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 جامعه را بترقی   افراد ميسر ساخته  برای  که حصول سعادت را  حکومتی است حکومت خوب 

  .سوق دهد

*** 

   نيل ه در راه ک  خود است، سعادتمند کسی است های »خواسته «  به  بشر در رسيدن تسعاد     

     . به آرزوهايش قدم برميدارد

 به   چيزهايی هست که بشدت ميخواهيم و نرسيدن عالقه ما بخواسته های خود شدت و ضعف دارد

  ش خاطر و بروز افسردگیرنج بدون   که  در خطر مياندازد، خواسته هايی داريم آنها هستی ما را

 کنار   بسهولت  سرانجام خيلی از خواسته ها را هم  و   صرف نظر نميکنيم و اندوه از حصولشان

  . ميگذاريم

*** 

    .هيچکس واقف بتمام خواسته های ديگران نيست     

  کسی   يک فرد،  شخصی  خصوصيات  و  بر توانايی  چه ميخواهد،  نميداند ديگری     هيچکس

 وسايلی   چه  ميداند  خود  چه ميخواهد،  ميداند  خود  فردی هر . فرد نميباشد از خود آنگاه ترآ

 بيشتر از تمام افراد بشر بخوشبختی خود عالقمند است   و  دارد  خود برای حصول خواسته های

  .گيرده  يا انجام آنها را بعهدهيچ فرد يا دسته نميتواند خواسته های ديگری را تقرير کرده  و

 باشد و غير او بر  که سرنوشتش در دست خودش  فرد انسانی سعادتمند خواهد بود      پس روزی

  .او حکومت نکند

*** 

   هم  با  آدميان  بزرگ  و ک کوچ  و خواهی نخواهی دسته های ماعی اجت حيوانی است      بشر

 بهم بستگی   اين  باال ميرود ن تمد  و هرقدر سطح  دارد  بهم بستگی  سرنوشتشان زندگی ميکنند

 بين آنها ميسر   توافق بدون   انفرادی تحقق خواسته های   بنابراين شديدتر و دامنه دارتر ميگردد،

   جهت  و بعالوه برخالف  پايمال نکند  فرد خواسته های ديگری را  يک  بايد خواسته های .نيست

 پس  . نباشد  لذات باالتری است،  منشاء يجه و درنت  موجب ترقی عموم  که  اجتماع سير تکامل

   مردم تمام   مردم ،  سعادت  برای حکومت بر مردم ،  در  يعنی  کنند  بايد حکومت  هم ديگران

ما بهترين    و از اين جهت است که  مينامند  دموکراسی  را شريک باشند حکومت مردم بر مردم

 و رای اجتماع در اداره   مستقر  دموکراسی اس که براس  حکومتی  را ميدانيم ، طرز حکومت

  .کشور حاکم باشد
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يک      حزب ايران با ديکتاتوری افراد و اقليت ها که خواسته های اکثريت را فدای خواسته های 

و مقام آدميت را محترم و عزيز »  شخص آدمی « فرد يا يک اقليت ميسازند مخالف بوده و چون 

  .ت را نيز که مانع تقرير خواسته های اقليت است مجاز نميداندميشمارد، ديکتاتوری  اکثري

***                                         

 و از اينجهت است که ملل دنيا يکی   تمايالت افراد هر جامعه ميباشد  نتيجه طبيعی      دموکراسی

ه حکومت خود را بدين صورت به انقالبات خونين شدربعد از ديگری با اقدامات شديد که غالبًا منج

 در طرز   علت آنرا بايد  نداشته  خوبی  نتايج  دموکراسی  اگر در بعضی از ممالک .درآورده اند

  .اجرای دموکراسی جستجو کرد و نه در اصل آن

  .     بايد بکوشيم تا دموکراسی ايران بطور صحيح اجرا گردد

*** 

ميان بحصول خواسته های خود بر دنيا تحميل شده      اگر حکومت دموکراتيک درنتيجه عالقه آد

تمام افراد جامعه است پس بايد مقررات، سازمانها و طرز اجرای آن طوری باشد که بطور تحقيق 

  .بتوانند خواسته های خود را تا آنجا که ممکن است عملی سازند

*** 

استه های دسته ای سد راه  که خو  تنظيم شود      بايد روابط افراد با يکديگر و با جامعه طوری

 امر شخصی آن فرد است   خواسته های هر فردی . ديگران و بضرر جامعه نباشد خواسته های

هيچکس مثل خود فرد نميتواند خواسته هايش را   در آرزوهايش مداخله کند  هيچکس حق ندارد

