
   

 

 گزارش یکساهل شورای ملی اریان 

 مرکز اداری شورای ملی ایران 

 امرداد ماه  نود و چهار 

 
 



 گزارش مرکز اداری  به هموندان 

 مجمع عمومی شورای ملی ایران 

 
 اولین اقدامات پس از مجمع عمومی تورنتو:  

ریاست شورا در اولین جلسه مشترک دفتر سیاسی، سه قدم اساسی را برای 
 :سه ماهه اول، تعیین کردند

  عضو گیری 
  ،تعریف پروژه های داخلی در کمیسیون ها 
  تدوین بودجه شورای ملی ایران 

انجام این پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت، و اجرای آنها پس از تصوویو  
آیین نامه جدید، آغاز شد و به سر انجام رسید.  در ادامه توضیحات بیشتور 

 ارایه می گردد.
 

 تدوین آیین نامه داخلی شورای ملی ایران: 

، کمیته اساسنامه شورای ملی ایران وظیفه تودویون 4102در ماه جوالی 

آیین نامه داخلی شورای ملی ایران را بر اساس اساسنامه مصوب تورنتو، بور 

عهده گرفت و به انجام رسانید. این آیین نامه در سایت شورای ملی ایوران 

 http://irannc.org/?p=4282 :موجود می باشد

 

 آموزش استفاده از وبکس به تمامی هموندان فعال در شورای ملی ایران: 

شورای ملی ایران مفتخر است که از فن آوری روز برای امور روزانوه خوود 

بهره می برد. از این رو، حس  تصوی  دفتر سیاسی، مقرر شد تا از وبکوس 

به عنوان پلتفرم ارتباطی استفاده گردد، از این رو، به تمامی اعضای شورای 

ملی ایران نحوه استفاده از وبکس آموزش داده شد، هم اکنون تمامی ارگان 

 های شورای ملی ایران به صورت روزانه از این پلتفرم بهره می برند. 

 شورای ملی اریان
Conseil National Iranien 

pour les Elections Libres 
 

115 rue Saint-Dominique  

75007 Paris 
France 

 
 ایمیل دبیرخانه شورای ملی ایران:

contact@irannc.org 

 تارنمای شورای ملی ایران

www.irannc.org 

 شماره ثبت شورای ملی ایران در فرانسه

Récépissé de Déclaration de Création 
W922007403 

mailto:contact@irannc.org
http://www.irannc.org/
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 تشکیل کمیسیون های مختلف: )کمیسیون نافرمانی مدنی، زیست بوم و فرهنگ، حقوق بشر، بین الملل(

، با تعیین مسوول هر کمیسیون، و پذیرش اعضا، کمیسیون ها کار خوود را آغواز 4102در ماه جوالی و آگوست 
نمودند، سپس آیین نامه داخلی هر کمیسیون و شرح وظایف آنها تدوین گشت، و به کمیسیون ها ابالغ شد و ایون 

 کمیسیون ها کار خود آغاز نمودند. 
 

 نقشه راه شورای ملی ایران: 

در ماه آگوست، ریاست شورای ملی ایران، نقشه راه، مشتمل بر سیاست های کالن شورای ملی ایران به ارگان هوای 
 اجرایی ابالغ نمودند. 

 

 تشکیل کارگاه های آموزش اساسنامه و آیین نامه شورای ملی ایران: 

قانونمندی، باعث پایداری شورای ملی ایران می گردد. از این رو، حس  مصوبه دفتر سیاسی مقرر شد تا تومواموی 
هموندان با اساسنامه و آیین نامه، آشنا گردند. با برگزاری چندین جلسه آموزشی، به تمامی هموندان مجمع عمومی و 

 اعضای فعال، با اساسنامه و آیین نامه شورای ملی ایران آموزش داده شد. 
 

 ایجاد سایت شورای ملی ایران: 

در انتهای ماه آگوست،  و مدت زمان کمتر از دو ماه، کار طراحی سایت شورای ملی ایران به پایان رسید، و پوس از 
مدت کوتاهی، سایت به چهار زبان تکمیل گشت. این سایت هم اکنون حاوی بیش از هفتصد صفحه مطل  اسوت، و 

 تعداد زیادی بازدید کننده دارد و در حکم آرشیو آنالین اخبار و اطالعات فعالیت های شورای ملی ایران است. 
 

 افتتاح حساب بانکی برای شورای ملی ایران: 

به دلیل وجود کلمه ایران در نام شورای ملی ایران، و تحریم های بین المللی، افتتاح حساب با کمی دشواری هوموراه 
بود، ولی با تالش کمیته محلی کانادا و دفتر مرکزی در پاریس، حساب های بانکی برای شورای ملی ایران افوتوتواح 

 گردید. 

 انتشار بیالن مالی مجمع عمومی تورنتو: این بیالن بر روی سایت شورای ملی ایران موجود می باشد. 
 

