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ه آينده در   هنگاميكه اين كتاب بچاپ رسيده گفتارهايي از آقاي دكتر محمود افشار نويسنده مجل              
ايشان هم باين عقيده اند كه ايران بايد         . آقاي دكتر با من هم انديشه است       . خوانده ميشود » نوروز ايران «

سياست بيطرفانه پيش گيرد، و اين سياست بيطرفانه، هم بسود ايرانست و هم صالح دولتهاي انگليس و                     
 .واهان پاكدرون دارنداز اينجا پيداست كه اين انديشه را همه ايرانخ. شوروي در آنست

اينست . من دكتر افشار را بدانشمندي و پاكدلي ميشناسم و در توده نيز بپاكي و نيكي شناخته شده                  
 :بايشان خطاب كرده ميگويم

 آقاي دكتر؛
بيگفتگوست كه چاره رهايي ايران از اين گرفتاريها پيش گرفتن يك سياست بيطرفانه و نگراييدن                

 .بهيچ يكي از دو دولت است
اينرا اگر  . بيگفتگوست كه دولتها اگر در آرزوي صلح و آرامشند، اين سياست بسود آنها نيز هست              

 .امروز هم نپذيرند سپس خواهند پذيرفت
شما نيك ميدانيد كه    . ولي سياست بيطرف را در ايران بايد جمعيتي پيش گيرند و نگهدارش باشند             

واهد بود و نه بيگانگان به بيطرفي ما اعتماد خواهند            تنها با نوشتن چند گفتار نه سياست ايران بيطرف خ           
 .كرد

اينها همه هنگامي انجام ميگيرد كه جمعيتي باشد و در سياست كشور سنگيني اندازد و خود را به                     
 ).چنانكه من در اين كتاب آنرا شرح داده ام(بيگانگان بيطرف و نيكخواه معرفي كند 

ر راه پديد آوردن چنان جمعيتي كوششها كنيد و مردان          اكنون آقاي دكتر، شما پيشگام گرديد و د       
نيكخواه و بيغرض و جوانان خونگرم غيرتمند را با خود همدست گردانيده كار را به نتيجه رسانيد، وگرنه                  

 .از اين  گفتار نوشتنها و دلسوزيها هيچ نتيجه نخواهد بود
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چون كتاب سرنوشت انتشار يافت چنانكه انتظار ميرفت، يكدسته با سردي تلقي كردند، يكدسته                 

 .»اينهم طرفدار انگليس است«: چند تن هم زهر خود را پرانده چنين گفتند. رنجيدگي نشاندادند
نه و انديشه هاشان آميخته با        ما ميدانستيم كه در اين كشور كه گروه انبوهي دلهاشان پر از كي                  

لجاجت ميباشد، دوستي و دشمني را بكنار نهادن و تنها بنام عالقه مندي بكشور و توده اظهار عقيده                         
 .اين را دانسته آن كتاب را بچاپ رسانيده ايم. كردن، دشمناني پديد خواهد آورد

ن با فهم و بيغرض، آن       چيزيكه مايه خشنودي ماست آنست كه توده انبوه و دسته بزرگي از مردا               
در اين ميانه   . كتاب را با خوشي تلقي كردند، و چه در تهران و چه در شهرستانها بخريدن آن رو آوردند                  

ما اين . نيز كمكي كرد و با نقل كتاب در شماره هاي خود بشماره خوانندگان مطالب ما افزود » خواندنيها«
 .را با خشنودي تلقي ميكنيم» خواندنيها«كار ناشر 

چنانكه در پشت جلد كتاب سرنوشت آگاهي داده بوديم، اين كتابها از سوي جمعيتي انتشار مييابد                
و اين جمعيت كه شايد كتابهاي ديگري نيز در پي اينها بچاپ رساند، ميخواهد اگر كساني از مردان                         

 بزرگي در   غيرتمند و حساس بتكان آمدند و جوانان خونگرم و فداكار آماده شدند، با تشكيل جمعيت                 
 .اين هنگام كشور، بكوششهايي پردازد و بيغرضانه و پاكدالنه بچاره اين گرفتاريها كوشد

. ما اميدمنديم چنانكه كتاب سرنوشت مورد نظر آزاديخواهان گرديد، اين كتاب نيز مورد نظر باشد              
 .اميدمنديم بزودي نتيجه روشني از اين كوشش ما در دست باشد
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 :وشت با اين كتاب در يكزمينه است و خالصه مطالب چند موضوعستكتاب سرن

اين گفتگوها  . گفتگوهايي كه بنام سياست يكطرفه و دو طرفه ميرود، بكلي بيجهت است             )١
سياست . را اگر بيگانگان ميكردند، بايستي بما برخورد، چه رسد بآنكه خودمان كنيم                 

ند، بايد براي خود زندگي كنند و با دو            ايرانيان اگر رشد دار    . ايران بايد بيطرفانه باشد    
 .دولت بزرگ همسايه يكسان رفتار كنند

خودمختاري كه آذربايجان خواسته و شايد در گيالن و مازندران نيز پيروي شود، بزيان                  )٢
اينكار در جنوب عكس العمل     . ايرانست و بايد با آن موافقت نداشت و  ايستادگي نشانداد          

 . از هم خواهد گسيختپديد آورده شيرازه ايران را
در ايران بايد يكرشته اصالحات اساسي بكار بسته شود، و بي آن اصالحات كشور پايدار                 )٣

 .نخواهد ماند
براي چاره اين كارها بايد جمعيت نيرومندي پديد آيد كه هم در سياست مؤثر شود و                      )٤

 .ت دهدكشور را در بيطرفي پايدار گرداند، و هم پشتيبان اصالحات بوده بآنها پيشرف
 .اينهاست خالصه مطالب

بهنگاميكه اين كتاب نوشته ميشد و در روزنامه ها گفتگو از پيشنهاد كميسيون سه جانبه و دخالت                   
اين نمونه ايست كه يك توده       . ميرود) دخالتي كه بقيموميت بيشتر شباهت دارد      (آنها در كارهاي ايران      

و دستگي برپا گردانيده كار را بدخالت ديگران        كه راه زندگاني را نشناخت و در ميان خود كشاكش و د           
 .مردم ايران بايد از اين پيشآمدها عبرت گيرند. كشانيد، آنها چه نظري درباره اش توانند داشت
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عيبش اينست كه مختصر    «: چون كتاب سرنوشت بچاپ رسيد و انتشار يافت، كسانيكه آنرا خوانده اند مي گويند              
در برابر اين   .. باالخره امروز چاره چيست؟   «: مي پرسند. »تاهي بيان گرديده و اثرش كم خواهد بود        مطالب با كو  . است

 »..پيشآمد چه بايد كرد؟

اما درباره درمان مي توان سخنان گشاده تري راند، و من         . دردها همان اندازه كه شرح داده شده كافيست       : مي گويم
 . نويسم، اينك بوعده خود وفا مي كنمچون وعده داده بودم در آن باره كتاب ديگري

 آنچه من مي دانم امروز بايد بچند چيزي اهميت داد و كارهايي را بانجام رسانيد           .»..امروز چاره چيست؟  «: مي پرسيد
 آن چند چيز اينهاست كه        .تا كشور از نابودي ايمن باشد و ما فرصت پيدا كرده بتوانيم بدردهاي خود چاره كنيم                       

 : بگفتگو گزارممي خواهم يكايك
 

 
 

 :بايد لجاجت را از ميان برداشتـ ١
بايد چه حزب توده با اراده ملي، چه اقليت مجلس با اكثريت آن،               . در گام نخست بايد لجاجت را بكنار گزاشت        

 لجاجت و . چه روزنامه هاي دست چپ با روزنامه هاي دست راست، لجاجت را بكنار گزارند و بيش از اين با هم نستيزند                  
 .ستيزه فهم و خرد را ناتوان مي گرداند، احساسات را از كار مي اندازد

با لجاجت شما نخواهيد توانست سود و زيان كشور را تشخيص دهيد، لجاجت پرده بروي بينش شما فرو خواهد                      
شما االن  . بر فرض هم كه تشخيص دهيد، لجاجت نخواهد گزاشت فهميده خود را بمرحله عمل آوريد                      . آويخت

 .كي مي خواهيد طرف را بزمين زنيد و هرچه باداباد، و اين بسيار خطاستهري

فالنمرد كه كهنه پرست و مفتخوار است و با انديشه هاي شما موافق نيست و       : روزي بيكي از سران حزب توده گفتم      
ديدم راست  . »ند مقاومت ك  ءمقصود اين بود در برابر سيد ضيا        «: گفت!.. نمي تواند بود، چرا همراهش گردانيده ايد؟     

اصل مقصد در كنار مانده و اين خود         . چون كار بلجاجت كشيده تنها آن مي خواهند كه طرف را بزمين زنند            . مي گويد
او هم براي آنكه فيروز گردد، از مصالح كشور و          . همين رفتار را آقاي سيد ضياء در برابر آنها مي كند         . مقصدي گرديده 

 .همين لجاجت است كه مي گويم بايد از ميان برود. ني مي نمايدتوده چشم پوشيده بارتجاع پشتيبا

چنين كاري نشدنيست و    . نمي خواهم باختالفات خود ماست ماالنه پرده كشند       . نمي گويم اينها با هم آشتي كنند      
ا پيش  مقصودشان تنه . بلكه مي خواهم در همان اختالفات و گفتگو كه دارند با منطق پيش آيند              . نتيجه هم نخواهد داد   

حرفهاشان را با دليل توأم گردانند تا مردم بخوانند و          . مصالح كشور را بيشتر بديده گيرند     . بردن گفته هاي خودشان نباشد   
 .از روي فهم و انديشه قضاوت كنند
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و امثال اينها جز دشنام نيست، جز ميوه           » تجزيه چي«،  »توده چي «،  »حزب قالبي «،  »مستر ضياء «،  »سيد فلسطيني «
حزب توده هم حزب     . پدر و خانواده اش را هم مي شناسيم       . همه مي دانيم كه آقا سيد ضياء ايرانيست        . نيستلجاجت  

 .مرتب حسابيست

جاي افسوسست كه در اين كشور از بس روزنامه ها با هم كشاكش كرده اند، يكدسته الفاظ بيكبار معاني خود را از               
 .اين كلمه ها نيز از آنهاست. دست داده

هار سال دوره آزادي و دموكراسي مي شد از سياست و اجتماع گفتارها راند و انديشه هاي مردم را روشن                  در اين چ  
 .افسوس كه لجاجت و دشمني جلو گرفته، افسوس كه به نشده و بدتر گرديده. گردانيد

ما در  آقايان؛ شما كه در اين چند سال بكارهاي سياسي و اجتماعي وارد شده ايد، گفتارها و كردارهاي ش                            
. فرزندان آينده درباره شما قضاوت خواهند كرد       . نامهاي شما در تاريخ جا باز كرده       . سرگذشت اين كشور مؤثر بوده     

چنانكه ما امروز نشسته از ميرزا تقيخان اميركبير و ميرزا علي اصغر خان اتابك و حاجي ميرزا آقاسي و محمدشاه و                            
 رانيم، يكروز هم مردم نشسته  از دكتر مصدق و دكتر كشاورز و دكتر                ناصرالدينشاه و امين الدوله و ديگران سخن مي        

رادمنش و سيدضياءالدين و آقايان اسكندري و فداكار سخن خواهند راند و در كارهاتان بقضاوت خواهند پرداخت، و                    
 .اگر خدا نكرده ايران سرنوشت سياهي پيدا كرد، شما را باعث و پاسخده آن سرنوشت خواهند شناخت

آيا شما خواهيد توانست با چنين       . يان عزيز، در كار توده وارد شده ايد آنهم مي خواهيد لجاجت بخرج دهيد              آقا
 !..حالي اين توده را بشاهراه خوشبختي رسانيد؟

اگر جنگي پيش آيد و اين كشور ميدان كارزار گردد هيچ انديشيده ايد             . شايد شما اهميت كار خود را نمي فهميد       
در اين كشور كه ايالتش گوش بزنگ آشوبند كه فرصت يافته سر راهها را                  !.. پديدار تواند گرديد؟  كه چه بدبختيها     

گيرند و آمد و شد كاروانها را ببرند و حاجيهاي انباردارش در جستجوي بهانه اند كه خواربار را بانبار زنند و مردم را از                         
 !.. بهم خورد چه فاجعه ها رخ تواند داد؟گرسنگي بكشند، هيچ انديشيده ايد اگر جنگي پيش آيد و نظمها

شما را نمي دانم؛ من هر زمان در روزنامه ها حال بدبختيهاي آلمان را مي خوانم، ايران و بيم جنگ آينده بيادم                           
آلمانيها آن مردم ميهن پرست كه صد عالقه بهمديگر داشتند و صد نظم و                    . مي افتد و مرا بسيار ناآسوده مي گرداند       

ميانشان حكمروا بود، در نتيجه جنگ چنان نظم ها از هم گسيخته و عالقه ها از ميان رفته كه چنانكه مي نويسند                   ارتباط در   
 .هزارها زنها و دخترها ناچارند يا تن بفحشا دهند و لقمه ناني بدست آورند و يا از گرسنگي بميرند

انگلستان آن كشوري كه از جنگ فيروز          . در سراسر اروپا گرسنگي گريبانگير توده ها شده         . تنها آلمان نيست   
شش سال دوره جنگ را زير       . درآمده و همه نظمهايش پايدار است، برويد و ببينيد از خواربار چه سختيها مي كشند                  

بمباران زيسته و با صد سختي بسر برده اند و اكنون كه چند ماه است جنگ نيست، هنوز در آنجا خواربار بحال عادي                          
 .برنگشته

جاي خشنوديست كه كنفرانس مسكو با خوشي پايان پذيرفت و بيم            . ه آينده ايرانيان را بياد من مي اندازد       اينها هم 
مي توان گفت دولتهاي بزرگ نتايج بسيار وخيم جنگ را در نظر دارند كه تا مي توانند بحل                 . جنگ كمي دورتر گرديد   

 .اختالفات مي كوشند
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كي از نقطه هايي كه مي تواند جرقه آتش از آنجا جهد و بانبار باروت             امروز در سراسر جهان از جنگ مي ترسند و ي        
در اين كشور اگر غائله     . همه مي دانند ايران از جاهاييست كه سياست دو دولت همچشم در آن بهم رسيده             . افتد ايرانست 

گرداند و خود نيز در     آتش جنگ را فروزان     . برپا گردد بآساني تواند آتش جنگ را در ميان آندو دولت فروزان گرداند            
 .آن ميان سوخته نابود گردد

امروز ايرانيان بايد بسيار هوشيار باشند و         . در كشوري با چنين حالي آنچه هيچ جا ندارد ستيزه و لجاجت است                
اگر چنين كنند دليل رشد      . دورانديشانه چنان رفتار كنند كه اختالف ديگري در ميان دولتهاي همچشم پديد نياورند                

 .اگر چنين كنند همه بايشان احترام خواهند گزاشت. يشان خواهد گرديدسياسي ا

ما كه نمي توانيم دست بروي دست گزاشته از ترس جنگ بصالح                . اينها منفي بافيست   «: مي دانم خواهندگفت 
 .»كشور خود نكوشيم

يزه و لجاجت   من گفتم ست  . من نگفتم بصالح كشور خود نكوشيد     . من نگفتم دست بروي دست گزاريد     : مي گويم
در نتيجه لجاجت كار     . در اين چند ساله در نتيجه لجاجت، آنچه بديده گرفته نشده صالح ايرانست                . را كنار گزاريد  

پس «: بجايي رسيده كه همانكه كسي مي خواهد سخن راند و شنونده چون مي بيند موافق ميلش نيست، فوري مي گويد                   
 .»..ست راست هستيد؟پس شما هم د.. شما هم طرفدار انگليس هستيد؟

در اين چند روزه     . بي آنكه مطالبي روشن شود در پيرامونش دسته بندي مي كنند و با هم بكشاكش مي پردازند                  
ما چه كار كرديم    !.. دست راست چيست؟  «:  مي گويم .»!..پس شما دست راست هستيد؟    «: جواني بنزد من آمده مي گويد    

نه آقا، خواهش مي كنم     : مي گويم. »!خوب ديگر «: هد و مي گويد   سرش را تكان مي د    . »..!كه دست راست شديم؟    
 از پاسخ درميماند و      !..آدم چكار كند دست راست مي شود؟      !.. توضيح دهيد كه دست راست چيست؟      . توضيح دهيد 

 هم  نود درصد از اين قبيلند كه بي آنكه چيزي فهميده باشند با            .  برخاسته مي رود  هخاموش مي نشيند و پس از چند دقيق       
 .لجاجت مي كنند

ببينيد مسائل بسيار مهم سياسي كه ماندن و رفتن استقالل كشور بسته بآنهاست، چه رنگي بخود گرفته و در چه                          
 .محيطهايي بجريان افتاده

در پارلمان شما، هر چند روز يكبار نزاع حيدري و نعمتي برمي خيزد و نمايندگان زشت ترين                . آقايان شوخي نيست  
خواهد !.. آيا چنين پارلماني خواهد توانست صالح كشور را تشخيص دهد؟               . يكديگر پرتاب مي كنند   دشنام ها را ب   

 !..توانست جلو بدبختيهاي آينده را بگيرد؟

در اين چند ساله شما مي توانستيد هر طرفي نظر خود را درباره ايران و آينده آن بگويد و بنويسد و توده مردم را با                         
د، و هر كدام كه صالحتر است از پشتيباني توده بهره مند گرديده پيش افتد و رشته كارهاي                     حقايق سياست آشنا گردان   

 .مي توانستيد كار را باين لجاجت نرسانيد. كشور را بدست گيرد

گذشته از هر چيزي، شما مي بايست موقعيت كشور را در نظر داشته كار را بدخالت بيگانگان كه بهرحال زيانمند                      
 .است نرسانيد
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كنون جاي خشنوديست كه در انجمن مسكو درباره ايران تصميمي گرفته نشده و اگر نظرهايي بوده بآشكار                         ا
آري ما مي توانيم از فرصت     . ما مي توانيم از اين فرصت استفاده كنيم و اختالفات خود را خودمان بپايان رسانيم               . نيفتاده

 .استفاده كنيم

من اختالفات شما را در اينجا       . يد و لحن روزنامه ها را عوض كنيد       دوباره خواهش مي كنم لجاجت را كنار گزار       
 .بگفتگو مي گزارم كه دانسته شود و مردم توانند قضاوت كنند

اينها عبارتهاييست كه در روزنامه هاي شما       . اختالف عمده شما بر سر سياست است كه يكطرفه باشد يا دوطرفه              
اينها معنايش آنست كه ايران خودش . اينها خودش وهن آور است   . ر گذاشت ولي اين عبارتها را بايد كنا     . تكرار مي شود 
 .هيچي نيست

ايرانيان بايد ايران را كشور خود بدانند و بآن عالقه مند باشند و               . سياست ايران بايد نه يكطرفه باشد و نه دوطرفه         
 .ند خودشان خود را راه برنداينمردم مي توان. بآباديش كوشند و در راه نگهداريش از جانفشاني باز نايستند

اين بايد اساس    . جاي گفتگو نيست كه ما بايد با آنها يكسان رفتار كنيم               . آمديم بدولتهاي شوروي و انگليس      
گذشته از آنكه حق و عدالت و آزادگي مقتضي اينست، موقعيت خاص كشور نيز آنرا اقتضا                        . سياست ايران باشد   

 .مي كند

ان دو دولت، توده مستقلي محسوب شوند، بايد استقالل از خود نشان دهند، بايد بهيچ               ايرانيان اگر مي خواهند در مي    
اگر اين ترتيب را ملحوظ ننموده بيكي از دو سو گرايند، بهر سويي كه گراييدند جزو آنسو محسوب                         . سو نگرايند 
 . كوششهايي بكار بردآنگاه سوي ديگر را بخشم آورده، وا خواهند داشت كه بدشمني برخاسته او هم. خواهند شد

باينمعني دوست مي دارند كه ايرانيان پشتيباني انگليس       . در ايران هستند كسان بسياري كه هوادار سياست انگليسند         
 .را بخود جلب كنند و از روي نظريه سياستمداران آن كشور زندگي بسر برند

