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آفريدگاربنام پاك   
  

  پيشگفتار
  
 و نتيجـه   پژوهـشهاي ژرف در تـاريخ  ، دانـِش دامنـه دار     و تجربيات كاري ، آگاهيها      ) دربارة اين كتاب   ـ۱

 و درمانـدگيهاي ايرانيـان       زبـوني  سرچشمه يا علت اصليِ   برا    ، او  احمد كسروي  دانشورانِةه و   گيريهاي بيطرفان 
چنان راهي را     و پي برد  چارة آن  ويشة درد   رب بدينسان . انديشيد چاره راِه    و ندرما ب ديرزماني سپس. راهنمود

  لــيكن هنگــامي كــه ســنگهاِي راِه كوشــش را يكايــك بــاز . ديــد كوشــش نــاگزير ازبــس ارجمنــد و خــود را 
ـ    . يافتهمتراز   فشاني جان با آنرا   پيمودِنو   و پر پيچ و خم        راه را بس بيمناك    ، مي شناخت  ي سرانجام بـر دودل

خـسته و   او را  ، و پـر بـيم   دراز راِه. كمر بست»يهاه انديشپراكند« گمراهيها و  و به برانداختن ها چيره گشت  
 راه چه يك فرسنگ ، چه صد فرسنگ جـز بـا رفـتن    ":  باين باور رسيد كه  كار   نوميد نگرداند و در همان آغازِ     

 مـرا بـا خـدا       ":   يكبـاره بربـست     ها اه را بر نوميدي   د و ر  بست دل را استوار گردانْ     با پيماني كه      و "بپايان نرسد 
  ." پا ننشينم و اين راه را بسر برمپيمانست كه از

، پيشين سست و زودگذرِ   كابينه هاي .  اوضاع سياسي كشور بيش از پيش درهم ريخته بود         ۱۳۲۴در سال   
 ايـشان  كشاكش مجلس را و  ، اقليتبدنام ، تَرك و تحريِم نمايندگاِنكوردِل  ِدآخون آن ـنخست وزيري صدر  

 حزبهايي كه هريك هـواداري از       كشمكش ارتجاع ،    ي روزافزونِ  و مرز ناشناسيها   گستاخيها ،   اكثريت  دستة   با
 اعالم خودمختاري در آذربايجان و سپس در كردستان ، ماندن  ،يك دولت بزرگ را پيشة خود گردانيده بودند

  . نابسامانيها و پريشانيهاي كار كشور بود  ازينمونه هايارتش شوروي در ايران ، همگي 
راهـش را   سنجيده    كوششهايش را آغاز كرده و با گامهاي       ۱۳۱۲از سال   سامان  كسروي كه با يك برنامة بِ     

 خود باز ايستد و ديرزمـاني بآنهـا       با موضوعاتي روبرو شد كه مي بايست از پيمودن راهِ         آنسال  رد در   ب پيش مي 
 دربارة هريـك   پرداختهست كه ماية پراكندگي ايرانيان    و مسلكها  وي بيكايك كيشها  پيش از اين ، كسر     .بپردازد

چـون مـسيحيگري را بـا يهـوديگري         .  نوبت بمسيحيگري و يهوديگري رسيده بـود       كتابي و گفتارهايي نوشته   
                د و هم زمينه   پيوستگي در ميانست ، مي خواست از تاريخچة يهوديگري آغاز كرده هم از آن سخن بميان آور 

  . را براي گفتگو از مسيحيگري آماده گرداند

 ٣



 
 

در  ، در همين هنگام.  صفحه از آنرا بچاپخانه فرستاده بود۱۶ را آغاز كرده و مردم يهوداينست كتابي بنام    
 بازپـسين   در  آذربايجان  دموكراتهاي  جدايي خواهي  پيشآمِد بود كه نيز   انكيزيسيون در ايران  كتاب   نوشتِن   كاِر

  . را تيره تر و بيمناكتر گرداندكشور، آسمان تيره و بيمناك ي پائيز روزهاِي
ي يعلتهـا  نوشته نامش را ب    »بقلم يك ايراني   «  را سرنوشت ايران چه خواهد بود؟     كتاب   ،با شتاب   او  ناچار  ب

دلهـاي   بـه ن كتـاب     آ . كتاب در روزهاي نخست ديمـاه بدسـت مـردم رسـيد            .كه در كتاب آورده آشكار نكرد     
موضـوع  .  بخـشيد  تـازه اميـدي   فروغ و     كه از آواي جدايي خواهي تار و افسرده گرديده بود ،           حساِس ايرانياني 

  تكـه تكـه     را در چند شـماره      كتاب آن نيز   خواندنيها مجلة   از اينرو . آذربايجان آنروزها حساسترين موضوع بود    
 نـشان    او كه قـولِ     ، ) در كمتر از سه ماه بچاپ دوم رسيد         (چون از كتاب استقبال كم مانندي شد      . چاپ كرد 

بـا   را امـروز چـاره چيـست؟   كتـاِب    داده بود بيدرنگ در همان مـاه   جداگانه اي   كتابِ در را   »راِه چاره « دادِن  
چه نتيجـه توانـد     ) متحد(از سازمان ملل متفق        كتابِ سرانجام .بچاپ سپرد  »ك ايراني بقلم ي « همان عنواِن   

بشوراي  و شكايت ايران      بخش دوم اين كتاب بموضوع آذربايجان      هنوشت ك  باز با همان عنواِن نويسنده      را بود؟
 خواسِت نژادها و گروههاي  ، جدايي خواهي دموكراتها اين كتابها موضوع پيچيده و تاريِك. مي پرداختامنيت
 را بـا آن      روزنامـه هـا    را بروشني آورد و بـسياري از نويـسندگان و سـردبيرانِ            آيندة ايران    ، سود مردم و    زباني

 كوشـشهاي دموكراتهـا در آن       تـا آماده گرديد   » افكار عمومي «  بدينسان   . گردانيد  آواز نديشه ها همدل و هم    ا
  و به روگرداني    كرد يكپارچگي كشور سنگيني   كفة    شد كه   نتيجه آن   و شود بيطرفانه ارزيابي     ، موقعيت باريك 

  . مردم و گروههاي سياسي از جدايي خواهان انجاميد
 )سـازمان ملـل متحـد      ( بازپسين  در همان كتابِ   .دو كتاب او ناانجام بماند    آن   شد كه    ها باعث  گرفتاري اين

 اميـد    گلهـاي  افسوس كه كـشته شـدن او      . نويد مي دهد كه انكيزيسيون در ايران بزودي بچاپ خواهد رسيد          
   ....تنها نمونة كوچكي از آنهاست اين كتاب ناانجام ماندِن كه پژمرده گرداندبسياري را 

 نوشته  ۱۳۲۶كه دربارة كتاب انكيزيسيون در ايران در ماهنامه هاي سال           ست  كوتاهشدة شرحي ير  نوشتة ز 
  : شده

مـي گفـت و از     ] كسروي[ راهنما   از آن نوشته و چاپ نشده چنانكه خودِ       ] صفحه[ سات   ۴۰اين كتاب كه بيش از      
كـه در   »  كمپـاني خيانـت    «خواستي بود و بسياري از رازهـاي        »  دادگاه «نوشته هايش پيداست همچون كتاب      

آنجا نوشته نشده يا سربسته گفته شـده بـوده در ايـن كتـاب فـاش و روشـن خواسـتي گرديـد و يـك رشـته از                              
ليكن افسوس كه با كشته شدن نويسنده اش با دسـت  . بدخواهيهاي اين كمپاني بتودة ايراني آفتابي خواستي شد 

  . ... رفت و اين كتاب همچنان ناانجام ماندهمان كمپاني اين رازهاي بزرگ با خود او بزيِر خاك 
  

  يا بازجويي  پرس و جو  . مي باشد  در آوردن    ي از كار   سر  ، پرس و جو   بادر ريشه بمعني     ١) اَنكيزيسيون ـ۲
 . بكار مي رفت   دگرانديشان سركوبي   بلكه براي  ساييبراي شنا نه تنها    سده هاي ميانه   در   در دستگاه كشيشان  
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در آن  .  بـود   يافتـه  دستگاه كليساهاي كاتوليك بس استوار گرديده و نيرويش فزوني         ،   سده هاي ميانه  در آغاز   
 بـا . رفـت مـي    بـشمار » الحاد«هاي چندي بود كه از ديدگاه آن دستگاه ، بيديني و          كردارروزگار انديشه ها و     

  و محاكمـة براي بازداشـت  . م ۱۲۳۱ ، پاپ گريگوري نهم در سال    بدعت و    الحاد  نشانه هاي   و افزايشِ  پيدايش
 .شناخته شد  اَنكيزيسيون بنام  برپا گردانيد كه دادگاِه بازجويِي باورهاي كيشي  ،»از دين برگشتگان« 

 را  ارانز بدعت گ  وملحدان    ، د تا بكار پردازد بلكه وظيفه داشت خود       مانْ انكيزيسيون منتظر شكايتي نمي    
رفـت فرصـت اعتـراف و        اِن از دين برگشتگي مي    بيشتر به فردي كه باو گم     .  مراحلي داشت  انكيزيسيون .بيابد

 ، يـا بـي آن    گواهـان كرد به نزد بـازجو بـرده ، بـا گـواهِ        كه چنين نمي  را  كسي  . شد آمرزش خواهي داده مي   
  .شكنجه نيز مجاز بود. شد بازجويي و محاكمه مي

حتا (ييها و زندان     دارا ون نماز و روزة اجباري ، بازداشت       ممكن بود كيفرهاي گوناگوني همچ     گناهكاربفرد  
متهمي كه از باور و سخن خـود بـاز نمـي گـشت يـا آنهـا كـه پـس از محكوميـت و          . داده شود ) تا پايان عمر  

  .مرگشان دهدفرماِن  كليسا  بازمي گشتند ممكن بود دستگاِهالحادپشيماني نمودن به  
اســپانيا . ه هاشــان بــودشــناخته شــده تــرين انكيزيــسيونها در ايتاليــا ، فرانــسه و اســپانيا و در مــستعمر

 انكيزيسيوِن او سوزانده     شماِر كساني كه بدستورِ    ١ در دورة يكي از كشيشان     .انكيزيسيون سختگيرتري داشت  
  .  تن بودند۲۰۰۰شدند كمابيش 

 مـسلمانان و يهوديـاني      مثالً (از دين برگشتن  :  بتن داشت جامه هاي رنگارنگي    الحاد از ديدة انكيزيسيون     
 ، كيمياگري ، افسونگري ، جادوگري ، انحراف جنسي،          )ي بمسيحيگري وفادار نمي ماندند    كه مسيحي شده ول   

 و ماننـد    )همچون پروتستان بودن  (چند همسري ، دشنام و ناسزا بمقدساِت مسيحيگري ، ربا خواري ، بدعت              
  . اينها

  !؟ديدبچنين دستگاهي نياز كليسا چه شد كه  : ه شودپرسيدبجاست 
 يـي نيرو اندك   سپس كه . داشت كُندي گسترش  ،  در دو سه قرن نخستين     مسيحيگري  كوتاه آنكه ،   پاسخ

   را از چنگـال پنـدارهاي بيمنـاك و   روزگـار مردمان آلوده انديش و تيره بخـت و سـتمكش آن     توانست   گرفت
 خُرد   از سوي خدايانِ   شان كه هميشه در دلها    يي ، نگراني ها    و افسون  ، جن و شيطان زدگي     »روحهاي پليد « 

ارند ، رهايي بخشيد و از ايـشان        زپياپي قربانيها و نذرها براي خشنوديشان گ      مي بايست   داشتند و    الن مي و ك 
در اين دوره كليـسا در تبليـغ         .رفتند مردمي پاك ، دلسوز و دلير تربيت كرد كه با هم برادرانه و يگانه راه مي               

 امپراتوري روم از ايشان چنانكه. ر كرد  مسيحيان پيشرفت هاي بسيا    مسيحيگري و نگاهداشتن سامان زندگانيِ    
برپـا   همين امپراتوران دستگاهي همچون انكيزيسيون كليـسايي         .زيشان بست كمر به براندا  هراسناك گرديده   

پـيش    ليكن كار بوارونة گمان امپراتـوران      .داشتند كه براي شناختن مسيحيان و سركوب ايشان بكار مي رفت          
  . گرديدپايدارتر و تنآورتر مسيحيگرينهال زمين ريخت  شان بر از اي بيشتريخوِنهرچه  زيرا. رفت

                                                 
١ـ  )Tomás de Torquemada  ( بنام تُماِس تُركمادا

 ٥



 
 

بـر پادشـاهان نيـز چيـره        ،  جز مردم   بس نيرومند گرديد چنانكه     كليسا    آغاز شد كه    ديگر سپس دوره اي  
چون ديگر از آن سـادگي  .  و زمينهاي بسياري را دارا گرديد پولها.بهره مند شدسپاهيان  از پشتيباني    و   درآمد

   . بودشكوهش مردم در انديشة نگاهداري و افزودن بهاي نخستين درآمده بود ، بيش از رستگارِيو پاكي قرن
ان مبـدل گرديـد كـه در راه رسـيدن           انـدوز  زر و به نبردگاه جاه طلبـان       )نه مسيحيگري  (بدينسان كليسا 
،  رشـوه دهـي    ،ستيز بـا همكيـشان       ، )مردمفريبيبراي  (كنار آمدن با آيينهاي بت پرستي       بخواستهاشان ، از    

١.و حتا جنايت دريغ نكردنددسيسه چيني 

 آموخته  ٣)سكوالستيكاِ( كشيشان ويژة   ٢هاِي يا آموزاك  علوم الهي كليسا آموزشگاههايي داشت كه در آنها       
 در انجيلها و نوشته هاي كيشي ، و بحثهـاي           و مغزفرسا   هاي بيهوده  شد و اينها چيزي نبود جز موشكافي       مي
 نـر يـا مـاده بـودنِ     مريم و عيـسا ،    »ناسوِت«  و »الهوت «  ، مريم   جايگاهِ و» تثليث «وِن   در پيرام  پايانبي  

  .  آدمي يا خدا بودِن مسيح و اينگونه چيزها از جنِس، فرشتگان
ـ   را ترجمه كرده در دانـشگاههاي خـود        باستانفلسفه و دانش    ،   مسلمانان   در قرن نهم ميالدي كه      درسب

  :  اسپانيا روانه شدندعرِباِن كنجكاو و جوياي دانش ، گروه گروه بسوي دانشگاههاي اروپايي،  دادن پرداختند
مراكز فرهنگي بزرگـي شـده بودنـد كـه جوانـان فرانـسوي و               ) رطبهقُ (٤دانشگاههاي شهر سويل و تولدو و كوردو      

وس ، جـالينوس و غيـره   قراط ، ارسطو ، اقليـدس ، بطلميـ  آثار ب... آنجاآلماني و انگليسي بآنها هجوم مي كردند و         
 پهلوي يكديگر مي نشستند و       ، مسلمان و مسيحي   ، مطالعه مي شد و بر نيمكت اين دانشگاهها عرب و اسپانيولي          

هنگام بازگشت بكشورهاي خود مطالب مفيدي را كه آموخته بودند منتشر مي كردند و يا بنوبـة خـود مكاتـب و                      
شورها علوم و معارف يوناني نيز در جوار انضباط اسكوالسـتيك           در نتيجه در اين ك    . مدارس جديدي باز مي كردند    

اسكوالسـتيك در اينجـا     ... . بخصوص در ايتاليا افكار جديد بيش از همه انتشار يافـت          . شروع بنمو و پيشرفت كرد    
... قدرت چنداني بدست نياورد و از قرن دهم ببعد دانشمنداني كه در مدارس و مكاتب عرب درس خوانده بودنـد                     

٥.نشكدة حقوق و طب افتتاح كردنددا

 دقيقتـرين    بـود و   سـتاره شناسـي   دانـِش    ترين    شده  شناخته  ، فلكهاي بطلميوسي دستگاه  در آن روزگار    
جز اقليدس كـسي بـآن دامنـه داري و دقـت كتـابي              ،  در رياضيات بويژه هندسه     . داد نتيجه ها را بدست مي    

 اقليدسي نه چيزهايي بود كه با انديشة كليسا ناسازگار          ستاره شناسي بطلميوسي و هندسة    . فراهم نياورده بود  
لـيكن انديـشه هـاي ارسـطو و ديگـران           . ان درآمـد  آن و خود هوادار     كليسا را با آنها نبردي نبود     اينست   .درآيد
  .مي خواست  ديگري٦پرواي

                                                 
١ـ  ۱۳۶ تا ۱۳۲ ص ۱۳۶۹ ، تاريخ و فلسفة علم  ، لوييس ويليام هلزي هال.كن، در زمينة نبرد براي زر و جاه در كليسا  

٢ـ   آموزند ، تعليماتآنچه=  آموزاك 
   Scholasticism ـ٣

  ۴Seville , Toledo , Cordova ـ

ـ  ۱۲۸ تا ۱۲۸ ص ۱۳۴۴ ، تاريخ علوم ، پي ير روسو  ٥
توجه ، مالحظه= پروا  ـ  ٦

 ٦



 
 

 بـود ولـي     آنكه با آموزاكهاي كليـسا ناسـازگار       جهان بيني ارسطويي و ديگر انديشه هاي فلسفي يوناني با         
جالينوس كه بيست جلد كتاب بزرگ در پزشكي . كشيشاني با تأويلهايي اين ناسازگاريها را از سِر راه برداشتند

  .  نزديكي داشت نگاه داشته ياد مي دادندعلوم الهياز خود بجا گزارده بود ، ايشان تنها آن بخشهايي كه به 
نمـود الزم شـد كـه آنهـا را           د و خواندن بعربي دشوار مـي      چون متنهاي اصلي كتابهاي يوناني را در دست نداشتن        

 متأسفانه ارسـطو نيـز خـود را          ، هنگام وارد كردن نوشته هاي ذيقيمت     ...از بدبختي   . ... بزبان التيني ترجمه كنند   
 يوناني با اصول اساسي مذهب مـسيح دربـارة خـدا ، خلقـت ،                ديالكتيك استادانة فيلسوف پرقدرتِ   . ... داخل كرد 

 آنـرا   روح و غيره اختالف اساسي داشت لذا كليسا تصميم بنابوديش گرفت و آنرا كفر و الحاد و خواننـدگانِ           ابديِت
  ع ونظريـة بـدي  ) ۱۱۹۶ــ ۱۲۸۰(امـا يكـي از روحـانيون بنـام آلبـرت كبيـر       .). ... م۱۲۳۱( كـافر و زنـديق ناميـد   

نيم و او را جزو همدسـتان و متفقـين خـود             با ارسطو بهتر نيست كه با او آشتي ك         بجاي مبارزه :  استادانه اي داد  
   ...قرار دهيم؟ 

او مـدتي مـشغول مطالعـه در كتابهـاي ارسـطو            . ... كسي بود كه اين كار را انجام داد       ) ۱۲۲۴ـ۱۲۷۴(ماس  سن تُ 
جز او كـسان ديگـري نيـز بـسازگار نمـودن             [.گرديد و موفق شد كه آن را با كتاب مقدس متوافق و منطبق كند             

  .]ي و آموزاكهاي كليسايي پرداختندانديشة ارسطوي
روحانيون و طالب علوم بر اثر اين تغيير سر را از روي متون . ...  ارسطو نيز در سلك بزرگان كليسا درآمد       بدينسان

علـم تكـاني نخـورد فقـط طريقـه اي جانـشين       . ... مختلف بلند نكردند و توجه بيشتري بطبيعت مبذول نداشتند    
 خطرناكتر بود زيرا جاذبه اي داشت كه هم اهل منطق و هم متمايلين بـدين حنيـف      طريقة ديگر شد و شايد اين     

   ....كرد مسيح را قانع مي
توانستند مدت پانصد سال چنين فلسفه اي را ثابـت و           ... تصور اين مطلب براي ما دشوارست كه چگونه اشخاصي          

 بر احوال نباتات بجاي آنكه آن نبات را بـر سـر      آنروز براي اطالع   پابرجا نگهدارند و باور نكردنيست كه دانشمندانِ      
راه خود بيابند و دربارة آن تحقيق كنند ترجيح مي دادند كه وصف آنرا در كتاب ارسطو بخوانند و نيز بجاي آنكه                      
چشمان خود را بسوي آسمان باز كنند و رنگين كمان را مشاهده نمايند مطالعة وصف آنـرا در يكـي از كتابهـاي                       

: بدترين چيزهاي عهد عتيق را براي آمـوختن و حفـظ كـردن انتخـاب كـرده بودنـد           . ... مي دادند ارسطو ترجيح   
، هيئت بطلميوس   )  يا بلينوس  Pline(فصاحت و بالغت فريب دهندة ارسطو ، تاريخ ها و داستانهاي كودكانة پلين              

گفتـة ايـن     .آنرا اختيار كردند  ...  الطبيعة   ءو حتا از كتابهاي جالينوس كه داراي مطالب مفيد بود فقط نكات ماورا            
 و مي بايست كوركورانه از آنان اطاعت كـرد تـا دچـار مـأمورين شـكنجه و عقـاب و                      بود بمنزلة قانون دانشمندان  

١.دي نگرد]انكيزيسيون [تهمت دستگاه تفتيش عقايد

از سوي ديگـر     ارسطو و فلسفة يوناني كه با مسيحيگري سازگار گرديده بود و              پندارهاي بدينسان از يكسو  
 گـرد   قـدس هالـة ت   كليسا بشمار آمد و رفته رفته        نوشته هاي جالينوس ، بطلميوس و اقليدس گنجينة دانشِ        

  .را فراگرفتها آن

                                                 
١  ۱۳۱ تا ۱۲۹  ص يادشده ،  ، پي ير روسوـ

 ٧



 
 

كليسا هيچ انديشه اي را كه نتيجه اش جز فراهم آمدِن توشة آخرت چيز ديگري باشد ديندارانه و ثـواب                    
نيروي كليـسا ،    .  كرد كه به همان نتيجه انجامد       مي ان رفتار  چن نيزبا ميراِث گذشتگان    اينست ،    .دانست نمي

در چيرگي بر باورهاي مردم بود و اين تنها بشرطي ادامه مي يافت كه كليسا رشتة انديـشه هـاي مـردم را از                        
دارايي ، شكوه و نيروي دستگاه كشيشان در گرو پيروي بي چون و چراي همگان از كليسا بـود و  . دست ندهد 
 پـس بـاين موضـوع       .وي مي توانست ماية جـدايي گروهـي از مـردم از دسـتگاه كليـسايي گـردد                 هر انديشة ن  

   .داد حساسيت بيشتري نشان مي
. نـد گروهي را از پيرامـون كليـسا بپراك        مي توانسته    سخناِن نو داشتند و    ي نو سخنان دانشمندان هميشه 

 ١. در ردة گناهـان بـزرگ بـشمار آمـد          سرانجام كنجكاوي دانـشي نيـز       نيز اتهامهايي زدند و    هانآكم كم ب  پس  
  . مي گرديدند  خودژوهيپ راستي قرباني پياپي تا برچيده شدن آن دستگاِه شوم ، ، دانشمندان اينست

 دانستن را راهي جز نگـاه كـردن         ن و خواها  كنجكاو  مردمِ  ،  و بحث دانشي الحاد بشمار آمد      جستجوچون  
 چـشم دوخـتن بـه        دانشمندان براه درست خود افتادنـد و بـا         : بطبيعت باز نماند و اين بسود آدميان بسر آمد        

از  .يافـت ه هرگز نمي توانستند     بيهودپديده هاي طبيعي يافتند آنچه را كه با خواندن كتابهاي باستان و بحث              
 .آنهـا پـي بردنـد     ارج   در طبيعت نتيجه هاي پربهايي بدست آمـد و مـردم كنجكـاو بـه                 »ايشآزمبررسي و   « 

 نه آنكه يكـسان      و فلسفة يونان   با پنداشته هاي ارسطو   در اين راه بيافته هايي انجاميد كه        كوشش دانشمندان   
 آزمايش بدست مي آمد در حاليكـه         و بررسي يافته هاي ايشان از راهِ    .  آنها بود  وارونةدر نمي آمد بلكه يكسره ب     

 بـاور داشـت كـه شـمارِ      ،  رسـطو   ابـراي مثـال      .  بود ايشانپندار  بيشتر بافته هاِي     فيلسوفاِن باستان گفته هاي   
  بـراي بررسـي    با آنكه دوبار دست بزناشويي زد ، يكبار دهاِن بانو ارسطو را           . دندانهاي زن كمتر از آِن مرد است      

   ٢.نكرد تا ببيند پنداشته اش درست است يا نه باز
بـا آنكـه    نخـست ، پنداشـته هـاي ارسـطو را           :  چنين مي نمايد كه در اينجا كليسا بدو لغزش دچار آمده          

ايـن لغـزش نـه تنهـا از آن          .  با آموزاكهاي ديني خشنودي نموده      آنها مخالف مسيحيگري دريافته بدرآميختن   
جهت مهمست كه پنداشته هاي ارسطو جلوگير انديشه و پژوهش دانشي بوده بلكه از اين جهت نيز مهمست                  

ي آموزاكهـاي مـسيحيگري كاسـته    در نتيجه از نيـرو و  كه يك چيِز متضادي را بآموزشهاي كليسا در آميخته   
 . ه را گيج و سرگردان گردانيد هردوو شاگردانكشيشان 

 مـي داده و     بخـود  لغزش دوم اينكه كليسا بنام پيشوايي اجازة دخالت در هر زمينه اي از جمله دانشها  را                
را فيلسوفان باستان پنداشته هاي   كه از راِه آزمايش و جستجو    يآنرا بيرون از زمينة دين ندانسته با دانشمندان       

  .خاسته  بستيز برمينادرست مي يافتند ،

                                                 
مجاز ندانسته تخته نرد و شطرنج را  يي همچون بازيها و جشن نوروز و آتش بازي ما هم ماليان:ـ جالبست باين مانندگي توجه كنيم ۱

  .حرام كرده اند
٢  ۲۰ ص ۱۳۴۳،  تأثير علم بر اجتماع  ، برتراند راسلـ

 ٨



 
 

همـين دو لغـزش    كليسا كه از پيش با آلودگيهايي به ميدانگاه نام آوري و پول اندوزي تبديل گشته بود ،       
  .او را براه انكيزيسيون انداخت

   :در زير آمدهپاسخ كوتاه باين پرسش !.. انكيزيسيون چگونه از ميان رفت؟:   پرسيدمي تواناكنون 
دانـشمندان   با آنكـه     : باين معني . برداشت آدمي    و ارجمندِ  واال خيِم ، آن    يژوهراستي پ   را بلند گاِماينجا  

 ليكن بـسياري  ست رفتنو شكنجه ها   بيمهاپيشواز  به  شان ،    و انديشه ها   يافته ها بزبان آوردن   مي دانستند كه    
 در  اننسته بماند و جاي آنها را پندارهاي باستاني گرفته مردمـ          از ايشان روا نديدند كه حقايق يا راستي ها نادا         

در چنـين حـالي   . هـا نكردنـد و بانتـشار باورهاشـان پرداختنـد         بيمايـن بـود بـاك از        . نادانيها همچنان بمانند  
 و كـسان    ١جردانو برونـو  . كم كليسا بكيفرهايي محكوم شدند     باورشان بح  بازنمودِن بسياري ، بگناه     دانشمندان

ستاره شناسي كپرنيكي  شر شدِنمنتو نتوانست از شناخته گرديدن ي زنده در آتش سوختند ولي كليسا ديگر
 جلوي فروريختن پندارهاي ارسطويي و برچيده شدِن فلكهـاي بطلميوسـي را نتوانـست               كههمچنان جلوگيرد ، 

  . بوده هاي نويافت كند گرديدن انتشاِرو تنها نتيجه اي كه از انكيزيسيون بدست آمد دير . بگيرد
شد و  منتشر  بتندي   هاي او    باوربا اينهمه   . دي گردان ش خاموش نكشت ولي  را   ٢ئيانكيزيسيون گاليلئو گاليل  

  يافته هاي دانشمندان سه ديوار از چهار ديـواريِ         . پذيرفتند كه زمين مي گردد     )و نيز كشيشان   (سرانجام همه 
اين تنها  . بود پياپي برانداخته بود   مي  يوس و اقليدس     ارسطو و جالينوس و بطلم      گفته هايِ  دانش كليسا را كه   

ن دوران بـا راه انـداختن       همـي بماند كه مارتين لوتر و پيروانش در        . كرد ميپايداري  هندسة اقليدسي بود كه     
  .ند آن انداخته بودي الهعلوم بر كليسا و ة ديگريجنبِش پروتستاني لرز
  و شـحنه و جـالد ، شـكنجه        :  را بـود    كليـسا   كـه  گييست كه چگونه آنهمه چير     شگفت اين خود چيستان  

 ، سرها را بروي سندان با پتـك كـوفتن ،           ، درون آب جوش انداختن       ملحدان ، تبعيد و بازداشِت داراييِ     زندان
   اِن سـخن  انـدك كـه در آغـاز جـز         ـ گري ديگر در برابر يافته هاي دانشمندان      بيداددر آتش سوزاندن و صدها      

  .زد سپر بر زمين اندا ناچار شددن نتوانست و سرانجام اين دستگاِه پليِد كليسا بود كهتاب آور ـ  نبود ايتازه
آن : بروشـني نـشان مـي دهـد         ي را   ژوهـ  نيرومندي و كارايِي آن خيِم ارجمند آدمي يعني راستي پ           ، اين
  گـاه انگيخـت و هـم مردمـاني كـه از گفتـة دانـشمندان آ               كه هم دانشمندان را بنبرد با كليـسا برمـي         خيمي  

   .داشت مي شدند را بپيروي از دانش و دوري از كشيشاِن پندار پرست وا مي
آن دستگاه دوزخي نزديك به شش سده برپا بود و جز لكه هاي ننگ و ماية سـرافكندگي بـراي كليـسا و          

  .د از كار افتا بر پا بود و آنگاه. م۱۸۳۴ سال تاانكيزيسيون در اسپانيا . كشيشان ، چيزي بيادگار نگذارد
  
محاكمه  بازجويي و   واژة انكيزيسيون بيشتر براي    آشنا شدند ،    اروپا از زمانيكه ايرانيان با تاريخ     ) ماليان ـ۳

 انديـشة  از اينسو در ايران هر زمـان كـه           .مي برد شناخته گرديد   بكار   دگرانديشان   كليسا در سركوبِ   يي كه ها

                                                 
  Giordano Bruno ١ ـ

٢  Galileo Galilei  ـ

 ٩



 
 

در هميـشه چمـاقي      تكفيـر   باين معنـي كـه    .  كردند  ، ماليان با آن رفتاري مانند انكيزيسيون       بميان آمد نوي  
 الحـاد  برپـا گردانيـده بـه        دادگاههـايي  اگـر كشيـشان      .وردنـد فرو مي آ    بر سر مخالفان    كه هبوددستان ايشان   

و  طبيعـي  ،   بهايي و   بابي ي همچون هايبيشتر هنگامها با تهمت   ه  ديدن نياز    هم  بآن ماليان  ، رسيدگي مي كردند  
 ه ايـن بـود    بيشتر  شيوة ايشان  .نده ا نو انديشان و دگرانديشان را از ميدان بدر كرد        ،   يطاغوت و   ليبرال،   دهري

نـد و سـپس در شـلوغي        ده ا مردم عامي را شورانده و ايشان را بخيابانها كـشان         ) راست يا دروغ  (كه به بهانه اي     
 تا  ده اند ر بكار ب  ستوحشيگري آنچه آشوب و     ند يا سته ا نقشة شوم خود را بكار ب      بدست شاگردان و مزدورانشان   

 در مردمفريبي و دسيـسه   ايراني چنين پيشآمدهايي بسيار رخ داده و مالياِن.را بترسانند و باج بگيرند  چشمها  
هـا و   ورزيكينـه    ، ماليـان در جنـبش مـشروطه       هايكارشـكني .  كم از كشيشان نداشته انـد      و سنگدلي  چيني

  . هاستن نمونه آيكي از  ايشان از آزاديخواهان خونريزيهاي
لـيكن  .  جنبش مشروطه ، ماليان آنرا پيشرفتي در كار خود در برابر دربار قاجاري مـي پنداشـتند                 در آغاز 

 مشروطه بهتر شناخته شد و مجلس بكار آغاز كرد و قانونها ترجمه يافت ، آنـرا بيكبـار      رفته رفته كه چگونگيِ   
  بلكـه  ميدان و جايگاهي بديده گرفته نشده بود      ا  نه تنه در قانونهاي مشروطه براي ماليان ،       . بزيان خود يافتند  

، ) براي قضاوت و رفـع اخـتالف هـا          (  كارهايي كه بدست داشتند همچون مكتب ها ، محضرهاي شرع            رشتة
د كـه راِه    نيز در دستـشان نمـي مانْـ       اوقاف   .گرفته مي شد  عاقدي و سند نويسي و اينگونه كارها ، از دستشان           

 و كافر و گاه بابي خواندند       طبيعيمشروطه خواهان را گاه     .  دشمني ها آغاز كردند    اين بود  .مفتخوري باز بماند  
  .دودستگي بميان آوردند و خونريزيها براه انداختند. و پياپي حكمهاي تكفير بيرون دادند

هايي كه كشيشان داشتند اينهـا       همان زورورزي . نادانيها و تيره دليهاي ايشان تنها در برابر مشروطه نبود         
مثالً با پيشرفت دانـشها     . كردندرا   دشمنيها    همان با دانشها اينان هم   .  بستند  مي يز در ايران بشيوة خود بكار     ن

 از ميكرب و علت بيماريها      و گردش آن بگرد خورشيد     از گرد بودن زمين و      پيدا شدند كه   يپيشرواندر ايران ،    
بيدانـشي خـود    بـه    آيـا    !. آن سخنان را پذيرفتنـد؟      آيا !..در برابر اينها ماليان چه كردند؟     . سخن بميان آوردند  

 )و هنوز هـم هـستند  ( بودند بر اين گمانهمچون كشيشان سده هاي ميانه      ايشان .هرگز! نه!.. اعتراف كردند؟ 
 . آنچه وارونة دانسته هاي ايشانست كفرست ، اظهار نظر كنند بايد در هر زمينه ايدانند ومي  همه چيز را كه

داشتند و بآساني گردن    » طب الصادق «و  » طب الرضا «، ماليان هم      پزشكي بود  درلينوسي  اگر كشيشان را جا   
 فيزيك   زيست شناسي و   هركه از ستاره شناسي نوين و ميكرب شناسي و         اين بود    .بپزشكي نوين نمي گزاردند   

  .  بجان مي خريد بايدراند بيم تكفير را نيز مي  اينگونه دانشها سخنيو
بـازار  . ندشـد روبرو  كارشكنيها و وحشيگريهاي ماليان      با    كه ن دبستانها در ايران   اارگز بنياد همين بود حال  

مثالً عينك زدن ، بـا قاشـق و    .  چنان گرم بود كه كار بچيزهاي پيش پا افتاده هم مي كشيد            حد زدن تكفير و   
 و  مابـة دوش   ياد گرفتن ، ترن سوار شـدن ، گر         )»!زبان سگ و گربه   « (چنگال خوراك خوردن ، زبان خارجي       

 تـا   از در ايستادگي در مي آمدنـد   نخست  و ماليان   و كفر بود   فرنگي مآبي  ساليان دراز نشانة     تا هرچيز تازه اي  
نـه آنكـه     (كننـد  مردم ازپيروي   مدهاز در آشتي درآ     اينبار شدندمي  ناچار  گرفت كه   مي  چنان رواج   ها  آنكه آن 
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  دانشهاي نوين باز شد و اينها را با دسـتگاِه ماليـان سازشـي نبـود ، سـستِي آن                     چون راهِ  مشروطهپس از   
ماديگري و دشمني آن با دينها كه بدستيارِي روزنامه ها پراكنـده            فلسفة  پس از همه ،     .  بيشتر گرديد  دستگاه

  . شان نواختشده بود ، تيشه ها بدستگاه اي
ماننـدهاي    ، از قمه زدن و زنجير زدن و       كيشي   ةروي كار آمدن رضاشاه و جلوگيري از نمايشهاي بيخردان        

دروِن اجتماع آمدن ايشان ، گشايش دبستانها و دبيرستانها و دانشگاه بروي            ، برداشته شدن چادر زنان و ب       آنها
  . ماليي واداشتة بيرون آمدن از جامياه نشيني گوش محدود كردن ماليان ، ايشان را بدختران و پسران و

  
 ، دخالت هاي ايـشان      ۱۳۲۰ بيگانه بميهن در شهريور     كشورهاي  درآمدن سپاهيانِ  ) بازگرداندن ارتجاع  ـ۴

. در كارهاي كشور و برافتادن رضاشاه ، دگرگونيهاي مهمي در اوضـاع اجتمـاعي و سياسـي ايـران پديـد آورد                     
.  مـي گرديـد    توانـا استقالل كشورهاي ناتوان فـداي سـود كـشورهاي          :  نمندازورچيرگِي  روزگار جنگ بود و     

نابـسامانيها و   : همينكه تركش جنگ بگوشه اي از خاك كشور فرود آمد زبوني و ناتواني كشور پديدار گرديـد                  
  .پريشانيها سراسر كشور را فراگرفت

يراتي شد كه نيـرو گـرفتن و         ، كشور ما دستخوش تغي     ۱۳۲۰از رهگذر پيشآمدهاي ننگ آوِر سوم شهريور      
 يكي از آسانترين راه هـايي كـه          ، به علتهاِي چندي  . بازگشت آهسته ولي پيوستة ارتجاع از مهمترين آنهاست       

 بـر پايـة اسـناد رفـع         ة زيـر  نوشت .براي چيرگي دوبارة ارتجاع گشوده گرديد همانا بازگردانيدِن چادِر زنان بود          
اهان كشور در آن داستان دست بهـم داده و نخـست آن راه را               نشان مي دهد كه بدخو    ) كشف حجاب (حجاب  

  . بروي خود گشودند تا سرانجام توانستند ارتجاع را بيكبار چيره گردانند
 دامن  ۱۳۲۰آنچه پيش روي ماست بازبينِي پرده هايي از اين نمايش ننگ آور و شوم است كه از شهريور                   

 رازها و درسهاي بـسياري دارد كـه افـسوسمندانه هنـوز             ۲۰پيشآمدهاِي شهريور . بخت را گرفته  شوراين تودة   
آنچنانكه بايد و شايد به آن پرداخته نگرديده و اگر اين رشته دنبال گردد چه بـسا از رازهـاي بـسياري پـرده                        

 تنها بگوشه هايي از آن پيشآمد پرداخته شده بخش ،در اين . برداشته شود و به پديد آمدِن كتابهايي بيانجامد
  .ان حجاب همبستگي داردكه بداست

منـابع  ب دشـواريهايي كـه دسترسـي   خواه ، دكتر ناصر پاكدامن ، با همـة  آزاديچندين سال پيش نويسندة    
 ، دربارة كشته شدن احمد كسروي ، كتابي بر پاية واقعيتهاي بدست آمده از روزنامه ها                  دارد در اروپا  پژوهشي

باورهاي نويسنده بجـاي خـود ، درسـتكاري او در           . اهم آورد  فر »قتل كسروي «  بنام    ، گواهان و كتابها و گفتة   
گردآوري سندها و كوشش و رنجي كه بكار برده بكتاب جايگاه وااليي بخـشيده و از اينـرو جـاي ارجـشناسي                      
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  ايـران را روشـن مـي سـازد و نمونـة              ۲۴ تـا    ۲۰سندهاي اين كتاب گوشه اي از تحوالت سالهاي       . بسيار دارد 
 دسيسه هاي سياسي و نشان دادن دستهاي پليد         چگونگِي پديد آمدن  ريك بينانه در    نيكيست از يك كاوش با    

اين كتاب سندهاي ارزشمندي از بازگردانيدن ارتجاع بدست دولتهاي بدخواه پس از رضاشـاه              . كارگردانان آنها 
ست ، بچنـين     نيـ  جلوتربراي روشن گرديدن تاريخ معاصر ايران كه تاريكيهايش كمتر از تاريخ روزگاراِن             . اردد

  .ما در اين نوشتار از كتاب او در بسيار جاها سود برديم ، چنانكه خواهد آمد. كتابهايي نياز بسيار هست
اينـست چگـونگي    . بيگمان رفع حجاب يك جنبش بايـسته بهـِر ايـران و كـشورهايي ماننـد ايـران بـوده                   

روايي خودكامه انجـام گرفـت ، بـا         ليكن چون در ساية يك فرمان     . بكاربستِن آن از سودمنديش نخواهد كاست     
جلوگيرهاي بيشتري روبرو بود و براي برداشتن آنها از سِر راه ، دولت ناچار به زورورزي گرديد كه اين نيـز در                      

چون اين جنبش و ديگر جنبشهاِي نو و آزاديخواهانه         . جاي خود به رنجيدگيها و ستمكشي هايي مي انجاميد        
جامعة ايران روييدن گرفت ، اينست ميوه هاي تلخـي ببـار            » يهاي نو و كهنِ   گمراه« در كشتزاِر سراسر آلودة     

آمد و دستاويزي گرديد كه مخالفاِن آن جنبش ـ يا بهتر گوييم ماليان ـ سودهايي را كه داشت بديده نگيرند   
 و زورورزيهـاي دولـت را بحـساب زيانهـاي رفـع حجـاب             » اروپاييگري« و با مغالطه كاري نتيجه هاي نارواي        
  . گذارند و زبان از بدگوييها فرو نبندند

چيستند و چـرا بـر ايـن جنـبش و ديگـر آرمانهـاي آزاديخواهانـه تـأثير                   » گمراهيهاي نو و كهن   « اينكه  
 ١.ناخواسته اي گذاشته اند موضوِع دامنه داريست كـه پـرداختن بـه آن خـود نيازمنـد چنـدين كتـاب اسـت                     

چيست و چگونـه بـه      » اروپاييگري« زمند كتاب جداگانه ايست كه      همچنين اين نكته نيز دامنه دار و خود نيا        
  .كشور ما راه يافت و چرا از آن ميوه هاي تلخي ببار آمد

بهرحال اين جنبش با همة كاستي ها و  نيست ولي پرداختن به اين جستار تأييدي بر آن رفتاِر خودكامانه
بـا  ارجمندش دانسته نگاهش داشت و       مي بايست نارساييهايش انجام گرفت و چون گامهايي بسوي جلو بود ،           

  . ديبهانه هايي كه تندروِي زناني بدست مخالفان داده دلسرد نگرد
در راِه برداشــتِن چــادر ، نخــست زمينــه هــاي گفتــاري و نوشــتارِي آن ، كــه پــيش از رضاشــاه بدســت 

مي اين فرمـان ، نخـست شـاه و          پس از آن و پيش از اعالم رس       . آزاديخواهان فراهم آمده بود ، استوارتر گرديد      
  وزيران و سران اداره ها با همسراِن روبازشان به جشنها درآمدند و بدينسان بندهايي از آيـين ديرينـة حجـاب                

) وزارت فرهنـگ ، دانـشگاه و ديگـر آموزشـگاهها            (كـشور   » آمـوزش و پـرورش    « سپس بدستگاه   . راشكستند
  .موزگار ناگزير از درآمدن با روِي باز شدندپرداخته شد و دختران و زنان ، چه شاگرد و چه آ

همچنين اين خواست را به شيوه هاي گوناگوني همچون نـاگزير گردانيـدِن كارمنـدان دولـت بـه همـراه                     
 انديـشه هـا كـه بـا برپـا           گردانيدِنآوردِن همسران روبازشان به خيابانها و جشنهاي دولتي و فرهنگي ، آماده             

                                                 
  احمـد اينـست بخـش بزرگتـِر كتابهـاي    .  بجز آنكه اين موضوع ها دامنه دارند ، سرنوشت يك كشور و مردمانش به آنها وابسته اسـت           ـ١

.كسروي در اين زمينه هاست و به روشن گردانيدن اين جستارها مي پردازد
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انجام مي يافت و يـا بـا        » پرورش افكار « و زيانهاي آن در جشنها و نشستهاي         كردِن سخنرانيهايي دربارة چادر   
  .خواندن زنان روباز و مردان به اين جشنها و پشتيباني از سازمانهاي زناِن پيشگام ، پيش مي بردند

از سوي ديگر با سختگيري در اجراِي آن ماننِد تعقيب زناِن روگير و ضبط چادرهاشان و در فشار گذاردِن                   
از . ايشان با جلوگيري از سواِر اتوبوس و درشكه شدنشان بـه پيـشرفِت ايـن خواسـت شـتاب بيـشتري دادنـد          

سندها و نوشته هاي بازمانده از آن زمان ، در مي يابيم كه در هر گامي كارهاي انجـام شـده را زيـِر نگهبـاني                           
د ، استواري و پاِس مقررات را نگاه        مي گرفتند و با كيفر دادن به سركشان و يا كارمنداني كه سستي مي كردن              

اينچنـين توانـستند در زمـان كوتـاهي ايـن           .  نمـي دادنـد    جنـبش داشته و فرصت قانونشكني به مخالفان آن        
خواست بزرگ و كهن آزاديخواهان را كه در گامهاي نخست ، انجامش بسيار دشوار مـي نمـود پـيش برنـد و                       

عا كرده اند ، مردم ـ چه زن و چـه مـرد ـ رويهمرفتـه از آن      چنين دانسته مي گردد كه بوارونة آنچه برخي اد
  .خشنود بودند

كردنـد و  » تـصويب « يك ويژگِي اين فرمان دولتي ـ كه شاه به هيئت وزيران واگذار نمود و گويا ايـشان   
رسـميت يافـت ـ موضـوع كيفـِر      » بخـشنامه « چون مجلس در اينباره مخالفتي نـشان نـداد ، همچـون يـك     

در اين باره چنين فهميده     . روان گرديدِن هر قانوني بسته به آنستكه راِه قانونشكني باز نباشد          . قانونشكن است 
يا وسيلة  (مي شود كه قانونگزار راِه جلوگيري از چادر بسر كردِن زنان را تنها در اين ديده كه پاسبانان ، چادر                     

بويژه كه سازمانهاي مردمِي .  توانستي بودهاييبرخوردروشنست كه اين زمينة . را از ايشان بگيرند) قانونشكني
   .گردد  و خود پشتيباِن آن جنبش با دولت همآواز پديد نيامده بود كهنيرومندي در ايران

 بهر روي سـخن در اينـستكه بـراي پيـشبرد آن ، كوشـشهاي بـسياري شـد و اسـتواري دولـت در روان                          
مي كردند بتوانند جلوي او بايستند به نوميـدي بـدل           گردانيدِن آن ، اميد ماليان و جوجه ماليان را كه گمان            

  . كرد
 دفتـر نخـست وزيـري ،        ۱۳۲۲ تا   ۱۳۱۵اسناد رفع حجاب كه بيشتر دربر دارندة نامه هاي اداري سالهاي            

وزارت كشور و شهرباني است ، چندين سال پس از برافتادن محمدرضاشاه بچاپ رسيده و در دسترس مـردم                   
ها را بخوانند ، اين دريابند كـه تفـاوت آشـكاري ميـان سـندهاي دورة رضاشـاهي        كساني اگر آن  . گذاشته شده 

بدينسان كه از البالي نامه هاي دورة نخست ، چيزي كه بنيكي نمايـان              . و پس از آن هست    ) ۱۳۲۰ تا ۱۳۱۵(
  يا جنبِش رفع حجـاب را بـا جـديت بـسيار پـيش          » آزادي نسوان « مي گردد آنستكه وزيران و سراِن اداره ها         

  و چاره انديشي در محيطهاي گوناگون اجتمـاعي       » مديريت اقتضايي « نامه ها گوياي بكار بردن      : ي برده اند    م
دادن ، پيگيري نتيجه و آموزش      » مؤكد« بي پرده و آشكار سخن گفتن ، دستور         . براي پيشبرد آن خواستست   

  .رفتاِر درست به زيردستان از ويژگيهاي آنهاست
 بوارونة نامه هاي اداري زمان رضاشاه ، پـر اسـت از سـستي و بيپروايـي و                   ۱۳۲۰اما اسناِد پس از شهريور    

برخـي از آنـان     . سردرگمي ، دستورهاي ناروشن دادن و مسؤليت را از سر باز كرده بگـردن ديگـري انـداختن                 
برخي . رسانندة اين پيامند كه سختگيري هاي رفع حجاب برداشته شده و همچون گذشته پيگيري نمي شود               
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با آنكه هيچيـك از سـران وزارتخانـه هـا و            .  چراغ سبز آشكاريست بماليان كه تا توانند ميدانداري كنند         ديگر
اداره ها نمي گفتند كه با رفع حجاب مخالفيم و از بازگردانيدن چادر آشكارا سخني نراندنـد بلكـه در نوشـته                      

  مي ناميدند لـيكن در رفتـار بوارونـة         » ارتجاع« و آن روحية حجاب خواه را       » قهقرا« هاشان بازگشِت چادر را     
از نخستين  .  شده كه برخي از آنها از البالي اين اسناد پديدارست ، چنانكه خواهد آمد               نهاني آن ، كوششهايي  

  :روزهاي برافتادن رضاشاه آغاز مي كنيم 
 ۱۴( اندك زماني پس از بدسـت گـرفتن نخـست وزيـري در يـك سـخنراني راديـويي                     محمدعلي فروغي 

و پرهيز از هرج و مرج خوانده در پيراموِن سـودهاي قـانون و بايـسته               » رعايت قانون «  مردم را به     ١)۱۳۲۰مهر
مي رانَـد و بـا دادِن مـژدة         » حكومت ملي « او در اين سخنراني ، سخن از پديدارِي         . بودِن آن سخن مي گويد    

ه بيزاري جـسته و حـساب خـود را از او             از فرمانروايي رضاشا   تلويحاًآغاِز دوره اي تازه از آزادي و دموكراسي ،          
. بايد بمسئله دين هم اهميت داد     ": همو در سخنراني ديگري در ميان روزنامه نگاران مي گويد           . جدا مي سازد  

بدينسان در پرده بماليان مي فهماند كه بازار سرِد ايـشان           ". در بيست سال گذشته يكي هم دين از ميان رفت         
  . دوباره گرمي خواهد يافت

 :

                                                

ستين كسي كه از اين فرصت بسود جويي برمي خيزد آيت اهللا كاشاني است كه در نامه اش به فروغي                    نخ
تنهـا ايـن را     . اينكه ميان او و فروغي بندوبستي در اينكار بوده را نمي دانـيم            . درخواستهايي را عنوان مي كند    

سـه روز   (١٧/٧/٢٠ر نامـه اي در  كاشـاني د . مي دانيم كه فروغي از ديرباز با ماليان نزديكي و بستگي داشـته        
در ميان گله ها و بدزبانيهاي بيرون از اندازه اي كه از فرمانروايي پيـشين و                ) پس از سخنراني راديويي فروغي    

  :رفتار آن با ماليان مي كند بنخست وزير مي نويسد 
تبعيت آن بر عموم از ملت       رعايت قانون و لزوم       مبني بر دعوت عموم طبقات مردم به        فرمايشات عالي در راديو   ...

...  و دولـت مكلـف        استبداد و ظلم و بيداد و نقض قـانون سـپري شـده              گرديد كه ايام   اميدواريباعث   ... و دولت 
خصوصاً قوانين ضـرورية الهيـه   برعايت و اجراي قانونست به جهت سرمشق سايرين در رعايت و حفاظت قوانين ،              

مساجد را كـه احتـرامش ضـروري        ... صورت الزم شد تذكراً عرض نمايم       در اين ... كه نيز قانون مملكتي مي باشد       
اوقـاف را   ] درآمـدهاي ...[دين اسالم است با كمال بيشرمي و جسارت كـالس جديـد ورزش و فوتبـال قـرار داده                    

  قبل از همهاز جمله اموري كه الزم است ... مي نمايد ... وزارت اوقاف تصرف نموده صرف كالس رقص و موسيقي   
 روي  متعـرض چنـد روز اسـت بـاز        ...  توجه به آن شود فشار و ظلمي است كه دربارة زنهاي بيچاره مي شود                چيز

همچنـين  ... سري هاي زنها مي شوند و بيچاره كه با كمال تهيدستي روي سـري تهيـه نمـوده از بـين مـي رود                         
در هر  . ... مي نمايند ] عمامه[ مطالبة جواز مي گردند و    ] مالياني كه در حوزه درس مي دهند      [=  معلمين   متعرض

از ايـن عمليـات ناهنجـاِر مخـالف قـانون و ديانـت معجـالً             ...ملـت مترقـب اسـت       ... صورت از وجود محترم عالي      
٢سيد ابوالقاسم الحسيني الكاشاني. ... فرماييد... جلوگيري 

 
 همـان   بـوده  مهـر نوشـته و اگـر روز دوشـنبه            ١٤حسين مكي آن را روز دوشنبه       .  مهر نوشته اند   ١٦ و برخي    ١٥ اين تاريخ را برخي      ـ١

.چهادهم درستست
٢ ـ  ۳۱ تا ۲۹ ص ۱۳۷۱ آموزش سازمان اسناد ملي ايران ، چاپ يكم ، تهران، انتشارات و) اسناد محرمانة كشف حجاب(خشونت و فرهنگ 
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  :فروغي پنج روز بعد اين پاسخ را مي نويسد 
 مـاه جـاري كـه مـشعر بـر توجهـات و       ۱۷ـ عرض مـي شـود نامـة مورخـة      بعنوان آقاي سيد ابوالقاسم كاشاني  

دستور داده نسبت به رفتار مأمورين با نسوان . موجب كمال امتنان و مسرت گرديدمشورتهاي باطني بود واصل و 
  .نباشندمتعرض  است كه شده

اصـالحات   كـه تـدريجاً    شـد با رعايت ترتيب االهم فاالهم اقدام خواهـد   در ساير مسائل هم كه اشعار فرموده ايد         
 ١.رفع نگراني بشود به عمل آيد و الزمه

بايد دانست كه فروغي دو دوره نخست وزير رضاشاه بوده و در پيشبرد بسياري از كارهاي زمـان او دسـت                     
بخش چشمگير زمينه سازيهاي رفع حجاب در زمان نخست وزيرِي او انجام گرفته و تنها يكماه پـيش                  . داشته

اينست گله ها و بدزبانيهاي كاشاني دربارة شيوة سررشته         . مي آن ، از نخست وزيري دست كشيده       از اعالم رس  
روشنـست كـه    . با اينهمه او در اين بـاره هـا بخاموشـي مـي گذرانـد              . دارِي زمان رضاشاه باو هم باز مي گردد       

 شيوه اي را پـيش خواهـد   هشياران از آن سخنراني راديويي به كُنه خواست او پي برده و دانسته اند كه او چه 
  . گرفت

در سخنرانيش سخني بميان نمي آورد ولي كاشاني در اين نامه آنها يـا              » قوانين ضرورية الهي  « فروغي از   
رندانـه پايـه و     ) كه هميشه بهانه اي در دسِت ماليان بـراي نگاهداشـتن دكانـشان بـوده              (قانونهاي شريعت را    

به سخن ديگر مي خواهد غباِر فراموشي از كشاكِش مـشروطه       . مايدوا مي ن  » قانونهاي مملكتي « بايستة ديگر   
پس از اين زمينـه سـازي ، نويـسنده بـا            . و مشروعه و اصل دوم متمم قانون اساسي بزدايد و آنها را نو گرداند             

فروغي همآوازي نشان مي دهد و رعايت قانون را بايسته شمارده و روي اين موضوع كه از اين راهـست كـه ،                       
 ستم و استبداد بسر خواهد آمد انگشت مي گذارد و همانجا با گلـه از صـرف درآمـدهاي اوقـاف بـراي                        روزگار

و برداشتن چادر از سر زنان خواستار آن مـي شـود            » مطالبة جواز از معلمين   « و  » رقص و موسيقي  « آموزِش  
  انونهـايي همچـون   ايـن خـود يعنـي از ق       . را بگيـرد  » عمليات ناهنجار مخالف قـانون    « كه نخست وزير جلوي     

چشم بپوشـد و  ) ۱۳۱۴(و فرمان رفع حجاب ) ۱۳۰۷لباس متحدالشكل ، مصوب مجلس در   (» رخت يكسان « 
  قـوانين ضـرورية  « اوقاف را بخورندگان پيشين آن بازگرداند و راستي آنستكه رندانه مي فهمانَد چون اينها بـا   

بـه  . ت شما هر چه زودتر دست از آنها برداريـد         سازگار نيست ، قانون مملكتي نيز بشمار نيايد و بهترس         » الهي
  .سخن ديگر راه به فروغي مي نمايد و بنام پاسداري از قانون ، زمينه براي نافرماني و قانونشكني فراهم ميآورد

اينها نكته هاييست كه كسي همچون فروغي و در جايگاه نخست وزيري بآسـاني مـي توانـسته بفهمـد و                     
ده از اين نامه چيست و براي آنكه او را از آرزوي قانون شـكني نوميـد گردانـد ،         بداند كه خواست اصلي نويسن    

پيش از هر سخن ديگري ، مي توانسته رعايت قانونها ، پيروي از مصوبه هاي مجلـس و وظيفـة يـك نخـست                     
ارد ليكن با شگفتي ديده مي شود كه پاسخ فروغي شيوة دلجويانه د           . را برخ او بكشد   » دورة دموكراسي « وزيِر  

                                                 
.)تأكيدها همه جا از از ماست(  ـ١  ۳۱همان ، ص
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". نامة شما موجب كمـال مـسرت و امتنـان گرديـد           : " او نخست مي نويسد     . و چيزي جز تأييد كاشاني نيست     
چـه شـد كـه هنـوز     ! آيا آنها باو برنمـي خـورد؟  . نامة كاشاني سراسر گله و بدزباني از فرمانروايي پيشين است  

آيـا  !  ا از آن حكومت جـدا مـي گيـرد؟         يكماه از افتادِن رضاشاه نگذشته فروغي لبهايش را پاك كرده و خود ر            
دم مي زند؟ با شناختي كه از كارهاي فروغي داريم ، مي دانـيم كـه او از                  » مسرت و امتنان  « فروغي بدروغ از    

. اين نامه ناخشنود نيست ـ چنانكه لحن نامه نيز نشان مي دهد و بزودي از ديگر قرائن هـم خـواهيم دانـست    
شادماني و سپاس فروغـي از اينـستكه كاشـاني          !  فروغي را برانگيخته؟   پس چه چيزي شادماني و سپاسگزاري     

  .خواستهاِي دروني او را فهميده و به همان راهي كه او در انديشه داشته گام نهاده. سخِن دل او را مي گويد
فروغي در زمينة بازگردانيدِن ارتجاع نقشة دامنه داري در سر دارد كه اين ، هـم از سـخنراني او فهميـده                      

و هم از جملة پاياني نامة او كه بي پرده و آشكارا نويد اصـالحاتي               ...) بايد به دين هم اهميت داد       (: مي گردد   
چيزهـايي را نويـد   ) باز گرداندِن(= » اصالحات الزمه« بسخن ديگر با قوِل. شود» رفع نگراني« را مي دهد كه     

، رفع حجاب ، بيرون آمدِن اوقاف از دسـت          » جواز عمامه «مي دهد كه كاشاني به آنها اعتراض كرده همچون          
 »قـوانين ضـرورية الهـي     « از  . ماليان ، قانوني بشمار نيامدِن قوانين ضرورية الهـي و ديگـر چيزهـا از اينگونـه                

د و معنـي آن زنـده گردانيـدِن    مـي فهمنـ  را مي خواهند و » شريعت جعفري«  فروغي هر دو همان    كاشاني و 
: دنبالة آن هم بـس روشنـست        . ا آشكارا مشروعه گردانيدن مشروطه مي باشد      اصل دوم متمِم قانون اساسي ي     

زنده گردانيدِن سينه زني و زنجير زني و روضه خواني و مرده بكربال بردن و زيارت رفتن و نمايشهاي بيخردانة 
 بلكه  ، بازگشت چادر ،   ) يا گشوده گرديدِن دكان مفتخوريهاي گذشته     ( كيشي ، بازگشت اوقاف بدست ماليان       

اگر پا داد چاقچور و روبنده ، گشوده گرديدِن ميدان مردم آزاري و خودنمـايِي ماليـان و جلـوگيري از هرچـه                    
با قـرائن   . نيك و سودمند است به بهانة كيش شيعي و كوتاه سخن كشور را بسوي بيساماني و بيچارگي بردن                 

كـه از آن يـاد      » مسرت و امتنـاني    « است نه » وعدة سرخرمن « ديگري كه خواهيم ديد نه قولي كه مي دهد          
اكنون كه كاشاني نامه نوشته ، فروغي آن را همسو با خواست خود ديده و از يـافتن همـراز و                     . ميكند دروغين 

كور از خدا چه خواهد؟ـ دو چـشم  : " آنكه شنيده ايد . همدستي همچون كاشاني شادمان و سپاسگزار گرديده  
  .خنراني فروغي را و هم خواندِن فروغي نامة كاشاني را ، درست در آمده، هم دربارة شنيدِن كاشاني س"بينا 

او اين را حتّـا از      . به جلوگيري از برداشتن چادر برخيزد     » قبل از همه چيز   « كاشاني مي خواهد كه دولت      
  )نه براي كـالس رقـص و موسـيقي        (بازگرداندن احتراِم مسجدها و صرف درآمدهاي اوقاف در كارهاي كيشي           

اينكه در ميان اينهمـه اشـكاالت كـه         . اينست از روسري آغاز كرده تا نوبت به چادر نيز برسد          .  مي داند  مهمتر
يادش كرده چرا روسري و چادر از ديـدگاه او مهمتـر از ديگـر چيزهاسـت را در صـفحه هـاي بعـدي روشـن                           
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ردد گـ اگر اين كنترل برداشته     زيرا  . او اما در همان حال بكنترل جواز دستاربندان هم ايراد دارد          . گردانيده ايم 
  . و از آنان لشكري آراست و به آرزوهايي دست يافت١مي توان شمار ماليان را دو برابر بلكه بيشتر نشان داد

تـراوش كـرده ، بـآن       ) يا ديگر آخونـدها   (كه از مغز كاشاني     » تعرض« فروغي با بكار بردِن عنوان ناروشن       
خـواهيم ديـد كـه بكـار بـردِن آن واژه ، بـيش از همـه                  . نمي كنـد  رسميت مي دهد و در برابِر آن ايستادگي         

آيـا او پـروا دارد كـه        . شهرباني را خوار و سرانجام بيكاره مي گرداند و راه به سست گرديدن قانونها مي گشايد               
رسميت دادن به اين واژه به آن معنيست كه مخالفاِن برداشته شدن چادر به همه جا جار كشند كه اين كار ـ  

او مي توانست بروشني !. در گذشت و چه اكنون ـ تعرض بوده و نخست وزير نيز اين معني را تأييد كرده؟ چه 
سفارش كرده ام كه در برابر متخلفين سخت بايستند و جلوي قانونشكني را بگيرند ولي رفتاِر باادبانـه                  : بگويد  
خواهيم ديد كه چگونه شهرباني بـا يـك   ! اين جمله كجا و رسميت دادن بواژة دلخواستة كاشاني كجا ؟        . دارند

اينست . مي گردد » خلع سالح « ،  » هدف دار « و جمله هاي ناروشن ولي      » تعرض« رشته واژه هايي همچون     
  .جا دارد به نوشته هاي وزيران و سران اداره ها در اين اسناد با باريك انديشي بنگريم

: ي كاشاني را مي دهد و بزبان ديگـر مـي گويـد              خواسته ها » تدريجي« در پاياِن نامه فروغي قول اجراي       
    .  بآرامي انجام خواهد گرفتاصالحات. بايد شتاب نكرد. همة كارها يك شبه انجام شدني نيست

: در اسناد رفع حجاب چند اظهار نظر ديگر هم از فروغي ديده مي شود كه بهترست آنهـا را نيـز ببينـيم                        
حـاج سـيد ابوالقاسـم      « پس از نامة نخست كاشاني ، نامة ديگري از          چهار ماه پس از رفتن رضاشاه و سه ماه          

كساني از دست پاسبانان كه چادر از سر زنان چادري كشيده انـد بـاو شـكايت                 گويا  باو مي رسد كه     » كاشاني
  :پاسخ فروغي ـ كه همان روز نوشته ـ چنينست  .برده اند و او هم آنرا بنخست وزير رسانيده

 دامت اقبالـه   آقاي حاج سيد ابوالقاسم كاشاني       آيت اهللا  وزير به حضرت حجت االسالم       پاسخ حضرت آقاي نخست   
  . نخست وزير عرض مي شود۱۹/۱۰/۲۰تاريخ 
  در ايـن بـاب بـشهرباني        از روزي كه مصدر خـدمت شـدم ،         اينجانب.  وصول يافت  ۱۹/۱۰/۲۰ بتاريخ   شريفنامة  

. ي اظهار مي دارد بهمـين دسـتور رفتـار مـي شـود              و از قراري كه شهربان     سفارش كردم كه متعرض كسي نشوند     
 زنها مي شوند بعيد بنظر مـي آيـد ، زيـرا كـه در                متعرضاينكه شاكيان نوشته اند پاسبانها در كوچه هاي خلوت          

  .كوچه هاي خلوت پاسبان گماشته نشده است
 كنـد ،    تعرضي بزني   در هر حال بجاي اينكه شكايت كلي كنند ، خوبست اگر واقعاً موردي پيدا مي شود كه كس                 

  .  اطالع بدهند تا اقدام الزم بشودخود اينجانببشهرباني يا 
   ٢محمد علي فروغي      عوالم خلوصبا تجديد 

                                                 
سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي و مؤسسة ( ، واقعة كشف حجاب در عصر رضاخان اسناد منتشر نشده از در ٢٢٦ـ سند شمارة ١

آماري از درخواست )  چاپ دوم ١٣٧٣ضا جعفري ، صغرا اسماعيل زاده و معصومة فرشچي ، پژوهش و مطالعات فرهنگي ، بكوشش مرت
. كنندگان جواز معممي در اصفهان مي دهد كه بيش از دو برابركسانيست كه اين جواز را بدست آورده اند

٢  ٣٨٨ ، ص ١٩١مرتضا ، همان ، سند  ـ جعفري

 ١٧



 
 

.  نهفته كه برخي از آنها در اين دو نامه نمايان گرديده           ۲۰براستي رازهاي بسياري در پيشآمدهاي شهريور     
  :با پرسشهاي زير مي كوشيم آنها را روشن گردانيم 

چنـان گيريـد كـه او هـواداِر     ! نخست ببينيم اين دولتمرد ، محمدعلي فروغي ، پايبند و هـوادار چيـست؟       
» دورة ديكتاتوري « كسي  با چنين آرماني چگونه در        : اكنون بايد پرسيد    . دموكراسي و مخالف ديكتاتوريست   

  همه مي دانند كه در آنزمان  ! بوزيري و نخست وزيري و مقامهاي مهم ديگري رسيده؟         )كم يا بيش  (بيست بار   
اگـر  ! اكنون بايد ديد آيا فروغي با آن شيوه همداستان بـوده؟          . شيوة دولت آشكارا كاستن از نيروي ماليان بود       

و اگر همداستان نبوده ناچاريم     ! همداستان بوده اين نزديكي به ماليان كه ازو ديده مي شود چه معنايي دارد؟             
دولتمردي ، هم مخالف شيوة دولت باشد و هم در آن دستگاه به جايگاه هـاي                اينكه  . گمان دورويي به او بريم    

در كارهاي حساسي همچون شغلهاي دولتي و با باالدستان و زيردسـتان            . بلند رسد ، جز با دورويي نتواند بود       
!. ؟آيا اين جز بدخواهي كردن با كشور و مـردم نيـست           ! شيوة دورويانه رفتار كردن چه معني اي تواند داشت؟        

وانگهي چه اجباريست كه مردي با يك دولتي ، آنهم در مقامهاي حساس و در ساليان دراز ، همدستي كند و                     
باوري كـه مـرد را بواكنـشي    !. در راه او گام بردارد در حاليكه شيوة رفتار آن دولت را مخالف باورش مي بيند؟   

  ز مقامهـاي بـاال كنـاره مـي جـست آيـا بيكـار               اگر مرِد توانايي همچون فروغي ا     ! نيانگيزد به چه كار مي آيد؟     
  !  مي ماند و گرسنگي مي كشيد؟

و نـاگزير مخـالف   (اكنون چنان گيـريم كـه فروغـي دورويـي نمـي كـرده و از دل ، خواهـان ديكتـاتوري            
اكنون كـه   » دورة ديكتاتوري « ليكن ديده مي شود كه او پس از ساليان دراز سردمداري در             . بوده) دموكراسي

آيا چنـين   . فرارسيده نه تنها كناره گيري نمي كند بلكه بباالترين جايگاه دولتي مي رسد            » دموكراسيدورة  « 
اگر هواداِر دموكراسي بوده و از اينرو به        ! آيا مانندة آنرا در كشورهاي ديگر توان ديد؟       ! است؟» طبيعي« كاري  

در ! ان مقامهاي مهمي داشـته؟ است ، پس چگونه در دورة ديكتاتوري چن   » طبيعي« نخست وزيري رسيدنش    
كاِر سررشته داري كه پاِي سود و زيان و مرگ و زندگي بيست مليون مـردم كنـوني و آينـدة يـك كـشور در                          

و خونسردي و يا خيره رويي دانست و بيپروايانـه چـشم از آن              » دورويي« ميانست آيا مي توان گناِه او را تنها         
  !. پيشآمدها پوشيد؟

خست وزيري او نبود كه زمينه هاي برداشتن چادر آماده شد؟ مي دانيم كه او در اين  دوم ، مگر در زمان ن     
آتاترك بيارِي ميهن پرستان عثماني پيش از رضاشاه بـه رفرمهـايي دسـت زده و تركيـة                  . كار مشاركت داشته  

رفرمهـا و بـراِه     فروغي تـأثير    . بوده) رفرِم چارشاف (يكي از آنها برداشتن حجاب      . نوين را پايه گذاري كرده بود     
پيشرفت و بهتري افتادِن تركيه را هنگامي كه سفير ايران در تركيـه بـود بچـشم ديـده و زمينـة تنهـا سـفر                           

رفع حجـاب هـم يكـسال پـس از ايـن            . خارجي رضاشاه بآن كشور و ديدارش با آتاترك را او فراهم آورده بود            
  دوره او دست داشته و اگر هم مخالف سياسـت         همچنانكه گفتيم در بيشتر كارهاي آن       . ديدار رسماً اعالم شد   

.  را كـسي نديـده     كنـاره گيـريش   كاهش نيروِي ماليان بوده هيچگاه ازو در اينباره انتقادي شنيده نشده و يـا               
 اگر بـا برداشـتن چـادر        !اكنون چه شده كه با پرچمدار بازگردانيدِن چادر ، كاشاني ، دوستي و نزديكي يافته؟              
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آن كار مشاركت كرده و كناره نجسته و اگر همداستان بوده ، اكنون چرا پاية مقررات                مخالف بوده ، چگونه در      
  سستي در جلـوگيري از چـادر البتـه از سـند هـاي ديگـر بهتـر دانـسته                   ! ( رفع حجاب را سست مي گرداند؟     

يكي اساساً نزد! چگونه است كه با چرخشي ناگهاني اكنون دست همراهي بسوي ماليان دراز كرده؟). مي گردد
با ماليان آيـا موضـوع عـادي و سـاده           ) سكوالر: با واژه هاي امروزي     (و اروپاخواه   » متجدد« يك نخست وزير    

او كه مخبر السلطنه نبود كه بگوييم مخالف رفع حجاب بوده و يا باورهاي آخوندانه اش او را بماليـان                  !ايست؟
رهايي كه از دست او ساخته نبود با دسِت اين       او جانشين مخبرالسلطنه گرديده بود كه كا      . نزديك مي گردانده  

  .انجام گيرد
برنامـة دولـتش    ) ۱۳۲۰ششم شهريور ( سوم ، فروغي هنگام شناساندِن وزيران كابينه اش به مجلس شورا            

!  معني اين چيست؟١. و جديت در حفظ مناسبات حسنه با همسايگان اعالم كرد»ادامة اصالحات گذشته « را
گرچه نيروهاي بيگانه بكشور    : معني آن اينست    !. ي همان روند را دنبال خواهد نمود؟      نه آنستكه سياست داخل   

درآمده اند و پادشاه ايران را ناچار از كناره گيري كرده اند و او نيز جايش را بـه پـسرش داده ، لـيكن برنامـة                           
رماه ، چنين فهمانـده     سپس در روزهاي پاياني شهريور و آغاز مه       . دولت ادامة همان راهيست كه تا كنون بوده       

پس از ساخته شدن چنين ذهنيتي بـراي        . نام دارد » دورة دموكراسي « مي شود كه روزگار نوي كه آغاز شده         
نمايندگاِن مجلس و مردم ، ديده شد كه آرام آرام برنامة دولت از شيوة گذشته جدا گرديده و براهي مـي رود                      

زيرا ديده شد دولت كارهاي نيك گذشته را يكايـك          . ناميدنمي توان   » ادامة اصالحات گذشته  « كه ديگر آنرا    
  .اين موضوع كم كم روشن خواهد شد. در كار بازگردانيدن است

آيا تنها بـا گفـتن     : براستي هواخواِه دموكراسي بودند ، مي پرسيم        ) و ديگر وزيران  (فرض كنيم كه فروغي     
آيا نخـست وزيـر يـا       !  نيِك گذشته دست شست؟    اينكه امروز دورة دموكراسي فرارسيده ، بايد از همة كارهاي         

گيريم كه فرماني در ساية خودكامگي     ! وزيران و ديگران مي توانند خودسرانه مقرراِت گذشته را ناديده گيرند؟          
آيا نه آنست كه اجـراي قانونهـا بـه    ! داده شده ، آيا نه آنست كه اين مجلس است كه آن را باز گرداندن تواند؟             

ژسِت دموكراتي به پهنة سياست گام مي گذارد و نيز وزيرانش واجبترست و ايـشان بايـد              نخست وزيري كه با     
! آيا مجلس چادر را بازگردانده بوده كه او اينك شيوة گذشته را كنـار گـذارده؟    ! همسو با مجلس بكار پردازند؟    

دشـمن  ن را روا بدارد هركس به قانون بي اعتنايي كند و تخلف از آ: " او كه در سخنرانِي راديوييش مي گويد       
  !. ، آيا خودش بقانونها پابند بوده؟»  يعني دشمن آسايش ملتستآزاديست

كه فروغي هنگاِم باز نمودن برنامة دولتش به نمايندگاِن مجلـس           » اصالحات« آنچه آشكارست اينكه واژة     
 مي دهـد كـه ايـن        تاريخ نشان . يست كه در نامه اش به كاشاني مي نويسد        » اصالحات« بكار مي برد جز آن      

واژه را در مجلس براي فريِب مردم و نمايندگان و بمعناي ادامة برنامه هاي حكومت گذشـته بكـار بـرده و در                       
او و فهمانـدن اينكـه بـزودي        » رفـع نگرانـي   « يعني براي   : نامه اش به كاشاني به معنايي بيكبار متضاد با آن           

اين در جاي خود مثال زنده ايـست از زيـاِن واژه   . زددست به بازگردانيدن سياستهاي حكومت گذشته خواهد       
                                                 

٢٣٣ص تاريخ چاپ كم ،  عاقلي باقر ، روزشمار تاريخ ايران ، جلد يـ 1
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) حتـا در يـك زمينـه   ( مثاليست كه بنيكي نشان مي دهد چگونه واژه هايي كه معنايش            . هاي گنگ و تاريك   
  .روشن نيست هميشه افزاِر فريبكاري در دست مردمفريبان تواند بود

ي آن اندازه نادانـست كـه زيـان چنـان           چهارم ، آيا نخست وزيري با چهل و اندي سال پيشينة كار سياس            
او بخوبي مي داند كه اين      . كاشاني» تأييد ضمني « آن نوشته چيزي نيست جز      ! را نداند؟ ) به كاشاني (پاسخي  

