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كه ميهن ما ايران باشغال نيروهاي       )  خورشيدي ١٣١٨ ـ   ١٣٢٤(در جنگ جهاني دوم      

درآمد، در شمال ايران كه زير اشغال ارتش شوروي بود، فرقه             ) ي و انگليس  شورو(متفقين  
 .دموكرات آذربايجان پديد آمد

 خورشيدي، اين فرقه براي استان آذربايجان از دولت  درخواست             ١٣٢٤در پاييز سال    
كرد، و خود اسلحه بدست گرفته با استفاده از بودن ارتش              ) استقالل داخلي (خودمختاري  

 آنجا همه سازمانهاي كشوري و لشگري  آذربايجان را بزور تحت اختيار گرفته                   بيگانه در 
 .مجلس ملي و حكومتي مستقل بنخست وزيري  سيدجعفر پيشه وري بوجود آورد

شكي نبود كه موافقت با درخواستهاي فرقه دموكرات آذربايجان موجب از ميان رفتن              
هاي  رقيب و ايجاد بدبختي و تباهي        استقالل كشور و آغاز جنگهاي داخلي با دخالت كشور        

 .براي مردم ايران بود
شادروان احمدكسروي بنيادگزار و راهنماي جمعيت آزادگان كه باهميت اين غائله و             
نتايج بسيار شوم آن بيش از همه بينش داشت، براي جلوگيري از نيات دموكراتهاي                          

ارگان جمعيت  (نامه پرچم   آذربايجان و راهنمايي دولت و ملت ايران مصمم شد و چون روز            
در دو  ) يك ايراني (از  سوي دولت  در توقيف بود، عقايد  خود را  با  نام مستعار                   ) آزادگان

نوشت كه بنظر خوانندگان    » امروز چاره چيست؟  «و  » سرنوشت ايران چه خواهد بود؟    «كتاب  
وسبازانه اميد است در اين موقعيت حساس كنوني كه بار ديگر  نغمه هاي ه                . گرامي ميرسد 

خودمختاري از آذربايجان و كردستان و خوزستان و بلوچستان و ساير نقاط ايران بگوش                   
 .ميرسد، اين دو كتاب باز هم راهنماي ملت ايران باشد

 خورشيدي با كوششهاي دولت و ارتش ايران              ١٣٢٥غائله آذربايجان در آذرماه        
 كسروي تا آنزمان زنده نماند تا       بنحويكه دلخواه نويسنده بود پايان پذيرفت ولي افسوس كه         

 .نتيجه راهنماييهاي خود را ببيند
 در حاليكه نزد بازپرس دادگستري از عقايد خود دفاع          ١٣٢٤آن شادروان بيستم اسفند     

 .                 ميكرد، بتحريك دشمنان كشور در كاخ دادگستري كشته شد
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در اينروز يكي از كارهاي بسيار الزم آنست         . خواندن اين كتاب بهر ايراني واجبست      
كه قضايا روشن گردد و درباره پيشآمد اتحاد نظري در ميان ايرانيان پديد آيد تا بتوانند در                    

 .چنين هنگامي موجوديتي از خود نشاندهند
اند بهتر است دوستان و آشنايان خود را هم بخواندن آن هركسي كه اين كتاب را ميخو

 .بهتر است در پيرامون آن مذاكره ها بعمل آيد و مطالب بروشني افزايد. وادارد
با اينحال انبوهي از مردم استطاعت       . ما تا توانسته ايم بهاي كتاب را ارزان گزارده ايم           
 .ها خواهد بودخريد آنرا نخواهند داشت و يا تحميلي بزندگاني تنگ آن

از اينجهت بسيار بجاست كه كسانيكه استطاعت دارند چند نسخه بخرند و بكسانيكه                
اين يك كار نيكيست كه هم مايه          . استطاعت ندارند از آشنايان و دوستان خود برسانند           

خشنودي خدا بوده و هم برهايي كشور و توده از اين گرفتاري و بدبختي كمك خواهد                      
 .كرد

گدستي بيش از چند هزار نسخه چاپ نكرده ايم ولي اميدواريم بتوانيم               ما در سايه تن   
اميدواريم  بتوانيم در چنين  موقعي يك كمك فكري  به             .  آنرا چند بار  تجديد طبع  كنيم        

 . هم ميهنان خود كرده باشيم
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. نوشته است در اين كتاب نام خود را آشكار نساخته ام نه براي آنكه دانسته نشود كه                  
موضوع اين كتاب در نشستي در ميان بيست و سي نفر بگفتگو گزارده شده و پس از آن                       

پس يك كار نهاني نيست و چنين خواسته نشده كه شناخته نشود از               . بچاپش اقدام گرديده  
در اين كتاب مطلبي كه كسي از نوشتن آن بترسد نبوده كه نويسنده بخواهد خود                . كجاست

 .را نشناساند
من نويسنده سياسي نيستم و نميخواهم . ن تنها اين خواسته ام كه نامم بروزنامه ها نيفتد  م
اين كتاب را بآنجهت نوشته ام كه يكتن ايراني            . من وظيفه ديگري براي خود دارم       . باشم

 .اينست نام خود را هم يكتن ايراني شناسانيده ام. هستم و به پيشآمدهاي ايران عالقه مندم
 من با شخص كسي كار نداشته ام كه كسي هم با شخص من كار داشته                  در اين كتاب  

آنها را بخوانند و انديشه      . مقصود مطالب كتابست كه بجلو خوانندگان گزارده شده         . باشد
خود روزنامه ها نيز    . بكار برند  و  اگر سخني دارند بنويسند و  در روزنامه اي بچاپ رسانند                 

ن پاسخي انديشيده اند بنويسند كه مايه خشنودي خواهد            اگر ايرادي دارند يا بايرادهاي م       
 .گرديد
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من در تاريخ ايران از هزار سال باينطرف، روزي را كه از امروز             . براي ايران روز بدي پيش آمده، روز بسيار بدي        

حادثه شوم مغول را بنظر آورده مي بينم اين روزهاي سياهي كه در برابر ماست كمتر از آن                       . شد پيدا نمي كنم  بدتر با 
 .نخواهد بود

لشكريان مغول از آنسر كشور درآمده از اينسر بيرون مي رفتند و هر شهري را كه مي خواستند تاراج مي كردند و                     
امروز هم اگر جنگي در ميان شمال       . ان و بچگان هم ابقا نمي كردند     در هر كجا كه مي خواستند دست بكشتار گشاده بزن        

و جنوب درگيرد و بدخالت همسايه ها انجامد يا رشته امنيت گسيخته شده آشفتگي در كشور رخ دهد، خدا مي داند تا                       
اين مردم رو خواهد    خدا ميداند چه بدبختيها ب    . چه اندازه مردم بي گناه نابود شده چه اندازه شهرها ويران خواهد گرديد            

 .كسي چه داند كه سرگذشت شهرهاي ايران بدتر از شهرهاي آلمان نخواهد بود. آورد
آنرا شايسته  . من هيچگاه آرزو نداشتم كه در جريانات سياسي، يا بهتر گويم در كشاكشهاي احزاب، دخالت كنم               

با اين پيشآمدها نمي توان گوشه اي      . ستولي با حال امروزي جاي خاموشي ني        . خود و خود را شايسته آن نمي دانستم        
 .گرفت و نشست و چشم براه حوادث دوخت

اين . همه مي دانيم كه اين گرفتاري را براي ما كشاكش حزب توده و آقاي سيد ضياء الدين طباطبايي پديد آورده        
 .بيست مليون مردم بآتشي كه آقايان افروخته اند مي سوزند. بدبختي را آنها تدارك ديده اند

 ..چرا كشور را باين روز گرفتاري انداخته اند؟.. بر سر چه كشاكش مي كنند؟.. پس ببينيم گفتگوي آنها چيست؟
 ..چه پدر كشتگي با هم دارند؟.. بر سر چه كشور را آلوده خون مي گردانند؟.. ببينيم باالخره چه مي خواهند؟

 ..شآمد هراس انگيز چه بايد كرد؟در برابر چنين پي.. ببينيم اكنون چاره اين گرفتاري چيست؟
پر روشن است كه در اين چند سال در ايران نيروهاي بسياري در كار بوده و در ايجاد اين حادثه عوامل چندي                         

دولت شوروي، دولت انگليس، آقا سيد ضياء الدين، حزب توده، اقليت و اكثريت مجلس، دولتهايي كه                     : مؤثر افتاده 
  . دموكرات آذربايجان ـ  همه اينها در پيشآمد تأثير داشتهآمده و رفته، باالخره جمعيت

زيرا آنها هر يكي دولت بزرگيست و براي نگهداري خود              . من دولتهاي انگليس و روس را بكنار مي گزارم          
ه اند يا  سياست بسيار دامنه داري را دنبال مي كند، و ما از آنها گله نتوانيم داشت كه چرا فالن نظر را درباره كشور ما داشت                      

 .ما بايد گله از خودمان كنيم كه زير بار تحميالت آنها رفته ايم. چرا فالن تصميم را گرفته اند
بهرحال در اين موقع كه رشته روابط دو دولت تيره شده در حال گسيختن است، سزا نمي شمارم كه منهم                             

 .بسخناني درباره آنها پردازم و خدا نكرده بگسيخته شدن آنرشته كمك كنم
در خانه ات را استوار ببند تا از       : از قديم گفته اند  . ما را اين بهتر كه از خود سخن رانيم و خودمان را اصالح كنيم              

 .همسايگانت گله مند نباشي
 اين آتشي كه در ايران افروخته شده و نزديك بزبانه كشيدنست، ما بايد منشأ آنرا دسته بنديها و كشاكشهاي                         

من در اين كتاب از يكايك آنهاييكه در برافروختن اين آتش دست                 . ز آنها گله مند باشيم      داخلي ايران بدانيم و ا      
 . داشته اند سخن خواهم راند واندازه دخالت و مسئوليت هر كدام را روشن خواهم گردانيد
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 :ـ آقا سيد ضياء الدين١
پدرش آقا سيد علي را      .  شناسيماول بايد بگويم من تاكنون آقا سيد ضياء را نديده ام و صورتاً يكديگر را نمي                   

پس رنجشي  . ولي با خود او آشنا نبوده برخوردي هم پيدا نكرده ام         . يكبار ديده بودم و از خانواده اش كمي آگاهي دارم        
در ميانه من و او نيست و من اگر ايرادها بكارهاي او گيرم جز از نظر عالقه مندي بمصالح اجتماعي ايران نيست و                                

 . يطرفانه استقضاوتم كامالً ب

گفته ميشود در جواني هنگاميكه روزنامه شرق را مي نوشته هواداري از             . درباره آقا سيد ضياء حرف بسيار است       
 بوده   ١٩١٩هنگاميكه روزنامه رعد را منتشر مي كرده مدافع جدي قرارداد سال            .  سياست خفه كننده روس تزاري نموده     

 . بوده است١٢٩٩نگاه آقا سيد ضياء عامل اصلي كودتاي سال آ. مقاالت مفصل در مورد آن بچاپ رسانيده
آنها بيست و چند سال پيش   . ولي من در اينجا بآن كارها نمي پردازم، زيرا كه نمي خواهم از مقصود خود دور افتم              

 را  چه بسا كساني كه در جواني بكارهايي برخيزند و سپس پشيمان گرديده  براي جبران كارهاي نيكي                     .  از اين بوده  
 !..از كجا كه آن بزيان ايران بوده؟. آنگاه درباره كودتا سخن بسيار است. پيش گيرند

در اينجا مورد نظر آن اعماليست كه . بهرحال ما نمي خواهيم حساب تمام عمرش را از آقا سيد ضياء الدين بگيريم       
 .در اين چند سال ازو ديده شده و در اين پيشآمد مستقيماً مؤثر بوده است

 كه آقا سيد ضياء از فلسطين بايران آمد و روزنامه هاي حزب توده ببدگويي سخت ازو برخاستند و                   ١٣٢٢سال  در  
بچاپ » شعائر ملي «هايهويي برپا شد كه پيدا بود او براي مقصدي آمده، در همان هنگام آقا سيد ضياء كتابچه اي بنام                        

 .ن هم در زير دست دارماكنو. اين كتابچه را من آنزمان خواندم. رسانيده نشر كرد
در اين كتابچه آقا سيد ضياء كوشيده است تمام اصالحاتي را كه در زمان رضاشاه رخداده بود، تقبيح كند و                          

 :درباره هر يكي سخناني گفته است
رخت و كاله يكسان كه هيچكس منكر نيكي آن نتواند بود، آقا سيد ضياء منكرش شده و آنوقت چون خودش                      

 .ايران بازگشته بود براي آن محسناتي ذكر كرده و چند صفحه را پر از فلسفه كاله پوستي گردانيدهبا كاله پوستي ب
عمارتهاي چند طبقه كه در تهران ساخته شده و تكانيكه در طرز معماري و خانه سازي در اين كشور پديد آمده                       

 .آقا سيد ضياء نپسنديده و ايرادهايي بآن هم گرفته است
چشده كه  : مي گويد. ستم متريك كه ما از فرانسه گرفته ايم، آقا سيد ضياء خرده گرفته                 به سنگ كيلو و سي      

 .انگليسها با آن نزديكي بفرانسه آنرا نگرفته اند و شما با اين دوري گرفته ايد
تغيير الفبا كه يكي از آرزوهاي شصت و هفتاد ساله نيكخواهان اين كشور است و جاي گفتگو در پيرامونش                         

 .ا سيد ضياء آنرا هم نمي پسندد و در برابر واضحات باستدالالت زوركي مي پردازدنيست، آق
اصالح زبان فارسي و بيرون كردن كلمات بيگانه از آن كه نيز از آرزوهاي ديرين ايرانيان بوده، آقا سيد ضياء بآن         

 .هم تعرض مي كند و با نداشتن مطالعه در آن زمينه بسخنراني مي پردازد
انديشه آقا سيد ضياء اينست كه ايران بايد بدانسانكه تا بيست و چند سال پيش بوده، باشد و هميشه با                       رويهمرفته  

آنحال بماند  و هيچگاه آرزوي پيشرفت و اصالحات نكند، و اگر گامهايي در راه اصالحات برداشته است آنها را هم                         
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سلم است مقصودش اقناع خوانندگان و پيشرفت         اين نظر اوست و بيكرشته استدالالت برمي خيزد كه م          . بازپس گردد 
 .دادن بمقصود خود مي باشد

پيشرفت يكي از   !.. چرا بايد كسي درباره توده و كشور خود داراي چنين نظري باشد؟                !.. چرا؟: من مي پرسم 
!.. برندارد؟توده هاي جهان همه در پيشرفتند، چرا بايد ايران در همانجا كه هست بايستد و يك گام هم                  . نواميس كونست 

 !.. چه رازي در آن مي باشد؟!.. اين چه فلسفه اي دارد؟
. من گفته هاي آنها را تصديق مي كنم       . مي خوانند دروغ نمي گويند   » عامل ارتجاع «كسانيكه آقا سيد ضياء را        

 .گذشته از رفتار و كردار، اين كتابچه معرف انديشه ها و آرزوهاي آقا سيد ضياست
يكروز در  . يد ضياء در اين دو سال چه در مجلس و چه در بيرون، طرفداري از ايالت بوده                يكي از كارهاي آقا س    

از مسلح شدن آنها همه نگران هستند، بنده بروحيه عشاير سابقه            «: مجلس جمله هايي گفته است كه من فراموش نكرده ام       
مت دارند اسلحه را كنار خواهند گذاشت و        زيرا وقتيكه بدانند در مركز حكو     . دارم و از اين قضيه دلتنگ و نگران نيستم        

 .»از نظريه مجلس و دولت قانوني پيروي خواهند كرد
اول بايد دانست كه زندگاني ايالتي يادگار دوره هاييست كه تمدن پيش نرفته             . اينهاست جمله هاي آقا سيد ضياء    

دوم ما  . مدن در اين كشور بسيار پست است      بوده و اين ايالت كه در كشور ما هستند، بيگانگان آنرا دليل مي گيرند كه ت               
خودمان مي دانيم كه اين ايالت كه در كشور ما هستند تابع نظامات نمي باشند، پابند قوانين نيستند، ادارات در ميان آنها                       

د ايل  افرا. آنها خود را جز تابع ايلخاني و ايل بيكي نمي شناسند           . تأسيس نيافته و با حال كنونيشان تأسيس نتواند يافت          
با آن زندگاني كه دارند دبستان در ميان ايشان باز نمي توان كرد و بر فرض باز شدن نتيجه نمي توان                    . صددرصد بيسوادند 

سوم اين ايالت آفت بزرگي براي امنيت اين كشور هستند كه هر زمان كه دولت مركزي ناتوان گرديد، آنها                        . گرفت
خودشان كه كشاورزي نمي كنند و بآبادي زمينها نمي پردازند         .  گرم مي سازند  سربرافراشته بازار چپاول و تاخت و تاز را        

چه جنگهايي كه در ميان ايالت و آرتشهاي دولت رفته            . تاكنون چقدر خونها كه ريخته شده      . مانع ديگران نيز هستند   
 .است

بود كه ما از همه ايلها و       اگر پاره ايالت نيك بوده اند و گاهي خدمت بدولت و كشور كرده اند، آن دليل نخواهد                
 .از زندگاني ايالتي طرفداري كنيم

جاي شگفت است كه آقا سيد ضياء نداند و بآن             . اينها چيزهاييست كه باربران سبزه ميدان تهران هم مي دانند           
 !.. آيا اينها جز هواداري از ارتجاع معناي ديگري دارد؟. آشكاري و پافشاري از ايالت هواداري كند

 ديگر كه با آقا سيد ضياء بايد كرد آنست كه او چه در اين كتاب و چه در جاهاي ديگر نام اسالم                        يك گفتگوي 
زيرا بديهيست كه   . اين ايراد ديگري باوست   . را بميان مي آورد و گفتارها و كردارهاي خود را بآن دين منتسب مي سازد             

سي خود نيستند و عالقه اي بدين اسالم در ميان          چه آقا سيد ضياء و چه طرف مقابل او، جز در پي يكرشته مقاصد سيا                 
. نه آقا سيد ضياء مي خواهد كه دين اسالم را پايدارتر گرداند و نه حزب توده عالقه مند است كه اسالم را براندازد        . نيست

فت مقاصد  آيا نه آنست كه آقا سيد ضياء مي خواهد اسالم را وسيله پيشر           !.. پس براي چيست كه نام اسالم بميان مي آيد؟       
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يك دين مقدسي   !.. آيا نه آنست كه اين توهين بزرگيست كه از ناحيه او باسالم وارد مي شود؟               !.. سياسي خود گرداند؟  
 . من چون بيطرفانه قضاوت ميكنم ناچارم اينها را بگويم!. را آنقدر كوچك مي گيرند كه افزار دست خود مي گردانند

 امروز پست تر و كم قدرتر از ملل ديگر هستند، جاي هيچ طرفداري از آن   اساسا اسالم با حاليكه دارد و مسلمانان      
پس گفتگو  . اگر مقصود اصالح مسلمين و برگردانيدن آنها باسالم اوليه است آنهم كار يك سياستمدار  نيست                 .  نيست

 !.. از اسالم بچه مقصود است؟
ي كه باسالم مي كنيم جلوگيري از رواج و           مقصود ما از طرفدار    «: شايد آقا سيد ضياء و همفكران او بگويند          

 ).چنانكه گاهي كساني اينرا بزبان مي آورند. (»پيشرفت كمونيستي است
اوالً كمونيستي يا سوسياليستي را مردان نيكخواهي بنياد گزارده اند و اساس آن مراعات حال كارگران                 : مي گويم

 باشيد، و اگر در بعضي مواد آن و يا در طرز اجرايش                  و رنجبران و بيچيزانست و شما نبايستي با اساس آن مخالف              
 .ايرادهايي بنظرتان مي رسد بايستي در آن باره بگفتگو وارد شويد و با داليل نظريه خود را روشن گردانيد

ثانـياً ايـن مذاهـب متعدده امروزي كه جانشين اسالم گرديده از بس پايه اش متزلزل و اركانش سست است داراي                      
 . تواند جلوگيري از كمونيستي يا از هر نظريه علمي يا اجتماعي كند، نيستنيرويي كه ب

