فعالیت از که ،نیکوکار انهموندج( 

در ارگان تحت نظر  یا هموندان هموند د پیشنهاد تعلیق نیسیون، می توانمسوولین هر کمیته، بخش، یا کم -۲

د، و دفتر سیاسی پس از رایزنی، در مورد قبول یا رد پیشنهاد، تصمیم خواهد نخود را به دفتر سیاسی ارایه نمای

 گرفت.  

 

 ماده پنج:  

 : از عبارتند ایران ملّی شورای در ( هموند ساده) هموندی   شرایط -۱

 (والدین از یکی ایرانی اصالت یا و یایران واسطه داشتن تابعیت به ن )بود ایرانیالف( 

 ایران ملّی شورای منشور امضا و باور بهب( 

 )درج شده در فرم درخواست( و آیین نامه حاضر تصویب شده  رعایت اساسنامه بر مبنی کتبی تعهد ج( 

 عضویتحق  بودن روز به د( 

 م اند:زال شرایط زیر نیزایران، ورای ملی در ش (هموند فعال)تبدیل شدن به افزون بر شرایط باال برای  -۲

 و موافقت دفتر سیاسی؛تایید مسوول ارگان مربوطه پس از  اتمام روند عضویت موقت، الف( 
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 ، و یا گذرنامه( ارائه کارت شناسایی )شناسنامه، گواهینامه رانندگیب( 

و نداشتن محکومیت کیفری  سؤپیشینه گونه هیچ نداشتن بر مبنی کتبی و شخصی تعهد ج( 

 در دادگاه. محکومیت  در دادگاه های جمهوری اسالمی از این امر مستثنی می باشند. 

 های ایده و ها دیدگاه. کند می فعالیتایران  ملی شورای منشور مفاد به پایبندی با ملی شورای فعال هموند -۳

 .باشد دخیل شورا های فعالیت و ها گیری تصمیم در دنتوان نمی گروهی یا و سازمانی حزبی،

هموند شورای حداکثر دو تن یا و  سیاسی دفترهموند  تواند می تن یک تنها یاگروه و سازمان هر حزب، از -٤

 .دنباش عالی

 ملی سطح در نهاد این اجتماعی و سیاسی شرایط رعایت و احترام به موظف ایران ملی شورای در فعال مونده -٥

 که است موظف «آزاد انتخابات برای ایران ملی شورای» فعال هموند هر اساس، برهمین. باشد می جهانی و

 به رسمااسالمی که به صورت  مستقل دنبال می کند را  جمهوری برعلیه خود جانبی های پروژه و ها فعالیت

 .برساند سیاسی دفتر و دبیرخانه اطالع

 ماده شش:  

 :یکی از عللی که در پی می آید صورت می گیرد اب، ی ملی ایرانشورا هموندی دادن دست از -۱

 کناره گیری، الف( 

 مرگ، ب( 

 عالی شورایهموندان نصف بعالوه یک  درخواست از پسهیات داوران   تصمیم بر بنا هموندیاز  برکناریج( 

آیین نامه  یا و اساسنامه این مفادرعایت نکردن  دلیل به ؛ سیاسی دفتر  هموندان  از نصف بعالوه یک   یا

 .ایران ملّی ایرشو اهدافو پروتکل های شورای ملی ایران و یا  سوگندنامه، و داخلی و یا یهای اجرای

 

 : ماده هفت

 : از عبارتند شورای ملی ایران مالی منابع -۱
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 هموندانحق عضویت  الف( 

 اعالم بر مبنی مالیاتی و قانونی موازین  رعایت بای )حقوق و حقیقی اشخاص اهدایی  های کمک ب( 

 .(مبالغ

بر پایه  ت های آن، پیوس و ترازنامه زیان، و سود حساب گزارش شامل شورای ملی ایران ساالنه  حسابرسی -۲

 ها سازمان و بنیادها ساالنه های حساب به حسابرسی اصول بر اساسفرانسه  ۱۹۹۹ فوریه ۱6 قانون مفاد

  .باشد می

و افراد پناهجو، دانشجو یا برای خانواده ها هشتاد یورو،  شصت یورو است، ی منفردمبلغ حق عضویت اعضا -۳

 بازنشسته می توانند از تخفیف بهره مند شده و حق عضویت آنها ده یورو باشد.  

