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سیّد حسن تقی زاده

مملکتی که امروز ایران نامیده میشود و تقریباً در همان حدود ایران قددی
قبل از اسالم و دورۀ اسالمی بجا مانده است در ادوار مختلفده شدامل قا دات و
نواحی مختلفی بوده که غالباً ارتباط آنها با همدیگر بیشتر به واساة اتحاد دید و
زبان و عرفان و آداب ملی بود و ک و بیش تابع یک مرکز سالنت بوده بده یدک
پادشاه بزرگ انقیاد یا بی ت داشتهاند .لک در طی قرون و تاریخ دو هزار و پانصد
ساله نه حدود و وس ت قلمرو ای مملکت یکسان بوده و نه اتصال اجزای آن به
یکدیگر کامل ،نه مرکز ثابت نه مرکزیت تام و نه همه تابع یک سدلاان .البتده در
ب ضی دورهها قلمرو پادشاهان ایران از حددود طبی دی آن ردارو بدوده و داهی
بهقدری بسط داشته که ممالک مختلد

ردارجی را هد در تحدت سدلاة ردود

داشتهاند.
هخامنشیان بابل و مصر و آسیای صدییر را نیدز زیدر حکد ردود آورده و
بسیاری از ملل بزرگ متمدن دنیای آن زمان را تسخیر نمدوده بودندد .ب ضدی از
 باید توجه داشت که پس از سال [ 1306ای ] مقاله نخستی اثری اسدت کده از تقدیزاده در مباحد
اجتماعی کشور چاپ شده است (ایرو افشار)؛ مقاالت تقیزاده ،و  ،4صص  120تا .139
سخنرانی در کانون هدایت افکار 21 ،اردیبهشت ( 1327نشریة شمارۀ  2حزب عامیون).
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سالطی ساسانی نیز اهی فتوحاتی در میرب و مشرق ایدران کدرده و ب ضدی از
سلجوقیان ه از حلب تا کاشیر فرمدانروایی داشدتند .ولدی حددود طبی دی اید
مملکت همان حدود ایران اشکانیان و ساسانیان و صفویان بوده که نسبت به ایران
کنونی ب ضی اضافات در میرب و شدمال و مشدرق داشدته اسدت کده بیشدتر آن
نواحی در دو قرن اریر از دست ایران رارو شده اسدت .در ب ضدی از ادوار هد
قسمتی از ایران حالیه با قسدمتی از مداوراح حددود ف لدی در تحدت حکد یدک
سلانت بوده است مانند عهد غزنویان و سامانیان و ایلخانیان میول و تیموریان.
در زمان قدی غالب قا ات مملکت و حتی نواحی فرعی امیر و حکمدران
نیمه مستقلی داشته که عنوان شاه داشتند و به همی جهت پادشاه بزرگ مرکدزی
شاهنشاه روانده میشد (مانند مهرداد اشکانی و سالطی ساسدانی) مدًالً اردشدیر
بابکان و پسرش شاپور در کتیبة رودشان حتی پاپک پدر اردشیر را که یک رییس
محلی بیش نبود شاه و پدر بزرگ او ساسان را «روتای» ی نی ردای که به م ندی
امیر است مال شده میروانند .پس ایران عبارت از «ممالک محروسهای» بدوده کده
شاهان محلی در آن حکمرانی میکردند و همه یا اغلب از شاهنشاه بزرگ تب یت
داشتند ودر جنگها سپاه و در صلح باو و رراو میدادند.
در آن ادوار وحدت مملکت بیشتر عبارت از همان انقیاد بده یدک پادشداه
مرکزی بوده و پس از آن تا حدّی وحدت دینی راباة اتصال بود و وحدت زبانی
یا نژادی مبنای عمده و اساسی نبود .چنانکه در سایر ممالک دنیا نیز ک یدا بدیش
کار به همی سیاق بود و حتی تا ای اوارر در ب ضی ممالک اید اصدلی جداری
بوده و هنوز ه هست مانند شاهنشاهی اطریش تدا سدی سدال قبدل و پادشداهی
انگلیس تا امروز (که اقوام انگلیس و اسکوچ و ولش د بده فرانسده اید دوتدای
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آرری اکوس و ال نامیده میشوند د در تحدت حکومدت یدک پادشداه متحدد
میباشند ).لک ما حاال ی نی از نهضت انقالبی مشروطیت و بیداری ملی به اید
طرف یک ت بیر «وحدت ملی» در سیاست دارلی مملکت رایج نموده و اساس و
بنیان مملکت رود را میرواهی روی ای اصل بگذاری  ،ی نی عالوه بر یگدانگی
در پادشاه و حکومت مرکزی ملیت ایران بدر شدالودۀ تربیدت و تمددن و آداب و
سن و عادات و تاریخ مشترک که به فرنگدی «کولتدور» ت بیدر میکنندد ذاشدته
میشود و ای وحدت کولتوری مایة اساسی همان «وحدت ملی» می ردد.
ا ر در ای امر بیشتر غور کنی و به دیدۀ ام ان بنگری متوجه رواهی شد
که ای مالوب ی نی «وحدت ملی» مانند سایر اموری کده بده اقتضدای عصدر از
ممالک متمدنه اقتباس شده است مًل مشروطیت و عدلیه و مدارس و غیره فقدط
به لفظ و تکرار آن حصول کامل نمییابد ،بلکه شرایای دارد که بدون تحقق آنها
ای ظواهر اسمی مانند رنگی دررشان رواهد شد که بر کهنه بندایی زده شدده و
باط آن کماکان به حالت قدی مانده باشد .میترس که امدروز اوضداا ایدران از
حی

وحدت ملی فرق زیادی با عهد ایلخانیان میول یا دورۀ زندیه نداشته باشد.

راست است که سارت طرق و شوارا بی والیت و وجدود تلگدراف و قشدون و
مخصوصاً توپ که به قول الرد کرزن یگانه عامدل و عالمدت حکومدت مرکدزی
ً به ه نزدیک و نفوذ
ایران است (و حاال تانگ و طیاره ه ) والیات ایران را مادۀ
حکومت مرکزی را در آنجاها زیادتر نموده است لک شاهان نواحی مختلد
اس جدید ایلخان و به شکل ملوک الاوای

