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 اصول عقايد حزب ايران
  
    : از لحاظ سياسی- ١ 

 سياست داخلی ما بر اساس دموکراسی و حاکميت ملی استوار است،  هر نوع  حکومت –     الف 

گونه حکومت را موجب ظلم، مانع  و اين  و ديکتاتوری را به هر عنوان مطرود می شماريم فردی

 تأسيس انجمن های ايالتی و ،  در سياست داخلی  ما .رشد جامعه و سبب انحطاط کشور می شناسيم

 حفظ مليت ايرانی و حراست تماميت ارضی کشور   تا مردم ايران با واليتی را ضروری می دانيم

  .قه خود را برپا داشته گرامی دارندد عالربتوانند به شيوه های محلی زندگی کنند و آزادند سنن مو

سياست استقالل است، هر نوع مداخله بيگانگان را در سرنوشت ملت   ما  سياست خارجی–     ب 

ورهای همجوار مبتنی بر حسن شبا ک  به ويژه   دول خارجی  با  رابطه ما  .ما محکوم می شماريم

 کامل   به استقالل  متقابل  و احترام قت و صدا ميميت ص مسالمت آميز است،   و هم زيستی تفاهم

 و هم زيستی است و در مبارزه با هرگونه سياست   حسن روابط همجواری اصلی همديگر شروط 

  .امپرياليستی از پای نخواهيم نشست

  : از لحاظ اقتصادی– ٢ 

 ما در سوسياليسم .  و تحقق پذير عدالت اجتماعی است  يک صورت رئاليست  ما      سوسياليسم

 و به اندازه کار و لياقتش از محصول ملی برخوردار  هر کس به اندازه استعدادش کار خواهد کرد

ما   .  است  و استثمار فرد از فرد  مذموم  و اجتماعی  حقوقی  تبعيضات  ما  برای . خواهد  بود

 و   بی شير دکیهيچ کو  بی سرپناه،  هيچ  خانواده ای  نخوابد،   گرسنه  ايرانی  هيچ می خواهيم

  . نباشد درمان  و هيچکس  از سواد محروم

     در نظام حکومتی ما وسايل کليدی توليد و مبادله، برای احتراز از سلطه اقنصادی و بهره کشی 

 برنامه جامع رفاهی رشد    به وسيله  حيات اقتصادی  و  به جامعه تعلق  خواهد داشت فرد از فرد،

ابع ثروت کشور برای رفع نيازهای  اعضاء  جامعه بهره برداری خواهد  و از همه من خواهد يافت

  .گرديد

     ما استفاده از تمام جلوه های عواطف بشری، خواه ملی يا دينی  و يا انسانی را برای استقرار و 

  . می شنا سيمی تحکيم سوسياليسم ضرور



 3

ام  کارگران  و تمام کشاورزان و  تم  سوسياليسم را در انحصار طبقه ای خاص نمی دانيم،      ما

 به سبب حرمان مادی و خواه به اقتضای روح  تمام کسانی را که از دستگاه سرمايه  داری  خواه

  .عدالت خواهی  رنج می برند سربازان آخرين نبرد تاريخ بشر می شماريم

 بيان،  اگر آزادی . يم نان  نمی فروش  به  را  آزادی  ما  نيست،  جدا  ما از آزادی       سوسياليسم

 وجود خواهد داشت    و آزادی اجتماعات  وجود  نداشته باشد چه تضمينی در سوسياليسم آزادی قلم

پليس و اقتصاد و سياست  و تبليغات را در اختيار دارد   که  که ا فراد در برابر قدرت مهيب دولت

  اگر نان بدست آورند از جان سير نشوند؟ 

  :   تماعی از لحاظ اج–  ٣   

     تهذيب اخالق، تعميم فرهنگ، ترويج فکر علمی، شمول عدل و داد و تأمين بهداشت همگان و 

 و   ما با هرگونه تبعيض حقوقی .آموزش و پرورش رايگان سرلوحه برنامه های حکومتی ماست

روريات  و آزادی اجتماعات از ض  قلم  آزادی  برای ما آزادی بيان، .اجتماعی ستيز خواهيم کرد

 و   سعادت هم حق بشر است حيات اجتماعی است چه اگر سعادت حق بشر است آزادی جستجوی

 بلکه آن را برای تثبيت حکومت  لذا وجود احزاب مختلف را نه تنها مخل حکومت خود نمی دانيم

 و   می شناسيم ما به پاکيزگی اخالق و خلوص عقيده اعضاء خود عالقمنديمی دموکراسی ضرور

 هر نظامی به تباهی، ، داريم که اگر زمام امور مملکت به دست افراد نادرست و خودسر افتديقين

 برای ما تقوی و اخالص در آزاديخواهی و عمل از بافندگی عقيده  .فساد و قهر کشانده خواهد شد

م  که در اين راه مخلصانه قدم برمی دارند از خود می شماري  و همه کسانی را اهميت بيشتر دارد

  .زيرا آنچه اصل است فرد معتقد است نه عقيده

 

 پيروز باد ملت

 جاويد باد ايران 
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  الفبای عقايد

 حزب ايران
 يادآوری قبلی برای مبلغين

 

     هر کس مايل بعضويت حزب ايران باشد بايد در چهار مقدمه که ابتدائيات حزب ايران است با 

 حوزه شناسائی   پذيرفت مبلغ  در اين مباحث زب را اگر نظر ح . گفتگو کند  حوزه شناسائی مبلغ

برگ درخواست عضويت وی را پس از گواهی عضويت او در جلسات حوزه شناسائی برای شعبه 

  . سازمان حزب می فرستد تا بعد از رسيدگی های الزم کارت عضويت صادر شود

محيط ه  و انس ب  حزب قطع نظر از آشنائی با افراد منظور از شرکت داوطلب در حوزه شناسائی

  :حزبی بحث و حصول وحدت نظر در چهار مسئله ذيل است

   هدف زندگی چيست، برای چه زنده ايم؟– ١                

   چرا بايد دموکرات باشيم؟–  ٢                

   چرا بايد متحزب باشيم؟– ٣                

  م؟ چرا بايد عضو حزب ايران باشي– ۴                

 که   ولی بايد توجه داشت  سه سئوال اول را بدانند  بسهولت پاسخ  ممکن است اکثر داوطلبان البته

 يک نوع   در مقابل اين پرسش ها  همه افراد حزبکه    حوزه شناسائی اينست منظور گفتگوهای

 و  ته باشد داش  خود  پاسخی بزعم  فوق چهارگانه  سئواالت   برای  هر کس  نه اينکه پاسخ دهند

مردمی که اهل مطالعه ه  ب . مبلغ حوزه شناسائی بايد درجات فضائل داوطلبان را مراعات کند البته

