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 ساعد و هژير چه بايد بكنند؟.

 

چنانكه خوانندگان خواهند ديد در اين كتاب به ساعد و هژير و كساني ديگر از وزيرران و سرران   

اند. اكنرون بيينري     ی ايران نشان داده شده ها بدگوييها رفته و آنان بدخواه و دشمن كشور و توده اداره

 آنان چه كار بايد كنند؟.  

 چند گمان توان برد :

ی نيكي نخواهد  خود را بناشنيدن زنند ، پيداست كه اين نتيجهنخست ر آنكه بيپروايي نمايند و  

 داشت.

های مزدور را بنوشتن سخنان ياوه وادارند. پيداست كه اين بزيان آنران   دوم ر آنكه برخي روزنامه 

 بسر خواهد آمد.

ی آقرای سراعد    سوم ر آنكه شهرباني يا فرمانداری نظامي را بزورآزمايي وادارنرد چچنانكره شريوه    

 ون همين بوده(. بيگفتگوست كه كاری نخواهد بود و از اين ه  زيان خواهند برد.تاكن

چهارم ر كه بخردانه همان ميياشد يا آنست كه بگناهان خود خَسُتوان گردند و پشيماني نمايند ،  

های مرا داده سرپه هر  از مجشره شرورا داوری بخواهنرد ، ديرواني         و يا پاسخهايي با دليل بنوشته

« كيفرخواسرت »ی  ها رسيدگي كند ، به هر حرا  مرا ايرن كتراب را ماننرده      باين زمينهبخواهند كه 

شناسي  و بسيار دوست ميداري  كه در يك ديواني از گزيردگان تروده برا آقايران روبررو گرردي  و        مي

 محاكمه كني .

 احمد كسروی
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 آفريدگاربنام پاك

ها هست كه بايد مردان خردمند  چون برخي زمينه

كتراب را   آنها داوری كنند اين ینيكخواه جهان دربارهو 

          .گرردان  آن مرردان ارماران مي  نوشرته بر  « دادگاه»بنام 

 كسروی

 

 گفتار يك 

 ؟..بسوزان چیستکتا

 ني ؟..سوزا سوزاني ؟.. چرا مي ما چه كتابهايي را مي

 

كره افرزار هرو كرردن     انرد ، و راسرتآ آنسرت     ان ما پيدا كررده هيي كه بدخوااز دستاويزهايكي 

هرای   واژه ، ها و خردها بيكراره شرده  ای كه فهم است. در توده« كتابسوزان»بدستشان افتاده داستان 

فرنن دسرته   » دشرنون  برود. كسراني همانكره مري     دمردم توانر  1ناشنيده افزار نيكي برای برآغاالنيدن

كتراب  : »د پرسن شمي ميخغالند و با يك آ برمي بيكيار« اند كتاب سوزانيده»يا  «اند كتابسوزان كرده

مرا را بره د     ی ، و از همران دم كينره  « نند؟!..سوزا اند؟!. عجب مردمانيند؟!. كتاب را ه  مي انيدهسوز

« خنشران چيسرت؟..  س؟.. دسوزانن كدام كتابها را مي: » ماند كه بپرسند نمي ي بازي. ديگر جادگيرن مي

نران و  جالدی و مفراتي  عكه از كتابهای سوخته شده ديروان حرافو و كشيرا  سر     دشنون بويژه كه مي

پراكنند كه مرا   ايستاده چنين مينان از دروغ بستن نيز بازهي بدخواخالدعوا  است ، بويژه كه برجامع

 ني .سوزا را نيز مي« نآقر»
                                                           

 به هايهوی و دشمني برانگيختن ر و =برآغاالنيدن  ر1
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بسيار درمانده است. پارسا  در  لوده است ،ای كه ما در توی آني  بسيار آ اين توده 1وي ستُبايد بخَ

ن و برا  منيرا برا   های بدنهاد«كانديد»ود چند تن از ب ميان ميدر« خابا نتا»ذربايجان چون داستان آ

راغره و  مو  زمردم عامي را برآغاالنيدند و در تيريمين دستاويز هيان دست به  دادند و بئصوفيان و بها

 «.انيددار گرد تاريخ ايران را لكه: » گفت دباي رشته وحشيگريها رفت كه مي ب يكآمياندو

نخواهي  نوشرت. در اينجرا خواسرت     لگداز است و در اينجا دن وحشيگريها دراز و خود داستان آ

ن جنيشري پديرد آمرد ، در آ   در اينجا نيز نيمره  چيد وپيآنست كه چون هو آن وحشيگريها در تهران 

لي پرر از  ديدم با د كردم ، مي ها ديدار مي سران ادارهكسي از  رفت  و با هر روزها من نزد هر وزيری مي

يرك  « كشرتار »كه تو گفتيري سرخن از    دبرن را چنان مي« كتابسوزان»و نام  دپردازن سخن ميكينه ب

يي . حالهرا دخاسرتن  مري جرويي بر سخن من با زبان به كينهجای گوش دادن بهر يكي ب .درانن شهر مي

 خوردم. م و افسوس ميشد شگفت مي افهمي آنان درنناداني و شنايي بآ ی ميرفت كه من با همه

 دو باک از بدنامي كشور نداشرتن  دبيكيار قانونها را زير پا گزاردنتوزی بود كه  اين كينه یدر سايه

مندان دولت را كه با صرد پسرتي و   و كار درخ داده بود ناديده انگاشتنرا كه « جنايتهای مشهودی»و 

رتيره دادنرد.   « عترفي»كيفر رسانيدن بجای دنيا  كردن و ب ددستي نموده بودنبا بزهكاران هم رگيبي

. داسرتن خيي نيرز بر كوششهاناسانيده دنيا  كنند و بما را بزهكار ش ی كه دسته داين آرزو افتادنبشكه ب

آزارهايي ند يانيده به بسياری از كارمندان كه از ماگرد« كتابسوزان» ی ها را پر از واژه های اداره پرونده

   .درانجام ناتوان مانده دست برداشتنولي س درسانيدن

داوری گرزارم.  ن را بر خرواه  در اينجرا آ   بود. اينست مرن مري  « كتابسوزان»دستاويز اينها همه ب

ني ؟.. وزاس ني ؟.. چرا ميسوزا بهايي را مياتبسوزان چيست؟. ما چه ككتا»خواه  روشن گردان  كه  مي

 ماي .ناينها را يكايك باز«. ري ؟..دا كار ميچه دستاويزی برای اين 

سروزاني . يكسرو    يده. يكسو مايي  كه كتابهرا را مري  انگارم كه دادگاهيست برپا گرد من چنين مي

                                                           

   ر و اقرار كردن ( =xastovidanچ يدنوستُخَ ر1
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اني و محمدحسرين  قر م  م ای و محسرن صردر و اسردا     راغهم ساعدِ ژير و محمدِهقايان عيدالحسين آ

ما  بسوزانِدستاويز كتاما دشمني نموده و بادور است كه با د ی السشطنهوقثانشو و وو كري  قو جهانياني

كشور و تروده دليسرتگي   كه ب داند. داوران دادگاه نيز آن مردان خردمند و نيكن هدقانونها را زير پا گزار

نران زده و هميشره   لهای آده تآ بند كه بدبختي بيست مشيون مردم آن جوانان غيرتمندي، آد دارن مي

 .دباشن ن بدبختيها ميآ ی در جستجوی سرچشمه

منيان و صوفيان و شاعران و يك دادگاهي از  دداوری كشاننكه ما را ب داين آقايان بسيار خواستن

كره چررخ    د. بسريار خواسرتن  ددسرت آنران سرپارن   نرد برپرا گردانيرده مرا را ب    يخرورده از ما كه زخر  

 وانستند.نتولي خدا را سپاس كه  دسازنرد ن خُهای آ و ما را در زير پره درپا گرداننب 1«يزيسيونيكان»

مرردان پراک و    ورانآ جرز داري  دا كشاني  ، دادگاهي كه دوست مي دادگاه مينان را بما اكنون آ

زاران هر نمايند. اين كتاب را  ]=بيطرفي[يكسويي وريهای خود بيكيار دادگری و بينيك نياشند و در دا

 ی نرده يكره روزی نيرز چدر آ   دكرد. و كسي چه دان دو داوری خواهن دخوان دنيك و پاک خواهنكسان 

و پاسرخ قانونشركنيهای خرود گوينرد.      دا اين مردان در پای دادگاه ايسرتن نزديكي( برسد كه راستي ر

 داني . چنين روزی را ما دور نمي

ای  غاز كرن  و زمينره  اچارم سخن را از يك جای دوری آنن ، من آ یاما سوزانيدن كتابها و انگيزه

 اي . خوانندگان از درازی سخن رنجيده نگردند.بينگاه بسر گفتگو آ سازم و

زارسراله  هلست. بيسرت مشيرون مرردم در كشرور چنرد      ايران گرفتار و بدحا ی توده ددانن همه مي

رشكسته و شرمنده سآ اين توده از هر پيشامدی پي. از صد و پنجاه سا  ددارن بدترين زندگاني را مي

جهران   ی افتراده های په های كشور خود را از دست داده. اكنون ه  از توده اپي گوشهپي،  مدهبيرون آ

كه در زندگي نيرز از   بيني  ري  مي، و ما كه در اين كشو دارد مينها  ميان تودهبرويي دربشمار است و آ

 گرييانند.روزی دست ب بدبختي و تيرهبا  ها ادهوانخباشند و بيشتر  ار نميآسايآ و خوشي برخورد

                                                           

 ( ر وتفتيآ عقايدبازرسي باورها چدادگاه  =يزيسيون كناَ ر1
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حرا   شران ب اند كره دلها  مده و مرداني بودهآ در اين توده تكاني پديد آپياز شصت و هفتاد سا  

 اند. اين مردم سوخته در جستجوی چاره بوده

ه پرروای  اند كه اگر پادشاهي يا وزيری باشد كر  اشتهپند نخست كساني داستان را ساده گرفته مي

كشرور  د و سراماني ب زانيده هوش و خرد بكار انردا بهره گرد سايآ و خوشي بيكارها كند و خود را از آ

 برد. دها روزگار بسر خواه ميان ديگر تودهود و اين توده نيز با سربشندی درب ددردها خواه یدهد چاره

نوبرت خرود   بيكري   انرد و هرر   از ايرن دسرته بروده    رييزا تقيخان اميركمقام و ميرقائ لقاس  ميرزا ابوا

يكي جان خرود را در ايرن راه    اند و شايندگي از خود نشان داده و هر استهخنه بركوششهای جانفشاناب

يافتره و  شاه و په از شكست بزرگري كره ايرران از دولرت روس     مقام در زمان محمدقائ باخته است. 

كارهرا داد  كارداني و خردمنردی سراماني ب   ی است و در سايهخي بريكوششهاآبروی دولت ريخته بود ب

اجي ميررزا  حر ، و  يده و كشته شد و از ميان رفتشاه گردافهمي محمدنرباني قكشيد كه نولي ديری 

آبروترر و كارهرا را هرچره     يد و با كارندانيهای خود دولرت را هرچره بري   اسي صوفي جانشين او گردغآ

 شاه به تخت نشست ميررزا تقيخران   و ناصرالدينشاه مرد و پسر نوجوان اانيد. چون محمدتر گرد شفتهآ

بزرگتری بررای   ه يك ميدان بسيارداعظمي رسيده بود فرصت را از دست ندااتابكي و صدرجايگاه ه بك

تا توانست كارهرای كشرور را بسرامان    بود  كوشآ و جانفشاني باز كرد و در چهار سا  كه بسر كار مي

. دافهمي از پردر خرود بازنمانر   نر شاه در  رسيد و ناصرالديننداشت  زويي كه ميرآانيد. ليكن او نيز بگرد

ر نيسرت.  ييمقام و اميركقائ مقام را پيمود. مرا در اينجا فرصت گفتگو از كارهای قائ ر نيز راه يياميرك

 1د.تاريخها را بخوانن دتوانن داهنخو كساني كه مي

 2يمزرآمردان با دبودن گرفت. باز مينخان جشو مردان غيرتمند را  زا تقيمقام و ميرقائ كشته شدن 

هساالر و سپ خان حسين ميرزا اجيح. كردند مي چاره جستجوی و خوردند مي را توده بدبختي اندوه كه

                                                           

چرا  شرده كره بسريار      فريدون آدميت[ی شادروان  نوشته«]ر و ايرانيياميرك»گي كتابي بنام زخان بتا ميرزا تقي ی درباره ر1

 خواندنيست.

 شرف ؛ باآزرم = شريف ر و = آزرم ر2
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گراه  و از زنردگاني قرانوني اروپاييران آ   چون اروپا را ديرده  ان خ كَشْم رنه پوله و دالزا عشيخان امينمير

كشرور  بايد در اين ست و بدبختيهای ايران نيودن قانونها یكه سرچشمه ددانستن ، چنين ميد بودن مي

نوبت خود در اين راه ي بيك ، و هر آ رودپييي گردد و كارها از روی سامان اروپايي روان قانونهای اروپا

 .دزيانها و آزارهايي كشيدن (وله باشنددالو دو تن از ايشان چكه سپهساالر و امين دكردن يي ميكوششها

هرا و   ايرران از حرا  تروده   رفت بيشتر شده بود و كسران بسرياری در    و مدسپه چون به اروپا آ

گرفتراری   ی ها درباره بار انديشه ، ايند اهي يافته بودنآگ ر خود یاندازهب كسي هر ر ييدولتهای اروپا

هرای   كه پيشررفت تروده   د، و گروهي چنين انديشيدن رفتگخود كشور و بدبختي توده رنگ ديگری ب

نيز چنان دسرتگاهي   باشد. بايد در ايران مينمشروطه  ی نجا جز نتيجهاروپايي و نيرومندی دولتهای آ

ايرران راه   ك  نام مشروطه بره  يود ك نان جشو گرفته شود. اينباشد و از خودكامي دربار و از ستمگری آ

سررش  پو  دميررزا رارای كرمراني از پرا افترا      ی شاه با تير دليرانه ن ميان ناصرالدينيافت و چون در آ

داشت فرصت بدسرت   مينپدرش  ی اندازهيرگي بچ نيرومندی وجای او آمده بود ميرزا كه بمظفرالدين

 مشروطه توانستند نوشت. ی های فارسي چدر بيرون از ايران( گفتاری درباره ي از روزنامهخمده گاهي برآ

بكان و وزيران گذشته بره منيران و كسران ديگرری از ميران تروده       جويي از اتا اين بار نوبت چاره

و چنانكه در تاريخ مشروطه نوشته شرده   ددا شدنپيو تهران كوشندگاني  زتيريرسيده بود. از اينرو در 

ود دستگاه مشروطه را خ ی و با كوششهای مردانه دچبهيهاني و طياطيايي( جشو افتادندر تهران دو سيد 

 .ددر ايران برپا گردانيدن

دردهای  ی كه چاره دنبود ، بيگمان مي منيان و چه از ميان توده ی، چه از دسته اين كوشندگان

ياپي برپرا  پو جشنهای پرشكوهي  دنمودن يود شادی بسيار مي، و اين ايران مشروطه و قانون اساسيست

و  ز. در انجمرن تيرير  دفرسرتادن  شرهری مري  فراوان از شرهری ب « شادباش»فهای و تشگرا دگردانيدن مي

زبران  شرعر را ب  رهرا ايرن نري    . بادنمودنر  پارلمان تهران بارها سپاسگزاری از تندی پيشرفت ايرران مري  

« يرانياننجابت ا»ها ستايآ از  بارها در روزنامه«. رود ساله مي شيه ره صد اين طفل يك: »د راندن مي

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 احمد كسروی  دادگاه

7 

. مرردان  دنوشرتن  مري  دگزاردنر « مشل متمدنه» ی دايرهو پا ب دو اينكه مشروطه را با آن زودی پذيرفتن

ان په از چنرد سرا    را كه اير نخواهند ديد آمرد و ن دكه زود خواهن دداشتن ن ميسالخورده اندوه آ

 يد.گرد دبهشت برين خواه

. داسرتان  دايسرتادن  نميشانيهای بسيار بزرگ و تراريخي براز  از جانف ، دبودن مند ميچون بدينسان اميد

ي و مشرهدی محمرد   غشعمرواُ  انردازی حيردر  ، و سرگذشت بمب كشي اواتابك را و خود، آقا كشتن عياس

 باشد. ن مياارجداری از فداكاری و جانيازی آدمي ی كدام نمونه رهميرزا و مانند اينها   عشيبه محمدغشي عمواُ

ميران  ي بگتيرتند و دوخدشمني پرداهمدستي دربار با مشروطه بسپه نيز كه گروهي از منيان ب

پارلمران و از  ماينردگان  ن چه در تهران بسياری از، اگر جنگ و خونريزی كشيدو كار ب دكشور انداختن

اهردان در جانفشراني   و پارلمان با تو  از ميران رفرت ، ولري مج    ددادن رويي و پستي نشانديگران دو

مخران و  فرِان و يِخر ان و باقرخو از ميران ايشران سرتار    دو ايسرتادگي را رهرا نكردنر    دپافشاری نمودن

 .دبودن های نيكي از قهرماني ند كه نمونهدمگان اينها بيرون آان و مانندخيارمحمد

ذيرفت و پر زاديخواهران پايران   سالها جنرگ و خرونريزی برا فيرروزی آ    بدينسان كشاكآ په از 

وانسرت  نتور نيرز مشرروطه را از ايرران    آ های افسروس روس و ديگر پيشامد یالتماتوم دولت خودكامه

 يد.ن دستگاه در اين كشور پايدار گردو اي دبرانداز

گانگران  بينها افزود. ناتواني كشرور در برابرر   سختي آب ها چاره نپذيرفت. بشكهولي افسوس كه درد

ا كوتاهتر شد. ده دوازده سرا   ه تر و انديشهن افزوني يافت. خويها پستبيشتر گرديد. نابساماني درون آ

 بود جايآ را به نوميدی داد.  ن اميدها كه در دلها ميآ یگذشت كه همهناز مشروطه 

ديگرر چنرين    ی دسرته  فتند و يكردسته بيكيار اميد بريده پي كارهای خود  در اين هنگام يك

ها از اينجاسرت. بايرد جامعره را    دارد و تمام بدبختينجامعه چون بيسواد است رشد سياسي : »د گفتن

ي  دا كنند. بايد فرش و رخت خود را بفروشر پيو رشد سياسي  دباسواد گردانيد تا حقوق خود بشناسن

ميران  چند سالي نيز ايرن سرخنان در  ...«.  دمسازی تهيه كني های آ ني . بايد كارخانهمدرسه برپا گردا
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نشران را بره   داشرتند كره فرزندا   و مردم را وامي دكردن بزرگي در اين راه كوششها مي یبود و دسته مي

 دبستانها فرستند.

و از  دخواندنر د جوانران كره درس   مد. زيرا ديرده شر  وارونه بدست آ یليكن از اين راه نيز نتيجه

سروادان  بيبره   دي از آگاهيهايي كه بدسرت آورده بودنر  خند جز در برددبيرستان و دانشكده بيرون آم

حا  از  هره ند. بدسوادان درآمبيتر از  اشايندهننان بدتر و . بشكه آشكاره ديده شد بيشتر آدبرتری نيافتن

تشرخ   ی هرا نيرز جرز ميروه     دبستانها و دانشكدهدرماندگيهای كشور و توده نشد و ای ب راه نيز چاره اين

 .  دنوميدی ندادن

ره چتياه( شده. نِژِدِ اين نژاد: » فتندگ دسته چنين مي يك رفت.گدلها را فرا یيود نااميدی همهاين

«. انرد  دهوايرانيان از نخست هيچي ني: »د گفتن خ زده ميبي دسته تيشه را از يك«. ابل اصنح نيستق

، ايرن   شود نمي: » كه بگويند دكردن ن به ميآه تنها بدخود راه نداسخنان را نيز بدسته رنج اين  يك

خود و يرا بسرود    كه بسود دبودن يي نيز در كار ميگفتگوست كه در آن ميان دستهابي«. شود مينمشت 

 .دزدن ميديها ميآتآ اين نوديگران دامن ب

بود كه مرا چمرا    ي راه ميگمردم و بستده . در چنين حا  نوميدی  مينآ از اين دامنه بيسخن ب

ايرران   ی كوششهای مرا تنهرا دربراره    .ي داسته بوخرشته كوششهايي بر يكه ه كتابسوزاني ( بكه گرو

كه هست چون در  دارد(. چيزی داشت چو كنون ه  مي بود و ميدان بسيار بزرگتری برای خود مي مين

آلودگي و  ی اينجا پردازي  و در انديشهديگر جاها ببايست پيآ از  ايراني  و اين كشور ميهن ماست مي

  .يخود باش ی گرفتاری توده

برود كره    يي در دست ما ميآنها بنمايي . دليشهاب يايستي پروايينشد ما  ميديها كه نموده ميآن نو

 «ره شرده نِر ژِدِ نرژاد ايرن  : »د گفتن ن كساني كه ميگردانيد. آ ها را روشن مي ن گفتهتياهي و بيپايي آ

يرد و از ميران   ن توده شرايندگي بسريار پديردار گرد   كه در جنيآ مشروطه از اي دفراموش كرده بودن

 آقرا و حيردر  و عيراس  ومسري زا عشري واعرو و عشري   االسنم و آقا ميرةقثايشان بهيهاني و طياطيايي و 
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ان و خمحمرد بهادر و يار و سردار 1حييمخان و سردار مُفرِان و يِخشي و ستاربيبابا ارداجيحغشي و عمواُ

 بود. يكي نشان ديگری از شايندگي اين نژاد مي است كه هرخمانند اينها بر

افهمي و نر اين سخن معنايي جز « اند دهوايرانيان از نخست هيچي ني: »د گفتن كه مي ن كسانيآ

هخامنشيان را  ها بروند و تاريخ وانستي داشت. اين كسان بايستي بجای اين گفتهنتناآگاهي آن كسان 

اند و  بوده تا بدانند كه ايرانيان چه مي د. اينها را بخوانند، تاريخ قرنهای نخست اسنم را بخوانند بخوانن

 اند. ها نيز چه شايستگيها از خود نشان داده در گذشته

انردگي و  درمدانسرتي  كره ب   مي 2خود باياتوانستي  نهاد و ب ميديها ارج نمياين نو: ما ب سخن كوتاه

دانسرتي  كره ايرن درمانردگي و گرفتراری ايرانيران        چاره كوشي . ما نيك ميگرفتاری توده پرداخته ب

دا كنري  و از  پير نهرا را بجرويي  و   داده و ما بايرد آ  اينسو رخسا  ب زارهداشته كه از  ]عشت[ندهاييو شُ

 نها را شناختي .آساني آاينيود بجستن پرداختي  و بچاره پردازي . اهآ بر

نها بسيار زهرناكست. ي از آخموزيهاست كه بربدبخت گرفتار چند رشته بدآ یيدي  اين تودهدزيرا 

ندگاني ناسازگار است. ا گمراهي و با زپنها سرايكي از آ آ از ده كيآ هست و هربييدي  در اين توده د

داشرته  تر رواج زهر است و چون هزار سا  بيش پادر اين توده صوفيگری هست كه سرا نهاگذشته از آ

 گرفته.دلها را فرا ی نست و همه، همچنان خراباتيگری هست كه زهرناكتر از آ انيدههمه جا ريشه دوب

 : سانيدهرتوده و راه زيانهای بسيار بزرگي را بور است و از دآ  بييها بسيار زمويدي  اين بدآد

شيعيگری كه كيآ  مثنًدهد.  های زيانمند و بيپا ياد ميزبرد و چي نكه مردمان را از راه مييكي آ

نيكري  شرد و جهران را ب   داپيدايي هست و روزی پيدا خواهر نموزد كه امام آ ست چنين ميمانيوه مرد

سرت بايرد   شد. اين دذيرفت و روزبروز بدتر خواهپيايد جهان نيكي نخواهد نن بيرون آورد و تا آ دخواه

خت. اين يكي از ون ناپيدا دو بجای همه چيز چش  براه آ ديكيآ نيونپي پروای بدی جهان كرد و در

                                                           

 ر و Mohyi ر1

 ( واجب ر و  2( وظيفه 1بايا =  ر2

T.me/AVAYeBUF

https://T.me/AVAYeBUF


 احمد كسروی  دادگاه

11 

 ن كيشست.يهای آزصد بدآمو

را و كرار و كوشرآ    ددار صوفيگری كه در ايران كمتر دلري از آن تهيسرت جهران را خروار مري     

 هرا آنسرتايد و مردمران را ب   مري « تهرذيب نفره  »را بنرام   و پستي يينكوهيده بيكاری و تنيشي و گدا

 باشد. ای از بدآموزيهای آن مي نمونه دارد ، و اين وامي

سرتايد و كرار و كوشرآ را     مري « چو پو يچه»يام و حافو( جهان را خهای خراباتيگری چيا شعر

، و از اينگونه بدآموزيهای د انگيز ميخواری و پستي بر دهد و مردم را به بيكاری و باده بيهوده نشان مي

 دارد. آلود فراوان ميزهر

د  برد و در زنردگاني سسرت و دو   ست و آنان را از راه ميمگمراهي مرد یمايهيداست كه اينها پ

 ايي در اين باره نيست.و جای چون و چر دگردان مي

 ارد[ =]شيجخآه يكي ب گيرد چون هر ديگری آنكه اين بدآموزيهای گوناگون كه در مازی جا مي

گرردد.   ، مازها آشفته و بيكراره مري   اين ی باشد در نتيجه كدام با ديگرها ناسازگار مي رهديگريست و 

 از ی ه  در يك ماز مايره  ناسازگارِ ]=تعشيما ِ[اكهایذيرفت آنست كه آموزپيكي از چيزهايي كه بايد 

 كار افتادن آن باشد.

