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 .رانده اند ١٣٢٣ در يكم آذر آقاي كسروي اين يك سخنراني بوده كه 
 

 
 

» هراز«باز بيفرهنگيهايي در نامه      ) …(دانسته ايد كه آن مردك دزد        .  در يك زمينه ديگر هم بايد سخن رانم         
ناموس زن شاطر   «به  اهد شد ولي چون مي گويند نوشته كه من در عدليه كه مي بودم             فرهنگيها داده خو  يپاسخ اين ب  . كرده

دزد درآيد جا    كرده ام و بآن شوند مرا از عدليه بيرون گردانيده اند، و اينگونه سخنها اگرچه از زبان يك                 » حبيب تجاوز 
ني را ميشنوند در همه جا آنرا برخ ياران         چنين سخ  كه   همان  بدخواهان ما     هميشه ديده ايم  در دلها تواند گرفت، آنگاه      

 .بايد در اين باره بسخناني پردازم. ما مي كشند و آنها چون از داستان آگاه نيستند پاسخي نمي توانند داد

 من پروايي ننمودم و چون داستان را در ميان تاريخچه زندگاني            ،را كه يكبار روزنامه ستاره نوشته بود       همان سخن 
درست » زن شاطر حبيب  ناموس  تجاوز من ب  «اين جمله   . خواهم نوشت پاسخي ندادم   ) »ه سال در عدليه   د« در كتاب (خود  

  درست مانند آنست كه در يكي از دبستانها آموزگاري بشاگردان سه واژه . است »خسن و خسين دختران معاويه    «داستان  
اده بود كه از آن سه واژه جمله اي پديد آورند و را نوشته دستور د» وزير « و  »حاجي ميرزا آقاسي «  و  »ناصرالدين شاه «

وزير ناصرالدين شاه حاجي    «: بيشتري از شاگردان كه تاريخ نمي دانستند انديشه شان بجاي ديگر نرفته چنين نوشته بودند             
 .»ناصرالدين شاه وزير خود حاجي ميرزا آقاسي را كشت«يا » ميرزا آقاسي را كشت
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با انديشه هاي بدخواهانه    ،را شنيده اند » بيرون آمدن از عدليه    «و  » حبيب«و  » زن «اين بدبختان نيز چون واژه هاي     
 .خود چنان جمله بندي مي كنند

 كه  ١٣٠٨داستان اينست كه در سال      . در ميان نبوده  » زن شاطر حبيب  «من شاطر حبيب نامي نمي شناسم و زني بنام         
سته شد دعوايي بر سر حياط با حاجي حبيب نام مي دارد كه             دان. وكالت مي كردم روزي زني با كلفت خود بنزد من آمد         

. سيد عبداهللا مدرس زاده در نزديكيهاي شماست       : گفتم .آمده وكالت دهد، من چون ديدم كارش كوچكست نپذيرفتم         
 .كارتي نوشتم و روانه اش گردانيدم. او وكالت دهيده  برويد ب،من كارت مي نويسم

 روزي ديدم شوهر آن زن بنام سيد ابوالقاسم         ،شده بودم » رييس كل بدايت  «فته  پس از چند ماهي كه باز بعدليه ر       
دانسته شد كارشان بعنوان استيناف به بدايت آمده و در شعبه چهارم كه رييس آن دكتر موسي  . همراه مدرس زاده آمدند   

دكتر جوان از   : گفتم. »دچون بسيار طول كشيده شما بسپاريد تسريع شو        «: مي گفتند. جوان مي بود رسيدگي خواهد شد    
 .  با اينحال من خواهم سپرد،بهترين قاضيانست و نياز بسپارش نيست

او نيز همان پاسخ را     ه  ب. او نيز شكايت از دير كردن كار مي داشت       . دو سه روز ديگر همان حاجي حبيب هم آمد        
داده شده و او انكار كرده         نشان زن سپس كه با دكتر جوان گفتگو كردم دانسته شد چون نوشته اي با مهر آن                 . دادم

سه تن هم برگزيده شده اند كه بايد بيايند و رسيدگي كنند و تأخيري كه رخ داده از                    . داده» قرار ارجاع بخبره  «دادگاه  
 .اين راه بوده

ميان من   در آن . اين داستان گذشت و حكمي از دادگاه بسود آن زن داده شد و آن حكم از تميز نيز گذشت                      
 آن زن را كه از شوهرش طالق گرفته بود          ،يئت تفتيشيه بغرب كردم كه دو ماه بيشتر كشيد و پس از بازگشت            سفري با ه  

