
    

  ة ة ــتاريخچتاريخچ
  باهماد باهماد                               

  آزادگان آزادگان                                                   
  ::نوشتة نوشتة 

  اسماعيل واعظپوراسماعيل واعظپور                  
  13213211  سالسال                                                                                               : :روزنامة پرچمروزنامة پرچم

  13813844                 روزبه مشروطه             روزبه مشروطه3232))نويساد نويساد : ( : ( ارمغاني از ارمغاني از 



  1سات ....  ......32) نويساد  .......... ( 1321از پيدايش تا سال ..........  اسماعيل واعظپور /تاريخچة باهماد آزادگان  

]    پشودشود  11روارواــپ: :   
 

روه ـ گبمعني »»ا ا ــ م م««ت و ـويسنده اسـ نودـخ  » »ننــمم  «« هميشه كسروي ؛  شادروانه هاي ـ نوشتدر  ـ ـاا 

                  .                 انديشه هاي آن شادروان ميباشد  با  » »همباورانهمباوران  «« يا »»ان ان پاكدينپاكدين  ««

 ، ببازار ، برفت ، بمن  :مانند .  پسين ميچسبد ةبواژ »» ب  ب «« پيشوند  هميشه نوشته هاي شادروان  در  ـ ـبب

 در  در كسرويكسروي  هايهاي   نوشته نوشته«« و )) نهم  نهم ةة شمار شمار((  584 تا 580 ساتهاي 3پيمان سال  . پيشرفت ، بپيرويب
 .             پِدرود ، ديده شود :  گفتار 239 و 238 يزدانيان ساتهاي حسين شادروان بكوشش »»زمينة زبان فارسي زمينة زبان فارسي 

 »» يا  يا «« از ها  اينكه چرا شادروان در برخي از جمله فارسي وزبان »» هاي  هاي زمانزمان  «« شناختن براي  ـ ـپپ
 نشانة  » »يايا  ««: ليكن بايد بكوتاهي بگوييم .  آن شادروان ديده شود نوشتة »» پاك  پاك زبانزبان  «« ميبرد ، كتاب سود

 »»   هميشگي هميشگيگذشتةگذشتة  ««باين زمان .  هميشه رويداده و يا زمان درازي بĤن پرداخته شده كه گذشته كاريست در
  شده بكار نرفته تا شادروان كسرويفراموشاز آن پس كم كم . اي سوم و چهارم هميشه بكار ميرفته  و تا سده هگويند

  كتاب در پيرامونكتاب در پيرامون( (   ...، ديديديران جنگ راه داشتيدي ـ رهب...دلهـاي  برـاگ : ...مانند .  باره بكار برده دو
در در ( ( ان جنگ راه داشتيد ،  رهبر...دلهاي ب )) زمان گذشته  زمان گذشته دردر( ( اگر  : ... يعني  ) )55 ، سات  ، سات روانروان

  ... ديديد  ) )زمانزمانهمان همان 

 كه شادروان از بوده]  روزنامه ، نيمه ماهه و هفتگي نامه : [ » »  پرچم  پرچم ««مهنامه و  : »» پيمان  پيمان ««  ـ ـتت
                                        .                                                                           ميپراكند و چاپ  1323 تا 1312سال 

باشد ـ چه در متن ، چه در زيرنويس و چه پيكره هايي كه در  [...] كروشه اين كتاب هر آنچه در درون در  ـ ـجج
 .ست  همان نويساد ايا 2 شده ـ همگي از چاپندهنهادهدرون كروشه 

نشده باشد   را در زيرنويس هر سات بيĤورد ، چنانچه واژه اي معنينو كوشيده است معني واژه هاي نويساد  ـ ـچچ

 . كتاب را ببينيد پاياني  » »نامةنامة واژه  واژه ««ميتوانيد 

                                                           
 توجه= پروا [  ـ 1
 اند    آمدهگروهي كه براي چاپ چيزي گرد هم  = چاپادآنچه چاپ شود ، نشريات     هر  = چاپاكچاپ كننده     =   چاپنده -2
ن معني ميتوان از واژة هاي ـي آمده ، در ايـترك» چاپماق « ردن را نبايد بكار برد چرا كه از ـ غارت كبمعنيچاپيدن ( چاپ كردن  = چاپيدن

   ] .)» فرهنگ دهخدا « نيز اسم مصدر عربي است» غارت « يد كه پروا كن. سود جست »  تاراج كردن« و نيز » يغما بردن « 
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ر باره يكسان ـاپ زمان زندگاني شادروان كسروي از هـ پيش روي شما با چكتابوشيده است ـ كنويساد  ـ ـدد
ز ـبازنمايد ، و ني [ ] كروشهرديده افتادگيها و يا فزونيهاي چاپي را در درون ـا ناچار گـ در پاره اي از جاهاـتنه. باشد 

 ـ 1تلبيده نيزنيزده را ـ خواننييپرواپرواون نويسنده  بوده ـ چگيومهآنچه در درون پرانتز و  شماره بنديهاي شادروان و هر

 ميشماريم »»  22بايندهباينده« «   را خودما .  نيست ناسازگار »»  امانت داريامانت داري  ««كار با  اين.  است كردهتر چاپ  درشت

ما چيزي . كسروي باشيم احمد  شادروان »»نوشتن نوشتن   شيوةشيوةنيز نگهبان نيز نگهبان   وو، ،  معني  معني نگهباننگهبان« «  كه

معني و شيوة معني و شيوة « «  نـوشتة يك نويسنده جز »»اصالت اصالت « « .  يك نوشته نمي شناسيم »»اصالت اصالت « « بنام 
ود شادروان كسروي از نخستين كسانيست كه ـم خـويژه كه بدانيب!. ر ميتواند باشد ؟ـز ديگـه چيـ چ»»نوشتن آن نوشتن آن 

 را از خواستهاي ارجدار خود مي دانسته و در اين راه سخت مي كوشيده و در سال »»تغيير الفباي فارسي تغيير الفباي فارسي « « 
وان همباوران آن شادر.  نوين نويسد ي بود كه نوشته هاي خود را با الفباي3پاياني زندگاني خود بĤشكاري چنين گزيريده

نيز باياي خود ميدانند كه بزودي نوشته هاي آنمرد بزرگ را با الفباي نويني كه دانشمندان و ايرانخواهان نيز بپذيرند 

نوشته هاي شادروان نوشته هاي شادروان » » اصالت اصالت « « آيا در چنان روزي آيا در چنان روزي . چاپ كنند 
 ]]  !! ...!! ...دگرگون خواهد شد ؟دگرگون خواهد شد ؟

  
  
  
 

                                                           
 مصدرروية  فارسي آنرا بدرواژه ايست عربي كه شادروان كسروي بدليل نياز زياد  » طلب«  . كردنخواهش پافشاري در  = تلبيدن [ـ 1
 سنجش در .تلبيد ، مي تلبم ، خواهي تلبيد ، تلبيده : ن  همچو.بكار برده گرفته و  آورده و از آن جدا شده نيز »طلبيدن يا تلبيدن« يا ريشة 

بزبانـــي ديگـــر و »  ردنــواهش كـدر خاري ـپافش «و دتر است ـنيرومنب ـ طلةواژ»  واستنـخ  «و» ردن ـواهش كـخ = واستنـدرخ «با 
 .معني ميدهد » التماس كردن « 

                                 بايامند ، موظف ، وظيفه دار    = بايندهوظيفه ، واجب       = ابايموجب       = بايستهواجب بودن       = بايستن  ـ 2
عني ناچار غلط در م» ناگزير «  بكار بردن ( تصميم = تصميم     گزير = تصميم گرفتن     گزيرش ) = با پيش گاف ( گزيريدن  ـ 3

 . ]كميسيون ، كساني كه براي تصميم گرفتن در بارة چيزي گرد هم آمده اند = اد + گزير= گزيراد )       » 1322گزيرش سال « است 
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  : : پيشگفتار نويساد پيشگفتار نويساد                                                                               
 

درود بر . يارانش را براي خواندن برگزيده ايد يا يكي از درود بر شما كه يكي از كتابهاي شادروان احمد كسروي و 
درود بر . ود را نشان داده ايد درود بر شما كه نيكي و پاكي خ. فريب اينهمه بدآموزيها و گمراهيها را نخورده ايد شما كه 

 ...  باشيد 2نگيخته كه جوياي راستيها و آميغها راستي پرستيتان كه شما را برا1خيم
اميد است كه اين خيمهاي . يروزي و شاديتان را از خدا خواستار باشيم سته است كه بشما خجسته باد گفته فشاي

 . پاك را در راه آشنا گردانيدن ديگران ، بويژه خانوادة خود ، باين كتابها و نوشته ها بيش از پيش بكار بريد 
از اين رو از چندي پيش . بر خود بايا ميداند كه نوشته هاي راه پاكديني را براي خوانندگان آماده كند نويساد 

 . ميكوشد نوشته هاي آن مرد بزرگ و يارانش را بجويندگانش ارمغان گرداند 
بروية كتابي آماده آنرا  و سرانجام 3 فهليده»»سرگفتارهاي روزنامة پرچم سرگفتارهاي روزنامة پرچم « « بگردآوري پيش چندي 

 اسماعيل واعظپور در آن روزنامه  نوشتة »»تاريخچة باهماد آزادگان تاريخچة باهماد آزادگان « « : ، كه در آن ميان بگفتار  يميدناگرد
 . برخورديم 

و شادروان كسروي بوده و در زمان زندگاني آن شادروان باين كار پرداخته ، و ياران دلبستة چون واعظپور از نزديكان 
نوشته اش در كه شگفت نخواهد بود ته اش در پرچم بچاپ رسيده ، پس با همداستاني و خرسندي راهنماي پاكدينان نوش

 .باشد و بهايي  خور هر گونه ارج
ليكن كارهاي بايسته تري در پيش .  بر آن شديم كه اين گفتارها را نيز براي خواهندگانش آماده گردانيم از اين رو

 »». .   زز. ) . ) ت ت . ( . ( آقاي ف آقاي ف « « پيش يكي از برادران تا چندي تا ديري بكارهاي ديگر پرداختيم . بود و زمان بس اندك 
  آقايآقاي« « كوشاي راه آزادگي برادر ، رد و از سوي ديگر ـشمبراي نوشتن تاريخ باهماد آزادگان آن را يكي از كارهاي بايسته 

 .  درخواست كرد  را آننيز  بوده  مايار و پشتيبانه  كه هميش»». . م م . . ا ا 

.              آماده گردانيم »»روزبه مشروطه روزبه مشروطه « « ، زبان داديم كه خواهيم كوشيد تا چون خود نيز خواها و آرزومند بوديم 

 نوشته شده ،  » » نخستين  نخستين پيمانيان و آزادگانپيمانيان و آزادگان« « ي از ـكه بدست يكچه اي را  كه چنين تاريخون خرسنديمـكن

 . آماده كرده ايم  ،،   » »ستستكوتاهكوتاهاگر چه اگر چه « « 

و و كسروي كسروي كوششهاي شادروان كوششهاي شادروان « « ن تاريخچه ، نشان دادن ايدو بارة يكي از خواستهاي گردآوري 
 آماده سازي . ي خود شادروان بچاپ رسيده ـي و زير ديده بانـ است كه با همزبان » »13211321باهماد آزادگان تا سال باهماد آزادگان تا سال 

                                                           
، راستي پرستي ، درستكاري ، آبادي دوستي ، فداكاري : مانند . تواناييهايي كه با زايش آدمي در نهادش آفريده شده است = خيم  [ 1

 ...        دروغگويي ، نادرستي ، آز ، ستمگري و : مانند . تواناييهايي كه آدمي در زندگاني فرا گرفته بكار ميبرد = خوي ...    مهرباني ، ستم برنتافتن و 
 حق ، حقيقت = ـ آميغ 2
 ] در حال اشتغال =     فهالن مشغوليت = مشغول بودن ، اشتغال داشتن     فهلش ) = با زبر فا و بي آوايي ها ( ـ فهليدن 3
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   ، ،پژوهندگان و نويسندگان تاريخي كاملترپژوهندگان و نويسندگان تاريخي كاملتر« « اين تاريخچه از براي آنست كه در آينده راه را براي دو بارة 
 .      هموارتر گرداند ،،» » باهماد آزادگان باهماد آزادگان ي شادروان احمد كسروي و يا ي شادروان احمد كسروي و يا كوششهاكوششهااز از 

اين دفتر با شتاب بسيار آماده گرديده و ناچاري بوده كه با همة باريك بيني هاي انجام شده باز هم كميهايي داشته 
ا پذيرفتن و باوركردن  آنان را شايستي و سزيدي كه همراه ب»»باهماد آزادگان باهماد آزادگان « « از سوي ديگر نوشتن تاريخ . باشد 

.  در كوششها دستي داشتي و از درون رويدادها آگاه بودي 1انديشه هاي پاكديني ، از نخستين روزهاي ايـن راه ورجاوند
 است كه 2نويساد بدون پرده پوشي خود خستوان.  هر تاريخ نويسي است كه باين كار پردازد  بايستة»»ويژگيها ويژگيها « « اين 

سراغ ود ـدر خبا كميهاي بسياري كه كه داند  و اين كار را ارجدارتر از آن ميره است ـي به ب»»برازندگيها برازندگيها « « از اين 
ليكن اينك كه نوشتة يكي از ياران نخستين راه پاكديني در دست ماست ، ميتوان از آن بنام . بدان برخيزد مي دارد ، 

از همة آزادانديشان برادرانه درخواست داريم كه با از اين رو  .  بهره گرفتچراغي فرا راه همة پويندگان اين راه ورجاوند
آنان و نمردي  كه اين نشانة جوا از ما دريغ ندارند و آگاهيهاي خود راهاژرف انديشي و پرواي بيشتر خوانده و پيشنهاد

  . انيدسپاسگزار خواهد گرده آگاه ساختها كميبار خواهد بود و ما را نيز بيش از پيش چشم نپوشي از خرده هاي اين ك
 :  بايد چند چيز را بديده داشت ليكن

گردآوري از و داستانها را خود ديده باشند و پس  كه يا در همان زمان زيسته تاريخنويسي تنها از كساني برآيد   ) )11

 پردازند ، و يا آن آگاهيها را از پرس و جو از »»بداوري تاريخي بداوري تاريخي ، ، با خردي بيدار با خردي بيدار « « ،  بايسته آگاهيهاي
 اين تاريخچه خود از نويسندة.  بنوشتن آغازند  آورده سپسبوده اند فراهم و در ميان رويدادهاد در آنزمان نيكه خوديگرا

خود  »»هم انديشگي و هم زباني هم انديشگي و هم زباني « « از  كه گفته شود در اين كار شدنخواهد شمرده  و گزافه دستة يكم بوده
 .ستوار و در خور پروا مي باشد پس نوشته اش از هر باره ا . شادروان راهنما نيز برخوردار بوده است

سپس با نوشتن كتاب آيين و شادروان  1311در سال آنجا آغاز مي كند كه ، رويدادها را از اين تاريخچه  )  ) 22

 آميغها را :بدينسان كه . چگونه ؟ . گام بگام راه را هموار ميسازد،  1312در يكم آذر ماه  »»پيمان پيمان « « پراكندن مهنامة 

 3باهمش .رداند ـ مي گ » »آشكارآشكار« « يك بيك  را »»پاكديني پاكديني « « انديشه هاي ، ا را بتكان آورده ه ، خردهـروشن ساخت

د پاسخ ـ انجامي » »آزادگانآزادگان« «  كه بگردآمدن يـبپرسشهاي رد ،ـگي را پي مي 1320ريور ـتا سوم شه »»پيمانيان پيمانيان « « 
   .دهد مي

                                                           
 مقدس  ) = با زبر هر دو واو و بي آوايي را و نون ( ورجاوند [ ـ 1
معترف     = خستونده = خستو = اعتراف كردن ، معترف بودن     خستوان ) = با زبر خا و بي آوايي سين و پيش تا ( ـ خستويدن 2
 اعتراف   ) = با زبر واو ( خستوش 
اتحاد ، گردهمايي      ) = با زير ميم ( گرد آمدن كساني هم انديشه براي انجام كاري ، متحد بودن      باهمش ) =  زبر ها با( ـ باهميدن 3

 ]  كسان هم انديشه كه براي انجام كار گرد آمده اند ، اتحاديه = باهماد 
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  ، ،11»»قرآن قرآن « « ردن ـ از بر كدر خواندن و، شادروان راهنما  »»تكانهاي رواني تكانهاي رواني « «  از نخستين ليكن  ) )33

كنار رفتن ، سخني نمي راند  »»وكالت وكالت « « دوران  »»آشفتگي رواني آشفتگي رواني « «  و 2از سفر گيالن . سخني بميان نمي آورد

شادروان شادروان « « : اين پرسش آنست كه .  !و سرانجام پرسش بزرگي را پاسخ نميدهدرا نمي سرايد او پرده از جلو بينش 
  ......!! !!  آغازيد  آغازيد رارا» » خطـرناك خطـرناك « « دشوار ، ناهمـوار و دشوار ، ناهمـوار و اين راه اين راه زه زه ــو بچه انگيو بچه انگيرا را ــكسروي چكسروي چ

     ..» »  ...  ... !!!!پيمودي ؟پيمودي ؟و يا بگونه اي ديگر و يا بگونه اي ديگر ديگري ديگري با ياري با ياري اين راه را اين راه را توانستي توانستي ننآيا آيا 

چنان و  بكار برخاسته »»تاريخچة باهماد تاريخچة باهماد « «   پرداختنِاين كمبودها از آن روست كه نويسنده تنها بĤهنگِ

  . بپردازد    نيز   » » شادروان كسروي شادروان كسرويكوششهايكوششهاي« « را نداشته كه بتاريخ ي خواست
يد ناپد ژرف بدانهاو با پرواي شادروان كسروي ي اين كميها با خواندن كتابها. تاريخچه چه باك اين ما را از كميهاي 

  . د د و ارج اين تاريخچه در جاي خود آشكار خواهد گرديخواهد ش
همة ردن  بگهبا اينهم. وشن تر از سالهاي پيشين است رو باهماد آزادگان تاريخ سه سال پاياني زندگاني شادروان 

است كه  »»پاكدينان پاكدينان « « همة بگردن اين .  آماده گردانيم  را بروية تاريخ»»روزگار سه ساله روزگار سه ساله « « ن ماست كـه اي
 .  و اين تاريخ را در پيش چشم جويندگانش نهند بكوشند

 در »»پاكديني و باهماد آزادگان پاكديني و باهماد آزادگان راه راه   ««اميد است كه اين كار ارزشمند در زمان ما بپايان رسد و تاريخ 
 .دسترس همة جويندگانش باشد 

 »»تاريخچه تاريخچه « «  كه زماني دراز در آماده سازي اين  ، ، » »هايدههايده« «  خودكوشاي بايسته است بخواهر در پايان 
غ ـون گذشته همواره ياري و دستگيريش را از  ما دريـد داشته باشيم كه همچـشب و روز كوشيده سپاس گزاريم و امي

  .داتندرست و فيروزش گردان،  آفريدگار توانا .ندارد 
اميـدواريم كه با ياري خدا بتوانيـم همة نوشته هاي شادروان در مهنامة پيمان و روزنامة پرچـم ـ چـه روزانه ، چـه 

 .                    نيمه ماهه و چه هفتگي ـ را در يكجا گرد آوريم 
                              نويسادنويساد ـ 1384 مردادماه 13با سپاس از شما ـ روزبه مشروطه ـ                                                

      
             

 

  
  

                                                           
 .  ديده شود 13چاپ يكم گفتار » زندگاني من « كتاب [  ـ 1
 . ]  خوانده شود  » 1323آذر يكم «  ـ كتابچة 2
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   ـ ـ11  ــ                                                                                                  
  انان  آزادگ  آزادگ                                                                                    

    سيس جمعيت آزادگانسيس جمعيت آزادگانأأ پيدايش و ت پيدايش و تةةريخچريخچـ تاـ تا  11
 

 خدمات پر بها و تاريخي نزد جامعه و ملت خود محترم و صاحب وجهه ةدازه احزاب سياسي در خارجه بواسطهر ان
  موهون بوده ، و مردم بشنيدن نام حزب هم اصالً دل خوبي همان اندازه بدنام وةداشتن پيشيننبعلت  ايران باشند در

 .خوشي ندارند 
كه عقايد سياسي شان  فكري زيرا اگر در كشورهاي خارجه منظور از تشكيل حزب اين بوده كه اشخاص روشن

ود را هم عقيده گردانيده كشتي كشور خ  صالحي پديد آورده ديگران را نيز با خودةداده و دست موافق هم است ، دست بهم
انجام  چنانچه بسياري از كارهاي بزرگ در كشورهاي بيگانه با دست همان حزبها. گرداب بدبختي برهانند  از غرق در

شخصي و پر كردن جيب  ايران تشكيل حزب براي پيشرفت دادن باغراض متاسفانه بايد اعتراف كرد كه در. گرفته است 
 كه بيست و چند سال پيش خيلي ها را وريطب ه هاي ديگر بوده ،خود و جمع شدن چند نفر دور هم و فحش دادن بدست
بĤن طرف مايل  مثل درخت ناتواني هر وقت باد بهر طرفي كه وزيد ديديم كه امروز باين دسته و فردا بĤن دسته آميخته

 و پي كار هوسهاي نفساني ساكت شده سركيسه ، و يا رسيدن بمقامي و فرو نشاندن شدند ، پس از هاي هوي و پر كردن
چاره هم باين كارها عادت كرد و هر كسيكه بدين ترتيب خيالي راه انداخت و سنگ  كه ملت بي تا آنجائي خود رفتند

 .! !!يارو مشروطه اش را گرفت  :وطن پرستي بسينه زد و بعد خاموش شد گفتند 
ميتوانند آزادانه   شده و مردمسال مهر خاموشي از دهانها برداشته  باينطرف نيز كه پس از بيست1320از شهريور

تشكيل حزب بميان آمده و   گفتگويزنيك و بد كشور خودشان اظهار نظر كنند ، با وارد مباحث سياسي شده و در اطراف
از احزاب گذشته  ولي نظر بهمان واكنش يا عكس العمل بدي كه در اذهان مردم. هم تا كنون ساخته اند  حزبهاي بسياري

 تحقير و توهين بĤنها مينگرند ، تا ةشان حس نفرتي توليد شده و با ديد حزب در دلهاي  شنيدن نامباقي مانده است از
را نجات ميهن از  شان حزبهاي نوپديد پشت پا بهوسهاي دروني و منافع شخصي خود زده حقيقتاً مقصود و مرام چگونه

كارهائي بسود كشور خطاهاي گذشتگان را  جاماز گرفتاري قرار داده و با دست زدن و ان بدبختي و رهائي هم ميهنان
 .ميداند   خدا.و اين نفرت و بدبيني عمومي را نسبت باحزاب تبديل بحس احترام و خوش بيني نمايند  جبران

 اين ة نيك و پيشينةتاريخچ  باال هنگامي هم كه نام آزادگان برده ميشود ، كساني كه آگاهي درستي ازةبنا بمقدم
  تشكيالتش نوبنياد ميباشد و آنوآمده  نيز حزبي است كه از شهريور باينطرف پديد ن ميدانند كه اينجمعيت ندارند چني

 .بپاي احزاب ديگر ميبرند  را هم
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از مرام آنها نيك آگاه  تاريخ پيدايش آزادگان را خوب دانسته و ضمناً براي اينكه خوانندگان گرامي و عالقه مندان
دراز كرده و در كوششهايي كه براي رهايي   پس از دانستن آنها دست برادري سوي آزادگانكه شوند و شايد باشند كساني

ستمديده و ايرانيان درمانده ميشود همراهي دريغ نگويند ، دست بنگارش اين گفتار زده و تا آنجائيكه توانائي قلم ايران 
 . اجازه دهد شرح ميدهم

گرمتر از آش او ، ة گيري اطرافيان كاس اقتدار رضا شاه و سختو  طرف سلطهيك كه از  نه سال پيش يعني هنگامي
گويان و ستايشگران بي همه چيز داده و  و نفسهاي نيك مردان را بريده بهانه بدست تملق هاي دانايان قوم را شكسته قلم

 .اشته بود ذبراي ياوه گوئي آنها باز گ را ميدان
 :خواندن  ناطق با. كرد  ا نزد شاه چاكر خطاب مي ملت ذلت را بجايي رسانده بود كه خود رةنمايند

 
                                      آورد ا ــــعذر بدرگاه رض                         خويش تقصير بنده همان به كه ز                    

 
 :نامه نويس ميخواست با گنجاندن زرو ببرد وميخواست جايگاهش را در پيش شاه باال 

 
  كز عهدة شكرش بدر آيد                         د ـــــــــز دست و زبان كه برآيا                    

 
 ...!! در مقاالت خود طرف توجه واقع شود 

بدانوسيله تقربي در درگاه  تباد آن همايون درخت آرايش داده و ميخواس لف صدر و ذيل كتاب خود را با برومندؤم
 ن را بمسابقهـي تملق گفتـه بود كه توگوئـگرفت ه بازار تزوير و چاپلوسي باندازه ها رونقـ خالص ،!!دا كندـسلطنتي پي

تملق گوي سبقت را از همگان ببرد ، و همه كس ميخواست تنها  ترين گذاشته اند و هر يكي ميخواست با اداي پست
رضايت خاطر يك نفر را بدست بياورد ولو با تن دادن بهر ذلت و زبوني و پستي باشد  ع شده و فقططرف توجه يك نفر واق
از طرف ديگر پيشرفتهاي اروپا و موفقيتهاي روز افزون اروپائيان چشمها را خيره و . پهلوي بود   و آن يك نفر رضا شاه

كار در ميان  اين. كرده و ميخواستند از آنها تقليد كنند ساير شرقيان عاشق چشم و گوش بسته آنها  مانندنيز ايرانيان را 
ميخوابيدند  يكي از دوستان شب موقع خواب رو بسوي اروپا  افراط رسيده بود كه بقولةتحصيل كرده بحدي بدرج جوانان

     .بسوي اروپا باشد  شوند رويشان تا صبح كه بيدار شده و بلند مي
مسخره اش ،  مادي كه دين موهون شده و دينداري اگر پيدا ميشدة واج فلسف رةچون در اروپا از ديرزماني بواسط

خود را متمدن و  باورهاي دين سستي گرفته ، كساني ميخواستنديا  تقليد كوركورانه ةميكردند در ايران نيز در نتيج
 .مي جستند بيديني كرده و از دين بيزاري ل عوام فرنگي مĤب باشند تظاهر بِ نشان بدهند و يا بقومتجدد

در همچو موقعي بود كه پاك مرد . خالصه وقتي بود نه ميشد از گرفتاريهاي كشور گفتگو كرد ، و نه از دين نام برد 
ايران آقاي كسروي با شهامت بي نظيري قلم بدست گرفته و بنياد مهنامة پيمان را گذاشت و با يك شجاعت اخالقي از 

آن بتشريح گرفتاري هاي ايرانيان و نشان دادن راه چارة آنها پرداخته و از طرف يكطرف بدون مالحظه از شاه و اطرافيان 
ديگر بيرق دين را برافراشته معني درست و حقيقي آن را روشن ساخته و با داليل محكم عقلي و علمي ثابت كرد كه يك 

 ن غير قابل ـه و براهيـست و با ادلرماست و آنوجود پاك آفريدگار توانا اـقوه و يك حقيقتي در پس اين دنياي مادي حكمف
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بموقع اجرا گذاشته شود ، وگرنه كه علوم و صنايع هر اندازه پيشرفت داشته باشد بايد باز مقررات ديني ، نكاري ثابت نمود ا
 . از آن همه علم و صنعت بجز خسران و بدبختي نتيجه بدست نخواهد آمد 

                                                                                    *     *       **  **  **  **  
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  آزادگان آزادگان                                                                             
  سيس جمعيت آزادگان سيس جمعيت آزادگان أأيخچة پيدايش و تيخچة پيدايش و ت ـ تار ـ تار11
 

رده و ـآغاز ك رفتاريـود آقاي كسروي بمبارزه با آن گـه بـرا گرفت رانـري سراسر ايـوي اروپائيگـه هياهـهنگاميك
     :نوشت  مي

 خيره كه چشم جهانيان را همه ترقي و پيشرفت با اينهمه ابزار وآالت و غيره همه علم و صنعت و با اين اروپا با اين
  .خواهد رسيد كه خود درمانده خواهد شد  بستي آئين زندگاني را نميداند باالخره بكوچه بن گردانيده است چون

آنانكه پيمان يا ديگر نوشته هاي آقاي كسروي را در هشت يا هفت سال پيش خوانده اند ميدانند كه اين 
  .اروپا تماماً در آنها پيش بيني شده است  گرفتاريهاي امروزي
پيمايد راه ترقي جهانست و بايد ملتهاي شرقي  اروپا در زندگاني مي كه  جمهور بر اين بود كه راهيةآنروز عقيد

در سراسر كشورهاي شرقي پيدا شده بود كه يكايك  پيروي از ايشان نمايند ، و در حقيقت يك جوش و خروشي در ايران و
ر ـرسيد و اگ يمر نـس كنند و كسي را ايرادي باروپا و كارهاي آن بنظرا اقتبا يـن و انديشه هاي اروپايـعادات و قواني
كردند آن مخالفت از روي يك بينش و فهم  و مبتني بذكر دليل نبود و  اين جوش و خروش مخالفت  مي دسته هايي با

  .دادند  مخالفتي نشان مي  خودة عقايد و عادات سابقو براي پافشاري در تنها از روي تعصب
 گرفتاريهائي در اروپا پيدا شده و در واقع ميوه هاي تلخ گمراهي هاي اروپا رسيدن يهمان هنگام برخ يكه دردر حال

كردند آنها  يا تصور مي بود كه توجهي بĤن گرفتاريها نمينمودند و  مردم بپيروي از اروپا بحديةولي عالق .آغاز كرده بود 
ياري مثالً در همان هنگام خبرهاي بس. . » » گلي بي خار نباشد گلي بي خار نباشد هيچ هيچ « «  شاعران ةباشد بگفت  تمدنست و بايدةالزم

 و آمريكا ميرسيد ليكن هواداران اروپاييگري آدمكشان و كالهبرداران در شهرهاي اروپا ان واز فراواني دزدان و راهزن
  . تمدن و ترقي همينست و بايد باشد ةالزم مينمودند كهتوجهي بĤن ننموده و چنين وا

 و بازرگاني در همه جا نزديك بتعطيل 1ستدوقفه اي حاصل شده و كار دادو  در بازارهاي دنيا يكيا در همان زمان
لمللي سابق در اروپا بين ا گ حاصل ميشد زيرا پس از پايان جنآنها بود البته اين وقفه از فزوني ماشينها و كارهاي گرديده

بيش چند برابر احتياج و رداخته و در مدت ده سال كمااره پالتج رخانه هاي اسلحه سازي بتوليد مالكا ةو آمريكا هم
بود كه بايستي  روي هم چيده شده و كم كم بحدي رسيده بيرون ريخته بودند و اينها بفروش نرفته و مصرف مردم كاال

 غلط  ندگانيي از ميوه هاي تلخ زـها و يك ي ماشينـ فزونةاين امر كه در واقع نتيج. كار بازدارند  كارخانه ها مدتي دست از

                                                           
 ]كسب = كاروپيشه [  ـ 1
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 مينمودند كه يك گرفتارينهاده چنين وا »»  بحرانبحران« « اروپا بود خود اروپاييان و همچنين پيروان ايشان در شرق نام آنرا 
و ژاپن و شورش هندوستان و  موقتي است كه براي جهان پيش آمده و عللي براي آن ذكر ميكردند از قبيل جنگ چين

 . پيش آمده اينست بحران ه كه بازارها كم گردد وميگفتند اينها باعث شد مانند اينها كه
اين را براي مثل ياد ميكنم كه چه اعتمادي براه زندگاني اروپايي داشتند و چگونه خود را فريب داده بهانه هايي 

ن نيك اساسا اين بسيار دشوار بود كه كسي بگويد اين راه اروپا غلط است و اروپاييا. براي نتيجه هاي غلط آن ميتراشيدند 
 .و بد زندگاني را نميشناسند 

آقاي كسروي تنها كسي بود كه بچنين سخني برخاست و گفتارهاي پياپي نوشت كه در ضمن آنها گمراهيهاي 
در روزنامة شفق سرخ كساني اگر گفتارهاي او را . اروپاييان را با دليل نشان داده و حال امروزي جهان را پيش بيني نمود 

همچنين .  خوانده است معني سخن مرا نيك تواند فهميد »»ان كار اروپا چه خواهد بود ؟ ان كار اروپا چه خواهد بود ؟ پايپاي« « كه زير عنوان 
گفتارهايي را كه آقايان علي دشتي و عيسي ليقواني و نوربخش نامي از اصفهان در مقابل آن گفتارها نوشته اند خوانده 

 .افتاد است خواهد دانست كه در آنروزها چنين سخناني بمردم تا چه اندازه گران مي 
يك نكتة ديگر اينكه آقاي كسروي كه اين ايرادها را باروپا و باروپاييگري ميگرفت مقصودش تعصب عادات و عقايد 

حسابها را ميكرد همه ه و آن ـري آن ايرادها را گرفتـگام كه باروپاييگـي نبود باين دليل كه در همان هنـقديمة شرق
با واقع چند سال ديگر عمر پيمان و پيمانيان با كوشش و كشاكش آلودگي هاي شرق را هم فراموش نكرده و در 

 . سپري گرديد كه من اينك ببرخي از آنها باجمال اشاره مينمايم يگمراهيهاي شرق

*                                               *                                                 **  **  **  **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11سات ....  ......32) نويساد  .......... ( 1321از پيدايش تا سال ..........  اسماعيل واعظپور /تاريخچة باهماد آزادگان  

  13211321 تيرماه  تيرماه 1313           شنبه         شنبه                    131388  شمارةشمارة          وزنامة پرچم               وزنامة پرچم               رر
  

         ـ ـ33                       ـ                        ـ                                                             

                  آزادگان                 آزادگان                                             
   ـ تاريخچة پيدايش و تأسيس جمعيت آزادگان  ـ تاريخچة پيدايش و تأسيس جمعيت آزادگان 11
 

گرفتاري ايران بلكه   بزرگيكي از علل. دريافته و تصديق خواهد كرد  بطوريكه هر شخص منصفي با اندك تفكري
 تذهنها را پر كرده و خردها را سسشرق عقايد جور واجوري از قبيل جبريگري و خراباتيگري و صوفيگري و غيره است كه 

محكمي از آموزاكهاي نارواي  بزرگي است كه گريبانگير ايرانيان شده و بند گردانيده و اينها هر يكي در جاي خود بالي
  .خفه كرده و خوار و زبونشان نموده است  ي را در ايرانيانها زده ، روح آزاده مردپاي آن خود بدست و

