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 درباره اين كتاب
 

ز آقاي كسروي روزهاي پنجشنبه نشست در خانه خود برپا          چنانكه بسياري از خوانندگان ميدانند، از چند سال با        
ميگرداند كه گروهي از ياران و ديگران ميآيند و آقاي كسروي بگفتار پرداخته سخناني ميراند و ديگران پرسشهايي                    
ميكنند و گاهي چند نشست پياپي در يكزمينه سخن رانده ميشود كه سپس خود آقاي كسروي آنها را يادداشت                          

 ).چنانكه تاكنون چند كتاب بهمين گونه چاپ شده است(رويه كتاب بچاپ ميرسد ميكند و ب

 گفتاري در زمينه سياست آغاز شده بود كه چون آسيب هشتم ارديبهشت بآقاي                ١٣٢٤از جمله از فروردينماه     
ينك در اين   كسروي رسيد ناانجام ماند تا سپس چون كمي بهبود يافت باز رشته را دنبال كرد و بپايان رسانيد كه ا                       

 .كتاب چاپ شده است

ولي ناتندرستي آقاي كسروي و اينكه      . زمينه سياست بسيار پهناور است و اين كتاب بايستي بزرگتر از اين باشد            
ناچار بوده اند كم گويند و كم نويسند، بيش از اين فرصت نداده و ما اميدمنديم در چاپ دوم جبران اين كمي كرده                  

 .شود
 

 ٭٭٭
 

متأسفانه در چاپ دوم    . آورده شده بود كه در اينجا نيز آورديم       » در راه سياست  « آغاز چاپ يكم     اين مقدمه در  
 .نيز شادروان كسروي نتوانست كتاب را بزرگتر گرداند و همان كتاب نخست با دگرگونيهايي دوباره چاپ شد

 
                               دفتر پرچم                                                                         
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اين  نشستهاي پنجشنبه رانده و در     گفتارهاييست كه آقاي كسروي در    
                                                دفتر پرچم.كتاب بچاپ ميرسد

 
  نشست يكم

بهتر است كه پس از      پ خواهد شد و   اين زمينه كتابي چا    در. كنيم ميخواهم چند نشستي درباره سياست گفتگو     
 . گفتگوهايي باشد

 ٭٭٭
 

 : ديگران پيشتريم سياست نيز از در  ماـ ١
درحاليكه ما از   . اينرا ايرادي بما ميشمارند     و» سياست وارد نيستيد   شما در «: بارها ديده شده كساني ميگويند     

آنان سياست را   : ميبايد گفت . ام ميزنيم راه سياست گ   از روزيكه  بكوشش برخاسته ايم در         نيستيم و  سياست دور 
 . اينست ميخواهم اين زمينه هم روشن باشد. كار ما چندانكه بايد آگاه نيستند يا از بمعني راستش نميشناسند و

آسيايي  ترك و  عرب و  هندي و   در ديده ما ايراني  و      ،جهانست ت كه ميدان كوششهاي ما ايران نيست و       سراست
ايرانيم و اين    با اينحال چون در   . ما نيكي را براي همه جهان ميخواهيم       . آمريكايي يكيست  اروپايي و آفريقايي و    و

 ميبايد نخست باينجا     ،چون كوشش را از اينجا آغاز كرده ايم           كشور ميهن ماست بآن دلبستگي بيشتر ميداريم و          
 . توده بيشتر دل بنديمو ميبايد باين كشور . ردازيمپ

اين زمينه دنبال    نشدني بوده كه راهي را در     . ه اين كشور وآينده آن بي پروا باشيم       دربار پس نشدني بوده كه ما    
 . نكنيم

: دوباره ميگويم . را دنبال ميكنيم   يك راه بهتر   ديگران پيشتريم و   سياست نيز از   اگر راستي را بخواهند ما در      
 .گيرندگان سياست را بمعني خود نشناخته اند ايراد

 ٭٭٭
 
  .. سياست چيست؟ـ ٢
هركسي بفهم   سياست را . ايران از اينگونه واژه ها فراوانست      در. واژه ايست كه معني روشني نميدارد     » سياست«

 وكيل مجلس گرديدن و    رويهمرفته وزير شدن و   . بي ارج گردانيده اند    و آنرا پست و    معني ميكند  دلخواه خود  و
اين  هوسبازانه در  جنبهاي كوتاه بينانه و    جوش و ب از دولتهاي ديگر سخن راندن  و       حزب ساختن و   روزنامه نوشتن و  

 . سياست را باين معني ميشناسند. مانند اينها كارهاي سياسيست زمينه ها برخاستن و
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ايران » يكي ازرجال سياسي  «را   روزنامه اي او  ،  اگر فراموش نكرده ايد چند ماهي پيش كه محتشم السلطنه مرد           
آنراه كرده   كدام كارهايي را در    م محتشم السلطنه چه سياستي ميداشته و        من نميدان . كرد ستايشهاي بسيار  شمرد و 
پس سياست  . مردان سياسي شمرده خواهد شد      از ،دوبار وزير شد يا بسفارت رفت       همان كه كسي يكبار و      ..!بوده؟
 . هيچ شرطي يا مايه ديگري نميخواهد. شدن است بودن يا سفير وزير

مردم ميگرفت تا فالن     پولها از  و مردي را ميشناسم كه ميكوشيد    . ده است م كه جاي خن   يگاهي چيزهايي ميشنو  
اين گنبدها چسودي براي مردم       از. .!اين چه كاريست؟  «: هيكي از دوستانش گفته بود     . گرداند گنبد امامزاده را نو   

 نزد او  سياست در . »وكيل شوم  خود جمع كنم و    ميخواهم مردم را دور   . اين سياستست «:  گفته بوده  . »..!تواند بود؟ 
 . بسياري هم سياست را باين معني ميشناسند. واداشتنست راه آرزوهاي بي ارج خود بكار در مردم را فريفتن و

 همبستگي يك توده با توده هاي ديگر و          «سياست  . اينها بسيار بي ارجست    . ولي سياست باين معنيها نيست      
ميان ديگر   پيشرفت خود در   راهي براي زيست و     توده يك سياست آنست كه    . ميباشد» چگونگي آن همبستگي  

 پايداري آن از سوي يكي از      بينش باشد، اگر بيمي بهستي و      روي فهم و   رفتارش با آن توده ها از      كند و  توده ها باز  
 . پي جلوگيري باشد همسايگان هست آنرا از پيش ديده دورانديشانه در

 و گرفتاريهاي آن بديده گرفته شده و راههايي براي             امروز سياست براي ايران آنست كه پس ماندگي توده          
چاره انديشيده گردد، كه هم كشور آباد گردد و مردم از آسايش برخوردار گردند و هم ايرانيان از پيشرفتها بهره                         

آنگاه چون كشور در ميان دو دولت بزرگ روس و انگليس افتاده بايد              . جسته با توده هاي ديگر جهان همسر باشند        
ي پيش گرفته شود كه با هيچيكي از دو دولت دشمني پيش نيايد و آزادي اين كشور در ميان همچشميها                            رفتار

 .لگدمال نگردد

 : سياست باين معنيست و ما نيز آنرا باين معني ميشناسيم و در پيرامون اين معنيست كه ميخواهيم سخن رانيم

 ٭٭٭
 : ايران نبوده  سياست در ـ ٣
پنجاه يا شصت سال پيش      . ايران نبوده  در) معني راست خود   در(سياست   است كه    افسوس آور  چيزهاي   از
 : اين باره بگله پرداخته و چنين نوشته  ميبوده دريخود مرد آگاهسالها در اروپا زيسته و ملكم خان كه  ميرزا

ت يا  براي ما خطري هس     اين درياي حوادث از     در.. !كشتي دولت بكجا ميرود؟    .. !پولتيك ايران چيست؟   
چه  از.. !كجاست؟ دوست ما ..  !كيست؟ دشمن ما .. !طرح ما كدامست؟  .. !هست تدارك ما چيست؟    اگر.. !نيست؟

 .. !چه كار بايد كرد؟.. !هستيم؟ چه كار در.. !چه ورطه بايد گريخت؟ از.. !راه بايد رفت؟

 مسائل را بصيرت كافي داشته      نه حل اين   بزرگان ما نه اين سؤاالت را تصريح كرده و         ايران هيچيك از   در هنوز
 . سرگردان بوده است ران وحيولتيك پدرياي   بدون نقشه، بدون تعيين مقصود، در،كشتي دولت، بدون طرح .است

 
. ديگرگونيها رفته  جهان تكانهاي بزرگي پديد آمده و      اين نيم قرن در    در. اين جمله ها نيم قرن پيش نوشته شده       

 بي سياستي دولت و توده      ،ديگر نشده  ليكن آنچه تكاني نيافته و    . هاي بسيار رخداده  خود ايران جنبشها و دگرگوني     در
 . ايران بوده
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 آنان  از دسته اي    هر  .دورند بسيار   انديشه اي    فهم و   چنين   از  ند، آنها انبوه توده   آنچه   اين كشور  در
 را ردن و خوش بودن       پول درآو   زندگي بيش از كوشيدن و           و از   ديگري ميباشند   سرگرم نادانيهاي  

آنچه پروايش ندارند چگونگي رفتار و همبستگي با          . است دلهاي ايشان نميگذرد آينده كشور      آنچه از . نميشناسند
 . توده هاي ديگر ميباشد

 جهان و   آنان نيز سرگردانند و با همه تكاني كه پيدا كرده اند و آگاهيهايي از                ندآنچه درسخواندگان و بافهمان   
 . تالشهاشان بيهوده است  راه بجايي نبرده اند و،ته اندآن ياف كارهاي

هريكي بيش از    بدست ميگيرند و   ميروند و رشته كارها را     نيز ميآيند و  ) كابينه ها (دولتها  . ستااين حال توده    
 راينهم د (را بكناركشد    سپس رها كرده خود    ماهي اين توده درمانده و سرگردان را راه برد و          اين نميخواهد كه چند   

 ).ميان نباشد جايست كه انديشه هاي بدخواهانه در
  

 
 ميرزا ملكم خان

 
درياي بزرگي   چنانكه ميرزا ملكم خان مثل آورده، اين كشور با حاليكه ميدارد بكشتي كوچكي ميماند كه در                

 ميدانند  نشسته اند كه نه   آن  درون   گروهي مردم پراكنده و ناآگاه در       خيز است و   جست و  بميان موجها افتاده در    
زمان يكي بپا ميخيزد، بي هيچ آشنايي           آن ميان هر     در .دريا ميشناسند  بسوي كنار  نه راهي را    بكجا ميروند و   

دستش باشد، سكانرا گرفته كشتي را       مانند اينها در   نقشه و  قطب نما و   دريانوردي، بي آنكه افزارهايي از     بكشتيراني و 
 .پس برده رها ميكند و بجاي خود باز ميگرددو گاهي پيش  چند باينسو و آنسو ميچرخاند و

 ٭٭٭
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   :نادرشاه  ـ٤
 : گذشته نيز بشما توانم داد اين زمينه آگاهيهايي از در كرده ام و تاريخ نيز اين باره جستجوهايي از من در

زمان  ازميان همه پادشاهان و سررشته داران كه          در ،پيش آييم گرفته  ما اگر سيصد سال بازپس گرديده از آنجا         
روي  نخواهيم يافت كه كارهاشان از     تن را  دو بوده اند جز   اين كشور  نابودي صفويان تا هنگام پيدايش مشروطه در      

 . ديگري ميزا تقيخان اميركبير بوده تن يكي نادرشاه و آن دو. سياستي داشته اند بينش بوده و فهم و

آن شد كه اين      بر ،دست بيگانگان بيرون آورد    را از اين مرد گذشته از آنكه ايران        . نادرشاه را همه ميشناسند   
 نه بهوس   ،خيوه را گرفت   هندوستان و خوارزم و   . از روي فهم بوده    كارهاي نادر . كشور را بيك راه پيشرفت اندازد     

 بلكه براي اينكه برتري ايران را بايشان نشان دهد و با             پيوسته ايران گرداند،   و كشورگشايي، نه براي آنكه نگه دارد      
يروزانه پيمان  فكه   جنگها ميكرد : با عثماني نيز همان انديشه را ميداشت        . همان حال با هريكي پيمان دوستي بندد        

نافهميهاي . شيعي ميبود  كشاكش سني و    گرفتاري بزرگ توده ايران دشمنيهاي كيشي و       ،هنگام آن در. دوستي بندد 
تاراج خانه ها    يگر مسلمانان را بخشم آورده كشتن ايرانيان و       د ازبكان و   عثمانيان و  ،بد زبانيهاي مردم عامي    ماليان و 

سختي افتاده گزندهاي    فشار اين راه در   ايرانيان از . دختران ايشان را باياي ديني خود ميشماردند       و برده گرفتن زنان و    
 . بسيار ميديدند

 
 نادرشاه
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بلگراد  وفيا و  ص بول و نبازارهاي استا   در دختران ايراني ببردگي رفته    برخاست صد هزارها زنان و     هنگاميكه نادر 
 اينسو از. بول فرستاد ننمايندگان باستا  چند بار . يكي از پافشاريهايش درباره آزادي آنها بود        نادر. فروخته شده بودند  

 پياپي شيعيان ميكوشيد و   ميانه سنيان و    بآشتي در  ،همسايگان كنده شود   ميان ايرانيان و   براي آنكه ريشه دشمني از    هم  
 . نشستها برپا ميگردانيد

دورانديشانه به   ميان توده هاي همسايه بديده گرفته، غيرتمندانه و        كشور را در   اين مرد از هر باره جايگاه توده و       
نادر  .حال امروزي را نميداشتند    ما ميبودند و   از آن روز دور   روسها در . پديدآوردن همبستگيهاي دوستانه ميكوشيد   

نامه هاي دوستانه، خوش بيني آنان را درباره           با فرستادن ارمغانهاي گرانبها و      نميداشت و  ورديده د  از آنها را نيز  
 . ايرانيان ميجست

ولي آن بينش كه بآينده     . پس از نادرشاه، كريمخان مردي نيك ميبوده و آسايش و آرامش مردم را ميخواسته               
 .مردم و كشور پروا كند و پيش بينيهايي نمايد، درو نميبوده

 

 
 فتحعليشاه
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آنها از اين انديشه ها بيگانه      . از آغامحمدخان و فتحعليشاه و محمدشاه و ناصرالدينشاه اگر نام نبريم بهتر است              
 .ميبوده اند

در زمان فتحعليشاه با روس جنگيدند و آن شكست را يافتند و آنهمه شهرها را از دست دادند و با آنحال بيدار                        
. نگيزه شكست چه بوده و با چنان پيشآمدي براي آينده چه انديشه اي بايد كرد                   نشدند و بجستجو نپرداختند كه ا      

ميگويند عباس ميرزا مردي هوشيار ميبوده و پس از آن شكست اين دريافت كه در اروپا شيوه ديگري براي جنگ و                     
ن كوشيد كه در ايران     سپاه آرايي پيدا شده و تفنگها و توپهاي ديگري پديد آمده، و با آوردن افسراني از اروپا باي                    

 .بنياد گزارد) يا سپاهيان بسامان(» نظام«

 .ولي نميتوان آنرا نشان سياست فهمي نايب السلطنه شمرد. اين كار نيك ميبود

 ٭٭٭
 : ـ  ميرزا تقيخان اميركبير٥

ا را  در زمان ناصرالدينشاه، ميرزا تقيخان اميركبير صدر اعظم شد و چون شاه جوان كمسالي ميبود رشته كاره                   
 .بدست گرفت، و چنانكه گفتيم پس از نادرشاه او تنها كسيست كه ميتوان گفت سياستي را دنبال ميكرده

 

 
 ميرزا تقيخان اميركبير

ميرزا تقيخان ما نامش را شنيده ولي نيك نشناخته بوديم تا پارسال يكي از جوانان كتابي نوشت و بچاپ                            
 . شناسانيد كه او را با كارها و آرزوهايش بما١رسانيد

                                                           
 .  كتابي كه آقاي آدميت درباره اميركبير نوشته و بچاپ رسيده- ١
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اينمرد گذشته از جربزه خدادادي، چون سفر بعثماني و روسيه كرده و از حال جهان آگاهيها يافته بوده، چون                      
باين معني از يكسو به نيرومند گردانيدن كشور و از            . اختيار كشور بدستش افتاده فرصت يافته كه بكارهايي پردازد         

 رويهمرفته پيداست كه از روي بينش ميكوشيده و سياستي را دنبال              يكسو به پيراستن توده از آلودگيها ميكوشيده و        
 .ميكرده است

 ٭٭٭
  : پيشروان مشروطهـ٦

دست  رشته در . حساب نيست  شاه يا وزير در   ) ا حكومت دموكراسي  ي(مشروطه   در. اكنون بياييم بزمان مشروطه   
 .. يران چه بوده؟ا اين دوره در ببينيم در. توده باشد سياست هم بايد از. خود توده است

 پيشگامان مشروطه خواهي كسان بافهم بسيار ميبودند كه از حال جهان و از                         نميا آنچه من ميدانم در     
ميان ايشان فهم سياسي     كه در  خود آن جنبش ميرساند    . بيش و كم، آگاهي ميداشتند     دولتها، همبستگيهاي توده ها و   

 . ودندانديشه آينده اين كشور و توده ميب در پديد آمده 

 آگاهيم كه حيدرعمو اغليها و علي مسيوها و شريفزاده ها و ميرزا جهانگيرها كه بآن جنبش برخاسته                      كما ني 
 و در راه استقالل و آزادي اين كشور         ميان همسايگان نيرومند آزمند ناآگاه نميبودند      حال گرفتاري ايران در    بودند از 

 . يكجا اشتباه ميكردند حسابشان در  آنان درچيزي كه هست. بهر گونه جانفشاني آماده ميبودند

 قانون اساسي و   آنان از گرفتاريها و آلودگيهاي توده ناآگاه بوده ميپنداشتند همان كه ريشه استبداد كنده شود و               
چند   توده ايران براه پيشرفت افتاده پس از        ،گردد هر شهري برپا   دبستانها و دانشكده ها در     قانونها بكار افتد و    ديگر

 مشروطه  همه جا از   آن پيشواز رويه كارانه كه مردم در      . الي بپاي توده هاي فرانسه و انگليس و آلمان خواهد رسيد          س

 و» حب الوطن «و» اتفاق«و  » اتحاد«سرسري كه پديد آمده بود و از هر سو آوازهاي             و جنب   جوش   مينمودند و آن  
» استعداد ملت نجيب ايران    «به   شادي بتكان ميآمدند و      از  آنان را فريفته خود ميگردانيد كه        ،مانند اينها برميخاست  

اين طفل يك شبه ره صد       «: انجمنها اين مصرع را بزبان ميآوردند       مجلس شوري و در    بارها در . آفرينها ميخواندند 
  .»ساله ميرود

 . خامي را دنبال ميكردند نهاد سياست بسيار مردان نيك: گفت ميبايد

 ٭٭٭
 : نه زشت يك كردار بدخواها ـ ٧

ايران كساني هستند كه دوست ميدارند        در: زمينه گفتگو بيرون است بهتر ميدانم بگويم         اين سخن گرچه از    
مشروطه خواهان   نمايند كه آن را سياست انگليس پديد آورده و          ميچنين وا . جنبش مشروطه را بي ارج نشان دهند       

آن دست   بآساني نميخواهند از   ر لذت ميبرند و   اين كردا  شگفتست كه از   يكسره افزار سياست آن دولت بودند و        
 . بردارند

آن شركت    است كه نيكنامي را كه خود در         گرش  يا ،درونهاي ايشان  سرچشمه اين پندار در    : ميتوان گفت 
. نمودن كارهاي آنان لذت مييابند      يا خودخواهيست كه از نيش زدن بديگران و خوار           نداشته اند نميتوانند ديد، و     
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» همه اش سياست انگليس بوده    «را سياست فهم و رازدان وانمايند و از گفتن اينكه             آنراه خود  واهند از برخي نيز ميخ  
 . گردن ميكشند و بخود ميبالند

ميتوانم گفت يكي از انگيزه هايي كه مرا بنوشتن تاريخ مشروطه برانگيخت اين                بارها اين سخن را شنيده ام و       
ميبينم  افتاده   نموده ام چندي پيش مهنامه اي بدستم         ه بيپايي اين گمان را باز     تاريخ مشروط  با آنكه در  . سخنان ميبود 

فرمان مشروطه  «عنوان   تهران بچاپ رسيده، و دارنده مهنامه كه از نويسندگان بنامست گفتاري زير             سال پيش در   دو
 .  غذ هم آورده استروي كا ديگران زبان بزبان ميگفتند و اين بر .همان زمينه نوشته است  در »..كيست؟ از

بلكه واژه مشروطه   . چنان چيزي آگاه نميبودند     نشنيده از  كوتاهشده گفتار اينست كه ايرانيان نام مشروطه را         
 . تهران گروهي بسفارت انگليس پناه بردند در تا آن روزيكه ماليان بقم رفتند و. باين معني هيچ نميبود

خود را كه    نويسنده گفته هاي پدر   . بدهان ايرانيان انداختند   ردند و بميان آو  انگليسها فرصت يافته نام مشروطه را     
سپس نويسنده به . ندانسته بودند بست نشينان سفارت ميبوده بگواهي ميآورد كه چنين نامي را بست نشينان نشنيده و              از
انگليسي » Magna carta«سخنان درازي باين نتيجه ميرسد كه واژه مشروطه ازنام               پرداخته پس از   » تحقيقات«

عنوان گفتارش هم پيداست اين نويسنده ميخواهد نشان دهد كه فرمان مشروطه را كه همه                  چنانكه از  گرفته شده، و  
 . نيست، آن را هم انگليسها نوشته اند مظفرالدين شاه ميدانند ازو از

افندگي يك  كه با زور ب    و چنين خواهد   جاي بسيار افسوسست كه كسي بخود رنجها دهد و كاغذ سياه كند              
 . ايستند نمي اينان نيكي از دستشان برنميآيد و باري از بدي باز. لكه ننگي بتاريخ توده خود بنشاند

تاريخ مشروطه  اين در. نيست ي نيازناينجا بسخ آن در  ها در يدرباره جنبش مشروطه و اندازه دست داشتن انگليس       
  فرانسه اي   Conditionelبرابر واژه    سندگان مصري در  آنچه من ميدانم آن را نوي      : اما واژه مشروطه  . نوشته شده 

 . راست هم بوده باين معني كه آن واژه اروپايي را با اين واژه عربي ترجمه كرده اند و.  گزارده اند

شكلهاي  حكومت و  ايران، نويسندگان مصري چون خواسته اند از        پيشآمد مشروطه خواهي در    بسيار جلوتر از  
، ديگري حكومت مشروطه    )استبداد(يكي حكومت مطلقه    : بود حكومت بچند گونه تواند   : دآن سخن رانند گفته ان    

 ). قانوني(

 كسي در  اگر. كتابها و روزنامه ها بوده است       ايران، در  پيش از جنبش مشروطه در      بهرحال اين واژه سالها      
 .  را بارها خواهد ديد اين نام،مشروطه بجويد  زمان پيش ازيديگر روزنامه ها شماره هاي حبل المتين و

عثماني  آغاز پادشاهي سلطان عبدالحميد، مشروطه در      گذشته از همه اينها بيست سال پيش از جنبش ايران، در           
نتيجه آن   در. رچيده بود بسپس عبدالحميد دستگاه آن را        سال نيز پايدار مانده و      دو روان گرديده و  ) با همين نام  (

است پيبگفته هاي اين نويسنده چندان       ميان آزاديخواهان شناخته ميبود، و     ن، در چه نام آ   پيشآمد چه معني مشروطه و    
 . كه مرا بشگفت انداخته

 ٭٭٭
  : احزاب سياسي ـ ٨

اين  ميان برده سررشته داري دموكراسي را در        گفتيم پيشگامان مشروطه كه دربار را از       : بسخن خود بازگرديم  
جاي افسوس آن   . رو نميداشتند  پيش راه روشني در   بال ميكردند و   خود سياست خامي را دن      ،بنياد گزاردند  كشور
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شت كه آلودگيهاي توده وكارشكنيهاي بيگانگان،      ذچند سال از آغاز مشروطه نگ     . است كه اين اندازه نيز پايدار نبود      
وميدانه خود را   يكدسته ن  ميان رفتند و   از يكدسته كشته شدند و   . از درون و بيرون، آن مردان غيرتمند را از پا انداخت          

 . بكنار كشيدند

اين بار ميدان بدست گروهي از سودجويان افتاد كه از درآمدن بكارهاي توده جز سود خود را نميخواستند و                      
درد تنها آن نميبود  اين بار. شكوه رسند بجاه و   كاري يا پيشه اي ميشناختند كه از آن راه پولها اندوزند و            هآن را مانند  

ميان ديگر توده ها نميشناخت،      راهي براي زيست خود در     مليون مردم سياستي دنبال نميكرد و     كه كشوري با بيست     
با  يك درد بدتر ديگر اين ميبود كه گروهي بي آرمان و بيراه پديدارگرديده، به نام سياست دسته بنديها ميكردند و                      

بلكه . ايستادند نمي يچ بدي باز  راه سودجوييهاي خود از ه      در را بهم ميزدند و    هايهوي و كشاكش آرامش كشور     
 . چنان خيانت پستي باك نمينمودند بسياري مزدوري بيگانگان را پذيرفته از

بويژه ( ايران آغاز مشروطه در   در. اين چهل سال دوره مشروطه يكي از ننگهاي ايران اين حزب سازيها بوده            در  
با حزب   قفقاز، و بميانجيگري او    ات ايران در  دسته مجاهدان پديد آمد كه با حزب سوسيال دموكر         ) آذربايجان در

پيش آمد   كه با دربار   جنگهايي نيكي ميبود و در    خود دسته بسامان و    سوسيال دموكرات روسها همبستگي ميداشت و     
 آن حزب دموكرات پديد آمد كه بنيادگزاران آن كسان نيكي نميبودند و                 پس از . بانجام رسانيد  بزرگي را  كار

مد آپيش آن نيز در  . بسيار نيك ميبود  ـ  تا چند سال از آغاز پيدايشش         ـ  ولي خود حزب     . تندخواست نيكي نميداش  
اين دو دسته كه بگذريم ديگر حزبها         از. خود نشان داد   گي بسيار از  ندروس شاي لتماتوم  بازگشت محمد عليميرزا و ا    

 . بوده ميرسوا

 فراهم  پنج تني  چهار و . شما ميبينيد  م هست و  از آن حزبها اكنون ه     . نميبينم اين باره بسخن درازي نياز      در
ارده گروهي را بيش    ز نامي بروي خود گ    ،يا رئيس اداره باشند    يا نماينده شوند و     براي آنكه بوزارت رسند و     مينشينند

با همين   ميخوانند، و » مرامنامه«بهم بافته    بيمعنايي را  جمله هاي پوچ و    خود گرد ميآورند و    كم با نويدهايي بسر   يا  
 . چند چيز حزب درست ميكنند و خود را بميان انداخته بهايهوي ميپردازند

توده دخالت ميكنند كه اين خود       سود خودشان نيست براي بهانه بكارهاي كشور و         كساني كه خواستشان جز   
 . خيانت بسيار زشتيست

ه شما درباره اين كشور     انديش«: همان كساني كه پيشروان حزبند، اگر شما با يكي بسخن درآييد و چنين پرسيد              
 اين مملكت  «:  خواهيد ديد با يك ترشرويي چنين پاسخ داد             ،»..كرد؟ باين گرفتاريها چه چاره بايد      .. چيست؟

