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  پيش گفتار  
م و برخی نيز آنرا کاری نو يا الزبرخی .  با واکنش های متعددی روبرو شد در بهمن ماه سال جاری چاپ نخست اين کتاب

  عالقمندی هایاغلب بنا بر با آنها گفتگوی حضوری يا اينترنتی داشته باشم خوانندگانی که توانستم.  فاقد تازگی می دانستندنوشتاری

ان يک کار زير بعضی نيز اين کتاب کوچک را به عنو. خود به جريانات سياسی نکاتی از اين نوشتار را مورد انتقاد قرار می دادند

  . بنايی ارزيابی می کردند

 تنوع و چه . را مورد توجه قرار داد محدودی، مواردنگارنده با شنيدن ديدگاه های متفاوت و با بحث و گفتگو با برخی از خوانندگان

، بر اساس هر کس. رنگ استده را به اين باور رساند که مرز انتقاد و قضاوت بسيار کم بسا تناقض ديدگاههای ابراز شده نويسن

 نظرها همگی قابل احترام است و از دل آنها . و اين امر طبيعی است تفسيری از اين کار ارائه می دادآموخته ها و تجارب خويش

  .نگارنده در حد امکان به اين مهم پرداخت. است که نگرش های تازه و کامل تر بيرون می آيد

د و با تخصص خود در زمينه ی ويراستاری تمامی متن کتاب را مورد باز خوانی و ويرايش  همت عالی به خرج دا،يکی از دوستان

. تر و فاقد اشتباهات تايپی يا دستور زبانی می باشد متن کنونی به واسطه ی اين کار بار ارزش وی از چاپ نخست روان. قرار داد

  .از او بسيار سپاسگزارم

 يک فايل در اينترنت منتشر شود تا عالقمندان ه صورت کتاب، در قالب بر چاپ دوم ببرای متن جديد تصميم بر آن شد که عالوه

  . اميدوارم که اين کار مورد توجه جوانان ايرانی قرار گيرد. بتوانند در ايران نيز به آن دسترسی داشته باشند

  

   )١٣٨٢اسفند (ع .  ک
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  : مقدمه 

 ظالم با تكيه بربی حرکتی. ی ملت استنيم ديگر آن استبداد پذير. د در ايران استاستبدادگری حاکميت نيمی از فاجعه تاريخی استبدا

ها به واسطه ی نا آگاهی، عادت، ترس، طمع، فريب خوردگی و يا مسخ،  در هر آجا آه انسان. مظلوم به ظلم خود ادامه می دهد

 ،قابل ماموران، مقامات و عوامل يك حاآميت مستبدسر خم آردن در م. دست فراموشی سپرده می شوده استبداد را بپذيرند آزادی ب

  . امری آه در ايران قرنهاست ادامه دارد. تنها سبب تداوم و توسعه ی آزادی آشی می شود

هيچ ملتی خود را از بند استبداد نخواهد راند مگر آنكه به درجه ای از رشد فکری و تكامل اجتماعی برسد آه حضور ستم و نبود 

تا زمانی آه آزادگی . ملتی آه ستم ساالری را به هر دليلی تحمل می آند هرگز آزاد نخواهد شد. ر قابل تحمل شودآزادی برايش غي

 از جا نيافتد، انسان هاا هرگز برای کسب آزادینه به عنوان يك شعار و حرف و آرزو، بلكه به عنوان يك درك عميق و باور محكم 

  .  آردقيد و بند استبداد حاآم  اقدام نخواهند

 ،های بيگانه سطه ی تصادف و شانس و ترحم قدرتواه  يك تالش آگاهانه و شجاعانه، بلكه ب نه با،آسانی آه منتظرند تا ملت ايران

بواسطه ی داليل    زيرا حتی اگرهم روزی رژيم کنونی . از شر استبداد مذهبی جمهوری اسالمی رها شود، سخت در اشتباهند

 دچار نوعی فروپاشی مكانيكی شود، باز ،های اقتصادی و مشکالت درون ساختاری خود خاطر ضعف يا به ،منطقه ای وجهانی

 يك استبداد نسبی را ١٣٥٧همچنان آه انقالب سال .  از آن، يك دمكراسی حافظ آزادی در ايران بنا شودپسهيچ ضمانتی نيست آه 

  . از بين برد و يك استبداد مطلق را جايگزين آن ساخت

تا ملتی آزادی . های معدود تاريخی خويش بهره گيرد و آزادی خود را بدست آورد زادی را نشناسد نمی تواند از فرصتملتی آه آ

 نهادينه  جدی وتنها راه ضمانت استقرار و تداوم آزادی در ايران پرداختن.  استبداد با بزآی جديد هربار فريبش می دهد،را نشناسد

 می اهان ايرانی هميشه آنقدر اندكآاری آه انجام نشده و تا انجام نشود لشگر آزاديخو. ران استهايی آزاده در اي به تربيت انسان

 نگه ناآگاه نيروهای دشمن آزادی بتوانند آنان را در برابر چشمان همين مردمی که ها و ماند آه سيل جالدان و سرآوبگران حاآميت

تا زمانی آه شرايط ذهنی ايرانيان برای پذيرش آزادی مستعد نباشد، . نند بر سر دار آ، پرورش يافته، مسخ شده و ترسوداشته شده

  اگر آزاديخواهان در جامعه از حمايت عظيم اجتماعی برخوردار نباشند. تغيير شرايط عينی برای اين منظور نمی تواند ديری بپايد

 آرده، به حبس می آشد و و سپس ايشان را قتل عامدشمن مستبد به سرعت آنها را منزوی ساخته، رابطه ی آنها با توده ها را قطع 

 ، ١٣٦٧ تا ١٣٦٠ عليرغم قتل عام تدريجی آزاديخواهان طی سال همانگونه آه رژيم خمينی به خود اجازه داد. دهد یم يا فراری

ون آمترين نگرانی  زنان و مردان آزاديخواه اين آشور را بدش از بيست هزار نفر از، بي١٣٦٧در دهمين سالگرد انقالب، در سال 

 به دنبال پيكر منحوس آمر بخشی از آنها، چند هفته بعد،مردمی آه . از اعتراض، خشم و واآنش مردم به دست جالدان خود بسپارد

  .اين قتل عام،  خمينی، آن گونه بر سر و روی خود می آوبيدند

 بر محدوديت شمار درونی کردن ارزش های استبداد، بر بر عدم گسترش تفكر آزاد،.  استبداد بر جهل توده ها بنا می شود،آری

 معادله ی نادرست تاريخی را بر هم زنيم و شرايط را برای رشد آزادی و بايد اين. شمار استبدادپذيرانآزاديخواهان، بر فزونی 

رويج آزاديخواهی های نخست در راه ت توضيح چيستی آزادی و چرايی کسب آن از جمله گام. آزادی خواهی در ايران فراهم آنيم

