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اين نوشته جداگانه به چاپ رسيده بآقاي نخست وزير و به 
هاي  برخي از نمايندگان و وزيران و همچنان باداره

ه و چون با داستان كتابسوزان ها فرستاده شد روزنامه
 .همبستگي دارد در اينجا بچاپ ميرسد تا همه آگاه گردند

 دفتر پرچم
 

 جناب آقاي بيات نخست وزير ايران
بود آقاي دشتي در ميان  هنگامي كه برنامه كابينه جناب عالي در مجلس شوري در زير گفتگو مي

 :راهنماييهاي خود به دولت از جمله چنين گفتند
يك مثل كوچكي در اين . تمام چيزهايي كه بايد به شهوات مردم دهنه بزند از بين رفته است... ”

آقاياني كه به ادبيات آشنايي و شناسايي دارند . موضوع گرچه مربوط به ادبيات است عرض كنم
يعني از حيث فصاحت بحد اعجاز . ميدانند كه سعدي در زبان فارسي بمنزله قرآن زبان عربي است

يعني اگر در يك ملتي فقط حافظ باشد . حافظ بآن بلندنظري باعث فخر و مباهات ايران است. است
بدبختانه . مولوي كتابي دارد كه حقيقتاً در دنيا كتابي بآن بزرگي شايد نيست. توانند بآن ببالند مي

گي عالمت عصيان اينها هم. گويند اينها را بايد سوزاند اند كه مي اي پيدا شده امروز در اين كشور دسته
 .است

عدة پيروان اين . مذهب جعفري مذهب رسمي است و قانون اساسي هم آنرا تصريح نموده است
نويسند و  اند كه بر ضد اين مذهب چيز مي اي پيدا شده مذهب هم در دنيا زياد است حاال يك عده

نيم كه آيا نبايد اين روح تمام اينها عاليم آنارشي و هرج و مرج است بايد ما بدا. دهند انتشاراتي مي
تمرد و عصيان كه در همه چيز پيدا شده بمأمور دولت يك كاميون قند ميدهند كه بفرستد مازندران 

 . “ميبرد بازار ميفروشد، خاتمه داد
اي هستيم و بنام آزادگان يا پاكدينان شناخته  پيداست كه بازگشت اينسخنان بماست ـ ما كه دسته

 .سوزانند ماييم تابها را ميآنكساني كه ك. ايم شده
هاي ايشان  آقاي دشتي در ميان نمايندگان از سردستگان سياسيست و جاي گفتگو نيست كه گفته

بويژه كه كتابسوزان و شكايتهاي بسياري كه از آن كرده . در انديشه جنابعالي جا براي خود باز كرده
آنگاه كمتر گمان . ايد  از آن آگاه شدهشده پرونده بزرگي در دفتر نخست وزيري پيدا كرده كه ناچار

باشيد ماليان بنزدتان نيامده و زبان بگله و  عالي نخست وزير مي رود كه در اين چند هفته كه جناب مي
 .ها بازگشتي در اين زمينه نشده باشد دادخواهي باز نكرده باشند يا از وزارتخانه

گويند و اين  انيد پاكدينان كيستند و چه ميخواهيد بد رويهمرفته جاي گفتگو نيست كه جنابعالي مي
 . خواهم خودم پيش افتاده جنابعالي را آگاه گردانم من مي. سوزانند چرا كتابها را مي. كتابسوزان چيست

عالي از كتابهاي ما خوانده ايد و جاي افسوست كه امروز هم فرصت خواندن  كنم جناب گمان نمي
اينكه يكي از فرزندان يا خويشان خود را كه به فهم و خرد او تنها يكراهست، و آن .. نخواهيد داشت

داريد واداريد كه كتابهاي ما را ـ از ورجاوند بنياد، دين و جهان، در پيرامون خرد، داوري،  باور مي
 .دادگاه، و برخي ديگرـ بخواند و جنابعالي را آگاه گرداند

ريم و چيزيكه هست ما هر سخنيكه دا گوئيم و در هر رشته گفتنيها مي ما سخنان بسيار مي
در دانشها بهر . راه ما همان راه دانشهاست. ايم گوئيم از روي دليلست و يكسخن بي دليل نگفته مي

 .ايم ما نيز بهر گفته خود دليلي ياد كرده. كنند اي دليل ياد مي زمينه
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يا دولت :  بيرون نيستاز دو حال. بهرحال دولت بايد با ما از راه منطق يا از راه قانون پيش آيد
. خواهد خواهد كه باين گفتگو و كشاكش كه برخاسته از راهش چاره كند و آنرا فرونشاند و يا نمي مي

خواهد بايد ما را  خواهيد بايد از راه منطق پيش آيد و سخنان ما را بشنود و بفهمد، و اگر نمي اگر مي
پندارند دولت بايد با زور   كساني مي.  راهي نيستجز اين دو،. بقانون بسپارد و در كار خود آزاد گزارد

نيروي دولت همان نيروي . دانند كه دولت را زوري نيست اينان نمي. از كوششهاي ما جلو گيرد
آنگاه چنين چيزهاييرا . قانونست كه چون از آن پا بيرون گزاشت بيكبار بي نيروست، بيكبار ناتوانست

از اين كشاكش هميشه زور . ور و آميغ داستانيست آزمودهكشاكش ز. با زور از ميان نتوان برد
 .شكست خورده بيرون آمده

اگر زور توانستي جلو آميغ را گيرد امپراتوران و پادشاهان اروپا توانستندي مشروطه را از 
اگر زور توانستي جلو آميغ را گيرد خانواده رمانوف توانستي سيل سوسياليزم را . پيشرفت باز دارند

 .دانيم در همين ايران كشاكش مشروطه و دربار فراموش نگرديده و نتيجه آنرا همه مي. اندباز گرد
از جاي ديگر به اينجا . ما بيگانه اين كشور نيستيم!... پس از همة اينها به زور چه نياز است؟

ما . همراهيمما در بسياري از خواستها با دولت . خواهيم ايم و نيكي آنرا مي ما از اين توده. ايم نيامده
در اين چند سال ما . داريم به آرامش كشور و آسايش مردم دلبستگي مي. خواهيم استقالل كشور را مي

سه سال پيش در  پيشامد آذربايجان ما به دولت . نمائيم ايم و باز مي هميشه به دولت هواخواهي نموده
 .هيمي نيك آگاهندياوري بسيار بجايي كرديم كه از داستان آن جنابان سهيلي و آقاي ف

ما را با دولت دو . باشد زور نه تواند بود و نه نيازي به آن مي. آنچه هيچ نياز نيست زور است
ديگري كيش شيعي كه هر كدام را با آساني بسيار بپايان توان . يكي كتابسوزان: چيز در ميانست

 .رسانيد
 
با كسي دشمني . ايم هوس برنخاستهايم ما باين كار ب چنانكه بارها گفته: درباره كتابسوزان) ١
شناسيم و  ما بازماندن اين كتابهاي را بزيان توده مي. ما را انديشه باين كار برانگيخته. داريم نمي

انديشه ما يا راستست يا راست : اكنون از دو حال بيرون نيست. خواهيم از مبان برداريم اينست مي
!... اگر راستست پس چه جاي ايراد است؟. يرون آورداگر راست نيست دولت ما را از اشتباه ب. نيست

 !....منديست؟ چه جاي گله
آقاي . جاي بسيار خشنوديست كه آقاي دشتي قد برافراشته و در اين كشاكش پا بميان گزارده

كنيم ايشان سخن ما را بشنوند و پاسخهايي بما  اكنون ما خواهش مي. دشتي نويسنده زبردستيست
 .دهند

را عنوان ) ديوان حافظ و كليات سعدي و مثنوي مولوي( سخنان خود سه كتاب آقاي دشتي در
 . گذريم رانيم و از پيرامون آنها درنمي ما نيز از همان سه كتاب سخن مي. اند كرده

ولي رويهمرفته داراي چند رشته بدآموزيهاي بسيار . اين كتابها هر يكي در زمينه ديگريست
 : پردازم وار بيادآوري مي زيانمند است كه اينك من فهرست

مولوي كه . در اين زمينه هر سه همراهند: نكوهش از جهان و زندگاني و خوار نشاندادن آن) ١
صوفي بوده بنياد صوفيگري برآنست كه جهان را خوار دارند و دامن از خوشيهاي آن درچينند، و پي 

حافظ كه .  گدايي باشد بس كننداي نشسته به پر كردن شكم اگرچه از راه كاري نروند، و در گوشه
خراباتي بوده فلسفة خراباتي نيز بنيادش هيچ و پوچ دانستن جهان و بي پروايي بزندگاني و دربند 

گوييهاي خود در پي مضمون  سعدي با آنكه مسلمان بوده چون براي ياوه. گذشته و آينده نبودنست
در انديشه او . ديگران برشته شعر كشيدهگشته هرچه به دستش افتاده از صوفيان و خراباتيان و  مي

 .بوده خوار داشتن جهان نشان بزرگي آدمي مي
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من اگر بخواهم در اينجا همه شعرهاي آنانرا در اين زمينه بنويسم بايد ده صفحه بيشتر را پر 
 :كنم اينست تنها بيكي دو نمونه از هر كدام بس مي. گردانم

 :گويد سعدي مي
 غالم همت آنم كه دل بر او ننهاد مي بر بادجهان بر آب نهاده است آد

 :گويد حافظ مي
 ام تحقيق هزار بار من اين نكته كرده جهان و هرچه درو هست هيچ در هيچست
 ــــــــــــــــــــــــ

 ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است غالم همت آنم كه زير چرخ كبود
 ــــــــــــــــــــــــ   

 كه هر دو كون نيرزد به پيششان يك كاه  و پايمغالم همت رندان بيسر
 : گويد مولوي مي

 اللـه عليهم اجمعين لعنت اهل دنيا از كهين و مهين
 : گويد در جاي ديگري او افسانه بسيار پست و زشتي سروده مي

 بس خوشست از دور پيش از امتحان همچنين جمله نعيم اينجهان
 يك آن باشد سرابچون روي نزد نمايد در نظر از دور آب مي

 خويش را جلوه دهد چون نوعروس گنده پير است او و از بس چاپلوس
 نيش نوش آلوده او را مچش اش هين مشو مغرور اين گلگونه

اي از فلسفة  اين خود پايه. و ما را در زندگاني اختياري نيست“ بودنيها بوده”جبريگري و اينكه ) ٢
دانسته كه  حافظ تو گفتيي باياي خود مي. اند افشاري نشاندادهحافظ و خيام در آن باره پ. خراباتيانست

گشته اينرا هم گرفته و پياپي بميان  سعدي نيز كه در پي مضمون مي. اين بدآموزي را بمردم ياد دهد
 .آورده

 :گويد خيام مي
 پيوسته قلم ز نيك و بد ناسودست زين پيش نشان بودنيها بودست
 .غم خوردن و كوشيدن ما بيهوده است تقدير ترا هر آنچه بايست بداد

 :گويد سعدي مي
 نوشته بود كه اين مقبلست و آن مردود گنه نبود و اطاعت نبود و بر سر خلق

 ــــــــــــــــــــــــ   
 ندهندت زياده از روزي گر زمين را به آسمان دوزي

 ــــــــــــــــــــــــ   
 سماني نيستجز بتأييد آ بخت و دولت به كارداني نيست

 ــــــــــــــــــــــــ   
 از كماندار بيند اهل خرد گرچه تير از كمان همي گذرد

 :گويد حافظ مي
 كه بر من و تو در اختيار نگشادند رضا بداده بده وز جبين گره بگشاي

 ــــــــــــــــــــــــ   
 .گناهدر اين ميانه مرا زاهدا بگو چه  نصيب من چو خرابات كرده است اله

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

 كه نيست معصيت و زهد بي مشيت او مكن بچشم حقارت نگاه بر من مست
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حافظ بارها ياد از خضر و ظلمات و جام : هاي بيپا و در مغزها جادادن آنها ياد كردن افسانه) ٣
همان حافظ رشته كارهاي . كند كه هر يكي افسانه پست ديگريست  آيينه اسكندر و مانند اينها ميجم و