 در. اينست اندازه دلبستگي پيشواي حزب بكشور و آينده آن         . »برود تا ببينيم چه خواهد بود      بايد همين طور  . نميشود
 .» اگر آلمان فاتح شد ما هم استفاده خواهيم كرد          .يم نتيجه جنگ چه خواهد بود      اريد ببين ز بگ«: زمان جنگ ميگفتند  

زمان بهانه    هر .»ار ببينيم اين اختالف روس و انگليس بكجا خواهيد رسيد         زبگ«: حاال كه جنگ بپايان رسيده ميگويند     
كارهاي  ندي را كرده در   با اين بي پروايي آن دسته ب       دست دارند، و   ديگري براي بي پروايي خود درباره كشور در        

 . كشور دخالت ميكنند

يكي هوادار سياست   : دو حزب برپا بوده   . اكنون كه ما اين كتاب را بچاپ ميرسانيم در ايران غوغايي برپاست             
سالها اين دو حزب با هم كشاكش داشتند و آخرين نتيجه اين شده كه                . انگليس و ديگري هوادار سياست شوروي      
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در آذربايجان  برخاسته  خودمختاري  طلبيده اند و يا نيروي خود آنرا بكار                  . جدا گرديده شمال ايران  از جنوبش       
از اينسو در جنوب بايلها تفنگ و افزار جنگ داده           . بسته اند و در گيالن و مازندران در همان زمينه جنبشهايي هست            

 . از كارهاي حزبهاي كنوني ايراناينست نمونه اي. ميشود و خدا ميداند كه پايان اين دو تيرگي چه خواهد بود

 ٭٭٭
  : سه پايه سياست ـ ٩

 .  خواستم بگذشته نيز نگاهي اندازيمستچون سخن از سياست. اينها مقدمه بود

 انگليس بد   ميبينند با دولت كشاكش نميكنيم، بروس و         . ميان سياست نيستيم    در گفتم كساني ميپندارند ما    

 دن نميباشيم، همه از آلودگيهاي توده سخن ميرانيم، همه با نادانيها                  پي وزير شدن يا وكيل بو          نميگوييم، در 

 . نميتوانند شمرد» در ميان سياست«را  ما انديشه آنها سياست نيست و اينها در.  مينبرديم 

توده انديشيده آينده آن را       از روزي كه بكوشش برخاسته ايم بحال اين كشور و            ميان سياستيم و   ولي ما در  
وده هاي بيگمان كوششهاي ماست كه        هاين يكي از     . ارده ايم زنگ ميبايست فرو   آنچه ميشايست و    بديده گرفته 

 را نگاه دارند و     پيشرفته جهان همگام باشند و آزادي و استقالل خود          يبا ديگر توده ها    ايرانيان براه پيشرفت افتند و    
 يكي از  اين  . باشند  سرفراز تاريخ   در ند و نيكناميها بهره مند گرد     خوشيها و     را آباد گردانند و از      كشور خود 

 . راه آن گام برميداريم در خواستهاي ماست و

راهش  از نايستاده ايم و    ما از آن باز    ،بود) يا حكومت (پي دست يافتن بسررشته داري       سياست بايد در   اگر در 
 . پيش رفته گام بگام بآن نزديك ميشويم

  ما آنرا هم فراموش نكرده ايم و        ،پشتيبان خود گردانيد   پديد آورد و  ) يا حزبي (سياست بايد دسته اي      اگر در 
 .ما بهتر وشاينده تر از همه دسته هاست باهماد

برگزيده ايم كه    ما راهي را  . بينش درآمده ايم   روي فهم و   سياست را بمعني راستش گرفته بكوشش نيز از         ما
ديگر كشورهاي شرقي    ديگر راه سياسي اين كشور و      از اكنون تا هزار سال        روشنترين راه است و    راست ترين  و   

 . تواند بود

را بروي سه پايه      ايرانيان بايد بنياد زندگاني آينده خود      .بكوتاهي ميگويم . خواهيد خواست كه آنرا شرح دهيم     
 : ارندزگ

 . نادانيها و آلودگيها رها شدن از كوشش به پيراستن توده و: يكم

يكسان  انگليس و  نيكخواهي نمودن با دو دولت روس و          اي كشور و   دست خود گرفتن رشته كاره      ب: دوم
 . گرفتن هردوي آنها

 . اين زمينه با ديگر نيكخواهان جهان همراهي نمودن در نبرد با بديها و دلبستگي داشتن به نيكي جهان و: سوم

 در. ن خواهم راند  يكايك آنها سخ   نشستهاي آينده از   در مينامم و » سه پايه سياست  «اين سه چيز است كه من        
 . مياينجا بپايان ميآور اين نشست گفتگو را در
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 نشست دوم

كوشش به  «ارده شود كه يكي از آنها         زنشست گذشته گفتيم بايد بنياد زندگاني ايرانيان بروي سه پايه گ              در
 : هم رانداين نشست درآن زمينه سخن خوا در. شمرديم را» نادانيها وآلودگيها رهايي از پيراستگي توده و

 ٭٭٭
  ..سياست كجا؟  پيراستن توده كجا و ـ ١٠
اين زمينه نخست چيزي كه بانديشه ها خواهد رسيد آنست كه پيراستن توده از آلودگيها چه همبستگي                        در

 زبان خودشان   با. بارها اين ايراد را شنيده ام       . ديگر ميباشد ي  اين چيز  آن چيزي ديگر است و      . .!بسياست دارد؟ 

سياست آنست كه ما خودمان را از زورآزمايي روس و انگليس نگه             . .!اصالحات چه ربط بسياست دارد؟    «: ميگويند
  .»..!اين چه ارتباط به نيكي يا بدي توده دارد؟. را از دست ندهيم داريم و استقالل خود

بايد . ستانگليس ني  زيرا سياست تنها نگهداري خودمان از زورآزمايي روس و           . ولي اين ايراد راست نيست     
 پيشرفت خود از   چنانچه گفتيم سياست آن راهيست كه ما براي زيست و         . سياست را بيك معني بزرگتر از آن گرفت       

 . ي ما با ديگر توده هاستمسياست راه همگا. ميان ديگر توده ها برگزينيم

رابري زندگي كنند بايد    باشند و بتوانند با آنان از روي ب          اكنون اگر ايرانيان ميخواهند با ديگر توده ها همسر          
 . همگامي نخواهند توانست با اين آلودگيها با آنان همراهي و. خود را از حال كنوني بيرون آورند

چه راه ميخواهيد خودتان     شما از . انگليس است  آنگاه گرفتم كه سياست نگهداري خودمان از چيرگي روس و         
نظر گرفته ايد     آن فعاليتهاي سياسي كه در      «: خودتان گويم با زبان    . خواهشمنديم بما باز نماييد    . .!را نگهداريد؟ 

  .»..!كاري از پيش تواند رفت؟، ا ناله وگلهيهوي و يآيا با ها. .!كدامست؟

 چشده كه آنها ميتوانند با شما زور         . .!شما ناتوان ميباشيد؟    انگليس نيرومند شده اند و       چشده كه روس و    
 . .!پي بريشه و شوند اينها برده ايد؟. .!اينها را هيچ انديشيده ايد؟. !.ورزند؟

پس مانده سرگذشتش جز      توده آلوده و   . توده شما آلوده است، پس مانده است         : چيزيست بسيار آشكار   
  آيا  .!.بجنگيد؟) طبيعت(آيا شما ميخواهيد با سپهر        . است» آيين سپهر «اين  . خواري و توسري خوري نتواند بود       

  ..!زنيد؟ را بهم ميخواهيد آيين او

.  ولي اينها بآن معني نيست كه فهميده ايد        .»حقوق بين الملل   «،»قوانين بين الملل  «: شما چيزهايي بگوشتان رسيده   
 : شما بايد بدانيد

ولي دانسته  . سازمان ملل متفق بكار ميآغازد     (. بندد نيست  را بكار » قوانين بين الملل  «نخست آن دستگاهي كه      
پي  آن دولتي كه در    . نتوان گرفت ) جز با زور   ( جلو زورآزمايي دولتي را         امروز). نيست چه نتيجه خواهد داد      

. هنوز فراموش نكرده ايم   ما  داستان ايتاليا و حبشه را      . تواند يافت »  قوانين بين الملل  «زورآزماييست بهانه هايي هم از      
 . همه شنيده ايم بره را افسانه داوري گرگ و
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ديده  همه توده ها بيك   » قوانين بين الملل  « در. ودي نخواهد داشت  چنان دستگاهي باشد باز بشما س       دوم اگر 
 . ديده نشده اند

 مردمي كه نيك نباشند از    « .را نتواند گرفت  » آيين سپهر «جلو  »  حقوق بين الملل  «و  » قوانين بين الملل  «بهرحال  
 . است  اين آيين سپهر.»نيكيهاي جهان بهره نتوانند يافت

 ٭٭٭
  : نيستحال بيرون  از دو ـ ١١

يا جهان بهمين حال كه هست خواهد ماند و رفتار توده ها با يكديگر همين گونه                      : حال بيرون نيست   از دو 
جهان براه ديگري خواهد افتاد و توده ها بجاي نبرد با               ) ما نيز بآن ميكوشيم    (يا چنانكه اميد ميرود       خواهد بود و  

 و از اين    ،يا آنست يا اين   . ر راه نيكي جهان آغاز خواهد يافت      يكديگر با بديها خواهند نبرديد و يكرشته همكاريها د        
 . دو بيرون نيست

اگر نيست پس شما نيك باشيد      . بيجاست، بسيار هم بيجاست   » قوانين بين الملل  «اگر آنست پشت گرمي شما به       
 . راه كوشش به نيكي جهان همگام گرديد تا بتوانيد با توده هاي ديگر در شايندگي پيدا كنيد و

سالهاست  د كه پزشكان اروپا كه از     نبتازگي راديوها آگهي ميده   : براي آنكه سخن روشن شود مثلي ياد ميكنم       
جهان خوراك   در. شوندهاي آن كمي خوراك را دانسته اند          كرده اند يكي از     درباره فزوني بيماريها جستجو    

اينست دولتهاي همدست كه از اين       . افتخوراكيها بهره اي كه ميبايست نميتوانند ي        مردمان از  كمست و انبوهي از   
 ميان ديگر همكاريها كه بنام نيكي جهان ميكنند يكي هم ميخواهند بفراواني خوراكها در      جنگ فيروز درآمده اند در    

 برپا   كميسونها اين زمينه همدست گردانند و براي اين كار           جهان بكوشند و همه توده ها را با خود در              سراسر
زمين بدادن خوراك آنها باندازه اي       جهان فزونتر گرديده و    كساني ميپنداشتند شماره مردمان در     چون. گردانيده اند 

ونها درآن باره بپژوهش و كاوش پرداخته باين نتيجه رسيده اند كه اگر از راهش                      ي كميس ،كه ميبايد توانا نيست    
 . تواناست»  ميبايدباندازه اي كه«كوشيده شود اين زمين بدادن خوراك سه برابر مردمان امروزي 

اين راستست كه انبوهي از مردمان،      . انديشه ايست راست و كاريست نيك     . اين چيزيست كه راديوها ميگويند    
همين تهران سال    در: توده خود ميبينيم   ما در . از خوراكها و خوردنيها بآن اندازه كه ميبايد و ميسزد، برخوردار نيستند           

. بيشتري از ديه ها درخت ميوه نيست       در. ميوه ها تنها نامهاي آنها را ميشنوند       نها از خاندا بسياري از و  ميگذرد   ميآيد و 
جز روغن بدبو، ماست ساختگي، پنير كهنه، نان         . .!تهران ما چه ميخوريم؟    در. ده نشينان ميوه را خوراك نميشناسند     

  ..! به چه چيز دسترس ميداريم؟،بد

 در اين چيزيست كه ما خواهان آن بوده ايم و        . دنيها كوشيده شود  اين بسيار نيكست كه بفزوني خوراكها و خور       
 . نوشته هاي خود بارها نوشته ايم

چنين كار نيكخواهانه  كه دولتهاي همدست آغاز كرده اند، توده ايراني كه از                 آنست كه در   اكنون سخن در  
 چه كاري از اين توده تواند       ،رفتاريهابا حال كنوني، با اين گ     .. دستان آنها شمرده ميشود چه ياوري تواند داشت؟        مه

 .. برخاست؟
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كه از روي حسابي كه       ميداريم   پهناوري   سرزمين   آري ما   . »هيچ كاري «: من بپرسند خواهم گفت    اگر از 
 كرده ايم اگر كشاورزي از راهش باشد و زمينهاي خشك كشتزار گردد، دست كم تواند بيست برابر امروز خواربار                   

  ..! آيا با حال كنوني ما خواهيم توانست تكاني بكشاورزي دهيم؟.!.كار آسانست؟ولي آيا اين . دهد

. دولت ميخواهند  ايران همينست كه همه كارها را از          يكي از نافهميها در     .»دولت بكند ديگر  «: خواهندگفت
اهند توانست آيا آنان خو. امروز دولت آقاي حكيمي و وزيرهاي اوست. نيك انديشيد و پاسخ دهيد    .. دولت كيست؟ 

 . .بكشاورزي تكاني دهند؟

 .د كه جلوگير پيشرفت كشاورزي چيست        نايران گفتگوهاست و تاكنون نينديشيده ا         چهل سالست كه در     

ميان توده   يان، با اين پاشيدگي انديشه ها در      ي با آن ناداني و بيسوادي روستا      ،»قانون مالكيت «د كه با آن     ن نينديشيده ا 
 .  كشاورزيستآنچه نتواند بود پيشرفت

خواستم . خواستم همبستگي را كه ميانه سياست و پيراستن توده است روشن گردانم                  . اين مثلست آوردم   
 . بايرادي كه ميگيرند پاسخ دهم

 ٭٭٭
  : بايد گفتنيها را بگوييم ـ ١٢

 . دل ميدارند ما خود  بزبان آوريم بايد سخناني را كه ديگران در. بايد گفتنيها را بگوييم

ديگران چه حق   . ما خودمان دانيم چكار كنيم    . ماست  اينجا كشور «: دنري از ايرانيان با خود چنين ميانديش       بسيا
 .  استقالل را باين معني ميشناسند.»!..كارهاي ما كنند؟  چه حق دارند دخالت در.. !ما بيايند؟ دارند بكشور

نيكخواهان و  . را گيريد  اي زورورز  نخواهيد توانست جلو دولته       شما با اين سخن   . ولي اين راست نيست     
 . شما نخواهند برخاست دادگران جهان نيز با اين منطق به پشتيباني از

 : بهتر است آن را روشن كنيم.. ولي كشور به چه معني است؟. شماست آري اينجا كشور

بهم داده  آن بزندگاني توده اي پردازند و دست           سرزميني است كه مردمي براي خود برگزينند و در            كشور
كشورها همه بهم پيوسته است و      . گردند و هم بديگران برخورداري دهند      بآبادي آن كوشند، كه هم خود برخوردار      

 . استقالل بآن معني كه شناخته شده غلط است. ديگران نيز تواند هناييد آنها در بدي يا نيكي يكي از

شرفت با ديگران همگام باشيد، نتوانيد كشور خود را          راه پي  شما اگر نتوانيد زندگاني توده اي كنيد، نتوانيد در         
بكارها و كشورتان    دست زورورزان خواهد بود كه شما را شاينده آزادي ندانند و           اينها بهانه هايي در   ... آباد گردانيد 
 . دست يازند

  نگه ميدارد و در    شما اگر همسايه اي ميداريد كه خانه اش را آباد         : اين مثل را ديگران زده اند و منهم ياد ميكنم         
ولي اگر همسايه تان خانه خود را آباد نگاه         . اريدزارده در كارهايش آزاد گ    ز شما باو پاس گ    ،باغچه اش گل ميكارد   

ارده ز ديگر بآن پاس نگ     ،پهين دود ميكند كه دود و بويش بشما نيز ميرسد            نميدارد و هر روز در باغچه اش كاه و          
 .  اين مثل را خود بيگانگان زده اند.ناچار باشيد كه بكارهايش دست يازيد

روي  راه سياست ميشماريم از    پس ببينيد سخن ما كه كوشش به پيراستن توده و آبادي كشور را گام نخست در               
 . فهم و بينش است
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راه جلوگيري از بيماريها و نايابيها و افزودن باندازه خواروبار            همكاري توده ها در    بويژه امروز كه گفتگوها از    
به نام جلوگيري از جنگ و       ) جامعه ملل  مانند(آنست كه باز انجمن بزرگي        گمان بيشتر بر   نند اينها ميرود و    ما و

ايران به نيكي حال توده و آبادي كشور         است كه در   اينها خود شوند ديگر   . دولتهاي زورورز برپا گردد    سركوبي از 
ن همكاريها كه عنوان شده است دستاويز آزيرا . اشدبيشتر پرداخته شود و بدانسان كه گفتم اين گام نخست سياست ب          

ارند و اگر خواستند دست     زد و شما را بخود نگ     ندست دولتهاست كه هوشيار نيكي يا بدي حال شما باش           ديگري در 
 . بكارهاي شما يازند

يا الفهاي   دولتهاي بيگانه ناليدن و    از اينجا نكته ديگري هم روشن ميگردد و آن اينكه بهايهوي برخاستن و از               
 نه تنها سودي ندارد زيان      ،ميشمارند» كوششهاي سياسي «مانندهاي اين كه كساني      ميهن دوستي توده زدن و     بيجا از 

آن . بارها ديده شده بيگانگان زبان بريشخند باز كرده آن را نمونه نافهميهاي اين مردم شمارده اند                 . هم تواند رسانيد  
 .رورز تواند بوددولتهاي زو دست خود دستاويز ديگري در

 ٭٭٭
 .. د؟ي نيرو چگونه پديد آـ ١٣

هر . اين سخن راستست  :  ميگويم .»ما بايد زور داشته باشيم تا بتوانيم خود را نگه داريم           «: گاهي كساني ميگويند  
 .  نيست اين باره گفتگو در.  باشد ـ داراي نيرو:  يا بهتر بگويم ـتوده اي بايد براي نگهداري خود داراي زور

آمادگيشان  توده خودشان و از    و نيروي يك توده از دلبستگي آنان بكشور       .. رو چيست و چگونه پديد آيد؟     ني
 بيست مليون مردم هنگاميكه معني استقالل را          . بكوشش و جانفشاني و از همراهيشان در راه كوشش پديد آيد                

انفشاني آماده اند و همه با هم همدست        گونه ج  بهر خود   راه نگهداري كشور   و بآن دلبستگي ميدارند و در      ميفهمند
 .  نيروي يك توده اين سه چيز استهسرچشم. اينجا يك نيروي بيست مليوني پديد تواند آمد  از،و همراه ميباشند

نميتوان  نيك انديشيم نيست و     اگر.. آيا ميتوان اميدمند بود؟    .. توده ايران با حال امروزي اينها هست؟         آيا در 
 . اميدمند بود

مدهاي تاريخي گواهست كه مردان دلير و       آپيش و خود را دوست ميدارند     انبوه ايرانيان غيرتمندند و كشور     آري
همين توده دسته هاي      امروز در . ولي همه شان چنين نيستند     . د از جانفشاني باز نايستند     انياز افت  جنگجويند و اگر  
يا بهر عنوان ديگري دشمن      زبان و نژاد، و    ي در يه جدا يا ببهان  ويز بدآموزيهاي كيشهاشان و   اا بدست يبزرگي هستند كه    

اين چيزيست كه   . آرزوي نابوديش ميباشند   اين توده وكشورند، كه نه تنها دلبستگي بآزادي توده نميدارند هميشه در           
 . من نياز بگفتگو از آنها نميدارم همه ميدانند و

بينش توأم نميباشد و     ده اي نيست كه با فهم و      سا) احساس(توده انبوه جز سهش      ستي در پراز اين گذشته ميهن     
 . اردن نيستزارج گ خور بهرحال در

اين . ازند و دلگرميها مينمايند    نبميهن پرستي آنها مي     بارها ديده ام از ايلهاي كوچ نشين ايران سخن ميرانند و             
كسي تواند بآساني فريبشان    چند دسته مردم ساده بياباني كه هر       . خامي و درماندگي اين توده است      خود نمونه اي از   

آنگاه !.. تيرگي بميانشان انداخته بجنگ هم وادارد، ميهن دوستي آنها چه تواند بود؟             يا دو  و دهد بسوي خود كشاند   
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آن جنگي كه ايلهاي ما ميدانند . .!مگر فراموش شده كه جنگهاي امروزي به چه آموزشها و ورزشهايي نيازمند است؟        
 . تاراجگريهاي خودشان نتواند خورد يها وراهزن ميتوانند جز بكار و

اين توده بدترين گرفتاري پراكندگي       در. ميان توده ايران همدستي و همراهي نيست        همه اينها در   گذشته از 
جاييكه صد پراكندگي هست     گرفتم كه همه اين مردم ميهن دوستند و براي جانفشاني آماده اند، در              . انديشه هاست 

خاستند هر آينه ديگران دشمني خواهند نمود و بكارشكني خواهند پرداخت، از آن                  كه اگر گروهي بكوشش بر     
 .!.دلبستگي و جانفشاني چسودي تواند بود؟

همين اكنون كه اين كتاب بچاپ ميرسد، در اين كشور كشاكشهاي سختي بسود همسايگان در ميانست و كار                    
  .ودبجنگ و خونريزي كشيده و خدا ميداند كه پايانش چه خواهد ب

 . پديد نتوان آورد از اين توده با حال كنوني نيرو: يشوند نيست كه ميگوييمب

 ٭٭٭
 :  بديهاي خود استه اين توده افتاد ـ ١٤

. .!ميدان جنگ شكست خورده ايم كه چاره اش تنها بسيج زور باشد؟              مگر ما در  .. انديشند؟ ايرانيان چرا نمي  
اگر همسايگان چيرگي ميكنند آن نيز نتيجه       . اره اش را هم از آن راه كرد       اين توده افتاده بديهاي خود است و بايد چ        

 . آلودگيهاي توده است

ارده ايد  زگ» فعاليتهاي سياسي «شهاي بيهوده كه نامش را       كوشاين   از.. شما چه ميخواهيد؟  : روزي بيكي گفتم  
. اره استقالل ايران سخني نبوده       درب: گفتم. »ما ميخواهيم استقاللمان محفوظ باشد       « :گفت. .چه نتيجه ميطلبيد؟   

ما پيمان بستند و نوشته دادند كه ايران         نيرومندترين دولتهاي جهان سه دولت روس و انگليس و امريكاست و اينها با             
توده اي   اكنون نيز انجمن سانفرانسيسكو به پايه گذاري درباره پايداري استقاللهاي هر كشور و             . ندسرا باستقالل شنا  

 !..  جاي بيمست؟پس چه. ميكوشد

!.. آيا با زور ناچارشان كرده اند؟      :  گفتم .»وزرا طرفدار انگليسند  . كارهاي ما ميكنند   آخر دخالت در  «: گفت
كنيد كه چندان    توده خود  پس شما بايد گله از     :  گفتم .»بكشور خيانت ميكنند   نه خودشان كسان بديند و     «: گفت

درمانده اند كه نميتوانند رشته كارهاي       چندان  . نمي ايستند  شور باز درمانده اند كه مردان برجسته شان از خيانت بك         
انديشه اين بديها    بايد بيش از همه در     . اينها بديهاي توده شماست   . درستكار سپارند خود را بدست كسان دلسوز و        

 . باشيد

. نديشيد و سخن رانيدگفتم بهتر است بي   .»گذشته كار از اوه، تا ما بخواهيم اين توده را اصالح كنيم كار         «: گفت
اكنون چكار شتابداري داريد كه ميترسيد هنگامش         !.. گذشته؟ اگر شما به پيراستن توده كوشيد چه كاري از كار            

 ناله ها و   آيا از اين گله ها و     . .!آنگاه اگر به پيراستن توده كه يگانه راه چاره است نكوشيد چه توانيدكرد؟            !.. بگذرد؟
 آيا ديگران نيز همين رفتار      .!.اين هايهويها كه راه مياندازيد به نتيجه اي اميد ميداريد؟          د و از  فريادها كه ميكني   فغانها و 

 . .!را ميكنند؟

:  نوميدي از خود نشان داده ميگويند           ،از پاسخ درميمانند   و  شگفتر آنست كه چون سخن باينجا ميرسد              
 اين مردم نميشود پس آن هايهو و       اگر.  چه بگويد  آدم نميداند باينها  . »اين مردم نمي شود   . كوششهاتان بيهوده است  «
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هو و غوغاي شما بيهوده نيست ولي          يپس چرا ها   !.. آنگاه كه كوشيد و ديد نميشود؟        !.. غوغاتان براي چيست؟   
  .!.راهش ميكنيم بيهوده است؟ ما كه از كوششهاي

 ٭٭٭
  : شايندگي واالتر از نيرو است ـ ١٥
يا غلط   پراكنده گرديده كه يا غلطست و       اين كشور  سخناني در .  شده ايران آميغهاي زندگي كم دانسته      در

. اين را ناپلئون گفته است     :  ميگويند .»دهان توپ درآيد   حرف حق بايد از    «: مثالً من بارها شنيده ام     . فهميده شده 
 . برابر سخنان ما اين را بميان ميآورند گاهي هم ديده ام در

پشت سرش زور بود     معني اين جمله آنست كه هر سخن همان كه در           اگر. من نميدانم معني اين جمله چيست     
زور اين اندازه   . تانك هم پيش نتوان برد     توپ و  زور و  ست را با  اسخن نار .  غلطست ،پيش خواهد رفت   حق است و  

توپ نيز از پيش      بهترين دليل سرگذشت خود ناپلئون است كه آرزوهاي ناحق خود را با زور                . نيرو نتواند داشت  
 . از پا افتاد انست برد ونتو

هم جز اين    ما. اگر معني آن جمله اينست كه براي پيش بردن سخن حق خود نيرو بايد داشت راست است                    و
همان  در داراي حق زندگي گردانيد، و     آنست كه بايد كوشيد و اين توده آلوده را پيراست و            سخن ما در  . نميدانيم

 . ما نميگوييم نيرو نبايد داشت. شتدا هنگام براي  نگهداري حق خود نيز نيرو

آماده  رتش انبوه بسيجند، افزارهاي جنگي بسيار      آ :شما چنين انگاريد كه مردمي تنها پشتگرميشان بنيرو باشد          
با پيشرفت جهان    توده هاي پس افتاده باشند و       همان حال خود از    گردانند، فنون جنگي را بهمه ياد دهند، ليكن در         

 . دير يا زود از پا افتاده زبون ديگران خواهند گرديد يروزي نخواهند ديد وف مردمي روي چنين. همگامي ننمايند

فراموش نكنيد كه آنها از       . كاري را كه ميخواهند ميكنند       شما ميبينيد كه دولتهاي نيرومند پايدارند و هر           
شاينده اگر هم از پا افتاد تواند       يك توده   . ه پايداري آنها گرديده   ييست كه ما  گشايندگي بي بهره نيستند و اين شايند      

 . برخاست

شش سال همه   . برابر چشم ماست   امروز حال توده ها در    . يك دوره بسيار تاريخي جهان زندگي ميكنيم        ما در 
من بيگمانم كه از اين     . پايان آن توده هايي شكست خورده و از پا افتاده اند             جنگ و خونريزي ميرفت و اينك در       