ايران سوء نظر داشت و سياست         چون دولت تزاري ب     . اين سياست در ايران از زمان دولت تزاري پيدا شده               
از . جهانگيرانه دنبال مي كرد و ايرانيان در برابر آن ناتوان مي بودند، بهتر مي دانستند كه به پشتيباني انگليس تكيه كنند                      

 .همان زمان اين سياست آغاز شده و تا بامروز كشيده

اري نمانده و جاي آنرا يكدولت       امروز دولت تز  . در حاليكه امروز زمان عوض شده و مقتضيات ديگر گرديده            
 .دولت شوروي را از هيچ نظر نتوان با دولت تزاري يكسان گرفت. آزاديخواهي گرفته

امروز اگر نيك نگريم سود انگليس هم در آنست كه در كشور ما               . از سوي ديگر سياست هميشه يكرنگ ندارد       
 مردان سياسي انگليس اين ندانند كه با حال             من گمان نمي كنم   . يك سياست ايرانخواهانه بيطرفي پيش گرفته شود         

كنوني، اگر در ايران باز سياست پيش دنبال شود، اين كشور روي آرامش نخواهد ديد و قضايايي ماننده پيشآمد كنوني                     
آيا اينها رشته روابط آندولت     !.. در آنصورت آيا دولت انگليس چشم خواهد پوشيد؟        . آذربايجان بسيار رخ خواهد داد    

 !..شوروي از هم نخواهد گسيخت؟را با 
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اين سياست كه سالها در ايران روان بوده آنچه قضيه را بدتر گردانيده اينست كه وزرايي كه هوادار آن بوده و بآن                       
طرفداري از ارتجاع   : روشنتر گويم . هواداري شناخته شده اند، با پيشرفت توده و اقدامات اصالحي نيز مخالفت كرده اند            

 . بويژه در اين چهار سال اخير كه رفتارشان آشكار و خود بسيار زننده بوده.نشان داده اند

از اينرو رنجش مردم بيشتر گرديده و نفرت سختي در دلها توليد شده و همين موضوعست كه كساني سياست                         
 .مي نمايند» سياست دوطرفه«يكطرفه مي نامند و در برابر آن هواداري از 

تاه انديشيست كه ما بخواهيم چاره روس را با انگليس و چاره انگليس را با روس                  اين كو . ولي اينها همه خامست   
 .اگر مقصود نگهداري كشور است، راهي بهتر از اينها توان انديشيد. كنيم

امروز با اين جنبشهاي سوسياليستي و آوازهاي آزاديخواهي و انجمنهاي            : مي گويم. »..چه راهي؟ «: خواهيد گفت 
چشده كه شما خود را بدامن اين و آن          . ده اي مي تواند استقالل خود را از راههاي مشروع تأمين كند           بين المللي، هر تو   

 !..اندازيد؟

بكوشيد و خود را از آلودگيها بيرون آورده با توده هاي جهان همسر گرديد، : نه اي ايرانيان، راه بروي شما باز است
 .ا ـ  از جمله روس و انگليس ـ  را بخود جلب كنيدو يك سياست بيطرفانه پيش گرفته احترام همه دولته

 :من مي خواهم در اينجا صراحت لهجه را بيشتر گردانم و بسياستمداران دولت انگليس يك يادآوري كنم

 و مي خواهند ما را از      كه انگليسها بخاك ما نياز دارند     تصور كرد آيا مي توان   .. دولت انگليس از ما چه مي خواهد؟     
 ..نند و خودشان بنشينند؟اينجا بيرون ك

انگليسها نظري كه در اين كشور دارند بيش از اين نيست كه چون امتياز                 . پيداست كه چنين تصوري نتوان كرد      
از سوي ديگر اگر روزي جنگي ميانه ايشان با دولتهاي           . نفت جنوب را گرفته اند و بآن نيازمندند مي خواهند نگاه دارند          

 . اينها مصالح عمده ايست كه انگليسها در كشور ما براي خود قايل شده اند. له اي بآنها نشودديگر رخ داد، از اين راه حم

اكنون نكته در آنست كه انگليسها براي نگهداري اين مصالح خود، نياز سخت باحساسات نيكخواهانه ايرانيان                      
باز گمان نمي كنم   . نه درنيافته باشند  گمان نمي كنم مردان سياسي انگليس اهميت احساسات مردم  را در اين زمي              . دارند

ندانند كه ايرانيها رنجش سختي از ايشان پيدا كرده اند و احساساتشان بضد آنهاست، و علت اين بي گمان رفتار مرتجعانه                    
 . و بدخواهانه وزرايي بوده كه خود را هوادار سياست انگليس نشان داده اند

نمي خواهند پا پيش گزارند و      !.. خواهند جبران گذشته كنند؟    پس چگونه است كه مردان هوشيار انگليس نمي           
اساسا جاي پرسشست كه در حاليكه در انگلستان كابينه آزاديخواه كارگر بروي كار               !.. سياست گذشته را تغيير دهند؟     

ته را  آيا سياست خام وكهنه محافظه كار گذش       !.. آمده، آيا نبايستي تجديد نظري هم در سياست خود در ايران كنند؟              
 !.. براي هميشه قابل اعتماد و اجرا مي شمارند؟

در ايران امروز جنبش عميقي پيدا شده در اين زمينه كه ايرانيان نواقص خود را رفع كنند و بكوشند و با توده هاي                        
لت انگليس اگر از من بشنوند، از دو. ديگر همگام گردند و با دولتهاي انگليس و شوروي نيكخواهانه و بيطرفانه راه روند 

شايسته جز آن نيست كه با توده ايران از          . شايسته جز آن نيست كه سياست خود را تغيير داده باين جنبش پشتيباني كند               
 .راه دلجويي درآيد
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باز همه مي دانيم كه     . همه مي دانيم دولت شوروي بيرقدار آزاديست       . همين توقع را ما از دولت شوروي داريم          
امروز پرده از روي كارها برداشته شده و همه مي دانيم كه دولت شوروي از                   .  ندارد دولت شوروي طمعي بخاك ما     

آنگاه آندولت پرواي آينده مي كند و مي خواهد ايران كانون توطئه اي             . رفتاريكه وزراي ايران داشته اند رنجيده است       
 .اينها هم مصالح آن دولت در كشور ماست. بضد او نباشد

 ايران گروهي پديد آيند كه بهر دو دولت با يكديده نگرند و نسبت بهر دو نيكخواه و                  بيگفتگوست هنگامي كه در   
گاهي ديده ام در   . دوست باشند و سرفرازي خود را در حفظ بي طرفي شناسند، مصالح دولت شوروي تأمين خواهد شد                 

حريم امنيت شوروي   .  باشد بايد حريم امنيت شوروي بي طرفي ما      . روزنامه ها گفتگو از حريم امنيت شوروي مي كنند        
 .احساسات نيكخواهانه ايرانيان باشد

سياست ايران بايد   . چنانكه گفتيم سياست ايران بايد نه يكطرفه باشد و نه دوطرفه               : از سخن خود نتيجه گيريم      
س يا شوروي   اگر اين عبارتها در روزنامه هاي انگلي      . اين عبارتها وهن آور است    : دوباره مي گويم . يكباره بيطرفانه باشد  

. چه رسد باين كه در روزنامه هاي خودمان نوشته شود         . نوشته شده بود بايستي بما بر بخورد و بخود حق اعتراض دهيم             
 چرا نمي خواهيد مانند ديگر توده ها با همسايگان نيكخواهانه و بيطرفانه            !..شما چرا نميخواهيد يك توده بي طرف باشيد؟      

 ..!رفتار كنيد؟

مقصودش آنست كه چند تن از هواداران       . »بايد يك دولت ائتالفي تشكيل شود     «: ه اي نوشته است  ديدم در روزنام  
ولي آيا اين دولت    . سياست انگليس با چند تن از طرفداران سياست شوروي دست بهم دهند و كابينه اي پديد آورند                   

آيا با  !.. ان ميدان كشاكش نخواهد گرديد؟    آيا كاخ گلستان ماننده بهارست    !.. ائتالفي ماننده مجلس ائتالفي نخواهد بود؟      
 !..اين لجاجت در ميان دو دسته، هيئت دولت خواهد توانست براي كشور كاري انجام دهد؟

اگر مقصود چاره جويي باين دردهاست، امروز در ايران نياز بسيار سخت به پديد آمدن جمعيت ايرانخواه بيطرفي                   
چنين . دولت نيز بايد از كسان بيطرف ايرانخواه تشكيل يابد           . راندهست و من از آن در همين كتاب سخن خواهم               

 .دولتيست كه خواهد توانست امروز كاري بانجام رساند

در روزنامه ها هميشه ديده    . يك اختالف ديگر در ميان دو دسته دست راست و دست چپ، موضوع ارتجاع است               
 .مي خواند» مرتجع«مي شود اينسو آنسو را 

اگر حقيقت را بخواهيم اين واژه از بس گفته شده و بزبان عوام افتاده، معناي خود را از                      . فظيستولي اين نزاع ل   
مرتجع كسيست  . ولي من با معناي لغوي آن كار دارم        ). جزو دشنامها شده  (دست داده و يك واژه توهين آميز گرديده          

ادات بازگرداند و يا در روي آنها پافشارشان         كه هوادار عقايد و عادات كهن باشد و بكوشد كه مردم را بآن عقايد و ع                 
 .سازد

عقيده شان چنين بوده و يا صالح حزب و دسته خود را در             . اين كسان در زمانهاي نهضت در همه كشورها بوده اند        
. سيمبما حق مي دهد كه او را هوادار ارتجاع شنا        » شعائر ملي «كتابچه  . در ايران هم آقا سيد ضياء از آنهاست       . آن ديده اند 

 .بخواند و باو از اينراه ايراد گيرد، كار بسيار بجايي كرده) باين معني(» مرتجع«اگر كسي آقا سيد ضياء را 
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چيزيكه هست چنانكه در كتاب سرنوشت نيز نوشته شده، در اين كشاكشها، مخالفت يا مبارزه با ارتجاع دخالت                     
من نمي دانم براي چه اين الفاظ . نيز در آنباره بيطرف مي باشداگر آقا سيد ضياء هوادار ارتجاع است، حزب توده      . نداشته

 !..براي چه مردم را گيج گردانيده كلمه هايي را كه معنايي از آنها نمي فهمند بزبانهاشان مياندازند؟!.. پياپي بميان مي آيد؟

يره باتسون سيد   «: ودآوازها بلند ب  . شنيدنيست كه مسافري مي گفته در يكي از شهرهاي شمال ميتينگ مي دادند              
. »..نميدانيد مگر؟ . برادر سيدضياست «: گفت. »..مرتجع چيست؟ «: من از يكي پرسيدم    . »!..ضياء، نابود اولسون مرتجع    

 .اينست اندازه تاريكي فهم ها و انديشه ها!. اينست نمونه اي از ارتباط الفاظ با معاني

 اگر از من بشنويد، بايد بجاي اين نزاع ها دست بهم             .مي خواهم بگويم نزاعتان لفظيست   . مقصودم نكوهش نيست  
 .آنچه بتوده سودمند تواند بود اين نبرد است. داده و حقيقتاً با ارتجاع به نبرد سختي پردازيم

چشده دوباره ايالت را در آن زندگاني كه          !.. در زماني كه همه توده ها پيش مي روند چشده ما بازپس گرديم؟             
چشده دستگاه  !.. چشده كه زنها دوباره بچادر و چاقچور باز گردند؟         !..  تاريخست آزاد گزاريم؟   يادگار قرنهاي پيش از   

مگر خدا اين كشور را براي بدبختي       !.. چشده كه بساط انگيزيسيون برپا گردد؟     !.. قمه زني و سينه زني دوباره رونق گيرد؟      
 !.. و بدنامي آفريده؟

 پيشرفت هايي كه در جهانست و توده هاي اروپا و آمريكا از آن بهره مي يابند،               ما نه تنها بايد با ارتجاع نبرد كنيم، با        
بايد از تكانهاي سوسياليستي كه در همه جا از شرق و غرب پديدار است، ما نيز                   . بايد ما نيز همگام باشيم و بهره يابيم        

 .برخوردار باشيم

 در سياست نيز مؤثر است و به بقاي استقالل ايران           اين نبرد با ارتجاع و كوشش به پيشرفت، گذشته از نتايج ديگر،            
 .كمك مهم تواند داشت

امروز كه انديشه هايي در ميانست كه همه توده ها از بزرگ و كوچك و از شرقي و غربي دست بهم دهند و در                           
ي تشكيل  راه بردن جهان همكاري نمايند و در نتيجه اين انديشه هاست كه انجمن هاي بين المللي يكي پس از ديگر                        

شما  با اين ايلهاي      . مي يابد، بديهيست كه در اين انجمنها ارزش هر توده اي  باندازه  بهره مندي او  از  پيشرفت هاست                      
كوچ نشين بياباني، با اين زنهاي چادر و چاقچوري، با اين روستاهاي ويران، با اين كمي دانش ها، هيچگاه با توده هاي                        

بترسيد از آنكه روزي گفتگوهايي بميان آيد و عكسهاي قمه زني را بجلوتان               . اهيد بود آراسته و پيراسته هم ارزش نخو     
گزارند، داستان كشته شدن ايمبري كونسول آمريكا يا فاجعه بهايي كشي پارسالي شاهرود يا مانندهاي آنرا كه بسيار                       

 .است برختان كشند
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 : راهنماييها برخاستبايد در زمينه انتخابات بيكرشته كوششها وــ ٢
يكي از موضوع هايي كه امروز مايه گرفتاري شده و در اين غائله دخالت داشته، ماده واحده ايست كه مجلس                         

 .وضع كرده» تحريم انتخابات در بودن آرتش هاي بيگانه«شوري در زمينه 

ندگان خواسته اند عالقه خود را     زيرا اوالً نماي  . هم نوشته شده باساس قضيه ايراد نيست      » سرنوشت«چنانكه در كتاب    
ثانياً در دوره چهاردهم    . به تهي شدن ايران از آرتش هاي بيگانه نشان دهند و اينگونه احساسات در خور تمجيد است                   

ديده شد كه آرتشهاي انگليس و شوروي هر دو در انتخابات دخالت كردند و كساني را كه خودشان عالقه داشتند                           
 ).ته روزنامه ها از صندوق نماينده درآوردندبگف(بنمايندگي رسانيدند 

وضع رسواي مجلس چهاردهم نيك حاكيست كه اگر انتخابات دوره آينده با بودن بيگانگان در اين كشور انجام                    
گيرد، با دخالت هاي بيشتري كه آنها خواهند كرد، در مجلس پانزدهم كشاكش و دو تيرگي بسيار بدتر و رسوايي چند                      

 .هد بودبرابر بيشتر خوا

با اين مالحظات، وضع آن يك ماده بسيار بجا بوده، و جاي خشنوديست كه متفقين همه شان بر سر پيمان                               
ولي با همه اينها جاي      . ايستاده اند و پياپي نويد مي دهند كه تا آنهنگام آرتشهاي خود را از ايران بيرون خواهند برد                      

چند ماه ديگر در ايران      ) يا برخي از آنها    (رتشهاي متفقين   گفتگوست كه اگر موعد رسيد و پيشآمدي پيش آمد و آ             
آيا آن  . !. آيا آشفتگي هاي بيشتر از اين بميان نخواهد آمد؟         !..ماندند، آيا با نبودن مجلس، حال كشور چه خواهد بود؟           

 !..دولتي كه در نبودن مجلس كشور را راه خواهد برد كدامست؟

از سوي ديگر در اين . ن اينكه نمايشي بزيان دولت شوروي پنداشته شده      اين كار اشكال ديگري هم پيدا كرده، و آ        
هنگام كه دولت نياز بسياري بشركت دادن مردم در مصالح كشور دارد، اين جلوگيري از انتخابات بنوميدي آنها خواهد                   

 .بويژه در استانها و شهرستانها كه زيانهاي آشكار خواهد داشت. افزود

يكراه اينست كه آن ماده     .  انديشيده شود و مجلس بايد در آن ماده واحده تجديد نظر كند             بايد در آن باره دوباره    
لغو شود و انتخابات آزاد گردد، و بجاي آن در مجلس آينده در اعتبارنامه ها دقت بيشتر بكار رود و تصميمي در ميان                          

بگمان . داشته اند، بنمايندگي پذيرفته نگردد   دخالت  ) نه تنها آرتشهاي آنها   (باشد كه هر كسيكه در انتخاب او بيگانگان          
 .من اينراه بهتر است و اشكالش كمتر خواهد بود

اشكال انتخابات تنها در آن     . ولي درباره انتخابات سخن مهمتر ديگري هست       . اين يك چيز بود و خواستم بگويم       
ن بيگانگان در زمان رضاشاه چه        پيش از درآمد  . نيست كه اگر آرتشهاي بيگانه از ايران نروند دخالت خواهند كرد              

 !..پيش از آن در دوره هاي چهارم و پنجم چه حالي داشت؟!..  بود؟

مردم چون معني مشروطه را نمي دانند آن را خوار مي دارند، و              . موضوع انتخابات گرفتاري بزرگي براي ماست       
هنگاميكه انتخابات آزاد است،    . گزارندبمجلس شوري آن معنايي را كه دارد نمي دهند و آن جايگاهي كه مي بايد نمي                

دهداران، رعايا را گله گله بپاي صندوق فرستاده،        . ما  مي بينيم پولداران بميان مي افتند و با دادن پول بنمايندگي مي رسند           
 .با رأي آنها وكالت مي يابند
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ك كتاب در اين زمينه      ي. در اين چهل سال كوششي نرفته كه مردم معني مشروطه را بدانند و قدرش را شناسند                   
همين امسال در مرداد ماه ديديم كه جشن مشروطه با چه               . بيسوادان بمانند، باسوادان قدر آن  نمي دانند        . نوشته نشده 

برخي روزنامه ها  . دولت ارتجاعي صدراالشراف از جشن و چراغان بنام عيد مشروطه خودداري نمود             . خواري گذشت 
امه نويس چون در دوره گذشته بوكالت نرسيده، شعر در هجو مشروطه بچاپ                   فالن روزن . سخنان پستي هم نوشتند    

 .»جشن نيست، عزا است«: ديگري كه بهمان درد مبتالست چنين نوشت. رسانيد

. در تهران، يكي آزادگان بمشروطه قيمت نهادند و جشن گرفتند و ديگري حزب توده               . شهرهاي ديگر را نميدانم   
 .ندديگران همه خود را كنار كشيد

اينها نتيجه اش همانست كه مردم بانتخابات اهميت نمي دهند و كسان آبرومند خود را بكنار مي كشند و نمايندگاني                  
كه برگزيده مي شوند از روي لياقت نيست، و چون مي آيند و در تهران در مجلس مي نشينند، آن رسواييها پديد مي آيد                      

ش پول بوده، پولها ريخته تا بنمايندگي رسيده، شما چه دور مي دانيد كه در              از وكيلي كه مايه وكالت    . كه تاكنون ديده ايم  
 .تهران جز در پي سود نباشد و از استفاده هاي نامشروعي كه دزدي محسوبست نيز باز نايستد

اگر مردم معني مشروطه را بدانند و بآن قيمت گزارند، در هنگام انتخابات در هر شهري بايد مردان با فهم و خرد                         
پا پيش گزارند و نشستها برپا گردانند و گفتگوها كنند و بمردم بفهمانند كه اين نمايندگان كه انتخاب مي كنيم براي                          

خوشبختي و بدبختي ما در     . آنست كه بروند و در مجلس نشسته كشور را راه برند و آينده ما و فرزندانمان را تأمين كنند                  
 آنگاه بجويند و بينديشند و از ميان خود كسان كاردان و غيرتمندي را كانديد                اينها را بفهمانند و   . دست آنها خواهد بود   

كنند و با آنها شرط بندند كه در مجلس رفتارشان چه باشد و از چه عقيده و مرامي پيروي نمايند، و از روي فهم و                                 
 .بينش،  نمايندگاني برگزيده روانه گردانند

برگزيده شوند و بآهنگ خدمت بكشور و توده بتهران بيايند، با                 بسيار فرق هست كه نمايندگاني از اين راه              
 . آنهاييكه پول ريزند و رأي خرند يا رعايا را بپاي صندوق فرستند و از اين راهها بنمايندگي رسند