 ایجاد سامانه عضویت در شورای ملی ایران: 

، پس از رایزنی بسیار، پروتکل پیوستن هموندان جدید به شورای ملی ایران به تصوی  رسید، و 4102در ماه نوامبر 

در سایت شورای ملی ایران بخش ویژه ای به این مهم اختصاص یافت.  بسیاری از هموطنان ما، با پور کوردن فورم 

عضویت به شورای ملی ایران پیوسته اند، و یکی از امور روزانه مرکز اداری، رسیدگی به درخواست های عضویت می 

 باشد. 
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 نامه های شورای ملی ایران: 

نامه های بسیاری بر حس  نیاز به نهادهای بین المللی و دولت های خارجی از سوی شورای ملی ایران منتشر گوردیوده 

 است. در اینجا به واکنش به دو  نامه بسنده می گردد: 

و یوادآوری نوقو    4102پس از ارسال نامه از شورای ملی ایران به فدارسیون بین المللی والیبال در ماه جون  -یک 

حقوق زنان  وممنوعیت ورود آنها به استادیون، فدراسیون والیبال تصمیم گرفت تا میزبانی ایران را لغو کند. اخیر رژیوم 

 ناچار شده تا اجازه ورود محدود به زنان را بدهد. 

 (4102توقف حکم اعدام سهیل عربی پس از اطالع رسانی بین المللی شورای ملی ایران، )دسامبر  -دو

الزم به ذکر است که گزارشات نق  حقوق بشر در ایران به صورت ماهیانه توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه می گردد، و 

به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، ارسال می شود. این گزارشات، مورد توجه بسیاری از فعاالن حقوق بشر بووده 

 http://irannc.org/?page_id=4755است.  نامه های شورای ملی ایران در پیوند زیر قابل مشاهده می باشد: 
 

 حضور شورای ملی ایران در فضای مجازی: 

به دلیل نبود رسانه مستقل در داخل کشور و عدم تعامل مستقیم با رسانه های خارج از کشور، کنشگران سیاسی ایرانی 

حضور پررنگی در فضای مجازی دارند، از این رو شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، اهمیت بسیاری دارند. شورای ملی 

ایران حضور پر رنگی را در فضای مجازی داشته است، تا جایی که هم اکنون، صفحه فیسبوکی شورای ملی ایران، بیش از 

 یک میلیون بازدید کننده در هفته دارد، که قابل مقایسه با تشکیل های سیاسی دیگر نمی باشد. 

 تشکیل اتاق خبر شورای ملی ایران: 

در راستای حضور پر رنگ تر در فضای مجازی، اخیرا اتاق خبر شورای ملی ایران با حضور سی تن از هموندان شوورای 

 ملی ایران تشکیل شده است. 
 

 برنامه تلویزیونی شورای ملی ایران: 

 این برنامه به صورت هفتگی از رسانه افق ایران پخش می گردد، و تا کنون قری  سی برنامه تولید و پخش شده است. 
 

 بیانیه های شورای ملی ایران: 

انتشار بیش از هفتاد بیانیه در یکسال گذشته، نشان از موضع گیری های سنجیده و سریع شورای ملی ایران در قوبوال 

 http://irannc.org/?page_id=3083رخدادهای روز دارد،  این بیانیه ها در پیوند زیر قابل مشاهده هستند: 
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 کمیته های محلی: 

کمیته محلی سیدنی، تورنتو و لندن تشکیل شده، و نسبت به اخذ آدرس پستی و همینطور تلفن نیز اقدام الزم صوورت 

 گرفته است. 

 مراسم ها و تجمع های مختلف شورای ملی ایران:

 کمیته های محلی چندین تجمع برگزار نموده اند که در اینجا، چند تجمع به صورت اختصار ذکر می گردد:

 )برگزاری مراسم بزرگداشت برای زنده یاد جمال حسینی در چند شهر مختلف دنیا )بیست و ششم مرداد نود و سه 

گردهم آیی های اعتراضی توسط شورای ملی ایران، به منظور اطالع رسانی درباره خطر اعدام آقای کواظومویونوی 

 ( 4102بروجردی در لندن، سیدنی و تورنتو )یازدهم اکتبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،برگزاری مراسم روز زن در چند شهر جهان 

  ،برگزاری تجمع به منظور آگاهی رسانی درباره آلودگی هوای شهرهای ایران 

  در پی حضور فعال و موفق هموندان کمیته محلی سیدنی در استادیون ورزشی با پرچم شیر و خوورشویود، رژیوم

جمهوری اسالمی مجبور به واکنش گشت، و ناچار شد که از فدارسیون فوتبال بخواهد تا پرچم شیر و خورشیود را 

جمع آوری کنند. در نتیجه ماموران امنیتی مجبور به جمع آوری پرچم ها شدند، که این مساله واکنش بسیار زیوادی 

 (4105را در محافل مجازی و داخل کشور در پی داشته است. )ژانویه 
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  برگزاری تجمع و مراسم دهه نق  حقوق انسانی در بهمن نود و سه: در شهرهای لندن، تورنتو و سیدنی، هموونودان

کمیته محلی با هماهنگی کمیسیون بین الملل، به برگزاری چند تجمع، اقدام نمودند: در تورنتو، آقای موریودی، از 

سیاستمداران شناخته شده در کانادا؛ و تنی چند از فعاالن سیاسی دیگر به سخنرانی پرداختند، همچنین در لنودن، 

جناب آقای دکتر منصور کشفی، طی یک سخنرانی، به بررسی مسایل اقتصادی کشورمان پس از انقالب، پرداختنود. 

