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 سخنی با ش

 

 به نام آزادي یگانه منجی جانداران

اي به چشم  هایم چنین نگاشته بر خود وظیفه میدانم تا در سرآغاز کتاب
 .باخبر سازمبخورد و همگان را از این درخواست 

برخی را به  آنواسطه  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی 

 .چنین افکارش را نشر دهد گردد و این

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم  بر خود، ننگ دانست تا به
 .ازدپاك را به ثروت مادي آلوده س

نیاز به  آنهدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن 
بیان داشتم و  تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هماره سخن را ساده و روشن

  .مطلع نیست حال دگربار بازگو شود آناگر کسی از 



هاي بیکران خداوند، اهللا، یهوه، عیسی، انسان و یا  بپا خواستم تا برابر ظلم
هر نام دیگري که غایت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، 

رهایی جاودانی که . سازم فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
ران، احترام و آزار نرساندن به دیگر جاندا آنداراي یک قانون است و 
 .ها است گیاهان، حیوانات و انسان

بر خود ننگ میدانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا 
 .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

توان راه گذشتگان را در پیش  با مدد از علم و فناوري امروزي، می
کاغذ استفاده نکرد، زیرا  نگرفت و دگر چون گذشته براي نشر کتب از

که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این 
 .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها  میها گاه نگاشته من خود هیچ
حال . ها بر کاغذ است ام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته خواسته

 .رسانی ز روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالعچه ا

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان  توان با بهره امروز می
این جانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار 



گاه به قتل  مدد از این نگاشته نیز هیچ شک بی آزادگی میدانید که بی
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این . بیعت دست نخواهید زدط

توانید از فناوري  عام درختان می بهره از کشتار و قتل پیشه پا فشارید بی
حق و  بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

 .تکریم گردد قابل

 به امید آزادي و رهایی همه جانداران



 

 

 

 

 پیشگفتار



آدمی چشم بر جهان گشود و دید که او را با اجتماع و در کنار هم بودن 

 پذیر در میانه خواهد بود، سري سازش

او را هیچ طریقتی جز این در میانه نیست که بخواهد با دیگر همنوعان 

ت، خویشتن را محتاج به مدد و راهی فراتر از این در برابرش نیس یدبز

دیگران دید و دانست براي زندگی آرام و در رفاه محتاج بودن دیگر 

 ها در کنار خود است انسان

 اند آنانی که عزلت را بدین اجتماع و با هم بودن ترجیح دهند؟ آیا بوده

از دیگران مدد گیرد و بدانان مدد برساند قابل  آنکه یآیا زندگی آدمی ب

 گذشتن است؟

از  مدد یاي در میان است که او به تنهایی و ب آیا هیچ دانسته و ندانسته

 هیچ تن آموخته باشد؟



 

او دل به بودن با دیگران خوش کرد و دانست براي پیشبردن جهان 

ت و همیار باشد تا جهان را به پیش سهمد نخویش باید که با بیشمارا

ود، او را تیمار برد، آنگاه که چشم بر جهان گشود، مادري به پایش ب

کرد و از رنج رهایی داد که این بودن از همان گام نخستین محتاج بودن 

دیگران است، کودکی بی آنچه والدان او را در آغوش گیرند و مدد به 

جانش برسانند در میانه نبود و هر چه در میانه است بوي مرگ خواهد 

دریابند و دست که چشم انتظار بیشماران ایستاده تا او را  ستداد و او

 .مدد به سویش بیفرایند

شاید آنگاه که از آب و گل در آمد و جانی در جریان خویشتن دید، بر 

 گونه بود که به خلوتی رفت، شد تا عزلت و تنهایی را برگزیند و این آن

ي جهانش را  همهو تنهایی از دیربازان است  تربار حال دنیا برایش مشقت

 .در بر خواهد گرفت



 

 از دیگران راهی را به پیش رود؟ مدد یممکن است بمگر 

از دیگران بخواند و  آنکه یمگر ممکن است بتواند دست به ساختن زند ب

 راه راستین را بداند؟

دوباره از نو باید که سرآغاز کرد، هر چه گام پیشینیان برداشته را از نو 

دامین برون برد و از گام نخستین به پیش رفت و این عمر کوتاه تا ک

 ها و کشف به پیش خواهد برد او را؟ ساختن

که  آناندانند،  خوانند که همه چیز را می دانند، لیک بسیاري می نمی

دانند  اند بیشتر از دیگران خواهند خواند که می خود را به جهالت واداده

 دانند و باز به سوداي خاموشی بیشماران خواهند خواند از آنچه نمی

تا از این زندگی جمعی و بودن در اجتماع راهی آدمی بر آمده است 

داري او را فرا خوانده است که باید براي این  بسازد و صداي دنباله

 اجتماع کاري کرد



 

 اما چه کار؟

 داشت؟سازي این سیل بیشمار را خواهد  چگونه کاري توان همگام

 چه کاري توان زندگی در رفاه بیشتر را فراهم خواهد کرد؟

از آدمیان در کنار هم همه چیز جهانشان به یکدیگر  جمعیت بیشمار

وابسته است و راهی در برابر نیست جز آنکه این خیل بیشمار را به نظم 

در آورد، مگر ممکن است بی داشتن حکومتی واحد همه را به نظمی 

 فرا خواند؟

 آنانشاید راهی جز آنچه  هاند و در پی بیشماران ایستاد گفته آنان

 یند و هیچ طریقتی جز چنین نظمی در میانه نیست،اند بجو گفته

باید به هم در آمد و با هم شد تا شاید زندگی را آرام به پیش برد، این 

که  آنانخواند و  دار همه را به زندگی در کنار هم فرا می ریل ادامه

 .اند اند مدام وابسته به بودن با دیگران شده عزلت را برگزیده



 

زنند، اما  ر چه جمع خوانده است را به کناري میکنند، مدام ه کتمان می

محتاج  آنانها است به همه فهمانده است که  آنچه واقعیت جهان آن

براي بقا به  آناناند،  نیازمند دانستن از دیگران آناناند،  بودن با دیگران

اند، حاال مدام هر چه واقعیت است را حاشا  بودن با دیگران چشم دوخته

است هایشان  اقعیت را به آنچه حقیقت ساخته در دلخواهند کرد و و

تا شاید چیزي  ختندیداد، واقعیت را به حقیقت درآم خواهند تغییر

 عایدشان شود و هیچی در برابر نبود

او همه را آلوده به خود کرد، همه را مبتال به خود بر حقیقت، نفرین 

 .شنوند آنچه او برایشان خوانده است کرده است و می

که  آنان کنیل ،ي زیستن این زندگی جمعی است الزمه حکومت

دانند چه  از حرص و آز کشیدند می که از لذت خواندند آناندانستند، 

 .دانند چگونه همه چیز را براي خود کنند کنند، می



 

 خود کرد آني دنیایشان را از  چه زود ندایی همه

ستن شدند، سر نخستین داالن زندگی بود، آنگاه که وارد این تاالر زی

 دست بردند و هر چه در برابر بود را براي خود خواستند،

 شیئی در دستشان بود که خواند

 این براي من است

 من است آناز 

 گونه زاده شد این فرزند خلف حرص و آز من هستم و این آنمالک 

خواند تا جماعت بیشماري بی ثمر از  خواند و به سوي خود فرا می آز می

 .دانستند تنها بدانند نمیآنچه 

 دانند؟ چه می



 

گونه است که از  دانند و این دانند، می دانند و تنها می دانند که نمی نمی

نداي خوش آواي او خواندند بر این بیشماران در برابر که مالک شدن 

روند،  چیست، نداي حقیقت به گوششان آمده با نفرین او به پیش می

نند، خوا می آنخواهند بر  اند و از آنچه می نفرین او را براي خود خواسته

 گونه است که خواندند خوانند و این دانند براي او می از آنچه می

هزاري سرود و ورد خواندند و همه ندایی را بر آسمان و زمین تکرار 

اي، این نفرین  اي، هربار شنیده اي، بسیاري شنیده ندا را شنیده آنکردند، 

از خود  تو را نیز مبتال به خود کرده است، برایت مدام خوانده و تو را

ي تو براي او است،  هستی و همه آنکرده است، حال تو جزوي از بودن 

بشنو این صدایی را که بر آمده از بودن تو است، بر آمده از ماندن تو در 

خواند و تو به کرنشی از آنچه او  این کارزار بدسیرت است، او می

ي گوش خواهی کرد،  ویزهآه است گوش خواهی سپرد و همه را ندخوا

 .بخوان به نام نامی اعظم که همه چیز براي او است



 

 ام واي این ندا را قبالً شنیده

 ام، در بیکران شنیده

 ام، همه جا شنیده

 ام همه وقت شنیده

این یگانه آواز خنیاگران ، ها به دنیاي من است این پر تکرارترین غزل

ي فیلسوفان جهان من است، این نداي  جهان من است این زمزمه

 .ستآوران با عصمت دنیاي من است، این تمام صداي جهان من ا پیام

 شنوي؟ می

، جز ام دهی، به هزار آواز همه را شنام ام، پرتکرار همه را شنیده آري شنیده

 .ام شنیده آنام و همه را از  این هیچ نشنیده

  ددون همه در این کارزار به دنبال صدا می



 

را که از نداي  آنان، حتی کند را تعقیب می آناناین صدا است که  نه

را  آناني هواي  ظلمانی او به ستوه آمده است را تعقیب کرد و همه

 خود کرده است، آنهمین تنفس از 

ي اصوات جهان  ام، او همه ام، از آنچه او مدام خوانده است شنیده شنیده

 ترین صداي جهان است، است، او بی صدا و کامل

است و هر قد برافراشته را به  کسان یب ندا به دنبال این آناز دوردستان 

بلعید، دیگران خواهند بلعید و او تنها  خود خواهد بلعید، او نمی روند

آموخته است، به همگان آموخته و همه را در این کار  آنانبلعیدن را به 

و تنها یک نداي  آوردبلعند هر کس دمی برون  فربه کرده است، می

 خود کرده است آنملکوتی جهان را از 

 من صاحب همگانم



 

و حاال  اند دهینداي صاحب خوانده شدن او را شن او صاحب است

دانند که همه چیز در بند نخست همین ملکیت خوانده شده است،  می

که او فرا خوانده است و برایشان به تکرار  ستهمه چیز در میان همان ا

 .خواهد خواند

در میان این نداهاي پرتکرار و  بسیار از او گفتم و شنیدید، لیک مگر

 دار توانی براي شنیدن من هم مانده است؟ دنباله

 ؟مگر توانی براي شنیدن باقی است

شنوند، هر  اند، دیگر چیزي نمی این قوم بیشمار از مردمان همه کر شده

نید، او شصدایی را نخواهند  آنچه است صداي همانان است و جز 

خوانده است بیشمارانی خواهند بود تا خواند و با تکرار از آنچه  می

خوانند و او خوانده است،  تکرار کنند و او را بخوانند تا بخواند، همه می



 

اي،  ت و حال تنها تکرار همان اصوات را شنیدهسبه بیشماران خوانده ا

 .در میان همگان و جزئی از همانان شده است

ي  یختن همهآمم ي وجود و در ه به نداي او بود که خواندند از جوهره

از برتري و بزرگی و کرامت انسان، بیشتر و واال  ،آنذرات، نه فراتر از 

ز تاریک تا ارفتن و فراتر از دیگر موجودات به نداي او بود که خواندند 

 ،روشن افکار یک ندا را مدام خوانده است

 مالک شدن

ت تا را فرا خوانده اس آناندارند و ندایی  صاحبان بر زمین گام بر می

را در  ستي تعلیم را در میان همین خطوط بنگرند، هر چه دانستن ا همه

گونه بود که خواندند و به تکرار فرا  میان همین دانش بنگرند و این

 .خوانند خواندند و حال همه می



 

انسان اجتماعی در میانه است، با آنچه اصوات مدام در آسمان و زمین او 

حی است که او را در خود فرو ارصبرا مبتالي به خود کرده است، دی

دیرزمانان جهان نیست، او حال در این ابتال و در  آنخورده و او دیگر 

ي دانش را برگرفته است از  دانند، او همه ماندن دانسته است از آنچه نمی

 .ها دانم از ندانسته کند، می داند و مدام تکرار می آنچه هیچ تن نمی

است، او را به خود فرا خوانده و در خود حقیقت و نفرینش در میانه او 

 ستگونه ا ي حقیقت را براي خود خوانده و این حلول داده است همه

 که حکومت را پدید آورده است

ها، ریشه پا برجا  تقالي بسیار براي هیچ و در میان هیچ و در برابر ساقه

نداي حلول در میان  آناست همه را در خود حلول خواهد داد و دوباره 

  کنند دوباره به همان نقطه هر چه تقال می ذرات را فرا خواهد خواند

رسانند، او  جام میراناند و دوباره همان راه را به س آغازین بازگشته



 

مستدام در خاك ي  شهیخواند و این ر دوباره همه را به خود فرا می

 .ي تازه آفریده است هزاري ساقه

اي که جهان را  وانی و حال دیدهخ ه تکرار بر او میتو بخواند و  او می

 حکومت بیشمار فرا گرفته است

 چیست؟ آنانثقل ي  نقطه

 باز گردانده است؟ آنانکدامین خط تمام خطوط را به 

آغازین در کدامین مسیر با هر چه تقال بود دوباره به سرمنزل 

 اند؟ بازگشته

وت تنها نظاره کخوانند تا دم بر نیاوري و در س تو را به رخوت فرا می

خواهند،  و تغییر نمی آوردنخواهند، از تو پدید  کنی، از تو ساختن نمی

اند  که آنچه گذشتگان خوانده است آنتنها طالب  این قوم در خودمانده

تر بخوانی، صوت تغییر دهی و فرم عوض  را تو دوباره با ندایی تازه



 

به تغییر دل سپردن خوانند،  می آنانکه  یهمان د،کنی، اما باطن همان باش

 .تکفیر در پی خواهد داشت و سرت را به باد خواهد داد

خواهند، سر به زیر به قربانگاه خواهند برد و تو را به  بی تقالي تو را می

شان خموشی تو  دست سالخان و جالدان خواهند سپرد و تنها خواسته

خود  آني دنیایت را فرا خواهد گرفت و تو را از  است، رخوت همه

خواهد کرد، در میان او غرق خواهی شد و در منجالب او فرو خواهی 

 نهاي آنچه او خوانده را تو نیز به تکرار بخوانیبه رفت تا 

محکوم بدین طریقت خواهی بود اگر ندایی متفاوت از دیگران برنکشی 

استوار نمانی و دل به تغییر نسپاري، اگر آرزو نکنی،  آنو فریاد نزنی، بر 

و خواهند کرد برایت آرزو خواهند ساخت و اگر براي آینده برایت آرز

و دنیا برنامه نداشته باشی، برایت برنامه خواهند داشت و برنامه خواهند 

 ساخت



 

ب راخواهند سی حاال تو را در این مرداب نگاه داشته تا خود از آنچه می

تو محکوم بدین طریقت خواهی بود، تو را در این معجون حل  .شوند

 د کرد و از خود خواهند ساخت،خواهن

دل به تغییر نسپردي و فریاد برنیاوردي، براي آنچه آرزو داشته برنامه 

اند را به تو  ساخته آناننکردي و راه و درمان نساختی، حال آنچه 

 خواهی شد، آنانهاي  خواهند خوراند و تو محکوم به خوردن پسماند

خوانده  آنانتا از آنچه  خواهند ساخت یخواران از تو و بیشماران مرده

 بخوري و بر همان طریقت دل خوش کنی

آدمی همان آدم دیروز است، همانسان در اجتماع و با دیگران، به همان 

ها و باز هم محتاج سر و سامان دادن به زیستن  اندازه در زندگی و با آن

براي رفاه جمعی و زندگی اجتماعی، او همان انسان دیروز است، لیکن 

اند تا با همانان بخواند تا بر مبدعان  پر از نداي دردآلودي کردهاو را 



 

بتازد و هیچ جز سنت را نفهمد، تغییر را در باز خواندن دوباره سنت 

اگر خاموش باشی و  .اند جسته و دوباره همه چیز را به تکرار فرا خوانده

عزلت برگزینی محکوم به درمانده ماندن خواهی بود، حتی بی رمق از 

هایشان محکوم خواهند کرد،  رشان بگذري تو را به خوردن پسماندهکنا

خواهی بود  آناناگر طالب زیستن براي خویش و مالک شدن باشی، از 

و با رعایت آنچه قاعده از بازي است شاید روزي تو هم مالک خوانده 

تا  اند ده کردهسترقدر باز و گ آندنیا را برایت  آنانشدي، هر چند که 

 .ربه کنیه شده مالک شدن را تجباري هم ک

اي تو را به مرگ خواهند سپرد، به شکنجه  و حال که تو به طغیان برآمده

ي حربه در میان زور نیست، زر و تزویر هم  خواهند داد تا نباشی، اما همه

است، به زر فریب دادن و در بند زیستن جماعتی را با  آنانقدرت نهان 

در خواستن هیچی تو است، در اغواي  آنانتزویر  ککرده است لی آنان



 

مردگی بمانی و پژتو است، تو را فرا خواهند خواند تا در این  ژنديبه ن

 .ور شوي غوطهدر افسردگی خود 

ام، دیگر هیچ براي گفتنشان نیست، در  را دیده آنانسیل بیشماري از 

برند، به مرگ  اند، در نژندي جهان به سر می خموشی بطالت درمانده

عمر را  آناني  گونه است که در حماقت برساخته دهند و این ا میجهان ر

 آنانکه بگذري به شورشیان خواهی رسید، به  آناندهند، از  به هدر می

 .اند ویر درمانده وانهادهزرا به ت آناناند لیک  که دل به تغییر سپرده

 اي؟ را دیده آنانتو 

 اي؟ شنیده آناناز گفتار و افکار  ؟اي این بیشماران را چشیده

خوانند علیه  است، همه بر نظام حاکمان است، هر چه می آنانهمه بر 

ود خ ای ؟اینان را مجال دادند تا بگویند آناناست، آیا  آناني  گفته

گاه به نادانی، گاه به  ؟بخوانند آناناند بیشمارانی را که بر  فریدهآ



 

از آنچه بر بسازند  برانند و باز براي خود دیبا یفهم عصبیت و گاه به کج

 است؟ آنانتن 

چگونه رخنه خواهند کرد و چگونه تو را به بند خود در  یدان ینم

دانی چگونه در این برهوت به تو خواهند آویخت و تو  خواهند برد، نمی

از تو خودي خواهند ساخت که تنها  آنانرا به خود فرا خواهند داد، 

خواهند داشت و دوباره فرم را کند، بنیان را نگاه  کنند را نمی آنچه می

داري که  نداي دنباله آنبه پیش خواهند کشید، اصل یکتا است به مانند 

هر بار از گلویی به گوش رسید و یگانه صوت جهان اینان بود، حال هم 

اصل همان است، همان طریقت را به پیش خواهند برد، آنچه از جبر تا 

و تنها فرا خواهند خواند تا در این  اند دار کرده آز میانه دار بود را میدان

 .صوت را تکرار کنند آندار با قرائتی خاص  بطالت دنباله

اند و همگان همان صوت را به  یان بسیاري به دور هم نشستهقارحاال 

خواند  خوانند، به دورشان بیشمارانی جمع شده و از آنچه او می تکرار می



 

را  آنانین چندگانگی ا سمعنایی واحد را در خواهند یافت، لیک احسا

 ردبه مسیر دیگري خواهد ب

دانند چه  نمی آمدهکه به میدان  آناناند،  آري همان شورشیان

را به خود فرا گرفته است، بی چشم بی  آناني  خواهند، کوري همه می

اند، مقصدشان مشخص نیست، شاید اصالً مقصدي  دیدن و بی راه در راه

 است، معنا یب آنانندارند و شاید مقصد براي 

 زنند آیند و فریاد می اند، به میدان می تنها در میانه

 مسیري در پیش است؟ آیا

 آیا درمانی در راه است؟

 آیا راهکاري در پیش است



 

است و چه  آوردهشورش کور همه جا را فرا گرفته و در بند خویش در 

را مهار خواهند  آنانشادمانانِ خواهی دید که مستکبران و قدرتمندان 

تنها هرج و مرج  آنانبخواهند  آنانکرد، آخر چیزي در میانه نیست که 

که با ذات زیستن بشر همسان نیست، ی را طلب کردند هرج و مرج

زویی خواهند کرد که از بن با آر آناننیست،  آنانهمگام و در کنار 

 .واقعیت در تضاد است

هیچ مقصدي را به برابر شورش کور  آنهرج و مرج طلبان در میان و 

را در این مسافت طول و دراز به راهی خواهد  آناندیدگان ننشانده تنها 

دار را  ادامه صوت .ی استندي و خستگنژبرد که نهایش مرگ، 

را فرا بخوانند و در راه  آنانخوانند تا  شنوي، بر این جماعت می می

را  آزادگانر بهره ببرند از این شورش کو آنانتر کردن خود از  بزرگ

با  آنانسودي نخواهد بود که زورمندان را میدان بیشتر خواهد داد، حال 



 

دندانی تیز کرده از قاضیان مدد خواهند گرفت که دست در دست 

 گرفتند، آنشورشیان داشتند، قلم نگاشتن حکم را از 

را بینایی در میانه نبود و در دل شهر  آنانآري باورت نیست، آخر 

در برابر  دانست یکور میانه دار بود و قلم به دست او نمکوران شورشی 

کیست، تنها آنچه در اختیار داشت را به برابر خود هدیه کرد، به او 

قلم حکم به خون داد، شهر را خون گرفت و  آنگونه  واگذاشت و این

 .ق کردغرهمه را در این دیوانگی 

در انتظار گیرند،  حکم از کوران می آنانحاال دیرزمانی است که 

ي جهانشان را به ظلمتی مانا  واکنشی همه آناناند تا به کنشی از  نشسته

 خوانند تا به میدان بیایند وادارد، می

 اما این به میدان آمدن بهر چیست؟

 کسی خواند شورشی براي شورش



 

 دیگري گفت، این شورشی است براي از بین بردن

دار دنیایشان خواندند  دیگري گفت براي عزل کردن و همه از سلب میانه

 اي از ایجاب بینشان نبود، و هیچ گفته

خواندند تا در این نابودي سهیم شوند و همه را به کام این  همه را فرا می

ي شهر را  اند و همه مرگ فرا بخوانند، براي نابودي بسیاري در میدان

بدانند در چه مسیري  آنکه یروند ب اند، کوران به پیش می کوران گرفته

خوانند  روند و می اند تنها به پیش می براي رسیدن به چه هدفی در میدان

خود را ویران  يها تا نابودي فرو نخواهند نشست و به آخرش شاید خانه

 نمایان بود؟ آنانکردند، آیا مسیر راهی بر 

 اي میانه دار است؟ یا به فردا چاره

نده هیچ آیخواهیم و آفریدن  تنها خواهند خواند که ما این را نمی .نه

است، تنها ارزش نبودن اینان است، نابودي از میان بردن است و حال در 



 

گونه  اند دوباره به خروش برآمده تا همه را از میان ببرند و این میدان

 اند دار شده براي محو کردن میدان

 آنکه یکردند، بقبضه شهر را  ندایم ،کوران بیشمار در شورش کور

فردایی برایشان معنایی پدید آمد اید خواهند و ش بدانند از جهان چه می

که همه چیز را به هرج و مرج نسبت داد، شاید همه را فرا خواند تا در 

 این هزارتوي نابودي فرمان برند

 دار است؟ راستی باز هم فرمان میانه

 دوباره فرمانده خواهند داشت؟

 ؟ینیب ینم آناي تغییر در  هم همان راه پیشین است، ذرهباز 

 آنانهیچ نیست و همه چیز از همان راه دور آمده است، تنها آنچه 

زیستن در میان ه خواهند، حتی اگر بدانند را را اینان نمی ستندخوا



 

است، این شورش به معناي ضدیت خوانده خواهد شد و  آناني  خواسته

 اهبر روبرو قرار خواهد گرفتضد این طریقت تنها در ر

گفتند را تکذیب  آنانباشد، هر چه  آناناو آمده است تا تنها در برابر 

سخنی به میان آورد، لیکن در میان ریشه و بنیان این  آنکند و در برابر 

دار  اي فاصله نیست، زیرا هر دو قماش از همان نداي دنباله تفکر که ذره

هر کرده و نکرده تنها همان راه را اند، هر دو در میان  سیراب شده

ي هواي دنیایشان پر از عطر همان  و همه اند دهیاند، تنها از همان شن جسته

 صدا است،

دهند، دوباره  کنند و فرمان به نابودي می خوانند تکرار می دوباره می

نابودي و تباهی خواهند سپرد  آغوشکشند و همه را در این غفلت به  می

دار را خواهی دید تا  تناقض میانه آنرا خواهی دید،  و تو دوباره همه

در میانه نباشد تا  يا شهیجایی به پیش خواهند رفت در این ضدیت که ر



 

 آنجایی در برابر خواهند ایستاد که ارزش یکسان لگدمال نباشد و آن

  .سرود را بخواند

 سرودي به معناي مالکیت، یکتایی و صاحب شدن

اوراد در دست به تکرار خواهند خواند و سرود را همه با همان  آن

گونه به پیش خواهند رفت تا همانی را بسازند که راه بدانان نشانده  این

بازي از دور تعیین ي  اند همه بی اختیار در این بازي واردشده آنانبود، 

اند و اسیر و  روند و براي تغییر نیامده شده است، همه در جبر به پیش می

 .واهند بودمبتال بدین درد خ

کوران در شهر در پیش به هر که بر خوردند به دار سپردند که 

ها را پر کردند از آنچه در  دانند، تنها سپردند و جوخه دانستند چه می نمی

فرمان به نابودي داده بود و  ،برابر خویش دیدند و ریشه آنانبرابر بود، 

 .بردند باید که از میان می آنان



 

اند، هر بار به  کوران همه چیز را به دست گرفته حاال دورزمانی است که

رنگی در خواهند آمد و مکتبی را به پیش خواهند برد، گاه در قدرت و 

مان خواهند داد، دوباره فرمان در پیش است و دوباره ف فرگاه در ضع

که همه را به  ي قدسی کنند با نگاه به این ریشه همان اوامر را تکرار می

 .تخود مبتال کرده اس

را نیز بدین  آنان، اند ده کردهآلوراستی آزادگان را نیز در این بطالت 

درد بی درمان مبتال کردند تا در خویش بمانند و در این غفلت روزگار 

آزادگان نیز در این مخمصه  الاند و ح سر کنند، همه را بدین رنج سپرده

ر خواهند خوانند را تکرا می آنانآنچه  ،به تکرار در آمده و اسیر شده

وختنشان تنها از همان صداي آمکرد، واي بر این معلمان و دبیران که 

دار آمده بود، بینایی را فراموش کردند و در میان کوري آموختند  دنباله

 کنند،افسون تا همه را در این ابتال دوران 



 

حاال همه به حصر در آمده از آنچه خوانده بر جانشان در پیش است 

 آنانپر تکرار و  هاي ر برابر نیست جز همان خواندهخوانند، هیچ د می

خوانند و در ادامه به راه خواهند رفت، اما ما  خوانند، به تکرار می می

آمده تا بر این آزادگان بخوانیم تا بدانان بگوییم اگر راه خویشتن را 

 .ي همانان هستید در بیراهه زیستنبه ر عیان نمایان نکنید مجبو

 آنانآرزوهاي خود مگویید مجبور به برآوردن آرزوي  و ها دهیاگر از ا

مجبور به نشخوار  ،را آنچه واقع است نفهمید آزاديخواهید بود و اگر 

و یا بی بند و باري و هرج و مرج و در برابر دیگران بودن  آنان آزادي

 .خواهید شد

باید  ،ما راه داریم درمان دردها در اختیار است، هر که به درمان رسیده

ه بخواند، باید که بگوید ایمان بسازد و به راه فرا بخواند، دبیران تازه ک

بخوانند از آنچه دنیا را دگرگون خواهد . باید که جهان را فرا بگیرند



 

را دوباره خواهد ساخت و باید در میدان بر  آنانکرد زیستن اجتماع 

 بود آنانورند از آنچه فریاد در آرزوي آ

و دنیا خود بگویند باز هم شما را به  آرزونند و از باید به ترغیب فرا بخوا

واهند داشت، دوباره دنیایتان را پر از اباطیل خواهند کرد، خسکون 

ي جهانتان را به دم پیش خواهند فروخت و از دنیا هیچ نگذشته که  همه

خوانده و یا کین  آنانخواهید دانست هیچ در برابرتان نیست، جز آنچه 

 فرموده است

 نه دنیادار خواهد شد، او هم یکی از اصل جهان دیربازان بودکی آري

همان نداي پر تکرار دورخرابان بود، همانان که خواندند و حال دیدند 

همه در وجود  اید مانده زانیخوانند آو می آنانکه شمایان بر آنچه 

اید، دوباره برایتان خواهند خواند و به  پرورانده دل به دریاي او سپرده

ي وجودتان کینه شود و کینه  ویزه بر جانتان خواهند کرد تا همهآتکرار 

است که تنها امر بر سلب خواهد کرد، فرمان به نابودي خواهد داد، از 



 

هیچ راه سازگار نخواهد داشت،  آفریدنمیان خواهد برد و به خلق و 

هیچ سر پیمانی با تغییر نخواهد داشت و تنها خواهد خواند تا در برابر 

کرده را برابر پاسخ گویید، برابر انجام دهید،  آنانن باشید، آنچه دیگرا

 برابر بخوانید و برابر بگویید

اند  خوانند از آنچه شاهان کرده خوانند، می شنوي، دارند کوران می می

آنچه اخالق فرموده است، آنچه دین وضع کرده و عرف فرا خوانده 

نه به  ه،براي ساختن دوبار خوانند تا همه را از میان ببرند، نه است می

ها، نه به ساختن جهانی تازه و آفریدن  غربال و بازنگري در ریشه

کرده معادلی در برابر خواهند داشت و  آنانها، تنها براي آنچه  انسان

 است آنانفرمان خواهند داد به آنچه در برابر کردار 

ا به گوش خوانند تا به پیش روند و آنچه فرموده ر خوانند و فرا می می

گوش مسپار و دل بدین طریقت در کین  آنانجان بسپارند، به زبان هرز 

مسپار که این طریقت همه را به نابودي خواهد برد، حال زمان خواندن 



 

است، زمان ساختن است، زمان آفریدن است باید خواند و بر بیشماران 

هزار راه نشاند تا بدانند که هر چه گفته از دل تغییر است هر چه خوانده 

در برابر است، آنچه دانسته درمان هزاري از دردها است و باید آنچنان 

 خواند تا به بیداري ره برد و بیشماران را به راه تازه فرا خواند

اگر خاموش بمانی به تو خواهند خوراند از آنچه خود خورده و پس 

ته اي در میان نیست که همه از غفلت تو سرچشمه گرف اند و گالیه داده

است، داستان همان ظالم و مظلوم است و به خاموشی مظلومان چشم 

به  آنانبدوز، آري که جالدان زشت خوي و زشت کردارند، آري که 

 یران سعادتمند در شهوت آناناند، آري که  ولع و حرص دنیا باخته

مسئله است که تو به کین دنیا فروخته و در  آنجاياند لیکن  درآمده

 يانتقام بارور شد

با ندایی آرام لیکن به معنا و منطقی درخور برآمده تا بخوانیم بر جهانیان 

ها واضح و عیان است،  خواهند، نخواسته یند و بخوانند از آنچه میزتا ب



 

گفته و باید که بسیار گفت، اما  آنخواهیم، از  دانیم چه نمی همه می

واهد ي برخورد در میان خواسته است، آنجا است که بیداري خ نقطه

آفرید ایمان خواهد ساخت، برخاستن خواهد آفرید و تغییر را برکت 

و  آناناست که یاغیان را در کنار خود خواهی دید،  آنجاخواهد داد، 

این میدان فراخ را در برابر خواهی دید که به میدان آمده براي تغییر از 

اند، از  بخوان که دل به طغیان و تغییر سپرده آنانر ب اند جان هم گذشته

و یند بگو ،از ایمان برساخته بگویند یندها بگویند، از آرزوها بگو خواسته

ها را ویران  ها نساخته بسازند و نابودي را به دست زمان بسپارند که ساخته

 خواهد کرد

گوییم، ما را راه در میانه است، درمان در اختیار است،  و ما گفته و می

ست و خواهد خواند ما را آزادي ش است، اداره به نزد اپی حکومت در

دار است، هدف در برابر و امید  رمان میانهآمعنا و معناگر است، ایده و 

در چشمان است، حال بنگر بر این بیشمار از کوران شهر که بینا دل براي 



 

اند، آنگاه که زورمندان بر آمدند و همه را چشم از کاسه  تغییر در پیش

بیدار راه را  يها ن افکار، ایمان به قلببرون کردند، راه ساخته در میا

برد و دنیا را به تغییر فرا خواهد خواند، اهد نشانه خواهد داد، در پیش خو

ها با فریاد  او را خواهی دید حتی اگر کورت کردند ایمان زنده بر دل

ها  راه را نشان خواهد داد، اگر نداي اسمان و زمین پر از تکرار ضجه

م خود را خواهی آراو مالک شدن بود تو نداي قلب و باري  بند یبراي ب

 .اي بدین راه سپردهدل شنید که 

پندارگان و آزاد  پاك جان قتخواهیم، طری دانیم که چه می ما می

خواهد، جهان را چگونه ترسیم  داند که از جهان چه می اندیشان، می

خواهد کرد، کشورش چه کشور و چه حکومتی خواهد داشت و به 

ها و  د و در میان اخالق و باور ایمان خویشتن چه کردهزندگی خو

 ها خواهد داشت، نکرده



 

گفته هزاري از این جان پندارگان خواهند خواند که طریقت ما بر  آناز 

ي به پیش بردن است، براي دگرگونی و در  ي ساختن است بر پایه پایه

را از نو  آدمیراه تغییر است، ما گفته به ایجاب خواهیم کرد و دنیا و 

را  آزادگانشنوند صداي بیشمار از یاغیان و  خواهیم آفرید، می

 آنان .گفتآلشان خواهند  دهیاز ا آمدهشنوند که در حال ساختن بر  می

آل خواهی نیست این خموشی خواندن و در خواب  را ابایی با این ایده

 را افاقه نخواهد کرد آنانکردن 

آرمان  آنما را هدف بزرگ در برابر به گام نخستین جهان ارمانی است 

ي آرزوي ما است، هر آنچه رؤیا  همه مانند یجهان ب آنپاك و ساختن 

به سر پرورانده و تالش در پیش است براي او خواهد بود، هر چه هدف 

 ایم، او خواهد بود و دل در این تغییر سپرده آندر برابر نشان داد همه از 

خواهیم در جهان را عاري از هر زشتی خواهیم کرد و جبر را از میدان به 

 ،دار جهان جانان برد، همه جا را اختیار فرا خواهد گرفت و یگانه میانه



 

است و این ایجاب ما را به نهاي  آزاديآزادي خواهد بود، اختیار همانا 

بزرگ دنیایمان خواهد برد، ما هماره از صبح تا شام از این رؤیاي 

خواهیم خواند و جهان آرمانی را براي همگان ارزشی بزرگ و آرزوي 

در پیش خواهیم ساخت، همه را ترغیب به بیداري و در آمدن در این 

گونه است که بیشمارانی را در این ارتش تغییر از  راه خواهیم کرد و این

 یاغیان خواهی دید،

 ند چه؟و ساختنش ایستاد ها آرمانلیک اگر در برابر جهان 

 اگر نگذاشته تا جهان ما پدید آید چه باید کرد؟

اگر نخست هم باوران بدین طریقت جان پنداري و یاغیان جهان را پر 

 رمانی نبود چه باید کرد؟آکردند و جهان واجد ساختن جهان 

قدر در جهان کار براي به پیش بردن در راه تغییر  آنکار بسیار است، 

ي عمر براي ساختن جهان وقت الزم و باز کم است،  میانه است که همه



 

لیکن باید از دگر آرزو نیز خواند، از دگر درمان نیز سخن گفت، از 

تر خواهد کرد، باید از  ختن جهان ارمانی نزدیکسادرمانی که ما را به 

زیستن را براي شت یر این جهان را خواهد دااویی گفت که توان تغی

را  آزاديمش تا آرااز د و آنچه زندگی خواندن آفریدرزمان خواهد  هم

 براي ما نیز فراهم خواهد کرد

خواند تا یاغیان یکپارچه و در  قلمروي و حریم پاك ما در جهان فرا می

اران کنار هم بمانند، با هم باشند و به زیستن مجبور به تحمل پست کرد

 نبینند و با حضورشان دیگران را آزار نکنند، آزار .باشندن

شاید همین زیستن ما در کنار دیگري او را آزار دهد و ما در میان 

رساندن است حال حتی  آزارترین خبط و گناه و جرم  طریقتمان بزرگ

 اگر نفس ما دیگري را آزار داده است،



 

اي به توان ساختن  الزمهر است و جهان ارمانی تشاید کار از این فرا

 قلمروي ما فرا خواند و بسیاري را بدین راه کشاند،

اي  شاید آزار بیشمار از دردپرستان و جبرخویان ما را به راهی برد تا خانه

یم تا حریم آنبراي خود فراهم آوریم و آنجا است که در کنار هم بر 

 خود را بسازیم

ان خاك و وطن خود نفس تا قلمروي خویش را به وجود آوریم و در می

همگان فرا ست بکشیم، آنجاي ما را که راه بسیار براي ساختن در میانه ا

را به دست خویش  ني خود را بسازیم، وط خواهند خواند تا دنیاي تازه

 اغیان برپا خواهد شدیبنا کنیم و آنجا است که وطن 

ندیدن ، آزار آنوباره براي ساختن د باز دل به گروي جهان ارمانی است

حیوان و گیاه و انسان، راه براي اختیار همگان در پیش است و همه در 



 

پیش خواهیم بود تا بدان رسیم و دوباره و هر بار فرا خواهیم خواند که 

 جهان بزرگ از آرزوها است آنیگانه آرزو ماناي ما ساختن 

پیش و پس از ساختن قلمروي آزاد همه خواهند خواند که هدف غایی 

است و براي بودن و تحققش همه از جان و  ها آرماندر برابر همانا جهان 

 دل خواهند گذشت

وجود ي  اند که همه ما را محکوم به بودن در کنار دیگرانی کرده

 بریم ج میما را به دنیایی آورده که از هم رن یکدیگر براي هم آزار است

دهیم و حال در چنین  ه میفدیبر هم گاه به کینه و گاه به خطا رنج  و

باري  ه براي در امان ماندن است، ما را به کولهنجهانی دوري بهترین گزی

بر دوش خواهید دید که به بدترین جاي جهان هم خواهیم رفت تا آزار 

در آزادي  کنیم تا دیگر جانی در جهان آزار نبیند و همه کن شهیرا ر

 .تعریف شده از زبان خویش بزیند



 