 خواستگاري كرده زن    ،و عده اش پايان پذيرفته بود من بميانجيگري عليزاده رشتي بازرگان كه شوهر خواهر او مي بود                 
 .خود گردانيدم و همان زنست كه اكنون در خانه منست و زن منست

پس از اين داستان همان حاجي حبيب چنين شكايت كرده كه پارسال كه من با فالن زن در عدليه محاكمه                            
ولي اكنون دانسته ام كه علتش ميلي بود كه رييس          . مي داشتم مي ديدم كه بآن زن هواداري مي كنند و علتش نمي دانستم          

اني هم سروده كه روزي كه بايستي كارشناسان بيايند و در            اين زن مي داشته و مي خواسته او را بگيرد، و داست          ه  محاكم ب 
 دكتر جوان نيامده بود و رييس كل بدايت ميرزا ابوالقاسم احمدي را كه از همرازان        ،دادگاه بنوشته و مهر رسيدگي كنند     

 .اوست فرستاد و من ديدم كه احمدي بگوش كارشناسان سخناني مي گفت و بآنها دستور مي داد

هنگاميكه من در پرونده اوين دربار را محكوم گردانيده بودم و داور و                      ه   تصادف كرده ب     اين شكايت او   
تيمورتاش و اسدي و فاضل الملك سخت خشمناك مي بودند و در پي بهانه هايي مي گشتند كه بدست آورند و مرا                          

آن شاكي را بنزد     ، تهرانچي اينست محمد رضا  . خود اينان در پي كساني مي گشتند كه شكايت از من كنند           . بزمين بزنند 
 .او بدهده او دل داده كه شكايت خود را هرچه درازتر بنويسد و به داور برده و داور ب

 سيد ابوالقاسم شوهر اين زن نيز پا پيش گزارده و او نيز بنزد داور رفته چنين                         ،چون اين داستان دانسته شده      
 رييس كل بدايت واداشته بودكه خودش او را          ؛اين كار ه  ا ب شكايت كرده كه زن من با فشار از من طالق گرفت و او ر              

ولي من دو طالقش دادم و      .  زنم آماده شد پول بمن دهد كه سه طالقش دهم           ،بگيرد، و من كه بطالق خرسند نمي بودم      
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و گفته  او نيز دل داده     ه  داور ب . داشته خود نيز رجوع كردم و االن او زن منست و رييس بدايت برخالف شرع او را نگاه                 
 .شكايت خود را بنويسد و بياورد

هنگام داور در قلهك مي نشست و چند بار كميسيوني برپا گردانيده بود در اين باره كه با من چه رفتاري                       در اين 
گذشته . كنند و چه نقشه اي كشند كه مرا نه تنها بيكار گردانند، بلكه بنام يك تهمتي بمحاكمه كشانند و بزندان فرستند                     

 خود داور و آن دو تن ديگر كه در كميسيون هر روز مي بودند و من نامهاشان در اينجا نمي برم كينه                          ،ان دربار از داست 
زيرا منشي كميسيون   . من از كارها نيك آگاه مي بودم     . سختي با من مي داشتند و فرصت كينه جويي بدست آورده بودند          

 .هر روز مي آمدي و بمن آگاهيها مي آوردي

آماده گردانيد كه بمجلس ببرد و هر دوي آنها در           »ماده واحده «بار   ود چندان اميدمند مي بود كه دو     داور بنقشه خ  
 .روزنامه ها چاپ شد كه من اكنون در دسترس نمي دارم

آنچه شكايت حاجي   . كه در خور شكايت باشد نكرده ام و اين دو شكايت بيپا مي بود             چنانكه مي بينيد من كاري   
آنكه مي گفت سپارش كرده ام دليلي      .  محكمه خود من نبوده و من رأيي دربارة آن نداده بودم              حبيب بود، دعوي در    

اما شكايت دوم، دعوي     .  همان رأي را داده بودند       ،آنگاه پرونده بتميز رفته در آنجا نيز كه من نمي بودم             . نمي داشت
وقي مي بود كه بايستي در محكمه       بهرحال يك دعوي حق    !. رجوع پس از شوهر كردن زن چه معني توانستي داشت؟           

اينكه گفته بود من زن را وادار بطالق خواستن كرده ام بيكبار بي دليل مي بود ولي من اكنون پيش شما                      . رسيدگي شود 
زن هنگاميكه براي وكالت دادن بخانه من آمده بود از جمله از       داستان اينست كه آن   . خستوانم كه اين كار را كرده بودم      