 قيافه معلم نگيرد و بحث حوزه   و خصوصأ نيستند فضل نفروشد و بآنها که اهل دانشند درس ندهد

 چهار نتيجه   تا امه دهد پاسخ او اد  و استنتاج  و تحليل  از داوطلب  مناسب  پرسش های  بمدد را

  .مطلوب حاصل شود

 گفتگوی اول حوزه شناسائی
 يکی از ما بگويد برای خدمت به خلق   ممکن است      اگر از ما بپرسند برای چه زندگی می کنيم

بقه کارگر و غيره ولی ديگری اظهار کند برای عبادت سومی ابراز دارد برای استقرار حکومت ط

 به چه دليل بايد برای   چرا بايد خدمتگزار مردم بود ای چه بايد عبادت کرد بر  شوداگر باز سؤال
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 بزبانهای   تأملی همگی  پس از اندک  کوشيد؟ )يا طبقه متوسط (  طبقه کارگر   حکومت استقرار

مختلف خواهيم گفت برای اينکه اين امر مايه شادمانی يا خوش آيند ماست طبعأ بوصول و حصول 

  .ای ميل طبيعی دليل ديگری جز طبيعی بودن آن الزم نداريمآن مايليم و بر

 برخوردار و تا حدود   و خوشی ها  در جستجوی آنيم که از حداکثر ممکن شاديها  ما  همه      پس

 يعنی همه   و بعبارت ديگر همه در جستجوی سعادتيم  برکنار باشيم امکان از رنجها و ناخوشی ها

 بحداقل ممکن   بحداکثر ممکن و رنجها و ناخوشی ها  و خوشی ها هابسمت هدفی که در آنجا شادي

 و   برحسب تربيت  برخی از شاديها و رنجها، خوشی ها و ناخوشی ها  منتهی برسد سير می کنيم

 مادی همقدمند و يا بعبارت بهتر همه   سعادت طبيعت افراد متفاوت است البته همگی در جستجوی

 دفع سرما و غيره می کوشند اما بعضی به  همه برای رفع گرسنگی، .  دردهای بدنند  دفع درصدد

 و تأمل يا خدمت به خلق هم تمايل دارند و از آنها شادمانه می گردند ولی  شعر و موسيقی يا عبادت

شک نيست که همه اين تالشها بهر عنوان .  اينگونه شاديها را ندارند ديگران حس مدرک و مناسب

 می سپارد   جان  و حتی در اين راه  آنکه خدمت به خلق می کند .مان استباشد برای شخص خود

برای آنستکه صفای اين فداکاری و علو اين مقام روحی مايه شادی اوست واال بيان ديگری که قابل 

  .فهم باشد برای درک علت فداکاری او موجود نيست

 وی   بر شاديهای  سير در اين راه و  ندارد  سودی  وی  برای  مبارزه کارگری  که      کارگری

  تغيير دهد  را   خود  سياسی  مشی  ممکن است  کاست  نخواهد  وی  و از رنجهای نخواهد افزود

   با  نفس عدالت اجتماعی و شرکت در جنگ  جستجوی  تربيتی که يافته است مگر اينکه باز بسبب

   فرد است  سعادت،  فرد  و مبارزات ات حرک  پس علت همه .  وی باشد  شادمانی  مايه بيدادگری
و شرکت فرد در مجاهدات و مبارزات اجتماعی برای رسيدن بسعادتی است که من حيث المجموع 

 و   نفس تالش  برای برخی از مردم . وی حاصل است يا حاصل خواهد شد  برای  عمل ضمن آن

نتايج ه برای بعضی وصول ب و   و رفاه مادی موجب سعادت است کوشش در راه عدالت اجتماعی

مبارزه مايه شادمانی و رضايت خاطر است و بهرحال علت اين تالش در خود ماست نه در خارج 

 خودمان از اين جهت معتبر و مطلوبست که موجب سعادت   و اقتصادی  طبقه اجتماعی  رفاه مثأل

 ناشی از  ادت فعلی سع  خواه :  من شخص   قطع نظر از سعادت  نه اينکه  است  خودمان شخص

 يا سعادت آينده ناشی از نتايج آن رفاه طبقه  )بسبب تربيت خاصی که دارم (  شرکت در مبارزات 

 و   که نوع  متوجه بود  بايد  و بتواند  دستور رفتار روزانه مرا معين کند اما ما اهميتی داشته باشد

 متغير  افراد  آموخته های  امنهو وسعت د  و سبک تربيت   و رنجها برحسب طبيعت شدت شاديها
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 ارباب  که  و عده ای   خوشند  و امثال آن  و نوشيدن  و پوشيدن  بخوردن  بعضی مردم فقط است

 ممکن   نيافته است  تعليم سياسی و فلسفی  که آنکس.  در جستجوی هنرهای زيبا و مانند آنند ذوقند

 ويرا خوشنود سازد   اگر چه در اسارت باشد  و زندگی مرفه مادی  بی عالقه باشد  به آزادی است

 خود را   حيات  که  بزرگانی . خواهد کرد  فدای آزادی  مادی را  رفاه  صاحبنظر است ولی آنکه

   شاديها  منتهی  ميکرده است  و سعادتمند  فداکاری آنان را شادمان  مسلمأ اين فدای هدفی کرده اند

 و بهمين جهت   اختالف دارد  و شدت  ديگران از حيث کيفيت و رنجهای آنان با شاديها و رنجهای

  . از ساير افراد ممتاز شده اند

 در اعصار   خود  افعال  بشر برای  که محرک  نشان داده است  تحقيقات علمای مغرب -تبصره 

و  و معتقدات خرافی   فشار آداب قبيله  و رنجهای فردی امور ديگری از قبيل قديمه غير از شاديها

 اعصار تاريخ تنها   سعادت فرد را نميتوان در تمام  بعقيده ايشان  بنابراين .امثال آن نيز بوده است

 تصور   بتوان  و واقعأ  باشد  صحيح  بفرض اينکه اين مطلب کامأل .محرک تالش روزانه دانست

قبيله پيروی نمود که بشر اوائل قطع نظر از شادی و رنج خود، بدون ترس و بدون آرزو از آداب 

 بشر   پس از اينکه  و  بشر اوائل است  درباره  فقط  اين بحث  ميشده است  مستمسک و بخرافات

.  وی باشد  روزانه  و مشوق  نميتواند محرک  برسد هيچ چيز جز سعادت فردی بمرحله شخصيت

  .)توضيح بر مبلغ حوزه است( 

 گفتگوی دوم حوزه شناسائی
 و آزادی   خود را حراست کنيم  و بعبارت ديگرچرا بايد آزادی فردی شيم     چرا بايد دموکرات با