اين مذاهب از ماديگري كه مبنايش      . كمونيستي كه يك نظريه اجتماعيست و مخالفت صريح با اديان ندارد بماند           
و آمريكا ساليان   در اروپا   . بانكار خدا و عالم آخرتست و تضاد صريح با اساس اديان دارد جلوگيري نمي توانند كرد                  

كشيشها مي روند و در دانشگاهها آن علوم و فلسفه را درس               . دراز است كه علوم طبيعي و فلسفه مادي رواج گرفته            
مي گيرند، و در همانحال مي آيند و وارد كليسا           ) از دكتري و پروفسوري و مانند اينها         (مي خوانند و رتبه هاي علمي       

اين جز نتيجه سستي آن عقايد و       .  موعظه مي كنند و منافاتي در ميان دو كار نمي بينند         مي شوند و انجيل را باز كرده بمردم      
 .از نيرو افتادن آنها نيست

سالهاست كتابهاي سالمه موسي و شبلي شميل و ديگران در فلسفه مادي، در زبان                 . در عالم اسالم نيز همانست     
ا انتشار يافته و مالها، بخصوص متجددين، آنها را             عربي چاپ شده و در مصر و عراق و ايران و هند و ديگر جاه                     

نتيجه آنها اين شده كه  عقايد مذهبي در دلهاشان  هرچه                .  خوانده اند و استفاده كرده اند و  بصدد معارضه نيامده اند           
 .سست تر گردد و هرچه موهونتر باشد

گر كسي در آرزوي جلوگيري از      ا. بهرحال اميد آنكه بدستياري مذاهب جلوگيري از كمونيستي كنيد بيجاست          
كمونيستي است بايد سخناني پايه دارتر و واالتر از گفته هاي كمونيستها بگويد و ايرادهايي را كه بمبادي كمونيستي توان                  

 .از اينراه است كه مي توان بنتيجه اي رسيد. گرفت با داليل روشن گرداند
باينمعني اگر در   . ولي از پيشرفت آن جلو نتواند گرفت       اين مذاهب كمونيستي را سست و بي اثر تواند گردانيد             

ولي با  . ايران تبليغات كمونيستي بشود، مسلمانان بعنوان آنكه مسلمان مي باشند از گرويدن بآن خودداري نخواهند كرد                
ر هم آميخته    اين عقايد درهمي كه در مغزهاي خود آگنده اند، اگر مبادي كمونيستي را هم فرا گيرند، اينها را با آنها د                      

چنانكه  همين رفتار را  با  مشروطه كردند  و  آن را  گرفتند و  بحال                        (يك معجون تهوع آوري پديد خواهند آورد            
 ).تهوع آوري انداختند
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چون دولت شوروي دين را ممنوع گردانيده ما منظورمان آنست كه با تثبيت اسالم از نفوذ                : روزي يكي مي گفت  
عليزاده شيخ السالم قفقاز بايران     : در اين باره هم دولت شوروي از شما جلو افتاد         : گفتم.  بكاهيم سياسي آندولت در ايران   

آمد و همچون يك شيعه خالص و متعصب بزيارت قم و مشهد رفت و بايرانيان فهمانيد كه دولت شوروي ديگر                              
 .جلوگيري از دين نمي كند

ي جز توهين بآن دين نيست و بهيچ نتيجه سودمندي           تمسك باسالم در كشاكشهاي سياس    : مطلب را خالصه كنيم   
 .از اينراه اميدوار نتوان بود

يك ايراد ديگر بآقا سيد ضياء تعرضات توهين آميزيست كه در روزنامه هاي منتسب باو درباره دولت شوروي                     
 مي كنند اعتراض   ما حق داريم بدولت شوروي درباره دخالتهايي كه مأمورين آندولت در كارهاي داخلي             . ديده مي شود 

. اين حق ماست و من بآقا سيد ضياء در اين باره نه تنها ايراد نمي گيرم شهامتي را كه بخرج داده اند تقدير مي كنم                       . كنيم
ما هرچه ناتوان باشيم از ما ناتوانترها هم در جهان هستند و              . اين كشور مال ماست و بايد بنگهداري آن عالقه مند باشيم          

 . كنندخود را اداره مي 
ايراد من در اين زمينه نيست، در آن زمينه است كه گاهي ديده ام روزنامه هور يا ديگري از روزنامه هاي                               

مثال آرتش سرخ در برلن گاوها را غارت كرده يا بدخترها تعرضي              . (آقاسيدضياء تعرضات خارج از موضوع مي كنند      
كه ما بيهوده تعرضاتي كنيم و كار را بجنگ و خونريزي رسانيم            آيا سزاست   !.. اينها بروزنامه هور چه ربط دارد؟     ). نموده

 !.. و باعث نابودي هزارها مردم بيگناه گرديم؟
 .عجالـتا  درباره آقا سيد ضياء باين اندازه بس مي كنم و سپس اگر جايش بود باز ايرادهايي بايشان خواهم گرفت

 

 
 :ـ حزب توده٢

. با بعضي دوستي هم داريم و گاهي گفتگو كرده ايم          . ده آشنا هستم  اول بگويم من با بسياري از سران حزب تو          
در اين غائله كه    . ولي در مقام داوري نمي توان بدوستي و آشنايي پابند بود           . اينست دوست نمي داشتم بآنها ايراد گيرم      

از سوي ديگر    . دبراي ايران پيش آمده حزب توده مؤثرترين عامل بوده و البته بايد مسئوليت آنها نيز دانسته شو                           
آنها خواهند توانست بايرادهاي من پاسخ نويسند تا مردم ايران در ميانه قضاوت                  . روزنامه هاي حزب توده آزاد شده     

 .نمايند
من خوب مي دانم در ميان اين حزب، جوانان خونگرم نيكخواه بسياري هست كه دلهاشان نيكي و سرفرازي ايران                  

. ، بلكه براي جانفشاني، آماده اند و بهمين قصد در آن حزب شركت كرده اند                 را مي خواهد و براي كوشش در آنراه        
با اينحال رفتار آنها خالي از ايراد نيست، و اگر حقيقت را بگوييم اين                 . رويهمرفته آن حزب را نيكخواهان راه مي برند       

 .حزب بايران زيانمند افتاده
د اشتباه اساسي رخداده است، و من از هر كدام            بعقيده من در تشكيل  حزب توده و در روش سياسي آن، چن               

 :باختصار گفتگو خواهم كرد
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 :براي آنكه مقصودم روشن گردد بايد مقدمه اي ذكر كنم. اين حزب از روي احتياجات ايران تشكيل نگرديده) ١
 و ببينند براي تشكيل حزب در يك كشور، راه طبيعي آنست كه كساني از نيكخواهان و دورانديشان فراهم نشينند     

دردهاي كشور چيست، در توده چه گرفتاريهايي هست، بچه قسم اصالحات نياز مي باشد، با همسايگان چه رفتاري بايد                   
بود ـ  اينها را بينديشند و از روي بينش راههاي چاره اي در نظر گيرند، و آنگاه موادي بروي كاغذ بياورند و با هم پيمان                          

 . كوشش بكار برند و كسان ديگري را بهمدستي با خود دعوت كنندبندند كه در راه اجراي آن مواد
ولي در ايران اين     . باالخره بايد مرام يك حزب با احتياجات توده مطابق باشد            . اين طريقه تشكيل حزب است     

كه گفتگو از آنها در اينجا خارج از            (در اين كشور طريقه هايي براي تشكيل حزب هست              . طريقه را نمي شناسند   
 .و يكي از بهترين آنها اينست كه ببينند در اروپا چه حزبهايي هست و از يكي از آنها پيروي نمايند) عستموضو

بنيادگزاران آن به پيروي از تشكيالت سوسياليستي و حزبهاي كارگري اروپا           .  حزب توده از اين راه تأسيس يافته      
 .اين جمعيت را بنياد گزارده اند

در اين كشور گرفتاريهاي بسيار بزرگتر و مهمتر از حال بدبختي              . هاي اروپاست در حاليكه ايران جز از كشور      
يك جمعيت بايستي گرفتاريهاي اساسي اين توده را بديده گيرد و نخست بآنها                  . كارگران و رنجبران موجود است      

 .پردازد
يدا نكرده و انبوه مردم     در ايران پس از چهل سال هنوز مشروطه يا رژيم دموكراسي استقرار پ            : براي مثل مي گويم  

تنها نام آن را شنيده اند كه       . بلكه حقيقت اينست كه نود و نه درصد مردم از معني مشروطه ناآگاهند              . عالقه بآن ندارند  
از سوي ديگر از نظر عقايد موانعي در برابر مشروطه موجود است كه تا              . آنهم با ريشخندها و توهين هايي توأم بوده است       

رنخيزد مردم بزندگاني دموكراسي عالقه پيدا نخواهند كرد و استقرار آن رژيم در اين كشور از محاالت                    آنها از ميان ب   
 .خواهد بود

اينست در تشكيل جمعيت، اگر احتياجات توده در نظر گرفته مي شد بايستي در گام نخست جديتهايي برود كه                     
با موانعي كه از نظر عقايد در ميانست مبارزه سختي آغاز            اين مردم معني دموكراسي را بفهمند و بآن عالقه پيدا كنند و              

 .گردد
آن كارگري كه   . يك توده نخست بايد حقايق اوليه زندگاني را بفهمد تا نوبت باصالح معاش كارگرانش رسد                

آن كارگر آماده است سعادت خود      . شما براي اصالح معاش او مي كوشيد در توي خرافات غرقست و دست و پا مي زند              
آن كارگر آماده است بعنوان آنكه شما بروضه خواني عقيده نداريد و            . انواده اش را بيك عقيده خرافي قرباني سازد       و خ 

 .به تكيه احترام نمي گزاريد، بر شما بشورد و آن غائله اصفهان را برپا گرداند
.  از زندگاني چيزي نمي فهمدآن روستايي كه شما خود را حامي او گردانيده ايد، در توي ناداني تا گلو فرو رفته و             

شما مي توانيد با سخناني او را تحريك كنيد كه بارباب دخالتي در عايدات ندهد، مي توانيد تفنگ بدستش بدهيد كه                        
ولي اينها حال او را اصالح نخواهد كرد و از او دهقاني كه همسر دهقانان آلمان و فرانسه                      . گماشتگان ارباب را بكشد   

 .وردباشد پديد نخواهد آ
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ما در اين كشور انقالب كرديم و خونها ريختيم و           . من گرفتاريهاي كهن را كه از شمار بيرونست كنار مي گزارم          
يك وزارتخانه با صدها دبستان و دبيرستان و دانشكده پديد              . تأسيساتي برپا گردانيديم كه يكي از آنها فرهنگ بود           

وزارت فرهنگ به بچه هاي ما چه       . فرهنگ يكي از گرفتاريهاست   ولي اكنون كه مي نگريم مي بينيم كه همان         . آورديم
همان تعاليم درهم و بي بهايي را كه از زمان مغول و دوره هاي بعد از آن يادگار مانده و يكي از                                !.. ياد مي دهد؟ 

غزي خود را   جوانان ما از فرهنگ نه  تنها استفاده نمي كنند، بسياري از آنها نيروي م                . سرچشمه هاي بدبختي بوده است    
 .فرسوده مي گردانند

اگر در ايران جمعيتي از روي احتياجات كشور تأسيس مي يافت، بايستي يكي هم توجه خود را باين گرداند و                       
 .يكي از آرمانهايش پديد آوردن فرهنگ تازه اي باشد

 .ر از حال كارگران استاينها و مانندهاي اينها بسيار ضروري ت. از اين قبيل فراوانست. اينها را براي مثل گفتم
 :آنان دو عذر مي آورند. در اين باره با سران حزب توده گفتگوهايي رفته است

ما اگر باصالحات اقتصادي موفق شويم و مردم را از فقر نجات            . يكي آنكه همه گرفتاريها نتيجه فقر و احتياجست       
. اشتند و در روزنامه  هاي خود  گفتارها مي نوشتند         وقتي هم در اين باره اصراري  د       . دهيم بدبختيها از ميان خواهد رفت      

اين حرف را كساني توانند     . ولي اين اشتباه است و هيچگاه از اصالح معاش مردم دردهاي ديگر چاره نخواهد پذيرفت                
ون ناآگاه باشند، و چ   ) كه من در اينجا از ورود بذكر آنها خودداري نمودم         (پذيرفت كه از گرفتاريهاي اساسي اين توده        

 .شرح اين موضوع بتفصيل احتياج دارد  در اينجا از آنهم صرفنظر مي كنم
بايد مردم را بر سر خود گرد آوريم و نيرو تهيه كنيم و رشته حكومت را                      ما عجالـتا : ديگري آنكه مي گويند  

هم اشتباه  ولي اين . بدست خود گيريم، آنوقت خواهيم توانست باصالحات دست بزنيم و هرچه خواستيم انجام دهيم                   
 .است

. »آنوقت مي توان هر كاري كرد     . بايد كاري كرد و قوه را بدست گرفت        «: اين سخن در ايران شيوع پيدا كرده       
صدها جوانان فريب اينرا خورده اند و كار بجايي رسيده كه فالن مرد براي امامزاده داود راه مي سازد چرا كه از آنراه                          

 .بسر خود گرد آورد و بوكالت مجلس رسد، و اينرا سياستي مي شماردمردم خرافه پرست عامي را فريب دهد و 
. مردمي را كه شما اغفال كنيد و بسر خود گرد آوريد، نيرويي از آنها پديد نخواهد آمد                . ولي اينها بسيار خامست   
 .»تنيرو نتيجه عزم و اراده، و عزم و اراده نتيجه فهم و عالقه منديس«: پاسخ شما را روانشناسي مي دهد

مردمي كه از مقاصد شما آگاه نيستند و با آن عالقه مندي بسر شما گرد نيامده اند، شما نخواهيد توانست در راه                        
هميشه ناگزير  . بلكه هميشه ناچار خواهيد بود مقاصد خود را از آنها پوشيده داريد            . اجراي آن مقاصد بكارشان واداريد    

چنانكه امروز مي ترسيد و نمي توانيد مقاصد خود را بآنها           . نها مماشات كنيد  خواهيد بود با نادانيها و خرافه پرستيهاي آ         
 .آشكار كنيد، همچنان آنروز خواهيد ترسيد و جسارت باجراي آنها نخواهيد داشت

يك جمعيت هنگامي خواهد توانست باصالحاتي موفق گردد كه از پيش              . بهرحال اين عذر هم پذيرفته نيست      
د قيد كند و افراد جمعيت را آگاه گرداند و انديشه ها را آماده سازد، كه اگر روزي رسيد و                          آنها را در مرامنامه خو     

 .تاكنون راه اين بوده، از اين پس هم اينست. حكومت را بدست گرفت، بي هيچ مانعي آنها را بكار بندد
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نيكخواه و حساس را    من نمي خواهم بگويم سران حزب توده كسان فريبكاري هستند و با نويد اصالحات جوانان                
 .فريب مي دهند، بلكه مي خواهم بگويم اشتباه كرده اند و خودشان هم فريب خورده اند

من مي بينم اينها اهميت را تنها بآن مي دهند كه رشته حكومت را بدست آورند، و در آنراه بكارهايي كه منافي با                      
 .مقاصد خودشانست مي پردازند

بكار مي رود و يكي از ايرادهاي بزرگي كه بآقا سيد ضياء گرفته            » ارتجاع«كلمه  در روزنامه هاي اين حزب هميشه      
 .مي شود آنست كه پشتيباني از ارتجاع مي كند

ولي آن تالشي   . آقا سيد ضياء طرفدار ارتجاع است و ما هم بآن گواهي مي دهيم           . سخنتان راستست : من مي گويم 
را كه از روزنامه هاي دست چپ        » ايران ما «اگر روزنامه   !..   كدامست؟ كه شما تاكنون در برابر ارتجاع بكار برده ايد         

 !.. بشمار است كنار گزاريم، كدام روزنامه ديگر است كه با ارتجاع به نبرد پرداخته؟
ما فراموش نكرده ايم كه هنگاميكه آقا حسين قمي را با آن ترتيب خاصي براي تقويت ارتجاع بايران مي آوردند                    

آقا حسين قمي كه بود و براي       . ناميديد» اولين شخصيت ديني  «ه خود تجليل بي اندازه ازو نموديد و او را           شما در روزنام  
آقاي حسين قمي كسي بود كه در زمان رضا شاه در موقع رفع حجاب از زنها مخالفت نشانداده و با                       !.. چه بايران آمد؟  

ورده مي شد كه بدستياري او دوباره زنها بحجاب بازگردند و          دستور دولت از ايران بيرون رانده شده بود و در اينهنگام آ           
در اين چند سال بزرگترين گاميكه در راه تقويت ارتجاع برداشته شده اين آمدن                . باز اوقاف بدست ماليان سپرده شود     

 .آقاي قمي بوده كه شما با نوشته هاي خود در آن شركت كرده ايد
الفت و دشمني با آقاسيد ضياء، از متفقين خود گردانيده ايد، آيا اين               شما شيخ حسين لنكراني را، تنها بعلت مخ         

 !..تقويت از ارتجاع نيست؟
ارتجاع آنست  .. ارتجاع چيست؟ . اگر شما اينرا نپذيريد من ناچار خواهم شد بگويم شما معني ارتجاع را نميدانيد              

 .ت يك توده بسوي بهتري جلو گيردكه كسي هواداري از عادتها و انديشه هاي بيهوده كهنه كند و از پيشرف
من با  . اگر شما ارتجاع را باينمعني مي پذيريد بايد اقرار كنيد كه همدستي با لنكراني تقويت از ارتجاع است                       

 .نيكست يا  بد خودش مي داند، زندگانيش زندگاني ارتجاعيست. شخص لنكراني كار ندارم
چون گفته شد كسيكه شغل دولتي دارد        . ه زندگي مي كرد  همان آقاي لنكراني رئيس دفتر رسمي بود و از آنرا           

بايد عمامه اش را بردارد، او برنداشت و از محضر دست كشيد و من نمي دانم در آنچند سال كه بيكار بود از كجا                                
 .ميزيست

بهرحال به عمامه كه جز چند متر تنزيف نيست، فضليت قايل شدن، بخاطر نگهداري آن از شغل مهم و ارجمندي                    
مچون رياست محضر دست كشيدن، بيكاري و مفتخواري را بد نشمردن، از انديشه هاي بيهوده بسيار كهنه است و                        ه

 .تنها آقا سيد ضياء نيست» مرتجع«.  كسيكه مبناي زندگانيش اين انديشه هاست جز مرتجع نتواند بود
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ولي من .  دولت شوروي مي شمارندديگران اين حزب را در دست  . اين حزب در سياست دچار اشتباه گرديده      )  ٢
آنچه مي توانم گفت اينست كه يا در نتيجه عقايد كمونيستي و يا در سايه تشكيالت                      . نميخواهم چنان تعبيري كنم    

اين اندازه  جاي ايراد     . كارگري، سران حزب توده بدولت شوروي تمايل دارند و ما اين تمايل را بآنان ايراد نمي گيريم                
 :اي ديگري است كه بايد شرح داده شودايراد در ج. نيست

بگفته خودشان سياست   . در زمان رضاشاه در ايران تنها نفوذ انگليس جاري بوده            : سران حزب توده مي گويند    
اين . بهر اندازه كه انگليس نفوذ دارد شوروي هم داراي نفوذ باشد              . ايران يكطرفه بوده و اكنون بايد دو طرفه باشد           

 .ولي اينسخن جاي  ايراد است.  و نوشته هاي خود تكرار كرده اندچيزيست كه در گفته ها
ما بايد برآن باشيم كه از نفوذ        . زيرا ما بايد بكوشيم كه از نفوذ بيگانگان بكاهيم، نه اينكه بكوشيم بآنها بيفزاييم                

 . نفوذ پيدا كندانگليس، اگر بيش از اندازه همسايگيست، جلو گيريم، نه اينكه بخواهيم شوروي هم بهمان اندازه
يكدفعه آنست كه   : بايد دانست مسئله دو جور است     . براي آنكه بدفهمي پيش نيايد بايد قدري روشنتر حرف بزنم         