اينحال پي كار نمي رود و بارها مي آيد و افزار خانه اينرا                 ه   مي كرد كه زن ديگري هم دارد و ب             شوهرش شكايت 
. چاره اين كار طالق خواستنست    «: من گفتم . مي خواست در اين باره هم وكيلي گيرد       . برمي دارد و مي برد و مي فروشد    

اكنون هم اگر زني چنان شكايتي      . هان نمي دارم اين را من گفته بودم و اكنون پيش شما پن         . »چنان شوهري چسودي دارد   
كه بزنش   شوهري. همين دستور را قانون نيز داده است      . از شوهرش كند من همان پاسخ راخواهم داد واين گناهي نيست          

 . اين حكم قانونست. خرج نمي دهد بايد طالق دهد

روزها  همان. همدستان او مي كوشيدند  ولي داور و     . ترسي بخود راه نمي دادم     از اين باره بيمناك نمي بودم و       
از فرداي آنروز در يكي از         . »منتظر خدمت گردانيدند   «سه چهار روز ديگر خود مرا          . احمدي را از كار برداشتند      

دو تن بازرس بهمه    ).  براي بسيج پرونده   :يا بهتر گويم  (حياطهاي عدليه اداره اي برپا گرديد براي رسيدگي بكارهاي من           
چهل و دو پرونده رأيهاي مرا از دفتر     . طار فرستادند كه اگر شكايتي از من دارند بنزد ايشان رفته بگويند           وكالي عدليه اخ  

 .خواسته بمحكمه انتظامي فرستادند كه يكايك را بجويند و ببينند در كدام يك از من تخلفي توانند يافت

ه  تنها راهي كه ب       ،ان نمي بردند نتوانستندي زد و بنافهمي و رأيهاي غلط گم            » تهمت رشوه «چون براي من      
.  همبستگي با زنها و گراييدن بآنها مي بود، و چون جوان مي بودم راه اين تهمت را باز مي پنداشتند                    ،انديشه شان مي رسيد 

داستاني بيكبار جلوشان را     ليكن خدا را سپاس كه در همان زمينه نيز يك          . اين بود بيش از همه بآن زمينه چسبيده بودند         
 .گرفت

كه من از عدليه بيرون رفتم فردايش بازجويي بدفتر شعبه نخست آمده و با يك پرخاش بآقاي ميراحمديان               روزي
چون اين بازجويان كه    . »!آن فرعون از تخت افتاد؟    «: گفته بود ) كه اكنون يكي از قاضيان ديوان كيفر است       (مدير دفتر،   
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اكنون بكينه آن   . ن را گرفته و گفته بودم از دفتر بيرونشان رانند          من بارها جلوشا   ،فروشيها كردندي  بدفتر آمدندي و خود   
 .مرا فرعون مي خوانده

هنوز هم  «:  با پرخاش گفته بود    . »!پس چرا ديروز نمي توانستي اين سخن را بگويي؟       «: آقاي مير احمديان گفته بود    
ال اح.  بمحكمه خودش مي انداخت   ، بود بما راپورت رسيده كه هرچه دوسيه زنها      «:  سپس گفته بود   . »!طرفداري مي كني؟ 

 .»ها را بگردم و تفتيش كنم بايد دوسيه 

طرفش زن   برعكس، ابالغي بدفتر كرده بود كه هر دوسيه اي كه يك           «: آقاي مير احمديان خنديده و گفته بود       
. »ا توانيد ديد  سه محكمه فرستاده نشود كه يكي از آنها محكمه خودش بوده و االن آن ابالغ حاضر است و شم                    ه  است ب 

 .اين را گفته و آن ابالغ را نشان داده بود

كه اكنون مرده است با زن خود قدس ايران كه             ) برادر دكتر شفق  (داستان اين ابالغ هم آن بود كه حيدرآقا            
. دعويهايي مي داشتند ) و چون زن درس خوانده ايست كتابي هم بزيان بهاييها نوشته و بچاپ رسانيده              (اكنون زنده است    

 .روزهاي نخست كه من بعدليه رفتم بارها حيدرآقا را در آنجاها مي ديدم

حيدرآقا شكايت مي كند كه    «: رفتم گفت . روزي آقاي بهرامي معاون وزارت عدليه تلفن كرده مرا خواسته بود            
 كه در   ولي زن او سه ماه پيش شكايت كرده       . دو سالست از دست زنش چند شكايت كرده كه هيچكدام بنتيجه نرسيده            