  فردی ديگران را محترم شماريم؟

     در گفتگوی اول گفتيم که هدف زندگانی جستجوی سعادت فرد است ولی با اندک تأملی روشن 

صول  و  گذشت سعادت مانطور کهه دارد زيرا   حدودی  فردی  سعادت  جستجوی ميشود که راه

ه  ب  تعريف  اين .  و ناخوشی هاست  اجتناب از رنجها  و  و خوشی ها ها  شادی  ممکن بحداکثر

 و اجتناب از رنجهای   شاديها  در جستجوی  بدون قيد و شرط خوبی ميرساند که هر کس نميتواند

ت خود دعا مشتاقانه در راه  س  آن کسی که خويشتن باشد يعنی حتی قطع نظر از ساير افراد بلحاظ

 ما   مطلوب  نميتواند  يا هر قسم خوشی  و بعبارت ديگر هرگونه شادی ميشتابد قيودی وجود دارد

 بهداشت   علم  زمينه  در اين . غير قابل اجتناب است  مثل رنجهای پيری  چنانکه برخی آالم باشد

رچه بظاهر در  گ  کرده است که در صورت عدم مراعات آن برای رفتار روزانه ما حدودی معين
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اينجاست که اختالف فاحش جستجوی سعادت  .  نکبت و شقاوتيم جستجوی سعادتيم درباطن در راه

اولين حد طبيعی که در کنار راه سعادت  لذا  . پست و مضر روشن ميشود فرد با تالش در راه لذائذ

  .رسم شده است مصالح عقالئی فردی است

مثال مالکيت ممکن است يکی از . ت حد ديگری رسم ميکند     زندگی اجتماعی نيز برای راه سعاد

ه چ بخواهيم آن  که  ولی اگر در راه تمتع از مالکيت بحدی پيش رويم  و وسائل سعادت باشد شرايط

 چون اين امر ديگران را از داشتن اين وسيله سعادت باز  در اطراف خود می بينيم از آن خود کنيم

 که ما را   خواهد شد  موجب آالمی واهند کرد و پيشروی در اين راهميدارد طبعأ بر ضد ما اقدام خ

 يکی از وسائل   مالکيت ممکن است ناچار از ادامه اين طريق باز خواهد داشت از اينجهت با آنکه

 قبول   و بعبارت ديگر بوسيله آن بتوان از رنجها کاست و بر شاديها افزود بايد سعادت فردی باشد

 نيز بايد   قياس برای حکمرانی و فرمانروائی ا بايد محدود بحدودی باشد و بهمينکنيم که مالکيت م

دومين حد طبيعی حدودی قائل شد و نميتوان در راه تمتع از آن بيش از حدود معينی پيش رفت پس 

   .که در کنار راه سعادت رسم شده است مقتضيات اجتماعی است

هيچکس . ز ديگران و شور و تبادل نظر معلوم نميشود     اما اين اقتضای اجتماعی جز با پرسش ا

 و من نيز بدون   من چه ميخواهم  که  به شخص من معين کند  بدون رجوع  نميتواند  اصل و هيچ

 در راه   می توانم  اندازه  چه  که تا  بفهمم  تبادل نظر و تفحص نميتوانم  و بدون ال از ديگرانؤس

.  و ستيزه با من وارد سازد  اين امر ديگری را بدشمنی ن آنکه بدو جستجوی سعادت خود سير کنم

 راه سعادت  پس همانطور که حد راه سعادت بلحاظ فردی بوسيله علم طب و امثال آن معلوم ميشود

 يقين   مفيد  که  علمی  مرحله  در اين بلحاظ مقتضيات اجتماعی با شور و تبادل نظر معين ميگردد

  . روش اجتماعی فقط و منحصرأ راه تبادل نظر آزاد استو راه تعيين  باشد نيست

 برای خط مشی زندگی خود يعنی برای تعيين حدود جستجوی   بتوانند  در آن افراد  که      رژيمی

 کنند    تبادل نظر  و  شور  آزادانه هم  با    در هر موقع  اجتماعی  مقتضيات  بلحاظ  خود سعادت

که همان  (   اجتماعی مصالح  و   فرد  سعادت نها رژيم مناسب بات پس . دموکراسی ناميده ميشود

البته معدودی از مسائل اجتماعی از قبيل تعليم . دموکراسی است) مقتضيات زندگی اجتماعی است 

 و بی غرضی درباره   صاحب نظر منصف  و تا بحال هيچ فرهنگ و بهداشت جزء مسلمات است

ابراين اتخاذ تصميم درباره اينگونه مسائل محتاج به بحث و شور و لزوم آنها ترديد نکرده است و بن

 اجتماعی   و اکثر مسائل  امور کلی بسيار محدود است  اينگونه  تعداد  ولی تبادل نظر افراد نيست
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 تنها   و بنابراين  بخود دارد  بلکه هر فرد در آن نظر مخصوص  که هر دسته  پيچيده است بقدری

  . درباره آنها رجوع بافکار عمومی و تبعيت از رأی اکثريت استطريق اتخاذ تصميم

 و   اجتماعی را روشن کند  مسائل  تاريک  گوشه های  آفتاب دانش همه  که      شايد زمانی برسد

آنروز البته احتياج بشور و تبادل نظر برای . هوش باريک بين انسانی گره همه مشکالت را بگشايد

ه ب  هر امر اجتماعی  در اينصورت  زيرا  داشت  نخواهيم  اجتماعی  مسائل  درباره  تصميم اتخاذ

 بشر   دردهای  درمان  و همانطور که پزشک به  ذيفن و متخصص آن امر سپرده خواهد شد مردم

 ولی  . بخشيد  خواهند  و شفا  تسلی  جامعه را  و امراض  آنروز آالم  اجتماع  حکمای می پردازد

 چنين دانشی داشته باشند هنوز تمام   و اگر امروز کسانی دعوی هنوز نرسيده استبدبختانه آنروز 

 با   اکثر مشکالت اجتماع  که راه حل  دليل بر آنست  و اين خود  دنيا آنها را تصديق  ندارند مردم

 چه اگر   نرسيده است  يقين  بشر در اين امور بمرحله  و اطالع  نشده است وضوح کافی مکشوف

 ديگر مجال شک و ترديد برای کسی باقی نميماند چنانکه اگر  ه ای بلحاظ علمی حل شده باشدمسئل

داروی درمان دردی کشف شود و اثر آن در معالجه بيماران محرز گردد و بعبارت ديگر خاصيت 

  خواهند کرد و اختالف نظر نمی ماند و  جهان اثر آنرا قبول  ساکنين  تمام مفيد آن عمأل ثابت شود