ر كاري كه از كسي ـد و هـميكن ر پيش آمدي را كهـه و هـز را خارج از اراده و اختيار بشر دانستـه چيـجبري هم
از تقدير   كار قضا و قدر ميداند و آنها راةكار ندانسته هم ميزند توجهي بعلل پيش آمد نكرده و تقصيري متوجه عاملسر

  .شكايت ميكند 
  » »ميمي« « تنها  كه كاري با كار جهان نداشته ميگويد عاقل آنست خراباتي اينجهان را يكدستگاه لغوي شمارده

  .خورده و مست و اليعقل افتاده از نيك و بد فارغ و آسوده بنشيند 
ديگران در آفاق مي بينند   را بخدا ملحق كرده آنچه را كهميخواهد خود صوفي با يكرشته پندارهاي بي پا و موهوم

نام   نفسةميزند و اين آلودگيها را هم تصفيالحق انا ويافه گويي را بجائي ميرساند كه دعحتي گز بيند و  انفسدراو 
  .ميگذارد 

دبختي را حوالت ب و تمامي نيك و بد ، زشت و زيبا ، خوشبختي و كه انسان خود را صاحب اختيار ندانسته وقتي
نكند تقدير  و ميخواهدنيست و ميخواهد تالش بكند  بقضا و قدر كرده و چنين پندارد كه اختيار هيچ چيزي در دست او

بختي  براي سعادت و خوش،  خود ةو آيند ر دست بكاري زده و براي حالـكار خودش را خواهد كرد ، آيا اين شخص ديگ
تقدير چنين بايد كرد  چه: كرده و ميگويد  بازله از قضا و قدر راسر گِ يش آمدي فوراًفكري ميكند ؟ يا اينكه در هر پ خود

  .آتش بسوزيم  نبود كه ما هم در اي
يا يك نفر خراباتي كه تنها كارش باده خواري و ساده بازي بوده ديگر در بند نيك و بد جهان نباشد  چه كاري از او 

  .براي خود و كشورش ساخته است 
ست كه بخورد و يناند و تنها خواستش از زندگاني اا ميدد نزديكي بخةكوبيدن را وسيل في كه دست زدن و پامرد صو

  .راند ، ديگر چه اميدي ميتوان از همچو كسي براي نجات خود و ديگران بست ذخوش بگ
هاي  ها كوشيده و ديواناز طرفي هم چون بيشتر شعراي ايران خود پيرو اين عقايد پوچ و موهوم بوده اند در رواج آن

  .خود را پر از اشعار جبريگري و خراباتيگري و صوفيگري كرده و مردم را بفرا گرفتن آنها دلگرم نموده اند 
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 منثور  اينست كه اين شعرها كار خود را مچون شعر موزون است و سخن منظوم تاْثيرش در دلها بيشتر است تا كال
سي از ايرانيان را ميتوان پيدا كرد كه در گفتگوهاي خود بيتي از آن شعرها ياد كرده و در دلها نشسته است و كمتر ك

 .نكرده و با سرودن آنها آتش غيرت و آزادگي را در خود و ديگران خاموش نكند 
ران بميان آمده و يك ـه و صحبت گرفتاريها و درماندگيهاي ايـك و بد جهان رفتـو از نيـي كه گفتگـال هنگامـمث
بيدرنگ ، فكر پيدا كردن راه چاره بيفتند رزي ميخواهد ديگران را نيز متوجه بدبختيهاي خود بكند و باشد كه بخدا بيام

 :يكي از آن ميان برخاسته و ميگويد 
 

                        چندين چه خوري تو غم از اين رنج دراز               و حقيقت جهان است مجازــاي دل چ               
 ازر تو نايد بـــــــــبه  قلم زهكاين رفت               بساز  ن را بقضا سپار و با دردــــــــت               
 :يا ميخواند 

 است ك و بد فرسوده ــپيوسته قلم ز ني              ها  بوده است يــــــوح نشان بودنبر ل               
 است هوده وردن و كوشيدن ما بيــغم خ              ر آنچه بايست بدادـــــــدر روز ازل ه               

 
 :با چه ميگويي ي باا: يا جواب ميدهد 

 
 زم ز رهروي ياد استن لطيفة نغـــكه اي              ور و پند من مبر از يادـــجهان مخغم                
 است و در اختيار نگشاده ــكه بر من و ت              بگشاي بداده بده و ز جبين گره ا ــرض               

 
جانم ول كن وطن پرستي : يا وقتي كه صحبت از وطنپرستي و جانبازي در راه ميهن ميرود بي معطلي ميگويد 

 :فرموده است  يعني چه  نمي بيني شاعر بلند مرتبة ايران
 

 وي رفته باز آيد آبـــــــــباشد كه بج              ي  در تب و تابئماهت ــگف بط مي بر               
 سراب ه ـــدنيا پس مرگ ما چه دريا چ              بط گفت كه چون ما و تو گشتيم كباب               

 
 .ا خفه ميكند اين شعرها را ميخواند و حس غيرت و جوان مردي ر

 اين شعرها را پيشوا و بزرگان خود بشمارند و اين چرندها را در زندگاني شعار خود قرار ةآري كساني كه سرايند
 .دست ديگران و توسري خور اين و آن ميشوند يجه بر نميدارد و براي هميشه زيردهند غير از مذلت و بدبختي نت

                                                                                *       *         **  **  **  **  
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اال جان و مال را ارزشي قائل نشوند و سرفرازي مال كسانيست كه خواهان آنها باشند و در راه تحصيل آن عزت و
مردماني كه پابند خوشگذراني و طالب راحتي بوده و حاضر نشوند در راه تحصيل عزت و رهايي از ذلت حتي از كوچكترين 

زي فرسنگها فاصله است و بايد هميشه ذليل و زبون دلخوشي خود نيز صرفنظر كنند ميان اين قبيل مردمان و سرفرا
 .باشند 

ترين زنجيري است  چون اين افكار و عقايد محكمترين سدي است كه در راه پيشرفت ايرانيان ساخته شده و سخت
ميان كه دشمنان ايران هميشه هوادار آنها بوده خواسته و ميخواهند آن باورها در  كه بدست و پاي آنها زده شده اين است

 مقدار زيادي چاپ و در  آن باورها نوشته شده استةهاي شعري و نثري كه در بار ايرانيان رونق بيشتر گرفته و كتاب
 . و بزرگ قرار گيرد كدسترس كوچ

و براي همين منظور پيشوايان جبري و خراباتي و صوفيان و شعرا و غزل سرايان ايران را بزرگان اين كشور قلمداد 
 .يل گوناگون آنها را تكريم و تجليل نموده و در دلهاي ايرانيان براي آنها جا باز ميكنند كرده و با وسا

اين آلودگيها را هش بدلباختگان اروپا دريغ نگفت باري آقاي كسروي همانطوريكه گرفتاري اروپائيان را نوشته و نكو
 .پايي آنها را با دالئل محكمي ثابت كرد  نيز يكي يكي ياد كرده بي

يان اين باورها ديده و بشجاعت اخالقي و قلمي اين نكس ميخواهد كوششهاي آقاي كسروي را در برانداختن بهر 
راه برهايي ايران و نيرومندي ايرانيان كرده است پي برد بايد بنوشته هاي ايشان كه در  مرد بزرگ و خدمتي كه از اين

 .ات اين نيك مرد را بشناسد  پيمان چاپ شده است رجوع كند و قدر زحمةهاي مهنامشماره 
زماني در ايران رواج پيدا كرده و در دلها ريشه دوانيده اينست كه مبارزه با آنها كار آساني ا از ديرچون اين باوره

 .نبوده و از هر كسي هم ساخته نيست 
ايد مواجه با آقاي كسروي نيز در ابتداي كار كه متعرض اين افكار و عقايد شد و ميخواست آنها را ريشه كن نم

 .مخالفتهاي شديدي شده و مورد طعن بسياري از طرفداران و پيروان عقايد نامبرده گرديد 
 هوچيگري راه انداخته آقاي كسروي را ]اي[ةتوانستند پيدا كنند اين بود عد مخصوصاْ چون ايراد حسابي نمي

 توهين و ةوهين كرده و بسعدي و حافظ با ديدن تمفاخر ايراجنجالي راه انداختند كه فالني بدشمن شعر و ادبيات خوانده 
 .تحقير نگريسته است 
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  اين هياهو در مقابل قلم حقيقت نويس آقاي كسروي تاثيري نكرده و هيچ يك از آن مخالفين نتوانستندةولي هم
 كنفرانسي در بارة  ادبيات چون داد و فرياد را از حد گذراندند آقاي كسروي حاضر شدندةحتي در بار. كاري از پيش ببرند 

 .شعر و ادبيات در انجمن ادبي بدهند و هر كس هر ايرادي دارد بگيرد 
ايشان كنفرانس خود را دادند و ادبيات را معني كردند ولي كسي از انجمن نشينان پيدا نشد كه ايراد حسابي داشته 

 ايشان را كرده و دست از ياوه سرائي و انصاف تصديق گفته هاي ند نفر از ادباي منصف و شعراي باو اظهار كند بلكه چ
 .بيهوده گوئي خود برداشتند 

و منظوم  مقفي  شعر سخن است منتها سخن:گفت چنين آقاي كسروي در كنفرانس خود در انجمن ادبي تهران 
كسي نميكند ، پس اگر احتياجي بوده و ب بسخن بازانسان لتا احتياجي در ميان نباشد . است  احتياج ةسخن هم زائيد

 خود نشسته ة اينكه احتياجي بسخن باشد در خانشعري گفته ما حرفي بĤن نداريم ولي چه گوئيم بĤن ياوه گوئي كه بدون
وسيله عمر خود و وقت ه و ديوان خود را پر كرده و باينو آسمان و ريسمان شعر و غزل درست كردبس و از رطب و يا

 .خوانندگان ديوان را تباه كرده است 
د ما ايرادي كشوده و سوز و گداز خود را بنظم بقاً عاشق زن زيبائي شود و در دوري او اظهار عشق نماگر كسي ح

نداريم ولي آن پير هشتاد ساله را كه دروغي خود را بعاشقي زده و شعرها در فراق يار خيالي خود ميگويد چطور نكوهش 
 .نكنيم 

گوئيد بيچاره ديوانه شده است   بخودي خود حرف ميزند نميآيا اگر شما كسي را ببينيد كه در خانه تنها نشسته و
ما گفتيم شعر هم سخن منظوم است پس اگر كسي آنرا بيهوده سروده و بي آنكه نيازي باشد ، ! . و بيخود سخن ميگويد ؟

 ...د گفت كه از خرد بدور افتاده ؟ تنها بخاطر هوسبازي و قافيه سازي شعرها گفته آيا در بارة او نباي

  *                                              *                                                **  **  **  **  
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. ما دشمني با بيهوده گويي مي نماييم با شعر دشمني نمي نماييم .  شعر داريم ةاين است سخني كه ما در بار
شعري كه در جاي خود و بهنگام  .كه در هر كاري بايد داوري خرد را منظور داشت و بكار بست  اساس سخن ما آنست

ز اشتباه رخ ـ معني آن نيةاما ادبيات ، در بار. يستي كنيم كنيم و نبا زاري نميـيازمندي بسخن سروده شده ما از آن بين
كبار آرايشهايي بĤن ي. آوريد  شما يك سخني را يكبار ساده و بي آرايش مي. ادبيات عبارت از آراستگي سخن است . داده 
سجع و جناس  كنيد ، با وزن و قافيه و يا با ردانيد ، گواهيها از تاريخ برايش ياد ميگ ا مثالها آنرا روشن ميبافزاييد ،  مي
سخن . ولي اين در حالي نافع است كه خود سخن بجا باشد . شود  آراييد ، اين آراستگي هاست كه ادبيات ناميده مي مي

 . اي رختهاي نيك بپوشانيد ها نيز ارزشي پيدا نميكند و مثل آن باشد كه شما بيك مرده بيجا با آراستگي
با اين ترتيب من تعجب . جمن ادبي تهران كه نوشتم  اظهارات آقاي كسروي هفت سال پيش در انةاين بود چكيد

مبحث موضوع را  خلط ميكنم از بعضي كوته فكراني كه باز دست از آن هوچيگري خود برنداشته اكنون هم ميخواهند با
 آقاي كسروي را از ريشه مخالف شعر معرفي كنند ولي اين قبيل اشخاص دير آمده اند و جور ديگر در انظار جلوه گر كرده

شود و كاالي هو و جنجال را خريداري نيست وانگهي جلو حق و  ديگر براي متاع آنها مشتري در بازار امروزي پيدا نمي
اي پر از حقايق آقاي كسروي جا در دلها نوشته ه. شود با اين اظهارات پوچ و نوشته هاي بي ادبانه گرفت  حقيقت را نمي

 .براي خود باز كرده و مردم فهميده اند آنچه بايد بفهمند 
نويسم اگر مقصود از شعر و شاعري اينها است كه ديوانهاي شعراي ما       در اينجا هم خطاب بĤن آقايان گستاخ مي

ها همان شعرها و   علت بدبختي و گرفتاري ايرانية كه عمد باال گفتيم و نشان داديم آنها را ما درةنها است و نمونپر از آ
كه در  يـرنه شعرهائـزار و با آنها مخالفند وگـفهميده از آنها بي انـ ايرانيـةرها است ، نه تنها آقاي كسروي همهمان باو

گفته شده است نه وطن پرستي و ايران دوستي سروده شده و در حقيقت از روي هوس و ناداني نبوده بلكه روي احتياجات 
 .آنها هستيم  اينكه مخالف نيستيم بلكه خود طرفدار
 .باري از مطلب خيلي دور رفتيم 

 پيمان را گذاشتند و شروع كردند از يك طرف با ةدر چنين هنگامي آقاي كسروي بكوشش برخاسته و بنياد مهنام
 را كه باعث درماندگي و گرفتاري توده بود از ميان بيديني و اروپائيگري مبارزه كردن و از طرف ديگر عقايد و افكار باطل

 .بردن 
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چون هر يك از گفتارهاي پيمان كه نشان دادن راه راستكاري بود ، مخالف با افكار و باورهاي يكدسته ميشد و اين 
گذاشته و از و با دالئل محكمي روشن شود بنابراين بناي هايهوي شده پائي عقايد آنها نوشته  افتاد كه بي بĤنها سخت مي
 .آمدند  در مخالفت مي

 پيمان ة يا دارند،تمدن و اختراعات اروپا بوده با اين آالت مخالف است  با گفتن امثال اين عبارت كه فالني دشمن
 .ساختند   بيمغزي خود را آشكار مي،دشمن شعر و ادبيات بوده چشم ديدن سعدي و حافظ و خيام را ندارد 

گيرد ، و   چون هميشه حق و حقيقت تاثير خود را كرده و در دلهاي پاك جاي مي،ين همه مخالف ولي با وجود آن
نوشته هاي پيمان يك رشته حقايق خرد پذير و متكي بدالئل عقلي و منطقي بود ، تاثير خود را كرده و افكار را تكان داده 

 .يك دسته مردان پاك و كسان پاك دين را دور آقاي كسروي جمع كرد 
ل و دشوار باشد بلكه هوس و خودخواهي و غرض است كه چشم دل را كور كت كه درك آن مشي نيسحقايق چيز

شود اينست كه اگر اغراض نفساني بكنار گذاشته شد درك حقايق و پذيرفتن آنها چيز  كرده و مانع پذيرفتن آنها مي
 .آساني است 

 ة و با دستياري خرد دريافتند كه راه چاراين كسان پاك درون و بيغرض بودند كه گفتارهاي پيمان را خوانده
آنها را . درماندگيهاي شرق و رهائي جهان از گرفتاريهاي كنوني بجز از پذيرفتن راهي كه پيمان نشان ميدهد نيست 

پذيرفتند و چه از تهران و چه از شهرستانها پيام پاكدالنه فرستاده و دست همراهي بسوي آقاي كسروي دراز كردند و از 
هنگام بود كه بنياد يك جمعيتي گزارده شده و جمعي مردان پاكدرون بي آنكه همديگر را ديده باشند با هم متحد همان 

 .گرديدند و يك پيمان ورجاوند برادري ميان ايشان بسته گرديد 
 تاسيس يافته و چنانچه گفتيم براي پيش بردن يك آرمان مقدس و رسيدن بيك 1312پس اين جمعيت از سال 

بزرگي دست برادري از همه جا بهم داده و از همان هنگام در راه رهائي شرق از گرفتاري و نجات شرقيان از بردگي مقصد 
كه از ترس شاه سابق و اطرافيان او كسي را ياراي دم زدن و قدرت نفس كشيدن نبود اينها  بكوشش برخاستند و هنگامي

دنبال نموده و براي خراب كردن سدهاي عقايد و افكار سخيف و با يك روش متين و راه خدائي آرمان و مقصود خود را 
 .پاره كردن زنجيرهاي خرافات و موهومات كوشش ميكردند 

 آن سختگيريها كه از اجتماعات ميشد و آن ة تا شهريور پارسال كشيده با هم1312در همة هشت سال كه از سال 
 آقاي ة هم اجتماعات شبهاي آدينه در خانرسيد و  بچاپ مي سانسور بمطبوعات وارد ميĤورد هم پيمانةفشاري كه ادار

داد در  كه بدلها مي پيمان در تكاني. گرديد  كسروي و همچنين اجتماعهاي ديگري در تبريز و ديگر جاها داير مي
   .مداومت بود

*                                               *                                                 **  **  **  **  
 
 
 
 
 
   



  17سات ....  ......32) نويساد  .......... ( 1321از پيدايش تا سال ..........  اسماعيل واعظپور /تاريخچة باهماد آزادگان  

  13211321 تيرماه  تيرماه 2424  شنبهشنبه44                            145145     شمارة   شمارة                    روزنامة پرچم         روزنامة پرچم         
      

  11 ـ ـ55         ـ          ـ                                                                                         
    آزادگان  آزادگان                                                                                            

   سيس جمعيت آزادگانسيس جمعيت آزادگانأأ ـ تاريخچة پيدايش و ت ـ تاريخچة پيدايش و ت11
 
 

شاه گذشته در ميان بود پس با آن سختگيري كه در زمان ! . ي نميشد ؟شايد كساني ايراد گيرند پس چرا جلوگير
پاسخ اينست كه در زمان شاه گذشته از ! گرفتند ؟ اجتماعات پيمانيان جلو نمياز نوشته هاي آزاد پيمان و  چرا از

ن و اجتماعات نوشته هاي پيما. شد كه بزيان دولت يا شخص شاه باشد  نويسندگيهايي يا از اجتماعاتي جلوگيري مي
 پيمان را با ديگران بدست ةنجاست كه بايد فرق كوششهاي دارنددر اي. شخص شاه نداشت بپيمانيان بر خوردي بدولت يا 

هوي و كارشكني كوشند و اينست ايديگران كوشش در راه كشور را تنها آن ميدانند كه با دولت بنبرد پردازند و به. آورد 
و بندند و اگر كسي  در زمان توانايي دولت بايد بگوشه اي خزيده دم فر. دولت ناتوان باشد  فعاليت آنان هنگاميست كهةدور

 ةه بايد بجاي كشاكش با دولت و كارشكني بچار پيمان اينست كةد ولي راه دارن . .»»آزادي نيست آزادي نيست « «  :پرسيد بگويند 
بنبردي   آورد ، اگر هم بناست با دولتنرا از پراكندگي و گمراهي بيرو دردها كوشيد ، بايد بمردم تكاني داد و آنان

مثال در زمان رضاشاه كوشيده ميشد كه . ثري پيش برد و تنها بهياهوي بس نكرد ؤك راه مرا از ي پرداخت بايد آن
نگيرد ، و اين بود گذشته   آزاديخواهي در مغزهاي جوانان جاة گردد و مجلس موهون باشد و انديشمشروطه هر چه خوارتر

نمودند كه  دست گردانيده بودند  يكدسته چاپلوسان پست نهاد و بي ايمان كوشش ميلس را بيكبار زبون و زير آنكه مجاز
وان ــر عنــي زيـود سخنرانيهايــن بـاي. ردانند ــرون گــا بيـز از دلهــي را نيـومت ملـوكراسي و آرزوي حكـ دمـةانديش

دا ـز خود پيـوشه هاي مغـدارهاي شوم در گـست و پن په اشعارـر چـد آن مي نمودند و هـ يا مانن»»شاه پرستي شاه پرستي « « 
 :رسانيدند  كردند بگوش شنوندگان مي مي

 
                                   چون دو نگينند بيك انگشتري                            نزد خرد شاهي و پيغمبري                      

 
، و آن سخنرانيهاي كذايي آقايان ياسمي و حجازي و نصراهللا   با آن درازا و پهنا»»پرورش افكار پرورش افكار « « آن دستگاه 

 ، آن پولهاي هنگفتي كه مفت و مسلم باين عمال گ و آن يخه دريهاي شگفت آقاي اورنفلسفي و جناب آقاي اعلم ،
 .كراسي و آزاديخواهي از دلهاي ايرانيان بود  دموة همگي براي محو كردن انديشـمظلمه داده ميشد 

                                                           
 . ]اين اشتباه تا بپايان تاريخچه همچنان پيش ميرود . ميباشد » ششمين « اين گفتار . در شماره گزاري اشتباه شده [  ـ 1
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 بهواداري از مشروطه و جلوگيري از فرو نشستن احساسات يدر چنان هنگامي آقاي كسروي با يك همت بي نظير
م منتهي بدشمني نگردد كه كوشش ثر باشد و هاز يك راهي كه هم مو. ..ولي از چه راه ؟ . كوشيدند  آزاديخواهي مي

نوشتن تاريخ مشروطه و بچاپ رسانيدن آن ، از راه انتشار عكسهاي پيشگامان آزادي و نام آور و محترم ه از راانجام ماند ، نا
ي از ـران سخنرانـي كه ديگـد كه در هنگامـك بينديشند و بياد بياورنـه را نيـر همين نكتـها ، كساني اگ دن آنـگرداني

نوشتند و هر يكي بمزد اين كارهاي  پا تملق مي سرادند ، تاريخهايسرو شاه پرستي ميكردند ، قصيده هاي چاپلوسانه مي
خريدند ، اتومبيل شخصي تهيه ميكردند ، در بانك حساب  خود پولهاي گزافي از وزارت فرهنگ دريافت داشته خانه مي

كسهاي آورد ، و ع آقاي كسروي با يكرشته رنجهاي طاقت فرسا تاريخ مشروطه را گرد مي، نمودند  شخصي باز مي
يا بكمك چند تني از يا بكمك چند تني از ( ( ود ـ كم خةجست ، و با سرماي اهدان و پيشگامان آزادي را از اينجا و آنجا ميـمج

       حاتمانةهاي  توانست اين نيز از آن دهش كه مي در حالي. جلدهاي تاريخ مشروطه را بچاپ ميرسانيد  ))يارانش يارانش 
 .رفت  وزارت فرهنگ بهره ياب گردد هيچگاه نزديك نمي

مين چاپ تاريخ مشروطه يك تاريخچه اي دارد و چنان نيست كه براي آقاي كسروي بي آسيب و زيان گذشته ه
 چرا :توانست بگويد  كس نمي مسلم است هيچ. ولي از يكراهي دنبال ميشد كه منتهي بجلوگيري صريح نگردد . است 

ولي از راه هاي ديگري آزار و .  را نمي توانستند اين جلوگيري. نويسي و آشكاره بجلوگيري پردازد  تاريخ مشروطه را مي
 .گردانيد  نمي زيان ميرسانيدند و آقاي كسروي باين زيانها تحمل نموده از راه مقصود رو بر

حال باعث بدگماني  از طرف ديگر نوشتن تاريخ مشروطه و اين نحو كوشش اگر هم برخالف ميل دولت بود بهر
 .نميگرديد 

ومت پيمان و اجتماعات پيمانيان در زمان شاه سابق اعتمادي بود كه بحسن نيت آقاي در واقع علت مهم مدا
 ة همان بدگماني بود كه نه روز دارندة برخي بدگمانيها ميرفت و در نتيجآري در ابتدا. كسروي و ياران او حاصل شده بود 

ي او را كه چيزهاي اندكي نبود مورد بازرسي  روز همة نوشته ها و كتابها9مدت  پيمان را در شهرباني نگهداشتند و در آن
 .و جستجو قرار دادند 

كار افتاد كه يك كسيكه  اتهام باشد پيدا نكردند و اين حقيقت بĤشةلي چون هر چه جستند چيزي كه وسيلو
 و  در زمينه هاي گوناگون اجتماعي و ديني و سياسيـداشت شتنست و صدها كتاب و گفتار و يادكارش با نوهميشه سرو

 آنها يك جمله كه عنوان اتهام تواند بود پيدا نميشود همين حقيقت اثر خود ة بدست افتاده در هم1 ارزـتاريخي و علمي 
  .2 اعتماد و اطمينان ايشان گرديدةو همين ماي خود برگردانيدند ةست آقاي كسروي را بخانينخشيد و ارا ب

                                                                                              **  **  **  **  **  
 
 
 

                                                           
 .  بايستي چاپ شدي » ... ازو بدست افتاده ... « . اشتباه چاپيست [  ـ 1
براي شناختن اين افسر بدگهر كه . بوده » سرتيپ حسين آيرم « چندگاهه ، در شهرباني و در زمان رياست  روزة 9 ـ اين بازداشت 2

را كه نويساد از روزنامة پرچم آماده » گفتارهاي پرچم « چندي پس از آن از ايران گريخت و ديگر هيچگاه بكشور بازنگشت ، جلد يكم 
 . ] گردانيده ببينيد 
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بيغرضي آقاي كسروي حاصل شده بود ، باز شماره هاي پيمان از تعرض ادارة سانسور مصون كه بِ نانيبا وجود اطمي
 سانسور تنها صالح دولت را در نظر نگرفته بلكه عقايد و ةزيرا ادار. آن كشمكشي پيدا ميشد نبود و در چاپ شماره هاي 

 . ثاني مالحظه ميكردند ةوزير را در درجفالن رئيس و فالن افكار متصديان خود را در درجة اول و رضايت 
 ديكتاتوري ميباشد و خوب نشان ميدهد كه چگونه متصديان ة دورةبهترين نمونه از كارهاي بيست سالاداره سانسور 

ال غرض و زور  آنها چگونه در ايام تصدي خود اعمة خود ديكتاتور مستقلي بودند و همامر و اولياي دولت هر يك در جاي
 . گناهان را بگردن شاه سابق انداخته اند ة سر هم همنموده آخر

 در مضرات ترياك ]اي[ ميگفت مقاله2 تبريزة فردوسي در تبريز مدير روزنامةهيچ يادم نميرود در جشن هزار سال
 سانسور بردند ة ولي وقتيكه باداررسيده بود چون هيچگونه برخوردي با سياست نداشت داديم چاپخانه حروف چيني شد

مگر نميدانيد رئيس آگاهي : خودم رفتم و علت را پرسيدم متصدي گفت . يم يك خط چپ و راستي رويش كشيده اند ديد
 ! !! !و اين مقاله بايشان بر ميخورد خود ترياكيست 

 شهرستانها روساي ادارات سانسور در رسيدگي بگفتارهاي روزنامه ها و مجالت اول افكار و ةآري در تهران و هم
كردند   پس از آن هم دقت مي.گزاشتند چاپ شود  خالف آن ميشد نمي چيزي بر د را در نظر ميگرفتند و هرعقايد خو

ه اين ـگذرانيدند آنچ ري را از اندازه ميـگي ئيس باشد و اين بود كار سختر و بهمان رـخالف ميل فالن وزي كه مبادا بر
ود بچاپ ـنم ر گفتاري را كه سانسور در آن تصرفي ميـي هد اين بود كه آقاي كسروـگرداني ريها را بدتر ميـسخت گي

 .رسانيد  نمي
 : من بنزدش رفتم و گفتم. اين از زبان خود ايشانست كه روزي آقاي علي دشتي در يك گفتار من تصرف كرده بود 

 ةاست نه عقيد شمةاينها عقيد: چطور ؟ گفتم : گفت !  شما با امضاي من چاپ شود ؟ةآقاي دشتي آيا رواست كه انديش
اين را گفتم و آن گفتار را بكنار گزاردم و از . شما ميخواستيد گفتاري بنويسيد كه با امضاي خودتان بچاپ رسد . من 

 .همان هنگام ديگر آقاي دشتي تصرفي در گفتارهاي من نميكرد 

                                                           
چون اين اشتباه تا بپايان پيش ميرود ، ديگر در اين باره زندي داده . گفتار است » هفتمين « اين . اشتباه شده در شماره گزاري [  ـ 1

 . نخواهد شد 
 . ]از آزاديخواهان بنام مشروطه است » حاج حسين آقا فشنگچي «  ـ مدير روزنامة تبريز ، 2
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ته تصرفات در گيري برخاس  فرهنگ بسختة چون نمايند1320ه اين هم از زبان ايشانست كه در فروردين ما
 سانسور يا در جاهاي ديگري كردم ةانيدم و با گفتگوهايي كه در ادار را بچاپ نرسةكرد من يكماه مهنام گفتارهاي من مي

 .بجلوگيري از سختگيري آن نماينده موفق شدم 
بيباكي را خود در اينباره . رسيد   پيمان بي سانسور بچاپ ميةني اينست كه بيشتر كتابهاي دارنديكي از رازهاي نها

 تابان هم سپاسگزار بايد بود كه مساعدت نشان ميداد ولي گاهي هم اشكال پيش ةنمود ولي از چاپخان  پيمان ميةدارند
ل كتاب و بچاپ رسيده بود پس از پايان آن چاپخانه از تحويـه كه بهمين نحـخ مشروطـآمد مثالً بخش نخست تاري مي
 زمينه براي انتشار آن پديد 1320ماه در چاپخانه خوابيد تا در شهريور ماه  ششنمود و بهمين جهت كتاب  داري ميخود
 .آمد 

آوردند و  نمودند و ده برابر آنچه نظر دولت بود بمردم فشار مي گفتگومان از سانسور بود كه آنروز آن سختگيريها مي
گرفتند كنون ما بايد از ايشان   جلو ميكردند و از مطالبي كه هيچ برخورد بسياست نداشت عقيده هاي خود را تحميل مي

ه از طرف شخص خودتان ـ يا اينكريها با امر شاه بود و تقصير اينها هم متوجه او استـبپرسيم آيا اين فشارها و سخت گي
هم از طرف شاه سابق صادر ميشد پس در اين صورت فراموش كردن كارهاي   ؟ حتماً نميتوانيد بگوئيد دستورات آنبود

اندك مدت و تاخت آوردن بيكنفري كه تا بود همه تان باو تملق ميگفتيد و ميشود گفت شماها بوديد كه او را هم خود در 
گوئي اخالقش را عوض كرديد ، چه معني دارد و راستي از اين گفته ها چه نتيجه ميخواهيد  از راه برديد و با آن تملق

 .بگيريد 
را بگويم كه منتهاي  ا هم براي طرفداري ندارد ، ولي ميخواهم اينمن از شاه سابق نميخواهم طرفداري كنم و ج

ذلت و پستي است كه تا يكنفر داراي قدرت و توانائي است با صد گونه تملق و چرب زباني تعريفش كنيد و حتي معجزه 
ن نيز خودداري برايش قائل شويد همينكه توانائيش سلب شده بيچاره گرديد آن سر چماق را برگردانيد و از ناسزا گفت

 .نكنيد 
آورد دلش آتش ميگيرد ، چه گوئيم بĤن دكتري كه روزها رفته   راستي انسان وقتي كه كارهاي بعضي ها را بنظر مي

راني كرده و پول ميگرفت شب هم در مهمانيها و غيره  در مجالس پرورش افكار و باغ فردوس و سالن دارالفنون سخن
 اگر معني آقاي دكتر. را نفهميديم چيست   افكار سر در نياورديم و اصالً معني آنميگفت ما كه از اين مجالس پرورش

 ها براي چيست ؟ رانيها و پول گرفتن  اين سخن]اي[ةپرورش افكار را نفهميد
 .؟انسان بايد اين اندازه پست و مادي باشد كه براي بدست آوردن پول عقب هر كار نافهميده برود 

 از پول اندوزي هم.  شريك دزد شويد و هم رفيق قافله  اينهمه ضد و نقيض اينست كه همنه خير ، مقصود از گفتن
  ، رفتيد و سخنراني در آن مجالس را قبول نميكرديد عقب نمانيد و هم دل مردم را نگه داريد واال اگر راست ميگفتيد نمي

 .تان هم نميكردند  اعدام
 پيمان را پس از چاپ با دستور شهرباني در چاپخانه توقيف كرده ة يكي از شماره هاي مهنام1315سال در زمستان 

و مانع از توزيع شده بودند آقاي كسروي براي دانستن علت توقيف بشهرباني ميرفتند من هم با همراهي شان رفتم معلوم 
بود قسمت  قبل چاپ شده ة و قسمتي هم از خالصة آن در شمارشد آقاي كسروي كنفرانسي در انجمن ادبي داده اند

را   دستور توقيف آن1شاعري آقاي نخست وزير وقت  آن و بخاطر شعر ويبرا. ديگرش در اين شماره چاپ گرديده است 
 . توزيع صادر كردند ةند كه آن قسمت را بردارند و اجاز شهرباني تعهدي از آقاي كسروي گرفتة ادار.داده اند 

                                                           
 . ]بوده »  ) ذكاءالملك( محمدعلي فروغي « نخست وزير آنروز ايران [  ـ 1
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گونه ارتباطي با  ادي اديب و شاعر شده ، كنفرانسي كه هيچ زيةنسي كه در انجمن ادبي با حضور عدچاپ كنفرا
سياست نداشته و براي روشن كردن معني ادبيات و شعر شده است چه مخالفتي با سياست دولت يا كشورداري داشت كه 

 .آقاي فروغي از نشر آن جلوگيري ميكردند ؟ مگر شاه نيز طرفدار شعر بود و نبايست چيزي بر ضد آن چاپ شود 
 شخصي آقاي فروغي بود كه راضي بنشر آن نميشد واال ةه اينها هيچ يك نبود و تنها عقيد خير ما بهتر ميدانيم كنه

 .هيچوقت شهرباني نميتوانست بĤن آساني رفع توقيف از مجله را بكند 
 و باعث آنفجايع و مظالم بيست ساله را بگردن شاه سابق انداخت و تنها او را عامل همة پس در اينصورت نبايد 

گوئي و تجاوز  اقتداري كه در دست داشته از زورهمه تعديات معرفي كرد بلكه هر كس در هر مقامي كه بوده و هر اندازه
دالت كشيده و ز عـ آن آقايان را بپاي ميةدا كند كه همـرا پي دريغ نگفته است و بايد روزي ملت ايران شايستگي آن

