
   تاسيس حزب ايرانشصت و هشتمين سال

 
  

با  با توجه به اين مناسبت , برابر است با شصت و هشتمين سالروز تاسيس حزب ايران1391ارديبهشت 

که   جهت تاسيس يکی از قديمی ترين احزاب سياسی ازادی خواه در تاريخ معاصر کشورمان به شکوه

, زنده يادان اللهيار صالح, خاطره بنيانگذاران و رهبران حزب با گراميداشت تاثيرات بسياری گشت منشاء 

دکتر شاپور , مهندس کاظم حسيبی, مهندس عليقلی بيانی, مهندس جهانگير حق شناس, مهندس احمد زيرک زاده

ما چه   با عنوان  حزب ايرانبيانيه  ....مهندس نظام الدين موحد و, والفضل قاسمیاب, بختيار
   . .جهت اطالع هم ميهنان به پيوست منتشر ميکنم را  ؟ ميخواهيم

   جاويد باد ايران

  

 چه اين پرسش منطقی بر ذهن و زبان بسياری از جوانان و پژوهشگران خطور ميکندکه در نيم قرن گذشته ما

  ميخواستيم و اينک چه ميخواهيم؟

اگر چه چراغهای ارتباطات، دير زمانی است خاموشند و افکار و آرزوهای ملت بيان ناشده ترور ميشوند اما 

ناچار از توضيحی باختصار هستيم تا جوانان و دانشجويان و عالقه مندان در اين زمينه بر انديشه های خود 

  :مروری داشته باشند

******  

 خورشيدی، حزب ايران در موقعيتی تاسيس شد و شروع به فعاليت کرد که آرمانهای 1323بهار سال در 

به  آزادی طلبی ايران محقق نگشته بود نهضت شورانگيزمشروطه خواهی و از انتظار بزرگ و مورد

افق های تازه بوسيله قوای متفقين، اشغال قسمتهائی از سرزمين ما شروع جنگ جهانی دوم و عالوه،

فرمان  صدور چهل سال از آن تاريخ حدود در می گشود؛ ايران را سياستهای اداره کشورهائی مانند در

ظلم های  ناشی از درک مفاسد مشروطه خواهان با تحوالت اداری واجتماعی می گذشت و آغاز مشروطيت و

م به شخصيت پامال شده ی انسان واحترا "آزادی" ،"عدالت خانه " برای بدست آوردن حکومتهای خودکامه،

طبيعی بود که تحقق همه ی آمال آزاديخواهان درفضای  ولی بسيار  قدمهای اوليه رابرداشته بودند تحت ستم،

  باشد؛ جانبازيهای طوالنی نيازمند و به تالشها هنوز )يکصدسال پيش(سياسی 

چهل سال بعنوان توصيه هائی   پس ازخواسته های انسان دوستانه مشروطه خواهان آرزوهای بر جای مانده و

آن زمان توجه به  البته در نکرد را رها آنها هرگز گرفت و انديشه موسسين حزب ايران قرار ذهن و مقدس در



ضرورت تأسيس  وضع حال وآينده ايران، در آنها تأثير و اجتماعی جهان امروز اقتصادی و مسائل سياسی ،

  .کامال توجيه ميکرد را آن تشکلها زنان آزاده در تجمع مردان و احزاب ملی و

  :ميتوان خالصه نمود عباراتی ساده بشرح زير با نانوشته را اصول اعتقادی حزب ايران بصورت نوشته و

گرفت که برای  حزبی سنگر در ميهنی بايد برای رسيدن به آرزوهای ملی و چرا:  تشکيل حزب  قبول ضرورت

يک   نخست آنکه يک دست و پاسخ ظاهرأ روشن است، ی جامع درمانی دارد؟برنامه  نيازها رفع دردها و

گوشهای سنگين زمامداران تاريک انديش  انعکاس فوق العاده در و صدا توان بدون سازمان پشتيبان ايجاد فرد

نظريه های  و انديشه ها به سياست، عالقمند چنانچه افراد   ثانی در ندارد دموکراسی را به قواعد بی اعتنا و

