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سخن رانده ايم و  اينك ميخواهيم آنچه        »  كار و پيشه و پول    «تاكنون  بارها  در  زمينه           
چيزيكه هست زبان فارسي    . در  اين زمينه گفته ايم و گفتنيست در اين كتاب فراهم گردانيم             

 اين زمينه نارساتر ميباشد و بسياري از معنيهاست كه             كه در ديگر زمينه ها نارسا بوده،  در          
واژه  براي آن نيست و ما  ناچار بوده ايم  واژه هايي  پيدا كنيم  يا از خود بگذاريم و اين                             
 .واژه ها گذشته از آنكه معنايش از خود سخنها پيداست  در پايان كتاب يكايك زنديده شده

زبان براي تفهيم   «: با زبان آخوندي چنين ميگويند    كساني اين كار را بما ايراد ميگيرند و         
مگر ما ها كه اين كلمه هاي جديد را استعمال نميكنيم نميتوانيم اداي مقصود                . و تفهم است  

بي گفتگو هر زباني  بايد  با          . ولي ما پاسخ  اين ايراد را در جاي خود داده ايم              . »!..نماييم؟
اين سخن ماننده آنست كه اميربهادرها و          . دواژه هاي خود گردد و داراي سامانهايي باش          

مگر !.. بايد مملكت را اداره كرد؟«: نيرالسلطانها بمشروطه و قانون اساسي ايراد گرفته ميگفتند   
مگر پدران ما كه اسم     !.. تاكنون كه اين مشروطه و قانون اساسي نبود، مملكت اداره نميشد؟           

 .»!..گاني نميكردند؟مشروطه يا قانون اساسي را هم نشنيده بودند زند
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 ..بپول چه نياز هست؟.. كار و پيشه چيست؟

 
 .. د؟چرا بايد هركسي از ما كاري يا پيشه اي پيش گير.. كار و پيشه چيست؟

آفريدگار چون آدميان را آفريده زمين را ميهن آنان گردانيده و آنچه براي                  : در پاسخ اين پرسشها بايد گفت       
 را در زمين ـ يا بهتر گوييم در گيتي ـ          ) موادش(زيستن نيازمندند، و يا براي خوشي يا شلپ كامي مي خواهند، پاردهايش            

مثالً براي  . ود دهند و هر آنچه نيازمندند يا ميخواهند ببسيجند و بتوزند           گزارده است كه آدميان بايد بكوشند و رنجي بخ        
خوراك گندم و جو و برنج و ديگر دانگيها بكارند كه چون هنگامش رسيد بدروند و بكوبند و دانه هايش جدا گردانند                      

درختهاي سيب و زردآلو و     همچنان بوته هاي خربزه و هندوانه و خيار و          . و با آرد كردن و پختن خوراك آماده گردانند        
براي پوشاك و   . تاكهاي انگور و بسيار مانند اينها را بكارند و بپرورند و از ميوه هاي آنها شلپ كام و برخوردار باشند                      

گستراك از پشم چهارپايان و از پنبه اي كه بكارند و از هرچه تواند بود پارچه بافند و رخت دوزند و يا فرش بافند و زير                          
براي رهيدن از بيماريها از گياهها و       . براي نشيناك خانه از سنگ و آجر و چوب و ديگر چيزها بنياد گزارند               . پا اندازند 

نيروهاي سپهر را شناخته از  . از سنگ و فلز و چوب، افزار و كاچال سازند         . درختها و از هرچه تواند بود دارو پديد آورند        
 .از اينگونه چندانست كه بشمردن نيايد. ده دادگرانه از آنها بهره يابندمرغان و جانوران خانگي را پرور. آنها سود جويند

از آنسو همه مي دانيم اين كوششها چنانست        . پس دانسته شد آدميان بكوششهايي نيازمندند تا بسيج زندگاني كنند          
يجيدن آنها بدانش و    زيرا بيشتر نيازاكها چنانست كه براي ساختن و بس         : كه بايد گروهي با هم باشند و دست بهم دهند           

 .آگاهي ويژه اي نياز مي باشد و هركسي آنها را نتواند، و آنگاه جز با افزارهاي بسياري ساخته يا بسيجيده نباشد

مثالً پارچه بافتن و خانه ساختن و رخت دوختن و گندم كاشتن و بسيار مانند اينها هريكي كاريست كه نياز بدانش                      
هاي ويژه اي مي خواهد، و اين نشدنيست كه يك خانواده بهمه اين كارها فهلند و                     و آگاهي مي دارد و آنگاه افزار       

اينست ناچاريست كه آدميان همدستي كنند و هر چند تن بسيجيدن يكرشته از نيازاكها را                      . نيازاكهاي خود بسيجند   
 باينگونه كارها كه بدانش و      پيشه. بگردن گيرند و آن را كار ويژه خودشان گردانند و از اينجاست كه پيشه پديد مي آيد                

 .افزارهاي ويژه نيازمند است و كساني آنها را بگردن مي گيرند گفته مي شود

ما در تاريخ مي خوانيم كه زماني آدميان در غارها مي زيستند و نيازشان تنها بخوراك و نوشاك و پوشاك مي بوده                   
در آنزمان كار بسيار كم و      .  از كشتن جانوران مي توزيده اند     كه اينها را از درختها و بوته ها و كاريزها و رودها و گاهي             

 .اينست مردمان بباهمي و همدستي نياز نمي داشته اند و يك خانواده مي توانسته تنها زيد. پيشه بيكبار ناياب مي بوده

 .هليكن آدميان از همان روز نخست رو بپيشرفت مي داشته اند و زندگانيشان زمان بزمان بهتر مي گرديد
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اينست  رفته رفته  چيزهايي  ياد گرفته اند و  افزارهايي از سنگ و سفال ساخته اند و  بكشاورزي و  دامپروري و                             
خانه سازي و مانند اينها فهليده اند كه از يكسو كارها بيشتر گرديده و از يكسو پايه براي پيشه ها بنياد گزارده شده و                             

پديد ) تيره ها: يا بهتر گوييم  ( با يكديگر دريافته همبستگيها ميانه خانواده ها          آدميان كم كم نيازمندي خود را بهمدستي      
يا (آورده اند و سپس براهنمايي خردمنداني كه از ميانشان برخاسته اند يك گام بلندي در راه پيشرفت برداشته شهريگري                   

در سايه اين از يكسو پيشه ها پخته تر و        كه همان زيستن با هم و در كارها همدستي داشتن است آغاز كرده اند كه                ) تمدن
ارجدارتر گرديده و هر چه پيشرفت زندگاني بيشتر بوده بارج و استواري آنها افزوده، و از يكسو چون در شهريگري                         

نياز مي بوده از اينجا يكرشته كارهاي ديگري از پاسباني و سپاهيگري و داوري و مانند اينها                ) يا حكومت (بسررشته داري   
 .آمده كه خود داستان جدايي مي باشدپديد 

اما پول چنانكه گفتيم پيشه وران هر گروهي يكرشته از كاالها را                 . اينهاست كار و پيشه و اينست داستان آنها          
آنچه را كه بسيجيده اند و فزونتر مي دارند بديگران داده آنچه           . ميبسيجند و پيداست كه آنان بايد كاالها را با هم بيوفانند           

دارندگان كاالها چيزهايي را     . پديد مي آيد » خريد و فروخت   «از اينجا    . نمي دارند و نيازمندند از آنان بگيرند       را كه    
مي فروشند و ندارندگان مي خرند، و چون بسياري از پيشه وران يا بسيجندگان كاالها، خود نتوانند كاالهاشان بيكايك                    

مثالً يك كشاورز نتواند خربزه هاي خود را بشهر آورد و باز ايستد و               (ندارندگان بفروشند و اين آنان را از كار باز دارد          
از پيشه وران يا بسيجندگان يكجا      . ، از اينجا نياز افتاده كه كساني در ميانه بخرند و بفروشند            )بيكايك خريداران بفروشد  

فزونتر باشد كساني آنها را بخرند      نيز چون در برخي شهرها كاالهايي       . بخرند و بخانواده ها يا گسارندگان كم كم فروشند      
كارهايي . از اينجا بازار پديد آمده و يكرشته كارهاي ديگري پيدا شده          . و بشهرهاي ديگر كه نياز هست برند و بفروشند        

 .كه بآنها نيز نياز هست

شد و كار را آسان     چون يوفانيدن كاال با كاال دشواريهايي مي دارد از اينجا بچيزي نياز مي افتد كه افزار يوفانيدن با                
 .پول از اينجا پديد مي آيد. آنچيز پولست. گرداند

كه هنوز  (ما در تاريخ مي خوانيم كه در زمانهاي باستان خريد و فروخت همان يوفانيدن كاال با كاال مي بوده                           
ولي چون  ).  مي باشد نشانه هاي آن از جهان برنخاسته و در بازارهاي هفتگي روستاهاي ايران نيز نمونه هايي از آن نمايان                 

و چون زر و سيم در نزد مردمان ارجدار ميبوده و آنگاه براي اينكار                  . اين كار دشوار مي بوده پول را پديد آورده اند         
چنين پيداست كه   . شاينده تر شمرده مي شده آنها را بهتر دانسته اند و براي چيزهاي كم بها مس و برنز را برگزيده اند                      

انان در خريد و فروخت تكه فلزي يا صدفي را بعنوان نشانه و يا براي نگه داشتن حساب                           نخست كساني از بازارگ    
 .اينهم داستان پولست. مي داده اند كه كم كم برواج آن افزوده شده و پول از همانجا پديد آمده

. ها را ياد كرديم    اينها سخنانيست كه ديگران نيز نوشته اند و چيزهاي تازه اي نيست، و ما بنام ديباچه بكوتاهي آن                    
 .ليكن ما را در اين زمينه چند رشته سخناني هست كه در گفتارهاي آينده يكايك بآنها خواهيم پرداخت
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 .بيكاري و مفتخوري و كارهاي بيهوده نسزاست

 
. بي كوشش زندگي نتواند بود   . از آنچه درگفتار گذشته گفتيم دانسته شد كه آدميان بايد بكوشند تا زندگي كنند               

 .ز چيزهاي بسيار بيخردانه است كه كسي پندارد براي آقايي آفريده شده و او نبايد كار كندا

از توزيده هاي ديگران   . كسيكه بيكار است مفت مي خورد     . بيگفتگوست كه هركسي بايد بكاري يا پيشه اي فهلد         
 .اينست كردار او همچون كردار دزدان و راهزنان است. مي خورد بي آنكه يوفه اي دهد

نيز بيگفتگوست كه كارهاي بيهوده ـ كارهاييكه براه افتادن زندگي ياوري نمي كند، نيازي بآنها نيست و مايه                         
 .خوشدلي و شلپ كامي نيز نمي باشد ـ  راه ديگري از مفتخوريست

ده اند، مثالً چامه هاي ياوه سرودن كه شاعران ايران داشته اند، ستايشگري بشاهان و زورمندان كه هم آنان مي كر                    
رمان نويسي كه جوانان از اروپا ياد گرفته اند، افسانه گويي كه درويشان بآن فهلند، واعظي كه بسياري بآن مي فهلند و                        
جز پند فروشي نيست، مويشگري كه روضه خوانان مي كنند و مردم را مي گريانند، گنبدداري و زيارتنامه خواني كه در                     

ي و فالگيري و جادوگري كه در همه جا هست، كارهاي بيهوده و افزارهاي                     بسيار شهرها رواج مي دارد، دعانويس      
 . مفتخوريست

روزنامه براي دو خواست تواند     . ناميم» سخن فروشي «يكي از مفتخوريها روزنامه نويسيهاي ايرانيانست كه بايد آنرا          
گاه گرداند، و آنچه كه از سياست       يكي آنكه روزنامه نويس بخواهد روزانه مردم را از رخدادهاي كشور و جهان آ             : بود

ديگري آنكه دانشمنداني، نيكخواهانه و دلسوزانه بخواهند بمردم         . دولتها و حال توده ها مردم نمي دانند بايشان باز نمايد         
 .در زمينه سياست يا تندرستي يا بازرگاني يا مانند اينها راهنماييها كنند و روزنامه را براي اينكار بنياد گزارند

. گونه روزنامه ها در زندگاني نياز پيدا شده و بايد بود، ليكن در ايران روزنامه نويسان با اينها كاري نمي دارند                      باين
اينست مي خواهند روزنامه برپا كنند و ستونهاي آنرا از هرچه                . مي شمارند» خواستي«آنان خود روزنامه نويسي را         

، افسانه بافند، سخنان بيهوده را كه صد بار گفته شده دوباره بگويند،              شعر چاپ كنند، رمان نويسند    : توانستند پر گردانند  
 .كاريكاتورهاي بيمزه چاپ كنند. بدولت تازند، از روزگار نالند

چرا كه روزنامه نويسي را جز پر كردن          . از همينجاست كه جوانان، بي داشتن مايه اي، بروزنامه نويسي مي فهلند            
 .ر چنين كاري بمايه اي جز داشتن سواد نياز نيستستونها نمي دانند و پيداست كه د

بماند آنكه بسياري از آنان در اين اندازه نايستاده بيهوده كاري و مفتخوري را با مردم آزاري توأم مي گردانند و                        
ن پول  ببدگويي و دشنام باين و آن مي فهلند، بلكه از كالهبرداري نيز باز نايستاده با زور دشنام و بدگويي از اين و آ                           

 .مي گيرند
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گروهي از آزمندان در بازار جا گرفته اند و        .  ديگري از مفتخوريها كاال را دست بدست گردانيدن بازارگانان است         
 .. مي دوزند؟ .. مي بافند؟ ..؟آيا مي ريسند .. كارشان چيست؟ . با يك ميز و چوتكه و تلفون و صندوق پولها مي اندوزند             

: كاالهايي را كه ديگران بسيجيده اند و بايد به خانواده ها ـ  يا بهتر بگويم             . از اينها نيست   هيچيك   .. مي كارند؟ ..مي سازند؟
 ـ  برسد كه بگسارند و زندگي كنند، اينان بدست آورده و در انبارها نگهداشته اند كه                   )مصرف كنندگان (بگسارندگان  

افزوده بسوم وا مي گزارد، بدينسان كاالها را        هر كااليي را اين، چيزي ببهايش افزوده بديگري مي فروشد و آن چيزي                
آيا از اين كار چسودي زندگاني مردم را تواند            !.. آيا اين مفتخوري نيست؟    . نگهداشته اند و دست بدست مي گردانند     

 ..آيا بازرگاني كه بايد بود اينست؟.. بود؟

 داشتندي و سر گردنه ها را        اين كار آنان درست مانند آنست كه در هنگامهاي ناايمني كساني تفنگ بر مي                     
ميگرفتندي و كاروانها كه خواربار و ديگر كاالها از اينشهر بآنشهر ميبردند جلو آنها را مي بستندي و تا پول هنگفتي يا                         
كاالهاي بسياري نگرفتندي جلو را باز نمي كردندي، از كاالهاييكه ديگران بسيجيده بودند و ديگران بايستي بگسارند                    

 .تفنگ سودجويي ناسزا مي كردنديآنان با زور 

اين بازرگانان همان كار را مي كنند و تنها جدايي اينست كه آنان سر گردنه ها را گرفتندي و اينان بكاروانسراها و                      
 .آنان تفنگ ميداشتند و اينان افزارهاي ديگري مي دارند. تيمچه ها خزيده اند

اينان . كتن يا دو تن هستند كه ديگران بايد نانشان دهند           در هر كوي و كويچه ي      . ديگري از مفتخوريها مالييست   
. استخاره كه همان فالست و بيپاست        !.. استخاره مي گيرند، پيشنمازي مي كنند و بس        !.. چكار براي مردم مي كنند؟     
هم چند تن كه فرا    . اگر از ديده اسالم است، در آن دين، پيشنمازي را هركسي توانستي              . پيشنمازي نيز پيشه اي نيست    