 . تعيين كند شان نموده نيك و بد هر يك را محاكمه
 اغلب دچار 1320 تا شهريور 1312 انتشار خود از سال ة پيمان در مدت هشت سال دورةمهنام. دور نرويم پر باري 

 پيمان و نداشتن غرض ة پاكي نظر دارندةيان امر نيز شده ولي باز در نتيجمحظورات سانسوري و مورد مخالفت متصد
 ة در ادار1رامرزيـي و آقاي فـ شهربانگ سيف درـد آقاي سرهنـمانني ـشخصي وي و در اثر كمكهاي شخصي كسان نيك

 .گفتند ، پيمان دچار تعطيل نشده مرتب چاپ و نشر ميگرديد  نامه نگاري كه از تسهيل و مساعدت دريغ نمي
 تهيه ثري نيز براي خود در هر كجاؤكرد هواداران م اين يكي از تاثيرات پيمان بود كه چنانكه دشمنان قوي پيدا مي

 .نمود  مي

                                                    *****                         *****                           
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در سي و اند سال پيش پس از جانبازيهاي پاكدالنـه و در نتيجة ريخته شدن خـون صدها نفـر مردان غيرتمند ، و 
بي خانمان ماندن هزاران زن و بچه ، و غارت شدن خانه هاي زياد در ايران مشروطه گرفته شد و اصول آزادي بر قرار 

 .گرديد 
ولي بواسطة علل چندي آن اصول دير نپائيده پس از اندك زماني بساط مشروطه از ميان رفته و غير از نام خشگ و 

 . و جاي خود را بيك حكومت ديكتاتوري خودسري تحويل داد خالي چيزي از آن باقي نماند 
بواسطة آماده نبودن توده بيك علت يكم و در عين حال مهمترين علت ، عدم شايستگي ايران بحكومت مشروطه 

 .چنين حكومتي بود 
 خود آشنا نبوده و نتوانند ةت افراد ملت است و تا آنان بوظيفدر دسدر حكومت مشروطه اختيار كارهاي كشور 

 .بخوبي انجام وظيفه كنند كارها لنگ شده و امور مملكت معوق ميماند 
ان مشروطه بود كه از ماليان و درباريان و بازاريان وجود خواهن رفتن مشروطه وجود مستبدين و بدعلت دوم از بي

داشتند و علت بدخواهي ماليان و درباريان اين بود كه مشروطه را بر ضرر خود پنداشته و آنرا مخالف منافع خود 
 .خواهان خودداري نميكردند و مشروطه دگوئي بمشروطه بيدانستند اين بود كه هيچ وقت از م

خواه موهون كرد ، نيكخواه و بد، را در نظر خود و بيگانه  بزرگي بدستگاه مشروطه زده و آنسومين علت كه ضربت 
 .رفتار و كردار دسته هائي بود كه بنام مشروطه و دموكراسي پديد آمده ولي در حقيقت خود بدترين دشمنان آزادي بودند 

ي ساخته باحزاب ديگر فحش و ناسزا را ميدانستند كه هر چند نفري دور هم جمع شده و حزب اينها آزادي آن
از روي ناداني و هوس هر روز دنبال يكي را گرفته و از او هواداري نموده . در روزنامه ها بهمديگر دشنام دهند . بگويند 

ام علي االتصال كابينه درست كنند و كابينه براندازند و ن. پس از چند روز تغيير عقيده داده و شروع ببدگوئي از آن نمايند 
خره باعث تجري اين دسته بازيها باعث تضعيف دولت گرديده و باال. اين سيه كاريهاي خود را اصول دموكراسي بگذارند 

خواهان مشروطه را  آزادي دلسرد گردانيده و زبان بدامني در سراسر كشور شده و مردم را از مشروطه واشرار و توليد نا
 .ببدگوئي باز ميكرد 

د كه رضا شاه پهلوي يا سردار سپه آنروزي در روي صحنه سياست پيدا شده با دست زدن در اين هرج و مرج بو
 رده ـكباز رار امنيت جا در دلها ـاستق، ومت قوي و مقتدر ـك رشته كارهاي ارجداري از قبيل ايجاد قشون و تشكيل حكـبي

 



  23سات ....  ......32) نويساد  .......... ( 1321از پيدايش تا سال ..........  اسماعيل واعظپور /تاريخچة باهماد آزادگان  

 آمده بودند ، از جان و دل هواخواه  صوري بجاندسته از آزاديخواهان مردم ايران كه از هوچيگري و هوس بازي آن
 . سردارسپه شدند 

در اثر همين تمايل عمومي بحكومت پهلوي بود كه روز بروز بر اقتدارش افزوده و جلو راهش را باز كرد تا اينكه تاج 
هاي ر آن كانونـديگ. وي را تشكيل داد ـي زد و سلطنت پهلـگ شاهـه بر اورنـرده و تكيـو تخت سلطنتي را تصاحب ك

حزب سازي و مراكز هوچيگري و دستگاه هاي هوسبازي برچيده شده و از بين رفت و دست اقتدار پهلوي همة آنها را يكي 
پس از آن يواش يواش دورة زورگويي و .  افزود شاه در دلهاي مردم پس از ديگري از ميان برد و اين خود بر محبوبيت رضا

 و نيكي كه بودند از ميدان بيرون رفته و گوشه نشيني اختيار كرده بودند در ديكتاتوري آغاز گرديد و چون مردان حسابي
و مجلس فقط كساني مانده بودند كه همگي اشخاص متملق و چاپلوس و مديحه سرا و بي عرضه بوده و خود از دور شاه 

بازيها را پيدا نميكردند وسآنهائي بودند كه با هوچيگري و هوسبازي خود موجد اين دستگاه شده و اكنون كه مجال آن ه
عكس ايستادگي در جلو ديكتاتوري و   نيز رل تملق گوئي و خوش رقصي را انتخاب كرده بودند ، برردم دركشيده و اين با

از   عمليات وي تشويقش كردند و باالخره خود را مالك الرقاب ملت كرده و غيرزخودسري شاه ، با تعريف و تمجيد ا
 .كارهائي را كه همه ديديم و كشور بحالي افتاد كه ناظرش هستيم  اده و كرد آنشخص خودش بكسي اهميت ند

 اجراي اغراض شخصي و ةديكتاتوري شدند كه آزادي را وسيل من كساني باعث ايجاد آن دستگاه ةپس بعقيد
 . كردند 1هوسهاي نفساني خود كرده نام مشروطه و دموكراسي را بكلي پست و موهن

زيرا . فتار و كردار آن هوس بازان بروي كار آورد و آن اقتدار و تسلط را آنان بدست وي دادند رضا شاه پهلوي را ر
را بزشت كاريها و  وي دادند و آنـداد پهلـ و فشار عمليات آنها بود كه تن بجور و بيگـني از نـت رهائـردم جهـم

 .هاي آنان ترجيح دادند  هوچيگري
 آن وقايع پيش آمد و اوضاع ايران تغيير پيدا كرد و در اين بيست سال كه 1320پس از بيست سال در شهريور ماه 

ياراي نفس كشيدن و صحبت حكومت و دولت كردن نبود چون راديوي لندن شروع كرد از كارهاي پهلوي بد گفتن و 
لت پهلوي خالف دو طرف شده و كم كم زمزمه هائي بر ستمهاي او را يكي يكي شمردن آن رعب و وحشت بيست ساله بر

 .در مجلس و بيرون آغاز گرديد 
يران بيرون رفت  شهريور رضا شاه پهلوي از تاج و تخت شاهي دست برداشته و از ا25 اين پيش آمدها در ةدر نتيج

 . خودكامي و ديكتاتوري آن شاه نيز سپري گرديد ةسال بيست ةو باين ترتيب دور
لت گرفتاري خود را فهميده و از آن بدبختي تجربه گرفته پس كه دچار سختي و تنگي ميشود بايد ع انسان هنگامي

باره دچار گرفتاري ديگري شود اين ديوانگي است كه بدون فكر و دقت باز رفتاري كند  از خالصي ديگر كاري نكند كه دو
 . كه باعث سيه روزي ديگر شود 

                                                                                        *       *         **  **  **  **  
 
 
 
 

                                                           
 . ] چاپ شدي » موهون « بايستي [  ـ 1
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خواهند ]در پيش[انيان پس از رهائي از فشار ظلم و بيداد پهلوي يك راه عاقالنه و متين اينست كه تصور ميرفت اير
را با هوسبازي و سبك مغزي برايگان از   خود را بدست آورده و ديگر حاضر نخواهند شد آنةگرفت كه آزادي از دست رفت

 .دست بدهند و باز دچار چنگال بيداد ديگري گردند 
ز دا شده اند كه هوس را اـي پيـرديد مي بينيم باز كسانـريور كه زبانها باز و قلمها آزاد گي متاسفانه پس از شهـول

گرفته مثل شاگرد مكتبي كه درس خود را نشان بگذارد و هر وقت خواست از همان جا باز كند اينها نيز مثل اينكه از سر
 .ز همانجا شروع نموده اند همان بيست سال پيش نشان گذاشته بودند اكنون كه باز كرده اند باز ا

Ĥورد مي بينيم ـوش بيـي داده و بهـا را درس عبرتـه اينهـوض اينكـ آن عـةذاب و شكنجـه و عـفشار بيست سال
 .گذاشته اند ،  آنرا ديده اند ةجبيچاره ترشان گردانيده و باز بناي دسته بندي و هوسراني را كه نتي

را تهديد ميكند و بايد هر   آنةيده و روزهاي بدتر و مخوفتري آتي گردهنگاميكه كشور ايران دچار بدبختي بزرگي
 تيره روزي خود و برادران و خواهران خود را ةه و همگي دست اتفاق بهم داده چارخردي هوسراني را كنار گذاشتمرد با

 ةشته هر دسته يك گوش تاراج را گذا از عشاير و اكراد بناي وحشيگري و]اي[بكنند متاسفانه مي بينيم در ايران عده
 عصمت دريده و دارايي شان را غارت ةن و بچه گان را كشته زنان را پردمملكت را مورد تاخت و تاز قرار داده نامردانه مردا

 .ميكنند 
جمعي نيز . دستة ديگري عوام فريبي را از سرگرفته با ديگر كردن رخت و كاله سبك مغزي خود را آشكار مينمايند 

 حزب سازي پرداخته با راه انداختن هايهوي و پر كردن روزنامه ها با فحش و ناسزا آبروي دموكراسي و بدسته بندي و
 .آزادي را ميبرند 

از همه بدتر نامرداني است كه خودشان در زمان شاه سابق دست اندر كارها بودند و اطراف شاه را گرفته با صد 
اينها بودند كه براي . ه در گفتن تملق بشاه بهم ديگر تفاخر ميكردند زبوني و خواري از هيچگونه ستايش دريغ نگفته بلك

 ستمهاي بيست ساله با دست اينها و ةتقرب بدستگاه سلطنتي از هيچگونه ظلم و تعدي بديگران خودداري نداشته و هم
 . اينان بمردم وارد آمده است ةبوسيل

ابق انداخته از هيچگونه س تمامي گناه را بگردن شاه ئات اعمال خود را فراموش كرده وياكنون با بيشرمي تمام س
 .بدگوئي و پرده دري فروگذاري نميكنند 
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 مجلس و تملق گوئي ناطق ، زور گوئي متصديان امر ، ة هر وقت كه ستايشگري فالن نمايندقبل از وقايع شهريور
 از آن بيزار است ، پيش خود فكر ميكردم رسانيده اند كه شرافت انسان]اي[چاپلوسي روزنامه نويس را ميديدم كه باندازه

توانائي را كه دارد از دست بدهد اين آقايان چه گونه خواهند  كه اگر اين دوره عوض شود و رضا شاه پهلوي اين اقتدار و
 .توانست در اين كشور زندگاني كنند و چطور با مردم روبرو خواهند شد 

 خود را  مجلس گفته هاي ديروزةآقاي نمايند.  زد بهتمم راستي پس از پيش آمد شهريور بيشرمي اينها را كه ديد
ي تمام ئياح خود را بيرون نويس كرده و با بيپرورش افكار تملق گوئيبدگفتن از شاه ، ناطق فراموش كرده شروع كرد بِ

يروزي خود  سطر تملق نگفته ام ، روزنامه نويس مقاالت د232گفت كه من حساب كردم در سخنرانيهاي خويش بيش از 
زا بدهنش ميĤيد سه امروز شروع كرد هر چه فحش و نارا كه با ستايش شاه آغاز كرده و با دعاي آن تمام ميكرد از ياد برد

كه بيست سال تمام با مقدرات اين ملت بدبخت بازي كرده و آبرو و   آنهائي، ديروزي ةگفتن ، عمال مظلم پشت شاه سابق
دستي تمام لب و و تعدي كوتاهي نكرده اند ، با ترگونه اجحاف  رده و از هيچب خود ةئنانثيت ايرانيان را با اعمال خاحي

 .خودشان مقام خود را دو دستي محكم نگهداشتند ها را بگردن رضا شاه انداخته دهن خود را پاك كرده و همة گناه
هو دست انداختند در نيرنگ خود كارها را كردند و در حقيقت مردم را با اين هيا تعجب در اين است كه اينها اين

 .موفق شده و مقام خودشان را نيز نگهداشتند 
رانيان وارد كار بود و در عرض بيست سال همان يكنفر بتنهائي آنهمه ظلم بر ايويا در اين كشور تنها يكنفر گناهگ

 .امال شدة ملت جبران گرديد اكنون كه رفت كارها سامان گرفت و حقوق پ.  آن يك تن نيز رضاشاه پهلوي بود ،كرده بود 
 ديكتاتوري كه با ة، عمال دور  خون ايرانيان را مكيده اندمگفت از آنهائيكه مدت بيست سال تما علني و آشكار بايد

قرار هستند ، هنوز فرمانروائي ميكنند و بريش  جان و مال و عرض و ناموس مردم بازي كرده اند هنوز در پستهاي خود بر
 عدالت سپرده نشده و كيفر نديده اند ، تا ةها كوتاه نگرديده تا اينها بمحكم اينها از كارة تا دست هم!!خندند  ملت مي

ته و سزاي آنان را بكف شان ملت ايران شايستگي آنرا پيدا نكرده است كه دشمنان داخلي و خائنين ميهن خود را شناخ
. اينان يك مشت مردمان رذل و پستي هستند . خواهد ديد د ، وضع ايران درست نشده و ايراني بيچاره روز خوشي نبگذار
رانيان ـده و از دست رنج ايـون آن برخوردار گرديـرده از نعمتهاي گوناگـن مملكت استفاده كـواي ايـواره از آب و هـهم

سته و هميشه حقير نگريتيره بخت براي خودشان وسايل همه گونه خوشي و راحتي تهيه ميكنند ولي ايرانيان را با ديدة ت
 .دست ديگران ميخواهند آنانرا زير

كه همه را خوار و زبون ميخواهند در عين حال كه  اينست. مردان خود پست فطرت و دون طبيعت هستند اين نا
 .خود را سرور و سرپرست ايرانيان ميدانند از پذيرفتن ذلت و زبوني از ديگران و زورمندان عار ندارند 

پاك و آلوده با حال كنوني ايرانيان كه خود تكبر و كوتاه كردن اين دستهاي نااي نخوت و برانداختن اين مجسمه ه
بايد نخست خودشان را از آن آلودگيها پاك كنند و بعد از آن . گرفتار صدها آلودگيهاي گوناگون هستند چيز مشكلي بود 

 .د بيدار بپاك كردن كشور از عناصر نااليق همت گمارند و اال خفته را خفته كي كن
تا ايرانيان خود را آماده و اليق حكومت دموكراسي ننموده اند تا خود را اصالح نكرده و علل بدبختي را از خود دور 

بزرگي و بزرگواري در جهان بخودي .  زورگويان و ستمگران رهائي يابند ةغير ممكن است بتوانند از زير سلطنكرده اند 
خواهد بايد در راه كسب آزادي و سرفرازي همت بخرج داد و در راه  گذشتگي مي لياقت و از خود.صل نميشود خود حا

 .دستي است توسري خوري و زير، ذراني و القيدي  خوش گة و مال ارزشي قائل نشد واال نتيجتحصيل آن بجان
                                                                                                  *         *           **  **  **  ** 
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كسان زيادي در ايران هستند كه هميشه در اين مملكت خوش خورده و خوش گذرانيده اند ولي كوچكترين 
 بĤن نداشته و اندك دلبستگي از خود باستقالل آن نشان نميدهند و آشكار ميگويند كشور دست هر كس ]اي[عالقه

غافل از .  ما هم بيشتر باشد ةشور بيايد استفادك ديگري باين  اگرلكه ممكن استميخواهد باشد چه فرقي بحال ما دارد ب
گشائي و استعمار طلبي بوده خون اينهمه جواناني كه ريخته ميشود بخاطر هاي امروزي همه اش براي كشور اينكه جنگ

اي ه كه اين زمين يـمهاي حاصلخيز است ، هنگا هاي تازه و پيدا كردن منابع ثروت و سرزمين بدست آوردن زمين
پرور بدست بيگانه افتاد ديگر نخواهد گذاشت اين آقايان آزادانه از آنها استفاده كنند و هر  بركت ، اين آب و هواي جانپر

 از ن اينها است كهودشان ميخواهند و براي بدست آوردطور دلشان ميخواهد برخوردار شوند بيگانگان اينها را براي خ
و اينهمه جوانان از دست كه اينهمه خونها بريزند  گرنه چطور معقول استگويند ويغ نميان خود درريخته شدن خون جوان

 . مردم آن كشور را رها كرده و مزاحم آنها نشوند 1بدهند و پس از كاميابي و تسلط فكر
 دانند كه از جواهر ميهم طال و هم عدة ديگري در زندگي تنها در پي جمع آوري ثروت بوده ، ثروت را هم پول و 

بثروت حقيقي كه همين خاك زرخيز و هواي مناسب و آفتاب . هر راهي است بدست آورند و در نگهداري آنها بكوشند 
روان بخش اين كشور است اهميتي نداده و قدر اين نعمت خدادادي را نمي فهمند اين است كه عالقه بĤن نشان نداده و 

 . ارج آنها را نميدانند 
ز بيرون رفتن رضا شاه از ايران كه گفتگوي بردن جواهرات سلطنتي بميان آمد ديديم كه چه جار و اينست كه پس ا

جنجالي چـه در مجلس و چـه در بيرون بر پا گرديد و چگونه در همه جا گفتگو از آن ميرفت ولـي ده يك اين دلسوزيها 
 . بود ظاهر نگرديد در بارة كشور و براي اين زمين هاي حاصلخيز و پربركت كه اشغال شده

بخش بزرگي از ملت ايران هم هستند كه در نتيجة ندانستن معني حكومت هيچگونه عالقه مندي بكارهاي 
حكومتي نداشته تنها ميخواهند عقب كسب و كار خود رفته حتي زحمت اندك فكري را نيز در اين خصوص بخود ندهند 

و دخالتي در امور سياسي ميكند فوراً ميگويند بابا بتو چه اري كرده و اگر كسي را هم ببينند كه گفتگو از كارهاي كشورد
 .  خويش خسروان دانند تلكممربوطه ، ترا چه باين كارها ، صالح م

                                                           
 . ] بايستي نوشته شدي » ) كاما يا ويرگول ( ، « فزونيست و بجاي آن » فكر « واژة [  ـ 1
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يا اصالً از روي باورهايي كه دارند كارهاي دولتي را بدعت دانسته نمي خواهند و راضي نميشوند دخالتي در آنها 
در سي سال پيش كه  اينها معني حكومت را ندانسته اند و از طرفي هم چنانكه گفتيم چون. بكنند و شريك جرم بشوند 

مشروطه گرفته شد چون اجرا نگرديد اينست كه معني درست آن نيز فهميده نشد و مردم مسئوليتي را كه هر يك در 
 .رژيم مشروطه دارند ندانستند و عالقه مندي بĤن نيز پيدا نكردند 

 درست فهميده شود و اين حقيقت روشن شود كه حكومت مال يك نفر نبوده بلكه براي وقتي كه معني حكومت
ادارة كارهاي يك كشور و تحت نظم آوردن آن كارها ، براي جلوگيري از تعديات ستمگران و حمايت از ناتوانان و براه بردن 

ده ديگران را از پرداختن بĤنها بي نياز كند ، و بايد از ميان همان توده انتخاب شده و آن كارها را اداره كر] اي[توده ، عدة
 . اين دسته را حكومت يا دولت ميگويند و اين هم در زندگاني يك چيز طبيعي است ديگر نبايد مورد مخالفت باشد 

از روي وجدان و عدالت امور محولة خود را هنگامي كه اين عده از روي قاعده و اصول انتخاب شد و انتخاب شدگان 
دادند ، داد مظلوم را از ظالم گرفته و از اجحاف و تعدي مردم بيكديگر جلوگيري كردند ديگر اين حكومت حكومت انجام 

مشروطه اگر خوب اجرا شود همين معني را دارد ولي در مقابل . جور نميشود و متصديان آن را عمال مظلمه نميگويند 
 .آن مسئوليت افراد توده است در برابر كشور ] كه [محسناتي كه اين رژيم دارد يك سختي را نيز دارا ميباشد

خود ملت بايد ناظر . زيرا در رژيم مشروطه وزيران مامور اجراي امور ملت و نمايندگان مجلس قوة مقننه باشند 
و بر عكس استبداد كه اختيارات دست يك نفر بوده . اعمال اين هر دو دسته باشد و نيك و بد آنها را خوب در نظر بگيرد 

 .ديگران هر چه او گفت بايد بكنند 
در حكومت مشروطه اختيارات دست . حق اظهار راي و عقيده در مقابل فرمان همان يك تن كه شاه است ندارند 

 و قبول اين مسئوليت آمادگي و لياقت الزم دارد كه  نيز دارد1توده است و اين است كه باندازة همان اختيارات مسئولين
 .  مي گويند آن را رشتة سياسي

 و بيرون رفتن رضا شاه از ايران كه زبانها آزاد شد و قلمها بكار افتاد اگر بچارة دردها 1320پس از وقايع شهريور 
 . ميخواستند اول بايستي قبل از هر چيز بچارة دردهاييكه در باال گفتم بپردازند 

راه ثروت . حفظ استقالل كشور خود عالقه مند كنند الزم بود معني استقالل و مزاياي آن را بتوده فهمانيده آنانرا ب
چه بودن . مملكت شان را نشان دهند حقيقي را كه آب و خاك سرزمين خودشان بود بĤنان فهمانده از اين راه ارج 

حكومت و معني مشروطه را بايشان حالي ميكردند تا بتشكيل حكومت و دولت صالحي از روي قوانين مشروطه رغبت 
خالصه چارة گرفتاري هاي گوناگون و باورهاي بي پاي توده . از بازگشت استبداد و ديكتاتوري جلوگيري كنند نشان داده 

 . را وجهة همت خود قرار داده آنان را آماده و اليق داشتن حكومت دموكراسي و شايستة بزرگي و سرفرازي ميكردند 
شروطه را نفهميده و كوركورانه ميخواهند خود تعجب در اينجاست در كشوري كه اكثريت آن هنوز معني درست م
پيدا ميشود كه رژيم مشروطيت هوس باز ] اي[را گرفتار سلطنت استبدادي نموده و از حكومت عهد نوح پيروي كنند عده

را شايستة خـود ندانسته در فكر رژيم هاي ديگري ميباشند و در مقابل پرسش علت هم ميگوينـد مشروطه كهنه شده 
 نيست از اين آقايان بپرسد كه مشروطيت و دموكراسي در ايران اجرا شد كه اكنون هم بگوئيم هنگام آن كسي. است 

 .گذشته است 
اين دسته هوسبازان هم كه از شهريور باين طرف پيدا شدند كه يا صرف از روي هوا و هوس اين حرفها را ميزنند يا 

 . راه استفاده ببرند بيگانگان بسته و از اينميخواهند خائنانه خود را بِ
                                                           

 . ] چاپ شدي » مسئوليت « بايستي . اشتباه چاپي است » ئولين مس« واژة [  ـ 1
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باري در اين هنگام دستة صالحي ميخواست كه از راه دلسوزي بكار برخاسته و در اين را كه گفتم بكوشش پردازد و 
هاي گوناگون تكاني بتوده داده و بدون اغراض شخصي و هوا و هوس با پيروي عقل و خرد در مقابل آنهمه دسته بندي 

ة آن استقالل كشور را نگه داري و كشتي نيمه شكستة آن را بساحل نجات برساند و وحدت فكري توليد كرده و در نتيج
 .صالحتر و تواناتر از جمعيت پيمانيان نبود ] اي[براي اين كار دسته

*                                               *                                                 **  **  **  **  
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وده و ـ نب))ران تنها ران تنها ــاياي( ( ي  را گفتيم كه براي دخالت در كارهاي يك كشور))ان ان ــپيمانيپيماني( ( اين جمعيت 
 1320اين جمعيت ميدانش بسيار وسيعتر است و آنگاه راه كارش جداست ولي با آن حالي كه پس از شهريور . باشد  نمي

دمي كه مر.  بكنار بكشيم و بيطرف بايستيم توانستيم خود را سيخته بود ما نميگ انتظام كشور ةان پيش آمده و رشتدر اير
 .ي نشان دهند گ نسبت بĤن كشور و كارهايش بيعالقتوانند كنند نمي گاني ميدر يك كشوري زند

پس از سوم شهريور ديده شد كه مردم ايران در بيست سال نه تنها جلو نيامده اند و نه تنها عبرت نگرفته اند ، بلكه 
بارت فارسي بارت فارسي يا بعيا بع( ( دموكراسي ه و حكومت ـاز جمله مشروط. رده اند ـراموش كـز فـزهايي را نيـيك چي

 كه قانون اساسي ايران بروي آن تدوين گرديده در نظر ايرانيها موهون ترين چيزي شده و ))سررشته داري توده سررشته داري توده 
راه كرده شده و هزارها مردان ارجمند قرباني گرديده اند ، ايرانيان آنها را فراموش  آن كوششهايي كه سالهاي دراز در اين
مشروطه كهنه مشروطه كهنه « « : گويند  ه را ننگ شمرده ميـجوانان تمايل بمشروط. د آي كرده و ديگر از مشروطه بدشان مي

 ..» » ديگر در اروپا مشروطه را نمي پسندند ديگر در اروپا مشروطه را نمي پسندند « « :  يا ميگويند   . .»»شده شده 
در چنين . آنوقت همين جوانان هر يكي نغمة ديگري مي سرايند و ويالن و سرگردان نميدانند رو بكجا آورند 

يده بجاي آنكه همگي يكراه را پيمايند صد پراكندگي بميان آورده اند و كساني تنها هنگامي كه پاي بيگانه بكشور ما رس
آذربايجان كه مركز در . بهوس آنكه گفته شود حزبي دارند و ليدر هستند بيباكانه پشت پا باستقالل كشور نيز ميزنند 

ها براي آنكه حزبي باشند و تنخواهي و آزاديخواهي شمرده ميشود ديده شد كساني برخاستند و  احساسات ايران
 .نمايي هائي كنند گاهي دم از استقالل آذربايجان زدند ، گاهي زبان تركي را عنوان كردند خود

 ها جمعيت پيمانيان صالحترين جمعيتي بودند كه دخالت كنند و با بيان حقايق در برابر چنين نادانيها و گمراهي
 ة اين بود كه در همان هنگام از هم.دارند مايند و جوانان را از گمراهي باز نناك پراكندهجلوگيري از رواج انديشه هاي زهر

العاده در ميان  پرسيدند آيا در اين موقع فوق شهرها كه پيمانيان هستند بخصوص از آذربايجان نامه ها رسيد كه ياران مي
 اينها بود كه جلسه اي ةدر نتيج. كردند  اين هياهو چه بايد كرد ؟ در خود تهران نيز بسياري از ياران همان پرسش را مي

  . بچاپ رسيده»»امروز چه بايد كرد ؟ امروز چه بايد كرد ؟ « « پا گرديد و در آن جلسه آقاي كسروي نطقي خواندند كه زير عنوان بر
 داست كه ايران در حكم ـي نياز دارد و بĤن پرداخت ، و پيـه كوششهائـران بچـكه بايد ديد امروز اي مطالب آنست آنةخالص
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از بيشتر بنگهداري مشروطه و ترويج آن داشت كه باري اختاللي در اساس حكومت توليد نشود و شيرازه از هم امروز ني
 .گسيخته نگردد 

براي يكمردمي در قدم اول تعيين اساس زندگاني و طرز حكومت واجب است و اين بدترين بدبختي است كه در 
د و يكدسته دم از هواداري ـمردم عالقه بĤن نشان ندهنون اساسي بر روي اصول دموكراسي باشد و ـيك كشوري قان

 .ديكتاتوري باشند و يكدسته در آرزوي فاشيزم .  يكدسته بترويج كمونيستي كوشند  .استبداد زنند

                                                           * * * * *       
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حكومت مشروطه يعني سررشته داري خود توده . يك نكته مهم ديگر آماده نبودن ايرانيان بحكومت مشروطه است 
فرق مشروطه با .  آن باشند ةان حكومتي آماده گردانند و شايستاست و بايد مردم معني آنرا بدانند و خود را براي چن

. شايستگي مردم است يكفرق بزرگ در شايستگي و نا. ست نبودن قانون و  يا در شكل حكومت نياستبداد تنها در بودن و 
در حكومت استبدادي رشته در دست يك پادشاه يا يك دربار است و مردم زيردستند و مسئوليتي ندارند ولي در حكومت 

يكايك ايشان بكوشش در راه كشور و مشروطه رشته در دست خود مردم است و خود آنان مسئوليت دارند و اينست بايد 
 .توده و بجانفشاني آماده باشد و در هر گامي كه بر ميدارد و هر كاريكه ميكند سود كشور را بديده گيرد 

هنگاميكه يك توده شورش ميكنند و پادشاه مستبد را از ميان خود بيرون ميكنند معنايش اينست كه تو برو ما 
ر پيمان ـرد و زن با يكديگـوچك و از مـي آنان ، از بزرگ و كـرد ، و سپس همگـم كـهيودمان اين كشور را اداره خواـخ

 بندند كه دست بهم داده كشور را راه ببرند و اداره كنند و در راه نگهداري آن جان دريغ نگويند ، اينست معني درست مي
فشاني در راه كشور آماده  راي چنان كوشش و جانمشروطه ، امروز در ايران انبوه مردم اينها را نميدانند و بديهيست كه ب

بلكه امروز در ايران دسته هاي انبوهي هستند كه اگر در نزد ايشان اين گفتگو شود ريشخند نمايند و . هم نيستند 
 .بسياري از آنان آشكاره با كشور دشمنند و نابودي آنرا ميخواهند 

ر آن ـه را در برابـد كه از يكسو مشروطـم دهنـدسته دست بهه يكـك ران مهمترين كار آنستـروز در ايـاينست ام
را در ميان توده نشر دهند و مردم را آماده آن  كج انديشيهاي جوانان و ديگران نگه دارند و از يكسو معني درست آن

 .گردانند 
طرف گفته شد و پس از اين گفته ها يكرشته سخناني از هر .  گفته هاي آقاي كسروي در آن جلسه ةاين بود خالص

باالخره نتيجه آن گرديد كه امروز ما باين كار برخيزيم كه يك جمعيتي باشيم و از دور و نزديك ديگران را با خود 
د و ـران كه از مشروطه سيري نشان ميدهنـم و كار ما آن باشد كه در برابر هوسبازيهاي جوانان و ديگـهمدست گرداني

و سررشته داري توده كنيم و آنگاه يستادگي نشان دهيم و هواداري از مشروطه سرايند ا نغمه هاي بيجاي ديگري مي
را براي چنين زندگاني سرفرازانه شايسته و آماده  را در ميان مردم رواج دهيم و آنانبكوشيم معني درست مشروطه 

 .وشيم گشت استبداد و ديكتاتوري بجلوگيري كداري اين اساس كوشيده از باز همچنين بنگه. گردانيم 
 بازرگاني ةنيز يكرشته اصالحاتي را در بار. ا ايرانيان انجام دهيم بيرت ايرانيگري و بتعصب هم ميهني اينكار را بنام غ

 رويهمرفته يك جمعيتي كه . ر گرفته ذهنها را با آنها آشنا گردانيم ـر شئون زندگاني در نظـو كشاورزي و خانه داري و ديگ
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شنا گردانيدن ايشان با حقايق زندگاني و راهنمائي بايرانيان در چنين هنگام گرفتاري و نگهداري كار آن آموزگاري توده و آ
 .كشور از آشوب و ديكتاتوري باشد 

 »»آزادگان آزادگان « «  و قرار شد نام اين جمعيت هپس از اين گفتگوها مقاصد جمعيت در شانزده ماده تدوين گرديد
كه پيمانيان در آنجا هستند آگاهي داده  داده شده و سپس بشهرهائيباشد و نخست در تهران بپيمانيان شكل جمعيت 

رف در انديشه ها و ـي اين نكته يادآوري شد كه بايد راه اين جمعيت  تصـشد كه همين كار را كنند و مخصوصا بهمگ
اين است . ننمايند  اكتفا عقيده ها باشد و يك كسي را تا از هر باره با ما هم انديشه نباشند نپذيرند و باجتماع صوري

 را با جمعيتهاي ديگر دارد 1هائيفرحكنون خوانندگان ببينند كه چه  . 1320 تشكيل آزادگان پس از شهريور ماه ةتاريخچ
 .و مخصوصاً مقاصد اين جمعيت را بانديشه سپارند 

ن آوردن سطح بطوريكه مي بينيم احزاب ديگر براي گرد آوردن مردم و جلب نظرشان جمالت چندي از قبيل پائي
از كارهاي عمومي و غيره بهم بافته نام  ديكتاتوري ةهاي عمال دور ، يا كوتاه كردن دستزندگاني ، ضبط اموال شاه سابق 

 را زياد  جمعيت خودةته تنها ميخواهند هر جوري است عد يا افكار و عقايد مردم را در نظر نگرف2آن را مرامنامه ميگذارند
و جنجال بقول خودشان ابراز احساساتي   حقيقي جلوه گر نموده با راه انداختن هايهوي و جارةنموده و يا بيشتر از عد

 .     كنند و يك نتيجه از آن احساسات برداشته يا نه كاري نداشته باشند 
طوري كه گفتم چيزهائي مردم فريبي و ظاهر سازي را نداشته بلكه همان ولي آزادگان در اين كار خود بهيچوجه نظر

مقاصد خود گنجانيده  دردهاي آنست در ميان ةكارهائي را كه بصالح و چار،  ايراني الزم دارد و بايد بفهمد ةرا كه جامع
و حوزه بنديهاي نابجا اهميتي نداده بلكه ميخواهد تكان بفكر هاي مردم داده بيخود  همراه هم باجتماعات ةدر تهي. است 