بده

با ظل زیادتری به رعایا و ایالت و

حتی با استفاده از قوا تشکیالت جدید برای مزید قدرت رود فرمانروایی دارند و
از طرف دیگر به واساة مرکزیت غیر عادالنه که تزاید رفتده عدالوه بدر ظلد و
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ت دی و بیگاری و دوشیدن رعایا از طرف ارباب تسلط و نفود محلی مرکزی نیدز
آنها را استًمار و است باد نموده ولی منافع و حقوق آنها را اهمال میکند .بدبختانه
اوضاا ف لی مرکزیت حکومت و ایجاد ادارات بیشدمار و فرسدتادن فدوو فدوو
مردم پایتخت به عنوان مأموریت ادارات به هر شهر و قصبه و حتی دهات و حتی
عدم تجانس ای آقایان طبقة حاکمة متجدد با اهالی زبان بسته و محکوم والیدات
و زند ی نیمهفرنگی آنها در آن نقاط بدبخت و میان مردم محروم از وسایل رفداه
حداقل بشری ،ای وضع را شبیه به تسلط یک قدوم ردارجی بده مسدت مرات و
غارت دارایی ناچیز آنها به وسایل مختلفه الیحصی سارته است.
تشدید مرکزیت که عمده برای پیددا کدردن کدار بدرای قسدمتی از سدکنة
پایتخت و طبقة مأموری والیت است تأثیری در باال بردن پایة تمدن والیدات یدا
عمران اقتصادی و مدنی و ترقی عرفانی آنها ننموده ،جز آنکه در هدر والیتدی بدا
پولی که از همان مردم فقیر عور و رسنه به جبر رفتده میشدود چندد عمدارت
فوقال اده عالی و باشکوه و رارو از تناسب با حالت سکنه برای نشیم یدا ادارۀ
مأموری کشوری و لشکری و دو سه ریابان روش ظاهر برای تفریح و سدرعت
سیر بیلزوم وسایل نقلیة رود آنها به قیمت هدزار و بلکده ده هدزار راندة مدردم
بدبخت هر محل بنا نمودهاند و ای اعمدال مخصوصداً درسدت بدررالف انت دار
نهتنها در ایجاد و تقویت وحدت ملی اثری نداشته ،بلکه نتیجة م کوس و نقیض
آن را داده است.
فت اینکه سکنة ایران از یک نژاد و دارای یک زبان و یک دی و مذهب
هستند و تکرار حماسی ای ادعای صرف ما را به حقیقت یدافت و حصدول اید
مقصود نزدیک نمیکند .غالب اهل پایتخت فارسیزبان و دارای مذهب شی ة اثنی
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عشری هستند .لک ایران عبارت از پایتخت نیست و عرض و طول و تار و پدود
ایران پر ازاهالی ترکیزبدان اسدت ،در سدواحل شدمال شدرقی ی ندی اسدترآباد و
رراسان غربی ترکم ها ساک اند ،در والیت کرمانشاه و کردستان و روس و در
رراسان و در نواحی قوچان و بجنورد و دره ز و غیدره و همنندی در فدارس و
کرمان و لرستان شمالی و پشتکوه و بروجرد و ورامی و قزوی و منجیل و غیره
سکنی دارند که شاید جم اً قریب نی میلیون از نفوس ایران میشود (در ب ضدی
احصاییههای اریر هشتصد هزار نفر ه تخمی شده است.)...
عالوه بر ای قسمتهای منختل

سکنه که در زبان و ب ضی در نژاد هد بدا

ایرانیان فارسیزبان ارتالف دارند ولی غالبَاً مسلمان هستند .ایرانیان غیر مسل ه
ظاهراً بی صد و پنجاه و دویست هزار نفر هستند مانند ارامنه کده قریدب هشدتاد
هزار نفر (در سلماس و روی و اورمیه و مراغه و تبریز و اصفهان به عدۀ زیداد و
متفرقه در والیات دیگر) و یهدود بدیش از پنجداه هدزار (در همددان و طهدران و
اصفهان و شیراز و نقاط دیگر) و آسوریها (که در آذربایجان به آ نهدا کلددانی یدا
نصرانی فته میشود) شاید پانزده الدی بیسدت هدزار (در جندوب آذربایجدان) و
زردشتیها در حدود ده و پانزده هزار نفر (در یزد و کرمان و کاشان و طهدران) و
هندوه ا (غالباً مهاجر) در بلوچستان ،و از حی

زبدان غیدر از فارسدی و بدیش از

بیست و چهار زبان محلی مانند یلکی و مازندرانی و لری و طالشی و سمنانی و
غیره که از ش ب فارسی هستند زبانهای کدردی (بدا شد بههای کرمدانج و زازا و
وران و لهجههای جافی و سنجابی و غیدره) و بلدوچی و براهدوی و ترکمندی و
عربی و ترکی و ارمنی و سریانی جدیدد و عبدری جدیدد در اکنداف ایدران زبدان
جماعاتی از ایرانیان است ،و از حی

مذهب ه عالوه بر مذاهب اسدالمی مانندد
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سنیها (شاف ی و حنفی و کمی حنبلی) از کردها و عربها و سکنة نواحی متفرقدة
جنوب ایران (مانند اوز و الرستان و ب ضی بندادر) کده شداف یاند و بلوچهدا کده
حنفیاند و اهالی ر انرود یالن و ندواحی سدرحدی رراسدان و افیانسدتان و
اندکی از روارو اباضیة مهاجر که از مسقط به بنادر رلیج فارس (مانند بندر لنگه
و چابهار و غیره) آمدهاند و اهل حق که به غلط به علیاللهی م روفند و در شمال
و میرب ایران پراکنده و از حی

نفوس عدۀ ع ی و م تنابهی را شداملند و فدرق

مختلفة شی ه از اسم یلیها (در نیشابور و غیره) و شیخیه (مخصوصاً در آذربایجان
و کرمان و همدان) و صوفیة ذهبی (در شیراز و سلماس و سایر نقاط آذربایجان)
و شاه ن متاللهی (با طریقتهدا و شد بههای مختلد

آن) و غیدره از مسدیحیان

نساوری و ارمنیهای مونوفیزیت (قایل به یدک طبی دت در مسدیح) و همنندی
کاتولیک و پروتستانتهای تبلیغ شدده و منشد ب از ردود ارامنده و آسدوریها و
همننی کلیمیها و زردشتیها و صابئی در اهواز و شوشتر (که پیروان حضدرت
یحیی هستند و فرنگیها آنها را ماندایی میروانند) و باییه (ازلی و بهایی) ه در
اکناف ایران وجود دارد .از حی

طرز م یشت ه ایالت چادرنشی شاید م دادل

ربع نفوس تخته قاپو یا بیشتر باشند و ای ارتالف در اسداس اجتمداعی زندد ی
موجب فرق ع یمی بی ای دو قسمت از ملت و مقضی ماال ه دقت و احتیداط
کلی و در ن ر رفت مقتضیات م امله با آنها است ،مخصوصاً دقدت در انتخداب
مأموری مناسب برای ادارۀ امور آنها ،ی نی قسمت کمی از امور عامه ،کده حتمداً
باید در تحت ادارۀ حکومت مرکزی باشد .در ای باب کمی ب د به تفصیل بحد
میکنی .
چند کلمه که راجع به زبان و مذهب و نژاد و نوا م یشت و غیره عرض شدد
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میترس کماینبیی شایستة عرض کردن در مجم ی چنی از اهل م رفت نبوده باشد.
چه سخ