 گامی که به ما اجازه می دهد ابتدا نمودهای استبداد فکری را در انديشه ها، رفتار و گفتارخود شناسايی کرده .ميان ايرانيان است

 و نيز در نا خودآگاه  ها، در نهادهای اجتماعی زيرا استبداد در تاريخ ما ريشه دوانيده است، در حکومت. وآنها را ريشه کن کنيم

اين استبداد منشی مخالفان رژيم استبدادی بود که به آنها اجازه نداد در طول بيش از دو دهه بتوانند با يکديگر . ردی و جمعی ماف

 استبداد ساالری ره به جايی نمی برد و اگر هم شانه عليهمبارزه ی استبداد من. همسو و يا متحد شوند و آزادی خود را      باز ستانند

پس، بايد ديکتاتور صفتی . اختن يک مستبد شود، خواسته يا نا خواسته، به بازتوليد استبدادی نوين همت خواهد گماشتموفق به براند
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 ن منظور نيز قدم نخست، شناختن برای اي. ها را هم در عرصه ی سياست به چالش طلبيد و هم درپهنه ی فرهنگ، جامعه و انسان

  .ی استماهيت و اهميت پادزهراستبداد، يعنی آزاد

  ی آزادی ابعاد گوناگون پديده  است تا بهشده بخش های مختلف آن، تالش در. اختصاص داده شده است» آزادی«اين آتاب به 

ها را   نمی تواند همه ی حرفبديهی است آه اين کاربه تنهايی.  دهد و توضيحات الزم برای درك ذات و آارآرد آن ارائهبپردازد

 با اين اميد آه آارهای بهتر و آامل های گذشته، ی است در ادامه ی تالشزش انسانی ارائه دهد، اما گامدرباره ی اين واالترين ار

 آه بتوانيم ادبياتی پربار در باب آزادی داشته باشيم وآثاری را با بيانی روشن و ساده توليد آنيم آه اميد. ری را در آينده منجر شودت

 ارتباط برقرار آند و آنها را به درد آزادی، اين شيرين ترين  های دربند استبداد و استثمار،ه، با تودبتواند با قشرهای عادی جامعه

 به اهميت برخورداری از اين ارزش می رسد، زندگی بدون آزادی برايش چونان انسانیچه، از زمانی آه . دردها، مبتال سازد

  :يد که زمزمه ی جوانان ايرانی باشدبه اين ام. دی برايش مصداق عينی زندگی استمرگ و مرگ برای آزا

     .آزادم انسانم  چو  - گر آزادم  انسانم                   
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ادی مبارزه در راه آسب آز. های خاص خود می باشد های فردی  و اجتماعی در هر جامعه ای تابع قانونمندی بدست آوردن آزادی

طور مكانيكی، چنين مبارزه ای در درجه ی نخست تابع درك جمعی اعضای ه طور اتفاقی روی می دهد و نه به در يك جامعه نه ب

تا زمانی آه چنين درآی در سطحی گسترده در . ستها آن جامعه از ضرورت آسب آزادی برای پيشرفت مادی و معنوی انسان

روی، در دو از همين هم. آن آسب و استقرار نهادينه ی آزادی باشد نيز اتفاق نخواهد افتاد  یجامعه جا نيافتد مبارزه ای آه ثمره

های سياسی آوچك و بزرگ ايرانی مبنی بر اينكه در جامعه قيامی سرنگون ساز اتفاق خواهد افتاد   وعده ی سازمان،دهه ی گذشته

تجارب تاريخی . ت بيرونیت محض بود ونه بر اساس واقعي خواهد بود، آرزويی بر اساس ذهنيو ثمره ی آن دستيابی به آزادی

 نشان می دهد تا شمار آزاديخواهان در سطحی انبوه و ژيم استبدادی دراسپانيا و پرتغال و اخيرا در ونزوئال مشخص، مانند محو ر

  . ادی نيز صورت نخواهد گرفت نهادينه ی آز، حرآتی دوام دار برای استقراراعتقاد آنها به  نحوی ريشه دار در جامعه رشد نكند

يك جامعه می تواند به دليل . قيام برای آسب آزادی با قيامهايی آه انگيزه های اقتصادی، سياسی و يا فرهنگی دارند متفاوت است

ی  وغيره بپاخيزد، اما اين، با حرآتی اجتماعی در راه آسب و استقرار آزاد مذهبیفقر، گرسنگی، بيكاری، بی حرمتی به مقدسات

  . متفاوت است

.  خواست عمومی جنبش بود، تغيير رژيم جنبشی آه در پی اهداف سياسی بود ؛  ايران نمونه ی بارزی است از١٣٥٧انقالب سال 

آنها .  می خواهنداآثريت مطلق مردمی آه در اين انقالب شرآت آردند نمی دانستند آه در پس رژيم شاه چه نوع جامعه ای رااما 

 شكل گيری ، الگوی مشخص از جامعه ای آزاد و دموآراتيك سبب شد آه مردمنبود يک.  نمی شناختندرا قالب خود الگوی بعد از ان

از . به همين دليل، ديكتاتوری مذهبی به سرعت جايگزين استبداد سلطنتی شد. ند نوين مذهبی را نديدتدريجی اما شتاب زده ی استبداد

نبود فرهنگی آه آزادی .  جامعه از پديده ی آزادی بود فراگيرديكتاتوری جديد، عدم شناختجمله داليل اين سهولت و آسانی استقرار 

  پايمال شدن ريت مردم ايران متوجه به يك واقعيت اجتماعی مبدل سازد سبب شد آه اآث، يا از يك شعار،را از يك ايده ی انتزاعی

استبداد شاهنشاهی سبب شده بود آه امكان توليد يك ادبيات . د عرصه های آزادی فردی و اجتماعی خود نشون محدود شدننمودها و

  چيستیهمين جهل عمومی نسبت به.  وجود نداشته باشدانسانی برتر، به عنوان ارزش ،سياسی مناسب برای جا انداختن آزادی

 بدون آنكه بدانند ريزند،ها ب به خيابان» وری اسالمیاستقالل، آزادی، جمه«ها ايرانی با شعار يد آه ميليونآزادی باعث گرد

   يا دشمن آن؟ دوست آزادی خواهد بود» اسالمی« ازنوع يعنی چه ؟ و اينكه جمهوری» آزادی«چيست ؟ » استقالل«منظورشان از 

های انقالب  ن ماهتدريج نقش هدايت آننده تظاهرات ضد سلطنتی را در آخريه بحانيت مجهز به انديشه ی ضد آزادی هنگامی آه رو

هنگامی آه شعارهای مردمی و آزدی خواهانه ی   ؛  هيچ جريان مهم و فعالی در صف انقالبيون احساس خطر نكرد گرفتبر عهده

رآت نشد ؛  ح ماهویبه سمت شعارهای مذهبی گراييد، آسی متوجه چرخشعلنی تر هر چه بيشتر و  و  تدريجه ی بجنبش اجتماع

