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چون برخي زمينه ها هست كه بايد مردان خردمند و نيكخواه جهان درباره آنها داوري كنند  اين 

كسروي.                                      نوشته به آن مردان ارمغان ميگردانم » دادگاه«كتاب را بنام 

 
 
 
 يكمگفتار 

 ..كتابسوزان چيست ؟
 ..چرا مي سوزانيم؟.. ما چه كتابهايي را مي سوزانيم؟

يكي از دستاويزهايي كه بدخواهان ما پيدا كرده اند ، و راستش آنست كه افزار هو كردن 
ها و خردها بيكاره شده  واژه هاي  در توده اي كه فهم. است» كتابسوزان«بدستشان افتاده داستان 

فالن دسته كتابسوزان «كه ميشنوند   كساني همان.  مردم تواند بود١نيكي براي برآغاالنيدنناشنيده افزار 
!. كتاب سوزانيده اند؟«:  بر مي آغالند و با يك خشمي ميپرسند٢بيكبار» كتاب سوزانيده اند«يا » كرده اند

ديگر جايي باز .  ميگيرند، و از همان دم كينه ما را  به دل» !..كتاب را هم ميسوزانند؟!. عجب مردمانيند؟
بويژه كه ميشنوند كه از كتابهاي » ..سخنشان چيست؟.. كدام كتابها را ميسوزانند؟«: نمي ماند كه بپرسند

سوخته شده ديوان حافظ و كليات سعدي و مفاتيح الجنان و جامع الدعوات است ، بويژه كه برخي 
 .را نيز ميسوزانيم» قرآن«ند كه ما بدخواهان از دروغ بستن نيز باز نايستاده چنين ميپراكن

پارسال .  اين توده اي كه ما در توي آنيم بسيار آلوده است ، بسيار درمانده است٣بايد بخستويم
هاي بدنهاد با ماليان و با »كانديد«در ميان ميبود چند تن از » انتخابات«در آذربايجان چون داستان 

دستاويز مردم عامي را بر آغاالنيدند و در تبريز و مراغه و صوفيان و بهاييان دست بهم دادند و به همين 
 .»تاريخ ايران را لكه دار گردانيد«: مياندواب يكرشته وحشيگريها رفت كه ميبايد گفت

                                                           
 شورانيدن=  برآغاالنيدن -١
 گاهيكدفعه ، بنا=  بيكبار -٢
 اعتراف كردن ، اقرار كردن=  خستويدن -٣
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در اينجا خواستم . داستان آن وحشيگريها دراز  و خود دلگداز است و در اينجا نخواهيم نوشت
پيچيد و در اينجا نيز نيمه جنبشي پديد آمد ، در آنروزها آنست كه چون هو آن وحشيگريها در تهران 

من نزد  هر وزيري ميرفتم و با هركسي از سران اداره ها ديدار ميكردم ، ميديدم با دلي پر از كينه به 
 .يك شهر ميرانند» كشتار«را چنان ميبرند كه تو گفتيي سخن از » كتابسوزان«سخن ميپردازند و نام 

حالهايي ميرفت كه .  دادن به سخن من با زبان به كينه جويي بر ميخاستندهر يكي به جاي گوش
 . من با همه آشنايي به ناداني و نافهمي آنان در شگفت ميشدم و افسوس ميخوردم

در سايه اين كينه توزي بود كه بيكبار قانونها را زير پا گزاردند و باك از بدنامي كشور نداشتند 
 رخ داده بود ناديده انگاشتند و كارمندان دولت را كه با صد پستي و را كه» جنايتهاي مشهودي«و 

بلكه . رتبه دادند» ترفيع« با بزهكاران همدستي نموده بودند بجاي دنبال كردن و به كيفر رسانيدن ١بيرگي
 . به اين آرزو افتادند كه دسته ما را  بزهكار  شناسانيده  دنبال كنند و  به كوششهايي نيز  برخاستند

گردانيده به بسياري از كارمندان كه از مايند آزارهايي » كتابسوزان«پرونده هاي اداره ها را پر از واژه 
 .رسانيدند ولي سرانجام ناتوان مانده دست برداشتند

. اينست من ميخواهم در اينجا آن را به داوري گزارم. بود» كتابسوزان«اينها همه به دستاويز 
چه .. چرا ميسوزانيم؟.. ما چه كتابهايي را ميسوزانيم؟. كتابسوزان چيست؟«ميخواهم روشن گردانم كه 

 .اينها را يكايك باز نمايم. »..دستاويزي براي اين كار ميداريم؟
يكسو . يكسو ماييم كه كتابها را ميسوزانيم.  كه دادگاهيست برپا گرديده٢من چنين مي انگارم

ي و محسن صدر و اسداهللا ممقاني و محمد حسين آقايان عبدالحسين هژير و محمد ساعد مراغه ا
جهانباني و كريم قوانلو و وثوق السلطنه دادور است كه با ما دشمني نموده و به دستاويز كتابسوزاِن ما 

داوران دادگاه نيز آن مردان خردمند و نيكند كه به كشور و توده دلبستگي . قانونها را زير پا گزارده اند
يرتمنديند كه بدبختي بيست ميليون مردم آتش به دلهاي آنان زده و هميشه در ميدارند، آن جوانان غ

 .جستجوي سرچشمه آن بدبختيها ميباشند
اين آقايان بسيار خواستند كه ما را به داوري كشانند و يك دادگاهي از ماليان و صوفيان و 

بسيار خواستند كه چرخ . دشاعران كه زخم خورده از مايند برپا گردانيده  ما را به دست آنان سپارن
 . برپا گردانند و ما را در زير پره هاي آن خُرد سازند ولي خدا را سپاس كه نتوانستند٣»انگيزيسيوني«

ما اكنون آنان را به دادگاه ميكشانيم ، دادگاهي كه دوست ميداريم داورانش جز مردان پاك و 
اين كتاب را هزاران كسان .  نمايند٤يينيك نباشند و در داوريهاي خود بيكبار دادگري و بي يكسو

                                                           
 بيغيرتي=  بيرگي -١
 فرض كردن=  انگاريدن -٢
 دادگاه تفتيش عقايد =  انگيزيسيون -٣
 بيطرفي=  بي يكسويي -٤
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) در آينده نزديكي(و كسي چه داند كه روزي نيز . نيك و پاك خواهند خواند و داوري خواهند كرد
چنين روزي را . برسد كه راستي را اين مردان در پاي دادگاه ايستند و پاسخ قانونشكنيهاي خود گويند

 .ما دور نميدانيم
گيزه آن ، من ناچارم سخن را از يك جاي دوري آغاز كنم و زمينه اي اما سوزانيدن كتابها و ان
 .خوانندگان از درازي سخن رنجيده نگردند. سازم و آنگاه بسر گفتگو بيايم

بيست ميليون مردم در كشور چند هزارساله بدترين . همه ميدانند توده ايران گرفتار و بدحالست
ش اين توده از هر پيشامدي سرشكسته و شرمنده بيرون از صد و پنجاه سال پي. زندگاني را ميدارند

اكنون هم از توده هاي پس افتاده جهان بشُمار . آمده، پياپي گوشه هاي كشور خود را از دست داده
است و آبرويي در ميان توده ها نميدارد، و ما كه در اين كشوريم ميبينيم كه در زندگي نيز از آسايش و 

 . بيشتر خانواده ها با بدبختي و تيره روزي دست به گريبانندخوشي برخوردار نميباشند و
از شصت و هفتاد سال پيش در اين توده تكاني پديد آمده و مرداني بوده اند كه دلهاشان به حال 

 .اين  مردم سوخته در جستجوي چاره بوده اند
اشد كه پرواي نخست كساني داستان را ساده گرفته ميپنداشته اند كه اگر پادشاهي يا وزيري ب

كارها كند و خود را از آسايش و خوشي بي بهره گردانيده هوش و خرد بكار اندازد و ساماني به كشور 
. دهد چاره دردها خواهد بود و اين توده نيز با سربلندي در ميان ديگر توده ها روزگار بسر خواهد برد

سته بوده اند و هريكي به نوبت خود به ميرزا ابوالقاسم قايم مقام و ميرزا تقيخان اميركبير از اين د
كوششهاي جانفشانانه برخاسته اند و شايندگي از خود نشان داده و هريكي جان خود را در اين راه باخته 

قايم مقام در زمان محمد شاه و پس از شكست بزرگي كه ايران از دولت روس يافته و آبروي . است
ايه كارداني و خردمندي ساماني به كارها داد ولي دولت ريخته بود به كوششهايي برخاست و در س

ديري نكشيد كه قرباني نافهمي محمد شاه گرديده و كشته شد و از ميان رفت، و حاجي ميرزا آقاسي 
صوفي جانشين او گرديد و با كارندانيهاي خود دولت را هرچه بي آبروتر و كارها را هرچه آشفته تر 

نوجوان او ناصرالدين شاه به تخت نشست ميرزا تقيخان كه به چون محمد شاه مرد و پسر . گردانيد
جايگاه اتابكي و صدر اعظمي رسيده بود فرصت را از دست نداده يك ميدان بسيار بزرگتري براي 
 ١كوشش و جانفشاني باز كرد و در چهار سال كه بسر كار ميبود تا توانست كارهاي كشور را بسامان

. يي كه ميداشت نرسيد و ناصرالدين شاه در نافهمي از پدر خود بازنماندليكن او نيز به آرزو. گردانيد
. مرا در اينجا فرصت گفتگو از كارهاي قايم مقام و اميركبير نيست. اميركبير نيز راه قايم مقام را پيمود

 ٢.كساني كه ميخواهند توانند تاريخها را بخوانند 

                                                           
 منظم=  بسامان -١
 .چاپ شده كه بسيار خواندنيست » اميركبير و ايران«  درباره ميرزا تقيخان بتازگي كتابي بنام -٢
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 ١باز ميبودند مردان با آزرمي. يرتمند را نگرفتكشته شدن قايم مقام و ميرزا تقيخان جلو مردان غ
حاجي ميرزا حسينخان سپهساالر و . كه اندوه بدبختي توده را ميخوردند و جستجوي چاره ميكردند

ميرزا عليخان امين الدوله و پرنس ملكم خان چون اروپا را ديده و از زندگاني قانوني اروپاييان آگاه 
مه بدبختيهاي ايران نبودن قانونهاست و بايد در اين كشور قانونهاي ميبودند، چنين ميدانستند كه سرچش

اروپايي روان گردد و كارها از روي سامان اروپايي پيش رود، و هريكي به نوبت خود در اين راه 
 .زيانها و آزارهايي كشيدند) كه سپهساالر و امين الدوله باشند(كوششهايي ميكردند و دو تن از ايشان 

روپا آمد و رفت بيشتر شده بود و كسان بسياري در ايران از حال توده ها و سپس چون به ا
دولتهاي اروپايي ـ هركسي به اندازه خود ـ آگاهي يافته بودند، اينبار انديشه ها درباره گرفتاري كشور و 
بدبختي توده رنگ ديگري به خود گرفت، و گروهي چنين انديشيدند كه پيشرفت توده هاي اروپايي و 

بايد در ايران نيز چنان دستگاهي باشد و از . رومندي دولتهاي آنجا جز نتيجه مشروطه نميباشدني
اين بود كم كم نام مشروطه به ايران راه يافت و . خودكامي دربار و از ستمگري آنان جلو گرفته شود

 مظفرالدين ميرزا كه چون در آن ميان ناصرالدينشاه با تير دليرانه ميرزا رضاي كرماني از پا افتاد و پسرش
به جاي او آمده بود نيرومندي و چيرگي به اندازه پدرش نميداشت  فرصت بدست آمده گاهي برخي 

 .گفتاري درباره مشروطه توانستند نوشت) در بيرون از ايران(از روزنامه هاي فارسي 
 ميان توده اين بار نوبت چاره جويي از اتابكان و وزيران گذشته به ماليان و كسان ديگري از

از اينرو در تبريز و تهران كوشندگاني پيدا شدند و چنانكه در تاريخ مشروطه نوشته شده در . رسيده بود
جلو افتادند و با كوششهاي مردانه خود دستگاه مشروطه را در ايران ) بهبهاني و طباطبايي(تهران دو سيد 
 .بر پا گردانيدند

 ميبودند كه چاره دردهاي ايران ٢از ميان توده، بيگُماناين كوشندگان، چه از دسته ماليان و چه 
مشروطه و قانون اساسيست، و اين بود شادي بسيار مينمودند و جشنهاي پر شكوهي پياپي برپا 

در انجمن تبريز و پارلمان . فراوان از شهري به شهري ميفرستادند» شادباش«ميگردانيدند و تلگرافهاي 
اين «: بارها اين نيم شعر را به زبان ميراندند. ي پيشرفت ايران مينمودندتهران بارها سپاسگزاري از تند

و اينكه مشروطه را با » نجابت ايرانيان«بارها در روزنامه ها ستايش از . »طفل يك شبه ره صد ساله ميرود
شتند مردان سالخورده اندوه آن ميدا. گزاردند مينوشتند» ملل متمدنه«آن زودي پذيرفتند و پا به دايره 

 .كه زود خواهند مرد و نخواهند ديد آنرا كه ايران پس از چند سال بهشت برين خواهد گرديد
داستان . چون بدينسان اميدمند ميبودند از جانفشانيهاي بسيار بزرگ و تاريخي باز نمي ايستادند

حمد كشتن عباس آقا اتابك را و خودكشي او،  و سرگذشت بمب اندازي حيدر عمو اغلي و مشهدي م
 .عمو اغلي به محمد عليميرزا و مانند اينها هركدام نمونه ارجداري از فداكاري و جانبازي آدميان ميباشد

                                                           
 شرف =  آزرم-٣
 مطمئن ، بيقين ، مطمئناً=  بيگمان -١
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سپس نيز كه گروهي از ماليان به همدستي دربار با مشروطه به دشمني پرداختند و دو تيرگي به 
ي از نمايندگان پارلمان ميان كشور انداختند و كار به جنگ و خونريزي كشيد،  اگر چه در تهران بسيار

و از ديگران دو رويي و پستي نشاندادند و پارلمان با توپ از ميان رفت ، ولي مجاهدان در جانفشاني 
پافشاري نمودند و ايستادگي را رها نكردند و از ميان ايشان ستارخان و باقرخان و يفرمخان و 

 .كي از قهرماني بودنديارمحمدخان و مانندگان اينها بيرون آمدند كه نمونه هاي ني
بدينسان كشاكش پس از سالها جنگ و خونريزي با فيروزي آزاديخواهان پايان پذيرفت و 
التماتوم دولت خودكامه روس و ديگر پيشامدهاي افسوس آور نيز مشروطه را از ايران نتوانست براندازد 

 .و اين دستگاه در اين كشور پايدار گرديد
ناتواني كشور در برابر بيگانگان . بلكه به سختي آنها افزود. ذيرفتولي افسوس كه دردها چاره نپ

ده دوازده سال . خويها پست تر و انديشه ها كوتاهتر شد. نابساماني درون آن افزوني يافت. بيشتر گرديد
 .از مشروطه نگذشت كه همه آن اميدها كه در دلها ميبود جايش را به نوميدي داد

: ر اميد بريده پي كارهاي خود رفتند و يكدسته ديگر چنين گفتنددر اين هنگام يكدسته بيكبا
بايد جامعه را با سواد گردانيد . جامعه چون بيسواد است رشد سياسي ندارد و تمام بدبختيها از اينجاست«

بايد فرش و رخت  خود را بفروشيم مدرسه برپا . تا حقوق خود بشناسند و رشد سياسي پيدا كنند
چند سالي نيز اين سخنان در ميان ميبود و دسته . »...رخانه هاي آدمسازي تهيه كنيمبايد كا. گردانيم

 .بزرگي در اين راه كوششها ميكردند و مردم را واميداشتند كه فرزندانشان را به دبستانها فرستند
زيرا ديده شد جوانان كه درس خواندند و از . ليكن از اين راه نيز نتيجه وارونه بدست آمد

ان و دانشكده بيرون آمدند جز در برخي از آگاهيهايي كه بدست آورده بودند به بيسوادان برتري دبيرست
بهرحال از اينراه نيز . بلكه آشكاره ديده شد بيشتر آنان بدتر و ناشاينده تر از بيسوادان درآمدند. نيافتند

 .ز ميوه تلخ نوميدي ندادندچاره اي به درماندگيهاي كشور و توده نشد و دبستانها و دانشكده ها نيز ج
قابل . شده) تباه (١اين نژاد ْدژنره«: يكدسته چنين ميگفتند. اين بود نااميدي همه دلها را فرا گرفت

يكدسته رنج . »ايرانيان از نخست هيچي نبوده اند« : يكدسته تيشه را از بيخ زده ميگفتند. »اصالح نيست
. »نميشود، اين ملت نميشود«:  آن بس ميكردند كه بگوينداين سخنان را نيز به خود راه نداده تنها به

بيگفتگوست كه در آن ميان دستهايي نيز در كار ميبودند كه بسود خود و يا بسود ديگران دامن به آتش 
 .اين نوميديها ميزدند

ما كه (در چنين حال نوميدي مردم و بستگي راه ميبود كه ما . به سخن بيش از اين دامنه نميدهم
به يكرشته كوششهايي برخاسته بوديم، كوششهاي ما تنها درباره ايران نميبود و )  كتابسوزانيمگروه

چيزيكه هست چون در ايرانيم و اين ). و كنون هم ميدارد(ميدان بسيار بزرگتري براي خود ميداشت 
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اري توده كشور ميهن ماست ميبايست پيش از ديگر جاها به اينجا پردازيم و در انديشه آلودگي و گرفت
 .خود باشيم

دليلهايي در دست ما ميبود كه .  به آنها بنماييم١آن نوميديها كه نموده ميشد ما نبايستي پروايي
فراموش » اين توده دژنره شده«: آن كساني كه ميگفتند. تباهي و بيپايي آن گفته ها را روشن ميگردانيد

ار پديدار گرديد و از ميان ايشان بهبهاني و كرده بودند كه در جنبش مشروطه از اين توده شايندگي بسي
طباطبايي و ثقه االسالم و آقا ميرزا علي واعظ و علي مسيو و عباس آقا و حيدر عمو اغلي و حاجي بابا 
اردبيلي و ستارخان و يفرمخان و سردار محيي و سردار بهادر و يار محمد خان و مانند اينها برخاست كه 

 .ي اين نژاد ميبودهريكي نشان ديگري از شايندگ
اين سخن معنايي جز نافهمي و » ايرانيان از نخست هيچي نبوده اند«: آن كسانيكه ميگفتند

اين كسان بايستي بجاي اين گفته ها بروند و تاريخ هخامنشيان را . ناآگاهي آن كسان نتوانستي داشت
دانند كه ايرانيان چه ميبوده اند و در اينها را بخوانند تا ب. بخوانند، تاريخ قرنهاي نخست اسالم را بخوانند

 .گذشته ها نيز چه شايستگيها از خود نشان داده اند
ما به اين نوميديها ارج نميتوانستيم نهاد و به خود بايا ميدانستيم كه به درماندگي و : كوتاه سخن

ايرانيان ما نيك ميدانستيم كه اين درماندگي و گرفتاري . گرفتاري توده پرداخته به چاره كوشيم
 داشته كه از هزارسال به اينسو رخداده و ما بايد آنها را بجوييم و پيدا كنيم و از راهش به ٢شوندهايي

 .اين بود به جستن پرداختيم و به آساني آنها را شناختيم. چاره پردازيم
زيرا ديديم اين توده بدبخت گرفتار چند رشته بدآموزيهاست كه برخي از آنها بسيار 

ديديم در اين توده بيش از ده كيش هست و هريكي از آنها سراپا گمراهي و با زندگاني . زهرناكست
گذشته از آنها در اين توده صوفيگري هست كه سراپا زهر است و چون هزار سال بيشتر . ناسازگار است

ا را رواج داشته به همه جا ريشه دوانيده، همچنان خراباتيگري هست كه زهرناكتر از آنست و همه دله
 .فرا گرفته

 :ديديم اين بدآموزيها بسيار بيم آور است و از دو راه زيانهاي بسيار بزرگي را به توده رسانيده
مثال شيعيگري كه كيش . يكي آنكه مردمان را از راه ميبرد و چيزهاي زيانمند و بيپا ياد ميدهد
هد شد و جهان را به نيكي انبوه مردمست چنين مي آموزد كه امام ناپيدايي هست و روزي پيدا خوا

اينست بايد . خواهد آورد و تا آن بيرون نيايد جهان نيكي نخواهد پذيرفت و روز بروز بدتر خواهد شد
اين يكي از . پرواي بدي جهان كرد و در پي نيكيش نبود و بجاي همه چيز چشم براه آن ناپيدا دوخت

 .صد بدآموزيهاي آن كيشست
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ي از آن تهيست جهان را خوار ميداري و كار و كوشش را صوفيگري كه در ايران كمتر دل
ميستايد و مردمان را به آنها واميدارد ، و اين » تهذيب نفس«نكوهيده بيكاري و تنبلي و گدايي را بنام 

 .نمونه اي از بدآموزيهاي آن ميباشد
را بيهوده ميستايد و كار و كوشش » هيچ و پوچ«جهان را ) يا شعرهاي خيام و حافظ(خراباتيگري 

نشان ميدهد و مردم را به بيكاري و باده خواري و پستي بر مي انگيزد، و از اينگونه بدآموزيهاي 
 .زهرآلود فراوان ميدارد

پيداست كه اينها مايه گمراهي مردمست و آنان را از راه ميبرد و در زندگاني سست و دو دل 
 .ميگرداند و جاي چون و چرايي در اين باره نيست

 ١آنكه اين بدآموزيهاي گوناگون كه در مغزي جا ميگيرد چون هريكي به آخشيجديگري 
يكي از . ديگريست و هركدام با ديگرها ناسازگار ميباشد در نتيجه اين، مغزها آشفته و بيكاره ميگردد

 .چيزهايي كه بايد پذيرفت آنست كه آموزاكهاي ناسازگار هم در يك مغز مايه از كار افتادن آن باشد
يم اين گمراهيهاي گوناگون و مغزآشوب كه از هزارسال پيش در ايران بوده و مايه بدبختي ديد

گرديده ، و در زمان ما نيز چون با اروپا همبستگي پيدا شده و انديشه هاي ) و توده هاي ديگر(اين توده 
ي مغزها بازتر اروپايي به ايران رسيده اين بار چيزهاي ديگري به آنها افزوده شده و زمينه به آشفتگ

گذشته از دانشهاي اروپايي كه جوانان درس ميخوانند و چون با باورهاي كيشي كه در ته . گرديده
در اين چند سال در ايران روزنامه ها  مغزهاشان خوابيده ناسازگار است مايه گيجي بيشتر ميگردد، 

