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   نگارش ي هشيو ي هدربار) الف

گونـه   چنـد  نـاگزير . جـداييهايي بـا گذشـته دارد    كنوني) رسم الخط(نگارش  ي هـ بايد دانست كه شيو۱

  :آيد  تغيير در اصل نوشته رويداده كه در زير شرح آنها مي

  در مــتن اصــلي بصــورت ايــم  كــه اينجــا نوشــته» اي دوري« يــا » اي يــاوري« هــايي ماننــد  يكــم ، واژه

ــاوري«  ــا » ي ــي   » دوري« ي ــي م ــده از روي معن ــوده و خوانن ــته ب ــه  نوش ــد ك ــت درياب ــاي واژه آن بايس   ي

  .دارد) نكره(» ناشناختگي« 

ــد  دوم ، واژه ــايي مانن ــه« ه ــا » اي خان ــه« ي ــه نوشــته» اي جام ــم در اصــل بصــورت   ك ــ« اي ــا » ةخان   ي

بايسـت از جملـه    كـه مـي   افتـادگي داشـته  هم  »همزه« يا  هاءگاهي ياي كوچك روي . نوشته بوده» ةجام« 

  .فهميده گردد

خواننـده   بـوده و » مايـه « يا » نامه« ايم در متن  كه نوشته» ي هماي« يا » ي هنام« هايي مانند  وم ، واژهس

  .بايست خود از معني جمله دريابد در آخر واژه را مي» ي« تلفظ 

ــا » هــا خانــه« هــايي ماننــد  چهــارم ، واژه   و » خانهــا«  جاهــا بيشــترايــم در  كــه نوشــته» هــا نامــه« ي

 اينجا هم خواننده ميبايست از جمله ).نوشته اند از دو حرف يكسان پشت هم يكي را مي(نوشته بوده  »نامها« 

  .بوده» ها خانه« بلكه  »خانها« نه  براي مثال كه ، خواستدريابد 

  امــروزي  ي هوشــته ميشــده كــه آنهــا را نيــز بشــيو هــا در گذشــته طــور ديگــري ن پــنجم ، برخــي واژه

  .ايم آورده» گرفتارند« و» نپنداريد« كه » گرفتاراند« يا » نه پنداريد« : ، مانند  ايم آورده

پـاره اي را كـه   . »اينـانرا « يـا  » آنهنگامسـت « شـده ماننـد    نوشـته مـي  » سرهم« برخي واژه ها  ششم ،

  .ايم امروزي نزديكتر آمده ي هيوخواندنش دشوار بوده جدا نوشته ايم و بش
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اينكار . »بمردم« يا » باين« چسبيده ، مانند  ها مي نگارش پيشين به واژه ي هدر شيو» ب« حرف هفتم ، 

جـز در برخـي   . اند علتي دانشي دارد كه نويسنده نيز شرح داده و گاهي براي دوري از اشتباه ، آنرا جدا نوشته

  . ايم هاردزجاها ما آنرا به همان حال گ

در » فاصـله « نداشـته و بـراي آسـانيِ خوانـدن از     ) ويرگـول (هـا كامـا    هشتم ، گويا در آغـاز ، چاپخانـه  

  بجـاي  . رفتـه نميبكـار   جز در برخـي جاهـا   نيز ند و پس از آنكه آمده و رواج يافتها جسته حروفچيني سود مي

نيـز هـر جـا     اعـراب  ي هدربار .ايم فزودهبجمله ا آنرا يا هرجا كه كامايي خواندن را آسان گردانيده ما» فاصله« 

  .ايم خواندن را آسان گردانيده ما افزوده

جدايي دارد كـه از  » گذشتن« با » گزاردن« نهم ، نويسنده در گفتاري در پرچم روزانه شرح ميدهد كه 

مين ريشه شود چنانكه گزارش را از ه نوشته مي گزاردن و مشتقات آن با زاء. اصل پهلوي آنها فهميده ميگردد

  .و گذشتن و مشتقات آن را با ذال بايد آورد نويسيم با زاء مي

مـردم بـا ايـن    . به معني داستان ساختگي است ، داستاني كه راست نباشـد » افسانه« دهم ، ميدانيم كه 

باشد را گاهي بغلط به همان معنـي افسـانه    داستان كه بمعني سرگذشت راست مي ي همعني آشنايند ولي واژ

نوشته هاي خود جدايي ميان افسانه و داستان را بديده گرفتـه   ي هليكن كسروي در هم. گيرند مي» صهق« يا 

هـاي عربـي يـا بيگانـه      تنهـا دوري جسـتن از واژه  » زبان پاك« . ردب هريك را در معناي درست خود بكار مي

ديگـر   ي هپايـ . »راي يك واژهاي براي يك معني و هر معنايي ب هر واژه« : زبان پاك اينست  ي هيك پاي. نيست

  .خود بكار رود ي هاي تنها در معني راست و ويژ هر واژه: آنكه 

  .اينگونه تأكيدها از ماست. ايم ها را براي تأكيد پررنگ نوشته ـ برخي جمله۲

  .، از متن اصلي جدا شده[]  ي هيا نشان» و« ـ يادداشتهاي ويراينده با ۳

  

  نويسنده ي هدربار) : ب

نوپـاي   ي هبـه عدليـ  بيست و نه سالگي  در ۱۲۹۸در سال نخست بار كتاب ، احمد كسروي ،  ي هنويسند

 ي هكه آزمايشِ قضات عدليه اجباري شد ، امتحان فقه و حقوق و عربـي را بـا رتبـ    ۱۳۰۱در  .مشروطه درآمد
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،  جـام ميرسـانيد  بان دليري و كاردانيمأموريتهاي اداري را يكي پس از ديگري با  چون. اشتزاولي پشت سر گ

پـذيرفتن  بـراي   هميشـه  نيز آغوش او .ميشد ارزواگبه او  يآور بيم مأموريتهايه شناخته گرديد ستودگيهايش

  .باز بود دشوار وظايف

 .زنجان ، او را درگيرِ ستيزي سخت با ماليان و زورمندان آنجـا كـرد   ي هرئيس عدلي ِ يكي از آنها با عنوان

سـرانجام عدليـه   اي جز سپر انداختن نديدند  چاره ها سودي نبرده وورزيو زور ااز كشاكشهماليان آنكه پس از 

  .سي و دو ساله بود اين هنگام او. در آن شهر برپا و استوار گرديد

   .ار گرديد كه با شايستگي بيمانندي بانجام رساندزسپس مأموريت بيمناك خوزستان به او واگ

ليكن چون داور ، وزيـر دادگسـتري آن روز ، كـه     .گزيده شدالعمومي تهران بر پس از ديرزماني به مدعي

خواست و در اين راه به قـانون   منديهايش مي رسيدن به بهره ي هقضات را زيردست خود و دادگستري را وسيل

اينسـت   .ستيزه برخاسـت  دورويي و به ، بند به قانون بوديكه برخالف او هميشه پاپروايي نداشت ، با كسروي 

  .جست و بوكالت پرداخت  ه از عدليه و از جايگاه دادستاني تهران كنارهكسروي بيكبار

  : رادمردي و درستي پيش برد  ي هوكالت را با همان شيو

 بسياري بمـن وكالـت  . آنرا ديدم ي هولي من وارون... در ايران پنداشته شده كه وكيل بايد دروغ گويد 
  . ام يش گرفتهراستي را پ ي هدادند تنها براي اينكه اين شيو مي

  
رئيس كلّ محـاكم  « يكسال و نيم . بيش از يكسال در كار وكالت بود كه عدليه دوباره او را بكار بازخواند

  . يكم كار ميكرد ي هبود كه در شعب» بدايت

،  رفـت و از ايـن رهگـذر بقـم ، خمـين ، گلپايگـان ، اراك ، ماليـر       » بازرسي كل ي هادار« زماني نيز به 

  . سركان ، همدان ، كرمانشاهان و قصر شيرين و اسدآباد سفر كردتوي

ي ده سال در عدليهدر كتاب  برخي از آنها اي دارد كه و بس آموزنده اين مأموريتها داستانهاي تكاندهنده

دهقانـان   بـه  است كه به محكوميت دربار رضاشاهي و بازگردانيـدن زمينهـا   داستان اوينآخرين آنها . او آمده

 ، تيمورتـاش زن ساخته  را زبانه هاي داور تركيد و آتش كينه پايتختهمچون بمبي در  آن حكم .انجاميداوين 
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تـا   نـد يدانگرد »منتظرخدمت«  را در هرحال كسروي. گردانيد او بدخواه را نيز وابستگان ايشانوزير دربار ، و 

   .اش را دريابد پاداش پاكدامني و پايبندي بقانون و رأيهاي بيباكانه

 بوكالت پرداخت و ديگـر هيچگـاه بـه دادگسـتري بـاز      ۱۳۲۲رو آورد و تا سال  وكالتكسروي بار ديگر ب

  :چنين ميگويد وكالت  ي هبرگزيدن پيش ي هدربار رسيده بود» قاضي زبردستي« يك  جايگاهاو كه به  .نگرديد

اهها در جلو ايـن ميـز و   ساني بمن ايراد ميگيرند كه كيف وكالت بزير بغل گرفته و هر روز در دادگك 
زيرا همـين كيـف بـه بغـل زدن و در جلـو      . از اينكار بسيار خرسندم ولي من خود. ايستم آن ميز مي

ميزهاي دفتر و دادگاه ايستادنست كه مرا توانا گردانيد از چنين آزمايشـهايي بـا پيشـاني بـاز بيـرون      
  ١.آيم

  
رنجها و گرفتاريهاي  بودن به انشان زيستن و آگاه، از مردم بودن و در مي زندگاني ي هتجربه هاي گرانماي

هـا و كتابهـا از سـويي و     رسـانه  ي هدر سـاي  كشورها هاي ديگر ايشان ، همچنين آشنايي به اوضاع كنوني توده

ايشان از راه پژوهشهاي تاريخي از ديگر سو كمك كرد كـه تصـوير كـاملي از موضـوعات و      ي هآشنايي بگذشت

  .كندفرآيندهاي اجتماعي كسب 

آغاز و تـا   ۱۳۱۲در  پيمان ي هو بنيادگزاري ماهنام ۱۳۱۱در  آيينكوششهاي اجتماعي او با چاپ كتاب 

 هـا  دهو پـرچم   ي هاي كه پيمان فراهم آورد و بـا انتشـار روزنامـ    با زمينه. ادامه داشت ۱۳۲۴كشته شدنش در 

  .بسياري در سراسر كشور يافت هواداران ۱۳۲۲تا  ۱۳۲۰كتاب ديگر ، كسروي در مدت كوتاه ميان سالهاي

چنـدي پـيش در زمـان    كـه تـا    از ماليان طرح چهار پرسش با شيعيگريپرچم و كتاب  ي هدر روزنام او

بـه  و برافتـادن آنشـاه    ۲۰اينبـار پـس از شـهريور     ماليي از تن درآورده و ي هبه كنجها خزيده يا جام رضاشاه

جـاي خـود    كوشـيد ايشـان را بـر    بودنـد ،  خت و تاز درآمدهبتا ميدان يافته پرور پشتيباني حكومتهاي ارتجاع

  .رفتندپرچم سه بار بازداشت شد و از انتشار شيعيگري و دوازده كتاب ديگر او نيز جلوگ .بنشاند

كتـاب   جـويي از  كينـه  بـه و  مـنش  آخونـد  وزيـر دادگسـتري  ٢بدستور محسن صـدر  ۱۳۲۲سالپايان در 

! زهي پندار بيجا .. .او را وادار بخاموشي نمايند ي ماليتنگنا تا در ندلغو كرد جواز وكالت كسروي را شيعيگري

                                                 
  ٦٩ ي هشمارـ پرچم روزانه ، ١
  شاه بفرمان محمدعلي داستان بتوپ بستن مجلس در باغشاه اناضيقاز  ـ٢
  )!دموكراسي ي هدر دور( سناتور سناهميشه و  ۱۳۲۴و نخست وزير سال  )ي خودكامگي دورهدر (
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 هـاي كتاب گفتارهـا و بماند كه او تا آن هنگـام  . ديگردمي خاموشكشته شدن ب تنهاكسروي مردي بود كه  زيرا

  .ميان نميرودكشته شدنش هم آن سخنان از با و  استنوشته انتشار داده بود كه هميشه ماندگار  بسياري

 ايـن  .مانـد ازب گانستمديد پشتيبانحق و  لشكروي پيماني در دل داشت كه بهر بهايي بسر آيد در كسر

در ( مشـروطه  تـاريخ  هاينگارشبلكه در  انگيخت بسياري را بدشمني با او برمي در عدليه نه تنها رفتار ي هشيو

 اش شـكنانه  بـت  هـاي  انديشـه  چـاپ بهنگـام   و هـم  )آن زنده بودنـد  ِ اندركاران زماني كه هنوز بسياري از دست

او هرگز ترس و سستي بدل راه نداد و دودل و نوميد  با اينهمه .آورد ي را در زندگاني براي او پديد ميتنگناهاي

  .ن پيمان ايستادآمردانه بر سر اشته زرنجها كشيد و گزندها ديد ليكن گامي به عقب نگ او .نگرديد

او را از  نتوانسـته بـود   كه بـا هـيچ نيرنـگ و زوري    ان ارتجاعبدخواهان ايران و پشتيبان ي هدست سرانجام

بسـته شـدن   دن رازهـاي نهـان و   يآشكار گرد ي هبكين پيماني كه داشت و راهي كه آغاز كرده بود بازگردانَد ،

در مـدت   قـانون  ي همالحظـ  اجراي بي ايكه در درستكاري وپاكدامني  بگناه و مندي نامشروعشان راههاي بهره

در  را ناپذيري كه در راه آگاهانيدن مـردم بكـار بسـت    ي خستگيكوششهاپاداش ، نشان داد  ليهخدمت در عد

كوچه و بازار بيـك   ي هستمديدگان گرفته ، مردان باشكوه را با مردم ساد دادهمان دستگاهي كه سالها در آن 

او و و ريخـتن خـون    كالبدن و پاره پاره كردبا دريدن وحشيانه چشم نگريسته رأيهاي بيباكانه انشا كرده بود 

  ..... .كاخ دادگستري داد رسيِبازپ هفت ي هسنگفرش شعببر روي اش  منشي

هميشـه  » جمهوري اسـالمي « هاي اجتماعي كسروي در زمان محمدرضاشاه و نيز در  چاپ و نشر نوشته

شـته و بـا ايـن افـزار     اكنون كه پيشرفت دانشها به جهانيـان اينترنـت را ارمغـان دا   . با جلوگيرهايي روبرو بوده

دانيم كـه   ي خود مي توانند بند خفقان را شكسته سخن خود را بگوشها برسانند اين را وظيفه آزاديخواهان مي

بـراي هـر ايرانـي واجـب و بايسـته      هـاي كسـروي را    زيرا دانستن انديشه نشر كنيمهاي او را از اين راه  نوشته

  .دانيم مي

 ۱۳۸۹فرهيخت . م



 
 

  

  يكم ديماه و داستانش

  ـ١

را عيد گرفته در آنروز در همه جا كتابهايي ) يا روز يكم زمستان(چنانكه خوانندگان ميدانند ما يكم ديماه 

بـدبختيها   ي هنها را سرچشـم آ هبراي اينك.. سوزانيم؟ كتابها را چرا مي.. اين كار را چرا ميكنيم؟. سوزانيم را مي

  . بخشكانيدن آن سرچشمه ميكوشيم است اوشناسيم و بياري خدا و بخو مي

بهتـر اسـت بسـخنان مـا     !. از رنجيدگي چه برخيزد؟: ميگويم . نمايند كساني بما ايراد گرفته رنجيدگي مي

وگرنه شما نيز با مـا  . رفتار برداريمگر حق با شماست ما دست از اين ا  هگوش دهيد و با ما بداوري بنشينيد ك

  .همدستي كنيد

يـن  ا  هگفتـار بيشـتر نوشـت    ما سالهاست در اينراه ميكوشيم و تاكنون صد. ايم يمقدمه برنخاستهما باينكار ب

سـت كـه در كتابهـا و    يهـاي فراوان  مردم انديشه هاي پريشان و بدآموزي بدبختي اين ي هايم كه ماي نشان داده

  .ايم روشن گردانيده ، هاي بسيار اين را با دليل. مغزها جا گرفته

آن بـدآموزيها را برانـدازيم در آن    ي هش پرداخته ميخواهيم بياري آفريدگار جهان ريشـ سپس چون بكوش

اينكار را با : دوباره ميگويم . راهست كه بنابود كردن كتابها ميكوشيم و هرچه را بدست آورديم بآتش ميكشيم

  .خواست خدا ميكنيم

آن  ي هاگـر ميدانيـد انگيـز   !. ر ميدانيـد؟ آيا اين توده را بدبخت و گرفتا. سخني داريد بگوييد كنون شما هر

توانند اين سرزمين  چرا نمي!. توانند بسرفرازي و آسودگي زندگي كنند؟ چرا بيست مليون مردم نمي!. چيست؟

خـور و   چـرا هميشـه توسـري   !.. باردهي را كه خدا بآنان داده نگه دارند و آباد گرداننـد و از آن بهـره جوينـد؟   

. !.آيا ايرانيان چه چيزشان كمتر از ديگرانسـت؟ !.. آيند؟ يافته بيرون مي ي شكستا هدثچرا از هر حا!. لگدمالند؟

آخـر از چيسـت كـه بدينسـان زبـون و      !.. ، نيروهاي مغزيشان كمتـر اسـت؟   !؟ساختمان تنيشان ناتوانتر است

  !.. ند؟ا هدرماند

ز ا  هاينمـردم آن بدآموزيهاسـت كـ    بنيـاد بـدبختي  : دوباره ميگويم . ايم اينها را روشن گردانيده ي هما انگيز
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 ي هچيزيكه مايـ  ز دانستن حقايق زندگاني و از هرا  هاينست گمراه گرديد. ها ياد ميگيرند كتابها و يا از روزنامه

  .بهره ميمانند آسايش تواند بود بي ي هباالخره وسيل ]و[ پيشرفت توده و نيرومندي كشور ،

مدهاي هزار و سيصـد سـال پـيش بميـان     اينند و سخن از پيشنش آن كتابهاست كه مي ي هدر نتيج مثالً

آنهاست كه خدا  ي ههم كشاكش ميكنند ، در نتيجبكر خليفه بايستي بود يا علي بابوا  هسر اينك آورند و بر مي

آنهاست كه هر زمان كـه   ي هنبد گشايش كار ميطلبند ، در نتيجو آيين او را نشناخته در سختيها از فالن گ

نماينـد   مي ان را بگردن خدا انداخته چنين وانادانيهاي خود گرفتاري پيدا ميكنند گستاخانه گناه ي هدر ساي

از سر خشم فرود آورند ، در  را فرستاده و ميخواهند با البه و زاري خدا را كه خدا خشم گرفته و آن گرفتاري

را خوار داشته چنـين ميداننـد    آنهاست كه زندگي ي هآنهاست كه دلها پر از جبريگريست ، در نتيج ي هنتيج

آنهاست كه بمشـروطه كـه بهتـرين شـكل      ي هبادي آنجهان جز در ويراني اينجهان نتواند بود ، در نتيجآ هك

نمايند ، ماليـات   هر غيرتمنديست نكوهش مي ي هپرستي را كه وظيف كنند ، ميهن حكومت است ريشخند مي

سـني و شـيعي و صـوفي و     ، ز يكتـوده ا  هآنهاست ك ي هتيجشمارند ، در ن دادن و بسربازي رفتن را حرام مي

الهي و ازلي و بهايي و اسماعيلي و زردشتي و كليمـي و مسـيحي پديـد     شيخي و كريمخاني و متشرع و علي

  .اگر بخواهم همه را بشمارم بايد صد صفحه بيشتر را پر گردانم... آمده 

اينهاست كه توده را از هم پراكنده و دسته دسته . استدرماندگي و زبوني مردم اينه ي هانگيز: ما ميگوييم 

ــديگر اندا ــان يكـ ــار    خبجـ ــوني بـ ــتي و زبـ ــه و پسـ ــوش انداختـ ــا را از جـ ــه خونهـ ــه ، اينهاســـت كـ   تـ

ها را گمراه گردانيده و از حقايق زندگاني پرت سـاخته ، اينهاسـت كـه فهمهـا و      نديشها  هآورده ، اينهاست ك

  .است كه خويهاي ستوده را از ميان بردهخردها را بيكاره گردانيده ، اينه

اينكه خود را كنـار گيريـد و   . بگوييد تا بدانيم. پذيريد هر سخني داريد بگوييد هاي ما را نمي شما اگر گفته

ايـن خـود گنـاهي از    !. از رنجيدگي شـما مـا را چـه باكسـت؟    . ستا  هنجيدگي نشان دهيد بسيار بيهودرتنها 

 ي هز يـك نتيجـ  ا  هپروايي نماييد و كنـار ايسـتيد ، و آنگـا    يار ارجداري بيبس ي هشماست كه در چنين زمين

  .گفتگوهاي خود برميداريم برنجيدگي پردازيد روشني كه ما از

!.. آقا ديوان حافظ؟: با يك سوز دلي بزبان آورده ميگويند . سوزانيم بما ايراد ميگيرند كه ديوان حافظ را مي
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در جاييكه ما بارها از حافظ و شعرهايش سخن رانده نشانداديم كه گفته هاي  !..رواست كه شما آنرا بسوزانيد؟

  مثالً . او سراپا زيان ميباشد

  ثير زهره و زحل استأكه سعد و نحس ز ت    مه طلعتي و غصه نخور ي هطر ربگي

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

  كاين شحنه در واليت ما هيچ كاره نيست      رسان و مي بيارما را بمنع عقل مت

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

هاست ،  ثير ستارهأكوشش ، و گفتن اينكه نيك و بد از ت آيا نكوهشِ!.. اينها و صد مانند اينها آيا راستست؟

آيا !. رد و خوار گردانيدن جهان زيان ندارد؟ند ، و نكوهش خا هخست نوشتكس در روز ن يا نيك و بد را بنام هر

  !.اند؟ بار آمده ]اعتنا بي[=  پروا بيپا نيست كه مردم ايران بدينسان سست و تنبل و بي ِ اين سخنان ي هنتيج

