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سروران ارجمند                             – دوستداران گرانقدر ضد استعمار » »

و حزب پان ايرانيست؛                                                         

پيش نويس منشور نيرومندي ملت بزرگ ايران » آه از سوي شوراي عالي رهبري حزب پان  «

ايرانيست تهيه و تنظيم گرديده بود، در اختيار برخي ياران ديرگام نهضت و صاحب نظران گذارده 

.شد

در نشست  هاي  .گروهي بسيار، نظرات اصالحي و پيشنهادهاي خود را در اختيار حزب قرار دادند

متعدد، پيش نويس و نظرات ارائه شده ، مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام آنچه در زير آورده 

مي شود، به عنوان منشور نيرومندي ملت بزرگ ايران » موردتصويب شوراي عالي رهبري قرار  «

از آنجا آه دسترسي به بسياري از اندامان نهضت و صاحب نظران ايران پرست ميسر  .گرفت

نگشت، خواهشمند است هر گونه پيشنهادي را آه بتواند آرمان هاي ملت بزرگ ايران » را براي  «

نيرومندي هر چه بيشتر برآورده سازد، اعالم ، تا در آنگره هشتم » حزب پان ايرانيست آه ديرتر  «

از شهريور ماه سال .نخواهد بود، مورد بررسي و تصويب قرار گيرد 1378



اي آفريدگار پاك ، ترا پرستش مي آنم و از تو ياري مي جويم               

ملت بزرگ ايران »منشور نيرومندي                              »

راهنماي مبارزات و آوشش هاي حزب پان ايرانيست                            

بنيان گرفته بر مكتب پان ايرانيسم )                                          )

در اين برهه از تاريخ ملت بزرگ ايران و جامعه بشري

در اين برهه از تاريخ مبارزات نهضت پان ايرانيسم و حزب پان ايرانيست

با تكيه بر نظام انديشه اي و فلسفي و فرهنگي ملت ايران آه پان ايرانيسم جلوه اي از شكوفايي آن است، 

با بهره گيري از همه مبارزات و آوشش هاي ديرپاي نهضت هاي آزادگي طلب ملت ايران و نبردهاي 

چندين دهه نهضت پان ايرانيسم و حزب پان ايرانيست، با بهره گيري از رهنمودهاي آنگره هاي پيشين 

و آنگره هفتم حزب پان ايرانيست ، آنگره آژير » »

مفاد منشور نيرومندي ملت بزرگ ايران » .را در اين مرحله از تاريخ اعالم مي داريم «

الف – بنيادهاي انديشه اي

.اي خداي آه از برترين برتري ها، به برترين برتري ، برتري، به تو نماز آوريم، به تو نياز آوريم

از آهنگ هاي خون » : »

هستي بزرگ ، بر پايه اصول و بنيادهايي استوار است آه جلوه و نشاني است از آفريننده اي  2

بزرگ

انديشه و علم و تالش بشريت ، آاشف اصول هستي بزرگ تواند بود و نه واضع آن 4

جنبش و خروش و حرآتي اصيل تواند بود آه در مسير شناخت اين اصول باشد 5

آرمان 7 هدف و نياز نهائي هر ملت است، براي زيست سرافراز در پهنه نظام هستي و  :

جامعه بزرگ بشري

.آرمان ، تنها نه از مغز است آه با خون همراه است و بلكه ، خود خون است 10



آرمانخواه ، پوينده، آوشنده، پيام آور و فنا در اصول آرماني و مجري آوشش هاي فردي،  16

.خانوادگي و اجتماعي براي رسيدن به آرمان ملت بزرگ ايران است

.آرمانخواه داند آه فداي آئين گشتن ، يگانه آرزوست 18

براي يگانگي، شكوفائي و اقتدار ملي .آرمان نهائي ملت بزرگ ايران است «  پان ايرانيسم » 20

.

نهضتي است «  پان ايرانيسم » 23 جهان شمول » آه با اعتقاد به هستي بزرگ به جهان  «

مكتب ناسيوناليسم، جهان بيني .بشري مي انديشد پان ايرانيسم » .است «

نه تنها براي «  پان ايرانيسم » 25 ملت بزرگ ايران » آه براي همه « جامعه بشري » احكام  «

.برگرفته از نظام هستي بزرگ را اعالم مي دارد

،«  پان ايرانيسم » 27 جهان شمول » است و نه « جهان وطن » ».

در نظام 29 هستي بزرگ » .، خانواده  واجد اصيل و برتر اجتماع است«

ملت » 32 ، بنياد گرفته بر« خانواده » و مقوله اي است تاريخي و اجتماعي « .

ملت » 35 ، زنجيره ناگسستني نسل هاي گذشته و حال وآينده است آه با« نياخاك » پيوند يافته  «

.است

ملت » 39 .، شكل دهنده جامعه و تاريخ وآينده بشريت است، پس جهان، جهان ملتها است«

حقوق جامعه بشري » 42 در واحد ملي و جهان مليت ها ، تعيين آننده « حقوق فردي و  »

اجتماعي است «

نظام جامعه بين الملل » 45 مي بايد بر اساس شناخت « حقوق ملت ها » .بر پا گردد «

به حكم سرنوشت و تاريخ، 49 ملت بزرگ ايران » ، وظيفه دار شناخت، هدايت و صيانت از «

چنين نظام و حقوق جامعه بشري » .است «

حزب پان ايرانيست » 51 جلوه تشكيالتي « و اجرا آننده فرمانهاي «  نهضت پان ايرانيسم »

تاريخ و اجتماع » .مي باشد «

ما به سوي آنچنان نظام سياسي واجتماعي در حرآت هستيم آه همه 55 اقوام جامعه بزرگ  »

ايراني ، تيره هاي قومي و فرهنگي و مذهبي وابسته به آن را در تشكلي بزرگ و همه جانبه «



بنابراين قرار دهد، :

در هر بخشي از جامعه بزرگ ايراني » ، مقوله هاي سياسي واجتماعي، به هر گونه آه باشند، «

مي بايد در مسير ايفاي اين رسالت » .حرآت آنند «

جلوه هاي اعمال سياست جامعه بشري »د ر «  پان ايرانيسم » و « جامعه ملي » چنين خواهد بود « :

ضد استعمار » – ضد استثمار – ضد استبداد »

همكاري جهاني آري، قول سلطه گري جهاني نه .