شما آقايان از نظر عالقه مندي بايران مي گوييد بهتر است ما با اين دو همسايه بيطرفي نشاندهيم و هر دو را بيك چشم                           
كدفعه هم اينست كه شما در ايران بحفظ مصالح دولت شوروي مي كوشيد و اصرار                 ي. ببينيم و با هر دو يكرفتار كنيم       

فالن امتياز چون بانگليس داده شده بايد نظير آن          . داريد كه چون انگليسها فالنقدر نفوذ دارند بايد شوروي هم دارا باشد           
 .بروس داده شود

اگر از راه اول پيش مي آييد من با شما         ..   آييد؟شما از كدام راه پيش مي     ..  بايد ديد كدام يكي از اين دوتاست؟      
چيزيكه . من هم مي گويم ما بايد تا بتوانيم در ميان دو همسايه تفاوت قايل نشويم و با هر دو يكرفتار كنيم                     . هم عقيده ام 

ا بدولت  چه بسا كه ما يكروز خواستيم فالن امتياز را بدولت انگليس بدهيم و نظيرش ر                   . هست اين هميشه نتواند بود     
 .دولت شوروي نبايد از ما برنجد. شوروي ندهيم، صالح خود در آن دانستيم

و اگر از راه دوم پيش مي آييد و مقصود شما آنست كه در ايران بحفظ مصالح دولت شوروي بكوشيد و تمايل                        
ده و كشور خود نباشد و       يك ايراني چرا بايد در انديشه تو       . شما بآن دولت تا باين اندازه رسيده البته جاي ايراد است             

روزي . من گاهي در روزنامه هاي شما گفتارهايي ديده ام كه نپسنديده ام        . غمخواري بدولت بزرگي همچون شوروي كند     
با خود  . در روزنامه اي گفتاري ديدم در آن زمينه كه در يونان منافع دولت شوروي مورد رعايت نبوده و تعجب كردم                     

نافع خود، چه در يونان و چه در جاهاي ديگر، صدها مردان سياسي دارد، هزارها                   دولت شوروي براي حفظ م     : گفتم
يك ايراني را چشده كه كشور بدبخت خود را فراموش كند و بچنان دولت                  . ژنرال و افسر دارد، مليونها آرتش دارد       

 چاقو بريد و بيچيز پيراهن      انگشت توانگري را  «: يادم افتاد آن مثلي كه در آذربايجان مي گويند       . بزرگي غمخواري نمايد  
 .»خود را پاره كرد كه آنرا ببندد

ما چون نمي توانيم از نفوذ دولت انگليس جلوگيري كنيم و خودمان آن توانايي             «: گاهي ديده ام كساني مي گويند   
اندازه من بهتر مي دانم اين موضوع را حالجي كرده بدانيم تا چه                . »را نداريم ناچار بدولت شوروي توسل مي جوييم        

 .راست است، بدانيم چرا ما نمي توانيم از نفوذ دولت انگليس جلوگيري كنيم
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آيا دولت انگليس با    .. از چه راهست؟  .. نفوذيكه دولت انگليس در ايران اعمال ميكند چيست؟       : نخست مي پرسم 
ايران مي فرستد كه بيايند و      آيا مأمورين خود را ب     .. توپ و تانك ما را مجبور مي كند كه فالن كار را بكنيم يا نكنيم؟                

 ..كارهايي كه مي خواهند بكنند؟
آن نفوذ دولت انگليس كه گفته مي شود بيش از اين نيست كه مردان سياسي ما كسان سست نهاد و كوتاه                              
انديشه اند و از طرف ديگر يك راه روشني براي سياست اين كشور در پيش روي خود ندارند، اينست پيروي از نظريه                        

 .نمي شناسم» نفوذ دولت انگليس در ايران«من تفسير ديگري براي . گان سياسي دولت انگليس مي نمايندنمايند
اكنون اگر در ايران جمعيتي از مردان غيرتمند و نيكخواه تشكيل يابد و آنها از روي فهم و بينش و دورانديشي                        

 نباشند و با هر دو همسايه بيطرفانه و از نظر             راه روشني براي سياست اين كشور پيش گيرند و جز در بند مصالح ايران                
 !..آيا جلو آن نفوذ گرفته نخواهد شد؟!.. منافع ايران رفتار كنند ـ آيا باز نفوذ دولت انگليس مؤثر خواهد بود؟

شما چرا اين نكرديد كه بجاي تشكيل آن حزب متمايل بشوروي بتشكيل يك             !.. پس چطور مي گوييد نمي شود؟   
 !..اگر ميكوشيديد چه مانعي در جلو داشتيد؟!.. انخواه بيطرف كوشيد؟چنين جمعيت اير

دولت : من مي پرسم . براي جلوگيري از نفوذ انگليس توسل بدولت شوروي مي كنيم             : آنگاه شما مي گوييد   
فوذ آيا او جلوگيري از ن     !.. جلو مي گيرد؟ ) نفوذي كه آنرا تفسير كرديم     (شوروي با چه وسيله از نفوذ دولت انگليس           

بگفته عوام شما   !.. دولت انگليس مي كند يا خود طالب همان اندازه نفوذ مي شود و گرفتاري كشور دو برابر مي گردد؟                  
 .رفتيد آب بياوريد كوزه را هم شكستيد و تهيدست بازگشتيد

ا چرا  شم. عنوان بدست مدعيان خود داده ايد كه شما را بيگانه پرست خوانند              . بحرفهاي شما ايراد بسيار است     
نينديشيديد كه دولتهاي انگليس و شوروي با آن همچشمي سخت كه در ميان خود دارند، هنگاميكه در اين كشور هر                       
دو داري نفوذ باشند هميشه در برخورد و تصادم خواهند بود و ما هر روز با ماجراي تازه اي روبرو بوده روز آسايش                            

 !..نخواهيم ديد؟
ن نفوذ هر دو دولت در اين كشور، آخرين نتيجه، يا تقسيم اين كشور بمناطق                  چرا نينديشيديد كه با جاري بود      

خواهد بود و يا پيش آمدن جنگ و خونريزي كه هر دو باين كشور مايه بدبختي و                     ) ١٩٠٧از روي نقشه پيمان      (نفوذ  
 .نابوديست

.  چارم بگويم اشتباه كرده ايد    من شما را بدخواه ايران نميدانم و نا          .  من نميخواهم بيش از اين بشما ايراد گيرم          
 .ناچارم بگويم دورانديشي ننموده ايد

شما اگر بدولت شوروي تمايل داريد داشته باشيد، توده شوروي با آن فداكاري در راه آزادي جايش در همه                        
 دلهاي آزاديخواه باز است، ولي شما مي بايست مصالح كشور خود و حفظ آسايش اينمردم را باحساسات خود مقدم                      

 .داريد
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اوال در ايران چنين     . در ايران يكرشته انديشه هاي اشتباهي بوده كه در رفتار حزب توده مؤثر افتاده است                   ) ٣
منشاء اين عقيده همانا شكستهاييست كه از چهل سال باينطرف      . عقيده اي هست كه ايرانيان قادر باداره كردن خود نيستند        

 .دهدر ميدانهاي تالش بهره ايرانيان گردي
در اين كشور غيرتمندان پيش افتادند و انقالب پديد آوردند و مشروطه را روان گردانيدند و آخرش جز رسوايي                   

وزارتخانه ها و اداره ها   . در جنگ جهانگير گذشته آزاديخواهان بمهاجرت پرداختند و پايانش جز سرافكندگي نبود           . نبود
بروزنامه نويسي پرداختيم و اين نتيجه ننگ آلود بدست          . مي دانيمبشكل اروپايي برپا كرديم و حالش همانست كه همه           

 .از هيچ كاري نتيجه اي كه مي خواستيم برنداشتيم… آمد
و » !نمي شود، ايراني نمي شود  «: اين نافيروزيهاي پياپي عنوان گرديده كه دسته بزرگي در ايران ورد زبان ساخته اند            

اما جوانان حساس و غيرتمند كه . اند و با بيحسي و بي پروايي روزگار مي گذرانندبا اين بهانه خودشان را آسوده گردانيده    
نمي توانند بي پروايي نمايند و روزگار بگذرانند، خود را ناچار مي بينند كه بيك دولتي استناد كنند و چاره دردهاي ايران                    

 .را ازو بخواهند
در . ايران مبالغه هايي هست و گزافگوييهايي رواج پيدا كرده       ثانياً درباره نفوذ انگليسها و دخالت آنها در كارهاي           

اين كشور علتهايي هست كه باعث بدبختي توده گرديده، ولي مردم آنها را در نظر نمي گيرند و هرچه مي شود                               
 .بدبختي خود را از ناحيه انگليسها مي دانند.  »انگليسها نمي گزارند«،  »انگليسها كردند«: مي گويند

يكي از سخت ترين   . آدمي بيش از همه اسير طبيعت خود مي باشد         . رازي هم از نظر روانشناسي دارد       اين كار   
آدمي هميشه مايل   . كارهاست كه آدمي نواقص خود را بگردن گيرد و اگر تقصيري ازو سرزده زبان باعتراف گشايد                   

 .ان دهداست گناه را بگردن ديگران بيندازد، براي نافيروزيهاي خود عللي از خارج نش
كسيكه ازكوششهاي خود نتيجه برنمي دارد نمي تواند بگردن گيرد كه         . افسانه بخت و سرنوشت از اينجا پيدا شده       

 .سرنوشتم اين بود: بخت ياري نكرد، يا مي گويد: خودش كوتاهي نموده و مي گويد
ه خشمشان فرو نشست و      ما ديده ايم دو نفر كه با هم گالويز مي شوند و بسر و روي يكديگر مي زنند همانك                      

 .گناه خود را بگردن شيطان مي اندازند. »!بشيطان لعنت، ديدي چكار كرد«: پشيمان گرديدند، مي نشينند و مي گويند
درباره كارهاي كشور نيز بايرانيان خوش ميافتد        . اينها نتيجه حس خودخواهيست كه همه مان گرفتارش مي باشيم        

رند و هركسي خود را آراسته و پيراسته شمارند و همه گناهها را بگردن انگليسها                 كه بآلودگيهاي توده خود گردن نگزا     
 .بيندازند

من اگر بخواهم بيماريهاي اين توده را شرح        . اين خود موضوعيست كه اين توده بيمار است، بسيار هم بيمار است           
 تصور كرده علت نافيروزيهاي خود را        توده را سالم  . ولي ديگران اين را نمي پذيرند    . دهم از موضوع پرت خواهم افتاد     

 .انگليس مي دانند
 .با يك بررسي حقيقت را روشن گردانيم. من مي خواهم اين موضوع را هم حالجي كنيم
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در اين چهار سال كه دوره آزادي و دموكراسي ناميده ميشود، ايران بطور محسوس و آشكار                 : براي مثل ميگويم  
اي ستوده و سودمندي كه در سالهاي گذشته رخداده بود در اين چند سال بازپس                باينمعني كاره . دچار ارتجاع گرديده  

 :گردانيده شده
ايالت كه بزير انتظام آمده بودند بحال اول بازگشتند، رخت و كاله يكسان بهم خورده هيكلهاي سخريه آور                       

ماه محرم كه ممنوع شده بود دوباره        دوباره در خيابانها نمودار شدند، سينه زني و قمه زني و اين قبيل اعمال وحشيانه                    
آزاد گرديد، زنها كه از چادر بيرون آمده بودند آزادي يافتند كه بآن بازگردند، درويشها و گل موالها مجاز شدند كه                        

در بعضي شهرها كار بجايي رسيده      . از اين قبيل كارها كه همه مي دانند و نياز بشمردن نيست          . در بازارها بگدايي پردازند   
 .رمابه هاي نمره را بسته خزينه هاي عمومي سراپا كثافت را كه بسته شده بود دوباره باز كردندكه گ

اگر . بيگانگان چنين نتيجه گرفتند كه اين توده اليق آزادي نيست           . اينها لطمه بزرگي بآبرو و حيثيت ايران بود         
 .بحال خود باشد يك گام بسوي پيش نخواهد رفت، بلكه بازپس خواهد گرديد

ولي آيا اين سخن     . »!انگليسها طرفدار ارتجاعند   ! انگليسها كردند «: اكنون شما از هر ايراني بپرسيد مي گويند         
 !..راست است؟

ولي آيا  . دور نمي دانم كه سياستشان اينرا اقتضا كند        . من دور نمي دانم كه انگليسها خواهان چنين چيزي باشند          
آيا سالدات گزارده دولت ايرانرا مجبور      !.. رها را از آندولت خواستار شدند؟     انگليسها يادداشت بدولت ايران داده اين كا      

 !..انگليسها كردند؟: پس چطور مي گوييد!.. گردانيدند؟
 در اين چند سال ما همه مان در ايران بوده ايم و مي دانيم اين ارتجاع                !..چرا شما حقيقت را از نظر دور مي داريد؟       

 .چگونه جريان پيدا كرده
فروغي در نخست   . وزيكه رضاشاه از كار افتاد و فروغي نخست وزير گرديد راه اين ارتجاع گشاده گرديد                از ر 

. پر روشن است كه منظور او از دين چه بود            . »بدين هم بايد حمايت كرد     «: مالقات خود با روزنامه نويسها گفته بود       
.  از آن هر دولتي كه آمد بارتجاع حمايت كرد              پس. روزنامه نويسها از فردا شروع كردند نغمه هاي ارتجاع نواختن           

 .روزنامه ها نيز يا آشكاره پشتيباني نمودند و يا بخاموشي گراييدند
در اين ارتجاع همه وزراء كه آمده و رفته اند دست داشته اند، روزنامه ها شريك جرم بوده اند، آقا سيد ضياء با                        

با آن تجليلي كه از آقا حسين قمي كرده شركت در اين كار                  تشكيالت خود عامل مؤثر مهمي بوده، روزنامه رهبر            
نموده، روزنامه نجات ايران با آن مديحه ها كه بحاجي آقا حسين بروجردي نوشته دخالت مؤثري داشته، و همچنان                         

 .ديگران هركسي در نوبت خود باين كار دخالت نموده
انگليسها : ما همه را فراموش كرده مي گوييد       در يك كاريكه اين همه دستها از داخل ايران دخالت داشته، ش                

 .كرده اند
شما كه  !.. بسيار خوب، بديگران چه مي گوييد؟    . »آنها عمال انگليسند  «: ما وقتيكه نام وزراء را مي بريم مي گويند       

توده تان سست و ضعيف است كه هركسي حاضر است بخاطر يك نفع آني، بلكه بخاطر يك نفع موهوم، تيشه بريشه                        
 .ح اساسي كشور بزند چه جاي گله از بيگانگانستمصال
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من با  . ولي اينطور نيست   . مي دانم بسياري از خوانندگان تصور خواهند كرد كه من از انگليسها دفاع ميكنم                   
من مقصودم اينست شما كه اينراه را پيش گرفته ايد و آلودگيهاي خود             . آنها خودشان دفاع كنند   . انگليسها كاري ندارم  

شما كه مي خواهيد   . ياورده تمام گناهها را بگردن انگليسها يا ديگران مي اندازيد، از اينراه بجايي نخواهيد رسيد               را برو ن  
هركسي هر خيانتي خواست بكند ولي برو نياورده خود را معصوم و بيگناه جلوه دهد و در آخر گناه را بگردن انگليسها                       

 . خواهيد مانداندازد، با اين ترتيب شما هميشه در توي بدبختي
من وقتيكه خوب مي انديشم مي بينم شما مي خواهيد با طبيعت بجنگيد، مي خواهيد قانون آنرا بهم زنيد، مي خواهيد           

 .نيك نباشيد و از جهان نيكي بينيد
شما از يكسو از دست ارتجاع ناله مي كنيد و فرياد مي كشيد و از يكسو بارتجاع كمك                      «: روزي بيكي گفتم  

 حاجي آقا حسين بروجردي كه شما آنهمه تجليل كرده ايد، در بروجرد كسي از ترس او بحمام نمره                           آن. مي كنيد
 .»نميتواند رفت
 .»ما با آن مقصد بزرگي كه داريم بايد با احساسات عمومي مماشات كنيم«: گفت
ولي آيا حقيقت   ..  !كيست كه براي گناه خود عذري نتواند آورد و يا باغراض خود رختي نتواند پوشانيد؟              «: گفتم

 .»!..آيا طبيعت فريب خواهد خورد؟!.. تغيير خواهد يافت؟
در ايران در اين زمينه مبالغه شده و آنچه من دانسته ام سران حزب توده در اين                 . بيش از اين بسخن دامنه نمي دهم     

سها منسوب مي سازند و بآنها نيز با        آنها كارهاي نيكي را كه در ايران رخداده همچنان بانگلي         . زمينه مبالغه شان بيشتر است   
در حاليكه چنان نيست و اين        . مثالً جنبش مشروطه را آنها يكسره از ناحيه انگليس مي شناسند             . نظر بدبيني مي نگرند  
 .اشتباهي از ايشان است

نين از زمان  ناصرالدينشاه  چ      .  جنبش مشروطه در همه كشورها رخ داده بود، در ايران هم  بايستي  رخ دهد                    
چيزيكه بود چون   . انديشه اي بايران راه يافت و صدها كسان جان خود را بخطر انداخته به پيشرفت آن انديشه كوشيدند                  

زمينه اي آماده گرديد و نتيجه نزديك شد، انگليسها آنرا با سياست خود موافق يافته كمك كردند و برخي از هواداران                       
 .ندخود را در ميان آزاديخواهان وارد گردانيد

در پيشرفت مشروطه در ايران بيش از همه كوششهاي مردانه علي مسيوها و حاجي علي دوا فروشها و                                  
سيدحسينخان عدالتها و دالوريهاي ستارخانها و باقرخانها و يفرمخانها و حيدر عمو اغليها دخالت داشته است كه                            

 .بانگليس و سياست آن كمترين ارتباطي نداشته اند
يكرشته : ن حزب توده صحبت مي كند مي بيند در نظر آنها در جهان جز دو رشته كار نيست                   آدم وقتيكه با سرا   

رشته ديگر كارهاييكه شورويها براي مبارزه با          . كارهاييكه انگليسها از نظر حفظ سياست سرمايه داري خود مي كنند            
 .شندديگران هيچ كاره اند و داراي هيچ اختياري نمي با. سرمايه داري انجام مي دهند

مثالً درباره رضاشاه آنها عقيده دارند كه جز آلتي در دست سياست انگليس نبوده است و هرچه كرده بدلخواه                       
 .در حاليكه چنين نيست. آنها كرده
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همه مي دانيم كه رضاشاه لشكركشي بخوزستان كرد و آن مخالف سياست انگليسها، بلكه مخالف ميل آنها بود و                   
 .دن انجاميدكار باعتراض و يادداشت دا

در محاكمه مختاري كه حزب توده در آن دخالت داشت، پرونده شهرباني شيخ خزعل بدست افتاده دانسته                         
 كه جنگ با آلمان و عثماني آغاز شده بود، انگليسها با خزعل پيماني بسته بوده اند كه بر طبق                     ١٩١٤گرديد كه در سال     

ها رفتار كند و انگليسها نيز حكومت خوزستان را در خانواده             آن خزعل در تحت حمايت انگليس باشد و با دستور آن            
 .شيخ، ارثي و دائمي شناسند

. با اينحال رضاشاه لشكر بر سر خزعل فرستاده ترتيب او را بهمزد و دولت را در خوزستان داراي اقتدار گردانيد                      
كارشكنيهاي بسيار كرده   در آن قضيه، سيد حسن مدرس مخالف رضاشاه بود، كه چه در مجلس و چه در بيرون،                          

 .آشكار بخزعل حمايت نشان ميداد
. با اينحال شما رضاشاه را آلت سياست انگليسها مي شماريد و مدرس را يكي از قهرمانان ملت بحساب مي آوريد                  

 .اينست نمونه اي از وارونه بودن حقايق در اين كشور
چرا ايالت را بتحت اقتدار دولت      !.. ش تهيه كرد؟  اگر رضاشاه افزار دست انگليسها بوده پس چرا براي ايران آرت           

