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گفتار شادروان كسروي در روز جشن مشروطھ
1324مھنامھ مرداد ماه 

داري است مشروطھ بھترین شكل سررشتھ

گیریم  نخست جاي پرسش است كھ چرا امروز را كھ روز سیزدھم مرداد است جشن مي. ایم ما امروز جشن مشروطھ گرفتھ
. ایم در این باره در سالھاي گذشتھ پاسخ داده. در حالیكھ دیگران فردا را كھ چھاردھم است خواھند گرفت

. بیرون داد 1324الثاني  مظفرالدین شاه فرمان مشروطھ را در چھاردھم جمادي
كھ  سالھا چنین بود تا ھنگامي. خواھان و مجلس شوراي ملي آنروز را عید مشروطھ شناختھ، جشن گرفتند سال دیگر آزادي

در این ھنگام خواستند آن عید را با تاریخ شمسي حساب كنند و چنین . میان آمد تقویم ایراني دیگر شد و تاریخ شمسي بھ
، سیزدھم 1324الثاني  در حالیكھ روز چھاردھم جمادي. رده روز چھاردھم مرداد را گرفتندپیداست كھ در حساب اشتباه ك

خواھیم از آن پیروي كنیم و روز سیزدھم را جشن  چون این یك كار اشتباھي بوده ما نمي. بوده است 1285مرداد ماه 
. گیریم مي

كھ امروز در نشست ما بانوان نیز ھستند و در این جشن و دوم بسیار خشنودیم . در آینده باید دیگران ھم این روز را گیرند
از دو سال پیش نشستھاي بانوان پاكدین در آبادان و مسجد سلیمان و شیراز آغاز شده ولي در . نمایند شادي با ما ھمراھي مي

آذر، با شوھران خود از امسال سھ تن از بانوان با فھم و پیشگام، بانو چھره نگار، بانو امام جمعھ، بانو . بود تھران نمي
شیراز و مسجد سلیمان و كرمانشاھان آمدند و بھمراھي بانواني در تھران در اینجا ھم، نشست برپا گردید و امروز براي 

. اند نخست بار براي نشست ھمگاني آمده
خواھم چنان گفتاري  ميمن ن. شیوه بر آنست كھ در چنین جشنھایي كساني برخاستھ براي باز نمودن سھشھاي خود گفتار رانند

. ھایي از آن بدست آوریم خواھم در چنین روز و ساعتي با خواھران و برادران خود گفتگویي كنیم و نتیجھ بلكھ مي. رانم
باید دانست . نماییم كنیم و ھواداري مي گذاریم و در كتابھاي خود یاد آن مي كساني درشگفتند كھ ما بھ مشروطھ اینھمھ ارج مي

. ھاي نژاد آدمي است آخرین نتیجھ اندیشھ. داریست ترین شكل سررشتھمشروطھ بھ
. شناسند اند، ارجش را ھم نمي در ایران چون معني مشروطھ را ندانستھ

مشروطھ . مشروطھ تنھا آن نیست كھ یك قانون اساسي باشد و مجلس شوري برپا شود و كارھا با دست آن مجلس پیش رود
. بسیار واالتر از اینھا است

مشروطھ آن است كھ یك توده شایندگي پیدا كرده و خودش كارھاي خودش را راه برد و كسي در میان آنھا براي فرمانروایي 
. اي را بدیده گیریم براي روشني سخن نخست باید معني توده و زندگاني توده. نباشد

شوري براي خود برگزیده زندگي میكند، این بھ یك توده كھ بیست میلیون، یا بیشتر یا كمتر، از دیگران جدا گردیده، ك
آن كشور میھن ایشان است كھ باید در آن زندگي . اند یكي گردانیده �سود و زیان�معنایش آن است كھ ایشان دست بھم داده 

. كنند و بآبادیش كوشند و از دستبرد بیگانگان نگاھش دارند
اند كھ در نیك و بد و سود و زیان یكي باشند و براي  پیمان بستھمانند آن است كھ این بیست میلیون گرد آمده ھمھ با ھم 

آمدھا یك صف پدید آورند و در آباد گردانیدن و نگھداشتن كشور پشتیباني بھ یكدیگر كنند، یك جملھ  ایستادگي در برابر پیش
. ھمچون یك خانواده با ھم زندگي بسر برند: بگویم

شود بھ  كھ گفتھ مي �میھن پرستي�. ده یك چنین پیمان ورجاوندي در میان استدر ھر تو. ایست این معني زندگاني توده
 �پرستي میھن�میھنان  دي با ھمدلبستگي بھ آبادي كشور و جانفشاني در راه آزادي آن و ھمدستي و ھمدر. ھمین معني است

. شود و بایاي ھر مرد و زن با خرد و پاكدلیست نامیده مي
میھن این سرزمیني است كھ آسایشگاه : گوییم مي �...میھن چیست كھ آنرا بپرستیم؟�: گویند يگاھي كساني ایراد گرفتھ م