 در سیدنی، هموندان شورای ملی ایران، به برگزاری یک تجمع اقدام نمودند

  برگزاری مراسم روز جهانی زندانیان سیاسی در سیدنی و تورنتوhttp://irannc.org/?p=64518 

  همچنین تجمعی موفقیت آمیز با حضور سیاستمداران کانادایی، در اعتراض به تشکیل مجلس بزرگوداشوت بورای

خمینی در تورنتو برگزار گردید، و دفتر نخست وزیر کانادا پس از برگزاری این مراسم، از کمیته محلی شورای مولوی 

 http://irannc.org/?p=64704ایران در تورنتو، قدردانی نمود.   
 

 طرح های در حال انجام:  

  تشکیل کارزار خلیج فارس: به منظور مبوارزه بوا

استفاده از عبارت جعلی درباره خولویوج فوارس، 

شورای ملی ایران یک کارزار در این زمویونوه راه 

 اندازی نمود:

 http://irannc.org/?page_id=60914 

 

  شورای ملی ایران نسبت به راه اندازی یک کمپین به منظوور افشوای عودم

 مشروعیت انتخابات پیش روی مجلس رژیم، اقدام نموده است. 

  کارزار چه کسی خطر واقعی است؟ 

  بنا به پیشنهاد آقای دکتر راد، مشاور شورای ملی ایران، یک طرح مولوی در

رابطه با شرایط بهداشتی حاکم بر جامعه ایران، و افق موجود بر آن در دفوتور 

سیاسی تصوی  گردید. آقای دکتر اسدپور حس  تخصصی که در ایونوبواره 

دارند، و مسوولیت های که قبال در سطح ملی بر عهده داشته اند، مسوولویوت 

 این طرح و اجرای آن را پذیرفته اند. این طرح در حال انجام است. 

 

http://irannc.org/?p=62712
http://irannc.org/?page_id=61902
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 شورای ملی ایران در سطح بین الملی: 

دفتر ریاست شورای ملی ایران در سطح بین المللی، به شکل کامال فعالی مشغول رایزنی می باشد.  امضای تفاهم نواموه 

، و همینطور دیدار ریاست شورای ملی ایوران بوا 4102بین شورای ملی ایران و  مجمع ملی مقاومت کوبا در سپتامبر 

 نمونه هایی از این فعالیت ها می باشد.  4102نمایندگان پارلمان فرانسه در مورخه چهارم فوریه 

الزم به ذکر است که شورای ملی ایران مشغول رایزنی در سطوح کالن با بسیاری از دولتمردان  خارجی است، و طبیعوی 

 است که امکان نشر گزارش این رایزنی ها در این گزارش عمومی وجود ندارد.  
 

 مصاحبه های هموندان شورای ملی ایران: 

در طی یک سال گذشته، شصت و نه مصاحبه از هموندان شورای ملی ایران  با رسانه های ایرانی و بین المللی در آرشیو 

 دبیرخانه شورای ملی ایران به ثبت رسیده است. در اینجا، چند مصاحبه ریاست شورا به عنوان نمونه ذکر می گردد: 

   مصاحبه میامی هرالد با ریاست شورای ملی ایران، شاهزاده رضا پهلویhttp://irannc.org/?p=64469 

  أیام: اگر خمینی نبود، امروز ایران، کشور پیشرفته ای در رده کره ی جنووبوی بوود:  ۷ریاست شورای ملی ایران به

http://irannc.org/?p=64588 

  4105مه  07/  «الشرق األوسط»گفتگوی اختصاصی ریاست شورای ملی ایران با روزنامه    

 http://irannc.org/?p=60891پیوند:  

  :مصاحبه اخیر  شورای ملی ایران با اسکای نیوزhttp://irannc.org/?p=60830 

  مصاحبه روزنامه لوموند با ریاست شورای می ایران: رضا پهلوی در گفتگو با هلن سالن، روزنامه لوموند فرانسه نگرش

خود را در سه زمینه مختلف، حکومت اسالمی  )داعش(، پرونده هسته ای ایران و ریاست جمهوری حسن روحوانوی، 

 http://irannc.org/?p=59619ابراز داشت. 

 http://irannc.org/?page_id=4759تمامی مصاحبه های هموندان، در پیوند زیر قابل مالحظه می باشد: 

 

 عملکرد کمیسیون ها: 

به دلیل اینکه در طی برگزاری مجمع عمومی، مسوولین ارگان های مختلف، گزارشی از عملکرد بخش تحت نظور خوود 

ارایه خواند نمود، از  تکرار آن گزارش ها در این سند خودداری شده است. البته که هموندان مجمع عمومی از طوریوق 

 رسانه ها و سایت شورای ملی ایران شاهد فعالیت ارگان های مختلف شورای ملی ایران بوده اند. 

http://irannc.org/?p=62588
http://irannc.org/?p=61890
http://irannc.org/?p=61831