 !..چرا از قمه زني و زنجيرزني و ديگر رسواييها جلو گرفت؟!.. چرا زنها را از چادر و چاقچور بيرون كشيد؟!.. درآورد؟
شما از يكسو مي گوييد انگليسها طرفدار ارتجاعند و از يكسو رضاشاه را كه كارهايش بضد ارتجاع بوده آلت                      

 !.من نميدانم اين دو سخن با هم چگونه سازگار است؟. انگليسها مي خوانيددست 
رضاشاه اگر دفاع الزم داشته پسرش شاه          . ولي چنين نيست   . از رضاشاه دفاع مي كند    : مي دانم خواهند گفت   

 .ايشان بهتر مي توانند دفاع از پدرشان كنند. ايرانست
در اين چند سال تاريخ هم لگدمال شد و راهش گم             . ع مي كنم من از حقيقت دفاع مي كنم، از تاريخ ايران دفا          

 .من عادت نكرده ام سخني را برخالف حقيقت بشنوم و بدفاع قادر باشم و خودداري نشان دهم. گرديد
از اين شاه جانشينش هم كمترين نيكي نديده ام و اگر بگويم بدي هم                . من از رضاشاه جز زيان و گزند نديدم         

اين دليل حقيقت پرستي منست كه از كسانيكه بدي ديده ام هواداري نشان مي دهم و از گفتن حقايق                 . ه امديده ام دور نرفت  
 .باز نمي ايستم

يكي اينكه ايرانيان قادر نيستند       : چنانكه گفتم اين دو اشتباه در ايران ريشه دوانيده            . رشته را از دست ندهيم      
اينها باعث شده كه در اين كشور تمايل        .  ايران را انگليسها مي كنند    ديگري آنكه همه كارهاي   . خودشان خود را راه برند    

 .بدولت شوروي بيشتر گرديده
اينها چه چيزشان از    . جهت ندارد ايرانيان خودشان خود را راه نتوانند برد          . اينها اشتباه است  : ولي باز بايد گفت   

قضيه . درباره دخالت انگليسها نيز مبالغه مي شود     . اگر گرفتاريهايي هست بايد بچاره آنها كوشيد       !.. ديگران كمتر است؟  
بر فرض كه انگليسها چيزهايي     . بيش از آن نيست كه بيشتري از وزراي ايران از سست نهادي پيروي از نظر آنها مي كنند                 

 .درباره ما مي خواهند، ما هنگاميكه گردن نگزاريم و زير بار تحميل نرويم قضيه پايان پذيرفته
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اما از نظر عمل، بديهيست كه اقدام و رفتار          . ييست كه بحزب توده از نظر تشكيل و مرام وارد است            اينها ايرادها 
 .تابع انديشه و مرام است

دو سال و نيم چند      . ما ديديم از هنگاميكه آقا سيد ضياء از فلسطين آمد اين دو دسته با هم كشاكش آغازيدند                    
هزارها تون كاغذ سياه كردند، سخنان زشت بهم نوشتند،           .  نبرد كردند  روزنامه از آنسو و چند روزنامه از اينسو با هم            

 . توهينهاي بسيار كردند، سرانجام نتيجه اينست كه كشور را ميدان جنگ و خونريزي ساخته اند
وقتي كه بجستجو    . آدم وقتيكه فكر مي كند آيا كشاكش بر سر چه بوده نمي تواند بخود پاسخ درستي بدهد                     

 : تنها دو موضوع در روزنامه هاي توده  انعكاس يافتهميپردازد ميبيند
آنگاه درباره  . بسيار خوب، ولي شما كه با ارتجاع مبارزه نداريد        : مي گويم. يكي آنكه آقا سيد ضياء مرتجع است      

نتشار آقا سيد ضياء بنويسيد و ا     » شعائر ملي «مي توانستيد شما هم يك دفترچه در برابر         !.. ارتجاع اينهمه هايهوي چيست؟   
 .دهيد و اثر آنرا از ميان بريد

ولي چنانكه هواداري از سياست . بسيار خوب : مي گويم. ديگري آنكه آقا سيد ضياء هوادار سياست يكطرفه است        
مال متوفي نيست كه    . ايرانيان بايد در انديشه خود باشند     . يكطرفه غلط است، هواداري از سياست دوطرفه نيز غلط است          

 .اكش باشدبر سر تقسيم آن كش
آقا سيد ضياء كاركن انگليس مي باشد و         . ظاهر قضيه اينست كه كشاكش بر سر منافع انگليس و روس است               

 . اكثر مردم اين كشاكش را جز بر سر منافع ديگران نمي دانند. حزب توده كاركن روس، عقيده اكثر مردم نيز بر اينست
افهم و حساس را بجلو چشم مي آورم، مي بينم اين راست          ولي چون مي انديشم و در ميان حزب توده آن جوانان ب          

جوانان ايراني نمي توانند كشور را با اين حال بدبختي ببينند و چاره را هم              . ناچار مي شوم بگويم اشتباه در ميانست     . نيست
 .در تمايل بدولت شوروي مي پندارند، و اين تمايلست كه آنها را تا باينجا مي رساند

گرفتاري كه براي ايران پيش آمده چه حزب توده و چه آقا سيد ضياء و همدستان او مسئوليت                     بهرحال در اين    
 .عمده را دارند

 

 :ـ  اقليت و اكثريت مجلس ٣
 من نمي خواهم تاريخچه اين مجلس را بنويسم و از همه بديها يا              . اكنون بياييم بر سر اقليت و اكثريت مجلس         

 : تنها از دخالت آن در اين قضيه سخن رانده اندازه مسئوليت آنرا نيز معين گردانمبلكه ميخواهم . نيكيهاي آن سخن رانم
بايد گفت اوالً مجلس چهاردهم از روز نخست ميدان كشاكش گرديد، ميدان غرضراني شد، وكال بيكديگر                      

 .دتوهينهاي زشت كردند، آبروي همديگر را بردند، مجلس را كه بي اعتبار بود  بي اعتبارتر گردانيدن
مجلس دزدخانه ناميده شد و چون تحقيقات بعمل آمد دانسته شد از بعضي از نمايندگان كارهايي سرزده كه                        

 .زشت تر از دزدي بوده، زشت تر از راهزني بوده
اعتبارنامه پيشه وري را    : براي مثل مي گويم  . ثانياً از مجلس كارهايي سر زد كه جز غرض ورزي معنايي نداشت            

:  اگر مي گويند  !.. آيا اكثريت حق دارد بدلخواه يكي را بپذيرد و يكي را نپذيرد؟             !..  علتش چه بود؟    .!.چرا نپذيرفتند؟ 
 : اگر مي گويند  !..؟ هوادار شوروي ديگران هم بودند، پس چرا تنها اين را بكنار زدند                ،پيشه وري هوادار شوروي بود     
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ثانياً كسانيكه انتخابشان طبيعي    . وري از تبريز طبيعي بوده است     انتخابش طبيعي نبود، اوالً من آنچه شنيده ام انتخاب پيشه          
فالنمرد كه يكعمر در تهران زيسته در اينجا هرچه تالش كرد بجايي نرسيد، و از فالن گوشه      . نبود در مجلس بسيار بودند    

آيا اينها جز ديكتاتوري    . !.پس چرا او را رد نكرده اند؟      . آذربايجان، از شهريكه ده نفر او را نمي شناختند، وكيل درآمد          
 !..معنايي دارد؟

تصور نشود من مي خواهم از پيشه وري طرفداري كنم، يا چون اكنون در آذربايجان يكي از سران دموكراتست                    
من آقاي جعفر پيشه وري را تاكنون نديده ام و كمترين آشنايي ندارم و ازو هم دلجويي                  . مي خواهم به دلجويي پردازم   

 .اين نمونه اي از كارهاي بد مجلس بود. طرفداري از حقيقت مي نمايممن . نمي خواهم
ثالثاً در قضيه صدراالشراف مجلس يكباره ميدان نبرد گرديده تنها آن ماند كه نمايندگان قمه و غداره بندند و در                    

 .سالون مجلس شكم يكديگر را پاره كنند
چه مزايايي  !..   كه در چنان هنگامي او را برگزيد؟        ما ندانستيم اكثريت چه محسناتي در صدراالشراف ديده بود         

 !..در او سراغ داشت كه در ديگران نبود؟
 : درباره صدراالشراف ما هرچه انصاف بخرج دهيم باز چند ايراد بزرگي باو وارد است

ال افراشته  در آنروزيكه مردان غيرتمند در برابر استبداد با        . نخست او نام بدي در تاريخ مشروطه بيادگار گزارده          
براي استوار گردانيدن بنياد مشروطه مي كوشيدند، اينمرد در نتيجه نافهمي و غرض ورزي، با مشروطه خواهان دشمني                     

اين بدنامي  . نموده، افزار دست هواداران استبداد گرديده، عضو انجمن آل محمد بوده، در باغشاه مستنطقي كرده                      
 .نبايستي فراموش گردد

. بي دانشيست كه نه چيزي از زبانهاي اروپا مي داند و نه از اوضاع جهان آگاهست                      دوم صدراالشراف مرد      
 .دانسته هاي او بيش از اندازه يك پيشنماز محله اي نيست

 .در واقع يك آخوند حسابيست و بخرافات عاميانه پابند است. سوم بسيار كهنه انديش است
يكمرد وقتيكه بكارهاي   . ون داراي ثروت هنگفتي مي باشد    چهارم اين مرد با نداري وارد ميدان زندگي شده و اكن          

الزم نيست  . اجتماعي دخالت كرد و در اداره هاي دولتي داراي مقامي بود، تحصيل ثروت براي او دشوار نخواهد بود                    
باني چيزيكه هست بايد مصالح كشور را زير پا گذاشته همه را قر             . غير از رشوه راههاي استفاده فراوانست      . رشوه بگيرد 

اينست كسانيكه از دخالت    . از اينراه است كه مي توان ثروتمند گرديد      . بايد وظيفه خود را فراموش سازد     . استفاده گرداند 
 .در كارهاي اجتماعي ثروت پيدا كرده اند، حسن عقيده بآنها نتوان داشت

لس او را بنخست وزيري با اينحال اكثريت مج. اينها عيبهاييست كه در محسن صدر هست و جاي انكار هم نيست    
از اينسو اقليت هم لجاجت      . برگزيد، و چون روزنامه ها و آزاديخواهان و اقليت ناخرسندي نمودند، ايستادگي نشانداد              

هر چند روز يكبار كشاكش بميان آمد، سخنان         . نموده اوبستركسيون را پيش كشيد و چند ماه مجلس بحال وقفه افتاد             
مان هنگام، صدراالشراف، بجاي اينكه اقتضاي موقع را فهميده كناره جويد و بآن                    در ه . زشتي در ميانه گفته شد      

كشاكش خاتمه دهد، با صد پررويي نشست و كارها را دنبال كرد و بخشم آزاديخواهان افزوده آنها را از حال اعتدال                        
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ور پاشيده شده بود، آبياري     بيرون برد، كه بايد گفت در آنزمان بود كه تخمهاي فتنه كه از چند سال پيش در اين كش                      
 .شده سر از خاك  برآورد

زيرا آنها رشته كارهاي    . ولي ايراد بيشتر باكثريت متوجه بود     . در آن قضيه اقليت و اكثريت هر دو لجاجت كردند         
نبايستي تنها در بند     . اين بود نبايستي لجاجت كنند     . اين كشور را بدست داشته مسئوليت بزرگي بگردن گرفته بودند            

 .يشرفت دادن بسخن خود باشندپ
بايستي در نظر گيرند كه از آن ايستادگي كه در برابر اقليت و              . آنها بايستي مصالح توده را بهر چيزي مقدم دارند        

اگر شورويها در شمال عكس العملي نشان دادند چه اشكاالتي پديد           . روزنامه ها مي نمودند، چه نتيجه حاصل خواهد شد      
اين با  !.. توانستند بگويند ما چون اكثريت داريم حرف خود را پيش خواهيم برد، هرچه باداباد                   آنها نمي . خواهد آمد 

 .مسئوليتي كه بگردن داشتند منافي بود
يك چيز كه در اين كشاكشها دانسته شد آن بود كه اين اكثريت در ميان خود داراي اتحاد نظر نمي باشند و                            

 اگر در انتخاب يك نخست وزير توافق مي كنند بيش از همه از روي                  مسلك و مقصد روشني در ميان آنها نيست، و          
اين ننگ  : مي بايد گفت . اشتراك منافع مي باشد، و اينست پس از چندي آن توافق بهم ميخورد و كابينه متزلزل مي گردد               

 .بزرگي در تاريخ دوره چهاردهم مجلس شوريست
كسانيكه . كه دخالت در كارهاي اجتماعي كسب گرديده       يكي از چيزهاييكه در ايران مايه بدبختي شده اينست           

اين رفتاريست كه از آغاز مشروطه در       . در كارهاي اجتماعي دخالت مي كنند از آنراه نان مي خورند، دارايي مي اندوزند           
 .ايران رواج يافته و شما بيگمان باشيد كه يكي از علل رسوايي مشروطه همين بوده

ي كند و با وسايل نامشروع وكيل مي شود براي آنكه از نفوذ نمايندگي استفاده               مردك خود را كانديد وكالت م      
اين رذالت و پستي در      . كند و بمعامالت نامشروع دولتي وارد شود و يا از اين و از آن پولها گيرد و كار انجام دهد                         

 .اكثريت دوره چهاردهم بيش از هميشه نمودار گرديد
اگر روزي پاي داوري بميان آيد،  بايد همه را،           . جلس از مسئوليت بري نيستند    بهرحال در اين غائله نمايندگان م     

در هر دو   . اينها يا نمي فهميدند صالح كشور چيست، و يا فهميده نمي كردند          . چه اقليت و چه اكثريت، بدادگاه كشانيد       
 . صورت گناهكار مي باشند

مجلس خواسته است   .  باين كار مجلس ايراد ندارم     آمديم بموضوع تحريم انتخابات در بودن آرتشهاي بيگانه، من        
. آرزوي خود را درباره تهي شدن ايران از آرتشهاي بيگانه اظهار كند، خواسته است باين موضوع عالقه مندي نشان دهد                   

پيداست كه هر دو طرف     . از سوي ديگر پيداست كه با بودن بيگانگان در ايران، انتخابات خالي از اشكال نخواهد بود                  
الت خواهند كرد و هريكي خواهد كوشيد هواداران سياست خود را بنمايندگي رساند، و با چنان وضعي جاي                           دخ

 .گفتگو نيست كه مجلس آينده بدتر از اين مجلس خواهد بود و رسوايي بيشتر از اين خواهد گرديد
اين كار مجلس در    .  بماند پس بد نبوده كه انتخابات دوره پانزده به پس از تهي شدن ايران از آرتشهاي بيگانه                   

 فترت و   ، آيا اين  ..ولي بايد ديد اگر بيرون رفتن بيگانگان بتأخير افتاد تكليف كشور چه خواهد بود؟              . خور تحسين است  
 . پرسشهاييستكه پاسخي براي آنها نوشته نشده..آيا كار بديكتاتوري نخواهد كشيد؟.. آشفتگي را بيشتر نخواهد گردانيد؟
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 : كه آمده و رفته اند ـ كابينه هايي٤
در اين دو سال و نيم كه يكطرف حزب توده بوده و يكطرف آقا سيد ضياء و پيروان او، و هميشه اين دو دسته با                          

هركسي مي دانست كه با    . هم كشاكش كرده اند،  هر بافهمي مي دانست كه پايان آن كشاكش بايران خطرناك مي باشد               
 .سياست همسايگان دارد، در آينده غائله بزرگي در اين كشور برپا خواهد گرديدارتباط قطعي كه اين دسته بنديها با 

بايستي . دولتهايي كه در اين مدت آمده و رفته اند، از اين حيث مسئولند كه بايستي فتنه تا بزرگ نشده جلو گيرند                   
 .دورانديشي نمايند و چاره هايي بديده گيرند

چه مي دانيم اين كابينه ها كه آمده و رفته اند آن پايداري و استواري             . گيريمممكنست ما اين اندازه را بآنها ايراد ن        
آنگاه چنانكه مي دانيم بسياري از ايشان وزارت       . را نداشته اند كه بتوانند در مصالح كشور غور كنند و دورانديشيها نمايند           

. كه چند ماهه خواهند گرفت نمي باشند      پيشگاني بوده اند كه وزارت را شغلي مي دانند و جز در بند آن حقوق گزافي                   
مثالً  ساعد مراغه اي    !.. تاكنون كدام شايستگي را از خود نشان داده اند؟        !.. اينها كدام انديشه سياسي را بر سر مي دارند؟        

 !..كه بوده و چه بوده كه ما ازو توقع دورانديشي درباره كشور داشته باشيم؟
چيزيكه هست آنها در اين اندازه هم نايستاده با رفتار خود بآتش دامن                 . از اين باره مي توان معذورشان داشت      

 : زده اند
من نمي دانم آنها چه عذري در اين       . نخست آنها بارتجاع هواداري آشكار كرده بنوميدي آزاديخواهان افزوده اند        

انيدن ايران نشان داده اند چه      گرد  اگر روزي پاي محاكمه بميان آيد از آن پافشاري كه در زمينه بازپس                 !..باره دارند؟ 
اينمرد كه دوباره كابينه تشكيل داد       . ساعد مراغه اي كه نامش را با توهين بردم بيجهت نبود             .!.پاسخي خواهند گفت؟  

دشمني خود را با ايران ـ با آن كشوريكه همه چيزش ازوست ـ  بجايي رسانيده كه با نفوذ دولتي به ازدياد گدايان و                              
 .ده و بدست يك سيد گردن كلفت گدايي نوشته دولتي دادهويلگردان سعي كر

آنها بايستي  . دوم آنها در ميان دو دسته متخالف، بيطرفي ننموده اند كه باري مقام و احترام دولت را محفوظ دارند                 
ا ببندند،  يا با حزب توده مخالفت آشكار كنند و با زبان منطق زيانهاي آنرا بكشور و بسياست دولت روشن گردانند و آنر                    

و يا چون ببودنش اجازه داده بودند جدايي در ميانه آن با حزب آقا سيد ضياء نگزارند و مخصوصاً در مقام اجراي قانون                        
 .در شهرباني و در عدليه كمترين جدايي در ميانه آنها گزارده نشود

اند كه بهمه ثابت نموده اند بآزادي      يا بهتر بگويم اين يكدسته وزراء ـ  رفتاري كرده          ـ  در اين دو سال و نيم، دولت        
 .و دموكراسي احترامي قايل نيستند و اگر روزي فرصت يافتند با آزاديخواهان هيچگونه بدرفتاري دريغ نخواهند داشت

بهنگاميكه هنوز بكابينه رأي اعتماد داده نشده بلكه زمينه هم            . مخصوصاً در كابينه صدر اين مسئله محرز گرديد        
ود و در ميانه اقليت و اكثريت كشاكش مي رفت، آقاي صدر بي باك و بي پروا دست بكار گشاد و با                       آماده نگرديده ب  

 .مخالفين خود بهرگونه  بدرفتاري برخاست
من . كارهاييكه اين آخوند محالتي در زمان نخست وزيري خود كرد، همه مي دانند و نياز بگفتگو نيست                         

شراف يكدرسي بآزاديخواهان داد، يكمعناي نافهميده اي را بآنان فهمانيد، و           مي خواهم تنها اين بگويم كه رفتار صدراال       
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آن اينكه اگر آرتشهاي متفقين از ايران بروند، اختيار كشور در دست امثال صدراالشراف خواهد بود و آنها نه تنها بساط                     
 . خواهند گرفتآزادي را خواهند درچيد،  دستگاه انگيزيسيون برپا كرده جلو انديشه و عقيده را هم

در دادسرا پرونده ها تشكيل      . شايد كساني نمي دانند كه صدراالشراف دست بكار انگيزيسيون هم زده بود                 
 .مي يافت، چرا كه فالن نويسنده فالن كتابها را نوشته است

.  گيرممن بآنها ايراد نمي   . در زمان اينمرد فرماندار نظامي كلوپ حزب توده را بست و سخت گيريهاي بسيار كرد              
دولت آگاهي يافته بود كه نقشه اي براي كودتا كشيده شده، پيش افتاد و              . دولت بايد در كار خود پافشار و استوار باشد         