نورد د هواكه ديگران سخت ترين كوششها را در راه زندگاني ميكنند ، و توده ها از جوانان خو در روزگاري

  !..خود را كندن نيست؟ ي هآورند ، آيا آموختن چنين درسهاي بي غيرتي بجوانان ايران ريش باز پديد ميو چتر

يكدسـته ، و زبانـدرازي و    از بارها اينها را نوشتيم و پاسخ خواستيم ، و از شـما جـز بيپروايـي و خاموشـي    

خاسـته بنـابود كـردن آن كتابهـاي سـراپا زيـان       ديگري نديديم ، و اكنـون كـه بكـار بر    ي هبيفرهنگي از دست

در !.. در اينجاست كه درمانده نميدانيم بشما چـه نـامي دهـيم؟   . شنويم ميكوشيم اين ايراد و رنجيدگي را مي

در اينجاست كه . شناسيد و جز درپي هوسبازي نيستيد بينيم شما سود و زيان زندگي را نمي اينجاست كه مي

  .سته كودكان چهل ساله و پنجاه ساله شماريمناگزير ميشويم شما را يكد

  .گي ميميرندمردم از گرسن!.. حاال چه هنگام اينكار است؟« : ورده چنين ميگويند آ هبرخي از اينان بهان

  چون گرسنگيست بايد از هر. اي بدستتان افتاده بهانه چه خوش: ميگويم  ١»نان بود ي هاكنون بايد در انديش

                                                           
ايران ، خواربار بويژه گندم كمياب گرديد چنانكه دولت دسـت بكـار    ، يكسال پس از درآمدن متفقين به  ١٣٢١ سال در ـ١

در ماههـاي پـاييز   . كه نان پستي بود گرديد تا مرهمي بزخم گرسنگي تنگدستان و بيچيـزان باشـد  » نان سيلو« پخت و فروش
 ي هآذر آشـوبي در تهـران در پـرد    ١٧سپس در . ي بيشتر يافت و گرسنگي ملموسترين گرفتاري گرديدآنسال اين موضوع سخت

ها بازداشت شد  روزنامه ي هنظامي هم بدستور حكومت. انداختند تا بدولت قوام السلطنه ضرب شستي نشان دهند كميابي نان براه
  .ن يكم ديماه پيش آمد كه شرح آن را خواهيد خوانددو هفته پس از اين نيز داستا. كه پرچم نيز يكي از آنها بود

 ـ و .گرسنگي و گراني را پيش كشيدن در همان روزهاست ي هبهان
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يـا از  !.. آيا از آسمان نباريده؟!.. ار خوب ، بگوييد ببينيم اين گرسنگي از كجا آمده؟بسي .؟كاري دست برداشت

نـاتوان و لگـدمال    ي هنست كه شما يـك تـود  آ هآيا ن!.. شت را نابود گردانيده؟كيا سن و ملخ . !.زمين نروييده؟

ـ . !.؟ي و لگـدمالي از كجاسـت  آيا اين نـاتوان !.. توانيد خواروبار خود را نگه داريد و بخوريد؟ باشيد و نمي مي  زا  هن

  !.. نست؟آ هز ندانستن معني زندگاني و راا  هن!.. همين كتابهاست؟

. بگوييد ما نيـز بـدانيم  !.. نديشه خواهيد كرد؟ا  هچ: ميگويم . »نان بود ي هاكنون بايد در انديش« : ميگويند 

بيخرداني هستيد كه ناله و فرياد و هـايهوي  شما آن !.. د توانست؟يآيا جز ناله و فرياد و هايهوي چكاري خواه

  .دردها ميدانيد و ميخواهيد ما نيز با شما همراه باشيم ي هرا چار

چرا پياپي ديوان حـافظ  !.. از اين گذشته ، اگر گرسنگيست پس چرا ديگران دست از كار خود برنميدارند؟

ريال براي  ٠٠٠/٢٥٠دولت ، گدستي چرا در چنين هنگام تن!.. و سعدي بچاپ رسانيده بدست مردم ميدهند؟

پس چرا بدخواهان در كار خود آزاد باشند ولـي مـا كـه     ١!..چاپ رباعيات سراپا زهر خيام در بودجه ميگزارد؟

  !..بدبخت ميكوشيم بنام گرسنگي و گراني دست از كار برداريم؟ ي هبرهايي اين تود

روا و راسـتي آنسـت كـه بـدبختي تـوده را      نهـاد و بيپـ   كساني اگر نيك انديشند ، اينان مردانينـد سسـت  

از بيدردي و پستي ميخواهند چنين كه هستند بسـر برنـد و   . باشند اي نمي يابند و در جستجوي چاره درنمي

  .آورند اينست خرسندي نميدهند كه ما نيز بكوشيم و اين بهانه ها را مي. تكاني بخود ندهند

  : ي چنـين ميگوينـد   مانند ، و براي شورانيدن مردم عـا دگرما ديديم كه دروغهايي نيز ساخته و پراكنده مي

از اهـواز  . اين دروغ را امسال در تهران و مراغه و در اهـواز پراكنـده گردانيدنـد   . »اينها قرآن را آتش ميزنند« 

الجنـان   ديدم جوانـان بكتابخانـه ريختـه قـرآن و مفتـاح     « : ي فرستاده چنين مينويسد ا هيكي بي دستينه نام

فهم يكمرديست كه قرآن  ي هاين انداز. »گفتند شب جشن كتابسوزان ماست.. چيست؟ برايپرسيدم  .ميخرند

                                                           
ِ  ارزشي در آن روزها داشته بايد دانست كه حقوق كارمندان شصـت ، هفتـاد تومـان و ازآن    ـ براي آنكه بدانيم اين پول چه١

ايـن در زمـاني    سازد آنست كه  هاي وزارت فرهنگ را بهتر آشكار مي اين بدخواهي ه ليكن آنچ. آموزگاران صد تومان در ماه بوده
دهد كه دولت از تنگدستي به چاپ بيحساب اسكناس دست يازيده بدينسان به گراني و سـختي زنـدگاني مـردم بسـيار      رخ مي

  . افزوده بود
چاپ ميكـرد  » ادبيات« را براي دامن زدن به هياهوي هاي بدخواهي بود و اينگونه كتابها  النه يكي از آن روز وزارت فرهنگ

  ـ و. بدخواهيهاي دولت كاستند ي هاز بودج بدينسان ولي سپس فريبخوردگان نيز خود به چاپ آنها پرداختند و
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يكـي  . شمارد و چون ميخواهـد دروغ بسـازد هـر دو را بيكرشـته ميكشـد      الجنان در يك رديف مي را با مفتاح

زرگواريسـت و  قـرآن كتـاب آسـماني يـك پيغمبـر ب     !.. ؟الجنـان كجـا   فهم قرآن كجـا و مفتـاح  اي نا: نميگويد 

  !.. شماري؟ اين دو را چگونه يكي مي. يك آخوند مفتخوار ميباشد ي هالجنان ساخت مفتاح

هاي ما ندارند و از آنسوي نميخواهند گردن  چون پاسخي بگفته. همين دروغسازي نشان دغلكاري آنهاست

  .بحقايق گزارند اينست دست بدامن دروغسازي ميزنند

ـ        شاندادهما تاكنون صد گفتار نوشته ن نـابود كـردنش   ه ايم كـه كـدام كتابهاسـت كـه زيانكـار ميـدانيم و ب

ينك آنـرا  ا  هگفتاري در پرچم نوشتيم ك» چه كتابهايي را بسوزانيم« ميكوشيم ، و چندي پيش نيز زير عنوان 

  :آوريم  بدانسان كه نوشته شده در پايين مي

در آنروز بايد كتابهاي ناپـاك و زيانمنـد را بـه     .سوزانيست ايم روز نخست ديماه براي كتاب چنانكه گفته« 

اينهـا كتـاب   ! او« : شنوم كساني اينرا براي ما ايراد ميگيرند و چنين ميگويند  من مي. بخاري انداخته سوزانيد

  .. ؟ولي كدام كتاب. سوزانيم آري ما كتاب مي: ميگويم » !سوزانند مي

  .»در فابريك خدا بسته شود« : ايي ميكند ارجي با خدا بيفرهنگيه آن كتابي كه يك شاعرك بي

  .»ناجور بود ي هخلقت من از ازل يك وصل« : آن كتابي كه يك جوان بدنامي بآفرينش خرده ميگيرد 

  : پســندد  گـوي مفتخـواري دسـتگاه بـاين بزرگـي و آراسـتگي را نمـي        آن كتـابي كـه يـك شـاعرك يـاوه     

  .»هست هيچ در هيچست جهان و هرچه در او« 

بـا   فتـد و دانـي  ا  هدر ايـام جـواني چنانكـ   « : ي كه يك مرد ناپاكي بديگران درس ناپاكي ميدهـد  آن كتاب

  .»..نوجوان پسري سري و سري داشتم

  .»و كان من عند ربك منزوال« : هد آن كتابيكه عربيهاي مغلوط ميبافد و آنرا بخداي آفريدگار نسبت ميد

  : شـرمي چنـين عنـوان ميكنـد      مه مينويسد و با صد بـي آن كتابيكه يك پدر درمانده بيك پسر درمانده نا

   .»لحميد المجيدا  لعزيز الحكيم الي اهللا  كتاب من اهللا« 
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و من كان به صداع فليقراء هـذا  « : آن كتابيكه بخدا دروغ بسته بمردم ياد ميدهد در بيماري دعا بخوانند 

نافهم آن كساني كـه  . ميزنيم و نابود ميگردانيم تشآ هاينگونه كتابهاي ناپاك و مانندهاي اينهاست ك. »الدعاء

  .»بما ايراد ميگيرند

ما اگر اينكار را كنـيم  . جوانان كتاب ميخريدند كه ببرند و بسوزانند: قاي اهوازي مينويسد آ هتر آنك شگفت

را از نـان  آ هما خواستمان اينست كـ . يما هكنندگان آنها كمك رساند كه بنويسندگان كتابهاي زيانمند و بچاپ

خود  ي هز اينگونه كتابها در خانا  هنوشتن و چاپ كردن اينگونه كتابها بازداريم و راهمان اينست كه هركسي ك

ز كتابفروش خرد ، و باالتر از اين آنستكه جوانان ا  هنكآ هدارد بآتش بكشد و ديگران را نيز باين كار وادارد ، ن

رند و پاكدالنه بآتش اندازنـد و از آن كـار بيهـوده بازگرديـده     ]و[ند بياا هكتابهاي رمان و شعر كه خود پرداخت

  .نيروهاي خدادادي خود را در چيزهاي سودمند بكار اندازند

لـيكن امسـال در   . پـرچم گرفتـه ميشـد    ي هدارنـد  ي هخان بهرحال اين جشن از چند سال باز در تهران در

در تبريـز آقـاي مسـعود مقـدم و     . نيز گرفته شـد  ـ  شهرهاي ديگري ـ از مراغه و تبريز و اهواز و الر و كاشمر 

در كاشمر آقايـان  . خود جشن باشكوهي برپا گردانيد ي هقاي ضياء مقدم در خانآ همراغ در. همراهانش گرفتند

تـر از   در اهـواز باشـكوه  . در الر آقاي آگاه و همراهانش بآن پرداختنـد . مهندس شريعت و ثقفي بآن برخاستند

يـك چيـز   . انـد  كتاب زيانمند را سوزانيده و يا بكارون انداخته ١٨٨ند ا هفهرست فرستادهمه جا بود و چنانكه 

تـر   دانسـتني . انـد  بهتر آنكه چند تني از جوانان شعرهاي خود و يا رماني كه نوشته بودند آورده نابود گردانيده

نيسـت  » نـان الج مفتـاح « و هشـتاد و هشـت كتـاب كـه فهرسـتش فرسـتاده شـده          آنكه در ميان اين يكصد

آقـاي اهـوازي جـز دروغ     ي هن نوشـت آ هو ايـن دليلسـت كـ   ) شناسـيم  سوزاندن مي درجاييكه ما آنرا درخورِ(

  .بيشرمانه نبوده

در شـميران جشـن برپـا كردنـد و دختـران      ١پسيان ي هخانواد ، پرچم ي هدارند ي هز خانا  هدر تهران گذشت

  .دوخته بودند با يك ديوان حافظ بآتش كشيدنددرسخوانده و بافهم آنخاندان هرچه كتابهاي رمان ان

                                                           
  ـ و خان محمدتقي ـ نجفقلي پسيان ، برادر شادروان كلنل١
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پرچم نيز با بودن بيست تن يا بيشتر گفتاري رانده شده يك رشته كتابهايي به بخاري  ي هدارند ي هدر خان

  .بنويسيم تا در تاريخ پاكدينان بماند. رخ داد كه بايد جداگانه بنويسيم انداخته شد و در آن ميان يكداستاني

  

  ـ٢

ز قـانون  ا  هقانوني پرداخته دو ماد ]مبحث[= ستاربشرح آن داستان پردازم بهتر است بيك ج پيش از اينكه

  :را بگفتگو گزارم  حكومت نظامي

بايـد بكلـي    حكومـت نظـامي  اجتماعات و انجمنها در مـدت  « : ميگويد  حكومت نظاميقانون  ١٠ ي هماد

اولي پليس بايـد متفـرق شـوند و در صـورت     موقوف و متروك باشد و اگر اجتماعي منعقد شود بمجرد اخطار 

جتماعات ا  ههرگا. نظامي و محكوم بمجازات خواهد شد ي همقاوم يا مخالف جلب بمحكم ، مقاومت يا مخالفت

 ي هيا بعضاً مسلح باشند مقارن همان اخطار اولي حـاملين اسـلحه توقيـف و موافـق حكـم محكمـ       مزبوره كالً

  .»نظامي مجازات ميشوند

 ي هيـا بگفتـ  (» آمـدن  فـراهم « هرگونـه   حكومت نظاميآيا در زمان . گفتگوست اروشن و درخورِاين ماده ن

  زدن  آمـدني كـه بزيـان دولـت و بـراي بهـم       ممنوعست و گناه شمرده ميشود ، و يا آن فراهم) اجتماع : قانون

  ..آيا كدام يكي از اين دو معني خواست قانونگزار است؟.. باشد؟» امنيت و آسايش عمومي« 

 ي هبـويژه بـا بـودن كلمـ    . ن معني نخست فهميده ميشـود آ ، ههاي ماد پيداست كه با نگاه ساده ، از جمله

  .كيد استأكه براي ت) بكلي(

 هبـود » آمـدن  هرگونه فراهم« قانون اين معني را بفهميم و بگوييم خواست قانونگزار  ي هليكن ما اگر از ماد

 .در اينحال با يك دشـواري دچـار خـواهيم بـود    ،  )وك و موقوف شودبايد متر: (آنها را ميگويد  ي هست و هما 

  هـا   هـا و وزارتخانـه   نشستهاي پارلمـان نيـز نباشـد ، اداره    حكومت نظاميزيرا از روي اين معني بايد در زمان 

باشد ، دبستانها و دبيرستانها نباشد ، اگر كسي براي پسر خود عروسي ميكند جشني نگيرد ، اگر يكي مـرده  ن

برايش گزارده نشود ، اگر براي يكخانداني چند تن مهمان رسيد آنها را نپذيرد و از در بازگردانـد ، بلكـه    ختم

پس پيداست كه مـاده بـاين معنـي    . است» اجتماع«  اينها ي هزيرا كه هم... خاندانها پراكنده گردند  بايد خود
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آمـدن اسـت    ن فـراهم آ هآمدن ، بلك نه فراهمپيداست كه خواست قانونگزار نه هرگو. نبوده بآن معني دوم است

  .باشد» امنيت و آسايش عمومي«  كه بزيان دولت و براي بهم زدن

هـا و   ماده  بهمان معني نخست است ، ولي بديهيست كه نشسـت هـاي پارلمـان و اداره   : كساني ميگويند 

ـ اين يك پاس: ميگويم  ١ها و دبيرستانها و مانند اينها مستثناست وزارتخانه اگـر شـما مـاده را    . سـت ا  هخ عاميان

.. چيسـت؟ ) مالك(قضات  ي هآنگاه بگفت!.. بهمان معني آشكارش ميگيريد بچه دليل اينها را مستثنا ميداريد؟

هاي دولتي و دبستانها و دبيرستانها چون مربوط بدولتست مستثنا ميباشـند   آيا تنها نشستهاي پارلمان و اداره

  !.. روريست مستثناست؟يا اجتماع هاي ديگر نيز كه ض

ي را با لفظهاي عام در قـانون بگنجانـد و مسـتثنيات آنـرا     ا هين نميكند كه يك مادا  هيك قانونگزار هيچگا

  .ي سراغ نميداريما هما در سراسر قانونهاي ايران يك چنين ماد. نشمارده بفهم مردم واگزارد

بلكـه خواسـت   . يـده ميشـود نيسـت   پس بيگمانست كه ماده بآن معني عمومي كـه در نگـاه نخسـت فهم   

ز دليـل بـااليي دليلهـاي ديگـري     ا  هقانونگزار تنها آن اجتماعهاست كه بزيان دولت باشد و اين موضوع گذشت

  :شمارم  ينك در پائين ميا  هدارد ك

دوم قانون نامبرده ، براي جلوگيري از كوششهائيست كه بزيـان   ي ه، بتصريح ماد حكومت نظامي اساساً )١

هـم تنهـا بـراي رسـيدگي بآنگونـه       حكومـت نظـامي  و دادگاه  ؛ راي بهم زدن آسايش و ايمني باشدبدولت و 

  .آورم دوم را در پائين مي ي هاينك ماد .كوششهاست

 ـ بايد محاكم نظامي موقتي تشكيل شود كه با سرعت و شدت در تقصيرات و اقـداماتي كـه بـر   ٢ ي هماد« 

  » دضد امنيت و آسايش عموميست رسيدگي نماين

گفتـه   ١٠ ي هكه در مـاد » اجتماعات« پس پيداست كه گفتگو در اين قانون تنها از آنگونه كوششهاست ، 

ميشود مقصود از آن نيز اجتماعهاييست كه براي ايستادگي در برابر دولت و بقصد بهم زدن آسايش و ايمنـي  

  .آمدن باشد نه هرگونه فراهم

                                                           
   .اين سخنيست كه يكي از وزيران با نويسنده ميگفت ـ١

 



 احمد كسروي  يكم ديماه و داستانش
  

٩ 
 

قانوني مفسر همديگر باشند و اينست يك ماده كه ناروشنست  هاي يك را نيك ميدانند كه ماده قضات اين

خاصي  ي هميدانند كه هر قانوني در يك زميننيك  .هاي ديگر سنجيد و معنايش را روشن گردانيد بايد با ماده

  .گزارده شود و اينست عباراتش تنها ناظر بآن زمينه باشد

ـ    را پارلمان گزارده حكومت نظاميقانون  )٢ روي اسـاس دموكراسـي بنيـاد يافتـه و خـود      ـ پارلماني كـه ب

اينست بـاور نكردنيسـت كـه    . خود يك گونه حكومت دموكراسي است حكومت نظامينگهبان آن ميباشد ـ و  

  .براي زيردست و برده گردانيدن مردم باشد و آنها را از هرگونه حقوق مشروع بيبهره سازد حكومت نظامي

خوردگي برپا  ، براي نگهداري شهر يا كشور از آشوب و بهممدهاي سختي اپيش ي هدر نتيج حكومت نظامي

حكومـت  پـس اگـر در زمـان    ). كنـون همانحـال را دارد  ا  هچنانكـ (ميگردد و چه بسا كه چند سال پايدار ماند 

از بسياري از حقوق  حكومت نظاميجتماع ممنوع باشد اين معنايش آنست كه مردم در زمان ا  ههرگون نظامي

مثالً ميهماني نتوانند ، جشن عروسي نگيرند ، بزم سوگواري بـراي مردگـان برپـا    : گردند  مشروع خود بيبهره

ي را بيـك  ا هنتواند ، آيا چنين قانون سـتمگران  اگر يك دانشمندي خواست مجلس درسي ترتيب دهد. ننمايند

  !..پارلمان دموكراسي نسبت توان داد؟

ي را كه ميگزارد بايد جهتـي بـراي   ا هواهد ، قانونگزار مادهر قانوني براي خود فلسفه ميخواهد ، انگيزه ميخ

ــر باشــد ــد   . آن در نظ ــانونگزار بگوي ــك ق ــه ي ــراي چ ــان : ب ــاميدر زم ــت نظ ــم   حكوم ــاني ه ــردم ميهم   م

  !.؟ي گفتگوهاي سودمند فراهم ننشينند، جشن عروسي هم نگيرند ، بزم سوگواري برپا نكنند ، برا  نكنند

  .ي از آشوبست تنها بايد آنرا ممنوع گرداند نه هر اجتماعي رااگر خواست قانونگزار جلوگير

. »ز شهرباني بگيـرد ا  هاين گونه مجلسها باشد ولي اجاز« : شگفت اينجاست كه كاركنان شهرباني ميگويند 

 اگـر . شهرباني هم نتواند بود ي هاگر اينگونه مجلسها از نظر قانون ممنوعست با اجاز. يدا هميگويم بسيار كج رفت

  !.اينرا در كجاي قانون گفته كه بايد از شهرباني اجازه گيرند؟!.. ؟شهربانيست ي هع نيست چه نياز باجازممنو

هـم از كاركنـان    مردم بايد در كارهاي خانداني خود .ويا آقايان قانون را براي فرمانروايي خود ميخواهندگ

رود و البـه كنـد و خـواري و فروتنـي بخـود      اگر كسي ميخواهد يك مهماني كند بايد ب. شهرباني اجازه گيرند

  .هموار گرداند و از فالن كالنتر اجازه بخواهد و او نيز بدهد يا ندهد
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هـل  ا  هحضـرتعالي كـ  « : آورد  هـا را بميـان مـي    آن شبي كه بسراغ ما آمدند آقاي كالنتر پياپي اين جمله

ما از كالنتري اجازه ر آقايان از اينجاست كه دانسته شد رنجيدگي بيشت» !..چرا بكالنتري خبر نداديد؟. قانونيد

  .يما هنخواست

بايـد   حكومـت نظـامي  اجتماعات و انجمنها در مدت « : پس از آنكه ميگويد  ١٠ ي هدر خود همان ماد )٣

اگر اجتماعي منعقد شود بايد بمجـرد اخطـار اولـي پلـيس     « : چنين مينويسد » بكلي موقوف و متروك باشد

