
 منشور حقوق شھروندی جبھھ ملی ایران
، اعالمیھ جھانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، 1منشور شھروندی جبھھ ملی ایران بر پایھ منشور جبھھ ملی ایران

و شناخت حقوق فرد فرد مردم ایران، شامل آزادی ھای مدنی و شخصی، برابری در برابر قانون مصوب با رای مستقیم 
ره و آزاد مردم ایران، بی توجھ بھ زادگاه، باورھای مذھبی، جنسیت، قومیت، زبان محلی، شھروندی بومی یا مھاجر، و بھ

 برداری از ھمھ امکانات سراسر کشور، و تعھدات برابر نسبت بھ کشور، جامعھ و ھم میھن بھ شرح زیر است: 

حقوق و تکلیف ھر شھروند در جامعھ ایران را خود مردم تعیین میکنند؛ و ملت ایران را ھمھ  یک: حقوق شھروندی:
ین جغرافیایی و منابع طبیعی زیرزمینی، زمینی، مردم ساکن در سراسر کشور تشکیل می دھند. تمامیت ارضی، سرزم

جبھھ ملی ایران بر این باور است کھ ھمھ دریایی و ھوایی غیرقابل تجزیھ و تفکیک و متعلق بھ ھمھ مردم ایران میباشند. 
 سیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان کھ شھروندان ایران باید بطور برابر از ھمھ مواھب زندگی و حقوق اجتماعی و

ھمیشھ در فرھنگ و تاریخ ایران زمین از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. ھمھ مردم، بي توجھ بھ باور، جنسیت، 
مذھب، زبان یا نژاد بایستي از فرصتھاي برابر براي پیشرفت در تحصیل و فعالیت ھاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي 

شھروند ایراني جرم بشمار خواھد آمد و قابل پیگرد قانوني خواھد برخوردار باشند. ھرگونھ تبعیض بھ ھر دلیل علیھ یك 
 بود.

ما بھ آزادی اندیشھ، سخن، مذھب، نوشتار، گردھمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، دو: آزادی ھای مدنی: 
وندان امنیت فردی و اجتماعی و مصونیت از آزار و خشونت حکومتی، برابری زن و مرد و برخورداري ھمھ شھر

ازحقوق یکسان باور داریم، و تامین حقوق و آزادی ھای فردی را در چارچوب ضوابطی کھ قانون مبتنی بر اعالمیھ 
 جھانی حقوق بشر تعیین کرده است را از مھمترین وظایف یک دولت ملی میدانیم.

گذار در زندگی آنان و یا بھ ھر صورت مردم حق دارند و باید از ھمھ تصمیم ھایی کھ درباره آنان و یا تاثیرسھ: رسانھ ھا: 
با توجھ بھ اھمیت حیاتي نقش رسانھ ھاي ھمگاني، اعم از چاپي، شنیداري، دیداري یا در رابطھ با آنان باشد آگاه باشند. 

اینترنتي، درخبردھي و آگاه كردن مردم و نظارت بر عملكرد سھ قوه اداره كننده كشور، جبھھ ملي ایران ھر گونھ رسانھ 
بعنوان ستون یا قوه چھارم اداره كشور بھ رسمیت مي شناسد. رسانھ ھا با آگاه كردن مردم از عملكرد سھ قوه دیگر،  را

سنجش كیفي آنھا و ارائھ دیدگاھھاي گوناگون، رسالتي بسیار مھم و حساس در گسترش فرھنگ اجتماعی و سیاسی، تحکیم 
ھرگونھ پنھانكاري، فریبكاري و فساد مسئوالن اداره كشور را بھ  ھمبستگي ملي، بقا و تكامل دموكراسي و جلوگیري از

 عھده دارند. 