 ی آ در ايرران بروده و مايره   پري سرا    زارهر آشوب كره از  اهيهای گوناگون و مازيدي  اين گمرد

يده ، و در زمان ما نيز چون با اروپا هميستگي پيردا شرده و   ديگر( گردهای  بدبختي اين توده چو توده

آشفتگي مازها زمينه بآنها افزوده شده و های ديگری بزيي به ايران رسيده اين بار چيهای اروپا انديشه

با باورهای كيشي كره در   و چون دخوانن يي كه جوانان درس ميز دانشهای اروپايده. گذشته ابازتر گرد

، در ايرن چنرد سرا  در ايرران      گرردد  گيجي بيشتر مري  یشان خوابيده ناسازگار است مايهاته مازه

انرد و   هرای خرود آورده   گوناگون در روزنامه 1های ها بدآموزيهای ماديگری را تكه به تكه با رويه روزنامه

دانرآ(   ی رويره را چب« مرادی  ی فشسرفه »در ايران ك  كساني  اند. از شگفتيهاست كه سانيدهرگوشها ب
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نند داد ولي وانتشماری پاسخ جز كسان انگشت ، «ماديگری چيست؟..: » سيده شودر. و اگر پددانن مي

در جهان نيرك و  »و « بياورددركسي بايد زيرک باشد و پو   هر»و « زندگاني نيرد است»های  جمشه

 هر»و « دپندار زيان خود ديد بد ميو ب دشمار سود خود ديد نيك ميكسي هرچه را ب بدی نيست. هر

آن  ی يهای پراكنرده زموو مانند اينهرا كره بردآ   « اش ديگر است كسي از روی ساختمان مازی انديشه

 مازها جا برای خود باز كرده. ی ست و در همهفشسفه است بر سر زبانها

شررق  اروپرايي كره ب   اين آموزاكهرای 

اكهای كهن دره  آميختره  زرسيده و با آمو

گي مازهرای آنران   شفتآبه گيجي مردم و ب

را هرچره   [ا احساسر =]شرها هِافزوده و س 

 انيده.اموشتر گردخ

يردي  و نيرك دانسرتي  كره     داينها را 

بيچارگي و بردبختي ايرانيران    ی سرچشمه

چيست. نيك دانستي  كه چه برود كره در   

اين و ب دستوده ندا ی ايران مشروطه نتيجه

دانستي  كه چرا . نيك دآوری افتاحا  ننگ

وارونره   ی ها نتيجه از دبيرستانها و دانشكده

سهشهای مردانگري   شده كه بسياری از مردان اين كشور غير  وه يد. نيك دانستي  كه چآ بدست مي

و زبان بره گشره و نالره     دكنند كه بنشينن ن به ميآبرابر اين بدبختيها تنها ب اند كه در را از دست داده

 اينها را نيك دانستي . ی كوششي همراهي ننمايند. همه يچو با ه دبگشاين

نجا را آ دزين نست كه بيست يا سي مشيون مردم كه در كشوری ميمشروطه چيست؟... مشروطه آ

. چنين دگونه كوشآ و جانفشاني آماده باشن هره در راه نگهداری و آبادی آنجا ب انند ودخود  ی انهخ

 
 میرزا تقیخان امیرکبیر
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 دداشت؟!. چه سازشي توان دخراباتيگری و ماديگری چه سازشي توانزی با صوفيگری و شيعيگری و چي

ستگي داشته و در راه نگهداری و آبرادی آن از  كشور خود دليهيد كه بدمردم دستور داشت كه شما ب

سروی منيران   ن، و از آ زادی زندگي كنندآد و دست ستمگران را برتافته بنايستنزی بازكوشآ و جانيا

دارد و روزبرروز  نكوششي فايده  يچه دو تا امام ظاهر نشو انتظار ظهور را كشيدبايد »كه  ددستور دهن

ه يك لقمه ناني بايد دامن از دنيا درچيد و ب»كه  د، يا صوفيان درس آموزن« يدگرد دظش  بيشتر خواه

يرا خرابراتي   «. ای نشسته به تهذيب نفه كوشريد  يد قناعت كرد و در گوشهبدست آ اگرچه از دريوزه

نرده  يو پرروای آ  دگذشته نيرو  ی است. بايد در انديشه چاست و پو يچجهان ه»ايآ بافد كه برفشسفه 

داشت؟!. آيا  دسازشي تواناينها با يكديگر چه «. داشت. دم غنيمت دانسته با مستي و خوشي بسر بردن

 .كرد؟! دای توانن يهای گوناگونست زندگاني مشروطهزمردمي كه مازشان آكنده از اينگونه بدآمو

 سرت و چرون او  محكومت حق اما»بسيار شگفتست در ايران كيآ رسمي بنيادش بر اينست كه 

و زكاتشران كره   مره  خ. مردم بايد فرمانيرداری از عشما كننرد و  دغايب است عشما جانشينان او هستن

توان  شود غاصب و جائرند و بايد تا مي يي كه از وزيران برپا مي. اين دولتهادآنان دهنبجای مالياتست ب

با  دن دولت بدست افتا، اگر پو  آ رفتنسربازی ز دادن ماليا  خودداری نمود و بنها نافرماني كرد و اآب

مردم وسوسه دهزار منيان كه شب و روز بصبا چنين كيشي و با بودن ...«. عشما تصاحب كرد  یاجازه

ای از  شما چش  زندگاني مشرروطه ، د گردانن تر ميدار نان ريشهيها را در دلهای آزموكنند و اين بدآ مي

 فتارشان اين بوده؟!.ريا در كشورهای ديگر نيز يد؟!. راستي را بسيار شگفتست!. آاين مردم دار

دهيرد؟..   ان چه ياد ميزموپرسي  شما در آنها به نوآ ، ما مي وارونه داده ی اما دبيرستانها كه نتيجه

گری و شيعيگری كهرن  تيصوفيگری و خرابايهای پست زموسهای جوانان بخآ بيشترش همان بدآرد

دهيد. آيا از اين  نان جا ميايد و در مازهای آ ه  آميختهيي دريهای ماديگری نو اروپازمواست كه با بدآ

يد جوانران  پندار ي؟!. گويا م«دا كندپيجامعه رشد سياسي »يد دار اكهای پست است كه چش  ميآموز

يد!. در اينجاست كره بايرد   گرد درتمند و دانا و كوشا خواهندان غياند مر ند خواندههر درسي كه خواند
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 افهمي شما پي برد.ن ی اندازهب

درخور صد شگفتست كه په از آنكه مشروطه در ايران روان گرديد بايستي وزار  فرهنگ يكري  

از باياهای خود اين را داند كه دلهای نوآموزان را از بدآموزيهای كهرن قرنهرای تاريرك گذشرته پراک      

ها پرستي و اينگونه چيز ای چدمكراسي( و ميهن گرداند و بجای آنها معني مشروطه و زندگاني مشروطه

ي اين  را گرفتنه و بايناي  نود دانسنته کنه        وزارت فرهنگ درست وارونهرا بگزارد. ليكن 

ي رسمی ن در دلهاي جوانان جا دهد و مغزهناي آننان را     بدآموزيهاي که  را ن با يک رويه 

 شان گرداند. نا وانده تر از مغزهاي پدران درس آلوده

و ، يررام و مولرروی خدی و حررافو و عهای سرريسررت؟.. شررعروزار  فرهنررگ ايررران چ ی سرررمايه

ي از رسر دهای اينهرا. كتابهرای   فنطون و ارسطو و ديگران و مانندهای ا هدو تني، بافندگيهای صوفيان 

 .ددهن يي را ياد ميگيرد. اندكي ه  از دانشهای اروپا اينها سرچشمه مي

آلود كه بدآموزيهای زهرست. اين وشنرايرتي بسياری از مردم نيز داستان بيدلمردگي و  یدرباره

كشت. از  د، غيرتها و سهشها را نيز توان انيدگرد د، چنانكه مازها را بيكاره توان چند رشته به  آميخته

 كور بينايي خواستنست. ی مردمي با اين مازهای آكنده چش  غير  و مردانگي داشتن از ديده

دي  و يك چيستان تاريخي ست آورا بدبدبختيهای اين توده ر ی : ما ريشه ده  مينسخن دامنه ب

، اين    سنت ، اين  درسها  سنت بدبختی اي  کیشها ، اين  کتابها  ي سرچشمهمودي . نرا باز 

 ، اي  دستگاه فرهنگ نام است. استه روزنامه

بردآموزيها را   ی چيزها نيرد كني  و همره  اين ی آن شدي  كه با همهآری ما اين را بدست آورده ب

نهايي كه بنام عرفان يرا ادبيرا  پراكنرده    آ، چه  بنام دين يا كيآ رواج يافته نهايي كهآبراندازي . چه 

 .كني  كن ريشه را همه رميان آمده يي بهای نوين اروپا نهايي كه بنام انديشهآ، چه  شده

 : دو چيز نياز ميداشتيها بزهمه بدآموبود. برانداختن اين ، بسيار بزرگ و بسيار دشوار مي اين نيرد
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 روشرن  ديگرر  دسرتگاههای  و كيشرها  يكايرك  بيپرايي  كره  آگراهي  از بزرگي ی سرمايه رنخست  

 .گردد هدگزار آنها بجای ]حقيقت[آمياهايي وآنگاه شود گردانيده

 . شود پرداخته نيرد به ديگر های دسته و كيشها پيروان با كه فداكاری و گذشتگي خود از ردوم 

ها و شرناختن  اميآ ی ما درباره ی ري . سرمايهدا مي اشتي  ود دوی اينها را مي هر ما سپاس را خدا

 اي . يدهگذشتگي نيز از گام نخست آماده گرد از خود گمراهيها و نادانيها بسيار بزرگست. به فداكاری و

ای نيسرت. صردهزاران    های سراده زكه اين كيشها و دستگاههای بدآموزی چي ميدانستي ما نيك 

دانسرتي  كره    . نيك ميدرانن مردم فرمان مينها بدستاويز آسان بك زارانه. دخورن نها نان ميكسان از آ

ورد. آ دآ خواهنر پيزد و صد رنگ  دنمود و صد نيرنگ بكار خواهن دايستادگي خواهن دايشان تا توانن

ايرن كشرور يراوری و    ان هاخت و از بردخوا انرد  دن سياسرت خواهنر  دامدانستي  كه خود را ب نيك مي

شرناختي .   آ ميپيدشواريها را از  ی دانستي  و همه اينها را نيك مي یهمهيد. يشط دپشتيياني خواهن

 ماده گرديدي .كوشآ و فداكاری آته و شناخته بدانس

، يراپي در ايرن زمينره    پهای مان و سپه در پرچ  گفتاريغاز كرده نخست در پاهآ آركار را از 

 وردي .مودي  ، دليشهای بسيار آنباز گ رانوشته زيانهای بسيار اين كيشها و اين كتابها و اين فرهن

شرته نيرز كرار    ناک در زمانهای گذيهای زهرزمودادي  كه بدآ مده نشانگاهي از راه تاريخ پيآ آ

ن بروده. آ  لودآاكهای زهرين آموزا ی آ از همه نتيجهبيلگداز ماو  دن داستان خود را كرده است و آ

 ی يرده جرز ميروه   شگفت جهانيان گرد ی نموده و مايهيمان ماو  رو خني كه از ايرانيان در برابر دژوزب

 ده.وتشخ اينها ني

دمري در دسرت مارز    اختيرار آ  ی مودي  كه رشرته نمده اين بازسخن درآاهي از راه روانشناسي بگ

باشرد. از   ، ماز مري  نآ ی يد سرچشمهند و هر جنيشي كه پديد آزدمي سر ميكه از آ كاری رهوست. ا

 ست كه درو جا گرفته.يموزاكهايآن آ ی دمي نيز بستهسوی ماز آنآ

اي  سنخنان  ا اينرادي هسنت بن   که ر ور شديم که هرآوشتیم. بارها يادنبارها اينها را 
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 بود. مینگرفت. راستی هم جاي ايرادي ن ي. کسی ايراددبنويس

آ برداشتي . بدينسان كه از يكسو آغاز كرردي  برا   پيپه از اين نوشتنها گامهای ديگری بسوی 

وشتي  و سرخنان بسريار   نيكي گفتارها  گانه نيرد كني . در پيرامون هريها جدازموكيشها و بدآيكايك 

يها زمورگي از بدآهای بز يگری و فرهنگ كه رشتهئصوفيگری و شيعيگری و بها ی اندي . سپه دربارهر

دين و زندگاني پرداخته معني  ی يي را در زمينهوشتي . از يكسو نيز كتابهانگانه كتابهای جدا دباشن مي

تي  تنها به ويران : نخواس ي وتر گنوشرمودي . نهای زندگي را بازا، آمي راست دين را روشن گردانيدي 

 دي .يآ گزارش را بجاردي  بهتكردن كوشي . آنچه را كه ويران كر

هرای   دوره ست كه يادگرار گمراهيها و نادانيها كتابها یيدي  سرچشمهدميان اين نيردها چون در

، زيرا كساني د واهد افتاخننادانيها بر ی ميانست ريشهاين كشور است و تا اين كتابها درني و بدبختي وزب

خرود بايرا   ، از اينررو ب  رفتگ داخواه در دلهای آنها جا خواهنيها خواه و زموو بدآ دخوان دآنها را خواهن

يدي . زيررا در سروزانيدن از   دنابود گردانيدن آنها كوشي  و بهترين راه سوزانيدن آنها را دي  كه بشمار

 اي . انيدهساني نابودشان گرداي  و از يكسو از يك راه آ نها را نشان دادهارجي بشكه زيانمندی آ يكسو بي

ميان نوشته شده دررهايي كه در اين باره ای از گفتا بسوزان و برای اينكه نمونهكتااينست داستان 

، در اينجرا   سرت ي، چرون دارای دليشهاي  چرا  رسريده  پررچ  ب  ی نها را كره در روزنامره  باشد يكي از آ

 ن روزنامه پراكنده شده.آ 84 ی وري . اين گفتار در شمارهآ مي

 

 داشت؟.. دانديشی چه اثري توان پراکنده

 

 ی خواهي  دنيالره  ادي . كنون ميدها را نشان  كندگي انديشهاای از پر آ نمونهپي ی در چند شماره

هرای پراكنرده برا بردبختيها و      ن انديشره آ ی ای كه ميانه خواهي  رابطه آ روي . ميپيسخن را گرفته 

 ني .اندگيهای ايرانيان است روشن گردادرم
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يرك  توانرد   های پراكنده دارد؟!.. مگر انديشه ه  مي انديشهدبختيها و درماندگيها چه ربطي باين ب

 : رفتگديده دانستن اينها بايد چند چيز را ب؟!. برای دبزرگي را بدينسان درمانده گردان ی توده

  دارد. مركرز اراده  شما را به هر كاری مازتران وامري  «. ستكارهای آدمي ماز او یسرچشمه» (1

 ماز است.

رود و  انه مري خسقا زيار زن ب فنن پيره . مثنً«ن جا گيردهاييست كه در آ ماز تابع انديشه»( 2

اهيرد  انه را ويرران خو خآن سقا ددستتان افتاكنيد و اگر ب ن ريشخند ميآولي شما ب، برد  نجا ميآنذر ب

های ديگر. اگر  ز شما انديشهما در و است ديگر های انديشه او ماز در كه آنجاست از تفاو  اين ركرد  

 بيمراران  به تنها نه اينها. است جهان ی كارهچيهها  انهخايق را ياد داده بگويي  اين سقان زن ه  حقآب

  يراد  اوبر  را اينهرا  كره  وقتري  ر گرداند مي بيماری ميتنی را كسان صدها ساالنه بشكه ، داد نتواند شفا

توانرد رفرت. ديگرر     مري نرود و بشكه بايرد گفرت    مينانه خقاس زيار ب نيز او ديگر ديد خواهيد ، دهي 

 نيست. دانه روانه گردانخبسوی سقاتكان آورده ای كه او را ب اراده

يي اسرت كره در آن   هرا  چون دانستي  ماز تابع انديشه«. دهای اد ه  ماز را از كار انداز انديشه»( 3

آن يكري   ها هر د. زيرا اين انديشهزاندا های اد ه  ماز را از كار مي ساني بپذيري  كه انديشهآجا گيرد بايد ب

كره   دكه به يك ترنري دو لوكومتيرو بيندنر   ماند  . درست بدان ميدميانه درمانرا بكار ديگری وادارد و آن در

 ماند. دميان آن دو بيكاره خواهيداست كه ترن درپسو. و نآسو كشد و ديگری از پشت باينيكي از جشو ب

راه فرنن اداره  : » سريده بپرسرد  نجرا ر آيد و يرك كسري ب  تراهري بايسر   شما اگر در سر يك سره 

اهيد ديد كه آن شرخ   ، خو هيد و رفيقتان راه ديگری رادو شما خود يك راهي نشان « مست؟.كدا

 زمايآ صدها نمونه توان پيدا كرد.يكي از آن دو راه روانه گردد. از اين آ يچهوانست بنتو  ددرمانْ

ارد  هرای   ميان انديشهای را كه در رابطه ده  بسنجيو با دشما اين سه مقدمه را نيك انديشي اگر

هرا مازهرا را از كرار     اهيد دريافرت. ايرن انديشره   آساني خون با درماندگيهای ايران است به  و پريشا

نيرده. ايرن   اده و بيچراره گرد بزرگي را درمانر  ی ، اينست يك توده انيدهها را سست گرد انداخته و اراده
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 : كني  مي ديي ياحا  ما باز ه  دليشها افت. با اينانيد دريآساني توچيزيست كه خودتان ب

 ی كنند و در همه ه  ميترين نيردها را باها سخت استه و تودهخيي برامروز در سراسر جهان هياهو

. در همه جای جهان صردا  دايستن نميكوششي باز يچو از ه دخود توجه دارن ی ندهيآكشورها مردمان ب

هرايي   نردهي . اينهرا جمشره   زادی خود را از دست اري  و آدافتاده كه بايد بكوشي  و كشور خود را نگه 

حال  شود و با اي  در ايران هم اي  سخنان هر روز گفته میشرود.   است كه در كشورها تكرار مي

. دگذرانن روايی روز میپ رانیان با صد بیمیان نیست و اينها درثیري از آأت دشما اگر دقت کنی

 ]=اتحاد[همدستی و يگانگیام نخست بثیر داشت بايستی در گأتنها در ايرانیان تفاگر اي  گ

نچنه در اينران   نیند کنه آ  بی ست( ، و شما مینکوششها آ ي ، )زيرا گام نخست همهد کوشن

كودكانره   ديهاینر ب نيد كه بجای همدسرتي بره دسرته   بي ، بشكه مي نیست يگانگی و همدستیست

براالتر از ايرن   يگر چه دليشي ورند. دآ جا نشسته يك حزبي پديد مي در يك و هر چند تني دكوشن مي

 ورد.آ يچگاه تكاني در دلهاشان پديد نميهثيری نيست و أن سخنان را در اين مردم تكه آ

خرود و فرزنردان خرود     ی چررا انديشره   .اند؟.. حا  افتاده ايناين از چيست؟... چرا اين مردم بيا آ

    كنند؟.. مين

انرد.   يرده يك درد بسيار خطرناكي ميرتن گرد  ني . بيچاره ايرانيان بهدا ما پاسخ اين پرسشها را مي

د رشرته  در مازهرا چنر   و شود ن گفته ميداری آكشور و نگه ی در برابر همان سخناني كه درباره مثنً

 : شمارم وار در اينجا مي نها را فهرستي از آخهاست خوابيده و من برنضد آتعشيما  كه همگي ب

در  ، ست. ايرن عقيرده در كتابهرا هسرت    ن مخدرهاد به قضا و قدر كه بدترييگری و اعتقاجير (1

 : ، و در سراسر مازها خوابيده است ، در رمانها هست شعرها هست

 آسماني نيست بتقديرجز   كارداني نيستبخت و دولت ب

 كه بر من و تو در اختيار نگشادند  ز جيين گره بگشایبداده بده و راا
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،  ورد آ رز و دعا. هر زمان كه يك خطری رو مينذر و طشس  و حِ ی بن به وسيشه ععقيده به دف( 2

نامشررو    ی ك وسريشه ي يكي به هر دن كوشنآ ی چارهو ب دنكه همدست باشنبسياری از مردم بجای آ

ن بسرر  ست يك گوسفندی بكشد. آانآ سال  ج اندخكند اگر خودش و  . اين نذر ميدپرداز ديگری مي

بندد. چون اين اميردها   ن ديگری اميد به دعا و توسل ميگيرد. آ بن مي عنويه رفته يك دعای دفدعا

 باشند. پي كوشآ نميدارند و درندر دلها خوابيده اينست پروای خطر 

 : انيدهو باورهای رندانه دلها را پر گردخراباتيگری ( 3

  رفتخوش باش نداني بكجا خواهي   ای ي خور كه نداني ز كجا آمدهمِ

  رفتانديشه و جهد ما كجا خواهد   مراد ما خواهد رفت چون كار نه بر

 فردا كه نيامدست فرياد مكن  روزی كه گذشتست ازو ياد مكن

 حالي خوش باش و عمر بر باد مكن  بر نامده و گذشته بنياد مكن

ثير كررده بردترين زيران را    أ، تا ته دلها تد شو نيك خوانده ميدتار و با  هلود كآهای زهر اين گفته

 .درسان مي

جهان پايدار نيست و به هر نحروی  خر  باشد اينانسان بايد در فكر آ»اطل كيشي : های ب عقيده( 4

او ماليرا   يايرد بر  ناسرت   راين دولت جرائ »،  1«الكافرةمن و جنؤالمالدنيا سجن»،  «گذرد كه باشد مي

 «.رفت دجهن  خواهاست و باگر كسي در اين جنگها كشته شود مرتد »،  «پرداخت و سرباز داد

،  «يي نپرردازد كارهرای دنيرا  تهذيب نفه باشد و بانسان بايد در فكر : » تعشيما  صوفيگری( 5

 «.بود؟!. دمكشي چه نتيجه تواند، از آ جهاد اكير مجادله با نفه است. بايد كوشيد نفه را كشت»

را برا خوشري بسرر     بياورد و زنردگاني دم بايد زيرک باشد و پو  درآ: » يهای ماديگریزموبدآ( 6

مرن چره نتيجره    ستراحت آنهرا ب كرد؟!. از ا دشته شوم كه ديگران استراحت خواهندهد. من بروم و ك

ن انتشرار  خر در سراسر ايررا ز اروپا رسيده و در اين سي سا  آخنيست كه اساين نيز «. ؟!.بود دخواه

                                                           

 اينجهان زندان ديندار و بهشت بيدين است. ر ور 1
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 انيده.يافته و دلها را پر گرد

 ی پرستي يعني چه؟! تمرام دنيرا يرك ميهنسرت و همره     ميهن: » ريهای سوسياليستيفرييكا( 7

نها افزوده شرده و دسرتاويزی   آاز سخنانيست كه در سالهای آخر بن ه  اي«. دميهن ميياشنانسانها ه 

 دسته داده است. دست يكب

ج دارد و باشرد روا  ن مري ضد آه ب: در برابر يك سخني هفت رشته سخنان متناقض كه همد نيييب

يايستي مازها را از كار نيا يايست داشته باشد؟!.. آنثيری أيا اينها تپر گردانيده است. آگوشها و دلها را 

كشرور و نگهرداری    ی ن سخناني كه ما دربارهخواهيد كه آ ها را بكشد؟!.. شما چگونه مي د و ارادهزاندا

تروده رواج داشرته   ميران  از سالها درثر گفته شده و ؤكند ولي اينها كه با زبانهای م ثيرأگويي  ت ن ميآ

 كند؟!. چپايان گفتار(نثير أت

  
 حاجی میرزا حسینخان سپهساالر

  الدوله است.(چآنكه از دست چپ ايستاده امين
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 امنر ادور و ديگرران كره   داني و جهانيراني و  قر م ژيرر و م  هخواهي  از آقايان ساعد و  ميما اكنون 

اي ؟.. آيا بكاری بيررون   مودي  گناهي كردهناينجا باز: آيا ما در اين كارهای خود كه تا  اي  بپرسي  برده

 : پرس  اي ؟.. اينك من كارهای خودمان را يكايك از شما مي از قانون پرداخته

دانر  شرما در دلهرای خرود       ؟.. مري يبدبختي اين توده باش یاي  كه در انديشه حق داشته آيا ما

ايد كره   اي  كه شما يك دسته برده اين دانسته ما برازهای نهفته پي«. اي  داشتهنحق : » خواهيد گفت

هانيست كه نكوشيد كه اين توده هميشه بد و گرفتار باشد و اين يكي از رازهای  خواهيد ، بشكه مي مي

اي . ولي چون هنوز پرده از روی كارهای شما برداشته نشده ما نيرز در اينجرا شرما را     ما بدست آورده

اكدروني نخواهد گفت كه ما حق نداشرتي   پساده و  يچگفتگوست كه هبيي  و رانگا ای مي مردان ساده

 اي .  . په در اين كار گناهي نكردهيخود باش ی بدبختي توده ی در انديشه

ن ، آ آ از همره بري بردبختي ايرن تروده     ی يردي  مايره  د: ما چرون انديشريدي     پرس  ن ميپه از آ

 نتيجره  مينهب ر آزمايآ راه از ، دانآ راه از ، تاريخ راه از ر   يمدي . از هر راهي آدگمراهيهاست كه نام بر

 !.اي ؟ برداشته قانون شيجخآب گامي آيا!.. اي ؟ كرده گناهي گرفتن نتيجه و انديشه اين در آيا. سيدي ر

كره   داي . شرايد بگويير   يدهيدن و نتيجه گرفتن دچار لازش گردكه ما در اين انديش دشايد بگويي

 ی كره مايره   د: په شما بگويي ي وگ شماري  نيست. مي يي كه ما ميبدبختي ايرانيان آن چيزها یمايه

وريرد. شرما كره خرود را براال      ه نماييد. مرا را از لارزش بيررون آ   ما رابدبختي اين توده چيست. شما ب

، نشرينيد   شهرای شريك مري   يي، در اتوم ايرد  فراشرته اهرا بر خايد و از پو  اين مردم بردبخت كا  كشيده

 دبگويير  ماب ر دبري ان با صد خوشي زندگاني بسر مينت، خودتان و فرزندا يدگستر های آراسته مي سفره

 از جسرتجو  و پردازيرد  انديشره ب زماني و زدوس بدبخت مردم اين حا ب دلتان كه است بوده تاكنون آيا

 از كره  دبگويير  اسرت  بروده  اگرر . اسرت؟  بروده  تاكنون چيزی چنين آيا !.كنيد؟ بدبختيها اين یريشه

ي  بارهرا  دنچه انديشيده و دانسته بوهيد. ما آدي ما آگاهب را آن. ايد؟ برداشته نتيجه چه خود یانديشه

يرد بايسرتي   ديد سانيدي . شما اگرر مرا را در لارزش مري    رچا  و روزنامه ب  وشتي  و در مهنامهنگفتار 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 احمد كسروی  دادگاه

21 

انيد هر پاسرخي  نشده. شما اكنون ه  توه هست دير ايد. چيزی ك هدهيد كه ندادهای ما پاسخ  نوشتهب

اير . در اينجرا هر      ای رسريده  اي  و به نتيجه اي  كه انديشيده حا  ما بد نكرده هره يد بدهيد. بدار مي

 گناهي از ما سر نزده.