 .ت بيĤورد از راه وحدت فكر و عقيده همراهاني بدس
جمع شدن كساني در يكجا كه هيچگونه وحدت فكري ندارند و مقصود مشتركي آنها را بهمديگر مربوط نكرده است 

 ميليون نفوس ايران يا هفتصد هزار تن ساكن تهران در يكجا جمع هستند و 15اشت در حقيقت  اگر نتيجه د.نتيجه ندارد 
ه مي بينيم ـ ستم نشوند و نگذارند حق آنها را كسي پامال بكند و حال آنكچ نوعـگرد هم نشسته اند و بايستي گرفتار هي

 .اينطور نبوده و حاصلي از اين دور هم نشستن بدست نيĤمده است 
 .هائي كه هست در يكي بودن فكر و عقيده هاست و پس از آن در دست بهم دادن و متحد شدن آنان  پس نيكي

زور شدند هم ميدهند و پس از آنكه قوي و پر مشتركي دست اتحاد بهمان كسان همفكر هستند كه براي آرمان
 ]اي[تسليم شدن چارةاز ز ـشود و در برابر آنان بج ردن آنها و ربودن حق آنها نميـاتوان كـوه اي قادر بنـچ قـر هيـديگ

 .نمي بيند و آنوقت يداهللا في الجماعته ظاهر گرديده و دست خدا همراه همان جمعيت ميشود 
هاي خود آنان دانسته مثل سايرين تقصير را بگردن ديگران نمي اندازند ،  دگان علت گرفتاري ايرانيان را آلودگيآزا

 علل بدبختي از ميان نرفته و و اينطور عقيده دارند كه تا انسان خودش را اصالح نكرده قادر باصالح ديگران نيست و تا
 .ساماني گيرد و ايرانيان از قيد اسارت و بندگي رهايي يابند روشده است ممكن نيست كار ايران س آلودگيها نةچار

                                                           
 . بايستي نوشتي » ... فرقهايي ... « . اشتباهست » ... حرفهايي ... « [  ـ 1
چون مادي نيست » نام « . بر روي يكديگر باشد » مادي « دو چيز » قرار دادن « را با ذال نوشت كه » گذاردن « ـ زماني ميتوان 2

در اين تاريخچه خرده هايي چند از اين دست ديده ميشود . اين ميرساند كه نويسنده پرواي بايسته را نداشته . نوشت » گزاردن « وية بايد بر
 . ]  دست نبرديم » متن « ما نيز همچون شادروان در . كه ميبايد چشم پوشي نمود 
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كه هر آزاده كوشش ميكند نخست خود را اصالح كرده و خويهاي پليدي را كه دارد از خود دور كرده پس از  اينست
 .آن براهنمائي ديگران پردازد 

ده و بستگان  بعد رفقا و نزديكان و معلمي ابتدا خانوايك آزادگان سمت آموزگاري در جامعه داشته بايد مانند 
داشته براه بازدرستي دليل و منطق آنها را از كجي و ناسپس همشهريان و هم ميهنان خود را درس آزاده مردي داده با 

 .راست هدايتشان كند 
انه در اين ايران با كمي نفوسي كه دارد المحاله بايد كاري بكند كه حداكثر استفاده را از نفوس كم خود ببرد متاسف

 نبودن تعليم و تربيت حسابي وجودشان ة بيشتري از نفوس ايران در نتيجةم ترتيبي اتخاذ گرديده است كه عدخصوص ه
 .براي كشور بال استفاده گرديده است 

 مثالً  نصف نفوس ايران را كه زنها تشكيل ميدهند چون افكار و عقايدشان غير از افكار و عقايد مردها است اينست
 .د  ديگري مينگرنةه آنان را از نظر اجتماعي با ديدهميشكه 

اشتباه نشود ما طرفدار اين نيستيم كه زنها نيز در كارهاي مردان شركت كنند و در كارهاي اداري و بازاري يا امور 
دادن نوباوگان   مرد و براي پرورش ة داري و جهت آراستن خانه و كاشاننه زن براي خانه. پارلماني و غيره دخالت نمايند 

 ما از برابري منظور. باشد ، هنر زن زائيدن و پرورش دادن است نه كار كردن در ادارات و آميختن با مردان بيگانه  خود مي
 . عقايد آنها است ة نظر طرز فكر و نحوةزن  با مرد از نقط

                                                                 **  **  **  **  **  
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وهومات از قبيل فال بيني و ـر زنش پابند خرافات و مـر و منور باشد اگـر اندازه روشن فكـرد خودش هـالً مـمث
مانعي ندارد زن است و زنها عموماً موهوم پرست بفكر جلوگيري نمي افتد و ميگويد طلسم سازي بشود اهميتي نداده 

كه ]و اينها [ غافل از اينكه همين زنان بايد مردان آينده كشور را در دامان خود پرورش داده و تربيت دهند . باشند مي
 . چگونه ميتوانند مردان هنرمند و شريف بار آورند ،خود صاحب اين عقايد هستند 

و بعنوان شتن تعليم و تربيت  نداةآنان نيز بواسط. دهاتيان هستند از نصف ديگر نفوس ايران هم قسمت عمده اش 
 .دسته نيز اينطور كنار رفته اند  نفهم ميشود وجودشان عاطل و باطل مانده ايناينكه دهاتي عوام و چيز

را با نظر برابري نگريسته و  آزادگان  در تربيت زنان و دهاتيان با ساير اشخاص تبعيضي را قائل نبوده همه شان
 آنها را در كارهاي كشور ةايد يكسان و يك نسق ياد داد و همي را براي تمامي اينها بعقيده مند هستند كه حقايق زندگان

 .عالقمند و براي سعادت و خوشبختي توده از وجود تماميشان استفاده نمود 
 مردان ةردد بهمان اندازـعالقمند گر اندازه از روي عقل و خرد بكشور خود ـر قدر بحقايق آشنا شود و هـزن ه
  .آورده كار آموزش و راهنمائي را در آينده بهتر خواهد گردانيد ت و ميهن دوست بار حقيقت پرس

دهاتي اگر چيز فهم بود و با همان افكاريكه شهري دارد آشنا باشد ديگر بزودي فريب هر كس و ناكس را نخورده در 
 واحدي را ةر شهري دستشن فك خود با اشخاص فهميده و روة براي دفاع از ميهن و از حقوق حقهنگام هر پيش آمدي

 .تشكيل داده و در روزهاي نيك و بد كمك و مساعد همديگر ميشوند 
كسان گرفته ميخواهند از در نشر و تعليم حقايق ي زن ، و شهري و دهاتي ، همه اشرابطور كلي آزادگان مرد و 

 ايران از راه فكر و عقيده با هم متحد  صالحي پديد آورند كه در هنگام آشفتگي جهان و گرفتارية اينها دستةنيكان هم
شده و با قوه و قدرت  وحدت و يگانگي چاره بدردهاي خود كرده خود و كشور خود را در برابر حوادث ناگواري كه هر روز 

 .آيد و البد آينده بدتر از گذشته خواهد شد ، نگهداري نموده كشتي ميهن را بساحل نجات برسانند  پيش مي
باز در روزنامه باز در روزنامه ( (  اين جمعيت را كه هم جداگانه و هم در پرچم بچاپ رسيده و ةد شانزده گان مقاصاگر كساني

 بخوانند خواهند ديد كه اين جمعيت چنانكه گفتيم در هر قسمت از شئون زندگاني عقيده و ))چاپ خواهد شد چاپ خواهد شد 
آنست كه بارها   اين مطالب براساس. كه بايد تغييرات مهمي پيش آيد  پيشنهادي دارد و در هر زمينه عقيده اش آنست

 ي يا ـتصادفن گرفتاري آنان ـد ايـشون ردمي كه گرفتار ذلت و بدبختي ميـ آزادگان يكمةبعقيد. م شرح داده شده ـدر پرچ
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باشد و اينست در بارة چاره نيز غوغا و هياهو و يا گله   بديهاي خود آنمردم نميةا و قدر نتواند بود بلكه جز نتيج قضةنتيج
 .دانند  اله را كافي نميو ن

در مورد ايران اين داد و بيدادها كه در روزنامه ها هست و اين گله و ناله ها هميشه از مردم شنيده ميشود هيچ 
د نخواهد بود و براي درمان حتماً بايد وسايل دراين درست حكم ناله و فرياد مريضي را دارد كه البته درمان . تاْثيري ندارد 

 .منظور دارند طبي ديگري را 
براي اين گرفتاريهاي ايران هم آزادگان عقيده مندند كه چنانكه گفتيم اوالً بايد هر كس بنيكي خود بكوشد و سپس 
ديگران را هم بنيكي وادارد و از اين گذشته ما بايد در تمام شئونات زندگاني خود از سياست و بازرگاني و كشاورزي و 

اني خانداني باصالح كوشيم و اين اصالح تنها لفظ و عبارت نبايد بود و بلكه بايد از اساس قوانين و ادارات و فرهنگ و زندگ
 .تغييراتي در اينها پديد آيد 

باشد شايد بمقصودي كه از اصالحات  كسانيكه فهرست مقاصد را بخوانند چون عبارتها مختصر و گاهي نيز مبهم مي
 ـةوانده اند و يا رسالـشماره هايش خن ـم را از اوليـ پرچةآن كسان روزنامر ـي اگـد ولني نبرـه منظور است پـر رشتـدر ه

باشند و ميدانند كه مقصود از اصالحات نه   را ديده اند از شرح بسياري از آن مواد آگاه مي»»امروز چه بايد كرد امروز چه بايد كرد « « 
 .باشد  يك چيزهاي سرسري بلكه يك شالوده هاي بسيار اساسي مي

اگر كساني آنرا .  اساس اصالحات كشاورزي را تشكيل ميدهد در پرچم شرح داده شده  مالكيت كهةمثالً در بار
خواهند چه انديشه هاي بسيار مهم  دانند اصالحاتي كه آزادگان در آن باره مي خوانده و درست بانديشه سپارده اند مي

ت بازرگانيست در پرچم گفتارهاي  اصالحاة كار و پيشه كه در واقع مقدمةرهمچنين در با. باشد  علمي و اجتماعي مي
 بسيار دانند كه انديشه بر روي چه اساس كسانيكه آنها را خوانده اند مي. بسياري با قلم آقاي كسروي نوشته شده 

رون بدليل گردانم استواري گزارده شده اگر چه اينها در پرچم ذكر شده با اينحال من براي آنكه گفته هاي خود را مق
 .نمايم  را براي خوانندگان نقل مي  آزادگانة انديشة كار و پيشه خالصةهمين زمين ةمخصوصاً در بار

گرديم اينست بĤنها انس گرفته  شويم و بشئونات آن بتدريج آشنا مي ما در زندگاني چون از بچگي بزرگ مي
كند و اين يكي از واضحات  ل ميمثالً هر يكي از ماها در زندگاني كاري يا پيشه اي را دنبا. بريم  بحقايق آنها كمتر پي مي

راه نان خورد ولي كمتر يكي از ما بحقيقت پيشه يا كار  شمرده ميشود كه بايد هر كسي يك شغلي داشته باشد و از آن
مثالً امروز هزاران كساني هستند كه شما اگر بپرسيد فالن شغل را چرا . آوريم  توجه داريم و هويت اصلي آنها را بذهن مي

زيرا حقيقت . پاسخ درستي بشما نتوانند داد .  ..يد هر كسي يك شغلي داشته باشد ؟براي چه با: يا بپرسيد   .  گرفته اي ؟
بسياري . را نميدانند  كه در اين موضوع انديشه بكار نبرده و توجهي بحقيقت شغل و معناي درست آن نداشته و آن آنست

در حاليكه از . در آوردن است و هر كسي بايد از يكراهي نان در بيĤورد دانند كه شغل براي نان  از ايشان بيش از اين نمي
راه افتادن دستگاه راه افتادن دستگاه « « نظر آزادگان اين انديشه جز غلط نيست و كار يا پيشه براي نان در آوردن نبوده بلكه براي 

 . است و اين دو انديشه با هم فرق بسيار دارد »»زندگاني زندگاني 
در حاليكه . اشد بايد مردم آزاد باشند كه از هر راهيكه توانستند نان در بيĤورند آوردن باگر كار يا پيشه براي نان در

     .چنين نيست و هر كسي در زندگاني چنين آزادي ندارد 

                                                           **  **  **  **  ** 
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آزادگان انديشه هاي گرانبهائي داشته و عقيده مند هستند تا آنها بموقع ، همچنين در رشته هاي ديگر زندگاني 
د  آنها را در شرح مواةـچون هم. واهد شد ـه نخـر نتيجه گرفتـگاجراء گذاشته نشده و عملي نشده اند از اصالحات دي

 .شانزده گانه خواهم نوشت در اينجا از آوردن آنها چشم ميپوشيم 
چنانكه اشاره كرديم آزادگان باجتماعات صوري چندان اهميت نداده ، ميخواهند با اصالح عقايد و تصرف در افكار 

 آنها تحول و انقالبي خردها را تكان داده از راه  وحدت فكر و يگانگي آرمان همراهاني تهيه كنند و با نشر حقايق و تعميم
 .در تمام شئون زندگاني پديد آورند 

را وظيفه دار راهنمائي  كه براي هر آزاده سمت آموزگاري در ميان توده قائل شده و آنان براي اين منظور است
ن نگارش  تنوير افكار و آشنا شدن مردم بحقايق ميباشد ولي از آنجائيكه ميداة گردانيده است و اين بهترين وسيلديگران
اگر يك يا چند آنهم بيان هر كس ميسر نيست و بيان را ، تر بوده و مطالبي را كه ميشود در افكار پرورانيد در بيان  وسيع

 كشور رفته همه ميتوانند آنرا ةطقه شده و چاپ ميشود بدورترين نليكن مطلبي كه نوشت، وند نتن كه حاضر هستند ميش
ه پس از اينكه پيمانيان را بشكل جمعيت انداخته و تشكيالتي دادند مصمم براه انداختن خوانده و استفاده كنند اين بود ك

 .رسانند به و افكار خود را بدور و نزديك  آن انتشار دادةنامه شدند كه مقاصد خود را بوسيلروز
يگري كه داشته و آقاي كسروي مقامشان باالتر از آن است كه بشغل روزنامه نويسي اشتغال ورزند و يا با كارهاي د

 ةن شخص ايشان بودند و بوجود آورندولي چون بنيادگزار جمعيت پيمانيا. دارند مجال پرداختن باين كار را نداشتند 
دار اين جنبش نيز خود ايشان بوده و درفش راهنمائي آزادگان را شخصاً بدست  آزادگان خودشان هستند الزم بود پرچم

 .گيرند 
 .اشتند منوشتن آن همت گ  بر1320م را بنياد گزارده از بهمن ماه  پرچةاين بود كه روزنام

  پرچم نيزةن همپاي مرام ديگران نيست روزنامهمانطوريكه جمعيت آزادگان مانند احزاب ديگر نبوده و مقاصدشا
 فرقهائي با آنها را از اولين شماره خوانده اند ميدانند كه چه هيچگونه شباهتي بروزنامه هاي ديگر نداشته و كساني كه آن

 .دارد 
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اينست كه نويسندگان . روزنامه نويسي در ايران مثل كشورهاي ديگر تنها براي نان در آوردن و ثروت اندوختن شده 
ديگر از هيچگونه ضد آنها پابند چيزي بجز از خوش آيند خوانندگان خود نبوده هميشه احساسات مردم را در نظر گرفته و 

 .ي ندارند ي زيان آور و آلوده باكنديشه هايا ا 1و تنبيض
ص شده و صد لدت حضرت علي ابن ابيطالب شيعه خدر بسياري از روزنامهاي خودمان ديده ايم كه مثالً در روز وال

 زردشت ةم عاليـا از رسوم باستاني و تعاليز زردشتي حسابي شده و تعريفهـحضرت نوشته در نوروز ني گونه ستايش از آن
ر كسي بر روي كار آمده و طرفداراني پيدا كرده است شروع كرده از آنان تعريف كردن همينكه از كار نمايند و يا ه مي

نوشتن آغاز نموده رده و ببدـراً سر انتقاد را باز كبين شدند آقاي روزنامه نويس هم فوه و يا مردم نسبت بĤن بدـكنار رفت
  .است 

لمي كه براي بدست آوردن پول و ثروت بدست گرفته شود بجز از آري روزنامه كه از نظر نان خوردن نوشته شود و ق
 .اينها نبايد چشم داشتي داشت و نبايد اميد خيري بĤنها بست 

از اول مقاصد خود را كه همان نشر حقايق و .  پرچم از اولين شماره كه بيرون آمده است راه خود را پيموده ةروزنام
 .راه بيرون نگذاشته است  مي از آنمواد شانزده گانه ميباشد تعقيب كرده قد

نوشته ميشود اينست كه  عقايد آنها و تكان دادن خردها ةي روشن كردن افكار توده و تصفي پرچم براةروزنام
بند احساسات اين و آن يا مقيد برضايت و عدم رضايت فالن  و بهمان نشده در اين مدت كه چاپ شده است بهيچوجه پا

 .ت ي انتظاري نميرفشهامت بي نظيري نوشته خود بجز از اين از آقاي كسروحقايق را بي پرده با يك 
 پرچم در ابتداي چاپ خود آگاهي داد كه مانند روزنامه هاي ديگر بدرج هر گفتاري كه ميرسد نپرداخته و ةروزنام

 .در نوشته هاي خود پيرامون ضد و نقيض نخواهد گشت 
 .راه باشد نخواهد پذيرفت  هر نوشته كه خارج از آننوشت كه پرچم يك راهي را دنبال ميكند كه 

 ]اي[اكنون قريب هفت ماه است اين روزنامه چاپ ميشود و همه مي بينند كه از راه خود منحرف نگشته و كلمه
 .بيرون از حقيقت ننوشته و هوا و هوس را در نوشته هاي خود دخالت نداده است 

 .يفه را تا امروز بخوبي انجام داده است ظته و اين وائي توده را بعهده گرف پرچم راهنمةروزنام
با افكار پليد و تبليغات عموم مغرضين مبارزه كرده با بيان حقيقت آنها را از ميدان بيرون كرده و زبان ياوه گويان را 

 .بسته است  2وا
هوي ترك و فارس را  از اشخاص خائن و مغرض هيا]اي[ پرچم هنگامي منتشر گرديد كه در آذربايجان عدهةروزنام

 بدادن جواب آنان چون كسي. بميان انداخته و با طرفداري از زبان تركي ميخواستند مقاصد پست خود را اجرا نمايند 
 .در كار خود كوشاتر شده كساني از اشخاص ساده لوح را نيز فريب داده و دور سر خود جمع كرده بودند   !برنخاسته بود

ه انداخته و با آن تلقيناتي كه بمردم نموده و مقامات ديگري را بدروغ پشتيبان خود با آن جار و جنجالي كه برا
بود و حتي دولت نيز بجلوگيري از كارهاي ننگين ه قلمداد كرده بودند ، كسي را جرئت پاسخ دادن بياوه گوئيهاي آنها ن

 .آنان برنمي خاست يا نميتوانست 

                                                           
پايين تر نيز » ضد و نقيض « . چاپ شدي » نقيض « اريم كه بايستي چنين مي انگ. را در فرهنگها نيز نيافتيم » تنبيض « واژة [  ـ 1

 .  آمده 
 . ]فزونيست » وا «  ـ 2
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راه بخردانه و با دالئل تاريخي و منطقي بپاسخ آن دسته آغاز كرده و  يك اول كه بيرون آمد از ةهمان شمار زپرچم ا
جوابهاي دندان شكني نوشت از يك طرف بي پائي نوشته هاي آنان را ثابت كرده و از طرف ديگر پرده از افكار پليد و 

 .مقاصد پست شان برداشت 
نشسته و چون پاسخ ه  پرچم ساكت نچنانچه سيرة اين قبيل اشخاص است در مقابل نوشته هاي پر از حقايق

حسابي نداشتند با نوشتن الطائالت و گفتن فحش و ناسزا خود را بي آبرو كرده در حقيقت نوشته هاي پرچم را تصديق 
 .كردند 

تواند  ولي چون هميشه حق و حقيقت اثر خود را ميكند و وسائل و اغراض مغرضين و هوچيگران پرده بروي آن نمي
بدهند بلكه با دست خود  آن صورت ةستند كاري بر عليه پرچم و نويسند بي فرهنگ نيز نتوانةدست ه آنكشيد ، اينست ك

با اين ترتيب .  نيروي حق در اندك مدتي بساط شان برچيده شده و آن هياهو خوابيد ة خود زده در نتيجةتيشه بريش
يجان را از عواقب وخيم آن گفته هاي ناشايست رهائي  پرچم نخستين راهنمائي خود را براي توده انجام داده آذرباةروزنام

 .بخشيد 

*                                               *                                                 **  **  **  **  
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 پرچم ارجشناسي كرده ةگفتگو ميكردم از اين خدمت روزنامنگارنده خود دو ماه پيش كه در تبريز بودم با هر كس 
 .د  آنرا تقدير ميكردنةت نويسندو شهامت و شجاع

 آن هياهو كه بلند شد و بنام هواداري از زبان تركي كساني بتبليغات پرداخته و بعضي ها هم فهميده و ميگفتند
نفهميده دور آنانرا گرفتند ، اكثريت اهالي تبريز خود مقصود ايشانرا فهميده و ميدانستند كه اين دستاويز براي چه 

 .منظوري است 
دانستند يا توانائي  ديگر راه جواب دادن را نمي. يشان را رد كند ولي كسي نبود كه پاسخي بĤنان بدهد و گفته ها

 آذربايجان نوشته بود ةيجان رسيد و گفتاري را كه در بار پرچم بĤذرباةكه نخستين شمار هنگامي. آنرا نداشتند معلوم نبود 
را رد كرده است همگي  چ آنان پاسخ ياوه گويان را با دالئل محكم نوشته و گفته هاي پو]اي[خواندند از اينكه روزنامة

 .خوشدل و شادمان بودند ولي از تاثير آن نگارشات بي غرض باين زودي چندان اميدوار نبودند 
پس از آنكه تاثير آن آشكار شده زبان ياوه گويان بسته گرديد همه فهميدند كه حقايق چه اندازه سريع التاثير بوده  

گويان ود چطور مثل شمشير برنده زبان بد و فقط براي راهنمائي جامعه نوشته ش كه تنها از راه دلسوزي بتوده]اي[نوشته
 .برد  خود را مي

جامعه و تشخيص ر افكار مردم و جهت نشان دادن معايب يرچم هر چه نوشته همه اش براي تنواز آن پس نيز پ
 .اره و توسري خور ديگران نموده است دردها و گرفتاريها است كه ايران و ايرانيان را زبون كرده و همواره آنانرا بيچ

 پرچم را هر كس از نخستين شماره خوانده است ناچار تصديق خواهد كرد كه تنها جريده ايست كه از روي ةروزنام
كمال ايمان و عقيدت نوشته ميشود و مقاالت آن ، مقاالتي كه بقلم آقاي كسروي نوشته ميشود بهترين مشخص دردها و 

 .فتاريها است مفيدترين درمان گر
ني ناكسان ي و دشمـو وقعي ببدگوئران نشده ـد احساسات ديگـچوجه پابنروزنامه نويسي با اين سبك كه بهي

را تعقيب كند و در  اين و آن نشود ، راهي براي خود برگزيده در تمام نوشته هاي خود همان راه نگذاشته مقيد بخوش آمد
ه در اول نوشته است همان را نيز در آخر بگويد ، سابقه نداشته اينست كه پرداخته هر چه د و نقيض نضمندرجات خود ب

د و يا باشد كساني كه نشايد براي اشخاص زيادي اين ترتيب خوش نيامده و از نظر روزنامه نويسي معمولي خرده گيري كن
 مردم را مالحظه كرد و ولي چه بايد كرد در راهنمائي نميشود تمايالت. چندان رغبتي بخواندن آن ابراز ننمايند 

 د ـد مراعات ميل بيمار را بكنـتوان د نميـواهد مريضي را معالجه كنـر كس وقعي گذاشت ، طبيبي كه ميخـبخواهشهاي ه
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. خالف ميل بيمار باشد   كه بر1چه مجبور است آنچه را براي بهبودي آن جايز ميداند بدهد ولو اينكه دواي تلخ بوده و هر
بايد چيزهائي را نوشت كه براي . ه پرچم پيش گرفته است موضوع همان بيمار و همان طبيب است در اين راهي هم ك

 .ت كه رهائي ايرانيان بسته بĤنها اسبهبودي وضع ايران مفيد است بايد گفتارهائي چاپ كرد 
فته است همه را با  پرچم پيش گرةگويند با اين ترتيبي كه دارند آيند و گله ميكنند و مي خيلي ها را مي بينيم مي

عقايد مردم را مالحظه كرده چيزي برخالف آنها ننويسد ،  خود دشمن خواهد كرد خوب است در نوشته هاي خود افكار و
گيرند كه ما علت گرفتاري و بدبختي ايرانيان را همان پراكندگي عقايد و تثتت افكار ميدانيم  ولي اين نكته را در نظر نمي

اتيگري و جبريگري را باعث درماندگي تشخيص ميدهيم و ميگوئيم تا اين عقايد پست و تا اين و همان صوفيگري و خراب
 ةشه هاي خردمندانه نگرفته است چارتا جاي آنها را حقايق زندگاني و اندي، افكار گوناگون از دلها و كله ها بيرون نرفته 

پس اگر اينها را ننويسيم و اين راستيها را بمردم . يد د دنبيچارگيها نشده ايران روي آبادي و ايرانيان روز خوشي نخواه
 .نرسانيم ، چه بنويسيم و از چه راهي باستخالص ايران بكوشيم 

آزادگان ميخواهند با اصالح عقايد و افكار مردم نه تنها ايران بلكه سراسر شرق را از ننگ بندگي و بردگي رهائي 
صورت چگونه ميتوانند بدون پرداختن   مگر اين باورها و عقيده ها در ايندهند ، شرقيان را نيز ذليل و زبون نكرده است

 .بĤنها بسر منزل خوشبختي برسانند 
 آزادگان درفش سعادتي است كه باهتزاز  درآمده هر كسي خواهان نيكبختي كشور خود ة پرچم يا نامةباري روزنام

دري و اتحاد بهم داده و رق راستگاري گرد آمده و دست برابوده و در بند آزادگي هم ميهنان خود ميباشد بايد در زير بي
 خود و فرزندان خود كاخ سرفرازي و آزاده مردي بنا كند و ايران را بجائي كه در خور يك كشور باستاني است ةبراي آتي
 .برسانند 

 نشر مقاصد كه براي آوري كنم كه معموالً روزنامه هائي اين قسمت يادةخوب است اين نكته را نيز در خاتم
رفت روزنامه را بعمل ميĤيد و در حقيقت درهاي مالي از طرف جمعيت  جمعيتي بر پا ميشود براي راه بردن آن كمك

 .همان جمعيت عهده دار ميشود 
 خود ةادگان پشتيبان آن هستند با سرماي پرچم كه ناشر افكار آزادگان بوده و يا در حقيقت نامه ايست كه آزةروزنام
ي كمك مادي ـرف كسي يا كسانـود ايشان ميپردازند و بهيچ وجه از طـرفت آن را خ اداره شده و تمامي درآقاي كسروي

 .ت  پرچم نشده اسةدر بار

                                                                                              **  **  **  **  **  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . ]نوشته شدي » ... هر چند ... « بايستي [  ـ 1
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 پديد آمده  1312 پيمانيان سابق هستند كه از سال ةيم آزادگان كنوني همان دستيش گفتچنانچه در قسمتهاي پ
 .و مرامشان همان ميباشد كه نه سال است در پيمان نوشته ميشود 

ه مربوط بعالم شرق و وابسته بسراسر ـدود بيك كشور نيست بلكـ مرام آزادگان بسيار وسيع بوده و محـةدامن
 .جهانست 

 ةو اينهمه سختي و دشواري كه در همفتاريهاي گوناگوني كه امروز گريبانگير جهانيان گرديده آزادگان ميگويند گر
 همه را بلند نموده است ، بواسطة ندانستن معني زندگي و آشنا نبودن مردم بحقايق ةالرشته هاي زندگاني پديد آورده و ن

 .كه در جهان وجود دارد  است
فراوان چه شده است كه امروز حكم جهنم واقعي را پيدا كرده و بشر با وجود جهاني باين بزرگي با آنهمه نعمتهاي 

 و اينها نيست مگر در اثر ماديگري و آزمندي. پيشرفت روز افزون علوم و صنايع و اختراعات بالي جان يكديگر گرديده اند 
 . شناخته نبودن حقايق ةآنها پديد نيامده مگر در نتيج

 ةندگي را روشن گردانيد تا در نتيجد كه بايد حقايق را آشكار ساخت و معني زپس آزادگان عقيده مند هستن
 انساني كه حق همدردي و ةدهد و صفات عاليبدانسته شدن آنها سختي و گرفتاري امروزي جاي خود را برفاه و آسايش 

 .نوع دوستي و سعادت است جايگزين خويهاي پست حيواني گردد 
 ةدر مهنام كه شد كه نه سال است بكوشش برخاسته اند و راه آنهم همان استبراي رسيدن بهمين مقاصد ميبا

 .پيمان نشان داده شده و كنون نيز داده ميشود 
 چون پيمانيان ايراني بوده و در ايران زندگاني ميكنند و با تبدالتي كه در تمامي 1320ولي پس از شهريور ماه 

توانستند خود را كنار كشيده و خود را بيعالقه نشان  شور روي داده نميرشته ها بعمل آمد و ديگرگوني كه در كارهاي ك
را برگزيده و با حفظ مرام  آورده و نام آزادگاند اين بود خود را بشكل جمعيتي دردهند يا در كارهاي آن دخالتي نكنن

 مرام مخصوصي در شانزده اصلي و كوشش در راه آن احتياجات كنوني كشور را در نظر گرفته و از روي همان نيازمنديها
 .ماده تدوين كردند كه در راه آنها بكوشند 

ته است ، در رس عموم قرار گرف  پرچم چاپ شده و در دستةنزده گانه چه جدا و چه در روزناماگر چه مواد شا
صوصاً كه در  تشكيل آزادگان نوشته ميشود بي مناسبت نيست كه موارد نامبرده باز نوشته شود مخةاينجا نيز كه تاريخچ

 . از همراهان همدان و تبريز و ساير جاها رسيده و چاپ مجدد مرام را خواسته اند يخالل چاپ  تاريخچه نامه هاي
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اينك مواد نامبرده را در زير يكجا نوشته و بعد براي هر يك از مواد شرح مختصري نيز مينويسيم و چون هر قدر در 
ه شود ذهنها خوب روشن خواهد شد اينست در آتيه نيز شرحهاي ديگر نوشته اطراف آنها بحث شده و توضيحات الزم داد

 .خواهد شد 
 

  هه اينست مواد شانزده گان اينست مواد شانزده گان               
 
 .گشت استبداد نون اساسي و ايستادگي در جلو بازهواداري از مشروطه و قا  ـ ـ11

 .نشر معني مشروطه در ميان توده و آماده گردانيدن مردم براي آن   ـ ـ22

 . قانوني كه رو دهد ضاجراي قوانين و اعتراض بهر نقنظارت ب ــ  33

 .هواداري از تعقيب يك سياست روشن   ـ ـ44

 .هاي اروپا ميشود  جلوگيري از تقليدهاي بيجا كه از حزب  ـ ـ55

 آن زمين و هوا و آفتاب است و بايد قدر اينها ة ثروت حقيقي و اينكه سر چشمةروشن گردانيدن اذهان در بار  ـ ـ66
 . دانست را

 .تغيير وضع تجارت و برگردانيدن آن بمعني درستش و تطبيق آن با مصالح توده   ـ ـ77

 .قيد باينكه تا ممكن است حوائج صنعتي در خود كشور تهيه گردد تكوشش برواج علم و صنعت و   ـ ـ88

 .ها  آنها با شهرةن و آبادي دهات و كمي تفاوت ميانترويج كشاورزي و اساس زندگاني گرفتن آ  ـ ـ99

 .جربزه و كوشش او باشد ، جلوگيري از مفتخواري از هر راه كه باشد و اينكه ميزان برخورداري هر كس   ـ ـ1010

 .نبرد با پراكندگي عقايد و كوشش بيكي بودن انديشه ها و آرمانها   ـ ـ1111 

 .كوشش بفزوني نفوس و ناگزير گردانيدن زناشوئي و سادگي آن   ـ ـ1212 

 .افزار زندگي كوشش بسادگي رخت و   ـ ـ1313

 .كوشش بتوسعه و رواج بهداشت همگاني و مبارزه با بيماريها   ـ ـ1414

 .ها  تغيير سازمان و قوانين دادگستري و ساده گردانيدن قضاوت  ـ ـ1515 

 .ا و از بين بردن تعليمات زيانمند و بيهوده هاهگ آموزشةآموزش ابتدائي و تغيير برنامناگزير گردانيدن   ـ ـ1616 
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ولي اين شانزده ماده با ابهامي كه دارد . ده مبهم است و هر يكي نياز بشرحي دارد كه من خواهم داد اين شانزده ما
ـ از اصول حكومت و  شئون زندگاني ةيت ما عقيده مندند كه بايد در همگرداند و آن اينكه جمع يك معني را روشن مي

هد و آزادگان تغييراتي رخ دـ نداني و بهداشت و كشاورزي و فرهنگ و زندگاني خاسياست كشور گرفته تا بازرگاني 
 اين شئون داراي يك انديشه و يك فهم و يك باور باشند و سپس دست بهم داده آنها را اجرا ة همةكسانيند كه در زمين

ه ـبلك.  نمي شناسند )) ديگرانست  ديگرانست ةةه عقيده عقيدــچنانكچنانك( ( دي تنها ـروزي را در دسته بنـره راز فيـباالخ. د ـگردانن
بايد يكرشته اصالحاتي را بانديشه گرفت و در پيرامون آنها وحدت عقيده پيدا كرد و در ميان توده نيز رواجي : د گوين مي

 .بĤن انديشه ها داد و سپس بكار پرداخت 
براي خطاي ديگر حزبها و بيهودگي راه آنها دليل همين بس كه از اين نكات بكلي غافلند و تنها بدسته بندي 

در حاليكه اگر همين گونه دسته بندي كافي باشد .  يك نمايش رويه كارانه اي نيست اكتفا ميكنند سرسري صوري كه جز
 .باشيم  زيرا ما در ايران بيست ميليون مردم با هم هستيم و يكچنان دسته بندي را دارا مي. ماند  نيازي بحزب باقي نمي