مردم ایران در انتخابات آزاد نمایندگان خود را در مجلس شورای ملی و مجلس مھستان، مجلس ھای  چھار: انتخابات:
ب و درباره امور محدوده شورای استان و مھستان استان، شورای شھر، شورای بخش و شورای روستا با رای آزاد انتخا

حوزه جغرافیایی خود تصمیم گیری و قانونگذاری میکنند. مجلس مھستان ملی شامل دو نماینده از ھر استان بی توجھ بھ 
جمعیت و مساحت استان خواھد بود. ھمھ الیحھ ھا باید در ھر دو مجلس بھ تصویب برسند. در استان ھم مجلس مھستان 

ش خواھد بود. تصمیمات نمایندگان مردم در ھر سطح نباید در نفی یا تناقض با قانون اساسی شامل دو نماینده از ھر بخ
 آینده و یا مجلس باالتر باشد؛ بویژه مجلس ھای ملی و سراسری کھ ھمھ مردم کشور در انتخاب نمایندگان آن شرکت دارند.

می، فرھنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سامانھ آموزش و پرورش باید وسیلھ افزایش دانش و رشد علپنج: آموزش: 
کشور باشد. آموزش برای ھمھ کودکان تا پایان دوره راھنمایی رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور بھ ادامھ 
تحصیل و باروری استعدادھایشان بدون نگرانی مالی، باید فراھم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی 

ه ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیالت دانشگاھی در سراسر کشور باید فراھم شود. در راستای آموزش بھ دورافتاد
فن و پیشھ، آموزشھای حرفھ ای، و برای پژوھش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوھشی، باید در سراسر کشور گسترش 

 یابند. 

از آنجا كھ زنان نیمي از نیروي انساني جامعھ ھستند، و با توجھ بھ نقش مھم و بزرگ مادر در پرورش شش: حقوق زنان: 
اجتماعي و فرھنگي فرزندان جامعھ و بارور ساختن استعدادھاي آنان کھ بر عھده دارند، باور داریم كھ در ھمھ برنامھ 

                                                             
منشور جبھھ ملی ایران نخستین با در سال ۱۳۵۸ توسط کمیسیون منتخب شورای مرکزی جبھھ ملی ایران شامل آقایان علی اردالن، علی  1

، از آنجا کھ سیستم ۱۳۶۵دی، کورش زعیم، حسن لباسچی و پرویز ورجاوند تدوین و توسط شورای مرکزی تصویب شد. در سال رشی
حکومتی از پارلمانی بھ ریاست جمھوری عوض شده بود، رھبری جبھھ ملی روزآمدسازی منشور را بھ کورش زعیم سپرد. در پلنوم 

رشیدی، کورش زعیم و پرویز ورجاوند بھ عضویت کمیسیون بازنگری منشور انتخاب شدند کھ  ، آقایان ھرمیداس باوند، علی۱۳۸۲سراسری 
در سایتھای مرتبط با  ۴برگ آ ۱۶بھ تصویب شورای مرکزی جبھھ ملی ایران رسید. متن کامل منشور در  ۱۳۸۶منشور کنونی تدوین و در 

 جبھھ ملی ایران موجود است. 



یھ شود و حقوق و احترام شایستھ آن منظور گردد. زنان ریزي ھاي بنیادین ملي، باید آگاھانھ بر این نیروي گسترده تك
رسالتي بزرگ در ساختن ایران آباد و آزاد فردا را بر عھده دارند و باید، ضمن توجھ بھ گرامیداشت ویژه اي كھ براي 

و مقام زن و مادر قائل ھستیم، موجبات مشاركت ھرچھ گسترده تر آنان را در ھمھ امور فرھنگي، سیاسی، اجتماعی 
 اقتصادي جامعھ، با حقوق برابر با مردان، فراھم سازیم.  

ھمھ صنف ھا حق ایجاد ھمبستگي ھاي حرفھ اي در قالب کانون، سندیكا یا اتحادیھ را ھفت: حقوق صنفي و كارگري: 
ندیكا یا س دارند. كارگران، كارمندان و دیگر گروھھایي كھ در بنگاھھاي اقتصادي بكار اشتغال دارند، حق تشكیل اتحادیھ

را براي دفاع از حقوق قانوني خود و تالش براي بھبود شرایط زندگي و كار و تضمین امنیت شغلي خود را دارا ھستند. 
اتحادیھ ھا نیز حق دارند براي افزایش قدرت رسیدن بھ ھدفھای خود، اقدام بھ ایجاد ائتالفھاي موقت یا دائم بصورت 

 فدراسیون كنند.