اي  كره بررای رهرايي     هدخود بايا شماراي  ب اين نتيجه رسيدهپرس  : ما چون انديشيده ب سپه مي

گرردن  و دشوار را باين كار بسيار بزرگ  ن گمراهيها به نيرد پردازي  وآ ی با همه،  بيست مشيون مردم

يها زمواي  كه كتابهايي كه اين بردآ  را ديده ند يكي از كارهای سودمند و بايا آميان نيراي  ، و در گرفته

سروزانيدن را  ، و در اين زمينره نيرز    ني بدبختيهاست همه را نابود گردا ی دارد و سرچشمه بر ميرا در

كسي هرچره   شيني  و هرنني  و فراه  ي  كه سالي يك روز جشن برپا گرداا بهتر شناخته چنين نهاده

 و جرادو  و فرا   كتابهرای  و يرام خ رباعيرا   و حافو ديوان و دیعس كشيا  از راز كتابهای زيانمند را  

 ، نشسرت  آن در كه بياورد خود با دارد مي اش انهخ در ر اينها مانند و رمانها و عشقي و ايرج ديوانهای

 سروزانيدن  اين در آيا راني   زنها گفتگو رود و سپه همه را به بخاری انداخته بسوآ زيانهای از نخست

 آن با را ايرج ديوان كه يستدب كار آيا!. گناهست؟ زيانمند كتابهای گردانيدن نابود آيا!. گناهكاري ؟ ما

مانهرای  ركشي ؟!. آيا گناهست كه  تآ ميآگزاري  و ب نمياش در دست فرزندان خود  بيشرمانه سخنان

گررداني ؟!.   مان نگزارده نابود مري  انهخلازش هزارها زنان و دخترانست در  یپا بدآموزی را كه مايهسرا

يرا گناهكرار شرماييد كره اجرازه      دارد؟!. آ ميقانونست كه ما را از كار خود براز  ی هحا  كدام مادّ هره ب

كره آنهرا را از دسرتها     يا مايي  ددستهای پسران و دختران دهنسانند و برچا  كتابها را بايد اين  داده

 هيد!.دم پاسخ اندازي ؟!. خواهشمند تآ ميآگرفته ب

وزاني . ولري  س بري  و مي ري  و ميخ يي را از كتابفروشها مياكنند كه ما كتابهاپر كساني چنين مي

هرای خرود    انره خيي را كره در  اكتابهای بودی(. ما كتابهر ن كنندگان آسود چا اين دروغست. چاين ب

ابها كره  تني . تاكنون بسياری از كهای خود را از آنها پاک گردا انهخخواهي   ني  و ميسوزا ري  ميدا مي

يي گفته يرا رمراني   اند. فنن جوان شعرها انيدهده آنها بوده كه خود نويسندگان آورده سوزانيده شسوز
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حرا  مرن چنرين     انيده. برا ايرن  تره پاكدالنره آورده سروز   هودگي آنها را دريافبينوشته و سپه چون 

يرا چره   : آ پرسر   ني . باز مري سوزا يي را خريده مياستست و ما كتابهاراكنند پر انگارم كه آنچه مي مي

 تا ما نيز بداني . داي ؟!. بگويي قانون را شكسته ی هاي ؟!. كدام مادّ گناهي كرده

اريد؟.. ما ميدايرادی قانوني بيد چه يبگو 1قانوني هست و كارها از روی قانون بايد بوداگر در اين كشور 

 نماييد؟!. اين بدخواهيها چه عنواني ميدارد؟!. داريد په چه دشمني با ما مي اگر ايرادی از قانون نمي

 :  يبكن يي از شماد. بهتر است در آن زمينه نيز پرسشهابيسينه ميكودی را بعشماها سنگ حافو و س

ايد يا نره؟!. اگرر    را خوانده يا شما آنآ 2چا  رسيده.ب كه دو بار اي  حافو كتابي نوشته ی ما درباره

افو را كره بسريار اسرت برا دليرل      ايد؟!. ما در آنجا زيانهای ديوان ح چه ايراد داشته دايد بگويي خوانده

كارهای  ی ايد درباره انستهايد په چگونه تو ايد؟!. اگر نخوانده شما چه پاسخي داده داي . بگويي نمودهباز

 ..ايد؟ استهخدشمني برب [طورچ=]ن ما را ندانسته و نسنجيده چسان؟!. سخنادبگيري« تصمي »ما 

لرود  آيهای زهرزمودی نوشته بدآعيام و حافو و سخ ی گذشته از اين كتاب ، ما بارها گفتار درباره

و نكوهشرها   دشرمارن  مري  چو پرو  يچاز يكسو جهران را هر  يام و حافو خاي .  آنان را به رخ شما كشيده

 روايري  پ و بري  دره كه مرردم زنردگاني را خروار دارنر    در اين با ددهن كنند و صد پافشاری نشان مي مي

نيمت دانسته به مسرتي و خوشري   ، و دم را غ نده نياشنديگذشته را فراموش كنند و درپي آ ، نمايند

 : ايشانستهای  گفته ی . اين فشردهدكوشن

   ه رواق ارق  هيچستاين طارم نُ  ای بيخير اين شكل مجس  هيچست

  ام تحقيق هزار بار من اين نكته كرده  جهان و هرچه درو هست هيچ در هيچست

  همه نيستآر كه اسياب جهان اين باده پيآ  همه نيستحاصل كارگه كون و مكان اين

  و هيچ غ  از بيآ و ك  نداشت بر باد داد  خوشوقت رند و مست كه دنيا و آخر 

                                                           

 ی بايد بودن است. ر و سيك شده  ( ،budر بايد بود چ1

 «؟.دحافو چه ميگوي» ر2
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 حكمت اين معما راگشايد بنگشود و نكه كه  ي گو و راز دهر كمتر جوحديث از مطرب و مِ

مرد  آ دخواهما سر ، و آنچه ب جهان اختياری نيستنمايند كه ما را در اين از يكسو نيز پافشاری مي

 : داشت دواننتاز پيآ نوشته شده و كوششهای ما سودی 

 اسودستنپيوسته قش  ز نيك و بد    بودست نشان بودنيهاآ پيزين 

  بيهودستا غ  خوردن و كوشيدن م   تقدير تو را هر آنچه بايست بداد

  بنامت چه نوشت عنتو چه داني قش  صُ  بر عمل تكيه مكن خواجه كه در روز از 

  استثير زهره و زحل أكه سعد و نحه ز ت   خورنطشعتي و غصه مه ی هرَّبگير طُ

  سرشتنكه خدا روز از  بهر بهشت    كن  سوی بهشتنبرو ای زاهد و دعو  

 پسندی تايير ده قضا گر تو نمي    ددر كوی نيكنامي ما را گذر ندادن

سرانيده كره از   رنجرا  آ. ايرن مررد كرار را ب   نست كه در اينجا بشرماري  يهای حافو بيشتر از آزموبدآ

شكاره بيكاری و بيعاری را كه آ«. دارد هنشينرد عز  گدای سنَكه صدر م : » كند ستايآ مي« گدايي»

 :د ران بازی مي شكاره سخن از بچهكه آ، ند در جای خود ز خواری و مستي الفها ميستايد و از باده مي

 ...«ای  ی نازنين پسر تو چه مذهب گرفتها»

های او آلروده برا   دنردهايي داده و انردرزهايي سرروده. ولري پنر     پاستست كه گاهي ردی ، عاما س

 : باشد يهای پست ميزموبدآ

 نهادنغنم همت آن  كه د  برو   جهان بر آب نهاده است و آدمي بر باد

نهرادن در  نجهران  وختره. د  ب مدی اين سخن را از صوفيان آعچيست؟. س« نهادننجهان د  ب»

و زندگاني خرود را   دای بيكار نشين و در گوشه ددی و صوفيان اين بوده كه كسي پي كاری نروعنزد س

همرتآ سرر   : » ندازد. اين جمشه در كتابهای صوفيان بسريار فراوانسرت  بييي و ستايشگری راه از گدا

 : حافو نيز گفته است«. ياوردنبدنيای دون فرو

 زاد استآد ز هرچه رنگ تعشق پذير   غنم همت آن  كه زير چرخ كيود
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 :د گوي دی ميعباز همان س

 وزين صور  بگردد عاقيت ه    بسي صور  بگرديدست عال 

 كه دنيا را اساسي نيست محك     عمار  با سرای ديگر انداز

  قمحالست انگيين در كام ار   وفاداری مجوی از دهر خونخوار

های خرود  دی از صروفيان گرفتره و در شرعر   عارجسرت كره سر    های پست و بي اينها همه انديشه

،  ، چاپشوسري  يگرری رسرهای جير ددی عنيست. همان سر  دهد. تنها اينها گنجانيده به خورد مردم مي

 : يگری صد شعر بيشتر توان پيدا كردنيز بسيار داده است. در جير 1نيمايرتي و تردابي

  سماني نيستييد آأتجز ب   بخت و دولت به كارداني نيست

  از كماندار بيند اهل خرد   گذرد گرچه تير از كمان همي

   ندهند  زياده از روزی   گر زمين را به آسمان دوزی

  استور آنه در چنگ و بازوی زور   سعاد  به بخشايآ داور است

 :د گوي بوده مي در چاپشوسي كه خود از استادان مي

 خون خويآ باشد دست شستنب   نف رأی سشطان رأی جستنخ

 بيايد گفت اينك ماه و پروين   اگر خود روز را گويا شيست اين

 :د گوي جنگ مي ايرتي و گريختن ازبيدر 

 سوزينهار مده جان گرامي بفس  كوس یشيران بدرد نعره یچون زهره

 بيوسد توان برندندان دستي كه ب   توان كرد بسازنكه خصومت  با هر

دی عداده. اين سر  ي از خود نشانمزرآ مني و ناپاكي باب پنج  گشستان را نوشته و صد بيدر تردا

های جگرسروز   ن نالهلگداز را در كشور خود ديده و آدتمهای سن همانست كه در زمان ماو  بوده و آ

ه و در شرعرهايآ همره دم از براده و سراده زده.     دخود راه نردا نها را شنيده و كمترين اندوهي بانداخ

                                                           

 ر و آخشيج پاكدامن ، فاسق =ن متردا ر1
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 : و عراق بوده سا  خوشي خود خوانده درا كه سا  كشتار و تاراج بادا 656همانست كه سا  

 شآ بود جر  ششصد و پنجاه وهز   وددر آن مد  كه ما را وقت خوش ب

 دزنير  سينه ميو حافو. چون شما سنگ آنها را ب دیعلود سآيهای زهرزموای از بدآ ست نمونهاينها

ادور و جهانياني و ديگرر  داني و صدر و قژير و ممهمن اينها را ياد كردم. اكنون شما ، شما كه ساعد و 

يرا در ايرن زمران كره     دانستيد يرا نره؟.. آ   يها را ميزموكه آيا زيان اين بدآ د، بگوييد اميردگان هستين

دوستي ورسان درس ميهننرود و دولتهای ديگر به  های جهان مي ميان تودهيردهای سخت تاريخي درن

رسهای صوفيگری و دجوانان ايران ، ب ورندآجوانان هوانورد و چترباز پديد مياز  و ددهن و جانفشاني مي

يا شما چنردان  شناختيد يا نه؟.. آ نان كشتن را زيانمند ميجيريگری و خراباتيگری دادن و سهشهای آ

كتابهرای  ن دليستگي كه شرما ب خواهي  بداني  آ ايد كه زيان اينها را ندانيد؟.. ما مي ساده و نافه  بوده

 دارد؟!. ای مي كوشيد چه انگيزه دهيد و اينهمه به پراكندن اينها مي دی و حافو نشان ميعس

يز از رازهای نهان شرما كره   بسيار نيك ما ن«. ي دما زيانمندی آنها را ندانسته بو: »د شايد بگويي

ي  كه ندانسته بوديد. ليكن چره  پذير ای انگاشته مي اي  چش  پوشيده شما را كسان ساده وردهبدست آ

دی و حرافو و  عيهای سزموو بدآاي   اينكه ما چند سالست در اين زمينه گفتارها نوشتهاهيد گفت بخو

؟!. مرا براز   «ي دندانسرته برو  : » انيد گفرت اي ؟!. آيا باز تو ياپي به رخ شما كشيدهپمولوی و ديگران را 

وسرت؟!.  رايد په اين دشمنيها از چره   ايد يا نه؟.. اگر نخوانده های ما را خوانده : شما نوشته سي رپ مي

 وريد؟!.ندانستن را بهانه آايد ديگر چگونه توانيد  اگر خوانده

فه  و زبانردان. كترابي نيرز    يد درسرخوانده و برا  بود ژير شما جواني ميهقای عيدالحسين خوب آ

براال رفرتن شرما كره از ترجمراني       دنو دانري  شُر   چا  كرديد چكه آنچه ما مري حافو نوشته  یدرباره

،  آ از همهبي،  سيديدرزماني به وزار   يد و در اندکردكشوروی بيكيار باال رفتن آغاز  ی كونسولخانه

نهمره دليشهرای   شرده كره آ  ه ايد چر  داريد؟!. اگر خوانده چه پاسخ مي د، شما بگويي همان كتاب بوده(

اني و صردر  قايد؟!. شما كه ساعد و مم پذيرفتهندی عهای حافو و س زيانمندی گفته ی روشن را درباره
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 دهيد؟!.. ني  چه پاسخي ميييب دنيستيد؟!. شما كه نويسنده بوديد. بنويسي

نها را در كني  كه آ يا ما گناه مي، آ سعدی با اين زيانمندی : كتابهای حافو و سي پر ما از شما مي

دسرت  اينهرا را و ماننردهای اينهرا را ب   يا گناهكار شماييد كره  سوزاني ؟.. آ ورسان نگزارده و ميندست 

تآ آيرا مرايي  كره آن را گرفتره بر      داندازير  كار ميشان از ورسان داده سهشهای آنان را كشته مازهان

ن براب پرنجمآ بدسرت    دی را برا آ عنكه گشستان ساندازي ؟!.. شما چه بهانه توانيد آورد در برابر آ مي

داري  تنها اين را دليل گرفتره   نمي آيا ما حق 1د؟!.بييا نميتي اين كار خود را دردهيد و زش جوانان مي

يا دادن گشسرتان و  ، غيرتتان كجا رفته؟!. آ كناراين توده بشماري ؟!. همه چيز ب شما را دشمن بدخواه

ن كه ديوان ايرج با آ دساخت؟!. شما همانها هستي دبا غير  و مردی توان، دست جوانان باب پنجمآ ب

و كمتررين تكراني    دافت ورسان مينن بدست آ ی رسد و بيست و پنج هزار نسخه چا  ميزشتيهايآ ب

 يا شما بدخواه اين مردم نيستيد؟!.خيزيد. آ دشمني برميني  بسوزا را مي دهيد. ولي ما كه آن نميخود ب

بود كه منيران و ديگرران   داد اين  ميان وحشيگريها رخدر زميها كه پارسا  در تيريآزر يكي از بي

يرارسا  در تهران پاي . اين دروغ را  انيدهكه ما قرآن را نيز سوز دبرای برآغاالنيدن مردم چنين پراكندن

گيرري  و ايرن برا برودن      بسوزان در هر شهری جشرن مري  كه ما برای كتا . در حاليدنيز پراكنده بودن

ني . از اين گذشته تاكنون بارهرا گفترار نوشرته    سوزا ست كه كتابهای سوزانيدني را ميمگروهي از مرد

ن در نرزد مرا   اير  كره قررآ    ني . بازنمودهسوزا ما ه  ميانيد و اي  كه كدام كتابهاست بايد سوز بازنموده

 ري  و خواهي  داشت.دا ميو اي   ن داشتههميشه پاس آ گراميست و

بسروزان  راكند در نشسرت كتا پ دانست  كه باز چنان دروغي را خواهند همان پارسا  من چون مي

وردي  كه سپه چون زبان آب هايي را اندي  در همان زمينه جمشهرتهران روز يك  ديماه در گفتاری كه 

سانيدي  و نامهای كتابهای سوخته شده را چه در تهرران و چره در   رچا  ب «يك  ديماه»دفتری بنام 

                                                           

گشستان سرعدی را در مدرسره كتراب درسري       ر پيآ از آنكه نكوهشهای پيمان و پرچ  ه نايِآ چ=تأثير( خود را نشان دهد ،1

 ی اين جمشه به آنست. ر و گردانيده بودند. اشاره
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هرا را در پرايين از    ن جمشهچا  رسيده و اينك آنيز بار من ، در همان دفتر گفت ديگر شهرها شمردي 

 : ورمآ همان دفتر مي

وسرياهان  راندازي .  تآ ميآاند كه ما قرآن را نيز ب پراكنده : دشمنان ما دروغي ي واين را ه  بگ»

ه نرزد ديگرران   يي كي  بسياری از كتابهاوگ مي هيازند. من آشكار اين دروغ دست مياند ب چون درمانده

ميان آنهرا گشسرتان و بوسرتان    ينك كتابها روی ميز چيده شده. دراندازي . ا تآ ميآارجمند است ما ب

خرور آترآ اسرت. ولري     اينها در ی ، و مانند اينها هست و همه نانجالمفاتي  ، ديوان حافو و دیعس

ن جرای خرود   اينگونه سوزانيدن كجا؟!.. قررآ  داري . قرآن كجا و قرآن نزد ما گراميست و ما پاسآ مي

ن يرل برا آ  انيردم. انج يديد من جردا گرد دبود كه شما  ميان كتابها يك نسخه از انجيشها ميدارد. در مي

يي كره  كشي  در يك رده نيسرت. كتابهرا   تآ ميآا كه بهاش توان گفت با اين كتاب ه دربارهسخناني ك

 «.اري دينهای خدايي بوده بايد پاس دبنياد ديني از 

وچيگری هالدعوا  و مانند اينها را دستاويز گرفته نان و جامعجالدسته ه  سوزانيدن مفاتي  يك

دانند  ايد. نادانان نمي انيدهبوده و شما سوز ن ميهايي از قرآ هورسدر اينها : »د گفتن . ميدانداختن راه مي

، و ايرن   انرد  ن را در كتابهرای خرود آورده  های قررآ  ها و سوره هيكنندگان آوزان و گمراهمكه بيشتر بدآ

وزان و مشدنيست كه ما به پراس آنهرا از اينهرا چشر  پوشري . قررآن هرر زمران كره دسرتاويز بردآ           ن

ن رفت چگرچه برا نرابود گردانيردن آ   گن را از دست آنان اهيست قرآربايد از هر  يدكنندگان گردراهگم

 يرنگهای معاويه كرد.نين در برابر فّلب در جنگ صِطابيمين كار را امام عشي بن اهباشد(. 

الردعوا  كتراب   پرسرتي. جرامع   های برت ، پر از دسرتور  ها ست پر از زيارتنامهبينان كتاجالمفاتي 

ن كسراني كره اينهرا را    اسداری بزرگي با قرآنست. نادان آاپنن در توی آنها خود قرآهای  فالست. سوره

ست. مرا بسريار نيرك    اپاسداری بهترين چاره سوزانيدن آن كتابهانگيری از اين فهمند!. برای جشو نمي

كره هسرت ايرن سروزانيدن بررای       انيد. چيرزی اي . باز ه  خواهي  سروز  انيدهاي  كه آنها را سوز كرده

ن های قررآ  سوره یكتاب معني ديگری. درباره ی دارد و برای بازمانده ن معني ديگری ميهای قرآ سوره
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 ران پيامير.دارد كه قرآن سوزانيدن يا سوزانيدن همان معني را مي

ران های گوناگون پيردا كررده برود يرا     سوم چون قرآن نسخه یشيفهخني  كه در زمان دا همه مي

 .دهای ديگر را سوزانيدن بود برگزيده نسخه پيامير يكي را كه درست مي

پيرامرونآ   ی : اين داستان كتابسوزانسرت كره مرن برا همره      ده  مينآ از اين دامنه بيسخن ب

گردانيدم كه چره چيزهرايي مرا را براين كرار       نمودم. روشنرا يكايك باز وددم. كارهای خگفتگو گزارب

ني . اينهرا  سوزا نمودم كه كدام كتابها را ميخواهي . باز ن ميهايي را از آ نگاه چه نتيجهآواداشته است و

و داوری كننرد. نيرك    دنكه مرردان پاكرد  و غيرتمنرد بخواننر    نمودم برای آگشادی و درازی باز را با

بيسرت   ی ما در راه رهايي يرك تروده  «. را كه حساب پاكست از محاسيه چه باكست؟!. نآ: » اند گفته

ير   ردا وردم. مرا دوسرت مري   زبران آ ی بسيار كارهای خود را بفرازرسكوشي  و اينك من با  مشيوني مي

 .دگاه باشنسراسر جهانيان از كارهای ما آ

شريد.  با ادور و جهانيراني مري  داني و صردر و  قر ژير و ممه، شما كه ساعد و  ستاكنون نوبت شما

شرما نيرز پراک    داشتيد؟!. اگرر   يا چه دستاويزی ميكه چه رفتاری با ما كرديد و آ داكنون شما بگويي

 .دايد كارهای خود را بشماري بوده

االسرنمي و ديگرران كره كانديرد نماينردگي پارلمران       ةقثيان با ئمنيان و صوفيان و بها زدر تيري

بود مردم عامي را بشورانيدند كه  شكار ميسوزاني كه دروغ آنقرآ ی دست به  دادند و به بهانه دبودن مي

باني كه خرودش  . كفيل شهرد، كتابها را سوزانيدند ، ويرانه گردانيدند كردنيختند و كانون ما را تاراج ر

ذيرفت پر كرد و چرون پايران    ايستاد و تماشا مي ي در همانجا ميمزرآ بود با صد بي از برانگيزندگان مي

و  ددر بازار گروهي آقرای اسرنمي را دنيرا  كردنر    «. قايان تمام شد برويد پي كارتانآ: » چنين گفت

دسرت اوبراش داد   ورد و باو ايمني داده از آنجا بيرون آناهيد كننتر بازار آمده بپای  يك ماازه چون به

 .دكه از چند جا با چاقو و سنگ زخميآ گردانيدن

يرمرد گزند پن آو تا توانستند ب دگرفتنيابان گرد فراخخترش در دمقدم را با  ءقای اياراغه آمدر 
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ردی. در نيُر ه بودی جاني درپراكندنكه اگر رئيه ژاندارم نرسيده و با ششيك تفنگ اوباش را  درسانيدن

اينها يك  ی گفتند. په از همهننچه وحشيگريست دريغ قای مسعودی ريخته آآ ی انهخدر ب بآمياندو

و چند تن از  دزدن مي دخواستن كه را مي بود كه هر پا مينيز دستگاه وحشيگری بر زماه بيشتر در تيري

شاعرهای بسيار بيشرم و پست از راا صديقي و حسين صحاف و بيريا فرصت يافته پستترين شرعرها  

. در سراسر اين كارها شرما  دفروختن شكاره ميو آ دكردن مي بود چا  ادشان ميهپستي ن ی را كه نمونه

ي ننموديد. قانون را روايپدي  كمترين كر دادخواهيها كه ما مي ی نشستيد و با همه اموش ميخوزيران 

كرديد. بشكره  ن، سپه ه  يك تن از بزهكاران را دنيا   فتيدديده نگر، آبروی كشور را ب ديدزير پا گزار

ي را از خرود  مر زرآ ن پستي و بيموديد. به همان كفيل شهرباني و كننتر بازار كه آنشكاره پشتيياني آ

اديد. مرا چنرد برار دادخرواهي     د« عترفي» دكني نكه به بازخواست كشيد و دنيا بجای آ دنموده بودن

 دهيرد و  نها بازگشته خواستيد ما را گناهكرار نشران  به گردش نينداختيد. بشكه بجای آ دي  يكي راكر