باشيم و همگي مان دم   زير نام ايرانيگري متحد ميبايد انديشيد كه ما در ايران بيست ميليون مردميم و همگي در
ليون هيچ اين بيست م باشد از زنيم با اين حال چون انديشه ها يكي نيست و يك راهي در جلو باز نمي از عالقه بايران مي

 .آيد  كاري بر نمي
ثال بگزاريد و  م»»سخاوت سخاوت حزب حزب « «  جدا گردانيد و نامشان را كنون اگر شما از همان ايرانيان هزار تني را

اينموضوع چندان ! بهمين اندازه اكتفا كرده و مقيد بيكي انديشه ها نباشيد آيا نتيجه اي از آنها در دست خواهد بود ؟
هم آنان را از كار آيا هوس و آز تا اين اندازه هوش و ف! . ماند كه چرا ديگران نميفهمند ؟ روشن است كه آدم در شگفت مي

 ! . انداخته است ؟

                                                                                                      **  **  **  **  **  
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  بند يكم  بند يكم                                                                        

هواداري از مشروطه و قانون اساسي و ايستادگي در جلو هواداري از مشروطه و قانون اساسي و ايستادگي در جلو « « 
  »» .  . بازگشت استبدادبازگشت استبداد

 
 پرچم از طرف خود آقاي ة و چه در روزنام)) امروز چه بايد كرد ؟  امروز چه بايد كرد ؟ ((اين بند از مرام آزادگان چه در رسالة 

 .كسروي خوب تشريح شده و آنچه در آن باره بايد نوشته شود نوشته اند 
 ه از نامشـرشته داري توده است ، زيرا چنانچرز حكومت ، حكومت مشروطه ، يا سراگر خوب فكر كنيم بهترين ط
ارهاي كشوري در دست خود ملت بوده ، هر طور صالح باشد امور كشور را اداره  كةمعلوم است در اين طرز حكومت رشت

 .كنند  مي
در سلطنت مستبده اختيار كارها در دست يكنفر پادشاه بوده شاه با دلخواه خود هر طور خواست كارهاي كشور را 

 .باشد  داري نمي امور دولتي يا حق گفتگو در كشورراه برده كسي را ياراي دخالت در
گذاشته در هر چيز و هر كاري تسليم راي وي شده حق راي از خود   ملت گردن انقياد بطوق بندگي شاهةبايد هم

   :ع او بوده حتي بقول شاعرباتي سهل است در افكار و عقايد نيز داشته باشند كارهاي دولتن
 

                                 ايد گفتن اينك ماه و پروينب                      بگر خود روز را گويد شبست اينا                   
 

در اين نوع حكومت كشور و آنچه در كشور است تعلق بشاه داشته همه براي او و براي از پيش بردن مقاصد شخصي 
درنگ  اهد زبان بخرده گيري كارهاي شاه باز كند بياو ، خواه بسود كشور باشد يا بزيان آن ، كار ميكنند اگر كسي هم بخو

 .صالح مملكت خويش خسروان دانند : يكي جلو گرفته و ميگويد 
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پيشه فتار ميكند ، چنانچه ستمگر و جفااگر شاه عادل و دادگستر باشد ، با رعيت پروري و حسن سلوك با مردم ر
نميگويد ، در هر دو صورت كسي را ياراي حرف زدن و پا كرده شكنجه و آزار از هيچكس دريغ باشد دستگاه جور بر

براي . چرا نكرد  اعتراض كردن نيست زيرا پادشاه است و مالك الرقاب رعيت و بايد اوامرش را گردن گذاشت و چون و
ره بطور خالصه در حكومت استبدادي ملت براي شاه ـباالخ. پيچي ننمود  خداست و بايد از گفته هايش سرةه سايـاينك

 .ست نه شاه براي ملت ا
ده ـعقي]و[ردم داراي آزادي كامل و صاحب راي ـم، ت بوده ـ كارها در دست ملةه رشتـومت مشروطـي در حكـول

ي و فرمانروائي نيست  كارها از روي قانون و بر طبق عدل و داد انجام گرفته كسي را بر ديگري حق برترةو هم. باشند  مي
كارهاي كشوري ، ومت مشروطه اين است ، كساني كه در يك كشور با هم زندگي ميكنند معني حك.  قانون ةمگر با اجاز

 .خود را مانند ساير كارها ، خودشان اداره مينمايند 
راي در دست گرفتن امور  را ب]اي [توانند دخالت در كارها كنند ، اين است كه عده  افراد يك كشور نميةچون هم

 .مايندگان ملت ميگويند ميگزينند كه آنها را نمملكتي بر
 صحيحي باشد نمايندگان ملت با موافقت ة يك قاعدبراي نظم و ترتيب كارها و براي اينكه رسيدگي بĤنها از روي

 براي اجراي همان قوانين چند نفري. همديگر موادي را براي هر رشته از كارها تدوين ميكنند كه آنها را قانون نام ميدهند 
 . ه آنها دولت يا هيئت وزيران را تشكيل ميدهند را انتخاب مينمايند ك

را  نفر را بنام رئيس جمهور در هر چند سال انتخاب نموده و آن در كشوري كه با اصول جمهوريت اداره ميشود يك
نفر پادشاه مشروطه   داراي يك))مانند كشور ايران مانند كشور ايران ( (  سلطنتي است ة اگر مشروط.سررشته دار قرار ميدهند 

اجراي قوانيني ،  قواي مملكتي و امضاي فرامين ةور كشوري نداشته تنها رياست عاليونه مسئوليتي در امميباشد كه هيچگ
 عزل و نصب وزيران يا مامورين اجراي قوانين مجلس شوراي 1اربتصويب كرده اند با وي بوده و اخرا كه نمايندگان ملت 

 .ملي آنهم بشرط تصويب مجلس با شاه ميباشد 
.  مربوط بخود در برابر مجلس مسئول هستند و شخص شاه هيچگونه مسئوليتي ندارد ةر رشتوزيران هر يك د

ميدارد كه از طرف مجلس تصويب ميشود ، نمايندگان و كرسي نشينان مجلس  معلوم حدود اختيارات وزيران را هم قوانين
 كارهاي كشوري در دست خود ملت پس در حكومت مشروطه اختيار، ند بار انتخاب ميك را هم ملت در هر دو سال يك

ر سر تسليم فرود نمي آورند و ـي يك نفئر نيستند و در مقابل زورگوـ يك نف ، فرمانبردارهومت مستبدـبوده مثل حك
بعبارت ديگر در مشروطه شاه و .  قربان حرف ديگري بزبان بياورند باشند در برابر تصميمات وي بجز از بله ور نميـمجب

 .ردن كارهاي توده است نه توده براي انجام مقاصد شاه دولت براي راه ب
در حكومت دموكراسي شاه و رعيت ، وزير  و وكيل ، امير و مامور ، قوي و ضعيف ، دارا و ندار در برابر قانون مساوي 

 . بوده هيچ يك نميتواند بĤن ديگري تعدي نمايند 
ر است جان و مال مردم از همه گونه تعرض مصون مطابق قانون اساسي كه در حكومت مشروطه اساس قوانين ديگ

 .بوده بدون مجوز قانوني آزادي و ملك و مال كسي را نميتوان سلب نمود و يا از دستش گرفت 
فشاري مردان غيرتمند اينكشور و پس از ريخته اپ ةدر سي و چند سال پيش نيز در نتيجاينست معني مشروطه كه 

 .قرار گرديد  دانها و غارت رفتن خانه ها براي ايران گرفته شده و سلطنت مشروطه برشدن خونهاي زياد و نابود شدن خان

                                                           
 . ]چاپ شدي » اختيار « بايستي . نادرستست » اخبار « واژة [  ـ 1
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انداخته شده و بار ديگر ه بچنين حكومتي ، اساس مشروطه بر آماده نبودن تودةولي پس از اندك زماني بواسط
فظ نام مشروطه رژيم سلطنت مستبده برقرار و چنانچه ديديم مدت بيست سال با نگه داشتن مجلس و قوانين و با ح

 .استبداد در اين كشور اجرا گرديد 
اگر در حكومت مشروطه ملت براي تصويب قوانين و نظارت در اجراي آنها نمايندگاني انتخاب مينمايد ولي در دورة 

ل گذار كردند ، يعني دولت براي حفظ ظاهر چند نفري را از هر مححق را از ملت سلب و بخود دولت وابيست ساله اين 
 ملت برگزيده و در كرسيهاي وكالت مجلس شوراي ملي جا ميداد و براي صورت قانوني دادن بكارهاي خود ، ةبنام نمايند

يا بهتر بگويم نوكرهاي شاه آقايان نمايندگان . آورده و بهمان مجلس فرمايشي ميفرستادند لخواه خود را بصورت قانون درد
 . آنها را تصويب ميكردند ةهمقعود  قيام و مردي نكرده با سالم و صلوات در يكهم نا

بوده با كوچكترين بهانه جان و هستي مردم را ه  شاه نة اعتراض و حرف زدن در مقابل اراددر آن دوره كسي را ياراي
 .درنگ انجام گيرد  گرفت بايستي بي  شاهانه تعلق ميةد فنا ميدادند ، هر چيزي را ارادببا

 شخصي خودشان ستمروائي شاه را ستوده و در ة دور شاه را گرفته براي استفادوسيك عده كسان متملق و چاپل
 .كردند  كارهاي خود وي را تشويق مي

رين تقصير و اندازند ولي نبايد از حق گذشت كه بزرگت  گناهان گذشته را بگردن شاه سابق ميةاگر چه اكنون هم
كه در آن دوره متصدي   كساني استةو بطور كلي بگردن همان و وزيران  گذشته بگردن نمايندگةگناه فجايع بيست سال

 شاه تسليم ةست نداده و خود را در برابر ارادزيرا اگر آنها از اول  شهامت و جوانمردي را از د. امور و دست اندر كارها بودند 
دگي كرده و ترس و عليه مشروطه و دموكراسي بردارد ايستا كردند ، اگر از نخستين قدمي كه پهلوي ميخواست بر نمي

جبن يا در حقيقت تملق و خوش رقصي را كنار ميگذاشتند الاقل بگفته هاي خالف قانون آن گردن نگزارده و  با صد 
كسان  نميكردند ، اگر همگي آنتفت كنند ، زبان مدح و تعريف باززبوني و خواري عوض اينكه او را بعواقب كارهاي وي مل

كردند ، آيا شاه بتنهائي چه  شاه ، اوامري كه بر ضد قانون اساسي صادر ميشد ، نميپست خود را مامور اجراي اوامر 
 .ستيزگي بخرج داده و منويات خود را اجرا كند ، ميتوانست بكند و چگونه معقول بود در برابر آنهمه ايستادگي 

 ه اقتدار وي خون بيچارو بنامدر مدت بيست سال بنام شاه ]كه[ ، آنهائي ندنه آن آقايانيكه دور شاه را گرفته بود
 .مكيده و گردن خود را كلفت و كلفتر نمودند مردم را 

آنهائيكه اكنون نيز ماسك خود را عوض كرده و از راه ديگر و با بهانه هاي ديگر باز مردم را اغفال نموده و همچنان 
  بيفكر ايران ميخندند ،ة را دو دستي نگهداشته و بريش تودمقام و مسند خود

 ود از ته دل بكارهاي بيست ساله راضي و خوشدل بودند و آنها بودند كه نميگذاشتند صداي يك نفر از ملتخ
 . بدبخت بيفتد ةبگوش شاه رسيده تا شاه بفكر تود

باري مشروطه با خونريزيهاي فراوان براي ايران گرفته شد ولي ملت ايران از مزاياي آن فايده نبردند و راستي را 
 آسايش ةرو فريادي كه براي گرفتن مشروطه بلند شده بود براي چه بود و چه منظوري از آن در با همه دادندانستند آن

 .ملت حاصل گرديد 

                                                                                              **  **  **  **  **  
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   مرام آزادگان  مرام آزادگان ــ  33                                          
 

رديده نوبت آزادي رسيد ، يكچيزي ـگون گومت بيست ساله واژـ كه اساس حك1320ماه سوم شهريورحادثة پس از 
برخي چنين . نمايند  اين بود كه ديده شد كسان بسياري از پير و جوان از مشروطه دلسري مي تعجب گرديد ةكه ماي

آوردند كه  برخي ديگر بهانه مي. كنند كه در اين مدت آزموده شده كه مشروطه براي ايران مناسب نيست  عنوان مي
ايد يكقدم ديگري بسوي پيش برداشت و گفتند حاال ب كساني مي. مشروطه كهنه شده و در اروپا ديگر آنرا نمي پسندند 

 تاسف بود كه ملتي سالها در راه ة بسيار يافته بود و راستي را ماياين انديشه هاي خام رواج. جمهوري را تعقيب كرد 
نگرفته و درست لير آنرا بدست آورند ولي هنوز پاجوانان داز مشروطه رنج كشند و با خونهاي بسياري از مردان ارجمند و 

زادگان پشتيباني از مشروطه را همين دليل درماندگي ايرانيان بوده از اين جهت ما آ. نيافته بدينسان دلسردي نمايند رواج 
 . بند اول مرامنامه ةاين است فلسف. كوششهايي پردازيم راه ب  اول مقاصد خود قرار داده بعهده گرفتيم كه در آندةما

 

  د دومد دومبنبن                                                        
نشر معني مشروطيت در ميان توده و آماده گردانيدن نشر معني مشروطيت در ميان توده و آماده گردانيدن « « 

    »» .  . مردم براي آنمردم براي آن
 

همانطوريكه گفتيم در سي و چند سال پيش جنبش مشروطه خواهي در ايران برخاسته كسان زيادي از علماء و 
 .ال دريغ نگفته مردانه بكوشش قيام كردند بازرگانان و سايرين عالقه مندي بĤن نشان داده و در راه تحصيل آن از جان و م

 آن دسته آزاده مردان و پس از ريخته شدن خونهاي زياد و بدار رفتن مردان پاك و ة كوششهاي جانبازانةدر نتيج
   .ده و سلطنت ايران با اصول مشروطه برسميت شناخته گرديدشسان بسيار باالخره مشروطه گرفته بي خانمان ماندن ك

 . نوشته شد و نمايندگان ملت انتخاب و در مجلس شورا بكار پرداختند قانون اساسي
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ولي بواسطة روشن نبودن معني مشروطه از يكطرف و آماده نبودن توده براي چنين حكومتي از طرف ديگر اين كار 
 و ديكتاتوري لق بساط آن واژگون و حكومت استبداد مطنيزنتيجه نرسيد و پس از اندك مدتي از قدم اول چنانچه بايد ب

 .دموكراسي گرديد و مشروطه گزين  جاي
اگر ايرانيان ، اگر معني مشروطه را بمردم فهمانده و توده را براي راه بردن چنان حكومتي آماده ميگردانيدند 

ميدانستند كه معني مشروطه اينست كه ملت خود اختيار كارهاي كشور را بايد در دست داشته و مقدرات ميهن خود را 
 چه اندازه پس از فهميدن اين معني خوب بوظايف خود پي برده  و ميدانستند كه در اينصورت ،شان بايد تعيين كنند خود

بارشان سنگين بوده و بايد از روي كمال ميل و عالقه وارد كار شده و هر يك در جاي خود وظيفة خود را ايفاء كنند 
 . و آزادي خود را آنطور رايگان از دست نمي دادند هيچوقت دچار آن حكومت مستبدة بيست ساله نمي شدند 

كساني كه خواستار مشروطه هستند معني اش اينست كه ميگويند ما خودمان لياقت و جربزة اين را داريم كه زمام 
آن را راه ببريم ، ميگويند ما حقوق خودمان را خوب تشخيص داده و قيمت آزادي اختيار كشور خودمان را در دست گرفته 

، البته ود را فهميده ايم ديگر حاضر نخواهيم شد گردن باطاعت يكنفر گذاشته در همه چيز از او فرمانبرداري كنيم خ
چنين كساني كه بهمچو ادعائي برخاسته اند نخست بايد معني كشور و كشورداري ، معني جهان و زندگاني و معني 

در برابر آنچنان حكومتي تشخيص داده و لياقت خودشان را حكومت و سررشته داري را فهميده و بعد وظايف خودشان را 
 .سنجيده پس از آن بچنان درخواستي برخيزند 

متاسفانه مي بينيم كه اكثريت تودة ايران آن روز سهل بود ، اكنون نيز آن آمادگي را نداشته و قسمت عمده شان 
 .باين طرز حكومت آشنا نبوده بلكه اصالً عالقه بامور كشور ندارند 

خير مقصود ه نميگويم در ايران هيچكس معني مشروطه را ندانسته يا آگاهي درستي از سررشته داري توده ندارد ، ن
 عالقمندي آنها است كه حكومت مستقر شده و وو آماده باشند زيرا با پشتيباني كه بايد آنها بفهمند   ايران استةمن تود

 .شود  ري از پيش نرفته و گرهي از كار گشوده نميپايدار ميشود واال با چند نفر و چند دسته كا
جان و نگهداري آن از بذل و ه كس قدر كشور و ارج استقالل آنرا فهميده آنوقت در راه بزرگي ـدر مشروطه بايد هم

سبت  خود دانسته از دست درازي بيگانگان نةرا مانند خان بايد عالقه بكشور و كارهاي كشور داشته و آن، مال دريغ نگويد 
پا و در اثر تبليغات   باورهاي بيةنون نيز هستند اشخاصي كه در نتيجو حال آنكه در ايران اك. بĤن جلوگيري نمايد 

صوفيگري و جبريگري و خراباتيگري و غيره هيچگونه ارزش بكوشش در راه كشور و نگهداري استقالل آن قائل نبوده بلكه 
 . ريه و استهزاء بكوشندگان ديگر خودداري نميكنند از ابراز خصومت و دشمني بمملكت و يا از سخ

هستند كساني كه ميهن و ميهن پرستي را بجز از يك مشت الفاظ بي معني ندانسته هميشه با خيره سري تمام 
ري ـه و ميگويند تنها بايد خوش خورد و خوش زيست بغير از اينها در بند چيزهاي ديگـميگويند وطن پرستي يعني چ

 .نبايد بود 
 امور بدست اين قبيل ةي سخت و غير عملي بوده و اگر رشتبا داشتن چنين كساني اجراي رژيم مشروطه و دموكراس

 .اشخاص رذل و پست سپرده شود بايد باحوال آن كشور و مردمان آن خون گريست 
طرف ديگر نيز را نيز خوب روشن گردانيده از  پس ما اگر بخواهيم هواداري از مشروطه كنيم الزم است معني آن

 .توده را براي راه بردن چنان حكومتي آماده گردانيم و اينست مقصود آزادگان از بند دوم مرام خودشان 
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  ومومبند سبند س                                                        
نظارت باجراي قوانين و اعتراض بهر نقض قانوني كه رو نظارت باجراي قوانين و اعتراض بهر نقض قانوني كه رو « « 

  »» .  . دددهده
 

 سوم مرام آزادگان را خوانده و پيش خود فكر كنند كه چگونه ممكن است يك جمعيتي شايد باشند كساني كه بند
 .  و بهر نقض قانوني هم كه در هر نقطة كشور رودهد اعتراض كنند نظارت باجراي قوانين كرده

شخيص آري حق با آنها است ، تا تمامي افراد توده خود آشنا بقوانين مملكتي نشده و حقوق قانوني خود را خوب ت
 . اشخاص كار آساني نبوده از هيچ جمعيتي هم ساخته نيست ةارت بجزئيات اجراي قوانين در بارنداده اند نظ

بايد هر كسي حقوق خود را بداند و حدود آنرا مراعات كند و هر موقع ديد كه باو اجحاف شده و پامال ميشود يا 
ببرند ، خودش اعتراض نموده و زير بار گفته هاي غير قانوني ميخواهند از حدود قانون تجاوز كرده و حق او را از ميان 

 .نرفته و تن بزورگوئي ديگران ندهد 
.                     اطاعت فرود آورد  در برابر ظلم و جور نبايد بĤساني تسليم شد و در مقابل هر ستمگر و زورگو نبايد بزودي سر

در جاي خود حافظ حق قانوني خود بوده و با سهل انگاري اجازه ندهد كه هر كس و نا كس دست  كس هر اگر
 .تعدي بحقوق او دراز كرده آنها را دستخوش ميل و دلخواه خود كند 

 واحدي را تشكيل ةي بهم داده و در برابر ستمگر دست آنها ميشود دست يگانگةاگر كساني كه جور و ستم در بار
زور باشد باز بĤساني نخواهد توانست بحقوق آنها تجاوز نموده يا آنها را زيردست و لم هر قدر قوي و هر اندازه پرا، ظدهند 
 .بردار خود سـازد  فرمان

چيز باشد تسليم نشده و ساكت الف قانون ولو خيلي هم جزئي و ناكس بزورگوئيها و گفته هاي خ اگر از ابتدا هيچ
لي نبوده بايد وگيري كرد ، ولي وقتي كه اعتراضي نكرد و گردن گذاشت ديگر جلو گرفتن كار سهننشيند بĤساني تواند جل

 . ببيند ]اي[ةشنود و ستم تازبهر روز زور ديگري 
در مرام آزادگان هم منظور از نظارت باجراي قوانين جزئيات آن نبوده بلكه مقصود اينست كه بطور كلي قوانيني كه 

 .ود ، بموقع اجرا گذاشته شود و همه كس هم در مقابل آن قوانين مساوي باشد از طرف مجلس تصويب ميش
Ĥشكار و پنهان اين نشود كه قانوني را بظاهر از تصويب بگذرانند ليكن در معني اجرا نكنند و همانطور بماند و ب

 .ان نشمارند كسيد و نابر قوانين با يك چشم  نبيناشخاص قائل شده و همه را در بر ةاستثنائاتي در بار
خالف  خالف قانون اساسي يا بر  قانوني ، مقصود از اين جمله هم اينست كه اگر قانوني برضاما اعتراض بهر نق

 .قوانيني كه قبالً تصويب شده و مفيد هم بوده است ، از طرف دولت بمجلس پيشنهاد شود مورد ايراد باشد 
 هر كس ةاركه ميخواستند بكنند و هر ستم و جفائي كه در ب ناروائي را ك گذشته ديديم ، هرةدر دوره بيست سال

 .ميكردند همه را صورت قانوني داده و بنام قانون مينمودند 
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ا هر اجحاف و ظلمي كه كردند بيدرنگ ب.  و بتصويب نرساندند كاري نكردند تا قانوني بمجلس سفارشي نياورده
 .راندند قانوني مطابق كرده هاي خود تهيه كرده و از تصويب گذ

نوني دادند و با  خود را صورت قاةير و تفسير كرده و تفسيرات من درآوردباساسي را با ميل و دلخواه خود تعقانون 
شان گرفته با اين ترتيب محاكم دادگستري را   قضائي كشور را از بين برده و استقالل قضات را از دستةهمين تفسيرها قو

 پيشرفت ةارد شود ، آلت دست خود وسيلاجحاف و تعدي بĤنها و ترينكگذارد كوچافظ حقوق مردم بوده و نكه بايستي ح
 .مقاصد پليد خود گرداندند 

ملتي كه . آمادگيهاي توده همين ندانستن حقوق قانوني خود و عدم پافشاري در نگهداري آنها است يكي از نا
ن حكومتي  بايد حدود وظايف خود را در چني،د گي كرده و عقيده و فكر خود را قيمتي قائل شوميخواهد تحت آزادي زند

نه بخواهد تجاوزي بحق ديگران كند و . ژيم دموكراسي براي افراد يك كشور داده است بفهمند تشخيص داده حقي را كه ر
 .نه اجازه دهد كه ديگري بحق وي دست درازي كند 

دبختيها و گرفتاريهاي خود را فهميده جلو  بةز اين پس چشم خود را باز كرده سرچشم ايران اةاينست كه بايد تود
خالف قوانين مفيد قبلي و  خالف نص صريح قانون اساسي يا بر كه ديد قانوني بر  هنگامي.بدبختي را از سرچشمه ببندد 

خنثي نمودن آنها پيشنهاد ميشود يا فالن وزيري مطابق دلخواه خود يكي از اصلهاي قانون اساسي را تفسير نموده و 
 .شان را از بين ببرند  آورد در همان هنگام اعتراض نموده نگذارد با تصويب آنها حقوق ميبمجلس 

 خودشان ةنين و اعتراض بنقض قانون را وظيفآزادگان اينقسمت را نيز در مرام خود گنجانده نظارت در اجراي قوا
 .قرار داده اند 

                                                                                              **  **  **  **  **  
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   بند چهارم  بند چهارم                                                                                 
    »» .  . هواداري از تعقيب يك سياست روشنهواداري از تعقيب يك سياست روشن    «     «             

 
مغزترين آنهاست كه شايد كسان بسياري معني آنرا ندانسته اند و من هم د ما و از پرصين مواد مقااين بند از مهمتر

 .نمايم را كامالً شرح دهم و بايد بيك شرح اجمالي اكتفا  خواهم توانست در اينجا آنن
گردد سياست او با همسايگان و ديگران در  بديهيست كه يك كابينه اي كه تشكيل ميشود و بمجلس معرفي مي

همسايگان خود و با دولتهاي ديگر هميشه پيمان نامه داشته ايم و با رف ديگر ما در ايران طاز . شود  برنامه قيد مي
پس هميشه در كشور ما يك سياست روشني تعقيب گرديده و با .  است سياست ما با آنها مبتني بهمان پيمان نامه ها بوده

 ! .اينحال قيد چنين ماده اي چه معني دارد ؟
ما بي آنكه در . گوييد نيست  اين ايراديست كه بنظر هر خواننده اي خواهد رسيد و ما ميگوييم مطلب چنانكه مي

طرف هميشه در ايران سياستهاي نهاني مان ناصرالدينشاه باينگوييم از ز اينجا يك دولت خاصي را مورد تهمت گردانيم مي
در ميان بوده و وزراء تمايلهائي باين دولت يا بĤن دولت داشته اند و اين تمايالت در رفتار دولتها اثر بسيار محسوسي داشته 

 .است 
 ايران عقيده مند بنيرومندي شواهد ديگر بماند ، چنانكه اخيراً در پرچم چند بار شرح داده شد بسياري از وزراء در

 .دولت مركزي نبوده اند و اينست در زمان تصدي خود هواداري از سركشان شهرستانها نموده اند 
و توده نمآن بوده كه از رشد و   ايران بدبين بوده عقيده و سياستشان مبتني برةيكدسته از وزيران نسبت بتود

 .جلوگيري نمايند 
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ماتوم بايران داد سه چيز را از كه دولت مستبد روس الت]قمري[ 1329در سال . ر داريم ما از تاريخ نيز شواهد بسيا
 پس از آن دوم اينكهدوم اينكه. رون كنيم ـي بود بيـي را كه مستشار دارائـ مستر شوستر آمريكائيكي آنكهيكي آنكه : ما ميخواست

 . مصارف لشگركشي دولت روس را بعهده گيريم سومسوم . دولت مستشار نياوريم والع دطبي ا
 و دخواستند و چنانكه ميدانيم پارلمان و آزاديخواهان مدتي ايستادگي نشان دادن اين سه چيز بود كه از ما مي

ليكن ما ديديم كه دولت وقت بĤن اندازه اكتفا نكرد و از ناتواني آزاديخواهان و از بودن . سپس ناگزير گرديده پذيرفتند 
 ما 1ا هم بست و سپس كه اسرار سياسي دولت مستبد روس بيرون افتادسپاه روس در ايران استفاده نموده پارلمان ر

داشته كه بنفع  ديگري هم بوده و دولت وقت تعهد ديديم در ميان دولت وقت با دولت روس يك روابط و قرار دادي
ه دولت را ناچار نمائيم و هميش ا ملزم ميكند كه پافشارياين چيزهاست كه ما ر. بيگانگان مشروطه را از ايران براندازد 
 .كنيم كه سياست روشني را دنبال كند 

 

  مم بند پنج بند پنج                                             
هاي اروپا هاي اروپا   دهاي بيجا كه از حزبدهاي بيجا كه از حزبــري از تقليري از تقليــجلوگيجلوگي« « 
                                                  »» .  . شودشود  ميمي

 
فكار و يي نيست ، بلكه براي توحيد انماي يا هنرنسراوز گفتيم ، حزب سازي براي ههاي پيش ني چنانچه در قسمت

داري ما  ر و بصير كه در سياست كشورـوشن فكر از كسان رـد نفـچن.  كارهاي كشور است ةراد در بارـتشريك مساعي اف
دهند و در كارهاي كشور  هم عقيده هستند دور هم جمع شده ديگران را نيز با خود همفكر گردانيده و حزبي تشكيل مي

 واحدي را تشكيل داده اند ة و بلكه كسان زيادي هستند كه دست كمي نبودهة و چون خودشان هم عددنناظهار نظر ميك
آورده و ر و عقايد خود را بصورت قانون درافكا، اغلب ميتوانند نمايندگاني از خود در مجلس داشته و با داشتن اكثريت 

 .بموقع اجرا بگذارند 
را در نظر   كه تشكيل ميشود صالح كشور و احتياجات و مقتضيات آنالبته براي چنين مقصد بزرگي بايد حزبي

را تشخيص بدهد كه علت  بايد نخست اين. گرفته روي همان مقتضيات مرامي برگزيده و مردم را نيز دور خود گرد آورد 
مردم را پيش برد و را برانداخت و با چه وسايلي ميشود  خود چيست و از چه راهي ميشود آن گرفتاريها تودةهاي  گرفتاري

 .براي بزرگي و سرفرازي و آزادي و بزرگواري آماده گردانيد 
هاي توده بوده ،  متاسفانه در ايران چيزي كه در حزب سازي در نظر گرفته نشده همان احتياجات كشور و كمي

 .هاي اروپا بوده است  بلكه هميشه صرف تقليد از حزب

                                                           
دولت هاي »  سياست پنهاني  «اتور و بروي كار آمدن لنين ، براي آنكه پس از انقالب اكتبر در روسيه و برافتادن نكوال امپر[  ـ 1

 . ]   دولت تزاري را آشكار نموده پراكندند » پيمان نامه هاي پنهاني « پيشين را نكوهيده و دست دوستي بجهانيان دراز كنند ، همة 
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باال سازي منظور پيشوايان و ليدرهاي سر آنها آن منظور اصلي كه در  زباگر چه راستش را بخواهيم تا كنون در ح
و بهترين دليل براي اين مدعا هم . نمائي و هوسراني مبادرت بتشكيل حزب كرده و ميكنند نوشتيم نبوده بلكه براي خود

 هر چند نفر حزبي فكري يكديگر نبوده همين است كه هيچ در فكر توده و پيش بردن آنها يا در فكر همدستي و هم
هاي خود را خوابانده اند ديگر فكر اين نبوده اند كه حزب براي پيش  نمائي هوسشكيل داده و چند روزي با اين خودت

اينكه هر چند نفر در يكجائي .  كار كشور است ةيدن آنها باالخره بدست گرفتن رشتبردن توده ، همفكر و هم عقيده گردان
چگونه ميتوانند در كارهاي كشور دخالت ، ا همديگر نداشته باشند بقيده بطه فكري و توافق عدور هم جمع بشوند و هيچ را

كنند و در كشوري كه حزبهاي آن از صد و هزار تا تجاوز نموده ولي افراد هر حزب بيش از ده و بيست نفر نباشد چه كاري 
 .ميتوانند از پيش ببرند و كدام يك ممكن است اكثريتي پيدا كند 

                                                                                                      **  **  **  **  **  
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كاري نميتوانند هيچ ، اين احزاب بجز اينكه با يكديگر هم چشمي نمايند ، جز اينكه بهمديگر فحش و ناسزا بگويند 
د خود  بلكه پس از چند روز براه انداختن هايهوي بدون اينكه نتيجه از داد و فريا. خود انجام دهند ةبصالح كشور و تود

 .  اينها هم سير شده و سرد گرديده دنبال كار خود ميروند ،بگيرند مثل بچه اي كه از بازي سير شود 
ساخت در تبريز  پس از استقرار مشروطه در ايران كه حزب سازي مد شده و هر كس با ميل و هوس حزبي مي

  .بت ديگران عضو حزب سوسياليست شده استاران حتي حاجي ميرزا كريم امامجمعه را ديديم كه برقادكساني را از ده
مالحظه كنيد سوسياليستها كه خود دشمن دهداران هستند و مرامشان در قدم اول برانداختن اصول دهداري است ، آقاي 

چشمي ، تنها  اين نيست مگر در اثر هم. امام جمعه كه خود از بزرگترين ده داران تبريز است عضو همان حزب شده است 
 .كه چرا فالن كس در حزب باشد و من نباشم  واال مقصود ديگري بجز از اين در ميان نبوده است براي اين

باري چنانچه گفتم در حزبسازي بايد نخست احتياجات كشور ، مقتضيات وقت ، اوضاع و احوال توده را در نظر 
 .هاي اروپا كاري از پيش نميرود  گرفت واال با صرف تقليد حزب

 اروپا برپا گرديده و خوب هم پيشرفت نموده ولي در ايران نميشود آنرا پيشرفت داد ةكه در يك نقطاي بسا حزبهائي
 آنها بوده ليكن با وضعيت ايران وفق ة موافق اوضاع و احوال كشور و توديا ممكن است مرام حزبي كه در جاي ديگر است

 .آيد  نميدهد و جور نمي
كشوري كه كارخانجات زياد و كارگر بسيار دارد تشكيل گرديده با حزبي مثالً حزبي كه در يك كشور صنعتي ، در 

 يا تربيت توده در كشوري كه پابند زنجيرهاي .كه در يك كشور غير صنعتي كه كارخانه و كارگر ندارد متفاوت است 
 گردانيده است فرق تعليمات فلسفه هستند با راه بردن و اصالح مردمي كه موهومات و خرافات مذهبي و عقيده گرفتارشان

دارد ، اينست كه بايد تقليد را كنار گذاشت و صالح توده و كشور را در نظر گرفت و مطابق مقتضيات آنها حزب ساخت و 
 .اً هم مخالف تقليد از حزبهاي اروپا ميباشند دراي آن تدوين كرد همانطوري كه آزادگان اينكار را كرده اند و جمرامنامه ب
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  ممبند ششبند شش                                                     
  ةة ثروت حقيقي و اينكه سرچشم ثروت حقيقي و اينكه سرچشمةةباربار  روشن گردانيدن اذهان درروشن گردانيدن اذهان در« « 

  »» .  . تتو بايد قدر آنها را دانسو بايد قدر آنها را دانس  آن زمين و هوا و آفتابستآن زمين و هوا و آفتابست
 

بقاء حيات ملت خود را و پيشوايان  سررشته داران ةروزي داراي اهميت شاياني بوده همموضوع ثروت در دنياي ام
 .مندي آن ميدانند  بسته بثروت و بزرگي و عظمت كشور خود را مربوط بثروت