ما را هزاري کار به ساختن و آفریدن جهان در میانه است، باید به دل 

را بدین بینایی فرا بخوانیم، باید آدمی را از  آنانشهر کوران راه بریم و 

 نو سرآغاز کنیم و دوباره او را بیافرینیم،

هوت خواهد بود، ما را ما را هزاري کار در جهان و در میانه این بر

بود، ما را آزار  ددار خواه ي دنباله وظیفه آني  سبزخواري و اشاعه

ترین طریقت جهانمان خواهد  نرساندن و منع دیگران از آزار جان بزرگ

 بود و ما را با جهان هزار کار بیشمار خواهد بود

یگانه  نیم تا بسازیم تا جهان را تغییر دهیم، جان راآباز هم در پیش و بر 

به  آنارزش بپنداریم و آزادي را با همان معناي راستین و واقع در میان 

 همگان بشناسانیم و این بیداري وظیفه به دوش ما است

لیک بر ما خرده مگیر و بدان که آزادگان و یاغیان به هر آنچه وظیفه به 

در میانه خواهند بود تا با  آناندوش دارند دل خواهند سپرد، هزاري از 



 

خوانند که تغییر جهان را میزبان شود،  آنروند و از  آندل و جان بر 

را خواهی دید که به آنچه آرزو در دل خویشتن و دیگران است  آنان

تا براي تغییر  اند شیفشان خواهند شد و این جان گذشتگان در پ جان

 جهان بکوشند و زیستنشان در میان همین تغییر معنا خواهد بود

اند،  ده مباش که به حریم خود نیز چشم دوختهآزرمگیر و خرده  آنانبر 

را براي اختیار جانان  ها آرمانجهان  آنانخرده مگیر که  آنانبر 

 .اند و حال خویشتن نیز براي این اختیار در پیش دندیبرکش

اگر از اولویت این دو پرسیده و خطاي تو در میان این اولویت است، 

جانان  ي مانی و آزاد زیستن همهباید بدانی که جهان ار شک یب

بگذار تا برایت ي ا ترین اولویت بودن ما است، اما اگر ندانسته بزرگ

 مییبگو



 

در آرامش بودن کودك انسانی و  ،بگویم که زیستن آزاد حیوان

ما از جهان  ي ترین خواسته برخاستن چناري پر فروغ در بیابانی بزرگ

د هیچ همتاي او نخواهد بود، شاست، آنجاي که سخن از جان در میانه با

هیچ حریم و ارزش و باور و ایمانی راهگشا نخواهد بود که جان 

ان ما ستترین ارزش در جهان است، آنجاي که دردمندي به د بزرگ

ت، آنجا که مظلومان بر زمین و در سچشم دوخته و ظالمی در پیش ا

ه براي شتاند ما را خواهی دید که از جان گذ انتظار جالد سرسپرده

آزادي خواهیم ایستاد و خواهیم جنگید تا مرگ هم به پیش خواهیم بود 

 هم گذر خواهیم کرد آنو از 

آنچه خوانده و نخوانده بدان که آزادي هدف غایی و نهایی ما است و 

رؤیاي هماره ما  آنچهبه حریم براي آزاد زیستن نظر کرده تا در میان 

  ر ها آرماناست بجوییم طریقتی که جهان 

 جهان را فرا بگیرد ي ادتر و بهتر پدید آید و بیداري همهآز



 

ها  از رنج آزادزادگی خواهد بود تا جهان را به نام جان آبر دست بیرق 

کنیم، تو خواهی دید این بیشماران را به عین در برابر خواهی دید که 

 دل گذر کنند، و ایستاده تا به راه این تغییر از جان

را ساخته و حریم خویش را به  نهاکه با بیرق ج را خواهی دید آنان

اي، اگر  اند، تو نیز مسکوت نمان و اگر دل به تغییر سپرده پیش برده

دار دیربازان به ستوه  دنباله هیارزشی را ایمان پنداشته و از نداي کر

برایت بسازند تو براي خویش  آنانمیدان بیا تا پیش از آنکه  به يا آمده

ان خاریان در تمناي ساختن است و نه بلعیدن و بسازي که این جه

بود بخوان، بخوان تا بدانند  ات دهینابودي، بساز و بیافرین و از آنچه آفر

تا جهان را بسان آرزوي خود بدل کنند و  ندیش بر آپیو ایمان به دل در 

 ...رؤیا را بر آورده سازند ي همه

 



 

 

 

ــان راه   ــور آزادگــــ ــراي کشــــ   بــــ
  در راه همـــه دنیـــاي مـــا امـــن اســـت

ــز    ــک چی ــا ی ــدار م ــه دی ــان آنهم   ج
ــود یــک جــان    نســان انبــات حیــوان ب

ــی  ــت معن ــدرت  حکوم ــیط ق   اش تقس
  همـــه جمهـــور در کـــار جهـــان راي 
ــه راه  ــانونش همـــ ــه آزادي و قـــ   بـــ
ــر    همــــه تغییــــر ایــــن دنیــــاي تغییــ
ــاهر آزاد     ــاك و ط ــه پ ــانونی ک ــه ق   ب
  چنین آمـد پدیـدار ایـن جهـان پـاك     

 

ــاه     ــر جــ ــیم بــ ــیش از تعلــ ــد پــ   بیامــ
  بــرون امــن اســت ایــن جــاه  آنو  درون

ــان  ــه جـ ــان   همـ ــیش اذعـ ــر پـ ــا برابـ   هـ
ــر بـــود بـــر جـــان  همـــه جـــان ــا برابـ   هـ

  بگــو محــو اســت آري محــو قــدرت     
ــاي    ــا جـ ــاییِ مـ ــیش و پویـ ــه در پـ   همـ
ــار   ــار و اظهــــ ــه آزاد در افکــــ   همــــ
  همـــــــه در راه پویـــــــایی و تـــــــدبیر
ــاد  ــالم دور در بـــ   همـــــه زشـــــتی عـــ

  اي راد ســـــــراي هـــــــر نفـــــــر آزاده
 



 

و آزاد به زیبایی دریاي وسیع رهایی این قلمروي آرمانی  سرایی پاك 

 .هاي ما است در گروي تالش

آورند و  هاي پاکی را به اهتزاز در می روزي که آزادگان در پیش بیرق

ي جانداران در جهان آرمانی  همهدنیاي زیبایی را خواهند ساخت تا 

آزادانه زندگی کنند و آزادگان در کشور رهایی در کنار هم با ایمان و 

آزادانه زندگی خواهند کرد و زیبایی را در جهان نشر خواهند داد و 

 .زندگی را از نو سرآغاز خواهیم کرد

هاي  ي جان تالش است و مشت به امید رسیدن به این واالیی همه

 ، فریادهاي بلند، جهان زیبایی پدید خواهد آورد،کرده گره

ها و باور ما تا  آزادي جهان در همین نزدیکی است، به مدد از تالش

  ي ما قانون تنها آزادي باشد و جهان رؤیاي همیشه



 
 

 

 

 

 

 آموزش

 



 

 

 

  

راستی که آموزش خواهد ترین بخش از جهان ما به  ترین و مهم اصلی

بود، این نوشداروي مؤثر که آدمیان را از خواب غفلت هزاران ساله 

بیدار خواهد کرد، موجبات پویایی و پیشرفت بر جهانمان خواهد شد و 

 .زیبایی و آرمانمان را در جهان پدید خواهد آورد

پروراند که سالیان دراز در وجودش به خواب  اي می از هر انسان، آزاده

ها را بیدار کند،  ي انسان درون سینه  آزاده آنتواند  انده، این تعالیم میم

در این خواب هزاران ساله، صداي فریادهاي این تعالیم، تلنگري خواهد 

 .بود که آدمی را به روح آزادش فرا بخواند



 
 

اش که در طول این هزاران سال به تعلیم  پاره شده به درون قلب پاره

 اي را چشیده است التیام خواهد بخشید، تازیانه زخم خورده و هر روز

هایمان در گروي تعالیم درست است، آنجا که تعالیم  التیام این رنج

مان پاك خواهد کرد و  مان خواهد شد و دردها را از سینه باعث بیداري

 دوباره از نو انسانی پدید خواهد آورد،

اند، گرچه  کشیدهها رنج بسیار  هایی که گرچه در طول این سال انسان

اند به مکتب نشستند و خواستند تعلیم ببینند، خواستند  فریب خورده

دوباره احیا شوند، لیکن به جاي نوشدارو، جام شوکران به خوردشان 

ها را بیشتر از پیش در غفلت و خاموشی نگاه داشتند، هر بار  دادند و آن

گان پیش آمدند که تلنگري به خویشتن زد، فریاد بیداري سر داد، دیوان

 و به زهر و فریب افسون کردند این جماعت درمانده را



 

باز از نو شروع به گفتن کردند، هر بار کسی فریادي زد، محبتی کرد، 

در خفا زبان از کامش بیرون کشیدند و به جماعت خوراندند که او نبود 

شدگان را باز  و چیزي نگفت و اگر گفت دشمنی بود در زشتی و افسون

 .پرستان بود حربه آناب بردند و فریب دادند که دنیا از به خو

شده خواندند، صداي این فریادها  باز فهمیدند نخوانده باز دانستند و مسخ

نرسید که به تعالیم زشتی افسون کردند، هر چه بیشتر به مکتب نشست 

 بیشتر زشتی فرا گرفت و بر این دام اسیرمانده از خویش، هیچ نماند

ي دانستن و فهمیدن و خواندن، اگر  تشنه بودند، تشنه لیک آزادگان

زشتی بود باز خواندند و ساکت ننشستند و هرروز بیشتر از پیش 

جنگیدند، بیشتر به راه آزادگی درآمدند تا خویشتن بدانند و به دیگران 

 بخوانند که تعلیم بسازند و زشتی را از میان بردارند،



 
 

ال سیمرغ بال کشیدند و به پرواز دانستند و نوشدارو را یافتند به ب

را فرا گرفتند، هر جا  آندرآمدند که اگر دانش در جهنم بود سوختند و 

بود به معرفت سیمرغ آزاده پرواز کردند که به دانش آموخته بگویند و 

 تعلیمی پدید آورند که جهان را دگرگون و انسان را دوباره بسازند

م پاکی، باید تعالیم یکی از ي آزادگان باورمندان به مرا در جامعه

اي را  شان را تشکیل دهد، باید جامعه هاي مهم زندگی اجتماعی بخش

همه بتوانند، تعالیم درستی ببینند ما باید به آزادگان  آنپدید آوریم تا در 

 ها توقع درست زندگی کردن داشته باشیم، تعالیم درستی بدهیم تا از آن

مئناً ایمان داریم که با تعالیم درست دانیم و مط می لیمهمه از قدرت تع

ي  هایی که به واسطه اي پدید آوریم، انسان توانیم از هر انسان آزاده می

دهند در راستاي  تعالیمی که دیده امروز رفتارهایی را از خود بروز می

ي پر برکت  ها تعالیم درستی داد، باید برایشان این سفره نیکی، باید به آن

ها آزادگانی پدید آورد که نه تنها  تک این انسان تکرا باز کرد تا از 



 

زندگیِ شخصی درستی داشته باشند که به کسی آزار نرسانند و در برابر 

 ها ایستادگی کنند و باعث آرامش جهان پیرامون خویش شوند تمام ظلم

ها،  هایی بدور از ظلم و آزاده در برابر زشتی تنها راه ساختن چنین انسان

 تعلیم است

ید که آدمیان را با تعالیم درست آشنا کنیم، باید به بهترین شکل و از با

ها این تعالیم پاك جاي پیدا کند و حقا بعد  همان سنین کودکی در آن

از گذشت چند سال خواهیم دید که پدر و مادرانی پدید خواهند آمد و 

این تعالیم را قبل از رسیدن سن کودکان براي تعالیم عمومی در خانه و 

گونه تعالیم مرام پاکی و باور به آزادي به  خانواده نشر خواهند داد و این

 .ي دنیاي ما نشر و گسترش پیدا خواهد کرد همه



 
 

از همان نخستین روزها کودکان با  آناي پدیدار خواهد شد تا در  دایره

ها و  ي انسان هاي راستین جهان پاکی آشنا شوند و این دایره همه ارزش

 ه رستگاري خواهد رساندجانداران را ب

اي بزرگ به وسعت تمام  کنیم، دایره وقتی از تعلیم صحبت می

هاي آدمی در برابرمان گشوده خواهد شد، تعالیمی که در طول  دانسته

ها  اند و بدون داشتن این دانسته دست یافته آنها به  این هزاران سال انسان

 هد ماندآدمی به هیچ بدل خواهد شد و از او هیچ باقی نخوا

ي آزادگان و دولت آزادي باید اجباري کردن تعلیم باشد، باید  وظیفه

جامعه را به جایی برسانند که کسی بدون تعلیم باقی نماند که از انسان 

 تعلیم توقع هیچ نخواهد بود و هر زشتی از او سر خواهد زد بی

که  هایی خواهیم آزاد، به دور از هرگونه زشتی و انسان اي می ما جامعه

حاضر به روا داشتن هیچ زشتی و ظلمتی نیستند، براي ساخت چنین 



 

ها توقع دور  از انسان آندنیایی باید ابتدا شرایط را فراهم آوریم و بعد از 

 ها را داشته باشیم ماندن از زشتی

اگر هر زشتی از هرکسی سر بزند قابل توجیه است، آنجا که تعلیمی 

زشتیِ کارش آگاه نخواهد شد و این  وجود نداشته باشد هیچ انسانی از

ندانستن پلی به سویش خواهد گشود تا در جهل به زشتی دامن زند و 

 ها است این شروع مصیبت

دانشی است و گاه دانستن دانشی  دچاریم گاه بی آنچیزي که امروز به 

 .است  زشت

هردوي این عناوین به یک اندازه مخرب خواهد بود و جامعه را به سوي 

داند خطرناك است و هم  وق خواهد داد، هم انسانی که نمیبدي س

ها به یک اندازه براي جامعه  انسانی که زشتی را آموخته، هردوي آن

 وجود دارد آنانمضر و خطرناك هستند و احتمال بروز هر زشتی از 



 
 

آزادگان باید در برابر این جهل و گمراهی بایستند، باید با این دو مفهوم 

 رزه کرد،از ندانستن مبا

گشاي رهایی  ي آزاد ما با حکومتی از قلب آزادگان، تعلیم را گره جامعه

ستاید، این ارزش  پندارد و این ارزش مقدس را می ها می از تمام ظلم

ي زیبا که  مقدس، بخش الینفکی از دنیاي ما خواهد بود، همان دریچه

 باعث پیدایش باورهایمان شد

علیم رهایی که در دیارمان به ارزشی این معرفت و شناخت داشتن، این ت

واال انگاشته خواهد شد و هماره جایگاه رفیعش خواهد درخشید و هر 

روز به ارزش و اعتبارش خواهیم افزود، دنیایمان را زیبا خواهد کرد، 

تمام  آنکند، این ارزش واال از  اي زیباتر به رویمان باز می هرروز دریچه

ت آدمیان در آید که همه از موهبتش ها است، باید که به خدم انسان

 .اي بیدار پدید آوریم لذت ببرند و جامعه



 

کند، باید  ي آزاد این ارزش مقدس را به بایدي جاودانه بدل می جامعه

ها بیاوریم تا همه یکسان در این  این باور مقدس را به میان تمام انسان

 فضیلت غوطه بخورند

زنیم و جهان در  حرف می وقتی از حکومت آزادي و قلمروي آرمانی

پیش رویمان که در سرایی آزاد، آزادگان با هم و در کنار هم زندگی 

ترین  ترین بخش براي پویاییِ ما است، مهم دانیم که تعالیم مهم کنند، می

 ها است ي انسان بخش پیشرفت جهان همه

اي  باید چنین ارزش واالیی را اجباري و همگانی کنیم باید از هر هزینه

تر بیشتر گسترش  اهیم و این طریقت روشن و پاك را هر روز از پیشبک

دانیم که بهترین راه براي پیشرفت جهانمان تعلیم خواهد بود،  دهیم، می

 ها است طریقتی که باعث رسیدن ما به تمام خواسته



 
 

هاي آزاده نه تنها آزادي و قانونش را درك کرده که در پیشبرد  انسان

با دل و جان خواهند جنگید و فقدان این ارزش مقدس باعث جهل و  آن

پسرفت خواهد شد، از نادان و جاهل چه انتظار که به قوانین آزادي 

پایبند بماند از این روي و به هزاران دلیل این ارزش مقدس اجباري 

ها در این طریقت روشن گردد و از هیچ فروگذار  خواهد شد، باید هزینه

 ي درمان است ن پاك و تعلیم دیده بیشتر از هر چیز مایهنبود که ذه

گشاي جهان ما باید که رایگان باشد، این رایگانی  این تعلیم، این گره

توان از این ارزش واال تجارتی به پا کرد و علم  بدین معنا است که نمی

 را فروخت که دانستن باید در تمام ابنا رایگان و در اختیار همگان باشد

قانون آزادي یعنی ارزش یکسان میان جانداران و باید این تعلیم  حقا که

نخواهد  آنبه ارزشی واال مزین باشد و هیچ ارزشی در جهان باالتر از 

 بود که آدمی را از نو بنیان کنیم،



 

 االجرا است اي براي این طریقت پاك الزم اختصاص هر هزینه

اماکن باید که  تعلیم در تمامیِ سطوح در تمامیِ اشکال در تمامیِ

ترین  کس نباید در این طریقت پاك دچار کوچک رایگان باشد، هیچ

 مشکلی شود،

 آنکنیم باید سطحی براي  وقتی از اجباري بودن این تعالیم صحبت می

ي ندانستن مرتکب زشتی نشود، این  مشخص کنیم که کسی به واسطه

وراندن آزاده جبر براي احترام به قانون آزادي است و دانستن همه و پر

 ها از دل تمام انسان

 آنبا این تفاسیر باید که سطحی براي این جبر شناخته شود، اگر پس از  

نیازي براي دانستن در خویش ندید و در ادامه خواست که از این 

طریقت دور بماند، دریچه براي گمراه بودن و جهل در پیش نداشته 

 باشد و به این زهر مسموم نشود



 
 

گاه از این دانستن و دانش بازار  اما رایگان بودن به این معنا است که هیچ

قدر در پس خود رفاه به همراه داشته  آنو تجارت نسازیم و این دانستن 

 دور نماند، آنباشد که کسی به جبر از 

ي  جبر در دانستن باید همیشه وجود داشته باشد و سطحی براي همه

از ندانستن کسی رنج نبرد و از میان آزادگان در پیش روي باشد و 

ي دولت  ها است وظیفه ي نداشتن هزینه برداشتن جبري که به واسطه

ي نداشتن ثروت کسی از دانستن دور نماند باید  آزادي است، به واسطه

در رسیدن به سقف دانستن رها باشد و بتواند تا هرجایی از این دریاي 

رآید و حکومت براي او بال مشکل به پرواز د بیکران پیش رود و بی

 .دانیم ي مشکالت می کننده بسازد که ما حکومت را هماره رفع

هاي تحصیل شود و این دانستن براي عموم  باید دولت متحمل هزینه

اي باز به جبر و تا انتهاي از میان برداشتن جبرها براي ترك  دروازه

 .طریقت دانستن باشد



 

ي علومی صحبت  ، دربارهمسخن میگوییوقتی از آموزش و تعالیم 

شود که امروزه در همه جاي دنیا مرسوم و قابل وثوق است و  می

ي آدمیان است، انسانی که به طول این هزاران سال  دستاورد هزاران ساله

ها و علوم که  کند و همین دانسته در حال شکوفایی و پیشرفت تالش می

شاي بسیاري از ها به یکدیگر نقل شده راهگ شانه به شانه از انسان

 ها در جهان پیرامون ما شده و خواهد شد زشتی

آزادگان در تعالیم این علوم باید که از همه سبقت گیرند و در این علوم 

اي  ي همین علوم و با مدد از هرکدام طریقت تازه پیشتاز باشند، به واسطه

و  پایه  ها دور و دورتر کنند، این علوم پدید آورند تا جهان را از زشتی

ها  ي آدمی است و انتقال تجربه ي هزاران سال تجربه پیشرفت و ثمره

 .باعث پیشرفت و کامیابی خواهد بود



 
 

ها را  هاي آزادي باید در این علوم شکوفا شد، آن به مرام پاکی و آموزه

ي این راه پر نور شد  کننده برنده و کامل هر روز دریافت و خویشتن پیش

 بخشید، و از خویشتن و جان روشنایی

ها از این علم مدد خواست تا جهانی بهتر  ي جان باید براي کامیابی همه

ها باید که  ي شاخه از پیش ساخت و براي دریافت علم و تعالیم از همه

کوشا بود باید در میان آزادگان این علوم را رواج داد و وقتی از تعلیم 

ي  ن سالههاي هزارا اي را از دل همین آموزش سخن گفتیم بخش عمده

 آنخواهیم که باید با نگرش به قانون آزادي در راه پیشبرد  انسانی می

 کوشا بود

ها  پس صحبت از علوم، نخستش شامل تمام علوم جهان پیرامون و انسان

نحوه و آموزشش کوشا  آنگیري  خواهد شد که عالمان در شکل

تدارك  خواهند بود و با توجه به زمان و مکان هر چه نیاز آزادگان است

تر  دانند و در پیشبردش پیشگام بینند، هرروز از این علوم بیشتر می می



 

ها قانون آزادي خواهد بود، آزار نرساندن  خواهند شد و تنها معیار آن

به دیگران بخش جدا نشدنی از زندگیِ آزادگان و باورمندان به مرام 

و تمام  ي آموزش ها شروع و خاتمه پیشبرد و نحوه پاکی است، اما شاخه

امور این علوم با توجه به قانون آزادي توسط عالمان و آزادگان 

 بندي خواهد شد و با توجه به نیازها پیش خواهد رفت طبقه

ي جهان ما که عالمان غیور در پیش بردن و  ها مباحثی است در آینده این

 کوشا خواهند بود، آنگسترش 

ان با مفاهیمی آشنا شوند ي آزادگ اما در این تعالیم اجباري باید که همه

بر تمام نیازهاي روزانه  آني  اي خواهد بود تا به واسطه بخشی علوم پایه

و شخصی فائق آیند که با توجه به شرایط توسط عالمان ذیصالح تعیین 

خواهد شد و به اجبار و رایگان در بین همه جاري و ادامه پیدا خواهد 

 اختکرد، این علوم الفباي دانستن را خواهد س



 
 

ها اجباري  ي انسان و اما تعالیم پاك از باور آزادي نیز باید میان همه

آموخته شود و از همان سنین کودکی آغاز شود و به فراخور بزرگ 

ي مفاهیم  ي تعلیم اجباري همه تر شود تا پایان دوره شدن بیشتر و افزون

ي  به طرق مختلف و با توجه به سن و شرایط فرا داده شود و جامعه

آزادگان در پیشبرد این تعالیم هم در سراي آزادي و هم در جهان 

ها  پیرامون باید که کوشا باشند و جنگ خویشتن را در تعلیم به انسان

ها در دانستن و بیشتر دانستن  بدانند و مطمئن باشند راه بیداري انسان

 و مرام پاکی است آنها از مفاهیم آزادي، قانون  آن

باور به آزادي با توجه به سن کودکان و در حال تعالیم مرام پاکی و 

در میان گذاشته شود، این آزار نرساندن  آنانها باید با  بزرگ شدن آن

هاي جهان باید به همگان از همان کودکی  ي جان به دیگران یعنی همه

فرا داده شود تا بدانند، آزادي پدیدار نخواهد شد مگر با احترام به قانون 

 پاك رهایی



 

این محترم شمردن قانون پاك آزادي تعلیمی اجباري و رایگان باید 

ها  ي جانداران به انسان باشد و باید که به میان انسان براي رهایی همه

 هزاران بار به اشکال مختلف و در سنین مختلف گفته شود،

ها گفته  ي موجودات به آن باید این برابري، جان پنداشتن نسبت به همه

ابر و یکسان موجودات ببینند و بدانند تنها راه زندگی شود و انسان را بر

 آرام آرامش بخشیدن است

باید همگان بدانند که آزار زمانی از میان برداشته خواهد شد که به 

 میدیگران آزار نرسانیم و حقوق همگان را محترم بشمار

باید در تعالیم کوشا باشیم و هر روز از آدمیان آزادگانی در رزم بسازیم 

 .جهان را پیش ببرند و در شکوفایی جهان کوشا باشند که

 ها بدل شود، ي انسان هاي پاکی به تعلیم میان همه باید ارزش



 
 

نباید هیچ جانی را آزار داد و باید این را به همگان آموخت تا کودکان 

از همان طفولیت با این واژگان زیبا آشنا شوند و جهانشان را به وسعت 

 تر کنند،این عشق زیبا و زیبا

در هفته در روز در ماه در سال باید پیشرفت و هرروز یک گام به 

دار و  ها فانوس تر شد و در این اقیانوس زیبایی آزادي نزدیک و نزدیک

اي  طریقت یاب بر دیگران شویم، باید تعالیم اجباري از انسان، آزاده

 آید، اي از حقوقش کوتاه نمی بسازد که پرشور است و لحظه

تعالیم باید به او بیاموزیم که در برابر بیدادگري و ظلم باید ایستاد  در این

گاه کوتاه ننشست و این  و جنگید، باید از حق خویشتن دفاع کرد و هیچ

شور را باید که آموخت و مرام پاکی را با تمام تعالیم واالیش به رایگان 

اي خفته که  ها بدهیم که در پشت سینه هر انسان، آزاده و اجبار به انسان

 به طول هزاران سال عذاب و رنج کشیده است



 

تعالیم پاك، مرام آزادي، قانون پاکش، احترام، آزار نرساندن، دانش 

هاي نهفته به مراممان را بیاموزیم، پس در میان  فرزندآوري و تمام زیبایی

هاي پاك  تعالیم اجباري باید زمان مشخص و درستی پیرامون این آموزه

ي این تعالیم پاك از مرام آزادي  ها به واسطه ي انسان همهتعلق گیرد، 

 .دل به دریاي رهایی زنند و آزاد شوند و به دیگران آزادي ببخشند

هاي  تعصب باشیم و دروازه ما آزادگان در سیستم آموزشی باید بی

ي علوم را به روي خویشتن بگشاییم، ما به قانون آزادي پایبندیم و  همه

جهان هم همین ارزش پاك خواهد بود، پس هر باور  تنها ارزش واالي

 آنو علمی باید از این سنگ تراز به سالمت بیرون آید، هر بخش از 

باقی بماند  آني پاك  که به آزار دیگران مرتبط است، جدا شود و شیره

تا راهگشاي جهان ما شود، ما به آزادي معتقدیم و باور داریم تمام ادیان 

باورها و تفکرات باید آزادانه به نشر ایمان خویش بپردازند و شاید 



 
 

ها شوند لیکن باید هر باوري حال دین باشد یا  روشنگر راه رهایی انسان

 ها و ظلم به دور بماند تفکرات انسانی از زشتی

هر  آني آزادگان باید سیستم آموزشی آزاد و رها باشد و در  جامعهدر 

باوري تعلیم داده شود تا هر کس آزادانه راه و طریقت خویش را دریابد 

باوران خویش بپیوندد و بودن و ماندنش میان این  و اگر خواست به هم

 ي آزاد هیچ جبر و تحمیلی در خویش نخواهد داشت، جامعه

د از باورها زشتی دور شود باید دانست که این جبر گوییم بای اگر می

ي ما این  ها است زیرا که براي همه ي جان براي زندگی بهتر جمعی همه

 اصل یکسان است و آزار رساندن به دیگران زشتی است

براي درك بهتر باید به خویشتن رجوع کرد که آیا طالب آزار دیدن 

 هستی؟



 

فهمیم که آزار رساندن به دیگران  مطمئناً پاسخ همه یکسان است و می

گاه  زشتی است و راه به سوي آزار دیدن خویش خواهد گشود و هیچ

ایمان به آزادي با آزار رساندن به واقع بدل نخواهد شد و جهان آزاد 

 نخواهد بود مگر اینکه قانون آزادي را پاس بداریم

 چگونه طالب جهانی در صلح خواهیم بود وقتی جنگ افروزي کنیم؟

 ایم؟ خواهیم از دیگران آزار نبینم وقتی خویشتن آزار داده چگونه می

باید در این اصل و ارزش با هم پیمان و عهد کنیم تا جهانی به دور از 

 ها بسازیم، زشتی

ي آزادگان در آزادي پیشگام باشد و تنها مرز را همان قانون  باید جامعه

 آنهمیشگی و پایدار یعنی آزار نرساندن به دیگر جانداران بداند و فراي 

 را آزادانه میان مردم نشر دهد... تمام علوم تمام باورها و 



 
 

خط قرمز  آندر علم هم همین طریقت صدق خواهد کرد، فراي 

قانون آزادي، باید بدون نگاهی متعصبانه هر فکر و باور همیشگی جهان، 

و نگاهی را نشر داد، اگر نظریه بود، اگر مخالف داشت باز هم نشر داده 

هاي نو بود  شود، باید در این پویایی پیشگام بود و در پی جستن طریقت

 و با هیچ حصاري خویشتن را محصور نکرد

عث دور ماندن از علم و دانش باید هر نگاه متعصبانه و خشکی را که با

مان خواهد بود و ما را از  است از دنیایمان دور کنیم که حقا آفت پویایی

 رسیدن به کمال باز خواهد داشت

 آنتنها قانون راستین در پیش روي ما است و هر چیزي که منافاتی با 

ارزش واال نداشته باشد قابل تأمل است، باید آموخت و آزمون و خطا 

یش برد این هدف هزاران ساله را، باید از هر گونه نگاه متعصبانه کرد و پ

و خشک دور ماند و به این پیکره جان بخشید و در غربال شدن و 

 بزرگ شدنش مدد رساند و از مدد همگان بهره برد



 

خشک را   ها را شنید و بر همه اهمیت نهاد و نگاه ي حرف باید که همه

ي سخن شده است که در  یندهاز خویشتن دور کرد که چه کسی گو

 برابر چه گفته است و چه طریقتی در پیش روي ما است،

باید نگاه به آزادي را به عظمت زیباییِ آزادي وسعت داد و با هیچ 

اي در برابرش راه را سد نکرد مگر قانون آزادي که راهبر ما در  میله

 جهان پیرامون است

دانی تا  ش گفت که هیچ نمیپایان است، باید هر روز به خوی دانستن بی

کامیاب شوي، باید هر روز خویشتن را ندانسته بدانند که بدانند و  آندر 

بیشتر پیش روند، تعالیم پاکی قانون آزادي و علوم مورد نیاز اجباري تا 

هیچ تعصب و نگاه  ي سطوح بی اي که نیاز است رایگان در همه پایه

ام مشکالت جهان خشک براي پیشبرد و پویایی و حل کردن تم

 .پیرامونمان قدرت و قوت خواهد داشت



 
 

رفت او عاصی بود از هر آنچه تا کنون  کودك دوان دوان به پیش می

خوانده بود و بر او خوانده بودند، این چه قساوتی است، مگر ممکن 

 توانست چنین دنیایی را باور کند ها دور از واقع است و او نمی است، این

کی محصور برده بودند، همه جا سفید بود، دیوارها به او او را به میان اتاق

بلعیدند و هر گاه امکان داشت در  و او را به خود می آوردند یهجوم م

 ن بماند، او دیده که فردي سپیدپوش آمده استفوسردي این فضا مد

توانست چنین کابوسی را باور  ناممکن بود، این دور از واقع بود، نمی

شد تا او را در بر گیرد، او آمده بود تا او  نزدیک میکند، فرد سپیدپوش 

را در بند در آورد، او آمده بود تا بر او چیره شود و کودك دید که او 

 چگونه و با چه قساوتی سوزن را فرو برد،

تنش را زخمی کرد، او از جالدان بود، او سالخ این صومعه بود، او را 

 بود،در این محراب براي قربانی کودکان دیده 



 

 آري چه خوش خیال بود که بدین سادگی از آنجاي گذشت،

 گرد را نشنیده بود؟ صداي کودکان دوره

اتاق آمد با فریاد خارج شد، رنج دید و با درد از اتاقک  آنهر کس به 

 را براي مجازات بدانجا بردند، آناني  سپید خارج شد، همه

 این مجازات بود؟

ماً که ما از قربانیانیم و او جالد این بودند، آري حت یها قربان شاید آن

روح قدسی خواهد کرد، او با  آنواقعه، او است که قربانیان را تقدیم 

 پاره پاره کردن تنان به این ارزش دست خواهد برد

مدام تصویر فرد سپیدپوش در برابرش بود، مدام در برابر دیدگانش به 

بزرگ به دست آمد، با دستکشی سپید در دست و سوزنی  رقص در می

 اند، ي مرگ پرور سپیدرویان آمده ها از قبیله گرفته، آن



 
 

 در این نور بر آمده تا یکایک کودکان را بدین درد وادارند، آنان

جسم آهنین دردناك در تنم تا چند روز دیگر زنده  آنبعد از رفتن 

 خواهم بود؟

 باشم؟ آنانمرا به بندي نامرئی داده تا همیشه مرید  آنانشاید 

این قربانی بودن چه معنایی خواهد داشت و این درد چه فرجامی خواهد 

 داشت؟

 کنند؟ اي کار می سپیدپوشان براي چه فرقه

ما را بعد از این مسخ کردن در روزي مشخص به دور خود  آنانحتماً 

 ءیها خواهند سپرد، این ش جمع خواهند کرد و همه را به درون دیگ

تر شویم، حتماً همین  ه خواهد کرد تا فربهروز آماد آندردناك ما را تا 

 کار را خواهند کرد



 

شود،  چگونه چشم در چشمانم نگاه کرد و با تکرار این ورد که تمام می

 رنج را به جانم هدیه کرد، مرا در این جبر رها کرد و به بدین درد وانهاد

 به جانم فرو برد، سوختنش هنوز هم همراه پروا یدستانش را چه آرام و ب

 ي کودك خواران است من است، او بی شک از قبیله

این را خود ندانست که یکی از دیگر کودکان عاصی به او گفت، 

درد به بیرون  آنرنج و تحمل  آنکودکان عاصی بعد از کشیدن 

اي  در کنار هم به دور خانه آنانآمدند و حاال چند نفري از  محراب می

 در میدان این محراب جمع آمده بودند

گفتند و هرکدام روایتی از ماوقع داشت، پس از  اتفاق می آنجملگی از 

 از قوم کودك آنانچندي گفت و شنود میانشان سخن بدانجا رسید که 

را خواهند خورد، همه را در بند به  آناني  اند و به زودي همه خواران

گونه در میدان شهر خود همه را به سیخ  زنجیر خواهند سپرد و این



 
 

اند تنشان را بریان  کرده آنانها که در تن  برد و با همان میلهخواهند 

 خواهند کرد،

ها بارور و بارورتر شدند و  گفتند و در میان این گفتن ي کودکان می همه

 در میان همین افکار پیش رفتند

ترها بدانان  ترها شنیدند، بزرگ کودکان عاصی گاه و بیگاه از بزرگ

ها  ا، این سوزن به تن بردن براي سالح آنه گفتند که این رفتار با آن

اي نزدیک مصون خواهد  را در برابر امراض در آینده آناناست و 

 ها خواهد بود، در برابر این رنجش آنانداشت و محافظ 

اما کودکان، کودکان عاصی باور داشتند که والدین هم از میان همان 

 آنانیکی از  اند، در میان همان جمع قوم کودك خوار برگزیده شده

مرا به  آنانپدر و مادر من نیستند، ن مرد و ز آندانم که  گفت، من می



 

خوار  نزد خود نگاه داشته تا در روز مشخص مرا تحویل قوم کودك

 دهند

گوید،  ها می قوم ضاله سخن آنام که والدینم با  دیگري گفت، من دیده

اي که  و آینده ها براي تحویل من قرار و مدار گذاشته است، آن آنانبا 

 اند دهیهاي خود را کش ها دارند و نقشه در انتظار من است برنامه

ها افزوده شد، یکی از کودکان تازه  ها بر گفته دیگري گفت و گفته

فرار نکرده بود و رام در میان حیاط این  آنانوارد در میانشان که همتاي 

رو  ی، به آرامبسیار شنیده بود آنانداشت و از سخنان  محراب گام برمی

 :خواند آنانبه 

شما را در برابر  آنانها براي سالمت خودتان به شما آمپول زدند،  آن

 امراض واکسینه کردند،



 
 

اش تمام نشده بود که بیکی از کودکان با صداي بلند رو به  هنوز جمله

 :جمع با هیجان بسیار گفت

، بعد از ي کشنده است دانستم این هم از تأثیرات مخرب همان زهره می

ها را به خاطر  درس آنگونه  مدتی تو را مسخ خود خواهد کرد و این

 اند را تکرار خواهی کرد خوانده آنانخواهی داشت، آنچه 

 رو به جماعت خواند یلیم یکودك تازه وارد با ب

 ام را خودم فهمیده ها نیاي نیستم و ا اما من تحت تأثیر ماده

اي در میان کودکان عاصی در گرفت و پس از چندي همه با هم  همهمه

بود و این  مانیا یباور داشتند ب آناناو را کافر خواندند، او به آنچه 

 ترین نشانه از کفر او بود، بزرگ

برخی باور داشتند او از خودفروختگان است، برخی تأثیر داروها را بر 

 دانستند عامل بیگانه می یو برخ دیدند، برخی او را مسخ شده روانش می



 

دانستند او را از جمع خود دور کردند و دیگر با  دانستند و نمی هر چه می

او و هزاران چو او سخنی به میان نیاوردند جمع کودکان عاصی تنها 

 .خودباوران این ایمان را در خود جاي داد

از این این عاصیان به فردا در میان رؤیا و خیال کودکان خود را دور 

چرخه نگاه داشتند، در برابر این جبر ایستادند و تکیه زده جبر در برابر را 

بلعید، هر جبر براي بلعیدن جبر دیگري به  دیدند، جبر یکدیگر را می

فراهم آورد، او هر چه در  يتر میدان آمده بود تا غول هزارتوي بزرگ

سا آ سر و غول گونه شد که دیوي هزار برابر بود را به جان بلعید و این

در میان رویایشان  آنانپیکر در برابر  پدید آمد که همه را بلعیده و غول

 بوده نشست

ها بلعید، جبر در  را بلعید، همه را در امراض و بیماري آنانکودکان 

او بود،  ي اي را عاصی کرد و این عاصی بودن خواسته برابر عده

مهار شده به دست بشر جبر ساختگی و  هجبري که دیده بود ن ي خواسته



 
 

