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 ایران تریبونال بنیاد نامهاساس

 

 بند اول

  .Iran Tribunal Foundationاد ایران تریبونال بنی: نام -١ماده

 بند دوم

کارزار  از آمدهبرغیرانتفاعی و غیردولتی مردمی، مستقل، ایران تریبونال، تشکلی است بنیاد  :تعریف -٢ماده 

های زندانیان سیاسی که در خانواده، ٠٦ی یاسی دههمردمی ایران تریبونال، که توسط گروهی از زندانیان س

فعاالن  خواه حقوق زنان،مبارزان برابری، ند، فعاالن سیاسی، فعاالن کارگریدر زندان جان سپرد ٠٦ی دهه

  .شدگذاری پایه (٢٦٦٢اکتبر  )١١٦٠های مبارزاتی در مهر کودکان و دیگر زمینه حقوقحقوق و عرصه 

و برگزاری دو مرحله دادگاه،  ١١٣٢تا خرداد ١١٦٠ هایش از شهریورایان دوره اول فعالیتاز پایران تریبونال، بعد 

و  این اساسنامهبراساس هایش را دور دوم فعالیت، ١١٣١خرداد و آبان های در ماه در لندن و الهه

                                       .کندغاز میآ دماندهی جدیزسا

براساس تصمیم مجمع عمومی کارزار ایران ، ٢٦١١ژوئن  ٢١برابر با  ١١٣٢تیر  ٢ تاریخ  در بونالایران تری بنیاد

امور آن طبق مقررات و قوانین مربوط به  .است حقوقیو  حقیقیو دارای شخصیت  گردیدتأسیس تریبونال 

و  ت مجمع عمومیو تصمیما اتمصوبو ایران تریبونال اساسنامه  چهارچوبو در  (غیردولتی)مردمینهادهای 

  .خواهد شد اداره المللیبینامُنای  ئتیه و نظارت یک یاجرائ هیئت به مدیریت یکهای داخلی خود، نامهآیین

                                   .هایش به مردم تکیه داردبنیاد ایران تریبونال، تجسم قدرت و اراده مردم است و برای پشبرد اهداف و برنامه

 اهداف -١ماده 

  .دستاوردهای دو مرحله دادگاه ایران تریبونال داریحفاظت و نگه -١

به عنوان تجسم اراده مردم حقوقی ایران تریبونال مبانی گیری و دادگاه مردمی و روند شکل انتقال تجربه -٢

گاهی آ ارتقاء و و آموزشی های تحقیقیوردن پروژهبه اجراء در آاز طریق حکومتی  نهادهایدر مقابل 

   .های ایراننداندر زعمومی نسبت به شکنجه و کشتار 

 .٠٦ی دههبا تمرکز روی  جمهوری اسالمی ایران سیاسی ایهزندانآوری اسناد جنایات جمع -١

جنایات جمهوری اسالمی ی کتبی و شفاهی هاثبت و تنظیم شهادتاخذ، برای  حقوقی کمیسیونتشکیل  -٤

   .های ایراندر زندان ایران

براساس حکم  آنان بان برای تعقیبهای دیدهو کمیته کاران جمهوری اسالمیایاتتشکیل پرونده برای جن -٥

 . دادگاه ایران تریبونال

  .نه مشابه ایران تریبونال در جهانخواهاهای عدالتاط با کمپینایجاد ارتب -٠

 بند سوم
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ایران تریبونال موظف است برنامه و فعالیت خود بنیاد  به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده سه، -٤ماده 

 .  را براساس سازماندهی زیر تنظیم نماید

 ایران تریبونالبنیاد  هایارگان

هر اولین یکشنبه  چهار بار در سال، است کهایران تریبونال گیری مجمع عمومی باالترین ارگان تصمیم -۵ماده 

  .شودبرگزار میفصل 

با  ،دنصاب نرسچنانچه به حدو ه نخست، در مرحلاعضاء یک  اه به عالوهجمی با حضور پنمجمع عمو -٠ماده 

  .رسمی و قابل تشکیل است اعضاء، حضور یک سوم

 برگزاره العادفوق طور بهیک سوم اعضاء  یا اجرایی هیئت پیشنهاد به لزوم صورت در عمومی، مجمع -٢ ماده

 .شودمی

 .گیردبل از برپائی مجمع عمومی صورت میهفته قدو ع عمومی، فراخوان برای تشکیل مجم -٦ ماده