ھاي زندگاني از خوراك  م و آنگاه نیازمنديبري ماست، زیستگاه ماست، سرچشمھ زندگاني ماست، در این سرزمین بسر مي
. آید و پوشاك و دیگر چیزھا ھم از این سرزمین بدست مي

. كردن است �خدمت�اید خدمت كرد و پرستش نیز بھ این معني بھ این سرزمین ب



نشناسم و  منكھ در خوزستان ھستم چرا باید عربھاي بصره را با آن نزدیكي ھم میھن�: گفت روزي یكي با من چنین مي
 �..فالن مرد زابلي را با آن دوري ھم میھن خود شناسم؟

. با آن زابلي پیماني در میان دارید و نیك و بد و سود و زیانتان بھم بستھ است: گفتم
اگر روزي مثًال دشمني از جایي بھ خوزستان حملھ كند آن زابلي بھ یاري شما خواھد شتافت ولي با عربھاي بصره چنان 

ستي بھ نام یاوري بسوي شما دراز نخواھند پیماني در میان نیست و اگر روزي یك گرفتاري براي خوزستان پیش آید آنھا د
. باشد این است جدایي كھ در میانھ مي. كرد

اگر روزي چنان پیش آید كھ با عراق یكي گردیم، با . ایم و ھمبستگي ھمسایگي داریم آري ما بھ عربھاي بصره نیز ھمسایھ
. میھن خواھیم بود آن عربھا نیز ھم

اكنون این توده و این میھن یكرشتھ كارھاي ھمگي دارد كھ از آن . پرستي بود اي ومیھن هتا اینجا كھ گفتم معني زندگاني تود
مثًال جلوگیري از دزدان و راھزنان، و ایمن گردانیدن از . یك تن یا یك خانواده نیست بلكھ از آن ھمھ كشور و ھمھ توده است

ا دولتھاي ھمسایھ، قانون گزاردن، ارتش آراستن و مانند بستن ب -دشمن و جلوگیري از بیماریھا و كم گردانیدن آنھا، پیمان 
. گوییم برخاستن بھ این كارھاست داري یا حكومت كھ مي سررشتھ -اینھا 

در زمانھاي پیش در ھر كشوري پادشاھي بودي كھ رشتھ این كارھا را بدست خود گرفتي، مردم و كشور را، با دلخواه 
خدا آنانرا برگزیده و بھ . پنداشتند كھ پادشاھان گمارده خدا ھستند مردم چنین مي. يخود، راه بردي و بھ ھمھ فرمان راند

خدا ھیچكس را براي فرمانروایي بھ . پا بود ولي این بي. خود پادشاھان ھمین باور را داشتند. مردمان فرمانروایي داده
. ھا نبوده داري جز نتیجھ نارسایي اندیشھ آنگونھ سررشتھ. دیگران نیافریده

اي باید خودش كارھاي خود را راه برد، بدینسان  ھر توده: اند خواھاني برخاستھ و بھ مردم راھنمایي كرده گفتھ از اینرو نیك
كھ ھر چند سال یكبار نمایندگاني از میان خود برگزیند و مجلسي از آن نمایندگان پدید آورد و آن رشتھ كارھاي ھمگي را 

. و نزدیك نگھبان باشد بدست آنان سپارد و خود از دور
. بھترین شكل حكومت است: گوییم ھمین است كھ مي. داري توده ھمین است مشروطھ یا حكومت دموكراسي یا سررشتھ

برده آن . آزاد و برده. ھاي پیش، مردم در زندگاني بھ دو دستھ بودند در زمان. آزادیست  اند، مشروطھ را چنانكھ نام نھاده
یك برده اختیارش در . شدند ھمچون گاوان و گوسفندان خرید و فروخت مي. ان اختیار زندگي نداشتندكساني بودند كھ خودش

اگر برده بھ . گماشت خواست بر مي داشت، بھ ھر كاریكھ مي مي خواست نگھ فروخت، مي خواست مي اگر مي. دست آقایش بود
ر زن گرفتھ فرزندي پیدا كردي آن فرزند نیز بنده و از آن اگ. اي پرداختھ مزد گرفتي، آن مزد بخود او نرسیدي كاري یا پیشھ

. اید این بود كھ شنیده �زاد غالم خانھ�. آقا بودي
اند و اكنون بازماندگان  خواھاني برخاستھ آنرا برانداختھ داري بوده است تا دویست سال پیش، نیك ھزارھا سال در جھان برده

. كنند يبردگان آن زمان آزادند و آزادانھ زندگي م
ھا اختیاري از خود نداشتند و درباره نیك و بد و سود و زیان  در استبداد، توده. مشروطھ و استبداد نیز ھمان حال را داشتھ

ھا  ولي در مشروطھ توده. بایست سر پایین اندازند و گردن بھ دلخواه و ھوس پادشاھان گزارند مي. خود نتوانستندي اندیشید
. خواھند با دست نمایندگان بھ كار توانند بست دانند و مي آنچھ سودمند مي. را در دست دارند آزادند و اختیار زندگاني خودشان