هر چه جبر ساخته و مهار  آنانبراي دور خواندن او است، او به خیال 

دیو هزار سر را پدید آورد و حاال که او  آنشده بود را به جان بلعید تا 

را در خود خواهد  آنانرا پدید آورده است با خیالی آسوده یک به یک 

ید، مرا به بند در نیاورید که خواند، مرا مهار نکن بلعید جبر فریادکنان می

همه را از ریشه خواهم کند، من در بند نخواهم بود و براي دریدن به 

خواند و حال در پی بیدار کردن برخی در این  ام، او مدام می میدان آمده

چرخه است او خود دست و پاي قدرتی نخواهد داشت، اما به گفتار و 

مه هر آنچه او خوانده را به ترغیب بسیاري دست و پا خواهد داشت تا ه

 کنند که او فرموده است آني منت برگیرند و  دیده

حاال از جماعت بیشمار از کودکان پدید آورده بسیاري را که هر آنچه 

از این جبر مهار شده  آنانخوانند،  خواند را به تکرار بر هم می او می

یشتن و ي دنیاي خو عاصی به فردایی در جبري در خواهند آمد که همه

 کودکانشان را از ریشه برکند



 

جبر این دیو هزار سر بدطینت و زشت رخ در انتظار است، در انتظار 

است تا ما مهارش نکنیم و او را جوالن دهیم تا همه چیز را به خود 

براي خوردن و بلعیدن همه به میدان  ریناپذ يریاشتهاي س آنببلعد، او و 

خود ببلعد و همه را در این زور و آمده است، آمده است تا همه را به 

ظلم به بند در آورد، او اسیر بسیار خواهد خواست و گاه مسخ شده 

 بیشمارانی را در این خدمت خواهد گماشت

دانسته گاه سالح در برابر دشمن استفاده از همان سالح او است این 

نامداران در میدان جنگ را تکرار کردند و برخی دانستند که  ي آوازه

ترین سالح براي در برابر جبر ایستادن استفاده از جبر است، او را  رگبز

 آنبه بند در آورده از آنچه توان در اختیار او است مدد برده تا دیگر 

خوانند که او را از  جبر بدسیماي میدانی نداشته باشد و حال آرام رام می

 ي جهان است اند، همه در اختیار و اختیار همه میان برده



 
 

راي پدید آوردن اختیار بود که جبر را به بند خویش در آورده از او از ب

براي این سامان بهره بردند و باز هستند آنانی که چون کودکان در بند 

جبر از این جبرپرستی بخوانند که ندیده در رؤیا چگونه یکایک 

کودکان را به کام مرگ جبر فرستاده در عزاي او بر سر و صورت 

 کوبند یم

دکش را دیگر براي واکسن زدن و سوزن به تن رفتن به میان او کو

ي خواسته و دنیاي  محراب نبرد، او را نبرد تا طبیبان او را ببینند که همه

بود که در برابر هر چیز که  آناندید او از  را در میان جبر می آنان

بود که تنها براي نابودي به میان آمده بود  آنانساخته ایستاده است، او از 

 و اینسان دید که چندي بعد کودکش در برابر دیدگانش به زمین افتاد

دیو بدصورت و زشت سیماي جبر را دید که به باالي سر کودکش 

آرام و سپاسی با  يا است، او را دید که با نگاهی به او خنده آمده

داند که چه  برد، حاال می چشمان کودك را در آغوش گرفت و با خود



 

کرده است، حاال دانسته که چندي در اختیار جبر بوده و به دنیاي او 

که عاصی و در  آنانخوانند  خواند و باز می خدمت کرده است حاال می

که تنها ضدیت را شناخته و تنها  آنان، اند ستادهیبرابر هر ساخته انسان ا

در میدان او فریاد خواهند زد  در میان آنچه او خوانده راه خواهد رفت،

سته حاال عمري است که در خدمت جبر در آمده بر پاي نو دانسته و ندا

اند، اینان مرگ فرستان به روان جبر بودند، اینان مرگ را  او بوسه زده

 را فرا گرفت، آنانفرا خواندند مرگ 

اي، همه به خیابان  شعار گوي دیده شمار یاي از این جماعت ب دیده

 هند بود و در میان سرزمین فریاد خواهند زدخوا

هر بار درودي در میان است، زنده باد شنیده خواهد شد و مرگ بر 

همگان خواهند خواند و بدینسان مرگ رواج و در میانشان عروج 

 را مبتال به خود کرد آنانگونه بود که  خواهد کرد و این



 
 

به اسارت در گونه  حاال دورزمانی است که بسیاري در بند او این

اند حاال دورزمانی است که بسیاري را به بردگی خود گماشته و  آمده

 انیاو بی دست و پا در م خواهند کرد که او آرزو مرده است آن آنان

این بیشماران توان ایستادگی نداشت و ارتشی به جهل براي خود 

رود، چگونه  خزد و به پیش می اي چگونه می ساخت، جهل را دیده

 و بسیار را به کام جبر خواهد داد، گسترد یمچنگال 

او نشسته است، در انتظار بیشمار از قربانیان چشم دوخته تا رام به میدان 

بیایند، آرام بخوانند تا بر زبانشان براند، مرگ را ندایشان خواند و آنگاه 

به همدستی جبر همه را در خود خواهند بلعید و حاال دور زمانی است 

 بلعند یکه همه را م

خوانند و به تکرار در برابر  خوانند، دوباره می است، می آناننداي ممتد 

بدانند خود به جبر خدمت کردند و در میان او  آنکه یاند ب جبر ایستاده

در خیال  آنانمیخته تا او را از میان ببریم و آنفس بردند، آري ما به جبر 



 

ن بردن آنچه جبر است اند براي از میا نابودي جبر به خدمت او در آمده

 باید که از جبري مدد گرفت که توان باز ایستادن او را خواهد داشت،

جبر بزرگی در پیش است که توان نشر مرگ را دارد و مهار شده جبري 

قدرت بیکران او را به بند خواهد برد، او را به خدمت خواهد گرفت  آن

ل که دانسته از او بهره تا از نشر مرگ جلو بگیرد و در برابر او بایستد، حا

ایم مبتال به او نشده و در برابرش چون  ایم و او را به خدمت خوانده جسته

ایم، کودکان نگاه خواهند کرد و خواهند آموخت  سدي استوار ایستاده

جبر دهشتناك در برابر ما را رهایی داده است، لیک به  آنکه از 

گفت از زشتی و بدسیرتی  آنانرا باید که فرا خواند و بر  آنانآموختن 

غول در کمین که هر بار در آرزویی بلعیدن بیشماران نشسته  آنجبر، از 

است، هماره او خواهد خواند و در کمین بیشماران خواهد نشست تا او 

باید خواند تا بدانند ما او را به  آنانرا خدمت کنند و در این تعلیم بر 

 یمابتالي بزرگ جلو گیر آنخدمت برده تا از 



 
 

خوانیم خواهند دید  مدام می آنانکودکان در میان محراب حاال که بر 

شناسند و براي درمانش آنچه الزم  که اینجا درمانگاه است، دردها را می

سپیدپوش با سوزن در دست را به مانند طبیب  آناست را خواهند کرد، 

 خواهند دید که براي پیشگیري به میان آمده است،

درمان ما پیشگیري از دردها است، درمانی در میانه نیست مگر آنچه ما 

از پیشگیري طلب کنیم، درمانی در میانه نیست مگر از دورتر زمانی بر 

را بارور کنیم و حاال در این راه طول و دراز ما بر  آناندیشیده و  آن

 ریقت پدید آورده بهره جوییمطنیم تا از آنچه بدین آ

ایم، خویش  در راه ساختن این عالج بزرگ مدد از دستان خویش برده

ایم، اویی که در اختیار ما است  اندیشیده و به مهار جبر را فرا خوانده

خواند دیگر توانی  می آنانجبري که به اختیار باور همگان در آمده و از 

 نخواهد داشت، دیگر توان بلعیدن نخواهد داشت و دیگر، دیگران را به



 

خواند  وانیم میخ بند نخواهد برد، حاال او است که تنها براي آنچه ما می

 کند، و تکرار می

کودکی آنگاه که سوزن بر جانش رفت و دانست که این رنج پیشگیري 

است، آنجا که دانست این جبر براي در امان داشتن  يتر از رنج بزرگ

ا بیشتر او از جبر بزرگ به هم آغوشی مرگ است خود این طریقت ر

به پیش خواهد برد، خود در راستاي این پیشگیري فکر خواهد کرد، راه 

شنا خواهد کرد، او است که آخواهد ساخت و دنیا را بدین طریقت 

برد و فردایی در عمق افکارش  سازد و به پیش می حال این راه را می

راهی خواهد ساخت تا بر هر درد بی درمان عالجی در پیش از درد 

ع و معنایش بسازد و همه چیز را در پیش از وقوع قدرمانی به وابجوید، 

 ها دریابد رنج

اند را  تگان به درمان که بعد از حادث شدن واقعه در میدانخچشم دو

بر خواهند آمد تا هر چه در برابر است را قطع کنند، دست  آناناي،  دیده



 
 

د داشت، دزدان را ببرند که دیگر مردمان بی دست توان دزدیدن نخواهن

و جان توان کشتن  سر یسر از تن جدا خواهند کرد که دیگر مردمان ب

هایشان در از میان بردن است، از بین بردن دنخواهند داشت و درمان در

که تنها دل به  آنان اند ها همه از قماش همان نابودي خواهان است، این

فرداي اند و به  نابودي خوش کرده و هیچ در راه ساختن به پیش نبرده

کودکان را دیدم که چگونه در میدان براي آنچه در راه  آنمن 

 سازند جویند و آینده را می زنند، راه می پیشگیري از درد فریاد می

اگر الزم به جبر است جبري را فرا خواهند خواند که از رنج و درد و 

که جبرپرستان  آنانجبر راستین ما را در امان دارد، دل خوش نکنند 

د، در پی ان کرده ها يریگ که دل خوش بدین معرکه آنانند، ا جهان

اند دل خوش نکنند و در پی ساختن طریقتی  ساختن این راه دیوانگان

براي خوش خدمتی به جبر در نیایند که ما جبر را مهار و در خدمت 

بنشانیم و این  يا گرفته تا پیش از دادن رنجش او را عزل و به گوشه



 

دار شوند که با فریب  مرگ توانشان نیست که میانه سرمستان نداي جبر و

 و نیرنگ بیشمارانی را به دستان این دیورویان بسپارند،

معنا در میانه است راه در برابر است، هیچ گریزي و نگرانی در کار 

استفاده نخواهد بود، همه را در خطی براي ءنیست که کسی را یاراي سو

خواهند بود که تخطی معنا نخواهد ساختن درمان راستین راد به میدان 

تواند بدینسان از آنچه راه در پیش از پیشی گیرد و  داشت و کسی نمی

راه بیراهه خود را معنا بخشد که معنا و راه هرگاه الزم است در میانه 

 است،

کودك خود راه را ساخت و حاال گام را به پیشتري خواهد برد که همه 

ویی جبر دیده بود، حاال همه کار خواهد را در کابوس شبانه از این دیور

کرد تا او را به بند در این نامالیمات براي در خدمت گرفتن جلو گیرد 

 .و هر راه را براي این طریقت خواهد پیمود



 
 

 چرا جبر در آموزش همگانی؟

 براي مهار جبري به بزرگی جهل

دار خواهد کرد و جبر را به  گر جبر، جهل میدان جهل این زایش

اهی خواهد رساند، او قدرت را به دستان جبر خواهد داد و حاال پادش

که دیده جهل چگونه جبر را میدان خواهد داد، به مهار جبر در برابر 

 ایم، جهل و جبر ایستاده

 اي؟ او که در جهل وامانده است را دیده

 اي؟ ه است را دیدهداو که دنیا را در جهل وانها

اران را مواهد سپرد، او است که بیشاو است که جهان را به پاي جبر خ

به محراب براي سالخی خواهد داد، او است که دنیا را به تیرگی جبر 

 خواهد خواند،



 

جهل در وجودش رخنه خواهد کرد و او را به تسلط خود خواهد گرفت 

و او است که تنها در میان هر رخداد ندایی را تکرار خواهد کرد و از 

 مداد خواهد خواستدستان دیوروي بزرگ جبر است

را ببین که چگونه در تمناي سرنوشت و  آنانل ماندگان را بنگر، هدر ج

ي دنیا را در میان جبري  را بنگر که همه آناناند،  ذات درمانده، وامانده

را هرجی با فکر کردن نیست، سر  آنانزنند،  از پیش خوانده فریاد می

دري مطلق خواهند آشتی با دانستن نیست و هماره راضی به رضاي قا

بود، جاهالن در درد و دردمند را بنگر که خود را به هر آنچه در پیش 

دانند که  اند و می اند، خود را به دستان توانگر جبر واداده است فروخته

 اند ي این سست عنصر بودن خود را به جهل در خویش خوانده همه

خود خواهد دید بسیار در برابر  ي داند دیوارهاي محصورکننده آنکه نمی

و آنگاه به هر دست غیب و ناغیب در برابر گسیل خواهد شد تا شاید 



 
 

گونه است که  راهی، درمانی، عالجی براي درد خود بجوید و این

 بیشماران در این درد به سرنوشت خود چشم خواهند دوخت

 دارشان در گوش هم تکرار خواهد شد، نداي دنباله

 این تقدیر تو است

 است که براي تو رقم خورده استاین سرنوشتی 

را  آنبه آنچه در برابر و رویت در پیش و به اتفاق است، کفر مگو و 

 کتمان مکن که این تمرد راه به مرگ خواهد گشود

بلند در گردن به برابر غول بدسیماي جبر  ییها سمانیجاهالن در بند با ر

بر خاك در حاضر شدند، دستانشان بسته و در برابر بزرگی و جالل جبر 

آمدند، یکی از خودشان به پیش رفت و بزرگی و شکوه جبر را ستایید 

در خاك به برابر او افتادند و  آنانو به خواندن او بود که بیشمار از 

 جایگاه قدسی او را پرستیدند،



 

اش تعبیر  این نخواندن او را به ناخشنودي آنانخواند و  جبر چیزي نمی

برابر شکوه و بزرگی او تعدادي از خود را  گونه بود که در کردند و این

قربانی کردند، قربانیان و قربانی کنندگان هر دو خوشحال بودند و جبر 

 افکند  دوخت و به دستان جهل نظر می چشم می آنانبه 

کند  دید که چگونه در وجود این جماعت بیشمار رسوخ می جهل را می

بند او در آورده و چگونه را به  آنانشده است، چگونه  آنانو چگونه از 

یکرنگ با خود کرده است و آنگاه بود که شمشیرها باال رفت و بیشمار 

ساخت، جبر با یاد جهل  جان یاز جاهالن را در راه جبر و شکوهش ب

دزنان از رضایت جبر به خود البخند به لب زد و جاهالن شادمانان فری

 بالیدند،

رقصیدند، او قادر بود،  می نآناخواند، گاه نخوانده  حال گاه جبر می

قدرتی در اختیار داشته باشد، او از جهل اینان هربار قدرتمندتر  آنکه یب

 شد و هیچ تن نداست، تمام قدرت جبر در میان دستان جهل خفته است



 
 

دانند، به جستجوي دانستن بر آمده و خود را به چنگال  که می آنان

جاهالن از دانستن عبا  آناند و  دستان دردآلود جهل و جبر نسپرده

اند، شاید از خشم جبر، شاید از بخل جهل،  خواهند کرد، شاید ترسیده

 شاید از خویشتن و در هم پیچیدن با خرد

ترسند و در تمناي قدرتی بر آمده تا او را سجده  ترسند، جاهالن می می

را از این بدذاتی و بدراهی و بدپیشی در امان دارد و قدرت  آنانکنند تا 

را تغییر دهد و در برابر  آنانرگ را بستایند تا سرشت و سرنوشت بز

که از خرد بهره و دل به دانستن خوش کردند، بر آمدند تا خویشتن  آنان

راه را بسازند، جاهالن در تمناي بارانی به جبر در آمده تا شاید روزي 

را  آنانبخورند و نان که دانستند بذري کاشتند که باران نخواست و 

 اب کرد،سیر

 باز ندایی در میانه است



 

 خواند چرا جبر در آموزش همگانی؟ می

آنگاه که جهل را دید، آنگاه که جبر پیشتر را دید و آنگاه که دانستد بی 

دانستن چه دنیایی در پیش است و دوباره خود را دل خوش به دستان 

جبر کرد باري دنیاي جاهالن را برایش ترسیم کن تا بداند چه روزگار 

اند چه  که دل به جهل خوش کرده آناندر پیش رو خواهد بود، 

اهند داشت و دوباره به خواندن چنین پرسشی بر همگان از روزگاري خو

ي دنیا را  جهل و دستان پر توان جبر بخوان که به نادیدنش چگونه همه

 خود خواهد کرد آناز 

 خود پرسید چرا حکومت تشکیل دادند؟ زا

 دولت براي چه در میان آمده است؟

ت، هان را نگریست و دانسجاو براي پاسخ به آنچه در دلش بود 

حکومت و دولت برآمده است تا برخی را به تاج خدایی میهمان کند، 



 
 

او آمده است تا برخی را خداوندگار جهانیان کند، او دانست که این 

برآمدن از براي توان بخشیدن برخی بوده است، او دانست و به تکرار 

 تکرار کرد که همه چیز براي قدرت است

گونه بود که دانست  شري را شنید و ایني ب زاران سالههدار  او نداي دنباله

 هدف از ساختن دولت چیست

 آري چیست؟

ما دل به بهتر زیستن در جامعه خوش کردیم و دولت را حامی رفاه 

ه با دولت و در جمعی براي جامعه ناجتماع دیدیم، دیدیم که چگو

 آنبه طول این هزاران سال با  آنانساخت و  نهاي بهتر زیست توان راه می

ادراك خود از خدا معنایی بدان بخشیدند که بیشمار در جهان  آنمعنا و 

 خواهند خواند



 

از نفرت خود به حکومت خواهند راند از طغیان بر دولت خواهند گفت 

و در برابر هر نظم خواهند ایستاد که معناي نظم مترادف با در اختیار 

 داشتن قدرت است

گردن بریده بر زمین و گاه بر  هان ردا را برکنده از تن خویش باادشاپ

اند و هر کس آمده تا از  دار به تن رئیسان دیدند، وزیران در پیش

 اي بردارد، بر زمین شاه براي خود تکه ي جنازه

کسی دستش را برید و دیگري دیبا را به تن کرد، یکی انگشتري او را به 

د و رد باي براي خو ي در برابر تحفه انگشت برد و هر کس از این جنازه

ن بود را به جریان در یاگونه بود که آنچه نظم از دیرباز در جر این

 آوردند

خوانند تا در این  دوباره همه چیز در جریان است، دوباره همه را فرا می

خدمت کنند و حال بیشمار از آدمیان دیده  آنیند و بر آنظم بیمار در 



 
 

در پیش  که چگونه دولت را براي در اختیار داشتن قدرت سپري

 اند و در میان نداي پرتکرار را خواهی شنید داشته

ي نظم بیزارند،  هرج و مرج طلبانی پدیدار خواهند شد که از همه

اي به الزام وجود نظم بنگرند، به رفاه بیشمار مردمان دل  لحظه آنکه یب

خوش کنند، به امنیت و آزادي به آموزش و تعلیم، به با هم بودن و 

 د،اجتماع نظر کنن

گفته او را به تعبیر گفتنش از شاه و  آنانهر که از هر چه در برابر 

پرستان خواهند خواند، آخر این قدرت میانه دار در دنیاي اینان  شاه

 گونه همه را معنا بخشیده است این

ي وجود  گفت و الزمه آنانمعنا را دوباره باید خواند، دوباره باید بر 

 ز ما هستند،ایاغیان  دولت خواند که ما از یاغیان و



 

نگران و آزادگان در کنار ما هستند و این دیورویان به هزاران سال غیاط

ي معانی را دوباره  را بدبین از زیستن کردند که حال همه آنانقدر  آن

ز خواند که هر جا سخنی ا آناناز نو سرآغاز کرد و به فردا براي  دبای

 کنند،تعبیر به مدیریت  آناندولت در میانه بود 

اي براي بهتر  معناي به رفاه کنند و دولت و حکومت را وسیله آنان

 زیستن جمعی بدانند،

اند، روساي  اش را گرفته در برابر شاه ایستاده است، وزیران بیشمار کناره

خدا  آناند و باالي میدان از  بسیار گوش تا گوش صحن را پر کرده

او که با نگاه بدان  است آفریدهي این مقامات را  است، او که همه

شدند تا هر بار مقامی به وسعت او بیافرینند و  آنجایگاه مردمان بر 

 شد آناني جهان  گونه او همه این



 
 

اي ساختن که رفاه را پیش آورد سخت  سخن از دایره آنانحال در برابر 

ها خوش نخواهند  خواهند کرد و دل به گفته راست، آنچه دیده را باو

اند براي در اختیار  ها دیده هر چه از این ساخته داشت که همه عمر

 گرفتن قدرت بوده است،

در میان جمعی که آرزوي ساختن رفاه براي همگان را دارند بی داشتن 

 نظم چگونه برپایی رفاه ممکن است؟

هاي قدرتمند چشم  جمع آناین را از هم پرسیدند و دوباره به 

تنها دل به بلعیدن قدرت خوش کردند و نظمی  پروا یدوختند که ب می

که از نخستین خشت تنها همه را براي مبدل شدن به مرید و مراد 

پرورانده بود و چه دور از واقع بود باور به دنیایی که نظمی براي ساختن 

رفاه دیگران پدید آورد و در میان همین افکار و در دل هرج و مرج 

ي این نظم دادن به دنیا دوباره قدرت اي برا دیدند که نداشتن دایره



 

پرستی را میانه دار خواهد کرد و هیچ راه جز منظوم کردن دنیا در پیش 

 نیست،

از داد مدد گیرید و قانون را میانه دار کنید که او را توان در امان داشتن 

آنچه بدان باور دارید را خواهد بود، لیک اینان که قانون را نیز به کام 

بلعید، آنکه قانون را نگاشته است همه چیز را براي خود خود خواهند 

تأویل و تفسیر خواهد کرد و این قانون گزندي او را نخواهد رساند و 

هیچ  آناندوباره چشم بدان نظم پیشینیان بستند و دیدند در میان دنیاي 

 راه و کورسوي امیدي بدین معرفت نخواهد بود،

که این نظم را ساخته و یا بدان  رفاه در میانه است لیکن براي آنانی

میانه دار  آنانبسیاري به پیش خواهد بود تا میان  يا رهیوفادارند دوباره دا

 مات برخی رفاه خواهند داشت و برخییشود، دوباره در این تقس



 
 

گونه بود که  و این آفریدلذت براي برخی ذلت براي دیگران را خواهد 

ه هرج و مرج را فرا خواندند و از هر تر از پیش تنها ندایی ب اینان بدبین

که نظم خواستند هم دل را به آنچه هزاران  آناننظم دوري گزیدند، 

سال به گوش شنیده بودند خوش کردند و تنها براي ساختن بنایی به کام 

ي ما نظمی است که  شاهان و خدایان دل خوش کردند و این نظم تازه

 باید خلف گردد و از نو بنا شود

ما براي رفاه جمعی دولت خواهیم ساخت، نظمی که  آنه در نظمی ک

 معنا یطبقات ب آندولت تنها مدیریت خواهد کرد، نظمی که در  آندر 

 است و همه در پناه برابري خواهند بود،

دل به ندایی خوش خواهیم کرد که همه را جان خطاب کرده ایست، در 

مات به میان نگذاشته این معناي تازه از برابري که هیچ راه براي تقسی

فریدن طبقات خواهد داشت، چه کسی خود را آاست چه کسی یاراي 



 

میانه نیست خواهد رساند و چه کسی تنها در طلب  به باالي هرمی که در

 رفاه خود بر خواهد آمد که رفاه در میان جمع معنا خواهد شد

انه حکومت رفاه در میانه است، دولتی که بی طبقات بر آمده تا نظم می

شناسند، بدان  زادگان را معنا بخشد، در میان یاغیان که طبقات را نمی

ت که جایگاهی براي این برتري و کهتر سگونه ا معنا نخواهند داد و این

 بودن خوانده نخواهد شد،

قدرتی در میانه نیست و هر چه در میانه قدرت است را به تقسیم و 

خواهد داشت تا از این ایم، حال چه کسی یاراي ن  تقسیط در آورده

 اي جوید توان در بند بهره

را به بند خود در  آنانایم و  به دستان جبر و قدرت بند آویزان کرده

بهره بریم، آنچه در دیربازان ما را به  آنآورده تا براي رفاه جمعی از 

 ایم، برآمده آنانکشاند را شناخته و حال در مهار  می يدور



 
 

قدرت را نفی نخواهیم کرد که قدرت توان بودن ما در کنار هم به رفاه 

خواهد بود، اما آنجاي ما را به بند در آورده است که وحدانیت به میانه 

دار  نداي دنباله آندر آید، آنجاي که توحید همه جاي را فرا گیرد و 

 بگردندود آدمیان را فرا خواهد خواند تل به دنبال سروري براي خ

ما را که به سروري و تاج و تخت راه نیست ما قدرت را در افسار خود ا

د خود در آورده و در میان بیشماران به تقسیم نرا به ب آنخواهیم، ما  می

خواهیم برد و قانون را براي مهار او مدد خواهیم گرفت، آنجاي او است 

 که در اختیار ما است و نه ما در بند او

در کمین  آنپلید به دستاویزي با جبر هر قدرت این دیو بدصورت و 

را شناخته و به  آناست تا بیشماران را به بند خود در آورد و حال که ما 

نمان از او مدد خواهیم گرفت اتنها براي رفاه جمعی می میا بند در آورده

 و او در خدمت ما است و نه ما در خدمت او



 

گونه خواندند که  این آموختن را به جبر در میان همگان قانون کردیم و

و حال با به بند در آوردن قدرت رفاهی  اند ختهیاینان به جبر در آم

دانیم که جهل  رایگان براي همگان ساخته تا از جهل دور بمانند، می

ي جبر است و بدینسان بر بیشماران خواندیم تا بدانند و از  پدید آورنده

میعادگاه نامیمون به  را کت بسته در این آنانجهل دور بمانند که او 

اند را به  که در جهل وامانده آنانمحراب رنج خواهد سپرد، او یکایک 

گونه ما از آنچه  قربانی خواهد داد تا بر دیباي قدرت خود بیفزاید و این

 ایم یم در برابرش ایستاده و در کمینش نشستهندا از او می

 آنانفرا خواهیم خواند و از قانون پاکش بر  آزاديما مردمان را به 

متوقع  آنانخواهیم گفت تا بدانند و جهل را دور بدارند تا آنگاه از 

 جهانی بکر باشیم، نتساخخواستار 



 
 

توان  اند را که هرجی نیست و نمی که در جهل وامانده و اسیر مانده آنان

تا  آموختران اخواست تا جهان را بسازند و باید بدین سیل بیشم آناناز 

 اند ایستاده آنانبایستند و حال ببین که  ها یدر برابر زشت

اند را  بنگر بدین جماعت بیشمار که لبالب از دانش بر آمده و در میدان

اي را  هر چه خوانده آنانبنگر آمده تا جهان را دگرگون کنند و بر 

 خواهی دید

ه یاس فرا خواهد خواند از طنین و ذات خواهد خواند و ما را ب جبر می

را بگو که ذات را تغییر با آموختن در میانه است ذات را  آنراند، لیک 

به بند در آوردن در میانه است، آنچه در برابر این تغییر ایستاده را بنگر 

ه که به بند ما در آمده است تا دیگر توانی به گمراهی ره نبرد و او را ب

 میا د در آوردهبن



 

فت و این جاهالن را به دور خود خواهند نشاند و باز از ذات خواهند گ

 را نخواهد خواند آنانکسی 

 گونه بدذاتان ساخت تعلیم از اینان این

بخوانید و آنگاه بدانید که این  آنتعالیم هزاران ساله را دوره کنید، از 

 ها بر آمده است بدطینتی نهفته در وجود آدمی از کدامین دانسته

را به طینتی  آنانند بیشماران را به بند در آورده و ا به تعلیم ناخوش کرده

اند، آنگاه که دمادم از قتل و خون  رسانده شانیها از زشتی خوانده

 آناني  دیدند که تنها به دایره خواندند چه روزگاري را در پیش می

 آنانکنند که  آن آنان ي رهیاي فرود نیاید و همه در میان دا لطمه

 اند؟ فرموده

گونه تمیز دادن از  خوانده را به طینت خود بدل کردند و این حال آنچه

را ذاتی  آنانگفت که  توان یسخت است، نم آنانو آموزش  نتیط



 
 

 آنانگونه به بیماري و رنج دادن فرا خوانده است یا آنچه خواندند از  این

کردند که بدانان  آن آناناین دیورویان را ساخته است، ما که خواندیم 

آموخته شد، هر چه کاشتند را ثمر دیدند و جاهالن دوباره خواهند 

 ینان استی ان از بدطینتیخواند که ا

را بیاموزیم از  آنانما را با این بیشمار بدطینتان رها دارید و بگذارید تا 

اند،  آنچه آزادي به ما آموخته است از آنچه درختان و حیوانات آموخته

زیستن و زندگی به ما آموخته است، آنگاه ذات به بند در از آنچه 

خواهد آمد و ما را خواهید دید که سالیانی است دشمنان قسم خورده 

را دور بدا ریم و  آنان نخود را به بند در آورده تا از آزار رساندن دیگرا

گی کنند، جبر هم زندگی کند، ذات هم زندگی ندزندگی کنند، همه ز

ن آموختن به رنج نتواند که داد، داد است که میانه دار کند و دیگر توا

است، هر چه خواهند خواند و خواهند دید که دنیا به کام همگان است، 



 

در میان برابري است و به دنیاي آزادگان و یاغیان دیگر جاي خواندن از 

 جهل نخواهد ماند

نخواهد توقع به خوب زیستن  آنانما را با جاهالن کار نخواهد بود و از 

که تعلیم داده و زشتی را به اعماق جانشان به بند در  آنانماند که ما بر 

را با معانی بسیار در میانه رها کردیم و حال  آنانکار است، ما  میا آورده

اند  دانند دنبال چه جاي و هدف از زیستن چیست، آنان اند که می آنان

اند که  و حال آناندانند، آزار چیست و معناي آزادي کدام است  که می

 دنیاي را به زیبایی خواهد رساند

توان  ونه میگجاهلی در میانه نیست که اگر خون ریخت و آزار کرد چ

 تاو را به بند در آورد و از او پاسخ خواست که خواهد گف

گونه در جهالت وا نهادند، او را عمري به  گونه تعلیم کردند و این مرا این

وري ندید و هر بار براي دریدن او را آموختند اتاقی در بند وادادند، ن



 
 

ت هر که در برابر را دید درید و از او چه سحال که به میدان آمده ا

خواندن و چه خواستن که هر چه کرد را جاهالن به ذاتش خواندند و ما 

 ایم در تعلیم او دیده

در میانه است و به فردایی در دوردستان کسی  آزاديما را تعلیم به 

هد بود که از این تعالیم دور بماند و همه را در برابر داد حق و نخوا

وظیفه است، همه از آزار نرساندن خواهند خواند و همه از آزادي بهره 

خواهند برد و باز شنیدم که کسی خواند این آزادي خواندن شما معناي 

 آزادي نیست

زندگی  خواند تا آزاد فرا می گان رادوید و هم او در میان مردمان می

کنند، او به همه خوانده بود که آزادي به معناي هر کرده و هر افکار در 

خواند تو در آزادي رها به انجام هر کار خواهی بود و  میانه است، او می

 هیچ بند در برابر تو نیست



 

گونه خواند و مریدانی او را فرا گرفتند، به آنچه او گفت عمل  او این

 او فرا گرفته بود يا اندهکردند و دنیاي را آزادي خو

که قدرتش بیش  آنانحال دنیا بدل به جایگاه قدرتمندان بود، یکی از 

ام  بود، خواند من از گوشت تن نوزادان آدمیزاد بهترین بهره را برده

ي تعریف من از آزادي در خوردن  ام، همه جسته آنلذت را در میان 

 است آنانگوشت تن 

را در بند خود در آورد، کودکان بسیار او گفت و به قدرتش بیشماران 

را به سیخ کشید و کودکان نسلشان را به او هم پیمانان او که حال قدرت 

 اند، بسیار داشتند باخت

 اي به زنان دیگران نظر افکند و خواند دیگر طایفه

زنان اجانب لذت است، ما هر چه آزادي است را در  یما را به در آغوش

 ایم، دهدی یخوابگ میان این هم



 
 

کردند که فرمودند و حال در دنیا هر چه  آنبا قدرت  يزیبه در آو آنان

آزاد و بسیاري به  آنانگونه  در آمد و این آنانزن شوهردار بود به کام 

 بند در آمدند

از آنچه خود آزادي  ها فهیها و قشون بسیار خواندند، طا دوباره گروه

را کوچک و بزرگ کرد  اند و هر بار کسی این دایره دانستند گفته

مردمان بسیار سالیان به سر و صورت خود زدند تا از آنچه آزادي 

اي نصیب شوند و جهل به باالي کوه دست در دستان  اند ذره خوانده

 خندید، جبر بدانان می

خندیدند و مردمان در تمناي آزادي به سر و روي هم  می آنان

داشت و دوباره آزادي خود را تعبیر  یارکوفتند، یکی قدرتی در اخت می

است که در آرزوي آمدن  یزماندور به معنایی کرد و حال مردمان 

اي از آزادي را بدانان نیز تحفه  اند تا شاید جرعه قدرتمندي عادل نشسته

 خندیدند دهد و جبر و جهل دوباره می



 

د دنروآبه آنچه آرزو کردند رسیدند و مردمان را در حصر خود در  آنان

و حال دورزمانی است که همه در این معانی و مفاهیم در بند در آمده 

 اند در جستجوي زنجیر آزادي درآمده

 آزادي آننهند که روي  ام که زنجیرهاي بلند به گردن می را دیده آنان

را به گردن خود و گاه به گردن دوستان و  آناند، گاه  ک کردهحرا 

ن در آرزوي رسیدن به آزادي دست اندازند و همه کماکا دشمنانشان می

 زنند و ما خواندیم آزادي چیست و پا می

ایم را مغایر با آزادي  جاهالن آمدند تا بدرند، آمدند تا آنچه ما خوانده

در این وادي دنیا براي قدرتمندان و قدرت پرستان  آنانبدانند، بیشتر از 

ا خواندیم و ود دست یافته بودند، مببه هر آنچه آزادي  آنانبود آخر 

آزادي را آزار ندادن تفسیر کردیم و دیدم یکی از همان قماش که 

 انسانی در دهان داشت گفت ينوزاد



 
 

کند،  این گیاه خواري و نخوردن گوشت دیگران آزادي مرا صلب می

آنگاه که مردمان او ندیدند، با شیون در حالی که از دهانش خون 

 چکید گفت می

 درید ی در میانه است که جان گیاهان را میاي کافران شما را چگونه دل

را معنا دادیم و به تعلیم فرا خواندیم تا  آزاديدر میان آنچه ما خواندیم 

به بیشماران بخوانند و جهان را از این معنا پر کنند، کسی فریاد زنان 

خواند، چرا باید بدین معنا از آزادي باور داشت و آزادي را به رها بودن 

توان آزادي را در بند نگاه داشت و شرطی براي  گونه میمعنا نکرد، چ

 حضورش خواند

داري از قدرت است، آزادي معنا نخواهد  آزادي بی بند و بار تنها میانه

شد آنجاي که قدرت میانه دار است، آزادي را به معنایی وسیع خواندیم 

ان است، دنیا را بی حد و در نهاي نتو یتد که دنیا، دنیاي محدودتیسندا



 

معنا نشده است  آندید که هیچ معنایی از زیستن از مرگ تا زندگی در 

همین مردن معنایی از این حد است و آنگاه که باور کردیم دنیا را حدي 

در میانه است، آنجاي آزادي را در اختیار همگان خواهیم دید، دنیا را 

هیم ل شدن به حدود دنیا خوائدر برابري و در میانه این احتمال با قا

 خواند

 آزادي در آزار نرساندن به دیگران معنا خواهد شد

گونه با آنچه از حدود در میانه است خواهیم دانست که آزادي تا  این

نهایت مانا بودنش تنها بدینسان در میانه ما است، اگر دل خوش به بی بند 

خواهد داست و هر بار از  آزاديو باري کنیم هر که قدرتش بیش باشد 

ر و ارتداد تا لذت و فبا زنان دیگران تا ک یخوابگ واري تا همنوزاد خ

مرگ پرستی میداندار خواهد شد، تنها قدرت است که معنا را معنا 

 اي خواهی بود خواهد بخشید و هربار در انتظار معناي تازه



 
 

ما را به آزار سر سازگار نیست که به آزار رساندن ما دنیایی از آزار 

نبودن فقدان این رنج دیگر رنجی در جهان  پدیدار خواهد شد و به

 نخواهد بود،

آنجاي که آزادي را در آغوش بردم، او آرام برایم از بزرگی جهان در 

به آنچه  نادش خواند و دیدم که چگونه همه در این بودن ماومیان وج

آرزو به آزار دیگران کنند، خود  آنکه یاند دست یافتند ب آرزو کرده

 استند را بسازند، ساختن در برابر نابودي استبخواهند و آنچه خو

تعلیم را  آنحال ما به رفاه در آمده تا حکومتی بر آوریم که در میان 

دانیم او در برابر جهل  یم که مییجایگاه قدسی را بستا آنگرامی داریم، 

 و جبر و قدرت و هر دیوانگی ایستاده است



 

 آنبه رفاه آیندگان در آمده تا دنیایی به وسعت رؤیاهاي خود بسازیم تا 

جهان در میدان ست اغیان به کنار هم براي ساختن ایروز آزادگان و 

 هند بود و دولت خود را خواهند آفریدارزم خو

ما آفرینندگان جهان خویشتن هستیم و آنچه رؤیا کردیم را خواهیم 

اي چشمان را بست و آرزو کرد آنگاه که  ساخت، تنها باید براي لحظه

 يچشمان باز شده است خواهی دید که آزادگان در حال ساختن آرزو

 ...سازند از ما و ما از آنانیم که می آناناند،  در خیال خود بر آمده

 



 
 

 

 

 

 

 امنیت

 



 

 

 

 