هاي خود آورده اند و به  گوناگون در روزنامه ٢بدآموزيهاي ماديگري را تكه به تكه با رويه هاي
و . ميدانند) به رويه دانش(را » فلسفه مادي«از شگفتيهاست كه در ايران كم كساني . گوشها رسانيده اند
جز كسان انگشت شماري پاسخ نتوانند داد ولي جمله هاي . »...ماديگري چيست؟«: اگر پرسيده شود

. در جهان نيك و بدي نيست«و » بياوردهركسي بايد زيرك باشد و پول در «و » زندگاني نبرد است«
هركسي از روي «و » هركسي هرچه را به سود خود ديد نيك ميشمارد و به زيان خود ديد بد ميپندارد

و مانند اينها كه بدآموزيهاي پراكنده آن فلسفه است بر سر » ساختمان مغزي انديشه اش ديگر است
 .زبانهاست و در همه مغزها جا براي خود باز كرده

 اروپايي كه به شرق رسيده و با آموزاكهاي كهن در هم آميخته  به گيجي مردم ٣اين آموزاكهاي
 . را هرچه خاموشتر گردانيده٤و به آشفتگي مغزهاي آنان افزوده و سهشها
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نيك دانستيم كه . اينها را ديديم و نيك دانستيم كه سرچشمه بيچارگي و بدبختي ايرانيان چيست
نيك دانستيم كه چرا از .  مشروطه نتيجه ستوده نداد و به اين حال ننگ آوري افتادچه بود كه در ايران

نيك دانستيم كه چه شده كه بسياري از مردان اين . دبيرستانها و دانشكده ها نتيجه وارونه بدست مي آيد
يكنند كشور غيرت وسهشهاي مردانگي را از دست داده اند كه در برابر اين بدبختيها تنها به آن بس م

 .همه اينها را نيك دانستيم. كه بنشينند و زبان به گله و ناله بگشايند و با هيچ كوششي همراهي ننمايند
مشروطه آنست كه بيست يا سي مليون مردم كه در كشوري ميزيند آنجا را ... مشروطه چيست؟

چنين . اده باشندخانه خود دانند و در راه نگهداري و آبادي آنجا به هرگونه كوشش و جانفشاني آم
چه سازشي تواند !. چيزي با صوفيگري و شيعيگري و خراباتيگري و ماديگري چه سازشي تواند داشت؟

داشت كه شما به مردم دستور دهيد كه به كشور خود دلبستگي داشته و در راه نگهداري و آبادي آن از 
زندگي كنند، و از آنسوي ماليان كوشش و جانبازي باز نايستند و دست ستمگران را برتافته  به آزادي 

بايد انتظار ظهور را كشيد و تا امام ظاهر نشود هيچ كوششي فايده ندارد و روز بروز «دستور دهند كه 
بايد دامن از دنيا درچيد و به يك لقمه ناني «، يا صوفيان درس آموزند كه »ظلم بيشتر خواهد گرديد

يا خراباتي . »وشه اي نشسته به تهذيب نفس كوشيد بدست آيد قناعت كرد و در گ١اگرچه از دريوزه
. بايد در انديشه گذشته نبود و پرواي آينده نداشت. جهان هيچ است و پوچ است«فلسفه برايش بافد كه 

آيا مردمي كه !. اينها با يكديگر چه سازشي تواند داشت؟. »دم غنيمت دانسته با مستي و خوشي بسر برد
 !.آموزيهاي گوناگونست زندگاني مشروطه اي توانند كرد؟مغزشان آكنده از اينگونه بد

حكومت حق امامست و چون او «بسيار شگفتست در ايران كيش رسمي بنيادش بر اينست كه 
مردم بايد فرمانبرداري از علما كنند و خمس و زكاتشان كه بجاي . غايب است علما جانشينان او هستند

ه از وزيران برپا ميشود غاصب و جائرند و بايد تا ميتوان به آنها اين دولتهايي ك. مالياتست به آنان دهند
نافرماني كرد و از دادن ماليات خودداري نمود و به سربازي نرفت، اگر پول آن دولت بدست افتاد با 

با چنين كيشي و با بودن صدهزار ماليان كه شب و روز به مردم وسوسه . »...اجازه علما تصاحب كرد 
بدآموزيها را در دلهاي آنان ريشه دارتر ميگردانند، شما چشم زندگاني مشروطه اي از اين ميكنند و اين 
 !.آيا در كشورهاي ديگر نيز رفتارشان اين بوده؟!. راستي را بسيار شگفتست!. مردم داريد؟

.. اما دبيرستانها كه نتيجه وارونه داده، ما ميپرسيم شما در آنها به نوآموزان چه ياد ميدهيد؟
سهاي جوانان بخش بيشترش همان بدآموزيهاي پست صوفيگري و خراباتيگري و شيعيگري كهن در

آيا از . است كه با بدآموزيهاي ماديگري نو اروپايي در هم آميخته ايد و در مغزهاي آنان جا ميدهيد
ان گويا ميپنداريد جوان!. ؟»جامعه رشد سياسي پيدا كند«اين آموزاكهاي پست است كه چشم ميداريد 
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در اينجاست كه بايد !. هر درسي كه خوانده اند خوانده اند مردان غيرتمند و دانا و كوشا خواهند گرديد
 .به اندازه نافهمي شما پي برد

در خور صد شگفتست كه پس از آنكه مشروطه در ايران روان گرديد بايستي وزارت فرهنگ 
 از بدآموزيهاي كهن قرنهاي تاريك گذشته  خود اين را داند كه دلهاي نوآموزان را١يكي از باياهاي

و ميهن پرستي و اينگونه ) دموكراسي(پاك گرداند و بجاي آنها معني مشروطه و زندگاني مشروطه اي 
ليكن وزارت فرهنگ درست وارونه اينرا گرفته و باياي خود دانسته كه بدآموزيهاي . چيزها را بگزارد

انان جا دهد و مغزهاي آنان را آلوده تر از مغزهاي پدران كهن را ـ با يك رويه رسمي ـ در دلهاي جو
 .درس ناخوانده گرداند

شعرهاي سعدي و حافظ و خيام و مولوي و بافندگيهاي .. سرمايه وزارت فرهنگ ايران چيست؟
كتابهاي درسي از اينها سرچشمه . صوفيان  و تنيده هاي افالطون و ارسطو و ديگران و مانندهاي اينها

 .ندكي هم از دانشهاي اروپايي را ياد ميدهندا. ميگيرد
اين بدآموزيهاي زهرآلود كه . درباره دل مردگي و بيغيرتي بسياري از مردم نيز داستان روشنست

از . چند رشته بهم آميخته، چنانكه مغزها را بيكاره تواند گردانيد، غيرتها و سهشها را نيز تواند كشت
 .ت و مردانگي داشتن از ديده كور بينايي خواستنستمردمي با اين مغزهاي آكنده چشم غير

ما ريشه بدبختيهاي اين توده را بدست آورديم و يك چيستان تاريخي را : به سخن دامنه نميدهم
 اين درسهاست، اين روزنامه هاست، اين  سرچشمه بدبختي اين كيشها ، اين كتابهاست،. باز نموديم

 .دستگاه فرهنگ نام است
بدست آورده  به آن شديم كه با همه چيزها نبرد كنيم و همه بدآموزيها را آري ما اين را 

چه آنهايي كه بنام دين يا كيش رواج يافته، چه آنهايي كه بنام عرفان يا ادبيات پراكنده شده، . براندازيم
 .چه آنهايي كه بنام انديشه هاي نوين اروپايي به ميان آمده ـ همه را ريشه كن كنيم

برانداختن اين همه بدآموزيها به دو چيز نياز . سيار بزرگ و بسيار دشوار ميبوداين نبرد، ب
 :ميداشت

نخست ـ سرمايه بزرگي از آگاهي كه بيپايي يكايك كيشها و دستگاههاي ديگر روشن گردانيده 
 . بجاي آنها گزارده گردد٢شود و آنگاه آميغهايي

 . و دسته هاي ديگر به نبرد پرداخته شوددوم ـ از خودگذشتگي و فداكاري كه با پيروان كيشها
سرمايه ما درباره آميغها و شناختن . خدا را سپاس ما هر دوي اينها را ميداشتيم و ميداريم

به فداكاري  و از  خودگذشتگي  نيز از  گام  نخست  آماده  . گمراهيها و نادانيها بسيار بزرگست
 .گرديده ايم
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صدهزاران .  دستگاههاي بدآموزي چيزهاي ساده اي نيست ما نيك دانسته ايم كه اين كيشها و
نيك ميدانستيم كه . هزاران كسان به دستاويز آنها به مردم فرمان ميرانند. كسان از آنها نان ميخورند

. ايشان تا توانند ايستادگي خواهند نمود و صد نيرنگ بكار خواهند زد و صد رنگ پيش خواهند آورد
نيك ميدانستيم . به دامن سياست خواهند زد و صد رنگ پيش خواهند آوردنيك ميدانستيم كه خود را 

. كه خود را به دامن سياست خواهند انداخت و از بدخواهان اين كشور ياوري و پشتيباني خواهند طلبيد
دانسته و شناخته به كوشش و . همه اينها را نيك ميدانستيم و همه دشواريها را از پيش ميشناختيم

 .ده گرديديمفداكاري آما
كار را از راهش آغاز كرده نخست در پيمان و سپس در پرچم گفتارهاي پياپي در اين زمينه 

 .نوشته  زيانهاي بسيار اين كيشها و اين كتابها و اين فرهنگ را باز نموديم ، دليلهاي بسيار آورديم
گذشته نيز كار گاهي از راه تاريخ پيش آمده نشانداديم كه بدآموزيهاي زهرناك در زمانهاي 

آن . خود را كرده است و آن داستان دلگداز مغول بيش از همه نتيجه اين آموزاكهاي زهرآلود بوده
زبوني كه از ايرانيان در برابر دژخيمان مغول رو نموده و مايه شگفت جهانيان گرديده جز ميوه تلخ اينها 

 .نبوده
 كه رشته اختيار آدمي در دست مغز گاهي از راه روانشناسي به سخن درآمده اين باز نموديم

از آنسوي . هركاري كه از آدمي سر ميزند و هر جنبشي كه پديد آيد سرچشمه آن، مغز ميباشد. اوست
 .مغز آدمي نيز بسته آن آموزاكهاييست كه درو جا گرفته

سي ك. بارها يادآور شديم كه هركه را ايرادي هست به اين سخنان بنويسد. بارها اينها را نوشتيم
 .راستي هم جاي ايرادي نميبود. ايراد نگرفت

بدينسان كه از يكسو آغاز كرديم با . پس از اين نوشتنها گامهاي ديگري بسوي پيش برداشتيم
در پيرامون هريكي گفتارها نوشتيم و سخنان بسيار . يكايك كيشها و بدآموزيها جداگانه نبرد كنيم

هاييگري و فرهنگ كه رشته هاي بزرگي از بدآموزيها سپس درباره صوفيگري و شيعيگري و ب. رانديم
از يكسو نيز كتابهايي را در زمينه دين و زندگاني پرداخته معني راست . ميباشند كتابهاي جداگانه نوشتيم

نخواستيم تنها به ويران كردن : روشنتر گويم. دين را روشن گردانيديم، آميغهاي زندگي را باز نموديم
 .يران كرديم بهترش را بجايش گزارديمآنچه را كه و. كوشيم

در ميان اين نبردها چون ديديم سرچشمه گمراهيها و نادانيها كتابهاست كه يادگار دوره هاي 
زبوني و بدبختي اين كشور است و تا اين كتابها در ميانست ريشه نادانيها  بر نخواهد افتاد، زيرا كساني 

ناخواه در دلهاي آنها جا خواهد گرفت، از اينرو به خود بايا آنها را خواهند خواند و بدآموزيها خواه و 
زيرا در سوزانيدن از . شمارديم كه به نابود گردانيدن آنها كوشيم و بهترين راه سوزانيدن آنها را ديديم
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يكسو بي ارجي  بلكه  زيانمندي آنها را  نشان  داده ايم  و از يكسو از يك راه آساني نابودشان 
 .گردانيده ايم

اينست داستان كتابسوزان و براي اينكه نمونه اي از گفتارهايي كه در اين باره نوشته شده  در 
ميان باشد يكي از آنها را كه  در روزنامه پرچم به چاپ رسيده،  چون داراي  دليلهاييست،  در اينجا  

 .آن روزنامه پراكنده شده 84اين گفتار در شماره . مي آوريم
 
 .. اثري تواند داشت؟پراكنده انديشي چه

كنون ميخواهيم دنباله سخن . در چند شماره پيش نمونه اي از پركندگي انديشه ها را نشان داديم
ميخواهيم رابطه اي كه ميانه آن انديشه هاي پراكنده با بدبختيها و درماندگيهاي . را گرفته پيش رويم

 .ايرانيان است روشن گردانيم
مگر انديشه هم ميتواند يك !..  ربطي به انديشه هاي پراكنده  دارد؟اين بدبختيها و درماندگيها چه

 :براي دانستن اينها بايد چند چيز را به ديده گرفت!. توده بزرگي را بدينسان درمانده گرداند؟
مركز اراده مغز . شما را به هر كاري مغزتان واميدارد. »سرچشمه كارهاي آدمي مغز اوست«) ١

 .است
مثال فالن پيره زن به زيارت سقاخانه ميرود و . يشه هاييست كه در آن جا گيردمغز تابع اند«) ٢

نذر به آنجا ميبرد ولي شما به آن ريشخند ميكنيد و اگر به دستتان افتاد آن سقاخانه را ويران خواهيد 
. كرد ـ اين تفاوت از آنجاست كه در مغز او انديشه هاي ديگر است و در مغز شما انديشه هاي ديگر

اينها نه تنها به بيماران . اگر به آن زن هم حقايق را ياد داده بگوييم اين سقاخانه ها هيچ كاره جهان است
شفا نتواند داد بلكه ساالنه صدها كسان را مبتالي بيماري ميگرداند ـ وقتي كه اينها را به او ياد دهيم، 

ديگر اراده اي كه او .  گفت نميتواند رفتخواهيد ديد ديگر او نيز به زيارت سقاخانه نميرود و بلكه بايد
 .را به تكان آورده بسوي سقاخانه روانه گرداند نيست

چون دانستيم مغز تابع انديشه هايي است كه در . »انديشه هاي ضد هم مغز را از كار اندازد«) ٣
ا اين انديشه ها زير. آن جا گيرد بايد به آساني بپذيريم كه انديشه هاي ضد هم مغز را از كار مي اندازد

درست بدان ميماند كه به يك ترني دو . هريكي آن را بكار ديگري وا دارد و آن در ميانه درماند
و پيداست كه ترن در . لوكومتيو ببندند كه يكي از جلو به اين سو كشد و ديگري از پشت به آن سو

 .ميان آن دو بيكاره خواهد ماند
راه فالن اداره «: يك كسي به آنجا رسيده بپرسدشما اگر در سر يك سه راهي بايستيد و 

و شما خود يك راهي نشان دهيد و رفيقتان راه ديگري را، خواهيد ديد كه آن شخص » .كدامست؟
 .از اين آزمايش صدها نمونه توان پيدا كرد. درماند و نتوانست به هيچ يكي از آن دو راه روانه گردد
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و با هم بسنجيد رابطه اي را كه در ميان انديشه هاي ضد اگر شما اين سه مقدمه را نيك انديشيد 
اين انديشه ها مغزها را از كار . هم و پريشان با درماندگيهاي ايران است به آساني خواهيد دريافت

اين . انداخته و اراده ها را سست گردانيده، اينست يك توده بزرگي را درمانده و بيچاره گردانيده
 :با اينحال ما باز هم دليلهايي يا ميكنيم. ني توانيد دريافتچيزيست كه خودتان به آسا

امروز در سراسر جهان هياهويي برخاسته و توده ها سخت ترين نبردها را با هم ميكنند و در همه 
در همه جاي جهان صدا . كشورها مردمان به آينده خود توجه دارند و از هيچ كوششي باز نمي ايستند

اينها جمله هايي . و كشور خود را نگه داريم و آزادي خود را از دست ندهيمافتاده كه بايد بكوشيم 
در ايران هم اين سخنان هر روز گفته ميشود و با اينحال شما اگر . است كه در كشورها تكرار ميشود

اگر اين گقتنها در . دقت كنيد تاثيري از آنها در ميان نيست و ايرانيان با صد بي پروايي روز ميگذرانند
زيرا گام نخست همه (ايرانيان تاثير داشت بايستي در گام نخست به همدستي و يگانگي كوشند، 

، و شما ميبينيد كه آنچه در ايران نيست يگانگي و همدستيست، بلكه ميبينيد كه بجاي ) كوششها آنست
. يآورندهمدستي به دسته بنديهاي كودكانه ميكوشند و هر چند تني  در يكجا نشسته يك حزبي پديد م

ديگر چه دليلي باالتر از اين كه آن سخنان را در اين مردم تاثيري نيست و هيچگاه تكاني در دلهاشان 
 .پديد نمي آورد

چرا انديشه خود و فرزندان خود ... چرا اين مردم به اينحال افتاده اند؟... آيا اين از چيست؟
 ..نميكنند؟

مثال . نيان به يك درد بسيار خطرناكي مبتال گرديده اندبيچاره ايرا. ما پاسخ اين پرسشها را ميدانيم
در برابر همان سخناني كه درباره كشور و نگه داري آن گفته ميشود، در مغزها چند رشته تعليمات كه 

 :همگي به ضد آنهاست خوابيده و من برخي از آنها را فهرست وار در اينجا ميشمارم
در . اين عقيده در كتابها هست. ترين مخدرهاستجبريگري و اعتقاد به قضا و قدر كه بد) ١

 :شعرها هست، در رمانها هست، و در سراسر مغزها خوابيده است
 بخت  و دولت به كارداني نيست                                           جز به تاييد آسماني نيست

****** 
       كه بر من و تو  در اختيار نگشادندرضا بداده بده و زجبين گره بگشاي                         

هر زمان كه يك خطري رو ميآورد، . عقيده به دفع بال به وسيله نذر و طلسم و حرز و دعا) ٢
بسياري از مردم بجاي آنكه همدست باشند و به چاره آن كوشند هريكي به يك وسيله نامشروع 

آن بسر . م جست يك گوسفندي بكشداين نذر ميكند اگر خودش و خاندانش سال. ديگري ميپردازد
چون اين اميدها در . آن ديگري اميد به دعا و توسل ميبندد. دعانويس رفته يك دعاي دفع بال ميگيرد

 .دلها خوابيده اينست پرواي خطر ندارند و در پي كوشش نميباشند



 .......................................................................................................................................................    احمد كسروي  /   دادگاه  

 

١٤

 :خراباتيگري و باورهاي رندانه دلها را پر گردانيده) ٣
 ده اي                          خوش باش نداني به كجا خواهي رفتمي خور كه نداني ز كجا آم

 چون كار نه بر مراد ما خواهد رفت                         انديشه  و  جهد  ما  كجا  خواهد  رفت
******* 

 
  روزي كه گذشتنست ازو ياد مكن                               فردا  كه  نيامدست   فرياد  مكن

 امده  و   گذشته    بنياد     مكن                                حالي خوشباش و عمر برباد مكنبرن
اين گفته هاي زهرآلود كه با تار و دنبك خوانده ميشود، تا ته دلها تاثير كرده بدترين زيان را 

 .ميرساند

دار نيست و به هر انسان بايد در فكر آخرت باشد اين جهان پاي«: عقيده هاي باطل كيشي ) ٤
اين دولت جائر است نبايد به او ماليات «، »الدنيا سجن المومن و جنه الكافر«، »نحوي كه باشد ميگذرد

 .»اگر كسي در اين جنگها كشته شود مرتد است و به جهنم خواهد رفت«، »پرداخت و سرباز داد
، »هاي دنيايي نپردازدانسان بايد در فكر تهذيب نفس باشد و به كار«: تعليمات صوفيگري) ٥

 .»!.بايد كوشيد نفس را كشت، از آدمكشي چه نتيجه تواند بود؟. جهاد اكبر مجادله با نفس است«
آدم بايد زيرك باشد و پول در بياورد و زندگاني را با خوشي بسر «: بدآموزيهاي ماديگري) ٦

حت آنها به من چه نتيجه از استرا!. من بروم و كشته شوم كه ديگران استراحت خواهند كرد؟. دهد
اين نيز سخنيست كه از اروپا رسيده و در اين سي سال آخر در سراسر ايران انتشار يافته و . »خواهد بود

 .دلها را پر گردانيده
تمام دنيا يك ميهنست و همه انسانها هم ! ميهن پرستي يعني چه؟«: فريبكاريهاي سوسياليستي) ٧

ست كه در سالهاي آخر به آنها افزوده شده و دستاويزي به دست اين هم از سخناني. »ميهن ميباشند
 .يكدسته داده است

در برابر يك سخني هفت رشته سخنان متناقض كه همه به ضد آن ميباشد رواج دارد و : ببينيد
آيا نبايستي مغزها را از كار !.. آيا اينها تاثيري نبايست داشته باشد؟. گوشها و دلها را پر گردانيده است

شما چگونه ميخواهيد كه آن سخناني كه ما درباره كشور و نگهداري آن !.. اندازد و اراده ها را بكشد؟
ميگوييم تاثير كند ولي اينها كه با زبانهاي موثر گفته شده و از سالها در ميان توده رواج داشته تاثير 

 )پايان گفتار!. (نكند؟
ي و جهانباني و دادور و ديگران كه نامبرده ايم اكنون ميخواهيم از آقايان ساعد و هژير و ممقان

آيا به كاري بيرون از .. آيا ما در اين كارهاي خود كه تا اينجا باز نموديم گناهي كرده ايم؟: بپرسيم
 :اينك من كارهاي خودمان را يكايك از شما ميپرسم.. قانون پرداخته ايم؟
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ميدانم شما در دلهاي خود خواهيد .. اشيم؟آيا ماحق داشته ايم كه در انديشه بدبختي اين توده ب
ما به رازهاي نهفته پي برده اين دانسته ايم كه شما يك دسته ايد كه ميخواهيد ، . »حق نداشته ايم«: گفت

بلكه ميكوشيد كه اين توده هميشه بد و گرفتار باشد  و اين يكي از رازهاي نهانيست كه ما بدست 
روي كارهاي  شما  برداشته  نشده  ما نيز در اينجا  شما را  مردان ولي چون هنوز پرده از . آورده ايم

ساده اي مي انگاريم و بيگفتگوست كه هيچ ساده و پاكدروني نخواهد گفت كه ما حق نداشتيم در 
 .پس در اين كار گناهي نكرده ايم. انديشه بدبختي توده خود باشيم

دبختي اين توده بيش از همه، آن ما چون انديشيديم  ديديم مايه ب: پس از آن ميپرسم
از هر راهي آمديم ـ از راه تاريخ ، از راه دانش ، از راه آزمايش ـ به همين . گمراهيهاست كه نام برديم

آيا  گامي به آخشيج  قانون !.. آيا در اين انديشه و نتيجه گرفتن گناهي كرده ايم؟. نتيجه رسيديم
 !.برداشته ايم؟