. ھر قانوني را بھتر دانستند از مجلس توانند خواست
توده انگلیس كھ در زندگاني دموكراسي پیشگام . یك نمونھ نیكي از مشروطھ و اندازه سودمندي آن در این چند روزه دیده شد

آمدھا نزدیكي بھ دولت شوروي و  چون در سایھ پیش. ھفتھ گذشتھ معني مشروطھ و سود آن را بھ جھانیان نشان دادنداند  بوده
ھمگامي با آن توده را بھ سود خود دانستند در برگزیدن نمایندگان بھ حزب كارگران گرایش نشان دادند كھ بیشتري در 

. ت آنھا افتادپارلمان بھره آنھا گردید و رشتھ سیاست كشور بھ دس
معني و مشروطھ از ھر باره سودمند  در این باره سخنان بسیار رانده شده و زمینھ بسیار روشن گردیده استبداد از ھر باره بي

معني ندارد كھ یك تن نیك و بد میلیونھا مردم را بھتر از . ھا مردم فرمان راند معني ندارد كھ یك تن بھ میلیون. و ستوده است
. گزارد پایدار ماند و بزودي از میان نرود د، باور نكردني است كھ بنیادي كھ یك تن ميخودشان دان

دارتر از  كنیم كھ ارج بلكھ ما یك رشتھ كوششھایي درباره پیشرفت مشروطھ مي. ایم از اینھاست كھ ما ھوادار مشروطھ
. وشیم آنرا بھ انجام رسانیمك مشروطھ در ایران نا انجام ماند ما مي. خواھان است كوششھاي خود مشروطھ

توان گفت از ھزار  مي. یكي از رسواییھاي این كشور است كھ پس از چھل سال ھنوز در ایران معني مشروطھ دانستھ نشده
دانند ارجش  چیزي را كھ معنایش نمي. داند و این خود سدي بزرگ دربرابر پیشرفت مشروطھ است تن یكي معني آنرا نمي

. دارایش نخواھند بود: لكھ باید گفتب نخواھند شناخت، 



. اند دانستھ معني آن را نمي شنیدني است كھ بھبھاني و طباطبایي و دیگران كھ پیشگام شدند و در ایران بنیاد مشروطھ نھادند 
و برپا شدن ھایي در برابر دولت  بلكھ آنرا بودن قانون. اند دانستھ آري آنان مشروطھ را بھ این معني كھ فھمیده ما است، نمي

. خواستند شناختند و بیش از این نمي مجلس براي شور در كارھاي كشور مي
آقاي سید محمدصادق . شناسند توان گمان برد كھ بسیاري از نمایندگان مجلس امروز ھم مشروطھ را بآن معني مي مي

مجلس است بھ تازگي ازو رفتاري طباطبایي كھ پسر طباطبایي و خود در جنبش مشروطھ پا در میان داشتھ و اكنون رئیس 
. داند توان پنداشت او ھنوز ھم مشروطھ را بھ معناي راستش نمي دیده شده كھ مي

. از این گذشتھ در ایران در برابر مشروطھ سدھاي بزرگي ھست
ا شعرھایي كھ ھمچنان ادبیات ایران ی. این كیشھاي گوناگون كھ در ایران است ھیچ یكي با زندگاني دموكراسي سازگار نیست

. اینھا سدي بزرگ دیگر در برابر مشروطھ است. بھ فراواني دارند با مشروطھ ناسازگار است
ایم معني  ایم از دلبستگي كھ بھ مشروطھ داریم، از یكسو كوشیده اكنون سخن در آن است كھ ما از روزیكھ بھ كوشش برخاستھ

) آقاي فرھنگ(یكي از یاران ما . ایم ا بھ چاپ رسانیده گفتارھا نوشتھدر این باره كتابھ. مشروطھ را بھ این مردم بفھمانیم
. است كھ دو بار بھ چاپ رسیده اي با زبان بابا شملي نوشتھ براي فھمانیدن معني مشروطھ كتابچھ

این . یما ترین نبرد برخاستھ بھ كندن ریشھ آنھا كوشیده از سوي دیگر با كیشھا و شعر و دیگر جلوگیرھاي مشروطھ بھ سخت
راست است كھ میدان كوششھاي ما تنھا ایران نیست، . كنیم ایم و مي كوششھایي است كھ ما در زمینھ پیشرفت مشروطھ كرده

ولي در ھمان حال بھ ایران كھ میھن ماست دلبستگي ویژه داریم و این یكي از آرزوھاي ماست كھ این توده بدبخت از 
. ایم گر جھان ھمپا گردد و در این راه از ھرگونھ كوشش باز نایستادهھاي دی ھا بیرون آید و با توده آلودگي

و چون یك دستھ از دور و نزدیك امروز بھ اینجا . گزاریم این است داستان دلبستگي ما بھ مشروطھ و ارجي كھ ما بھ آن مي
. اند آمده در این جشن و شادي با ما ھمراھي نموده

مردان در ایران در  امیدمندم زود خواھد بود آن روزي كھ ھمھ غیرتمندان و نیك. اریمگز در پایان سخن خود بآنان سپاس مي
. ھا با ما ھمدستي خواھند نمود این كوشش