جهانی در امنیت پدید خواهیم آورد که به به دیوارهاي نامرئی معرفت، 

 درون آزادي امن زندگی کنیم

امنیت را با تمام اشکال باید در سرزمین آزادي پدید آوریم که آزادگی 

اي ساخت که خویش  ها باید دایره حامیِ این امنیت خواهد شد، از انسان

قدر در این  آنها و خویشتنشان باشند،  حافظ جهان پیرامون، جان

فت به کمال خواهیم رسید که امنیت را خویش براي خود و دیگران معر

پدید آوریم و از هیچ نهراسیم که خویشتن حافظ این آزادگی خواهیم 

 .بریم بود و جهان را به وسعت آرمانمان پیش می



 
 

که به درازاي هزاران سال براي تحقق و عملی شدنش جنگیدیم   آزادي

ا به دست آوریم براي استقرار و ر آنو از جان گذشتیم، در روزي که 

اش باید که کوشا باشیم و از جانمان براي پاسداشتش نیز  جاودانگی

خواهیم گذشت که نهاي زیستن به مرام ما نه خویشتن که آرامش 

و سرآخر این زحمت و کوشش هزاران ساله به  تي جانداران اس همه

رزش بود، باید بار خواهد نشست و باید که پاسدار این حریم پاك و با ا

امنیت را در تمام اشکال پدید آورد تا هیچ ترسی بر کسی پدیدار نشود 

 .و آزادي به قهقرا نرود

ي شرایط امن باشد، باید از هر حیث به  سراي آزادگان باید در همه

ریزي درستی توسط  امنیت برسد و براي رسیدن به این امنیت باید برنامه

اشکال قلمرویی امن پدید آوریم و  عالمان صورت گیرد تا در تمامیِ

براي رسیدن به این امنیت باید به فراخور زمان بحث شود و هر روز 

 .اي براي رسیدن ارائه کنیم راهکارهاي تازه



 

در امن ساختن جهان باید هر روز از روز گذشته پویاتر و در تکاپو تر 

 ...بود، امنیت روانی، شغلی، جانی، مالی و 

ها، عالمان باید که هر روز نظر دهند، نظرات  امنیت براي رسیدن به این

یابیم و  و خطا بگذارند تا به راهکارهاي درستی دست را به آزمون 

ها انسان  ها به کار بندیم، با داشتن این امنیت طریقت درستی بر این امنیت

با خیالی آسوده به راه پیشبرد جهان بهتر تالش خواهد کرد و از ترس و 

اعث دورماندن از پیشرفت است ما را دور خواهد کرد تا اضطراب که ب

 .با فراغ بال تالش کنیم

در این بخش باید پیرامون امنیت داخلی بیشتر صحبت کنیم و بدانیم در 

 سراي آزادگان چگونه باید حافظ امنیت داخلی سرزمین خود باشد،

د تعلیم درست که باعث از میان برداشتن اوامر مخرب براي امنیت خواه

شد و سرزمینی آرام پدید خواهد آورد و ما هماره تعلیم را واالترین 



 
 

ها در جهان  پنداریم و این آموزش باعث بسیاري از زیبایی عامل تغییر می

اي داد و  خواهد بود، براي این امنیت باید هر روز راه کار تازه

 ترش کرد، وسیع

نیروهاي امنیتی کنیم ناخودآگاه به یاد  اما هر وقت از امنیت صحبت می

افتیم، این موضوعات از هم جدانشدنی و در قلب یکدیگر زندگی  می

کنند، یعنی امنیت و نیروهاي امنیتی به هم گره خورده و الزم و  می

 ملزوم هم هستند و باید براي امنیت داخلی از این راهکار استفاده کرد،

هد گاه بدون نیروهاي امنیتی شکل نخوا امنیت به شکل کامل هیچ

گرفت، هرچند که عوامل بیشمار دیگري باعث امن شدن سرزمین 

گردیم و این تصاویر  خواهد شد لیکن دوباره به نیروهاي امنیتی باز می

ي اول و حائز اهمیت در سرزمین آزادگان  اند، نکته در هم گره خورده

این است که باید ما را به نابودي هر گونه سالح در سرزمینمان برساند، 

اي  گونه اسلحه ید در سرزمینی که منزلگاه آزادگان است، هیچما با



 

ي این ظلمت را برکنیم، عاملی که یکی از  نداشته باشیم و ریشه

ها است و براي آزار دیگران ساخته و کاربرد  ترین دالیل زشتی بزرگ

دیگري جز آزار بر دیگران ندارد و لزومی هم براي وجودش در 

باید این سرزمین را از وجود چنین عامل ي آزاد ما نیست، پس  جامعه

 مخربی پاك سازیم،

است که نه مردم و نه نیروهاي امنیتی  آنسازي به مفهوم  این پاك

شان حفظ امنیت در داخل کشور و بین مردم است نباید  داخلی که وظیفه

مبادرت کنند، اما اگر در  آنگونه سالحی داشته و به همراه داشتن  هیچ

اي  مسئله آناي پیرامون نفوذ بیگانگان مسلح رخ دهد  لهداخل مرزها مسئ

است که باید پیرامونش در امنیت خارجی صحبت شود که کمی بعدتر 

ها نابود  ي سالح خواهم گفت، اما در راستاي امنیت داخلی باید همه

 آنگاه به  شود و از میان برداشته شود تا نه مردم و نه مأموران امنیتی هیچ

 ه باشند زیرا که باعث آزار به دیگران استدستیابی نداشت



 
 

ي چون و چند قانون پاك آزادي واقفیم و یکی از عناوین  ما به همه

قانون رهایی برابري است، ما باید در بین نیروهاي امنیتی و به هر شکل 

آمیز را  از زندگی اجتماعی این برابري را لحاظ کنیم و هر نگاه تبعیض

ها که عاریت از ادیان الهی و حس  زشتی از میان برداریم این نگاه

پرستی آدمی در جهان کنونی است و امروز میان مردم حضور  قدرت

ها است و باید که به طور کلی در  پررنگی دارد، عامل بسیاري از زشتی

گونه تفاوت نگاه بین  سرزمین آزادگان از میان برداشته شود و هیچ

 همه را یکسان و برابر ببینیم ها وجود نداشته باشد و ما آدمیان و جان

کنیم، یعنی در بین نیروهاي امنیتی هرگونه  وقتی از برابري صحبت می

درجات، طبقات از میان برداشته شود و نیروهاي امنیتی هرکدام با 

دیگري از نظر اعتبار و ارزش هیچ تفاوتی نداشته باشند و در برابري 

 کامل در راه پیشبرد امنیت تالش کنند



 

ي  واسطه هاي الزم را فرا خواهند گرفت و به ها آموزش آن مطمئناً

اند، اما باید  اند وارد این شغل شده اي که در طول عمر پیدا کرده عالقه

بدانند نظام برتري و کهتري در باور پاکی هیچ جایگاهی ندارد و همه 

باید که برابر باشند، پس میان نیروهاي امنیتی و همه اقشار جامعه نباید 

گونه تفاوتی وجود داشته باشد و هر کس وابسته به آموزشی که  چهی

ي خویش را انجام دهد و هر  هایی که دارد باید وظیفه دیده و قابلیت

 گونه تغییر و تصمیم و اعمال نظر با خرد جمعی میانشان انجام پذیرد

سوي نیروي امنیتی  کنیم ناخودآگاه به اما وقتی از امنیت صحبت می

هم در این مسیر به یاد قدرت خواهیم افتاد، هرچند ما براي  رسیم باز می

هاي بسیاري استفاده خواهیم کرد اما باز هم مطمئناً قدرت  از راه آنمهار 

ها  توان عامل بسیاري از زشتی ي این اتفاق وجود دارد و می در جوهره

 گام برداریم و تالش کنیم آنشود، باز هم باید براي از میان برداشتن 



 
 

گونه سالحی  ساختاري از نیروهاي امنیتی خواهیم ساخت که هیچ ما

وجود نداشته باشد و همه با  آنانگونه طبقاتی میان  حمل نکنند و هیچ

گیري اتفاق بیفتد،  هم برابر باشند و همه تصمیمات با خرد جمعی و رأي

نیروهایی که آموزش دیده و عالقه دارند وارد این حرفه شوند، با رأیی 

یکسان و نگاهی برابر در کنار هم براي امنیت کشور تالش کنند، اما 

ختیار سوءاستفاده نکنند و باید هماره نظارت شوند تا از قدرت در ا

 ها نشوند باعث زشتی

ي  جوییم و درباره ما براي مهار قدرت همواره از نیروهاي ناظر مدد می

اي در کار باشد تا این سه دسته با  گانه نیروهاي امنیتی باید نظارت سه

 ها نظارت کنند، نگاهی جمعی و یکسان و آراي جمعی بر کار آن

باید محسوس به کار نظارت در میان یک بخش از این گروه ناظر 

ها بپردازند، گروه دومی که  نیروهاي امنیتی به کنکاش و مبارزه با زشتی

ها را زیر نظر بگیرند و گروه  باید به طور نامحسوس عملکرد این گروه



 

سومی که باید در دل مردم و با مدد از مردم کارهاي نیروهاي امنیتی را 

ها مقابله شده و یا تنها ناظر  نی که با آنمورد کنکاش قرار دهد، با کسا

توانند در راستاي این تحقیقات و  بودند و یا اصالً مردمان عادي که می

 ها کمک کنند نظارت

سه گروه نظارتی که هیچ وابستگی به نیروهاي امنیتی نداشته باشند، این 

ترین تخلف از خدمت عزل شوند تا  نیروهاي امنیتی باید با کوچک

 .ها و سوءاستفاده از قدرت در جامعه نشوند وز زشتیموجب بر

کنیم، امنیت خارجی در برابرمان است و  اما وقتی از امنیت صحبت می

این قلمروي آزادگان در جهانی حاضر است با باورها و کشورهاي 

 مختلفی که باید براي امنیت خارجی خویش تالش کند،

اما هدف اصلی ما آزادگان باید برپایی جهان آرمانی باشد که پیرامونش 

ي اول و همیشگی  ام، پس وظیفه مفصالً در کتاب مذکور توضیح داده



 
 

آزادگان در جهان برپایی جهان آرمانی است که هیچ کشوري در جهان 

مسلح نباشد و سالح براي همیشه از بین برود و هیچ کشوري قدرت 

 افروزي شود باشد تا بتواند باعث تخریب و جنگنظامی نداشته 

المللی پدید آوریم  قدرت باقی نگذاریم و سازمانی بین آنما باید هیچ از 

اش پدید  هاي سراسر جهان اداره شود و وظیفه که با رأي جمعیِ انسان

آوردن امنیت جهانی باشد و نگذارد تا هیچ کشوري به هیچ دلیلی به 

المللی متشکل است از تمام  این سازمان بین دیگر کشورها حمله کند،

 کشورها، تنها قدرت نظامیِ جهان که در خدمت صلح جهانی است،

گري در جهان خشک شود و به جز این قدرت عمومی  ي نظامی ریشه

 هیچ کشوري قدرت نظامی نداشته باشد،

اما اگر آزادگان صاحب کشوري شدند و هنوز جهان آرمانی وجود 

 چگونه خواهد بود؟نداشت، شرایط 



 

بندیم تا جهان آرمانی را در  خب حقا در گام نخست همت را به کار می

گاه از این تالش فرو ننشینیم اما جهان معمول  جهان عملی سازیم و هیچ

 و حاضر دنیا اگر کماکان قدرت داشت چه کنیم

پیمان بگردیم، در صورتی که جهان  در گام نخست باید که به دنبال هم

شکل نگرفت و قلمروي آرمانی را تشکیل دادیم باید بتوانیم در آرمانی 

پیمانی با خویش پیدا کنیم تا به اتفاق  سراسر دنیا کشورهایی را براي هم

هم نیرویی براي امنیت کشورهاي متحد فراهم آوریم، در این صورت 

هم قدرت بیشتري براي دفاع در برابر دشمنان خواهیم داشت و هم در 

هاي کمتري براي داشتن ارتش خواهیم پرداخت و افکار  نههزی آنکنار 

خود را بیشتر از هر چیز معطوف به آموزش و تعلیم خواهیم کرد و رفاه 

 اجتماعی قلمروي خویش را باال خواهیم برد

اما اگر در جهان پیرامون پس از تشکیل قلمروي آرمانی هیچ کشور 

 متحدي نداشتیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت؟



 
 

ید در چنین دنیایی صاحب ارتشی باشیم که حافظ و مدافع مرزها و با

ي جانداران و آزادگان باشد، باید نیروهایی را تدارك ببینیم  جان همه

 تا در برابر هجوم بیگانگان از جان جانداران و آزادي پاسداري کنند

پس ما به نیرویی براي دفاع و امنیت خارجی در جهان کنونی نیازمندیم 

آزادي دفاع کند، اما مثل همیشه دل به برپایی جهان آرمانی  تا از

ي بعد به  کنیم و در مرحله بندیم و براي برپایی این جهان تالش می می

گردیم تا با کمک هم بتوانیم سازمانی براي  دنبال جستن متحدانی می

دفاع و صلح جهانی تشکیل دهیم در کنار این مواضع نیرویی براي دفاع 

یم تا در برابر دشمنان خارجی از قلمرویمان دفاع کند این آور گرد می

 نیروي امنیت خارجی باید داراي ضوابطی مطابق با قانون آزادي باشد،

در ابتدا باید این ارتشی اصلی غیر قابل حذف در خویش داشته باشد و  

پایبند بماند که قدرت نظامی کشور  آني عمر و تا ابدیت به  همه

اي به نام جنگ را به  و تحت هیچ شرایطی پدیدهآزادگان هیچ وقت 



 

وجود نخواهد آورد که جنگ به معناي نابودي آزادي و زیر پا نهادن 

 است آنقانون پاك 

ي  اي باشد که در برابر حمله اندازه تجهیزات و ادوات نظامی باید به

ي زیادي به  احتمالی مهاجمان ایستادگی کنیم به این معنا که نباید بودجه

 تعلق دهیم و در رقابت تسلیحات نظامی کشورها شرکت کنیم، آن

این قدرت نظامی در حد نسبی فقط براي دفاع است و با توجه به اینکه 

کنیم احتمال حمله و جنگ را پایین  در پیشبرد جهان آرمانی تالش می

ها را منهدم و نابود  آوردیم و باید آماده باشیم تا به سرعت این سالح

 را به صلح ابدي رهسپار کنیم کنیم تا جهان

ساختار این گروه نظامی باید توسط اندیشمندان این حوزه تعیین شود 

لیکن باید این نیروهاي مسلح همواره در اطراف مرزها مستقر باشند و 

ي اصلی که به دوششان است دفاع در برابر حمالت احتمالی  وظیفه



 
 

باید تنها هدفش مهاجمان در نزدیک مرزها است، این نظام یکپارچه 

 دفاع در برابر جنگ و حمالت بیگانه باشد

ها در داخل هم در کنار نیروهاي امنیتی داخلی  اما باید بخشی از آن

مورد استفاده قرار گیرند تا در صورت حمالت احتمالی داخلی در برابر 

ها پاسداري کنند و از جان جانداران  بیگانگان مسلح از سرزمین و جان

اید با نیروهاي امنیتی داخلی تأمل و همکاري داشته باشند و دفاع کنند، ب

 نیز نظارت کند آنانگروه نظارتی بر نیروهاي داخلی باید به اعمال 

ي نخبگان در  براي این اتفاق نیاز داریم تا تمام عالمان این دانش همه

این امر حضور داشته باشند و کسانی که به این علوم بیشتر آشنایی دارند 

فکري و خرد جمعی با اتکا به قانون آزادي این ساختارها را  با هم

تشکیل دهند و تمام وظایف و اجرائیات باید در اختیار عالمان این دانش 

ي این اتفاقات باید با آراي جمعی پیش رود و هیچ  باشد و همه

ي نخبگان برابر در  بندي در این بین حضور نداشته باشد، تنها همه طبقه



 

ها را  گیري هدف ریزي کنند و با رأي ي دفاع و امنیت برنامهکنار هم برا

پیش ببرند، این ساختار نظامی براي دفاع از خاك آزادگان باید با رأي 

جمعی و بدون دخالت سایرین و تنها با اتکا به علم عالمان این دانش 

اداره شود، اما تمام نهادهاي حکومتی در جهان آزادگان حق نظارت بر 

و نظرات را با هم در میان  ءتوانند آرا را خواهند داشت و می نآنارفتار 

 بگذارند و در برابر زشتی بایستند

هاي دولتی بر این ساختار نظامی  و اما اصل مهم بعد، نظارت تمام ارگان

ها است تا در برابر  و تشکیل سازمانی مستقیماً براي نظارت بر اعمال آن

ي آزادگان  من سازند و باز هم باید همهها ای هر تخلفی ما را از این زشتی

براي تمام این اوامر به جهان آرمانی فکر کنند و کوشا باشند تا صلح 

 ابدي پدید آید،

هاي حکومتی در میان  فراي نظارت همیشگی و جاودان از تمام ارگان

قلمروي آرمانی ما باید در برابر این سازمان نظامی براي امنیت خارجی 



 
 

بنا کنیم تا با آلودگی به قدرت در اختیار جمع، ایده،  کشور هر بار سدي

دیگري قرار نگیرد و از این بنیان سوءاستفاده انجام نشود، ما ... شخص و 

باید در میان قلمروي آرمانی احداث هرگونه سازمان ضدجاسوسی را 

یم که این نگاه تن به ساختن چنین ارگانی نز شده بنامیم و هیچ یملغ

 رو به اقیانوس فریب خواهد بود،اي  شروع دریچه

ها محفوظ در قلمروي آرمانی  کنیم تا تمام جان ما براي دفاع هزینه می

آزادانه زندگی کنند و افق نگاهمان به جهانی پاك خواهد بود به وسعت 

ي جانداران به آزادي که حق به یغما رفته از  همه آنجهان آرمانی تا در 

 ها است دست یابند آن

گان هماره براي رسیدن به جهان آرمانی تالش خواهد کرد و قلمرو آزاد

در این راه از هیچ فروگذار نخواهد بود که آزادگان به مرام خویش 

ترین اصل و  هماره به آزادي جمعی جانداران چشم دوخته و بزرگ



 

شان ساختن جهان پاکی در رؤیاها است که به همت ما از  هدف زندگی

 بودتر خواهد  هر حقیقتی حقیقی

 

 

ي سرزمینی که در  کرد، مدام در تخیالتش به آینده او بسیار فکر می

اش نظرهاي طول و دراز  اندیشید و براي آینده شرف ساختنش بود می

 بسیار داشت، به اطراف نگاه کرد، با خود اندیشید

 همه در امنیت زندگی کنند، آناي پدید آورم تا در  باید دایره

بخشش به دیگران  آوریم و از شهد جان امنیت، باید او را به چنگ

دانست  گفت، می رفت، براي حضار سخن می بخورانیم، او به میدان می

به دیگران بسیار خواهد داشت، او براي  ازیبراي ساختن این جهان ن

را  آنانبود تا بسیاري را به گرد خود در آورد،  آنساختن این حریم بر 



 
 

بود معترف کند، او باید همه را به این راه فرا  فمعتر آنبه مرامی که بر 

 خواند می

مردمان بدانید و آگاه باشید که همه چیز به نزد شما خواهد بود، همه 

چیز جهان را مالک خواهید شد، شما الیق زیستن در بهترین حال و 

اي به سوي زیبایی خواهد بود، آنچه از گذشته است را به  آینده

 ي روشن خود حال را به پیش برید، اي آیندهفراموشی بسپارید و بر

خواند، با هیجان  زد، مدام برایشان می او براي حضار بیشمار فریاد می

 آمدند زد و مردمان از شور او به شور می بسیار بلند بلند فریاد می

 آنهستند و باید که  آنگفت، از آنچه الیق  ها می برایشان از بزرگی آن

جماعتی به وجد آمده  آنانخواند تا در میان ن ارا به دست آورند، برایش

 بر او لبیک گفتند،



 

فریاد لبیک در میان حضار شنیده شد و یکی از مردان شهر در میدان 

 شهر به سوي او آمد و در برابرش کرنشی کرد،

او شادمانانِ با احساسی که تا کنون تنها تصورش را داشت دستی بر سر 

 خود فرا خواند،مرد کشید و او را به نزدیک 

این رقابت بزرگ را  آنانحال شوري در میان جماعت افتاده بود، 

جایگاه قدسی باید از خود  آنوانده بودند، دانستند که براي رسیدن به خ

بخوانند بر او بمانند و با او برانند، یک به یک مردانی از دل صف حضار 

 بیرون آمدند و خود را در برابر او به خاك نشاندند،

ي وجودش را همان  و حال پر از احساس فریب در جانش بود، همها

 آنخواند، سالیان درازي در تمام  احساس غریب در خود فرا می

بال و پر  آنروزگاران پیش این احساس را در خود بیدار کرده بود، به 

ها کرده بود اما خود احساس برایش  تالش آنداده و براي رسیدن به 



 
 

بلعید و  کشید به درون می غریب را نفس می غریب بود، این احساس

کرد، او دوباره خواند و دوباره جماعتی  مستانه برایش خوش رقصی می

 ها برون آمدند و در برابر جایگاه قدسی او به زمین نشستند، از صف

او را پرستیدند، او نماد این شهر بود، او سنبل این شهر شده بود و 

دید، همه را با دستی بر سر کشیدن به  گونه بسیاري را به گرد خود این

خود فرا خواند و دید که همه براي رسیدن به این جایگاه رفیع به سر و 

جایگاه واال به نزدیک او در  آنکوبند، براي رسیدن به  روي خود می

 اند، آیند و براي بودن با او به همه چیز چنگ زده می

پیش گرفته بود، تنها  دیگري را در يها راه آنانحال او براي انتخاب 

کرد که  در برابرش نبود، او آنانی را انتخاب می آنانمعیار او کرنش 

ي آنکه دستانش را بوسید  آمدند، یکی را به واسطه وفادارتر به نظرش می

بوسه بر پایش انتخاب کرد و او را  ي واسطه انتخاب کرد، دیگري را به

 ي عالم برگزید براي خواندن قبله



 

ود که تعداد بسیاري را به گرد خود در آورد و با خواندن گونه ب این

مردمان شهر بر او ایمان آوردند، حال هر روز بسیاري براي رسیدن بدین 

 کردند اما او ارتش خود را جسته بود جایگاه بر او کرنش می

براي امنیت مردمان نیاز به ارتش است، ارتشی که بتواند امنیت را در این 

 امنیتی که زندگی در صلح را فراهم سازد، شهر به پا دارد،

او شادمان از ساختن این ارتش بود که نداي قدرت گرفتنش در میان 

 دیگر شهرها به گوش رسید،

 کسی در میان کوه خواند

 ترس خشم را ساخت و ضعف قدرت را آفرید

هجوم بردند، آمده  آناناو در میان خواندن دید که بسیاري به سوي شهر 

اي در  باور داشتند که او قدرت تازه آنانو را از میان بردارند، بودند تا ا

ها براي دنیایش براي  ها خواهد بود، او در دل این ساختن میان آن



 
 

کرد، برایشان چوب  را مجهز می آنانآفرید، او  شهرش ارتشی عظیم می

داد، برخی را به نیزه و برخی را به  آورد، به دست برخی آهن می می

کرده بود و همسایگان دانسته از قدرت تازه ظهور کرده  شمشیر مزین

 هجوم بردند، آنانبه سوي شهر 

داشت و هر کس که در  او به میدان آمده بود در دل شهر گام برمی

خواند تا به سوي میدان رزم بشتابند  کرد را فرا می برابرش کرنش می

 خواند بسیاري به او پیوستند و او به آرامی در گوششان می

 منیت براي ما است، ما امن زندگی خواهیم کردا

امنیت از دل این دفاع برخواهد خواست، ما امنیت را به چنگ خواهیم 

گونه در دل جنگ با دشمن  آورد او در جستجوي امنیت بود و این

چرخید، مردمان سر از تن یکدیگر جدا  به دنبال امنیت می مهابا یب

بود و او فرمان داده بود تا  کردند، جنگ را خون به خود بلعیده می



 

امنیت را برایش دست و پا بسته و اسیر بیاورند، جنگجویان در جستجوي 

آنچه او خوانده بود بر آشفته هر که در برابر بود را کشتند امنیت را 

نجستند، دفاع ثمر داد و توانستند مهاجمان را بیرون کنند، اما او دوباره به 

 دنبال امنیت بود

 بعد از دفاع پیروز رو به جماعت کرد و خواندفریاد زنان 

را شکست دادیم و دشمنان را از شهر برون کردیم اما امنیت را با  آنانما 

 حمله کنیم آنانامنیت را به چنگ آورده و ما باید به  آنانخود بردند، 

 خواهم، من او را به بند خواهم برد من امنیت را زنده می

دوباره مردمانی به کنار او نشستند، در برابرش کرنش کردند، دستانش را 

را دید و فرمان به  آنانبوسیدند، به پایش افتادند و او را پرستیدند، او 

 آتش داد، جنگ آغاز شد



 
 

رفتند، رفتند تا امنیت را به چنگ  در دل صحرا به پیش می آنانارتش 

 خواند کرد می می آورند و او در میان تخت در حالی که فکر

 امنیت براي مردمان شهر من است، ما امن خواهیم بود

جنگ خونین سر گرفت، مردان جنگجو با چوب بر سر دشمن 

کشید و سربازان او  ي دیگري را برون می کوفتند، یکی با آهن روده می

هاي برون آمده را زیر و رو  گشتند روده در دل اجساد به دنبال امنیت می

گشتند و  ي کشتگان به دنبال امنیت می رخی در دل جمجمهکردند، ب می

که زنی نشسته بود امنیت را جستند، زن  يا ها، در دل خانه برخی در خانه

 فریاد زد و سرباز خواند

امنیت در میان عصمت او است، او امنیت را بکر در میان خود افزون 

میان کرده است، او فریاد زنان درید، عصمتش را برون ریخت و در 

 ي او امنیت را نجست، عصمت بر خون ریخته



 

اند باز  فرمان یکتا بود، او خوانده بود تا در دل این شهر امنیت را نجسته

ها را  ي شهر را به آتش کشیدند، خانه گونه سربازان همه نگردند و این

ساخته بودند را ویران کردند تا  آنانها  سوزاندند، آنچه در طول این سال

 ها بتوانند امنیت را بجویند و شهر ویران شد ان این خرابهشاید در می

شهر سوخته به خاك نشسته بود و سربازان هر که در شهر بود را به 

 اسارت برده بودند، باقی را کشته و هیچ از زندگی بر جاي نگذاشتند

نرسد خورده  آناناو شنیده بود که کسی امنیت را براي آنکه به دست 

ي اسیران را  که فریاد زنان براي ارتشش خواند، همه است از این رو بود

گونه کنید تا  دل و روده بشکافید، هر چه جنازه در شهر مانده را نیز این

 شاید امنیت را با خود به شهر بیاورید،

اسیران دست و پا بسته در برابر ارتش او بر خاك نشستند و مردان 

هایشان را بر زمین  هجنگی یک به یک را به میدان آورده با آهن رود



 
 

ها به  د در دل رودهنزد نیمه جان فریاد می آنانریختند، در حالی که 

 گشتند و امنیتی که پیدا نشد دنبال امنیت می

مردمان شهر کشتن اسیران را به چشم دیدند، برخی از دیدن آنچه کشتن 

به اعتراض گشودند، او نیز شنید و  یو رنج دیدن بود به ستوه آمدند ول

که وفاداران  آناناي به مالزمان خود کرد،  ه دیدند که با چشم اشارههم

که ارتش محافظ او  آنانکه کف کفشش را لیسیدند و  آناناو بودند، 

و موصول او بودند، هماره به همراهش رفتند ل که به او وص آنانبودند، 

 گردن زدند، آنانو حال به سوي 

خود  يها جسته و در میان رودهکسی از ارتشیان گفت، خائنین امنیت را 

گونه بود که هر خائن را به دل شهر روده دریدند و در  اند، این فرار داده

 کنار اسرا به خاك و خون کشیدند و او در میان قصر و بر تخت خواند



 

اي از امنیت  براي آنانی است که تسلیم باشند، یاغیان را بهره تیامن

ر فرا خواند تا دیگر شهرها را بدرند، نخواهد بود، او خواند و در میان شه

ي  دانست امنیت در میان روده به سوي دیگر شهرها عازم شوند که او می

 یکی از مردمان دنیا است،

ارتش بزرگ او که حال مزدورانی نیز در خود داشت به دیگر شهرها 

سوزاند،  هجوم برد، دیگر شهرها را نیز به آتش برد، همه را به آتش می

نشاند و سربازان در  برد و همه را به خاك می را برون میها  روده

 نشاندند، جستجوي امنیت هر که در برابر بود را به خاك می

هر که در برابر بود به تیغ تیز سپرده شد و همه در این جنگ فرسایشی به 

شد و او دوباره امنیت  مرگ فرستاده شدند، شهرها یک به یک فتح می

 بود،را در شهر دیگري دیده 

 شاید شنیده بود؟



 
 

 شاید خوانده بود؟

یکی از مردمان دنیا است  ي دانست که امنیت در روده دانست اما می نمی

داد به سوي دیگر کشورها هجوم بردند، همه جا را  پس دوباره فرمان می

به آتش بردند، شاهان، کدخدایان، رعایا، همه و همه را به زمین کوفتند 

 ت را نجستندامنید و دوباره ها را برون کشیدن و روده

در دل شهرش مردمانی از این جنگ طول و دراز خسته و به ستوه 

خوردند و شادمانانِ او را دعا  آمدند، برخی از آنچه غنیمت بود، می

خواستند، کودکان  کردند و برخی از دیدن این دیوانگی زندگی می می

فریاد  آنانو  در میدان جنگ، پدران دور از خانواده، همسران در خون

ي جاسوسان برون  دادند و او فرمان داد تا امنیت را از روده زیستن سر می

بکشند و با صداي در باالي اجسادي که به مانند کوه در میدان شهر باال 

 آمده بود خواند



 

 امنیت براي ارتش من است،

ارتشش به دیگر کشورها هجوم برد، دیگران را به خاك و خون کشید، 

رفتند شعارهایی را مدام  خواند و ارتشش به پیش می داد، می میاو فرمان 

 :خواندند بر هم می

 صلح از دل جنگ برون خواهد زیست،

 ي معناي صلح است جنگ همه

 بدون جنگ صلح معنایی نخواهد داشت

 براي دانستن ارزش صلح باید جنگید

گونه بود که در سالیان به جنگ  رفتند و این خواندند و به پیش می می

 آنانکشورهاي بسیاري را ویران کردند، بسیاري را به آتش سوزاندند، 

زدند و مردمان را روده  خواندند همه جا را آتش می را سوختگان می



 
 

کردند، در جستجوي آنچه امنیت خوانده شده بود به پیش  برون می

کشور در برابر را از میان بردند و مردمان شهر بیشتر از پیش  رفتند و هر

 ناالن شدند

داد، آخر باور داشت شاید یکی از  حال او خود برخی را روده برون می

ارتشیان خود او امنیت را جسته و در اختیار خود دارد، او به همه 

گونه شد که خود جاسوسان را روده برون  نون بود و اینظمشکوك و م

 ها امنیت را نجست، و در میان روده کرد

افکند، باري یکی از ارتشبانان او به درون  حال به ارتش بیشتر نظر می

آمد و در برابرش کرنش کرد اما بعد از سخن گفتن کرنشی نکرد و 

برون شد، فرمان داد تا او را به اتاقش بیاورند، او را دست بسته به اتاقش 

کرد تیزي را به درون بدنش  نگاه می آوردند و در حالی که به چشمانش

 برد، خواند



 

دانم، تو در پی نشستن بر این تخت هستی،  اي می امنیت را تو ربوده

 هایش را برون داد، آرزوي این بودن تو را اسیر خود کرده است و روده

گونه بر همه خواند که امنیت را جسته است اما  او امنیت را جسته بود این

 ر جنگیدن معنا خواهد شدامنیت مانا تنها د

رفتند همه را به خاك و  جنگ کماکان ادامه داشت، همه جا به پیش می

کشیدند و او در میان ارتش هر از چند گاهی کسی را براي  خون می

داد، ارتش مضمحل در  گزید و جاسوسان را کیفر می روده دریدن برمی

به ضعف قدرت برابر ارتشی بزرگ که متحد در برابر او ایستاده بودند 

 معنا شد آناني  گونه بود که جنگ به خون ریخته را آفرید و این

را دستور کرد که دور تا  آناناو به میدان شهر وفاداران را فرا خواند و 

ي راستی به نزد او  یرند، او را محافظت کنند که همهگدور قصر او را ب

که کشورش گونه است  است، او امنیت را در اختیار دارد و تنها این



 
 

ها را  حفظ خواهد شد، ارتش در برون مرزها از هم پاشیده شده بود، آن

از دم تیغ گذراندند و نان که جان سالم به در بردند فرار کردند و او 

فرمان داد تا او را محافظت کنند اگر طالب امنیت هستند، آخر او معناي 

درون خود فرو  خواند، او امنیت را به امنیت بود، بر مقربانش می ي همه

جا است، اگر کسی  خورده است و حال هر جا که او باشد امنیت همان

او را بدرد امنیت را دریده است و تنها راه نجات شهر سوخته حفاظت از 

 او است

گونه بود که او را در میان حصاري بزرگ در گرفتند تا حافظش  این

متحدان در  باشند، او را در بر گرفتند تا شهر سوخته نجات یابد و

 برابرش به شهر هجوم بردند

شدند و  تر می دیوارهاي شهر را فرو ریختند و هر بار نزدیک و نزدیک

 خواند امنیت در اختیار ما است، او بر مقربان می



 

 دشمنان مردم را سالخی کردند و او خواند

 که به من ایمان دارند، تسلیمان، آنانامنیت براي ما است، 

 اند امنیت خواهند داشت، که تسلیم شده آنان

هاي قصرش بودند و بر درب و  ازهودشمنان نزدیک و به پشت در

ي امنیت به  خواند، همه ستاده مییکوفتند او در برابر مقربان ا دیوارها می

 نزد من است، من را حفاظت کنید تا امن زندگی کنید

شده برخی آمدند تا پیش او را به چنگ آورند، مقربان به چند دسته بدل 

بودند، آنانی که امنیت را زندگی او دیدند و براي دفاع از او تا آخرین 

 ي خون در میدان بودند قطره

خود کرد و  آنتوان از  آنانی که باور داشتند امنیت در جان او را می

 هایش را بخورند نقشه داشتند تا او را روده بدرند و روده



 
 

دشمنان امنیت را به شهر و گروه دیگري که باور داشت با تسلیم او به 

 باز خواهند داد،

سوخت، تمام شهرهاي نابود  شهر سوخته در میان آتش انتقام دشمنان می

شده، مورد حمله قرار گرفته، متحدان آمده تا این شهر را بسوزانند و 

سوخت، مردمان شهر را به آتش برده  ي شهر در میان آتش می همه

به اسارت بردند و حال قصر در شرف بودند، بسیاري را کشتند و باقی را 

ها در حال فرو ریختن بود تا چندي دیگر همه چیز از  نابودي بود، درب

گونه شهر سوخته به پایان خود در حال رسیدن  شد و این میان برداشته می

 شدند یاي به او نزدیک م بود و مقربان هر کدام با نقشه

ه چنگ آوردن او ، دو گروه متخاصم براي بدندیدر ییکدیگر را م

هاي  و دل و روده دیجنگ یم آنانکرد و گروه وفادار در برابر  تالش می

کوفتند و او بر تخت خود مچاله شده با نگاهی به  هم را به زمین می

 خواند دوردست می



 

 ي امنیت براي من است همه

 امنیت منم

 امنیت حق من است

متخاصمان به او  افتادند و خواند و وفاداران یک به یک به خاك می می

 زد شدند، او باند فریاد می نزدیک می

و این جنگ طول و دراز دشمنان نزدیک و  آناندر میان نزدیکی 

 ها دیدند ي چرخش تر آمدند و نهاي همه نزدیک

هاي او است و چندي او را تکه تکه به  جماعتی در حال خوردن روده

و متحدان با شنیدن  اند تا جان خود را به سالمت ببرند آورده آنانسوي 

هاي او به دست سربازانش دانستند  آنچه امنیت است و خوردن روده

 خود کرده است آنامنیت را کسی دیگر چندي پیش از 



 
 

تر بود، اویی که جنگ را فرا  پادشاه متحدان اویی که از همه بزرگ

ي  خواست همه گسترش داشت، اویی که میآرزوي خوانده بود، او که 

ها بسیار داشت، اویی  خود کند، اویی که براي آینده نقشه آنجهان را از 

خواند، اویی که محافظان  خواند، مردمان را به سوي خود می را میفکه 

داد و اویی که جهان  بسیار داشت، اویی که باید ارتشش را گسترش می

 خواند با نفسی آرام در دل خواند را به تسلیم خود فرا می

 امنیت منم

 من است آنت از ي امنی همه

 ي شهر سوخت با ریشخندي به سربازان دستور سوزاندن داد و همه

سوخت و همه در آتش بودند و  ي شهر در آتش می در حالی که همه

شد متحدان رفتند تا دوباره به جنگ صلح  شهر به خاکستر بدل می



 

بخوانند، به ضعف قدرت بیافرینند، به ترس خشم را سجده کنند و 

 ان را امنیت خود فرا بخواننددیگر یناامن

رفتند و در برابر شاهی سجود بردند که در تمناي خوب بودنش  آنان

اش  در برابر شاهی فرمان بردند که دل به خوبی آنانسوختند،  می

 بخشید آناني امنیت را بر  او را امنیت خواندند و او همه آنانسپردند، 

 خواهد شد،فردا در میدان جنگی بزرگ امنیت دوباره زاده 

 خواند خواندند آنچه او خوانده بود و او می همه می

 امنیت منم

 ي من است امنیت همه

 براي من است

 حق من است



 
 

  ...من امنیتم



 

 

 

 

 

 اقتصاد

 



 

 

 

 

تواند موجبات پیشرفت و  اقتصاد این علم پاره پاره شده بشریت که می

تواند باعث بدبختی و نابودي جهان  را فراهم آورد و یا می کامیابی

آدمی گردد و این جنگ عظیمی که در جهان پیرامون همین اتفاق در 

 .حال وقوع است

شد لیکن  ریزي می شاید دورترها بیشتر جنگ در مبانی اعتقادي پایه

ها شده،  ریزي ها و خون هاي اقتصادي باعث جنگ امروز بیشتر، خواسته

د کماکان هم آراي اعتقادي در جنگ تأثیرگذار است و در هرچن



 