اگر . آزاد باشدا  و در اتخاذ راه حصول آنه عملی سازد پس فرد بايد در تقرير خواسته های خود

  .سعادت حق بشر است آزادی جستجوی سعادت هم حق بشر است

 بيان  »ميخواهد « بايد آزاد باشد که آنچه بخواهد، » ميخواهد« که هر چه       بشر بايد آزاد باشد

چه آنچه  ( است  مورد عالقه اش   چه  هر تالش نمايد  آزادانه »ميخواهد« که   راه آنچه  درکند،

 بايد  ) مايه لذت او است  و چه آنچه در نتيجه سعادتمند کردن همنوعان،  بسعادت او استمربوط

 برای حصول   شروط اوليه عمل، آزادی   آزادی بيان،  آزادی فکر، .بتواند آزادانه بگويد و بکند

  .سعادت بشر ميباشد

*** 

م افراد جامعه بايد قسمتی از      ولی آزادی فرد بايد مخل آزادی ديگران نباشد خواهی نخواهی تما

آزادی خود را فدای آزادی سايرين نمايند پس آزادی فردی باالجبار دچار محدوديتهايی خواهد شد 
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   با آزادی مطلق . که برای سعادت جامعه بطورکلی و درنتيجه برای سعادت خود فرد هم الزمست

   ولی ب مينمايد ايجا ديتهايی را محدو  وجود  افراد جامعه  سعادت  اجتماعی عملی نيست زندگی

 غيرعملی   و به اسم اينکه آزادی مطلق  قرار گرفته  سوءاستفاده اين حقيقت غالبًا مورد بدبختانه 

    . ميدهند  جامعه ها صورت قانونی  بسلب آزادی  دشمنان آزادی ملل و غيرمنطقی است

ر آزادی برای تأمين و تعميم آزادی است،  وجود محدوديتها و قيود ب  که      بايد کامال متوجه بود

 برای خوشبختی اش الزم است   که  بشر را از آزادی هايی  که  محدوديتی قابل قبول ميباشد فقط

  .محروم نسازد

   بخوبی  قائل ميشوند  بر آزادی  که  را از محدوديتهايی  هر حکومت  حقيقی  قيافه  و      روش

  .ميتوان درک نمود

 و انتشار خرافات را آزاد   هرزه درائی )عنوان ظاهرش هر چه ميخواهد باشد(ومتی      اگر حک

 چه   خود است  اين حکومت دشمن ملت  محدود نمود  را  سياسی و فلسفی گذارده و انتشار عقايد

  .انتشارات اولی بضرر و دومی بنفع آن ميباشد

ه آزاد گذاشت و در ضمن مدارس کافی      اگر حکومتی پدران را در فرستادن اوالد خود به مدرس

 را محدود کرده است چه آنکه نميخواهد فرزندش   درحقيقت آزادی نافع ايجاد ننمود چنين حکومت

   بتربيت فرزندان خود است  ولی آنکه عالقمند بمقصود خود رسيده استخواندن و نوشتن بياموزد 

  .وسيله انجام خواسته های خود را ندارد

ی بدون قيد و محدوديت ميسر نيست ولی در حکومت دموکراتيک حقيقی، محدوديتها      آری آزاد

  .برای منافع افراد و جامعه ميباشد

*** 

 در راه   آزادی ايجاد نميکند  آزادی،  قانونی کردن  صرف  شناختن آزادی،  برسميت      صرف

 انهدام آنها بسهولت ميسر   و  موانع طبيعی  قسمتی از اين  بيشمار موجود است  بشر موانع آزادی

  .نيست ولی هر مانعی که مصنوعًا بر سر راه آزادی آدميان ايجاد شده بايد برطرف گردد

 نميتواند   و بدبختانه هيچ جامعه برخوردار گردد   کور بدنيا ميايد نميتواند از تمام آزاديها      آنکه

ی بر سر راهش نيست بايد بتواند از آزادی  ولی آنکه مانع  کامل بخشد  آزادی  محروم طبيعی باين

کامال استفاده نمايد در بعضی ممالک با وجود اينکه اسمًا حکومت دموکراسی برقرار است و قانونًا 

 ولی اين تساوی اسمی بيش   در راه تعالی و ترقی خود ندارند  مانعی  با هم مساوی بوده تمام افراد