 . همان افتادگي خواهد ماند داشته درنه كديگر خواهد برخاست و آن ها داشته باره شايندگيكتوده ها آن

 . شايندگي پايه نيروست: بلكه ميبايد گفت. نيروست شايندگي واالتر از: ميبايد گفت

 ٭٭٭
 : يدن با همسايگان نيستد باياي ما تنها نبر ـ ١٦

با همه توده هاي جهان همبستگي         . يداريممنانگليس همبستگي     نكته بزرگتر آنست كه ما تنها با روس و             
كارهاي بزرگ جهان با      در. پي همسري با ديگر نژادها باشيم       بايد در  نژادهاي بنام جهانيم و     ما يكي از  . ميداريم

 . باياي بزرگتر ديگري ميداريم. يدن با همسايگان خودمان نيستدزندگي تنها نبر باياي ما در. ديگران همراهي نماييم

 كارهاي نيكخواهانه   شركت داشتن در    سرفرازي و  همه، زيستن از روي نيكنامي و        ن ما، بيش از    بايد آرما 

 . شاينده چنان زندگاني گردانيم خود را آماده و بايد توده را از آلودگيها و گرفتاريها بپيراييم و. باشد» بين المللي«
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جنبشهاي بزرگي بنام   . زندگي رنگي داده  ب جهان پديد آورده و    ازسالهاست دانشها تكاني در   : همه چيز بكنار  
را   اينها :برابر اينها روشن گرداند     توده ايران بايد حال خود را در        . آمده مانند اينها پديد   سوسياليزم و كمونيزم و    
 . سياست بستگي نزديك ميدارد همينستبيكي از چيزهايي كه  . .خواهد پذيرفت يا نه؟

آيا با اين . .د كرد؟ناگرنپذيرند چه توان اگر بپذيرند چه توانندكرد، و   . .د؟ليكن با حال كنوني توده چه توانند كر       
آيا چگونه و   . آمديم كه نپذيرفتند  . .!ند پذيرفت؟ ن سوسياليزم و كمونيزم را توا     ،دسته هاي مالها و با آن نيروهاي ايلها       

يخ گوش ما رسيده يكرشته        آيا جز آنست كه همان جنبشهاي اروپايي كه تا ب                .!.چه راه جلو توانند گرفت؟       از
 ). ه آورده استكچنان. (.!اين توده پديد تواند آورد؟ آشفتگيهاي ديگري در

قرنهاي  جنبشهاي بزرگي كه در    يكي از . بهترين دليل باين سخن داستان مشروطه يا حكومت دموكراسي است          
همه جا اين     در ا ريخته شد و    خونه همه جا شورش برخاست و      در. اين زمينه ميبود   اروپا پديد آمد در     گذشته در 

 . گرديدميحكومت برپا 
 

 
 ميرزا كوچكخان جنگلي
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 اينجا برپا گردانيدند كه اين كشور      با جانفشانيهاي بسيار مشروطه را در      ايران بتكان آمدند و    غيرتمنداني نيز در  
 امروز چه نتيجه اي ..كار چه بود؟  ولي پايان    ،اين كوششها و جانفشانيها شد    . از آنان پستر نماند    همپاي ديگران باشد و   

 . .! دردست ماست؟يتاز مشروط

هنوز  اينست كه    جز   . .!انبوه مردم معني دموكراسي را نميدانند؟       چهل سال هنوز   اينست كه پس از     آيا جز 
جز اينست كه    . .!زباني درباره اش خودداري نمينمايند؟       بد از دسته هاي انبوهي از مشروطه و قانون بيزارند و             

 . .!ستگاهي كه ما امروز به نام مشروطه ميداريم ننگي بتاريخ  ماست؟د
 

 
 آنكه در ميان ايستاده شادروان خياباني است

 
اين توده با اين آلودگيها از هيچ يك از نيكيهاي جهان بهره            . اين نتواند بود   اين يك نمونه است و همه چيز جز       

كنيد آن نيز گنديده و بدبو       لجن و بدبوست، اگر با گالب پر        ه پر حوضي ك : بارها اين مثل را زده ايم      . نتواند يافت 
 . لجن پاك گردانيد چاره جز آن نيست كه نخست آن را از خواهد گرديد و

 ٭٭٭
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 : خياباني وكلنل محمد تقيخان  ميرزا كوچكخان و ـ ١٧
را كه بيش از     ين رفتار ما  كساني ا  اين باره هميشه گفتگو ميرود و      چون در . اين زمينه سخن بدرازي انجاميد     در

هميشه ايراد   كاري با نادانيهاي توده مينبرديم كاري خام دانسته آنرا دليل دوري ما از سياست ميشمارند و                         هر
 . ارمزجاي تاريكي باز نگ اين زمينه بسخن گشادي پردازم و و بهتر دانستم درر  از اين،ميگيرند
 

 
 كلنل محمد تقيخان

 
راه سياست ايران كوششهاي دلسوزانه داشته اند نام بردم              برخي كساني كه در     نشست گذشته از    چون در 

خياباني و كلنل محمد تقيخان     محمد  شيخ   وجنگلي  پايان اين نشست هم از شادروان ميرزا كوچكخان           ميخواهم در 
 . سرگذشتهاي اين سه تن هريكي گواه ديگري براستي سخنان ما تواند بود. يادي كنم

. هريكي از راه ديگري بكوشش و جانفشاني برخاستند           ردان غيرتمند اين كشور ميبودند و       م اين سه تن از    
هريكي انديشه هاي سياسي     . ارده نيرويي درست كند و اين توده را راه برد            زهركدام از آنان ميخواست بنيادي گ       

 .  خام ميبود ديگري ميداشت، ولي آنها نيز
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اردند ز اثري هم از خود باز نگ      ،آن راه باختند   را در  جان خود  م رسانند و  از آنرو نه تنها نتوانستند كاري را بانجا       
 . اشتزهريكي با كشته شدن خود داغ ديگري  بدلهاي ما گ. رنجهاشان همه بيهوده گرديد و

باين مردم خوش گماني     هر سه ايشان اين اشتباه را داشتند كه از گرفتاري و آلودگي توده ناآگاه ميبودند و                   
  . خامي ايشان بيش از همه از اينراه بود.جنبش بآنان ميبستند  تكان وداشته اميد

 شان را بياد  هاداستان تنها خواستم نامشان ببرم و    . سرگذشتهاي آنها نيست   كارها و  اينجا فرصت گفتگو از    مرا در 
 . هم بپايان ميرسانيم اينجا نشست را در. شما اندازم
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 نشست سوم
 

 پيراستن توده از آلودگيها و      ، راه سياست ايران   درتيجه رسيديم كه ميبايدگام نخست      نشستهاي گذشته باين ن    از
 .. راه پيراستن آنها كدامست؟ امروز ميخواهم بگويم آلودگيها چيست و. بديها باشد

ولي براي آنكه همه     . اين باره سخنان بسيار رانده ايم       كتابهاي خود در   ما در . اين باره بيشتر شما آگاهيد      در
 بايد فهرست وار چيزهايي بشماريم و      چيزي كه هست بسخن درازي نتوانيم پرداخت و       . نماييم انند بايد آنها را باز    بد

 :بكوتاهي سخناني گوييم

 ٭٭٭
  .. آلودگيهاي توده چيست؟ ـ ١٨

م يدرماندگي گرديده بسيار است و تنها برجسته هاي آنها را خواه              آلودگيهاي توده ايران كه مايه بدبختي و        
 : شمرد

شيخي  اين توده كيشهاي شيعي و     در. قرنهاي گذشته بازمانده   بدآموزيهاي كهن كه از    كيشهاي گوناگون و  ) ١
آنگاه صوفيگري هست، فلسفه    . اسماعيلي هست  علي اللهي و   جهودي و  بهايي و مسيحي و زردشتي و      كريمخاني و  و

ين توده ريشه دوانيده    ا رو گمراهيهاست كه د   زيها  كهن يونان هست، خراباتيگري هست، اينها ده دوازده رشته بدآمو         
   .سه زيان بزرگي كه بايد همه آنها را بشناسند. برميدارد  درو رويهمرفته سه زيان بزرگي را

 نه از  ست كه با زندگاني ناسازگار است و تا اينها باشد ايرانيان نه از دانشهاي اروپا و                ي اينها بدآموزيهاي  نخست ـ   
چنانچه تاكنون نتوانسته اند بهره ياب       (يا پيش خواهد آمد بهره ياب نتوانند بود            ه پيش آمده و   جنبشهاي ديگري ك  

 ). باشند

 .  بميان آنها انداخته استيدشمن  و،هم پراكنده يك توده را از  اينها مايه چند تيرگي مردمست ودوم ـ 

مغز خود   ميگيرد و در   شته از آنها را فرا     هركسيكه چند ر   ،ميان خود با هم ناسازگار است      ـ  اينها چون در    سوم  
 را از كار   خرد او   اين مايه سرگيجي او گرديده فهم و         ،)مثالً شيعيگري را با صوفيگري با هم ميگيرد         (جا ميدهد   

 . زدداميان

ميان مردم پراكنده شده، كه اينها نيز         در سالهاي اخير از اروپا آمده و       ديگر بدآموزيها كه در    ماديگري و ) ٢
آيين زندگي را بهم ميزند، چون با           ستمگران ميدهد و    دغلكاران و  آنكه دستاويز بدست آزمندان و       ته از گذش

 . خردها را بيشتر ميگرداند  بآشفتگي انديشه ها افزوده بيكارگي فهمها و،گمراهيهاي كهن رويهم ميآيد

همه چيز بيشتر    زيان اينها از   اشد و رشته بدآموزيهاي كهن و نو ميب      بدبختي توده ايران اين دو     پايه درماندگي و  
 . است

خود شوند چند تيرگي  ميان توده است و كردي كه در آسوري و ارمني و فارسي و عربي و زبانهاي تركي و) ٣
 . پراكندگي گرديده و
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با همان   مانند اينها كه هنوز ميباشند و      عرب و  شاهسون و  قشقايي و  بختياري و  لر و  ايلهاي كوچنده كرد و   ) ٤
 . ميبرند ال چند هزار سال پيش زندگي بسرح

 . يافتن دانشها و هنرهاي نوين اروپايينرواج  بيسوادي توده انبوه و) ٥

 . نتيجه هاي وارونه اي كه از آن پديد ميآيد بدي فرهنگ و نارسايي آن و) ٦

 ).اداره ها وزارتخانه ها و(اريهاي دولتي زغلط بودن بنيادگ بدي قانونها و) ٧

 . بيرون از راه بودن همه اينها بازرگاني و ستد و داد و پيشه و بودن معني كار ونته شناخ) ٨

 . ويراني ديمها سستي كشاورزي و خشك ماندن بيشتر زمينهاي كشتني و) ٩

 . پروا ننمودن بآنها و كمي شماره پزشكان فزوني بيماريها و ناآگاهي مردم از دستورهاي تندرستي و) ١٠

اينها  نوشته هاي خود از     شما نيك ميدانيد كه ما در         از آلودگيهاي توده ايران است و        اين فهرست كوتاهي  
 . درباره برخي از آنها كتابي بچاپ رسانيده ايم گفتگوها داشته ايم و

 ٭٭٭
  : بايد معني راست دين شناخته شود ـ ١٩

اين باره هم سخني كوتاه      در.. است؟چگونه توان توده را از اين آلودگيها پير       ..  اينها چيست؟  هاكنون ببينيم چار  
 . خواهيم راند

چنانچه  گفتيم بزرگترين آلودگي اين توده            . ن دردها كه ميشماريم بهريكي از راهش چاره توان كرد               اي
 . سرچشمه بدبختي اينهاست. ميان مردم رواج گرفته نادانيهاست كه بعنوان كيش يا بنامهاي ديگري در بدآموزيها و

 مردم نام دين شنيده معني آن           . ا چون بنام دينست بايد معني راست دين شناخته گردد                  اما چاره، اينه    

نپذيرند بيدين خواهند بود و خدا از آنان ناخشنود            اين گمراهيها را پذيرفته چنين پنداشته اند كه اگر           ندانسته اند و  
 . خواهند گردانيد و كسان بافهم و پاكدل از آنها ر،ولي چون معني دين شناخته شود. خواهد گرديد

 . معني كرده ايم و چيز بسيار ارجدار و واالييست ما دين را .. دين چيست؟

 . زيستن بآيين خرد است دين شناختن معني جهان و زندگاني و

پي  سري افراشت جز در    يكي آنكه هركسي همان كه خود را شناخت و         : دو راه تواند بود    زندگاني آدميان از  
آيين زندگي جز    پا بگذارد و   راه سود خود ديگران را زير      در جز بهوسهايش پيروي نكند و     خوشيهاي خود نباشد و   
خواستي را   شناسد و ب) است تا آنجايي كه راه باز    (زندگاني را    ديگري آنكه هركسي جهان و    . نيرو و زورورزي نباشد   

د و  ني و آسايش ديگران كن    كوششهاي خود پرواي خوش    كارها و  يكايك مردم در   ميانست بداند و   كه از آنها در   
 . و نزديك دست بهم داده  بآبادي جهان كوشند دور مردمان از خرد باشد و آيين زندگي از روي فهم و

دين براي ياد دادن اين . آن يكي زندگاني جانورانه است و اين يكي زندگاني آدميانه         . گونه زندگانيست  اين دو 
 . انيدن روانها و خردهاستدين براي نيرومند گرد. زندگاني آدميانه است

 ،ميان خواهد رفت   اين معني دين كه باز نموده شود نه تنها كيشهاي گوناگون و بدآموزيهاي كهن ديگر از                    
شما نيك ميدانيد    اين چيزيست كه ما آزموده ايم و      . براي ماديگري و بدآموزيهاي نوين اروپايي نيز جا نخواهد ماند         
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از بدآموزيها هستند كه     ميان باهماد ما از پيروان همه كيشها و         امروز در . شته ايم انگيزي بردا  كه چه نتيجه هاي اميد    
 . معني راستش گرفته اند دين را در گردانيده اند و روآنها 

باين معني از همه كيشها     . دين برپا گردد   كارهايي كه بايد كرد يكي آنست كه كنگره اي براي گفتگو از              از
معني راست آن با     آيند و با بودن مردم درباره دين سخنرانيها شود و           هم  يند و گرد    نمايندگان خواسته شود كه بيا     

 ند و نآن ميان نمايندگان كيشها هر دسته اي از كيش خود سخن را            در. دليلها باز نموده گردد كه همه شنوند و بدانند        
ادي استوار ميدارد مردم همه      كجش شناخته گردد و اگر كيشي بني         نمايند و دليها ياد كنند كه راست و          آن را باز  

 زيرا بيشتري از پيروان كيشها آگاهي چندان كه ميبايست از            . اين كار نتيجه هاي نيكي تواند داد        . بدانند و بپذيرند  
كيشها  آنگاه بسياري از  . كوركورانه پيروي مينمايند و اينان از آن گفتگوها بتكان خواهند آمد            كيش خود ندارند و   
 .خواهند ايستاد روانشان از سخنراني درباره آنها بازچندان بيپاست كه پيش

 ٭٭٭
  : فهم و انديشه آزاد است ـ ٢٠

به چه  » عقيده«ما نميدانيم شما     : ميگويم .»عقيده آزاد است  «: كساني باين گفته هاي ما ايراد گرفته ميگويند          
 .  دانسته نيستآنگاه خواستتان از آزادي هم. اين واژه هم معني روشن نميدارد. چيزها ميگوييد

نينديشد يا بفالن    باين معني هيچ كس را نتوان واداشت كه نفهمد و          . آنچه ما ميدانيم فهم و انديشه آزاد است        
 . اين نشدنيست. گونه بفهمد و بينديشد

خرد را   بينديشد و  نفهمد، بلكه هميشه پافشاري مينماييم كه هركسي بفهمد و          ما هم نميگوييم كسي نينديشد و     
 افتد خردها بكار  بينديشند و  ما بيگمانيم كه اگر مردمان بفهمند و      . آن زمينه است   همه كوششهاي ما در   . دازدان بكار

 . ميان خواهد رفت اين جداييها از

مغز خود جا داد كسي باو ايراد         پندار غلطي را در    ست كه هركسي هر   آنخواست شما از آزادي عقيده        اگر
 . گوناگون و بدآموزيهاي درهم چنانچه هست بماند، آن بسيار بيمعنيستميخواهيد كه اين كيشهاي  نگيرد، و

سامان  زندگي     كردارها پديد خواهد آمد و     ، پندارها از. پي تواند داشت   آزادي عقيده باين معني صد زيان در      
 . را بهم خواهد زد

كوششي   جنبش و   هيچ در يكدسته خود را از توده جدا گرفته اند و             اين كشور  در: با چشم خود ميبينيد    
يكدسته مفت ميخورند و     . مغز خود جا داده اند       چرا  كه بهائيند و يكرشته پندارهايي را در             همگامي نمينمايند، 

دسته انبوهي ماليات پرداختن     . مغز ميدارند  يكرشته پندارهايي در   روزگار با بيكاري ميگذرانند چرا كه صوفيند و         
.. .نده اند گپندارهايي را بنام كيش در مغز آ       كه شيعه اند و    چرا  ب ميشناسند نافرماني بقانون را ثوا    بدولت را حرام و   
  .!.اردني نيست؟زاردنيست پس چه چيز است كه آزاد گز اگر اينها آزاد گ..!اردنيست؟زآيا اينها آزاد گ

جردي اگر آزادي عقيده باين معنيست پس سيف القلم كه زنان را ميكشت و عقيده اش آن ميبود، يا اصغر برو                     
 !..چرا آنان را بكيفر رسانيديد؟!.. كه بچه ها را ميكشت، شما چه ايرادي بايشان داشتيد؟

فتست كه شما   گش بسيار ميباشد و » عقيده«نتيجه  » عمل« :ميگويم. »عقيده جز عمل است   « :ميدانم خواهيد گفت  
 . هم جدا گيريد آنها را از
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بگوييد تا  .  بياييد دليلهايش بگوييد    عقيده اي كه ميداريد    ليو. بسيار نيك، عقيده آزاد است    . اينهم ميگذريم  از
 !.. روي دليل باشد؟ آيا نه آنست كه عقيده بايد از. پيروي كنند بپذيرند و ديگران نيز بشنوند و

راه نيكي توده برداشته ميشود       گامي كه در   برابر هر  ايران ميبينيم آنست كه در      از چيزهاي شگفتي كه ما در      
مملكت كي اصالح   اين  پس  «: ميگويند و آنگاه همان كسان مينشينند و     . نمايند و بدينسان بهانه ميآورند    ناخرسندي مي 
ميخواهند با آلودگيهايي كه ميدارند بمانند و آنگاه          .  اين نمونه ديگري از بيچارگي اين مردمست         .»..!خواهد شد؟ 

 . آرزوي نيكي ميكنند

گام نخست نبرد    گمراهيها نبرد با آنهاست و      چاره بدآموزيها و  . سخن نياز نيست  باين زمينه بيش از اين         در
 . تا نيمه راه پيش رفته ايم است و اين كاريست كه ما بآن برخاسته ايم وهروشن گردانيدن آميغ

 ٭٭٭
  : بايد زيانهاي كارهاشان را دريابند ـ ٢١

همه بايد زيان اين جداييها و        پيش از  آن باره   در ،مايه جداييها گرديده   ايرانست و  اما زبانهاي گوناگون كه در    
ان يا تبار، خود را دسته        بآن عربها يا تركها يا آسوريها يا كردها يا ارمنيها كه بدستاويز ز                 . فهمانيد پراكندگيها را 

 .  فهمانيد  بايشان آنرا  بايد زيانهاي بسيار،جدايي گرفته همي كوشند كه آن جدايي را نگه دارند

. دانستندي اين رفتار را نكردندي     چه اگر . بيگمان نميدانند :  ميگويم .»..!دشان نميدانند؟ مگر خو «: گفت خواهيد
ايران  در. نيك درنيافته اند  و   ولي نفهميده    ،مانند اينها شنيده اند    زندگاني توده اي و    كشور و   توده و  هچيزهايي دربار 

 ولي كمتر يكي    ،بمغز خود راه داده    يده و گرفتاريها همينست كه هركسي چيزهايي از آميغهاي زندگاني شن         ز  ا يكي
.  بگمان خود همه چيز را ميدانند       .»..!مگر ما نميدانستيم؟  «: گفت هرچه را گويي خواهند   . نيك فهميده  را دريافته و  

 . بگوششان خورده آنرا دانسته خود ميشمارند دور هرچه از

درماندگي كه گريبانگير اين     واري و ديگر دسته هاي كوچك فهمانيد اين خ        كرد و  آسوري و  بايد بارمني و  
شما اگر آرزومند رهايي     مانندهاي آنهاست، و   سهم خود از آن رنج ميبريد نتيجه اين جداييها و           شما در  توده شده و  

 . ميان برداريد سهم خود از جدايي چشم پوشيد و اين يك آلودگي را از بدبختي ميباشيد بايد در از اين خواري و

چرا كه خودتان شوند آن      . رنجي كشيد حق گله نداريد      سختي ببينيد و هر    زندگاني هر  دربايد فهمانيد شما    
هميشه نزد زنان و     شما بيچيزيد و بينواييد و     بسياري از . خوشي زده ايد    پشت پا بآسايش و    نبوده ايد، چرا كه خودتا    

اين بدبختيها   رو پيدا نميكنيد، از   دا دسترس بپزشك و   ميگرديد و  شما بيمار  بچه هاتان شرمنده ميباشيد، بسياري از      
آن  شما در  زيرا كه آنها نتيجه آلودگيهاي توده است، و         . هيچ يكي گله نتوانيد داشت      ولي از . صدها توان شمرد  

آن را   تبار هميشه بد   اين كشور ميزييد، ولي بدستاويز جدايي در زبان و            شما در . آلودگيها خود دست داشته ايد     
 . ميخواهيد

ديگر دربايستهاي زندگاني شما     پوشاك و  خوراك و . د اين كشور خانه شماست، زيستگاه شماست      بايد فهماني 
ولي . آ سودگي شما  بيشتر خواهد بود       هرچه اين كشور آبادتر باشد خوشي و      . خاك اين كشور است    فرزندانتان از  و

 ببينيد به چه راه كجي      ،!..يش گرفته ايد  ببينيد چه رفتار بدي پ    . دلبستگي بآبادي كشور نميداريد    شما اين را نميدانيد و    
 . .!افتاده ايد
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همچشمي با   بسيار زيانكاري است كه آنرا با كشاكش و         بجهان يكبار بيشتر نتواند آمد، و      يبايد فهمانيد هركس  
 .هم ديگران را از خوشيها و آسايشها بي بهره گرداند هم خود و برد و ميهنانش بسر هم

 كشور ميداريد داستان آن مرديست كه در         با اين توده و     )ه همه تان  ن(ه بيشترتان   داستان شما با آن رفتاري ك      
رقش  غ درون آيد و  ب كشتي را سوراخ ميكرد كه آب        ،همچشمي برخاسته بود   كشتي چون با كشتي نشينان بدشمني و      

 . آن ميان غرق خواهد شد انديشيد كه خود نيز در نمي كند، و

مرد با خرد با هيچ شوندي ببدي توده         . خور پذيرفتن نخواهد بود     بياوريد در  بهانه اي باين رفتار خود      شما هر 
 . خود خرسندي ندهد

بيگمان كسان بسياري   . بيگمان اينها خواهد هناييد    .زيانهاي كارهاشان آگاه گردند    آنها از  بايد اينها گفته شود و    
 . بتكان خواهد آورد را

 . خواهند گرديد ت كه بيگمان با ما هم آوازسهش بسيار اس ميان ايشان مردان با فهم و در

 ٭٭٭
  :باشد سو  بايد نيكي از دو ـ ٢٢

ارمنيان يا  . سو بوده  دو اين جداييها كه پيش آمده بدي از        در. باشد سو دو يك چيز گفتني آنكه بايد نيكي از       
رفته اند، ديگران هم بآنان با       گ را جدا   خود ،آسوريان يا بهاييان يا زردشتيان يا ديگران  كه بدستاويز زبان يا كيش               

 . نامهرباني و بدرفتاري دريغ نداشته اند ديده بدگماني نگريسته بيگانه شان شناخته اند و

 يك كشور زيسته با هم بيگانگي      رفت نكرده اند، در    نگرفته اند، آمد و    نداده و  سايه جدايي بهمديگر دختر    در

 . داشتيست كه پوشيده نتوان هاي نموده اند، اينها چيز

بگيرند، با هم بيايند و       دختر بهم داده و   : مهربانيها آغاز شود   از دو سو نيكيها و      اكنون بايد اينها بهم خورد و      
 راه باهم درآميزند و    از هر . ميان برخيزد، مرزهايي كه پديد آورده شده شكسته گردد         كينه ها از   بروند، همچشميها و  

 . يگانگيها كنند

 زيانمان بهم بسته     ختياري داريم بيك كشور افتاده ايم، ميهنمان يكي شده، سود و               ا ما بي آنكه بخواهيم و      

تندرستي فرمانروا گردد، چه آسوري چه ارمني چه         خواروبار فراواني يابد و    اين كشور اگر ايمني باشد و      در. ميباشد
رنج چار  اگر نباشد همه د    خواهند برد، و   عرب چه ترك چه ديگران، همه بهره مند گرديده زندگاني با خوشي بسر             

 . گرديده، گزندها خواهند ديد

 انديشه و  نيكنامي هستيم بايد همه با هم يكي باشيم و          پي سرفرازي و   در آسودگي ميخواهيم و   خوشي و  اگر
توده ها   كوششهاي نيكخواهانه جهاني كه آغاز شده با ديگر           در را راه بريم و     اين كشور  دست يكي گردانيم و    

 . بدنام خواهيم بود تاريخ و نژاد آينده روسياه و برابر خدا و نكنيم در اينست آنچه اگر. نست باياي مااي. شركت كنيم

 كشور ده و بتوخيانت   از جهان گناهي زشت تر     در .اينجا گفته شود   اين جداييها زيانش بيشتر از آنست كه در        
ارده زكنهادي گ  پا مرد نهاد هر  اين در . انگيزداين جداييها صدها كسان را بچنان خيانت زشتي برمي         . خود نتوان يافت  

اين  اين جداييها هزاران كسان را از     . نامي نيك درآورد   ميهن خود نيكيها كند و جانفشانيها نمايد و        كه بكشور و  شده  
 . نيك بي بهره ميگرداند سهشهاي پاك و
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 گرفتم كه او كرد   . .! كند؟ چگونه ميهن نيكي كند و    بكدام توده و  ) با حال كنوني  (يك ارمني يا يك آسوري      
  .!. آيا دلگرمي باو خواهند داشت؟.!.آيا ديگران ارجي خواهند گذاشت؟

من «: ماست چنين ميگويد   اين جوان كه اكنون از    . اين زمينه گفته هاي يك جوان ارمني مرا بتكان آورده            در
همچون . بميهن خود نيكي كنم   دلم ميخواست   . اين آب و خاك ديده ام       كرده خود را در    ازبچشم  . ايراني هستم 

ولي ميديدم . اندازم نراه بكاريا دلم ميخواست نيروهاي جواني خود را در. انگليس جانفشانيها نمايم   جوانهاي فرانسه و  
خوبي باشم،   بسربازخانه كه رفتم دلم ميخواست سرباز       . هرچه ميانديشيدم راه پيدا نميكردم     . برويم بسته است    در