ها بوده است اما تمایالت اقتصادي در  پیشترها نیز اقتصاد عامل جنگ

 .هاي امروزي تأثیر بیشتري دارد افروزي این جنگ

سراي پاکی و آزادگی باید از این پدیده در راستاي رفاه اجتماعی مدد 

هاي پویایی را به روي مردمان این  هگیرد و با استفاده از اقتصاد درواز

سراي پاك باز کند و زندگی را برایشان آسان سازد، باید که از اقتصاد 

جاي جهان عملی ساخت و همه را  استفاده کرد تا رفاه نسبی را در جاي

از چنگال فقر نجات داد که این فقر شروع بسیاري از مظالم جهان 

 خواهد شد

بختی  رائم پدید خواهد آمد که باعث نگوناز درد این فقر بسیاري از ج

توان از عامالن  گاه نمی ها خواهد بود، جرائم ریز و درشتی که هیچ انسان

 اند ها قربانی این فقر و نقص جامعه شده دل چرکین داشت و آن آن



 
 

توقع  آنباید در ابتداي عمل رفاه را در اختیار عموم قرار داد و پس از 

از مردم طلب داشت، ما باید در جامعه آزادگان پرهیز از زشتی و جرم را 

ي کافی ببریم و این سراي پاك را از رفاه  از اقتصاد در راستاي رفاه بهره

 عمومی سیراب کنیم

کنیم با علمی روبرو هستیم که وسعتی عظیم  وقتی از اقتصاد صحبت می

دارد و باید که عالمان در پیشرفت و پیشبردش همه همت خویش را به 

ي  ببندند و باعث به وجود آمدن رفاه اجتماعی شوند، باید این وظیفهکار 

خطیر را بر دوش عالمان این دانش نهاد تا از این رخداد بشري بهترین 

 استفاده را ببرند و مسائل در راستاي رفاه اجتماعی را فراهم آورند

باید سراي آزادگان در هر رشته از اندیشمندان همان رشته مدد جوید و 

اي  اش دریچه کس از ابتداي ورود به فراگیري دانش براي آینده هر

روشن در انتظار داشته باشد و باید از خرد جمعی در تمام کارها مدد برد 



 

ها خواهد شد و  که این فکرها در کنار هم باعث بسیاري از دگرگونی

 قدرت این افکار در کنار هم بسیار بیشتر از خرد فردي خواهد بود

ي افرادي  ها و علوم از خرد جمعی به معناي همه تمام رشته پس باید در

ي تصمیمات را به  اند استفاده کرد و همه رشته تحصیل کرده آنکه در 

آموختگان در همان رشته گذاشت تا بهترین  ي دانش آرا و عهده

 ها را اتخاذ کنند و قدرت در خرد جمعی باشد انتخاب

ي آزاد با مدد از تمام اندیشمندان علم اقتصاد همه و همه در کنار  جامعه

اي دست یابد و در این راستا به   تواند هر روز به راهکارهاي تازه هم می

ي راهکارهایی که در راستاي قانون  کمال مورد نظر برسد و درباره

آراي آزادي است به بحث و گفتگو بنشیند و هر روز پویاتر از گذشته با 

ي آزادگان  فقر در جامعه آني  جمعی راهی تازه بجویند تا به وسیله

کن شود و رفاه در سراسر جامعه عملی گردد، این وظیفه به دوش  ریشه



 
 

کسانی است که عمر خویش را براي تحصیل در این دانش صرف 

 کردند

فراي همه چیز باید در پیشرفت اقتصاد اجتماعی هم تأثیر بگذارند و در 

حل و یا با خرد جمعی هر  ردش کوشا باشند حال چه با رأي، با راهپیشب

رفاه نسبی براي همگان  آناي پویاتر به وجود آورند که در  روز جامعه

نشود   ي فقر مرتکب جنایت و زشتی وجود داشته باشد تا کسی به واسطه

 و ناخواسته به کاري مجبور نگردد

ها است و مطمئناً  معی آني اندیشمندان و خرد ج این طریقت به عهده

ها رسیدگی خواهد کرد و این  هاي آن ي کرده گانه بر همه نظارتی سه

ساختارها در تمام ارکان حکومتی و اجتماعی یکسان خواهد بود که این 

 .نگاه ناظرانِ از اصول نگاه بر آزادي است



 

 اي براي پیشرفت ي وسیله اما ما باید در نگاه اقتصادي به جهان به مثابه

ي کارهاي زندگی از قاعده  خویشتن نگاه نکنیم و در این کار و همه

ي مواد  آزادي و مرام پاکی تبعیت کنیم، براي مثال اگر ما تولیدکننده

گاه  غذایی هستیم و کشوري نیازمند این مواد غذایی است ما نباید هیچ

به چنین اتفاقی به چشم تجارت نگاه کنیم و باید در راستاي کمک 

 هاي خویش در این وادي گام برداریم، به جانداران و با آموزه رساندن

دهد و  ي اقسام سر می مرام آزادي فریاد برابري طلبی را به کرات در همه

پندارد و همه را جاندار نام  در نگاه به موجودات همه را یکسان می

نهد و این نگاه برابرطلبانه در انسان هم به همین مقدار و با همین  می

گاه نخواهد توانست کسی را باالتر از دیگري  رود و هیچ پیش می شدت

 تر از دیگري خطاب کند بپندارد و کسی را حقیرتر و پایین

ها از میان برداشته شود و ما همه در جان با هم برابر  باید که نابرابري

باشیم و همه الیق زندگی در رفاهی یکسان باشیم و کسی بر دیگري 



 
 

اي بروز  ، این برتري نباید در هیچ جا و به هیچ واسطهبرتري نداشته باشد

گر شده  هایی از این نابرابري را نشان اي که دروازه کند، باید هر دریچه

آمیزي را از ریشه برکنیم که نگاه  از میان برداریم و باید هر نگاه تبعیض

م ما به جهان نگاهی برابرطلبانه است، این نگاه برابري طلبانِ باید در تما

ابنا و اشکال حفظ شود اقتصاد هم یکی از همین اشکال است و باید که 

در این راستا بسیار بیشتر تالش کنیم تا مبادا تبعیض ما را به قهقراي 

انگاري را از ما دور کند، باید هر روز  زشتی بکشاند و نگاه زیبا یکسان

مت در پی راهکاري براي تساوي طلبی اجتماعی باشیم و همه را از نع

 .رفاه به یک اندازه سیراب کنیم

هر کس در ازاي خدمت و شغلی که  آناي بسازیم که در  ما باید جامعه

دهد یکسان و برابر با دیگران حقوق و مزایا دریافت کند، یعنی  انجام می

 در هر سطح هر کسی که شغلی جسته با دیگري برابر باشد



 

به دست افراد جامعه  آني عالیق و تحصیالت پیرامون  ها به واسطه شغل

اي که دارد به شغلی کشیده  ي عالقه خواهد افتاد و هرکس به واسطه

کند و سرآخر بعد از  شغل تالش می آنخواهد شد، براي رسیدن به 

مندند بهره  بهره آني مردم از  ، از رفاه نسبی که همهآنکسب کردن 

 .خواهد برد

ارد و همه باید که ها نسبت به هم وجود ند هیچ ارزشی فراتر بر شغل

برابر حقوق دریافت کنند، یعنی کسی که در هر سطحی از مشاغل فعال 

کند، حال که او در بین  است حقوقی برابر با دیگران دریافت می

گذاري حکومت و یا در  نیروهاي امنیتی خدمت کند یا در مجلس قانون

د محاسبه همه و همه باید به یک اندازه مور... فالن شرکت و اداره و یا 

 قرار گیرند و کسی توان فرار کردن از این قاعده را نداشته باشد،

ي مشاغلی که مرتبط با دولت است تنظیم این قاعده ساده است و  درباره

ي کارکنان قابل اجرا است و این  با در نظر گرفتن حقوقی برابر براي همه



 
 

مشاغل آزاد برابري به راحتی قابل اعمال در جامعه است و باید در مورد 

نگاهی درست اتخاذ شود تا نه کسانی که سود الزم را از یک تجارت 

هایی که سود بیشتري برده  برند از رفاه جمعی عقب بمانند و هم آن نمی

باعث به وجود آمدن تبعیض جامعه و بر هم خوردن این تعادل و برابري 

کند اند حکومت کمک  نشوند، پس باید به افرادي که سود کمتري برده

تا به سطح یکسانی از درآمد با دیگر مردم دست یابند، زیرا که مشاغل 

ها هم براي جامعه مفید و کارگشا است و در کنارش کسانی که سود  آن

اند باید مازاد این درآمد را به  بیشتري از میانگین رفاه اجتماعی برده

د و نگاه عنوان مالیات در اختیار اجتماع بگذارند تا رفاه جمعی بیشتر شو

 آمیز و از میان برداشتن برابري از میان برداشته شود تبعیض

هاي  هاي بیشتري هم باشند که طالب زندگی در رقابت اما شاید انسان

اقتصادي، پیشرفت در ثروت و بر هم زدن مال و منال باشند و این هدف 

ها هم محترم و باید در زندگی  ها از زندگی و دنیا باشد آن بزرگ آن



 

ي آزادگان جاي چنین  دانه به اهدافشان دل ببندند، اما جامعهآزا

ها باید به سرایی که آمال و آرزوهایشان را به بار  هایی را ندارد و آن نگاه

نشاند پیش روند و همه منتظر باشند تا کسی و یا جمعی بیچاره و در  می

ریاد ها به ثروتی هنگفت دست یابند و باز هم باید ف فقر اسیر شود تا آن

ها و باورها  ي همین تفاوت نگاه جهان آرمانی را سر داد که ما به واسطه

ي موجودات به آزادي در ذهن خویش دست  خواهیم همه است که می

 یابند و آزادي در حصار هیچ باور نخواهد بود

ها وجود ندارد، ما همه را  ي آزادگان جایی براي این رقابت در جامعه

بر شخص دیگري برتري نخواهد داشت اگر  انگاریم و کسی برابر می

دنبال رفاه هستیم باید تالش کنیم تا همه از زندگیِ بهتر بهره ببریم و این 

نگاه فردي در مرام پاك ما جایگاهی نخواهد داشت که ما پیشرفت را 

خواهیم و در کنار هم پیشرفت  براي همه جامعه و در کنار هم می



 
 

ي  رین راه در برابرشان جدا شدن از جامعهخواهیم کرد و اما این افراد بهت

 آزاد و هجرت در سرزمین رؤیاهایشان است نه جایی که همه برابرند

شود تا دیگري در  قدر خوشبخت نمی ي این برابري کسی آن به واسطه

بدبختی فرو رود و همه یکسان و برابر در کنار هم طعم خوشبختی را 

 خواهیم چشید،

ی نیاز به مالیات خواهد داشت تا براي پیشبرد مطمئناً هر نظام و حکومت

استفاده کند و بتوانیم رفاه اجتماعی را بیشتر از  آناهداف عمومی از 

 آنچنان که الزم است در مملکت پیاده سازیم و باید از مردم  پیش آن

سرزمین مالیات اخذ شود تا در آبادانی کشور و براي جامعه صرف 

کنیم در این نگاه برابرطلبانه مطمئناً باید  شود، وقتی از مالیات صحبت می

ها  مردم دیار آزادگان در پیشرفت سرزمینشان کوشا باشند و این مالیات

ها اخذ شود این برابري در جایی که حقوق و مزایا برابر  باید برابر از آن

ها  سادگی قابل وصول است و درجایی که این درآمد است باز هم به



 

درآمد افزون  آني  سیستمی مدد برد تا به واسطه شود باید از افزون می

 به عنوان مالیات براي پیشبرد اهداف جمعی مصرف شود

را  آنپس ما براي ساختن دیاري بهتر با رفاه بیشتر نیاز به مالیات داریم و 

کنیم تا به مدد از این همیاري مردم، رفاه  برابر از آزادگان وصول می

 یم،بیشتري در جامعه به وجود آور

کنیم در کنار آموزش اجباري و  ي آزاد صحبت می وقتی از جامعه

ي  رایگان باید بستري فراهم سازیم تا بهداشت و سالمت در میان همه

ها برابر و رایگان باشد، این یکی از ارکان رفاهی است که حق  جان

ي ممالک جاري و ساري  ي همه مردم هر مملکتی است و باید در برنامه

چشم  ها را به یک یماري باید که به رایگان درمان شود و جانباشد، هر ب

و با یک ارزش نگاه کنیم و براي از میان برداشتن این دردها کوشا 

 باشیم



 
 

ما باید سیستمی فراهم آوریم تا کسی در ازاي بیماري از رفاه اجتماعی 

دور نماند و در سطحی عالی به خدمات درمانی مورد نیاز دست یابد و 

ین خدمات به صورت رایگان در اختیار او قرار گیرد، این سیستم تمام ا

ي آزادگان است و من در این نگاره تنها  فکري همه دلی و هم نیازمند هم

نگرم و باید که  سعی بر تدوین اصول آزادي دارم و تنها به کلیات می

براي جزئیات در آینده، بیشتر سخن گفت و به راهکارهاي درست 

 دست یافت

با ارزش همتاي تعلیم اجباري و عمومی رایگان، سالمتی جمعی و  اصلی

هایی که در جهان  دفاع از حقوق بیماران خاص است ما باید تمام جان

آزرده و در تنگنا هستند را در آغوش بگیریم و این قلمرو را محلی امن 

هاي با ارزش بسازیم، باید به قوت  براي حفاظت و نگهداري از این جان

سازي شود و باید که  ل بزرگی در ممالک آزادگان پیادهچنین اص

ي آزادگان از هر گونه تبعیض عاري باشد و همه با هم برابر باشند  جامعه



 

که برابري اصلی جدا نشدنی از باورهاي پاکی است و باید براي عملی 

ي  اش در جامعه اي دست برد تا معناي واقعی شدنش به هر فکر و ایده

 .ي آرمانی به وقوع بپیونددآزادگان و قلمرو

گوییم حواسمان  اما هرگاه از برابري و اقتصاد و درآمد برابر سخن می

ها خواهد  به مالکیت نیز خواهد افتاد مالکیتی که باعث بسیاري از تبعیض

تواند به سادگی  ها است و می ها شروع بدبختی انسان شد این مالکیت

برابري را بر هم زند، باید به ي  تبعیض را آغازگر باشد و به کلی چرخه

ها است بیشتر بنگریم، باید به نگاهی  این قدرت مالکیت که عامل زشتی

هر آزاده صاحب یک خانه، یک اتومبیل و از هر  آنبرسیم تا در 

 .مالکیتی تنها حق خویش را در همان رفاه نسبی و جمعی خالصه ببیند

ست، باید به این نگاه کافی ا آناسبابی که براي زندگی در رفاه یکتاي 

برابر برسیم تا همه احتیاجات و اسبابی که الزم دارند را به دست آورند 

 براي تبعیض و صاحب بودن آنو نه چیزي فراتر از 



 
 

فراي این نباید مالکیتی را قبول کنیم که سرآخر به صاحب شدن و 

ها و  تواند باعث شروع زشتی قدرت بینجامد زیرا هر مالکیتی می

ها شود، ما به مالکیت معتقدیم اما تنها مالکیتی که براي رسیدن به  تبعیض

هاي جامعه باشد نه فراتر و بیشتر نه  رفاه نسبی هماهنگ با دیگر انسان

خانمانی هزاري  ها که باعث بی ها و زمین مالک شدن به بیشمار خانه

گردد، چرا که هدف آزادگان از زندگی کردن خیلی بیشتر از رسیدن 

اندوزي است و نگاه برابر و یکسان زندگی در برابري  ثروت و مال به این

 .هاي شخصی است هاي فردي، خوشبختی تر از ثروت بخش بسیار لذت

کنیم، هر روز در این چرخه بیشتر و بیشتر به پیش  ما پیشرفت می

رویم اما نه براي خویشتن و زندگیِ شخصی که زندگی را به جمع  می

ها برسیم،  طلبیم تا همه در کنار هم به قله می آزادگان و در کنار هم

اي که همه حقوقی برابر، مالیاتی برابر و مالکیت بر ملزومات براي  جامعه

 رفاه نسبی و عمومی، جهانی به زیبایی برابري خواهد ساخت



 

هاي فردي بدانند و آزادي را  شاید بسیاري این طریقت را سلب آزادي

اما جمع آزادگان و باور پاکی براي اي دیگر معنا بخشند،  به گونه

طلبیم که همه در کنار هم  پیشرفت شخصی به دنیا نیامده ما برابري را می

دست در دست هم به پیشرفت برسیم، اگر کسی از جمع ما در شرف 

جان را نجات دهیم و اگر قرار به  آنافتادن بود همه یک جان شویم و 

رار به پسرفت است باز هم با پیشرفت است همه با هم پیش رویم و اگر ق

 هم پسرفت کنیم و دوباره یک جان به پرواز درآییم

راه هستیم، براي ساختن جهانی بهتر نه فقط براي  ما همه یکدل و یک

ي جانداران و با مرام پاکی همه به هر راهی در  خویش که براي همه

  .کنار هم پیشرفت خواهیم کرد



مرا  آنانها چشم دوخته بودم،  زدم و به نگاه انسان شهر قدم میدر میان 

 خویشتن را دیدند، آناندیدند،  هیچ تن را نمی آناندیدند،  نمی

 خواند شد و این آوا را به ندا می صدایی مدام در گوششان تکرار می

 خویشتن

 خویشتن

 خود را دریاب

رفتند که این آوا را به تکرار زیر لب  مردمان شهر در حالی راه می

 بود آناني  خواندند، این ورد همه روزه می

خواندند، برایشان خوانده  را می آنکردند، باید مدام  باید که تکرار می

با همین ندا بزرگ شدند، مرا نیز با همان ندا بزرگ  آنانبودند، آري 



 

رسید، در میان بستر و در کودکی،  ه گوش میکردند، همه جا این ندا ب

 خواند مادر به گوشمان همین الال را می

 او مادر بود؟

 آیا او مادر ما بود، او را آموزش داده بودند تا ما را بیاموزد؟

 او براي این کار زاده شده و ما را براي این دنیا زاییده بود؟

 ما زایش در میان این افکار بودیم

 او خواب شب را از چشمانمان دور کرد الالي پر تکرار

او خواند و معلم برایمان قصه گفت، داستان کودکی که براي جستن در 

میانه بود، او کودکی بود که از همه بهتر بود، نداي برتري بر گوشم 

دار فرا خوانده بود،  خواند، مرا به رقابتی دنباله کشید، مرا فرا می زبانه می

پاي رقیبم حمله بردم، در میان زمین سبز در دل آنجا بود که با شدت به 



 
 

زدیم، به  ورزشی سخت من براي اول شدن آمده بودم، یکدیگر را می

، او هم کسی را مجروح کرد، او هم مرا خونین کرد و میفرستاد یکنار م

خوانند، او  اند او را فرا می دیدم که در میدان جنگ هم به او سالح داده

که از خود کمتر است را به درك  آناناند،  را به کشتن فرا خوانده

 بفرست،

آمده  ها نیدر جستجوي برتر آناناین نداي در میان سربازخانه بود، 

بودند، آمده بودند تا بهترین را از دل ما بجویند، آمده بودند تا نشان 

 دهند چه کسی از دیگران بهتر است،

 بهترها

 است، آنانهمه چیز براي 



 

ي عمر خواسته  خواند که همه را برایم افسر ارشدي می باید بهتر بود، این

بود از دیگران برتر باشد و حال از برخی بهتر بود و از برخی بدتر، او 

 شناخت ي میان خود و دیگران را می باور داشت، او تمام فاصله

 دوستم به من خواند

 تو از او کهتري

 آري من از او بهترم

 تو از او برتري

 من از او زیباترم

 او از من کمتر است

دار  از ما برترند و همه در این رقابت میانه آنانبهتریم،  آناناو و من از 

 خواهند بود، این رقابت همه را به خود فرا خوانده است



 
 

بینم که در این رقابت  ام، مردمان را می حال دوباره در میان میدان ایستاده

قام واالتر در این وادي براي رسیدن به آنچه م آنانروند،  به روي هم می

 است از همه چیز خواهند گذشت،

را دیدم، مردمان در میان ساختمان را دیدم،  آناندیدم، همه را دیدم، 

را به شکل سیمان در دل  آنانرا به بنایی فراخ مبدل کردند،  آنان

ام که  دیوارها فرو بردند، برخی را اجر داغ ساختمان کردند و حال دیده

گذارند تا بناي برج بلندي را بسازند،  گذارند، می می آدم بر روي هم

 همه اسبابی براي تو هستند

 از ابزار در برابر بهترین استفاده را ببر

این را یکی از معلمان مدرسه در دبیرستان برایم خواند، او مرا فهماند 

که ما انسان ابزارساز هستیم، چه کسی خوانده بود که ما تنها تفاوتمان با 

 جانان جهان در همین ابزار ساختنمان است؟دیگر 



 

دانست، او دانسته بود ما ابزار سازیم و حال ابزارهاي بسیار در برابر  او می

بود، من او را دیده بودم که چگونه از همه به مانند ابزار استفاده کرد، از 

دیگر، از همکاران، از  يها شاگردها، از همسرش، از فرزندش، از معلم

خواند از ابزار در  دید و برایم می همه را وسیله در برابر می دوستانش، او

 برابر بهترین استفاده را ببر

را به سیمان بدل  آنانکردند،  حاال از این ابزارهاي در برابر استفاده می

را به اجر بدل کردند و حال انسان بر انسان گذاشتند تا برج  آنانکردند، 

 سمان رسید،آفراخی به 

 ي ریختند، این جنازه ها را بر هم می در میدان شهر انساندیدي چگونه 

 اند، آدمیانی است که زنده



 
 

اند  کنند، اینان را بسیاري دورتر کشته اند اما زندگی نمی آري همه زنده

اند تا  براي زیستن بسیاري سودمند است، چرا زنده آنانهاي  اما الشه

 خوانده بودند زندگی را براي دیگرانی بسازند، این را هم برایم

مادرم خوانده بود او در میان الال خواند که براي رسیدن به آرزوهایت 

ها آرزو داشتند حال ابزاري براي رسیدن به  باید از همه بهره ببري، آن

ها زندگی خواستند و از زندگی جماعتی براي  آرزوها جستند، آن

کرار کرد، او زندگی کردن خود بهره بردند و مادرم برایم همان الال را ت

 خواند و رام به گوشم خواند افسر ارشد سربازخانه خواند

 در برابر برتر از خود احترام کن و از کهتر از خود احترام بخواه

اند از تو و معناي  اند، تو را چگونه معنا کرده احترام تو را به کجا برده

 اند؟ حقت چه به جا نهاده



 

هیچ به یاد ندارند، ارز تویی که  نانآدانند،  دانم، از تو هیچ نمی هیچ نمی

فرا خوانده نشده خود را در این دوار  آدمیشاید دوردستی، آنجا که 

 هیچ از تو به یاد ندارند، آنانبود چیزي بافی بود،  دهیبیمار ند

 آنجا که نخستین بار خوانده شد،

 چه خوانده شد؟

 چه چیز نخستین بار برترین لقب گرفت

 رتري صداي جهان خواندند؟هاي حیوانی را ب نعره

 اي را بهترین پرواز پرواز پرنده

رعد را ستودند و قدرتمندترین گفتند نداي اسمانی را پرستیدند و او را 

 آناني  خواند بر همه ترین خواندند، خاطرم نیست، اما ندایی می بزرگ



 
 

خوانده شده  آنانخواند تا بدانند این نظم را دریابند و از آنچه بر  فرا می

 خوانده را به دل و جان به پیش برند، آناناست دنیا را دریابند، آنچه بر 

بردند،  بردند، همان نداي افسر ارشد را به پیش می هم به پیش می آنان

انداختند، شاید  روي هم می ها را بر نشستند، جنازه بر روي هم می

ها شده بود، شاید همه را به ضرب  مقاومتشان باعث شلیک گلوله

دانم، شاید برخی به مرگ و برخی  گونه ساکت کردند، نمی ها این هگلول

اي بزرگ از اجساد بسیار بر هم  به زندگی مرده بودند اما هر چه بود توده

 در برابر او بود

بود، او مالک دیگران بود، براي او و دیگر مقربانش  آناناو برترین 

کردند و حال که  گونه فرا خوانده بودند و بر زمین پهن بسیاري را این

 یف آوردهشري بزرگ انسانی بر زمین است او ت این توده



 

بسیاري است، بسیاري از همین در خاك ماندگان، آرزوي  آرزوياو 

کنند تا روزي به کاخ  آرزو می آناناند  رسیدن به جایگاه او را کرده

 عرش او گام بگذارند و از او شوند

کوفت گام را  آنانبر تن رنجور  ها گام نهاد و پاي قدسی را او بر گرده

هاي خود تخت  فراتر نهاد و به پیش رفت و در خاك ماندگان با جنازه

 قدرت او را ساختند

که دیگر  آنانهاي بزرگی از انسان بر روي هم بود، همه از جنازه،  تپه

که بر جاي خشک مانده بر خاك افتاده بودند و  آنانحرکتی نکردند و 

هاي  ي برهم در کنار هم کوه هاي جنازه ، تودهکردند هیچ حرکتی نمی

 نیز بسیاري در تالش به پیش روند آنساخت تا در میدان  بزرگی را می

 آنانافتاد و یا به زخم خشم  هر که در طول این مسیر از دیگران عقب می

شد، او نیز بناي این میدان  ها بدل می ي کوه ماند به جنازه از راه دور می



 
 

شد، حال یا براي رسیدن  او نیز بخشی از این رقابت می کرد، را طرح می

 و یا جزئی از رسیدن

تخت انسانی، در  آنهاي اجساد انسانی، در میان  من در میان همان کوه

دانستم از خیلی کهتران و شاید به یکی از  ها با آنکه می الشه آنمیان 

 ها بدل شوم خواندم همان جنازه

 کاش با هم بودیم،

با خیالی در هم  آنانر کردند، به من چشم دوختند و یکی از همه مرا نظ

اي در میان یکی از  و اعصابی داغان فرمان داد تا من نیز به جنازه

 هاي فراخ بدل شوم برج

سازم،  اند، می من نیز یکی از همین اجزاي پریدن نام گرفتم، مرا نیز برده

خوانند  کشم، هر چه می ، گاه میکشم یکنم، گاه م گاه خراب می

 روند تر می ، در میان این رقابت هر بار باالتر و پایینآنانکنم و  می



 

تنها همین نبود، تنها این رقابت دردناك در میان نبود، این رقابت براي 

 خواستند او را براي خود خواستند، جستن به او بود، او را می

بید همه براي خود بخواهید، همه چیز را براي خود بخواهید، خود را دریا

 چیز براي شما است

 براي ما

 ما آناز 

 مال ما

 ملک ما

کودکانه از  کرد، آنجا که بخش بر وجودشان رسوخ می واي چه لذت

 دست مادر گرفتند آنچه براي او بود

 مادر خواند



 
 

 این براي تو است

 براي من؟

 من؟ آناز 

 مال خودم هست

خوانده خواهی آري براي تو است همه چیز براي تو است، تو صاحب 

گونه بود که او خوانده در میان مدرسه از دست دیگري آنچه  شد و این

براي خودش بود را خواست، آنچه براي او بود را نیز براي خود 

 خواند تا همه چیز را براي خود بخواهد، خواست، همه چیز او را فرا می

ی قائل است نهای آدمی توان به آنچه خواسته ها می در میان این خواندن

توان خواند  توان حد و مرزي برایش متصور گشت و می شد، مگر می

 که این داستان نهایی خواهد داشت



 

گونه که در میان میعادگاهی پیري به  همان او خوانده بود براي تو است

مادرش خواند این براي تو است همسرش  او خواند این براي تو است

به او بخشید و گفت، این براي اي  خواند من براي تو هستم، پدرش خانه

تو است و همه او را خواندند تا صاحب لقب گیرد و حال با آنچه از 

دوید با هر آنچه توان در بدن داشت،  می .تبود او در میان اس ها خوانده

 دوید تا باز هم براي خود کند می

ها در دل شهر و در هر جاي که آدمی  برج آنتپه، در میان  آندر باالي 

دوید تا هر آنچه در میانه است  ین نظم خوانده به میدان بود تنها میدر ا

رفت و هر چه در برابر  را براي خود کند، او باید که مالکانه به پیش می

دوید و حال بسیاري را براي خود کرده  کرد، او می خود می آنبود را از 

 بود



 
 

ان که صاحب بودند براي ملکش آنانخواندند،  مدام بر گوش هم می

خواندند و صاحبان بر گوش هم تکرار  خواندند امالك براي هم می می

 کردند می

 ها است تنها معیار میان ما همین داشتن

آمده تا ببینند چه مالک  آناندانند،  حاال از داشندگان بسیار برخی در می

اند، بسیاري را که براي  هاي بسیاري را مالک شده جنازه آناناند  شده

 آناند نیز به سلطنت ننیست آنانك اند و بسیاري که از امال خود کرده

 اند لبیک گفته

 اي؟ ندیده

اند که  همه خوانده شدن دانستن آندر خاك مانده را ندیده که از  آنان

مالکان  آنانتند، را بپرس آنانباید بر مرادان بزرگ جهان لبیک گویند و 



 

در برابر  آنانگونه بود که  بزرگ جهانند، دنیا براي مالکان است و این

 به خاك افتادند و مجیز بزرگان گفتند آنانپاي 

 را بزرگ کردند آنانبه تحقیر خود 

من نیز خواندم در میان همان آجرهاي مانده بر جماعتی که در کنارم 

 بود خواندم

 دیگران زاییده خواهد شدبرتري تنها از کهتر بودن 

او ریشخندي زد و در برابر بزرگی از مالکان تعظیمی کرد و به پاداش 

تکه نانی گرفت تا شکم کودکش را سیر کند و من دوباره در میدان 

 شهر براي جماعت بسیار خواند

 شدیم اي کاش برابر با هم خوانده می



 
 

راندند که او از گونه مرا  این بار هم دارندگان مرا دوره کردند و این

اند در برابر همان توده از مردمان  است، مرا به میدان شهر بسته ندیوانگا

به بند  آناناند، مرا در برابر  هاي خود سکو ساخته که بر خاك با الشه

دانند  دوزند و می بینند، به من چشم می مرا می آناناند و  آورده و نشانده

 ه خواهم شدخواند آنانمن کهترین کهتران بر جهان 

حال که با ندایی آرام در حالی که جان کم رمقی در تنم بود خواندم 

او  هاي در بند مرا با سنگ راند و خونین کرد برابري، یکی از همان الشه

بدنامی و شوم روزي ما  ي هیخواند که این دیوانه را باید از بین برد، او ما

 است

گونه  ارندگان ایندیگران همه او را تصدیق کردند آخر یکی از د

ترین صاحبان، شاید  خوانده بود، شاید واالترین دارندگان، شاید بزرگ

آنی که هزاران کارخانه براي خود دارد و بیشمارانی به بند او در حال 



 

نی که امروز صاحب کشوري شده است و شاید آ، شاید اند ختنیعرق ر

 داند اویی که خود را مالک زمین و اسمان می

بود و همه به تکرار آنچه از کودکی شنیده بودند تکرار او خوانده 

 کردند و لعنت بر برابر گفتند

من از جاي ننشستم و بر جماعت بسیار از این خواندم که باید برابر 

زیست، باید از آنچه کار در جریان است آنکه کار کرده است، باالترین 

خراب و  بهره را ببرد، من خواندم و یکی از دارندگان با اعصابی

 اي حق به جانب فریاد زد چهره

 این قاتل آزادي است

 او آمده تا آزادي را از بین ببرد

هاي فردي ما  خواهد ما بی آزادي در بند بمانیم، او براي آزادي او می

 هیچ ارزشی قائل نیست



 
 

کردند اما حال با آنچه از فردیت  شاید تا کمی دورتر همه نگاه می

 آوردخواند همه را به وجد 

دیدند معلمان هر که  همه سیماي مادرشان در برابرشان بود، پدر را می

 شنیدند که چه خوانده شده است بود و می آناندر زندگی 

 معنی زندگی اینان، ي ه همهژفردیت، این کلیدوا

در برابر آینه به خود نگریستن، دیدن آنچه در دنیا است، براي خود، 

به  آنانی خواهد رساند، رقابتی که را به شاه آنانرقابتی که روزي 

 ندا دل خوش کرده آنپیروزي در 

آمده بودند تا مرا از میان ببرند،  آنانبردند،  فریاد زنان مرا باید از میان می

 آمده بودند تا به برابري لعنت بفرستند و مرا به آتش بکشند آنان

 خواندند می صدا کیلبانشان  هشعاري ب



 

 برابري لعین است

 این زمین استدشمن 

 شانیها کردند تا بزرگی به کول خواندند و دوش بر دوش راه باز می می

مرا به دست در برابر او نشاندند و او شروع به زدن من  آنانبه پیش برود، 

 کرد، بر صورتم کوفت و بلند فریاد زد

 خواهید یا برابري آزادي می

ها،  بري در میان آنشناخته بودند و من برا آناناو آزادي بود، آزادي که 

را  آزاديها، هر چه در خاك و به خاك بود خواند و  مردمان و جنازه

مرا سوزاندند، خاکسترم کردند و بر شهر  آنانگونه  نیحق پنداشت و بد

 ریختند تا از این لعن شده چیزي به جهان باقی نماند،

کند  فرمانروایی می آناني  دارند، آزادي که بر تخت بر همه آزاديحال 

دانند و او آمده است تا همه  ترین می است، او را بزرگ آناناو پادشاه 



 
 

چیز را مالک شود، او براي مالک شدن به پیش آمده است و این معنا 

از آزادي معنایی است که از همان دیرباز همان الال و همان  آنانبراي 

 اند فرمان خواند و حال باید ببینند از آنچه خوانده و دانسته

را  آنانتصویر نشان داده است چگونه  آنانبینند که آزادي چگونه بر  می

فرا خوانده تا آنچه او خوانده را تکرار کنند او خواند و اینان تکرار 

 توان سلب کرد، کردند و شادمانان گفتند آزادي را کسی نمی

قید و بند براي همه است، صاحب شدن نیز بخشی از این  چیه یزادي ب

 آزادي است

بر تخت باري تخت را به دیگري باخت و باري به  آنانال نماد زادي ح

ها در خاك به جنازه  ي یکی از دیگر رقیبان به خاك نشست مدت کینه

شد، او دستور داد تا  آناني  مانست و دوباره به واال رسید و مالک همه

ي اسیران و بردگان خویشتن را بدرند، او همه را به جان هم  ملکش، همه



 

آورد آتش زد و خاکستر کرد و دوباره این جنون دوار در حال ادامه در 

چرخاند و بیشتري را به خود فرا خوانده  نه را میااست، هر بار این گرد

 است

برابري را بدین و بدان چه خود از آزادي خوانده در معناي اسارت  آنان

ست و گونه خود را به آنچه آزادي بدانان معنا شد د بود فروختند و این

را معنا  آزاديپا بسته واگذاشتند، حاال باز هم برایشان خواهند خواند و 

آزادي را در این قدرت پرستی معنا خواهند کرد و  آنانخواهند کرد، 

همه را فرا خواهند خواند تا در این برتر و کهتر خوانده شدن  آنفراتر از 

این رقابت تنها را بدین رقابت خواهند وا داشت و در  آنانبه پیش روند، 

تر باشد،  تر و خودبین همه چیز براي تنی است که از دیگران دل سخت

 ي آزادي را به بند خود در خواهد برد آنی که قدرت بیش دارد همه

برابري را خواهد سوزاند و همه را به بند خود خواهد برد تا دوباره در 

ها بنا کنند،  ها و خانه ها، کاخ ها، تخت ي مردمان برج شهرها با جنازه



 
 

مالک شوند و این مالک بودن را به دیگران به ارث وانهند، همه چیز را 

ها، بدین باور بیمار، بدین یکرنگی و رقابت را  رگبدین خون در میان 

 فرا خواندن خواهند واگذاشت و این دوار را به چرخ در خواهند برد

همه تنها خود را خواهند دید و این  آناینجا شهري است که در میان 

برابري و زادي  آننظم را واژگون خواهی دید، در میان رؤیاي ما که در 

واژگان در هم تنیده خواهند بود و دیگر دو واژه  یک معنا خواهند بود

ه ردر کنا آندر برابرت نیست، هر که آزادي خواند برابري مترادف 

 را معنا خواهی کرد يآزاداست و هر که برابري را گفت تو 

 ...در میان شهر ما برابري و آزادي جاویدان در هم تنیده خواهد بود

 

 

 



 

 

 

 

 

 حکومت

 



 

 

 

 

ها، ما  ما در سراي آزادگان باید حکومتی دایر کنیم به دور از تمام زشتی

براي اجتماع شکوهمند خود نیازمند داشتن حکومت هستیم و باید 

حکومتی یکپارچه تشکیل دهیم و به سرزمین آزادي نظم ببخشیم، اما 

باید همیشه در تشکیل این حکومت از مرام پاکمان بهره ببریم و بتوانیم 

ها را از میان برداریم که مطمئناً بدترین  تمامیِ مظالم موجود در حکومت

 داري قدرت است ها در حکومت و حکومت این زشتی

ي این  ین زشتی تدابیر بسیاري در نظر بگیریم تا ریشهباید براي غلبه با ا

ي آزادگان به طور کلی پاك شود و این زشتی  ظلمت از جامعه



 

گیر زندگیِ آزادگان نشود و قلمرو آرمانی به آرمان خویش پیش  دامن

 .گیر کند همه آنرود و آزادي را در 

ستمی اما از چه روي باید به داشتن حکومت مبادرت کنیم، چرا به سی

 حکومت و قدرت به کلی برداشته شود؟ آنباور نداریم تا در 

شاید این نوع نگاه آزادي بیشتري به همراه داشته باشد لیکن برابري را از 

میان خواهد برد، ما به آزادي باور داریم و آزادي را به مفهوم داشتن 

ي به قانون پاك آزاد آنکنیم که در  قانون و زندگیِ آزادانه تفسیر می

عمل کنیم که باعث  آنو نه تنها به  میرا محترم بشمار آنباورمند و 

گاه  قید و شرط هیچ عمل کردن دیگران نیز بشویم پس ما به آزادي بی

باور نداریم و آزادي براي ما به قانون پاکش زنده و بیدار است و باید 

ي اول از هرج و  در وهله آني  که حکومتی تشکیل دهیم تا به واسطه

ها تالش  ي بعدي براي گسترش زیبایی ج جلوگیري کنیم و در وهلهمر

ي  ریشه آناي مطیع قانون آزادي هستیم تا در  کنیم ما خواهان جامعه



 
 

