
  جعفر پيشه ورىسيد   اصالح طلبان واقعى

زنند، ولى حقيقتا اين طور  آنند و سنگ ملت پرستى به سينه مى ها هر چند ادعاى آزادى خواهى مى اين

ناراضى  ظاهرا از اوضاع. ى ملت و انقالب ندارند ى قاهره ها ايمان به قوه اين .آنند، نيستند آه وانمود مى

اوال از صنف حاآمه انتظار دارند؛ ثانيا  ضعيت اصالح بشود، ليكن اين اصالح راگويند آه بايد و هستند و مى

ى ممتاز  ها، ممكن است با دست طبقه به خيال اين. آنند دردها تصور مى ى نصيحت و تشويق را يگانه چاره

ك تر مرتجعين خطرنا ى تجدد، از خود اشراف و  در مساله اين گونه اشخاص. هاى ديگر آار آرد صنف براى

 .باشند مى

براى اصالحات، . آند سقوط مى گويد، آه فرق سياسى در مبارزه توليد شده و نشو و نما نموده و تجربه مى

گويم، و  صريح به شما مى. نفع و ضرر آزادى را به ملت فهماند ى قانون بايد مبارزه آرد، براى اجراى هر ماده

همه بايد براى تغيير  ه، اين عادات فاسد بايد تغيير يابد ومعلوم خواهد شد، آه اين رژيم پوسيد در آينده هم

اشراف، مرتجعين و مفت خورها، سبب . مبارزه آنند و محو بدبختى، اجراى آزادى و احياى اوضاع اقتصادى

ها  اين .اى در ايران بشود گذارند هيچ اصالح و آبادى مملكت را بر باد داده و نمى خرابى مملكت شده، ثروت

خواهيد اسم اصالح و تغيير هم  نمى اگر شما اصرار در خرابى مملكت داريد و. د تغيير رژيم چيستفهمن نمى

 .آنيد و مرج را تهيه مى برده شود، آن وقت شما به دست خودتان هرج

* * *  

 آمد  اما در موقع پيش. داد ها را در مواقع عادى ممكن نيست از آزادى خواهان حقيقى تميز اصالحات چى

ى اختفا مستور داشته و فورا خود را معرفى   پرده پس توانند افكار خود را در  جدى و مهم نمىمسايل

 زنند، ولى حقيقتا آنند و سنگ ملت پرستى به سينه مى ادعاى آزادى خواهى مى ها هر چند اين. آنند مى

ظاهرا از اوضاع . ب ندارندانقال ى ملت و ى قاهره ها ايمان به قوه اين. آنند، نيستند اين طور آه وانمود مى

اصالح بشود، ليكن اين اصالح را اوال از صنف حاآمه انتظار دارند؛  گويند آه بايد وضعيت ناراضى هستند و مى

ى  است با دست طبقه ها، ممكن به خيال اين. آنند ى دردها تصور مى نصيحت و تشويق را يگانه چاره ثانيا

 هاى ديگر آار آرد ممتاز براى صنف

شود، اين آقايان به  شروع مى ها  بر عليه مفاسد و خرابى راين هر وقت در ميان ملت، نهضت و جنبشبناب

ى ملت آامال از حقوق خود دفاع آرده،  گذارند توده زنند و نمى مى ميدان افتاده، گاه به نعل و گاه به ميخ

باشند؛ زيرا  تر مى جعين خطرناكى تجدد از خود مرت  در مساله اين گونه اشخاص. طرف ترقى بردارد قدمى به

ها آارهاى مهم  خورند، و با مساعدت آن ها مى آن ى آنند، از سفره  و دوستى مى ها با مرتجعين آميزش اين

ها به نفع مرتجعين  ها ظاهرا مرتجع نيستند، ولى عمليات آن اين. آنند مى شان تهيه براى خود و دوستان

