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 اریان مّلی شورای ناهماساس 
 

 پیشگفتار

 

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

مجموعه ای که معرف ساختار نوع و اصول سیاسی این نظام است. سندی که از یک سو، محوریت و اساس 

ه رسمیت را ب« شیعه»باشد و قدرت انحصاری برای پیروان یك فرقه مذهبی آن برپایه ایدئولوژی و مذهب می 

ت و حکم اس« ولی فقیه»می شناسد. از سوی دیگر ابزاری برای تمركز تمامی قدرت در دست یك نفر به نام 

حکومتی هر تصمیمی را در همه سطوح جامعه تحمیل می کند. برهمین اساس، در چارچوب این قانون اساسی 

 .وقت و نیروی جامعه را در همین روند نزولی به فنا می دهد« تاصالحا»

افزون بر این، هرگونه فعالیت مدنی و سیاسی در درون کشور توسط عوامل جمهوری اسالمی سرکوب می 

  .شود، تشکیل آلترناتیوی دمکرات و سکوالر در درون کشور ناممکن می باشد

حقوق انسانی و جنایات اعمال شده برعلیه شهروندان  پس از گذشت سه دهه نقض سازمان یافته و مستمر

ایرانی توسط نظام جمهوری اسالمی و به ویژه پس از واقعه خرداد هشتاد و هشت، به پیشنهاد تنی چند از 

 .مبارزین و زندانیان سیاسی درون کشور، نیاز طلوع بدیلی فرامسلکی و فراحزبی بیش از هرزمانی مطرح شد

ماه گفتگو و رایزنی با کنشگران سیاسی  ۲۲خورشیدی، پس از  ۱۹۳۱در فراخوان شهریور شاهزاده رضا پهلوی 

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

ا ب« ی ایرانشورای مل»و جناح، برای گذر از نظام جمهوری اسالمی در مسیر آشتی ملی و برای سازمان دادن 

 .به یکدیگر بپیوندند« حاکمیت ملی»باور به اصل 
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هدف محوری شورای ملی ایران، ارایه بدیل و جایگزینی دمکراتیک، سکوالر و فراجناجی برای ایجاد زمینه 

در کشورمان  «رفاه و دمکراسی پایدار»بمنظور دستیابی و استقرار « انتخابات آزاد و سالم »هایی برای برگزاری

ایران است. شورای ملی ایران، تالش می کند تا شرایط سالم و آزاد برای برگزاری انتخابات عادالنه در 

 بشر حقوق جهانی بیانیه  یک ه بیست وماد چارچوب

متحد،  ملل سازمان مانند جهانی نهادهای نظارت با همراه المجالس، بین شورای نشست ٤٥١ اعالمیه و 

 تدوین برای موسسان، مجلس در مردم نمایندگان انتخاب منظور به

ن، توسط اساسی نوی قانون برای تعیین نوع نظام و تصویب پرسی همه برگزاری و  «ایران نوین اساسی قانون »

  .مردم ایران انجام شود

 

مبارزات  از شتیبانیپ شورای ملی ایران با پایبندی به منشور هفده گانه خود بر اساس فلسفه آشتی ملی در راستای

بشر در قانون اساسی نوین کشورمان به مبارزه خود  حقوق و دموكراسی نهادینه شدن مردم تا های وخواست

 .ادامه خواهد داد

 

برگزار  پاریس شهر در ۲۱۱۹ آوریل ۲۲و  ۲۲ تاریخ به موّسس، مجمع عنوان عمومی، زیر مجمع نخستین

 اعضای شورای عالی، و برگزیدن ایران مّلی شورای منشور و اساسنامه تصویب عمومی، مجمع این هدف  .شد

 .بود آرا اکثریت با و سخنگوی شورای ملی ایران سیاسی اعضای دفتر

در شهر تورنتو برگزار شد.   ،۲۱۱۲ژوئن  ۱می و  ۹۱دومین نشست مجمع عمومی، به تاریخ  

شورای عالی، هموندان  اساسنامه تعیین کمیته های محلی و برگزیدن اصالح عمومی، مجمع این هدف

 .آرابود اکثریت سیاسی و ریاست شورای ملی به مدت دو سال با دفتر

یازده بخش و سی و پنج ماده به گونه ای که   در اساسنامه ایران، مّلی شورای سازمانی ساختار تعریف برای

 .است می آید فراهم آمده

  