جا انداخت هيچ »  انقالبمعظمرهبر« به عنوان ،وحانيت ارتجاعی به صف مردم ر ی با استفاده از رخنههنگامی آه خمينی خود را

های مستبد   متشكل از شخصيت، هنگامی آه باند خمينیالب اظهار نگرانی نكرد؛قينده ی انحزب و سازمان و شخصيتی نسبت به آ

، باز مردم  و مشكوك به دست گرفتیغير مردم اهدافی هدايت جريان انقالب را به سوی ،و وطن فروش در داخل و خارج ايران

 ،  ترتيب داد در مدرسه ی رفاه در تهرانها را بر پشت بام محل اقامت خود  آه خمينی نخستين اعدام  زمانیمتوجه خطر نشدند ؛

 اهللا در  آه نخستين چماقداران حزبهنگامی را نديد ؛های هزاران هزار مبارز آزاديخواه   آماده سازی اعدام،باز آسی در اين عمل

 می بايست روزهای نخست، در ذهن آسی نيامد آه از همان فکرجلوی دانشگاه تهران به ضرب و شتم فعاالن سياسی پرداختند اين 
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به جای دفاع ازآزادی موقت . ستندياهم درمقابل اين طاعون ضد آزادی ب دست دردست ، اختالفاتشان ی با همه،تمام نيروهای سياسی

های  های سياسی آوچك و بزرگ ما دراوج تفرقه و خودمحوری سازمان حاآم بود، ١٣٥٨ و سال ١٣٥٧سفند او شكننده ای آه در 

يته ها و چماق آمعملکرد  عده ای از فعاالن سياسی قربانی ، هر هفته،آنهابرابر چشمان  به آار خود پرداختند و در  خويشتشكيالتی

 با موجودات خطرناآی چون محمد حسين بهشتی، ،ه حزب جمهوری اسالمی و باز آسی به موقع نديد آ ؛شدندبدستان حزب اهللا 

. می ساختند   فردای سياهی برای ايران آماده ، تحت رهبری يك جنايتكار مستبد،يت، اآبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ایآحسن 

  .يران رخت بر بستدی آشی رژيم اسالمی دير جنبيد و آزادی برای يك ربع قرن از ااجامعه ی ما در قبال آز

 ؛ه اعضای خود، آزادی را بشناساند  آنچه بيش از هر چيز برای يك جامعه ضرورت دارد اين است آه بتواند ب،از همين روی

بدون . م حياتش را، ضرورتش را، چگونگی بدست آوردنش را، چگونگی حفظش رائا، فلسفه اش را، نمودهايش را، عالمعنايش ر

 معنا و ابعاد عينی آن، جامعه هر گز روی آزادی نهادينه را نخواهد ديد، هر چند آه در آن  توضيح واهی خوآموزش توده ای آزادی

يد اما حفظ آمی  دسته آزادی سخت ب. ، يعنی وسيع ترين و توده ای ترين شكل تغييرآفرينی در يك جامعهرخ دهد» انقالب«يك 

ز،  از سرنگونی حكومت آخوندی نيز باين پديده آشنايی نيابند، چه بسا پسعميق به ا بطور ايراناگر مردم.  است دشوارترزادیآ

 آسی نگران اين امر نبود، اما اين بار آه بادهای تغيير در ايران آغاز به ١٣٥٦ و ١٣٥٥در سال . استبدادی نوين جايگزين آن شود

شنا ساخت تا هم يك قيام آزاديبخش برای برانداختن وزيدن آرده است بايد جامعه را هر چه سريعتر با آزادی و ابعاد گوناگون آن آ

  . يك ديكتاتوری نوين مسدود شودبازتوليدتماميت نظام جهل و استبداد آخوندها ميسر شود و هم راه 

طرح آن برای جامعه ای که استبداد در همه سطوح زندگی فردی و اجتماعی رخنه کرده ، بحثی است فلسفی و شناخت ماهوی آزادی

   .بشناسد را ملتی آزاد خواهد زيست آه آزادی که به جرات می توان گفت. می نمايد الزماست سخت 

  
  ماهيت پديده ی آزادی

   
 اراده ی يک انسان، وابسته به اراده ، آزادی حالتی است که در آن،به کالم ديگر. ست از امکان تحقق اراده ی انسان اعبارتآزادی 

انسان فاقد آزادی از قدرت .  فرد تحت اجبار عوامل بيرون از خود عمل نمی کند،ه در آن موقعيتی است ک،آزادی. ی ديگری نيست

 تابع درجه ی اختيار ،نميزان شكوفايی انسا. است» آزادی«مشروط به » انتخاب«مفهوم . تصميم گيری محدودی برخوردار است

 معنوی ت مادی ودوران حيات خود به سوی پيشرفآزادی برای انسانی آه می خواهد در . ع آزادی اوست تاب،وی و اختيار بشر

 و قبول آند آه به حيات خود، در عين خواهد از حق انسانی خويش بگذرد بفردی؛ مگر آنكه حرآت آند يك ضرورت است 

  .  »زندگی«  یادامه     حيات فيزيكی بدون آزادی ممكن است، ليكن  بقای جسمی وادامه ی.  ادامه دهد،محروميت از آزادی

 بقاست آه در خور بشر است، به  یاولی بيانگر آن نوع ازادامه. متفاوت است» زنده بودن«و » زندگی«يخی دو واژه ی عنای تارم

بيانگر مصرف اآسيژن، تغذيه، توليد مثل » زنده بودن«اما . انتخاب، يعنی انسانی آزاد اختيار و حق  شعور،عنوان موجودی دارای

به » زنده بودن«گذراز. می گيرد صورت  و بديهی  بشری  نيازهای ابتدايی آه با هدف تامينملیی عاست از آارهاو مجموعه ای 

آزادی نبود  شغلی و غيره جايگزين  ارتفای ترقی مالی،هيچ عنصرمادی، پيشرفت ظاهری،. زادی استه آسب آمشروط ب» زندگی«

  . نمی شود

 عمر می ، برده حداکثر يا،حيوانروحی ق می دهد و فرد در مرتبه ی  بدون آزادی، انسان را به مرتبه ای مادون بشری سوحيات 

ها نفر   ميليونايرانجامعه ی اينكه در جوامعی مانند . سوق می دهد» زنده بودن«به » زندگی«از  بشر را ،حذف آزادی ١.گذراند

  : در شرايط فاقد آزادی را پذيرا می شوند ناشی از چند عامل است بودنه زند
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. ها در استبداد به دنيا می آيند، در استبداد می زيند و در استبداد می ميرند  درجامعه ی فاقد آزادی، انسان ؛ ع از آزادیعدم اطال 

ی آه آنها را احاطه آرده است، گر، جز حيات انباشته از ديكتاتورها فرصت ديدن واقعيتی دي زمانی آه جامعه بسته است و انسان

