
 

 

 مرامنامه
 نویس( )پیش 

خورشیدی( به     ۴۰ شاهنشاهی )   ۵۸۱ حزب ایران نوین در گرماگرم انقالب ملی ایران در نخستین روزهای زمستان  
ساز بودن این مقطع از تاریخ ایران، لزوم تحکیم تحزب و مشارکت در  گذارد. سرنوشت حیات سیاسی ایران گام می 

های مربوط به برپایی حکومت قانون و نیز لزوم تالش برای تحقق و صیانت از اصل  مک به تحقق آرمان سیاست، ک
نیک آزادی، برخی اعضای شبکه فرشگرد و چند تن از دیگر کنشگران را به این نتیجه رهنمون شد که به تاسیس یک 

بر این اساس، حزب ایران نوین برای  حزب سیاسی منسجم برای تاثیرگذاری در عرصه سیاست در ایران دست یازند. 
 .شودنگرانه، پایه گذاشته می میهنی و با رویکردی آینده -انجام وظایف ملی  

تداوم خواسته  را در  نوین خود  ایران  ایران می حزب  و مترقی ملت  تاریخی  از جنبش  داند که دهه های  پیش  هایی 
سرچشمه گرفت و در انقالب مشروطه در قالب جنبشی مهم در  برخی بزرگان    های خردمندانه مشروطه و از اندیشه 

هایی که در دوره پادشاهی دو شاه فخیم پهلوی، تا حد زیادی  سپهر سیاسی و اجتماعی ایران پدیدار گشت. خواسته 
ن  داند و دوره حکمرانی پادشاها برآورده شد. بر این اساس، حزب ایران نوین خود را فرزند انقالب مشروطه ایران می 

تجربه  را  خواسته پهلوی  تحقق  راستای  در  می ای  ارزیابی  مشروطه  انقالب  پایههای  باور  به  حزب،  کند.  این  گذاران 
های مشروطه برداشتند و به یاری زنان و مردان  های مهم و مؤثری در راستای ایجاد زیرساخت پادشاهان پهلوی، گام 

 د. ساز، به میزانی زیادی در این مهم کامیاب شدنایران 

داند و بر این باور  خواهان و تجربه نیک پادشاهان پهلوی را چراغ راه خود می های مشروطه حزب ایران نوین، خواسته  
های مشروطیت داشته است.  است که پادشاهی چون رضاشاه کبیر، نقشی یکتا در به ثمر نشستن بسیاری از آرمان 

خواهان و های مشروطه یرانیان از درهم تنیدگی خواسته چنانکه غریو »رضاشاه روحت شاد« سندی است بر آگاهی ا 
سازانه رضا شاه بزرگ که در ذهن و زبان ایرانیان و در دل جنبش انقالبی ایران زنده است. همچنین  اقدامات ایران 

فعالیت  تداوم  با  پهلوی،  ایران محمدرضاشاه  پدر  حوزه  های  در  درخشان  دستاوردهایی  کسب  با  و  خویش،  ساز 
گذاری به تاریخ و فرهنگ ایران و ارتقای جایگاه کشور در سطح جهانی،  تری، توسعه و امنیت کشور، ارج گسآزادی 

 نامی نیک و میراثی گرانبها از خود بر جای گذاشت. 

خورشیدی( در   ۳۴۵ شاهنشاهی )  ۵۸۵۵ گیرد که در سال  حزب ایران نوین نام خود را از حزبی با همین عنوان می 
شد. حزبی با اعضای جوان که با رویکرد نوین خود بیش از یک دهه در جهت برآورده سازی اصول    ایران بنیان گذاشته

مترقی انقالب سفید کوشید و توانست نقشی موثر و بنیادین در این راستا ایفا کند. حزب ایران نوین با برخورداری از  
های علمی مدیریت،  ست و تکیه بر روش پر های میهننگاه مترقی و مدرن به سیاست و جامعه، و با کمک تکنوکرات 



 

 

توانست تجربه ای درخشان در تاریخ کشورداری ایران رقم بزند و سهمی غیرقابل انکار در دستاوردهای آن گذشته  
 پرافتخار داشته باشد.

وطن در آن  های بیپرست و کمونیست خورشیدی شورشی ایدئولوژیک که قشریون گذشته   ۳۸۷ شوربختانه در سال  
ها و دستاوردها را به محاق  ده داشتند، در هیبت »انقالب اسالمی« پدیدار شد و بخش بزرگی از آن آرمان نقش عم

های براندازانه  همه، ایرانیان میهن دوست و آگاه از همان روزهای نخست برپایی رژیم جدید، فعالیت  افکند. با این
دوستان  خورشیدی بر جمع میهن   ۹۰و    ۱۰ ،  ۷۰ های  دهه های  ها و جنبشخویش را آغاز کردند. به مرور و در پی خیزش 

های آنان برای به زیر کشیدن جمهوری اسالمی افزوده شد. تا جایی که بار دگر ملت تاریخی  آگاه و شدت فعالیت 
وار از دل خاکستر برخاست و زنان و مردان دالور ایرانی، نه تنها با چشم باز و از سر آگاهی به گذشته  ایران ققنوس 