نظـامي و محكـوم بمجـازات     ي همقاوم يا مخالف جلب بمحكم، قاومت يا مخالفت صورت م متفرق شوند و در

  »...خواهد شد 

موضوع اينست كه چون در بيشتر اجتماعها خواسـت و  .. باخطار پليس چه نياز است؟. .اينرا چرا مينويسد؟

ا يك اجتمـاعي  كنندگان دانسته نيست و چه بسا كه يك اجتماع مورد بدگماني پليس باشد و آنر نيت اجتماع

بزيان دولت شناسد در حاليكه چنين نباشد قانونگزار براي جلوگيري از اجحاف چنين دستور ميدهد كـه بهـر   

اجتماعي كه بدگماني رفت بايد پليس اخطار كند كه پراكنده شـويد ، و اگـر نشـدند چـون همـين نافرمـاني       

ينسـت در  ا  هشد و نيت آنها روشن گرديـد كنندگان ايستادگي در برابر دولت ميبا دليلست كه خواست اجتماع

ي اسـلحه در  همچنـين اگـر در اجتمـاع   . نها را باز دارد و بدادگاه نظـامي فرسـتد  آ هآنحال پليس مجاز است ك

بزيـان دولـت و بـراي ايسـتادگي در برابـر پلـيس       جتماع ا  هدست كساني بود چون خود آن اسلحه دليلست ك

  .داران را باز دارد و بدادگاه فرستد ن اسلحهآ هاست كميباشد اينست در اينجا نيز پليس مجاز 

جتمـاع بدانيـد ايـن دسـتور اخطـار و      ا  هرا هرگون اكنون شما اگر ماده را بآن معني نخست گرفته خواست

ـ    .ست بيكبار بيمعني خواهد گرديدا  هشرط اسلحه كه در ماد جتمـاع ممنـوع اسـت و بـزه     ا  هزيـرا اگـر هرگون

  داشتن اسلحه و نداشتن آن چه دخالت دارد؟  !ار چه نياز است؟شمرده ميشود ديگر باخط

بآن معني كه در نگاه نخست فهميده ميشود نيست بلكه  ١٠ ي هين مادا  هاينها هر يكي دليل ديگريست ك

  .باشد نبوده و نبايستي باشد» امنيت و آسايش عمومي« آور كه براي بهم زدن  مقصود جز اجتماعهاي زيان

 ١٢٩٠اين قانون در سال . گزاردن قانون خود دليل ديگري براي اين موضوعست ي ها تاريخچز اينها هگذشت

در آن مجلس و در آن روزها نيرو . تيرماه ، از سوي مجلس دوم گزارده شده ٢٨در ) قمري١٣٢٩(خورشيدي 
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همـان هنگـام حـزب    ند ، و خود آنـان  ا هاين قانون را آنها گذرانيد. و نفوذ بيش از همه در دست دموكراتها بود

پس هيچ معنـي نـدارد    .سياست دولت بيش از همه در دست ايشان بود ي هداشتند و اجتماع ميكردند و رشت

  .ستا  هجتماع و يا از اجتماعهاي سياسي بودا  هكه بگوئيم گزاردن اين قانون براي جلوگيري از هرگون

ك شـرحي را كـه در بخـش سـوم تـاريخ      شدن اين قانون نيك دانسته گردد اينـ  براي آنكه داستان گزارده

  :آورم  م در پائين ميا هدر اين باره نوشت) بچاپ رسيده ١٣١٦در سال (آذربايجان  ي ههيجده سال

ناگهـان تلگرافهـايي رسـيد كـه     ) ١٣٢٩رجـب   ٢١(شنبه بيست و ششم تيرماه  در همان هنگام روز سه« 

 ي هتپـ  و كسـان ديگـر از همراهـان در گمـش    ) هشـعاع السـلطن  (ميـرزا   منصور ميرزا با برادرش ملك محمدعلي

كـم   ولـي كـم  . گهي ندادندآ هتا دو سه روز چگونگي را در پرده نگه داشتند و بتود... ست ا  هاسترآباد پياده شد

هـاي انبـوهي در تهـران و ديگـر شـهرها       مردم آنرا دانستند و از هر سو آگاهيها پراكنده گرديد و چون دسـته 

بودند و اينان در همه جا بشور و جوش برخاسـتند و زبـان بنكـوهش آزاديخواهـان و     ميرزا  خواهان محمدعلي

آگهـي  » حكومـت نظـامي  « سخنان نابجا باز كرده هر زمان دروغهاي ديگري پراكنده نمودند در تهران دولت 

باني شهر. نجفقليخان را كه وزير جنگ بود باين كار برگماشت و او تا توانست بسختگيري پرداخت داد و حاجي

وزيران فرستاد كه با دستور ايشان گرفتـار گردنـد لـيكن سـپهدار بگـرفتن       ي هنامهاي سي چهل تن را بكابين

ميرزا دارند و او را  عليو و برخي وزيران دل بسوي محمدا  هكم چنين بدست آمد ك ايشان خرسندي نداد و كم

نوين چون بكار پرداخت از يكسو هواداران  ي هيناين كاب... ن كابينه را بهم زدند آ هميخواهند اينبود ناگزير شد

ميرزا را در تهران سـخت دنبـال نمـوده كسـان بنـامي را از ايشـان همچـون مجدالدولـه و          آشوبكار محمدعلي

ـ  سـر  مجدالدولـه چـون در شـميران بـر    . و مانند اينان دستگير و بند نمودالدوله و ظهيراالسالم  امين ش ا هخان

از دليري  يا هاين نمون. كشته گرديد هكرانش بجنگ برخاستند و دو سه تن در ميانرفتند ايستادگي نمود و نو

  » ...آشوبكاران بود

اجتماعات ممنوع نخواهد بود پـس چـه تفـاوت در     حكومت نظامياگر در : ر آنكه كساني ميگويند تشگفت

 ي هرشـت  اميحكومـت نظـ  در . تفـاوتش را خـود قـانون ميگويـد    : ميگـويم  ! ميان آن با حكومت كشوريسـت؟ 

و آنگاه براي رسيدگي بگناهان كسـانيكه  . فرمانداري از وزارت كشور گرفته شده بوزارت جنگ سپرده ميگردد
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بزيان دولت و براي بهمزدن آسايش و امنيت بكوشش ميپردازند دادگاههـاي نظـامي برپـا شـود كـه زودتـر و       

خود قـانون  . رها سختتر از زمانهاي عادي باشدبكار پردازند و آنگاه كيف) عدليه(تر از دادگاههاي كشوري  ساده

  : آورم ي را از آن در پائين ميا همن اينك چند ماد. اينها را روشن ميگرداند

شود اموري كه راجع بامنيت و آسايش عموميست با تصـويب   حكومت نظاميعالن ا  هـ از وقتي ك١ ي هماد

  .هيئت وزراء بتوسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد

  )يما هدر باال آورد(ـ ٢ ي هماد

  .ـ تمام حكام و محاكم نظامي بايد اهل نظام باشند٣ ي هماد

ـ اشخاصيكه عمالً برضد دولت مشروطه و امنيت و آسايش عمومي اقدام و خيانت آنها مدلل شده ٤ ي هماد

  .باشد محكوم بقتل خواهند بود

ي آن با حكومت كشـور  ي هكه ميان هست و تفاوتي را حكومت نظاميز ا  هها مقصودي را ك خود همين ماده

  .بايد بود روشن ميگرداند

آمـدنهاي عـادي    نـه تنهـا فـراهم    .آمدن نيسـت  بهرحال هيچگاه معني اين ماده جلوگيري از هرگونه فراهم

آمدن ممنوعست كه بقصد دشـمني   تنها آن فراهم. باشد آمدنهاي سياسي نيز ممنوع نمي ممنوع نيست ، فراهم

فهم قضايي آنـرا توانـد    اين چيزيست كه هركسي با. مشروطه و براي بهمزدن امنيت باشد و نافرماني با دولت

  .فهميد

ناآشـنايي بزبـان    ي هدر نتيج، شهرباني  ي هفرمانداري نظامي تهران و ادار ي هدارا  هولي جاي افسوس استك

است قانونگزار جلوگيري از پندارند كه خو قانون و اصول قضايي اين ماده را بآن معني ديگر گرفته و چنين مي

آمدن ميگيرند و باستناد ايـن مـاده    جتماعست ، و اينست هرزمان كه خواستند كساني را بگناه فراهما  ههرگون

خطـار را  ا  هرفته كـ  بلكه شهرباني چندان تند. خود خالف قانون و جرم ميباشد: به بند ميكشند كه بايد گفت 

ها بعنوان آگهـي   را در روزنامه حكومت نظاميز ا  هند و همانكه چند مادقيد شده الزم نميدان ١٠ ي هكه در ماد

  .ند بجاي اخطار گرفته بس شمارندا هنشر كرد
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  ـ  ٣

ينـك در پـائين   ا  هآن ميباشـد كـ   ٥ ي هگفتگوست مـاد  كه درخورِ حكومت نظاميديگري از قانون  ي هماد

  :آورده ميشود 

امنيت و انتظام عمومي در حـق آنهـا بشـود    و ت مشروطه ه سوءظن مخالفت با دولـ اشخاصيك٥ ي هماد« 

هرگـاه در  . آنان را خواهد داشـت و پـس از توقيـف باسـتنطاق آنـان شـروع ميشـود        مجريه حق توقيف ي هقو

بعدليـه   حكومـت نظـامي  در توقيف باقي و پـس از اختتـام    ظن بكلي رفع نشود شخص مظنون استنطاق سوء

  .»خواهد شد تسليم

  :روشنتر است ، باز بشرحي نيازمند است  ١٠ ي هز مادا  هگرچا  هاين ماد

كسانيست كه با دولت مشروطه دشمني كنند و  ي هعبارتش آشكار است دربار زا  هاين ماده چنانك: نخست 

شكارا آ هكه جلوتر از اينست گفتگو از كساني كرده ك ٤ ي هدر ماد. آشوب و بهمزدن ايمني باشند ي هدر انديش

در اين ماده سـخن  . قرار داده» قتل« ت مشروطه برخيزند و ايمني را بهم زنند و كيفر آنان را بدشمني با دول

حكومـت  قـانون اجـازه ميدهـد كـه     . ند ولي چنين گماني بآنهـا ميـرود  ا هاز كساني ميراند كه بآشوبي برنخاست

در آنحـال نيـاز    آنها را بگيرد و ببازپرس كشـد و اگـر در ميـان بـازپرس بـدگماني رفـع نشـد ، چـون         نظامي

كه براي چنـدگاهي برگزيـده    حكومت نظاميبجستجوهاي قضايي بسياري خواهد افتاد و اين كار از بازپرسان 

بعدليه سپرده  حكومت نظاميند ساخته نيست اينست ميگويد آنها را در بند نگه ميدارند تا پس از پايان ا هشد

  .شوند

د و يا نشد با بازپرس و دادستانست نه با شـخص حـاكم   ز آن كسان بدگماني رفع شا  هتشخيص اينك: دوم 

محكمه هاي جزايـي برپـا گـردد كـه      حكومت نظامينظامي زيرا چنانكه گفتيم بموجب همين قانون بايد در 

و كـار اينهـا   ) تهران هسـت  حكومت نظاميچنانكه همين اكنون در (ناچار بازپرس و دادستان هم خواهد بود 

بهرحال اين نيز از مسلمات اسـت كـه شـخص حكمـران     . ات جزائي عدليه باشدنيز بايد بموجب اصول محاكم

نظامي حق دخالت در محاكمه يا در بازپرس ندارد ، و اين موضوع چندان روشنست كه من نيـازي بشـرح آن   

گـزارده كـه در    ١٣٢٩در سـال   ايم اين قـانون را دارالشـور  ا ه، چنانكه گفت ز همه چيزا  هزيرا گذشت. نمي بينم
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نـان  آ هـ ميبود ، و اين نشدني است كـ  ران نيرومندترين هنگام جنبش آزاديخواهان ـ بويژه حزب دموكرات  اي

  .قانوني گزارند و استبداد را بازگردانند و بيك نفر حاكم نظامي حق دخالت در قضاوت دهند

بدادستان و ولي پس از دستگير كردن بايد . حق دستگير كردن را دارد حكومت نظاميآري چنانكه گفتيم 

  .بازپرس سپارد و خود حق دخالت ندارد

ي دادم و يآوردنـد و سـپس كـه مـن پاسـخها      را بهانه مي ١٠ ي هچون هنگاميكه ما را گرفتند نخست ماد

پاسخهاي مرا پذيرفته چنين اظهار عقيـده كردنـد كـه بيجهـت دسـتگير      » شرافتمندانه« دادستان و بازپرس 

را پيش كشيد و من در ميان آن گفتگوهـا ديـدم    ٥ ي هماد حكومت نظاميبار ند و بايد رها گردند ، اين ا هشد

و نه در شهرباني معني اين دو ماده را درست نمي فهمنـد ، و از آنسـو امـروز در تهـران      حكومت نظامينه در 

ده را داستان خودمان آن دو ما ي هاين دو ماده مورد ابتالي مردم ميباشد ، از اين جهت بهتر دانستم در مقدم

  .از نظر قضايي شرح دهم

آيـا  : شهرباني برگردانيده ميگويم  ي هفرمانداري نظامي تهران و ادار ي هاينست در پايان روي سخن را بادار

باشـيد كـه    ]معتـرف [= وانسـتُ پذيريد بايـد خَ  اگر مي.. پذيريد؟ شما اين معني را كه من بآن دو ماده دادم مي

اينكه فرمانداري نظامي هركجا اجتماعي ديـد بسراغشـان رود و دسـتگير    . هتاكنون رفتارتان مخالف قانون بود

گر يك بزم عروسي دارند يا يك مهمـاني برپـا   ا  هگرداند ، و يا شهرباني مردم را در فشار گزارده مجبور سازد ك

چه وقـت   كه پاسبان نداريم ،( ند بكالنتري آگاهي دهند ، و پس از شنيدن اخم و تخمهاي آقاي كالنتر ا هكرد

خـود را   ي هپاسباني را بگيرند و اختيار خان يك) دنايرانيها عجب مردماني !چه وقت مهمانيست؟. .!عروسيست؟

  .اينها بيرون از قانونست ي هبدست او سپارند ـ هم

ديگر بچـاپ   ي هبا زبان قضايي پاسخ نويسيد كه ما يا روزنام ، ديپذير كه شرحي را كه ما داديم نميآمديم 

 .جويي نيسـت  مد خودمان يا كينهاز پيشا  هبهرحال مقصود در اينجا گل. تا مردم تكليف خود را بفهمند رسانند

مـا  . جـويي سـياه كـردن كاغـذ نيسـت      ولي راه كينه. يم و نخواهيم كردا هن داستان را فراموش نكردآ هما البت

سـت  ا  هرديدن معني آن دو ماددر اينجا تنها مقصودم روشن گ. خود را با دست دادگاه خواهيم جست ي هكين

  .ستا  هآنها بحث نشده بيك حال ابهام بازماند ي هكه چون تاكنون دربار



 احمد كسروي  يكم ديماه و داستانش
  

١٥ 
 

مروز ديگـر فرمانـدار نظـامي نيسـت ، لـيكن چـون بنيـادگزار        ا  ه، اگرچ ]ي[عميد پهمچنين آقاي سرتي

تند و از كار و رفتار خـود  داستان ما او بوده ، و بهرحال روزي خواهد رسيد كه در برابر يك دادگاهي سرپا ايس

دو مـاده نوشـتم بخوانـد و اگـر او نيـز       آن ي هين شرح را كه من دربارا  هدفاع كنند ، اينست بسيار بجاست ك

  .ه ميفهميده و چگونه تفسير ميكردهبنويسد تا بدانيم اين دو ماده را چگون. نظري دارد بنويسد

ز يـاران بنـام   ا  هم روز يكم ديماه نزديك بغروب يكدسـت چنانكه نوشت: داستان ميپردازم  ي هاكنون ببازماند

و آنشب آمـده و در را بسـته ديـده و    ١چون برخي شب پيش را دانسته .من بودند ي هجشن كتابسوزان در خان

نـوري عـال از بيگانگـان     بنـام  زبودند ، و يكتن نيـ  بازگشته بودند امشب ياران بيش از پانزده يا شانزده تن نمي

آمد و ميرفت امشـب   اين نشستها هركس تواند بود او نيز كه بنام يك كار قضايي بنزد من مي چون در. ميبود

  .را نيز آمده بود

چون جوانان كتابهايي از ديوان ايرج و رمان و شعر و مانند اينها با خود آورده بودنـد كـه روي ميـز چيـده     

 ي هبراي ايرانيان رخ داده و ميدهد نتيجـ  اين گرفتاريها كه« شده بود من بسخن پرداختم ، در اين زمينه كه 

چاره نيز بـا هيـاهو   . ستا  هآلودگيهاي خود تود ي هبيش از همه نتيج. نيستشكست سياسي يا حوادث زماني 

هـاي   آلودگيهـا ايـن انديشـه    ي هآنسو سرچشـم  از. بايد هركسي بنيكي خود كوشدبلكه . نتواند بوديا آشوب 

، و بهمـين جهـت اسـت     آنها را بكنيم ي هما بايد ريش. توده ريشه دوانيده پراكنده و گوناگونست كه در ميان

هاسـت   پريشاني انديشه ي هين جشن را هرساله ميگيريم و خواست ما آنست كه كتابهاي زيانمند را كه مايا هك

  : م آذر نزديك بآن روزها رخ داده بود در ميان گفتـار بيـاد آن پرداختـه گفـت     ١٧چون آشوب » از ميان ببريم

نـد از هـر   ا هانديش لوده و پريشانآ هيك توده ك. ز خيزش جوانان چه نتيجه هاي زشتي پديد آمدا  هديديد ك« 

بايد بجاي آشوب و هياهو و بدگويي از دولت هركس بپاك گردانيدن خود كوششي جز زيان نتوانند برداشت ، 

  .»ست كه نتيجه توان بردا  هاز اين را. كوشد

                                                           
يك زمان را مي فهميم و آن پس از فرو رفتن آفتاب در روز يكم دي ماهست در حاليكه » شب يكم دي «ما از  ي هروز همـ ام١

 با آنكه در زمان رضاشـاه . به حساب كنوني ماست» ام آذر شب سي« ، همان » شب يكم دي« پيرو گاهشماري قمري مقصود از 
آغاز شبانروز پيشتر هنگام فـرو  ( شب را آغاز شبانروز گرفت از اروپاييان نيمه ايران گاهشماري خورشيدي را پذيرفت و به پيروي 

، در ناميدن شـبها برخـي    )گيرند شنبه مي سوري را پس از فرو رفتن آفتاب در روز سه چهارشنبهشب رفتن آفتاب بود ، چنانكه 
   ـ و. اند مده بودهآ ام آذرماه سيو اينست بدفهمي پيش آمده كساني شب  گرفتند كهن را بكار مي ي ههنوز شيو
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ين سخنان را ميراندم يك پـايور شـهرباني بـا يـك     ا  هدر ميان آنك. آن ي هگفتار و خالص ي هاينها بود زمين

ـ  . افسر لشگري از در آمدند و در پائين اطاق كه جا باز بود بروي صندلي نشسـتند  فسـران و  ا  هچـون از اينگون

نـد اينهـا كـه    گفـتن و مان » يـا اهللا «آيند و در اين نشسـتهاي مـا بپـاي كسـي برخاسـتن و       پايوران بسيار مي

بسخن خود پيشـرفت   نيز من. بيمعناييست برداشته شده ، كسي بآنها نپرداخت و پروايي نرفت ١كاريهاي رويه

  .دادم

ايـن بـود روي   . است ٥ولي چون گفتار بپايان رسيد و من نگاه كردم دانستم كه يكي از آنها كالنتر بخش 

ايـن بـود   . »ايـم  مدهآ هبراي استفاد «: گفتند  .»..دارند؟شايد آقايان سخني « : خود را باو برگردانيدم و گفتم 

. پردازيم چون اين نشست براي سوزانيدن كتابهاي ناپاك است اينك بآن مي: من دوباره بسخن پرداخته گفتم 

اين را گفتم و يكايك كتابها را از روي ميـز برداشـته و   . كنيم ما اينكار را بنام آفريدگار پاك و با خواست او مي

در ميان اينكار برخي از ياران ، از وحـدت و واعظپـور و   . كدام سخني رانده بدرون بخاري انداختم هر ي هباردر

بلكه كتابهاي . ميرسيدند و هيچ سخني نميگفتند) با آنكه خانه در محاصره ميبوده و ما نميدانستيم(ديگران ، 

  .خود را ميدادند كه به بخاري اندازيم ي هوردآ ههمرا

كار كتابسوزان بانجام رسيد ، و پس از پايان آن بود كه ناگهان آقاي كالنتر بپا برخاسته و رو بمن بدينسان 

ايـن  !.. گفـتم بـراي چـه؟   . »شما را جلب كنـيم  ي هموريت داريم همأيم و ما هما آمد« : گردانيده چنين گفت 

اكنون هـم اگـر   . ستا  هنبودمن برپا شود و تاكنون هيچگاه مورد بدگماني دولت  ي هنشست سالهاست در خان

. »ند كـه همـه را جلـب كنـيم    ا هبما دستور داد! نه« : گفت . شما بدگمانيد ما ميتوانيم بيدرنگ پراكنده شويم

با اينحال من حاضرم با شما برويم . جراي آن نيستيدا  هشما نيز مكلف بگفتم اين دستور برخالف قانونست و 

آخـر حضـرتعالي اهـل قانونيـد چـرا از      «  :گفـت  . شهرباني گفتگو كنيم ي هشهرباني يا با تلفن با ادار ي هبادار

گويـا  !.. ببينيد ما در كجاييم و آنـان در كجاينـد؟  . من از اين سخن افسوس خوردم» !كالنتري اجازه نگرفتيد؟

ز آنـان  ا  هي فرمان رانند و مردم بـراي هركـاري اجـاز   ا هسراسر كوششها در اين كشور براي آنست كه يكدست

  .»ي نياز نداشتيما هكه بچنان اجاز من اگر اهل قانونم نيك ميدانم« : گفتم  .بخواهند

                                                           
 ـ و ظاهرسازي= كاري  رويه. ظاهر ، صورت) = همچون مويه(ـ رويه ١
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شهرباني آگاهي ميدهم و اميدوارم  ي همن خودم ميروم و از كالنتري با تلفن بادار« : پس از سخناني گفت 