ما بايد  . اين كار بد نبود و نيك بود        . در تهران چون گمان آشوب ميرفت باحتياطهايي برخاست          . از آن جلو گرفت    
 .بيطرفانه قضاوت كنيم

آنچه دانسته شد   !.. آيا بيك نماينده پارلمان احترام نبايد گزاشت؟       !.. كشاورز چه گوييم؟  ولي بشكستن سر دكتر     
سر نماينده مجلس را شكستند و      . بهانه هاييكه آوردند پذيرفتني نبود   . افسري او را شناخته و با شناختن، سرش را شكسته          

 .اين يك خطا،  قضيه را وارونه باز نمودند  و اين خطاي ديگر
تنها يك نمونه ديگر    . خواهم خطاهاي دولت را در اين دو سال شرح دهم سخن بدرازي خواهد انجاميد             من اگر ب  

 :ياد مي كنم
بنام ميرخاص، بر عليه حزب توده برخاسته و آنها را            ) يا در نزديكيهاي آن   (همه شنيده ايد كه سيدي در اردبيل        

.  ارتداد شوهرشان از آنها جدا گردانيده بشوهر ديگر داده          زنها را بنام  . تكفير كرده و مردم را بكشتنشان تحريص نموده        
 .در كشوريكه با رژيم مشروطه و با قانون اساسي اداره مي شود، بچنين رفتار وحشيانه پرداخته است

دولت كه مي بايست او را دستگير        . مي گردد و مورد احترام وزراء مي باشد       . همان سيد اكنون در تهران است       
 .اين نمونه اي از رفتار سفاهت آميز وزراء است. دستان سپارد، تعظيم و احترام برايش قايل شدهگرداند و بدست دا

نينديشيده اند كه حمايت از چنين وحشيگري همه       . هيچ نينديشيده اند كه عكس العمل چنين رفتاري چه تواند بود         
يده اند كه همين باعث خواهد بود حزب        نينديش. آزاديخواهان با شرف را به ترس انداخته دشمن دولت خواهد گردانيد            

 . توده يا ديگران خود را بدامن دولت شوروي اندازند و وسايل فراهم ساخته از رفتن آرتش آنها جلو گيرند
دولت با اين حمايتي كه از آن سيد و رفتار وحشيانه او مي نمايد، بهمه مي فهماند كه اگر روزي آرتشهاي بيگانه                       

از .  ار يكباره بدست اين وزراء بيفتد، آزاديخواهان نه تنها جانشان، شرافتشان نيز در خطر خواهد بود            از ايران بروند و اقتد    
 . هر گوشه اي آخوندي سر برآورده اينگونه وحشيگريها تكرار خواهد يافت

ينجاست كه  در ا .  رفتار چنين سفيهانه اي را كرده اند و توقع دارند كه كشور هم آشفته نباشد و غائله برپا نگردد                   
 . بايد اندازه كوتاه انديشي آنانرا دانست

دولت اگر با تشكيل حزب توده مخالف بود و آنرا بزيان سياست ايران مي شناخت بايستي                 : دوباره تكرار مي كنم  
نخست سران آنها را بخواهد و با منطق قانعشان گرداند، و اگر گوش نمي دادند مي توانست روزنامه هاي طرفدار خود را                     

كه (مي توانست حزبهاي مخالف را     . واداشته و جوانان را از پيروي بآنحزب باز دارد        ) با منطق و دليل   (بنوشتن گفتارهايي   
باالخره مي توانست قانوني از مجلس گذراند و از تشكيل آن حزب ممانعت               . تقويت كند ) بصالح ايران مي كوشيدند  
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ست كه آخوند بلهوسي برخيزد و آن وحشيگري را درباره افراد حزب               ولي قابل تحمل ني   . اينها قابل تحمل بود   ... نمايد
آيا اين پشت پا بتمدن و انسانيت       !.. آيا اين تاريخ كشور را آلوده گردانيدن نيست؟       . بكار بندد و دولت نيز حامي درآيد      

 آنها را نيز زخمي     حق دارد حس ناموس پرستي    !.. آيا دولت حق دارد با مخالفين خود چنين رفتار كند؟          !.. زدن نيست؟ 
 !.. آيا مي توان پنداشت كه اين رفتار و مانندهاي آن كه از دولت سرزده در پيدايش غائله مؤثر نيفتاده است؟!.. سازد؟

در اين گرفتاري كه براي ايران پيدا شده كابينه هايي كه در اين دو سال و نيم آمده و رفته اند،                           : كوتاه سخن 
لوگيري نكوشيده اند، با طرفداري آشكاريكه بارتجاع نموده و با بدرفتاريهاي ديگري               آنها نه تنها بج    . شريك جرمند 

 . بنوميدي آزاديخواهان افزوده بدست ماجراجويان هم بهانه داده اند
آيا !.. چه نقشه اي كشيده اند كه استقالل ايران را نگه دارند؟        !.. همين آقاي حكيمي وكابينه اش االن چه مي كنند؟       

اگر بر نميآيد آيا حاضرند ناتواني خود را بگردن بگيرند و بكنار روند و ميدان را                        !.. تشان بر مي آيد؟   كاري از دس   
 !.. نمي دانم باين پرسشها چه پاسخ داده شود؟!..  بديگران وا گزارند؟

 

 : ـ حزب دموكرات آذربايجان٥
از آنها نيز سخنهايي     . ردن آنهاست پديد آورده و مسئوليت بيشتر بگ       مي آييم بحزب دموكرات كه اين غائله را        

چه مي دانيم آنها   (و بپذيرند    ولي اين سخنها براي آن نيست كه پيشروان حزب دموكرات در آذربايجان بشنوند            . مي رانيم
 . كارهايش نگريم حزب و با چه نظري بآن ، بلكه براي اينست كه خودمان بدانيم چه كنيم و)نخواهند پذيرفت

 ..نه؟ آيا در بند استقالل ايران مي باشيم يا.. قيمت مي گزاريم يا نه ؟» استقالل«يد ديد آيا ما به در اين زمينه اول با

 . در اين چند سال تا توانسته اند انديشه ها را زهرآلود گردانيده اند

. نبودهيا مي گويند استقالل هم يكخرافه سياسيست، اگر نبود          .. من بسيار شنيده ام كه مي گويند استقالل چيست؟       
گاهي . با آنها زندگي كنيم و از كشاكشها آسوده گرديم  چه زيان دارد كه ما بجمهوريهاي شوروي پيونديم و  :مي گويند

زندگاني آزادانه مردم انگليس دلهاشان ربوده است و آرزو مي كنند كه             . ديده ام كساني اينرا درباره انگليس مي گويند      
 . بآن توده پيوندند

اينست بايد در   . را در انديشه مي دارند، ولي خجلت مي كشند كه بزبان آورند و از هو مي ترسند              بسياري هم اينها    
 . اين زمينه گفتگو كنيم

استقالل بسيار ارجمند است و نتايج بسياري در بر           . آنچه من ميدانم استقالل باين پوچي نيست كه پنداشته شده           
من ناچارم آنرا معني كنم و      . وشن نيست و استقالل هم از آنهاست      در ايران بسيار چيزهاست كه معنايش ر      . تواند داشت 

بايد سخن را از يك جاي دوري آغاز           براي آنكه زمينه بگفتگوهاي ديگري كه سپس بميان خواهد آمد آماده باشد،              
 :كرده پيش آيم

 مي كنند، در نتيجه    همه مي دانيم اين تيره هاييكه امروز در روي زمينند و هر كدام توده اي شده جداگانه زندگي                 
مثالً مردم فرانسه كه زبان و نژاد عليحده دارند و جدا از ديگران، در كشور خود زندگي                       . حوادث باينحال رسيده اند  

همينست ترتيب آلمان و انگليس     . مي كنند، تاريخ درازي دارند و در نتيجه صد حادثه تاريخي بوده كه باينحال رسيده اند             
 .ايران و ديگرانو روس و چين و ژاپون و 
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ولي گردش جهان آنها را تيره به تيره گردانيده و اين               . همه فرزندان يك پدر و مادرند       . تبار آدميان يكيست  
 .جداييها را در ميان آنها پديد آورده

 .. آيا آنها را زيانمند مي دانيم يا سودمند؟.. اكنون ببينيم ما باين جداييها با چه نظر مي نگريم؟

چون توده ها  . نست كه اين جداييها زيانمند است و جهانرا گرفتار جنگ و خونريزي مي گرداند                 در بيرون چني  
آن . جدايند هريكي مي خواهد بديگران برتري پيدا كند و چيره درآيد و بر سر آن جنگها و خونريزي ها برمي خيزد                        

 اين بود كه آلمان مي خواست بديگران        جنگي كه شش سال جهان را ناآسوده مي گردانيد و تازه پايان پذيرفته، آيا جز               
 !..برتري جويد و مايه آنهمه خونريزيها گرديد؟

 اينست سوسياليستها كه دشمن جنگند براي جلوگيري از آن، آرزو مي كنند كه كشورها بهم خورد و مرزها از                     
 .اين انديشه آنهاست. ميان رود و همه توده ها يكي باشند

مردميكه زبان و نژاد و تاريخشان جداست، اگر             . جداييها زيانمند نيست   ولي اگر حقيقت را خواهيم اين            
ما در يك كشور    . بلكه ما مي توانيم از اين جداييها سود هم جوييم         . زندگيشان هم جدا باشد زياني در ميان نخواهد بود         

تان و شهرستان تقسيم    مثال ايران كه يك كشور است ما آنرا بچند اس           . هم براي آساني كارها تقسيمات پديد مي آوريم       
در يك  . كرده ايم و بهر استان يا شهرستان استاندار يا فرماندار جداگانه مي فرستيم و اداره هاي جداگانه برپا مي گردانيم                  

كوي كه هزار خانواده مي نشينند، ما بهتر دانسته ايم هر خانواده اي در خانه جدايي نشيند و در كارهاي خانواده آزاد و                         
 . اينرا نه تنها زيانمند نشناخته، سودمند و الزم دانسته ايم.مستقل باشد

اگر روزي آرزوي سوسياليستها برآورده شود و سراسر جهان يك كشور گردد و داراي يك حكومت باشد، باز                   
بايد تقسيماتي پديد آورده شود و هريكي از كشورهاي كنوني بخش جدايي بوده هر توده اي در كارهاي دروني خود                      

 .اشدآزاد ب

آنچه . حاِل آنها، حاِل خانه ها و خانواده هاست     . پس اين كشورها و توده ها كه پديد آمده و هست زيانمند نيست             
. زيانمند است و بجنگ و خونريزي مي انجامد، آن انديشه هاي جهانگيري و كشورگشاييست كه در مغزها جا گرفته                      

 .آنچه بايد چه سوسياليستها و چه ما نبرد كنيم اينهاست

چندي پيش در روزنامه ها ديده شد مستر اتلي نخست وزير انگليس براي آنكه ديگر جنگي پيش نيايد و خطر                        
من نمي دانم نقشه مستر اتلي چيست و مقصودش         . بمب اتمي در ميان نباشد، آرزو كرده كه جهان يك امپراتوري باشد            

ن بهمين حال كه هست بماند و تنها دو چيز بآن افزوده              آنچه ما مي دانيم اگر جها    . از آن امپراتوري جهاني چه مي باشد      
 :گردد

 . يكي آنكه انديشه چيرگي بديگران يا برتريفروشي از ميان برخيزد

ديگري اينكه يك دادگاه بين الملل نيرومندي براي رسيدگي باختالفات دولتها و توده ها و جلو گرفتن از                           
 .متجاوزان و كيفر دادن بآنها تأسيس يابد

 .ن دو كار جهان بهترين حال را پيدا خواهد كرد و نياز به  نقشه يا طرح ديگري نخواهد ماندبا اي
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خالصه امروز بهترين راه آنست كه هر توده اي در كشور خود آزاد باشند و دلسوزانه باصالح كارها و آبادي                         
براي خود زندگي كنند نه براي      استقالل آنست كه هر مردمي      . استقالل كه مي گوييم بهمين معنيست    . كشورشان كوشند 

مردمي كه استقالل ندارند در كارهاي خود آزاد نخواهند بود، براي           . ديگران، و در اداره كردن كارهاي خود آزاد باشند        
 .خود زندگي نخواهند كرد

واهند ايرانيان اگر بروس پيوندند و يا خود را بانگليس بندند، در راه بردن كارهاي خود آزاد نخ                  : آشكارتر گويم 
از . بود، در آبادي كشور نظر خود را بكار بستن نخواهند توانست، قانونهاشان با انديشه خودشان گزارده نخواهد شد                       

هرباره اختيار از ايشان سلب گرديده تابع يك سياست بزرگ عمومي خواهند بود كه آن دولت يا اين يكي براي                             
 .نگهداري امپراتوري بزرگ خود پيش گرفته است

. مي خواستم بگويم استقالل يك چيز خيالي نيست كه بودن و نبودنش يكي باشد              .  اين بسخن نياز نيست    بيش از 
 .استقالل، آزاديست و ميانه آزادي و بردگي جدايي آشكار است. استقالل بودن، و نبودنش تفاوت بسيار دارد

ناچار خواهيم بود بآن    . قت كنيم اكنون كه چنينست ما نخواهيم توانست با رفتار حزب دموكرات آذربايجان مواف            
 .ناچار خواهيم بود مخالفت كنيم و ايستادگي نشان دهيم. با ديده دشمني نگريم

مگر مي خواهند ايران را     !.. مگر دموكراتهاي آذربايجان استقالل ايران را بهم مي زنند؟          !.. چرا؟: خواهند گفت 
 !..دآنها كه چنين چيزي را نمي خواهن!.. بدست بيگانگان دهند؟

اگر با رفتار آنها     . چه آنها بخواهند و چه نخواهند، نتيجه رفتارشان بهم خوردن استقالل ايرانست                  : مي گويم
 .موافقت شود، تاريخ چند هزار ساله ايران در اينجا پايان خواهد پذيرفت

. شايد من اشتباه مي كنم   يا  . شايد ديگران هم در اين باره در اشتباه هستند         . شايد آنها نتيجه كار خود را نمي دانند       
 : بهرحال بهتر است قضيه را بگفتگو و بررسي گزاريم

دموكراتها براي آذربايجان استقالل داخلي خواسته اند، و خود اسلحه بدست گرفته و از بودن ارتش شوروي در                   
 .آذربايجان استفاده كرده بمقصود خود با زور پيشرفت داده اند

گيالن و  . ابرشان نباشد استانهاي ديگر در شمال بآنها پيروي خواهند كرد              طبيعيست كه اگر ايستادگي در بر        
 . مازندران و گرگان و خراسان هريكي حال آذربايجان را پيدا خواهد كرد

باز طبيعيست كه در جنوب نيز همان رفتار خواهد بود و خوزستان و فارس و كرمان هريكي استان يا كشور                            
 .مستقل ديگري خواهد بود

ه چند استان پديد خواهد آمد كه هريكي خود را در كارهاي دروني آزاد مي شمارد و چيزيكه آنها را                        در نتيج 
 !..آيا با هم خواهند ساخت؟!.. آيا چنين استانهايي با هم راه خواهند رفت؟. بهم مربوط مي سازد يك نام خشك ايرانست

ي داشته اينها در جنوب در زير نفوذ انگليس          بيگمان آنها در شمال تمايل بشورو      . بيگمان با هم نخواهند ساخت    
بيگفتگوست كه عداوت از آقا سيد ضياء و حزب          . بيگفتگوست كه هميشه با هم كشاكش خواهند داشت        . خواهند بود 

با اينهمه عشاير لگام گسيخته و آلودگيهاي ديگر، كسي چه تواند دانست كه در چنان                   . توده بآنها ارث خواهد رسيد     
 .ا در اين كشور پديد خواهد آمد و چه رسواييها رخ خواهد دادحالي چه آشفتگيه
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 .در حاليكه مسلماً آنها نيز دخالت خواهند كرد. تازه اينها در جاييست كه دولتهاي همسايه دخالت نكنند

جاي پرده پوشي نيست كه آن خيزشي كه در آذربايجان رخداده موافق سياست دولت شوروي بوده و با نظر آن                     
دليلش گذشته از همه چيز، تحسين و تصويبيست كه راديوي مسكو و روزنامه هاي شوروي درباره                  . م گرفته دولت انجا 

 .آنگاه چنانكه ديديم، از قواي دولت جلو گرفتند و  بآذربايجان راه ندادند. آن خيزش مي نمايند

. اعد و صدر و حكيمي نيست      سخنم در س   !.. با اينحال آيا دولت ايران چه بايستي بكند و چه رفتاري پيش گيرد؟             
آيا مي توانستند بخاموشي    !.. آن زمامداران چه بايستي كنند؟      : من مي پرسم . باالخره اين كشور زمامداراني مي خواهد      

روزنامه هاييكه در  !.. مي توانستند خود را در برابر يك كار انجام شده تصور نمايند؟            !.. گرايند و بهيچ كاري برنخيزند؟     
آيا پايان پيشآمد را    !.. تهاي آذربايجان هواداري نشان مي دهند، من نمي دانم آيا انديشه اي بكار مي برند؟           تهران از دموكرا  
 !..بديده مي گيرند؟

نتايجي كه من باجمال ياد     (جاي گفتگو نيست كه با آن نتايج بسيار وخيمي كه از اقدام دموكراتها تواند برخاست                
. شاكشهاي سياسي انگليس و شوروي دارد، دولت نمي توانست بخاموشي گرايد          و با آن موقعيتي كه ايران در ك        ) كردم

جاي گفتگو نيست كه بايستي اقدامي كند و چاره اي انديشد، و چون روسها جلو آزادي اقدامرا مي گيرند ناچار بود كه                      
واست، آنها خود    از دولتهاي انگليس و آمريكا ميانجيگري طلبد ـ چنانكه طلبيده ـ  اگر دولت ايران هم نمي خ                            

 .مي خواستند ميانجيگري كنند و دخالت نمايند، چنانكه نموده اند

همه مي دانيم كه موضوع آذربايجان و رفتار دولت شوروي يكي از موضوعهاييست كه در كنفرانس وزراي                       
را مي نويسم  شايد اكنون كه اين سطرها      . خارجه سه دولت در مسكو كه از ديروز آغاز شده بگفتگو گزارده خواهد شد              

سه دولت روس و انگليس و آمريكا با يكديگر اختالفات بسيار              . آن وزيران در مسكو در همين زمينه سخن مي رانند          
 .داشتند، اينهم بآنها افزوده شده

دموكراتها با اسلحه قيام كرده آذربايجان را از ايران جدا ساخته اند، دولت خواسته               : نتيجه كارها تا باينجا رسيده    
. مي كند و روسها جلو گرفته اند، انگليس و آمريكا دخالت كرده اند و قضيه در فهرست اختالفات دولتها جا گرفته                     اقدا

همه شقوق را بديده گيريم، و چون موضوع بسيار مهم است            .. اكنون ببينيم از اين پس چه خواهد بود و چه تواند بود؟             
 : بميان گزاريمبايد كامالً بي پرده حرف زنيم و حقايق را بي لفافه

باز . جاي گفتگو نيست كه چه دولت شوروي و چه دولتهاي انگليس و آمريكا در اين قضيه خودشان منافع دارند                  
ما نبايستي كار را بآنجا رسانيم كه       . جاي هيچ گفتگو نيست كه آنها منافع خود را بمالحظه حال ما مقدم خواهند داشت               

يم نبايد تصور كنيم سياستمداران روس و انگليس و آمريكا تنها در بند ما                   اكنون كه رسانيده ا  . ديگران دخالت كنند  
بايد از هر نتيجه اي كه درآمد گله مند        . خواهند بود و سياستهاي مهم و بزرگ خود را فداي منافع ما خواهند گردانيد                 

 .نباشيم

اميدها كه بانجمن    آن  . بهرحال از چنديست رشته روابط سه دولت بسيار تيره شده در حال گسيختن است                     
. جهان بار ديگر با جنگ و خونريزي تهديد مي شود          . سانفرانسيسكو و منشور ملل متفق بسته مي شد همه بيجا درآمده            