فت بیتحقیق و رالی از ارقام و اعداد و تاریخ و ت یی امداک

به تدقیق کافی سزاوار نیست و نا فته بهتر اسدت و هدر راابدهای در موضدوعی
جدی حتماً باید در نتیجة ماال ات محققانه و مراج ة وسدیع بده مآردذ م تبدر و
جمع آوری ماالب صحیحه در مدت کافی و نسبتاً م تد و با صدبر و حوصدله بده
عمل آید و جای تأس

است که اوال ای جانب فرصتی کافی برای ای امر نیدافت

و ثانیاً مآرذ م تبر و وافی از کتب و مجالت رارجی بهقدر کدافی در طهدران بده
دست نمیآید یا ا ر ه در وشه و کنار وجود داشته باشد به سهولت دسترسدی
به آنها نمیتوان داشت و ثالًاً کتب فارسی بدبختانه دارای تحقیق و قابدل اعتمداد
در ای موضوعات هنوز تدوی نشده و یا آننه هست ناقص است و بسیار جدای
آرزو است که یکی از ارباب فضل و تحقیق و مخصوصاً جوانان باسواد و باشوق
در تحقیق و تتبع که الحمدهلل عدۀ آنها رو به تزاید است رسالهای در ای موضوا
ی نی جیرافیای نژادی و زبانی و دینی و مذهبی و اقوامی و طدوایفی و عشدایری
ایران با ت یی دقیق امکنه و ازمنه و عدد و رق و تاریخ و بلکه نوا م یشت از هر
قبیل و نوا محصول و تجارت و انواا صن ت و حتی انواا کسب و حیواندات و
نباتات هر ناحیه تألی

نماید و از صرف وقت و همت و سیر و سدفر و مراج ده

به کتب به هیچ قس رودداری نکرده ولو بده سده چهدار سدالی زحمدت مسدتمر
حاجت باشد ای کار را به انجام رسانیده یک رللی از هزاران رللهدا و نقدایص
علمی و احصایی ما را سد و بهاصاالح م روف از پیش پدا بدردارد و بدرای اید
مقصددد ب ده سددیاحتنامهها و مجددالت جیرافیددایی و کتددب ارتصاصددی علمددی و
رسالههای اجتهادی در زبانهای رارجی مًالً در انگلدیس بده دورۀ مجلدة انجمد
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جیرافیایی پادشاهی و راپرتهای قونسولی انگلیس که در ظرف شصت هفتاد سال
اریر برای هر یک از والیات ایران نشر میشد (و حاال بدبختانه منقادع شدده) و
مخصوصاً به مجلة  Erdkundeآلمانی و ن دایر آن در زبدان روسدی و ایتالیدایی و
فرانسه مراج ه نماید .مًالً رالی از فایده نیست ذکر اینکده محقدق بزر دی مانندد
هوت شیندلر تب ة انگلیس که سالیان دراز در ایران بدود و در وزارت رارجدة مدا
مأمور کار تذکره و ضمناً مخبر رویتر و قونسول افتخداری سدوید بدود رسدایل و
مقاالت بسیار مفیدی راجع به ایران نوشته (شاید قریب شصت هفتاد فقره) و بجز
دو سه تا که به انگلیسی است مانند کتاب عراق شرقی و غیره باقی همه بده زبدان
آلمانی است و در همان مجلة آلمانی  Erdkundeنشر شده ،مانند مقاله راجدع بده
زردشتیان ایران و م دن فیروزه و غیره .چه ای شدخص کده بزر تدری دانشدمند
عصر رود راجع به ایران م اصر بود ،آلمانی بود و ب د تب یت انگلیسی قبول کرده
بود و شاید بر اکًر آقایان م لوم نباشد که سرمایة عمده و بلکه غالب کتاب نفیس
ً مندام
و ع ی الرد کرزن م روف در باب ایران از ای شخص عالمة نسب ۀ
ارذ شده است .البته جای تأس

است که پدس از دورۀ انحاداط علمدی از قدرن

هشت و نه هجری به ای طرف که تحقیق عمیق علمی رو به ض

ذاشدت و

ندرت پیدا کرد هنوز باوجود نهضت ض یفی که از عهد ناصرالدی شداه بده اید
طرف در مرحلة ظهور است کتابی راجع به جیرافیای م اصر ایدران ن یدر کتداب
فوقال اده و عالمانه و پرمایه و ممتاز مقدسی به نام احس التقاسدی کده از آردر
قرن چهارم است و شامل م لومات کلی در باب مردم و زبان و دی و تجدارت و
صن ت محصوالت هر ناحیه است تألی

و تدوی نشدده اسدت و جدا دارد اید

رلل هرچه زودتر برطرف ردد و ما آنوقت رواهی دانست که در مملکدت مدا
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چه مخلوقاتی و چه انواعی و چه زبانها و چه مذاهب و چده محصدوالت و چده
جریانات زیرزمینی موجود و چه دردهایی در دلها مکنون است و رواهی فهمیدد
که در بمپور با وجود تبدیل اس آنها به کلمة مانوستر ایرانشهر مردمی از رعایدای
پادشاه ما در طهران زند ی میکنند که فرق زیادی با اسالف قفص و کدوچ ردود
در قددرون وسددای و اجددداد بالفصددل رددود در عهددد حکومددت ابراهی رددان یددا
وکیلالملک ندارند.
برای اینکه به موضوا راابة رود بیایی باید عرض کن کده همددردی بدا
نالة والیات از محرومیت از توجه اولیای امور حاال برحسب ظاهر عمومی به ن ر
میآید و ای عرایضی که بنده میرواه در ای باب بکن بکدرّات و بده بالغتدی
بهتر از م