 مبلغ حق عضویت را تغییر دهد.  دفتر سیاسی مجاز استتبصره یک: 

 تواند حق عضویت هموند یا هموندان دیگر را بپردازد.تبصره دو: هر هموند می 
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 دوم  بخش

 عادی عمومی مجمع

 : ماده هشت

تنها  جمع عمومیم .دگردبطور ساالنه برگزار می  و می باشد نهاد شورای ملی ایران باالترین  عمومی مجمع -۱

 .گردد میل یتشکفعال شورای ملی ایران  از هموندان

 فعال را نمایند. عضو  تبدیل شدن به سه ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی تقاضای هموندان ساده می توانند تا -۲

که عضو ساده عمومی، در مورد تبدیل داوطلبانی  دفتر سیاسی موظف است تا یکماه قبل از برگزاری مجمع -۳

 هستند، به عضو فعال، تصمیم گیری کند تا این دسته از هموندان بتوانند در مجمع عمومی شرکت کنند. 

 : ماده نه

 د:نشرح زیر می باشه ب مجمع عمومی وظایف -۱

 رانی سالیانه ریاست شورای ملی ایراننسخالف( 

 ، های آن شورای عالی و دفترسیاسی و زیر مجموعهگزارش فعالیت های ارایه ب( 

 تصویب اساسنامه اصالح شده ،در صورت لزوم ج(

 هر دو سال یکبار ایران ریاست شورای ملیانتخاب  د( 

 هر دو سال یکبار شورای عالی هموندانانتخاب  ه( 

 هر دو سال یکبار دفتر سیاسی انتخاب هموندان و( 

 

  ایران تعیین شده است.چگونگی برگزاری مجمع عمومی در آیین نامه اجرایی شورای ملی   -۲
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 3 بخش

 العاده فوق عمومی مجمع

 ماده ده: 

 پس از مجمع این .باشد می ایران ملّی شورای فعال هموندانهمه از متشکل العاده فوق عمومی مجمع -۱

  .گرددبرگزار می  ایران و یا ریاست شورای ملی  عالی شورای یا و سیاسی دفتر توسط فراخوان

درخواست دو سوم از  یا، و سیاسی دفتر هموندان سوّم دو درخواست به بنا العاده فوق عمومی مجمع تشکیل -۲

 .می گرددبرگزار  ۱۱بر پایه ماده و یا ایران  به درخواست ریاست شورای ملی یا وعالی  شورایهموندان 

  :ماده یازده

  د:نباش می زیر موارد شامل العاده فوق عمومی مجمعوظایف  -۱

 ایران در صورت خالی ماندن کرسی شورای ملیبند یکم( انتخاب ریاست 

استعفا یا برکناری مرگ، در صورتی که به دلیل  عالی شورایو یا  سیاسی دفتر هموندانانتخاب بند دوم( 

  ، این نهادها از رسمیت بیافتند،هموندان آن نصف به عالوه یک

 ماده دوازده،مندرج در  وق العادهف های فعالیت و ها گیری جهت تعیین بنده سوم(

 ح اساسنامه، اهداف و منشور شورای ملی ایران در صورت لزوم. اصال و تغییربنده چهارم( 

 .استشده تعیین ی ملی ایران شورا یین نامه اجراییآ اده درگونگی برگزاری مجمع عمومی فوق العچ -۲

تبصره: در صورت عدم رسمیت دفتر سیاسی یا شورای عالی، مرکز اداری موظف است تا زیر نظر ریاست شورای 

 ملی ایران، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند. 
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 ماده دوازده: 

فوق می تواند درخواست نشست مجمع عمومی ایران  ریاست شورای ملی ،در صورت وقوع یکی از موارد زیر -۱

 :بنماید را، در ظرف بیست و چهار ساعت فعال هموندانعالوه یک ه یک سوم ب حداقلمتشکل از  ،العاده