اقتدار جامعه بزرگ ايراني » و فرهنگ « ايرانزمين » آه « چون روح در آالبد ملت » است،  «

تضمين آننده وصول به اين آرمان هاست .

ب – اصول آلي استراتژي حزب پان ايرانيست » »

حزب پان ايرانيست  » 56 حزبي است دگرگون طلب و خواهان ايجاد نظمي بنيان گرفته بر  «

مباني تاريخي و اجتماعي و فرهنگي ملت بزرگ ايران » »

نظمي آه 64 حزب پان ايرانيست » خواهان آن است ، عليه هيچ يك از تيره ها ، هيچ يك از  «

نظم فردا، نظمي است  .قوميت  ها و هيچ يك از گروههاي وابسته به ملت بزرگ ايران نيست

براي رسيدن به وحدت و آزادگي و اقتدار و رفاه ملت ايران » آساني آه با عظمت و  .«

وحدت ملت ايران » .بستيزند، نظم پر شكوه و يگانگي طلب ما، بر ضد آنان است «

نظام حكومتي ايران، در هر زمان بايد منطبق بانياز 70 ملت » و تبلور اراده آگاه ملي و  «

مظهر حق حاآميت از ديدگاه نهضت ما، شكل حكومت چونان  .باشد«  ملت بزرگ ايران »

ظرفي است آه مظروف آن بايد آرمانهاي اقتدار ملي » ، عظمت و سرافرازي« ملت  »

ايران .و پايان بخشيدن به دوران سياه پراآندگي، استعمار زدگي و عقب ماندگي ها باشد «

حزب پان ايرانيست » 77 ، اجراي سياست « را تنها راه حفظ استقالل و تامين  «  پان ايرانيسم »

وحدت و آزادگي و اقتدار ملت ايران » سياست نزديكي يا دوري با دولتهاي ديگر  .مي داند «

و حكومت هاي ايران ار در ادوار گوناگون، با اين سياست ، ميران حمايت و يا مبارزه خود با 

.آنها قرار مي دهد



در هر مقطعي از زمان، قانون اساسي بايد بيانگر احترام به ديانت اسالم و ديگر اديان الهي،  81

آزادي هاي اجتماعي و سياسي مردم ايران » » - ضامن حق حاآميت ملي و مظهر اراده آزاد

ملت ايران » و گوياي روابط عادالنه ملت و حاآميت و بستر نيل به عدالت اجتماعي « –

.عدالت اقتصادي و عدالت سياسي باشد

هيچ گروهي از 82 مردم ايران » تافته جدا بافته » « از « ملت ايران » نيست « .

پ اصول سياست خارجي-

سياست خارجي بايد مدافع حقوق ملي و تاريخي 84 جامعه بزرگ ايراني » در جامعه بين  «

در اين راستا .الملل و رابطه با آليه آشورهاي جهان باشد سياستي فعال و پر تحرك و  :

مستمر را بر پايه اصول زير ضرور مي دانيم :

هماهنگي با ملت هاي جهان بر اساس شناخت 86 حق حاآميت هر ملت » ».

مبارزه با سياست تبعيض نژادي و هر گونه سياست متجاوز به حقوق جامعه بشري در هر  87

آجاي جهان آه باشد .

مبارزه با هر گونه سياست استعماري، به هر رنگ و شكل 89 .

حمايت از جنبش هاي آزادگي طلب و وحدت خواه 91 .

قراردادها، آنوانسيون ها، منشورها و معاعدات جهاني ار آه در برگيرنده اهداف جامعه  98

.بشري در نيل به صلح جهاني و رعايت حقوق حقه و يكسان ملت ها باشد، تائيد مي نماييم

دوستي 102 ملت ايران » را با تمامي ملت هاي جهان،گذشته از شكل حكومتي آنها، با حفظ  «

.حقوق و احترام متقابل خواستاريم

تبديل سازمان ملل متحد را به آانون تفاهم و حفظ حقوق ملت ها، به دور از نفوذ ابر قدرت ها  106

.خواستاريم

حق 111 وتو » از ابزار موثر سياست هاي سلطه گر جهاني است، حذف آن، خواست همه  «

.ملته هاي ستم آشيده جهان است

اتخاذ سياست مستقل ملي، متضمن اعتالي 113 ملت ايران » .در جامعه بشري است «



.سياست خارجي، بايد به دور از هر گونه گرايش به سياست هاي سلطه گر خارجي باشد 116

سرنوشت مردم بحرين از سرنوشت ما جدا نيست، از مبارزات آزادگي طلب آنان دفاع  119

.مي آنيم

خليج فارس » 123 شاهرگ حياتي « ملت ايران » و با نفوذ و حضور سياست هاي  .است «

سلطه گر حارجي در اين درياي .، مبارزه اي بي امان داريم «ايراني »

در هر آجاي جهان ، در هر  .آردها، وابستگان ملي، قومي، تاريخي و فرهنگي ما هستند 129

.شرايط و با همه توان، از حقوق آنان دفاع خواهيم آرد

حمايت همه جانبه از حقوق آردها، شعيان و ديگر وابستگان فرهنگي، مذهبي و قومي ملت  134

بزرگ ايران  ، از اصول قطعي سياست حارجي .مي باشد «  پان ايرانيسم »

پيوند يگانگي و هم خانماني مردم ما و افغانستان و تاجيكستان ، ناگسستني است 136 .