 .شوند اهى هستند، سبب اغفال آزادى خواهان مى آزادى خو شود و چون در لباس مى ختم

ها با تنقيد آردن اولياى  اين .ها بر خالف اصول غارت گرى و مفت خورى نيست ى اين  مسلك و عقيده اساس

از اين جهت در . ها را بر سر ملت دوام بدهند و آقايى آن تر آنند خواهند موقعيت اشراف را محكم امور مى

 دهند، ولى اين غوغاها نه ها مى  هم به آن آنند، حتا فحش شوند، نصيحت مى مى مسايل جزيى عصبانى



ها را  اگر انتشارات اين و. براى دل سوزى ملت و حفظ آزادى است، بلكه براى حمايت آقايان خودشان است

آنند و از طرف ديگر به  به مرتجعين نصيحت مى شويد آه از يك طرف در جرايد مالحظه آنيد، ملتفت مى

 :نويسند ترسانند و مثال مى مردم را از وخامت آزادى و تجدد مى گويند و ادى خواهان بد مىآز

ملت . گرفتيم بى نتيجه ماند  بكنيم؛ زيرا يك دفعه مشروطه ما نبايد براى آزادى يا تغيير اوضاع آوشش»

 و باز هم اشراف زنند در انتخابات ما را گول مى. نيست حزب سياسى موجود. معارف نداريم. مستعد نيست

  «.انتخاب خواهند شد

: قطعا جواب خواهند داد، آه ها بپرسد، آه علت عقيم ماندن اصول آزادى چيست؟ اگر آسى از اين مايوس

 .نداريم ملت اليق نبوده، يا اين آه ميرابو و روبسپير

جى در آار بوده فشارهاى خار آنيم، آه آيا ملت نااليق است يا ولى ما از خوانندگان محترم سئوال مى

 در -تر بودند   آه نسبت به امروز بى اطالع-و واليات  هاى همين اهالى تهران است؟ اگر آسى به فداآارى

سال  تر از مردم ده پانزده دقت آند، تصديق خواهد آرد آه مردم امروز خيلى اليق هاى اول مشروطيت سال

 انتخاب  به زور قنسول انگليس بيند، آه مثال وآالى اصفهان داند و مى اما وقتى ملت مى. باشند قبل مى

ها  شود، يا در رشت آن السلطنه و نظام السطنه وآيل تعيين مى شوند، يا در خراسان به ميل و زور قوام مى

در انتخابات باز  و دخالتى ورامين با آن فجايع  شوند، يا يك امين ماليه وآيل شوند تبعيد مى آه احتمال دارد

تواند به چنين پارلمانى اعتماد  چگونه ملت مى شود و شايد ارتقاء رتبه يابد، در اين صورت مواخذه نمى

 داشته باشد؟

 و فرياد روزنامه  ملت از مجلس داند و همين ناراضى بودن ملت اليق است و قدر آزادى را مى! خير آقايان

ولى ملت را . آنيد، دليل و عالمت فهم و آگاهى ملت است مى عمومى مجبورنگاران آه در تحت تاثير افكار 

طلب هستند و  گويند غوغا طلب و هرج و مرج  نمايد، مى آنند و اگر هم فرياد آند، جنبش مى به زور خفه

 بايد از اجراى قانون صرف  نداريم، پس ملت حاضر نيست، حزب: نويسند براى اغفال عامه، روزنامه ها مى

ها طفل و آودك  آيا اين.  آنند سال حزب درست بشود و مدرسه تاسيس  از چند ر آرد و منتظر شد تا پسنظ

از آزادى و جلوگيرى از  گويند در هر دقيقه و هر ثانيه ولو دو نفر بايد در مدافعه ها آه مى يا آن باشند؟ مى

 هل من   نموده، آوس آه ادعاى تخصصها  هستيم، اما اين ارتجاع بكوشند؟ ما شايد ابجد خوان علم اجتماع

نما  گويد آه فرق سياسى در مبارزه توليد شده و نشو و و نابينا هستند؟ تجربه مى زنند، آور مبارزى مى