  .بنويسيد: گفتم . »ولي اجازه فرماييد نامهاي آقايان را بنويسم. رفع سوءتفاهم بشود

ولـي چـون   . س از آنكه نامها را نوشت او رفت و افسر دژباني نشست و ما نيز پي سخنان خود را گـرفتيم پ

 ، آزاد بـود  خـرين فرصـت آمـدورفت   آ هيك ساعت گذشت و از آقاي كالنتر آگاهي نرسيد و ساعت هشـت كـ  

از اطـاق درآمـدم   ولي چـون  . نزديك ميشد من خود بپا برخاستم كه بكالنتري بروم و چگونگي را گفتگو كنم

در پايين نيز چند تـن ديگـر پاسـبان و     ، ندا هديدم در پشت در يك سرهنگ شهرباني با چند تن ديگر ايستاد

بسـروقت مـا   » بسيج«ند كه با اينهمه ا هينان چه شنيدا  همن درشگفت شدم ك. ندا هنظامي پيرامون در را گرفت

  .ندا هشتافت

يكـي دو تـن دنبـال مـرا گرفتنـد، و       و نيز در آنجايند يو نظاميانچون از در كوچه درآمدم ديدم پاسبانان 

رفـتن شـما موضـوع را مهمتـر گردانـد ،      « موران آگاهي از پشت سر رسيده ، باين عنوان كه أسپس يكي از م

. مرا بازگردانيد» آورم تفاهم ميكند ، شما بفرماييد بخانه و من ميروم و خبري مي آقاي كالنتر خودش رفع سوء

اين بود از آقاي واعظپور خواهش كردم ايشان بروند و خـود  . يمساعت ديگري گذشت و باز خبري نرسيدولي ن

  .با تلفن با شهرباني گفتگو كنند

  : اي بافسـر دژبـان رسـيد در ايـن زمينـه       ايشان رفتند ولي پيش از آنكـه بازگردنـد از آقـاي كالنتـر نامـه     

  .»اي خود برونده يند و از اينجا بخانهاآقايان بكالنتري بي« 

ولـي  . پنداشتيم و ايـن بـود گويـان و خنـدان برخاسـتيم و از در بيـرون رفتـيم        ما باز داستان را ساده مي

ند كه كسي بگريـزد  ا هگويا ترسيد. ندا هدرشگفت شديم كه ديديم در سر كوچه يك اتوبوس براي ما نگاه داشت

تر بود كـه در تـاريكي دو تـن از راهگـذران را     تو شگف ند ،ا هنزديكي راه به پياده رفتن رضايت نداد ي هو با هم

بآتش ما سوزانيده و با زور بسوي اتوبوس ميكشيدند ، و آنها چون از همه چيز ناآگاه بودنـد نميدانسـتند چـه    

. هـا راهگذرنـد   اين بيچاره. ايد شما كه فهرستي از ما گرفته: اين بود ما به ميانجيگري پرداخته گفتيم . بگويند

با اتوبوس ما را بكالنتري رسانيدند ، و در آنجا دانسته شد آقاي كالنتر اطاق خاص خـود را بـراي مـا    بهرحال 
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ز يـاران مـا بودنـد بـدژباني     ا  هتهي گردانيده و ما شب را در آنجا خواهيم ماند ، و تنها سـه تـن از افسـران كـ    

  .فرستاده خواهد شد

چنـد  : گفـتم  . اگر خواهشـي هسـت انجـام دهـم    : سيد آقاي كالنتر رفتار نيكي ميكرد و اين بود از من پر

  :خواهش دارم 

دوم اين سه تن افسر را كه بدژباني خواهيد فرستاد . ست او را رها گردانيدا  هنخست يكتن در ميان ما بيگان

 ، چون ساعت هشـت گذشـته  : سوم . چندان فرصت دهيد كه ما شام را با آنان بخوريم و سپس روانه گردانيد

نيـز  . ورند و دستور يك شامي دهنـد اهمراه كسان ما كنيد كه بروند و از خانه فرشي و رختخوابي بي پاسباناني

  .بخانه هاي برخي از اين جوانان كه در دسترسست آگاهي دهند

آقاي نوري عال كه سـپس دانسـتيم از كاركنـان خـود شهربانيسـت و در ايـن       . سه خواهش را پذيرفت هر

ما و از خويشـان نيـز آنچـه فـرش و رختخـواب توانسـتند        ي هاز خان. رها گرديداندركار ميبوده  داستان دست

  .ي آماده گرديدا هيك شام ساد دهآوردند و در ساعت 

    

  ـ٤

  بمـا بـدرود گفتـه بـا نظاميـان بـدژباني       ) آذر ، سيفي ، صـرافان  بخش(پس از شام خوردن سه تن افسران 

  :خونسردي نشانداده بگفتگوهايي پرداختيم  ليكن. و اين يك اندوهي در ما پديد آوردرفتند ، 

هرچه ميخواهد باشد ، ما : يكي ميگفت  .پرداختند هايي مي گرفته بشوخي كمد را بسيار كوچاجوانان پيش

آمديم و اكنون چه بهتر كـه   ما راه دوري را پيموده براي چنين نشستي مي :ديگري ميگفت . كارمان را كرديم

پدرم  و من سبكبار شدم كه شعرهاي خودم: ميگفت  ديگري. هم گذرانيمرا باشست ساعتها برپا باشد و شب ن

من چون كتابي نداشتم عكس قاآني آنشاعرك دلقك را درآوردم و بـآتش   : ديگري ميگفت. را آورده سوزانيدم

  .انداختم

ادان بامـد . بدينسان سخناني ميرفت تا خواب چيره گرديد ، و همگي پهلوي هم دراز كشيده بخواب رفتيم

از خانه سماور و نان براي ما آوردند و از آنسوي آقاي كالنتر نيز پاسداري كرده زودتر آمـده بـود كـه مـا را از     
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اين بود در اطاقي كساني را ببازپرس نشاند كه تا از يكايـك جوانـان بـازپرس شـود و     . آنجا زودتر روانه گرداند

  .پرونده پديد آيد

هـاي   ري آميزش داشـته و شـماره  در دامغان با آقاي ني. ان پيمان بودهقاي كالنتر از خوانندگآ هشگفت آنك

شـما  « : پرسـيد   از من مـي . افته ، و اكنون افسوس ميخورد كه چنين داستاني پيش آمدهي پيمان را ازو درمي

 مگـر « : گفـت  !. چكـاري شـده؟  : گفـتم  . »!..چرا بايستي اين كار بشـود؟ . كه قانون را بهتر از ديگران ميدانيد

اگـر يـك   : آنگـاه در قـانون ميگويـد     و .نـه هـر اجتمـاع    :گفتم » !..ممنوع نيست؟ حكومت نظامياجتماع در 

اجتماعي مورد بدگماني شد پليس بآنها اخطار ميكند كه پراكنده گردند و اگر گوش ندادند در آنهنگـام اسـت   

دستور : گفت  .بهم زنم نگزاشتيدشما نه تنها اخطار نكرديد ، من خود خواستم نشست را . كه جلب تواند كرد

. اين شماييد كه بايد بمحاكمه كشيده شويد نه مـا . يد نه ماا هپس خالف قانون را شما كرد: گفتم . ما آن بود

  : سـخنان پاسـخي نداشـت گفـت      چـون بـاين   .اين پرونده كه تدوين ميكنيد براي خودتانست نـه بـراي مـا   

رويانه ميبود  و چون رفتارش پاسدارانه و نرم ،» باال را باجرا نگزاريمتوانيم دستور مقامات  ميدانيد كه ما نمي« 

  .من نيز نخواستم بيش از اين ايراد گيرم

در راه سه تن ديگر نيز از جوانان . تا ساعت ده و نيم پرونده پايان يافته ، ما را بفرمانداري نظامي فرستادند

از ما جدا گردانيدند ) آقايان افتخارزاده ، عمادي ، منزوي(پايوري شهرباني هستند  ي هز شاگردان مدرسا  هرا ك

  :در پايين آورده ميشود بفرمانداري نظامي رسانيدند ) از روي ابجد(و سيزده تن بازمانده كه نامهاشان 

ــي ،      دادپرور ،  حكيم شوشتري ،  حشمتي ،  جوانشير ،    پروين ،  رحيم

  وحدت       ، كسروي    عودت ،   عقيلي ،   سيروس ،   سروش ،   رياضي ، 

. در آنجا نيز ما را با پرونده بنزد دادستان و بازپرس كه در پهلوي همان عمارت جايگاهي دارنـد فرسـتادند  

سـتان و  دميخواهم خواننـدگان ايـن دا   .بجوانان در اطاق دفتر جا دادند و مرا به نزد آقاي دادستان راه نمودند

آلودگيهايي كه پيدا كرده ، و  ي هبدبخت ايران با هم ي هكه توديست ا هاين يك نمون. بازپرس را نيك شناسند

نيكخويي و مردانگي زده ، باز ايـن تـوده بيكبـار شايسـتگي را از      ي هبا آنكه بدآموزيهاي گوناگون آتش بريش

  .ندا هدست نداده و هستند آنانكه نيكي خود را نگه داشت
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ز جوانـان  ا  هبـازپرس كـ   آقـاي معظمـي  است و » سرهنگ نامور«آقاي دادستان كه سپس دانستم نامشان 

شناختم با يك آرامش مرا پذيرفتنـد و آقـاي دادسـتان چنـين آغـاز       ست و من او را ميا  هبافهم و دانش عدلي

  :سخن كرد 

. يك هسـتيد  ي هي درجشناختم كه خود قاضي بوده و اكنون از وكال ولي مي. آقا من شما را نديده بودم« 

  »!..چنين جرمي رخ دهد؟با اينحال چرا بايستي 

  .ستا  هجرمي رخ نداد: گفتم 

  » !..ممنوع نيست؟ حكومت نظاميمگر اجتماع در زمان « : گفت 

اساسـاً وضـع قـانون    . آن اجتماع ممنوعست كه بزيان دولت و امنيت عمـومي باشـد  . اجتماع نه هر: گفتم 

جتماع ممنوعست پس اجتمـاع مجلـس   ا  هگر هرگونا  هو آنگا. جتماعهاستا  هآنگون ي هدر زمين حكومت نظامي

قـانون   ١٠ ي هگـر اسـتناد بمـاد   ا  هاز ايـن گذشـت  . .!شما خودتان اكنون اجتماع داريـد؟ ! شورا چه حالي دارد؟

ثر نيفتـاد پـس از   ؤد پليس اخطار  كند و اگر اخطار مـ ست در آن ماده قيد صريح هست كه بايحكومت نظامي

  .آنست كه ميتواند بجلب و توقيف پردازد

    »!..طار نكردند؟خبشما امگر « : گفت 

ردند ، و اين موضوع را ، هم كالنتر خود خواستم نشست را بهم زنم نگزامن  ، نه تنها اخطار نكردند: گفتم 

ن از پـيش دسـتور جلـب داشـتيم     چـو : نـد  ا هزيرا نوشت. ندا هخود تصريح كرد ١و هم افسر دژبان در راپورتهاي

اينها مـا   ي هپس از هم. ندا هدوي ايشان حقيقت را پوشيده نداشت من بسيار خشنودم كه هر. شان كرديم جلب

كالنتر در راپـورت خـود   . گهي داده بوديم و يك نشست نهاني نبودآ هاين جلسه را از دو هفته پيش در روزنام

رفتيم و گوش داديم گفتگوهاي اخالقي و ديني در ميان بـود ـ چنـين     خانه باز بود و باال نوشته كه رفتيم در

  دارد؟ حكومت نظامينشستي چه ربط بقانون 

اين دفاع قويست و : در برابر اينسخنان ايشان خاموش شدند و من چون برخاستم آقاي معظمي گفته بود 

نيز آنرا پذيرفته و عقيـده بـه رهـايي مـا     دادستان . اينان بايد رها گردند. با اين پرونده كسي را نتوان بازداشت

                                                           
 گزارش ـ و= ـ راپورت ١
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آقـاي معظمـي گفتنـد دادسـتان     . ولي چون نتيجه دير شد من دوباره باطاق دادسـتان رفـتم  . اظهار كرده بود

ولي چـون كسـاني در   . ما به بيگناهي شماست ي هعقيد. پرونده را برد كه با آقاي سرتيپ عميدي گفتگو كند

مد دخالـت  انميـدانم شـما در آن پيشـ    دآنها نظر ديگري دار ي هلت دربارند و دوا هآذر دخالت كرد ١٧مد اپيش

  .ستا  همان بيطرفانه بود ما هيچ دخالتي نداشتيم و با دولت نيز رابطه: گفتم .. داشتيد يا نه؟

ولي ديديم آقاي دادستان پيـام فرسـتاده   . پس از اين آگاهي ما چشم براه بوديم كه دستور رهاييمان رسد

چون در آنميان آقايان واعظپور و آخشيجي و پسرم جالل در پيرامون ما . م ناهار را آنجا بخورندكه خواهشمند

  .و ما ناهار را در آنجا خورديم آوردند ميبودند و مي آمدند و ميرفتند درزمان چلوكبابي از بازار

  : دند بازگشـتند مـن نيـز رفـتم و ايشـان چنـين پرسـي        پس از ناهار چـون آقـاي دادسـتان باطـاق خـود     

: گفتند . ولي با خود آقاي سرتيپ عميدي چرا. يما هبا دولت بد نبود: گفتم » !..يد؟ا همگر شما با دولت بد بود «

سر چهارده پارچـه   گفتگو بر. كار وكالتي بشيراز رفتم يك چند سال پيش من براي انجام: گفتم . »..چطور؟ «

شيراز وكالت رعايا را نپذيرفته بود بتهـران آمـده    چون كسي در. ده و طرف گفتگو آقاي حسنعلي حكمت بود

ولي در شيراز . ز همگي رعايا تنظيم گرددا  هبمن وكالت دادند و قرار شد بدشتستان برويم كه در آنجا وكالتنام

آنجـا بـود و هـواداري سـختي از حسـنعلي مينمـود مـرا نگزاشـت بـه           ي هچون آقاي سرتيپ عميدي فرماند

ز ا  همد بازگشتم ، و بـا آنكـ  ار شيراز ماندم و چون از كوشش و گفتگو نتيجه بدست نييكماه د. دشتستان بروم

، بـاز   مبيبهـره گرديـده بـود   ) هزار ريال آن بايستي نقدي پرداخته شود كه چهل (الوكاله  هشتادهزار ريال حق

شـيده و  خنب قاي عميدي گناه مراآ هولي پيداست ك. هميشگي خود بردباري و خونسردي نشان دادم ي هبشيو

اي در دل  پنـاه هـواداري مينمـودم كينـه     از اينكه يكماه هرروز بايشان زحمت ميدادم و از يكمشت رعاياي بي

از اين گذشته چون ما پرچم را آغاز كرديم يك گفتاري از شيراز رسـيده و در روزنامـه    .ايشان پديد آمده بوده

گيريهـايي از رفتـار    نـد و در آن خـرده  ا هيي فرستادقشقاچاپ شده بود كه سپس دانستيم هواداران آقاي ناصر 

عميـدي را رنجيـده گردانيـده ، وگرنـه مـا را بـا دولـت         پقاي سـرتي آ هاينهاست آنچ. آقاي عميدي شده بود

  .داستاني در ميان نيست
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ولي من چگونگي را دانسته پيام بآقاي سرتيپ فرستادم كه ميخـواهم ايشـان را   . ايشان بخاموشي گراييدند

ز روي ا  هديدن ايشان بدفتر فرمانداري نظامي رفتم يكداسـتاني رخ داد كـه بيكبـاره پـرد     برايم ، و چون ببين

  : رازهاي نهاني برداشت 

من چـون بامـدادان تلگـراف    . وزير نوشته شده ي ديدم كه بآقاي نخستا هزيرا چون نشستم روي ميزي نام

ز فرمانـداري علـت بازداشـت مـا را     ا  هداري انداختـ وزير فرسـتاده بـودم آنـرا بـه جريـان ا      فوري بآقاي نخست

، نخسـت در شـگفت   » استفاده شده حكومت نظاميقانون  ٥ ي هاز ماد« نها پاسخ ميدهند كه اياند و  پرسيده

 هاند ، و اين مرا بگمـان انـداخت كـ    شدم كه تلگراف فوري مرا كه بخود آقاي قوام بود ، بجريان اداري انداخته

  .مد با آگاهي ايشانستاز من در دل داشته و اين پيشا  هقاي قوام كينآ

ظن مخالفت  ءسو «كسانيست كه  ي هزيرا چنانكه نوشتيم آن ماده دربار. مرا تكان داد ٥ ي هدوم عنوان ماد

اين مـاده كجـا و   . ستا  هاين عبارت خود ماد. » با دولت مشروطه و امنيت و انتظام عمومي در حق آنها بشود

هرگـاه در  « سـت  ا  هو آنگاه كساني را كه بموجب آن توقيف ميكنند چنانكه دستور خود ماد. !داستان ما كجا؟

پايـان يابـد و آنگـاه بتحويـل      حكومـت نظـامي  بايد در بازداشت بمانند تا » ظن بكلي رفع نشود استنطاق سوء

  .عدليه دهند تا ببازپرس و رسيدگي آغاز كند

يم و شهرباني يا فرمانداري نظامي ، چون معني راست قانون ا هنست كه ما اجتماع داشتآ هدانستم داستان ن

بزرگي از ما در يك دلـي هسـت ـ دل آقـاي      ي هينست كه يك كينا  هاند ، بلك را نميدانند ما را باينجا كشانيده

ست كه بكار افتاده ا  هـ و آن كين  ٢، يا دل سرتيپ عميدي يا دل آقاي سرتيپ مقدم١قوام ، يا دل آقاي سپهبد

استناد ميكردند ، و  ١٠ ي هاينست تاكنون بماد. شانيده و نميخواهد باين زودي رهامان گرداندكو ما را باينجا 

نـد ، و  ا هرا پيش كشيد ٥ ي هچون ما بآن پاسخ داديم و دادستان و بازپرس آن پاسخ را پذيرفتند ، اين بار ماد

فرمانـداري نظـامي   . نداري نظامي تهران پايان يابـد نست كه ما در زندان بمانيم چندانكه فرماآ همعني اين ماد

هنگاميكه جنگ اروپا پايان پذيرد و سپاهيان همسايگان از اين كشور برونـد ،  !.. تهران كي پايان خواهد يافت؟

                                                           
  آذر فرماندار نظامي برگزيده ۱۷ـ سپهبد اميراحمدي كه در ١
 ـ و.و سپس كه وزير جنگ شد سرتيپ عميدي به جاي او نشست 
 ني ـ وكل شهربا ـ سرتيپ اعتمادمقدم ، رئيس٢
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پـس  . آنرا خدا ميداند چه بسا كه ده سال ديگر همچنـين برپـا باشـد   !.. جنگ اروپا كي پايان خواهد پذيرفت؟

تـر  مد در نظر من بسـيار بزرگ ادر اينجا بود كه پيش! ندا هبند و زندان ده ساله براي ما چيد ي هزمين: بايد گفت 

  .دگرديده رنگ خود را تغيير ميدا

ها پرداخته بودم ديدم دادسـتان بـا بـازپرس از در درآمدنـد ، و دورتـر از مـن روي        هنگاميكه باين انديشه

مدير دفتر فرمانداري نظامي از اطاق آقاي سرتيپ عميـدي   صندليها نشستند ، و در همان هنگام سروان ربيع

دادسـتان چـون نگريسـت بـا يـك      . ي را كه ماشين كرده بودند بجلو دادستان گزاشتا هبيرون آمده يك نوشت

انـد   اگر با منست من ميگويم اينها را برخالف قانون توقيـف كـرده  « : خشم و تندي و با آواز بلند چنين گفت 

 ، بوفـق  ٥ ي هسرتيپ عميـدي بدسـتاوير مـاد   . ماست ي همن دانستم نوشته دربار. »آزاد شوندبايد همين االن 

نـويس كـرده و ميخواهنـد بـا زور      ما ديكته كـرده و آنـرا نوشـته و پـاك     ي هدلخواه خود ، قرار بازداشتي دربار

  .ولي دادستان نيكنهاد زير بار تحكم نميرود. بامضاي دادستان و بازپرس برسانند

و اينسخن را با آن تندي و بلندي گفت و سروان ربيع بازگشته ديد من نيز در آنجايم چنـين پاسـخ   چون ا

  را گرفتـه چنـين    ولي چون دادستان خامه برداشـت بنويسـد جلـوش   . »!را بنويس نهما !بسيار خوب« : داد 

  .طاق تيمسار برداين را گفت و دادستان و بازپرس را با. »بهتر است با خود تيمسار گفتگو كنيد« : گفت 

اينهـا يـك    ي هدولت دربار: شنيدم ولي سپس دانستم سرتيپ عميدي بدادستان گفته  من آواز آنها را نمي

من افسرم در سربازخانه ، و در  «: او پاسخداده . هستيد بايد تابع امر دولت باشيد شما افسر. نظر سياسي دارد

» ايد بايد تابع قانون باشم ا كه مرا پشت ميز دادستاني نشاندهاما در اينج. آنجاست كه بايد تابع امر دولت باشم

زاد باشـم و  آ هشما مرا از عدليه خواستيد باين شرط آمـدم كـه در عقيـد   « : معظمي آن جوان گردنفراز گفته 

را بزيـر تحكـم كشـيدن    آقاي سرتيپ بسنگ خورده و آنهـا   تير. »اكنون كه چنين است مرا بعدليه بازگردانيد

  .ستا  هنتوانست

چون گفتگوي آنها پايان يافت و بيرون رفتند سروان ربيع مرا باطاق سـرتيپ عميـدي راه نمـود ، و چـون     

سـف اسـت كـه چنـين     أجاي بسيار ت« : بازي مرا پذيرفته چنين گفت  ي هيافوارد شدم آقاي سرتيپ با يك ق

لغـزش از كالنتـري سـر زده بـود و     يك  .سف نيستأجاي ت: گفتم . »!..چرا اينطور شده؟!.. ي رخ داده؟ا هحادث
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 .بلـي « : گفـت   .دادستان اظهار عقيده كرده و پرونده پايان يافته و اكنون ما بايد رهـا گـرديم   .جبران گرديده