خوبست اگر واقعـاً     ":اينكه مي نويسد    . خود به معني تأييد ضمني درخواستهاِي كاشاني و باورهايش مي باشد          
، " اطالع بدهند تا اقدام الزم بشود      خود اينجانب  كند ، بشهرباني يا      تعرض موردي پيدا مي شود كه كسي بزني      

درست است كه مأموران نبايد با مـردم        : "چرا بروشني نمي گويد     . بگونه اي همان تأييد ضمنِي نويسنده است      
  معنـي دموكراسـي هـم آزادي      . و متخلفين بي ادبي كنند ولي از اجراي قانون هم نمي تواننـد دسـت كـشند                

اگر اينها را كاشاني مي شنيد حساب كارش را مي كـرد و             !. ؟"  مرز و اندازه نيست همچنانكه از راديو گفتم        بي
چونكـه نقـشة ديگـري در سـر دارد ـ همانكـه كاشـانيها از        ! پس چرا نمي گويـد؟ . پا در گليم خود مي كشيد

  .سخنراني او به نيكي به آن پي برده اند
 را بنويسد كه پاسبانان وظيفه دارند جلـوي سـرپيچي از دسـتورها را               او بكاشاني مي توانست اين مضمون     
 نبـوده و پيـروي از  » تعـرض « اجراي مقررات در اين چارچوب هرگز   . بگيرند و براي آن چارچوبي تعيين شده      

البته اگر بيدادگري كنند خودشان بجرم قانون شكني كيفر خواهند ديد و اگر چنين موردي ديده                . مقرراتست
خـود شـما در     . تماً بآن رسيدگي خواهد شد و رعايت قانون و اجراي آن از مهمترين وظايف منـست               شود ، ح  

اكنون كه تنها نيستيد و پناهگـاه گروهـي از مـردم    . خوانده ايد» اميدواري« نامة پيشين رعايت قانون را ماية    
بپنـاه جويـان و     حـضرت حجـت االسـالم بايـد ايـن معنـي را              . گرديده ايد ، ايـن رعايـت بـشما واجبترسـت          

دادخواهانشان يادآوري كرده از ايشان بخواهند كاري خالف قانون نكنند و اگر خواهـان آزادِي چادرنـد ، ايـن                   
اينهـا را   » دورة دموكراسي « اگر نخست وزيِر    . بايد از راه قانونيش كه همانا مجلس شوراي مليست انجام گيرد          

جـز ارج نهـادن بقـانون و دموكراسـي چيـز ديگـري از آن       مي نوشت و نامه اش بدست ديگران مي افتاد ، آيا     
  !برداشت مي شد؟

آنچه هست دلجويي و    . در آن نامه آنچه نيست هواداري از قانونست       ! ولي اين مضمونها كجا و آن نامه كجا       
كاشاني و نرمخويي نمودن در برابر آخونديست كه بيگمان بـا رفـع حجـاب از بنيـاد دشـمن                    » تأييد ضمني « 

دادن باو كه وارونـة شـيوة حكومـت    » رسميت« ي خواهيم ديد كه اين شيوة رفتار با يك آخوند يا    بزود. است
  رضاشاه است ، پس از سالها بيپروايي ديدِن ماليان از دولت و در آن زماِن حساس ، در ديدة تـودة مـردم چـه    

ن نامة فروغـي در دسـتان   خواهيم ديد كه همي. معني ويژه اي دارد و چه اندازه براي كشور گران بسر مي آيد            
١.ل شديبدتمردم چگونه به سالحي بر ضد مقررات و قانونها 

گيـريم او مـژده داده كـه كـشور بـه آيـين              : بكارهاي فروغي از ديدگاِه ديگري نيز مـي تـوان نگـاه كـرد               
آيـا دموكراسـي چـشم      : اكنـون بايـد پرسـيد       . دموكراسي اداره خواهد شد و تالشهايش در اين زمينـه اسـت           

                                                 
١   همين نوشتار٣٤ ، در صفحة ٢٠/١١/٢٠ سندي به تاريخ .ـ نك
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افسوسمندانه بايد گفت كه بيشتر مردم نه در آنروز بلكه امروز هم دموكراسي             !  شيدن از اجراي قانونهاست؟   پو
حتا در همـان اسـناد ديـده مـي شـود نويـسندگاِن برخـي نامـه هـا از                     . را همتراز بي بند و باري مي پندارند       

 و گنگـي    دانِي مـردم   از ايـن نـا     اينست فروغي ها هميشه   . دموكراسي جز آن معنِي نادرست در دل نداشته اند        
بويژه فروغي از استاداِن كاربرِد واژه هاِي گنگ است و اين اسـتادي را              . معناي واژه ها بسوِد خود بهره برده اند       

همين دانسته نبودن معني دموكراسي و مرز آنستكه مـي بينـيم بـا آنكـه او                 . ما از همين سندها در مي يابيم      
  . از قانونها دست يازيده ولي كمتر ازو در اينباره ها انتقاد شدهبكارشكنيهاي آشكار و چشم پوشي

 سـال گذشـته چگونـه در        ۱۶حضرت حجت االسـالم در      : او مي توانست بيفزايد     . به سخن خود بازگرديم   
كـه در نامـه نوشـته انـد ، از ايـشان      » بيـديني « انجام فرايض كوتاهي كرده و كمترين بانگي از آنهمه ستم و           

! آيا در آنزمان تعرض نبوده؟    ! ها اينچنين دلشان را بدرد آورده؟     » تعرض«  اكنون چه شده كه      برنمي خاست و  
  پـس شـما كجـا بوديـد و چـه          !  اگر مي گوييد بوده ، آيا در آن زمان كسي از ايشان دادخواهي نمـي كـرده؟                

  ! و اگر بگوييد نبوده پس اينها چيست كه در نامه تان نوشته ايد؟! مي كرديد؟
  اگـر ). بمانـد كـه نمـي خواسـته بنويـسد      (ننوشـته شنست كه فروغي چرا اين سـخنان آخـري را      البته رو 

خود شما كه مـژدة آغـاِز دورة دموكراسـي را           : مي نوشت مي بايست براي اين پرسش هم پاسخي مي داشت            
 آن مي دهيد و اكنون چه آشكارا و چه در پرده ، از كارهاي زمـان رضاشـاه بيـزاري مـي نماييـد ، چگونـه در                    

آيا آن زمان هواخواه ديكتاتوري و اين زمان       ! شانزده سال هيچگاه از شما مخالفتي با خودكامگي او ديده نشد؟          
  !..بيدرنگ هواخواه دموكراسي شده ايد؟

 سال گذشته كسي از ماليـان و مجتهـدان          ۱۶در  ! پنجم ، پس از همة اينها آن تجليل ها چه جايي دارد؟           
بزرگترين مجتهد آن زمان كه آقـا حـسين         . روان گرديدِن شيوه هاي تازه را نداشته      ياراي مخالفت با قانونها و      

را بخواهد و چنانكـه     » لَگَني« بازگردانيدِن چادر و كاله      بود و از مشهد بتهران آمد تا از رضاشاه        ) رضوي(قمي  
 دسـت  ي غيـر اسـالم  يكنم كه از برنامـه هـا  ي اول از او درخواست م"  :به پيرامونيانش گفته بوده    ١نوشته اند 

اكنـون چـه پـيش    .  رضاشاه پروايي باو نكرد و او را بعـراق رانـد  " !كنمي بردارد و اگر موافقت نكرد خفه اش م     
  !آمده كه نخست وزيِر هر دو پهلَوي در برابر كاشاني چنين فروتني مي كند؟

يان و نتيجه هاِي نيكي  و سردي او بمالبدست آورده در زماِن رضاشاه  باالترين جايگاهها را  سياستگري كه   
ايـن   ! امروز چه شده كه شيوة وارونه اي پـيش گرفتـه؟           آياكه از نيرو افتادِن ايشان بدست آمده بود را ديده ،            

 آيا او شناخته تر و بلنـدجايگاه تـر از        كيست كه نخست وزيِر نامدار اينچنين ازو تجليل مي كند؟         مگر  كاشاني  
 يـك آخونـد ـ     در برابـر  كـشور ه نخـست وزيـرِ  چه شد كـ  ! او نداد؟آقا حسين قمي است كه رضاشاه رويي به

ــوان    ! فروتنــي مــي كنــد؟هرچنــد شــناخته شــده ـ   ــاه عن ــاي ســيد« چــه شــد كــه در مــدت ســه م   آق
حضرت حجت االسالم آيت اهللا آقـاي حـاج سـيد ابوالقاسـم كاشـاني               « در نامة نخست به     » ابوالقاسم كاشاني 

را در آن زمـاِن حـساس       » آيت اهللا « آيا اين فروغيست كه پايناِم      !. ل گرديد؟ در نامة دوِم او تبدي    » دامت اقباله 
                                                 

١ـ    حاج آقا حسين قمي ، پايگاه اينترنتيا آيت اهللا العظم،) محمدباقر( ،  بنقل از پوراميني٤٣، ص  عنصر فضيلت و تقوا
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براي نخستين بار بزبانها انداخته و از اين كار خواستي را دنبال مي كرده يا پيش از آن هم كاشـاني بـه آيـت                         
. ت اهللا نداشـته    پاينام آيـ   ۱۳۲۴ال  او تا پايان س    آنچه تاكنون از سندها بدست آورده ايم      !. اللهي شناخته بوده؟  

زندگينامة او و سندهاي ديگر و نامه هاي دو رئيس شهرباني كه در پايين مي آيد ما را بدگمان مي گرداند كه              
زيـرا بـا آنكـه فروغـي كاشـاني را بـا آن عنـوان دراز و                  . بوده) و كاشاني (شايد اين هم از دسيسه هاي فروغي        

» آقـا سـيد ابوالقاسـم     «  بـه همـان نامـه ، او را تنهـا             شكوهمند خطاب مي كند ، رئيس شهرباني ها با اشـاره          
١.يا آقاي حاج سيد ابوالقاسم كاشاني مي نامند) كاشاني(

تـا جنـگ دوم بنگاهـشان در        .  خاندانيست جهـود و مليـونر      روچيلد: بجاست در اينجا داستاني را ياد كنيم        
گفته شده يك بازرگان جهـود      . ي داشتند آلمان بوده ولي در پاريس و لندن و استانبول و ديگر جاها شاخه ها م              

 .در استانبول تهيدست و بي ارج مي بوده ، بازرگانان خوارش مي داشته و با او خريد و فـروش نمـي كـرده انـد                         
. روچيلد دست برده كه چكي بنام او نويسد. روزي اين بازرگان بنزد روچيلِد آنجا رفته و از حال خود گله كرده

شـما  . من روزها در گمرك هستم ، بازرگانان ديگـر نيـز آنجـا مـي باشـند                . خواهمگفته من از شما پول نمي       
هنگاميكه بگمرك مي آييد و من و ديگران مي ايستيم و سالم مي دهيم ، شما سالم مرا با مهرباني بگيريـد و   

  روچيلـد . سه بار كه اين رفتار را كنيد كـار مـن راه افتـاده اسـت              . آنگاه ايستاده دست دهيد و حالپرسي كنيد      
مي پذيرد و همان رفتار را مي كند  و اين باعث آن مي شود كه بازرگانان رو بآن بازرگان جهود مـي آورنـد و                          
آرزومنِد دوستي او مي شوند و با خواهش و دلخواه خريد و فروش با او مي كنند و چند سال نمي گذرد كه او                        

٢.نيز مليونر مي گردد

او بروانـشناسي تـوده و بنـاتواني        . ه نيز همين سياست را بكار بـرده        نداشت ماكياوليكم از   فروغي كه خود    
ايـن  . او از كاشـاني چـه خواهـد بـود         » تأييِد ضمنيِ « روانهاي ايرانيان آگاه بوده و نيك مي دانسته كه نتيجة           

نيـز  فريبكـاران  . عاميانند كه از روي اين پاينامها براي كسان ، جايگاهي باالتر و پايين تـر بديـده مـي گيرنـد                  
هميشه از اين سست روانِي مردم بهره برده تا كساني را در ديدة ايـشان بـزرگ گرداننـد و بخواسـتهاي خـود                        

در اينجا بدگماني ما نيز تنها از اين رهگذرست وگرنه ِخرد از عنوانهايي همچون حجت االسالم و آيـت                   . رسند
  . و عالمه و اينگونه لقبها همگي بيزارست) نشان خدا(= اهللا 

٣  از نوجواني تـا     افته بود يا در عراق شهرتی     يتاني به اعتبار کوشش های پدرش در مخالفت با بر          كه انیکاش
  در حدود سي و پـنج      بيست و پنج سالگي در نجف درس خوانده و چنانكه گفته شده بدرجة اجتهاد رسيده و               

. ضاشاه راي مـي دهـد      بنمايندگِي مجلس مؤسسان برگزيده شده بپادشاهي ر       ۱۳۰۴در. سالگي بايران مي آيد   
 )سـردار سـپه    ( »حـضرت اشـرف   «ست بار بـا     ي، دستکم ب   ش از تاجگذاری  ي، تا پ   س دفتر رضاشاه  يبگواهی رئ 

                                                 
 »سيد ابوالقاسم كاشـاني   « امة ايران ما ، ازو با نام         ، همچنين در روزن    ٣٩٨ ، ص    ١٩٦  و    ٣٩٢ ، ص  ١٩٣ جعفري ، يادشده ، سندهاي       ـ١

٢٢٢ ص  انتشارات فروغ ، آلمان ، قتل كسروي ، چاپ سوم پاكدامن ،.كن. ياد مي كند
١٥١ ، ص ٢٥٣٦در پيرامون ادبيات ، چاپ رشديه ، ـ كسروي ،  ٢

آينـده نگـر     ، پايگـاه اينترنتـي    ١٣٨٢ن معاصر ، آبان      ، از نوري تا خميني ، پيشگفتاري بر چالش دين و دولت در ايرا              ) محمد ( اميني   ـ ٣
org.ayandehnegar.www   
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ن کـه از شـمار سرسـپردگان و         يدکترمحمـود شـرو   . 
بانی ي او در پـشت    ةزي کاشانی باو گفته که انگ     : سدينوي  م ،  بود ٢٠وريکارگزاران کاشانی در سالهای پس از شهر      

 از آن پس هيچ نشاني از كوشش سياسي از           !»ت بوده است  ي روحان ةت جامع يثيحفظ ح «از پادشاهی رضاشاه    
بايران هم رسـيده بـود و مـسلمانان از نـاداني بـاو              » هيتلر ستايي « كه   ( ۱۳۱۸تنها مي شنويم در     . او نيست 

.٢ ) ١اميدها مي بستند    هبانی از آلمان پرداختي، آشکارا به پشت ران ارتش رضاشاهيا گروهی از امهمراه ب
) يا مجتهدي( سال سياسِت كاستن از شكوه و دستگاه ماليان ، آيا در آن زماِن حساس ، ماليي    ۱۶پس از   

گفتـه  باو ارمغان داشتن ، جز آنچه       » عوالم خلوص « با چنين پيشينه اي را با يك رشته لقبها تجليل كردن و             
  ! آيا اين ميدان دادن باو و مخالفت با سياست گذشته نيست؟! شد معنايي مي داشته؟

ر كهنه كار مـي تـوان بهـره        گبراي يافتن پاسخ به اين پرسشها از آگاهيهاي ديگري از زندگاني اين سياست            
از كارهـاي  فروغي به خشم رضاشاه گرفتار گرديده شش سال بـود كـه   » استاد اعظم« بايد دانست كه  . گرفت

در اين مدت خود را به وزارت فرهنگ بـسته و سـرگرم نوشـتِن               . سياسي دور و مقام دولتِي مهمي نگرفته بود       
اگـر فروغـي را در آن زمـان خانـه نـشين و دور از پيـشآمدها                 . كتابهاِي شعر و شاعري و فلسفه و ترجمه بوده        

د كردند و او بي هيچ شـرطي در دم پـذيرفت و             بدانيم ، باز مي بينيم از روزي كه باو نخست وزيري را پيشنها            
به سِر كارها بازگشت ، يكايك به بازگرداندن كارهاي نيك گذشته و بي ارج نمودن و از ديدة مـردم انـداختن                      

  . پرداخت) نه كساني كه بيست سال با او كار كردند( آنها و بي آبرو گردانيدِن رضاشاه 
وم شهريور نخستين كابينه را او پديد آورد چون در كار خـود اسـتوار               فروغي آن مرد بدخواه كُهنكار كه پس از س        

گرديد گام نخستش در راه سياست شوم آن بود كـه گردنكـشان ايلهـا را كـه در زمـان رضاشـاه كوچانيـده و در                           
 گـام . بازگردانيد كه برونـد و نافرمـاني و يـاغيگري آغازنـد           . شهرهايي نشيمن داده بودند بسر جايشان باز گردانيد       

دومش اين بود كه براي بازگشتن ماليان و روضه خوانان و زنجيرزنان و قمه زنان و  گل موالها  زمينه  چيـده در                     
در بيست سال   . بايد بمسئله دين هم اهميت داد     : "نشست نخستي كه روزنامه نويسان را پذيرفته بود چنين گفت           

 از فرداي آن روز برخي از روزنامه هاي مـزدور           نزديك باين سخناني گفت كه    ." گذشته يكي هم دين از ميان رفت      
در همان روزها بود كه براي راديوي ايران كـه افـزاري در راه آن سياسـت شـوم                   . بمقاله نويسي از دين برخاستند    

.شده بود آخوند ياوه گويي را مزدور گرفتند
چه چيزهاست !. يرانيان چيست؟دين در ميان ا. بهتر است ما آن سخن فروغي را بشكافيم و براز درون او پي بريم

همه مي دانيم كه دين در ايران پيروي از ماليان كردن ، روضه خواني . كه در اين كشور دين شناخته ميشود؟

                                                 
١٨، ص ١٣٤٨  ،در پيرامون اسالمكسروي ،  ـ ١

وياگ كاشـاني    ، پايگاه اينترنتي آينده نگر ،۱۳۸۴، فدائيان اسالم و سوداي حكومت اسالمي ، بخش دوم ، )محمد(ـ اميني  پـس از آن  ٢
 شگفت آنكه از هيچيك از مجتهـدان و         . از اين هواداري دست نمي كشيده كه متفقين دستگير و تبعيدش مي گردانند             ١٣٢٣هم تا سال    

شكايت باز كرده بنامه نگاري و تلگراف فرستادن بـدولت برمـي خاسـتند ، آوازي بـراي                  علماي آن روز كه با كمترين ناخشنودي زبان به          
. او يا به نشانة همدردي برنخاستنجات
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در زمان . فروغي نيز خواستش اينها مي بود. اين چيزيست كه همه مي دانيم. آري دين در ايران اينهاست
وگرنه از نماز و روزه و مسجد و كارهاي ديگر كه . رضاشاه نيز تنها از اين بازيچه هاي بيخردانه جلوگيري مي شد

  .جلوگيري نمي شد
اينهم ديديم . خواست همان بازيچه هاي ريشخندآور بازگردد و سخنش معنايي جز اين نمي داشتفروغي مي 

  .كه همانها را باز گردانيدند و خواست خود را پيش بردند
شنيدني تر آنكه ماليان در آغاز كار گمان نمي بردند كه باز ميدان يابند و بميدان داري پردازند و در چنان 

: ولي دولت يا بهتر گويم . مي پنداشتند» دورة روحانيت را خاتمه يافته «  بگفتة خودشان .انديشه اي نمي بودند
 اين بود آنان كه رخت ديگر گردانيده بودند دوباره بعمامه و عبا .فروغي و همدستان او ، بايشان فهمانيدند

دانشها و همة نيكيها نبرد آغاز بار ديگر با قانونها و . آنان كه بگوشه اي خزيده بودند بيرون آمدند. بازگشتند
١.بار ديگر آخوند بچه ها و سيد بچه ها كه چغالة گدايي و مفتخوري هستند در خيابانها پديدار شدند. كردند

در صفحه هاي آينده خواهيم ديد كه كاشاني و پيرامونيانش كه از فروغي ميدان ديده بودند پشت هم بـا                    
ختري يابند و كابينه هاي قـوام و سـهيلي در زمينـة رفـع حجـاب بـا                   ند ميدان فرا  يدنامه نگاريهايي مي كوش   

ايـن در حاليـست كـه زيردسـتان و يـا            . نـد دسستي نمودن بيش از پيش ، رفته رفته بآن كوشش دامن مي ز            
دولتيان باآزرم و آزاده كه با ارتجاع بستگي نداشته و يا در دسته بنديهاي بدخواهان جايي نجسته و نخواسـته                  

  .ان بشيوة گذشته خواهان جلوگيري از روييدن و باليدن ارتجاع بودندبودند همچن
چند روز پس از نخستين نامة كاشاني به فروغي ، نامه اي سراسـر دادخـواهي و انتقـاد از رفتـار گذشـتة                        

ارادة شاهنشاه بـه    « به مجلس شوراي ملي مي رسد كه در آن نخست به            » زنان اهالي يزد  « شهرباني از سوِي    
اشـاره كـرده و پـس از شـمردن          » آزادي زبان و قلِم نماينـدگان مـردم       « و  » دانيدن قانون مشروطيت  روان گر 

» اقدام مقتضي « مجلس هم نامه را براي آگاهي و        . مي شود » آزادي حجاب « بدرفتاريهاي پاسبانان ، خواهان     
. رستاده پاسخ مي خواهد   آنگاه وزارت كشور به فرمانداري يزد همان را ف        ). ۱۷/۸/۲۰(بوزارت كشور مي فرستد     

  : فرماندار نيز به رئيس شهرباني يزد نوشته و او پاسخ مي دهد 
زنـدگي  ...با چادر... منظور تقاضا كنندگان آزادي حجاب است كه مثل ادوار پيش مي خواهند در كوچه و معابر       ... 

آزادي حجاب و برگشتن به     . كما اينكه در ضمن دادخواست ، آزادي حجاب هندوستان را اشاره كرده اند            ] ؟[كنند
امـري هـم از     . از طرف دولت هم تصميمي اتخـاذ نـشده        . حال اوليه گواهي مي فرماييد از وظايف شهرباني نيست        

  قبـل از   ... ۲۳/۷/۲۰تـاريخ دادخواسـت     . ... ادارة كل شهرباني نسبت به اين موضوع تـاكنون صـادر نفرمـوده انـد              
   تـصور  با آموزشهايي كـه بـه مـأمورين بـراي طـرز اجـرا داده شـده                 در اين مدت  . مأموريت اينجانب به يزد است    

وظايف حتمـي پلـيس     ] از[حفظ ادب كه    نمي رود مأمورين و پاسبانان فعلي شهرباني يزد در انجام وظيفه بدون             

                                                 
١ـ  ٥٣ و ٥٢ ص ١٣٥٧ كسروي ، دادگاه ، 
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با اعمال نظـر شخـصي اقـدامي كـرده تنبيـه            ... چنانچه هريك از مأمورين     ... متمني است   ] ..؟[ انجام نمايد    است
   ١ ياور شريفيـ رييس شهرباني يزد                  .شوند

  :مي افزايد ) ۲۰/۹/۲۰(سپس فرماندار نيز همين مضمون را به وزارت كشور نوشته 
از مفـاد   . و كسي شكايتي نسبت به رفتـار آنهـا نـدارد          ] بوده [از روي نزاكت و ادب    ... طرز رفتار كاركنان فعلي     ... 

  زنـانِ ... كه منظور برگردانيدن حجاب است كه مثـل ادوار گذشـته            دادخواست تقديمي چنين استنباط مي شود       
بي حجاب را مورد طعن و لعن و تمسخر و استهزا قرار داده خورده خورده وضعيت سـابق را تجديـد و حجـاب را                         

تـصور مـي رود     . تعميم دهند و تصديق مي فرمايند كه اين رويه بر خـالف تمـدن و شـئون امـروز كـشور اسـت                      
 بطوريكـه روحيـة     مي بقلم يكي از روضه خوانهاي سابق باشد كه بزبان زنان يزد نوشته است زيرا              دادخواست تقدي 

  ٢كفيل فرمانداري يزد      ... تودة زنان نشان مي دهد از رفع حجاب عدم رضايتي نشان نمي دهند
ه آنچه پـس از     به بهانة اين نامه چند نكته را با شما در ميان مي گزاريم كه هم به آنچه گفته شده و هم ب                     

  :اين گفته خواهد شد همبستگي دارد 
. نخست ، دليلي در دست نيست كه باور داريم نوشته شدِن اين نامه ميوة زدوبست با مرتجع پروران بـوده                   

به باوِر ما كاري همچون دادخواهي و كوششي در راِه باور ، همچون نامه نگاري بـه وزيـران و مجلـس ، ايـراد                         
زنـان اهـالي    « تواند جاي ايراد باشد آنست كه نويسنده خود را نـشناسانده و از سـوي                آنچه مي   . بردار نيست 

امضايي از دادخواهان نيست كه دانسته      ! دويست تن؟ ! پنج تن؟ ! دوتن؟! اين زنان چند تنند؟   . نامه نوشته » يزد
. برخاسـته باشـد  زيرا مي تواند از بزرگنمـايي  . پس چنين دادخواستي خواه ناخواه كم اهميت مي گردد       . گردد

  بـا اينهمـه  . چه بسا نظر يك تن يا يك گروه كوچك بوده ولي از اين راه كوشيده آنـرا بـسيار بزرگتـر نمايانـد         
 مي بينيم كه مجلس و دولتيان آن را به جريان انداخته و شهرباني و فرمانداري را به پاييدِن رفتاِر پاسبانان وا                    

نسته مي شود كه پيشتر نيز گفتگـو از رفتـار پاسـبانان بـوده و                همچنين از گفتة رئيس شهرباني دا     . مي دارند 
) ۱۷/۸/۲۰ تـا    ۲۳/۷در فاصلة تقريبي ميان     (از آموزشهايي كه به مأمورين      « هرآينه دستورهايي رسيده كه او      

  . همة اينها پس از سخنراني فروغي و خود نتيجة آنست. سخن مي گويد» براي طرز اجرا داده شده
بـا  ":  وضعيت آن روز ايجاب مي كرده كه شهرباني به دفـاع از خـود پرداختـه بگويـد     دوم ، ديده مي شود  

اگـر بـا    ".  را بديده نگيرند    ادب آموزشهايي كه به مأموران داده شده گمان نمي رود پاسبانان در انجام وظيفه ،             
لـيكن بـزودي   . پايـد شهرباني از رفتار پاسبانان آگاه باشـد و آنـرا ب  : خوشبيني نگاه كنيم اين نتيجة خوبيست      

براي مثال مي فهمـيم     . خواهيم ديد كه در وضعيت پيش آمده ، واژه ها نيز در معنيهاي ويژه اي بكار مي رود                 
همان معني همه فهمش را مي گويد ولي باالدستان دنبال آنند كـه كـاري كننـد كـه         » ادب« كه شهرباني از    

  اين سياست .  را ويژة اين نامه و شهر يزد نمي گوييم         اينها. معني يابد » پند سرايي « ادب همسنِگ بيكارگي و     

                                                 
١ـ ۳۸۲ ، ص ۱۸۸ جعفري مرتضا ، يادشده ، سند  

٢ـ ۳۸۴ ، ص ۱۸۹ن ، سند هما 
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همگاني كشورست كه بتازگي با سخنان و كارهاي نخست وزير پديد آمده و بزودي با آن بيشتر آشنا خواهيم                   
  .شد

سوم ، از نامه ها فهميده مي شود كه اينگونه اعتراضها جوش و جنبهاي نـاچيز و پراكنـده ايـست كـه در                        
. انندهايش را مي توان سراغ گرفت و برخي از آنها در اين سندها نيز بچـشم مـي خـورد                   دورة رضاشاهي نيز م   

  همچون روضه خوانيهاي نهاني ، روگيري در خيابانها ، نهاني بـه خزينـه رفـتن ، مخالفـت بـا كـاله پهلـوي ،                         
شـيوه اي از    اينهـا و صـد ماننـد اينهـا در برابـر تـصويب و اجـراي قانونهـا در هـر                       . و از اينگونه  » كاله لگني «

همچنين هيچيك از ايـن  . فرمانروايي و در هر جاي جهان ، همه روزه رخ مي دهد و چيز شگفت آوري نيست                
جنبشها نشانة آن نيست كه هر  ايستادگي از اينگونه ارجمند بوده يا هر قانوني كه مخالفاني دارد ، بـي ارج و                       

  . بهاست
رِد خواستهاشـان نخـست مقـررات و قانونهـايي را           چهارم ، در كشورهاي دمـوكرات ، دولتهـا بـراي پيـشب            

در جستار  (نگاهباِن اجراي قانون    . بتصويب مي رسانند و در همانحال جلوي قانونشكني را با جديت مي گيرند            
) جز در مورد بزه هاي بيم آور و مواردي از اينگونـه (آموزش مي بيند كه در اجراي مقررات       ) پليس: كنوني ما   

مـؤثر بـودِن گوشـزد پلـيس از آنـستكه در برابـِر              . ، قانونشكن را از كـارش بـازدارد       ) اراخط(نخست با گوشزد    
اساساً ازو همين  .  واكنش نشان مي دهد و چنان رفتار مي كند تا اين را همه بدانند              بيدرنگبيپروايي به قانون    

مـي شـود جـز در    خواسـته  . برندگي و واكنش بيدرنگ در برابر سرپيچي از قانون و اخطار خواسته مـي شـود            
 سخنش تهديد تو خـالي    يعني  . چارچوب مقررات سخن نگويد و رفتار نكند ولي آنچه را گفته حتماً اجرا كند             

اگر ناچار از بكار بردِن باتون است قانون براي جلوگيري از قانونشكني بـاو اجـازة بكـارگرفتنش را هـم                     . نباشد
  .ردم دارد و بي آن سهم به انجام وظايفش توانا نيستاستكه پليس نزد م) هيبت(» سهم« اينها همه آن . داده

بجاست بياد آوريم كه حتا در اين قرن بيست و يكم ، دولتها اگرچه دموكرات و مجهز به همـة تجهيـزات                      
امروزي و تكنولوژِي پيشرفتة مخابراتي و مانندهاي آن هم باشند ، باز افراد پليس را از ميـان مـردان تنومنـد                      

اگر همة  .  آنان همراه با ديگر آموزشها ، فنون رزمي و تيراندازي و اينگونه چيزها مي آموزند               برمي گزينند و به   
كارها را پليس مي توانست با پند دادن و سخن از روِي ادب و نزاكت راندن پيش برد بـه چنـين چيزهـا چـه                          

  .دم به او رخنه نيابداگر بناست پليس كارش را بنيكي پيش برد ، بايد اين سهم و احترام مر! نيازي بود؟
پنجم ، روان گرديدن هر قانوني بسته بآنست كه زمينه هاي آن فراهم گردد و هرچه با آن ناسازگارست از                 

  اين درست بآن مي ماند كه شما بخواهيد واني را از آب پر كنيد و بـراي ايـن كـار شـير را بـاز                         . ميان برخيزد 
 كوشش شما بي نتيجه است و گفتگو از اندازة آبـي كـه از         حال اگر كسي زيرآِب آن را كشيده باشد       . مي كنيد 

خواسـت از  . براي پر شدن وان بايد نخست زيرآب سِر جايش باشـد  . شير مي ريزد يا ديگر چيزها بيهوده است       
» طبيعـي « اين مثال آنست كه با پرو بال دادن به ماليان ، پديدار گرديدِن زنان چادري در خيابانها يك چيز                    

  تا ايشان ميدان بدست دارند همـين      . شيوة رفتار پاسبانها چه بايد باشد ، گفتگوي بجايي نيست         است و اينكه    
  زبانـه هـايش دامـنِ      كـه دانستيم كه فروغي آتـشي را برافروختـه         . نخست بايد باين پرداخت   . حال خواهد بود  
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و اينگونـه سـخنان     " به نحو مقتـضي بايـد جلوگرفـت       "و  " چه بايد كرد؟  "تار  ته و گرف   گرف  را شهرباني و ديگران  
  .گرديده اند

نكته اينجاست كه در شش سال كوشش براِي برانداختِن چادر در زمان رضاشاه ، چون دولِت او تا آنجا كه      
) هرچند ريشه دار نبود   (آماده ساختِن انديشه ها بكار مي برد         در توان و دانشش بود از يكسو كوششهايي براي        

. تگيرانه مي گرفت ، آن قانونشكني ها كم كم سست گرديده ناپديد شد            و از سوي ديگر جلوي مخالفان را سخ       
همچنين چون روشن   . بويژه كه مردم از بيشتِر كارهاي حكومت رضاشاه خشنود بوده همراهي نشان مي دادند             

گرديده بود كه زير هر آتِش فتنه اي كه به مخالفت با گامهاي پيشرفت افروخته مي شـد ، دسـِت ماليـان در                        
تا جايي كه دولت فرصت مي يافت ، به كاستن از نيروي ماليان و بي رونق گردانيدن دسـتگاه                    ، اينست    هدكار بو 

ديـديم  . كار بجايي كشيد كه ماليان هريك بگوشه اي خزيده بانگي از ايشان برنمي خاست          .  كوشيد ايشان مي 
.  نبـود ديـده نمـي شـده        كه در زمان رضا شاه ، كمترين نشاِن كوشش از كاشاني كه از ماليـان كوچـك هـم                  

دانسته ، كم نبودند كساني كه بيديني از خود نموده و يـا        » دورة روحانيت را خاتمه يافته    « رويهمرفته ماليان   
  . جامة ماليي از تن درآورده ديگر هرگز بتن نكردند

بـار  در حاليكه در دورة محمدرضاشاه مي بينيم دولت از سويي دست از آماده گردانيـدِن انديـشه هـا بيك                   
شسته و در آشكار و نهان از هيچگونه ياوري و پشتيباني به ماليان دريغ نداشـته و بـه دسيـسه هـاي ايـشان                         

 هاسـت   امريـه  بخـشنامه و     از سوي ديگر    و چشم پوشيده بلكه دستشان را در برانگيختن عاميان باز مي گزارد          
بدتر از  ! و آب به آتش ريختن نيست؟     آيا اين همزمان نفت     . كه براي جلوگيري از چادر به شهرباني مي فرستد        

مي شناساند و بـا ايـن   ) دموكرات(آن ، در ظاهر خودش را دنباله روي سياستهاي گذشته با شيوه اي متفاوت  
شيوة فريبكارانه مأموران را دست بسته ، ايشان را بيكاره ، دودل و در نتيجه ماية ريشخند مردم مي گردانَد ـ  

 كارگردانان اين سياسِت سراسر بدخواهي و نيرنگ ، راههـاي چيرگـِي ماليـان را         بدينسان. چنانكه خواهد آمد  
از آنسو ايشان نيز بـه تكاپوهـاي        . يكي يكي گشوده به ايشان مي فهمانند كه راه براي تاخت و تازشان بازست             

. ا مـي كننـد    جسته گريخته افزوده و با هياهو براه انداختن در اينجا و آنجا دمادم نمايشهاي بيم آورتـري برپـ                  
بدينسان از دور كه به پيشآمدها نگريسته شده اين بدفهمي پديد آمده كه توگويي ايـن چيرگـي بـا تـالش و                       
غيرِت ماليان بدست آمده و ايشان بوده انـد كـه دولتهـاِي اسـتواري را نـاگزير از پيـروي از خواسـته هاشـان                       

  . گردانيده اند
اني ، ياد مي كند و همچنين از نامه هاي بازپسين كـه             ي كه فروغي در نامة دومش به كاش       » سفارش« از  

پاسبانان در جلوگيري از روگيرِي زنان تأكيد       » ِادب و نزاكت  رفتاِر از روِي    « آورديم دانسته مي گردد كه روِي       
در  امريه ها و بخشنامه ها ، با آنكه بيرون آن نمايـانگِر تغييـر در شـيوة                   » تغيير بظاهر كوچك  « همين  . شده
روايي و پيش گرفتِن رفتاري مردمي و بافرهنگانه است ، سنگهايي سِر راِه روان گرديدِن مقررات غلتانـده                  فرمان

زيرا آن واژه هاِي گنگ ، معناي روشـني بـراي شـهرباني             . و در نتيجه راهي را بي دردسر براي ارتجاع گشوده         
  در زير ، سندي را مي بينيم كه گـواه         . نداشت و توضيحي كه آنها را روشن گردانَد هم به ايشان داده نمي شد             

 ٢٧



 
 

 و در پاسخ بـه نامـة روز پـيش او كـه     ۲۲/۷/۲۰فرماندار قزوين به شهرباني آنجا در . ديگري بر اين سخنانست   
  : گزارش داده ، چنين مي نويسد » غير معمول« يا كالِه /گويا از پديداري چادر و

مقتـضي اسـت قـدغن      . ظايف خاصة ادارة شهربانيـست    جلوگيري از اين قبيل عمليات از و      ) ... خيلي فوري است  (
 .در نهايت حسن سلوك و متانت از پوشيدن چادر و گذاشتن كاله غير معمول جداً جلوگيري نمايندفرمايند 

١ محمد حسين كاووسي- فرماندار قزوين                 

مه اش ياد مي كند     كه فرماندار قزوين در نا    » نهايت حسن سلوك  « چنين بنظر مي رسد كه رفتار توأم با         
و در نامة شـهرباني     » از روي نزاكت و ادب      « فروغيست كه بازتابش را در نامة فرماندار يزد         » سفارش« همان  

دولت با همة اين تأكيدها كه روي رفتاِر با نزاكت ، ادب و حسن سـلوك                . مي بينيم » حفظ ادب «يزد در قالِب    
 پيش مي گيرد كه از آنهمـه رفتارهـاي دموكراتيـك هـيچ              از خود نشان مي دهد ، در آشكار و نهان شيوه اي           

  .نتيجه اي بدست نيايد
 بكوتاهي ياد كرده مي گـذريم تـا         آندر اينجا از    ديده مي شود كه دولت شيوة تازه اي را پيش گرفته كه             

   : هاي آينده اين مطالب بازتر گردد در صفحه
يشه ها ـ هرچند به همـان شـيوة نارسـاي     نخست ، دست كشيدِن دولت از كوشش به آماده گردانيدن اند

 دست بازداشتن از شيوه هاي تشويقي همچون برپا داشتِن جشنهايي كه زنـان روبـاز بـه                  دوم ، . زمان رضاشاه 
م ، تعلل و سـستي  چهار.  رو دادن به ماليان و آزاد گزاردِن ايشان در برانگيختِن مردم عامي    سوم ، . آنها درآيند 

اين آخري ، از يكسو شهرباني را بيكاره و در ديده ها خـوار و از  . ب و رخت يكساندر اجراي مقرراِت رفع حجا    
دولـت وضـعيتي را پديـد     . سوي ديگر ماليان و دنباله رواِن ايشان را در سرپيچي از مقررات دلير مـي گردانْـد                

  : آورده بود كه شهربانيها هرگز با آن روبرو نگرديده بودند 
) از راه روزنامه هـا (ار داشتند كه اگر انجام نمي داد دولت و گروههايي از مردم از يكسو وظايفي را ازو انتظ 

از سوي ديگر هر زمان كه به وظايفش مي پرداخت اينبار مردم و گروِه ديگري از روزنامـه                  . او را مي نكوهيدند   
  شتيبان خـود شـهرباني نـه دولـت را پـ    . ها او را به خشونت و استبداد متهم كرده به دولت شكايت مي بردنـد              

سبب دلسردي او آشكارا رفتار ناجوانمردانة دولـت بـود كـه بـا دسـتورهاي گنـگ و بـا                     . مي ديد و نه مردم را     
راه درسـت آن بـود كـه        . سياست يكي به نعل و يكي به ميخ ، شهرباني را بـه دودلـي و بيكـارگي رانـده بـود                     

 بيدرنگ نامه نوشته پاسخ پرسـشهايي  هاي دولت ،» شل كن سفت كن« شهرباني در برابر امريه هاي گنگ و   
  :را بدينسان بطلبد 

  ! آيا شهرباني مقررات رفع حجاب و لباس متحدالشكل را به اجرا بگذارد يا نه؟ -۱
 !چگونه بايد به اجراي مقررات پرداخت كه تعرض ، بي ادبي و بي نزاكتي بشمار نيايد؟ -۲
 سر برنداشت چگونه بايد او را ناگزير از اين          اگر زِن روگيري به گوشزد پاسبانان پروايي نكرد و چادر از           -۳

 كار كرد؟
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اگر مي خواهيد پليس در اينگونه موقعيت ها از در چشم پوشي درآيد خواهـشمنديم دسـتور صـريح                    -۴
 محفوظ مانده و چنان زني سرمـشِق بـدي بـراي            احترام پليس و مقررات   اگر مي خواهيد    . صادر بفرماييد 

 .و چه رفتاري بايد كردديگران نشود مشخصاً بفرماييد با ا
متأسفانه ديده مي شود كه شهرباني در برابر اين دورويِي دولت ، رفتار خردمندانه اي پيش نمـي گيـرد و                     
بجاي آنكه وزارت كشور را به توضيح و روشن گردانيدن دستورها ناچار گرداند ، به دستورهاي گنگ و نيرنگ                   

  .راه را بروي ارتجاع باز مي گذاردآميز تسليم مي گردد و با دست كشيدن از وظايفش 
  ) : يكماه پس از نامة دوم او به كاشاني۱۲/۱۱/۲۰(اكنون به نوشته و فرماِن ديگري از فروغي مي پردازيم 

در اين شهر زن ها از هر طبقه در كوچه و بازار و             ) : استخراج تلگراف همدان  (همدان به وزارت كشور     ] ؟[فرماندار
اگر در اين كار مجاز هستند تعيين كرده واال         . ممانعتي هم نمي شود   رنگ راه مي روند و      خيابان با چادر نماز يك      

  . از اين رفتار ناپسند جلوگيري نمايد جداً  شرف صدور يابد كهدستور اكيدمستدعيست به شهرباني اينجا 
   مجدي ۱۵۴                      

امه به تمـام فرمانـدارها و اسـتاندارها صـادر            يك بخشن  فوراًادارة سياسي بعرض رسيد ، مقرر فرمودند        ] : حاشيه[
شرحي هم بـه شـهرباني نوشـته شـود و           . از اين عمل جلوگيري نمايند    [!] حتي المقدور    به نحو مقتضي  شود كه   

١ ۱۳/۱۱فروغي .   بدهنددستور جلوگيري داده شود كه از طرف شهرباني هم به مأمورين خود دستور اكيد

 موضوع را روشن مي گردانَد كه در اين پنج ماه كـه از نخـست وزيـري                  سندهايي كه تا كنون آورديم اين     
» مقررات تغييري نكرده است«  به شهربانيها فهمانيده شده كه اگرچه غيررسميفروغي مي گذرد ، از راههاي 

بـا ادب و    « ولي در اجراي مقرراِت برداشتن چادر نبايد همچون گذشته سختگيري كرد و بـه جـاي آن بايـد                    
دليل اينكه چنين دسـتوِر رسـمي اي        !..  » حتي المقدور « اينكار انجام گيرد آنهم     » بنحو مقتضي « و  » نزاكت

پـس  . »...بـه شـهرباني سـفارش كـردم         ... « : فرستاده نشده آنستكه فروغي در نامه اش به كاشاني مي گويد            
 علتي نداشت كه )يا بخشنامهامريه  ( اگر اين سفارش رسمي مي بود. بخشنامه يا نامة رسمي اي در كار نبوده  

فـوراً  « كـه  » مقـرر فرمايـد  « كند و يا فروغي در پاسخش » كسب تكليف« مجري قانون از همدان در اينباره    
  .»...يك بخشنامه به تمام فرماندارها و استاندارها صادر شود

ي كـشور   چندان مهم نيست كه بدانيم اين سفارِش غيررسمي يا دستوِر نهـاني چگونـه بـه بيـشتر جاهـا                   
از تلگـراف   .  همدستان بـسياري داشـته      نفوذ و  زيرا چنان كاري دشوار نمي بوده بويژه براي فروغي كه         . رسيده

  . همدان دانسته مي گردد كه اين سفارش يا دستور نهاني به همه جا و يا به همه كس نرسيده بوده
سـست  .  بـودنش اسـت    )جـاري (همچنين بايد دانست كه استواري يك قـانون بـيش از هرچيـز بـه روان                 

همينكه در جايي قانونـشكني آغـاز گـردد و ديـدگان            . گرديدن قانون نيز نه ناگهاني بلكه كم كم رخ مي دهد          
  بيند و بگوشها رسد ، همان مي فهماند كه قـانون ، ديگـر اسـتواري گذشـته را نـدارد و پيـام سـست گيـري                           

  .دولت بسراسر كشور مي رسد
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مـضموِن تلگـراف او همـان       . مي خواهد ) صريح(قانون ، پاسخ يكرويه     در اين تلگراف مي بينيم كه مجري        
ليكن پاسخي كه فروغي مي دهـد ، همچنـان          .  مي باشد كه اندكي پيش از اين سند نوشتيم         ۱پرسش شمارة   

كـسي  . گنگ است و به هيچيك از آن پرسشها پاسخ نمي دهد و چيزي را براي شهرباني روشن نمي گردانـد                   
. گر براستي خواهان اجراي آنست ، بيش از هر چيز بر روشن بودن سخنانش مي كوشد               كه دستوري مي دهد ا    

كـسب  « بـويژه كـه زيردسـت او        !  پس اگر نيرنگي در كار نيست ، به چه علت فروغي دستوِر گنگ مي دهد؟              
اگـر  . كرده و اين به آن معنيست كه دچار دودلي است و نياز دارد كه دسـتور روشـني دريافـت كنـد               » تكليف

بايد بـدين هـم     ( " بخواهد دستور بدهد ، در آن حال آن خواسته اش            ١روشني و با قاطعيت زمان محمود جم      ب
از نامـه بنيكـي     ! . چگونه پيش خواهـد رفـت؟     " ) از ميان رفت  پرداخت ، در بيست سال گذشته يكي هم دين          

سـخ ناروشـني آشكارسـت    با چنين پا. نمي كرده اند» ممانعتي« پيداست كه مأموران سست و بيكاره گرديده       
  .كه پس از آن به سستي و بيكارگي ايشان افزوده خواهد شد

 نخـست وزيـر بـراي جلـوگيري از بـدتر شـدن              فـوري و  » دستور اكيد « بيرون نامه چنين مي نماياند كه       
در هـر حـال   ( اگر دليلهاي ديگر نبود خواننده گمان مي كرد كه فروغي از بازگشت چـادر كـه               . وضعيت است 

لـيكن  . سخت به بيم افتاده و مي كوشد با شتاب جلوي اين كارهـاي غيرقـانوني را بگيـرد                 )  قانونست شكستِن
  فروغي بنيكي مي داند كه صد دستوِر گنِگ اينچنيني كـاِر يـك دسـتور روشـن را                 . درون كار چيز ديگريست   

رين گره اي از كارهـا      داده شود نه تنها كمت    » يكي به نعل و يكي به ميخ      « نمي كند و آنهمه دستور كه بشيوة        
  . نخواهد گشود بلكه گره هايي نيز باين رشته خواهد افزود

 همان معني سست گيري بلكه بسته به خواست         هم» حتي المقدور « . خود ناروشنست » به نحو مقتضي  « 
كوتاه سخن ، معني آن فرمان ، كارها را به سليقه و خواست مـأموران  . مأمور ، چشم پوشي نيز معني مي دهد  

تنهـا  » دستور اكيد« و » فوراً«  پس چنين بنظر مي رسد كه فروغي مي خواهد با گنجانيدِن            .واگذار كردنست 
  .بدگماني را از خود دور گرداند

بعنوان يك دستور آنچنان پرت است كه        » بنحو مقتضي حتي المقدور   « گويا سپس دريافته اند كه عبارِت       
سـند بعـدي كـه در پـايين         . يچ سنِد ديگري بچشم نمـي خـورد       مشت نويسنده را باز مي كند و اينست در ه         

. خواهد آمد مربوطست به همين دستوِر نخست وزير و همان بخشنامه و شرحيست كـه او خواسـتار گرديـده                   
اين آشكار مي گرداند كه خودشان فهميده اند كه آن دستور با چنان عبارتي ظاهر ناخوشـايندي دارد و بايـد                     

  . تغيير كند
چگونگي آنكه شهرباني هـم  . تا اينجا فروغي گاِم نخست خواست خود را برداشته   . د باز گرديم  به سخن خو  

  آگاه شـده و   ") دستور داده شده است كه متعرض نباشند      ("دير يا زود همچون كاشاني از سفارش نخست وزير          
 چگونـه بايـد بـه     پـس : "ولي بدنبال آن باين پرسش طبيعي كه         دريافته كه نبايد ديگر چادر از سر زنان كشد        

يعنـي شـهرباني تكليـف خـود را         . پاسخي نمي يابد  " وظيفة خود كه جلوگيري از روگيرِي زنان است بپردازد؟        
                                                 

.مان او انجام گرفتز بيشتر در فروغي كه طرِح برداشتن چادر  نخست وزير رضاشاه پس ازـ ١
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ادب و  « روشن  نمي بيند و هنوز پاسخي به آن پرسش نيافته ، دستوِر گنگ ديگري مـي رسـد كـه بايـد بـا                          
اربستن رفتاريست كه نبوده يـا نارسـا بـوده و    چون هميشه دستورها براي بك   . با زنان روگير رفتار كند    » نزاكت

شود ، پس خواه ناخواه اين معني از آن فهميده مـي شـود كـه رفتـار                  » رعايت« خواسته شده كه پس از اين       
گذشتة شهرباني بويژه چادر از زنان برگرفتن از روي ادب و نزاكت نبوده و مي بايست از اين پس دسـت از آن          

  .نمي كند» ممانعتي« ودلي به بيكارگي مي انجامد و شهرباني از چادر بدينسان گنگي و د. باز داشت
خلـع  « فروغي با چنين كج دار و مريزي بيگمان شاهكاري پديد آورده و شهرباني را بي شليك گلولـه اي          

فروغي چون نمي خواسـته پايمـال كـردِن قـانون     . كرده و البته اين گام از نقشه ، پنج ماه زمان گرفته  » سالح
 او از پرده بيرون افتد ، در نوشتن دستور ، بيرون آنرا چنان آراسته كه انگار از بازگـشت چـادر سـخت                        بدسِت

» مجـسمه « ليكن نامه در معني راستينش مي خواهد مأموران را زيركانـه تبـديل بـه                . برآشفته و بيمناكست  
ان در جـست و خيزهاشـان ،        چگونگي آنكه در آن روزگار در كشوري همچون ايران با آزاد گزاردن ماليـ             . كند

فروغي و همدستانش مي دانستند كه مأموران بزني چادري ، جز پند دادن هر كاِر ديگري كنند مي توان آنـرا     
بويژه كه آن زن در برابر دستوِر پاسباني ايستادگي كند و كار را بـه               . تعبير كرد » تعرض« بلكه  » بي نزاكتي « 

 تعـرض اگر واقعاً موردي پيدا مي شود كـه كـسي بزنـي    : " ر نوشته اينكه نخست وزي . شلتاق و هايهوي كشاند   
موضوعيست كه بايد بگوش همه برسـد تـا         ".  اطالع بدهند تا اقدام الزم بشود      خود اينجانب كند ، بشهرباني يا     

بزودي يكي از راههايي كه ماليـان كوشـيدند تـا مـردم             ! راه براي اجراي نقشة او و همدستانش هموارتر گردد        
   ١.ه قانونشكني دلير گردند را خواهيم ديدعامي ب

   مـأموران حـق ندارنـد      همچنين مي دانستند ، زني كه خواهان بسر كردِن چادر است و اين را شنيده كـه                
 و معناي آن هم اينست كه تنها بايد پند دهند ، در قانون شـكني دمـي درنـگ نخواهـد                      كنند» بي نزاكتي « 

» بخوِد نخست وزير اطالع دهـد «  كشاكش باال گرفت ، مي تواند حتا    وانگهي بگوشش رسانده اند كه اگر     . كرد
 ...بشهرباني سفارش كردم كه متعرض كـسي نـشوند و   " اينكه گفته شده  . پاسبان شكايت كند  » تعرض« و از   

  !مردم بدانيد شهرباني تفنگش خاليست: يعني ." شهرباني اظهار مي دارد بهمين دستور رفتار مي شود
ينها كه گفته شد بخواهيم همچنان به فروغي خوشگمان باشيم بايد چنان پنداريم كه نخست               اگر با همة ا   

وزير رفع حجاب را بايسته و درست مي داند و تنها شيوة جلوگيري از آن را نپسنديده و مي خواهد بـي آنكـه                
  پـنج مـاه او بـه      ليكن ديـده مـي شـود پـس از           . آن را پيش برد   » نزاكت« يا ستمي بمردم رود با      » تعرضي« 

نمي كننـد و چـادر در       » ممانعتي« بن بست رسيده و مي بيند كه نتيجة شيوة سفارشي او اينستكه مأموران              
  نه آنست كه چون مي بينـد روشـش بـه نتيجـة خواسـته شـده      ! اكنون آيا او چه بايد بكند؟. كاِر بازگشتنست 

 دموكراتديده مي شود كه نخست وزيِر       !. ت؟تغييري كه او مي دهد چيس     !. نرسيده مي بايد آن را تغيير دهد؟      
  .مي خواهد كارش را پيش برد» به نحو مقتضي« هنوز با همان 
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  وزيـر كـشور  . خواستارش شـده  ) ۱۳/۱۱/۲۰به تاريِخ   (بخشنامة زير همانيست كه فروغي در سند پيشين         
  :مي نويسد ] ها[ به فرمانداري۱۶/۱۱/۲۰در ) سپهبد امير احمدي( 

متجاوز از شش سال است كه رفع حجاب در تمام كشور عملي شده است معذالك طبق گزارشهاي                 با وجود اينكه    
چون اين  . رسيده از شهرستانها غالباً در كوچه و بازار زن ها با چادر نماز و گاهي هم با چادر سياه ديده مي شوند                     

 دادگـاه   ه متخلفين را بـه     جلوگيري نمود  به نحو مقتضي   قدغن نماييد شهرباني     برخالف سياست دولتست  ترتيب  
١] بي امضا-بينام[ وزير كشور      .نتيجة اقدامات را نيز اطالع دهيد. جلب نمايد] ؟[خالف 

نخست آنكه دانسته نيست اگر از همدان       : دربارة اين نامه چند نكته اي هست كه مي توان بآنها پروا كرد              
» ممانعـت « يعنـي ، آن انـدازه صـبر كردنـد تـا             . آن تلگراف نمي رسيد اين بخشنامه تا ِكي نانوشته مي ماند          

يافت و آنگاه كـه مـأموري نامـه نوشـته           » رسميتي« نكردن از روگيري ، باعث دلير گشتن كساني شد و چادر          
  .پاسخ خواسته ، چاره اي نديده اين بخشنامه را نوشته اند

شلتاقكار و بردن او بـه دادگـاه         دوم ، در آن زمان كه پاسباِن زن نبوده ، گرفتن و كشاندِن يك زِن روگيِر                 
  سـوم ، دانـسته نيـست كـه دادگـاه چـه كـاري       !. تا چه اندازه وجه بهتـري از چـادر از سـر كـشيدن داشـته؟        

زيرا چنانكه گفته شد قانونگزار ، كيفري براي سرپيچي از ايـن مقـررات جـز ضـبِط وسـيلة              . مي توانسته بكند  
چهارم ، ديـده مـي شـود       ! ن بدادگاه ، همان ضبط چادر بوده؟      آيا نتيجة كشاند  . قانونشكني در نظر نگرفته بود    

جلـب بـه    « دهنـد ، تـازه بـراي نخـستين بـار            » رسميتي« كه پس از پنج ماه دسيسه كه توانستند به چادر           
آنهم چه بسا دست و پا گيـري ايـن          . را بعنواِن جانشيني براي چادر از سر كشيدن پيشنهاد مي كنند          » دادگاه

  . چنان دستوري مي دهند كه كاري انجام نگيردشيوه را دانسته ، 
برخي از استانداران ، فرمانداران و سراِن شهرباني با شور و دلگرمي ويژه اي كه از آن توجه بحال كـشور و                      
  ناخشنودي از بازگشِت ارتجاع و ماليـان نمايانـست بـوزارت كـشور و نخـست وزيـري نامـه نوشـته و هـشدار                        

لـيكن  . جه هاي بدي بدنبال دارد و ديگـر بآسـاني جلـوگيري نخواهـد شـد               مي دهند كه اگر سستي شود نتي      
رويهمرفته در جلـوگيري از چـادر و        . نخست وزير با پاسخهاي خود گرمي و شور را از دلهاي ايشان مي ستاند             

 . است» انكار« ارتجاع آنچه در سندها بچشم مي آيد ، از زيردستان اصرار و از باال دستان 
  و  رفع حجاب از كارمندان دولت به عنوان بخشي از گروه پيشگام بهره جـستند              جنبِش گفتيم كه در آغاز   

. از ايشان خواسته مي شد با همسران روبازشان در خيابانها و يا در جشنهاي دولتي و فرهنگي نمايـان گردنـد                    
  .روي كننـد  تا تـودة مـردم آسـانتر پيـ        همين شيوه دربارة بزرگان و شناخته شدگاِن شهر نيز انجام مي گرفت             

ديروز در جشن فرهنـگ جـز    : ٢ ، به نخست وزير فروغي مي نويسد    ۱۶/۱۱/۲۰مهدي فرخ استاندار كرمان در      
  سه تن از آقايان رؤسا ، ديگران بانوان خود را نياورده بودند و
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م  و اگر جلوگيري نشود عنقريب چادر سـياه هـ          بنده احساس مي كنم كه حتا ارتجاع دوباره به نشو و نما شروع             
با جامعة مستعدي كه بنده در كرمان مي بينم بدون ترديد تـا چنـد مـاه ديگـر                   . ... دوباره عرض اندام خواهد كرد    

اصول روضه خواني و باز شيون كردن زنان و راه انداختن كتل و يدك و چادر سياه و پيچـه شـيوع پيـدا خواهـد                          
 سياست دولت اينست كه اصل      واقعاً كه اگر    اينست كه مراتب را بعرض مقام رفيع نخست وزيري مي رسانم          .. كرد

ارتجاع تعقيب نشود امر و مقرر فرمايند به تمام وزارتخانه ها ابالغ شود كه اگر در مجالس رسمي كه بانوان دعوت                  
مي شوند بدون عذر موجه يا معاذير صوري كسي حاضر نشود شوهرش مسئول و منتظر خدمت خواهد شد و اگر                    

د مورد تعقيب شود تا اين روحيه كه در كمال سرعت شروع بـه نـشو و نمـا نمـوده از     هم قصوري روي داد در چن  
 . ... بين برود

 امروزجواب نوشته شود مجبور كردن مردم به اينكه بانوان خود را بمجالس بياورند              ] : پاسخ نخست وزير  / حاشيه[
  .نروندا  قهقرفقط بايد به ماليمت و نصيحت مردم را ملتفت كرد كه به. مقتضي نيست

» امـروز « مگر چه پيش آمده كـه   ! ؟»امروز مقتضي نيست  « آيا علتي هست كه بتوان فهميد چه شده كه          
قـانون  . شاهي رفته و پسرش جاي او را گرفته       ! نمي توان كارمندان را با بانوانشان به نشستها و جشنها خواند؟          

قوانين كشور  « . است» صالحات گذشته ادامة ا « برنامة آقاي نخست وزير هم      . اساسي و مجلس دست نخورده    
 درست است كه بيگانگان به كشورمان درآمـده و ميـان            ١.نيز همانست كه بوده   » و سياست دولت شاهنشاهي   

خودشان هم همچشمي هايي هست و اين باعث آن مي گردد كه بكارهاي ما دسـت انـدازي كننـد ولـي آيـا                        
ايـشان فرمـان بـه      !  كم به وزيري احمـد نخجـوان دادنـد؟        ايشان ح ! ايشان فرمان بازگشت ماليان را داده اند؟      

ايشان فرمان بـه بازگـشت روضـه خـواني و نمايـشهاي بيخردانـة محـرم                 ! آزادي و بازگشت سران ايلها دادند؟     
گيريم كه ايشان درخواستي از نخست وزير و يا از وزيران كرده اند ، آيا تپانچه بر پيشانيشان گذاشـته                    ! دادند؟

آيا اقتـضاي دموكراسـي     !. آيا چنين گماني توان برد؟    ! است ايشان را بپذيرند و يا كشته شوند؟       بودند كه يا خو   
ديـده  ! آيا سختگيري در اجراي قانونها مخالفت با دموكراسي اسـت؟         ! چشم پوشي از قانونهاي پيشروانه است؟     

شـيوه هـاي     كـرديم پـيش رود و اينـست بـا            شيـاد از هر راهي مي كوشد آن نقشه كـه          مي شود كه فروغي     
   . براي جلوگيري از ارتجاع هم مخالفت مي كند)گذشته (پيشنهادي

فروغي از سخنرانيها و جشنهايي كه در گذشته براي تشويق زنان بـه روبـاز بـودن برپـا مـي شـد دسـت                         
 ، دمادم به ماليان  جويدنمي  ه  بهر  توانند كرد   به جنبش زنان   ، از راديو و روزنامه ها كه كمك مؤثري        بازداشته  

به  ،) كه بزودي خواهيم ديد( دلجويانه ، بهانة قانونشكني بدست ايشان مي دهد ه هاِيميدان مي دهد و با نام     
مي دهد ، آنگاه شيوة پيشرفت كـار را چنـين تعيـين        » بطور مقتضي  «  دست و پا گير و     شهربانيها دستورهايِ 

  ز هـم بايـد خوشـبين بـود كـه او راه و              آيا با  .»فقط بايد بماليمت و نصيحت مردم را ملتفت كرد        « : مي كند   
  !.؟پيشرفت آن جنبشپيش گرفته و اينست راه درست در شيوه اي مردمي 
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رفـع  « و  » اهميـت دادن بـه مـسئلة ديـن          « بدينسان نخست وزير نامور چنانكه نويد داده بـود سـرگرم            
از سر بدخواهي و پاسخ او به       اينست ناچاريم سياست يك بام و دو هواي فروغي را           . از آيت اهللا هاست   » نگراني

  . اين نامة آخري را نيز از سر نيرنگبازي بدانيم
   : زيركانه و بدخواهانة فروغي جز دلير گردانيدن كاشانيها چه تأثير ديگري داشته اكنون ببينيم نامه هاي

وقعيكـه   م ۶طبـق گـزارش كالنتـري بخـش         ) : محرمانة مستقيم (  ادارة كل شهرباني به وزارت كشور        ۲۰/۱۱/۲۰
) علي اصغر بنكـدار   ( بر سر داشته اند جلوگيري مي نموده اند ، شخصي بنام             كاله پوستي مأمورين از اشخاصي كه     

سيد ابوالقاسـم   (عكس نامه اي كه از دفتر جناب آقاي نخست وزير صادر شده و از قرار معلوم در پاسخ نامة آقاي                     
بخـود اينجانـب مراجعـه      ارت و كلمه اي كه نوشـته شـده          بموجب اين ك  "بوده است ارائه و اظهار داشته       ) كاشاني
از قرار اطالعـي كـه      . با تقديم عين عكس مزبور بعرض عالي مي رساند        ".  مجاز باستعمال كاله پوست هستم     گردد

  با حضور عده اي از اشخاص متفرقه كـه همـه روزه معمـوالً در خانـة او جمـع     ) سيد ابوالقاسم(رسيده است آقاي  
 با پاره اي مقامات وارد مذاكراتي مي شود كه بكلي از صـالحيت او               بدست آورده و بوسيلة تلفن    مي شوند عنواني    

چنانچه يكي از اقـداماتي را      . و اين قبيل اقدامات را نيز صرفاً براي تظاهر و عوام فريبي اعمال مي دارد              خارج بوده   
ـ                  تـشويق اشـخاص بـه       ه اشـخاص و   كه نموده است عكس برداشتن از نامة جناب آقاي نخست وزيـر و دادن آن ب

 بكلـي مغـايرت دارد بنـابراين        سياست دولـت   چون ادامة اين ترتيب اصوالً با        .مخالفت با مقررات كشور مي باشد     
مراتب را محترماً به عرض رسانيده مستدعي است امر و مقرر فرمايند از هر اقدامي كه بايد در ايـن مـورد بعمـل                         

  ]رئيس شهرباني [١سرپاس رادسر             .آيد شهرباني را آگاه سازند
  ! سرپاس رادسـر هـم سياسـت دولـت را درنيافتـه           . ديگر تير از كمان جهيده و آنچه نمي بايست شد شده          

بدينسان . گرديده» خلع سالح « بهانة كتبي بدست ماليان و مردم افتاده و شهرباني بي هيچ شليك و يورشي               
 كاشاني و فروغي پاشيده بودند روييدن گرفتـه و ماليـان            مي بينيم در كمتر از پنج ماه تخمهاي بدخواهي كه         

 زمـاني   ۸/۱۰/۲۱مانند اين گزارش يكسال بعـد در        . ميدانداري مي كنند و مردم ناآگاه و عامي را مي شورانند          
كه قوام نخست وزير بود از اصفهان رسيده و سرتيپ اعتماد مقدم رئيس ادارة شهرباني آن را به وزارت كـشور                     

 ، كـار    سنِد آزاد گردانيدِن چادر   : ن مي دهد كه در آنجا نيز نامة فروغي به كاشاني يا بهتر گوييم               نوشته و نشا  
 بدستيارِي آن ، شهرباني و زناِن روباز را بستوه آورده و شهرباني و پاسبانان دودل و                 عاميخود را كرده و مردِم      

   ٢.مانده اند» بالتكليف« 
. دلشوره و بيم گزارش مي كنند ولي پاسـخ باالدسـتان پـرت اسـت    در هر حال مي بينيم كه زيردستان با  

مقررات مربوط به لباس متحدالشكل مطـابق سـابق اسـت و    "البته وزارت كشور به اين نامه پاسخ مي دهد كه      
 از اشخاصي كـه كـاله پوسـت دارنـد و نيـز              جلوگيريهيچ گونه تغييري در مواد آن داده نشده است بنابراين           

   جلـب محـاكم صـالحه  بـه  ] ؟[ نماز يا چادر سياه بر سر مي كنند از وظايف شـهرباني و بايـد          بانواني كه چادر  
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شهرباني دست و پا بسته است و كارها آنچنانكه وزير كشور           » مرحلة اجرا   «  ليكن خواهيم ديد كه در       ١."شوند
  . د پيش نمي رودگويمي 

ان مجلس ، علي سـهيلي را بعنـوان    فروغي دست از نخست وزيري مي كشد و به نمايندگ          ۱۳۲۰در اسفند 
ايـن گمـان دور نيـست كـه او          . خود نيز وزير دربار و همنشين شاه جوان مي گردد         . نخست وزير مي شناساند   

سهيلي را براي دنبال كردن و كامل گردانيدِن  برنامه هايي كه پايه هايش در زمـاِن نخـست وزيـري خـود او                        
سـهيلي نخـستين كابينـة      . د و مجلس نيز با او همآوازي مي كنـد         گذارده شده بود مناسبتر از ديگران مي بين       

  . در اين كابينه او وزارت كشور را نيز بعهده دارد.  بر سر كار مي آورد۱۸/۱۲/۲۰خود را در 
اخيراً بعضي از زنان بر اثر بعضي القائـات سـوء    : " فرداي آنروز شهرباني كل كشور اعالميه اي مي دهد كه           

چادر نماز بيرون آمده و حتا در بعضي مجالس حضور يافته اند و معلوم مي شود در ايـن كـار                     با چادر سياه يا     
چـون ايـن روحيـه در انظـارِِ خـودي و بيگانـه بـسيار                : "و سپس مي افزايد     " تحريكاتي مي شود و تعمد دارند     

 از طرف ادارة كـل      در صورتي كه باين روش ادامه داده شود       ... مستهجن و دور از آداب و رسوم بشمار مي رود           
   ٢".شهرباني جداً ممانعت بعمل خواهد آمد

بنظر نمي آيد كه اين اعالميه جز با تأئيد سهيلي بيرون آمـده و خـود نـشان دهنـدة روش سـختگيرانه و          
اين هم از آن نكته هاييست كه       . ليكن دانسته نيست چرا اين روش دنبال نشده       . بيكبار دور از شيوة فروغيست    

 در هر حال اگر ميزان را كرداِر شهرباني بدانيم ، بايد گفت كه شهرباني باين اعالميـه پايبنـد                    ٣.ناگشوده مانده 
مي دانيم كه نتيجة چنين اعالميه هاي تند ، پس از آنكه دنبال نشده و محكوم به خـاك خـوردن در                      . نمانده

و خـود را فيـروز يـافتِن        نوميدي و سرشكستگي براي اعالميه دهنـده و دليرگـشتن           : بايگانيها شود ، چيست     
  .طرِف مخاطب اعالميه

وزيـر كـشور بـه نخـست        ) جانشين(يكماه و اندي بعد ، بر پاية گزارش ادارة كل شهرباني بوزارت كشور ،               
  :وزير در نامه اي مي نويسد 

جناب آقاي نخست وزير بطوري كه گزارش داده اند چنديست استعمال چادر سفيد و اخيراً نيز چادر سـياه بـين                     
چـون ادامـة ايـن      . بعضي بانوان از نو معمول گرديده ، در خيابانها و معابر با چادر در حال عبور ديـده مـي شـوند                     

تـسامح شـود ممكـن اسـت در آتيـه            و اگر از حاال در جلـوگيري آن انـدكي            در انظار صورت خوبي ندارد    ترتيب  
  ... الي را در اين باب ابالغ نمايند  ، مستدعيست مقرر فرمايند مقتضيات راي عاشكاالت مهمتري ايجاد گردد

                                                 
همان ـ   ۳۹۴ ، ص۱۹۴، سند  ١

، ١٣٢٥ ، جلد دوم ، تهران  تا فاجعة آذربايجان و زنجان١٣٢٠از شهريور  به نقل از حسين كوهي كرماني ، ٧٦ پاكدامن ، يادشده ، صـ٢
٥٠ و ٤٩ص 
بـراي  ) ۳۹ راي در برابر     ۴( سبت به قوام     بد نيست بدانيم در آغاز و در بار نخسِت راي گيري ، سهيلي از مجلس راي بسيار كمتري ن                   ٣ـ

ولي بيگمان اين هواداري فروغي ازوست كـه راي نماينـدگان را در بـار دوم بـه سـهيلي بيـشتر مـي گردانـد و                           . نخست وزيري مي گيرد   
  ..بدينسان به نخست وزيري مي رسد

 ٣٥



 
 

دانسته نيست چرا بآن اعالميـه      . باز هم آنچه از اين نامه بچشم مي آيد دودلي و بالتكليفي شهرباني است             
: مي دانيم كه رفتار نشده زيرا كه جانشين وزير مي نويسد . مي شود » كسب تكليف « رفتار نشده و اكنون چرا      

آن اعالميـه در    . مي شـده  » تسامح« پس در اين مدت     ...". اندك تسامحي شود    اگر از حاال در جلوگيري آن       " 
پس چرا حتـا  .  مي گذشت تنها اعالميه اي بوده كه سخن از سختگيري دارد۲۰آن شش ماهي كه از شهريور   

  ! كوتاه زماني هم بآن رفتار نشده؟
  : چنين مي نويسد )يا جانشين خود(در آن زمان وزير كشور ، سهيلي در پاسخ نويسندة نامه 

١. كه از استعمال چادر خودداري نمايندبمردم تذكر دهندبه ادارة كل شهرباني نوشته شود بطور مقتضي 

  .اين هم از نخست وزير نوكار و البتـه از يـاران فروغـي   ! اين ديگر شگفت انگيزتر از نامه هاي پيشين است      
نيازي به دستور جلوگيري نيز نمـي بينـد ، فقـط            ايشان  !. فقط همين؟ !. ؟»بطور مقتضي بمردم تذكر دهند    « 

او اگر اين را دربارة گرانفروشان نيز مي گفت باز جـاي ايـراد بـود چـه رسـد بـه موضـوع                        !. بمردم تذكر دهند  
  .حساسي همچون رفع حجاب

ا دولت به نـانوايي هـ     : نوشته بود   ) نزديك به اين  ( تكه اي    گل آقا اين بياد مي آورد كه يكبار مجلة فكاهي         
بـا اينهمـه نانواهـا هنـوز جـوش      : سپس نوشته بـود  . تذكر داده كه از استعمال جوش شيرين خودداري كنند    

دولـت  : و خود پاسخ داده بـود       ! اكنون دولت چه خواهد كرد؟    : شيرين استعمال مي كنند و آنگاه پرسيده بود         
اين بطـور مقتـضي بمـردم       « ! ندباز هم به نانوايي ها تذكر خواهد داد از استعمال جوش شيرين خودداري كن             

كه از خامة سهيلي ها مي چكد همانند آن تذكر به نـانوايي     » تذكر دهند كه از استعمال چادر خودداري كنند       
  . استكهنه كارهاست و همچنين دنبالة سياست آن 

بد نيست بدانيم سهيلي كه همچون فروغي در هر دو دورة ديكتاتوري و دموكراسـي سررشـته دار بـوده و     
  ، ۱۳۱۹نامـة زيـر را در مهرمـاه         . در موقعيتي هماننِد اين چگونه رفتار كـرده       ،  چندي هم وزير كشور مي بود       

شهري كه از روي برخي اسناد ، تـا ديـر زمـاني از رفـع                (سهيلي ، وزير كشور آن زمان ، به فرمانداري سبزوار           
  :چنين نوشته ) حجاب پيروي نمي كرده

 بطور كلي اشعار شده بود كـه راجـع بـه كـشف حجـاب ،                 ۱۷/۱۲/۱۶ -۱۹۱۹طي دستور بخشنامة رمزي شمارة      
بهـيچ وجـه نبايـستي      تقليل پروانة عمامه و غيره آشنا نمودن مردم به اصول تمدن امروزه كـه منظـور دولتـست                   

  و اقدامات الزمه هم در تمام شهرستانها شده ولي موضـوعي كـه صـدور ايـن بخـشنامه را ايجـاب                  تسامحي بشود   
 عدم توجه بعضي مأمورين است كه در پاره اي از بخشها مردم را به همـان روال و لبـاس ديرينـة خـود                    مي نمايد 

كه مبني بر آشنا كردن جامعه به       ] ي[واگذاشته اند و براي تغيير وضعيت آنان اعم از مردان يا زنان هيچگونه قدم             
بـدون  مكلـف هـستند    شود مـأمورين  آور مياينست كه لزوماً ياد  . تمدن و طرز زندگاني امروزه باشد برنداشته اند       

چنانچه در حوزة مأموريت خود مشاهده نموده تغيير وضعيتي حاصـل           اينكه طرز خشونت و درشتي در كار باشد         
  نشده به فراخور اوضاع و روحية محل ، مردم را به وضعيت و تمدن امروزه آشنا نموده در اجـراي منويـات دولـت                       
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به طرقي كه با اخـالق و رويـة تـوده مناسـب باشـد در اصـالح وضـعيات آنهـا          جد و جهد نمايند كه در هر محل         
١سهيلي] امضاء[وزير كشور   .كوشيده وصول اين بخشنامه را اعالم و نتيجة اقداماتي كه مي شود گزارش دهند

مي بينيم كه سهيلي در گذشته با آنكه در جايگاه نخست وزيري نبوده ولي از مـأموران مـي خواهـد ـ در     
آيـا  .  حال كه از خشونت و درشتي مي پرهيزند ـ در روان گردانيدن قانون ، چاره انديشِي بيشتري كنند همان

براسـتي  . !؟چه پيش آمده كه آنچنان كسي امروز در جايگاه نخست وزيري چنين سستي از خود نـشان دهـد                  
.  هـايي خـواهيم داشـت      بزودي به اين هم اشاره    !  پر است از راز و نيرنگ و دسيسه        ۲۰كه پيشآمدهاي شهريور  
مـردم تـذكر   « مـي گويـد و در جـاي ديگـر بـه      » بهيچ وجه نبايستي تسامحي شود « يك دولتمرد در زماني     