كنفرانس وزراي خارجه در لندن با نافيروزي پايان پذيرفت و اكنون همه چشمها بسوي كنفرانس مسكو دوخته شده، و                     
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براي اختالف و   ) يك موضوع حساس  ( غائله برپا گرديده و يك موضوع ديگر         در چنين هنگاميست كه در كشور ما نيز       
 .رنجش دولتها پيدا شده كه جاي خطرناك همينجاست

اكنون اگر دولتها آماده جنگند و سود خود را در آن مي بينند، هرآينه بروي حرفهاي خود ايستادگي نموده وارد                     
در آنحال خدا مي داند كه اين كشور آشفته        . كارزار خواهد گرديد  جنگ خواهند شد و هرآينه ايران يكي از ميدانهاي           

خدا . چه صورتي پيدا خواهد كرد و اين مردم جنگ نديده و سختي نكشيده با چه بدبختيهايي روبرو خواهند شد                           
 .مي داند كه چه ويرانيها در شهرها و آباديها رخ خواهد داد

رآمده ايران را طعمه اي خواهد شمرد كه از چنگال و دهان            آنوقت هم چون جنگ بپايان رسد، دولتي كه فاتح د          
 .شير بيرون آورده است

آمديم كه دولتها آماده جنگ نيستند و يا آنرا صالح خود نمي دانند، در آن صورت هم دولت شوروي در شمال                     
سها بخود حق خواهند نفوذ خود را بسيار ريشه دار گردانيده و چون دولت ايران تواناي جنگ و لشكركشي نيست،  انگلي      

داد كه در جنوب مقابله بمثل كنند، و ايران بار ديگر بمنطقه هاي نفوذ منقسم خواهد شد و شيرازه استقالل اين كشور                          
 .بيكبار از هم خواهد گسيخت

خوانندگان خودشان بينديشند در چنان حالي چه كشاكشها در ميان            . من نمي خواهم همه چيز را پيش بيني كنم        
نوب رخ خواهد داد، چه طعنه ها از دو سو بيكديگر خواهند زد، در روزنامه هاشان چه دشنامها بهم خواهند                      شمال و ج  

تاريخ استقالل ايران پايان پذيرفته ولي رسواييها قرنها         . بسود بيگانگان صد رسوايي بسر يكديگر خواهند آورد        . نوشت
 .ادامه خواهد داشت

اين دخالت دادن خطر را بزرگتر       . ياست بيگانه دخالت داده شده     در اين قضيه خطاي بزرگ در آنست كه بس           
دموكراتها درخواستهاشان بجا يا بيجا، چرا آن نكردند كه صبر كنند تا آرتشهاي بيگانه از اين كشور بيرون                      . گردانيده

دولتهاي ديگر  چرا اين نفهميدند كه هنگاميكه يك دولت دخالت كرد،           !.. روند و آنگاه هر كاريكه مي خواهند بكنند؟       
 !..در كنار نخواهند ايستاد؟

اين معنايش  : مي گويم. اگر صبر مي كردند، پس از رفتن آرتشهاي بيگانه دولت فرصت دم زدن نمي داد            : ميگويند
. آنست كه آنها از بودن آرتش شوروي در ايران استفاده كرده اند، اين معنايش آنست كه بسياست بيگانه دخالت داده اند                  

آنها خواسته اند كار خود را آسان گردانند و كشور را دچار دشواريهاي بي مانند                       .  بمسئوليت آنهاست   اين اقرار 
 .گردانيده اند

آنها : مي گويم. روزنامه هايي كه طرفداري از آنها مي كنند بدرفتاريهاي صدر و اكثريت مجلس را بميان مي كشند             
اگر قيام دموكراتها عكس العمل     . كه استقالل كشور را بخطر اندازند     عنوان نتوانستي بود كه دموكراتها باقدامي برخيزند        

يك دسته چون از دولت فشار ديده اند بنابودي كشور               !.. رفتار صدراالشراف و اكثريت مجلس است ديگر بدتر            
 .اينست معني آن رفتار!.. كوشيده اند

چنين مي دانند كه انتقامي از دولت        . درويهمرفته كسانيكه از دولت دل پر دارند از پيشآمد خوشحالي مي نماين              
اگر روز  . اين غائله آسيبهايش همه بتوده خواهد رسيد        . ولي اين انتقامي است كه از توده كشيده شده           . كشيده شده 
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سختي پيش آمد، وزيران اتومبيل هاشان سوار خواهند شد و خود را بمأمن خواهند رسانيد و آسوده زندگي بسر خواهند                    
رنجها همه بهره اينان خواهد     . آسيب و گزند را توده بدبخت خواهند كشيد       . يران هم بود بوده و نبود نبوده      استقالل ا . برد
 .بود

گاهي مي بينم در روزنامه ها قيام شادروان شيخ محمد خياباني را پيش كشيده چنين وا مي نمايند كه اين پيشآمد                      
تاريخ هجده ساله    «وقتم كه شرح حال خياباني در كتاب             من خوش . نظير قيام خياباني، بلكه دنباله همان قيام است            

 .خوشوقتم كتابي هست كه خوانندگان مراجعه كنند و از حقيقت آن قضيه آگاه گردند. بتفصيل نوشته شده» آذربايجان

ما اگر  . اوال مرحوم خياباني هم مقصد روشني نداشت و تنها آن مي خواست كه اقتداري بدست آورد               : بايد گفت 
اصالحاتي ( خوشگماني نماييم بايد بگوييم خياباني مي خواست نيرويي بدست آورد، و پس از آن باصالحاتي                  بخواهيم

 .بپردازد) كه نقشه اي برايش نكشيده بود

بهرحال خياباني چون از پيشروان آزاديخواهان آغاز مشروطه بود و احترامي داشت، و آنگاه كشته شد و جان                       
وگرنه قيام  . خواهانه باخت، كسي نخواست درباره قيام او از روي دقت بداوري برخيزد              خود را در راه تالشهاي آزادي      

 .خياباني نيز، با آنحال كه مي بود و براي آذربايجان استقالل دروني مي خواست، به نتيجه درستي نتوانستي رسيد

دادن جنگ و خونريزي در ميان       ثانياً در قيام خياباني پاي سياست بيگانه در ميان نبود و بيم دخالت دولتها و رخ                  
بهرحال دو موضوع با هم يكي نيست       . آنها يا تقسيم ايران بمناطق نفوذ كه نتيجه الينفك اين قيام دموكراتهاست نميرفت            

 .و اين پيشآمد را بقضيه خياباني قياس نتوان كرد

انعي دارد كه چنانكه در     چه م : كساني هم اتازوني يا كشورهاي متحده آمريكاي شمالي را مثل آورده مي گويند            
اتازوني هست، در ايران هم استانها در كارهاي داخلي مستقل گرديده ولي در سياست خارجي و در تشكيل آرتش و در                     

 ..قوه مقننه با هم اتحاد نمايند و ايران بحال خود بماند؟

است پيدا كرده با اتازوني بيك       شما نميتوانيد ايرانرا با حال آشفته امروزي و با موقعيتي كه از نظر سي                : مي گويم
 :در ميانه جدايي بسيار است. ترازو گزاريد

 .نخست مردم آمريكا رشد سياسي دارند و مي دانند چه مي كنند

دوم حس ميهن پرستي و عالقه مندي باستقالل و آزادي در ميان آنها بسيار نيرومند است و از جدايي ميان استانها                      
 .بيم بهم خوردن كشور نمي رود

 .سوم اتازوني ماننده ايران در ميان دو سياست مهيب واقع نشده در اختيار هر ترتيبي براي كشور خود آزاد است

بهرحال در كار مردم اتازوني بيگانگان دخالت ندارند و در اين پيشآمد ايران، در آشكار و نهان، دخالتهايي از                        
 .سوي بيگانگان رفته و مي رود

ايرانيان پس از آنكه بآلودگيهاي خود چاره كردند و در توده رشد سياسي پديد آمد                من هيچ مانعي نمي دانم كه      
و بيم از دخالت بيگانگان در ميان نبود، يكروز نمايندگان از استانها بمركز بيايند و انجمن برپا گردانيده با هم نشينند و از                        

با اين  .  را در كارهاي دروني آزاد گردانند        روي فهم و بينش و دلسوزي به شور پردازند و اگر صالح ديدند استانها                  
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اگر روزي  . همه تشكيالت و تنظيمات براي آبادي كشور و آسايش مردم است            . شرايط هيچ مانعي نيست و نتواند بود       
 !..صالح در آن ديده شد چرا بايد نكنند؟

ايجان استقالل داخلي   امروز با حال كنوني قيام كردن و براي آذرب          . ولي اكنون از آن شرايط هيچ كدام نيست         
امروز اين رفتار استقالل ايران را         . درست كردن نتيجه اش آن خواهد بود كه شرح دادم و دوباره نبايد شرح دهم                     

 .بهمزدنست، تاريخ چند هزار ساله اين كشور را بپايان رسانيدن است

وده و كشور تشكيل يابد، آنچه      امروز در ايران، اگر انجمني از مردان دورانديش و دلسوز، براي گفتگو از حال ت               
 .امروز صد مسئله مهمتر از آن در ميانست. سخنش هم بميان نخواهد آمد براي استانها استقالل داخلي خواستنست

ولي  هنوز   .  چهل سالست در  اين كشور  مشروطه  روان گرديده           :  يكبار گفته ام  و براي  مثل باز هم مي گويم          
ا، معني مشروطه را نمي دانند و بآن عالقه ندارند، مغزهاشان آگنده از تعليماتيست كه               صد يك مردم، بلكه هزار يك آنه      

آن رسواييها كه در هنگام انتخابات در ايران رخ مي دهد و اين بي آبروگريها كه               . با زندگاني دموكراسي متضاد مي باشد    
امروز مهمترين موضوع   . ي نيست در مجلس پيش مي آيد، جز نتيجه بي عالقگي مردم بمشروطه و حكومت دموكراس               

آنست كه معني مشروطه بمردم فهمانيده شود و موانعي كه در پيش است ـ چه از نظر عقايد و چه از نظرهاي ديگر ـ از                            
ميان برداشته شود، و اصول حكومت دموكراسي در اين كشور ريشه دواند و ايران همسر انگليس و فرانسه و اتازوني                         

 .ا سرفراز باشد، و احترام جهانيان را بخود جلب كندگرديده در ميان توده ه

ايرانيان چنانكه از   . پس از آن بايد در اين كشور رژيم زندگي معين گردد           . نخست گام در راه اصالحات اينست     
از اين نظر   . نظر سياست در ميان دو نيروي متضاد محصور افتاده، از نظر اصول زندگاني اجتماعي نيز همان حال را دارد                    

 .يز در ميان كمونيستي شوروي و سرمايه داري انگليس و آمريكا محصور استن

ولي اگر ايرانيان بخواهند از روي فهم و بينش زندگي كنند، راهي برويشان باز است كه نه از كمونيستي پيروي                       
 .يرون آيندنمايند و نه گريبان بچنگال سرمايه داري دهند ـ  يكراه بهتر و علمي تر پيش گرفته از محصوريت ب

در اين كشور اگر رشته در دست مردم دلسوز و دورانديش باشد، مي توانند راهي           . در سياست نيز اين راه باز است      
بهيچيك از آنها تمايل بيشتر نشان نداده منافعشان را           . را پيش گيرند كه در ميان روس و انگليس كامالً بيطرف باشند              

توده خود را از    . ور و آسايش مردم را در نظر گرفته اغراض را كنار گزارند              تنها آبادي كش  . بيك اندازه منظور دارند   
 .آلودگيها بيرون آورده براي روس و انگليس همسايه بي دردسر و خوب باشند

در . بطور مسلم آنچه بيش از هر چيزي روس و انگليس را بدخالت در كارهاي ايران وا ميدارد، نبودن اطمينانست                  
اسي نيست و راه روشني براي رفتار با همسايگان باز نمي باشد، هريكي از آندو دولت مي ترسد                 اين كشور چون رشد سي    

اينست دور نايستاده دست     . كه اگر دور ايستد، آن ديگري ريشه خواهد دوانيد و خطر براي او ايجاد خواهد شد                        
 .بكارهايي مي يازد

 رفتار بيطرفانه خود هر دوي آندولتها را از ناحيه اين            اكنون اگر يكدسته بيطرف و ايرانخواه پا بميان گزارند و با           
كشور مطمئن گردانند، هم توده خود را از سرگرداني و اضطراب و افزار دست ديگران بودن، رها خواهند گردانيد و                        
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در هم آندو دولت را از ترس و نگراني بيرون خواهند آورد، و در نتيجه چنين رفتاري، رشد سياسي از خود نشانداده،                          
 .ميان ملل جهان سرفراز خواهند بود

مقصودم آنست كه اگر دلسوزي و دورانديشي در ميان باشد، بايد پيش از همه باين قبيل                .  اينها را براي مثل گفتم    
 .موضوعها پردازند تا روزي هم در آينده فرا رسد كه بپيروي از اتازوني براي استانها استقالل داخلي داده گردد

اگرچه با اختصار   (با اينحال مي خواهم همه گفتنيها را         .  با شتاب مي نويسم و فرصت كم دارم         من اين كتاب را    
 .بگويم و جاي ابهام باز نگزارم) باشد

در اين كشور اساس بدبختي دو      . اينگونه كسان در ميان ايشان كمست     . ايرانيان مردم پستنهاد و ميهن فروش نيستند      
 . و ديگري چيره بودن هوسها و كينه هايكي روشن نبودن انديشه ها: چيز است

جوانان بكارهاي اجتماعي درمي آيند بي آنكه بدانند چه بايد كرد و در چه راهي گام بايد زد، آيا سود كدام و                        
زيان كدامست، و آنگاه بهوسها و آرزوهاي خود دخالت مي دهند و هريكي مي خواهد از اين راه نامي درآورد و                            

 .اكشها در ايران بيشترش از اينراه استكش. آوازه اي پيدا كند

مسلماً . ديگران بمانند . اينست در اينهنگام تا مي توان بايد بروشني انديشه ها كوشيد و حقايق را روشن گردانيد                 
مسلماً خوشگمانيشان غلبه داشته است، گذشته از كينه ها كه در ميان           . بيشتر دموكراتها نتيجه كار خود را بديده نگرفته اند       

 .وده و جلو چشمها را گرفته استب

و ) در زمان رضاشاه  (يكچيز كه مسلم است آنست كه در اين قضيه بدرفتاريهاي كاركنان دولت در آذربايجان                  
بخصوص نيشهاي زباني بسياري از مأمورين، از قبيل مستوفي و نفيسي و            . بي اعتناييهاي مركز بشكايتهاي مردم مؤثر افتاده     

خوانده اند و زبان تركي را سركوفتي       » اوالد چنگيز «ايجان نشسته و نان مردم را خورده و آنها را             اينها در آذرب  . ديگران
. ولي چنين نيست  . آقاي عبداهللا مستوفي در تهران بسيار مي كوشد كه خود را پاك و بري نشان دهد                 . بآنها گردانيده اند 

 . ـ  بدرفتاري را با آذربايجانيان از اندازه گذرانيدمن يكي از گواهانم كه آقاي مستوفي ـ  آن مرد نويسنده اندرزگو

در آنسال من در آذربايجان بودم و مي ديدم          .  آغاز يافته  ١٣٢٠اين گفتگوها درباره جدايي آذربايجان از سال          
 .مي ديدم كه از رنجش مردم چه استفاده هايي كرده مي شود. مردم چه دلي پر درد از بديهاي مستوفي و ديگران دارند

ولي باز قضيه   . هرحال من در اين داوريها همه چيز را بديده گرفته آن بدرفتاريهاي مأمورين را نيز بنظر مي آورم                  ب
بهيچ عنواني نمي توان رفتاري پيش گرفت كه نتيجه اش از ميان رفتن استقالل ايران               : تكرار مي كنم . درست نخواهد شد  

 .باشد

آذربايجان مقام وااليي در تاريخ ايران داشته و بارها         . جانيان بدتر است  اين كار اگر از ديگران بد باشد، از آذرباي         
 .فداكاريهاي آذربايجان در جنبش مشروطه زينت تاريخ ايرانست. اين كشور را از اسارت رها گردانيده

 :دموكراتهاي آذربايجان سه چيز درخواست كرده بودند: گفتگو را بنتيجه رسانيم

 .تي از روي قانون برپا شودانجمنهاي ايالتي و والي) ١

 .بآذربايجان خود مختاري داده شود) ٢

 .زبان تركي در آذربايجان زبان اداره ها و آموزشگاهها باشد) ٣
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آنچه در روزنامه هاي تهران نوشته اند درخواستهاشان در روز نخست اينها بوده و                . من روزنامه هاشان نخوانده ام  
 !..قالل داخلي، بانجمنهاي ايالتي و واليتي چه نياز داشته اند؟جاي پرسشست كه با خودمختاري يا است

من آنرا با حال كنوني ايران       . بهرحال از اين سه درخواست، انديشه من با خودمختاري همانست كه بيان كردم                
 .بسيار زيانمند مي دانم، مايه بهم خوردن استقالل ايران مي شناسم

اين . قانون اساسي هم پيش بيني شده بسخن چنداني درباره آن نياز نيست            اما انجمنهاي ايالتي و واليتي، چون در        
را خوانده اند مي دانند كه گنجانيدن آن       » تاريخ مشروطه ايران  «كساني اگر   . انجمنهاي ايالتي و واليتي تاريخچه اي دارد      

واهان آنروزي آذربايجانست كه    اين نمونه رشد و فهم آزاديخ     . در قانون اساسي از روي پيشنهاد آزاديخواهان تبريز بوده        
براي استوار ماندن رابطه استانها و شهرستانها با پايتخت، بودن انجمنهايي را در شهرها از سوي اهالي براي نظارت در                          
 .مصرف مالياتهايي كه ميپرداختند و ديده باني بكارهاي مأمورين دولت و حفظ مصالح استان و شهرستان، الزم دانسته اند

صدر، هنگاميكه دموكراتهاي آذربايجان، تازه آواز بلند كرده درخواستهايي مي نمودند، اگر دولت                 در كابينه   
دلسوز و دورانديشي بروي كار بودي مي بايست پيشآمد را مغتنم شمارد و بي درنگ به تهيه زمينه براي برپا گردانيدن                        

ز آذربايجان پذيرفته هم يك قسمت متروك       انجمنهاي استاني و شهرستاني پردازد كه هم يك درخواست مشروعي را ا            
 .مانده از قانون اساسي را بجريان اندازد

. اكنون هم، اگر مقصود اصالح اين كشور باشد، بايد بمردم در استانها و شهرستانها حق داشتن آن انجمنها را داد                    
ز كاركنان آنها در ميان بوده،      اگر هيچ سود ديگري نباشد اين سود هست كه مرجعي براي شكايتهاي مردم از ادارات و ا                

اين نباشد كه دولتيان هرچه كردند بكنند و شكايتهاي تلگرافي يا نامه اي  كه مردم مي فرستند در روي ميزهاي                                
 .وزارتخانه ها رويهم چيده شده كمترين نتيجه بدست نيايد

مي دانند كه تركي بآذربايجان    همه  . اما درباره زبان، بايد گفت اينموضوع كوچكتر از آنست كه وانموده مي شود            
پيش از آنكه بايران مشروطه بيايد      . از بيرون آمده است و هيچگاه آذربايجانيها آنرا زبان نوشتن و خواندن نشناخته بودند              

و گفتگويي از ميهن پرستي و اين قبيل احساسات در ميان باشد، آذربايجانيها بفارسي كه زبان كشورشان بود عالقه مند                      
امه هاشان را جز بفارسي نمي نوشتند، كتابهاشان جز بفارسي نبود، در مكتبها جز كتابهاي فارسي درس خوانده                   بودند و ن  
 .نمي شد

گاهي كساني يادآوري مي كردند كه اگر درسها بتركي          .  پس از مشروطه گاهي گفتگو از زبان بميان مي آمد           
تركان » پان توركيزم «ولي پس از چندي سياست      . ذيرفتندبسياري هم اينرا مي پ   . باشد شاگردها تندتر پيش خواهند رفت     