شايد بگوييد كه . ن انديشيدن و نتيجه گرفتن دچار لغزش گرديده ايمشايد بگوييد كه ما در اي
پس شما بگوييد كه مايه بدبختي اين : ميگويم. مايه بدبختي ايرانيان آن چيزهايي كه ما ميشماريم نيست

شما كه خود را باال كشيده ايد و از پول . ما را از لغزش بيرون آوريد. شما به ما راه نماييد. توده چيست
ن مردم بدبخت كاخها بر افراشته ايد، در اتومبيلهاي شيك مينشينيد ، سفره هاي آراسته ميگستريد، اي

خودتان و فرزندانتان با صد خوشي زندگاني بسر ميبريد ـ به ما بگوييد آيا تاكنون بوده است كه دلتان به 
آيا چنين !. بدبختيها كنيد؟حال اين مردم بدبخت سوزد و زماني به انديشه پردازيد و جستجو از ريشه اين

آنرا به ما . اگر بوده است بگوييد كه از انديشه خود چه نتيجه برداشته ايد؟. چيزي تاكنون بوده است؟
ما آنچه انديشيده و دانسته بوديم بارها گفتار نوشتيم و در مهنامه ها و روزنامه به چاپ . آگاهي دهيد

چيزي كه . ايستي به نوشته هاي ما پاسخ دهيد كه نداده ايدشما اگر ما را در لغزش ميديديد ب. رسانيديم
به هر حال ما بد نكرده ايم كه . شما اكنون هم توانيد هر پاسخي ميداريد بدهيد. هست دير نشده

 .در اينجا هم گناهي از ما سر نزده. انديشيده ايم و به نتيجه اي رسيده ايم
يده ايم به خود بايا شمارده ايم كه براي رهايي ما چون انديشيده به اين نتيجه رس: سپس ميپرسم 

بيست مليون مردم، با همه آن گمراهيها به نبرد پردازيم واين كار بسيار بزرگ و دشوار را به گردن 
گرفته ايم ، و در ميان نبرد يكي از كارهاي سودمند و بايا آنرا ديده ايم كه كتابهايي كه اين بدآموزيها 

مه بدبختيهاست همه را نابود گردانيم، و در اين زمينه نيز سوزانيدن را بهتر را در بر ميدارد و سرچش
شناخته چنين نهاده ايم كه سالي يك روز جشن بر پا گردانيم و فراهم نشينيم و هركسي هرچه از 
كتابهاي زيانمند را ـ از كليات سعدي و ديوان حافظ و رباعيات خيام و كتابهاي فال و جادو و ديوانهاي 

ج و عشقي و رمانها و مانند اينها ـ در خانه اش ميدارد با خود بياورد كه در آن نشست ، نخست از اير
زيانهاي آنها گفتگو رود و سپس همه را به بخاري انداخته بسوزانيم ـ آيا در اين سوزانيدن ما 
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وان ايرج  را با آن آيا كار بديست  كه دي!. آيا نابود گردانيدن كتابهاي زيانمند گناهست؟!. گناهكاريم ؟
آيا گناهست كه رمانهاي !. سخنان بيشرمانه اش در دست فرزندان خود نميگزاريم و به آتش ميكشيم؟

به !. سرا پا بدآموزي را كه مايه لغزش هزارها زنان  و دخترانست در خانه مان نگزارده نابود ميگردانيم؟
آيا گناهكار شماييد كه اجازه داده ايد !. ارد؟هر حال كدام ماده قانونست كه ما را از كار خود باز ميد

اين كتابها را به چاپ رسانند و به دستهاي پسران و دختران دهند يا ماييم كه آنها را از دستها گرفته به 
 !.خواهشمنديم پاسخ دهيد!. آتش مي اندازيم؟

ولي اين . سوزانيمكساني چنين ميپراكنند كه ما كتابهايي را از كتابفروشها ميخريم و ميبريم و مي
ما كتابهايي را كه در خانه هاي خود ). اين به سود چاپ كنندگان آن كتابهاي بودي. (دروغست

تاكنون بسياري از كتابها كه . ميداريم ميسوزانيم و ميخواهيم خانه هاي خود را از آنها پاك گردانيم
ن جوان شعرهايي گفته يا رماني فال. سوزانيده شده آنها بوده كه خود نويسندگان آورده سوزانيده اند

با اينحال من چنين مي انگارم . نوشته و سپس چون بيهودگي آنها را دريافته پاكدالنه آورده سوزانيده
!. آيا چه گناهي كرده ايم؟: باز ميپرسم. كه آنچه ميپراكنند راستست و ما كتابهايي را خريده ميسوزانيم

 .د تا ما نيز بدانيمبگويي!. كدام ماده قانون را شكسته ايم؟
اگر در اين كشور قانوني هست و كارها از روي قانون بايد بود بگوييد چه ايرادي قانوني به ما 

اين بدخواهيها چه عنواني !. اگر ايرادي از قانون نميداريد پس چه دشمني با ما مينماييد؟.. ميداريد؟
 !.ميدارد؟

ر است در آن زمينه نيز پرسشهايي از شما بهت. شماها سنگ حافظ و سعدي را به سينه ميكوبيد
 :بكنيم

اگر !. آيا شما آنرا خوانده ايد يا نه؟.  كه دو بار به چاپ رسيده١ما درباره حافظ كتابي نوشته ايم
ما در آنجا زيانهاي ديوان حافظ را كه بسيار است با دليل باز !. خوانده ايد بگوييد چه ايراد داشته ايد؟

اگر نخوانده ايد پس چگونه توانسته ايد درباره كارهاي !. ا چه پاسخي داده ايد؟بگوييد شم. نموده ايم
 !. به دشمني برخاسته ايد؟٢سخنان ما را ندانسته و نسنجيده  چسان!. بگيريد؟» تصميم«ما 

گذشته از اين كتاب ، ما بارها گفتار درباره خيام و حافظ و سعدي نوشته بدآموزيهاي زهرآلود 
خيام و حافظ از يكسو جهان را هيچ و پوچ ميشمارند و نكوهشها ميكنند . شما كشيده ايمآنان را به رخ 

گذشته را  و صد پافشاري نشان ميدهند در اين باره كه مردم زندگاني را خوار دارند و بي پروايي نمايند،
  فشرده  اين. فراموش كنند و در پي آينده نباشند، و دم را غنيمت دانسته به مستي و  خوشي كوشند

 :گفته هاي ايشانست

 اي  بي خبر  اين  شكل  مجسم   هيچست                   اين طارم نه رواق ارقم هيچست
                                                           

 ».حافظ چه ميگويد؟  « -١
 چگونه=  چسان -٢
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****** 
 جهان و هرچه دروهست هيچ در هيچست                   هزار بار من اين نكته كرده ام تحقيق

****** 
 پيش آر كه اسباب جهان اينهمه نيستحاصل كارگه كون و مكان اينهمه نيست           باده 

                                     
 خوشوقت رند و هست كه دنيا و آخرت                     بر باد داد و هيچ غم از بيش و كم نداشت

****** 
            حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كمتر جو     

                       كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را                                  
از يكسو نيز پافشاري مي نمايند كه ما را در اين جهان  اختياري نيست، و آنچه به سر ما خواهد 

 :آمد از پيش نوشته شده و كوششهاي ما سودي نتواند داشت
          پيوسته قلم ز نيك و بد ناسودستزين پيش نشان بودنيها بودست                           

 تقدير تو را هر آنچه بايست بداد                                 غم خوردن و كوشيدن ما بيهودست
****** 

                بر عمل تكيه مكن خواجه كه در روز ازل         تو چه داني قلم صنع بنامت چه نوشت
******           

         بگير طره مه طلعتي و غصه نخور             كه سعد و نحس ز تاثير زهره و زحل است         
******           

              برو اي زاهد و دعوت نكنم سوي بهشت               كه خدا روز ازل بهر بهشتم نسرشت
******           

  ندادند                 گر تو نمي پسندي تغيير ده قضا را                      در كوي نيكنامي ما را گذر
اين مرد كار را به آنجا . بدآموزيهاي حافظ بيشتر از آنست كه در اينجا بشماريم

. »كه صدر مسند عزت  گداي رهنشين دارد«: ستايش ميكند» گدايي«رسانيده كه از 
 مستي الفها ميزند در جاي بيكاري و بيعاري را كه آشكاره ميستايد و از باده خواري و

 :خود كه آشكاره سخن از بچه بازي ميراند
 »...اي نازنين پسر تو چه مذهب گرفته اي «

ولي پندهاي او . اما سعدي ، راستست كه گاهي پندهايي داده و اندرزهايي سروده
 :آلوده با بدآموزيهاي پست ميباشد

  غالم همت آنم كه دل برو ننهادجهان بر آب نهاده است و آدمي بر باد               
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دل به . سعدي اين سخن را از صوفيان آموخته. چيست؟» دل به جهان ننهادن«
جهان ننهادن در نزد سعدي و صوفيان اين بوده كه كسي پي كاري نرود و در گوشه اي 

اين جمله دركتابهاي . بيكار نشيند و زندگاني خود را از گدايي و ستايشگري راه بيندازد
 :حافظ نيز گفته است. »همتش سر به دنياي دون فرو نياورد«: يان بسيار فراوانستصوف

غالم همت آنم كه زير چرخ كبود                 ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد 
 است

 :باز همان سعدي ميگويد
 بسي صورت بگرديدست عالم                        وزين صورت بگردد عاقبت هم

 اي   ديگر  انداز                        كه دنيا را  اساسي  نيست  محكمعمارت  با  سر
 وفاداري مجوي از دهر خونخوار                      محالست  انگبين  در  كام  ارقم

اينها همه انديشه هاي پست و بي ارجست كه سعدي از صوفيان گرفته و در 
همان سعدي درسهاي . ها اينها نيستتن. شعرهاي خود گنجانيده به خورد مردم ميدهد

در جبريگري صد شعر .  نيز بسيار داده است١جبريگري، چاپلوسي، بيغيرتي و تردامني
 :بيشتر توان پيدا كرد

 بخت و دولت به كارداني نيست                        جز به تاييد آسماني نيست
******        

            از كماندار بيند اهل خردگرچه تير از كمان همي گذرد               
******       

  گر زمين را به آسمان دوزي                             ندهندت زياده از روزي
******        

 سعادت به بخشايش داور است                       نه در چنگ و بازوي زورآور است
 :در چاپلوسي كه خود از استادان ميبوده ميگويد

 خالف رأي  سلطان  رأي  جستن                   به خون خويش باشد دست شستن
 اگر خود روز را گويد شبست اين                 ببايد  گفت  اينك  ماه  و  پروين

 :در بيغيرتي و گريختن از جنگ ميگويد
 وسچون زهره شيران بدرد نعره كوس                 زينهار مده  جان  گرامي  بفس

 با هركه خصومت نتوان كرد بساز                   دستي كه به دندان نتوان برد ببوس

                                                           
 آخشيج پاكدامن ، فاسق=  تردامن -١
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در تردامني و ناپاكي باب پنجم گلستان را نوشته و صد بي آزرمي از خود 
اين سعدي همانست كه در زمان مغول بوده و آن ستمهاي  دلگداز را در  كشور . نشانداده

وز خاندانها را شنيده و كمترين اندوهي به خود راه خود ديده  و آن  ناله هاي جگرس
 را كه سال كشتار ٦٥٦همانست كه سال . نداده و در شعرهايش همه دم از باده و ساده زده

 :و تاراج بغداد و عراق بوده سال خوشي خود خوانده
 در آن مدت كه ما را وقت خوش بود            ز هجرت ششصد و پنجاه وشش بود

چون شما سنگ آنها . نه اي از بدآموزيهاي زهرآلود سعدي و حافظاينهاست نمو
اكنون شما ، شما كه ساعد و هژير و ممقاني و . را به سينه ميزنيد من اينها را ياد كردم

صدر و دادور و جهانباني و ديگر نامبردگان هستيد، بگوييد كه آيا زيان اين بدآموزيها را 
ن كه نبردهاي سخت تاريخي در ميان توده هاي جهان آيا در اين زما.. ميدانستيد يا نه؟

ميرود و دولتهاي ديگر به نورسان درس ميهن دوستي و جانفشاني ميدهند واز جوانان 
هوانورد و چترباز پديد مي آورند، به جوانان ايران درسهاي صوفيگري و جبريگري و 

آيا شما چندان .. ه؟خراباتيگري دادن و سهشهاي آنان كشتن را زيانمند ميشناختيد يا ن
ما ميخواهيم بدانيم آن دلبستگي كه شما .. ساده و نافهم بوده ايد كه زيان اينها را ندانيد؟

به كتابهاي سعدي و حافظ نشان ميدهيد و اينهمه به پراكندن اينها ميكوشيد چه انگيزه اي 
 !.ميدارد؟

 ما نيز از رازهاي بسيار نيك. »ما زيانمندي آنها را ندانسته بوديم«: شايد بگوييد
نهان شما كه بدست آورده ايم چشم پوشيده  شما را كسان ساده اي انگاشته ميپذيريم كه 

ليكن چه خواهيد گفت به اينكه ما چند سالست در اين زمينه گفتارها . ندانسته بوديد
نوشته ايم و بدآموزيهاي سعدي و حافظ و مولوي و ديگران را پياپي به رخ شما كشيده 

شما نوشته هاي ما را خوانده : ما باز ميپرسيم!. ؟»ندانسته بوديم«: آيا باز توانيد گفت. !ايم؟
اگر خوانده ايد ديگر !. اگر نخوانده ايد پس اين دشمنيها از چه روست؟.. ايد يا نه؟

 !.چگونه توانيد ندانستن را بهانه آوريد؟
. با فهم و زباندانخوب آقاي عبدالحسين هژير شما جواني ميبوديد درس خوانده و 

كه آنچه ما ميدانيم شوند باال رفتن شما كه از (كتابي نيز درباره حافظ نوشته چاپ كرديد 
ترجماني كونسولخانه شوروي بيكبار باال رفتن آغاز گرديد و در اندك زماني به وزارت 

 اگر خوانده!. ، شما بگوييد چه پاسخ ميداريد؟)رسيديد، بيش از همه، همان كتاب بوده
ايد چه شده كه آنهمه دليلهاي روشن را درباره زيانمندي گفته هاي حافظ و سعدي 
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بنويسيد . شما كه نويسنده بوديد!. شما كه ساعد و ممقاني و صدر نيستيد؟!. نپذيرفته ايد؟
 !..ببينيم چه پاسخي ميدهيد؟
يم كه  آيا ما گناه ميكن كتابهاي حافظ وسعدي با اين زيانمندي،: ما از شما ميپرسيم

آيا گناهكار شماييد كه اينها را و .. آنها را در دست نورسان نگزارده و ميسوزانيم؟
مانندهاي اينها را به دست نورسان داده سهشهاي آنان را كشته مغزهاشان از كار مي 

شما چه بهانه توانيد آورد در برابر !.. اندازيد يا ماييم كه آن را گرفته به آتش مي اندازيم؟
تان سعدي را با آن باب پنجمش بدست جوانان ميدهيد و زشتي اين كار خود را آنكه گلس

آيا ما حق نميداريم تنها اين را دليل گرفته شما را دشمن بدخواه  اين !. در نمي يابيد؟
آيا دادن گلستان و باب پنجمش !. همه چيز به كنار، غيرتتان كجا رفته؟!. توده بشماريم؟

شما همانها هستيد كه ديوان ايرج با آن !. مردي تواند ساخت؟به دست جوانان با غيرت و 
زشتيهايش به چاپ ميرسد و بيست و پنج هزار نسخه آن بدست نورسان مي افتد و 

آيا شما . ولي ما كه آنرا ميسوزانيم به دشمني برميخيزيد. كمترين تكاني به خود نميدهيد
 !. بدخواه اين مردم نيستيد؟

پارسال در تبريز در ميان وحشيگريها رخداد اين بود كه يكي از بي آزرميها كه 
. ماليان و ديگران براي برآغاالنيدن مردم چنين پراكندند كه ما قرآن را نيز سوزانيده ايم

در حاليكه ما براي كتابسوزان در هر . اين دروغ را پيرارسال در تهران نيز پراكنده بودند
ز مردمست كه كتابهاي سوزانيدني را شهري جشن ميگيريم و اين با بودن گروهي ا

از اين گذشته تاكنون بارها گفتار نوشته  بازنموده ايم كه  كدام كتابهاست . ميسوزانيم
بازنموده ايم كه قرآن در نزد ما گراميست وهميشه .  بايد  سوزانيد  و  ما  هم ميسوزانيم

 .پاس آن داشته ايم  ميداريم و خواهيم داشت
 ميدانستم كه باز چنان دروغي را خواهند پراكند در نشست همان پارسال من چون

كتابسوزان تهران روز يكم ديماه در گفتاري كه رانديم در همان زمينه جمله هايي را به 
به چاپ رسانيديم و نامهاي كتابهاي » يكم ديماه«زبان آورديم كه سپس چون دفتري بنام 

شمرديم، در همان دفتر گفتار من نيز به سوخته شده را چه در تهران و چه در ديگر شهرها 
 :چاپ رسيده و اينك آن جمله ها را در پايين از همان دفتر مي آورم

دشمنان ما دروغي پراكنده اند كه ما قرآن را نيز به آتش مي : اين را هم بگويم«
من آشكار ميگويم . روسياهان چون درمانده اند به اين دروغ دست مي يازند. اندازيم

اينك كتابها . از كتابهايي كه نزد ديگران ارجمند است  ما به آتش مي اندازيمبسياري 
در ميان آنها گلستان و بوستان سعدي، ديوان حافظ و مفاتيح الجنان، . روي ميز چيده شده
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ولي قرآن نزد ما گراميست و ما . و مانند اينها هست و همه اينها در خور آتش است
در ميان . قرآن جاي خود ميدارد!.. گونه سوزانيدن كجا؟قرآن كجا و اين. پاسش ميداريم

انجيل با آن سخناني . كتابها يك نسخه از انجيلها ميبود كه شما ديديد من جدا گردانيدم
كتابهايي . كه درباره اش توان گفت با اين كتابها كه به آتش ميكشيم در يك رده نيست

 .»ريمكه بنياد ديني از دينهاي خدايي بوده بايد پاس دا

يكدسته هم سوزانيدن مفاتيح الجنان و جامع الدعوات و مانند اينها را دستاويز 
در اينها سورهايي از قرآن ميبوده و شما «: ميگفتند. گرفته هوچيگري راه مي انداختند

نادانان نميدانند كه بيشتر بدآموزان و گمراه كنندگان آيه ها و سوره هاي . سوزانيده ايد
هاي خود آورده اند، و اين نشدنيست كه ما به پاس آنها از اينها چشم قرآن را در كتاب

قرآن هر زمان كه دستاويز بدآموزان و گمراه كنندگان گرديد بايد از هر راهيست . پوشيم
همين كار را امام علي ). گرچه با نابود گردانيدن آن باشد(قرآن را از دست آنان گرفت 

 .نيرنگهاي معاويه كردبن ابيطالب در جنگ صفين در برابر 
جامع . مفاتيح الجنان كتابيست پر از زيارت نامه ها، پر از دستورهاي بت پرستي

. سوره هاي قرآن در توي آنها خود ناپاسداري بزرگي با قرآنست. الدعوات كتاب فالست
براي جلوگيري از اين ناپاسداري بهترين چاره !. نادان آن كساني كه اينها را نمي فهمند

باز هم خواهيم . ما بسيار نيك كرده ايم كه آنها را سوزانيده ايم. نيدن آن كتابهاستسوزا
چيزيكه هست اين سوزانيدن براي سوره هاي قرآن معني ديگري ميدارد و براي  . سوزانيد

درباره سوره هاي قرآن سوزانيدن همان معني را ميدارد كه . بازمانده كتاب معني ديگري
 .پيغمبرقرآن سوزانيدن ياران 

همه ميدانيم كه در زمان خليفه سوم چون قرآن نسخه هاي گوناگون پيدا كرده بود 
 .ياران پيغمبر يكي را كه درست ميبود برگزيده نسخه هاي ديگر را سوزانيدند

اين داستان كتابسوزانست كه من با همه : به سخن بيش از اين دامنه نميدهم
روشن گردانيدم كه چه . را يكايك باز نمودمكارهاي خود . پيرامونش به گفتگو گزاردم

باز . چيزهايي ما را به اين كار واداشته است و آنگاه چه نتيجه هايي را از آن ميخواهيم
اينها را با گشادي و درازي باز نمودم براي آنكه . نمودم كه كدام كتابها را ميسوزانيم

آنرا كه حساب پاكست «: اندنيك گفته . مردان پاكدل و غيرتمند بخوانند و داوري كنند
ما در راه رهايي يك توده بيست مليوني ميكوشيم و اينك من . »!.از محاسبه چه باكست؟

ما دوست ميداريم سراسر جهانيان از . با سرفرازي بسيار كارهاي خود را به زبان آوردم
 .كارهاي ما آگاه  باشند
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 و دادور و جهانباني اكنون نوبت شماست، شما كه ساعد و هژير و ممقاني و صدر
!. اكنون شما بگوييد كه چه رفتاري با ما كرديد و آيا چه دستاويزي ميداشتيد؟. ميباشيد

 .اگر شما نيز پاك بوده ايد كارهاي خود را بشماريد
در تبريز ماليان و صوفيان و بهاييان با ثقه االسالمي و ديگران كه كانديد 

د و به بهانه قرآنسوزاني كه دروغ آشكار ميبود نمايندگي پارلمان ميبودند دست بهم دادن
مردم عامي را بشورانيدند كه ريختند و كانون ما را تاراج كردند، ويرانه گردانيدند، كتابها 

كفيل شهرباني كه خودش از برانگيزندگان ميبود با صد بي آزرمي در . را سوزانيدند
آقايان تمام شد «: نين گفتهمانجا مي ايستاد و تماشا ميكرد و چون پايان پذيرفت چ

در بازار گروهي آقاي اسالمي را دنبال كردند و چون به يك مغازه اي . »برويد پي كارتان
پناهيد كالنتر بازار آمده به او ايمني داده از آنجا بيرون آورد و به دست اوباش داد كه از 

 .چند جا با چاقو و سنگ زخميش گردانيدند
 با دخترش در خيابان گرد فرا گرفتند و تا توانستند به در مراغه آقاي ضياء مقدم را

آن پيرمرد گزند رسانيدند كه اگر رئيس ژاندارم نرسيده و با شليك تفنگ اوباش را 
در مياندواب به در خانه آقاي مسعودي ريخته آنچه . نپراكنده بودي جاني در نبردي

 تبريز نيز دستگاه پس از همه اينها يك ماه بيشتر در. وحشيگريست دريغ نگفتند
وحشيگري بر پا ميبود كه  هركه را ميخواستند ميزدند و چند تن از شاعرهاي بسيار بيشرم 
و پست از رضا صديقي و حسين صحاف و بيريا فرصت يافته پست ترين شعرها را كه 