كه صوفيان به پيران و بزرگان خود نسبت “ معجزات و كرامات”جهان را بدست رندان قلندر داده، آن 
 :دايست دهد و از چنان دروغ شاخداري باز نمي دادندي اين برندان قلندر در ميكده نسبت مي

 كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهي بر در ميكده رندان قلندر باشند
 دست قدرت نگر و پايه صاحب جاهي خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي

او پول . اند كند كه در خاك مغرب با يك پير فاريابي بلب دريا رسيده اي ياد مي سعدي افسانه
داشته با پاي خود بروي آب راه رفته و از  پول نميداشته داده و سوار كشتي شده و آن پير كه  مي

 :دريا گذشته
 رسيديم در خاك مغرب بآب قضا را من و پيري از فارياب

زده شاگردانش به او ايراد  سرايد كه بايزيد چون گاهي دم از خدا مي اي مي مولوي افسانه
ولي چون باز دم . نيد و مرا بكشيداگر بار ديگر چنان سخني از من شنيديد با كاردها بز: گفته. اند گرفته

بلكه كاردها . اند باو زياني نرسيده اند هرچه زده از خدايي زده و شاگردان كاردها كشيده بزدن پرداخته
 :اينهم دروغسازي مولوي. برگشته به تنهاي خودزنندگان فرورفته

 .دريد باژگونه او تن خود مي خليد هر كه اندر شيخ تيغي مي
يك نيم رباعيات خيام و ديوان حافظ در : خواري و خوشگذراني و بي پروايي ادهبرانگيختن بب) ٤

 :اين باره است
 خوشباش نداني بكجا خواهي رفت اي مي خور كه نداني ز كجا آمده

 :ها سروده ها ساخته و گزافه حافظ ساقينامه
 بمن ده كه تا يابم از غم خالص بيا ساقي آن آن آب آتش خواص

 بر افرازم از پشتي جام جم ني علمفريدون صفت كاويا
 كه يكجرعه مي به ز ديهيم كي بيا ساقي اين نكته بشنو ز مي
 سراپرده باالي گردون زنم بده كز جهان خيمه بيرون زنم

بماند آنكه سعدي پياپي درس . اينها چند رشته بدآموزيهاي بزرگيست كه در آن كتابهاست
 :دهد چاپلوسي بمردم مي

 بخون خويش باشد دست شستن ي جستنخالف رأي سلطان رأ
 ببايد گفت اينك ماه و پروين اگر شه روز را گويد شبست اين

 :آموزد بماند آنكه همان سعدي بارها درس بيغيرتي و پستي مي
 زينهار مده جان گرامي بفسوس چون زهره شيران بدرد نعره كوس
 .سدستي كه بدندان نتوان برد ببو با هر كه خصومت نتوان كرد بساز

عشق ”برند كه دانسته نيست  مي“ عشق”بماند آنكه چه سعدي و چه حافظ و چه مولوي پياپي نام 
 .و جز مايه سرگيجي خوانندگان و شنوندگان نيست“ ...بكه و چه؟

 : گويد حافظ مي
 نيكو شنو حديث و تو اين قصه گوشدار اي دل جناب عشق بلند است همتي

 ــــــــــــــــــــــــ   
 كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد عشق را درگه بسي باالتر از عقلستجناب 

 : گويد هاتف مي
 كافرم گر جوي زيان بيني هر چه داري اگر بعشق دهي



 ۶

اند  بازي و ناپاكي زده بماند آنكه سعدي در باب پنجم گلستان و حافظ در غزلهاي خود دم از بچه
 .وشي نيستپ آور است و در خور چشم كه بسيار ننگ

باينمعني كه بگويند آيا اين بدآموزيها در آن كتابها هست يا . اكنون آقاي دشتي بما پاسخ دهند
 نيست؟ اگر هست آيا زيانمند است يا نيست؟

ايم نويسندگان در برابر يكديگر زبان بريشخند باز كنند و از زمينه گفتگو بيرون رفته  بارها ديده
با اينحال از . بريم كه ما از آقاي دشتي بچنان رفتاري گمان نميپيداست . بسخنان پرتي پردازند

ايستيم كه ايشان بسخن ديگري برنخيزند و تنها در اين دو زمينه به ما پاسخي  يادآوري بازنمي
 . خواهيم كه انديشه ايشانرا در اين دو زمينه بدانيم ما تنها آن مي. نويسند

خواهشمنديم در اينجا از آن . را بميان آورده“ ادبيات”آقاي دشتي در گفتار خود در مجلس عنوان 
اگر كسي بزهر نام خوشايندي گزارد جلو زيان . عنوان چشم پوشند سخنرا از زمينه خود بيرون نبرند

اينها بدآموزيهاييست كه در كتابهاي سعدي و حافط و مولوي و خيام و ديگران . آنرا نخواهد گرفت
با نامگزاردن زيان آنها از ميان . خواهيد بگزاريد فلسفه يا هر چه مييا “ ادبيات“شما نامش را . هست

 .در جاي ديگر سخن توانيم راند“  ادبيات”ما با آقاي دشتي در باره . نخواهد رفت
شرقشناسان از سعدي و حافظ و . كشند هاي شرقشناسان را به رخ ما مي برخي نيز نوشته

 . اند ايران شمارده“ مفاخر”ا اند و آنها ر مولوي و خيام ستايشها نوشته
بينيم   ما آشكاره مي. ما بايد سود و زيان خود را خودمان شناسيم. پاسخ اين نيز روشنست

سرايند از دو حال بيرون  شرقشناسان كه ستايش از آنها مي. كتابهاي اين شاعران پر از بدآموزيست
 . جوش و تكان و پيشرفت باز دارندخواهند ايرانيان را فريب داده از فهمند يا مي يا نمي: نيست

ها  مردم كه بپاس آن گفته. هاي سعدي و حافظ و خيام زياني نداشته گفته”: گويند كساني نيز مي
بينيد كه مردم ايران در پولدوستي و دلبستگي به زندگاني  شما مي. اند دست از كار و كوشش برنداشته

 .”پاي كم از ديگران ندارند
 بدآموزيها از هرگونه كه باشد، چون بيپايه است در برابر از و هوس و پاسخ اينسخن آنست كه
راستست . اثر آنها تنها در جايي تواند بود كه بآخشيج دلخواه مردم باشد. خواهش آدمي نتواند ايستاد

كه مردم ايران در پولدوستي و دلبستگي بسود خود پاي كم از ديگران ندارند و آن نكوهشهاي 
و سعدي و مولوي و خيام و ديگران از جهان كرده و آندرسهاي جبريگري كه بسياري كه حافظ 

ليكن اگر شما بخواهيد همانمردم را بكارهاي بزرگي . اند نتوانسته آنانرا از اين كارها باز دارد داده
برانگيزيد ـ مثالً يك نقشه پنجساله براي آباد ) كارهائيكه سودش بتوده و كشور باشد نه بيكايك مردم(
هاي ويرانه پيشنهاد كنيد و يا يك راهي براي از خودگذشتگي و كوشش در راه چاره  ردانيدن ديهگ

بدبختيها بآنان بنماييد ـ در آنهنگامست كه خواهيد ديد چگونه زهر بدآموزيها تا ريشه مغزشان كارگر 
. دهند سستيها نشان ميآورند،  ها مي نمايند، بهانه در آنهنگامست كه خواهيد ديد بي پرواييها مي. افتاده

كارها را بايد خدا ”: گويد ديگري مي. “ارزد اي بابا اينچند روزه عمر باين چيزها نمي”: گويد يكي مي
صبر و ظفر ”: سرايد چهارمي شعر مي. “االمور مرهونه باوقاتها”: خواند سومي عربي مي. “درست كند

 .“...هر دو دوستان قديمند
چنانكه : چيزيست بسيار روشن. اني اثر بدآموزيها را انكار كننداين خود داستان شگفيست كه كس

بلكه راستي آنست كه بدآموزيها . باشد كارگر است بدآموزي نيز كارگر مي) يا پند و اندرز(آموزي  نيك
 .چون بيشتر آنها با آز و هوس آدمي سازگار باشد بيشتر و آسانتر كارگر افتد

يابيم و بتوده و كشور  ما كتابهاييرا پر از بدآموزيها مي. اينها سخنان ما درباره كتابسوزانست
آقاي . دولت با ما از راه منطق پيش آيد. خواهيم نابود گردانيم بينيم بكوشش برخاسته مي زيانمند مي

 . خواهد بما پاسخ دهد دشتي يا هر كس ديگري كه مي
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يكي از . بيش از ده كيش هستدر اين باره نخست بايد بگويم كه در اين كشور : درباره مذهب) ٢

سخنان ما آنست كه يك توده با اين پراكندگيها زندگانيش بجايي تواند رسيد و سرنوشتش جز 
باينمعني از . ايم اينست ما بيك رشته كوششهايي در همان زمينه برخاسته. بيچارگي جاويدان نتواند بود

د و از يكسو بيكايك آن كيشها پرداخته گردانيم كه همه بآن گراين يكسو معني راست دين را روشن مي
 .دهيم با دليلهاي ساده و استوار بيپايي آنها را نشان مي

آيا دولت اين كار ما . بگويد تا ما نيز بدانيم... دارد؟ اكنون دولت بگويد باين كار ما چه ايرادي مي
ايي كه از راه همين كيشها  و دشمنيه آيا دولت به پراكندگي توده... داند؟ را بتوده و كشور زيانمند مي
 ...دارد؟ در ميان مردمست دلبستگي مي

بنديهايي كه بنامهاي زردشتي، مسيحي، سني، علي اللهي، صوفي، بهايي، شيخي،  مثالً دسته
كريمخاني، اسماعيلي و مانند اينها در اين گوشه و آن گوشه كشور است و هميشه مايه گزند و آزار در 

كوشيم كه اينها را از ميان برداريم و همه ايرانيانرا بيكراه آوريم   از راهش ميباشد، و ما ميان مردم مي
. دولت بما پاسخ دهد: كنم باز تكرار مي. بگويند تا ما نيز بدانيم: كنم باز تكرار مي... كنيم؟ آيا كار بدي مي
 .دولت با ما از راه منطق پيش آيد: كنم باز تكرار مي

. اين راه شما نيز اختالف ديگري خواهد بود”گويند؛  يابند چنين مي كساني چون ايراد ديگري نمي
اين ايراد را با آب و تاب . “گوييد در ايران چهارده كيش هست اينهم پانزدهم خواهد بود شما كه مي

 . كشند بسياري برخ ما مي
نان خواهيد اين چهارده كيش كه هست همچ آيا مي... گوييم از اين ايراد خواستتان چيست؟ مي

اگر بميان مردمي پراكندگي و !... آيا آرزوي شما اينست؟... بماند و هيچكسي هيچگاه بچاره نكوشد؟
 !...چند تيرگي افتاده هيچكس بچاره نكوشد كه آن خود پراكندگي ديگري خواهد بود؟

خود تنها تا را از ميان برده  همه آن چهارده. اين راه پانزدهم نخواهد بود. ايد آنگا شما اشتباه كرده
اين چهارده كيش كه با هم هست و هيچيك نتوانسته آنديگرها را از . خواهد ماند و يگانه راه خواهد بود

چون هيچكدام از روي . ميان برد از آنست كه همة آنها پوچست و هيچيكي را بر ديگري برتري نيست
 .منطق نيست اينست نتوانسته بآنديگرها تكاني دهد

اين از . گوييم از روي منطق است ايم و هرچه مي ياد استواري گزاردهاين جز آنست كه ما بن
پنداريد كه هر كه برخاست و سخناني گفت  شما مي. بريد نافهمي شماست كه راه ما را بپاي كيشها مي

 .با ديگران در يكپايه است
ـ از هاي بسياري  غاز شده و در اين يازده سال ما بزمينه اكنون يازده سالست كه راه ما آ

در . ايم اروپاييگري، ادبيات، فلسفه، صوفيگري، ماديگري و مانند اينها ـ درآمده سخنان بسيار رانده
با همة اينها تاكنون . ايم ايم و براي زندگاني شاهراه نويني باز كرده برابر بسياري از كيشها كتاب نوشته

هاي ما همه از روي  از اين كه گفتهديگر چه دليل باالتر . نبوده كه كسي ايرادي بسخني از ما بگيرد
چه دليل باالتر از اين كه راه ما نيرومندترين راهست و هر چيزي را كه بجلو او بيفتد !... منطقست؟