 درجهل مرآب می مانند و بقای آغشته به استبداد خويش را نخواهند داشت، نتيجه اينکه سوال بردن ندارند، هرگز حتی فرصت زير 

ها بايد فرصت شناخت  انسان. چگونه می توان از انسانی آه مقصد آزادی را نمی شناسد بخواهيم در مسير آن حرآت آند. می ميرند

ی باشيم آه ندانيم درمان دارد به دنبال درمان اگر مبتال به يک بيمار. آن باشندار پديده ای را داشته باشند تا بتوانند خواهان و خواست

 گنجی ،آزادی.  نخواهيم داشت امكانی برای جستجو آردن و يافتن آن،تا ندانيم آزادی هست و آزادی چيست. آن هم نخواهيم رفت

ر خود هموار آرد و سرانجام به ثروت ابدی آن های اآتشاف را ب است آه بايد از وجود آن خبر داشت تا به سراغش رفت، رنج

  . دست يافت

 داشته باشند، اما  همی آزاد را و يا حتی زندگی آردن دريك جامعه ممكن است برخی از افراد فرصت تجربه ؛عدم شناخت آزادی 

 ی آزادی  به شناخت پديده،نمی نگرند ندارند و يا چون جدی وعميق به محيطی آه در آن هستند مفاهيم پايه ای راچون شاخص و 

ها  اينها حتی بعد از مشاهده ی يك جامعه ی آزاد و يا سال.  و به نوعی، بود يا نبود آزادی برايشان يكی استنيز نايل نمی شوند

 های  مانند انسانزادی، به بقای خود ادامه می دهند ؛ برمی گردند و درنبود آ خودزندگی در آن، باز به درون جامعه استبدادی

 جوامع آزاد«انی است  آه از درون مثال آن، اين هزاران اير.  برايشان معنا و يا وجود خارجی نداردانتخاب رنگآوررنگی آه 

اينان شناختی از آزادی . به زندگی نباتی خويش مشغولندآش جمهوری اسالمی بازگشتند و  آزادی به ايران تحت حكومت» غرب

در کنار يک نويسنده يا اگر شما .  خود لمس آرده انديك ديده اند و آنرا در زندگی روزانه ی نزد هر چند آه پديده را از،نيافته اند

  اگر در انباری يايك تاجر گوشت سفر آنيد و چه فرق دارد آه با وی يا با فر باشيد و او را نشناسيد بزرگ در هواپيما همسمتفكری

پديده  شناخت . نقشی در زندگی شما خواهد داشت اين تابلو چه،زش آنرا ندانيد داشته باشيد و ارها تومان تابلويی به ارزش ميليون

 تا حدی آزادی در جامعه ١٣٣٢ تا ١٣٣٠ش نكنيم آه در ايران سالهای فرامو.  می دهد نه دارا بودن آناست آه امكان ارزشيابی

 موجب شد آه يك بار استبداد  ی آزادیپديده  اما عدم شناخت ؛١٣٥٨  در طول و١٣٥٧ب در پايان سال يوجود داشت، به همين ترت

  . به آن پايان دهد بازاريش- مذهبیجنايتکار رژيم خمينی با استبداد  ديگر بارو ١٣٣٢ مرداد ٢٨سلطنتی با آودتای 

 آزادی بدست نياورد، هرگز  ی نپردازد و شناخت تفهمی از پديده باز اگر فردی به جستجوی کنجکاوانه؛ عدم درك آزادی 

ها درك نكرده و بدين خاطر، برای  وارد شدن در يك مبارزه  ورت وجود و نقش آزادی را در زندگی فردی و اجتماعی انسانضر

درك آزادی يعنی فهم زير بنايی و درونی شده ی نقش آن، پی بردن . ی آگاهانه جهت آزادی خواهی در جامعه ی خود اقدام نمی آند

رسيدن .  آه پاآترين و ناب ترين احساسات انسانی را لمس می آند، شعورك آزادی نه فقطدر. ناختن ضرورت آنبه آاربرد آن، ش

و به عنوان مهمترين درک کرده را  حفظ حرمت انسان و اهميت شكوفايی او ضرورت می خواهد آه ،  ديدی گستردهبه اين مرحله

ر قابل گذشت بودن آن، يعنی رسيدن آگاهانه به اين در يك آالم، درك آزادی يعنی پی بردن به غي.  در نظر گيردنقش حيات خويش

  .  زيست»نبايد«رسيدن مستدل  به اين اعتقاد آه بدون آزادی . باور آه بدون آزادی نمی توان زيست

  :  قابل تصور است حاصل شود دو حالت در زندگی اين درك ذهنی  هنگامی که

درك آزادی و (عنصر  اين دواين صورت، مجهز به درر باشد برخوردا پاسخگويی به رسالت درک خويش فرد ازشجاعت اگر

 در ، آزادیوب خويشمبارزی آه تنها زمانی آرام خواهد نشست آه به آمال مطل. می شود تبديل به يك مبارز فعال ) شجاعت عمل

ل و شدت اين مبارزه، شك.  نخواهد بود از جانب اوهيچ چيز ديگری توجيه گر قبول زند گی بدون آزادیهيچ و. جامعه، دست يابد

صد البته، از يك فرد به فرد ديگر، از يك جامعه به جامعه ی ديگر و از يك زمان به زمان ديگر متفاوت است، اما هيچ بهانه، هيچ 

                                                                                                                                                                       
 www.korosherfani.com/neveshteha/fardestebdad.PDF    

 



 مسئله ی آزادی در ايران 

 ١٠

در واقع می .  در راه آزادی باز دارد ی از مبارزه رسيده،»درك« به مرحله ی ی که انساننمی تواندتوجيه و هيچ عذر و پوششی 

  به مبارزه جديت هنوز بابرخی، پس اگر آن مبارزه نكرد ؛تحقق نمی توان برای ،آزادی ی  گفت آه پس از ادراك اينگونهتوان

  .  نرسيده اند آزادیدرکی از به چنينبه اين خاطر است که هنوز  شايد  ی پيونددنم برای بدست آوردن آزادی

 تحت استبداد را »زنده بودن«، حداقل برخوردار نيستندکردن عت مبارزه  شجااز اما ،افرادی که به حوالی اين ادراک می رسند 

  . ندنمی آد وهجرت ننمی پذير

 به احتمال قوی، تصورش در مورد دستيابی به اما اگر انسانی باور دارد آه به اين ادراك رسيده و سپس نه اين می آند و نه آن،

  غيرواقعی است ،درك ضرورت آزادی

آسانی آه در ايران به اين مرحله رسيده اند، آن اندآی آه به عنصرشجاعت مجهزند در هستند آيد اينكه، امروزآنچه ازشواهد برمی 

 از اين درك سطوحیاما جمع آثيری آه به . صف مبارزين مشغولند، در زندان يا بيرون از زندان، در ايران يا در بيرون از ايران