در سراسر اين كارها . نمونه پستي نهادشان ميبود چاپ ميكردند و آشكاره مي فروختند
ن خاموش مي نشستيد و با همه دادخواهيها كه ما ميكرديم كمترين پروايي شما وزيرا
قانون را زير پا گزارديد، آبروي كشور را به ديده نگرفتيد، سپس هم يك تن از . ننموديد

به همان كفيل شهرباني و . بلكه آشكاره پشتيباني نموديد. بزهكاران را دنبال نكرديد
رمي را از خود نموده بودند بجاي آنكه به بازخواست كالنتر بازار كه آن پستي و بي آز

ما چند بار دادخواهي كرديم يكي را به گردش . داديد» ترفيع«كشيد و دنبال كنيد 
. بلكه بجاي آنها بازگشته خواستيد ما را گناهكار نشاندهيد ودنبال كنيد. نينداختيد

ان را از خودخشنود محسن صدر براي اينكه مالي. كوشيديد دست و بال ما را ببنديد
گرداندكتاب شيعيگري  را كه سرتاپا آميغست به دادسرا فرستاد كه آن را بهانه كنند و 

به اين بس نكرده فشار آورد كه كتاب بازداشت . براي من پرونده كيفري پديد آورند
 آن دشنام نامه هاي بي. گردانيد» معلق«كه راه زندگانيم ميبود » وكالت عدليه«مرا از . شود

 .ناموسانه كه چاپ ميشد جلوش نگرفتيد ولي كتاب شيعيگري را جلو گرفتيد
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چگونگي را بنويسيد : چند بار ديدم خودش گفت. ساعد مراغه نخست وزير ميبود
اين كار را كرديم و . و نامهاي بزهكاران را ببريد و بفرستيد من بازرسي خواهم فرستاد

ر داد فرمانداري نظامي بي هيچ دستاويز كاري كه كرد دستو. ازو جز خاموشي ديده نشد
آنهم آخرين كار اوست كه بسر خود دستور به پستخانه . قانوني روزنامه ما را جلو گرفت

. خودداري كنند» داوري«و » در پاسخ بدخواهان«فرستاده كه از بردن و رسانيدن كتابهاي 
اني كه وزير ممق. همين دستور را وحيد تنكابني كفيل وزارت فرهنگ نيز فرستاده

پياپي پيامها . دادگستري شده بود از پيشامد چندان خشنود ميبود كه در پوست نمي گنجيد
كه ماليان «ميبود كه با زبان آقايان صفي نيا و سلطان زاده و ديگران به من ميفرستاد، 

 .»ميخواستند فالن كنند من نگزاشتم
مينشست و آرزويي جز آن جهانباني، تيمسار شاعر، در پشت ميز رئيس شهرباني 

بسيار دلش ميخواست كه در تهران نيز آن .  جستن كينه حافظ و سعدي از ما نميداشت
 .وحشيگريها پيش بيايد

بجاي آنكه دستور دهد آنان را دنبال . هژير آشكاره از بزهكاران پشتيباني مينمود
بيرون كنيد كه كنند به دادور دستور ميداد كه هرچه  از پيروان كسروي در آذربايجانست 

 .دادور نيز همان دستور را تا آنجا كه ميتوانست بكار بست
خوب آقايان بگوييد بدانيم چه بهانه اي ميداشتيد كه بدينسان قانون را زير پا 

اگر روسياه نيستيد !. چه انگيزه ميداشت كه از باياي خود چشم پوشيديد؟!. گزارديد؟
 .شما نيز بنويسيد. پاسخ دهيد

 
 
 
 
 
  دوم گفتار

 يك دروغ نابجا
 ..آيا من دعوي پيغمبري ميكنم؟.. آيا ما مذهب بنياد گزارده ايم؟

يكي از زيركي هايي كه اين آقايان ـ آقايان ساعد و هژير و ديگر نامبردگان ـ در 
برابر ما نشانداده اند آنست كه چنين وا مينمايند كه من كه نويسنده اين كتابم دعوي 

همچون مذهبهاي بهايي يا شيخي بنياد گزارده ام و اين » يمذهب«پيغمبري ميكنم و 
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» مذهبي«من كه يك مرد كهنه مغزي هستم . كشاكشها با ماليان و ديگران بر روي آنست
تازه اي به ميان مردم انداخته ام، و آن آقايان نوانديش، آن » اختالف«بنياد گزارده ام و 

 . ميدارند ميخواهند جلو گيرندمردان بزرگ، از دلسوزي كه به اين مردم و كشور
روزي كه به پيش ساعد رفته بودم و درباره وحشيگريهاي تبريز گفتگو ميكردم، با 
آنكه دو روز پيش از آن وعده داده بود كه بازرس فرستد، امروز ديدم بيكبار خود را به 

در پرونده ها نيز چنين . »گويا يك موضوع مذهبي بوده«: راه ديگر زد و چنين گفت
 .وانموده اند

ما كه در برابر صد گونه گمراهي و ناداني ايستاده ايم، ما كه ميخواهيم به 
بدبختيهاي هزار ساله كشور چاره كنيم، ما كه روشن ترين راه سياست را براي اين كشور 
پيش گرفته ايم، ما كه سخناني ميگوييم كه در سراسر جهان واالترين سخنانست، ما كه 

ايستاده با دليلهاي بسيار استوار پاسخ ميدهيم، ما كه براي نخست بار در برابر ماديگري 
ناسازگاري را كه در ميان دانشها با خداشناسي و دينداري ميبوده از ميان برداشته ايم، ما 
كه ساده ترين چاره را براي گرفتاريهاي جهان نشان ميدهيم، ما كه كتابهامان به زبانهاي 

دين «و » در پيرامون خرد«و » ورجاوند بنياد«ه كتابهايي همچون اروپايي ترجمه يافته، ما ك
نوشته ايم كه اگر ساعد و هژير و ممقاني و ديگران همه گرد آيند و دانشها و » و جهان

خردهاي خود را رويهم بريزند و ده سال رنج برند ماننده يكي از آنها را نخواهند توانست 
» مذهبي«غه اي و اسداهللا ممقاني يك كوشش نوشت ـ چنين دستگاه بزرگي را ساعد مرا

 .ميشناسند و همچنان وا مينمايند
ولي افسوس كه دير . بد نينديشيده اند، بلكه ميبايد گفت شاهكاري نشانداده اند

ما كه يازده سالست ميكوشيم و مهنامه ها و روزنامه ها . آمده اند و هنگامش گذشته است
به كشورهاي ديگر نيز بسيار رفته بلكه به زبانهاي و كتابهاي ما سراسر كشور را گرفته 

همه مردم دانسته اند ما چه ميگوييم و چه خواستي را دنبال . اروپايي نيز راه پيدا كرده
 .ديگر جايي براي نيرنگ و فريبكاري نمانده. ميكنيم

،  من  دريافتم كه  چه  »گويا يك موضوع مذهبي بوده«: آن روزي كه ساعد گفت
خودتان هم : ولي به روي خود نياورده گفتم.  در پشت اين جمله خوابيدهانديشه اي

اگر !. قانون را بايد كنار نهاد؟» موضوعهاي مذهبي«آنگاه مگر در . ميدانيد كه دروغست
چون از پاسخ درماند، باز به ! جنايت كنند نبايد آنها را دنبال كرد؟» مذهب«كساني بنام 

 .»آن كه مسلم است كه بايد تعقيب شود! نه خير«: خود رنگ ديگر داده چنين گفت
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اين مرد را . از اين شيرين تر داستان كريم قوانلوست كه فرماندار نظامي شده بود
اين بود خواستم ببينم و درباره بازداشت پرچم . من شنيده بودم اروپا رفته درس خوانده

ا رفتن و درس خواندن چون رفتم و نشستم ديدم آغاز كرد به گفتگو از اروپ. گفتگو كنم
آدم ميرود و آنجا درس ميخواند و آنوقت كه مي آيد مي «: خود، و سپس چنين گفت

من . »...بيند در كشور ما باز هم كشاكش مذهب است، باز هم مذهب درست ميكنند
دانستم كه بيچاره ناآگاه از سخنان ساعد و ديگران مرا يك مالي  كهنه مغزي  پنداشته  و  

اين بود . د كه من مذهب درست  كرده ام، و روي اين سخنانش با منستچنين ميدان
تو تصور كرده اي من يك آخوندي !. اينها را به كه ميگويي؟«: جلوشرا گرفتم و گفتم

من اروپا را . تو از اروپا رفتن خودت گفتگو ميكني!. هستم و مذهبي درست كرده ام؟
ابهاي من شناخته ترين كتابهاي نويسندگان در همان اروپا كت. بسيار بهتر از تو ميشناسم

من در پنج انجمن بزرگ دانشمندان اروپا و آمريكا كه يكي از آنها آكادمي . شرقيست
خوب آقاي سرتيپ ، در اروپا نيز يك . آمريكا بود عضو شده بودم كه خود كناره جستم

  روزنامه هاي در اروپا نيز!. جنرال درس خوانده خود را افزار دست ماليان ميگرداند؟
!. ماليان را كه سرا پا زيانست آزاد ميگزارند و از روزنامه اي همچون پرچم جلو ميگيرند؟

 !.در اروپا نيز رسواييهاي زشتي را همچون زنجير زني و روضه خواني آزاد ميگزارند؟
اينها را كه ميگفتم باد آقاي قوانلو بيكبار فرو نشسته بود و همچون كسان گناهكار 

 .اهانش به رويش شمارند آوازي ازو در نمي آمدكه گن
او نيز به سخن درآمده . در اين گفتگو آقاي گنجه اي مدير بابا شمل نيز ميبود

ولي حقيقت اينست كه . من با آقاي كسروي رنجيدگي از هم داريم«: چنين گفت
روضه آيا انصافست كه شما : من ميخواستم بپرسم. مجاهدت ايشان در ايران بيمانند است

 »!.خوانان را آزاد گزاريد و كتاب شيعيگري را بازداشت كنيد؟
بيچاره قوانلو چون ديد او نيز زبان به نكوهش گشاده از در زبوني درآمده چنين 

 .»خودم هم به آقاي كسروي ارادات دارم«: گفت
خدا . ما اين مرد را  ايراندوست ميشمرديم. داستاني نيز از سرلشكر رزم آرا ميداريم

آقاي سرلشكر بخشنامه اي فرستاده در اين زمينه كه هيچ . ا سپاس كه او را نيز شناختيمر
به محكمه «بكند وگرنه » مذهب بهايي و نوشته هاي كسروي«افسري نبايد گفتگو از 

. آفرين بر شما آقاي سرلشكر ، خوب افزار دست هركسي توانيد بود. »تسليم خواهد شد
هانه از خود مينموديد و آن گردنفرازي و كله شقي كه شما كه آن نمايشهاي آزاديخوا
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ولي افسوس كه . نشان ميداديد ما ميگفتيم خدا را سپاس كه يك چنين افسري هم هست
 .گمان ما ناراست درآمد

خوب آقاي سرلشكر بگو ببينيم تو كتابهاي كسروي را خوانده اي يا نه؟ اگر 
چگونه نينديشيدي كه من پاسخده اين . !نخوانده اي پس آن بخشنامه را چگونه فرستادي؟

بلكه .. در چه زمينه سخن ميراند؟.. ببينم كتابهاي كسروي چيست؟. نوشته خود ميباشم
اگر .. ساعد يا ديگري كه مرا به نوشتن اين واداشته خود دشمني با كسروي ميدارد؟

گو ببينيم ب!.  است؟» مذهب بهايي«خوانده اي بگو ببينيم آيا كتابهاي كسروي در رديف 
 !.كدام كتاب را خوانده اي كه چنين فهميده اي؟

ماليات دادن به دولت حرامست، به «: آقاي سرلشكر، ماليان كه آشكاره ميگويند
سربازي رفتن حرامست، اگر كسي بي اجازه علما به جنگ رود و كشته شود مرتد است 

شنامه نفرستاديد كه بايد هيچ با اين بدآموزيها غيرتهاي جوانان را ميكشند، شما چرا بخ» ...
چه !.   سربازي يا افسري به پاي منبر مال ننشيند و به سخنان زهرآلود آنها گوش ندهد؟

شد كه چنان بخشنامه اي نفرستاديد ولي من كه با همان ماليان نبرد سختي كرده پياپي 
در راه مينويسم كه هركسي بايد در انديشه كشور و توده خود باشد و اگر نياز افتاد 

آيا !. نگهداري كشور از جانبازي باز نايستد، درباره چنين نوشته ها بخشنامه ها فرستاديد؟
 !.با اين رفتارتان باز جاي آنست كه ما باور كنيم شما يك افسر ايراندوست ميباشيد؟

دولت را ) كيش مالها: يا بهتر گويم(آيا شما تاكنون دانسته بوديد كه كيش شيعي 
اگر دانسته بوديد ...  و ماليات دادن و به سربازي رفتن را حرام ميشمارد؟ميداند» غاصب«

اگر دانسته بوديد بگوييد درباره اش چه انديشيده . از كشور خود بيگانه ايد: بايد گفت
 ..بوديد؟

آيا ميتوان شك داشت كه با چنان بدآموزيهاي زهرآلودي هر كوششي كه در 
 !.ه است؟پيشرفت اين توده و كشور برود بيهود

اگر چنين داستاني مثال در فرانسه و انگليس : ما ميپرسيم. شما به اروپا رفته ايد
آيا سر خود را پايين انداخته بي . بودي آيا ميهن پرستان و غيرتمندان چه كردندي؟

 !.آيا ميتوان چنين گماني داشت؟!. پروايي كردندي؟
وشته شدي و دولت خود را آيا نه آنست كه كتابهاي بسيار در زشتي چنان كيشي ن

 !. ناچار ديدي كه پيشروان كيش را دنبال كند و ريشه شان براندازد؟
به ) و مانندهاي آنها كه بسيار است(اكنون سخن در آنست كه ما با آن بدآموزيها 

نبرد سختي برخاسته ايم و در راه رهايي اين كشور و توده زيانهاي گوناگون ميكشيم و 
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 پرست نشان ميدهيد، ما ناگهان ميبينيم  بجاي پشتيباني به ما، شما كه خود را ميهن
در اينجاست كه ما در ميمانيم و نميدانيم به . زيرزيركي به كارشكني و دشمني ميپردازيد

 .شما چه نامي دهيم
شگفتر آنست كه اين آقاي سرلشكر افسر جواني را بنام آنكه در كتابسوزان تبريز 

من خودم به ديدن او رفتم و به گفتگو .  پرخاشها كرده بوددست داشته به تهران خواسته
پرداخته باز نمودم كه ما چه كتابهايي را ميسوزانيم و بهر چه ميسوزانيم و ازو سخني 

كه در همان زمينه ميباشد همراه ميداشتم به » يكم ديماه«نشنيدم، و يك نسخه از كتاب 
ه به هر حال دانسته كه ما كه هستيم و كه اگر هم آن كتاب را نخواند روي ميزش گزاردم،

با اين حال ديده ميشود كه آن بخشنامه را كه بيگمان دستور آقاي ساعد . چه ميگوييم
 .بوده فرستاده است

. اين وزير جوان كينه حافظ را از ما ميجست. يك داستان نيز از آقاي هژير هست
به اين بس . را ناديده انگاشتاين بود آشكاره قانون را زير پا گزاشت و آنهمه جنايتها 

نكرده به دادور كه استاندار تبريز شده بود دستور داد كه هركسي را كه از ما بشناسد 
 .پيشنهاد كند كه دولت در آذربايجان نگزارد

يكي از كارهاي او اينست كه به اداره ثبت اسناد نامه فرستاده كه چون كسروي 
ده ثبت مراغه از پيروان اوست او را از ادعاي پيغمبري ميكند وضياء مقدم  نماين

اينست من روي سخنم به او . ما اين نامه او را در اداره ثبت ديديم. آذربايجان برداريد
 :گردانيده ميپرسم

پيغمبري !. آقاي هژير من در كجا و در كدام نوشته خود دعوي پيغمبري كرده ام؟
بيايد و از سوي خدا پيامي آورد و در انديشه مردم آنست كه فرشته از آسمان به نزد كسي 

آنكس با خدا پيوستگي پيدا كند و اگر خواست به آسمانها رود و اگر خواست مرده زنده 
من در كجا . گرداند، با جانوران سخن گويد ـ پيغمبري در پيش مردم به اين معنيست

 شما اين !.كجا گفته ام مرا با خدا پيوستگي هست؟!. گفته ام فرشته به نزد من مي آيد؟
گويا !. نميدانم چرا زشتي اين دروغ را نفهميده ايد؟!. دروغ را از كجا آورده ايد؟

 .ميپنداريد كه ما خواست شما را در نيافته ايم
آري آقاي هژير، شما و همدستانتان ميخواستيد اين جنبش بسيار بزرگ ما را يك 

اين سخن .  گردانيدنشان دهيد و به همين دستاويز ما را خفه» مذهبي«كوشش كوچك 
 .شما نيز از آن راه بوده



 .......................................................................................................................................................    احمد كسروي  /   دادگاه  

 

٢٨

آقاي هژير، من هرچه گفته ام آشكار گفته ام، كتابها نوشته در سراسر جهان 
من هيچگاه مرد . آنگاه من همه اش  بكار كوشيده ام، به دعوي برنخاسته ام. پراكنده ام

 .دعوي نبوده ام
اشاه كه همه زبانها بسته در همان زمان رض. من يازده سالست به كوشش برخاسته ام

نه روز نيز در زندان . بود، من ترس به خود راه نداده از كوشيدن و نوشتن باز نايستادم
 .ماندم ولي چون از من چيزي به زيان كشور بدست نياوردند رهايم كردند

آن روز تنها ميبودم و اكنون ياران بسياري ميدارم ـ مردان نيك ، جوانان جانفشان ـ 
ما خواست  خودمان را  بارها  . بنياد نميگزاريم» مذهب«ولي . روهي ميباشيمآري ما گ

ما ميخواهيم اين كشور را از بدبختي برهانيم و چون راه كار را . آشكار گردانيده ايم
ما ميخواهيم گمراهيها و بدآموزيهاي زهرآلود را . شناخته ايم به فيروزي خود اميدمنديم

 ديگران به يادگار مانده و شماها در راه افزودن به رواج كه ازسعدي و حافظ و مولوي و
آنها  صد  پافشاري  نشان داده ايد از ريشه براندازيم، و بجاي آنها كتابهايي را كه به 

 .جوانان درس غيرت و گردنفرازي و ميهن پرستي دهد روان گردانيم
شور بنياد ما ميخواهيم نورسان را از اين فرهنگ مغز فرسا كه بدخواهان اين ك

 .گزارده اند از ميان برداشته بجاي آن فرهنگ را به معني راستش بنياد گزاريم
. ما ميخواهيم جهان را به نيكي آوريم. ميدان كوششهاي ما تنها ايران نيست

ميخواهيم جهانيان را از اين راه بن بستي كه افتاده اند و درمانده اند به يك شاهراه بسيار 
 شما اگر از كتابهاي ما بخوانيد خواهيد دانست ما چه ميخواهيم و .راست و روشن رسانيم

شما . است» كار و پيشه و پول«آخرين كتاب ما كه از چاپ در آمده كتاب . چه ميگوييم
 .تنها آن را بخوانيد تا بدانيد ما چه انديشه هاي وااليي را دنبال ميكنيم

م و من بارها گفته ام به به هر حال ما به يك كوشش بسيار بزرگي آغاز كرده اي
اين راه با خواست خدا برخاستم ولي پس از همه اينها من به روي خود نامي نگزاردم، 

اگر . دعوي پيغمبري كه شما نوشته ايد من از آن ناآگاهم. براي خود جايگاهي نخواستم
 شما يا كسان ديگري اين كوششها را پيغمبري ميدانيد پس من بكار آن برخاسته ام و از

 .دعويش بسيار دورم
آيا معني . آنگاه گرفتم كه نوشته شما راست بوده و من دعوي پيغمبري كرده ام

اين كار آنست كه شما كه وزير كشور ميبوديد از قانونها چشم پوشيد و از وحشيگريهاي 
اگر كسي دعوي پيغمبري كرد آيا بايد در برابر آن !. ماليان و ديگران پشتيباني نماييد؟
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و مردم عامي را به وحشيگري برانگيخت و آنها را از هرگونه كيفرهاي قانوني ماليان 
 !.آيا اينست دستور قانون؟!. آزاد گردانيد؟

اين جناب شيخ يا شيخ : داستاني نيز ازو بگوييم. اكنون بياييم بر سر آقاي ممقاني
ولي ما . از آن سالي كه به تهران آمد دوستي نيز پيدا كرديم. جناب، با ما همشهريست

هنري ازو جز ريشخند كردن و گفتن و خنديدن و تخم نوميدي در دلهاي جوانان كاشتن 
اولماز ، اوالد خشايارشا «: صدها كسان اين جمله را از زبان او شنيده اند. نشناخته بوديم

 ).نشود ، اوالد خشايارشا از نخست چيزي نميبوده(، » اولندن برزاد ديرمش
ليه تهران ميبودم چون گاهي در پرونده ها بجاي واژه هاي  كه در عد١٣٠٨در سال 

عربي، فارسي آنها به زبانم آمدي و نوشته شدي، اين پرونده ها كه به ديوان كشور رفتي  
ممقاني ديده و عنوان بدستش افتاده بودكه چون هر روز بايستي من از حياط ديوان كشور 

سيد  باالسي ، گنه ده خشايارشا «: تيبگذرم  هرگاه كه مرا ميديدي جلو آمده چنين گف
فرزند سيد ، باز هم از آن (» ايون محكمه ده او قدر گلدوخ كه. فارسيلرندن يازيسن؟

اين را گفتي و خنده ). آنروز در دادگاه بسيار خنديديم. فارسيهاي خشايارشا مينويسي؟
از . يه نيايم و نروماين رفتار او مرا واداشته بود كه از در بزرگ عدل. درازي راه انداختي

گواه من به اين سخنان آقاي . در كوچكي كه از سوي ديگر ميداشت آمد و رفت كنم
 .رضاي صفي نياست كه بارها با او اين گله را به ميان گزارده بودم

 هنگامي كه ما مهنامه پيمان را آغاز كرديم من ميدانستم اين ١٣١٢در سال 
ه را هم از راه رشك و همچشمي به دشمني كوششهايي كه به آن برخاسته ام يكدست

. از جمله به دوستان و آشنايان ديرينم اين بدگماني را بيشتر ميداشتم. خواهد برانگيخت
اين بود بهتر دانستم از نسخه هاي پيمان به آن آشنايان نفرستم ولي چون كم كم مهنامه 

گله باز كردند و خواستند، شناخته گرديد نامش به زبانها افتاد و آشنايان يكايك زبان به 
 .ما نتوانستيم به آنها نفرستيم

زيرا ديده شد آقاي . چيزيكه بود بدگماني من درباره آنان جاي خود را گرفت
علي هيئت و آقاي باقرطليعه و همين آقاي ممقاني خودداري نتوانستند و از دور و نزديك 