سرزمين خوارزم و فراورد 138 با آنان  .، پايگاه و خاستگاه زبان فارسي است (ماوراءالنهر )

.جدايي نداريم

ساآنان سرزمين تاريخي قفقاز از ما جدا نيستند، با آنان تاريخ و سرنوشت مشترك داشته و  140

.داريم

ت – سياست هاي دفاعي و نظامي

تاريخ نيا خاك ما، از دير باز حكايت از يورش ها و تجاوزات قدرت هاي سلطه گر زمان به  144

.ميهن ايرانيان دارد

رسالت تاريخي نيروهاي مسلح ما و آمادگي دفاعي و اقتدار نظامي آنها براي جلوگيري از  145

هر گونه تجاوز و تعدي به حقوق تاريخي و سرزمين ملت بزرگ ايران مورد توجه بي چون 

چراي ما است .

تاريخ گواه آن است آه هر گاه نيروهاي مسلح ايران، نيرومند و هوشيار بوده ملت هاي  149

منطقه در آسايش زندگي مي آردند و صلح جهاني نيز از استحكام بيشتر برخوردار بوده است

.



از آنجا آه مسابقه تسليحاتي و رقابت توليد آنندگان جنگ افزارها در منطقه و پيرامون ما،  152

همچنان رو به تزايد است، خوش باوري و خطاي محض است آه حتي يك دم از افزايش 

.توان رزمي نيروهاي نظامي خويش غافل بمانيم

تاريخ گذشته و معاصر گوياي اين است آه همواره خالء حضور نيروهاي نظامي و  155

.دالوران نيروي دريايي ايران را قدرت هاي استعماري پر آرده اند

نيروهاي زميني، دريايي و هوايي ما بايد در نهايت قدرت و صالبت و نه تنها پاسدار مرزها  158

و آسمان و درياهاي ميهن ايرانيان باشند، بلكه امنيت و اعتماد همه وابستگان فرهنگي و 

.مذهبي و قومي ما را تضمين نمايند

نيروهاي نظامي ما بايد در پهنه آبها و فراز آسمانها پشيمان حقوق و جنبشهاي به حق  159

.آزادگي طلب ايرانيان خارج از مرزهاي آنوني باشند

در برابر دشمنان مسلح بايد تا دندان مسلح بود 160 .

حضور ناوگان نيرومند ايران در آبها ي جهاني ار بايدهاي حفظ موجوديت و اقتدار ملي و  162

.ايفاي رسالت ملت بزرگ ايران  در برابر جامعه بشري است

آموزش و تقويت نيروهاي مردمي جهت حضور د رپهنه دفاع ملي از ضرورت هاي سياست  164

دفاعي ملت ايران است .

سرنوشت 168 جهان ملت ها » بي ارتباط با آينده ميهن ايرانيان نيست « تالش در حصول توافق  .

نهايي براي تضمين صلح جهاني را مهم ترين وظيفه همه دولت مردان جهان بشري با هر 

.شكلي از حكومت مي دانيم

اگر ديگران چنين نكننذ، قدرت دفاعي  .درياي مازندران را از جنگ افزارها دور نگهداريم 170

.ما بايد متناسب با دفاع از حقوق تاريخي و مصالح ملي ما در اين  منطقه باشد

پيمان دفاعي منطقه اي را ترجيحًا با آشورهايي آه با ما داراي تبار، فرهنگ و مخاطرات  176

.مشترك مي باشند، ضرور مي دانيم

خلع سالح عمومي را ضامن نيل به صلح جهاني و همزيستي مسالمت آميز همه ملت هاي  179

.جهان مي دانيم



خلع سالح اتمي بايد جدي ترين آوشش جهان بشري و سازمان هاي بين المللي باشد تا  181

ملتهاي جهان بدور از هر گونه هراس و اضطراب به شكوفايي فرهنگي و اجتماعي و 

.اقتصادي خويش بپردازند

تا زماني آه خلع سالح اتمي در تمامي نقاط جهان تحقق نيابد ملت ايران ناچار از دست يابي  183

.به سالح اتمي بمنظور حفظ تعادل قوا و احساس امنيت ملي مي باشد

ث – نظام قانوني و قضايي

.انسان و خانواده و ملت و جامعه بشري بايد عناصر مورد توجه و تاآيد نظام قانوني باشد 184

نظام قانوني بر پايه اصول عدالت اجتماعي 186 – عدالت سياسي و عدالت اقتصادي، تعيين آننده 

مرزها و حدود و ثغور و تكليف هر عضو از جامعه و همه ساختارهاي سياسي و اجتماعي 

.خواهد بود

چه از نظر شكل و  )نظام قانوني مي بايد از سوي قوه قضائيه اي نيرومند، سالم و تاثير ناپذير 190

چه از نظر محتوا .صيانت شود (

.عدالت قضايي تضمين آننده نظام اجتماعي سياسي و فرهنگي جامعه آرمانخواه خواهد بود 191

.خانواده هاي ايراني و افراد در برابر قانون يكسان و برابرند 193

صيانت از حقوق و آزادي هاي ملت ايران و خانواده ها و افراد، از اهم وظايف نظم قضايي  197

.است

.حكومت قانون آن هم قوانين عادالنه، ضامن حفظ حقوق فردي و اجتماعي است 199

.وضع و اجراي قوانين عادالنه، گوهر انساني را در بستر تاريخ و اجتماع پاس مي دارد 202

نظم قضايي پيشرو و منطبق با نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي ملت ايران در  205