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی -٣ماده 

 ؛بنیادکردهای ها و عملبررسی فعالیت: الف

 ؛دهای بنیافعالیتکلی  چهارچوبهای کالن و گیری در باره سیاستتصمیم: ب

 بنیاد؛ مجدد اساسنامه تعریفبازنگری و یا : پ

 .ه موارد انضباطیرسیدگی ب: ت

. و حقوقدانان ایران تریبونال است همگاماناز اعضاء،  بیست نفر هیئت امُنا متشکل از : هیئت امُناء   -١٦ماده 

 . کنداب و دعوت میعمومی کارزار ایران تریبونال انتخنخستین اعضای هیئت امُنا را مجمع 

 

ی را که آمادگی خود را برای عضويت داوطلبانه در شخص يا اشخاص ديگرتواند در صورت لزوم میناء هيئت امُ

  .نمایدانتخاب کنند، اعالم میهيئت 

 

بار با حضور اکثریت اعضاء در مرحله نخست و چنانچه به جلسات خود را هر سه ماه یکهیئت امُنا  -١١ماده 

  .کندمیاعضاء در مرحله دوم برگزار  یک سومحضور حدنصاب نرسد، با 

-می برگزار العادفوق طور بهیا یک سوم اعضاء  اجرایی هیئت پیشنهاد به لزوم صورت در ،اجلسه هیئت امُن

 .شود

 .گیردصورت می جلساتهفته قبل از برپائی  دو، جلسات هیئت امُنافراخوان برای تشکیل 

  وظایف هیئت امُنا -١٢ ماده

 بنیاد؛ اجرایی  امور برنظارت : الف

  ؛ایران تریبونال و اهداف برنامه چهارچوبدربر آن و نظارت بنیاد  وقیحق امورگیری در باره تصمیم: ب
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 اجرایی؛ هیئتاز جمله بنیاد  هایگی و همکاری سایر بخشنهای حقوقی با هماهدهی فعالیتسازمان: پ

 های کتبی و شفاهی؛ شهادتحقوقی برای ثبت کمیسیون تشکیل : ت

  ؛بانهای دیدهیتهکمو کمک به ایجاد نظارت بر فعالیت حقوقی : ج

 .  هیئت امُنا و سازماندهی داخلی نامهتعیین ضوابط و آیین: چ

اجرایی را مجمع  هیئتاعضای  .استایران تریبونال بنیاد  اجرایی باالترین ارگان اجرایی، هیئت -١١ ماده

 . کندانتخاب می دو ساله  یک دورهبرای  عمومی

 اجرایی هیئت وظایف -١٤ماده 

 ؛هیئت امُناحقوقی تصمیمات  و میمصوبات مجمع عمو اجرای: الف

 المللی؛ و بین شبرد اهداف و وظایف امور سراسرییهدایت و پ : ب

 ؛های محلی بنیادیجاد تشکلهای محلی و کمک به انظارت بر فعالیت: پ

 های بنیاد به مجمع عمومی؛ ای و  سالیانه فعالیتارایه گزارش دوره: ت

 ای و سالیانه امور اجرایی به هیئت امُنا؛  هارایه گزارش دور: ث

  های بنیاد؛ایجاد هماهنگی میان ارگان: ج

، نظارت برامور مالی و های مستمر مالی مردمیآوری کمکجمعبودجه و برنامه ریزی و سازماندهی : چ

 ؛حسابهای بانکی ایران تریبونال

 ؛هادر زندان می ایرانهای کتبی و اسناد جنایات جمهوری اسالآوری شهادتجمع: ح

   کار فردی و جمعی؛امور و و سازماندهی داخلی براساس تفکیک  نامهتعیین ضوابط و آیین -خ

 ؛مع عمومیمج جلسه و تهیه دستور فراخوان -د

   .پذیرش اعضاء -ذ

-و فعالیت های الزم برای پیشبرد وظایفبه ایجاد ارگان اقدامتواند در صورت لزوم، اجرایی می هیئت: تبصره

 . هایش کند

در  و فعاالن ایران تریبونال ءستند که توسط اعضاهبنیاد  اییهای پایهتشکیالت، محلی بنیادواحدهای  -١٥ماده 

  .شوندشان ایجاد میمحل زندگیشهر 

 بنیاد  محلی واحدهایوظایف  -١٠ماده 

مجمع  ندرج در اساسنامه و مصوباتبرپایه مفاد مبنیاد  و وظایف امور محلیاهداف و پیشبرد  هدایت: الف

قابل تشکیل  عضو ایران تریبونالبا حضور حداقل سه محلی  واحدهای .هیئت امُناتصمیمات حقوقی و   عمومی

  .است
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 سپردگانهای جانزندانیان سیاسی سابق و خانواده گیری باارتباطآوری اسناد جنایات رژیم در زندان و جمع: ب