چون از  . بايد بازجويم و نتيجه را آگاهي دهم      :  گفتم . »!پس اين اندازه تفاوت از كجاست؟     . سه ماه بمرحله اجرا رسيده    
 كارش  ،آنجا بازگشتم و بجستجو پرداختم دانسته شد اين بانو چون باسواد و زباندار است و پياپي مي آيد و مي رود                         

 .ز كارگر افتادهزودتر پيش رفته و بهرحال زن بودن او ني

 من ابالغي بدفتر شعبه يكم فرستادم كه از اين پس هر عرضحالي كه                ،اينگونه شكايتها زمينه نماند   ه  براي آنكه ب  
در شعبه هاي چهارم و هفتم آقايان احمد امامي و          .  هاي يكم و چهارم و هفتم فرستاده نشود         يكطرف آن زن باشد بشعبه    

از اين  . در شعبه يكم خود من مي بودم كه هنوز از جواني بيرون نيامده بودم               . دنددكتر جوان مي بودند كه جوان مي بو      
 .فزونتر مي خواستم خودم هم باشم كه بآن دو تن برنخورد

دانسته شد كه پيش    . ند روز پس از اين ابالغ بود كه ديدم يكي از پرونده هاي حيدرآقا و زنش بشعبه يكم آمده                 چ
ساعت ببهانه رفتن بوزارتخانه پرونده را        من نخواستم از سر انديشه خود برخيزم و در آن            با اينحال   . از آن ابالغ بوده    

اينها چون دليل و    . اردم كه او محاكمه كند     زبآقاي حاجي سيد محمد سعادت كه اكنون در وزارت خارجه است واگ              
 .گواه مي دارد مي گويم

با اينحال  . واه كشيده او را شرمنده گردانيده بود       بهرحال همين ابالغ بود كه آقاي ميراحمديان برخ بازجوي بدخ          
كه (شريف العلماء خراساني    . همان بازجو پياپي مي دويد و جستجوي چيزهايي مي كرد كه مرا گناهكار تواند ساخت               

و عقد  ) كه او هم اكنون سردفتر رسميست      (و طالق را او داده بود، آقا شيخ محمد تقي             ) اكنون هم سر دفتر رسميست    
 او خوانده بود، بازجو بنزد هريكي از ايشان رفته و فشارها آورده بود كه شايد چيزي بزيان من بدست آورد و                           دوم را 

آن سه تن كارشناس را بآن اداره ويژه خواسته فشار آورده بودند كه از سوي احمدي در آن روز                       . كاري نتوانسته بود  
كه اكنون هم در كارگزيني وزارت عدليه        ) آقاي پيكرنگار  (يكي از آنها  . »نشده«: آنان گفته بودند  . بشما سپارش شده  

مفتش مرا تهديد مي كرد كه بايد بگويي احمدي         «: گفته بود . است چندي پيش خودش بآقاي نوربخش داستان را گفته         

 



  ٨             .................................................................................................................................          احمد كسروي   / چرا از عدليه بيرون آمدم

من زير بار تهديد نرفتم و گفتم كسي آنروز بما             اال حضرت اشرف گفته شما را بيكار گردانند و           بمن توصيه كرد و    
 .»فارشي نكردس

آقاي مجدالعلي بوستان كه اكنون سردفتر ديوان كشور          . از اين كوششها نتيجه اي كه مي خواستند بدست نيامد         
روزها اطاق كارش در پهلوي اين اداره ويژه مي بود و رفتار اين بازجويان را كه چهل روز بيشتر اين                             در آن  ،است

 همه روزه با چشم مي ديده است كه سپس روزي خودش با              ،كوشيده اندسختگيريها را مي كرده اند و بپرونده سازي مي        
 .من گفت

تن بشكايت  مايه سرفرازي منست كه از آنهمه وكالي عدليه كه براي شكايت از من دعوت كرده بودند تنها يك            
كه بمحكمه  از چهل و دو پرونده       . رفت و آنهم ميرزا جواد نام شاگرد فاضل الملك مي بود كه داستانهايي مي داشت                

 با آن كينه و دشمني كه رييس محكمه انتظامي با من مي داشت تنها در يك پرونده بگمان                       ،انتظامي فرستاده شده بود   
من درشتي نشان داده در      . گردانيده بودند كه آن حكم بمن ابالغ شد         » توبيخ«خودشان تخلفي يافته و مرا محكوم به          

 .»را داده اندتوبيخ بكسانيست كه اين رأي «: زيرش نوشتم

چون از اين راهها بنتيجه اي نرسيدند اين بار بكوششهاي ديگري برخاستند كه داستانش دراز است ولي از آنها نيز                   
 .چيزي بدست نيامد