 هزار ١٨٠تعداد مهمی از . د، ترجيح می دهند راهی برای خروج از آشور بيابندنائل شده اند و فاقد شهامت مبارزه گری هستن

دارا بودن مقام نخست ايران در زمينه ی فرار مغزها در جهان نشان . نفری آه هر ساله ايران را ترك می آنند از همين افراد هستند

تصور اينكه .  تحصيل آرده و متخصص می باشند،دمی آنن ترك وطن  در اين راستا آه اغلب افرادی آه٢دهنده ی اين است

 بسيار محتمل ،آزادی در زندگی فردی و اجتماعی منجر شده باشدحضور  آنها به شناختشان از ضرورت تحصيالت دانشگاهی

  . است

از . برخی به اختيار ايرانيانی آه در داخل آشور به اين درك نائل آمده اند از آشور خارج نشده اند، برخی به اجبار و  یالبته همه

در .  اهميت آزادی نائل نشده اند از آه در خارج هستند، به صرف در خارج بودن خود، به اين دركهموطنانی آنسوی نيز، همه ی 

 و احساس مسئوليت هستند و به مبارزه ی   دارای  شجاعت دست يافته اند بعضیشناختميان آنهايی آه در خارج از آشور به اين 

  ن اندك است، مبارزه به داخل آشور باز می گردند آه البته تعدادشاپيشبرد حتی برای  شجاعبعضی از اين مبارزان. ه اندفعال پيوست

  . در خارج از آشور فعالندين مبارزان ابيشتر

را  و يا حتی آن و فاقد شجاعت هستند راه مبارزه را در پيش نگرفته اند بودند آزادی نائل شده ی ازعده ای از آسانی آه به شناخت

 افرادی آه می دانند. اين گروه البته، بر اساس يك طبقه بندی اخالقی و وجدانی، در انتقاد آميزترين جايگاه قرار دارند. ترك آرده اند

ح وردار باشد، اما ترجي برای انسان و جامعه مهم است آه از نعمت آزادی برخ تا چه حد-قل فكر می آردند آه می دانند  و يا حدا-

 ميليون ايرانی ٦٥ بی اعتنايی آنند و نسبت به زندگی شان برای حفظ جان و زندگی و امنيت شخصی خود، به اين شناختمی دهند،

راد زير سئوال بردنی  نزد اين افخصوص ه ب آه آنچه در اينجا باز بايد تاآيد آرد. دن يك استبداد جنايتكار و خشن، بی تفاوت باشتحت

؟ آيا ممكن است آه آسی به فهم ضرورت آزادی نائل شود و راستی به اين درك نائل شده اند ه  ب آنهات آه آيا اين نكته اسمی باشد

 آه اگر انسانی گفتآيد، اما بايد مطلق به نظر  به اين سئوال در نگاه اول  ؟ هر چند آه ممكن است پاسخ سپس به اين فهم پشت آند

 که از او يک ضرورت آزادی نائل شوداز  ی درآ آنتواند بهنمی   به طور اصولینباشد و يا سايرين پايبند  انسانيت خودحفظبه 

  شان جامعهق فاجعه ی نبود آزادی برای خود و برایاين درك تنها در دسترس آسانی است آه قادر به تصورعم. می سازدمبارز 

ها ايرانی برای جبران فاجعه بم  اگر ميليون. بيعی است ط یمی باشند، يك فاجعه ی انسانشناختی آه به مراتب هولناآتر از يك فاجعه

   تاريخ بشر ايرانی همت می آنند ؟    یبپا خاستند، چرا اينقدر اندآند آسانی آه برای پاسخگويی به اين فاجعه

                                                 
 آشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان در ٩١از نظر فرار مغزها در بين اخيرا صندوق بين المللی پول در آماری نشان داد که ايران   ٢

  . هزار نفر از ايرانيان تحصيلكرده برای خروج از ايران اقدام می آنند١٨٠ تا ١٥٠ ساالنه بين ،طبق اين آمار. مقام اول قرار دارد
 ٢٨/٠٨/٢٠٠٣. بی بی سی  : منبع 
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تالشی  ممکن می سازد،بسياری از ايرانيان  خارج از آشور با وجود دسترسی به منابعی آه رسيدن به درك ضرورت آزادی را 

مقيم  درون آشور و ميليون ايرانی  ٧٠ اينكه در ميان تمام مقوله های فوق و در بين نتيجه. کرده اندبرای اين منظور صورت ن

 ضرورت -  متعهد هستند آه ، به معنای واقعی آلمه،هايی در يك مبارزه ی آزاديخواهانه ، تنها آن معدود ايرانیخارج از کشور

 ل و درونی شده درك آرده اند و بهمت انسانی و پيشرفت تاريخی يك جامعه به گونه ای آگاهانه، مستدوجود آزادی را در حفظ حر

  .  فعال با استبداد حاآم را در راه  بدست آوردن آزادی دارا می باشند ی شهامت الزم برای مقابله و مبارزه -  درك ی اين واسطه

  
   آزاديخواهان ايرانی 

  
خواهان واقعی  ؟ آيا تداوم رژيم مستبد آخوندها به دليل اندک بودن شمار آزادياين دو شرط را دارند چقدر استه  ايرانيانی ک تعداداما

بسته به اينكه بخواهيم خوشبينانه يا بديبنانه قضاوت آنيم و اينكه با واقع گرايی يا ذهنی ، نيست ؟  گفته شدايرانی، با شروطی که

 تعداد، اين رقم اما از نظر. يا زياد خواهيم دانسترادی را آه واجد اين دو شرط هستند آم گرايی با موضوع برخورد آنيم، رقم اف

اين  اينكه استبداد مذهبی حاآم بر آشورمان، تا زمان نوشتن ان شاخص عمل آند ؛هر چه آه باشد، يك امر بيرونی می تواند به عنو

  .  سال است پا برجاست٢٥خطوط،  

 در داخل آشور بتوانند ايده ای در مورد زمان تقريبی رهايی  ايرانی و به ويژه جوانان و نوجوانانساس، برای آنكه هربر اين ا

  افرادی آه مجهز به دو عنصر آن زمانی است آه شمار آه معيارد، بايد با صراحت گفتميهن از چنگ استبداد آنونی داشته باشن

 آزاديخواهان بتوانند، دياد بگذارد آه در يك مقطع زمانی رو به از باشند آنچنانت آزادی و شجاعت عمل برای آسب آندرك ضرور

، وارد نبرد سرنوشت ساز با رژيم شوند و پيروزمندانه از آن سر بيرون  ناراضیبا تكيه بر نيروی متحد خود و حمايت وسيع مردم

  . آورند

 سوی می رود، آافی است به رشد و بلوغ بديهی است آه در يك نگاه آلی بر اوضاع داخل آشور، روند عمومی قضايا به اين