در زمانيكه نشانه هايي از جنب و جوش ماليـان ايـن            ! آيا خودش نمي داند كه اين دومي اثري ندارد؟        . »دهند
، اميـد برفـع     » تـذكر « نـدازه نادانـست كـه از         يك نخست وزير آيا تـا ايـن ا          ، گوشه و آنگوشه ديده مي شود     

  !گرفتاري بسته؟
 به كساني سپرده    ۲۰داوري ما اينست كه جايگاه وزيران و نخست وزيران ، تا چندين سال پس از شهريور               

اينـان در هنگـام     . شد كه نه تنها با خواستهاي رضاشاه همداستان نبودند بلكه دشمن او و آرمانهـايش بودنـد                
از درون دل بـه آنهـا بـاوِر اسـتواري     ه ناچار از پيروي از آن آرمانهـا مـي شـدند در حاليكـه             نيرومندي رضاشا 

اينـست پـيش از     ). مثالً جايگاه و درآمدهاي كالن خود را جلوتر از هر خدمتي بمردم مي گرفته اند               (نداشتند
به سـخن ديگـر     . كوشيده اند افتادن او خواه ناخواه در برابر ارتجاع و پس از رفتنش براي باز گردانيدن ارتجاع                

  .نه نگاهبان سود توده بلكه نگاهبان سود خود بوده اند
در زمانيكه منصور وزير كشور رضاشاه بود با آنكه رفع حجاب در بيشتر جاها بتنـدي و تـوأم بـا فيـروزي                       

دولـت   خواهان تالش بيشتِر فرمانداران و ديگـر كاركنـان           جديتپيش رفته بود ، ديده مي شود كه سهيلي با           
بطـور  : ما مي پرسيم آيا سهيلي در آن زمان مي توانسته بخشنامه كند             . براي تكميل كوششهاي گذشته است    

آيا نه آنست كه بر سر كار ماندن او ايجـاب           ! مقتضي بمردم تذكر دهند كه از سر كردن چادر خودداري كنند؟          
روان ) نـه خـشونت و درشـتي      (ت  مي كرده كه بخشنامة مفصِل آنچناني بنويسد و بـا سـختگيري و بازخواسـ              

  !گردانيدن قانون را بخواهد؟
و ميدان ندادن به ماليان بـود و بـاور          » تقليل پروانة عمامه  « سهيلي اگر براستي خواهان برداشتن چادر و        

بـا خـشونت و   » مـالزم « و شـيوة آن را هـم     » بهيچ وجه نبايستي تـسامحي بـشود      « داشت كه در اين زمينه      
شد كه يكسال و نيم بعد در پاسخ ادارة كل شهرباني چنان دستور سست و بيهـوده اي  درشتي نميدانست چه    

او كه بنوشتِن چنان بخشنامة مفصلي كه جنبة آموزشي هم داشته تواناسـت پـس چـرا در ايـن                    ! را مي دهد؟  
  !زمان حساس به همين يك جملة شگفت بسنده مي كند؟

در چنـان   .  برخاسـته يـا از بـدخواهي        و ناچاري نمودن   نياين پاسخ يا از زبو    : اينجا دو احتمال مي بينيم      
هيچ بهانه اي . زمان حساسي و در داستان حساسي همچون رفع حجاب ، زبوني نمودن كم از بدخواهي نيست 
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زيرا اين مقـام    . از چنان مقامهايي پذيرفتني نيست    » تهديد بمرگ شدن  « و يا حتا    » فشار بيگانگان « همچون  
 حـق   باو سپرده اند نه براي نگاهداشتن خود و يا پيشه و جايگاه بلكـه بـراي نگاهـداريِ                 ) مردم( و آن نيرو كه   

. چنين كساني نمايندگي از مردم دارند و اگر دانسته كاري بزيان ايشان كنند جز خيانت نكرده انـد                 . مردمست
مـي مانـد كـه      . كشيدنيز دوري جسته اند بهانة فشار و تهديد را پيش نتوانند            » استعفاء« بويژه كساني كه از     

گمان كنيم او از زمان گذشته نيز به رفع حجاب باوري نداشته و آن نامه اش به فرماندار سـبزوار از روي بـاور                 
دارد كـه او بايـد در هـر          به چه دليل يكي روا مي     ! آيا راه استعفا نيز برويش بسته بوده؟      : ما مي پرسيم    . نبوده

آيـا او بـه     ! ديگر برگزيده گردد بي آنكه به آرمانهاي كابينه باوري بدارد؟         كابينه اي باشد و از اين مقام به مقام          
يعني در چنان حكومتي كار مي كرده ولـي پـشتيبان ماليـان             ! نيز باوري نداشته؟  » تضعيف ماليان «  سياست
اده اين سـ ! آيا اين دستور او كم اهميت و كم زيان است؟        ! در آنحال آيا اين بدخواهي و دورويي نيست؟       ! بوده؟

  . انگاري را از هر كسي بپذيريم از نخست وزير نتوانيم پذيرفت
چنانكه خواهد آمد او هـم هـيچ ايـستادگي اي در            . است) قوام(نخست وزيِر پس از او احمد قوام السلطنه         

   شيخي بنام عبداهللا مسيح تهراني در نامـه اي بـه نخـست وزيـر قـوام چنـين                   ۲۸/۶/۲۱در  . برابر ارتجاع ندارد  
  : د مي نويس

بروز عواطـف دينـي در      تشكر از   ... چهل ستون مسجد جامع     ] پشت بان : شيخ نوشته   [ديشب هم در پشت باِم      ... 
 نمـوده ، اميدسـت انـشاءاهللا تمـام          آبهاي رفته باز آيد بجـوي      و دعاي بقاء دولت كه       احترامات ماه مبارك رمضان   

... پاسـبانها   ... ولـي بـاز دو روز اسـت         .  شـود  رفـع ] قـوام  [اين مرد مسلمان  بدست   ]رضاشاه[آن زنديق   بدعتهاي  
... متعرض چادر زنها شده ظاهراً حضرت اشـرف هنـوز عطـف تـوجهي بـه شـهرباني و اوضـاع آن اداره نفرمـوده                          

   ١. مردم را بفرماييدرفع نگرانياميدست از اين جهت هم 
  اي»  عواطـف دينـي    «از اين نامه نخست دانسته مي گردد كه جناب قوام در مـاه رمـضان از خـود چنـان                   

داده اند كه شيخ عبداهللا خود را ناچار از سپاسگزاري ديده و دست بدعا نيز برداشته كـه دولـت قـوام                      » بروز« 
هنوز يكماه و اندي از نخست وزيريش نگذشته كه با ديدن برخـي             . »آبهاي رفته باز آيد بجوي    « د تا   پايدار مانَ 

، اميد باختگاني كه دستـشان از اوقـاف و دكـان شـيعيگري            ازو كه در گذشته ديده نمي شد        » عواطف ديني «
كوتاه شده بوده ، روزنة اميدي را بسوي خود باز شده مي يابند و اين خشنودي دست كـم در دل ايـن شـيخ                         

  .  رفع شودمسلمان يكي يكي بدست قواِم زنديق رضاشاه بدعتهايچنان بوده كه اميدمندست 
  :پاسخ قوام باو درخوِر پرواست 

.  گرديداحساسات صميمانه موجب خشنودي و امتنان ابراز شيخ عبداهللا مسيح تهراني ـ نامة شما مبني بر آقاي
   نخست وزير          . پاسبانان نسبت به زنها اقدام شده استتعرضراجع به منع 

   ... در اينصورت بايد نامه را محترمتر بنويسيد شايد در زمرة علماء باشددرست تحقيق شود ] : حاشيه[
   :۲/۷/۲۱پاكنويس پاسخ نخست وزيري ، 
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راجع بـه تعـرض     .  مبني بر ابراز احساسات صميمانه موجب خشنودي و امتنان گرديد          نامة شريفه عرض مي شود    
  .پاسبانان نسبت به زنها آنچه بر طبق مقتضيات باشد البته اقدام مي شود

١.تحقيق شد از علما و پيشنماز مسجد جمعه است] : حاشيه[

» خشنود و ممنون  « دستاربندان  » ابراز احساسات صميمانة  «  شد كه ايشان هم همچون فروغي از         دانسته
مي خواند همانـست    » صميمانه« كه در اين نامه ، آن را        » احساساتي« آيا نخست وزير توجه دارد      . مي گردند 

ر اينحال نامـة او چيـزي       آيا د !. ي اوست؟ » رفع بدعتها « ناميده و خواهان    » زنديق« كه گستاخانه رضاشاه را     
اگر بگوييد قوام اين نامه نگاري را چيز با اهميتي نيانگاشته سـخت در              !. جز تأييد سخنان آن شيخك نيست؟     

ايـن مـي رسـاند      . چنين ساده انگاري از يك نخست وزير آنهم از كسي همچون قوام بسيار دورست             . اشتباهيد
يانست و از اين شيخك يك كاشاني دومي هم او پديد           كه قوام هم همچون فروغي خواهان ميدان دهي به مال         

نكتة شيريِن نامه اينكه پيش از آنكه تحقيق نشان دهد شيخ از علماست نامـه بـه انـدازة                   . آوردن مي خواسته  
گفتيم كه در زماِن او شهرباني گزارشي از اصفهان مـي دهـد كـه               . بسنده محترمانه ، فروتنانه و دلجويانه بوده      

اشاني در ميان مردم ، دست بدست مي گردد و آن را بهانة روگيري و توهين بـه زنـاِن روبـاز                      نامة فروغي به ك   
البته نامة باال همچون نامة فروغي نيست كه دستاويز مردم عامي گردد ، با اينهمـه چنانكـه ديـديم                    . كرده اند 

  .دلجويي از ماليانست
 ها و دستورها كـه از مقامهـاي بـاالتر داده            رويهمرفته در اين اسناد ديده مي شود كه در بيشتِر بخشنامه          

و از  » نـصيحت « و  » ماليمـت « ،  » تـذكر « ،  » بنحـو مقتـضي   « ،  » بطور مقتـضي  « شده ، ايشان با آميختن      
رسميت داده انـد    » تعرض« همچنين ديده مي شود كه همگي به        . اينگونه واژه ها از سختگيري ها كاسته اند       

 هايي از پايبندي به قانون ديـده        با اينهمه گاهي نيز نشانه    . كرده اند » عترافا« يا به سخن ديگر به آن تلويحاً        
 :نامة زير گواهيست به آن . مي شود

  :٢فوري ، ۱۲/۲/۲۲وزارت كشور ، ادارة سياسي به تاريخ 
 جناب آقاي هژير وزير راه ـ بطوريكه يكي از رئيسان وزارت كشور كه اخيراً بوسـيلة قطـار راه آهـن مـسافرتي در     
اطراف تهران نموده است اطالع مي دهد كه در واگونهاي قطار ، عدة زيادي از بانوان با چادرهاي مـشكي و الـوان                       

از ... سير قهقرايي بهيچ وجه پسنديده و صالح نيست ، در صورتيكه موافقت داشته باشـيد                ] اين... [ديده شده اند    
٣.لشكل بوده جداً جلوگيري نمايندورود بانوان و مرداني كه لباس آنها غير از لباس متحدا

او از . از اين نامه دانسته مي شود كه از كساني كه در رفع حجاب سستي كرده اند يكـي هـم هژيـر اسـت           
» اخيـر « واژة . گـردد مـي  پس از اينهم وزير كشور در كابينـة سـاعد   . وزيرانيست كه در بيشتر كابينه ها بوده    

سـير  « ايـن   . ادري و مردان با رخِت كهـن ديـده نمـي شـده انـد              نشان مي دهد كه پيشتر در قطارها زنان چ        

                                                 
١  ٨٢ و ٨١، ص ١٣٧ و ١٣٦ همان ، سندهاي ـ
 اسـتوار    لحـنِ   مي بينـيم همـين      نوشته در پاسخ نامة كاشاني    كه مديركل    در نامة آينده  .  وزارتخانه است   مدير كل   گويا نامه به انشاي    ٢ـ

   .نمايانست
٣ ٣٢ ، ص٥٣، سند ) يادشده( خشونت و فرهنگ ـ

 ٣٩



 
 

بتـازگي از سـستي وزيـِر راه سرچـشمه گرفتـه ويـا آنكـه در نتيجـة يكـسال و انـدي كوشـش                           يـا » قهقرايي
  .در قطارها هم پديدار شده اند» اخيراً« ببازگردانيدن چادر و رخِت كهن ، زناِن روگيرِي به خيابانها درآمده و 

از همان ماه نخسِت افتادِن رضاشـاه       » رخت يكسان « و  » برداشتن چادر «  كردن قانونهاِي    دسيسة پايمال 
يكسال و نيم اين زيركي نمودنها ، براي زمينه سازي بازگشت چـادر دنبـال مـي شـود ولـي نكتـة                       . آغاز شده 

  . دندشيرين اينستكه اين كوششها نتيجة خواسته شده را نمي دهد و مردم بدلخواه بچادر باز نمي گر
اينبار او چادر بسر كـردن      . در سند ديگري كوشش ديگري از كاشاني را براي بازگردانيدن چادر مي بينيم            

كساِن ديگري نيز اين را بكار برده اند و همانا خواسته شده جلـوگيري از               . مي نامد » ستر عورت « را بيشرمانه   
ردم به زمينـه هـاي آشـوب برانگيـز كـشيده            چادر به موضوعاِت ناموسي پيوند يابد و بدينسان انديشه هاي م          

 و هم بـراي شكـستِن كاركنـاني كـه در برابـر              عامياناين اصطالح را همچون سالحي براي برانگيختن        . گردد
  .ارتجاع همچنان پايداري مي كنند بكار برده اند

  : چنين نوشته شده ۱۴/۲/۲۲نامة كاشاني بوزارت كشور در 
مملكت كه ملت از هـر حيـث دچـار زحمـت و شـدت و محنـت اسـت ، در                      عجيب است با اين وضعيات ناهنجار       

 و ژندگي لبـاس خـود را بـآن          ستر عورت گيالنات مأمورين شهرباني و فرمانداري متعرض چادر زنهاي بيچاره كه           
مي نمايند با كمال سختي و شدت مي شوند معلوم نيست اين تعـدي و اجحـاف مطـابق كـدام قـانون و عقـل و                           

تقـديم مقتـضي    ] يك كلمة ناخوانا  [ شرحي به اينجانب و رياست وزرا نوشته اند كه بمحض          هالياانصاف مي باشد    
  .  انتظار نتيجه را دارم. است معجالً دستور جلوگيري داده شود كه مزاحمت ننمايند

١سيد ابوالقاسم الحسيني الكاشاني

چنين لحني با وزير كشور سـخن  كاشاني با رويي كه از كابينه هاي پيشين ديده بخود سزا مي بيند كه با  
وزارت كشورتا اين هنگام در دسـِت نخـست         . لحني كه نخست وزير با رئيس شهرباني هم بكار نمي برد          . گويد

دور نيست كه نامة پيشين به هژير ، وزير راه كـه آورديـم را               . ي آن را راه مي برده     » مديركل« وزير بوده ولي    
  . نيز او نوشته

 ارتجاع كردند ، مي توان دريافـت كـه          ابينه ها يكي پس از ديگري براي استواريِ       با همة كوششهايي كه ك    
همة سران وزارتخانه ها و اداره ها در اين كوششها با بدخواهان نه تنها همدست و همداسـتان نيـستند بلكـه                      

پ فروغي ها مديركل وزارت كشور كه از تي.  گواهِي ديگر بر آنست  پايينسند  . بندي در برابر ارتجاع مي باشند     
  : در پاسخ كاشاني چنين مي نويسد ۱۳۲۲نيست در ارديبهشت و يا خرداد 

  راجـع بـه      ۱۴/۲/۲۲ ، در جواب مرقومـة مورخـة         جناب مستطاب حجت االسالم آقاي آقا سيد ابوالقاسم كاشاني        
 جاهـل و    موضوع نسوان و تربيت آنها يكي از اصـالحات اجتماعيـست زيـرا زنِ             ... شكايت محمد صادق زكي زاده      

  پرده نشين قادر به حفظ حيثيت و شرافت نبوده و نمي تواند كمكي براي عائلـه و شـوهر خـود باشـد و هميـشه                         
  جز عـدة معـدودي بطـور      عالوه براي جلوگيري از پيشرفت نهضت نسوان        . محتاج بيك قيم و صاحبي خواهد بود      

                                                 
١  ٤٠٩ ص  ،٢٠١ جعفري ، يادشده ، سند ـ

 ٤٠



 
 

قاطبـة اهـالي     و چون    جمعي نشده ] ه[ستتا كنون شكايتي بطور د     كه از ترقيات و تمدن امروزي دورند         انفرادي
دسـتور داده شـده اسـت اشخاصـي را كـه مـانع               اينست كه به مأمورين      اين موضوع را حسن استقبال مي كنند      
١وزير كشور               .پيشرفت اين عمل باشند تعقيب نمايند

  ايـشان پس ، از همان روزهاي نخست هـم اينگونـه پاسـخهايي مـي توانـستند داد و كاشـاني هـا را سرج                  
  !مي توانستند نشاند ولي نقشه چيز ديگري بوده و چنين پاسخهايي سزا نبوده

از نامة وزارت كشور چنين بر مي آيد كه محمد صادق زكي زاده نامي از مأمورين شهرباني رشت شـكايت                    
  در همـان كتـاب ، سـند   ۲۷/۱/۲۲بتـاريخ   » رونوشِت نامة اهالي رشت   « گويا همان شكايتيست كه بنام    (كرده  
فريـاد  » گيالنات« وانموده از بيداد شهرباني در    » اهالي  « و كاشاني آنرا شكايت     )  ، آمده  ۴۰۵ ، ص    ۱۹۹شمارة

جـز عـدة    " :مدير كل وزارتخانه در پايان نامه دوباره باين موضوع از راهي ديگر پرداخته مي گويد                . بر مي آورد  
و بدينسان بار ديگر حـساب شـكايت        "  نشده جمعي] ه[تا كنون شكايتي بطور دست    ... معدودي بطور انفرادي    

از ترقيات و تمـدن امـروزي       « وانگهي آنان را كساني مينامد كه       . جدا مي سازد  » اهالي« يك تن را از شكايت      
  :جز آنكه در نامه دليلهايي بر نيك بودن رفع حجاب مي آورد ، در جملة بازپـسين بـا گفـتن اينكـه                        . »دورند

نه تنها بدهان نويسنده مي كوبد بلكـه تلويحـاً او   "  ... را حسن استقبال مي كننداين موضوع » اهالي« قاطبة  " 
  .را تهديد به تعقيب قانوني نيز مي كند

ليكن با همة اينها ، پيشآمدهاي بعدي نشان مي دهد كه بدخواهان آنچه در سر مي پرورانيده اند را با اين 
ديـده انـد كـه كـار را         » نمايشنامة خيانت « دة بازمانده از    شيوه ها دور ديده چارة كار را در اجراي يكي دو پر           

از دولت و پذيرفتن آن در هيئت وزيران ) قمي(آقا حسين رضوي » درخواستهاي رسمي« و آن : يكسره كنند 
  است كه بايد نخست با آوردن او از عراق به ايران با چنان شكوه دروغيني انجـام گيـرد كـه مـردم را سـهم و                          

از . ، دولت را ناچار و ناگزير از پذيرش آنها نشان دهنـد ) دو ماه(يرد و بتوانند در كوتاه زماني     آقا بگ » عظمِت« 
آقا حسين رضوي بپردازيم بايد از      » درخواستهاي رسمي « پيش از آنكه به      .اين هم بزودي سخن خواهيم راند     

     : دسيسة ديگري پرده برداريم 
 از همة استانداريها و فرمانداريها خواستار ۴/۲/۲۲در» يه ايامر« سندها نشان مي دهد كه وزارت كشور با 

چه در زمان قـوام     ( از سوي ديگر سرتيپ اعتماد مقدم رئيِس ادارة كل شهرباني            ٢.جلوگيري از چادر مي گردد    
  نامه هايي بوزارت كشور مي نويـسد كـه زنـان چـادري در خيابانهـا ديـده                 ) و چه در زمان كابينة دوم سهيلي      

بـراي روشـن شـدن وظيفـة خـود و شـيوة رفتـار بـا ايـشان                   » همه روزه « شهربانيهاي شهرستانها   شده اند و    
 ٣. از وزارتخانه خواستار روشن گردانيدن ايـن زمينـه مـي شـود             ۹/۳/۲۲پرسشهايي مي كنند و آخرين بار در        

  : اعتماد مقدم بخشنامه اي به اين شرح مي نويسد ۹/۳/۲۲اينست وزارتخانه در پاسخ به نامة 

                                                 
١  ٤١٣ ، ص ٢٠٣ همان ، سند  ـ
٢  ٤١٧، ص  ٢٠٥ همان ، سند ـ

٣ـ  ۴۲۲ ، ص ۲۰۸همان ، سند  

 ٤١



 
 

 راجع به چادر بانوان اشعار مي دارد منظور جلـوگيري از اسـتعمال چـادر نمـاز و چـادر                     ۹/۳/۳۲۲... عطف بنامة    
كالههاي پوستي و نمدي كه در اغلب شهرستانها شيوع پيدا كرده و اگر اين سير قهقرايي ادامه پيدا                  ...  مشكي و   

ي البته اقداماتي كه مي شود بايد از روي سياست و           كند زحماتي كه سابقاً بعمل آمده بكلي از بين خواهد رفت ول           
در بعضي نقـاط اقـدامات مـأمورين شـهرباني از روي            . ... حسن سلوك و متانت بوده با مقتضيات محلي وفق دهد         

آفتاب استعمال مي شود و بنحويكـه صـورت را          ... روسري هايي را هم كه براي حفاظت از سرما و           ... متانت نبوده   
   وسـيلة حجـاب نـشود و در سـاير كـشورها هـم معمولـست مـأمورين شـهرباني از سـر بـانوان                         مستور ننمـوده و   

گويا بعضيها استعمال چادر را حمل بگراني و كميـابي پارچـه و عـدم بـضاعت تـوده مـي نماينـد در              . برداشته اند 
الً از جـنس  صورتيكه پارچة مصرفي چادر نماز خيلي بيشتر از مانتو و روپوش است و بعالوه چـادر مـشكي معمـو                  

قـدغن  . بنابراين موضوع گراني و كميابي پارچه مـوردي نـدارد         . كرپ دوشين خيلي گرانتر از چيت تهيه مي شود        
فرماييد مأمورين شهرباني با تدبير و متانت اقدامات الزم بعمل آورده و صاحبان درشكه ها و اتوبوسها و سـينماها                    

١وزير كشور          . ...با چادر نپذيرندو كافه و رستورانها را ملزم نمايند كه زنها را 

 بـه   ۴/۵/۲۲كه تاريخ ندارد ولي رونوشت آن در        ( دستوري داده در نامة ديگري       ۱۴/۳/۲۲ سپس در تاريخ    
مأمورين شهرباني با نهايت متانـت و بـدون اعمـال           : "آن را اينگونه تكرار مي كند       ) نخست وزير فرستاده شده   

در اتوبوسـها و    ] نـه هـر چـادري     [ از سوار كردن بـانوان بـا چـادر نمـاز              از قبيل جلوگيري   بنحو مقتضي زور ،   
نوعي انجام وظيفه   اتومبيلها و راه ندادن به سينماها و رستورانها و ادارات دولتي اين موضوع را عملي نموده و                  

ها ديگـر    بدينسان شيوة نوي را تعيين كرده و انتظار دارد شهرباني          ٢".نمايند كه ايجاد زحمت و شكايت ننمايد      
  .تكليف خود را بدانند و پرسشي نكنند

 ۹/۳/۲۲مي شود در » تعيين تكليف« گفتيم آخرين باري كه شهرباني كل كشور از وزارت كشور خواستار   
  آقـاي جهانبـاني   :" فرداي آن ، نخست وزير با شگفتي ايـن جملـه را در پـاي همـان نامـه مـي نويـسد                      . است

 بـه   ۱۴/۳/۲۲ سـرانجام وزارت كـشور بخـشنامه اي در           ٣".ه شـده اسـت    مديركل ، در اين باب كه دسـتور داد        
استانداريها و فرمانداريهاي مستقل نوشته همان مضموِن نامه به اعتماد مقدم را تكرار مي كند و رونوشـت آن                   

٤.را بادارة كل شهرباني مي فرستد

ست ببينيم ادارة كل شهرباني  پاسخ شهرباني كل را داده آيا شگفت آور ني۴/۲/۲۲با آنكه امرية نخست در 
 يا اندكي پيش از آن به شهربانيهاي شهرستانها فرستاده كه يكسره با دستوِر وزارت كشور                ۷/۳/۲۲تلگرافي در   
 از نامة رئيس شهرباني قـزوين بـه فرمانـدار آنجـا            مضمونشاين تلگراف در دسترس نيست ولي       !. متضادست؟

  :مي گردد  دانسته

                                                 
٤٣٦  ، ص٢١٥ همان ، سند ـ ١

٢ـ   ۴۱۲ ، ص ۲۰۲ همان ، سند 
٣ـ  ۴۲۲ ، ص ۲۰۸ همان ، سند 

٤  ٤٣٠ ، ص ٢١٢ همان ، سند ـ

 ٤٢



 
 

   بـشرح زيـر    طبق تلگراف ادارة كل شهرباني    : س شهرباني قزوين بادارة فرمانداري قزوين       ، ريي ) ۷/۳/۲۲(محرمانه  
 است به استعمال قانوني ولي چون موضوع كاله راجع بچادر بانوان فعالً تا صدور دستوِر ثانوي زياد فشار نياوريد( 

شهرباني قزوين آمـوزش الزم     بوسيلة بخشنامه به مأمورين     ) كاله يكنواخت مطابق دستورات صادره جديت نماييد      
١.گرديد...داده 

نكتة شگفت ديگر اينكه ادارة كل شهرباني با اين !. آيا ادارة كل شهرباني سر خود چنين تلگرافي فرستاده؟      
در همـين   ) ۹/۳/۲۲در  ( چند روز بعـد      سپسصريح مي كند و     » تعيين تكليف « بزيردستان  نخست  تلگراف ،   

  .مي كند» فكسب تكلي« زمينه از وزارتخانه 
گمان بيشتر آنستكه اعتماد مقدم زدوبستي با ماليان ويا پشتيباناِن ايشان پيدا كـرده ، بـي آنكـه وزيـر را              

  بـا  .بيآگاهاند گستاخانه چنين تلگرافي فرستاده و خواستش يـاري دادن بـه ماليـان و مرتجـع پـروران اسـت                    
  :با هم ببينيم . ن گمان استوارتر مي گردد اي)دو بزودي خواهد آم ( داريم اوپيشينه اي كه از دسيسه بازيهاي

اوالً ) ... ۸/۲/۲۲... (پيـرو شـمارة   ) ۴/۲/۲۲...(عطـف بـه امريـة شـمارة         :  فرماندار قزوين به وزارت كـشور        ۹/۳/۲۲
جـداً  استعمال لباس و كاله قديمي مردان در قزوين كمتر ديده شده و اگر نـدرتاً ديـده مـي شـد ادارة شـهرباني               

براي جلوگيري از استعمال چادر نماز بعضي از بانوان هم با تهية مقـداري پيـراهن روپـوش از                    ...دهجلوگيري نمو 
 براي تهية روپوش    بازرگاني و پيشه و هنر    محل وجوه مستمندان براي بانوان بي بضاعت و اقدامي كه بوسيلة ادارة             

 بـه    و جديت كاركنان ادارة شـهرباني      حسن تدبير بانوان و دوشيزگان كارگران كارخانه ها بعمل آمده و همچنين           
 احتمـاالً [ اخيراً  نامـه اي از ادارة شـهرباني رسـيده           وليوجه احسني از استعمال چادر نماز بانوان جلوگيري شده          

كه رونوشت آن براي مزيد استحـضار بـه پيوسـت           )] ۲۰۷سند شمارة ( تلگراف يادشده درنامة شهرباني قزوين باو       
  ٢فرماندار شهرستان قزوين  كلهر     .  باشد امر به ابالغ فرمايندتقديم تا هر قسم رأي مبارك

اين نامه دلگرمي و تالشـهاي ادارة شـهرباني و   . فرماندار ، وزارت كشور را از آن نامه يا تلگراف مي آگاهانَد         
 قـانون  مي رسانَد كه اگر خواسِت روان گردانيدِن. بازرگاني و پيشه و هنر قزوين براي رفع حجاب را مي رسانَد           

مي بود دشواريهايي همچون گراني و كميابي پارچه هم جلوي پيشرفت جنبش رفع حجاب را نمـي گرفـت و                    
يست كه نامه يا تلگراف ادارة      » آب سرد « در اين نامه گوياي     » ولي« واژة  . جايي براي بهانه جويي نمي گذارد     

  .شهرباني بروي دلهاي گرم ايشان ريخته
   مانـده كـه چـرا وزارت كـشور واكنـشي برفتـار گـستاخانة زيردسـتش نـشان                   تنها اين نكتـه در تـاريكي      

وزارتخانه آن بخشنامه را بپيوسِت نامـة وزارت        : شايد سند شگفت زير پاسخي باين چيستان بدهد          .نمي دهد 
گويـا چـشم   . كشور به ادارة كل شهرباني و نامه ايكه به وزير راه نوشته شده به دفتر نخست وزير مـي فرسـتد           

داشته ولي يادداشت دفتر نخست وزير نه تأئيد مدير كل بلكه آنهم آب سرديست كه بر دل مدير كـل                     ديتأئي
  :ريخته مي شود 

                                                 
 هم بدانيم وتلگراف اعتماد مقدم را ٧/٣/٢٢حتا اگر آن را .  خوانده مي شود٧/٤/٢٢ يا ٧/٣تاريخ نامه  (٤٢١ ، ص ٢٠٧ همان ، سند ـ١

  .)هم در همان روز فرض كنيم باز مخالفت با دستور وزارتخانه از آن پيداست
٤٠٧ ، ص ٢٠٠ همان ، سند ـ ٢

 ٤٣



 
 

  ...  ، وزارت كشور  ، ادارة سياسي ، پيوست دو برگ ، ۱۵/۳/۲۲
ا شيوع در اغلب شهرستانه...جناب آقاي نخست وزير ـ بطوريكه بعرض مبارك رسيده اخيراً استعمال چادر نماز و  

 بطور بخشنامه به كلية استانداريها و فرمانـداريهاي         دستوري براي جلوگيري از اين سير قهقرايي     . پيدا كرده است  
 به ادارة كل شـهرباني هـم در ايـن           .با حسن سلوك و از روي تدبير الزمه جلوگيري نمايند         مستقل صادر شد كه     

       . ... جداً جلوگيري نمايند....به وزارت راه هم نوشته شد. خصوص دستور الزم داده شده
  نصر] : امضاء[از طرف وزيركشور                   

چندي پيش ضمن كارهـاي وزارت كـشور        .  صادر نشده است   دستوري] نخست وزيري [جديداً از دفتر    ] : حاشيه[
١.يند جلوگيري نماماليمتبطور دستور فرموده بودند ] نخست وزير[پرونده اي بود كه ] ،[ كه عيناً اعاده شده

، گلة نخست وزير بيرون تراويده و مي فهماند كه جناب نخست وزير دسـتور فرمـوده                 » حاشيه« از جملة   
  .  جلوگيري نمايندجداً:  جلوگيري نمايند ولي شما شرح درازي نوشته خواسته ايد ماليمتبا : بودند 

ون وانموده براي دستورش زيركانـه      بياد بياوريم آنرا كه اعتماد مقدم در تلگرافش شهرباني را پايبند به قان            
 است به   قانوني ولي چون موضوع كاله      فشار نياوريد زياد  ... راجع بچادر بانوان فعالً        ":بهانه از قانون آورده بود      
زيرا از قـانون لبـاس      ( يعني جلوگيري از رخت نايكسان قانونيست       ". جديت نماييد ... استعمال كاله يكنواخت    

و بايد در روان گردانيدِن آن جديت كرد     )  به تصويب مجلس رسيده پيروي مي كند       ۱۳۰۷متحدالشكل كه در    
بوده و قانوني كه بتصويب رسيده نمي باشد و در نتيجه نبايد     » فرمان دولتي « ولي دربارة چادر زنان ، آن يك        

 بروي خواسِت جدا كردن فرمان دولتي از قانون تصويب شده در زمينة رفع حجاب پرده ايست  . فعالً فشار آورد  
» !عسس مـرا بگيـر    « بماند آنكه چنين سخناني كه بهانه بدست مخالفان دهد از ردة سخناِن             . شوم اين دسته  

آنرا بزبان آورد بيگمان ديگر نشان از سادگي ندارد و در اينجا جز ايـن خواسـته    » عسسي« است و در جاييكه     
ِت چادر كه پيچش در دست همكـاراِن او مـي باشـد    نشده كه آن معني رواج يابد و بگوشها برسد و كار بازگش       

   بـوزارت كـشورگزارش از پديـداري چـادر         ۸/۱۰/۲۱بياد آوريم كه نامة پيشيِن همين كـس در          . گشوده گردد 
 همان مضمون را بـه نخـست        ۱۴/۱۱/۲۱همو در   .  و مضمون آن ، هشدار دربارة بازگشت چادر است         ٢مي دهد 

عي اسـت اجـازه فرماينـد بـه وسـيلة ادارة كـل شـهرباني در مركـز و                    مـستد : " وزير قوام نوشته و مي گويـد        
٣".شهرستانها جداً جلوگيري شده و مرتكبين به نحو مقتضي تعقيب شوند

دسيسه تا آنجا جلو رفته كـه رئـيس شـهرباني كـل كـشور بزيـر                 . همة اينها گوياي كوششهاي تازه ايست     
 وزارت كشور كه ظاهراً از اين كوششها ناآگاهست بـا           مديركل. با چادر را مي دهد    » مماشات  « دستان دستور   

  .بخشنامه اي سياست گذشته را بگوشها مي رساند ولي نخست وزير تأئيد نمي كند
مگـر آنكـه آوردِن آقـا       . آنچه در اين روزها با گذشته فرق كرده نمي بينـيم          ! آيا چه چيز تازه اي رخ داده؟      

 بزرگ ـ را كه پيشواز دولتِي با شكوه از او و رسميت دادن بـه   حسين رضوي قمي از عراق به ايران ـ يا نيرنگ 
                                                 

٣٣ و ٣٢ ، ص ٥٤ ، سند يادشده خشونت و فرهنگ ، ـ ١
   .آورديم) ٣٤صفحة  (  اين سند را پيش از اين٣٩٨ ، ص ١٩٦ ، سند يادشده جعفري ، ـ

   ٤٠٠ ، ص ١٩٧ ، سند همانجعفري ، ـ 

٢
٣

 ٤٤



 
 

درخواستهايش جز نمايشنامه اي بيش نبود را بديده گرفته و اين كوشـشها را زمينـه سـازي بـراي آن نقـشه                       
  . بدانيم

در شاه عبدالعظيم پس از آنكه جلوي بازگـشت او را بـه مـشهد گرفتنـد ، او                   : پيرامونيان آخوند گفته اند     
واست گذرنامه كرده تا به عتبات رود ، دولت پذيرفت و او نيز به كربال رفت و سالياني سرگرم ادارة حـوزة                      درخ

بوده   سخت مردم ناراحت   ي   از وضع ايرانيان و اقدامات رضاخان و گرفتار        ي اهللا قم  تمرحوم آي  .علمية آنجا بود  
. افتادپيش آمد و رضاخان     ١٣٢٠ تا شهريور    آمد ينم  موقعيت پيش  ي كنند ول  يو پيوسته مترصد بودند تا اقدام     

١.به ايران آمدند )ع(در نخستين فرصت پيش آمده به قصد زيارت مرقد مطهرامام رضاايشان 

قصد « آيت اهللا چرا در دو سال گذشته        : ما كه به رويدادها مي نگريم ، اين پرسش برايمان پيش مي آيد              
آيـا  پيش نمي آمد ،     » اقدام« براي  » موقعيتي« ا رضاشاه بود    گرفتيم كه ت  ! را نمي كرده؟  » زيارت مرقد مطهر  

آنچـه  ! آيت اهللا چرا درخواستها را از همان كربال نفرسـتاد؟ ! پيش نيامده بود؟» موقعيتي« در اين دو سال هم      
پـس چـرا اينهمـه      .  ، چنانكـه خـواهيم ديـد       برنخاسـته تازه اي   از پيشآمد   او در درخواستهايش خواستار شده      

  ! را تاب آورده؟» بيديني«  مردم و رواج سختي كشِي
بايد دانست كه تا اين هنگام زيركيهاي وزيران ، نخست وزيران و سراِن بدخواه اداره هـا نتيجـة خواسـته                     

اينست ، اينزمان به نيرنگ ديگري دست يازيده اند و . شده را نداده و مردم به چادر و رخت كهن بازنگشته اند        
پيـشواز  «مهمترين و كـارگرترين ايـن كوشـشها         .  را يكباره بسوِد ارتجاع برگرداند     كوششهايي رفته تا وضعيت   

 و زمينـه    )۲۲در روزهـاي ميـاني تيرمـاه         (راديوي دولتي از آمدِن آقا حسين رضـوي قمـي از عـراق            » رسمي
ر و  چه نتيجه هاي زيانمندي براي اين كشو      ) نه پيشآمد (خواهيم ديد كه اين پيشآورد      . سازيهاي اين سفرست  

آن دستور اعتماد مقدم به شهربانيهاي سراسر كشور و تأئيـد نكـردِن نخـست               دور نيست كه    . اين مردم داشته  
  .باشد مربوط  او به سفر ، مديركل وزارتخانه را كمي پيش از آمدن آقا حسين قميبخشنامِةوزير ، 

يـر كـشور شـده كوتـاه        سميعي كه بتازگي وز   .  وزارت كشور داراي وزير مي گردد      ۱۹/۴/۲۲در هرحال در    
  : نامة زير را به ادارة كل شهرباني مي نويسد ۲۸/۴/۲۲زماني پس از 

 راجع باقدام شهربانيهاي شهرستانها در جلوگيري از استعمال چادر نمـاز بـانوان و لبـاس                ۲۸/۴/۲۲... عطف بنامة   
و حتا از ورود بـانوان بـا چـادر     غير متحدالشكل از نتيجة اقدامات آن ادارة كل در مركز تا كنون اثري ظاهر نشده                

  نماز به سينماها و سوار شدن در اتوبوسها و اتومبيلهاي تاكسي و درشكه هم جلـوگيري نمـي شـود و اگـر بـدين                      
  منوال بگذرد تا چند مدت ديگر اوضاع سابق از اين حيث كامالً برقرار خواهد شد قدغن فرماييد در موضوع چـادر                    

 ولي از لحاظ انتظامات اجباري و بموقع اجـرا گـذارده            جزء قانون نيست   كه   نيشهربا مانند ساير مقررات  نماز هم   
    ٢وزير كشور    . منتها بايد اقدام از روي متانت و حسن سلوك انجام شود. مي شود اقدام نمايند 

                                                 
١ آيت اهللا العظمي حاج حسين طباطبايي قمي ، پايگاه اينترنتي ـ
٤٢٤، ص  ٢٠٩ سند  يادشده ،،جعفري  ـ ٢

 ٤٥



 
 

بـه گـوش سـميعي نيـز رسـيده و           " رفع حجاب قانوني نيست ولي رخت يكسان قانونيـست        : "گويا زمزمة   
كـه شـهرباني    » ساير مقـررات  « شود وزير با پيش كشيدن اينكه جلوگيري از چادر همچون           اينست ديده مي    

وظيفة نگاهباني از آنها را دارد نه تنها بهانة رئيس كل شهرباني را مي برد كه خواسته بوده رفتـار مـأموران بـا       
 و  ۱۴/۳/۲۲بخشنامه هاي   چادر جز آن باشد كه با كاله و رخت نايكسان دارند بلكه مي بيند با فرستاده شدِن                  

از اقدامات آن ادارة كل اثـري  «  تاكنون با او داشته چون هنوز    ۱۰/۱۱/۲۱نامه نگاريهاي ديگر كه وزارتخانه از       
سپس با بازنمودِن سستي مـأموران درپايتخـت       . مي كند ) نه آنكه نكوهش و باز خواست     (ازو گله   » ظاهر نشده 

تا چندي ديگر همان ساِن گذشته در زمينة رخت و چـادر بـاز              » بدين منوال بگذرد  « هشدار مي دهد كه اگر      
منتها اقدامشان بايد از روي متانـت       « : خواهد گشت و آنگاه بازهم نرمخويي را از دست نهشته مي خواهد كه              

  .انجام شود» و حسن سلوك
 تغييراتي در همة تغييرات اصلي    . چنانكه ديده مي شود ، اجراي مقررات به خواسِت مسؤالن بستگي يافته           

بـه خواسـت مـسئول و       » اجرا« قانوني كه مقررات كشور را دگرگون كند گزارده نشده بود ليكن            . بود» اجرا« 
پس بيجـا نيـست كـه مـا بازگـشت چـادر و ارتجـاع را از چـشم                    . اندازة پايبندي او بقانونها بستگي مي يافت      

  .بدخواهان مي بينيم
شم به شهرباني خوزستان نوشته ، استواري او در روان گردانيدن           در نامة محرمانه اي كه استاندار استان ش       

  : قانون و پيگيرِي او در سخت گرفتِن مأموران به قانونشكنان نمايانست 
  : اهواز – ، محرمانه ، استاندار استان ششم به ادارة شهرباني خوزستان ۱/۳/۲۲

اخيراًَ چفيه عقال بر سر نهاده متظاهر بعـرب         بطوريكه در اين چند روزه در خرمشهر مشهود گرديد اكثر ساكنين            
منشي شده اند و اسباب تعجب شد كه مأمورين شهرباني چگونـه بـرخالف مـصالح عاليـة كـشور شاهنـشاهي در             

اگرچه حضوراً هم برئيس شهرباني خرمشهر دستور داده شد         . اجراي قانون لباس متحد الشكل كوتاهي مي نمايند       
 بدينوسـيله نيـز آن اداره را متوجـه مـي نمايـد كـه قـدغن فرماينـد                   ري نمايند سخت جلوگي كه از اين تظاهرات     

 بر خالف قوانين كشور و سياست دولت شاهنـشاهي         نگذارند كسي    جداً مراقبت نموده  مأمورين شهرباني همه جا     
١استاندار استان ششم           .ملبس به لباس عربي و چفيه عقال شود

ت همانهاست كه بوده و از رهگذر قانونگزاري قانوِن ديگري كـه            پس هنوز هم قوانين كشور و سياست دول       
ليكن چنانكه گفتيم بدخواهِي دولتمرداني چند ، يك جلـوگير تـازه بـراي رفـع                . آنها را بهم زند گزارده نشده     

نـسبت  : " بياد مي آيد كه در نامه نگاريهاي ميان كاشاني و فروغي ، او به كاشاني زبان داد كه      . حجاب تراشيد 
  ".دستور داده شده است كه متعرض نباشنده رفتار مأمورين با نسوان ب

فروغي نخست وزير كهنه كاري كه توانسته بود دو همسايه شمالي و جنوبي ايران را به بردِن رضاشـاه بـا                     
با خود همآواز گرداند ، با چنان نامه اي نه تنها كاشاني را به آيندة ماليان و ارتجاع خوشبين مي گرداند بلكه                       

چنين جمله هايي پشتيباني دولت از ايشان را بي آنكه چيزي در اين زمينه بزبان آورد به پيرامونيان و وزيران                    
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آن وزيران و نخست وزيرانـي كـه از خـود در كمتـر جـايي اسـتقالل راي داشـته انـد ، همينكـه                          . مي فهماند 
را به شهرباني دانستند ، مشي آيندة خـود را   از كاشاني و ماليان را ديده و دستور او          » استاد اعظم « پشتيبانِي  

  .بويژه در برابر ماليان تعيين شده پنداشتند و همان راهي را رفتند كه فروغي آغاز كرده بود
بزنان بشمارست ، در گام نخست اين شيوه را از          » تعرض« فروغي با پذيرش اينكه شيوة شهرباني تاكنون        

. »امروز مقتضي نمي باشد   « ند و مي پذيراند كه آن راه درستي نبوده و         كار مي اندازد و به پيرامونيان مي فهما       
آيـا شـيوه اي كـه او جانـشين آن كـرده             . »سفارش مي كنم كه متعـرض كـسي نـشوند         « : اينست مي گويد    

او نيك مي داند كـه بدينـسان آن         . اينست شيوة سياستمدار كهنه كار    . جلوگيرند» بنحو مقتضي « ! : چيست؟
  . سست گردانيده و بر سدي كه جلوي ماليان كشيده شده بود رخنة بزرگي پديد آورده استقانون را بسيار

از ديرباز هم ايرانيان غيرت زنان را نگاهداشـته و         . را با زنان درگير مي كرد     ) پاسبانان(رفع حجاب ، مردان     
بدينـسان  . افـزود پاسداري از ناموس در ايران رواج بسيار مي داشته كه در جاي خود بحساسيت موضوع مـي                  

بـاز  تن اين حلقه بـه     يخ گس  و  بشمار مي آمد   ماليان پابنِدرفع حجاب ناتوانترين حلقة زنجير قانونهايي بود كه         
بياد آوريد كه كاشاني در     . بدخواهان كشور و ماليان نيز اين را نيك دريافته بودند         .  مي انجاميد  شدِن آن پابند  

حساسيت  (ويژگياينست از اين .  از برداشتن چادر را مي خواهدنامه اش به فروغي پيش از هر چيز جلوگيري
  . ندستج ، پيش و بيش از هر چيز به سودجويي برخاستند و بيشترين بهره را )مردم به موضوع ناموس

ماليان آغاز مي كنند بـه دخالـت در كارهـا و            . پس از اين زمينه سازيها ، نقش ماليان بروي پرده مي آيد           
فع حجاب از دست رفته مي شمارند ، به هياهو و جنب و جـوش مـي پردازنـد و نامـه هـاي                        چون دين را با ر    

با برانگيختن مردم عامي ، چادر و كاله        . دادخواهي از رفتار شهرباني به اين وزير و آن نخست وزير مي نويسند            
مي آيـد كـه بيگفتگـو    ميان روگير و روباز درگيريهايي پيش . نمدي و پوستي و عمامه را به خيابانها مي آورند         

  سپس فروغيها و سهيلي ها همينهـا را دليـل درسـتي مـشي خـود نـشان                 . دست ايشان در آن درگيريها بوده     
مي دهند و اين را مي فهمانند كه اگر امروز راهي جز اين پيش گرفته شـود كارهـا از ايـن هـم نابـسامانتر و                           

  . ِي خود گواه و دليل نيز تراشيده مي شودبدينسان براي نابكار. آشوبها فراوانتر و خونينتر مي گردد
اگر انديشه باريك گردانيم مي بينيم كه در زمان رضاشاه ، با سـختگيري و بازخواسـت و كيفـر دادن بـه                       
بيپروايان ـ چه از مردم و چه از دولتيان ـ نگاهباني از مقررات بنيكي انجـام مـي گرفتـه و روان گرديـدِن آن       

اكنون پس از رفتن اوسـت كـه         . و جايگاه انداخته و گوشه گيرشان گردانيده بوده         ماليان را از شكوه     ، مقررات
  دوباره با برداشتِن سختگيري و بازخواسـت و كيفـر در بـارة آن مقـررات ، راه بـراي بازگـشت ايـشان همـوار                          

ي را بـا    راستي آنستكه برخي از وزيران و سراِن اداره ها بنيكي مي دانستند كه مي تـوان هـر قـانون                   . مي گردد 
بويژه كه آن را نگاهباناني از  .، تبصره و يا بخشنامه هايي بيكبار از اثر انداخت         » مادة الحاقي « گزاردِن يكي دو    

  اينـست راز آنكـه ماليـان پـس از افتـادِن رضاشـاه روز بـروز نيـرو                   . سازمانهاي مردمي يا روزنامـه هـا نباشـد        
  .مي گرديده وستي در خيابانها نمايانترمي گرفتند و دمادم چادر و عمامه و كاله نمدي و پ
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 آزموده مرداني كه فروغي ها و سهيلي ها را      بود ند ، طبيعي  وداز ديدة كساني كه از اين دسيسه ها ناآگاه ب         
اينست علت آنكه ديگر وزيران و سران اداره ها هم ـ اگرچـه   . دن پندارسياستيو كارهاشان را درست و از روي 

 كشور را   سياست و   نمي ديدند » مقتضي« ـ سختگيري در زمينة چادر را در آنروز          از همدستان فروغي نبودند   
 حال آنكه مي بينيم اينها جز بدخواهيهاي وزيراِن خودمان هيچ سرچشمة ديگـري              .تغيير يافته مي پنداشتند   

  .ة بدخواهان بودهه و پرداختهمه ساخت» مقتضيات«  يا »سياسِت امروز«  و نداشته
 بازگشت چادر ، كاله نمدي و كـاله پوسـتي بـه انـدازه اي گرديـده كـه رفتـه رفتـه                      ۱۳۲۲در خرداد ماه    

  : واكنشهايي را از سوي مردم برمي انگيزد 
   سياسي           جناب آقاي رئيس الوزرا          ۲۰/۳/۲۲

براي رضاي خدا نگذاريد كارهاي خوبي كه در كشور با ريختن خون و خون دل انجام شـده برايگـان بحـال بـدِي           
مان گذشته برگردد از جمله چادر به سر كردن زنهاست كه با شهادت خودتان به چه صدمات و زحماتي از بـين                      ز

كه جيره بندي   [ـ قماش   ] ؟[آيا يك دستور محرمانة كتبي يا شفاهي بوزراء كه به رؤساي شعبات             ... برداشته شد   
نهاي چادر نمازي مادام كه چادر بر سـر دارد          ـ بانكها پست و تلگراف امريه صادر كنند كه به تقاضاي ز           ] شده بود 

آقاي رئيس الـوزرا ـ اگـر وضـعيت     ] ؟[را از سر زنها بردارد... كافي نخواهد بود كه اين چادرها... ترتيب اثر ندهند 
زنها را مورد توجه قرار ندهيد چندماهي نخواهد گذشت كـه زنهـاي عـوام همـه چـادر و چـاقچور پوشـيده و بـه                           

  .  حمله و دشنام دادن آغاز كرده و آنها را هم مجبور به چادر سر كردن خواهند نمود...خانمهاي بي چادر 
  از طرف اكثريت مردان و زنان مدرسه ديدة تهران ـ يك نفر تهراني

  . به وزارت كشور فرستاده شود اقدام و اعالم نتيجهعيناً براي] : ۱حاشية [
مشروحاً اطـالع   ...را   [!] نتيجه... ة كل شهرباني فرستاده مي شود       عيناً در تعقيب شمارة ــــ به ادار      ] : ۲حاشية  [

              ۲۶/۳/۲۲. دهند

                                                

١وزير كشور      

 كـه از    بمـردم تـذكر دهنـد     بطـور مقتـضي     « : مگر پارسال به نامة هشدارده جانشين وزير كـشور ، جـز             
 كننـد و انتظـار چـه        »اقـدامي   « اكنون ميخواهند چـه     ! چه پاسخي دادند؟  » استعمال چادر خودداري نمايند   

اينها جز رويه كاري چيز ديگري نيست و سرنوشت اين نامه نيـز جـز خـاك خـوردن در                    ! نتيجه اي را دارند؟   
  .بايگاني نخواهد بود

در ميـان سـندها نامـه اي ديـده مـي شـود كـه        . از آن سوي مخالفاِن رفع حجاب نيـز تكاپوهـايي دارنـد     
آنهـا هـم   .  تن از بازرگانـان و بازاريـان تهـران نوشـته شـده           ۶۹ به نخست وزير سهيلي با دستينة        ۳۰/۳/۲۲در

ايـشان هـم رفـع      . همچون اعتماد مقدم از قانوني بودن يا نبودن رفتار پاسبانان بعنوان رفع حجاب مي پرسند              
  اين واژة نيرنگ آميز را از همان آغاز جنبش رفع حجاب بكار برده            . آورده اند » بيناموسي« حجاب را همسنگ    

ليكن اينبـار مـي بينـيم ايـن         . ي دانستند كه در ايران آنروز همچنان تأثيرگذار و آشوب برانگيزست          بودند و م  
  : ايشان بدل گشته » شعار روز« موضوع كه آيا اساساً جلوگيري از چادر و رفع حجاب قانوني است يا نه ، به 
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 در  لخـت بل اسـتفاده باشـد كـه آنهـا           بايد قا  براي عدة محدودي   از چه نظر     دموكراسيعالوه بر اين ، آزادي و       ... 
 خود را با داشـتن  ناموسجامعه حركت نمايند و مزاحمي نباشد لكن اكثريت مردم از مزاياي آن محروم و نتوانند                

  . ...قانون اساسي محفوظ بدارند كه مورد حملة پاسبان ها قرار بگيرند
١ سهيلي    .  مراعات نمايندعيناً براي مالحظة آقاي رئيس شهرباني فرستاده شود كه] : حاشيه[

  در حاليكـه  . دانسته نمي شود كـه خواسـت او چيـست         " مراعات نمايند ... آقاي رئيس شهرباني    " از جملة   
را بـه  " فـشار نياوريـد  زيـاد  ... راجع بچادر بانوان فعـالً   : "مي داند اعتماد مقدم نزديك به يكماه پيش تلگراف       

  چـه چيـزي را    " آقاي رئيس شهرباني مراعـات نماينـد      : "... گفتن اينكه   آيا با   . شهربانيهاي شهرستانها فرستاده  
اگر تغييري نخواهد بود و سرانجام همان آشست و همان كاسه ، پس ايـن نوشـتة او                  ! مي خواهد تغيير بدهد؟   

شايد هم خواسته باو بفهماند هنوز سختگيري نكرده ايم چنين نامه هايي            . نيست) ظاهرسازي(جز رويه كاري    
  . د واي بروزي كه بخواهيم كمي سختگيري كنيممي رس

  بماند كه از اين نامه يكي هم اندازة دانـِش نويـسندگان و دسـتينه گـزاران از معنـِي دموكراسـي بدسـت                        
 . دانسته مي شود كه ايشان از دموكراسي معني اي جز آزادي لجام گسيخته نمي دانند. آيد مي

واستاران چادر و عبا و عمامه و همداسـتانان رخـت يكـسان و    اينچنين در آغاز تيرماه دو دسته مردم ـ خ 
ليكن بايـد دانـست   . رفع حجاب ـ يا بهتر گوييم كهنه گرايان و نوگرايان هريك به كوششهايي دست مي زنند 

كه نهاِل كوشش نوگرايان تنها با نيروي خود آبياري مي شد و نه تنها كمكي از دولت نمي گرفت بلكه دولتهـا   
نكتة ديگر آنست كه دستة نـو گرايـان از          . دست و بال ايشان را مي بستند و در تنگنا مي گذاردند           از هر راهي    

از سوي ديگر كهنه گرايان بدستياري ماليان و همدسـتان         . يگانگي كم بهره بود و اين نارسايي كوچكي نيست        
را پـيش از ايـن گفتـيم و         برخي از ايـن پـشتيبانيها       . دولتي ايشان از همه گونه پشتيباني بهره مند مي شدند         

  .برخي را نيز پس از اين خواهيم ديد
  حضرت مستطاب ايداله آقاي آقا ميرزا سيد محمد بهبهاني 
دارنـد   اظهـار مـي   .. متـصديان   ...ميرسانند با اينكه    ...  اينجانبان اهالي بخش سة تهران و محلة حسن آباد بعرض           

فقط اصـرار   ... ت دموكراسي و مردم آزاد و ملت مختار است        مملكدورة زور و فشار و سرنيزه سپري شده و اكنون           
خواهند اساساً   چند ساله را دنبال دارند و ميبي ناموسيدولت ما در رفع حجاب است و همان روية وحشيگري و  

 از كجـا  ... خبر ندارند پارچـة متـري ده پـانزده تومـان            ...آيا از فقر عمومي     ....  نباشد   نجيب و نانجيب  فرقي ميانة   
از سر   ...  شر كالنتري و پاسبانها    استدعا داريم هر صحبت بفرمايند كه     ... مي شود روپوش كرده و تن كنند         فراهم

          ....زنهاي ما بر طرف نمايند
٢ نفر۲۴ امضاي                   ۲/۵/۲۲]: حاشيه[

 گرديده ايـم    اين نامه ها كه بتحريك ماليان نوشته مي شد زبانش نيز آخونديست كه ما امروز بآن آشناتر                
يكي آنكه معني شكايتهاي آنها جز اين نبود كه بگويـد زنـاِن چـادري               . و معموالً چند نشانه را در خود داشت       
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ديديم كه  . مي نمودند  وا »تعرض«،  ) هرجور كه رفتار كنند   (ناموسهاي مايند و جلوگيري پاسبانان از چادر را         
ار در نامه هايش بآن رسميت داد تا ايشان بتوانند به مردم            نخستين بار اين را كاشاني بكار برد و فروغي با تكر          

ديديم كـه وزيـران بـا       . بگويند كه برداشتن چادر چه در گذشته و چه اكنون چيزي جز تعرض نبوده و نيست               
واژه هايي مانند آن و جمله هاي ناروشن در نامه ها و بخشنامه هاشان كه چيزي جز يك بام و دو هـوا بـراي                         

به سخن ديگـر پاسـبانها جـز        . و بيكاره كردند  » خلع سالح « ه بود ، پاسبانان را در اين زمينه         شهرباني نساخت 
 ايـشان    رفتارِ  رفتار مي كردند مخالفاِن برداشتن چادر      سانهربه  خاموشي و چشم پوشي در برابر زناِن چادري         

همچنين . خاستند برمي جلوه داده بخاموش گردانيدن هر صداي مخالفي      ) نه اجراي مقررات  (» بيناموسي« را  
  .ديديم كه رياست شهرباني كل كشور را بدست چه مرد دسيسه باز بدخواهي داده اند

دوم ، چون ايشان همچون بيشتر مردم معني دموكراسي را نمي دانند از اين ناآگاهي سود برده ، آزادي را              
و از اين راه نيز به برانگيختن ايـشان         بودن براي عاميان معني كرده      » مختار« نبوِد هرگونه اجبار در زندگي و       

چنانكـه  . دموكراسي از ديدة ايشان همان آزادي از بند قانون معني مي داد           . و باز كردن راِه خود مي كوشيدند      
  . در دو نامة بازپسين نيز بنيكي آشكارست

   كـردن را   سوم ، جز عنوان تعرض و بيناموسي دادن به رفع حجاب و رفتار پاسـبانان ، اساسـاً چـادر بـسر                     
  .فرا خواهد گرفت وانمود مي كردند» فساد« و چيز بايسته اي كه اگر نباشد جامعه را » ستر عورت« 

چهارم ، گاهي هم چاشني نامه هاشان بهانه هايي بود همچون بيچيزي مردم و گراني پارچـه كـه ديـديم                     
اين بوده كه اساساً رفع حجـاب از        بهانة بازپسين همانا    . وزارت كشور با حساب ساده اي پوچي آنرا آشكار كرد         

جـا داشـت يكـي      . آنجا كه همچون لباس متحدالشكل يك قانون تصويب شده نبوده ، مـشروعيت هـم نـدارد                
آنچه تاكنون بوده همه گويـاي قـانون سـتيزي شـما            ! شما از كي قانون خواه و پابند قانون شده ايد؟         : "بپرسد  

ز مرز مي گذشتيد و مردم را تشويق مي كرديد كه بـه كـربال و                سفر بخارج ممنوع بوده شماها قاچاقي ا      : بوده  
كاله نمدي و پوستي و عبا و       . روضه خواني ممنوع بوده ، شماها قاچاقي روضه مي خوانديد         . نجف و مكه بروند   

ممنـوع بـود شـما بيپروايـي نـشان داده بـا چنـان               ) جز براي هشت گروه كه شامل همه تان نمي شد         (عمامه  
   كشوري جـز بـا گـرفتن ماليـات نگـردد ، شـما بمـردم يـاد                  كاِر هيچ . انها پديدار مي شديد   رختهايي در خياب  

مردم خواهان سررشته داري پارلماني شدند و بقانونهاي تصويب شده در پارلمان            . مي داديد كه ماليات ندهند    
  ي دريـغ   شما با همة آنها بدخواهي مـي كرديـد و تـا آنجـا كـه از دسـتتان برمـي آمـد دشـمن                        . گردن نهادند 
بـه رهبـري    (قانون اساسي كه در برخي نامه هاي مربوط به حجاب به آن اشاره شـده را ماليـان                   . نمي كرديد 

يكايك چه بشماريم كه قـانون شـكني در         . نامشروع ناميدند و كار را بخونريزي كشاندند      ) شيخ فضل اهللا نوري   
  "!اين دم زدن از قانون براي خودتان شگفت نيست؟. باورهاتان بوده

و واژه هـاي    ) اگـر نگـوييم دور از ادب      (پنجم ، يك نشانة ديگـر در ايـن نامـه هـا معمـوالً زبـان درشـت                    
اينگونه لحـن هـا بيـشتر از دهـان ايـشان يـا پروردگـان                . ناسزاييست كه در مورِد مخالفاِن خود بكار مي برند        

  .دستگاه ايشان بيرون مي آيد
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سند پايين نمونة   . هايي مي كردند و نمونه هايي آورديم      گفتيم كه دو گروه كوشش    . به سخن خود بازگرديم   
  :ديگريست 

رونوشـت بـه مجلـس ، سـپهبد اميراحمـدي ،            ( ، تلگراف بانواني از تهران به نخست وزير سهيلي           ۵/۶/۲۲
 ۲/۶/۲۲كه در » مال نمايي « شكايت از يك    ) : وزارت كشور و فرهنگ ، خارجه و ده روزنامه كه نامهاشان آمده           

  خـود را ناشـر و مـأمور فكـر آقـاي آيـت اهللا قمـي معرفـي           " ،   ۴رخيابان شاهپور ، روبروي كالنتري    در تهران د  
مي نمود و با عصا بجان زنان بي چادر افتاده با هتاكي و فحاشي و اداي كلمات منافي عفت آبروي آنها و تودة                       

١ نام زنان تهراني۲۲    ..." در برابر عابرين و بيگانگان و مهمانان در اين كشور ريخت... نسوان ايران را 

  ، ولي نامة محرمانـه اي از وزيـر خارجـه         . نيست» اقدام« در حاشية اين نامه هيچ نشاني از توجه و دستورِ         
  اگـر نقـاب بـدخواهي از         ٢.كه اين موضوع را به نخست وزير بازگفته       ) ۱۵/۶/۲۲(محمد ساعد در دست هست      

 پشتيباني از ماليان ، خرافـه پـروري ، مردمفريبـي ، سـركوب      چهرة ساعد نيفتاده بود و از كارهاي او همچون        
آزاديخواهان ، گداپروري و زدوبند با گردنكشان ايلها و ديگر بدخواهيهايش آگاه نمي بوديم بيگمان ايـن نامـه                  

زيرا در نامة او به نخست وزير ، . ما را سخت مي فريفت و او را يك نوگرا و پشتيبان آزاديخواهان مي شناختيم
موضوع حجـاب را وسـيلة      « كه  » اشخاص منفعت پرست و استفاده جو     « و مانندگان ايشان را     » مال نما   « ن  آ

از اينگونـه رفتـار و      « ،  » مقامات مربوطـه  « مي شناسانَد و از اينكه      » اخاذي و رونق بازار خويش قرار داده اند       
موجب تشويش افكار عامه    «  آنان را    جلوگيري بعمل نمي آورند گله مي كند و       » گفتار بي رويه و سخيف آنان     

از » براي آنكه اين قبيل پيشآمدها نظايري پيـدا نكنـد         « سپس  . مي داند » و موجد اختالفات و اختالالت كلي     
  »جديت كامل از اقدامات سوء ايـن عناصـر مفـسده جـو            « نخست وزير مي خواهد دستور فرمايند مأمورين با         

 بـه صـرفه و       بهيچوجه در اين موقع بحراني    كه    اينگونه سرو صداها   جلوگيري جدي بعمل آورند تا از ايجاد      « 
  .» اكيداً ممانعت شودصالح كشور نيست

به ادارة شهرباني نوشته شود نسبت به اين مال چه اقدامي نموده اند و چرا او : "نخست وزير نيز مي نويسد  
  ".را توقيف ننموده اند

ساعد گويا فراموش كرده كه همين . و رويه كارانه استنامة محمد ساعد به نخست وزير سراسر سخنبازي 
در هيئت وزيران موضوعي هزارها برابر مهمتـر و حـساستر پـيش آمـد كـه اگـر او                     ) ۱۲/۶/۲۲(سه روز پيش    

  بود بايد همانجا مخالفتهايي از خود نشان مي داد و مـا اثـرش را در بيـرون                 » قهرمان نبرد با ارتجاع   « براستي  
  نـشان مـي دهـد مخـالف ارتجـاع مـي بـود ،               احـساسات شـور و    اين اندازه كه در اين نامه       اگر تا   . مي ديديم 

  . مي بايست دست كم استعفا مي داد و از وزارت دست مي كشيد
با شناختي كه ازو داريم مي دانيم كه هنگام نوشتن اين نامه كمترين اندوهي در دل نداشته و دلـش نيـز                

در . اين گمان دور نمي نمايد كه او از اين پيشآمد شاد و خـشنود نيـز بـوده                 بلكه  . از زبانش بيكبار ناآگاه بوده    

                                                 
 ٨٢ ، ص ١٣٨ ،  سند يادشده خشونت و فرهنگ ، ـ
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 ۲۴ تـا  ۲۰براي شناختن او و برخي وزيران كابينه هـاي سـالهاي      . اينجا فرصت بازگويي بدخواهيهاي او نيست     
ة او با اينكه نامة ساعد سراسر فريبكاريست ولي از نام.  نوشتة احمد كسروي است دادگاهبهترين مرجع ، كتاب

مأموران از رفتار و گفتار اين عناصر مفسده جـو  "يكي آنكه خود او اقرار مي كند كه . چند نكته بدست مي آيد 
اينكـه روبـروي كالنتـري چنـان        : چنانكه تلگراف شكايت نيز همين را نشان مي دهـد           ". جلوگيري نمي كنند  

 از اندازة وظيفه شناسـي و پايبنـدي         پيشآمدي شده و كسي از مأموران كاري نكرده ، برآورد كمابيش درستي           
جـديت  « دوم آنكه ، خواستار مي شود مأمورين بـا          . شهرباني به قانونها و مقررات در آن دوره بدست مي دهد          

  اينگونه سـرو صـداها     جلوگيري جدي بعمل آورند تا از ايجاد      » « كامل از اقدامات سوء اين عناصر مفسده جو       
معني آن اينـست كـه      . » اكيداً ممانعت شود    صرفه و صالح كشور نيست      به  بهيچوجه در اين موقع بحراني   كه  
  .مي دانم كه اينچنين آشوبها و منظره ها براي كشور و آبروي آن تأثير منفي دارد) وزير امورخارجه(من 

  ديـروز فروغـي در پاسـخ مهـدي فـرخ          . آدم نمي داند به اين گفته ها بخندد يا به درماندگِي كشور بگريد            
ولي كاري را كه    ". مجبور كردن مردم به اينكه بانوان خود را بمجالس بياورند امروز مقتضي نيست            " :مي گفت   

مي دانست نيمه آشكارا بكار بست و ميداِن شرارت را بروي ماليـان گـشود و نتيجـة آن شـد كـه                       » مقتضي« 
سـاعِد  اكنـون   .  ماند مي شود و شهرباني تماشاچي مي     » تعرض« امروز مي بينيم روبروي كالنتري بزنان روباز        

  »اينگونه سرو صـداها را در ايـن موقـع بحرانـي بـه صـالح كـشور                   «  بكوتاهِي شهرباني ايراد گرفته      مراغه اي 
از آنسو محمد ساعد در كابينه ايست كه بزرگترين ننگ را بگردن گرفت و آن پذيرِش درخواستهاي    . نمي داند 

هايي كه پـذيرش آنهـا بـه معنـاي بازگردانيـدن همـة              درخواست. سراسر بدخواهانة آيت اهللا حسين قمي است      
 راستي را در ميان اينها يكي كه يك رنگ و يك باور             .پيشرفتهاي گذشته و ميدان را به ماليان واگذاردن است        

  .و يك شخصيت بدارد نمي توان يافت
هـايي از آن    كه از آن ياد كرديم چگونه بكار بسته شده و چه نتيجـه              » نيرنگ بزرگ « اكنون بايد ديد آن     

  : خواسته مي شده 
بتهران آمده بود تا رضاشاه را ببيند و ازو خواهشي » رفع حجاب« كه در پيشامد ] قمي[آقا حسين رضوي

دربارة برداشته نشدن حجاب كند و رضاشاه پروايي نكرد و بنزد خود راه نداد و او نيز ايران را گزاشت و 
راديوي ايران ، آن دستگاه شوم كه در دست . آيد ان ميبنجف رفت ، در اين هنگام شنيده شد كه باير

با ملتزمين ... حضرت آيت اهللا : " افزار برنده اي گرديده ، تا مرز ايران بپيشواز او شتافت كمپاني خيانت
اهالي با تجليل . وارد كرمانشاه شدند... حضرت آيت اهللا ". "حضور از مرز ايران گذشته وارد قصر شيرين شدند

تجليل و تعظيم مومنين و « بدينسان بجلو آقا افتاد و گام بگام او را پيش آورد تا با ". پيشواز كردندبسيار 
تو گويي آقا قهرمان استالينگراد بوده و از جنگ فيروزمندانه باز مي گردد . بتهران رسانيد» عالقه مندان بدين

  . ... كندكه راديوي ايران بدينسان خودكشي مي كند و راه براي او باز مي
خواست ديگري بزرگتر از آن . ولي ديده شد داستان بآن سادگي نيست. ما تنها اين را مي پنداشتيم

  .زنهاي ايران بايد دوباره بچادر و روبند باز گردند: درميانست 
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چادر و روبنِد زنها كه ماية ريشخند همة جهانيان بوده و پس از كوششهاي بسيار از سوي آزاديخواهان ، در 
نمي پسنديد كه زنهاي ايران همپاي . اين را نمي پسنديد مان رضاشاه برداشته شده بود كمپاني خيانتز

اين بود همانكه رضاشاه افتاد وزيران ما يكي از كارهاشان آن بود . زنان جهان باشند و با روي باز بيرون آيند
حرمت « جد و آن مسجد سخن از كه جلو سختگيري را گرفتند و برخي ماليان را واداشتند كه در اين مس

ولي اينها كاري از پيش نبرده بيش از آن نتيجه نداد كه برخي پيره زنان از جهان . راندند» رفع حجاب
  .برگشته چادر بسر كردند و گاهي در خيابانها پديدار شدند

 زنان بچادر و  بايستي تكان بزرگي دهند كه باري بيشتر. بايستي چارة ديگر كنند. اين اندازه بس نمي بود
بايستي آقا . روبند ، بلكه بچاقچور نيز باز گردند و بازمانده نيز از ترِس ريشخند و دشنام بيرون نتوانند آمد

را با آن زمينه سازيهاي راديو بايران آورند كه با دست او اين كارها » قهرمان رفع حجاب« حسين رضوي ، 
  .انجام گيرد

درخواستهايي از دولت كرد و دولت نيز در نشست » لحن رسمي« يك اين بود آقا كه آمد ديده شد با 
رسمِي خود آنرا بگفتگو گزاشت و درخواستهاي آقا را كه يكي از آنها آزاد بودن زنان در روگرفتن و ديگري 

١.بخورندگان پيشين بود پذيرفت» اوقاف« بازگشتن 

يي كـه بـراه انداختـه بودنـد ، رفتـار و      چنان دانسته مي گردد كه در اين دو سال با شل كن سفت كن ها            
   و سازمانهاي مخالف ارتجاع را مي سنجيده انـد و چـون موقعيـت را پـس از آمـدن           ، روزنامه ها   واكنش مردم 

  .با آن پيشوازهاي نمايشي مناسب ديده اند ضربة بازپسين را فرو آورده اند» آقا« 
٢:در همان روز چنين مي نويسد ) نخست وزير(سهيلي 

  .اب تلگرافي كه از مشهد مقدس مخابره فرموده بوديد محترماً زحمت مي دهددر جو
  .تلگراف در هيئت وزيران مطرح و تصويب دولت بشرح زير اشعار مي شود

ـ آنچه راجع بحجاب زنان تذكر فرموده اند دولت عمالً اين نظريه را تأمين نموده است و دستور داده شـده كـه                       ۱
  .متعرض نشوند

ارجاع موقوفات خاصه اوقاف مدارس دينيه به مصارف مقررة آن از چنـد مـاه قبـل دولـت تـصميم                     ـ در موضوع    ۲
گرفته است كه بر طبق قانون اوقاف و مفاد وقفنامه ها عمل نمايد و ترتيب اين كار هم داده شده و ايـن تـصميم                         

  .دولت نيز تعقيب خواهد شد
اي آموزشـي بـا نظـر يكنفـر مجتهـد جـامع الـشرايط               ـ در باب تدريس شرعيات و عمل به آداب ديني برنامه ه           ۳

چنانچه در قانون شوراي عالي فرهنگ قيد شده منظور خواهد شد و راجع بمدارسي كه عنوان مخـتلط دارنـد در                     
  . اول ازمنة امكان پسران از دختران تفكيك خواهند شد

 كـه اقـدامات قبلـي خودشـان را     ـ در باب تعمير بقاع مطهره بقيع بوزارت امور خارجه دستور مؤكـد داده شـده         ۴
  .تعقيب و نتيجه بعداً باطالع خاطر شريف خواهد رسيد

  
                                                 

٥٤ تا ٥٢ ص ١٣٥٧دادگاه كسروي ،  ـ
  ٤١٦ ، ص ٢٠٤ ، سند يادشده جعفري ، ـ
١
٢

 ٥٣



 
 

١. ـ در باب اصالح ارزاق عمومي كشور دولت مشغول اقدام است كه از هر حيث آسايش عامه تأمين شود۵

ندند كـه  چنان نمايشنامه اي بازي كرده ، با آن پيشوازهاي نيرنگ آميز ، آيت اهللا را بچنان جايگاهي رسـا             
نماينـدگان پاسـخ    » استيـضاح « اكنون نخست وزيِر كشور و مسؤل مجلس ، در برابِر يك آخوند ، تو گويي به                 

كسي به پرس و جـو       ديده مي شود  چنانكه  . مي دهد كه اينچنين به درخواستهاي آقا يكايك شرح مي نويسد          
نخـست  نچنين درخواسـتهايي كنـد و        اي كابينهاز    چه كارة كشورست كه    »آقا« برنخاسته و نپرسيده كه مگر      

در جايي كه مردم به حقوق خود آشنا نباشند و معني مـشروطه             . در برابر درخواستهايش سر فروآورد     هم   وزير
را ندانند چه آسان است كه فريب اينگونه بازيها را خورند و كـسي همچـون او پـس از سـالها دوري از كـشور                     

 بكـار   نهاني تنهايي انجام داده آنچه در اين دو سال ديگران نتوانستند            به را    قانونگزاري ِسلبيايد و كاِر يك مج    
  . ندد بكار بآشكارا  در دو ماهبندند

بگفتگو گـزارده مـي شـود تـدين          ) ۱۲/۶/۲۲(روزي كه درخواستهاي آقا حسين رضوي در هيئت وزيران          
  .جاي سميعي را در وزارت كشور مي گيرد

 اين به مرحلة ديگري مي افتد و رفته رفته مي بينيم ماليان سر              اينچنين است كه بازگشت ارتجاع پس از      
  از النه هاشان در مي آورند و نه تنها آشوب و خونريزيهايي برپا مي كنند بلكـه بكارهـاي سياسـي نيـز دسـت           