دكتر مصدق طرحي پيشنهاد كرده كه قانون انتخابات          . در اين باره سخن بسيار است و من ناچارم كوتاه گردانم             
از آن بجاتر همينست كه جنبشي در مردم در زمينه عالقه              . آن كار بجاست  .  قانون بهتري گزارده گردد     عوض شود و  

 .بمشروطه و انتخابات پديد آورده شود و تكاني در انديشه ها پيدا گردد

ي در  من هم اگر توانستم كتاب    . در اين باره بايد گفتارهايي نوشته شود، سخنهايي رانده گردد، كوششهايي بكار رود            
 .آن زمينه خواهم نوشت

بايد بمردم فهمانيد كه براي ايران روز سختي پيش آمده، و در اين هنگام اگر نمايندگان دلسوز و كاردان و                                
بايد . غيرتمندي باشند، خواهند توانست باين گرفتاريها چاره انديشند، خواهند توانست در برابر پيشآمدها ايستادگي نمايند                

س ايران، در لب پرتگاهست و بايد ايرانيان هوش و فهم و غيرت و پاكدلي خود را بكار اندازند و                          فهمانيد كه از اين پ     
 .مجلس شوري نيز بايد از نمايندگان برگزيده اي پديد آيد
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در اين هنگام يكي از چيزهاييكه بسيار سودمند تواند افتاد           . بايد اينها را بمردم فهمانيد و آنها را بشور و جنبش آورد            
امروز ايران بتوپ و تانك چندان نياز ندارد كه بروشن شدن انديشه هاي مردم و بيدار گرديدن                      . سات مردم است  احسا

 .احساسات ميهن پرستانه آنها دارد

بايد درباره ماده واحده تجديد نظر شود و آنگاه در زمينه             : اين زمينه چون بسيار مهم است دوباره تكرار مي كنم          
 .تكاني پديد آيدانتخابات در انديشه ها 

 
 
 :بايد با دموكراتها از راه منطق درآمدــ ٣

ما از آذربايجان نخواهيم گذشت، از استقالل و تماميت        . من باز بآن عقيده ام كه با دموكراتها بايد با منطق پيش آمد           
شيرازه ايران از هم     اينهم بسيار راستست كه اگر بآذربايجان استقالل داخلي داده شود،               . ايران چشم نخواهيم پوشيد    

 .خواهد گسيخت

بايد . با اينحال بايد با دموكراتهاي آذربايجان تا مي توان از راه گفتگو درآمد              . اينها همه در جاي خود راستست      
 .بايد ديد چه مي گويند و بحرفهاي ما چه پاسخ مي دهند. منطق و دليل را پيش كشيد

 بيشتر آنها انديشه هاي ميهن خواهانه در دل مي دارند، و بنام نيكي               بيگمان. آنها كه بيگانه نيستند و از خود مايند         
در ميان آنها كساني هستند كه در راه آزاديخواهي بزندان افتاده شكنجه                  . بايران بآن كوشش و جنبش برخاسته اند        

 . ديده اند

ود، در نبرد با خرافات     روزنامه مي نوشت، بكشور دلسوزي مي نم    . همان پيشه وري تا چند هفته پيش در تهران بود          
 !..چگونه گوييم از ايران رو گردانيده؟!.. اكنون ما چگونه  گوييم خاين گشته؟. آواز بآواز ما مي انداخت

كار آنها زيان آور است، اگر بروي درخواستهاي خود پافشاري كنند شيرازه  ايران از هم                         : من باز مي گويم   
 . اه كرده اند، مغلوب خشمهاي خود گرديده اندآنها اشتب: ولي بايد گفت. گسيخته خواهد شد

ببينيم آنها يا ديگران در      . بايد فرصت داشته بگوييم و بشنويم       . بهرحال ما بايد با آنها از راه گفتگو پيش آييم             
 . آذربايجان چه مي گويند و پاسخ ما را چه مي دهند

در آن كارها ما را      . و مازندران بكند  دولت هرچه مي خواهد در نگهداري كشور و يا در تثبيت وضعيت گيالن                 
 . ولي با دموكراتها تا مي توان بايد منطق را پيش كشيد. سخني نيست

شايد اين جمله در اين مورد راست         ). نيكش همان بوده كه رخداده     (» الخير فيما وقع  «: يك جمله عربي هست    
اگر كارها از راهش باشد، ما       . مي گرفته نشده  شايد بسود ايران بوده كه در كنفرانس مسكو در اين باره تصمي             . درآمده

 . خواهيم توانست خودمان اختالفات را حل كنيم و نيازي بگفتگو يا تصميم ديگران نماند

اگر چنان  . چنانكه در همين كتاب پيشنهاد خواهد شد، امروز بيك جمعيت بيطرف ايرانخواهي نياز بسيار هست                  
 . ذربايجان با خوبي و نيكي پايان پذيردجمعيتي باشد اميد بسيار هست كه پيشآمد آ
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دولت شوروي از روي پيمان سه دولت، ايرانرا تا دوم مارس تخليه خواهد كرد، و                  . ما را قضايايي در پيش است      
اين قضايا را آسان خواهد     . اين بسيار بجاست كه تا آن هنگام اختالف با دموكراتهاي آذربايجان با خرسندي پايان پذيرد              

 .ر از من بشنوند امروز صالح كشور ايران در همينستاگ. گردانيد

آنگاه دموكراتهاي آذربايجان و همچنان آزاديخواهان ديگر استانها درخواستهايي داشته اند كه ما در تهران با آنها                  
 .هم آوازيم

اگرداني كه  در رشت دانشكده ها باشد كه ش      «: مثالً شنيدم گيالنيان درخواستهايي كرده اند كه از جمله اين بوده            
دبيرستان را بپايان رسانيده مي خواهند يكرشته علمي را دنبال كنند، نياز نباشد بتهران بيايند و در اينجا با سختي زندگي                        

 .»بسر برند

اين درخواست را اگرچه امروز نتوان پذيرفت ـ  براي دانشكده ها استاد مي خواهد كه ما باندازه نياز خود نداريم،                      
اهد و افزارهاي ديگر مي خواهد ـ  ولي مي توان در دانشگاه تهران جايي آماده گردانيد كه همه شاگردان                   البراتوار مي خو 

 .شهرستانها را شبانه روزي پذيرفت

بيشتر از دانشكده،  در استانها بديوان كشور، و در شهرستانها بدادگاه پژوهش، و در قصبه ها به دادگاه شهرستانها                      
آنهم بايد  . دادگاههاي ناقصي هست، آنهم در همه جا نيست         . گفت در ايران قضاوت نيست     امروز ميتوان   . نياز هست 

در همان رشت اگر كسي دعوايي داشت، بايد يكي دو سال در خود              . سالها خون دل خورد و پول ريخت و زيان كشيد          
 .هد بودآنجا بدود و پس از آنهم پرونده بتهران خواهد آمد و چند سال در اينجا دوندگي الزم خوا

شهرستانها پزشك مي خواهد، داروخانه مي خواهد، بيمارستان مي خواهد، روستاها دبستان              . از اينهم مي گذريم   
مي خواهد، ويرانه ها بايد آباد شوند، رنجبران و كارگران بايد بحقوق خود رسند، كارمندان جزء دولت در آتش                            

بايد وسايل زندگي   . بايد خانواده ها از اين بيچارگي بيرون آيند       .بيچارگي مي سوزند، بايد آسايش آنان بديده گرفته شود       
 .كشورداري تنها ماليات گرفتن و مأمور فرستادن نيست. براي مردم بدبخت آماده باشد

. سالهاست در اين كشور نيكخواهان يادآوريها كرده اند و كسي گوش نداده، كوششهايي كرده اند و بجايي نرسيده               
هنگام آنست كه اين كشور بدبخت چند گامي بسوي            . ه بدرخواستهاي مردم  گوش داده شود      اكنون هنگام آنست ك    

 .اينمردم براي بدبختي آفريده نشده اند. پيشرفت و نيكي رانده شود

ما با هر كوششي كه شيرازه استقالل ايران را         . ما با استقالل آذربايجان موافق نيستيم و نخواهيم بود        : دوباره مي گويم 
ولي اينها دليل آن نيست كه ما با درخواستهاي دلسوزانه و                  . دشمنيم و تا توانيم ايستادگي خواهيم كرد           بهم زند 

دليل آن نيست كه در برابر پيشآمد، خود را باخته از آرمانهاي آزاديخواهانه             . نيكخواهانه آذربايجانيها نيز هم آواز نباشيم     
 .خود نيز چشم پوشيم

شته شده امروز بايد هرچه زودتر  بيكرشته اصالحات سياسي و اجتماعي پرداخته             چنانكه در كتاب سرنوشت هم نو     
 .شود
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اوالً دانسته نيست قانون اساسي با       : اينست پاسخ داده مي گويم   . ميدانم كساني قانون اساسي را جلو خواهند كشيد        
يك قانون اساسي كه    . سي نيست ثانياً قانون اساسي براي كشور است، كشور براي قانون اسا         . اين اصالحات مخالف باشد   

 .مانع اصالحات باشد بيگفتگوست كه بايد از آن چشم پوشيد

تغيير قانون اساسي بسته بآماده بودن زمينه ايست كه          . من نمي خواهم در اينجا هواداري از تغيير قانون اساسي نمايم          
ه نمي توان قانون اساسي را بهانه اي در        در اينجا مقصودم آنست ك    . امروز نيست و من در اين باره هم سخن خواهم راند           

 .قانون اساسي براي مردم است، مردم براي قانون اساسي نيستند: دوباره مي گويم. برابر اصالحات قرار داد

با گشادگي سخن رانده ايم    » سرنوشت«كاريكه امروز در آذربايجان شده چنانكه در         : از سخن خود نتيجه مي گيرم    
نام » آشوب اشرار «با اينحال نمي توان آن را       . نخواهيم توانست با آن از هر باره موافقت كنيم           داراي اشتباهاتيست و ما   

 .نمي توان آنرا با طغيان شاهسون و بوير احمدي بيك ترازو گزاشت. نهاد

اري از  ما بسي . كسانيكه در آذربايجان بآن كار برخاسته اند از جرگه آزاديخواهان بوده اند و داراي فهم و انديشه اند               
جعفر پيشه وري، رضاي رسولي، غالمرضاي الهامي كساني نيستند كه معني مسئوليت وجداني و                   . آنها را مي شناسيم   
 .كساني نيستند كه بكشور خود دانسته و فهميده خيانت كنند. تاريخي را ندانند

شادروان محمود عمادي   يكي از كسانيكه در رضاييه جنگ كرده و كشته شده             : در روزنامه ها نوشتند و خوانديم    
اينمرد بيچيز نبود كه بگوييم نياز او را بهمدستي با دموكراتها برانگيخته بود، مرد بي فهمي نبود كه بگوييم از كشور                    . بوده

مردي آبرومند و بافهمي بود و يكعمر زيسته آرمانهايي درباره اصالح ايران              . و توده خود برگشته دشمن ايران شده بود        
به پيراستن زبان از واژه هاي بيگانه دلبستگي        . باصالح الفبا عالقه اي داشت و خودش الفبايي ساخته بود         . ددنبال كرده بو  

چنين مردي چشده كه او نيز با ديگران همدستي نموده و تا             . داشت و خود فرهنگي از واژه هاي فارسي تأليف كرده بود          
 .است  پيداست كه عللي در كار .. پاي جنگ ايستادگي نشان داده؟

 .اختالفاتي در ميان دو دسته از چند سال پيش برخاسته و رفته رفته سخت تر شده و كار بلجبازي كشيده

از يكسو لجبازي و پافشاري دو طرف و از يكسو بدرفتاريهاي كابينه ارتجاعي صدراالشراف و ديگران كار را باين                   
لجبازي بيشتر خواهد گرديد و خدا مي داند كه چه نتيجه هاي اكنون هم اگر گفتگو و منطق در ميان نباشد،       . نقطه رسانيده 

 .نابيوسيده رخ خواهد داد

در روزنامه ها خوانديم آقاي تقيزاده در لندن نوشته اي درباره پيشآمد آذربايجان بچاپ رسانيده و انتشار داده و از                     
بياد حكايت شاعر و سردسته دزدان كه در         اينكه كاركنان شوروي در ايران نگزارده اند بآذربايجان آرتش فرستاده شود،         

 .»چه سفله مردمانيند، سنگ را بسته سگها را رها ساخته اند«: گلستان خوانده بوده افتاده و آنرا براي مثل آورده

مرديكه يكعمر با سياست بسر برده و اكنون هم يك مأمور               . من نمي دانم باين كار آقاي تقيزاده چه نامي دهم           
چگونه همشهريان خود را سگ     !.. چگونه زيانهاي آنرا بديده نگرفته؟    !.. زشتي آن نوشته را درنيافته؟    سياسيست، چگونه   

آقاي عزيز، شما در جايي همچون لندن در چنين هنگام مي توانستيد            !.. آقاي تقيزاده، مگر قحطي مثل بود؟     !.. گردانيده؟
 .با زبان مهر و دلسوزي راهنماييها كنيد مي توانستيد بهمشهريان خود. بكوششهاي بسيار سودمندي برخيزيد

 .بهرحال شما بايستي مرهم بروي زخمها گزاريد، نه آنكه با چنان نوشته خام و نابجايي نمك بزخمها پاشيد
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 : بايد با دولت شوروي مستقيماً گفتگوهايي شود ــ٤
مايي ميكند كه از پيشآمد آذربايجان، يا بگفته        در يكي از روزنامه هاي دست راست ديده شد كه بدولت ايران راهن            

بسازمان ملل متفق شكايت كند و حكميت بين المللي را            » از مداخالت مأمورين شوروي و تجزيه آذربايجان       «خودش  
 .جويا باشد

دولت خودش . من نمي خواهم بدولت راهنمايي كنم و يا وظيفه ياد دهم      .. من نمي دانم آيا بچنين كاري نياز هست؟      
 ..آيا بچنان كاري نياز هست؟: من مي پرسم. من بحثهاييست مي كنم و روي سخنم با مردمست. ي داند و كارهايشم

دولت شوروي با ما پيمان دارد و از روي آن بايد تا دوم مارس، همچون ديگران، آرتش خود را از ايران بيرون برد                       
 .د و پيمانها را ناديده مي انگاردو هنوز دوم مارس نرسيده كه ما بدانيم آرتش خود را نمي بر

در آن باره هم سفارت شوروي در تهران          . آمديم بآنكه جلو آرتش ايرانرا گرفتند و نگزاردند بآذربايجان برود            
بيادداشت نخست وزير پاسخ داد ـ  پاسخيكه معنايش احترام گزاردن به پيمانها و تبري جستن از مداخله در كارهاي                          

 ١.ايران بود

ه آن جلوگيري از رفتن آرتش و قضايايي كه در پي آن در آذربايجان رخداده به بيشتر ايرانيان                        شك نيست ك  
 .با اينحال باعث نوميدي نيست و عنوان شكايت بسازمان ملل متفق نتواند بود. گران افتاده و مايه رنجيدگي گرديده

. يرون تراويده، انديشه مرا تأييد مي كند     خبرهاييكه از كنفرانس مسكو بدست آمده و گفتگوهايي كه درباره ايران ب           
موضوع قيام آذربايجان را هم      . دولت شوروي تأكيد كرده كه تا دوم مارس آرتش خود را از ايران بيرون خواهد برد                  

 .يك قضيه داخلي شناخته است

!.. لقي نكنيم؟ چرا آنرا با خوشي ت    !.. در جاييكه پيشآمد اين صورت را بخود گرفته، ما چرا از آن خرسند نباشيم؟               
 !..چرا بايد مغلوب بدگمانيها باشيم؟

من تصور مي كنم دولت شوروي باحساسات ايرانيها بيشتر         . آنچه من مي فهمم بايد خوش گماني را بيشتر گردانيد         
 . قيمت گزارد تا دخالت دولتها

د برد، انديشه هاي   آنچه يك توده را راه توان      . در حقيقت هم، احساسات يك توده قيمتش بيشتر از هر چيزيست             
 .آنچه زنده بودن يك توده را تواند رسانيد، عالقه منديهاي آنهاست. آنهاست

. من تصور نمي توانم كرد، سررشته داران دولت سوسياليستي شوروي، انديشه بدرفتاري با ايرانيان داشته باشند                     
و با نبردهاي خونين دستگاه استبدادي         تصور نمي توانم كرد، مردان بلند انديشه اي كه در راه مسلك از جان گذشته                 

 .تزارها را برانداخته اند، درباره ايران برخالف مسلك خود رفتار خواهند كرد

                                                           
جا جنگ و خونريزي پيش خواهد آمد و در آن حال دولت شوروي ناچار خواهد شد بشماره آرتش  پاسخ اين بود كه چون در نتيجه رفتن آرتش بآذربايجان در آن-١

 .خود در آنجا بيفزايد، اينست سفارت آنرا صالح نمي داند
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بايد توده ايران هم اظهار احساسات       . دولت شوروي پيشآمدهاي آذربايجان را قيام آزاديخواهان ايران تلقي كرده           
 .مي كنند و چه معنايي مي دهند نموده، اين نشان دهند كه آن پيشآمد را چگونه تلقي

ايرانيان در اين   : دوباره مي گويم . اينست از هر نظر كه باشد بايد باظهار احساسات از سوي ايرانيها قيمت گزاشت               
نشاندهند كه در ايران جنبشي آغاز گرديده كه         . موقع بايد نشان دهند كه باستقالل و تماميت كشور خود عالقه دارند              

 .دو دولت، يكباره بيطرف باشند و بيش از هر كاري باصالح نواقص خود پردازند مي خواهند در ميان

اين احساسات چه در نزد دولت شوروي و چه در ميان توده هاي بزرگ جهان ارزش بسيار خواهد داشت و در حل                     
 .قضايا كمك هاي مؤثر خواهد كرد

ا مي شناسند مي دانند كه هيچ گاه چاپلوس      كساني اگر مر  . تصور نشود من مي خواهم بدولت شوروي چاپلوسي كنم       
من مي خواهم ايرانيان تا بتوانند اختالفات را       . من مي خواهم از هر راهي كه توانم بسود توده خود كوشم          . نبوده ام و نيستم  

 .خودشان حل كنند

. اهد داشت البته ايران جزو كشورهاي آزاد است و در جامعه ملل عضويت داشته و در سازمان ملل متفق نيز خو                       
 .بديهيست كه اگر نياز افتاد ايستادگيها خواهد رفت. بديهيست كه اين مسائل در آنجاها بگفتگو گزارده خواهد شد

اينمردم بايد در ميان كشاكشهاي جهاني راهي براي خود            . ولي باالخره اين كشور بايد سياست ثابتي پيدا كند           
من نه تنها سود ايرانيان، سود . كوششهاي من در آن زمينه است. گردانندبايد با همسايگان رابطه خود را روشن    . برگزينند

من سود آنها را نيز در آن راهي مي بينم . با همان شوروي و انگليس جز انديشه نيكخواهانه ندارم . جهان را بديده مي گيرم   
 .كه بايرانيان پيشنهاد مي كنم

اكنون كه در   . »الخير فيما وقع  «: دوباره مي گويم . يي شود سخنم در اين بود كه با دولت شوروي مستقيماً گفتگوها          
كنفرانس مسكو تصميمي درباره آذربايجان گرفته نشده، اكنون كه دولت شوروي تأكيد مي كند كه بروي پيمانهاي                      

 .خود ايستادگي خواهد نمود، بسيار بجاست كه يكسره با خود آن دولت گفتگو رود

اگر خدا نكرده اختالف شوروي با تركيه يا          : ن باره بي پرده تر از اين گويم       من مي خواهم فهميده خود را در اي        
اختالف ديگري مانند آن بجنگ انجاميد، رشته ها بيكبار از هم گسيخته خواهد شد و همه پيمانها از اثر خواهد افتاد و                         

د شد با پيمانشكني خود را      ولي اگر جنگي پيش نيايد، دولت شوروي راضي نخواه        . خدا مي داند كه چها رخ خواهد داد      
 .بدنام گرداند، و راه بروي ايرانيان باز است كه با پيش گرفتن رفتار خردمندانه، غائله را از ميان بردارند
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 :بايد بانجمنهاي استاني و شهرستاني ارج بيشتر گزارده شود ــ ٥
يها، از چند سال پيش، برپا گردانيدن انجمنهاي استاني          چنانكه خوانندگان مي دانند يكي از درخواستهاي آذربايجان       