بمحض  رسيدن اجل و فرا حتی قبل از معموال تعقيب نکنند و حزب متمرکز اصالحی خود را در سازمانی بنام 

  .فراموش ميگردد و ضعيف ترميشود ايام ناتوانی صدای فردضعيف و شروع 

دانشکده ای است برای فراهم کردن محيط سالمی جهت  عقب مانده حزب نظير جوامع مترقی و در لذا

  .دموکراسی در جامعه رسيدن به استقرار ارائه راه حل برای مشکلهاو انديشه ها، رخوردب

احزاب همان  فعاليت آزاد و دموکراسی بدون حضور :زيرک زاده همواره می فرمود شادروان مهندس احمد

  اين سخن چقدرزيباست؛ و .حکومت استبدادی است

جوامعی بی بهره  موقعيتهای ويژه تاريخ از ان که درخياب کوچه و شعارهای پرصالبت مردم در و فريادها

دردها  حکايت از معموال می شود ناگهان فراگير و آزادی، بگوش ميرسد موهبت عظيم دموکراسی و از

ولی نوشته های تاريخ نشان می دهد که بهترين روشهای اصالح جامعه  به مردم دارد ظلمهای ممتد و تبعيضها

که قبال  انديشه های اجتماعی معتبری ناشی گردد و وجود از معقول ترين تصميمات بايد مناسب و اتخاذ و

مطالبات مردم  شايسته ترين کانون جهت نقد حزب، گرفته است؛ بررسی قرار و  ملی موردنقد احزاب در

رامنامه ی م اساسنامه و راهبری جامعه است لذااحزاب اصيل مبتنی بر تعادل در عقل و پيروی از حاکميت و از

اساس اولويتهای  حرکت بر و نوسازی برنامه ها بشوند، هم استوارتر بروز روز و جامعه ايجاد در مشخص بايد

  .تضمين مينمايند پويائی حزب را که سرزندگی و عواملی هستند زمان از جديد

مستلزم ارتقاء  دسته جمعی خود عادت به کار مردم بمرحله قبول ضرورت تشکيل حزب و خرد رسيدن، اما

وجای تأسف  افزايش دانش طبقات مختلف است که موجبات آن براحتی فراهم نمی شود سطح فرهنگ عمومی و

کم  افراد از اهل انديشه بيشتر افراددانشگاه ديده و نزد )تشکيل حزب(مهم  است که بی اعتقادی به فلسفه اين امر

نشده  اهميت تحزب آشنا حزب و با هنوز هدکه ظاهرا ما،اين نکته نشان ميد و بی مطالعه ديده می شود و سواد

  .دست کم گرفته ايم جمعی نخبگان را تفکر نيروی حاصل از و

دامن  از جهل عمومی بايد بوده ايم که لکه ی ننگ بی سوادی و بحق معتقد مالحظه ی اين نقصان ما پس با

جمله ی ويژه برنامه های  زی ازآمو سواد امر و ازبين برود زدوده شده و جامعه مان هرچه زودتر

 که زمانهای  اين وظيفه ی مهم درسابقه ی فعاليتهای حزب، مردم خيرانديش قرارگيرد، احزاب ملی و دولتها،

  .فعاليتهای حزبی بوده است به داشتن باشگاه و بسيارکوتاهی مجاز

جلسات بحث  سخنرانيهای اجتماعی، تشکيل کالسهای آموزش ابتدائی،(بصورتهای گوناگون 

بخوبی مالحظه می  نمايندگيهای شهرستانها در تهران و. . . .)کتاب و روزنامه، بروشور، انتشار گفتگو، و



راتأسيس   خود پيروزی وظيفه پس از اولين اقدامات و جالب توجه است که آزادگان مشروطه خواه نيز شود؛

  .يخ سپرده بودندبتار را مکتب داری مالباجی ها مدارس بصورت امروزی دانسته و

طرف  از ديده و را پيشرفتهای رفاهی کشورها رهبران حزب ايران که ازيکطرف جهش های علمی و

شئون  تحول اساسی در ايجاد به فکر زندگی ميکردند جامعه خود سواد فاقد و دردمند و ميان مردم فقير در ديگر