  .مي اندازند
 ، گرمابه هااز و برداشتن دوش  ها خزينهبازگردانيدِن  از سخن د ووشمي ها ديگر گفته  پس از چندي ،

با دبيرستانهاي ماليان مخالفت  .ديآمي بميان   بستن مدرسه هاي مختلطوتعمير و نوسازي امامزاده ها 
 ٢.دوشمي آغاز   و زردشتي كشيكشي و بهاييان و حتا بهايياقليتها بويژه يهوديان ه آزار رساندن ب ، دخترانه
جلوي  دولتها يكايك. ندزپردامي  مردم عامي  وعشاير تحريِكبه براي زيِر فشار گذاردِن آزاديخواهان ماليان 

گذارند تا از يكسو دستگاه ماليان از نو گسترده گردد و از سوِي ز مي قمه زني و زنجيرزني و روضه خواني را با
كه ، ماليان هم   از آنسو.ارند و چشم آزاديخواهان بترسانندز بنمايش گتعصب كيشيرخت ديگر نيروِي خود را در 

 كه همانا باز شدِن دكانهاي پر درآمِد كيشي و خواسِت اصليبراي بدست آوردِن  ، ديدند اهي مياز دولتها همر
   .نديآمي بازگشت اوقاف و ديگر مفتخوريها بود بتكان 

                                                 
مي »  مامتا« در كنار » عدل«  نمي توان خودداري كرد و اين نكته را ناگفته گزارد كه بند پنجم درخواستهاي آخوند ما را بياد اصل       ١ـ

راستي آنستكه تنها ماده اي كه مي خواسته اند به اصـول بيفزاينـد همـان امامـت                  . اندازد كه شيعيان به توحيد و نبوت و معاد افزوده اند          
همينست موضوع ارزاق عمومي كـه بـه چهـار بنـد بـاال بـا                . افزودن عدل جز رويه كاري و امامت را از زير ذره بين دور كردن نبوده              . بوده
! وگرنه چگونه است كه آخوند در اين دو سال حال بينوايان و بيچيزان را با آن گراني و نايابي در نمي يافتـه؟              . ن شيوه افزوده گرديده   همي

  ! بوده؟» فرض« اگر در مي يافته كو آن كاري كه به يك مجتهد و آيت اهللا 
٢  ٢١٤ ص ١٣٧٧ن دو انقالب ،  ايران بي، )يرواند (آبراهاميان و ٩٦ تا ٨٥، ص يادشده  پاكدامن ، ـ

 ٥٤



 
 

  بي پروايي ها كه در زمان شاه گذشته بآنبوده »ديناهميت دادن ب « هااينهمة كه ستبيرون كار اين
 عقيدة د وايمي نم پدر بدين ناخشنودي  كه شاه جوان هم از بيپروايِيديآمي چنان فضايي پديد  .شده مي

١.دبند بتشيع مي شناسانَيه خود را پامذهبي خود را بگوشها كشيد

 همچنـين دانـشكدة الهيـات را در         .دستور داد تا زمينهاي وقفي بمؤسسات مذهبي بازگردانده شـود         ... شاه جديد   
٢...دانشگاه تهران تأسيس كرد

   بديدار آيت اهللا بروجـردي كـه در بيمارسـتان بـستري شـده               : رفتاري بوارونة پدر مي كند       نينشاه همچ 
 .سياسـت فروغـي   همـان   از   است   چنانكه مي بينيد اين هم رونوشتي      ٣)١٣٢٣ بهمن   ٢١ آذر تا    ١٠( مي رود   
آنهـم  . ه مـي كـرده     و دانـسته و فهميـد      بـوده آگاه    بر مردم  و تأثيِر آنها   يهايچنين رفتار نتيجة  از  شاه  بيگمان  

   . بودهو ماليان مجتهدان پدر با  سرِدشاهي كه خود گواه رفتاِر
 پـس شايد  . دانسته اند را بجلوگيري از كمونيزم وابسته      ارتجاع   از   محمدرضاشاهكساني پشتيباني دولتهاِي    

بـراي  تنهـا    شده ولـي اينكـه گمـان كنـيم بازگردانيـدن ارتجـاع               خواسته چنين كاربردي هم از آن       چندياز  
 آنجـا . بهتـر دانـسته مـي شـود     دادگـاه  كتـاب  ازايـن موضـوع   . جلوگيري از كمونيزم بوده از راستي بدورست      

 و تاريخچة كمپاني تـا       خواننده آورده مي شود    خيانتهاي بدخواهان در چند صحنه از تاريخ ايران جلوي چشمِ         
  .  گذريم مي كرده اي اشارهدر اينجا بچند نكتهليكن ما . اندازه اي روشن مي گردد

  :يكم ، چنانكه ديديم فروغي در نخستين نشستي كه روزنامه نويسان را پذيرفته بود عنوان مي كنـد كـه                     
همچنـين نامـة   ". در بيست سـال گذشـته يكـي هـم ديـن از ميـان رفـت            . بايد بمسئله دين هم اهميت داد     " 

ه مـا از كمـونيزم در ايـران پـس از            هنگاميكـ .  پس از رفتن رضاشاه نوشته شـده       اندكينيرنگبازانة او بكاشاني    
حزب در اين زمان كوتـاه      حال آنكه ، آن     . د حزب توده است   آي  سخن مي گوييم آنچه بانديشه مي      ٢٠شهريور

  . كاري نكرده بود كه ماية نگراني باشد
دوم ، كسانيكه با پيشآمدهاي شهريور بيست آشنايي دارند مي دانند كه براي ارتش ايران چه نقشه هـاي                   

ند تا در زمان كوتاهي درهم شكند و از هم بپاشد ، دلهـا را نوميـدي پرگردانـد و                    ه بود  كشيد  استادانه اي  شوِم
   ٤.سربازان و افسران را استواري و سربلندي نماند

 سوم ، ايلهاي بيابانگرد و تاراجگر كه در زمان رضاشاه روستا نشين گرديده و گامي در راه پيشرفت
اينها همه  بكنار ، برخي از . دنداردند كه بزندگاني كوچندة خود باز گرز آزاد گزندگاني برداشته بودند را

 برسد و ايلها سالح و فشنگ بكوهها و دره ها ريختند تا بدست )٢٠در شهريور  (فرماندهان ارتش هنگام گريز

                                                 
١  »خرده گيري و پاسخ آن«  ، گفتار ١٣٢١ ، ششم آبان ٢١٩ پرچم روزانه شمارة ـ
٢  ٢١٧ ص يادشده ،  ، آبراهاميانـ
٣ ۷۸ ص يادشده ، پاكدامن ، ـ
٤ و نيز كتاب دادگاه ٢٠ در زمينة پيشآمدهاي شهريورگفتارهاي روزنامه پرچم بقلم كسروي. ك نـ

 ٥٥



 
 

واستي از رتش ببازخ وزارت جنگ و ستاد الي
  ايشان برنخاست

 تاراجگر برخاست و صد نامردي بـسر سـپاه ايـران آورد و              يك كُرد گردنكشِ  . داستان محمد رشيد فراموش نشده    
شما وزيران بجاي آنكه سپاه فرستيد و سر او را بكوبيد و آبروي رفتـة دولـت را بـاز گردانيـد بـا او از در فروتنـي                             

، و بدينـسان   مت بانه را با بيست هزار تومان باج سبيل ماهانه باو سپرديددرآمديد و بپاداش آن نامرديهايش حكو 
١.ناتواني دولت بلكه بيچارگي آن را ، بهمة سركشان و تاراجگران آگاهي داديد

 سالها پيش از  ازكمپاني خيانت،  نشان مي دهد در پيرامون ادبياتچنانكه كسروي در كتاب همچهارم ، 
 و بيگانگان را  خودسوِد،  پيشآمدهاي سياسي در ساية آن ازند و داشت يي كه بنديهادستهجز ب ، انقالب اكتبر

» ادبيات«  گو آنكه يك نام شاخه اي از ارتجاعستاينها هم.  كوشيده اندگمراهيهابرواج دادِن  ، جسته اند مي
  . اندبروي آن كوششهاشان گزارده 

 زيرا ارتجاع يعني بازگشت بگذشته ، يعني .ارتجاعستپشتيباني از از يكسو خيانت و از سويي ديگر اينها  
كمر شكستن و ايلها را بزندگاني   خيانتشاهكاِربا  ارتش را .دن ماليان نيستين تنها چيره گردانآ و پسرفت

 و  كردن صوفي پروري ايمني را برانداختن ،، ت دادنس گردنكشان را ناز ش،كوچندة پيشين بازگردانيدن 
  . همه پشتيباني از ارتجاعست رواج دادن ،انديشه هاي پست را

اسخ را از كتاب دادگاه برايتان  پ.ه پرسيد پس چه خواستي در پشت اين نقشه ها نهفته بودتوان اكنون 
  : مي آوريم

يكدسـته كـه رشـتة كارهـا را در     . بايد دانست در اين كشور سياست شومي هست كه از ساليان بسيار در كارست        
 اروپا  ةيشان بر آنست كه ايرانيان را از پيشرفت باز داشته نگزارند بپاي توده هاي پيشرفت              دارند كوشش ا   دست مي 

  دولت هميشه نـاتوان باشـد ،      :  اين توده را در همين حال گرفتاري و بدبختي كه هستند نگه دارند            . و آسيا رسند  
 ، اداره هـا درهـم و كارهـا بـسيار          ايمني از كشور برنخيزد ، ايلهاي كوچ نشين بهمان حال كه هستند باز مانند               نا  

سست باشد ، مردم هميشه از دولت ناخشنود و از بخت خود گله مند بوده دل پر از نوميدي دارند ، مجلس مايـة                        
ريشخند و دولت در ديده ها بي ارج باشد ، ماليـان كـه سرچـشمة نـاداني و گمراهـي مردمنـد و هميـشه مايـة                            

دستگاه آنان شكوه خود را از دست ندهد ، انديشه هاي پست زمان مغـول و                باشند از نيرو نيفتند ،       نابساماني مي 
بدآموزيهاي زهرآلود آن زمان از رواج نيفتد ، جبريگري و بي پروايي بزندگاني و آلـودگي بقلنـدري و درويـشي از                      

 كـه بيگانگـان    مغزها بيرون نرود ، روضه خواني و  سينه زني و  قمه زني و زنجير زني و شبيه سازي و مانند اينها                      
شمارند رواج خود را از دست ندهد ، از دانش هاي اروپايي و از انديشه هاي بلنـِد برخـي از                       وحشيگري مي  ةنشان

از ] را[از هر راه كه بتوانند اين كشور و اين تـوده  . اروپاييان جز بهرة كمي باين مردم نرسد ـ يكايك نتوان شمرد 
  .ر برندپيشرفت باز داشته بلكه اگر توانند پس ت

اين خواست ايشانست و گروهي با هم يكي شده و دست بهم داده اند كه اين خواست را پيش برند ، و چون از 
توانند  مي دهند و تا ساليان دراز رشتة حكومت در دست ايشانست با ايمني و آسودگي كار خود را انجام مي

                                                 
١  ۵۸ ص ،گاه دادـ كسروي ، 

 ٥٦



 
 

ور در ميان بوده است و كساني كه در از پنجاه و شصت سال باز دست اينان در رخداده هاي تاريخي اين كش
» چيستانهايي«وگرنه خود را در برابر  بايد اين را از ديده دور ندارند جستجو از تاريخ ايران خواهند كرد آينده

١.خواهند ديد

كمپاني و خواستش » آيين نامة«پيروي از كابينه هاي دهة بيست   شيوةد كهانگرد روشن مياين شرحها 
 در انديشه  هرچهشته و از ميان بردا رابود ارتجاع  در ساية مشروطه و در زمان رضاشاه مانِع كه آنچهبوده آن

   .بازگردانند پيشرفت رخداده بود را  ،و شيوة زندگاني
اكنون به سخن خود ، انكيزيسيون در ايران ، باز گرديم و ببينيم كه با ميدان گرفتن ماليان چه حالي 

  .مداشته و چگونگي آنرا دريابي
 به پيشرفتهاي  گام بگاموشِشو يارانش پس از سالها ك كسروي  ،ي سياسيهمزمان با اين دگرگونيها

  ماليان كه دستگاه خود را در خطر. ند از ريشه برانداختِن دستگاِه آخوندها بودتندي دست يافته در كاِر
ود كه بدادگستري و وزارت شكايت نامه ها ب. دست بدامن دولت گرديدندآشكارا ديدند بتكاپو افتاده مي 

فرهنگ و  و آموزش و پرورشوزارت فرهنگ در آن زمان بجز كاِر وزارتخانه هاي . فرهنگ نوشته مي شد
  .را نيز انجام مي داد) همچون مميزي و سانسور( كنوني  ارشاد اسالميوزارت كنوني ، كارهاي آموزش عالِي

دولـت بـا همدسـتي ماليـان ، چـرخ           .  پديـد آمـد    بدينسان شكايتهاي ايشان بجريان افتـاد و پرونـده هـا          
  .انكيزيسيون را به چرخش درآورده ، همانا مي خواست كه آزاديخواهان را زير پره هاي آن خُرد گرداند

 آن   انكيزيسيون ماليي ، بي آنكه نـامي از        با اين پرونده سازيها و دنبال كردن آزاديخواهاِن كوشا ، دستگاه          
 و  گ جنـ   ، پيـشآمدهاي اسـتثناييِ      در سـاية افتـادن رضاشـاه       كـه  آزاديبهار   فتاد و  بكار ا  آشكارا ،   بميان آيد 

  . بخزان گراييدباِر ديگرنيم رخي نموده بود مردمفريبي هاي دولتمردان 
  
با  ۱۳۲۰سال تا  كه كسروي خواهند ديد ، دفترچنانكه خوانندگان در اين  ) با آزادگانارتجاع دشمني ـ٥

 آمـاده سـاخته     برداشتن گامهاي بلندتري  زمينه را براي      و پرداختهبكوشش    سال هشت پيمان انتشار ماهنامة 
 را  پـرچم  روزنامـة  را بنيـاد گـزارد و        )جمعيت آزادگان ( ماِد آزادگان باه،  ) يارانش( پيمانيانبا  ، اين هنگام     بود

  .دزبان آن گردانْ
چيـزي كـه در زمـان        ( بـود  در ساية آزادي پديدار شده    كه   از موضوعات سياسي     ي بي پرده  فرصت گفتگو 

و تفـسير    اجتمـاعي  يانديشه ها كه در آن    ) بجاي ماهنامه ( نوشته هايش  انتشار روزانة  ،   )بودشدني ن رضاشاه  

                                                 
٣٩ص  ، نهما ـ ١
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 دسـت    همگي ، بود  آماده ساخته  پيمان  تا آنروز  زمينه هايي كه   نيز   و ، ي روز بگفتگو گزارده مي شد     رويدادها
  . ي در ميان توده باز كردا جاي گسترده پرچمي بزود. هايش افزودپيشرفت بهم داده به تندِي

 و گرفتاريهاي ايرانيان را از پرداختهيا آلودگيهاي اجتماعي  تا اين هنگام پيمان و پرچم هردو ، به بيماريها       
نبـرد  ليكن  . ند هنوز بشيعيگري و ماليان آنچنان كه مي بايست نپرداخته بود          وليرهگذر آنها روشن گردانيده     

 كـار   ساسـاً   ا.  از آن بميـان مـي آمـد        گفتگـو  و دير يا زود       اصلي پيمان و پرچم بود      در برنامة  ز ني با شيعيگري 
  . بشمار مي آمدنيمه كاره بي گفتگو از شيعيگري برانداختن گمراهيها
گفتارهـاي شـماره هـاي       كـه در     موضـوعاتي   چون  ماليان تبريز  ١. بود ۱۳۲۱رداد   م نزديكنخستين تكان   

 بهمدستي ماليـانِ  ،  ديِگ خشمشان بجوش آمده ،برنتافتند  را ه شده بود  نوشت يمان سال هفتم پ   ِم و نه  مهشت
 ٢.از نتيجـة كـار ايـشان آگـاه نيـستيم          .  شهرها شكايت نامه اي نوشته خواستند بوزارت فرهنگ فرستند         ديگِر
همـان سـخنان    ،    پرسشهايي كه آنجا شده بود     ايرادها و مي دانيم سپس بي آنكه از آن گفتارها نامي برند ب           ليكن

رساله فـصول المهمـه     (عنوان آنكه پاسخ داده اند دفتري گردانده چاپ كرده بودند            خود را ب   باال منبري   ارجِ بي
٣).في مسئله الرجعه

 خواننده اي كه خـود از پيـشگامان مـشروطه بـوده بـا زبـان ادب از پـرچم ايـراد گرفتـه و                          ۱۳۲۱در آبان 
  ميـان  پـرچم در  . د مي خوانَـ   »جمع اضداد «  را   عريف از رضاشاه   و ت  طرفداري از مشروطه و دعوت مردم بدين      

 كه اين زيانها بـيش از        يادآور مي شود   برده نامرسانند   كه ماليان بكشور و مردم مي     را  پاسخ بنامة او زيانهايي     
 ايشان را بدخواهي بـا كـشور ، مـردم فريبـي و بيـديني                و رفتارهاي زشتِ  آنستكه بتوان در آن گفتار ياد كرد        

 او و يـا      و دشمنيهاشان با كشور پرسيده خواهش مـي كنـد كـه             ماليان  رفتار دربارةوان كرده و سه پرسش      عن
 پنج روز بعد در گفتاري ديگر از نشستهايي كـه ماليـان تبريـز بـراي پاسـخ بگفتارهـاي                     ٤.دن پاسخ ده  ماليان

 دانسته ، همان ين پرسش و پاسخها مردم را در ا و سوِد نيكي و آنرا كارپرده برمي دارد  پيمان برپا داشته اند     
 پس از چندي    ! پاسخي نيست  فسوسا .تعيين مي كند   و يك ماه براي پاسخ مهلت        پرسد  مي  نيز  را از ايشان   ها

خـود سرچـشمة هـايهوي      ) انـه يـا چهارگ  (اين پرسشهاي سه گانه     . باين پرسشها ، پرسِش چهارمي مي افزايد      
   .بسياري مي گردد چنانكه خواهيم ديد

  كـه   دربارة صوفيگري و در پاييز همانسال دربارة بهاييگري نيز گفتارهايي نوشـته شـد              ۱۳۲۱ستان  در تاب 
 . داشت باهم اين زمينه هاي گفتگو و خرده گيري چند نيكي را            . هايي برخاستند  پاسخ هم ب  صوفيان و بهاييان  

                                                 
١  . نوشته شده هر كدام يكماه بيشتر ديركرد داشته١٣٢١ سال هفتِم پيمان كه روي آنها اردي بهشت و خرداد ٩ و ٨ـ شماره هاي 

  و بـه   جمعيت مبـارزه بـا بـی دينـی        ماهنامه پيمان به درخواست حاج سراج انصاری رهبر          " :بنوشتة نويسندة آزاديخواه محمد اميني     ـ٢
چاپخانه علی هشياران که پيمان و سپس پرچم در آن به چاپ می رسيد نيز در روز روشن و بـه                     .  بسته شد  ۱۳۲۱دستور دولت در سال     

  ayandehnegar.org  ، پايگـاه اينترنتـي     کـم ي بخـش    ان اسالم و سودای حکومت اسالمی     ييفدا ".گونه ای مشکوک به آتش کشيده شد      
  . هيچ گزارشي كه آن را تأييد كند بدست نياورديمهمما .  منبِع اين آگاهيها را ياد نكرده ،افسوسمندانه نويسنده

٣٧١ ص  ،پرچم نيمه ماهه ـ
»خرده گيري و پاسخ آن«  ، گفتار ١٣٢١ ،  ششم آبان ٢١٩ـ پرچم روزانه شمارة 

٣
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  چـون بيـشتر  . مي شدنديكم ، پيروان هر كيشي به كُنه كيش خود و تاريخچة پيدايش آن بشيوة دانشي آگاه           
  

   از ديگـر كيـشها     »برتـر   «يـك چيـز زيانمنـد بلكـه       نـه    پيروان از كودكي با كيش خود بـزرگ شـده و آنـرا              
 از ديـدة     كيشـشان   بزيانهايي كـه    كرده نگاه  سود و زياِن كشور    ز ديدگاه د ، ماهيت كيش خود را ا      پنداشتنمي  

  راه يافته ولي مردم بزبـان     بدلها  سيار چيزها كه بغلط      ب وم ، د. اجتماعي در بر مي دارد آشنا مي شدند       زندگاني  
 بروي كاغذ مي آمد و در آن باره آشكارا سخن      ، دونمي آورند و همانها باعث كينه و جدايي مردم از هم مي ش            

همچون اين انديشة غلط كه بهـاييگري را بيگانگـان سـاخته     (رانده مي شد و موضوعات از تاريكي در مي آمد 
مردمـي كـه    م ،   سو.  و آنچه در دلها بود آشكار مي شد        زير خاكستر نمي ماند   ها  بدينسان آتش . )پيش آورده اند  

زير تازيانة استبداد بزرگ شده و براي برداشتن جلوگيرهايي كه در زندگاني پيش مـي آيـد كمتـر از دليـل و                       
   انگـشتاِن خـرد بـاز       امـروز بـا    دشـواريها    گـرة يافتند كـه      درمي  از اين راه   خرد كمك مي گرفتند ،       راهنمايِي

 و   كـردن   و مـشورت    گفتگو چارة دشواريها پس  . ست نه زورورزي و هوچيگري     ا  ميدان پيروِزدليل  مي گردد و    
 و اين مسالمت آميزترين راه چاره به پراكنـدگيهاي مـردم و آلودگيهـاي               اردنست و بس  زگردن بداوري خرد گ   

  . ايشان است
 يفرهنگانه دوباره بروزنامه ها راه يافته بـود و هـرج و مـرج             در آن روزها كه هوچيگري و زبان ب        ،   همچنين

آموزگـاري  قلمها را     زبانها و  پرچمپيمان و     ، زنده كرده بود   جنبش مشروطه را     سالهاي نخستِ  ويسِيروزنامه ن 
  .دادند ياد مي لگام قلم را از دست نهشتِنمرِز سخن و  كه ندبود

 . توقيـف شـد     بدستور حكومت نظامي   روزنامه ها  ديگر    با اه همر  بود كه  دهديرگ ن يكساله  هنوز  پرچم انتشار
 كشور پديد آورده    اِنرونبدخواهان و تيره د    پرچم سدي در برابر      ه و روشنگرانة  تا اين هنگام نوشته هاي بيباكان     

 .هـاي خـود نداشـتند     كيسه   كه نقشه اي جز تقويت ارتجاع و پر كردن            كساني  چشم درو همچون خاري بود     
  علت اصلي گرفتاريهـاي ايـن كـشور و         ،  و پيمان   نوشته هاي پرچم   از راهِ   كم كم  ن و خردمندان  نيكخواها زيرا

 آزادگان با گفتارهـاي پـرچم   .آوردندمي دشمنان آزادي را مي شناختند و يك جبهه اي در برابر ارتجاع پديد      
 پراكنـده انديـشي  با  دلهاي خردمندان را بسوي خود كشيده نبرد خود را    كه موضوعات روز را روشن مي نمود      

  .بر شماره شان افزوده مي گرديد  و روز بروزپيش مي بردند
انگيخت ولي از سـوي ديگـر       مي   دشمني بدخواهان و آزمنداني را بر      پرچم با گفتارهاي بيباكانه اش    گرچه  

فكـار  ا« كـه مـي كوشـيدند بـا تـأثير روي            بود   ياميدگاه آزاديخواهان و افزار دفاعي آزادگان در برابر دشمنان        
 خلـع سـالح    توقيف روزنامه براسـتي       اينست . و با دروغسازي و هوچيگري ايشان را خاموش گردانند         »عمومي

با اين حال آزادگان از پاي ننشسته از هر راهي بود كوشيدند صـداي خـود را بگـوش                   . بشمار مي آمد  آزادگان  
  .مردم برسانند

 حكومـت نظـامي   فرمانـدارِ   نـشده بـود كـه    هنوز كوششهاي آزادگـان يكـساله  ، در يكم ديماه همان سال   
 و كـسروي و     ند برخاسـت  دسيـسه اي   به   ) اعتماد مقدم   عبدالعلي سرتيپ (رييس شهرباني و   )سرتيپ عميدي (
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 و  بـراي كـسروي    در زمان حكومـت نظـامي        عاتاجتما قانوِن  بهانةب تا   چند تني از يارانش را بازداشت كردند      
ند ه ناچـار شـد     نيافتـ  قـانوني  لـيكن بهانـة   . دنندان بكشان ز را ب  يشاناد و   ن سياسي پديد آور    يك پروندة  يارانش
  و وادار كردن او بخاموشـي  ترساندن چشِم كسروي بگمان خود ، شايد همين اندازه را    ١.دنانآزاد گرد  را   همگي
  . ليكن خواهيم ديد كه اين گماِن غلطي بود.آنرا يك فيروزي براي خود شمردند دانسته

  همـة ايـن    .شـد بازداشـت   ارد كه شش مـاه بعـد        ز را بنياد گ   پرچم نيمه ماهه  ي   كسرو ۱۳۲۲در فروردين   
 ايـن بازداشـت هـم نتيجـه اي كـه       انجام مـي گرفـت لـيكن   پسرفتها براي صاف كردن راه بازداشتها و فشار 

  دوازده شـماره پـرچم       بجـز  كوشش بـاز نايـستاده    از  يك دم    آزادگانو   كسروي   خواسته مي شد را نداد ، زيرا      
 تكـاني در ميـان آزاديخواهـان و شـوري در دل      ،در همان سـال  و كتابچه  كتاب جلد۲۰با چاپ   ، ههنيمه ما 

 ،  بهـاييگري  ،   صـوفيگري ،   شيعيگري ،   انگيختكتابهايي كه بيشترين هايهوي را بر     . پديد آوردند كوشندگان  
 و يكـم  ۱۳۲۲ر ، يكـم آذ در پيرامـون اسـالم     وي گويـد؟ حـافظ چـه مـ    ،   فرهنـگ چيـست؟    ،   ورجاوند بنياد 

  .ن سال بزير چاپ بردآ در چاپخانة پيمانرا هم ) نوشتة حكمي زاده(اسرار هزار ساله كتاب  .بود ۱۳۲۲ديماه
با آوردن مثالهايي زنده     در گفتاري موضوعي از حقايق زندگاني را      اين بود كه نخست     پرچم   پيمان و  شيوة

 و با يك شـيوة      ند رشتة نقد مي كشيد    هد داشتند را ب    و هر انديشه و دستگاهي كه با آنها برخور         ندنمود مي باز
ــيشِ  ،اســتداللي ــاي آن دســتگاه را پ ــي آورد  ايراده ــدگان م ــد چــشم خوانن ــشيار ن ــدار و ه ــشان را بي    و اي
 كه هر ايرادي بنظرشان مي رسد بنويـسند تـا           ند در هر موضوعي بارها از خوانندگان مي خواست        .ندمي گرداند 

 ،  بدينـسان . نـد گفتمي  بآنها پاسخ   چاپ مي شد و      ايرادها    پرسشها و يا   پسس. موضوع هرچه تواند بازتر گردد    
  پس از دير زماني كه اين گفتگوها مـي رفـت و ديگـر كـسي ايـرادي                  .ديزمينة سخن باز هم روشنتر مي گرد      

  .دگرديآغاز مي   ، زمينة ديگريپرسشي باز نمي ماندنمي گرفت و 
ايقي را در زمينه هاي گوناگون زندگانِي اجتماعي گـام بگـام       حق،  با اين شيوه    كسروي   در ده سال گذشته   

 حقايقي كه تازه بود و درجاي ديگـري يافـت           .بآرامي و بي آنكه بخشونِت مخالفان ميداني گشايد باز مي نمود          
 ،  هـشيار كننـده   برنده ، مثالهاي بجا و پرسشهاي         تا آن زمان توانسته بود با دليل هاي بس استوار و           .نمي شد 
  هيچيـك ديگـر     كه پرچم و پيمـان     ۱۳۲۲نيمة دوم    در   . هايهوي مخالفان و هوچيگري ايشان را بگيرد       جلوي

  . چاپ گردديهايچه وية كتاببر  شدهاز نو نوشتهها گفتارمنتشر نمي شد فرصتي پيش آمد كه آن 
  كتـابِ  شاِرانت .پس از آنكه زمينه هاي استواري براي انديشه ها فراهم آمد نوبت بدستگاه شيعيگري رسيد              

خـرده   نويسنده بار ديگر پرسشهايي از ماليـان كـرده           .هياهوي بزرگي برانگيخت   ن سال آ ديماه در   شيعيگري
  .ساختمي   ژرفي اندوه و رنجدچار كه ايشان را هايي گرفته بود

 نخست وزير از دربار هم جلوتر افتاده      .  و دربار ، خواهاِن جلوگيري از كتاب  مي شوند          سهيلينخست وزير   
طبق مقـررات اقـدام و از   «  بوزير فرهنگ ، دكتر علي اكبر سياسي ، نامه اي نوشته مي خواهد             ۳/۱۱/۲۲و در   

 دهـد    بنخست وزير پاسخ مي    ۹/۱۲/۲۲وزارت فرهنگ در    . »انتشار اين كتاب جلوگيري و نتيجه را گزارش دهند        
                                                 

١  ۱۳۲۱ ،  يكم ديماه و داستانشكسروي ،. ـ نك
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ت و جلوگيري از اين نوع نـشريات        ، رسيدگي باينگونه تخلفا   »  قانون نظارت بر مطبوعات    ۲بموجب مادة   « كه  
   ١.بنابر اين خواهشمندست مقرر فرمايند مراتب بوزارت دادگستري ابالغ شود. است» وظائف دادستان« از 

در  ،   نماينـدگي بـدناماِن جويـاي      بهمدسـتي برخـي   مجلِس چهاردهم نزديك بود ، ماليان        چون انتخابات 
 پـشتيبانانِ  و   اشـرار  انـدوآب و مراغـه آشـوبهايي بـا دسـتِ           مي ،ميان تب و تاِب انتخابات در شـهرهاي تبريـز           

 براي آنكه باين اندازه بس نكرده.  براه مي اندازند و بياران كسروي و كانونهاي ايشان آسيب مي زنند        دولتيشان
  .  از ايشان بدولت شكايت مي برنداز شكايتي كه آزادگان از اشرار بدولت كرده بودند پس نمانند ، آنها هم

 از وزارت دادگـستري خواسـتار   بجاي دنبال كـردِن بزهكـاران و دسيـسه سـازان ،            ،   ار نخست وزير  اين ب 
 » اهالي مراغه از كسروي و پيروانش راجع به تبليغات ضد مذهبي و جـشن كتابـسوزي                شكايت« به  رسيدگي  

 وه شـده     پاسخ مي دهـد كـه دسـتور الزم بدادسـراي مراغـه داد              ۲۸/۱۲/۲۲ در   ٢وزير). ۲۳/۱۲/۲۲(شود   مي
 شهرباني مركـز  . هوادار كسروي از وزارتخانه هاشان شده       دو كارمند فرهنگ و داراييِ     خواستار احضار  همچنين

 اسـتاندار آذربايجـان نيـز در        دادور. به شهرباني تبريز تلگراف كرده كه كتابهاي كسروي را جمـع آوري كننـد             
كسروي را از آذربايجـان     » مريدان«  از تنهار   مي خواهد چ    ازو )۹/۱/۲۳ ( ، ساعد  تلگراف رمزي به نخست وزير    
٣. دستور اقدام مي دهدهم سه روز بعدمنتقل كنند و هيئت وزيران 

و از دشـمنان     محمدعليـشاه    ، از همدسـتان    بـازجوي باغـشاه   صـدر االشـراف ،      ( محسن صدر   اين هنگام 
كتـاب  صـدر   . ر دادگستري بـود   وزي ) زبانها بود  سِربر    سال چهلپيشينة ناپاكش هنوز پس از       كه   آزاديخواهان

 دسـتور   باين انـدازه بـس نكـرده      . شيعيگري را بدادسرا فرستاد تا براي نويسندة آن پروندة كيفري پديد آورند           
  كـسروي بكـار بـست و       پروانـة وكالـت   همو خشم خود را يكـي هـم دربـارة            .بازداشت كتاب شيعيگري را داد    

٤.دد و بيشتر زير فشار گذار گردانْمعلّق  از وكالتبدينسان او را كه در تنگناي مالي بود ،

پـس از     ولي  بي رونق و كساد شده بود      يكباره ماليي   بياد داشتند كه در دورة رضاشاه چگونه دكانِ       ماليان  
ها با بدگوييهاي روزنامه    ديدند   مي .تنستپايان ياف   بودند در كارِ   سختي كشيده مي ديدند هرچه     ۱۳۲۰شهريور

خـرده   ولـي .  افـزوده مـي گـردد      زبانزد بودند شان كه بدشمني با او       بازار رونقشاه ب و يك مشت فرومايه از رضا     
 د و كـر شيعيگري مـي     ي زيانها  ماليان و از   و تباهكاريهاي كه از بيديني      پرده دري   آن پرچم و  گيريهاي علني 

 محـدود    را ي ماليـان  نمايـشها  مقرراتي در گذشته    .سخت آزار دهنده بود    ،  نويسي  پاسخ  در ماليان درماندگي
  ،دغني يـا جلـوگيِر قـانوني   غـ هرگز نديده بودند وضعيتي را كه بي هـيچ   از شكوهشان كاسته بود ليكن  كرده

                                                 
١  ۲۴۴يادشده ، ص   پاكدامن ،ـ
 سهيلي ، محسن صدر  و وزيِر وزير دادگسترِي.  نخست وزير مي گردد۷/۱/۲۳ استعفا مي دهد و ساعد در ۲۵/۱۲/۲۲ سهيلي در ٢ـ

 .پس اين گمان راست تر مي افتد كه آن نامه يا بدست صدر نوشته شده يا يكي از دستياران او. ساعد ، ممقاني است
٣  ۲۴۴من ، يادشده ، ص پاكدا ـ

٤ـ پرچم هفتگي شمارة دوم  ۳، سات ۱۳۲۳ فروردين ۵ ، 

 ٦١



 
 

 نه رونق بازارشـان بلكـه   اينبار ،  گرديده اندي كه دچار بريدگ زبان اين  با دريافتند كه . اينچنين درمانده گردند  
  . كاِر برافتادنستبن و ديوار و سقف آن در 

 مي بايد مشت خـود      .فرارسيده بود  روز آزمايش ماليان را    . باشد بگوشهاشان آشنا  كه   نبود اييپرسشه آنها
   به كيششان گرفتـه شـده بـود كـه بيكـي پاسـخ دادن                بنياد برافكن  دهها ايرادِ  .را بازكنند و بهمه نشان دهند     

 و مغالطـه و     موسـانه  هـاي بينا   دشـنامنامه  جز نوشـتن     رفتاريبجاي پاسخ منطقي ، از ماليان        .نمي توانستند 
   .هوچيگري ديده نشد

بود  چون هرچه بعنوان پاسخ نوشتند جز مغالطه نمي       . ماليان آشفته و گيجسر جستجوي چاره مي كردند       
 خواستند بـا دروغهـاي   اينست. كاستمي  از گرايش ايشان بسوي انديشه هاي كسروي ن        كردهو مردم را قانع ن    
 بـر سـر     پس. نداخته و با هوچيگري دلهاي ساده دالن را از او برمانند           سخنانش ا  را از شنواييِ   بيشرمانه گوشها 

بـدولت  كـسروي در ايـن بـاره         .منبرها هرچه بانديشة ناپاكشان آمد بر زبان روان ساخته و بروي كاغذ آوردند            
شـد جلـوش     آن دشنامنامه هاي بي ناموسانه كه چاپ مـي         ":   چنين مي نويسد   دادگاهدر كتاب   خرده گرفته   

."يد ولي كتاب شيعيگري را جلو گرفتيدنگرفت
تـافتن   و از سـوي ديگـر بيـداري مـردم را بـر              نتيجة دلخواه بدسـت نيامـد       هم چون از اين بي فرهنگيها    

پيشآمدهاي ديگري پـيش آيـد و آن         هايي دست يازيدند كه    نتوانستند ، زمينة آشوبهايي را درچيده بتحريك      
 .كه بدينسان جلوي آشـكار شـدن درمانـدگي خـود را تواننـد گرفـت               و مي پنداشتند     پرسشها را از يادها برد    

ـ         )۱۳۲۲ (ن سال ادر بهمن هم   ماليان  ي سـران اداره هـاي دولتـي ،        ا همدسـت  در تبريز ، مراغه و ميانـدوآب ب
ن اسكوت خود و دنبال نكردن مجرمـ      دولت با    . رساندند  گزندها باز كرده بآزادگان   دست   هاي پستي وحشيگريب
   .دارندكافي ه آزادي عمل ماليان فهماند كب

چون آگاهي داشتيم كه حاجيها براي تحريك غائله صدهزار ريال پول خرج كـرده انـد ، پنداشـته مـي شـد ايـن                         
ولي چون حادثه بمركز انعكاس يافـت   . شركت مأموريِن شهرباني و عدليه با اشرار بخاطر پولهاييست كه گرفته اند           

 ها يا بادارة كل شهرباني بروم و چند بار هم با ساعد نخـست وزيـر آنـروز                   و من ناچار بودم براي گفتگو بوزارتخانه      
تأسـف   زيرا ديده شد اين وزيران نه تنها از آن پيـشآمد . مالقات كردم دانسته شد خيانت عمق بيشتر داشته است     

  آشـكار ندارند ، خشنود از آن مي باشند ، و از بس مردان كم مايـه انـد خـودداري نتوانـسته خـشنودي خـود را ب                          
١.اندازند مي

 و آشوبهاي آذربايجان را با آشـكار كـردن نامهـاي    بيرون مي دهد را پرچم هفتگي  كسروي   ۱۳۲۳در آغاز   
  محركين و همبستگيهاي ايشان پي گرفته و از راه قـانوني خواهـان شـناخته شـدن و كيفـر ديـدن مجرمـان                       

 بس امـن انـد و       بزهكاران فهمانَد كه    ليكن دولت با زبان سكوت و سستي در پيگيري مجرمان ، مي           . مي شود 
همين آشكار كردن نام محركين و بي پرده شدن پشتيباني دولـت            بيگمان  . دست قانون بايشان نخواهد رسيد    

  . بودپرچم هفتگي بازداشت اصلياز ايشان علت 

                                                 
١ ۱ ص۱۳۲۴ شهريور ، ماهنامة )نشست روزنامه نويسها(  ـ گفتار كسروي در نشست سوم شهريورـ
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ـ   رسـوا و دروِغ        بهانـة  ب  بيش از هفت هفته منتشر نشده      پرچم هفتگي    از سـوي دولـت     اسـالم ه  تـوهين ب
   .دوشمي  زداشتبا

من سه بار . كنيم و اين دروغ آشكاري بود دانند كه ما از اسالم هواداريهاي بسيار مي در حالي كه همه مي... 
پاسخي . بوده؟» مخالف اسالم«در كدام شماره و كدام گفتار چيزي :  نامه نوشته از فرمانداري نظامي پرسيدم

. ندادند و پيداست كه پاسخي نداشتند
  ولي چون ماليان هايهوي. در روزنامه چيزي نبوده:  گفت. دم رفتم و با سرهنگ شعري سخن راندمروزي خو

اگر ماليان هايهوي كنند شما بايد قانون را :  گفتم. كردند براي خاموش گردانيدن ايشان اين كار را كرديم مي
   ١."كه دستور نخست وزير بود آنست راستش":  خنديد و گفت!. كنار گزاريد و آنگاه دروغي نيز بما بنديد؟

در آنسال آزادگان بتشكيالت خود  سر و ساماني داده دامنة  . بود)مراغه اي(ساعد اين زمان نخست وزير 
بخوانند و  بنام  اندكينسال شيعيگري را با تغييراتغاز آكسروي در آ.  شهر گستردند۴۴كوششهاي خود را به 

  . خواست تا دربارة نوشته هاي آن كتاب داوري كنندندانخردم، چاپ كرد و از ) داوري(داوري كنند 
او كه تا اين هنگام با همة كينه ورزيهايي كه كساني از دولت با او و باهماد آزادگان مي كردنـد بمخالفـت                       

 با دولت برنخاسته بود ، پس از آنكه دسِت سران دولت را در تقويت ارتجاع و آن وحـشيگريها پديـدار و                آشكار
در كاِر لگدمال كردن قانونهايي كه ببهاي خون هزاران جوان برومند بدست آمده بـود ديـد ، كتـاب     پايشان را   

 پـرده از بـدخواهيهاي      بآشـكاري دادگاه بيگمان نخستين كتابيـست كـه        .  را نوشته منتشر كرد    دادگاهكوبندة  
  . دارد  بر ميكمپاني خيانت

ايـن كتـاب از ريـشة    .  سـخن بميـان آمـده    در اين كتاب از زمينه هـاي اجتمـاعي و سياسـِي پـر ارجـي         
خواسـِت عمـدة كتـاب روشـن گردانيـدن يـك راز بـزرِگ سياسـي و                  . درماندگيهاي ايرانيان گفتگو مي كنـد     

 گفتگو بناچار از چند وزير و        در ميانِ  دادگاهليكن  . همبستگي آن با بدبختيهاي مردم و كوششهاي آزادگانست       
 سران ادارات و اميران لشكر و نمايندة مجلس نام برده بـا شـماردن               نخست وزير ، رييس شهرباني و استاندار ،       

. كنـد   آشكار و تعمد داشتن در آنها متهم مي        دليلهايي يكايِك ايشان را به پشتيباني از ارتجاع و قانون شكنيِ          
  نابـسامان  سِر كار آمدن و پيشرفت در منصبهاشان را مشروط بجلوگيري از آزادي و انديشه هـاي پيـشروانه و                  

د و   مردم و خيانت بكشور مي شناسـانَ        در نتيجه بدبختي بيست ميليون     گرداندن كشور و راه دادن به ارتجاع و       
و خردمندان برپـا گـردد و بكارهـاي ايـشان يكايـك رسـيده                شود كه دادگاهي از نيكخواهان     خواستار آن مي  

  .محاكمه كند
ده علتهاي زبوني و درماندگِي ايران را چه آنها          دادگاه خواننده را از خوشباوري بدولتمردان آن زمان درآور        

  كه ريشه هاي هزارساله دارند و چه آنها كه پس از پـانگرفتِن جنـبش مـشروطه دامنگيـر مـا گرديـده شـرح                        
او سال بعـد بـه   . ادگاه نامش بعنوان خائن برده شده  محسن صدر يكي از وزيراني  بود كه در كتاب د           .مي دهد 

  . دريغ نكردكوششيي با كسروي از هيچ نخست وزيري رسيد و در دشمن

                                                 
١ـ  ۳۵ و ۳۴ صدادگاه  كسروي ،  
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فـوري  « در نامه اي     ـ ۱۴/۲/۲۳در  (ساعد نخست وزير آنزمان      )  كمپاني تِرفزونتكاپوي  سراسيمگي و    ـ۶

 و وحيد تنكابني كفيل وزارت فرهنگ هر دو به پست دستور دادند كه از رساندن كتابهاِي                 ١) »خيلي محرمانه 
ساعد نخست وزير و هژير وزير كشور در تبعيد كردن آزادگان از            . نيدكي  داوري و در پاسخ بدخواهان خوددار     

ساعد و هژير از وزيران و نخـست وزيرانـي بودنـد            . آذربايجان و فشار بايشان بيشترين بدخواهي را نشان دادند        
اني در پنجاه سال گذشته هيچگاه اينچنين پرده از رازهـاي كمپـ            .نمودمي  كه كتاب دادگاه خيانتهاشان را باز     

  .برنيفتاده بود
  ناتوانست و  پاهايش ليكن هنوزداشته لنگان لنگان گامهايي بر دولتچوب زير بغِل يارِيبارتجاع   ،   جاتا اين 

 آن  ماليـان در »ضـعف و بيچـارگي  «  و »روزگـار سـياه  « يكي از سندهايي كه    .  بتنهايي گام بردارد   تواند نمي
 مـحـمــد   يعلـيادبود  در دفتر     كه ۲۳/ ۱۵/۲در    خميني ست از روح اهللا   گفتار كوتاهي  هويداست بنيكي   زمان
خيـره سـران    «  از يكـسو كارهاييكـه       در ايـن نوشـته    . نوشته » بخوانيد و بكار ببنديد     « با عنوانِ   نامي يوزيـر
مـشتي هـرزه گـرد      « شمرده مي شـود همچـون دسـت گـذاردن           » زمزمة بيديني آغاز كرده اند    « با  » بيدين
 وكـالي    برخي از اين    « از اينكه  و»  برداشتن چادر عفت از سر زنهاي عفيف مسلمان        « بر موقوفات و  » بيشرف

 و "نفس از هيچ كسي درنمي آيد" مي گويند و» قاچاق در پارلمان بر عليه دين و روحانيت هر چه مي خواهند
خان بيشرف   امروز همان نقشه ها را كه از مغز خشك رضا          "،  » پخش فساد اخالق  ] ؟[!كاالياين  «  روزنامه ها 

نكوهش و مژده و هشدار را در هم آميخته چنـين   ز سوي ديگر گله كرده و ا"مي كنند  تراوش مي كرد تعقيب   
 ينـسيـم روحانــ   ست كـه    يـ روز,  امـروز ... ست كه شماها را فراگرفته؟    ضعف و بيچارگي  اين چه     : "مي گويد 

قيـام بـراي    و مجال را از دست بدهيـد  اگر .بهتـريـن روزست, ي  قيام اصـالحـيو بـرا  وزيـدن گـرفتهياله
٢"فرداست كه مشتي هرزه گرد شهوتران بر شما چيره شوند دهيدن مراسم را عودت خدا نكنيد و

 هنـوز   خورده اند » زمزمة بيديني «  كه از    كوبنده اي  ماليان از مشتهاي     دانسته مي گردد كه    اين نوشته    از
گرانيگاه نوشته   .ندا بيش و كم نيازمند چوب زير بغل         ۲۳ال   تا ماههاي نخست س     و بودهشكسته  درهم   و   خُرد
كم وزارت دارايي  حدسته  براي اينو گرفته شده بود دست علما و ماليانكه از  »موقوفات« يكي:  چيزست دو
 يـتِ ممنوع«  حكِم  همچون  سال تعطيلي آن   ۱۶ كه   مراسم» عودت دادِن   «  ديگري    ، رددايا وزارت نفت را     و  

 پاشـيدن    مـردم  جز خاك بچشم   كه از آن ياد مي كند     » قيام براي خدا    «  .يك هنرپيشه براي  ست  ا »بازيگري
 مي داند و دين و دينداري اين دروغ بيشرمانه از كجا آمده كه خدا اين بازيچه ها و مراسِم وحشيانه را  .نيست

دين براي   !ازيچه هايي دارند؟   هم چنين ب   انمسلمانديگر  مگر  ! ن كارهايي را انتظار دارد؟    از آفريده هايش چني   
در . اينست كه مردمان از اين بيراهه باورها و بيهوده كردارها دسـت بردارنـد و بـداوري خـرد گـردن گذارنـد                      

                                                 
٢٤٦پاكدامن ، يادشده ص ـ  ١

: ، همچنـين     ٢٥ و   ٢٤ ، ص    ٦٨ريس ، تابـستان      ، پـا   ٦، چشم انداز ، شمارة      ) محمدتقي( حاج بوشهري      و  ۱۳۸ ص   ، پاكـدامن ، همـان     ٢ـ
۱۳۹  
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قيـام  « . مي دانند  و كارهاي بيخردانه اي از اينگونه      ين مراسم يا نمايشهاي كودكانه     دين را هم   حاليكه ماليان 
» اسالم« اگر در سخنرانيهاي خميني      : است در سخنرانيهاي خميني   » الماس« داستاِن واژة    همان» براي خدا 

 اگـر   . درصد موارد معني جمله ها درست مـي شـود          ۹۵بگذاريد در   » دكان ما آخوندها  « را برداشته بجاي آن     
مي گويند چيزي جـز     » اسالم« كسي معني دين و اسالم را نيك بشناسد خواهد دانست كه آنچه ماليان بنام               

  . نيست» دكان بهشت فروشي«   بهتر گوييم ،يا» گريشيعي« 
 ". را زنده نگـه داشـته      اسالم  اين محرم و صفر است كه     : "   سال بعد آشكارا گفت    ۳۵ هموست كه    خميني

» اسـالم « ايـشان    .خوانندگان اندازة دينداري و معني دين در نزد ماليان را از همين جمله ها توانند دريافـت                
  اسـالم . اسالم مي گوينـد و شـيعيگري در نظرشـان اسـت           . است» دكان آخوندي « ن خواستشا مي گويند ولي  

 بدسـت و روضه خواني    »  مظالم رِد« و  »  امام سهِم « و» موقوفات« ي كه از     پولهاي مفت  كهآن، حال   مي گويند   
  . در انديشه دارنددورنمي آ
لـيكن  . شنيده ايـم   را»اسالم«  و »دين« واژه هاي  كشور سراِناز زباِناخير صدها بار   در اين سي سالِ ما

. يد و در معني آنها انديشه باريك گردانيد جز اين معني ها نخواهيـد يافـت               باي ي اگر شما بسخنانشان دسترس   
 آن  بـيم نباشد  » مراسم«  اگر   پيداست .نيستجز همين مراسم    چيزي   مال از دين      خواست اگفته پيداست كه  ن

بـازار  ديگـري شـوند ، پولهاشـان در جـاي ديگـري خـرج گـردد و                   كه مردم سرگرم باورها و كارهاي        مي رود 
   .دفت بياز گرمي دينفروشي

چـون اجـازة انتـشار پـرچم داده نمـي شـد ، كـسروي بناچـار بـراي پيگيـرِي                      بسخن خود بـاز گـرديم ،        
  امروز در يك زندگاني سرفرازانه     كوششهايش جهِت برانداختن گمراهيها و آشنا گردانيدن مردم با حقايقي كه          

 پانزده كتاب يا كتابچة تازه از او ـ كمابيش ـدر آنسال  . بآنها نيازمندند ، دست بچاپ كتابها و كتابچه هايي زد
يكم ،   ۱۳۲۳يكم آذر ،   خواهران و دختران ما    ،   گفت و شنيد     ، دادگاه ،    در پاسخ بدخواهان   از اينها ،  . چاپ شد 

 ، بيش از ديگران هايهوي      افسران ما    و پيرامون ادبيات در   ،   دولت بما پاسخ دهد   ،   زندگاني من  ،   ۱۳۲۳ديماه  
  . برانگيختند

 كـسروي    كتـاب ديگـرِ    ۱۲ عليه شيعيگري و      ،  اسفند همان سال دكتر عيسا صديق ، وزير فرهنگ         ۲۹در  
صـورت قـانوني     ننداشـت بـا   كـه   يه شـيعيگري    لرا ع  همكارش محسن صدر   پارساِلاعالم جرم كرد تا شكايت      

   .جان تازه اي بخشد  ،بودراكد مانده همچنان 
پاسـخي جـز     ب شـيعيگري پس از انتشار دادگاه دانسته شد كه تنها ماليان نيستند كه در برابر پرسـشهاي                

 زيرا.  را دارد  رفتار همان   دادگاه  پرسشهايِ  نيز در برابر   كمپاني خيانت وحشيگري و جنايت برنمي خيزند بلكه       
  بـا  كتـاب آن   در   سهامداران كمپاني كـه    ـ يران و سران ادارات   وزيران ، نخست وز    با آنكه هيچيك از    ديده شد 

 سـاده   »دفاعيـة «  يـك  و حتا  د نكر »ياعالم جرم « عليه كتاب و نويسنده اش       ـدندشدليلهايي متهم بخيانت    
براي نگاهداشتن دستگاه خود بقانون شكني و دسيسه         ليكن  ،  يا بهتر بگوييم از دِر نشنيدن درآمد       ننوشتهم  
   .دشو نمي ناميدهند كه همانا جز خيانت و جنايت  برخاستهايي
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درمي يابيم كه در از نوشته هاي كسروي . ند داربهم ارتجاع و خيانت بستگي نزديكناگفته پيداست كه 
نتيجة آشكار چنين .  پي برده است با ارتجاعنشابستگِي ايدستة بدخواهان اين كشور و كوشش ، براِه ميانة 

ودگيهاي توده نبرد با كمپاني خيانت هم هست و كسي كه با ارتجاع بنبردد بدخواهان رازي آنستكه نبرد با آل
 چيزي نبود كه از نمود مييي كه در كتابهايش بيباكيها  اينست ،.را نيز دير يا زود در برابر خود خواهد يافت

ه او و يارانش تراشيد درست استكه آن نوشته ها دشمنان كينه توز و سنگدلي را سر را. باشدنآنها آگاه نتيجة 
  : شد شد دانسته نمي ولي از آنسو رازها و حقايقي بود كه تا نوشته نمي

ولي چنانكه گفتم داستان بسيار بزرگست و پاي بدبختي بيست مليون مردم در ميانست و در چنين داستاني ... 
 آزار و را دانسته ام اگر از ترِسمن كه اين رازها . از دشمني اين و آن ترسيدن و گفتنيها را نگفتن سياهكاريست

١.زيان ننويسم و توده خود را آگاه نگردانم گناه من كمتر از گناه بدخواهان نخواهد بود

 كساِن ارجمندي كه :باعث يارگيري آزادگان نيز مي شد  باين هم بايد توجه كرد كه همينها  ،از ديگر سو
  .پيوستند بايشان  با بجان خريدن بيمهادر هنگامة وحشيگريها

 و » پيغمبـري  ادعـاي « شايعة  : كه سخت درمانده گرديده بودند به هر شيوه اي دست مي يازيدند  ماليان
 و ماننـدهاي    »فحش بپيغمبـر و مقدسـات      « و   » باسالم وهينت « و   »قرآن سوزان «  رسواِي   سرانجام دروغهاي 

  . وغهاي خود مي افزودند و هر چند روز يك دروغ شگفتي بفهرست درگرفته افزاِر مردمفريبي آنرا
  :  چنين باز مي نمايداين او  ،در آنروزهارا اين حال زاِر ماليان 

داستان ايشان داستان آن زنيست كه خوراك پختن ندانستي و هر روز خوراكهـاي بـد پختـي ، و هـر زمـان كـه                          
 خوراكهاي بسيار بـد را      چرا هر روز اين   !... گيري؟ چرا خوراك پختن ياد نمي    ":  شوهرش ايراد گرفته چنين گفتي    

 تـو بـراي مـن پيـراهن نمـي خـري ، شـش                ":   دغلكار چون پاسخي نداشتي چنين بهانه گرفتي        زنِ "!..مي پزي؟ 
خـود    از اينگونه بهانه ها گرفته فريادها زده همسايگان را بـسر           "...ماهست پا برهنه ام يك جفت كفش نگرفته اي        

عوا بر سر كفش و پيراهن نيست ، من مي گويم چرا خوراك را بـد                 اي زن ، د    ":  هرچند مرد داد زدي   . گردآوردي
  . سودي ندادي و زن دغلكار رشتة بهانه را از دست نهشتي"مي پزي؟ 

خود را بپرسشهايي كه ما كرده ايم و ايرادهاييكه گرفته ايم آشنا نگردانيده بهانه              . كنند اينان نيز همان كار را مي     
٢.مي كنند كه پيدا كرده اند رها نهايي را

  . بدينسان بكوليگري برخاسته باين نخست وزير و آن سرتيپ و آن وزير شكايت مي بردند
  . ... يك تلگراف هزار كلمه اي بتهران براي شاه فرستاده اند] محركين غائلة تبريز[چنانكه شنيده ايم 

 كه اعليحضرت گفتگـوي  ٣باياستاكنون كه آنان رو باعليحضرت شاهنشاه جوان آورده اند بسيار سزا ، بلكه بسيار     
  . با آنان بنتيجه رساند) كه آيا حق توده است يا حق ماليان( حكومت را 

                                                 
١ـ  ۴۱دادگاه  ، ص كسروي ،  
  ١ سات  ،١٣٢٣ فروردين ١٩ ، ٤ پرچم هفتگي شمارة ـ

 ، واجبوظيفه=  بايا ـ 
٢
٣
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نيكي گرانبهايي براي ايـن تـودة بيچـاره انجـام           . اگر اعليحضرت باين پردازند بيك كار بزرگ تاريخي پرداخته اند         
  . رابر ماليان باشنداعليحضرت برگزيدة اين توده اند ، نمايندة او نيز در ب. داده اند

  آن جايگـاه را بنـام برگزيـدگي از تـوده          . زيرا اعليحضرت ، شاه توده است       . بلكه اين كار بخود اعليحضرت باياست     
از اين رو اگر دعوي ماليان راستست و حكومت حق ايشان مي باشد پيش از همـه بايـد اعليحـضرت از                      . مي دارد 

١. ...ردجايگاه خود دست كشد و آنرا بماليان واگزا

 بيـات  بشاه و بنخست وزيـر   پس از مطرح كردن دوبارة پرسشهادولت بما پاسخ دهد      كتابچة  در  ، جز اين 
  :در اين باره چنين مي نويسد 

ماليان كه پياپي بدولت فشار مي آورند و شكايت مي كنند ، اگر دولت بدخواه توده و همدست ماليان نيست بايد                     
) و يا هر نخست وزيري كـه پـس از او بيايـد        (اگر جناب آقاي بيات     .  و پاسخ خواهد   اين پرسشها را جلو آنها گزارد     

  . دلش باين كشور بدبخت مي سوزد بايد بگشادن اين گرة كور كوشد
دولت بايد بفهماند كه چنان نيرويي باو سـپارده  . ماليان مي پندارند كه دولت تواند با زور جلو سخنان ما را بگيرد          

  . دليل را جز با دليل نتوان گرفتنشده ، و آنگاه جلو
ما بارها شنيده ايم كه ماليان از قم و تبريز و ديگر شهرها باعليحضرت محمدرضاشاه تلگـراف فرسـتاده از نوشـته         

در همين عاشوراي چند روز پيش ، كساني از تهران براي برآغاالنيدِن مالياِن قـم رفتـه                 . هاي ما شكايت كرده اند    
  .ت به قم رفته ، جلوشرا گرفته شكايت و هايهوِي بسيار كرده اندبودند ، و چون اعليحضر

يـا بهتـر از آن ، بفرماينـد كـه ماليـان             . ما پيشنهاد مي كنيم اعليحضرت در برابر شكايت همين پاسـخ را دهنـد             
كـار  برپا گردد و در اين زمينه گفتگو رود و          ] كاخ ابيض [نمايندگاني فرستند تا نشستي در دربار يا در كاخ سفيد           

   ....يكسره گردد
ناچارم در اينجا يادآوري كنم كه چه اعليحضرت محمدرضاشاه و چه جناب آقاي بيـات و چـه هـر نخـست وزيـر                       

ايشانست كه بـيش از همـه و پـيش از           ] وظيفة[ه اين توده و نخست وزير اين توده اند ، و اين بايندة              اديگري ، ش  
  .همه در پي آسايش و فيروزي اين توده باشند

  . پيشرفِت كار خود باشندشاه و چه نخست وزير حق ندارند توده را فراموش كنند و تنها در پِيچه 
چه شاه و چه    . اگر انگيزة بدبختي ايران سه چيز باشد يكي همينست        . اين داستان مالها امروز گرفتارِي بزرگيست     

  .هند و مماشات كنندپارلمان و چه دولت نبايد آنرا آسان شمارند و سرسري گيرند و بماليان رو د
  . ...اگر با ماليان مماشات خواهد شد پس مشروطه را رها كنند و بيش از اين آبروي دموكراسي را نبرند

  اعليحـضرت درس خوانـده انـد و اروپـا          . در اين جمله ها بيش از همه روي سخنم بـا شاهنـشاه جـوان ايرانـست                
  چـرا راهـي را كـه تواننـد رفـت       ! نماينـد؟  ناآگـاهي مـي   چرا از سـود تـودة خـود         . ديده اند و از همه چيز آگاهند      

  !نمي روند؟
اژه را وزيران بـدخواه از خـود تراشـيده بگـوش اعليحـضرت      واين  . ما را قانع نخواهد گردانيد    » سياست« يك واژة   

  ! ...آن كدام سياستست كه بدبختي بيست ميليون توده را مي خواهد؟. رسانيده اند

                                                 
٤  ٣سات  ، ١٣٢٣ فروردين ١٢،  ٣ پرچم هفتگي شماره ـ
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اگر هم چنان سياستي هست مـا ناچـار         .  را بچنين زبوني و بيچارگي ناچار گرداند       من سياستي نمي شناسم كه ما     
قرون « در جهان هيچ نيرويي نيست كه بتواند ما را به غوطه خوردن در ميان آلودگيهاي                . از پذيرفتن آن نيستيم   

  . و بيرون نيامدن از توي آنها ناچار سازد»  وسطا
خودشـان ايـن تـوده را هميـشه درمانـده و            .  خائن از خود ساخته انـد      خواِهاين عنوان را وزيران بد    : باز مي گويم    

  .بيچاره مي خواهند و چنين بهانه اي هم پديد آورده اند
 هنوز روشن نگرديده     و  امروز در تاريكي مانده     تا افسوس كه پشت پرده داستانهاي ديگري در كار بوده كه         

موضوع در همان سالها مطرح مي شد و انديـشة مـردم            وگرنه چه بسا همچنانكه خواست كسروي بود اگر اين          
   . ايران براه درست خود نزديك مي گرديدسرگذشت شد ،در آنباره روشن مي 

شاه جوان كه برخالف ظاهر ، خود را يك دموكرات درسخوانده در اروپا و مخالف شيوة حكومت                 محمدرضا
لغزشـهايي   ــ  چار لغزشهاي بيمناكي گردانْد   د چيرگي طلبي اش ، او را     ، فزون خواهي و      پدرش نشان مي داد   

  در قـانون اساسـي     چگـونگي آنكـه   .  او را بسوي خودكامگي و دسيسه سازي كشاند        از همان آغاز پادشاهي   كه  
  زيانمنـدِ بفرجـامِ  و برگزيدن نخست وزير نبـود ولـي محمدرضاشـاه            در كارهاي سياسي   پادشاه را حق دخالت   

  بيـرون   بـراي از ميـدان     انمرتجعاشرار و   ، از    ههاي سال دوم پادشاهي   در نخستين ما   رد و  پروا نك  دخالتهايش
  . فتبهره گر ، نخست وزيري كه دلخواهش نبودراندِن قوام ، 

جلـوي  گرچه قوام با اعـالم حكومـت نظـامي          .  در تهران   عليه قوام  ۱۳۲۱ آذر ۱۷ آشوب   به مربوطست   اين
  كـساني همچـون قـوام بآسـاني         زيـرا  .ارد زور خـود را بنمـايش گـذ        توانـست   نيـز   ولـي شـاه    گرفتآشوب را   

آشـوبگر اصـلي ايـن      . ١ماليانست و نه كمبود نـان      دربار و     ميوة همدستيِ  اين آشوب  مي توانستند دريابند كه   
يكـي از    ،فرزند سيد عبداهللا بهبهاني پيـشواي بـزرگ جنـبش مـشروطه             سيد محمد بهبهاني     حاجي   پيشآمد

فرزنـد كـسي كـه ماليـان را          ( شاه .همدست دربار بود   س از آن نيز    سالها پ  ست كه  تهران  آنروز بناِمآخوندهاي  
اراذل و  « پـردازد و بنيـروي       مـي   براي نخستين بار بـه بهـره گيـري از مرتجعـان            )وادار به گوشه نشيني كرد    

   ايـن سرآغازيـست بـراي يـك گمراهـيِ      .شود  مي خواست دربار آشنا  تحميلِ شمشيري برايِ  همچون »اوباش
 اين  چاقوكشان كه در بزنگاههاي تاريخيِ      از اشرار و   يگروِه فشار اه و مرتجعان و پديد آمدن       پيوند پادش :  شوم

پيـدايش شـعبان جعفـري      .  انـد  بسته و مسير پيشآمدها را دگرگون سـاخته        راه را بر آزاديخواهان      بارهاكشور  
   ٢. بودزيانكارانه اي بيمناك و شيوة دنبالة چنين ها )شعبان بي مخ(

                                                 
 آن ، قـوام در جايگـاِه نخـست وزيـِر احمدشـاه دسـت بنيرنگـي يازيـده و ماليـان را                     بد نيست بدانيم كه درست بيست سال پيش از           ١ـ

برانگيخته افزار آشوب گردانيده بود تا سليمان ميرزا ، نمايندة مجلس و پيشواي دموكراتهـا را كـه در گفتگـوي دادن امتيـاز نفـت بيـك                            
به بابيها لعنت  . چند روزي نمايشهايي در بازار مي رفت      . نندك» تكفير« خوانده  » بابي« شركت آمريكايي با قوام كشاكش سختي داشت ،         

اينبار خود قوام ] »سفر زنجان« ، ۱۳۲۳،  تهران ) بخش دوم زندگاني من(كسروي ، ده سال در عدليه .[كرده شعرهاي زشتي مي نوشتند
 . بچنين نيرنگي دچار آمد

٢  تي ايران و سدة بيستم ، پايگاه اينترنـ گودرزي ، دكتر محمود ،
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بهبهـاني بديـداِر     . مـي شـود    نمايـان  سوء قصد بكـسروي   در پيشآمد    دست اين آخوند  نبار  ايسه سال بعد    
، بشهرباني مراجعه كرده مي خواهد بفهماند كه ضارب تنها نيست و مـا آخونـدهاي                ) نواب صفوي (ضارب او ،    

  :مي دهد  او باينچنينهشداري  كسروي. پشتيبان اوييم سرشناس تهران
   اگـر شـما دوسـت      .ولـي هيچگـاه نبايـستي از ايـن راه دربياييـد           .  هست و خواهد بود    ميانة ما و شما مخالفتهايي    

  .، اين بزيان كشور و بزيان خود شما خواهد بود مي داريد كساني در برابر سخنان ما با تپانچه پيش آيند
توانـد كـه    تپانچـه بـيش از آن نتيجـه ن        . ست و هيچگاه با تپانچه از ميان نخواهد رفـت         سخنان ما بسيار ريشه دار    

. شما در برابر ما هر سخني داشتيد بگوييد و بنويسيد و مـا را رنجـشي نخواهـد بـود                   . خونهايي بناسزا ريخته شود   
  .ولي حمايت شما از اشرار معناهاي ديگري خواهد داد

شما پسر بهبهاني بزرگ هستيد و مي بايست بديده گيريد آن احترامي را كـه مـا تـاكنون بپـدر                     . همه چيز بكنار  
  ).و هميشه خواهيم گزاشت(ا گزارده ايم شم

 اشرار بازي و تپانچه كشيها دانسته شود و هميشه           پدِر بزرگ شما بس بوده كه نتيجة ناگوارِ        همان داستان دلگدازِ  
١.در پيش چشمها باشد

رماية كارهـاي   بجاي آنكـه نـاِم پـاك پـدِر بزرگـوار و آبـروي خانـدانش را سـ              كوردل  مردِ اين افسوس كه 
 ، بجاي آنكه بديده گيرد آن بزرگداشتي كه نويسندة تاريخ            مشروطه خواهان گيرد   هانه و دنباله روي از    نيكخوا

 تا جايي ـ از فرجام بيمناك كارهايش نكرد وباك  ، فرومايگي و جاه طلبي ، از بِسمشروطه از پدر او كرده بود   
  و همدستي با دربار»حمايت از اشرار«  از كار تحريك عوام و  سالها پس از آن نيزـدهد    نشان ميمدارككه 

  .  دست برنداشتبراي دسيسه سازيها
  
 بجان كسروي سوء قصد شد ولي او جان         ۱۳۲۴ ارديبهشت    هشتم در ) ماليي  انكيزيسيون آشكار شدنِ  ـ۷

 :سر آمد   ب بسود آزادگان     پيشآمد كسروي تندرستيش را باز يابد ولي اين       گرچه سه ماه طول كشيد تا      .بدر برد 
  او انديشه هـاي   و پراكنده شدن داستانش ، توجه مردم بيشتري را ب          »ابن ملجم ناشي  « ة   كردار ناجوانمردان  نآ

  .با او را روشن ساخت و علت دشمني ماليان و پشتيبانان ارتجاع دانكش
 را  جـاني در اين توطئة نامردانه پنجاه هزار تومان پول ريخته و ده دوازده تن               ماليان كه  ِيمناپاكي و نامرد  
از سوي ديگر شهرباني در     . ي او را پاسخي نيست جز چماق تكفير        پرسشها نشان داد كه   ، ٢مزدور گرفته بودند  

 هفت تيـركش   چاقوكش و    هِم همان چند تن مت    كردنبا آزاد     هم  دولت وكارشكني كرد   بپرونده   رسيدگي   كاِر
 راه گستاخيِ بيشرمانه    بدينسان . داد نشانبارتجاع   را خود يرقصخوش،   بودنددر زندان   كه فرصت گريز نيافته     

  .تر گرداند و ميدان را بچاقوكشان و اشرار باز ايشان گشودبروِي  رارفزونت

                                                 
١  »سرگذشت من« گفتار  ، ٣١ص  ، باهماد آزادگان ، ١٣٢٤  ماهنامة اردي بهشتـ

٢ـ » انكيزيسيون ، انكيزيسيون ، انكيزيسيون «گفتار،  ۲۰ ص ، باهماد آزادگان ،۱۳۲۴ ماهنامة مهرماه 
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 همدسـت    دو نكتة مهم كه در اين قضيه جلب نظر مي كند يـك بيپروايـي و نترسـي ضـاربين و ماجراجويـانِ                       ...
ة ديگر كمكهاي علني مأمور شـهرباني باشـرار و          نكت. آنهاست كه معلوم بوده است از مقاماتي پشتگرمي داشته اند         

١...تشويق آنها بوارد كردن ضربتهاي بيشتر مي باشد كه مي رساند وي هم در توطئه بي دخالت نبوده است

ة دسيـسه    ، پرونـد   ند بود وردهگلوله ، تنگناي معيشتي كه با لغو پروانة وكالت او پديد آ             چاقو و  زخميازده  
 او را روانة زندان سازد و شمشير تيِز تهديد به ترور دوم كه پس از آن                 تر زود هرچها   كه در جريان بود ت     آميزي

 هيچيـك از آنهـا      .همواره باالي سر او در گردش بود هيچيك توانـايي بـاز ايـستاندن آن شـيرمرد را نداشـت                   
 اش  و تندرستي  گرچه تن او رنجور و بيمار گشت         .نتوانست رخنه اي بر پيمان بزرگ او با آفريدگار پديد آورد          

  .   ولي اراده و قلمش استوار مي بودسستي گرفت
زده كتاب كه بچـاپ     پانو  ) جز آن دو كتاب ناانجام    ( كتاب تازه ،     چهارده يازده ماهنامه ،      آزادگان ۱۳۲۴در  

ند  برداشـت   در نيمـة دوم سـال       ديگري جز اينها گام تازه و مؤثرِ     . دوم و سوم رسيده بود چاپ و پراكنده كردند        
ويـة   كردند كه بيـشتر بر      چاپ آماده و  مردم كوچه و بازار       فهمِ  ساده و درخورِ    هشت كتابچه بزبانِ   سان كه بدين

سـه كتـابي كـه بـدنبال      و در راه سياسـت كتـاب  ، جز  ۲۴ي تازة سال از ميان كتابها . گفت و شنيد مي باشد    
بعلي ديـن يـاد مـي گيـرد ،           استاد رج  كتابچه هاي  ،و دست بدست مي گرديد       شد  آذربايجان نوشته  پيشآمِد

 جناب آقـا   وشيخ قربان از نجف مي آيد ، حاجيهاي انباردار چه ديني دارند؟ ، رمضان كفاش از روضه برگشته      
 گروه درسخواندگان  براي اينبار نهواين كتابچه ها با زبان ساده .  شدخريده تندتر و آسانتر   ،   از ميدان در رفت   

 را بـه شـنيدن حقـايق و آشـنايي بـا           نوشته مـي شـد و ايـشان        وچه و بازار   مردم ك   براي و پيشرواِن توده بلكه   
ه خـواب از    بـود  هـراس انگيـز      دلهاي بدخواهان در   اين پيشرفتها بيگمان  . فريبكاريهاي ماليان بر مي انگيخت    

  . چشمانشان مي ربود
ه بدست مـردم    هايي ك نشريه    و با   همچون توپخانه اي سنگرهاي ارتجاع را بتوپ بسته بود         چاپخانة پيمان 

 ساخت حقايق را بر خوانندگان آشكار ساخته ايشان را هشيار مي ،) نزديك به هفته اي يك نشريه (درسانْ مي
  شـنيدِن ايرادهـاي  ناچـار از  ماليـان در كوچـه و بـازار    بماند كـه .  كرده بودماليان دشوارب  را مردم شوراندِن و

 »تاريخچـة باهمـاد آزادگـان      «در بخـش  ) ۱۳۲۵(ژوهـاد   سالنامة پ  .ند بود دهش و پرسشهاي جانگزا  رنجش آور   
  ، هفتـاد و يـك هـزار نـسخه         ) جز كتابهـاي تـاريخي     ( را ۲۴ در سال     هاي چاپ شده    ، شمار كتاب   ۲۶صفحة  

از اينـرو جبهـة     . اين گسترش تند و فيروزيها چيزهايي نبودند كه از ديد بـدخواهان پنهـان بمانـد               . مي نويسد 
  .  دادندبچرخ انكيزيسيون و تحريك مردم عامينارسا ديده شتاب بيشتري ند و دشمنان تالشهاشان را كُ

 بـدخواه بـراي بـستن دسـت آزادگـان و             آنچـه آشكارسـت شـتاب دولتيـانِ        ۲۴مانـدة سـال     از ب در نه ماهِ  
در نامه اي كه مهدي اكباتاني ، رييس بازرسي مجلس شوراي ملي بوزارت دادگستري نوشته اين                . كسرويست

يكي با داوري هاي پيش از محاكمه اي كه او از نوشته هـاي كـسروي مـي كنـد و                     :  دارستشتاب بنيكي پدي  
  آنكه خواهـان اقـدام    خواهان اقدام زودتر دادستان مي شود و حتا راه آنرا نيز در نامه نشان مي دهد و ديگري                   

                                                 
  ١٠/٢/٢٤ بنقل از روزنامة رهبر ١٩٧ و ١٩٦ ص پاكدامن ، يادشده ـ١
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ه زودتـر اعـالم      نتيجـه را هـر چـ       "و مي خواهد    ... شده  » هرچه زودتر قبل از وقوع حوادث غير قابل جبران        « 
١."داريد كه تعويق امر ، طبقات مختلفة ملت را باعث هيجان و انقالب نشود

 . بازاريان عامي بتحريك ماليان از كتابهاي كسروي بمجلس شوراي ملي شـكايت بردنـد              ۱۳۲۴در خرداد   
  از آن  روز پـيش   .)۱۴/۳/۲۴ ( بدادسراي تهران دستور جلوگيري از نشر كتابهاي كـسروي را داد           رئيس مجلس 

 نمي تواند راي   دير زماني  تا   و با آنكه  ا .نخست وزير مي شود   صدر    از آن  و هفتة بعد   كرده   حكيمي كناره گيري  
 رئيس مجلس ،   .دكوشمي  چشمگيري   با پشتكارِ پرونده سازي   دسيسه و   اعتماد از مجلس بگيرد با اينهمه در        

 روز پـس از نامـة       ۶ ،   )پيـشوايان مـشروطه     فرزند سيد بزرگوار طباطبـايي ، از         (طباطباييسيد محمد صادق    
  : نويسد و در آن چنين مي آورد  نامة ديگري به نخست وزير مي، بدادسرا نخستش

بديهي است با توجه باهميت قضيه و آثار سوء آن ، دستور تعقيب قانوني بمراجع صالحيتدار خواهيد فرمود كه                   ... 
٢.و نظايري از ساير نقاط پيدا نكند تبريز جواب مسِكت نوشته زودتر بشكايت كنندگاِن

 نوشـته مخالفـت      طباطبايي  ،  با امضاهاي بسيار برئيس مجلس      اي سرگشاده تهران نامة     آزادگانِ  ، در برابر 
  :  و پرسشهايي كرده پاسخ خواستندنددكرگوشزد  را مذهب شيعه با دموكراسي

  ... كراسي هم ناسازگار مي باشد مذهب شيعه چنانكه با اساس اسالم ناسازگارست با زندگاني دمو... 
اين رفتار جنابعالي و ديگران كه صالح كشور و توده را رعايت نكرده با زمزمه هاي مرتجعانة ماليان موافقت نشان                    

كه در هر دورة مجلس بايـد       [مي دهيد نتيجه اش آن خواهد بود كه ماليان اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي                
را هم بخواهند و مـا      ] نمايندگي از علما حاضر باشند و همة قانونها از تصديق آنها بگذرد           پنج نفر از ماليان بعنوان      

  !.آيا سراسر جهان را بايران نخواهد خندانيد؟. ... از جنابعالي مي پرسيم آيا بآن رضايت خواهيد داد؟
كافي بـود و دخالـت       كشور   اگر كيش شيعه براي اداره كردنِ     :  بهترست يك پرسش اساسي تر از جنابعالي بكنيم       

ماليان در كارها ماية مضرت نبود چه علت داشت كه پدر شما و خود شما جلو افتيد و مشروطه را از اروپا بيآوريد                 
و قانون اساسي فرانسه را براي ايران تصويب كنيد ، و اين مقصود را چنـدان بـزرگ بدانيـد كـه در راه آن صـدها                          

چشد كه دوباره مي خواهيد بـراي       !. باطبايي چشد كه آنها فراموش شد؟     آقاي ط !. جوانان نازنين را بكشتن دهيد؟    
  !.ماليان دستگاه گستريد؟

اساساً چه كتابهاي آقاي كسروي در ميان باشد و چه نباشد اين يك اشكال بزرگيـست كـه اصـول مـشروطه و                       ... 
اشكال رفع شـود و ايـن گـره     بايد اين .زندگاني دموكراسي با كيش شيعه متضادست و اين دو در يكجا نتواند بود    

٣. ...گشاده گردد

در اين ميان نامه هايي با امضاهاي بسيار از آزادگـاِن شهرسـتانها بـه طباطبـايي نوشـته مـي شـود و ازو                         
شيراز در شهريور ماه نامة سرگشادة ديگري       سپس آزادگان   . خواستار پاسخ بنامة سرگشادة تهرانيان مي شوند      

ـ   سراسر ودوي نامه ها تكان دهنده       هر. ادآوري كردند نوشته نام نيك پدرش را باو ي       در . سـت هادليله  آراسته ب

                                                 
١  ۲۰۴ و ۲۰۳ن ، صهما ـ
٢ ۲۴۷ ص ان ،هم ـ
٣  ۳ تا ۱ ص  ، باهماد آزادگان ،۱۳۲۴ ماهنامة تيرماه ـ
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 در تاريخ اين سرزمين بجـا        طباطبايي ي كه از شادروان    نام نيك  ،  ادب مصلحت كشور و آيندة مردم      با زبانِ آنها  
ي از آنهـا    در يكـ   .ست ا يادآوري شده   او  و حساسيت اقدام   )رياست مجلس  ( ارجمندي جايگاه كنوني او    ، مانده

  : چنين مي خوانيم 
ازدواج دخترهـاي نـه سـاله را آزاد    ... آقاي طباطبايي اگر جنابعالي بخواهيد بدستور ماليان راه رويد نـه تنهـا بايـد              

 قانون كيفـر  ۱۷۰اگر مردي مرتكب قتل زني شد در حدود مادة ... واداريد ... بگذاريد ، زنها را بپوشيدن كفن سياه        
١. ...د و فقط از او پانصد رأس بز يا پنجاه شتر يا بهاي يكي از آنها را بگيريد و آزاد كنيدينعمومي مجازاتش نك

 و ايـن تـوده آن انـدازه    راندشمنان اي كه كشيده شدهباين موضوع  طباطبايي  توجههمچنين در اين نامه 
 كـه از ديگـر     يايتلگرافهـ  همچـون     و سـرانجام   ٢مـي خيزنـد   كه با ما دشمني مي كنند با ديگران بستيزه بر ن          

 گـوش طباطبـايي بـاين سـخنان         افسوس و صد افسوس ،    . ندوشمي   مي رسد از او خواستار پاسخ        شهرستانها
 ديده شد آنكه نامة آزادگان تهران را بنزد يكي از ماليان تهران فرستاد  طباطبايي كه از    تنها تكاني  .بسته است 

  . ننگ بزرگي در كارنامة زندگانيش از خود بجا گزاشت بدينسان.ندادو پاسخي بهيچيك از نامه ها و تلگرافها 
 ، هنوز جايگـاه اسـتواري نيافتـه بـود            ، كه بعنوان نخست وزير تازه     محسن صدر    ، خرداد   باز در همان ماه   

،  همـو . بدينسان بانكيزيسيوِن آشكاري دست يازيد      و بيباكانه براي هر يك از مخالفانش پرونده اي پديد آورد         
مجلس باو رأي اعتمادِ نداده بود و نخست وزيـريش    با آنكه هنوزـيش اعالم شد  خست وزير نفرداي روزي كه

  .)۲۳/۳/۲۴ ( با اعمال زور براي پروندة كسروي جنبة قانوني تراشيد ـرسميت نيافته بود
 ريـشة   برانداختِن  كارِ  يكدم آسوده ننشست و با نوشته هايش در        كسرويبا همة كارشكنيهاي بدخواهان ،      

اين بود هم ماليان و هم كمپاني خيانت بدست و پا افتادند كه مبادا كنترل اوضـاع از دستانـشان                     .ان بود مالي
پـس  . رسوا گرديده شكوه و دستگاهشان را براي هميشه ببازند و از درآمدهاي سرشـار بـاز ماننـد                 . بيرون آيد 

 كهنتشار شيعيگري را گرفتند ، كـساني      بدستياري دولت دستگاِه انكيزيسيون را بكار انداختند و نه تنها جلوي ا           
  .خواندند ويا منتشر مي كردند را هم زير فشار گذاردند مي

 دكتر خوشبين از طرف وزير دادگستري به استناد نامه هاي چند تـن از آخونـدان و بازاريـان تـسريع                      ۶/۶/۲۴در  
ـ    در آن موقـع سـرتيپ       ...  .تعقيب كسروي و گزارش آن را بمقام وزارت خواسته است            يس شـهرباني ،   ضـرابي ، رئ

احتماالً بوزارت  ( [نامه اي مبني بر اينكه كسروي اقداماتي كرده كه بازاريان قصد اجتماع و اعتصاب عمومي دارند               
٣. تقاضاي رسيدگي عاجل و تعقيب متهم را مي نمايد]نوشته) كشور

                                                 
١ـ ۱۵ و ۱۴ص، باهماد آزادگان ،  ۱۳۲۴ ماهنامة شهريور 

 ؛ حـزب   كـرد يمي حزب ايران تبليغات ضد مذهب  ) مثال(،    دست زده بودند   ي شديد ي، به تبليغات ضد مذهب    پا  برغم آنكه احزاب نو   "  ٢ـ
... ؛    كردنـد  ي مـ  ي مـذهب  ي، آشكارا تظاهر به ب      زدند  مي  كه دم از ملت و مليت      ي نيروهاي ي؛ حت   نمود يمتوده صريحا با مذهب مخالفت      

حـت   و متدينين جامعه ، خطر     ي مذهب يعلما  ي ا  ديگر موجـود در جامعـه و  ي را  باالتر از خطر احزاب و جريانهاي كسروينحرافات فكر 
   )۴۶سايت غدير ص ( ." دانستندياحزاب چپ كشور م

٣  ۳۰/۱۲/۲۴ بنقل از روزنامة ايران ما ، شمارة ۲۱۲پاكدامن ، يادشده ص  ـ
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 سـرتيپ اعتمـاد مقـدم      ظامي ،  فرماندار ن   تا اينكه با دسيسة    .با اين حال پرونده در جريان عادي خود بود         
همزمـان بـا     ( در ديمـاه همانـسال     ) نيز دست داشت   ۱۳۲۱يس شهرباني پيشين كه در دسيسة يكم ديماه         ئر(

  . و خارج از نوبت يافترس ماژورفُ پرونده صورت  )چاپ آن سه كتاب كه در آغاز پيشگفتار يادشد
 وامي نمودند كه سخن از تبهكاري است كه        نام نهاده چنان     »پروندة كسروي « پروندة كتابهاي كسروي را     

مي كند معين  » ناظر شرعيات « در بهمن ماه وزارت فرهنگ       .آمدهگرفتار    مي گريخته و اكنون     قانون دسِت از
١. بگردش درآيدتا پرونده

  .گفتيم كه پرونده براي شيعيگري و دوازده كتاب ديگر پديد آمده بود
عنوان شكايت اينست كه آقـاي كـسروي در آن كتـاب    . بوده» و دختران ماخواهران «از جملة آن كتابها كتاب    ... 