ند تصديق ا هداد) وزير جنگ(١م و دستور را تيمسار سپهبد احمديا هولي چون من در اينموضوع دخالت نداشت

كنيم و اجازه بگيريم و من االن سوار شده ميروم خـودم بـا ايشـان مـذاكره     ان مراجعه شميفرماييد كه بايد باي

من ديگر پاسخي ندادم و اساساً در برابر چنين سخنان دورنگي . »ما تا غروب آزاد شده تشريف ببريدكنم و ش

  .اين بود برخاسته بازگشتم. نياز بپاسخي نديدم

و چون آقاي واعظپور و ديگران پياپي ميرفتنـد  آقاي سرتيپ سوار شده رفت و پس از يكساعتي بازگشت ، 

تيمسار سپهبد با من آمديم او رفت به هيئـت وزراء و مـن آمـدم كـه يـك      « : پرسيدند چنين گفته بود  و مي

مرا خنده گرفت كه ميخواهد ما را فريب . »ي تهيه كرده با آن پرونده ببرم كه در هيئت وزراء مطرح شودا هنام

  .دارد كه در هيئت وزيران طرح شود ربطچنين داستاني چه . دهد

در . را نيز پوشيده داشته بجوانان يا بآقاي واعظپـور نگفـتم   ٥ ي ههرچه بود خونسردي نمودم و داستان ماد

ساعت بيشتر وقـت  در ساعت هفت و نيم كه نيم. ندا هآنميان دانستيم كه دادستان را نيز بهيئت وزيران خواست

  .مشب را در آنجا بمانندا  هدادستان رسيد كي از آقاي مآزاد نداشتيم پيا

ميد ميداشتند كه شب را ا  ههاشان آگاهي نداد زيرا بسياري از آنان بخانه .جوانان از اين پيام تكاني خوردند

از آنسوي ما رختخواب و پوشاك براي خوابيـدن هيچـي نداشـتيم و در آن    . هاي خود باز خواهند گشت بخانه

شما تنهـا آن كنيـد   : گفتم . آقاي واعظپور و ديگران سراسيمه شدند. ز خانه بخواهيمانستيم اتو نيمساعت نمي

. مـا نباشـيد   ي هدر انديشـ . هاتـان رويـد   كه شامي از بازار براي ما فرسـتيد و خـود نيـز هرچـه زودتـر بخانـه      

  .بهرحاليست ما اين شب را بسر خواهيم برد

» ديوان جنايي« با ما مهرباني و پاسداري نموده سالن  در آنميان افسر نگهبان كه من نامش را نيز نميدانم

يمن زمسـتان  شـ هاي بـزرگ و بسـيار دارد بـراي ن    اين سالن بزرگست و چون پنجره. را براي ما آماده گردانيد

چيزيكـه هسـت آن سـالن پـاكيزه ميبـود و ميـز و       . بويژه كه ما رختخـواب نيـز نميداشـتيم   . سازشي نداشت

                                                           
 ـ همان اميراحمدي ـ و١
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دو تـن نظـامي را بـا    : افسر نـامبرده گفـت   . سوخت يك بخاري بزرگي در ميانه ميصندليهاي تازه ميداشت و 

  .ذغال در اختيار شما ميگزارم آنها را بقراولي بگماريد كه نگزارند بخاري خاموش گردد و شما سرما خوريد

از مهرباني او سپاسمندي نموديم ، و چون شام آوردند خورديم همگي در گرد ميـز بـزرگ سـالن نشسـته     

تلخ آلودگي  ي هيكي از هزارها بلكه مليونها ميو ايم اين گرفتاري كه ما پيدا كرده: من گفتم . گفتگو پرداختيمب

آيد آن ميشود كه چند ماه پيش ديديد و ما همگـي از   بدبخت اگر آزادي پيش مي ي هدر اين تود. ستا  هتود

ندوه ا  هشما بجاي آنك .دست بستم باز ميكنند آن بيزار بوديم ، و اگر آزادي از ميان ميرود بدينسان ستمگران

شـب نيسـت ، ولـي     اين گرفتاري ما بيش از يكشب و دو. همگي توده باشيد ي هخودتان را خوريد در انديش

شما با خدا پيمان بنديد كه نيروهاي جواني خود را در راه رهايي توده . بدبخت هميشگيست ي هگرفتاري تود

سپس بخواهش جوانان  .نگرديد از آن كوششها باز. يما هششهاست كه ما آغاز كردن همان كوآ هبكار بريد و را

ين گفتگوهـا  ا  هكمابيش در پيرامون آن ميز بزرگ نشست سخن از داستان مشروطه بميان آورديم و سه ساعت

كـدام جـايي گرفتـه دراز كشـيديم و پالتوهـا را       سپس چون شب گذشته بود در گرداگرد بخاري ، هر. كرديم

سردي سالن ، چون  ي هبا همسوده نبوديم ولي چندان سخت نگذشت ، و آ هاگرچ .وپوش گردانيده خوابيديمر

، و بامدادان هنـوز روشـنايي    از پيش خود را براي ايستادگي در برابر سرما آماده ساخته بوديم آسيبي نديديم

  .ار شديمز خانه فرستاده بودند بيدا  هآغاز نشده بود كه بآواز سماور و چايي ك

ايـن  : يكـي گفـت   . هنگاميكه چايي ميخورديم يكي دو تن از جوانان نزديك من نشسته سـخن ميراندنـد  

ايـن افسـران بـزرگ     ١.سرلشگر معيني و ديگر افسران گريزنده نوشتيد ي هآن گفتارهاييست كه دربار ي هنتيج

  .همه باهم مربوطند و تعصب يكديگر نگه ميدارند

از همان سروان ربيع چند بار بـد نوشـته   : سومي گفت  .د عميدي نيز بد نوشتيدشما از خو: ديگري گفت 

  .بوديد

بيست سال پيش كه در تبريز بودم يكي از آشنايانم شب براي خوابيـدن  : مثلي براي شما آورم : من گفتم 

 ن مـي من چون بديدنش رفتم بخود نكوهش ميكـرد و چنـي  . ولي افتاده و پايش شكسته بودبام رفته  به پشت

                                                           
  :  كرد وانندرا نگاه ت زيراينترنتي  پايگاه  ۱۱ و ۱۰گفتارهايـ براي آگاهي از آنها خوانندگان ١

www.kasravi-ahmad.blogspot.com ـ و  
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ايـن سـخن بيجاسـت ،    :  من گفتم .»!..چرا بايستي در اطاق نخوابم؟ !.؟بام داشتم من چكار در پشت« : گفت 

در زندگاني آسيبهاي گوناگون . بام هم رود و گاهي اتفاق افتد كه بيفتد و پايش بشكند آدم در زندگي به پشت

بـر پـولش را    بگير ستمكار افتد ، يكروز جيب آدم گاهي بيمار گردد ، يكروز افتاده پايش شكند ، يكروز. هست

ينكه بنكوهش خود يا ديگري ا  هن. اينها در زندگي هست ، و هركدام كه پيش آمد بايد چاره كرد ي ههم. . ردب

  .پرداخت

اين هم يكي از آسيبهاي زندگيست كه پيش آمده  .مد نيز بيجهت بجاهاي دوري نرويدااكنون در اين پيش

غاز كرديم براي اين بود كه بدكاريهاي سرلشـگر معينـي و ديگـران را    آ هما آنروز كه روزنام. و بايد چاره كنيم

گر يكـروزي فرصـت پيـدا    ا  هنيز ميدانستيم ك. ين كار دشمنيها پديد خواهد آوردا هبنويسيم ولي ميدانستيم ك

ته هـاي مـا نتوانسـتي    ليكن هيچيك از اينها جلوگير آن نوش. جويي خواهند برخاست شود كساني از ما بكينه

ديروز من كار را به طبيعت واگـزارده  . اكنون هم از گذشته پشيمان نيستيم ولي بايد برهايي خود كوشيم .بود

  .نكوشيدم ولي امروز بكوشش خواهيم پرداخت

  

  ـ٥

 ولـي پـيش از آن  . يد و از او خبـري گيـريم  او دادستان بي د و اداره باز شودسمنتظر بوديم ساعت هشت ر

  :آغاز سخن كرد  آگاهي بنزد ما آمده و مرا بكناري كشيده چنين يكمرد

و صـوفيه و   حافظ و مولـوي  و اي شما بسعديهيرادگيريا  هك موضوع آنست. شما قضيه را ساده نشماريد« 

حـافظ و سـعدي و   ب قلبـي  ي هدر اين كشور اغلب بزرگان درويشند و عالق. باشخاص مهمي برخورده ، ديگران

نـد پاسـخي دهنـد يـا از راه     ا هيد و آنها نتوانستا هو چون سالهاست شما اين رشته را تعقيب كردمولوي دارند ، 

ند كـه بشـما صـدمه    ا هشما را در دلهاي خود جا داده هميشه در آرزوي فرصتي بود ي هديگري جلوگيرند كين

بقضـيه رنـگ   . شماست ند ولي مقصودشان نابود كردنا هرا بهانه ساخت حكومت نظاميرسانند ، و اكنون قانون 

ند ، و ميخواهند انتشار دهند كه شما ميخواستيد قـرآن را آتـش زنيـد و بـاين وسـيله مـردم را       ا هسياسي داد
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گر امروز يا فـردا خاتمـه پيـدا نكنـد بسـيار      ا  هاين قضي. كه دولت مجبور باشد و شما را رها نگرداند ١بشورانند

  .ناني داريدخودتان ميدانيد كه چقدر دشم. وخيم خواهد بود

ميخواهم بپرسم آقـاي قـوام در چـه    . من خود چيزهايي دانسته بودم ولي تا باين اندازه نميدانستم: گفتم 

  .. ست؟ا  هآيا او نيز در اين قضيه دخالت داشت.. حالست؟

ادار يكدسته مالها را و. ند قهراً باو نيز دخالت خواهند دادا هولي با اين مقدمه كه چيد. تصور نميكنم: گفت 

ـ   ي هاين قضي. وزير را گرفته هياهو برپا نمايند ميكنند جلو نخست ه در دلهـاي آنهـا كـار    كتابسوزان مثـل گلول

  .راه تشبث خواهند كرداز هر. كرده

ما اگر بـاين نـاتواني   . مد را ميگوييد ساده نيست ، داستان ما نيز چندان ساده نميباشداچنانكه پيش: گفتم 

  .مانديم د ده سال پايدار نميپندارن بوديم كه مردم مي

  .آيد كمكي كنم ميخواهم بدانم و اگر از من كاري برمي.. چه خواهيد كرد؟: گفت 

ولي چون ديدم ساده نيسـت و  . مدي نخست آنرا ساده گرفته بحال طبيعيش گزارمامن در هر پيش: گفتم 

انون و رسيدگي و دادستان و بازپرس ديروز گفتگو از ق. طرف زورآوري مينمايد من نيز از در زورآزمايي درآيم

يم بقانون ترتيب اثـري نميكننـد و   ا هولي اكنون كه دانست. بود ما نيز با آرامش و فروتني بسيار گردن گزارديم

مـا كسـان   . توزي و زورآزماييست پيداست كه ما نيـز از راه زورآزمـايي پـيش خـواهيم آمـد      مقصودشان كينه

  .ند با دسيسه ما را لگدمال گرداننددرمانده و زبوني نيستيم كه بتوان

را پـيش   ٥ ي هسـپس مـاد  . بود كه ما نيز بـآن پاسـخ داديـم    حكومت نظاميقانون  ١٠ ي هديروز بهانه ماد

ور است كه كساني مـا را مـتهم   آ هاين خود خند. ن ماده كمترين انطباقي بحال ما نداردآ هند در حاليكا هكشيد

ـ    آ هكسي بآنست كه  ي همانند اين. بمخالفت با حكومت مشروطه كنند نگبـين  ا  هفتاب بگويـد تاريكسـت يـا ب

كـس ديگـري    همين رفتار بيمعني و خنك بما حق ميدهد كه در برابر فرماندار نظامي يا هـر . بگويد تلخست

 هيك كسي تا هنگامي فرماندار نظاميست و شئونات دولتي را داراست ك. بايستيم و آنچه بتوانيم دريغ نگوييم

                                                           
فتگـي و نيـز   ه پـرچم  ،ماهـه   ، بازداشت پـرچم نيمـه   سازي شايعه در »خيانت كمپاني« هاي  براي آنكه به دسيسهخوانندگان ـ ١

  ـ و .را توانند خواند پيشگفتار كتاب انكيزيسيون در ايران ، ندپي بر او ي هو سرانجام محاكم كسرويسيزده تا از كتابهاي 
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كسيكه با اين آشكاري نقض قانون ميكند يكفرد . قانون رفتار كند و باين آشكاري قانون را نقض نكند ز رويا 

  .متعديست و داراي هيچ احترامي نيست و ميتوان با او ايستادگي كرد

. را پـيش كشـيدند   ٥ ي هچـون ديدنـد آن نشـد مـاد    . دستگير كرده بودند ١٠ ي هاينان ما را بدستاويز ماد

و آنگاه در اجراي مفاد همان ماده نيز دادستان و بازپرس بايد قرار صادر !.. رتباطي بكار ما دارد؟ا  هچ ٥ ي هماد

در جاييكـه بـا ايـن    . كسـاني بـاجرا گـزارد    ي هينكه فرماندار نظامي با دلخواه خود آن ماده را دربارا  هكنند ، ن

يم و در هـيچ دادگـاهي محكـوم    ا هبدي نكرد شكنند اگر ما نيز قانون را بشكنيم هيچ كار بيباكي قانون را مي

  .نخواهيم گرديد

در زنجـان هنگاميكـه رئـيس عدليـه بـودم از تهـران       . ما هم و هميشه فيروز بـود ا همن بارها اين كار را كرد

چون مدارك روشن بخيانتكـاري  . العمومي آمد كه هم رشوه ميگرفت و هم بدعويهاي بلندي برميخاست مدعي

ز پنجـره بيـرونش   ا  هك روزي در دادگاه بگلويش چسبيدم و يك مشتي هـم بسـرش زد  او در دست بود من ي

العموم خـائن نميخواهـد ، و سـپس بجـاي خـود بازگشـته و نشسـتم و         برو كه عدليه مدعي: انداختم و گفتم 

د ، ن بود نه تنها نتوانست از دست من بوزارت عدليه شكايت كنئمحاكمه را بپايان رسانيدم ، و آنمرد چون خا

را كه حاكم بود ميانجي گردانيد كه مـن  ) اميرحشمت(حكومت بستي نشست و آقاي نيساري ي هرفته در ادار

  .از گناهش بگذرم

ما اگر بنـام  . مدها بايد قضيه را هرچه بزرگتر گردانيد تا مردم توجه كنند و هواداري نمايندادر اينگونه پيش

بيقانوني ميكند با او طرف شويم هزاران هـوادار و پشـتيبان پيـدا    اينكه فرماندار نظامي يا ديگري آشكاره با ما 

  .خواهيم كرد

، و اينگونه چيزها چنـدان پـوچ اسـت كـه مـن انـدك       » اينها ميخواستند قرآن را بسوزانند« عنوان اينكه 

ه اين تهمت زماني پيش ميرفت كه ما يك جمعيت نهاني بوديم و مردم از خواست ما آگـا . پروايي از آن ندارم

همان كتابسوزان ما دو هفتـه   ي هدربار. يما هما ده سالست در اين راه ميكوشيم و صدها گفتار نوشت .بودند نمي

  .پيش گفتار نوشتيم و آگاهي داديم كه چه كتابهايي را خواهيم سوزانيد
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خـدا مـا   ايم و هميشه  ما ده سالست هميشه در معرض اينگونه تهديدها بوده. آمديم كه ماليان را بشورانند

نكه ما زبون يكمشـت ماليـان و شـاعران و شاعرپرسـتان نخـواهيم گرديـد و مـا        آ هخالص. ستا  هرا نگه داشت

من امروز شكايتي بآقاي قوام خواهم كرد ، . يما همندي بيرون آمد ز اينگونه كشاكشها با فيروزي و بهرها  ههميش

ه در راه برگردانيدن ستم از خودمـان هرچـه توانسـتيم    ثر افتاد افتاده ، وگرنه ما آزاد خواهيم بود كؤگر ما  هك

  .بكنيم

انـد كـه بـا قـرار      بدينسان گفتگو بپايان رسيد و در آنميان دانستيم ديشب باز دادسـتان را بفشـار گـزارده   

بازداشت ما موافقت كند و او زير بار نرفته و اينست ميخواهند ما را با پرونده بشهرباني فرستند و قضيه عنوان 

  .ي پيدا كردهسياس

وزيـر بآنجـا    چون ميدانستيم آنروز مجلس باز است و نخسـت  .بايستي بكوشيم و خطر را از خود بازگردانيم

آقـاي پارسـا بايشـان آگـاهي دهـيم و آقـاي        ي هخواهد رفت با شور آقاي واعظپور چنين نهـاديم كـه بوسـيل   

مـن خرسـندي   . بشاه تلگرافـي فرسـتيم   برخي جوانان درخواست كردند. را باينكار روانه گردانيديم يآخشيج

مـا اگـر امـروز     .اينكار هم بزرگسـت : گفتند . استمداد از شاه كشور بايد در يك كار بزرگي باشد: گفتم  .ندادم

كم خبر در تهران انتشار يافته ماليان و صوفيان و بهائيان  ست و خواهيم ماند و كما  هرها نگرديم فردا هم آدين

از سـوي ديگـر مـا آشـكاره مـي بينـيم كـه غـرض         . ي براي خود خواهند شمردا همعجزو شاعران هريكي آنرا 

پيامي كه  ي هبهتر است منتظر باشيم تا نتيج: گفتم . اقدامي شايسته ميباشد ميورزند و در چنين هنگامي هر

آنوقـت  گفتنـد تـا   . گر رفع محذور شده باشد بيجهت اقـدامي نكنـيم  ا  هايم دانسته شود ك به نخست وزير داده

  .ها تا ظهر باز است و ما سه ساعت بيشتر وقت نداريم فرصت فوت خواهد شد ، امروز اداره

  :بدرخواست اينان تلگرافي بمضمون پائين بشاه نوشته فرستادم 

ـ ، سف ميفرمودند كه در زمان اعليحضرت سابق أاعليحضرت اظهار ت«  نـدازه  ا  هچـ  ، نـاچيز بـد گذشـته   ه ب

نكه بدانند اكنون دچار اغراض دشمنان و بدخواهان گرديده با يكدسـته در بازداشـت   سف خواهند بود از ايأمت

  .»اعليحضرت علت را توضيح خواهند. ميباشيم
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ولي پيش از آنكه پاسـخي ازو  . پس از فرستادن اين از آقاي سرتيپ عميدي وقت طلبيدم كه بديدنش روم

بـا  « : ي از آقاي پارسا آورد ، بـاين مضـمون   ا هرسد آقاي آخشيجي كه بمجلس رفته بود بازگشته و يك نوشت

. سف كردنـد أاطالع بودند و اظهار ت ايشان بي. وزير گفتيم قاي نخستآ هديگر نمايندگان آذربايجان موضوع را ب

   .»ابيض بازگشتم دستور ميدهم رفع تعرض كنند ز مجلس بكاخا  هفرمودند همينك

تلگـراف ديـروز مـن بـاو     . وزير آگـاهي نداشـته   دانستيم نخستاز آن . اين پيام آقاي پارسا بسيار بجا رسيد

  .اين ما را از انديشه هاي ديگري آسوده گردانيد .نرسيده

در آنميان پاسخ آقاي سرتيپ عميدي رسيد و من نزد او رفتم و با بودن آقاي سـرتيپ مقـدم رئـيس كـل     

  :آورم  شهرباني يكرشته سخناني در ميان ما رفت كه در پايين مي

  .شما ميكوشم ي هاش در قضي ديشت همه ـ از

  .ـ ديشب نتيجه چشد؟

  . سه روزه تمام ميشود ـ منكه نميتوانم نتيجه را بحضرتعالي بگويم ولي دو

يم كه دو سه روز ديگـر در بازداشـت   ا هما چه كرد. عجب فرمايشي ميفرماييد آقاي سرتيپ! ـ دو سه روزه؟

دادستان و بازپرس ما را تبرئـه كردنـد و پرونـده پايـان     ، فته بوديد گر ١٠ ي هشما ما را بدستاويز ماد! بمانيم؟

اين جوانان . در آنصورت هم تنها من يكنفر مورد اتهاممسياسي باين قضيه بدهيد  ي هآمديم كه جنب. پذيرفت

 شما آنها را رها گردانيد من حاضرم دو سه روز نه ، دو سه مـاه . كساني كه مورد اتهام سياسي باشند نيستند

من گمان ميكنم تمام قضايا از خود تيمسار  .تان بپايان رسانيد در بازداشت بمانم تا شما جستجوهاي سياسي

  .است

  .در شيراز هم تصور ميكرديد من با شما مخالفت ميكنم. ـ حضرتعالي هميشه بمن بدگمان هستيد

  .را سرودن و عذرهايي آوردن غاز كرد داستان شيرازآ هاينرا گفت و روي خود را برئيس شهرباني برگردانيد

يا در حقيقت دولـت بـدگمانيهايي از نظـر سياسـت     . آقاي سرتيپ ، مطلب از دو حال بيرون نيست: گفتم 

اينجوانان بيكبار در . در هر دو حال قضيه مربوط بشخص منست. ز روي غرض تهيه شدها  هدسيس دارد يا يك

  .خودم هيچ خواهشي از شما ندارم ي همن دربار. شما اينها را آزاد گردانيد. كنارند
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اگـر موضـوع را بكلـي خاتمـه نـدادم      . بهيئت وزرا كه در آنجا اقدام كـنم  ممن باز االن ميرو ، شمچ: گفت 

  .نها آزاد شوند و خود حضرتعالي چند روزي بمانيدآ هترتيبي فراهم ميكنم ك

ايشـان دسـتور دهنـد بكلـي قضـيه      اگر . خواهند كرد ياند تلفن وزير فرموده هم شنيديم آقاي نخست ييك

  ).اند آقاي پارسا را باو رسانيده ي هدانسته شد خبر نوشت(ست ا  هخاتمه يافت

  .ست و بهرحال شما نتيجه را بما آگاهي دهيدا  هچنان پيامي رسيد: گفتم 

  .تا ظهر نتيجه را آگاهي ميدهم: گفت 

بود ، و آقاي سرتيپ مقدم را خواسـته بـوده    كارانه نمي ها جز رويه اين گفته ي هچنانكه سپس دانستيم هم