آمدندي و نماز خواندن خواستندي بهتر بودي يكي را كه پاكدامنتر و ديندارتر است بجلو فرستند و ديگران پشت سر او                     
 !..كه گفته بوده كه پيشنماز هميشه يكتن بايد بود؟. نماز خوانند

و پيرامونياني بگرد   باالتر از اينها مجتهدانند كه در نجف و قم و ديگر جاها براي خود دستگاه بزرگتري چيده اند                     
. سر آورده اند كه از خمس و سهم امام و ديگر پولهايي كه از مردم مي گيرند با صد خوشي و آسايش زندگي بسر ميبرند             

 !..اينان چه كاري براي مردم مي كنند؟

اد چه آنان چيزي بمردم ي      . ولي بيكبار دروغست   . پيشوايان دينيم و بمردم دين ياد مي دهيم         : خودشان ميگويند 
چيزهايي را كه مردم از مادران و پدرانشان ياد گرفته اند و خود گمراهيست اينان آنها را استوارتر مي گردانند                    . نمي دهند

اگر از  !.. كه گفته از آنراه نان سزد خورد؟      !.. آنگاه كه گفته كه دين ياد دادن پيشه اي تواند بود؟         . و از رفتن باز مي دارند    
. ناسزا مي بوده ) يا نان خوردن از راه دين      (» استئكال بدينه «در اسالم   . چنين چيزي نميبوده  ديده اسالمست در آن دين       

در همان كتاب خودشان بابي در همين باره هست و آشكاره از ناسزا              . است» اصول كافي «يكي از كتابهاي همان ماليان      
 .بودن آن سخن رفته

  مي بوده  كه  از مردم  گرفته مي شده و بايستي در                   پس از همه اينها  زكوه و خمس در اسالم  بجاي ماليات                 
 اكنون كه حكومت اسالم از بين رفته        ١.بكار رود، و هيچگاه براي مزد دين ياد دادن نمي بوده          ) حكومت(سررشته داري   

                                                           
 . سخنان بسياري رفته٩٥سات » داوري« در اين زمينه در كتاب -١
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نسه ياد  را از فرا  ) يا مشروطه (و مسلمانان ناچار شده اند زندگانيهاي نژادي خود را از سر گيرند و سر رشته داري توده                     
 !.. گرفته روان گردانند ديگر چه جايي بگرفتن خمس و سهم امام باز مانده؟

كاريرا كه پنج تن توانند كرد بده تن سپارده اند كه پنجتن             . يكرشته ديگر از مفتخوريها در اداره هاي دولت است        
زيرا اينان كه در اينجا بيكار         . بلكه خود مايه گرفتاري براي مردم مي باشند          . بلكه بيشتر فزونند و مفت مي خورند        

و همين مايه آهستگي     ) كار تراشيده اند : بگفته مردم (براي هريكي ميزي گزارده و فهلشي پديد آورده اند            . نمي نشينند
زيرا هر كاري كه بآن اداره مي آيد و هر نامه اي كه ميرسد بايد از يكايك ميزها                       . كارها و دير پيش رفتن آنهاست       

يكي باري چند ساعت درنگ كند و آنان هريكي سخني گويد و چه بسا كه دشواريها پديد آورد و                   درگذرد و بروي هر   
 .بدينسان كاريكه در يكروز بانجام توانستي رسيد بدو روز و سه روز كشد

يا (چنانكه در گفتار پيش گفته ايم مردمي كه توده اي پديد آورده، در يكجا زندگي مي كنند، به سررشته داري                       
نياز بسيار مي دارند، زيرا يكرشته كارهاي بزرگ و بايايي هست كه از آن همه است ولي همه بآن نتوانند                          ) حكومت

همچون  پاكيزه داشتن  شهرها، و  هموار و  راست گردانيدن راهها، و  جلوگيري از  دزدان و راهزنان،  و گفتگو                          . فهليد
ولي همه توده بآنها نتوانند فهليد،      . ه كارهاييست از آن همه توده     و  پيمان بندي با توده هاي ديگر جهان، و مانند اينها ك             

اينست بايد كساني را از نيكخواهان و كاردانان برگزينند و رشته اينگونه كارها را بآنان سپارند، و اين كسان كه ما بنام                          
يرند و در زيردست خود      گفته اند ناچارند گروهي را از خود مردم بگ        » حكومت«مي خوانيم و ديگران    » سررشته داري «

 .بكارها وادارند، ناچارند اداره ها برپا گردانند

اينست سپاهيگري و افسري و پاسباني و روفندگي و كارمندي در اداره هاي دولتي از كارهاي نيك و ارجدار                         
 .دشمارن) غير مشروع(» ناسزا«بسيار نادانيست كه كساني اين كارها را . از كارهاييست كه بايد بود. است

امروز در ايران، هم شماره     . سخنيكه بايد گفت آنست كه كارمندان دولتي و همچنان اداره ها باندازه نياز بايد بود               
: بسيار است، و اينست مي گوييم    ) اداره هايي كه نياز بآنها نيست    (كارمندان بيش از اندازه نياز است و هم اداره هاي فزوني           

 .دولت استيكرشته از مفتخواريها در اداره هاي 

چون بيهوده است و  هوده اي براي زندگاني          ) و همچنان مانندهاي آنها    (اين كارهايي كه شمرديم      : كوتاه سخن 
زيرا بيكاري زيانش تنها مفتخوريست ولي اينها هر كدام            . توده اي در بر نمي دارد مانند بيكاري، بلكه بدتر از آنست             

 .ارددر پي مي د) بلكه زيانهايي ديگر(زياني ديگر 

مثالً روضه خواني اين زيان را نيز مي رساند كه با گريانيدن، سهشهاي مردم را خاموش، و آنانرا دل مرده                                 
، اميدمند  »هركسي كه بگريد همه گناهانش آمرزيده شود           «: آنگاه مردم را بچيزهاي بيپايه از اينگونه           . مي گرداند
.  گردانيده  از انديشه  در كارهاي  زندگاني باز مي دارد              روزنامه نويس مردمان را بسخنان  پوچي سرگرم         . مي گرداند

اينان . مي جنگند» آيين سپهر «جادوگر و فالگير و دعانويس با          . رمان نويس پسران و دختران جوان را از راه مي برد             
 .مردمانرا بچيزهايي كه نتوانند بود اميدمند گردانيده از راههايي كه براي هر كاري هست باز مي گردانند

 .چون اينها بيرون از زمينه گفتگوست باين اندازه بس كرده در مي گذرم

 

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


١٠ ..............................................................................................................................................................................احمد كسروي      /  آار و پيشه و پول  

بازرگانان كه كاالها را دست بدست مي گردانند و سفته بازي مي كنند، زيان ايشان بزندگاني خانواده ها روشنتر از                   
اني انداختند و هزارها    در اين شش سال جنگ، اين گروه در ايران، مليونها خانواده را بفشار زندگ             . آنست كه كسي نداند   

كسان را بنابودي رسانيدند، و از اين راه ستمگري و نامردي، پولها اندوختند و همان پولها را در راه هوسبازيها و                                
 .قانونشكنيهاي خود ـ  از مال بازي كردن و قاچاقي بكربال يا بمكه رفتن و مانند اينها ـ  بكار بردند

هايي را كه خريده اند و در دست مي دارند از آن خود مي پندارند و خود را               از چيزهاي شگفت آنست كه اينان كاال      
در فروختن و نفروختن آنها و همچنين در فروختن آنها بهر كسيكه مي خواهند و بهر بهايي كه ميگزارند آزاد                                 

 اوست؛ آن كاالها را     نه هركه چيزيرا داشت از آن     . مي شمارند، در حاليكه چنين نيست و آنان ازاننده آن كاالها نيستند           
و اينان در ميانه جز ميانجياني نمي باشند كه از بسيجندگان                . بسيجندگاني بسيجيده اند و بايد گسارندگاني بگسارند        

خريده اند و بايد بگسارندگان بفروشند و درباره بها نيز بيش از اندازه سزا ـ  بيش از اندازه مزد ميانجيگري خود كه بايد                         
 .بهرحال آنچه هيچ معنايي ندارد اينست كه ايشان ازاننده كاالها باشند.  شود ـ  نتوانند افزودهكانيده دادگرانه

 .خريده ايد كه بخانواده ها بفروشيد و جز آن كاري نتوانيد كرد: بايد گفت. خريده ايم: خواهند گفت

پول مانند رسيديست كه كاالها را      آن  . بايد گفت با پول دادن، كاالها از آن شما نباشد         . پول داده ايم : خواهند گفت 
بهرحال با دادن   . رسيد خود پس گيريد   : گرفته و سپارده ايد و بايد آنها را بجايگاه خود رسانيد و پول خود، يا بهتر بگويم               

 .پول كاالها را نتوانيد ازانيد

يكه تواند بود آن بهتر كه      در جاهاي . چيزيكه دانستنيست آنست كه شماره اين ميانجيان بيش از اندازه نياز نبايد بود             
چنانكه كفشدوزها و جوراب بافها و مانند اينها در ايران همان كار  (بسيجندگان، كاالها را خودشان بگسارندگان فروشند       

 .، و در جاهاييكه نتواند بود بيش از يك يا دو ميانجي نباشد)را ميكنند

درباره اينان گذشته از آنكه فزوني     .  اندازه نياز نبايد بود    شماره آنان نيز بيش از    . درباره كارمندان دولتي نيز چنينست    
از اندازه نياز مفتخوري پديد آورد، نكته ديگري هست و آن اينكه كارمندان اداره چون بستگي بدولت ميدارند داراي                      

اينان كه در   آنگاه  . يك گونه چيرگي و فرمانروايي مي باشند و چيرگي و فرمانروايي هرچه كمتر باشد بهتر خواهد بود                 
اداره هايند رشته هاي كارهاي مردم در دست ايشان مي باشد، و اين لغزشگاهيست كه آنانرا بخودفروشي و مردم آزاري                    

 .وا دارد، و چنين چيزي هم هر چه كمتر باشد بهتر خواهد بود

 ارث رسيده    كسيكه پولي توزيده يا از پدرش        . سپاردنست) باجاره(يكراه ديگري براي مفتخوري، پول بپافه           
 .بايد از آن جلو گرفت. بديگران بپافه مي سپارد و سود آنرا مي گيرد و خود بيكار نشسته مفت مي خورد

گردانيده بسياري از مردم    » حرام«اسالم كه ربا را     . »در زندگاني امروزي جلو ربا را نتوان گرفت       «: كساني ميگويند   
 .گردانيده ولي اينها راست نيست» حالل«د مينازند كه ربا را بهاييان بآيين خو. همينرا ايرادي بآن مي شمارند

آري در زندگاني امروزي يك بازرگان يا         . زندگاني امروزي غلطست و بآن ارجي نتوان گزاشت         : ميبايد گفت 
ده و بيك خريد    . آن، پنج مليون ديگر از بانك بپافه مي گيرد       » اعتبار«يك شركت كه پنج مليون ريال سرمايه مي دارد به          

ليكن اين خود غلطست    . مليون ريالي مي پردازد و از سود هنگفتي كه مي برد، اندكي هم ببانك بنام سود پول مي پردازد                
 .و ما خواهيم گفت كه سرمايه بايد باندازه باشد
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اريد كه يكسال بماند آيا چيزي      ز اگر شما پولي را در صندوق گ        ..پول چيست كه سود آورد؟    : آنگاه ما مي پرسيم  
: بهتر گويم . در بازرگاني كار را جربزه هاي آدمي انجام مي دهد و پول افزار است، افزار يوفانيدنست             . .ن خواهد افزود؟  بآ

پولي كه در برابر خريد بفروشنده داده مي شود براي آنست كه در دست او باشد و دانسته                 . پول براي نگهداري حسابست   
 .دگاني توده اي ياوري كردهگردد كه چه اندازه كوشيده و براه افتادن زن

كسي فالن زمين را از آن خود مي داند و آنرا بديگري مي سپارد كه                . يكراه ديگر مفتخوري، زمين بپافه دادنست      
بدتر از آن   . باين بدهد و بدينسان با بيكاري و مفتخوري مي گذراند         ) يا بيشتر و كمتر   (بكارد و از آنچه مي توزد نيمي را         

 كه در شهر مي نشينند و ديه هايي را كه بسيار دور است از آن خود مي شمارند و بهمان دستاويز از                        داستان ديه دارانست 
 .دسترنج ده نشينان بهره ها مي برند و آنان را زيردست خود پنداشته فرمان مي رانند

انيدن شوندي خواهد   از. بايد دانست هركسي چيزي را نتواند ازانيد      : در اين زمينه نخست بايد ازانيدن را معني كنيم        
 .و بايد در ميانه بهمبستگي و بهره مندي باشد

من اين عصا را خريده ام و بدست مي گيرم، از آن            . شما آن پارچه را بافته ايد و خواهيد فروشيد، از آن شماست             
 يك توده آن را     ولي!.. زيرا چه بهره مندي يكتن را از كوهي بزرگ تواند بود؟           . يكتن نتواند كوه البرز را ازاند      . منست

كالغهاي آسمان را كسي نتواند      . زيرا بهره منديها از جنگلها و كانها و رودها و چشمه هايش تواند داشت              . تواند ازانيد 
ليكن اگر كسي كبوتري را پرورده است و دانه و            . از آن منست زيرا چه بهمبستگي ميانه او با كالغها تواند بود             : گفت

 .»از آن منست«: ازش دلخوش ميگردد تواند گفتآبش مي دهد و از پرواز و آو

زمين بهر كشتن و درخت . درباره زمين ـ  زمينهاي كشتني ـ  نيز چنينست و هركسي نتواند بدلخواه آنرا ازاند و دارد   
كسي ازاند و دارد كه درخت نشاند و         . زمين را كسي ازاند و دارد كه بكارد و بهره بردارد            . نشاندن و بهره برداشتنست   

 .ل كارد و آباد گرداندگ

آيا چه بهمبستگي ميانه اين كس با        . اين بسيار ناراستست كه كسي در شهر، خود را دارا و ازاناي فالن ديه شمارد                
ديهي كه در خانه هايش ديگران مي نشينند، و زمينهايش را ديگران ميكارند اين چگونه مي تواند                    !.. آن ديه مي باشد؟  

 !..ازاند؟

اگر كسي . آنگاه زميني را تنها با خريدن نتوان ازانيد    . آن فروشنده بيگانه ميبوده   : بايد گفت . ه امخريد: خواهد گفت 
 .مي خواهد ازاننده و دارنده زميني باشد بايد بكاشتن و آباد داشتن برخيزد و خود بهره ها از آن بردارد

زندگي بسر بردن مفتخوريست و ناسزا       بهرحال چنانكه درباره پول گفتيم زمين را بپافه سپاردن و از درآمد آن                   
 .مي باشد
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 .كار و پيشه بهر راه افتادن زندگاني توده ايست

 
بهر روزي خوردن يا     . يكسخن ديگر ما در اين زمينه است كه كار و پيشه بهر راه افتادن زندگاني توده ايست                       

 .داراك اندوختن نيست

بهر راه افتادن زندگاني توده اي دانند و هركسي جز بكارهايي          بسيار جدايي هست ميانه آنكه مردمي كار و پيشه را           
كه نياز بآنها هست و يا بسود توده است برنخيزد و در هر كوششي پرواي توده و بهره مندي آنرا دارد، با آنكه گروهي                           

هر كاري يا   كار و پيشه را راهي براي روزي خوردن و داراك اندوختن شناسند و هركسي جز در بند سود خود نباشد و                       
هوده هاشان نيز . اين دو تا يكي نيست   . پيشه اي كه پول از آن در مي آيد بگيرد و هيچگاه پرواي توده و زندگاني آن نكند               