با توجھ بھ اھمیت بھداشت و درمان در تندرستي و رفاه مردم و توانایي تولید و پیشرفت، ما ن: ھشت: بھداشت و درما
باورداریم كھ بھداشت، پیشگیري و درمان یك امر ملي است و دولت باید كلیھ امكانات بھداشتي و درماني را در سراسر 

آنان از بیمھ درمانی و از نیازمندیھاي درماني چون كشور فراھم آورد. میزان درآمد مردم نباید تاثیري در برخوردار شدن 
پزشک و درمانگاه یا كیفیت آنھا داشتھ باشد. اعتیاد بھ مواد مخدر بالی خانمانسوزی است کھ تندرستی و نشاط جامعھ را 

و امنیت  شاز بین میبرد، نیروھای سازنده کشور را بھ انگلھای اجتماع تبدیل میسازد و امکانات سازندگی، پیشرفت، آسای
جامعھ  را آسیب میرساند. جبھھ ملی ایران عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ریشھ کن کردن اعتیاد در جامعھ 

 دارد. 

از آنجا کھ استقالل راستین یک کشور بدون یک اقتصاد سالم و نیرومند و رفاه ھمگانی  نھ: امنیت اقتصادي و مالكیت:
ین باور ھستیم کھ برای تشویق مردم بھ سرمایھ گذاری در ابزار تولید و کارآفرینی، امنیت اقتصادی امکانپذیر نیست، ما بر ا

و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد. ھزینھ ھای جاری دولت باید فقط از محل درآمدھای جاری کشور تامین شود و ھمھ 
ی از امکانات و منابع کشور، تامین ھزینھ ھای اداره افراد ملت بھ تناسب قدرت و بنیھ مالی و بمیزان درآمد و بھره مند

کشور را با پرداخت مالیات بر عھده گیرند. ما سامانھ مالیاتی کشور را وسیلھ ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی 
یران در دست از صنایع و فرآورده ھای داخلی و افزایش سرمایھ گذاری در امور تولیدی و خدماتی می دانیم. اقتصاد ا

مردم ایران خواھد بود و دولت یا ھیچ نھاد حکومتی یا نظامی حق فعالیت اقتصادی را نخواھد داشت، بھ استثنای برخی 
 صنایع راھبردی و نظامی با تصویب مجلس ھای شورای ملی و مھستان.

نگلھا، دریاھا، دریاچھ ھا، تاالبھا ھمھ منابع و امکانات طبیعی و سراسری مانند نفت و گاز، معادن و ج منابع طبیعی: ده:
و رودخانھ ھا و سواحل کشور متعلق بھ ھمھ مردم ایران است، بایستی برای مواردی بھره برداری شود کھ سود آن مستقیما 
بھ نفع ھمھ ملت ایران با الویت مردم دورافتاده ترین و عقب مانده ترین نقاط کم برخوردار کشور باشد. مردم در ھر سطح 

ی ھزینھ اجرای مصوبات مجلس ھای خود و روش تامین آن ھزینھ ھا را خود تصویب میکنند. ھیچ مرجع دیگری کشور
حق تصمیمگیری برای بھره برداری از منابع طبیعی، مالی و خزانھ کشور را نخواھد داشت. مردم باید از جزئیات ھرگونھ 

آگاه باشند. ھمھ نامزدان پستھای انتخابی یا انتصابی بایستی  درآمد و ھزینھ کھ کارگزاران آنان دریافت و پرداخت می کنند
 پیش از انتخابات یا انتصاب حکومتی، درآمد ھا و دارایی ھای خود و منابع آنھا را گزارش کنند.  