فته شده و میشود؛ لک م ذرت میرواه ا ر بگوی که برای مد

م لوم نیست که آیا همة ای دلسوزیها واق اً از دل بدر میریدزد یدا نده ،و ا در
حقیقتاً توجیه واق ی به ای درد بزرگ هست چرا اثری نمایان از اید مقداالت و
اظهارات به ظهور نیامده و ای سخنها در دلها ننشسته است و حقیقت آنست کده
اوضاا والیات بیش از آن نامالوب و بد اسدت کده بشدود در طهدران تصدویری
ریالی از آن حاصل نمود .از زمان قدی حرف نمیزن ولی در عهد قاجاریه مدًالً
والیات ای اندازه و شاید عشر آن در زیدر فشدار تشدکیالت جدیدده کده تمددن
عصری نامیده میشدوند نبودندد و در تحدت تسدلط و تحکّد و اسدتًمار ادارات
بیحساب زند ی مذبوح نکرده مالیاتهای ونا ونی ه (جز مرک صدی سه یا
صدی پنج از قیمت) برای حوایج ضرورت زند ی رود از واردات و اصدالً هدیچ
نوا مالیاتی به اس انحصار دولتی تجدارت نمیپردارتندد و در صددور محصدول
رود به رارجه تابع مقررات و عوارضی کمرشک نبودند و البته راست است کده
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از وسایل مدنی و عمران ه محروم بودند .در بدو مشدروطیت عایددات بودجدة
ایران کالً هفت میلیون و سه ربع میلیون تومان بود و مخدارو مملکتدی و دولتدی
یازده میلیون و یک ربع میلیون بود .مجلس اول ای نقصان بودجده را بدا حدذف
قسمتی از مخارو موازنه نمود و مواجب و مستمریهای هنگفت را حذف یا تقلیل
کرد .مًالً غالب شاهزاد ان بالفصل ذکور هر یک بیست و چهار هدزار تومدان در
سال که به مقیاس ارزش پول آن زمدان قا داً بدیش از یدک کدرور تومدان ف لدی
میشودمقرری می رفتند و شاهزاده رانمهای بیشمار ه مبالیی عمده می رفتند
و در ب ضی موارد مقرّری آنها ریلی بدیش از اید انددازهها بدود .مدًالً شداهزاده
کدامران میددرزا نایبالسدلانه نقددداً و جنسداً م دادل بیسددت و نده هددزار تومددان و
ظلالسلاان هفتاد و پنج هزار تومان و ش اا السلانه یکصد وده هدزار تومدان در
سال می رفت و مجلس اول مستمری هر یک از شاهزاد ان بالفصل ذکور را که
بیش از دوازده هزارتومان داشت به دوازده هزار تومدان تقلیدل داده و آنهدا را کده
کمتر داشتند ،به همان میزان موجود ذاشت و برای شاهزاده رانمهدای بالفصدل
فقط هزار و دویست تومان مقرر نمود و هکذا اعیان و اشدراف و غیدره .بده اید
طریق بودجه را با آ نکه ششصد هزار تومان و ویا ده هزار ردروار غلده و پدنج
هزار رروار کاه برای بودجة سلانتی مقرر داشت موازنه نمود که ظاهراً در حدود
همان هفت هشت میلیون تومان شد.
امروز از مردم فقیر ای مملکت به عنوان مشروا ظاهری بدیش از هفتصدد
میلیون تومان رفته میشود و بهطور غیر مشروا ه ردا میداند چقدر .ا رچده
ثروت حقیقی افراد به ای تناسب باال نرفته لک از طرف دیگدر از عمدران مددنی
ه والیات جز راه شوسه و آه بهرهای وافدی و متناسدب نبردهاندد .آب کدارون
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مانند عهد میول بیاستفاده به دریا میریزد و قناتهای زیاد رشک شدده و صدنایع
محلی از میان رفته و بسیاری از دررتها اندارتده شدده و جنگلهدا رو بده تمدامی
است .جای صدها محصوالت دارلی را واردات رارجی رفته ،کسب و تجارت
و شیلهای مستقل رو به زوال ذاشته و ذشدته از کدار اسدتخراو نفدت و چندد
کاررانة ایرانی که جم ی کار ر را مشیول داشته عدۀ ع یمی بیکار و بیحاصدل
مانده و از همه بدتر برز ران عالوه بر برد ی هزار سداله مدورد اندواا تحمدیالت
مالیاتی دوایر دولتی شته و از پا افتادهاند .ای همه تحمیالت برای چیست؟ آننه
م تأمّل میکن عایدات دولتی ی نی پول مردم بدبخت والیات و دهات و ایالت
و برز ران و کار ران فقط به دو محل عمده مصدرف میشدود یکدی نگاهدداری
انبوهی از ادارات که دوثل

آنها حتماً زیاد و ج لی و در صورت داشت فایده از

مستحباتی است که ثواب آن با ناه محرماتی مانند لخت کردن مردم فقیر برابری
نتواند کرد و اعزام اردوهایی از اهل پایتخدت بده عندوان مدأموری آن ادارت بده
والیت و یا برقرار کردن دو برابر آن اردوها در پشت میزهای ادارات در پایتخدت
و دیگری سارت عمارت عالی نیویدورکی و مفدروش کدردن آنهدا بدا اثاثیدههای
تجمّلی مفدرط بدرای اسدتقرار آن مدأموری  .ا در درسدت بده انصداف حقیقدی و
عدالترواهی ودلسوزی واق ی به عامة ملت رنجبر و فقیدر ایدران غدور فرماییدد
تصدیق رواهید فرمود که ب ضی از ای ادارات پر عرض و طول یدا هدیچ فایدده
ندارد و یا ا ر ه متضمّ فایدۀ استحسانی باشدند بده انددازۀ ایجداد یدک قندات
مجانی در یک آبادی زراعتی ارزش ندارد.
از ای جنبة مادی که بگذری یک عیب ریلی عمدده در کدار اداره کدردن
والیات از مرکز نیز همان افراط ف لی در اصول مرکزیت است که درواقع موضوا
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اصلی راابة امروی اینجانب است .چون ماشت مأموری مرکزی و اعدزام آنهدا
از پایتخت به والیات ثمر تمدنی و تربیتی نداشته و نخواهد داشت چه ضدرورتی
دارد که ادارۀ مردم والیات را مانند رعایای بیحقوق به دست جم دی بیگانده بده
آداب و عادات آنها بدهی  .مقدمهای که در باب ارتالف و زبان و دی و آداب و
عادات و حتی اهی نژاد در نواحی مختل

ایران عرض شد برای توضدیح اید

نکته بود که نه تنها در اقدامات اقتصادی و عمرانی و م ارفی و غیره اهدل محدل
نسبت به کارهای رود ا ر به دست آنها داده شود و آنها مًل صییر محتاو به قی
و بیمدارله به امور رودشان ذاشته نشوند دلسوزتر رواهند بود و نتیجه بسدیار
بهتر حاصل و ررو کمتر میشود ،بلکه در قسمت م نوی و ارالقی نیدز سدپردن
کار جم ی به دست افرادی از رود آنها که در صداقت و وفاداری آنها به مرکز و
حکومت ملی و وط مشترک شدبههای نباشدد صدد مرتبده اصدلح از آنسدت کده
اشخاصی ناآشنا و ناجور بر آنها ماشته شود .همی مرکزیت مفرط باع