ن نظم ضد طور خجالتی در جهت زير سوال برده جوانان و يا جنبش دانشجويی  نگاه آنيم و يا به توليدات فكری جامعه آه ب

 اين  و آشورمان  آند و پراآنده است دراناين روند توليد آزاديخواه که گفت بايد اما. توجه کنيم ،دمكراتيك آنونی عمل می کنند

 فعلی با تمام  ی  ضعيف و شكنندهبايد روند.  ی نزديک يا ميان مدت باشد آينده دری ايرانتنهايی نمی تواند اميدبخش آزادروند به 

  . پيدا آند و در سطح جامعه فراگير شودباالتری  واقع شود تا سرعت ر آزاديخواهان مورد تقويتتوان و ابتكا

 و فزونی شمار آزاديخواهان آگاه و رشد آزاديخواهی.  پی گيرانه و فداآاری بسيار استوشمندانه، هچنين اقدامی نيازمند آاروآوشش

  : اين فرايند نيازمند تالش در دو محور است .  امری تصادفی و خودبخودی نيست، در يك جامعهفعال

  و به ويژههای متوسط و پايين جامعهمستعد مردم نزد قشر در ميان مردم، در ميان توده های جا انداختن درك ضرورت آزادی -١

.ميان جوانان و نوجوانان  

.تود ه هااجتماعی رزشی شهامت و شجاعت در روانشناسی بازسازی پايه های ا -٢  
  

  .نها به بررسی مورد اول می پردازداين نوشتار ت

   جا انداختن درك ضرورت آزادی در ميان مردم
  

 آه از فرصت و امكان مطالعاتی برخوردارند و می توانند نخست خود را، با ق می شوداطال به افرادی  در درجه ی نخست اين مهم

مجهز به اين شناخت پوينده ) ...اديو و تلويزيون، گفتگوو ديدارآتاب، مقاله های، اينترنت، ر(استفاده از ابزار روشنفكری موجود 

 زير دست پرسش هایوشن و چه بسا درونی شده درباره ی های ر ، به پاسخد سبب شود هريك از فعاالنمطالعه ای آه باي. آنند

  :يابند 
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  آزادی چيست ؟  •

   آن چيست ؟عمومی ضرورت  •

   چرا بايد به هر بهايی آه شده آزادی در جامعه مستقر شود ؟ •

  د ؟ عقب نشينی و سکوت کرچرا نبايد در باره ی نبود آزادی  •

  ذريم ؟ چرا وظيفه داريم از جانمان بگذريم اما از آزاديمان نگ •

  های فردی وجود آزادی چيست ؟  ضرورت •

   های اجتماعی وجود آزادی چيست ؟ ضرورت •

  های دستيابی به آزادی چست ؟  راه •

  ؟ يستبهای آن چ •

  زادی چيست ؟آهای حفظ  روش •

ن، نوار،  آتاب، مطبوعات، راديو، تلويزيو؛ بايد به منابع آتبی و شفاهی موجود مراجعه آردپرسش هابرای يافتن پاسخ به اين 

بايد تالش آرد منابع معتبر را در اين باره يافت، خواند، شنيد، ديد، فهميد، ساده نويسی آرد، تكثير آرد، تدوين آرد، ...  و اينترنت

 مورد بحث و بررسی قرار داد های مختلف در مدرسه و دانشگاه و کارخانه و اداره و محله  در فرصتخالصه تهيه آرد و آنها را

  . جا بيافتدمخاطبانها خوب برای  تا استدالل

مهم اين است آه برای خودمان، به عنوان آزادی طلبی آه می خواهد شناخت و درك خودرا با توده های مردم در ميان بگذارد و با 

اند و آن آس آه ند«هدف اين است آه از .  درونی شده باشد و به گونه ای مستدلعامه ی جامعه وارد ارتباط شود، اين مطالب خوب

را در   عشق آن،راه طوالنی است، اما آگاهی ازاهميت آزادی. تبديل شويم» آن آس آه بداند و بداند آه بداند«به » نداند  آه نداند

  .وجود ما می آارد و اين نهال آنچنان سريع رشد می آند آه هيچ مانعی نمی تواند راهش را سد آند

البته ارتباط با توده ها و طرح . لی باشد می توانيم آار را در اين باره آغاز آنيم و استدال، روشنبا رسيدن به شناختی آه عميق

 می توان  قشری بايد بدانيم با چه زبانی  با هر فردی يا با هر ؛های جامعه شناختی آنها باشد  مبحث آزادی بايد با رعايت ويژگی

ار داد و به چه طريقی موضوع را به گفتگويی ملموس و قابل هايی را مورد استفاده قر  و مثال مشخصصحبت آرد، چه موارد

دليلی وجود ندارد آه اين بحث فقط حول يك محور دور بزند، بايد به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و حتی . درك تبديل آرد

هدف نهايی اين فعاليت آن . ن دادصنفی مبارزه ی ضد استبدادی نيز پرداخت و ويژگی چند جانبه بودن مبارزه در راه آزادی را نشا

 برای پيشرفت و ترقی مادی و معنوی  عنصر ضرورین اين باور نزديك شود آه آزادی نخستياست آه مخاطب، تا حد ممكن، به

  . فرد و جامعه است

های  يزيون راديو و تلو جلسات،می شود و زمان را در های تكراری و نازای سياسی صرف بحثمبسياری از وقت و امكاناتی آه 

می تواند های اينترنتی و غيره پر می آند و در عين حال دست آورد مشخصی هم به همراه نمی آورد،  ای، پالتاك، سايته ماهوار

 آزاد و آزادی طلب از هر آار ديگری برای فعاالن  یترويج انديشه.  مورد استفاده قرار گيرد وريشه ای اساسیبرای اين منظور

 می ی کنش گری خوب در ميان ايرانيان جا بيافتد تبديل به يك پايه و زيربنا حياتیچرا آه اگر اين مبحث. تر استايرانی واجب 

  . ا بنا آردشود آه بر روی آن می توان بسياری از مباحث سياسی ر

التی خود بر روی آن به شكيها  تا در ورای سليقه های سياسی و ت محور مشترآی باشد برای همه ی ايرانیآزادی خواهی می تواند 

نمی توان بر سر نظام حكومتی آينده و برنامه های سياسی مختلف اتحاد آرد می توان بر  اگر.  هماهنگی و همسويی برسندتوافق،

  .   آزادی به يكدگر نزديك شد یسر باور به اهميت استقرار نهادينه
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تا . خودی ست و يا افراد به طور تصادفی آزاديخواه می شوندنبايد تصور آنيم آه آزادی خواهی يك پديده ی مكانيكی و خودبه 

باشد نمی توان اميدوار بود آه اين مهم حاصل ن اندهی شده دراين بارهزمانی آه آار فكری و محتوايی مشخص، گسترده و سازم