يكروز رفتم پيش ميرزا    . من در همه اين كوششها و بدخواهيها بيكبار خاموش ايستاده كمترين پروايي نمينمودم              
بآقاي وزير بگوييد من باك ندارم كه براي        : گفتم. ديوان كشور كه خود او با من نيك نمي بود        رضا ناييني مدعي العموم     

تنها يك  . من پرونده سازند زيرا سرانجام اين پرونده ها بدادگاه خواهد رفت و من آنچه گفتنيست در آنجا خواهم گفت                  
 .يد و اين دروغ ها كه مي پراكنيد بپايان رسانيدخواهش از آقاي وزير و از شما دارم و آن اينكه جلو اين هايهو را بگير

. يكي از شكايتها اينست كه من زني را كه شوهر پيش او مي گويد پس از طالق رجوع كرده بوده گرفته ام                    : گفتم
 اين  ،كار چرا شاكي را بدادگاه نمي فرستيد و بجاي آن        . اين يك دعوي حقوقيست كه بايد در دادگاه رسيدگس شود          

 !.رانگيخته ايد؟هايهوي را ب

 .خود را دنبال نكرده پرونده هم خوابيد» ماده واحده«داور نيز . پس از اين گفتگو آن اداره را برچيدند

اين داستانست كه بدخواهاني     . اين بوده داستان بيرون آمدن من از عدليه و گفتگوي زن كه در ميان مي بوده                    
موس زن شاطر حبيب تجاوز كرده ام كه دوباره مي گويم كه درست              اين رنگ انداخته اند كه بنا     ه  را ب  شنيده اند و آن  

 .مي باشد» خسن و خسين دختران معاويه«داستان 

در آنهنگام نيز كه آنهمه هوچيگري كردند من          . من ننگم مي آيد كه در برابر چنين دروغسازيها بپاسخ پردازم            
اينمرد . قاي باقر طليعه را بيشتري از شماها مي شناسيد       آ. بدوستان نزديك خود نيز سخني نگفتم     . خاموشي را بهتر دانستم   

من بايد از شما    «: چند سال پيش روزي ديدم مي گويد     . اكنون در تهرانست   در زمان جواني از دوستان نزديك من بوده و        
يد و بزني دل    جواني كرده ا :  مي گفتم .را كه بزبانها انداخته بودند من هم باور كرده بودم          حليت بخواهم زيرا آن قضيه زن     

سخن از شما پيش آمد و آن        . شبي رييس عدليه مرا مهمان خوانده بود       . بسته ايد ولي چندي پيش يكهفته رفتم بقزوين       
موضوعي را كه نميدانيد چرا صحبت        «: مدعي العموم آنجا آقاي ميراحمديان عصباني شد و گفت            . قضيه را گفتند   
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و آنوقت آغاز كرد و موضوع را       » ودم و قضيه را از نزديك  مطلع هستم        من خودم مدير دفتر شعبه يكم بدايت ب       . مي كنيد
 .»من حقيقتاً متأثر شدم كه آن رفتار نامردانه را كرده اند. از اول تا بآخر گفت

آقاي طليعه اين را مي گفت و خواستش گله دوستانه مي بود كه چرا من در آن چند سال چگونگي را بدوستان                        
 .خود نگفته ام

بهرحال جاي خشنوديست كه در آن       . ن داستانش دراز بوده من بهتر مي دانستم كه با خاموشي بگذرد            چو: گفتم
 .پيشامد كسان پاكدلي همچون آقاي ميراحمديان و ديگران پا در ميان مي داشتند كه مي توانند راستي را بگويند

، آن دو سال و نيم پس از اين كارها           اما آمديم بر سر حكم محكمه انتظامي كه مي گويند مرا سه رتبه تنزيل داده              
 :بوده و داستانش اينست

ديگري . يكي بيكاري خودم كه جواز وكالت نيز نمي دادند        . كه از عدليه بيرون آمدم دو چيز مرا مي آزرد         روزي
 .بيكاري ابوالقاسم احمدي كه بگناه مهرورزي با من از عدليه بيرون رانده شده بودند

اروپا رفت، آقاي بهرامي كه از       ه  و چون داستان لغو امتياز دادرسي پيش آمد داور ب           دو سه ماه بدينسان گذشت       
گفتگو از پيشامد   . من روزي بديدنشان رفتم   .  بوزارت عدليه بازگشته كفيل گرديد     ،چندي پيش بوزارت دارايي رفته بود     