 .يكي نتواند بود

بيشتري از ايرانيان اينها را نمي دانند و كار و پيشه را جز راهي براي پول اندوزي نمي شناسند، كردار و گفتارشان                        
» پا بميدان مبارزه حيات   «فالن جوان كه از دانشكده يا از دبيرستان بيرون مي آيد و بگفته خودشان                 . نستگواه اين سخ  

مي گزارد، جز در اين انديشه نيست كه خود را در يك اداره اي جا دهد و با ماهيانه اي كه از دولت خواهد گرفت                               
مگر من  !.. پس من چكار كنم؟   «: رخاسته چنين ميگويد  زندگي بسر برد، و اگر در اداره ها كاري نباشد بگله و پرخاش ب              

آنچه در مغزهاي جوانان جا داده نشده اين آميغهاست، آنچه در يادشان نيست             . »!..نبايد زندگي كنم؟  . .!نبايد نان خورم؟  
 .پروا داشتن بزندگاني توده اي همگيست

يك كاري كنيد دست من هم در يكي از «: دفالن مرد چون بيكار است مي آيد بنزد من يا بنزد شما و چنين مي گوي       
 .از كار تنها نان خوردن را فهميده است. »اين اداره ها بند شود و يك لقمه نان خورم و بشما دعا كنم

فالن روضه خوان كه در زمان رضا شاه پسرش را بافزار سازي گزارده و در آن كار پيشرفت كرده نيمه كاره بيرون                   
بندد و عبايي بدوشش مي اندازد، و چند شعري و سخني يادش داده بروضه خواني                       مي آورد و دستاري بسرش مي      

در افزارسازي پس از آنكه چند سال كار مي كرد روزي پنجاه           «: مي فرستد، و چون كساني ايراد مي گيرند چنين مي گويد       
 .…» شوداز روضه خواني االن روزانه همان پنجاه و شصت ريال عايدش مي. و شصت ريال عايدش مي شد

فالن مرد آهنگر پيشه خود را رها كرده بقم مي رود و در آنجا در مدرسه بطلبگي و مفتخوري ميفهلد، و چون يكي                  
مگر مقصود گذران نيست، من االن گذرانم بهتر از زمان          «: از خويشانش بديدن او رفته ايراد مي گيرد چنين پاسخ مي دهد         

 .»از وجوهات بمن مي رسانند. آهنگريست

بيشوند نيست كه در اين كشور مفتخوري تا باين اندازه رواج              . هاست نمونه هايي از گفتار و كردار اين مردم         اين
بيشوند نيست كه بيشتر زمينهاي كشتني اين كشور          . بيشوند نيست كه كارهاي بيهوده باين اندازه فراوان گرديده          . يافته
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وي حساب مي بايست دست كم بدويست و پنجاه مليون مردم          بيشوند نيست كه سرزميني كه از ر      . خشك و ويرانه افتاده   
بيشوند نيست كه سال مي آيد و مي رود و بسياري از           . خواربار دهد به بيست مليون نمي دهد و غله براي ما از هند مي آيد             

 .خانواده ها از بسياري از ميوه ها كمترين بهره نمي يابند

اين حال يك توده است كه كشاورز كه رنج مي كشد و            . بجايي نرسد در اين توده نادانيها چندانست كه با نوشتن          
خواربار مي بسيجد خوار و بي ارجست و بايد در ديه خود با سخت ترين زندگاني بي پزشك و بيدارو و بي دبستان و                           

نمايش بيدادگاه بسر برد، و از آنچه كاشته است يك نيم را بديه دار دهد و اگر روزي بشهر آمد برخت فرسوده بد                              
نگريسته بخيابان راهش ندهند ولي از آنسوي شاعر ياوه گو و روزنامه نويس سخن فروش داراي ارج و جايگاه مي باشند                    

 . و در شهر با خوشي و آسودگي زندگي مي كنند

ي آن پاسباني كه شبهاي دراز زمستان را بيداري مي كشد و در خيابانها ميگردد تا در شهر ايمن                 : بدتر از اينش گويم   
) ستمگر(» ظلمه«باشد و خانواده ها با دلي آسوده بخواب و آسايش فهلند، در نزد گروه بزرگي از مردم اين كشور،                          

است و روز رستاخيز بدوزخ خواهد رفت ليكن فالن روضه خوان كه كارش جز             » حرام«بشمار است و پولي كه مي گيرد       
اش دست بدست گردانيدن كاالها و پول اندوختن ميباشد، از            گريانيدن زنان و مردان نيست و بهمان بازرگان كه پيشه            

است و در آن جهان جايشان بهشت برين خواهد           » حالل«هستند و پولهاييكه مي گيرند و ميتوزند        ) نيكوكاران(» صلحا«
 .اينست نمونه ديگري از نادانيها. بود

اند و  » كهنه انديش «يكي آنانكه   :  بدو گروهند  امروز ايرانيان . پيداست كه اين نادانيها نيز ريشه هاي ديگري ميدارد       
آنكه پيروان كيشهايند . ميباشند و چيزهايي را از اروپا ياد گرفته اند     » نوانديشان«پيروي از كيشها مي نمايند، ديگري آنانكه       
شان آنان زندگي را براي كارهاي كيشي خود كه مايه آبادي جهان ديگر                . آنان از  آميغهاي زندگاني بسيار دورند         

پنداشته اند ميخواهند و اينست در زمينه كار و پيشه و كوشش يگانه بايايي كه براي خود ميشناسند آنست كه پولي                             
كار و پيشه در نزد ايشان بيگمان بهر         . بيش از اين بايايي نمي شناسند    . بدست آورند و روزي خانواده خود را راه اندازند         

و آبادي كشور و فيروزي توده و مانند اينها ارجي            » گساريدن«و  » سيجيدنب«در نزد آنان گفتگو از       . پول درآوردنست 
 .ندارد و گوشهاشان باينگونه گفتگوها آشنا نيست

اينان راستست كه چيزهايي در روزنامه ها خوانده اند و از آنچه ما در گفتار يكم درباره كار و                    : آمديم بنوانديشان 
اينان از  . ليكن اينان نيز انديشه هاشان آلوده ماديگريست       . يا كم آگاهند  پيشه و كوشش به بسيج نيازاكها گفتيم بيش            

بايد زيرك بود و پول     . زندگاني نبرد است  «آموزاكهاي اروپايي آنـچه كه بهتر فهميده اند و بيشتر پسنديده اند آنست كه             
ر نكنند و از هر راهي كه تواند        اين بدآموزي آنانرا واداشته كه از هر چيزي چشم پوشند و پرواي توده و كشو               . »درآورد

 .بود در پي پول درآوردن و خوشگذراني كردن باشند

آنچه . اينهاست ريشه نادانيها، و چون ما از اينها در جاهاي ديگر سخن رانده ايم، در اينجا ديگر بآنها نمي پردازيم                    
د داشت و از آسايش و خرسندي بهره         در اينجا مي بايد بگوييم، آنست كه مردمي با اينحال زندگانيشان ساماني نخواه             

 :نخواهند يافت
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اين خود گواهست كه در جاييكه زندگي راهي نداشت و آميغها دانسته نبود، چه گمراهيها پيش تواند آمد و چه                       
 .زيانهايي تواند برخاست

تكاني كه در ميان    ما از ايرانيان چه گله خواهيم داشت در جاييكه مي بينيم اروپاييان و آمريكاييان با آن جنبش و                     
 .ايشان پديد آمده و دانشمندان بنامي پيدا شده اند، راه زندگاني را نمي شناسند و معني كار و پيشه را نمي دانند

ليكن اروپاييان و آمريكاييان خود     . چنانكه گفتيم چه افزارسازي و چه بازرگاني بهر راه افتادن زندگاني توده ايست           
 اينست دولتها بهر آن مي جنگند و خونها مي ريزند و جوانان خود را بكشتن ميدهند و با                       .مي دانند» خواستي«اينها را   

توده هايي را  . براي آنها بسيجند  » پاردهاي خام «كشورهايي را با زور مي گيرند براي آنكه           . يكديگر نيرنگها ميورزند  
 را فدا مي كنند براي آنكه افزارسازي و          بسيار چيزها . زيردست ميگردانند براي اينكه خرندگان كاالهاي ايشان باشند          

 .بازرگاني خود را پيش برند

جنبش دانشها كه در اروپا رخ داده و ما ارج بسيار بآنها مي گزاريم يكي از هوده هاي آنها ساخته شدن ماشينها                           
ارخانه هاي سترگ  سرمايه داران ك  . اين ماشينها بجاي آنكه كمكي بكار زندگاني كند خود مايه گرفتاريها شده           . گرديده

بنياد نهاده ماشينهاي سترگ راه انداخته اند، كه بايد پياپي كار كنند و كاالهاي هنگفت بيرون ريزند و چون در بند نياز                        
داشتن و نداشتن مردم نيستند ناچار كاالها بيش از اندازه نياز ميگردد، و آنگاه ديده ميشود كه دانشمنداني برخاسته اند و                      

تور مي دهند كه هر آنچه مي بافند و مي سازند سست و نااستوار بافند و سازند كه بسيار زودتر از كار افتد،                    بماشينداران دس 
و مردمان ناچار باشند كه زود بزود ببازار آيند و از كاالها بخرند و بدينسان ماشينها از كار نايستد و هر روز در گردش                           

 .باشد

چون بشوند فزوني ماشينها و كارخانه ها در آمريكا و اروپا كه             . ادهاين داستانيست كه ده و چند سال پيش رخ د           
پياپي كار مي كردند در همه جا بازارها ايستاد و كاالها رويهم انباشته گرديد، و بهمين شوند كارخانه ها از كار خود                           

استند و آن راهنماييرا     كاستند و چه در اروپا و چه در آمريكا بشماره بيكاران افزوده گرديد، كساني از آمريكا برخ                       
 .شگفتر آن بود كه در روزنامه هاي آنجا گفتارها نوشته شد و پادآواز آن بروزنامه هاي مصر و هند افتاد. كردند

پيشينيان مي پنداشتند كه مايه پيشرفت و فيروزي در بازرگاني و افزارسازي             «: يكي از نويسندگان چنين مي نوشت     
امروز بيگفتگو گرديده   . وارونه آنرا ياد مي دهد   » علم اقتصاد «ولي امروز   . ساختن است راستي ورزيدن و كاالهاي استوار      

كه مايه پيشرفت و فيروزي در آنست كه كاال سست و نااستوار ساخته شود كه دير نپايد و مردمان ناچار باشند زود بزود                        
ايستادگي رخ  ) تجارت و صنعت  ( افزارسازي   ببازار آيند و كاالها بخرند و ماشينها بيكار نماند و در گردش بازرگاني و              

 . »ندهد

. تيغ ژيلت كه مستر ژيلت ميساخت هريكي ده بار رو مي تراشيد            « :اينها را مي نوشت و آنگاه چنين دليل مي آورد        
 .»اكنون تيغهاييكه مي سازند بيش از يكبار رو نمي تراشد. ولي دور از سودشناسي مي بود

آيا مردم براي بازرگاني    : از آنان بايد پرسيد   .  تا چه اندازه از آميغها بيگانه بوده اند         ببينيد دانشمندان و نويسندگان   
آيا ماشينها بهر پرستش بزندگاني مردمست يا مردم بهر پرستش بگردش ماشينها               !.. هستند يا بازرگاني براي مردمست؟     

 !..ميباشند؟
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چرا كارخانه ها و كار ماشينها باندازه نياز مردم        !..  آيد؟ چرا كارخانه ها بيش از اندازه نياز باشد تا اين دشواري پيش          
گفته جز براي سودجويي سرمايه داران      كه   آيا اينسخنان     !..گزاردن، آميغها را ديگر گرداند؟     » دانش«آيا نام   !.. نباشد؟

 !..نشده دانش مي باشد؟

ان كردن به بيماران و ساختن خانه ها تنها        اگر پزشگان و خانه سازان نيز همين راه را روند و در درم             : گذشته از اينها  
سود خود را جويند ـ  پزشگان داروهايي دهند كه كم هناينده باشد و بيماران ناچار شده بارها بيايند و پول پردازند، و                           

گوييم و  خانه سازان بنيادهاي خانه ها را سست گردانند كه زود شكسته شود و نياز مردم بآنان بيشتر باشد ـ  آيا بآنان بد ن                        
 ..! آيا اين نميرساند كه براي زندگاني بيش از همه راه مي بايد كه اينگونه گمراهيها روي ننمايد؟!..بنكوهش نپردازيم؟

توده اي كه مي خواهند زندگاني بآيين خرد كنند و كشور خود را آباد گردانند و با خوشي                  . بسخن خود بازگرديم  
بايد كار و پيشه را بهر راه افتادن        .  اين آميغها را بدانند و بفهمند و بكار بندند         و آسايش و سرفرازي زندگي بسر برند بايد       

 .زندگاني توده اي دانند نه بهر روزي خوردن و پول اندوزيدن

خواست . چنين چيزي خواست ما نيست    . نمي خواهيم بگوييم كسيكه بكاري يا پيشه اي فهليده از آن روزي نخورد           
پيشه اي را بآهنگ ياوري به بسيج نيازاكها و همدستي در راه انداختن زندگاني توده اي                 ما آنست كه هركس كاري يا        

بايد در آنميان   . ليكن پيداست كه بايد او را نيز رسدي باشد          . پيش گيرد و در كوششهاي خود آن هوده را دنبال كند             
 .يابد و از خوشيها بهره مند گرددبايد هركس باندازه كوششهاي خود مزد . زندگاني او و خانواده اش نيز راه افتد

مگر ما اينها را    : چيزيكه بايد در پايان گفتار بيفزاييم آنست كه بسياري اينها را خوانده يا شنيده چنين خواهند گفت                
اينان چنين ميپندارند كه هرچه بگوششان خورده         . را نيز نمي دانند  » دانستن«در ايران معني     : مي بايد گفت . نمي دانستيم

 .اينست خود را داناي همه چيز مي پندارند. ا گوشه اي از آنرا شنيده اند، يا نامش را ياد گرفته اند مي داننداست ي

دانستن آنست كه كسي چيزيرا نيك بفهمد و راست بودن آنرا بشناسد و باور كند و                     . اينها نيست » دانستن«ولي  
 .ند بايد بكار بنددكسيكه چيزيرا مي دا. هرچه بآخشيج آنست از دل بيرون گرداند

كدام .. !شما از كجا مي دانيد؟    !.. بچه شوند؟ !.. چرا؟: بايد پرسيد . »اينها پيش نرود   «: كساني نيز خواهند گفت    
 ..! شما از چه راه آنها را توانيد شناخت؟!.. چيزهاست كه پيش رود و كدامهاست كه پيش نرود؟

آنست كه هميشه مي نشينند و از بدي حال و زندگاني بگله و              يكي از نادانيهايي كه بسياري از اين مردم گرفتارند           
اين پيش  ! نمي شود«: ولي چون راه چاره نمودي، بي آنكه نيك بنيوشند و بفهمند،  بپاسخ پرداخته چنين گويند              . ناله فهلند 
 .»نمي رود

دن چه معني    گله كر !.. در جاييكه نخواهد شد و چاره اي نخواهد بود ديگر ناليدن چيست؟                  : مي بايد گفت 
 .اين خود نادانيست كه مردمي بچاره نكوشند و تنها بناله و گله پردازند!.. مي دارد؟
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 .پول يوفاناچ است، داراك نيست

 
 : يكرشته از  سخنان ما درباره پولست و اينك يكايك بآنها مي فهليم

يا افزار  » يوفاناچ«پول  . باشدپول داراك نيست و آن ارزشي را كه مردم برايش مي پندارند دارا نمي                   : نخست
چنانكه نمونه اين   (چنانكه گفتيم مردم در زمانهاي باستان در خريد و فروخت كاال را با كاال مي يوفانيده اند                 . يوفانيدنست