 راه نقشه

بسوی رفاه و دمکراسی پایدار در چشم انداز  نقشه راه گذار پس از برگزاری دومین نشست مجمع عمومی،  

  :ایران توسط ریاست شورای ملی ایران، رضا پهلوی، در سطح کالن در سه مرحله زیر ترسیم شد

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

 ،مرحله دوم: از دولت موقت بسوی قانون اساسی نوین کشور 
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 ومت پارلمانی سکوالر،مرحله سوم: استقرار حک 

برهمین اساس پس از سومین نشست مجمع عمومی، شورای ملی ایران محوریت برنامه خود را در معرفی  

بدیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در راستای تامین منافع ملت ایران برای جایگزینی جمهوری اسالمی قرار 

اسالمی تا برگزاری همه پرسی آزاد، سبب می  می دهد. ارائه این بدیل در دوره گذار از انحالل جمهوری

شود تا کشورمان دستخوش خالء سیاسی، بحران، جنگ و یا دخالت بیگانگان نشود. چراکه در شرایط گذار، 

نبود آلترناتیو و گزینه های گوناگون در بدترین حالت خطر شورش و جنگ و در بهترین حالت جایگزینی 

 دیگر را میسر می کند.یک حکومت دیکتاتوری با دیکتاتوری 

برهمین اساس شورای ملی ایران از سال پیش روی تمرکز خود را بر ارایه یک بدیل/آلترناتیو/گزینه سکوالر 

 برای ایجاد اطمینان خاطر و تامین امنیت مرزهای کشورمان در دوران گذار پیشنهاد می کند.

   
 

 آمده فراهم آید می که ای گونه هب ماده 53 و بخش 11 در اساسنامه ایران، مّلی شورای سازمانی ساختار تعریف برای

  .است

 

 

 1 بخش

 کّلیات

 

 .1ماده 

  آگوست 11 قطعنامه و فرانسه 1091 ژوالی اّول قانون بر پایه سازمان ، اینحاضر اساسنامه به هتوابس افراد میان

 1507اردیبهشت  2برابر با 7915 آپریل 72در پاریس و در تاریخ  «ایران مّلی شورای» عنوان تحتفرانسه  1091

 شد.  تأسیس

 

 .2ماده 

 

 بر پایه ایران، در و عادالنه سالم آزاد،  انتخابات اریزبرگمناسب برای  شرایط به دستیابی ،ایران مّلی شورای هدف

 مانند المللی بین های سازمان نظارت زیر  و المجالس، بین شورای   131 بیانیه و بشر حقوق جهانی بیانیه 71 بند

 باشد. می متحد ملل سازمان

 
 

 .3ماده 
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 است. شده واقع، فرانسه پاریس در شورای ملی ایران مرکزی ستاد

 

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

 شود. منتقل دیگری

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

 . خواد شد آزاد به درون ایران منتقل

 
 
 

 .4ماده 

 

 : از است متشکل ایران مّلی شورای

 آن، دفتر های  و کارگروه ریاست شورای ملیبخش ) دریکی از بخش های شورای ملی کهفعال،  هموندان

اتاق  و ی،کمیته های محلو هموندان فعال  سرپرستان کمیسیون ها، ، مرکز اداری شورای عالی،  سیاسی،

 به پرداخت حق عضویت در و دارند فعال اند و حضورپیش رو تا زمان برگزاری مجمع عمومی  ، (مشاورین

 هستند روز

 هستند روز بهحق عضویت  پرداخت در و باور دارند  ایران مّلی شورای منشور به که ساده، دانمونه 

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

 
 

 .5ماده 

 

 : از عبارتند ایران مّلی شورای در ( هموند ساده) هموندی   شرایط
 

  والدین از یکی ایرانی اصالت یا و یایران واسطه داشتن تابعیت به یا بودن، ایرانی - 1بند 

 ایران مّلی شورای منشور بهباور   - 7بند 

 )درج شده در فرم درخواست( حاضر رعایت اساسنامه بر مبنی کتبی تعهد - 5بند 

 حق عضویت بودن روز به - 1بند 

 

 م اند:زال ورای ملی شرایط زیر نیزدر ش (هموند فعال)افزون بر شرایط باال برای فعالیت 

 