منهم : گفتم. »ي داريد انجام دهم   جز آن هر خواهش   . شما را بعدليه نتوانم آورد    «: سپس گفت . رفت و او دلسوزيها نمود    
. جواز مي دهم  «: گفت. يكي هم احمدي را بعدليه باز خوانيد       . شما بمن جواز وكالت دهيد    . نمي خواهم بعدليه بازگردم  
 .»ولي بايد تا داور بازنگشته دست و پايي كند و خود را بوزارتخانه ديگري انتقال دهد. احمدي را هم مي خوانم

 احمدي نيز خود را بوزارت خارجه انتقال داد كه اكنون هم در                ،من بوكالت پرداختم  . فتاين كارها انجام گر   
پس از چند ماه كه داور بازگشت روزي مرا بوزارتخانه خواندند و آقاي زرين كفش كه معاون مي بود چنين                     . آنجاست

ت اختيار وزارت عدليه     حمي فرمايند او قاضيست و بايد در ت        . حضرت اشرف راضي نيست شما وكالت كنيد        «: گفت
دوم . شما را رييس استيناف فارس خواهيم كرد       . يكي آنكه بخارج برويد   : دو شرط ه  مي خواهند بشما كار دهند ب    . باشد

 .»آنكه خودتان بدربار رفته از آقاي تيمورتاش استرضاي خاطر بعمل آوريد

گر بوكالت راهم ندهيد بكار ديگري      ا. من كاري از عدليه نخواهم پذيرفت     . بحضرت اشرف سالم برسانيد   : گفتم
 .در بازار خواهم پرداخت

در زمستان سال   .  بود كه شد و پايان پذيرفت و دو سال و نيم از رويش گذشت               ١٣٠٩همه اين پيشامدها در سال      
كه با من از سالها دوستي داشته و آنروزها در پيش              ) مدير روزنامه تبريز  (  روزي كرباليي حسين آقا فشنگچي         ١٣١١

امروز كه نمايندگان مجلس بپيش اعليحضرت آمدند          «: ضاشاه از نزديكان بشمار مي رفت بخانه من آمد و گفت              ر
من مي خواهم عيبهاي مملكت را بدانم و اصالح كنم ولي شماها نمي خواهيد عيبها را بمن               : ايشان فرمودند ه  اعليحضرت ب 

ه اهش كنم كه اطالعات و نظر خود را درباره عدليه ب              من آمدم از شما خو      .در اين زمينه گله ها كردند      …خبر دهيد 
 .»اعليحضرت بنويسيد

فرداي آنروز نامه اي بشاه نوشتم در       . چيزي نوشته مي فرستم  : چون در خواهش خود پافشاري نشان مي داد گفتم        
از .  بيخردانه است   از يكسو قانونها   ،مردم سودي از آن نمي برند    . عدليه يك دستگاه بيهوده اي بيش نيست     «اين زمينه كه    
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در . …»و دلخواه خود را بهمه چيز برتري مي نهند         يكسو داور و دوستان او عدليه را دكاني براي خود مي دانند و سود              
 .اين زمينه سخناني نوشتم

) آقاي ميرزا رحيمخان  (چون مي خواستم نامه بدست خود شاه برسد، خودم بدفتر مخصوص رفته با معاون دفتر                 
 .او سپاردم و جاي شگفت بود كه همان نامه يا رونويسش بنزد داور فرستاده شده بوده ه را بگفتگو كرده نام

. ولي پروا ننمودم  . اين را از درون وزارتخانه بمن آگاهي دادند و دانستم كه باز كينه جوييها در ميان خواهد بود                   
رفتم اتاق را خلوت    . داده مرا خواسته بود   پيام   چندي پس از آن روزي آقاي علي هيئت كه مدعي العموم استيناف ميبود            

وكيل عمومي ديوان تميز، ديدم        اتاق آقاي سلطان احمد راد      ه  ديروز رفته بودم بديوان تميز، رفتم ب         «: كرد و گفت   
اين . وزارت عدليه براي قضات خود پاپوش مي دوزد       : دوسيه اي در جلوش باز كرده، مرا كه ديد با حال عصباني گفت             

 اند بمن كه از روي آن ادعانامه تنظيم كرده بمحكمه انتظامي فرستم و من چون مي خوانم ميبينم                             دوسيه را داده   
ولي من زير بار نخواهم      . مقصودشان لكه دار كردن يك قاضي زبردستيست كه اين دوسيه را برايش تشكيل داده اند                 