.مقايسه به حقوق جامعه بشري، ستون فقرات سالم نظام اجتماعي محسوب مي گردد

هماهنگي بين حقوق و تكاليف فرد و خانواده، ملت و حاآميت و صيانت از اين حقوق و  208

.تكاليف، مهمترين وظيفه نظم قضايي است

.امنيت و عدالت جز در پناه قوانين عادالنه و اجراي عادالنه قوانين متصور نمي باشد 210



ج – عدالت سياسي

عدالت سياسي تكاليف و حقوقي است آه هر فرد ايراني براي مشارآت در امور سياسي و تعيين  :

.سرنوشت ملت  و ميهن خود دارا مي باشد

هر ايراني به حكم وابستگي به جامعه بزرگ ملي حق دارد آه آزادانه و فارغ از رنگ و  211

زبان و گويش و دين و موقعيت سرزميني در ميهن بزرگ ايرانيان از حقوق سياسي برابر با 

.هم ميهنان خود برخوردار باشد

ايرانيان، اعم از زن و مرد بايد از حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار  216

.بوده بطور يكسان از حمايت قانون بهره  مند شوند

.شرف، حيثيت، جان، مال، مسكن و شغل هر ايراني بايد مصون از هر گونه تعرض باشد 221

هر ايراني بايد از آزادي انديشه، گفتار، نوشتار، شرآت در احزاب و اجتماعات و اداره  225

.امور زندگي شخصي در چارچوب قوانين عادالنه برخوردار باشد

تفتيش عقايد به هر شكل و روش، بازرسي و ترساندن نامه ها، ضبط و فاش آردن مكالمات  233

تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، و تلكس، نمابر و و يا سانسور اين وسايل ارتباطي در  ...

.مورد هر ايراني را محكوم مي دانيم

تشكيل احزاب آزاد است، هر ايراني مجاز و ذيحق است با حضور در تشكل هاي اجتماعي  237

.خواهان ايجاد تحوالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي باشد

.استقرار حكومت انحصاري يا تك حزبي را مردود مي دانيم 239

مردم ميهن ما را بايد از مواهب توسعه و تقويت نهادهاي سياسي دموآراتيك بهره مند  242

.ساخت، تا بتوانند اراده آزاد خويش را در سرنوشت ميهن و ملت خود اعمال نمايند

هر ايراني حق دارد با شرآت فعاالنه در مبارزات سياسي،  اعتقادات و ساليق خويش را در  245

.تدوين و استقرار حكومت متكي به آراء اآثريت مردم اعمال نمايد

عدالت سياسي اقتضا دارد آه حكومت معطوف به آرمانهاي ملت بزرگ ايران  و برخاسته  246

.از اراده آزاد مردم ايران باشد



اين سرزمين، ايرانزمين است، در ايران زمين هيچ گونه انديشه ضد عظمت، ضد  250

.سرافرازي و ضد يگانگي ملت ايران جايگاهي ندارد

حاآميت بايد حامل انديشه و رسالت ياد شه باشد، د رغير اينصورت به هر شكلي آه جلوه  253

.نمايد، از نظر ملت بزرگ ايران  مردود است

نظم ملي »  هر سازمان اداري بايد خشتي از بناي عظيم 254 .باشد «

هدف عدالت سياسي عبارت است از 256 برقراري روابط عادالنه و بدور از هر گونه ظلم و  :

ستم و فساد و بهره آشي بين حكومت و مردم و ملت، تا امكان شكوفايي گوهر انساني و رشد 

.خانواده و سرافرازي و اقتدار ملي بوجود آيد

در نظام عدالت سياسي، هنگي بايد يك شعار را سر دهند 258 :

. «ايران بزرگ و مقتدر فردا، نيازمند آوشش و جانفشاني فرزندان خود مي باشد » 261



چ – عدالت اجتمكاعي

.عدالت اجتماعي با تامين اجتماعي خانواده ها و افراد ايراني تحقق مي يابد 264

.حقوق فردي ناشي از وظيفه فرد در برابر ملت مي باشد 266

ميزان و ارزش آار هر آس در برابر جامعه ملي و برنامه هاي ملي مالك تعيين ارزش و  269

.موقعيت او مي باشد

.توزيع عادالنه ثروت و در آمد ملي از اهم شرايط استقرار عدالت اجتماعي است 270

تعدي مسئوالن و دست اندرآاران بر بيت المال و ثروت عمومي قيام بر ضد امنيت ملي  271

.است

به منظور تامين خدمات اجتماعي ايرانيان بايد سازماني بصورت گسترده، فراگير و واحد  273

تشكيل شود .

تامين اجتماعي مسئوليت تامين زيست خانواده ها و افراد ايراني را در مسير اجراي عدالت  275

.اجتماعي به عهده خواهد داشت

هدف تامين اجتماعي پيوند دادن هر فرد و خانواده  ايراني با نظم فراگير و استوار رفاهي و  277

.اقتصاد ملي است

تامين اجتماعي، پديد آوردن شرايطي است آه افراد بتوانند استعدادهاي خود را در آن بروز  280

.دهند و سرمايه هاي فكري و فيزيكي خود را به نحو احسن در راه اقتدار ملي بكار اندازد

.بيمه هاي اجتماعي بازوي توانمند تامين اجتماعي خواهد بود 282

هر ايراني به حكم ايراني بودن در نظم عدالت اجتماعي از حقوق خاص برخوردار است 283 :

هيچ ايراني نبايد گرسنه، بدون مسكن، بدون بهداشت، بدون پوشاك، بدون آار و بدور از آموزش 

.و متناسب با استعداد و ارزش شخصيت آرمانخواه خود باشد

هدف سياست رفاهي آن است آه خانواده هاي بيشتري را فعال و آارآمد و سازنده در شبكه  286