.  وی مورد توجه ديگران نخواهد شد بفرض اينکه شخصی منکر مسلمات علمی شود نظر و عقيده

 که هر يک از  ولی در دنيای امروز راجع به اکثر مسائل اجتماعی آراء کامأل مختلفی موجود است

ينی هنوز راه حل علمی و يق  فوق   پس بنابر مقدمات آنها کرورها و ميليونها طرفدار و معتقد دارد

 تبادل نظر و شور و   بوسيله  که  و بشر امروز ناچار است  نشده است  کشف  اجتماعی مشکالت

تبعيت از رأی اکثريت خط مشی زندگانی اجتماعی خود را معين سازد و بعبارت ديگر در اوضاع 

 .و احوال امروز دنيا تنها طريق منطقی و عملی اداره امور اجتماع حکومت دموکراسی است

 ضرورت   در اثبات  تفصيلی  بناچار از بحث  لذا  بحث نيست  مجال    متاسفانه در اين گفتگو    

 به حوزه مبلغين  حکومت دموکراسی در دنيای امروز خودداری و عالقمندان به اينگونه مباحث را

  :ل را يادآور ميشويمذيحزب ايران احاله ميکنيم ولی در کمال اجمال دو نکته 

 که برای هر مشکل اجتماعی  گذشت اگر علم اجتماع بمرحله ای از کمال رسيده بود  چنانچه – ١ 

 اداره امور   برای  بشری  شايد شور و تبادل نظر افراد  در دست بود  و مسلم  معين جواب علمی

 علت اين امر  . نرسيده است  هنوز علم بشر به آن مقام  ولی  نداشت  ضرورت اجتماعی خودشان

 دوهزار ساله توانسته است   تعداد معتنابه افراد بشر و تجربه  که بسبب  علم طب خالف بر آنستکه

 بر   مبنی  بهداشت  بلحاظ  و دستور زندگانی فردی را  را معين کند  و يا سالمت فرد حالت تعادل
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ت  و بعل  کافی  تجربه  فقدان  بسبب  اجتماع  هنوز علم  و مدون سازد  معين  مسلمه علمی اصول

 دو حالت  امتناع  وجود  بلکه  آزمايش اجتماعی  و درنتيجه اشکال اشکاالت بسيار بزرگ در راه 

 بدست   تعريفی نتوانسته است از برای سالمت اجتماع) بمعنی علم اسلوب ( اجتماعی قابل مقايسه 

بنام آن علم دهد و از اين حيث هيچکس بنام علم نمی تواند نسخه ای برای زندگی اجتماع  بنويسد و 

 همه  بگويد چون شور و تبادل نظر افراد بيخبر از اين علم در مقابل مسلمات اين علم بی ثمر است

 قرن   نيمه اول  از نويسندگان البته اقوالی .  کنند  دستور عمل  مطابق اين  بايد  خواه ناخواه مردم

ی معين می کند ولی اين اقوال نوزدهم موجود است که ظاهرأ مشی هر اجتماعی را بنابر نتايج علم

امروز تعريف دقيقی دارد که آنرا » علم « امروز ارزش علمی ندارد و مبتنی بر تجربه نيست چه 

 تحقيقات   اجتماعی  قسمتی از مسائل  برای  البته . ميکند  و شرح صدر تفکيک  فضال از بافندگی

 در حوزه های   تفصيال  موضوع اين(  کافی ندارد   ولی هنوز دقت  شده است جمع آوری مفيدی 

  )مبلغين بحث ميشود، ورود در آن در اين مقام مناسب نيست 

 نيرومندترند   جسمأ  برخی  دارد و چنانکه  مراتبی  مردم  عقول  که  گفته شود   ممکن است– ٢ 

ر افراد عادی  لذا شور و تبادل نظ  بشر و عقأل قويترند و بايد از آنها تبعيت کرد معدودی نيز نوابغ

جواب اين اشکال اينست که بفرض اينکه نابغه ای  . و بالنتيجه دموکراسی ضرورت و ثمری ندارد

 محال است   فرد عادی  برای  از غير نابغه  نابغه  تشخيص  صاحب نظر باشد در امور اجتماعی

 يکديگر  و متناقض معارض   دستورهای اجتماعی  شناخته شده اند  که بعنوان  نابغه و بعالوه آنها

  .دارند و انتخاب يکی از آنها مشکل تازه ايست که برای مردم حل نشدنی است

 گفتگوی سوم حوزه شناسائی
 دموکراتيک   اجتماع  و بعبارت ديگر چرا در يک      چرا در رژيم دموکراسی بايد متحزب بود؟

  هر فرد بايد عضو حزبی باشد؟

 آرزو   آنچه  بتوانند  مردم  که  سعادت فرد آنست  حدود جستجوی تنها راه آگاهی از  که      گفتيم

 از   ميکند  بيان خود را  و آرزوهای   خواهش ها  اينکه  در عين  و هر کس  اظهار دارند ميکنند

 تمايل ديگران در موقع عمل قسمی رفتار   بقياس خواهش ها و آرزوهای ديگران نيز باخبر باشد و

 از خواهشهای   اطالع اما  و مخالف سعادت ديگران نباشد   منافی  وی دت سعا  که جستجوی کند

 تا از تمايل   اگر قرار باشد افراد بخواهند تک تک با هم مواجه شوند  نيست  کار ساده ای ديگران

 پس بايد در يک اجتماع دموکراسی  يکديگر خبردار گردند اين مشاوره قرنها بطول خواهد انجاميد

 و آرزوهای مردم را برحسب سنخيت طبقه بندی کند و کلياتی راجع  شد که خواهش هاتشکيالتی با
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 يکی از آن   و هر يک از سازمانها با اظهار و اعالم و تبليغ درباره به مشی حکومت تدوين سازد

 در   و مردم را دعوت کند تا در ميان مردم آنها که سعادتشان  و عقايد دارد  که عنوان مرام کليات

 بهتر و   و مسلک  طرفدار و هواخواه آن مرام  و مسلک بهتر و بيشتر مندرج باشد ن آن مرامضم

بيشتر مندرج باشد طرفدار و هواخواه آن مرام و مسلک شوند و به نيروی جمعيتی که هم مسلک و 

 بدين طريق مردم برحسب نوع سعادتی  . برای وصول به سعادت خود تالش کنند هم مرام آنهاست

 در نتيجه   و اجتماعی مملکت  سياسی و اقتصادی  و بجای اينکه مشی ارند طبقه بندی ميشوندکه د

زد و خورد و تالش متقابل فرد فرد مردم مملکت  معين شود بر اثر مبارزه چند حزب تعيين خواهد 