ه مرا ديد و در ميان سخن هيئت چند بار در عدلي.  پرداختند١به نيش زدن و دل خستن
طليعه نيز . يكبار هم گفتگو ميانه او با من رفت كه در جاي ديگري نوشته ام. نيشهايي زد

: اما آقاي ممقاني نخست آقاي سلطانزاده را گرفته چنين گفته بود. همان حال را ميداشت
 روز هم جلو يك. »بگو ننويسد، مردم نميخوانند ريشخند ميكنند!. چرا اينها را مينويسد؟«

                                                           
 دل آزردن=  دل خستن -١
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من شما نيستم كه درد وطن دلم را سوراخ كند «: مرا گرفت و در ميان سخن چنين گفت
من نخواستم پاسخي بگويم و درگذشتم، و به خود بايا شمردم كه . »و نتوانم راحت بنشينم

 .تا توانم ازو دوري گزينم
. ن خواندچندي پس از آن، شبي آقاي صدري رئيس شعبه ديوان كشور، مرا ميهما

شب چون رفتم دانسته شد اين سه تن دست بهم داده اند كه در جايي با من بنشينند و 
آنچه ميتوانند نيشهايي بزنند و دلهاي خود را خنك گردانند ، و چون دانسته اند اگر مرا به 
خانه يكي از خودشان خوانند نخواهم رفت،  آقاي صدري را فريب داده  اين ميهماني را 

 .ولي هيئت كاري برايش پيش آمده است و نخواهد آمد.   او  گزارده اندبه  گردن
. چون نشستيم من بهتر دانستم بيكبار خاموش باشم. ممقاني از همه جلوتر آمده بود

او به سخن پرداخت و نخست از آلمان و انگليس كه جنگشان بسيار نزديك شده بود 
اين مردم نميشود ، «: از آغاز كردسپس روي خود را به من گردانيده ب. چيزهايي گفت

شما توقع داريد اختالف . بشر هيچوقت اصالح نخواهد شد. شما بيهوده زحمت ميكشيد
از اين پوچگوييها . »..طرز تفكر هركسي جداست. اين نميشود. از ميان بشر برداشته شود

خاسته ام بسيار كرد، و چنان خشم و تندي نشان ميداد كه تو گفتيي من به گناه بزرگي بر
ديدي در انجمن ادبي «: گاه ميگفت. گاهي مرا ديوانه ميخواند. كه او مرا نكوهش ميكند
من هر كاري كرده ام . آقا شما از اندازه ميگذرانيد: من گفتم. »جوابت را چطور دادند

پس آن دين و شئون كه من «: گفت!. به شما چه زياني داشته؟. نيك و بدش به خودمست
چاپ » دين و شئون«او سي سال پيش در استانبول كتابي بنام » !. برود؟نوشته بودم كجا

دانسته شد آقا اندوه آن را ميدارد كه آن .  آقاي يكانيست١كرده كه گفته ميشود به خامه
من چندان . كتاب بيكبار فراموش شده است و كتابهايي كه من مينويسم در دستها ميگردد

 .ويمدر شگفت شدم كه ندانستم چه پاسخي گ
شما «: او نيز فرصت يافته به سخنان درازي پرداخت. در آن ميان طليعه رسيده بود

. عقل كه در همه مردم هست. ميگوييد اختالف را با قضاوت عقل از ميان بشر برميداريم
اينها را با آب و . »!اگر او رفع اختالف ميتواند كرد پس اين اختالفات از كجا پيدا شده؟

 .ر ميكشيد و فيروزي از خود نشان ميدادتاب به رشته گفتا
آقا شما : رو به آقاي صدري برگردانيده گفتم. من ديدم اينان خاموش نخواهند شد

اكنون هم چرا جلو . اگر آگاهي داده بوديد كه اينها خواهند آمد من نمي آمدم

                                                           
 قلم=  خامه -١
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ر ديگ. از اين سخن من آقاي صدري به تكان آمده جلو پوچگوييها را گرفت!. نميگيريد؟
 .سخني نرفت و چون شام خورديم  من بيدرنگ برخاستم

ولي ميدانستم كه آتش درون او روزبروز . از آن هنگام آقاي ممقاني را نميديدم
پارسال كه در تبريز آن وحشيگريها رخداد بيگمان چند تن از . سوزانتر ميگردد

ولي چون دليلي . كانديدهاي وكالت دست در آن ميداشتند ، و نام اين آقا نيز برده ميشد
 .نيست ما نيز چيزي نميگوييم

ولي چون انتخابات تبريز انجام گرفت و او كه وكيل نشده بود  وزيردادگستري 
آنچه به ما آگاهي رسيده  . گرديد و به تهران آمد، رشته كينه جويي را با ما بدست گرفت
 ممقاني و ديگري يكي اين: در كابينه گذشته ساعد دو تن از وزيران دشمن ما بوده اند

زيرا ساعد كه مرد كارندانيست  اختيارش بدست اين . هژير، و دشمني اين بيشتر ميبوده
 .افتاده بوده

با اين حال جناب شيخ گاهي با زبان آقاي سرپاس سيف رئيس شهرباني ايران و 
هويي گاهي با زبان آقاي صفي نيا پيام به ما ميفرستاد كه باز ماليان گرد آمده بودند و هاي

گاهي نيز آقاي سلطانزاده را ديده همدردي با . ميكردند و من رفتم خاموششان گردانيدم
 .ما از خود نشان ميداد

دولت درمانده اي كه ساعد و هژير و ممقاني و . به سخن بيش از اين دامنه نميدهم
ن وزيرانشان پديد آورده بودند و با آن رسوايي از ميان رفتند با ما چنين زيركي نشا

 .ميدادند
يك داستان ديگري كه ميبايد در اينجا ياد كنم اسالم را دست افزار گرفتن 

اسالم كه بارها افزار دست سياست اين و آن ميشده هيچگاه به اين خواري . ايشانست
 .نرسيده بوده كه چنين كساني هم آنرا دستاويز بدخواهيهاي خود گردانند

گي آغاز گرديد چون شش شماره بيرون روزنامه پرچم كه امسال از فروردين هفت
مخالف دين «آمد يك روز ديديم از فرماندار نظامي نامه اي رسيد كه چون روزنامه شما 

در حالي كه همه ميدانند كه ما از اسالم هواداريهاي . است بازداشت ميشود» مبين اسالم
: داري نظامي پرسيدممن سه بار نامه نوشته از فرمان. بسيار ميكنيم و اين دروغ آشكاري بود
پاسخي ندادند و پيداست كه . بوده؟» مخالف اسالم«در كدام شماره و كدام گفتار چيزي 

 . پاسخي نداشتند
در روزنامه چيزي : گفت. روزي خودم رفتم و با سرهنگ شعري سخن راندم

ولي چون ماليان هايهوي ميكردند براي خاموش گردانيدن ايشان اين كار را . نبوده
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اگر ماليان هايهوي كنند شما بايد قانون را كنار گزاريد و آنگاه دروغي :  گفتم.كرديم
 .».راستش آنست كه دستور نخست وزير بود«: خنديد و گفت!. نيز به ما بنديد؟

نيز كه به ماليان بسيار برميخورد » پاسخ بدخواهان«و » داوري«درباره كتابهاي 
 دادسرا پرونده پديد آوردند، و چون ديدند همان اسالم را دستاويز گرفتند كه نخست در

كاري از آن راه پيش نرفت و دادستان و ديگران افزار دست دستورهاي بيرون از قانون 
 .ايشان نشدند  اينبار دست به دامن پستخانه يازيدند كه كتابهاي ما را به شهرستاها نرساند

ريم ميبينيم اينان در رفتار بهر حال بارها اسالم را به رخ ما كشيده اند و ما كه مينگ
زيرا از يكسو به چيره گردانيدن ماليان ميكوشند . دو كار بسيار زشت را توأم گردانيده اند

از اين رو بهتر . و از يكسو نام پاك اسالم را افزار پيشرفت چنان انديشه ناپاك ميگردانند
 :ميدانيم در اينجا از آنباره نيز سخناني رانيم

 :از يكايكشان بپرسيم!. اين كسان مسلمانند؟نخست ببينيم آيا 
خمس و . روزه ميگيريد؟. آيا نماز ميخوانيد؟. آقاي هژير ، جنابعالي مسلمانيد؟

مسلماني با .. باآن اندوخته ها كه ميداريد به مكه خواهيد رفت؟.. زكات ميدهيد؟
 !.شما كدام يك را ميداريد؟. اينهاست

 كه پياپي به پيغمبر اسالم و دستورهاي او شما اگر مسلمانيد ، پس حافظ شيرازي
 :زبان درازي ميكند

 آن تلخ وش كه صوفي ام الخبائثش خواند         احلي لنا و  اشهي  من  قبله العذارا
****** 

 من كه امروزم بهشت نقد حاصل ميشود            وعده فرداي زاهد را چرا باور كنم
****** 

ر            گفتم برو كه گوش به هر خر شيخم به طنز گفت حرامست مي نخو
 نميكنم

اين مرد كه بدينسان آشكاره گستاخي و بيفرهنگي با بنيادگزار اسالم ميكند چه 
شد كه جنابعالي در آنجا به ياد اسالم نيفتادي و آنهمه هواداري از اين شاعرك نمودي، 

 ! را كردي؟ولي در برابر كوششهاي ما  رگ مسلمانيت جنبيدن گرفت و آن رفتار
آيا نماز ميخوانيد و روزه : نميگويم. آيا مسلمانيد؟... آقاي ساعد شما چسان؟

اي بيچاره، !. آيا در عمرتان يكبار رويتان را بنام مسلماني شسته ايد؟: ميپرسم. ميگيريد؟
مگر تو نيستي . اگر كارهاي ديگران در پرده باشد ، تو كه كارهايت از پرده بيرون افتاده
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آيا اين !. داده اي؟) يك انگليسي و يك چك(ختر خود را به شوهران مسيحي كه دو د
 !.كار تو نافرماني آشكار با اسالم نيست؟

براي آن مينويسم كه مردان . چنانكه گفتم من اين كتاب را بنام دادگاه مينويسم
ه اينست ناچار ميگردم سخناني را ك. پاكدل و غيرتمندي در ميانه ما و شما داوري كنند

ما هيچگاه نميخواستيم از مسلمان بودن و . هيچگاه دوست نميداشتم گفته شود بگويم
هيچگاه نميخواستيم به اين گفتگوهاي آخوندانه . نبودن شما و خاندانتان سخن رانيم

» ارتجاع«شما بنام پشتيباني از . ولي چه بايد كرد كه شما ما را ناچار گردانيده ايد. پردازيم
ي پاكدالنه ما كه در راه پيشرفت اين توده بدبخت ميكوشيم، نامردانه در برابر كوششها

ايستادگيها مينماييد و توانايي دولتي خود را در اين راه بدخواهانه بكار ميبريد، و آنگاه در 
چنين كار نامردانه و بدخواهانه نام پاك اسالم را دستاويز ميگردانيد ـ اينست ما چاره 

 .اني شما را به رختان بكشيمنميبينيم جز آنكه نامسلم
از ايران و . شما نه تنها از اسالم بيزاريد و نافرماني آشكار به آن نموده ايد

به اين دليل كه نخواسته اي يك زن ايراني بگيري و زن بيگانه . ايرانيگري نيز بيزار ميباشيد
اين دختر به . ته ايآنها ندانس» كفو«دخترانت را نيز به ايراني نداده ايرانيان را . گرفته اي

 قانون مدني ايران نيز ١٠٥٩بيگانه دادن تو چنانكه نافرماني با اسالم است نافرماني با ماده 
 .ميباشد كه جنبه كيفري ميدارد

فرايض «آيا پابستگي به !. آيا مسلمانيد؟.. آقاي سرتيپ قوانلو، تيمسار چسان؟
 !. ميداريد؟» اسالمي

آقاي . آقاي دادور جنابعالي چسان؟.. سان؟آقاي سرپاس جهانباني، تيمسار چ
 !آيا به نماز و روزه و خمس و زكات پابستگي ميداريد؟. ممقاني، جنابعالي چسان؟

آقاي محسن صدر، ميدانيم جنابعالي گاهي نماز ميخوانيد و روزه هم  اگر نگيريد 
ولي آقاي . شيدشما در اين باره دورانديشتر از ديگران ميبا. خود را روزه دار نشان ميدهيد

صدر ما ديديم كه روزنامه ها به حساب دارايي هنگفت جنابعالي پرداختند و پرسشها 
كردند كه آنها از كجا پيدا شده و جنابعالي نتوانستيد پاسخ دهيد و دانسته شد آنچه 

 .بايستي دانسته شود و اندازه مسلماني شما بدست آمد
شايد خوانندگان . ه االسالمي بگويمدر پايان بايد چند سخني هم از ابوالحسن ثق

ميدانند كه يكي دو هفته پيش اين مرد در پارلمان برخاست و الف از مسلماني و 
 .شيعيگري زد و آنگاه به زباندرازي درباره كتابهاي ما پرداخت
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. بايد دانست اين مرد شيخيست و شيخيها را علماي اسالم مسلمان ندانسته اند
راستي هم شيخ احمد به سخناني .  احسايي را همه كس شنيدهشيخ احمد» تكفير«داستان 

دوازده امام آفرنده جهان و روزي دهنده . برخاسته كه آشكاره با اسالم ناسازگار ميباشد
پيغمبر در شب معراج ميهمان . اميرالمومنين در يك شب به چهل جا ميهمان رفت. مردمند

 پس پرده دست به خوراك يازيد و خدا نيز از. خدا شد و شير و برنج برايش آوردند
 .پيغمبر نگاه كرد ديد دست عليست

چيزي كه هست ما به اينها ارج نميگزاريم و من ننگم مي . اينها بود كاالي آن شيخ
افسوس آنست كه چون شيخ احمد اين سخنان پوچ را . آيد كه اين سخنان را مينويسم

. و خونريزي پديد آمدگفت و ماليان تكفيرش كردند و در ميان مردم كشاكش 
خاندانهايي فرصت را از دست نداده خود را به ميان انداختند و به آتش دو تيرگي دامن 

يكي از آنها خاندان ثقه . زده در آن ميان براي خود دستگاه مفتخوري بزرگي درچيدند
اين خانواده در سايه  سردستگي به يك گروهي از شيخيان ساليان . االسالم در تبريز بود

در دست  ايشانست كه » وقف«دراز مفتخوري كرده اند و اكنون چند پارچه ديه بنام 
روستاييان بيچاره را از يكسو گمراه گردانيده  بدآموزيهاي چرند شيخ احمد را در 
مغزهاشان جا ميدهند و از يكسو بدبختان را غالم و زيردست گرفته اند كه بايد بكوشند و 

 .ري چند خانواده خوشگذران را راه اندازندبا رنج و سختي دستگاه مفتخو
شادروان ميرزا علي آقا ثقه االسالم كه در مشروطه پا در ميان ميداشت و سرانجام 

گلي ميبود : ميبايد گفت. در راه مردانگي جان باخت يگانه مرد نيكي از اين خاندان ميبود
 .در خارستان روييده

ه شود اين را ياد ميكنم كه اندبيل يكي  براي آنكه اندازه آزمندي اين خاندان دانست
اكنون پرونده اي در ديوان كيفر . از  ديه هاييست كه بنام وقف در دست اين خاندانست

چنانكه  گفته  ميشود  داستان  اين  بوده  كه چند  سال  پيش . پيدا كرده كه در گردشست
ديه هاي وقفي را از اين،  محمد ثقه االسالم كه اكنون پيشواي شيخيان اوست، چون 

ميكرده اندبيل را نيز درخواست كرده و در همان هنگام گزارش به » ثبت«درخواست 
از ميان برده شده و آقاي ثقه االسالم » اظهارنامه«ليكن سپس آن . اداره فرهنگ داده شده

چنانكه گفته ميشود در . داده شده» سند مالكيت«درخواست ثبت كرده كه » مالكيت«بنام 
اينست نمونه اي از كارهاي آن خانواده مردم فريب . د هزار ريال رشوه داده شدهميانه ص
 .مفتخوار



 .......................................................................................................................................................    احمد كسروي  /   دادگاه  

 

٣٥

اما ابوالحسن ، اين مرد از جواني خود را به گردن دولت بسته و مفتخور اند 
سالها در اروپا زيسته و چون بازگشته يك زندگاني سرا پا فرنگي با خود . مفتخور بوده

من نميخواهم از زندگاني . ست مسلماني و ايرانيگريستدر خانه او آنچه ني. آورده
يكي از آشنايان رفته بود . نميخواهم گفته هاي مردم را باز گويم.  خانداني او سخن رانم

سگي بزرگ ديدم كه با خود بر سر ناهار نشاند و در شگفت شدم و در دل : و ميگفت
از دسترنج آن روستاييان . اياي سگ تو نيز به مفتخواران  درآميخته :  خود چنين گفتم

 .بيچاره است كه شكم تو نيز پر ميشود
آنگاه اين ابوالحسن همانست كه در زمان رضاشاه شش يا هفت بار وكيل قالبي 

در دوره گذشته نيز چون . آري اين همانست. ميشده» انتخاب«بوده كه با دست شهرباني 
رگانان انباردار و بهاييان و صوفيان كه ديد وكيل نتواند بود به همدستي ماليان تيريز و باز

همه شان با ما دشمنند به دستاويز قرآنسوزاني  آن وحشيگريهاي پست را راه انداختند كه 
 .از نتيجه هاي آن يكي وكيل شدن اين مرد آلوده بود

ببينيد خواري اسالم . چنين مرد رو سياه آلوده اي در دارالشوري دم از اسالم ميزند
 .جاميده كه افزار دست چنين كسي هم تواند بودتا به كجا ان

ببينيد نافهميش تا چه اندازه است كه ميگويد دولت بايد از كتابهاي ما پيش از 
چنين درخواستي را در پارلمان ميكند و . چاپ شدن و پراكنده گرديدن جلو گيرد

ش آن وكيل چشم ميدارد كه دولت همه قانونها را زير پا گزارد و خواه. شرمنده نميگردد
 .قالبي را بپذيرد
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 گفتار سوم
 راز نهاني

 ..اينان چگونه وزير شده اند؟
كرده » رازهاي نهفته«چون در گفتار گذشته در ميان سخنان خود ، چند بار ياد از 

چنين نشاندادم كه ساعد و هژير و صدر و دادور و قوانلو و مانندگان ايشان رازهايي 
همچنان سربسته .  ايم، ولي روشن نگردانيدم كه آن رازها چيستميدارند كه ما دانسته

 . گزارده و گذشتم
اكنون براي اينكه گفتنيها همه گفته شود و داوري كه خواهانش ميباشيم هرچه 

 .بهتر و درستر انجام گيرد  در اينجا به بازنمودن آن راز ميپردازيم
 سخنها  بي اندازه بزرگست، ليكن بايد دانست اين زمينه بسيار ارجدار است و اين

زيرا . و من كه ده سال ميشود به اين رازها پي برده ام هميشه در حال افسوس گذرانيده ام
از يكسو ديده ام زمينه نيست كه من اين رازها را به آشكار آورم و اين توده بدبخت را از 

 هميشه بيم داشته يكرشته بدخواهيهايي كه در باره او بكار ميرود آگاه گردانم و از يكسو
ام  كه زمانم بسر آيد زندگانيم پايان يابد، بي آنكه بتوانم پرده از اين بدخواهيها بردارم و 

اكنون نيز زمينه چنانكه بايستي آماده نشده و من ناچار . بدخواهان را به مردم بشناسانم
گزارم و با اينحال خدا را سپاس مي. خواهم بود تنها يك روي آن رازها را باز نمايم

 .شادمانم
. بايد دانست در اين كشور سياست شومي هست كه از ساليان بسيار در كار است

يكدسته كه رشته كارها را در دست ميدارند كوشش ايشان بر آنست كه ايرانيان را از 
اين توده را در . پيشرفت باز داشته نگزارند به پاي توده هاي پيشرفته اروپا و آسيا رسند

دولت هميشه ناتوان باشد، نا ايمني از : فتاري و بدبختي كه هستند نگه دارندهمين حال گر
كشور برنخيزد ، ايلهاي كوچ نشين به همان حال كه هستند باز مانند، اداره ها درهم و 
كارها بسيار سست باشد، مردم هميشه از دولت ناخشنود و از بخت خود گله مند بوده دل 

يه ريشخند و دولت در ديده ها بي ارج باشد، ماليان كه پر از نوميدي دارند ، مجلس ما
سرچشمه ناداني و گمراهي مردمند و هميشه مايه نابساماني ميباشند از نيرو نيفتند، دستگاه 
آنان شكوه خود را از دست ندهد، انديشه هاي پست زمان مغول و بدآموزيهاي زهرآلود 

 زندگاني و آلودگي به قلندري و آن زمان از رواج نيفتد، جبريگري و بي پروايي به
درويشي از مغزها بيرون نرود، روضه خواني و سينه زني و قمه زني و زنجير زني و شبيه 
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سازي و مانند اينها كه بيگانگان نشانه وحشيگري ميشمارند رواج خود را از دست ندهد، 
ي به اين مردم از دانشهاي اروپايي و از انديشه هاي بلند برخي از اروپاييان جز بهره كم

از هر راه كه بتوانند اين كشور و اين توده از پيشرفت باز . نرسد ـ يكايك نتوان شمرد
 .داشته بلكه اگر توانند پس تر برند

اين خواست ايشانست و گروهي با هم يكي شده و دست بهم داده اند كه اين 
نست با ايمني و خواست را پيش برند، و چون از ساليان دراز رشته حكومت در دست ايشا

آسودگي كار خود را انجام ميدهند و تا ميتوانند به كسان ديگري راه نداده نيمگزارند كه 
هميشه ميجويند و كساني را كه در اين . آنان پيش آيند و همچشم و هم نبرد اينان باشند

سانند بدخواهي با آنان همراه توانند بود پيدا ميكنند و آنها را پيش آورده به جايگاهي مير
 . و جواناني را پرورده و دستگاه خود را نگه ميدارند

از پنجاه و شصت سال باز دست اينان در رخداده هاي تاريخي اين كشور در ميان 
بوده است و كساني كه در آينده جستجو از تاريخ ايران خواهند كرد بايد اين را از ديده 

 .واهند ديدخ» چيستانهايي«دور ندارند  وگرنه خود را در برابر 
خواهند ) همان خوانندگاني كه  ما ازآنان چشم داوري ميداريم(ميدانم خوانندگان 

اين كسان چه دشمني با اين كشور .. آخر اين سياست از كجا پيدا شده؟: گفت
 .»!ميدارند؟

اين خود داستان درازي ميدارد . بماند آنكه اين سياست از كجا پيدا شده؟: ميگويم
اما اينكه آنان چه دشمني با اين كشور . ا فرصت گفتگو از آن نميباشدكه ما را در اينج