عثماني بفعاليت پرداخته دانسته شد آنها كه در آرزوي تأسيس يك امپراتوري بزرگ تركي ميباشند، آذربايجانيها را هم                   
ذربايجانيها را  پافشاري مينمايند كه آ   . تركي نژاد شمارده پافشاري مي نمايند كه تبليغات خود را در ميان اينها رواج دهند              

 .نيز بسوي خود كشند

آنگاه آذربايجانيها كه   . در اينجا آزاديخواهان ديدند زبان تركي در آذربايجان عنوان بدست بيگانگان مي دهد               
ايرانيند و مي خواهند با ايران بسر برند، بلكه مي خواهند هميشه در راه آزادي و پيشرفت ايران  فداكاريها نمايند، اختالف                    
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يك تهراني  ناتراشيده  دشنامش       .  نهم زيان مي رساند  ميانه آذربايجانيها  با ديگران  رميدگي  پديد مي آورد                 زبان بآ 
 .مي باشد» عراقلي ايشك اوالر«است و يك آذربايجاني نافهم ورد زبانش » تركه خر«

پرداختند و در يك نشستي كه       اينها را ديدند و بنام عالقه اي كه بايران و آذربايجان داشتند، دورانديشانه بچاره                 
در اداره تجدد برپا گردانيده بودند تصميم گرفتند كه تا توانند برواج زبان فارسي در                ) دموكراتهاي آنروزي (دموكراتها  

آذربايجان كوشند كه نه تنها درسها در دبستانها و دبيرستانها جز بفارسي نباشد، در اداره ها نيز، تا پيشرفت دارد،                               
. دولت يا تهرانيها در آن دخالت نداشتند      . اين تصميمي بود كه آزاديخواهان آذربايجان گرفتند      . ارسي باشد گفتگوها با ف  

 .بزبان تركي كسي توهين ننموده. تاكنون دولت بكسي فشار نياورده كه تركي حرف نزند

شاگردان مي شود،  فارسي چون زبان مادرزادي نيست درسها كه با آن زبانست باعث رنجي براي              : اينكه مي گويند 
همه مي دانند كه شاگردان      . اندك رنجي هست ولي نچندانست كه شاگردان را عقب گذارد                . جاي انكار نيست   

 .آذربايجان هميشه در آزمايشها رويهمرفته جلوتر از ديگران بوده اند

ردانيم، زيان  آنگاه ما اگر باستقالل كشور خود عالقه مند باشيم و در راه آن اندك رنجي را بخود هموار گ                          
 .نخواهيم كرد

آسوري، ارمني، عربي، كردي، اگر كمي هم        . گذشته از همه اينها، در ايران، جز تركي زبانهاي ديگر نيز هست             
اگر آن درخواست از آذربايجان پيش رود،        . پيش رويم، گيالني، مازندراني، شوشتري، لري، هريكي زبان جداييست          

دا ميداند كه چه زيانهاي بزرگ از اين نغمه هاي هوسبازانه براي كشور پديد                درخواستهاي ديگر كم نخواهد بود، و خ       
 .خواهد آمد

را درباره زبان با خوشي و خرسندي تلقي         ) دموكراتهاي پيش (آنچه من مي دانم آذربايجانيها تصميم دموكراتها        
ن مي گفتند و در مدت بيست و چند        كرده، فارسي را با شوق ياد مي گرفتند و در اداره ها و مجالس با دلخواه با آن سخ                  

بهرحال چنانكه  . سال كه از تاريخ آن تصميم گذشته پيشرفت بسيار محسوس در رواج اين زبان در آذربايجان بوده است                 
 .گفتم اين موضوع بآن بزرگي كه نشان مي دهند نيست، و اين جز دستاويزي براي مقاصد ديگر نميباشد

ر اين غائله كه براي ايران پيدا شده و از هر باره بيم گزند و آسيب مي رود                       د.  اين بخش را هم بپايان رسانيم      
 .جمعيتي كه خود را دموكرات مي نامند و در آذربايجان قيام كرده اند، مسئوليت بيشتر را بگردن دارند
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 .. ـ  چه بايد كرد؟٦
پس بگوييد  . ئولين غائله را نشان مي دهد     اينها قضاوتهاييست كه شما مي كنيد، مس      : ميدانم كساني خواهند گفت   

 .. بگوييد چه بايد كرد؟..  چاره چيست؟

ال رأي  «) ع(ولي بگفته امام علي بن ابيطالب        . اين دردي نيست كه درمان نپذيرد     . راه چاره بسته نيست   : مي گويم
 .كسي كه اختيار در دستش نيست چه رأيي ازو توان پرسيد. »لمن ال يطاع له امر

 آيا  ..آيا اكثريت مجلس؟  ..  آيا آقاي حكيمي و وزيرانش؟     ..ولي اجرا كننده اش كه باشد؟    .  مي توان گفت  چاره را 
 ..اينها باعث غائله شده اند، چه توقع توان داشت كه چاره هم با دست آنها باشد؟.. حزب توده و حزب اراده ملي؟

همه دسته ها را از خود     !.. ست كه شما كرديد؟   اين چكاري : كساني نوشتن اين كتاب را بمن ايراد گرفته مي گويند        
اگر هم از كساني رنجيده      . ولي خدا مي داند كه مرا با هيچكس دشمني نيست          . راست مي گوييد : مي گويم. رنجانيديد

بيم . باز خدا گواه است كه من خودداري نتوانستم و اين كتاب را نوشتم               . باشم در اين نوشته ها برنجشها دخالت ندادم       
توده اي كه در ميان آن زندگي مي كنم چنين روز بدي برايش پيش آمده،                 . و آسيب خاموشم نتوانست گرداند     گزند  

دور از مردمي  دانستم كه در       . نتوانستم خود را بگوشه اي كشم و همچون بسياري از ديگران چشم براه حوادث دوزم                 
ا شتاب نوشته شده مؤثر افتاد كاري كرده، به            اگر اين كتاب كوچكي كه ب      . چنين هنگامي دانسته هاي خود را نگويم      

 .بيست مليون توده نيكي كرده ام، اگر نيفتاد وجدانم را آسوده گردانيده ام

باري اگر در اين هنگام در ميان دولتها جنگي پيش آيد بيكبار رشته از هم گسيخته خواهد شد، و سرنوشت ايران                      
) چنانكه اميد بسيار بآن است     (گر جنگ باين زودي رخ ندهد         ولي ا . روشن شدنش به پس از جنگ باز خواهد ماند           

 .اختيار بيكبار از دست نرفته است و ما خواهيم توانست باين گرفتاري چاره كنيم

اينكه مي پرسند چه   . امروز هنگاميست كه شايستگي خود را نشان دهند         . براي ايرانيان موقع آزمايش فرا رسيده      
آقا سيد ضياء،   . بايد در اين هنگام غرضها را كنار گزاشت و از لجاجتها دست برداشت             كار بايد كرد، آنچه من مي دانم       

حزب توده، اكثريت و اقليت، روزنامه هاي دست چپ و دست راست، بايد گذشته را گذشته حساب كنند، اهميت غائله                   
آنها . ح كشور خود كوشند    بايد دولتهاي انگليس و روس را بخود گزارده بمصال           . را بديده گرفته در پي چاره باشند        

 .با حال امروزي صالح آنها نيز در همينست كه از ايران آوازهايي برنخيزد. بدلسوزيهاي ما نياز ندارند

آري ناخشنودي  . نخست كاري كه بايد كرد آنست كه ما از رفتار دموكراتها در آذربايجان ناخشنودي نماييم                   
 .ا ديگران در گيالن و مازندران و يا در فارس و كرمان بآنها تأسي نجويندناخشنودي نماييم ت. نماييم و بيزاري نشاندهيم

اين دموكراتها كشور را بيكراه بن بست انداخته اند، بيكراه انداخته اند كه اگر تدبيرهايي انديشيده نشود، بيرون                     
واسته اند كه حرف خود    آنها تنها اين خ   . آمدن از آن جز با جنگ و خونريزي و يا  تجزيه كشور صورت نخواهد گرفت               

آنها هم كه در تهران يا جاهاي ديگر هواداري مي كنند، پايان كار            . حرف خود را پيش برند و هرچه باداباد       . را پيش برند  
 .تنها در پي لجاجتند و يا از تمايلي كه از نخست بيكسو داشته اند دست كشيدن نمي خواهند. را نينديشيده اند

: مي پرسم. ـ  با اين كسان كه در تهران هواداري نشان مي دهند ـ  قدري گفتگو كنم                  من مي خواهم با اين كسان       
 !..تاريخ خود را ادامه دهد؟و  مي داريد كه ايران كشور مستقلي باشد  آيا دوست!..آيا شما باستقالل ايران عالقه منديد؟
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پيشه وري حكومتي در    !.. اهد ماند؟ آيا با رفتاريكه دموكراتهاي آذربايجان كرده اند استقالل كشور پايدار خو             
آذربايجان پديد آورده، اگر فردا حكومتي هم در فارس پديد آمد و آنها نيز مستقل گرديدند، آيا با حكومت آذربايجان        

 آنها ترك و اينها فارس، آنها متمايل بروس و اينها متمايل بانگليس، آيا با يكديگر                      !..روابط حسنه خواهند داشت؟    
 !..آيا بنام خشك ايران عالقه مند بوده با يكديگر راه خواهند رفت؟ ..!د داشت؟صميميت خواهن

روزنامه هاي داريا و ايران ما و نجات ايران و رهبر كه زبان بدشنام و بدگويي نمي آاليند و چون هواداريهاي                          
. ن پرسشهاي ما پاسخ دهند    آشكار با حزب دموكرات كرده اند در مسئوليت با آنها شريك ميباشند، بسيار بجاست كه باي               

 .از روزنامه كيهان و ديگر روزنامه ها كه به بيطرفي شناخته شده اند نيز خواهشمندم در اين قضيه نظر خود را بنويسند

هر ايراني حق دارد    . من دوست مي دارم نامم بروزنامه ها نيفتد      . خواهشمندم نويسندگان شخص مرا بديده نگيرند      
 .شما مرا يكتن ايراني بشناسيد و بپرسشهايم پاسخ نويسيد.  خود را بگويددر اينهنگام نظر و عقيده

چنين انگاريد كنفرانسي تشكيل گرديده و درباره پيشآمد گفتگوهايي مي رود و شما چون با جديت از رفتار                        
با خونسردي بسيار   من اين كتاب را     . دموكراتها طرفداري نشانداده ايد، كساني بشما ايراد گرفته اين پرسشها را مي كنند            

من تا توانسته ام   . شما نيز با خونسردي پاسخهاي ساده بدهيد       . با همه تأثري كه داشته ام لگام قلم را رها نكرده ام          . نوشته ام
. شما نيز تنها در پي احساسات نباشيد و حقايق را بديده گيريد               . لحن علمي بكار برده ام و باحساسات دخالت نداده ام         

 .كه اين گفتگوها بميان آيد و انديشه ها روشن شود و مردم از اين گيجسري بيرون آيندبسيار بهتر است 

 .بهتر است دانسته هاتان بنويسيد تا همه آگاه گردند. شايد شما چيزهايي مي دانيد كه ما ندانسته ايم

مان پيش آمده بهتر     ما نيز از اين گرفتاري كه براي        . مرد خردمند آنست كه از هر زياني سودي بردارد          : گفته اند
 .است اين سود را برداريم كه قضايا را روشن گردانيم

چه من پاسخش دادم كه ما بايد بكوشيم و از هرچه نفوذ             . شما نمي توانيد نفوذ انگليس را در ايران برخ من كشيد         
بدرفتار باشد ما نخواهيم    زيرا دولت هر قدر     . باز نمي توانيد بدرفتاريهاي دولت را برخ من كشيد       . بيگانه است جلو گيريم   

ما اگر از راهش درآييم مي توانيم در ايران حكومتي برپا گردانيم كه زير نفوذ هيچيك               . توانست از استقالل چشم پوشيم    
 .ناشدني نيست. اين كار براي ما دشوار نيست. از دولتها نرود و با مردم نيز از روي قانون رفتار كند

 روزنامه هاي دست چپ است از روز نخست با دعاوي حزب دموكرات و با                  مرا شگفت افتاده كه داريا كه از        
رفتار آنها همراهي نشانداده و هنوز هم مي دهد و از فيروزي آنها شادماني مي نمايد، و در همانحال در اين چند روزه                           

من .  و نگراني نموده   نوشته و از رفتن استقالل اين كشور اظهار بيم          » استقالل ايران در خطر است     «گفتاري زير عنوان     
نمي دانم كسيكه از رفتن استقالل كشور مي ترسد        !.. نمي دانم اين دو حس در يك كالبد چگونه با هم سازگار است؟              

نمي دانم كسيكه آن گفتارهاي پر مغز را مي نويسد و آن                  !.. چگونه با پيشآمدهاي آذربايجان همراهي مي نمايد؟         
ر نوشته هايش مي گنجاند، چگونه نمي تواند نتيجه هاي قطعي و احتمالي رفتار             آگاهيهاي دقيق را از جهان و سياست د         

 !..آذربايجان را پيش بيني كند؟

من نيز  . نويسنده داريا اظهار تأسف مي كند از اينكه در ايران كساني هستند كه طرفدار سياست انگليسها مي باشند                
 كه كساني هم در ايران باشند و طرفداري از سياست شوروي             ولي آيا چاره آن اينست    . متأسفم و هميشه متأسف بوده ام    
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آيا اين مثل آن نيست كه كسي را كه از پشت بام پرت ميكنند، التماس نمايد كه مرا از                    !.. آيا اينست راه چاره؟   !.. كنند؟
 !..آنور پرت نكنيد و از اينور پرت كنيد؟

موضوع ايران را از نقطه نظر       «رجه در كنفرانس مسكو     نويسنده داريا اظهار نگراني مي كند از اينكه سه وزير خا           
و اظهار نگراني مي كند كه دوباره      » حفظ منافع مشترك خود و رفع نگرانيهاي سياسي از يكديگر مورد مطالعه قرار دهند             

له برپا  شما غائ . مي گويم با اين رفتاري كه پيش گرفته شده بيگمان نتيجه آن خواهد بود              . ايران دچار مناطق نفوذ گردد    
مورد بررسي  » نقطه نظر حفظ منافع اوالد داريوش      «مي گردانيد و آنگاه چشم مي داريد كه بيگانگان بنشينند و آنرا از                

 !.. آيا چنين چيزي تواند بود؟. گردانند

مدتهاست در روزنامه هاي ايران مسلكهاي مبهمي        . من دوست مي دارم گفتگو شود و اينها همه روشن گردد             
 .من دوست مي دارم آنها از ابهام بيرون آيد و مسلك هركسي روشن گردد.  كردهانعكاس پيدا

دموكراتها در آذربايجان قيام مسلح كرده اند كه كارهاشان اگر از روي احساسات باشد، تازه احساسات                            
ال كساني كه   آذربايجانيگريست و چنانكه خودشان مي گويند جز كوشش بمنافع آذربايجان در نظر آنها نيست، و با اينح               

اينهاست . در تهران نشسته اند و آذربايجاني هم نبوده اند، با آنها هم آوازي مي كنند و در احساسات شركت نشان مي دهند           
 !..كه ما مي خواهيم بدانيم عنوانش چيست؟

ند و  دو سال پيش روزنامه هاي تركيه سخن از ترك بودن آذربايجانيان مي راند           : از داريا پرسش ديگري هم دارم     
در حاليكه آن   . را برخ آنها كشيد   » آذري يا زبان باستان آذربايجان     «اين روزنامه بآنها پاسخها نوشت و از جمله كتاب            

ولي همان داريا   . گفتارهاي روزنامه هاي تركيه نتيجه عملي در بر نداشت و بارها پيش از آن نوشته و پاسخها شنيده بودند                 
بايجان بزبان تركي نموده اند و اين رفتارشان در جدا گردانيدن آذربايجان از ايران              در برابر تمسكي كه دموكراتهاي آذر     

 !..من نميدانم باين چه نامي توان داد؟. بسيار مؤثر خواهد بود بيكبار خاموشي گزيده

» يمليت خاص «در يكي از روزنامه هاي تهران خواندم كه دموكراتها ثابت مي كنند كه آذربايجانيها از اول داراي                  
عجيب تر از آن اينست كه داريا و روزنامه هاي ديگر در           . اين دعوي عجيبي است   . بوده اند و درباره آن اصرار مي ورزند     

 .برابرش خاموشي گزينند

اين روزنامه ها گذشته از آنكه      . ايران ما و داريا از روزنامه هاييست كه من دوست مي دارم و با لذت مي خوانم                  
بسياري از نويسندگان مي پندارند جز با دشنام و توهين نمي توان با كسي             . ز چيز نويسي ياد مي دهند    پرمغزند، بايرانيان طر  

نيكي بگردن من دارد و با نويسندگانش دوستي        » ايران ما «. اين روزنامه ها بطالن آن تصور را ثابت مي كنند       . مناظره كرد 
 .داريم

 .مسلك آنها را در اينهنگام زيانمند ميبينم.  بآنها خودداري نمايمبا همه اينها نميتوانم در اين هنگام از خرده گيري

ايرانيان بايد نشان دهند كه      . باري در اين هنگام، نخست گام همانست كه از سوي توده اظهار احساسات شود                 
اره شان هر  نمي خواهند بنشينند تا ديگران درب     . زنده اند و بكشور خود عالقه مندند، استقالل كشور خود را مي خواهند             

 .سرنوشت ايران بسته باينست. اين خودش بسيار مؤثر است. تصميمي گرفتند گردن گزارند
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امروز نوبت خردمندان و غيرتمندانست كه پا پيش گزارند و           . براي ايرانيان روز آزمايش فرا رسيده     : باز مي گويم 
 .خود را از خطرهاي بزرگي كه در پيش است برهانند

. ما از اين هيئت حاكمه خيري نديديم، بگزار هرچه مي خواهد باشد             : ز جوانان مي گويند  من مي شنوم بسياري ا    
اگر هيئت حاكمه بد است شما فرصت خواهيد داشت آنها را               . ولي اين عجز است، اين گردن ببدبختي گزاردنست          

شهرها و آباديها زير بمباران     ولي اگر ايران تكه تكه شد و استقاللتان از ميان رفت و يا جنگي پيش آمد و                   . اصالح كنيد 
 .واقع شد بيكبار رشته از دستتان در رفته است و ديگر چاره اي نخواهيد توانست

در آذربايجان آن حادثه رخ داده، دولتها دخالت كرده اند و گفتگو بكنفرانس مسكو                   : وضعيست پيش آمده   
كس العمل رخ داده  تكانهايي در نهان پيدا شده،          افتاده، در مازندران و گيالن و خراسان آمادگيها مي رود، در جنوب ع            

 .در تهران دولت جز ناتواني نشان نمي دهد،  بيم تجزيه ايران در ميانست، استقالل كشور در خطر افتاده

آيا اين از   !.. آيا بايد نشست و منتظر حوادث شد؟      !.. چكار بايد كرد؟  . وضعيست كه در برابر ما عرض اندام نموده       
 !.. اگر شما بنشينيد و منتظر حوادث باشيد جهانيان بشما با چه ديده اي خواهند نگريست؟!.. ر نيست؟عقل و غيرت دو

نگوييد چاره اي  !.. زينهار تكاني بخود دهيد و بچاره پردازيد      !.. زينهار اي ايرانيان؛ ننشينيد و منتظر حوادث نباشيد        
رنجشي كه از هيئت حاكمه     . خود سازيد راه چاره باز است     اگر غرضها را كنار گزاريد و عقل و فهم را راهنماي            . نيست

داريد شما را گمراه نگرداند، پرده خشم جلو چشم شما را نگيرد، همت نماييد و از پيشآمد استفاده كرده هيئت حاكمه                        
 .را نيز اصالح كنيد

ك گام بزرگ در    ي. در آينده يكي از شروط بقاي ايران اجراي اصالحاتست        . آري وضع گذشته قابل دوام نيست     
 .شما اينها را هم در نظر بگيريد. راه چاره همينست كه اصالحات آغاز شود