مردم ایران شایستھ آزادی و رفاه در سایھ امنیت داخلی و خارجی ھستند و الزمھ این امر روابط  یازده: سیاست خارجی:
مزیستی مسالمت آمیز و ھمکاری در سایھ احترام متقابل با ھمھ کشورھای جھان، و دوستی و ھمکاری با ھمھ ھمسایگان ھ

است. از آنجا کھ بیشتر ھمسایگان در گستره فرھنگ ایرانی قرار دارند، و با ما پیوندھای فرھنگی و تاریخی ناگسستنی 
 خارجی جبھھ ملی ایران است. دارند، ھمکاری و یگانگی با آنان در الویت سیاست

ھدف ما مشارکت موثر ھمھ مردم ایران در تعیین سرنوشت خود است؛ و مشارکت موثر تنھا در دوازده: فقرزدایی: 
توانایی جسمی و روانی مردم بدست می آید. از آنجا کھ آسیب پذیرترین و عقب مانده ترین بخش ھای جامعھ ایران، بی 

ن باال و مردم ساکن در حاشیھ شھرھا ھستند، برنامھ ھای فقرزدایی، سوادآموزی، توسعھ سوادان، طبقات فقیر در سنی
اجتماعی و فرھنگی با الویت بر مبنای نیازھای آنان تنظیم خواھد شد. در تخصیص منابع و امکانات سرمایھ گذاری بھ 

 طبقات عقب مانده و نقاط عقب مانده الویت داده میشود.

 جبھھ ملی ایران

 خ۱۳۹۷خرداد  ۱۹شنبھ  -تھران 

 



 اصول باورھا و ھدفھای جبھھ ملی ایران

 شورای مرکزی ۱۳۸۳مصوب نشست امرداد 

   ز اراده عمومی ملت ایران در نظام حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملی و استقالل سیاسی برخاستھ ا اصل یکم: 
 جمھوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.

تاکید بر تامین و حفظ حقوق و آزادی ھای اساسی مردم ایران بھ ویژه آزادی حزب ھا، انتخابات و مطبوعات  دوم: اصل
 و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با ھرگونھ تجاوز بھ حقوق بشر.

ی از تمامی جبھھ ملی ایران برای حفظ احترام بھ دین مبین اسالم، و ھمچنین فراھم شدن امکان بھره گیر اصل سوم:
 توان ملی و مردمی، بر اصل جدایی دین از حکومت تاکید می کند.

استقرار عدالت اجتماعی و باال بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جھان بینی علمی، رشد تولید، افزایش اصل چھارم: 
 اشتغال و توزیع عادالنھ درآمد ملی.

احترام بھ حقوق شھروندی برابر و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانھا و گویش ھای تمامی مردم  اصل پنجم:
 سرزمین ایران.

 تقویت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرھنگ و ھنرھای ملی ایران. اصل ششم:

انی فع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیباتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر پایھ حفظ مصالح و منا اصل ھفتم:
از اصول و ھدفھای منشور ملل متحد، دوستی واحترام متقابل با ھمھ ملت ھا و کشورھا بویژه کشورھای 

 منطقھ و مبارزه با ھرگونھ تروریسم فردی، گروھی و دولتی.

 

 

 

 

-----------------   

 اردالن، علی آقایان شامل ایران ملی جبھھ مرکزی شورای منتخب کمیسیون توسط  ۱۳۵۸سال  در بار نخستین ایران ملی جبھھ منشور - 1
 سیستم کھ آنجا از ، ۱۳۶۵ سال در .شد تصویب مرکزی شورای توسط و تدوین ورجاوند پرویز و لباسچی حسن زعیم، کورش علی رشیدی،

 پلنوم در .سپرد زعیم کورش بھ را منشور روزآمدسازی ملی جبھھ رھبری بود، شده عوض جمھوری ریاست بھ از پارلمانی حکومتی
 شدند انتخاب منشور بازنگری کمیسیون عضویت بھ ورجاوند پرویز و زعیم کورش رشیدی، علی باوند، آقایان ھرمیداس ، ۱۳۸۲ سراسری

 سایتھای در ۴ آ برگ ۱۶ در منشور کامل متن .رسید ایران ملی جبھھ مرکزی شورای تصویب بھ ۱۳۸۶در سال  و تدوین کنونی منشور کھ
 است. موجود ایران ملی جبھھ با مرتبط