 !نابود خواهد گردانيد؟
اند كه در جهان در هر زمينه آميغهايي هست و در آدمي  اينان ـ اين ايرادگيران ـ هنوز ندانسته

اند چون آميغهايي پديدار گرديد همه پاكدالن  ندانسته. دريافت آميغها نهاده شدهنيرويي بنام خرد براي 
آنها را پذيرند و در پيرامونش دست بهم دهند، و تنها ناپاكدالن مانند كه بايد آنها را نيز از ميان 

 .“بايد اينها از راه فرهنگ، درست شود”: گويند كساني هم چنين مي. برداشت
اين فرهنگ در پنجاه سال ! ست؟ مگر فرهنگ شما همان نيست كه هست؟فرهنگ چي: گوييم مي

اين فرهنگ كه خودش از بدآموزيهاي سعدي و حافظ و ! گذشته چه كرده كه از اين پس تواند كرد؟
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مولوي و همچنان از پندارهاي بيپاي كيشها سرچشمه گرفته چگونه تواند چاره اين پراكندگيها و 
 !ه نامش فرهنگ بود بايد اميد به آن بست؟مگر همانك! بيچارگيها كند؟

توانيم و  داريم و مي اش را مي چشده كه ما كه سرمايه!... آنگاه چشده كه ما نكنيم و فرهنگ كند؟
آخر رازش را ! فرهنگ كند؟“ در آينده”ايم نكنيم و بگزاريم  خود براي كوشش و جانفشاني آماده گرديده

 .اش بفهمانيد فلسفه. به ما بگوييد
ها و شكايتها  آييم بر سر مذهب شيعه كه آقاي دشتي يادآوري كرده، و آنگاه بيشتر گله كنون ميا

 .ايم داريم و كتابها نوشته در بارة اين كيش ما سخنان بسيار مي. بر سر آنست
سازگار است، با دانشها ناسازگار است، با تاريخ ناسازگار است، با خود اسالم نااين كيش با خرد 

كه ما ) با زندگاني دموكراسي( است، با زندگاني ناسازگار است، پس از همه اينها با مشروطه ناسازگار
 .ايم ناسازگار است با خونريزي و فداكاري به دست آورده

ولي اشكال بزرگ بر سر همان بخش اخير است ـ بر سر همان . داريم ما صد ايراد به اين كيش مي
عالي كه آقاي بيات و خود رئيس دولت  تنها آنرا با جناباينست من . ناسازگاري با مشروطه است

خواهشمندم گامي . گزارم و خواهشمندم دولت به ما راهي نمايد بگفتگو مي. گزارم باشيد بگفتگو مي مي
 .پيش گزارده گره از رشتة ما بگشايند

د جز او هر كس ديگري بحكومت برخيز. دانند كه در كيش شيعه حكومت حق امام است همه مي
بنيادگزار (در زمان امام جعفر صادق .  است و پيروان او همه گناهكارند “رجاف” و “جائر”و “ غاصب”

شناختند و فرمانبرداري از  مي“ غاصب”بودند شيعيان آنانرا  و جانشينان او خلفايي كه مي) اين كيش
اين . ا مي شمردندبلكه دشمني و كارشكني با آنانرا بخود باي.  آنان را به خود بايا نميشماردند
 .چيزيست كه درخور گفتگو نيست

كه در اينجا نيازي بسخن از آن (سپس كه روزگار گذشته و داستان امام ناپيدا بميان آمده 
. علما جانشينان آن امامند. باور شيعيان اين بوده كه در نبودن آن امام حكومت حق علماست) باشد نمي

هر كس بايد فرمان از علما برد، سر . “اللـه عليهم ما انا حجههم حجتي عليكم ك”: خود آن امام فرموده
بآنان پردازد، بجنگ بي اجازه آنان نرود، ) بوده كه ماليات اسالمي مي(بآنان سپارد، خمس و سهم امام 
 .جز دستورهاي ايشانرا نپذيرد

ر يا در در نتيجه اين باور است كه شيعيان هميشه، چه بخلفاي اسالمي كه در بغداد يا در مص
اند، با ديدة  خاسته اند و چه به پادشاهان ديگري كه در كشورهاي اسالمي برمي بوده استانبول مي

در خود ايران هميشه اين گفتگو در ميان . اند نميشناخته“ جائر”و “ غاصب”دشمني نگريسته آنانرا جز 
رامست، اگر پولي از دولت بوده كه شاهان غاصبند، ماليات دادن بآنها حرام است، بسربازي رفتن ح مي

 .اينها از دستورهاي همگاني كيش شيعي بوده. كند“ تقاص”بدست كسي افتد تواند آنرا 
گفتگو در آنست كه ايرانيان كه از زمان صفوي كيش . اينها چيزهاييست كه درخور گفتگو نيست

و اكنون هم (فت ر شعيي را پذيرفته بودند و اين كشور يكي از كانونهاي بزرگ شيعيگري بشمار مي
، در چهل سال پيش، كساني از همان علما و ديگران بجنبش برخاستند و پس از كشاكشها و )رود مي

هاي اروپايي فراگرفته در اين كشور روان  را از توده) يا دموكراسي(خونريزيها حكومت مشروطه 
 .گردانيدند كه اكنون هم روانست

ر ايران پديد آورد، آن بود كه كيش شيعي و خواهي را د پيداست كه آنچه انديشه مشروطه
چرا بايستي علما پيش ! وگرنه چه نياز بمشروطه بودي؟. توانست كشور را براه برد دستورهاي آن نمي

چرا بايستي فقه جعفري را كنار گزارند و قانونها را از فرانسه و انگليس ! افتند و مشروطه خواهند؟
 ! آورند؟
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و خامه را باز گزارم و همه گفتنيها را بگويم سخن بدرازاي خواهد من اگر بخواهم در اينجا جل
بايد بكوتاهي بگويم كه كيش شيعي هيچگاه براي بدست گرفتن حكومت و راه بردن آن  مي. انجاميد
داشتند، هر يكي بهمان دعوي بس كرده  خود همان امامان كه با آن پافشاري دعوي خالفت مي. نبوده

كردند  خواندن خلفا و كارشكني با آنان بس مي“ غاصب”تنها به : روشنتر گويم. بردند روزگار بسر مي
ماليان نيز در ايران همان رفتار را . خواستند خودشان بكوشند و خالفت را بدست آورند و هيچگاه نمي

و تنها بهمان كارشكني ) و كنونهم نيستند(بودند  كردند و هيچگاه در پي بدست آوردن حكومت نمي مي
 .كردند آزاري بس مي دمو مر

در زمان قاجاريه چون پادشاهان آنخاندان . بود بدينسان هميشه حكومت در دست پادشاهان مي
گرديد، و از آنسوي آوازة  نمودند و كشور روز بروز ناتوان و آشفته مي ناشايستي بسيار از خود مي

رسيده بود كساني از خود مشروطه در كشورهاي اروپا و آبادي و نيرومندي آن كشورها به ايران 
ماليان از شادروانان بهبهاني و طباطبايي و آخوند خراساني و ديگران پا پيش گزاردند و خواستار 

 :گفتند بود كه با زبان ماليي خود مي مشروطه شدند و عنوانشان اين مي
 چون در اين زمان حكومت حقه ممكن نيست و اختيار در دست حكام جور است الاقل بايد آن”

 “...حكام را با قوانين عرفي مقيد گردانيد
يش شيعه را با همان دستگاهش طه را بايران آوردند و از آنسو كبود كه مشرو با اين عنوان مي

 .نگه داشتند
دانستند و نه از زيانهاي كيش شيعه آگاه  راستي آنست كه ايشان نه معني مشروطه را نيك مي

 .بينيم زندگاني مشروطه با كيش شيعي بسيار ناسازگار است مينگريم  ولي ما كه امروز مي. بودند مي
داري توده معنايش آنست كه تودة مردم كشور را خاك خود دانند و  مشروطه يا سررشته

كوشش بآبادي و آزادي آنرا از بزرگترين باياهاي خود شناسند، بقانونها پاس گزارند، مجلس 
ن و جانباختن در راه توده را مايه سرفرازي هر كسي نمايندگان و دولت را ارجمند دارند، پول داد

 . شمارند
را  دا جهانخ: گويد كيش شيعي مي! يعي كجاست؟اين كجا و كيش ش. اين معني مشروطه است
ما بندگان ايشانيم، بايد آنها را دوست داريم، نامهاشان فراموش نكنيم، . بپاس چهارده معصوم آفريده

افرازيم، از راههاي دوري بزيارت رويم، همه چيز را فراموش ساخته بروي گورهاشان گنبد و بارگان 
 ...جز در انديشة آنها نباشيم

يك شيعي بايد . در اين كيش آنچه جا ندارد سخن از كشور و توده و كوشش در راه آنهاست
آنگاه جهان اگر بد است و ستم فزونتر شده بايد . بجهان ارجي نگزارد و در پي آبادي آن نباشد

در انديشه يك شيعي بديها بايد روبروز فزونتر گردد و جهان پر . امزمان بيايد و جهانرا بنيكي آوردام
 .از ستم و بيداد شود تا هنگام براي بيرون آمدن امام برسد كه بيرون آيد و جهانرا پر از داد گرداند

 نمايندگان و گذشته از همه اينها؟ از روي مشروطه حكومت حق توده است كه بايد با برگزيدن
در حاليكه از روي كيش شيعي . ها از آن حق خود بهره جويند پديدآوردن مجلس شورا و دولت و اداره

آيد ـ  حكومت حق علماست، و چنانكه گفتيم پيروان آن كيش بايد هر حكومتي را كه جز از علما پديد مي
رند و ماليات دادن و اي باشد و چه استبدادي ـ جائر و غاصب شناسند و دشمن دا چه مشروطه

 .بسربازي رفتن را حرام شمارند
غاز جنبش  در آ. گوييم مشروطه با كيش شيعي از هر باره ناسازگار است اينست معني آنچه مي

مشروطه بضد مذهب ”: زدند اللـه و كسان ديگري از ماليان فرياد مي مشروطه كه حاجي شيخ فضل
خواستشان هر چه . بود ا اينجاش بسيار استوار ميسخن ايشان ت. گفتند راست مي“  ..جعفري است
 . سخنشان راست بوده. بوده باشد
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خواهي اگر مردان دورانديش و با فهم و دانش بودندي بايستي اين ناسازگاري  پيشروان مشروطه
اند و با  ولي آنان اين هوش و دانش را نداشته. را بديده گيرند و از همان گام نخست بچاره كوشند

 .اند  خود مشروطه را در بغل شيعيگري جا دادهكوششهاي
هاي  اي بخود گرفته، انگيزه رسيده و رويه بسيار ناستودهناينكه مشروطه در ايران بنتيجه نيكي 

همين ناسازگاري با كيش ) بلكه بزرگترين انگيزه آن(هاي بزرگ آن  دارد، و يكي از انگيزه بسياري مي
 .اشدب شيعي و برخورد با دستورهاي آن مي

دانيم كه  ايم و مي گذرد ما در اين كشور بوده در اين سي و هشت سال كه از آغاز مشروطه مي
اند، در  اند، چه ناپاسداريها نموده ماليان و پيروان ايشان با مشروطه و قانونهاي آن چه رفتاري كرده

اكنون هم . اند ستهبرابر هر گامي كه بسوي پيشرفت برداشته شده بچه ايستادگيها و كارشكنيها برخا
 .نمايند بينيم كه چه رفتاري مي در اين كشوريم و مي

نافرماني بقانون، سرپيچيدن از دستور دولت، گريختن از سربازي، نپرداختن ماليات، گريزانيدن 
سربازي كه در راه . كاال از گمرك، قاچاقي گذشتن از مرز و اينگونه كارها عبادتي در انديشة آنهاست

ماند و نگهباني  مرده، پاسباني كه شب تا بامداد بيدار مي“ مرتد”شود در نزد آنها  كشته ميايمني كشور 
نخست وزير، وزيران، نمايندگان مجلس، سران . است و پوليكه بگيرد حرام است“ ظلمه”كند از  مي