 ایران درملی  خیزشالف( 

 حکومت جمهوری اسالمی در توجه قابل سیاسی دگرگونی یا و کودتاب( 

 اسالمی جمهوری حکومت توسط نظامی حکومت اعالمج( 

 اسالمی جمهوری حکومت توسط العاده فوق وضعیت عالما د(

 بیگانه کشور یک و ایران میان جنگ آغازه( 

 اسالمی جمهوری حکومت سرنگونیو( 

 که رُم اساسنامه تعریف و مفاد مندرج در  بر پایه جمعی کشتار یا و بشریت ضد بر جرایم ارتکابز( 

 است. الهه یالملل بین ادگاهد بنیانگذار

 جهت العاده فوق عمومی مجمع ریاست شورای ملی،  مرگ یا و عدم ادامه فعالیت ،کناره گیری صورت در -۲

 شود. می تشکیل جدیدریاست  نبرگزید
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 4 بخش

 ایران ملی شورای ریاست

 ماده سیزده: 

 برای راه نقشه و کالن های سیاست کننده تعیین گانه، هفده منشور به پایبندی با ایران ملی شورای ریاست -۱

 همچنین و ایران ملت نزد در ایران ملی شورای نماینده ایشان. دنمی باش نهاد این بنیادینهای  هدف پیشبرد

 بین نهادهای نزد درایران  ملی شورای جهانی های گیری جهت و ها خواست دهنده بازتاب ،ریاست عنوان به

 . دنباش می خارجی های دولت و المللی

وظیفه تعیین نقشه راه و سیاست گذاری های ریاست شورای ملی ایران مسوولیت اجرایی نداشته، و صرفا  -۲

 کالن را بر عهده دارند.

 راستای در یدلیل هر به سیاسی دفتر هموندانیا  هموند، دنده تشخیص چنانچه ایران ملی شورای ریاست -۳

در مرحله نخست از دفتر سیاسی  تواند می نمیکنند، عمل ملی شورای ریاست توسط شده تعیین اهداف

رسیدگی و یا  درخواستدر صورت عدم رسیدگی و یا تکرار از شورای عالی نمایند، و  فوریدرخواست بررسی 

هیات داوران  د و در صورت حاصل نشدن نتیجه، موضوع را به نبنمای راهموندان  ویا هموندآن  جایگزینی

 .د نارجاع ده

 سالهدو  ی دوره یک برای ،عمومی مجمعهموندان شرکت کننده در  آرای اکثریت با ایران ملی شورای ریاست -٤

 .وجود ندارد ها دوره شمار مورد در محدودیتی هیچو  دنشو می برگزیده
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 : ماده چهارده

دارای بخش های زیر می  ایران ملی شورایریاست دفتر ، راه نقشه و کالن های سیاست تعیین راستای در -۱

 باشد، که توسط خود ایشان برگزیده می شوند:

 ریاست شورای ملی ایران دبیرخانهالف( 

 بخش روابط عمومی و رسانه ایب( 

 بخش مشاورینج( 
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 5 بخش

 سیاسی دفتر

 ماده پانزده: 

یعنی کمیسیون ها،  های اجرایی خوداست که با تکیه بر بازو شورای ملی ایران اجراییتنها نهاد دفتر سیاسی  -۱

 :فعالیت می کند سطح ایران در دو با پایبندی به منشور شورای ملی و مرکز اداری کمیته های محلی

  شورای ملی ایران را به مرحله اجرا در می آورد. ریاستت های کالن ارائه شده از سوی سیاسالف(         

و نحوه فعالیت  مدیریت و هماهنگی بین کمیسیون هابمنظور  ،خردتنظیم و تدوین برنامه های ب(         

 های محلی،  های کمیته 

از میان هموندان خود یا دیگر هموندان مسوول دفتر سیاسی موظف است برای هر کمیسیون یک تن را بعنوان  -۲

)در صورت تایید دفتر سیاسی، هر برگزیده می تواند بیش از یک کمیسیون را  برگزیند شورای ملی ایران

 .پوشش دهد(

جامع صورت  را یک بار در ماه به خودی دفتر سیاسی موظف است گزارش کاری و برنامه های در دست اجرا -۳

کاملتری ارایه  شورای عالی، دفتر سیاسی می بایست گزارشدر صورت درخواست  شورای عالی ارایه دهد.به 

 نماید.