. گفتم او از دوستان قديم ماست      .درباره كسرويست كه رييس كل بدايت بوده      : گفت… پرسيدم درباره كيست؟  . رفت
گفت كامالً بي اساس   . اين بي اساسي كه شما مي فرماييد نمي دانستم      ه  ولي ب . من موضوع دوسيه را از زبانها شنيده بودم         

 .»است

من داستان نامه   …» دوباره چه شده كه باز دوسيه كهنه را بميان انداخته اند؟         «:  گفت پرسيد  كه را آقاي هيئت اين  
من عقيده  . آقاي راد مي گفت شما بآن پرونده هم نامه هاي درشت و سخت نوشته ايد              «: گفت. اه را باز گفتم   نوشتن بش 

دارم كه حاال براي آنها نامه اي با زبان عذرخواهي بداور بنويسيد كه من خودم ببرم و ايشان را ببينم و از خشم پايين                              
 .»آورم

كار بد من آن خواهد بود كه از داور         .  از كسي آمرزش بخواهم    زيرا من كاري نكرده ام كه    . اين نشدنيست : گفتم
. من كه در عدليه نيستم بيكارم گردانند        !. آنگاه داور يا محكمه انتظامي چه زياني بمن توانند رسانيد؟            . آمرزش طلبم 

 .اشتمحكمه انتظامي اگر همه هشت رتبه را كه مي  داشتم از من بگيرد كمترين اثري در زندگاني من نخواهد د

آقاي راد را من تا آنروز نمي شناختم و سپس هم شنيدم او پرونده را از خود                    . پس از سخنان بسياري برخاستم     
همانست . اين آقاي راد اكنون زنده است. بازگردانيده و در پاي پرونده جمله هايي نوشته كه بداور و بوزارتخانه برخورده  

اين نامها را مي برم تا دانسته       . گوي معاون شدنش در فرهنگ ميرفت      كه سفير ايران در مصر مي بود و چندي پيش گفت           
 .شود كه سخناني كه مي نويسم گواهان بسيار مي دارد

زيرا گذشته از آنكه در     . ادعا نامه اي بمن فرستاده بودند كه پاسخي ندادم       . بهرحال پرونده بمحكمه انتظامي رفت    
 .ر و همچنين كينه رييس محكمه انتظامي، پاسخ سودي نخواهد داشتخور پاسخ نمي بود مي دانستم كه با آن كينه داو

سه رتبه تنزيل محكوم گردانيده اند من باز مي خواستم همچنان            ه  پس از چندي ديدم حكمي آوردند كه مرا ب           
بود و  در تجديد نظر چون از يكسو پرونده بسيار پوچ مي          . فشار برخي دوستان تجديد نظر خواستم      ولي با . بي پروايي كنم 
 اينهم داستان   ،رتبه تنزيل را تنفيذ گردانيدند     باينمعني يك . رتبه گردانيدند   سه رتبه را يك    ،ر مي ترسيدند واز يكسو از دا   

 .محكمه انتظامي و تنزيل رتبه است كه بمن داده اند

 



  ١١             .................................................................................................................................          احمد كسروي   / چرا از عدليه بيرون آمدم

قاعد رتبه نيز گردن نگزاردم و اكنون كه بمن حقوق ت              چيزيكه در پايان بايد بگويم آنست كه من بآن يك             
 . از روي همان رتبه هشت است،مي دهند

اينرا هم يكي نوشته و ديگران      . چيز ديگري كه مي بينم بزبانها افتاده داستان ترياكست كه من كشيده ام يا مي كشم            
 :چون درباره آنهم ياران پرسيده اند پاسخ مي دهم. و مي نويسند برمي دارند پياپي ازو 

ترياك چيز بدي است و بتن       . ما رواج داشته، منهم با آن برخوردي داشته ام         همه مي دانيد كه ترياك در توده         
اندازه ه  را بايد ب   بدي هر چيزي  . آدمي زيان آشكار مي دارد، ولي چيزيكه سلب شرافت كند و يا ننگي باشد نيست                  

 .خودش دانست

 چون ما گرفتار     .نخست بار كه من ترياك را ديدم و شناختم در شوشتر در زمان گرفتاري بجنگ مي بود                         
 يكي دو تن از آنان      ،با هم بسر برديمي   ) زير زميني ( مي بوديم و هر روز كارمندان عدليه بخانه من آمدندي و در شوادان            

سپس كه بتهران آمدم چند بار در         . چون گاهي بمن نيز تعارف كردندي مي پذيرفتم و مي گرفتم           . ترياك كشيدندي 
يكبار هم در تبريز در خانه حاجي حسين آقا كمپاني            .  همان رفتار تكرار شد     خانه هاي ملك الشعرا و وحيد دستگردي      