امست، اند و همه گناهكارند، پولشان حرامست، رختهاشان حر“ظلمه”ها، كارمندان دولت، همه از  اداره
 .خورند حرامست نانيكه خودشان و فرزندانشان مي

عدليه خالف شرعست، دبستانها خالف شرعست، نظام وظيفه خالف شرعست، ماليه خالف 
ها خالف شرعست، هرچه بيرون از دستگاه آخوندي و  شرعست، دبستانها خالف شرعست، دانشكده

 .شيعيگري است خالف شرع است
اينها صحبتهاي ”. گو از سوسياليزم و كمونيزم بكلي حرامستگفت. پرستيست پرستي بت ميهن
گيرند بسيار بهتر كه  خواني و زيارت را نمي اگر بيگانگان بكشور آمدند چون جلو روضه. “دنياييست

 .بيايند
بايد . اند درخور پروا نيستند چنگيز و تيمور و صمدخان كه آنهمه ستمها كرده و خونها ريخته

 .بايد دست از گريبان ابوبكر و عمر و عثمان برنداشت. نگردانيدستم يزيد را فراموش 
هاي دار برپا  كه روز عاشورا افسران دژخيم تزاري در سربازخانه چوبه) قمري (١٣٣٠در محرم 

االسالم و شيخ سليم و ضياءالعلماء و پسران نوجوان علي مسيو را  گردانيدند كه شادروانان ثقه مي
ها راه انداخته در بازارها  پرستي بدار كشند، در همان هنگام شيعيان دسته بگناه ايراندوستي و ميهن

اي داد شمرالندن، فرياد . (“داد از ظلم يزيد”: آوردند كوفتند و فرياد برمي گرديده زنجير بتن خود مي
 ).شمرالندن

كه در ارومي آشوب آسوري برخاست بهنگاميكه آسوريان مردان آنشهر ) قمري (١٣٣٦در سال 
السلطنه والي  بردند حاجي محتشم دريدند و دختران را كشيده مي كردند و زنها را شكم مي ا كشتار مير

اللهم ”گذراند و صد لعن  قاپو روزهايش را با زيارت عاشورا مي شيعي آذربايجان در تبريز در عالي
 .خواند مي“ العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد

بايد بگويم كه كيش شيعي كه يك  ولي مي. ه روانشناسي كشانمخواهم سخن را تا زمين من نمي
گرداند كه  بوده، پندارهاي آن مغز پيروان را چندان پر مي اي مي بنيادگزاري سياسي بسيار استادانه

و او را از زمان خود بيرون برده بهزار و سيصد سال پيش  گزارد،  جاي بازي بهيچ چيز ديگر نمي
ر اينزمانست و در ميان ماست اگر نيك بجوييم در هزار و سيصد سال پيش يك شيعي كه د. كشاند مي

دهد  آنچه دربرابر چشمش دفيله مي. است، در مدينه است، در كربالست، در كوفه است، در شام است
 .بن صرد و مختار ثقفيست كشاكشهاي خالفت و داستان كربال و جنگهاي سليمان
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اند كه سر از گور درآورده به ميان مردم  و سيصد سالهراست گفته شده كه اينان مردگان هزار 
 .نگرند نمي) از ديده تولي و تبري(راست گفته شده كه اينان بجهان جز از ديده شيعيگري . اند درآمده

هاي آن  مثالً از اين جنگ و از نتيجه(شما اگر پيش يك شيعي سخن از پيشامدهاي اينزمان برانيد 
ولي اگر بازگرديد و سخن از جنگ خيبر و كشته شدن مرحب جهودي و . برد، لذتي نخواهد )گفتگو كنيد

 .اش شكفت و يا يك لذتي به گفتگو درآمد مانند آن برانيد خواهيد ديد چهره
كردم ناگهان مردي  راندم و از چاره گفتگو مي من خودم روزي سخن از بدبختيهاي تودة ايران مي

خدا ”: ناچار شدم بگويم. “كند، تخم همة اينها را عمر كاشتهخدا لعنت ”: قمي لب باز كرد و چنين گفت
 .“هاي پست تو كند لعنت به آن انديشه

. بنديها هنر خود نمايم خواهم با اين جمله نمي. جناب آقاي بيات اينها سخنان شاعرانه نيست
اينها . اريستهاي بسيار ارجد اينها نكته. هاي بدبختي بيست ميليون توده را نشان دهم خواهم ريشه مي

 .نويسم و دولت بايد بما پاسخ دهد را مي
در اين چهل سال انبوه مردم كه همان . چهل سالست در اين كشور مشروطه برپا گرديده

از مشروطه تنها آن . خواهند بدانند دانند و نمي هنوز هم نمي. اند معني آنرا بدانند شيعيانند نخواسته
 و بايد دشمنش دارند و دشنام دهند و ريشخند كنند و تا توانند است“ خالف شرع”دانند كه يك چيز  مي

 .بقانونها نافرماني نمايند
اينك جنگ با اين بزرگي برخاسته و سراسر جهان را بتكان آورده و شيعيان ايران تنها آن 

اند كه از پيشامد سود جويند و با گرانفروشي و انبارداري و بي پروايي بدستورهاي دولت  فهميده
لهايي اندوزند و دسته دسته بكربال روند و اگر هم گذرنامه داده نشد از مرز قاچاقي گذرند و آنرا پو

 .كار ثواب ديگري شناسند
اگر آب . سازد و نتواند ساخت كيش شيعي با زندگاني دموكراسي نمي. گزارم جلو خامه را باز نمي

 .و آتش با هم توانند ساخت اينها هم توانند ساخت
در اين سه سال ديديم كه چه پشتيبانيها . اند بينيم دولتهاي ما با ماليان نيك ساخته  ميراستست ما

ديديم كه هنگاميكه حاجي آقا حسين . كشند ها براي چيره گردانيدن آنها مي نمايند و چه نقشه بماليان مي
گراد   قهرمان لنينقمي از نجف آهنگ ايران كرد راديوي ايران تا مرز عراق به پيشواز او رفت و تو گفتي

رسميتي كه (ديديم كه دولت باو رسميتي داد . پيمايي او را گام به گام آگاهي داد راه. آورد را بايران مي
و پيشنهادهاي او را درباره چادر و چاقچور برسميت پذيرفت و ) ايم ما تاكنون معنايش را نفهميده

راي گردش بايران آمد و آقاي ساعد ديديم كه پسر آقاي حاجي سيدابوالحسن ب. پاسخ رسمي داد
نخست وزير آنزمان بهمه فرمانداران و استانداران دستور فرستاد كه پذيراييهاي بسيار باشكوه ازو 

ديديم در اين سه سال راديوي ايران يكدستگاه ماليي گرديد . ها در دست ماست كنند كه رونويس نامه
هم خواندند، و اگر جلوگيري نشود هرآينه سال كم روشان باز شد و پارسال و امسال روضه  كه كم

ها بايد در پيرامون راديوها دايره پديد آورند و بهواي آن  آينده نوحه نيز خواهند خواند، و خانواده
 .سينه كوبند و ترجيعهاي نوحه را خوانند

با اينها سازشهاي آن دسته از وزيرانست كه بدخواهي آنان . ايست ولي اينها سازشهاي خاينانه
اينها دلهاي ما را آسوده نتوانند . اينها جلو ما را نتوانند گرفت. توده و كشور از پرده بيرون افتاده

 .گردانيد
در اين كشور يا زندگاني دموكراسي . ايم ناديده نتوانيم گرفت ما چيزي را كه با صد دليل دريافته

.  اين، هر دو در يكجا نتواند بودداري توده يا حكومت ماليان، يا آن يا يا كيش شيعي، يا سررشته
ايرانيان يا بايد شيعه باشند و بآموزاكهاي شيعيگري راه روند و مشروطه را رها كنند، و يا هوادار 

 .چاره انديشند) و همچنين بديگر كيشها(مشروطه بوده بكيش شيعي 
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ما ـ ما . ر گردانندگفتگو در آنست كه كدام يكي را پذيرند و كدام را دو. تا اينجا جاي گفتگو نيست
كه دسته پاكدينان يا آزادگانيم ـ سنجيديم و با خود انديشيديم و باين نتيجه رسيديم كه بايد مشروطه 

 :را نگه داريم و كيش شيعي را رها  كنيم، زيرا ديديم
كيش شيعي سياستي در راه بدست آوردن خالفت اسالمي بوده و بنياد آن بر اين گفتگوست كه 

ه بايستي بود يا ابوبكر و عمر و عثمان، و اكنون كه خالفت بيكبار از ميان رفته و جهان آيا علي خليف
 !...اسالم بيكبار بهم خورده ديگر چه جاي چنان گفتگوييست و چه جاي چنان سياستيست؟

سازد با هيچيك از خرد و دانش و  كيش شيعي نه تنها با مشروطه يا زندگاني دموكراسي نمي )١
د و با آن كيش هيچگونه زندگاني سرفرازانه پيش نتوان گرفت، و ما هيچ عذري تاريخ سازش ندار

 .داريم كه آنرا نگاهداريم و ببدبختي خودمان و فرزندانمان تن دردهيم نمي
باشيم و برآنيم كه جهانيان بايد با دين زندگي كنند و  ما خود هوادار، بلكه درفشدار، دين مي )٢

 .دارد د توهين بخداي جهان در برمياين كيش يكسره بآخشيج دينست و ص
در اينجا بكوتاهي كوشيده . ايم در اين باره سخن بسيار فراوانست و ما در جاهاي ديگر نوشته

داريد با سخنان دور و درازي  عالي را كه نخست وزير كشوريد و كارهاي بسيار مي خواهيم جناب نمي
 . روبرو گردانم

بر ضد آن ”يعي به نبرد برانگيخته كه بگفتة آقاي دشتي خواستم آنست كه آنچه ما را با كيش ش
 .دار و ارجداريست يك انديشه بسيار ريشه. اينهاست“ دهيم نويسيم و انتشاراتي مي مذهب چيزها مي

. ايم رهايي بيست ميليون توده را از يك بدبختي بزرگ در آن كار ديده. ايم بهوس بآنكار برنخاسته
خود را با بيمهاي بزرگي روبرو گردانيده جانبازانه بچنان ميداني . ايم خشنودي خدا را در آن يافته

بارها نشست برپا گردانيده پس از ياد نام پاك خداي جهان و پرداختن به نيايش با او با . ايم پاگزارده
و ايم كه با هرگونه گمراهي كه در اينجهانست برزم و نبرد پردازيم  ايم ـ پيمان بسته همديگر پيمان بسته

 .ايم يكي از آنها كيش شيعي را بديده گرفته
اگر . ايم ايم و يا بگمراهي افتاده ما در انديشة خود، يا راست رفته: اكنون از دو حال بيرون نيست

. ايم دولت بما راه نمايد اگر گمراه بوده! چه جاي گله است؟! ايم پس چه ايرادي بر ماست؟ راست رفته
 .ما بگشايدگام پيش گزارد و گره از رشته 

گذشته از همه ... دولت اين موضوع را روشن گرداند كه آيا كيش شيعي با مشروطه تواند ساخت؟
آمديم كه نتواند بود آيا ايرانيان بايد ! چيز، آيا در داستان حكومت سازشي ميانه آنها تواند بود؟

 !مشروطه را رها كنند يا كيش شيعي را؟
آقاي دشتي كه قدبرافراشته و . نيز آقاي دشتي بما پاسخ دهدتوانستم بگويم كه در اين زمينه  مي

و بگفتة يكي از ياران در ميان آب آتش (كند  در پارلمان دموكراسي پشتيباني از شيعيگري مي
 .ها نيز بپاسخ پردازد توانستم بگويم كه در اين باره ، مي)پرورد مي

. ايراد بماليان در اين زمينه يكي دوتا نيست. ليكن بهتر است از خود ماليان پاسخ خواسته شود
 :بايد از آنان پرسيد مي

كنيد دليلش چيست؟ اگر دليلش داستان خالفت اسالميست كه  اين دعوي حكومت كه شما مي )١
پيوسته كشور بزرگ اسالمي هاي مردم كه بهم  آن تيره. امروز بيكبار از ميان رفته و بي زمينه گرديده