.آوشش هاي ملي قرار دهد و د رنتيجه بر ميزان توليد آاال و خدمات بيفزايد

زنان :

جامعه بزرگ ايراني هيچ گاه به آرمان 288 دست نمي يابد مگر  «  اقتدار ملت بزرگ ايران »



آنكه به زنان نيز امكان متساوي با مردان براي احراز موقعيت هاي سياسي و اجتماعي داده 

.شود

زنان ايراني در تاريخ سياسي و اجتماعي جامعه بزرگ ايران، همواره داراي جايگاه رفيعي  294

:در پهنه خانواده، مديريت آشوري، فرماندهي نظامي، علوم و فنون و فرهنگ ملي بوده اند

زنان ايراني در شرايط آنوني نيز بايد عهده دار مسئوليت هاي بزرگ اجتماعي، سياسي و  298

.علمي درآنار وظيفه بسيار ارزشمند حفظ خانواده و مقام بزرگ مادري باشند

زنان و دختران ايراني، نيمي از جمعيت ميهن ما ار تشكيل مي دهند و به حق، دو شادوش  304

مردان ايراني و درمواردي آوشاتر به وظايف ملي و اجتماعي خويش مي پردازند و بايد از 

تمامي مزاياي اجتماعي و سياسي و اقتصادي جامعه بزرگ ايراني بطور يكسان با مردان 

.بهره مند شوند

پاسداري از نظام ارزشي و سنت هاي ديرين خانوادگي و اخالقي براي هر مرد و زن ايراني  306

ضامن حفظ موجوديت فرهنگ ديرپاي ملت بزرگ ايران است .

جوانان :

جوانان ايراني ، پيشاپيش نهضت عظيمي آه ملت ايران رسالت اجتناب ناپذير آن را در  309

مبارزه ضد استعمار – ضد استثمار – ضد استبداد نسبت به جامعه بشري به عهده دارد، در 

.حرآت خواهند بود

جوانان ايراني مظهر پويايي و مبارزات عظيم فرهنگي و ارزش هاي واالي انساني ملت  313

.بزرگ ايران، در پهنه ايرانزمين و جهان بشري مي باشند

جوانان ايران، سازندگان فرداي پر شكوه ملت ما و تجسم دهنده نظام اقتدار ملي براي نيل به  315

.حقوق تاريخي و اجتماعي جامعه بزرگ ايراني هستند

مشارآت جوانان ايراني در تعيين سرنوشت ملي و خط مشي هاي سياسي، اجتماعي و  318

.اقتصادي از حقوق مسلم آنها است

جوانان ايراني تشكيل دهنده سپاه عظيم 319 سازمان بزرگ ارشاد ملي » .خواهند بود «

دولت وظيفه دار رفع موانه و مشكالت تحصيلي، اشتغال و تشكيل خانواده براي جوانان  322



.مي باشد

برنامه ريزي همه جانبه براي جوانان با نظر يابي مداوم از آنان، نسل جوان را در بستر  325

.تشكل عظيم ملي قرار خواهد داد

فرزندان ايران بايد از زمان زايش بطور رايگان از حق تندرستي، آموزش و پرورش تا  328

.عالي ترين رده تحصيلي، برخوردار باشند

.نسل جوان با برخورداري از پرورش ملي، بايد آرمانهاي ملت بزرگ ايران را تحقق بخشد 330

.ورزش با همه امكانات و وسايل مربوط بايد براي نسل جوان همگاني گردد 331

مسكن : 

هر آس آه آار مي آند، در ازاء پرداخت بخش آوچكي از حقوق يا دستمزد خويش 334

.بايد از  مسكن مناسب استفاده و به تدريج مالك آن گردد

.تامين مسكن مناسب براي خانواده ها بايد از اصول دائم سياست هاي دولت باشد 337

.خانواده هاي ايراني به محض تشكيل بايد از مسكن مناسب بهره مند باشند 340

بهداشت و درمان :

امنيت اجتماعي بدون تضمين و قبول و تامين خدمات بهداشتي و درماني افراد و  342

.خانواده هاي ايراني تحقق آامل نخواهد يافت

سازمان فراگير و مسوول تامين خدمات اجتماعي وظيفه دار پرداخت هزينه هاي خدمات  344

.درماني و بهداشتي براي نيل به هدف امنيت خاطر هر ايراني خواهد بود

بهسازي محيط هاي گوناگون زيستي جامعه ايراني و پيشگيري از پيدايش و شيوع بيماريها  346

از مهمترين وظايف دستگاههاي بهداشتي و درماني است .

ايجاد وگسترش و مراآز و خانه هاي بهداشت در روستاها و شهرها به منظور ارائه آموزش  349

به خانواده هاي ايراني و استفاده بهينه از ابراز و وسايل و تعليمات بهداشتي و درماني 

.ضرورت تامين اجتماعي است

گسترش و آموزش و تقويت مداوم اصل 350 پزشكي جامعه نگر » با منظور داشتن حفظ منافع  «

ملي .



ايجاد وگسترش پزشكي خانواده و برقراري ارتباط بيماران با مراآز تخصصي پزشكي از  351

.طريق پزشكان خانواده

آموزش پزشكي و رشته هاي وابسته به آن مي بايست بر اساس نيازهاي بهداشتي و درمان  354

.جامعه ايراني باشد

تقويت و واقعي آردن سازمان نظام پزشكي به منظور حفظ منافع مردم و بيماران و جامعه  355

پزشكي ايران .

آموزش مداوم و ضمن خدمت پزشكان و گروههاي وابسته 356 .

تنظيم خانواده بله، آنترل جمعيت نه 358 .

روش هاي  .تنظيم جمعيت با صنعتي شدن ايران و گسترش فرهنگ صنعتي تامين خواهد شد 359

ضد مصالح ملي و بي توجه به آرمانهاي ملي محكومند .