هر اندازه منابع ثروت يك كشور زياد بوده و هر قدر مردم آن در توليد ثروت كوشا باشند ، همان اندازه بر ترقي و 
 .ها بهره مند خواهند شد  ها و راحتي تعالي آن كشور افزوده و همان اندازه مردم آن از خوشي

را گرفته و خرمن جهانيان را آتش زده  همه كشمكش و آدمكشي ، كه جهان ريزي ، اين اين همه جنگ و خون
 .ع ثروت است ببدست آوردن ثروت و تملك كردن مناهمه اش براي 

ه دست آوردن آن باعث اين هم راحتي جهانيان و موجب آبادي جهان باشد امروز بة ثروتي كه بايد وسيل،عجبا 
 .وحشيگري و ناراحتي گرديده است 

 و آز خواهد صن رب النوع هاي حري در مذاق ا]اي[آيا ثروت و منابع ثروتي كه با اين خونريزي بدست آيد چه مزة
چه ب جهانيان چشم از هستي پوشيدند ، بدست آوردن اين ثروتها ةكه جهان ويران گرديد قسمت عمد پس از آن. داشت 

 .حال باقيماندگان فدائيان تحصيل ثروت خواهد داشت  دردي خورده و چه فايده بر
اگر معني زندگي را .  گمراهي بشر ةمعني زندگاني ، نيست مگر در نتيجآري اينها نيست مگر از دانسته نشدن 

هان و خلق جهانيان درك اگر مقصود آفريدگار را از ايجاد ج،  حقيقت بين مي نگريستند ةرا با ديد فهميده و جهان
 . ميكردند ، اينطور مانند ددان خون آشام بجان يكديگر نمي افتادند و جهان را پر از آتش فتنه و شر نميكردند 

 .باري از مطلب دور نرويم گفتگوي ما سر موضوع ثروت بود 
ا بسته بثروتمندي آن رقي هر ملت رتت بسياري داشته بزرگي هر كشور و گفتيم كه در دنياي امروزي ثروت اهمي

 .ميدانند 
خوشبختانه ايران ما هم يكي از كشورهاي ثروتمند جهان بوده آفريدگار پاك بسياري از منابع ثروت را در دل خاك 

توليد  ت ثروت ، هواي جان پرورش را جهرا براي بدست آوردن همه گونه مولد اين كشور بوديعه نهاده و خاك زرخير آن
 .ه است ثروت مستعد قرار داد

 روشن نشدن معني درست و شناخته نشدن راه مختصر آن از اينهمه ثروت تا كنون استفاده ةتاسفانه بواسطولي م
را كشور فقير قلمداد كرده حتي نويسندگان  هنگام گفتگو نيز ايران. نشده و همانطور دست نخورده و بكر جاي خود مانده 

 .ند نويس نيز از فقر ايران ناله ها و گله ها مي
چه فرض كنيم براي بدست آوردن آن كانهاي دست نخورده ، آب گوارا ، خاك  بي خبر از اينكه ثروت را ما هر

زرخيز ، هواي بهشتي ، آفتاب درخشان ، وسايل مهمي است ، و اين عوامل را آفريدگار توانا بايرانيان بخشوده و از حيث 
 .ه است اينها ايران را جزو ثروتمندترين كشورها قرار داد
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همه بخشايش خداوندي را فهميده و براي اداي سپاسگذاري بهترين استفاده را از آنها برده و  جاي اينكه قدر اين
خير خود ، زبان بگله و شكايت  فايده اينها و بيكاره گذاشتن زمينهاي زر1ثروت حقيقي را بدست آوريم ، بواسطة نداشتن

 . ناله ميكنيم خود كرده از فقر و ناداري خود و كشورباز

                                                                                              **  **  **  **  **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                                                           
 . ] چاپ شدي » ندانستن « بايستي . اشتباهست » نداشتن « [  ـ 1
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را  ده و راه بدست آوردن آنـي روشن گردانيـ ثروت حقيقةد ذهنها را در بارـده دار شده انـهاينست كه آزادگان ع
ثروت حقيقي قيمت خاك كشور خودشان را بمردم فهمانيده و حالي كنند كه  بهم ميهنان خود ياد داده باين وسيله قدر و
بايد دست بهم داد و استقالل آنرا نگه داري كرد و . هم در خود كشور مهياست  در خود اين كشور و راه بدست آوردن آن

 .با نگهداري آن بثروت حقيقي نيز نايل گرديد 
ر جاي  مرام آزادگان از يك رشته مسائل مهم حياتي و اجتماعي تشكيل يافته كه هر يك دة شانزده مادةاگر چه هم

ه با ياري ميباشد و در حقيقت مواد شانزده گانه كليد رمز سعادت ايرانيان است كخود در خور كمال اهميت و دقت 
دين حل شده و با اجراي آنها بدبختي و سيه روزي جاي خود را بخوشبختي و بهروزي  ادگان پاكزآفريدگار پاك با دست آ

وني كنوني خواهد شد ، ولي بند ششم اين مرام بواسطة بستگي داشتن با داده و بزرگي و گردنفرازي جايگزين مذلت و زب
در اطراف آن شود و هر ثروت و ثروتمندي كه مورد توجه ملل جهان است ، اهميت شاياني داشته و بايد بحثهاي زيادي 

 مينأتن وصفي  آن بحث گردد مطلب خوب حالجي و روشن شده و منظوري كه از اين قسمت داريم با بهتريةقدر در بار
 .خواهد شد 

برخي از اقتصاديون گفته اند هر چيزي كه داراي فائده باشد ثروت است و در اصطالح علم اقتصاد هم هر چيزي را 
كه يكي از احتياجات بشري را برطرف كند مفيد نامند و فقدان هر چيزي را كه انسان براي بدست آوردن آن ناگزير يا 

 .د آرزومند باشد احتياج ميگوين
هم كه رايگان و بالعوض در دسترس عموم قرار گرفته  چون در اقتصاد چيزهائي را كه بطور وفور و فراوان و خود

 جزو ثروت نميĤورند اينست كه علماي اقتصاد تعريف باال را ))مانند هوا و آفتاب مانند هوا و آفتاب ( ( است ولو داراي فائده هم باشد 

هر چيزي كه در جهان هر چيزي كه در جهان ( ( نسوي را كه گفته است  فرا»»بوليو بوليو   ااژژپول اورپول اور  مسيومسيو« « ريف عقص دانسته و تان
نسبت باحتياجات بشري محدود بوده و در عين حال تنها عايد فردي يا جمعيتي يا نسبت باحتياجات بشري محدود بوده و در عين حال تنها عايد فردي يا جمعيتي يا 

ري را تسهيل نموده يا ري را تسهيل نموده يا ملتي شود ، چنانچه قابل نقل نباشد عملي شدن كوششهاي بشملتي شود ، چنانچه قابل نقل نباشد عملي شدن كوششهاي بش
 . پذيرفته اند ))ثر بود ثروت ناميده ميشود ثر بود ثروت ناميده ميشود ؤؤدر آنها مدر آنها م
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كه رفع احتياجات مردم را نموده خود نيز  اد چيزهائي استصعلوم ميشود ثروت در علم اقتها مپس با اين تعريف
 .محدود و نادر و در خور تملك و تصاحب باشد 

 .حاال ببينيم بشر در زندگاني خود بچه چيزهائي محتاج است 
ده و بحدي  بسيار زياد و متنوع بو»»بالخصوص در عصر حاضر بالخصوص در عصر حاضر « « جاي گفتگو نيست كه نيازمنديهاي بشر 

 .است كه نميشود طبقه بندي كرد 
 :عبارتند از  است  زندگاني محال يا سخت و دشوارة اين احتياجات كه بدون آنها ادامولي مهمترين قسمت

 .احتياجات خوراكي و پوشاكي و نشيمني 
 و كتان و كنف و جات و نباتات و براي پوشاك نيازمند پشم ، پنبهه براي خوراك خود محتاج غالت ، حبوبات ، ميو

اينها نيز بدست نمي آيد مگر از زمين .  ميباشيم براي ساختن خانه و گرم كردن خود محتاج سنگ و چوب و هيزم و ذغال
 .و با مساعدت هوا و آفتاب و آب 
 طبيعت گذاشته شده است كه بايد با سعي و كوشش ةدگاني بشر بسته بĤنها است در سينپس موادي كه حيات و زن

 .دم تحصيل و از نهاد طبيعت بيرون آورده شود خود مر
 طبيعت و نخستنخستروي همين اصل مسلم است كه دانشمندان اقتصادي براي توليد ثروت سه عامل شمرده اند كه 

 . سرمايه است سومسوم سعي و عمل انسانها و دومدوم
ت در همه جا و كليه  كره زمين را فرا گرفته است ، ديگر مواهب طبيعة ترديد نيست كه غير از هوا كه همجاي

 .كشورها برابر و يكسان نيست 
بعضي جاها خيلي گرم و هوايش جهنمي برخي كشورها فوق العاده سرد و همواره پوشيده با برف و يخ و قسمتي از 
روي زمين نيز داراي هواي معتدل و فرح بخش و آفتاب درخشان و آبهاي روان و زمينهاي زراعتي زياد و پهناور ميباشد و 

بته منطقه اي كه داراي اين خصوصيات است بيشتر مواد مورد احتياج بشري را توليد كرده و از مناطق ديگر ثروتمندتر ال
 كره زمين بوده و با وسعت و بزرگي اش كه دارد از ةه كشور ايران نيز از مناطق معتدلخوشبختان. خواهد شد 

 صحيح اقدام ببهره برداري شود از ثروتمندترين كشورها بشمار ةن بوده و اگر از روي اصول و قاعدحاصلخيزترين نقاط جها
 .ميرود 
 طبيعت گذاشته شده كانهاي فلزات و نفت و ذغال سنگ و غيره است كه آنها ةكي ديگر از منابع ثروت كه در سيني

ث نيز جزو كشورهاي ر و دست نخورده مانده است و از اين حيك بوده و خود نيز بجز از معدودي بنيز در خاك ايران فراوان
 .                                                ثروتمند ميباشد 

ولي همانطوريكه گفتيم در ايران بواسطه ندانستن معني حقيقت ثروت و پي نبردن بوسائل توليد آن هميشه اين 
  .آن ناله ها ميكنند كشور و مردم آن را فقير خوانده و در نوشتجات خود نيز از فقر

كه دارندگان آنها را ثروتمند  در ايران ثروت پول نقد و جواهر و ساختمان و اين قبيل چيزها را ميدانند اينست
مين مواد است يعني دانسته هر كسي هم در پي بدست آوردن آنها ميباشد غافل از اينكه ارزش آنها نيز بواسطه مبادله با ه

اال ت كه ارزشي بĤنها قائل شده اند ومورد احتياج خود را بدست بيĤورد اينسكه انسان مواد  آنها ممكن استچون در مقابل 
 . مبادله هستند ةود ارزشي ندارند و در حقيقت وسيلبخودي خ
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هاي گرانبها مورد لزوم نبوده و احتياجي  و سنگ نقود  نيستيم كه در زندگاني بشر پول واشتباه نشود ما منكر اين
ه ـ مبادله است و براي سهولت تبديل جنس بهمديگر رواج گرفتةم آنها همه اش وسيلـوئيه ميگـ، بلكبوجود آنها نيست 

  .در باال شمرديم بدست آوريداحتياج كه ]مورد[از طرفي هم شما ثروت هر چه را فرض كنيد بايد از راه توليد مواد . است 
 .د داريم و بايد قدر و قيمت آنها را بدانيم كه در كشور خو  آنها نيز اين خاك و زمين و آب و هوا و آفتاب استةسرچشم

 كشور ةيد مواد اوليه شود ، چون از داخلنكته ديگري كه بايد متذكر شد اينست كه ثروت شخص هر اندازه بدون تول
 .آيد اينست كه تاثيري در ثروت ملي نداشته و چيزي بĤن زياد نخواهد شد  بدست مي

 توليد بدست ةاز طبيعت استفاده شده و بواسطنفر شده چون  ا كاالئي عايد يك توليد مواد پولي يةمثالً اگر در نتيج
ولي چنانچه ثروت يك فردي در عرض . آمده بدين جهت بثروت ملي و دارائي كشور چيزي از نيستي اضافه شده است 

شده است چون هر  معامالت داخلي و دست بدست گردانيدن كاالئي زياد ةا مدتي بدون توليد موادي در نتيجسال ي يك
مثل اينست كه . مقداري بثروت اين افزوده در عوض از ثروت ديگران كم شده اينست كه تاثيري در ثروت عمومي ندارد 

 .] است[كليه افراد بود اكنون نيز همان مقدرات تنها در دستهاي متعدد ] دست[دارائي يك كشور كه مقدار معين در 
كه كشور ايران از مستعدترين نقاط براي  يد مواد مورد احتياج بشري استپس بهترين راه افزايش ثروت ملي تول

 .را فراهم نمود  توليد آنها بوده و بايد وسائل استفاده از آن
يان را كه سرزمين و آب و هواي ايران است بايران  آنةي ثروت را روشن گردانيده و سرچشمآزادگان ميخواهند معن

 .ر و قيمت كشور خود را بدانند و هم از ثروت خدادادي آن حداكثر استفاده را ببرند تا بدين وسيله هم قدنشان بدهند 

                                                                                                        **  **  **  **  **  
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  د هفتمد هفتمبنبن                                                 
تغيير وضع تجارت و برگردانيدن آن بمعني درستش و تغيير وضع تجارت و برگردانيدن آن بمعني درستش و « « 

  »» .  . ورورو كشو كشتوده توده   تطبيق آن با مصالحتطبيق آن با مصالح
 

رابر و يكسان نيست ، اينست  نقاط كره زمين بةطبيعت در همچنانچه در قسمت ثروت گفتيم چون اوضاع و احوال 
 ةتوانند هم آيد و مردم يك كشور نمي كه بشر نيازمند آنها است در همه جا بدست نمي  آن چيزهائيةكه هم

 .نيازمنديهاي خود را در كشور خودشان توليد كنند 
ه سير بدست نيامده و مواديكه در مناطق معتدلق حاره توليد ميشود در جاهاي سرد محصوالتيكه در مناطمثالً

 . ديگر امكان پذير نيست ةحاصل ميشود توليد آنها در منطق
همچنين در بعضي از كشورهاي جهان كشاورزي بوده و ميتوانند غالت و حبوبات و ساير چيزهاي فالحتي بطور 

 هاي خود مواد اوليه توليد  نيازمندية كه صنعتي بوده نميتوانند باندازعكس كشورهاي ديگري هستند برفراوان تهيه و 
 .نمايند 

وردهاي همديگر ناگزير فراآباين جهت همواره بشر محتاج هم بوده براي همكاري با يكديگر نيازمند و براي مبادلة 
 .هستند 

 . اين كار ميباشند تاجر گويند عمل اين مبادله را تجارت و كساني را كه متصدي
جائي بجاهاي ديگري كه محتاج آن مواد جائي بجاهاي ديگري كه محتاج آن مواد ]]ازاز[[ازاد مواد ازاد مواد فرستادن مفرستادن م( ( پس معني تجارت 

هستند و آوردن چيزهاي مورد احتياج اهالي آن شهر يا كشور از جاهائي كه آنها را هستند و آوردن چيزهاي مورد احتياج اهالي آن شهر يا كشور از جاهائي كه آنها را 
 .  ميباشد و تاجر هم كسي و يا كساني هستند كه اين وظيفه را عهده دارند ))دارند دارند 
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 در اين تعريف مقصود از تاجر و تجارت معني خصوصي آنست كه بتجار اطالق  در اين تعريف مقصود از تاجر و تجارت معني خصوصي آنست كه بتجار اطالق ((
. .  تاجر ميگويند منظور نيست  تاجر ميگويند منظور نيست ]]اياي[[ني عمومي آن كه بهر دادوستد كنندةني عمومي آن كه بهر دادوستد كنندةميشود و معميشود و مع

 پس با اين تعريف معلوم ميشود كه نخست از ) .) .ما آنها را در قسمت شغل و كار توضيح خواهيم داد ما آنها را در قسمت شغل و كار توضيح خواهيم داد 
آيد مردم آنجا احتياج خود را رفع كرده و برخوردار شده ، پس از آن مقدار باقيمانده را هر چيزي كه در جائي بدست مي 

بكشورهاي ديگـر فرستاده و بديگـران ميفروشند و در مقابل آن هم چيـزهاي مورد نياز عموم را كه خود ندارند خريده و 
 .مي آورند 

در وقت صادرات بخواهند با دادن چيزي يا چيزهاي  استثنا دارد آن هم جائي است كه البته اين اصل در يك مورد
ديگري را كه در زندگاني توده مهمتر از آنست بدست بيĤورند كه در آن هنگام ممكن است از مصرف خود توليد كننده 

 .صرف نظر كرده همة آنچه را توليد شده است براي مبادله بخارج بفرستند 
اري ابريشم دارند چون غله در زندگاني اهميتش بيشتر است و با مثال در جائي كه غالت كم بوده و عوض آن مقد

نبودن آن حيات كشور بخطر ميافتد اينست كه خود از مصرف ابريشم صرف نظر كرده و آن را براي تبديل با غله بديگران 
 .ميفروشند 

 . جهان مخصوصاً ايران بكنيم ةنون برگرديم و نظري بتجارت امروزاك
چون تجارت را تنها براي . ؟كارها هستند مروز ما اين مفهوم را داشته و تاجرهاي ما عهده دار اينآيا حقيقتاً تجارت ا

كه بدون توجه  كنند و ثروت هم همانطوريكه گفتم طال و نقره و اسكناس را ميدانند اينست پول اندوزي و ثروتمندي مي
 خودشان سخت نيازمند آن چيزها باشد و ةو تودفرستند ول رون ميـخرند و بي ر چه بدستشان رسيد ميـباصل موضوع ه

 .هر چه بعقلشان رسيد خريده و از بيرون وارد ميكنند اگر چه هيچ نيازي در زندگاني بĤنها نباشد 
آن همه  باشد بدون اينكه مردم بتوانند از خشكبار ايران ةخارجه خريدار براي ميوكه در بازارهاي  حتي هنگامي

د شوند همه را جمع كرده و بيرون ميفرستند اگر كسي هم حرفي بزند پرخاش ميكنند كه ي بهره منادتهاي خدادنعم
آوردن  ي براي گردبيچاره ها ناآگاه از اين هستند كه زندگان. آوريم  اينها چه حرف است اينها را برده براي كشور طال مي

 .ي است طرف كردن احتياجات زندگان طال و نقره نيست تازه طال و نقره هم براي بر
چند سال پيش كه خشكبار در اروپا بقيمت خوبي فروش ميرفت يكي از دوستان نقل ميكرد كه در آذرشهر 

سال خيلي خوب و فراوان بود و آن باغ نيز زردآلوهاي خوبي  آن محصول سردرختي هم در. آذربايجان باغ يكنفري بودم 
م ـد و جراْت دست بردن بدرخت را هـدآلو نگاه ميكنداشت پسر كوچك صاحب باغ را ديدم كه با حسرت بدرختهاي زر

 .ندارد  
 از بس بهتر است خودتان هم از اين هقرار معلوم بازار خشكبار در خارجپدرش پهلويم ايستاده بود پرسيدم فالني از 

 .ميوه ها استفاده نميكنيد ، گفت  آقاجان مگر ميشود خورد يكي دهشاهي قيمت دارد 
اين دهشاهيها را براي چه .  معني ميكنند رانسان مبهوت ميماند ، اينها زندگاني را چطوراستي از اين حكايت 

 خود را با آن رفع كند پس اگر اينطور است چه ةت كه انسان مايحتاج خود و خانوادميخواهند ، مگر پول براي اين نيس
 گذاشته و جهت خاطر بدست آوردن ميشود كه براي بدست آوردن آن خود و كودكان خود را بنعمتهاي خداوندي حسرت

 .پول آنها را بديگري بفروشد 
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ي است ـري كه بيشتر مورد احتياج زندگانـه در باال گفتم چيزهاي ديگـران چنانچـر در برابر فروختن آنها بديگـاگ
ي فانتازي و آوردند جاي اعتراض نبود ولي آنچه را كه تجار وارد ميكردند و ميكنند ميدانيم كه قيمت آنها چيزها مي

 .خورد يا در جزو نود نهم واقع شده است  لوكس و اسباب بازيچه و بي مصرف ميباشد كه يا اصالً بدرد زندگاني نمي

                                                                                              **  **  **  **  **  
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كس  چـرد هي معدودي اشخاص درجه اول بدةي كه بغير از عدـ فانتازي بي مصرفه هايـد كردن پارچرآيا براي وا
خورد دوامي هم ندارد ، يا آوردن آن همه كاالهاي غير الزم خرازي و غيره كه تاثيري در زندگاني مردم ندارد ، سزاوار  نمي
 . محصوالت خود را بديگران بفروشيم ةرا حسرت گذاشته و هم د كودكان خودكه خو است

ت مولد ثروت و  اينكه معامالت آنها تحميل بر طبقا داللي پيدا كرده و بجز ازةيك قسمت از تجارت امروزه كه جنب
 . ديگري ندارد ةپائين بشود ، نتيج

را كه ما   زيادي ما را ببازارهاي خارجي كه مشتري هستند فرستاده و آنهائيةمواد مولدكه  گفتيم تاجر كسي است
 . آنها هستند وارد كند ةديم و نداريم از جاهائيكه فروشندنيازمن

هد اتواند مستقيماً كاالهاي خود را بخرده فروشها فروخته و يا چيزهائي را كه ميخوي جر وارد كننده نمبراي اينكه تا
خريداري كند ، از دست اول بخرد بيكدسته تاجر كوچكتر از دسته اولي هم كه در اصطالح بازار بنكدار گويند محتاج 

 .هستيم 
 و صادر كننده ه كسان ديگري نيز هستند كه نه خود واردولي تاجرهاي ما امروز منحصر باين دو دسته نبوده بلك

بلكه كارشان اينست كه كاالهاي تجارتي را ميان وشها هستند درجه يك و خرده فر  بين تجارةميباشند و نه واسط
چون هر يكي بايد سودي را در خريد و فروش براي خود .  استفاده قرار دهند ة و وسيل1ودشان دست بدست برگرداندهخ
 ة هماينست كه قيمت كاال تا بخرده فروش از آن پس بدست مصرف كننده برسد چندين برابر شده و باالخره. ظور كند من

كه چند نفر من غير حق برده اند تحميل مصرف كنندگان كه اكثراً همان طبقات پائين هستند ميشود و روز  سودهائي
 .بروز بسنگيني بار زندگاني آن عده ها افزوده ميشود 

ين است آزادگان ميگويند ، تجارت معني درستش را از دست داده و بجاي اينكه گشايش در كارهاي مردم فراهم ا
 .   تر نموده است ، بايد اين وضع را برگرداند و تجارت را با مصالح توده و كشور تطبيق كرد  آورد بار زندگاني آنها را سنگين

 
        

 

                                                           
 . ] چاپ شدي » ... دست بدست گردانده ... « بايستي . فزونيست » ر ب« [  ـ 1
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  ممبند هشتبند هشت                                                
ا ممكن است ا ممكن است تت برواج علم و صنعت و تقيد بĤنكه  برواج علم و صنعت و تقيد بĤنكه كوششكوشش« « 

  »» .  . رددردددر خود كشور تهيه گدر خود كشور تهيه گ  حوائج صنعتيحوائج صنعتي
 

ه از بشر ظهور و بروز ميكند همه اعجازي ك پيشرفت كارهاي جهان امروزي مرهون ترقي علم و صنعت بوده و اين
  علم و صنعت است ةمعجز

 .ميان ملل ديگر دارد و نه ميتواند استقالل كشور خود را نگهداري كند ملت بيعلم نه ارزشي در 
افزون صنعتي كه همه روزه ديدگان ما را خيره ميكند ، چيزي بيرون از اختراعات گوناگون علمي و شگفتيهاي روز

 رو بتكامل و ترقي آئين طبيعت نه بوده بلكه اين خود خواست آفريدگار پاك است كه جهان روز بروز جلو رفته و جهانيان
 . و خواست خداوندي است كه اين همه هوش و فراست را در كنون بشر بوديعت نهاده است . روند 

بشر از ابتدا براي بدست آوردن . علوم و صنايع باعث پيشرفت كارهاي جهان و موجب راحتي و آسايش بشر است 
 قابل مصرف كند محتاج ساختن اسباب و آالتي بوده و ناگزير از مواد اوليه كه ماية حيات او است ، و براي اينكه آن مواد را

بايستي براي شخم كردن . انجام عملياتي بود كه محصوالت خود را بصورت مصنوع درآورده و مورد استفاده قرار دهد 
رچه از نخ زمين و درو كردن سنبل ، آرد كردن گندم و پختن نان ، هم چنين براي رشتن نخ از پنبه و پشم و بافتن پا

اسباب   جهت تهية لباس ، براي دوختن كفش و ساير مايحتاج زندگاني از پوست و غيره و تهية ديگر چيزها از ساير مواد ،
و آالتي داشته باشد كه همة آنها را با دست تهيه ميكرد و يكرشته عمليات طاقت فرسائي را هم نيازمند بود كه بوسيلة 

اينكه در نتيجة ترقي علوم و صنايع و در ساية اختراع ماشين و غيره تبديل محصول مصنوع تا . خود انسانها انجام ميداد 
 .از قوة بخار و برق و بخار زحمت انسانها كمتر شد  آسان بواسطة استفاده

 سهل و  مشقت مردم كم شود و كارهاي زندگانيپس هر اندازه علم و صنعت پيشرفت كند همان اندازه بايد از رنج و
 .ود آسان ش

ن يكديگـر و ويرانـي آباديها و ة كشتـم و صنعت را وسيلـرده مي بينيم كه علـه كـه امروز عكس آن را مالحظـاينك
 . جهان كرده اند ، تقصير علم و صنعت نبوده بلكه نتيجة ندانستن معني زندگاني است  1بر بادي

ينها از بودن روان در ا. اين جهان مادي باور ندارند و جهاني بجز از  را همين زندگاني پنجروزه دانسته اينها زندگاني
آگاه بوده آنها را با ساير حيوانات همرديف ميشمارند و ميگويند هر كس بايد در بند خويش و آسايش خود بوده تن آدمي نا

حق حيات ميدان نبرد دانسته عقيده مند هستند كه ضعيف جهان را نيز چون در بند خودشان هستند . بديگران نپردازد 
 .بايد قوي شد و ضعيف را از ميان برداشت . را در برابر قوي ندارد 

 دپس وسايلي كه دارند همه را در راه پيش بردن همين مقاصد خود بكار ميبرند و اين نتيجه را از علوم و صنايع خو
 .ميگيرند كه مي بينيم 

                                                           
 . ]   چاپ شدي » ... و نابودي جهان ... « چنين گمان داريم كه بايستي . اشتباه مي نمايد » ... و بر بادي جهان ... « [  ـ 1



  65سات ....  ......32) نويساد  .......... ( 1321از پيدايش تا سال ..........  اسماعيل واعظپور /تاريخچة باهماد آزادگان  

 .داده و معني درست آنها را روشن ميگردانيم ما كه رواج علم و صنعت را ميخواهيم حقايق زندگاني را نيز شرح 
 مفيد ة كه براي آنها قائل هستيم باندازما همه چيز را در جهان براي راحتي و آسايش بشر ميخواهيم و ارزشي را

    .علم و صنعت را نيز با همين نظر نگاه كرده و براي اين منظور ميخواهيم. بودن آنها است 
 :اينست كه عقيده داريم 

د اين قسمت را در نظر گرفت و كشاورزي را اساس زندگاني قرار دا بايد نخست. ايران كشور كشاورزي است  ــ  اوالًاوالً
 . دوم بصنعت پرداخت ةو اهميت بيشتر بĤن داده در درج

كه باعث زحمت و  هنگامي.  از صنعت تا جائي طرفداري كرد كه موجب آسايش و راحتي مردم است ــثانياً ثانياً 
 . جلوش را گرفت ناراحتي شد بايد

 چند نفر سرمايه دار مهم اداره شد و كار چندين هزار نفر را كرده سودش تنها عايد ةكارخانه هاي بزرگي كه بوسيل
يا . آن چند نفر ميشود ولي در برابر هزاران تن ديگر بيكار مانده مستاصل و پريشان ميشوند زيانش بيش  از سود آنها است 

 كرد كه همان اشخاص كم سرمايه ميتوانند از آنها استفاده كنند يا چنانچه كارخانه هائي بايد ماشينهاي كوچكي تهيه
 شركتهاي سهامي اداره شود كه سهامدارانش همان ةشان گردانيد بوسيلك كه بايد بزرگ شوند و نميشود كوچهستند

 .راه نان ميخوردند  اشخاص عالقمند باشد كه از اين
 بحران اقتصادي ميشود بايد جلوگيري از زيادي ثيش از حد لزوم شده در نتيجه باعبكارخانه هائيكه محصول آنها 

 .كار آن شود 
ان آنها از كوچكترين كارخانه هاي اسلحه سازي وقتي كه محصولشان بيشتر شده و مشتري نداشته باشند صاحب

اينها . دامن ميزنند و فساد توليد ميكنند استفاده كرده براي پيدا كردن بازار فروش بĤتش فتنه اختالفات مابين دولتها سوء
 .گذاشت اينها را باز در زندگاني مضر است و نبايد بنام حمايت از صنايع جلو

باشد اينست كه امروز كه ما در زندگاني نياز اكيد   آزادگان در بارة صنعت موجود مية مهمي كه در عقيدةنكت
ي تا اين رد را در كشور خود تهيه كنيم و باهاي خو يم نيازمنديتوانيم بايد بكوش بصنعت داريم و بي آن زندگي نمي

ه ـهاي صنعتي ما از اروپا يا از كشور بيگان ه نيازمنديـرا در حاليكـزي. ود موفق باشيم ـاندازه بتوسعه صنعت در كشور خ
 كه آن كشورها گرفتار آيد زندگاني ما بنياد استواري نداشته و هميشه متزلزل خواهد بود و چه بسا رخ خواهد داد مي

صورت  راه در ميانه باز نخواهد بود و در آن جنگ گردند و آن افزارها را ديگر نسازند و يا ساخته نخواهند بما بفروشند و يا
 ) .) .چنانكه امروز گرديده ايم چنانكه امروز گرديده ايم ( ( گرفتار سختيهاي بسياري خواهيم گرديد 

از نظر آيين خودمان و چه از نظر وضع كشور ايران گزاريم و چه   ديگران بصنعت قيمت نميةراستست كه ما بانداز
گوئيم بايد بĤن بيشتر پرداخت ولي بيكبار منكر صنايع نبوده و از اهميتي كه  شماريم و مي  مهمتر از اين مي]را[كشاورزي

ا در كشور الزم ر اقل تا اين اندازه كه حوائج داخلي راه بيندازد بودن آن بشر پيدا كرده غفلت نداريم و حداقرار در زندگي
 . شماريم  مي

                                                                                                        **  **  **  **  **  
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   ـ  ـ 2222ـ ـ                                                                                                 
  آزادگان آزادگان                                                                                           

  انان مرام آزادگ مرام آزادگ ـ ـ33                              

  مم  بند نه  بند نه                                                
ترويج كشاورزي و اساس زندگاني قرار دادن آن و كوشش ترويج كشاورزي و اساس زندگاني قرار دادن آن و كوشش « « 

               »» .  .  آنها با شهرها آنها با شهرهاةةدهات و كمي تفاوت مياندهات و كمي تفاوت ميان  ببزرگي و آباديببزرگي و آبادي
 

اجات بشر را بكند و ثروت چيزهائي است كه رفع احتي: روت اشاره كرده گفتيم باهميت كشاورزي در قسمت ث
 .آيد   كشاورزي بدست ميةكه از زمين و بوسيل  بشر هم مواد خوراكي و پوشاكي استةاحتياجات عمد

زمين خوشبختانه كشور ما نيز سر. را اساس زندگاني قرار داده و در ترويج آن بكوشند  پس جا دارد كه آزادگان آن
هاي پهناور مزروعي و داشتن هواي معتدل و دارا بودن ساير مواهب طبيعي با اندك توجهي  كشاورزي بوده با وجود زمين

 .ببهبودي اصول كشاورزي بزرگترين فائده را ميتوان از خاك زرخير آن نمود 
سيده است كه با آنهمه ولي با اين همه خصوصيات مي بينيم كه كشاورزي در ايران رو بكمي گذاشته تا بحدي ر

هاي زراعتي حتي قوت پانزده ميليون نفوس خود را نيز نميتواند تامين كند و از حيث ارزاق در فشار و سختي  زمين
 .ميباشد 

اين چيزيست كه همه متوجه آن بوده در روزنامه ها نيز هر روز بحث در اطراف آن نموده و پي در پي مينويسند كه 
 .ق كرد و اهميت بسزائي باين امر حياتي داد ولي از چه راه و بچه طريقي معلوم نيست كشاورزان تشوياز بايد 

 آنها را چند چيز ميدانند ةيني و كشاورزي و كمي زراعت و چارآزادگان علت اساسي اين عدم رغبت مردم را بده نش
و آن چاره انديشيها صورت نگرفته نبايد كه آنها را مرام خود قرار داده اند و حق هم همين است كه تا آنها از بين نرفته 

 .چشم براه فزوني فالحت داشت 
مل آيد بايد يك رشته اصالحات اساسي در اين باره بع. كار موضوع دهداري در ايران است  يكي از علتهاي بزرگ اين

 .ا دهدار معلوم شود بو باالخره تكليف ده نشين 
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وجود آن در آبادي و بهره برداري جائي ندارد چگونه بايد صاحب نفري كه در تهران نشسته و هيچگونه تاثيري  يك
ردن و ـدن در راه شخم كـي بيچاره كه از صبح تا شام مشغول جان كنـعكس دهات بر. ردد ـده و مالك الرقاب دهاتيان گ

 را نيز از  خودةيانبذر افشاندن و آبياري و علوفه گيري و درو و خرمن كوبي و جمع آوري محصول است حتي قوت سال
 . خود مالك نبوده همه اش را تحويل ارباب بدهد كه آنهم در شهر با فرزندان خود مشغول عيش و نوش باشد ةفرآورد

كه مولد ثروت  ا تدوين قوانين تكليف طرفين را روشن كرد تا دهاتيب هقسمت را روشن نمود بايد در قدم اول اين
زمين آن دارد كه زمين آن دارد كه « « قسمت همان موضوع  باشد و بايد در ايناست بتواند با دلگرمي مشغول كشت و كار خود 

 . را بكار بست و دهاتي را راحت كرد »»كارد كارد 
 دهات با شهرها گذاشته ةكه ميان يكي ديگر از علتهاي اساسي خرابي دهات عدم توجه بĤنها و تفاوت زيادي است