بود كه دولت اخيراً آنرا پذيرفته و در همه جا آمادگي براي انتخاب نمايندگان مي رود و                 ) ايالتي و واليتي  (و شهرستاني   
د نخست تاريخچه آنرا كه كوتاهشده از جلدهاي تاريخ مشروطه است يا              . من بايد كمي هم درباره آن سخن گويم          

 :مي كنم

كه در تهران جنبش مشروطه خواهي باوج خود رسيده تكان بزرگي در ميان بود              )  خورشيدي ١٢٨٥ (١٣٢٤در سال   
عين الدوله نگزارده بود در شهرهاي ديگر انعكاسي پيدا شود، و چون             . در شهرهاي ديگر كمترين انعكاسي هم نداشت       

را امضا كرده و در تهران جشن گرفتند و به تهيه زمينه              » فرمان«مظفرالدينشاه  )  مرداد ١٣(روز چهاردهم جمادي الثاني      
دولتيان مي خواستند جنبش را در تهران محصور نگه         . انتخابات پرداختند، باز در شهرهاي ديگر كمترين انعكاسي نبود          

 .داشته كودك نوزاد را در گهواره اش خفه سازند

آمد و نتيجه آن جنبش اين بود كه مشروطه از محصوريت            يكماه و نيم بدينسان گذشت تا در تبريز جنبشي پديد            
 .در شهرها تكان و جنبش عمومي شد. بيرون آمد و در همه جا آشكار گرديد

اين بود چون مقصود بدست آمد مشروطه خواهان پراكنده نشده چند تن از                  . در تبريز شور مردم عمق داشت       
د كه خانه اي بگيرند و شبان و روزان در آنجا نشست برپا گردانند             پيشروان آزادي با چند تن از مجتهدان شهر را برگزيدن         

گزاردند، و روزنامه اي هم بهمان نام بچاپ       » انجمن ملي «و شورش را اداره كنند، و چون خانه اي گرفته شد نام آنجا را                
 .كردن پرداختند

اصناف نمايندگاني  . اينجا بود  سپس كه از تهران دستور انتخابات رسيد و انجمن نظارت برپا گرديد، آن نيز در                  
 .برگزيده بودند، آنها نيز در اينجا مي نشستند

ولي محمد علي ميرزا كه آنزمان در تبريز وليعهد بود، از بودن چنين كانوني براي آزاديخواهان خوشش نمي آمد،                    
اعضاي انجمن نيز پذيرفتند و     . و اين بود چون انتخابات پايان پذيرفت آنرا بهانه گرفته دستور داد كه انجمن برچيده شود               

 .ولي مجاهدان بشورش سختي برخاسته شبانه اعضا را بانجمن آوردند و دوباره در جاي خودشان نشاندند. پراكنده شدند

بدينسان انجمن استوار گرديد و همين انجمن بود كه كانون شورش ايران گرديد و كارهاي بزرگي را كه در                          
 .اد و به پيروي از اين انجمن بود كه در شهرهاي ديگر نيز انجمنهاي ملي برپا گرديدتاريخ مشروطه ياد شده انجام د

يكي : شايد خوانندگان مي دانند كه قانون اساسي ايران دوتاست         . در آنزمان در تهران قانون اساسي نوشته مي شد         
 .خود آن، ديگري متممش، و اين متمم مهمتر از خود قانون مي باشد

ست كه اصل قانون اساسي را در تهران نوشتند ولي چون از مجلس گذشت و انتشار يافت،                      تاريخچه اين هم آن    
آزاديخواهان تبريز آنرا ناقص ديدند، و اين بود سر برافراشته متمم آنرا خواستند و خودشان چند چيز را پيشنهاد كردند                      

چون اين متمم نيز نوشته شد و با كشاكش           .كه يكي از آنها منظور شدن انجمنهاي ايالتي و واليتي براي شهرستانها بود              
بسياري كه داستانش دراز است بتصويب رسيد، بدينسان انجمنهاي شهرستانها صورت قانوني بخود گرفت، و چون                       

در تبريز و ديگر جاها      ) همان قانوني كه اكنون در دست است        (دارالشوري قانون خاصي هم براي آنها تصويب كرد           
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ناميده » انجمنهاي ايالتي يا واليتي    «،  »انجمن ملي «اين بار نامهاي آنها نيز تغيير يافته بجاي            انتخابات رسمي آغاز شد و     
 .گرديدند

در آن  .  كه داستان التماتوم روس پيش آمد و بساط مشروطه بهم خورد، اين انجمنها برپا مي شد                     ١٣٢٩تا سال   
اساسي از ميان رفت و انجمنهاي استاني و شهرستاني           پيشآمد اينها نيز بسته شدند، و پس از آن ديگر اين بخش از قانون               

 .فراموش گرديد

دولت نماينده  ) مشروطه(چنانكه مي دانيم در رژيم دموكراسي      : آمديم بسود يا زيان اين انجمنها     . اين تاريخچه بود  
در واقع دولت    پس. مردم نمايندگان براي مجلس برمي گزينند و آن نمايندگان بدولت رأي اعتماد مي دهند            . توده است 

 .با رأي توده پديد آمده، نماينده اوست

بخصوص از نظر استانها و شهرستانها، كه چون دولت مصالح           . با اينحال در مقام عمل، دولت جدا و توده جداست          
آنگاه دولت كارها را كه     . همگي كشور را در نظر دارد چه بسا كه مصلحت خاص يك استان يا شهرستان منظور نگردد                

 .ارمندان مي سپارد، چه بسا كه كارمندان دولت با مردم آزار و ستم روا دارندبدست ك

پس بسيار بجاست كه در برابر تشكيالت دولتي يك اساسي هم از خود مردم باشد كه از يكسو ديده باني برفتار و                       
ادآوريها كند و يا    كردار كارمندان دولت كند و از يكسو مصالح خاص آن استان و شهرستانرا منظور داشته بدولت ي                     

 .خود باقداماتي برخيزد

كساني اگر قانوني را كه از        . پس پيشنهاد مشروطه طلبان تبريز در زمينه اين انجمنها از روي فهم و بينش بوده                    
از ديده گذرانند خواهند ديد كه آن نيز از روي بينش تنظيم            ) ١٣٢٥قانون ربيع الثاني    (مجلس درباره اين انجمنها گذشته      

اين قانون بانجمنهاي استاني گذشته از آنكه حق نظارت بكارهاي ادارات و اعتراض به تصميمات وزارتخانه ها                  . هگرديد
بخشيده، بخود آنها حق پاره اقدامات اصالحي و تعميري داده، و آنگاه بودجه اي براي آنها منظور داشته و نظر                                

ات آنجا بمصالح خود استان صرف شود و اين يك عدالتي             قانونگزاران بر اين بوده كه در هر استاني يك سهم از مالي             
 .بوده كه منظور گرديده

يكي از چيزهاييكه در ايران مايه گله مندي و نوميدي مردم گرديده همانست كه مالياتها گرفته مي شود و در تهران                    
. ي بشهرستانها نمي نمايند  مفتخوران زندگي خود را تأمين مي كنند و پرواي        . بي آنكه عدالتي منظور گردد صرف مي شود      

 .گرديده» عزيز بيجهت«تهران در ميان شهرها  

پيش از زمان رضاشاه كه وزارت عدليه بودجه محدودي داشت، هر سال آقاي مصطفي عدل، كفيل يا معاون آن                      
و  وزارتخانه، دادگاههايي را از شهرستانها منحل مي ساخت و از بودجه آنها اضافه حقوق براي خودش و مديركل                         

 .استيناف مازندران و گيالن بهمين جهت منحل گرديد. ديگران قايل مي شد

بنياد مي نهاد چون در تهران دستگاه بسيار پهن و درازي چيده آشنايان و دوستان               » دنيا پسند «داور هنگاميكه عدليه    
آنها را برساند و چيزي از       خود را با رتبه هاي بلند و حقوقهاي گزاف بكار دعوت كرده بود، براي آنكه بتواند حقوق                     
 .بودجه كم نيايد، هفت ماه شهرهاي ديگر را بي عدليه گزاشت و بمردم صد فشار و سختي داد
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بيجهت نيست كه مردم كينه تهران را در           . اينست نمونه اي از رفتار سررشته داران تهران با استانها و شهرستانها              
شهرستاني برپا باشد و بخشي از ماليات هر استان و شهرستاني براي                اگر انجمنهاي استاني و      . دلهاي خود  جا داده اند     

 .آبادي خود آنجا و آسايش مردم بكار رود، اين كينه ها و نوميديها در ميان نخواهد بود

با اينحال مبناي آن نيكست و فهم و رشد قانونگزاران را             . چنانكه خواهيم گفت آن قانون امروز بايد عوض شود          
 .مي رساند

برپا شدن انجمنهاي استاني و شهرستاني حد فاصل در ميان حال امروزي و خودمختاري استانها كه                  : ان گفت مي تو
با اين ترتيب مردم هر استاني خواهند توانست مالياتي كه مي پردازند بمصرف آن                  . كساني آرزو مي كنند خواهد بود     

ديگر اختيار در دست فرماندار     . امات الزمه را بنمايند   نظارت كنند، خواهند توانست خودشان بآبادي استان پردازند و اقد         
آنگاه اين انجمنها   . و شهردار نخواهد بود كه اين يكي بيايد و باقداماتي پردازد و آن يكي بيايد و نقشه هاي او را بهم زند                     

تنگ خواهد   سدي در برابر ستمگري و مردم آزاري كارمندان دولت خواهد بود و ميدان اختالس و سودجويي را بآنها                   
 .ساخت

اگر از راهش پيش رود اين انجمنها مردم را از نوميدي و بدگماني با دولت بيرون خواهد آورد و بعالقه آنها                             
از يكسو دموكراسي را در     . بكشور خواهد افزود، برعكس آنچه پنداشته مي شود بارتباط شهرستانها با مركز خواهد افزود            

اهد ساخت و از يكسو براي دولت در راه بردن كشور و كوشش بعمران و آبادي                   اين كشور ريشه دارتر و استوارتر خو      
 .همدستاني تهيه كرده، بار دوش آنرا سبك تر خواهد ساخت

اگر مردم استانها و شهرستانها در همين كار شايستگي نشاندهند، اين مقدمه خواهد بود كه روزي هم بطوريكه                        
بلكه اگر از من بپرسند در اين ترتيب اگر شايستگي            . بخودمختاري رسند  آرزوي كسان بسياريست، آزادي بيشتر يافته      

 .نشان دهند، اين آنها را از خودمختاري و از آرزوي آن بي نياز خواهد گردانيد

از هر باره كه نگريم ترتيب خوبيست و اهميت قضيه بسيار بيشتر از آنست كه امروز مردم مي فهمند، و دو موضوع                      
 : ايد در پيرامون آنها گفتگو شوددر اينجا هست كه ب

وضع شده بايد ) ١٣٢٥در سال   (نخست چنانكه گفتيم قانون انجمنهاي ايالتي و واليتي كه سي و نه سال پيش از اين                 
نه تنها اين قانون، بسياري از قانونهاي ديگر كه با اين موضوع تماس              . برخي از مواد آن حاال بيموضوعست     . عوض شود 

 ..اكنون جاي گفتگوست كه قانون تازه را كه تهيه كند؟. تغيير يابدخواهد داشت، بايد 

گاهي گمان مي برم شايد نظر دولت از اين اقدامي كه           .. من نمي دانم دولت باين موضوع تا چه اندازه عالقه دارد؟          
با موهون   كرده خاك پاشي بچشم مردم بوده و تنها اين خواسته كه در اين موقع مردم را سرگرم گرداند و سپس هم                         

. اگر اين باشد بايد گفت انديشه غلطيست      . و بي پروايي نمودن بدرخواستهاي انجمنها آنها را از اثر اندازد         گرفتن موضوع   
اينها ناتواني را با بدخواهي توأم       : بايد گفت . سررشته داران سر كالفه را گم كرده اند و نمي دانند چه كنند            : بايد گفت 

 .وي نابودي ميرانندگردانيده اند و كشور را بس
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بهرحال اگر صالح كشور خواسته مي شود بايد باين موضوع اهميت دهند و از روي حقيقت اجراي آنرا بخواهند و                   
اگر از من بشنوند براي نوشتن قانون جديد راه بهتر آنست كه چند تن از                . قانونرا تغيير داده يك قانون بهتري وضع كنند       

 .ت كرده كار را بآنها واگزارندمردان نيكخواه و با فهم را دعو

اين موضوعي نيست كه اداره هاي قانونگزاري دولتي، در وزارت دادگستري يا در جاهاي ديگر، از عهده آن                         
 .توانند برآمد

آنچه در اينجا يادآوري    . من اگر فرصت يافتم در اين باره دفترچه اي بعنوان پيشنهاد تهيه كرده انتشار خواهم داد                 
مخصوصاً . ه در آن قانون جديد بايد از اختياراتي كه در اين قانون براي انجمنها منظور گرديده نكاست                مي كنم آنست ك  

در قسمت اقدام بآبادي و اينكه بخشي از ماليات هر استاني يا شهرستاني بمصرف آبادي خود آنجا برسد، كه در اين                           
 .قسمت بايد از دادن اختيارات بانجمنها مضايقه نداشت

در ايران اصالحاتي آغاز شود و يك عدليه ساده و فعالي بنياد گزارده شود بايد در استانها و شهرستانها                      بلكه اگر   
ديوانهاي كشور و دادگاههاي پژوهش و مانند اينها برپا شود كه در هيچ دعوايي نياز بدادگاهي بيرون از استان نباشد،                        

بايد از هر راه كه نياز هست بآبادي         : يك كلمه بگويم  .  ها باشد بايد در روستاها دبستانها برپا شود، پزشكها و داروخانه          
 .از همه مزايا آنها نيز بهره مند گردند. استانها و شهرستانها و بآسايش مردمان آنها كوشيده شود

موضوع دوم اينست كه در اين هنگام كه در استانها و شهرستانها انتخابات براي انجمنها آغاز مي يابد، بايد حقايقي                    
آنها . انبوه مردم كورند و كرند و چيزي از مشروطه و شرايط زندگاني دموكراسي نفهميده اند                   . بمردم فهمانيده شود  

اين بگردن مردان بافهم و       . چه نتيجه از آن بدست خواهد آمد          .. نمي دانند انجمن ايالتي يا واليتي براي چيست؟          
نرانيها برخيزند و بمردم بفهمانند كه اين انجمنها براي آنست           نيكخواهست كه پا پيش گزارند و نشستها برپا كنند و بسخ           

بآنها بفهمانند كه در چنين     . كه كساني از سوي شما وكيل باشند و مصالح شما را حفظ كنند و بآبادي خاكتان كوشند                   
ناشايستگي  هنگامي اين پيشآمد وسيله براي آزمايش شايستگي شماست كه اگر ندانيد چه كنيد و چه كسانيرا برگزينيد،                 

 .نشانداده ايد و بايد از شما نوميد گرديد

راستي هم اگر بنا باشد در انتخاب نمايندگان براي اين انجمنها، آن رفتاري پيش آيد كه در انتخاب نمايندگان                         
براي مجلس شوري بوده، و كساني اينرا فرصتي شناسند كه وكيل انجمن گرديده در پي استفاده هاي مادي باشند و يا                        

رزوشان اعمال نفوذ در اداره ها باشد، و وكيل گرديده با اختالس كنندگان و رشوه گيران شركتي برپا گردانند و از                         آ
اينراه گرفتاريهاي ديگري براي دولت و كشور پيدا شود و بجاي سود زيان رخ دهد، در آنحال بديهيست كه زبان                            

در راه زندگاني دموكراسي پديد آمده از دست خواهد           نيكخواهان كوتاه خواهد شد و اين فرصتي كه براي پيشرفت             
 .رفت

آندسته نيكخواهان و غيرتمندان كه امروز در       . بايد بموضوع انجمنها اهميت بيشتر داد     : اينست معني آنچه مي گويم   
 اين زمان گرفتاري كشور بايد احساسات و جديت از خود نمايند، بايد از اين موضوع غفلت نكنند و در هر شهري كه                        

 .هستند بهمدستي با يكديگر بكوششهايي پردازند
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 :بايد يك جمعيت ايرانخواه پديد آيدــ ٦
امروز براي نجات ايران يك جمعيت مي خواهد، يك         . اكنون مي آييم به بخش مهمتر موضوع، آري بخش مهمتر         

 .جمعيت ايرانخواه بيطرف، يك جمعيت ريشه دار آبرومند

اين هم  «: ي از خوانندگان باينجا كه رسيدند رنجيدگي نشان خواهند داد و چنين خواهند گفت                    مي دانم كسان 
 .»مي خواهد براي خود حزب درست كند، اين هم مي خواهد ليدر شود

من . مرا نيازي باين كارها نيست      . من نمي خواهم براي خودم حزب درست كنم، نمي خواهم ليدر شوم             ! نه آقا 
خدا بشما  .. شما گفته هاي مرا بشنويد و بينديشيد و ببينيد بسودتانست يا نه؟             . هني بشما راهي نمايم    مي خواهم بنام هم مي  

 .خرد داده، فهم داده كه هر چه شنيديد و ديديد بينديشيد و نيك و بدش بشناسيد

 :گوش دهيد تا دليلهايش را بگويم. گفتم بايد جمعيتي تشكيل شود

آنروزي كه ما در    . مردم مكلفند كه كشور را اداره كنند       . ردن مردمست در مشروطه راه بردن كشور بگ       نخست
ايران شوريديم و بيرق مشروطه خواهي افراشتيم، معناي آن شورش اين بود كه بمحمد عليميرزا و اميربهادر و ديگران                      

 .معني مشروطه همينست. شما برويد، ما خودمان اين كشور را راه خواهيم برد: مي گفتيم

يا بايد از مشروطه دست بكشيم و اين قانونها را كنار گزاريم و يكنفر ماننده ناصرالدينشاه را بياوريم و                        اكنون ما   
بگوييم بنشين و با استبداد اين كشور را اداره كن و هرچه دلت خواست آنرا بكار بند، و يا خودمان مكلف باشيم كه                            

 .كارها را اداره كنيم

 ..د و اكنون سخن درآنست كه يك توده كشور را چطور اداره مي كنند؟بديهيست كه اين دومي را خواهيم كر

بديهيست كه همه مردم آن استعداد را ندارند كه در كارهاي سياسي و اجتماعي دخالت كنند و اظهار عقيده                           
را راه  اين بگردن يكدسته از هوشمندان و غيرتمندانست كه پا پيش گزارند و با هم انديشه يكي كنند و كشور                        . نمايند
 .برند

 .تا در يك توده همه مردم داراي رشد سياسي نشده اند، بايد جمعيتي باشد و آنها را اداره كند، و اين ناچاريست

امروز كه اين گرفتاري براي ايران پيش آمده و دو دسته از هم ميهنان ما با هم بلجاجت افتاده كار را باينجا                          دوم
 رود، بيك جمعيتي نياز هست كه در ميانه فاصله باشند و تا توانند از لجاجت                  رسانيده اند كه بيم جنگ و خونريزي مي       

 . جلو گيرند

آنگاه اگر خدا نكرده جنگي از داخل يا از خارج پيش آيد، آن جمعيت است كه مي تواند در برابر پيشآمد                              
 . جلو گيرد) تا آنجا كه تواند بود(ايستادگي نشاندهد و از آشفتگيها 

شاكش و گرفتاري از مردم پراكنده بيش از اين ساخته نيست كه هر زمان بيكسو مي گرايند و                       امروز در اين ك    
فردا هم اگر جنگي برخاست جز آن  ساخته نخواهد بود كه               . فهميده و نافهميده عقيده اي يا احساساتي نشان مي دهند         