جهل وبيکاری بکلی  و فقر اثر بر مديريت کشور نظام و پود و که تار احساس ميکردند و بودند اداری کشور

دولتی پرداخته  سازمانها ادارات و جوان گرائی در نوسازی و قدمهای اول به امر می بايست در پوسيده است لذا

کسب پيروزيهای نسبی  از بعد قطعأ و آماده خدمت ميدان فعاليت فراهم نمايند به جوانان دانش آموخته و و

هدفهای مهم  شعارهای پرمعنای حزب و که يکی از اشتغال آنان بود وانان تحصيلکرده وج ارائه ارزش کار و

پرباری آن  تازگی و امروز قراردادندکه تا  آزادی داد، راکار، سعادت جامعه برای تأمين رفاه و

  کاهش نيافته است انقالبات جوامع، و برابردفع شورشها در شعار

تأمين سعادت ملت ايران  ادامه ی اصولی که در حزب ايران برای تبليغات و

که نام  زيرا عمل ميکرد )معنوی گوناگونی تکيه داشتند که بمنابع مادی و(احزاب  ساير با متمايز بايد بود، موثر

گشته  اجرای آنها متعهد بر اصولی که موسسين ميهن پرست آن تعيين کرده و حزب و

شوم  آثار آن سالها در . نشان داده می شد برای ايران ايرانی، فکر با بدست ايرانی، :معروف شعار در بودند

ضروری  و می کشيد، ديوارمملکت فرياد و در عدم رعايت استقالل کشور از ايران و امور بيگانه در نفوذ

کارهای عظيم بعدی نظيرملی کردن صنعت  تا مداوم بعمل آيد بدست ايرانی تأکيد و فکر با به موضوع کار بود

  .نفت وآن نهضت بزرگ جريان پيدانمايد

عالقه مندان  اختيار در و کم حجمی منتشر کوچک و بروشورهای بظاهر مورد پذيرش حزب در اصول ديگر

سياست  استقالل، دموکراسی و حزب ايران، الفبای عقايد :عميقی داشتندنظير و گرفت که محتوای پر قرار
. بيان می نمودند کدام اصلی ازاصول حزبی را  که هر آرمان دانش و سوسياليسم حزب ايران، استقالل ،

  .حفظ کرده اند را مقبوليت خود و اعتبار سپری شدن شصت سال هنوز پس از بروشورهای مذکور

تحقق  تحکيم ديکتاتوری اشاعه انديشه ی دموکراسی بوده و و استقرار معتقديم که الزمه ی جلوگيری از ما

است  زمانی امکان پذير بالندگی حزب نيز ضمن فعاليت و در احزاب قوی ميسرميگردد، وجود دموکراسی هم با

آزادی بيان  نهايت مسالمت وبرخورداری از کانون معينی در محل و برنامه های حزب در و که افکار

سابقه تاريخی برای  صرف داشتن نام و يعنی پخته گردد عمومی قرارگرفته و  افکارمعرض در انتقاد و ،نشر

محافل  در را همفکران خود  تالش علنی دوستان و  کسانی که بجای جماعتی مشتاق فعاليتهای اجتماعی و

ه مفهوم يک حزب آزاديخوا زيرگوشی بيان مينمايند، را دلها درد و خصوصی يا زيرزمينی مالقات می کنند

  .دلهابماند غصه های بزرگی ناگفته در و اين حال طبيعی است اگرقصه ها در و تداعی نميکند مسئول را و

همواره  محدوده جغرافيائی ايران زمين زندگی می کند ايرانی که در برای هر اصل آزاديخواهی ما، به پيروی از

کرده  سعادت آرزو شادکامی و و  مقامات شايسته برای او تحصيالت عالی، قائل بوده و حقوق اجتماعی برابر

محترم  و عزيز عقيدتی برای ما نوع خصوصيات شخصی و هر با نقطه ميهن پهناور هر در ايرانی متولد ايم،

نفرتی نداشته  اظهار و تجاوز قصد خصومت، مادام که برعليه ميهن ما، ايرانی نيز انسانهای غير بوده است،