 ).كار هنوز در روستاها و در ميان ايلها كه پول كم مي باشد بازمانده

ي آورده ـ  مثالً كشاورزي كه گندم خود را بار كرده و براي              ليكن چون يوفانيدن كاال با كاال دشواريهايي پديد م         
فروش بشهر آورده، مي خواسته اندكي از آنرا بدهد و پاالني براي چهارپاي خود بخرد، و از آنسو پاالندوز بگندم نياز                        

 و يا كشاورز ناچار مانده      نداشته و انگور مي خواسته، كه مي بايسته يا پاالندوز گندم را بگيرد و سپس آنرا با انگور بيوفاند                
اين يك مثل است و دشواريها از اينگونه فراوان پديد           . گندمش را بنزد باغباني برد و ازو انگور بخرد و براي اين بياورد             

 .مي آمده

ا از اينجا نياز يادشان داده كه چيزي را ـ  از فلز و مانند آن ـ  بگزينند و افزار خريد و فروخت گردانند و پول از اينج  
پيدا شده، و چون زر و سيم خوشنماتر از فلزهاي ديگر مي بوده و در سايه كمي، ارزشي در نزد مردم مي داشته اينها را                           

 .بهتر از پاردهاي ديگر دانسته اند

مثالً چنين انگاريم كشاورزي     . پول براي نگهداري حساب مي باشد     : بهتر گوييم . بهرحال پول افزار يوفانيدنست    
اين .  بار كرده بشهر مي آورد و آنرا بخانواده ها يا بيك دكاندار مي فروشد و سه هزار ريال پول مي گيرد                  هزار كيلو گندم  

باندازه سه هزار ريال بتوده ياوري (معنايش آنست كه كشاورز باندازه سه هزار ريال از بسيجيده هاي خود بتوده واگزارده        
كفش بخرد، پارچه گيرد،     : يده ها و كارهاي ديگران بهره يابد        اينست سزنده اوست كه بهمان اندازه از بسيج         ). كرده

اينست معني راست پول كه براي نگهداري حساب و نشاندادن اندازه            . درشگه نشيند، موسيقي نيوشد، بنزد پزشك رود       
 .را دارا نمي باشد) جز ارزش فلزيش(ارزش كاال و كاالهاي اين و آنست، وگرنه خود ارزشي 

 ما اكنون بجاي زر و سيم و فلزهاي ديگر اسكناس يا تكه اي كاغذ بكار مي بريم كه بيگمان                     دليل اين سخن آنكه   
ارزش اسكناس از پشتوانه هاي    : اگرچه مي گويند . خود آن داراي ارزشي نمي باشد و كار خود را با آن راه مي اندازيم               

كناس براي نگهداري حسابست و ارزشش اس. ولي اين گفته راست نيست و ما درباره آن سخن خواهيم راند     . بانك است 
 .همان مي باشد و بارزش ديگري نياز نمي دارد

شما چنين انگاريد كه امروز همه پولهاي ايرانرا، از اسكناسها و يكرياليها و پنجرياليهاي سيمين، از دست ما بگيرند                    
و ما  ) ند تون فلز و سنگ قشنگ و كاغذ       مگر چ (و پشتوانه هاي بانكي را نيز بار كرده ببرند، چيزي از ما كم نخواهد شد                
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تنها حساب زندگاني بهم خواهد خورد كه بايد از سر گرفته شود، آنگاه خريد و فروخت                      . بگرسنگي نخواهيم افتاد  
 .دشوار خواهد گرديد كه بايد كاالها را با كاالها بيوفانيم

 و سيم از فلزهاست و مي توان آنها را            زر.  زر و سيم ارزشي را كه مردمان بآنها مي دهند دارا نمي باشند                :دوم
مثال از زر يا سيم مي توان پياله يا كاسه يا لگن يا هر چيز . همچون ديگر فلزها بكار برد و افزارهايي براي زندگاني ساخت 

دا اينسود آنها و ارزشي كه از اينراه پي        . مي توان گردنبند و انگشتر و بازوبند براي زنها درست گردانيد           . ديگري ساخت 
 .گفتگو در بهاييست كه امروز بآنها مي گزارند و بسيار بي اندازه است. مي كنند در خور گفتگو نيست

مثال  ما در زندگي بجو و گندم        . بايد دانست  ارزش هر چيزي از روي نيازيست كه مردم در زندگي بآن مي دارند               
 .زها كه ما نياز مي داريمو ديگر خوراكها نيازمنديم و بآن ارج مي گزاريم و همچنين ديگر چي

چرا بهاي آنها صدها    !.. چه نيازي بآنها هست كه به برنز و مس و آهن نيست؟             : اينست درباره زر و سيم مي پرسيم     
و سيم از روي درخشاني يا از راه ديگر برتري به برنز و مس و      آري همه فلزها يكسان نيست و شايد زر        !..برابر اينهاست؟ 

 !..تري تا چه اندازه است؟ولي اين بر. آهن دارد

چنين انگاريد در يك    . اين بها جز هوده همچشمي توانگران نبوده       . بهاي امروزي زر و سيم از روي بنيادي نيست         
. زمان باستان چند تن پولداري با هم نشسته بوده اند و يكي از آنان انگشتر زريني بانگشت مي داشته و بديگران نشانداده                      

ولي آنكس بخود باليده و چنين       .  مي داريم و انگشترهاي برنزين يا مسين خود را نشان داده اند             ديگران گفته اند ما هم    
همين بخود باليدن او و . »اين از زرست، زر بسيار كميابست و دست هركس بآن نمي رسد     !.. اين كجا و آنها كجا؟    «: گفته

 از هر راهي كه باشد و بهر بهايي كه بدست آيد             گفتن اينكه زر بسيار كميابست آنديگران را واداشته كه بنام همچشمي           
امروز هم  . بهاي كنوني زر و سيم از همانجاست      . انگشتر زريني بخرند و در انگشت كنند و آنان نيز در نشستها بخود بالند             

تكانيش مثالً فالن كس قندان و جا اس      . زر و سيم بيش از همه در راه خودنماييها بكار مي رود و بدرد پولداران مي خورد               
ديگر آشنايان و همچشمان او نيز مي كوشند كه قندان و جا استكاني سيمين داشته باشند و از اينجا سيم                        . از سيم است  

چه جدايي ميانه سيم و ورشو يا برنز «: ولي اگر كساني از همچشمي در گذرند و بگويند. ارزش بيش از اندازه پيدا ميكند    
 .ن و برنزين بكار برند، پيداست كه سيم از آن ارزش بي اندازه خواهد افتادو قندان و جا استكاني ورشوي» !.است؟

زر و سيم نيز چون كمست بايد گرانتر          . هر چيزيكه كم باشد ناچار گرانتر ميشود       : مي دانم كساني خواهند گفت   
ني چيز ديگري و    نخست بايد دانست كه گرا    : مي گويم. زر و سيم را بپاي برنز و ورشو و مس و آهن نتوان برد                . باشد

. چنانكه گفتيم ما ارزش هر چيزيرا از نيازيكه بآن مي باشد اندازه مي گيريم نه از گراني يا ارزاني                 . ارزش چيز ديگر است   
مثالً  آب در ايران بسيار فراوان است و با پول فروخته نمي شود ولي چون در زندگاني نياز سختي بآن هست ما بآن                               

 در گراني نيز يكچيزي هنگامي از كميابي گرانبها مي گردد كه جانشينش نباشد و اگر                     دوم. ارزش بسيار مي گزاريم  
 .جانشيني داشت شوندي براي گراني نيست

ولي رفته رفته كم گرديد و امروز       . مثال تا بيست سال پيش در ايران ماهوت فراوان بود و از آن رختها مي پوشيدند               
ست آيد و بخواهند بفروشند كسي آنرا بنام كميابي بدو برابر بهاي خودش                با اينحال اگر از جايي بد      . بسيار كميابست 
 .زيرا فاستوني يا پارچه هاي ديگر جانشين آن مي باشد و نيازي نيست. نخواهد خريد
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از زر و سيم چه كاري بر مي آيد كه از برنز و            : دوباره مي گويم . درباره زر و سيم نيز چنينست و آنها جانشين دارند         
چون . آنكه امروز به زر و سيم ارزش بي اندازه ميگزارند برخاسته از پندار است             !.. ورشو و مس و آهن بر نيايد؟      نيكل و   

از نخست نام سيم و زر را با بزرگي شنيده اند و هميشه زر و سيم داده هرچه خواسته اند گرفته اند، اينست از آميغها دور                          
اراك است، چنين دانسته اند كه با زر و سيم هر كاري توان كرد و هر                    مانده چنين پنداشته اند كه راستي زر و سيم د           

 . چيزي توان خريد

جواهر يا سنگهاي   . است» جواهر«آنچه حال زر و سيم و پنداري بودن ارزش آنها را روشنتر مي گرداند داستان                   
ورند و با اينحال ببهاي     قشنگ درخشان در زندگاني بهيچ كاري در نمي آيند و جز بدرد خودنمايي و همچشمي نمي خ                

يكمليون ريال در   . چنين انگاريد بهاي فالن ياكند سرخ يا زبرجد سبز يك مليون ريالست           . بسيار گراني فروخته مي شوند   
و آنها  . اين هنگام گراني بهاي صد هزار كيلو گندمست كه در اين سالهاي سختي نان يكساله صد خانواده بينوا تواند بود                   

نه آنست كه چون شاهي يا يكمرد پولدار        .. آيا اين بها را بآن سنگ چرا داده اند؟       . بودي تواند رهانيد  را از گرسنگي و نا    
ديگري، يكي از آنها را مي داشته و از اين داشتن مي نازيده و بخود مي باليده، شاهان و يا پولداران ديگري هم در جستجو      

 .ريده اندبوده اند كه از هر كجا يافته شده و بهر بهايي بوده خ

كاسه هاي شكسته كه از زير خاك بيرون آيد يا زريي پوسيده كه از فالن   . هاست» عتيقه«يك گواه ديگري داستان     
آيا نه آنست كه در ميان      !.. خانواده بدست مي افتد داراي چسودي براي پولداران است كه ببهاي بسيار فزوني مي خرند؟             

بويژه اگر عتيقه اي يكتا باشد و       !.. نهاست و بهر بهايي كه باشد مي خرند؟        پولداران اروپا، يكي از همچشميها داشتن آ        
اين را تنها   «: همتايش پيدا نشود كه چون براي همچشمي و نازش و بالش بهترين چيزي باشد و فالن مليونر تواند گفت                     

 .، آنرا بهر بهايي توان فروخت»من ميدارم

آنگاه پولداران با اين   . ولي نه باين اندازه كه ديده مي شود      . مي باشدعتيقه ها در تاريخ سودمند است و داراي ارزشي         
 .سود آنها كاري ندارند و باين آهنگ نمي خرند

پديد آوردنست كه بسياري بآن      » كلكسيون«روشنتر از همه اينها داستان گردآوري تمبرهاي بكار رفته پستي و                
ين چيست كه بيك تمبري كه تمغاي غلط خورده بهاي بيشتر              آيا آن تمبرها جز هوسبازي بچه كار آيد و ا           . مي فهلند
من دارم و ديگران    «:  آيا نه آنست كه چنين تمبري يكي بيشتر نيست و دارنده آن تواند سري فرازد و بگويد                  !..مي دهند؟
 ..!؟»نمي دارند

آن از خودش   » باراعت« اسكناس كه اكنون در همه كشورها رواج يافته خود آن پولست، افزار يوفانيدنست،                 :سوم
آن از پشتوانه زر و     » اعتبار«مي باشد، از پذيرفتن مردم ميباشد، از قانون كه مردم را بپذيرفتن وا خواهد داشت مي باشد،                   

 .براي اسكناس پشتوانه نهادن و اعتبارش را از آن دانستن يكي از غلط فهميهاست. سيم نمي باشد

 آنست كه مردم با هم چنين نهاده اند كه خريد و فروخت را با               در يك كشوري كه اسكناس پراكنده شده معنايش       
چنانكه درباره پول نيز گفتيم ما چون هزار         . اين تكه كاغذها كنند و حساب كاالها و كارهاي خود را با آنها نگهدارند               

 روستايي  كيلو گندم از فالن روستايي مي خريم و ده هزار ريال اسكناس بدستش مي دهيم اين معنايش آنست كه آن                      
باندازه ده هزار ريال از كاالهاي بسيجيده خود را بتوده واگزارده و اينست خواهد توانست بهمان اندازه از كاالها و                           
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كارهاي ديگران بهره يابد، و چون مردم اينرا خواهند پذيرفت و بنشاني آن اسكناسها هر بهره مندي كه خواهند دريغ                        
 .ون او را ناچار خواهد گردانيد، اعتبار اسكناس از اينجاستنخواهند داشت و اگر كسي نپذيرفت قان

. داستان پشتوانه زر و سيم، و اينكه اعتبار يا پايه داري اسكناس از آنرو مي باشد، بنيادي جز پندار و نافهمي نداشته                       
در يك  . اج داده اند چنانكه مي دانيم اسكناس چيز تازه ايست و در زمانهاي پيش نمي بوده، و آنرا در همه جا بانكها رو                    

كشوري كه بانكي برپا گرديده و بپراكندن اسكناس آغاز كرده ناچار بوده پولهاي سيمين و زرين را كه از مردم                              
 :مي گرفته در جايي انباشته نگه دارد، و اين بدو شوند ميبوده

زرها و سيمهايي ـ  را كه       : يكي آنكه چون بنيادگزار بانك يك شركتي ميبوده نمي توانسته پولهايي ـ  يا بهتر گويم               
 .ميگيرد از آن خود شناسد و چنين چيزي از او نمي سزيده

ديگري آنكه چون مردم معني راست پول را ندانسته بآن سيمها و زرها ارج بسيار گزارده و اسكناس را بي ارج و                         
رد و آنها را از پولي نيندازد و اگر           بي اعتبار مي شناخته اند، بانك ناچار مي بوده آن زرها و سيمها را در گردش باز گزا                

 .كسي اسكناس آورد و پول سيمين يا زرين خواست بپردازد و خودداري ننمايد

وگرنه از ديده آميغها بهيچ پشتوانه اي نياز نيست و چنانكه گفتيم اسكناس خود                . داستان پشتوانه از اينجا برخاسته     
 . رساندپولست و كاريرا كه ما از پول مي خواهيم بانجام مي

چنين انگاريد هزار خاندان از مردم جدا شده و به بياباني رفته مي خواهند                  : براي روشني سخن مثلي ياد ميكنم       
پول يا اسكناس هيچ همراه نبرده اند، ولي هر خانداني براي زيست            . شهري بنياد گزارند، و جدا از ديگران زندگي كنند         

ه اند كارها را در ميان خود بخشيده گروهي براي كشاورزي و باغباني، و               چون فرا رسيد  . چند ماهه كاال همراه ميدارند    
. گروهي براي پارچه بافي و فرش بافي، و گروهي براي خانه سازي و خيابان كشي و همچنين ديگر كارها برگزيده اند                      

ران كاالهاي خود را    پيداست كه بايد پيشه وران و كارگ      . پس از چندي شهر ساخته شده و زندگاني براه افتادن آغازيده           
افتاده، و چون زر و     ) افزار يوفانيدن (» يوفاناچ«از اينجا نياز بيك     . با هم بيوفانند و كوشندگان ديگر هريكي مزدي يابد         

سيم و كاغذ همراه نمي دارند و يا مي دارند و نمي خواهند آنها را يوفاناچ گيرند، انديشه ديگري كرده تكه چوبهايي را                       
هم (اشيده يوفاناچ مي گردانند و در ميان خود چنين مي نهند كه هر تكه چوبي با يك كيلو گندم برابر                         با نشانيهايي تر  