شرنود  خ. كوشيديد دست و با  ما را بينديد. محسن صدر برای اينكره منيران را از خرود    ددنيا  كني

ن را بهانه كنند و بررای مرن   ادسرا فرستاد كه آدست به اميرتاپا آرا كه س «شيعيگری»كتاب  گرداند

وكالرت  »ورد كره كتراب بازداشرت شرود. مررا از      اين به نكرده فشار آكيفری پديد آورند. ب ی پرونده

شرد   موسانه كره چرا  مري   نا های بي نامهن دشنامگردانيد. آ« معشق»بود  كه راه زندگاني  مي« عدليه

 فتيد.را جشو گر «شيعيگری»ي كتاب جشوش نگرفتيد ول

و نامهرای   د: چگرونگي را بنويسري   بود. چند بار ديدم خودش گفت وزير مينخست ایراغهمساعد 

اموشري ديرده   خدي  و ازو جرز  رسي خواه  فرستاد. اين كار را كرمن باز دبزهكاران را بيريد و بفرستي

رفرت.  گما را جشرو   ی روزنامهي ندستاويز قانو يچه نشد. كاری كه كرد دستور داد فرمانداری نظامي بي

خود دستور به پستخانه فرستاده كه از برردن و رسرانيدن كتابهرای     وست كه بسراخرين كار ه  آ نآ

ابني كفيرل وزار   كر مرين دسرتور را وحيرد تن   هخودداری كنند. « داوری»و « انهدر پاسخ بدخوا»

برود كره در    چندان خشنود مري اني كه وزير دادگستری شده بود از پيشامد قفرهنگ نيز فرستاده. مم
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مرن  زاده و ديگرران ب  نيرا و سرشطان   قايران صرفي  بود كه با زبران آ  ياپي پيامها ميپگنجيد.  پوست نمي

 «.فنن كنند من نگزاشت  دخواستن كه منيان مي»،  ستادفر مي

 ی ستن كينهزويي جز جُرنشست و آ باني مي، در پشت ميز رئيه شهر ، تيمسار شاعر ن جهانيانيآ

 ن وحشيگريها پيآ بيايد.خواست كه در تهران نيز آ داشت. بسيار دلآ مي ميندی از ما عحافو و س

ادور دنان را دنيا  كنند بره  نمود. بجای آنكه دستور دهد آ شكاره از بزهكاران پشتيياني ميژير آه

همان دسرتور را  ادور نيز دكه  دذربايجانست بيرون كنياد كه هرچه از پيروان كسروی در آد دستور مي

 توانست بكار بست. نجا كه ميتا آ

ارديرد؟!. چره   د كه بدينسان قانون را زيرر پرا گز  داشتي ای مي بداني  چه بهانه دقايان بگوييخوب آ

 .دهيد. شما نيز بنويسيدوسياه نيستيد پاسخ رداشت كه از بايای خود چش  پوشيديد؟!. اگر  انگيزه مي
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 گفتار دوم

 نابجايک دروغ 

 كن ؟.. عوی پياميری ميديا من اي ؟.. آ هديا ما مذهب بنياد گزارآ

 

هايي كه اين آقايان ر آقايان ساعد و هژير و ديگر ناميردگان ر در برابرر مرا نشران       يكي از زيركي

كرن  و   ی ايرن كتراب  دعروی پياميرری مري      نمايند كه من كه نويسنده اند آنست كه چنين وامي داده

ام و اين كشاكشها با منيان و ديگرران برر    مذهيهای بهائي يا شيخي بنياد گزارده همچون« مذهيي»

ای بميران   تازه« اختنف»ام و  بنياد گزارده« مذهيي»مازی هست   روی آنست. من كه يك مرد كهنه

 دارند ام ، و آن آقايان نوانديآ ، آن مردان بزرگ ، از دلسوزی كه باين مردم و كشور مي مردم انداخته

 خواهند جشو گيرند. مي

نكره دو  ، برا آ  كرردم  گفتگو مي زوحشيگريهای تيري ی روزی كه به پيآ ساعد رفته بودم و درباره

راه ديگرر زد و چنرين   ، امروز ديدم بيكيار خرود را بر   ن وعده داده بود كه بازرس فرستدآ از آپيروز 

 اند. وانمودهها نيز چنين  در پرونده«. گويا يك مواو  مذهيي بوده: » گفت

ی  خواهي  به بدبختيهای هزارساله اي  ، ما كه مي ما كه در برابر صدگونه گمراهي و ناداني ايستاده

اي  ، مرا كره سرخناني     كشور چاره كني  ، ما كه روشنترين راه سياست را برای اين كشور پيآ گرفته

يگری ايستاده با دليشهای بسيار گويي  كه در سراسر جهان واالترين سخنانست ، ما كه در برابر ماد مي

ای را كه درميران دانشرها برا خداشناسري و      دهي  ، ما كه برای نخست بار ناسازگاری استوار پاسخ مي

 تررين چراره را بررای گرفتاريهرای جهران نشران        اي  ، ما كره سراده   بوده از ميان برداشته دينداری مي

« ورجاوند بنيراد »دهي  ، ما كه كتابهامان بزبانهای اروپايي ترجمه يافته ، ما كه كتابهايي همچون  مي
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اي  كه اگر ساعد و هژير و ممقاني و ديگران همه گررد   نوشته« دين و جهان»و « در پيرامون خرد»و 

آنهرا را نخواهنرد    ی يكري از  آيند و دانشها و خردهای خود را رويه  بريزند و ده سا  رنج برند ماننده

« مرذهيي »ای و اسدا  ممقاني يرك كوشرآ    توانست نوشت ر چنين دستگاه بزرگي را ساعد مراغه 

 نمايند. شناسند و همچنان وامي مي

انرد و   مرده انرد. ولري افسروس كره ديرر آ      داده گفت شاهكاری نشان دباي ، بشكه مي اند بد نينديشيده

ابهرای مرا سراسرر    هرا و كت  ها و روزنامه كوشي  و مهنامه هنگامآ گذشته است. ما كه يازده سالست مي

مرردم   ی همره  ، زبانهای اروپايي نيز راه پيدا كررده های ديگر نيز بسيار رفته بشكه بكشوركشور را گرفته ب

 مانده.ني برای نيرنگ و فرييكاری يكني . ديگر جا گويي  و چه خواستي را دنيا  مي اند ما چه مي دانسته

ای در  ، من دريافت  كره چره انديشره   «گويا يك مواو  مذهيي بوده: » ساعد گفتن روزی كه آ

نگاه مگر دانيد كه دروغست. آ : خودتان ه  مي ياورده گفت نروی خود پشت اين جمشه خوابيده. ولي ب

نها يايد آنجنايت كنند « مذهب»قانون را بايد كنار نهاد؟!. اگر كساني بنام « مواوعهای مذهيي»در 

ن كره مسرش    ير! آخنه : » خود رنگ ديگر داده چنين گفت، باز بد ا  كرد؟! چون از پاسخ درمانرا دني

 «.است كه بايد تعقيب شود

كري  قوانشوست كه فرماندار نظامي شده بود. اين مرد را من شرنيده  آقای تر داستان از اين شيرين

گو كن . چون رفت  و بازداشت پرچ  گفت ی ن  و دربارهيييود خواست  ببودم اروپا رفته درس خوانده. اين

رود  دم ميآ: » ، و سپه چنين گفت گفتگو از اروپا رفتن و درس خواندن خودغاز كرد بنشست  ديدم آ

، باز ه   بيند در كشور ما باز ه  كشاكآ مذهب است يد ميآ وقت كه مين و آ دخوان نجا درس ميو آ

گرران مررا يرك مرنی     گاه از سخنان ساعد و ديبيچاره ناآمن دانست  كه ...«.  ندكن مذهب درست مي

اين سخنانآ برا منسرت.   ، و روی  ام كه من مذهب درست كرده ددان شته و چنين ميمازی پنداكهنه

ی هست  دای من يك آخون يي؟!. تو تصور كردهگو اينها را به كه مي: » رفت  و گفت گرا  شيود جشواين

كنري. مرن اروپرا را بسريار بهترر از ترو        اروپا رفتن خود  گفتگو مري ام؟!. تو از  و مذهيي درست كرده

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 احمد كسروی  دادگاه

33 

ترين كتابهای نويسندگان شرقيست. من در پنج انجمن  شناس . در همان اروپا كتابهای من شناخته مي

ه برودم كره خرود كنراره     مريكا بود عضو شدآمريكا كه يكي از آنها آكادمي آ بزرگ دانشمندان اروپا و

؟!. دگردان خوانده خود را افزار دست منيان ميپ ، در اروپا نيز يك جنرا  درستيقای سرجست . خوب آ

ای همچون پرچ  جشرو   و از روزنامه دگزارن زاد ميپا زيانست آكه سراهای منيان را  در اروپا نيز روزنامه

 ؟!.دگزارن زاد ميخواني آواهرزني و ز رسواييهای زشتي را همچون زنجير؟!. در اروپا نيدگيرن مي

نشسته بود و همچون كسان گناهكار كه گناهرانآ  انشو بيكيار فروگفت  باد آقای قو اينها را كه مي

 مد.آ نميوازی ازو درآ دبه رويآ شمارن

مرن  : » مده چنين گفتسخن درآبود. او نيز ب نيز مي 1لم شَای مدير بابا قای گنجهدر اين گفتگو آ

حقيقت اينست كه مجاهد  ايشان در ايران بيمانند است. اري  ولي دقای كسروی رنجيدگي از ه  با آ

اريرد و كتراب شريعيگری را    آزاد گز ن رااخوانر  واره ريا انصافست كره شرما   : آ خواست  بپرس  من مي

 «؟!.دبازداشت كني

خودم ه  : » مده چنين گفتني درآونكوهآ گشاده از در زبچون ديد او نيز زبان ب انشوبيچاره قو

 «.دارم قای كسروی ارادا آب

كره  شمردي . خدا را سپاس  اندوست ميداري . ما اين مرد را اير را ميآداستاني نيز از سرلشكر رزم

يايرد گفتگرو از   نافسری  يچای فرستاده در اين زمينه كه ه قای سرلشكر بخشنامهاو را نيز شناختي . آ

قای آفرين بر شما آ«. شد دمحكمه تسشي  خواهب»بكند وگرنه « های كسروی ي و نوشتهئمذهب بها»

نموديد  ای آزاديخواهانه از خود مين نمايشهكسي توانيد بود. شما كه آ سرلشكر ، خوب افزار دست هر

گفتي  خدا را سپاس كه يك چنين افسرری هر     يد ما ميداد شقي كه نشان مين گردنفرازی و كشهو آ

 مد.ولي افسوس كه گمان ما ناراست درآهست. 

ای پره آن   ای يا نه؟ اگرر نخوانرده   ني  تو كتابهای كسروی را خواندهييبگو ب خوب آقای سرلشكر

                                                           

 . ر وآمد ی فكاهي كه در آنزمان بيرون مي ر يك روزنامه1
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خرود   ی ايرن نوشرته   [مسروو  =]هدبخشنامه را چگونه فرستادی؟!. چگونه نينديشيدی كه من پاسرخ 

؟.. بشكه ساعد يا ديگری كه مررا  دن  كتابهای كسروی چيست؟.. در چه زمينه سخن ميرانييباش . ب مي

يا كتابهای كسروی ني  آييای بگو ب دارد؟.. اگر خوانده واداشته خود دشمني با كسروی مينوشتن اين ب

 ای؟!. ای كه چنين فهميده ني  كدام كتاب را خواندهيياست؟!. بگو ب «يئمذهب بها»در رديف 

سرربازی رفرتن   ، ب ستمدولت حراماليا  دادن ب»:  گويند ، منيان كه آشكاره مي آقای سرلشكر

تهای با اين بدآموزيها غير «د است ...جنگ رود و كشته شود مرتعشما ب یاجازه اگر كسي بي،  ستمحرا

منيرر مرن    پرای افسرری ب يرا   سربازی يچ، شما چرا بخشنامه نفرستاديد كه بايد ه كشند جوانان را مي

برا  ای نفرستاديد ولي من كه  شد كه چنان بخشنامهه ؟!. چدآلود آنها گوش ندهسخنان زهرننشيند و ب

خرود   ی كشور و تروده  ی كسي بايد در انديشه نويس  كه هر اپي ميپيهمان منيان نيرد سختي كرده 

 هرا بخشرنامه   چنين نوشته ی ، درباره ايستدنزی بازدر راه نگهداری كشور از جانيا دباشد و اگر نياز افتا

 شيد؟!.با كني  شما يك افسر ايراندوست مي وررفتارتان باز جای آنست كه ما با يا با اينفرستاديد؟!. آ

« غاصرب »: كيآ منها( دولرت را   ي ويا شما تاكنون دانسته بوديد كه كيآ شيعي چيا بهتر گآ

: از كشرور   دانسته بوديد بايد گفرت ن؟... اگر دشمار سربازی رفتن را حرام ميو ماليا  دادن و ب ددان مي

 اش چه انديشيده بوديد؟.. درباره دايد. اگر دانسته بوديد بگويي بيگانهخود 

آلودي هر کوششی که در پیشرفت داشت که با چنان بدآموزيهاي زهر توان شک يا میآ

 کشور برود بیهوده است؟!. اي  توده و

يرا  در فرانسره و انگشريه برودی آ    : اگر چنين داسرتاني مرثنً   سي پر ايد. ما ميشما به اروپا رفته

يرا  ی؟!. آدروايري كردنر  پ يا سر خود را پرايين انداختره بري   ی؟. آدستان و غيرتمندان چه كردنرپميهن

 توان چنين گماني داشت؟!. مي

اچار ديردی  ننست كه كتابهای بسيار در زشتي چنان كيشي نوشته شدی و دولت خود را آيا نه آ

 زد؟!.براندا را شان ريشهيشروان كيآ را دنيا  كند و پكه 
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نها كه بسيار است( بره نيررد سرختي    يها چو مانندهای آزمواكنون سخن در آنست كه ما با آن بدآ

كشري  و شرما كره خرود را      اي  و در راه رهايي ايرن كشرور و تروده زيانهرای گونراگون مري       استهخبر

شكني و دشمني كارزيرزيركي ب،  مابيني  بجای پشتيياني ب ، ما ناگهان مي دهيد پرست نشان ميميهن

 شما چه نامي دهي .داني  ب ماني  و نمي ميپردازيد. در اينجاست كه ما در مي

دست داشته به  زبسوزان تيريانكه در كتآنست كه اين آقای سرلشكر افسر جواني را بنام آ ترشگفت

نمودم كره مرا چره    براز داخته گفتگو پردم بديدن او رفت  و بتهران خواسته پرخاشها كرده بود. من خو

يكر   »، و يرك نسرخه از كتراب     شرنيدم نني  و ازو سخني سوزا ني  و بهر چه ميسوزا يي را ميكتابها

ن كتراب را  ه  آ،كره اگرر   روی ميرزش گرزاردم  داشت  ب باشد همراه مي كه در همان زمينه مي« ديماه

شرود كره آن    ديرده مري  يي . برا ايرن حرا     گو حا  دانسته كه ما كه هستي  و چه مي هره نخوانده ب

 قای ساعد بوده فرستاده است.بخشنامه را كه بيگمان دستور آ

د يرو جسرت. اين  حرافو را از مرا مري    ی ژير هست. اين وزير جوان كينههقای يك داستان نيز از آ

ادور كه استاندار داين به نكرده به مه جنايتها را ناديده انگاشت. بنهآشكاره قانون را زير پا گزاشت و آ

 ذربايجان نگزارد.بشناسد پيشنهاد كند كه دولت در آكسي را كه از ما  شده بود دستور داد كه هر زتيري

ثيت اسرناد نامره فرسرتاده كره چرون كسرروی ادعرای         ی يكي از كارهای او اينست كه به اداره

يد. ما اين برداروست او را از آذربايجان اراغه از پيروان مثيت  ی مقدم نماينده ءايا كند و پياميری مي

 : پرس  انيده مياو گردب را ي . اينست من روی سخنيددثيت  یاو را در اداره ی نامه

 ی ام؟!. پياميری در انديشه  عوی پياميری كردهدخود  ی ژير من در كجا و در كدام نوشتههقای آ

برا خردا   كره   نكسي بيايرد و از سروی خردا پيرامي آورد و آ     نزدسمان بنست كه فرشته از آمردم آ

، برا جرانوران سرخن    د سمانها رود و اگر خواست مرده زنده گردانآوستگي پيدا كند و اگر خواست بپي

 كجرا !. آيرد؟  مري  مرن  نزدب فرشته ام گفته كجا در من. معنيست اينب مردم آپي در پياميری ر دگوي

 ايرن  زشرتي  چررا  دانر   مري ن!. ايد؟ آورده كجا از را دروغ اين امش!. هست؟ پيوستگي خدا با مرا ام گفته
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 ي .ا درنيافته را شما خواست ما كه پنداريد مي گويا!. ايد؟ فهميدهن را دروغ

خواستيد اين جنيآ بسيار برزرگ مرا را يرك كوشرآ      ان مينت، شما و همدستا ژيرهقای آری آ

 بوده.ن راه فه گردانيد. اين سخن شما نيز از آخمين دستاويز ما را ههيد و بدنشان « مذهيي»كوچك 

نگاه من ام. آ ، كتابها نوشته در سراسر جهان پراكنده ام شكار گفتهام آ ، من هرچه گفته ژيرهقای آ

 ام. دهوعوی نيديچگاه مرد هام. من  تهسعوی برنخاد، ب ام شيدهاش بكار كو همه

، مرن   زبانها بسرته برود   ی ااشاه كه همهرام. در همان زمان  استهخكوشآ برمن يازده سالست ب

دان مانردم ولري چرون از مرن     ايستادم. نه روز نيز در زننه از كوشيدن و نوشتن بازدخود راه نداب ترس

 .دهاي  كردنرزيان كشور بدست نياوردند چيزی ب

 مرا  آری رر  جانفشران  جوانران  ، نيرك  مردانر دارم   ران بسياری ميبودم و اكنون يا ن روز تنها ميآ

 مرا . اير   گردانيرده  آشكار بارها را خودمان خواست ما. گزاري  نمي بنياد «مذهب» ولي. باشي  مي گروهي

منا  فيروزی خود اميدمنردي .  اي  ب ني  و چون راه كار را شناختهبدبختي برها از را كشور اين خواهي  مي

یادگار سعدي و حافظ و مولوي و ديگران ب لود را که ازآيهاي زهرزمو واهیم گمراهیها و بدآ می

، و  انندازيم ايند از ريشنه بر   نها صد پافشاري نشان دادهرواج آافزودن ب و شماها در راهمانده 

 نیم.تی دهد روان گرداپرسجوانان درس غیرت و گردنفرازي و میه يی را که ببجاي آنها کتابها

اند از ميران   هدان اين كشور بنياد گزارهفرسا كه بدخواورسان را از اين فرهنگ مازنخواهي   ما مي

 زاري .گمعني راستآ بنياد فرهنگ را ب نبرداشته بجای آ

وري . ميخواهي  جهانيران را از  نيكي آخواهي  جهان را بميدان كوششهای ما تنها ايران نيست. ما مي

اني . شما اگر از كتابهای سريك شاهراه بسيار راست و روشن اند ب اند و درمانده بستي كه افتادهاين راه بن

مرده كتراب    . آخرين كتاب ما كه از چرا  درآ يگويميخواهي  و چه ميانيد خواهيد دانست ما چه ما بخو

 های وااليي را دنيا  ميكني . ما چه انديشه دانيد تا بدانياست. شما تنها آن را بخو« شه و پو پيكار و »
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اين راه برا خواسرت   ام بر  اي  و من بارها گفته غاز كردهحا  ما به يك كوشآ بسيار بزرگي آ ره به

خواسرت .  ن، برای خرود جايگراهي    روی خود نامي نگزاردماينها من ب ی ولي په از همهاست  خدا برخ

ديگرری ايرن كوششرها را    گاه . اگرر شرما يرا كسران     ن ناآايد من از آ عوی پياميری كه شما نوشتهد

 ورم.دام و از دعويآ بسيار  استهخن بردانيد په من بكار آ پياميری مي

نسرت  ام. آيا معني اين كار آ عوی پياميری كردهدشما راست بوده و من  ی رفت  كه نوشتهگنگاه آ

و از وحشيگريهای منيان و ديگران پشرتيياني   ديد از قانونها چش  پوشيبود كه شما كه وزير كشور مي

وحشريگری  ه عرامي را بر  ن منيان و مرردم  عوی پياميری كرد آيا بايد در برابر آدد؟!. اگر كسي ينماي

 يا اينست دستور قانون؟!.گونه كيفرهای قانوني آزاد گردانيد؟!. آ نها را از هربرانگيخت و آ

، با مرا   جناب : اين جناب شيخ يا شيخ اني. داستاني نيز ازو بگويي ققای مم  بر سر آيايبياكنون 

دي . ولي مرا هنرری ازو جرز ريشرخند     همشهريست. از آن سالي كه به تهران آمد دوستي نيز پيدا كر

ي . صدها كسان ايرن  دشناخته بونكردن و گفتن و خنديدن و تخ  نوميدی در دلهای جوانان كاشتن 

، اوالد  د، چنشرو « ديررمآ  دزا لنردن برر  و لمراز ، اوالد خشايارشرا اَ  او»:  انرد  جمشه را از زبان او شنيده

 بوده(. يمنخشايارشا از نخست چيزی 

،  هرای عربري   هرا بجرای واژه   بودم چون گاهي در پرونده تهران مي ی كه در عدليه 1318 در سا 

ديرده و عنروان    انيقديوان كشور رفتي ممها كه ب ، اين پرونده مدی و نوشته شدیان  آبزنها بفارسي آ

ديردی   اه كه مرا مري گرهذرم گكشور بن هر روز بايستي من از حياط ديوا كه چون افتاده بود بدستآ

يرون محكمره ده او   ا. ؟خشايارشا فارسيشرندن يازيسن نه دهگسيد باالسي ، : » تيفگمده چنين آجشو 

در دادگاه بسريار   زرو نآ. ؟نويسي يهای خشايارشا ميسفارن آ چفرزند سيد ، باز ه  از« شدوخ كهقدر گ

اختي. اين رفتار او مرا واداشته برود كره از در برزرگ    درازی راه اند ی خنده تي وگفخنديدي (. اين را 

اين سرخنان  واه من بگفت كن . مد و رآداشت  ر ميگيداز در كوچكي كه از سوی  ياي  و نروم.نعدليه 

 زارده بودم.گميان شه را بگياست كه بارها با او اين نصفي اایای رآق
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 یهنگامي كه ما مهنامه 1312 در سا 

دانسرت  ايرن    مان را آغاز كردي  مرن مري  يپ

دسرته را   ام يك ن برخاستهآكوششهايي كه ب

دشررمني مچشررمي بههرر  از راه رشررك و  

وسررتان و دبرانگيخررت. از جمشرره ب  دخواهرر

آشررنايان ديرررين  ايررن برردگماني را بيشررتر  

هرای   يود بهتر دانست  از نسخهداشت . اين مي

ك   فرست  ولي چون ك نشنايان آن آپيمان ب

و  دزبانها افترا يد نامآ بمهنامه شناخته گرد

و  دگشره براز كردنر   ه شنايان يكايك زبان بر آ

 فرستي .نا هآنوانستي  بنت، ما د خواستن

و  ای عشري هيورت  آقرفت. زيرا ديده شد گنان جای خود را آ یماني من دربارهگكه بود بد چيزی

 د  وانسرتند و از دور و نزديرك بره نريآ زدن و    نتاني خرودداری  قمممين آقای هآقای باقر طشيعه و 

برار هر  گفتگرو     يشهايي زد. يكنميان سخن ت چند بار در عدليه مرا ديد و در. هيودخستن پرداختن

داشرت. امرا آقرای     ام. طشيعه نيرز همران حرا  را مري     او با من رفت كه در جای ديگری نوشته یميانه

،  ؟!. بگرو ننويسرد  دنويسر  چرا اينها را مي: » سشطانزاده را گرفته چنين گفته بوداني نخست آقای قمم

مرن  : » ميان سخن چنين گفترفت و درگيك روز ه  جشو مرا «. كنند خوانند ريشخند مي مردم نمي

ي  و وخواست  پاسرخي بگر  نمن «. راحت بنشين   واننتشما نيست  كه درد وطن دل  را سوراخ كند و 

 شمردم كه تا توان  ازو دوری گزين . خود باياب، و  درگذشت 

. شب چون د، مرا ميهمان خوان ديوان كشور ی ، شيي آقای صدری رئيه شعيه چندی په از آن

 

 
 الدولهشادروان امی 
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يشهايي ن دتوانن و آنچه مي دي با من بنشيننياند كه در جا رفت  دانسته شد اين سه تن دست به  داده

 ديكري از خودشران خواننر    ی انره خاند اگر مررا ب  دانسته ، و چون دو دلهای خود را خنك گردانن دبزنن

ايآ اند. ولي هيوت كاری بر هدگردن او گزاررا فريب داده اين ميهماني را ب ، آقای صدری خواه  رفتن

 پيآ آمده است و نخواهد آمد.