ــا بدهنــد  ــار م ــراي ك ــداري نظــامي نامــه.. چــه ترتيبــي؟. كــه ترتيبــي ب ــه  فرمان   : اي نويســد در ايــن زمين

شـهرباني بايـد اينهـا را در بازداشـت نگـه دارد و از      . اينها جمعيتي هستند ـ كه مقصودشان معلـوم نيسـت   « 

بـا چنـين   . »...پردازد تا حقيقت را كشف كرده بـدولت گـزارش دهـد    يكايك ايشان بازپرس كند و ببازجويي 

وزير تلفـن كـرد بگوينـد قضـيه      ي ما را بزندان شهرباني فرستند كه سالها در آنجا بخوابيم ، و اگر نخستا هنام

خيلي مهم است و بايد تحقيقات شود ، و اگر بشهرباني دستوري داد اهميت قضيه را عنوان نموده بگويـد اگـر   

شـوب پيـدا ميشـود و مـردم بـازار را      آ هنها را رها كنيم در شهر انعكاس بدي خواهد داشـت و چـه بسـا كـ    اي

اين بـوده  . وزير را قانع گردانند ند قرآن را آتش بزنند ـ با اين پاسخ نخست ا هخواست ميگويند اينها مي. بندند مي

  .ترتيبي كه در كار ما داده بودند

بهـاي سـراپا زيـاني از    يكمشـت كتا . دبختي اين توده را نيـك شناسـد  در اينجاست كه هركس بايد حال ب

بيسـت مليـوني ميباشـد ، و مـا از سـالها       ي هنابودي يـك تـود   ي هزبوني بيادگار مانده و ماي ي هقرنهاي گذشت

طلبيم كه بينديشـيد   آوريم و هميشه مردم را بداوري مي نويسيم و دليلهاي پياپي مي زيانهاي آن كتابها را مي

گر سخني ا  هبجاي آنك بزرگان كشورين كتابها نبايد بماند ، ا  ههاي ما داريد بنويسيد وگرن اگر پاسخي بگفتهو 

و با چه بهانه هاي خنكي ميخواهند مـا را   ، بكينه توزي برميخيزند دارند بگويند و اگر ندارند بما ياوري كنند

ا رسيده كه كتابهايي همچون ديوانهاي ايرج و عشـقي  روزي يكمردم تا كج تيره ي هببينيد انداز .نابود گردانند

 زسازند و كسي كمترين خشـمي ا  شكاره درس بيشرمي بجوانان ميدهد پياپي چاپ كرده پراكنده ميآ هرا ك
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 هن كتابهاي بيناموسي را از ميان ميبريم در دلهاي آقايـان درد بزرگـي شـد   آ هولي ما ك. خود نشان نميدهد

  ! روز واي باين مردم تيره! بدبخت ي هواي باين تود. بما كيفر دهند ست و بدينسان ميخواهندا 

باري چون از اطاق فرمانداري بازگشتم چند دقيقه نگذشته بود كه ديديم پايور نگهبان مـا آمـده و چنـين    

 .وزير برسـد  خواستيم قدري دير كنيم تا تلفن نخست مي. ند شما را بشهرباني تحويل دهيما هدستور داد: گفت 

آقـاي سـرتيپ عميـدي چـون شـنيده      : آوردنـد گفتنـد    ي مـي يه دلسوزي بمـا مينمودنـد و آگاهيهـا   سانيكك

 .وزير تلفن خواهد كرد ميخواهد هرچه زودتر شما را از اينجا بيرون فرستد و اينست دسـتور اكيـد داده   نخست

وزير اطمينان داشـتيم و   نخست ي هولي چون به وعد. دري پردازيم جاي آن بود ما ايستادگي نماييم و به پرده

ا ديگري كـاري از پـيش نخواهـد بـرد     يير در كار نباشد فرماندار نظامي وز گر نظر نخستا  هنيك ميدانستيم ك

هنگـام  . با دستور دادستان اتوبوس آوردند و ما را در آن نشانيده به شهرباني رسـانيدند . بيهوده بآن نپرداختيم

و يگانه سختي مـا در ايـن گرفتـاري آن يكسـاعت و نـيم بـوده كـه بـا          ز در زندان بدرون رفتيما  هظهر بود ك

رسـانيده  » مخـزن « هرچـه بـود هنگاميكـه مـا را بـه      . كاركنان زندان بسر داديم و رفتار بـد آنـان را ديـديم   

 ي هميخواستند پس از بازجويي باطاقي راه نمايند ناگهـان ديـديم آقـاي معـزي از در رسـيد و بـا يـك چهـر        

آقايان رها گردند ،  ي هبايد هم: گفت . آري: گفته شد  .آقاي كسروي در اينجاست؟: رسيد ن پداري چني معني

آقـا شـما چطـور ديـوان حـافظ را      «  :اين را گفت و بسوي من آمده پس از تعارفات چنين آغاز سـخن كـرد   

 ي هامـا دربـار  . شـنوديم از اينكه دستور رهايي ما را رسانديد خ: گفتم  »..!.حافظ مرد بزرگيست. !.سوزانيد؟ يم

تان آنست كه ما ديگر ديـوان او را نسـوزانيم ايـن     بهرحال اگر خواست. حافظ بايد باهم نشينيم و گفتگو كنيم

در حياط آقـاي واعظپـور و ديگـران    . بدينسان از زندان بيرون آمديم. ما از كرده پشيمان نيستيم. نخواهد بود

  .ديده هركسي بخانه هاي خود بازگشتيمنان روانه گرآ هايستادند و همرا منتظر مي

. بفرمانداري نظامي كـرده  يز همانجا تلفنا  هقاي قوام چون از نشست مجلس برخاستآ هداستان اين بوده ك

  .ستا  هز پيش دانسته بوديم دادا  هآقاي فرماندار آن پاسخي را ك
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ور برخـورده و بايشـان چنـين    ابيض بازگشته در حياط بآقاي واعظپ آقاي قوام چيزي نگفته ولي چون بكاخ

دستور داده كه با شـهرباني گفتگـو   ١، و بدكتر اميني» الساعه دستور ميدهم شهرباني رهاشان گرداند« : گفته 

قاي دكتر اميني با رئيس شهرباني گفتگو ميكرده پسر من جـالل در اطـاق دكتـر ميبـوده و     آ ههنگاميك. كند

  .ني آنچه بايستي پاسخ دهد ميدهدآقاي رئيس شهربا. شنيده سخنان ايشان را مي

بعالوه دستور . شناسيم ما آقاي كسروي را بهتر از ديگران مي. اينها باور كردني نيست: دكتر اميني ميگويد 

  .وزير است اكيد آقاي نخست

  .قاي معزي با آن دستور بزندان فرستاده ميشودآ هكيد بوده كأاين ت ي هدر نتيج

  

  ـ٦

و دژباني در بازداشت بودند ، روز شنبه مـن بسـراغ    شش تن ديگر در شهرباني ولي. ايندسته رها گرديدند

ـ  ) اميراحمـدي  سپهبد(ما شنيده بوديم دستور بازداشت ما را وزير جنگ . آنان رفتم  ياگونداده و سـخنان گون

دي خـواهم  گر بروم رفتار سـر ا  هدل بودم كه بنزد ايشان بروم يا نه ، و گمان ميرفت كدواز اينرو . گفته ميشد

پذيرفتـه چنـين آغـاز سـخن      بوده و تيمسار سپهبد مرا با گرمي و خوشرويي بسـيار  ولي اين گمان بيجا. ديد

كرده بودم شما يك آخوند  بارها نامتان را شنيده ولي تصور. شناختم من تا دو روز پيش شما را نمي« : كردند 

 ي هم نماينـدگان آذربايجـان و ديگـران عالقـ    هستيد و تعجب بسيار كردم كه ديد پرستي كهنه ي ههشتاد سال

بيـنم بـا آن تصـوريكه در ذهـن خـود داشـتم تفـاوت بسـيار          اكنون هم شما را مي. بسيار بشما نشان ميدهند

مد هم افسـوس  اهم دوست خواهيم بود بآن پيشبابسيار دارم و پس از اين  ي همن بآذربايجان عالق .درميانست

  .»ميخورم

  .ما هرهايي آن شش تن كه هنوز در بندند آمد تيمسار من براي: گفتم 

                                                           
 ـ و. نخست وزير گرديد ۱۳۴۰ـ دكتر علي اميني از خويشان قوام و معاون او بود و سپس در سال ١
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امـا سـه نفـر افسـر كـه در      . آن سه نفر كه در شهرباني هستند دستور ميدهم امروز رهاشان كنند: گفتند 

آذر در خيابـان   ١٧مد انـد ، در پيشـ  ا هعليـه دولـت مقالـه نوشـت     بـر . دژباني هستند آنها سوابق ديگري دارنـد 

  .ندازه تقيد دارما  هها تا چ شما ميدانيد كه من در اين باره. ندا هو غارت ميكرد استانبول مردم را تشويق بآشوب

مـا   ي هبـدخواهان مـا كـه نميـدانيم كياننـد از هـيچ تهمتـي دربـار        . تيمسار اينها بيكبار دروغست: گفتم 

نهـا آمـدن   آ ها گناتنه. ندا همد آذر دخالت داشتااين جوانان نه مقاله نويسند و نه در پيش. نمايند ايستادگي نمي

ليكن . ايشان نخواهم داشت ي هاگر از اينها چنان سوابقي دانسته شود من هيچ خواهشي دربار. منست ي هبخان

  .ينها دروغستا  هباز تكرار ميكنم ك

ولي چون پرونده تشكيل يافته بايد رسيدگي كننـد و مـن اكنـون    . گواهي شما براي من كافيست: گفتند 

  .دستور رسيدگي ميدهم

سه نفر افسر كـه در دژبـاني   « چنين دستور دادند ) آقاي سرتيپ ارفع(اينرا گفتند و با تلفن بمعاون ستاد 

  .»آقاي كسروي ندارند آزاد كنند ي هي جز رفتن بخانا هدر بازداشتند رسيدگي كنند اگر سابق

ني بودنـد رهـا   همـانروز آقايـان افتخـارزاده و عمـادي و منـزوي كـه در شـهربا       . من با خشنودي برخاستم

  .ايشان داستان ديگري در ميانست ي هفسر دانسته شد دربارا  هاما آن س. گرديدند

ـ خود را مربي نظاميان و افسران زيردسـت    كز افسران ـ از بزرگ و كوچ ا  هچگونگي آنكه در نظام يكدست

اي پراكنـده و گونـاگون و   هـ  اينان آن دانسته. اين يك بيماريست كه بيشتر ايرانيان بآن گرفتارند. شمارند مي

هـاي   دانسـته  گيرند ، نـه تنهـا آن   ز اين زبان و از آن زبان و از اين كتاب و از آن كتاب فراميا  هنارسايي را ك

شمارند بيشترشان خـود را راهنمـا و مربـي پنداشـته در جسـتجوي       زندگي بس مي ي هنارسا را براي سرماي

 هدر نظام چنين زيردستاني هستند اين يك فرصتي براي آندست، و چون  زيردستاني ميباشند كه تربيت كنند

  .ز افسران ميباشدا 

درويشي بيرون آمده مغـزش پـر از    ي هشما اگر جستجو كنيد خواهيد ديد يكي از آنان چون از يك خانواد

ري پندارهاي صوفيگريست ، و آنديگري چون باروپا رفته و درس خوانده بيكبار بيدين و ماديست ، و آن ديگـ 

بـا ايـن   . شيعي خالصست ، و آنديگري قرآني متعصب اسـت ، و آنـديگري هـواي زردشـت را در سـر ميـدارد      
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هـاي خـود را بآنهـا     ايستند و هريكي دانسته هاي پوچ رنگارنگ در برابر نظاميان و افسران زيردست مي انديشه

  .تحويل ميدهد

ـ اند برخي جوانـان   فسران از هنگاميكه شنيده بودها  هايندست رفـت ميكننـد ايـن بآنهـا      و مـا آمـد   ي هبخان

ند ، و آن چند روزه كه داستان كتابسوزان و گرفتاري ما رخ داده ا هفشرد برميخورده و هميشه دندان خشم مي

از جمله يكي از افسران چنـد تـن از آن جوانـان را بنـزد خـود      . ها بجوش آمده و برخي كارها پيش آمده كينه

اين يك . ي سياسي نيستيم و يك مرام نهاني نداريما هند ما يكدستا هآنان گفت. ختهخوانده و به بازخواست پردا

سـت  ا هگفتـ . يـم ا هما نيز از خوانـدن آن كتابهـا عالقـه پيـدا كـرد     . آن نوشته شده ي هراهيست كه كتابها دربار

  .دنا هآنان يك جلد راه رستگاري و برخي نوشته هاي ديگر را داد. وريداكتابهاتان بنزد من بي

من خواستم خودم نيز سرتيپ را ببينم و  ،همانروز چون وزير جنگ آن سفارش را بآقاي سرتيپ ارفع كرد 

ولـي آقـاي   . ند دروغسـت و او را از چگـونگي آگـاه گـردانم    ا هفسر گفتا  هسوابق اين س ي هنچه دربارآ هبگويم ك

شـما  « ندآموزي گشاده چنـين گفـت   ز آنكه با سردي و خشكي مرا پذيرفت بيكبار زبان به پا  هسرتيپ گذشت

تو گويي من رفته بودم از . »سرباز بايد بهيچ جا نرود. خود نپذيريد ي هاگر عالقه باين جوانان داريد آنها را بخان

  .آقاي سرتيپ پند ياد گيرم

ي يد اينست كه سـرباز بحزبهـا  ا هآنچه شنيد! . مگر سرباز آدم نيست؟!.. چرا سرباز بهيچ جا نرود؟« : گفتم 

  .»!..دانستنيها را ياد ميدهيد؟ ي آنگاه مگر شما بسرباز همه. سياسي نرود

  » ...بلي ، ما همه چيز را ياد ميدهيم « : گفت 

چون . خواهم بآقاي سرتيپ پاسخي دهم در اينجا نيز نمي. من ديدم جاي پاسخ نيست و ننشسته برخاستم

  .گردانمند ميخواهم حقايق را روشن باين اشتباه ديگران نيز دچار

در حاليكـه  . پندارند كه همه چيز را ميدانند و بايد نظاميان همه چيز را از آنان ياد بگيرنـد  اين افسران مي

افسـري يـاد    ي هوان در سربازخانه يا در دانشكدآنها همه چيز را نميدانند و همه چيز را نت. ستا  هدو اشتبا هر

  .گرفت
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فسـري از يكسـو   ا  ي هدر همان دانشكد ١.فتني فراوانستمن نميخواهم كار برنجش كشد وگرنه سخنهاي گ

پرستي را بزبان آنها مي اندازند ، و از يكسو ديوانهاي خيـام   آموزند و نام ميهن بجوانان فن جنگ و سربازي مي

نميدانند . نكار با اين كار متضاد استآ هو حافظ را با ستايشهاي فراوان بدست آنان ميدهند ، و اين نميدانند ك

 ي هنميداننـد كـه جوانيكـه فلسـف    . شعرهاي حافظ و خيام غيرت را ميكشد و خون را از جوش مي اندازد كه

نشدنيسـت كـه در راه   . جبريگري ياد گيرد و يا آيين خراباتيگري آموزد نشدنيست كه سرباز جانفشاني باشد

  .غيرت تن بمرگ دهد

ثيري بجوانان تواند أهمند كه بدآموزي چه تف فسوسا اينها ميروند و درس روانشناسي ميخوانند و اين نمي

پذيرند بجاي خود ، كـه دشـمني نيـز مـي      نويسيم نمي فهمند بجاي خود ، كه ما كه مي خودشان نمي .داشت

  !افسوس! افسوس. نمايند

آزرمي در تهران و  كلفت بي از دو سه سال پيش يكمرد گردن: بدبخت بكجا كشيده  ي هببينيد كار اين تود

يگر شهرها ديده ميشود كه خود را سيدمحمدعلي مينامد و مدعيست كه در كـربال حضـرت عبـاس    تبريز و د

مردك چنـدان ستبرروسـت   . چشمهاي كور او را بينا گردانيده ، و با اين دستاويز گدايي و كالهبرداري ميكند

ا بآن انداخته باين و آورند تف خود ر وريد تبرك كنم ، و چون آبي ميااي ميرسد ميگويد آبي بي كه چون باداره

  . آن ميدهد كه بخوريد و از بيماريها در امان باشيد

شناسم براي آنكه ببينم و آگـاه گـردم    م و نميا هپارسال آقاي خراساني چون گمان كرده بود من او را نديد

من از ديـدنش چنـدان برآشـفتم كـه برخاسـتم سـر و        .پرچم فرستاده بود ي هكسي همراهش گردانيده بادار

  . اش بشكنم و مردك فهميد و بيرون گريخت لهك

افسري آورده و از اين اطـاق   ي هچنين مرد ناپاكي را چندي پيش ، يكي از افسران ديندار مقدس بدانشكد

كسي كه در آنجـا  . ستا  هبآن اطاق گردانيده و از شاگردان دويست و سيصد تومان پول برايش فراهم گردانيد

يكـي بـا زبـان ديگـري دلجـويي از آن گـداي       درون بگرد او ميگرديدنـد و هر  هگردان سادشا :ميبوده ميگفت 

  .كلفت مينمودند گردن

                                                           
 ـ و. خوانندگان توانند به آن بازگردند. هآمد »ا افسران م« كتاب برخي از آن سخنان در ـ ١
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جوانـان را بگمراهـي انـداختن     ، آيـا ايـن كـار   !.. آيا اين بـوزارت جنـگ برنميخـورد؟   : پرسيم  اكنون ما مي

ز كي شـريك  ا!.. اين حضرت عباس كيست ؟!.. آيا شدنيست كه حضرت عباس كوري را بينا گرداند؟!.. نيست؟

هـاي افسـري    آيا توده هاي ديگر نيز در دانشكده! ؟نگرد ي ميا هنادانيها با چه ديد آيا دانشها باين.. !خدا شده؟

همـه  « : شما ميگوييد !. آقاي سرتيپ ارفع شما باينها چه پاسخ ميدهيد؟!.. ؟آموزند بجوانان اين نادانيها را مي

  .!.ييد باينها چه ميگوييد؟بفرما» چيز را ما خودمان ياد ميدهيم

: گـويم   مـي . »آخر دين هم بايد باشد« : شگفت است كه يكي از افسران در پاسخ ايراد من چنين ميگويد 

!.. آيا گداپروري دينسـت؟ . .!آيا اين دينست؟. بدانيد و دانسته سخن گوييد. بهتر است اقالً معني دين را بدانيد

يـم اينـان   ا هارجداري را نوشته و بدين يك معني بسيار روشـني داد  فسوسا ده سالست ما آنهمه حقايق بسيار

  .موزنداباري آن نميخواهند كه بخوانند و بي

افسري دو هفته پيش يك افسري ـ افسـر بـدنامي كـه شـاگردان از بـداخالقي او        ي هباز در همان دانشكد

 هواب او آمده و بـاو دسـتور داد  داستانها ميگويند ـ بشاگردان سخني رانده و چنين مدعي شده كه زردشت بخ 

آنگاه سخن از راست درآمدن خوابهاي خود رانده ، و چون پرچم خواب . ست كه دين زردشتي را زنده گرداندا 

  .پرچم گويد ي هاي دربار را دروغ ميداند ، مردك فرصت پيدا كرده كه پيش شاگردان سخنان بيفرهنگانه

يك مرد تردامن بدنام مدعيسيت كه زردشت پيغمبر بخواب . ببينيد حال اين كشور بدبخت بكجا انجاميده

ز كجـا  ا  هآنگـا !.. نميدانيم زردشت او را از كجـا پيـدا كـرده؟   . او آمده و او را بزنده گردانيدن دين خود واداشته

ببينيـد  . ببينيد چه دروغهايي را در مغزهاي جوانان جـا ميدهنـد  . .!.ست؟ا  هبآرزوي زنده شدن دين خود افتاد

  . ورسان چه چيزهايي را ياد ميدهندبن

يكي اينكه پاسخ آقاي سرتيپ ارفع و ديگران باشد و ديگـر نگوينـد كـه    : من اينها را بدو جهت مي نويسم 

ي كـه  ا هديگري اينكه وزارت جنگ از اينها آگاه باشد و تيمسار سپهبد با آن عالقـ . همه چيز را ما ياد ميدهيم

ما چشم داريم كه تيمسار وزير جنگ داستان محمدعلي و ايـن  . ناآگاه نمانند بوزارت جنگ دارند از اينكارها ،

  .را تحقيق فرمايند» نايب زردشت« داستان 
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ز سوي برخي افسـران ميرفـت بـازپرس و    ا  هگيريها ك اين سخت ي هدر نتيج: گفتار دور نيفتيم  ي هاز زمين

ي كشيد و سرانجام چون حقيقت روشن گرديده بازجويي از آن سه تن افسر كه در بازداشت ميبودند چند روز

ست از اينرو دستور آزادي آنان داده شد و اينان نيز پـس از نـه روز   ا  هنچه گفته بودند دروغ بودآ هند كا هدانست

  . بدينسان داستان يكم ديماه بپايان رسيد. كه در بازداشت بسر ميبردند رها گرديدند
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  .پردازيم كه در پايين به برخي از آنها مي هايي به چشم ميخورد خوانديد نكته آنچهدر 

يكدسته خودكامگان يا دشمنان آزاديند كه ميخواهنـد هوسـها و   . اندركارند دو دسته دست در اين داستان

ادينـد كـه در برابـر ايـن     ديگـر آزاديخواهـان يـا نگاهبانـان آز     ي هدست. هاي خود را بنام قانون پيش برند كينه

  .خواست ايشان ايستادگي ميكنند

: دوم اينهاينـد   ي هو دسـت  انـد  يكم ي هسرتيپ اعتمادمقدم و سرتيپ حسن ارفع از دست ،سرتيپ عميدي 

  .مجلس ي ازسرهنگ نامور ، آقاي معظمي ، كسروي و ياران او و نمايندگان

دوم بـه قـانون و    ي هاند گـرم اسـت ، دسـت    يافتهيكم پشتشان به نيروي دولتي و جايگاههايي كه  ي هدست