٢.زنها را با مردها در حقوق مساوي دانسته و براي زنها حق طالق قائل شده

 دو فرزنِد پيـشگاماِن مـشروطه خـواهي بـا دشـمنان              :شوريدگي شگفتي نمايانست   ۱۳۲۴ در سال    اكنون
 رييس كنوني ،سيد محمد صادق طباطبايي   :ه را مي پويند      همه يك را    همدست شده  مشروطه و آزاديخواهي  

مباينت نشريات احمد كسروي بـا ديانـت رسـمي          «  بدستاويزپدرش ،    پاِكو پيشينة     نيك ناِم ب پروابي مجلس
بـه سـران كـشور بـراي شـتاب دادن            نامه نويسي     با ،» زودتر به شكايت كنندگان تبريز    « و رسيدگي   » كشور

) همچـون طباطبـايي   ( ، نمايندة بازاريان و حامي نواب صـفوي ، او هـم              محمد بهبهاني سيد   و بجريان پرونده 
هرگـز بـا     كـه    ماليـان تيـره دروِن ديگـري      ، و    سـازي   از راه تحريك مـردم و توطئـه        ،بيپروا به نيكنامِي پدر     

 فـه خزودتـر     را  اين فريادهـاي ضـد شـيعيگري       دن مي كوش  هر يك از راهي     سازش نداشتند ،   آزاديخواهي سرِ 
  .دنناگرد

كارند كه بـا    اندر  دست  و همدستانش   )  مشروطه  ناميِ  بدخواهِ  ، برادر كوچكتر امام جمعه   (امام جمعه   مثالً  
ماليان و  .  بار ديگر بيازمايند   ه ارديبهشت ناكام ماند   هشتمكه در   را  كاري  ،  بسيِج پول و مزدور گرفتِن جانياني       

  هـاي جعلـي    نويـسي   و نامه   هاي تحريك آميز و مردمفريب      و چاپ آگهي   ها ديگري هم با ريختن پول     بازارياِن
سران اداره ها مي خواهند چنين جلوه دهند كه كاسة شـكيبايي            ه   و تلگراف ب   » از طرف اهالي پايتخت   « بنام  

  .مردم لبريز شده و اگر چاره اي نشود شهر را آشوب فرا خواهد گرفت
 انبـاردار   اصلي توطئه شـده دسـت ماليـان و بازاريـانِ          كانوِن  ،   بازار    نظامي بدستياري كالنتريِ   يفرماندار

.  بر ضد كسروي و آزادگـان بـاز مـي گـذارد            )اعالنيه ( را در فتنه انگيزي و پخش آگهي        نما و مقدس ) محتكر(
مردم عـامي را    .  از هيچ هوچيگري ، دشنامدهي و دروغگويي دريغ نمي كنند          فرصت از دست نداده   ماليان هم   

مي خواهند آشوبي بر پا كرده بخانة كسروي بريزنـد و او را از              .  سراسري اند  ةيجاد فتن شورانند و در صدد ا     مي
 و  زمينه چنان فراهم شده كه ماليان بيباكانه روي منبرها ازكـشتن كـسروي سـخن مـي راننـد              .ميان بردارند 

  . فريادها برآورده ، عمامه بر زمين مي كوبند

                                                 
  ٢٣ ص  ، باهماد آزادگان ،١٣٢٥ سالنامة پژوهاد ، ـ
  گفتار بانو چهره نگار،  ٦ ص  ، باهماد آزادگان ،١٣٢٤ ماهنامة بهمن و اسفند ـ
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 هـايي دن زمينه براي آسيب زدن بكسروي و يـارانش بتحريك     تهران روزنامه هاي مزدور هم در آماده كر        در
ياران كسروي از رهگذِر آشوبها گزند بسيار       ) در كويت ( ايران    از در شهرهاي ديگر و حتا در بيرون       .ندزمي پردا 
  .ستدر همة اين وحشيگريها ، بيش از همه دسِت ماليان نمايان .ندمي بين
  
شود همه چيز گوياي يك روند بس  چنانكه ديده مي )يبي پرده شدِن همدستي ارتجاع و كمپان  ـ۸

 قانوني كه با راي مردم و بدستياري هاي و در همه جا از دولتماليان حكومت را حق خود ميدانند: شگفتيست 
 از داراييهاي دورويي و دزديه مجلس سر كار آمده بدگويي كرده مردم را بنافرماني و قانون شكني ، حتا ب

شكاف ميان دولت و مردم هرچه بيشتر ، بي اعتمادي در .  اين زيان كوچكي نيست.ند تشويق مي كندولت
   . و آن مردم از پيشرفتها بي بهره ترآن كشور بيشتر و كارها سست تر و كندتر

پـاي   آنرا زيانمند و جلوگيِر پيشرفت كـشور دانـسته           بلكه بسيار زشت    نه تنها  رفتاِر ماليان را     كسروي اين 
 اين دشواري را از سر راه        چنانكه مصمم است بهر بهايي شده       ، ليون مردم را در آن مي بيند       بيست مي  بدبختي
 را يـك چيـز بايـسته        دولت چشم نمي پوشد ولي در هر حال          مشروطه دولِتگرچه از ايراد و اعتراض ب     . بردارد

 ايـن    و كشيـشان   ة ماليان ليكن از پيشين  . رد كشور را راه ب    ، ايمني را فراهم كرده       بايد كهبراي كشور مي داند     
 در ديكتـاتوري و گـستردِن دسـتگاه          ، نـد  ا دسـته اي  مي دانست كه ايشان در رواج ارتجـاع پافـشارتر از هـر              

 و يك دستة انبوه مفتخور و آزمندينـد كـه           و در خونريزي بيباك   انكيزيسيون كم از دولتهاي خودكامه ندارند       
  : شناسند پايبندي نميشان  و كاميابيهابراي سير كردن شكمها

انبوهي از ماليان با پيروان خود بايستادگي برخاستند و تا توانستند دشـمني              ... چون جنبش مشروطه برخاست   ...
چون در همان زمان دولت خودكامة روس سـپاه بآذربايجـان و ديگـر شـهرهاي ايـران فرسـتاد ،                     ... دريغ نگفتند   

 االسالم و   تناميدند و مردان ارجداري را از ثق      »  حامي اسالم  « را   نكوالماليان خود را بدامن او انداختند و آشكاره         
. ديگران بباالي دار فرستادند و ده سال كه سپاه روس در ايران مي بود اين دسته از بيشرمي و پـستي نايـستادند                      

در تبريز حاجي ميرزا حسن مجتهد با ديگر ماليان بكونسولخانه رفته دسـت بآسـمان برداشـته امپراطـور را دعـا                      
سپس چون در خاك روس شورش برخاست و امپراتور برافتاد اينان نيـز نـاگزير از دشـمني بـا مـشروطه                      . ردندك

پسران خود را در اداره . بلكه اين بار رو بمشروطه و بنيادگزاريهاي آن آورده بسود جويي پرداختند       . دست كشيدند 
از مشروطه بيش كوتاه سخن . ي پذيرفتندبرخي سردفتر. برخي با نيرنگ بنمايندگي مجلس رسيدند . ها جا دادند  

  . با اينحال از دشمني باز نايستادند و تا توانستند بدلسردي مردم كوشيدند.از ديگران بهره جستند
هستند و با آنكه در زير قانون مي زيند و از بنيادگزاريهاي مشروطه بهره هـا                انشان  واكنون نيز همان ماليان و پير     
١. ...را رها نكرده اند» شريعت« از دست نداده مي جويند كيش خود را نيز 

كسروي كه به كنه دلهاي ماليان پي برده ادعاهاي ايشان را دربارة حكومت مي دانـست و از سـوي ديگـر       
، مـي كوشـد گذشـتة ماليـان را جلـوي چـشم               مـي ديـد    تيـره درون و خـونريز         دغلِ بيكارةايشان را مشتي    

                                                 
و از جمله همين دفتر ، بخش دوم ، گفتار ششم ، باز نوشته هاي ا  ، اين زمينه در بسياري از١٨ ، ص ١٣٢٢ كسروي ، يكم آذر ـ١

.نموده شده

 ٧٤



 
 

هستند بمردم بشناساند و چون از ماليـان جـز مفتخـوري و كارشـكني و                خوانندگان آورده ايشان را آنچنانكه      
  شـما كـه اينچنـين درمانـده و         :ايشان را نكوهيـده مـي پرسـد          كوشش بپسرفت ، كاِر ديگري ساخته نيست      

پياپي شكاف ميان مردم و دولت مـي اندازيـد و           بي دانشيد چرا دست از مردم آزاري و دسيسه برنمي داريد و             
اگر حكومت بدسـت     !.مي گيريد؟  بدينسان دولت را ناتوان كرده جلوي كارهايش را       ! ي گردانيد؟ دلها را سرد م   

! ؟ شريعت و خمس و زكات و مانندهاي اينها چگونـه مـي توانيـد كـشور را راه بريـد                    قانونهاي با آن    شما باشد 
ـ چـرا   شما كه چنين ادعاهاي بزرگـي داريـد          :سپس پيشنهاد كرده مي گويد          نماينـده  ه ، دولت يـا نـزد شـا      ب

   ... !؟دينمردم از سرگرداني و دلسردي درآتا  گفتگوي حكومت را با دولت به نتيجه رسانيد كهفرستيد  نمي
 از ايشان پرسيده شـد و بـه هيچيـك            پرسشها كه پردة ادعاهاي ماليان چاك خورد و آن       كنون پس از اين   ا

 بچنـين زيـان بزرگـي پـروا          تا آن زمـان    لت كه دوشاه و   !... شاه و دولت چه بايد كنند؟      ،پاسخ دادن نتوانستند    
ـ        دني بجاي آنكه بهوش آ    ، ) اند نمي فهميده   از سر سادگي   گيريم (ندنكرده بود  سـرانجامي  ه   و ايـن گفتگـو را ب

روز روشن قانونها را زير پـا       ،   گرديده همدست خود   دشمِن، با    دنگردان د و تكليف مردم و خود را روشن       نرسان
  آزاد نـد  در زنـدان بود    ه ولي ناكام مانـده و آنهنگـام       شتن پيشنهاد دهنده را داشت    د كُ گذارده و جانياني كه قص    

پيشنهاد دهنـده   پرسندة پرسشها و    با ياري همان دشمنان زمينة محاكمة        اينبارباين بس نكرده    . مي گردانند 
 بـسته  شياه شـكني   خود ميدان فراختـري داده بلكـه چـشم بـر قـانون             بدخواِه هد و دمادم ب   نآماده مي ساز   را

  .دنبنيرومنديش مي كوش
آيـا  !. اگر شما چنين چيزي را در روزنامه ها دربارة كشور ديگري خوانده بوديد چه نتيجه اي مي گرفتيد؟            

آيـا  !. نمـي ديديـد؟     در آن داستان   ي از دسيسه  آيا نشان !. مش مي شمارديد؟   مرد  دولت را نيكخواهِ    شاه و آن   آن
  !.ي بود؟ نم»چيستان گونه« و اينها شگفتي آور

 بـشوراندن مـردم و نـاآرام         از يكـسو   چون چراغ سبز از دولت و شاه ديده انـد ،          ماليان و بازاريان متعصب     
از » گنـاه   « وست  كسرويـ باعـث ناآراميهـا  كه و از سوي ديگر چنان وامي نمايند گردانيدن شهرها دست زده    

فرصـت    تـا هم مـدعي پيغمبريـست ،  كرده قرآن مي سوزاند و باسالم توهين مي كند و      » جسارت« كه   اوست
بجـاي   آماده كنند و از سوي ديگـر دولـت هـم             هابودِن او را در ذهن    »  مهدورالدم «زمينة  با دروغهاشان   يافته  
 خود بـا   ،جلوي فتنه انگيزي را بگيرد ند ومجرمان را شناسايي و دستگير ك بوظيفة قانوني خود پرداخته    آنكه

 نـه از   ( كـسروي بـر مـي خيـزد        قلـم آشـوبها از      اينست كه نشان دهد    يز او ن  تالِش شده   همدستفتنه سازان   
 هرچـه زودتـر انجـام       ش ا محاكمـه بايد  اينست   ، ) و پول پرستي و بدخواهِي اعضاي كمپاني       ماليان مفتخوري

  .گرنه روز بروز بر دامنة آشوبها افزوده خواهد شد وگيرد
اً با سيد ضـياء الـدين از يـك مركـز آب مـي خورنـد                 همه مي دانند كه خالصي زاده و دار و دستة او كه مستقيم            

چندي پيش در روزنامه هاي خود حمالت شديدي بر عليه آقاي كسروي شـروع نمودنـد و علنـاً خـون ايـشان را                     
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همين دستگاه ارفع و سيد ضياء است كه روزي بمازندران اسلحه فرستاده و آشوبگران را مـسلح                 ... مباح دانستند   
١. ...مي نمايند زار دسته راه انداخته از احساسات سادة مردم براي آدمكشي خود استفادهمي كنند و روزي در با

وزارت كشور با امضاي جنـاب آقـاي        . اخيراً از وزارت كشور رفتاري سرزده كه بايد همة جهانيان از آن آگاه گردند             
ها در محاكمة آقـاي كـسروي       فريدني شرحي بدادسرا نوشته باين مضمون كه اهالي در هيجانند و براي اسكات آن             

مالحظه فرماييد كه معني اين نوشته چيست؟ آيا معني اين نوشته آن نيـست كـه دادسـرا مجبـور                    . تسريع كنيد 
٢...آيا آن سلب آزادي از قاضي و بازپرس نيست؟ .. باشد و آقاي كسروي را محكوم گرداند؟ 

تبرئه شد باز هم اهالي در هيجان خواهنـد         و بايد كسروي محاكمه گردد و اگر        » اهالي در هيجانند  « آري  
 يك آبـشخور    مال و دولتِي خائن از    بدينسان ديده مي شود كه      !. بود ، پس راستي محاكمه به چه كار مي آيد؟         

گـردد و    دامنة دسيسه ها هر روز گسترده تر مي       .  پيش مي برند   هم  با  را خورند و يك توطئة مشترك     آب مي 
. نـد ن مردم عامي را با دروغ و دغـل تحريـك مـي ك              ،  بدستياري شهرباني  انتكاري و وزيران و دولتياِن خ     يانمال

 .نـد ه بدست مردم مـي د     چاپ كرده  در آگهي هايي     هنگام  بيش نبود را اين     زباني ي كه شايعه اي   انقرآن سوز 
ا قرآن ر  در اين آگهي بدروغ عبارتي از او آورده خواسته اند نشان دهند كه كسروي بروشني در كتابش نوشته                 

در آگهـِي  همچنـين  باهمـاد آزادگـان و    ماهنامـة ديمـاهِ   روزنامـة اطالعـات و   اينست كسروي در  . بايد سوزاند 
، يك جايزة پنج هزار توماني بكسي كه نشان دهـد ايـن               گرداند  براي آنكه توطئة ايشان را پوچ     ،  جداگانه اي   

  : نويسد  مي  در همانجا.دكن مينوشته در كدام كتاب او بوده تعيين 
 پست دنباله پيدا كند گذشته از سزايي كه خواهند ديد ما را ناچار خواهند گردانيد كه كتابي نوشته                   اگر اين رفتارِ  

كيش آنها را كه تاكنون بيرون نيفتاده و كمتر كسي آگاه گرديده بيرون ريزيم            »شنايع  « و بچاپ رسانيده و همة      
ديگـر   ما باياي خـود مـي دانـيم كـه ايـن كـيش را ماننـدة                . يمما تاكنون نخواسته بوديم اين پرده دري را بكن        ... 

ولي اگر رفتار زشـت ايـن       . آنرا بي پرده سازيم   » شنايع  « ولي هيچگاه نمي خواستيم     . گمراهيها از ريشه براندازيم   
٣.ناكسان دامنه پيدا كند بزودي چنان كتابي ، چه بعربي و چه بفارسي ، پراكنده خواهد شد

 كه دشمني خاصي    سرتيپ اعتماد مقدم   جريان عادي خود بود ولي فرماندار نظامي ،          گفتيم كه پرونده در   
 در  كـسروي  .بجريان درآيد  فُرس ماژور  و بصورت      خارج نوبت پرونده    دسيسه اي بكار برد تا     با كسروي داشت  

  :   فرستاده چنين مي نويسدايران ما كه بروزنامة   انكيزيسيون در قرن بيستمگفتار
 هنگامي كه فرماندار نظامي گرديد من از سوي او بيمناك بودم تا چند روز بـآخر آذرمـاه مانـده               امسال اين بود ... 

 مخالفان ما در صدد احداث فتنه مي باشند و يك آگهي           ، جمعيت ما آگاه گرديد كه بمناسبت نزديكي يكم ديماه        
  ن قـرآن و ماننـد آن درج كـرده انـد و           از سـوزانيد   ده و براي تحريك مردم بهتانهايي     سراپا تهمت و دروغ تهيه كر     

  .مي خواهند با نشر آن مردم را وادارند كه بشورند و بخانة ما بريزند

                                                 
٢١/١٢/٢٤ بنقل از روزنامة رهبر ٢١٦ ص يادشده ، پاكدامن ، ـ ١
٢  )يادشده( گفتار بانو چهره نگار ـ
٣   نوشتة توي جلد باهماد آزادگان ، ،۱۳۲۴ ماهنامة ديماه ـ
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من اين موضوع را بفرمانداري نظامي آگاهي داده خواستار آن شدم كه از نشر آن آگهي جلوگيري شود ولي آقاي                    
 و آنها را باحـداث فتنـه   ا بدخواهان ارتباط دارد  آشكاره ديده شد كه خود او ب       ند و فرماندار نه تنها جلوگيري نكرد    

 و ديـده شـد كـه از آغـاز           ١مركز اينگونه انتشارات گرديده بـود     ،   در بازار    ۸با دستور او كالنتري     . تشويق مي كند  
من بشهرباني هـم مراجعـه      . ديماه هرچند روز يكبار اين آگهيها را نشر مي كنند و تهمتهاي عجيبي مي گنجانند              

  . گرديد تحت نفوذ فرماندار نظامي است و اقدامي نخواهد كردكردم دانسته
عجبتر آنكه آقاي فرمانـدار در همـان        . پيدا بود كه مقصود آقاي فرماندار نظامي بتاراج و كشتار دادن بنگاه ماست            

  راه را بخانـه     ]دفتـر پـرچم    [نتري دستور داد كه مأمور بدر خانة ما گذارد كه حتـا نوكرهـا و كاركنـان                الروزها بك 
  .مي خواستند اينجا كسي نباشد و مقصود بآساني انجام گيرد. نمي دادند

اينبـار نقـشه را     .  و نتيجه اي بدست مخالفـان نيامـد        ولي خوشبختانه با همة آن آگهيها مردم بشورش برنخاستند        
كينـه   « يمگردانيدند كه در آنروز بايستي يـك تـ        » عزاي ملي «  جزو اعمال     را عوض كرده تاراج و كشتار خانة ما      

نام خوشـ روزنامة دلير ،    [ ايران ما   و] دكه حسن ارسنجاني مي گردانْ    ة آزاديخواه   روزنام[ دارياباداره هاي   » جويان
در اينبـاره هـم مـداركي در        . بروند و يك تيم آنها بخانة مـا بياينـد         ] و آزاديخواهي كه محمود تفضلي مي گرداند      

٢.دست هست

سيسه را برنگ ديگر انداخته انـد و كالنتـري بـازار گـزارش داده كـه مـردم در            ولي چون آنهم سر نگرفت اينبار د      
هيجانند و مي خواهند بازار را ببندند و من آنها را اسكات كرده ام كـه كـسروي پرونـده اي در دادسـرا دارد كـه                           

   ٣... بجريان انداخته اند با آب وتاب ساختگيمحكوم خواهد شد و آن گزارش را عنوان كرده و 
سـنگ را بـستن و سـگ را رهـا             چيزي نبود جز   گرداندن ارتجاع و زير پا گذاردن قانونها در روز روشن         باز
 او را  آغـاز در در هر حال اين كوششهاي بدنهادانه براي شكستن كـسروي طراحـي شـده بـود و شـايد            .كردن

 با پيماني كه بسته     او ليكن   .باشداينهمه ايستادگي   ياراِي  گمان نمي بردند كه     همچون بسياري ديگر پنداشته     
راهـي جـز   ")  بـسر بـرم   رامرا با خدا پيمانست كه از پا ننـشينم و ايـن راه  ("و وظيفه اي كه بگردن گرفته بود  

٤.نمي شناختايستادگي 

پراكنده وار بدستة بدخواهان در ايران و تاريخچة كوششها و دشـمنيها و شـيوة               در نوشته هايش    كسروي  
 پرداخته و با نـامبردن از برخـي افـسران و         ۲۰ بارها به پيشآمد شهريور    او ي مثال برا. مي كند كارشان اشاراتي   

  سران ارتش و وزيران ، از دسيسة شوم به شكست كـشاندن ارتـش در رويـارويي بـا نيروهـاي متفقـين پـرده                        
  دامنه داري كه از تاريخ معاصر بـويژه پايـان قاجـار و جنـبش مـشروطه                هاي اين اشارات و آگاهي   . برمي دارد 

 سرانجام چاپ دادگاه و همچنين پـوچ و        دانست و  مي با جزئيات   را  سرگذشت دهها تن از سردمداران     داشت و 

                                                 
١  : كه دكن مي  ياد از رئيس كالنتري بازار بنام خوانساري ،١٣٧٣ ، ا رسوليگو با مرتضهاب از گروه فدائيان اسالم در گفت احمد شـ
  .چنانكه خواهد آمد )مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران واحد تاريخ شفاهي ـ همچنين پايگاه اينترنتي..." (با ما همكاري زيادي كرد"    

ـ  .ا نتواند اثبات كند بدردسر مي افتد مي دانيم كه كسروي بي دليل سخني نمي راند بويژه كه اگر اينر ٢
٢١٠ و ٢٠٩ ص يادشده ، پاكدامن ، ـ ٣

٤ـ . بود شنيده شده كه او پيشنهاد رفتن بخارج و جان بدر بردن را نپذيرفته كسروي از ياران
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 اين شك را بيقين رساند كه با او نبرد قلمي و محاكمه              ، ١بي ارج درآمدن پاسخ ماليان به پرسشهاي كسروي       
ه گردد و پرده از روي نقشه هـاي         كردن كار را بجاي باريكتري خواهد كشاند ، چه آنجاست كه ناگفته ها گفت             

 اين آزموده   ٢چنانچه يكبار هم در محاكمة مختاري     . بدخواهانة سي و چهل ساله برافتد و رازها بروشني درآيد         
  .شده بود

ولـي  . مي بستند  او    و خاموش ساختن    بشكستن  بسيار چنين پيداست كه در آغاز ، از گشودن پرونده اميدِ         
بـه    دادن شـتاب  وبيـشتر   ها هم نتيجه اي بدست نمي آورنـد ، بـزور ورزي              از توقيف ها و كارشكني     سپس كه 

 و  سـِر ناچـاري   از    او و يـارانش مـي بيننـد         شـگفتي از   ايـستادگيِ با اينهمه چون    .  پرونده برمي خيزند   جرياِن
  نـه از سـرِ     اين كـار  پيداست كه   . مي پردازند  تركش به پيگيري پرونده      و بعنوان يكي از دو تير آخرِ      درماندگي  

  داشت اين بـود كـه زمينـه اي آمـاده          برايشان   تنها سودي كه     ِ ناچاري بود و     اميدواري به تسليم او بلكه از سر      
فتنـه   ماليـان را در گـستاخيها و          و بـشناساند  بجامعه »تحت پيگرد «  و   آشوبگر  فردي  كسروي را  مي كرد كه  

   . محق جلوه دهدـ  آخرين تير تركشـحياناً در جنايتشان  و اگريها
از واكنشهاي روزنامه ها و ديگر جمعيتها و خردمنداِن كشور بكشته شدن دلگداز كـسروي و منـشي او در             

نفرت تراويد  رس ، جايي كه متهمين و مجرمين هم امنيت دارند ، بيشترپكاخ دادگستري در برابر چشمان باز     
راجـع بقتـل   « جـزوة كـوچكي بنـام    وحشيانة خود ، يك     اينبود جانيان و هواداران ايشان بدنبال كار      . تا تأييد 
  :بيرون داده در آن چنين مي نويسند » كسروي
ملت مسلمان نمي تواند ببيند كه جلو چشم        . ملت مسلمان ايران مسلمانست و بدين و كيش خود عالقمندست         ... 

هـيچكس در    دينـي هيچگونـه تحريكـي از         تحريكاتالبته در اين واقعه جز      . او قرآن را بسوزانند و آنها نگاه كنند       
   ٣.ميان نبوده است

قـاتلين كـسروي و     «  زيـر عنـوان       ، زدا دو روز پـس از آن پيـشآمد جانگـ          ۲۲/۱۲/۲۴روزنامة ايران مـا در      
 شـهرباني دربـارة قتـل كـسروي     ـ اعترافات قـاتلين   ـ  اعالمية نواب صفويـحدادپور را چگونه دستگير كردند

  : چنين مي نويسد» !اظهار عقيده مي كند
دو نفر از آنها را بـراي دادن خبـر      .  گرديد قاتلين موقعي كه بمريضخانة سينا مي رسند چهار نفر بوده اند            معلوم... 

برويـد بآقـاي    : "يكي از متهمين فرياد زد      . ... نزد آقايان سيد محمد بهبهاني و سيد ابوالقاسم كاشاني مي فرستند          
٤".سيد محمد بهبهاني خبر بدهيد كه ما كار خود را كرديم

                                                 
 وزنامـة كيهـان و    پاسخ كسروي به او در ر     . نوشته» كسر كسروي « ـ يكي از آن پوچ گويان سيد نورالدين شيرازي است كه دفتري بنام              ١

ان نزديك بـه يكمـاه ديـر در         آنزمان ماهنامه هاي آزادگ   ( . آورده شده ) در ماهنامة ارديبهشت باهماد آزادگان     (١٣٢٤همچنين در خرداد    
  .)مي آمده

٢ . نگاه كنيد»دفاعيات كسروي از سرپاس مختاري« ـ براي آگاهي بيشتر به
٣ ۱۸۱ ص پاكدامن ، يادشده ، ـ
٤ ۲۲۲ ص همان ، ـ
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، ماليـان هـم    گردانـد  مي دلير ه از سرگيرِي راهزني   برا  آرام گرفته   راهزناِن    ، ناامنيخبِر   كهبدانساني ،   آر
 چنانكه  .دلير گشتند  جنايت   مرِزدر كارهاشان تا     پشتيبانان ايشانست    دسِتدر   قانوناجراي  همينكه دريافتند   

 بدينـسان   .هفـت مـاه آزاد مـي گردنـد         از    ، پس  ندخواهد آمد ، جانيان كه جز كسروي ، منشي او را نيز كشت            
 كـه اگـر     پيـام دادنـد   بجهانيـان   ند و با اينكـار      زدبي آزرمانه     كمپاني خيانت دست بجنايتي    ماليان بدستياريِ 

  .ي نيست بآن هم نياز را ، مابرپا مي كردند دادگاهي بيدينانكشيشان پيش از كيفر دادن به 
 فالن كـسان را كـه        "كه پرسش    اين  به  در پاسخ   ماليي رژيم ِجانيان يكي از     جنايت ،   سال پس از اين    ۳۳

نيـازي بـه محاكمـه نبـوده ، اگـر            : "  چنين گفتـه   " آيا محاكمه شدند و گناهشان باثبات رسيد؟         اعدام كرديد 
 كـه شـهيدند و بـه بهـشت           بودنـد  گناهكار بودند كه سزاشان را ديده اند و بجهنم خواهند رفت و اگر بيگنـاه              

  ".خواهند رفت
   : درخوِر پرواست  نيزفدائيان اسالمن گفتة يك عضو اي

كـه  اطالع پيدا كـرديم      [!].او را محاكمه كند    مجبور شد    دولتبعد از اين بقدري فشار عليه كسروي زياد شد كه           
در حالي كه نواب و مـا دنبـال          به سه ماه زندان محكوم كنند         فقط خواهند كسروي را به اتهام نشر كتب ضاله         مي

 بدادگاه رفتيم و از افراد بـازاري تعـدادي را    كسروية محاكمدر جريان باين ترتيب   .البي كسروي بوديم  اعدام انق 
 و آن روز بكـساني كـه فقـط           با ما همكاري زيادي كـرد      بود كه » خوانساري « رئيس كالنتري بازار  . بهمراه برديم 
» جـواد مظفـري   «  شخـصي بنـام       كسروي محاكمةدر روز دوم يا سوم      .  را داد  دادگاهجازة ورود به    ا ريش داشتند 

يكي ديگر از افراد ما بـه نـام شـيخ مهـدي          . را زد » حدادپور« ،   و منشي او  » كسروي« بدادگاه آمد و با هفت تير       
او مظفري را سوار ماشين كرد و به        . شريعتمدار بدستور نواب با اتومبيل جلو دادگستري بحالت انتظار ايستاده بود          

 تا االن هم كـسي  .كمترين اطالعي نداشتند هيچ كدام  [!] و نه مردم، نه دولت نه شاهماجرا از اين  . الهيجان برد 
   ١.داند اين مطلب را نمي

 از همـة سـندها چـشم پوشـيم و           اگـر  !.؟" هيچكدام كمترين اطالعـي نداشـتند       ...نه شاه ، نه دولت    " پس
ين آگاهي از اين كشتار وحشيانه نداشـتند و          هيچ كدام كمتر   !)و البته نه مردم    (بپذيريم كه نه شاه و نه دولت      

 در فـدائيان اسـالم  چـه  آنرا مـي رسـاند كـه    ايـن  گفته اش   دست كم     را راست بيانگاريم ،    او ديگر جمله هاي  
جز ظاهرسازي    و پافشرده اند    كسروي نوشته  ه شدنِ  محاكم براي )» اهالي پايتخت  «با عنوان   ( اعالميه هاشان 

   .دسيسة كشتن او را در سر مي پرورانده اندو ريا نبوده و از همان آغاز 
چنـين   بتوانـد اين    آزادي و آسودگي    احساس  اين فضايي كه يك جاني با      جا دارد توجه كنيم كه    همچنين  

او خـود نفهميـده كـه بـا         . كـرده فـراهم    »ياسالمجمهوري  « د را   بال و بآن ب    براند جنايتش  سخن از  بيشرمانه
اگـر از او    چـه پاسـخي توانـد داد          راسـتي  .ي خود را بنمايش مي گذارد     نوشتن اين جمله ها نافهمي و دژآگاه      

 وكيل مدافع و دادستان و داور آن تعيين نشده و اگـر هـم فـرض                 دادگاهي كه هنوز تشكيل نشده ،     : "بپرسند  
  يمـورد چنـان   كنيم كه شده بود هيچيك نمي توانسته بگويد متهم محكوم خواهد شـد يـا نـه ، بـويژه كـه                       

                                                 
١    گفتگوي احمد شهاب با مرتضا رسولي ، يادشدهـ
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 از نيرو   پياپي ۲۰مشروطه تا شهريور     جنبش    از كهاز بررسي رخدادهاي صد سالة اخير ، آشكار مي گردد           
 رخـت   ديـده » دورة روحانيت را خاتمـه يافتـه      «  ايشان كه تا جايي  كاسته گرديد چنان  و شكوه دستگاه ماليان     

   نوشـته هاشـان    ايـشان در  . اي خزيدنـد  گوشـه   ب ديگـران كـه چنـين نكردنـد بناچـار         . نـد درآوردماليي از تن    
روزگار سياه متدينين و اهل «  ، تبديل  براي دستگاه ايشان۲۰ شهريور  : اند همين معني را فهمانده»ضمناً« 

  از، آن ازپـس   ١.»كمتر از نفـع آفتـاب بـر ذرات نبـود     « و اين پيشآمد  » صبح روشن و تابناك   « بود به   » علم
در  نـد كـه پـيش از آن       بيا مـي    دست موقعيتهايي ب  سرانجام  و تكان بيشتري ديده مي شود    ماليان رفته رفته    

   .رويا نيز نمي ديدند
زور و  تنهـا   اين  ه اند كه     تاكنون منتشر كرده اند ، وانمود      در تاريخهاييكه » جمهوري اسالمي « سردمداراِن  

تنهـا باعـِث     ۲۰ پيـشآمدهاي شـهريور    وخودي نـشان دهنـد      فشار دولت رضاشاه بود كه نمي گذاشت ماليان         
  دوبـارة   بازيافتن نيـروي گذشـته و ميدانـداريِ        هم رادليل درستي اين سخن     . دشجلوگير   اينبرداشته شدن   

دولـت بـشيوه هـاي      شـاه و    نشان مي دهـد كـه       بيست  حال آنكه رويدادهاي دهة      . ياد مي كنند   »روحانيت« 
 ـ  ليپـو  كمكهـاي  وايـن يـاري هـا ، ميـدان دادن     از جملـة  .  انـد  بدستگاه ماليان ياري مي رساندهيگوناگون

 بنيرومندي ارتجاع   غير مستقيم آزاديخواهان ،   تنگ گردانيدن ميدان ب    دولت با    همچنين.  بوده بايشان تبليغاتي
   :اين ياري رساندن ها را در زير فهرست وار مي آوريم .كوشيده

سـستي در اجـراي       :گرفتـه مي   بشيوه هاي گوناگوني انجام      كه،  بزرگنمايي ايشان   و   ميدان دادن بماليان     ـ۱
 آزاد گذاشـتن   در گـردن نهـادن بدرخواسـتهاي ايـشان         ، »رخت يكـسان  « و  » برداشته شدن چادر  « قانونهاي

 بر وحشيگريهايي كه ماليان با تحريك مردم عامي عليـه  چشم بستن  مدرسه هاي مختلط ،    بستن خزينه ها و  
ـ   را دولـت   كـه  ماليـان  در برابـر     يسست .پا مي كردند  ر، آزادگان و توده اي ها ب       يهوديان ، بهاييان    شـوراندنِ  ا ب

نـشريات  بر اجراي نمايـشهاي بيخردانـة كيـشي و روضـه خوانيهـا و               چشم بستن    ويا هديد مي كردند  ت عشاير
  . اين شيوه هاستي ازهاينمونه  ،  عليه آزاديخواهانتحريك آميز و بيشرمانة ايشان

، گنجاندِن درس تعليمات دينـي و  » ناظر شريعات«  همچون رسميت دادن به  : تبليغاتيـ مالي   كمكهايـ۲
 دانشكدة الهيات ، براه انداختن روزنامـه اي بـراي ماليـان و مـزدور گـرفتن                  اردنزبنياد گ  در مدرسه ها ،      نماز

» تبليغـات دينـي   «  راديو براي ماليان و راه انداختن دستگاه         افزار تبليغاتي گردانيدنِ  . گفتار نويساني براي آن   
بـاز  . ايـشان   تأئيـدهاي ضـمنيِ   با ماليان وها وزيران و سران اداره ، ها نخست وزير،همراهي هاي شاه    .در آن 

  . و راه سازي براي آنها ، نوسازي سقاخانه ها و اينگونه جاها گرداندن اوقاف بماليان ، تعمير امامزاده ها

                                                 
و سيد محمد حسين  ۱۱۹، جلد يكم ، ص ۱۳۳۲ـ۳۳حاج شيخ محمد رازي ، آثارالحجه ، قم ،  ، بنقل از ۷۹  پاكدامن ، يادشده ، ص١ـ

  ۵۱ ص ۱۳۴۱علوي طباطبايي ، خاطرات زندگي آيت اهللا العظمي آقاي بروجردي ، تهران ، اطالعات ، خرداد 
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 ، لغو جواز    ۱۳۲۱ ديماهكسروي و يارانش در يكم      دستگيري  همچون   :دولت بمخالفان ارتجاع     پياپِي فشار   ـ۳
 و گزنـد    م نيمه ماهه و هفتگي و فشار آوردن بديگر روزنامه هاي مخالف ارتجاع ، فـشار               او ، بستن پرچ   وكالت  
ست ،   بهواداران كسروي و خوانندگان نوشته هاي او ، جلوگيري از فرسـتاده شـدن كتابهـاي او بـا پـ                     رساندن

 جلو انداختن   و )قوة قضائيه  (پراكندن گزارشهاي دروغ ، پرونده سازي و بازپرسيها ، دخالت در دستگاه داوري            
 دهها ناپاكدلي و بيـدادگري ريـز و درشـت    بستن كلوپهاي حزب توده و   ،   )فورس ماژور  ( پرونده نوبت دادرسيِ 

  .ديگر
پـس از دو    ! آيا ديگر جايي براي خوشـباوري مـي مانـد؟          دولت ،    نةبدخواهارفتارهاي  با بديده گرفتن اين     

:  اينكه وانمود شده   پس .ديديم خميني   در نوشتة ان را   ايش شرح حال سال و نيم بيشتر ياوري از دولت ديدن ،          
گرفته و چون او رفـت       رضاشاه جلوي باز شدنش را مي     » قلدري«  كه تنها    ند بود  اي  بسته ماليان همچون فنرِ  

  .سخن پرتيست ، ندبيكبار برجهيدايشان با نيروي خود 
 می شود ، اين اقبال بـسوی کـار و کوشـش             همين جا بايد بيفزايم که برخالف آنچه که اينک بنام تاريخ بما داده            

، در برابر آنچه که در عرصة کالن جامعه می گذشت ،            ٥]منظور شيعيگريست  [ ، دستکم تا ميانة سال       ۱۳۲دينی
 کـه سـيزده سـال از بنـای     ۱۳۱۳در سـال  : شمار طالب علوم دينی گواهی براين گفته است        . خُرد و کوچک بود   

 ،  ۱۳۲۱در پايـان سـال      . بـود  ی گذشت ، شمار طالب اين حوزه هفتسد نفـر         حوزه علمية قم در دوران رضاشاه م      
، در ۱۳۲٥يکسال و نيم پس از پايان دورة رضاشاه ، شمار طالب اين حوزه به نهسد نفر رسـيد و در پايـان سـال                   

   ١.نخستين سال مرجعيت بروجردی ، شمار طالب حوزه هزار و دويست تن بود
موضوع باز هم روشـنتر     را بديده گيريم    ) دولت و ماليان  (دو همدسِت تازه      بيشتري از   اگر رفتارهاي  اكنون
،  چـاري از نا  ماليـان    برابـر دولـت سـهيلي در        چنين وانمـود مـي شـود كـه         مي بينيم براي مثال    .خواهد شد 

. بدرخواستهاي پنجگانة آقا حسين قمي رسميت داده و آنها را در هيئت وزيـران مطـرح و تـصويب مـي كنـد                      
  در آن .  بـآزاديخواهي و دموكراسـي در ايـران مـي زنـد     ـ تـا آن زمـان    ـبزرگترين ضربه را  بينة او بدينسان كا

 بر سر امتيـاِز     ديده مي شود كه    نخست وزير شده     ساعد خود  كه يكسال بعد .  ساعد وزير خارجه است    كابينه ، 
  وروي ايـستادگي  شـ  همچـون     بزرگـي  كـشور در برابـر     »ايران دوستي «  و   »ميهن پرستي «  بنام  ، نفت شمال 

  .نمي گذارد  و گردن بخواسِت همساية شمالي)۱۳۲۳(مي كند 
 كابينة سهيلي پرسشهايمسئول و بعنوان يك وزير  ، از ا بارتجاع ساعدريهايويا پس از شرح كتاب دادگاه
 در برابر كـشوري      اي »ميهن پرستانه « ايستادگي   كه چنين    »قهرمان نفت « اي   : مي پرسد  انديشه برانگيزي 

 ده يـك آن ايـستادگي را در برابـر            ، كابينة سهيلي هيئت وزيراِن   در    چگونه ، ادياز خود نشان مي د    يرومند  ن
  ! آيا چنين گماني توان برد؟٢ !دانستي؟ آيا آنها را بي زيان مي! ؟ نكرديآقا حسين قميدرخواستهاي 

                                                 
ان اسالم و سودای حکومت اسالمیييفدا ،   ، پايگاه اينترنتي آينده نگر١٣٨٤ ، کمي بخش  ١ ، )محمد ( امينيـ

٢  . د آورديم بياد آوري۵۱ صفحة  نامة او به سهيلي را كه درجا داردـ 
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پـس چگونـه در برابـر كـشوري          مي پرسيم  ،   يايستباگر بگويي در برابر ماليان نمي توانستي         :بايد افزود   
   آنهنگام كه جلوي ارتجاع ايستادن نمـي توانـستي آيـا اسـتعفا دادن نيـز                 !همچون شوروي مي تواني بايستي؟    

   !استعفا دادن دشوارتر بود يا در برابر روسها ايستادن؟! نمي توانستي؟
پيـشنهادهايي كـه    . سئولندپيروي از قانونها و پايبندي باجراي آن وظيفة همة دولتهاست و همة وزيران م             

پذيرفتن و تصويبش مخالفت با قانون هاي جاري است خود قـانون شـكني اسـت و مـسئوالن بايـد پاسـخگو                       
تفاوت  بسخن ديگر    .تشكيل مي دادند    ماندگار ده دوازده وزيرِ  چند سال را بيش از همه        كابينه هاي آن   .باشند

لت ها مي آمدند و مي رفتند ولي وزيران اصلي در بيـشتر          دو. چنداني ميان كابينة ساعد و كابينة سهيلي نبود       
در آن اينـان   .خارجه و هژير وزير دارايـي بودنـد  ساعد وزير ، در كابينة سهيلي  .كابينه ها همچنان مي ماندند  

 همين ساعد كه دربپذيريم  اكنون چگونه . بتصويب درخواستهاي آقا حسين قمي هيچ اعتراضي نكردندكابينه
چگونه بپذيريم  !  اعتراضي كند و بانگي برآورد؟     نمي توانسته  بر شوروي مي ايستد ، يكسال جلوتر      در برا  ۱۳۲۳

  ! يافته؟مي كه سياستمداري چون او زيانهاي آن تصويبنامه را درن
.  زند  و خود را به ناشنيدن مي      پاسخي نمي دهد  بماند آنكه همين پرسشها را كتاب دادگاه از او مي كند و او              

ــد آنكــه  ــران دولتهــاي پــس از شــهريور بمان ــا ، )دورة دموكراســي(  ۲۰وزي ــويژه ت ــشتر همــان ،۱۳۲۵ ب  بي
  خواستارانِِ محاكمة ستمگران و تـاراجگرانِ      ۲۰ پس از شهريور   با آنكه  . بودند » ديكتاتوري دورة« سياستمداراِن

در  ،  مـي شـد   پيـدايش يـك تحـول آمـاده          و زمينه بـراي       همه جا را فراگرفته بود     فريادشان دورة ديكتاتوري 
! ؟آيا در ديگر كشورها هم چنين چيزي رخ مي دهـد          . پديد نيامد ي  اندك دولت و مجلس جز تفاوتهاي       ساختاِر

 رخ دهد نه آن سياستمداران پيشين مانند و نه مـردم گذارنـد كـه ايـشان                  اينچنين در هر كشوري كه تحولي    
مانهايي بودند كه در زمان محمدرضاشاه       ه ۵۷در همين كشور خودمان آيا سياستمداران پس از بهمن          . مانندب

 هاي پس از بهمـن      دولت اگر هويداها و آموزگارها و شريف اماميها و قره باغي ها در              ! كارهاي مهمي داشتند؟  
در هر حال بايد پرسيد چنين چـشم بنـدي اي چگونـه انجـام               !  سر كار مي آمدند ماية صد شگفتي نبود؟        ۵۷

ياستمداران سخت بدگمان مي گرداند و نمي توانيم ايشان را دلسوز بحـال              س آناينهاست كه ما را به      ! ؟گرفته
  .مردم و كارهاشان را از روي ميهن دوستي بدانيم

 ،  ماليـان وزيراني كه به پـشتيباني از ماليـان برخاسـتند مـي دانـستند كـه بـر پايـة باورهـاي                        همچنين
 مـي خورنـد   )و ايـشان  (ركنـان دولـت  د و نـاني كـه كا      نـ بشمار مي آي  » غاصب« و  » جائر « عرفيتهاي  حكوم

 و  مي گرفـت   ايراد  ماليان  باورِ يناب  ، اصالً  كتابهاي كسروي كه ايشان دستور توقيفش را مي دادند          . حرامست
 بـود كـه بـاز هـم          پس چگونه  .اينست هيچيك از ايشان نمي توانست بگويد من چنين چيزي را نمي دانستم            

  !برنمي داشتند؟ ماليان دست از پشتيباني
 آشـوبگرِي ماليـان ، ناچـار شـده      از تـرسِ  كهمي نمايد   وا  از يكسو چنين   دولِت قوام  همچنين مي بينيم   

 تواند جلو مي گيرد و مي جلوي تشييع جنازة كسروي و حدادپور را بگيرد و از خاكسپاري و مراسم تا آنجا كه   
و علما  بماليان   زمان مي گذراند و      با سستكاري  ،   از سوي ديگر بجاي آنكه بر محاكمة بيدرنگ جانيان پافشارد         
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بـراي  » تظـاهرات « بـراه انـداختِن      و    كـردن  مجال مداخله در پروندة قتل مي دهد و دستشان را در هـايهوي            
 مطرح مي كنـد  وزيرانموضوع آزادي قاتالن كسروي را در هيئت  . باز مي گذارد خود دربندِ »برادران« آزادي  

 و سـزاوار    »مهـدور الـدم   «  نشست هواداري از جانيان مي كنـد و او را            ش در همان   كابينه ا  كشور و هژير وزير  
 خواستة وزيـر كـشورش را اجـرا          دولت  هم سرانجام.  مي شود   كشندگاِن او  ه خواهان آزادي  دانست نه شد كشت
در برابـر دموكراتهـاي      ،   همين دولت  درحاليكه . آزاد مي سازد    از زندان   جانيان را پس از هفت هشت ماه       كرده
 كوتاه نمي آيد و سرانجام      گاميجان و كردستان و نواهاي جدايي خواهانة مازندران و گيالن و خوزستان             آذرباي

  . آنها را تارانده رهبران را دستگير و اعدام مي كند ودر مي بارتش بر سر آذربايجان و كردستان
در  ! ماليـان بـوده؟    تـرسِ از   پروندة قتل را هـم آوردن        آيا باز هم بايد پذيرفت كه آزادي جانيان و سرو تهِ          

 باتهام همكاري    متفقين كاشاني را   هنوز در ايران بود كه    » قهرمان رفع حجاب  «  آقا حسين قمي   ۱۳۲۳خرداد  
  ماليـان   ديگـر   از  ، داعتراضي شنيده نش   هيچ   »مبارزان با بيديني    « از نه تنها    كردند ليكن  زنداني   با آلماني ها  

آمد  ميبجوش  » مخالفت با اسالم    « و  » ادعاي پيغمبري « رتي كه از     آن غي  ١.دينيز آواز همدردي بگوش نرس    
 ار كفّ   بدستِ آيت اهللا   يك در برابر زنداني شدن   پس چرا   گردانيد  مي    خشمناك  ،  را تا مرز جنايت    متعصبينو  

  ! ؟ار نشدنمود
تگير  هنگاميكه قوام مخالفان خـود را دسـتگير و زنـداني كـرد ، در ميـان دسـ                   ۱۳۲۵ در تيرماه    همچنين

»  سـينه چـاكِ     و  جديد الورود  مدافع« شدگان سرشناساني از هواداراِن ارتجاع همچون سيد ضياء ، كاشاني و            
 و چنـدين    پـرچم اسـالم   بدسـتور قـوام روزنامـة       . ، علي دشتي بچشم مي خوردنـد      » مذهب جعفري « آنزماِن  

و ارادة ملـي    ) برِي علـي دشـتي    بره(او از يكسو دارايي هاي دو حزب عدالت         . روزنامة راستي ديگر تعطيل شد    
 .را مصادره كرده و از سوي ديگر فشار و محـدوديت هـا را از روي حـزب تـوده برداشـت                     ) برهبرِي سيد ضياء  (

و حزب را به بازگشايي باشگاههاي خود كه هنگام نخست وزيري صدر            ... كادرهاي حزبي را از زندان آزاد كرد        
به سخن  ٢.ايشان ائتالف كرده سه وزارتخانه را بايشان واگذار كردبآتش كشيده شده بود تشويق نمود و حتا با 

ازدواج با توده اي هـا       كه پستنهاداني از همين تيرة ماليان ، فتوا بارتداد ايشان داده          ائتالف كرد   حزبي  ديگر با   
نوشـته  رويهمرفته قوام بكارهايي دست زد كـه اگـر واكـنش ب           . و ايشان را بهمسرانشان حرام اعالم كرده بودند       

 ، مي بايست وحـشيگريها و       بيانگاريمبه كيششان    ماليان» غيرت« و از رهگذر  » خود جوش « هاي كسروي را    
  از ماليـان  حال آنكه باز هـم    .راه مي افتاد   هاي او اقدام واكنش به    درآدمكشيهاي گسترده اي در سراسر كشور       

   . از ايشان بر نيانگيختيخشم و نخاستاعتراضي يا هايهويي بر
 »ملت مسلمان « كه  چه جاهاست   روشن گرديد   . اين رخدادها دانسته شد آنچه مي بايست دانسته شود        با  

ايـراد  دانسته گرديد چرا پرسيدِن چند پرسـش از ماليـان و بـشيعيگري              . »قمندست بدين و كيش خود عال     «
ن ده روزنامة دسـت      و بست   ماليان ِنناپشتيبادستگيري سرشناسان و     گناهي بزرگتر و ناآمرزيدني تر از     گرفتن  

                                                 
١ ۹۷ ص يادشده ، پاكدامن ، ـ
٢  ٢٩٢ تا ٢٧٧ آبراهاميان ، يادشده ، ص ـ
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ي حزبائتالف با   در جاييكه نخست وزيري با       دانسته گرديد . استراستي و ائتالف با حزبي همچون حزب توده         
  تنهـا  اين سـخن كـه      آيد ،    آنان برنمي     و صدايي از   به فتواهاي آقايان دهن كجي مي كند       توده   همچون حزب 

 اينكه گفته شـده دولـت بعلـت          همچنين .ستپوچزه  رضاشاه جلوي ماليان را گرفته بود تا چه اندا        » قلدري« 
   . چه اندازه از راستي بدورستدجانيان كسروي را آزاد گردانْفشار بازاريان و علما بناچار 

با كسروي و آزادگـان از رهگـذر          علت دشمني وزيران و زيردستاِن ايشان      دور نيست كه  : د  نباشد كه بگوي  
 ايـن هـم      نه از بدخواهي و نقـشة از پـيش آمـاده و            بوده و  انهمكيشي با مالي  كينه هاي شخصي و همچنين      

  .دنناماش مي  » عذر بدتر از گناه«  همانست كه البته اگر اين را راست بپنداريم ، .طبيعيست
خـود كـسروي هـم بـاين         . كارگر بـوده   دشمني با او   در   بيگمان  و كمترين آن رشك ،      هاي شخصي  كينه
 كـه ايـن      نشان مـي دهـد     ولي قرائن  ١. به ساعد نخست وزير اشاره دارد       در نامه   در جاهايي و از جمله     موضوع

   .بخش كوچكي از علت هاست
  ما دشـمني را بيـشتر از كـساني        : دربارة ياري دولتيان بماليان از رهگذر مسلماني و همكيشي بايد گفت            

  .مي بينيم كه هيچ درد دين نداشتند و اين ماية بدگماني بيشترست
سه نخست وزير ديگر ساعد و هژيـر و  . نام برديم) تا آنجا كه ما دانسته ايم (دان اصلي   از فروغي بنام كارگر   

.  كتاب دادگاه اندازة مسلماني هركدام را نيك نشان مي دهـد ،  در بدخواهيهاشان بسيار پافشردندكه  صدر هم   
 كه در همـان كتـاب       جز اينها چند تن از سرشناسان ، از نمايندگان مجلس و سراِن اداره ها و افسران هستند                

 .كننـد  با آزاديخواهان بـدخواهي و دشـمني      او يا بنام شيعيگري   بنام  دين اسالم را آن مي دانند كه        مي بينيم   
 عليـه   ، »يمـذهب جعفـر   «  ، در دفـاع از        چهاردهم ة دور مجلسكه بعنوان نمايندة    يكي از آن سياست بازان      

ديگـران مـسلمان تـر از او        . بعنوان نمونه بـشناسيم   را در اينجا     بسخنان تحريك آميزي برخاسته بود       كسروي
  . نيستند
 مي رانده و در ايـن  تجدد و اروپاخواهيسخن از   از آن بازگشته و سپس ، پرداخته طلبگيه  بدر جواني    او

 دوره  شـش  در دورة ديكتـاتوري      . گرديـده  از ستايندگان او   و    بدستگاه رضاشاه راه يافته    آنگاه .راه قلم مي زده   
 دولـت    نـشريات را بـر پايـة خواسـتِ          كه مي بايست    گرديده رئيس ادارة سانسور   جلس و پس از آن    نمايندة م 
   نماينـدة مجلـس     بعنـوانِ  هنوز رضاشـاه از كـشور بيـرون نرفتـه          ،   ۲۰ليكن پس از سوم شهريور     .كندمميزي  

سـيدگي   ر  خواستار  و رانده  در بيست سال گذشته    مردم» حق تضييع شدة  « از   سخن ،   مدوازده» سفارشِي« 
نخـست   از  شـده حتا اموالي كه با خود از ايران بيرون مـي بـرد    وشاِه گذشته» اموال منقول و غيرمنقول «  به

گم شود آيا او و دولت مسئوليت آنرا بگـردن خواهنـد             جواهرات سلطنتي از  » مبلغي «  اگر : كه  مي پرسد  وزير
   !؟گرفت

برخاسته در پرده بـه نوشـته هـاي كـسروي            ، در مجلس چهاردهم      رضاشاهچند سال پس از افتادن      همو  
اينكه مذهب رسمي كشور است و قـانون اساسـي آن را تـصريح               و    مي راند  »مذهب جعفري «  سخن از    هتاخت

                                                 
١  ٢٦٨ و ٢٦٧ ، ص ـ پاكدامن ، يادشده
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" دهنـد  حاال عده اي پيدا شده اند كه بر ضد اين مذهب چيز مي نويـسند و انتـشاراتي مـي                   "نموده و از اينكه     
  .افسوس مي خورد

 از سـخنراني آن نماينـده در مجلـس يـاد كـرده و پـس از آنكـه                    پاسخ دهـد   دولت بما كسروي در كتاب    
بـا قلـم توانـايي كـه دارد           ويـا   از مردمفريبي دست كشد     يا از او مي خواهد   نامسلمانيش را برخش مي كشد ،       

 و زبردسـت بـا داشـتِن        »پـرده در  «نويـسندة   آن  از  آري  ! پاسـخي نيـست    ليكن   . پاسخ دهد   كتاب بپرسشهاي
   . ديگر بانگي برنمي خيزدانيپارلممصونيت 

اگر خوشباوراني در آن زمان ، جوش و خروشهاي اينچناني او را برخاسته از باور و تعـصب او بـشيعيگري                     
در   كسيست كـه    ، علي دشتي ،    زيرا او .  نيز نمانده  گمان مي كردند ، امروز ديگر جايي براي آن خوشگماني ها          

   . نوشتمحمد و اسالمبه انتقاد  را در »ال س۲۳«  ي بناِم كتاب عمرشسالهاي بازپسيِن
مي دانند كه چه بود و پايبندي او بدين بيش از آن وزيران و سياستمداران  امروز همهمسلماني شاه را نيز 

ديديم كـه     همچنان .بودمي  ند جز فريبكاري ن   نمودمي    پس اينكه اينان خود را پايبند كيش و مسلماني         .نبود
ه از فرصت بهره جسته با ماليان گفتگوي حكومت را به نتيجه رساند ولي از شـاه                 كسروي از شاه مي خواهد ك     

  . ديده نمي شودتكانيدر اين زمينه كمترين 
خـود ماليـان هـم      گويا   كه پس از چندي      شدمي  كارگرداني  استادانه  چنان   هواداريها و پشتيبانيها  آري ،   
 ِي كـيش  وااليـ ده و مي آيد در ساية نيروي ايشان و          آنچه پيش آم   )يا بهتر دانستند چنين بپندارند     (پنداشتند

 بايشان شده ، باورهاي مذهبي وزيران و زيردستان          دولتيان ند آنچه باعث ياوريِ   ه ا باشد كه پنداشت  . ستشيعي
   .يابيم ميدر  از اعالميه ها و نوشته هاشان رااينها. ايشان بوده
همانها كه در برابر    .  خزيده بود   هريك بگوشه اي   ته كه در برابر مشروطه سپر انداخ      يي بودند همانها ماليان

ميـد  و ن، سـخني بـراي گفـتن نيافتنـد و از دسـتگاِه خـود           جنبش مـشروطه آمـد       دنبالدانشهاي نوين كه از     
همانهايي كه در برابر ماديگري جز خاموشي چاره اي نديدند و بدتر آنكه بدآموزيهاي آنـرا بگفتـار و                    .نددگردي

 اروپايي در ايران و تغييراتي كـه در شـيوة            زندگي همانها كه در برابر روان گرديدن آيين       .كردار خود راه دادند   
 جامة ماليي از تن     ديدند كه بهتر آن    زندگاني پديدار شده بود چاره اي جز تسليم نداشتند و كساني از ايشان            

بان اين و آن بيديني از خود       بلكه برخي از ايشان براي رهايي از زخم ز         ندندرآورده پيروي از شيوة اروپاييان ك     
در  يـن مـرد  ا. راشـد كه در زمان رضاشاه بيديني مي نمود ، آخونديست بنـام         صدها تني    يكي از  (مي نمودند 

موعظـه و   ب ارتجـاع گرديـده بـود        پيـشبرد سالها در راديو كه افـزاِر        زمان محمدرضاشاه كه اوضاع برگشت ، تا      
بدينداري پـرداختن ، كـار      » قاچاقي« ز بخاموشي گراييدن يا     جديگران نيز    .) پرداخت  مي دينيسخنرانيهاي  

   .ديگري از دستشان ساخته نبود
 بلكه برخي نيز زبان     ي از خود نشان ندادند    تكانجز اندك   ،   بضد كيششان  رضاشاهفرمانهاي   در برابر    ايشان

 شاعران بدين   ازي و ريشخندِ  كه در برابر زبان در      اند آنهاييماليان  . بچاپلوسي و تأييد كارهاي دولت باز كردند      
 نه تنها كمترين تكاني بخود ندادند ، بلكه همانها )همچون شعرهاي خيام و حافظ ( يا ستايش از باده و مستي
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  بيـدينان  هاي مردمفريبي گرفته بودنـد و حتـا در برابـِر ريـشخند            را سرمايه اي براي سخن بافي و گرمِي بازارِ        
جار زد آن جارچي    :  كرد و حتا بمحمد پاكمرد عرب نيز توهين مي       ( بود كه همه جا را فرا گرفته        )ينمتجدد(

 همانها كه از سـِر      . بود  كردن ين كاري كه از ايشان ديده شد هياهو       دليرانه تر  )كالدنيا مزرعه االخره       مسخره
  . او از مسلمانان اميد بسته بودند ناداني به فيروزيهاي هيتلر و پشتيبانِي دلسردي وپريشانحالي و

در زماني كه روزنامه ها و نيز بيشتر درسخواندگان و برگزيدگان مردم ، علت عقب ماندگي ايرانيان را جـز                    
  بتازنـد تـا    »چهار نعل « بي بهرگي از زندگاني اروپايي چيز ديگري نمي دانستند و همه بآن مي كوشيدند كه                

در .  با بيديني معني همسنگ يافته بـود        و تجدد نيز   »تجدد« هرچه زودتر بايشان برسند ، پيروي از اروپاييان         
 راسـتين   بهـواداري از ديـنِ   در پيمـان  سخن راندن از دين نبود ، كـسروي     ن روزگاري كه كسي را دليريِ     اچن

يـورش اروپـاييگري و مـاديگري بـدين را بـاز گردانـد و در برابـِر                  . زخم زبانها نهراسيد  گزندها و   برخاست و از    
دين را بمعني خود بازگرداند و پيرايـه        . ا كه بخواري برده مي شد زنده گرداند       خداناشناسي ايستاد و نام دين ر     

هايي از خرافه ها و گمراهيها كه بدين چسبيده بود را از آن زدود و ارج دين و نياز آدميان را بآن بـا بهتـرين                          
  . مثالها آشكار كرد

 و مـاديگري   مـشروطه ، ر برابـر  كـه در زمـاِن درماندگيـشان د         مي شـود   نموداربيديني ماليان از همينجا     
پيشرفت معنويات و تحكـيم     « و» مبارزه با بيديني  «  بياِد   هرگز  كه آوازي از ايشان برنمي خاست ،       اروپاييگري
  دشـمني هـم   پيمـان  بـا  نـد يدگردن از بلند گرديدن نام ديـن و خـدا خـشنود     نه تنها   زيرا . نبودند »امور ديني 
غفلتهـاي  « و از   افتـاده    دينـداري  ران ديگري فرارسيده بود بيـاد      كه دو  ۱۳۲۰ پس از شهريور   ولي .مي كردند 

دهها دروغ ديگر را بيشرمانه رواج    داده    اسالم نشان   كسروي را بدروغ دشمنِ    .شكايت مي كردند  بشاه   »گذشته
  .گذاردند مي» مبارزه با بيديني«  و نام بدخواهيهاشان را خواهان محاكمة او ميشدند، » تظلم«  بامي دادند و 
 از شاه و وزيران )پس از چهار سال پشتيبانِي بيدريِغ دولت ( ايشان۱۳۲۴در سال    كه شد ديده مي شگفتا  

  و حتا تهديد آميـز     هشدار دهنده ، نامه هاي     ، قوام   بشاه و نخست وزير    .در خواستهايي خالف قانون مي كنند     
 كرده و از آن پس      يان را درخواست  آزادي جان   ، نگذشته از كشتار وحشيانه شان      يك هفته  هنوز و   مي نويسند 

 و اين خاموشي     دولت بيكبار در برابرشان خاموشست     ليپرونده اخالل مي كنند و     رسيدگي ب  هم دمادم در كارِ   
   .ماندگارستچهار سال ديگر نيز 

 بخشي از نيروي سياسـي را       ه ، نيرومندتر گرديد   كم كم  تا سه سال پس از آزادي جانيان ، دستگاه ماليان         
 بنـام    آزاد شـده ،    يكـي از جانيـانِ     در مسجد سپهساالر ،      ۱۳/۸/۲۸آنسال در   .  و دولت بدست آورد    در مجلس 

. وزير دربـار وقـت ، عبدالحـسين هژيـر را كـشت             كسروي بود ،      متهم بكشتن  كه مستقيماً سيد حسين امامي    
 چند سالي پس از     .ندي نكرد ضاعترا مراجع عظام و    روز بعد اعدام شد    ۵امامي كه دستگير شده بود محاكمه و        

، فداييان اسالم بجان حسين عالء وزير دربار و نخست وزير پيـشين سـوء قـصد كردنـد ولـي                    ) ۲۵/۸/۳۴(اين  
متهمان را دادگاه باعدام محكوم     . زنداني شدند يك هفته بعد فداييان بازداشت و       .  و قتلي رخ نداد    ناكام ماندند 
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مراجع تقليد و بزرگان روحانيت براي جلوگيري از اجـراي          از اقدامات   .  حكم باجرا درآمد   ۲۷/۱۰/۳۴كرد و در    
١.خبر و نشاني در دست نيست، اين حكم 

   ...!.براستي اگر اينها را دربارة كشور ديگري مي خوانديد چه برداشتي مي كرديد؟
 مرزناشناسي و ناپاسداريست با     .است» جسارت« آنها   و   ست كه از علما پرسشهايي شده     اين داستانبيرون  

ـ  آن گريزاني » اثِر سوء   « و  »  اسالم و  قرآن و  پيغمبر       « نگهبانـان  « كـه   ماليـان   . »دينـداري  «  از ستمردمان
  اينـست هـر چـه در راه خـدا و    . در برابر ستمي كه بدين رفته بايستند » حسين وار  « وظيفه دارند  ،اند  » دين

   .مي بايسته دريغ نكرده انداو » رضايت« 
 با انتـشاِر چنـد كتـاب بلـرزه           ، سراسر گمراهي و ناداني كه       هزار ساله  ستشيكي !...؟ستچيداستان  درون  

يـك كـيش سراسـر       . نه توان شكيبايي دارد نه دليـري بازگـشت از گمراهـي            .درآمده و در آستانة برافتادنست    
 يدهكـش بيديني ، زهر و آلودگي ، سرچشمة تيره روزيهاي بيست ميليون ايراني ، قرنها بر پاي اين مـردِم ستم                   

 داشته ، بدينسان بهترين افزار بـراي بيگانگـان بـوده و باعـث               شانبندي بوده كه از پيش رفتن باز      يهمچون پا 
در جنبش مشروطه چهرة راستين اين كيش و        . گرديده كشور و مردم يوِغ زيردستي بيگانگان را بگردن گيرند         

ن بازمانده بود بيست سال كم يـا بـيش          با پروندة سياهي كه از ماليا     . پيشوايانش بر آزاديخواهان آشكار گرديد    
  سـپس كـه نـسلي در ميانـه گذشـته و بـسياري از مـردم پيـشينة ايـشان را          . محكوم بگوشـه نـشيني بودنـد      

 كـه  هدانستند و دورة رضاشاه هم بسر رسيده بود ، فرصتي بدست آن سياست شـوِم مرتجـع پـرور افتـاد        نمي
 بيرون آيند و بر حجره هاشانايشان را ميدان دهد كه از . دنَ دسِت سياست گردا   ايشان را بركشيده دوباره افزارِ    

مردم را در ناداني نگاه دارند و هر چه پيشرفت از           . مردم سروري كنند و دستگاه مفتخورِي خود از نو بگسترند         
كم نبود  ند  شت درد دين دا   اگر  پيشوايان اين كيش   .همه را برگردانند  بود ،    پديد آمده    تا آنروز جنبش مشروطه   

بتكـان    امـروز  پس از چيـست كـه     . در برابر بيديني بنبردند   و   برخيزند» حسين وار  «  مي بايست  زمانهايي كه 
 همه از   !...ند؟ دين مي خور   از دست رفتنِ   رانند و افسوسِ   رياكارانه سخن از دينداري مي      بياد دين افتاده   آمده

 هزارهـا خانـدان را نـان     و بيشترسالا ده هپاي دكاني كه . آنجاست كه پاي پولهاي مفِت هنگفت در ميانست   
 شـيوه اش جـز آشـوب بپـا كـردن ، دروغ       و منطـق ،  در برابر دليل   را چه شگفت كه    دكانيچنين  . مفت دهد 
  .نباشد وحشيگري و ويران كردن ، ، خشم و ناآرامي نمودن   بهتان زدن ، دشنام دادن،ساختن 

كس ايشان را آنچنان زيانمند ندانـسته بـود          كه از جنبش مشروطه مي گذشت ، هيچ        يدر سي و پنج سال    
 و كـاردانِي    از جان گذشتگي  تا آنكه كسروي با     . كه خشكانيدن ريشه شان را يك وظيفة ميهني و مردمي داند          

