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        پاينده ايرانپاينده ايرانپاينده ايرانپاينده ايران    

  اساسنامه حزب پان ايرانيست

  مصوب كنگره نهم

  1381شهريور  15) كنگره روانشاد سرور دكتر سيد حسين طبيب(

  

  پيش گفتار 

  :اساسنامه حاضر بر پايه اساسنامه سابق و با توجه به اصول زير تهيه شده است

 اندامان حزب پان ايرانيست؛اساسنامه، بستري باشد براي گسترش و تحقّق آرمانهاي مشترك  -1

 متضمن سازوكارهايي باشد كه گردش آرمانخواهانه امور سازماني را ميسر گرداند؛ -2

 روزآمد باشد؛ ،حتّي المقدور -3

ة حزب كه برگزيده كنگر "شوراي داوران"ركن جديدي به اركان سابق حزب اضافه شده است؛  در اين اساسنامه،

و ايجاد  "موردها"خواهد بود و كار پيگيري اصولي آن در حل و فصل نماد ركن قضايي سازمان حزب هستند، 

  .خورد موثر و كارآمد كه مي تواند در سالمت و انسجام تشكيالت، نقش مهم داشته باشدزنظام با

آيندگان فرصت خواهند داشت آن را . و سرانجام، اساسنامة مصوب كنگره نهم، بي نياز از اصالح و تغيير نيست

  .يات خود تغيير دهند يا از نو بنويسندمطابق مقتض

  

  پاينده ايران

  

  1381شهريور  -كميته اساسنامه 
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    كلّيات:فصل يكم

  

  )بنياد گرفته بر مكتب پان ايرانيسم(حزب پان ايرانيست : نام  -ماده يك **

  

پان اجتماعي و فرهنگي به منظور تحقق آرمان هاي  انجام فعاليت هاي سياسي، :موضوع -ماده دوم **

ايرانيسم مذكور در منشور حزب و همچنين انجام هر فعاليتي در دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران و تمامي ايراني 

تباران از جمله دفاع از استقالل، آزادي و تماميت ارضي كشور و هرگونه فعاليت مرتبط با اين كوشش ها و تاسيس 

  .برون مرزها و استفاده از انواع رسانه ها و اجتماعاتدفاتر تشكيالتي و حزبي در شهرها و روستاهاي ايران و 

  

طرار بنا به ضمركز حزب پان ايرانيست، در شرايط عادي شهر تهران است اما در موارد ا: مركز - ماده سه **

  .نظر شوراي عالي رهبري، مركز حزب مي تواند به محل ديگر منتقل شود

  

  تشكيالت: فصل دوم

  

  :حزب پان ايرانيست به قرار زير است اركان: اركان -ماده چهار **

 كنگره عادي و فوق العاده -

 شوراي عالي رهبري -

 دبيركل و سازمان هاي تشكيالتي زير نظر او -

 شوراي داوران -

  

كنگره عادي حزب پان ايرانيست، مجمعي است متشكل از اعضاي رسمي : كنگره عادي -ماده پنج **

تشكيل مي شود تمامي افرادي كه به عنوان عضو رسمي  -ماهترجيحاً در شهريور -حزب كه هر سه سال يك بار

حداقل اندامان شركت كننده .سوگند يادكرده اند حق دارند در كنگره حضور يابند و در راي گيري ها شركت كنند

  .نفر نمايندگان اعضاي حزب در سراسر كشور باشند 60در كنگره نبايد كمتر از 
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كّلية شركت . ت نمايندگان اندامان رسمي حزب برگزار مي گرددبا شرك كنگره هاي حزبي -ماده شش **

  .كنندگان در كنگره، داراي حق راي مساوي هستند

چگونگي گزينش و دعوت اعضا و مهمانان و نيز گردش كار داخلي و محل برگزاري كنگره در هر : 1تبصره #

  .مورد بوسيلة شوراي عالي رهبري مشخص و اعالم مي شود

كم پانزده روز پيش از برگزاري كنگره به آگاهي شركت كنندگان  به حضور در كنگره بايد دست دعوت: 2تبصره #

  .در كنگره برسد

  

  :وظايف كنگره عادي -ماده هفت **

  ؛شنيدن و بررسي گزارش هاي شوراي عالي رهبري و دبيركل حزب: الف

  ؛شنيدن و بررسي گزارش داوران: ب

  ؛خط مشي آيندهبررسي فعاليت هاي گذشته و تعيين : پ

  ؛حذف، افزايش يا اصالح ماده يا موادي از اساسنامه: ت

  ؛انتخاب اعضاي شوراي عالي رهبري و داوران: ث

  ؛بررسي و تصويب هر موضوع ديگري كه در كنگره الزم بداند: ج

و پس از  آيين نامه و دستوركار كنگره از طرف شوراي عالي رهبري تهيه و در اولين جلسه كنگره مطرح: 1تبصره #