بيان پس اولين فائده حزب تسهيل زندگی اجتماعی و تدوين برنامه عملی دولت هاست بوسيله شد 

ی  حزب سياس  پس فقدان .مشترک ميليونها نفوس عضو حزب راجع بمسائل خاص مبتلی به آنها

  .کومت دموکراسی بمعنی واقعی استمعادل امتناع ح

 دستگاه حکومت   که  همه ميدانيم . تمرين زندگی اجتماعی و سياسی است  حزب  فائده      دومين

هر حکومت  .  درآمده است  فعلی  و امتحان بصورت ه تجرب  برحسب قرنها  که سازمانهائی دارد

 و دادگستری است که هر يک از آنها شاخه ها  دموکراسی دارای سازمانهای مقننه و اجرای قانون

  .و فروعی دارد

 اين   به عمل  و آشنائی  تشکيالت  اين  شناختن  تنها  نه  دموکراسی  در رژيم  زندگی      الزمه

 همکاری در چنين دستگاهی   مهيای  بلحاظ عمل ايد هر فردی از افراد مملکتسازمانهاست بلکه ب

 در  .حزب سازمانی است که در حقيقت نمونه کوچک و کاملی از حکومت دموکراسی است . باشد

 مسئولين  د و از آن حق برای انتخاب هر حزب چنانکه در کشور دموکراتيک افراد حق رأی دارن

 متصديان امور  مانع انحراف  و بدان سبب   در کارهای حزبی دارند ارت حق نظ استفاده می کنند

 حکم   محاکمات  در کميسيون  تصميم می گيرند،  نظر ميدهند در کميته  در شورای حزب حزبند،

 شخصی،  عقايد  تصحيح   تمرين  اجتماعی،  مسائل  بفکر درباره  عادت  و بطور خالصه ميکنند

  .حت در بيان عقايد و بسياری فضائل ديگر فقط در حزب بدست می آيدجسارت اتخاذ تصميم صرا

 مهيای زندگانی   نباشد  حزب سياسی هر کس عضو  حزب مکتب زندگی اجتماعی است  پس     

 دموکراسی   در استفاده از دستگاه  حد  اين  تا  ما  مردم  که  بهمين جهت است  و. سياسی نيست

 از هر حزبی   مردم است  و نادانی  در کوری  که نفعشان  کسانی و بهمين جهت است که قاصرند

  .متنفرند
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 دموکراسی يکی از   در حکومت وقتی  – سومين فائده حزب تثبيت حکومت دموکراسی است     

 و برنامه ای که برای عمل   و به اصولی که قائل است صورت وقوع داد احزاب به حکومت رسيد

 و خصوصأ در مسائل  ه هيچکس و هيچ جمعيتی معصوم از خطا نيست شروع کرد از آنجا ک دارد

م جزئيات عمل کار مشکلی است ممکن   و چه در مقا  اصول اجتماعی اجتناب از لغزش چه بلحاظ

 منجر به سقوط   و عاقبت  عدم رضايت مردم  باعث  سوء تصادفات  يا  پی در پی  خطاهای است

 ديگر   هيئت  و سياسی کشور انتخاب امه حيات اجتماعی که برای اد  و شک نيست حکومت شود

برای حکومت ضروری است ولی هيئتی که ميخواهد بحکومت برسد بايد قبأل مهيای حکومت باشد 

 تا بتواند وظائف حکومت را ايفاء کند و اال اگر هيئتی   يعنی اصول معين و برنامه عمل داشته باشد

 گرد آورد  و برنامه ای بسازد هرگز نخواهد توانست از  لیاصو  تازه بخواهد   بحکومت برسد که

 کاری انجام   تا بحال  چنانکه حکومتهای غير حزبی ايران  برآيد  حکومت  وظيفه مهم عهده انجام

 که   گردآورد  کافی برای زندگانی اجتماعی اصولی  و دقت  با تأمل نداده اند و سازمانی که بتواند

 که مناسب با مقدورات کشور  واند مبنای عمل قرار گيرد و برنامه ای بپيچدمناسب زمان باشد تا بت

 اگر بخواهيم پس از سقوط يک هيئت از مقام   پس نتيجه ميشود که .گردد همان حزب سياسی است

 بايد در کشور احزاب مختلف وجود داشته باشد   حکومت داشته باشيم  ديگر مهيای حکومت هيئتی

 در حکومت   محکوم افکار عمومی شده بود که) حزبی يا غير حزبی (سته سابق  بايد همان د و اال

   پس از هر دسته  يا  فشار شود  و  زور  حکومت  به  تبديل  دموکراتيک  حکومت  و   باشد باقی

 در   و اين هر دو فرض  و کشور را دچار هرج و مرج سازد بی اطالع تر بر کشور حکومت کند

از اين جهت وجود احزاب مختلف بتعداد . اسی را محو و زائل خواهد ساخت دموکر صورت وقوع

نه باعث تضعيف    تثبيت حکومت دموکراسی است معقول برخالف آنچه مردم گمان ميکنند باعث

آن چنانکه تجربه نشان داده است که هر جا حزب سياسی موجود نيست و يا فقط يک حزب موجود 

 حکومت   عنوان  اگر چه  قهر و غلبه است   حکومت  تحت  يا  و مرج  دچار هرج  مملکت است

  .دموکراسی باشد

 مردم هميشه   وجود ندارد  کافی  قدرت  و با  مدون  برنامه  که احزاب ورزيده با      در ايران ما

در اسپانيا که فقط يک حزب حکومت می کند با آنکه . نگران و اوضاع بهر حال هرج و مرج است

 چون حزب ديگری اجازه تشکيل و تظاهر ندارد   معذالک ب فاالنژ محرز شده است حز خطاهای

ض اينکه رو در مقابل حزب فرانکو دسته ديگری با اصول معين و برنامه مدون موجود نيست و بف

 و مردم را   بگوش مردم برساند  حکومت را  و نميتواند اعمال خطای باشد اجازه خودنمائی ندارد
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قايد عمومی بحکومت برسد زور و فشار حکمفرماست چرا که مردم ع و به نيروی متوجه خود کند

 هميشه راضی   بقاضی ميرود  تنها  حکومت  و چون  کنند  قبول  ميگويد  حکومت  آنچه ملزم اند

 ناچار   مخالفين  و عقايد  زبان بسته و بی خبر از آراء  مردم  نباشد  و اگر از ترس هم .برميگردد

 و اگر چه   و بهر حال عده معينی هميشه زمام امور را در دست دارند نظر حکومت ميشوند  تسليم

  . بزور بر مردم حکومت می کنند خود را نماينده واقعی مردم ميشمارند

 و عاقالنه اجتماعی   حيات منظم  دالئل ديگری نيز بر ضرورت سازمانهای حزبی بلحاظ      البته