ي جانداران برکنیم و این زیبایی با هرج و مرج  ظلمت را در برابر همه

ها توقع پایبندي به  اي آشفته و گرفتار زشتی شدنی نیست و از جامعه جمع

گیر  ها به قانون پایبند نخواهند بود که بتوانند در همه رود، آن ون نمیقان

 کردن و جهانی کردنش تأثیري بگذارند

پس یکی از دالیل اینکه ما باید حکومتی پدید آوریم دوري از هرج و 

 ها است، مرج و زشتی

مند بنا کنیم که در کنار تعلیم اصل  ما باید حکومتی یکپارچه و قانون

تواند  اي که می ي محرکه ترین قوه قانون باشد، مهم آندیگر قدرتمند 

مند پدید  باعث زیبایی و یا زشتی در جامعه شود، ما باید حکومتی قانون

به قانونی مرتبط باشد، قانونی  آنآوریم که هر بخش و هر کار از دل 

شیوا و گویا با توجه به منشأ بزرگی به نام قانون آزادي و مرام پاکی که 

 هاي ما باشد پیشبرد جهان ما در خوبی دنیایمان مددگر جاندر 



 

ریزي خواهیم  ي قانون پایه ما در برابر هرج و مرج طلبی حکومتی بر پایه

زندگیِ اجتماعی  آني  کرد، ما نیازمند به حکومت هستیم تا به واسطه

همه  آنبهتري در کنار هم داشته باشیم، زندگیِ هدفمند و منظم تا در 

ي  هم در رفاه زندگی کنیم، ما باید حکومتی پدید آوریم تا همهدر کنار 

 مردم در کنار هم در آسایش و راحتی زندگی کنند،

ها نه براي رفاه اجتماعی که  درست است که امروز جهان، حکومت

اند و ماهیت اصلی  تشکیل شده  براي زشتی و کسب قدرت و ثروت

اجتماعی است را از نظر  که حقا رساندن مردم سرزمین به رفاه  حکومت

داري را  طلبی تمام این حکومت پرستی و قدرت دور کرده و این قدرت

آلوده و زشت کرده است اما حکومت آزادگان باید براي رفاه جمعی 

اي منظم همه در رفاه زندگی کنیم و بتوانیم همه  دایر شود تا ما در جامعه

ت ببریم و در زندگی با ایم لذ در کنار هم از رفاه نسبی که پدید آورده



 
 

آزادي و آرامش را به  ي کمتري نرم کنیم و مشکالت دست و پنجه

 .آغوش بکشیم

کنیم، منظور طریقتی است تا بتواند رفاه  وقتی از حکومت صحبت می

ها  جامعه به درستی پدید آورد و از زشتی آناجتماعی را بین مردم 

کنند، ما حکومتی بکاهد تا مردم در آسایش و امنیت بیشتري زندگی 

همه در کنار هم به پیشرفت برسیم و  آني  دهیم تا به واسطه تشکیل می

اي پویا و در حال پیشرفت تشکیل دهیم، این تشکیل حکومت  جامعه

تواند ما را در رسیدن به این پیشرفت کمک شایانی کند و موجبات  می

با  تر را براي ما پدید آورد، پیشرفت در کنار هم و زندگیِ راحت

همفکري هم شدنی است، باید براي این زندگیِ جمعی نظمی قائل شد 

 تا در کنار هم بتوانیم به پویايِ جمعی برسیم

هاي  کنیم، ناخودآگاه به یاد زشتی هرگاه از تشکیل حکومت صحبت می

افتیم که در طول این سالیان دراز ما را  سرشار در این ارزش انسانی می



 

ي مردم از  وضوعی سراسر زشتی در نگاه عامهبه زشتی رسانده و شاید م

هاي موجود در این ارزش انسانی به  خود پدید آورده است، تمام زشتی

گردد، قدرت شومی که موجب به وجود آمدن بسیاري از  قدرت باز می

شود، قدرتی  ها در جهان می ها است و باعث وقوع بسیاري از ظلم زشتی

ها نگاه کنیم، سعی شده تا  يِ انساندار که اگر در طول تاریخ به حکومت

کمتر شود اما هنوز هم به شکل سابق در حال جریان است و تنها شکل و 

اي به او  بخشند و سرخاب و سفیداب تازه می آناي به  شمایل تازه

هایش را میان لبان رنگی  دیو زشتی با آنکه دندان آنزنند تا باز هم  می

رقصی کند تا وقتی  اي به آهنگ آدمیان خوش اش مخفی کرده ذره شده

مسخ شدند به فرصت جان و وجودشان را بدرد و با سیمایی  آنان

هاي پیش هم  گري در حقشان بکند که غول داشتنی چنان وحشی دوست

 .اند عام و کشتاري نشده موفق به چنین قتل



 
 

کنیم و به لزومش در جامعه اصرار  وقتی از حکومت صحبت می

هاي نهفته در  ایم و با تمام زشتی ورزیم در برابرش قدرت را هم دیده می

ي شوم را از میان برداریم  این دیو هزار سر آشناییم و باید که این پدیده

یان پاره کنیم، باید به قدري قدرت را کوچک و خرد کنیم تا از م و پاره

برداشته شود و دیگر ارزشی در جهان نداشته باشد، قدرت آنجایی که 

افتد ظلم به بار خواهد آورد و ما باید  افسارگسیخته نزدیک تن می

ها و  قدرت را پاره پاره کنیم، تقسیط قدرت باعث از میان برداشتن زشتی

 .ظلمت نهفته درون این ارزش انسانی خواهد شد

ي آزادگان باید حکومتی  قدرت در جامعهما براي تقسیط و تقسیم 

ي وجودش به زندگی آرام و در رفاه  خدمتگزار پدید آوریم تا به واسطه

توأم با امنیت و پیشرفت جمعی برسیم، باید براي این مهم هر روز پویاتر 

کنیم  باشیم و از هم سبقت بگیریم، اما وقتی از حکومت صحبت می

که دقت کنیم باز هم قدرتی در  آنناخودآگاه به هر نوع ساختاري از 



 

میان است که نوك پیکان این هرم حکومت را تشکیل داده است، 

هاي انسانی وجود دارد که با داشتن  همیشه چنین ساختاري در حکومت

 زند، ها می قدرت زیاد و یا کمتر دست به زشتی

از ما باید این ساختار زشتی و این نگاه باال به پایین ارباب و بردگی را 

 ها است میان برداریم که عامل بسیاري از زشتی

ي وجود نداشته  هیچ قدرت واحد آنخواهیم که در  ما حکومتی می

باشد، حکومتی پدید آوریم که به دست عالمان اداره شود نه به دست 

 شخصی که به دست گروهی

هر چه قدر تعداد این گروه را زیاد و بیشتر کنیم از قدرت مرکزي 

 هاي بیشتري باشیم توانیم طالب زیبایی می ایم و کاسته

باید قدرت از یک شخص گرفته شده و به جمعی بزرگ سپرده شود و 

ي  جاي قدرت فردي به نگاه و خرد جمعی سپرده شود، ما براي اداره



 
 

جامعه به حکومتی نیاز داریم که مطمئناً این حکومت نیازمند نهادهاي 

طلبانه و  ي پاك و برابري این رویهمختلفی است و باید در این نهادها از 

داري  محو و تقسیط قدرت مدد بگیریم و دست هر زشتی را از حکومت

 آنکوتاه کنیم، باید تمام نهادها با رأي گیري انتخاب شوند و در میان 

گونه طبقه و  اند هیچ ها را به عهده گرفته تعداد زیادي که این مسئولیت

سان در کنار هم براي پیشبرد با رأیی مقامی وجود نداشته باشد و همه یک

 .یکسان و برابر تالش کنند

ي ما آزادگان از پیش معین شده و احترام به قانون آزادي بخشی  قاعده

ها و  ي مهم این برابري در میان آن جداناشدنی از باور ما است، نکته

اي به این  ها است که نباید به هیچ عنوان ذره تقسیط قدرت در بین آن

ي پاك خدشه وارد شود و همه در برابر قانون و قدرت برابر باشند  هپیکر

 تر شود، و قدرت میان این جمع کثیر کوچک و کوچک



 

هر نهاد، قوه، وزارتخانه و هر ساختاري در دنیاي ما باید به رأي عمومی 

ها زیاد و کم  انتخاب شود و تعداد نفرات حاضر متغیر به تعداد انسان

داد زیادي در این سلسله وجود داشته باشند تا شود، باید همیشه تع

االمکان قدرت تقسیم شود و این افراد منتخب از سوي ملت همه  حتی

با هم برابر و یکسان خواهند بود و هر کدام داراي یک رأي خواهند شد 

ي هر اتفاقی تصمیماتی اتخاذ  که نظري را مطرح و با خرد جمعی درباره

 جویانه از بیخ و بن کنده شود، طهکنند، باید هر نوع نگاه سل

اما بخش دیگر در این حکومت مرتبط با انتخاب این مسئوالن خواهد 

ها را سر کار بنشانیم، باید به این باور داشته  بود که چگونه ما باید آن

ي آزادگان باید به خرد جمعی و  باشیم که تمام اتفاقات در جامعه

 گیري اتفاق بیفتد، انتخاب این مسئوالن از این قاعده مستثنا نیست و رأي

ها شرکت کنند، مطمئناً بسیاري از  گیري ي مردم در این رأي باید همه

اتفاقات  آناین نهادها نیاز به آراي عمومیِ جامعه خواهند داشت که در 



 
 

ي سرزمینشان یاري  باید مردم با حضور خود در سرنوشت و اداره

هاي مختلف عالمان دانش مذکور  برسانند، باید تمام مسئوالن در پست

وظایف اطالعات کافی داشته باشند و شرط براي  آني  و دربارهباشند 

 شرکت در انتخاب شدن داشتن دانش کافی و مرتبط است،

نباید کسی حق این را داشته باشد که بدون صالحیت داشتن این علوم 

وارد طریقتی در این سلسله براي پیشبرد جامعه شود تنها شرط صالحیت 

 ه استهمان دانش مرتبط با پست مذکور

ي مردم جامعه است باید همگان در  در آراي عمومی که نیاز به رأي همه

تر  ها تخصصی گیري شرکت کنند، اما آنجا که قسمتی از رأي آن

شرکت کنند که دانش الزم  آنشود و نیاز است تا کسانی در  می

ي این علم را داشته باشند بهتر است که همان بخش از جامعه در  درباره

تري صورت پذیرد و  ها شرکت کنند تا انتخاب درست گیري رأي

 تري سر کار بیایند، منتخبان الیق



 

خواهیم در مبحثی تخصصی از آراي جمعی مدد  مثل زمانی که ما می

گیري  کند از کسانی در این رأي ببریم، در چنین انتخابی عقل حکم می

 انآناستفاده شود که دانش الزم پیرامون موضوع مذکور را دارند و 

توانند انتخاب بهتري از عموم مردم داشته باشند و حقا این دانش  می

تواند این انتخاب  کند و می ها را در انتخاب درست یاري بیشتري می آن

 ي مردم جامعه شود تخصصی باعث پیشرفت بیشتر همه

تواند صدق کند که تعیین  این رویه در بروز موضوعات تخصصی می

به شرایط اتخاذ شود، هرچند باید در نظر بگیریم این عناوین باید وابسته 

هایی هم اتفاق نظر داشته باشیم باز هم در  گیري که اگر به چنین رأي

هاي عمومی براي  گیري گذارد زیرا رأي رأي عمومی تأثیري نمی

انتخاب مسئوالن وجود دارد و در بسیاري از موارد باید عموم مردم 

گیري تنها از قشر  تخصصی رأيشرکت کنند، اگر در بعضی عناوین 

هاي تخصصی سرآخر به  گیري تواند این رأي خاصی هم انجام شود می



 
 

شکلی عمومی بدل گردد که هر کس با توجه به تخصصی که دارد در 

ها شرکت کند، این انتخاب از کسانی که  گیري بخشی از این رأي

به ما  تخصصی در این زمینه دارند باعث بهبود در انتخاب خواهد شد و

گیري را بهتر و هدفمندتر پیش ببریم و هر کس  کند تا رأي کمک می

هاي جمعی و انتخاب مسئوالنی براي اتفاقات  در تخصصش فراي نگاه

ي تخصصش در بهتر شدن و پیشرفت جامعه و انتخاب  جمعی به واسطه

گیري  مسئول ذیصالح کمکی به جامعه خود برساند و در این رأي

ناح نقش بازي کند، این نگاه به خرد جمعی باعث عمومی در هر دو ج

ها در جهان آزادگان خواهد شد زیرا که مطمئناً نگاه  بسیاري از پیشرفت

 هاي فردي خواهد بود جمعی راهگشاتر از نگاه

ها بسیار به مدد ما خواهد رسید تا حکومتی  فکري در پیشرفت، این هم

د با رأي مستقیم به کار گماشته شون آنپدید آوریم که مردم در 



 

خودشان و با تعداد زیادي از افراد ذیصالح و عالم بر دانش مورد نیاز 

 کارها را به درستی به پیش برند

تعداد زیاد با یکدیگر و در کنار هم با رأیی برابر براي پیشرفت مملکت 

ي آزاد وجود  بندي میان مردم جامعه گونه هیچ طبقه کنند و این تالش می

 را که همه با هم برابرند،نخواهد داشت چ

شود، هرکجا که  ي آزادگان صحبت می وقتی از حکومت در جامعه

شود باید در کنارش به نظارت هم باور داشته باشیم  صحبت از قدرت می

و بدانیم نظارت یکی دیگر از راهکارهاي ما براي تعدیل و تقسیم و مهار 

ها خواهد بود،  هاش جلوگیري از فساد و سوءاستفاد قدرت است و وظیفه

ي آزاد باید به ما مدد برساند تا مسئوالن توان  این رکن مهم در جامعه

سوءاستفاده از قدرت خود را نداشته باشند، باید این قواي نظارتی در 

تمام ارکان زندگی ما آزادگان نقش کلیدي و مهمی داشته باشد و 



 
 

ش روي خود گونه ارتباطی با عناصر پی مطمئناً این قواي نظارتی هیچ

 نخواهند داشت تا خللی در این نظارت به وجود آید

باید تعداد این اعضاي نظارتی بیشتر و بیشتر باشد تا درصد اشکال را 

قدر باید قدرت داشته باشد تا در  آنپایین بیاوریم، این قواي نظارتی 

ترین تخلف، فساد و زشتی پس از اثبات و  صورت دیدن کوچک

ند خاطی را به سرعت از کار برکنار کند و هیچ قدرت رأي عمومی بتوا

ها نشود و این قدرت را داشته باشند تا در برابر  اقدامی مانع این برکناري

 ها قاطعانه بایستند زشتی

ها در نظر گرفته شده باشد  هاي حکومتی این قدرت براي آن در دستگاه

ین مدعا که وقتی از زشتی و فساد و سوءاستفاده مطلع شدند با اثبات ا

 خاطی را به سرعت برکنار کنند تا حکومت به زشتی آلوده نشود،



 

گیري هدفمند صحبت کردیم و بهتر و بیشتر  ي رأي چندي پیش درباره

مان نشود، وقتی از ارکان  را شناختیم تا موجبات زشتی در آینده آن

هایی نیاز  کنیم، مطمئناً ما براي پیشرفت به انسان حکومتی صحبت می

اند، یعنی ما براي  که در این علوم به حد اعالیی از دانش رسیدهداریم 

سپردن رکن مهمی مثل اقتصاد نیاز به نیروهایی کارآمد داریم تا این علم 

و دانش را کسب کرده و در باالترین این درجه از علم قرار داشته باشند 

اگر  آنتا هر مشکلی را در این نظام با مدد از دانش حل کنند و در کنار 

دهند از بین همین علوم دریافتی در سالیان دراز  راهکارهایی ارائه می

 ترین راه ممکن باشد استخراج شده و مطمئن

تواند ما  گیري هدفمند صحبت کردیم که می تر از رأي ما در بخشی پیش

را در این پیشرفت کمک شایانی بکند، مثالً وقتی از انتخابات پیرامون 

کنیم شاید کسانی که در این علم سر  حبت میهمین مسائل اقتصادي ص

اند بتوانند انتخاب بهتري به جاي  رشته دارند و در این وادي قرار گرفته



 
 

ها هم بخشی از همین علوم را تشکیل  عموم داشته باشند که این

  هاي تخصصی در کنار هم نگاه کنیم، متوجه دهند، وقتی به این شاخه می

ها حضور مستقیم دارند و  گیري در رأيعمومیت جامعه خواهیم شد که 

توانند هر کدام با توجه به تخصص خود در انتخاب به جامعه یاري  می

هاي  گیري هاي تخصصی و این رأي بهتري برسانند، فراي این بخش

ي  هدفمند ما ارکان بسیار دیگري نیز داریم که باید با آراي عمومیِ همه

کنیم  ز خرد جمعی استفاده میبخش هم ا آنمردمان انتخاب شوند و در 

و همه در کنار هم به آرامش خواهیم رسید، شاید انتخاب ناظران هم در 

موردي به بخش تخصصی واگذار و در بخشی به آراي عمومی سپرده 

شود که پیدا کردن و شناختن این مسیرها نیازمند زمان و شرایط و 

 هاي الزم خواهد بود فکري آگاهی و هم

براي نشر دادن و بسط آزادي باید که سر کار بیاید و حکومت آزادگان 

گیريِ این حکومت  جامعه را از هرج و مرج و زشتی برهاند، دلیل شکل



 

بسط رفاه اجتماعی و قانون خواهد بود تا همه برابر از رفاه لذت ببرند و 

اي پاك را پیش ببریم و خرد هر انسانی در این اجتماع پاك  جامعه

ي داشتن دانش راهگشاي دیگران باشد، باید از  واسطهتواند تنها به  می

برابر با دیگران در کنار  آنرأي عمومی به این جایگاه برسد و در 

ي آزادگان تالش کند و  یکدیگر با رأیی مساوي براي پیشرفت جامعه

ي ما و از  هاي نظارتی باید فساد و سوءاستفاده و زشتی را از جامعه گروه

ناظران به مراتب بیشتر و بیشتر از ساختار  حکومت بزدایند و این

حکومت خواهند بود، این طریقت پاك با حکومتی یکپارچه و متحد و 

ها و آرزوها خواهد رساند و آزادي در سراي  دانا ما را به تمام خواسته

 .آزادگان ابدي و پابرجا خواهد بود

 

 



 
 

 د،مردمان بر آمدند تا بر خویشتن و جهانشان حکومتی پدید آورن

 آیا خویشتن چنین خواستند؟

 بود؟ آنانآیا این نیز یکی دیگر از جبرهاي جهان 

 آنانبودند شاید براي  آوردهحکومتی را پدید  آناندانست اما  کسی نمی

 دانستند شاید؟ نمی آنهیچ از معنا و بودن  آنانپدید آوردند و 

پدید آمده بود، امپراتور و سلطانی به تخت نشسته بود که بنا بر  متحکو

 این داشت تا بر مردمان حکومت کند،

خواند تا آنچه فرموده است را بسازند، آنچه باور  کرد، می حکومت می

فرماید را به پیش  داند را بدانند، آنچه می دارد را باور بدارند، آنچه می

 رموده بودکردند که او ف آنببرند و مردم 



 

رفت، هر که او  و در برابر دیدگان مردمان راه می آمد یسلطان به شهر م

 بوسید افتاد و جاي پاهاي او را می دید به زمین می را می

 چرا؟

 بوسیدند؟ چرا می

 پرستیدند؟ چرا او را می

 پنداشتند؟ چرا او را بزرگ می

داشته شدن همه او را بزرگ پنداشتند و او با غروري لبالب از بزرگ پن

ي منت مردمان  به کاخ خود رفت و خواند تا آنچه او فرموده را به دیده

 به چشم گیرند و انجام دهند،

 اي براي او بسازند، کاخ تازه



 
 

شان را که صورتی زیبا دارند براي او بفرستند و او را  دختران باکره

 بپرستندبزرگ شهر بخوانند، بر جاي پاهاي او بر خاك بیفتند و او را 

 ي منت سپردند او فرمود و مردم آنچه او فرموده بود را به دیده

 آیا کسی پرسید که دلیل این بزرگ خوانده شدن سلطان چیست؟

آیا کسی اندیشیده است که حکومت کردن چرا اینان را بزرگ کرده 

 است؟

دانستند این شهر  او حاکم این شهر بود و فرمان فرمان او بود، همه می

 بردار او بودند مردم فرمان ي ایی دارد و همهفرمانرو

سلطان آنگاه که دید براي پیشبردن کارها نیاز به مدد دیگران دارد، چند 

فرماید را انجام دهند، بر خاك پایش  مستخدم برگزید تا آنچه او می

آنچه براي  هربیفتند، مدام بزرگی او را بستایند، حمد و تسبیحش کنند و 

پیش برند، اگر مدد به اندیشیدن و راه چاره است  کارهاي شهر است به



 

بیندیشند، اگر الزم به همفکري است، هم فکري کنند و اگر نیاز به 

 گونه کنند تالش و همت است این

برد، رعایا  گونه کشور را به پیش می سلطان بسیاري مستخدم داشت و این

رگی او را پذیرفت تا در خاك پایش بنشینند و مجیز او گویند، بز را می

را به  آنانبستایند و آنگاه آنچه خواسته دارند را بگویند و شاید شاه 

عمري به مجیز و ثناي  آني خود دعوت کند و پس از  بخشش ملوکانه

 او بگذرند

 گذشتند؟

که دل به  آنانکه درست چاپلوسی کردند گذشتند،  آنانآري گذشتند 

ا در میان او و دنیایش ي دنیا ر که همه آنانبزرگی او بستند گذشتند، 

 تر شد گونه بود که او و فرامینش هر بار بزرگ دیدند گذشتند و این

 کرد، خادمانش را سخت تنبیه می



 
 

رفت که مجیز او را بگوید چه  اگر باري کسی از این خدام خاطرش می

 شد؟ می

 داد تا خاطی را فلک کنند دستور می

الل  يها ه بود و یا زباناگر کسی از خدام در برابر او کرنشی آرام کرد

 شد؟ چه می ندکرد کرنش نمی

ها را به درون تنور نان انداخت، به میان کوره  باري یکی از آن

را  آنانآشپزان، او  يها آجرسازها، به میان آتش آهنگران و به میان شعله

 ،سلطان کیست، ولی نعمت کیست ستیسوزاند تا همه بدانند، شاه ک

 ،بزرگ کیست

 کرد؟ ی حکومت میراستی چه کس

 اصالً حکومت چه بود؟



 

 کردند؟ براي چه حکومت می

 برآیند این حکومت چه ثمرهایی داد؟

 قشالقی ي سه کاخ مجلل ییالقی و چهار کاخ محصورکننده

که از  مانند یبیش از سیصد دختر باکره و دویست زن زیبا و ب

 همسرانشان گرفته شدند

خیره کننده، لوازم منزلی بی مانند،  ییها ، کاخمثال یثروتی هنگفت و ب

ي دستاورد این  احترامی مانا، ترسی جاودان، قدرتی بی نهایت، همه

 حکومت چنین بود، حکومتی که بعد از مرگ سلطان به کودکش رسید

کودکی خردسال مردي دیوانه، زنی شیرین عقل، پسري زن باره، مردي 

پر از عقده و کینه، پیرزنی معقول و دانا، زنی با تدبیر و صبور، پیرمردي 

 نیتر غر و لند کنان و خسیس، به بسیاري رسید، به خون رسید که پاك

خون مردم دنیا و در دل سرزمین پاك خونان برترین خون پاك دینان را 



 
 

درخشید،  داشت، خونی پاك و جریان دار که در میان جهان می

ان درخشش را همه از مردمان شهر دیده بودند آنجا که جارچی

ند دیدند، آنجا که مردي خاطرش رفت آیخواندند تا به کرنش در  می

و با چوب سخت از پاي شکسته به سجده رسید دید،  دیتا به سجده در آ

 ها دوباره دید همه دیدند، در خاك و بر جنون دیدند و دیده

اند، واي که او در میدان  ها مردمان سلطان اینجا شهر سلطان است این

لیسند باید  ود، باید ببینی چگونه جاي پاي او را مردمان میر شهر راه می

کشند، باید ببینی که چگونه  ببینی که چگونه خاك پایش را به چشم می

 ها اشک شوق داشتن او است ینا ریزند اشک می

 او کیست؟

 حکومت چیست؟

 چه ها کرده است؟ او در این حکومت



 

 چه کرد که الیق اینسان پرستیدن بود؟

داند اما دیدن او اشک بر چشمان زائران  دانست، هیچ تن نمی کسی نمی

 برد تا در برابر بزرگی او سجده کنند، نشاند، همه را به خاك می می

ستایند، او براي ستاییدن زاده شده است فرزندانش نیز براي  همه او را می

 اند پرستیدند، این خاندان همه براي سجده بردن آفریده شده

در میان این حکومت نبود، بودند آنانی که از این شاه ي جهان  اما همه

بزرگ جهان به ستوه آمده از جان و خون گذشتند آمدند تا شاه 

 حکومت نکند که سلطنت کند

 سلطنت چیست؟

 حکومت چیست؟



 
 

، به کسی نگفتند اما شاه باز هم بود، دوباره تاج بر سر دانست یکسی نم

  رفت راه می

 کردند؟ گریه هم می 

 آمدند؟ از دیدن او به وجد می مردمان

 لیسیدند؟ کشاندند جاي پاي او را می بر خاك و خون خود را می

 مگر او که بود؟

او از در این خاك قدسی و از خونی پاك به دنیا آمده بود، شاید پدر 

پدرش سلطان بود، شاید امپراتور بودند، شاید جدش در جنگی دشمنان 

همه را بنده خود کرد هر چه بود را کشت شاید به قدرتی در دوردست 

او را به تخت خوانده تا  شد یاو از خون پاکان این سرزمین شناخته م

ت کند و حکومت را دیگران بکنند که بر سر و روي هم طنسل

 آندیدند کسی از  ه قدسی او را میاشام خواب جایگ آنانکوفتند،  می



 

که چرا خواب به خود لعنت فرستاد  وزرا برخاست و خود را لعنت کرد

دیدي، در آرزو  سلطان را میب شاه را دیده است، گفت، حداقل خوا

رؤیا به جاي او گام بگذار بگذار تا همه چیز براي تو باشد همه در 

خواب او را دیدند سلطان و امپراتورها را هم دیدند و هر بار در بیداري 

 چندي از آنچه در خواب دیدند را عملی کردند

 داشت؟سلطان چند زن 

 هم داشتند، این شاه جوان چند زن دارد؟ آنان

دهند تا او بکارت بدرد و  روز زنان تازه عقد شده را می آنآیا مثال 

 براي خود کنند؟

را که  آنانآیا دوباره در جلب زنان شوهردار بر آمده تا هر کدام از 

او در برابر بود را به شاه تقدیم  ي دیدند و زیبایی محصورکننده

 دند؟کر می



 
 

کاخ  آنوت انبوه، از رث آنخواستند از  بار وزرا نیز سهمی می نیشاید ا

همه ثروت بی پایان و از هزاري دیگر که براي  آنییالقی و قشالقی، از 

خواستند و خواسته را عمل  سلطان بود، براي شانه بود، وزرا هم می

اي اند، همه چیز بر کردند، حاال همگان همه چیز را براي خود ساخته

 است آنان

هر کس به قدرتی افزون است، به  آناني  در این شهر تازه از دنیاي تازه

 گونه بود که هر کس چیزي داشت، ثروتی افسون است و این

به رگ دیگري  نقلوزرا به مثال شاه و سلطان خون پاکی داشتند که با 

روت او را وزیر کردند واالتر از وزیر شاه کردند او را ثروتمند کردند، ث

 در میانه را دیدند و یکی گفت

 حکومت همان انباشت ثروت است



 

ي  کسی او را ندانست و نخواست تا بداند و او ادامه داد و سلطنت همه

ثروت است، باز هم کسی گوش نداد و او خاموش شد و حال در میان 

ه چیز را براي خود دارند و هماین شهر دراز زمانی است که اینان 

کنند، به مثال دور زمان و زندگی در  کرنش می آنان مردمان در برابر

شنوند، هر کدام  ین را میالطس آنصداي همه جریان است لیکن دوباره 

 یک تن پیش امروز هزاري از این قدرت آنبه سلطانی بدل شدند و 

 خواهان در بند نام دارند

م از نبود و بودند سرزمینی که هر چه نا آناني جهان که به مانند  اما همه

در میان بگو  آناندار  شاه و سلطان بود را به مرگ سپردند، نداي دنباله

 بگو

 گ بر شاهمرمرگ بر شاه مرگ بر شاه 



 
 

ي  د تا همهگفتنقدر مرگ را درود  آنفرستادند،  گفتند مرگ می می

مرگ دنیایشان شد و امروز در میان این شهر شاه خدا است، سلطان خدا 

خدا است، هر که در قدرت ایست خدا است، رهبر خدا است، حاکم 

بر  يا بار در این سرزمین آنچه نام خداوندي بود ساختار تازه نیاست، ا

ها را تغییر داد، به سر تاجی از نشان دین کرد، به  آنچه بود نبخشید و نام

گونه ایست که حال دورزمانی  تختی نشاند که منبر بل هوسان بود و این

 اهان بسیار و خدایان بسیار زیستنداست که در میان این شهر ش

فراي شاهی که رهبر است، گاه رئیس است، گاه اسقف است، گاه آیت 

و گاه نماد مذهب است، وزرا هم خدایند، فرزند وزرا هم ست خدا ا

آشنایان و اقوام، هر که  آناندوستان  خدایند، خانواده وزرا هم خدایند

همه را در کام خود به خدا بدل گونه  بود خدا بود و این آنان ي در دایره

بار هر کس که به  نیتنها کار بدانجا نماند و فراتر رفت، ا ماکردند، ا

آموختن این مذهب در آمده است خدا است، هر که در میدان خواندن 



 

هاي بسیار در میدان شهر در  سرآمد دیگران است خدا است، شاه

اند هر  خود دیده اند و همه و همه، بندگان خود را در خاك پاي آمده

و همه را در برابر به خاك  که موصول این حرم بزرگ بود خدا است

خوانند تا هر که  روند و آیت بسیار می خواهد دید، خدایان به پیش می

در برابر است را بر خاك ببینند، با اشک چشمان خواهند دید، در 

و  برابرشان به ذلت خواهند نشست و بیچارگی خود را خواهند خواند

 اند دانست که خداوندگار زمین آنان خواهند آنان

 راستی حکومت چه شد؟

 حکومتی در کار است؟

خوانند، در میان این حکومت خداوندي  حکومت خداوندي را مدام می

تنها بنده و خدا معنا خواهد شد، نائبان بسیار از خدا که مردم را به آنچه 

آنچه او فرموده را به جان و  خوانند تا کشانند، فرا می او فرموده است می



 
 

در میان همین خواندن و دیدن  آناني دنیاي  دل به پیش برند، حاال همه

 است بنگرید به خدایان در خیابان بنگرید تعدادشان بیشمار است

هم خدا خواهند بود، هر که قدرتی به نزد داشته را خدا  آنانسربازان 

 از خداوندگار شد پر آنانگونه بود که شهر  خواهند داشت و این

به کنار سالطین و شاهان او بزرگ دیگران بود و دیدم در میدان شهر 

را  آناناند چگونه  افتاده آنانکه چگونه مردم در خاك به پاي 

 پرستند و این میدان شهر تنها میدان پرستیدن است، می

دنیاي اداره نشده است، حکومتی نیست جز حکومت خدا که مدام 

بوسه زنید و این جایگاه قدسی  آنانخواند بزرگان را احترام و براي  می

 .را بپرستید، او خواند و حال این معناي اصلی این دنیا است

که همه خود را به شاه و سلطان بودن  داران نیدر میان این حکومت از د

آنانی که به خشم آمده این دیباي پوسیده را برکندند رساندند بودند 



 

تر نگریستم که نظم را  دوباره قیام و حال من در دنیایی دوردست

 اند دگرگون کرده

بار تنها رئیس  نیشاه نیست، خدا نیست، سلطان نیست، رهبر نیست، ا

اند، رئیس رئیسان بر  است، ریاست بر پا است و روسا را انتخاب کرده

 همه چیز را بخواند،آمده تا 

 ریزند او که به میدان بیاید مردم اشک می

 او را باز به بزرگی خواهند ستود؟

 دست و پایش را بوسه خواهند زد؟

 است که نام عوض کرده است؟ يا او شاه تازه

روسا خوانده خواهد شد و حال که در این میان آمده دیدم که  رئیساو 

ینوي در تکرار به همه فهمانده برخی در برابرش کرنش کردند این دوم



 
 

راه پیشرفت در این مسیر از کدامین خم شدن و در برابر دیگران  ستا

 نش کردن گذشته استکر

بر  يا گونه بود که شاه تازه پس مردم کرنش کردند او را ستاییدند و این

 کار نشست،

 او به مانند شاهان بود؟

فرمان، دوباره امر دوباره  داد باز هم اي دور نشسته بود و فرمان می در قله

ادامه  خود در این سیر دوار شها و دنیا باز به چرخ تکرار همان داستان

 داد،

 اند؟ جایگاه را داشته آنهم  آنانرئیس وزیر داشت، 

 حکومت چه بود؟

 حاکم چه بودند؟



 

 حکومت به پیش رفت؟ آنچه چیز را حکمت کردند و چگونه 

شد  داري شنیده می دوباره اواي تکرار و دنبالهدانستند اما  دانم و نمی نمی

اند و آنچه فرمان است را  دیدند که بر خاك و خون نشسته و مردم را می

 خرند یبه گوش م

 ند؟زیدها برگ راستی او را با همین فرمان

، شاید به پاداش، شاید به تهدید، شاید به یدانم، شاید به خوش رقص نمی

ینان آفریدند و حال او را به گردن خود فراموشی و شاید، اما او را ا

کند، به مانند  تر شاهان امر می بینند که هر بار بیشتر و نزدیک انداخته می

دهد و دوباره حکومت تنها فرمان است حکومت تنها  ان میمخدایان فر

 است و دوباره همه را به نظمی بیمار فرا خوانده است آزار

این نظم را براي بهتر زیستن فرا  حال او در همه جاي دنیا جاي دارد و

 کنند، خوانده است، شاه را به مرگ و رئیس را به زندگی تشبیه می



 
 

 خوانند، او را خودکامه و این را مردمی می

 ستو این حکومت زیبا ا هیحکومت کر آن

شنیده  رآنچه بسیا تکنند تا همه در این سکو همه چیز را مدام تکرار می

 ود که همه پذیرفتند،گونه ب و این رندیرا بپذ

دیوانگی به ستوه آمدند آنانی که لعنت بر حکومت  لیکن برخی از این

 فرستادند

 پرسیدي حکومت چیست؟ آنانز اراستی آیا 

، شدندبیزار  آنمت داشتند که از کوتعریف مشخصی از این ح آنانآیا 

تنها کشور بی  آنانهمت گماشتند و حال در میدان شهر  آنبه نابودي 

 ت پا گرفته استحکوم



 

تا حکومت بی  اند نیبیزاران از سلطان و شاه و امام و رئیس در کم

 خدایان بیشتري داشت آنانخود را بیافرینند اما شهر  ي طبقه

آنکه قدرتش بیش بود خدا خوانده خواهد شد، بستري را که به قدرت 

که در  آنانرا خواهد گرفت و بنگر بر  ها بانیآلوده کردند دوباره گر

 اند ي همه چیز بر آمده حال ساختن دوباره

دوباره  از این نظم به ستوه و دوباره قدرت را نادیده به دور افکندند آنان

او  هک آنانبار او را همه نپرستیدند اما  نیه به میدان خواهد آمد شاید ااش

دوباره او را پرستش خواهند  داند او را خواهند پرستی اماندهودر دام او 

 .کرد و دوباره این سیر دوار تکرار خواهد شد

یاغیان بیزار از این حکومت ندیدند که دوباره قدرت میداندار شد و همه 

قدرت را فراموش کردند و تنها آدمی در  آنانرا به درون خود بلعید، 

نوك پیکان را دیدند دوباره همان اتفاق دور و دوباره همان بازي 



 
 

بینند به هرم کسی را  دیرین، همه تنها آنچه در نوك هرم است را می

 گونه است که او باز هم در میان است کار و باك از بودن او نیست و این

هر یار هزاري شاه آفریده که به  آناز آفریند، واالتر  هر بار خدایی می

 ي خموشی همه چیز را براي خود خواهند کرد واسطه

خواهند افتاد و هر که  ها ابانیهرج مرج را صدا میزند و با هم به جان خ

 قدرتش بیش است خود را نجات خواهد

 در میان این شلوغی و دیوانگی باز هم کسی را با حکومت کاري نبود

 حکومت چیست؟ کسی دانست معناي

هیچ تن به حکومت ننگریستند و من خواندم که حکومت اداره کردن 

است، حکومت حکمت است، حکمت از دانش و از خرد جمعی 

 تراوش خواهد کرد و این مدیریت را بر مردمان خواندم،



 

 احکومت سلطنت، مدیریت، اداره همه را باز هم که بخوانی دوباره ب

هزاري خوانده شده تکرار خواهند کرد و آنچه در نگاهشان به گوششان 

 ادل به خاکم خواهند نشست،معاهی شباز با اشکان چشم در آرزوي 

هر چه در طول این سالیان طول و دراز به هزاري اشکال روا کردند و هر 

این نفرت عوام از بودنش بود، همه در  و دادند آنبار نام حکومت بر 

است خواستند و  تآنچه حکومو مرج لعنت کردند و دنیا را بی  هرج

بفهمانی که حکومت  هرا دوبار انیچه تلخ و دردناك خواهد بود تا آدم

رامش آمدیریت است در برابر نانظمی ایستادن است، حکومت رفاه و 

 بینند، شاه می آنانخوانی  است، تو می

ئیس تا رهبر، از شاه ردوباره کرنش خواهند دید از  آنانخوانی و  تو می

ها را دیدند بر خاك ماندن را  ن همه در تخت خواندند و اشکتا سلطا

 گونه که بود تکرار شد چشیدند و باز همه چیز همان



 
 

اند یاغیانی که نه به  بار هم آمده نیاشکال بود ا نیتر اما با آنچه سخت

نداي هرج و فریاد مرج که به آنچه درونشان ایمان به تغییر بود جهانی 

زندگی جمعی و رفاه را به پیش ببرد تنها بسازند که حکومت تنها 

مدیریت کند و نظم ببخشد مدیرانی که علم کردن کار داشتند و هیچ 

را نخواهد دید نخواهد شناخت و تنها از آنچه  آناناز  کدام چیتن ه

 .مند خواهند شد کردند بهره

دوردست به حکومت خواندند را از  آندر میان شهر آزادگان هر چه از 

در جستجوي فردا خواهیم بود فردایی که هیچ از این جنون را  یاد برده

به خاطر نداشته باشد و اگر کسی حکومت خواند، لعنت نگویند و بدانند 

حکومت رفاه است، نظم است قانون است تعلیم است و دنیا را جاي بهتر 

 ...ساختن است

 