سرخن  اموش باشر . او ب خر شستي  من بهتر دانست  بيكيرار  ناني از همه جشوتر آمده بود. چون قمم

ي گفرت. سرپه روی   يديك شده بود چيزهاپرداخت و نخست از آلمان و انگشيه كه جنگشان بسيار نز

ت وقر  يچه. بشر دكشي شود ، شما بيهوده زحمت مي ميناين مردم : » انيده باز آغاز كردمن گردخود را ب

كسي  تفكر هرشود. طرز  مينيد اختنف از ميان بشر برداشته شود. اين راصنح نخواهد شد. شما توقع دا

گنراه  داد كه تو گفتيري مرن ب   ش  و تندی نشان ميخ، و چنان  از اين پوچگوييها بسيار كرد«. ست..جدا

ديدی در انجمرن  : » . گاه ميگفتدكند. گاهي مرا ديوانه ميخوان ام كه او مرا نكوهآ مي استهخبزرگي بر

ام نيك و بردش   . من هر كاری كردهدميگذراني: آقا شما از اندازه  من گفت «. بت را چطور دادندادبي جوا

او « كه من نوشته بودم كجا بررود؟!.  دين و شوونپه آن : » شما چه زياني داشته؟!. گفتمست. بخودب

قرای  آ یامره خشرود ب  چا  كرده كه گفته مري « دين و شوون»آ در استانيو  كتابي بنام پيسا   سي

يي كره مرن   وش شده است و كتابهان كتاب بيكيار فرامكه آدارد ن را مينيست. دانسته شد آقا اندوه آيكا

 ي .وگردد. من چندان در شگفت شدم كه ندانست  چه پاسخي گ نويس  در دستها مي مي

شرما ميگوييرد   : » سرخنان درازی پرداخرت  رسيده بود. او نيز فرصت يافتره ب ن ميان طشيعه در آ

اخرتنف   عمردم هست. اگر او رف ی كه در همهري . عقل دا با قضاو  عقل از ميان بشر برمياختنف را 

و  دكشري  گفتار مي ی رشتهب و تاب باينها را با آ«. كجا پيدا شده؟! فا  ازتواند كرد په اين اختن مي

 داد. فيروزی از خود نشان مي

گراهي داده  : آقا شما اگرر آ  انيده گفت آقای صدری برگرداموش نخواهند شد. رو بخمن ديدم اينان 
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د؟!. از اين سخن من آقای صدری گيري مدم. اكنون ه  چرا جشو نميآ مد من نميآ داينها خواهن بوديد كه

 است .خدي  من بيدرنگ بررفت و چون شام خورنرفت. ديگر سخني گمده جشو پوچگوييها را تكان آه ب

ر نتوزبرروز سروزا  رترآ درون او  دانسرت  كره آ   ديردم. ولري مري   ميناني را ققای مماز آن هنگام آ

داد بيگمان چند تن از كانديدهای وكالت دسرت در   گريها رخن وحشيآ زگردد. پارسا  كه در تيري مي

 گويي . شد. ولي چون دليشي نيست ما نيز چيزی نمي قا نيز برده مي، و نام اين آ دداشتن ن ميآ

ران وكيل نشده بود وزير دادگستری گرديد و به تهرفت و او كه گانجام  زولي چون انتخابا  تيري

ساعد دو  ی گذشته ی گاهي رسيده در كابينهنچه بما آرفت. آگجويي را با ما بدست  كينه ی ، رشته مدآ

بوده. زيررا   ، و دشمني اين بيشتر مي ژيرهاني و ديگری ق: يكي اين مم اند تن از وزيران دشمن ما بوده

 نيست اختيارش بدست اين افتاده بوده.ساعد كه مرد كارندا

زبران  برا  ي ايران و گراهي  نف رئيه شهربايرپاس سسقای ناب شيخ گاهي با زبان آبا اين حا  ج

و مرن رفرت     دكردنر  يي مري و هرايهو  دمده بودنفرستاد كه باز منيان گرد آ ما مينيا پيام بقای صفيآ

 داد. قای سشطانزاده را ديده همدردی با ما از خود نشان ميخاموششان گردانيدم. گاهي نيز آ

اني و وزيرانشان پديد قژير و ممهای كه ساعد و  ده . دولت درمانده مينآ از اين دامنه بيسخن ب

 دادند. فتند با ما چنين زيركي نشان ميرسوايي از ميان رن و با آ دورده بودنآ

افزار گرفتن ايشانست. اسنم كره  در اينجا ياد كن  اسنم را دست دباي يك داستان ديگری كه مي

را  ننرسيده بوده كه چنرين كسراني هر  آ    اين خواریيچگاه بهشده  ن ميسياست اين و آبارها افزار 

 .ددستاويز بدخواهيهای خود گردانن

مد يرك روز  پرچ  كه امسا  از فروردين هفتگي آغاز گرديد چون شآ شماره بيرون آ یروزنامه

اسرت  « ن اسرنم يري مخرالف ديرن م  »شما  ی ای رسيد كه چون روزنامه يدي  از فرماندار نظامي نامهد

كنري  و ايرن دروغ    كه ما از اسنم هواداريهای بسيار مري  ددانن مي  شود. در حالي كه همه بازداشت مي
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: در كردام شرماره و كردام گفترار      رسريدم پمن سه بار نامه نوشته از فرمانداری نظامي  1شكاری بود.آ

 .ديداست كه پاسخي نداشتنپو  دبوده؟. پاسخي ندادن« مخالف اسنم»چيزی 

ده. ولري چرون   و: در روزنامه چيزی نير  اندم. گفترروزی خودم رفت  و با سرهنگ شعری سخن 

 : اگر منيان هايهوی دي . گفت وش گردانيدن ايشان اين كار را كرامخبرای  دكردن منيان هايهوی مي

نسرت  راسرتآ آ : » بنديد؟!. خنديد و گفتما نگاه دروغي نيز بآشما بايد قانون را كنار گزاريد وكنند 

 «.وزير بود. كه دستور نخست

خورد همران   مينيز كه به منيان بسيار بر« انهپاسخ بدخوا]در[ »و « داوری»كتابهای  ی درباره

ن راه كراری از آ  دو چرون ديدنر   ، وردندادسرا پرونده پديد آدكه نخست در  داسنم را دستاويز گرفتن

برار دسرت    ايرن  دهای بيرون از قانون ايشان نشدنتورو ديگران افزار دست دسرفت و دادستان نپيآ 

 ها نرساند.نستايازيدند كه كتابهای ما را به شهردامن پستخانه ب

بيني  اينران در رفترار دو كرار     نگري  مي اند و ما كه مي حا  بارها اسنم را به رخ ما كشيده هره ب

و از يكسو نرام پراک    دكوشن چيره گردانيدن منيان مياز يكسو باند. زيرا  انيدهم گردأبسيار زشت را تو

باره نيز  نآني  در اينجا از دا رو بهتر مي. از ايندگردانن ناپاک مي ی شرفت چنان انديشهپياسنم را افزار 

 : سخناني راني 

 : ؟!. از يكايكشان بپرسي دني  آيا اين كسان مسشماننيينخست ب

؟. خمه و زكا  ميدهيرد؟..  دگيري انيد؟. روزه ميخويا نماز ميمسشمانيد؟. آنابعالي ژير ، جهآقای 

 اريد؟!.داريد به مكه خواهيد رفت؟.. مسشماني با اينهاست. شما كدام يك را ميد ها كه مي ن اندوختهآ با
                                                           

ی  سا  پريآ آن را بنيراد گرزارد و سرچشرمه     1411ر اسنم يك نام و دو معنيست. يكي اسنمي است كه محمد پاكمرد عرب 1

بود. ما كه بنياد دينها را براست ميداري  ، هوادار آني . ديگری اسنمي اسرت كره امرروز هسرت و خرود      « يك دين»پاكي داشت و 

ی آن دين نيست. اينها نه دين بشكه بيديني و سرافكندگي و خواريست. ما نه تنهرا   دنياله باشد. اينها هيچ يك مي« چندين كيآ»

ايرن معنري را بدينسران    « در پيرامون اسرنم »هوادار اينها نيستي  بشكه به برانداختنشان ميكوشي . نويسنده در همان آغاز  كتاب 

 برپرا  قرنهرا  ترا  و نهراد  بنياد پيآ سا  هزاروسيصدوپنجاه عرب دپاكمر كه اسنمي يكي:  تاست دو اسنم دانست بايد»نويسد :  مي

 و و كريمخراني  شريخي  و الشهري عشي و اسماعيشي و شيعي و سني از گوناگوني رنگهایب و هست امروز كه اسنمي ديگری و ، مييود

 ر و«. يكديگرند  آخشيج بشكه و ، جدايند ه  از بيكياره و نيستند يكي ولي. مينامند اسنم را دو اين. گرديده نمودار  اينها مانند
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 : كند درازی ميهای او زبانپيامير اسنم و دستوره ياپي بپازی كه شما اگر مسشمانيد ، په حافو شير

  اراذالع ةاحشي لنا و اشهي من قيش  دثآ خوانئالخياوش كه صوفي امآن تشخ

  كن  فردای زاهد را چرا باور ی وعده  شود من كه امروزم بهشت نقد حاصل مي

 كن  مينگفت  برو كه گوش به هر خر   خورني ست مِمشيخ  به طنز گفت حرا

شرد كره   ه كنرد چر   گزار اسرنم مري  بنيراد فرهنگي با بيشكاره گستاخي و آ اين مرد كه بدينسان

، ولري در برابرر    نهمره هرواداری از ايرن شراعرک نمرودی     ياد اسرنم نيفترادی و آ  جنابعالي در آنجا ب

 ن رفتار را كردی؟!رفت و آگكوششهای ما رگ مسشمانيت جنييدن 

؟. دگيرير  انيرد و روزه مري  خو يرا نمراز مري   : آ گوي  يا مسشمانيد؟. نميآقای ساعد شما چسان؟... آ

، اگر كارهای ديگرران   ايد؟!. ای بيچاره ويتان را بنام مسشماني شستهربار  يا در عمرتان يك: آ پرس  مي

شروهران  ه ر تو نيستي كه دو دختر خرود را بر  در پرده باشد ، تو كه كارهايت از پرده بيرون افتاده. مگ

 اسنم نيست؟!.با شكار يا اين كار تو نافرماني آی؟!. آا مسيحي چيك انگشيسي و يك چك( داده

نويسر  كره مرردان پاكرد  و      ن مري نويس . برای آ چنانكه گفت  من اين كتاب را بنام دادگاه مي

يچگراه دوسرت   هگردم سرخناني را كره    اچار مينما و شما داوری كنند. اينست  یميانهتمندی درغير

ان نتاانرد خخواستي  از مسرشمان برودن و نيرودن شرما و      يچگاه نميهي . ما وداشت  گفته شود بگمين

ندانه پردازي . ولي چه بايد كرد كه شما مرا را  اين گفتگوهای آخوخواستي  ب يچگاه نميهسخن راني . 

مرا كره در راه    ی نره در برابرر كوششرهای پاكدال  « ارتجرا  »ايد. شما بنام پشرتيياني از   انيدهاچار گردن

انايي دولتي خود را در اين نماييد و تو امردانه ايستادگيها مين،  كوشي  بدبخت مي ی شرفت اين تودهپي

انره نرام پراک اسرنم را دسرتاويز      هامردانره و بدخوا ننگاه در چنين كار آ، ود بري انه بكار ميهراه بدخوا

 .بكشي  رختان به را شما امسشمانين آنكه جز ني بي نمي چاره ما اينست رانيد گرد مي

انيگرری نيرز بيرزار    از ايرران و اير  ، ايرد  ن نمروده آزاريد و نافرماني آشكار ببيشما نه تنها از اسنم 

انرت را نيرز بره    ای. دختر ای يك زن ايراني بگيری و زن بيگانه گرفته خواستهناين دليل كه شيد ببا مي
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دادن تو چنانكه نافرماني با اسرنم  ای. اين دختر به بيگانه  نها ندانستهآ 1«ؤفكُ»ه ايرانيان را دايراني ندا

 دارد. كيفری مي ی باشد كه جنيه قانون مدني ايران نيز مي 1159 ی هاست نافرماني با مادّ

 اريد؟!.د مي« فرايض اسنمي»ا پابستگي به ييا مسشمانيد؟!. آ، تيمسار چسان؟.. آ انشوآقای سرتيپ قو

، جنابعالي  انيققای ممالي چسان؟. آبعجنا ادوردقای ، تيمسار چسان؟.. آ رپاس جهانيانيسقای آ

 يد؟!دار مه و زكا  پابستگي ميخيا به نماز و روزه و چسان؟. آ

دار  انيد و روزه ه  اگر نگيريد خود را روزهخو بعالي گاهي نماز ميداني  جنا ، مي قای محسن صدرآ

ها  يدي  كه روزنامهدقای صدر ما باشيد. ولي آ دهيد. شما در اين باره دورانديشتر از ديگران مي نشان مي

بعرالي  جناا از كجرا پيردا شرده و    هر كه آن دو پرسشها كردن دبعالي پرداختننگفت جناهيي حساب داراب

 مد.مسشماني شما بدست آ ی نچه بايستي دانسته شود و اندازههيد و دانسته شد آدوانستيد پاسخ نت

كه يكي  ددانن ي . شايد خوانندگان ميوبگ االسنميةقثلحسن پايان بايد چند سخني ه  از ابوا در

زبانردرازی  گراه ب نف از مسرشماني و شريعيگری زد و آ  اسرت و ال خآ اين مرد در پارلمان برپيدو هفته 

 كتابهای ما پرداخت. ی درباره

« تكفيرر »اند. داستان  بايد دانست اين مرد شيخيست و شيخيها را عشمای اسنم مسشمان ندانسته

شكاره با اسنم استه كه آخسخناني بركه شنيده. راستي ه  شيخ احمد ب ا همهشيخ احمد احسايي ر

منين در يك شب به ؤ. اميرالمدمردمن ی دهندهجهان و روزی یفرندهدوازده امام آ»باشد.  ناسازگار مي

. خدا نيز از دوردنج ميهمان خدا شد و شير و برنج برايآ آارچهل جا ميهمان رفت. پيامير در شب مع

 .«شيستعخوراک يازيد و پيامير نگاه كرد ديد دست پرده دست بپه 

يرد كره ايرن    آ گزاري  و من ننگ  مي اينها ارج نميباينها بود كاالی آن شيخ. چيزی كه هست ما 

را گفت و منيان تكفيررش   پوچنست كه چون شيخ احمد اين سخنان نويس . افسوس آ سخنان را مي

ه خرود را  ددسرت نردا   اندانهايي فرصرت را از خمد. خونريزی پديد آآ و ميان مردم كشاكو در دكردن

                                                           

 شأن ر و ه   ( = همتا ،kofvر كفو چ1
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مفتخوری بزرگي درچيدند. ن ميان برای خود دستگاه ي دامن زده در آگتيرتآ دوآو ب دميان انداختنب

ردسرتگي بره يرك گروهري از     س ی اده در سرايه وانخبود. اين  زاالسنم در تيريةقثاندان خنها يكي از آ

در دست ايشانست كره  « وقف»اند و اكنون چند پارچه ديه بنام  مفتخوری كردهشيخيان ساليان دراز 

شران جرا   يهای چرنرد شريخ احمرد را در مازها   زموانيرده بردآ  روستاييان بيچاره را از يكسو گمراه گرد

و با رنج و سرختي دسرتگاه    داند كه بايد بكوشن و از يكسو بدبختان را غنم و زيردست گرفته ددهن مي

 .دخوشگذران را راه اندازن ی ادهوانخ مفتخوری چند

داشت و سرانجام در راه مردانگري   ميان مياالسنم كه در مشروطه پا درةقثقا آشادروان ميرزا عشي

 وييده.رارستان خبود در  : گشي مي گفت دباي بود. مي اندان ميخجان باخت يگانه مرد نيكي از اين 

ل يكري از  بينرد  كرن  كره اَ   دانسته شرود ايرن را يراد مري    اندان خزمندی اين آ ی نكه اندازهبرای آ

ديوان كيفر پيدا كررده كره در    ای در اندانست. اكنون پروندهخديههاييست كه بنام وقف در دست اين 

االسرنم كره   ةقث، محمد  شود داستان اين بوده كه چند سا  پيآ از اين شست. چنانكه گفته ميگرد

ل را نيرز  بينرد  كررده اَ  مري « ثيرت »ديههای وقفي را درخواست ، چون  وستااكنون پيشوای شيخيان 

« اظهارنامه»ن فرهنگ داده شده. ليكن سپه آ ی درخواست كرده و در همان هنگام گزارش به اداره

داده « سرند مالكيرت  »درخواست ثيت كرده كه « مالكيت»االسنم بنام ةقثقای از ميان برده شده و آ

ن ای از كارهرای آ  يا  رشروه داده شرده. اينسرت نمونره    رهزار نه صدمياشود در شده. چنانكه گفته مي

 فريب مفتخوار.مردم ی ادهوانخ

مفتخور بوده. سالها در  رگردن دولت بسته و مفتخور اندسن ، اين مرد از جواني خود را بلحاما ابوا

نچره نيسرت   و آا ی انره خورده. در ته و چون بازگشته يك زندگاني سرراپا فرنگري برا خرود آ    اروپا زيس

های مردم  خواه  گفته مينانداني او سخن ران . خخواه  از زندگاني  مينمسشماني و ايرانيگريست. من 

و در  دكه با خود بر سر ناهار نشران  : سگي بزرگ ديدم گفت شنايان رفته بود و ميي . يكي از آوگرا باز

ن ای. از دسرترنج آ  ميختره آدر : ای سگ تو نيز به مفتخرواران  شگفت شدم و در د  خود چنين گفت 
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 شود. روستاييان بيچاره است كه شك  تو نيز پر مي

ر وكيل قاليي بوده كه با دسرت  ااشاه شآ يا هفت بارلحسن همانست كه در زمان آنگاه اين ابوا

برود   دوانر نتگذشته نيز چون ديرد وكيرل    ی ری اين همانست. در دورهشده. آ مي« خابنتا»باني شهر

دسرتاويز  ب دشان با ما دشرمنن  يان و صوفيان كه همهئنان انياردار و بهاريز و بازرگايهمدستي منيان تب

های آن يكي وكيرل شردن ايرن مررد      كه از نتيجه دن وحشيگريهای پست را راه انداختنسوزاني آنقرآ

 لوده بود.آ

كجرا  اری اسرنم ترا ب  خرو  دنير يي. بدزنر  دم از اسرنم مري   الشورای در دارا لودهسياه آچنين مرد رو

 بود. دميده كه افزار دست چنين كسي ه  توانانجا

دولت بايد از كتابهای ما پريآ از چرا  شردن و     دگوي نافهميآ تا چه اندازه است كه مي دنيييب

گرردد. چشر     مري نكنرد و شررمنده    پراكنده گرديدن جشو گيرد. چنين درخواستي را در پارلمان مري 

 .دن وكيل قاليي را بپذيرو خواهآ آ دگزارقانونها را زير پا  ی دارد كه دولت همه مي
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 گفتار سوم

 راز نهانی

 اند؟.. اينان چگونه وزير شده

 

 كرده چنين نشران  «رازهای نهفته»ميان سخنان خود ، چند بار ياد از چون در گفتار گذشته در

،  اير   كه ما دانسرته  ددارن ازهايي ميرگان ايشان ادور و قوانشو و ماننددژير و صدر و هدادم كه ساعد و 

 ه و گذشت .دبسته گزاررن رازها چيست. همچنان سولي روشن نگردانيدم كه آ

باشري  هرچره بهترر و     كره خواهرانآ مري    ای اكنون برای اينكه گفتنيها همه گفته شود و داوری

 پردازي . ن راز ميجام گيرد در اينجا به بازنمودن آان تردرست

، و مرن كره ده    اندازه بزرگسرت  جدار است و اين سخنها بيبسيار ار اين زمينهليكن بايد دانست 

نره  ام زمي ام. زيرا از يكسرو ديرده   هدام هميشه در حا  افسوس گذراني اين رازها پي بردهب شود سا  مي

 ی بارهرشته بدخواهيهايي كه در را از يك بدبخت ی ورم و اين تودهآشكار آنيست كه من اين رازها را ب

، د زندگاني  پايران يابر   و يد  بسر آنام كه زما   داشتهبيگاه گردان  و از يكسو هميشه رود آ او بكار مي

اكنون نيز زمينره چنانكره   مردم بشناسان . ان را بهنكه بتوان  پرده از اين بدخواهيها بردارم و بدخواآ بي

دا را خر حرا    برا ايرن   1ماي .نن رازها را بازاچار خواه  بود تنها يك روی آنماده نشده و من بايستي آ

 گزارم و شادمان . سپاس مي

دسرته كره    بايد دانست در اين كشور سياست شومي هست كه از ساليان بسيار در كار است. يك

                                                           

و از اينروسرت  «. ..شده؟ پيدا كجا از سياست اين»ر آيا روی ديگر آن رازها چه تواند بود؟! يك گمان ، پاسخ اين پرسشست : 1

 كجرا  از سياسرت  اين آنكه بماند»نوشته شده : ی ديگر چنين  كه به آن در اين كتاب پرداخته نشده. اندكي بيآ از يك صفحه

 ر و...«. شده  پيدا
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داشته نگزارنرد  نست كه ايرانيان را از پيشرفت بازكوشآ ايشان برآ ددارن كارها را در دست مي ی رشته

مرين حرا  گرفتراری و بردبختي كره      ه. اين تروده را در  دسيا رسنو آ اروپا یهای پيشرفته پای تودهب

نشين به همران   چ، ايشهای كو دايمني از كشور برنخيز، نا : دولت هميشه ناتوان باشد ارنددنگه  دهستن

شنود و خان، مردم هميشه از دولت  ها دره  و كارها بسيار سست باشد ، اداره بازمانند دحا  كه هستن

ارج  ها بري  ريشخند و دولت در ديده ی ، مجشه مايه ددارن د  پر از نوميدیمند بوده  از بخت خود گشه

از نيررو   دباشرن  نابساماني مي ی و هميشه مايه دناداني و گمراهي مردمن ی ، منيان كه سرچشمه باشد

يهای زموهرای پسرت زمران مارو  و بردآ      ، انديشره د نان شكوه خود را از دست نده، دستگاه آ يفتندن

گي به قشنردری و درويشري از   دلوزندگاني و آروايي بپ ، جيريگری و بي مان از رواج نيفتدن زآ لودآزهر

سرازی و ماننرد اينهرا كره      هييزني و زنجيرزني و شر  زني و قمه خواني و سينه واهر، د مازها بيرون نرو

يي و از ، از دانشرهای اروپرا  د رواج خرود را از دسرت ندهر    دشرمارن  وحشريگری مري   یگانگان نشانهبي

 راه هرر  از. شمرد واننت يكايك ررسد  ناين مردم كمي ب ی ي از اروپاييان جز بهرهخد برشنهای ب انديشه

 .برند پستر دتوانن اگر بشكه بازداشته پيشرفت از]را[  توده اين و كشور اين دبتوانن كه

،  برنداند كه اين خواست را پيآ  ه  يكي شده و دست به  دادهاين خواست ايشانست و گروهي با

گي كرار خرود را انجرام    دسرو ومت در دست ايشانست با ايمنري و آ حك ی و چون از ساليان دراز رشته

نيررد  مچشر  و هر   هند و يگزارند كه آنان پيآ آ ميه ندكسان ديگری راه نداب دتوانن و تا مي ددهن مي

كننرد   بود پيدا مي دتواننجويند و كساني را كه در اين بدخواهي با آنان همراه  . هميشه ميداينان باشن

 .ددارن و جواناني را پرورده و دستگاه خود را نگه مي درسانن جايگاهي ميورده بو آنها را پيآ آ

و  1ميران بروده اسرت   های تاريخي اين كشور در از پنجاه و شصت سا  باز دست اينان در رخداده

دارند وگرنره خرود را   نكرد بايد اين را از ديده دور  دنده جستجو از تاريخ ايران خواهنيكساني كه در آ

 ديد. دخواهن« چيستانهايي»در برابر 

                                                           

 شاه باز. ر ور كمابيآ از آخرين سالهای پادشاهي ناصرالدين1
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خر آ»:  گفت دري ( خواهندا آنان چش  داوری مي دان  خوانندگان چهمان خوانندگاني كه ما از مي

 «.رند؟!دا كسان چه دشمني با اين كشور مي اين سياست از كجا پيدا شده؟.. اين

دارد كه ما را در  بماند آنكه اين سياست از كجا پيدا شده؟. اين خود داستان درازی مي:  ي وگ مي

:  ي وبگ دباي ، ميد دارن باشد. اما اينكه آنان چه دشمني با اين كشور مي ميناينجا فرصت گفتگو از آن 

سود خود را در  رد. آنگاهك وانندنتاند كه جز آن  جايگاه بشند رسيدهمده و بآ آپيمين كار هآنان برای 

باشد نآنان کسانیند که اگر توده چنی  درمانده و گرفتار . ددانن گي و بيچارگي اين توده ميدآلو

 یچهن  دزندگانی پردازنريابند و با يک بینشی بدو مردم چشم باز کرده سود و زيان  ود را 

 ايرن چيزيسرت كره خودشران نيرز       واننند بنود.  نتيكی از آنان وزير يا سرلشكر يا رئیس اداره 

و نگزارنرد ايرن    دنند كه هميشه رشته را در دست دارنر بي ، و اينست سود خود را در اين مي ددانن مي

 .دراه روشني افتدد. نگزارند زندگاني اين مردم بتوده از گرفتاريها رها گر

خواست كه من نامهای  دميدان  خواهن

دارم ياد  يي كه ميآن كسان را بيرم و دليشها

و مرن   دای هستن نان دسته: آ ي وگ كن . مي

 از رر  يكري  شان بيررم بايرد از هرر   اگر نامها

 و كرن   ياد داستانهايي ر زندگان و انگمرد

 داب بزرگي نيراز خواهر  كت يك به خود اين

استسرت كره بايرد چنران كترابي      رداشت. 

ن فرصت ولي اكنون در اينجا آ نوشته شود.