 .بناله و زاري پردازند

آيا تنها با   .. اصالحات چگونه مي شود؟  . ي نياز هست  چنانكه گفتيم در اين كشور بيكرشته اصالحات مهم          سوم
 ..آرزو و يا گله و ناله اصالحات انجام مي گيرد؟
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ثانياً جمعيتي الزمست كه بآن اصالحات عالقه مند       . براي اصالحات اوالً نقشه الزمست كه چه كنند و چگونه كنند          
 .باشند و پشتيباني نمايند و موانع را از جلو بردارند

ولي تصور مي كنند بايد آنها را هم دولت        . همه كس طالب اصالحاتست   . هر كار را از دولت مي خواهند     در ايران   
اينهم نتيجه آنست كه در اين چهل سال در اين كشور كساني نبوده اند كه بمردم معني مشروطه و توده و                       . بانجام رساند 

 .و اصالحات هم در اختيار اوستاينها تصور مي كنند دولت بهر كاري تواناست . دولت را بفهمانند

اوالً اين  .. دولت چند نفر وزيريست كه مي آيند و در پشت ميزها مي نشينند و فرمانها مي دهند                  .. دولت چيست؟ 
ثانياً اگر بخواهند اصالحات كنند ناچار      . هميشه متزلزلند و بيش از چند ماه نمي مانند        دارند  مي وزيران چون تكيه گاهي ن   

اينست توانا باصالحات   . خود رنجيده خواهند گردانيد و يك جمعيتي كه پشتيباني بآنها نمايد نيست                دسته هايي را از  
 .نيستند

ولي متأسفانه در ايران معني     . اينها جهت هاييست كه ثابت مي كند بايد جمعيتي يا باصطالح ديگران حزبي پديد آيد            
 .حزب را بچه معني مي شناسند و چگونه حزب مي سازنداين خود داستانيست كه در اين كشور . حزب نيز دانسته نشده

حزب در ايران براي مقاصد اشخاص است، براي آنست كه پارتي درست كنند و در اداره از ترفيعات و اضافه                          
عاليترين مقصد آنست كه بنمايندگي مجلس رسند يا         . حقوق بهره مند باشند و از انفصال و انتظار خدمت ايمن گردند            

 .اين معناييست كه از حزب فهميده اند. وزارت يابند

اما تشكيل حزب، مقدمات آن نوشتن يك مرامنامه، انتخاب يك نام، نويساندن يك تابلو، گرفتن يك كانون                        
 .است، و اگر هم گامي باالتر گزاردند تهيه امتياز يك روزنامه است كه ارگان جمعيت باشد

حفظ استقالل ايران، تأمين     : مله جالب توجهي را پيدا مي كنند       چند ج . چند تن مي نشينند و مرامنامه مي نويسند       
 …وحدت ملي، اجراي قانون تعليمات عمومي، مبارزه با خرافات، حفظ شعائر ديني

آن . بايد باشد، وگرنه هيچ نتيجه و فايده اي از آن در تصور نيست            . است» وزن شعر «اين مرامنامه بگفته مال نصاب      
افراد بماند، اگر از همان     . نه راستي را عالقه بآنها دارند، و نه كوششي درباره آن خواهد رفت             جمله ها كه نوشته مي شود     

چه كوششهايي در آن باره       .. از چه راه مي خواهيد آنرا تأمين كنيد؟         .. بنيادگزاران بپرسيد مثالً وحدت ملي چيست؟       
 .ودي هرگز در ميان نبودهزيرا كه چنين مقص. از اين پرسشها در شگفت خواهند بود.. خواهيد كرد؟

از فردا هريكي از بنيادگزاران بايد چند تن از خويشان و آشنايان             . اين مقدمات فراهم مي شود و حزب بنياد مي يابد       
و زيردستان خود را با نويدهايي ـ  از قبيل اينكه در ترفيعات عقب نخواهي ماند، از اضافه حقوق بي بهره نخواهي بود،                          

 .ين جمعيت است، فالن وكيل مجلس يكي از مؤسسان است ـ  بعضويت دعوت خواهد كردفالن مدير كل در ا

شايد . در اين باره داستانهايي هست كه گفتنش مايه شرمندگيست و اگر هم گفته نشود حق مطلب ادا نخواهد شد                   
كه جواز فروش كاالهاي    شما هم شنيده ايد كه در همين تهران حزبي تشكيل يافته كه كساني از بازاريها را با شرط اين                     

 :داستاني هم من برايتان بگويم. انحصاري برايشان داده خواهد شد بعضويت دعوت كرده اند

خواسته بودند حزبي تأسيس كنند و آمده بودند كه منهم          . چهار سال پيش شبي يك دسته از جوانان بنزد من آمدند          
شما خرافات بچه چيزها     «: پرسيدم. بود» بارزه با خرافات  م«يك ماده اش   . مرامنامه شان مي خواندند . بايشان كمك كنم  
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ديگري فرصت نداده   . »!اين ديانات و مذاهب   «: يكي گفت . »توضيح دهيد «: گفتم. »!خرافات ديگر «: گفتند. »مي گوييد؟
د ديدم خودشان نمي دانن  . مباحثه در ميانشان درگرفت    . »نه آقا، ديانات و مذاهب كه خرافات نيست          «: با تندي گفت   

آنها نيز كمي    . ديگر نخواستم پرسشهايي كنم و بخاموشي گراييدم         . خرافات چيست و در ميانشان اختالفات هست         
 .نشستند و برخاسته رفتند

در كشوريكه پس از چهل سال معني مشروطه دانسته نشود و نمايندگي در پارلمان تجارت محسوب شود كه                          
ده برابر استفاده خواهند كرد، چه شگفتست كه معني حزب هم دانسته               كساني پول بريزند و نماينده گردند باميد آنكه        

 .نشود و چنين رسواييهايي پديد آيد

در . آري بيش از صد حزب     . شنيدنيست كه در چهل سال دوره مشروطه در ايران، بيش از صد حزب، پيدا شده                 
هر حزبي پيدا شده و چند ماهي برپا         . هچند صد سال دوره مشروطه در انگلستان باندازه چهل سال ايران حزب پيدا نشد               

 .در اين چهل سال تنها سه چهار حزب حسابي بوده كه هريكي چند سالي دوام يافته. بوده و از ميان رفته

مقصود من  . اين قبيل حزب جز بدرد ريشخند و پيس نويسي نمي خورد          . بهرحال مقصود من اين قبيل حزب نيست      
دراينجا هم مقصودم آنست كه     . در كتاب سرنوشت حزب را معني كرده ام       . شدحزب يا جمعيت بمعني راست آن مي با       

 .مردان غيرتمندي پيشگام گردند و با هم يكدل و يكدست باشند و جمعيتي پديد آورند كه اين كشور را راه برد

ديده گيرند،  باينمعني يكدسته از روي فهم و بينش احتياجات ايران را ب           . اوال اين جمعيت بايد داراي حقيقت باشد      
موقعيت سياسي آنرا در ميان دو دولت از نظر دور ندارند، از روي اينها موادي تهيه كنند كه برنامه زندگاني توده و                             
سياست كشور باشد، و خودشان آنها را بپذيرند و محترم شمارند و آرزومند اجرايش باشند، بكوششهاي خود قيمت                        

درباره آن مواد كتابها نويسند، سخنرانيها كنند، روزنامه هاشان آنها را  دنبال             . دداده براي فداكاري در آن راه آماده باشن        
 .كند، تا بدينسان توده انبوه را آگاه گردانند و با خود همراه سازند و زمينه براي اجراي مواد آماده گردانند

آن نباشد كه پارتي پيدا كنند       مقصودشان. ثانياً كسانيكه باين جمعيت مي آيند بايد براي خود سودي منظور ندارند           
بنام غيرت و مردانگي پا بميان نهند و خواستشان اين باشد           . و از فالن اداره كار بگيرند، در فالن وزارتخانه مديركل باشند          

 .مزديكه براي خود در نظر گيرند جز نيكنامي و شهرت تاريخي نباشد. كه بيست مليون مردم را از بدبختي رهانند

از بس انديشه ها كوتاه شده، بيشتر مردم چنين مي پندارند كه بهر كاريكه مي آيند بايد براي خود                     در اين كشور     
دخالت در كارهاي توده و سودجويي . كوشيدن در راه كشور و توده در نزد آنها داراي معني نيست. سودي منظور دارند

 .از آنراه در ايران پيشه اي گرديده

. فالن آقا ميهن پرست است     . سالهاست تأسيس يافته و پياپي شاگرد بيرون مي دهد         اين دبستان فساد در ايران از         
ثروت مي اندوزد، تحصيل جاه و       آورد، به اينجا و آنجا مي دود، آواز بآوازها مي اندازد، پول در مي              .. چكار مي كند؟ 
 .شكوه مي كند

ن نباشد ـ  غلط يا درست ـ  بسود ميهن              بهترين ميهن پرستان در اين كشور كسانيند كه تا زيان يا ترسي در ميا                  
ولي اگر ترسي يا زياني در ميان بود بخود حق مي دهند كه ميهن و سود آنرا فراموش كنند و بخاموشي                           . مي كوشند

 .گرايند، بلكه اگر نياز افتاد بزيان آنهم بكوشند
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 .دندهنگاميكه رضاشاه برافتاد هزارها كسان يكباره دم از آزاديخواهي و دموكراسي ز

 !..چرا آواز در نمي آورديد؟!..  پس ديروز در كجا بوديد؟-

 .آدم را مي فرستادند بجاييكه ديگر برنگردد!..  مگر مي شد آوازي درآورد؟-

 !..آن چاپلوسيها چه بود كه مي نموديد؟!..  بسيار نيك، پس آن ستايشها چه بود كه مي سروديد؟-

 !.. مگر من نمي خواستم نان بخورم؟-

 !..ت حال ميهن پرستي انبوهي از ايرانياناينس

يكدسته هستند كه شما    . در اين كشور يكي از كارهاييكه بايد بود آنست كه انبوه توده با حقايق جهان آشنا گردند                
ولي حقيقت اينست كه اين مردم بسياري از چيزهاي          . »مگر ما اينها را نمي دانستيم    «: هر چيزي را بگوييد خواهند گفت      

 .از حقايق بسيار آشكار هم ناآگاهند. را نمي داننددانستني 

نشدنيست كه كسي گرد     . نشدنيست كه آدم كنياك خورد و مست نگردد         . مثالً آيين طبيعت را تغيير نتوان داد        
همچنان نشدنيست كه يك توده نيك نباشند و از جهان  نيكي            . نام گزارد و بخورد و تبش بريده شود       » كنين«سفيدي را   

 .شدنيست كه يكمردم همه در پي هوسها و كينه هاي خود باشند و بآسايش و سرفرازي رسندن. ببينند

ولي انبوه مردم ايران آنرا نمي دانند و در آرزوي اينند كه طبيعت آيين خود را تغيير                 . اين يك حقيقت آشكاريست   
 .دهد

ي خود آنرا مي دانند كه پولي         هزارها كسان هستند كه پروايي بحال توده و كشور ندارند و يگانه وظيفه برا                     
درآورند و با خانواده خود زندگي كنند و در همانحال آرزومندند كه همچون مردمان فرانسه و انگليس و روس در                           

 .جهان سرفراز باشند

هزارها كسان هستند كه شما اگر سخني از آلودگيهاي توده رانيد و آنها را بكوشش و همدستي خوانيد، ريشخند                      
پس اينمردم كي اصالح    «: فرياد مي كشند ) مثالً ماستفروشي ماست را كم داد     (گر روزي يكي يك بدي ديد       ولي ا . كنند

 . »!..خواهند شد؟

 .ولي ميهن پرستي را جز آرزوهايي در دل و سخناني بر سر زبان نمي دانند. هزارها كسان هستند كه ميهن پرستند

اينها بايد نكوشند و نتيجه برند، نكارند و        . عزيز كرده هاي خدايند  . اينها تو گويي مي پندارند جز از مردمان ديگرند       
اگر فردا جنگي پيش    . اينها اگر در سايه اين بي پرواييها و هوسبازيها بذلت افتادند زمين لرزيدن خواهد گرفت               . بدروند

 .آمد و بمبهاي آتمي كشور را ويرانه گردانيد، آسمان باينها خون خواهد گريست

 .اينهاست آنچه  مي گويم آيين طبيعت را نمي شناسند. حقايق را نمي دانند: مي گويم اينهاست آنچه

. مي خواهم بگويم اين جمعيت بايد پاك باشد       . سخن از پديد آوردن يك جمعيت است       : رشته را از دست ندهيم    
 . كساني در آن پا گزارند كه براي خود چيزي نخواهند

در ميان توده   !.. ولي چه نياز است؟    . ه بسراغ كسان بنام و آوازه مي روند        در ايران در اينگونه كارها پيش از هم         
چه گمنام و چه بنام، هركسي بايد        . گمنام كساني هستند كه فهمهاشان آماده تر و اراده هاشان نيرومندتر از ديگران است            

 .غيرت و مردانگي بكار برد و در چنين هنگامي شايستگي نشاندهد
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من . بديهيست كه بايد در آن باره گفتگوها رود و انديشه ها بكار افتد    . اين جمعيت چه باشد    اكنون بياييم كه مقاصد   
 :چند چيز را كه بسيار مهم مي شمارم در اينجا بگفتگو مي گزارم

ايرانيان بايد باستقالل   . اين بايد مقصد اول باشد    . دلبستگي باستقالل ايران و از دست ندادن هيچ گوشه اي از آن           ) ١
بايد نگزارند تاريخ چند هزار ساله ايران         . بايد بهمه توده معني آنرا بفهمانند      . يمت گزارند و دلبستگي نشاندهند     خود ق 

 .پايان پذيرد

ما اينجا مي نشينيم و زندگي مي كنيم و از آبش و هوايش برخوردار ميشويم،         . اين سرزمين ماست، اينجا خانه ماست     
م، زمينهايش را مي كاريم و خوراك بدست مي آوريم، از كانهايش و از                در كوه و دشتش مي گرديم و لذت مي بري          

 .بايد قدرش بدانيم و بآباديش كوشيم. هرچه داريم از اينجاست. جنگلهايش بهره مي جوييم

آنها كه هزارها سالست استقالل خود را از دست داده اند                . هر مردمي ميهني دارند و اينجا هم ميهن ماست              
 !..ما كه داريم چگونه از دست دهيم؟. بدست آورندمي كوشند كه آنرا 

. استقالل آزاديست : بايد گفت !.. استقالل چيست؟ : مي گويند. در اين كشور چه انديشه هاي زهرآلودي پيدا شده        
بايد !.. اگر نباشد چه خواهد بود؟     : مي گويند. اگر شما جدايي ميانه آزادي و بردگي نمي گزاريد موضوع ديگريست             

اينها چيزهاي كمي   … خواري، سرافكندگي، توسري خوري، بي بهرگي از پيشرفتها         : ر چيزها خواهد بود    بسيا: گفت
 .نيست

: مي گويم. »ما كه از اين استقالل هيچي نفهميديم        «: آنها كه از دولت و از بدي وضع كشور دلتنگند مي گويند              
شما چرا نمي خواهيد از راهش     . ان هم نفهمند  اين دليل آن نيست كه ديگر     . ممكنست شما از بسيار چيزها هيچي نفهميد      

 !..آيا اين معني مردانگيست؟!.. چرا مي خواهيد بكينه آنها از استقالل چشم پوشيد؟!.. بكوشيد و باين بديها چاره كنيد؟

 .در اين باره چون در كتاب سرنوشت سخن رانده شده گفته هاي خود را در اينجا تكرار نمي كنم

در جاييكه ما   . ست بيطرفانه با دولتهاي شوروي و انگليس و با يكديده ديدن هر دوي آنها              پيش گرفتن يك سيا   ) ٢
 .مي خواهيم آزاد باشيم و سرفرازانه زندگي كنيم بديهيست كه بايد با هر دو همسايه يكسان باشيم

بايد . ار دارد اين توده آلوده است و نواقص بسي        . امروز ايران بيش از هر چيزي بيكرشته اصالحات نيازمند است            
. امروز باياترين كاري براي ما اينست     . بايد كوشيد و بتوده هاي پيشرفته جهان رسيد       . كوشيد و باين آلودگيها چاره كرد     

سود ما  . پس بايد رفتاري كنيم كه همسايگان نيرومند هر دوشان ما را نيكخواه دانند و در اين كوششها بما ياوري كنند                      
ما از كشاكش آنها جز زيان نخواهيم برد و از دخالت در كشاكش آنها گزندها و . يستدر كشاكش انگليس و شوروي ن     

 .چه سود ما و چه سود خود آنها در اين خواهد بود كه ما بيطرف باشيم. زيانهاي بسيار خواهيم ديد

ست كه ما   در اين باره هم در كتاب سرنوشت گفتنيها را گفته ام و تنها  اين توضيح را مي دهم كه چنانكه غلط                          
بشوروي تكيه كرده با انگليس دشمني نماييم، و يا بعكس آن بدولت انگليس استناد نموده با شوروي بدخواهي نشان                        

دهيم،  همچنان غلطست  كه  ما  بخواهيم  از  همچشمي  آنها  استفاده جسته  باختالفاتشان  دامن زنيم و بمقتضاي موقع                              
 .ني نشان دهيم و با اين رفتار دورويانه زندگي بسر بريمهر زمان بيكي نزديك شده با ديگري دشم



 ........................................................................................................................................................................احمد كسروي      /  امروز چاره چيست؟

 

٣٠  

مثالً ارمنستان در ميان ايران و       (چنين سياستي از قديم شناخته بوده و كشورهاي ناتوان در ميان دولتهاي همچشم                 
 . ولي غلط بوده و نتيجه نيكي نداده. اين سياست را بكار برده اند) روم و يا گرجستان در ميان عثماني و ايران

 .بجاي همه اينها ما بايد از راستي و نيكي خود استفاده كنيم

ما مي خواهيم نواقص خود را اصالح      .. بگوييد از ما چه مي خواهيد؟    . اينجا ميهن ماست و شما هم همسايگان ماييد       
. ييمبين المللي با ديگران همدستي نما        و در كوششهاي نيكخواهانه         كنيم و با توده هاي ديگر جهان همسر شويم            

آيا شما اينها را     …مي خواهيم با هر دوي شما يكسان رفتار كنيم       . مي خواهيم براي شما همسايگان نيك و نيكخواه باشيم       
 ..نمي پسنديد؟

 .جاي گفتگو نيست كه خشنودي خواهند نمود..  جاي گفتگو نيست كه خواهند پسنديد؟

!.. مقصودتان چيست؟ : ينست پاسخ داده مي گويم   ا!.. مگر كارهاي سياست باين سادگيست؟    : مي دانم خواهند گفت  
شما كه سياست را باين سادگي ندانسته ايد چه             !.. باين سادگي نيست پس چگونه است؟         . توضيح دهيد تا بدانيم     

 !..از كارهاي خود بچه نتيجه رسيده ايد؟!.. كرده ايد؟

د بگيريم و آنچه من مي دانم سود دو دولت         اين تصميم را ما باي    . بايد پايه سياست ايران بيطرفي باشد     : من مي گويم 
آمديم كه زماني رسيد    . نيز در همينست و در ايران اگر از روي راستي چنين تصميمي باشد، آنها خرسندي خواهند نمود                

 .و يكي از آنها باين خرسندي نداد و خواست بما چيرگي نمايد، در آنهنگام هم ما بايد در برابرش ايستادگي كنيم

 .منافعشانرا تا آنجا كه منافي استقالل نباشد بايد منظور داشت: مي گويم. آنها در كشور ما منافع دارند :مي گويند

در ايران چهل سالست رژيم مشروطه برپا           . بمشروطه و دموكراسي قيمت گزاردن و دلبستگي نشان دادن             ) ٣
ندانسته اند و طبيعيست كه قدرش هم          ولي چنانكه چند بار تكرار كرديم تاكنون انبوه مردم معني آنرا                     . گرديده

 .در حقيقت پس از چهل سال هنوز مشروطه در ايران اجرا نشده. نمي شناسند

مشروطه معنايش آنست   . مشروطه بيك معني عاليتر ديگريست     . مشروطه تنها بودن قانونها و مجلس شوري نيست        
 .باو فرمان نراند مي خواهد كسي. كه يك توده مي خواهد خودش كارهاي خود را اداره كند