اند و هر  كردند، امروز از هم جدا گرديده را پديد آورده بودند و در زير سرپرستي خالفت زندگي مي
همين ايرانيان امروز بنام . اي پديد آورده و زندگاني نژادي پيش گرفته اي كشور جداگانه تيره

عراقيان نيز . كنند نه از قانونهاي اسالم وي مياز قانونهاي خود پير. زيند نه بنام مسلماني ايرانيگري مي
 .پس كشور اسالمي نمانده كه سخن از خالفتش رود... چنينند، مصريان نيز چنينند، سوريان نيز چنينند
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حكومت با شورويست . حكومت را بكدام يكي از شما دهند؟ هزار تن كه حكومت نتوانند كرد )٢
تبداديست و در آنحال بايد مجلسي برپا گردد، و يا و در آنحال بايد مجلسي برپا گردد، و يا اس

 گوييد؟ شما كدام يكي را مي. استبداديست و در آنحال بايد تنها بيكتن سپرده شود
خود آنرا راه بريد؟ خواهيد “ احكام”اگر حكومت را بشما سپارند آيا خواهيد توانست با  )٣

يد؟ خواهيد توانست در چنين زماني با توانست با زكات شتر و گاو و گوسفند و سهم امام سپاه آراي
 كشور را ايمن گردانيد؟“ شرطي”و “ قاضي”گماردن 
داريد كه ايرانيان از آن دست  آيا چشم مي. دارد اين دعوي شما با مشروطه سازش نمي )٤

 كشند و بچهل سال پيش بازگردند؟
ورند و شكايت آ ماليان كه پياپي به دولت فشار مي. اينها پرسشهاييست كه بايد پاسخ دهند

كنند، اگر دولت بدخواه توده و همدست ماليان نيست بايد اين پرسشها را جلو آنها گزارد و پاسخ  مي
دلش به اين كشور بدبخت ) و يا هر نخست وزيري كه پس از او بيايد(اگر جناب اقاي بيات . خواهد

 .سوزد بايد بگشادن اين گره كور كوشد مي
دولت بايد بفهماند كه چنان . واند با زور جلو سخنان ما را گيردپندارند كه دولت ت ماليان مي

 .نيرويي باو سپارده نشده، و آنگاه جلو دليل را جز با دليل نتوان گرفت
ايم كه ماليان از قم و تبريز و ديگر شهرها باعليحضرت محمدرضاشاه تلگراف  ما بارها شنيده
ين عاشوراي چند روز پيش، كساني از تهران براي در هم. اند هاي ما شكايت كرده فرستاده از نوشته

برآغاالنيدن ماليان قم رفته بودند، و چون اعليحضرت به قم رفته جلوشرا گرفته شكايت و هايهوي 
 .اند بسيار كرده

يا بهتر از آن، بفرمايند كه . كنيم اعليحضرت در برابر شكايت همين پاسخ را دهند ما پيشنهاد مي
رستند تا نشستي در دربار  يا در كاخ سفيد برپا گردد و در اين زمينه گفتگو رود ماليان نمايندگاني ف
 .و كار يكسره گردد

دارند و شاه كشور و  ها را در بارة حكومت مي يا ماليان آن داعيه: از دو حال بيرون نيست
 دادن را دانند و ماليات نخست وزير و وزيران و نمايندگان پارلمان و ديگران را غاصب و جائر مي

اگر آن يكيست كه هرآينه بايد . زنيم شمارند، و يا اينها هيچكدام نيست و ما بآنان تهمت مي حرام مي
بپرسشهاي ما پاسخ دهند و هر دليلي دارند باز نمايند، و اگر اين يكيست كه دانسته شود و ايرادهاي 

 .ما خود بخود از ميان رود
يحضرت محمدرضاشاه و چه جناب آقاي بيات و چه هر ناچارم در اينجا يادآوري كنم كه چه اعل

اند، و اين باينده ايشانست كه بيش از همه  نخست وزير ديگري، شاه اين توده و نخست وزير اين توده
 .و پيش از همه در پي آسايش و فيروزي اين توده باشند

ت كار خود چه شاه و چه نخست وزير حق ندارند توده را فراموش كنند و تنها در پي پيشرف
 .باشند

اگر انگيزه بدبختي ايران سه چيز باشد يكي . اين داستان مالها امروز گرفتاري بزرگيست
چه شاه و چه پارلمان و چه دولت نبايد آنرا آسان شمارند و سرسري گيرند و بماليان رو . همينست

 .دهند و مماشات كنند
 و بيش از اين آبروي دموكراسي را اگر با ماليان مماشات خواهد شد پس مشروطه را رها كنند

 .نبرند
دارند و در زير سرپرستي آن مي زيند  آخر در كجاي جهانست كه مردم حكومتي را كه مي

شناسند و ماليات دادن بآنرا حرام، و بسربازي رفتن را گناه و دزديدن از داراييش “ جائر”و “ غاصب”
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است؟؟ آيا اينست معني دموكراسي كه آوري در كجاي جهان  چنين چيز ننگ! را حالل شناسند؟
 !كنيد؟ ايد و رها نمي گرفته

 !حق ندارند او را ننگ جهان مردمي شناسند؟! آيا جهانيان حق ندارند به اين توده بخندند؟
كنيم  ايم و اين نبرديكه با كيش شيعي و ديگر كيشها مي اين كوششها كه ما پاكدينان آغاز كرده

. غازد بايست پيش از ما دولت آ اين كوشش و نبرد را مي. نبرد استبهترين كوشش و ورجاوندترين 
كاري را كه بايستي بود خود . نمايند اند و اكنون نيز بما نيز همراهي نمي غازيده افسوس كه نه آ

 !گزارند ـ آيا باين چه نامي توانداد؟ اند و ما را نيز آزاد نمي نكرده
اند  اعليحضرت درس خوانده. شاهنشاه جوان ايرانستها بيش از همه روي سخنم با  در اين جمله

چرا راهي را كه ! نمايند؟ چرا از سود توده خود ناآگاهي مي. اند و از همه چيز آگاهند و اروپا ديده
 !روند؟ توانند رفت نمي
اين واژه را وزيران بدخواه از خود تراشيده به . ما را قانع نخواهد گردانيد“ سياست”يك واژه 

آن ! خواهد؟ آن كدام سياستست كه بدبختي بيست ميليون توده را مي. اند حضرت رسانيدهگوش اعلي
 !نمايد؟ كدام همسايه است كه با اين آشكاري با ما دشمني مي

اگر هم چنان سياستي . شناسم كه ما را به چنين زبوني و بيچارگي ناچار گرداند من سياستي نمي
ر جهان هيچ نيرويي نيست كه بتواند ما را به غوطه خوردن در د. هست ما ناچار از پذيرفتن آن نيستيم

 .و بيرون نيامدن از توي آنها ناچار سازد“ قرون وسطي”ميان آلودگيهاي 
اند  خودشان اين توده را هميشه  اين عنوان را وزيران بدخواه خائن از خود ساخته: گويم باز مي

 .اند پديد آوردهاي هم  خواهند و چنين بهانه درمانده و بيچاره مي
امروز بهترين سياست آنست كه ما نيك شويم و سر پا بايستيم و با همسايگان اروپايي و 

 .آسيايي خودمان دست بهم داده بنيكي جهان كوشيم
چه براي ما و (امروز ايران در ميان موجهاي دو درياي بزرگ متالطم افتاده و بهترين سياست 

اين گرفتاريها رها گرديم و توده نيرومندي باشيم و در ميان آن همانست كه ما از ) چه براي ديگران
 .دو دريا ديواري پديد آوريم و از بهم خوردن باز داريم

دولت بپرسشهاي ما از ماليان پاسخ خواهد، و اگر . خواهم از سخن خود دور افتم بيش از اين نمي
 همچون دولت ساعد، بدخواه اين خواهد ما آنرا، دولت اگر مي. هوادار آنهاست خود بما پاسخ دهد

 .كشور نشناسيم باين پيشنهاد ما ارجي گزارد  و با ما با منطق پيش آيد
دانيم كه ديگران نيز خواهند  هاي خود قانون اساسي را برخ ما كشيده و مي آقا دشتي در گفته

داند كه  ك ميآقاي دشتي ني. پوشد هاي خود چشم مي دانيم چرا آقاي دشتي از دانسته ما نمي. كشيد
قانون را از فرانسه گرفته و براي خاموش گردانيدن آشوب : اين قانون اساسي چگونه پديد آمده
اللـه پيشنهاد كرده و بآن  آن اصل دوم را حاجي شيخ فضل. اند ماليان چند پينه ناجوري هم بآن زده

 .ت منستاللـه با خط خودش اكنون در دس قانون افزوده شده كه نوشته حاجي شيخ فضل
ولي . بسيار نيك، قانون اساسي مذهب شيعه را مذهب رسمي ايران گردانيده: گذريم ما از اين مي

آيا بايد ! سازد چه بايد كرد؟ مذهب شيعي كه با حكومت مشروطه كه پايه و بنياد آن قانونست نمي
 !سي گردانيد؟آيا بايد بيست مليون توده را فداي اصل قانون اسا! همچنان ايستاد و تماشا كرد؟

همان قانون اساسي، مجلس و دولت را زمامدار مشروع اين كشور : گذرم من از اينهم مي
آيا . شناسانيده و اختيار قانونگزاري و ماليات بگيري و ديگر كارهاي كشور را بدست آنان سپارده

اي ماليان در همان قانون اساسي و ديگر قانونها جايي بر! پذيرند؟ پيشروان كيش شيعي اينها را مي
 !گذارند؟ ميان توده باز نكرده و آنانرا جز يكدسته مفتخوار نشناخته ـ آيا آنان باين گردن مي
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دانيد كه از روي كيش شيعي بمجلس رفتن  مگر شما نمي! باشيد؟ آقاي دشتي مگر شما شيعي مي
يد و روز شما بدعتگزار هست. شما حرامست، پول گرفتنتان حرامست، قانون گزاردنتان حرامست

دانم چگونه  من نمي! رستاخيز يكسر بدوزخ خواهيد رفت و تنتان با قيچيهاي آتشين بريده خواهد شد؟
فريبي، آنهم با  آقاي دشتي مردم! كنيد؟ دانم چرا توبه نمي نمي! خريد؟ اي را بخود مي شما چنين شكنجه

 .آيد اين بي پردگي، بشما هيچ نمي
تر  نين در ناداني و بدبختي بمانند بلكه رفته رفته نادانترو بدبختگوييد توده بايد همچ اگر شما مي

آنانرا راه بريم؟ چنانكه “ و در زير سرپرستي ديگران”گردند و ما يكدسته برگزيده دست بهم دهيم 
شما اگر مردي نيكخواهيد بايد دلتان . ام اين فلسفة شما بسيار كجست، بسيار بيپاست يكبار ديگر گفته

ني و گرفتاريهاي گوناگون ديگر توده كه كيش شيعي از بزرگترين آنهاست بسوزد و در به اين نادا
آنهم با زبونيها و سيلي خوردنها (يكتوده نادان و گرفتار را راه بردن . آرزوي چاره بآن دردها باشيد
 .ماية سرفرازي براي شما نتواند بود) دانيد كه خودتان بهتر از ديگران مي

) يا بهتر گوييم بدستگاه ماليان( پارلمان ايران هواداري بكيش شيعي  كه شما درسخن اين
شما . باشد و سالهاي سال ماية بدگمانيها دربارة شما خواهد بود ايد از نيكيهاي شما شمرده نمي نموده

زيان بدآموزيهاي حافظ و سعدي را نمي دانستيد، آيا زيان كيش شيعي و آخوندبازي را هم 
اگر شيعيگري خوبست پس چرا خودت !  عذري را از شما آيا توان پذيرفت؟چنين! دانستيد؟ نمي
 !پس مرگ خوبست اما براي همسايه؟! پس چرا خودت شيعي نيستي؟! پذيري؟ نمي

بويژه از آنان كه در نجف و كربال و (بايد بگويم آنست كه بسياري از ماليان  يك چيز ديگر كه مي
هر يكي از . دانند دانند، و اگر بدانند باين اندازه كه هست نمي نميزيان كارهاي خود را ) باشند سامرا مي