 

 

 

 

 

 آزادی

 



 

 

 

 

ي آزادگان متکی به آزادي خواهد بود، این گوهر پاك واالترین  جامعه

ي پاکان ایفا خواهد کرد، این  ترین رکن را در جامعه ارزش جهان، مهم

ارزش واال باعث پویایی و بیداري جامعه خواهد شد و ارزشی غیر قابل 

 جدایی از دیار ما است

ي پاکان شکل گیرد و تنها  آزادي در تمام اشکال و ابعاد باید در جامعه

هنجار در این گوهر واال آزار نرساندن به دیگران است و تعریف این 

قانون براي آزادگان بارها و بارها گفته شده و همه از این قانون مطلع و 

خواهند بود، قانونی که به ما حق آزار رساندن به دیگران را  آنپاسدار 



 

ي  اك باید به دیگران که همهدهد، براي وجود داشتن این ارزش پ نمی

 دهند آزاري نرسانیم هاي جهان را تشکیل می جان

ما باورمندان به پاکی این قانون آزادي، تنها راه رهایی بخش را 

ها  ي جان شناسیم و هماره پاسدار این ارزش واال خواهیم بود و همه می

ساند، ها نخواهیم ر انگاریم و هیچ آزاري به آن را برابر و با ارزش می

تنها شرط در این آزادي و رسیدن به این گوهر پاك حقا همین قانون در 

نباشیم مطمئناً این گوهر واال را از  آناست که اگر پاسدار  آنبطن 

دست خواهیم داد و براي اینکه این ارزش واال وجود داشته باشد و 

 ي منت قبول کنیم همیشگی و ابدي شود باید قانون پاکش را به دیده

کنیم، باید تمامیِ این  ي آزادگان صحبت می تی از آزادي در جامعهوق

طریقت را با حفظ قانون پاکش در نظر داشته باشیم و در این بخش به 

ها اشاره خواهم کرد تا دوباره مروري بر این ارزش  هایی از آن سرفصل

پاك داشته باشیم و بدانیم تمام پیروزمندي و آرامش و زیبایی جهان ما 



 
 

روي رستن بر این ارزش واال و احترام به این قانون پاك خواهد در گ

 .بود

یکی از مصادیق آزادي در جوامع، مطمئناً آزادي بیان خواهد بود که 

ي آزادگان و سراي پاکان باید به این ارزش پاك در تمامیِ  جامعه

اشکال احترام کافی بگذارد و پاسدار رسیدن به این آزادي بزرگ در 

کنیم، شاید در  یش باشند، وقتی از آزادي بیان صحبت میي خو جامعه

ابتدا تنها با یک موضوع طرف باشیم اما در پس این ارزش واال بسیاري 

ها در گفتار باعث  از موضوعات هم باز خواهد شد و آزاد بودن انسان

 ي بشري خواهد شد هاي جامعه ها و پیشرفت بسیاري از دگرگونی

ق مهم را بدانیم و بشناسیم و به ارزش و باید نخست ارزش این اتفا

اي زیبا و پرنور  ي خویش بها دهیم، آزادي بیان دریچه منزلتش در جامعه

همه بتوانیم حرکتی  آني  ها باز خواهد کرد تا به واسطه را براي ما انسان

 رو به جلو و پیشرفت داشته باشیم



 

ها ترسی  فزنند از گفتن حر آدمیانی که با هم بیشتر و بهتر حرف می

ندارند، کمتر دچار خشونت خواهند شد و مشکالت را از طریق همین 

ها و دیالوگ برقرار کردن از میان بر خواهند داشت، این قدرت  گفتمان

 بزرگ در جامعه باید که پاسداري شود،

در ابتداي امر باید ارزش این گوهر واال در آزادي را بشناسیم و بدانیم 

ي آزادگان به هر شکل ممکن باید که حفظ  هکه آزادي بیان در جامع

ي حرفی مواخذه نخواهد شد، هیچ حصاري  کس به واسطه شود و هیچ

نباید براي این گفتارها قائل شویم زیرا هر حصاري بر این گفتار باعث 

لطمه به آزادي خواهد بود، اگر حرفی اشتباه هست هم باید گفته شود، 

 فشار از میان برداشته خواهد شد ولی حقا اشتباه خود به خود و بدون

تواند  ها مانعی بتراشیم، تنها همان آزار نرساندن می ما نباید براي گفته

هم با تفسیرهاي شخصی  آنمرزي براي ما در تمام امور تعیین کند که 

تواند هر روز رنگ و بوي تازه و جدیدي بگیرد، وقتی از آزار  نمی



 
 

مت و توهین خواهد بود اما گفتاري صحبت کردیم، منظور دروغ و ته

این تهمت و توهین هم چهارچوبی خواهد داشت که از پیش تعیین شده 

توان با این چوب راند و باعث خفقان عمومی  است و هر حرفی را نمی

 شد

ي دالیل و برهانی است که  شود به واسطه مطمئناً هر حرفی که گفته می

ار خواهد بود، این آزادي دفاع کرد و پاسخ گفتار، به گفت آنتوان از  می

ي پویاي ما حفظ شود تا  در گفتار باید به تمامیِ اشکال در جامعه

هاي کور دنیا هم به دست همین دیالوگ برقرار کردن از میان  گره

 برداشته شود

 

 



 

ي آزادگان باید ما را به مسیري رهسپار کند که احزاب  آزادي در جامعه

د، زیرا داشتن احزاب باعث به هاي مختلف شکل گیر بیشماري با نگرش

وجود آمدن پویاییِ جامعه خواهد شد، باید ارزش داشتن احزاب را هم 

بشناسیم و بدانیم که داشتن چنین احزابی در هر جامعه باعث شور و 

 بودیم آني عمر نیازمند  طغیان خواهد بود، چیزي که ما همه

زندگی و شور شود تا مردمان بیشتر احساس  داشتن این احزاب باعث می

گیري این احزاب و  اي بجویند، باید به شکل کنند، بیدار باشند و راه تازه

 اي پویا بنا سازیم، ها کمک کنیم و جامعه تشکل

هاي بیشتري  اي که احزاب بیشماري بتواند به خود بیفزاید و حزب جامعه

پدید آورد و جمعی در کنار هم بتوانند براي حقوق و پیشرفت جامعه 

 کنند و خاموش نمانندتالش 



 
 

ما به قانون پاك آزادي معتقدیم و همه با اتکا به این قانون در کنار هم 

ي احترام به باور پاکی در کنار هم هستیم و  ایم به واسطه همراه شده

دانیم این ارزش یعنی قانون آزادي، آزار نرساندن به دیگران یعنی  می

 .و جاودان است ي جانداران جهان، اصلی غیر قابل انکار همه

وقتی به این آرمان پاك معتقدیم پس احزاب ما همه حامی و پاسدار این 

هاي  توانند هر روز در شکل قانون و ارزش واال خواهند بود و احزاب می

مختلفی به وجود آیند، همه و همه در این راه باید مشترك باشیم باید هر 

وجود احزاب در  روز تغییر دهیم به راهکارهاي بهتري برسیم و حقا

 جامعه به ما در این راه کمک خواهد کرد

ها  کنیم، برخی اشکال بگیرند که این شاید وقتی ما از آزادي صحبت می

قید و شرط تصویر کنند، البته شاید  آزادي مطلق نیست و آزادي را بی

که این هم دیدگاهی باشد اما حقا ما را به قهقرا و هرج و مرج و ظلم 



 

گاه در مرام ما به آزادي تفسیر نخواهند  ها هیچ ساند و اینبیشتر خواهد ر

 شد،

آزادي براي وجود داشتن نیازمند قانون است، قانونی که خود وجود 

ریزي کرده است و در طول این سالیان دراز بارها در  را پایه آنآزادي 

توانیم به آزادي نگاه کنیم وقتی  گوشمان زمزمه کرده است، ما نمی

 ایم، ي خویش نگاه داشته ر و بردهکسی را اسی

 باید آزادي بخشید تا طعم آزادي را چشید

جنگیم تا ظلمت را از  کنیم و براي اهدافمان می ما طغیان و شور می

کن کنیم، نه براي رسیدن به هرج و مرج و ساختن جهانی در  جهان ریشه

قیدوشرط جامعه را نابود خواهد کرد،  زشتی، اعتقاد به آزادي بی

توانند در آزادي زندگی  اي خواهد ساخت که تنها قدرتمندان می معهجا

 کنند و آزادي جاي خودش را به قدرت خواهد داد



 
 

ي آزاد، باید در افکار و آراي خویش مختار باشند و  آزادگان جامعه

را به دیگران بیان کنند، حزب  آنبتوانند آزادانه فکر و باور اختیار کنند، 

ها سرچشمه  ها از افکار انسان ي تمام دگرگونی تشکیل دهند که ریشه

ي آزادگان این افکار و باورهاي آزاد را  خواهد گرفت و باید در جامعه

 ها بود، پاسداشت کرد و محافظ آن

فراي اینکه هر گاه دوست داشته باشند باید بتوانند از سرزمینی که 

وها و دوست ندارند دور شوند و به جاي دیگري نقل مکان کنند و آرز

دورترها بجویند فراي این باید بتوانند آزادانه  آنباورهاي خویش را در 

در دل این سرزمین فکر کنند، آراي خویش را با دیگران در میان 

اي به  ریزي کنند، هر روز ابداعات تازه اي را پی بگذارند، باورهاي تازه

فکر  خواهند فکر کنند و باورهاي گذشتگان بیفزایند و هر طور که می

 بسازند



 

قید و شرط باید که براي همه محفوظ باشد، آزادگان در  این آزادي بی

بتوانند به هر باوري  آنسرزمین آزاد، آزادانه زندگی خواهند کرد تا در 

دسترسی داشته باشند، چیزي به نام سانسور میانشان وجود نداشته باشد و 

د، تصمیم بگیرند و اش اندیشه کنن بتوانند هر اصلی را بفهمند و درباره

 نقد کنند باز بسازند و افکار جدیدي به میان آورند،

ها، آزادگان باید که در تظاهرات آزاد باشند تا  فراي تمام این آزادي

ي خویش را به دست خود باز پس گیرند و براي  حقوق از دست رفته

این حقوق پایمال شده اعتراض کنند، این حق اعتراض باید یکی از 

ي آزادگان باشد، چیزي که ما در طول هزاران  ترین اصول در جامعه مهم

هاي بسیار  ایم، براي به دست آوردنش تالش دور مانده آنسال از 

 ایم، کرده

ها  وم خوردیم و به زندانتهایمان با ها آمدیم در ازاي رشادت به خیابان

هاي طویل مدت گرفتیم و هر روز براي  نشستیم، شکنجه شدیم، زندان



 
 

آزادگان زندگی به مرگ بدل شد، هزاران بار کشته شدند و دوباره زنده 

جرم و جنایت، سر از  هاي مرگ سپرده شدند، بی به جوخهشدند، 

ها براي حقوق از  هایشان بریده شد، خون پاکشان به زمین ریخت، آن تن

شان در خیابان بودند اما پاسخشان تیر بود و زشتی که به  دست رفته

 جانشان رسید و دنیا را به اسارت و مرگ بدل کرد

پاسخ فریاد مرگ، شکنجه، تبعید و زندان بود، این سرنوشت هزاران 

ساله براي آزادگان بود که سراسر جهان به روزشان داد و با شجاعت 

حق  آنحق خویش را پس گرفتند، جهانی براي خویش ساختند که در 

 تظاهرات، اجتماعات، اعتراضات عالی و بزرگ تلقی شود،

یاد شود تا همیشه  آنو با افتخار هماره از باید که این شور ستاییده شود 

 بدانیم با جنگیدن جهان را خواهیم ساخت



 

هاي بسیاري که جان دادند را محترم و بزرگ بشماریم و  ما باید خون

اش هماره تالش کنیم، باید با  ایم، براي جاودانگی براي دیاري که ساخته

فریاد او را با معترض به عنوان یک انسان واال و بزرگ رفتار کنیم و 

جان و دل بشنویم، باید بتوانند آزادانه اعتراض کنند، حق خویش را 

 طلب کنند،

 دنیایی که ما هم به خاطرش هزاران سال جنگیدیم تا همه را بیدار کنیم

ها هم براي باز پس گرفتن حقوقشان از جان گذشته و تالش  حال آن

ي ما را پویا  ن جامعهکنند، معترضان باید که بتوانند با تظاهراتشا می

ها باید از هیچ نهراسند که ارزشی واال و بزرگ خواهند  سازند آن

هایی که حاضر به خاموشی نشدند و هر روز از دیروزشان  داشت، انسان

 پویاتر و در تکاپوتر بودند



 
 

ي آزادگان خواهد بود  اصل تظاهرات، موضوعی انکار نشدنی در جامعه

همت گمارد، حکومت باید تدابیري  آنو پاسداشت  آنکه باید به 

بیندیشد تا همه در هر سطح و هر تعداد بتوانند به حق مسلم خود دست 

اي این تظاهرات را فرو ننشانند که هیچ تعریفی براي  یابند و با هر بهانه

 وجود ندارد آنفرو نشاندن 

 ما باید به این باور داشته باشیم که همیشه در حال تکاپو هستیم و با این

تکاپو، تکامل و تغییرات حاصل خواهد شد، باید هماره باورهایمان را 

به روز و به سوي پیشرفت بگذاریم تا پویا و پویاتر شود و هیچ سدي در 

برابر این تغییرات قرار ندهیم و با ایمان به مرام پاکی و باور به قانون 

 توانیم آزادي به راه پیشرفت همت گماریم و بدانیم با آزادي می

 ي بهتري بسازیم جامعه

 گاه نباید از تغییرات بهراسیم که تغییر راهگشاي دنیاي ما است هیچ



 

جامعه باید با تغییر رو به جلو باشد این باور به آزادي اصل و بنیان 

دهد و ایمان به آزادي راهگشاي ما  باورهاي ما آزادگان را تشکیل می

 اهد شدها در زندگی و جهان ما خو در برابر تمام زشتی

ها  در این جامعه نباید از تغییرات و ابداعات ترسید و تمام این راه

تر ما خواهد بود باید بدانیم و به این طریقت  راهگشاي فرداي روشن

ها  گشا در برابر تمام زشتی پاك و پویا ایمان بیاوریم که آزادي تنها گره

تنها به  است و باید به تمام اصول آزادي احترام بگذاریم و نگاهمان

 باشد که خویش حافظ این راه عظیم خواهیم بود آنقانون 

سخن گفتیم ما را به تغییرات  آنمسیر از آزادي که در این بخش از  آن

کنیم،  خواهد رساند، به عنوان مثال وقتی از تظاهرات آزاد صحبت می

وقتی این جمع از معترضان به بخشی از حکومت یا فرد خاصی از 

کنند باید گروه ناظر خود را مسئول و به فکر براي  یحکومت اعتراض م

 برکناري باشد که راه و طریقت ما آزادي و آزادگی است



 
 

ها هم  گذاریم و حتی یک رأي از آن ها احترام می ي انسان ما به همه

 آنبراي ما محترم است، حال اگر این رأي به برکناري ما بینجامد باید 

د که از کار خویش استعفا دهد و یا اگر ي اول آزاده باش مسئول در وهله

گونه نبود به این فریاد و اعتراضات ناظران گوش فرا دهند و این  او این

 نقص به کار خود ادامه دهد، ي آزاد بی مهم را عملی کنند تا این چرخه

هاي  تر و در الیحه این نگاه به قدرت باید هرروز ضعیف و ضعیف

قدرت مرکزي هیچ باقی نماند به جز  آن اجتماع به اشتراك در آید تا از

 اراده و خرد جمعی

ها دنیا بسازیم که  باید از زشتی قدرت بکاهیم و زیبایی از زشتی

مددجوي ما در راه رسیدن به جهان پاك باشد، واالترین ارزش زندگیِ 

ما آزادگان، آزادي خواهد بود این قانون پاك که باعث دوري جستن 

داریم و باید به این گوهر واال در تمامی  پاس میاز زشتی و ظلم شده را 



 

گشاي دنیاي ما  اشکال پایبند ماند و پاسدار این مسیر زیبا بود که گره

 است

ایم در تمام اشکال در  آزادي این گوهر نایاب که سالیان برایش جنگیده

توانند آزادانه فکر  سرزمین پاکان جاري و ساري خواهد بود، همه می

ذارند و از گفتن هیچ نهراسند و باید آرا و نظراتشان را با بگ عتکنند، بد

در میان بگذارند و هیچ تعقیبی در پس این گفتارها وجود نداشته   همه

 باشد

ها، نهادها و احزاب مختلفی  باید مردم این جامعه بتوانند آزادانه تشکل

ها را  شکل دهند، افکارشان را در میان بگذارند و حکومت باید که آن

ي  ها یاري دهد، تمام این افکار بخشی از بدنه ر راه تحقق این خواستهد

هاي آزادي بیشتر و رفاه روزافزون به وجود  همین حکومت شود و راه

 آید که این طریقت ما است



 
 

آزادگان باید به اعتراض بپردازند و حق را طلب کنند که این ارث ما 

که سپاس گوید ها را  ها باشد و آن پاسدار آن است و حکومت باید که

صداي رساي آزادگی است، این تظاهرات و اعتراضات باید ما را به 

ها است،  تغییر برساند، نباید از تغییر بهراسیم که باعث پیدایش زیبایی

باید این دریچه را باز نهیم، با این تغییرات هر روز پویاتر باشیم و به 

اي آزاد بدور از  خواهیم دست یابیم و جامعه ی که میمنزلگاه واال و رفیع

ها با مدد از قانون آزادي بسازیم و از زندگی در چنین سراي  تمام زشتی

پاکی در آزادي و آرامش لذت ببریم و با مدد از آزادي به پیشرفت 

.و هر روز پویاتر در این راه استوار گام برداریم مییدرآ



 

 

 

 

 

 قانون

 



 

 

 

 

قانون راهگشاي جهان آزادگان خواهد بود و باید که به درستی تنظیم 

عمل کنیم تا جهانی بدور از هرج و مرج بسازیم و  آنشود و به بند بند 

 در این جهان آزادانه زندگی کنیم،

گشاي ما در جهان  تواند در صورت درست تنظیم شدن گره قانون می

هاي جهانمان، این قانون که به طول  ي آزادي نندهباشد و تضمین ک

جهان  آنتاریخ به دست مردمان به غنیمت برده شده و با تاخت و تاز در 

تواند جواب عکسی به جهان آزادگان بدهد  اند، می زشتی را پدید آورده



 

با تنظیم درست قانون، قانون حامی جهان آزادگان خواهد بود و جهان 

 در صلح و آرامش و آزادي سوق خواهد داد ما را به جهانی منظم

ها و هم حافظ  تواند باعث زشتی قانون به مانند چاقویی است که هم می

جهانی در ی قانون هاي جهان ما باشد، اما باید این را بدانیم که بی زیبایی

جهانی  آنهرج و مرج خواهد ساخت و باید به داشتن قانون و احترام به 

عاري از زشتی بسازیم و باید که سرزمینی بنا کنیم تا حرف قانون پیش 

 آناي به  رود و بتوانیم هر بار قانون را تغییر دهیم و راهکارهاي تازه

 کم کنیم آنافزون و یا از 

اما حرف اصلی را در دیار آزادگان باید که قانون بزند و قدرت از افراد 

تا بتوانیم جهانی آرام پدید آوریم، قانون در اختیار قانون قرار گیرد 

تواند ما را به سمت جهانی در کمال و  گشاي دنیاي ما است و می گره

که این قانون را محترم بشماریم  آرامش در پناه آزادي برساند درصورتی

 ها مدد از قانون است،  و بدانیم که راهگشاي ما از زشتی



 
 

نون، قانونی که در تمام مشکالت به اي بسازیم استوار به قا باید که جامعه

ها نوشته شود  مسئله فریاد ما برسد، قانون نباید براي پاك کردن صورت

ها باشد و با مدد  ها و ظلمت که باید راهکاري براي برون رفت از زشتی

 بتوانیم مشکالت ریز و درشت دنیایمان را حل کنیم، آناز 

ویا و هر روز با شرایط اي به دست بشر است که باید پ قانون نگاشته

روزگار تغییر کند، ما براي جهان آزادگان، نیاز به قوانین بسیاري 

پیرامون تمام موضوعات دنیایمان داریم که باید عالمان این دانش با مدد 

گشاي مشکالت  را تدوین کنند و گره آناز ارزش و قانون واحد آزادي 

بندند که مشکالت دقت الزم را به کار ب آنما باشند و در تنظیم 

ما را  يا راههیتواند به دست قانون مرتفع شود و یا به ب بیشماري می

بکشاند و باعث بروز مشکالت بیشماري گردد پس حقا تدوین این 

قانون نیاز به تالش جدي بیشتري از سوي همگان دارد و باید همواره 

تا به دست را براي تغییر این قوانین باز گذاشت و شرایطی فراهم کرد 



 

 آناي بیندیشیم و با تغییر  چاره آنها بتوانیم براي  محض دانستن زشتی

 ها جلوگیري کنیم، قانون از بروز زشتی

توان به عنوان یک  این قانون وابسته به زندگیِ انسانی خواهد بود و نمی

نگاه کرد، مطمئناً وابسته به شرایط و اتفاقات  آنارزش غیر قابل تغییر به 

 آناضافه و یا از  آناي به  تواند که تغییر کند و مفاد تازه این ارزش می

کم شود و باید این دریچه را همواره در قانون آزاد بگذاریم تا با 

 .زندگی بهتري پدید آیدتحولش 

را  آنگاه  توان هیچ غیر قابل انکار است و نمی آناما حقا ارزشی در 

مان بوده و ما با باور به تغییر داد، ارزشی که در تمام این سالیان همراه

 ایم، ها آزادي را تدوین کرده ارزش آن



 
 

که فریادش آزار نرساندن به تمام  آنما ارزش آزادي، قانون پاك 

جانداران در جهان است را همواره باید که پاسداشت کنیم که تنها دلیل 

 .ي جانداران است زندگی آزاد و ارزش یکسان میان همه

شود  آزاد ما در دنیا است این قانون باعث میقانون آزادي حامی جهان 

کن شود و جهانی در صلح و در آرامش پدید  تا زشتی و ظلم ریشه

 آورد،

دهد که رو به آفاق و کمال است،  قانون آزادي به ما راهی را نشان می

مسیري روشن براي رسیدن به کامیابی و پیروزي، این قانون پاك 

همه در جهان، آرام با صلح و ثبات در دهد تا  اي به ما نشان می دریچه

آزادي کامل زندگی کنیم، هزاران بار در گوشمان نجوا کرده که براي 

رسیدن به چنین جهانی باید به قانون پاك نهفته در آزادي احترام 

باشیم ما باید که به دیگران ظلمی نرسانیم آزاري  بندپای آنبگذاریم و به 

کنیم، نه کسی  انداران جهان تعریف مینرسانیم و این دیگران را تمام ج



 

را برتر شمرده و نه کسی را کهتر، نه کسی به تاج است و نه کسی برده 

 که همه یکسان و برابرند،

اگر طالب آزار ندیدن در جهان هستیم باید به کسی آزار نرسانیم، اگر 

توانیم که کسی را اسیر کنیم، اگر  طالب رسیدن به آزادي هستیم نمی

ح و آرامش هستیم نباید با کسی جنگ کنیم و باید در این طالب صل

ها جاودان بمانیم و درك کنیم تا به ارزش واالي آزادي دست  زیبایی

 یابیم و جهان را تا ابد آزاد سازیم

ي آزادگان با داشتن چنین قانون پاك و اعتقاد به چنین راه  جامعه

ار دیگران نخواهد گاه در قوانینش اصلی براي شکنجه و آز راستین، هیچ

تابیم، حتی  داشت ما موضوعی به نام آزار رساندن را در جهانمان برنمی

ها در جهانمان  ترین زشتی جرم زشت آناگر آزار دیده باشیم، حتی اگر 

 مان کند دیوانه آننام گرفته باشد، حتی اگر فکر کردن به 



 
 

در عصبانیت ایم، ما قانون را  ما قانون را براي کینه و انتقام ننگاشته

ایم، براي برون رفت از مشکالت و  نگاریم که براي رهایی نوشته نمی

گاه  ها، براي از میان برداشتن ظلمت از جهان و در این راستا هیچ زشتی

حمایت  آنقانونی نخواهیم نگاشت تا از عذاب و شکنجه و آزار در 

 کنیم

ي  کنجهتواند ما را به ش اي هیچ قانونی نمی هیچ حکمی، هیچ ماده

دیگري سوق دهد، شالق بزند، اعدام کند، سنگسار کند، قطع عضو 

ایم  ها شوریده ها را روا بدارد، ما در برابر همین زشتی کند و دیگر زشتی

 ایم ها از جان و وجودمان گذشته و براي از میان برداشتن این دیوانگی

طالب اي در عصبانیت زمانی که به عزیزش زشتی روا شده  شاید آزاده

انتقام و کینه باشد اما قانون ما در زمان دیوانگی و کینه و در راه انتقام 

 نگاریم نگاشته نخواهد شد که ما قانون را براي اصالح می



 

ها باشیم و در  ها و دیوانگی توان خویشتن عامل بر این زشتی چگونه می

 عین حال طالب آزادي،

خواهد شد، براي از میان قانون آزادگان از تعقل و براي رهایی نگاشته 

اي، هیچ آزاري در این قانون پاك جاي  ها و هیچ شکنجه برداشتن زشتی

روزهاي دراز  آنها هم نخواهد بود،  نخواهد داشت، نیاز به این نگاشتن

که ما در این سالیان فریاد زدیم، قانون آزادي یعنی منع آزار رساندن به 

ش نهفته بود، چگونه آزادي ي جانداران، معناي این ارزش در خوی همه

که حامی زندگیِ آرام در صلح است، آزادي که تمام فریادش از میان 

 ؟تواند به دیگري آزار برساند ها و ظلمت است، می برداشته شدن زشتی

زنیم در این قانون چیزي به اسم آزار  باز هم براي هزارمین بار فریاد می

 .رساندن وجود نخواهد داشت

ادگان، قانون براي همه یکسان خواهد بود و جرائمی که اما در دیار آز

ي اقسام جانداران به  مرتبط با آزار و نابودي جانداران باشد براي همه



 
 

ي جانداران برابر و  ها در همه یک اندازه اتخاذ خواهد شد، نابودي جان

ي ما  ها و میان جامعه یکسان است، مطمئناً جرائمی تنها در راستاي انسان

شده است و اقسام آزار مانند، آزار روانی و گفتاري تنها براي ما تعریف 

شود، اما  ها اتخاذ می تعریف شده است که قانون مجازات هم براي انسان

جرمی که نقص قانون آزادي را به همراه داشته باشد و باعث نابودي 

ي آزار جانی جاي گیرد براي همه و در قبال همه یکسان  ها در رسته جان

 است

کند، چرا  ي جانداران به یک چشم نگاه می قانون کشور آزادگان به همه

ترین ارزش جهان است و حال  که همه داراي جان و جانشان با ارزش

تواند هیچ  کس نمی آنکه حیوان باشد و یا انسان و یا طبیعت و هیچ

 آزاري به هر کدام از جانداران برساند

و حکمی در قبال آزار به هرکدام در برابر قانون همه برابر خواهند بود 

است و انسان   دانیم که قانون تنها براي انسان جانداران یکسان است می



 

در برابر قانون و حفظ حیات از این ارزش پاك مسئول است و هیچ 

مسئولیتی حیوانات و گیاهان را در بر نخواهد گرفت، انسانی که به 

ساختن  درك کند تواند موضوعات را در ي تعقل می ي قوه واسطه

اي بر دوش او است در قبال قانون مسئول  آبادي و آزادي جهان وظیفه

ي تعقل ندارد و کودکانی که هنوز به سنی براي  است، انسانی که قوه

اند و قانون تنها  اند هم حقا در قانون مصون تمیز دادن موضوعات نرسیده

پاك آزادي  ها است به مانند حیوانات و انبات، پس قانون حامیِ آن

ي  مصونیت را براي مظلومان فریاد و حفظ و صیانت از قانون را به عهده

گذارد، باید بیشتر پیرامون قانون در جهان آزاد سخن  انسان عاقل وامی

را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم که کشور  آنبگوییم و ابعاد انسانی 

آزاد ما در آینده نیازمند داشتن قانون مدون خواهد بود و باید در این 

 ي جوانب را در نظر بگیریم و هر روز پویاتر از گذشته باشیم قوانین همه



 
 

ي  ها تا حد نیاز انجام شود تا در آینده از گفته بندي و حال باید این تقسیم

خصی نشود و این راه پاك را به بیراهه نبرند، باید درك ما تفسیرات ش

 گشاي جهان ما باشد، تواند گره کنیم که قانون تا چه حد می

ي انسانی بنگریم براي تعیین قوانین نیاز است که عالمان  وقتی به جامعه

اي آزاد این قوانین را بنویسند، اما باید  در کنار هم بنشینند و در جامعه

رعایت کنند و  آنرا همیشه در  ییها بتدایی و چهارچوبراهکارهایی ا

ها معتقدیم، مثل قانون  ما به هر تغییري با محترم شمردن این چهارچوب

آزادي که برایمان تعیین کرده است که به دیگر جانداران آزار نرسانیم 

ها دور شویم، این چهارچوب همواره همراه ما  گونه از این زشتی و این

 .ی اگر قانون را هزار بار از نو بنگاریمخواهد بود حت

گردد و  اما جرائمی در جهان انسانی وجود دارد که به مسائل مالی باز می

دانان بیشتر با این  مطمئناً عناوین بیشماري خواهد داشت که قانون

ي  اند، وقتی در جامعه ها آشنایی دارند و به این عناوین واقف سرفصل



 

کنیم باید بدانیم که این جرم باید کیفري  میآزاد از جرائم مالی صحبت 

 ختم نشود، آنسطح خود داشته باشد و به چیزي فراتر از  هم

شود متخلف باید به پرداخت مال  یعنی وقتی از جرائم مالی صحبت می

محکوم شود و این جرم مالی چیزي فراتر از عودت دادن مال نباید در 

موضوعاتی پیرامون همین خویش داشته باشد، منظور از جرائم مالی 

اصل است باید براي چنین جرمی به ازاي همان کیفر در نظر بگیریم و 

 ،آنعودت دادن مال راهگشاي ما است نه چیزي فراتر از 

 ،صورت پذیرد  ي آزاد باید به سه دسته تبیین قوانین کیفريِ ما در جامعه

اشت یعنی ي اول جرائمی که تنها نیاز به آموزش اجباري خواهد د دسته

کیفر خاطی در ازاي چنین جرائمی شرکت در جلسات آموزشی 

 .اجباري خواهد بود تا آموزش و تعالیم درست فرا گیرد



 
 

ي دوم جرائمی که خاطی باید به مدتی از اجتماع دور بماند و در  دسته

فرصت به تعلیم اجباري بپردازد تا شرایط بازگشت به جامعه را داشته  آن

اندن دوران آموزش و آمادگی براي بازگشت به باشد و پس از گذر

 .جامعه دوباره میان آزادگان زندگی کند

ي آزادگان  ي سوم جرائمی که کیفرش دوري همیشگی از جامعه دسته

خواهد بود که شامل جرائمی نابخشودنی است که صالحیت خاطی را 

به  زند و این انسان دیگر الیق ي زندگی در اجتماع بر هم می براي ادامه

 .زندگی در اجتماع و جمع جانان نخواهد بود

بپردازیم تا با  آنتک این کیفرها و جرائم وابسته به  حال باید به تک

نقصی بنگارند  هایی در آینده آزادگان قوانین بی داشتن چنین چهارچوب

 و هر روز براي پویایی بیشترش تالش کنند

 



 

 ود،بخش اول جرائمی که کیفرش آموزش اجباري خواهد ب

دانیم براي داشتن  نگریم و می ما به آموزش و تعالیم با نگاهی وسیع می

ها اولین گام تعالیم درست خواهد بود و حقا  اي به دور از زشتی جامعه

ي نیاز مرتکب جرمی نشود و در گام  رفاه اجتماعی که کسی به واسطه

 سازیم اما در قانون هم باید چنین اي را می نخست حقا چنین جامعه

راهکار شریفی را در نظر بگیریم تا در برابر جرائم با دادن تعالیم درست 

 اي پاك پدید آوریم ها را سد کنیم و جامعه برابر زشتی

 ي آزادگان خواهد بود، این اولین کیفر در جامعه

 آموزش اجباري

ي جرائم مالی صحبت کردیم و گفتیم در  براي مثال چندي پیش درباره

اید کیفر به ازاي عودت دادن مال در نظر گرفته شود، ازاي جرائم مالی ب

اما در کنار چنین کیفري باید به آموزش هم نگاه وسیعی داشته باشیم و 



 
 

کیفر کسی که چنین اشتباهی انجام داده باید آموزش اجباري هم باشد 

تا بیشتر با این عنوان آشنا شود و تعالیم درستی براي پرهیز از چنین 

ي آزادگان  هایی در جامعه د تا دیگر شاهد چنین زشتیزشتی را فرا گیر

 نباشیم،

پس جرائم مالی فراي عودت دادن مال و نگاه یکسان به جرم و کیفر 

ي آموزش اجباري نیز باشد  که مال به مال خواهد رسید باید در برگیرنده

 .مرتکب جرم را دور کنیم  تا از این زشتی

که کیفري به نام آموزش اجباري اما مثال دیگري براي این نوع جرائم 

خواهد داشت، آزارهاي گفتاري خواهد بود، ما باید در قبال مجرمی که 

با تهمت دست به آزار دیگران زده نیز چنین نگاهی را دنبال کنیم و در 

هایی از اتصال با آموزش نادرست  ارتکاب چنین جرمی به دنبال حلقه

 باري دهیمبگردیم و کیفر چنین بزهی را با آموزش اج



 

ما در قانون آزادي به این معتقدیم که نباید آزادگان به حمل سالح 

اي به حمل سالح  مبادرت کنند، حال اگر چنین اتفاقی رخ داد و آزاده

مبادرت کرد باید قانون به آموزش پناه ببرد و خاطی به آموزش اجباري 

محکوم شود تا بداند حمل کردن سالح چه ضررهایی را در جامعه 

دیدار خواهد کرد و با آموزش درست و مرتبط دست به چنین زشتی پ

 نزند و از چنین کرداري دوري کند،

این بخش مهم از قانون آزادي و این کیفر پاك که باعث در امان ماندن 

ي آزادگان عملی شود  جامعه از زشتی خواهد شد باید به جد در جامعه

ریزي شود تا  پایه آن هاي اجباري و تعلیم درست و مرتبط در و کالس

اند با این تعالیم روبرو شوند و  مجرمانی که چنین اعمالی انجام داده

ها قرار گیرد تا موجبات این زشتی در آینده  تعالیم درستی در اختیار آن

 پدیدار نشود



 
 

موضوع دیگري که در قانون حقا به عنوان جرم تلقی خواهد شد، 

یابی کرد و دانست  ل ریشهي او سرقت است، دزدي را باید در وهله

ي نیاز چنین کاري  کسی که به چنین جرمی دست زده حتماً به واسطه

ي آزادگان باید رفاه درستی در  ي اول جامعه کرده است، پس در وهله

جامعه پدید آورد و با به وجود آوردن چنین رفاه نسبی توقع دور ماندن 

کسی براي اولین بار جامعه را از چنین عملی خواستار باشد، اما وقتی 

مرتکب چنین جرمی شده باید قانون باز هم از تعلیم مدد گیرد و مجرم 

هاي تعلیمی اجباري کیفر دهد و باز هم قانون به  را به شرکت در کالس

شخص رسیدگی کند و بعد از تعالیم درست و  آنکمبودها و نیازهاي 

ستی از او اجباري و برطرف کردن نیازهاي خاطی در انتظار زندگی در

باشد، تعلیم اجباري بخشی مهم و بزرگی از قانون جزایی سراي 

آزادگان را تشکیل خواهد داد و با مدد از این روش پاك جرائم را از 

 .بین خواهد برد



 

ي  جرائمی از این دست که شاید شمارشان زیاد باشد باید در جامعه

اه گذر ما از آزادگان با تعلیم بهبود یابد و تعلیم به عنوان اولین ر

تواند در از بین بردن جرائم  مشکالت انتخاب شود، راهی پاك که می

در جامعه به ما کمک شایانی کند و باید با نگاه درست و اصولی به جرم 

 آني  ي پاك را در قانون اتخاذ کنیم تا به واسطه و کیفر این رویه

 .جهانی عاري از زشتی و در نهایت آزادگی پدید آوریم

ي آزادگان که باید در قانون تعیین  ي دوم کیفرها در جامعه دستهو اما 

شود کیفري به معناي دور ماندن خاطی از جامعه براي مدتی معین و در 

زشتی  آني بزه و دور ماندن از  عین حال آموزش اجباري دیدن درباره

ي آزاد را تشکیل خواهد داد که  است، این بخش، دوم کیفر در جامعه

بسیار فکر شود و صاحبان علم از آزادگان گرد هم  آني  هباید دربار

هاي  بنشینند و براي تعیین زمان دور ماندن و در عین حال آموزش

ها دهند و راهکارهاي بهتري را هر روز از پیشتر  مرتبط، فکرها و ایده



 
 

پیش گیرند تا جامعه به پویایی برسد و هر روز در پی بهبود این قوانین 

هم بخشی از کیفرهاي جهان آزاد را در بر خواهد گرفت باشیم اما این 

به معناي دوري خاطی از جامعه براي مدتی معلوم و در عین حال 

ي زمانی  بازه آنخاطی در طول  آنهاي اجباري که به موجب  آموزش

اي پیرامون جرمش آشنا شود و جرم را به درستی بشناسد  با مفاهیم تازه

ها به دست آورد و آماده براي زندگیِ  شتیهاي درستی در برابر ز و راه

دوباره در جامعه شود آنگاه جامعه با آغوش باز پذیراي او باشد که 

تواند بخشی از  دوباره زاده شده است و با دیدن تعالیمی درست حال می

جامعه را تشکیل دهد و دوباره خویشتن را احیا و براي زندگی اجتماعی 

 پیشرفت بکشاندمفید باشد و جهان را به سوي 

شاید بخش زیادي از این کیفر براي خاطیانی در نظر گرفته شود که 

ي اول کارگشا نبوده و در تکرار  در مرحله آنانتعلیم اجباري براي 

هاي بیشتري در جامعه  جرائم مبادرت کردند و باعث بروز زشتی



 