يكي كارهاي خصوصي، ديگري    : براي آنكه سخن روشن باشد بايد دانست ما در زندگاني دو رشته كارها داريم               
مثال ما بايد خانه داشته باشيم، خواربار تهيه كنيم، رخت خريم، كفش خريم، اگر ناخوش شديم بنزد                    . كارهاي عمومي 

ولي بديهيست كه زندگاني تنها     .  اي خودش براي خودش انجام مي دهد      اينها كارهاييست كه هر خانواده    . پزشك رويم 
ما در اين شهر كه هستيم بايد آنرا پاكيزه داريم، بايد دزدان             . بيكرشته كارهاي ديگري هم نياز هست     . با اينها نمي چرخد  

جا رجوع كنند، راهها امنيت     را مانع شويم، از شيوع بيماريها جلو گيريم، عدليه اي باشد كه اگر دو كس دعوا داشتند بآن                 
باين رشته كارها نيز نياز  . مي خواهد تا كاروانها بيايند و بروند، بايد با كشورهاي همسايه رابطه داشته باشيم و پيمانها بنديم               

 .هست و اينهاست كه ما كارهاي عمومي يا كارهاي كشوري مي ناميم

پادشاه بود كه با ميل و اراده خود كشور را اداره مي كرد، در زمانهاي گذشته اين كارها بيك تن سپرده مي شد و او         
باينمعني مردم در   . مي شناختند و فرمان مي بردند و تكليفي هم نداشتند        » سايه خدا «مردم او را    . بمردم نيز فرمان مي راند   

 .مسئول تنها پادشاه بود. آنروز نه اراده و اختياري در كارهاي كشور داشتند و نه مسئول بودند
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!.. چرا يكتن بديگران فرمان راند؟    : اين ترتيب هزارها سال در جريان بوده تا خردمنداني برخاسته و چنين گفته اند              
اينها را گفته با دليل ثابت كرده اند كه يك پادشاه هر قدر هوشيار و              !.. چرا مردم خودشان كارهاي كشور را اداره نكنند؟       

چنانكه شايسته است تشخيص دهد، نخواهد توانست كارها را از راهش             خردمند باشد نخواهد توانست مصالح كشور را      
 .بانجام رساند

باينمعني اين حرفها در مردم تأثير كرده كه در همه جا بشورش برخاسته و دستگاه                . در نتيجه اين مشروطه پيدا شده     
 .استبدادي پادشاهان را برانداخته خودشان رشته كارهاي كشور را بدست گرفته اند

هر فردي از ايشان مسئوليتي بگردن دارد، هر           . در مشروطه افراد خودشان كارهاي كشور را اداره مي كنند           پس  
اين وظيفه  . فردي بايد بكشور و كارهاي آن عالقه مند باشد و هر زمان كه نياز افتاد از فداكاري با جان و مال باز نايستد                        

 .اوست، اين باو واجب است

اگر . كم كسي خود را در برابر كشور و توده مسئول مي داند          . ه را باين معني فهميده    ولي در ايران كم كسي مشروط     
حقيقت را بخواهيم كسانيكه در ايران پيشگام شدند و مشروطه را روان گردانيدند، آنها نيز مشروطه را باين معني                             

 .اينست نخواسته اند بمردم نيز بفهمانند. نمي دانستند

از كارهاي بسيار مهم اينست كه كتابچه ها نوشته شود و سخنرانيها در راديو بعمل آيد                بهرحال در ايران امروز يكي    
امروز بيشتري از توده هاي پيشرفته و        . مشروطه واالترين شكل حكومت است      . و بمردم معني مشروطه فهمانيده شود       

اينها بايد بمردم   . طه اداره مي شوند  بزرگ جهان ـ  از كشورهاي متحده آمريكا و انگلستان و فرانسه و ديگران ـ  با مشرو                  
 .فهمانيده شود

فهميدن مردم معني مشروطه را و عالقه مندي آنها بكشور و كارهاي كشوري تأثير محسوس خواهد داشت و                         
 .بسياري از دشواريهاي امروزي را آسان خواهد گردانيد

كوشيد و آنها را شايسته گردانيد، نه         بايد  : مي گويم. »اين توده شايسته مشروطه نيست     «: گاهي كساني مي گويند  
 .اينكه از مشروطه چشم پوشيد

تا يك چيز   . مشروطه كفش و كاله نيست كه كهنه شود          : مي گويم. »مشروطه كهنه شده  «: گاهي هم مي گويند  
 .واالتر از مشروطه پيدا نشده مشروطه كهنه نخواهد شد

چنانكه گفته  . درباره اين انجمنها سخن رانديم     . نمودن بانجمنهاي استاني و شهرستاني اهميت دادن و پشتيباني         ) ٤
شد برپا گردانيدن آنها در استانها و شهرستانها تغييراتي در روابط و رفتار آنها با مركز پديد خواهد آورد كه شايد دولت                       

گيرند و بانجمنها و     خشنود نباشند و چنين خواهند كه موضوع را خوار        ) كابينه هايي كه مي آيند و مي روند    : يا بهتر گويم  (
همچنان استانداران و فرمانداران كه باستانها و شهرستانها مي روند، آن را منافي               . درخواستهاشان بي پروايي نشان دهند     

اينست نيكخواهان بايد پشتيباني از انجمنها نمايند و از تغييرهايي كه پيش            . شئونات خود شمارند و از در معارضه درآيند       
 .دخالتهايي كه انجمنها در كارها خواهند كرد خشنودي نشان دهندخواهد آمد و از 

اين بسود دولت و كشور است كه تأسيساتي هم از خود استانها و شهرستانها در ميان باشد و آنها با                        : باز مي گويم 
 .نمايندگان دولت همكاري نمايند و بادارات ديده بان باشند
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هيچ نيكخواهي بآن خرسندي     . نست كه در كتاب سرنوشت نوشته ام       درباره خودمختاري استانها، انديشه من هما       
در مازندران  » حزب طبرستان «اكنون كه اين سطرها را مي نويسم مي بينم در روزنامه ها سخن از تأسيس                . نخواهد نمود 

نيز دولتي   در آنجا نيز كوششهايي هست و مي خواهند به پيروي از دموكراتهاي آذربايجان برخيزند و در آنجا                  . مي رود
 .اينها كارهاييست كه پايانش انديشيده نشده: من باز مي گويم. در آنجا نيز بساط خودمختاري گسترند. برپا گردانند

اگر از روي انديشه باشد بايد چه در تهران و چه در مازندران و چه در جاهاي ديگر بموضوع انجمنهاي استاني و                         
ها و شهرستانها از روي شايستگي اجرا گردد، و اين منظوري را كه در                    شهرستاني اهميت داده شود و اين حق استان          

 .ميانست تأمين كرده در همانحال از گسيختن شيرازه كشور نيز جلو خواهد گرفت

يكرشته از آنها   . در اين كشور بچند رشته اصالحات نياز سخت هست           . عالقه باصالح قانونها و وزارتخانه ها     ) ٥
ما اينهمه وزارتخانه ها داريم و اداره ها برپا ساخته ايم و بودجه ها مي پردازيم و نتيجه اش              . انه هاستدرباره قانونها و وزارتخ   

 .درماندگي و بيچارگي است

در تهران كاخي با آن بزرگي      . وزارتخانه اي با اداره هاي بسيار بنام دادگستري برپا گردانيده ايم       : براي مثل مي گويم  
امروز اگر شما دعوايي پيدا كرديد، درخواهيد ماند        . قيقت را بخواهيم در ايران قضاوت نيست      با آنحال اگر ح   . ساخته ايم

 ..كه چه كنيد؟

آيا چه كار خواهيد     . فرض كنيد بازرگاني هستيد و شريكتان سرمايه تان را ضبط كرده بشما دخالت نمي دهد                  
و وكيل بگيريد و دادخواست دهيد، دوم بايد          نخست بايد پول بريزيد      . بديهيست كه بايد بدادگاه رجوع كنيد       ..كرد؟

بلكه گاهي تا هشت    . مسلماً يك دعوي در كمتر از چهار سال بپايان نمي رسد         . چند سال برويد و بياييد و خوندل بخوريد       
 .پس از آن هم نتوان گفت كه نتيجه اي بدست بيايد. سال و ده سال مي كشد

دستگاهي سترگ . در ايران قضاوت نيست: بيجهت نمي گويم !.. ت؟آيا اين معني دادگستريس   !.. آيا اين قضاوتست؟  
 .ولي درونش تهيست، تويش پوچست. نمايانست

براي اصالح بايد   . قانونها پيچ در پيچ و نارساست       . از آنسو اين بدي و پوچي، بيش از همه، از قانونها برخاسته               
عدليه اي كه كسي اگر امروز نياز پيدا كرد و           . قانونهاي ديگري گزارده شود و يك عدليه ساده و حساسي برپا گردد              

از سوي ديگر در همه قصبه ها و دههاي بزرگ دادگاه بدوي،           . دادخواست داد، تا سر يكماه نتيجه قطعي در دستش باشد         
 .و در همه شهرستانها دادگاه پژوهش، و در همه استانها دادگاه فرجام برپا گردد كه نياز بآمدن به تهران نباشد

همه وزارتخانه ها و قانونها نياز       . وزارت فرهنگ نيز چنينست، وزارت دارايي نيز چنينست           . ثل را آوردم   اين م 
 .باصالح دارد

اكنون اگر جمعيت ايرانخواهي پا      . سالهاست در ايران حسرت اصالحات كشيده شده و نتيجه اي در دست نبوده              
 .ا باين مردم حسرتكش بدبخت نشان دادبميان گزارند، مي توان اين طلسم را شكست و رنگ اصالحات ر

همه مي دانيم كه گروه بزرگي از مردم اين كشور          . دلسوزي بحال كارگران و رنجكشان و افزودن بحقوق آنها         ) ٦
كار مي كنند و رنج مي كشند و زندگاني توده را براه مي اندازند و در همانحال خودشان و خانواده هاشان بآتش نداري                       

 .ني را با صد سختي بسر ميبرندمي سوزند و زندگا
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كارگران كارخانه ها، شاگردان دكانها، هيزم شكنها، باربرها، خشت مالها،          .. چرخ زندگاني ما را كيها مي گردانند؟     
 .اينهايند كه رنج مي كشند و براي ما كار مي كنند… ناوه كشها،

 .م گمان نمي كنم بصد ريال برسداگر رويهمرفته را بگيري .. هريكي از آنها روزي چقدر حقوق مي برند؟

بديهيست كه  . بديهيست كه نمي كند  .. آيا صد ريال خوراك و پوشاك ضروري يك خاندان را كفايت مي كند؟            
 .اين خاندانها از وسايل زندگاني بي بهره اند

، )ه پنجنفري يكخانواد(راهش هم اينست كه ما ببينيم امروز زندگاني متوسط يك خانواده             . بايد باينها دل سوزانيد   
 .چه مبلغ خرج دارد و همانرا ميزان حقوق مزد كارگران و رنجكشان گردانيم

همين رفتار را با پاسبانها بايد كرد، با سپورها بايد كرد، با نظاميان بايد كرد، با كارمندان پايين رتبه ادارات بايد                           
 .كرد

اين چه  !.. هيه كنند و خودشان بي بهره باشند؟     اين چه نامرديست كه كارگران رنج كشند و وسايل زندگي براي ما ت            
نامرديست كه ما شب با فرزندان خود آسوده بخوابيم و اين نينديشيم كه پاسبانهاييكه در خيابانها، در سرما و گرما،                            

ق داد  مي گردند و در راه پاسداري بما بيداري مي كشند آنها نيز فرزنداني دارند، اين نينديشيم كه بايد بآنها چندان حقو                    
 !..كه باري وسايل ضروري زندگاني خانواده هاشان آماده گردد؟

اگر دولت بخواهد بپاسبانها و سپورها و كارمندان پايين رتبه خود باندازه نياز زندگانيشان                 : مي دانم خواهند گفت  
دولت در اداره هاي     اينهمه كارمنداني كه  : اينست پاسخ داده مي گويم   .  حقوق پردازند بودجه اش چند برابر خواهد بود       

خود گرد آورده، به بيشتر از يك ثلث آنها نياز نيست و بازمانده فزونيست، اگر پاي اصالحات در ميان بود دولت بايد                         
و بجاي آنها    ) يكي از اصالحات الزم كاستن از شماره كارمندان اداره هاست            (اداره ها را كمتر و كوچكتر گرداند          

 .كه نياز بسيار بداشتن آنها هست حقوق باندازه كفايتشان پردازد بپاسبانها و سپورها و سربازها

آنكسانيرا كه دولت از اداره بيرون كند بيكار خواهند ماند و گذشته از آنكه دچار بدبختي                 : مي دانم خواهند گفت  
 .اهم داداين ايراد بجاست و من پاسخ اينرا در جاي ديگر خو. خواهند شد، دردسري براي دولت پديد خواهند آورد

همه مي دانيم در ايران روستاييان كه كشاورزان اين كشور و            . دلسوزي بروستاييان و كوشش بنيكي حال آنها       ) ٧
بدبختان از گندمي كه مي كارند جز سهم كمي نمي برند، از قند و شكر و               . بسيجندگان خواربارند، بدترين حال را دارند     
جز هواي آزاد   . رختهاي  ميوه هست، ماست و پنير در بيشتر دهات نايابست          پارچه بهره اي ندارند، در كمتر ديهيست كه د       

از اين گذشته صد در صد آنها بيسوادند و از همه چيز ناآگاه              . و آب پاكيزه از ديگر چيزها بهره براي آنها منظور نيست           
فون و راديو شايد نامش را      از برق و تل   . در دهات گرمابه نيست، پزشك نيست، داروخانه نيست، دادگاه نيست         . مي باشند

 .دو ثلث توده ما روستاييانند و اين حال آنها مي باشد. هم نشنيده اند

 .يك گام بزرگي در اصالحات در اين زمينه بايد بود. بديهيست كه بايد چاره اي انديشيده شود

دوم . الت مقتضي آنست  نخست بايد يك ترتيب عادالنه ميانه آنها با ديه داران داده شود ـ  ترتيبي كه حق و عد                      
 .بايد بنيكي حال روستاها كوشيده شود
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با اين  . از ديده اصالح طلبي اين يك موضوع مهميست كه در آينده شهرهاي ايران كوچكتر و دهها بزرگتر شود                   
خانه ها با دستورهاي بهداشتي ساخته شود، برق بكار افتد، تلفون              : ترتيب كه در دهات وسايل زندگاني آماده گردد          

آنگاه از شهرها كساني كه كار         . شيده شود، دبستان بنياد يابد، پزشك باشد، داروخانه باشد، دادگاه بخش باشد                  ك
مشروعي ندارند و با مفتخواري و يا با كارهاي بيهوده زندگاني ميكنند بآنجاها كوچانيده شوند كه با كشاورزي و يا هر                       

 .كار مشروع ديگري كه مي توانند زندگي آغازند

چنين ترتيبي پيش آمد دسته هاي انبوهي از مردم خودشان داوطلبانه بآنديه ها خواهند رفت و در آنجا زندگي                   اگر  
زندگي در ميان باغها و كشتزارها، با آب پاكيزه و هواي آزاد، با نگهداشتن گاوها و گوسفندهاي                        . خواهند آغازيد 

كسيرا نتوان پنداشت كه داراي خرد باشد و مزيت          . يذي است شيرده، با بهره مندي از نغمه هاي مرغها، زندگاني بسيار لذ         
 .آنچه امروز جلو مردم را گرفته، نبودن وسايل در روستاهاست. چنين زندگي را درنيابد

اينكه گفتم دولت بايد اداره ها را كوچك گردانيده بيش از اندازه نياز كارمندان نگاه ندارد، راه آن هم اينست كه                     
ومند باشند و يا دولت صالح داند باين دهها كوچاند كه نشيمن گيرند و با كشاورزي و يا                           كسانيكه خودشان آرز   

 .اگر سرمايه ندارند دولت بآنها سرمايه نيز پردازد. كارهاي ديگر زندگي بسر برند

اين هفت موضوع كه     . در اين زمينه سخن بسيار است و من چون مقصودم يادآوريست باين اندازه بس مي كنم                   
چيزهاي بسيار مهميست كه همه نيكخواهان بايد باينها عالقه مند باشند و چنانكه گفتم امروز يكي از كارهاي                      شمردم  

الزم آنست كه جمعيتي پديد آيد و پا بميان گزارد و اين چند رشته را از مقاصد خود گرداند و در راه اجراي آنها                                
 .بكوشش پردازد

شما از  : مي گويم. »آسانست ولي بكار بستنش دشوار خواهد بود         اينها گفتنش    «: مي دانم كساني خواهند گفت    
 .راهش درآييد و دست بهم دهيد و مردانه و پاكدالنه بكوشش پردازيد، خواهيد ديد كه بكار بستنش نيز آسانست

مثالً حزب سوسيال دموكرات شوروي يا        (پس آن جمعيتها كه پيدا شده اند و كارهاي بزرگي را انجام داده اند                  
كه  آيا بدبختي بپيشاني ايرانيان نوشته شده     .. آيا آنها را فرشتگان آسمان پديد آورده اند؟      .. چه بوده؟ ) كار انگليس  حزب

 ..آيا چنين گماني توان برد؟.. هرچه بكنند به نتيجه اي نرسد؟

بيسر و  اين بكساني بر مي خورد كه با ديگران همدست گردند و            . امروز در ايران يك مانع بزرگ خودخواهيست       
مي خواهد روزنامه اي راه انداخته بهايهوي     . هركسي مي خواهد جمعيتي بنام خودش برپا كند      . بيصدا بكوششهايي پردازند  

 .پردازد

هر مرد غيرتمندي كه اين كتاب را مي خواند بايد آماده گردد كه چنانكه پيشنهاد شده                . بايد اينها را بكنار گزاشت    
 .واه همدستي نمايددر پديد آوردن يك جمعيت ايرانخ

شايد اينرا  «،  »نمي شود اعتماد كرد، شايد اينهم دسيسه ايست      «: حرفهاي گوناگون توان زد   . آري راه بهانه باز است     
بگزار ديگران جلو بيفتند، اگر كاري توانستند ما هم            «،  »حاال ببينيم چه خواهد شد     «،  »هم انگليسها تحريك كرده اند    

 …»شركت مي كنيم

 .جلو مكافات را نتوان گرفت. ولي آيين طبيعت را تغيير نتوان داد. انه ها بسيار توان آورداز اينگونه به
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شما بايستي بينديشيد و آينده را بديده گيريد و حوادث را             . بدانيد اي ايرانيان حوادث امروز به پيشواز شما آمده          
اگر باز . اكنون شما در آخرين سنگريد. سيدهنكرده ايد و اينك حوادث بسروقتتان ر     . پيش بيني كرده بجلوگيري پردازيد    

سستي نماييد، باز بهانه آوريد، اين سنگر را هم از دست خواهيد داد و سيل حوادث شما را خواهد پيچانيد و خدا                               
 .مي داند كه سرگذشت اين توده چه خواهد بود

 .اهد افتادبدانيد اي ايرانيان، آسمان براي شما نخواهد گريست، زمين براي شما بلرزه نخو
 

         
 

 : بايد درباره قانون اساسي گفتگوهايي رودــ٧
من هم در گفته هاي خود از آن يادي        . امروزها گاهي در روزنامه ها نامي هم از قانون اساسي و از تغيير آن مي رود              

من با خوانندگان بميان    اينها بحثهاييست كه    . اينست مي خواهم در پايان كتاب گفتگويي هم از آن بميان آورم             . كردم
 .گزارده مي خواهم انديشه ها روشن گردد

يكي اصل قانون و ديگري     : اين قانون بدو بخش است    . در ميان سخنان خود تاريخچه اي از قانون اساسي ياد كردم          
 اصل قانون در روزهاي نخست مشروطه در تهران نوشته شده و از مجلس گذشته و مظفرالدينشاه در بستر                       . متمم آن 

اين قانون تنها درباره مجلس شوري و حقوق و حدود آن مي باشد و من نمي دانم كيها در تنظيم                   . مرگ بآن دستينه نهاده   
 .آن شركت كرده اند

چنانكه گفتم تنظيم آنرا آزاديخواهان تبريز خواستار شدند و خودشان             . اما متمم قانون سرگذشت درازي داشته       
ولي چون قانون نوشته مي شد، از يكسو با         . را پيشنهاد كردند  ) ي ايالتي و واليتي   از جمله موضوع انجمنها   (چند موضوع   