 فعال هموند سه سوی از معرفی - 3بند 

 ، و یا گذرنامه( ارائه کارت شناسایی )شناسنامه، گواهینامه رانندگی - 1بند 
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 ضد برالی و یا م جرایم ارتکاب دلیل به محکومیت و سؤپیشینه گونه هیچ نداشتن بر مبنی کتبی و شخصی تعهد - 2بند 

  .ایران ملی شورای داوری کمیسیون تاییدبا  اشخاص

 ایه ایده و ها دیدگاه. کند می فعالیتایران  ملی شورای منشور مفاد به پایبندی با ملی شورای فعال هموند - 8بند 

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

 یهموند شورای عالحداکثر دو تن یا و  سیاسی دفترهموند  تواند می تن یک تنها یاگروه و سازمان هر حزب، از - 0بند 

 .دنباش

 

د به فعالیت کنن ایران شورای ملیگوناگون ال بر پایه توانایی هایشان می توانند در بخش های : هموندان فع 1تبصره

 :استثنای موارد زیر

 .باشندو یا زیر مجموعه های آن دفتر سیاسی  همزمان هموندکمیسیون داوری نمی توانند  هموندان -

شورای عالی باشند اما در رابطه با ارجاع موضوعی به  هموندمی توانند همزمان  هموندان کمیسیون داوری -

 کمیسیون داوری حق رای و اظهار نظر ندارند. 

 

م که می بایستی با تصمی 8 به استثنای بند -رعایت نگردد  از سوی هموندی از شرایط فوق هر یک: چنانچه 7تبصره 

 .استباطل وی خودبخود  هموندی، -کمیسیون داوری باشد 

داشته باشد از سوی هایی غیبت ایران در نشست ها و یا فعالیت های رسمی شورای ملی  ی: چنانچه هموند5تبصره 

 .خواهد شدبه کمیسیون داوری ارجاع داده  ،در آن بخش در رابطه با حق فعالیت وی ،مسئول و یا رئیس آن بخش

 در سال هفت غیبتدفتر سیاسی: 

 در سال سه غیبتشورای عالی: 

 
 

 .6ماده 

 

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

 

 کناره گیری، - 1بند 

 مرگ،  - 7بند 

 شورایهموندان نصف بعالوه یک  درخواست از پسداوری  کمیسیون تصمیم بر بنا هموندیاز  برکناری - 5بند 

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

 .ایران مّلی ایرشو اهدافمرامنامه و پروتکل های شورای ملی ایران و یا  اجرای و داخلی و یا

 3ماده  7بر اساس تبصره  - 1بند 

 
 

 .7ماده 
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 : از عبارتند شورای ملی ایران مالی منابع

 

 هموندانحق عضویت  - 1بند 

 .(مبالغ اعالم بر مبنی مالیاتی و قانونی موازین  رعایت بای )حقوق و حقیقی اشخاص اهدایی  های کمک - 7بند 

 

 مفادبر پایه  ت های آن، پیوس و ترازنامه زیان، و سود حساب صورت شامل شورای ملی ایران ساالنه  حسابرسی

  .باشد می ها سازمان و بنیادها ساالنه های حساب به حسابرسی اصول بر اساسفرانسه  1000 فوریه 11 قانون

 

 

 
 

 2 بخش

 عادی عمومی مجمع

 

 . 8 ماده 
 

 .دگردبطور ساالنه برگزار می  و می باشد نهاد شورای ملی ایران باالترین  عمومی مجمع

 .شود میل یتشکفعال شورای ملی ایران  تنها از هموندان جمع عمومیم

مراحل  و پس از طی ی فعالیتتقاضاسه ماه پیش از برگزاری نشست مجمع عمومی  تا توانندمی  ساده تبصره: هموندان

 .فعال گردندپذیرفته شدن و  مربوطه

 

 شرح زیر می باشد:ه ب مجمع عمومیوظایف  

 تصویب اساسنامه اصالح شده ،در صورت لزوم -1

 هر دو سال یکبار ایران ریاست شورای ملیانتخاب  -7

 هر دو سال یکبار شورای عالی هموندانانتخاب  -5

 هر دو سال یکبار دفتر سیاسی انتخاب هموندان -1

 

 چگونگی برگزاری مجمع عمومی در آیین نامه اجرایی شورای ملی ایران تعیین شده است.