 . دهد پاسخ عالی شورای های پرسش به است موظف سیاسی دفتر -٤

دفتر سیاسی موظف است تا هر سه ماه یکبار، اهداف و برنامه های کالن خود را به شورای عالی به صورت  -٥

 کتبی ارسال نماید. 

 : هماده شانزد

ی دو  دوره یک برای ایران مّلی شورایعمومی  مجمع توسط که باشد می  هموند ۷ دارای سیاسی دفتر  -۱

 در دفتر سیاسی به شرح زیر می باشد: هموندیشرایط  .شوند می برگزیده ساله
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 به یک زبان خارجی،  دست کمزبان فارسی و تسلط به الف( 

 سال تمام 6۹ تاسال تمام  ۲٥ محدودیت سنی ب( 

 همکاری روزمرهج( 

 بامنهای سه، هموندان دفتر سیاسی می توانند سه هموند دیگر را بر پایه توانایی هایشان تا در صورت هفت  -۲

  اکثریت آرا برگزینند.

از طریق تارنمای رسمی شورای ملی ایران  گزینش  افزوده شده، بایستی این هموندپس از برگزیده شدن هر -۳

 رسانده شود.همگان به آگاهی 

 .شود نمی گرفته نظر در ها دوره باره شمار در محدودیتی هیچ -٤

 

 : ماده هفده

 . دنگزیمی بربطور دوره ای و  نشست سرپرست عنوان به را فردی خود هموندانان می از سیاسی دفتر -۱

برگزار می  نشستسرپرست  توسط فراخوان از پس بار، یک ای هفته کم دست سیاسی دفترهای نشست  -۲

کمتر از بیست و چهار ساعت ظرف  ضای سه نفر از هموندان دفتر سیاسیتقا به بنا نشست فوق العادهشود. 

  برگزار می شود.

دوره سه ماهه، به دیگران یک یک پنجم از جلسات برای  دفتر سیاسی می تواند تا حداکثرتبصره: هر هموند 

. در صورت اینکه یک هموندی، در بیش از یک پنجم جلسات شرکت نکند، آنگاه دفتر سیاسی می دهد وکالت

 ارسال نماید. هیات داوران  پرونده آن هموند را به  دتوان

 ماده هژده: 

 گزارش نشست های خود را بطور هفتگی به ریاست شورای ملی ایران ارائه دهد. دفتر سیاسی موظف است -1

نشست را  آن فتر سیاسی موظف استطراری نماید دشورای ملی ایران درخواست نشست اض چنانچه ریاست -2

 برگزار کند.ظرف سه ساعت در 
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 ماده نوزده: 

 در بپردازند.، ت آمده استنشس کار دستور در آنچه از غیر مسائلی به توانند نمی سیاسی دفتر هموندان -۱

 کنند درخواست نشست رئیس از نشست ابتدای در توانند می سیاسی دفترهموندان   استثنایی، موارد

 .قرار دهد نشست کار دستور در را تازه ای موضوع

 

 هموندان  ،به دست نیایدساده آرا  اکثریت ی کهصورت در شوند. میتصویب آرا  ساده اکثریت با تصمیمات -۲

 نمایند. گیری رأی و داده قرارگفتگو  مورد را موضوع دوباره بایستی سیاسی دفتر

چنانچه پس از دوبار رای گیری در یک موضوع خاص و به دلیل وجود رای ممتنع، همچنان اکثریت  تبصره: 

 ساده بدست نیامد،آنگاه  رای ممتنع ممنوع خواهد شد. 

