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 دانشـجو پيشـرو نهـضت آزادی خـواهی

  بيانيه حزب ملت ايران
  

     پانزدهم شهريور ماه يادآور خجسـته روز بنيـاد اسـت،           
پنجاه و هفت سال پيش در حاليکه وطن مان ناجوانمردانه از           
شمال و جنوب به اشغال بيگانگان درآمده بود پيکاری همـه           
جانبه و خستگی ناپذير در راسـتای بـرآوردن خواسـتهای           

رانيان آغاز شد و شماری     اجتماعی اي  -سرکوب شدة تاريخی  
از جوانان خود ساخته، ميهن پرست و آرمانخواه که تحمـل           
استبداد و اشغال ميهن را نداشتند نخست به سـتيزه هـای            
پراکنده با اشغالگری بيگانه و عوامل داخلی آنها پرداختنـد          
سپس بـا برداشـتی درسـت از شـرايط تـاريخی جامعـه و               

الت منسجم هرگونـه    اندريافت اينکه بدون سازمان و تشکي     
تالش و مبارزه به نتيجه نخواهد رسـيد، در انجمنـی نهـانی       
گردآمدند و سپس در شامگاه پانزدهم شهريور ماه يکهزار و          

 سياسی آشکاری   -سيصد و بيست و شش سازمان فرهنگی        
را شالوده ريزی کردند و چندی بعد بر آن نـام مکتـب پـان               

  .ايرانيسم نهادند
ين، زنان و مـردان ايـن سـرزمين بـه                در هنگامه ای چن   

استعمار پيوند يافته با استبداد و ارتجاع ضـربة کـاری وارد            
کرده و آنگاه که مصدق بزرگ پرچم نهضت ملی را برافراشت 
و غارتگران زرچشمه های نفت را از ميهن تاراند و پايه های            
مردم ساالری را بنيان گذاری کرد در پی اين پيروزی ميهنی           

  .حزب ملت ايران بنيان نهاده شد ۱۳۳۰ان ماه در يکم آب
     در اين گيرودار، جهان با رويدادهايی شگرف اما شـايان          
توجه روبرو گرديد، بطوريکه نظم پاسدار سلطة برخاسـته از         
دو جنگ قدرتهای امپرياليستی، فروريخت و دوران تازه ای         
 که می توان بر آن عصر بازسازی هستی ملتها نام نهاد، آغاز           

  .شد
 از آن پس حزب ملت ايران به رزمی وقفه ناپذير           !هم ميهنان 

در راستای يکپـارچگی آزادی و آبـادی مـيهن پرداخـت و             
نار مردم ماند و به رغم گسستی که با کودتـای            ک همواره در 

 در روند بهگرد زندگی ايرانيان پديدار شد،        ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸
ه آزادی و   همچنان به مبارزه بی امـان عليـه اسـتبداد در را           

استقالل ايران ادامه داد تا سـرانجام از پيشـگامان انقـالب            
با اين دگرگونی حزب ملـت ايـران همچـون ديگـر            . گرديد

سازمانهای سياسی ايستاده بخود اميدوار بود، تا در سازمان         
ندی به زنو نه تنها استقالل و آزادی فردی و اجتماعی از هر گ

ر مـيهن مـان برقـرار و     ماند، بلکه عدالت همگانی نيز د     ردو
گسترش يابد و با وجود بهره گيری از داده هـای طبيعـی در      
شرايط جغرافيايی سرزمينی سرشار و نيروی انسانی مستعد        

  .و خروشان، مردم بهروزی يابند
ن نشد و ديری نپاييد که، سازمان فرمانروايی        ي   با دريغ چن  

 و  کشور را چنان واپسگرايانه تنيدند که بـا حاکميـت ملـت           
فرهنگ ملی بيگانه و بساط يکه تازی و اليگارشـی دگربـاره    
گسترده گرديد و ايران بپاخاسته در شوربختی و پريشـانی           
فروماند و قانون اساسی پرنقصی را بـر انقالبـی بـزرگ بـار              
کردند و پيشاپيش آنرا عقيم و روز بروز دامنه تنگ نظـری،            

  شد تاتبعيض های قومی و جنسی و اختناق بيشتر و بيشتر 
  ۷بقيه در ص                                                          

  درگذشت» هميشه جاويد« خواننده 
  

     روانشاد عصمت باقرزاده که در نوجوانی استادان تزاز اول        
 -اهللا خـالقی   کلنل وزیـری و روح   -هنرستان موسیقی ایران    

درگذشـت و در     را برگزیدنـد، در تهـران        دلکشبرای او نام    
  .سکوتی توطئه آمیز به خاک سپرده شد

     خاکسپاری غریبانه این خواننده برجسته که دارای چنـان         
قدرت صدایی بود که استادان بزرگ موسیقی شوروی معتقد         
بودند هر قرن یک بار ممکن است پدید آید، بیشـتر بخـاطر             
ترس و نگرانی سردمداران جمهوری اسالمی از تکرار حرکت 

روش مردم در آئین خاک سـپاری شـادروان محمـدعلی          پرخ
  .فردین بود

    امامان جمعه که از شـرکت مـردم در روز خـاک سـپاری              
فردین و نیز از عنوان هایی که روزنامه های ایران به دلکـش     
دادند بشدت خشمگین شده بودند از فردین به نـام بـازیگر            

فـل از   غا. سینما و از دلکش بعنوان تصنیف خوان یاد کردنـد         
اینکه برای مردم فردین پیش از آنکه یـک هنرپیشـه باشـد            
یک قهرمان و یک جوانمرد بود و دلکش یک بانوی شـجاع،            

بـی تردیـد در     . یک انسان واال و خواننده ای همیشه جاویـد        
آینده نزدیک که بساط استبداد مذهبی برچیده گردد و آزادی          

بـر  و مردم ساالری بر سرزمین کهنسال ما کـه حـق بـزرگ             
ای  تمدن جهان دارد سایه افکن شود مردم تجلیل شایسـته         

از این خواننده بزرگ که در کشـور خـود غریبانـه بـه خـاک                
  .سپرده شده خواهند کرد

همیشـه جاویـد   «      ما در گذشت زنده یاد دلکش خواننـده    
را به مردم و بـه جامعـه هنرمنـدان ایـران صـمیمانه       » ایران

  ٭.   گوییم تسلیت می
  

  
 مسعود هارون مهدوی که در گـردهم آيـی     مهندس

جبهه ملی در واشنگتن به عنـوان مهمـان شـرکت           
 آينده   هداشته، گزارشی تهيه کرده است که در شمار       

  .به اطالع خوانندگان خواهد رسيد
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