دربار كشاكش سختي مي رفت و با دخالت آنها موضوع سنا در قانون گنجانيده شده، از سوي ديگر چون حاجي شيخ                       
اصلهاي يكم و   . ا داده شده  فضل اهللا بدستاويز همان قانون بيرق تكفير افراشته بود، موضوع هايي نيز براي اسكات او ج                 

 .دوم از انشاي خود حاجي شيخ فضل اهللا است

 : آمديم بموضوع تغيير، در آن باره دو پرسش بميان مي آيد. اين تاريخچه آن دو قانونست

 ..قانون اساسي را مي توان تغيير داد؟) ١

 ..آيا تغيير آن بصالح ايرانست؟) ٢

باالخره قانون براي    . قانوني در جهان قابل تغيير است         بديهيست كه هر      . پرسش نخست پاسخش روشنست     
 .مردمست،  مردم براي قانون نيستند

برخي از  . اين قانون بدانسان كه گفتم از روي فهم و اختيار تدوين نگرديده و فشارهايي در تنظيم آن دخالت داشته                  
صل دوم متمم قانون ـ  هيچگاه مورد         مواد آن ـ  از جمله موضوع مجلس سنا و دخالت علما در وضع قانونها بموجب ا                   

 .عمل نبوده و نتوانستي بود

اما پرسش دوم، پاسخ آن پس از اينست كه بدانيم خواستاران تغيير قانون چه موضوعهايي را از آن نمي پسندند و                       
 .نيك و بد در اينجا نسبيست. چه قانون ديگري را مي خواهند بجاي آن گزارند
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يكي : چند موضوع منظور گرديده كه مهمتر از همه دو چيز است            ) و در متمم آن    در اصل (در اين قانون اساسي     
متساوي بودن كليه افراد در برابر قانون، مصون بودن جان و           (مشروطه يا حكومت دموكراسي، ديگري حقوق افراد ايران         

 ).مال و مسكن و شرف آنها و اين قبيل

پس بايد ديد چه     . رانند مورد نظرشان اين موضوعها باشد       من گمان نمي كنم كسانيكه سخن از تغيير قانون مي             
 . مي خواهند و تغيير كدام موضوعها را مي خواهند

بايد انديشه ها و   . نكته بسيار مهم اينست كه تغيير قانون اساسي در يك كشور بسته به تغيير انديشه و فهمهاست                       
تغييري كه بي زمينه باشد     . تغيير قانون اساسي آماده گردد      فهم ها باالتر رود و جنبشي در توده پديد آيد تا زمينه براي              

 .نتيجه درستي از آن بدست نخواهد آمد، بلكه اگر حقيقت را بخواهيم زيانها از آن پديدار خواهد گرديد

گفتگو .. حوادث بسراغشان آمده و بتكانشان آورده، ولي نمي دانند داستان چيست؟         . امروز توده انبوه خيره مانده اند    
اگر تغيير قانون با اراده توده خواهد بود، بايد آنها را بينا               . پس بايد نخست آنها را آگاه گردانيد       .. ر سر چه مي باشد؟   ب

 .گردانيد، بايد انديشه هاشان را روشن ساخت

ست اين. من دور نمي دانم در اين پيشآمدها و تكانها اوضاعي براي ايران پيش آيد كه اين قانون اساسي از ميان رود                    
 .بهتر مي دانم كه گفتگوهايي بميان آيد و اگر چنان داستاني رخ داد، باري از روي فهم و بينش باشد

چنانكه در كتاب سرنوشت هم نوشته ام، امروز يكي از كارهاي سودمند و بايا، گفتگو كردن و كتاب نوشتن در                       
 .زمينه هاي سياسي و اجتماعي ايرانست كه مردم آگاه گردند

آنچه ايرانيانرا از اين گرفتاريها و كشاكشها آسوده بيرون تواند برد، احساسات و                          : ار مي كنم  دوباره تكر  
 .عالقه منديهاي توده انبوه است، و احساسات و عالقه منديهاي آنها بسته بفهميدن و دانستن اوضاع و حقايق مي باشد

رم و آنچه مي دانم بي پرده و بي پيرايه           بهرحال من بنوبت خود، عقيده ام را درباره قانون اساسي بميان ميگزا                  
 :مي نويسم

اين . مشروطه بهترين شكل حكومت است    : باز مي گويم . ايرانيان بايد بمشروطه يا حكومت دموكراسي وفادار مانند       
ولي در كارهاي اجتماعي پيروي از       . اين يكي از هوسهاي اوست     . در نهاد آدميست كه هر زمان پي چيز تازه اي رود            

. در كارهاي اجتماعي  بايد تنها در بند سود و زيان بود، و يكچيزيكه سودمند است هميشه نگه داشت                   . ان كرد هوس نتو 
 .رژيم حكومت كفش و كاله نيست كه زود زود عوض شود

. آنرا چيز تازه اي مي شمارند و هواداري نشان مي دهند            . گاهي ديده ام كساني گفتگو از جمهوريت مي كنند          
 مشروطه با جمهوريت اين جدايي را دارد كه در آن پادشاهي هست             ..با جمهوريت چه جدايي دارد؟     مشروطه: مي گويم

، پادشاهي كه در كارها جز       »وديعه سلطنت از طرف ملت باو مفوض شده         «پادشاهي كه بگفته قانون اساسي ايران          ـ  
آيا اين  . ميان توده برگزيده مي شود   دخالت بسيار محدودي ندارد، ولي در جمهوريت پادشاه نيست و بجاي آن كسي از               

 !.. چه تأثير در كارها دارد؟
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شما كه هنوز توده را براي مشروطه آماده نگردانيده ايد و هر دو سال يكبار بهنگام انتخاب نمايندگان براي مجلس،                   
اييهاي ديگري  آن رسواييها پديد مي آيد، چگونه مي خواهيد يك موضوع انتخاب رئيس جمهور هم در ميان باشد و رسو                

 !.. هم از آنراه پديد آيد؟

يكدسته درسخواندگان  . يك چيز كه در ايران اهميت نمي دهند تربيت كردن توده انبوه و آماده گردانيدن آنهاست              
با انديشه هاي بسيار تند جلو افتاده  مي خواهند  با  تندروترين  دسته هاي جهان  همگام باشند، در  حاليكه  توده انبوه  از                             

 .پس مانده ترين توده نيز پس تر مانده است

بارها ديده ام باشتباه خود رخت     . اين اشتباه ديگريست كه مي پندارند يكدسته بايد چيره شوند و ديگرانرا راه برند              
در ايران هم بايد چند نفري دست بهم داد و اين             . در هر ملتي كار در دست چند نفر است         «: فلسفه پوشانيده مي گويند  

 .»را مثل گله هاي گوسفند جلو انداخت و راه برد توده 

اينها نمي دانند كه اساس پيشرفت يك كشور تربيت توده است، و در هر زمينه بايد توده را بتكان آورد و در                              
 .گامهاييكه بسوي پيش برداشته مي شود، آنها را نيز همراه ساخت

توده را شاينده اين رژيم زندگاني گردانند، و بهرحال         در زمينه مشروطه نيز آنچه اهميت دارد آنست كه بكوشند و            
 .بايد نسبت بآن وفادار مانند

) چنانكه تاكنون بوده  (همچنان ايرانيان بايد بروي تماميت ايران و اينكه همه استانها داراي يك حكومت باشد                     
اين كوششها اگر ادامه يابد،     . آمد بايد باور كرد كه از خودمختاري استانها نتيجه  درستي بدست نخواهد           . پايداري نمايند 

 .شيرازه ايرانيت را از هم خواهد گسالنيد

: اگر كساني تغيير قانون اساسي را براي اين موضوعها مي خواهند، بايد گفت ناانديشيده سخن مي رانند، بايد گفت                 
 .لجاجت جلو چشم آنها را گرفته است

جاي گفتگو نيست كه بايد اصول دموكراسي در اين           . دجاي هيچ گفتگو نيست كه بايد حقوق استانها تأمين شو           
كشور هرچه بيشتر تعميم يابد و استانها و شهرستانها نيز در برابر پايتخت داراي اختيار باشند و مالياتي كه مي دهند، يك                       

راهي  جاي گفتگو اينست كه اين تأمين حقوق استانها و شهرستانها از          . قسمت از آن در راه مصالح خودشان صرف شود        
انجام گيرد كه رشته هاي ارتباط با مركز را نگسالند، و اين راه همان موضوع برپا گردانيدن انجمنهاي استاني و                                
شهرستانيست كه در قانون اساسي امروزي هست و اگر روزي قرار بود قانون ديگري نوشته شود، باز بايد اين قسمت با                       

 .همان اهميتي كه دارد در آن قيد شود

. حقوق افراد كه بخش مهمي از متمم قانون اساسيست، بديهيست كه اين حقوق بايد محفوظ باشد                        آمديم به 
در اين باره تنها نقصي كه در قانون ما نمايانست، موضوع               . هركسي بايد داراي اختيار جان و مال و خانه خود باشد              

بويژه با منشور اتالنتيك و منشور      . گرددآزادي عقيده و مذهب مي باشد كه منظور نگرديده و بديهيست كه بايد جبران               
 .ملل متفق و مانند اينها كه ايران نيز پذيرفته و پيمانها امضا كرده است

در . يكچيزي كه گاهي ديده ام در اين زمينه ايراد مي گيرند، دخالت ندادن بزنها در كارهاي سياسي و اجتماعيست                 
اين قانون اساسي هنگامي      ..ولي پيداست كه مبناي آن بچيست؟      . قانون اساسي، من در اين باره تصريحي بيادم نيست          
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ماليان ايرادهايي كه بمشروطه مي گرفتند يكي اين بود كه            . تدوين گرديده كه دخترها برفتن دبستان آزاد نمي بودند          
با چنين حالي   . »اين المذهبها امروز مي گويند مشروطه شويد، فردا هم خواهند گفت روهاي زنهاتان باز كنيد              «: مي گفتند

 !..چگونه مي شد در آن قانون يا قانونهاي ديگر حق دخالت بزنها در كارهاي سياسي و اجتماعي داد؟

. زنهاي ما نه تنها نمي توانند نماينده مجلس شوند يا بوزارت رسند، نمي توانند در انتخابات شركت كرده رأي دهند                  
 .از برگزيدن و برگزيده شدن هر دو ممنوعند

اني اين را ايراد مي گيرند، و يكي از گفتگوها كه در ميان يكدسته هست آنست كه زنها حقوق خود را                     اينست كس 
 .يكدسته از بانوان نيز در همان زمينه كوششها مي نمايند. بخواهند و راه براي وكيل شدن و وزير شدن آنها باز باشد

و اگر قانون اساسي ديگري تنظيم شود، بايد زنها با           در نظر اينها يكي از نواقص قانون اساسي و ديگر قانونها اينست           
 .مردها از هر باره برابر باشند

گروه انبوهي از زنهاي ايران چندان پس مانده اند كه هنوز نمي دانند كشور            : در اينجا نيز همان داستانست كه گفتيم      
درس خوانده مي خواهند تا بنمايندگي     چيست و توده چيست و نمي خواهند بدانند و در همانحال يكدسته كم از  بانوان                  

 .مجلس و وزارت پيش روند

در همين تهران كه پايتخت است در جنوب شهر زنها آزاد نيستند بيچادر بيرون آيند و در شمال آن بانواني در                           
سخن آرزوي نمايندگيند كه در مجلس همدوش مردان بنشينند و پاها را روي پا اندازند و از مسائل سياسي و اجتماعي                       

 .آنها هنوز از قرون وسطي بيرون نيامده اند و اينها با تندروترين زنهاي جهان همگام شده اند. رانند

زنها : نمي توان گفت . اگر مقصود حقيقت است، زن و مرد در يك جايگاهند          . در اين زمينه هم سخن بسيار است       
زن و مرد از    : چيزيكه هست اينهم نمي توان گفت    . شندزنها بايد از فالن حق محروم با      : نمي توان گفت . پست تر از مردانند  

 .هر باره يكي هستند، هر كاري كه مرد  ميكند زن هم بايد كند و مي تواند كند

وظيفه ويژه اي كه آفريدگار    . خدا زنها را براي كارهايي آفريده و مردها را براي كارهايي           : چيزيست بسيار روشن  
اكنون سخن در   . اين كاريست كه طبيعت ويژه او گردانيده        . بچه پروريست  براي زن منظور داشته خانه نگهداري و        

زنيكه بي اختيار خود آبستن شده، نه ماه سنگين بار         !.. آنست كه آيا زن با اينحال نماينده مجلس يا وزير كشور تواند بود؟            
عضويت در كابينه باو چه       خواهد بود، و پس از آن هم بايد بچه اشرا شير دهد و بپروراند، نمايندگي در مجلس يا                        

 !..اين كارها با آن وظيفه اش چه مي سازد؟!.. ميشايد؟

در انتخابات نيز در    . آري زنها بايد درس خوانند و از معني كشور و توده و از جريانهاي سياسي جهان آگاه باشند                   
ظيفه خانه داري و مادري آنها را      من هيچگونه تفاوت ميانه آنها با مردان نمي توانم گزاشت جز اينكه و           . رأي شركت كنند  

مانع از وزارت و وكالت مي شناسم و حقيقت اينست كه آن وظيفه را از حيث اهميت و احترام كمتر از وزارت و وكالت                       
 .نمي بينم

ولي اين تغيير بايد از روي انديشه و        . بهرحال جاي گفتگو نيست كه در اين زمينه بايد قانونهاي ايران تغيير پيدا كند             
 .نش باشد و هوسها و تندرويها در آن دخالت نكندبي
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درباره تقسيم قوا بسه شعبه مقننه و قضاييه و اجراييه كه يكي از موضوعهاي اساسي در متمم قانون اساسي مي باشد                      
 .اگر ديگران دارند بايد بنويسند تا دانسته شود. من سخني ندارم

اينها بايد در قانون عدليه گنجانيده شود و        . كه بآنها نياز نيست    درباره عدليه در قانون اساسي مواد بسياري ذكر شده        
 . برخي هم بايد تغيير يابد

در چهل  . »قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است         «: مثل در اصل هفتاد و يكم گفته مي شود       
 .ن اصل و مانندهاي آن نماندهسال پيش تفكيكي ميانه امور شرعيه و عرفيه بوده و امروز نيست و نيازي باي

در تمام مملكت فقط يك ديوانخانه تميز براي امور عرفيه داير خواهد شد               «: در اصل هفتاد و پنجم گفته مي شود       
در آغاز مشروطه مردان اروپا رفته ما بيشترشان در فرانسه درس خوانده بودند و از اينرو بيشتر                     . »آنهم در شهر پايتخت   
 .قانونهاي نخست عدليه يكسر يا از روي ترجمه هاي عربي از فرانسه ترجمه شده. نسوي داردقانونهاي ما رنگ فرا

يكي در دادگاه شهرستان و ديگري در         : بهرحال بنياد اين قانونها برآنست كه بهر دعوايي دوبار رسيدگي شود              
حكام آنها ديده باني كند و هر حكم را        باشد كه با  ) يا تميز (دادگاه استان، و در باال سر آنها تشكيالتي بنام ديوان كشور             

 .كه از روي حق و قانون نديد، شكسته بازگرداند كه دوباره رسيدگي شده حكم داده شود

ديوان كشور كه حق    . قانونهاي عدليه چند عيب بزرگ دارد كه يكي همينست        . ولي اين ترتيب بسيار ناستوده است     
اگر گوش نداد   . ازگرداند، دستورش هم در آن دادگاه مجري نيست         دارد حكم دادگاه پايين را بشكند و پرونده را ب            

اينست مي بينيد يك پرونده چون بازگشت دادگاه پايين باز همان حكم را مي دهد كه بايد ديوان كشور دوباره                      . نداده
رود و باز مي گردد و     از اينرو يك پرونده چند بار بديوان كشور مي         . بشكند، و يا مي بيني اينبار ايراد ديگري پيدا مي شود        

 .سالهاي دراز با اين رفتن و بازگشتن مي گذرد

اكنون كه اينرا مي نويسم دعوايي در پيش چشمم مجسم است كه بيست و شش سال پيش از اين در رشت، در                           
پرونده از  . آنها هر دو مرده اند و رفته اند و دعوي را بورثه خود بازگزارده اند           . ميانه يك ارمني و يك مسلمان، آغاز شده       

رشت بتهران آمده و چند بار بديوان كشور رفته و بازگشته و پس از بيست و شش سال تازه امروزها پايان پذيرفته كه                            
 .بايد اجرا شود و خدا مي داند كه چند سال در اجرا معطلي خواهد داشت تا نتيجه بدست آيد

نهاد و درباره رسيدگي هم ترتيب خردمندانه آنست          چنانكه گفته ام بايد در ايران يك عدليه ساده و حساسي بنياد           
كه در يك دعوي كه دو بار رسيدگي شده، اگر حكم دادگاه شهرستان با حكم دادگاه استان يكي بوده، آن بايد قطعي                       
شناخته شده اجرا گردد، و اگر يكي نبوده و دو دادگاه هريكي حكم ديگري داده، در آنصورتست كه بايد دعوي                            

شكستن و  . برود، و آن دادگاه رسيدگي كند و خود حكم دهد و پرونده را بپايان رساند               )  يا ديوان تميز  (ام  بدادگاه فرج 
 .پايين فرستادن بدانسان كه امروز است، ببازيچه شبيه تر است تا بداوري و فصل دعاوي

ها در آنجا پايان پذيرد و      باشدكه دعوي ) يا تميز (يك نكته مهمتر ديگر اينست كه بايد در هر استاني دادگاه فرجام              
اكنون كه گفتگو از حقوق استانها و شهرستانها در ميانست          . نياز نباشد پرونده ها بتهران بيايد و در اينجا رويهم چيده شود          

چنانكه پيش از اينهم گفتگو      . و مي خواهيم آسايش مردمان آنها را بديده گيريم، بايد يك گام در آنراه همين باشد                   
 .قانون اساسي ديوان تميز را بتهران اختصاص داده يكي از نقصهاي آن قانونست كرديم، اينكه 
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ولي چنانكه  . قانون اساسي در خور تغيير است و اگر جايش افتاد مي توان آن را تغيير داد               : سخن را به نتيجه رسانيم    
 .ردم آنرا بخواهندفرع آنست كه م. گفتم تغيير قانون اساسي فرع تغييرهاييست كه در انديشه ها پديد آيد

ما هم اگر خواستيم، بايد گفتگوها بميان آوريم و انديشه ها را روشن گردانيم تا زمينه اي آماده شود و يك قانون                       
مي خواهم بگويم بايد تغيير قانون از روي فهم و بينش باشد و تنها سود توده و كشور                      . بهتري بجاي اين گزارده شود     

فشارها در ميان باشد و براي خاموش ساختن اين دسته و آن دسته موضوعهايي در قانون                   نه آنكه باز  . بديده گرفته شود  
ساخته » شتر و گاو و پلنگي    «گنجانيده شود و دلخواه اين همسايه و آن همسايه منظور نظر گردد و بار ديگر يك قانون                    

 .شود

ران اين حوادث رخ داده و خواه و          اكنون كه در اي   . »مي توان از هر پيشآمدي سودي جست      «: خردمندان گفته اند 
ناخواه تكاني پديد آمده، اگر يكدسته غيرتمندي پا بميان گزارند و دورانديشانه كوششهايي كنند، خواهند توانست از                     

توانند براي قانونها نيز يك اساس       . اين پيشآمد سود جويند و نواقص ايرانرا يك بيك بديده گرفته چاره انديشي كنند                
 . وارتري بگزارندخردمندانه است

يك گفتگو كه بيگمان در ايران، دير يا زود، پيش خواهد آمد، اين خواهد بود كه ايرانيان از انديشه هاي                                
 .سوسياليستي كه در اروپا رواج گرفته تا چه اندازه بهره جويند

كسانيكه آسايش و    .در كتاب سرنوشت نيز نوشته ام، انديشه هاي سوسياليستي از مغزهاي نيكخواهان جهان تراويده            
آرامش خود را فدا ساخته بلكه جانهاي خود را بخطر انداخته اند، اين انديشه ها را بميان آورده اند و مقصودشان اين بوده                     