نظام استخدامي :

برقراري عدالت و رفع تبعيض د رنظام استخدامي اعم از بخش خصوصي يا دولتي از  360

تكاليف دولت است .

.سازمان  هاي اداري را خانه تكاني آنيد 362

.پرداخت حقوق و دستمزد يكسان در مقابل خدمات و تخصص هاي يكسان 363

افزايش حداقل حقوق و دستمزدها بر مبناي شاخص هاي واقعي افزايش هزينه ها ، يه ميزان  368

.حداقل نيازمنديها ي يك خانواده

محدود آردن منطقي حداآثر مجموع دريافت ها 373 حقوق، دستمزد، پاداش و غيره ) و ايجاد  (

سقف مناسب به منظور توزيع عادالنه در آمد و جلوگيري از تورم قيمتها در سازمان  هاي 

دولتي و خصوصي

مسوول بودن هر دستگاه استخدام آننده اعم از دولتي و خصوصي در برابر رفاه خانوادگي  374

آارآنان خود .

ح – بخش فرهنگي



فرهنگ ملي انديشه هاي نيرومند نسل هاي گذشته و عامل  .فرهنگ بمنزله روح در آالبد ملت است

هر نسلي بايد ثمره آوشش نسلهاي پيشين را گرفته بر آن  .پرورش نيروهاي خالقه يك ملت است

بيفزايد و به بياني ديگر، فرهنگ مجموعه اي از ارزش هاي واالي پذيرفته شده يك ملت در طول تاريخ 

.است

فرهنگ رخشاي ايرانزمين يادگار ملت بزرگ ايران  در طول سده ها و هزاره هاست آن را،  379

.درون و برون از ايرانزمين پاس مي داريم

فرهنگ ايرانزمين گنجينه  هنرهاي ملي و آداب و سنن جامعه بزرگ ايراني از گذشته دور  382

.تا به امروز است، اين ميراث گرانبها را ارج نهيم

تبادل فرهنگي با آليه سرزمين ها و اقوام ايراني و غير ايراني آه در طول تاريخ در بستر  385

.فرهنگ بر بار ايراني زندگي آرده يا با آن آشنا بوده اند

زبان فارسي روان ملت ما و يكي از وجوه مشترك فرهنگي ما با ساير اقوام ايراني و غير  387

پاسداري از زبان فارسي و گويش هاي گوناگون آن وظيفه حكومت آرمانخواه  .ايراني است

.مي باشد

.عرفان و ادبيات عرفاني از جلوه هاي فرهنگ ايراني است آن را پاس مي داريم 390

فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي مرآز توسعه و نشر زبان فارسي در قلمرو جهان فرهنگ  391

فرهنگستان زبان فارسي بايد با شرآت پژوهشگران همه فارسي زبانان جهان  .پارسي است

.تشكيل گردد

فرهنگ ايران زمين مجموعه اي از فرهنگهاي قومي و گويش هاي اقوام ايراني است،  397

صيانت از آن و احترام به سنت هاي تبار ايراني را وظيفه خود مي دانيم .

معماري و نظام شهر سازي و روستائي ايران از پايه هاي نظم فرهنگي جامعه بزرگ  400

نوسازي نبايد به قيمت ويراني بافت و سنت هاي ديرين شهرسازي و معماري  .ايراني است

ملي صورت گيرد .

آموزش و پرورش :

هدف نظام آموزش و پرورش بايد تربيت فرزندان ايران زمين براي خدمت به موجوديت اصيل و 



آماده شدن در راه خدمت به ملت، راه تكامل فرد و تظاهر ملكات و صفات  .جاودانه ملت ايران باشد

.براي تحقق اين هدف اجراي موارد زير ضرور است .انساني است

ناسيوناليسم »محور قرار دادن آيين تربيتي ملت گرايي 401 آه آاملترين آيين تربيت گوهر  «

.انساني و رسيدن به آمال در راه خدمت به ملت و جامعه بشري است

.آموزش و پرورش بايد معطوف به آرمانهاي تاريخي و اجتماعي ملت ايران باشد 402

به فرزندان اين سرزمين بايد نقطه حرآت واحد و امكان و فرصت  متساوي در آموزش و  404

.پرورش داده شود

.طرح نظام جامع آموزش ملي بايد متضمن تامين آرمانهاي ملت ايران باشد 405

ارائه آموزش رايگان و با آيفيت مناسب در همه سطوح تحصيلي هم آهنگ با پيشرفته ترين  406

علوم و فنون موجود در جهان و منطبق با نيازهاي ملي براي همه فرزندان جامعه ايراني از 

.وظايف قطعي دولت است

آموزش متكي به پول محروم آردن اآثريت افراد با استعداد از حق مسلم آنها و محروم  409

ساختن ملت از حق بهره مند گشتن از استعدادها و توانائي هاي فرزندان ايران است .

آموزش مختوم به شغل، از اصول اجتناب ناپذير نظام آموزش ملي است 411 .

برقراري دو اصل پيوستگي تعليمات و مشاغل براي تحقق وابستگي دانش آموزان  412

.دانشجويان و جوانان به موجوديت ملت بزرگ ايران ضروري است

 .آموزشگاهها بايد نمونه سازمان توليد براي ايجاد اشتغال متناسب با نيازمنديهاي آشور باشد 414

.مالك پذيرش دانش آموزان در آموزشگاهها، فقط استعداد و شايستگي آنها خواهد بود

معلمان و مدرسان آموزشگاهها و مراآز آموزشي بايد از رفاه آامل برخوردار باشند تا  415

.بتوانند فرآيند آموزش را طراحي و رهبري آنند

درهاي دانشگاهها و مدارس پوياي ايران را به روي هم ميهنان ساآن خليج فارس و ايرانيان  416

برون از مرزهاي آنوني بگشائيم .