بيمانندي از راه پراكندن حقايق دين و معني درست آن از يكسو و از سوي ديگر با نـشان دادِن دروغبافيهـا و                       
 را  آن كارگر افتاده و بازنمودن زيانهاي بسيار سهمگين آن در زندگاني ، ماهيـت               آلودگيهايي كه در شيعيگري   

بايـست آن    در گـام ديگـر كـه مـي        . را بپيشرفتگان توده نشان داد    يكي بروشنايي آورده چهرة راستينش      از تار 
، يان نگردند ن روشني يابد و ديگر بازيچة دست بدخواهان و مال      اتا انديشه هاش   بدسِت انبوِه مردم برسد      هاكتاب
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  مـانعي كـه  . كتاب ديگر پرونده سازي كرد و مانع تراشيد   ۱۲دولت بيدرنگ دست بكار شد و براي آن كتاب و           
  .ي كه دامنگير همة آزاديخواهان گرديدانكيزيسيون:  تاكنون بوده و هنوز هم هستاز آنروز 

. چندگاهي با زور و ستم نپاييـد       جز انكيزيسيون كليسايي     ، در روزگار انديشه هاي تاريِك سده هاي ميانه       
  !. چه اندازه خواهد پاييد؟ ماليي دهكده اي كوچك را يافته انكيزيسيونساِنجهاني كه اين در امروز 

  
    بهروز مشاري۱۳۸۶ 
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  بخش يكم

  
  ..ما چه مي گوييم و چه مي خواهيم؟

  
  
  .. چگونه كوشش آغاز كردم؟ـ۱

 ١.اين داستان را در جاي ديگري ياد كـرده ام         .  بود كه تكاني در انديشه هاي من پديد آمد         ۱۳۰۷در سال   
چـون تنهـا مـي نشـستم     . دانم نا آسوده بودم و شبان و روزان با دلگيري بسر مي بردم       بي آنكه انگيزه اش را ب     
كـم كـم از اينحـال احـساسات ديگـري در مـن       . گاهي هم بي اختيـار مـي گريـستم   . پياپي آهها مي كشيدم   

 جهانرا گمراه مي ديدم و شاهراهي از دور مي يافتم كـه مـي تـوان جهـان را بـه آن درانـداخت و از                   . آمد  پديد
  .گمراهي باز رهاند

تو گفتي دستي مرا بر مي انگيزد كه با گمراهيهـا درافـتم و نبـرد كـنم و تـا تـوانم جهـانرا بـآن شـاهراِه                             
  .رستگاري نزديك گردانم

   چيزهـايي از خـود     .ولي دشواريهايي در جلو ديده بـاز مـي ايـستاد           .دمي اين انديشه از من دور نمي شد       
  : دهد درون بمن پاسخ مي مي پرسيدم و تو گفتيي نيرويي از 

چون مي انديـشيدم    . چيزهايي بازمانده كه گفته شود؟     در اروپا و آمريكا آيا       با اين رواج دانشها   : مي گفتم   
مي ديدم در پشت سر دانشها حقايق بسيار مهمي هست كه اگر جهانيـان فراگيرنـد و قيمـت گزارنـد و بكـار                        

  .ياري از سختيها و گرفتاريها را از ميان خواهد بردبندند تأثير آشكار در زندگاني خواهد داشت و بس
پيـشرفتش  ] ضـامن [ليكن پاينـدان    . بسيار نيك اين حقايق هست و من توانم آنها را باز نمود           : مي گفتم   

چيست؟ چه چيز آنها را پيش خواهد برد؟ مي انديشيدم و مي ديدم پايندان پيـشرفت حقـايق نيـروي خـود                      
مردان خردمند و پاكدل آنها را خواهند پذيرفت و پشتيباني خواهند نمـود و              حقايق چون گفته شود     . آنهاست

خيمهاي ] صلي ترين ا[ يكي از گهري ترين      »پژوهي راستي   «. در راه پيشرفتش جانفشاني دريغ نخواهند كرد      
مشروطه چگونه در . اسالم چگونه پيش رفت؟.  پيشرفتها در جهان اين خيم خجسته بودهة همآدميست و پاية 

  .سوسياليزم با چه نيرويي تكان درجهان پديد آورد؟. ه جا رواج گرفت؟هم

                                                 
١ ۱۳۲۲ دفترچة يكم آذرماه ـ
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سرانجام .  سه سال بيشتر ، يك گام پيش گذارده يك گام پس مي كشيدم               .بدينسان دودل بسر مي بردم    
راهي بود  .  نمي دانستم چه خواهم كرد و در كوششها تا بكجا پيش خواهم رفت             .آماده گرديدم و بكار آغازيدم    

 مي بايست با يكايك گمراهيها در افتم و در آن ميان حقايقي را باز         .ت پيش گيرم و گام بگام بپيمايم      مي بايس 
  .نمايم

.  كارهـاي مـن آن بـود       ديباچة.  را نوشته به چاپ رسانيدم     آيين بخش يكم    ۱۳۱۱در گام نخست در سال      
بـا آنكـه در انتقـاد از        . اهد داشت اين كتاب تكاني در خوانندگان پديد آورده نشان داد كه حقايق اثر بسيار خو             

كـه  در پـي آن بـود       .  بود بسياري از اروپاييان آنرا پسنديدند و گفتگوها در پيرامونش رفـت            اروپاييگرياروپا و   
 نوشـتم و    »زندگاني زور و نيرنـگ    « ويا  » . ؟پايان كار اروپا چه خواهد بود     « بعنوان    شفق سرخ  گفتارهايي در   

  .كاني در تهران پديد آمدكساني به پاسخ برخاستند و ت
 ايـن مهنامـه   . كه از آذرمـاه بانتـشار پرداخـت   ١ را بنياد نهادمپيمان  مهنامة ۱۳۱۲پس از آن در زمستان      

 از اروپـاييگري ، هـايهوي ادبيـات ، مـاديگري ،     ـاز گام نخـست بـا يكايـك گمراهيهـا      .  جدايي داردةتاريخچ
 نبرد كرد و در آن ميان به دين پرداخته معني راست آن را ـ ، كيشهاي گوناگون بيپا  خراباتيگريصوفيگري ، 

 آن بود كه انبوهي از مـردم پاكـدل و           ن پراكنده شد  ين مهنامه پراكنده ميشد و در ساية      هفت سال ا  . باز نمود 
             مـا شـناخته   ] حـزب   جمعيـت ،  [مـاد   غيرتمند و جوانان خونگرم با من آشنا گرديدند و اكنون از پيـشروان باه  

  .شوند مي
  
  .. ما چه مي گوييم؟ـ۲

بجـاي آن بهتـر     . در اينجا نمي خواهم تاريخچه نويسم و كارهايي كه من يا باهماد كرده است شرح دهـم                
اكنون پس از چهارده سال نيك دانسته شده كـه مـا            . مي دانم ماهيت كار و كوشش خودمان را روشن گردانم         

براي آنكه ديگـران هـم      . نده اند نيك مي دانند    كساني كه كتابهاي ما را خوا     . چه مي خواهيم و چه مي گوييم      
   .بدانند بهتر مي دانم شرح كوتاهي در اينجا ياد كنم

جهانيان بايد  « :ولي اگر بخواهيم آن را در چند جمله بگنجانيم چنين خواهيم گفت           . سخنان ما بسيارست  
خدا به آدميان خرد داده كـه       . نندحقايق زندگاني را بدانند و به آنها ارج گزارند و در زندگاني مورد توجه گردا              

  . »بايد آدميان به خرد ارج گزارند و در زندگاني راهنماي خود گردانند. نيك و بد و سود و زيان را بشناسند 
ولي پيداست كه به اين كوتاهي نمي ماند و سخنان بسيار در پيرامـون              .  گفته هاي ماست   اينها كوتاهشدة 
 بلكـه بـا برخـي از    ـايق را شرح مي دهـيم بـا گمراهيهـا و بـد آموزيهـا       ما هنگامي كه حق. آنها پيش مي آيد

.  برخورد پيدا كرده ناچار مي شويم كه با يكايك آنها در افتـيم و بيپـايگي آنهـا را روشـن گـردانيم     ـسياستها  
                                                 

بـا درخواسـت    » داراالنشاي شوراي عالي معارف    « ۲۸/۶/۱۲ زيرا در    . خواسته شده ولي لغزشي روي داده      تابستانچنين مي نمايد كه     ١ـ  
مـرگ سـتارگان ، دكتـر    ( بـوده  ۹/۷/۱۲مي كند و تاريخ تعهدنامه ايكه براي پيمـان گرفتـه انـد نيـز در         موافقت ۴/۴/۱۲كسروي بتاريخ   
 )گرد آورنده. ( باشده كه نخستين شمارة آن بيرون آمد۱/۹/۱۲همچنين بنياد گزاري پيمان بايد پيش از ). ۷۹ تا ۷۷وحيدنيا ، ص 
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 هنگاميكه مي خواهيم آيين خردمندانه اي براي زندگاني بنياد گزاريم با دسته هاي بسياري روبرو مي شـويم                 
  .كه بايد به نبرد پردازيم و گفتگوها كنيم

   انبـوه مـردم معنـي خـرد را      . ميدان بزرگـي بـراي گفتگـو بـاز مـي گردانـد              كه مي گوييم   »خرد« همان  
 روانشناسي خرد را بآن معني كه ما مي گوييم و آنرا            .كيشها و بدآموزيها از خرد نكوهش نموده اند       . نمي دانند 

ناچـار مـي    .  ناچار مي شويم بهمة اينهـا پاسـخ دهـيم          ما.  دانيم نمي شناسد   داور نيك و بد و سود و زيان مي        
   ١. خرد به سخنان بسياري پردازيمشويم دربارة

! " مگر مردمان حقايق جهان را نمي دانند كه شما مي خواهيـد بداننـد؟             : "مي دانم كساني خواهند گفت      
  بـراي مثـل يـاد   . ا ارجي به آنها نمـي گزارنـد    بسياري از حقايق هست كه مردمان يا نمي دانند و ي          :  مي گويم 
جهان براي همه است ، هيچكس را به ديگري برتري نيست ، زندگاني براي آسايش و خوشيـست                  : "  مي كنم 

. آدميان بايد دست به هم دهنـد و جهـان را آبـاد گرداننـد ، و در آن بـا خوشـي زينـد                 . براي رنجكشي نيست  
تـوده  .  ديگران باشد  كوششهاي خود در بندِ    هر كسي بايد در كار و     . آسايش هر كسي در آسايش ديگران است      

. ها مانند خانواده هايند ، چنانكه خانواده ها با يكديگر با همدستي و ياوري مي زيند توده ها نيز توانند زيست                    
  ..."جنگ را بايد با بديها كرد. جنگ يادگار دوره هاي وحشيگريست. به جنگ و كشاكش نياز نيست

 ةمردمان يا اينها را نمي دانند و يا مـي داننـد و ارج نمـي گزارنـد و در نتيجـ                     . ك رشته حقايقست  اينها ي 
   .همانست كه اينهمه گرفتاريها پيش مي آيد

 چرا بايد بنياد زندگي   .. اگر راستست چرا بايد به آن ارج نگزارند؟       .. آيا اينها راستست يا نه؟    :  ما مي پرسيم  
ـ   ما مي .. را بروي آنها ننهند؟    وي ايـن راسـتيها بنيـاد    ر كوشيم كه در جهان تكاني پديد آيد و بنياد زنـدگاني ب

  . نهاده شود
. شما اشتباه كرده ايد   :  مي گوييم ". اينها نمي شود ، زندگاني نبرد است      : "  كساني از جلو درآمده ميگويند    

ـ . گزاريـد  آدمي با جانوران جدايي نمـي        ةلغزش شما از آنجاست كه ميان     . زندگاني نبرد نيست    آدمـي بـا     ةميان
آدمـي چنـان    . آن گرگها و پلنگهايند كه زندگيشان نبردست و جز آن نتوانـد بـود             . جانوران جدايي بسيارست  

  . آدميان توانند بنياد زندگاني را به جاي نبرد و كشاكش بروي ياوري و همدستي گزارند. نيست
مـا در   . ردن يكي از نتيجه هاي ماديگريـست      آدمي را به پاي جانوران بردن و زندگاني را سراسر نبرد شما           

   ٢.هاي بسيار نوشته ايم و يكي از كوششهاي ارجدار ما در همين زمينه بودهباين زمينه گفتارها و كتا
  
  . اين را مي توان با زبان ديگري گفتـ۳

  .اين را مي توان با زبان ديگري گفت و مقصود را روشن گردانيد

                                                 
١  . ديده شود»در پيرامون خرد«  دفترچة ـ
٢  . ديده شود»در پيرامون روان«  و »ورجاوند بنياد «  كتابهاي ـ
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جـان در نـزد مـا جـز از روان            (.گوهر تن و جان و گوهر روان      . ر است آدمي از سرشت خود داراي دو گوه      
  ).است

 آن را از خودخـواهي و خـشم و          ة جانوران است و همة خيمهـاي ناسـتودة        از گوهر تن و جان آدمي مانند      
ولي از سرشت روان جدا از ديگران مي باشد و خـود            . رشك و كينه و ستمگري و هوسها و مانند اينها داراست          

فهم .  نيكخواهي و غمخواري با ديگران و دادگري و راستي پژوهي و آبادي دوستي را داراست               ةستودخيمهاي  
  .و خرد و انديشه و شرم از بستگان اين گوهر رواني مي باشند

مي تواند يك   . آدمي كه داراي اين دو گوهرست در زندگاني مي تواند به هر كدام كه خواست پيروي كند                
همچون جانوري .  كارهايش خودخواهي و آز و كينه و مانند اينها باشدةد و سرچشم  زندگي جانورانه پيش گير   

تنها خود را خواهد و همه چيز را براي خود خواهد ، و پيداست كه در آن حال زندگاني براه نبـرد و كـشاكش           
ي آدميانـه   همچنان مـي توانـد بـه زنـدگان        . خواهد افتاد و رنجها بسيار و بهره از آسايش بسيار كم خواهد بود            

 خواهشها و كارهاي خود را نيكخواهي و غمخواري بـا ديگـران و دادگـري گردانـد و در آن                     ةگرايد و سرچشم  
  .  بنياد زندگاني همدستي و همدردي خواهد بود حال نيازي به نبرد و كشاكش نمانده

 جانورانـه و  زندگاني امروزي نيمـي . اين معني كه هر دو سرشت دخالت دارد     ب. زندگاني امروزي درهمست  
  . جانوري آن بيشترستةنيمي آدميانه است و اگر رويهمرفته را سنجيم جنب

رها دادگاهها بنياد گزارده داورها برگمارده      هما امروز از يكسو در ش     :  ياد مي كنم   براي روشني سخن مثلي   
نـد  رشند و مي ب   ِكايم كه اگر كسي در خياباني به ناتواني چيرگي نشان داد و مشتي بسرش نواخت ، او را مي                    

ي روند  اگر دو تن دعوايي با هم داشتند بجاي آنكه به پيكار برخيزند بدادگاه م             . و در دادگاه كيفرش مي دهند     
از سوي ديگر بيشتر دولتها هر يكـي بـر آنـست كـه بتـوده هـاي       . عوي خود را بپايان مي رسانند     و با گفتگو د   

ولت بود مي خواهند آنرا با زورورزي بپايان رسانند و بجنـگ   در ميان دو ديناتوان چيرگي نمايد ، و اگر دعواي  
  .ر مي پردازنداو كشت

 ةآن دادگاه برپاگردانيدن و دادگـري نمـودن از روي گـوهر روانـست و نتيجـ                : ضد همست   ه  اين دو كار ب   
 آنهـا جـز از روي سرشـت         ولي اين چيرگي جستن دولتهـا و بجنـگ برخاسـتنِ          . راهنماييهاي خرد مي باشد     

  .ري نمي باشد و يكسره با روان و خرد ناسازگارستجانو
شما خشمتان . در زندگاني فردي نيز هر يكي از ما گرفتار كشاكش اين دو گوهرست. تنها اين مثل نيست

اين دو كـار    . گرفته بكسي سيلي مي زنيد و پس از كمي پشيمان گرديده شرمند مي شويد و ناآسوده هستيد                
خشم كه شما را به سيلي زدن واداشته يكي از خيمهاي تـن و جـاني                . تي بود از يك سرچشمه نبوده و نتوانس     

 از اينگونه صد مثل يـاد تـوان   . آن نيرويي كه شما را به پشيماني و شرمندگي واداشته روان شماست     .شماست
  . كرد

 كوششهاي ما بر آنستكه در سراسر جهـان در آدميـان سرشـت روانـي نيرومنـد باشـد و در كارهـاي                       ةپاي
گاني مؤثر افتد كه نه تنها قانونهاي جهان از روي خرد بوده به قصد آبادي جهان و آسايش جهانيان گزارده   زند
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 خود چيره درآمده زيستش از روي نيكخواهي و         ةشود ، هر فردي از آدميان به خودخواهي و آز و رشك و كين             
كوششهايش نه تنها دربند آسـايش      هر فردي دركارها و     . غمخواري با ديگران و دادگري و آبادي دوستي باشد        

  .و خوشي خود ، دربند آسايش و خوشي همگي مردمان باشد
  
  . اينها چارة گرفتاريهاستـ۴

اينهـا بزنـدگي بـستگي      .  اينها سخنان مفت و پا در هوا نيست        .اينهاست آنچه ما مي گوييم و مي خواهيم       
م امروز در جهان گرفتاريهايي هـست كـه         براي آنكه مقصودم روشن گردد مي گوي      .  گرفتاريهاست دارد و چارة  

  : براي مثل يكي را ياد مي كنم.  آنها جز اين گفته ها و كوششهاي ما نيستةچار
 فزوني دانشها يك رشـته افزارهـايي بـراي زنـدگاني اختـراع          ةهمه مي دانيد كه از صد سال پيش در ساي         

ينهاي كارندگي و ريسندگي و بافنـدگي       ش ما  و ، ادي ر   هواپيما ، تلگراف ، تلفن ،      راه آهن ، اتومبيل ،    : يافته است 
مـثالً مـا    .  آساني كارهاسـت   ةاين افزارها ماي  . و سازندگي و بسيار مانند اينها كه در سراسر جهان بكار مي رود            

   با اتومبيل در يـك روز و بـا هواپيمـا در دو سـه سـاعت                  زراهي را كه با اسب در بيست روز مي پيموديم امرو          
  ه قيقـ ري را كه با پـست در چهـار و پـنج روز مـي رسـانيديم اكنـون بـا تلگـراف در چنـد د                          خب. مي پيماييم 
  .مي رسانيم

 ة كرده اند جز انديـش     عكساني كه اينها را اخترا    .  آساني كارهاست  ةياين اختراعها هر يكي از راه ديگري ما       
  .نيكي به مردمان نداشته و جز كاستن از رنجهاي آنها نخواسته اند

باين معني از روزيكه اين اختراعها پيـدا شـده و تغييرهـا در              .  اينهاست ةر بيرون نتيجه بوارون   در حاليكه د  
  . اين چيزيست كه همه كس مي داند. بآن افزوده گرديده ،جاي كاسته شدن از رنج مردمزندگاني پديد آمده ب

روهي از اروپاييـان را     در اروپا كه كانون اين اختراعهاست سختي زندگاني و رنج مردم تا بحدي بوده كه گ               
 بدبختي مردمان   ةدسته هايي پديد آمده اند كه تمدن يا پيشرفت زندگاني را ماي           . دن بدشمني برانگيخته  مبا ت 

  . شيگري چند هزار سال پيش بازگردانندحشناخته خواسته اند بكوشند و مردمان را بحال و
 آنرا مي دانيم و با گفته ها و خواسـته هـاي   ما راز. اين خود چيستاني گرديده و كساني راز آنرا نمي دانند  

ما در همين زمينه گذشته از نوشـته هـاي ديگـر ، كتـابي جداگانـه                 . خود راه چاره اش را هم نشان مي دهيم        
  : كوتاهي آنرا شرح مي دهم هم اگرچه فرصت سخِن گشاده و دراز نيست ب در اينجا١.نوشته ايم

يك رشته با طبيعت ، يك رشـته در ميـان خودمـان بـا               :  نيمدر زندگاني امروزي ما دو رشته نبرد مي ك        
 مانند اينها مـي كوشـيم كـه         و و پختن و بافتن و ساختن        نهمديگر باين معني ما از يكسو با كاشتن و درويد         

 خودمان يك رشـته كشاكـشها       ةدربايستهاي زندگاني خود را از منابع طبيعي بدست آوريم و از يكسو در ميان             
 او از خوشيهاي زنـدگاني كمتـر از ديگـران           ة ما مي خواهد از ديگران پس تر نماند و بهر          هست كه هر يكي از    

  .نباشد
                                                 

 ١ـ  ينآيبخش يكم 
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ل ما مثل يك دسته مسافر است كه با هم مي زيستند ولي يكبار رنج برده ناهاري مي پختند و يكبـار                      ثَم
  .  ديگري مي بردنديم آن با هم گالويز مي شدند و رنجهايهم بر سر تقس
 در  كـه   سختيها و بدبختيها اين كشاكش است      ة غلط امروزيست و بايد دانست سرچشم      گانِي زند اين حالِ 

  .روز آسانتر گرديده روز با اختراعهةبيعت باين سختي نيست و در نتيجنبرد با ط.  مردمانستميان خوِد
رد با  كنون سخن آنست كه در آن جنبشي كه دانشها و اختراعهاي اروپايي در جهان پديد آورده اگرچه نب                 

  :  آن هم دو چيزستةانگيز.  هم بيشتر و هم سخت تر گرديده ،كشاكش خود مردمانطبيعت آسان گرديده 
اين جنبش اروپايي با رواج ماديگري و بدآموزيهاي آن توأم بوده و اين بـدآموزيها خودخـواهي و آز و                     )۱

خودخـواهي در ميـان      آدمي را نيرومنـدتر گردانيـده و پيداسـت كـه هرچـه آز و                 ةديگر خيمهاي ناستود  
و مانندهاي  " زندگاني نبردست  "ةمان جمل ه. مردمان بيشتر باشد كشاكش در ميان آنها فزونتر خواهد بود         

آن كه با هايهوي بسياري در جهان رواج يافته خدا ميداند كه چه تأثير بسيار بـدي در زنـدگاني مردمـان                    
  .داشته

 بـيش از     ،  دربايستهاي زندگاني بكار نرفته    ةعت و تهي  افزارها كه اختراع شده تنها در نبرد با طبي         اين   )۲
مثالً ماشين پارچه بافي تنها در اين راه بكار نمي رود كه ما             . همه در نبرد خودمان با يكديگر بكار مي رود        

بدستياري آن پارچه ها بافته در راه نيازمنديهاي خود بكار مي بريم ، در ايـن راه هـم بكـار مـي رود كـه                          
هر يكي يك يا چند ماشين راه انداخته روزانه هزارها متر پارچه بيرون مي ريزند و سودهاي         سرمايه داران   

رنـده اي در    در واقـع ايـن اختراعهـا افزارهـاي ب         . گزاف مي برند و دست و پاي بي سرمايه ها را مي بندند            
 .دست آزمندان و پول اندوزان مي باشند

   هاسـت بـاد   دي خـود بـآتش آز و خودخـواهي كـه در نها            مي بايد گفت جنبش اروپا از يكسو با بدآموزيها        
مي زند و آنها را سركش تر و نيرومندتر مي گردند و از يكسو افزارهاي برنده بدسـت آزمنـدان و خودخواهـان      

  . خاك نشانندنها را بآريفان خود چيره درآيند و حردي كه دارند بمي دهد كه در نب
ي و تغييرهايي كه آنها در زندگاني پديد مي آورند رنج و سختي  اختراعهاي اروپايةاينست راز آنكه در ساي

بايـد  . هاي ارجداري داريم در اين باره هم ما گفتني. آمديم كه چاره چيست و چه بايد كرد؟     . بيشتر مي گردد  
  : دانست كه چاره دو چيزست

هاييكـه كـارل    چيز. بايد ميدان سرمايه و ماشـين را تنـگ تـر گردانيـد            :  دستياري قانونها جلوگيري ب  )۱
ما نيـز در آن بـاره سـخناني         .  سرمايه و كار گفته اند دلسوزانه و نيكخواهانه بوده         ةماركس و ديگران دربار   

  ١. ايمتوان گفت ما يك سيستم آسانتر و طبيعي تر را برگزيده داريم و مي
دريافتن حقايق .  بدانسانكه گفتيم بايد مردمان حقايق زندگي را دريابند      :تكان دادن به خردها و فهمها      )۲

چنانكه گفتـيم اينهـا از خيمهـاي گـوهر          . زندگاني اثر بسيار در جلوگيري از آز و خودخواهي تواند داشت          
 .جانيست و روانها و خردها هرچه نيرومندتر باشد اينها ناتوانتر خواهد گرديد

                                                 
١ . ديده شود» كار و پيشه و پول« كتاب ـ
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  . يكي از موضوعهاي مهم دين استـ۵
در قرنهـاي گذشـته     . اي بزرگ جهان موضـوع دينـست      خوانندگان شايد ندانند كه امروز يكي از گرفتاريه       

مرداني پيدا شده جنبشهايي پديد آورده اند و بنياد گزارده اند كه هنوز از ميان نرفته و از هر يكي دسـتگاهي                      
  . پيروان داردـ بيش يا كم ـگري ، اسالم كه هر يكي دسته هايي يزردشتيگري ، دين يهود ، مسيح: بازمانده

 ةزيرا از يكسو دانشها با تعبيرات آنها دربـار        . ي اروپايي با اينها از چند راه ناسازگارست       اليكه جنبشها در ح 
مثالً داستان آفرينش آسـمانها و زمينهـا در   . آسمان و زمين و خورشيد و ماه و ستاره و ديگر چيزها منافيست      

  .اند بودشش روز يا داستان آدم و حوا از چيزهاييست كه با دانشها سازگار نيست و نمي تو
از سوي ديگر آيينهايي كه آنها براي زندگاني اجتماعي نهاده اند ، دستورهايي كه مي دهند با حال امـروز         

وز در  رداري خود تـوده كـه امـ        مثالً موضوع خالفت در اسالم با دموكراسي يا سررشته        . يدآجهان راست نمي    
ين داده بـا انديـشه هـاي سوسياليـستي و            دستورهاي مالي كه آن د     .سراسر جهان رواج يافته راست نمي آيد      

  .جلوگيري از سرمايه سازش پيدا نمي كند
برخاسـتند و   در اروپا هنگاميكه دانشها تازه رو برواج مي نهاد كشيشها بدستاويز دين با آنها بنبرد سختي                 

 ولي كـم . اردندبلكه يك رشته خيانت ها در تاريخ به يادگار گز   . هاي بسيار رسانيدند  ردانشمندان گزندها و آزا   ب
. به خاموشي گراييدنـد     كشيشها شكست خورده   .كم نيروي حقايق فيروز درآمد و دانشها از پيشرفت باز نماند          

  .ه دارندگ خود را نآن بس كردند كه دستگاه شكست خوردةاين بار ب
ديـشه هـاي    در اينجا هم ماليان ساليان دراز با دانـشها و ان          .  با ماليان اسالمي رخ داده       همانحال در شرق  

ا هـم بـه نگهـداري    جـ اين. با مشروطه كار را به جنگ و خـونريزي كـشانيدند    . نوين اروپايي به پيكار پرداختند    
  .  خود پرداختندةدردستگاه شكست خو

ينهـا نتوانـسته    دكه چنانكه    ست آنست هه اي كه    تنك. اين حال دينها با دانشها و انديشه هاي نوين است         
امـان و   خاخدانشها هم نتوانسته اند و نمي توانند دستگاه هاي كشيشان و ماليان و                ، اند جلو دانشها را گيرند    

  . بدان را از ميان بردارندؤم
 ديني دارد آنها    ]تعليماِت[ي   آشكار كه با آموزاكها     ناسازگاريِ ةاساساً اين آزموده گرديده كه دانشها با هم       

در برابرش آموزاكهاي دينـي نيـز دانـشها را          . ي كند سست مي گرداند ولي از ريشه نم      . را از ميان بر نمي دارد     
  .سست مي گرداند و اثرهاي آنها را كمتر مي سازد

. دد متناقض مـي گـر  مغز او آكنده از انديشه هاي سستِ  خواند   ي نتيجه اين مي شود كه كسيكه درس م       
خـداده كـه جـوان درس       اين در ايـن چنـد روزه ر       . در اين باره در ايران داستانهاي شگفت آور بسيار ديده ايم          

شما چه دليل داريد كه حكومت فردي كه اسالم معـين كـرده   : "خوانده اي با من سخني مي رانَد و مي گويد        
اين را مي گويد و پس از چند دقيقه         " ما عقلهامان وافي به تشخيص مصالح نيست      !. بهتر از دموكراسي نيست؟   

 از اينهـا    !."شما چه دليل داريد كه معاد راستـست؟       . مسئلة روح كه مسلماً درست نيست     : "بازگشته مي پرسد    
  . هزار داستان توان ياد كرد
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از يكسو در دانشكده ها آن درسهاست و از يكسو در : كنند مردمان امروز در ميان تناقض زندگي مي
ل كند و در همانحا  دكترا پيدا ميةخواند و رتب وان دانشهاي طبيعي ميجفالن . كليساها اين آموزاكهاست
دانشهاست زير بغل مي زند و ] ضد[شيج يل را با آن سخنانش كه سراپا به آخْجكشيش گرديده تورات و ان

 و انجيل ندارد و عيسا تفالن پرفسور كه كمترين باوري بتورا. ا ميرودجا و آنجبراي موعظه و سخنراني به اين
كند و در همانحال  تابهاست باور نمي آن كةاي خود كه خدا را بدانسان كه ستودجدر  پذيرد سا را نميوو م

ناچار ميشود در روزهاي يكشنبه يا در عروسيها و سوگواريها به كليسا رود و آواز به آواز كشيشها انداخته دعا 
  .اينست حال جهان.  بهشت سازدةميرد بايد كشيشي با دعاي خود او را پاك گرداند و روان بخواند و چون مي

چرا بايد جهانيان دچار چنين حالي باشـند؟ چـرا بايـد در هـر زمينـه اي                  . تما مي گوييم اين گرفتاريس    
  حقايق بميان نيايد؟

 ، و چـون در      از همه بدتر آنستكه بسياري از دولتها اينها را افزاري براي پيشرفت سياست خود گرفته انـد                
  .آن باره سخن درازست نمي خواهم در اينجا بآن درآييم

  
  .از كار گشاده ايم ما در اين باره هم گره ـ۶

  ١ دين ما سخنان درازي رانده     دربارة:  ي را از ميان برداشته ايم     ما در اين باره هم گره از كار گشاده دشوار         
انـد   آدميان قرنهاي درازي را گذرانيده    . اين روشن گردانيده ايم كه دينها براي نبرد با گمراهيها و نادانيها بوده            

  . شناخته اند و در راه زندگاني يكباره گمراه بوده اندكه جهان يا دستگاه طبيعت را نمي 
شـايد  .  گرفتاري مردمان بـوده    آن زمان و ماية   اين يكي از گمراهيهاي همگاني      . كرده اند  مثالً بت پرستي مي   

  اينـست شـرح داده     ، كساني معني بت پرستي را ندانسته از ارتبـاطي كـه آن بـا زنـدگاني داشـته آگـاه نيـستند                     
  : گوييم مي

 جهان را يك دستگاه ندانسته و كارها را از يك سرچشمه نـشناخته در                ،  پرستي اين بوده كه مردمان     بت
 رشته از كارها را به يك منشاء ديگـري نـسبت مـي دادنـد ، از اينـرو بـه                      ربسياري را در كار و ه      آن دستهاي 

  :  جهان مي شناختندةخدايان بسياري باور داشته آنها را راه برند
از .. باران ، خداي تگرگ ، خداي درياها ، خداي شهرها ، خـداي رويانيـدن ، خـداي ميرانيـدن                     خداي برف و    
  . هيچ ندان را بخدايي برگزيده مي پرستيدند  چهارپاياِن ،پستي انديشه

 و كينه مي پنداشتند كه اگر كسي توانگر گردد و يا داراي      كآن بدتر كه اين خدايان را داراي خشم و رش         
 مي برند و گزندش كهوش و تندرست باشد و يا سرداري از جنگ فيروز بازگردد خدايان باو رش   چند فرزند با    

كسيكه توانگر مي شـد بايـستي مقـداري از دارايـيش را بـراي                .بودمي  از اينرو دلهاشان ناآسوده     . مي رسانند 
اري در پرستـشگاه  ان جدا گرداند ، كسي كه داراي چند فرزند بود بايـستي يكـي از آنهـا را بـراي پرسـت              يادخ

دي سـ جهـايي كـه آورده بـود ر       اشت بايـستي از تار    گـ فيروز بـاز مـي      ،  داري كه از جنگ     رخدايان فرستد ، س   

                                                 
١  . ديده شود»ورجاوند بنياد«  كتاب ـ
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دختـران و پـسران   ،  خـدايان  ك رشناداني تا به آنجا مي كشيد كه از ترسِ        . براي خدايان جداگرداند  ] سهمي[
  .خود را قرباني گردانيده در زير پاي بتها سر مي بريدند

 در آمريكا و هند و هندوچين و ديگر جاها نشان آنها را توان               و تادهفنوز اين نادانيها يكباره از جهان برني      ه
ا زينـد و در دسـترس       هـ در هندوستان تا اين آخرها دخترها را وقف بتخانه ها مي گردانيدنـد كـه در آن                . يافت

گرداننـد و در   ي خـداي دريـا جـدا مـي    در هندوچين هنوز هم از ميوه ها و غله ها سـهمي بـرا      . زائران باشند 
  . رود برده غرق مي سازندحساب خدايان آنرا بمياِن خوانچه اي چيده به

زردشـت و ديگـران     . اين بوده معني بت پرستي و زيان هاي آن بزندگاني         . اين بوده حال گرفتاري مردمان    
ده اين حقيقت روشن سـاخته انـد كـه          مردمان را از ناداني بيرون آور     . برخاسته با اين گمراهيها نبرد كرده اند      

خدا بيش از يكي نيست و آنهم بيـرون از ايـن            .  است هجهان سراسر يك دستگاه و كارها همه از يك سرچشم         
  . د و مانند اينها نمي باشكجهانست و داراي كينه و رش

كم دانشها آنهـا را     دانشمندان اروپا چنين وا مينمايند كه آدميان دچار گمراهيها و نادانيها بوده اند تا كم                
در حاليكه داستان وارونه است و دينها نـه         .  آن نادانيها مي شمارند    ة را نيز دنبال   دينهااز نادانيها بيرون آورده و      

اينها هـر يكـي در زمـان        . ده اند رنخستين نبرد را با نادانيها دينها آغاز ك       .  نادانيها ، بلكه آغاز دانشهاست     ةدنبال
  . شناختن جهان و زندگاني آشنا گردانيده اندةشته حقايق در زمين مردمان را به يك ر ،خود

، در ايـن بـاره       ك مي نمايند و با دانشها و همچنان با آيين زندگاني نمي سازند            آمديم كه آنها امروز كوچ    
  : انگيزه دو چيزست

د يك روز بـوده كـه يـك مـر         :  براي مثل مي گويم   . گذشت زمان اثر بسيار تواند داشت     . گذشت زمان  )۱
ش انداخته نيزه بدست مي گرفت دلها از        وده  ان ب مجنگي چون خود را با خود و زره مي آراست و تير و ك             

ولي امروز اگر چنان مردي در خيابانها پديد آيد همـه بـاو             . او پر مي شد و همه باو پاس مي داشتند         ترس  
  .ا نشان مي دهداين مثل است ولي يك حقيقت ارجداري ر. خواهند خنديد و پاسش نخواهند داشت

اينها كـه   .  وارونه گرديده  ه  اين دينها هر يكي گوهر خود را از دست داده و يكبار           . از دست دادن گوهر    )۲
 .براي نبرد با گمراهيها بوده هر يكي اكنون پر از گمراهيها شده

  
  .. دين چيست؟ـ۷

شناختن معني جهان   دين  . دين چيزي بيرون از زندگاني نيست     . از اين گفته ها معني دين نيز روشنست       
 آنهـا را    ةسخناني كه ما مي گوييم و من كوتاه شد        . و پي بردن به حقايق زندگاني و زيستن از روي خرد است           

حقـايق جهـان را     . اسـت ] طبيعـت [ديـن زبـان سـپهر       :  ما مي گوييم  . در آغاز اين كتاب ياد كردم دين است       
كشيشها . و آسايش جهانيان كوشيدن دين است     ي فهم و بينش كردن و بآبادي جهان         ودريافتن و زندگي از ر    

   و مؤبدان و ديگران كه هر كدام دسـتگاهي را بنـام ديـن راه مـي برنـد چنـين                    ] خاخامها[ اخامهاحو مالها و    
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هاييست كه مردمـان بايـد   ] وظيفه[يك رشته باورها و بايا .  زندگانيستةمي نمايند كه دين چيزي در كنار       وا
  . ر آن جهان در آتش سوخته خواهند شدبپذيرند و اگر نپذيرفتند د

مثالً مردمان بايد باور كنند كه مـسيح فرزنـد خـدا بـود و پـس از                  . آنها دين را چنين چيزي وامي نمايند      
  نيستند و»ايمان«  است ، كه اگر اينرا نپذيرند داراي         همانها رفت سته و به آ   سكشته شدن از ميان مردگان برخا     

  .»اهند شد به ملكوت آسمانها داخل نخو«
چند سال پيش روزي با يكي از مسيونرهاي اروپايي سخن مي رانديم و من نوشته هـاي بيپـاي انجيـل و      

ايمان چيز ديگرست و عقـل  : "  ، بمن چنين پاسخ داد" اينها با خرد نمي سازد  : "  تورات را ياد كرده مي گفتم     
  .اين بود پاسخيكه يك كشيش دانشمند بمن داد. " چيز ديگر
 يگانه چيـزي كـه    ،دوم.  دين شناختن معني جهان و زندگانيست    ، ا روشن گردانيده ايم كه نخست      م ولي

رآنچه خردپـذير   ه. دين بايد سراپا خردپذير باشد    . خدا بما داده و راست و دروغ را با آن مي شناسيم خردست            
  . نيست بيپاست و بايد بكنار گزاشت

  :  بزرگي بدست تواند آمد دين دو نتيجه بسيارة ما درباراز اين سخناِن
 ةاين دستگاههايي كه امروز بنام دين هـست و شكـست خـورده و خـوار پايـداري مـي نمايـد و مايـ                         )۱

ش كه چيز بسيار ارجداريست رواج گيـرد و سـودهاي           تگرفتاريست بايد از ميان برود و دين در معني راس         
  .بزرگي از آن پيدا شود

 . يانست زمينه باز نمانده مردمان در سراسر جهان بهم نزديكتر باشندباين اختالفها كه بنام دينها و كيشها درم ) ۲
 ١ردل هـول دو سال پيش مستر كُ. بزرگيست و راهش جز گفته ها و كوششهاي ما نيست   اينها نتيجه هاي    

پـس از جنـگ يكـي از        : "  معاون وزارت خارجة آمريكا گفتاري رانده در ميان سخنان خود چنين گفتـه بـود              
  ". بود يكي شدن دينهاستكارها كه بايد

كشورها امروز بهم بـسته شـده و جهـان ماننـدة يـك كـشور            . ما باين گفتة وزير آمريكايي ارج مي گزاريم       
امروز كوششها به پديد آوردن يك دولت بزرِگ همه جهاني مي رود ، در چنين زمـاني مردمـان بايـد          . گرديده

  .ت؟ولي راه چيس. در انديشه و باور نيز بهم نزديك باشند
آيا مي تـوان    .. آيا مي توان قانوني در آنباره گزارده روان گردانيد؟ آيا مي توان با زور و فشار آنرا پيش برد؟                  

با هيچيك از اينها نتواند بود و يگانـه راه آنـست            بيگفتگوست كه   .. با خواهش و درخواست آنرا بجايي رسانيد؟      
  .نند آنرا پذيرفتكه دين به معني راست و خردپذير خود باشد كه همه توا

 از اين بـاالتر آنـست كـه ديـن يـك چيـز سـودمند و                . وزير آمريكايي آرزو كرده كه دينها همه يكي گردد        
 كشيشها و مالهاسـت  ةدين بآن معني كه وانمود.  يك چيزي باشد كه به درد زندگاني بخوردـارجداري باشد  

  .دكي بودنش هم نتيجه اي نتواند بوجز چيزي بيهوده نيست و از ي
  .اينهاست آنچه ما مي گوييم و مي خواهيم كه بكوتاهي ياد كردم

                                                 
Cordel Hull  ) ـ  )گردآورندهـ .  گردل نوشته شده۱۳۲۶در چاپ ١
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  بخش دوم

  
  ..در ايران با چه دشواري ها روبرو شديم؟

  
  .. ايرانيان چرا نيك نمي شوند؟ـ۱

مـا  .  ايران نيـست     ة سراسر جهانست و تنها دربار     ةچنانكه خوانندگان ديدند گفته ها و كوششهاي ما دربار        
. جهان مي كوشيم ولي چون در ايرانيم ناچاري بوده كـه كوشـشهاي مـا از اينجـا آغـاز يابـد                     به نيكي سراسر    

  .چراغي كه روشن مي گردد نخست بايد به پيرامون خود تابد
ايرانيـان   . "ولي در ايران در همان گام نخست ، با يك دشواري يا بهتر گويم با يك چيستان روبرو بـوديم                   

  ".چرا نيك نمي شوند؟
از صد و پنجاه سال پيش از هر پيشامدي سرشكسته و           . نيم اين توده ايران گرفتار و بدحالست      دا همه مي 

اكنون هم از توده هاي پس افتاده جهـان         . ، پياپي گوشه هاي كشور خود را از دست داده          شرمنده بيرون آمده  
ر زندگي نيز از آسـايش و  ، و ما كه در اين كشوريم مي بينيم كه د بشُمارست و آبرويي در ميان توده ها ندارد       

  .با صد سختي و بدبختي گرفتارند. باشند خوشي برخوردار نمي
نخـست كـساني     .از شصت و هفتاد سال پيش در اين توده بيداري پيدا شده و چـاره جـويي هـايي رفتـه                    

ا  دردهـ  ةداستان را ساده گرفته مي پنداشته اند اگر پادشاهي يا وزيري باشد كه هوش و خرد بكار دهـد چـار                    
و ميرزا  فراهاني  م مقام   قائ. خواهد بود و اين توده به راه پيشرفت افتاده با توده هاي ديگر همگام خواهدگرديد              

 خـود را در ايـن        هاي  برخاسته جان  ي بوده اند و هريكي بنوبت خود بكوششهاي       كسانتقيخان اميركبير از اين     
   . اند بي آنكه نتيجه اي بدست آيدراه باخته

در ايـن كـشور چـون قـانون نيـست و            . استبدادست بدبختي ايران    ةاني پنداشته اند ماي   پس از ايشان كس   
. پادشاه و درباريان بدلخواه و خودسر فرمان مي رانند كارها نابسامان مي باشد و توده از پيشرفت باز مي مانـد                    

ين دسته بوده اند و حاجي ميرزا حسين خان سپهساالر و ميرزا عليخان امين الدوله و ملكم خان و ديگران از ا             
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جشنها و شاديهاي بي اندازه مـي       . توده را پيدا كرده اند     دردهاي   ةمان بودند كه چار    بيگ مشروطه خواهان 
اين ملت نجيب كه بيدار شده و براه ترقـي افتـاده چنـد سـال                : "  بارها در انجمنها به زبان مي آوردند       .نمودند

  آن جوش و خروش سـاختگي را كـه از          ." ملت فرانسه خواهد رسانيد    تر نخواهد گذشت كه خود را به پاية       بيش
پيرمردها انـدوه مـي     . »رود ي اين طفل يكشبه ره صد ساله م       « : مردم مي ديدند اين مصرع بزبانها افتاده بود       

  ". عالم جا گرفته ةملت نجيب ايران در صف ملل مترقي" كه وزي راهند مرد و نخواهند ديد آنرخوردند كه خوا
مشروطه در ايران نه تنها اين توده را براه پيـشرفت نينـداخت ، خـود             . اين اميدها همه بيجا درآمد    ولي     

  .ابر چشمهاست كه ما چه دستگاه رسوايي بنام مشروطه داريمآن پيش نرفت و پا نگرفت و امروز در بر
درد اين توده   ه  از همان سالهاي دوم و سوم مشروطه پيدا بود كه كوششها و اميدها هدر رفته و مشروطه ب                 

ي گرديـده خـود را كنـار        نوميـد   دچـار     هنگـام  اين بود گروهي از كوشـندگان از همـان        . درمان نخواهد كرد  
 رشـد    و جامعـه چـون بيـسواد اسـت       ":   چنـين گفتنـد     اميد ديگري پيدا كرده      ة روزن رديگ ة يكدست .كشيدند

فروخت و  بايد فرش و رخت  خود را        .  بايد جامعه را با سواد گردانيد      .اينست بدبختيها   ةسرچشمسياسي ندارد   
.بدينسان چشم اميد بدبستانها دوختند. "د برپا گردانيدبستان 

چهـل سـال بيـشترست وزارت فرهنـگ برپـا گرديـده و              . پيـدا شـد   نـه    نتيجـه وارو   هماز اين   در حاليكه   
ال كشور و توده پديد نيامده بلكه راستش اينست كـه   ح بهبود در    ةكوششهاي بسيار بكار رفته و كمترين نشان      

  ةگـذارده بخـواهيم از ديـد       بيسواد در ترازو     ما اگر درس خواندگان را رويهمرفته بگيريم و آنها را با روستاييانِ           
اين يك داستانيـست    . د روستاييان بيسواد خواهد بو    ة بسنجيم بيگمان سنگيني در كف     »ايستگي بزندگاني ش« 

   ١.كاهد جاي اينكه به شايستگي جوانان بيفزايد از آن ميكه فرهنگ ب
در اينجا بود . در اينجا بود كه داستان صورت چيستان پيدا مي كرد. هم چاره اي نشد دبستانها  ازبهرحال

اين توده : "  در اينجا بود كه عنوان بدست بدخواهان افتاده مي گفتند. دي همه را فرا مي گرفتكه نومي
ايران از نخست :"  يك دسته تيشه را از ريشه زده مي گفتند."  شده ، دردهايش درمان پذير نيستدژنره

  ". هيچي نبوده
  
  . ما سرچشمة گرفتاريها را پيدا كرده ايمـ٢

بزودي . را گشاديم ي بزودي آنل كوشش با چنين چيستاني روبرو گرديديم وچنانكه گفتيم در آغاِز
  .  بدبختيها و گرفتاريهاي ايران را پيدا كرديمةسرچشم

در اين باره ما كتابهاي بسيار نوشته ايم  :  گفته هاي ما دو چيزستة و نتيج٢

                                                 
١  )گردآورنده(.  ديده شود» فرهنگ چيست؟ « كتاب ـ
٢  . ديده شود»دادگاه«  كتاب ـ
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اهان برنخاسته و چيزيكه پادش] توجهي بي[از بي پروايِي . اي نيست گرفتاريهاي اين توده چيز ساده )١
  . ريشه داري نياز داردةگرفتاريهاي ريشه داريست و بچار. با دست پادشاهان يا وزيران چاره پذيرد نيست

 گرفتاريهاي ايران آن باورها و انديشه هاست كه بنامهاي مذهب ، عرفان ، فلسفه ، اخالق ، ة سرچشم )٢
 رل پيش رو آورده و زمان بزمان بيشتايرانيان از هزار ساين گرفتاري براي ا. ادبيات در مغزها جا داده شده

 .و بدتر گرديده تا بحال امروزي رسيده
  :  كوتاهي ياد مي كنمةبراي آنكه دانسته شود اين توده دچار چه بدآموزيهاست تاريخچ

دين زردشت از .  همه مي دانيم هنگاميكه اسالم در عربستان برخاست ايرانيان كيش زردشتي داشتند
به مهر و ناهيد و مانند اينها ان رفته ولي يك رشته بدآموزيها از پرستش آتش و خورشيد و باور داشتن مي
ولي زردشتيگري . عربها چون به ايران دست يافتند انبوه ايرانيان اسالم را پذيرفتند. ن نام رواج مي داشتباي

  .درآميختاز ميان نرفت و بسياري از پندارهاي آن ، در ميان عوام با اسالم 
در ايران نيز جنبشي در فهمها و خردها پديد . اسالم دين خدايي بود و آموزاكهاي بسيار سودمند داشت

  .رن نگذشت كه گمراهيهاي گوناگون به آن راه يافتق يك يا دو دهولي آن بسادگي خود نمان. آورد
كه با اسالم سازش هايي اكز كيش شيعي با يك رشته آمو ، خالفتة كشاكش در زمينةنخست در نتيج

  .  اسالم بنياد يافته بودةدر پي آن باطنيگري پيدا شد كه بيگمان براي كندن ريش. نداشت پديد آمد
سپس فلسفه از يونان رسيده يكسره به آخشيج اسالم بود همچنان صوفيگري از روم آمده و با آموزاكهايي 

 آموزاكهاي اسالم بود رواج ةمانند اينها كه واروناري و گوشه نشيني و كبياز بي پروايي بزندگاني و گرايش به 
  .گرفت

يا باور (در همان هنگام گمراهيهاي گوناگوني در ميان مسلمانان پيدا مي شد كه يكي از آنها جبريگري 
  .بود و در همه جا پراكنده گرديد) كند و ما را هيچ اختياري نيست شتن به اينكه كارها را خدا مياد

ينها بدآموزيهاي زهرآلودي بود كه يكي پس از ديگري در جهان اسالم پيدا مي شد و اينها و مانندهاي ا
برخي از آنها از جمله باطنيگري و صوفيگري در ايران النه گرفت و ريشه . ايرانيان هم از آنها بهره مي يافتند

  .دوانيد
  .ري ناميده ايمرن ششم در ايران يك گمراهي زهردار ديگري پديد آمد كه ما آنرا خراباتيگدر ق

:  كوشش را مي نكوهيدند و چنين مي گفتند يك دسته پيدا شدند كه زندگي را خوار مي داشتند و كار و
يكي از ". خوشي و مستي پرداخت بهدانستو دم را غنيمت  بايد بگذشته پروا نداشت و بآينده ارجي نگذاشت" 

  . سران اينها خيام بوده كه همه مي شناسيم
رواجش در ايران بيشتر  ه فهم ها و خردها هرچه سست تر گرديده بود اين بدآموزي هادر زمان مغول ك

  . آنگاه اينها همه با هم درآميخت. شد
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  ولي اين بار همه درهم شد و يكتن. دا بود و هر يكي پيروان ديگري داشتجپيش از آن هر يكي 
 رشته از بدآموزيها را در مغز خود مي توانست چند. اتي باشدبمي توانست هم صوفي و هم شيعي و هم خرا

  .جا دهد كه اين خود زيان ديگري بود
ها آن بدآموزي ها را نند كه هوس بسيار بشعر گفتن داشتند و ايددر همان زمان در ايران شاعراني پيدا ش

هاي خود شناختند و آنها را از هر دري گرفته بهم آميختند و در شعرهاي خود يسرمايه اي براي شعرساز
  . جانيدند و بدينسان برواج آنها در ميان مردم بسيار افزودندگن

  .يار داده شده كيش دولتي ايران گرديدسدر زمان صفويه بكيش شيعي در اين كشور رواج ب
باين معني كه شيخ احمد . شد  بدآموزي در ايران پيداةزمين در زمان قاجاريان بار ديگر تكانهايي در

 يونان با باطنيگري و ةرو شيعه بشمار مي رفت از در هم آميختن فلسفاحسايي كه يكي از ماليان تند
  .شيعيگري كيش نويني پديد آورد كه بنام او شيخيگري ناميده شد

پس از چندي يكي از پيروانش حاجي محمد كريمخان با افزودن چيزهايي به آن ، كيش تازه تري 
  . شناخته گرديد»كريمخانيگري« ه اينهم بنام او كساخت 
ي از عقايد شيعيان و از آموزاكهاي شيخ احسايي به دعوي ي سيد علي محمد با سودجو ،ر همان زماند

پس از او ميرزا حسينعلي .  خوانده شد»بابيگري« برخاست و از آن نيز كيش نويني پيدا شد كه امامزماني 
اه ديگري بنام بهاييگري پديد ر خوانده و او نيز »من يظهره اهللا« بهاء با سودجويي از گفته هاي باب خود را 

  .آورد
پا وي كه در ايران جنبش مشروطه خواهي برخاست و با ارامهنگ. ه از زمان هاي پيش بودداينها بازمان

همبستگي ها پديد آمد اين بار آموزاكهاي اروپايي از سودمند و زيانمند رو باين كشور آورد و بدستياري 
  . ج گرفتا و كتابها در ميان مردم رواهروزنامه 

آموزيهاي ديگري  راه هم بداز اين. زيهاي ماديگري انتشار بسيار يافته در مغزها جا گزيدواز جمله بدآم
  .آموزيهاي كهن افزوده شددبميان آمد و اينها نيز بآن ب

  
  : زيانهايي كه از اين بدآموزيها بر مي خيزد ـ٣

 بدآموزي در ايران رواج خود را ةازده رشت اين ده دوةاكنون هم. اين يك فهرست تاريخيست كه ياد كردم
  .دارد و مغزها آكنده از آنهاست

 شما بارها خواهيد ديد كسي كه هيچ نمي داند.  آن بدآموزيهايندةبسيار كساني بي آنكه خود بدانند آلود
كسي كه دينداري از خود نشان . صوفيگري چيست در ميان سخنانش انديشه هاي صوفيانه را بيرون مي ريزد

  . هاي ماديگريستيمي دهد بي آنكه بفهمد گرفتار بدآموز
  . گرفتاريهاي ايرانيان اينهاستةچنانكه گفتم سرچشم
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اين بدآموزيهاي پراكنده سه زيان بسيار بزرگ :  كوتاهي ميگويماينجا فرصت گفتگوي دراز نيست ، بدر 
  : دارد

امروز در . دايي بميان آنها مي اندازداينها چون ده دوازده رشته است مردمان را از هم مي پراكند و ج )١
در .... اين بهاييست ، آن شيعه است ، آن علي اللهيست ، آن صوفيست :  ايران يكي از گرفتاريها همينست

  .يك كشور مي زيند و انديشه ها و آرزوهاشان يكباره جداست
: هريكي از آنها داراي آموزاكهاييست كه بزيان زندگانيست )٢ 

 مي دارد و مردمان را بگوشه گيري و تنبلي و يا بجهانگردي و قلندري بر مي انگيزد، صوفي جهان را خوار
   نيك و بدهوهيده همه را به باده خواري و خوشگذراني وامي دارد ، جبري همكخراباتي كوشش و كار را ن

ت رفتن و را بگردن قضا و قدر انداخته بكار و كوشش ارجي نمي گزارد ، شيعي يگانه باياي خود را بزيار
 ، مادي زندگي را نبرد شمارده دزدي و كالهبرداري و پول دبكشتگان هزارساله گريستن مي شناس

 را از پرداختن ناه ديگري مردماهر يكي از ر... خود سزا مي شمارد  بديها را در راه سود ةاندوزي و هم
  .بكار و زندگاني باز مي دارد

اين خود . غزها جا مي گيرد آنها را از كار مي اندازدبهم مي آميزد و در ماينها چون چند رشته  )٣
  .دانستنيست كه چون آموزاكهاي ناسازگار هم در مغزها جاي گزيد آن را از كار خواهد انداخت

هزارها كسان .  بيماريهاي توده اي همينست و هزارها كسان دچار آن مي باشندزامروز در ايران يكي ا
رده است و نيك و بد و راست و كج در نزد آنها يكيستهاشان م] احساس[ش ِهچنينند كه س.  
ولي ما دليلهاي بسيار داريم و در كتابهاي . كوتاهي مي شمارم و شايد كساني نخواهند پذيرفت اينها را ب
  . وانشناسي بس مي كنمر ايم و در اينجا بيك دليل از راه هخود ياد كرد

  : دمه را بديده گيرندقخوانندگان اين دو م
  .مركز اراده مغز است. شما را بهر كاري مغزتان واميدارد. » كارهاي آدمي مغز اوستةچشمسر«  )١
  شما انديشه يا باوري را در مغز خود جا . » مغز تابع انديشه هاييست كه در آن جا مي گيرد« )٢

  ١.مي دهيد و مغز در زير تأثير آن شما را بكارهايي برمي انگيزد
 ةسرچشم « :  و چون آنها را پهلوي هم گزاريم نتيجه اين خواهد بوداين دو مقدمه هر يكي بيگفتگوست

  . »كارهاي آدمي باورها و انديشه هاي اوست
در . فالن پيره زن بزيارت سقاخانه مي رود و نذر بآنجا مي برد. براي روشني سخن مثلي ياد مي كنم

چرا . اهيد گردانيدوكنده ويران خن سقاخانه را آد يحالي كه شما ريشخند مي كنيد و اگر اختيار پيدا كن
 ديگريست و يهاشه اين جدايي از آنجاست كه در مغز آن پيره زن اندي.. اين جدايي از كجاست؟.. چنينست؟

نيد كه سقاخانه هيچكاره ا بفهم هم حقايق را ياد داده شما اگر بآن زن. اي ديگريهدر مغز شما انديشه 
نتواند داد ساالنه صدها  ظرف آب مي خورند نه تنها ببيماران شفا نيست ، اين سقاخانه كه هزار كسان از يك

                                                 
. آدمي از اين گفتگو بيرونستسهشها يا احساسات و تأثير آنها در رفتار و كردار ـ ١
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شما در هندوستان مي بينيد فالن مرد در جلو گاو بخاك مي افتد ، :  يكي از ياراِن ما مثل زده مي گفت
ولي بهترست بانديشه ها و باورهاِي او وارسيده ببينيد در مغزش چه . اين كار او بشما شگفت مي افتد

  .چيزهاست ، و در آنحال از شگفت بيرون خواهيد آمد
  
  .ما براي بر انداختن گمراهيها بهترين راه را برگزيده ايم ـ٤

. ن نبرد را پيش بريمدر ايران هم مي بايست آ. راهيهاست نبرد با گم كوششهاي ماة پايكچنانكه گفتيم ي
  .  نبرد استوار گردانيدةاين ما را در انديش.  بدبختي بيست مليون توده اينهاستةبويژه كه دانسته شد ماي

 زندگاني ، باز مي نماييم و از يكسو ة درباره دين و چةاينست كه از يكسو حقايق را ، چه دربارراه ما 
باين معني كه از يكسو بر مي اندازيم و از يكسو . نها را روشن مي گردانيمآبيكايك گمراهيها پرداخته بي پايي 

يم خانه هايي ستوده با پايه هاي  سست پايه را ويران مي كنةدر حالي كه خانه هاي ناستود. بر مي افرازيم
  . بنياد مي گزاريمراستوا

 هر يكي ةدربار.  حقايقست در زمينة»راه رستگاري«  و »ون خرددر پيرام«  و » بنيادورجاوند« هاي ابكت
يگري و مانند اينها ، نيز  ادبيات ، شيعيگري ، صوفيگري ، بهاييگري ، ماد از گمراهيها ، از اروپاييگري ،

  .ي جداگانه بچاپ رسيدههابكتا
چنانكه در دانشها هيچ سخني را . سخنان ما همسنگ دانشهاست. ما به هر گفته اي دليل ياد مي كنيم

  . خرد را پيش مي كشيمآنگاه ما هميشه داورِي. بي دليل نمي آورند ما نيز هيچ گفته اي بي دليل نداريم
د ، و وسيله اي كه براي اين كار برگزيده ايم آنست اين از آرمانهاي ماست كه جهانيان همه به يكراه درآين

خدا بشما خرد داده كه نيك و بد و راست و كج را باز :  ما بهمه مي گوييم. داوري خرد خوانيم را بنكه مردما
  !چرا آنرا بكار نمي اندازيد؟! ا داور نمي گردانيد؟رچرا آن. شناسيد

:  بارها ديده شده ما چون مي گوييم. آن را هم داده ايمولي ما پاسخ . كساني به خرد نيز ايرادها دارند
اين مي رساند كه معني خرد را هم ..".   كه؟خرِد: " بازگشته مي گويند" فالن سخن با خرد راست نمي آيد"

نمي توان .  روشن ساخته ايم كه خردها در شناختن نيك و بد و سود و زيان همه يكسانندام. نمي دانند
  . خردها جدايي نيستةميان. رد توخرد من يا خ: گفت

ي ها و اگر ناپاك. راكندگيها برگزيده ايماين بهترين راهست كه ما براي نبرد با گمراهيها و از ميان بردن پ
چ ايستادگي از يرمان بي هآبايستي اين . زردگي بميان نيايدآسودجوييها در ميان نبودي بايستي كمترين 

  .پيش رود
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آيا باز ! آيا باز تواند رنجيد؟" بفهم و خرد خود را داور كن: " نمايند و چنين گويندبكسي اگر حقايق را باز 
  !ند ايستادگي نمود؟اتو

  از گام نخست با كشاكش روبرو شده. با اين حال ما مي دانستيم كه كشاكشهايي در ميان خواهد بود
  . رچه جلوتر رويم سخت تر خواهد بودهمي دانستيم كه 

مي دانستيم دسته هاي انبوهي از راه اينها . ز روي نفهميدن و هوش ناگماردن نيستمي دانستيم تنها ا
 تواناييشان به ايستادگي ها ة كه اينها با همممي دانستي.  درچيده اند»آقايي« ند و دستگاه رنان مي خو

  . ند پرداختهخوا
يكسو اين دستگاه زيانش زيرا از .  ما خصوصيتي داشتةدكيش شيعي يا بهتر گويم دستگاه ماليان در دي

  از سوي ديگر ما .  بدبختي ايران سه چيز باشد يكي همينستةاگر ماي. بكشور و توده بسيار بيش است
 ماليان با آن دستگاهي كه درچيده اند تا توانند ايستادگي خواهند نمود ، و چون دليل يا منطق ممي دانستي

  .خنان زشت و بيهوده خواهند برخاستدر ميان نيست به هايهوي و شورانيدن مردم و يا بس
  
  ؟چه بدآموزيهايي در ميانست ـ٥

  .اينست شرح داده مي گويم. شايد خوانندگان زيانهاي اين دستگاه را چندانكه هست ندانند
 ماليات كه  ،هر دولتي كه باشد حكومت در دست او غصبي است. از روي كيش شيعي دولت غاصب است

اگر كسي . بسربازي نرفت تا مي توان بايد. بايد از دادن ماليات خودداري كردتا مي توان . مي گيرد حرامست
  .مالي از دولت بدستش افتاد مي تواند بعنواِن تقاص از آِن خود گرداند

من بارها ديده ام كساني اينها را نمي دانند و چون ما مي گوييم به شگفت مي افتند كه چنين چيزي 
اينها باورهاييست كه . ولي اين چيزيست كه جاي انكار نيست.  شگفتست راستي هم جاي!.. چگونه مي شود؟

  .شود باورهاييست كه در اين كشور بكار بسته مي. در دلهاي هزارها و صدهزارها كسان خوابيده است
  » اعانت بهِ اثم« در همان بازار تهران بسياري از بازرگانان هستند كه چون ماليات پرداختن بدولت را 

ن مي نويسند و ديگري براي  آ راست را دريكي براي خودشان كه حساِب. دارند د دو دفتر نگه ميمي شناسن
  .دهند ه نشان ميددولت كه درآن خود را زياندي

  من برخي را براي نمونه ياد . در اين باره داستانهايي هست كه اگر گرد آورده شود كتابي خواهد بود
  .مي كنم

چند سال پيش يكي از ايشان با من . شركاي آن تبريزيند. ازي هستدر زنجان شركتي براي كبريت س
 داده در كارخانه دو دفتر نگه ردستو) حاج محمد علي شالچي(رييس شركت :  بدرد دل پرداخته مي گفت

مي گفت چند سالست در نتيجة جنگ ما سود هنگفتي .  يكي براي خودمان و ديگري براي دولتـمي دارند
 است پنجاه هزار تومان ١ آقاي حاجي سيد ابوالحسن محمد علي آقا چون خودش نايِبامسال حاج. مي بريم

                                                 
١ )گردآورنده( بروجردي  آيت اهللامجتهد معروف پيش از،  سيد ابوالحسن اصفهاني ـ
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يك :  گفت مي. استدرآمد تبريز بود از آشنايان م يس ماليات برئه كه چند سال پيش رآقاي احمد كاو
من . نمي داد و ايستادگي مي نمود. حاجي در تبريز مي بايستي سه هزار تومان بيشتر ماليات بر درآمد پردازد

اين پولها را خودتان  : " شبي ديدم آمد بخانة ما و پولها را درآورد و گزاشت جلو من و گفت. گفتم فشار آورند
  ".من از آن نهي كردهمذهب . لت نمي دهممن بدو. برداريد و هرچه مي خواهيد بكنيد

بارها ديده شده كارمندان را با . اينها حاضرند بكارمندان رشوه دهند و حاضر نيستند بدولت ماليات دهند
  . احساساِت كيشي از راه مي برند و خود را از پرداخت ماليات آسوده مي سازنددادن پول يا تحريِك

يكي از بازرگانان كااليي . در گمرك پرونده اي دست من بود:  گفتآقاي نادري كه از باهماِد ماست مي 
روزي آن بازرگان آمد و با من . ما مطالبه مي كرديم. داشت كه گمرك آنرا نمي پرداخت و بهانه مي آورد

 .شما كه مي دانيد اين پولها كه دولت مي گيرد حرامست ، دهنده اش گناهكارست: " چنين بسخن پرداخت
ديدم مي خواهد با اين حرفها مرا بفريبد : مي گفت .."  مگر شما بدين عقيده نداريد؟.ناهكارستگيرنده اش گ

  ". من از چنين ديني بيزارم ببخشيد ،آقا: "  گفتم.  آسوده گرداندكو خود را از پرداخت وجه گمر
چند سال ":  آقاي بلوري كه يكي از پيشگاماِن مشروطه خواهان بوده و خود مرِد بناميست ، مي گفت

چون ناهار را .  فرماندار بودم رئيس فرهنگ خراسان آمد برود بمشهد و ميهمان من بودرپيش كه در نيشابو
  براي چه. خودم اجاره كرده ام:   گفتم.خورديم پرسيد اين خانه دولتيست يا خودتان اجاره كرده ايد؟

دانسته شد آقاي رئيس .  اينجا بخوانم اگر دولتي نيست نمازم را درمي خواستم بدانم:  گفت.. مي پرسيد؟
  .فرهنگ خانه هاي دولتي را غصبي مي داند كه نماز در آن نمي توان خواند

از يكي از كارمندان . پارسال تابستان با همسر خود بتهران آمدند. آقاي جالل امامجمعه از ياراِن ماست
 نه گفتگو مي كرديم ديدم در كيشروزي با صاحبخا:  مي گفت. اق گرفته نشيمن داشتندتدارايي چند ا

من پرسيدم . حرامست : مي گفت. بمن نكوهش مي كرد كه گاهي ويلن مي نوازم. ستشيعي بسيار پافشار
من تازه از : "  مي گفت. چگونه حقوق مي گيريد؟.. خودتان چگونه كارمند دولت شده ايد؟، شما با اين كيش 
با اين .  اجازه گرفتم كه باندازة حقوق ماهانة خودم تقاص كنمدرآن باره از علماي نجف. زيارت بازگشته ام

  ".ترتيب رفع حرمت خواهد شد
چند سال پيش سيد روضه خواني از تبريز :  شگفت تر از همه داستانيست كه يكي از آشنايان بازگفته

نة كسي ميگذرانيد هر چند روز در خا. بتهران آمد و با آنكه پسرش در اينجا خانه و زندگي دارد بنزد او نرفت
  .و روزها در بازار بحجره هاي بازرگاني مي رفت و اظهار تهيدستي نموده پولها مي گرفت

را بخانة پسرت نمي روي كه با آبرو چاين رسواييست : من ايراد گرفته گفتم :  آن آشناي ما مي گويد
  : زندگي كني؟ پاسخي كه بمن داد اين بود

  ".من نمي خواهم نان او را بخورم.  حرامستپسرم كارمند دولتست و زندگانيش"
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بيكاري و گدايي جايز است . ببينيد كار بكجا كشيده. اينهاست چند داستاني كه بعنوان نمونه ياد كردم
  .ولي كارمند دولت بودن حرام مي باشد

ر اين باره د:  مي گويم. اينها از كجا سرچشمه گرفته؟. اين باورها را چرا دارند؟:  مي دانم خواهند پرسيد
كوتاه شده اش اينست كه ماليان .  را بخوانيد»داوري« اگر مي خواهيد نيك بدانيد كتاب . داستان دراز است

 ابوبكر و عمر و عثمان و. خالفت يا حكومت حق دوازده امام بوده،  پيغمبر اسالم پس از مرِگ:  ندمي گوي
 زدهم ناپديد شده ، در نبودنش ما جانشينان اوييمچون امام دوا. ديگران كه خالفت كرده اند غاصب بوده اند

مردم بايد خمس و زكات را كه ماليات . ما بايد بمردمان فرمان رانيم ، و دستور دهيم. و حكومت حق ماست
  اين دولت كه برپا شده غاصب است ، ماليات كه مي گيرد حرامست ، جنگها كه. اسالمي بوده بما پردازند

  ...ما نيست جايز نيست ، سربازان كه در آن جنگها مي ميرند مرتد از جهان رفته اندند چون با اجازة علكمي 
  .اينست سرچشمة آن باورها

١  بدزدد بامدادان مال بكالنتري خواهد  بخانة ماليي رود و كاال و كاچاليشنيدنيست كه اگر دزدي شب
اند و نزد خدا » عونة جور«  همه در همان حال بعقيدة او كالنتر و پاسبانان. رفت و پرخاشها خواهد كرد

  .گناهكار مي باشند
  
  . چرا در ايران مشروطه پا نگرفت؟ـ٦

چنانكه گفتم پنجاه و شصت سال پيش از اين گروهي از غيرتمندان چارة دردهاي ايران را در روان 
. روطه نهادندگردانيدن مشروطه مي دانستند و رنجها كشيدند و جانفشاني ها نمودند و در اين كشور بنياد مش

اكنون جاي گفتگوست كه چرا . ولي مشروطه نه تنها بدردهاي ايران چاره نكرد خود پا نگرفت و ناانجام ماند
  ..چنين شد؟
مي بايست در اين باره جستجوها رود و كتابها نوشته شود ولي  بسيار مهميست و تا كنون ستاِراين ج

گردن سياست بيگانگان انداخته مي گويند آنها ا با مي بينيم گاهي كساني گناه رجستجويي نشده و م
  . مشروطه نبودندةگاهي هم كساني بيسوادي و ناداني توده را گناهكار گرفته مي گويند مردم شايست. نگزاردند

ما در اين باره جستجوها كرده ايم و . ليكن اينها درست نيست و از روي انديشه و بررسي نمي باشد
  .ستان در پيش ما روشنستاد

 ةراستست توده بيسوادست و آماد. راستست در ناانجام ماندن مشروطه سياست بيگانگان دخالت داشته
در فرانسه  مگر.  دخالت بيگانگان در بسيار كشورها بوده. اساسي اينها نيستةولي انگيز. مشروطه نگرديده

! نپرداختند؟ آزادي بدخالت بود دولتهاي بزرگ اروپا براي جلوگيري از پيشرفِت  مشروطههنگامي كه شورِش
نبودن توده ، اين راستست  آمديم به آماده. پس چرا نتوانستند جلوگيري كنند؟! مگر جنگها پيش نياوردند؟

مردم يكباره از آن بيگانه بودند و معني آنرا  جنبش مشروطه خواهي پديد آمد انبوه كه هنگامي كه در ايران
                                                 

١ ) گردآورنده(اسباب خانه = ـ كاچال 
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 ناانجامي مشروطه اين دستگاه ة ماي: اگر كوتاهش خواهيم بايد گفت. در اين باره هم سخن درازست
رديدند و سه تن از علماي راستست كه در آن جنبش شادروانان بهبهاني و طباطبايي پيشگام گ. ماليانست

ولي .  پشتيباني هاي مردانه نمودند ـ آخوند خراساني و حاجي تهراني و حاجي شيخ مازندراني ـبزرگ نجف 
  .خواهي نشان دادندران با آنها نيز كينه ورزيده و بدديگ. آنها جدا بودند

تي درباِر محمد عليميرزا آن پيشآمد نخست از در ايستادگي درآمده بهمدس چنانكه مي دانيم ماليان در
بآنها نامهاي بابي و طبيعي نهاده مردم . و پشتيباني دولت تزاري روس با مشروطه خواهان بدشمني پرداختند

 و در تبريز كار را بجنگ رسانيده خونها ريختند و با دست صمدخان سراِن  عامي را برآغاالنيدندنافهِم
 ديگر  از دِررن با همة اينها درماندند و كاري نتوانستند اينباولي چو. آزاديخواهي را بباالي دار فرستادند

بلكه خودشان از قانونها و اداره هاي .  گردن گزاردند و بخاموشي گراييدند ،باين معني كه در بيرون. درآمدند
 اساساٌ .چيزيكه هست در همان حال از كارشكني و دشمني باز نايستادند. مشروطه بسودجويي پرداختند

شما  : "  آنها بمردم ياد مي دهندنخست:  ه آنها از چند راه جلوگير پيشرفت مشروطه و دموكراسيستدستگا
بايد بزيارت رويد ، روضه خواني برپا گردانيد ، .  آخرت باشيدة شما بايد در انديش.!كارهاي كشور داريد؟چكار ب

 مردم كه اختيارشان همه مي بينيم انبوه.  آموزاكهاي آنهاستةاينها كوتاهشد". اگر پول داريد به علما دهيد
رت ا گرفتاري تنها درپي زيدر دست اينهاست كمترين عالقه بكشور و توده ندارند و در سخت ترين هنگاِم

همين چندماهه بهنگاميكه پيشآمد آذربايجان پيش آمده هر زمان بيم . خواني كردن مي باشند رفتن و روضه
ن در انجمنها گفتگوي ايران بود ، هشتاد هزار تن از مردم گذرنامه جنگ و آشوب مي رفت و در سراسِر جها

   .گذشته از آنهايي كه از مرزها نهاني گذشته اند. گرفته روانة عراق شده اند
و بنام آنكه حكومت حق كنند  دوم چنانكه ديديم اينها با حكومت مشروطه و قانونها دشمني خاصي مي

در . مي دارند ردم را بخودداري از دادن ماليات و نافرماني بقانونها واماست ، دولت را غاصب مي شمارند و م
نظر آنها قانون يك چيز تحميلي است و مردم اگر گردن نگزارند نه تنها بد نكرده اند نيك كرده اند و ثوابي 

  .خواهند داشت
كه اين توده بپاي آيا شدنيست ! و ريشه دواند؟با اينحال آيا شدنيست كه مشروطه در اين كشور پا گيرد 

  !ديگر توده هاي جهان برسد؟
جانبازي در  خود دانند و ةخان مشروطه آنستكه يك توده در كشوريكه هستند آنجا را. ؟مشروطه چيست

زيهاي و آيا از اين توده با اين بدآم.آبادي آنجا را بزرگترين بايايي براي خود شناسندراه نگهداري و كوشش ب
  !وان داشت؟زهرآلود چنان چيزي چشم ت
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  . اين در ايران گرفتاري بزرگيستـ٧
. من اگر بخواهم زيان هاي اينرا شرح دهم بايد كتاب جداگانه پردازم. ين در ايران گرفتاري بزرگيستا

 اين توده با اين بدآموزيها نه تنها داراي حكومت دموكراسي نخواهد بود داراي هيچگونه : يك جمله مي گويم
  .سرنوشتش همين خواري و درماندگيست كه هست. ود و نتواند بودسر و سامان نخواهد ب