باينمعني كشاورزي گندمهاي خود را مي آورد و مي فروشد و تكه            . باشد و بهمينسان خريد و فروخت مي كنند       ) ارزش
ا داده چيت مي گيرد، يكي را داده درشگه           چوبهايي را مي گيرد و مي رود و چند تا داده كفشي مي خرد و چندي ر                   

بدينسان زندگاني راه   . مي نشيند، اگر بيماري در خانه اش بود پزشگي را آورده بهنگام رفتن تكه چوبي بدستش مي گزارد              
 .مي افتد و تكه چوب كار پول را مي كند بي آنكه پشتوانه اي از زر و سيم نياز دارد

آنست كه در برابرش    از  آيا نه   !.. آيا اعتبار آن تكه چوبها از چيست؟      !.. واند بود؟ آيا چنين زندگاني نت   : ما مي پرسيم 
نه از آنست كه همه توده آنرا بپولي يا يوفاناچي پذيرفته اند و اگر كسي سر پيچيد و نپذيرفت                         .. !كاال داده مي شود؟  

 از پذيرفتن مردم و از قانونست، پشتوانه         آيا اين دليل روشني نيست كه اعتبار اسكناس        !.. ديگران او را ناچار گردانند؟     
 !..هيچكاره مي باشد؟
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خود آن چه   . يك دليل روشن ديگري باينسخن داستان تمبر پست است كه يك تكه بسيار كوچكي از كاغذ است                
 را با   آيا نه آنست كه چون پستخانه آن را مي پذيرد و ما اگر نامه اي               !. ارزشي مي دارد يا داراي كدام پشتوانه مي باشد؟       

راستي را تمبر   !.. از همينجا ارزش پيدا كرده؟    . تمبر بصندوق پست انداختيم آنرا برداشته بجايي كه بايد رفت مي رساند            
 .پست خود يك گونه اسكناسيست كه در كارهاي پستي روانست و بي هيچ پشتوانه اي كار خود را بانجام مي رساند

جاي افسوسست كه بيشتر مردم اينها را         . و سيم و اسكناس مي باشد     اينها سه رشته آميغهايي در زمينه پول و زر             
نمي دانند و پول را داراك مي شمارند و بزر و سيم دلبستگي بي اندازه مي نمايند، درباره اسكناس و پشتوانه نادانيهاي                         

 .بسيار از خود نشان مي دهند

 كرد و بتجارت خارجي افزود تا پول بيايد و             بايد سعي «: درباره پول بارها ديده شده بازرگانان چنين مي گويند         
بياد مي دارم روزي با چند تن از بازرگانان بنام آذربايجان نشسته بوديم و چون سخن از فرستادن                  . »مملكت ثروتمند شود  

 ايران باغچه اروپا نيست كه هرچه خوردنيهاي نيك و        . اين راهيكه شما گرفته ايد كجست    «: كاال باروپا مي رفت من گفتم    
اين كشور از آن اين مردمست و بايد از چيزهاي نيك آن خودشان                . كاالهاي ارجدار است بار كنيد و باروپا فرستيد         

براي چيست فرشهاي   !.. براي چيست كه بايد قيسي و بادام و سبزه و پسته را تنها اروپاييان بخورند؟                   . بهره مند گردند 
تقال و ليمو براي بيگانگان باشد كه اگر آنان نخواستند آنگاه بخود                 براي چه پر   !.. قشنگ را تنها اروپاييان بيندازند؟      

آنچه مي داريم و نياز نمي داريم به بيرون فرستيم، و آنچه نمي داريم و             «: در اين زمينه قانون اين بايد بود      !.. ايرانيان برسد؟ 
 .».»نياز مي داريم از بيرون بخواهيم

من چون بازرگان نمي باشم و از بازرگاني آگاهي نمي دارم اين            از اين سخن در شگفت شده چنين فهميدند كه            
اين مملكت  ! اختيار داريد آقا  «: اين بود ناانديشيده بپاسخ پرداختند و چنين گفتند        . سخنان را از روي ناآگاهي مي گويم     

 .»فقير است، ما بايد هرچه داريم بفرستيم تا پول بيايد و مملكت ثروتمند شود

داراك همان قيسي و كشمش و بادام و پسته و پرتقال و برنج و                 . را نمي دانيد ) داراك(» روتث«شما معني   : گفتم
داراك اين چيزهاست كه خوراك مردم است و بايد همه از آنها بهره مند                 . مانند اينهاست كه شما از دست مي دهيد        

 .پول مايه زندگاني نتواند بود. پول داراك نيست. گردند

اين يك عقيده تازه ايست ولي ما اگر كاال بخارجه نفرستيم با چه              «: ه تر مي بود چنين گفت   يكي از آنان كه فهميد    
 !..؟»وسيله مي توانيم از اروپا اتومبيل و ماشين و لوازمات كارخانه و امثال اينها را وارد كنيم

ا مي توانيم نيازمنديهاي   آنچه ما مي گوييم نخست بايد ت     . اين زمينه ديگريست و در آن باره انديشه بايد كرد          : گفتم
دوم بايد از آوردن چيزهاي     . خود را خود آماده گردانيم و تنها چيزهايي را كه خود نمي توانيم بسيجيد از اروپا بياوريم                 

اين زيانكاري بزرگيست كه قيسي و كشمش و مانند اينها را كه خوراكست و مايه شلپي كامها و                       . بيهوده جلو گيريم  
شد باروپا فرستاده و خاندانها را از آنها بي بهره گردانيم و از پول آنها بازيچه هاي فرنگي براي                          نيرومندي تنها مي با   

 .كودكان پولداران و افزار آرايش براي زنهاي مفتخور آنها بياوريم

يي  بود كه چون در سايه پيشآمدها      ١٣٢١نمونه هاي ديگري كه ما از نادانيهاي ايرانيان در اين زمينه ديديم در سال               
بيكبار بهاي خواربار رو بفزوني نهاد و يكخروار غله در چند روزي از هفتاد ريال بهفتصد ريال رسيد، بسياري از                               
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روستاييان غله هاي خود را بفروش گزاردند و بسياري از آنان خوراك خاندان خود را نيز فروختند، و چون يكي از آنان                     
 ريال پول مي گرفت تو گفتي گنجي پيدا كرده با صد شادي بخانه باز               مثالً دو خروار غله مي فروخت و هزار و چهارصد        

بدبخت نافهم گندم را كه در چنان سالي پايندنده زندگي خود و فرزندانش توانستي بود از دست مي داد و                       . مي گشت
 .پولي كه جز سود كمي برايش نتوانستي داشت با خشنودي مي گرفت

آزمندان و  :  بازرگانان  يا بهتر گوييم     . نافهميهاي اين مردم بيشتر شنيدنيست     در زمينه اسكناس و پشتوانه بانكي،           
آورده اند و روزنامه مي خوانند و راديو مي نيوشند و بحساب خود          ) تجدد(پول اندوزان كه در سالهاي اخير رو بنوانديشي         

 اين چند گاه بيش از آن نفهميده اند كه           مي خواهند همسري با بازرگانان اروپا و آمريكا كنند و دانستنيها را بدانند، در               
است و اين درس غلط را از بر كرده اند و بكار             ) يا ذخيره هاي زر و سيم و جواهر در بانك         (ارزش اسكناس با پشتوانه     

از اينجا در اين چند سال جنگ ما ديديم كه هر زمان كه در نشست وزيران يا در دارالشورا سخن از چاپ                            . مي بندند
در چنين سالهاي   .  نو بميان آمد هنوز بجايي نرسيده و كاري نشده اينان بهمان دستاويز ببهاي كاالها افزودند                اسكناسهاي

 .گرفتاري اين رفتار زشت آنان گرفتاري بزرگ ديگري بود

است و اگر روزي خواستند خواهند توانست آنها را          ) عاريت(اينان مي پندارند كه اسكناس در دست مردم سپنج          
اينست حساب مي كنند كه فالن اندازه      . دريافت دارند ) بهمان سنجش روز نخست   (رند و در برابرش زر و سيم         ببانك ب 

 .سيم و زر كه هست با اين اسكناسهاي فزوني بهر ريالي يكريال نخواهد رسيد و همين را عنوان كار خود مي گردانند

در روسيه  . مي نامند» تورم اسكناس «ت و آنرا    شكستن اسكناس در نتيجه فزوني در همه جا هس         : كساني مي گويند   
 .در جنگ گذشته اسكناسهاي نكوال شكست و سرانجام بيكبار از ميان رفت

 .دليل راستي يكچيز نتواند بود» بودن در همه جا«: مي گوييم

يا (س نكوال   در روسيه شكست اسكنا   . در آنجاها نيز در بند آميغها نبوده اند و اسكناس را بمعني راستش نشناخته اند            
 .آن نيز جاي ايراد است. شوند خرد پذيري نمي داشت) منات

اما اينكه بيكبار از ميان رفت، اين در سايه شورش ريشه داري بود كه در آن كشور برخاست و آنجا را زير و رو                           
اچاري بود كه   نوي مي داشت و اين ن     » شيوه پولي «شورش بالشويكي   . گردانيد و زندگاني را بيكبار براه نوي انداخت         

 .اسكناسها از ميان رود

زر و سيم بهرحال ارزشي مي دارد كه اگر از پولي افتاد باز هم آنرا توان فروخت و چيزي                      : كساني هم مي گويند  
 .ليكن اسكناس هيچ ارزشي نمي دارد كه اگر از پولي افتاد جز بدرد سوزانيدن در زير ديگ نخواهد خورد. خريد

ولي اين سخن بگفته هاي ما     . ست، ما نيز گفته ايم كه زر و سيم ارزش فلزي خود را دارد             اين سخن راست  : مي گوييم
ارزش او از اينست كه      . ارزش اسكناس از خود اوست     : ما مي گوييم . ايرادي نتواند بود و آنها را از ميان نتواند برد             

زيرا يك توده اگر با فهم و        . ادن هم بيجاست  بيم از كار افت   . ميگردد و همه آنرا مي پذيرند و قانون پشتيبان او مي باشد           
 .بينش زندگي مي كنند نبايد گزارند اسكناس از كار افتد
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بيم از كار افتادن اسكناس از اينجا بر مي خيزد كه آنرا وابسته پشتوانه بانكي مي شناسند و بيم آن مي دارند كه روزي           
) مستقل(مردم بايد اسكناس را جداسر       .  كه اين غلط فهميست     بيايد و بانك آنرا نپذيرد و آن از كار افتد، و ما گفتيم               

 .شناسند، و در آنحال بيم از كار افتادن نخواهد بود

شما چنين انگاريد كه ما يكشب بخوابيم و فردا بيدار شده آگاه گرديم كه بانك ايران همه زر و سيم و جواهر و                          
ن رخداد كمترين زياني بما نخواهد بود و ما خواهيم توانست             از اي . هرچه مي داشت برداشته و از اين كشور بيرون رفته         

من مي پرسم اگر چنين    . اسكناسهاي خود را نگه داريم و همچنان خريد و فروخت و ديگر كارهاي خود را دنبال كنيم                  
 ..  بدانم؟بگويند تا من نيز!.. كاري پيش آيد و ما پروا ننموده همچنان در كار خود باشيم چه كمي در ميان خواهد بود؟

اين ماييم كه اسكناس را بپولي       . مردم اين نمي دانند كه اختيار اسكناس در دست ماست، در دست بانك نيست                
اگر روزي آمد و يك چيز بهتري       . برگزيده ايم و مي گردانيم و بايد هميشه بگردانيم و هيچگاه بيم افتادن بخود راه ندهيم             

 . را با آنها يوفانيده نگزاريم حسابها بهم خورد و نابسامانيها پديد آيدبراي پولي پيدا شد در آنروز هم اسكناسها

 :آري درباره فزوني اسكناس سخناني هست كه مي بايد آنرا نيز بگوييم

 :بچاپ مي رساند از دو راه تواند بود) با پرگ خواستن از مجلس(بايد دانست كه اسكناس فزوني كه گاهي دولت 

در چنين  . ردشست كمتر از اندازه نياز مي باشد و تنگي و درماندگي پديد مي آورد             يكي آنكه اسكناسها كه در گ      
حالي جاي هيچ ايراد نيست و مي بايد دولت را در كار خود آزاد گزاشت و هيچ بيمي از اين كار نداشت و هوده اي جز                         

 .اهد داشتآسانتري داد و ستدها نبيوسيد، و آنچه دولت از اينراه سود مي برد بمردم زياني نخو

ديگري آنكه جنگي يا رخداد ديگري در ميانست و دولت بپول فزون نياز پيدا كرده خود را ناچار مي بيند كه                           
در چنين حالي دولت بدستياري آن اسكناسها وامي از توده خواسته و گرفته، و اين نيز                 . اسكناسهاي فزوني بچاپ رساند   

چيزيكه هست دولت سپس بايد آن اسكناسها را پس گيرد و وام            . ايد بود زياني نخواهد داشت و شوند باال رفتن نرخها نب        
 . خود را بمردم بپردازد

بهرحال اسكناسهاي فزوني زدن يك حسابي در ميانه دولت و توده است و ما جايي براي باال بردن نرخها در اين                         
 .زمينه نمي بينيم

 ديديم ناآگاهي مردم از معني راست پول و از ارزش           چنان كه در اين چند سال     . بسخن بيش از اين دامنه نمي دهيم     
و ديگر نادانيها كه در ميانست، زيانهاي بسياري در   » ذخيره بانكي «راست زر و سيم و از معني اسكناس، و دلبستن آنان به             

ا زنان و مردان    در اينچند سال در ايران خاندانهاي بسياري قرباني اين نادانيها شدند و هزاره             . كار زندگاني پديد مي آورد   
 .اينست براي مردم از چيزهاي باينده دانستن اين آميغها و بدل سپاردن اينهاست. نابودي يافته يا ره نشين گرديدند
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 .سرچشمه زندگي زمين و آب و هوا و آفتابست

 
 دارند  كه مردم بايد  داراك آنچيزهاييست   .. داراك چيست؟ . است» داراك«رشته ديگر از گفتنيهاي ما در زمينه         

 .در اين باره نيز آميغهاي ارجداري هست. تا زندگي كنند

در هر كجا كه اينها هست آدميان توانند          . نخست بايد دانست سرچشمه زندگاني زمين و آب و هوا و آفتابست              
 چنانكه گفتيم آنچه آدميان براي زيستن      . توانند بنياد زندگاني گزاشت و از آسايش و خوشي بهره مند گرديد             . زيست

در زمين و آب و هوا و         : يا بهتر گوييم  (نيازمندند و آنچه براي شلپ كامي و خوشي خواهانند، پاردهايش در گيتي                 
 .گزارده شده كه بايد بكوشند و آنچه نياز مي دارند و مي خواهند بتوزند) آفتاب

در آنجا پولهاي انبوه هست،     شهر، زيرا   «:  خواهند گفت  ،»..آيا ديه داراتر است يا شهر؟     «: شما اگر از مردم بپرسيد    
در حاليكه راستي وارونه اينست و      . »در ديه اينها نيست   .. كاالهاي گوناگون و فراوان هست، كاخهاي بلند دلكش هست        

باين دليل كه اگر ميانه ده نشينان با شهرنشينان بريده شود، اين بريدگي              . ديه با آن زمينها و آبهايش داراتر از شهر است          
ولي شهرنشينان را دچار    .  نشينان جز كمي نخواهد هناييد و بهرحال آنانرا دچار دشواري نخواهد گردانيد            در زندگاني ده  

 .گرسنگي و درماندگي گردانيده بدشواري خواهد انداخت

در درجه نخست پول و زر و سيم و جواهر را ميشناسند و پس از آن بكاالها ارج                      » داراك«چنانكه گفتيم مردم    
 .ه در نزد ايشان ارج ندارد زمين و آب و هوا و آفتاب استآنچ. مي گزارند 