  .بررسي، به تصويب مي رسد

دست كم راي موافق سه چهارم شركت كنندگان در كنگره ضرور است و در  "ت"براي انجام بند: 2تبصره  #

  .خصوص ساير مصوبات كنگره راي اكثريت نسبي مالك خواهد بود

اه دبيركل موظف است چنانچه شوراي عالي رهبري در موعد مقرر كنگره را تشكيل ندهد، پس از دوم: 3تبصره #

شهرستان كه حداقل از سه استان  10كنگره حزبي را دعوت نمايد در غير اين صورت با گذشت دوماه مسووالن 

  .كشور باشند مي توانند با رعايت ضوابط، كنگره عادي را تشكيل دهند

  

گره فوق بنا به تشخيص شوراي عالي رهبري و مقتضيات حزب، كن :كنگره فوق العاده -ماده هشت **

محل و دستور كار كنگرة .العادة حزب در فاصلة دو كنگره طبق شرايط تشكيل كنگره هاي عادي برگزار مي گردد

  .فوق العاده بوسيله شوراي عالي رهبري اعالم مي شود

  

  :وظايف كنگره فوق العاده -ماده نه **

  ؛ايستهشنيدن و بررسي گزارش شوراي عالي رهبري يا دبيركل و اخذ تصميم ب: الف
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  .رسيدگي به هر موضوع ديگري كه تشخيص دهد: ب

  .مصوبات كنگره فوق العاده در حكم مصوبات كنگره عادي است: 1تبصره #

  

ه شرح مذكور ماده بعد، شوراي عالي رهبري متشكل ببراي اداره حزب  :شوراي عالي رهبري -ماده ده **

راي مدت سه سال كه در ضمن تاريخ تشكيل كنگرة از هفت عضو ثابت و هفت عضو علي البدل از طرف كنگره، ب

  .عادي بعدي است، برگزيده مي شود

  .مسووليت شوراي عالي رهبري تا گزينش و شروع به كار شوراي بعدي ادامه خواهد يافت: 1تبصره #

 طراري، عنداللزوم تمامي يا بخشي از اختياراتضشوراي عالي رهبري حزب مي تواند براي شرايط ا: 2تبصره #

سال سابقه فعاليت  15خود را به شخص يا اشخاصي از اعضاي حزب در داخل يا خارج از كشور كه حداقل داراي 

انتخاب آن شخص يا اشخاص با حداقل پنج راي از هفت راي اعضاي اصلي  .مستمر حزبي باشند واگذار نمايد

  .شوراي عالي رهبري خواهد بود

سال فعاليت مستمر حزبي را داشته باشند و  10نامزدهاي شوراي عالي رهبري بايد دست كم سابقه : 3تبصره #

تن از  15پيش از راي گيري خود را شخصاً به حاضران در كنگره معرفي نمايند و يا حداقل با پيشنهاد كتبي 

  .حاضران در كنگره، نامزدي آنها اعالم شود

  

  :اي عالي رهبريوظايف شور - ماده يازده **

  برنامه ريزي براي فراهم ساختن زمينة تحقق آرمان هاي حزب؛: الف

  بسيج نيروها و امكانات حزب در جهت پيشرفت و تحقق آرمانهاي حزب؛: ب

  اجراي مصوبات كنگره هاي حزبي؛: پ

  تنظيم و اصالح ساختارهاي سازماني حزب؛: ت

  هاي سازماني به دبيركل حزب؛تهيه و ابالغ سياست هاي اجرايي و آيين نامه : ث

  نظارت بر اداره سازمان هاي حزبي و بسط و گسترش آن ها از طريق دبيركل؛: ج

نظارت بر تشكيل كميته ها و شوراهاي تخصصي در حوزه فعاليت حزب از جمله تشكيل كميته هاي آموزش و  :چ

  ؛...تبليغ، مالي، پژوهش، روابط عمومي و 

هاي حزب در بيرون مرزهاي سياسي به خصوص در مناطقي كه با ايران پيوندهاي  نظارت بر ايجاد نمايندگي: ح

  ديرينه تاريخي و فرهنگي دارند؛

  بسط پيوندهاي استراتژيك حزب و ايجاد پيوندهاي تاكتيكي با حركت هاي هم سو؛: خ

  دعوت و تدارك برگزاري كنگره هاي عادي و در صورت نياز كنگرة فوق العاده؛: د

  دبيركل از بين اعضاي شوراي عالي رهبري و يا عزل او؛انتخاب : ذ
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  ؛تصويب آيين نامة شيوة كار شوراي داوران: ر

  