پرورش ملي، ضرورت انكار ناپذير امروز و فرداي جامعه بزرگ ايراني است 418 .

انسان با استعداد در نظام پرورش ملي به دور از هر گونه مانع بايد در زماني هر چه  420



آوتاهتر دوران پرورش و آموزش را به پايان رسانده و در زماني هر چه طوالني تر جامعه 

.ار از برآت استعداد خود بهره مند سازد

پرورش ملي، فريضه اي است فراموش شده بايد سازمان پوياي پرورش ملي را براي  423

.اجراي اصول آن آماده ساخت

نوباوگان، نوجوانان و جوانان ايران زمين بايد در تار و پود سازمان بزرگ پرورش ملي  425

.متشكل گردند

.خانواده هاي ايراني تبار بايد در برابر هدفهاي پرورش ملي قبول مسووليت جدي نمايند 427

پرورش اجتماعي براي شناخت مسئوليت در برابر خانواده و خانواده در برابر ملت از  429

.اهداف پرورش ملي مي باشد

تعميم پرورش سياسي بر مبناي شناخت موجوديت ملي، حقوق سياسي تاريخي و ارتقاء  431

.پايگاه ملت بزرگ ايران  در جامعه بشري

پرورش انسان ايراني بر اساس شناخت ژرف  ويژگيهاي فرهنگ ايران زمين و انديشه هاي  433

.واالي انساني و معارف الهي و اسالمي

خ – بخش اقتصاد

اقتصاد ملي بايد نهضت عظيمي را تدارك ببيند آه انسان ار از اسارت پول، تكنولوژي بدون      

آرمان وبوروآراسي نجات دهد و نظامي را بنيان نهد آه ديگر در آن (ديوان ساالري ) انسان » » 

تنها وسيله » رفاه انساني در معني حقيقي آن پديدار آوردن امكان پرورش همه جانبه انسانها  .نباشد «

.و ايجاد زمينه شناخت مواضع فرد در خانواده و خانواده در ملت و ملت در جامعه بشري است

شكوفايي اقتصاد برنامه اي وارشاد شده ملي براي نيل به آرمانهاي ملت بزرگ ايران  و  436

جامعه بشري، نه اقتصاد براي اقتصاد » ».

افزايش حجم برنامه هاي ملي و نيز افزايش قدرت توليد نيروي انساني، بويژه خانواده ها از  440

مباني اقتصاد ملي است .

.خانواده هاي پر جمعيت و آم درآمد بايد به تدريج از پرداخت حق بيمه معاف شوند 442



ملي آردن خخدمات آموزشي، درماني و بهداشتي از اهرمهاي سياست رفاهي خانواده هاست  447

با باال بردن قدرت توليد خانواده از آموزش هاي الزم در جهت احراز آيفيت و تخصص 

.جبران اين هزينه ها و تعادل اقتصادي خواهد شد

اقتصاد ملي بر اساس شناخت و صيانت از مالكيت و اقتصاد خانواده بنيان مي گيرد، در  450

چنين اقتصادي استثمار فرد ار فرد محكوم است .

سرمايه بايد حمايت و هدايت شود 451 – .سرمايه حق حكومت ندارد

تجارت جهاني چنانچه با استفاده از مقررات صادرات و واردات و تعرفه هاي گمرآي و  454

مصرف اجباري و در تعارض با اقتصاد ملي باشد، مردود است .

ارتقاء سطح بازرگاني و مبادالت تجاري و هم آهنمگي بهاي توليدات صنعتي با مواد اوليه  456

و تشويق افزايش توليدات ملي و تامين فروش اين توليدات در بازارهاي جهاني با نرخ 

عادالنه مي تواند نويدي براي برقراري عدالت اجتماعي در جامعه بشري باشد .

آوشش هاي عمراني و خدمات اجتماعي و اقتصادي را در مرزها و ساحل ها، برون از  462

مرزها، براي همه ايرانيان توسعه مي دهيم .

ثروت ملي و منابع طبيعي تنها متعلق به نسل حاضر نيست فقط در برابر آار مولد و تامين  465

منافع نسل هاي آينده مي توان از آن استفاده نمود .

استثمار اقتصادي ملت ها جلوه نوين استعمار است، آن را محكوم مي آنيم 469 .

سياست بازرگاني خارجي بايد بر اساس مناسبات متعادل و متقابل و به دور از هر گونه  470

نفوذ و تحميل باشد .

ايجاد و گسترش تعاونيهاي توليد و مصرف و مسكن ا ز اهم محورهاي نظام اقتصاد ملي  471

است .

هدف اقتصاد ملي در امر آشاورزي چنين است 472 صيانت از پيوند خانواده با خاك و باال  :

بردن ميزان تولدي در واحد آشت با حفظ محيط زيست .

حضور گسترده ناوگان بازرگاني ايران در درياي مازندارن و خليج فارس و درياي مكران  473

و آبهاي آزاد از اهم اهداف اقتصاد ملي است .



برنامه هاي گسترده اقتصادي در خليج فارس و ساير سرزمين هاي ايراني نشين بايد تابعي از  478

برنامه ها و سياست هاي جهان شمول .باشد «  پان ايرانيسم »

صنعت : 

تالش هر چه بيشتر در راه صنعتي شدن ايران زمين 479

گسترش آن در ميان جوانان و  .تفكر صنعتي، ضرورتي تاريخي و اجتماعي است 483

خانواده هاي ايراني ، نياز ملي است .