چون ميانديشيدم ميديدم   . افسوس كه ميديدم بمن بدگمانند، دلگرمي نمينمايند      . ود نشان دهم  خ شايستگي از  جربزه و 
 .»...اندوه بخود ميپيچيدم درد و از. آنها هم حق دارند

جنبش مشروطه كه    در. .! بكدامش پاسخي توان داد؟    .. !كدامش راست نيست؟  : شما اين جمله ها را بينديشيد      
 از ارمنيان جانفشانيها    .بهم آميخته بودند  ـ  ارمني   قفقازي و  گرجي و  ايراني و ـ  خواهان  اين جداييها بهم خورده آزادي    

ولي امروز با حال كنوني آيا ميتوان         . كردند تاريخ ايران باز   پتروسخان جا براي خود در      ديده شد و يفرمخان و     
 .!.جانفشاني از آنان چشم داشت؟

 ٭٭٭
  :اشتز بايد ايلها را بحال خود نگ ـ ٢٣
آنكه  اينها  گذشته از   .  ايلهاست نزندگاني امروزي آنچه بايد نبود اي      در. نيست رباره ايلها بهيچ گفتگويي نياز    د

ديگران   مايه آزار  ،شيوه زيست ايشان يادگار زمانهاي پيش از تمدنست         زندگاني بسيار پس مانده اند و      خودشان در 
شت خود ايمن   كروستاييان ب . تاراجگري است  راهزني و  وزمان كه دولت ناتوانست  كار اينها دزدي           هر. هم هستند 

هميشه يكي از گله هاي بيگانگان        . نميباشند، بازرگانان بكاالي خود بيمناكند، گله داران بگله هاي خود ميترسند              
 ديگران  با بودن اينها آيا   !.. ما اينها را چرا نگه داشتيم؟      . ناايمن بودن راههاي بازرگاني بوده است       راهزنيهاي اينان و  
 !.. آيا حق ندارند بما بخندند؟!.. خوانند؟»  نيم وحشي«را  حق ندارند توده ما

ميدان سياست پس    ميخواهيد در !.. توده تان، آيا شما ميخواهيد همگام ديگران باشيد؟         با اين عيب بزرگ در     
 !.. آيا اينست اميد شما؟!.. نمانيد؟

عيب . كم شده است   گويا اين كارها بسيار    . قشالق نيست   و چادرنشيني و يا كوچ ييالق      عيب اين ايلها تنها    
را جدا ميگيرد، حكومت يا اداره هاي دولتي را          ايلي خود  هر. نگاه داشته اند   بزرگ آنها اينست كه زندگاني ايلي را      

آن ب ارده تا  ميتوانند    زها و ايلخانيهاست، بكشاورزي ارج نگ       يدست ايل بيك   همه در  نميشناسند، اختيارشان بيش از    
 بيرون نميكنند، دزدي و    سر تاز را از   نميپردازند، بيش از همه گله داري را دنبال ميكنند، انديشه تاراج و تاخت و                 

 . اينهاست بديهاي آنها. راهزني را بد نميشمارند

 . بدخواه توده نتوان شناخت اين كسان را جز دشمن و. من گاهي ميشنوم كساني بآنان پشتيباني مينمايند

آنگاه بجاي ايل   . ديگر كارهاي سودمند واداشت    همه اين ايلها را ده نشين گردانيده همه را بكشاورزي و            بايد
 . نيست دشوار اين كار. ميان آنها برپا گردانيد ي يا ايلخاني اداره هاي دولتي دركبي
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 نافرسوده خود براي     نيروهاي مغزي  تنهاي نيرومند و   درباره روستاييان و ايلها نكته بزرگتر اينست كه آنان با            
بآميغهاي زندگي آشنا    ما اگر آنها را از آن تاريكيها كه افتاده اند بيرون آوريم و              . آينده اين توده اميدگاهي هستند    

ميان آنها   مردان برجسته كه از   و  آينده چه بسا دانشمندان       آنها را بتكان آورده بپايه ديگران رسانيم، در          گردانيم و 
 .  با دست آنها انجام گيردهارهاي بزرگ تاريخي كچه بسا ك بيرون آيد و

 ٭٭٭
 :  بايد كتابهاي سودمند بسيجيد ـ ٢٤

 نود درصد . جاي گفتگو نيست   چاره كار  هنرهاي اروپايي و   رواج نگرفتن دانشها و     درباره بيسوادي توده و    
هريكي از   ديه ها نيز در    در. ودشهرها افزوده ش   براي چاره بايد بشماره دبستانها و دانشكده ها در           مردم بيسوادند و  

هرچه تندتر پيش    اين كار بايد هرچه زودتر آغاز شود و         . بايد سواد همگي باشد   .  يك دبستان بنياد يابد     ريآنها با 
 . نيست ن باره ها جاي گفتگويا در. رود

ندن كتابها براي خوا    پي خواندن خواهند بود و       آنست كه مردم چون باسواد گرديدند در          جاي گفتگو در   
است كه هست بيگمان زيان     ه اگر كتابهاي ما همين    ..پس جاي پرسشست كه چه كتابهايي بخوانند؟      . خواهند خواست 

 . باسوادي بيشتر از سود آن خواهد بود

نادانيهاي انبوه گوناگونيست كه بعنوان كيشها يا         اين توده گمراهيها و    ه گفته ايم بزرگترين گرفتاري در     كچنان
پيداست كه انبار آنها كتابهاست كه كساني آنها را هرچه بيشتر خوانند             ميانست و  يا ماديگري در  فلسفه يا صوفيگري    

 . بيسوادان ميباشند آلوده تر از» رويهمرفته«ايران باسوادان  اينست در. بيشتر آلوده خواهند بود

 ر و پافشارتر از    ميان آزاديخواهان بيسوادها بهت     جنبش در  آن    در. جنبش مشروطه اين نيك آزموده شد        در
 مانند يارمحمدخان و  باقرخان و  همچون ستارخان و  (بيشتر سردستگان و جانفشانان يا سواد نميداشتند        . باسوادان بودند 

 ). يفرمخان و ديگران همچون حيدرعمواغلي و(ميداشتند باين كتابها كم پرداخته بودند  يا اگر و) آنها

ديده شايندگي   زنان درسخوانده شهري، از     ستايي را با مردان و     مردان و زنان بيسواد رو      امروز هم شما اگر    
 . اريد هر آينه رويهمرفته آنها بهتر از رويهمرفته اينهاستزسودمندي بكشور و توده، بسنجش گ بزندگاني و

يكي از كوششهاي خود آنرا       از اينجاست كه ما    . ست كه ما بارها گفته ايم و شما نيك ميدانيد            ياينها چيزهاي 
به پديد آوردن كتابهاي      از يكسو   ميبريم و  ميانيكسو اين كتابهاي زيانمند را تا ميتوانيم از              ازكه  يده ايم    گردان

 . ميپردازيمـ  تاريخ و آميغهاي زندگاني  زمينه دانش و درـ  سودمند يا بي زيان 

يرزا فتحعلي  اين باره م    در. ديگر گردانيدن الفبا رفته است       اين كشور از شصت سال پيش گفتگو از             در
چند . را نيك نشان داده اند     كنوني  الفباي   زيانهاي بسيار  ديگران كتابها نوشته اند و      ميرزا ملكم خان و    آخوندف و 

 . اردن بجاي آن ساخته شدهزگونه الفباي نو براي گ

وزه هم  امر. بيگمان يكي از شوندهاي بيسوادي ايرانيان سختي اين  الفبا بوده           . جاي خود بوده   اين كوششها در  
 . اين باره ها جاي سخن نيست در. هنرهاي اروپايي همان ميباشد راه رواج دانشها و يكي از سنگها در
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خواندن را آسانتر گردانيم،     ايران رواج داده كار    بساماني را در   جاي سخن آنست كه ما چون الفباي آسان و          
فتيم بيگمان زيان كار بيش از سودش خواهد         ه گ كچنان اگر كتابهاي ما براي خواندن همينها خواهد بود كه هست،           

 . بود

آن باره نيز گامهايي برداشته ايم   شايد بيشتر شما آگاهيد كه در      ديده دور نداشته ايم و     همان داستان الفبا را ما از     
كوشش بنابودي كتابهاي زيانمند و پديد آوردن           ولي ما . كه همان كه هنگامش رسيد بيدرنگ آنرا بكار بنديم            

 .جلو انداخته ايمبرا  اتر از آن دانسته اين كاريي سودمند ديگر را باكتابها

 ٭٭٭
  :گردانيدن روانهاست معني واالترش نيرومند  فرهنگ در ـ ٢٥

ايران بنام فرهنگ هست جاي بسيار        از دستگاهي كه امروز در     . درباره فرهنگ سخنهاي گفتني فراوانتر است      
 . بجاي سود زيان از آن برميخيزد: روشنتر گويم. افسوسست كه نتيجه وارونه بدست ميآيد

 ناچاريم بگوييم معني فرهنگ را      ،بدخواهشان نشناسيم  اران اين دستگاه بدگمان نباشيم و     زما اگر درباره بنيادگ   
دبيرستانها هست خواسته اند     اروپا دبستانها و   چون ديده اند در   . بينش نبوده است   روي فهم و   كارشان از  ندانسته اند و  

 بجوانان ياد دهند سودمند خواهد بود، و       كتابهاست اگر  چنين دانسته اند كه هرچه در      آنها در ايران هم باشد و      نندما
هيچ زيان   داستان اينان داستان آن كسي بوده كه بپندارد بچه هايش هرچه خوردند خورده اند و                  . هرچه بيشتر بهتر  
 . ونتر بهترخوردن هرچه فز و) اگرچه زهرآلود باشد(نخواهد داشت  

بدآموزيها  مغزهاشان از گمراهيها و    . باره تباه گردانيده   هر از) ه همه شان را    ن(اين فرهنگ بيشتر جوانان را        
 . كار انداخته است ، سهشهاشان ازساختهخردهاشان ناتوان  ه، روانها ودنگآ

دن آن چيزهاييست    فرهنگ ياد دا   ..فرهنگ چيست؟ . نخست بايد معني راست فرهنگ دانسته شود        : اما چاره 
معني  فرهنگ در . اينست فرهنگ . خواهند داشت  زندگاني آينده شان بدانستن آنها نياز        جوانان در  كه نورسان و  

 . راست خود ياد دادن آميغهاي زندگانيست

 آيين تندرستي و   حساب و  جغرافي و  تاريخ و  نوشتن ياد داده كمي از     دبستان ببچگان خواندن و    ه در كما چنان 
را از   ديگري آنان  يك آموزشگاه واالتر    بايد در  ،خواهند داشت  زندگاني بآنها نياز   ميآموزيم كه در   ينها را مانند ا 

برتريها  برگزيدگي آدمي و  . سازيمبايد گوهر آدميگري را بآنان روشن        . آميغهاي گرانبهاي زندگاني آگاه گردانيم    
 بايد معني راست زندگاني توده اي و         . آنان باز نماييم   مانند اينها را ب     ديگر آفريده ها دارد و       بجانوران و  كه او 

زيرا باينها  . بسيار مانند اينها را شرح دهيم      زناشويي و  يشه و  پ و كار سررشته داري و   همبستگي توده ها با يكديگر و     
 . خواهند داشت زيست خود نياز در نيز

  گوهرروان ميباشد كه بديها از  جان وگوهر نموده ايم كه آدمي داراي دو      نوشته هاي خود اينرا باز     آنگاه ما در  
 .  روانيستگوهرنيكيها از  جاني و

 جاني چيره بوده او را ببديها آلوده تر         گوهركرده شود    نموده ايم كه يك آدمي اگر بحال خود رها         همچنان باز 
. گرداند ي را تواناتر   روان گوهرميان باشد كه     فرهيختي در  اينست بايد بحال خود رها كرده نشود و        . خواهد گردانيد 

 . معني واالتر خود اين توانا گردانيدن روانهاست فرهنگ در
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اينجا ميخواهم بگويم كه ما      در. نموده ايم كه شما ميدانيد     روشني باز  كتابهاي خود با گشادي و     ما اينها را در   
 . مهايي خواهيم برداشتبينش گا روي فهم و باره از اين  در درباره فرهنگ نيز بهترين نقشه را كشيده ايم و

 ٭٭٭
  : نخست بايد آيين زندگاني روشن باشد ـ ٢٦

 چنانكه ميدانيد ايرانيان اينها را      ،هاي ايران بديهاي آنهاست   يگرفتار اريهاي دولت كه يكي از    زبنيادگ اما قانونها و  
 ايران در بوده اند و   اين قانونها خود نادرست       . بينش نبوده  روي فهم و    بيگمان كاري از    از اروپا گرفته اند و      

 .  نادرستيهايي پيدا كرده اند

حاليكه  در. ارده ايم زاز روي آنها عدليه ها بنياد گ       ما قانونهاي عدليه را از اروپا گرفته ايم و         : براي مثل ميگويم  
 ن بكار ميا ايران، در  در از اينسو . نتيجه درستي از آنها بدست نميآمده       اروپا نادرست ميبوده و     آن قانونها خود در    

امروز نتيجه آنست كه ما دستگاه       خمهاي ديگري بآنها افزوده شده، و      پيچ و  بستن، نادرستيهاي ديگري پيدا كرده و     
 پول  آن دستگاه بكار گمارده ايم و            هزارها كسان را در       سنگيني بنام عدليه ميداريم و          و بسيار بزرگ  

  . در همان حال كمترين سودي از آن برنميداريم ميپردازيم و

كمترين سودي از اين دستگاه      : سنجيده ميگويم .  ولي گزافه نيست    ،ته را گزافه پندارند    فشايد كساني اين گ    
 خورده و   پول يا كاالي شما را      ،راه دغل يا نيرنگ    از شما كالهبرداري كرده و    چنين انگاريد كسي  با    . برنميداريم

 پيداست  !..توانيد كرد؟  آيا چكار . ي خود را پس گيريد    پول يا كاال   خواهيد و  شما نياز بعدليه پيدا كرده ايدكه داد       
  .!.او نتيجه تواند بود؟ باين دستگاه بياوريد، ولي آيا از كه بايد رو

و باين عدليه ميآورند     بنام دادخواهي رو   ما ميبينيم كه كساني نياز پيدا ميكنند و        برابر چشم ماست و    روز در  هر
 . ايي نيز ميبرندبجاي سود زيانه بنتيجه اي نميرسند و

پنج سال رنج بريد و اندوه       دست كم چهارسال و    شكايت كنيد و   بدهيد و  پولي هم باو   شما بايد وكيل بگيريد و    
پايان كار هم پول يا       در پايين بياييد و   و باال برويد » كاخ دادگستري «پياپي از پله هاي       خواريها كشيد و   خوريد و 

سيار زيرك باشيد بيش از اين نخواهيد توانست كه كاله بردار را بزندان                اگر ب  كااليي بدست شما نخواهد آمد، و      
 . پنج سال كوششهاي شما اين خواهد بود نتيجه چهارسال و. اندازيد

اين عدليه را  فرانسه ترجمه كرده و   كساني كه اين قانونها را از     . توان كرد  صد مانند آن ياد    اين يك مثل است و    
آيا آن نتيجه ها از اين       .. ما چه نتيجه اي از آن خواهيم خواست؟        .. يده اند عدليه چيست؟   بنياد نهاده اند هيچ نينديش     

چون در اروپا هست ما هم بايد داشته         «.شته است ذانديشه آنها نگ   اينها از . .اين عدليه بدست خواهدآمد؟    از قانونها و 
  .آنها  اين بوده عنوان كار ـ»باشيم

  ما ،همان زمينه عدليه   در. ارده گردد زبينش گ  روي فهم و   بايد قانونهايي از  . اكنون بايد همه اينها درست شود      
كارمندان آن بيش    يكسو اندازه داوران و    ارده يك عدليه ساده اي پديد آوريم كه از         زخواهيم توانست قانونهايي گ   

شكايت ميكند   ميرود و بعدليه   تند باشد كه كسيكه امروز     يكسو كار آن چندان بسامان و      از از ده يك امروز نباشد و     
ديگر زمينه ها نيز     در. تنها عدليه نيست  . ما اينرا بآساني خواهيم توانست     . دستش باشد  ده روز نتيجه كار در      پس از 

 . اداره هاي كارآمدي پديد آورد اشت وزبآساني توان قانونهاي ساده گ چنينست و
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 نخست بايد آيين زندگاني روشن گردد تا         يك توده  آن اينكه در   اينجا هم نكته بسيار ارجداري هست، و        در
 . روي آن باشد قانونها از

مثالً . يك توده راههاي گوناگون تواند داشت      زندگاني در : اينست كه ميگويم  . شايد كساني معني اينرا ندانند    
 پيداست  ناگفته مانند اينها هست و    كمونيست و  جهان انديشه هاي گوناگوني ازكاپيتاليست و سوسياليست و        امروز در 

 . با قانونهاي ديگري تواند ساخت كه هريكي از اينها بقانونهاي ديگري نيازمند است و

گام نخست   اين خود . برميگزينند چه آييني را   و چه راهي را پيش ميگيرند     يك توده نخست بايد ببينيد     پس در 
 . است

  چند سال بيش از همه      اين   در ته  بديده گرف  شما نيك ميدانيد كه ما اين نكته را             ايران نيز چنينست و     در
اين باره است، درباره آيين         كه نوشته ايم در     » ورجاوند بنياد «كتاب  . ايم آيين زندگاني روشن باشد        خواسته

 . زندگانيست

 اينجا بپايان ميرسانم كه در      سخن را در   ،مرا بيش از اين توانايي گفتگو نيست       چون نشست بدرازي انجاميده و    
 .ه اش را گيريمنشست ديگر دنبال
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 نشست چهارم
 

اينك دنباله گفتگو را    . چاره برخي از آنها سخن راندم       شمرده از  فهرست وار  را نشست گذشته آلودگيها   در
 : ميگيريم

 ٭٭٭
  : بايد مغزها از اين تيرگي بيرون آورده شود ـ ٢٧
اهيم زندگيمان با آسايش و خوشي      ما اگر بخو   بازرگاني پايه زندگاني توده ايست و      ستد و  داد و  پيشه و  و كار
 . تا توانيم بسامان آوريم اريم وز بايد بآنها ارج گ بگذرد

 ديگري اينكه همه از   . پيشه دانسته نيست   يكي آنكه معني راست كار و     : چيز است  دو  در ياين باره گرفتار   در
 . بسته خواهد شد چيزيكه غلط فهميده شد غلط هم بكار. راهش بيرون رفته است

يكجا ميزيند بايد هريكي بكاري يا       گروهي كه در  . بازرگاني براي راه افتادن زندگاني توده ايست       پيشه و  و كار
براي پول درآوردن    پيشه جز  و انديشه مردم كار   ولي در . پيشه اي پردازد تا نيازمنديهاي زندگي بسيجيده گردد          

پيشه و   و با خانواده خود آسوده زيد، كار      ورد و هر مردي بايايي كه براي خود ميشناسد آنست كه پول دربيا           . نيست
 . هم راههايي براي پول درآوردن ميشناسد ستد و بازرگاني را داد و

كند كه درآمدش باو بيشتر        آنست كه كاري پيدا     شكسيكه ميخواهد كاري يا پيشه اي برگزيند همه كوشش          
انديشه او نخواهد    اين هيچگاه از   برسد نيست و  آن كار بزندگاني توده اي        بند اينكه سودي از    هيچگاه در  باشد و 
 . گذشت

فالگيري و   اين توده كارهاي بيهوده، كارهايي كه نياز بآنها نيست، از             نتيجه همينست كه شما ميبينيد در        در
مانند اينها، رواج بي اندازه       بسيار شاعري و  رمان نويسي و   روضه خواني و آخوندي و      جادوگري و  دعانويسي و 

ويران افتاده كسي    از آنسو زمينهاي پهناور بسيار خشك و        كسان از اين راهها نان ميخورند و        د هزارها ص گرفته و 
 آن  ننگ از  ري ميكنند و   اكسان بنامهاي گوناگون مفتخو      هزارها صد ميبينيد .آنها نميپردازد  بكشت و كار   

چكي از زيانهاي دانسته نبودن معني راست        اين نمونه كو  . ميان توده روز ميگذرانند    نميدارند و با سرهاي افراشته در      
 . پيشه ميباشد و كار

 سازي و بافندگي و ريسندگي و       رافزا كشاورزي و   از ـميانست   سوي ديگر كارهاي با هوده اي كه در           از
مه ه يك كارگر . بلنديهاي ناسزايي پديد آمده    آنها رخداده پستيها و     نابسامانيهاي بسياري در   ـ  بازرگاني و مانند اينها     

يك مدير كل در پشت ميز        خاندانش  مزد نميبرد و      باندازه روزي خود و    ميفرسايد و  مغز تن و  ميكوشد و  را روز
 . نشسته چند برابر نياز خود ماهانه ميگيرد

مثالً بازرگاني كه نامش    . دست داده بجاي سود زيان از آن برميخيزد          خود را از   كارها چون گوهر   برخي از 
 كساني ميانجي باشند    ،خاندانها برسد دست  بايد ب  ه خواروبار يا كاالهايي كه بسيجيده ميشود و        ميبريم براي آنست ك   

 ولي امروز بازرگاني براي پول درآوردن و      . مايه آساني كارها باشند    دگان خريده بخانواده ها بفروشند و     نكه از بسيج  
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كه خريده با    ه كاال يا خواروبار را     ميشمارد ك  يك بازرگان حق خود     و. شدنست» حاجي آقا « سرمايه اندوختن و  
انبار نگه داشته بهايش را      حق خود ميشمارد كه كاال يا خواروبار را در         . افزودن ببهاي آن ببازرگان ديگري فروشد      

 .  برد چند برابر باال

و ستد   و داد پيشه و  و يكي آنكه معني راست كار     : كار انجام گيرد   اين باره بايد دو     در ،چاره سر آمديم بر 
بايد . گرداننده آدمي مغز اوست   . سرچشمه همه آلودگيها نفهميدن و ندانستن است       . ده شود يبازرگاني بمردم فهمان  

سايه نفهميدن معني    بازاريان در  اين شش سال جنگ ما ديديم كه بازرگانان و          در. اين تيرگيها بيرون آيد    مغزها از 
آميغهاي . مردم پديد آوردند   گيها در كار زندگاني اين     چه آشفت ) نقره طال و  ( وسيم زر اندازه ارزش  اسكناس و 

 .زندگاني كه ميگوييم بخش بزرگي از آن اين چيزهاست

 ، و چه داد و ستد و بازرگاني        ،ارده گردد كه چه كار و پيشه      زكار ديگري آنست كه در اين زمينه قانونهايي گ         
 .پستيها و بلنديها جلو گرفته شودبسامان خود باز گردد و از مفتخواريها و از كارهاي بيهوده و از 

 .همين زمينه نيز كوششهايي كرده و گامهايي پيش رفته ايم اينهاست چاره و چنانكه آگاهيد ما در

 ٭٭٭
 ..! آيا شما گناهكار نيستيد؟ ـ ٢٨

سستي كار كشاورزي در ايران و ويران بودن بخش بزرگي از زمينهاي ايران از هر باره مايه اندوه و                                  
سرزميني كه اگر از راهش آباد گردد بسيصد مليون مردم خواربار تواند داد، پانزده مليون در آن                        . شرمندگيست

 .سختي ميكشند

ما در اين كشور زمينهاي باردهي همچون خوزستان و  سيستان و دشت مغان و گيالن و مازندران هست كه                         
 .د براي ما گندم از هندوستان ميفرستن، وبايستي بديگران گندم فروشيم

تخمي بيست و پنج تخم و سي تخم بار           گندم  در جايي همچون خوزستان كه بوته در آنجا درخت گردد و               
از همان خوزستان رودهاي بزرگي همچون        .  مردم بينوايند و بيشتر سالها دچار كميابي و گرسنگي ميباشند              ،دهد

 . ويرانه استكارون و دز و كرخه و جراحي روانست و با اينحال بخش بيشتر زمينها خشك و

گاهيكه در ايوان نشستمي از      . ميبود) گرگر(در شوشتر كه يكسال زندگي كرده ام خانه مان در كنار كارون                
پايين رود را ديدمي كه آبهاي بآن انبوهي بسوي دريا روانست، و از باال زمينهاي پيرامون شهر را ديدمي كه تا  چشم                        

 . ه من ميبودوانداين هميشه مايه . كار ميكند خشك و تيره است

در تهران ميوه خوراك     . ميوه ها برخوردار نيستند    يك مردم از      در اين كشور صد    . تنها گندم و نان نيست      
دو تواند بود و ميبايست يكي از كانونهاي فراواني ميوه           ميوه هاي سردسيري و گرمسيري هر     در اين كشور    . اعيانست

 .اليم ما دچار اين ح، در سايه ناشايندگي.بشمار آيد

ديدم از فراواني ميوه در آن شهر ستايشها          . در آن شوشتر كه ميبوديم روزي سفرنامه ابن بطوطه را ميخواندم             
پس آن  . در شگفت شدم كه ما در اين شهر جز خيار چنبر و كنار و هندوانه بيمزه و خرما ميوه اي نميشناسيم                      . نوشته

در . آب از سه سويش فرا گرفته جز يك يا دو باغ نيست             شهري كه     جاي افسوسست كه در    ..!فراواني بكجا رفته؟  
 . درون شهر درختي نتوان ديد
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وهي بدريا ميرود و بيهوده ميگردد، زمينها با آن نيرومندي و باردهي خشك و تهي ميماند، مردم                    بآبها با آن ان   
 آيا شما   ..! ناشايندگي نميباشد؟   آيا اينها نشان   ..!آيا اينها مايه شرمندگي نيست؟     . بينوايي ميكشند و گرسنگي ميبينند     

  ..!هر نامي كه ميگزاريد گناهكار نيستيد؟ در برابر خدا يا سپهر يا

ما هم كه مردم را تشويق      . ما هم كه در روزنامه ها از اهميت كشاورزي سخن ميرانيم           . .چكار كنيم؟ «: ميگويند
ينويسيد مانند آنست كه بيماران بنشينند و از بدي         آن گفتارهايي كه شما در روزنامه ها م       : ميگويم. »...بزراعت ميكنيم 

بيماري و از نيكي تندرستي سخن رانند و چنين خواهند كه با همان سخنان بيماريها از ميان رود و پيداست كه                              
 .بايد ديد درد از كجاست و از همانجا بچاره كوشيد. نخواهد رفت

اين نتيجه را پديد آورده      هاي بسيار بهم پيوسته و    شوند. يك شوند برنخاسته   ايران از  كشاورزي در  سستي كار 
 . است

 ٭٭٭
  :همه دردها با هم چاره شودب بايد  ـ ٢٩
 گرفتاريها بهم پيوسته است و     ه دردها و  كاين كوششها يكي از نكته ها كه بما روشن گرديده آنست كه چنان             در

چاره نكنيم   كه ما اگر بهمه آنها يكجا          چاره آنها نيز هريكي بسته بآن ديگرهاست           ،يكي از ديگري آب ميخورد     
كشاورزي  و    سستي   همين داستان    است و  اين نكته بسيار ارجدار    . نتيجه اي ازكوششهاي خود نخواهيم برداشت      

 . بهترين دليل ميباشد چاره اي كه  براي آن بايد انديشيده شود

 : را ميشمارماينك فهرست وار آنها  ه گفتم سستي كشاورزي از چند شوند است وكچنان

 ديده مردم فالن روضه خوان و      در. ارده نميشود زارجي باو گ  . اين كشور روستايي يا كشاورز خوار است       در) ١
سودمندتر  اين كشور، رويهمرفته، كارها هرچه سختر و       در. بهمان رمان نويس صد ارج دارد كه كشاورز يكي ندارد         