 

هموندان  اختیار در را آنها و دبیرخانه شوند می منتقل دبیرخانه به سیاسی دفتر های نشست  صورتدستور و  -۳

 .دهد می قرار ایران  ریاست شورای ملی و، سیاسی دفتر

  :ماده بیست

برگزیند و در راستای پیشبرد اهداف  ملی ایرانتصویب ریاست شورای با دفتر سیاسی می تواند مشاورینی را  -۱

  بینش آنها بهره گیرد.شورای ملی ایران از دانش و 
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 6 بخش

 عالی شورای

 ماده بیست و یک: 

 شورای منشور با سیاسی دفتر عملکرد همخوانی  از و .کند می نظارت سیاسی دفتر های فعالیت بر عالی ورایش (۱

  نماید. می حاصل اطمینان ایران ملی

دوره، برنامه یکساله شورای ملی ایران را بر  دفتر سیاسی موظف است که ظرف یک ماه پس از تشکیل هر (۲

 اساس نقشه راه ارائه شده توسط ریاست محترم شورای ملی ایران ارائه داده و در اختیار شورای عالی قرار دهد

این برنامه ارایه  .تا شورای عالی از تطابق کامل این برنامه با منشور شورای ملی ایران اطمینان حاصل نماید 

  و  در اختیار شورای عالی قرار می گیرد.شده، هر سه ماه یکبار به روز گشته 

هموندان شورای عالی می توانند به صورت ماهیانه پیشنهادات خود را برای پیشبرد اهداف شورای ملی ایران،  (۳

قبول، رد یا تغییر این پیشنهادات به دفتر سیاسی ارسال نمایند. شایان یادآوری است که دفتر سیاسی مختار به 

می باشد. دفتر سیاسی موظف است تا در گزارش ماهیانه خود، این پیشنهادات را ذکر نموده و نتیجه بررسی 

 را بیان نماید. 

هر هموند شورای عالی  می تواند تا حداکثر یک سوم از جلسات برای یک دوره سه ماهه، به دیگران وکالت  (٤

 دیک هموندی، در بیش از یک سوم  جلسات شرکت نکند، آنگاه شورای عالی می تواندهد. در صورت اینکه 

 ارسال نماید. هیات داوران  پرونده آن هموند را به 
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 : ماده بیست و دو

 ساله دو ی دوره یک برای عمومی مجمع هموندان توسط که باشد یم هموند هفت از متشکل عالی شورای (۱

 اکثریت با را دیگر ندهمو سه تا توانند می عالی شورای هموندان ،سه منهای تا هفت صورت در .دشون می برگزیده

   برگزینند. فعال هموندان میان از آرا

 آگاهی به ایران ملی شورای رسمی تارنمای طریق از بایستی گزینش این  ،جدید هموند هر شدن برگزیده از پس (۲

 .دشو رسانده همگان

  .ندارد وجود ها دوره شمار باره در محدودیتی هیچ (۳

 

 : ماده بیست و سه

 صورت به انهموند یا هموند از تواند می نماید، مالحظه سیاسی دفتر در را نارسایی عالی، شورای که صورتی در (۱

 نماید. احضار عالی شورای نشست به را هموند/هموندان آن یا و نماید مطرح پرسش کتبی

 شورای هموندان  هفته، سه مدت ظرف عالی شورای نشست در حضور عدم یا کتبی پاسخگویی عدم صورت در (۲

 ایران ملی شورای فعال هموندان میان از خاطی هموندان/ هموند نمودن جایگزین به نسبت  توانند می الیع

  نماید. اقدام
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 7 بخش

 ها کمیسیون

 : ماده بیست و چهار

های  کمیسیون ،بر مبنای نیاز می توانددفتر سیاسی  ولیمی باشد  کمیسیونشورای ملی ایران دارای  هشت  -۱

 کمیسیون عبارتند از:هشت این  بدهد.تشکیل  نیز ار دیگر

  کنش های خشونت پرهیزکمیسیون 

  آشتی ملیکمیسیون 

  حقوق بشرکمیسیون 

  بوم یستفرهنگ و زکمیسیون 

  روابط بین المللکمیسیون 

  گذار کمیسیون 

  ،کمیسیون آموزش 

  کمیسیون رایزنی 

 

 .دننمای می اجرا را آن تصمیمات هستند ویی و زیر نظارت دفتر سیاسی های اجراسیون ها بازوکمی -۲