شما مي بينيد با داشتن اينهمه زمين و آب و با بهره مندي بسيار از آفتاب و هوا كه مي توان گفت از داراترين                               
ما «: هاستاين جمله هميشه بر سر زبان      . توده هاي جهان مي باشند، خود را بيچيز مي شمارند و هميشه از بيچيزي مي نالند             

 .»كشور ايران فقير است«: روزنامه ها بارها مي نويسند» ملت فقيري هستيم

ملت فقير اسكيموهاي قطب شمال مي باشند كه نه زمين كشتني مي دارند و نه آب روان، از                     : روزي بيكي گفتم  
 .آفتاب نيز بهره شان بسيار كمست

 .ز ناداني نمي باشددر كشوري مانند ايران نشستن و خود را بي چيز شماردن ج

 اينان چون معني داراك را نمي دانند از يكسو ارج زمين و آب خود را نمي شناسند و در پي نگهداري آنها                              
چنانكه گفتيم در اين چند سال كه جنگ بزرگي در ميانه دولتها برپا و جهان در حال آشوب  بوده، ملت                           . نمي باشند

» ثروت عمومي «داشته اند و آنها را       » جواهرات دولتي «و از    » هاي بانكي ذخيره «بيدار شده ايران هميشه گفتگو از           
پنداشته اند و هميشه بيم از ميان رفتن آنها را داشته اند، و مي توان گفت باندازه دهيك آنها بكشور دلبستگي نشان نداده و                      

 .باندازه دهيك آنها بيم و باك درباره اينها ننموده اند
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 كه دولتهاي انگليس و روس با ايران بجنگي برخاسته          ١٣٢٠در شهريور   : گري نيز نوشته ام  اين داستان را در جاي دي     
در شيراز بايستي با يكي از ماليان آنجا كه نوانديش نيز           . و سپاه باين كشور آوردند، من در آنروزها سفري ببوشهر كردم          

.  آقا هادي صدرزاده بدر خانه اش رفتيم       همراه. هست و يكبار نمايندگي مجلس را داشته ديدار كنم و گفتگويي دارم              
چون رفتيم شيخ نوانديش در بستر بيماري دراز كشيده و                . ناتندرستست و در بستر مي خوابد، بياييد بدرون         : گفتند

ما از بيگانگان مي ترسيديم كه مي آيند و قبرهاي پدران ما را             «: بكساني كه در پيرامونش مي بودند چنين سخن مي راند         
وقتيكه دولت خودش اينكار را كرد و قبرستانها را خراب گردانيد و سنگهاي سر قبرها را                     . و دور مي اندازند  مي كنند  

چه ترسي از رفتن اين كشور        !.. سنگ فرش خيابانها ساخت، ما ديگر چه ترسي از آمدن بيگانگان خواهيم داشت؟                  
 .»!..خواهيم داشت؟

اين يك مالست كه     . درباره كشور و زمين و آب آن مي باشد         اين يك نمونه از اندازه فهم و دانش اين مردم               
 !..ببينيد ديگران در چه حالند؟. نوانديشتر و بافهمتر از ديگران بوده

از اينجاست كه مي بينيد يك     . از سوي ديگر چون بزمين و آب ارج نمي گزارند در پي سودجويي از آنها نمي باشند              
 .اده است و هزارها كاريز كور شده و از ميان رفتهنيم از زمينهاي كشتني خشك و ويرانه افت

كسي كه از آنان دانشكده . شنيدنيست كه جوانان درسخوانده از كشاورزي مي گريزند و آنرا شاينده خود نمي دانند        
از بيش  . باشد» رييس اداره «كشاورزي را بپايان مي رساند تنها آن مي خواهد كه اداره اي بنام كشاورزي برپا گردد و او                   

 .اين بهره مندي از دانشهاي كشاورزي نمي خواهند

بسياري از آنان خود داراي زمين مي باشند، چون درس خوانده اند آنها را بديگران واگزارده خود در شهر بكارهاي                  
 .بيهوده اي ـ  از چامه گويي و رمان نويسي و هوچيگري و مانند اينها ـ  مي فهلند

سرچشمه زندگاني را نمي شناسند، از معني راست داراك        . يغهاي زندگي ناآگاهند  اينها همه نتيجه آنست كه از آم      
گفتيم . »مگر ما اينها را نمي دانستيم    «: همين سخنان را اگر بشنوند خواهند گفت      . و كار و پيشه و بسيار مانند اينها بيگانه اند        

 .اگر دانستندي دنبال كردندي. بستنديگفتيم كه اگر دانستندي بكار . كه اينان معني دانستن را نيز نمي دانند

آنچه مردمي بايد دارند و در زيستن بآنها نيازمندند، زمين هاي كشتني و آب روان و                    : از سخن خود دور نيفتيم     
 .هواي صاف و آفتاب تابان، و پس از اينها نيروهاي تني و مغزي خودشانست

آب و هوا و آفتاب آنجا بهره جويند، و نيروهاي              مردمي كه كشوري مي دارند و مي توانند آزادانه از زمين و                
خدادادي تني و روانيشان درستست، و مي توانند از نيروهاي سپهر و از دانشها كه رواج يافته سود جويند، براي ايشان                         
زمينه زندگاني خوش و آسوده آماده است كه اگر آميغهاي زندگي را بدانند و در كارها و كوششها خرد را راهنماي                         

 . گردانند از توده هاي سرفراز و فيروز جهان باشندخود

اين مردم چنانكه ارج زمين و آب را نمي دانند و از آنها               . اينها نيز آميغهاييست كه بايد مردم بدانند و باور دارند           
يهاي سودجويي كه مي بايست نمي كنند،  ارج  نيروهاي  خدادادي  خود را هم  نمي شناسند و  آنها را نيز در  سرگرم                             

 .زيان آور و كارهاي بيهوده تباه مي گردانند
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ما اگر بخواهيم از يكسو       . از چيزهاييكه در ايران بايد بود بزرگ شدن ديه ها و كوچك گرديدن شهرهاست                  
بكشاورزي رواج دهيم و از زمين و آب و هوا و آفتاب سود جوييم، و از يكسو در شهرها جلو مفتخوريها را بگيريم و                           

ني بزندگاني اين توده دهيم، بايد همه بيكاران و بيهوده كاران را از شهرها بيرون گردانيده بديه ها فرستيم                     بدينسان ساما 
 .كه هر كدام تكه اي از زمين را بگيرند و بكارند

يا (» ازانيدن«بيش از همه بايد     . چيزيكه هست اين كار بآساني نتواند بود و بيك زمينه اي نيازمند است           . راه همينست 
تا داستان اينست كه گروهي در ديه بكوشند و           . را بمعني راستش باز گردانيده ديه داري را از ميان برداريم             ) لكيتما

آنچه توزيدند يك نيمش را بفالن مفتخور دهند ناچاريست كه در ديه ها جز كسان زبون و بيچاره ننشينند و هر كسيكه                       
باينمعني دبستانها براي بچگان، و پزشك و        .  زندگاني آماده گردد   سپس بايد در ديه ها زمينه     . توانست از آنجا بگريزد    

داروخانه و بيمارستان براي بيماران، و دادگاه براي دادخواهان برپا باشد، و تلفون و برق و راههاي اتومبيل رو آماده                           
 .گردد

 نباشد كه درس خواندگان     گذشته از همه اينها بايد آميغها در دلها جاي گيرد و ارج كشاورزي دانسته گردد، و اين                
بايد زندگاني بمعني راستش در پيشگاه        . و كسان آبرومند كشاورزي را بخود نپسندند يا از ديه نشيني سر باز زنند                    

اگر اين زمينه آماده گردد بسياري از       . انديشه ها جلوه گر گردد و اين نادانيهاي تيره كه مغزها را پر گردانيده از ميان رود               
 .خواه و آرزو رو بسوي ديه ها آورند كه يك زندگاني خوشتر و آرامتري را پيش گيرندمردم خود با دل

بويژه در اين زمان كه ماشينها و افزارهاي بسيار براي كارهاي كشاورزي ساخته شده و از رنج كشاورزان بسيار                         
 .از ميان بردهدانشها اين رنجها را . امروز ديگر به بيل زدن و عرق ريختن نياز نيست. كاسته گرديده

. در زندگاني امروزي افزارسازي جايگاه وااليي مي دارد       . نيز نياز بسيار مي داريم   ) صنعت(ما در ايران بافزارسازي     
 .يكي از جنبشها كه بايد در اين كشور پيش آيد در اين زمينه بايد بود

با . شهرها بيشتر و پيشتر است     چيزيكه هست نيازمان بجنبش در زمينه كشاورزي و بهم زدن حال كنوني ديه ها و                   
حال كنوني كه خواربار باندازه نياز بدست نمي آيد و بيشتر مردم زندگي را ربودن نان از دست همديگر مي شمارند، در                      

 .افزارسازي و ديگر كارها پيشرفتي را كه بايد بود چشم نتوان داشت

ت و برخي زيانهايي مي داردكه ما را در اينجا         بزرگي بيش از اندازه شهرها خود يكي از بديهاي زندگاني امروزيس           
كاستن از بزرگي شهرها و افزودن به بزرگي ديه ها خود گامي در راه نيكي زندگانيست و                 . فرصت گفتگو از آنها نيست    

) يا شهرهاي كوچك  (بايد پيش از هر كار ديگري انجام گيرد، و كارگاههاي افزارسازي نيز تا تواند بود در آن ديه ها                      
 .كنده باشدپرا

اينست ميبايد  . شهريان در پسند و آنان از شهريان نيز بسيار دورند           . آنگاه روستاييان در ايران هرچه پستر مانده اند       
 .بحال آنان پرواي بيشتري داشت و هرچه زودتر بتكانشان آورد، و اين تكان جز از راهيكه گفتيم نتواند بود

ايرانيان معني داراك را نيز نمي دانند و اينست خود را نادار             . است» اكدار«سخنمان از   : از زمينه خود دور نيفتيم     
بارها ديده مي شود كه چون گفتگو از كوشش بنيكي كشور بميان           . مي شمارند و اين يكي از شوندهاي نوميدي ايشانست       

. »لت فقيريم هيچي نداريم   ما م «: ، يا مي گويند  »اين كشور فقير است   !.. نمي شود آقا «: مي آيد، يكي سر برآورده مي گويد    
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از بس روزنامه ها اين جمله ها را نوشته اند در دلها جا           . اينها را با يك حال افسردگي مي گويند كه پيداست باور كرده اند           
 .باز كرده

، در گام   )يا آنچه يك توده بايد دارند     (چنانكه گفتيم داراك    . ايرانيان از داراترين توده هاي جهانند    : باز مي گوييم 
 .نخست زمين و آب و هوا و آفتاب و نيروهاي تني و مغزي مردم است كه اين توده كمتر از ديگران نمي دارند

بويژه با زمينهاي بارده مازندران و       . در ايران زمينهاي كشتني كم نيست و ايرانيانرا از اين باره گله و ناله نبايد بود                  
در اين كشور آنهمه كانها زير خاك مي خوابد و          .  كمتر مي دانم  گيالن و گرگان و مغان و سيستان و ديگر جاها كه من            

. در اين كشور رودهاي بزرگ همچون رودهاي آمريكا و ديگر جاها نيست             . هنوز ما به بيرون آوردن آنها برنخاسته ايم       
 ولي آنچه هست در خور سودجويي بسيار است، گذشته از آبهاي فراواني كه در زير زمين مي خوابد و در خور                               

آفتاب نه همچون آفريكا و عربستان سوزا، و نه همچون مانند كشورهاي قطبي              . هواي اين كشور صافست   . بهره منديست
 .اما نيروهاي تني و مغزي، گمان نمي كنم ايرانيان در اين باره از توده هاي پيشرفته اروپايي كمتر باشند. ناهناياست

آري ايرانيان دو چيز را كم       . شناسند» فقير« كه ايرانيان خود را       از هيچ باره جاي گله نيست و اين بسيار نابجاست           
 :مي دارند كه من اينك بكوتاهي ياد مي كنم

 ـ  ايرانيان بدانشها و هنرهاي اروپايي نياز سختي مي دارند كه فرا گيرند و در آبادگردانيدن كشور و بهره مندي از                      ١
 .اين داده هاي خدايي از آنها سود جويند

ايران بايد آميغهاي زندگاني نيك رواج يابد و ايرانيان از گمراهيها و نادانيها كه بنام كيشها يا ادبيات يا                         ـ  در      ٢
عرفان يا بهر نام ديگري گرفتارشان گردانيده و از زندگاني باز مي دارد رها گردند و از روي فهم و بينش بكارهاي                             

 .زندگاني درآيند
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 . باندازه شايايي وكوشش خود از زندگاني بهره يابدهركسي تواند

 
يكي ديگر از چيزهاي گفتني داستان بهره مندي يا برخورداري هركسي از داشته هاي جهان و از خوشيهاي                           

ما را  . اين يكي از زمينه هاييست كه درباره اش انديشه هاي بسيار كرده شده و سخنان بسياري گفته گرديده                . زندگانيست
 .اين زمينه سخناني هستنيز در 

چنانكه گفتيم آدميان بايد دست بهم داده بكوشند و كاالهايي بسيجيده و بكارهايي فهلند، و آنگاه آنها را با هم                        
يكي آنكه اندازه بهره مندي هركسي از اين كاالهاي بسيجيده و از هوده كارها               : اكنون سخن در دو چيز است      . بيوفانند

آيا در يكتوده همه يكسان باشند و بهمه بخش يكسان داده شود و يا كمي                .. دي داده شود؟   بهر كسي چه رس    ..چه باشد؟ 
و رسد هركسي يا هر خانداني چگونه بدست           ديگري آنكه بخش دادن از چه راه انجام يابد          ..و بيشي در ميانشان باشد؟    

 :دو داستانست و بايد از هر يكي جداگانه سخن رانده شود..  او رسد؟

در ميان  ) مساوات كامل : يا بگفته ديگران  (» يكساني درست «آنچه ما مي دانيم    . ره اندازه برخورداري  نخست دربا 
يكساني درست نه شدنيست و نه نيكست كه بشود، زيرا آدميان يكسان آفريده نشده اند              : روشنتر گويم . آدميان نتواند بود  

كساني در هوش و جربزه و يا در نيروي       : ت بسيار آشكار  چيزيس. و پيداست كه آفريدگار يا سپهر يكساني آنانرا نخواسته        
تني بديگران برتري مي دارند و پيداست كه شاياييشان بيشتر است و به بسيج كاالها و راه افتادن چرخ زندگاني و                              

 .همچنان بآبادي جهان بيشتر از ديگران ياوري توانند كرد

يكي دانش يا   . راه زندگاني بكار مي برند يكسان نيست       همچنان دانشها و هنرها كه مردمان ياد مي گيرند و در               
 .هنرش بيشتر است و ديگري كمتر، يكي دانش و هنرش سودمندتر است و ديگري كم سودتر

كسي بيشتر دلسوزي بتوده مي نمايد و بيشتر مي كوشد و ديگري               . از اينها گذشته، اندازه كوششها يكي نيست         
 .كنددلسوزي نمي نمايد و جز كوشش كمي نمي 

يك پزشگ كه صدها كسان را از مرگ يا از مرگ جانگزا مي رهاند، با يك درزي كه رخت                  : براي مثل مي گويم  
همچنان پزشگي كه هر زمان نياز افتاد از آسايش خود گذشته بر سر بيماران مي رود با                       . مي دوزد بتوده يكي نيست    

 .رده نمي شودپزشگي كه جز در ساعتهاي ويژه اي بكار نمي پردازد يكسان شم

چون بدينسان آدميان يكسان نيستند و دانشها و كوششهاشان نيز يكسان نيست، در برخورداري از داشته هاي جهان                   
خدادادي، ) يا شايستگي (در اين باره راه دادگرانه آنست كه هم شايايي           . و از خوشيهاي زندگاني نيز يكسان نتوانند بود        