 .ميشود 
شود بكلي آن تفاوت را برداشت و هر دو را يكسان  نمي شهرها با دهات بوده و ةوت مياناالبته در همه جاي دنيا تف

ر را مي بيند رغبت ـر دهاتي كه بشهر ميĤيد و شهـدي باشد كه ديگـد بحـست آن تفاوت نبايهزي كه ـي چيـرفت ولـگ
هل  ندارد سحدارد سينما و راديو و وسايل تفريدهي كه برق ن. كرده و براي هميشه ترك ده خود را گويد ه بده نشيني ن

چه كه اگر بشما بگويم از صدها هزارها تجاوز  چه و تر و دوا و دندانساز و قابله و مدرسه و حمام و محكمه و چه وكاست د
 .د نگرمي مشغول كار باش ميكند ندارد آيا ميتواند در آنجا زندگاني كرده و با پشت

يره محروم است دهاتي كه هيچگونه و چائي و قماش و غ  لوازم زندگاني از قبيل قندةدهاتي كه از قسمت عمد
گونه ارزش برايش قائل نشوند در  آموزش و تحصيل نديده و غير از اين نديده كه جان بكند و كار بكند در جامعه هم هيچ

رش هم بشهر اوي رفتار كنند اگر گذ دست كدخدا و ژاندارم و ارباب هم اسير مطلق باشد كه هر طور دلشان خواست با
ته و مسخره اش كنند ، ديگر اين دهاتي با چه اميدي بزندگاني خود دلخوش بوده چطور در كار خود افتاد دهاتي گف

كه بايد بكوشيم   آنها با شهرها كوشيد اين استةي و آبادي دهات و كمي تفاوت مياناينكه ميگوئيم بايد ببزرگ. ؟ميكوشد 
در هر دهي . ي بتظلمات دهاتيان بنياد بگزاريم در هر ده يك دبستاني ، يك محكمه براي ياد گرفتن سواد و رسيدگ

   .دواخانه باشدكه رفع نيازمندي دهاتيان را بكند .دكتري باشد كه مجبور نشوند اگر بيماري دارند بشهر بياورند 
داشت وسايل به. راديو و سينما و ساير وسايل راحتي استفاده ميكند آنها نيز برخوردار باشند و همانطوريكه شهرها از برق 

ي گ بده خود عالقمند شده و ديگر فعلرا در دهات فراهم آوريم تا كشاورزان ما تندرست و افراد سالم بشوند و آنوقت دهاتي
را داشته باشيم كه كشاورزي  موقع ميتوانيم چشمداشت اين و كارگري در شهر را بده نشيني ترجيح نميدهد و در آن

 . استفاده ببريم رونق گرفته و از ثروتهاي خدادادي حداكثر
چنانچه در بند .  ديگري كه در پيشرفت اين منظور بيشتر موثر است گرفتن جلو مفتخواري در شهرها ميباشد ةنكت

نمود كه مردم بده نشيني رغبت كنند از ]كوشش[دهم خواهيم نوشت بايد از يكطرف بĤبادي و رفع نيازمنديهاي دهات 
 ةبايد كشاورزان را با ديد. بروند ت كه آنها ناگزير شده و براي كشاورزي بدهات طرف ديگر جلو مفتخواري در شهرها را گرف

احترام و بزرگواري نگريست تا تشويق شوند و همانطوريكه از قديم در ايران مرسوم بوده است كشاورزي را شغل مقدسي 
 .گرفت و از كشاورزان ارجشناسي كرد 

                                                                                                      **  **  **  **  **  
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   ـ  ـ 2323ـ ـ                                                                                                 
  آزادگان آزادگان                                                                       

   گان گان ددرام آزارام آزا م م ـ ـ33                                                            
  مم بند ده بند ده                                                 
جلوگيري از مفتخواري از هر راه كه باشد و اينكه ميزان جلوگيري از مفتخواري از هر راه كه باشد و اينكه ميزان « « 

  »» .  . ددجربزه و كوشش او باشجربزه و كوشش او باشبرخورداري هر كس برخورداري هر كس 
 

 گياهان شكم خود ةني گزيده و از ميوة درختان و ريشها سكلهنگامي بود كه بشر دور از همديگر در بيابانها و جنگ
 .سير كرده ، زير هر سنگي كه پيدا ميكرد خوابيده و روزگار بسر ميبرد را 

 .بشر آنروزي تنها خورده و تنها خوابيده مانند حيوانات روزگار ميگذرانيد و در بند خوشي و اندوه ديگري نبود 
دو پا هم  خداوندي همواره بر تكامل بشر و ترقي جهان جاري است ، اينست كه يواش يواش اين جنس ةچون سير

رو بپيشرفت گذاشته و متدرجاً نواقص و نقائص زندگاني خود را دريافته و برفع آنها كوشيد تا اينكه باالخره قدم بشريگري 
 .يا تمدن گذاشته و زندگاني را بحال كنوني كه مي بينيم انداخت 

وردند ، بعدها عادت بزيستن با آ يعني ابتدا كه تنها زندگي كرده و هر يكي بتنهائي حوائج زندگاني خود را بر مي
تواند بتنهائي ضروريات زندگاني خود  كس نمي همديگر كرده بنياد شهر و آبادي گزاردند و چون در اين طرز زندگاني هر

را فراهم آورد اينست كه يكي برزگري و يكي آسياباني ، يكي نانوائي و يكي قصابي يكي عالفي و يكي بقالي يكي 
 يكي پيله وري و ديگري بزازي و آنديگريها پيشه هاي ديگري براي خود برگزيده با كمك كفشدوزي و يكي خياطي

 .يكديگر دستگاه زندگاني را براه انداختند 
ي هم هر فردي را واجب ني بشر بوده و از روي آئين زندگآوردن يكي از حوائج زندگاپس شغل يا پيشه كوشش در بر

اي اين وظيفه خالي كرده و تن ف داشته باشد و كسي كه شانه از ايني پيشهاست كه براي راه انداختن دستگاه زندگا
 .بيكاري دهد بعالم اجتماع خيانت ورزيده و گناهكار شناخته ميشود بِ
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كه زورهاي خود را رويهم  فرض كنيد اتومبيلي در باطالقي گير كرد و براي راه انداختن آن بيست مرد الزم است
ده تن ديگر نيز زوننشده و خود را كنار كشد زحمت آن گر يكي از آن بيست نفر حاضر بكمك ا. را تكان دهند  ريخته آن

 .هدر رفته و ماشين از جاي خود تكان نخواهد خورد 
 او ة را كه طبيعت بعهد]اي[در صورتيكه يكي از افراد بيكار نشسته و وظيفه. گاني هم همينطور است ددستگاه زن

 .موجب لنگ شدن آن دستگاه خواهد گرديد واگذار كرده است بجا نياورد 
 .آوردن نبوده بلكه جهت راه انداختن زندگاني است براي نان دراينست كه از نظر آزادگان شغل و پيشه تنها 

بود بايستي هر كس در برگزيدن پيشه آزاد بوده از هر چيزي كه نان بدست  آوردن ميل و پيشه براي نان درغاگر ش
 .د شغل قرار ميداد را براي خو آمد آن مي

وقت ديگر دزدي ، راهزني ، حقه بازي ، فالگيري ، قماركردن ، گدائي ، رباخواري و امثال آنها كارهاي ناشايستي  آن
كارها نيز نان درميĤيد و بلكه  را كه بĤن كارها اشتغال داشتند مجرم و گناهكار نميخواندند زيرا از آن نميشد و كساني

 .ارها زيادتر و رنجش نيز كمتر ميباشد آمد آنها از بيشتر كدر
شود كساني كه در  پس از آنكه معني شغل و پيشه روشن شد معني مفتخواري نيز معلوم گرديده دانسته مي

زندگاني كار و پيشه ندارند ، يك چيزهائي را براي خود شغل قرار داده اند كه هيچ گونه تاثيري در زندگاني اجتماعي 
 .كند مفتخوار بوده بايد جلوش را گرفت و مجازاتش كرد   بردن دستگاه زندگاني بديگران نمينداشته و كمكي در راه

همچنين ميزان برخورداري هر كس بايد جربزه و كوشش او باشد ، بايد هر اندازه كه در راه بردن دستگاه زندگاني 
اشتن پول و ثروت خود بكاري نپرداخته و  دةكسي كه بواسط. كوشيد و لياقت نشان ميدهد همان اندازه نيز استفاده كند 

 .خوار است  خورد مفت بدون اينكه پول آنهم گشايشي در كارهاي عمومي پديد آورد از رنج دست ديگران نان مي
 .را بمرابحه داده از سود آن بدون اينكه دست بكاري بزند از زندگاني برخوردار ميشود  مثالً كسي پول دارد و آن

چندين ، ا را در بازار دست بدست گردانيده و بهاي آنها را بدون اينكه لزومي باين معامالت باشد يا كساني كه كااله
 .برابر بكنند 

 از را اين اشخاص چون كمكي در راه انداختن دستگاه زندگاني نكرده بلكه با سنگين كردن بار زندگاني ديگران آنان
 . جلوگيري از كارهاشان شود كه گناهكار هستند و بايد ميدارند اينستكار نيز باز

گفتيم شغل و پيشه براي راه انداختن دستگاه زندگاني است ، بازرگانان كه مازاد محصول ما را بكشورهاي ديگر برده 
 اين داد و ستدها ميان بازرگانان درجه اول ةدسته از تجاريكه واسط آورند ، آن و ساير مايحتاج ما را كه نداريم از بيرون مي

 روشها بوده و در اصطالح بازار بنكدار ميگويند ، اصناف يا جزئي فروشان از قبيل بزاز و بقال و عالف و عطار وو خرده ف
قصاب و خرازي فروشي و غيره كه كاالها را از دست دوم خريده و بمصرف كنندگان ميفروشند ، در زندگاني عمومي الزم 

دسته از  كه پيشه شان مشروع بوده و بايد باشند ولي آن نستاي. هستند و بدون وجود آنها زندگاني لنگ خواهد شد 
سوداگران كه نه وارد كننده هستند و نه واسطه ميان وارد كننده و جزئي فروش ، كاال را خريده و نگهداشته مبلغ گزافي 

ر ميكند و باين تجديد و بديگري واگذارا معامله هم همين   خودشان ميفروشد و آنةوي آن افزوده و بيكي ديگر از دستر
ترتيب كاالئي را كه هزار ريال قيمت داشت بپنجهزار ريال ميرسانند ، كار اينها چه تاثيري در زندگاني عموم دارد بجز 

 .اينكه مصرف كنندگان جاي هزار ريال پنجهزار ريال داده و كاالي مورد مصرف خود را بدست بيĤورند 
آيد و اگر درست فكر كنيد  مي ي شغل و پيشه نوشتيم درست در براآيا اين نوع تجارت با كجاي آن قاعده كه

 .گوئيم بايد جلوگيري شود ه و پيشه حساب كنيم و نرا جز خواهيد ديد كه بچه درد زندگاني ميخورد كه ما آن
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  ، كه روي آن قاعده نيست ممانعت بعمل آمد كه معني درست شغل و پيشه معلوم شد و از پيشه هائي وقتي
رفي هم چنانچه در قسمت كشاورزي گفتيم توجهي طراهي كه باشد در شهرها گرفته از جلو مفتخواري از هر كه  هنگامي

 دهاتيان فراهم گرديد همين اشخاص ناگزير بدهات رفته و بشغل مقدس ي وضع دهات گرديده و وسايل آسايشبهبودبِ
 .كشت و كار مشغول ميشوند 

 ]ي بر[اه زندگاني را راه ميبرند و هم نان سعي و كوشش را خورده بارهم براي كشور توليد ثروت ميكنند هم دستگ
 .دوش ديگران نميشوند 

اگر كسي خوب فكر كند و معني درست زندگاني را . اينها كه مينويسم بجز از يكرشته حقايق چيز ديگري نيست 
م ـفهمد مي بيند اينها كه نوشته ايود و منظور از مشاغل و پيشه ها را بـه نوشتيم مقصـرده و پس از آن چنانچـدرك ك

 .طور باشد  حتماً انصاف ميدهد كه بايد همينود همه اش موافق آئين طبيعت ب

                                                                                              **  **  **  **  **  
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   ـ ـ2424ـ ـ                                                                                                         
  انانآزادگآزادگ                                                                                                  

 رام آزادگانرام آزادگان م م ـ ـ33                                                                    
 

  مم   بند يازده   بند يازده                                           
يكي بودن انديشه ها و يكي بودن انديشه ها و ببشش شش د و كود و كوا پراكندگي عقايا پراكندگي عقايببنبرد نبرد « « 
  »» .  . هاهاآرمانآرمان
 

 . ايراني شده همان پراكندگي عقايد و يكي نبودن آرمانها و مرامها است ة دردهاي بزرگي كه گريبانگير جامعيكي از
دا ميشود كه دو سه تن از آنها ـر پيـد كمتـو بگذاريـي را بگفتگـر موضوعـر گرد آمده اند اگـدر مجلسي كه صد نف

 .عقيده بوده و اختالف نظري با همديگر نداشته باشند هم 
دين و چندين كيش گوناگون وجود داشته باشد ، در مملكتي كه آموزاكهاي غلط  ميگويند در كشوري كه چند

 .توان داشت  بسياري مانند صوفيگري و خراباتيگري و غيره ريشه بدواند ، جز از اين انتظاري نمي
نبال كنندگان هر راه و هر مسلك اگر همه شان داراي يك انديشه و يك آرماني بودند ، ميگويم پيروان هر كيش و د

 ةفكر و هم عقيده نبوده هر يك عقيد ها نيز با يكديگر همنباين كار چه گوئيم كه خود آ. ود باز جاي شكرش باقي ب
 .را دنبال ميكند  بخصوص و باورهاي جداگانه براي خود گرفته و آن

ز پيروان اين كيشها و مذاهب را پيدا نميكنيد كه در كارهاي زندگاني يا امور ديني خود داراي يك شما چند نفر ا
 آن ديگري را پوچ و مهمل دانسته باورهاي همديگر را مسخره ةك انديشه باشند بلكه هر يكي عقيدعقيده بوده و صاحب ي

 .ميكند 
 رفته و هر ساعت خود را برنگي يهر روز دنبال يك فكر! !!ي دينان شان هم كه پناه بر خدا اين دينداران شان ، ب

 . حسابي ة ثابتي دارند و نه انديشةنه عقيد. اندازند  مي
كه دينداري موهون شده اينها از هيچگونه توهين و  هنگامي. بيديني خود ميبالد گاهي از دين تعريف ميكند و گاه بِ

 مد كه هواداري از دين رونق گرفت ، بيدرنگ خود را رنگ دين زده و تحقير بدين فروگزاري نميكنند و اگر سياستي پيش آ
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 حكمت پوشند و فلسفه براي آنها قائل شده ميخواهند شكوه و جالل خود را نگهداري ةه هاي مذهبي نيز جامفحتي بخرا
 .كنند 

اشته و دانايان شان راهي توافق عقيده ند آري جائي كه دينداران با وجود بستگي بيك جائي و تعليم گرفتن از يك
 .فكر نباشند ، حال بي دينان شان بهتر از اين نخواهد بود  حتي دو نفر  هم با همديگر هم

 خودشان را راه ة اعضاء يك خانواده كه كارهاي خانگفتيم كارهاي كشور با دست افراد ملت آن اداره شده و مانند
عاضد يكديگر بوده و هر مد در زندگاني روزانه  باي. ود را راه ببرند برند ، آنها نيز بايد دست بهم داده و كارهاي كشور خ مي

اگر يكي بديگري تجاوز كرد و دست درازي بحق .  براي خود برگزيده و چرخهاي زندگاني را راه اندازند ]اي[يك پيشه
نيني براي حفظ حقوق و مقررات و قوا. ند ند و از ميان رفتن حق همديگر جلوگيري كننمود بيايند و متجاوز را تنبيه كن

را خود اداره باالخره كارهاي كشور خود . ند ن را از ميان خود براي اجراي آنها انتخاب ك]اي[شئون خود تدوين كرده عدة
را بخود راه  شمن بكشورشان رو آورد همگي دست يگانگي بهم داده در دفع دشمن بكوشند و آنكرده اگر روزي هم د

 .دهند ن
. خواهد  خيلي هم فكر نمي. ينيد در قدم اول براي انجام اين تكاليف چه چيزي الزم است اكنون فكر كنيد بب

كارها را بكنند بايد داراي يك فكر و يك مرام بوده همه يك   هر فهم و ادراك ساده ميداند كسانيكه ميخواهند اينةدارند
ر كسي كه صالح كار خود را در خالف مصالح اال ههاي خود يك منظوري داشته باشند ومقصد را دنبال بكنند و از كوشش

ديگران ببيند كسي كه عقيده و مرام آن يكي را باطل بداند چگونه ميتواند با آنها همكاري نموده و در پيش بردن مقاصد 
در . خواهد ماند و نرفته و هر يكي در كار خود وا يك از اينها جل صورت البد انديشه و آرمان هيچ آنها كوشش كند در اين

 واحدي در برابر دشمن ة و دست]ه[ توانست دست اتحاد بهم داداين هنگام است كه اگر دشمني بĤنها پيدا شود نخواهند
هم كه مرام و مقصودشان يكي نيست جلوگيري از دشمن معقول نبوده دير يا كوچك از دسته هاي كوچك . تشكيل دهند 

 .و استقالل كشور و سرفرازي خود را فداي هوا و هوسهاي خود كنند زود  ناچار بايد طوق انقياد دشمن را گردن گزارند 
وس ايران پيدا نميتوان ف نةدر باال گفتيم چند نفري را در همچنانچه . وال است نحال كنوني ايران ما نيز همين م

 .كرد كه هم عقيده بوده و مقصود واحدي را دنبال كنند 
هر راهي كه باشد يا را دو دستي گرفته و در گرد آوردن پول و مال از اري ، در عين حال كه دند بنام دين]اي[دسته

 كيشي خود ميدانند و اصالً ةته و پرداختن بĤنها را خالف عقيدگذار نيستند ، دخالت بكارهاي كشور را امور دنيوي دانسفرو
 .اندك عالقه بكشور و توده خود نشان نميدهند 

با پول و . يراني و بيگانه كه ميخواهد باشد چه فرقي بحال من دارد ميگويند ايران دست هر كسي از ا]اي[دستة
 .ثروت و راحتي من كاري نداشته باشند هر چه ميخواهند بكنند 

 نموده هميشه هاري از فالن بيگانه و بهمان خارج خود نبوده با خيره سري طرفدةگروهي در بند صالح كشور و تود
 .واهد خود و ديگران را اسير چنگال آنها ميخ

 اين و آن ةود را خود اداره كرده و زير سلطـخود را نگهداري كنيم و كشور ـم استقالل كشور خـپس اگر بخواهي
 .نرويم ، نخست بايد چاره باين پراكندگي عقايد كرده و آنها را از ميان برداريم 

همه شان يك مرام و آرمان را  آنها از حيث فكر و عقيده يكي بوده و ة قوي تشكيل داديم كه همةكه يكدست وقتي
 .ر عليه مصالح آنها انجام دهد انست جلو آنها را گرفته و كاري ب نخواهد تو]اي[تعقيب كردند ديگر هيچ قوه
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بايد اين عقايد . جداسري بايد از ميان ايرانيان برخيزد تا بتوانند بسرفرازي برسند و از ننگ اسارت رهائي يابند 
 .ي از ميان برداشته شود تا ايرانيان معني زندگاني را فهميده و در راه آن بكوشند گوناگون و باورهاي بي معن

 .راه اصالح عقايد و توحيد افكار هم راهي است كه آزادگان گرفته اند 
را بĤنها داده است ، براي  آزادگان ميگويند آفريدگار توانا بشر را از ميان جنبندگان برگزيده و اختيار كارهاي جهان

 عقل ةبسنجد و هر چه را مي بيند با ديد نيك از بد و راه از چاه خردي بوي بخشيده كه بايد هر چيز را در ترازوي آن تميز
 .عدم صالح آنرا بداند  بنگرد تا خوب و بد و صالح و

ر است هر كدام از آنها كه خرد پذي. باورهاي ديني و انديشه هاي گوناگون را نيز بايد با همان ترازوي خرد سنجيد 
 .پذيرفت هر يكي را عقل قبول نكرد كنار گذاشت 

بايد همه گردن بگذارند و در اين هنگام گرفتاري از اين موهبت خدائي كه بانسانها داده است ]كه[اين راهي است 
همراهي افكار و يكي بودن انديشه ها  وحيدت ةراه در بار استفاده نموده خود را از ننگ گرفتاري خرافه ها خالص و از اين

 .نمايد 

                                                                                                      **  **  **  **  **  
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   ـ ـ2525ـ ـ                                                                                                 
  

  آزادگان   آزادگان                                                                                             
  رام آزادگان رام آزادگان  م م ـ ـ33                                                            

 

  بند دوازدهمبند دوازدهم                                           
  دن زناشوئي ودن زناشوئي وــوس و ناگزير گردانيوس و ناگزير گردانيكوشش بفزوني نفكوشش بفزوني نف« « 

    »» .  . سادگي آنسادگي آن
 

و .  پهناور كشاورزي و جمعيت زياد ميباشد هاي  اول با دارا بودن آن بزمينةعظمت و بزرگي يك كشور در درج
 .پس از آن داشتن وسايل استفاده از آنها و داشتن مردمان دانشمند و آشنا بحقايق زندگاني 

ي از حيث نفوس بسيار كوچك بوده با اين كمي نفوس كاري از پيش ـي زمين بزرگ ولـ حيث فراوانزران ما اـاي
 .نتواند برد 

اخي زمين نفوسي نيز فربر هنگامي ميشود سود برد كه جمعيت آن زياد بوده و نسبت از وسعت زمينهاي يك كشو
 .گرنه آن اراضي باير و لم يزرع مانده سودي كه بايد بكشور بدهد عايد نخواهد شد داشته باشد و

 است بيعي تكثير نفوس از قبيل خوبي هوا ، وسعت زمين و غيره در ايران فراهمطبا اينكه بعضي از اين وسائل 
متاسفانه بواسطه نبودن خيلي چيزهاي ديگر مانند تشويق جوانان بزناشوئي و حمايت از كساني كه داراي فرزندان زياد 

 .هستند فراهم آوردن وسايل بهداشت و غيره در سالهاي اخير افزايش محسوسي در نفوس ايران پيدا نشده است 
 : را صورت داد  بايد كارهاي پائيناز نظر آزادگان براي فزوني نفوس

زيرا زيرا ( ( سال  18 كه بسن ي سال و دختران25كه بسن   بايد پسران جوانيـناگزير گردانيدن زناشوئي   ـ ـ11
را كه از اين   ميرسند ناگزير بزناشوئي كرد و كساني))بهترين هنگام توالد از همين سالها آغاز ميشود بهترين هنگام توالد از همين سالها آغاز ميشود 

 .امر طبيعي سر باز ميزنند گناهكار شمرد و كيفر داد 
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وشيزگان را براي خدمت در ادارات و بنگاهها نپذيرفت تا چنانچه آئين طبيعت است بكارهاي خانه و د  ـ ـ22
زيرا سربلندي زن در شوهر كردن و بچه زائيدن و .  زنان است قيام كنند ةو نوزاد پروري كه مقدس ترين وظيفشوهرداري 

 .انگان نوزاد خود را تربيت دادن است نه خدمت در ادارات و آميزش با بيگ

نشينان در دهات نيز اين وسائل فراهم آورده شود كه ايل بهداشت بطوريكه گذشته از شهرفراهم آوردن وس  ـ ـ33
 .آيد جلوگيري شود   نبودن بهداشت بعمل ميةشته و از تلفات نوزادان كه بواسطدهاتيان دسترس بĤنها دا

شوند ،  تشكيل خانواده موفق بزناشوئي نمي عده زيادي كه با داشتن عالقه بـساده گردانيدن زناشوئي   ـ ـ44
وئي شدر نتيجه نداشتن وسايل سنگين زنادر كنج خانه ها ميمانند ، همه اش   نداشتن جهيزةدختران بسياري كه بواسط

كه  ازدواج يك امر طبيعي است. است كه امروز در ميان خانواده ها معمول شده و هر روز هم بسنگيني آن افزوده ميشود 
 جوان ناگزير از انجام آن هستند كه پس از رسيدن بحد رشد و بلوغ ناچار بطرف آن مايل ة جوان و هر دوشيزهر پسر
كه بايد صرف  چيزي كه آنها را از انجام اين امر طبيعي باز ميدارد نود در صد عدم توانائي و استطاعت مالي است. ميشوند 

 ساده گردانيد و از مهريه هاي هنگفت و جهيزهاي سنگين جلو گرفت تا اينست كه بايد زناشوئي را. كار بنمايد  رفت ايندر
 . طبيعي خود را انجام دهد ةكس بتواند در موقع خود وظيف هر

بايد كساني را كه در فزوني نفوس خدمت كرده و فرزندان زيادي بوجود ـ د االوالحمايت از اشخاص كثير  ـ ـ55
، گذشته از اين . كار تشويق شوند  دانشان كمك نمود تا ديگران نيز باينآورند در جامعه گرامي شمرد و در تربيت فرزن

كه  رو نيز بايد در تربيت اوالد كساني از اين. نيك باشند و  تربيت شده زيادي نفوس هنگامي بحال كشور مفيد است كه
 .لي نشوند  كشور كسان بي تربيت و نا اهةندارند همت گماشت تا فرزندان آتيكار را  خود توانائي اين

 .اينها است راه كوشش آزادگان براي فزوني نفوس كه مرام خود قرار داده اند 
 

  يزدهم يزدهم  بند س بند س                                              
  »». .   ييكوشش بسادگي رخت و افزار زندگانكوشش بسادگي رخت و افزار زندگان  «   «                           

 
معني خيلي چيزها دانسته نشده و يا معني  جهان ة پيش نوشتيم در ايران بلكه در همهمانطوريكه در گفتارهاي

 .درستي بĤنها داده نشده است 
طرف  مثالً رخت كه براي پوشانيدن و نگهداشتن تن از سرما و گرما است يا ساير افزار زندگاني كه هر يك براي بر

  و همين خوها است خودفروشي و تفاخر شدهة نياز هر كس باشد وسيلةي هاي زندگاني است و بايد باندازكردن نيازمند
دن از ديگران بهر كار مشروع و كه موجبات ناراحتي مردم را فراهم آورده و هر كس را براي بدست آوردن آنها و عقب نمان

 .مشروعي واميدارد نا
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 آن است اي بسا براي بدست آوردن آن از ريختن آبرو خودداري ةي پوشانيدن تن و حفظ آبروي پوشندلباس كه برا
نمائي از بدست آوردن كاچال ي گوناگوني قائل شده يا براي خودرختهاشب ،  عصر ، ، راي خانه ، بيرون ، صبح ب. د ننميكن

كارها بار زندگاني را سنگين و خود  در چندين سال هم يكمرتبه بدرد نخورد ، خودداري نكرده با اين و افزارهايي كه شايد
 .و ديگران را ناراحت ميكنند 
 لباس از من ةارمندان بنگاه شما مدتي است پارچازي بمن رجوع كرده و ميگفت يكي از كهنگامي در تبريز بز

من كارمند بنگاه خود را شناخته و هميشه ميديدم . دهد  خريده و پولش را تا كنون نداده هر چه هم مطالبه ميكنم نمي
 اينها را نسيه ة بزاز فهيمدم كه بيچاره هم شكايتاز. آيد و ميرود  كه هر روز رخت نو پوشيده و با يك تبختري سر كار مي

 .آرايد  و صورت خود را اينطور مي ميخرد و سر
ي پس از رفتن بزاز صدايش كرده و پندش دادم كه چه معني دارد شما پول نداشته باشيد و هر روز رخت ديگر

ه در پاسخ گفت آقا من با اينكار ك خيلي تعجب كردم وقتي. گزير مانده شكايت بمن كند بپوشيد آنوقت طلبكار شما هم نا
خود آبروي شما و شركتي را كه در آنجا كار ميكنم نگه داشته ام رخت خوب و نو پوشيدن من باعث سربلندي شما است 

 .كه ميگويند مستخدم فالن جاست 
 موسسه كه كاركنان ما درستكار و پاكدامن شوند و آبروي گفتم اشتباه ميكني سر بلندي ما و شركت هنگامي است

 .وقتي محفوظ ميماند كه ديگر كسي براي طلبكاري از شما اينجا نيايد 
اينكه ميگوئيم . دانند  ببينيد اينها آبرو چه چيز را ميگويند و چه چيزها را باعث سربلندي خود و بستگان خود مي

 .همه چيز در زندگاني امروزي معني خود را از دست داده است بيهوده نيست 
ن طرفدار سادگي رخت و ديگر افزار زندگاني بوده آنها را بغير از رفع نيازمندي براي منظور ديگري اينست آزادگا

 .راه را نيز جزو مرام خود قرار داده اند  نميخواهند و كوشش در اين

                                                                                              **  **  **  **  **  
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  م م  بند چهارده بند چهارده                                                                      
  اا و رواج بهداشت همگاني و مبارزه ب و رواج بهداشت همگاني و مبارزه بههكوشش بتوسعكوشش بتوسع« « 

  »» .  . بيماريهابيماريها
 

ما در . را درك نكند  كنم كسي از مردم لزوم آن گمان نمي.  بهداشت بسخن نيازي باشد ةگمان نميكنم كه در بار
زيرا يكي از شرايط فزوني نفوس . بهداشت ارج بسيار گزاريم  بايد بِجاييكه بفزوني نفوس عالقه منديم قهريست كه

 .اشت است گذشته از اينكه هر آدمي براي انجام وظايف زندگاني بيش از هر چيزي بتندرستي نيازمند است بهد
تندرست و بيمار الصحه نيستند ، البد نا افراد آن آشنا باصول حفظدر كشوري كه وسايل بهداشتي فراهم نبوده و 

د مثل و ازدياد نفوس ـست و نه چشم داشت توليد بانجام وظايف اجتماعي بـاز كسان ناسالم هم نميشود امي. هستند 
 .داشت 

جائيكه بوسايل مبارزه با بيماريها دسترسي نباشد نوزادانشان . تندرست كودكان سالم بوجود نمي آيد از اشخاص نا
شت تا نيز جان بسالمت بدر نخواهند برد ، با نهايت تاسف بايد اعتراف كرد كه اگر هم در شهرهاي بزرگ ايران وسايل بهدا

 دكتر ةسي بĤنها نيست ، جاييكه حق معاين موجود است ، تنها براي طبقات يكم و دوم بوده ديگران را دستر]اي[اندازه
كه عايد روزانه شان بيست ريال است چگونه  چهل و سي ريال بوده و بهاي دارو نيز ميزان حسابي نداشته باشد ، كساني

ها وجود دارد كه كسان بي بضاعت ميتوانند هاي دولتي در اين شهر  بيمارستاناگر بگويند. ؟دسترسي بĤنها خواهند داشت 
 بروند ، گذشته از اينكه تعدادشان خيلي كم است ببرخي از آنها هم اگر رجوع كنند خواهند ديد چطور پذيرائي ميشوند آن

Ĥنها است وقت است كه تصديق ميكنند براي كسان حيثيت دار مردن با بيماري گواراتر از رفتن ب        . 
قصبه ها و ديها هم كه نفوس بيشتر ايران را . اين حال شهرهاي بزرگ است ، شهرهاي كوچك اينها را نيز ندارند 

 ود ـوج ول حفظ الصحه اصالً در آنها ـكنار بوده وسايل بهداشتي و مراعات اص ن مراتب برـي از ايـد بكلـآنها تشكيل ميدهن
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هر كسي كه در آنجاها ميباشد يا بايد آنقدر كشاكش با مرض كند كه بخودي خود . ارد خارجي نداشته و مفهومي ند
 .بهبودي يابد يا يك دفعه سر زير خاك تيره كشيده و براي هميشه چشم از آن زندگاني سرا پا درد و الم بپوشد 

ل بهداشتي و عدم  نداشتن وسائةديد كه بخش مهم مردم ايران بواسطاگر آمار صحيحي در دست باشد خواهيد 
 . خاك رفته اند ةهفتاد نوزادان هم بهمين علت بسينآشنائي باصول آن تن بمرگ داده و صدي 

 زنده هاي آنها ةد از آنها بوجود آمده ولي اگر عدشما با هر خانواده گفتگو كنيد خواهيد ديد دست كم چهار پنج اوال
 .را بپرسيد بيش از يكي دو تا پاسخ نخواهيد شنيد 

 ةسزائي داده و با وسايل الزمه ريشد باين امر حياتي كه زندگاني مردم و فزوني نفوس بسته بĤن است اهميت بباي
 . را از مرگهاي نابهنگام رها كرد كوچانداخت و جان بزرگ و كبيماريها را بر

اهم آورد و در دسترس كار بايد از طرفي وسايل بهداشت را در همه جا اعم از شهرها و قصبه ها و ديه ها فر براي اين
كه منشاء توليد بيماريها و فساد نسلها است ، از قبيل كشيدن ترياك و خوردن  همگان قرار داد و از يكطرف از چيزهائي

 مردم ياد داد و همه را ةطرف ديگر نيز اصول بهداشت را بهملكلي و بودن فحشا و غيره ، جلوگيري كرد و از آوبات مشر
 .متي خود آشنا گردانيد باصول مراعات صحت و سال

 آنها را بايد چاپ كرده و ميان. هاي ساده و عامي بنويسند  بايد دكترها را واداشت كتابهائي در اين خصوص با زبان
هاي بيهوده و كتابهاي بي مصرف آن كتابها را بخوانند و ياد   مردم پخش كنند و مردم را هم وادار كرد كه جاي رمانةهم

 .بگيرند 
ا در تنهاي سالم دريافته و دهند و اميدوارند كه روانهاي نيرومند ر كه آزادگان اهميت بسيار مي زهائي استاينها چي

را از گرفتاريها و آلودگيهاي گوناگون رهائي   همان روانهاي قوي و پاك مرام ورجاوند خود را اجراء كرده و جهانةبوسيل
 .د نبخش

  ممبند پانزدهبند پانزده                                             
  دندنري و ساده گردانيري و ساده گردانيتغيير سازمان و قوانين دادگستتغيير سازمان و قوانين دادگست« « 
  »» .  . قضاوتقضاوت

 
زندگاني نياز بداوري و دادگستري داريم و باز ترديدي نيست كه شرط مهم امنيت  هيچ ترديدي نيست كه ما در

 ت و قوانين آنها بحالي است غلط بودن تشكيالةولي متاسفانه دادگستريها در نتيجباشد  بودن چنين قوه اي در كشور مي
 .كه بودن و نبودنش يكسان ميباشد 