آنان از جواني در رشته ماليي بدرس خواندن پرداخته و گام بگام پيش رفته، و همچون كرم پيله كه 
ها چهار ديواري در پيرامون انديشه و فهم خود پديد  ها و شنيده او نيز از خوانده  تارها بگرد خود تند،

داند كه چيزهاي  اينست كمتر مي. اي كه از آن بجهان بيرون تواند نگريست باز نگزارده و روزنهآورده 
 .ديگري هم هست

شمارند كه به  دهند و باينده خود مي هاي خود نمي يك چيز بدتر آنكه آنان گمان ناراستي بدانسته
ر اين زمينه بيهوده دليل آوردن و داوري خرد را پيش كشيدن نيز د. هيچ سخن ديگري گوش ندهند

آنچه . نيست“ بدرك مصالح و حقايق وافي”است و “ ناقص”زيرا آنچه خرد است بگمان آنان . است
ها  برند، اگر هنگامي دليلي بزيان آن دانسته هاي خود نمي دليلست آنان چون گمان ناراستي به دانسته

 . شنيدند بايد نپذيرند بلكه بكوشند و پاسخي درست كنند
مثالً آقاي حاجي سيدابوالحسن . يگمانست كه بسياري از آنان از زيانكاري خود ناآگاهندبهرحال ب

داند مشروطه  رود كه او هيچ نمي ام مردي ساده و نيكدلست و گمان بسيار مي اسپهاني، من شنيده
ها داند كه كيش شيعي از كجا برخاسته و امروز چه زيان هايي از آن تواند بود، نمي چيست و چه نتيجه

داند و با دلي آسوده در نجف نشسته و دستگاه خود را  اينها را نمي. خيزد بلكه آسيبها از آن برمي
 . برد پيش مي

: خواهند گفت“ !آيا حكومت حق علماست؟”: از همان آقاي حاجي سيدابوالحسن، اگر پرسيده شود
: نه آماده گردد و گفته شوداگر زمي. “بلي در زمان غيبت امام علما جانشنيان اويند، اولي بتصرفند”
اگر پرسيده . “در اين جزو زمان تكليف ما نيست”: ، خواهند گفت“پس بياييد حكومت را تصرف كنيد”

خواهيد حكومت را بدست گيريد، و حكومتي را كه مردم  شما كه خودتان نمي! پس چه بايد بود؟”: شود
“ !داريد، پس چه بايد كرد؟ ا ببدخواهي واميشناسيد و پيروان خود ر اند غاصب و جائر مي بنياد گزارده

 . دانند در آنجاست كه دانسته خواهد شد خود نيز سرگردانند و چيزي نمي
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بارها ديده شده آن ماليي كه . شناسيم كه مايه شگفت هر كسي باشد ما داستانهايي از آنان مي
اش آمده بامداد شتابان  ، چون شبي دزد بخانه“اند پول دولت حرامست و دولتيان ظلمه”: گويد مي

چرا پاسبانها  جلو دزدها را !... اين چه مملكتيست،”بكالنتري رفته و بگله و ناله پرداخته كه 
شان “ظلمه”ـ اين پرخاشها را كرده و هيچ بياد نياورده كه اينان همانهايند كه من “ !گيرند؟ نمي
 . گويم شناسم و بد مي گيرند حرام مي همانهايند كه پولي را كه مي. فرستم خوانم و بدوزخشان مي مي

شگفت . از آن پديد آمده“ تناقضي”كيشي كه دستها در آن برده شده جاي شگفت نيست كه چنين 
 .گردانند“ تناقضها”آنست كه پس از هزار سال بيشتر بيست مليون توده خود را فداي چنان 

پس چرا ”: پرسيده شده. “بته كه باشدال”: اند گفته“ آيا دولت باشد؟”بارها از ماليان پرسيده شده 
اين تكليف ”: اند گفته. “!گوييد ماليات دادن حرامست؟ پس چرا مي! خوانيد؟ شما آنرا غاصب و جائر مي

بهمين نحو بگذرد تا امام ظهور كند . ما هم بايد او را غاصب بشناسيم. دولت بايد باشد. مذهبي ماست
 .“و همه چيز را درست گرداند

اند و در  راهيرا پيش گرفته و رفته و بيك تاريكي افتاده.  همان علما خود سرگردانند:كوتاه سخن
 .رسانند اند، و در همانحال زيانهاي بسيار بزرگي را باين توده بدبخت مي آنجا درمانده

گيريم،  آنان مي ايم و ايرادها برفتار و حال از آنسو در اينچند سال كه ما بكوششهايي برخاسته
خيزند كه براي  باشند بيكرشته كارهايي برمي نطق بسيار دورند و از همه چيز ناآگاه ميچون از م

مثالً پارسال در تبريز بهنگام انتخابات افزار دست ممقاني و . كشور و توده مايه رسواييست
قرون ”االسالمي و ديگر كانديدهايي گرديدند و بيك رشته وحشيگريهاي بسيار پستي كه زشتيهاي  ثقه

كار بجائي . تري نمودند در مراغه و مياندوآب رفتار پست. آورد پرداختند اروپا را بياد مي“ يوسط
 . رسيد كه نمايندگان شوروي بكوشش برخاستند و بدولت اعتراض نمودند

از دو هفته . اي كشيده بودند كه در محرم همان وحشيگري را تكرار كنند امسال در تهران نقشه
يكي از ماليان در . پراكندند كشيدند و دروغ رسواي قرآن سوزاني را بمردم مي پيش در منبرها داد مي

ساخت كه روز يكم ديماه قرآن را خواهند  ها بلند مي زد و نعره مسجد سپهساالر عمامه بزمين مي
 .سوزاند

آيا اين نام قرآن را خوار گردانيدن ! آيا رسوايي نيست كه چنين دروغي را پراكنده سازند؟
 !نيست؟

عالي كه آقاي بياتيد و آقايان وزيران  همان چند روز پيش بوده كه در مسجد جامع با بودن جناب
آيا از ! خورد؟ آيا اين بدولت برنمي. ديگر، ماليي بروي منبر بسخنان ناسزايي دربارة ما پرداخته

 !كاهد؟ عالي نمي  جايگاه جناب
نويسند در آنجا نيز رسوايي   پاسخ ميآمديم كه. اين رفتار ناستوده آنان در برابر منطق است

خورد تا بما برشتة  آورند و سخنان زشت و بيفرهنگي را كه بآبروي كشور بيشتر برمي پديد مي
 .كشند نوشتن مي

آخوندهاي بيكاري بنام آنكه آقاي . بدگويي و بدنويسي از ما راه روزي براي بسياري گرديده
از وجوه شرعيه دريافت دارند و بدفع و رد ”ه داده كه حاجي سيدابوالحسن ايشانرا فرستاده و اجاز

روند و در نشستها و بر منبرها بزشتگوييهايي  از شهري بشهري مي“ اضالالت كسروي مجاهدت كنند
يكي از ايشان آخونديست كه در بغداد داللي . آغاالنند پردازند و با پراكندن دروغهايي مردم را برمي مي
ه بتهران آمده و بدنويسي و هوچيگري بزيان ما را راه روزي براي خود كرد و از كار دست كشيد مي

 .پردازد سازد و گاهي كتاب نوشته بچاپ آن مي مي“ زاي فوالد بمب آتش”گرفته كه گاهي 
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اگر دولت .  بزيان كشور است خواهم كه رفتار ماليان از هرباره  نتيجه آنرا ميناين سخنااز 
رسشهاي ما را بآنان فرستاده پاسخ طلبد، و يا نمايندگاني از علماي نجف پذيرد اين پ پيشنهاد ما را مي

 .و قم و ديگر شهرها بخواهد و نشستي در زير نگهباني خود برپا گرداند
زيرا چه بسا . دانيم نمايندگان خواستن و نشست برپاگردانيدن از هرباره بهتر است آنچه ما مي

چه بسا . ار بزرگ دستگاه و رفتار خود آگاه خواهند گرديدعلما كه سخناني را شنيده از زيانهاي بسي
نمايند  علما كه بهمراهي با مشروطه  و زندگاني دموكراسي گرويده از آن دشمنيهاي آشكار كه مي

گذشته از اينها گفتگو و كشاكش كه با ما پديد آمده با يكرويه ستوده و نيكي . دست خواهند برداشت
گرهي را كه با ناخن توان گشود چرا بدندان انداخته : گوييم جا هم ميدر اين. پايان خواهد پذيرفت

 !شود؟
چنين نشستي جا در تاريخ ايران براي خود . دانيم انديشيم چنين نشستي را باينده مي ما هرچه مي

باز خواهد كرد و چه آقاي بيات و چه هر نخست وزير ديگري كه زمينه براي آن آماده گرداند نام 
 .از خود در تاريخ يادگار خواهد گزاشتبسيار نيكي 

نماييم آنست كه دولت با  آنچه ما برويش پافشاري مي. نماييم با اينحال ما بروي آن پافشاري نمي
داد  بماليان پشتيباني نشان مي. رفت كابينه ساعد با ما با نيرنگ راه مي. ما با منطق و قانون رفتار كند

بود و آشكاره ببدي توده و كشور  ن كابينه بدخواهي ميولي آ. آورد را بهانه مي“ سياست”و 
 . اي چشم نتوان داشت كوشيد و آن رفتار را از هر كابينه مي

 .دولت اگر بخواهد كه ما بدبختي و گرفتاري اين توده را درنيابيم، اينرا ازو نتوان پذيرفت
 .هم نتوان پذيرفتهاي بدبختي و گرفتاري بجستجو نپردازيم اينرا  اگر بخواهد كه از ريشه
ايم بكندن نكوشيم اينرا هم  هاي بدبختي و گرفتاري را كه جسته و يافته اگر بخواهد كه ريشه

غيرت بايد كند و دولت را حق جلوگيري از  اينها كارهاييست كه هر مردي با فهم و با. نتوان پذيرفت
 . آنها نيست

براي همانست كه . رادهاي خود را بما بفهماندتواند اي هاي ما ايراد دارد، مي ولي اگر دولت بانديشه
هاي خود را چه درباره كتابسوزان و چه درباره كيش شيعي، با زبان  ما در اين نامه سرگشاده انديشه

دولت چنين انگارد كه ما در . ساده و روشن باز نموديم و دليلهاي خود را بكوتاهي ياد كرديم
 .و ما را از گمراهي بيرون آوردهاي خود گمراهيم و پا پيش گزارد  انديشه

ما ندانستيم آقاي دشتي از آن يادآوري دربارة ما كه بهنگام گذشتن برنامه دولت كرد چه 
فهمد و از همه جا  االسالمي نيست كه بگوييم قانون نمي آقاي دشتي ابوالحسن ثقه. خواست مي

شتي مثل زدن و سهش باز همانا خواست آقاي د. دارد شكني چشم مي ناآگاهست و از دولت قانون
هاي ايشان داديم و حال خود را در برابر دولت و مجلس روشن  بهرحال ما پاسخ بگفته. نمودن بوده
 .گردانيديم

ما اينك با پاي خود بدادگاه . دولت بيش از آن نتوانستي كرد كه ما را بدادگاه و داوري كشاند
ايم و اكنون نوبت دولتست كه بسخن  ي خود گفتهما گفتنيها. خواهيم ايم و داوطلبانه داوري مي آمده
 .نوبت دولتست كه بما پاسخ دهد. درآيد

* * * 
 . بايد داستان آن نيز نويسم مي. سخن ديگري ما را با دولت دربارة روزنامة پرچم است

پارسال در بهمنماه ماليان در تبريز و مراغه و مياندوآب به تهمت قرآنسوزي مردم نافهم عامي 
 . غاالنيدند و چنانكه نامش بردم يكرشته وحشيگريهاي رسواي پست رخداد عيت ما برآرا بجم

اين شيوة ماليان تبريز است كه هر زمان كه خود را در فشار ديدند و چاره ديگري نيافتند 
داريم  ايم و بياد مي آنچه ما خود ديده. وار قرآنسوزاني را بهانه گردانند و مردم را برآغاالنند معاويه
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يكبار در زمان صمدخان كه يك بلژيكي به پيشكاري : اند تاكنون سه بار اين شيوه خود را بكار زده
خواست و فشار سختي  هايش را مي دارايي آذربايجان آمده و از امامجمعه مالياتهاي چند ساله ديه