آنست

که اهی به ناحیهای با ایمان و با دی مأمورینی بیقید و سست در دی و بدتر از
آن متجاهر به قسق و قمارباز و منهمدک در مسدکرات و لهدو و ل دب و فسدق و
فجدور و طمّداا در نداموس و عدرض مدردم فرسدتاده میشدود و اید اشدخا
فرهنگیمآب و متجدّد و به اصاالح رود «تربیت شده» ا ر ه مت رّض ارالق و
آداب و تدیّ مردم نباشند اوالً در ن ر عامّة مردم آنجا مًل یک رارجی یدا کدافر
جلوه کرده و مورد نفرت و یا اقالً دوری مردم از آنها میشوند و ثانیاً بههیچوجه
با مردم ی نی ملت اصلی مخالاه و م اشرت و الفت ننموده فقط با همدیگر رفت
و آمد میکنند و ا ر کلوبی داشته باشند در آنجا ورنه در مندازل یکددیگر اوقدات
غیراداری رود را صرف کرده و مانند ب ضی رارجیان در مست مرات وحشی دور
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ه آمده و بررالف آنها به نجفهبازی و ا ست مال مسکرات به سر میبرندد .یداد
دارم وقتی در باب ب ضی از عادات و اوضاا بیرجند از یک طهرانی که سدالها در
آنجا مأموریت داشته سؤاالتی کردم ،مًالً پرسیدم زبان محاورۀ آنها چگونه اسدت
و آیا غیر شی ة اثنی عشری مذهبی ه در آنجا هسدت و هکدذا .فدت حقیقدت
آنست که هیچ وقت با مدردم ارتالطدی نداشدت و مد و ریدیس مالیده و ریدیس
تلگرافخانه و حاک و رییس پست که هر پنج نفر از اهل طهران بودی از غدروب
آفتاب منزل یکی از ما جمع شده و شب و اهی روز را ه با ه می ذرانددی و
هر ز نفهمیدم مردم آنجا چهکارهاند.
همننان که بسیاری از مأموری ما در ممالک شرقی یا حتی غربی (غیر از
ممالکی که زبان آنها فرانسه یا انگلیسی یا شاید آلمانی و روسدی اسدت) مدًالً در
ترکیه و ممالک عرب و هند چنانکه رود مشاهده کردهام با مردم آن مملکت کده
نزد آنها نمایندۀ ایران هستند ارتالط نداشتند .مًالً یکی از قونسولهای ما در ترکیه
که از او از ب ضدی احدوال آنجدا و مدردم محدل پرسدیدم فدت مدا همیشده بدا
قونسولهای رارجه م اشرت داشتی و با اهل محل امتزاجی نداشتی .
در والیات ترکیزبان مأموری فارسیزبان مرکزی که حتی ترکی ه ندانند
و  ...و قوم محلی را ...مدام تحقیر و تدوهی میکنندد و هیچ ونده محبتدی بده آن
جماعت بدبخت ندارند و همنی مأموری شدی ه در والیدات سنّینشدی کده از
نادانی اسایة ادب به مقدسات مدردم بکنندد و عمّدال دولدت مرکدزی در والیدات
کردنشی که کردی ندانند و اهی کرد را تحقیر نموده طایفهای از ج بشمارند و
یا سلوک نامناسب با اهل حق (ی نی علیاللهیها) داشته باشند ردمت به وحدت
ملی نمیکنند ،بلکه درست نتیجة م کوس حاصدل میکنندد .دولدت امپراطدوری
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عًمانی با ن یر ای رااهای منکر شیرازۀ مملکت رود را سیخته و بدر بداد داد.
صدبی مفدرط در قومیّدت تدرک و فرنگیمدآب
طبقة متجدددّی و افنددیان از مت ّ
استانبول را بر یم و منتفک و حدوران و جبدل دروز و کردسدتان و ارمنسدتان و
آلبانی سیل داشته اقوام مختل
هزار عسکر در یم تل

را تحت شکنجة مادی و م نوی رفتند .شصت

شدند .برای اینکه عرب شی ة زیدید آنجا را مجبور بده

عادات و آداب جاری در قسانانیه نمایند و مأموری محلی آنجا را از زمی بلند
کرده روی صندلی بنشانند ،ی نی بده اصداالح رایدج بیسدت سدال قبدل در بدی
متجدّدی ما «س ادت را تحمیل کنند» داستان لشکرکشیها و جنگهای دارلدی آن
دولت با آرناودها و دروز و اکراد و اعراب و وهابیها و غیره کتابی حجدی تواندد
شد .یک والی مت صّب عًمانی به اس سلیمان ن ی

در سی و چند سال قبدل در

موصل در امور دینی یزیدیها مدارله نموده و به آنهدا سدخت رفدت و ملدک
طاوس آنها را که نزد آنها در حک حجر اسود مسلمی میتوان شمرد از دستشان
رفت وم بدشان را که مزار شیخ عادی باشد صدمه زد و آن قوم را که در سنجار
ساکنند و کسی کلمهای را که با حرف شی شروا شود مدًالً شدکر نمیتوانسدت
پیش آنها بر زبان بیاورد و سکر یا پگر می فت که ایمانی به لفظ شدیاان م بدود
آنها نداشته باشد و ا ر لفظ شیاان را تلفظ میکرد رونش فوراً هددر میشدد بده
روش ترکان پایتخت مجبور کرد و باع

فتنة ع ی شد.

در چهدل و چهدار سدال قبدل اینجانددب در یدک مهمانخاندة بیدروت یددک
صاحبمنصب ن امی ترک عًمانی را دیددم کده در حدال نقاهدت بدود و تدازه از
مریضخانة همان شهر بیرون آمده بود .وی در مقام صحبت به م

فت که جدزو

اردوی یم بوده و رییس یک فوو بود .در آن هوای سوزان شانزده سدال آنهدا را
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در آنجا نگاه داشتند و دایماًّ رفتار زد و رورد و هوای غیر م تاد و بهتدریج تمام
افراد طابور ی نی فوو او بجز یک سرباز مردند .تا عاقبت وقتی که مررص شدده
سوار کشتی شدند آن سرباز از ای ساالر رود پرسید حاال کجا میروی  .جدواب
داد به وط  .سرباز چند بار بهطور استفهام تکرار کرد به وط ؟ به وط ؟ و لرزید
و لرزید و افتاد و مرد.
ای اردوکشیها برای چه بود؟ برای اینکه امام یحیی امام زیددی رالفدت
سلاان را نمیشنارت ،ا رچه از حی

تب یدت حرفدی نداشدت و یمنیهدا آداب

تجدّد استانبول را مجری نمیداشتند.
سفیر کبیر سابق ترکیه در لندن که سابقاً سالیان دراز صاحب منصب بحری
بود و شخصی م روف است و چندی رییسالوزرای ترکیة جدید هد بدود چندد
سال قبل به اینجانب حکایت کرد که در جوانی وقتی ناردای یک کشتی جنگدی
عًمانی بود و با آن کشتی یک هیئت تفتیشدیة عدالی عًمدانی را تحدت ریاسدت
سپهساالر عزّت پاشا برای تصفیة امور یم و مایع سارت آ نجا به یمد میبدرد
ای ناردا جوان بود ،ولی ستاخ و با جرأت .وقتی در طاالر کشتی با سپهساالر و
بزر ان مأموری لشکری و کشوری عضو آن هیئت نشسته بودند ناردای جوان با
کمال ادب به سپهساالر رااب نموده فت پاشا ما به کجا مدیروی ؟ جدواب داد
فرزند به یم میروی  .فت حضدرت پاشدا ممکد اسدت بفرماییدد بدرای چده
میروی ؟ عزّت پاشا که مرد دانا و عاقل بود دریافدت کده مقصدود او چیسدت و
تأمّلی کرده سر برآورد و فت فرزندجان! وقتی که سلاان محمد فاتح در پیش از
چهار قرن و نی قبل قسانانیه را از رومیها فتح کرد به موجدب فرمدان بده همدة
نصاری آزادی مالق داد که در امور دینی و ادارۀ کلیسداها و آداب و سدن ردود
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آزاد باشند و حاال در ای عصر ما به یم میروی که از قومی از مسدلیم سدلب
آزادی کنی و آنها را به عنوان عصیان علیالسلاان بکشی و ای حرف را با تلخی
و بیض لو و از راه ط
سیاست دارلی باع