ی  محيط اجتماعی عدم تساويهای بزرگی را ايجاد ميکند برای عده محدود نيست از همانروز تولد،
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 تحميل  خشن و دهشتناک  زندگی بوضعی  بر عده کثيری درصورتيکه   کامال باز است  ترقی راه

  .ميگردد

 ولی حکومت دموکراتيک       البته خصوصيات توارثی، ظرفيت و توانائی، افراد را متفاوت دارد

 طبيعی عدم تساوی مصنوعی اضافه نکرده وضعيت اقتصادی  بر اين عدم تساویحقيقی آنست که 

  .و سياسی  جامعه را طوری تنظيم کند  که هيچ دسته عمًال از استفاده از آزادی محروم نگردند

*** 

 فرد را در   اکتفا کند آزادی  به همين تفويض آزادی  حقيقی نميتواند  دموکراتيک      حکومت

 که فرد   بايد محيطی ايجاد کند زد بلکه خود رهايش سا  بسرنوشت  نهاده) اش در کف  ( کفش

 ميتواند به   بتنهائی  هر کس  خود استفاده کند  به خواسته های بتواند از اين آزادی برای رسيدن

قسمتی از خواسته های خود برسد مشروط بر اينکه سالم بماند و نيروهای خود را پرورش دهد 

اختيار فرد بگذارد بهداشت و فرهنگ مملکت بايد  را در تندرستی و پرورش وسائليد احکومت ب

  .آماده و کافی برای سالم نگهداشتن و تربيت کردن تمام افراد جامعه باشد

نيست روزی انسان ميتواند بکمک      نيل بقسمتی از خواسته های آدمی بدون کمک ديگران ميسر 

پس حکومت دموکراتيک بايد برای   قادر بکمک کردن باشد، خود با کار  که ديگران اميدوار باشد

  .تمام افراد کار کردن را ميسر سازد

 و در نتيجه تشکيل جامعه ايجاد ميشود   پرورش و کار از حقوق بشری بوده      تضمين تندرستی،

های  دسته ای از خواسته  آنروزی که شخصی حاضر شد قسمتی از آزاديهای خود را بديگران داده

خود را برای اينکه ديگران هم بآرزوی خود برسند کنار نهد آنروزی که حاضر شد بديگران برای 

عه که حکومت ميکند بايد اين  جام. اين حقوق بر او مسلم ميگردد انجام خواسته هايشان کمک نمايد

  .حقوق را تأمين نمايد

*** 

  . دموکراتيک را معين ميکند     نظری بطرز تقرير خواسته های بشری وظائف ديگر حکومت

 زائيده   نيازمنديهای آدمی  سرچشمه ميگيرد حيوانيش طبيعت   بشر از  حياتی      اگر ضروريات

تاريخ، سرگذشت ديگران، کار  (اشد آموخته های آدمی است منبع آموخته های ما هر چه ميخواهد ب

 که مصالح  از اين منبع است)  ن محيط زندگی خود و يا محيط زندگی ديگرا،  خودمان و معلومات

 آنکه   هيچگاه آرزوی اتومبيل نميکند آنکه هرگز اتومبيل نديده  آرزو را تهيه ميکنيم  خانه  ساختن
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 عالقه بخواندن گلستان ندارد آنکه  حدود معلوماتش کافی برای درک زيبائيهای کلمات سعدی نيست

  .الی طلب نخواهد کردجز نان خالی غذائی نديده و نچشيده است بجز نان خ

 خواسته ها  و بطورکلی  دامنه آرزوها وسيع تر  ما بيشتر باشد      پس هر قدر آموخته های

مند ميسازد ولی اين سعادت و ی را سعادتمظريف تر و لذيذتر است رسيدن بخواسته های فعلی، آد

ر گردد خوشبختی و خوشبختی مناسب با آموخته های روز است و هر قدر دامنه آموخته ها وسيع ت

سعادت از نوع باالتر و ممتازتر و درنتيجه عميق تر خواهد بود حکومت بايد سطح آموخته های 

  . جديد و عالی تری را ميسر سازد هر آن باالتر برده تقرير خواسته هایافراد را 

ه بايد کند بلک     حکومت نبايد به تهيه وسائل خوشبختی، که متناسب با وضع امروز است اکتفا 

  .بکوشد تا فرد را بخوشيهائی که تمدن عالی بشر اجازه ميدهد نائل سازد

 حکومت، بايد مترقی باشد و وسائل       تهيه وسائل ترقی افراد و جامعه از وظائف حکومت است

يترين  ميل بتکامل يکی از بزرگترين وعالتکامل را برای تمام افراد مهيا سازد مخصوصًا که