ن خواست اوقاف را از دست ماليا كه اداره فرهنگ مي) قمري (١٣٤٠يكبار در سال . آورد مي
هاي ما ميدانرا بماليان  يكبار همان پارسال كه نوشته. خوار درآورد و آنانرا بفشار گزارده بود اوقاف

هر يكي . كنيم فشار سختي بآنان گرديده بود تنگ گردانيده و پرسشهايي كه از آنان دربارة حكومت مي
 .ينجا فرصت گفتن نيستدارد و داستان پارسال درازتر است و در ا از اين سه بار داستاني دراز مي

بود  داشت و دستهاي نهاني در كار مي چون چنان وحشيگري برخاسته و يكماه بيشتر دامنه مي
كه در تهران نيز چنان آشوبي پديد آيد و آنچه بيرون افتاد و دانسته شد جناب اقاي هژير وزير كشور 

باشند بكينه سوخته شدن  و تيمسار سرپاس جهانباني رئيس كل شهرباني كه هر دو حافظ پرست مي
نمودند و براي هرگونه پشتيباني از وحشيگريها آماده  ديوان آن شاعر دشمني آشكار با ما مي

انگيزي ما پرچم هفتگي را بنياد نهاده پراكندن آغاز كرديم و چون پرده  در چنان هنگام هراس. بودند مي
داشتيم  نيادگزاران آن وحشيگريها برمياز روي دروغسازيها و نيرنگبازيهاي ماليان تبريز و ديگر ب

 .اي كه درآمد اثر اشكاري داشت بسيار كارگر افتاده هر شماره
اي كابينه نخست خود را پديد  در همان هنگام جناب آقاي ساعد مراغه. بود اين در فروردينماه مي

بكار كند و ما در بوديم كه كابينه بمجلس رود و شناساينده گردد و آغاز  ما چشم براه مي. آورد  مي
من آقاي ساعد را از سي سال پيش . پيرامون پيشآمدهاي خود بگفتگو درآئيم و انديشه دولت را بدانيم

 .شناختم بايست نمي ولي چنانكه مي. ديده و آشنايي پيدا كرده بودم
در اينجا بايد از زمينه سخن بيرون شده بجناب آقاي نخست وزير آگاهي دهم كه ما نيك 

يم كه در اين كشور دستة بدخواهاني هستند كه از پنجاه و شصت سال باز، سياست بسيار ا دانسته
كوشند اين توده  دارند مي چون رشته كارها را در دست مي. كنند شومي را دربارة اين كشور دنبال مي

نرا در كوشند كه آنا مي. هاي پيشرفتة اروپا و آسيا رسند را از پيشرفت باز داشته نگزارند بپاي توده
 .دارند و راههاي چاره را بروي آنان بندند اينحال بدبختي و گرفتاري كه مي

ايم و از كارهاشان آگاهيم و من اگر بخواهم، از پيشآمدهاي اين شصت و  ما اين دسته را شناخته
 .گويم صد گواه ياد توانم كرد دوباره مي. پنجاه سال صد گواه ياد توانم كرد

هامان از  خواستيم پرده از روي كار آنها برداريم و يا سخني در نوشته ميبا اينحال ما هيچگاه ن
اگر باين نادانيها چاره : گفتيم ما سرچشمة بربختي ناداني خود توده را دانسته با خود مي. آنها گوييم

 .كنيم بهمه چيز چاره خواهد شد
دار كارهاي ايران  تهولي افسوس كه جناب آقاي ساعد بيگدار بآب زد و در آنچند ماه كه سررش

. گرديد بيباكيهاي بسيار نمود، و آن رفتار اوست كه ما را واداشت پرده از روي كار برداريم 
 . بناآگاهان آگاهي دهيم

خوانان و افزودن بچيرگي آنان كه نتيجه  ما نيك دانسته بوديم كه رو دادن بماليان و روضه
پرستي و رسوا و بي  افتادن سهشهاي ميهنناگزيرش سست گرديدن دستگاه دموكراسي و از كار 

بايد  بلكه مي. باشد اي در پروگرام آن دسته بدخواهان مي آبرو گرديدن كشور است، مادة برجسته
زيرا چون نام دين يا مذهب در ميانست كمتر كسي ايراد تواند . اين يكي از شاهكارهاي ايشانست: گفت
 .م دهانشرا توانند بستاگر هم كسي ايراد گرفت بدستاويز اسال. گرفت

بنام دين بيرون “ ابالغيه”ما اينرا دانسته و بارها ديده بوديم وزيراني كه خود بيكباره بيدينند 
 .نمايند اند باسالم هواداري مي دهند و كسانيكه در عمر خود يكبار رو به مسلماني نشسته مي

 ولي آقاي ساعد اندازه را بهم زد .افتاد داشت و از پرده بيرون نمي چيزيكه هست اينهم اندازه مي
 .اي برداشت و يكباره گامهاي برجسته
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پنداشتم كه چون بسيار  ولي چنين مي. شناختم چنانكه گفتم من آقاي ساعد را از پيش مي
جويند و اينكه وزارت  ايست، دسته بدخواه از هيچكارگيش سود مي خونسرد و خود مرد هيچكاره

چون جز اين هنري ازو . خواهند ر نكردن و بيكارنشستن را نمياند جز كا خارجه را باو سپرده
 .شناختم نمي

ولي چون به نخست وزيري برگزيده شد ما دانستيم كه نچنانست و آقاي ساعد كارهايي هم تواند 
بود بوزارت جنگ، و  مي“ بانكير”نخست كاري كه ازو ديده شد آن بود كه آقاي زند را كه يك . كرد

 .با همان رخت و رتبه افسري بوزارت فرهنگ برگزيدسرلشگر رياضي را 
اين رفتار جناب ساعد بياد ما انداخت كه در اروپا توانگران كه ميهمانيها دهند و ميز شام و ناهار 

بلكه زمان درازي را در پيرامون ميز . آرايند، آنان همچون ما نيستند كه زود بخورند و برخيزند
با خوشي بسر برند، و يكي از عادتهاي ايشانست كه بر سر نشسته خوش گويند و خوش خورند و 

. آور پردازند ناهار يا شام از سخنان جدي دوري جسته بيش از همه بگفتن و شنيدن چيزهاي خنده
 .گويا از ديده تندرستي هم اين بهتر باشد

از انسو وزيرها و نخست وزيرها و ديپلوماتها كه هميشه در سياستند و مغزهاشان از 
هاي سياسيت پر روشنست كه بر سر شام و ناهار نيز از زمينه كار خود بيرون نرفته بيش از  يشهاند

 .همه در جستجوي فكاهيهاي سياسي باشند
آقاي ساعد چنين خواسته كه يك فكاهي سياسي پديد آورد و بهمكاران اروپايي خود ارمغان 

 .وگرنه ما معناي ديگري بآن كار ايشان نتوانستيم داد. سازد
از جمله ديده شد سيدمحمدعلي نام گداي . سپس كارهاي پرمعناي ديگري از آقاي ساعد سر زد

بوده و حضرت عباس او را شفا داده، و اين دروغ رسوا را  گويد كور مادرزاد مي گردن كلفتي كه مي
رود و از شهري بشهري ميگردد و پولهاي بسيار از مردم  ها مي دستاويز خود گردانيده باداره

يابد، جناب آقاي ساعد با مارك شير و خورشيد نوشته رسمي بدست او داده و بكارمندان دولت  درمي
كند  سفارش كرده كه در سفرهايي كه آن گداي گردن ستبر ـ براي ريختن آبروي توده و كشور ـ مي

در پائين هايش انديشيدنيست متن آنرا  ياوري و دستگيري دريغ ندارند و چون خود نامه ديدني و جمله
 :نويسم مي

  ٧١٢   
٢٣/ ١ / ٧ 
 

 نخست وزير
السالم و  زاده از شفايافتگان آستان قدس حضرت ابوالفضل عليه چون آقاي سيدمحمدعلي نقيب

القدر هستند لهذا بدينوسيله ايشان را به تمام كارمندان و رؤساي دواير دولتي معرفي  سادات جليل
عدت و كمك را با ايشان نموده و در حدود امكان موجبات نمايد كه در هنگام عبور هر نوع مسا مي

 . تسهيل مسافرت و آسايش ايشانرا فراهم سازند
 نخست وزير   محمد ساعد

بايد نويسم آنست كه  چيزيرا كه در اينجا مي. از اينگونه داستانها از آقاي ساعد بسيار ديده شد
بستگي بداستان نفت و رنجش نمايندگان شود بهم اين بدگويي از ساعد و گله از كارهاي او كه مي

ما . ايم در آن پيشآمد ما بي يكسويي نموده بكنار ايستاديم و اكنون نيز ايستاده. دارد شوروي نمي
. داريم كه دولت ايران توانايي نشاندهد و در برابر همسايگان استقاللي از خود نمايد بسيار دوست مي

 .ي از آن نيستآنداستان درونش هرچه بوده ما را گفتگوي
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ايم كه جز  ما از ساعد و هژير و همراهانشان كارهايي ديده. اين بدگوييها تنها بنام ايرانيگريست
ايم و بنام  توانيم داد و  اينست آنانرا مردان ناپاكي شناخته بدخواهي با توده و كشور معنايي بآن نمي

خدا گواه است كه جز اين، داستان . يمشماريم كه با آنان دشمني نماي غيرت و مردانگي بخود بايا مي
 .ديگري در ميان نيست

بما پاسخ دهد كه اين نوشته دادن بدست . همه چيز بكنار، آقاي ساعد اكنون در تهران است
آيا ساعد آنچنان ساده دلست كه بباز شدن چشم كور مادرزاد باور كند؟ ! سيدمحمدعلي چه بوده؟

چندان ساده است كه از رسوايي كه از بودن ! ها را نداند؟ نهچندان ساده است كه زيان اينگونه افسا
پس از همه اينها اين كار چه همبستگي به نخست ! خيزد آگاه نباشد؟ گداياني در ميان توده برمي

ايست و افسانة سيدمحمدعلي را باور كرده و دلش بتكان آمده  اگر ساعد مرد ساده! وزيري داشته؟
 . اي رسمي بدست چنان گدايي سپارد نه اينكه نوشته. دهدخواست پولي از كيسه خود  مي

! اگر آن نوشته راست نيست پس چرا در روزنامه ايران ما نوشته شد و ساعد نگفت دروغست؟
 .اگر راستست پس باين ايرادهاي ما پاسخ دهد

ه با چنين كاري آيا هر مرد با فهم و با غيرتي حق ندارد كه او را يكمرد خاين شناسد و هميش
اگر كسي از چنين خيانتي آشكار چشم خواهد پوشيد پس آن كدام خيانتست كه چشم ! دشمنش دارد؟
 !نخواهد پوشيد؟

آقاي ساعد كابينة خود را برپا گردانيد و جاي بسيار افسوس بود كه : از سخن خود دور نيفتيم
سخن پردازم و يا گله خواهم از دشمنيهاي او ب من نمي. ديده شد از گام نخست با ما بدشمني پرداخت

در اينجا . ايم كارهاييست شده و رفته و خدا را سپاس كه ما از همه آنها با فيروزي بيرون آمده. نمايم
 .نويسم تنها داستان روزنامه را مي

شنيديم بماليان، چه در تبريز و چه در تهران، بسيار گران  شد ما مي روزنامه ما كه پراكنده مي
دارد و روية دروني وحشيگريهاي آذربايجان را  ز روي سالوسكاري آنان برميافتد و چون پرده ا مي

اند و بدولت تلگرافها كرده بازداشت  دهد در تبريز ماليان و همدستانشان بتالش سختي افتاده نشان مي
يك نخست ! گفتيم مگر دولت زيردست ماليانست؟ ولي پروا ننموده با خود مي. خواهند روزنامه را مي

گر از دسته بدخواهان هم باشد شايسته جايگاه خود نخواهد شمرد كه قانونهاي كشور را زير وزير ا
 .آنگاه عنوان قانوني در ميان نيست. پا گزارد و خود را نوكر ماليان گرداند