آنان براي همين كار پيش آمده و به جايگاه بلند رسيده اند كه جز : ميدارند، ميبايد بگويم
آنان . آنگاه سود خود را در آلودگي و بيچارگي اين توده  ميدانند. آن نتوانند كرد

ه و گرفتار نباشد و مردم چشم باز كرده سود و زيان كسانيند كه اگر توده چنين درماند
خود را دريابند و با يك بينشي به زندگاني پردازند هيچ يكي از آنان وزير يا سرلشكر يا 

اين چيزيست كه خودشان نيز ميدانند ، و اينست سود خود را در . رئيس اداره نتوانند بود
. گزارند اين توده از گرفتاريها رها گردداين ميبينند كه هميشه رشته را در دست دارند و ن

 .نگزارند زندگاني اين مردم به راه روشني افتد
ميدانم خواهند خواست كه من نامهاي آن كسان را ببرم و دليلهايي كه ميدارم ياد 

آنان دسته اي هستند و من اگر نامهاشان ببرم بايد از هريكي ـ از مردگان و : ميگويم. كنم
. ايي ياد كنم و اين خود به يك كتاب بزرگي نياز خواهد داشتزندگان ـ داستانه

اينست . ولي اكنون در اينجا آن فرصت نيست. راستست كه بايد چنان كتابي نوشته شود
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از ديگران چشم پوشيده به اين بس ميكنم كه از همان ساعد و هژير و همراهانشان كه به 
 .ناسانماين داوري كشيده شده اند يادي كنم و آنان را بش

ميدانم به آقايان خواهد برخورد و اگر توانند از هر آزاري به من خودداري 
ولي چنانكه گفتم داستان بسيار بزرگست و پاي بدبختي بيست مليون مردم . نخواهند نمود

در ميانست و در چنين داستاني از دشمني اين و آن ترسيدن و گفتنيها را نگفتن 
را دانسته ام اگر از ترس آزار و زيان ننويسم و توده خود من كه اين رازها . سياهكاريست

 .را آگاه نگردانم گناه من كمتر از گناه بدخواهان نخواهد بود
كنند، و اگر از راه » دفاع«آنان پاسخ دهند و از خود . من اينها را مينويسم

ارهايي زورآزمايي درآمدند و به شيوه هميشگي خود فرمانداري نظامي يا شهرباني را به ك
 .بيرون از قانون واداشتند همان خود نشان راستي سخنان ما خواهد بود

گمان ميكنم هر كسيكه اندكي در پيرامون اين آقايان و : آمديم بر سر دليل
با اينحال من نيز به سخناني . كارهاشان بينديشند از دليل خواستن بي نياز خواهد گرديد

 :ميپردازم
آخر رسيدن به وزارت و !. نه به وزارت رسيده اند؟نخست ببينيم اين آقايان چگو
در كشورهاي پيشرفته اروپا كسي يا بايد پيشواي . نخست وزيري بي همه چيز نتواند بود

. حزب بزرگي باشد و يا خود  به كار بزرگي برخاسته جايگاهي در ميان توده پيدا كند
 پيشواي حزب بوده اند و مثال مستر چرچيل در انگلستان و رفيق استالين در شوروي، هم

در فرانسه ژنرال دوگال در اين جنگ . هم از هركدام كارهاي تاريخي بزرگي ديده شده
در كشورهاي . جانفشانيهايي نمود و در آينده سررشته دار كارهاي آن كشور خواهد بود

ي باري بايد پشتيباني از پارت. ديگر نيز كسي بي همه چيز وزير يا نخست وزير نتواند بود
 .نيرومند و از دارايي هنگفت و مانند اينها در ميان باشد

همان آقاي ساعد را . اكنون ببينيم اين آقايان كدام يكي از اين چيزها را داشته اند؟
. اين مرد را در اين چند ماه همه شناخته دانستيم كه بسيار ناتوان و درمانده است. بگيريم

مردي : ما ميپرسيم.  و روزنامه ها پياپي نوشتنداين چيزيست كه در پارلمان به رخش گفتند
.. آيا پيشواي حزبي بوده؟.. به اين ناتواني و بي جربزگي از چه راهي به وزارت رسيده؟

از .. دارايي بسيار ميداشته و در اين راه پول ميريخته؟.. كار برجسته اي انجام داده بوده؟
 ..از اينها بوده؟كدام يك .. يك خانداني بزرگ و بنام شمرده ميشده؟

. اين وزير جوان ترجمان كونسولخانه شوروي ميبود: از آقاي هژير سخن رانيم
سپس با حقوق گزافتري در . بيكبار با حقوق گزافي در وزارت دارايي كنتراتش كردند
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!. آيا اين پيشرفت نتيجه چه چيزهايي بوده؟. سپس به وزارت رسيد. بانك بازرس گرديد
كدام پارتي را !. كدام كار بزرگ ازو سر زده بوده؟!.. ازو نموده؟كدام حزب پشتيباني 

 !.ميداشته؟
يك داستان ديگر كه در خور انديشه است آنست كه اينان در هر دوره اي بودند و 

كه دوره ديكتاتوري (مثال همان هژير و ساعد و دادور و صدر  در زمان رضاشاه . هستند
.  و دوره دموكراسي پيش آمد باز هستند و ميباشندميبودند و چون او رفت) خوانده ميشود

اينان طلسمي ميدارند كه بدينسان چشم بندي !. اين كار با سادگي چگونه تواند بود؟
 !.ميكنند؟

مثال هنگامي كه رضاشاه افتاد و آزادي آغاز گرديد فروغي كه نخست وزير 
كه در زمان ديكتاتوري گرديد، اگر او مرد ساده اي بودي بايستي هيچ يكي از كساني را 

پس چه شد كه همه وزيران . وزير شده يا در سر كارهاي بزرگ بوده اند به كابينه نياورد
آيا اين با قواعد روانشناسي راست !. آيا اين كار طبيعيست؟!. را از همان كسان برگزيد؟

ز پيدا آيا شما ميتوانيد ماننده اين داستان را در يكي از كشورهاي اروپا ني!. مي آيد؟
 !.كنيد؟

من زماني كه دربارده تاريخ مشروطه به جستجوهايي پرداخته بودم يكي از 
در : زيرا ميديدم يكدسته هميشه در كار بوده اند. دشواريها در برابر من همين داستان بود

زمان مظفرالدينشاه پيرامون او را داشته اند و هنگامي كه جنبش آغاز شده كمترين 
با اينحال همانكه دستگاه مشروطه چيده . آن جنبش نشان نداده اندگرايشي از خود به 

سپس كه محمد . شده اينان گرد آنرا فراگرفته و رشته كارها را در دست داشته اند
سپس كه . عليميرزا مشروطه را برانداخته  يكسره به نزد او رفته اند و باز در كار بوده اند

 . بازگشته اندمحمد عليميرزا  برافتاده باز به مشروطه
گرفتم كه آنان مردان خونسردي و خيره . اين چه رازي داشته؟: با خود ميگفتم

رويي ميبوده اند و از بهارستان به باغشاه رفته و از باغشاه به بهارستان مي آمده اند وشرمي 
آن روزيكه نيروي آزادي تهران را !. به خود را ه نميداده اند، آخر مردم چه ميگفته اند؟

اد در ميان ايشان مردان با فهم و كاردان ـ از سردار اسعد و پسرش سردار بهادر و بگش
. يفرمخان و ميرزا عليمحمدخان تربيت و حيدر عمو اغلي و ديگران بسياري ميبودند

 !.چگونه شد كه اين دورويان را پذيرفتند؟
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 در كشوري كه شورش رخداد و دستگاه استبداد بهم خورد: اين قاعده طبيعيست
. كسانيكه پيش از آن به روي كار ميبودند نه خود آنان مانند و نه مردم گزارند كه بمانند

 !.پس چه شد كه در ايران اين قاعده طبيعي بهم خورد؟
ميديدم در آن شورش و جنگ و خونريزي كه چند سال در ايران پيش رفت از 

ولي هيچ يكي .  كردندميان توده مردان شايسته و كارداني برخاستند كه كارهاي تاريخي
اينها چيزهاييست . وزير نشدند و همان درباريان پيشين ماندند و وزارت را نيز آنان گرفتند

 .كه بايد انديشيد و پي به راز كارها برد
در زمان رضاشاه نيز داستانهاي شگفتي بوده كه من اينك يكي را به گواهي مي 

ولي چون گواه نيكي به گفتگوي . گان برمبسيار پرهيز داشتم از آنكه نامي از مرد. آورم
 :ماست بايد ياد كنم

من شنيده بودم رضاشاه از داور بسيار بدش مي آيد و دشنامهاي زشتي در روبرو و 
اعليحضرت چشم ديدن داور را «: روزي هم مشاورالملك گفت. در پشت سر او ميگويد

ي هم از شاه به دست من افتاد در همان روزها نوشته ا. »فحشهاي بسيار به او ميدهد. ندارد
 .كه از داور بدنويسي بسيار كرده بود

گذشته از همه اينها روزي كه داور خودكشي كرد روزنامه ها به مرگ او افسوسها 
رضاشاه از اينها بدش آمده . ستودند» رجال وطن پرست ايران«خوردند و او را يكي از 

من شنيدم شبي كه داور خود را كشت . تبود كه از فردا شهرباني از روزنامه ها جلو گرف
و فردا او راشسته به مسجد سپهساالر گزارده اند  كه روز ديگر با شكوه رسمي به شهر 
ري برده به خاك سپارند، روز ديگر كه شد همه وزيران و نمايندگان مجلس با رختهاي 

باني به عادت از آنسوي مختاري رئيس شهر. رسمي در اتومبيلها خود را به آنجا رسانيدند
: شاه روزنامه ها را بسر او زده با پرخاش ميگويد. هر روزه  بامداد به نزد شاه رفته بوده

. »خائن وطنش بود... اين !. كجا اين مردكه  وطن پرست بود؟!. اينها را چرا نوشته اند؟«
بيلها مختاري نايستاده بازميگردد و هنگامي ميرسد كه جنازه را از مسجد بيرون آورده اتوم

به گوش كساني ميرساند كه شاه چه گفته و چگونه ناخشنودي . ميخواسته اند راه بيفتند
 .از همانجا بسياري از اتومبيلها باز ميگردند. نموده

خائن «رضاشاه كه داور را دشمن ميداشته و او را : ببينيد چه داستان شگفتيست
 ..توانايي را به دستش سپرده؟ميدانسته چرا سيزده سال به او وزارت داده و آن » وطنش

اينان دسته بزرگي هستند و ريشه . پاسخ همه اين پرسشها آنست كه گفته ايم
هركدام پيروان وبستگان بسيار . تنها وزيران نيستند. نيرومندي ميدارندو همه بهم بسته اند



 .......................................................................................................................................................    احمد كسروي  /   دادگاه  

 

٤١

اينست در استبداد ميبودند، در مشروطه ميبودند، در زمان محمد عليميرزا . ميدارند
اگر ريشه شان نكنيم . ميبودند، در زمان رضاشاه ميبودند، در دوره دموكراسي هم هستند

 .هميشه خواهند بود
راستست كه در . در زمان رضاشاه اينان نيروي خود را ميداشتند و چيره ميبودند

ولي رضاشاه نميتوانست اينان را بر كنار گرداند و . برابر او ايستادگي نميتوانستند نمود
اينكه روزنامه ها رضاشاه را ديكتاتور مينامند و چنين ميدانند كه . ان ديگري بياوردوزير

همه اختيار در دست او ميبوده و وزيران را هم او مي آورده و ميبرده از ناآگاهي 
 .ايشانست

شايد بسياري از خوانندگان در ياد دارند كه در محاكمه پزشك احمدي  نويسنده 
روزي كه مجسمه : از جمله اين را گفتم. م داستانهايي گفتمكه يكي از وكيالن ميبود

) يا روزي كه رضاشاه به ديدن آن مجسمه رفته بوده(ايستگاه راه آهن گشايش مي يافته 
به آن مناسبت رضاشاه رو به . يكي از حاضران شاه را با لقب انوشيروان ميخواند

اسفندياري » ..م يا انوشيروان؟آيا من عادلتر«: اسفندياري رئيس مجلس گردانيده ميگويد
عدالت اعليحضرت . اعليحضرتا  عدالت انوشيروان يك شهرتي بوده«: شرحي آغاز ميكند

گفتگو در آنست كه انوشيروان با !.. نه«: رضاشاه سخن او را بريده ميگويد. »واقعيست
ي يك دشنام زشت. »ها عدالت ميكنم...من با شما. وزيري همچون بزرجمهر عدالت ميكرد

 .به زبان مي آورد
ولي ناچار . پيداست كه رضاشاه اينان را بدخواه كشور ميشناخته و دشمن ميداشته

 .ميبوده نگاهشان دارد
شنيدنيست كه چند ماه پيش با يكي از دوستان ساعد كه از قفقاز او را ميشناسد و با 

 او چنين سخن از ساعد به ميان آمد و. من نيز آشناست با هم نشسته گفتگو ميكرديم
خيلي هم «: سپس به ستايشهايي پرداخته چنين گفت. »ساعد آدم نيكيست«: گفت

 كه اختالف با متفقين رخداد من در ١٣٢٠خودش ميگفت در قضيه شهريور . ديپلماتست
مسكو با اولياي دولت شوروي گفتگو كرده قضيه را با وجهي رضايت بخش حل كرده 

 »..ع به تهران برسمولي افسوس كه نتوانستم به موق. بودم

از اين سخن آن آشنا دانستم كه اين روسياهان گاهي كه فرصت بدست آورند از 
كار بجايي رسيده كه ساعد درمانده نيز از نيكيهاي خود به . خودستايي نيز باك ندارند

 .اين كشور سخن ميراند و منت ميگزارد 
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از رازهاي درون آگاه همان بيرون كارها را مي بينيد و . گفتم شما بسيار خاميد
.. درباره اش چه باوري پيدا كرديد؟.. شما پيشامد شهريور را چسان شناختيد؟. نيستيد

 .»ديكتاتور مغروري بود و مخالفت كرد و كار به جنگ كشيد و آن اتفاقات رخداد
روزنامه ها نيز همين را مي نويسند و همه گناهها . آري بيرون كار همين بود: گفتم
من نميگويم كه از . ولي آيا درون كار نيز چنين بوده؟.  رضاشاه  مي اندازندرا به گردن

من نيز همچون ديگران از دور تماشا كرده . درون اين كارها آگاهم و رازهايي را ميدانم
. ولي برخي آگاهيهايي از پيش در نزد من بوده است. جز رويه بيروني كارها را نديده ام

اكنون ميخواهم با شما برخي نكته . انديشه نيز بكار برده امآنگاه همچون ديگران نبوده 
 :هايي را به گفتگو گزارم

 كه آلمانها به خاك شوروي حمله كردند همه دانستيم كه جنگ به ١٣٢١در سال 
جايي رسيده و رويه اي به خود گرفته كه متفقين راهي براي خود از اين كشور باز 

در جايي كه آلمان روز .  جلو ايشان را نخواهد گرفتخواهند كرد و هيچ قانوني يا پيماني
روشن قانونها و پيمانها را زير پا گزارده مرزهاي آن همه دولتهاي آبرومندتر و نيرومندتر 
از ايران را شكسته بود، چه جا داشت كه روس و انگليس در چنان هنگام سختي در بند 

 !.بيطرفي ما باشند و از پيشرفت كار خود چشم پوشند؟
اين را همه ميدانستيم و باز ميدانستيم كه دولت ايران از هيچ باره تاب جنگ با 

چه رسد به آنكه دولت بزرگي همچون روس و انگليس . يكي از دولتهاي بزرگ را ندارد
 !.دست بهم دهند؟

اينها چيزهايي بود كه همه ميدانستند و از يكي دو هفته پيش در همه جا گفتگو 
آيا رضاشاه تا اين اندازه خام !. نداشت كه رضاشاه اينها را نميدانست؟آيا ميتوان پ. ميشد

گرفتم كه فريب پيشرفتهاي آلمان را خورده و در نهان به آنهاگرايشي پيدا !. ونادان ميبود؟
، آيا نميدانست كه آلمانها از ايران دورند و )كه اينرا به آساني باور نتوان كرد(كرده بوده 

 !.د كرد؟هيچگونه كمكي نتوانن
ولي ما كه ديديم اختيار در دست او بود و بي جهت . اين گفته ها راستست«: گفت

 .»كار را با متفقين به جنگ رسانيد
راستي آنست كه . نكته همانست كه اختيارش در دست او ميبود يا نه؟: گفتم

وزيران و ولي گروهي نيز از . آري او شاه ميبود و همه او را اختياردار ميشناختند. نميبود
سرلشكران و ديگران ميبودند كه خود دسته بندي ديگري ميداشتند و چندان حسابي ازو 
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در اينجا همين اندازه بايد گفت كه . اين خود رازيست و داستان درازي ميدارد. نميبردند
 .آنچه مردم درباره رضاشاه و كارهاي او فهميده اند چندان راست نيست

نچه من دانسته ام آنست كه در روزهاي آخر كه درباره پيشامد شهريور ماه آ
انديشه متفقين درباره ايران دانسته شده و اين وزيران و دسته بندي آنها فهميده بودند كه 
بزودي دوره رضاشاه پايان خواهد يافت بيكبار چيره گرديده اختيار او را بسيار كم 

 .گرفته بودندرشته كارها را خود بدست : ميخواهم بگويم. گردانيده بودند
در آنروز جاي گفتگو نميبود كه ايران بايد با متفقين بكنار آيد و درخواست آنان 

اين كار بايستي بشود و . را پذيرفته و با بستن پيماني راه كشور را به روي آنان باز گزارد
چيزيكه هست آندسته خواسته اند شاهكاري از خود نشان دهند و به . جاي گفتگو نميبود

به اين معني خواسته اند كه سپاه كوچك و . بدخواهانه كهن خود خدمتي كنندسياست 
ناآماده ايران را با سپاهيان آماده و نيرومند متفقين روبرو گردانند و اينان را به دم چك 
. آنان دهند كه سپاه ايران بيكبار آبرويش رود و زحمتهاي بيست ساله رضاشاه هدر گردد

 .ن بيايند باري اينكار نيز در آن ميان انجام گيردمتفقين كه بايستي به ايرا
چيزي كه پا در ميانش نداشته ... شما خواهيد پرسيد من اينها را از كجا دانسته ام؟

بسيار چيزهايست كه ما از دور توانيم آنها : ميگويم.  ام از دور چگونه بدست آورده ام؟
يتوانيم جرمهايي را كه رو داده ما در عدليه از راه جستجو م. را ـ بيش يا كم ـ دانست

در اين داستان نيز دليلهايي هست . ناديده پيدا كنيم و بزهكاران را شناخته به كيفر رسانيم
 :كه من خواهم توانست برخي از آنها را با شما به گفتگو گزارم

ما به آن جنگ چه عنواني دهيم؟ امروز در دانشكده ها درس روانشناسي : نخست
موزند و ما نيك ميدانيم كه در هر كاري تا يك خواستي نباشد كسي به به جوانان مي آ

: دوباره ميگويم. شما بگوييد خواست رضاشاه از آن جنگ چه بوده؟. آن نتواند برخاست
ما ناچاريم كه يا . اين باور نكردنيست كه رضاشاه زيان چنان جنگي را ندانسته باشد

ن كاري برخاسته و يا بگوييم خواستش رسوا بگوييم رضاشاه ديوانه بوده است كه به چنا
چون هيچيكي از اينها درباره او راست نيست ما . ايران بوده) يا ارتش(گردانيدن سپاه 

ناچاريم به وزيران بدگمان باشيم و زمينه آن جنگ را از ايشان دانيم و چون آگاهيهاي 
نيم پذيرفت كه اين ديگري از بدخواهيهاي ايشان با اين كشور در دستست به آساني توا

 .كار ايشان بوده است
در يكي از روزنامه ها ديدم كه از زبان منصور و عامري كه نخست وزير و 
وزيرخارجه آنروز ميبودند چيزهايي مينويسد در اين زمينه كه چون متفقين درخواست راه 
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اين سخنان را . از ايران كرده اند آنان به شاه آگاهي داده اند و شاه از خيره سري نپذيرفته
به (آنان نيز باور كرده و چند ريشخندي از خود . به خبرنگاران روزنامه ها ميگويند

 .افزوده در روزنامه ها به چاپ ميرسانند) رضاشاه
مگر شما ناچار ميبوديد كه زيردست ديكتاتور كار : ولي بايد از آنان پرسيد

!. يتوانستيد پي كار ديگري برويد؟مگر نم!. ناچار ميبوديد كه هميشه وزير باشيد؟!. كنيد؟
در آن هنگام كه ميديديد چنان پيشامد بيم انگيزي براي كشور رو . زمانهاي ديگر بماند

اگر شما كناره ميجستيد بيش از اين چه زياني توانستي !. مي آورد چرا كناره نجستيد؟
ر ميبود يا آيا چند روز زنداني بودن شما بهت!. داشت كه چند روزي در زندان بمانيد؟

 !..كشته شدن آنهمه جوانان و ريخته شدن آبروي كشور؟
اگر !. اكنون شما بينديشيد آيا اين نامردان بدخواه اين كشور و توده نبوده اند؟

اينان انديشه هاي بدخواهانه اي در سر نميداشته اند و راست ميگويند كه گفته اند و 
 !.ندارند؟رضاشاه نپذيرفته چرا بايستي از وزارت دست بر 

اگر دولت راستي را ميخواست جنگ كند بايستي از هنگامي كه اين گفتگو : دوم
به ميان آمده بود به آمادگيها پردازد و به آذربايجان و خوزستان و ديگر جاها تانك و 
توپ و سرباز بفرستد و مرزها را استوار سازد و به سرلشكران دستورها فرستد و از هرباره 

 .اشد و توده را نيز به آمادگي و بيداري واداردآماده و بيدار ب
در حاليكه ديده شد كه هيچ پروايي نمي نمودند و تكاني به خود نميدادند تا آن 
ساعتي كه سپاهيان دو دولت از شمال و جنوب مرز را شكستند و دولت به آن بس كرد 

بلكه همانكه . تدبي آنكه پشتيباني نمايد و افزار فرس. كه دستور جنگ و ايستادگي  دهد
دانست در همه جا جنگ در گرفته و سپاهيان گرفتار شده اند براي آنكه دلشكسته شان 

سپس . گرداند و دست و پايشان ببندند از دادن پاسخ به پرسشهاي ايشان خودداري كرد
خدا ميداند كه در آن يكي دو روز چه جنايتهايي در وزارت . نيز دستور متاركه فرستاد

 .ه استجنگ رو داد
يا بهتر ( در هر كجا سرلشكران و برخي فرماندهان كه خود از همان دسته بدخواه 

ميبودند زيركانه سپاهيان بدبخت و افسران خام زيردست خود ) از كمپاني خيانت: گويم
را به جلو فرستاده به دم چك دادند و خودشان با پيرامونياني رو به گريز آورده جان بدر 