 

 

 

 
 

 5 بخش

 العاده فوق عمومی مجمع
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 .9ماده 

 

 توسط فراخوان پس از مجمع این .باشد می ایران مّلی شورای فعال هموندانهمه از متشکل العاده فوق عمومی مجمع

 بنا العاده فوق عمومی مجمع تشکیل .برگزار می شود ایران و یا ریاست شورای ملی  عالی شورای یا و سیاسی دفتر

بر پایه و یا ایران  به درخواست ریاست شورای ملی یا وعالی  شورای یا سیاسی دفتر هموندان سّوم دو درخواست به

 .می گرددبرگزار ساسنامه ا  51ماده  در مذکور موارد در داوری کمیسیون دستور به و یا  11ماده 

 
 

 .01 ماده

 

  باشد: می زیر موارد شامل العاده فوق عمومی مجمع صالحیت

 

 ؛ملی ایرانح اساسنامه، اهداف و منشور شورای اصال و تغییر - 1بند 

  کرسی ماندن خالی صورت درایران  ریاست شورای ملی و عالی شورای  ،سیاسی دفتر هموندانانتخاب  - 7بند 

  وق العادهف های فعالیت و ها گیری جهت تعیین - 5بند 

 

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

 

 

 .00 ماده

 

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

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

 ایران درملی  خیزش - 1بند 

 حکومت جمهوری اسالمی در توجه قابل سیاسی دگرگونی یا و کودتا - 7بند 

 اسالمی جمهوری حکومت توسط نظامی حکومت اعالم - 5بند 

 اسالمی جمهوری حکومت توسط العاده فوق وضعیت عالما – 1بند 

 بیگانه کشور یک و ایران میان جنگ آغاز - 3بند 

 اسالمی جمهوری حکومت سرنگونی - 1بند 

 بنیانگذار که ُرم اساسنامه تعریف و مفاد مندرج در  بر پایه جمعی کشتار یا و بشریت ضد بر جرایم ارتکاب - 2بند 

 است. الهه یالملل بین ادگاهد
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 4 خشب

 ایران ملی شورای ریاست
 

 .01 ماده

 

 پیشبرد ایبر راه نقشه و کالن های سیاست کننده تعیین گانه، هفده منشور به پایبندی با ایران ملی شورای ریاست

 ،گوسخن عنوان به همچنین و ایران ملت نزد در ایران ملی شورای نماینده ایشان. می باشد نهاد این بنیادینهای  هدف

 خارجی های دولت و المللی بین نهادهای نزد درایران  ملی شورای جهانی های گیری جهت و ها خواست دهنده بازتاب

  .باشد می

 

 اظهار و شرکت سیاسی دفتر و عالی شورای های نشست در دتوانن می ایشان نمایندگان یا ایران ملی شورایریاست 

 .کنند نظر

 

 عیینت اهداف راستای در یدلیل هر به سیاسی دفتر هموندانیا  هموند، دهد تشخیص چنانچه ایران ملی شورای ریاست

در مرحله نخست از دفتر سیاسی درخواست بررسی فوری کند  تواند می نمیکنند، عمل ملی شورای ریاست توسط شده

 راهموندان  ویا هموندآن  جایگزینیرسیدگی و یا  درخواستو در صورت عدم رسیدگی و یا تکرار از شورای عالی 

 .بنماید و در صورت حاصل نشدن نتیجه، موضوع را به کمیسیون داوری ارجاع دهد 

 

 

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

 .وجود ندارد ها دوره شمار مورد در محدودیتی هیچو  شود می

 

 می باشد:ی زیر داری بخش هاایران  ملی ایران دفتر ریاست شورای ملی در راستای پیشبرد اهداف شورای

 

 دبیرخانه .1

 ای بخش روابط عمومی و رسانه .7

 بخش مشاورین .5

 

 

 .01 ادهم
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 هک دارد را خود رایزنی و کاری های گروه ایران ملی شورای، ریاست راه نقشه و کالن های سیاست تعیین راستای در

 شرکت سیاسی دفتر و عالی شورای  های نشست در توانند می گروه این هموندان. گزیند برمی خود را آن هموندان

 .کنند

 

 

 

 
 

 5 بخش

 سیاسی دفتر

 

 .  0۴ه ماد

 

ا پایبندی بکمیته های محلی یعنی کمیسیون ها و  های اجرایی خوددفتر سیاسی نهادی اجرایی است که با تکیه بر بازو

 :فعالیت می کند به منشور شورای ملی ایران در دوسطح

 شورای ملی ایران را به مرحله اجرا در می آورد. ریاستت های کالن ارائه شده از سوی سیاس -1

 بمنظور مدیریت و هماهنگی بین کمیسیون ها. ،خردتنظیم و تدوین برنامه های  -7

 

 دفتر سیاسی موظف است برای هر کمیسیون یک تن را بعنوان پیوندگر از میان هموندان خود برگزیند.