و انتقاد به دولدت مرکدزی ردود فدت .همدی روش

آن شد که در جنگ ذشته سی سال پیش در شامات علمدا

و فضال و ادبای نامدار عرب به دار آویخته شددند ،زیدرا کده از مرکزیدت شددید
عًمانی بیزار بودند.
م دلیلی نمیبین که همه یا اکًر مأموری دولدت در اهدواز و رامهرمدز و
دزفول و بندر لنگه و سنندو و تبریز و کرمان از طهران باشند و بدتر از ای آنکه
همة امور حتی کارهای جزیی باید برای تصمی نهایی به مرکز ارجداا شدود و در
البیرنت ادارات بیشمار مرکزی از عقبدات هفدتروان رسدت بگدذرد یدا اصدالً
نگذرد.
نمیدان ا ر در بمپور یا چابهار یدا صدحرای تدرکم کسدی یدا جمداعتی
بخواهد تأسیسی مفید بکند چرا باید منت ر اجازه و تصویب ادارات مرکزی بشود
و مردم والیت برای ادارۀ امور محلی تربیت نشوند و ای آزمود ی جز با عمل و
ارتیارات به حصول نیاید .حکّام والیات نیز در ارتیارات رود پرمحدود هسدتند.
درصورتی که ا ر حاکمی نادرست است نباید او را بر رلق ردا ماشدت و ا در
درست است باید به او ارتیار داد و نه مرکز و نده مدأموری کشدوری و لشدکری
مرکزی دیگر در آنجاها مزاح آزادی عمل او نشوند.
آبادی پرتجمّل طهران و ایجاد پی در پی ادارات ک ضدرورت و عمدارات
شدّادی به وسیلة پولی که از دست و دندان مردم رسنه و عور والیات بده جبدر
رفته میشود وسیلة مستقی ررابی مملکت و انقراض نسل ایراندی و مهداجرت
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رعایا به ممالک مجاور است.
بدبختانه جم ی محدود بلهوس و افندیمآب طهدران کده دسدتی در همدة
کارها اندارتهاند شب و روز رواب پداریس میبینندد و یدا در فرنگسدتان وقدت
می ذرانند یا در مهمانیها و پذیراییها و جش ها و محافل ی نی سوسدیتة عدالی
طهران روز و شب بهسر میبرند و از حالت ملت ذلیل و عریان رود غافدل بدوده
تماسی با آنها ندارند و ترجیعبند صحبت رود را حکایدت شدیکا و و نیویدورک
قرار دادهاند و به اعلیدرجه بیمناقی و جهل یا ظاهرپرستی در همه چیز از تقلید
آن نقاط پرثروت و ن مت دم میزنند و هیچ تدوجهی ندارندد کده چندی حرفهدا
قیاس منارۀ بلند به کوه الوند ه نبوده بلکه قیاس چداه عمیقدی بده کدوه هیمالیدا
است .ا ر یک نفر از بلهوسان جندق به طهران آمده در قسمت شمالی اید شدهر
در عمارات عالی و سینماها و قهوهرانهای فرنگیمآب چندی وقت ذرانده و به
جندق بر شته بر سکوی طویله مردم را دور رود جمع کدرده متصدل از ریابدان
اللهزار و شاهرضا و میازههای آنجا حرف زده مردم را تشویق کندد کده پدالس
رانة رود را فرورته و سینما یا کلوب بنا کنند ،آیا بدر زوال عقدل یدا وجددان او
حمل نمیکنند؟
می شنوم که ب ضی ایرانیان را بررالف قانون اساسی از مسافرت به رارجه
مًالً حتی به ممالک مسل همسایه مانع میشوند .کاش در عوض ب ضی دیگدر را
مددانع از رفددت بدده آمریکددا میشدددند و آنهددا را ب ده افیانسددتان و ترکیدده و عددراق
می فرستادند که دایماً سر هر جمله مقایساتی بی ما و شکا و و نیویورک نکنند و
برای هر حمّال و پاسبان ایران اتومبیل نخواهند .ای نوا حرفهدا اغدراح بده جهدل
است و موجب ضاللت .برای شدرکتهای تجدارتی و انحصدارها و محددود بدودن
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ورود اتومبیلهای شخصی ریه و ناله میکنند ولی برای مردی که در اردکدان زن
آبست رود را به جای او به اوآه بسته و شخ میکرد ریه نمیکنندد .اید
شکایت را دوستی کرمانی که پیاده از کرمان به طهران آمد و صحیحالقول است به
م حکایت کرد که رود به چش رود در اردکان مشاهده کرده بود.
همة مالیات ای مملکت و عایدات بودجه را فقرای ای مملکت میدهند و
ا ر مالیات بر عایدات حقیقی بهطور صحیح رفته میشد و اقالً درصد سی شاید
به ای طریق اقالً ثل