 يعنی آزادی مخالفت با دولت وقت است  ئله اساس هر دموکراسی واقعیميتوان آورد که اهم آن مس

  .ولی بهمين اندازه اکتفا ميکنيم

 گفتگوی چهارم حوزه شناسائی
 عضو   بايستی  و چرا  و چرا بايد آزاديخواه باشيم  چه ميخواهيم  دانستيم از زندگانی  که      حال

 باين گفتگو الزم    قبل از شروع ب ايران شويم؟ چرا بايد عضو حز  ميخواهيم بدانيم حزب شويم،

 يعنی وجود احزاب مخالف خود را نه تنها   که اصل تعدد احزاب را قبول داريم  يادآور شويم است

بحث در اين مسئله خارج از موضوع (  مفيد ميشماريم   بلحاظ صالح مملکت  بلکه ممنوع نميدانيم

  ) گفتگوست 

 برای   که  حزبی  ايران  فعلی  بنظر ما در وضع  که  اينست  بگوئيم هيم ميخوا      آنچه در اينجا

 بر دو امر است   ما بر ساير احزاب مبتنی  برتری .است حزب ايران  باشد   مفيد اکثريت ايرانيان

  .اول بلحاظ اصول دوم بلحاظ فرد

 و مسکن   و دارو اک و پوش  از خوراک  نه حيوان محض، ما نه فرشته ايم  اول بلحاظ اصول     

 ادعای   بی آنکه  نيستيم  و سعادتمند  شادمان  و خفتن هم  خوردن  بصرف  ولی   نداريم  گزيری

 که عالوه بر آسايش تن، آرامش خاطر   باين حقيقت آگاهيم  و معنويت تامه داشته باشيم، روحانيت

   ما  مادی  حيات  لوازم اگر  يا  شد با  فراهم  مادی در زندانی  وسائل اگر انواع .  است  الزم هم

 و هموطنی   و هم کيشی همزبانی  برای  . خود را سعادتمند نميدانيم  نامأنوس آماده باشد در محيط

 معتقديم   و ميدانيم  معنوی  و از جهتی  مادی  را از جهتی  خود  حيات  خالصه  قائليم نيز ارزش

 بمسائلی از قبيل مزد و اجازه بها   توجه  نه فقط ستکه شرط سعادت مراعات هر دو جنبه انسان ا

 ثابت کنيم که عواطف و احساسات انسانی امری مستقل  و قيمت غذا و غيره و بدون اينکه بخواهيم

 با   دولت  يا  رفتار ديگران  که  قويأ معتقديم )مسئله ای که ربطی بکار حزب ندارد ( از ماده اند 

  مراعات کند  درونی ما را   حيات  معنوی  و جنبه حساسات ما نيز باشد و ا  ناظر بعواطف ما بايد
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 فقط   که  گاو شيرده  يا  اسب باربر  بمثابه  نه  دارد  ملحوظ یم بعنوان آد  ديگر ما را  بعبارت و

 ناميده ميشوند  ايرانی که  در ميان مردمان جهان گروهی  آنها مطرح است  نيرومندی  و تندرستی

 آنها   با  و مايليم  ميشويم  مأنوس و مألوف  آنها  بيشتر با  و با آسانی  دارند  بيشتری نخيتبا ما س

 عقب افتادگی   و  بفقر  بلکه  نميدانيم  آنها را برتر از ساير اقوام ملل  گواينکه مجتمعأ زندگی کنيم

 نحوه واکنش احساسی  و طرز بيان و  سبک فکر و سليقه زندگی چون .  توجه داريم خانواده ايران

   و خاک نياکان را نگهبانی کنيم  که در اداره سرزمين خود مستقل باشيم  آرزومنديم ما مشابه است

 ما   منابع  يا  ما  و بسرزمين  معين نکند  تکليف  ما  برای  ما  مادی  بهبود زندگانی  بنام و کسی

 سعادت افراد ايرانی وجود ايران  از شرائط يکی   بعبارت ديگر ما معتقديم که  ننمايد دست اندازی

 در باطن بر ما   در ظاهر يا  اگر بيگانه  غذا و لباس همه مهيا شود  چه بفرض اينکه مستقلی است

 مالل و حزن و رعب   آراء ديگران را بر ما تحميل کنند  پنهانی  يا  و جمعی آشکارا حکومت کند

 حکومت کند   زور  نبايد  که در مملکت  قائل شديم  ما وقتی . و نکبت هميشه همراه ما خواهد بود

يعنی نبايد طرز فکر اقليت بر اکثريت تحميل شود اگر چه آن اقليت معدود همزبان و هم کيش و هم 

وطن ما باشد چگونه ميتوان قبول کرد که آراء بيگانگان بر ما حکومت کند چه همانطور که گذشت 

 مشترک   زبان  زاده  و اين احساس  داريم  مادی احساسی هم نه روزا  بزندگی  توجه  در عين ما

  .ما چه بخواهيم چه نخواهيم بخويش نزديکتر از بيگانه ايم.  تاريخ مشترک و آداب يکسان ماست

از   نبوده است   شريک  ما  گذشته  در مصائب  دارد،  جدائی  ديگر و تاريخ  زبان  که      آنکس

 فکر نمی کند   ما  مثل  متغاير است  با ما  و اطوارش  طرز بيان می برد، ن  ما لذت مفاخر تاريخ

  .و بنابراين نوع سعادت  وی با نوع سعادت ما مختلف است

 افتخار   فرانسه  انقالب  برجال  معذالک  نباشد  بوطن  قائل  بفرض اينکه  فرد فرانسوی      يک

 فرانسه   فرهنگ  به  فارسی،  بزبان  نه قمند است عال  فرانسه  بزبان  نه به کاوه آهنگر، می کند

ر ايران   د   فرانسه   سلطه  يا  نفوذ  استقرار  فی المثل  که  بقسمی .ايران  فرهنگ   به  نه ميبالد

 و محو آثار زبان ما و   و موجب  تنزل  نياکان ما  نام  و پستی  بلندی نام رجال فرانسوی مترادف

 زبان ما را منسوخ،   حکومت يا نفوذ خارجی دين ما را خوار، . و غيره استغلبه تام زبان فرانسه

 حس   بارز  اثر  يعنی  اين حقيقت  نميرود  گمان . و گذشته ما را محو ميکند  را محکوم  ما روح

 که حتی دولت اتحاد جماهير   قوت اين حقيقت بحديست . محتاج به توضيح زياد باشد وطن پرستی

 بحران   در موقع  ميهن پرستی است  و بالنتيجه مخالف ی القاعده  انترناسيوناليست که عل شوروی