شايد در آينده كتاب ديگري از      . در اينجا فرصت نيست كه من نظر خود را درباره اصالح ايران بتفصيل بنويسم               
 : وري كنمدر اينجا مجبورم فهرست وار چند نكته را يادآ. روي فرصت در اين زمينه بچاپ رسانم

در ايران امروز بايد يك جمعيت ايراني پديد آيد، جمعيتي كه در جريان كارها و در چگونگي سياست مؤثر                     ) ١
مقصودم بميان نيامدن كينه هاي گذشته     . بآنها توهين نمي كنم  . جمعيتي كه جز حزب توده وحزب اراده ملي باشد          . افتد
 . د و در اين موقع فداكارانه كوششهايي بكار برندبايد نيكخواهان وغيرتمندان گام پيش گزارن. است

ولي يك جمعيت هنگامي پديد      . بيك چنين جمعيتي بسيار نياز هست      . در اين باره جاي ترديد يا گفتگو نيست        
بايد . تنها عالقه مندي بايران كافي نيست    . آيد كه انديشه ها يكي گردد و راه روشني براي كوشش و اقدام گشاده شود                

چگونه مي خواهند كشتي شكسته كشور از گردابي كه افتاده           .. د كه چگونه مي خواهند ايران راه برده شود؟         دانسته شو 
 ..بيرون آيد؟

از اينرو چنانكه   . در ايران از علل مهم بدبختي روشن نبودن فهم ها و پراكنده بودن انديشه هاست                : باز مي گويم 
 . آيد و انديشه ها تا هر اندازه كه تواند بود روشن گرددگفتيم بسيار بجاست كه در اينهنگام گفتگوها بميان

اينها دانسته شود و    .. براي آينده چه آرزو داريم؟    .. باين پيشآمد با چه نظري مي نگريم؟     .. ببينيم ما چه مي خواهيم؟   
كي نيست وگرنه گروهي كه انديشه هاشان ي. با اين شرطست كه يك جمعيت مفيد تشكيل تواند يافت . زمينه روشن باشد  
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و راه روشني براي كوشش در پيش رو ندارند، از اجتماع آنها جز قال و قيل پديد نخواهد آمد و شماره شان هرچه بيشتر                        
 .باشد آشفتگيشان بيشتر خواهد بود

 :بايد در ايران تغييراتي پيش آيد و اصالحاتي رخ دهد و در گام نخست دو رشته اصالحات بسيار الزم است) ٢

باينمعني بايد در ايران در زمينه سياست تصميمي اتخاذ گردد كه رفع نگراني دولتها                 . ت سياسي نخست اصالحا 
بايد هريكي از انگليس و شوروي اطمينان پيدا كند كه در ايران توطئه اي يا كوششي بسود يكطرف و بزيان                      . بعمل آيد 

.  واقع شده مسلما بايد سياستش بيطرفي باشد       ايران با اين موقعيتش كه در ميان دو دولت        . طرف ديگر بعمل نخواهد آمد    
كشور بايد مستقل باشد و ايرانيان براي خود زندگي كنند، ولي در همانحال چه بانگليس و چه  بشوروي، همسايه                             

 .نيكخواه و بي آزار باشند

ران آشفتگي وضع كشور، سختي زندگي براي بيشتر خانواده ها، ذلت و تهيدستي كارگ            . دوم اصالحات اجتماعي  
و رنجكشان، اجحاف انبارداران و سرمايه داران، بدي وضع كشاورزان، ويرانه بودن روستاها، بدي وضع ادارات، رواج                   
رشوه و اختالس، پيچيده بودن قانونها، و همچنان صد عنوان ديگري كه مي توان شمرد، مردم را خشمناك گردانيده و                      

 . اين چند سال رخداده دلهاي غيرتمندان را پر از درد گردانيدهارتجاع كه در. جوانان را دچار نوميدي ساخته است

اگر كساني عالقه مند به بقاي ايران مي باشند، بايد در اين دو رشته اصالحات، عالقه نشان دهند و در گام نخست                      
 .باينها پردازند و با تمام توانايي جديت نشان دهند

باز مي گويم در اينهنگام كه در خراسان و مازندران و             . انماينهاست اجمال آنچه من درباره چاره پيشآمد مي د         
گيالن، در نهان و آشكار، كوششهايي مي رود و از سوي ديگر در كنفرانس مسكو گفتگو از اين پيشآمدها مي شود،                         

 .خاموشي نتيجه  بدي را در بر تواند داشت

مي توان چيزها نوشت   . زبان بعمل آيد  بلكه اظهار عالقه منديست كه يكدل و يك      . مقصودم هيجان و آشوب نيست    
 .و پراكند، مي توان با زبان روزنامه ها احساسات خود را نشان داد

من چون گفتارش را نخوانده ام نمي دانم       . »بايد يك دولت انقالبي تشكيل شود      «: نوشته است » ايران ما «روزنامه  
.  است كه براي انقالب هم نقشه و زمينه بايد بود              بهرحال اين نكته بسيار مهم     !.. مقصود او از دولت انقالبي چيست؟       

انقالب آن است كه يكدسته براي راه بردن كشور خود و چاره كردن بگرفتاري هاي آن موادي را                     !.. انقالب چيست؟ 
بنظر گيرند، و خودشان در پيرامون آنها با يكديگر هم عقيده بوده ديگران را نيز موافق سازند، و آنگاه دست بهم داده                         

 .شته حكومت را بدست آورند و آن مواد را بموقع اجرا گزارندر

بويژه در اينهنگام كه . انقالب بدون اينكه انديشه ها يكي گردد و زمينه آماده شود جز هرج و مرج نتيجه نتواند داد       
 .دودستگي در ايران فرمانرواست و كينه ها در دلها همچون آب بروي آتش جوش مي زند

البته بايد تبديالتي   . وضع گذشته قابل دوام نبوده و دوباره نمي توان آنرا گرفت و پيش رفت            .  اممن با شما همعقيده   
نخست گفتگو كنيم كه چه مي خواهيم و چه كارها خواهيم           . ولي بايد از روي فهم و انديشه باشد        . در اوضاع رخ دهد   

 .وريمكرد و پس از آن بكوشيم كه دولتي براي انقالب، براي تبديالت، پديد آ

 ..چه رفتاري پيش گرفته گردد؟.. آمديم بر سر دموكراتها، آيا با آنها چه شود؟
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كاريست شده، سود و زيانش را با دليل روشن گردانيم،          . بعقيده من بايد با آنها نيز نخست از راه منطق پيش آييم            
 .ببينيم چه مي گويند و تا چه اندازه حاضرند گردن بمنطق گزارند

 آيا خشنودي   ..با چه ديده اي مي نگرند؟    ..   كه توده آذربايجان باين پيشآمد چه مي گويند؟          اين خود بحثيست  
 ..مي دهند كه از ايران جدا باشند؟

مردم باظهار عقيده آزاد    ) چنانكه گفته ميشود  (نه تنها از آنراه كه       . باين پرسشها هم امروز پاسخي نتوان گرفت        
مد تقريباً بي مقدمه رخداده هنوز بيشتر مردم بهت زده اند و انديشه ها در حال عادي     نيستند، بلكه از اينراه هم كه چون پيشآ       

اقداميست كه  . آنگاه نه تنها مردم عادي، بسياري از همان دموكراتها هم، نتيجه هاي بعدي كار خود را نمي دانند                  . نيست
ا بسنجند، بي آنكه حقيقتش را دريابند ـ  گذشته          بعنوان آزاديخواهي يا مبارزه با نفوذ انگليس كرده اند بي آنكه پايانش ر           

 .از آنكه كينه ها و خشم ها نيز مؤثر بوده

در جاييكه روزنامه نويس ها در تهران مغلوب كينه ها و خشم ها گرديده اند و ما مي بينيم كه چگونه دور از منطق                      
 !..چيزها مي نويسند، از ديگران چه شگفتست؟

بايد ديد آرتش شوروي كي      . ودن آرتش شوروي در آذربايجان بسيار مؤثر است         پس از همه اينها، بودن و نب        
 .ميروند، بايد منتظر رفتن آنها شد

نخست بايد گفتگوها بميان آيد و زيانهاي اين پيشآمد كه در نظر              . اينست باين زودي نتوان نظر مردم را دانست        
ن خرسندي خواهند داد كه باعث رفتن استقالل ايران           من گمان نمي كنم آذربايجانيا   . من بسيار است توضيح داده شود      

 .غيرت و مردانگي آذربايجان باين راضي نخواهد شد. باشند

 !..چگونه اكنون بنابودي آن خرسندي خواهند داد؟. آذربايجانيان زنده كننده ايرانند

اگر اين سخن از      . داشته» مليت خاصي «شنيدم دموكراتها در روزنامه هاشان نوشته اند آذربايجان از نخست               
نفاق ميانه آذربايجان و    . براي پيشرفت دادن بمقصود خود پا بروي حقايق مي گزارند         . آنهاست دليل سوء نيت ايشانست    

 .ديگر ايرانيان مي اندازند

تاريخ ايران از آمدن آرياها باين پشته ميان        !.. شما در تاريخ تا كجا پيش رفته ايد؟      !.. اين سخن كجايش راستست؟   
نمي دانم سه هزار يا چهار هزار سال پيش بوده كه سه تيره بزرگ از نژاد آري ـ  بنامهاي ماد و فارس                       .  آغاز مي شود  آسيا

اين سه تيره   . مادها در شمال،  فارسها در جنوب، پارث ها در شرق          : و پارث ـ  باين پشته ميان آسيا آمده نشيمن گرفته اند           
بوده و از آنزمان در صحنه تاريخ آسيا از بازيگران مهم بوده اند و هر تيره اي                   از يك تبار بوده اند و زبانشان هم يكي           

نخست مادها آن دولت بزرگ و نيرومند را فراهم آورده اند            . بنوبت خود بنياد پادشاهي ـ  بلكه امپراتوري ـ گزارده اند           
اند كه كارهاشان مايه سرفرازي      سپس فارسها دولت هخامنشي را بنياد نهاده         . كه دولت جنگجوي آسور را برانداخته       

سپس نوبت پارث ها بوده كه پس از اسكندر آن دولت جنگي اشكاني را بنياد نهاده دست يونانيان را از                         . ايرانيهاست
 .ايران بازگردانيده اند
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ز نژاد  ، و مردمش نيز ا    )پشته ايراني (آذربايجان نيز قسمتي از اين پشته است        . اين فهرستي از تاريخ باستان ايرانست     
را » مليت خاصي «پس كدام   . ماد مي باشند و هميشه در تاريخ ايراني شناخته شده و با ايرانيان همدست و همگام بوده اند                 

 !..داشته اند؟

آذربايجانيان نژاد و   . را نژاد و زبان و تاريخ پديد مي آورد         » مليت«. بچه چيز ميگويند  » مليت«من نمي دانم آنان     
زبان تركي در سايه     . تنها زبانش از شش و هفت قرن پيش تغيير يافته            .  با ايرانيان يكي بوده     زبان و تاريخشان هميشه    

ولي چنانكه  . درآمدن ايل هاي ترك و چيرگي آنها و ديگر علتها كه در اينجا فرصت گفتگو نيست در آنجا رواج يافته                    
شناخته اند، و بي آنكه كسي محرك باشد         گفته ام آذربايجاني ها تا امروز هيچگاه تركي را زبان خواندن و نوشتن ن                  

. هيچگاه بجدا بودن زبانشان وقعي نگزاشته اند         . خودشان هيچگاه رابطه و عالقه خود را از زبان فارسي نبريده اند                  
سياست هايي كه از بيرون خواسته است همان جدايي زبان را عنوان گرفته تفرقه بميان آنها با ديگر ايرانيان بيندازد،                           

چه دليلي بگفته   !.. آذربايجانيهاست و من نمي دانم چگونه آن سخن را گفته اند؟          » مليت«اين  .  نشان داده اند  ناخرسندي
 !..خود آورده اند؟

. آذري كه لهجه ويژه آذربايجان بوده هنوز از آنجا ريشه كن نشده و در چند ده با آن زبان سخن گفته ميشود                          
در همان  . فارسيست» آذربايجان«ها هزارها نام فارسي باقي مانده، خود نام          گذشته از آنكه بروي رودها و كوهها و آبادي         

سرخاب، چرنداب، ليالوا، ويجويه، ماراالن، بيالنكوه، شاه آباد، باغ ميشه،                 : تبريز نامهاي بيشتر محله ها فارسيست       
 سهند، نهند، مرند، ليقوان     سردرود، گرمرود، مهرانرود، كارارود، مايان،    . ششكالن، پل سنگي، خيابان، همه فارسي است      

 .همه فارسيست

من از اينها نيز چشم       !.. وگرنه باين حرفها چه نياز است؟        . چون آنها گفته اند من ناچار شده پاسخ مي نويسم           
در تاريخ  . ولي چند هزار سال تاريخ خود را با ايران يكي گردانيده           . داشته» مليت خاصي «آذربايجاني از اول    . مي پوشم

 !..هن براي خود جايگاه وااليي باز كرده، آيا صالح اوست كه امروز خود را جدا گيرد؟اين كشور ك

راضيست كه اين كشور را تكه تكه      !.. آنگاه آيا راضيست كه ايران را دچار آشفتگي ها و بهمخوردگي ها گرداند؟          
راضيست !.. اشينگتون اندازد؟ راضيست كه تعيين سرنوشت ايران را بانجمن هاي لندن و مسكو و و             !.. از هم جدا سازد؟   

 .اينها پرسشهاييست كه براي پاسخش بايد منتظر آينده گرديد!.. كه جنگ ويران كن و نابودساز را باين كشور كشاند؟

نمي دانم در  . بيش از همه بايد بمنطق و دليل اهميت داد و تا مي توان جز از اينراه پيش نرفت                     : دوباره مي گويم 
. من نيز بهمان عقيده ام    . »در اين پيشآمد اميد بيشتر باحساسات ميهن پرستي آذربايجانيانست          «: دكدام روزنامه نوشته بو    

 .خود آذربايجاني ها چه در آذربايجان و چه در تهران و ديگر جاها بهتر توانند برفع اين غائله كمك كنند

!.. نمي دانم بآن چه نياز است؟     . دمي بينم در روزنامه ها مي نويسند دولت مي خواهد عشاير جنوب را مسلح گردان             
 !..مگر بجوانان غيرتمند چه آمده؟!.. مگر بآرتش ايران چه آمده؟

شما نخست از در منطق و دليل درآييد و اين روشن گردانيد كه كاريكه شده زيانمند بوده، صالح ايران در آن                        
ت بيگانگان خواهد داد ـ  اينرا روشن گردانيد،          منظور نگرديده، باستقالل ايران لطمه خواهد زد، اختيار كشور ما را بدس            

در اين پيشآمد آنچه    . از همان آذربايجان آوازها خواهد برخاست، جوانان غيرتمند ايران بفداكاري آماده خواهند گرديد            
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در جنگهاي امروزي از آنها چه تواند          !.. آنگاه عشاير چه جنگي توانند كرد؟        . هيچ جا ندارد دخالت عشاير است        
 !..ت؟برخاس

در اين پيشآمد بيش از همه، منطق و دليل و                : من سخنم را بپايان مي رسانم و آخرين گفته ام اين مي باشد               
 .بيش از همه،  فهم و غيرت و مردانگي خود ايرانيها گره از كار تواند گشود. نيكخواهي و پاكدلي مؤثر تواند افتاد
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 زينت يافته  ، مزينآراسته ـ  

 آرزو ، آمالآرمان ـ  

   پر كردنآگندن ـ

   پرآگنده ـ

 صداآواز ـ  

 شهرتآوازه ـ  

   شرح دادنباز نمودن ـ

 قدباال ـ  

 در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ  

 شمرده ميشودبشمار است ـ  

 يكدفعه ، بكليبيكباره ـ  

 اتوجه ، اعتنپروا ـ  

  از بديها پاك شدهپيراسته ـ  

 آنقدرچندان ـ  

 اينقدرچندين ـ  

 غلبه ، تسلطچيرگي ـ  

 غالب ، مسلطچيره ـ  

 جهتحيث ـ  

 قضاوتداوري ـ  

 وارد شدندرآمدن ـ  

 بهانهدستاويز ـ  

 كمكدستياري ـ  

 دست درازي كردندست يازيدن ـ  

 دور شدنرميدگي ـ  

 استهزاء ، ريشخندسخريه ـ  

 ريشخند آميزيه آور ـ  سخر

 روا ، جايزسزا ـ  

   حسابشمار ـ

دور هم نشستن ، كنار هم         فراهم نشستن ـ       
 نشستن

 اجتماعفراهميدن ـ  

 ميدان جنگكارزار ـ  

 مأمورگماشته ـ  

 واسطه ، شفيعميانجي ـ  

 وساطت ، شفاعتميانجيگري ـ  

 فرهنگ ناديده ، بيفرهنگناتراشيده ـ  

 ننشاندادوانمودن ـ  

 آزاد ، رهاويل ـ  

 بيكارهويلگرد ـ  

 رقيبهمچشم ـ  

 رقابتهمچشمي ـ  
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 باقي گذاشتن ، زنده داشتنابقا ـ  

 ستم كردناجحاف ـ  

 خالصهاجمال ـ  

 واپسگراييارتجاع ـ  

 از دين بازگشتنارتداد ـ  

 خواهش ، درخواستاقتضا ـ  

 قانع كردن ، خشنود گردانيدناقناع ـ  

 دادگاه تفتيش عقايدن ـ  انگيزيسيو

از اعتبار انداختن  پارلمان         اوبستركسيون ـ      
 بوسيله  خروج نمايندگان از آن

 پاك ، خاليبري ـ  

 پيروي كردن ، اقتدا كردنتأسي ـ  

 حريص گردانيدن ، راغب ساختنتحريص ـ  

 راست و درست دانستنتصويب ـ  

 دست درازي كردنتعرض ـ  

  شادن مطلب يا زمينه، گ   شرح ، بيانتفصيل ـ

 پذيرفتن ،  برخورد كردن ، ديدنتلقي ـ  

 متوسل شدن ، دستاويز ساختنتمسك ـ  

 پارچه توريتنزيف ـ  

 روش ، طرز حكومترژيم ـ  

 سرباز روسيسالدات ـ  

 نادانيسفاهت ـ  

 از روي ناداني ، ابلهانهسفيهانه ـ  

 جدا شده ها ، مواردشقوق ـ  

 چاپطبع ـ  

 درآمدها ، سودهاعايدات ـ  

 فعالً ، اكنونعجالتاً ـ  

 دشمنيعداوت ـ  

 جداگانهعليحده ـ  

   انديشيدن ، به ژرفاي چيزي رفتنغور ـ

 سستي ، كنديفترت ـ  

 گونهقسم ـ  

   نيرو ، قدرتقوه ـ

 هستي ، جهانكون ـ  

 جدايي ناپذير ، جدا نشدنيالينفك ـ  

 محل امن ، جاي بي بيممأمن ـ  

 ا همسازنمتخالف ـ  

 بدست آمده ، گرفته شده ، آشكارندهمحرز ـ  

 نيكيها ، خوبيهامحسنات ـ  

 بازپرسمستنطق ـ  

 بازپرسيمستنطقي ـ  

 مقابله كردنمعارضه ـ  

 غنيمت دانستنمغتنم ـ  

 مدارا كردنمماشات ـ  

 مخالفمنافي ـ  

 قسمت شدهمنقسم ـ  

 سست ، ضعيفموهون ـ  

 م زننده استفراغ آور ، دل بهمهوع ـ 

 شريعت ، آيينناموس ـ  

 آيينها ، قوانيننواميس ـ  

 قدر و منزلت ، ارزشوقع ـ  

 سستي ، ضعفوهن ـ  



 
 
 
 
 

 جمعيتي كه آماده و آرزومند كوشش است
 

 
اين كتاب از طرف جمعيتي انتشار مي يابد و اين           
جمعيت آماده و آرزومند است كه بنحويكه در          

مايند و يك    اين كتاب پيشنهاد شده همدستي ن        
جمعيت بيطرف ايراني باشند و در راه نجات              

چشم براه تأثير    . ايران بيغرضانه كوششها نمايند     
ميخواهند بدانند توده تا چه       . اين كتاب ميباشند   

 . اندازه آماده كار است
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