 ه دهد.را یک بار در ماه به شورای عالی ارای ی خوددفتر سیاسی موظف است گزارش کاری و برنامه های در دست اجرا

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

 

 

 .۵۱ ماده

 

 برگزیده سالهی دو  دوره یک برای ایران مّلی شورایعمومی  مجمع توسط که باشد می  هموند 2 دارای سیاسی دفتر 

 .شوند می

 

 در دفتر سیاسی به شرح زیر می باشد: هموندیشرایط 

 دو زبان  دست کمتسلط به  - 1بند 

 سال تمام 10 تاسال تمام  73 محدودیت سنی   - 7بند 

 همکاری روزمره  - 5بند 
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کثریت آرا ا بامنهای سه، هموندان دفتر سیاسی می توانند سه هموند دیگر را بر پایه توانایی هایشان تا در صورت هفت 

 برگزینند.

 

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

(www.irannc.org به آگاهی همه )مجمع رسانده شود. هموندان 
 

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

 

 

 .06ماده 

 

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

برگزار می  پیشیننشست سرپرست  توسط فراخوان از پس بار، یک ای هفته کم دست سیاسی دفترهای نشست 

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

  شود.

 سالند دیگر دفتر سیاسی در طول یکتبصره: هر هموند دفتر سیاسی می تواند تا حداکثر پنج بار حق رای خود را به همو

 واگذار کند.

 

 

 

 

  .01 ماده

 

در رابطه  و برای تبادل ایده هاشورای ملی نشست مشترک  ریاستبا در ماه  یکبار دست کمدفتر سیاسی موظف است 

 داشته باشد زیر ی مانندداربا مو

 راهبردها و برنامه های کالن در سطح ملی 

 مللی در سطح کالنلسیاست های بین ا 

  ابطه با برنامه های کالن زیربناییشورای ملی در ر ریاستبهره مندی از مشاورت 

 

 هد.دزارش نشست های خود را بطور هفتگی به ریاست شورای ملی ایران ارائه دفتر سیاسی موظف است گ: 1تبصره

را  نشست آن فتر سیاسی موظف استطراری نماید دشورای ملی ایران درخواست نشست اض چنانچه ریاست: 7تبصره

 در اسرع وقت برگزار کند.

 

http://www.irannc.org/
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 .01 ماده 

 

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

 را تازه ای موضوع کنند درخواست نشست رئیس از نشست ابتدای در توانند می سیاسی دفترهموندان   استثنایی،

 .قرار دهد نشست کار دستور در

 

 دفتر هموندان به دست نیاید ساده آرا  اکثریت ی کهصورت در شوند. میتصویب آرا  ساده اکثریت با تصمیمات

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

 

 دفترهموندان  اختیار در را آنها و دبیرخانه شوند می منتقل دبیرخانه به سیاسی دفتر های نشست  صورتدستور و 

 .دهد می قرار ایران  ریاست شورای ملی و ، شورای عالیسیاسی

 

 

 .09 ماده

 

 مشاورین:

برگزیند و در راستای پیشبرد اهداف شورای ملی ایران از با تصویب شورای عالی دفتر سیاسی می تواند مشاورینی را 

  دانش و بینش آنها بهره گیرد.

 

 

 

 6 بخش

 عالی شورای
 

 .11 ماده

 

 اطمینان دنآور بدست برای نظارت این .کند می نظارت سیاسی دفتر هموندان و سیاسی دفتر های فعالیت بر عالی شورای

 می  دهش تعیین کّلی تصمیمات و ها رهنمون پایه بر نهاد آن های عملکرد و ها فعالیت و سیاسی تصمیمات راستای در

  باشد.