 ها؛شفاهی از آنی و های کتبشهادت اخذ برای

 ؛در محل باندیده هایگروهشکیل ت: پ

   ؛ محلیهای در حوزه فعالیت های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونیانجام مصاحبهبرای  تعیین سخنگو : ت

  ؛های مالی مردمیکمکمستمر آوری جمع: ث

 ؛سپردگان و زندانیان سیاسی سابق به ایران تریبونالهای جانو اعضای جدید، به ویژه خانواده ب فعاالنجذ: ج

 .  کار فردی و جمعیامور و و سازماندهی داخلی براساس تفکیک  نامهتعیین ضوابط و آیین -چ

 ،تحقیقی هایبه اجراء در آوردن پروژه ،توسعه و آموزشگروه یفه ، وظتوسعه و آموزشگروه  -١٢ماده 

، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک و حقیقی، تهیه جزوات حقوقی و آموزشی به صورت مجازی و اجتماعی آموزشی

  . است امه و مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات حقوقی هیئت امُناپایه مفاد مندرج در اساسنحقوقی بر

 هایها و بیانیهاطالعیه نگارش اسناد، و تدوین ، تنظیمگروهوظیفه این  :تحریریه و سایتگروه  -١٦ ماده

 . است بنیاد میل رسمی -و آدرس ای اداره سایت یران تریبونال، مدیریت ورسمی ا

 . ، ترجمه اسناد ایران تریبونال استگروهوظیفه این : ترجمهگروه  -١٣ماده 

 :هایگروه رسانهوظیفه ؛ های اجتماعیرسانه گروه -٢٦ماده 

 ؛گزارش تصویری و صوتی تهیه فیلم و  :الف

 .و پالتاکیوتیوپ وک، تویتر ، سازماندهی و اداره فیسب: ب

  . کنندمیهای فوق تحت نظارت هیئت اجرایی فعالیت گروه: تبصره

عهده دارد و این گروه مسئولیت حسابرسی و بانکی ایران تریبونال را به: داریگروه حسابرسی و بانک -٢١ماده 

و  کرده عهده دارد، فعالیترا به ریزی برای تامین مالی بنیادتحت نظارت هیئت اجرایی که مسئولیت برنامه

   .شودسازماندهی می

 بند چهارم

 اصول تشکیالتی -٢٢ماده 

است که بر موازين زير استوار  جمعیو کار تفاهم برپایه  و دمکراتيک  ایران تریبونالتشکيالتی ساختار اصل 

 :است

   .های ایران تریبونالاستتصمیمات و سی در مقابلها و ارگانتبعیت و مسئولیت پذیری افراد  -الف 

  ؛و مسئوالن بنیاد هاانتخابی بودن همه ارگان -پ

برنامه و در مسائل داخلی و محلی خود در چهارچوب  ایران تریبونالهای  خودمختاری تمام تشکيالت -ت

 ؛ایران تریبونالهای  سیاست
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 ؛ های باالتر تشکيالتمجمع عمومی و ها به ای ارگان دهی دوره گزارش -ث

 .بنیاددر چهارچوب برنامه و اساسنامه بنیاد  ها و تصميمات آزادی مباحثه و انتقاد از سياست -ج

  .عضویت  -٢١ماده 

 : کسی است که عضو بنیاد ایران تریبونال  ؛عضو تعریف

 ؛نمایدآن فعالیت  هایو برنامه را پذیرفته باشد و در جهت اهدافبنیاد ایران تریبونال  برنامه و اساسنامه: الف

  های ایران تریبونال شرکت کند؛در یکی از تشکیالت: ب

 پردازد؛حق عضویت به: پ

  .معتقد باشد و قومیت و جنسیت ها با هر عقیده و مرام و نژادانو برابری انساجتماعی به عدالت : ت

عضای و اپرداخت حق عضویت برای حقوقدانان . کندسطح حق عضویت را مجمع عمومی تعیین می: تبصره

کنند همکاری میبنیاد  با یا به صورت افتخاری که داوطلبانهغیرایرانی ایرانی و و فعاالن های حقوقی ارگان

 . الزامی نیست

 حقوق اعضاء -٢٤ماده 

 :کلیه اعضاء حق دارند که

 ؛شرکت نمایندایران تریبونال ها و مواضع ث ها و اظهارنظرها پیرامون سیاستدر بح -١

 ؛کرده، انتخاب کنند و انتخاب شوندشرکت  در انتخابات -٢

 .ابراز عقیده کرده و در اتخاذ تصمیمات دارای رای برابر باشند -١

  وظایف اعضاء -٢٥ماده 

 های ایران تریبونال؛و برنامه پیشبرد اهداف -١

 ؛ایران تریبونالحفظ اسرار، اسناد و اموال  -٢

 .ان تریبونالهای ایرارگاناز عضویت و شرکت فعال در یکی  -١

عضو  یا حداقل دوها این تشکل و تایید  های محلی و غیرمحلی به پیشنهاددر تشکلپذیرش عضو   -٢٠ماده 