  .دهندخود را به دفتر سیاسی ارائه  طرح های پیشنهادی کمیسیون ها می توانند -۳

 دفتر سیاسی می باشد.مسوول منتخب هر کمیسیون دارای یک  -٤

 : ماده بیست و پنج

 آن در فعالیت ( به٥هموندی)ماده  شرایط به توجه با کمیسیون و سرپرست تایید با کمیسیون هموندان هر -۱

 .پردازند می کمیسیون
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 .شوند می تعیین و برگزیده آرا، اکثریت با سیاسی، دفتر توسط ها کمیسیون  سرپرستان -۲

 هموند بیش از دو کمیسیون باشد.همزمان ی نمی تواند سهر ک -۳

 کمیسیون ها بشرح زیر می باشد:شرایط عضویت در  -٤

 6۹تا  ۱۸محدودیت سنی  الف( 

 همکاری روزانه ب(

 

 : ماده بیست و شش

 تشکیل دهد. از پذیرش ریاست شورای ملی ایران پس را سری کمیسیونهای تواند می سیاسی دفتر -۱

 های کمیسیون هموندان  هویت داشتن نگاه محرمانه به موظفریاست شورای ملی  و سیاسی دفتر هموندان -۲

  باشند. می آنها مأموریت و سری

 دفتر سیاسی باید اعضای ریاست شورای ملی و یا هریک از  محرمانه، اطالعات هر گونه یافشا صورت در -۳

 .شود اقدام آن  قانونی پیگرد بارهدر تا دهند ارجاع انداورهیات  به را موضوع
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 8 بخش

 محلی شورای ملی ایران کمیته های

 : و هفتماده بیست 

 شورای آرمانهای رسانی سامان به راستای در را کمیسیونها که هستند یداوطلب های گروه محلی، های کمیته -۱

 .دهند می یاری ایران ملی

 آن کمیته با رایزنی هموندان فعال سیاسی دفتر سوی از که بود خواهد سرپرست یک دارای محلی  کمیته هر -۲

  .شود می برگزیده

تا حمایت مالی و معنوی ایرانیان ساکن کشور محل استقرار کمیته در جهت  ندموظفکمیته های محلی  -۳

 نمایند. را پیشبرد اهداف شورای ملی ایران جلب 

 هستند فعال و ساده هموندان دارای محلی های کمیته -٤

 دست از ندتوا می محلی کمیته هر فعال هموندان شمار و محدود، نا کمیته، هر ساده هموندان شمار -٥

 .دباش تن ۱٥ ،(ثرکحدا)باال دست تا ٥ ،(حداقل)کم

 برای) ،را دگرگون کند محلی ایه کمیته با پیوند در هربندی توانست خواهد باشد، نیاز چنانچه سیاسی دفتر -6

 .(است فعال ندانوهم شماردر باره  که ٥ بند نمونه

 خود محلیهموندان کمیته  با مرتب های نشست برگزاری و هماهنگی به موظف محلی سرپرستان کمیته های -۷

 .باشند می
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 9 بخش

  داوران  هیات

 ماده بیست و هشت: 

و یا هموندان شورای ملی تمامی بخش ها از سوی رسیده ان جهت رسیدگی به تخلفات و شکایات هیات داور -۱

تشکیل می شود. هیات داوران متشکل از سه نفر می باشد، که حسب هر ایران )بر حسب شکایت رسیده( 

 موضوع، توسط نهادهای زیر انتخاب می شوند: 

 .یک تن به نمایندگی از ریاست شورای ملی ایران 

  ،یک تن به نمایندگی از شورای عالی 

  ،یک تن به نمایندگی از دفتر سیاسی 

دفتر سیاسی می بایست عضو فعال  شورای ملی ایران باشند، و می توانند از یا شورای عالی و منتخب  هموند -۲

 باشند. انتخاب کننده اعضای همان نهاد 

 هموند نماینده ریاست شورا، مسوول اداره نشست های  هیات داوران است.  -۳

بخش های سه گانه شورای ملی ایران )ریاست  از یکی توسط یک پرونده ارجاع صورت در تنها هیات داوران، -٤

شورای ملی، دفتر سیاسی و یا شورای عالی( تشکیل خواهد شد.  همکاری همه نهادهای شورا با این هیات، 

 الزامی می باشد. 