ر دوره، برنامه یکساله شورای ملی ایران را ب دفتر سیاسی موظف است که ظرف یک ماه پس از تشکیل هر یک: تبصره

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

وجه ت نظارت بر پیشرفت و عملکرد دفتر سیاسی براساس برنامه ارائه شده، میسر گردد. الزم به ذکر است که دفتر سیاسی با
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به شرایط احتمالی ویژه میتواند هر سه ماه یک بار تغییراتی را در برنامه ارائه شده یکساله براساس شرایط بوجود آمده انجام 

 ارائه نماید. دهد و تغییرات جدید را جهت اطالع به شورای عالی 

 

 .10 ماده

 

 می برگزیده ساله دو ی دوره یک برای عمومی مجمع هموندان توسط که باشد یم هموند یازده از متشکل عالی شورای

 هموندان میان از آرا اکثریت با را دیگر ندهمو پنج تا توانند می عالی شورای هموندان پنج، منهای تا یازده صورت در .دشون

   برگزینند. فعال

 

 ایران ملی شورای رسمی تارنمای طریق از بایستی موضوع این  شده، افزوده هموند هر شدن برگزیده از پس

(WWW.IRANNC.ORG) وجود ها دوره شمار باره در محدودیتی هیچ .دشو رسانده عمومی مجمع هموندان آگاهی به 

  .ندارد

 

 11 .ماده

 

 در را سیاسی دفتر خاطی هموندان یا و هموند تواند می عالی شورای سیاسی، دفتر در نارسایی آمدن پیش صورت در

 ایران ملی شورای فعال هموندان میان از ،17 ماده پایه بر یا ،بار سه از پس حضوری یا و کتبی پاسخگویی عدم صورت

 .کند جایگزین

  

 
 
 

 1 بخش

 ها کمیسیون

 

 .11 ماده
 

 نیز را یگردهای  کمیسیون ،بر مبنای نیاز می توانددفتر سیاسی  ولیمی باشد  کمیسیونشورای ملی ایران دارای شش 

 این شش کمیسیون عبارتند از: بدهد.تشکیل 

 نافرمانی مدنی -1

 آشتی ملی -7

 حقوق بشر -5

 بوم یستفرهنگ و ز -1

 روابط بین الملل -3

 گذار به انتخابات آزاد -1
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 کمیسیون آموزش،  -2

 کمیسیون رایزنی  -8

 

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

هر کمیسیون دارای یک رابط از میان هموندان دفتر  .دهندخود را به دفتر سیاسی ارائه  طرح های پیشنهادی توانند

 سیاسی می باشد.

 

 

 .14 ماده

 کمیسیون آن در فعالیت ( به3هموندی)ماده  شرایط به توجه با کمیسیون و سرپرست تایید با کمیسیون هموندان هر

 .پردازند می

 .شوند می تعیین و برگزیده آرا، اکثریت با سیاسی، دفتر توسط ها کمیسیون  سرپرستان -1بند 

 هموند بیش از دو کمیسیون باشد.همزمان ی نمی تواند سهر ک -7بند 

 شرایط عضویت در کمیسیون ها بشرح زیر می باشد: -5بند 

 10تا  18محدودیت سنی  - 1

 همکاری روزانه - 7
 

 

 .15 ماده

 

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

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

  باشند. می آنها مأموریت

 

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

 .شود اقدام آن  قانونی پیگرد بارهدر تا دهند ارجاع داوری کمیسیون به

 
 

 1 بخش

 محلی شورای ملی ایران کمیته های
 

 .16 ماده

 ورایش آرمانهای رسانی سامان به راستای در را کمیسیونها که هستند یداوطلب های گروه محلی، های کمیته - 1بند  

 .دهند می یاری ایران ملی
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 زیدهبرگبا رایزنی هموندان فعال  سیاسی دفتر سوی از که بود خواهد سرپرست یک دارای محلی  کمیته هر - 7بند 

  .شود می

 رستسرپ و دارندعهده  بر ایران ملی شورای کمیسیونهای سرپرستان گروه را، محلی های کمیته سرپرستی - 5بند 

 .بود دخواه پاسخگو سرپرستی گروه برابر در محلی کمیته

 خواهند نشست ،(بر پایه آیین نامه اجرایی) ها کمیته سرپرستان با ماه در یکبار کم دست ،سرپرستی گروه - 1بند 

 .بگذارند میان در آنان با را خود ی آینده های برنامه تا داشت

 کمیته، سرپرست آگاهی به را خود به وابسته کمیسیون آینده های برنامههرنشست  در کمیسون، هر سرپرست  - 3بند