 . ارجش كمتر است

هركسي تواند با اندك تالشي راه روزي بي رنج يا كم رنجي براي              .  است درهاي مفتخواري بروي همه باز    ) ٢
 . ناچار نيست كه برنجهاي كشاورزي تن دهد خود پيدا كند و

. رنجها ميكشد و بخش بزرگي از بهره اش را ديگري ميبرد              روستايي ميكوشد و  . قانون مالكيت غلطست  ) ٣
 . ديماننش لخت و گرسنه مانخود او و فرزند

 براهزني و دزدي و       ،عرب راحمدي و يبو لر و  كرد و   شاهسون و   ،با اندك آشفتگي    ي نيست و   ايمن) ٤
 . كرد دارايي كشاورز را تاراج  توانند تاراجگري توانند برخاست و

 . دنيك مأمور دارايي سختيهاي گوناگون بروستاييان روا ميدار يك گروهبان ژاندارم و. نيست دولت دادگر) ٥

پزشك نيست، داروخانه نيست، دادگاه نيست،      . نيازمنديهاي زندگاني دسترس نيست    سياري از به  ديه ها ب   در) ٦
شد  چشمش باز  بشهر آمد و   دبستان نيست، بلكه گرمابه هم نيست، از اينجاست كه يك روستايي همان كه چند بار                

اينجا بكارهاي بيهوده    در وارده بشهر ميآيند     زبسياري از ايشان ديه را گ       ميگردد و  ديه برايش دشوار   زندگاني در 
 . ميپردازند
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بآن خوگرفته كه بباالتر  اين زندگاني پست را ديده و كرده و  چشم باز . معني زندگي آگاه نيست    كشاورز از ) ٧
بسياري از آنان گرفتار    . نيست دل او  اين باشد در   آرزوي اينكه حال و كارش بهتر از        آن انديشه اش نميرسد و      از

 آنرا برداشته آهنگ زيارت     ،پولي بدستش رسيد   بود و  ما ميبينيم همان كه سالي كارش بهتر       ند و بدآموزيهاي كيشهاي 
 . بهتر گردانيدن كشت خود ميباشد انديشه اش نميرسد افزودن بزمين يا بافزارهاي كار وبآنچه هيچگاه . ميكند

بخواهيم جنبشي بآن  ما اگر وبدي آنرا پديد آورده  سستي كشاورزي و   ست كه دست بهم داده و     ياينها شوندهاي 
رنجكشان را ارجمند     داده كشاورزان و    مغزها جا  بايد آميغهاي زندگاني را در      . دهيم بايد بهمه اينها چاره كنيم       

كشور پايدار   در گرانه مالكيت را بهم زنيم، ايمني و دادگري را           دمفتخواري را بگيريم، قانون بيدا      جلو. گردانيم
 هريكي پزشك گماريم و دادگاه و دبستان و داروخانه و             در. هرهاي كوچك درآوريم  را برويه ش   سازيم، ديه ها  

بايد بهمه اينها بكوشيم تا بتوانيم نتيجه       . ن و برق برپا گردانيم، روستاييان را از تيره مغزي و گمراهي بيرون آوريم             وتلف
 . برداريم

 ماشينهاي گوناگون براي شخم      .د گرفته خو ب اروپا بسيار پيش رفته رويه دانش       گذشته از اينها كشاورزي در     
بايد دانشكده هاي   . همه آنها بهره جوييم    ما بايد از  . مانند اينها ساخته شده    درويدن و كوفتن و    تخم پاشيدن و   كردن و 

 . همه جاي كشور برپا گردد كشاورزي بفراواني در

يم تنها با آرزو يا گفتگو يا هايهوي         يكي آنكه نيكيها كه ما ميخواه      : چيز را نيك توان فهميد     از اين گفتار دو   
 . يكبار و يكجا آغاز گردد در ديگر اينكه نيكيها همه بايد. نتواند بود

زمينه همه آنها دانسته شدن آميغهاي زندگاني و روشن شدن انديشه هاست كه چون اين زمينه آماده گرديد                       
 .ه ما پيش گرفته ايمو اين همان راه است ككرد يكجا آغاز  يكبار و بايد بهمه آنها در

 ٭٭٭
  :همه با بيماريهاي دروني نبرد كرد  بايد بيش از ـ ٣٠

كمي پزشك و داروخانه، ديگري بي پروايي          يكي فزوني بيماران و    : است چيز درباره بيماريها گرفتاري دو    
 . ميانست گمراهي در مردم بتندرستي و جلوگيريهايي كه از راه نافهمي و

.  داروخانه نيست   ،پزشك نيست ) شهرهاي كوچك نيز    برخي از  بلكه در (ديه ها    سراسر   كشور در  اين در
مانند  كچلي و  تراخم و  ماالريا و  بسياري از بيماريها از    . پيدا نميشود  يسه شهر ديگر   دو تهران و  در بيمارستان جز 

 . ايران ريشه دوانيده اينها در

بگمان ايشان معني    . ميدارند اوربمانند اينها     و تب بندي و نذر      جادو و  از اينسو هنوز انبوه مردم بدعا و          
. ميشمارند» ايمان«رفتن بنزد پزشك را نشانه سستي        . خداشناسي آنست كه چون بيمارشدند دست بدامن دعا يازند          

اگر ،  ارندزبپاكيزگي ارج نميگ  . بميكروب  باوري نميدارند   . دستورهاييكه درباره تندرستي داده ميشود پروا نميكنند       
بيرون  زباله هاي خانه را   . كشيده بآب انبار همسايه سر ميدهند      آبهاي تيره حوض را   . تنها درباره خودشانست  ارند  زگ

 . كه از اين كارها تواند بود نميفهمند زياني را. كوچه ميريزند در آورده 
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ده ميشد كه   دا از اداره بهداري دستور    تهران تيفوئيد و تيفوس فزوني يافته بود و         سه سال پيش هنگامي كه در      
 بميان  گواتوبوس ديدم كه همان كه اين گفت        در   بار  من دو  ،هركسي خود را پاكيزه نگه دارد و از شپش پاك باشد           

  .»كارها در دست خداست!.. شپش چكاره است؟!.. اي بابا، مگر ما بخدا ايمان نداريم؟«: آمد كساني آواز برداشتند

بهبودي  كارگر بودن آن در    ند و چنين ميپندارند كه اگر بدعا و       بسياري از پزشكان خودشان همين حال را ميدار       
 . بيماران دعا نيز نوشته ميدهنده بسياري از ايشان ب. نكنند بيدين خواهند بود باور

آذربايجان، چون آنژكسيون ميزند سوزن را با آب حوض ميشويد، چرا كه                  شايد شنيده ايدكه پزشكي در      
  .»ك ميباشدو پا الكل نجس است و آب حوض كر«

كمي تندرستي نتيجه چند چيز است كه بايد همه آنها بديده گرفته شود و بهمه آنها چاره                   اين فزوني بيماريها و   
 . اين تيرگي بيرون آيد مغزها از همه آميغها دانسته شود و پيش ازبايد ليكن . شود

ن نيز هست آنست كه بسياري از       ايرا در همه جهانست و   بيماري يك گرفتاري ديگر كه در      درباره تندرستي و  
. پي پول اندوزي هستند    همه در  بيش از  كاري يا پيشه اي براي بهره منديهاي خود ميشمارند و            پزشكان پزشكي را  

 . دوا فروشي نيز بازرگاني شده كه جز براي سودجويي نيست دواسازي و

همين تهران هستند     در. توان بود پي پول اندوزيست، باو دلگرم ن         پزشكي كه در   . اينها بسيار زيانمند است    
بيماري كه دو روزه بهبود تواند يافت ده        . پي پول توزيند داروهاي بيهوده به بيماران ميخورانند        پزشكاني كه چون در   

 . خدا ميداند كه ساالنه چه اندازه كساني قرباني اين سودجوييها ميگردند. ميبرند روز ميآورند و

از يك دارو ستايشهاي     رواج دادن،  داروهاي دروغي ساختن و   . ها بيشتر دارند  داروسازان و دوافروشان دغلكاري   
 . بيجا نوشتن، داروهاي كهن را بجاي نو فروختن از دغلكاريهاي شناخته شده آنهاست

 در. راه نيكي جهان آن خواهد بود كه پزشكي و داروسازي از اينحال بيرون آيد                يك گام برجسته بزرگي در    
. بآنها نپرداخت » انجام باياي توده اي خود    «جز بنام    كاري يا پيشه اي را  راه پول اندوزي نشناخت و          آيين ما بايد هيچ     

كه راه   ناسزاست   بسيار    ميدارد و  واالتر   جايگاه   توده اي    زندگاني   در بويژه پزشكي كه كاري ارجمند است و       
تها آنرا بزير نگهباني گيرند و اختياري ببازرگانان يا         درباره داروسازي ما برآنيم كه بايد دول       .پول اندوزي شناخته شود   
 . پزشكان سودجو ندهند

 ٭٭٭
  :ارده ايمزپا گ  ما براه كار ـ ٣١

كساني . چاره هريكي جداگانه سخن راندم       ده آلودگي شمرده بودم از      . تا اينجا سخن از آلودگيها رانديم       
. ميان سخنان خود دادم      من پاسخ اين پرسش را در        .»..از كجا بايد آغاز گردد؟     .. چيست؟ راه كار «: خواهندگفت

راه كار نيز همينست كه     . تيرگي مغزهاست  نادانيهاست،  گمراهيها و  ،چند بار تكراركردم كه سرچشمه همه آلودگيها      
 . مغزها را از تيرگي بيرون آوريم ما بروشن گردانيدن آميغها پردازيم و
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 ژنراليسيم استالين

 
اين چيزيست  . فهميده هاي اوست   راه برنده آدمي دانسته ها و      نادانسته مانده كه گرداننده و    ايران   اين نكته در  

.. چه چيز شما را آورده است؟      . رخاسته باينجا آمده ايد    ب راه دور  امروز شما از  . كه روانشناسي هم خواهد پذيرفت     
اتان بتكان آورده تا باينجا رسانيده چه          پاه روهاتان باينسو گردانيده و     جايتان برانگيزانيده و    را از  چيزي كه شما   

و اين  اينجا نشستي برپا خواهد شد جز اين بوده كه ميدانستيد در.. انديشه هايي بوده كه در مغز داشته ايد؟    جز.. بوده؟
يا چنين انگاريم كه اين انديشه ها درشما نبوده آ        !.. همين چيزها شما را باينجا رسانيده؟      نشست را سودمند ميدانستيد و    

 !.. باز توانستيدي آمد؟

اينها كه شما مينويسيد همه      «: چنين ميگويد   ميآيد و  يبارها ديده ام كس    . آري اين نكته نادانسته مانده است       
فالن مرد  . نيشهايي زنند  دست دشمنان ما بوده كه ريشخند كنند و           بلكه اين بهانه اي در      .»بايد كرد   كار ،سخنست

و  ببينيد لنين . شما همه اش حرف ميزنيد     . .!سال چه كرده ايد؟     اين چند  شما در «: خيره رو ميآيد و چنين ميگويد      
  .»..!استالين چه كردند؟
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همان . اسالم كه آن تكان را بجهان داد آغازش جز سخن نميبود          . اينها نميدانند كه هر جنبشي آغازش سخنست      
 .سخن نميبودهكمونيستي كه كشور بزرگ روس را زير و رو گردانيده، سالهاي دراز جز 

باشد  چه كنيم كه كار. .بما راه نماييد بگوييد چه كنيم؟  . مديخود گرداني » مستشار«ما شما را    : روزي بيكي گفتم  
!.. ريشخند ميكنيد؟  پس با اين درماندگيست كه آمده بما خرده ميگيريد و          : گفتم. از پاسخ درماند  .. سخن نباشد؟  و

بينش راهي را     روي فهم و   نميداني ما ميدانيم و از      اگر تو : گفتم. »كرد من خودم هم نميدانم چه كار بايد       «: گفت
 . پيش گرفته ايم

 روشن  ي آميغهاي ، سخناني رانده شده   .سخن پديد آمده   ولي ما ميدانيم كه همه جنبشهاي جهان از        . تو نميداني 
هم آهنگ دست     انديشه و  ، يكدسته هم  هه شد ت راه كوشش شناخ   ،دلها پديد آمده   در) عزمهايي(گرديده، آهنگهايي   

 . جز اين نيست اينست راه كار و. بهم داده به پيشرفت پرداخته اند

  احزاب، از  پيشوايان   وزيران، از   از   ،مردان برجسته   تن از  هزار ايران    در امروز   شما چنين انگاريد كه      
آنان نشستها برپا      ا برگزيده شوند و    ماليان، از سوي توده براي چاره بآلودگيه          دانشمندان، از  روزنامه نويسان، از   

 .. آيا خواهند توانست كاري بانجام رسانند؟. گردانند

 آنگاه راه روشني در   . ته دل چيزي نميخواهند    بيشتر آنان آهنگي نيست و از      زيرا در  .بيگمان نخواهند توانست  
گفتگو راه را روشن  گردانند اين گفتگو         اگر بخواهند با    . نه چاره آنها را    پيش نميدارند، نه آلودگيها را ميشناسند و       

 . آنها را از هم خواهد پراكند

 بگفتگويي نياز    ،راه كوشش گشاده شود     ولي چون از پيش سخناني بميان آيد و آميغهايي روشن گردد و                
 .  بي هيچ درنگي پيش خواهد رفت،كرد باهمادي كه از اينراه پديد ميآيد همان كه بكار آغاز نخواهد بود و

 راه كار روشن گردانيدن      ،چاره جويي بآلودگيها   يكي آنكه در  : چيز است  ا را كه ميگويم خواستم دو       اينه
گامهايي  ارده ايم وزديگري اينكه ما بآن راه پا گ. كوشش بايد از اينجا آغاز يابد  . تكان دادن بانديشه هاست    آميغها و 

 . نيز پيش رفته ايم

 ٭٭٭
  :كوششي نيست كه نتيجه ندهد ـ ٣٢
يا  كوششي بينند     همان كه سخني از پيراستن توده شنوند و        . ستيايران گروهي هستند كه كاالشان نوميد       در

  .»اين مردم نميشود«: نوميدي نشان داده چنين گويند

 . بي هيچ كوشش و آزمايشي نوميدند و خود را پس كشيده اند ميشمارند و» مصلح«بي هيچ سرمايه اي خود را 

زماني بسيار  » خان«مثالً  . كوچك شده  اكنون بسيار  اصل خود بزرگ ميبوده و     ست كه در  ايران چيزهايي ا   در
كه  ولي كم كم از ارج آن كاسته بجايي رسيده بود         . همه ايران يك خان بيشتر نتوانستي بود       زماني در . بزرگ ميبوده 

ارده جامه  ز و همان كه كاله گ     ميبود» شيخ«اشت  و جامه دراز ميپوشيد       زكسي اگر عمامه بسر ميگ    . بسته برخت ميبود  
رسواييش بجايي رسد كه آزادگان از آن       . مطربها و بوزينه گردانان همه خان ميبودند      . ميشد» خان«كوتاه بتن ميكرد    
 .  گردانيدكآن پا  نامها را ازذرانيدهدولت قانوني گ بيزاري جستند و
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ولي . ست كم دويست ريال ارزش ميداشته      ديناري د  نام سكه اي از زر ميبوده كه بحساب امروزي هر          » دينار«
واژه بدبخت دويست   . هزار دينار يك ريال ميبود     زمان ما بجايي رسيده بود كه هر        كم كم از ارزش آن كاسته در       

 . اصل خود شده بود هزار باركوچك تر از

ز هزارها بار كوچكتر    اين ني . يا پيراستن توده از آلودگيها نيز از آنهاست        » اصالح«داستان  . از اينگونه فراوانست  
 . گرديده تا بدينسان بدهانها افتاده

اصالح «: كدام بپرسيد  شما آنان را ببازپرس كشيده از هر         ولي اگر . ميدارند» مصلحي«هزارها كسان دعوي     
چرا «:  شما بپرسيد  ،»اين مردم نميشوند  «:  يا چون ميگويند    ،»..چاره ها چه بايد بود؟     .. دردها كدامست؟ .. چيست؟
زيرا اينها  .  بهيچيك از اينها پاسخ درستي نخواهيد شنيد           ،»..اينها نشوند؟  چشده كه ديگران بشوند و      .. ند؟نميشو

 . دنچيزهاييست كه هيچگاه نينديشيده ا

 . اينها را كه ميگويم من ننگم ميآيد. خور ريشخند نيست پست است و جز در اينها بسيار

تاكنون جنبشي بنام چاره جويي رخ        زمان بزمان بدتر گرديده و     يافته و  ايران هزار سالست گرفتاريها آغاز     در
چيزيكه هست گرفتاري بسيار    . سخنيست بسيار بيدليل  . جاستيب بسيار» اين توده نيك نخواهد بود    «گفتن اينكه   . نداده

 . چاره نيز كار آساني نيست بزرگيست و

چاره نيز   سرچشمه آنها دانسته شود و     د و گرفتاريها شناخته گرد   بايستي آلودگيها و  . نخست سرمايه ميخواست  
 . از آن راه آغاز يابد

دست بهم دهند    نيكخواهان آهنگها يكي گردانند و     ميبايست گروهي از پاكدالن و    . باهماد نياز ميداشت  ه  دوم ب 
 . راه كوشش گام بگام پيش روند در و

 . م كه بنياد كار آماده گرديده استخشنودي. دو را ميداريم چيزاست و ما خشنوديم كه هر بنياد كار اين دو

 . ما نيز نشست را بپايان ميرسانيم. چاره هاي آنها بپايان رسيد سخن از آلودگيها و
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 نشست پنجم
 

رفتار خودمان با دولتهاي روس و انگليس خواهيم          اين نشست بپايه دوم ازسه پايه سياست پرداخته سخن از           در
ولي ما   . ما با آنان همداستان نيستيم    . سياست را جز باين معني نميشمارند      د و نناسشميكساني تنها اين را سياست      . راند

 .اريمزارج بسيار ميگنيز باين زمينه 

 ٭٭٭
  :اين باره هم راهي روشن پيش گرفته ايم  ما در ـ ٣٣

 از اين سه دولت   آمريكاست و    انگليس و  دست سه دولت بزرگ روس و      كارهاي جهان در   همه ميدانيم امروز  
گردش جهان و   . انگليس نهاده شده   آبهاي روس و  كشور ما در ميان خاكها و         . دو تاي نخست با ما همسايه اند        

آنسوي درياي مانش كشيده و آورده و       نژاد انگليس را از     و ،مدهاي تاريخي، توده روس را از كنار درياي شمال        آپيش
 . اين تنگنا ديده اند را در ايرانيان چشم بازكرده خودزمان فتحعليشاه  از. شمال و جنوب با ما همسايه گردانيده از

كدام را  .. آن پيش گيريم؟    چه راهي با اين و     ..؟اينست جاي گفتگوست كه رفتار ما با اين دو دولت چه باشد            
اين  سياستهاشان در  ميدارند و  دولت كه باهم كشاكشهاي بسيار      اين دو .. دوست و كدام را دشمن خود شماريم؟        

 .. را ايمن و آسوده گردانيم؟ چگونه خود. .ميانه چكاركنيم؟  ما در،د پيدا كردهكشور برخور

توده . تيرگي پيدا شده   آيين و راه زندگاني نيز دو      دولت، در  ميان اين دو   آنگاه از بيست و چند سال پيش، در        
راند حزب كمونيست   حزبي كه امروز بكشور پهناور روس فرمان مي         روس درفش سوسياليزم وكمونيزم افراشته اند و      

اين زمينه  . انگليس حزبهاي ديگر نيرومندترند و دولت انگليس هوادار سرمايه داري ميباشد               حاليكه در  در. است
  بكدام سو   ..اين دو تيرگيها چه حالي پيش گيرند؟           ايرانيان در . همچشميهاي ايشانست  ديگري براي نبردها و     

 .. گرايند؟

 من  .سخن رانده نشده   پيرامون آن، از روي فهم و بينش،         تاكنون در  جستاريست كه . جستار بسيار بزرگيست  
انبوهي از  . ايران تكاني هست   امروز در . پيرامونش آزادانه گفتگو كنيم    ميخواهم در . ميخواهم ما آنرا نيك بكاويم     

براه گمراهي  برخي هم    برابر اين جستار درمانده اند و       ولي در . كشور ميدارند  جوانان و ديگران دلبستگي بتوده و      
 . افتاده اند

 اينرا نشدني  . نگه داريم  بتوانيم با روس و انگليس همسري كنيم و استقالل خود را              ند كه ما  ننميك آنان باور 

يكدسته چاره ديگر نديده     .ارده اند زمدها وا گ  آپيشه  اينست يكدسته گريبان بدست نوميدي داده كار را ب         . ميپندارند
دانسته چنين ميخواهند كه ايرانيان پشت بسياست آنان          يكدسته انگليس را بهتر   . ده اند زاري يازي  دست بدامن ناله و   

 يكدسته وارونه آنرا گرفته ميخواهند اين مردم بروسها گراييده دست انگليس را از             . روسها نگه دارند   را از  داده خود 
 . خود برتابند
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يا از   نوميدي و يا از سستي و        اينها يا از    .ه توان يافت  بهتر از اينها توان انديشيد، بهتر از اينها را           : ما ميگوييم 
هرچه توان دورانديش و     و چنين كار بزرگي بايد بيش از همه فهم و خرد را راهنما گردانيد               در. سهشهاي خامست 

 . باريك بين بود

 كگيها پا را از آلود   اگر ايرانيان خود   :اينجا هم ميگويم   در. ميگردم اينجا هم بگفته هاي پيش باز        من در 
 .  راه رفتن با  روس و انگليس بآنان سختي نخواهد داشت،روي فهم و خرد باشد زيستشان از رفتار و گردانند و

 ٭٭٭
  :دسته اي بايد توده را راه برد ـ ٣٤
گرامي آنرا راه   واين كشور نخست بايد دسته اي باشند كه رشته كارهاي توده را بدست گيرند و از روي پر                   در

يا   و ،راه روند  فهم و بينش     روي   همسايگان از  ا   ب ك كشور يا بايد خود توده براه زندگاني بينا باشند و            ي در. برند
نه دسته بينايي رشته كارها را       كشوري كه نه خود توده بيناست و       در. دسته اي بينا و بافهم پيش افتاده آنان را راه برند          

 . بيهوده است گفتگو از سياست بسيار، دست ميدارد در

 گرداننده آن كيها     ،گرفتم كه سياستي بود    . .!توده ايران با اين بيسري و بيساماني چه سياستي توانند داشت؟              
 !.. د بود؟نخواه

ال بدن) مسلكي(ده تن وزير كه خودشان راهي         !..  سياستي راه توانند برد؟     ،اين كابينه ها كه ميآيند و ميروند        
آن ميآيند و    رانست و آنگاه پشتشان بجايي گرم نيست و بدلخواه اين و           نميكنند و هريكي انديشه هايش جدا از ديگ        

 !..  چه سياستي پي توانند كرد؟،ميروند

 انجمنهاي  شركت در  و بيگانه   بكشورهاي   فرستادن   نماينده    خارجه و  وزير تنها داشتن    سياسي   كارهاي  
با  بايد ديد يك دولت چه انديشه هايي دنبال ميكند و            . تنها با اينها گره از كارها نتوان گشود         . نيست» بين المللي «

 . هريكي از همسايگان ميخواهد چه رفتاري پيش گيرد

سايه نبودن سياستي روشن و دولتي نيرومند گروهي           در. همه ميدانيم امروز ايران گرفتار چه دسته بنديهاست         
زرگي پديد آمده كه آن خود مايه           گروهي بسود انگليس ميكوشند و دسته بنديهاي ب             بشوروي گراييده اند و     

ايران به پيكار خواهد     آيد كه هر آينه اين دو دستگي در         دولت پديد  ميانه دو  رنجيدگي در  بويژه اگر . گرفتاريست
ناخدا  دريايي موج خيز افتاده و   كشتيست كه در    يك ه ميرزا ملكم خان مثل زده امروز حال ايران حال         كچنان. انجاميد

 . كشتيباني هم نيست و

يا دسته نيرومند شاينده اي با راهي روشن بروي         : باشد سه كار  ايران يكي از   در نيست كه بايد   جاي هيچ گفتگو  
يا همچون زمان رضاشاه      دورانديشانه آنرا راه برد، و       خردمندانه و  سررشته كشور را بدست گيرد و        آيد و  كار

آشفتگي باشد و روزبروز     يا كشور هميشه دچار    ي كند، و  كارهايـ    نيك يا بد    ـ    ديكتاتوري برخيزد و با دلخواه خود       
 . بدتر گردد

سخت ترين كارهاست    از. باهمادي پيوندند بسخت ترين كارهاست كه      بيشتر ايرانيان گرفتار خودخواهيند و از     
ريكي همان جوانان كه براي استقالل ايران جوش ميزنند ه         . دنفهم و دانش باهم يكي باش      هزارتن با  كه هزارتن و دو   
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اينان گرفتار  . پيشوا بودن به ده تن بيشتر خوشش  ميآيد تا همدستي با هزارتن                   از. آرزوست كه پيشوا باشد     در
 . روي هوسهاست همه، از سهشها كه نشان ميدهند بيش از اين جوشها و هوسهاي خود هستند و

 نيست كه ما از فرهنگ آنهمه      شوند  يب. ناتواني روانهاي ايشانست   اين از . آنهاست اين عيب بسيار بزرگي در     

 هازيانهاي بزرگ فرهنگ همينست كه روانهاي جوانان را ناتوان گردانيده بنيروي خودخواهي آن                 يكي از .  ميناليم
 . بسيار ميافزايد

ميان ايشان برنميخيزد كه     دسته اي از   بهرحال مردمي كه نميتوانند بهوسها و خودخواهيهاي خود چيره درآيند و          
بدبختي  چنان مردمي حق گله از     ،  روي فهم و بينش توده را راه برد          را بدست گيرد و از      ي كشور سررشته كارها 
 . نخواهند داشت

بدبختيها  خواسته ميشود اين توده از     است و  خرد روي فهم و   كار از  اگر.  نياز نيست  درازياين زمينه بسخن     در
دسته اي  ( هرآينه بايد دسته اي با فهم و بينش          ،بيرون آيد ميانه دو دولت بزرگ افتاده       اين تنگنا كه در    رها گردد و از   

، سررشته كارها را بدست گيرد و اين         )جوانان خونگرم گردنفراز پديد آيد      مردان پاكدل و دورانديش و از       كه از 
: گرداندچيز را پايه كارهاي خود        زمينه رفتار با دولتهاي همسايه دو       اين دسته يا باهماد بايد در       توده را راه برد، و     

ديگري آنكه با روس و انگليس نيكخواهي و        . اره داراي استقالل باشد    ب و از هر   يكي اينكه توده ايران براي خود زيد      
 . چيز بنياد سياست ايران باشد اين دو. را يكسان گرفته كمترين گرايشي بيكسو نشان ندهد دو هر دوستي كند و

چيز  را روشنتر گردانم بهتر ميدانم درباره هريكي از اين دو          خودمن براي آنكه گفته      اينست راه رهايي ايران، و    
 :سخن رانم