دانسته شد برخي ميهمانان ترياك       . گوشي سخن مي گويند    ميهمان مي بوديم و پس از ناهار ديدم يكي دو تن بيخ               
فتاريست پيش   گر :گفتند. ترياك چيز شرم آوري نيست، چيز زيانمنديست      : گفتم. خواهند كشيد و از من شرم مي كنند       

 .آمده، ولي مي كوشيم كه كم گردانيم و از ميان ببريم

در اينجاهاست كه كساني مرا در بزم ترياك يافته و ترياك كشيدن مرا ديده اند و همين دستاويزي شده كه پياپي                     
و گويي من مي گويم تو گويي من كاري پنهان كرده بودم كه آنان پي برده اند و مي خواهند بآشكار اندازند، يا ت          . بنويسند

 . هوسي نداشته ام و كارهاي هوسمندانه نكرده ام

اينراه درآيم هوسبازيها نيز كرده ام، خدا را سپاس كه هوسبازيهاي من از               ه  پيش از آنكه ب    : من خودم مي گويم  
ز اينها بدستشان   خدا را سپاس كه دشمنان ما كه شب و روز مي كوشند كه براي من ايرادي پيدا كنند بيش ا                  . اينگونه بوده 
 .نمي رسد

كه رشوه خواري و ناراستي از در و ديوارش مي بارد، من كه در               جاي بسيار خشنودي است كه در اين كشوري        
لوسي و پستي   پكه چا  در اين كشوري  . عدليه در كانون رشوه خواري مي بوده ام خدا مرا از لغزش دور داشته است                  

 .لوسان و پست نهادان، آلوده خوي آنان نگرديده امپه آميزش با چا من با هم،گريبانگير خرد و بزرگ مي باشد

من اگر بخواهم از آزمايشهايي كه چه درباره رشوه و چه در ديگر باره ها برايم پيش آمده بگويم بايد كتابي                           
 :پردازم و در اينجا تنها يكداستان را كه چون آقاي امام كه در اينجاست گواه آن مي باشد باز مي گويم

سيد هاشم اسپهاني وكيل    «: كه بخوزستان رفتم تازه بشوشتر رسيده بوديم كه شبي در زده شد و گفتند                 نساليآ
قران و  (دستمالي پر از پول     .  بودند ه  گفت. بگوييد فردا بعدليه بيايد   . ما اتاقي براي ميهمان نمي داريم    : گفتم. »عدليه است 

 .» بگوييد از بابت فالن اجراييه استرييس بآقاي ،پانصد تومانست«: داده و گفته بود) ليره

در خوزستان تا دو سال پيش از آن، عدليه بودجه دولتي نمي داشته و داوران و كارمندان بايستي از درآمد اداره                       
 . پولي نيز برييس عدليه مي پرداخته اند،زندگي كنند، اين بوده كه هر اجراييه كه داده مي شده گذشته از ده يك قانوني

 



  ١٢             .................................................................................................................................          احمد كسروي   / چرا از عدليه بيرون آمدم

 اين پول را از باره آن       ،و چون يكروز پيش اجراييه اي داده شده بود       . شيوه همچنان باز مي مانده    يدن من اين  تا رس 
با اينحال من نخواستم آنرا بپذيرم و دستمال را برداشته          . ده تومان هم نياز داشتيم    ه  ما در آنهنگام ب   . براي من آورده بودند   

ولي از اين پس چنين     . نكوهش نمي كنم ،  نمي شناختيد و اين كار را كرده ايد     چون شما مرا    «: دم در رفته گفتم   ه  و خودم ب  
چه ترياك و چه باده هرچه از         . نوشته ايم» ورجاوند بنياد «درباره ترياك و باده سخن همانست كه در           . »رفتاري نكنيد 

آنچه اكنون پزشكان    . نندپزشكان بايد زيان اينها را بازگويند و مردم را آگاه گردا                . اينگونه است بسته بپزشكيست    
 . مي كنند و در راديو سخن از بديهاي ترياك مي رانند بسيار بجاست

ما نيز بايد   . بايد هركسي در بند تندرستي خود باشد      . مردم بايد دستور پزشكان را بنيوشند و بپذيرند و بكار بندند           
 .اران ما هم بكنندمن خود همان رفتار را مي كنم و دوست مي دارم ي. پيروي از پزشكي كنيم

 
          
 

 
 

 

 