  .رساند می ها کمیتهیا 

 هستند فعال و ساده هموندان دارای محلی های کمیته   -1بند 

 ،(حداقل)کم دست از ندتوا می محلی کمیته هر فعال هموندان شمار و محدود، نا کمیته، هر ساده هموندان شمار - 2بند 

 .دباش تن 13 ،(ثرکحدا)باال دست تا 3

 برای) ،را دگرگون کند محلی ایه کمیته با پیوند در هربندی توانست خواهد باشد، نیاز چنانچه سیاسی دفتر  -8بند 

 .(است فعال ندانوهم شماردر باره  که 2 بند نمونه

 خود محلیهموندان کمیته  با مرتب های نشست برگزاری و هماهنگی به موظف محلی سرپرستان کمیته های  -0بند 

 .باشند می

 

 

 

 

 9 بخش

 داوری کمیسیون

 

 .11ماده 
 

و اسناد مربوط  نامهاساس از دیدگاه ایران مّلی شورای تمام بخش های عملکردهای فعالیت ها و داوری بر  کمیسیون

 .نماید می نظارت به آن

 

و عدم همکاری با کمیسیون داوری و  استو هموندان شورای ملی ایران با این کمیسیون الزامی  بخش هاهمکاری همه 

 می گردد.ایران یا سرپیچی از احکام آن موجب از دست دادن عضویت در شورای ملی 
 

 آیین نامه اجرایی مربوطه دراساسنامه و مواد  59 و 70مواد  های بند در شده تعیین شرایط بر پایه باید موضوعی هر

  .دهد ارجاع خود به را موضوعی تواند نمی کمیسیون این .شود داده ارجاع داوری کمیسیون به
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 .11 ماده

 

 و یه،عال تحصیالت با شورا، ریاست طرف از کل داور است، شده، تشکیل هموند چهار از داوری کمیسیون

 داور سه رایب. ندارد نیز رای حق و شود، می تعیین منشور و اساسنامه با کامل آشنایی و حقوقی، مفاهیم با آشنا

 .دش خواهند انتخاب موضوع، هر حسب بر  سیاسی دفتر از نفر یک و عالی شورای از نفر دو: نیز دیگر

 

 

 .19 ماده
 

)ریاست شورای ملی، دفتر  شورای ملی ایرانمجاز  هایبخش  از یکی توسط ارجاع صورت در تنها ، داوری کمیسیون

 .کند می گیری تصمیم سیاسی و یا شورای عالی( 

کمیسیون ها و دیگر بخش های شورای ملی می توانند از طریق دفتر سیاسی و یا شورای عالی موضوعی را  -1تبصره 

 برای رسیدگی به کمیسیون داوری ارجاع دهند. 

کمیسیون داوری نمی تواند موضوعی را به خود ارجاع دهد و چنانچه داوران کمیسیون داوری در بخش های  – 7تبصره 

در ارتباط با موضوعی که  قرار است به کمیسیون داوری ارجاع داده شود حق رای  ایران هموند باشنددیگر شورای ملی 

 ندارند.و اظهار نظر 

  اروید کمیسیون به را خود نامه شکایت تا دارد فرصت تخلف مشاهده زا پس روز هشت تا نظر مورد  بخش -5تبصره 

 .کند تقدیم

 ای سهپرو طبق را موضوع توانند می باشند، داشته شکایت کل داور از ایران ملی شورای فعال اعضای چنانچه -1تبصره 

 .دهند ارجاع رسیدگی برای ملی شورای ریاست دفتر به است شده تعیین اجرایی نامه آیین در که
 

 .11 ماده
 

 .نیست نظر تجدید قابل رای کمیسیون داوری 

 

 حکم به که سویی صورت، این غیر در .باشند می آن مفاد رعایت به موّظف درنگ بی طرفین ،حکم ابالغ محض به

  .گیرد می قرار ایران مّلی شورای ازبرکناری  معرض در نگذارد احترام اختالف حل کمیسیون

 

 

 

 

 .10 ماده
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 هرهمچنین مرگ  یا و ایران ریاست شورای ملی عدم ادامه فعالیت یا و مرگ  پیگیری مسئولیت داوری  کمیسیون

  دارد. عهده بر را به هر دلیلی سیاسی دفتر و عالی شورای هموندان از یک

 

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

 .شود می تشکیل جدیدریاست 

 

 ابالغ عمومی مجمع اعضای به داوری  کمیسیون توسط ریاست شورای ملی مرگ یا و عدم ادامه فعالیت ،کناره گیری

 می ابالغ را العاده فوق عمومی مجمع فراخوان دستور  عالی شورای به داوری کمیسیون شرایط، این در .دشو می

 نماید.