زن  چه اندازه به برابری حقوق اجتماعی جامعه ايرانی از تا که ما ندارد به تأکيد ب نيازباين ترتي.محترمند باشند

  .پای بنديم مرد و

که  يکم نيست زيرا آگاه قرن بيست و شأن بشر در ما به حريم امنيت ديگران بنظر تجاوز خونريزی و جنگ و

به  معتقد صلح خواهيم و ما ميکند، نابود و مهرورزی راميسوزاند  جوانمردی و جنگ ريشه اخالق،

دوری از اعمال  فصل اختالفات و سازنده برای حل و شنود برقراری گفت و و  زندگی مسالمت آميز  مذاکره،

  .نبوده است نفرتها و هيچگاه پايان بخش کينه ها حق انسان، در بيرحمی ها تعصبات افراطی؛ خشونت و

دانسته  اصول اعتقادی خود اصل مهمی از تمدن کهن ايران را مانده از بجا نگهداری آثار حفظ هويت ملی و ما،

ميدانيم که اين قبيل  بشدت سرزنش می کنيم و تحريف تاريخ را شکستن شاخه های اين درخت تناوربه قصد و

بارمغان نمی  برای نسل کنونی ايرانی هيچگونه افتخاری را) باستانی آثار محو تخريب و( اقدامات

  .مشوش مينمايد حقايق تاريخی را احتماال برای مدتی تاريخ و اما آورد

بذهن  فردی آدميان را شخصی و کردار و رفتار موضوع هويت ملی ايرانی بحث خصوصيات اخالقی و

همدلی  عالوه بر تازه،  عضو هر وجود استفاده از پيوستن به حزب و در ما می پرسند می دهد، خطور

رهبران  را؛  سالمت وصداقت اصالت،می گوئيم؛ بدون ترديد می جسته ايم؟  راصفات ويژه ای اهداف کدام  در

بی توجه  انجام خدمات شايسته مملکتی را توفيق در بوده و مبرا ناپاکيها و آلودگی ها از که يادشان گرامی باد ما

زبان  از لذا توجيه می کند؛ نبوده اندکه هدف وسيله را هيچگاه معتقد باصالت فردی واخالقی محال ميشمرده اندو

  :ميگوئيم حافظ شيراز

   غالم همت سروم که اين قدم دارد            جفای خزان درخت تحمل کند نه هر

فسادی  و آزار صورتيکه مخاصمت ، در را باورهای اختصاصی شهروندان عزيز ما،معتقدات دينی و

عالم  هرگاه در"اين باورهای مقدس ايمان داريم  محترم ميشماريم ضمنأ جامعه برنيانگيزد در را

اين  دواز سياست اداره ی مملکت هر مذهبی و باور دخالت نمايند سيستم گردش حاکميت ملی نيز و "سياست

حکومت بسته به اقتضای زمان چه  مباحث مربوط به جريان امور چون مسائل و .معامله زيان ميبينند

  .طول سالها در قابل تغيير غير ولی احکام شرع معين برای هميشه ومتغير قطعأ است و روز مطالبات جديد بسا

انواع  ساير از مفيدتر دموکراسی را جامعه استقرار ارتقاء سطح آگاهی اعضاء برای شکوفائی، خالقيت و ما

حزب عمال بيش  شصت سال عمر طول بيش از گرچه در ميدانيم و همه آنها از کم عيب تر حکومتی و

نداشته ايم  کردن راههای رسيدن به دموکراسی را تبليغ برای هموار  عرض اندام سياسی وماه فرصت  28از

محيط  در بگذاريم و متانت پشت سر به آرامی و را" آزادی" بزرگراه همچنان ايمان داريم که روزی بايد

  .تدارک ببينيم دموکراسی وسائل سعادت جامعه را سبز سر

به ضرورت حفظ حرمت  ما روزنامه های ارگان آنها انتشار احزاب و صورت فراهم شدن بازگشائی دفاتر در

مقامات سياسی  اشخاص و رفتار نقد مبارزات اجتماعی و آرزومنديم در و سخت معتقد بيان،  عفت قلم و و