 .بردند
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ه شد كه همان سرلشكران و افسران پست نهاد به تهران آمدند و سپس هم ديد
در حاليكه افسران . بلكه به همه شان كار دادند. كسي از آنان به بازخواست نپرداخت

 .غيرتمندي كه به جنگ ايستاده و گزندها ديده بودند بيكار ماندند
حتشمي و اگر هايهوي روزنامه ها نبودي بيگمان به سرلشكر معيني و سرلشكر م
نيز » ترفيع«سرتيپ قادري و ديگران كه زيردستان را گزارده و گريخته بودند نه تنها كار، 

روزنامه ها آنهمه هايهوي كردند وزارت جنگ يكي را به محاكمه نكشيد و . دادندي
 .آشكاره پشتيباني از آنان نشانداد

اي ترسانيدن ما در تهران ميبوديم و با چشم خود ديديم كه ستاد ارتش بر: سوم
مثال روزي آگهي . مردم و دلشكسته گردانيدن سپاهيان خبرهاي دروغي ميپراكند

و » ..آگهي خطر هوايي در شب با خاموش شدن چراغهاي برق داده ميشود«پراكندند كه 
شب بي آنكه هواپيمايي باالسر تهران بيايد چراغها را خاموش گردانيده مردم را به ترس 

ديم كه دولت انبارهاي خواربار را بست و نايابي زوركي در تهران پديد باز ما دي. انداختند
از هر راه مردم را به فشار و ترس . به اتوبوسها بنزين نداد و آمد وشد را بست. آورد

باز ما ديديم كه روز نخست جنگ يك هواپيماي انگليسي آمد و باالسر تهران . انداخت
 .شليكي به آن نشداز پايين پريد و كاغذهايي فرو ريخت و 

شگفتر آن بود كه دولتي كه ميجنگيد و نميخواست گردن به درخواست 
همسايگان بگزارد در همان روزهاي جنگ در روزنامه هاي خود چنين خبري را به چاپ 

ارتش ايران ساز و برگ بدي دارد و تصور : خبرگزاري انگليس خبر ميدهد«: رسانيد
روحيه ارتش خود را «واست با پراكندن اين خبر گويا ميخ» ..نميرود مقاومتي نمايد

 !»تقويت نمايد
همبستگيهاي سياسي ما با دولتهاي روس و انگليس به حال خود مانده نمايندگان 
سياسي در جاهاي خود مينشستند و با اينحال سپاه  بي پشتيبان ما در دم چك دسته هاي 

 .سپاهيان آن دولتها به خود ميغلطيد
ن رسواتر آن بود كه روز چهارم يا پنجم جنگ  يك داستا :چهارم

ديده شد كه سربازان وظيفه را ـ كفش و رختشان كنده ـ با يك حال بدي از سربازخانه 
بيرون ريختند كه گمان ميكنم كمتر كسي در تهران آن روز اندوهبار را فراموش كرده 

 ها كشاكش است، و سپس كه در ميانه سرتيپ نخچوان و سرلشكر ضرغامي در روزنامه
در گرفت و خودشان كمي از رازهاي نهان را بيرون ريختند دانسته شد كه اين رفتار سراپا 
پستي و خيانت از آن دو تن سرزده و گفته شد كه رضاشاه چون آگاهي يافته همان روز 
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به وزارت جنگ رفته و چنين خواسته كه سرتيپ نخچوان را كتك زند و با دستور او 
 .ربازها را باز گردانيده اندبوده كه دوباره س

اين بيگمانست كه خواست دولت از آن جنگ بسيار بيخردانه و نابجا : كوتاه سخن
در اين باره جاي . جز رسوا گردانيدن ايران و سپاه ايران و افزودن به نوميدي ايرانيان نبوده

ا از گفتگو در آنست كه آيا اين خيانت و بدخواهي از رضاشاه سرزده ي. گفتگو نيست
 .اين را بايد انديشيم و بدانيم. وزيران؟

زيرا رضاشاه با بديهايي كه . چنانكه گفتيم چنين گماني به رضاشاه بسيار دور است
. داشته و همه ما آنها را ميدانيم چنين كسي نميبوده كه به رسوايي و بدنامي ايران بكوشد

 به آن مينازيد و به خود رضاشاه بيست سال رنج برده يك سپاه آماده گردانيده بود كه
پس اين باور نكردنيست كه او اين بدخواهي را كرده و به رسوا گردانيدن همان . ميباليد

بيگمان اين بدخواهي كار همان وزيران و سرلشكران و همدستان ايشان . سپاه كوشيده
 .بوده و هست

) مري ق١٣٢٩ (١٢٩٠گذشته از دليلهاي ديگر، ما فراموش نكرده ايم كه در سال 
كه دولت استبدادي روس التماتوم به ايران داده بود، همين دسته بدخواه ماننده همين 

دولت روس التماتوم داد و بيست روز . نيرنگ را بسر مجاهدان و آزاديخواهان نيز آوردند
از هر گوشه » يا مرگ يا استقالل«: در سراسر ايران نمايشهاي غيرتمندانه داده ميشد و آواز

شما با «: در آن بيست روز دولت نگفت. ميرسيد و خونها را به جوش مي آوردبه گوشها 
ولي چون روزي رسيد كه . ، و از جوشش خونها جلو نگرفت» روس جنگ نتوانيد كرد

در تبريز و گيالن جنگ در گرفت دولت بجاي آنكه به مجاهدان كمك رساند وافزار 
ار آورده جلوگيري از خونريزي فرستد و يا به نمايندگان سياسي روس و انگليس فش

مبادا «: سالدات و قزاق كند تنها كاري كه كرد اين بود كه پياپي تلگراف فرستاد
، و پيداست كه خواستش بستن بازوي مجاهدان و به » ايستادگي كنيد، مبادا جنگ كنيد

همه دانستند كه وزيران بدخواه ميخواسته اند . دست سالدات و قزاق دادن ايشان بود
اهدان را به دم چك روس دهند و آنها را نابود گردانند و سپس مشروطه را از ميان مج
 .چنانكه پس از آن داستان مجلس را نيز بستند. برند

باز ما فراموش نكرده ايم كه بار ديگر در زمان جنگ جهانگير گذشته ماننده اين 
ودند و درباره كشور و دموكراتها كه دسته تندروي ميب. نيرنگ  را بسر دموكراتها آوردند

توده غيرت بسيار از خود نشان ميدادند دولت، يا همان  وزيران بدخواه، نقشه كوچ 
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را كشيدند كه بدانسان همه آزاديخواهان و دسته هاي ژاندارم را به بيابان ) مهاجرت(
 .انداخته با دسته هاي قزاق روسي كه با فراواني در ايران ميبودند دچار جنگ گردانيدند

ر آغاز كار براي آنكه آزاديخواهان و ژاندارمها را برانگيزند گفته ميشد كه شاه د
وزيران نيز همراهي نموده پايتخت را به اسپهان خواهند . نيز از تهران بيرون خواهد رفت

ليكن همه اينها نيرنگ ميبود كه همانكه آزاديخواهان را تكان دادند و شد آنچه . كشيد
ز تهران تكان خورد و نه مستوفي الممالك و كابينه اش يادي از بايستي بشود، نه شاه ا

 ١.كوچيدن كردند
اين گفتگو را با آن آشنا داشتم، و چون گواه نيكي به سخن ماست در اينجا ياد 

آنگاه خواستم دانسته شود كه اين بدخواهان اگر پايش بيفتد از خودستايي و . كردم
اغه اي درمانده كه در اين چند ماه همه او را ساعد مر. رجزخواني نيز باز نمي ايستند

 او كار را از ١٣٢٠شناخته اند در نزد دوستانش افسانه سرايي ميكند كه در پيشامد شهريور 
 .ولي افسوس كه دير رسيده. راه ديپلوماسي به نتيجه نيكي رسانيده بوده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
جده تاريخ ه«  كساني اگر ميخواهند از داستان جنگ روس و مجاهدان و از پيشامد كوچ دموكراتها آگاه گردند بخشهاي چهارم و پنجم -١

 .را ببينند» ساله
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 گفتار چهارم
 يك دليل روشن ديگر

 .. پس ميبرند؟چرا آشكاره توده را به
يك دليل بسيار روشن ديگر به آنكه در ايران سياست شومي براي بازداشتن اين 
كشور از پيشرفت و سرگردان و درمانده نگاهداشتن توده، در كار است  داستان اين سه 

 .سال اخير است كه همه از آن آگاهيم
 زمان او چند همه ميدانيم رضاشاه با بديهايي كه ميداشت به نيكيهايي كوشيده در

 پديد آمده، كشور آسوده ١يك سپاه بساماني. رشته كار سودمند بزرگي انجام گرفته بود
شده، ) تخته قاپو(و ايمن گرديده، خانخاني برافتاده، ايلهاي بيابانگرد تاراجگر ديه نشين 

 رفته، مالها از نيرو افتاده، زنها از چادر و روبند بيرون آمده، قمه زني و زنجيرزني از ميان
اينها چند رشته كارهاي سودمنديست . گل موالها و درويشها از بازار و خيابان پا كشيده

 .كه انجام يافته بود
وزيراني كه پس از برافتادن . كسي نخواهد توانست نيكي اينها را انكار كند

 .رضاشاه به روي كار آمدند بايستي اينها را نگاهدارند و كميهاي آنها را جبران كنند
لي ما با چشم خود ديديم كه آنان با صد بيباكي همه آنها را بهم زدند و آشكاره و

را با آن نيرنگ شاهكار خود كه يادش كرديم رسوا ) يا ارتش(سپاه . از ميان بردند
باز با همان نيرنگ شاهكار ايمني كشور را از ميان بردند و در همه . گردانيدند و بهم زدند

برخي از فرماندهان كه بايد گفت از همدستان اين . يد آوردندجا گردنكشان و ياغيان پد
كمپاني خيانت بوده اند براي آنكه به سياست شوم  هرچه بهتر پيشرفت دهند به يك 
بيناموسي فراموش نشدني برخاستند، و آن اينكه هنگام گريز تفنگ و شصت تير و فشنگ 

جگران و راهزنان بيفتد و با نيروي و گلوله را در كوهها و دره ها ريختند كه به دست تارا
چنين بيناموسي را كردند و تاكنون وزارت جنگ و . بيشتر به دزدي و تاراجگري برخيزند

 .ستاد ارتش به بازخواستي از ايشان برنخاست
فروغي آن مرد بدخواه كهنكار كه پس از سوم شهريور نخستين كابينه را او پديد 

 گام نخستش در راه سياست شوم آن بود كه آورد چون در كار خود استوار گرديد
گردنكشان ايلها را كه در زمان رضاشاه كوچانيده و در شهرهايي نشيمن داده بودند بسر 

گام دومش اين . بازگردانيد كه بروند و نافرماني و ياغيگري آغازند. جايشان باز گردانيد
ه زنان و  گل موالها  بود كه براي بازگشتن ماليان و روضه خوانان و زنجيرزنان و قم

                                                           
 منظم=  بسامان -١
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بايد به «: زمينه  چيده در نشست نخستي كه روزنامه نويسان را پذيرفته بود چنين گفت
نزديك به . »در بيست سال گذشته يكي هم دين از ميان رفت. مسئله دين هم اهميت داد

اين سخناني گفت كه از فرداي آن روز برخي از روزنامه ها مزدور به مقاله نويسي از دين 
در همان روزها بود كه براي راديوي ايران كه افزاري در راه آن سياست شوم . برخاستند

 .شده بود آخوند ياوه گويي را مزدور گرفتند
دين در ميان . بهتر است ما آن سخن فروغي را بشكافيم و به راز درون او پي بريم

 همه ميدانيم كه ..چه چيزهاست كه در اين كشور دين شناخته ميشود؟!. ايرانيان چيست؟
دين در ايران پيروي از ماليان كردن، روضه خواني برپا گردانيدن، در ماههاي محرم و 
صفر دسته هاي زنجيرزن و قمه زن راه انداختن، به زيارت كربال و مشهد رفتن، الشه هاي 
گنديده مردگان را باركردن و به قم و نجف فرستادن، و اگر يك گام باالتر بگزاريم 

گريختن، به قانونها » نظام وظيفه«ا غاصب شناختن، ماليات را حرام دانستن، از دولت ر
 .نافرماني نمودنست

فروغي نيز خواستش . اين چيزيست كه همه ميدانيم. آري دين در ايران اينهاست
وگرنه . در زمان رضاشاه نيز تنها از اين بازيچه هاي بيخردانه جلوگيري ميشد. اينها ميبود
 .وزه و مسجد و كارهاي ديگر كه جلوگيري نميشداز نماز و ر

فروغي ميخواست همان بازيچه هاي ريشخندآور باز گردد و سخنش معنايي جز 
 .اينهم ديديم كه همانها را باز گردانيدند و خواست خود را پيش بردند. اين نميداشت

به ميدان شنيدني تر آنكه ماليان در آغاز كار گمان نميبردند كه باز ميدان يابند و 
دوره روحانيت را خاتمه «به گفته خودشان . داري پردازند و در چنان انديشه اي نميبودند

اين . فروغي و همدستان او، به ايشان فهمانيدند: ولي دولت يا بهتر گويم. ميپنداشتند» يافته
آنان كه به . بود آنان كه رخت ديگر گردانيده بودند دوباره به عمامه و عبا بازگشتند

بار ديگر با قانونها و دانشها و همه نيكيها نبرد آغاز . وشه اي خزيده بودند بيرون آمدندگ
بار ديگر آخوند بچه ها و سيد بچه ها كه چغاله گدايي و مفتخوري هستند در . كردند

 .خيابانها پديدار شدند
به تهران آمده بود تا رضاشاه را » رفع حجاب«آقا حسين رضوي كه در پيشامد 

 و ازو خواهشي درباره برداشته شدن حجاب كند و رضاشاه پروايي نكرد و به نزد ببيند
خود راه نداد و او نيز ايران را گزاشت و به نجف رفت، در اين هنگام شنيده شد كه به 

راديوي ايران، آن دستگاه شوم كه در دست كمپاني خيانت افزار برنده اي . آيد ايران مي
با ملتزمين حضور از مرز ... حضرت آيت اهللا «: يشواز او شتافتگرديده، تا مرز ايران به پ
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اهالي با . حضرت آيت اهللا وارد كرمانشاه شدند«. »ايران گذشته وارد قصر شيرين شدند
بدينسان به جلو آقا افتاد و گام به گام او را پيش آورد تا با . »تجليل بسيار پيشواز كردند

تو گويي آقا قهرمان . به تهران رسانيد» ن  به دينتجليل و تعظيم مومنين و عالقه مندا«
استالينگراد بوده و از جنگ فيروزمندانه باز ميگردد كه راديوي ايران بدينسان خودكشي 

آمدن و رفتن يك مجتهد چه تواند بود و : كسي نپرسيد. ميكند و راه براي او باز ميكند
ديوي ايران تا اين اندازه به چه سودي از آن براي مردم بدبخت بدست تواند آمد كه را

 !.آن ميپردازد؟
آري آمدن آقا يك سود توانستي داشت، و آن اينكه حاجيهاي مقدس و 
مشهديهاي نمازخوان بازار كه در اين چند سال جنگ فرصت يافته با انبارداري و 
ر گرانفروشي هزارها خانواده را دچار بدبختي گردانيده، هزارها مردان و زنان را بيخ ديوا

نشين ساخته و خود مليونها پول اندوخته بودند به نزد آقا شتابند و با پرداختن سهم امام و 
رد مظالم بيكبار خود را پاك گردانند و هيچگونه ناآسودگي در دلهاشان نماند، و اين 
بود به هر شهري كه آقا رسيد اينان به پيشوازش شتافتند و چكهاي بانك و بسته هاي 

 .سانيدند و بدينسان خود را دل آسوده گردانيدنداسكناس به آقا ر
خواست . ولي ديده شد داستان به آن سادگي نيست. ما تنها اين را ميپنداشتيم 
 .زنهاي ايران بايد دوباره به چادر و روبند باز گردند: ديگري بزرگتر از آن در ميانست

وششهاي بسيار از چادر و روبند زنها كه مايه ريشخند همه جهانيان بوده و پس از ك
. سوي آزاديخواهان در زمان رضاشاه برداشته شده بود كمپاني خيانت اين را نمي پسنديد

اين بود . نمي پسنديد كه زنهاي ايران همپاي زنان جهان باشند و با روي باز بيرون آيند
 همانكه رضا شاه افتاد وزيران ما يكي از كارهاشان آن بود كه جلو سختگيري را گرفتند و

» حرمت رفع حجاب«برخي ماليان را واداشتند كه در اين مسجد و آن مسجد سخن از 
ولي اينها كاري از پيش نبرده بيش از آن نتيجه نداد كه برخي پيره زنان از جهان . راندند

 .برگشته چادر بسر كردند وگاهي در خيابانها پديدار شدند
يستي تكان بزرگي دهند كه باري با. بايستي چاره ديگر كنند. اين اندازه بس نميبود

بيشتر زنان به چادر و روبند، بلكه به چاقچور نيز باز گردند و بازمانده نيز از ترس ريشخند 
را با آن » قهرمان رفع حجاب«بايستي آقا حسين رضوي، . و دشنام دادن بيرون نتوانند آمد

 .جام گيردزمينه سازيهاي راديو به ايران آورند كه با دست او اين كارها ان
درخواستهايي از دولت كرد » لحن رسمي«اين بود كه آقا كه آمد ديده شد با يك 

و دولت نيز در نشست رسمي خود آن را به گفتگو گزاشت و درخواستهاي آقا را كه 
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به خورندگان » اوقاف«يكي از آنها آزاد بودن زنان در روگرفتن و ديگري بازگشتن 
 .پيشين بود پذيرفت

بلكه (ري كه ديده شد آن بود كه با انگيزش همان كمپاني خيانت سپس چيز ديگ
جواني كه ميگويند در لندن پرورش . براي ماليان روزنامه بنياد نهاده شد) با سرمايه آن

يافته و خودش و خانواده اش زندگاني اروپايي ميدارند روزنامه اي براي ماليان بنياد نهاد، 
.  خواستهاي خود بازگردانيدن چادر و روبند گردانيدو اين روزنامه از گام نخست يكي از

 .پياپي گفتارها نوشت كه هنوز هم مينويسد
برپا گردانيده » تبليغات ديني«باز ديده شد كه دولت در اداره راديو دستگاهي بنام 

به كساني از مردان تيره مغز ماهانه ها داد كه بنشينند و گفتارهاي سراپا ياوه و بدخواهي 
 . به آن روزنامه و مانندهاي آن فرستندنويسند و

در اين سه سال شما .. اين كارها بهر چه بوده؟: اكنون ما از ساعد و هژير ميپرسيم
در همه كابينه ها وزير بوده در همه اين خيانتها دست داشته ايد و ميبايد به پرسشهاي ما 

 .پاسخ دهيد
داستان . همه چيز بماند. .شما چرا خواستيد كه خانخاني به اين كشور باز گردد؟

چرا بايستي دولت يك گوشه از كشور را جدا گردانيده به دست .. محمد رشيد چه بوده؟
آيا دولت ايران تا .. يك گردنكش دهد و ماهانه بيست هزار تومان نيز باج سبيل پردازد؟
پس چرا در زمان .. اين اندازه ناتوانست كه جلو محمد رشيد را هم نميتواند گرفت؟

چرا در آن زمان دولت ميتوانست ايمني و .. ضاشاه يكي از اين گردنكشان بازنمانده بود؟ر
 ..استقالل كشور را نگه دارد و در زمان شما نتوانست؟

مگر شما نبوديد كه گردنكشاني كه در پيشامد آشوب شهريور برخاسته بودند و 
بلكه براي . ي كيفر نداديدخونها ريختند و تاراجها كردند، يكي را دنبال نكرديد و به يك
مگر ما كارهاي شما را !. برانگيختن گردنكشان به هر يكي از آنها مهربانيها نموديد؟

 .فراموش كرده ايم
امير عشاير خلخالي كه يكي از گردنكشان بسيار بنام ايران ميبود در زمان رضاشاه 

ولي شما به . ده بودندخود او را به دار كشيده و فرزندانش را به تبريز و ديگر جاها آور
 !.پسرش بخشداري خلخال داديد كه برود و دستگاه پدرش را دوباره درچيند؟

!. شما چه پافشاري داشتيد كه ماليان دوباره چيره گردند و به جان اين توده بيفتد؟
چه پافشاري داشتيد كه سينه زن و زنجيرزن و قمه زن را كه دستاويز در دست بيگانگان 

 !.ه را وحشي ميخوانند درنيابيد؟شده و اين تود
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: نميگويم. فروغي نام دين ميبرد در حالي كه خودش از بيدين ترين كسان ميبود
نماز نميخواند و روزه نميگرفت و با آن دارايي هنگفت به مكه نرفته بود، اينها چيزهاي 

كمترين نشاني از نيكخواهي و دلسوزي به مردم در دل اين : ميگويم. كوچكيست
 .يك نمونه از حال و رفتار او را براي شما باز نمايم. زاده نميبودجهود

اين مرد هواداري از صوفيگري مينمود و خودش و برادرش كوششها در آن باره 
ديدم آقاي ابوالحسن فروغي به . روزي در دانشسرا ناشناسان به اتاقي رفتم. ميداشتند

را گرفته بافندگيهاي دور و درازي » لجبلفلما تجلي ربه ل«آيه . جوانان ايران گفتار ميراند
 .را كه صوفيان در پيرامون آن آيه ميدارند به رشته گفتار ميكشد

در سايه هم انديشگي اين دو برادر با آقاي علي اصغر حكمت بود كه در دانشسرا 
در زمانيكه ديگران به جوانان درس ميهن پرستي . درسي نيز از صوفيگري گزاردند

ان چترباز و هوانورد پديد مي آورند، اين جهودزادگان به جوانان ايران ميدهند و از آن
 .نام نهاد مي آموختند» فلسفه پستي و بيغيرتي«درس صوفيگري كه بايد آن را 

اكنون گفتگو در آنست كه صوفيگري چشم پوشيدن از جهان و دست از دارايي 
. يد قناعت كردنستآن تهيداشتن و به يك لقمه نان جوين از هر راهي كه بدست آ

ولي فروغي كه خود را هوادار آن نشان ميداد از آزمندترين كسان به . صوفيگري اينست
شما در جستجو باشيد و اندازه دارايي او را بدست آوريد تا . پول و دارايي جهان بود

اگر دسترس داريد از وزارت . ديگر چيزها بماند. بدانيد اندازه صوفيگريش چه بوده
جو كنيدكه اين مرد چه پولهايي را بنام كتاب نويسي از آن وزارت ميگرفته فرهنگ جست

 .است
اين دسته بدخواهان كه هستند هيچگاه : را در اينجا بگويم» جمله معترضه«بايد اين 

تا بر سر كارند، وزيرند، معاونند، سرلشكرند، رئيس اداره اند،  . بيكار نباشند و نبايد باشند
يكي از . ز سركار برخاستند بايد از جاي ديگري حقوق بگيرنداگر ا. بازرس عاليند