اي از فرمانداري  انديشيديم و بسيار در شگفت شديم كه روزي ديديم نامه اينها را با خود مي
توهين بدين مبين اسالم و برخالف سياست ”هاي پرچم  عنوان كه چون نوشتهنظامي آوردند باين 

 .شود بازداشت مي“ دولت است
 :بود اين رفتار از هرباره پست و نامردانه مي

يكدولت تا چه . بود در دست ما مي“ افزار دفاع”انگيز پرچم يگانه  نخست در چنان هنگام هراس
 . ما بگيرداندازه نامرد باشد كه آنرا هم از دست 

ما : چيزيست بسيار آشكار.  دوم در روزنامه پرچم آنچه نبود و نبايستي بود توهين باسالم است
يك نخست وزير تا چه اندازه . ايم هوادار اسالميم و تاكنون گفتارهاي بسيار در هواداري از آن نوشته

، آنهم دروغ باين كوچك و بي ارج باشد كه براي پيش بردن خواست ماليان بدروغ بستن پردازد
 .آشكاري

آن كار راهش دخالت .  بوديم سوم گرفتم كه اين دروغ راست بوده و ما توهين باسالم كرده
 .بود فرمانداري نظامي نيست و اين رفتار جز قانون شكني بسيار آشكار نمي

م شناسي چهارم كه از همه بدتر است آنست كه همچو ساعد مردي كه ما نامسلماني او را نيك مي
 .بود اين خود توهين بزرگي باسالم مي. دم از اسالم زند و آنرا افزار كارهاي پست خود گرداند
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دانستم ساعد و  من كه مي. داشت بيش از هر چيزي مرا آزرده مي“ سياست دولت”پنجم واژه 
اند،  اي را پيش گرفته شد كه چه نقشه هژير از دسته بدخواهانند و از رفتارشان از گام نخست ديده مي

 .نام دهند“ سياست دولت”افتاد كه آن نقشة بدخواهانه را  بمن بسيار گران مي
خامه بدست گيرند و بما روشن گردانند كه . اكنون آقاي ساعد و هژير در تهرانند و هردو بيكارند

ايم سياست ساعد و  آنچه ما دانسته. بود روشن گردانند تا همه مردم بفهمند سياستشان چه مي
نشين  بود كه هر چه توانند زنها را بچادر و چاقچور بيشتر كشانند، بايلهاي كوچ اش اين مي كابينه

بيشتر نيرو دهند، ناايمني را بيشتر گردانند، بچيرگي ماليان و بزورگويي آنان بيفزايند، سيد و روضه 
انند برسوايي از هر راه كه تو: يك جمله بگويم... خوان و گداهاي گردن كلفت را هرچه فزونتر سازند

براي آنكه اگر جنگ جهان پايان پذيرفت و يك انجمن بزرگي از ! چرا؟. اين توده و كشور كوشند
ها برپا گرديد كساني در آن انجمن برنخيزند كه بايران دلسوزي  نيكخواهان براي گفتگو از آينده توده

.  مانندگان ايشان دربياورندنمايند و چنان خواهند كه رشته كارهاي آنرا از دست ساعدها و هژيرها و
توده چندان رسوا باشد كه كسي دلش نسوزد و هواداري نكند و ساعد و هژير و همدستانشان 

 .همچنان ميدانداري كنند
همه چيز بكنار، . دليلش هم كارهاي چند ماهة ايشانست. اش اين بوده سياست ساعد و كابينه

بنوشته دادن بدست يك نره گدا چه ! يد؟گو ساعد بوزير فرهنگ گردانيدن يك سرلشگر چه مي
 !گويد؟ هاي خود دربارة پسر آقاسيدابوالحسن چه مي بنامه! گويد؟ مي

نمودند كه سياست  كردند چنين وامي ساعد و همدستان او كه اين خيانتهاي آشكار را مي
وزها سياست امر”: گفت فرستاد و مي بارها ممقاني آن وزير تازه كار خام بما پيام مي. همسايگانست
. اينهم نيزنگ ديگري از ايشانست: بايد گفت ولي مي. “توانيم گرفت ما جلو مالها را نمي. طور ديگرست

بازي كند و سرلشگري را وزير  آن كدام همسايه است كه آقاي ساعد را ناچار گردانيده كه مسخره
ته بافزودن گدايان در كدام همسايه است كه او را واداش! فرهنگ و بانكري را وزير جنگ گرداند؟

 !كشور بكوشد و بدست نره گدايي نوشته رسمي دهد؟
دانستم دستور از  من چون نمي. باري با آن نامه فرمانداري نظامي روزنامه پرچم بازداشت شد

از شهرستانها نيز بيش از سي تلگراف اعتراض بدولت . ساعد است خواستم او را ببينم و گفتگو كنم
من بفرمانداري رفته با . فرمانداري نظامي خودش كرده. ام د من دخالت نداشتهساعد گفته بو. رسيد

 .سرهنگ شعري بگفتگو پرداختم
در كدام شماره پرچم و در كدام گفتار است كه باسالم توهين شده؟ خواهشمندم : نخست پرسيدم
 .آنرا بمن نشان دهيد

 .“داي در كتابهاتان توهين كرده. در روزنامه چيزي نبوده”: گفت
آنگاه از كتابها . ايم و نبايستي بنويسيم ما در هيچ جا باسالم بد ننوشته. آنهم دروغست: گفتم

 !بروزنامه چه؟
ترسيديم كه مبادا نظير وحشيگريهاي تبريز  كنند و  ما چون ديديم مالها خيلي قيل و قال مي”: گفت

 .”محض عالقه بخود شما روزنامه را توقيف كرديم. در اينجا رخ دهد
گفتم اگر خواست شما آنست بايستي روزنامه را آزاد گزاريد كه ما بتوانيم حقايق را بنويسيم و 

 .جلو قال و قيل ماليان را بگيريم
ما هيچ دخالتي . خواهيد دستور از خود نخست وزير است راستش مي”: پس از كمي گفتگو گفت

 .“ايم نداشته
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م، و چون در آنميان اندازه دشمنيهاي ساعد پس از اين پاسخ من ديگر جاي سخن نديده برخاست
اش را شناخته و بيباكي آنانرا در خيانت و بدخواهي فهميده بودم ديگر نخواستم داستانرا  و كابينه
 .دنبال كنم

. بود و چه بسا آسيبهايي كه در پي توانستي داشت انگيز مي نبودن روزنامه در آنروز براي ما بيم
ليكن من كار را . خواستند آوردند و پراكنده شدن روزنامه را مي ي فشار مياز آنرو از شهرستانها پياپ

بود دنبال نكردم و خدا را سپاس كه بما آسيبي نرسيد و امروز كار  به پيشآمد واگزارده تا ساعد مي
شماريم و بيگمانست كه جناب  بجايي رسيده كه با پيشاني باز خيانتهاي آقاي ساعد را يكايك مي

 .نخواهند توانست از خود دفاع كنند. هند توانست پاسخي دهندايشان نخوا
كار . ولي دست ما بسته نشد. پنداشت كه با بازداشت روزنامه دست ما را خواهد بست ساعد مي

. ايم كه در گردشست ما تاكنون شصت كتاب بيشتر بچاپ رسانيده. بود ما تنها روزنامه نوشتن نمي
 .دارد كه همه بهم بسته است گزاري ميجمعيت ما در سي و چند شهر بنياد
از رويهمرفته دشمنيهاي ساعد يك . اندازي كرد ولي كاري نتوانست ساعد به كتابهاي ما نيز دست

 .نتيجه بدست آمد، و آن اينكه ما او را چنانكه هست بشناسيم
كنون كه گوييد؟ ا اكنون سخن در آنست كه جنابعالي كه آقاي بياتيد باين داستان روزنامه چه مي

اي كه با يك بهانه رسواي دروغي، براي  تان چيست؟ روزنامه باشيد انديشه عالي نخست وزير مي جناب
 !...داريد؟ اش چه نظر مي عالي درباره افزودن بچيرگي ماليان، از راه خالف قانون بازداشت شده جناب

 .خواهيم در اين باره نيز دولت بما پاسخ دهد مي
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    براي آگاهي يارانبراي آگاهي يارانبراي آگاهي يارانبراي آگاهي ياران

ايد از پارسال آخوندي در تهران خود را بميان انداخته بنام نبرد با ما بازيهايي  چنانكه دانسته
“ زاي فوالد بمب آتش”گاهي با . دهد بيم مي“ رزمندگان اسالمي”گاهي ما را با . دهد نشان مي

 .ترساند مي
 را بما بسته بودند و شعرها گفته اين آخوند زماني در تبريز با آن شاعرك صديقي نام خود

ولي چون دانسته شد پاكدل و پاكدين . “ما پاكدليم و پاكدينيم”: فرستادند كه در پيمان چاپ شده
كرد و اكنون در تهران دوباره بمفتخواري باز  آخوند ببغداد رفته داللي مي. نيستند بكنارشان گردانيديم

 .گشته
ولي از بس پوچ و خنكست . بوديم  كه ما از پيش آگاه ميبهرحال بتازگي كتابي ازو بيرون آمده

 .دانستيم كه بيرون آيد و همه بخوانند بهتر مي
دكتر (آورد آنرا كه روزي در پيش يكي از پزشكان تهران  هاي اين آخوند بياد من مي نوشته

آقاي ”: فتگ. بود يك حاجي از آشنايانش آمد و پسري با سر كچل و زخمي با او مي. بودم مي) مسعود
دهم شما بسرش معالجه  آوردم خرجش من مي. اين بچه را ديدم دلم سوخت. خانه بودم دكتر در قهوه

 .“كنيد
پسرك بجاي پاسخ “ چرا سرت اينقدر زخم است؟”: دكتر نگاهي كرد و با مهرباني پرسيد

سر من زخم ”: دكتر در شگفت شد و گفت. “...چرا سرت اينقدر زخم است؟”: بادابازي برخاست و گفت
دكتر . پسرك همان را نيز بازگردانيد. آيينه را بجلوش گرفت. “اينست ببين. نيست، سر تو زخم است

دكتر ديگر سخني . پسرك همان جمله را نيز بازگردانيد. ”پس تو ديوانه هستي”: در خشم شده گفت
 .نگفت

. را باو بازگردانددانسته شد پسرك خليست و اين شيوة كار اوست كه هر كس هر چه گفت همان
اند با دكتر نيز آن دلخك بازي را بكند و آن حاجي را فريفته همراهش  خانه خواسته كساني در قهوه

 .اين بود حاجي شرمنده گرديد و از دست پسرك گرفته  از در بيرونش كرد. اند فرستاده
 پرداخته ما هر كجي در برابر ما بادابازي و دهن. هاي اين آخوند درست ماننده همانست نوشته
“ تقيه”نشستند و با  ايم پيروان شيعيگري در خانه مي ما گفته. گرداند ايم بخود ما بازمي چه گفته

ايم اين گزافه  ، و گفته“اللـه خلقنا من اعلي عليين ان”: گفتند زيستند و با آنحال دهان پر باد كرده مي مي
 ما صدها نادانيهاي آخوندها را برخشان .را بخود ما بازگردانيده“ گزافه”او همان واژه . است

 .اينهم شيوه كار اوست. ايم و او همان واژه را بما بازگردانيده كشيده
تنها . اما آن بيفرهنگيها كه كرده كيفرش را خواهد ديد. هاي او پاسخي نياز نيست بهرحال بنوشته

آخوندانه اين . ام رستادهبايد پاسخ دهم آنست كه نوشته من زنم را قاچاقي بنجف ف چيزيكه من مي
 .دروغ را هم بافته است

اند  زن من پاكدين نيست و ما تاكنون دربارة اين گونه همسران كه از كيش خود دست برنداشته
با اينحال او براي زيارت بنجف نرفته، بلكه چون مادر و برادرانش در نجفند براي . ايم چيزي نگزيريده

چون ). نه قاچاقي بلكه با گذرنامه دولتي(وكر فرستاده بودم ديدن آنان همراه دو خواهرش و يك ن
داشتند كه در بغداد بفروشند و پولي در دست دارند من نشاني آن آخوند دالل را  هايي همراه مي قاليچه

 .از اين آگاهي خود آن سودجويي را كرده. داده بودم كه با دست او بفروشند و فريب نخورند
 كسروي

 
 