 ٭٭٭
  .. استقالل چيست؟ ـ ٣٥

زمينه گفتگو بيرون روم     اينجا از  من ناچار خواهم شد در     ايران انديشه هاي گمراهي هست و      درباره استقالل در  
 : سخن را از يكجاي دور گرفته پيش آيم و

نتيجه   در ،اي شده جدا از ديگران زندگي ميكنند         كدام توده  روي زمينند و هر     ز در هايي كه امرو  ه  يرتاين  
جدا از ديگران زندگي ميكنند       ميدارند و  نژاد جدا  مثالً مردم فرانسه كه زبان و      . گردش جهان باينحال رسيده اند     

 .  پديدآمدهمدهاي تاريخي بوده كه چنان توده و كشوريآنتيجه صدها پيش تاريخ درازي ميدارند و در

. آورده ميان آنها پديد   تيره گردانيده و اين جداييها را در      ه  ولي گردش جهان آنها را تيره ب      . آدميان يكيست  تبار
 بايد  ..  اينها زيانمند است يا سودمند؟     ..  باين جداييها چه معنايي ميدهيم؟     .. اكنون ببينيم ما باينها با چه ديده مينگريم؟       

 . ميم سخن رانيين باره است كه ميخواها  در ..برود يا بماند؟

. خونريزيها از آن برميخيزد     جنگها و  ،آوردمي كه اين جداييها  گرفتاريها پديد          در نگاه نخست چنين پيداست     
 يندهم جدا  توده ها چون از   .  نتيجه آنها بوده   يافته  همين جنگ كه پس از شش سال خونريزي و ويراني تازه پايان               

 . بجنگ ميرسانند را كار د ونبآرزوي چيرگي ميافتد و باهم نبرد و كشاكش ميكن ميفروشد وهريكي بديگران برتري 

ميان  مرزها از  كه كشورها و   از اينجاست سوسياليستها كه دشمن جنگند براي جلوگيري از آن، آرزو ميكنند             
 . اين انديشه آنهاست. همه توده ها يكي باشند رود و
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 ما در .  سودها نيز دارد   ،راهش پيش رود   كارها از  بلكه اگر  ا زيانمند نيست،  ولي اگر نيك انديشيم اين جداييه     
 در. مردم ايران يك توده اند     مثالً ايران يك كشور است و      .يك كشور هم براي آساني كارها بخشها پديد ميآوريم         

ا فرماندار جداگانه    استاندار ي  ،شهرستاني شهرستان بخش كرده ايم كه بهر استان و          همانحال ما آنرا بچند استان و       
 ما بهتر دانسته ايم كه هر        ،يك كوي كه هزار خانواده مينشينند       در. ميفرستيم و اداره هاي  جداگانه برپا ميگردانيم         

اين را نه تنها زيانمند ندانسته        . اي آزاد و جداسر باشد       كارهاي خانواده  در د و نخانه جدايي نشي    خانواده اي در   
 . مسودمند و بايا هم شناخته اي

  باز ،سراسر جهان يك كشور گردد و داراي حكومت باشد           اگر روزي آرزوي سوسياليستها برآورده شود و        
كارهاي دروني   توده اي در   هر كشورهاي كنوني بخش جدايي بوده و       بايد بخشها پديد آورده شود و هريكي از         

 . اشد بجداسر خود آزاد و

. حال آنها حال خانه ها و خانواده هاست         . يانمند نيست هست ز  توده ها كه پديد آمده و       پس اين كشورها و   
 همچشميها و كشاكشهاست كه توده ها مينمايند و كوششي كه             ،بجنگ و خونريزي ميانجامد    آنچه زيانمند است و   

 . كرد درباره اين كشاكشهاست بايد

كارهاي خود آزاد    توده اي در   ه هست باشد و هر    كامروز بهترين راه براي نيكي جهان آنست كه كشورها چنان         
ميان توده ها همبستگيها     بيرون در  از آنسو در  . توده اي كارهاي خود را بهتر و دلسوزانه تر انجام توانند داد             هر. باشد

كارهاي ويژه خود نيك است و بايد بود و هم            توده اي در   هم آزادي هر  . ميان ايشان روان گردد    باشد و قانونها در   
 . كويست درست داستان خانواده ها و. كارهاي همگاني جهان اين همبستگيهاي بيروني در

 توده اي براي خود زندگي كند نه براي ديگران، و          استقالل آنست كه هر   . كه ميگوييم باين معنيست   » استقالل«
استقالل يك چيز پنداري     . كوشيدن بآبادي كشور خود آزاد و جداسر باشد          سامان دادن بكارهاي زندگاني و      در

 . اينجا با آزادي بيك معنيست استقالل در. پي دارد يجه هاي بسياري را درنيست و نت

زندگاني ميانه آزاد    در. حال بردگان آگاهيم   از ولي معني برده را ميدانيم و     . شده ايم  زمان برده داري دور    ما از 
ولي يك برده بهر     . هزيان خود ميبود   پي سود و   در خود ميزيسته و   آزاد بهر  يك مرد . ميبود و برده جدايي بسيار    

زندگاني  در. را دنبال كند   خوشي و آسايش خود    زيان خود باشد و    پي سود و   ديگري ميزيسته و آزاد نميبوده كه در      
 . نداشتن بهمان اندازه است  جدايي ميانه استقالل داشتن و،توده اي

 ٭٭٭
  :گمراهيهاي سياسي ـ ٣٦

گراييدن  اين گرفتاريها كه ميدارند جز در       ي ايرانيان را از    ايران هستند كه رهاي     چنانكه گفتيم دسته هايي در     
روس بيمناكند و    اينان يكدسته از  . گروهي بروس گراييده اند    دولت نميشناسند كه گروهي بانگليس و       دو   بيكي از 

ليس چشمه بدبختيهاي ايران را رفتار انگ      سريكدسته ديگر   . براي نگهداري ايران پشتيباني انگليس را بايا ميشمارند         
بارها . باكي نموده دم از پيوستن ميزنند       گاهي كساني هم بي   . آنها بهواداري روس نياز ميبينند     دانسته براي رهايي از   

 ،»..!ما اگر بروسها پيونديم چه زيان خواهد داشت؟       «،  »!..ما اگر زيردست انگليس باشيم چه خواهد بود؟       «: شنيده شده 
  .».!.اينها همه خيال است!.. استقالل چيست؟«
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  : بآنها توان گرفتييخامست و ايرادها اين انديشه ها ناستوده و. ولي اينها گمراهيهاي سياسيست

 اينان بگفته خودشان استقالل را چيزي پنداري وتفني     .  استقالل گرانبهاتر از آنست كه اينان شناخته اند         ـ   نخست

 . ل داراي نتيجه هاي بسياريستولي چنين نيست و استقال. ميشمارند كه اگر بود بوده نبود نبوده

اين آلودگيها نچيزيست كه با گراييدن         توده است، و    سرچشمه گرفتاريهاي ايران آلودگيهاي خود      ـ     دوم  
ما بايد آزاد باشيم تا بتوانيم        اين آلودگيها چاره اش جز با دست خودمان نتواند بود و            . بروس يا انگليس چاره شود     

 . دولت ميدان آزادي را بما تنگتر خواهد گردانيد بيكي از دوگرايش . باين دردها چاره كنيم

دولت بزيان   دو  نشدنيست كه يكي از    ،ميانه دولتهاست  با پيمانهاي دوستي كه در     با حال كنوني جهان و    ـ    سوم  
ايشها از اين گر  . يا بپاس دلخواه ما پيمان دوستي خود را با آن يكي بهم زند              آن ديگري، پشتيباني آشكار بما كند و       

 . دنبسود خود باينسو و آنسو چرخان و گردانند جز آن نتيجه نخواهد بود كه ما را افزار كار

 دسته هاي   ،اين كشور است، اگر يكدسته بخواهند به اين دولت  گرايند              با اين دسته بنديها كه در      ـ    چهارم  
كشور بيشتر خواهد گردانيد     گي را در  اين گذشته از اينكه آشفت     و. ديگر بنام همچشمي بدولت ديگر خواهند گراييد      

 . اشتزپاسي بما نخواهند گ خواهند شمرد و مايه رنج همان دولتها خواهد بود و هر آينه آنان ما را خوار

تيره و سياهي  را براي اين توده         چه بسا كه روزهاي بسيار     است و   اين رفتارها بسيار بيم آور     :يك جمله بگويم  
ران را كه مانند ظرف شكسته ايست بميان كشاكشهاي دو دولت بزرگ انداختن                  كشوري همچون اي  . پديد آورد 
ولي رفتارهاشان نتيجه وارونه    . آنان بگمان خود ميخواهند دخالت بيگانگان را كمتر گردانند        . از خرد است   بسيار دور 

 . داده دخالت بيگانگان را هرچه بيشتر تواند گردانيد

نخست اين غلطست كه ما همه بديها را از            .ه ها كه ميآورند بسيار بيپاست      آن نوميديها كه مينمايند و آن بهان       
اينها انديشه هاي آن كسانيست كه درباره توده و          . دولت روس آنهمه بترسيم    غلطست كه از  . سياست انگليس بدانيم  

شمه بديها بيش از    سرچ: سخني را كه چند بار گفتم باز ميگويم        . گرفتاريهاي آن نيك نينديشيده آنها را نفهميده اند        
آيا . دوم گرفتم كه بهانه هاشان راستست     . همه اينها را بديده گرفت     بايد بيش از   همه آلودگيهاي خود توده است و      

خرد چنين كاري  آيا فهم و. .!روس پناهيدن بانگليس ميباشد؟   چاره ترس از   چاره سياست انگليس گراييدن بروس، و     
 . .!سزا ميشمارد؟ را 

فالن «: چنين نوشته بود   داستان شما با اين رفتارتان داستان كسيست كه خود را كشته و               : روزي بيكي گفتم  
 . »ترس جان خودم را  كشتم  من از.خويشاوند با من دشمنست، قصد جانم دارد

 ٭٭٭
 :  اشتز گيشتر بايد باستقالل ارج ب ـ ٣٧
بند  در اريم و زباستقالل خود ارج گ    جاي گفتگو نيست كه ما بايد         . اين زمينه بيش از اين سخن نميرانم         در

اريم به چه چيز ارج خواهيم      زما اگر باستقالل ارج نگ    . را خودمان بانجام رسانيم    كارهاي خود  نگهداري آن باشيم و   
پي آسايش و خوشي     اين كشور براي خود زندگي كنيم و در        ما در  ايران بايد با همه خاك خود بماند و       !.. اشت؟زگ

 بايد نيك باشيم و خود را از آلودگيها بپيراييم و         . اين سرزمين ميهن ماست    توده هاي جهانيم و    زما يكي ا  . خود باشيم 
 . اين بايد بود آرمان ما. اد گردانيم و با سرفرازي زندگي كنيمبخود را آ كشور
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ما بيشتر  دشواريهاي    زيانهاي بسيار خواهيم ديد و     ،دولت نه تنها سودي نخواهيم ديد      ما از گراييدن بيكي از دو     
دستگيها سخت تر خواهدگرديد، از ارج       كشور آشفتگيها فزوني خواهد يافت، دو      چنانكه گفتم در  . خواهد گرديد 

آنگاه چه دولت روس و چه . كوشش به نيكي توده كمتر خواهد بود   نزد بيگانگان خواهد كاست، آزادي ما در       ما در 
. بهم زنند  دوستي خود را   بپاس دلخواه ما   و،  ما برخيزند  ازدولت انگليس، اين نخواهند كرد كه به پشتيباني آشكار           

 .  بكاري نخواهند برخاست،باينسو و آنسو دوانند  گردانند ورجز آنكه ما را افزا
 

 
 مستر چرچيل

 
 آنست كه ما استقالل خود     در روس نيز  امروز حال جهان چنانست كه نه تنها سود ما، سود دولتهاي انگليس و             

بودن يك ايران آزاد و     . كارهاي كشور را خودمان راه اندازيم و بهيچيك از آن دو دولت نگراييم               را نگه داريم و   
 . استوار بسود آن دولتها نيز هست

» ما با ايران دعواي خاكي نداريم      «: اينكه روس و انگليس استقالل ايران را براست ميدارند و پياپي ميگويند               
 حال امروزي چشم بخاك ايران دوختن و يا دست اندازي               در. تتعارف يا فريبكاري نيست و از روي راستيس          
ال ميكنند  ببزرگي را دن   انگليس هريكي سياست جهاني بسيار     روس و . بگوشه اي از اين كشور كردن، بزيان آنهاست       

ها » رمنشو«توده ها بميان آورده     همه  سخن از آزادي     خود آنها پيشگام شده انجمن سانفرانسيكو برپا ميگردانند، و          و
ايران دعوي خاكي كنند و يا استقالل اين كشور را            با آن سياست بسيار ناسازگار است كه بيايند در         . بيرون  ميدهند  

 . بهم زنند
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. كارهاي جهان همدست يكديگر ميباشند      در آنگاه امروز انگليس و روس با هم دوستي پيدا  كرده اند و                 
  .ـ  بپاس دلخواه ما دوستي خود را بهم نخواهند زدتوده  اين دو: يا بهتر بگويمـ  هيچگاه اين دو دولت 

روس و انگليس يا در انديشه دوستي با يكديگر و خواهاي صلح و آرامشند و در                     : از دو حال بيرون نيست     
آنحال پروايي بما نخواهند داشت و دوباره ميگويم بپاس دلخواه ما دوستي خود را بهم نخواهند زد، و يا انديشه                           

رند و در پي پديد آوردن جنگ ميباشند و در آنحال نيز ما جز افزاري در دست آنها نخواهيم بود و جز                          دوستي ندا 
 .بدبختيها بهره اي نخواهيم برد

آري يك چيز را پنهان نتوان داشت و آن دخالتهاييست كه روس و انگليس در كارهاي ايران، در آشكار و                         
 .ه رنجيدگيها در ميان آنهاستپنهان، از دور و نزديك، ميكنند و همينها ماي

 چيز حال آشفتگي و    و انگيزه آنها بيش از هر     ميباشد  چنين ميدانم كه اين دخالتها نتيجه همچشميهاي ايشان         من  
 هريكي  ،نميآيد يك دولت نيرومند و پايدار بروي كار       كه سياست روشني نيست و     اين كشور  در. نابساماني ايرانست 

دسته ها براي    ايران ريشه دوانند و    در انگليسها ميترسند روسها پيش افتند و      . اكستديگري بيمن  از آن دو دولت از     
مردمش بزيان ايشان سود     اين كشور و از     از ،داد ميانه رخ  آينده جنگي در   در هواداري خودشان پديد آورند و اگر     

 . خود را بكنار كشند ي نمايند ونوبت خود از انگليسها همان ترس را ميدارند و نميتوانند بي پرواي جويند، روسها در

ايرانيان مردان   اكنون اگر . دولت با هم برخورد پيداكرده       ست كه سياستهاي اين دو      يايران يكي از جاهاي     
 هر را راه برد و    بينش كشور  اين كشور دسته نيرومندي رشته كارها را بدست گيرد و با فهم و               در سرفرازي باشند و  

كاست و من چنين  خواهد دولت بسيار برخورد آن دو   پيداست كه از   ،كند ان رفتار يكسديده  دو دولت را بيك ديده      
آن خواهند ديد كه بچنان دولتي         را در  خشنود گرديده هر دو سود خود        ميدانم كه خود آن دولتها از اين رفتار          

 . كارهاي اين كشور دورتر دارند توانند خود را از كمكها كنند و تا

هيچ دولتي نميخواهد    فرسوده اند و   ش سال خونريزي و ويرانكاري جهانيان خسته و        بويژه اكنون كه پس از ش     
 دوستي پايدار باشند و از     ميخواهند در با همه همچشمي كه دارند،      انگليس   چه   چه روس و   دوباره جنگ پيش آيد، و    
 نيكيست كه شايندگي    با چنين حالي براي ايرانيان فرصت     . است تا ميتوانند دوري ميگزينند     هرچه كه رنجيدگي آور   

را از اين گرداب     رفتار خردمندانه، هم كشور خود     خود نشان دهند، كه با پيش گرفتن يك سياست دورانديشانه و           از
زمينه آسايش و آرامش جهان گامهايي بردارند و نام            هم در  درماندگي بيرون آورده بيك راه پيشرفت اندازند، و         

 .ها چنين فرصتي براي ايران پيش نيامده بودهقرن از: ميتوان گفت .نيكي بدست آورند

 ٭٭٭
 : دولت نيكخواهي نمود دو  بايد با هر ـ ٣٨
پي نيكي خودشان    يكي آنكه ايرانيان براي خود زندگي كنند و در         : اينجا هست دو چيز است     اي كه در   نكته

  مردمي كه جداسر باشند و از       چه بسا . بودن نيست  استقالل تنها جداسر  . معني واالترش همينست   استقالل در . باشند
رشته  را با ديگران يكسان بينند و      استقالل آنست كه ايرانيان خود    . خردها براي ديگران زندگي كنند     ناتواني روانها و  

ويراني بيرون آورند و آرمانهاي       كشور را از   بديها بپيرايند و   كارها را خود بدست گرفته بكوشند كه توده را از            
 . پي پيشرفت باشند رفته درارجمندي را بديده گ
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بهر دو نيكخواه   . يكسان رفتاركنند ) همچنان با دولتهاي ديگر     و(انگليس   ديگري اينكه با دو دولت روس و        
اين كشور   يا برخورداريها را كه آنان در      » منافع«آنگاه  . باشند، يكي را بديگري برتري ننهند، بيكي بيشتر نگرايند           

 . ارندزيرند و تا آنجا كه باستقالل ايران برنخورد راهش را باز گبديده گ) ميدارند و(داشته اند 

دولت  بايد همبستگيهاي ما با  دو      . بايد بديده گرفته شود     است و  جاي خود ارجدار   نكته هريكي در   اين دو 
 . پايه بنياد يابد بروي اين دو

وگرنه . زردگي اين و آن گردم     در اين گفتارها نميخواهم نامي از كسي يا حزبي ببرم و نميخواهم مايه دل آ                  
 .گفتنيها بسيار و ميدان خرده گيري پهناور است

 ماه پيش در   چند. يك روزنامه بنام دلسوزي و هواداري از دولت شوروي گفتار نوشته شده             من بارها ميبينم در   
نويسنده  و» تادهاف يونان منافع دولت  شوروي بخطر       در«اين زمينه كه     روزنامه اي ديدم كه گفتاري نوشته شده در         

توده ايست كه براي پيشرفت     . تواناترين توده جهانست   شگفت شدم كه توده شوروي امروز      در. دلسوزيها نشان داده  
جاهاي ديگر، مليونها ارتش آراسته و آماده ميدارد، هزارها ژنرال آزموده                 چه در  يونان و  چه در  سياست خود، 

اين !.. ه نياز بوده كه يك روزنامه نويس ايراني چنين دلسوزي كند؟            چ ،ميدارد، صدها مردان ورزيده سياسي ميدارد     
 راستست كه   !..بياد توده شوروي بيفتد؟    خود را فراموش كند و     ايران بدبختيهاي كشور   چكاريست كه يك ايراني در    

ديگر ي  ولي اين چيز  . يروزي آنان را ميخواهند    ف  همه آنان را دوست ميدارند و       ،توده شوروي توده آزاديخواهيست   
 .گريباندري كه روزنامه نويس نشان داده چيزي ديگر ميبود آن دلسوزي و است و

انگلستان كه . »منافع انگلستان را حفظ كنند«ايران دسته بسته اند كه  از آنسو هم گروهي در    . نيست يكسو تنها از 
 اينها به پشتيباني ازو     ،ايران هستند مردان   زنهايش بافهمتر از   رتش و هزارها مردان ورزيده سياسي ميدارد و        آمليونها  

 . برخاسته اند

 براي بستن آن بينوا پيراهنش را پاره        ،انگشت توانگر كه زخمي شد و خون آمد        : تبريز مثلي هست ميگويند    در
 . اين مثل جاي خود را  گرفته است. كند

 . كردن براي ديگران استاينها زندگي . ايرانيان بايد براي خود زندگي كنند: بشوند اينهاست كه ميگوييم

اينرا براي گفتگوهاي خود از     . »ضمن آن اصالح شويم    هم در   ما ،دنيا اصالح شود   بايد« :برخي از اينها ميگويند   
 . هواداريها كه بيكي از آن دو دولت مينمايند بهانه ميآورند سياست روس و انگليس و

شما با اين نادرستي و بدي         ك باشند و   چه بسا كه جهان درست شود و ديگران ني            . راست نيست : ميگويم
يست كه خانه   سداستان شما داستان ك   . نتوان بيوسيد  ن نتيجه اي را   اچن با اين رفتاري كه پيش گرفته ايد جز        . بازمانيد
شهر  بهانه اش آن باشد كه اگر      هميشه سخن از پاكيزگي شهر رانده بشهرداري خرده گيرد، و          را پاكيزه  ندارد و     خود

پاكيزه  خانه او  حاليكه چنين نيست و از پاكيزگي شهر         در. آن ميان پاكيزه خواهد بود       خانه ما نيز در     پاكيزه شود 
 . نتواند بود

  آنان  .اين باره هم كساني تندرويها ميدارند       ايران داشته اند، در     دولت در و  كه د ) منافع(درباره برخورداريها   

استقالل را باين معني    . حق هيچگونه بهره مندي بآنها ندهيم      بكشيم و همسايگان   بايد ديواري ميانه خود و     ميپندارند ما 
 . ميشناسند
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با آنان   بايد. همبستگيها داريم  با همسايگان راه رويم و     ما بايد . استقالل باين معني نيست    ولي اينهم خامست و   
تا آنجا كه   (كشورمان   ها را از  راه برخورداري  امتيازها بآنان دهيم و    اين بما نخواهد برخورد كه برخي     . دوستي نماييم 

اين  افزار فرستادن بشوروي كه در     مثالً داستان خواروبار و   . اريمزبرويشان بازگ ) نخورد بي يكسويي ما بر    باستقالل و 
 چيزي كه بما برخورد نميبود  و دولت بايستي آن را با خوشي پذيرد و                ،داد و از كشور ما برخورداريها شد       جنگ رخ 

 .اينرا براي مثل ميگويم.  پيش نيايد١٣٢٠اي شهريور مدهاي رسوآآن پيش

 ٭٭٭
 

 :  ما ميخواهيم براي شما همسايگان خوب باشيم ـ ٣٩
انگليس فهمانيد كه ما ميخواهيم نيك شويم، ميخواهيم براي شما همسايگان            رويهمرفته بايد بتوده هاي روس و     

 . خوب باشيم

 را از آلودگيها پاك گردانيم، كشور خود       خواهيم توده خود  مي بينش زندگي كنيم،   روي فهم و   ما ميخواهيم از  
كه شما پيشگام ميباشيد    » بين المللي «كوششهاي نيكخواهانه    را شاينده گردانيم كه در     ميخواهيم خود . را آباد سازيم  

 . نيز همگامي نماييم ما

ران آراسته و     يك اي   ،همسايگي مايه ناآسودگي شماست     ميخواهيم بجاي يك كشور آشفته ويران كه در           
 . پيراسته برپا گردانيم كه هميشه مايه خشنودي شما باشد

رنجبران، كوچ    و انلختي كشاورز  گرسنگي و  درصد مردم،   بيسوادي نود   ـ توده ماست  آلودگيهايي كه در  
و كشور، رواج چهارده كيش بيپا، عادتهاي زشت قمه زني            نشيني ايلها، فراواني مفتخواران، ويراني بخش بزرگي از        

 شما  سياست فشارآميز دولتهاي    . ميگيرد  گناهش پاي شما را نيز      ـ  شمار است    مانند اينها كه بيرون از      زنجيرزني و 
توده    در  يبنده است زنا امروز هم   . نيكخواهان ايران فرصت چاره جويي باين آلودگيها نداده        ه  ب) زمان گذشته  در(

 . اين باره پاسخده خواهد شناخت ا را درتاريخ شم. همسايگيتان چنين آلودگيها باشد اي در

آيا باياي  . اينراه ميكنيم  جانفشانيها در . برخاسته ميخواهيم توده را از اين آلودگيها پاك گردانيم         بهرحال ما بكار  
 . .!شما نيست كه بما ياوري كنيد؟

هر آينه   واهند و چه توده روس و چه توده انگليس آزاديخ          . بايد بدينسان آواز خود را بگوش آنها رسانيد          
 . هم آوازي خواهند نمود بياوري خواهند برخاست و

 راه دورانديشانه و بديها بيرون آييم و ايران از ما ميخواهيم در مردمان چون بينند  . امروز جهان، جهان ديگريست   
كمك   بما و نزديك   از دور  ،خردمندانه پيش گرفته ميخواهيم با همسايگان خود دوستانه و نيكخواهانه راه رويم               

 . خواهند كرد

ن آشفتگيها  يا بويژه چنانكه گفتم ايران يكي از جاهاييست كه سياستهاي روس و انگليس برخورد پيدا ميكند و               
 ،ميان برداريم  اين آشفتگيها را از    خود نشان دهيم و    شايندگي از  ما اگر  ايران براي آينده جهان نيز بيمناكست، و       در
 . اين زمينه همه مردمان ارج ما را خواهند شناخت در ي كرده ايم وجهان كمك پايداري آرامش دره ب

 .نشست را هم بپايان ميرسانيم اين باره بيش از اين بسخن نياز نيست و در
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 نشست ششم
 

اين نشست   در. ياران پرسشي كرد   ازهم  يكي  . جوانان ايرادي گرفت   نشست گذشته چون پايان يافت يكي از       
 : دو پاسخ ميدهم بهر

 ٭٭٭
 :  هركسي بايد خود نيك باشد ـ ٤٠

مگر .  آن دسته نيرومندي كه ميگوييد رشته كارها را بدست گيرد چگونه تشكيل ميشود            «:  گفت آن جوان چنين  
 . »..!باين توده ميتوان اميدوار بود؟

دان اين توده يكي از گرفتاريهاست كه مر       در. ايران راه نيك شدن را هم نميشناسند       جاي افسوس است كه در    
  هركسي آنرا از   ،نيك شدن ميرود   از زمان كه گفتگو   هر جوانان درسخوانده خود را از توده بيرون ميگيرند و         بافهم و 

 . نتيجه اين آنست كه هيچ نيكي انجام نمييابد ميگيرد، و كنار را بر خود ديگران ميخواهد و

. بسربازخانه بردند  اگردان آنجا را  منقول درس ميگفتم يكدسته از ش       دانشكده معقول و   چند سال پيش كه در     
 دستوري كه    هر. اينها حالت غريبي دارند      «: افسري كه براي مشق دادن بايشان برگزيده شده بود ميگفت                  

من فرمان   صف كج ميايستند و     چون در . خود را فراموش ميسازد     ميكند و  ميدهم هريكي آنرا بهمراهانش تكرار     
 . »فرمان مرا بديگران تكرار ميكند ردازد و هيچكي بخود نميپ،راست بايستيد ميدهم

 ما. دوراهست كه نتيجه تواند ب       اين نيكي ميرود هركس بايد خودش آنرا بپذيرد و از             هنگاميكه سخن از   

 كشور را از اين آشفتگي و       كند و  راه سياستي را بروي اين توده باز        ايران پديد آيد و    بايد دسته اي در   :  ميگوييم
مرد با غيرت و پاكدلي كه اينرا  ميشنود بايد بتكان            هر اين يك راهنماييست كه ما ميكنيم و      . دسرگرداني بيرون آور  