. اينسرت از ديگرران چشر  پوشريده     نيست

ژيرر  هكن  كه از همان ساعد و  اين به ميب

 نان را بشناسان .اند يادی كن  و آ اين داوری كشيده شدهنشان كه بو همراها

 
  انمیرزا ملكم

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 احمد كسروی  دادگاه

49 

من خودداری نخواهند نمود. ولي چنانكه زاری باز هر آ دبرخورد و اگر توانن دقايان خواهآدان  ب مي

ر چننی   میانسنت و د پاي بدبختی بیسنت ملینون منردم در   گفت  داستان بسيار بزرگست و 

من كه اين رازها را  گفت  سیاهكاريست.نن ترسیدن و گفتنیها را داستانی از دشمنی اي  و آ

گرردان  گنراه مرن كمترر از گنراه      نگراه  خرود را آ  ی نويس  و تروده نزار و زيان ام اگر از ترس آ دانسته

 ان نخواهد بود.هبدخوا

نرد  دمزمايي درآآ، و اگر از راه زور كنند« دفا »و از خود  دنويس . آنان پاسخ دهن من اينها را مي

كارهايي بيرون از قرانون واداشرتند همران    باني را بيشگي خود فرمانداری نظامي يا شهرهم یشيوهو ب

 بود. دخواهخود نشان راستي سخنان ما 

شران  كره انردكي در پيرامرون ايرن آقايران و كارها      كن  هر كسري  : گمان مي   بر سر دليليمدآ

 : پردازم سخناني مي  من نيز بحا يد. با اينگرد دنياز خواه د از دليل خواستن بينديشبي

وزيرری  خر رسريدن بره وزار  و نخسرت   اند؟!. آ قايان چگونه به وزار  رسيدهني  اين آيينخست ب

شوای حزب بزرگري باشرد و يرا    پياروپا كسي يا بايد  یبود. در كشورهای پيشرفته دواننتهمه چيز  بي

انگشسرتان و رفيرق    مستر چرچيل در دا كند. مثنًپيميان توده استه جايگاهي درخكار بزرگي برخود ب

ديرده شرده.   كدام كارهای تاريخي بزرگي  رهاند و ه  از  شوای حزب بودهپي، ه   ویاستالين در شور

ن كشرور  كارهرای آ  دار نده سررشتهين جنگ جانفشانيهايي نمود و در آدر اي 1در فرانسه ژنرا  دوگا 

برود. براری بايرد     دوانر نتوزيرر  همه چيز وزير يرا نخسرت   بود. در كشورهای ديگر نيز كسي بي دخواه

 نگفت و مانند اينها درميان باشد.هيي ياني از پارتي نيرومند و از داراپشتي

قای ساعد را بگيري . اين مرد اند؟. همان آ قايان كدام يكي از اين چيزها را داشتهيني  اين آياكنون ب

را در اين چند ماه همه شناخته دانستي  كه بسيار ناتوان و درمانده است. اين چيزيست كره در پارلمران   

از چره راهري    زگيربُجُ اني و بياين ناتو: مردی ب سي پر . ما ميدياپي نوشتنپها  و روزنامه دبه رخآ گفتن

                                                           

 ر سپه در ايران او بيشتر با نام دوگل شناخته شد. ر و1
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داشرته و   يي بسيار ميای انجام داده بوده؟.. دارا شوای حزبي بوده؟.. كار برجستهپييا به وزار  رسيده؟.. آ

 شده؟.. كدام يك از اينها بوده؟.. انداني بزرگ و بنام شمرده ميخريخته؟.. از يك  در اين راه پو  مي

يار با حقوق بود. بيك وی ميشور ی جوان ترجمان كونسولخانه: اين وزير  ژير سخن راني هقای از آ

. سپه با حقوق گزافتری در بانك بازرس گرديد. سرپه بره   دكردن 1نتراتآيي كُگزافي در وزار  دارا

يي بوده؟!. كدام حزب پشتيياني ازو نمروده؟!.. كردام   چه چيزها ی يا اين پيشرفت نتيجهوزار  رسيد. آ

 داشته؟!. ؟!. كدام پارتي را ميكار بزرگ ازو سر زده بوده

 . مرثنً دو هسرتن  دای بودنر  نست كه اينان در هر دورهخور انديشه است آتان ديگر كه دريك داس

 دبودن شود( مي ديكتاتوری خوانده مي ی ااشاه چكه دورهرادور و صدر در زمان دژير و ساعد و ههمان 

 د. اين كار با سادگي چگونره توانر  دباشن مي و دمد باز هستنآ آپيدمكراسي  ی و چون او رفت و دوره

 كنند؟!. بندی ميكه بدينسان چش  ددارن بود؟!. اينان طشسمي مي

، اگرر او مررد    يرد وزيرر گرد و آزادی آغاز گرديد فروغي كه نخست دااشاه افتارهنگامي كه  مثنً

يكي از كساني را كه در زمان ديكتاتوری وزيرر شرده يرا در سرر كارهرای       يچای بودی بايستي ه ساده

يا اين كرار  رگزيد؟!. آوزيران را از همان كسان ب ی شد كه همهه ياورد. په چناند به كابينه  بزرگ بوده

اين داستان را در  ی انيد مانندهتو يا شما ميآيد؟!. آ يا اين با قواعد روانشناسي راست ميعيست؟!. آييط

 ؟!.ديكي از كشورهای اروپا نيز پيدا كني

يي پرداخته بودم يكي از دشواريها در برابر مرن  جستجوهاتاريخ مشروطه ب یهمن زماني كه دربار

شراه پيرامرون    : در زمان مظفرالدين اند دسته هميشه در كار بوده ديدم يك مين داستان بود. زيرا ميه

انرد. برا    هدن جنيآ نشان نداآز شده كمترين گرايشي از خود بغاهنگامي كه جنيآ آاند و  او را داشته

كارهرا را در دسرت    ی را فراگرفته و رشته نگاه مشروطه چيده شده اينان گرد آمانكه دستهحا   اين

انرد.   اند و باز در كار بوده نزد او رفتهبرانداخته يكسره ب ميرزا مشروطه را عشياند. سپه كه محمد داشته

                                                           

 گويند. ر و كنترا  را امروز قرارداد مي ر1
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 اند. مشروطه بازگشتهميرزا برافتاده باز ب سپه كه محمدعشي

اند  بوده رويي مي يرهخنان مردان خونسردی و رفت  كه آگ: اين چه رازی داشته؟.  گفت  با خود مي

خرر  ، آ اند داده مينه خود راشرمي ب اند و مدهآ ستان ميه و از باغشاه به بهارستان به باغشاه رفتارو از به

فه  و ميران ايشران مرردان برا    را بگشراد در زادی تهرران  كه نيروی آ وزیرن اند؟!. آ گفته مي مردم چه

 ان تربيرت و حيردر  خمحمرد  عشري  ميررزا  و يفرمخان و بهادر سردار سرشپ و دعاس سردار از ركاردان  

 ؟:.دورويان را پذيرفتند. چگونه شد كه اين دبودن غشي و ديگران بسياری ميعمواُ

كره   داد و دستگاه استيداد به  خورد كساني : در كشوری كه شورش رخ عيستييط ی اين قاعده

شرد كره در   ه كه بمانند. پره چر   دنان مانند و نه مردم گزارننه خود آ دبودن روی كار مين بپيآ از آ

 طييعي به  خورد؟!. ی ايران اين قاعده

مینان   ش رفنت از پین شورش و جنگ و  ونريزي که چند سال در ايران در آديدم  مي

يكنی وزينر    یچ. ولی هدکه کارهاي تاريخی کردن داستن توده مردان شايسته و کاردانی بر

ت كه بايد ساينها چيزهايي. دنان گرفتنو وزارت را نیز آ دشی  ماندنیو همان درباريان پ دنشدن

 راز كارها برد.د و پي بيانديش

آورم. بسيار پرهيرز   گواهي ميرا بشگفتي بوده كه من اينك يكي ااشاه نيز داستانهای ردر زمان 

 : گفتگوی ماست بايد ياد كن ان برم. ولي چون گواه نيكي بگنكه نامي از مردداشت  از آ

شنامهای زشتي در روبرو و در پشت سر او ديد و آ ااشاه از داور بسيار بدش ميرمن شنيده بودم 

او دارد. فحشرهای بسريار بر   ناعشيحضر  چش  ديدن داور را : » گفت 1المشك. روزی ه  مشاردگوي مي

 يسي بسيار كرده بود.وكه از داور بدن ددست من افتاای ه  از شاه ب در همان روزها نوشته«. دهد مي

و او را  دمرگ او افسوسها خوردنر ها ب كشي كرد روزنامهداور خوداينها روزی كه  ی گذشته از همه

                                                           

ی يك  مجشه شورا رسيد  ميرزا محمودخان مشاورالمشك قمي به نمايندگي دورهر اصل : مشاورالمشك. همانا لازشي رخ داده. 1

 ق.( نيز درگذشت. ر و 1338چ 1299و ديگر كار سياسي نپذيرفت و در 
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باني از ااشاه از اينها بدش آمده برود كره از فرردا شرهر    ر. دستودن« ايرانپرست جا  وطنر»يكي از 

مسرجد سپهسراالر   ه شسته ب اررفت. من شنيدم شيي كه داور خود را كشت و فردا او گها جشو  روزنامه

وزيران و  ی ، روز ديگر كه شد همهد اک سپارنخند كه روز ديگر با شكوه رسمي بشهر ری برده بدگزار

سروی مختراری رئريه    ن. از آدنجا رسانيدنآی رسمي در اتومييشها خود را بختهارنمايندگان مجشه با 

: د گوير  ها را بسر او زده با پرخاش مري  نزد شاه رفته بوده. شاه روزنامهباني بعاد  هر روزه بامداد بشهر

مختراری  «. برود  ن وطرنآ ياخر .. پرست برود؟!. ايرن .  اند؟!. كجا اين مردكه وطن اينها را چرا نوشته»

انرد راه   خواسته ورده اتومييشها ميرسد كه جنازه را از مسجد بيرون آ يم گردد و هنگامي ميايستاده بازن

اخشنودی نموده. از همانجرا بسرياری از   نكه شاه چه گفته و چگونه  درسان بيفتند. به گوش كساني مي

 1.دگردن مياتومييشها باز

« ن وطرنآ ياخر »داشرته و او را   ااشاه كه داور را دشمن مري ر:  چه داستان شگفتيست دنيييب

 دستآ سپرده؟..انايي را باو وزار  داده و آن توسيزده سا  ب دانسته چرا مي

 ي و ريشنه  دبزرگنی هسنتن   ي اينان دسنته اير .   نست كه گفتهاين پرسشها آ یپاسخ همه

ان گبسنت  کدام پینروان و  ره. دتنها وزيران نیستناند.  بسته و همه بهم دارند نیرومندي می

، در زمنان  د بودنن  ، در مشنروهه منی  د بودنن  . اينسنت در اسنتبداد منی   ددارن بسیار می

. اگر ددمكراسی هم هستن ي ، در دورهد بودن ضاشاه میر، در زمان د بودن میرزا می علیمحمد

 بود. دهمیشه  واهنكنیم نشان  ريشه

استسرت كره در برابرر او    ر. دبودنر  و چيرره مري   دداشرتن  نيروی خود را ميااشاه اينان ردر زمان 

و وزيران ديگری بياورد.  دتوانست اينان را بركنار گردان مينااشاه رتوانستند نمود. ولي  ايستادگي نمي

ا تیار در دست او  ي که همه ددانن و چنی  می دنامن ضاشاه را ديكتاتور میرها  اينكه روزنامه

                                                           

بسا بره   په از برافتادن رااشاه بود و چه« متهمان شهرباني»الدين مختارچمختاری( در دادگاه  ر كسروی وكيل تسخيری ركن1

 ر و«( دفاعيا  كسروی از سرپاس مختاری و پزشك احمدی»تنها او دست يافت. چنك. كتاب اينگونه آگاهيها 
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 گاهی ايشانست.برده از ناآ ورده و میآ زيران را هم او میبوده و و می

نويسنده كه يكري از  ، پزشك احمدی  ی كه در محاكمه دشايد بسياری از خوانندگان در ياد دارن

آهرن  ايسرتگاه راه  ی : روزی كره مجسرمه   يي گفت . از جمشره ايرن را گفرت    بودم داستانها وكينن مي

ن مجسمه رفته بوده( يكي از حااران شاه را برا لقرب   ديدن آااشاه بريافته چيا روزی كه  گشايآ مي

يرا  آ: »د گوير  انيده مري ه رو به اسفندياری رئيه مجشه گردااشارن مناسيت آ. بدخوان انوشيروان مي

اعشيحضررتا عردالت انوشريروان يرك     : » كند غاز مياسفندياری شرحي آ« انوشيروان؟.. من عادلترم يا

نره!.. گفتگرو در   : »د گوير  ااشاه سخن او را بريرده مري  ر«. شهرتي بوده. عدالت اعشيحضر  واقعيست

هرا عردالت    ... كرد. من برا شرما   عدالت مي ]بزرگمهر[نست كه انوشيروان با وزيری همچون بزرجمهرآ

 ورد.آ زبان مييك دشنام زشتي ب«. كن  مي

بروده   اچرار مري  نداشته. ولري   شناخته و دشمن مي شاه اينان را بدخواه كشور ميااريداست كه پ

 نگاهشان دارد.

و برا مرن نيرز     دشناسر  وستان ساعد كه از قفقاز او را مري دشنيدنيست كه چند ماه پيآ با يكي از 

سراعد آدم  : » مرد و او چنرين گفرت   ميران آ كردي . سرخن از سراعد ب   ه  نشسته گفتگو ميشناست باآ

گفرت در   يشي هر  ديپشماتسرت. خرودش مري    خ: » يي پرداخته چنين گفتستايشهاسپه ب«. نيكيست

وی گفتگو كررده  د من در مسكو با اوليای دولت شوردا كه اختنف با متفقين رخ 1321 شهريور ی قضيه

 «موقع به تهران برس ..انست  بونتبخآ حل كرده بودم. ولي افسوس كه قضيه را با وجهي راايت

يي نيز براک  وسياهان گاهي كه فرصت بدست آورند از خودستارن آشنا دانست  كه اين اين سخن آاز 

 .دگزار و منت مي دران اين كشور سخن ميد درمانده نيز از نيكيهای خود بدارند. كار بجايي رسيده كه ساعن

نيسرتيد. شرما   گراه  بينيرد و از رازهرای درون آ   اميد. همان بيرون كارها را ميخگفت  شما بسيار 

 يد؟.. اش چه باوری پيدا كرد پيشامد شهريور را چسان شناختيد؟.. درباره

خالفت ديكتاتور ماروری بود و مقضيه كه معشوم بود. متفقين از ما راه خواستند. رااشاه »گفت : 
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 «.داد ن اتفاقا  رخجنگ كشيد و آكرد و كار ب

گرردن  گناههرا را ب  ی و همره  دنويسن مين را ميهها نيز  مين بود. روزنامههری بيرون كار : آ گفت 

گوي  كه از درون ايرن كارهرا آگراه  و     يا درون كار نيز چنين بوده؟. من نمي. ولي آداندازن ااشاه مير

ام.  بيرونري كارهرا را نديرده    ی دان . من نيز همچون ديگران از دور تماشا كرده جز رويه ازهايي را مير

ده انديشره نيرز بكرار    ونگاه همچون ديگرران نير  نزد من بوده است. آ آ درپيگاهيهايي از ي آخولي بر

 : گفتگو گزارمهايي را ب خواه  با شما برخي نكته ام. اكنون مي برده

ي رسريده و  يجرا همه دانستي  كه جنگ ب دوی حمشه كردناک شورخلمانها بكه آ 13211در سا  

قانوني يا پيمراني   يچكرد و ه دباز خواهن خود گرفته كه متفقين راهي برای خود از اين كشورای ب رويه

ه مرزهرای  دلمان روز روشن قانونها و پيمانها را زير پا گرزار ي كه آيرفت. در جاگجشو ايشان را نخواهد 

و انگشريه در   ، چه جا داشت كره روس  تر از ايران را شكسته بودهمه دولتهای آبرومندتر و نيرومندآن

 ؟!.دو از پيشرفت كار خود چش  پوشن دباشنبند بيطرفي ما چنان هنگام سختي در

براره تراب جنرگ برا يكري از       يچدانستي  كه دولت ايرران از هر   دانستي  و باز مي اين را همه مي

 ؟!.دنكه دولت بزرگي همچون روس و انگشيه دست به  دهنآدارد. چه رسد بندولتهای بزرگ را 

يرا  شرد. آ  پيآ در همه جا گفتگو مري  و از يكي دو هفته ددانستن يي بود كه همه مياينها چيزها

برود؟!.   نرادان مري   ام وخر ااشاه تا اين انردازه  ريا دانست؟!. آ ااشاه اينها را نميراشت كه توان پند مي

را  دا كررده بروده چكره ايرن    پير گرايشري   هانآهای آلمان را خورده و در نهان برفت  كه فريب پيشرفتگ

 نند كرد؟!.وانتگونه كمكي  و هيچ دلمانها از ايران دورنآدانست كه  يا نمي، آ وان كرد(نتساني باور آب

جهرت كرار را برا    يدي  اختيرار در دسرت او برود و بي   داستست. ولي ما كه رها  اين گفته: » گفت

 «.سانيدرجنگ متفقين ب

ری او برود. آ  مري ننست كه بود يا نه؟. راستي آ : نكته همانست كه اختيارش در دست او مي گفت 
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لشركران و  از وزيرران و سر  . ولري گروهري نيرز   دشرناختن  دار مياو را اختيار ی مردمهمهبود و  شاه مي

بردنرد. ايرن خرود     و چندان حسابي ازو نمري  دداشتن بندی ديگری مي كه خود دسته دبودن ديگران مي

ااشراه و  ر ی نچه مردم دربراره مين اندازه بايد گفت كه آهدارد. در اينجا  ازيست و داستان درازی مير

 اند چندان راست نيست. كارهای او فهميده

متفقرين   ی خر كه انديشهام آنست كه در روزهای آ نچه من دانستهور ماه آپيشامد شهري یدرباره

ااشراه  ر ی كه برزودی دوره  دنها فهميده بودنبندی آ ايران دانسته شده و اين وزيران و دسته یدرباره

:  ي وخرواه  بگر   . مري دانيرده بودنر  يافت بيكيار چيره گرديده اختيار او را بسيار كر  گرد  دپايان خواه

 .دكارها را خود بدست گرفته بودن ی رشته

نان را پذيرفته و با كه ايران بايد با متفقين بكنار آيد و درخواست آبود  مينجای گفتگو  زرو ندر آ

كه  بود. چيزی مين. اين كار بايستي بشود و جای گفتگو دنان باز گزارروی آماني راه كشور را بپيبستن 

كهن خرود خردمتي    ی انههسياست بدخواو ب داند شاهكاری از خود نشان دهن دسته خواسته نهست آ

ماده و نيرومند متفقرين  ايران را با سپاهيان آ ی مادهاند كه سپاه كوچك و ناآ اين معني خواستهكنند. ب

برويآ رود و زحمتهرای بيسرت   كه سپاه ايران بيكيار آ دنان دهنو اينان را به دم چك آ دروبرو گردانن

 ن ميان انجام گيرد.ار نيز در آك ايند باری اينبيااشاه هدر گردد. متفقين كه بايستي به ايران ر ی ساله

دور چگونره   ام از داشرته نام؟... چيزی كه پا درميانآ  رسيد من اينها را از كجا دانستهپاهيد شما خو

 در مرا . دانسرت  رر  ك  يا آبي رنها را  اني  آوست كه ما از دور ت: بسيار چيزها ي وگ ام؟. مي وردهبدست آ

 كيفرر  بره  شناخته را بزهكاران و كني  پيدا اديدهن داده رو كه را جرمهايي تواني  مي جستجو راه از عدليه

 : گفتگو گزارمنها را با شما بي از آخبر توانست خواه  من كه هست دليشهايي نيز داستان اين در. ساني ر

 جوانران هرا درس روانشناسري ب   آن جنرگ چره عنرواني دهري ؟ امرروز در دانشركده      : ما ب نخست

اسرت. شرما   خبر دواننتن آياشد كسي بنني  كه در هر كاری تا يك خواستي دا و ما نيك مي دموزنآ مي

ااشاه زيران  ر: اين باور نكردنيست كه  ي وگ مين جنگ چه بوده؟. دوباره ااشاه از آرخواست  دبگويي
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چنران كراری   ااشاه ديوانه بروده اسرت كره ب   رچنان جنگي را ندانسته باشد. ما ناچاري  كه يا بگويي  

يكري از اينهرا    ايران بوده. چون هريچ  (رتآآيا چي  خواستآ رسوا گردانيدن سپاه ياسته و يا بگوخبر

انري  و  دن جنگ را از ايشان آ ی   و زمينهيبدگمان باش او راست نيست ما ناچاري  به وزيران ی درباره

ذيرفت كه اين پاني  وساني تآايشان با اين كشور در دستست بگاهيهای ديگری از بدخواهيهای چون آ

 كار ايشان بوده است.

 زرو نآ ی ارجره خ و وزيرر  وزيرر امری كه نخستعها ديدم كه از زبان منصور و  در يكي از روزنامه

 شراه بنان اند آ در اين زمينه كه چون متفقين درخواست راه از ايران كرده دنويس يي ميچيزها دبودن مي

نان نيز گويند. آ ها مي پذيرفته. اين سخنان را به خيرنگاران روزنامهنسری  يرهخاند و شاه از  گاهي دادهآ

 .درسانن چا  ميها ب ااشاه( افزوده در روزنامهرباور كرده و چند ريشخندی از خود چبه 

يرد  بود اچار مين؟!. ديد كه زيردست ديكتاتور كار كنيبود اچار مين: مگر شما  رسيدپنان ولي بايد از آ

زمانهناي ديگنر بمانند. در آن    ويرد؟!.  توانستيد پي كار ديگری بر كه هميشه وزير باشيد؟!. مگر نمي

 ورد چرا کنناره نجسنتید؟!.  آ انگیزي براي کشور رو میمبیيد چنان پیشامد ديد هنگام که می

يرا  ؟!. آدآ از اين چه زياني توانستي داشت كه چند روزی در زنردان بمانير  بيجستيد  اگر شما كناره مي

 بروی كشور؟!..بود يا كشته شدن آنهمه جوانان و ريخته شدن آ چند روز زنداني بودن شما بهتر مي

هرای   اند؟!. اگر اينان انديشه دهوبدخواه اين كشور و توده ني ، امرداننيا اين نديشيد آبياكنون شما 

رفتره چررا بايسرتي از    پذينااشاه راند و  گويند كه گفته اند و راست مي داشته مينای در سر  انههبدخوا

 دارند؟!.نوزار  دست بر

گو بمیان گفتز هنگامی که اي   واست جنگ کند بايستی ا اگر دولت راستی را می:  دوم

ذربايجان و  وزستان و ديگر جاها تانک و تنو  و سنرباز   و به آ دمادگیها پردازآآمده بود ب

و بیدار ماده باره آ رهلشكران دستورها فرستد و از و به سر دبفرستد و مرزها را استوار ساز
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 مادگی و بیداري وادارد.آباشد و توده را نیز ب

ن سراعتي كره   دادنرد ترا آ   مري نخود و تكاني ب دنمودن نميروايي پ يچكه ديده شد كه ه در حالي

ن بره كررد كره دسرتور جنرگ و      آو دولرت بر   دسپاهيان دو دولت از شما  و جنوب مرز را شكستن

گرفته مانكه دانست در همه جا جنگ درهمايد و افزار فرستد. بشكه ننكه پشتيياني آ ايستادگي دهد. بي

از دادن پاسخ بره   دايشان بيندنپو دست و  دشان گردان شكستهنكه دلاند برای آ و سپاهيان گرفتار شده

كه در آن يكي دو روز  ددان دا ميخپرسشهای ايشان خودداری كرد. سپه نيز دستور متاركه فرستاد. 