هركسي تواند باندازه شايايي خود از داشته ها و          « شود و قانون اين باشد كه         و هم اندازه كوشش هركسي بديده گرفته       
هركسي هر اندازه كه بآبادي جهان و راه افتادن چرخ زندگاني                 : ، روشنتر گويم   »خوشيهاي جهان برخوردار گردد    
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نه اينست و كاري كه بايد      آري راه دادگرانه و قانون دادگرا     . توده اي ياوري مي كند بهمان اندازه بهره مندي تواند داشت       
 .كرد آنست كه اين قانون روان گردد

.. آمديم بر سر آنكه اين بخش دادن يا بخش بردن از چه راه انجام گيرد و رسد هركسي چگونه بدست او برسد؟                        
ها و  كاالرگاني كه گفتيم، خود راهي براي بخشيده شدن          ادر اين باره آنچه ما مي دانيم خريد و فروخت، يا بازار و باز              

 .رسد يافتن هركسي يا هر خانداني مي باشد

شما نيك انديشيد كه ما اگر بخواهيم يكروز دروازه هاي شهر تهران را ببنديم و هرچه بار از بيرون مي آيد در يك                      
 ميداني پايين آوريم و هرچه رسيده است، از روغن و غله و هيزم و زغال و برنج و چيت و پارچه و قند و شكر و ميوه ها                            

و مانند اينها كه شمردنش بدرازي خواهد انجاميد، در يكجا فراهم گزاريم و هرچه در شهر ساخته و بسيجيده شده از                          
كفش و كاله و رخت و فرش و مسينه افزار و بسيار مانند اينها، بيرون برده پهلوي هم گزاريم، و آنگاه آغاز كنيم آنها را                         

ـ  بيگفتگوست كه براي چنين كاري هزار تن بيشتر كارمند نياز خواهيم                بخانواده ها بخشيدن و بهر يكي رسدي دادن          
گذشته از آنكه   . داشت و هر اندازه كه پروا كنيم و بيشتر كوشيم باز كار را چندانكه مي بايست بانجام نخواهيم رسانيد                    

 .بسيار چيزهاست كه بخش پذير نيست و بيگمان دشواريهاي بسياري پديد خواهد آمد

اكنون در سايه خريد و فروخت، همان كاالها روزانه خود بخود بخانواده ها بخش مي شود بي آنكه                     در حاليكه   
 .خريد و فروخت خود راهي براي بخشيده شدن كاالها است: اينست مي گوييم. دشواري پديد آيد

انسته اند در هر   يكي از سخنانيكه در ميانه ما و دانشمندان سوسياليستي است در اين زمينه است كه آنان بهتر د                        
كشوري دولت كارها را بدست گيرد و مردم همه كارگر دولت باشند و براي او كار كنند و هرچه اينان مي بسيجند و                          

 .پديد مي آورند، با دست دولت در ميانشان بخشيده شود و بهر كسي رسدي رسد

ي مردم را گرفتنست در جاييكه بآن       آزاد. اين كار آزادي مردم را بيشوند از دستشان گرفتنست         : ولي ما مي گوييم  
آنگاه اين كار زيان بزرگ ديگري نيز تواند داشت، زيرا از جربزه ها و نيروهاي خدادادي مردم تواند                       . نياز نمي باشد 

 .كاست

گذشته از اينها در آنحال دولت بايد دستگاهي بزرگ براي بخشيدن كارها و پيشه ها و گماردن هركسي بيك                         
 و نگهباني كردن باندازه كوشش هركسي برپا گرداند و بيكدستگاه بزرگ ديگري براي بخشيدن كاال كاري و يا پيشه اي  

در حاليكه در آزادي كار باينها نياز نيست و چنانكه گفتيم بخشيدن كاالها نيز از راه                   . و رسد دادن بمردم نيازمند باشد      
 .خريد و فروخت انجام مي گيرد

 كه اكنون كه در ايران و كشورهاي ديگر كار و پيشه آزاد است و بخش كاال         چيزيكه هست و همه مي دانيم آنست     
در همين  . بلكه بيدادگريهاي بسيار آشكار در ميانست      . از راه خريد و فروخت انجام مي گيرد، دادگري در ميان نيست            

نيروهاي تني خود را بكار     تهران كه مثل زديم ما هر روز مي بينيم فالن رنجبر و كارگر كه ده ساعت بيشتر رنج برده و                       
كه در همه روز جز      » مديركل«در همانحال فالن    . برده هنگام غروب با يكمن نان در زير بغل خود بخانه باز مي گردد               

بكار كمي نفهليده يا فالن بازارگان كه بيش از يك داد و ستد انجام نداده آسوده بخانه خود باز مي گردد و با زن و                               
اين يك نمونه از هزار گونه بيدادگريهاست كه در اين توده در زمينه برخورداري              . گين مي نشينند فرزندان بر سر سفره رن    
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. در اروپا بيدادگريهاي باالتر از اين هست       . از داشته هاي جهان و خوشيهاي زندگاني روان مي باشد و ما آنها را مي بينيم              
 .ر ميان توده ها هرچه بيشتر گردانيدهرواج ماشين و پيدايش كارخانه ها در آنجا پستي و بلندي را د

درباره دولتي بودن كارها و بدست      (همين بيدادگريهاست كه دانشمندان سوسياليستي را بتكان آورده و بآن انديشه            
بهتر است به اين بيدادگريهاي زندگاني از راهش چاره          : ليكن ما ميگوييم  . واداشته است ) داشتن دولت بخش كاالها را    

 .بچنان كارهايي كه آزادي مردم را گرفتن و بار دولت را بسيار سنگين گردانيدنست باز نماندكنيم تا نياز 

در اين زمينه راه دادگرانه اي كه فهم و خرد بما نشان مي دهد آنست كه در يك توده هركسي                         : چنانكه گفتيم 
اين . مند گردد و بيشتر از آن نتواند       باندازه شايايي خدادادي و باندازه كوشش خود از داشته ها و خوشيهاي جهان بهره                

چنانكه گفتيم تنها كاريكه بايد كرد آنست كه اين          . يك قانون است كه گمان نمي رود كسي براست ندارد و يا نپذيرد             
قانون در ميان توده ها بكار بسته شود و در جهان روان گردد و آنچه ما مي دانيم اين كار بآساني روان تواند بود و                                 

 . در برابر روان گردانيدن اين قانون دادگرانه در پيش نمي باشددشواريهايي

. معني روشن اين قانون آنست كه در يك توده كسي كار نكرده رسد نبرد و بيش از آنچه سزنده اوست بهره نيابد                      
) نجوييجلوگيري از مفتخوري و فزو     (بيكبار جلو مفتخوري و فزونجويي گرفته شود، و بايد براي اينكار               : بهتر گوييم 

 .چند چيز را در ديده گرفت و با سختي و پافشاري روان گردانيد، و من اينك آن چيزها را مي شمارم

جز از  (كار و پيشه آزاد باشد كه هركسي تواند هر كاريرا كه براي خود بهتر مي شناسد و آنرا بهتر تواند كرد                        ) ١
بتواند شايايي خدادادي و دانشهاي توزيده خود را نشان          كار و پيشه آزاد باشد كه هركسي        . پيش گيرد ) كارهاي بيهوده 

 .دهد و تا مي تواند بكوشش و دلسوزي فهلد

از كارهاي بيهوده كه در پيش شمرده ايم ـ  از روضه خواني و رمان نويسي و ستايشگري و مويشگري و فالگيري                    ) ٢
كسانيكه باين كارها   .  ـ  بيكبار جلو گرفته شود      و دعانويسي و ماليي و دست بدست گردانيدن كاالها و بسيار مانند اينها             

 .مي فهلند كالهبردار و بزهكار شمرده شوند كه اگر باز نگشتند و دست برنداشتند كيفرها داده گردد

هيچكسي نتواند زمين   . بمعني راستش شناخته گرديده زمينها جز در دست كارندگان نباشد         ) يا مالكيت (ازانيدن  ) ٣
 . دسترنج كارندگان زندگاني كندرا بپافه سپارد و از

بانكها . بكارهاي بانكي ايراد نمي داريم   . پول بمعني راست خود شناخته گرديده از پافه دادن آن جلوگيري شود            ) ٤
 .ولي پول بپافه سپاردن و از درآمد آن نان خوردن از ميان برخيزد. در كارهاي ديگر خود آزاد باشند

اينها راههاي  . رانده ايم در اينجا بكوتاهي ياد كردم و بزنديدن نياز نديدم              چون از اينها در پيش از اين سخن             
 .مفتخوريست كه بايد بسته شود

مثالً امروز در ميان ما درزي مزد خوب            . كساني كه مزد ميگيرند باندازه ارزش كارشان مزد هكانيده شود              )٥
ه شده اند مزد بيش از اندازه مي گيرند كه گذشته از          برخي از پزشگان كه شناخت    . مي گيرد و زندگانيش بنيكي راه مي افتد     

از آنسوي هيزم شكن و چاه كن و خشت زن و مانند اينها مزدشان بسيار                  . آنكه با خوشيها مي زيند پول نيز مي اندوزند       
يك هيزم شكن كه شش ساعت تبر مي زند و تن خود مي فرسايد، در اينهنگام گراني بيش از صد ريال مزد                         . كمست

 .گيرد كه تنها ناهار و شام او و خانواده اش را راه تواند انداخت، براي رخت و ديگر چيزها سختي بايد كشدنمي 
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ما خو گرفته ايم كه بكارهاي هيزم شكني و چاهكني و خشت زني و مانند اينها ارج كم گزاريم و مزدهاي كم                           
يغها بكارهاي آنان در زندگاني نياز هست و بايد           ولي از ديده آم   . خود آن كارگران نيز همين حال را مي دارند         . دهيم

 .ارجي كه مي شايد بگزاريم و مزدهايي كه مي شايد بهكانيم

مثالً امروز در تهران كه يك خانواده ميانه رو روزانه چهارصد ريال دررفت مي دارد و با كمتر از آن نتواند زيست و                     
م نتواند شكست، از اينرو ما بايد دست كم بهر صد كيلويي             از آنسو يك هيزم شكن در يكروز بيش از پانصد كيلو هيز            

 .بهمينگونه است ديگر كارها).  در حاليكه امروز بيش از بيست ريال داده نمي شود(هشتاد ريال مزد دهيم 

بدانشمندان و هنرمندان كه در راه دانش و هنر مي كوشند و چيزهاي نادانسته پيدا مي كنند و دانشها را پيش                          ) ٦
بآساني زيست و خوشي آن مي افزايند، گذشته از        ) اختراع كرده (د، و يا افزارهاي نويني براي زندگاني پديد آورده          ميبرن

 .نيكنامي و جايگاه واال كه در ميان توده پيدا مي كنند پاداشهاي شاينده داده شود

كسي آزاد نباشد كه هر اندازه      باينمعني كه   . در خريد و فروخت و بازارگاني براي سرمايه اندازه هكانيده شود           ) ٧
بلكه براي سرمايه اندازه اي گزارده شود كه هيچكسي        . مي تواند سرمايه بكار اندازد و هرچه مي تواند كاال خرد و فروشد          

زيرا سرمايه افزار كار است و يك كسي خواهد توانست بدستياري سرمايه، بسيار كم                  . بيش از آن راه نتواند انداخت      
 .يك كس بي جربزه و ناشايا خواهد توانست دست كسان با جربزه و شايا را ببندد. ر برداردكوشد و سود بسيا

در اروپا از ساليان دراز ناله ها از        . امروز يكي از گرفتاريهاي جهان سرمايه دارانند      . داستان سرمايه را همه مي دانند     
ديديم . اين گروه چه ستمگرانيند، چه پتياره هاييند     ما نيز در ايران در اين چند سال ديديم كه            . ستم اين گروه بلند است    

ديديم كه هرچه پول    . كه چگونه بي بيل و كلنگ خانه ها را بر مي اندازند و زنان و بچگان را به بيخ ديوارها ميكشانند                      
ان در  اين. را بلندتر مي كشند   » هل من مزيد   «بيشتر مي توزند و مي اندوزند، دوزخ آزشان فروزانتر مي گردد و آواز                 

 .ستمگري بجهان پاي كم از چنگيز و تيمور و صمدخان نمي دارند

آنچه ما ميدانيم نخست    . بيگفتگوست كه بايد از اين پتياره جلو گرفت و گفتگويي كه هست در راه جلوگيريست               
زرگ پديد نتواند   بايد براي سرمايه ها اندازه هكانيده شود كه هيچكسي بيشتر از آن، راه نتواند انداخت و سرمايه داران ب                  

آمد، و آنگاه كسان بسياري توانند سرمايه اي بسيجند و بكار خريد و فروخت و بازرگاني فهلند و هوش و جربزه خود را                       
 .بكار اندازند

زيان بسياري از آن نخواهد     . در راه خوشيهاي خود بكار برند     . كساني اگر پول بيشتري مي دارند از آن خودشانست       
 .ست كه آن پول بيشتر را در بازار بكار اندازند كه بايد جلوشان گرفتزيان بسيار آن. بود

تواند يكي  ) سرمايه اي كه هكانيده شود   (بايد ماشينها را تا تواند بود كوچك گردانيد كه هركسي با سرمايه كم               ) ٨
ار است و چون آزاد گزارده      زيرا ماشين نيز افزار ك    . را بكار اندازد، ماشينهاي بزرگ را جز شركتها يا دولت بكار نيندازد           

شود يك پولدار تواند ماشينهاي بزرگي راه اندازد و با كوشش كم سودهاي هنگفتي بردارد و دست ديگرانرا كه آن                        
چنانكه اكنون چنانست و ماشين پس از سرمايه افزار ستمگري سرمايه داران مي باشد كه                . اندازه سرمايه نمي دارند ببندد   

ماشين كه ميبايستي مايه آسايش مردم باشد        .  را تاراج مي كنند و سامان زندگاني را بهم مي زنند           بدستياري آنها توده ها   
ماشينها بايد  : بيگفتگوست كه از ماشين چشم پوشي نتوان كرد و يگانه راه همانست كه گفتيم                . مايه رنج آنها گرديده   
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كه هر  (ماشينهاي بزرگ جز در دست شركتها        كوچك باشد كه هركسي با سرمايه كم نيز تواند از آنها سود جويد، و                 
 . و يا در دست دولت كه نماينده توده است نباشد) شريكي باندازه هكانيده شده سرمايه گزارده است

اينها هشت چيز است كه اگر در توده اي بكار بسته شود، آن قانون دادگرانه كه گفتيم روان گردد و هركسي تواند                      
كوششي كه در راه زندگاني توده اي بكار مي برد از داشته هاي جهان و از خوشيها                      باندازه هوش و جربزه خود و          

برخوردار گردد و پستيها و بلنديهاي بيرون از اندازه كه امروز در ميان توده هاست و در يك اداره پيشخدمت رنجكش                       
ار هزار ريال نيز خرسند نمي باشد،      خانواده دار ماهانه چهارصد ريال مي گيرد و فالن جوان پشت ميز نشين بيخانواده بچه              

و در جايي همچون آمريكا در زير ديوار كاخهاي هشتاد طبقه مليونرها، هزاران مردان و زنان بي خانمان مي خوابند ـ از                       
 .براي سامان دادن بزندگاني اين ساده ترين و آسانترين راه مي باشد. ميان برخيزد

ولي اين دشواريها   .  آغازيم يكرشته دشواريها پديدار خواهد گرديد       راستست كه چون بروان گردانيدن اين چيزها       
 .هر دشواري كه رخ نمود بايد از راهش چاره كرده شود. چيزهاييكه چاره نپذيرد نخواهد بود

بهرحال دشواريهايي كه رخ نمايد بسيار كمتر از دشواريهايي خواهد بود كه امروز در زندگاني هست و ما چون                       
باز بسيار كم از دشواريهايي خواهد بود كه از دولتي گردانيدن كارها و از ميان بردن                 . اك آنها نمي داريم  خو گرفته ايم ب  