  . پشتيبانان آن دلگرمند

 دادستان و بازپرس ، يروين ، و خوانندگان آزاديخواه هاي آزاد روزنامه :در آنروز اينها بوده  پشتيبانان قانون

ي وزيـران و اينگونـه اختيارهـا   » استيضـاح « ، اختيـار  » تحقيق و تفحص« اختيار ( برخي نمايندگان مجلس 

  .)ي مقننه قوه

 راز آيـا ايـن  . دوشـ ميه پوشاند قانون حكومت نظامي ي هادم ي هرازي در پشت داستان هست كه با بهانيك 

بـدخواهان  اي از سـوي ماليـان يـا     است؟ آيـا دسيسـه   رئيس كل شهربانييا فرماندار نظامي  يشخص ي هكين

  .نون سد راه ايشان گرديدهاق پابندي بههرچه بوده  ...!؟استبدستياري فرماندار نظامي در جريان  ، پرور عاتجار

آشـكار   شـكنيِ  خواستند قـانون  نمي چون بازان دسيسه .چشمگير است جاجايگاه دادستان و بازپرس در اين

بايست از تأييد و  مي زنداني كردن كسروي و يارانش قانوني خود را نگاه دارد ي هبراي آنكه همه چيز روي كنند

  .لنگ گردانيد همرحلنخستين در ايشان دسيسه را » آزادگي« و » شرافت« ليكن. بگذرد تن اين دو امضاي

و چنانكه نويسنده ميگويد چه بسا با پراكنده شـدن   بودهآزادگي اين دو نبود دسيسه راهش باز آزرم و اگر 

ي  دسيسـه شان ، ماليان و ديگر دشمنان آزادگان از شنبه در خيابانها به هايهوي پرداختـه و  ي شدنخبر زندان

اي از مـديران   با همدستي دسته )۱۳۲۴در سال( بعد و اندي كه دو سال بزندان انداختن كسروي رامحاكمه و 

  .ن هنگام آسانتر بكار توانستند بستدر آ بجريان انداختندوزيران  ، وزيران و نخست كل ، استانداران ، نظاميان
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يـك  بيشترين فشار به بدانيم ، اي از كارها  را يك زنجيره شكستن آناجراي قانون يا جلوگيري از اگر  پس

است و اگر  شناسي ايشان و از جمله وظيفه دولت كاركنان اخالقي ستودگيهاي انكه هماآيد  آن مي از ي ا حلقه

  .نيست چندان دشوار و خودكامگي نمودن سستي گيرد شكستن قانونآن 

 ي سـتوده تنها با خويها كشور ي كارانهدرست ي هدر نتيجه ادارو  نتيجه آنكه نگاهداشتن قانون و دموكراسي

ـ را  اينكه برخي گمان دارند نخسـت بايـد دموكراسـي    .ي ارجداريست اين نكته .استپذير  انجام هـر بهـايي   ه ب

تـوان   نيـز  هايخو ستودگيب توان پرداخت و )مراهيهاگبرانداختن  و از جمله(ديگر كارها  به آنگاهد و وربدست آ

د اساسـاً دموكراسـي دسـت    خويي در كوشندگان سياسي بويژه پيشـگامان نباشـ   ، بايد گفت تا ستوده كوشيد

پاكي بيبهره باشند جنبش را به همـان   وكه خود از آزادگي  كوشندهيك عده  : روشنتر گوييم .يافتني نيست

 بنـام ،  بدسـت آلودگـان   اگـر روزي جنبشـي شـد و حكـومتي    . جايي خواهند كشاند كه امروز كشـانده شـده  

آنچه امروز  بهتر ازچيزي و  ميكشد يدكنام آن را تنها  دموكراسياز برپا گرديد بيگمان باشيد كه  دموكراسي

  .داريم نخواهد بود

اين كتاب بيگمان از سنجش جايگـاه قـانون در آنـروز بـا حـال كنـوني دچـار شـگفتي          ي امروزيِ خواننده

همان كه ايم بلكه  سال ما نه تنها آزادي بيشتري بدست نياورده ۶۸خورد كه چرا پس از  ميگردد و افسوس مي

مـا را   داستان چشـم اين بندي كه از البالي  بايد دانست كه همان آزادي نيم. ايم نيز از دست داده را يما داشته

، مطبوعـات و كانونهـاي    دادگسـتري حزبها ، ،  مجلس نمايندگان(ي ميراث جنبش مشروطه  در سايه ميگيرد

و  در نتيجـه پشـتيبان   و اشـت ، نگاهداري ميشد ولي چون انبوه توده آگاهي و دانشي در آنبـاره ند ) آزاديخواه

كه پس از چند سالي با زور سرنيزه و اوباشيگري يك  ماند مياينست چندان سست و ناپايدار  ،نبود  نگاهبانش

  .بند ديگر آن اندازه هم نماند و از هم پاشيد مشت قداره

 نزديك شده وبه آن جهان دارد كه كشورهاي دموكرات ) كمال(دموكراسي و آزادي هر دو يك حد وااليي 

بهتر شـده بـه   برخي از آنها روز بروز از اين ديدگاه و  هستندراه  ي در نيمه يكي دورتر و يكي نزديكتر ديگران

در آغاز اين راه و در سـالهاي  ) سال گرفتن فرمان مشروطه(۱۲۸۵اگر ما ايران را در سال . واالتري مي كوشند
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چه داريم يم و امروز آنا هرو به پس رفت ۳۲ت كه پس از سال در نيمه راه آن بدانيم بايد پذيرف ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰

  .ننگ آزاديهاست

را بپرسيد پاسخهايي  شپذيرند به گفتگو برخيزيد و از ايشان علتهاي اكنون اگر شما با كساني كه اين را مي

كوتـاه  زم به جنبشهاي خلق كمك نكردنـد و در برابـر امپريـالي   روسها « ، » انگليسيها دخالت كردند« :  مانند

پشـت مصـدق را خـالي     و دكتـر بقـايي   كاشـاني اگر « ، » آمريكاييها كودتا كردند و مسلط شدند« ، » آمدند

و پـس از آن بپردازيـد    ۵۷و هنگامي كه به رويدادهاي سـال   ن را خواهيد شنيدايو مانندهاي  »... كردند نمي

 حكومـت  خودكامگي و خفقـان بـيش از حـد   «  ،» !انقالب را ربودند«  :پاسخهايي مانند اين را خواهيد شنيد 

  يـا  » ميان آزاديخواهان اتحـاد نبـود  « ،  »شاه باعث شد غيرمذهبيها از ناچاري دست اتحاد به مذهبيها بدهند

  . »... آوردند برايمان ارمغان بدستان اوباش و چماق رااين وضع موجود « 

 بلكـه . رخدادها نيست» علت« شرح » نقالب را ربودندا« ي  گفتهمثالً . بردارند در حاليكه اين پاسخها ايراد

زيستيم شايد برخـي از   اگر ما در روزگار باستان يا نهايت تا زمان ناصرالدين شاه مي .سترخدادها» ي نتيجه« 

بود ولي در اين روزگار كه مردم در پيشامدها تأثير بسيار دارند آنها را ديگر علت پيشـامدها   آنها پذيرفتني مي

  :ميكند  تغفل ارجداري  و نكتهاز دغلطست زيرا آن  هايمانند و هاتفسيراين  .ان دانستتو نمي

  .آنها دارد شان چه تأثيري بررشد ي وگاهي آ اندازهو  در رويدادها چيست مردم ـ اينكه سهم۱

  .ندا به آگاهي و رشد مردم كوشيده آياو  يستچپيشروان  سهمـ ۲

آيا انگليسيها : در جاييكه بايد پرسيد . اند و داراي هيچ مسئوليتي انگاشته در اين پاسخها توده را بي اختيار

گـردن بـه    خودمـان  يك مشت وزيران ناشايسته و خائن آنكه كردند يا با زور توپ و تانك در كارها دخالت مي

م چـرا  مـرد  :پذيريد آنگـاه بايـد پرسـيد     مسئوالن را ميديگر نقش وزيران و  اگر گزاشتند؟ خواست ايشان مي

گونه به جايي كشيده شد كه را و چكار كشور چ ، د؟فتنگرچرا جلوي آنان را ن، چنين وزيراني سر كار آوردند؟ 

آمريكا كـه كودتـا را رهبـري كـرد آيـا      ، اثر گردانيد؟  هاي مردم و آزاديخواهان را بي كوتاه آمدن شوروي نقشه

رفتـار  ؟ آيـا  حكومـت مصـدق را سـرنگون سـاخت     ، مـردم ارتـش و  يا بدست  سرباز كودتاگر به ايران فرستاد

و سالهاي  ۵۷آورديم؟ در جنبش  بايست در حساب مي را نمي ي ملي شدند باعث شكاف در جبههكاشانيها كه 
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آيا جز شته و آنها كه به نتيجه رسيده ندا »رباينده« مخالف و  در جاهاي ديگر »انقالبها«  پس از آن چه؟ مگر

را از دسـت   انقـالب بايـد   كيهـا ؟ انـد  ربايندگان را ناكام گزاشـته  ديگرهمدستي هم با آزاديخواهان آن بوده كه

  !..آيا در ربودن آن ، مردم دخالتي نداشتند؟!.. ناكسان نگاه دارند؟

نويد مردم با «  :گويند  ؟ ، مييمفريبخوار ، مردم ماچرا : بايد پرسيد  مي. »مردم را فريب دادند« : ميگويند 

 :ميگوييم  .»شكالت به بچه نشان دادند« : ي يكي  به گفته .»و آب مجاني فريب خوردند و برق »سهم نفت« 

   !..نشان ندادند؟ داناييمردم ما چرا بيش از يك بچه از خود فهم و 

، مـوي ريشـش را    ي او و سخنانش شـدند  و شيفته در ماه ديدند را » پيشوا «تنها اين نبود ، مردم عكس 

را  »برپـايي حكومـت اسـالم   « نويـد   همينكـه و  دريافتنـد ،  را» تقدسش« و  يافتند) ي بقره سوره(الي قرآن 

هـر يـك    .اند گـردن بـه خواسـتهاي آنـان گزاردنـد      كرده» تضمين« را براي خود  بهشتبگمان آنكه  شنيدند

و  آورند ، شدند يك مسلمان دوآتشه و افتادند به ميـدان  ي نخستين بار شهادتين بزبان ميتوگويي آن روز برا

   .بايست كنند كردند آنچه نمي

ـ  »پيشوايان آزادي« ن رويدادها گناه مردم يكي بود ، گناه آاگر در بايد دانست  با اينهمه كـه بـه    يو احزاب

 .دكردنياري  »ربايندگان« بسياري از آنان به  .ان راهبرندزيرا مردم را ايش .خودكامگي ياري رساندند ده تا بود

 )انقـالب را ربـوده شـده   ي خـود ،   به گفتـه (رفته  پيش از آنكه آرزوهاشان را بربادتا ايشان  :گفت بايد بيپرده 

ت نجـا  ، او را برانـدازيم متحد شـويم تـا   عليه شاه اي  هر ايدهبا بايد از هر گروه و « : هميشه ميگفتند ببينند 

عضـويت را   هايشـرط  )كنفدراسيون دانشجويان ايراني(ها بيجهت نبود كه يكي از آن .»و بس كشور در اينست

 .رژيم شـاه  ت باـ مخالف۴سال ، ) يا هجده(ـ حداقل سن شانزده ۳ـ دانشجو ، ۲ـ ايراني ، ۱: اينها گزاشته بود 

پديـد  » سـياهي لشـكر   «يك اي  ساده چنين شرطهاي با خواستند شما ببينيد همين نشان از آن دارد كه مي

برخـي   انراهبـر بـا آنكـه    اينبـود . به خواسـت خـود كـه برانـداختن شـاه بـود برسـند       بسيار شتاب  و باآورند 

از  ،و نه شيعيگري و اسالم بلكه هستي خـدا را نيـز انكـار ميكردنـد      داشتند هاي ماديانه انديشهشان سازمانها

هـاي او را جلـوتر از ديگـران     برخاسـته اعالميـه  » اهللا خمينـي  تآيـ « بـه هـواداري از    شش هفت سال جلوتر
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چـه خواهـد شـد     برافتادن شاهاينكه پس از  يا اينكه اساساً گرفتاري ما و نيازهاي كشور چيست. پراكندند مي

  .چيزهايي نبود كه در آنباره انديشيده باشند

  : نماياندنـد   شـاه را چنـين مـي   ماننـد ايشـان دورنمـاي ايـران پـس از برافتـادن        هـاي ايشان و ديگـر حزب 

 .»شـد خواهـد   معـين  از روي اصـول دموكراسـي   هـاي مختلـف   ايدئولوژي برقرار شد تكليفكه دموكراسي « 

ي  بـه انـدازه   اي هـر دسـته  آنگـاه   د ورسي يمخواهبدموكراسي »  طبيعتاً« با رفتن شاه خواستشان آن بود كه 

از ايشـان  ه سخنان ديگرشان گوش ميكرديد اين را ولي اگر شما ب .داشت خواهدسهم حكومت در هوادارانش 

اي  برنامـه  حرفي براي گفـتن و  تااي ندارند  علمي  مسلمانها كه ايدئولوژي«  : شنيديد به صراحت يا ضمني مي

  .»آنها گوش كنند؟ حرفمردم به چه «  ،» انقالب ناآگاهند كاركردآنها از «  ،» كار داشته باشند براي

بايسـت   مـي پنداشتند كه  لشكري مي ايشان مسلمانها و ديگر مردم را سياهي: ن بود معني اين آرزوها روش

  .توانستند گرفتحكومت را بدست آنگاه اين آنان بودند كه  شاه را سرنگون ساخته و

 هـم  زندهديگر  ، ي از كوشندگانبسياراز آن روزها گذشته و  ، سي سال بيشتر. خواست ما نكوهش نيست

گردانـد   آنچه امروز اين گفتگو را بايسته مـي . دانستند نمي» انقالب« از اين از دموكراسي و آنها بيش . نيستند

اين درد است كه ما را . شود ديگر ـ پيموده مي  و رويي شود بار ديگر باز همان راه ـ با رنگ  آنست كه ديده مي

  .به اين گفتگو واميدارد

را بـيش از  و ايـن جوانـان    اين مردم ، .!بس است : بگوييمبه كوشندگان سياسي گردانيده  روي ما ناچاريم

نخواهـد  مردم ي شما و  سودي بهرهنه تنها  نيزاين بار زيرا . كاريهاي خود به اينسو و آنسو نكشانيد اين با ندانم

ه جز را پايان كوره .خواهد بود مردم ترفزون نوميدي كوششهاتان كمترين زيان هاي فراوانتالشپس از  شد بلكه

شـاه  . نـد شاه را ناچار به گريز گردانيد مردم در مدت يك نسل يك تالش بزرگ انجام گرفت و. بست نيست بن

   .!؟نيست  راه چاره پيماييد ميشما  اهي كهرآيا آن آزمايش بس نبود كه بدانيم  !رفت ولي آيا شاهي نيز رفت؟

گمان  كه كسانيباشد . ياري چيزها ناآگاهند، براي آنست كه از بس اند گرفتهگرد شما را  جواناني امروز اگر

يـا  نـد پيمـود   توانآن را  نو بپاي ايرانيان بوده و امروز با كفش پارهد آن روز كه اين راه پيموده شده كفش دارن
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 پيماينـد  كه ميگرفتاري از آنست كه اين در حاليكه. كه آن زمان شب بوده و اين بار روز آن را خواهند پيمودآن

   . ستهبوده و  راه كوره نه راه بلكه خود

هـا سـال در    مردمي كه ده، در جنبش مشروطه مثالً . دهد را نشان مي همينهم ما  اخير ي تاريخ صدساله

 بيپروايي بسر مي بردند ، از بس سختي و رنج كشيده و ستم ديده بودند همينكـه آواز دادخـواهي از دو سـيد   

ينبود توانستند فرمان مشـروطه از  ابرسر ايشان گرد آمدند و  انبوهي و ديگران شنيدند )طباطبايي و بهبهاني(

اهللا نوري و ماليان دانستند  شيخ فضل وشد  چون قانون اساسي و سپس متمم آن نوشته مي ليكن. شاه بگيرند

خواهي دست كشيده آن را بزيـان شـريعت    از مشروطه يكبارباينست  ، اي ايشان را نيست كه از مشروطه بهره

ــابي« خواهــان را  دانســته مشــروطه ــد» دهــري «و » ب و » خــواهي اســالم« همينكــه ايشــان بيــرق . ناميدن

خواهي بلند گردانيدند ، انبوهي از مردم دست از مشروطه كشيده بـا آزاديخواهـان بنـاي دشـمني را      مشروعه

 ميرزا اين شكاف بود كه به بيباكي محمدعلي. خواستند تو گويي اينها نبودند كه تا ديروز مشروطه مي. گزاردند

  .تن مشروطه افزوددر برانداخ

 اهللا ميرزا را برانداختند ، شيخ فضل محمدعلي آزاديخواهاناينها به خونريزيهاي بسيار انجاميد ولي سرانجام 

. و كشور در ظاهر براه مشروطه يا دموكراسي افتاد سپر انداختندماليان  .را به دار كشيدند و بدخواهان ديگري

هـا بنيـاد    اداره. قـانون يكسـان شـدند    در برابـر سيحي و مسلمان و مزردشتي و يهودي  : تحول بزرگي رخداد

نظميـه   ،) ژانـدارمري (امنيـه   ، )شـهرداري (بلديـه   ي همچـون هاي نوبنيـاد  مردم خدمات ادارهگزاشته شد و 

 محضـرها و  اوقـاف و  عدليه و. يافتند درميهاي كوششهاشان  ميوه همچونرا  )دادگستري( و عدليه )شهرباني(

اينهـا   .هـا بـاز شـد و شـاگردان بـه درس خوانـدن در آنهـا پرداختنـد         مدرسـه  .ماليان درآمد مكتبها از دست

    .يكي پس از ديگري به اجرا در خواهد آمد كه آرزوهاي آزاديخواهان نمود ميچنين  و فيروزيهاي بزرگي بود

از آيا ماليان دسـت   آيا بيكبار دست از باورهاي زيانمند خود برداشتند؟ ولي آيا مردم در چه حالي بودند؟ 

ي  كـه ترجمـه   را» سياسـت الحسـينيه  « سالي نگذشته بود كـه ماليـان دفتـر    سه هنوز  ...مخالفت برداشتند؟

علـم كردنـد و مـردم را بسـر خـود گـرد آورده در برابـر         هـاي دو شرقشـناس آلمـاني و فرانسـوي بـود      نوشته

  .ايستادند باز آزاديخواهان
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حسـين را   پـس فرنگيهـا امـام   « : و مـردم عـامي بتكـان آمدنـد     خوانـان   در همه جا ماليـان و روضـه  
  ١.، اين را گفته بشور برخاستند» !شناسيد اي بيدينها شناسند و شما نمي مي

  
اينهـا مـردم را   . گرديد» انتظاريون« هاي  ي آن دفتر و جست و خيزهاي ماليان پديداري دسته يك نتيجه

  .انيدي و بيخرديها باز گردكيش نمايشهاي دوباره به

؟ آيـا  افتـاد خو  پاكدل و ستوده آيا كارها بدست مردان. چه كردند كوشندگان سياسي ببينيم .تنها اين نبود

ي  نويسان به مسئوليت خود رفتار كردند؟ آيا نمايندگان مجلس در انديشه آيا روزنامه حزبها راه درست رفتند؟

 .گرديـد  نمـودار مـي   اي در هر زمينـه  م يكايكافسوس كه آلودگيهاي مرد! افسوس كه نه توده و كشور بودند؟

يـك  . رفـت  سازي ، نمايندگي و كوششهاي سياسي همه براي سودهاي شخصي بكار مي نويسي ، حزب روزنامه

  اينـان را در آن زمـان    مـردم . دو چندان افزودنـد كوششهاي سياسي  به رسواييِبا هوچيگري  ي ديگري دسته

  ٢.آمدند زي و روزنامه نويسي درميناميدند كه به كار حزبسا مي» هوچي« 

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

 . ميبودند و توده كشور اين ي آينده ي انديشه در آمده سياستي پديد فهم و ايشان ميان
 جنـبش  بآن كه ميرزاجهانگيرها و ها شريفزاده و مسيوها علي و ها حيدرعمواغلي كه آگاهيم نيك ما

 راه در و بودنـد  نمي ناآگاه آزمند نيرومند همسايگان ميان در ايران گرفتاري حال از برخاسته بودند
 حسابشان در آنان هست كه چيزي. ميبودند ادهآم جانفشاني كشور به هرگونه اين آزادي و استقالل

  . ميكردند اشتباه يكجا در
 و شود كنده استبداد ي ريشه كه همان پنداشتند مي بوده ناآگاه آلودگيهاي توده و گرفتاريها از آنان

 ي تـوده  گـردد ،  برپـا  شـهري  هر در ها دانشكده و دبستانها و افتد بكار قانونها و ديگر اساسي قانون
. رسـيد  خواهد آلمان و انگليس و فرانسه هاي بپاي توده چند سالي از پس افتاده پيشرفت براه ايران
 كـه  سرسري جنب و جوش آن و مشروطه مينمودند از جا همه در مردم كه كارانه رويه پيشواز آن

 برميخاسـت ،  اينها مانند و »وطن حب« و »اتفاق « و »اتحاد« آوازهاي  سو هر از و بود آمده پديد
» ايـران  نجيـب  ملـت  اسـتعداد  « به و آمدند مي بتكان شادي از كه ميگردانيد خود ي فريفته را آنان

 طفـل  ايـن  « :آوردند  بزبان مي را مصرع اين انجمنها در و شورا مجلس در بارها. ميخواندند آفرينها
 . »ميرود ساله صد ره شبه يك

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

                                                 
  .بخوانيد ماچه ميخواهيمو  داوريرا در كتابهاي  هاي انتظاريون و دسته ـ شرح بيشتر اينها١
  www.kasravi-ahmad.blogspot.com: در اين پايگاه اينترنتي بخوانيد  ۹ي  شماره گفتارـ شرح بيشتر را در ٢
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 بيرون ، و درون بيگانگان ، از كارشكنيهاي و آلودگيهاي توده كه نگذشت مشروطه آغاز از سال چند
 خـود  نوميدانه يكدسته و رفتند ميان از و شدند كشته يكدسته. انداخت پا از را غيرتمند مردان آن