موضوعی را برای رسیدگی می توانند از طریق دفتر سیاسی، تنها ا، کمیته های محلی و مرکز اداری کمیسیون ه -٥

 داوران ارجاع دهند. به  هیات 

 هیات داوران نمی تواند موضوعی را به خود ارجاع دهد.   -6

چنانچه یکی از اعضای دفتر سیاسی و یا شورای عالی در یک پرونده،  خواهان و یا خوانده باشد، آنگاه آن  -۷

اهد هموند دفتر سیاسی یا شورای عالی، حق نامزدی )در آن موضوع خاص( برای هیات دواری را از دست خو

را نیز نخواهد داشت.  شایان به یادآوری است  انداد؛ و همچنین حق رای دادن برای انتخاب اعضای هیات داور



 

 
  22صفحه  

که اگر نیمی از اعضای دفتر سیاسی یا شورای عالی، جزو خواهان یا خوانده باشند، آنگاه آن ارگان نمی تواند 

انتخاب نماید، و ریاست شورا به جای آن نهاد، نماینده انتخاب  اندر آن پرونده، نماینده ای برای هیات داور

 خواهد نمود. 

)به صورت مستقیم هیات داوران   به را نامه خود شکایت تا دارد فرصت تخلف مشاهده از پس ده روز تا خواهان -۸

فه برای تکمیل می تواند تقاضای پنج روز زمان اضادر صورت لزوم، یکی از طرفین  .کند تقدیم  یا غیر مستقیم(

 پرونده نماید. 

 فرصت روز هشت و کند می ابالغ خاطی ارگان یا شخص به را موضوع داوران پس از دریافت شکایت، هیات -۹

تقدیم الیحه از سوی  از هیات نمایند. پس این تقدیمکتبا و با قید مستندات،  را خود دفاعیه تا دهد می

از طرفین شکایت دعوت نماید تا برای ارایه دالیل،   روز پانزدهموظف است ظرف مدت  هیات داوران ،طرفین

 )به صورت مجازی یا حضوری( حضور به هم رسانند.

 .شد خواهد صادر مثبت رای دو با کم دست انداور هیات احکام  -۱۰

یکی از طرفین، به اسناد جدیدی دست یابد )مشروط بر اینکه تا قبل چنانچه ، انپس از صدور رای هیات داور -11

)ریاست به آن دسترسی نداشته است(؛ می تواند آن سند را به نهاد ارجاع دهنده پرونده  انتشکیل هیات داوراز 

را نماید. چنانچه  تقاضای تجدید نظر توسط هیات داوران، و ارسال نموده شورا، دفتر سیاسی یا شورای عالی(

مجددا پرونده را بررسی خواهد  هیات داورانه موافقت نماید، آنگاه نهاد ارجاع دهنده با ارجاع مجدد پروند

 نمود. الزم به ذکر است که رای تجدید نظر قطعی می باشد.  
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 10 بخش

 اداری مرکز

 ماده سی:

 برمی گزیند. مرکز اداری مسئول بعنوان را خود هموندان از یک تن دفتر سیاسی، -۱

  مرکز اداری می باشد.  بخش چهار بین پیگیری و هماهنگی مرکز اداری، مسئول وظیفه -۲

 .شود می تعیین سیاسی دفتر، از سوی مرکز اداری از بخش هر مسئول -۳

 بخش های مرکز اداری به قرار زیر است:  -٤

  است دستیاراجرایی و دست کم دو اجرایی، دبیر یک از متشکل دبیرخانه دبیرخانه: بخش .  