 پذیرش عضویت با درخواست کتبی و ارائه زندگینامه .گیردصورت میتصویب هیئت اجرایی ایران تریبونال و با 

 . گرددانجام می فرد متقاضی عضویت

کوب ی، سریگیری و اجراهای تصمیماز قبول عضویت یا همکاری با افرادی که در ارگانیبونال ایران تر -٢٢ماده 

  .ورزد، جدا احتراز میدارندها همکاری داشته و اند و یا با آنبوده یا رژیم سابق و جاسوسی جمهوری اسالمی

 بند پنجم

 استعفا -٢٦ماده 

هفته  دوشته باشد، الزم است استعفانامه خود را به فاصله تمایل به استعفا دای ه عضو چچنان: شرایط استعفا

 .مربوطه تسلیم نماید ارگانبه کتبًا قبل از ترک فعالیت 
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 ضوابط انضباطی -٢٣ماده 

، با تفسیر و تعبیر شخصی از مفاد اساسنامه، به سوء رفتار مبنی ایران تریبونالاز اعضای ی چنانچه عضو 

یا از اجرای  پردازدب ایران تریبونال یایضوابط امنیتی و برنامهو داخلی  هاینامهو آییناساسنامه برنقض 

جهت بررسی و  تابع فعالیت عضو  ارگانوع مورد اختالف بدرخواست موض زند،ز های خود سربامسئولیت

ر را به است اقدامات زیملزم ارگان باالتر . شودمیداده گیری با حضور کلیه اعضاء به ارگان باالتر ارجاع تصمیم

 : اجرا گذارد

  تالش برای حل اختالف؛: الف

 ؛تذکر رسمی: ب

 ؛مسئولیت یا تغییر سلب: ب

 . ارجاع به مجمع عمومی برای تصمیم نهایی: پ

 بند ششم

 

 ایران تریبونالبنیاد منابع مالی  -١٦ماده 

 هایتودهامانش و همگهای مالی اعضاء، ایران تریبونال، منابع مالی خود را از حق عضويت اعضاء و کمک

  .نمايد دوستدار ایران تریبونال تأمين می

-برای پرداخت هزینه اجرایی هیئتمیزان سهم  عمومی وعضويت اعضاء توسط مجمع حق میزان  -١١ماده 

 . شودتعيين می عمومی عمجمتوسط اجرایی  به پیشنهاد هیئت بنیادهای 

 انحالل  -١٢ماده 

که به وجود ایران تریبونال دیگر نیازی نیست و ، به زمانی اشاره دارد ان تریبونالبنیاد ایرانحالل : انحالل شرایط

های خود دور شده باشد و به تعهدات خود مطابق با اساسنامه عمل یا ایران تریبونال از اهداف وسیاست

  .نکرده باشد

، متشکل از هیئت مؤسس. هیئت مؤسس استاعضای فعال با حقوقی  به لحاظالل ححق ان: حق انحالل

با  هیئت مؤسسبعد از مرگ اعضای نحالل احق . اندایران تریبونال را تاسیس کردهکارزار که است کسانی 

 . مجمع عمومی است

حفظ . ان و جهانامعه و مردم ایری است تاریخی برای جتریبونال، دستاورد اسناد و مدارک ایران: نحوه انحالل

جمع عمومی، به یک نهاد غیردولتی متشخیص اد ایران تریبونال، با راست این اسناد بعد از انحالل بینو ح

این . شودآور باشد، چه در ایران چه در خارج ایران اهداء میحقوقی نام یک دانشگاه که در زمینه یا مردمی

 . نهاد موظف است اسناد ایران تریبونال را در دسترس عموم قرار دهد

از آن با نظر  هحدید مجمع عمومی به فروش می رسد و درآمد حاصلمنقول بنیاد با صالاموال منقول و غیر

اهدا ، دارد ایران تریبونال که نزدیک ترین قرابت را با اهداف بنیادغیردولتی مردمی مجمع عمومی به یک نهاد 

 . شودمی

 

به  ٢٦١١ژوئن  ٢١ر با براب ١١٣٢تیر  ٢تاریخ تبصره در  سه ماده و  ١٢بند،  ششایران تریبونال، با بنیاد  اساسنامه

      .رسیدایران تریبونال کارزار تصویب مجمع عمومی 