اندیشه می بلکه  آزادی نگرند،  و میهن های  تاریخی، محور جنبش  خواهانه  در چارچوب خودآگاهی  را  ایرانی  پرستانه 
 اند.انقالب ملی قرار داده 

ی کشور و سرزمین، دولت و سیاست، اقتصاد و جامعه  بر بنیاد چنین درآمدی ما مرامنامه خود را در سه کالن حوزه 
 چنین عرضه می کنیم: 

 رزمین کشور و س 

نگرد و شاکله ملی و سرزمینی ایران کنونی را  ایران نوین به ایران به عنوان سرزمین تاریخی ایرانیان می حزب •
 کند.در یک پیوستار تاریخی از گذشته پرافتخار پیش از اسالم تا اکنون ارزیابی می 

ندهای ملی در آن به صورت طبیعی حزب ایران نوین بر این باور است که ایران یک کشور کهن است که پیو  •
های یک  ها پیش از ایجاد مفهوم نوین ملت در اروپا، از بیشترین ویژگی پدیدار شده است و ملت ایران سده

 ملت برخوردار بوده است. 

حزب ایران نوین تاریخ ایرانیان را مایه افتخار و درس آموزی دانسته و برای تاریخ باستانی ایرانیان جایگاهی   •
 ویژه قائل است.

حزب ایران نوین زبان فارسی را بر اساس شواهد تاریخی، زبان ملی کشور دانسته و این را به هیچ عنوان در   •
 تنافر با پاسداشت و ضرورت تقویت و گسترش دیگر زبانها و گویشهای موجود در کشور نمی یابد.

داند و سراسر این سرزمین را متعلق به همه ایرانیان از هر ایرانیان می حزب ایران نوین، ایران را برای همه   •
 داند.پیشینه زبانی و تباری می 

از تسلط و نفوذ دولت  • ایران نوین، استقالل کشور  داند و به  ها و عناصر خارجی را ضرورتی ملی میحزب 
 یکپارچگی ملی و سرزمینی ایران باوری بنیادین دارد. 

ان نوین، ایران را کشوری غیر قابل تجزیه می داند، با فعالیت تجزیه طلبانه مخالف است و آن را بر  حزب ایر  •
 کند.خالف امنیت ملی ایرانیان ارزیابی می 



 

 

ها، تالش برای  ها و شهرستان حزب ایران نوین، در عین باورمندی به ضرورت توانمندسازی اداری مراکز استان  •
 داند و بر این اساس با آن مخالف است. ران را زمینه ساز تنش و نزاع داخلی میبرپایی فدرالیسم در ای

حزب ایران نوین، ایران را »کشور اسالمی« ندانسته بلکه آن را »کشور ایران« میداند که هیچ دین و مذهبی،   •
 .حتی اگر اکثریت باشند، نباید هویت و باورهای خود را بر شاکله کشور و ملت تحمیل کنند 

حزب ایران نوین، به برابری حقوقی شهروندان، باورمند است و با تاثیرپذیری این برابری حقوقی از نوع نگاه  •
 مذهبی یا غیرمذهبی شهروندان سخت مخالف است. 

باستانی  حزب ایران نوین، تاریخ ایرانیان و افتخارات ملی کشور را پاس میدارد و حفاظت از میراث فرهنگی و   •
 داند.را یک ضرورت می 

حزب ایران نوین، در راستای پاسداشت میراث سرزمینی و زیست محیطی کشور، رعایت اصول توسعه پایدار   •
 داند.را پیش شرط هر برنامه توسعه محورانه می 

نتی در دست  حزب ایران نوین، تمامیت سرزمینی ایران و محیط زیست کشور و میراث فرهنگی ایران، را اما •
 داند که بایستی در پاسداری از آن سخت بکوشند.هر نسل می 

 دولت و سیاست  

ناگزیر   • و  پایه ی ضروری  را  و سکوالریسم  است  دموکراسی  لیبرال  به  قائل  سیاست  در  نوین  ایران  حزب 
 داند.دموکراسی لیبرال می 

ادهای آخوندی و رشد و گستردگی آن در ایران،  حزب ایران نوین، بر این باور است که نظر به ویژگیهای نه •
پایه  بر  آن،  به  مربوط  قوانین  تعیین  و  روند سکوالریزاسیون حکومت  در  است  ترین ی سختگیرانه ضروری 

 الگوها عمل شود. 

داند و حکمرانی قانون دموکراتیک و  حزب ایران نوین حاکمیت قانون را اصل ناگزیر یک حکمرانی خوب می  •
بر   ارزیابی  مبتنی  پایدار  دموکراسی  یک  واقعی  ترجمان  را  شهروندان  بنیادین  حقوق  ضامن  و  قوا  تفکیک 

 کند.می

آیین  • انتخابات در چارچوب  نوین شرکت در  ایران  انتخاب  نامهحزب  و  انتخاب کردن  برای  های دموکراتیک 
 شدن را حق همه شهروندانی میداند که به سن قانونی رسیده باشند.