 
 

 

 01 بخش

 اداری مرکز

 
 

 .57 ماده

 

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

 

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

 

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

 

  : دبیرخانهبخش  -۵

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

 

 کمیسیون امور پیگیری و اتوماسیون اسناد، آرشیو هماهنگی، به موظف باشد، می دبیرخانه مسئول همان که دبیراجرایی

 .باشد می برعکس و سیاسی دفتر با ها

 

 جمع و ،ملی شورای اسناد از داری امانت داری، آرشیو الکترونیکی، به ایمیل های پاسخگویی به موظف: اجرایی دستیار

 .است ملی شورای نهادهای های گزارش آوری

 

 :رسانه ای و عمومی روابطبخش   .۲

 می باشد:و دو دستیار سرپرست  دارای یکاین بخش 
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  .دارد برعهده را ایران ملی شورای عمومی روابط امور، مسئولیت بخش اینرپرست س

 :باشد زیر امور در کافی تسلط دارای بایست می فرد این

 انگلیسی فارسی، دوزبان به تسلط ـ 

 ای رسانهروابط عمومی و  امور در کاری تجربه ـ

 

 ها و  پاسخگویی در سرعتیک دستیار برای 

  اجتماعی های شبکه و ای رسانه تبلیغات  مسئولیک دستیار 

 

 ایه شبکه ایران، ملی شورای رسمی نمایرتا مدیریت به موظف گروهش و تکنولوژی خدمات مسئول: نولوژیتک .۳

  .باشد می ها کمیسیون جمله از ملی شورای نهادهای نیکیتک امور به رسیدگی و اجتماعی

 

ه لیه اطالعات بک (دیتابیسبایگانی الکترونیکی ) ،مسئول بخش تنکنولوژی موظف است هر بیست وچهارساعت یکبار

 دفتر ریاست شورای ملی ایران قرار دهد. روز شده دبیرخانه را در اختیار 

 

 ایه سیاست ارایه عضویت، حق مرتب دریافت پیگیری مالی، همیاری آوری جمع به موظف بخش این مسئول: مالی. ۴

 .باشد می ایران ملی شورای مالی مراودات بر نظارت و کنترلهمچنین  و ایران ملی شورای برای درآمدزا و کارا

 
 

 

 
 

 00 بخش

 منشور ،نامهاساس اصالح

 ایران ملی شورای های بخش های نامه آیین و
 

  

 .11ماده 

 

 اصالح اساسنامه

 

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

 .باشد می کل داور کمیته، این باشند. مسئول می سیاسی دفتر از
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 ه، العاد فوق عمومی مجمع مجمع عمومی یا  برگزاری از پیش روز پانزده دست کم بایستیاساسنامه اصالح شده 

  شود. گذاشته دبیرخانه دفتر سیاسی واختیار درکمیته اصالح اساسنامه و آیین نامه  توسط

 

 فوق یا مجمع عمومیو  عمومی مجمع نشستبرگزاری  از پیش روز هشت دستکم رااساسنامه اصالح شده  نهدبیرخا

 .می فرستد عمومی مجمع  ،  برای هموندان هالعاد
 

 را ارائه دهند.در باره ی اساسنامه پیشنهادی ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود  18مجمع عمومی هموندان 
 

شکیل تکمیته اساسنامه و آیین نامه،  اساسنامه اصالح شده را تنظیم و دور روز پیش از  ،پس از دریافت پیشنهادات

 در اختیار دبیرخانه قرار می دهد.و یا مجمع عمومی فوق العاده، ارائه و تصویب در مجمع عمومی  مجمع عمومی برای

 

 رسند. می یا مجمع عمومی فوق العاده عمومی مجمع تصویب به حاضران آرا ساده اکثریت با ها اصالحیه

 

 

 .14 ماده

 

 اصالح منشور

طرح در مجمع عمومی مریاست شورای ملی ایران منشور شورای ملی ایران تنها توسط از ی یهاپیشنهاد اصالح بند یا بند

 و به تصویب اکثریت آرای هموندان می رسد.

 

 

 .15 ماده

 

  هااصالح آیین نامه 

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

 رسد.

 

***** 