 يي در وزار  جنگ رو داده است.چه جنايتها

: از  ي وگر يرا بهترر   بدخواه چ ی هان كه خود از همان دستهي فرماندخلشكران و بردر هر كجا سر

جشرو فرسرتاده بره    ام زيردست خود را بخنه سپاهيان بدبخت و افسران زيركا دبودن اني خيانت( ميپكم

 .دورده جان بدر بردنگريز آد و خودشان با پيرامونياني رو بادندم چك د

نران بره   ند و كسري از آ دمنهاد به تهران آان و افسران پستلشكرسپه ه  ديده شد كه همان سر

جنرگ ايسرتاده و   تمندی كه بكه افسران غير كار دادند. در حاليشان  همهپرداخت. بشكه بنبازخواست 

 .دبيكار ماندن دگزندها ديده بودن

ي و سرتيپ قادری و دی بيگمان به سرلشكر معيني و سرلشكر محتشموها ني اگر هايهوی روزنامه

هرا آنهمره    نيز دادندی. روزنامه« عترفي»،  نه تنها كار ده و گريخته بودنددستان را گزارديگران كه زير

 داد. نان نشاناني از آشكاره پشتييكشيد و آنمحاكمه وزار  جنگ يكي را ب دهايهوی كردن

رترآ بررای ترسرانيدن مرردم و     آيدي  كره سرتاد   ددي  و با چش  خود بو : ما در تهران مي سوم

گهي خطر آ»كه  دپراكندن گهيروزی آ كند. مثنًپرا دلشكسته گردانيدن سپاهيان خيرهای دروغي مي

تهران  رواپيمايي باالسهنكه آ و شب بي..«  شود اغهای برق داده مياموش شدن چرخوايي در شب با ه

های خواربار را يدي  كه دولت انيارد. باز ما دانيده مردم را به ترس انداختناموش گردخبيايد چراغها را 

ر راه مردم شد را بست. از ه و مدو آ داتوبوسها بنزين نداورد. به بست و نايابي زوركي در تهران پديد آ
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 رمرد و باالسر  مرای انگشيسري آ  ياپجنگ يرك هو  يدي  كه روز نخستداخت. باز ما فشار و ترس اندرا ب

 ن نشد.آريد و كاغذهايي فروريخت و ششيكي بپتهران از پايين 

در  دهمسرايگان بگرزار  درخواست خواست گردن ب مينجنگيد و  ن بود كه دولتي كه ميآ ترشگفت

يرر  خگرزاری انگشريه   خير: » سانيدرچا  های خود چنين خيری را ب همان روزهای جنگ در روزنامه

خواسرت برا    گويرا مري  ..«  مايدنرود مقاومتي  مينرتآ ايران ساز و برگ بدی دارد و تصور آ:  دهد مي

 «!مايدنرتآ خود را تقويت آ ی روحيه»پراكندن اين خير 

حرا  خرود مانرده نماينردگان سياسري در      ي ما با دولتهای روس و انگشيه بسياسهميستگيهای 

ن دولتهرا  های سپاهيان آ پشتييان ما در دم چك دسته حا  سپاه بي و با اين دنشستن جاهای خود مي

 يد.تغش خود ميب

چهارم : يك داستان رسواتر آن بود كه روز چهارم يا پنج  جنگ ديده شد كره سرربازان وظيفره      

كرن  كمترر    ر كفآ و رختشان كنده ر با يك حا  بدی از سربازخانه بيرون ريختند كه گمان مري    را

ی سررتيپ نخچروان و    كسي در تهران آن روز اندوهيار را فراموش كرده است ، و سپه كره درميانره  

ها كشاكآ درگرفت و خودشان كمي از رازهای نهان را بيررون ريختنرد    سرلشكر ارغامي در روزنامه

ته شد كه اين رفتار سراپا پستي و خيانت از آن دو تن سر زده و گفتره شرد كره رااشراه چرون      دانس

آگاهي يافته همان روز به وزار  جنگ رفته و چنين خواسته كه سرتيپ نخچوان را كترك زنرد و برا    

 اند. دستور او بوده كه دوباره سربازها را بازگردانيده

خردانه و نابجنا جنز   بیبسیار  ن جنگِاز آ گمانست که  واست دولتبیاي   : سخن كوتاه

براره جرای   در ايرن   ده.ورسوا گردانیدن ايران و سپاه ايران و افزودن به نومیدي ايرانیان نبن 

زده يا از وزيرران؟. ايرن را    ااشاه سرريا اين خيانت و بدخواهي از گفتگو نيست. گفتگو در آنست كه آ

 بايد انديشي  و بداني .

ااشراه برا برديهايي كره داشرته و      رااشاه بسيار دور است. زيرا رچنانكه گفتي  چنين گماني به 
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ااشاه بيسرت  ر. دسوايي و بدنامي ايران بكوشربوده كه به  مينداني  چنين كسي  ما آنها را مي یهمه

ليد. په اين باور نكردنيست با خود مييد و بناز آن ميك سپاه آماده گردانيده بود كه بسا  رنج برده ي

همران   شيده. بيگمان اين بدخواهي كرار رسوا گردانيدن همان سپاه كوو بكه او اين بدخواهي را كرده 

 مدستان ايشان بوده و هست.هلشكران و وزيران و سر

كره دولرت    (قمرری  1329چ 1291 اي  كره در سرا    ، ما فراموش نكرده گذشته از دليشهای ديگر

مرين نيرنرگ را بسرر    ه ی بردخواه ماننرده   ی مين دستهه،  استيدادی روس التماتوم به ايران داده بود

. دولت روس التماتوم داد و بيست روز در سراسر ايرران نمايشرهای   دوردنمجاهدان و آزاديخواهان نيز آ

رسريد و خونهرا را    مري  هاگوشر از هرر گوشره ب  « گ يا استقن يا مر: » وازشد و آ غيرتمندانه داده مي

، و از جوشرآ  « انيرد كررد  ونتشما با روس جنرگ  : » گفتنن بيست روز دولت آورد. در آ جوش ميب

نكره بره   رفت دولت بجرای آ گو گينن جنگ در زگرفت. ولي چون روزی رسيد كه در تيرينخونها جشو 

گيری ورده جشوفشار آندگان سياسي روس و انگشيه افزار فرستد و يا به نماي و دمجاهدان كمك رسان

ميرادا  : » يراپي تشگرراف فرسرتاد   پكند تنها كاری كه كرد اين برود كره    1و قزاق از خونريزی سالدا 

دسرت  خواسرتآ بسرتن برازوی مجاهردان و ب     يداست كره پ، و « د، ميادا جنگ كنيد ايستادگي كني

انرد مجاهردان را بره دم     خواسرته  كه وزيران بدخواه مي دسالدا  و قزاق دادن ايشان بود. همه دانستن

ن داسرتان  را از ميان برند. چنانكه پره از آ و سپه مشروطه  دنها را نابود گرداننو آ دچك روس دهن

 .دمجشه را نيز بستن

اين نيرنگ را بسرر   ی اي  كه بار ديگر در زمان جنگ جهانگير گذشته ماننده باز ما فراموش نكرده

كشرور و تروده غيرر  بسريار از      ی و درباره دبودن تندروی مي ی . دموكراتها كه دستهدوردندموكراتها آ

انسران  كه بد دچمهاجر ( را كشيدن كوچ ی، نقشه ، يا همان وزيران بدخواه دادند دولت خود نشان مي

                                                           

ر سالدا  و قزاق هر دو نامهای روسي برای سرباز است. ليكن در ايران بسربازاني كه سركردگان روس آمروزش ميدادنرد نيرز    1

 قزاق گفته شده. چبياری فرهنگ دهخدا( ر و
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های قزاق روسي كه با فراوانري در   های ژاندارم را به بيابان انداخته با دسته زاديخواهان و دستهآ ی همه

 .ددچار جنگ گردانيدن دبودن ايران مي

شرد كره شراه نيرز از تهرران       زاديخواهان و ژاندارمها را برانگيزند گفته ميدر آغاز كار برای آنكه آ

اينها  ی كشيد. ليكن همه درفت. وزيران نيز همراهي نموده پايتخت را به اسپهان خواهن دبيرون خواه

، نه شاه از تهران تكران   آنچه بايستي بشودزاديخواهان را تكان دادند و شد مانكه آهبود كه  نيرنگ مي

 1اش يادی از كوچيدن كردند. الك و كابينهمماليفخورد و نه مستو

نگراه  سرخن ماسرت در اينجرا يراد كرردم. آ     ، و چون گواه نيكي ب شنا داشت اين گفتگو را با آن آ

. دايسرتن  نمينيز بازجزخواني ريي و فتد از خودستابيايآ پان اگر هخواست  دانسته شود كه اين بدخوا

ايي رسر انرد در نرزد دوسرتانآ افسرانه     ای درمانده كه در اين چند ماه همه او را شرناخته  راغهمساعد 

سانيده بروده. ولري   رنيكي  ی او كار را از راه ديپشماسي به نتيجه 1321 كند كه در پيشامد شهريور مي

 فسوس كه دير رسيده.ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 پرنج   و چهرارم  بخشهای گردند آگاه دموكراتها كوچ پيشامد از و مجاهدان و روس جنگ داستان از خواهندمي اگر كساني ر1

 .بيينند را «سالههجده تاريخ»
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 گفتار چهارم

 ديگريک دلیل روش  

 ؟..دبرن شكاره توده را به په ميچرا آ

 

نكه در ايران سياست شومي برای بازداشتن ايرن كشرور از پيشررفت و    آيك دليل بسيار روشن ديگر ب

 گاهي .است كه همه از آن آ 1اين سه سا  اخير، در كار است داستان  داشتن توده سرگردان و درمانده نگاه

شيده در زمان او چند رشرته كرار   داشت به نيكيهايي كو مي ااشاه با بديهايي كهرني  دا همه مي

 ، يرده ، كشرور آسروده و ايمرن گرد    مرده جام گرفته بود. يك سپاه بساماني پديرد آ سودمند بزرگي ان

ز ، زنهرا ا  ، منها از نيرو افتراده  ( شدهوقاپنشين چتخته جگر ديهابانگرد تارابي، ايشهای  فتادهانخاني براخ

موالها و درويشها از بازار و خيابران  لِ، گُ زني از ميان رفتهزني و زنجير، قمه مدهن آچادر و روبند بيرو

 اينها چند رشته كارهای سودمنديست كه انجام يافته بود. ، پا كشيده

روی كرار  ااشراه بر  رافترادن  انكار كند. وزيراني كه په از بر كسي نخواهد توانست نيكي اينها را

 نها را جيران كنند.دارند و كميهای آ نگاهي اينها را ند بايستدمآ

شركاره از ميران   و آ دنهرا را بهر  زدنر   آ ی نان با صد بيياكي همهيدي  كه آدولي ما با چش  خود 

. براز  دو به  زدنر  ددي  رسوا گردانيدنرتآ( را با آن نيرنگ شاهكار خود كه يادش كرآ. سپاه چيا دبردن

. دوردنهمه جا گردنكشان و ياغيان پديد آو در  دايمني كشور را از ميان بردن ، شاهكار با همان نيرنگِ

سياسرت شروم   نكره ب اند برای آ اني خيانت بودهپمدستان اين كمههان كه بايد گفت از ي از فرماندخبر

ن اينكه هنگام گريز تفنگ ، و آد استنخنشدني برناموسي فراموشبيبه يك  دشرفت دهنپيهرچه بهتر 

                                                           

 ر و 1323تا  1321ر 1
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فترد و برا   بياهزنان راجگران و دست تاريختند كه با ره فشنگ و گشوله را در كوهها و دره تير وو شصت

و تاكنون وزار  جنرگ و سرتاد    دناموسي را كردنبييزند. چنين خاجگری بردزدی و تارنيروی بيشتر ب

 ارتآ به بازخواستي از ايشان برنخاست.

ريور نخستين كابينه را او پديد آورد چرون در  كار كه په از سوم شههن مرد بدخواه كهنفروغي آ

ن بود كه گردنكشان ايشهرا را كره در زمران    كار خود استوار گرديد گام نخستآ در راه سياست شوم آ

انيرد كره برونرد و    گردانيد. بازگردبسر جايشان باز ديي نشيمن داده بودنااشاه كوچانيده و در شهرهار

زنران  ن و زنجيراخوانواهراين بود كه برای بازگشتن منيان و . گام دومآ دغازنو ياغيگری آنافرماني 

:  ويسان را پذيرفته بود چنين گفتنموالها زمينه چيده در نشست نخستي كه روزنامهلِزنان و گُ و قمه

نزديرك  «. دين ه  اهميت داد. در بيست سا  گذشته يكي ه  دين از ميان رفرت  ی بايد به مسوشه»

نويسري از ديرن   مقالره ه مرزدور بر   یهرا  ي از روزنامره خر ن روز برسخناني گفت كه از فرردای آ  ، اينب

راديوی ايران كه افزاری در راه آن سياسرت شروم شرده برود     . در همان روزها بود كه برای داستنخبر

 .دگويي را مزدور گرفتنياوه دخونآ

ميان ايرانيان چيست؟!. بري . دين درراز درون او پي ن سخن فروغي را بشكافي  و ببهتر است ما آ

ني  كره ديرن در ايرران پيرروی از     دا شود؟.. همه مي ست كه در اين كشور دين شناخته ميچه چيزها

زن راه زن و قمههای زنجير ، در ماههای محرم و صفر دسته خواني برپا گردانيدنواهر،  منيان كردن

كرردن و بره قر  و نجرف      ان را برار گمرد ی گنديده های ، الشه ن و مشهد رفتنبزيار  كر، ب انداختن

نظرام  »، از  ، ماليا  را حرام دانستن ري  دولت را غاصب شناختن، و اگر يك گام باالتر بگزا فرستادن

 ، به قانونها نافرماني نمودنست. گريختن« وظيفه

برود.   اينها مري ني . فروغي نيز خواستآ دا ست. اين چيزيست كه همه ميآری دين در ايران اينها

وزه و مسرجد  شد. وگرنه از نماز و ر گيری ميخردانه جشوبيهای  ااشاه نيز تنها از اين بازيچهردر زمان 

 شد. گيری نميو كارهای ديگر كه جشو
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داشرت.   مري نور بازگردد و سخنآ معنايي جز اين آهای ريشخند خواست همان بازيچه فروغي مي

 .دآ بردنپيو خواست خود را  ددنگردانييدي  كه همانها را بازده   اين

داري د که باز میدان يابنند و بنه میدانن   بردن غاز کار گمان نمیماليان در آتر آنكره   شنيدني

« روحانیت را  اتمه يافته ي دوره» ودشان  ي گفتهبودند. ب اي نمی و در چنان انديشه دپردازن

بود آنان . ايندايشان فهمانیدنب ، مدستان اوه: فروغی و  يمو. ولی دولت يا بهتر گدپنداشتن می

ينده  زاي   گوشنه نان کنه ب . آددوباره به عمامه و عبا بازگشتن دانیده بودنکه ر ت ديگر گرد

برار ديگرر    .دغناز کردنن  یكیها نبرد آن يند. بار ديگر با قانونها و دانشها و همهدمبیرون آ دبودن

 .ددر خيابانها پديدار شدن دهستنيي و مفتخوری گدا ی ها كه چااله بچهها و سيد بچهدخونآ

و ازو  دنر ييااشراه را ب رمرده برود ترا    به تهران آ« رفع حجاب»در پيشامد كه  1اویرحسين قاآ

و او نيز ايران  دنزد خود راه نداو بكرد نروايي پااشاه ربرداشته شدن حجاب كند و  یخواهشي درباره

ن دسرتگاه  ، آ يد. راديوی ايرران آ ايران مي ، در اين هنگام شنيده شد كه به اشت و به نجف رفترا گز

حضرر   : » پيشرواز او شرتافت  ، تا مرز ايران ب ای گرديده اني خيانت افزار برندهپشوم كه در دست كم

وارد ...  ا يرت حضرر  آ «. »د ... با مشتزمين حضور از مرز ايران گذشته وارد قصر شيرين شدنا يتآ

آ پري گرام او را  و گام ب دقا افتاجشو آبدينسان ب«. دشواز كردنپيلي با تجشيل بسيار ا. اهدكرمانشاه شدن

ن قرا قهرمرا  سانيد. ترو گرويي آ  ربه تهران « مندان به دين نين و عنقهمؤتجشيل و تعظي  م»ورد تا با آ

راه كنرد و   كشري مري  ردد كه راديوی ايران بدينسران خود گ ميوزانه بازاستالينگراد بوده و از جنگ فير

ن بررای  بود و چره سرودی از آ   دچه توان دمدن و رفتن يك مجته: آ پرسيدنكند. كسي  برای او باز مي

 ؟!.دپرداز ن ميآراديوی ايران تا اين اندازه بمد كه آ دمردم بدبخت بدست توان

ن اينكه حاجيهای مقدس و مشرهديهای نمرازخوان   ، و آ قا يك سود توانستي داشتآری آمدن آ

                                                           

 اند. ر و ه  خوانده« ا  حسين قمي آيت»ر اين را 1
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ا خرانواده را دچرار   هر اين چند سا  جنگ فرصت يافتره برا انيرارداری و گرانفروشري هزار    بازار كه در 

 دونها پو  اندوختره بودنر  يمش نشين ساخته و خودخ ديواربي، هزارها مردان و زنان را  انيدهبدبختي گرد

 گونره  و هريچ  دبيكيرار خرود را پراک گرداننر     2مظرال   و ردّ 1و با پرداختن سه  امرام  دقا شتابننزد آب

و  دد اينران بره پيشروازش شرتافتن    يسر رقرا  يود به هر شهری كه آ، و ايند شان نمانگي در دلهادسوناآ

 .دسوده گردانيدنآو بدينسان خود را د  دقا رسانيدنآهای اسكناس ب چكهای بانك و بسته

ي نيست. خواست ديگری بزرگترر از  ن سادگآپنداشتي . ولي ديده شد داستان ب يما تنها اين را م

 .دگردن: زنهای ايران بايد دوباره بچادر و روبند باز ميانستدرن آ

و پس از کوششهاي بسیار از  جهانیان بوده يريشخند همه يچادر و روبند زنها که مايه

سننديد.  پ انی  یانت اي  را نمیپضاشاه برداشته شده بود کمرزاديخواهان در زمان سوي آ

مانكه هيود اين ند.يو با روي باز بیرون آ دجهان باشنمپاي زنان هسنديد که زنهاي ايران پ یمن

را  ي منيران خر و بر دن بود كه جشرو سرختگيری را گرفتنر   شان آوزيران ما يكي از كارها دشاه افتاراا

. ولري اينهرا كراری از    دراندنر « حجاب عحرمت رف»ن مسجد سخن از واداشتند كه در اين مسجد و آ

گراهي در   و دزنان از جهان برگشته چادر بسر كردنر  ي پيرهخكه بر دن نتيجه نداآ از آبيپيآ نيرده 

 .ديابانها پديدار شدنخ

كره براری بيشرتر     دديگر كنند. بايستي تكان بزرگي دهن ی بود. بايستي چاره ميناين اندازه به 

و بازمانرده نيرز از تررس ريشرخند و دشرنام دادن       دگردننيز باز 3، بشكه به چاقچور چادر و روبندبزنان 

                                                           

ی انفا (  سوره 41ی  خمه نيز در قرآن در يك جا بيشتر نيامده چآيهما  مسشمان را گويند. « خمه»يك يا بخشي از پنج ر1

گفتره. ايرن   « القربري  ذی»است و آن را سه  خدا و پيامير و بينوايران و مسرتمندان و   « غنيمتها»يك  كه در آن سخن از پنج

و « امامران »خواسرت از آن   انرد  اند. منيان دست به گزارش چتأويل( يازيرده گفتره   معني كرده« خويشاوندان»ی آخری را  واژه

باشرد. و چرون خرود را     ، هر گونه سودی و خواست از يتيمان و مستمندان همه نيوده تنها سريدان مري  « غنيمت»خواست از 

 اند آن سه  را خودشان ميگيرند. ر و جانشين امام ناميده

 اند از گردنشان برداشته شود. ر و ز كسي گرفتهپردازند تا داراكي را كه به ناحق اپو  يا داراكي چمالي( كه به يك منيي مي ر2

 ی معين( ر و نامه چواژه پوشاند.ششوار گشاد و بشند زنانه ، كه از كف پا تا كمر را مي ر3
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سازيهای راديو بره  زمينه نرا با آ« حجاب عقهرمان رف»،  اویرحسين قاوانند آمد. بايستي آنتبيرون 

 1ورند كه با دست او اين كارها انجام گيرد.ايران آ

نيرز در  ت د و دولر يي از دولرت كرر  درخواستها« لحن رسمي»با يك قا كه آمد ديده شد يود آاين

زاد برودن زنران در   رخواستهای آقا را كه يكري از آنهرا آ  داشت و گفتگو گزنشست رسمي خود آن را ب

 ذيرفت.پبه خورندگان پيشين بود « اوقاف»وگرفتن و ديگری بازگشتن ر

ن( آ ی سررمايه با  اني خيانت چبشكهپن بود كه با انگيزش همان كمسپه چيز ديگری كه ديده شد آ

اش  ادهوانخر گويند در لندن پرورش يافته و خودش و  روزنامه بنياد نهاده شد. جواني كه ميبرای منيان 

، و ايرن روزنامره از گرام نخسرت يكري از       ای برای منيان بنيراد نهراد   روزنامه ددارن يي ميزندگاني اروپا

 .دنويس اپي گفتارها نوشت كه هنوز ه  ميپيانيد. در و روبند گردخواستهای خود بازگردانيدن چا

كسراني از  انيده ببرپا گرد« تيشياا  ديني»هي بنام راديو دستگا ی باز ديده شد كه دولت در اداره

آن روزنامره و  و بر  دا ياوه و بدخواهي نويسرن پهای سراو گفتار دها داد كه بنشينن ماز ماهانهمردان تيره

 ن فرستند.ای آهمانند

 ی بهر چه بوده؟.. در اين سه سا  شرما در همره  : اين كارها  سي پر ژير ميهاكنون ما از ساعد و 

 هيد.دبه پرسشهای ما پاسخ  دباي ايد و مي ها دست داشتهنتياخاين  ی ها وزير بوده در همه كابينه

شريد چره   رگردد؟.. همه چيز بماند. داستان محمد انخاني باين كشور بازخشما چرا خواستيد كه 

ك گرردنكآ دهرد و ماهانره    ير  دستانيده برا جدا گرددولت يك گوشه از كشور بوده؟.. چرا بايستي 

شيد را ريا دولت ايران تا اين اندازه ناتوانست كه جشو محمد ؟.. آدمان نيز باج سييل پردازوهزار تبيست

ن ردنكشران بازنمانرده برود؟.. چررا در آ    ااشاه يكي از اين گررفت؟.. په چرا در زمان گتواند  مينه  

 وانست؟..نتتوانست ايمني و استقن  كشور را نگه دارد و در زمان شما  زمان دولت مي

                                                           

های پره   ی خيانتكاری كابينه ر در پيشگفتار كتاب انكيزيسيون كه په از كشته شدن كسروی فراه  شده ، سندهايي درباره1

ی همدسرتي كمپراني خيانرت و     دهنرده  ی بازگردانيدن منيان و حجاب گرد آورده شده كه همه نشران  زمينهدر  21از شهريور 

 باشد. ر و ارتجا  مي
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يختنرد و  رو خونها  داسته بودنخيوديد كه گردنكشاني كه در پيشامد آشوب شهريور برنمگر شما 

ردنكشان بره هرر   داديد. بشكه برای برانگيختن گنكرديد و به يكي كيفر ن، يكي را دنيا  د تاراجها كردن

 1اي . موديد؟!. مگر ما كارهای شما را فراموش كردهننيها مهربايكي از آنها 

ااشاه خود او را بره  ربود در زمان  شخالي كه يكي از گردنكشان بسيار بنام ايران ميخامير عشاير 

شخرا   خسررش بخشرداری   پ. ولي شما به دورده بودنو ديگر جاها آ زدار كشيده و فرزندانآ را به تيري

 دستگاه پدرش را دوباره درچيند؟!.اديد كه برود و د

فشراری  فتد؟!. چره پا بيجان اين توده و ب دشما چه پافشاری داشتيد كه منيان دوباره چيره گردن

 و اين گونه نمايشها دوباره بازگردد و شهرباني جشو نگيرد؟!.زن زن و قمهزن و زنجيرداشتيد كه سينه

دانيد؟!. چندان نادانيد كه زشرتي زنجيرر   را نميايد كه زيان چيرگي منيان آيا شما چندان ساده

 د؟!.بيدرنيا دخوانن گانگان شده و اين توده را وحشي ميبيرا كه دستاويز در دست زدن و قمه زدن 

: نمراز   گروي   برود. نمري   تررين كسران مري    برد در حالي كه خودش از بيردين  فروغي نام دين مي

هرای كوچكيسرت.   ز، اينهرا چي  رفته برود نگفت به مكه نهيي گرفت و با آن دارا خواند و روزه نمي نمي

بود. يك نمونره از   مينزاده مردم در د  اين جهودو دلسوزی ب: كمترين نشاني از نيكخواهي  ي وگ مي

 : ماي نحا  و رفتار او را برای شما باز

. دداشرتن  ن براره مري  ش كوششرها در آ رنمود و خودش و برراد  اين مرد هواداری از صوفيگری مي

. درانر  جوانان ايرران گفترار مري   لحسن فروغي باتاقي رفت . ديدم آقای ابوااشناسان بنروزی در دانشسرا 

ه ير درازی را كه صوفيان در پيرامون آن آرا گرفته بافندگيهای دور و  2«فَشَمَّا تَج شَّى ر بُّهُ لِشْج ي لِ» ی هيآ

 .دكش گفتار مي ی رشتهب ددارن مي

اصار حكمت بود كه در دانشسرا درسري نيرز از   قای عشياين دو برادر با آانديشگي ه  یدر سايه

                                                           

 ر برای آگاهيهای بيشتر از اين گردنكشان خونريز و رفتار دولت با ايشان ، گفتارهای پرچ  ديده شود. ر و1

 نمود. ر و كوه بر را خود پروردگارش چون:  143 ی آيه ، اعراف ی ر سوره2
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نران چتربراز و   و از آ ددهنر  پرسرتي مري  جوانان درس ميهنكه ديگران ب . در زمانيدصوفيگری گزاردن

 ی فشسرفه »ن را نان ايران درس صروفيگری كره بايرد آ   جوا، اين جهودزادگان ب ورندآ هوانورد پديد مي

 .دموختنآ نام نهاد مي« غيرتي بيپستي و 

داشتن و  ن تهيش  پوشيدن از جهان و دست از دارايي آنست كه صوفيگری چاكنون گفتگو در آ

ت. ولي فروغي كره  يد قناعت كردنست. صوفيگری اينسبدست آ به يك لقمه نان جوين از هر راهي كه

بود. شما در جستجو باشيد جهان  داد از آزمندترين كسان به پو  و دارايي ن نشان ميخود را هوادار آ

ديگرر چيزهرا بمانرد. اگرر     صوفيگريآ چه بوده.  ی اندازه ديي او را بدست آوريد تا بدانيدارا یو اندازه