ده اند می توانند، با تكيه طور آامل آلوده ی چرخه ی مسخ سازی جمهوری اسالمی نشه ايرانی آه هنوز بو نوجوانان جوانان . شود

گذر زمان به . بر فهم و درك ناب خود از قضايا و قدرت جسمی و روحی خويش، سرنوشت تاريخی آشورشان را از نو رقم زنند

ييری هرتغ. تاثير منفی آن می تواند بيشتر از اثرات مثبتش باشد. نمی سازد تنهايی مشكلی را حل نمی آند و چيز زيادی را دگرگون 

نياز به . های تكراری نيست نياز به درجا زدن و تكرار بحث. ها از سوی ديگر است تابع شرايط از يكسو و تابع اراده ی انسان

نياز به انتظار برای ظهور ناجی ناپيدا . دعوا بر سر جزييات بيهوده ای آه فعال از هدف اصلی مبارزه بسيار دور هستند نيست

  ینياز به ارائه ی هيچ نسخه. باز و خودخواه نيست های دگم، سياست جزه داشتن از تشكل ها و شخصيتنياز به انتظار مع. نيست

 جايی  اساسی مبارزه تامين نشده استموتور فرعی آه تا  مهم اماهايی است اينها همه بحث. شامل رهبر و نظام آينده و غيره نيست

تا زمانی آه خصلت استبداد پذيری در جامعه زير .  با پديده ی استبداد استنياز واقعی، برخورد ريشه ای. برای مطرح شدن ندارند

ترويج پايه ای انديشه ی آزاديخواهی در عميق ترين سطح خود و در نزد توده . سئوال نرفته باشد استبداد شانس تداوم خواهد داشت

از زمانی آه جامعه ديگر قادر به تحمل استبداد . باشد می  و بازتوليد ديکتاتوریهای وسيع مردم، يگانه پاد زهر سم استبداد پذيری

 مانند نظام سياسی و الگوی حكومتی را نيز پيدا خواهد ،نباشد، شكل سياسی مناسب مبارزه را به سرعت خواهد يافت و تبعات آن

  . آرد

 همگی نمودهای ،مثال آن درباره ی شكل حكومتی، رهبر حال و آينده، چگونگی قانون اساسی و اتلف کردن وقت هزاران ساعت

 ،نه اينكه اين مباحث بيهوده است، بلكه تقدم و تاخر آن.  وقت هدر دادن استها و اضطرارها و لذا ردن به ضرورتعدم پی ببارز

درواقع ميزان پرداختن به اين موضوعات . شده است رعايت ن،ايران قربانی استبداد ساالریآفرينی درنسبت موضوع اصلی تغييربه 

  .به نسبت موضوع اصلی آه آزاديخواهی اجتماعی است اغراق آميز و بی تناسب است فرعی

 اين موضوعات بايد برای مردم روشن شود اين است آه اصوال چرا ضرورت دارد به عمر رژيم استبدادی حاآم  ی آنچه قبل ازهمه

 بحث  هاها و شكل  روش یجا افتاد، بايد درباره به گونه ای عمومی و عميق  اين چرايی بحثزمانی آه. دگی خود پايان دهندبر زن

رعايت ترتيب و تقدم مراحل برای برقراری يك .  گاو را بايد جلوی گاری بست نه پشت آن، به قول يك ضرب المثل فرانسوید ؛ آر

  .  سال گذشته٢٥قيام آزاديبخش عمومی الزم است و عدم رعايت آن همان نتيجه ای را خواهد داشت آه در طول 

  برخورد مبارزه  ريشه ای با موضوعمی توانند در اين سطح بخصوص در مورد آسانی صادق است آه می خواهند و نچه گفته شدآ

 و ٣ صنفی، اجتماعی و سياسی آنونی در جامعه روند خود را به پيش می برد و اعتراضاتبديهی است در اين ميان، مبارزات. آنند

ی آه از آن  يک آار ريشه اآنها را همراهی آنند، جو روانی و شرايط عينی را برایايد بها، آه آنش های قهرآميز  اين حرآت

 . تر می آنند سخن می گوييم هر چه مساعدتر و آسان

هر چه رفتار و گفتار . ست از ايجاد مصونيت نسبت به پذيرش و قبول استبداد اجان کالم اينکه انتشار فکر آزادی در جامعه عبارت

گسترش فکر آزادی به .  ميان مردم بيشتر باشد زشتی و پليدی کردار استبدادی و برخورد خودکامه نمايانتر می شودآزادمنشانه در

شناختن آزادی سبب افشای خودکامگی پنهان ولی موجود در روابط عادی . همگان شاخص قضاوت رفتارها و کنش ها را می دهد

پخش . بداد حاضر در مناسبات اجتماعی، سياسی و فرهنگی آماده می سازدزندگی می شود و زمينه را برای کشف آگاهانه ی است

                                                 
  »جايگاه آنونی مقاومت مسلحانه اجتماعی در ايران«و » های صنفی در استراتژی سرنگونینقش جنبش « : نگاه آنيد به مقاالت   ٣

  : در آدرس زير 
www.korosherfani.com 
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ها را متوجه افق های روشنی می کند که تا کنون عينک سياه استبداد منشی و يا  ها را باز می کند و انسان گفتار آزاديخواهانه چشم

نگرد خواهد ورای گرد و غبار خودکامگی به جهان بجامعه ای که بتواند از . پرده ی سياه استبداد ساالری مانع از ديدنشان می شد

  .  شکل های ديگری از زندگی و جامعه ی انسانی نيز موجود است، ستم و نابرابریديد که عالوه بر فقر،

کنند و » تصور« نخست بايد بتوانند  جامعه ی بدون استبداد را ،های در زنجير ديکتاتوری برای مبارزه جهت کسب آزادی، انسان

قيام . ساس يک ايده آل بنا شده بر روی پايه های مستدل و آگاه  به مرحله ای برسند که ديگر تحمل استبداد برايشان ناممکن باشدبر ا

  . می پرورانند اهانه آزادی را در سرآزاديبخش توسط کسانی ميسر است که رويای آگ
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  گفتاری درباره ی اطاعت پذيری داوطلبانه
  

   بوئسی اتين دو ال: نوشته ی 

 
  

  آورش عرفانی : ٤و توضيحاتمقدمه  ،ترجمه
 
 

  

                                                 
  . مسئوليت درستی محتوای تمامی پانويسها به عهده ی مترجم می باشد.  تمامی پانويس های متن حاضر از مترجم است و در متن اصلی يافت نمی شود ٤
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  ين نوشتاردرباره ی نويسنده ی ا

  

.  مرفه بدنيا می آيدو در خانواده ای فرانسهدر جنوب غربی  ٦»سارال« در منطقه ای به نام ١٥٣٠ در سال ٥»اتين دو البوئسی  «

 را ترجمه آرده است ٩»گزنفون« و ٨»پلوتارك«لگی چندين اثر  سا١٦در سن .  انجام می دهد٧»بوردو«تحصيالت خود را در شهر 