 جنگ   اخير را  و جنگ  کمک خواست  ملت شوروی  وطن پرستی  اخير بی تأمل از حس جنگ
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 و نه تنها   خود سرافراز است  ميهن  و بجا از نام بلند  بحق  روسی  و امروز هر فرد ميهنی ناميد

  . نيز افتخار می کند  قبل از انقالب  و سرداران رجاله  بلکه ب پس از انقالببه روسيه 

مفاخر ه سبک ايرانی با توجه به      خالصه يکی از شرائط سعادت ما زندگی اجتماعی با ايرانی ب

و با تاثر از مصائب گذشته ماست و دليلی ندارد که ما از اين امر که مايه خوشی و شادمانی ماست  

  .کشيم و ميراث سه هزار سال بزرگی و فرهنگ و انسانيت را زير خاک کنيمدست ب

 وجه ممکن   اقتصادی مردم ايران به بهترين  منافع  و تقويت اين حس      مضافأ به اينکه با تهييج

 خود   عقايد دينی  گسسته شود در دنيائی که مردم  چه بدون ترديد اگر عالئق وطنی تأمين ميگردد

 داده اند و فلسفه انترناسيوناليسم نيز هنوز هزاران سال با عالم وقوع فاصله دارد و ظلم را از دست

عوامل . و ستم اقويا نسبت به ضعفا استثمار سرمايه داران از کم مايگان بدرجه توحش خواهد رسيد

ت را  مملک  ولی منابع ثروت  بزبان و آداب ما کاری نداشته باشد بيگانه ممکن است لدی االقتضاء

  .  قطعأ بنفع خود يا مطابق سياست خود بکار خواهد انداخت

 و   و تشديد ميکند  تقويت  وطن پرستی را  حس  افراد ايرانی  برای کمال سعادت      حزب ايران

  .به ميهن پرستی افراد خود ميبالد

 به   نيل  طريقه ن سهلتري  و  زندگی  رفاه  وسيله  نيز بهترين اين اصل اما سوسياليسم ايران      

 از   تنها  نه  مردم پريشان . چه ايرانيان امروز پريشان و بی بضاعت اند سعادت مردم ايران است

 مردم   برای اينکه . را نيز درک نخواهند کرد  معنوی  لذات  هرگز  بلکه  محرومند آسايش مادی

 غير از تجمل  البته رفاه(  شته باشد دا  مادی  رفاه  در زندگی  هر کس الاقل  بايد  گردند سعادتمند

 با وضع   لباس برای همه دوا برای همه  برای همه  غذای کافی  يعنی  مردم اما رفاه مادی) است 

   خريداری  توليد يا  شخصی  نفع  برای  فقط  و غيره  دوا  لباس،  که در آن کاالها، فعلی مملکت

 که   کار بيايد  روی  دستگاهی  بايد . ميسر نيست د فروخته ميشو  بيشتر پول بدهد  که و بهر کس

 و   تهيه کند  نيازمنديهای همه را   االهم فاالهم  و از راه توليدات را برای مصارف همگانی تنظيم

 در دست   صنعتی و کشاورزی  مهم  که در آن توليدات  مگر بوسيله رژيمی  امر ميسر نيست اين

 و   اداره شود  مردم  بدست  کم اهميت  نسبتأ  و مزارع  کوچک ی کارخانه ها  و فقط  باشد دولت

اگر مردم  . گر مردم لباس ندارند بجای پارچه های نفيس يا قاليهای گرانبها لباس تهيه کندافی المثل 

اقتصاديات   خالصه   وسائل تجملی وارد نکند  اگر دوا ندارند گندم ندارند اجازه کشت ترياک ندهد

   باشد  شخصی  نفع  توليد  تنها عامل  نه اينکه  شود  و ارشاد  هدايت  افراد  اکثريت  بنفع مملکت

 بی دوائی   و  بی غذائی هزارها نفر از . و قيمت ها دستخوش طمع مشتی محتکر نفع پرست گردد
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  مملکت  مؤثر  مقامات  و بدين وسيله تمام  روزبروز افزوده شود  فالن  حساب بانکی  اما بميرند

  .بفرمان وی درآيد و سياست و اقتصاد کشور را در جهت منافع خود بچرخاند

 يعنی يکی ار آرزوهايش بلندی نام ايران باشد       مضافأ باينکه اگر کسی حقيقتأ ميهن پرست باشد

 و اگر ايرانی  اگر ايران مقدس است ايرانی عزيز است . اين امر با فقر وفاقه ايرانيان ميسر نيست

 پرستی ن ميه . است  وطن پرست  وظيفه هر ايرانی  ايران  مردم  زندگی مرفه ست  تأمينعزيز ا

  .بدون عالقه به تأمين نان و آب و لباس  و دوای مردم ايران دروغ محض ميباشد

 و در طرز   مقدمات آن فراهم باشد  بايستی  صورت وقوع پذيرد  سوسياليسم  برای اينکه      البته

 منظور   مرتبطند  مملکت  با اقتصاديات  که رو در کش المقدور همه عوامل موجوداعمال آن حتی 

 ولی   آن نيست  بحث  مجال  فعأل که  دارد   بخود  در اين زمينه آرائی خاص  حزب ايران .گردد

  :بطور اجمال نکات ذيل يادآوری ميشود

 مردم   بنفع  نه تنها  چنين دستگاه ارشاد اقتصاد بوسيله  که دستگاه حکومتی فاسد است   مادام– ١ 

 و اگر اين   وسيعی را ايجاب مينمايد ارشاد اقتصادی اختيارات  زيرا   بضرر آنهاست  بلکه نيست

 واضح است   به مردم فاسد که جز منافع شخصی خود چيزی در نظر ندارند سپرده شود اختيارات

  .ات محدودی داشته باشندکه ضرر ملت بمراتب بيش از آنست که همان اشخاص اختيار

 در   دارد  تسلط  مملکت  که بر اقتصاديات  حکومتی  دخالت  مساوی   از آنجا که در شرائط– ٢ 

 و   کشور ستمگر و بحقوق  حاکمه  اگر طبقه زندگانی افراد بيش از دولت سرمايه دار ليبرال است

 در حکومت   زيرا صاد ارشادی است در تأخير اقت  مردم  صالح  باشد  بی اعتناء  مردم آزاديهای

سرمايه داری ليبرال استقالل مردم از دستگاه حکومتی زيادتر است و بنابراين موانع و دشواريهای 

 بر تمام   حکومت ظالم  که طغيان در مقابل حکومت ظالم و سرمايه دار ليبرال کمتر از مورديست