 .آنند نموده و سقوط مى

. يوميه، يك حزبى تشكيل دهد ى هيچ عالم و هيچ مقتدرى قادر نيست بدون شعارهاى آوتاه، بدون مبارزه

ى همان فكر  گذارند، نتيجه شده، اسمى هم به يادگار نمى آيند و زود متفرق گون آه زود مىاين احزاب گونا

يك  توان حزب داشت و آن حزب هم با آنند بدون مبارزه مى ها دارند و تصور مى مآب باطل است آه سياست

 ضرر آزادى را به ملت مبارزه آرد، نفع و ى قانون بايد براى اجراى هر ماده. تصميم تمام آارها را اصالح آند

 هاى مشعشع شود و اال بدون مبارزه هر قدر حوزه تشكيل دهيد و مرام مى در نتيجه، حزب توليد. فهماند

 .توانيد مردم را چهار جلسه در حوزه نگاه داريد بنويسيد، نمى



ها از  ادى، آناول مدرسه بعد آز گويند، هاى ديگر آه معارف را يگانه چاره دانسته و مى يك عده سياست مآب

دانند با اين وضع اقتصادى و عدم تساوى و مفت خورى معارف  نمى تر هستند و ها جاهل اين دسته مايوس

  سياست فروش  از فكر شغل، فقط يك عده هوچى و علم قبل از تهيه آار و مدرسه پيش. آرد ترقى نخواهد

ها به هر قيمتى باشد، طفل خود را  اطالع ها، همين بى اگر آار پيدا بشود، همين مرتجع. درست خواهد آرد

 .به مدرسه خواهند گذاشت

سال قبل چند دارلفنون  مقصود شما از علم چيست؟ علم زراعت يا علم مفت خورى؟ تصور آنيد در ده

آرديد؟ و از اين عده آه  از آن چه استفاده مى شما.  بودند  شده بود و حاال اآثر مردم مهندس تاسيس

 ايد؟ آرده  چه استفادهاند، تحصيل آرده

آردن و باالخره يك مقاله نوشتن،  آنيد آه با ده روز استخاره، به اين آتاب و آن مجله نگاه شما تصور مى

گويم و در  صريح به شما مى! ولى خير آقايان. حمله آنيد آاشف آمريكا شده و حق داريد به نويسنده ها

براى تغيير و   اين عادات فاسد بايد تغيير يابد و همه بايدخواهد شد، آه اين رژيم پوسيده، آينده هم معلوم

 .محو بدبختى، اجراى آزادى و احياى اوضاع اقتصادى مبارزه آنند

گذارند هيچ  داده و نمى اشراف، مرتجعين و مفت خورها سبب خرابى مملكت شده، ثروت مملكت را بر باد

  خواهند گفت آه اين اشخاص. غيير رژيم چيستت فهمند ها نمى اين. اى در ايران بشود اصالح و آبادى

 ى يوميه گوييم بايد به تدريج با مبارزه خواهيم و مى خير، هرج و مرج نمى نه. خواهند هرج و مرج بشود مى

خواهيد اسم اصالح و  نمى ولى اگر شما اصرار در خرابى مملكت داريد و. اين تغيير و انقالب به عمل آيد

 .آنيد و مرج را تهيه مى وقت شما به دست خودتان هرجتغيير هم برده شود، آن 

ى  ى يوميه را رويه مردم بايد مبارزه  آردن  مايوس ها اگر واقعا طرف دار اصالح هستند، در عوض اين وطن چى

مبارزه تنها با حكومت نيست، بايد با اآثريت، با مفت خورها، با . آنند خود سازند و عمال از حقوق ملت دفاع

  آرد و چشم و گوش هاى موهوم، با آزادى خواهى دروغى مبارزه ارجى، با عادات شوم، با تعقيبخ موانع

  .ملت را باز نمود

.رسد  مبارزه نكرد، به آرزو هم نمى خواهد، هر آس طبيعت مبارزه مى
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