در ايران از زمانهاي پيشين اين دستگاه بوده و پس از اسالم نيز با ترتيب بهتري كار قضاوت رواج داشت و با دست 
افتادن خالفت د قرن و بعد از ـي پس از چنـري معين ميشد اداره ميگرديد ولـر شهـه براي هـكه از طرف خليف قاضيهائي

 آن ترتيب نيكو را از دست داد و در اواخر هم كه بكلي از ))اگر چه تا زماني قضاوت اسالم روي كار بود اگر چه تا زماني قضاوت اسالم روي كار بود ( ( 
 .بين رفت 
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پس از گرفته شدن مشروطه وزارت عدليه نيز با قانونهائي  اروپائي بنياد گذاشته شد و اكنون هم هست ولي كارهاي 
 .آن طوري است كه همه مي بينيم 

رة دادگستري براي اينست كه اگر ستمي بكسي رفت و يا حقي از دستش گرفته شد آنجا رفته و دادخواهي كند ، ادا
ستمديده را از داد ، نيز گوش بدهد و با صدور حكم بايد دادرس يا قاضي طرف را بيدرنگ فرا خوانده و گفته هاي آنرا 

 .دهد ستمگر بستاند يا مالي را كه از آن برده ، گرفته و پس ب
 يك نفر وكيل اظهار ة بايد بوسيلكته هر دعوي دارد ولو خيلي كوچبادارات دادگستري امروزي كسي خود راه نداش

قدر تشريفات پيچ در پيچ و دستورهاي گيج كننده است كه بيچاره مدعي بايد سالها عمر تباه  براي رسيدگي هم آن. دارد 
 . از آنهم بحق خود برسد يا نه كرده و اگر مالي دارد در آنجا خرج كند تا پس

                                                                                                      **  **  **  **  **    
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ساليان دراز ميتواند مدعي ، نفر دغلكاري  در قوانين دادگستري كنوني راه براي طفره رفتن مدعي عليه باز بوده يك

 صادر ميكنند چون غيابي است شود حكم غيابي در بدايت حاضر نمي. دارد ان كرده و از كار و زندگي اش بازرا سرگرد
باز اگر حكم . اعتراض ميدهد و تجديد جلسه ميكند از كجا معلوم كه كار در يك جلسه تمام شده و بجلسات ديگر نكشد 

اگر راضي نشد تميز ميدهد اي بسا تميز . در استيناف نيز همان كارهاي بدايت تكرار ميشود . بزيانش شد استيناف ميدهد 
  از راه اجراء در ير ابرام شد چه بازيهايـي تجديد شود اگـه از سر باستيناف بفرستد و آنجا كارهاي اولم را نقض كردـحك
اگر كار بخبره يا حكميت بكشد كه مصيبت ديگري است البته آخر سر هم .  رسيدگي است ةاينها جريان ساد. آورد  مي

و باره تكرار مي كنم اين عدليه با اين ترتيب بودن و د. را هم نبايد از نظر دور گرفت عرضحال اعسار يا شخص ثالث 
 .نبودنش تفاوت بسياري ندارد 

گفتيم عدليه يا ديوان . اينست حال كنوني دادگستري ما و اينست نتيجة قوانيني كه از اروپا ارمغان آورده ايم 
رد بايد گفت يك ستم نارواتري در داوري براي احقاق حق و گرفتن داد ستمديده از ستمگر است ولي با اين جرياني كه دا

 .راه دفع ستم بستمديدة بيچاره وارد ميشود 
داوري . و نادرستي از هر كدام ظاهر شد كيفرش داد در داوري بايد درستكاري طرفيـن را در نظـر گـرفت 

درست زائي بناگونه ج اگر معلوم هم شد هيچ. اد هستند زطرفين در هر گونه نادرستي آ. دادگستري ، اينطور نيست  
 خود را منكر شده و از اين لحاظ سندي را كه طرف نشان داده باطل ة كسي كه در جريان محاكمه دستينمثالً. نميدهند 

ده هيچ كيفري باين دروغگوئي و كه خالف گفته اش ظاهر شده و ثابت ميشود دستينه از خود او بو دانسته است هنگامي
پذيرند و حال آنكه بايد ديگر بگفته هاي ديگرش ارزشي قائل نشوند و  چه گفت مي شوند و باز هر درستي او قائل نمينا

 .درستي خودداري كنند ا بدهند تا ديگران از نظير آن نامجازات نادرستي اش ر
قانونها را كنار ريخت و   اينةبايد هم. تا نيست   قوانين و ترتيب رسيدگي دادگستري امروزي يكي دو1باري عيوبات

ن دعوي را زودتر روشن كند گذاشت و بايد اين تشكيالت ـي كه كار رسيدگي را سهل و تكليف طرفيـها قانونهائبجاي آن
 گذاشت كه هر كسي بتواند سر در بياورد و اگر شكايتي دارد شخصاً ]اي[ة آنرا بهم ريخت و از نو اساس سادپيچ در پيچ

 .نموده و نتيجه بگيرد 
 

                                                           
 . ] بستن اشتباهست است و جمع را جمع» عيب « خود جمع » عيوب « خوانندگان پروا كنند كه واژة [  ـ 1
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 آنها را آقاي كسروي در كتاب قانون دادگري خودشان ة نارسائيهاي قوانين و راه چاري وگرفتاريهاي ادارات دادگستر
 . دادگستري فهميده شود ة آزادگان در بارةتر است آن كتاب ديده شود تا عقيدبطور تفصيل نوشته اند به

  ممبند شانزدهبند شانزده                                                
  ةةابتدائي و تغيير برنامابتدائي و تغيير برناميدن آموزش يدن آموزش گزيري گردانگزيري گرداننانا« « 

   »» .  . بردن تعليمات زيانمند و بيهودهبردن تعليمات زيانمند و بيهوده  آموزشگاهها و از ميانآموزشگاهها و از ميان
 

 ة فرهنگ را تعميم داد پس از آن همگفت نخست بايد. همين امروزها با يك تني گفتگو از اصالحات ميكرديم 
دي دارند و در روزنامه ها ان زياكس تنها نيست بلكه عقيده ايست كه  يك تنةاين گفت. ا بخودي خود خوب ميشود كاره

 ، اگر فرهنگي را كه امروز داريم ميگوئيد چه ؟ولي بايد از اينها پرسيد كدام فرهنگ. نويسند و ميخوانيم  هم اغلب آنرا مي
 .بهتر كه تعميم نيابد 

 .اگر درخت را از ميوه اش بايد شناخت چگونگي فرهنگ ما را هم از حال جوانان درس خوانده بايد فهميد 
رهنگي كه چندين سال عمر كودكان و بچگان را تباه كرده و مغز آنها را با يك رشته تعليمات ضد و نقيض و اشعار ف

صوفيگري و خراباتيگري از كار بيندازد ، فرهنگي كه جاي ياد دادن حقايق زندگي و هنري كه بدرد زندگاني بخورد كمي 
 . هيچ سودي عايد آنها نشود اگر نبود بهتر است چه رسد بتعميم آن از هر علم و اندكي از هر دانش بجوانان ياد بدهد كه

شاگردها را شش سال در دبستان پنج تا شش سال در دبيرستان معطل ،  مدارس كنوني را كه ميدانيم بيتتر
 صدشان ميكنند ، از اين دبيرستان ديده ها ده در صد آنها كه ميخواهند دانش را دنبال كنند بدانشكده ها رفته نود در

 .بيرون آمده و قدم بمرحلة زندگاني ميگذارند يعني ميخواهند دنبال كاري رفته و ناني براي خود پيدا كنند 
راه نان بخورد ، چيزهائي هم كه ياد گرفته از هر دانش اندكي بوده است  هنري كه در دبيرستان ياد نگرفته تا از آن

  . خود را نيز در راه فرا گرفتن آنها از دست داده و بكلي گيج شدهةجربزاصالً فراموش كرده يا هوش و كه آنها را هم يا 
همه چون خود را درس خوانده و از ديگران  خورد با اين گذشته از اينها آن همكاره بودن و بيكاره بودن بدرد زندگاني نمي

  . پدري را هم كمي خود دانسته و پي آن نميرودة ميشمارد ، دنبال كردن كسب و پيشبرتر
رو بسوي ادارات آورده و خود را بار دوش دولت و ملت ميكند يا از بدست آوردن نان عاجز شده بيچاره و پريشان 

 .ميماند 
اصالحات اينست سودي كه بيچاره از دوازده سال تحصيل ميبرد ، اينست فرهنگي كه ميگويند اگر تعميم يابد ديگر 

 :ن براي سه چيز است گان درس خواند آزادةبعقيد. بخودي خود ميشود 
 .دانشمند شدن   ـ ـ33 يادگرفتن حقايق يا باورهاي ديني  ـ ـ22 سواد شدنبا  ـ ـ11

                                                                                                      **  **  **  **  ** 
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  آزادگانآزادگان                                                                      

  رام آزادگانرام آزادگانمم ـ  ـ 33                                      
 

كسانيكه ميخواهند خواندن و نوشتن را ياد بگيرند از چهار سال تا شش . سواد كردن مردم است دبستانها براي با
گزير بايد ديدن دبستان را براي همه نا خواندن براي همه كس الزم است و اين اندازه درس. سال درس خواندن ميتوانند 

 .گردانيد 
 ساخته »»آنهم دبيرستانهاي كنوني با آن كتابها آنهم دبيرستانهاي كنوني با آن كتابها « « ياد دادن حقايق و آئين زندگاني از دبيرستانها 

ها حاضر بوده و  را هم در سالهاي آخري دبستانها كه ذهن ياد گرفتن آنها براي همه كس واجب است بايد آن. نيست  
 .افكار براي فرا گرفتن آنها آماده است ، ياد داد 

توانند دانشمند  و نميخواهند   دبيرستان ديده ها نميةنطوريكه در باال گفتيم  اوالً همهما. ميماند دانشمندي 
ته دانش كمي بوده بدرد ثانياً درسهائيكه در دبيرستانها ميخوانند از هر رش. شوند و خود هم بĤن همه دانشمند نياز نيست 

كه درسهاي دبيرستان اساساً بجز از تلف كردن عمر و فرسوده  خورد اينست كسي كه بخواهد دانشي را دنبال كند نمي
كه  كردن مغز سود ديگري ندارد بايد آنرا از بين برد و بجاي آن در هر دانشكده كالسهاي مقدماتي تهيه كرد تا كساني

از طرفي نيز چون خوانندگان اين درسها . ن دانش را نيز در همان جا ياد بگيرند آكنند مقدمات هند دانشي را دنبال ميخوا
از روي ميل و رغبت بدانشكده ميروند ، ميتوانند چيزهائي را كه شاگردان مدارس در يكروز ياد ميگيرند اينها در سه ساعت 

ل دارد پس از فراغت كار  دائر ميشود كه هر كس ميصر يا شباينست دانشكده ها در ساعات ع. يا نصف روز فرا گيرند 
سود اين ترتيب اينست كه .  دانشمندي ميگيرد ةد و پس از پايان تحصيل شهادت نام خود آنجا رفته و درس ميخوانةروزان

. وند ش هم جوانها عوض تباه كردن عمر و مغزهايشان در دبيرستان دنبال هنر و پيشه رفته ديگر در زندگاني درمانده نمي
ود ـ خةپيش ون درسها را در ساعات فراغت خوانده و از كار وـد ، چـده ها بيرون ميĤينـهم دانشمنداني كه از دانشك

شوند بار دوش دولت و   خود نان خورده و ناگزير نميةبدانش آنها نشد از راه كسب و پيشنمانده اند اينست كه اگر نياز باز
 .ملت شوند 

 مدارس است ، كتابها كه اكنون در دبستانها درس داده ميشود بسياري ةي و اصالح برناموضوع كتابهاي درسديگر م
 .از آنها سودي ندارند هيچ زيان فراواني نيز دارند 

تداي تحصيل گيج سودمندي است كه بچه ها را از همان ابات ضد و نقيض و اشعار بيربط و نا آنها پر از تعليمةهم
 .يكشد  آنها را مةنموده هوش و جربز



  83سات ....  ......32) نويساد  .......... ( 1321از پيدايش تا سال ..........  اسماعيل واعظپور /تاريخچة باهماد آزادگان  

را كه در دبستانها درس داد كه پاكدامني و درستكاري ، دليري و نوع پرستي ، خويهاي نيكو و آئين  بايد كتابهائي
 .سودمند و افكار پليد اين و آن است ابهائي را كه پر از آموزاكهاي نامردمي بكودكان و جوانان بياموزد نه كت

كه نظريات باال را تامين كند و آنهائي را كه گفتيم در بر داشته ]اي[امههم زد و برن  فعلي دبستانها را برةبايد برنام
 .باشد درست كرد 

 . آزادگان در بارة فرهنگ و اين فرهنگ است كه بايد تعميم داد ةاين است عقيد
يسواد  بةاي اصالحات ديگر آماده تر از تود كه حقايق زندگاني را ميداند بر]اي[سواد ، تودة باةما ميگوئيم كه تود

.  ميتوانيم از تعليمات آن برداريم ]اي[ولي تا فرهنگ اينست كه داريم چه سودي از آن حاصل ميشود و چه بهرهاست 
 محكم و متين براي زندگاني و قبل از روشن كردن و ةزادگان ميگويند پيش از نهادن پايبراي همين منظور است كه آ

 .از كنيم بجائي نخواهيم رسيد پذيرفته شدن حقايق از هر راهي كه باصالحات آغ

                                                                                                      **  **  **  **  **  
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   ـ  ـ 2929ـ ـ                                                                                                 
   آزادگان آزادگان                                                                                        

  مردانمرداننيكنيكپيام بِپيام بِ ـ  ـ 44                                
 

 آنها كه يكايك نوشته و براي هر يك شرح اندكي نيز ةجمعيت آزادگان و مرام شانزده گان تاسيس ةاينها بود تاريخچ
 .نوشتم 

 پاك تشخيص داده و آنها را براي خود مرام كه آزادگان بياري آفريدگار ناپذيري استاينها يك رشته حقايق انكار
 .كند  كس از خوانندگان گرامي هم اگر اندك دقتي بكار برد ترديدي در حقيقت بودن آنها نمي هر. قرار داده اند 
ن كه هميشه بوده ايد و اكنون نيز در ميان ايرانيان كم نيستيد گوش فرا رو د آزادمردان و اي كسان پاكياينك ا
 .خنم با شما است داريد روي س
را  رانـد ما روز بد و حال ننگين ايـم ماننـي هستيد كه دل پر درد داريد و سر پر شور ، شما هـم شما كسانـميدان

 .كنيد  مي بينيد و افسوس ميخوريد ولي راه چاره پيدا نمي
يسوزد ولي چون راه چاره  خود مةخواهران درماند ميدانم شما از راه حق و حقيقت دلتان بحال ايران و ببرادران و

 و فهميدن شماها مينويسيم ، شما نيكمردان اينها را كه نوشتم ناينك ما اينها را براي خواند. نداريد بخموشي ميگراييد 
ود سازيد اگر ديديد كه اين ـخرد را راهنماي خ. د و انديشه تان را كه يك موهبت خدادادي است بكار اندازيد ـبخواني

وقت  رديد كه راه اصالح ايران و بلكه جهان بجز از كار بستن بĤنها نيست ، آنكپا حقايق است ، اگر باور  سر تا نوشته ها
 .ديگر تامل نكنيد و بيدرنگ دست برادري بسوي ما دراز كنيد 

اك را آفريده و اختيار كار آنها را بدست ماها سپرده است ، آفريدگار پ بدانيد اي نيك مردان ، خداوند توانا جهان
 .داده و راهرا از چاه نشان داده است بما گزيدن بد و نيك را هم و را در جهان آفريده ، اختيار برنيك و بد هر د

 نيافريده يدست ديگر را زير]اي[كس را بر كسي برتري نداده و هيچ آفريدة هيچ. خداوند دادگر و دادگستر است 
دست ديگران  سستي و تنبلي زيرةسرفرازي مي يابند يا در نتيجوشش اين خود مردمان هستند كه در اثر سعي و ك. است 

اگر ما نخواهيم خود و برادران و خواهران خود را از ننگ ذلت و اسارت رهائي دهيم تقصير ما است و نبايد . واقع ميشوند 
 .گناه را گردن تقدير بياندازيم 

 داريم و از ]اي[ما هر يك پيشة. نداشته است كار وا نجز از غيرتمندي ما را باي ب]اي[بدانيد اي برادران هيچ انگيزة
ما نميخواهيم خودمان را . راه نان ميخوريم و مفتخواري را گناه ميدانيم ، اين حرفها براي رسيدن بنان و نوائي نيست  آن

 م و خداي دانا را گواه خيال رسيدن بمقامي و اندوختن دارائي و مال نيز نداري. رتر گرفته براي آنان حكم برانيم از ديگران ب
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ميگيريم كه از اين نوشتن و دعوت كردن شماها هيچ يك از اين نظرها را كه گفتم نداريم تنها مقصود ما اينست كه 
 .حقايق را اجرا كنيم و خود و ديگران را از اين گرفتاريها و درماندگيها كه همه را مات و مبهوت كرده است رها گردانيم 

راست كه  هاي تيره و سختي در پيش دارد  ماكي را طي ميكند ايران ما هم خدا ميداند چه روزجهان  روزهاي تاري
از دست تنها . پردازيم ه كس در فكر خود در اين گوشه و آن گوشه بتنهائي بگله و ناله ن نشسته و ديگر هره خاموش ن

 .ت بيائيد دور هم جمع شويم كه دست خدا همراه جماعت اس. كاري ساخته نيست 
 خود و كشور خود نكرده و جنبشي در اين باره بخود نداده ايد ة اگر تا حال فكري براي آيند.اي مردان پاك درون 

 ةئي آفريدگار پاك باز كرده و زمينچون راه روشني نداشتيد معذوريد ولي اكنون ما پيشقدم شده شاهراهي با راهنما
موش نشسته و همراهي از ما دريغ گوئيد بدانيد كه ديگر در پيشگاه طور خا اگر باز همين. كوشش را فراهم آورده ايم 

 .اخذ خواهيد شد ؤ عذري نخواهيد داشت و مسئول و مخداوند
 آنها را ما نميگوئيم بيائيد كارهايي بكنيم كه توانايي. گوئيم بيائيد دسته بندي كرده هايهوي راه اندازيم  ما نمي

 .ا نداريم و خود نيز از مانندهاي اين تظاهرات بيمعني سخت گريزانيم خواستي از شمنداريم ، نه ما همچو در
 .بلكه ميگوئيم بايد از راه تصرف در افكار جلو رفت و خردها را تكان داد 

 ميگوئيم هر كس براي نشر حقايق بايد سمت آموزگاري را بپذيرد يعني چيزهائي را كه خودش دريافت و با تصديق
راه  از اين. راه خودداري نكند  زگاري آنها را بديگران نيز ياد بدهد و از كوشش در آن يك آموخرد قبول كرد بايد مانند

راه است  از اين.  بكار نبردن از كار افتاده است بكار انداخت ةدر نتيجفكر كرد و خردها را كه  است كه ميشود همه را هم
  . كه ميخواهيم دست بهم داده بكوشيم

  ورورواعظپواعظپـ ـ پايان پايان                                                                                   
                                                                                              **  **  **  **  **  
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  11 آزادگان آذربايجان آزادگان آذربايجانةةبيانيبياني                                            

  
   اين كشور كه خانة ماست بايد همگي در نگهداري و آبادي آن كوشيده و چشم براه هم ميهنان گراميهم ميهنان گرامي

 ةت بتنبلي و سستي كرده بحديكه پردآموزيهاي ساليان دراز عاده بيشتري از هم ميهنان در اثر بدث ندوزيم متاسفانحواد
 .امروز بايد تكاني بخود داد و در پي چاره و تدبير شد . اكي جلو چشم آنانرا گرفته است  بغفلت و بي

روز ديگر اوضاع جهان اجازه نميدهد كه بيشتر از ام.   اين پراكندگي ما را بيچاره و درمانده كرده اي ايرانياناي ايرانيان
اگر ميخواهيد از اين درماندگي رهائي يابيم راهي جز اين نيست كه از دور و نزديك . اين با غفلت و بي پروايي بگذرانيم 

فظ خوشبختانه حزب آزادگان كه جز از بيداري و آزادي و ح. بيچارگي خود چاره اي انديشيم دست بدست هم داده و بِ
استقالل ميهن منظوري ندارد در اين راه قدمهائي برداشته و از نقاط مختلف كشور مردان غيرتمند دست برادري بسوي 

 همدستي ببدبختي و ة و در سايخداخداهم دراز كرده و در راه سعادت توده ميكوشند و ايمان قطعي دارند بر اينكه بياري 
 .تيره روزي ما خاتمه خواهد داد 

 ب كه از هم دور افتاده و از اوضاع ناگوار ميهن دل پر از خون داريد حزو كاردانو كاردان  ددتمنتمناي مردان غيراي مردان غير
آزادگان از شما انتظار دارد كه دست برادري بسوي ما دراز كرده و در اصالحات مهم كشور با ما همكاري نمائيد و اينرا 

 .بدانيد كه از كوششهاي تنها تنها نتيجه بدست نيايد 

 صداي رسا ميگوئيم اگر امروز بخود تكان ندهيد و در صدد چاره جوئي نباشيد پايمال   ما بارادرانرادراناي باي ب
 .حوادث روزگار خواهيد شد 

 استفاده  پرچم پرچمةةروزنامروزنام آنرا بدانيد بهتر است از شماره هاي پربهاء ةد اندازة گرفتاري توده و راه چاراگر بخواهي
 .ه باشيد  چارةفتاريهاي خود پي برده و در انديشنمائيد تا بگر

همت و شرافتمنديكه در اين موقع باريك در تسليم تعهدات خود نسبت بفروش غله بدولت در پايان از مالكين با
پيشقدم شده اند قدرداني كرده و اميدمند است كه ديگر مالكين نيز از آنان پيروي كرده و در راه رفاه مردم مضيقه و 

 خود را بدولت نفروشند و ةيخواهند با طفره و تعلل مازاد غلن طماع كه مخودداري ننمايند در عين حال از يكعده مالكي
حتي در صدد هستند كه از لغو قانون صدي سه و تصويب قانون ماليات ارضي جلوگيري كنند اظهار تنفر و انزجار نموده و 

 .در عالم اجتماع براي آنها ارزش و قيمتي قائل نميباشيم 

  ]]  .ه در تبريز جداگانه انتشار يافته و ما براي تعميم سود آن بچاپ رسانيديم   اين بيانيه هفته گذشت::م م پرچپرچ
 

                                                           
 . ] نويساد افزوده است  اين بيانيه را در پايان تاريخچه ، براي نشاندادن نمونه اي از كوششهاي آزادگان در آنزمان ،[  ـ 1
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  واژه هايي كه در اين كتاب و ديگر جاها بكار رفته واژه هايي كه در اين كتاب و ديگر جاها بكار رفته             
                                 ) )ببهر هر معنايي يك واژه و بهر هر واژه يك معنا هر هر واژه يك معنا هر هر معنايي يك واژه و ب((  
  آمده آمده » » هم وزن هم وزن « « بمعناي بمعناي  »  » همچونهمچون« «  واژه ها ، واژة  واژه ها ، واژة در اين فرهنگِدر اين فرهنگِ                  

    مرتب گردانيدن) با افزودن (  آراستن ـآراستن ـ          و نيز بمعني عنصر.  ضد ، نقيض آخشيج ـآخشيج ـ
   حرص ، طمع آز ـآز ـ                  )  ايده آل (  آرزوي بزرگ آرمان ـآرمان ـ

     آفرينش ، خلقتآفرش ـآفرش ـ                         شرف ، شرافت ، آبرو آزرم ـ آزرم ـ 
    )آنچه آموزند ( تعليم آموزاك ـ آموزاك ـ                                                                   عيب  آك ـآك ـ
      قصد  آهنگ ـآهنگ ـ                                                                                  حقيقت  آميغ ـآميغ ـ

 شريعت  آيين ـآيين ـ                                        قصد كردن  آهنگيدن ـآهنگيدن ـ

 مهم ، ارجمندبا قدر ،   ارجدار ـارجدار ـ                                                 قدر  ارج ـارج ـ

                                                        مالك   ازانا ـ ازانا ـ==ازاننده ازاننده                 مالك شدن ـ ـ )با زبر الف ( ازانيدن ازانيدن 
   عضو  اندام ـاندام ـ                                مقدار ـ ـ)با زبر الف ( اند اند 

 فرض  انگار ـانگار ـ                                                              مقدار كم  اندك ـاندك ـ

    فرض كردنــهم معنا هستند » مصدر «  سه ريشة ==انگاشتن انگاشتن = = انگاردن انگاردن = = يدن يدن انگارانگار

                             حاضر ، موجود باشنده ـباشنده ـ                                           باعثانگيزه ـ انگيزه ـ 

                                            قسمت كردن بخشيدن ـبخشيدن ـ                           رحم كردن بخشاييدن ـبخشاييدن ـ
                     اتحاد كردن ، اجتماع كردنباهميدن ـباهميدن ـ                      اتحاد ، اجتماع باهمي ـباهمي ـ

                                                         جرمــ) همچون مزه  ( بزهبزه                      واجب ، وظيفهبايا ، باينده ـ بايا ، باينده ـ 

             جرم كردن                        بزيدن ـبزيدن ـ                                       مجرمبزهكار ، بزنده ـبزهكار ، بزنده ـ

   كردناكتفا بسنده كردن ـ                                          كافيبسنده ـ 
          تدارك كردن ، آماده گردانيدنسيجيدن ـسيجيدن ـ    ب    ب                                            تدارك ، تهيهـ ـ بسيج بسيج 
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    وحشيگري                              بيابانيگري ـ                               بيابانيگري ـ بطهرابهمبستگي ـ بهمبستگي ـ 
                            بيطرفبي يكسو ـبي يكسو ـ                                انتظار داشتن بيوسيدن ـبيوسيدن ـ

                      عكس العمل پادكار ـپادكار ـ                                                انعكاس پادآواز ـپادآواز ـ

                     اجارهــ) همچون كافه  ( پافهپافه                                                                                        )ماتريال (  ماده ارد ـارد ـپپ

  رتبه                        پايگاه ـپايگاه ـ                                       اجاره دادن  پافيدن ـپافيدن ـ

    ضمانت كردنپاينديدن ـ پاينديدن ـ     ضامن                     پايندان ، پايندنده ـپايندان ، پايندنده ـ
  خدمت كردن                               پرستيدن ـپرستيدن ـ بال                                                   پتياره ـپتياره ـ

  اجازه دادن                                                     پرگيدن ـ                پرگيدن ـ   اذن ، اجازه ـ ـ)همچون برگ ( پرگ پرگ 

  تحقيق                                          پژوهش ـپژوهش ـ ، اعتنا                                             توجهپروا ـپروا ـ

  خيال ، وهم ، خرافه                               پندار ـپندار ـ تحقيق كردن                                پژوهيدن ـپژوهيدن ـ

  شك كردن                                     پهليدن ـپهليدن ـ                 شك                ـ ـ)همچون شكر ( پهل پهل 

  محاكمه كردن ، حق را ثابت كردن                    تاهيدن ـ          تاهيدن ـ  مرتب گردانيدن) با كاستن  ( پيراستن ـپيراستن ـ

                                                              يكدسته از مردمتيره ـ تيره ـ  تحصيل كردن ، بدست آوردن               توزيدن ـتوزيدن ـ
   مبحثـ ـ ) با پيش جيم و بي آوايي سين ( جستار جستار      ببيمار خدمت كردن   ـ  ـ )تيماردن ( تيماريدنتيماريدن

 مستقل جداسر ـ جداسر ـ                                      افزار جنگجنگاچ ـ جنگاچ ـ 

              شعر                         چامه ـ چامه ـ                )با در نظر گرفتن زندگاني ( دنيا   جهان ـجهان ـ

  ماهيت ، هويت                                            چبود ـچبود ـشاعر                                            چامه گو ـ چامه گو ـ 

    مجادله كردن ـ ـ)با زبر چ (                                    چخيدن                                    چخيدن  مجادلهچخش ـچخش ـ

                     از حال خود خشنود بودن ، با سعادتخرسند ـخرسند ـ                                                               چليپا ، صليبخاچ ـ خاچ ـ 
   اقرار كردن     ـ ـ)با زبر خا و پيش تا (   تويدنتويدنسسخخ                                                            سعادتخرسندي ـ خرسندي ـ 

  مقِر ، معترف           خستوان ـخستوان ـ                                                                            خستونده ، خستونده ، 

   رضايت                                       خشنودي ـخشنودي ـ                                      راضي       خشنود ـخشنود ـ
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  آنچه خواهند                                  خواهاك ـخواهاك ـ آنچه خوانند                               خواناك ـخواناك ـ

 ت ، عمل اكتسابي ، كار عادت شده          عادخوي ـخوي ـ مستبد                                   خودكامه ـخودكامه ـ

  ادعا كردن                                         داويدن ـ  داويدن ـ   غريضه ، آنچه آدمي از سرشت خود داردخيم ـخيم ـ

   قضاوت كردن                                                  داورزيدن ـ                             داورزيدن ـ قاضيداورزنده ـداورزنده ـ
 زاري كردن                                      زاريدن ـ زاريدن ـ  ، تربيت نشده    وحشيــ) با پيش دال ( دژآگاه دژآگاه 

 حكم كردن ، راي دادن                      سافيدن ـ             سافيدن ـ حكم ، رأي ـ  ـ )همچون ساده ( سافه سافه 

       عاريت                                     سپنج ـسپنج ـ                                  نظم ، ترتيبسامان ـسامان ـ

  محسوس شدن    ـ ـ)با زبر سين يكم و تا ( سترسيدن سترسيدن      طبيعت                                  سپهر ـسپهر ـ

                                                                 لجاجت           ستيزه ـ           ستيزه ـ محسوسسترسا ، سترسنده ـسترسا ، سترسنده ـ
  قرن ، زمان يكصد ساله                      سده ـ                    سده ـ لجاجت كردنستيزيدن ـستيزيدن ـ

                              خميره                                                        سرشت ـ                   سرشت ـ  حكومته داري ـه داري ـسررشتسررشت
  جايز بودن                                                          سزيدن ـ                        سزيدن ـ خمير كردنسرشتن ـسرشتن ـ

  شور                        ـ ـ)ش سين با پي( سكالش سكالش  روا ، جايز                         سزنده ، سزا ـسزنده ، سزا ـ

                         حســ) با زبر سين و زير ها (       سهش       سهش  شور كردن ، رأي خود گفتنسكاليدن ـسكاليدن ـ
                                                 شكايت كردن           شاويدن ـ           شاويدن ـاحساس كسي      جنبيدنسهيدن ـسهيدن ـ

  نه           حس كردن با يكي از حواس پنجگا ـ  ـ )همچون برچيدن ( شدسيدن شدسيدن 

 شيريني                                                     شلپه ـ             شلپه ـ  مزة شيرينيــ) همچون شرم ( شلپ شلپ 

      جهت ، سبب  ــ    )با پيش شين و زبر واو و بي آوايي نون  ( شوندشوند
 حي و ـ ـ)با زبر فا و را و زير ها ( فرهش فرهش    تمدن                               شهريگري ـشهريگري ـ

  تربيت ، ادب                               فرهنگ ـفرهنگ ـ 

                       تربيت شدنــ) با زبر فا و بي آوايي را و خا ( فرهيختن فرهيختن 
  وحي كردن ، بدلش انداختن                                             ــ) با زبر فا و را ( فرهيدن فرهيدن 
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  تربيت كردن                       ـ ـ )  با زبر فا و بي آوايي را (فرهيزانيدن فرهيزانيدن 
  اثاث خانه                              كاچال ـكاچال ـ مشغول شدن            ـ ـ)همچون گرديدن(فهليدن فهليدن 

  دسته اي كه براي كار كردن گرد هم آمده اند ، دولتكراد ـكراد ـ

 كنند                آنچه  ـ ـ)با پيش كاف (                         كناك                         كناك  ثواب ـ ـ)همچون برگ ( كرف كرف 

  زيان كه بتن كسي برسد          گزند ـگزند ـ نهي كردن ـ ـ)با زبر كاف و بي آوايي ها ( كهراييدن كهراييدن 

  تصميم گرفتن                 گزيريدن ـگزيريدن ـ تصميم                              ـ ـ)با پيش گاف ( گزير گزير 

 گساريدن گندم:  بمانند . مصرف كردن يك كاالي توليد شده ــ) با پيش گاف  ( گساريدنگساريدن

 خوان خوراك   : بمانند .  آنچه گسترده شود ــ) با پيش گاف و بي آوايي سين و زبر تا ( گستراك گستراك 

  آنچه گويندگوياك ـگوياك ـ اصل ، ذات                                            گوهر ـگوهر ـ

                                           ماس التالبه ـالبه ـ              )  بدون در نظر گرفتن زندگاني (  دنيا گيتي ـگيتي ـ
  حد ، سرحد                                   مرز ـمرز ـ           البه كردن ، التماس كردن            البيدن ـالبيدن ـ

  محتاج شديد   مستمند ـ   مستمند ـ نياز بسيارــ) با پيش ميم و بي آوايي سين  ( مستمست

  افتخار كردن                                 نازيدن ـنازيدن ـ                    خاصيت يك چيز                   مون ـمون ـ

  معجزه                        نتوانستني ـنتوانستني ـ افتخار                                                 نازش ـنازش ـ

  مالمت كردن                                  نكوهيدن ـ                                  نكوهيدن ـ مالمتنكوهش ـنكوهش ـ

س آنرا  بكار رفته و سپ»»معجزه معجزه « « شادروان بمعني واژه ايكه در گفتارهاي نخستين نيارستني ـ نيارستني ـ 

  .  است سود برده»»نتوانستني نتوانستني « « بكناري نهاده و بجاي آن از واژة 

 ... آب ، خوراك ، خانه : بمانند .  آنچه بدان نياز پيدا كنند نيازاك ـنيازاك ـ

 سخن گفتن با فروتني و پاسداري در برابر كسي ايستادن و نياييدن ـنياييدن ـ

                )536 ـ 529پيمان سال سوم ساتهاي   (  برانگيختهوخشور ـ وخشور ـ 

  حق       هات ـهات ـ مقدس                                          ورجاوند ـورجاوند ـ

  صنعت   هنر ـهنر ـ دورة هزار ساله                                      هزاره ـهزاره ـ
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                                                                     نتيجه دادن هوديدن ـهوديدن ـ                     نتيجه                             هوده ـهوده ـ
          ابزار مبادله ، مثال پوليوفاناچ ـيوفاناچ ـ                                           جرأت كردن يارستن ـيارستن ـ

    كردنمبادله يوفانيدن ـيوفانيدن ـ
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