 از مشهد بتهران آمده بود و با من ديدار كرد و با هم بگفتگو چندي پيش آقاي دكتر ميردامادي
اين . در اين توده با حال كنوني ما هرچه بكوشيم بيهوده است:  از سخنان دكتر يكي اين بود. نشستيم

 باين گفتة خود دليل آورده. بدست آيد] نتيجه اي[ردمست نخواهد گزاشت هوده ايبدآموزيها كه درميان م
ما .  ساله و ده ساله را به شوهر مي دادند٩در اين كشور يكي از عادت هاي زشت آن بود كه دختر :  مي گفت

شود؟  ه ميآمديم قانوني گذرانديم كه دختر تا پانزده ساله نشده بشوهر ندهند ولي آيا آن قانون بكار بست
قانوني كه مردم آنرا مخالف . نست كه مردم سودمندش دانند و پاسش دارندآبكار بسته شدن قانون فرع 

  !عقيده دانسته يك چيز تحميلي مي پندارند چه پاسش خواهند داشت؟
پدر و مادر دختر ، مرديكه خواستار است ، مالييكه اجراي عقد خواهد . آن قانون را كه بايد بكار بندد؟

 كوي كه نگهباني باين كارها  آمار كه اختيار شناسنامه در دست اوست ، پاسبانان و كالنتِرةكارمند ادار  كرد ،
يچ يكي از اينها باور به ه كه با آن قانون برخورد پيدا مي كنند و بايد بكار بندند ، درحالي كه د اينهاينـدارند 

مي بينيد با بودن آن قانون پياپي دختران نه ساله و ده اينست . ن ندارد و آنرا يك چيز زوركي مي شناسندآ
  . ه را بشوهر مي دهندلسا

  : مي گويند. دختر را پسنديده اند ولي سال دختر كمست. بارها مي بينيد بدختري خواستگاراني آمده
ست و با دادن انراست هم مي گويند در دست خودش". سجلش را درست مي كنيم. آن در دست خودمانست" 
  .مه را تغيير توانند دادا تومان و بيست تومان شناسنده

اصل كاري ! اي آقا :"  گوينده چنين پاسخ داد. روزي با بودن من چنين سخني رفت و من پرخاش كردم
  ".اينها را المذهبها بميان انداخته اند! قانون مانون چيست؟. عقد است كه آقا بخواند و حالل باشد 

  .شه هايند آيا مي توان چشم داشت كه بهره از پيشرفت يابند؟مردمي كه داراي چنين اندي
اين آبهاي حوضها آلوده بميكرب است و بايد از : دكتر ميردامادي سخن از پاك و ناپاك رانده مي گفت 

مردم آنها را كُر مي دانند كه نه تنها پاكست ، پاك كنند . ولي شما هرچه مي خواهيد بگوييد. آنها پرهيز كرد
  .نيز هست

. شناسيد در ديدة مردم شفا دهندة بيماريهاست آب سقاخانه كه شما آنرا پر از ميكرب هاي بيماري مي
  .بيماران از آن مي خورند كه شفا يابند

اين مرد هم درس ماليي خوانده و هم دانشكدة . يكي از آشنايان ما در اردبيل پزشك است: بدكتر گفتم 
 بپزشكي مي پردازد ، چون مي خواهد آمپول بزند با دستور پزشكي پزشكي را بپايان رسانيده و اكنون كه

  . مي كند»تطهير« سوزن و افزار را با آلكل مي آاليد و سپس با دستور مذهب همه را در آب حوض فرو برده 
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دو سال پيش كه در تهران تيفوس و تيفوئيد فزوني يافت و وزارت بهداري آگهيها پراكنده بمردم دستور 
 خود را پاكيزه نگه دارند و از شپش دوري گزينند روزي من سوار اتوبوس بودم و گفتگو بميان مي داد كه

كارها دست خداست ، . اي بابا ، مگر ما مذهب نداريم: "  ناگهان يكي باد در گلو انداخته بانگ برداشت. آمد
  . يكبار ديگر رخدادمانندة اين در اتوبوس. ديگران همه با او هم آوازي نمودند". شپش چه كاره است

  
  . عادت شده زشتيش از ميان رفتهـ٨

در ايران هم اين دو تيرگي در ميانة دولت و مردم . اري همانكه عادت شد زشتيش از ميان مي رودهر ك
  .مي يابد عادت شده و كمتر كسي زشتي آنرا در

 بيرون از ايران  چون جنگ اروپا دامنه اش بآسيا كشيده و سفر در١٣٢٢اگر فراموش نشده در سال 
هزار تن از راه قاچاق  در آن سال از اين كشور شش.  بمكه نروندسختي ها داشت دولت قدغن كرد كه ايرانيها

  . بمكه رفتند
مي توان گفت كه بسياري از ايشان از قدغن دولت تحريك شده از روي باورهاي كيشي ثواب حج آنسال 

ها بكار بردند ، از مرزها قاچاقي گذشتند ، در راهها گدادند ، نيرنرشوه ها . را بيشتر از سالهاي ديگر پنداشتند
در مكه ابوطالب يزدي را بعنوان آنكه مي خواسته خانة كعبه را  در همانسال بود كه. صد گزند و آسيب ديدند

  .از ناپاكيها بيآاليد دستگير ساختند و گردنش زدند
اني باز و سري فراز در شهرهاي خود سه روز براي با چنان حالي رفتند و بيباكانه بازگشتند و با پيش

 را نه كسي ايراد گرفت ، نه كسي آنها. پذيرايي مردم نشستند و چون حاجي شده بودند ارج بيشتر يافتند
لب كشته شده بود حاجي ها زبانشان بدولت دراز بود كه چرا باعتراض بلكه چون ابوطا. گناهكار شمرد

  .م دستي طلبكار شده بودندبگفتة عوام چيزي ه. نپرداخته
كسانيكه از كشور قاچاقي رفتند : "  شگفت تر آنكه روزنامه ها نيز بدولت ايراد گرفتند و يكي نبود بگويد

  ".و قانون را شكستند بايد كيفر يابند
بيخرد آن كسانيند ! آيا چنين مردمي بهره از مشروطه توانند برد؟. اين نمونة ديگري از حال توده است

، بيخرد آنكسانيند كه اين آلودگيها را مي بينند و تكاني بخود نمي دهند   اين توده چشم پيشرفت دارندكه از
  !و بچاره نمي پردازند

 ةالً يكدسته در اين انديشه اند كه سرچشمثم.  افسوستةما گاهي چيزهايي مي شنويم كه بسيار ماي
آيا . ة دردها چاره خواهد پذيرفتدي نيك شود هماگر اوضاع اقتصا. بدبختيهاي ايران بدي اوضاع اقتصاديست

آيا اين . ؟آيا نبايد گفت اين كسان از شناختن دردها و بدبختيهاي توده بيگانه اند. اين سخن راستست؟
  .!آيا آن شش هزار تن گرسنه و نادار بودند؟. !توده از نداري و گرسنگي پديد آمده؟ نادانيها درميان

ن بهتر شد و كسي گرسنگي نكشيد آيا اين ناداني ها نيز از ميان خواهد اگر روزي حال اقتصادي ايرا
  ! رفت؟
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ها برپا گردد ، مردم ن اجرا شود و در همه جا دبستا »تعليمات همگاني« ة ديگر برآنند كه چون يكدست
  .  از اين نادانيها دور خواهند شدهدرسخواند

شكنيهاي ماليان شما تا صد رزهرآلود و با اين كا توده و با اين باورهاي با اينحاِل. اينهم راست نيست
  . ديسال ديگر نخواهيد توانست در همه جا دبستان برپا گردان

شما اگر جستجو كنيد خواهيد ديد در همين  .!آنگاه مگر درس خواندن اين نادانيها را ريشه كن ميسازد؟
روزي به . ش من به قزوين رفته بودمسه سال پي.  بدآموزيهايندن هماةسخواندگان آلودرتهران بسياري از د

ما . اين قانون ها تحميليست : " دادستان و بازپرس دينداري خود را برخ من كشيده مي گفتند . عدليه رفتم
گفتند  اينها را مي". من هر كجا توانستم جلو قانون را مي گيرم: "دادستان ميگفت ". اجباراً بآنها عمل ميكنيم

  .و بخود مي باليدند
درسخواندگان يا بماديگري گراييده يكباره پشت پا بهمه چيز مي زنند يا در چنگال بدآموزيهاي اين 

  . كيشي بازمانده با آنها بسر مي برند
 ة بافهم رشتةهمان كه يكدست. بگمان آنها توده هرچه بود بوده.  ديگر باشتباه بدتري افتاده اندةيكدست

در يك . اين انديشه در ايران بسيار رواج دارد ولي بسيار غلطست.  بردتوانند كارها را بدست گرفتند آنها را راه
 درمانده و آلوده را با هيچ زوري پيش ةيك تود. توده بايد كوشيد و تا آنجا كه تواند بود افراد را نيك گردانيد

  . ندبويژه در كشور مشروطه كه بايد اختيار در دست توده باشد و خودشان خود را راه بر. نتوان راند
خواهند  كسانيكه دلهاشان بتوده مي سوزد و مي.  بدبختيها شناخته نشدهةمشاساساً در ايران سرچ

در .  اندهفت اندازند دردها را نشناخته درمانش هم ندانستركوششهايي كنند و مردم را بتكان آورده براه پيش
  .زيهاي ماليان است گوناگون رواج يافته كه بدتر از همه بدآموايران بدآموزيهاي زهرآلوِد

  
  . پرسشهايي كه ما از ماليان كرديمـ٩

يكدسته براي آنكه نان از دسترنج مردم خورند چنين باورهاي سراپا . اين دستگاه سراپا زيانستبهرحال 
  . زيان را در مغزهاي مردم جا مي دهند و بيست مليون توده را گرفتار بدبختيها مي گردانند

نمي بايست چنان دستگاه سراپا زياني را ببينيم و . ن حالي خاموشي گزينيمما نمي بايست در برابر چني
سيبها آاينها بخدا توهينها كرده اند باسالم . ما بدستگاه ماليان از راههاي ديگر ايرادها داشتيم. ناديده انگاريم
از اينرو در سال . آنها بيكسو و اين بيكسوست كه ماية بدبختي بيست مليون مردم گرديده اند. رسانيده اند

 انتشار مي يافت در آن روزنامه پرسشهايي از ماليان كرديم كه اينك آنها را با همان م كه روزنامة پرچ١٣٢١
  : عباراتي كه بوده در پايين مي آوريم

آيا باشد يا .. ومت و بمجلس و باين قانونها كه امروز در ايران روانست چه مي گوييد؟كشما بح  )١
چرا مي گوييد سرباز شدن .. ماليات دادن حرامست؟:  ييد باشد پس چرا مي گوييداگر مي گو.. نباشد؟
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   شب تا پايان آن سرپا مي گردد و بيداري و تنهايي بخود همواربسيار شگفتست يك پاسبان از آغاز
 كه در برابر چنين كار مي گرداند و بخاندانها پاسباني مي كند كه آسوده بخوابند و شما مي گوييد او حقوقي

من نمي دانم چنين سخني را چگونه مي گوييد . سختي مي گيرد حرامست و خودش نيز بدوزخ خواهد رفت
  !.چيست؟و مقصودتان 

مگر علما چه مزيتي دارا . نخست چه دليلي باين ادعا داريد؟. شما مي گوييد حكومت حق علماست )٢
دوم آيا شما مي توانيد امروز حكومت كنيد و كشور را راه .. هستند كه خدا حكومت را بدست ايشان سپارد؟

 ، بگوييد با چه راهي مي خواهيد ، مجلس شورا نباشد ، قانونها نباشد بريد؟ شما كه مي گوييد ادارات نباشد
آيا با شريعت كشوري راه ..  با شريعت ، مي پرسم آيا خواهيد توانست؟اگر بگوييد.. اين مردم را راه بريد؟

از روي شريعت شما بايد مالياتها را لغو كنيد و بجاي آن از شتر و گوسفند و گاو زكات .. خواهد رفت؟
فقه را باجرا گزاريد ، اين دبستانها و دانشكده ها را »  باب جهاد «م زده بخواهيد ، وزارت جنگ و سپاهها را به

 .نيك بينديشيد كه آيا اينها شدنيست؟. بهمزده همگي را بخواندن فقه و اصول واداريد
اگر شدنيست مردم بپذيرند و كار يكسره گردد و اين اختالف و كارشكني كه از سوي شماست از ميان 

  .نيست شما دست از مخالفت و كارشكني با دولت برداريدبرخيزد ، و اگر شدني 
ا پيش بريد آيا يكي را از ميان خودتان ر حق شماست و شما مي توانيد آنبر فرض آنكه حكومت )٣

برگزيده براي فرمانروايي پيشنهاد خواهيد كرد يا همگي بهم آميخته همچون امروز بيسر و بي سامان دخالت 
 مقصود برگزيدن يك تنست خواهشمنديم شما ماليان تبريز كانديد خود را بما اگر.. در كارها خواهيد داشت؟

 . بشناسانيد
اين را هم يادآوري . ولي هركسي مي توانست پاسخ دهد. در اين پرسشها روي سخن بماليان تبريز بود

رهاي در برابر اينها نخست ماليان تبريز و سپس ديگران بيك رشته كا. ولي هيچكس پاسخي نداد. كرديم
و كنون هم (يم دگزار با اينحال ما چون بموضوع ارج مي. بدخواهانه برخاستند كه داستانش جداست

گذشته از كتاب شيعيگري يا داوري كه جداگانه بچاپ رسيده و اين زمينه . همچنان دنبال كرديم) ميگزاريم
ت و شاه فشارها آورده ولد چون شنيده شد ماليان ب١٣٢٢آن نوشته شده ، در سال  با گشادي بسيار در

 »دولت بما پاسخ دهد« جلوگيري از كتابهاي ما را خواستارند ، كتابچة جدايي در همين زمينه زير عنوان 
١.نوشته بچاپ رسانديم
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  . پاسخهاييكه ماليان بما دادندـ١٠
ميكنند ، ) مادربارة كتابهاي ( از اين دفترچه اين بود كه ماليان كه فشار بدولت آورده درخواستها مقصود

ما پيشنهاد كرديم كه دولت ماليان را در . دولت بايست نخست تكليف خود و كشور را با آنان روشن گرداند
آن چند پرسش را كه در . يا در دربار گردآورد و از آنها در اين زمينه پرسشها كند] كاخ ابيض[كاخ سفيد

راستي هم اگر دولت دلسوزي بود بايد پيشنهاد را . (وية ديگري در آنجا ياد كرديمروزنامه نشر كرده بوديم بر
  ). بپذيرد ، چنان نشستي را از ماليان برپا گرداند

در ) با تحريفي(پس از انتشار آن دفترچه آقاي فرامرزي مدير كيهان يادي از آن كرده آن پيشنهاد را 
 تلگراف داوطلب شده بود كه به سيد نورالدين شيرازي كه يكي از ماليان آنجاست با. روزنامه اش آورده بود

  . از اينرو من دوباره پرسشها را بروزنامة كيهان فرستادم و آقاي نورالدين پاسخهايي نوشت. پرسشها پاسخ دهد
يكي هو كردن و بسخنان بيجا پرداختن ، ديگري . نوشته هاي او درازست و خواستش از آنها دو چيز بوده

يكي آنكه مالي :   شگفتي هستآن نوشته دو چيِز در .ميان بردنخواننده را گيج ساختن و مطلب را از 
ديگري ما .. شيرازي مدعي شده كه مشروطه را مذهب شيعه پديد آورده كه دانسته نيست معنايش چيست؟

 معني مي كنيم از اينجا باشتباه »سررشته داري توده « چون در نوشته هاي خود مشروطه يا دموكراسي را 
از روي اين اشتباه . كه اكثريت مردم طرفدار آن باشند  حكومتيستنسته كه مشروطه آنافتاده و چنين دا

اينها نمونه اي از ارزش آن نوشته . بمن ايراد گرفته كه اكثريت مردم ايران طرفدار حكومت مذهبي هستند
  .هاست

  .اما پاسخ هايي كه داده ، نخست بهترست پرسشها را ياد كنم
اگر دليلش خالفت اسالميست كه امروز .. ي كنيد دليلش چيست؟اين دعوي حكومت كه شما م )١

آن تيره هاي مردم كه بهم پيوسته كشور بزرگ اسالمي را پديد . بيكبار از ميان رفته زمينة آن نيز نمانده
  همين ايرانيان امروز بنام ايرانيگري مي زيند نه بنام. آورده بودند زندگاني نژادي پيش گرفته اند

عراقيان نيز چنينند ، مصريان نيز .  قانونهاي خود پيروي مي كنند نه از قانونهاي اسالم، از مسلماني
 .چنينند ، سوريان نيز چنينند ، پس كشور اسالمي نمانده كه سخن از خالفتش رود

، هزار تن كه حكومت نتوانند كرد ، حكومت يا شوريست و در حكومت را بكدام يك از شما دهند  )٢
  رپا گردد ويا استبداديست و در آنحال بايد بيكتن سپرده شود ، شما كداميكي را آنحال بايد مجلس ب

  ..مي گوييد؟
خواهيد توانست .. ماليان بسپارند آيا خواهيد توانست با احكام خود آنرا راه بريد؟ اگر حكومت را بشما )٣

   زماني با گماردنخواهيد توانست در چنين.. با زكاِت شتر و گاو و گوسفند و سهم امام سپاه آراييد؟
 ..  كشور را ايمن گردانيد؟ » قاضي و شرطه«
آيا چشم مي داريد كه ايرانيان از آن دست كشند و . اين دعوي شما با مشروطه سازش نمي دارد )٤

 ..بحال چهل سال پيش بازگردند؟

 ١١٤



 
 

  :  كنمآقاي نورالدين پاسخهاي درهمي داده كه من كوتاهشدة هريكي را ياد مي. اينها پرسشهاي ما بود
فلوال نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في : " در پاسخ پرسش يكم از قرآن و حديث دليل آورده

چرا : "آيه دربارة دين ياد گرفتنست و معنايش اينست " . علماء امتي افضل من انبياء بني اسرائيل"، " الدين
  .حديث هم در ستايش دانايانست". نمي كوچند از هر ايلي يكدسته از آنها كه دين را نيك ياد گيرند

  ".دانايان امت من بهتر از پيغمبران بني اسرائيل خواهند بود: " مي گويد
  ..داللت دارد كه مالها حق حكومت پيدا كنند؟خوانندگان نيك انديشند كه اينها چه 

اساسي قانون بق برط: "قانون اساسي كشيده مي گويد در بارة پرسش دوم آقاي نورالدين خود را به پناه 
آنگاه اين قانون اساسي چهل سالست . شما كه بقانون اساسي گردن نگزارده ايد: بايد پرسيد ". عمل مي شود

  !. پيش شده بود چه پاسخ مي داديد؟اگر اين پرسش پنجاه سال.. پيداشده به پيش از آن چه مي گوييد؟
 مجلس پنج تن از علما در ةه در هر دورآنگاه در قانون اساسي ايران در اين باره چيزي كه هست آنست ك

. ميان نمايندگان باشند و بهمة قانونها ديده باني كنند ، و اين اصل در قانون اساسي زوركي گنجانيده شده
بهر حال در قانون اساسي پاسخي بپرسشهاي ما . اينست در چهارده دورة مجلس يكبار مورد عمل نگرديده

  .نيست
  .را كرده است و پيداست كه چيستدربارة پرسش سوم همان كار 

قانون اساسي بروي پاية دموكراسي تدوين گرديده و دموكراسي آنست كه يك توده خودش كارهاي 
مالي شيراز مي خواهد . خودش را راه برد و كسي در ميان آنها نباشد كه دعوي حكومت يا فرمانروايي كند

  .هددعوي حكومت را كه او و همكارانش دارند با آن سازش د
  

  .  چه رختي بدعوي خود مي پوشانندـ١١
اين سخن در . در آن نوشته ها آقاي نورالدين سخني بميان آورده كه آنهم دانستني و شنيدنيست

مذهب شيعه طرفدار عدلست و : " كوتاهشده اش اينست كه مي گويد. كتابهاي فقهي هست و او هم ياد كرده
و چون اين .. ا حاكم بايد برگزيدة خدا باشد ، معصوم باشد خليفه ي. عاليترين شكل حكومت را خواهانست

شكل حكومت ممكن نيست و ما براي آنكه در نتيجة نبودن حكومت ، اختاللي روي ندهد با هر حكومتي كه 
  ".باشد مدارا مي كنيم و با آن راه مي رويم

د ديگريست كه اگر حكومت كنند چون يكباره بي دليلست ، آنگاه اين خود ايرا اينها كه آن ادعا را مي
حق شماست پس چرا گام پيش نمي گزاريد كه آنرا بدست آوريد ، براي گريز از ايراد بدعوي خود چنين 

لود خود يك آبا دعويهاي پوچ و بدآموزيهاي زهر". علل ذكرها بعد الوقوع: "بگفتة نحويها . رختي پوشانيده اند
  .نه شان مي باشدتوده را بآتش بدبختي مي سوزانند و اينهم بها

آيا شما از آيين اسالم سخن مي رانيد يا از .. شما اين فلسفه را از كجا آورده ايد؟: ما از ايشان مي پرسيم 
 و  اسالم در زمينة خالفت ترتيب روشني داشته كه هزار ،اگر از آيين اسالمست.. فهم و انديشة خودتان؟
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كسي  در يك توده هيچ اگر شما مي خواهيد پيروي از خرد كنيد امروز هم خردمندان برآن شده اند كه
آن كاري را كه در زمانهاي . بلكه هر توده اي بايد خودش كارهاي خود را راه برد. مت كندونبايد بديگران حك

پيش پادشاه يا خليفه مي كرد امروز نمايندگان خود توده در پارلمان مي كنند و اين بهترين و واالترين شكل 
  .آن فلسفه اي كه شما درست كرده ايد ديگر زمينه اي برايش باز نمانده. حكومتست
اين چه .. بسيار نيك خليفه بايد برگزيده خدا باشد!.. گذشته آن فلسفه بدعوي شما چه ربط دارد؟از اين 

!.. چه ربط دارد به آنكه دولتها را جائر و غاصب شماريد؟!. ربط دارد بآنكه شما بگوييد حكومت حق علماست؟
 با مشروطه و حكومتهاي باشد نيست پس براي چه مردم را بقول خودتان امروز خليفه اي كه برگزيدة خدا

  !.داريد؟ مي قانوني بدشمني وا
  اند اگر راست مي گويند و چنان حكومت شدنيست بايد دست بهم»حكومت عدل« كساني كه هوادار 

حكومتي كه دهند و بكوشند و آنرا روان گردانند ، نه آنكه خيال آنرا در دل گرفته  بهمان دستاويز با هر 
  .  نادان را بخيانت و نافرماني برانگيزنددِمرهست دشمني نمايند و م

اين فلسفه در دست آنها عنوانست كه هر . ماليان مردم آزاري خود را تكميل كرده اند، با اين فلسفه 
 نيست مردم »مت عدلوحك«  با آن كارشكني كنند و بنام آنكه ـ استبدادي يا مشروطه اي ـحكومتي كه بود 

   مت زندگي كرده ازو وادارند ، و در همان حال در زير نگهباني آن حكد گردانند ، بلكه بخيانتررا دلس
١.اينست معني آن فلسفه. بنياد گزاريهايش برخودار شوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)گردآورنده. (تا اينجا بوده دستنوشته هايي كه بچاپخانه رفته و افسوسمندانه كتاب ناانجام مانده ـ ١
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  پيوست 
  

  فروغيو نقش  ۱۳۲۰شهريور
  

آزاديخواهـان كاسـتيهاِي شـئون مختلـف        چون جنبش مشروطه برخاست و انديشه هـا روشـني گرفـت ،              
گرديـده و در كـار آمـاده    ) رفرمهـايي (اري ، قضايي و اقتصادي را دريافته خواهان تغييراتـي           زندگاني ، كشورد  

 پيـشآمدهايي در    ۱۲۹۹ تـا كودتـاي اسـفند      ۱۲۸۵ليكن از فرمـان مـشروطه در        . كردِن زمينه هاي آنها بودند    
ِر آن رفرمها را كه     چون رضاشاه بفرمانروايي رسيد ، بيشت     . كشور رويداد كه فرصت انجام آنها را از ايشان گرفت         

زيـر فرمانـدهي دولـت بنيـاد        ) نه محلي و پراكنـده    (  يك ارتش ملي      :برخي ناشدني مي نمود به انجام رساند      
 ماليـان  به جاِي دخالت  ايلهايي را ده نشين گرداند ،      خانخاني را برانداخت و گردنكشان را سر كوفت ،         گذارد ، 

 ، لقبهـا را برانـداخت ،        را رواج داد  شناسـنامه   و   م خـانوادگي  در دستگاه قضايي و كشورداري بـاز نگـذارد ، نـا           
استانداردهاي متريك را جانشين واحدهاي اندازه گيري كهن گرداند ، مردان را رخت يكسان پوشانيد ، چـادر           

زمينـه هـاي برپـا شـدن        . راه آهن و راه ساخت    . و روبنِد زنان را برداشت و ايشان را بكارهاي اجتماعي راه داد           
. ملي را بنياد گذارد و امتياز نشر اسكناس را از بيگانگان گرفته بدسـت آن داد               بانك  . نه ها را فراهم آورد    كارخا

  با ماليان به نبرد آشكار آغازيد و ايشان را از نيرو انداختـه از شـكوِه دستگاهـشان                  . كاپيتوالسيون را برانداخت  
شگاه ساخت و هرساله دانـشجوياني را بـراي يـادگيري    در زمينة دانشها و پيشرفِت توده ، دان   .  كاست بي اندازه 

خواسـتهاي آزاديخواهـان سـرانجام بكـار بـسته شـد و آرزوي ايـشان                . ... دانشها به كشورهاي اروپايي فرستاد    
 در انديشة مـردم نبـود تـا          ريشه دار   در پي پديد آوردن تحوليِ      حكومت آن پادشاه   ليكن چون . برآورده گرديد 

واستها برده شايستگي ادارة خود را بيابند و شكافي ميان تـوده و دولـت پديـد نيامـده                   ايشان پي به ارج آن خ     
  مردم را بـا فرمـان و چيرگـي بـه دنبـال خـود                همداستان بماند و شيوة هميشگيش اين بود كه       توده با دولت    

ي تـوده    خواهش و ميل مردم در آنها كمتر پديدار گرديد و آنچنانكه مـي بايـد ريـشه در دلهـا                    ، اينست  كشد
بي ارج گرديدِن مشروطه و پارلمان و در نتيجه از ميان رفتن خوِي آزادگي و                اينبود انجام آنها به بهاي    . نيافت

دولـت خودكامـة   . سرفرازي و از سوي ديگر رواج خويهاي پستي همچـون چاپلوسـي و دورويـي بدسـت آمـد                 
زيرا اهميت آنرا درنيافته بود و .  كردمردم در تعيين سرنوشت خود بي پروايي بسيار» مشاركت«  رضاشاهي به

اشتباهي كه بسيار كسان ، حتا از آزاديخواهان ، بارها در تاريخ معاصـِر       . اين اشتباه بزرگي ازو شمرده مي شود      
  .كشور بدان دچار گرديده اند

 اگر آن كارها بدست آزاديخواهان و بدستيارِي دموكراسي انجام مي گرفت ، هرچند كُند پيش مي رفت و                 
با دشواريهايي روبرو مي شد ولي چون با همدلي و همداستانِي تـودة مـردم تـوأم مـي گرديـد ، همـه فهـم و                           

زور و فشاري نديده ، در تصميم گيري آزاد بـوده           . انديشه بكار برده و بدلخواه خود پيروي از قانونها مي كردند          
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مي كوشيدند و در روز سختي از فداكاري        و خود را پديدآورندة آنها و شريك در اجرايش دانسته به نگهبانيش             
  .در راه آنچه خود پديد آورده بودند و جانبازي در راهش دريغ نمي گفتند

بايد دانست كابينة وزيران كه همان كهنه درباريان قاجار مي بودند ، دشـمنيهاي خـود را بـا مـشروطه و                      
ـ ۱۲۹۰اي آن از سال قانونه شروطه و در گيرودار داسـتان التيمـاتوم    پنج سال پس از فرمان م به آشكار آورد 

  اين دشمنيها و كارشكنيهاي وزيران در كاِر پارلمان ، از گـشايش دوبـارة             . روس به ايران و بسته شدِن مجلس      
سپس كه رضاشاه بر جاي خود استوار شد ، او اين سياسـت را              . مجلس تا زمان رضاشاه همچنان دنبال گرديد      

  .همداستان گرديدبدلخواه خود ديده با آن وزيران 
 اين بود قانونها را بسود خود و بزيان مشروطه بهم زده نخست به شيوة انتخابات پرداختند كه نمايندگان                  

سپس نوبت به قانونهـاي بازداشـت و زنـدان رسـيد كـه هركـه را خواسـتند                   . جز با نظر ايشان برگزيده نشوند     
بدينسان نيرو از پارلمان و روزنامه ها و        . ا از اثر انداختند   بازداشته بزندان اندازند  و سرانجام قانونهاِي ديگري ر        

حتا از دستگاه قضايي كشور درآمده در دسِت دولت متمركز گرديده و بدينسان خودكامگي روييد و باليد و از                   
  .آنسو پارلمان و قانون در ديده ها خوار و بي ارج نمود

ز ناامني ، نابساماني و پس ماندگي كشور كـشيده  با همة اينها چون مردم در گذشته سختي و رنج بسيار ا    
يا زورورزيهاي دربارياِن قاجاري و ماليان و خونريزيهاي ايشان را بياد داشتند ارج آن كارها را درمي يافتنـد و                    

امنيت كه از بزرگترين نعمتهاست در زمان رضاشاه و بكوشش او و يارانش بچنگ آمد و         . خشنودي مي نمودند  
پايداري سياسي ، اقتصادي و قضايي چنـان        . زنان به كنجهاي خود خزيده يا به زندان افتادند        گردنكشان و راه  

يـش درهـاي پيـشرفت را در برابـِر          »رفرمها« نگريستند و چون  » ناجي« آرامشي بمردم داد كه باو بچشم يك        
ن رفرمها همراهي   بدينسان مردم بيشترشان با آ    .  ايشان گرديد  ستايشكشور گشود زبانزد مردم و بهره مند از         

راسـتي  . نمودند ولي آن باوِر استواري كه دسته يا جبهه اي به پشتيباني و نگاهباني جنبش برخيزد را نيافتند                 
اينبود آن كارهاي بـزرگ در       .برمي خاست استوار  باوري  از  نه   از شوِر دل و       از آن كارها   آنستكه هواداري مردم  

  . ادامه دهد  نيامد كه آنها را از گزنِد بدخواهان نگاه دارد وروز دشواري بي نگهبان ماند و دسته اي پديد
نكتة مهم در اينجا اينستكه چه رضاشاه با زور خودكامگي آن كارها را به انجام رسانيد و چه آزاديخواهان                   

  با آماده گردانيـدن انديـشه هـاي مـردم و از راه پارلمـان بـه انجـام آن كارهـا فيـروز          ) اگر فرصت مي يافتند   (
اگر از ديدة سود توده     .  گرديدند ، نيكي و سودمندي آنها نه چيزي بود كه به شيوة انجامش بستگي داشت               مي

چـون بـا زور بكـار بـسته شـده پـس بـي ارج و                  " :د كـه   جايي براي اين مغالطه بـاز نمـي مانَـ          شودنگريسته  
  ". زيانمندست

ارج گردانيـدِن كارهـاي او كوشـيدند و    پس از برافتادِن او دشمنان آن پادشاه بـا دروغ و مغالطـه بـه بـي      
ايـن همـان    . افسوسمندانه مردِم سست باور ، فريب اينگونـه سـخنان را خـورده پيـروي از فريبكـاران كردنـد                   

سوراخي بود كه تودة مردم از آنجا نيشهاي زهرآلودي خوردند و از نيكيهايي كه با هزاران رنج و خون جوانـاِن                    
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بود نه تنها  بهره مند نگرديدند بلكه زيانهاي سهمگين به ايشان و مـا كـه                 جانباز اين آب و خاك بدست آمده        
  .فرزندانشان هستيم رسيد

مي بايست  و او را چگونه فرمانروايي ودبايد بمي در هر حال اينكه داوري مردم دربارة كارهاي دورة او چه 
روانهاي درست و   و  يان را بشناسند    از معني پيشرفت و زندگاني آگاه باشند و مال          نيازمند آن بود كه    شناخت ، 

افسوس كه در دورة او خويهاي مردم . افسوس كه هيچيك از آنها نبود.  دارندو خويهاي ستوده باورهاي استوار
  كه پس از جنبش مشروطه رو بسوي نيك گرديدن گزارده بود باز به همـان فروتنـي و بنـدگي و چاپلوسـي و            

گرچه مداركي هست كه نـشان مـي دهـد          . ن رواج داشت بازگرديد   بيپروايي كه در زمان خودكامگيهاي پيشي     
رضاشاه نه تنها پيرامونيان و روزنامه نويسان را به چاپلوسي وادار نمي كرد بلكه از آن پستيها در جاهايي هـم                     

با اينهمه بايد گفت كه فريب آن چاپلوسيها را هم مي خورد و اين هـم                . ١ )نه آنكه جلو مي گرفت    (مي كاست   
يكي از علتهايي كه در افتادِن او مؤثر گرديد همين مـردان پـست و چـاپلوِس                 .  ديگري از آن پادشاهست    گناِه

  . پيرامونش بود
اين مرداِن پست و فرومايه از يك سو و كوششهاي بدخواهان مشروطه و مرتجعين از سوي ديگر ، دلهاي                   

بـويژه قـانون    ( ماليان در هر فرصتي آن رفرمهـا         زيرا آنكه در زمان او بود ،      . مردم سست باور را از او برگردانيد      
 نيز از ايشان پيروي      از توده  را سرآغاز بيديني و ناپاكدامني مي شماردند و كساني        ) رخت يكسان و رفع حجاب    

سپس كه رضاشاه افتاد و فرصت بيشتري بدست آمد ، همان مـردان فرومايـه و چـاپلوس كـه تـا                      . مي كردند 
سر مي دادند به همة كارهاي او خرده گيري آغاز كردند و آواز بـه  » فرمان يزدانچه فرمان شاه ، چه    « ديروز  

)  ماليان ، دربارياِن كهـن و متنفـذان شهرسـتانها            ةبيش از همه سه دست    ( آواز دشمناِن كينه جوي مشروطه      
هـاي او دليـر   انداختند و با فرصتي كه پروندة سياِه زمينخواري هايش فراهم آورده بود ، به كاسـتن از ارج كار      

مخالفاني به اين بدگوييها بسنده نكرده از دروغ و تهمت باز نايستاده بي هيچ دليل و مدركي زبان باز                   . گشتند
  .نمك به زخم ايرانيان مي پاشيدند» انگليسيان خودشان آوردند و خودشان هم بردند« : كرده با گفتن آنكه 

ا اگر داشتند در برابر مخالفان ايستادن نمي يارستند ،          بدينسان بيشتر مردم كه باور استواري نداشتند و ي        
   .بخاموشي گراييده ميدان را به مخالفان آن پادشاه واگذاشتند

هاي ديـروزي بكارهـاي شـگفتي       » خاك پا « و  » چاكران« پس از كناره جويي رضاشاه ، همان بندگان و          
بيشرمي آغاز كردنـد و بـا صـد خيـره      را با هزار هنوز شاِه گذشته از كشور بيرون نرفته بدگويي از او    : پرداختند  

. گردنـد » وجيه المله«  خواستند جايي در دل مردم بازكرده   رويي به پادشاِه كناره جسته و كارهاِي او تاخته مي         
چـون داِغ ننـگ     " ! در آن هنگـام مـن مجبـور بـودم ، فالنـي چـي؟              : "بارها پيش مي آمد كه يكي مي گفـت          

شتند چنين وا مينمودند كه در آن زمان ديگران بدلخواه و ايشان از روي ناچاري تن        چاپلوسي را به پيشاني دا    
  .در حاليكه اين دروغ بيشرمانه اي بيش نبود. به چاپلوسي مي داده اند

                                                 
جنايي دفاع آقاي كسروي در ديوان  ،۶ سات  شمارة يكم ،هفتگي ،پرچم   ١ : ك براي مثال نـ
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يك گروه از اين فرومايگان كساني بودند كه در زماِن آن شاه بكار روزنامه نويسي درآمده روزنامه نويـسي                   
  .هره منديها و پول درآوردن نمي شناختندرا جز افزاري براي ب

يك نكتة ديگري را كه بايد روشن گردانم اينست كه اين حس انزجـار كـه امـروز از كارهـاي زمـان ديكتـاتوري                         
مي شود طبيعي نيست و يك جريان مصنوعيست و اين جريان يك تاريخچه اي دارد و آن اينكه در زمان                    ] ابراز[

و بسته بودند و هر روز ستايشهاي بي اندازه از او مي نمودند و در مقابل نيز فايـدة                   رضاشاه چند روزنامه خود را با     
  و اتومبيل گرديدنـد ، داراي چاپخانـه و  ١بسيار مي بردند زيرا با دستور او بنمايندگي پارلمان رسيدند داراي پارك 

بانديشه شان نمي رسيد كه      هم مي نمودند و هيچگاه       چاپلوسي گذشته ،    ستايشبرخي از اينها از     . دستگاه شدند 
اينبود آنـان نخـست بـه مقتـضاي طبيعـِت اسـتفاده       . ولي قضا را چنان روزي رسيد    . روزي بيايد و رضاشاه نباشد    

جويي و دوم از ترس مالمت مردم ، صالح خود را در آن ديدنـد كـه پـيش بيفتنـد و بيكبـار زبـان بنكـوهش از                             
 بمردم چنين نمايند كه ديروز در فشار بوده اند و هرچه نوشته انـد بـا   رضاشاه باز نمايند و بداد و فرياد پردازند تا      

بدگويي از رضاشاه همينجا آغاز يافته است و البته علتهاي ديگري در كارست و راسـتي اينـستكه                  . زور فشار بوده  
٢.در زمان ديكتاتوري كارهاي قابل نكوهش نيز كم نبوده

 فرياِد آزاديخواهاني كه از دسِت او دچاِر گزند و آسيب گرديـده             اين داد و فريادها همراه شد با اعتراضها و        
بي هيچ گمـاني ، دسـتهايي       . بدينسان اينها همه دست بهم داد و حال و هوايي ضد رضاشاه پديد آورد             . بودند

نيز در كار بود كه به اين بدگوييها دامن مي زد زيرا سود ايشان در آن بود كه تير خـشم مـردم شـاِه رفتـه را                            
بـدگوييهاي دسـتگاه   . انه گيرد و اين سپري ايشان را بود كه در پناه آن خود را از خرده گيريها دور بدارنـد              نش

از رضاشاه و كارهاي او ، كه مردم زودباور و فريب خـوار             ) راديو دهلي و بي بي سي     ( سخن پراكني انگليسيان    
ريور تـا آغـاز پادشـاهي محمدرضاشـاه         ايران را شناخته برنامة از پيش آماده شان را از روزهـاي نخـست شـه               

   ٣.پراكندند نيز جاي خود را داشت
درآوردند كه نه تنهـا     » عفو عمومي « كار بجايي رسيد كه بنام زندانيان سياسي ولي بكاِم راهزنان ، فرمان             

، زندانيان سياسي را ، به عنوان اينكه در زمان خودكامگي و بي آنكه قانون رعايت شود دسـتگير شـده بودنـد                
كردند و مخالفاِن درگذشتة » عفو« آزاد كردند بلكه هر كه از گردنكشان و راهزنان و خانهاي زنداني بود را نيز                

  رضاشاه از هر گونه كـه بودنـد ، همچـون شـيخ خزعـل ، آن افـزار بيگانـه و آن گـردنكِش خـونريز ، همگـي                             
ديده انـد و افـسوس خـورده        » نجه ها   شك« ناميده شدند و گفته مي شد كه اينها سالها در زندان            » مرحوم« 

چنانكـه ديـده مـي شـود يـك           .مي شد كه شاه نماند تا او را محكـوم گرداننـد و كينـة رفتارهـايش بجوينـد                  
 و   آن بـدخواهي بچـشم نيايـد       تا  وانموده اند  دموكراتيك يك كاِر    درهم آميخته  نيكخواهي را با يك بدخواهي    

  .نيرنگشان دريافته نگردد

                                                 
١ باغ بزرگـ
٢  ر ديوان كيفر سال يكم ، متن دفاع آقاي كسروي د۱۸۲ پرچم روزانه شمارة ـ
٣ )پانوشته (۲۰۲ ، چاپ دوم ، ص ۱۳۷۷يرواند آبراهاميان ، ايران بين دو انقالب ، تهران  : ك براي مثال نـ

 ١٢٠



 
 

 ، خـاكي بـود كـه آندسـتة در معـرض اتهـام ، بـراي دور                    هـم   جنجال عليه رضاشاه    دسيسة جار و   همان
لـيكن دور نبـود كـه در ميانـة كـار ، دسيـسه براهـي                 . گردانيدن ذهِن مردم از خود ، بچشمها مـي پاشـيدند          

و ناخواسته افتد و به آنجا بيانجامد كه آتش دادخواهِي آزاديخواهان دامِن دسيـسه سـازان را گيـرد و وزيـران                  
  .سررشته داراِن گذشته را بدادگاهها كشاند

دليل اينكه چنين خطري دور نبود آنستكه حتا يك سال و نيم بعـد از رفـتن رضاشـاه ، اينچنـين آرزو و                        
 و زيردسـتانش ، كـساني       ١خواهشهايي هنوز از دلها بيرون نرفته و ما مي بينيم در گرماگرم دادگـاِه مختـاري               

  . ان و سررشته داراِن گذشته گرديدندخواستارِِ محاكمة همة دولتمرد
را براي فريب   ) يك نمايشنامة سراسر رسوايي   : يا بهتر گوييم    ( اينبود گناهكاران بهتر ديدند يك محاكمة       

كه شاه تبعيدي بكنار ، گناهكاران       اين نتيجه رسانند     بهآنرا  مردم و سرد گردانيدِن دلهاي ايشان ، برپا كنند و           
ه و چند تن كاركِن زيردست او نبودند كه آنها نيز دستگير شده و بـه سـزاي رفتـار                    جز رئيس شهرباني رضاشا   

  . را پايان يافته بنمايانند و بدينسان دادخواهي از حكومت گذشتهندخود رسيد
 دردها مي كردند و يك گروه از ايـشان ِاشـكال            چارة ، كسان ديگري هم جستجوي       دادخواهيهاگذشته از   

كسان ديگري هم اشكاالت قـانون اساسـي را بديـده           . اره را در جمهوري مي ديدند     را در نوع حكومت ديده چ     
  . گرفته خواهان تغيير آن بودند

از قضا در شرايط بحراني جنگ جهاني در آن روزها ، دولتهاي بيگانة انگليس و روس خواهـان آن بودنـد                     
 بهـره شـان     درآمد بتندي بيشترين     و دررفتكه در كشور كمترين نابساماني و تغييري پديد آيد و با كمترين             

 جز اين نمي خواستند كه راههاي رساندن اسلحه و خواربار باز بوده آنچه نياز مـي دارنـد                   دو دولت زيرا  . گردد
 از فرصتها براي گسترش دامنة نفوذ خـود و    ي ايشان گرچه هر دو  . بآساني فراهم آيد و بتندي به شوروي رسد       

 بهره جويي مي كردند و گاه اينها زمينه هاي دخالت در كارهاي دروني               خود در ايران   همچشمكاستن از نفوذ    
ما را پيش مي آورد و آشوبهايي نيز برمي خاست ، ليكن تا جايي آن را بر مي تافتند كه آرامـش كـشور بهـم                          

 اينـست ايـشان خواهـان آن بودنـد كـه سـاختار            . نخورد و ايشان را گرفتار نابسامانيهاي دروني ايران نگردانـد         
سياسي كشور تا آنجا كه تواند بود دست نخورده مانَد و تنها بـردِن رضاشـاه را چنانكـه برخـي گفتـه انـد بـا                           

  . بيگمان متفقين هم آنرا بسود خود يافتند. پافشاري فروغي پذيرفتند
  پيش از آن ، همينكه جنگ جهاني برخاست ، متفقين و محوري ها هر يـك بـه يـارگيري از كـشورهاي                      

به ميـدان آمـده   » تهديدي عليه تمدن اروپاست : بلشويسم « آلمانها با عنواِن . ريقا و آسيا پرداختند، آف   اروپا
با پيش كشيدِن برتري نژادي آريائيان يا دوستي با مسلمانان و دشـمني نمـودن بـا يهوديـان مـي خواسـتند                       

رفتهاي آلمان و كشورگشاييهاي    پيش. هواداراني را در كشورهاي كناره جو بيابند و دولتها را بسوي خود ِكشند            
از آنسو ، متفقـين هـم در برابـر    . آن چشم كساني را خيره كرده و ايشان را دلباختة فاشيزم و نازيسم مي كرد         

 با تبليغ دموكراسي و آزاديهاي سياسي مي خواستند در برابـر فاشـيزم و نازيـسم ايـستاده دلهـاي                 محوري ها 
                                                 

١  رييس شهرباني رضاشاهـ
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در ايـن راه نيـز نـشدني بـود كـه            . شند و از نفوذ آلمانها بكاهنـد       را بسوي خود ك    بي يكسو مردمان كشورهاي   
بايد دانست كـه ايـن يكـي از جاهـايي بـود كـه سياسـت ايـشان بـا خواسـت                       . سراسر به ظاهرسازي پردازند   

زيرا دموكراسي بسوِد اينان نبود و ايشان هرآينه يـك دسـتگاِه            .  كهنكار ايران يكسان در نمي آمد      گراِنسياست
را به پارلماني با انتخابات قانوني و روزنامه هـاي          » دموكراسي نمايشي « آنجا كه پيش نرفت يك      ديكتاتوري و   

  .آزاد كه چشم و گوش و زباِن مردم را باز كند ، ترجيح مي دادند
:  ، سياست پيـشگان بـا تردسـتي چنـين وانمودنـد كـه                ۲۰اينست مي بينيم پس از پيشآمدهاي شهريور      

اكنون هم كه او ناچار به رفتن شده پس         . برود) نه ديكتاتوري  (ديكتاتوريست كه   آزادي و دموكراسي جز اين ن     
  بدينسان بجاي كوشيدن به برداشتن موانِع دموكراسـي    !  مباركست  ، شما مردم به دموكراسي و آزادي رسيديد      

 همچـون   :و تربيت مردم و آشنا ساختن ايشان به زندگاني دموكراتيك ، دكوري از آنرا بنمايش درمي آوردند                  
و آزادي روزنامه ها و احزاب و اينگونه چيزهـا          ) كه هميشه در آن دخالت كردند     (مجلس  آزاد  نمايش انتخاباِت   

 ايلهـا و گردنكـشان كـه بـه آن           شوراندِنبراي مثال   ( كه به شيوه هاي زيركانة خود همه را پوچ مي گرداندند            
ب دموكرات را و راه انداختن سياسـت پيـشگان          اشاره هايي خواهد شد و بنياد گزاشتن قوام نخست وزير ، حز           

تازه جاهايي كه از نيرنگ ، كاري پيش نمي رفت دست بدامن زور هـم مـي يازيدنـد                   ). روزنامه هاي مزدور را     
چنانكه از ايشان   ). ۱۳۲۷ يا بستن حزب توده در       ۱۳۲۱ آذر سال    ۱۷همچون داستان بازداشت روزنامه ها در       (

راستي اينست كه مردم نيز دموكراسي را جز آن نمايشهاي انتخاباتي و روزنامـه              . جز اين هم انتظار نمي رفت     
  . هاي تندرو و ناسزا نويس و حزب بازي و مانندهاي آن چيز ديگري نمي دانستند

چنانكه پيشتر هم گفتيم در اين ميان كوششهايي نيز مي رفت كه مردم بـه گذشـته و دسـت انـدركاراِن                      
و (يك بخش از نقشة خيانتكاران اين بود كه با راه انداختِن يـك دادگـاِه سفارشـي                  . زمان ديكتاتوري نپردازند  

 با رفـتِن    دادگري مي شود و اين نشانست كه      ) دورة دموكراسي (بمردم بفهمانند كه در اين دوره       ) ماست مالي 
ند و   تافتـة جـدا بافتـه اي از دولتهـاي پيـشين مـي باشـ                 داِد سـتمديدگان مـي گيرنـد و        اين دولتها رضاشاه  

اينست آن دادگاِه كذايي را براه انداختند تا چشمها خيـره گـردد و چيزهـاي                . ديكتاتوري بيكبار رخت بربسته   
ديگر از ديده ها دور ماند و سرانجام با محكوم شدِن رييس شهربانِي رضاشاه و چند تـن زيردسـت او ، مـردم                        

  .ِغ گناهكاراِن ديروزي نگردنداحساس كنند كه دژخيمان سزاي خود يافتند و بيش از آن موي دما
از سوي ديگر سياست پيشگان بنيكي مي دانستند كه مي بايست آزاديخواهان ميدان نيابند و نيرو نگيرند 

همچنـين آزاديخواهـان نيـرو نگيرنـد تـا نتواننـد گناهـان گذشـتة         .  راستين باز نگـردد  تا راهي به دموكراسيِ   
از آنجا كه همچون دورة ديكتاتوري توانا به هركاري نبودند . ال كنندسردمداران امروزي و يا بركنارمانده را دنب

كنند ، اينبود در آغـاز بجـاي محـدود كـردن دموكراسـي و               » حفظ ظاهر « و مي بايست تا آنجا كه مي توان         
آزاديخواهان بهتر ديدند كه ايشان گرفتار و درگير دشمناني گردند كه مجال دنبال كـردن آرمانهـاي خـود را                    

 هـم بـا آرامـش و آسـايش پـِي بهـره            آنهـا ان رسيدگي آغازند تـا      سياستگرد و روزي نرسد كه به حساب        نيابن
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اين بهانه را بدست مي داد كه جلوگيري هايي كـه از ارتجـاع در دورة                » دموكراسي« . منديهاي خود را گيرند   
  .دان دهند تا مي توان به ارتجاع ميآزاديگذشته مي شد را بحساب ديكتاتوري گذارند و بنام 

ايـن خـود    . ميان غباري از گزارشهاي ناراست پنهـان مانـده        خاموشيها و در    پيشآمدهاي سوم شهريور در     
در اين سالهاِي دراز نيز كوشِش . دليلست كه كوشيده اند نقشه ها از پرده بيرون نيفتد و راستيها آشكار نگردد        

آنچـه اكنـون مـي تـوان دريافـت از راه داوري و              اينست ،   . چنداني براي پي بردن به رازهاي آن انجام نگرفته        
كـسروي گمـان زيـر را       .  داستان روشن گردد    و دونوشته ش بدست آمده   رويدادهايي  راسِت  مگر آنكه   . دليلست

 ما كه با ديگر گزارشها مي سـنجيم آنـرا بـه راسـتيها نزديكتـر       . رد و دليلهاي بسيار براِي آن ياد مي كند        مي ب  
  :مي بينيم 

ران و سرلشگران بدخواه كه نقشه كشيده و نيك دانسته بودند كه در پاياِن آن رضاشاه برافتاده از ميان                   اين وزي ... 
خواهد رفت ، گستاخ و دلير گرديده از چند روز پيش بيكبار شاه و دستورهاي او را بكنار نهاده خودسرانه از روي                      

سته جز برآشفتن و پرخاش كردن كاري از دستش         رضاشاه يا نمي دانسته و يا اگر مي دان        . نقشه كار مي كرده اند    
  . ...بر نمي آمده

    اي كـه خواسـته     نقشة كار از سوي اين بدخواهان كشيده شده و با دست خوِد آنان روان مـي گرديـده ، و نتيجـه                     
  .وا و بي آبرو گرديدن آن مي بودهمي شده گزند و آسيب ديدِن آرتش و رس

نـا  آرتشي كه اگر براي جنگ با دولتهاي ديگـر توا         . ... ايران پديد آورده بود   رضاشاه سالها رنج برده و آرتشي براي        
  . توانا بودي و درون كشور را ايمن مي گرداندي١ها و محمد رشيدهانبودي براي كوفتِن سِر زيروبيك

نـرا   خواستند كـه آ    مي از اينرو فرصت بدست آورده    . چنين آرتشي پديد آمده و آن بدخواهان اينرا بر نمي تافتند          
  .رسوا گردانند و دستگاه سست و بي آبرويي سازند و براي اين خواست آن نقشه را كشيده بودند

اگر ايران با روس و انگليس ايستادگي ننموده با بستن پيمان دوستانه راِه كـاال بـردن بآنـان دادي آرتـش ايـران                        
و از آنسو هيچگونه بسيجي در كـار        پس بايستي ايستادگي نموده شود تا كار بجنگ انجامد          . دست نخورده ماندي  

نباشد و همانكه جنگ در گرفت و دسته هـاي سـپاه در جنـوب و شـمال و شـرق و غـرب بـدِم چـك داده شـد                          
دو روز ديگـر نيـز      . بلكه آشفتگيهايي در كـاِر آنـان پديـد آورده گـردد           . هيچگونه پشتيباني بآنها نشان داده نشود     

گونه پشتگرمي در ميان نباشد ، سـامان و دسـتگاه بهـم بخـورد ،                فرستاده شود كه هيچ   » ترك مقاومت « دستور  
فرماندهان بزرگ كه خود از دستة بدخواهان مي باشند زيردستان را بيسر و سامان گزارده خـود از ميـان ناپديـد              

  . گردند ، كه بدينسان سپاهيان گزند و آسيب هرچه بيشتر بينند و رسوايي هرچه بيشتر باشد
شوم و اين بوده خواستي كه از آن مي داشته اند كه روز روشن در برابر چشم ما نقشة خـود را                   اين بوده آن نقشة     

٢. ...بكار بستند و خواست خود را پيش بردند

                                                 
 ، سـاعدها و هژيـر هـا    ، محمد رشيد و ناصرخان گردنكشاني بودند كه پس از رفتن رضاشاه و با سياستهاي بدخواهانة فروغي ها                 كزيرو بي  ـ١

ايشان جانشيناِن نايب حسين كاشي ها ، شيخ خزعل ها ، سمتقوها ، اميـر عـشاير خلخـالي هـا ، اقبـال الـسلطنه هـا و              . پديدار گرديدند 
  .جهانشاه خان ها شدند تا روزگار پيش از رضاشاه نو گرديده آن رنجها كه براي امنيت كشور كشيده شد ، همه بيهوده گردد

.بيشتر توضيح داده راموضوع اين  هـ كتاب دادگا ٣٦ و ٣٥ ص ١٣٥٨، ) چاپ رشديه(پ سوم  ، چا افسراِن ما كسروي ، ـ  ٢
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چون در سالهاي آخر پادشاهي ، رضاشاه به آلمانها و ايتالياييان گرايش بيشتر مي نمود ، اينست زمانيكـه             
ليسيان بيمناك مي بود و باشد گمان مي برد كه خواست از اين جنـگ  جنگ جهانگير آغاز گرديد از سوِي انگ  

از اينرو براي جلـوگيري از آسـيبهاي        . هم برانداختن او و كينة گذشته ها را كشيدن از اوست          يكي  و پيشروي   
رئـيس دفتـر    (آنچـه در زيـر از نوشـته هـاي نـصراهللا انتظـام               . بيشتر بكشور تصميم به كناره گيري مي گيرد       

  :آورده ايم مي تواند نشاني از درستي اين گمان باشد )  رضاشاهتشريفات
رضاشاه . »... بهترست دولت استعفاء کند}به متفقين {است خارجیير سييبرای اثبات تغ «لی بر آنستکه ينظر سه

  د منظور مرا درست درکيطور که با آن] ئت دولتيه[ا شما ي،  ا من مطلب را درست نفهماندمي«  : دهد پاسخ می
 ، باز هم در شود حاصل نمی}خشنودي متفقين و دست از جنگ كشيدِن ايشان {منظور، ر دولت ييبا تغ. دينکرد

آنگاه بحث و گفتگو بر . کند علی منصور باالخره رضاشاه را از استعفا منصرف می. »ستم ه]عنی استعفاي[ نظر سابق
   ١.ش ببرديت پي را با درانياست دولت ، مذاکره با متفقيست که بتواند در مقام ريسر کس

پيشنهاد مي كنـد و     ) از جمله سهيلي و آهي    ( چنين دانسته مي شود كه شاه نخست وزيري را به كساني            
  :در هر حال فروغي را بياِد رضاشاه مي آورند . ايشان نمي پذيرند

ری يـ وز  دار نخـست    هن موقع بتواند عهـد    يد و گفت گمان دارم تنها کسی که در ا         يکنار کش ] انتظام[لی مرا   يسه «
ا يـ گو. شنهاد کـنم  يـ ال دارم امشب فروغی را بـه شـاه پ         يگفت خ . د کردم يمن هم نظر او را تأئ     . بشود فروغی باشد  

الدولـه و     ه فرموده بودنـد چـرا وثـوق       يحضرت به کنا  ياعل. شنهاد را به شاه کرد    ين پ ي، عامری هم ا    ن روز يصبح هم 
٢.»...شناسم کند آنها را نمی  عرض می]عامری[د؟ يکن شنهاد نمیيالسلطنه را پ قوام

با همة جايگاههاي بلندي كه فروغي در كابينه هاي زمان رضاشاه داشته و دوبار نخست وزيـر او گرديـده                    
مي خوانده » خرس جهود« بوده ، رضاشاه ازو خشنود نبوده و در پشت سر و روي او بدگويي مي كرده و او را                   

وزيـران  !. پس روي آوردِن شاه به او از چـه رو بـوده؟      . او سپرده نشده بود    مقام اجرايي مهمي ب    ۱۳۱۴و از سال    
 گردد كـه دو دولـت روس و انگلـيس را از نگرانـي از گـرايش بـه       چنين مي نمايند كه كسي بايد نخست وزير  

 ايـشان    پس .از سوي ديگر پادشاه در وضعي گرفتار آمده بود كه از وزيرانش چاره مي خواست              . آلمانها درآورد 
اشـته  زم فرصت را مناسب ديده كسي را پيشنهاد مي كنند كه اين ويژگي را داشت ولـي از ديربـاز كنـار گ                      ه

چرا وثوق الدوله و قـوام را پيـشنهاد   :  را بيادش مي آورند بكنايه مي پرسد فروغياينست هنگاميكه   . شده بود 
 از آنـدو  ي فروغي از اين باره كم    .چه هر دوي ايشان به گرايش به سياست انگلستان شناخته بودند          . نمي كنيد 

  .بودند كه شاه دل خوشي از ايشان نداشت» رجال سابق«  همچنين هر سه از ٣.نداشته

                                                 
خاطرات نصراهللا انتظام، نقل از     ٤٧ ، ص iranglobal.com احمد افرادي ، فروغي در گذر تاريخ ، پايگاه اينترنتي ـ١

 همانـ٢
 انگليس به راهبـردن     وم سياسي دربارة اينكه آيا كشورهاي مستعمرة       از درس تاريخ فروغي در مدرسة عل       خان ملك ساساني   داستاني كه    ـ٣

فروغـي از    گفتـار    ۲۸/۵/۸۵ روزنامة شـرق ،      .كن. ياد مي كند ، گرايش فروغي به انگليسيان را آشكارا نشان مي دهد            خويش توانايند يا نه ،      
  بقلم جواد بهنامي كازروني نگاهي ديگر
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 او نيز بي قيد و      .در هر حال رضاشاه فروغي را از ناچاري بدربار خوانده نخست وزيري را باو پيشنهاد مي كند                
ي هـم بـه دوبـار گزيـده شـدن از يـك سـوراخ                مگـر كـس   !  بايد پرسيد چرا بي قيد و شرط؟       .شرط مي پذيرد  

آيا فروغي ، آن مرِد آزمند ، بچشمداشِت پول و ديگر بهره منـديهاِي جايگـاه نخـست                  ! . خشنودي مي نمايد؟  
يا آنكه كينه جويي از رضاشاه او را بـه  !. وزيري ، يا به انگيزة جاه طلبي به همكارِي دوباره با رضاشاه تن داده؟   

   بدانـسان جـاه طلـب       صـدر   يـا  قـوام با منشي كه از فروغي سراغ داريم ، نه او را همچـون              !.ميدان بازگردانده؟ 
با آنكه فروغي دل خوشـي از رضاشـاه         .  انگيزة بازگشت او به صحنة سياست گردد       به تنهايي مي يابيم كه اين     

 نـشدني بـود     اين.  كينه جويي هم نمي توان دانست      تنهانداشته ولي انگيزة بازگشت او را به صحنة سياست ،           
  اگر چنين بـود بيگمـان رضاشـاه در شـش          . كه او كينة سختي از شاه بدل دارد و رضاشاه اين در نيافته باشد             

سال گذشته اين را در مي يافت و نه تنها اجازة هيچ كاري باو نمي داد بلكه پيشنهاد نخست وزيري نيـز بـاو                        
با كارهايي كه فروغـي كـرده و        :  مي بايد گفت     در هر حال اگر هم كينه جويي را يك علت بدانيم ،           . نمي كرد 

  . خواهيم آورد ، او نه كينة شخِص رضاشاه بلكه كينة كارهاي نيك او را مي كشيده
ل يـ ر و عل  يـ دهد اگرچـه پ     جواب می ] فروغی.[کند  ری می يوز  ف نخست ي، به فروغی تکل    شاه پس از خوش و بش      «

رسـت  يعهد گفت فروغی گرچه پ    يرون آمد و به ول    ياه از اطاق ب   ن موقع ش  يدر ا ... . غ ندارم يهستم ولی از خدمت در    
  ..  ..باشد ار مناسب میين موقعی برای خدمت بسيولی در چن

،  کی از آنها بود ـ بارها نزد فرزندش بد گفته ي، شاه که قطعاً از رجال سابق ـ که فروغی هم   کردم حس می] من[
ت فروغـی بـرای     يحاتی که راجع به صـالح     ياحت است و توض   ، نار  نک که مجبور به احضار و ارجاع خدمت شده        يا

  . »شتر از آن جهت استي، ب ری می دهديوز نخست
، کـه    ده نـشد  ينه تنها بزندان و آمپول هـوا کـش        ... ، اما کارش   ، برغم آنکه مورد غضب رضاشاه قرار گرفت        فروغی

است شورای عالی انتـشارات و      يرده شد و    يز برگز يد سرخ ن  ير و خورش  يت فرهنگستان و ش   يسهل است حتی بعضو   
  : د يگو ن معنی میيد ايينصراهللا انتظام در تأ. غات هم به او سپرده شد يتبل
ا در  يـ ،   مانـد   ثر فرهنگستان بـاقی نمـی     ؤت م ي، به معنای واقعی مغضوب رضاشاه نبود و اگر بود به عضو            فروغی« 

ن يـ راستست کـه قـسمتی از ا  . شد و سپرده نمی  ف فرهنگی به ا   يکرد و تأل     معقول و منقول سخنرانی نمی     ةدانشکد
له از صـاحبان فـضل و       يخواست به هر وسـ      ر فرهنگ بود که می    يل مرآت وز  يعا مساعی مرحوم اسم   ةجيمشاغل نت 

١.»کرد ب شاه جرئت آن مساعدت را نمیي تصوة، اما بی اجاز هنر قدردانی کند

 تـا پدرشـوهِر دو دختـرش را از اعـدام            با تالشي كه مي كرد    ) ۱۳۱۴(فروغي در داستاِن مسجد گوهرشاد      
   بيش از پيش گرفتار بدبيني رضاشاه گرديده جايگاِه نخست وزيـري را نيـز از دسـت داد و تـا شـش                        ، برهاند

 خـواهيم ديـد كـه   پس او هم دِل خوشي از رضاشاه نداشته بلكـه         . سال ، ديگر شغل مهمي باو سپرده نگرديد       
   .بدخواه او بوده و افتادنش را مي خواسته

  :بوالرد سفير انگليس در ايران در آنزمان مي گويد 

                                                 
 يادشده افرادي ،ـ١

 ١٢٥



 
 

ت من  يس آورد تا آن را به رو      يشاه را به سفارت انگل    ] رضا [ةمتن استعفاء نام  ] ش از رفتن به مجلس    يفروغی پ  [«
کنـد در   ن طور به نظرم آمد که او احساس مـی       يدم و ا  يد  لی خوشحال می  ين مالقات فروغی را خ    يمن در ا  . برساند

 ١.»ورق برگشته و اوضاع دگرگون شده استران يا
اين با قرائن ديگر درسـت در  . از گفتة بوالرد چنين بر مي آيد كه فروغي از برافتادِن رضاشاه شادمان بوده  

او كه زخم خوردة رضاشـاه بـوده و برافتـادنش را از دل              : پس خواه ناخواه اين پرسش بميان مي آيد         . مي آيد 
آن موقعيت حساِس كشور نخست وزيري رضاشاه را بي هيچ شرطي پذيرفته و به              مي خواسته به چه دليل در       

اين كاِر او شگفتست زيرا آنزمان كشور در حالي بود كه تصميمهاي مهمـي همچـون                !. همكاري با او تن داده؟    
   ناگزير  كار ، رضاشاه را    آيا او از آغازِ   . فرمانروايي كشور از روي خواست دولتهاي روس و انگليس گرفته مي شد           

 شرايط كشور در پنجم شهريور براي كـسانيكه دسـتي           !.؟ كه تن به چنين كاري داده      از كناره گيري مي ديده    
. نهاني دِر كارهاي سياسي نداشتند ـ حتا شاه و پيرامونيانش ـ بدانسان نبود كه افتادِن رضاشاه آشـكار باشـد    

  بنظـر  . او را دسـت انـدركار پيـشآمدها بـدانيم    پس اگر فروغي برافتادِن رضاشاه را از پيش مـي دانـسته بايـد            
در پيشآمدهاي سوم شهريور و     ) يا همدستانش (دور نمي بينيم كه فروغي       حتا. مي رسد كه همينطور هم بوده     

 و بـراي بانجـام رسـاندن آن پـا بميـدان              دست داشـته   كه يك صحنه از آن را ياد كرديم       آن نقشة خائنانه اي     
  .ها بداردگزارده تا دسِت بازتري در كار

يكـي   .گفته شده كه او در آنهنگام خانه نشين و بيمار بوده ولي اين جلوگير دخالتش در كارها نمي شده                  
مي داشـته همينـست كـه از سـال          دور   دست داشتن در پيشآمدهاي شهريور       از علتهايي كه فروغي را از اتهامِ      

  .كارها باشد)ظاهر(ن  بيروليكن اين مي تواند.  مقام اجرايي مهمي باو سپرده نشده۱۳۱۴
 آهي ،    انتظام ، تقيزاده ،     ، از كارهاي سياسي دور بوده ولي همدستان او همچون          در بيرون  درست استكه   

  جـز .  و سرلشكر احمد نخجوان در جايگاههاي بلند دولت و ارتش بوده انـد              ، تقوي ، حكيمي    سهيلي ، عامري  
 اِي خود پرورده بوده كه هر يـك از ايـشان در وزارت              اينها فروغي شاگردان بسياري را بكيش و بشيوة انديشه        

   ٢.معارف و فرهنگستان و دانشگاه و ديگر جاها جايگاههاي بلندي را دارا بودند
مي توان گمان برد كه فروغي با نقشه اي دانسته و آماده ، گام پيش نهاده بـوده و برانـداختن رضاشـاه و                        

همچنـين او بميـدان آمـده تـا از          . م از او در آن نقـشه بـوده        بهم زدن كارهاي نيكش و بيزار گردانيـدن مـرد         
 در شكـستن ارتـش و كـار را بجنـگ            ۲۰دستگيري و محاكمة كسانيكه در بدخواهيهاي ننـگ آلـود شـهريور           

 دليلهـايي داريـم كـه در زيـر           خود  ما براي اين گمانِ    .كشاندن با دو دولت نيرومند دست داشته اند جلوگيرد        
  .خواهد آمد

                                                 
 .)تأكيدها همه جا از ماست(  ٥٨ ، ص شترها بايد بروندسر ريدر بوالرد ،  :   از  همان ، به نقلـ١
   سـالها  حكمت ، صديق ، رعدي آذرخشي ، حبيب يغمايي كه بيشترشان دست بقلـم داشـته حتـا پـس از مـرگ او تـا      مينوي ،  همچون   ـ٢

 هايي همچون صد و سي امين سال زاده شـدن فروغـي فرصـت               هنوز هم كساني به بهانه    . مي كوشيدند با نوشته هاشان هواداري از او كنند        
  اينـست  .  سـالگي از بنيـادگزاران لـژ بيـداري در سـازمان نهـاني فراماسـونري بـوده                  ۳۲فروغي از   ! بدست آورده به بزرگداشت او مي پردازند      

 .داشته مي توان بيگمان بود كه او در آنجا دست پروردگان و دستياراني مي

 ١٢٦



 
 

 ، نخست وزير ، علي منصور و وزيران و اميراني از ارتـش ، دسـت                 ۲۰خر مرداد و آغاز شهريور    در روزهاي آ  
   و  ۲۰اگـر پيـشآمدهاي شـهريور     . يكي كرده و در رخت دوسـتي بـا مـيهن بزرگتـرين دشـمني هـا را كردنـد                   

ده هـا   پي آمدهاي آنرا يكجا بديده گيريم خواهيم ديد اين سخن بيراه نيست و آن دستة كوچِك خـائن كـاِر                     
آنها ويراني و شكست و از همه مهمتـر بـراي مـردم آنـروِز ايـران و آينـدگان                    . لشكِر دشمن را بانجام رساندند    

  . زمينة بازگشت بارمغان آوردند نوميدي و افسردگي و براي ارتجاع
ازان يكي از خيانتهاي ايشان كه آشكار و بيشرمانه بكار بستند همانا تهي گردانيدِن سربازخانه هـا از سـرب                  

  در نتيجة چنين تصميمي سربازخانه ها نه تنها بي سرباز ماند بلكه وسايل آنها نيز به               . در روز پنجم جنگ بود    
اين در حاليست كه روز نخست جنگ ، چهار دوره از سربازان احتيـاط بـه خـدمت خوانـده شـده                      . تاراج رفت 

  . داده نشده بود» ترك مقاومت« دستوِر  با دو دولت بود و جنگ رسميبودند و تا آن روز هنوز كشور در حال 
 خودشان بيـرون    ةسربازان را كه بيشترشان روستايي مي بودند رختها و كفشهاشان كنده با رختها و كفشهاي پار               

  كـم كـسي در    . ريختند كه هر كسيكه آنها را در خيابان مي ديد برسوايي و بدبختي كـشور افـسوس مـي خـورد                    
اين كار را كرده بودند كه مردم را بيكبار نوميـد گردانيـده بفهماننـد كـه                 . موش كرده  اندوهبار را فرا   آنروِز ،   تهران

. كرده بودند كه رسوايي هرچه فزونتر باشد و سرافكندگِي غيرتمندان هرچـه سـخت تـر گـردد                 . ايران ديگر نماند  
رئيس ستاد ارتـش و     ر ضرغامي   كه سپس در روزنامه ها نوشتند و دانسته شد ، اين كار بي آزرمانه را سرلش               كچنان
خـشمناك شـده و بـر سـر     رتيپ احمد نخجوان كفيل وزارت جنگ كرده بودند كه رضاشاه چون دانسته بـسيار      س

٢.اندرفته و او را كتك زده و با دستور او بوده كه دوباره سربازان را بازگردانيده ١نخجوان

 كه خود رئيس آن باشد و سرلشكر        برپا گرداند » ديوان حرب « گفته مي شد رضاشاه سخت برآشفته مي خواست         
ولي تا توانسته اند جلو گرفتـه انـد و سـپس            . ضرغامي و سرتيپ نخجوان و ديگر افسران خائن را بمحاكمه بكشد          

   ...٣.هم او افتاده و رفته
گفته شده احمد نخجوان و افسران ديگري در زندان بودند تا دادگاه نظامي برپا گرديـده و بـه كارهاشـان                     

  زمانيكـه كابينـه اش را بـه مجلـس      ولي فروغي ـ پيش از آنكه رضاشاه از كـشور بيـرون رود ـ    . رسيدگي شود
شـما از هـر سـو كـه بنگريـد ايـن را كـاري سـاده و                   !. او را وزير جنگ خود گردانيد     ) ۳۰/۶/۲۰(مي شناساند   

! اي چـه بـوده؟    بهم زدن محاكمه بـر    . از هر سو بنگريد در آن بدخواهي بينيد       . پيشآمدي عادي نخواهيد يافت   
نخست وزير با آنكـه بانـِگ قـانون خـواهي و            !. چنان پيشآمد ننگ آوري روي داده ولي كسي پاسخگو نباشد؟         

از . رعايت قانون به سراسر كشور درانداخته خود در نخستين فرصت اين چنين بيباكانه قانون شكني مي كند                
را كنار نهاده پيش از هر چيز مسؤلين درجـه يـك   آن بدتر نخست وزيِر تازه از راه رسيده ، دها كار مهم ديگر      

                                                 
مد نخجوان را سرلشكر و يكي ديگر از كتك خوردگان را سـرتيپ علـي رياضـي ، رئـيس ادارة مهندسـي ارتـش و                           برخي ها درجة اح    ـ١

را بجاي ) كه خويشاوندي با احمد نخجوان نداشته(پس از اين داستان ، رضاشاه سرلشكر محمد نخجوان . سرپرست ركن دو  ياد كرده اند   
)  تاريخباقر عاقلي ، روزشمار. براي مثال نك. (او نشاند

  ٣٨ص ١٣٥٨ ، چاپ سوم ، افسران ماـ كسروي ، ٢
٤٣ همان ، ص ـ٣
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  يكـي را وزيـر جنـگ      : به اين هم بسنده نكرده به آنهـا نـاز شـست مـي دهـد                 . ارتش را از زندان رها مي كند      
  ! اينها چه معني دارد؟. را معاون ستاد ارتش گرداند) سرتيپ علي رياضي(مي كند تا ديگري 

 بيـرون بنـام زنـدانيان سياسـي ولـي در درون بكـام راهزنـان و                  كه در » عفو عمومي « بماند آنكه با اعالم     
سركشان بسرآمد ، فروغي آنها را از گوشة زندانها رهانيد كه بروند و آشوب و خونريزي از سر گيرند تا ايمنـي                      

  .از كشور برخيزد
ری يـ وز تپست نخس اسی کشور و قبولي سة، حضور مجدد او در عرص  تلخی که فروغی از رضاشاه داشت ةبا تجرب 

   برای همکاریـد  ي، آنگاه فروغی با مييفزاي تلخ بةماری قلبی او را هم به آن تجربيری و بياگر پ. امر متعارفی نبود
، در  مـضافاً آنکـه  . گـری داشـته باشـد   يل مهم دي دالـن  ي نه چندان ساده با متفقةمجدد با رضاشاه و قبول مذاکر

اسـی  يق را بـر مـشاغل س      يـ  خلـوت و کـار تحق      ة، که او گوش    ميوانخ  اری از معاشران فروغی می    يهای بس   ادداشتي
   ١. معاف کنندييداد و آرزو داشت که او را از مشاغل اجرا ح میيترج

بـويژه بـراي كـسي كـه خـود          .  سياست داشتن البته كه از هم جداسـت        مشاغل سياسي با دست اندر كارِ     
   فروغـي اگـر    .ن و نقشه كشيدن باز نمي ايستد      همدستاني در دستگاه سياسي دارد كه در آن حال از راه نمود           

  از سِر جاه طلبي هم نخست وزيري را پذيرفته بود ، بايد از خود تيپي همچون قـوام يـا محـسن صـدر نـشان            
در حاليكه فروغي در اسفند آن سال كه كابينـة خـود را             . مي داد كه سرسختانه مقام خود را نگاه مي داشتند         

كـرد و بـا آنكـه       س گرفت ، چون آن اندازه راي را بسنده نمي دانـست اسـتعفا               ترميم كرده راي اعتماد از مجل     
 رفتـه بازگـشت او را بكـار         نمايندگان بار ديگر نشستي فراهم آورده و راي ها را انـدكي افـزايش داده و بخانـه اش                  