.بهبود هر چه بيشتر آيفيت توليدات صنعتي در سطح استاندارهاي جهاني مورد تاآيد است 484

حمايت از صنايع داخلي به منظور نيل به خود آفايي و حضور در بازارهاي جهاني با  486

.رعايت منافع مصرف آنندگان از ضرورت هاي توسعه صنعت ملي است

ايجاد مراآز پژوهش و تحقيقاات درآنار هر واحد توليدي و صنعتي براي نيل به نوآوري را  488

ضرور مي دانيم .

تاسيس واحدهاي آموزش فني و حرفه اي و فن آوري در سطوح مختلف براي توسعه دانش  491

فني و رفع نيارمندي هاي صنعتي آشور و جذب نيروهاي دانش آموخته در اين مراآز الزرام 

.آور است

.صنايع آليدي و مادر بايد تحت مديريت پيشرفته و متحول دولت باشد 492

تالش مجدانه در جهت بازاريابي منطقه اي و جهاني براي فروش توليدات صنعتي از اهم  494

نيازهاي صنعت ملي است .

هدايت پس اندازهاي خانواده ها براي خريد سهام موسسات توليدي با تضمين و حمايت دولت 496

.

صنعتي شدن ايران زمين هرگز نبايد محيط زيست سرزمينها و آب راهها و درياها را به  497

.مخاطره اندازد

آارگري :

سنديكاهاي آارگري براي دفاع از حقوق آارگران و آموزش و افزايش آيفي مهارتهاي  498

خانواده هاي آنان در بستر پرورش ملي تشكيل شود .



آموزش ضمن آار براي افزايش مهارت و بهره وري آارگران 499 .

تامين مسكن از سوي واحدهاي صنعتي خصوصي و دولتي با تشكيل تعاوني هاي مسكن ،  503

تخصيص جزئي از درآمد هر آارگر به تعاوني هاي مسكن .

تامين بهداشت و درمان آارگران و خانواده هاي آنان از طريق سازمان تامين خدمات  505

اجتماعي در سراسر ايران .

سهيم آردن آارگران در سود آارخانه  ها و واحدهاي توليدي با نظارت و تضمين سازمان  507

.خدمات اجتماعي

برگزاري و گسترش هر چه بيشتر اردوهاي پرورشي و آموزشي براي خانواده ها و  509

فرزندان آارگران .

ترميم مداوم حقوق و مزاياي آارگري به تناسب افزايش شاخص هزينه هاي زندگي در قالب  511

سياست توزيع عادالنه در آمد ملي .

برقراري تامين مستمري دوران بيكاري براي آارگران بر اساس ضوابط سازمان تامين  512

.خدمات اجتماعي

آشاورزي و دام پروري :

اراضي در اختيار دولت به منظور توسعه آشاورزي بايد به خانواده هاي روستايي واگذار  514

 .گردد

ايجاد قطب هاي آشاورزي از طريق توسعه و تمرآز تعاوني هاي روستايي به نحوي آه به  519

.مالكيت و پيوند خانواده ها با زمين خدشه اي وارد نسازد

حمايت ارشادي و فني و آموزش د رجهت افزايش هر چه بيشتر توليد فرآورده هاي  521

.آشاورزي

.تنظيم قيمت فرآورده هاي آشاورزي متناسب با قيمت هاي واقعي ساير آاالها 524

برنامه ريزي براي اراضي زير آشت و تضمين خريد مازاد توليدات آشاورزي از سوي  525

دولت .

.مكانيزه آردن آشاورزي به منطور بهره وري هر چه بيشتر و بهتر 526



.بيمه محصوالت آشاورزي از آغاز تا انجام 527

.هدايت ارائه خدمات مورد نياز به خانواده هاي روستايي 529

درخت آاري و ايجاد فضاي سبز و مراتع د رروستاها و شهرهاي ايران بايد به عنوان يك  530

.سنت مقدس و ديرين احياء شود

حفظ جنگلها به عنوان موهبت خدادادي و ثروت ملي و نيز تالش د رجهت توسعه جنگل و  532

.جنگل آاري را فريضه ملي مي دانيم

دامداري از مشاغل آهن اقوام ايراني است بايد آنرا با روش هاي نوين گسترش داد و به  534

.احداث مراتع وسيع و مورد نياز اين صنعت مبادرت ورزيد

ايالت و عشاير در طول تاريخ از نگاهبانان هويت ايراني و تماميت ارضي و نيز محور  536

.دامداري ايران بوده اند، تامين نيارمنديهاي آنان به نحو شايسته ضرور است

پاينده ايران

پان ايرانيسم  ، نهضت :

ضد استعمار                   – ضد استثمار – ضد استبداد



نظام حكومتي ايران در هر زمان، بايد منطبق با نياز 538 ملت » و تبلور ارده آگاه ملي و  «

مظهر حق حاآميت ملت ايران » .باشد «

حزب پان ايرانيست » 543 اجراي سياست « را تها راه حفظ استقالل و تامين  «  پان ايرانيسم »

وحدت آزادگي و اقتدار ملت ايران » سياست نزديكي يا دوري با دولتهاي ديگر و  .مي داند «

حكومت هاي ايران را در ادوار گوناگون، با اين ساست ، ميزان حمايت و يا مبارزه خود با 

.آنها قرار مي دهد

در هر مقطعي از زمان، قانون اساسي بايد بيانگر احترام به ديانت اسالم و ديگر اديان الهي  548

، آزادي هاي اجتماعي و سياسي مردم ايران » ضامن حق حاآميت ملي و مظهر اراده آزاد «

ملت ايران » و گوياي روابط عادالنه ملت و حاآميت و بستر نيل به عدالت اجتمعي ،  «

.عدالت اقتصادي و عدالت سياسي باشد

مردم ايران  »هيچ گروهي از 549 تافته جدا بافته » « از « ملت ايران » نيست « .

سازمان انتشارات حزب پان ايرانيست