  .ی استخواسته های بشر

*** 

، حکومتی برای خود برگزيدند و تشکيل يک ملت دادند داشتن      همينکه افراد جامعه تشکيل داده

زبان مشترک، مذهب مشترک، تاريخ مشترک و باالتر از همه فرهنگ و عادات و رسوم مشترک 

گری که مشترک تمام ملت بوده و مخصوص آن ملت است و هيچ ملت دي آرزوهائی ايجاد مينمايد 

  .نبايد سد راه نيل بآنها گردد

بوده از ذکر افتخارات گذشته  و عظمت ايران       فقط ايرانيان هستند و الغير که آرزومند بزرگی

 بپوشند   لباس نو  ميخواهند  که در روز اول فروردين  فقط ايرانيان هستند ايران خوشحال ميشوند

  .ميخواهند در جشن و شادی باشند

 کرده در غم و شادی   متمادی افرادی پدر در پدر با هم زندگی  و قرنهای ول سالها     چون در ط

 ملتی   تحمل کردند  را مشترکًا  ستم ستمگران  و  سختيهای طبيعت  بالهای آسمانٍی، شريک بودند

 و بمنزله يک واحد مشخصی   که در ميان ملل ديگر دارای خصوصيات معين بوده تشکيل ميگردد

 بايد آزاد   بآنها  که برای نيل  آرزوهائی مخصوص بخود دارد نمائی ميکند خود بشريتدر جامعه 

 .آزادی ملتها را استقالل مينامند  و اگر اين آزادی از او سلب شد از سعادت محروم شده است  باشد

ر  د  را  فرد  آزادی.  و اين حقيقت آزادی است  معرف دو مظهر يک حقيقت اند  و استقالل آزادی

 بوده  هر دو  انند آزادی برای سعادت افراد الزمم و از اين جهت استقالل  ملت ها استقالل ميگويند
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اگر در جوامع تاريخ بشر حکومتهای مستبد چندی پائيده اند، . دموکراتيک را نتيجه ميدهندحکومت 

ل يافته است  جوامع بشری تکام  فکری در عصر کنونی که آراء آزاديبخش انتشار و وسائل ارتباط

  .دوام حکومتهای مستبد بقياس تاريخ ممتنع است

 حکومت ،  نيست استقالل  که   نخواهد داشت، آنجا  دوام  استقالل، نيست  دموکراسی  که      آنجا

 چه در  . پايدار نميباشد  حکومتهای غير دموکراتيک استقاللدموکراتيک هرگز عملی نخواهد شد 

 و   ناراضی  و اين دو علت ملت را  برای افراد موجود نبوده وشبختی و خ  ترقی  حکومتها چنين

 جامعه که افراد آن ناراضی و ناتوان هستند استقاللش دستخوش هوی و هوس  ضعيف نگاه ميدارد

 قوای نظاميش بسهولت متالشی   قرار گرفت  تهاجم هر دفعه  که مورد .  قويتر است همسايه های

 طبقه حاکمه را هميشه تهديد   تهاجمی در بين نباشد عدم رضايت مردم و بر فرض هم که  ميگردد

 بخارجی   که  فرمانفرمائی خود مجبور ميشود برای پشتيبانی ندارد  ميکند و حکومت که در داخل

 حکومت   پس ملتی که .  سازد  خود  فرمانفرمائی    بقای  فدای  را  مملکت استقالل  و  کند تکيه

 دولتهای   در تحت  استيالی  که  ديگر ملتی  از طرف،  نخواهد داشت د استقالل ندار موکراتيکد

 حکومت   چه سازد  دموکراتيک   را  خود  حکومت  که  قادر نخواهد بود  هيچگاه  است خارجی

وظيفه دولتهای غيرمستقل انجام    درصورتيکه  خود ميرود  ملت  در دنبال آرزوهای دموکراتيک

 و آرزوهای   منافع  تکيه ميکند  بر خارجی  که  حکومتی  است ت دولت خارجیاوامر و دستورا

  .خارجی را در نظر بايد بگيرد و در اينصورت نميتواند دموکراتيک باشد

 ميباشد،   ايران  و عظمت  سعادت ايرانيان  خواهان که  حزب ايران   که  است  جهت      از اين

 خود قرار داده   مرام را در سرلوحه   از اصول دموکراسیحفظ استقالل کامل کشور و پشتيبانی

  .است

 

 جاويد باد ايران

 

 

 

 

 

    