نويسري از آن  ولهرايي را بنرام كتاب  پكه اين مررد چره    يد از وزار  فرهنگ جستجو كنيددسترس دار

 گرفته است. وزار  مي

يچگراه بيكرار   ه دان كه هستنهبدخوا ی: اين دسته ي وبگ را در اينجا« جمشه معتراه»بايد اين 

، بازرس عالينرد.   اند ، رئيه ادارهد ، سرلشكرند ، معاونن ، وزيرند . تا بر سر كارندديايد باشنننياشند و 

وزار  فرهنرگ و   ی بايد از جای ديگری حقوق بگيرند. يكي از آنجاها بودجره  داستنخكار بر اگر از سر

ام در سا   گرفته. آنچه من شنيده ياپي از وزار  فرهنگ پو  ميپت. همان فروغي سنويسيعنوان كتاب

دسرتاويز  برود وزار  فرهنرگ ب   ااشاه بسيار خشرمناک مري  ربا آنكه  دوزيری افتانخست كه از نخست

 «پيرام مرن بره فرهنگسرتان    »او پرداخت. يك دفتر كوچكي بنام يا  پو  بر 411111 نوشتن كتاب

انصرد  پ، يك دفتر كره   بود گيری از پيراسته شدن زبان ميانه و برای جشوهنوشته بود كه آن نيز بدخوا

در  1321 اوقراف گرفتره برود. در سرا      ی يرا  از بودجره  ر 11111 ميداشرت نررفرت  ديا  بيشرتر  ر

سا  پيآ . ده دوازده دناو پردازيام بخبيني شده بود كه بنام چا  رباعيا  آپييا  ر 251111 بودجه

 دعنوان آنكه تاريخ ايران را از آغاز اسنم تا درآمرد مارو  خواهر   قيزاده بيكار بود وزار  فرهنگ بكه ت

نوشت. يكي از « ويز تا چنگيزپر» رفت و آن كتاب كوچك را بنامگاو پرداخت كه نگفتي بهنوشت پو  

يا  گرفته كه كتراب  ر 121111 مين كابينه نيز وزير است دو سا  پيآ كه بيكار بودهوزيران كه در 
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 نويسي كار او نيست.دارد و كتاب مينكه از نويسندگان نيست و دانشي  . در حاليدنويس

وست. مردی برا ايرن آزمنردی و پولپرسرتي هرواداری از صروفيگری       اگفتگو از فروغي و آزمندی 

 بود. گونه مي نمود. دينداريآ نيز همين مي

: كوشآ شما بچيرگي  سي پر محسن صدر و ديگر همكارانآ ميژير و هحا  ما از ساعد و  هره ب

 ريد  رفت  كه شما دين ميدارگزني و مانند اينها چه رازی داشته؟!. زني و قمهمنيان و بازگشتن زنجير

 !.دينست؟ اينها مگر

آن ايل بوديد كه او را بقحسين چه رسميتي بود؟!. شما به آقا اوی چه ميرحسين قاآن داستان آ

او ارج نهراده در نشسرت    رخواسرتهای دايل بوديرد كره ب  قورديد؟!. چه رسميتي آ به ايران مي هايهوی

 ديد؟!.گزار گفتگو ميوزيران ب

وحشري  مريكاييران كره شررقيان را نيمره    اروپاييران و آ  دانستيد ن اندازه نادانيد كه نميآيا شما آ

مرين داسرتان چرادر و روبنرد     هويزهاشران  شناسرند يكري از دستا   زادی نميآ ی و شايسته دخوانن مي

نماينرد بسريار    دانستيد كه در زماني كه زنها در صف جنگ نيز با مردان همكاری مري  ميزنهاست؟!. ن

نان از چادر و مدن زدانستيد كه بيرون آ داري ؟!. نمي خرديست كه ما زنان را در چادر و چاقچور نگاهبي

يكخواهران ايرن   نزاديخواهران و  زوهای بزرگ آرن با مردان در زندگاني يكي از آناچاقچور و همراهي آ

 اريد؟!.د اينها چه پاسخي ميكه ب دااشاه بكار بسته شد؟!. بگوييربوده كه سرانجام در زمان  كشور مي

مچون در برابر دولت بزرگي ه ]ساعد[بيني  شما شگفتا ! امروز در ايران غوغای نفت است و ما مي

نماييد كه بنام ايراندوستي و  پذيرفته چنين واميننفت  ی دربارهنها را دولت روس ايستاده درخواست آ

اندوسرت و  ، ما ه  باوركردي . شما مرد اير د. بسيار نيكينماي ن ايستادگي را ميپرستيست كه آميهن

د؟!. اوی ننمودير رحسين قايك اين ايستادگي را در برابر آه: په چرا د سي پر پرستيد. ولي ميميهن

 داديد؟!.ننجا نشان پرستي را آپه چرا اين ميهن

ست و صد نامردی بسر سپاه اخجگر بررد گردنكآ تاراكُشيد فراموش نشده. يك رداستان محمد 
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دولرت را   ی برروی رفتره  و سرر او را بكوبيرد و آ   دنكره سرپاه فرسرتي   ايران آورد و شما وزيران بجای آ

مان براج  وهزار تبيستبا  ها حكومت بانه رامرديانيد با او از در فروتني درآمديد و به پاداش آن نابازگرد

سركشران و   ی همره ، ب را سران نراتواني دولرت بشكره بيچرارگي آن     ، و بدين ديداو سرپر سييل ماهانه ب

يرا  انه را در برابرر او ننموديرد؟!. آ  پرست: په چرا اين ايستادگي ميهند اديد. بگوييدگاهي تاراجگران آ

 بود؟!. وی ميشيد نيرومندتر از دولت شوررمحمد 

ك گردنكآ ي ي در برابرنن روز وزير خارجه بوديد. چرا نگفتيد كه اين زبو، شما در آ قای ساعدآ

شت؟!. چرا نگفتيد فرردا كره   انخواهد گزرامي برای او بازبرد و احت دميان دولتها خواهبروی ايران را درآ

ادی زاستقن  و آ ی شايستهانيده ما را مين چيزها را دستاويز گردهپايان رسد در انجمن صش  جنگ ب

 گفتي؟!.ن، ای قهرمان نفت ، چرا اينها را  اندوستنخواهند شمرد؟!. ای وزير اير

ايرن ايسرتادگي در برابرر دولرت      توانسرتي كره   دستت افتاده. تو مي، خوب فرصتي ب قای ساعدآ

نيسرت.  بردار رده كره رفرو  شما بسيار چراک خرو   ی حساب ايران گزاری. ولي افسوس پردهوی را بشور

ياوری را گونره خوشر   نها كه هسرت جشرو هرر   شيد و بسيار مانند آراوی و محمد رحسين قاداستان آ

شرد. رازهرای شرما    پوشري با خور چشر  گردد و يا دريي نيست كه فراموش رفت. اينها چيزهاگ دخواه

 دانست. ددانستند خواهن نان كه تاكنون نميبيرون افتاده و آ

 كه كارهايي آن:  ي وگ بهتر اي رورم  آ يي كه من ميو اين دليشهانويس   اين سخناني را كه من مي

. گزاشرت  بازنخواهد شما بدخواهي در شك جای راي    نها را دانستهز آا كمي ما و ايد كرده تاكنون شما

 يرك ده ی اندازهب او ی پرونده در رفت دار باالی و شد شناخته «مسش » جرمآ كه احمدی پزشك آن

 .بود مين دليل اينها

اير    شرناخته ناي . ما  شناختهن، و اگر داشته ما  داشتهنايد در تاريخ مانند  اين كارها كه شما كرده

ونراني  دراي  چنان تيرره  شناختهن. دخود كوشن یو به بدبختي كشور و توده دگروهي را كه دسته بندن

 .دزوهای خود گرداننررباني هوسها و آقكه بيست مشيون مردم را 
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 ی نهرا واژه . يكري از آ ددارنر  هرايي نيرز مري    : اينان گاهي بهانه ده  مينآ از اين دامنه بيسخن ب

ی ا» : گويند ام چنين مي منها يا گردنكشان كه ايراد شده گاهي ديده ی درباره است. مثنً« سياست»

ورنرد.  آ مري ميان را بدر بسيار جاها اين واژه «. ير استخدانيد چه  يد نمي، شما كه از سياست دور قاآ

 خواه  اين را نيز بشكاف . من مي

: كردام سياسرت؟.    پرس  ، مي يردگانناميردگان و نامنژير و ديگر هقايان ساعد و ، آ قايانمن از آ

انید؟!. کندام  هید و آنان را چیره گرددانیده که به ماليان رو اچار گردنکدام سیاست شما را 

هزار هید و ماهانه بیستدگردنكش حكومت بانه  شیدِرسیاست شما را واداشته که به محمد 

زننی و  يد؟!. کدام سیاست شما را برانگیخته که بنه بازگشنت  قمنه   مان باج سبیل پردازوت

 انیند؟!. گردرا دوباره بچادر و چناقچور باز  هید و زنانديیها میدان ه رسوازنی و اينگونسینه

 يد كه ما نيز بداني .يشكاره بگوآ

تروان پنداشرت؟!. آيرا     يرا چنرين چيرزی را مري    اينها را خواسته است؟.. آ د كشوريا سياست خوآ

اين ي كره شرما را بر   انيد گفت؟! ما سياستآ آورده؟!. آيا چنين سخني توپين را سياست همسايگان آ

خودتران. پره بهترر اسرت      یانره هشناسي  مگر سياست بدخوا مين داچار گرداننشكار بدخواهيهای آ

مرا را برا    ، يسرتي  نما كه بسر خود »يد يه بگوداست پرده را بيكيار كنار گزار. بهتر دراستآ را بگويي

ما كه ، اي   اين جايگاه نرسيدهشايندگي خود ب ی ما كه در سايه ، اند سانيدهرشرط اين كارها به وزار  

 ياشد.نميان تا دشواری در دبهتر است اينها را بگويي« باشي . توده نمي ی بشند كرده

چره سرودجوييهای ناسرزا     «سياسرت »قايان از اين عنروان  خوانندگان بدانند كه اين آبرای آنكه 

 : كن  يزند داستاني نيز ياد ميخداوری بركنند و از روی بينآ ب مي

ن شرهر  داد نماينردگان شروروی در آ   رخن وحشريگريهای بسريار پسرت    آ زپارسا  كه در تيرير 

 داچار خواهنر ننان بار ديگر چنان وحشيگری رخ دهد آ گهي دادند كه اگردولت آو ب درنجيدگي نمودن
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 يزند.خبگران برسركوب وحشيان و آشوبود ب

وزيرر يرا   ؟.. اگر شرما نخسرت  دكه دولت بايستي چه كند و به چه كاری پرداز داكنون شما بگويي

ادسررا بزهكراران   دباني و رداديرد شره   نست كه دسرتور مري  كرديد؟.. نه آ يد چه ميبود وزير كشور مي

ن بازرگانان انيراردار را كره بنيرادگزاران آ    وسياه ورورد و منيان شي را دنيا  كند و پرونده پديد آوح

يا جز اين داديد؟.. آ سزاشان مي دنكه ديگران عير  گيرنيده برای آبه دادگاه كش دبودن وحشيگری مي

 داشت؟.. راهي مي

يرد و  ؟!. نشسرت وزيرران برپرا گرد   دنشان چه كردناني و همدستاقژير و ممهساعد و  دنيييولي ب

و ايرن  « ده نشرو دذربايجران گرزار  كه از پيروان كسرويست بايد در آ هر: » رفتگ« تصميمي»چنين 

 بره  دسرتاويز  همران  بره  او و دكردنر  ابنغ ر انيپكم كهن بسيار كاركن آن رادور  دتصمي  خود را به 

 نيست.خور گفتگو ه  ه درك استخبر كوچكي بسيار هايييآزارمردم

اهيد بود كه در برابر چنان پيشامدی چنين تصميمي گرفته شده. ولري جرای   شما در شگفت خو

. اين از دديده گيرنخود را ب« انيپكم ی نامهسامان»ان ناچارند كه در هر گامي شگفت نيست. اين وزير

در ايرن هنگرام كره    . بويژه دانيده قانون را از كار اندازنگ ايشانست كه منيان را چيره گردباياهای بزر

آ پري ديرده گيررد در   ها را ب كه حا  كشورها و توده« انجمن صشحي»، و يك  رود جنگ به پايان مي

ندازنرد و  بيوری م ايرران را بره يرك حرا  ريشرخندآ     ان هنگو تا آ دقايان بايد بكوشنو اين آ 1باشد مي

 اند. ده كه چنان كردهوآ برند. په جای شگفت نيپيسياست خود را 

گراه  چيرز آ  يچاشرت مرا از هر   پند گاهي مري امي و ناآخاني كه از قشگفت بود اينست كه ممنچه آ

قای سرشطانزاده را ديرده و چنرين    فرستاد يك روز آ ما مييي بباشي  و چنانكه گفت  گاهي پيامها نمي

: قدری در نوشتن منحظه كنند. امروزهرا سياسرت طرور ديگرر اسرت.      د به فنن كه بگويي: » گفته

«. شيرل رفتره  خ زااجي ميرر ح ی انهخدو دفعه ب زاند. كنسو  روس در تيري دا كردهپيي قو  يشخمنها 

                                                           

 ر خواست گفتگوهايي بود كه سرانجام به بنيادگزاری سازمان مشل متحد انجاميد. ر و1
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 كنند. چه سودجوييهای ناسزا مي« سياست»از عنوان  دنيييخنشان. بسشان و اين آن كار دنيييب

حراال وقرتآ   »ی ديگر كه هميشه در دست اين بدخواهان بروده و هسرت آنسرت كره     يك بهانه

ايست د پنداشت يك فيشسوف آزمودههيك لحني ميگويند كه اگر كسي نشناسد خوااين را با «. نيست

 زبان به پند گشاده.

« واعظي»درمانده به بيماری  ی غاز اين سا  كه دو سه بار ساعد را ديدار كردم ديدم بيچارهدر آ

ن فيشسوفانه با يك لح گاه نيست  وشت من از رازهای او و همكارانآ آاپند ه  گرفتار است. بيچاره مي

در د  «. اليته بايد با خرافا  ميارزه كرد ولي حراال وقرتآ نيسرت   : » گفت مده چنين ميسخن درآب

 «.گويي ای روسياه يي. راست ميگو راست مي: » خنديدم و گفت 

روطه ايسرتاده بنرام   های كهن ايشانست. يك روزی بود كه در برابر جنيآ مشر  اين يكي از بهانه

«. برای ايران مشرروطه حراال زود اسرت   : »د گفتن و مي دكوشيدن شكني ميكارموزی بآدلسوزی و پند

مرين بهانره   هنوشرت و برا    اني بوده به طياطيايي نامه مري پناصرالمشك كه يكي از بنيادگزاران اين كم

 دارد.خواست او را از كوشآ باز مي

چرادر و روبنرد را    يديرد دينكه ا. دشناسن مي بهتر ر فيشسوفان اين ر ری وقت هر چيزی را اينانآ

يديرد برا   د. اينكره  دمپای ديگر زنان باشرن هكه زنهای ايران  دنكه هنوز وقتآ نيوبرای آ دگردانيدنباز

ميران  برويي دركه ايران ه  آ دنيو برای آنكه وقتآ دبروی سپاه ايران را بردنخود آ ی اينانهخشاهكار 

گردنكآ استقن  دادند و دو سا  هر  هرر مراهي     شيدِريديد به محمد دديگران داشته باشد. اينكه 

 ی زاد شرود. همره  انخاني آخده كه ايران از ونكه وقتآ نيبرای آ ديا  باج سييل پرداختنرهزار دويست

 اند. قای ساعد و همكارانآ كردهاين كارها فيشسوفانه بوده كه آ

واره خوانردن و   رده و نيسرت. حراال وقرت زنجيرر زدن و قمره زدن و      وحاال وقت اين كارها نير 

وحشري  پست است كه اروپاييران مرا را نيمره    ی خوندبازی كردنست. حاال وقت اين كارهای وحشيانهآ

كارهرايي  آ اسرت و بايرد ب  پري زادی نشمارند. بويژه كه انجمن صش  جهراني در  آ یو شايسته دخوانن
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 نگزاشت.برويي برای اين كشور و توده بازآ يچپرداخت كه ه

مرن  را ازو شنيدم. از به رفتار او بن روز فهميدم كه اين سخن رويي ساعد را آ يرهخ ی من اندازه

وزيرر! منيران و   يرد آقرای نخسرت   اختيار دار»:  يود گفت اچار شدم كه بپاسخ پردازم. اينن دگران افتا

 ی گوييرد. بشكره از وظيفره    كنند و شما سخني نمي ن وحشيگريهای بيشرمانه را ميآ زصوفيان در تيري

پردازيرد.   گيری نمري جشرو كننرد ب  ي مري نززني و قمهكنيد. زنجير خود چش  پوشيده دنيالشان نيز نمي

خرواهي  برا    گوييد. ولي ما كره مري   سخني نمي دگردن ا چرک در بازارها و خيابانها ميپويشهای سرادر

گوييد وقتآ نيست. مرن   ري  ميبدبخت بردا ی   و تفرقه و اختنف را از ميان اين تودهيخرافا  بجنگ

اخت و رنرگ ديگرر انرد   گفت  سرخن خرود را ب  اين را كه «. اين رفتار شما بده ؟!..دان  چه نامي ب مين

رين هر  بايرد مجرازا     صن مقآكنيد. اليته بنا كوشآ خود مكه ش دمقصودم اين نيو: » چنين گفت

وزيرر آنسرت كره چنرد روز     يي آقرای نخسرت  است  و نشان راستگوخمن چون چنين ديدم بر«. كني 

ن وحشريگريها  رفت. ولي آگما را جشو  ی ای جست و روزنامه يدي  فرمانداری نظامي بهانهدگذشت كه ن

 هنوز ه  دنيا  نشده.

كه با  ان كه بايد در اينجا در پايان سخن ياد كن  آنست كه گاهيهيك داستان ديگر از اين بدخوا

های بيني آقای وزير سر از ميران كاغرذ   مي ديگانگي نشان دهن دخواهن و يا مي ددارن كسي يگانگي مي

دانيد آقای فنن چره خيرر    نمي: » انيد و با يك نازی چنين گفتوه روی ميز برداشت و رو را برگرداني

مگر فرصرت   ، از يك طرف اين احزاب ، دانيد اين مشت چه مشتيست! از يك طرف اين منها است! نمي

؟!.. اين را «يد كه اين مشت اصنح شودنيد. شما توقع داربي ا ه  كه خودتان ميها ر ؟!. روزنامهددهن مي

را باز كند و يك رشته  «تعارف»كه شنونده سر ايستد ، ميايستد  دهد و مي و سری تكان مي دگوي مي

،  ره شرده نِر ژِدِبشي آقا اين مشرت  : » بگويد ند است بگويد. مثنًايآقای وزير بسيار خوشيي كه بها جمشه

 دهايي را بگويي اگر چنين جمشه .!«دبري كه اين ممشكت را راه مي دقابل اصنح نيست. باز شماها هستي

 اني خيانت را فراموش كرد وپهای خودش و كمتنياخاهيد ديد كه جناب آقای وزير بيكيار آن زمان خو
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وسست. ر، آن مشت  قابشي آ: » سخن گفتنغاز كرد بگرديد و آ «تمندیغير حساس و» يك تن ايراني

 .«اند و چه خير است ن در انگشستان زنها و مردها دست به  دادهييكند. ب ن چه فداكاريها ميييب

نگاه اينران را  آو دگاه باشنهيست كه از رازهای نهاني اينان آراستي جای دانشمندان روانشناسي ت

ريابنرد  دنگاه نيرك  آنند وييب كنند الهای گوناگوني را كه پيدا ميحند و وشان بشن سخن كشند و گفتهب

 ن جا گرفته.های تودرتويي در آ ، چه پرده دمي چه درياييستكه اين ماز كوچك آ

یكیهنا را  نکه  بد واهانست که  ودشنان جلنو    ياي  شیوه:  يفتي ناز سخن خود دور 

مرا ايرن را در    .دنگاه بازگشته همانها را دلیل  ود شنمارن و بديهايی را پیش آورند و آ دگیرن

اجي آقرا  حر المشك و السشطنه و قوامشفته اقيا اريان و منيان خودشان كشور را آيدي . دربدمشروطه 

راهزنري و  و در همره جرا ايشهرا را ب    دانگيختنر  نافرماني و گردنكشي برميباشي ق  را ب ليمحسن و متو

يديد د: »د گفتن خواهان ميمشروطهنگاه بازگشته زبان سرزنآ باز كرده به داشتند و آ اجگری واميتار

...«  بهتر از اين نخواهد بود  دانستي  كه نتيجه ، ما مي يديد اين مشت قابل مشروطه نيستد،  شود مين

 .دكردن بدينسان زباندرازی مي« خواستيد اين بود؟. آن مشروطه كه مي: »د گفتن يا مي

اند خودشران تروده را    كشور را به  زدهكنند. خودشان  ان اكنون همان ر  را بازی ميهاين بدخوا

كشرند و   نگاه برگشته همانها را به رخ ما مياند آ يره ساختهخاند. خودشان منها را  انيدهآلوده و بد گرد

حضرر   »باور كنري  كره تنهرا ايرن     نيست. « قابل اصنح»ما نيز باور كني  كه اين توده  دخواهن مي

گذشرتگي نشران    كننرد و از خرود   كره فرداكاری مري    دهسرتن « بهای امروزیاشرفهای ديروزی و جنا

 .دبرن و اين توده را راه مي ددهن مي

... مرن   مرده برود  صري  ظهيراالسرنم آ  : » كرد و چنين گفت نان با من گفتگو ميروزی يكي از آ

اين جايگراه كره   : ايرن منهرا را بر    گفرت  «. رسريد؟!  دكجا خواهن  كار اين كشور با اين منها بدا مين

و از كسري   تنرد خازنردانآ اند و ب دااشاه گرفتنركه در زمان  دسانيده؟!. مگر همان ظهيراالسنم نيور

ه رخت يكسان پوشيده بود؟!. په دگزار كه كنه پهشوی بسر دمد؟!. همان ظهيراالسنم نيوآوازی برنيا
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 ورديد.ااشاه خود شما آنها را دوباره پيآ آراز بر افتادن 

يرر  خدانيرد چره    يرد و نمري  آخر شما كه از سياست دور: » زد و گفت قای وزير ليخندیجناب آ

 چون ديرد سرخن  «. انيدهآ آورده و چيره گردپي: منيان را سياست  په بايد گفت: » گفت «. است

 های روی ميز پرداخت.كاغذريكي كشيده سر پايين انداخت و ببجای با

ب گفته شرده خواسرت مرا اينسرت كره      غاز كتارسان . چنانكه در آ در اينجا سخن را به پايان مي

و داوری كننرد و در   داينهرا را بخواننر   ددارن اين توده و كشور دليستگي ميمردان بافه  و غير  كه ب

 دارد.ندارد پنهان  گاهي ميكه هرچه آ و هر دپيرامونآ چيزها نويسن

درديست كره مرا   رين مودي  بزرگتناين داستان بدخواهي وزيران و ديگران كه ما در كتاب عنوان 

 باشي . ن ميامروز گرفتار آ

بیگمنان اين     هايي نشان داده شرد. ميان آمد و شوره در ايران گفتگوی نفت بدر اين چند روز

 داستان از نفت و از هر چیز ديگر بزرگتر است.

يهای ساعد سرخناني گفتره   بدخواه ی و چه در بيرون درباره ادر اين چند ماه چه در مجشه شور

در مجشه در گفتار خود آشكاره گفرت كره    1ر كشاورزقای دكتگفتارهايي نوشته شد. از جمشه آشد و 

و چنين نشان دهد كه اين كشور  دنست كه ايران را در نزد ديگران خوار و رسوا گردانخواست ساعد آ

 باشد. مينزادی استقن  و آ ی شايسته

تنها نيست و كسان بسياری با او  كه هست نخست ساعد در اين باره اين سخن راست است. چيزی

در اين زمينه دليشهايي كه در دستست ياد كررد و بره رخ سراعد و ديگرران      دباي . ميدباشن همدست مي

گرذرد و مرردم    يد و مري آ های ايران مي. پيشامددگاه نيستنپاسخ خواست. مردم از اين چيزها آكشيد و 

اسرتيها مرردم را   ربيررون ريخرتن    باشند. ما بايد برا  يگاه نمنند ولي از چگونگيآ آبي نها را ميوار آ گيج

 اين داستان برپا شود.را دادگاه بزرگي برای رسيدگي ب ای آماده گردد كه راستي ني  تا زمينههوشيار گردا

                                                           

 ی مجشه ر و از سران حزب توده و نماينده  ر دكتر فريدون كشاورز ،1
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 داد ی ای از سرلشكر محتشمي در روزنامره  رسانيدي  نوشته چا  ميما هنگامي كه اين كتاب را ب

با آنكه جنرگ را   وزار  جنگ 1321 نموده كه در پيشامد شهريوررا باز اكنده شد. اين سرلشكر اينپر

، نره دسرتوری    با لشكرهای دو دولت روبرو گردانيده بود ای سپاه ايران را فشسفه يچه ورده و بيآ آپي

 سانيده.ر، و نه افزار  داده و نه به پرسشهای تشگرافي پاسخ فرستاده

دهي  و او را كه يكي از شناخته وست نمياسرلشكر محتشمي معنايي كه خواست  یما به نوشته

خواهي  بگويي  آنست كه اگر اين رشته دنيرا  شرود    شماري . آنچه مي مينشدگان بدخواهانست پاک 

 شد. داستيها دانسته خواهرريخت و  دكسان رازهای خود را بيرون خواهن خود آن
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