جلسات رسمي شوراي عالي رهبري با حضور  :گردش كار شوراي عالي رهبري -ماده دوازده **

ل جلسات شورا بايد حتي المقدور با حضور دبيرك.دست كم پنج تن از هفت عضو اصلي تشكيل ميگردد

  .تصميم شوراي عالي رهبري عموماً با اكثريت چهار راي معتبر خواهد بود.باشد

  

وقتي معتبر است كه در جلسات شورا، طرح و  استعفاي اعضاي شوراي عالي رهبري: ماده سيزده **

در صورتيكه يك يا چند تن از اعضاي اصلي شوراي عالي رهبري به هر سبب قادر به انجام وظيفه . تصويب شود

باشد، اعضاي علي البدل به ترتيب آراي مأخوذه در كنگره قبلي، جايگزين ايشان خواهند شد و داراي همان حقوق ن

  .اعضاي اصلي خواهند بود

شوراي عالي رهبري مي تواند اجراي بخشي از وظايف خود را به دبيركل : دبيركل -ماده چهارده **

  .مسئوليت مشترك اعضاي شورا در برابر كنگره نخواهد بودواگذار كنند اما در هر حالت تفويض اختيار، رافع 

  .انتخاب و عزل دبيركل مستلزم دست كم پنج راي اعضاي اصلي شوراي عالي رهبري است: تبصره يك #

  

وظايف دبيركل به شرحي است كه شوراي عالي رهبري معين مي كند؛ : وظايف دبيركل -ماده پانزده **

يالتي است و مطابق با شرح وظايف و نمودار سازماني پيشنهادي دبيركل كه به اين وظايف نوعاً اجرايي و تشك

بديهي است انتخاب كادرهاي اداري و تشكيالتي به عهده دبيركل  تصويب شوراي عالي رهبري برسد مي باشد؛

  .خواهد بود

ي شوراي عالي رهبري قائم مقام دبيركل با پيشنهاد دبيركل و تاييد شوراي عالي رهبري از بين اعضا: 1تبصره #

  .برگزيده مي شود

توجه به . نام دارد "نيرو"بر اساس سنت حزبي در ساختار سازماني حزب كوچك ترين واحد حزبي : 2تبصره #

به عنوان واحدهاي پويا و بسط يابنده، يكي از مسؤوليت هاي اصلي دبيركل و ساير مسؤوالن سازمان  "نيروها"

  .هاي حزبي به شمار مي رود

  

براي رسيدگي و حل و فصل موارد احتمالي اختالف و شكايات واصله  :شوراي داوران -ماده شانزده **

  :در هر كنگره پنج تن از اعضاي حزب كه واجد شايستگي هاي زير باشند

  سابقة بيش از پانزده سال فعاليت مستمر حزبي؛: الف

  حد تخصص؛ترجيحاً داشتن تحصيالت دانشگاهي در رشته حقوق يا تجربة در : ب
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  به عنوان داوران منتخب كنگره در امور حزبي، به مدت سه سال برگزيده مي شوند؛

  

  :حوزه اختيار و وظايف شوراي داوران -ماده هفده **

  رسيدگي به شكايت افراد حزب نسبت به امور حزبي از ديگر اندامان و يا هر يك از ارگان هاي حزبي؛: الف

  تاب هاي بدنه حزب به شوراي عالي رهبري؛انعكاس نظرات و شكايات و باز: ب

  رسيدگي به شكايات و موارد ارجاعي شوراي عالي رهبري و يا دبيركل از اندامان و ارگان هاي حزبي؛: پ

  :ابراز نظر شوراي داوران به اشكال زير خواهد بود: ت

 ارايه توصيه هاي ارشادي -1

 تذكرات اساسنامه اي و انضباطي -2

تخلف يا عدم وقوع تخلف و عنداللزوم پيشنهاد اتخاذ تصميم انضباطي در مورد اعالم نظر مدلل در خصوص  -3

 تخلف

از بررسي و  سآيين نامة نحوة رسيدگي و شيوه كار شوراي داوران از سوي شوراي مزبور تنظيم و پ: 1تبصره #

  .تصويب شوراي عالي رهبري قابل اجرا خواهد بود

  

فتار، هجده ماده و سيزده تبصره در كنگره نهم حزب پان اين اساسنامه با يك پيش گ - ماده هجدهم **

در تهران برگزار گرديد به تأييد وتصويب بيش از سه چهارم  1381ايرانيست كه در تاريخ پانزدهم شهريورماه 

  . اعضاي حاضر در كنگره رسيد

 

  

  پاينده ايران
 

  

  :برگرفته از 

  1381مهرماه  -  54جم شمارهسال پن  -نشريه داخلي حزب پان ايرانيست   حاكميت ملت

  

  

 