  .ارکان حيات اقتصادی مردم نيز حکمفرمائی کند

 رأی افراد   که  خواهد بود  وقتی خدمتگزار مردم  حکومت سوسياليست نابر دو نکته ياد شده     ب

 و بعبارت ديگر حکومت کشور   و عمليات طبقه حاکمه تأثير کامل داشته باشد در انتخاب اشخاص

ست  و بکام خود بعنوان سوسيالي  نه اينکه عده ای بنام مردم  و بمعنی در دست مردم باشد در واقع

  .حکومت کنند و کسی قدرت مخالفت نداشته باشد

 فکر   و  ميهن پرستی حس  دموکراسی   اصل  کامل  مراعات  با  حزب ايران      بطور خالصه

 که برای وصول بسعادت افراد تشديد حس وطن پرستی و  سوسياليسم را در هم آميخته و يقين دارد

در عين آزاديخواهی سوسياليست و ميهن پرست استقرار سوسياليسم ضروری است و ما حزبی که 
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 ساير اصول   فدای  تفسير و تعبير و مماشات  با  سابق الذکر را  و هيچيک  از اصول مقدسه باشد

 شايد   و چندانکه  چنانکه بايد  و درستی  و صفا بحقيقت  و در آن واحد از روی کمال صدق ننمايد

  .سراغ نداريم انحزب ايرميهن پرست و سوسياليست باشد جز 

د اما اين اصول و اين مسائل   اصول و کليات بو  گذشت  که همهن اي – دوم بلحاظ اصالت فرد     

 بايد دانست   ولی  بسياری از مردم باشد  و در مجالس بزم مورد موافقت  در مقام قول ممکن است

 جستجوی   در موقع ديگر جوينده   و بعبارت  بکار ببندند  کسانی ميتوانند  چه  را  سخنان  اين که

  و   ببيند   بايد   بلکه   ميگويد  چه  حزب  اين  که  کند  توجه  بايد  تنها   نه   سياسی  حزب  يک

  .»که ميگويد « بشناسد 

عده ای  . ر شدند  نوک  امتحان  در موقع  اما  ميگفتند  را ميهن پرست  خود      بسياری از مردم

 خورد   را  دهان مخالفين  پيدا کردند  قدرت  ولی هر جا که  و هستند  بودند یمتظاهر بآزاديخواه

 خالصه  . تغيير عقيده دادند  توانگر شدند  و چون  چه بسا که در مسکنت سوسياليست بودند کردند

 . خود هستند يا نه  گويندگان اهل عمل بعقايد  آيا  که  و دريافت  بايد شناخت  کار ساده ايست گفتن

 کمال   در  ايران  حزب  که  سبب است بهمين  . نه عقيده  فرد معتقد است زيرا آنچه اصيل است

 از   يکی  را  اخالقی  و فساد  خود عالقمند است  افراد  پاکيزگی اخالق  و خلوص عقيده شدت به

ور حکمفرما مادام که فساد بر کش« بزرگترين موانع سعادت ايرانيان ميداند و در مرامنامه ميگويد 

 و هر تشکيالتی از   هر اقدامی بی نتيجه  متزلزل است  عمومی  مبانی اخالقی  و تا زمانيکه است

  .»روز اول محکوم به زوال است 

 قابل اطمينان   تبليغ کند  نظريات اجتماعی را  اگر عاليترين  نداشته باشد  که عقيده جازم      کسی

 اعم   اقتصادی  رژيم  هيچ ملکت در دست مردم نادرست باشد يا م  اگر زمام امور جمعيت نيست،

البته عناوين قابل تعويض  .  و غيره درد مردم بينوا را عالج نميکند از سرمايه داری يا سوسياليسم

 و تبديالت مانع   ولی اين تبديل  است،  قابل انتقال  مؤثر مقامات .  مختلف است  فساد  طرق است

 فساد افراد خارج از حيطه تسلط اراده   بعضی از علل  و هر چند بکار نميشودسوء استفاده مردم نا

 در دست معدود قليلی جمع شد و تعداد کثيری مردم   گزاف  سرمايه های  چنانکه هر جا فرد است

بينوا شب و روز در آرزوی پول باشند شيوع فساد تا حدی طبيعی و قهريست ولی شک نيست که 

 و هر کس   فساد است  که عامل قبول و پذيرش ستی مبانی اخالقی مردم است س يکی از علل فساد

. بخواهد برای کندن ريشه فساد همت کند ناچار بايد تاب پايداری در برابر عوامل مفسده داشته باشد
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 و يارانش   خود  تالش ممتد  با  تا بتواند  با نوميدی نبرد کند  با سختی بسازد، بايد از پول بگذرد،

 و   بزدايدا و زنگ اوهام و خرافات را با تعميم فرهنگ از صفحه دله وت را عادالنه توزيع کندثر

 توفيق   پس شرط اصلی و اساسی .اينهمه جز بنور و نيروی صالح و طهارت اخالقی ميسر نيست

لی  کار مشک  بافندگی اصول عقايد  وگرنه  داشته باشد  بعقايد  شايسته عمل  که افراد  آنست حزب

ولی تحقيق اين   بوده است   ظهور عقايد جديد هر قرن شاهد  تا بحال  لباز دوهزار سال ق . نيست

 حزب   که قصد عضويت  شما . بجويندگان آن واگذار ميکنيم  حزب ايران  را درباره افراد حقيقت

 پرسش   ما  به  راجع  منصف  دشمن  و  از دوست  بعمل نکنيد  بی تأمل مبادرت  داريد ايران را

 و بهر حال بحکم مقدمات   تقاضای عضويت کنيد  دانستيد اگر ما را شايسته عمل باين عقايد . کنيد

 و بفرض اينکه حزب يا فرد   اجتماع امروز دنيا واجب است  بر هر فرد عاقل  فعاليت حزبی فوق

  .معينی را نپسنديد اين امور مجوز ترک تالش اجتماعی نيست

 بمرور   جز ايران  اجتماع   دردهای مزمن  که عالج  است  معتقد  ايران  حزب يد بدان      ضمنأ

 را   کشور ايران  زمانی  در اندک  که  دعوی آن ندارند  افراد حزب ايران . ميسر نيست و تدريج

.  که در آينده نزديکی زمام امور مملکت بدست ايشان افتد  و حتی توقع آن نيست نندک  بهشت برين

 بايد مرد اين   آنها که عضو ما ميشوند  فعأل محروميتهای  مادی همراه دارد يت حزب ايرانعضو

   و ما  خود  بی جهت  وگرنه  بدانند  طوالنی  و کوشش  ممتد  و خود را مهيای تالش  باشند ميدان

     .                     را مشتبه نسازند چه بهر حال مادر ميهن فرزند دالور بسيار دارد
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