همان فروغي پياپي از وزارت . آنجاها بودجه وزارت فرهنگ و عنوان كتاب نويسيت
آنچه من شنيده ام در سال نخست كه از نخست وزيري افتاد با . فرهنگ پول ميگرفته

 ٤٠٠٠٠٠وشتن كتاب آنكه رضاشاه بسيار خشمناك ميبود وزارت فرهنگ به دستاويز ن
نوشته بود كه آن » پيام من به فرهنگستان«يك دفتر كوچكي بنام . ريال پول به او پرداخت

نيز بدخواهانه و براي جلوگيري از پيراسته شدن زبان ميبود، يك دفتر كه پانصد ريال 
 در بودجه ١٣٢٠در سال .  ريال از بودجه اوقاف گرفته بود١٠٠٠٠بيشتر دررفت نميداشت 

ده دوازده سال .  ريال پيش بيني شده بود كه بنام چاپ رباعيات خيام به او پردازد٢٥٠٠٠٠
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پيش كه تقيزاده بيكار بود وزارت فرهنگ به عنوان آنكه تاريخ ايران را از آغاز اسالم تا 
درآمد مغول خواهد نوشت پول هنگفتي به او پرداخت كه گرفت و آن كتاب كوچك را 

يكي از وزيران كه در همين كابينه نيز وزير است دو سال .  نوشت»پرويز تا چنگيز«بنام 
در حاليكه از نويسندگان نيست .  ريال گرفته كه كتاب نويسد١٢٠٠٠٠پيش كه بيكار بود 

 .و دانشي نميدارد و كتاب نويسي كار او نيست
مردي با اين آزمندي و پول پرستي هواداري . گفتگو از فروغي و آزمندي اوست

 .دينداريش نيز همينگونه ميبود. ري مينموداز صوفيگ
كوشش : به هر حال ما از ساعد و هژير و محسن صدر و ديگر همكارانش ميپرسيم

!. شما به چيرگي ماليان و بازگشتن زنجيرزني و قمه زني و مانند اينها چه رازي داشته؟
 !.گرفتم كه شما دين ميداريد ـ مگر اينها دينست؟

شما به آقا حسين چه رسميتي قايل بوديد !. وي چه ميبود؟آن داستان آقا حسين رض
چه رسميتي قايل بوديد كه به درخواستهاي !. كه او را به آن هايهوي به ايران مي آورديد؟

 !.او ارج نهاده در نشست وزيران به گفتگو ميگزارديد؟
 را نيمه آيا شما آن اندازه نادانيد كه نميدانستيد اروپاييان و آمريكاييان كه شرقيان

وحشي ميخوانند و شايسته آزادي نميشناسند يكي از دستاويزهاشان همين داستان چادر و 
نيمدانستيد كه در زماني كه زنها در صف جنگ نيز با مردان همكاري !. روبند زنهاست؟

نميدانستيد كه !. مينمايند بسيار بيخرديست كه ما زنان را در چادر و چاقچور نگاهداريم؟
 زنان از چادر و چاقچور و همراهي آنان با مردان در زندگاني يكي از بيرون آمدن

آرزوهاي بزرگ آزاديخواهان و نيكخواهان اين كشور ميبوده كه سرانجام در زمان 
 !.بگوييد كه به اينها چه پاسخي ميداريد؟!. رضاشاه بكار بسته شد؟

رابر دولت بزرگي امروز در ايران غوغاي نفت است و ما ميبينيم شما در ب! شگفتا 
همچون دولت روس ايستاده درخواست آنها را درباره نفت نپذيرفته چنين وامينماييد كه 

بسيار نيك ، ما هم . بنام ايراندوستي و ميهن پرستيست كه آن ايستادگي را مينماييد
پس چرا ده يك اين : ولي ميپرسيم. شما مرد ايراندوست و ميهن پرستيد. باوركرديم

پس چرا اين ميهن پرستي را آنجا نشان !.  در برابر آقا حسين رضوي ننموديد؟ايستادگي را
 !.نداديد؟

يك كُرد گردنكش تاراجگر برخاست و صد . داستان محمد رشيد فراموش نشده
نامردي بسر سپاه ايران آورد و شما وزيران بجاي آنكه سپاه فرستيد و سر او را بكوبيد و 

د با او از در فروتني درآمديد و به پاداش آن نامرديها آبروي رفته دولت را باز گرداني
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حكومت بانه را با بيست هزار تومان باج سبيل ماهانه به او سپرديد، و بدينسان ناتواني 
پس : بگوييد. دولت بلكه بيچارگي آن را، به همه سركشان و تاراجگران آگاهي داديد

آيا محمد رشيد نيرومند تر از !. وديد؟چرا اين ايستادگي ميهن پرستانه را در برابر او ننم
 !. دولت شوروي ميبود؟

چرا نگفتيد كه اين زبوني در . آقاي ساعد، شما در آن روز وزير خارجه بوديد
برابر يك گردنكش آبروي ايران را در ميان دولتها خواهد برد و احترامي براي او باز 

 در انجمن صلح همين چيزها چرا نگفتيد فردا كه جنگ به پايان رسد!. نخواهد گزاشت؟
اي وزير !. را دستاويز گردانيده  ما را شايسته استقالل و آزادي نخواهند شمرد؟

 !.ايراندوست، اي قهرمان نفت ، چرا اينها را نگفتي؟
تو ميتوانستي كه اين ايستادگي در برابر . آقاي ساعد، خوب فرصتي به دستت افتاده

ولي افسوس پرده شما بسيار چاك خورده كه . دولت شوروي را به حساب ايران گزاري
داستان آقا حسين رضوي و محمد رشيد و بسيار مانند آنها كه هست . رفو بردار نيست

اينها چيزهايي نيست كه فراموش گردد و يا . جلو هرگونه خوش باوري را خواهد گرفت
دانستند خواهند رازهاي شما بيرون افتاده و آنان كه تاكنون نمي. در خور چشم پوشي باشد

 .دانست
آن : اين سخناني را كه من مينويسم و اين دليلهايي كه من مي آورم ـ با بهتر گويم

كارهايي كه شما تاكنون كرده ايد و ما كمي از آنها را دانسته ايم ـ جاي شك  در 
شناخته شد و » مسلم«آن پزشك احمدي كه جرمش . بدخواهي شما باز نخواهد گزاشت

 .ت  در پرونده او به اندازه ده يك اينها دليل نميبودباالي دار رف
ما .  اين كارها كه شما كرده ايد در تاريخ مانند نداشته، و اگر داشته ما نشناخته ايم

نشناخته . نشناخته ايم گروهي را كه دسته بندند و به بدبختي كشور و توده خود كوشند
 .باني هوسها و آرزوهاي خود گردانندايم چنان تيره دروناني كه بيست مليون مردم را قر

يكي از آنها . اينان گاهي بهانه هايي نيز ميدارند: به سخن بيش از اين دامنه نميدهم
مثال درباره مالها يا گردنكشان كه ايراد شده گاهي ديده ام چنين . است» سياست«واژه 

 بسيار جاها اين در. »اي آقا، شما كه از سياست دوريد نميدانيد چه خبر است«: ميگويند
 .من ميخواهم اين را نيز بشكافم. واژه را به ميان ميآورند

كدام : من از آقايان، آقايان ساعد و هژير و ديگر نامبردگان و نام نبردگان، ميپرسم
كدام سياست شما را ناچار گردانيده كه به ماليان رو دهيد و آنان را چيره . سياست؟
اداشته كه به محمد رشيد گردنكش حكومت بانه دهيد كدام سياست شما را و!. گردانيد؟
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كدام سياست شما را برانگيخته كه  به  !. و ماهانه بيست هزار تومان باج سيبل پردازيد؟
بازگشتن  قمه زني و  سينه زني و اينگونه رسواييها ميدان دهيد و زنان را دوباره به چادر و 

 . يز بدانيمآشكاره بگوييد كه ما ن!. چاقچور باز گردانيد؟
آيا چنين چيزي را ميتوان .. آيا سياست خود كشور اينها را خواسته است؟

ما ! آيا چنين سخني توانيد گفت؟!. آيا سياست همسايگان آن را پيش آورده؟!. پنداشت؟
سياستي كه شما را به اين بدخواهيهاي آشكار ناچار گرداند نميشناسيم مگر سياست 

بهتر است پرده را بيكبار كنار . است راستش را بگوييدپس بهتر . بدخواهانه خودتان
ما . ما را با شرط اين كارها به وزارت رسانيده اند. ما كه بسر خود نيستيم«گزارده بگوييد 

بهتر » .كه در سايه شايندگي خود به اين جايگاه نرسيده ايم ما كه بلند كرده توده نميباشيم
 .ن نباشداست اينها را بگوييد تا دشواري در ميا

چه » سياست«براي آنكه خوانندگان بدانند كه اين آقايان از اين عنوان 
 :سودجوييهاي ناسزا ميكنند و از روي بينش به داوري برخيزند داستاني نيز ياد ميكنم

پارسال كه در تبريز آن وحشيگريهاي بسيار پست رخداد نمايندگان شوروي در 
 دادند كه اگر بار ديگر چنان وحشيگري رخ آن شهر رنجيدگي نمودند و به دولت آگهي

 .دهد آنان ناچار خواهند بود به سركوب وحشيان و آشوبگران برخيزند
اگر شما  ..  اكنون شما بگوييد كه  دولت بايستي چه كند و  به  چه  كاري پردازد؟

نه آنست كه دستور ميداديد شهرباني .. نخست وزير يا وزير كشور ميبوديد چه ميكرديد؟
 دادسرا بزهكاران وحشي را دنبال كند و پرونده پديد آورد و ماليان روسياه وبازرگانان و

انباردار را كه بنياد گزاران آن وحشيگري ميبودند به دادگاه كشيده براي آنكه ديگران 
 ..آيا جز اين راهي ميداشت؟.. عبرت گيرند سزاشان ميداديد؟

نشست وزيران برپا !. نشان چه كردند؟ولي ببينيد ساعد و هژير و ممقاني و همدستا
هركه از پيروان كسرويست بايد در آذربايجان «: گرفت» تصميمي«گرديده و چنين 

و اين تصميم خود را به دادور ـ آن كاركن بسيار كهن كمپاني ـ ابالغ » گزارده نشود
كردند و او به همان دستاويز به مردم آزارهايي بسيار كوچكي برخاست كه در خور 

 .فتگو هم نيستگ
. شما در شگفت خواهيد بود كه در برابر چنان پيشامدي چنين تصميمي گرفته شده

خود » سامان نامه كمپاني«اين وزيران ناچارند كه در هر گامي . ولي جاي شگفت نيست
اين از باياهاي بزرگ ايشانست كه ماليان را چيره گردانيده  قانون را از . را به ديده گيرند

كه » انجمن صلحي«بويژه در اين هنگام كه جنگ به پايان ميرود، و يك . ندكار انداز
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حال كشورها و توده ها را به ديده گيرد در پيش ميباشد و اين آقايان بايد بكوشند و تا آن 
پس . هنگام ايران را به يك حال ريشخند آوري بيندازند و سياست خود را پيش برند

 .جاي شگفت نبوده كه چنان كرده اند
آنچه شگفت بود اينست كه ممقاني كه از خامي و ناآگاهي ميپنداشت ما از هيچ 
چيز آگاه نميباشيم و چنانكه گفتم گاهي پيامهايي به ما ميفرستاد يك روز آقاي 

. قدري در نوشتن مالحظه كنند: به فالن كس بگوييد«: سلطانزاده را ديده و چنين گفته
كونسول روس در .  خيلي قوت پيدا كرده اندمالها. امروزها سياست طور ديگر است

ببينيد از . ببينيد آن كارشان و اين سخنشان. »تبريز دو دفعه به خانه حاجي ميرزا خليل رفته
 .چه سودجوييهاي ناسزا ميكنند» سياست«عنوان 

در آغاز اين سال كه دو سه بار ساعد را ديدار كردم ديدم بيچاره درمانده به 
بيچاره ميپنداشت من از رازهاي او و همكارانش آگاه . گرفتار استهم » واعظي«بيماري 

البته بايد با خرافات مبارزه «: نيستم و با يك لحن فيلسوفانه به سخن درآمده چنين ميگفت
راست ميگويي اي . راست ميگويي«: در دل خنديدم و گفتم. »كرد ولي حاال وقتش نيست

 .»رو سياه
يك روزي بود كه در برابر جنبش مشروطه . انستاين يكي از بهانه هاي كهن ايش

براي ايران «: ايستاده بنام دلسوزي و پندآموزي به كارشكني ميكوشيدند و ميگفتند
ناصرالملك كه يكي از بنيادگزاران اين كمپاني بوده به . »مشروطه حاال زود است

 .دطباطبايي نامه مينوشت و با همين بهانه ميخواست او را از كوشش باز دار
اينكه ديديد چادر و . آري وقت هر چيزي را اينان ـ اين فيلسوفان ـ بهتر ميشناسند

روبند را باز گردانيدند براي آنكه هنوز وقتش نبود كه زنهاي ايران همپاي ديگر زنان 
اينكه ديديد با شاهكار خاينانه خود آبروي سپاه ايران را بردند براي آنكه وقتش . باشند

اينكه ديديد به محمد رشيد . م آبرويي در ميان ديگران داشته باشدنبود  كه ايران ه
گردنكش استقالل دادند و دو سال هم هر ماهي دويست هزار ريال باج سبيل پرداختند 

همه اين كارها فيلسوفانه بوده كه . براي آنكه وقتش نبوده كه ايران از خانخاني آزاد شود
 .آقاي ساعد و همكارانش كرده اند

حاال وقت زنجير زدن و قمه زدن و روضه . قت اين كارها نبوده و نيستحاال و
حاال وقت اين كارهاي وحشيانه پست است كه . خواندن و آخوندبازي كردنست

بويژه كه انجمن صلح جهاني . اروپاييان ما را نيمه وحشي خوانند و شايسته آزادي نشمارند
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رويي براي اين كشور و توده باز در پيش است و بايد به كارهايي پرداخت كه هيچ آب
 .نگزاشت

از بس . من اندازه خيره رويي ساعد را آن روز فهميدم كه اين سخن را ازو شنيدم
اختيار داريد آقاي : اين بود گفتم. رفتار او به من گران افتاد ناچار شدم كه به پاسخ پردازم

 را ميكنند و شما ماليان و صوفيان در تبريز آن وحشيگريهاي بيشرمانه! نخست وزير
زنجيرزني و قمه . بلكه از وظيفه خود چشم پوشيده دنبالشان نيز نميكنيد.  سخني نميگوييد

درويشهاي سراپا چرك در بازارها و خيابانها . زني ميكنند به جلوگيري نميپردازيد
ولي ما كه ميخواهيم با خرافات بجنگيم و تفرقه و اختالف را . ميگردند سخني نميگوييد

من نميدانم چه نامي به اين رفتار . ميان اين توده بدبخت برداريم ميگوييد وقتش نيستاز 
: اين را كه گفتم سخن خود را به رنگ ديگر انداخت و چنين گفت.  »!..شما بدهم؟

البته به آن مقصرين هم بايد مجازات . مقصودم اين نبود كه شما كوشش خود نكنيد«
م و نشان راستگويي آقاي نخست وزير آنست كه من چون چنين ديدم برخاست. »كنيم

چند روز نگذشت كه ديديم فرمانداري نظامي بهانه اي جست و روزنامه  ما را جلو 
 .ولي آن وحشيگريها هنوز هم دنبال نشده. گرفت

يك داستان ديگر از اين بدخواهان كه بايد در اينجا در پايان سخن ياد كنم آنست 
يدارند و يا ميخواهند يگانگي نشان دهند ميبيني آقاي وزير كه گاهيكه با كسي يگانگي م

سر از ميان كاغذهاي انبوه روي ميز برداشت و رو را برگردانيد و با يك نازي چنين 
از يك طرف ! نميدانيد اين ملت چه ملتيست!  نميدانيد آقاي فالن چه خبر است«: گفت

روزنامه ها را  هم كه . !مگر فرصت ميدهند؟. از يك طرف اين احزاب. اين مالها
اين را ميگويد و سري !.. ؟»شما توقع داريد كه اين ملت اصالح شود. خودتان ميبينيد

را باز كند و يك رشته جمله هايي كه به » تعارف«تكان ميدهد و مي ايستد كه شنونده سر 
قابل بلي آقا اين ملت دژنره شده، «: مثال بگويد. آقاي وزير بسيار خوش آيند است بگويد

اگر چنين جمله هايي را » !باز شماها هستيد كه اين مملكت را راه ميبريد. اصالح نيست
بگوييد آن زمان خواهيد ديد كه جناب آقاي وزير بيكبار خيانتهاي خودش و كمپاني 

گرديد و آغاز كرد به » حساس و غيرتمندي« خيانت را فراموش كرد ويك تن ايراني
ببين در انگلستان زنها . ببين چه فداكاريها ميكند.  روسستبلي آقا، آن ملت«: سخن گفتن

 ».و مردها دست بهم داده اند و چه خبر است
راستي جاي دانشمندان روانشناسي تهيست كه از رازهاي نهاني اينان آگاه باشند و 
آنگاه اينان را به سخن كشند و گفته شان بشنوند و حالهاي گوناگوني را كه پيدا ميكنند 
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 و آنگاه نيك دريابند كه اين مغز كوچك آدمي چه درياييست، چه پرده هاي ببينند
 .تودرتويي در آن جا گرفته

اين شيوه كهن بدخواهانست كه خودشان جلو نيكيها را : از سخن خود دور نيفتيم
ما اين را در . گيرند و بديهايي را پيش آورند و آنگاه بازگشته همانها را دليل خود شمارند

درباريان و ماليان خودشان كشور را آشفته اقبال السلطنه و قوام الملك و . يديممشروطه د
حاجي آقا محسن و متوليباشي قم را به نافرماني و گردنكشي برمي انگيختند و در همه جا 
ايلها را به راهزني و تاراجگري واميداشتند و آنگاه بازگشته زبان سرزنش باز كرده به 

ديديد نميشود، ديديد اين ملت قابل مشروطه نيست، ما  «:مشروطه خواهان ميگفتند
آن مشروطه كه ميخواستيد اين «: يا ميگفتند» ...ميدانستيم كه نتيجه بهتر از اين نخواهد بود

 .بدينسان زباندرازي ميكردند» .بود؟
خودشان كشور را بهم زده اند  . اين بدخواهان اكنون همان رل را بازي ميكنند

آنگاه . خودشان مالها را خيره ساخته اند.  آلوده و بد گردانيده اندخودشان توده را
» قابل اصالح«برگشته همانها را به رخ ما ميكشند و ميخواهند ما نيز باور كنيم كه اين توده 

هستند كه » حضرت اشرفهاي ديروزي و جنابهاي امروزي«باور كنيم كه تنها اين . نيست
 .نشان ميدهند و اين توده را راه ميبرندفداكاري ميكنند و از خودگذشتگي 

صبح ظهيراالسالم آمده «: روزي يكي از آنان با من گفتگو ميكرد و چنين گفت
اين مالها را : گفتم. »!من نميدانم كار اين كشور با اين مالها به كجا خواهد رسيد؟... بود

 رضاشاه گرفتند و مگر همان ظهيراالسالم نبود كه در زمان!. به اين جايگاه كه رسانيده؟
همان ظهيراالسالم نبود كه كاله پهلوي !. به زندانش انداختند و از كسي آوازي برنيامد؟

پس از برافتادن رضاشاه خود شما آنها را دوباره !. بسرگزارده رخت يكسان پوشيده بود؟
 .پيش آورديد

يد آخر شما كه از سياست دوريد و نميدان«: جناب آقاي وزير لبخندي زد و گفت
. »ماليان را سياست پيش آورده و چيره گردانيده: پس بايد گفت«: گفتم. »چه خبر است

چون ديد سخن بجاي باريكي كشيده سر پايين انداخت و به كاغذهاي روي ميز 
 .پرداخت

چنانكه در آغاز كتاب گفته شده خواست ما . در اينجا سخن را به پايان ميرسانم
ه به اين توده و كشور دلبستگي ميدارند اينها را بخوانند اينست كه مردان بافهم و غيرت ك

 .و داوري كنند و در پيرامونش چيزها نويسند و هركس هرچه آگاهي ميدارد پنهان ندارد
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اين داستان بدخواهي وزيران و ديگران كه ما در كتاب عنوان نموديم بزرگترين 
 .درديست كه ما امروز گرفتار آن ميباشيم

.  در ايران گفتگوي نفت به ميان آمد و شورهايي نشان داده شددر اين چند روزه
 .بيگمان اين داستان از نفت و از هر چيز ديگر بزرگتر است

در اين چند ماه چه در مجلس شوري و چه در بيرون درباره بدخواهيهاي ساعد 
از جمله آقاي دكتر كشاورز در مجلس در . سخناني گفته شد و گفتارهايي نوشته شد

ر خود  آشكاره گفت كه خواست ساعد آنست كه ايران را در نزد ديگران خوار و گفتا
 .رسوا گرداند و چنين نشان دهد كه اين كشور شايسته استقالل و آزادي نميباشد

چيزيكه هست نخست ساعد در اين باره تنها نيست و . اين سخن راست است
ه دليلهايي كه در دستست ياد كرد ميبايد در اين زمين. كسان بسياري با او همدست ميباشند

.  مردم از اين  چيزها آگاه  نيستند.  و به رخ ساعد و ديگران كشيد و  پاسخ خواست
پيشامدهاي  ايران مي آيد و ميگذرد و مردم گيج وار آنها را ميبينند ولي از چگونگيش 

تا زمينه اي آماده ما بايد با بيرون ريختن راستيها مردم را هوشيار گردانيم . آگاه نميباشند
 .گردد كه راستي را دادگاه بزرگي براي رسيدگي به اين داستان برپا شود

ما هنگامي كه اين كتاب را به چاپ ميرسانيديم نوشته اي از سرلشكر محتشمي در 
 ١٣٢٠اين سرلشكر اين را باز نموده كه در پيشامد شهريور . روزنامه داد پراكنده شد

را پيش آورده و بي هيچ  فلسفه اي سپاه ايران را، با وزارت جنگ، با آنكه جنگ 
لشكرهاي دو دولت روبرو گردانيده بود، نه دستوري داده و نه به پرسشهاي تلگرافي 

 .پاسخ فرستاده، و نه افزار رسانيده
ما به نوشته سرلشكر محتشمي معنايي كه خواست اوست نميدهيم و او را كه يكي 

آنچه ميخواهيم بگوييم آنست كه اگر . پاك نميشماريماز شناخته شدگان بدخواهانست 
اين رشته دنبال شود خود آنكسان رازهاي خود را بيرون خواهند ريخت و راستيها دانسته 

 . خواهد شد
 

  
   

 
                                                           

 
 