تهمت  ناسزا، آن ايراد آشفته ای که در بازار تأکيدگردد؛ شأن اشخاص معمول و مسئول رعايت احترام و و

آمال  شهر چه ميزان با که جامعه تا آن دارد حکايت از مجازات باشد مصون از لجن پاشی جاری و و

  .فاصله گرفته است "دموکراسی" خود



ما معتقديم دموکراسی با فراهم ساختن مقدمات و لوازم آن بوسيله آزاد زنان و آزاد مردان و هوشياری ملت 

 گردد چرا که آزاديهای مقرر در سيستم دموکراسی، محبوب دل تجربه آموخته ايران بايد مستقر و پرتو افکن

دريغا که هنوز راه دراز است و نغمه های دشمنان در ساز، البته آزادی و دموکراسی نيز از آن . همه تواند بود

  .و هرگز آنها را خود بخود به خواستارانشان اهداء نکرده اند" بايدگرفت"حقوقی هستندکه 

ناگون بدنيا آمده و چند صباحی دراز و کوتاه زيسته است همواره از رنج و شکنجه ی دو بشری که درجوامع گو

بالی معروف ناليده، اين دو بالی آشنا، بالی فقر و آفت ظلم نام دارندکه معموأل درجوامع استبداد زده و ميان 

و داعيان طرفداری از مردم محروم از تحصيالت و بی بهره از عدالت سياسی و اقتصادی بروز و ظهور دارند 

ما التيام بخشی اين زخمهای جامعه را ضروری و فوری تشخيص داده و . حقوق بشر را همواره شرمنده مينمايند

  .در حد مقدورات خود روشنگری برای رفع اين دو بالی سالب سعادت را وظيفه خود ميدانيم

زه لياقت و کارش وجهی از وجوه قابل حصول ازهرکس باندازه توانش وبهرکس به اندا :سوسياليسم ما، به معنای

  .پياده شدنی عدالت اجتماعی است

نظام ايده ال ما آزادی با سوسياليسم است ما اين هر دو را برای سعادت  . سوسياليسم ما جدا از دمکراسی نيست

  .بشر و برای مردم وطن مان الزم می دانيم

با فرض انجام صحيح ترين و پاکترين انتخابات، به هيأت ما بهيچوجه معتقد نيستيم که رأی اکثريت شهروندان 

حاکمه مستقر، اين حق و اجازه را تفويض می کند که نظرات و پيشنهادهای اقليت و وجود آنها را ناديده انگاشته 

در جامعه فراهم بودن " آزادی "و مورد بی اعتنائی و اهانت شان قرار دهد چرا که بارزترين نشانه و وجود 

 قلم، بيان و نشر برای اقليت مخالف حاکميت است و در غير اينصورت عيب و نقصها تاقيامت   آزادیموجبات

  مستور و نا گفته ميماند و هيأت حاکمه بسوی ديکتاتوری مطلق سيرمی کند

معتقد به وجود هيچگونه "در مبارزات سياسی اجتماعی برای تأمين آزاديها، ما همرأی با کسانی نيستيم که 

و باصطالح رفتار اباحی گرانه دارند و سرانجام اينکه " ی نبوده و ارتکاب محرمات را روا می شمارندتکليف

 حق طلبانه ما آشکار، صريح، و با استفاده از منطق علمی و نيروی بيان و قلم ميباشد، يعنی ما، مبارزه   پيکار

نسته و يقين داريم در صورتيکه فعاليتهای زيرزمينی و برخوردهای خشونت بار را محکوم دا مسلحانه، 

  .مبارزات مسلحانه منتهی به موفقيت گردد، شاهداستقرار حکومت ديکتاتوری تازه ای خواهيم بود و بس

با اميد به تحقق اصولی که باختصار بآنها اشارت رفت، ما همه همفکران و ملی انديشان را به يگانگی و تفاهم 

  .دانی و جاودانگی ايران زمين را آرزومنديمصميمانه در همراهی دعوت می کنيم و آبا

  

 جاويدبادايران
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