ایران نوین ، رعایت اصول و مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر را ضرورت زیست سیاسی بسامان در ایران  حزب   •
 داند. می

را نه تنها حق آنان می • ایرانی  ایران نوین مشارکت سیاسی شهروندان  داند بلکه آن را ضرورتی برای  حزب 
 داند.برآورده سازی حکمرانی خوب در کشور می 



 

 

ن • ایران  را حزب  یا مرام خاص،  ایدئولوژی  باور،  باورمندان یک مذهب،  به  امتیاز بخشی ویژه  وین، هرگونه 
 داند. موجب سستی پایه های دموکراسی لیبرال دانسته و آن را ناقض اصل نیک برابری حقوقی می

ضرورتی بنیادین  حزب ایران نوین، استقالل دستگاه قضایی و نهادهای آن از دولت و دیگر نهادهای اجرایی را   •
 داند.برای حکمرانی خوب و نگهبانی از حقوق شهروندان می 

حزب ایران نوین، آزادی بیان را حق شهروندان میداند و نقض آزادی بیان شهروندان را در سپهر عمومی تحت   •
 پذیرد. هیچ توجیهی نمی 

ری دانسته و آن را در خدمت توسعه آزادی  حزب ایران نوین، بهره گیری از نهادهای امنیتی را برای کشور ضرو •
بیند؛ اما با هر گونه تفسیری از فعالیت امنیتی که ناقض حقوق شهروندی شهروندان و پاسداری از آن می

 باشد، مخالف است. 

حزب ایران نوین در سیاست خارجی قائل به روابط مسالمت جویانه با همه کشورهای جهان بر پایه تامین  •
 داند.ملی ایران بوده و بهترین راه تامین منافع کشور، را اتخاذ سیاست واقع گرایانه می منافع 

 اقتصاد و جامعه 

حزب ایران نوین در حوزه اقتصاد به لیبرالیسم اقتصادی باور دارد و حفظ امنیت مالکیت خصوصی به باور   •
 حزب از بنیادهای پیشرفت و توسعه جامعه است. 

در همه سامانه های فعال در زمینه های سیاسی،    -ین، وجود اصل رقابت و شایسته ساالری را  حزب ایران نو •
 داند. برای پیشرفت کشور ضروری می  -اجتماعی و اقتصادی  

حزب ایران نوین ضمن باور به اقتصاد بازار، وجود مقررات دولتی و عملکرد بازار تحت مقررات مذکور را از   •
 داند. ناگزیر کشورداری میملزومات 

های کالن را ضروری و نیک می داند اما دخالت حزب ایران نوین، نقش دولت در تامین امنیت و زیرساخت •
 بیند.گسترده دولت در اقتصاد را نامطلوب می 

بسته  های دموکراسی در جامعه را به گسترش کارآفرینی مستقل از دولت واحزب ایران نوین تعمیق بنیان  •
 داند.دانسته و بهره برداری دولت از منابع طبیعی را نامطلوب می 

حزب ایران نوین باور دارد که درآمد ملی نفت بایستی به یک صندوق ثروت ملی واریز شود و نحوه مدیریت  •
ان به  های منظم به پارلمان انجام شده و در مورد آن به شهروندمنابع صندوق مطابق قانون با ارائه گزارش 

 طور شفاف اطالع رسانی شود.

حزب ایران نوین با هرگونه استقالل مالی دولت از شهروندان مخالف است و باور دارد که بودجه دولت باید   •
 از محل مالیات شهروندان تامین شود.

 داند. حزب ایران نوین، ایجاد نظام تامین اجتماعی دولتی و خصوصی تحت مقررات دولتی را ضروری می •



 

 

برای همه متقاضیان ایرانی از    -دست کم تا پایان دوره متوسطه   - حزب ایران نوین، تامین آموزش رایگان را   •
 داند.وظایف بنیادین دولت می 

های دولتی باید مشوق جامعه مدنی در نگهداری از آسیب پذیرترین گذاری حزب ایران نوین باور دارد سیاست •
 افراد جامعه باشد.

حزب ایران نوین، بر نقش استقالل دستگاه قضایی برای ایجاد امنیت و ثبات در فضای کسب و کار و افزایش   •
 کند.های بلندمدت در بخشهای گوناگون تاکید می گذاری سرمایه 

وسعه  حزب ایران نوین باور دارد قانونی شمردن مالکیت اتباع خارجی بر انواع داراییها در ایران، در خدمت ت •
 و پیشرفت کشور خواهد بود. 

حزب ایران نوین، با توجه به نقشی که رسانههای آزاد میتوانند در ایجاد شفافیت در عملکرد نهادهای حکومتی   •
ها از نهادهای حکومتی و فعالیت آنان در راستای شفاف سازی از عملکرد ایفا کنند، همواره از استقالل رسانه 

 کند.می نهادهای دولتی استقبال 

حزب ایران نوین بر این باور است که بانک مرکزی ایران باید از نهادهای اجرایی کشور مستقل باشد و در   •
 داند.های بانک مرکزی را ضروری می عین حال نظارت پارلمان بر فعالیت

 حزب ایران نوین 
  ۵۸۱ دی  ۱  

  

 