 اتوماسیون اسناد، آرشیو هماهنگی، به موظف باشد، می دبیرخانه مسئول همان که دبیراجرایی

 دستیار .باشد می برعکس و سیاسی دفتر باو کمیته های محلی  ها کمیسیون امور پیگیری و

 و ملی، شورای اسناد از داری امانت داری،ا آرشیو ،به مکاتبات پاسخگویی به موظف اجرایی

 .است ایران ملی شورای نهادهای های گزارش آوری جمع

  می باشد:و دو دستیار سرپرست  دارای یکاین بخش  :رسانه ای و عمومی روابطبخش 

 فرد این .دارد برعهده را ایران ملی شورای عمومی روابط امورولیت و، مسبخش اینرپرست س

  :باشد زیر امور در کافی تسلط دارای بایست می

  انگلیسی فارسی، دوزبان به تسلط ـالف( 

  ای رسانهروابط عمومی و  امور در کاری تجربه ـب( 

 رسمی نمایرتا مدیریت به موظف گروهش و تکنولوژی خدمات مسئول: نولوژیتک بخش 

 از ملی شورای نهادهای فنی امور به رسیدگی و اجتماعی های شبکه ایران، ملی شورای

کنولوژی موظف است هر بیست وچهارساعت مسئول بخش ت .دنباش می ها کمیسیون جمله

دفتر روز شده دبیرخانه را در اختیار ه کلیه اطالعات ب (دیتابیسبایگانی الکترونیکی ) ،یکبار

 ریاست شورای ملی ایران قرار دهد. 



 

 
  24صفحه  

  مرتب دریافت پیگیری مالی، همیاری آوری جمع به موظف بخش این مسئول: مالیبخش 

 و کنترلهمچنین  و ایران ملی شورای برای درآمدزا و کارا های سیاست ارایه عضویت، حق

 .باشد می ایران ملی شورای مالی مراودات بر نظارت

 

  



 

 
  25صفحه  

 11 بخش

 منشور ،نامهاساس اصالح

 ایران ملی شورای های بخش های نامه آیین و

  

 : و یکماده سی 

 شورای از آن هموندان از تن سه که شود می تشکیل "نامه آیین و اساسنامه کمیته" اساسنامه اصالح برای (۱

میان خود بر می کمیته یک نفر را به عنوان مسوول از عضای اباشند.  می سیاسی دفتر از تن سه و عالی

  .دنگزین

 فوق عمومی مجمع مجمع عمومی یا  برگزاری از پیش روز پانزده دست کم بایستیاساسنامه اصالح شده  (۲

  شود. گذاشته دبیرخانه دفتر سیاسی و اختیار درکمیته اصالح اساسنامه و آیین نامه  توسط ه، العاد

یا مجمع و  عمومی مجمع نشستبرگزاری  از پیش روز هشت دستکم رااساسنامه اصالح شده  نه،دبیرخا (۳

 .می فرستد عمومی مجمع  ،  برای هموندان هالعاد فوق عمومی

در صورت تشکیل  مجمع عمومی عادی، هموندان  این مجمع، یک هفته فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را  (٤

 برای تغییر اساسنامه ارایه نمایند. 

در صورت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده ، هموندان این مجمع، چهل و هشت ساعت فرصت دارند تا  (٥

 نمایند.پیشنهادهای خود را برای تغییر اساسنامه ارایه 

روز پیش از  را تنظیم و دو پیشنهادی ساسنامهکمیته اساسنامه و آیین نامه،  ا ،پس از دریافت پیشنهادات (6

 در اختیار دبیرخانه قرار می دهد.، ارائه و تصویب در مجمع عمومی مجمع عمومی برایتشکیل 

 می یا مجمع عمومی فوق العاده عمومی مجمع تصویب به حاضران  آرا ساده اکثریت بااساسنامه پیشنهادی  (۷

 رسند.

 



 

 
  26صفحه  

 : ماده سی و دو

در مجمع ریاست شورای ملی ایران منشور شورای ملی ایران تنها توسط از ی یهاپیشنهاد اصالح بند یا بند -۱

 عمومی مطرح و به تصویب اکثریت آرای هموندان می رسد.

 

 :سهماده سی و 

به توسط ریاست شورای ملی و مه و آیین نامه انجام می گیرد توسط کمیته اساسناها  آیین نامهات اصالح -۱

 می رسد.تصویب 

 :چهارماده سی و 

 بخش، و سی و چهار ماده تشکیل شده است.  یازدهاین اساسنامه، از یک پیشگفتار،  -۱