 . كشيدند را بكنار
 را خـود  سـود  جـز  بكارهـاي تـوده   درآمدن از كه دافتا سودجويان از گروهي بدست ميدان بار اين

 شكوه و بجاه و اندوزند پولها راه آن از كه شناختند مي اي پيشه يا كاري مانند را و آن نميخواستند
 سياست نام به گرديده ، پديدار بيراه و آرمان بي گروهي كه ميبود اين ديگر بدتر درد يك... . رسند
 سـودجوييهاي  راه در و ميزدند بهم را كشور آرامش ، كشاكش و ويبا هايه و ميكردند بنديها دسته
 پستي خيانت چنان از پذيرفته را بيگانگان مزدوري بلكه بسياري. ايستادند نمي باز بدي هيچ از خود
   ١.نمودند نمي باك

  
اينها بود . مردم از هرچه نام دموكراسي و آزادي بود بيزار گرديدند تا جاييكه بود مياينها ده سال كمابيش 

  .راه به ديكتاتوري رضاشاه گشود هساخت رزومند آ »مشت آهنين« يك  را به پديداري كه مردم

 يـابيم كـه   و از اينجـا درمـي   يمخـور ميبر آلودگيهـاي تـوده   ي كوششهاي سياسـي بـه   بدينسان در ديباچه

اسـت دموكراسـي نيـز جـز      ارايدپنها آتا  .ي ناكاميهاي صد سال گذشته نيز بيش از همه از آنهاست هرچشمس

  . يك آرزو نخواهد بود

ي  زمينـه . آن نوشـته انـدكي از بسـيار اسـت     .نها عنوان شده و شـرحي رفتـه  آدر بخش يكم اين دفتر نيز 

 .گفتارها و كتابها پرداخته از آنها براي هر يككسروي سيار گسترده است و اينست ي ايران ب آلودگيها در توده

همـوار گردانيـدن راه    و در نتيجـه  نها و جانشين ساختن حقـايق زنـدگي  آي كوششهاي او جز برانداختن  پايه

   .دموكراسي نيست

در تـاريخ   دست كم براي سومين بـار (امروز بار ديگر  دنرشته و دادا هالودگيزاحمتي كه آم با اينهمهليكن 

غفلـت   بهانهيا با  بهانه يببا آنها  نبرداز  و شدهنپروا  هاآن لي بهميرود و ييبينيم كوششها مي) ي اخير صد ساله

   .خود يك مسئوليتي است بر دوش كوشندگان سياسيهمين  .رددگمي

اگر راستي را . !يي ميكنيد؟به اينها بيپروا چگونهبريد و خواهان آنيد  كراسي ميشما كه نام دمو: بايد گفت 

ايـن  . گردانيـد  بار ديگر مردم را از دموكراسـي دور مـي   بريد ولي نام دموكراسي مي شما: خواهيم بايد بگوييم 

و آگـاهي و   بـا فهـم   آنبايد دانست را در معني درستش بگيريم  اگر ما دموكراسيزيرا  :نيست  يسخن شگفت

                                                 
  ۸و  ۶گفتار  ، ـ در راه سياست١
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نه تنها دموكراسي بلكه از  كج و كهنههاي  يك مردمي با خردهاي سست و انديشه .خرد مردم همبستگي دارد

فهـم و خـرد مـردم نيـز بسـته بـه آنسـت كـه از          .دانشها و صنعت و اقتصاد سالم نيز برخوردار نخواهند شـد 

نبرديد و دلهـا را از آنهـا پـاك     ي تودهگمراهيها بايد با. مردم دارد» تربيت« اين نيز نياز به  .گمراهيها درآيند

 اين تودهبراي برافتادن باورهاي زيانمند در  آيا شما. ديتواند رسان دموكراسيي كه ما را به اينست راه .گردانيد

  ايد؟ كوششي كردهچه 

چنين مردمي جز بكـار سـياهي    را در ماه بينند »پيشوايشان«  پذيرند و عكس   مردمي كه به آساني تلقين

  !..يد؟خواه آيا شما مردم را سياهي لشكر خود مي .آيند شكر نميل

بايـد ايـن كـار بـا دسـت       ، توان بيكبار از نادانيهـا رهانيـد   ي مردم را نمي همه« :  مي دانيم خواهيد گفت

  : ليكن بايد دانست . »كوشيم مي پديد آوردن آن و ما نيز در راه انجام پذيردحكومت دموكراسي 

 پـرور ،  كـش و زبـون   غيرت» ادبيات«  اي آلوده به صوفيگري ، خراباتيگري ، جبريگري ، هدموكراسي با تود

و  دموكراسـي گـزارد   اينهـا نمـي  زيـرا   .شيعيگري ، ماديگري ، بهاييگري و ديگر كيشها جز آرزو نخواهـد بـود  

نيازهـاي دموكراسـي يكـي     بـراي مثـال از پـيش    .رواج گيرد و در دلها استوار گـردد  هاي آزاديخواهانه انديشه

   ١ .است  ناسازگار پرستي ميهن ابدر حاليكه شما هريك از آلودگيها را بگيريد تعليماتش . پرستي است ميهن

كوشيده به برانداختن آنها تا به آلودگيهاي اجتماع پرداخته و  از اينرو .ستنيز ه خويي جلوگير ستودهاينها 

  .حال ما همان خواهد بود كه بوده و هستنشود 

ما چـرا بايـد از راه   « : گوييد  در دل مي. رويد مي» ميانبر« گذريد و شايد بگمان خود  ا ميشما از كنار اينه

بايد از ميان همـين مـردم بـي    . برسانيم» مقصد« باز ايستيم و به اينها بپردازيم ، بايد هرچه زودتر خود را به 

 :پرسـيم   ولي ما مي. »برسيم آنكه رنجشي پديد آوريم يارگيري كنيم و به هدفمان كه برپايي دموكراسي است

دل  مثالً و بجاي دموكراسي باز هم فريب فريبكاران را خواهند خورد هاگمراهي ي با اينمگر نه آنست كه مردم

  ؟ خواهند بست» بهشت موعود«  به

                                                 
  .بخوانند پايگاه يادشده ۳۳ ي گفتار شماره ا دررسازگاريها اين نااي از  گوشهـ شرح ١
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. محدود مي گـردانيم » ي امور شخصي به حوزه« ما دين را از سياست جدا گردانده و آن را : خواهيد گفت 

قانون اساسي  هايي ازدرست است كه اصل. خواهان نيز براستي همين كردند ليكن بايد بياد بياوريد كه مشروطه

با . جدا بود ياستسي رضاشاه مذهب از  به مذهب شيعي رسميت ميداد ولي در عمل تا پايان دوره آنمتمم و 

شـما   .شما ديديد كه ماليان و بدخواهان از باورهاي مردم سود جسته دستگاه خود را از نـو گسـتردند   اينهمه

همـين پـاگرفتن   . توان از ميان بـرد  نميبايد بدانيد كه اثر آلودگيها را با محدود كردن و زور دولتي بكار بردن 

اي كه از مشروطه خورده بودنـد هشـداري بـود كـه دورانديشـان دريابنـد تنهـا         ماليان پس از ضربات كوبنده

نبـرد  . كـرد » وبـر نبرد رو« ايشان دستگاه باورها و ي كار نيست و بايد با  را بكنار راندن چاره پيشوايان كيشها

 گويند و مردم را به آن واميدارنـد  مي» دينها « چه پيشوايان بفهمانند آنبمردم رو در گام نخست آنست كه برو

روزي كـه  آيا گمان ميكنيـد   ١.دريابند كه اينها زيانمند است تا دل از آنها بكنند بايدمردم  .بيديني است خود

 از آنسـو بايـد   فريبكاران از جلوي شما خواهند گريخت يا مردم به ايشان بيپروايي خواهند كرد؟ بكار برخيزيد

آنهايند كه اين توده را به چندين دسـته و  آلودگيها  .فراموش نكرد كه آلودگيهاي ايران تنها شيعيگري نيست

   .اند تيره پراكنده

 خودسـريهايي كـه  خودخواهيهـا و  يا  ستاكه از رهگذر نژاد و زبان و كيش در ميان  ها با اين چنددستگي

همـان   ؟پديـدار نخواهنـد گرديـد   هـا   هـا و مكـي   هـا و كاشـاني   دكتر بقايي بار ديگرآيا  است به آن دچار توده

ما و ديگر كشورهاي آسيايي دخالت ميكنند از آن آلودگيهاست كه بهره جسته بزيان مـا  دولتهايي كه در كار 

  ٢.ميكوشند

از روي احساسـات   تنهـا  مردمي كه با شـما همبـاور نيسـتند و   گيريم مردم به سر شما گرد آمدند ، آنگاه 

  آيا به خواستهاي شما گردن خواهند نهاد؟  شما راه افتاده اند دنبال

كسـان  هـا   هـا و عميـدي   اعتمـاد مقـدم   بجـاي  ازه نيرو خواهيد بسيجيد كه بـر سـر كارهـا   آيا شما آن اند

ي كه مردم پنداريد مي ؟ آياپروردها خواهيد  ي نياز سرهنگ نامورها و معظمي ؟ آيا به اندازهدرستكاري بگزاريد

                                                 
   .ديده شود دين و جهانكتاب براي آگاهي بيشتر ـ ١
يـا   در راه سياسـت به كتـاب   براي مثال. ـ براي آشنايي با گرفتاريهاي توده و آلودگيهاي آن كتابهاي چندي از كسروي هست٢

  .نگاه كنيد دادگاهكتاب 
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خواهنـد  » بدسـتان  چمـاق « و » هـا  طيب«  ،» ها مخ شعبان بي« در برابر  روح آزادگي در ايشان پرورش نيافته

  !آيد؟ پاك گرديدن از گمراهيها بدست مي باآيا آزادگي جز  ؟ايستاد

داشتن را بسنده مي دانيد بگوييد مگـر مـردم   » آرزوي آزادي«  تنها ، »باور استوار به آزادي« اگر به جاي 

سـركوب  و  خفقـان  بـه تـا توانسـتند    بسـياري از آنـان   پـس چـه شـد كـه    . در اين آرزو نبودنـد؟  ۵۷در سال 

   كردند؟ را از هم جدا نمي و آزاديخواهي و خودكامگي كوشيدند؟ مگر نه آنكه دوغ و دوشاب آزاديخواهان

آن مردم ، آزاديخواه و خواهـان دموكراسـي تربيـت نشـده بـار نيامـده       : پاسخ اين پرسشها جز اين نيست 

كراسـي بـود و اينسـت در ميانـه     ي زيانمند در مغزهاشان داشتند كـه بـه ضـد دمو    ايشان دهها انديشه .بودند

» آرزوي« ايشان تنهـا   .ي همان باورهاي متضاد بود نتيجه» دمدمكي«  هايآن رفتار. سرگردان و دودل بودند

: پرسـيديد   اگر از انبوه ايشان مـي . »ميوه نداردآرزو درخت «  افسوس كه ولي. داشتند آزادي و دموكراسي مي

بيگمـان پاسـخ   ... عنيسـت؟ دموكراسي بـه چـه م  : گفتيد  يا مي! خواهيد؟ دانيد و مي آزادي را به چه معني مي

ها در دل داشـتند و اينبـود بـه آن دل     ي تاريكي از اين معني ايشان يك گمان و انديشه. شنيديد درستي نمي

ي انبـوه هنـوز    بينـيم همـان تـوده    دليل آن اينست كه ما امروز پس از سي و اندي سال مـي . نتوانستند بست

اي  كاالي گرانبها ، قانون و دموكراسـي ، هيچگونـه دلبسـتگي   مغزهاشان در اينباره روشني نيافته و به اين دو 

  .دانند گان ما هم اين معنيها را بدرستي نميافتاد پيشآنها بمانند ، امروز بيشتر . دارند نمي

اي  هويسـ  همه و  گسترده نبرد آلودگيهابا  ياد داده نشده و از سوي ديگر مردم بهمعني دموكراسي از يكسو 

حال ما همان خواهد بود كه بـوده  كوشيده نشود به برانداختن آنها تا به آلودگيهاي اجتماع پرداخته و و  نرفته

  .و هست

مبارزه با گمراهيهـا و تربيـت مـردم و فهمانـدن معنـي       در اين كشور آنچه به آن هيچ پروايي نرفته همين

 !..كه در مردم تحولي روي دهد ، اميدي به تغييـر هسـت؟  آيا بي آن .گرفتن آن بودهدموكراسي و كوشش به پا

آن تحـول از چـه راه بدسـت    : پرسـيم   مي ار ديگرب ..!آيا اين تحول جز از راه تربيت مردم بدست خواهد آمد؟

  .!و چه كساني بايد به آن پردازند؟ .!؟خواهد آمد
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كساني كه به نيـك و بـد ، بـه حـالل و حـرام و بـروز       ،  و پس از آن ۵۷در سال  هيچ فراموش نمي كنيم

بـه  بـود  آرمانهاي آزاديخواهانه هرچه از شنيدند » حفظ اسالم« همينكه سخن از  رستاخيز باور داشتند ، همه

نه تنها با خودكامگـان همسـويي    ند كها هاي پيدا كرد تازه» اتتوجيه« شد و ديده مي نديدردرفتار و گفتار بازگ

ند بلكه بسياري به آنان پيوسته در لشكر ايشان كاري گرفتند و از آن جملـه در سـركوب آزاديخواهـان    كن يم

ـ  «:  اگر هم بگويند .شريكشان گرديدند گـرگ   چنگـال  كـه بـه  آري ، گوسـفندان  : بايـد گفـت    »دهمه نبودن

ي اينها از آلودگيهـاي تـوده اسـت     همه .اند ولي آنگاه كار از كار گذشته بود ند دانستند كه اشتباه كردهرافتادد

  .پروا بوده و هستند كه كوشندگان سياسي ديروز و امروز به آن بي

از درون دل بـه اينهـا دل بنـدد نـه     اني كند بايـد  اي كه ميخواهد هميشه در پناه قانون و آزادي زندگ توده

بايـد نخسـت ارج قـانون و     .از خود هـواداري نشـان دهـد    )ظاهرسازانه( كارانه اينكه به سخن يا با پيشواز رويه

ي نبـرد   آماده مردهشدار نگاهباني از قانون و دموكراسي  بايد هركسي خود را وظيفه. معني دموكراسي را بداند

پرستي نيز  ميهن. پرستي نيز يكي از آنهاست بدانند كه ميهنرا  ١قايق زندگيح مردمبايد  .اشدبها خودكامگيبا 

  .گرفت خواهدندر دلها جا  ، ستبا آن ناسازگاركه هريك  اين آلودگيها ماندن با

، پـس از   )اهللا سحابي آقاي عزت (يكي از كوشندگان سياسي ما  ه كهگرديداين كميِ ايرانيها چنان آشكار 

دانسـته   ولي. ردرا به عنوان بزرگترين گرفتاري ايرانيان نام ب» رق مليفقدان ع« شصت سال كوشش سياسي 

آن خـود بـه    سخن ، همين. هنجا رها كرداهمسخن را و  هو علت آن نپرداخت  شهبه رينيست مرد كهنكار چرا 

  .اند نكرده رفتاراند هيچ  اي كه بگردن داشته ست كه كوشندگان سياسي در اين صد سال به وظيفهامعني 

بينيم بيشترين چيزهايي كـه ايرانيـان اكنـون بـه آن پـروا دارنـد        ي خود را بديده گيريم مي توده اگر حالِ

بـه سـخن ديگـر بـه     . وضوعاتي همچون گراني خانه و كاالها ، سختي زندگاني و يا كميِ كار و پيشـه اسـت  م

بموضـوعاتي ماننـد نگاهـداري قـانون ، جلـوگيري از      . اسـت » ملمـوس « چيزهايي پـروا دارنـد كـه برايشـان     

  . يكبار بيپروايندكوشش به پا گرفتن و باليدن دموكراسي و اينگونه چيزها بپرستي ،  ميهنشكني ،  قانون

                                                 
 .ديده شود ورجاوند بنيادكتاب  يقايق زندگحـ براي آگاهي از ١
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جمهـور ،   بيپرواييِ نه مردم عادي بلكه برجستگان توده نيز تا به آن اندازه است كـه چنـدي پـيش رئـيس    

ي جـز هـايهوي   پرتـ  واكنش به چنين سخن! »مجلس در رأس امور نيست« : پيش از سفرش به آمريكا گفت 

حتـا بازتـاب آن در   . امـوش شـد  بـه آسـاني فر   آن سـخن . ي مجلس چيـز ديگـري نبـود    ارج چند نماينده بي

  .گفتگوهاي مردم ديده نشد

بـر سـر كارنـد و ايشـان بـه جـاي        خودكامگانتا زماني كه مردم چنينند ، . اينها چيزهاي كوچكي نيست

  . هاشان را بكار خواهند بست اجراي قانون ، هوسها و كينه

آيـد كـه مـي بينـي در      وظايف خود در برابر آن ، روزي مـي  ندانستن مردمي با چنين بيپروايي به كشور و

چـه نتيجـه؟ يـك بـاران     ولـي  . آورد نيرويي در برابرشان تاب مـي  كمترمدت دو سه هفته چنان شوريدند كه 

ديرزمـاني بايـد    اند مردمي كه سالها بكشور و كارهاي آن بيپروا بوده. ايستد بارد و زود مي تند مي : بهاري است

بخود پردازند تا از ناستودگيها و ناآگاهيها درآيند و تنها آنزمانست كه مـي تـوان انتظـار پختگـي در كارهـا و      

  .پيروي از خرد و فهم از ايشان داشت

ي  اينسـت بـا همـه    .آن يافـت شـود  » فـوري « ي  گونـه  ، يادگيري كاري نيست كه همچون قهوه و سوپ 

 ابيي كه جنبشهااز  شود ديده مي و هاي آموزشي جز اندكي كوتاهتر نشده پيشرفتهاي دانش و صنعت باز دوره

از جـز  ري برخاسـت  شـود و اگـر شـو    فهـم و خـردي نمايـان نمـي     ، مراه نبودههاي و دراز مدتي  آموزش پايه

  .ستنياحساسات 

بسيار كارهاست كه نيازمند . رنجي نيست كه كساني هميشه آرزوي آن دارند راه چاره ، يك كار آسان و بي

مگـر نـه آنسـت كـه     . را بديده گيريـد » جدول ضرب« گرفتن  شما تنها ياد. كار و كوشش و صرف زمان است

را بـدل   جـدول  اداعـد  اتـ  دنـ و تمـرين كن  دنبكوشـ  روزدست كم يكـي دو   بايد انشاگرد براي ياد گرفتن آن

 حـال  مانسـت ه !ساعت بتوان آنها را ياد گرفـت؟  كي دويدر ، روز  كي دوياهي هست كه بجاي رآيا  ؟دنبسپار

ي دموكراسـي    بـراي شايسـته   وبـودن  ) متحـد (براي باهم زيستن ، بـراي يگانـه   ه ك يادگيري حقايق زندگاني

   ايد؟ هكردآيا شما كوششي در اين راه  .ي به آنها نيازمندند و بايد بكوشند و ياد گيرندك مردميدن ، رديگ
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لـط  غو  ز شاگردان پاك اسـت مغ، كه در يادگيري جدول ضرب اينجاست ي ارجدار  و نكتهگرفتاري بزرگ 

هـا بـاور و    ده برخيزيـد  دموكراسـي بـه يـاد دادن    هكـ  شما ولي دكه جلوگير آموزش گرد آن را در مغز ندارند

مخالفـت  نـه تنهـا   با دموكراسـي   مردم در ظاهر. يابيد خود ميكوششهاي ي غلط و زيانمند را در برابر  انديشه

 دري ضـد آن   ها انديشـه  ؟ آيا دهكنند ي ميولي چه سود؟ آيا فهميده هوادار. بلكه هوادارش هستند كنند نمي

  ؟كه آن را از اثر اندازد نيستدلهاشان 

در راه . بايد در راه آن كوشيد و خود را از بديها پاك گردانيـد . دموكراسي به گفتار يا به تأييد زباني نيست

بـه   آشـكار شـده   رهاي غلط و زيانمند يا همان آلودگيهـا باوويشتن است كه كوشش به دموكراسي و تربيت خ

   .كارشكني خواهند پرداخت

يعنـي  . اي از رشد و شايستگي برسند كه بتوانند خودشان را اداره كنند در دموكراسي مردم بايد به آن پايه

: بگردن گيرند و آنها را با شايستگي به انجام رسـانند  » وظايفي« نها داده مي شود كه به آ» حقوقي« در برابر 

دموكراسـي  . دوست بدارنـد بايد ميهن خود را . ندا هگردند كه پيشتر نداشت» مجهز« هايي  براي آن بايد به باور

  .پرستي نيز تنها يك شعار يا سرودن شعرهاي شورانگيز نيست ولي ميهن. پرستي بيمعني است بي ميهن

  نيـك گرديـدن تـوده اسـت زيـرا      : ، كلـي بگـوييم    راه آن .تـوده يكيسـت  دموكراسي بـا راه پيشـرفت    راه

  .»مند نخواهند گرديد تا خود نيك نباشند از نيكيهاي جهان بهرهيك مردمي « 

   .نيك گرديدن نيز با ماندن آلودگيها نشدني است

  پيشـروان   از كـردار نگرفـت ،   خرده توان بر ايشان مي را اگر ناآگاهي پيشروان مشروطه از آلودگيهاي مردم

 ازپوشـيد   تـوان چشم آن هم از گرفتيم . شتگذتوان به آساني  نمي )۳۲تا  ۲۰سالهاي(» دموكراسي ي دوره« 

پيماينـد و بـاك از    چه رسد به آنان كه امروز همان بيراهه را مـي  چشم پوشيد نمي توان ۵۷پيشروان جنبش 

  .دارند بدبختي مردم و كوششهاي بيهوده نمي

ودجويي ي كوشـندگان درپـي سـ    و همـه  انـد  برخاسـته  هـايي ين كارچنب گاهيبرخي جوانان از ناآ بيگمان     

  .ندارد شانكاريها فرجام اشتباه باك از ها را نيك انديشند و ما از اينان برادرانه ميخواهيم كه اين گفته .نيستند

  ۱۳۸۹ـ زمستان  يرايندهو
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