٢.خواستند ، او نپذيرفت و پس از آن روي پنهان كرد

ببينـيم  .  پـا پـيش نهـاده       فداكارانه تي و دلسوزي بمردم   گمان ديگر اينست كه فروغي از روي ميهن دوس        
  .چنين فرضي مي تواند راست باشد

او هنوز با همـان شـيوة هميـشگي خـود           . روز ششم شهريور فروغي كابينه اش را به مجلس مي شناساند          
 ةون شاهنـشاهی دربـار    يحضرت هما يات مقدس اعل  يندگان محترم از ن   ينما انيآقا خاطر « :بسخن در مي آيد     

 و   ادامة اصالحات گذشـته    همچنين او برنامة دولتش را     ٣.»...شرفت امور کامالً مستحضر است      ياصالحات و پ  
   ٤.جديت در حفظ مناسبات حسنه با همسايگان اعالم مي كند

                                                 
   يادشده افرادي ، ـ١
.  راي آوردنـد ۴ راي و سهيلي ۳۹ راي ،  قوام ۹۷ راي از مجموع   ۴۷ در يك راي گيري مقدماتِي مجلس براي نخست وزيري ، فروغي             ـ٢

 فرداي روزي كه نمايندگان در خانة فروغي گردآمده بودند به سهيلي كه             .فروغي نخست وزيري را نپذيرفت ليكن سهيلي را پيشنهاد كرد         
و بدينـسان قـوام   ) باقر عاقلي ، روزشمار تاريخ  . نك(راي اعتماد دادند    » اكثريت قريب به اتفاق   «  راي آورده بود با      ۴در نشست پيش تنها     

  !را كنار گزاردند
  يادشده افرادي ، ـ٣
٢٣٣خ ايران ، جلد يكم ، ص  عاقلي ، باقر ، روزشمار تاريـ٤

 ١٢٨



 
 

بـزودي  ! باوري داشته كه ادامة آنرا جزو برنامة كابينه اش يـاد كـرده؟            » اصالحات گذشته « آيا فروغي به    
 در دستست كـه در انديـشة او         ياينها بيروِن كارهاست و دليلهاي    واهد شد و خواهيم ديد كه       اين هم روشن خ   

  . ه چنانكه در اين نوشتار تكه تكه روشن خواهيم گرداندبود» ادامة اصالحات گذشته« چيزهاي ديگري جز 
اظهـارات  )  باور من  ، به  اما (، در مورد پدرشان مطالبی در دستست         )محمود و محسن فروغی   (از فرزندان فروغی    

   .ستييگو ا کلیيا با مالحظات همراه است ي،  ، عموماً خیيهای تار ، در بزنگاه آنها
  :  ديگو می» اسرار مگو «زند و از  ا میي، گاه دل به در ، در گفتگو با دکتر باقرعاقلی البته محسن فروغی

، در زنـدان     پـسرمحمدولی خـان اسـدی     [ماری شـوهرش    يوقتی فرشته خواهرم ماجرای ب    ... ۱٣۱۹در تابستان    «
ن موقع مرحوم   يدر ا ... کرد  پدرم او را به بردباری و آرامش دعوت می        ... کرد  ان می يب] فروغی[را برای پدر    ] رجنديب

داد رنگـش برافروختـه     خود گوش مـی ةهای برادرزاد   که حاضر بود و با دقت به حرف       ] ابوالحسن فروغی [عموجان  
داشـت بـا صـدای لـرزان و عـصبانی           ] محمد علی فروغـی   [ای که برای برادرش       العاده  وقبا وجود احترام ف   . ديگرد

ن ساختمان  يربنای ا يز. ديآور مقصر   ن اوضاع خفقان  ي، شما هم در به وجود آوردن ا        داداش:  خطاب به پدرم گفت   
پـدرم بـا    . کنـد   یافت م ي، حاال دختر خودتان پاداش خدمات شما را در         ديگر بنا کرد  يجهمنی را شما و چند نفر د      

زد   در ابتدای سلطنت دم از قانون می      ) رضاشاه(ن مرد   يا. ، ولی گول خوردم    ستميمن مقصر ن  :  مهربانی جواب داد  
هـا و     دم کـه آن گفتـه     يـ حاال فهم . رقانونی انجام دهد  يد کسی کار غ   ينبا. د در پناه قانون باشد    يگفت کارها با    و می 

١.»...د اغفال بنده و امثال من بوتظاهرات برای

خب ، آن در آغاز پادشاهي بود ، پـس از آنكـه دانـستي چـرا                 : آيا ابوالحسن خان از برادرش هيچ پرسيد كه         
شما نه تنها پا نكشيدي تا ديرزماني در آن دسـتگاه كـار كـردي و بـه جايگاههـاي بلنـدي هـم                        ! كناره نگرفتي؟ 

  !اين با ناخشنودي شما از آن دستگاه چگونه مي سازد؟. رسيدي
ن يـ شما هم در بـه وجـود آوردن ا        "( دارد داستاني را از او اينجا بياوريم تا دانسته شود گفتة ابوالحسن           جا  

 رضاشاه فرداي روز تـاجگزاري از       . فروغي  راست بوده يا ادعاي برادرش محمدعلي      )."ديآور مقصر   اوضاع خفقان 
ـ      پادشـاه « او را   فروغي نخستين نخست وزيرش كه در آن مراسم سخناني رانده              و»  نـژاد  يی پـاک زاد و ايران

خوانده بـود پرسـيده تـاجگزاري    » احياگر شاهنشاهی باستان« و » ناجی ايران« و » وارث تاج و تخت کيان  « 
  : فروغي پاسخداده چگونه گذشت؟

. در تـاجگزاري محمدعليـشاه بـودم   . در تاجگزاري مظفرالدين شاه بودم. اعليحضرتا من بارها تاجگزاري ديده ام    « 
پس از مرگ ادوارد پنجم پادشـاه انگلـيس چـون جانـشيِن او بهندوسـتان بـراي                  . گزاري احمد ميرزا بودم   در تاج 

. هيچيكي از اين جشنها شكوه تـاجگزاري اعليحـضرت را نداشـت           . تاجگزاري آمد من در آنجا نمايندة ايران بودم       
  . »...د وقتيكه اعليحضرت تاج را بسر گزاردند من ديدم نوري از جمال مبارك تلؤلؤ كر

٢.»! برو مردكه... نور تلؤلؤ كرد « : باينجا كه رسيده رضاشاه رو گردانيده و بسخريه گفته 
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ـ ٢   ، دفاع آقاي كسروي در ديوان جنايي۶پرچم هفتگي ، شمارة يكم ، سات 
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محمدعلي فروغي با ادعاي اينكه فريِب نمايشهاِي پابندي به قانون رضاشاه را خورده چنين وامـي نمايـد                   
مغزي را در آغاز پادشـاهي بـه        يچنان سخنان ب    كه ما مي پرسيم نخست وزيري    . كه خوِد او هوادار قانون بوده     

آيـا  !.  باو مي آموزد؟    و ديكتاتوري  دخالت در كارهاي كشور   راِه   آيا جز اينست كه       آورد  مي بزبانشاِه مشروطه   
بدگمان ) از گفتة فرزندش(آيا نبايد به ادعاي او ! ؟نه آنستكه اين كار دموكراسي و قانون را از نيرو انداختنست

البته اينها همه در جاييست كه ما گفته هاي پـسر فروغـي را راسـت                 !اري دانست؟ بود و همان را نشان فريبك     
  .بينگاريم

اغفـال شـده     «   ايـ و  » گـول خـورده    «، از رضاشاه     مثل فروغی  شمند و عالمی  ي اند رفتنی است که انسانِ   يا پذ يآ
آشـفتگی و اعتـراض     طـور بر    ني، همـ   ختگی عصبی دختـر دردمنـدش     يثر از به هم ر    أمت(ا آنکه ، فروغی     ي؟  »باشد

توانـست تنهـا در       ، رضاشاه نمـی    رمتعارف آن عبارات را بر زبان آورد؟ برای فروغی        يت روحی غ  يدر وضع ) برادرش
فروغی . باشد» جهنمی«اش  ست همهيبا کم از نگاه فروغی ـ نمی  آن ساختمان هم ـ دست . تش خالصه شوديجبار

د و  يـ د  ، مـی   ت بر پا شده بود    ين جبار ي هم يةر سا يکه ، در ز   سی  ين و تازه تأس   يشتر نهادهای نو  ينقش خود را بر ب    
  .کرد به آن مباهات می

 ای ختـه يرهفاری ـ از جملـه محقـق    يطلبی است که بس تيت و از سر عافي، در فضای ترس و عدم امن  در واقع...
  . کشد  میی زبان در کاميها ر و بهانهي، با معاذ ديد دهان بگشايی ـ آن جا که بايغمايب ي چون حب}؟{

 متون ادبی با او محشور بـود و در   ةح و مطابق  ي، در تصح    تا هنگام وفات فروغی    ۱٣۱۲، که از سال      یيغمايب  يحب
، امـا    قلمـی کـرد   » در احوال و اوصاف فروغی     «دی  ي، به رغم آن که مطالب مف       دانست  ار می ياز فروغی بس   جهينت
ـ  يـ د که نبا  يادش می آ  ي، به    رسد  می» اسی و کشورداری او   يای س يقضا «جا که به شرح       آن ن مـصدع   يـ ش از ا  يد ب

  ! : ن شود يف مستمعياوقات شر
ن گونـه کـه   يـ گـر از ا ين خـاطرات د يهـا دارم و همچنـ   ز داستانين] فروغی[اسی و کشورداری او يای سياز قضا  «

١.»ستيع روا نيش تصدين بياما از ا. دياش به عرض رس نمونه

قـضاياي سياسـي و     «  بزرگداشت فروغي نوشته چرا سخن گفـتن از       كه در   ياين نكته دانستنيست كه كس    
  .  را باعث سردرد يا درِد سِر خواننده ديده كه اگر افتخار آميز بود به بزرگي او مي افزود»كشورداري او

ان کتـک خـوردن سـران    يـ س ـ به جر ي انگلةـ به وزارت خارج۱٣۲۰وري شهر۱۲خ ي، در تلگراف ارسالی تار بوالرد
  : سط رضاشاه اشاره دارد ، تو٢ارتش

 ةش تا حدی به همي، در چند روز پ  و تهران يرادة  ليران بوس يدر ا " حکومت مشروطه " ساده به استقرار     ةک اشار  ي «
، وزرا را    کند  ای دخالت می    گر در امور هر وزارتخانه    يشاه بار د  . اند  أس شده يحاال همه دچار    . دواری داد يان ام يرانيا

کـه هنـوز    ] فروغـی [ر  يـ ست و نخـست وز    يـ غام دادند که شاه قابل تحمل ن      يکی بمن پ  ي پ ةليوزرا به وس  ...  زند  می
   ٣»...رقابل تحمل استيد که شاه غيگو ، با نگرانی می مارستيب
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البته احمد نخجوان هم از سران ارتش .  به متن اصلي دسترسي نداشته ايم بدانيم سخن از كتك زدن سران ارتش است يا تنها وزيران       ـ٢

  . هم كفيل وزارت جنگبوده و
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اندكي پس از دور رانده شدن رضاشاه از كشور و سه هفته پس از آغاِز پادشاهي پسرش ، نخست وزير 
يك بخِش بزرگي از اين سخنراني سخناِن . سخن با مردم داردفروغي در سخنراني مهمي از راديو روي 

اينها از پايه هاِي دانشهاي اجتماعي و سياسيست و بيشتر مردم ما حتا امروز نياز دارند . دانشي و مهميست
بخش ديگر آن ، سخن از اندازة حقوق و مرز اختياراِت . كه آنها را بشنوند و بفهمند و درباره اش انديشه كنند

١.م ، وزيران ، نمايندگان مجلس ، روزنامه ها و پادشاه داردمرد

چون اين ، سخناِن نخستين نخست وزير محمدرضاشاه پس از اشغال كشور و كناره گيري رضاشاه و آغاز                  
يك دورة نويني در تاريخ اين كشورست بيگمان نمـي توانـسته يـك سـخنراني دانـشگاهي باشـد و هـدفهاي                       

  وغي از آن گفته هاي دانشي ، نمايشي براي چيرگي بـر شـنونده و خـواب كـردن او                    فر. سياسي را دنبال نكند   
  .مي سازد تا زيركانه خواستهايش را در البالي آنها جا اندازد

اگر در آن روزگار شيوة چنين سخنراني هايي چندان شناخته نبوده امروز بهتر شناخته شده و مي دانـيم                   
 اين شيوة كارشانست كه بيـروِن آراسـته و بـي يكـسويانه اي بخـود                 كه بنگاههاي سخن پراكني و روزنامه ها      

   گزارش و تفسيرهاي دراز يا اظهار نظرهايي را آماده كرده بخورد شنوندگان و خواننـدگان مـي دهنـد                ،گرفته  
ـ است ـ كه بيشتر هم ناراست  را ي نكتة كوچكي دوتنها براي آنكه يك  در  مـي باشـد   ايـشان خواست اصلي و  

  . بيندازند مردم دل نانشان بگنجانند و بهالبالي سخ
گذشته از معلومات كتابي مدت     « سخن از خواسِت اصلي فروغي در اين سخنرانيست كه به گفتة خودش             

  »پنجاه سال شاهد جريان امور اين كشور و كلية ممالـك روي زمـين بـوده و بنظـر دقـت و عبـرت در آنهـا                            
در » ظرافـت « يـد و مـي بايـد بـا          نما بي پرده باز    ش را نمي تواند   او مي داند كه برخي از خواستهاي      . گريستهن

  . البالي سخنانش بگنجاند
  را جلـوي چـشمها آورده   ) مـردم (در نخستين جملة سخنراني همان ترتيب كذايِي خـدا ـ شـاه ـ مـيهن      

  :مي خواهد در مغزها جا گير شود 
ـ برادران و هم ميهنان عزيزم توجه شاهنشاه جوان جوانبخـت بـار ديگـر پـا بـه       بحمداهللا بفضل خداوند در ساية  

دايرة آزادي گذاشتيد و مي توانيد از اين نعمت برخوردار شويد ، البتـه بايـد قـدر ايـن نعمـت را بدانيـد و شـكر                            
  .خداوند را بجا آوريد

قـوة مقننـه و     » رياسـت عاليـة   « و  » حافظ قانون اساسي و ناظر اعمال دولت       «در جاي ديگري پادشاه را      
  .ه مي نامدمجري

مـا خودمـان    ":  ناگفته پيداست كه چكيدة جنبشهاي مشروطه جز اين نبوده كه مردم بپادشاه مي گويند             
اين هم از آرمان مشروطه خواهي فهميده مي شود ، هم           . " تو نيازي نيست   ه راهبريِ توانيم خود را راهبريم و ب     

 و هـم از     ) دارنـد  تـشريفاتي مهـاي بيكبـار     مقاكـه   (  در حكومتهـاي مـشروطة اروپـايي          اختياراِت پادشاهان  از
  . هاي قانون اساسي مشروطة ايراناصلرويهمرفتة 

                                                 
ـ١  ۱۸۵ تا ۱۷۹،  ص ۱۳۷۰ ، چاپ سوم ، ۸ ، جلد تاريخ بيست سالة ايرانحسين مكي ، . سخنراني نك) كامل (درست براِي متن 
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 كـه در   باشـد ما قانونهايمان را از آن كشورها ترجمه كرده ايم و ناگزيريـست كـه جايگـاه پادشـاه همـان                
 مـسئوليت  ليكن بايد دانست كه هنگام نوشتن متمم قانون اساسـي و تعيـين اختيـارات و            . ستقانونهاِي ايشان 

وزيران و پادشاه ، كشاكشهايي ميان دربار محمدعليشاه و مجلس از يكسو و مشروعه خواهان و آزاديخواهان از  
  ، بقـانون اساسـي     » مـشروعه خواهـان   « به سخن ديگر ، از يكـسو زيـر فـشار دربـار و               . سوي ديگر در كار بود    

دلبستگي بي اندازه بقانون     سوي ديگر چون مردم   هايي بستند كه با گوهر مشروطه ناسازگار درآمد و از            پيرايه
  كـه بـه برانـداختن مجلـس        اساسي مي نمودند و آن را چارة دردهاي خود پنداشته از نيرنگهاي محمدعليشاه            

  . مي خواستند مي كوشيد بيمناك مي بودند ، فشار آورده نوشته شدن هرچه زودتر آن را
اينـست  . ايندگان دورة يكم مجلس هم كارگر افتـاده       جز اينها علتهاي ديگري همچون سستي و خامي نم        

از يكسو خواسته اند دست پادشاه       پيداست كه    . بخود نگرفت   را مشروطه  رنگِ  در برخي اصلها   قانون اساسي ما  
مظفرالدين شاه و فرمان مشروطه اي كه بر آن دستينه نهاد           به پاِس   د و از سوي ديگر      باشاز ادارة كشور كوتاه     

 مـتمم قـانون     ۴۴ اصـل     با آنكـه   اينست. كنار نهند پادشاه را   بيكبار  نيارسته اند    ،حمدعليشاه  ويا دلجويي از م   
ن ي، مسئول مجلـس    ، در هر گونه امور     ت مبراست و وزرای دولت    يشخص پادشاه از مسئول   ":  دي می گو  اساسي
حلـة رسـميت   مربازپـسين  ، با اينحـال در برخـي اصـلها     نمايانست ، در آن  همان گوهر مشروطه     كه" هستند

 اينها تاريكيهايي در قـانون      .وابسته گردانده اند  » فرمان همايوني «  يا   »صحة همايوني « يافتن هر قانوني را به      
 قانوِن  ستنآرا  چيزي نيست جز   » همايوني  و صحة  توشيح «  ،  فهميده مي شود كه     با آنكه  .اساسي پديد آورده  

 بـا اينهمـه چـون نيارسـته انـد مـثالً بروشـني               )بـه او  ِصرف تعارف و احترام     (  به دستينة پادشاه   تصويب شده 
ريـيس  پيش آمده كه او براستي       ، اين بدفهمي  "استقرار قانون موقوف به صحة همايوني نمي باشد       "  :بنويسند  

ِي ديگر به   اصلهابرخي  در  همچنين چون   .  است يا در جايگاهي باالتر از مجلس قانونگزاري نشسته         قوة مجريه 
ن جنـگ و عقـد      اعـال «  ، اختياراتي همچون فرماندهي كل قوا و      » ت مبراست ياز مسئول « همان پادشاهي كه    

  . بيشتر شدهن بدفهمي آ،)  همان فشارها بودهنتيجةبيگمان  كه( و مانندهاي آن داده شده  »صلح
ـ دربارة اختيارات پادشاهاينست آن تاريكيهايي كه ـ   كـسي گـردن بـداوري ِخـرد      از آن ياد كرديم و اگر  

درپي چيرگي يافتن بوده نقشه اي در سر دارد مي تواند دست به تأويل برد               يا ارد و دنبال سودجويي باشد    گزن
ايـن درسـت همـان      . بـشناساند » رياست عالية قوة مجريه و مقننه     « و بدلخواه معني كند و پادشاه را براستي         

  .كردهكاريست كه فروغي 
 شاه در ادارة كارهاي كشور هيچ جايگاهي ندارد         ،) يراننه قانون اساسي مشروطة ا     (درحاليكه در مشروطه  

و مقامي تشريفاتيست كه مسؤليتي برايش بديده گرفته نشده و ناگفته پيداسـت كـه اختيـار كـشور تنهـا در                      
ـ   ) مجلس: يا نمايندة ايشان    (دست مردم    .  نيـازي نيـست  » وصـحة همـايوني و توشـيح او      فرمـان « ه  است و ب

 دلجويي از محمدعليشاه و     نان اصلهايي كه با گوهر مشروطه ناسازگارست جز       انشاي چ پيداست كه سرچشمة    
 .بوده و قانونگزاران يك گام ديگر برداشتن و شاه را بيكبار كنار گزاردن نمي يارسته اندنپادشاهي قاجار  اعتنا ب 
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 قـانون از     در حاليكه روشن نبودن و تفـسير پـذير بـودِن يـك             .به ديگر سخن شتر سواري دوال دوال كرده اند        
  .اينها مي بايست بنيكي روشن گردد تا سپس ده ها سال ماية بدفهمي و سودجويي نگردد. عيبهاي آنست
وزيران مسئول شناسانده شده اند نه شاه و ناگفته پيداست كـه كـسيكه                متمم قانون اساسي   ۴۴در اصل   

ه پادشـاه را مـي نمايانـد لـيكن           با آنكه اين اصل بـه تنهـايي جايگـا          .مسئول نيست اختياري نمي تواند بدارد     
 ، بهانه  رسيدنپادشاهيبه  همانها چند سال پس از است و» نقض غرض« اصلهاي ناروشني كه يادش كرديم   

  وخـوارتر   و هرچـه     از كـار انـداخت    بدست محمدرضاشاه داد و او هم بدستياري آنهـا مـشروطه و پارلمـان را                
  .گرداندبي ارجتر 

يكي اصلست كـه بـا ديگـر حكومتهـاي          :  در قانون اساسي ما دو رويه دارد         كوتاهشده آنكه جايگاه پادشاه   
 ۱۲۸۶ آن كه زورورزيها و اوضاع ويژة سال          آمده و ديگري فرعِ     بروشني  متمم ۴۴ اصلمشروطه يكيست و در     

 حافظ قانون اساسـي و    « آيا نه آنستكه فروغي كه پادشاه را        . ار گرديده پديدباعث آن شده و در قانوِن اساسي        
   .!؟رها كرده و فرع را چسبيده مي نامد اصل را» رياست عالية قوة مقننه و مجريه «و » ناظر اعمال دولت

 ناخشنود بوده   در كارها  او دخالِت    ديكتاتوري شاه زيان ديده ، از       ببينيم فروغي كه از    براي روشني موضوع  
  ا در انديشة چاره باين گرفتاري هست يا آي ،هافتاد ش بدست بزرگي فرصِتو   ) نزِد سفير انگليس گله مي كند      (
را از روي قانون اساسي ايكه      » رياست عالية قوة مقننه و مجريه     « و يا   » حافظ قانون اساسي  « او عنوانهاي   . نه

 از همان آغاِز جنـبش مـشروطه در كارهـاي           برداشته ولي او    ،  نوشته شده  ۱۲۸۶سالويژة  مي داند در شرايِط     
گيـريم  .  قـانون اساسـي آگـاه بـوده        بـه  آن اصلها    راه يافتنِ  و چگونگِي    هاكشاكش  آن سياسي دست داشته و از    

مي پـذيريم   موقتاً  همچنين اين گفتة او را      . نمي دانسته  هاي قانون را   اصل تاريكيهايآنزمان جوان بوده و زياِن      
ذيرفتنيـست كـه   آيـا پ . كرده بوده وگرنه او در دل پابند قـانون و دموكراسـي بـوده            » اغفال« كه رضاشاه او را     

ي كه به قانونها بيپـروا بـوده و هميـشه چيرگـي بـر               رضاشاه با    مي نمايد  پابند قانون اينچنين   خود را كسيكه  
 : جـاي پرسشـست    لـيكن     ، اين گناه را هم باو نگيريم و بگـذريم        !. مجلس و وزيران مي كرده همدستي كند؟      

ل شـاهد جريـان امـور ايـن كـشور و كليـة              گذشته از معلومات كتابي مدت پنجاه سا      « شما كه به گفتة خود      
نگريسته اي مگر اين درنيافتي كه همين روشن نبودِن » ممالك روي زمين بوده و بنظر دقت و عبرت در آنها  

  چه زيانها به اين كشور زده و از رهگذر آن ، ميـدان سياسـت كـه كوشـشگاهِ                    در قانون اساسي   جايگاه پادشاه 
  بيگمـان ايـن را     . شه نبردگـاه پادشـاه و پيرامونيـانش بـا مـردم بـوده             گرفتاريهـاي مردمـست ، هميـ      ه  چاره ب 

كسي كه سالها استاد مدرسـة سياسـي بـوده ، پـيش از پادشـاهِي محمدعليـشاه پـا بميـداِن                      . دانسته اي  مي
سياست گذارده ، در مجلس كار كرده و نمايندگي آنرا داشته و به مقامهاي بلند رسيده و از آنروز تا زمان اين                      

اني در بيشتركابينه هاي احمدشاه و پس از آن بوده و تا هنگام درگذشتش كمابيش بيست بـار وزيـر و                     سخنر
نخست وزير گرديده و در بيست سال فرمانروايي رضاشـاه هميـشه جايگاههـاي بلنـدي داشـته و بـه ادعـاي                       

ي كه پيش آمده او  را خورده ، چنين كسي چگونه در نيابد كه با ترتيبدموكرات نمايي خودش فريب ديكتاتور
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 ،  دم از دموكراسي و پابندي به قانون مي زنـد و اكنـون شـاگرد              پياپي  جايگاه استادِي شاِه جواني را يافته كه        
  . ددهمي گوش بدهان استاِد پير دارد و هر كار او برايش معني ويژة خود را 

ـ                 چـه بـسا بـه      (د و پـسرش     در جاييكه پادشاه خودكامه اي را ناچار به كناره گيري و ترك كشور كـرده ان
 و از    نشان دهـد   دموكرات مآب خود را    از خودكامگيهاي دورة پدر بيزاري نمايد و         هناچار شد ) راهنمايي استاد 

نخست وزيري در آن گيرودار مي رفته ، پس ايـن     زير بار مسؤليتي همچون      كمتر كسي ديگر سو گفته مي شده      
 و  جوان را از فرجام دخالت در كارهـاي كـشور بـيم دهـد              ، شاه    بهترين فرصت بوده كه سياست پيشة كهن كار       

 پابندي بقـانون از خـود      ،   كار او سردار سپهي را ديده بود كه در آغازِ        . جايگاِه بي مسؤليتش را باو گوشزد كند      
 و خواهان جمهوري بود ليكن پس از آنكه او را از جمهوري پرهيز داده به پادشاهي دلگرم گردانيدند              مي نمود 
» چه فرمان يزدان چه فرمان شاه     « كاري كرد او را ستودند و       ان و چرب زبانان ِگردش را گرفتند و هر          و چاپلوس 

ناميدنـد ، بخـود شـيفته گرديـد و تـاب شـنيدن سـخن                » قوي شوكت « و   » قَدر قدرت « برايش سروده او را     
ار انـداخت و انتخابـات را     مخالف را از كف داد و اينبود كه مجلس و روزنامه ها را يك بيك و گـام بگـام از كـ                      

 شد همان چيزي كه امروز فروغي نزد سفير انگليس گله ازو مي كند و در پيش                  ،  كرد و كوتاه سخن    سفارشي
  . مردم از آن بيزاري مي نمايد

  مگر نه آنكه ريشة دخالِت شاه در كارهاي مجلس و وزيران را در همين بنـدهاي ناروشـن قـانون اساسـي                      
  ! فرصتي كه بدستش افتاده بوده گامي براي رفع اين اشكال برنداشته؟مي ديده ، پس چرا با 

 و بـه فروغـي      گفته شده كه متفقين ، نخست در انديشة تغيير حكومت از پادشاهي به جمهوري بـوده انـد                 
ما دليلي در دست نداريم كه اين گفته را راست بدانيم .  را پيشنهاد كرده اند و او نپذيرفته شدنرئيس جمهور

   مي توان گمان كرد كه ايشان براي ما همان پادشاهي را بهتـر دانـسته و آنـرا بـا سياستـشان سـازگارتر                         بلكه
  در آن شـرايط     را باشد كه مهمانان ناخوانده تغيير قانون اساسي و يا تغييـر حكومـت بـه جمهـوري                . ديده اند 
روغـي هـم در شـرايطي گزيـده         ليكن اين را بايد بديده داشت كه ف       .  با آن همداستاني نداشتند    نديده مناسب

مي توانست از فرصِت بدست آمده بسود مردم بهره جسته ، در جاييكه كس ديگري بـراي مقـام                    شده بود كه  
نخست وزيري پا پيش نمي گذارد و سخن متفقين هم برچيده شـدن ديكتـاتوري و برپـايي دموكراسـي بـود         

را  هااصل آن  ـ هرچند پس از ماهها باشد ـ  سانهمين را عنوان كرده با زمينه چيني براي تشكيِل مجلس موس
به روشني درآورد و بدينسان يك دشوارِي بزرگي يا بهتر گوييم استخوان الي زخمـِي ديرينـه را كـه پيـشتر                      

  .ماية كشاكشها و دوسخنيها بوده و براي آينده نيز بيمناك مي نمود از سر راه بردارد
ارها ناخشنود بوده مي بينيم نه تنها كاري براي رفع اين اشـكال       با همة اينها و با آنكه از دخالت شاه در ك          

بلكـه    كه جايگاه شاه روشن گـردد   تا زمينه اي فراهم گردد      و نه تنها سخني از آنها بميان نمي آورد         نمي كند 
!  ما مي پرسيم چـرا او چنـين كـاري مـي كنـد؟        .مي گرداند  شاه هموار محمدرضاراه دخالت در كارها را براي       

  حقوق سياسي و پير ميدان سياست چرا مجلس و وزيران را بـه تنهـايي بـراي راهبـري كـشور بـسنده                      استاد  
  . نمي بيند و جاِي دخالت در كارهاي كشوري براِي شاه جوان مي گشايد
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موقعيتي پيدا كرده بود كه او را بكارهـاي          فروغي با پذيرش مسؤليت نخست وزيري در آن شرايط بحراني         
با اينهمه او بجاي آنكـه از ايـن موقعيـت بـسود مـردم و دموكراسـي بهـره جويـد بـا                        . انْدبزرگي توانا مي گرد   

ناظر «  جوان را در جاييكه كسي همچون من چنين فروتني مي كنم و پادشاه: سخنانش بديگران مي فهماند 
براستي اگـر   . شما حساب كارتان را بدانيد    مي شمارم   » رييس عالية دو قوة مجريه و مقننه      « و  » اعمال دولت   

  !مي كرده؟ دل بمردم مي سوزانده چرا اينچنين وارونه كاري
خـود يـاراي برخاسـتن    در  با اينهمه فـرض كنـيم كـه فروغـي      ، او تنها نبوده و همدستاني داشته     با آنكه   

ما هم مي پذيريم كه او بهتـرين        . بچنين كاري نمي ديده و آنرا بزرگتر از توان خود و همدستانش مي دانسته             
 داشـته را كمتـر از   بدنبال را بكار بسته و پادشاهي پسر رضاشاه را كم بيمتر و آشفتگيهايي كه در كشور             چاره

از جلـوي  ليكن جاي پرسشست كه هنوز آسيبهاِي ديكتاتوري . هر گزينة ديگري دانسته و بآن خشنودي داده 
 و دليـر گردانيـدن او بـه         شـاه  از پاد  ستايـشگري ديگران ، زياني كـه       و خود فروغي بهتر از       ديدگان دور نشده  

 مي دانـسته و بچـشم ديـده          مي رساند و ناسازگاري آن را با مشروطه         به دموكراسي  دخالت در كارهاِي كشور   
بوده و از سوي ديگر ، پادشاِه جوان بيست روز بيشتر نيست جاي پدر را گرفته ، چه شد كه آن چاپلوسيها را                       

  !. اينبار براي اين از نو براه انداخته؟
 »بـدايرة آزادي   « دانسته نيست شاه جوان در بيست روز پادشاهي چه كـرده كـه مـردم در سـاية آن پـا                    

او جايگاهش را از شاِه جوان نگرفته كه بخواهـد بـا چاپلوسـي              !  خدا را بايد سپاس گزارد؟      اينست گذارده اند و  
را خيره و دلش را تيـره  جوان نبوده كه گمان كنيم چنان جايگاهي چشمش      . جلوي از دست رفتنش را بگيرد     

 هميـشه جايگاههـاي بلنـدي       دش مـي كنـد    در آن پيشينة سياسي كه يـا      . گردانده و ناچار از فروتني گرديده     
  !  چيست؟اين سخنانپس انگيزة او از . داشته

مـا ايـن را شـاخ در جيـب شـاِه            . خواست او به شاِه جوان راه دخالت در كارها و زورورزي نشان دادنـست             
در كشوريكه سده ها شيوة حكومت ، پادشاهي بوده و جز شاِه كشور هر يك از يكـه هـاي                    . يمگذاردن مي بين  

مردم ، در هر جا و هر زماني كه بتوانند دست به خودكامگي و چيرگي بر ديگران بـاز مـي كننـد ، در چنـين                          
 انـدازة توانـايي     كشوري كافيست به شاه كشور كمترين ميداِن چيرگي و فرمانروايي داده شود تا او زور خود و                

شاهان كشورهاي استبدادي همگـي همـين ويژگـي را دارنـد و گـوش بزنـِگ              . خود را در خودكامگي بيازمايد    
نزده مي رقـصند ، چـه رسـد بـه اينكـه        : به گفتة مردم    . چاپلوسيهاي پيرامونياِن خويش و بهانه هاي قانونيند      

ايـن موضـوع چنـدان      . چاشـني ترانـه اش گردانـد      نخست وزيرشان بنوازد و تازه بندي از قانون اساسي را نيز            
 و شناخته شده است كه نمي توان سخناِن فروغي را سرسري و از روي ساده انگـاري دانـست بلكـه                      كالسيك

  .يقينست كه همه از روِي نقشه ايست
 را  ة دسته بندي نوي اسـت كـه نقـشه هـايش            احتمال ديگر كه از گناه او نمي كاهد آنستكه او در انديش           

كارهاي ديگري از فروغي آشـكار گرديـده كـه بخـشي از آن              .  بندد و شاه را نيز همدست خود مي خواهد         بكار
   .خواهد آمد و خواهيم دانست كه اين نقشه ها چه ها بوده

 ١٣٥



 
 

رنـج و   « در بخش ديگري از سخنراني ، دوره ايكه از جنبش مشروطه آغاز و تا آنروز ادامه داشته را دورة                    
 دستآوردهاي شـانزده سـال      نمي كند ،   سان نه تنها به ارِج جنبش مشروطه اشاره اي        مي نامد و بدين   » محنت

اينهـا را چـه كـسي       . رداند پايمال مي گ   ناميده» رنج و محنت  «  جزو آن دورة     پادشاهي رضاشاه را نيز زيركانه    
و در   كارهـاي سياسـي داشـته       ساله و پيش از آن پـا در        ۳۵در همة اين دورة      سياست پيشه ايكه     مي گويد؟ـ 

 اما امروز كه روزگاِر ديگري پيش       .يكي از كارگرداناِن اصلِي كارها بوده     بيست سال فرمانروايي رضاشاه هميشه      
. ان خود را پاك كرده و گناِه هيچكاري را بگردن نمي گيرد           لب سري افراشته     خيره رويي و با    باآمده مي بينيم    

   را رضاشـاه  ) خطاهـا (ه هـايي بودنـد و همـة كارهـا           تنها مجـسم  . انگار او و همكارانش هيچ كاري نمي كردند       
  .مي كرده
 ديگري سخن از رفتارهاي غلط مردم و نتيجه هاي آنست ولي باز هم اشارة زيركانـة ديگـري بـه             جايدر  

  : سال گذشته مي كند ۱۶
شخـصاً  اگر طبقات ملت از طريق شرافت پا بيرون گذارند يا راه اختالف و نفاق پـيش گيرنـد ، گذشـته از اينكـه              

 گذشـته تجديـد      سـالِ  ۳۵اوضاع ايـن    مسئول يعني گرفتار عاقبت وخيم مي شوند بايد حتم و يقين دانست كه              
  . كشور و ملت هرروز گرفتار مصيبت و فتنه و فسادي مي شود.خواهد شد

  :همچنين دربارة اينكه آزادي و قانون چيست و چه سودهايي دارد سخناني مي راند 
در عين آزادي قيود و حـدود       . ه مردم خودسر باشند و هركس هرچه مي خواهد بكند         معني آزادي اين نيست ك    

قيود و حدودي كه براي خودسري هست همانستكه قانون در كار باشد و هر كس حـدود اختيـارات                   .. .الزم است   
روا بدارد دشـمن    بنابراين هركس به قانون بي اعتنايي كند و تخلف از آن را             . ... خود را بداند و از آن تجاوز نكند       

  . آزاديست يعني دشمن آسايش ملتست
نخست گمان مي رود اينها را فروغي براي جلوگيري از آشوب و نابساماني مـي گويـد زيـرا بيـشتر مـردم                 
همينكه شنيدند ديكتاتور رفت و آزادي آمد ، هر كسي آزادي را رسيدن بـه خـواهش و آرزوي خـود قلمـداد                  

 هنگاميكـه بيـاد مـي آوريـم         لـيكن . گوشة كشور نابساماني و آشوب برخيزد     كرد و بيم آن مي رفت كه از هر          
 و  )۲۶/۶/۲۰ (درآمـد  ،   پسرش جاي او را گرفـت       و جست روزيكه رضاشاه كناره     فرداي» عفو عمومي «  فرمان
 گفتيم بيرونش براي بازگردانيدِن بيدادگريهاي زمان رضاشاه به زندانيان سياسي بود ولـي گردنكـشان          چنانكه

اين پرسش خواه     آن گمان را نيز بيراه مي يابيم و اينزمان         ، آنگاه   و ياغيان را نيز در اين ميان آزاد كردند         ايلها
اگر از سِر باور و راستگويي بود ، » اعتنا به قانون« اينهمه هياهو بر سر  :" كهناخواه به انديشه مان راه مي يابد 

چگونه   و سياست رضاشاهست   »ادامة اصالحات گذشته  « كه مخالفت صريح با     » عفو عمومي « پس آن فرمان    
   .!"؟و بهر چه درآمد

ـ از اين گوشه و آن گوشة كشور» عفو عمومي« پس از فرمان  چون اندك زماني  امنيـت   سال۱۶ پس از  
 هيكه دربارة قانون و ارجمندي آن مي رانـد         سخنان آندرمي يابيم كه همة      ناامني و تاراج و كشتار سربرآورد        ـ

تا چـه انـدازه      كه او خود      دانسته مي شود   .بوده و يك نقشة شومي را دنبال مي كرده        يه كاري و فريب ن    جز رو 
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 آنچـه    و  تا چه اندازه رفتارش با سـخنش مـي سـازد           ديده مي شود كه   .  پابندست امنيت كشور  و به    قانونهابه  
ه قانون سرايي براي اختيـارات      بدگمان مي گرديم كه چه بسا آنهم        اينست .بزبان رانده دلش از آن ناآگاه بوده      

عفـو  «  ميان استاد پير و شاه جوانـست كـه او بـا خواسـتهاي اسـتاد همچـون فرمـان                      بده بستاني شاه ، يك    
  .همراهي كند و دم برنياورد و اين هم به او ميداِن دخالتهايي را بگشايد و او را بزرگ گرداند» عمومي

  :گنجاند نيز مي  را ش ديگرخواسِتي اندازد و باز باد به شنِل شاه مدر بخش ديگر سخنراني ، 
بهتـرين ترتيبـي كـه پيـدا كردنـد          ... قسم سوم را حكومت ملي مي گويندكه اروپاييان دموكراسي مـي نامنـد              ... 

اينستكه ملت جماعتي را نمايندة خود قرار دهد كه بنام او قانونگزاري كنند و مجمع آن نماينـدگان را مجلـس و         
 ناميده ايم و مجلس هم چند نفر را براي اجراي قانون اختيار مي كند كـه هيـأت وزيـران                     ما مجلس شوراي ملي   

  باشـد ] انتخـابي [ كه اگر او انتخاباتي     اين هردو جماعت در تحت رياست عالية يك نفر هستند          ناميده مي شود و   
وجب قانون اساسي   بمشما ملت ايران    .  باشد پادشاه است   دائمي و موروثي  و اگر   ] رئيس جمهور [رئيس جمهوري   

  .  سال پيش مقرر شده است داراي حكومت ملي پادشاهي هستيد۳۵كه تقريباً 
تغيير قانون اساسـي از همـان روزهـاي     دور سيزدهم و سفارشي» انحالل مجلس« مي دانيم كه سخن از      

آمدهاي نخست برافتادِن رضاشاه پيش آمده بوده ليكن بدرستي نمي دانيم در اين يكمـاه و نـيم كـه از پيـش                     
ولـي هرچـه هـست       آواز جمهوري خواهي يا تغيير قانون اساسي چه اندازه گسترده شده           شهريور مي گذشته  

فروغي مي كوشد با اين سخنان آخري از يكسو دهان جمهوري خواهان را از هم اكنون ببندد و از ديگـر سـو                       
  . قانون اساسي را پذيرفته شده و بي نياز از اصالح جلوه دهد

» رياست عالية « و  » حافظ قانون اساسي و ناظر اعمال دولت      «پادشاهيكه    آن سخنان آنستكه   معناي ديگر 
 بكارهـايي    اگـر  پس .دو قوه را دارد ، كار مهمي را داراست و از اينرو نبايد و نمي تواند همچون مجسمه باشد                  

درضاشـاه مطـابق   پادشـاهي محم . مطابق قانونست اين كاري     بدانيد كه   ، كه جزو وظايفش مي باشد دست زد      
پـس ايـن چيـزي      . باشـد » حكومت ملـي پادشـاهي      « كرده  » مقرر«  سال پيش ماست كه      ۳۵قانون اساسي   

اخـتالف  « همه آنرا بپذيرند و با پيش كشيدِن ديگر راههـا مايـة             ) بايد(بيروِن قانون اساسي نيست و از اينرو        
  .نگردند» كلمه و نفاق

  زار يـاوري بـه خودكـامگي       فـ اسـي كـه يـادش كـرديم را ا         مي بينيم فروغي همـان كاسـتيهاي قـانون اس         
درجايي كه  . را داده ) نه مقننه ( به شاه عنوان رئيس قوة اجرائيه        متمم قانون اساسي  چگونگي آنكه   . مي گرداند 

 ۱۳۸۶در مشروطه شاه هيچكاره است و گفتيم كه برخي از اصلهاي متمم قانون اساسي در شرايط ويژة سال                   
بار و مشروعه خواهان از يكسو و مجلـس و آزاديخواهـان از سـوي ديگـر بـه آن سـان                      و درنتيجة كشاكش در   

 همان قانون ، گوهر مشروطه را نمايان ساخته و براي شاه مسؤليتهاي سياسـي               ۴۴با اينهمه اصل  . نوشته شده 
 را» رياسـت قـوة مقننـه و مجريـه    « آشكارست كسي كه مسؤليتي ندارد نمي توانـد     . و كشوري بديده نگرفته   

دارا گردد ، و اينها چيزهاييست كه فروغي بنيكي مي فهميده ولـي آنچـه بكـارش مـي آمـده را                      ) آنهم يكجا (
  اگر جـز ايـن بـود او كـه سـخنراني دراِز دانـشورانه اي در                . بيرون ريخته و آنچه نچنانست را نهان مي ساخته        
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 راست است كه حكومت ما مشروطه       :پيرامون علم حقوق سياسي در راديو براه انداخته چرا آشكارا نمي گويد             
سلطنت وديعه ايست كـه بـه     : "سلطنتي عنوان شده و مطابق قانون ما شاه داريم ولي قانون اساسي مي گويد               

و معناي آن اينست كه همة اختيار ـ حتا پادشاهي  " موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده
، همان قانون شاه را از مسؤليتها مبـرا دانـسته و       !  مليست؟ ـ در دست مردم و نمايندة ايشان ، مجلس شوراي         

  را » ال الـه « چـه شـد كـه او    !  اينست او در كارهاي اجرايي و قانونگزاري و قضاوت نمي تواند اختياري بدارد؟       
 و تعـارف كـه گفتـيم از روي     (را  » رياسـت « او واژة ناروشـِن     ! را بفراموشي مي سـپارد؟    » اال اهللا « مي گويد و    

  برگردانــده و چــون روي ســخن بــا» رياســت عاليــه« رندانــه بــه ) رفتــهيفات در قــانون اساســي بكــار تــشر
رامي فهمند و بدينسان مي خواهد از آن        » همه كاره « مردم دارد ، مي داند كه ايشان از آن واژه همان معني             

   ١.سود جسته خواسِت پليد خود را پيش برد
  :سپس مي افزايد 

ية اميدواري و اطمينان خاطر ماست وجود مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي اسـت كـه               فعالً آنچه مسلماً ما   
در اندك مدتي كه به سرير سلطنت جلوس فرموده اند رأفت و شفقت و مهرباني نسبت به ملت و حسن نيت بـه                       

  .ان بدهنداكنون بايد اميدوار بود كه طبقات ملت هم بخوبي امتح. مشروطيت كامالً بمنصة ظهور رسانيده اند
همان را بر پـسر نيـز آزمـودن مـي خواهـد و               راهي كه بر پدر آزموده    . او از شيوة خود دست بردار نيست      

اگـر درون   . بدينسان كشور را در حاليكه مي توانست راه ديگري بپيمايد بار ديگر بسوي خودكامگي مي رانـد                
ـ           كارها دانسته نبود ،       لـيكن بـا همـة در پـرده كوشـيدنش ،             .ستيمچه بسا او را ناگزير به اين رفتارها مـي دان

فروغـي بيگفتگـو بـه    . كارهايي از او بيرون افتاده كه ماسك خدمت به كشور و مردم را از چهره اش كنـار زده  
شاِه جوان تا سالها جايگاهي نداشت كه نخست وزيران         . چاپلوسي و خودشيريني به محمدرضاشاه نياز نداشت      

دورة « نخـست وزيـر       نخـستين  خواسـتِ . بـود » پسرجان« ضاشاه تا سالها    محمدر. آوردند فرو در برابرش سر  
  . از اينگونه سخنان هرچه بوده باشد ، استواري دموكراسي هرگز در برنامه اش نبوده»دموكراسي

 بخشيد ، در آغاز با مردم و روزنامه هـا و مجلـس خودكـامگي                 و شنل   او را تاج    فروغي همان پادشاهي كه  
تقيـزاده هـا ، مخبرالـسلطنه هـا ، داورهـا ،             فروغي هـا ،   ليكن كار را    . ابندي نشان مي داد    و بقانون پ   نمي كرد 

سميعي ها ، كاظمي ها ، سجادي ها ، قراگوزلو ها ، متين دفتري ها ، آهي ها ، سهيلي ها ، منصورها ، صدرها 
طه جز بازيچه هاي    د كه بيش از ده سال مجلس و مشرو        ن بجايي رساند  خود او  به همدستيِ  و مانندگان ايشان  

 راستي هم آنست كه وزيرانـي كـه دسـت از خودكـامگي نشُـسته چـشِم ديـدِن               .ان نبود ش در دست  يننگ آور 
  او هـم سـود    . مجلس و نمايندگان را نداشتند به رضاشاه راِه پشت پا زدن به آرمانهاي مشروطه را نشان دادند                

                                                 
ه  مجلـس مؤسـسان كـرد       ، درخواست تـشكيل    ٢٧ همين ها از جمله زمينه هاييست كه شاه توانست پس از ترور نافرجامش در سال                 ـ١

 بدينـسان راه    .برپا گردانيده اختيارات فزونتري نيـز گرفـت         سال كه بفراموشي سپرده شده بود      ٤٣را پس از    ) سنا(مجلس زيردست خود    
. خودكامگي را براي خود هموارتر گرداند
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.  نخستشان آن بود كه در انتخابات دست بردنـد         گام. خود در اين ديد و به مشروطه و آزاديخواهي خيانت كرد          
   ١.پس از آن گامهاي ديگري برداشته مجلس و روزنامه ها و اداره ها را زيردسِت خود گردانيدند

اكنون پس از سالها كه دوباره سخن از دموكراسي و حكومت مردم بميان آمده و روزگـاِر تاجـدار ديگـري        
بـيم آن    انند اگر از زمينه هاي رويِش ديكتاتوري جلـوگيري نگـردد          آغاز گرديده و همة هشياران كشور مي د       

رأفت و شفقت و    « ه شد كه درست در همين زماِن حساس ، فروغي           چمي رود كه همان داستانها تازه گردد ،         
در اندك مـدتي كـه بـه سـرير سـلطنت            « شاه جوان را    » مهرباني نسبت به ملت و حسن نيت به مشروطيتِ        

   در  جوان  پدر اين شاهِ    نمي دانست كه   مگر فروغي ! يافت؟» كامالً بمنصة ظهور رسيده   « ،   »جلوس فرموده اند    
 ، پس چگونه اسـت       ولي سپس از آن روي برگرداند      نشان مي داد  » حسن نيت به مشروطيت   «  آغاز پادشاهي 

  !؟شماردمي » ماية اميدواري و اطمينان خاطر« را » تظاهراتي« كه اكنون رو بمردم كرده و چنين 
  ! ؟فتنيستآيا كداميك پذير! ؟زيركي و كارآزمودگيش بر مي خيزد يا از خاميشاين از 

 بـه صـحنة سياسـت     ناخواسته مرا۲۰همه مي دانند كه پيشآمدهاي شهريور: " گيريم پاسخش اين باشد   
ضاشـاه  پادشاهِي محمدر . دو كشور زورمندي بما ديكته مي كردند كه چه كنيم و با كي كار كنيم              . باز گردانيد 

  ." اگر كارها در دست من بود ، من با پادشاهي همداستان نمي شدم. را نيز ايشان خواستار بودند
بسيار خب ، شما ناچار شدي      : ولي اين پاسخ نارساست زيرا مي توانيم اين را ازو پذيرفته و آنگاه بپرسيم               

 كرده بود كه با يك رشـته سـخنانِ        هم با پادشاهي و هم با محمدرضاشاه كنار بيايي ، ديگر چه كسي ناچارت               
 راه دخالـت شـاه جـوان را بـه او            ! كه خودت هم به آنها باور نداشتي مردم را گمراه گرداني؟           ي زيان آور  بيپا و 

 اگر دوباره دِر چاپلوسي را باز نمي كـردي آيـا            ! دادن چه معني دارد؟    رسميتنمودن و در پيشگاه مردم به آن        
گـرفتم كـه ناچـار     : بگفتة مردم   ! فقين چاپلوسي را هم ديكته مي كردند؟      مگر مت ! ؟بيم كشته شدنت مي رفت    

 اينهـا   آن بيست سال بس نبود كـه  شـما از زيـان            : مي پرسيم   ! بودي برقصي ، خوش رقصيدنت بهِر چه بود؟       
 .چاپلوسـي هـا آفريننـدة ديكتاتورسـت        دخالت نمودنهـا و      راِه كه همين    شما بنيكي مي دانستي   ! آگاه شوي؟ 

 با چـه جرأتـي پـا روي همـة            او دكردن پياپي تأئيد نمي      را  و پادشاه  ند نبود انچاپلوسستايشگران و   گر  وگرنه ا 
  !قانونها مي گذاشت؟

 كـه   شـت بـاور دا  تنها مي تـوان     . در نمي آيد   هيچيك راست     دربارة فداكاري و مردم دوستِي او      ن گمانها آ
تا مي تـوان از دموكراسـي       فريبكارانه  ه مردم را    نقشة فروغي درست بوارونة آنچه در بيرون مي نمايد ، اينستك          

مي بايد كاري كرد كه حكومـت بيـرونش دموكراسـي و    . بي آنكه خود چنين چيزي را دريابند   دور نگاهداشت 
فروغيهـا و حكمتهـا و   (دشـمنان مـشروطه   : آزادتر از گذشته نشان دهد ولي همان خودكامان يا بهتر گـوييم       

 ِي دموكراسـي  آنچه خودكامگيست باز هـم بـا بيـروِن زيبـا          .  و بر سِر كارها باشند     بمانند...) قوامها و صدرها و     
  .بماند

                                                 
١   ۵۸ و ۵۷ و افسران ما، ص۱۲ ، ص۱۳۲۳يكم ديماه  كسروي ، ـ
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 سستي باورهاي    با ،هست   در زمينة شاه پرستي و چاپلوسي بشاه         كه در ايران  » جوي  « او مي داند كه با      
  مـة  ، ايـن شـاه جـوان هـم بـا ه             در مغزهاشـان انباشـته گرديـده       دموكراسـي مردم و انديشه هـايي كـه ضـد          

ايـن چيـزي    .  رضاشاه دومي در سالهاي آينده خواهد بود       ، پادشاهي رويه كاريهاي دموكرات مآبانه اش در آغازِ      
 او نه تنها اين را نيك مي دانست بلكه سالها در اسـتواري و پديـد آوردن               .نبود كه فروغي نتواند از پيش ببيند      

  . اي آن را نيز مي دانستهكوشا بوده و آشكارست كه نتيجه ه» جو « جلوه هايي از آن 
 ما را به زمينة ديگري كه ادبياِت زمان مغول و صوفيگري و فلسفه است مـي كـشاند و                     ، چون اين جستار  

  .آن بسيار بيشتر از گنجايش اين نوشتارست ناچاريم بكوتاهي كوشيده جز اندكي در آنباره ننويسيم
و بـه فروغـي     ) و اكنون نيز هست   ( ر ايران بود    شاه پرستي و چاپلوسي و خودكامه پروري د       » جو« گفتيم  

خرده گرفتيم كه با آگاهي از اين جو ، چنان سخناِن بيپا و بيجايي را بزبان آورده و راه ديكتاتوري را بـه شـاه                         
  بايد افزود كه اين جو از انديشة تودة مردم و آن از شنيده ها و خوانده ها و ديده ها پديد آمده و                      . جوان نموده 
تـا  ( آنها هم بيش از همه از كتابهاِي سراسر آلودة زمان مغـول ـ از كتابهـاي آن دوره و پـس از آن     سرچشمة

برخاسته ـ چه ديوان شاعران باشد ، چه تاريخها و چه ديگر كتابهـا كـه آموزگـار خويهـاي      ) جنبش مشروطه
  .پست و نامردمانه و فرومايگي بوده

   جنبش مشروطه برخاسـته و انديـشه هـا ديگـر گرديـده              اينها هرچه بوده زيانش بگذشتگان بوده و چون       
و دور از جـو قاجـاري و   ) اجتمـاعي (ديگري درخوِر حكومت مشروطه و زندگاني تـوده اي   » جو  « مي بايست   

  .شاه پرستي پديد آيد تا انديشه هاي مردم رو به پيشرفت گذارد و جلوي بازگشت به آن آلودگيها گرفته گردد
 زيان برخي از رشته هاي انديشه اي و ناسازگاري آنها با مشروطه را دريافته تـا                 خود مشروطه خواهان هم   

مثالً صوفيگري كه بيكبار با مشروطه ناسازگارسـت و شـعرهاي بيـشرمانه و              . از آنها جلو گرفته اند     توانسته اند 
 كه در آن زمانهـا      رواج داشته در دورة مشروطه خواهي پروايي نديده و شاعراني         » ادبيات« چاپلوسانه كه بنام    

  .شعر سروده اند بيشتر به مضمونهاي ايرانخواهي و ميهن پرستي و دليري پرداخته اند
براستي مردمي كه شيوة حكومتي را از استبدادي به مشروطه ديگر گردانده بودنـد مـي بايـست خـود را                     

ر آنكه ايشان انديشه هاشـان      تحوالت آماده گردانند و اين شدني نبود مگ       ) يا كم مانندترين  (براي بيمانندترين   
بـراي  در آن حـال و      . از انديشه هاي مردم دورة ناصرالدين شاه و پيش ازو جدا و دور گردد و براه ديگري افتد                 

 شعرهاي شاه پرستانه ، ديگر چيزي جز زهر براي آن مردم بـشمار نمـي آمـد و همينـست كـه گفتـيم                         مثال
  . ودند و جلو مي گرفتندپيشگاماني از مشروطه خواهان نيز هشيار آنها ب

» جـو « راستي هم آنستكه شش سال كوشش و جانفشانِي آزاديخواهان تا زمان التيماتوم روس به ايران ،                 
ديگري در كشور پديد آورده بود كه مردم را نه تنها از خويهاي پست گذشته همچون فروتنـي و چاپلوسـي و                      

از ايـران    نده بود بلكه اين روزگار هـردم از گوشـه اي          شاه پرستي و گدايي و قلندري و مانندهاي آن دور گردا          
  .   دالوراني برمي خاستند و قهرماني تازه اي به تاريخ ايران افزوده مي گرديد
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اكنون نكته اينجاست كه همانگونه كه مشروطه خواهان هشيار بودند كه آن انديـشه هـا رواجـي نيابـد و                     
انسه و ديگر مضمونهاي ميهن خواهانـه و آزاديخواهانـه بگيـرد ،    جاي آنها را ـ مثالً ـ داستان انقالب بزرگ فر  

  بدانسان دشمنان آزاديخواهي هم مي كوشيدند از هر فرصتي سـود جـسته بـه رواج آن انديـشه هـاي پـست                      
جستاِر بسيار مهم و بزرگيست و خود گفتگوي فراخي را مي طلبد ولي ناچاريم بكوتاهي كوشيم و بـا                   . پردازند

بـا هوشـياري و      با اينحال اميدمان به خوانندگان اسـت كـه        . موضوع را كمي روشنتر گردانيم    آوردن مثالهايي   
  .باريك بيني جبران اين كمبود را بكنند

اين ناكسان نيك مي دانستند كه براي كُشتن آن روحية جانفشاني و فداكاري در راه كشور چه چيزهـا را                    
جدايي ميان مشروطه و خودكـامگي تنهـا در شـيوة            كه   آنها نيك مي دانستند   . بايد در اين كشور رواج دهند     

حكومت يا مثالً انتخابات نيست و جدايي بزرگتر در آمادگي و شايستگي توده در زندگانِي اجتماعي و توانايي    
 نيك مي دانستند كـه اگـر آن جنـبش بـه انجـام رسـد ، تـودة شايـسته اي                       .ايشان در راهبردن خودشانست   

. ببار خواهد آمد و ديگر جايي براي آن فرومايگان آزمنـد و بـدخواه نخواهـد مانـد                 توده هاي اروپايي    دوِش  هم
  يكي آنست كه ايـشان    . راه دشمني با مشروطه زيركيهايي بكار برده بلكه شاهكارهايي پديد آوردند           اينست در 

ايـشان  . دريافتند كـه چگونـه بايـد سرچـشمة آزادگـي را بخـشكانند          ) با راهنمايي شرقشناساِن بدخواِه شرق    (
دريافتند كه مردِم شوريده و خواهان آزادي و پيشرفت را بايد از راههاي گوناگوني سرگرم و انديشه هاشـان را                    

 موضوعات سياسـي و هـر چـه از           حقوق شهروندي ،   از زمينه هايي چون آزادگي ، ميهن ، زندگانِي اجتماعِي ،          
 مرج در كشور و رواج پراكندگي و چند دستگي          اينست از يكسو نابساماني و هرج و      . اينگونه است دور گردانند   

ها را در برنامة كار خود گنجاندند و بآن كوشيدند و به ارتجاع هرزمان كه توانستند ياري رساندند تا مـردم بـا                   
يكديگر درگير و گرفتاِر مشكالت كشور باشند و از سويي ديگر سرگرم انديشه هاي پوسـيده و بـي ارج كهـن                      

  . گردند
يم همينكه مشروطه خواهان نيرو گرفتند گردنكشان و راهزنان در هـر گوشـة كـشور سـر                  اينست مي بين  

يـا پـس از     . برآوردند و دولتها يكي پس از ديگري مي آمدند و مي رفتند ولي چاره اي به ايشان نمـي كردنـد                    
»  عمـومي    عفو«  به بهانة آنكه در زمان رضاشاه كساني بي مجوز دستگير و زنداني شده اند فرمان                 ۲۰شهريور

  در مي آيد كه راهزنان آزاد گردنـد و بـه سركـشي و خـونريزي بازگردنـد بلكـه هرگـاه دولـت ناچـار گرديـد                           
رويه كارانه نيرويي بسوِي ايشان فرستد از سركوبي جلوگرفته شد بلكه شرم آورتر آنكه دولت يا بهتـر گـوييم                    

همچنينـست علـت آنكـه بـرواج        . ندرداختپ» باج سبيل «  و   ندوزيران بدخواه مشروطه به ايشان ناز شست داد       
  .انديشه هاي هزارساله پرداختند تا مردم سرگرم پوچ گوييها و ياوه سراييها باشند

انديشه هاي هزار ساله چيست؟ انديشه هاي هزارساله همان قلندري و عرفانست كه در آن ، كشور و پروا                   
كه انديشه ها را از پـرداختن بـه حـال كـشور و              فلسفة يونان و بافندگيهاي آنست      . بحال توده جايگاهي ندارد   

. خرافـات و پنـدارهاِي كيـشهاست      . مردم دور نگاه دارد بلكه مغزها را بفرسايد كه جـز بكـاِر پنـداربافي نيآيـد                
و بـه   » دم را غنيمت دانستن   « خراباتيگريست كه كاري جز     . نمايشهاي بيخردانة كيشي در رخت دينداريست     
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جبريگريست كه بمردم مي آموزد كوششهاتان سودي ندارد زيرا تقـدير            .ي داند خوشي و كامراني پرداختن نم    
  .بزرگداشت شاعران آلوده سخن است. رواج شعرهاي ياوه است. نوشته گرديده» روز ازل« ما از 

مغول و پـس  (سرچشمه و انبار اين آلودگيها كجاست؟ سرچشمة اينها همان كتابهاي دورة زبوني ايرانيان          
» ادبيات« پرده اي كه بروي اين سياهكارِي خود مي كشيدند را نيز            . پس بايد برواج آنها كوشيد    . است) از آن 

١.نامي كه تا آنروز به آن معني بكار نرفته بود و اين را با دسيسه اي جا انداختند. ناميدند

 الـشعرا و بـه      آري همة آن انديشه هاي بيشرمانه و خانمان برانـداز را از ادبيـات ناميدنـد و بـرواج تـاريخ                    
  ، آن دلير مـردان قهرمـان ،         مجاهدان  و كشتار  با سركوب . و فيلسوفان آغازيدند  » عرفا« بزرگداشت شاعران و    

بدست روسها و دخالتهاِي بدخواهانة انگليسيان و دشمني ماليان و وزيران با مشروطه ، زمينة دلسردي مـردم        
يهن فراهم آمده بود و اينزمان فرصتي براي رواج ادبيات          و دوري گزيدِن ايشان از جانبازي و فداكاري در راه م          

اينـست در انـدك زمـاني دوبـاره خويهـا و            .  بدست آمد   كه همچون مخدري بكار مي رفت ،       و عرفان و فلسفه   
  . مردم به شعر و شاعري و قلندري رو آوردند ،انديشه ها پستي گرفت و بجاي پرواي ميهن و كشور داشتن

و ستوده خو و پاكزبانيست و چون بزنده گردانيدن فارسي كوشيده نـزد ايرانيـان               فردوسي شاعر گردنفراز    
  او در روزگاري مي زيسته كه جز پادشاهي شيوه اي براي حكومت شناخته نبوده و شاهدوستي               . ارجمند است 

ز ليكن بايد دانـست پـس ا      . اينست او نيز در شعرهايش به اين كوشيده       . از وظايف هر شهروند بشمار مي آمده      
در آن  . جنبش مشروطه به او و شاهنامه پرداختن و برايش هزاره گرفتن كوشِش ساده و نيكخواهانه اي نبوده                

روزگاري كه هنوز يادها از داستانهاي دالورانة مشروطه خواهان پاك نگرديده بود و آن شور آزاديخواهي هردم                 
نين شورهايي را بـرانگيختن و جوانـان   پيشروان را بكوشش در راه برتافتن دست خودكامگان برمي انگيخت چ        

  .را به شعر سرايي و شاهنامه خواني راه نمودن معناهاِي ديگري دارد
ما مي بينيم كساني فروغي را اديب و عالم و دانشمند و حتا فيلسوف خوانده اند و هر كـار او را برخاسـته           

   كـه مـا كوشـشهاي او در زمينـة           كارهاي سياسيش بكنـار ، هنگـامي      . دانسته اند » بينش ژرفش « از دانش و    
  و صوفيگري و فلسفه و هزاره برپا گردانيدن و آميـزش بـا ماليـان و اينگونـه كارهـايش را از ديـده          » ادبيات« 

آن كتابهايي كه    .مي گذرانيم ، مي بينيم همة آنها از راه هاي گوناگون با مشروطه و آزاديخواهي ستيزيدنست               
  :اين شعرها نمونة چگونگي آنهاست 

  ببايد گفت اينك ماه و پروين    اگر شه روز را گويد شبست اين 
  و 

  بخون خويش باشد دست شستن    خالف راي سلطان راي جستن 
، اينهـا را چـه      " صالح مملكـت خـويش خـسروان داننـد        : "يا  ".  هر عيب كه سلطان بپسندد هنرست     : "و  

آن ! ؟بهـاِي درسـي جوانـان كـشور جـا دادنـد            و در كتا   كساني در زمان احمدشاه و رضاشاه دوباره علَم كردند        
  اگـر جـستجو كنيـد     ! شاعران را چه كساني بزرگ ناميدند و هياهوها بر سِر كتابها و گورهاشـان برپـا كردنـد؟                 

                                                 
١   از احمد كسرويدر پيرامون ادبياتكتاب .  نكـ
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مي بينيد بيشتر اين كارها از زير سر فروغيها و حكمتها و عيسا صديقها و دكترغني ها برخاسـته كـه همـه از     
و بـرادرش   ( آن پافـشاري كـه محمـدعلي فروغـي           ١.ه ايـن مـرز و بومـست       يك دسته اند و آن دسـته بـدخوا        

در رواج درويشي و صوفيگري داشت و كتابها در اين راه بيرون ريخته و يا ياوري بچاپش كرده آيـا                    ) ابوالحسن
  !  از روي باورش بوده؟

 از هـر راهـي كـه         صوفيگري چشم پوشيدن از جهان و دست از دارايي آن تهيداشتن و بيك لقمه نـان جـوين                  ...
داد از آزمنـدترين     ولي فروغي كه خـود را هـوادار آن نـشان مـي            . صوفيگري اينست . بدست آيد قناعت كردنست   

 ةشما در جـستجو باشـيد و انـدازه دارايـي او را بدسـت آوريـد تـا بدانيـد انـداز                      . كسان بپول و دارايي جهان بود     
د از وزارت فرهنـگ جـستجو كنيدكـه ايـن مـرد چـه               اگر دسترس داري  . ديگر چيزها بماند  . صوفيگريش چه بوده  

  .گرفته است پولهايي را بنام كتاب نويسي از آن وزارت مي
اين دسته بدخواهان كـه هـستند هيچگـاه بيكـار نباشـند و نبايـد                :  را در اينجا بگويم   »  معترضه ةجمل«بايد اين   

اگر از سـركار برخاسـتند      . ،  بازرس عاليند     اند ، رئيس اداره   ، سرلشكرند  ، معاونند  ، وزيرند  تا بر سر كارند   . باشند
همـان فروغـي    .  وزارت فرهنگ و عنوان كتـاب نويـسيت        ةيكي از آنجاها بودج   . بايد از جاي ديگري حقوق بگيرند     

  آنچه من شنيده ام در سال نخست كه از نخـست وزيـري افتـاد بـا آنكـه               . گرفته پياپي از وزارت فرهنگ پول مي     
  يـك .  ريال پـول بـاو پرداخـت       ٠٠٠/٤٠٠ نوشتن كتاب    بود وزارت فرهنگ بدستاويزِ    رضاشاه بسيار خشمناك مي   

نوشته بود كه آن نيز بدخواهانه و براي جلـوگيري از پيراسـته شـدن               » پيام من بفرهنگستان  «دفتر كوچكي بنام    
در .  بـود  اوقـاف گرفتـه  ة ريال از بودج٠٠٠/١٠داشت  ، يك دفتر كه پانصد ريال بيشتر دررفت نمي     بود زبان مي 

ده دوازده . د]ن[ ريال پيش بيني شده بود كه بنام چاپ رباعيات خيام بـاو پـرداز    ٠٠٠/٢٥٠ در بودجه    ١٣٢٠سال
سال پيش كه تقيزاده بيكار بود وزارت فرهنگ بعنوان آنكه تاريخ ايران را از آغاز اسالم تـا درآمـد مغـول خواهـد                        

يكـي ديگـر از     . نوشـت » پرويز تا چنگيـز    «ك را بنام    نوشت پول هنگفتي باو پرداخت كه گرفت و آن كتاب كوچ          
در .  ريال گرفته كه كتاب نويسد     ٠٠٠/١٢٠وزيران كه در همين كابينه نيز وزير است دو سال پيش كه بيكار بود               

  .دارد و كتاب نويسي كار او نيست حاليكه از نويسندگان نيست و دانشي نمي
. نمـود  زمنـدي و پـول پرسـتي هـواداري از صـوفيگري مـي             مـردي بـا ايـن آ      . گفتگو از فروغي و آزمندي اوست     

٢.بود دينداريش نيز همينگونه مي

سازماني كه فروغي يكي از انـدامانش بـوده يكـي از بنـدهايش هـواداري                » آيين نامة  « راستي اينست كه  
 و   كشور  ناامن گردانيدن  ديگرشبند  ! هواداري از ديكتاتوري نيز خود نوعي از ارتجاعست       . نهاني از ارتجاعست  

 و ايـنهم گونـه اي ديگـر از          ستي كـشور   كارهـا  گردانيـدنِ   و سـست   و نابـسامان  ميدان دادن بـه سركـشان       
٣ !ارتجاعست

                                                 
در پيرامـون   :  احمد كسروي را پيشنهاد مـي كنـيم          از براي آگاهي بيشتر از اين جستار كه به كوتاهي از آن ياد كرديم ، كتابهاي زير                  ـ١

  ادبيات ، ما چه مي خواهيم؟ ، صوفيگري ، فرهنگ است يا نيرنگ؟ ، فرهنگ چيست؟ ، حافظ چه مي گويد؟ 
  ٥٦و  ٥٥ ص ١٣٥٧ كسروي ، دادگاه ـ٢
٣ .باز داشتنست دست از پيشرفت  آن و مي باشد به معني بازگشت است و ناگفته پيداست كه بازگشت به گذشته ارتجاعـ

 ١٤٣



 
 

فروغي آن مرد بدخواه كُهنكار كه پس از سوم شهريور نخستين كابينه را او پديد آورد چون در كار خود استوار 
ن ايلها را كه در زمان رضاشاه كوچانيده و در گام نخستش در راه سياست شوم آن بود كه گردنكشا گرديد

گام . بازگردانيد كه بروند و نافرماني و ياغيگري آغازند. شهرهايي نشيمن داده بودند بسر جايشان باز گردانيد
دومش اين بود كه براي بازگشتن ماليان و روضه خوانان و زنجيرزنان و قمه زنان و گل موالها زمينه چيده در 

در بيست .  دين هم اهميت دادةبايد بمسئل" : ه روزنامه نويسان را پذيرفته بود چنين گفتنشست نخستي ك
  نزديك باين سخناني گفت كه از فرداي آن روز برخي از روزنامه هاي. "سال گذشته يكي هم دين از ميان رفت
افزاري در راه آن سياست در همان روزها بود كه براي راديوي ايران كه . مزدور بمقاله نويسي از دين برخاستند

.شوم شده بود آخوند ياوه گويي را مزدور گرفتند
چه چيزهاست !. دين در ميان ايرانيان چيست؟. بهتر است ما آن سخن فروغي را بشكافيم و براز درون او پي بريم

ضه خواني ، رو دانيم كه دين در ايران پيروي از ماليان كردن همه مي. كه در اين كشور دين شناخته ميشود؟
، بزيارت كربال و مشهد  ، در ماههاي محرم و صفر دسته هاي زنجيرزن و قمه زن راه انداختن برپا گردانيدن

  .است... ، الشه هاي گنديدة مردگان را باركردن و بقم و نجف فرستادن  رفتن
در زمان . بود فروغي نيز خواستش اينها مي. دانيم اين چيزيست كه همه مي. آري دين در ايران اينهاست

وگرنه از نماز و روزه و مسجد و كارهاي ديگر كه . شد رضاشاه نيز تنها از اين بازيچه هاي بيخردانه جلوگيري مي
  .شد جلوگيري نمي

اينهم ديديم كه . جز اين نمي داشتفروغي مي خواست همان بازيچه هاي ريشخندآور باز گردد و سخنش معنايي 
  .است خود را پيش بردندهمانها را باز گردانيدند و خو

شنيدني تر آنكه ماليان در آغاز كار گمان نمي بردند كه باز ميدان يابند و بميدان داري پردازند و در چنان 
:   گويم  ولي دولت يا بهتر.مي پنداشتند» دورة روحانيت را خاتمه يافته « بگفتة خودشان . نمي بودندانديشه اي 

اين بود آنان كه رخت ديگر گردانيده بودند دوباره بعمامه و عبا . مانيدندفروغي و همدستان او ، بايشان فه
بار ديگر با قانونها و دانشها و همة نيكيها نبرد آغاز . آنان كه بگوشه اي خزيده بودند بيرون آمدند. بازگشتند

١.ا پديدار شدندبار ديگر آخوند بچه ها و سيد بچه ها كه چغالة گدايي و مفتخوري هستند در خيابانه. كردند

اينهاست كه مي گوييم او بنيكي از نتيجة رفتار و سخنرانيش آگاه بوده زيرا خودش سالها دست اندر كـاِر     
  . بدخواهي رفتار مي كرده» رموز دقيقة « برانداختن مشروطه بوده و به 

  عـايش بـراي    نشان مي دهد فروغي بوارونـة اد        آورديم و   كه هست نكته هايي     راديويي ن سخنرانيِ اهمدر  
آن ستايـشها كـه از      . يـا پايـدار گردانيـدن دموكراسـي و قـانون بميـدان نيامـده              » ادامة اصالحات گذشـته   « 

  .دموكراسي مي كند جز براي بي ارج گردانيدِن رضاشاه و كارهاي او و پاك نمودِن خود نيست
: خوب ما مي پرسـيم      ". وظيفة پادشاه اينستكه حافظ قانون اساسي و ناظر اعمال دولت باشد          : " مي گويد   

كه امـروز  » حفظ قانون اساسي و نظارت بر اعمال دولت   « استبداد و چاپلوسي و با آن وظيفة        » جو  « با بودِن   

                                                 
٥٤ تا ٥٢ ص ١٣٥٧ كسروي ، دادگاه ـ١
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و كم تجربه بر ديگران آيـا       ) و احتماالً جاه طلب   ( جز شوراندِن پادشاِه جوان      اين سخنان بگردنش مي گذارد ،     
 شد كه ميان وزيران و سراِن دولت دسته بندي پديد آيد و پادشـاه                باعث خواهد  ااين ه !. معناي ديگري دارد؟  

آيا همين تخم دخالِت پادشاه در كارهـاي فـرداِي          . براي خود دسته اي بدارد و در پي نيرومندي بيشتر برآيد          
اين را به يك رئيس اداره نمي تـوان بـه آسـاني             ! كشور و لشكرآرايي و دسيسه هاي پنهاني را كاشتن نيست؟         

د چه برسد به كسي كه سالهاي پياپي جايگاههاي بلند دولت و نمايندگي مردم را داشته ، استاِد حقوق                   آمرزي
  . سياسي بوده و در همين سخنراني از قانون و حقوق و وظايف مردم و دموكراسي سخن مي راند

 مـي نمـود     اين مرد ماسك دموكراسي بر چهره مي زد و با سخنان خوشنمايي خود را بيزار از ديكتاتوري                
   خـواهيم ديـد كـسي كـه       در بخش مربـوط بـه حجـاب         . در درون هميشه با دموكراسي دشمني مي كرد       ولي  

هركس به قانون بي اعتنايي كند و تخلف از آن را روا بدارد دشمن آزاديست يعني دشمن آسايش         : "مي گويد   
  »ادامـة اصـالحات گذشـته   « اسـتي  ، خودش چه اندازه پابند قانونها بوده و آيا برنامـة كابينـه اش بر   " ملتست

  . يا نهودمي ب
  فرهيخت. م ١٣٨٧                    

  

 ١٤٥