بودجة ما از ای ممرّ به دست میآمد و محتداو بده کنددن

پوست فقرا نمیشدند .ای انحصارهای تجارتی و شرکتها باع

تحمیالت ع یمة

کمرشکنی بر ای ملت شده است .دوستی تاجر ایرانی در فرانسه دارم و کمی قبل
از جنگ اریر به م حکایت کرد که برادرزادۀ او از شدیراز بده او کده سدی سدال
بیشتر از وط دور بود نوشته که عموجان اینجا بیا و ا ر بدانی که چه فوایدی در
تجارت در اینجا است زودتر میآمدی .شرکتی در شیراز درست شده کده امسدال
هزار و چهارصد درصد منافع داده و آن تاجر فت به برادرزاده نوشت رداک بده
سر شما.
پس بگو ملت را غارت میکنید و مباهات ه مینمایید.
اصالح اوضاا والیات جز به مدارله دادن رود مردم آنجاها در امور عامدة
محلی امکان نخواهد داشت .مردم والیات نه ریابان میرواهند نه عمارات عدالی
نه میازههای مملو از تجمّالت رارجی و نه اثاثیة پاریسی .ی نی ای چیزها جدزو
ضروریات حیاتی آنها نیست .آنها حاجدت شددید در درجدة اول بده اصدالحات
اقتصادی و شک سیر و حفظالصحّة کاملتر و مدارس فنی و حرفتی و صدن تی و
ت لی ریلی ابتدایی و البته تکمیل عدالت دارند و ا ر پول آن مدردم بددبخت بده
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طهران آورده و صرف ادارات بیشمار غیر ضدروری و نگاهدداری اردوی ع دی
دیوانیان و بنای عمارات غیر متناسب با فقر رعایا و اسرافات صد برابر حدّ لدزوم
نشود و با نیمی از قوت الیموت رعایای والیت جم ی از اهدل پایتخدت شدب و
روز چلوکباب و مرغ بریان و پرتیال و شیرینیها و آجیل و حتی مسکر نخورندد
و قمار نکنند و قسمتی از ای عایدات در محل به اصالح حال اقتصادی و صحّی
مردم نه به لباسی مشکی و کاله سیلندر صرف بشود قوام و قدوت مدزاو و ن دام
مملکت ریلی بهتر و درد دلها کمتدر میشدود و حتدی نده تنهدا سیاسدت دارلدی
مملکت بلکه سیاست رارجی نیز به مراتب مالوبتر می ردد که فته شده
با رعیت صلح ک وز جنگ رص ایم نشی
ز آنکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است
سخنرانی در آذربايجان
ریلی مسرور و از قلب روشوقت که پس از قریب چهارده سال دوری باز
زیارت موط اصلی رودم تبریز برای م نصیب شدد و اید آرزوی عمدر را بده
ور نبردم.
و ای نیست مگر فقط و فقط از عنایت و تفضّل الهی و تقددیر ،چده امیدد
درک ای س ادت وقتی برای بنده ضد ی

شدده بدود .در اید چندد روز آقایدان

همشهریان از هر طبقه بنده را مشرّف نموده بدا فدیض زیدارت ردود روشدبخت
نمودند و وظیفة بنده بود که حضوراً از همة همشهریان تشکّر و از لا

و محبت

صمیمی و رالصانة بیقیاس که ابراز فرمودند و همة آثار از قلبی بودن آن لافهدا
نمایان بودند امتنان قلبی رود را تقدی نموده بگوی که تقریدر و رصوصداً بیدان
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ناقص از ادای عشری از ای تشکّر قاصر است .مان دارم احساسات پداک و بدا
صفا و اهی جوشان نسبت به رودم که یک همشهری ض ی

و ک مقددار شدما

هست بیشتر ناشی از آنست که بنده در تمام عمر رودم رادم ایدران و مخصوصداً
ای راة دلکش و ساکنی نجیب آن بودهام و در تمام ای مدت ا ر ه رددمت
قابلی از دست برنیامد یک دقیقه ه مقصود و آمال و نیّت و غرضدی جدز وقد
وجود ض ی

به ردمت قوم رود نداشته و ا ر به شیوۀ نیاکدان بزر دوار ردودم

رود را بالتشبیه فیالمًل مصداق «ل یشرک باهلل طدرفبۀ عدی » بددان مبالیده
نکردهام و ای مهر و محتبهای صمیمی و با صدق همان پاداش م است زیرا کده
در «قل الاسئلک اجرا» نیز باز تأسّی به اولیای طریقت رود نمودهام.
میرواه ضمناً ای را نیز بیهیچ منّتی محض عرض ارال

حقیقدی بده

همشهریان رود بگوی که چنانکه بنده ردمتی در رارجه داشت که آن ه وظیفة
ملی و مملکتی بود و در حفدظ حقدوق و مندافع اید مملکدت بده قددر مقددور
میکوشیدم ضمناً تا حدّی وسایل راحت نیز داشت و دولت ایران نه برای شخص
بنده بلکه برای رعایت آبرو و ع مت نمایند ی ای مملکت عمارتی عالی با اثاثه
آبرومنددد و همددهنوا اسددباب راحددت از عمددارت مرکددزی و آسانسددور و تلفد و
الکتریک و از و پیشردمتها و آشپز و اتومبیل و شدوفور بده ارتیدار سدفیرکبیر
ذاشته بود.
حقوق و مواجب ه بد نبود و روی ه رفته ا ر کرایة رانه و الکتریک و
اتومبیل وغیره ه به پول نقد حساب شود شاید جمع عایدی سفیر در ماه م دادل
پنج هزار تومان پول ایران میشد .با آنکه هر مأمور سیاسی ایرانی را قانوناً بیش از
پنج سال در رارجه نگاه نمیدارند و م بیش از پنج سال آنجا بودم ولدی ریدال
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احضار مرا نداشتند و ظاهراً قصد آن بوده که م چند سال دیگر آنجدا بگدذران .
در چنی حالتی و ای مقدمات وقتی تلگراف تبریز رسید که همشهریان م مرا به
وکالت رود انتخاب کردهاند درصورتیکه هیچ چنی انت اری نداشت و ردود در
ای امر کوششی نکرده بودم بدون تأمّل دعوی هموطنان رود را اجابت نمدودم و
عالوه بر وسایل راحت و آسایش حقوق پنج هدزار تومدانی بده حقدوق کمتدر از
ششصد تومانی عضویت مجلس تبدیل نمودم (البته حاال حقوق را قدری زیدادتر
کردهاند) پس بدون داشت هیچ اندورته و مایهای از مدال دنیدا از منقدول و غیدر
منقول و با نداشت یک وجب زمی یا رانه در ایران (که تدا امدروز هد نددارم و
امیدوارم ب دها کلبهای به دست بیاورم) حرکت کرده آمدم .چرا؟ برای اینکده بده
قول م روف حرف همشهریان رود را به زمی نیندارته باش و ای کدار عدرض
ردمت جواب ناچیزی به محبت فوقال اده ع ی ملدت و لاد

صدمیمی مدردم

پابرهنه و کفشدار ای راّه بود و منّتی نمی ذارم.
غرض اصلی از آمدن م به آذربایجان ذشدته از زیدارت رداک وطد و
دیدار یار و دیار مشاهده و ماال ة اوضداا اید سدامان و حدال مدردم و شدنیدن
دردهای مردم و آرزوها و تقاضاهای آنها به وش رودم بود .در ای چند روز که
در میان شما دوستان هست با اغلب طبقات م اشرت و مکالمه کدردهام .شدنیدهام
فته شده م در میان طبقة عالی یا با مایه وقدت می دذارن و آنهدا مدرا احاطده
کردهاند و طبقة ض ی