 .خريد و فروخت پيش تواند آمد

ما در اينجا بنياد كار را مي گزاريم و پيداست كه در پيشرفت، هر دشواري پيش آمد بايد از روي همين بنياد چاره                        
 . انديشيد

شما كه مي خواهيد پديد آوردن شركتها آزاد باشد و از آنها جلو گرفته نشود،               : آورده مي گويند مثال كساني دليل    
باز ده تن يا بيست تن سرمايه هاي خود را روي هم ريزند و كارخانه اي بنياد گزارند و ماشينهاي بزرگي راه اندازند و از                         

 .درآمد آنها زندگي كنند بي آنكه رنجي كشند و بكوششي فهلند

ده تن يا بيست تن كه سرمايه هاي خود را رويهم ريزند و ماشين بزرگي راه اندازند چون همچون امروز                     : ي گويمم
. نخواهند توانست كارگراني با مزدهاي بسيار كم پيدا كنند ناچار خواهند بود خودشان كار كنند و ماشين را راه برند                        

آنگاه . گران بنياد گزارند وگرنه رويه درستي نخواهد داشت         بلكه راستي آنست كه بايد اينگونه شركتها را خود كار            
. درآمد چنين كارخانه اي چون در ميان ده تن و بيست تن بخشيده خواهد گرديد، زياني از آن در ميان نخواهد بود                           

ني كار كردن تنها كوشش ت     . كارهايي را براي توده انجام مي دهند و در برابر آن برخورداري و بهره مندي مي كنند                   
پس از همه اينها پايه قانون آنست كه مفتخوري و فزون جويي در ميان نباشد و يك كسي نتواند بتوده سودي                          . نيست

اگر ديده شد كه در شركت يا در هر رويه ديگري . نرساند و سود برد و يا بيش از اندازه سودي كه داده برخوردار گردد            
 . شوديكي از اينها بميان مي آيد، بايد از راهش چاره

. اين دفتر چون در زمينه كار و پيشه و پول است جز درباره آنها سخن رانده نشده                 . در اينجا سخن ما بپايان مي رسد     
ولي مي بايد يادآوري كنيم كه چنانكه در جاهاي ديگر روشن گردانيده ايم سختي زندگاني كه در قرنهاي اخير در اروپا                    

 .بوده» ماديگري«ريكا نيز رسيده  يك شوند بزرگ آن گمراهي و آمريكا پيدا شده و بكشورهاي آسيا و آف
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باينمعني چون دانشمندان، جهان را جز همين دستگاه مادي نشناخته اند از اين لغزش بگمراهيهاي ديگري افتاده اند                  
پست كه از جمله يكي آن بوده كه آدمي را بپاي جانوران برده و او را نيكي پذير نشناخته و جايگاهش را بسيار                                  

گردانيده اند، ديگري اين بوده كه زندگاني را نبرد شناخته بهر كسي سزنده شمارده اندكه در راه خوشيهاي خود ديگران                   
 .را لگدمال گرداند و پرواي كسي و چيزي نكند

گراييدن زيرا از يكسو مردمان را از       . اين گمراهي ها كه پراكنده شده و بزبانها افتاده زيانهاي بسياري را پديد آورده            
به نيكوكاري و پرواي همجنسان كردن بازداشته و از يكسو نفت به آتش آز سود جويان و پول اندوزان ريخته و آنان را                        

 .در بدكاري گستاختر و پافشارتر گردانيده

ان آن بدبختيها كه در اروپا رخداده و مليونها كسان را بيكار و گرسنه گردانيده، مليونها زنان و بچگان را بيخانم                        
از اينجاست كه براي چاره       . ساخته، تنها نتيجه سرمايه و ماشين نيست، نتيجه اين بدآموزيهاي زهرآلود نيز هست                    

 ).چنانكه ما بآن مي كوشيم(ببدبختيها بايد باينهم پرداخت و اين نادانيها و بدآموزيها را نيز از ميان برداشت 

شما كه خود   : ما مي گوييم . يستي است در همين زمينه است      يكي از گفتگوهايي كه ميانه ما با دانشمندان سوسيال          
آن سرمايه داران هم نبرد    !.. پيرو ماديگري هستيد و زندگاني را نبرد مي شماريد ديگر چه ايرادي بسرمايه داران مي داريد؟             

اگر در جنگ   !.. شما را چه گله اي از ايشانست؟      . مي كنند و در راه فيروزي خود مليونها كسان را لگدمال مي گردانند             
شما از يكسو بآنان درس     !.. كسي هزارها تن را از هماوردان و دشمنان بكشد و نابود گرداند آيا باو ايرادي توان گرفت؟                 

مي دهيد كه زندگاني نبرد است و هركسي بايد جز در پي خوشيهاي خود نباشد و پرواي كسي و چيزي نكند، و از                             
چرا هزاران كسان را دچار گرسنگي گردانيده و مليونها             !.. يي راه انداخته اند؟   يكسو ايراد مي گيريد كه چرا ماشينها       

 !..آيا اين خرده گيري از شما چه معني تواند داشت؟!.. داراك اندوخته اند؟

سخن رانده ايم در اينجا تنها ياد      » ورجاوند بنياد «چنانكه گفتم ما چون در اين زمينه در كتابهاي ديگر از جمله در                
 . مي كنيم و بآن بس كرده در مي گذريمكوتاهي

يك سخن ديگري كه بايد در اين پايان بگوييم آنست كه چون اين سخنان ما در زمينه پول و كار و پيشه در برخي         
. »او كه درس اقتصاد نخوانده است      «: نشستها بميان مي آيد كساني از درسخواندگان و از اروپا رفتگان چنين مي گويند              

 .دي بسخنان ما مي گرداننداين را يك ايرا

. خوانده ام و نه كتابهاي اقتصادي را از ديده گذرانيده ام              » درس اقتصاد «من نه    . سخنشان راستست : مي گويم
اينست در اين دفتر سخنان خود را با زبان ساده            . آگاهيهاي من درباره ديگر دانشها كمست و درباره اين دانش كمتر             

ولي اكنون  . خوانده بودمي » درس اقتصاد «ايكاش من   . هاي دانشمندانه را نخواهد داشت     نوشته ام و بيگمان جلوة نوشته      
اگر . آن ايراد آقايان نيز عاميانه است     . كه نخوانده ام اين مرا از گفتن سخناني با دليلهاي بسيار روشن باز نخواهد داشت               

چنانكه اگر كسي درس خوانده آنرا      . د بود كسي در يك زمينه اي درس نخوانده اين دليل ناراست بودن سخنان او نخواه            
سخني را كه كسي مي گويد، چه درسخوانده و چه درس ناخوانده، بايد ديد              . دليل راست بودن گفته هاي او نتوان شمرد      

 .كسي هم كه ايراد مي گيرد بايد براي ايرادهاي خود دليل ياد كند!.. دليلش چيست؟
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در اينجا نيز آنها را در چند جمله كوتاه         .  بهر كدام دليل يا دليلها نوشته ايم      ما سخنان خود را در اين دفتر ياد كرده و         
 : ما مي گوييم. مي گردانيم

بيكاري و گدايي و مفتخوري، و همچنين كارهاي بيهوده اي كه به راه افتادن زندگاني توده اي ياوري نمي كند، سزا      
 .نيست و بايد از آنها جلوگيري شود) يا مشروع(

همه . يشه بهر راه افتادن چرخ زندگاني توده ايست، بهر سودجويي و پول اندوزي و يا روزي خوردن نيست                 كار و پ  
 .بايد كار و پيشه را باينمعني شناسند و باينمعني دنبال كنند

 .پول يوفاناچ است و داراك نيست

 .زر و سيم بيش از ارزش فلزي خود ارزشي ندارد

 .يرفتن مردم و از قانونست، از پشتوانه زر و سيم بانكي نيستاسكناس خود پولست و ارزش آن از پذ

. آنچه مردمي بايد دارند اينها و نيروهاي تني و مغزي ايشانست            . سرچشمه زندگي زمين و آب و هوا و آفتابست          
 .مردم ايران كه خود را بي چيز مي شمارند از چيزدارترين توده هايند

 .ازاند كه كاردزمين براي كشتنست و زمين را آن دارد و 

 .زمين را بپافه نسزد سپرد

 . پول را بپافه نسزد سپرد

 . بايد ارزش هر كاريرا بديده گرفت و براي مزدها اندازه هكانيد

 .بايد براي سرمايه ها اندازه هكانيد

 .بايد ماشينها را كوچك گردانيد و ماشينهاي بزرگ را جز بدولت يا بهمبازيها پرگ نداد

آن زندگاني چهارپايان و ددانست     . زندگاني نبرد نيست و نبايد زندگاني را نبرد دانست        : مي گوييمپس از همه اينها     
آفريدگار بآدمي سهشهاي ديگري به نام نيكخواهي و آبادي دوستي و آميغ پژوهي داده              . كه بايد از روي نبرد پيش رود      

ميانه آدمي با جانوران    .  راهنماي خود تواند گرفت    باو خرد داده كه در زندگاني     . كه زندگانيش از روي اينها تواند بود       
 .جدايي بسيار است

) بويژه آنانكه درس اقتصاد   (ما بسيار دوست مي داريم كه آقايان درسخواندگان         . اينها كوتاه شده گفته هاي ماست    
 .ل يافتيم خواهيم پذيرفتخوانده اند اگر ايرادهايي بانديشه شان مي رسد بنويسند كه اگر ما نيز نوشته هاي ايشانرا با دلي

اين بآقايان ايراد بزرگيست كه خودشان بهيچ كاري نمي پردازند و مي خواهند ديگري هم نپردازد و تنها بآن بس                     
جاي شگفتست كه در كشوري كه دست كم صد تن خود را              . نامند و گردن كشند   » دكتر اقتصاد «مي كنند كه خود را     

ز پيش پا افتاده ترين دانستني هاي زندگي ناآگاه مي باشند و بازرگانان و بازاريان                 ميخوانند مردم ا   » استاد علم اقتصاد   «
 .بمانند، وزيرانشان از ساده ترين داناكها بي بهره هستند

 .ما بسيار دوست ميداريم كه آقايان هر ايرادي بگفته هاي ما مي دارند بنويسند: دوباره مي نويسم
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 ضدآخشيج ـ  

 حرصآز ـ  

   آنچه آموزند ، تعليماتك ـ آموزا

 حقيقتآميغ ـ  

 ارزش ، قدرارج ـ  

 مالكيت ) همچون همايش(ازانش ـ  

 مالكازانا ؛ ازاننده ـ  

 مالك شدنازانيدن ـ  

 صنعتافزارسازي ـ  

 فرضانگار ـ  

 فرض كردنانگاريدن ؛ انگاشتن ـ  

 باعثانگيزه ـ  

 باليدنبالش ـ  

 اتحادباهمي ـ  

 واجب ، وظيفهـ  بايا ؛ باينده 

 قسمتبخش ـ  

 قسمت كردنبخشيدن ـ  

 در نظر گرفتنبديده گرفتن ـ  

 تصديق كردنبراست داشتن ـ  

 تدارك ، مهيا بسيج ـ  

 مهيا كنندهبسيجنده ـ  

  مهيا كردنبسيجيدن ـ 

 مهيا شدهبسيجيده ـ  

 فالنبهمان ـ  

 بكلي ، يكدفعهبيكبار ـ  

 انعكاسپادآواز ـ  

 )ماتريال(ماده پارد ـ  

 اجاره) همچون كافه(پافه ـ  

 اجاره كردنپافيدن ـ  

 ضامنپايندان ؛ پايندنده ـ  

 ضمانت كردنپاينديدن ـ  

 بالپتياره ـ  

 خدمتپرستش ـ  

 اجازه ، اذن )همچون برگ(پرگ ـ  

 توجه ، اعتناپروا ـ  

 آنچه پوشندپوشاك ـ  

 مهر ، نشانتمغا ـ 

 نيهمه مردم ، همگاتوده اي همگي ـ 

 بدست آوردنتوزيدن ـ  

 بدست آوردهتوزيده ـ  

 مستقلجداسر ـ  

 توانايي يك كار ، استعدادجربزه ـ  

 شعرچامه ـ  

 شاعرچامه گو ـ  

 شعر سراييچامه گويي ـ  

 تسلط ، غلبهچيرگي ـ  

 مسلط ، غالبچيره ـ   

 آنچه خورندخوراك ـ  

 آنكه دارددارا ؛ دارنده ـ  

 مالآنچه دارند ، داراك ـ  
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 آنچه دانندداناك ـ  

 رستني كه دانه بار آورد دانگي ـ  

 غالت و حبوباتدانگيها ـ  

 وارد شدندرآمدن ـ  

 خرجدررفت ـ  

 بهانهدستاويز ـ  

 ده ، روستاديه ـ  

 سهم)  همچون سبد(رسد ـ  

  اجرا كردنروان گردانيدن ـ 

 ظاهر ، صورت) همچون مويه(رويه ـ  

 زمردزبرجد ـ 

 شرح دادنزنديدن ـ  

 شرح داده شدهزنديده ـ  

 صفحهسات ـ  

 نظمسامان ـ  

 عاريتسپنج ـ  

 طبيعتسپهر ـ  

 بزرگ ، جسيمسترگ ـ  

 حكومتسررشته داري ـ  

 روا ، جايزسزا ؛ سزنده ـ  

 جايز بودنسزيدن ـ  

 سوزاننده هميشگيسوزا ـ  

 احساس دروني) همچون جهش(سهش ـ  

ردن ،  احساس ك ) همچون جهيدن (سهيدن ـ     
  احساسش جنبيدن

 شايستهشايا ؛ شاينده ـ  

 شايستگيشايايي ـ  

 شايسته بودنشاييدن ـ  

 شيرين ) همچون شرم(شلپ ـ  

 علت ، دليل) همچون بلند(شوند ـ  

 تمدنشهريگري ـ  

 اشتغال فهلش ـ  

  مشغول شدنفهليدن ـ  

 اثاث خانهكاچال ـ  

 معدنكان ـ  

 مصرف) همچون گشايش(گسارش ـ  

 مصرف كنندهسارنده ـ  گ

 مصرف كردنگساريدن ـ  

 آنچه گسترند ، فرشگستراك ـ  

 دنياگيتي ـ  

 روضه خوانيمويشگري ـ  

 شفيع ، واسطهميانجي ـ  

 وساطت ، شفاعتميانجيگري ـ  

 نازيدننازش ـ  

 بي اثرنا هنايا ـ  

 ناروا ، ناسزاوارنسزا ـ  

 آنچه در آن نشينند ، خانهنشيناك ـ  

 مذمت كردن ـ  نكوهيدن

 آنچه نوشندنوشاك ـ  

 آنچه نياز دارندنيازاك ـ  

 گوش دادننيوشيدن ـ  

 مقدس ، خداييورجاوند ـ  

 معين كردن )همچون خراميدن(هكانيدن ـ 

 معين شدههكانيده ـ  

 معين شدنهكيدن ـ  

   حريفهماورد ـ

 شريكهمباز ـ  

 شركتهمبازي ـ  
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 رقابتهمچشمي ـ  

 مؤثر) همچون تماشا( هنايا ؛ هناينده ـ 

 اثرهنايش ـ  

 تأثير كردنهناييدن ـ  

 جار و جنجال كردنهوچيگري ـ  

 نتيجههوده ـ  

 نتيجه دادنهوديدن ـ  

 ياقوتياكند ـ 

  مساوات كامليكساني درست ـ 

 افزار عوض كردنيوفاناچ ـ  

 آنچه عوض كننديوفاناك ـ  

 عوض كردنيوفانيدن ـ  

 عوضيوفه ـ  

 هم عوض شدنبا يوفيدن ـ  
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از
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 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با
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