روزيكه آنها اين انديشه ها را بميان       . كه پستي و بلندي در زندگاني بشر كم گردد و از بدبختيها و رنجها كاسته شود                    
يار بيش از همه در دست پولداران و توانگران بوده و اينست مردان نيكخواه گزندها ديده اند و رنجها                  آورده اند، رشته اخت  

اكنون در اروپا و آمريكا و       . ولي تخمهاييكه پاشيده اند بروييدن پرداخته و اكنون هنگام بار دادن آنهاست             . كشيده اند
ه از خونسردترين و دير جنب ترين توده ها شمرده مي شوند،          انگليسها ك . ديگر جاها، جنبشها در همان زمينه پديدار است        

ما مي بينيم آنها نيز تكاني نشان داده اند و اكنون حزبيكه كابينه تشكيل داده و امپراتوري بريتاني را راه مي برد، داراي                          
 .مسلك سوسياليست است و گفتگو از دولتي گردانيدن كارخانه ها مي راند

لت شورويست كه سوسياليست تمام بلكه كمونيست است و يكسومان دولت انگليس                ما در ايران يكسومان دو     
 .پس طبيعيست كه از آن جنبشها و تكانها متأثر شويم. است كه آنهم پا براه سوسياليستي نهاده

ا مگر م !.. چرا پيروي ننماييم؟  !.. آنگاه در جاييكه در جهان چنان انديشه هاي نيكخواهانه هست، ما چرا نپذيريم؟              
 !..مگر نمي خواهيم در توده ما نيز پستيها و بلنديها كمتر باشد؟!.. دلمان به بيچيزان و سختي كشان نمي سوزد؟

در اين زمينه اكنون هم گفتگوها در نهان و آشكار هست و اين كشاكشها كه امروز در ميانست، بي ارتباط بآن                          
سي بميان آمد بيگمان يكي از موضوعهاي جدي كه در             بويژه اگر روزي سخن از تغيير قانون اسا         . موضوع نمي باشد 

اينست من در آن باره هم انديشه خود را ـ  تا اندازه ايكه فرصت هست ـ                 . پيرامونش سخنها خواهد رفت، اين خواهد بود      
 : برشته نوشتن مي كشم
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بشر،  آب و هوا     سرچشمه زيست   . آنچه من مي دانم انديشه هاي سوسياليستي همه نيكست، همه از روي منطق است           
ما همه لوازم زندگي را با        . در هر كجا كه اينها هست آدميان مي توانند زندگي بسر برند              . و زمين و آفتاب تابانست     

از سوي ديگر، آب و هوا و زمين و آفتاب براي همه              . كوششهاي خود، از اين سرچشمه هاي زيست بدست مي آوريم        
 .است، تنها براي يكدسته نيست

د كه يكدسته از خوراك و پوشاك و ديگر نعمتهاي جهان جز بهره بسيار كمي نيابند و گاهي از                      پس جهت ندار  
اين با هيچ منطقي    . لوازم ضروري زندگي هم بي بهره باشند، و يكدسته ديگر در توي خوشيهاي زندگاني غرق باشند                  

 .پس بايد باين چاره انديشيده شود. درست نيست

من تنها در دو موضوع با انديشه هاي سوسياليستي مخالفم و گمان مي كنم            . د راستست در اين زمينه ها آنچه مي گوين    
 :در آن زمينه، ديگران هم مخالف بوده اند

يكي از آن دو زمينه دولتي شدن همه كارها و پيشه ها و آزاد نبودن مردم در آن باره، ديگري دولتي شدن همه                            
 .زمينها و از ميان رفتن مالكيت است

اول من بهتر مي دانم كار و پيشه آزاد باشد و هركسي آنچه مي كوشد نتيجه اش بخودش رسد و ترتيب                    در موضوع 
خريد و فروش يا معاوضه كاالها بدانسان كه امروز هست پايدار ماند و براي آنكه پستي و بلندي در ميان توده هرچه                           

يري شده، مزدها و حقوق ها از روي عدالت بوده، از مفتخواري جلوگ) چون نمي توان آن را يكباره برداشت  (كمتر گردد   
 .سرمايه ها نيز محدود گردد

در اين باره اگر بخواهم مقصود خود را بشرح كامل روشن سازم بسخن درازي نياز خواهد بود كه در اينجا فرصت            
 :اينست بمثلي توسل نموده مقصود خود را در ضمن آن روشن مي گردانم. نيست

ان كه نزديك بيك مليون مرد و زن و بزرگ و كوچك زندگي مي كنند، روزانه هزارها                      همه مي دانيم در تهر    
خروار نان و برنج و روغن و ديگر خوردنيها مصرف ميشود، هزارها متر پارچه بخانواده ها مي رسد، هزارها جفت كفش                     

 .از نيستخريده مي شود ـ  بهمين ترتيب ديگر كاالها كه همه مي دانيم و بشمردن و ياد كردن ني

اكنون ما اگر بخواهيم همه اين خواربار و پارچه و كفش و كاله و ديگر كاالها را در يكجا گرد آوريم و از روي                         
حساب بخانواده ها سهم دهيم، جاي گفتگو نيست كه بيك تشكيالت وسيعي كه دست كم دو هزار نفر در آن مشغول                       

 .باشند نياز خواهيم داشت

اداره كوپن نمونه    . يها هم در ميان خواهد بود و گله هاي بسيار خواهد برخاست                بديهيست كه يكرشته نادرست    
 .كوچكي از آن تشكيالت بود و همه مي دانيم كه چه نادرستيها بميان آمد

زيرا اينها نتيجه پستي خويهاست كه متأسفانه ايرانيان بآن گرفتار             . چيزيكه هست من اينها را بحساب نمي گزارم        
اينهم بحساب نمي گزارم كه باالخره      . باصالحات پردازيم، بايد باين پست خوييها نيز چاره انديشيم            شده اند و ما اگر    

اينهم بحساب نمي گزارم كه    . نادرستي در نهاد آدمي هست و بهر طور كه باشد از اين ترتيب گله منديها خواهد برخاست               
 .دهمه چيز قابل تقسيم نيست و ناچار دشواريهايي در ميان خواهد بو
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من تنها اين را در نظر مي گيرم كه اكنون با اين ترتيبي كه در ميانست، روزانه كاالها تقسيم مي يابد، نان و روغن و                        
برنج و ميوه و كفش و كاله و پارچه و ديگر چيزها بخانواده ها مي رسد، بي آنكه چنان تشكيالتي در ميان باشد، بي آنكه                       

 .بكار كردن دو هزار نفر نياز افتد

فالن خانواده روزانه يك من روغن مي خرد و مصرف مي كند و بفالن            : در اين تقسيم اجحاف است    : واهند گفت خ
از نظر كار و     . همچنين در ديگر كاالها    . خانواده يكسير هم نمي رسد و با نان تهي شكمهاي خود را پر مي گردانند                  

ه تن پروري مي پردازد و فالن كارگر روزانه دوازده         فالنمرد هيچ كاري نمي كند و شبان و روزان ب        : كوشش نيز چنانست  
 . اجحافات باين آشكاري را نمي شود كه از ديده دور داشت. ساعت رنج مي كشد و عرق مي ريزد

چيزيكه هست ما بايد بجاي سلب آزادي       . راستست، اين اجحافات هست و از ديده نمي توان دور داشت         : مي گويم
يم اين اجحافات از كجا ناشي مي شود و سرچشمه آنرا بدست آوريم و از همانراه جلو                    از كار و پيشه، دقت كرده ببين       

يكي مفتخواري، ديگري عادالنه نبودن مزدها و حقوقها، : آنچه ما دانسته ايم اين اجحافات از سه جا ناشي مي شود    . گيريم
 :ديگري محدود نبودن سرمايه، و من درباره هر كدام چند جمله اي مي نويسم

مثالً فالنكس در خانه مي نشيند و از        . مفتخواري در اين كشور رواج بسيار دارد و راههاي مختلفي پيدا كرده               )١
دولت مستمري مي گيرد، يا خانقاهي باز كرده مريدانش پول مي آورند، يا از امالكش مي رسد و مي خورد، يا پول                           

رشته كارها نيز هست كه چون بيهوده است، در حكم               امثال اينها بسيار است ـ يك        . بمرابحه مي دهد و عايدي دارد      
مثال فالن شخص رمان مي نويسد و مي فروشد، فالنمرد فال مي گيرد و پيشگويي مي كند، بازرگانان در                    . مفتخواريست

 .اينها نيز بسيار است. بازار كاالها را دست بدست مي گردانند

د بكار پردازند و باندازه كوشش خود پول بدست آورند و اين مفتخواران اگر جلوشان گرفته شود ناچار خواهند بو     
 .بهمان اندازه از كاالها و از خوشيهاي زندگاني سهم يابند و اين برخوردهاي بيحساب امروزي از ميان خواهد رفت

 از. يكرشته بزرگي از اجحافات از اين راه توليد مي شود        . عادالنه نبودن مزدها و حقوقها موضوع مهم ديگريست       ) ٢

يكسو بكارهاي الزم مزد كمتر از اندازه عدالت داده مي شود و از يكسو بكارهاييكه چندان الزم نيست، مزد يا حقوق                        
فالن هيزم شكن چند ساعت عرق مي ريزد و صد ريال بيشتر بدستش نمي آيد و فالن پشت                . بيش از اندازه منظور ميگردد    

اگر اينها تعديل شود     . هست، روزانه پانصد ريال حقوق مي برد        ميزنشين عاليرتبه كه دانسته نيست بكارش چه نيازي          
 .بديهيست كه رشته بزرگي از اجحافات از ميان خواهد برخاست

. كسي اگر هوش و جربزه بيشتر دارد و از كوششهاي خود بتوده سود بيشتر مي رساند، بايد مزد بيشتر هم ببرد                           
. ده كسي را از بيماري نجات مي دهد، با يك باربر يكسان باشد           نمي توان گفت كه يك پزشك كه با دانش خود روزانه           

اگر يك پزشك روزانه چند برابر يك باربر عايدي داشت و چند برابر او از خوشيهاي زندگي بهره يافت، جاي ايراد                         
ودمند جاي ايراد آنست كه كار كسي كم سود يا بيهوده باشد و مزدهاي گزاف گيرد و يا بعكس در برابر كار س                      . نيست

 .الزم، مزد كم بدست آورد

مثالً كشاورزي كه   (كسيكه كااليي را تهيه مي كند       . داد و ستد يا بازرگاني از كارهاييست كه بآن نيازمنديم            ) ٣
، چه بسا كه خود نمي تواند يكسره با خانواده ها طرف شود و بآنها                  )گندم مي كارد و يا كارخانه اي كه قند مي سازد          
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باز مي گويم كه در زندگاني توده اي بآنهم       . داد و ستد و بازرگاني باين معني است        . نجي پيدا مي شود  بفروشد و نياز بميا   
چيزيكه هست بايد سرمايه محدود باشد كه يك كسي نتواند با راه انداختن سرمايه بسيار بزرگي بخش عمده                   . نياز داريم 

 .خريد و فروش را ويژه خود گرداند و دست ديگرانرا بندد

كساني سرمايه هاي بزرگي راه انداخته اند و روزانه چند برابر نياز             . يكرشته از اجحافها نيز از اين راهست         اكنون
زندگاني خود سود مي برند و ديگران چون مايه شان كمتر است، باندازه نياز هم سهم نمي يابند، و چون از اين ترتيب                          

 .فته شود، رشته ديگر اجحافات نيز از ميان خواهد رفتجلوگيري شود و سرمايه محدود گرديده زير ديده باني گر

: ميگويم. مي گويند تا پول در ميان است، جلو اجحافات را نتوان گرفت           . يكدسته گناهها را بگردن پول مي اندازند     
ز شما هنگاميكه ا  . پول افزار مبادله است، پول براي نگه داشتن حسابست         .. شما بپول چه معني مي دهيد؟    .. پول چيست؟ 

فالن روستايي يكبار گندم مي خريد و هزار ريال باو ميدهيد، اين معنايش آنست كه باندازه هزار ريال از محصول رنج و                      
كوشش او بهره جسته ايد كه او نيز حق دارد بهمان اندازه از محصولهاي رنج و كوشش ديگران بهره جويد، پول براي                         

تا پول : من نمي دانم شما چگونه مي گوييد. يگري آن حساب را نگه داريداگر پول نباشد شما ناچاريد با وسايل د     . اينست
 !..در ميانست جلو اجحافات را نمي شود گرفت؟

 ..اين پستيها و بلنديهاي بي اندازه چگونه پديد مي آيد؟        .. بهتر است شما بينديشيد كه اجحافات از كجا برمي خيزد؟         

كار باشد و مفت خورد، هيچكس نتواند كاري بيهوده و بيسود پيش                اگر در توده اي هيچكس نتواند بي       : من مي پرسم 
، داد و ستد و بازرگاني محدود باشد بخريدن از توليدكنندگان و                 كار خود مزد گيرد    ارزش  گيرد، هركسي باندازه     

انفروشي فروختن بمصرف كنندگان، سرمايه ها محدود باشد كه كسي نتواند بيش از اندازه بكار اندازد، انبارداري و گر                   
آيا زمينه گشاده نخواهد بود كه هركسي باندازه هوش و   !.. ممنوع باشد ـ  در چنين توده اي آيا باز اجحافات خواهد بود؟           

 !..هم برد؟جربزه خدادادي و باندازه كوششي كه بكار مي برد از لوازم زندگاني و خوشيهاي آن س

 !..كرده كينه پول را در دل جا داده ايد؟من نمي دانم شما چرا اين سرچشمه هاي اجحافات را رها 

نخست در  : مي گويم..  چه علت دارد كه ما سيستم سوسياليستها را درباره كارها و پيشه ها اجرا نكنيم؟               : مي گويند
مگر همه كس  . ن سيستم آزادي از دست مردم گرفته ميشود و ميدان براي  بكار انداختن هوش و جربزه تنگ مي گردد                  آ

در يك كاريكه چندتن شركت كرده اند، كسيكه دقت بيشتر كند و كارش بهتر است چسان                      !.. شند؟يكسان مي كو 
دوم چنانكه گفتيم در آن سيستم چه براي ديده باني         !.. مگر بيكايك مردم ديده بان توان گماشت؟     !.. شناخته خواهد شد؟  

. بايد اداره ها و مغازه هاي بسياري تهيه كند        دولت. بكارها و چه براي توزيع كارها به تشكيالت وسيعي نياز خواهد بود             
 !..سوم مگر در زندگاني همه چيز در خور تقسيم است؟

آنچه شنيده ام نتوانسته اند چنانكه در     . من نمي دانم در شوروي چه كرده اند و تا چه اندازه در اين زمينه موفق شده اند              
 .پول يكباره از ميان نرفته شنيده ام هنوز. انديشه و تئوري درست مي آيد بكار بندند

در اين باره گفتگوهاي بسيار شده و در نزد ما روشنست كه از اينراه ها بهتر و آسانتر مي توان پستي ها و بلنديها را در    
بگفته . با اين ترتيب نيازي به بهم زدن نظم و امنيت نميماند و دارايي كسي از دستش گرفته نمي شود                 . توده كمتر گردانيد  
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گذشته از آنكه ايران استقالل خود را از حيث          . بي هايهوي و غوغا انجام مي گيرد    » انقالب سفيد «كتر افشار يك    آقاي د 
 .اصول زندگاني نيز نگاه مي دارد

. آنچه من مي دانم چه درباره زمينها و چه درباره ديگر چيزها، بايد مالكيت را نگه داشت                    : آمديم بموضوع دوم  
مالكيت يك موضوع طبيعيست و جز با شرايطي تحقق          . ني طبيعي و راست خود برگردانيد      چيزيكه هست بايد آنرا بمع    

بايد زمينها را در مالكيت      : نميپذيرد و چون در اين باره سخن دراز است، وارد نشده تنها در موضوع زمينها مي گويم                    
. رند و نتيجه اش براي خودشان باشدكشاورزان نگاه داشت كه بهريكي از ايشان سهم معيني داده شود كه آباد كنند و بكا            

چيزيكه هست چه درباره كشاورزي و چه درباره داد و ستد و بازرگاني و چه در ديگر موضوعها دولت بايد نظارت و                         
 .راهنمايي داشته باشد

اينهاست آنچه من درباره چاره امروزي ميدانم كه بنام هم ميهني براي               . در اينجا سخن خود را بپايان مي رسانم         
اينها . آگاهي ايرانيان نوشتم و اينكه نام خود را پوشيده داشته ام براي اينست كه براي خودم چيزي نمي خواهم                             

آنها بخوانند و بينديشند و با فهم و خرد خود داوري            . انديشه هاي منست كه نوشتم و در دسترس هم ميهنان خود گزاردم          
 .با من و نامم هيچ كاري نيست. نندكنند كه اگر راست يافتند بپذيرند وگرنه خودشان دا
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 زينت يافته ، مزينآراسته ـ  

 پرآگنده ـ  

 صداآواز ـ  

 شهرتآوازه ـ  

 قصد  آهنگ ـ

 ارزش ارج ـ 

 وظيفه ، واجببايا ـ  

 در نظر داشتنبديده گرفتن ـ  

 تهيه كنندهبسيجنده ـ  

 تدارك ديدن ، تهيه كردندن ـ  بسيجي

 مشهوربنام ـ  

 يكدفعه ، بكليبيكبار ؛ بيكباره ـ  

 انتظار داشتنبيوسيدن ـ  

 توجه ، اعتناپروا ـ  

 پاك شده از بديهاپيراسته ـ  

 زينتپيرايه ـ  

 بيرون آمدنتراويدن ـ  

 استعداد ، توانايي انجام كارجربزه ـ  

 چه حال ، چگونهچسان ـ  

 آنقدرچندان ـ  

 اينقدرچندين ـ  

 تسلط ، غلبهچيرگي ـ  

 مسلط ، غالبچيره ـ  

   بيهوده خيره ـ 

 قضاوتداوري ـ  

 وارد شدندرآمدن ـ  

 بهانهدستاويز ـ  

 امضاءدستينه ـ  

چشم ، آنچه بچشم درآيد يا چشم آنرا         ديده ـ     
 بيند

 روستا ، دهديه ـ  

 اجرا كردنروان گردانيدن ـ  

 يم از روي جسمبزرگ ، عظسترگ ـ  

 لجاجت ، دشمنيستيزه ـ  

 حكومتگرانسررشته داران ـ  

 حكومتسررشته داري ـ  

 شايا ، شايستهشاينده ـ  

 شايسته بودنشاييدن ـ  

 سرانجام ، پايانفرجام ـ  

 ميدان جنگكارزار ـ  

 معدنكان ـ  

 گماردن ، مأمور كردنگماشتن ـ  

 واسطه ، شفيعميانجي ـ  

 منتظره غيرنابيوسيده ـ  

 نشان دادننمودن ـ  

 رقيبهمچشم ـ  

 رقابتهمچشمي ـ  
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 ستم كردناجحاف ـ           

درخواست تجديد رسيدگي بدعوايي    استيناف ـ   
كه حكم از دادگاه شهرستان صادر شده اما يكي از               

 طرفين اعتراض دارد

 ساكت كردن ، آرام كردن اسكات ـ 

 خواهش ، درخواستاقتضا ـ  

 طرفدار ، حامي پارتي ـ 

 تكه شعر يا نمايشنامه نويسيپيس نويسي ـ  

 بيزاريتبري ـ  

 پذيرفتن، ديدنتلقي ـ  

 روش ، طرز حكومترژيم ـ  

 پست ، فرومايهسفله ـ  

 رهبرليدر ـ  

 بهره كاري ، سود دادنمرابحه ـ  

 دريغ كردن مضايقه ـ  

 واگزارنده ، واگزاردن  مفوض ـ  

 در خور درخواست شده ،مقتضي ـ  

 مالحظه شده ، ديده شدهملحوظ ـ  

 سست ، ضعيفموهون ـ  

نشست ، يكجا گرد شدن و بروي          ميتينگ ـ      
 زمينه اي سخن گفتن

 بدگويي كردن ، زشت گفتنهجو ـ  

 سست كردن، ضعف ، سستيوهن ـ  

 سست كنندهوهن آور ـ  
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