و فقیر به م دسترسی کامل ندارندد .اید حدرف اسداس

ندارد .م با همة احترام و ارادتی که به همة طبقات ملت و از آنجمله مردم کد
و بیش صاحبمایه ه دارم ،م بیشتر برای دیدن طبقة ک مایه و فقیر و ک بخت
و زحمتکش و اوالد راک آمدهام و هر کسی بدون استًنای احدی به م راه دارد
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و حاضرم در ردمت آنها باش و حرفشان را بشنوم و حتی ا در بدرای اید کدار
الزم باشد م در یک مسجدی روی حصیر نشسته و با همشهریان صحبت کن از
دل و جان حاضرم.
آننه قبالً ه میدانست و در ای چند روز در نتیجة مشداهدات عیندی بدر
م روش شد آنست که اید ایالدت عزیدز مدا کده غیدرت مردمدانش و شدور و
اصالحرواهی و صداقتشدان دل هدر کدس را ربدوده در حدال بددبختی اسدت و
مخصوصاً اوضاا اقتصادی و تجارتی و شیل و کار بسیار تأس آور است.
تجارت در نکس ،اصناف پریشان و طبقة فقیرتدر مستأصدلاند .دیدروز بده
چند محله رفت و راندههای بیچیزتدری مردمدان را دیددم کده از مردمدی فقدط
صورت و روح پاک در آنها مانده و بس و مرا بسیار عجب آمد که جتی در مرکز
شهر و نزدیک به عمارت باشکوه بلدیه کوچهها و رانههای بسیار بسیار مفلدوک
هستند و مردم ذلیل و مضار در آنها زند ی میکنند یا اصالً زند ی نمیکنند.
آننه شنیدم مردم از کساد تجارت یا نبدودن تجدارت عمدده ،کسداد بدازار
اصناف ،نبودن کار برای مردم فقیر که میل دارند با دست کار بکنند و لقمده ندانی
بخورند در درجة اول و نقدص توجده صدحّی بده طبقدة عامده و ضد ی

بدودن

دایرۀالم ارف و محدودی مدارس و ب ضی چیزهدای دیگدر شدکایت دارندد .در
موضوا اول میرواه عرض کدن کده مدیبین اصدالح همده چیدز را از دولدت
میرواهند و ا ر چه دولت و دوایر دولتی و بلدی تا حدّی مسئول فکدری بدرای
بهبود حال مردم هستند همت و ابتکار شخصی افدراد و مدردم نسدبتاً دارا هد از
عوامل عمدۀ اصالح است .بدبختانه سرمایهداران والیت اغلب بده پایتخدت رفتده
آنجا نشیم

زیدهاند و به ای طریق ای کار باع

بیرونقی والیت و نبودن کار
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و شیل و فقدان اقدامات عمرانی و صن تی ردیده است .غالباً شکایت آن مدردم
ه باز از دولت است که سدهمیة واردات و ارز را بیشدتر بده طهدران میدهندد و
دورافتاد ان محروم میمانند .لک راست بگوی م شک دارم که ا ر ای عذر و
شکایت ه روزی مرتفع شود همة آقایان و رانمهای آذربایجانی طهران یاد وط
نموده به رانمان رود بر ردند و مایة رود را نیز همراه بیاورند .مد نمیردواه
ایرادی بر آن آقایان بگیرم و بیش از حدّ اعتدال و انصاف انتقداد کدن  ،لکد ا در
بیش از نود و نه احساسات افراد ملتی م اوف منافع و راحت و روشی شخصی
رود که تا حدّی ا ر افراط شود میل طبی ی و م قدول اسدت بدوده و ذرّهای هد
متوجه منافع عامّه و فداکاری نشود هیچ قدرتی و هیچ حکومتی امور عامّة مدردم
را اصالح نتواند کرد.
توجّه دولت ی نی درواقع سایر قسمتهای مملکت بده راههدای شوسده و
آه آذربایجان و آبیاری و صنایع اینجدا البتده الزم اسدت ،لکد حدس ابتکدار و
اقدامات ملی از تدسیس شرکتهای مفیدد و غیدره بدرای بسدیاری از کارهدا مانندد
لولهکشی آب و الکتریک و چه درآوردن و ترقی زراعت نیز عامل مهمدی اسدت.
رراب شدن دهات و مرارا و قنوات و بیپا شدن روستاییان و برز دران تدا یدک
اندازه ه نتیجة عمل ب ضی اربابهای طهراننشی است که در موس ررم سری
به اینجا زده محصول را جمع کرده و فرورته و حاصدل نقددی آن را بده طهدران
میبرند که بسیار ناروا است.
م با کمال صراحت می وی کده ا در تمدام وسدایل عمدران مددنی را از
آبیاری به طرز جدید و احداث آب زیاد و آوردن ماشی آالت جدیدد فالحتدی و
بست سدها فراه کنید با حال حالیة زارعی و محروم بودن آنها از حقوق انسانی
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و مداومت ترتیب برد ی هزارسالة اصالح اساسی غیرمقدور است و باید حتماً به
ای کار ه درحدود اعتدال توجّهی کافی بشود.
بدبختانه عایدات رزانة دولت ،ی نی آننده از طبقدة فقیدر ملدت ایدران بده
وسایل مختل

و مخصوصاً مالیات غیرمسدتقی

رفتده و جمدع میشدود صدرف

حوایج ضروری و اساسی مملکت فقیر نمیشود ،ی نی به عمران اقتصادی و ترقی
فالحت و صنایع و صحّی نمیرسد ،بلکه قسمت ریلی ع ی و بیتناسب آن بده
احداث ادارات بیلزوم و افزودن عدۀ مستحف ی دولت به پنج برابر عددۀ الزم و
بنای عمارات عالی بسیار بیتناسب به تقلید از عمارات نیویورک صرف میشدود
و مًالً در مقابل رانههای مخروبة باالی نوبر و اطراف رانههای آقا میرفتداح آقدا
که دیروز دیدم و بدتری نمونة فالکت و شبیه به آشیان ربه یا سگ است بندای
عمارات پرتجمّل و شکوه ناه است و روا نیست.
دیگر از بدتری و بزر تری و مضرتری و بیم نیتدری عوامدل انحاداط
والیت ما و سایر والیات بدبخت ایران شدت مرکزیت و سلب هرنوا ارتیدارات
و آزادی و حقوق از رود مردم والیات است و محدود سارت افراطدی رسسدای
مفصدل حدرف نمدیزن لکد همدی قددر
ّ
امور دولتی در والیات .در اید بداب
می وی که بالشک باید انجم ایالتی و انجم بلددی بدا انتخداب کدامالً آزاد و
ارتیارات کافی در والیات برقرار باشد و حتی هر ادارۀ دولتی برای هر کار جزیی
محتاو به کسب دستور از مرکز نشوند .برای اجازۀ تأسیس کارراندة یدخ در اول
بهار به طهران نوشته در اوارر پاییز جواب نگیرند و همننی باید بیشتر مأموری
ادارات از اهل محل بوده و یا ا ر ب ضی از رسسای درجة اول از طهران بیاید باید
زبان مردم را بداند و مدت مدید بماند و با مردم همدرد شود.
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