هاي  ها باید براي مدتی از اجتماع دور شوند تا آموزش اند، آن شده

 اجباري بیشتري فرا گیرند و در این فاصله دوباره زاده شوند،

براي مثال همان مبحث سرقت، اگر دوباره فرد خاطی بعد از آموزش و 

رفاه درست این عمل را تکرار کرد با اینکه تعالیم درستی به او داده شده 

گذار  و رفاه او در جامعه تأمین شده است، حال در این تکرار باید قانون

را براي مدتی از جامعه طرد کند و براي تعلیم اجباري او زمان او 

بیشتري صرف کند تا دوباره خویشتن را احیا کند و زمانی که شرایط 

بازگشت به جامعه را داشت دوباره به جامعه بازگردد، این تکرار جرم 

ي تعالیم  باعث دوري او از جامعه خواهد شد و این دوري به واسطه

 تواند در احیاي خاطی کمک شایانی بکند یشتر میبیشتر و زمان ب

ي حمل سالح صحبت کردیم و خاطی را  یا وقتی در بخش قبل درباره

با آموزش کیفر دادیم، حال در نظر بگیریم که این حمل سالح باعث 

گذار  درگیري و ضرب و جرح در میان مردم شود آنجا است که قانون



 
 

راي مدتی معین از جامعه دور کند اي مجرم را ب باید در قبال چنین تخطی

و زمان بیشتر و متمرکزتري را براي تعلیم او صرف کند، نه فقط به 

گذار  ي حمل سالح که هر درگیري و ضرب و جرح باید قانون واسطه

تواند  را به دور بودن خاطی از جامعه رهنمود کند که این زشتی می

گذار باید با نگاه  نتر و فراگیرتري شود و قانو باعث بروز زشتی بزرگ

پیشگیرانه این خاطی را براي مدتی از جامعه دور کرده و با تعلیم درست 

 .و مرتبط اجباري در ساعاتی بیشتر او را از این زشتی دور کند

ما باید نگاه درستی به تعلیم براي بهبود شرایط روحی و روانی مجرم 

اي  ، انسان تازه)علیمت(ي پاك  داشته باشیم و سعی کنیم با مدد از این قوه

از او پدید آوریم و پس از رهایی او را به جامعه در پناه خود بگیریم و 

ي  حکومت باید که او را در پیشبرد تعالیم مدد برساند و این باید درباره

تمام جرائم و مجرمان اتخاذ شود و رهایی پس از این دور ماندن از 

و پس از رهایی باشد و با ي ا  جامعه منجر به در آغوش گرفتن دوباره



 

نگاه حکومت و دریافتن او باعث بازسازي  آنمدد از تعلیم و پس از 

 اي دوباره شود، مجرم و تولد آزاده

توان در این راستا از جرائم مثال آورد، گرچه این تنها  باز هم می

ي آزادگان  گذاري جامعه هایی براي تعیین چهارچوب در قانون مثال

ي عالمان این  آوري و نگاشتن قانون حقا به عهده جمعاست و وظیفه 

دانش خواهد بود تا با مدد از قانون آزادي و این چهارچوب ما قوانینی 

 .در راستاي آزادي و زندگی بهتر اجتماعی تبیین کنند

توان به خیانت اشاره کرد، جرمی که در جامعه به هر  در مثال دیگر می

شخص از زندگیِ اجتماعی و  آنشکلی که رخ دهد باعث دورماندن 

در عین حال آموزش اجباري پیرامون این موضوع خواهد بود، حال این 

خیانت چه در ازاي جامعه، کشور و یا شخص حقیقی انجام شود، زیرا 

که نگاه ما به خیانت یکسان است، در قبال چه کسی و چگونه انجام 

ان این دورماندن شود تأثیري در این نگاه نخواهد داشت، شاید براي زم



 
 

هایی اعمال شود اما این خیانت باید با دور ماندن و  توسط عالمان تفاوت

تعالیم درست درمان شود و ما از این خاطی انسانی وفادار بسازیم و این 

 .با مدد از تعالیم درست قابل اجرا است

هاي بسیاري در این باره در قانون قابل وثوق است، اما در این نگاره  مثال

ها اشاره شود و نگاه ریزبینانِ و تعیین این  عی شده تا تنها به چهارچوبس

گذاشته شود تا دانش  صالح يقوانین باید به عهده خرد جمعی و افراد ذ

 راهگشاي درستی در زندگی ما گردد،

تنها باید به این نکته اشاره شود که بعد از این کیفرها باید که جامعه از 

مل کرده به بهترین شکل استقبال کند و خاطی که مدت دوري را تح

ي اشکال را فراهم آورد و در  حکومت باید براي او رفاه و امنیت در همه

ي آزاد را نیز داشته باشد، حقی  فرد حق ترك جامعه آنکنار این باید 

ي احوال محترم است و دوري  ي آزادگان و در همه که براي همه

حترم و ارزشمند به حساب آید و ي آزاد همیشه باید م گزیدن از جامعه



 

هر خاطی بعد از گذراندن مدت کیفر و تعلیم و در کنار آزادگان 

 .زندگی آزاد و در رفاهی کند و یا نکند

ي آزادگان باید جرائمی در نظر گرفته  بخش سوم از کیفرها در جامعه

شود که آزادي را از بین برده است و نهایت آزار را به جانداران روا 

 هایی که در راستاي نابودي آزادي انجام شده زشتی داشته،

فرد را براي  آناین جرائم باید با کیفري پاسخ داده شود که دوري 

ي آزادگان پدید آورد این جرائم که قتل و تجاوز را در  همیشه از جامعه

 .دار و نابود خواهد کرد گیرد بخشیدنی نیست و آزادي را خدشه برمی

تواند دنیاي جانداران را به  مرگ آزادي است و می ها به معناي این زشتی

نابودي بکشد، مصداق اصلی از نابودي آزادي و تخطی از قانون پاك 

یعنی همین جرائم و این افراد به واقع ارزش زندگی در کنار دیگر  آن

 ها را نخواهند داشت، جان



 
 

بت هایی صح ي اول باید بدانیم که وقتی از چنین جرائم و زشتی در وهله

کنیم بدین معنا است که چنین رفتار زشتی از سوي مجرم با نیت  می

انجام شده باشد، باید این را هم در نظر گرفت که رفتاري تا این حد 

ي جانداران چنین کیفري را خواهد  زشت و ظلم آمیز در برابر همه

 .داشت

اگر بخواهیم پاسخ زشتی را با زشتی دهیم جهان زشتی را پدید خواهیم 

گاه قانون نخواهیم نگاشت  رد، لیکن ما با کینه و خشم براي انتقام هیچآو

خشونت و این قانون را با منطق براي آرامش و بدور ماندن از زشتی و 

 .نگاریم می

ي آزادگان  توانند در کنار دیگران و در جامعه ها نمی گونه از انسان این

ه کشتار آزادي ها دست ب ها با روا داشتن این زشتی زندگی کنند، آن

ي انسانی دور شوند تا دیگر شاهد چنین  اند، پس باید از جامعه زده

زنند که به آزادي باور  ها باور دارند و فریاد می هایی نباشیم، آن زشتی



 

ي انسانی  اند پس باید از جامعه ندارند و این قانون پاك را درك نکرده

ي خودشان است  ستهها از دنیاي آزاد خوا دور شوند، این جدا کردن آن

ها نه به زشتی و عذاب و شکنجه که به دور از اجتماع  و پاسخ این زشتی

 داده خواهد شد آنانماندن و انتخاب طبیعیِ 

 شود، ي آزاد به همین سه دسته تقسیم می کیفرهاي جامعه

 آموزش

 دوري به همراه آموزش

 و دوري و طرد ابدي

گذاري داریم که  و قانون حقا ما نیاز به ساختاري مشخص براي قانون

باید مثال دیگر ارکان حکومتی با رأي گیري و نگاه جمعی و بدون 

ي اول باید براي ساختن چنین ساختارها از  تبعیض اداره شود و در وهله

ها با رأي عمومی  ها استفاده کنیم و آن عالمان و اندیشمندان همان رشته



 
 

مسو و برابر با یکدیگر به و خاصه منتخب شوند و سر کار بیایند و بعد ه

دور از هرگونه مقام و برتري در کنار هم با آرایی مساوي و برابر 

گذاري کنند و در پیشبرد و پیشرفت این قوانین کوشا باشند، باید  قانون

هاي  ي ما باشد و باز هم گروه این نگاه همیشگی رکن مهم از جامعه

گذاران و همه و همه  ونفراوان نظارتی وجود داشته باشد که به کار قان

اي  نظارت کنند و در کنار همگان و اجتماع آزاد ما باشند تا سوءاستفاده

 ها انجام نشود از این جایگاه

ي ما را تشکیل  این ساختار حکومتی که یکی از ارکان مهم جامعه

خواهد داد، باید حقا مستقل از حکومت رکنی خودمختار در جامعه را 

ي  گذاري و اجراي قانون در جامعه قانوني  تشکیل دهد و وظیفه

 آزادگان را به عهده بگیرد،

هایی نیاز داریم که ما را در پیشبرد  گذاري ما به دادگاه فراي این قانون

این هدف و به وجود آوردن نظم در جهان یاري برساند، باید این نگاه 



 

ار طلبانه و مدد از خرد جمعی و نظارت موشکافانه در این ساخت برابري

ي آزاد لحاظ شود، این بخشی  نیز به مانند دیگر ساختارهاي جامعه

را از مرام پاکی و  آنتوان  برجسته از باور ما است و چهارچوبی که نمی

 ي آزاد جدا کرد جامعه

باید بدانیم که این نگاه در همه جاي این اجتماع و ساختار و حکومت 

اختاري رعایت شود، ما ها نیز باید چنین س لحاظ خواهد شد، در دادگاه

 آننیاز به دادگاهی داریم که تعداد زیادي از عالمان این دانش در 

ها وابسته به شناخت از جرم باید زیاد و  حضور داشته باشند، تعداد آن

ي دانشی که در  زیادتر باشد و این جمع چندین نفرِ در کنار هم به واسطه

امعه کمک کنند و این اند در تشخیص جرم به ج این سالیان کسب کرده

قاضیان دانا به علوم قضا که تعداد زیادي در هر دادگاه برابرانِ در کنار 

نشینند با رأي عمومی و مدد از خرد جمعی حکمی را صادر کنند  هم می

ها باید ارکان زیادي براي نظارت وجود داشته  و در کنار این دادگاه



 
 

گی کند تا حقی از کسی ها و آرا رسید باشد و موشکافانه به این نگاه

 پایمال نشود

دهد  ي آزادگان را تشکیل می قانون یکی از ارکان بزرگ و مهم جامعه

اي آزاد به وجود آوریم،  توانیم جامعه با مدد از این ارزش پاك می

جاري و ساري باشد و صحبت  آنسرایی که قانون به معناي راستین در 

 گرایی دهد نهایی را در هر اتفاق قانون

ایم که از آزادي و ادراك این ارزش واال  انونی پاك پدید آوردهق

توانیم با مدد از این ارزش، قانونی بنگاریم و  برایمان شکل گرفته، می

براي رسیدن به عدالت در سراسر این سرزمین پاك از همین 

 ها مدد بگیریم، چهارچوب



 

به وجود  ها و امید به این هدف بزرگ ي آزادگان به مدد از تالش جامعه

توانیم در سرایی زندگی کنیم که  ي ما در کنار هم می خواهد آمد و همه

 ایم، باور داریم و همه چیزش را خویشتن به وجود آورده آنبه 

هاي پاك و واال در باورهایمان در این جهان پدید آمده  تمام ارزش

است تا جهانی الیق زیستن تمام جانداران پدید آوریم، جهانی که در 

ي امنیت  ي جانداران به دور از ظلم و آزار در کنار هم در سایه همه آن

در آرامش، آزادي و قانون زندگی کنند و همه در کنار هم پویا و پویاتر 

 .هاي جهان در کنار هم دست یابیم شویم و به قله

به امید ساختن جهان آرمانی تا آخرین نفس خواهیم جنگید و این جهان 

 انمان خواهد شدفرجام زیبایی به جه



 
 

ایم،  یافتنی زنده به امید داشتن جهانی پاك و آزاد و این واقعیت دست

کشیم و آزادي جاودانه  نفس به امید رسیدن به آرمان واالیمان می

 .خواهد شد که آزادي به ذات جاودانه است

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ه  خا

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

زاده شدم را هیچ نخواستم و او مرا نخواسته  آناي که در  شهر سوخته

دار مدام در گوشم طنین  است، او مرا مدام از خود راند و صدایی دنباله

 اي ي عمر بر ما بوده انداخت که تو از ما نیستی و همه

مرا خائن خطاب کردند و از خود راندند که این سرا وطن تو نیست، 

آنچه  بهو  پرستند یرا م آناند،  است که جبر را ستوده آنانیاینجا براي 

در این مرز و بوم بارور  آنانسرنوشت برایشان نوشته است باورمندند، 

داد را سرمه بر چشمان خود کردند و من  آنانشدند و هر چه خاك بر 

 .ام نبوده آناناز 



 

ها با جهان من فاصله داشتند، به شهر  فرسنگ آناننبودم و  آنمن از 

ها هرزه بود، اخالق با آنچه من  خود آفرید، نگاهاي که مرا در  سوخته

ها فاصله داشت، هر ارزش مرا در برابر خود  تعریف کردم فرسنگ

 دیدند و آنچه من باور خواندم را به ریشخند سپردند،

نبود تا فریاد بزند، اعتراض کند و  آندر این شهر سوخته کسی را یاراي 

هاي مرگ  را به جوخه اغیانیراندند و  همه را تسلیم به پیش می

سپردند، در این شهر سوخته کسی براي زیستن به دنیا نیامده بود، همه  می

هیچ  آنانآمدند تا تنها زندگی را گذر و در مرگ بزیند و مرا با دنیاي 

 آناي در میان نبود، من به رزم در آمده بودم تا در برابر  سر مصالحه

ي معانی به نزد  است، همه معنا یجان ب آنخاك بایستم، خاکی که در 

خوانده هر بار معانی را  آنانمردمی است که هزاري سال با آنچه جبر بر 

 .اند تغییر داده



 
 

ها بود، گاه آنچه از بیگانگان  ي معانی برایشان در آسمان گاه دنیا و همه

کردند، گاه تسلیم بودن و گاه در رضاي دیگران زیستن، هر چه  تمنا می

 .نزدیک نشد و هر بار مرا از خود راند گاه چیبود به معانی من ه

را به  آناننامیدند،  را راندگان می آنانرانند و  یاغیان را از خود می آنان

 ند،ها خواند درون دنیاي خود راه ندادند و انگ

 کار است او خیانت

 او بی وطن است

 او از نابکاران است

 او بی ایمان است

 او از کفار است



 

 یارزش یرا معنا کنند تا ب ییمعنا یهم تنیده شده بود تا بدر   ي معانی همه

را ارزش بنامند و در میان این شهر سوخته جایی براي اندیشیدن نبود، 

اندیشیدن را کفر پنداشتند و سخن گفتن را بدعت نام دادند تا به آسانی 

 ،بسپارند لههر که در برابر است را به گلو

زیستن نداشت، همه محکوم به  در میان این شهر سوخته کسی یاراي

 معنایی مترادف با مردن داشت، آناندگی براي نمرگ بودند، ز

رفتند  ها به پیش می دیدي و آن جنازگان بی کفن را هربار در خیابان می

 تا آنچه امر آمده بود را به سرمنزلی که باید برسانند

 در آنانخوانند،  همه چیز باید است، همه امر است و عامران می

تسلیم بود و این تسلیم  آناناند، باید در برابر  ها بر آمده جستجوي تسلیم

به معناي ایمان است، به معناي هم رنگ بودن است و من به رنگ 

 جماعت در نیامده محکوم به سوختنم،



 
 

د، زبان نا سوزانند هر که در این شهر سخنی گفته را آتش زده شهر را می

و همه را به مرگ سپردند، زیرا این  آوردنداند روده در  برون کشیده

 ،شهر تنها جاي براي مردگان داشت

ش کینه در حال آتنامش را شهر مردگان نیز نامیدم و دیدم چگونه در 

سپارند و همه  سوزانند، همه را به کام مرگ می سوختن است، همه را می

 اند شی از نفرت سپردهآت ررا د

من است، بیشمار از یاغیان ي جهان به نزدیک دیدگان  شهرهاي سوخته

که به نزدم نشستند و خواندند، همه از روزگار تلخ خود گفتند، از 

تنها محکوم  آناننبود و  آناننبود، هیچ بر دنیاي  آنانکه وطن  ییآنجا

رساندند و  به از سر گذراندن این جبر داشتند، باید این جبر را به آخر می

 گذراندند، روزگار می آندر میان 



 

بلعید، همه را در  خواند و در خود می دار همه را به خود فرا می دنبالهجبر 

ي  کرد و این جبر همه خود مهار کرده بود، او همه را مبتال به خود می

 یاغیان را در آتشی بران سوزاند،

 خواندیم سوختیم و می می

خواند که در میان زندانش سالیان درازي  يا شهر سوخته آناو خواند از 

ر بود، او فریاد زده بود، به آنچه نامالیمات در جهانش بود در حص

ایستاده بود، در برابر آنانی که از خون دیگران  آنخوانده بود، در برابر 

نام نهادند او دید و سوخته جان در  آناناز نژاد بر  را قضاوت کردند

 ایستاد و پاسخ به فریادهایش زندانی طویل مدت شد، آنانبرابر 

غاز و به گذشت سی سال دوباره همان هوا را باید آی زندان سالگ بیست

نفس کشید، او شادمانانِ از آنچه فریاد زده است، روزگار را به پیش 

جماعت  آنبرد، فریاد کشید و در برابر نامالیمات ایستاد، او هم رنگ 



 
 

دیگران را در شهر سوزاندند  ،که به سیاهی پوست آناننشد و در برابر 

 فریاد زد،

ن از شما دیوانگان نیستم، تنش سفید بود، او را داغ کردند تا از سیاهان م

جهان هستند، پس او  فرومایگانباشد آخر باور داشتند که تنها سیاهان از 

را به زغال بدل کردند، در شهر سوزاندند تا رنگش به مانند نژاد کهتر 

ایستاد، از  آنانه در برابر ارجهان بدل شود و او دوباره فریاد زد، دوب

اما تنها پاداشش سی سال زندان و  ،آنچه زشتی جهانش بود خواند

 .سوختن در آتش بود

حال بیست سالی است که زندان است و مردم شهرش از سپید تا سیاه 

اند، آنچه از  اند دوباره همان را اصل پنداشته کماکان زندگی کرده

دانند  ستایند با آنکه می دورباز دیوانگانی خواندند و ارزش راندند را می

همان را  آنانهمه دروغ و فریب است، همه زشتی و نا حق است، 

 ،که مردگی آرام در میان همین تسلیم معنا خواهد شدپرستند  می



 

خوانده را به  آنانو آنچه بر  اند ستادهییم شدگان در برابر زورمندان التس

و او دوباره در زندان است دوباره آتشش  سپارند یگوش و جان م

زنند، او را از زندگی کردن دور و هر چه از آزادي بود را از جانش  می

سیاهی در برابر سپیدي که نژاد او را کهتر  ربودند و دیدم که

 پنداشت، سر تعظیم فرود آورد و خواند می

توان ایستاد باید راضی به  ت نمینوشسرنوشت ما است و در برابر سر  این

 ،رضاي خلق بود

مادرم را نیز به زندان برده بودند، او را نیز در چنگال اسارت سالیان دراز 

هاي سالم داشتی،  دندان یي که رفتمحبوس کردند، خاطرت هست روز

 ،درخشیدي اندامت جوان و سرحال بود، زیبا به مثال خورشید می

 ؟با تو چه کردند



 
 

هاي مدام سپردند، هر روز چند بار شالق به تنت زدند  تو را به کام شالق

 آنگفتند، هر بار در میان  و چگونه با زبان آتشت زدند، چه می

بردند، چگونه تو را در  ر میزجا چگونه به دار تو ر هاي ادامه بازجویی

کشتند، هر چه از زشتی در افکارشان بود را به تو  میان لعن و نفرین می

گفتند و بدنت آب شد، از آتش نور خود سوختی و هر بار کوچک و 

 کوچک تر شدي

اندام رشید و زیبایت هیچ به جاي نمانده و هر چه هست  آنواي که از 

 استخوان است که به جاي مانده،گرد مرگ است، تنها 

اولین مشت بازجو بر دهانت اولین دندانت را انداخت، باقی را چگونه 

 ات بود؟ ، آیا این نیز بخشی از شکنجهاند دهیکش

 کشتند، گونه به درد تو را می آیا این



 

روز که دیدمت هیچ دندانی در دهان نداشتی، آخر مادر مگر چند  آن

ان بودي و سی سال از عمرت به رنج رفته سالت شده است، تو در زند

 اي است، چهل سال عمرت در درد و پنجاه بهار را در حصر برده

روند، دانایان  از تو هیچ به جهان نماند و دوباره مردمان شهر به پیش می

گویند، برایشان از فردایی در  خوانند، براي مردم از روزگار تازه می می

همه  ،روزگار در خیال آندر آرزوي  انایناند و بیشمار از  کمال خوانده

 .اند چیز را از یاد برده

 اند ي همسرت را از یاد برده تن تیرباران شده

ي دخترت را که چندي پیش چند مرد او را تکه و  بدن پاره پاره شده

 اند پاره کرده بودند را از یاد برده

 گوید اب میاند و حال ملیجکی برایشان از انتخ همه چیز را از یاد برده



 
 

خوانند تا در روزي به پیش رو در  ملیجکان دوره کرده مردم را فرا می

 انتخاباتی شرکت کنند که براي تغییر است

 چه تغییر خواهد کرد؟

 ؟آیا این نگاه بیمار به وطن تغییر خواهد کرد

 آیا نگاه به خون و نژاد تغییر خواهد کرد؟

تا کافر تغییر  دار نیزن، از د تا مردها و آدمیان از  آیا تقسیم میان جان

 خواهد کرد؟

 زندانیان باورمند طعم آزادي را خواهند چشید؟آیا 

 ؟آوردتوان در خیابان به آنچه حق خویش است فریاد بر  یا دوباره می

پاره زندان  راس آنچه اندیشیده را بیان کرد و فردا درهتوان بی  یا می

 پاره نشد؟



 

 شکنجه بی عصمت نخواهند شد؟یا دخترها دوباره در زندان به 

 .گویند از تغییر می آنانو  آیا رآیا و هزا

دهند، آري اینبار به جاي توپ در دهان براي مردم  ملیجکان تغییر می

آرام از جماعت قهقهه  يا افتند اینبار به جاي خنده چند باري به زمین می

را و تو  اند دهیخواهند گرفت، اینبار تغییر خواهند داد آنچه دیروز پوش

 ،نو آغاز خواهد شد زدوباره خواهی دید که همه چیز ا

خواهی دید که چه کسانی را به بند  چال اهیس آنتو دوباره در میان 

را شکنجه خواهند کرد و  آنانبرند تو دوباره خواهی دید که چگونه  می

 .غاز خواهد شدآمانده از تو سر آندوباره همه چیز براي تو و دنیاي در 

بردند آخر او  ي دار می برایم گفت، او را به سوي چوبه او نیز

خواست تا کودکان بیندیشند، جایی خوانده بود که اشتباه معلمان  می



 
 

رش در حال هدید ش شهري را به آتش خواهد کشید و در حالی که می

 ؛خواند سوختن است می

من باعث افروخته شدن این آتش نخواهم شد، آنجا بود که خواست تا 

ان بیندیشند تا بدانند تا همه چیز را با چشمان و لبان خاموش کودک

 نپذیرند و برایشان خواند

ي ارزش  خواند تا بیندیشید، از چه گفت، شاید از جانی خواند که همه

بود، شاید از آزادي گفت که معناگر زیستن بود، شاید از  آندر میان 

 امنیتی خوانده که به دست زورگویان به سرقت رفته است،

شاید از بدن کودکان گفت که زیبا و ستودنی است، از دیوانگانی که 

اند، شاید از حیوانی گفت که همتاي  بر آمده آناندر جستجوي دریدن 

 عمر را سپري کرده ي همه آناندن است و جماعتی که براي دری آنان

ند، شاید از هزاري رنج در میان شهرش گفت، شاید کودکان را فرا ا



 

خواند تا یاغی باشند تا بایستند و شاید از برابري گفت که به یغما در 

 .جان سپرده استآمده و عمري در اسارت غنیان 

 اش کردند، او گفت و دوره

 شدیاند یدر شهر سوخته کسی نم

 گوید، میکسی ن

 خواند یی نمکس

کر شده و گفته شده است، تنها فهمه چیز از دورترها خوانده شده، 

روند،  پذیرند و با سرهاي پایین به پیش می اند را می تسلیم آنچه خوانده

خوانند و  اش مرگ است، می این ریل آخرش مرگ است، زندگی همه

اند، آخر او از این میانه گفت، از حد فاصل میان  او را به این پایان برده

ی از این میانه بداند بخواند و یا بر نخواستند کس آناناین آمدن و رفتن و 



 
 

دانستند و او را بردند تا دیگر کسی  به جاي همه می آنانفکر کند،  آن

 خیال دانستن نکند

هاي درس  ي دار بود و فوج فوج از معلمان در کالس او در میان جوخه

 خواندند بر شاگردان می

 تسلیم باشید

 جبر را بپرستید

 را لعن فرستید آناناز یاغیان دوري کنید و 

ي دار در برابر معلمانی ایستاده بود که شاگردان را  او در میان جوخه

 تعلیم به میدان آوردند تا ببینند جزاي خائنان چیست،



 

خوانند، از تسلیم  حال شاگردان را به میدان آورده و دیگر معلمان می

ر میگویند، از در برابر جبر در خاك ماندن میگویند و این شهر سوخته د

 دیوانگی است، ي حال زایش دوباره

را به میدان  آناناند،  مردان بل هوس به دنبال زنان هوس ساز در آمده

 آورده تا به جستجوي هم بدوند و مردمان ببینند، باید دوید،

 کشند آي مردم، او را به دار می

در حال باال دادن جوراب  یزن ،یکی این را خواند اما کمی پیشتر از او

ها  در میدان شهر بود، کسی صداي او را نشنید، حتی گوش اش يشلوار

 ،جوراب بر ساق پاي زن پر شد آنهم از صداي باال رفتن 

 کشند یآي مردم او را به دار م



 
 

دو تن از همان ملیجکان در حال کوفتن بر سر و صورت خود بودند و 

گوش خراش  يها ها به صداي نعره ندا را نشنید گوش آنکسی دوباره 

 پر بود انآن

 ي دار بر گردنش بود که بر مردم خواند حلقه

 کشند مرا به دار می

برون داده بود و  يا کسی او را نشنید آخر کمی پیشتر کسی باد معده

 ،مردمان این شهر سوخته به صداي عجیب او گوش فرا داده بودند

 حقا این صدا چیست

 نهفته است آنچه معناي عمیقی در میان 

 ا تولید کرده بی گمان از هنرمندان استآنکه این صدا ر



 

 هوچی گري، برخی در حال ساختند یکردند، م هنرمندان هم صداي می

تر  براي بیشتر فروختن بودند، برخی بیشتر به نما آمدند، برخی معروف

 ...شدند، برخی ثروتمندتر، برخی زیباتر، برخی خاص تر و برخی

ید، صداي افتادن چهارپایه ننشهمه در میدان بودند و دوباره کسی ندا را 

کردند  زدند صدا می ، مینواختند یرا هم نشنید و هنرمندان براي مردم م

دادند و کسی از افتادن چهارپایه چیزي  چه نداهاي عجیبی برون می

 نشنید و باز هم ادامه کرد

 در برابر دیدگان کودکان بود؟

 کودکان هم بودند، معلمان هم بودند،

 او معلم بود

بود و  فراخواندهکشتند که کودکان را به اندیشیدن  بردار معلمی را می

 تا ببینند جزاي کافران چیست، فراخواندندمعلمان کودکان را 



 
 

جوشید از آنچه خشم در  دیدند و چه آرام در میان خونشان می حاال می

 خواند تا به پیش روند را چه بی پروا به میدانی می آنان، بود دلشان

ان بودند، آنگاه که یکی از مردم به تنگ آمد، از براي گران همان آري

 شدن تکه نان، از براي گرانی، ارزاق، از براي دعواي سران،

از براي مرگ و درد بیکران، او فریاد زد و کودکان آمدند تا بجوند، 

به قصد دریدن آمدند  آنانآمده بودند تا گردن دیگران را بجوند،  آنان

آمدند تا آنچه از کینه آموخته را باز پس  آنانیستادند، و در برابر سران ا

 را بیافرینند، يا آمده تا تسلیم شدگان تازه آناندهند، 

کردند و حال در میدان تکه تکه  تکرار می آنانخواندند و  دبیران می

گلوها را  ندرا دید آنان، گردن جویده از دشدن مأموران را دیدن

ن وانداختند و همه را به کام این جن شه میکردند، ال ، پاره میخوردند یم

 خواندند، فرا می



 

میدان  نمیدان شهر سوخته به شهر خون بدل شده بود و باز در میان همی

 دریدند و تکه و پاره کردند

 روزهاي پیشتر خواهري را بی عصمت کردند؟ آنه به مثال ردوبا

 مادري را به زندان بردند؟

 د؟دوباره معلمی را به دار آویختن

 کسی را که براي زیستن آمده بود به زندان کردند؟

آري همه چیز را تکرار کردند، آنچه از دیرباز را آموختند حال تکرار 

 کردند و دوباره شهر همان شهر سوخته بود

دوباره کسی لب به اعتراض گشود، یاغیان در میدان آمدند و یک به 

خوانده  آنانگی به یک به زندان رفتند و مردم دوباره آنچه براي زند

 بودند را به پیش بردند،



 
 

را به خود  آنانهاي فراخ برایشان رقصید و دورانی  دوباره زنی با پستان

افتادند،  آنانبه تکاپوي  آنانخواند، دوباره مردانی به جان هم افتادند و 

را به خود فرا خواندند، دوباره دنیاي  آناندوباره ملیجکان رقصیدند و 

ر بردند، در عذاب ماندند زجر بود و دوباره یاغیان در بند آدمی در تکرا

و به رنج زیستند و دنیاي آدمی به تکرار خود در میان شهر سوخته ادامه 

 کرد

کردند،  را به دور خود جمع می ماعتیگفتند و ج دوباره هنرمندان می

حتی گه گاه از معانی تازه سخن گفتند با هزاري ایهام و تشبیه، با هزاري 

داستان و تکریم، با هزاري حرف با تردید و باز رنگ شدند و واال 

رفتند، دوباره هر چه خواندند براي خوانده شدن بود، براي دیدن و دیده 

 ادامه کرد ارماندن بود و دوباره همه چیز در تکر

 حاال سالیان درازي است که این شهر سوخته برپا است،



 

 وطنان ی، باند ستهیز آنام، یاغیان بسیار در  برآمده آنمن نیز از میان 

اند و همه میدانیم که وطن ما نیست که وطن  را وطن خوانده آنبسیار نام 

اید جهان خواندند که وطن را ب وطنان یما پدید نیامده است، ما را ب

 ،ساخت

را به  آنانآنگاه که این را خواندم، شوري در میان مردمان جاري شد، 

 ي مردم این شهر سوخته به میدان آمدند خود فرا خواند و همه

هاي بزرگ، مردي که باد معده بیرون داده بود،  ملیجکان، زنان با پستان

کردند مردي که دختري را  زنان و مردانی که یکدیگر را تعقیب می

، فکران یالدان دژخیمان، بیکاران، بیعاران، بجکرده بود،  عصمت یب

 ام کردند تسلیمان، همه آمدند و دوره

 خواندند با هم می

 بی همه چیز را دار بزنید



 
 

 او بی همه چیز است

 او خائن است

ود، به شده بوطن داشتند، همه دور آنچه برایشان خوانده  آناني  همه

میز خواندند  آندند گرد آمدند همه به دور را هزاري شنیده بو آنتکرار 

 و مرا بی وطن به دار سپردند،

دار دادند، معلمی  آنکه از حقوق دیگران دفاع کرد را نیز به بی وطنی به

که اندیشیدن آموخت را نیز به دار آویختند، هر که هر چه خواند را به 

بود دار زدند تا خود در میان وطنی که اجدادشان در حماقت ساخته 

بردند، هر چه سنگین بود  از دیرباز بود را به دوش می آنچه آنانبمانند، 

قت دوربازان بود ارا به کمر آویختند و با خود حمل کردند، آنچه از حم

ي چشم بدل کردند و مدام از همان جبر خواندند، همان وطن  را به سرمه



 

آزادي را دفن  و هیچ اختیار را ندانستند، همه آمده بودند تا درا پرستیدن

 کنند، به جهنم بفرستند، اختیار را آتش بزنند و در برابر جبر سجده کنند

همه آمدند و آنگاه بود که من از زمین برخاستم، به روي نوك انگشتان 

 ،هایم برون زده بود را گشودم، بال مرام دستانآپا برخاستم و 

ام کرد و مردمان شهر سوخته با آنچه از  فراخ و بزرگ دوره ییها بال

 دندام کر را بافته بودند دوره آنطناب در دست داشته 

نخست ترسیدند، کمی دور شدند و آنگاه که بال از هم گشودم و تکان 

 دادم فریاد زنان کسی خواند

 بی همه چیز را بگیرید، این بی وطن خائن را بدرید

کسی حواسشان را پرت نکرد، دعوایی در میان نبود، زن و شهوتی میانه 

ریسمان بافته گرد کرده دار را به سویم  آناندار نبود، مردي فریاد زد، 

 مان رفتمآسانداختند و من بال گشوده به 



 
 

به نفرین  زیچ همهخواندند این بی  کردند و با خود می به من نگاه می

 ت، او خواهد مرد،سرزمین و خدایان محکوم اس

 آنانگرفتم و در آسمان به پرواز آمده بودم که  زدم و اوج می من بال می

ه است و من دخواندند او مبتال به نفرین ابدي پروردگار شده است، او مر

 باز پرواز کردم

ي دار  آري بال زدم و به پیش رفتم تا همه را دریابم تا او را از میان چوبه

 ر شهر من خواهد بودبه آغوش ببرم، او دبی

او کودکان را به اندیشیدن فرا خواهد خواند، مردم را به فکر کردن 

 ویق خواهد کرد، او دنیاي مرا خواهد ساختتش

 او را از میان دار به آغوش بردم و باز پرواز کردم



 

داد، او  يا در زندان مادرم را در آغوش گرفتم، او دنیاي مرا رنگ تازه

خت و دنیا به بودن او نیازمند است به مهر او جهان زیبایی خواهد سا

 .ي ما با هم ساخته خواهد شد دنیاي تازه محتاج است

او را به بال در پشت در برگرفتم و باز هم بال زدم، من آمده بودم تا هر 

آنکه از یاغیان در شهر سوخته و در جهان خاکسترین بود را به آغوش 

 يا را از گوشه آناندام از درازي است که هر ک یانببرم و حال سال

 ام افتهی

روزگار دیربازمان به  آنجهانیم دیگر  آزادگانغیانیم، همه یاما همه از 

دوران  آنبسوزیم، دیگر  آنانپایان است که در میان دیوانگان به جهل 

خموشی به پایان راه رسیده است و دنیاي بکر ما در حال شروع شدن 

 چال اهیپایان خواهیم داد و در س روزگاران تباهی را آناست، دیگر 

 مان بخندند نخواهیم ماند تا به ریش داشته و نداشته



 
 

را ساخته در  ها آرمانحال روز یاغیان است، ما را خواهی دید که جهان 

، لیک ما را نیز خواهی دید که قلمرویی میا حال ساختنش از جان گذشته

از جغرافیا  پاك به جهان خواهیم داشت، سرزمینش به کدامین روي

 معنا است، بودنش بی

 تمعنا اس به هوا بی

ما در هواي هم نفس خواهیم کشید، یاغیان با هم زنده خواهند بود، 

زادگان به کنار هم خواهند زیست و همه از یک جان براي تغییر نفس 

 خواهند برد

است، طبیعت از خاك صحرا تا جنگل و  معنا یاست، گرما ب معنا یهوا ب

معنا است که ما براي زیستن آمده دنیا را زیستگاه خواهیم  دریا و کوه بی

 کرد،

 ما بیابان را خواهیم رویاند و از سنگ مهر خواهیم آفرید،



 

روزگاران در حصر  آنبنگر بدین لشگر بی پایان از یاغیان بنگر، دیگر 

آزادي دنیا را خواهند ساخت، اینبار  به پایان است، اینبار آزادگان به

در هوایی نفس خواهند  ،دیرا به کنار هم خواهند آفر ها آرمانجهان 

 اند برآمدهکشید که همه از یک جان و در کنار هم براي ساختن 

دار بی تو نیز همه را خواهی دید، خواهی دید و آنجاي که یاغی درونت

دیوانگان جهان در بند شد به نزد ما خواهی بود، دیگر در تنگناي 

در روزمرگی تو را به مرگ  آناننخواهی ماند و نخواهی دید که 

معنا تو را  به اعتیاد در زندگی بی آنانخوانند، دیگر نخواهی دید که  می

  بازند به انتقام جهل خود می

را خواهند  يآزاد آناندید که  ینخواهدیگر زادگان و یاغیان را به بند 

که چگونه جهان خود و دنیا را به تغییر فرا خواهند آفرید، خواهی دید 

  خواند 



 
 

به هر  اند ساختهخود را  جهانبنگر و حریم پاکشان را ببین که  آنانبر 

وطنی که نه اجداد و اوهام نه  استجاي جهان که باشد آنجا وطن ما 

  میا بناکردهرا ساخته و  آنجبر و جنون که خویشتن 

  ه دستان خود ما ساخته شده است، تو وطن ما را خواهی دید که ب

هوا نفس خواهیم برد و زندگی را خواهیم فرید و ما جهان  آندر میان 

  که خیال کردیم خواهیم ساخت گونه آنرا 

نچه آما بدل خواهد شد که  رؤیايجهان به  استما خود جهان  يایرؤ

  دنیا خواهیم ساخت  تیواقعکرده را  آرزوما 

حال دورزمانی نخواهید گذشت که حریم پاك آزادگان و یاغیان جهان 

 استدنیا سرخرش زیستن  آنرا بسازد، چه این حریم و چه  ها آرمان

و آزادي مانا خواهد  آرامشزیستنی که هر چه جان در جهان است را به 

  کشاند 



 

روز نداي پرتوان ما را بشنو که از خون به جانت نزدیک تر است،  آنتا 

  نیا را دگرگون خواهد کرد و جهان را دوباره خواهد ساخت د

  ...کش که این همه هواي آزادي استدر هواي ما نفس ب
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