از اينراه هزارها   . نيز بما پيوندد   كرده ايم او   كوششهايي آغاز  كه امروز گروهي هستيم و     ما داوطلب باشد، و   آيد و 
جهان از اين    همه جنبشها در   و اينست راه كار  . نتيجه اي كه ميخواهيم پديد تواند آمد       اشت و زكسان پا پيش توانند گ    

غلطست كه كسي    بسيار. نيكي را از ديگران خواهد      بسيار غلطست كه كسي خود را بكارگيرد و         . راه پديد آمده  
 . همانكه شنيد نوميدي نمايد

مردم  را با  تو: ميگويم. »اين مردم نميشود، شما بيهوده زحمت ميكشيد       «: ميگويد بارها ديده ايم يكي ميآيد و      
 .. كشورت بكوشي يا نه؟ راه توده و  آيا ميخواهي در..آيا ميخواهي بشوي يا نه؟. خودت بگو از.. است؟ چكار

مگر چشم داريد   : ميگويم. »..اين كوششها نتيجه ميشود؟     از ..راستي شما اميدواريد؟  «: ميگويد ديگري ميآيد و  
 . .!بشما سپارم؟» سند رسمي«كه 

آخر انگليسها چگونه   : ميگويم. »شما را بگيرند   ارند، جلو زمن ميترسم انگليسها نگ    «: ويدميگ ديگري ميآيد و  
  چرا از بديها بيرون     !..ما خواهند فرستاد كه شما چرا نيك ميشويد؟         سر آيا آيروپالن بر  .. !را خواهند گرفت؟   ما جلو

  .!.؟ما بايد دست برداريم  آنگاه اگر انگليسها بخواهند جلوگيرند!.. ميآييد؟
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اينها . بارها گفته ام اينها بهانه هاي بيغيرتيست       . نميآيند ديگر چون پاسخ  شنيدند ميروند و       اينها را ميگويند، و   
اين كوششها همراهي كنند اين بهانه ها        چون نميخواهند در   جوش افتاده، و   خونهاشان از  كسانيند كه دلهاشان مرده و    

 .جاي هيچ نوميدي نيست جوانان با غيرت باندازه نياز هستند و  وايران مردان بافهم امروز در. را ميآورند

 ٭٭٭
  : گرفتاريهاي ما جداست ـ ٤١

آيين زندگاني نيز    اين زمينه بود كه چنانكه گفته ايم دولتهاي روس و انگليس در             اما پرسشي كه كرده شد در     
 بيرقدار سوسياليزم و كمونيزم هستند و      روسها  . يكي از انگيزه هاي كشاكشهاشان همين زمينه است         هم جدايند و   از

  و ..رويم؟ دسته بايد بكداميك نزديكتر    ميان اين دو   ايران در  پس ما در  . دولت انگليس هوادار سرمايه داري ميباشد     
  .اين نشست درباره آن بگفتگو پردازيم چون پرسش ارجداريست ميخواهم امروز در

داده براي چاره    دموكراسي يا سوسياليزم يا كمونيزم رخ       جهان بعنوان    نخست بايد دانست جنبشهايي كه در       
 نيكخواهان براي جلوگيري از آن جنبش        ،مثالً هنگامي جهان گرفتار پادشاهان خودكام ستمگر ميبوده        . دردها بوده 

يكسو دولتها نيرومند بوده بآرزوي كشورگشايي بجنگ          سپس چون از  . مشروطه يا دموكراسي را پديد آورده اند        
شده  كارخانه ها سرمايه داران بزرگ پيدا      سايه ماشينها و   يكسو در  ند و جهان را ناآسوده ميگردانيدند و از        خاستيبرم

. بميان آورده اند    براي چاره آنها جنبش سوسياليزم را       ،رنجبران سخت گردانيده بودند    بكارگران و  ميدان زندگي را  
 . همين حال را داشته كمونيزم

چاره ها نيز يكي     همه جاي جهان دردها يكي نيست و       نون نكته درآنست كه در    اك. پس اينها چاره دردهاست   
از آنهاست كه توده هاي اروپايي داشته اند و اينست بسيار خاميست كه               ايران ما گرفتاريهامان جز    مثالً در  .نتواند بود 

 . واهد رسانيدبجايي نخ پيروي از اروپاييها ما را. باره باروپاييها پيروي كنيم بخواهيم از هرما 

چاره  بايد بينديشيم كه دردهاي ما چيست و      . انگليس نزديكتر شويم   ما نبايد بينديشيم كه بكداميك از روس و       
 . چه راه تواند بود از

 دسته اي پيدا شد در      اروپا بيك نامي پديد آمد و       همان كه جنبشي در     نمايند و ميايران باين چيزها پروا ن      در
 مثالً . يشودريشخند م  چيز چندان خامست كه مايه خنده و      اين  گاهي  . چيزي بآن نام ميسازند   سازي كرده   ه  اينجا مانند 

ايران كساني آهنگ  ساختن حزب ناسيونال سوسياليست           اوج نيرومندي خود ميبودند در      هنگامي كه آلمانيها در    
تي ميكردند  سفاشي وانان ستايش از  بسياري از ج  . بسيار آرزو ميكشيدند كه از اينجا جهودان را بيرون كنند          ميداشتند و 

مردان بزرگي حزب    . »ميان برداشت  مشروطه كهنه شده، بايد آن را از         «: بارها ميديدم بنزد من آمده ميگويند        و
درماندگي  اينها نمونه هايي از   . اينها مايه افسوسست  . شوند يا بنمايندگي مجلس رسند     ميسازند تنها براي آنكه وزير    

 . اين توده است

ولي ما كه ميخواهيم كارهامان از روي       .  كارهاي آن كسانيست كه راه زندگاني را با ديده بينا  نمي پيمايند             اينها
مثالً درباره خودكامگي    . ما بايد دردها را بديده گرفته بچاره آنها كوشيم            . بينش باشد بايد پيروي از آنها نكنيم         

 اروپا  تر از   كشورهاي شرقي سخت     ر   گي د  بلكه خودكام  . ما با اروپاييان همدرد ميبوديم           ) استبداد(

ليكن درباره  . خود روان گردانيديم   كشور مشروطه يا دموكراسي را گرفته در        از اينرو ما پيروي نموديم و       . ميبود
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 اروپا نبوده و    گرفتاريهاي بسيار بزرگتر ميداريم كه در       آنما پيش از     سرمايه هنوز گرفتاري ما باندازه اروپا نيست و        
 .اين باره راه ما با اروپا يكي نتواند بود  درپيداست كه

 ٭٭٭
  : ما بايد پيش ازهمه بگمراهيها چاره كنيم ـ ٤٢
ايران  بدبختيها در    كه سرچشمه     منمود باز اين   شمرده   فهرست وار    را   گرفتاريها   من   نشستهاي گذشته    در

مانندهاي  يهاي صوفيان و خراباتيان و      بدآموز كيشهاي گوناگون و   ) كشورهاي شرقي  بسياري از  همچنين در  و(
 . اينهاست

اين باره سخنان    اين چند سال ما در     در. اين باره گفتگو نشده زيانهاي اينها دانسته نميبود         تا چند سال پيش در    
 : اينها سه رشته زيانهاي بزرگ دارد. بسيار رانده بهمه روشن ساخته ايم كه زيانهاي اينها چيست

 . گروهي را براه ديگري مياندازد هر اكنده هم پر مردم را از) ١

 . هرگونه پيشرفت را ميگيرد تيره گردانيده جلو مغزها را) ٢

 . چند رشته كه بهم درآميزد نيروهاي مغزي را بيكاره ميگرداند) ٣

 . را نيك شمارد بايد كتابهاي جداگانه پردازد كسي بخواهد زيانهاي اينها اگر

. ولي اين راست نيست   . »اروپا نيز بوده است    كيشها در «: گاهي شنيده ام ميگويند   . دهكشورهاي اروپا نبو   اينها در 
خراباتيگري رواج   كجا بدآموزيهاي زهرآلود صوفيگري و      در !..يك كشور چهارده كيش بوده؟     كجاي اروپا در   در

 . آن نيز بدآموزيهاي زيانمند بسيار كمست  و درهاروپا تنها كيش مسيحي ميبود  در!..داشته؟

 هنوز . دشمني مينمايند  با آن    مردم   انبوه   هنوز   مشروطه روان گرديده و    ايران   بينيد چهل سالست در   ميشما  
بسربازي رفتن را    هنوز ماليات دادن و   . دسته هاي بزرگي نافرماني كردن با دولت و شكستن قانون را ثواب ميشمارند             

  .!.كجاي اروپا بوده؟ در چنين بدآموزيهاي سراپا زهرآلود. حرام ميشناسند

همه بايد اين رشته را بديده گيريم و         ما كه ميخواهيم بدردهاي توده چاره كنيم پيش از          آنست اكنون سخن در  
 . داستان سرمايه داريست از زيانمندتر اينها براي ما بدتر و. انديشه چاره بآنها باشيم در

. ميان رود  اين چيزهاي غلط از    دين روشن گردد و    معني راست    ،چاره اينها آنست كه چون همه بعنوان دينست       
آغاز  بآن   و اين كاريست كه ما       (پديد آيد    زمينه   همين   جنبشي در  ايران   ميبايست در  اينست و  يگانه راه چاره    

  .)راه تا نيمه پيموده شده است كرده ايم و

 :چنين ميگفتند  ايرادهاي خود بما   كمونيزم نشان ميدهند گاهي در     ايران هواداري از سوسياليزم و     كسانيكه در 
 ما چون راه زندگاني را    . نيازمنديهاي مادي برخاسته، همه نتيجه بينواييست       اين گمراهيها كه شما ميشماريد همه از       «

ميخواستند با اين سخن رفتار   . » آن گمراهيها نيز از ميان خواهد رفت       ،نيازمنديها بيرون آوريم   بهتر گردانيده توده را از    
 . كوشش ما وانمايند بهتر از رفتار و را  خودكوشش و

نه اين راستست كه با      نيازمنديهاي مادي برخاسته و    نه آن راستست كه اين گمراهيها از      . ولي اين سخن بيپاست   
 . ميان خواهد رفت از نيازمنديهاي مادي اين گمراهيها نيز بيرون آمدن از
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راه . چه  نباشد    چه نيازمنديهاي مادي باشد و     ،ي پذير است  گمراه نهاد خود  ما روشن گردانيده ايم كه آدمي از      
ايران ما اگر    در. نشان دادن راهي درست نميباشد      چاره نيز جز روشن گردانيدن آميغها و       .است باز گمراهي بروي او  

  و اين گمراهيها      ،بينواييها بيرون آوريم    كمونيزم را روان گردانيده مردم را از            آيين سوسياليزم و    بكوشيم و 
 . ميان نخواهد رفت چاره نكنيم از تا يكسره بآنها نپردازيم و  بحال خود خواهد ماند و و نادانيهاپراكندگيها

چه  كمونيزم و  چه سوسياليزم و   ريشه آنها كنده نشده،    ميانست و  نادانيها در  گذشته از آنكه تا اين گمراهيها و       
بكار بسته   هم با فشار روان گردد و      اگر. ايدار نخواهد گرديد  پ اين توده ريشه نخواهد دوانيد و      هر آيين ديگري، در   

 .  چون بي ريشه است سست و بيپا خواهد بود،شود

با اينحال كه هست     نشده و  دليل اين سخن حال مشروطه است كه چهل سالست روان گرديده و هنوز پايدار                
 ..چرا اين حال را پيدا كرده؟     .. چنين شده؟   چرا .ايران يكي از رسواييهاست    داستان مشروطه در  . هيچگاه نخواهد بود  

مشروطه كه برپا شود همه چيز خوب        «: مشروطه را روان گردانيدند ميگفتند     ايران پيشگام شدند و    نيكمرداني كه در  
همه چيز خوب نشد كه مشروطه نيز حال رسوايي          . مدها وارونه انديشه هاي ايشان را نشان داد       آولي پيش . »خواهد شد 
 . پيدا كرد

حوضي كه پر از لجن است اگر گالب برويش ريزند آنرا هم گنديده و بدبو خواهد                 : بارها اين مثل را زده ايم     
 .ته پاك گردانند چاره جز آن نيست كه حوض را از گردانيد و

 ٭٭٭
 : نيستيم سوسياليستي دور  ما از ـ ٤٣

ديگر  با گمراهيهاي كيشي و     داشت بايستي بنياد آن نبرد           نيست كه جنبشي كه ايران نياز          جاي گفتگو 
هم   و ،همه را بيك راه كشاند      از پراكندگيها كه دچارند باز رهاند و        باشد، كه هم توده را      بدآموزيهاي كهن و نو   

 اين جاي گفتگو  . هنرهاي اروپايي آماده گرداند    رواج دانشها و   ارجمند و  زمينه براي پيشرفت آموزاكهاي نيك و      
 . نيست

. آن باره هم كوششهايي كرده شود      بايستي در  چاره جوييهاي اقتصادي هم نيازمنديم و     همان حال ما ب    ليكن در 
كارگر نيست بجاي آنها مليونها روستاييان بدبخت هست كه رنجبران اين                 باندازه اروپا كارخانه و     ايران اگر  در

 صد هزارها    ند،يستاگر باندازه اروپا سرمايه داران گردنكش ن          . ميبرند زير فشارهاي سخت بسر      در كشورند و 
 . مياندازند از پا خون توده بينوا را ميمكند و  كه همچون زالوندمفتخواران هست

باز پيداست كه در اين چاره جوييها ما بايستي بانديشه هاي               . دوپيداست كه بايستي باينها نيز چاره جويي ش         
 . سوسياليستي نزديكتر شويم

 ما آييني  . هيچگاه پيروي نخواسته ايم     بلكه  . روي نكرده ايم  بسته پي  اين باره هم چشم     چيزيكه هست ما در    
زمينه  آن آيين در   خرد ميباشد، و   زيان زندگاني و پيروي كردن از فهم و        داشته ايم كه بنياد آن بديده گرفتن سود و        

 . اي سوسياليستي يكسان درآمدههبسيار چيزها با انديشه  اقتصاد، در

پايه انديشه هاي آنها دلسوزي     . خواسته اند  كدل و نيكخواه بوده نيكي جهان را      اران سوسياليزم مردان پا   زبنيادگ
اينست بما بسيار نزديك بوده اند و جاي            . بوده تر به بينوايان و بازگردانيدن زندگاني بيك راه بهتر و شاينده               
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خود  در. نستامروز ديده ميشود جهان بتندي بسوي سوسياليزم روا            نرفته و  خشنوديست كه رنجهاي آنان هدر      
 . هدادولت انگليس نيز بدست سوسياليستها افت  وهدمآفيروز انگلستان حزب كارگر 

.  راستست ،ارش آنها گفته اند    گس بسيج نيازمنديهاي زندگاني و    پيشه و  بهرحال آنچه سوسياليستها درباره كار و     
  :ما از آنها جداييم چند چيز ما نيز پذيرفته ايم ولي در

آنچه  مزد بگيرند و   يك توده همه بايد براي دولت كوشند و        در. ا را بدست دولت ميسپارند     آنان كاره   ـ نخست
آزاد باشد  ) چنانكه امروز هست  (كارها  :  ما ميگوييم  .برسد) مصرف كنندگان (ميبسيجند با دست دولت بگسارندگان      

ستد و   و شود از راه داد    هركس براي خود كوشد و آنچه بسيجيده مي         . ساماني بآنها دهد   و دولت نگهباني كند و     
 . بازرگاني بگسارندگان بخش يابد

. نميبينندي دست دولتست ديگر بسرمايه نياز چون بخش كاالها با . ميان برميدارند  آنان سرمايه را بيكبار از    ـ  دوم  
 .از آنچه بيشتر از اندازه است جلوگيري شود بسرمايه نياز هست ولي بايد باندازه باشد و: ما ميگوييم

 ،كشاورزان همه بايد كارگر دولت باشند         زمينها از آن دولتست و      . آنان بمالكيت معنايي نميدهند     ـ    م سو
بايد آنرا بمعني راست    . ميان برد  نبايد آنرا از   مالكيت چيزي طبيعيست و   :  ميگوييم ولي ما . ديگر چيزها  همچنان در 

 . همان معني نگه داشت در خود گردانيد و

اينها را ميگويم تا     . بخوانند را» پيشه و پول   و كار«اينها را نيك بفهمند بايد كتاب         كسانيكه ميخواهند معني     
كه روان گردانيدن    من گمان ميكنم دشواريهايي را     . دانسته شود همبستگي ما با انديشه هاي سوسياليستي چيست           

 . يده ايمگردان بسيار كمتر ميان برداشته ايم يا آنها را ازما انديشه هاي سوسياليستي داشته 

نمايم آنست كه اين نزديكي بسوسياليستها معنايش گرايش بسياست دولت شوروي                 نكته اي كه ميبايد باز      
 دلبستگي  دهمان حال باستقالل خو    ولي در . ما آنها را دوست ميداريم     توده شوروي بيرقدار سوسياليستيست و    . نيست

 كه دولت شوروي با دولت انگليس ميدارد بيكبار           همچشميهاي سياسي    آن ميبينيم كه در     خود را در   داشته سود 

 . را بيك ديده ببينيم دو اين زمينه هر در بي يكسو باشيم و

 ٭٭٭
  : حق هميشه نيرومند است ـ ٤٤

  .پايان نشست بيك سخن ارجدار ديگري پردازيم ميخواهم در. تا اينجا پاسخ آن ايراد و پرسش را ميدادم

توده هاي   امروز تكاني بنام هواداري از     . گرديده ه و امروز نيرويش بيشتر     داشت بايد دانست حق هميشه نيرو     
 براي  سازمانهادولتهاي بزرگ پيشگام شده منشورها براي آزادي توده ها پديد ميآورند و                      . ناتوان پديد آمده   

، باز هناينده   هم رويه كارانه باشد باز سودمند است         اين كارها اگر  . چيرگي زورمندان برپا ميگردانند     جلوگيري از 
 چيزيكه هست   .ي خود را نگه دارند    گسرفراز زند  استوار و  اينست ايرانيان بايد بحق خود پشت گرم باشند و          . است

 .بايد بهانه باز نگزارند، بايد منطق خود را سست نگردانند

  و انگليسبدانسان كه جزيره هاي بريتاني ميهن مردم         . توده هاي جهانيم و اين كشور ميهن ماست         ما يكي از  
 اين سرزمين هم ميهن ماست، زيستگاه ماست، سرچشمه نيازمنديهاي          ،خاك پهناور روسستان ميهن توده روس است      
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داده هاي خدايي برخوردار      از دست بهم داده بآباديش كوشيم و        آن آزادانه زندگي كنيم و       ما بايد در   . ماست
 . اين حق ماست. گرديم

هنگامي . خود نشان دهيم يست كه ما براي زندگاني توده اي شايستگي ازهنگام ولي اين در  . اين منطق راستست  
 است كه ناداني و    اين منطق هنگامي استوار   . هناينده است كه اين سرزمين را كه ميهن خود ميشماريم آباد گردانيم             

لي ميهن براي   آري اينجا ميهن ماست، و    . كند بخود باز  نزديك را  و ان ريشخند دور  بگمراهي توده بجايي نرسد كه ز     
 ميهن براي دسته بنديهاي     .قمه زني نيست، ميهن براي ميدانداري آخوندهاي رسوا نيست          زنجير زني و   گنبدپرستي و 
  .هوچيانه نيست

با  آن كشور باشند و    آزادي يك كشور، اگر هيچ چيز نخواهد باري اينرا ميخواهد كه دسته اي در                استقالل و 
در كشوري  . ه برند و خود را بهمسايگان بشناسانند تا بدانند چه رفتاري پيش گيرند            سياستي روشن و پايدار توده را را      

ميان  نه دسته اي از    نه توده راه زندگاني را ميشناسد كه خود راه رود، و           كه نه استبداديست كه يك پادشاه راه برد، و        
 . .!اري كنند و چه راهي پيش گيرند ؟چنان مردمي همسايگان چه رفت  با،ايشان پديد ميآيد كه سررشته داركارها باشد

 ميخواهم سخناني را  . من ميخواهم خودمان درباره خودمان داوري كنيم       . خودش باشد  آدم بايد خودش داور   
 . خود بزبان آوريم دل ميدارند ما كه ديگران در

تهران برچيد   از  هنگاميكه محمد عليميرزا مجلس را بتوپ بست و دستگاه مشروطه را             :مثلي از تاريخ ياد كنم    
سفارت بروي   انگليسها در . بسفارت انگليس پناهيدند    دخو و ديگران،    تقيزاده و  ديخواهان بنام، از   اكساني از آز   

اين رفتار بمحمد عليميرزا سخت برخورد و زبان بگله و ايراد بازكرده تلگرافي بپادشاه                . ارده بودند زپناهندگان باز گ  
 دستور. ميان بردارد  تخت من دوخته ميخواست مرا از       ظل السلطان چشم بتاج و     عمويم«: اين زمينه  انگليس فرستاد در  

. بود اين منطق او  . »بگناهكاران پناه ميدهد   و ولي سفارت شما باستقالل ايران لطمه ميزند       . بگيرند  را اندادم گناهكار 
چون . ميان بردند  منطق را از  ولي آنان با يك پاسخي اين       . كارهاي ايران نداشتند   راستي هم انگليسها حق دخالت در     

باغشاه ميرزا جهانگيرخان وحاجي ملك المتكلمين را بي بازپرس و داوري كشته بودند انگليسها                    همان روزها در  
 ما حق داريم بكسانيكه جانهاشان      ،محاكمه ميكشند  را بي  نامتهم ميان نيست و   كشوري كه قانوني در    در: پاسخ دادند 

 . خطر است پناه دهيم در

اين پاسخ را بكاويم معنايش آنست كه يك كشور، چه مشروطه اي و چه استبدادي، بايد داراي قانون                         اگر
استقالل  اشت و زارج نتوان گ    بآن كشور  ،ميل خود آدم ميكشد    يك پادشاه با   كشوري كه قانون نيست و     در. باشد

 .راست هم بوده اين بوده معني آن سخن و. برايش نتوان پنداشت

 ٭٭٭
 : آشكار بسيار كمست جهان زور  در ـ ٤٥
 كمست كه كسي بگويد من چون توانايم ميخواهم بتو           بسيار. بسيار كمست  جهان زور بي پرده و آشكار       در
تاراج ميكند براي    آن شاهسون كه راه ميزند و آن كرد كه ديه ها را            . نود درصد ستمها از روي بهانه است      . ستم كنم 

 چرا براي ما مدرسه باز    . تقصير دولتست « :چنين ميگفت  ميكرد و  با من گفتگو  يك شاهسون   . خود بهانه ها ميدارند   
 . ياد گرفته خنديدم كه نوشته هاي روزنامه ها را. »را تربيت نميكند ما نميكند و
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 نگاه كرد ديد بره اي هم       ،گرگ از سرچشمه آب ميخورد    : بره كه الفونتن نوشته شنيده ايد      آن افسانه گرگ و   
نميبيني من اينجا آب      مگر ..!چرا آب را تيره ميگرداني؟      « :به بهانه جويي برخاسته گفت      . وردپايين آب ميخ    در

گرگ ديد  . »ره گردانم بسوي شما نخواهد آمد     ي را ت  نمن اگر آ   روانست،ي  جوي از آنسو  « : بره گفت  .»!..ميخورم؟
  كه پارسال آن دشنامها را در        اينهم آن شد   !..فضولي هم ميكني؟  «: پرخاش پرداخته گفت  ه   ب ،پاسخ دندان شكنيست  

گرگ ديگر تاب نياورد    . » پارسال هيچ نبودم تا دشنام دهم      ،ماهه ام  من بره چند  «: بره گفت . »من گفته بودي   پشت سر 
اين افسانه مثل نيكيست . »نبوده اي پس آن مادرت بوده، پدرت بوده       تو اگر«:  چنين گفت  هبروي بره انداخت   خود را  و

 . بهانه بايد داشتهم كه براي زورورزي 

 . روي فهم و خرد نيست     اين توده بدبخت كه ناتوانست باري رفتارش از        . من درباره ايرانيان بسيار انديشيده ام      

آن داستان دلگداز رفتار ايرانيان بسيار بد بوده كه ما  اگر              در. .؟تاز مغول را نيك خوانده ايد      نميدانم تاريخ تاخت و   
 . بوده اند  اينها بيست گناهكار،يمبشمار مغوالن را ده گناهكار

خود نشان   زبوني از  برابر چنان دشمن خونخواري بايستادگي برنخاست و       توده اي كه بصدها مليون ميرسيد در      
كه  شنيده ايد . بكشتار برميانگيخت  همان زبوني رفتارش بسيار بيخردانه ميبود كه مغوالن را               داد، و آنگاه در     

خراسان گرفته با    آنسر ي هزار سوار از دنبال خوارزمشاه فرستاد، و اين سي هزارتن از            س چنگيزخان دو سركرده را با    
 . شمال درياي خزر بلشكرگاه خود پيوستند كشتار تا آذربايجان و قفقاز پيش رفتند و از تاراج و

داست كه بايستي    پي .بفالن شهر بزرگ آگاهي ميرسيد كه مغوالن ميآيند       . ايرانيان با آنان چه ميبوده     ببينيد رفتار 
پيشواز ه  فروتني درآمده نمايندگان  ب      در يا از  شهر را استوارگردانند، و     يا آماده شوند و افزار جنگ بسيجيده و          

 شويد و  ايل  «: ميفرستادند پيام  مغوالن ميرسيدند و     . ولي هيچيك از اينها را نميكردند       .  گفتگويي كنند  فرستند و 
چون  اينرا نپذيرفته بجنگ برميخاستند، و     . »بار بدهيد و اندازه رخت و خوار     خود بپذيريد و فالن    شهر شحنه اي در  

آنگاه شحنه اي   . ميكردندمغوالن بشهر درآمده كشتار و تاراج       . شكست ميخوردند   سه روز   دو آماده نميبودند پس از   
. ويران ميساختند  يكباربمغوالن بازگشته اين بار شهر را       . شحنه را ميكشتند  مردم بيخرد شوريده    . گزارده درميگذشتند 

 . همگاني ايشان اين بود رفتار

 آن شهر شمس الدين خطيب از يكسو شهر را استوار گردانيد و             در. را نكرد تبريز بود    تنها شهري كه اين رفتار    
شما « :پيام داد  يكسو بي باكي ننموده فرستادگان به پيشواز مغوالن فرستاد و           مردم را براي جنگ آماده ساخت و از        

كشتار  خود توانيم فرستاد و اگر براي تاراج و         رخت ميخواهيد ما   خواروبار و  اگر.. بهر چه ميآييد؟  ..  ميخواهيد؟ چه
شما  تا باندازه شماره خودمان از     كشته شدن آماده ايم و     ما براي كشتن و   . ميآييد بدانيدكه ما همچون ديگران نيستيم     

  .»...نكشيم درهاي شهر بروي شما گشاده نخواهد شد

اين بود پيشنهاد را      ايران سخني خردمندانه شنيده رفتاري مردانه ميديدند، و           مغوالن نخست بار بود كه در       
ما چون زورمنديم شما را خواهيم        «: هيچگاه نگفتند . شدند دور شهر گرفتن خواروبار و پارچه از       پذيرفتند و با   

 . »كشت

است و با رفتار خردمندانه توأم         هنگامي كه استوار   منطق  : ميخواهم بگويم . اين داستان همچنان بزبانم آمد      
بهانه بدست ميدهد داراي هنايشي       ولي هنگامي كه نااستوار است و      . تواند هناييد  مغوالن دژخوي  نيز      در ،ميباشد
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آبادي ميهن خود    و آرزوي استقالل كشور خود ميباشيم بايد به نيكي توده           ما كه در  : ميخواهم بگويم . نتواند بود 
 . نگه داريم شايندگي نشان دهيم تا بآساني توانيم استقالل و آزادي خود را  وكوشيم

 .  نشست را بپايان ميرسانم،نيست چون مرا بيش از اين حال گفتار
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 نشست هفتم
 

  :ميگيرم نشستهاي گذشته از سياست سخن رانديم و اينك دنباله آنرا در

 : ارندزاست خود را بروي سه پايه گايرانيان بايد بنياد سي: نشستهاي گذشته گفتم در

 . نادانيها رها شدن از آلودگيها و كوشش به پيراستن توده و) ١

يكسان گرفتن   دولت روس و انگليس و     دو بدست خود گرفتن رشته كارهاي كشور و نيكخواهي نمودن با          ) ٢
 . دوي آنها هر

 . اين زمينه با نيكخواهان جهان  درو همراهي نمودن نبرد با بديها دلبستگي داشتن به نيكي جهان و) ٣

من خود  . كه ميتوانستم زمينه را روشن گردانيدم       شش نشست گذشته از آن دو چيز سخن رانده تا آنجا               در
ولي اندوه  . كار بازداشته است   ناتندرستي مرا از   اين زمينه ميبايست بهتر از اين سخن رانده شود و             كه در  خستوانم

بهرحال اكنون  . اراي مغزهاي روشن ميباشند و آنچه را كه ميبايست فهميد فهميده اند             نميخورم چرا كه شنوندگان د    
  :ميخواهم بپايه سوم پردازم

 ٭٭٭
  :اين كه هست تواند بود  آدمي بهتر از ـ ٤٦
چه نياز بچنان كاري      چيست و » نبرد با بديها   نيكي جهان و  «يكي اينكه   : چيز است  دو اين باره سخن در     در
هريكي از   از.. اين تواند بود؟   چه هنايشي آنرا در   .. دارد؟ كار چه همبستگي بسياست ما     ي آنكه اين   ديگر ..هست؟

 . اينها جداگانه سخن خواهم راند

نهاد خود باين بدي     بايد دانست آدمي از   . نوشته ايم  سخنان بسيار گفته و    با بديها ما   نبرد درباره نيكي جهان و   
فهم و خرد را      پي راستيها باشند و     آدميان اگر در  . ن توانند بهتر از اين باشند       آدميا. است نيست  كه امروز نمودار  

 . بديهاي امروزي ناپديد خواهد بود گردانند بسياري از راهنماي خود

 .ميان برداشت مثالً داستان جنگ كه گرفتاري بزرگي براي جهان شده ميتوان آنرا از

بسيار چيزهاست كه در     : ميگوييم. گ در طبيعت گزارده شده     جن: كساني اينرا باور نميكنند و چنين ميگويند        
   !..آيا ما از آنها جلو نميگيريم؟. دزدي هست، كالهبرداري هست. طبيعت هست و ما از آن جلو ميگيريم

داوري بپايان   دوسخنيهاي خود را از راه دادگاه و       نيك نگريم هيچ مانعي ندارد كه دولتها نيز كشاكشها و           اگر
 . راه افتاد آسان خواهد بودبولي چون . دشوارمينمايد اين داستان امروز بما. ميانه نباشد نگ درج رسانند و

اگر كسي بديگري دعوايي ميداشته      . نميبوده نيز) افراد(ميان يكه ها      يكروزي بوده كه دادگاه و داوري در        
ولي  كم كم    . فشار بطلبد  با زور و   رود و  او سر كسي طلبي داشته خودش ميبايسته بر       از   اگر. بزورورزي ميپرداخته 

بجايي  امروز كار . آنراه بپايان رسد   دعوايي كه بود از     داوري بنياد نهاده اند كه هر       خردمندان پيدا شده دادگاه و     
 يا دوتن كه دعوايي ميدارند اگر خودشان           درو بدهكار سر كسي بدادگاه پروا ننموده خودش بر        رسيده كه اگر  

 . خواهند داشت زبان بايراد باز خواهند شمرد و» وحشيگري« آنرا  همه،بزورورزي پردازند
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  پس از  ،بآنجا كشانند  دعويهاي خود را  كه  دادگاهي برپا گردد     اگر براي آنها نيز   . دارند همين حال را   دولتها نيز 
ري  همه آنرا وحشيگري شناسند و بيزا        ،دولتي خواست از راه جنگ پيش آيد         زماني بجايي خواهد رسيد كه اگر      

 . نمايند

 
 فرانكلن روزولت

 
اين براي آنست كه دولتها آزاد نباشند       . را پديد آورده اند   » سازمان ملل متحد  «اكنون خود دولتها پيشگام شده      

براي آنست كه دولتها نيز دوسخنيهاي خود را با گفتگو و داوري بپايان                . كه هرگاه كه خواستند سرنيزه بكار برند       
 .گر دولتي خواست ستمگري يا زورورزي كند، ديگران دست بهم داده از آن جلو گيرندبراي آنست كه ا. رسانند

 . ولي اين دستگاه آنچه ما ميخواهيم نيست و كميهايي در آن پيداست

هر زمان بيم آنست    . نخست  اين سازمان را خود دولتها پديد آورده اند كه اگر روزي خواستند بهم توانند زد                  
 .گ آزردگي نمايد و بيرون رود و سازمان بهم خوردكه يكي از دولتهاي بزر

در اين سازمان نيرويي كه هست . دوم  يكچنان سازماني به نيرويي نيازمند است كه گزيريده هاي آنرا بكار بندد   
كمتر . دهند و پيداست كه نتيجه درستي از آن در دست نخواهد بود            ) دولتهاي بزرگ (آرتشهاييست كه بايد دولتها     

 .وان پنداشت كه دولتهاي بزرگ درباره آن انديشه و خواستشان يكي باشد و باهم نيرو يكي گردانندپيشآمدي ت

 .اين خود گامي در راه پيشرفت جهانست. اينها كميهاست، و با اينحال بايد بآن ارجي گزاشت
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اي خود را در    اينكه دولتها آماده شده اند انجمني برپا گردانند و بجاي دست يازيدن بتوپ و تانك دوسخنيه                  
 .آنجا بگفتگو گزارند مايه خشنوديست، گو كه اين انجمنها سرانجام نتواند جلو جنگ را گيرد

 ٭٭٭
 

  : بايد خردها تكان خورد ـ ٤٧
انديشه هاي نيكخواهانه تا اندازه اي       و  كه خردها تكان نخورده    ميخيزدنچه ما ميدانيم دشواريها همه از آن بر        آ

 را برپا    سازمانهاامروز دشواري بزرگتر آنست كه دولتهايي كه پيشگام ميشوند و اين                 . كه بايد رواج نيافته است      
 انديشه چيرگي بتوده هاي ناتوان      دركه سازمان برپا ميكنند     همانحال   در. زبانهاشان يكي نيست   دلهاشان با  ميگردانند

يك .  سودجويي ناسزا كند   سازمانن  هما هريكي ميخواهد از  . با يكديگر دروغ ميگويند و نيرنگ ميزنند        ميباشند و 
 . انديشه ناپاكست: جمله بگويم

 اين باره هم اگر نيك جستجو كنيم خواهيم ديد اين سياستمداران گمراهند و انديشه هاي آنان آلوده با                        در

بديگران چيرگي   بود و  بايد زورمند  است و  اين باور است كه زندگاني نبرد       هريكي در . بدآموزيهاي ماديگريست 
از همينجاست كه    . نتيجه اي بدست نميآيد    ميرود و  همينجاست كه همه كوششها هدر     از. اين انديشه ايشانست  . ودنم

هنگاميكه همه سخن از جلوگيري       از همينجاست كه در   . جنگي پايان نيافته زمينه براي جنگ ديگري آماده ميشود          
 . است كار جنگ ميرود نهاني دسته بنديها و آمادگيها براي جنگ در

است كه   همه بيك جنبشي نيازمند    امروز جهان بيش از   . باينست كه بايد چاره كرد    . ها اينست يسرچشمه دشوار 
ست كه جز با     ا آن پلنگها و گرگها   . داريم ن ما بنبرد نياز  . زندگاني نبرد نيست  . آميغها روشن گردد و خردها توانا شود      

 . است كشاكش بهمدستي نيازمند آدمي بجاي نبرد و. ستآدمي جز از آنها. كشاكش زندگاني نتوانند داشت نبرد و

شش سال  .  نتوان داشت  ديديم چشم ن حال بدبختي كه      آرد وكشاكش باشد جز      بكه پايه اش ن     زندگاني از
شد، مليونها مادر داغ فرزند ديد، شهرهاي بزرگي همچون لندن و برلن                  جنگ رفت، مليونها جوانان نازنين نابود       

 .  ستنايابي گرسنگي وگرفتار  راسر اروپاكنون هم سا. يافتآسيبهاي سخت 

. آلمانيها نيز از اين مردمند    . ، سستي خردهاست  شوند اينها گمراهيهاست  . »شوند اينها آلمانيها بوده اند    « :ميگويند
  ..و از ميان رفتند، آيا مردمان از جنگ ايمنند؟آنگاه اكنون كه آلمانيها سركوب شدند 

 باهم يكدست ميبودند و دوستي ميداشتند، و امروز بكشاكش سختي برخاسته اند و                 روس و انگليس تا ديروز    
بهم خورد و جهان بار ديگر گرفتار        » سازمان ملل متحد  «هر زمان بيم ميرود كه رشته در ميانشان گسيخته گردد و               

 .ترس از بمب اتمي سراسر جهان را فرا گرفته. جنگ شود

مردان . خردها سست گرديده، آميغهاي زندگاني بديده گرفته نميشود          چنانكه گفتم اينها همه از آنست كه           
آنان ميپندارند جز با جنگ و         . سياسي كه رشته كارهاي جهان را بدست گرفته اند خود گرفتار بدآموزيهايند                  

 .كشاكش جهان را راه نتوان برد، آنان زندگاني را نبرد ميدانند
 

 ٭٭٭
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 : توان بيوسيد  بسياري از روشني مغزها هوده ها ـ ٤٨
براي جلوگيري از جنگ بيك دادگاه بين الملل بزرگي نياز است، دادگاهي كه نيرومند باشد و هر دولتي كه                      

بيشتر كسان آنرا    . پيدايش چنان دادگاهي امروز آرزوست      . گرداند» محكوم«گردن بحق و قانون نگزاشت او را           
 .اسندنشدني ميشمارند و دشواريهاي بسيار در سر راه آن ميشن

ولي آنچه ما ميدانيم اگر خردها بتكان آيد و مغزها روشن گردد و آميغها بديده گرفته شود، همه دشواريها از                       
اين دشواريها كه امروز در سر راه دادگاه بين المللي نمودار است و بچشمها ميخورد، روزي در                    . ميان خواهد رفت  

 .سر راه دادگاههاي عادي نمودار ميبوده

سپس . زماني بوده كه هيچ دادگاهي در هيچ كشوري نميبوده        . اي عادي از نخست كه برپا نميبوده      اين دادگاهه 
كه در اينجا و آنجا دادگاهها برپا گرديده مردمان سود آنها را نميدانسته اند و چندانكه  ميبايست ارج  بآنها                                  

ان جاهايي هست كه دادگاه نيست، و اگر        هنوز در اير  . نميگزارده اند، حكمي كه داده ميشده بآساني باجرا نميرسيده        
شانزده سال پيش كه من بخوزستان رفتم و در           . بنياد يابد مردم از آن خواهند رميد و پشتيباني دريغ خواهند گفت              

 . آنجا عدليه نيرومندي برپا گردانيديم، مردم تا ديرزماني ميرميدند و ما دچار دشواريها ميبوديم

همان رفتاري كه ما امروز     . هكه امروز هست يكروز بوده كه نميبود       سررشته داريها حكومتها يا   . دادگاهها بماند 
بيك نيروي بزرگتري كه سود همه       تنها سود خود را ميجويد و      ميگيرد و  توده ها ميبينيم كه هريكي خود را جدا         از

ر روزي از خانواده ها ديده      ، همين رفتا  )اشتزباشد بآساني گردن نخواهد گ     اگر و(جهان را بديده گيرد نياز نميبيند       
بيك  بوده تنها آسايش خود را ميخواسته است و           هريكي خودسر  و يكجا ميزيسته اند    دراي  خانواده  هر  . شده

 . ديده اند نمي سود همگاني را بديده گيرد نياز  دستگاهي كه همه آنها را راه برد و

آيا نه آنست كه خردمنداني     .. پديد آورده؟ را  ها   چه نيرويي اين   ..پس چه بوده كه اين حكومتها پديد آمده اند؟        
 نموده و  باز) راهبر همگي باشد   دستگاهي كه نگهبان و    يا(نياز زندگاني را بحكومت      برخاسته و راهنماييها كرده و    

پايداري آنها نتيجه دانسته شدن آميغها        آيا نه آنست كه پيدايش حكومتها و       .. تيرگي بيرون آورده اند؟    مغزها را از  
 .. وده؟ب

جهان  در فهمها كه بايد كوشيد و      تكان خردها و   سايه روشني آميغها و    از اين سخنان خواستم آنست كه در       
ميان تواند رفت، اينهم تواند بود كه يك حكومت           از ي نه تنها دشواريهاي يك دادگاه نيرومند بين الملل        ،پديد آورد 

 . باشد اي كنوني همه زيردست او ه پديد آيد كه حكومتهاي توديبين الملل نيرومند بسيار

بآن » مليت«. ميانه خانواده ها نيست    ميان توده ها بيش از جدايي در       ديده راستيها جدايي در    ه گفته ايم از   كچنان
ميهن پرستي دشمني   .  همچشمي نمايد غلطست    و توده اي بايد بديگران برتري فروشد       هر معني كه فهميده شده و     

 آدمي بكشاكش نيازمند نيست و      . توده اي بسته بآسايش همگي جهانست        آسايش هر . ديگران نميباشد  كردن با 
 نود درصد رنجهاي امروزي خواهد      ،راهش باشد  زندگاني از  اگر. جنگ را بايد با بديها كرد     . بهمدستي نيازمند است  

 . رفت

ندان را بتكان خواهد     دلها جاي گزيند انبوه نيكخواهان  و خردم          مانند اينها آميغهاييست كه چون در       و اينها
 جنگ برپا  جلوگيري از  ميان دولتها و   داوري در  چون انجمني براي نگهباني بكارهاي همگاني جهان و          آورد، و 
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 يگردانيد، همين زمينه براي پيدايش يك حكومت بزرگ بين الملل               خواهد  آن هوادار  همه را پشتيبان و      ،گردد
 . خواهد بود

. آنست مغز نيز پيرو انديشه هاييست كه در       . كه گرداننده آدمي مغز اوست    ميگردم   من بار ديگر بآن سخن باز     
اگر يك جمله بگوييم بايد شالوده       . كارهاي بزرگ ديگر براي كردن بسيار است        . تنها جلوگيري از جنگ نيست     

 بديده گرفته   سود زندگاني  هرباره بايد راستيها و    از. خردها باشد  پيروي كردن از   زندگاني آينده راه بردن بآميغها و     
 ميكوشيم راست آنرا بدست آوريم      ،درمييابيم ميبينيم و  اين جهان  ما هرچه در   امروز چنانكه دانشها پيش رفته و     . شود

چيز راست آنرا بديده گيريم      هر كارهاي زندگي از    همچنان بايد در   ،بروي پندارهاي بيپاي گذشتگان خط ميكشيم      و
بزيان زندگانيست   بايد هر آنچه بد است و      . بند آيينهاي گذشتگان نباشيم    در است بپذيريم و   آنچه راهنماي خرد   و

 .گردانيم نام كه هست دور بهر

 ٭٭٭
 

  :آينده جهان را انديشه هاي نيكخواهانه راه خواهد برد ـ  ٤٩
چه همبستگي  ها  سر آنكه اين كار      آمديم بر   .نبرد با بديها كه ميگوييم اينهاست        كوشش به نيكي جهان و      

 .. كارهاي سياسي ما تواند داشت؟ چه هنايشي در دارد وبسياست 

دادگاههاي  بودن   خواسته ميشود، و   بدانسان كه    نيكي جهان    زيرا    .اين باره پاسخ آسانست    گمان ميكنم در  
. پايندان استقالل آنهاست    ناتوان و  توده هاي    زورمندي دولتهاي نيرومند، يكسره بسود      جلوگيري از  بين الملل و  

 هاي ناتوان كه توده ايران يكي از آنهاست، اگر هم براي نيكخواهي بجهان و دلسوزي بجهانيان نباشد بايد براي                    توده
جهان آغاز شده شركت كنند و دلبستگي نشان          انديشه هاي نيكخواهانه كه در     آزادي خود در   نگهداري استقالل و  

 . دهند

مايه آبرويي براي    خود همكار و همپا خواهد گردانيد و      آنگاه اين كوشش ايرانيان را با توده هاي بنام جهان             
 . كرد مد ها هواخواهان و پشتيبانان پيدا خواهندآپيشدر ايشان  خواهد بود كه 

كوششهاي  آينده جهان را اين انديشه هاي نيكخواهانه و        : بكوتاهي ميگويم . نيست اينجا فرصت گفتگو   در مرا
 . دلسوزانه راه خواهد برد

حال  امروز نتيجه اين گرديده كه جهانيان در        تكان پديد آمده و    صدها هزارها سال گذشته و    وجهان گرديده   
امروز . خود درمانده اند   كار حال آنكه هزارها دانش بدست آورده اند در         در. آنكه بسيار پيش رفته اند بسيار پسند       

. كشاهراه خردمندانه براي زندگاني نيست     و در همانحال ي    همه توده ها بهم بسته گرديده اند       جهان يكي شده و    سراسر
اين روزگار درماندگي جهان      سرفرازيهاي آينده براي آن كسانيست كه در          .، همه درمانده اند     همه سرگردانند 

 .بجا رسانندكوششهاي نيكخواهانه  راهنماييهاي خردمندانه توانند و

 گفتگوهاي خود  اين باره من در     در. از كجا آغاز گردد     و  باشد ميماند آنكه اين كوششهاي نيكخواهانه چه      
هرچه معني زندگاني بهتر شناخته      . جهان روشن بودن آميغهاست     زيرا بارها گفتم پايه همه نيكيها در        . سخن راندم 
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اينرا بارها گفتم   . رنجها كمتر خواهد گرديد    بسامانتر و بديها و    تر و ه زندگاني برا  ،دانستنيها نيك دانسته گردد    شود و 
 . و گواهيها روشن گردانيدمبا دليلها  و

 

 
 مسيو مولوتف

 
سالهاست كه بروشن گردانيدن آميغهاي      از. آنست كه ما از سالهاست باين كار آغاز كرده ايم          اكنون سخن در  

كسانيكه نوشته هاي ما    . اينراه بسيار پيش رفته ايم     در جهان ميكوشيم و   يدن با گمراهيهاي كهن و نو     دنبر زندگاني و 
 . نيك ميدانند د آن رارا خوانده ان

 ر اين نبرد   دادرفش ما  نبرد خرد با بيخرديهاست و     ،سخت جهان يكي از نبردهاي بزرگ  و       ميبايدگفت امروز در  

 . ميباشيم

 اينراه پيشگام بوده اند و      ديگران در  قرنها پيش آغاز شده و      كوششهاي دلسوزانه از   نيكخواهانه و اي  انديشه  
ما اينها را ناديده     . مانند اينها پديد آورده اند      كمونيزم و  سوسياليزم و   خواهي و  جنبشهاي گوناگون بنام مشروطه    

 .پايه اي برايش پديد آورده ما بوده ايم ولي كسيكه اين كوششها را بروي بنياد استواري نشانده و. نميگيريم

 ٭٭٭
  :بيخرديها آغاز شده ميانه خرد و  نبردي در ـ ٥٠

 نبرد نژادها با     :جهان نبردهاي گوناگون ميرود     امروز در . گري روشن گردانم   ميتوانم اين سخن را بگونه دي       
دانشها با نادانيها،  ديگر، نبرد دولتها با يكديگر، نبرد بيچيزان با چيزداران، نبرد غرب با شرق، نبرد كهنه با تازه، نبرد           هم

بي هايهوي و يا با هايهوي       جهان روانست و   رخردمندي با بيخرديها، اينها نبردهاييست كه د       نبرد نيكيها با بديها، نبرد    
 . پيش ميرود

نبرد نيكيها با بديها    دانشها با نادانيها و    نبرد ما در . برخي ناستوده و بد ميباشد     نيكست و  اين نبردها برخي ستوده و    
 . نبرد خردمندي با بيخرديها درفشدارميباشيم در ميان ميداريم و در پا
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هست كه   آدميان گوهري بنام خرد    ما نشان داده ايم كه در     .  رويه دانش بآن داده ايم     ما اين زمينه را دنبال كرده     
نشان داده ايم كه اگر آدميان پيروي از         . اين باره بايرادها پاسخ داده ايم       زيانست و در   سود و  بد و  شناسنده نيك و  

استوار  دليل   اينها را با    . گرديد خواهد   كمتر   يك   ده بر  بديها    خرد كنند زندگاني رويه ديگري خواهد گرفت و       
 . برده ايم خردها كوششهايي بكاربنموده، آنگاه براي تكان دادن  باز

راه  سر  سنگهايي بر   ـ لغزشهاي دانشمندان : يا بهتر گويم  ـ  دانشها  . اينراه كوشيده ايم   دوازده سالست كه در    
تند، به نيك بودن آدمي باور نميداشتند، زندگاني        را بآن معني كه گفته ماست نميشناخ       دانشمندان خرد . غلطانيده بود 

 . گردانيده ايم هموار ما بهمه اينها پاسخ داده راه پيشرفت را. نبرد ميپنداشتند را

راه نيكي   گام نخست در   از همه جهانست و   ولي ميدان كوششهاي ما   . نيكي ايران را ميخواهيم    ايرانيم و  ما در 
 . جهان گامهايي برداشته ايم

  .»..كجا آغاز گردد؟    كوششهاي نيكخواهانه چه باشد و از        « :پاسخ كساني ميگويم كه ميپرسند      در  را  اينها  

 . ميدارد بر نيز در اينراه كه ميرويم آن خواست را ميخواهم بگويم ما بكوششهاي نيكخواهانه آغازكرده ايم و

خواستم، هم ديگران بدانند     م و كردي هفت يا هشت نشست گفتگو    . اينجا سخنان من از سياست بپايان ميرسد       در
ارده شود و چگونگي همبستگي  زكردار آينده خودمان گ    هم پايه اي براي رفتار و      نميباشيم و  كه ما از سياست بركنار    

 . با دولتهاي همسايه دانسته گردد

 : چند جمله كوتاه گردانم پايان ميتوانم سخنان خود را در در

همان حال  در. بگوش همه نيكخواهان برسانيم يده ميخواهيم آواز خود رابه نيكي آن كوش   ا نيكخواه جهانيم و   م
چيزي كه  . گامهايي برميداريم  اينراه نيز  در توده ها سرفراز ميخواهيم و     ميان ايران را ميهن خود شناخته ايرانيان را در       

 . مه باينها ميكوشيمه آراستگي توده نشدني شناخته بيش از نتيجه پيراستگي و در هست ما اين سرفرازي را جز

 پايان                                                                                                                     
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 مرتب كردن ، زينت كردنآراستن ـ  

 آرزوي بزرگآرمان ـ  

 پر كردنآگندن ـ  

  تعليماتآنچه آموزند ،آموزاك ـ  

 حقيقتآميغ ـ  

 قصد ، عزمآهنگ ـ  

 ارزشارج ـ  

 ارزشمندارجدار ـ  

 فرض كردنانگاريدن ـ  

 محركانگيزه ـ  

 بهر جهتباري ـ  

 بازپرسيدن ، بازپرسيبازپرس ـ  

 بيان كردنباز نمودن ـ  

 حزب ، جمعيتباهماد ـ  

 با نتيجهباهوده ـ  

 واجب ، وظيفهبايا ـ  

 قسمتبخش ـ  

 در نظر گرفتنگرفتن ـ  بديده 

 تصديق كردنبراست داشتن ـ  

 منافعبرخورداريها ـ  

 منظمبسامان ـ  

 تداركبسيج ـ  

 تهيه كنندهبسيجنده ـ  

 مهيا كردنبسيجيدن ـ  

 مشهوربنام ـ  

 برايبهر ـ  

 فالنبهمان ـ  

 بي علتبيشوند ـ  

 بكلي ، يكدفعهبيكبار ؛ بيكباره ـ  

 انتظار داشتنبيوسيدن ـ  

 بيطرفيبي يكسويي ـ  

 ضامنپايندان ـ  

 توجهپروا ـ  

 پول اندوختن ، پول اندوزيپول توزيدن ـ  

 از آلودگيها پاك كردنپيراستن ـ  

 مستقلجداسر ـ  

 استقاللجداسري ـ  

 استعدادجربزه ـ  

 مبحث) همچون گفتار(جستار ـ  

 آنقدرچندان ـ  

 اينقدرچندين ـ  

 تسلط ، غلبهچيرگي ـ  

 مسلط ، غالب  چيره ـ

 ايرادخرده ـ  

 معترف ، مقر) با زبر خا و پيش تا(خستوان ـ  

 خواستن هميشگيخواها ـ  

 مستبدخودكام ـ  

 استبدادخودكامگي ـ  

 قضاوتداوري ـ  

 وارد شدندرآمدن ـ  

 الزمدربايست ـ  

 بيرقدرفش ـ  

 بد عادتدژخوي ـ  

 بهانهدستاويز ـ  
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 دست درازي كردندست يازيدن ـ  

 اختالفدوسخني ـ  

 ده ، روستاديه ـ  

 راه نشاندادن ، راهنمايي كردنراه نمودن ـ  

 حسدرشگ ـ  

 ظاهر ، صورت) همچون مويه(رويه ـ  

 از روي ظاهرسازيرويه كارانه ـ  

 ظاهرسازيرويه كاري ـ  

 نظمسامان ـ  

 طبيعتسپهر ـ  

 حكومتسررشته داري ـ  

 روا ، جايزسزا ـ  

 احساس دروني) شهمچون جه(سهش ـ  

 احساس كردنسهيدن ـ  

 شايسته استشايد ـ  

 شايستگيشايندگي ـ  

 شايسته بودنشاييدن ـ  

 شايستهشاينده ؛ شايا ـ  

 علت ، سبب) همچون بلند(شوند ـ  

 اجتماعفراهميدن ـ  

 تربيتفرهيخت ـ  

 تصميم گرفتن) با پيش گاف(گزيريدن ـ  

 تصميمگزيريده ـ  

 مصرف) ايشهمچون گش(گسارش ـ  

 مصرف كنندگانگسارندگان ـ  

 اصل ، ذاتگوهر ـ  

 واسطه ، شفيعميانجي ـ  

 واسطه گري ، شفاعتميانجيگري ـ  

 نارواناسزا ـ  

 نا شايستگيناشايندگي ـ  

 مقدس ، خداييورجاوند ـ  

 رقابتهمچشمي ـ  

 اثر) همچون همايش(هنايش ـ  

 مؤثرهناينده ؛ هنايا ـ  

 ناثر كردهناييدن ـ  

 نتيجههوده ـ  

 فرديكه ـ  

 افراديكه ها ـ  
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