در . اسم می نويسد تا به آار قضاوت اشتغال ورزد» اورلئان«او سپس در دانشگاه .  دارد١٠يسرونو شناخت خوبی نيز از آثار س

 بعدها به دليل افکار ،ان منتقداين حقوقد . های مذهبی بود آشنا می شود آه از پروتستانهای منتقد مجازات١١»آن دو بورگ«آنجا با 

نظر می رسد سرنوشت او بر ه ب.  محکوم به مرگ شده و سوزانده می شودها  برای پروتستانعفومذهبی و تقاضای  مخالف استبداد

   .تاثير مهمی داشته است»  بوئسیال«

گفتاری «آتاب » ال بوئسی «،می زيست ميالدی ١٥٩٢ تا ١٥٣٣های   فرانسوی آه بين سال ی نويسنده١٢»مونتن«به گفته ی 

 ١٨ تا ١٦يعنی هنگامی آه بين .  به نگارش درآورد١٥٤٨ تا ١٥٤٦های  ين سال را در ب١٣» اطاعت پذيری داوطلبانه یدرباره

 گی محتوای آتاب نشان می دهدمی گويند آه پختآنها . اما اين احتمال توسط برخی مورخان زير سئوال رفته است. سال داشته است

  .  برخوردار بوده است بيشتری را در سنی نوشته باشد آه از بلوغ فكری بايد آن» البوئسی«

ر تمام طول عمر وی د.  و کار خود را در حوزه ی قضايی آغاز می کندموفق به اخذ ليسانس می شود» البوئسی «١٥٥٣در سال 

های  استقرار صلح و پايان دادن به جنگ آزاديخواهی،های سياسی دولتی، جهت گسترش انساندوستی،  ماموريتآوتاه خود در پوشش

از جمله آثار ديگر .  سالگی در گذشت٣٣ سن  به دليل بيماری طاعون در١٥٦٣ اوت سال ١٨ در او. مذهبی داخلی فرانسه آوشيد

  .  است١٤» قصيده از اتين دو ال بوئسی٢٩« وی 

  
  درباره ی نوشته ی  حاضر 

  
  ؛توايی نخست بايد در زمان و مكان خود قرار گيرد مح از نظرنوشته ای است آه»  داوطلبانهگفتاری درباره ی اطاعت پذيری« 

تدريج زمينه های خروج خود را از قيد و بند مذهب و استبداد ه جامعه ای آه می خواهد ب. ی اواسط قرن شانزدهم ميالدیفرانسه 

 نوشته . به خدا می باشد اما مذهبی نيستهر چند معتقدخود » بوئسیال«. جامعه ای دربند آامل آليسا و سلطنت.  سازدآمادهساالری 

د او فاقکار.  مكانيزم هايی آه به پذيرش اجتماعی استبدادهای حاآم منجر می شود و چگونگی وی تالشی است برای فهم چرايیی

می دهد ضعيف و يا چندان مطابق  دليل هايی آه برای اثبات نظرات خود ارائه ،، در مواردی چندنظم روش شناختی امروزين است

است دورمی شود و »  داوطلبانهچرايی اطاعت پذيری« آه يكی دو بار از موضوع اصلی بحثبا شناخت علمی آنونی نيست، 

برخی مواقع،  نويسنده بر داده هايی .  خود باز می گرددا به سرعت به موضوع اساسی گفتارگريزی به ادبيات و غيره می زند، ام

ی از برخ. آنها را به آسانی تاييد آرد  اآتشافات علوم انسانی امروز، شايد نتوان اعتبار  ی و در سايهها قرن پس از ،آند آهتكيه می 

                                                 
٥ Etienne de La Boétie 
٦ Sarlat 
٧ Bordeaux 

زندگی های موازی «آتاب معروف او .  ميالدی درگذشت١٢٠ ميالدی زاده شد و در سال ٤٦ی بود آه در سال رم مورخ »پلوتارك« ٨
 .است»  های مشهورشخصيت

 .يالد مسيح  می زيست قبل از م٣٥٥ تا ٤٣٠های  مورخ، فيلسوف و فرمانده ی نظامی آتنی بود آه بين سال» گزنفون«  ٩
  . قبل از ميالد مسيح می زيست٤٣- ١٠٦از سياستمداران و سخنوران رمی بود آه بين سالهای » سيسرون «  ١٠

١١ Anne de Bourg (١٥٥٩ – ١٥٢١) 
١٢ Montaigne 
١٣ Discours sur la servitude volontaire 
١٤ Vingt-neuf Sonnets d’Etienne de La Boétie 
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 ١٧ 

د به دانسته های تاريخی موجود در اواسط قرن  اما باي می تواند قابل بحث باشد ؛های وی از تاريخ باستان استنادات ويا نتيجه گيری

  . توجه آنيم اين دانسته هاسنجشان به  وباور آن زمشانزدهم

ال «به زبانی ساده و واضح، .  های روشن و موجز آن استها، نقطه ی قوت و قدرت اين نوشتار دراستدالل با وجود اين ضعف

ا و چگونه جوامع بشری به سمت پذيرش حاآميت مستبدينی می روند آه می توانند به راحتی آنها را چرتوضيح می دهد » بوئسی

موضوعی آه هرگز و هرگز آهنه نمی .  است ذات آزاده ی انسانجانانه ی نويسنده از  در دفاع  ناميراارزش اين آار. نار بزنندآ

بخش مهمی از اين متن خصلت فرا .  موضوع اصلی ديروز، امروز و شايد فردايش است،شود و برای ملت دربندی چون ملت ايران

  .فرا مكانی داردزمانی و 

 اين نوشتار ،١٥٧٨ و ١٥٧٤های  در بين سال. ستی برای مبارزه با استبداد می شود شانزدهم اين متن تبديل به مانيفرناز همان ق

هايی در آن   متن منشاء قيامناي. ها که بر عليه استبداد مذهبی کليسا مبارزه می کنند توزيع می شود پنج بار چاپ و در بين پروتستان

مهد « امروز نيز در فرانسه ی  حتی. به عنوان يک متن مرجع ميان آزاديخواهان مطرح می شودزمان می شود و پس از آن نيز

 . در دسترس عموم قرارمی گيردن متعهد در قالب انتشاراتی ارزانطورمرتب تجديد چاپ و توسط ناشراه  اين آتاب ب»دموآراسی

 اين متن در پشت جلد کتاب  فرانسوی يکی از ناشران. شته اند در اختيار کاربران گذا را رايگانآنمتن کامل دهها سايت اينترنتی 

 درس سياسی و نيز درس اخالقی و ارزشی، البوئسی ما را به قيام بر عليه هر گونه ظلمی فرا می خواند، ...«: اينگونه آورده است 
 اين متن به زبان انگليسی درمه ی ترج ١٥.»هر گونه استثماری، هر گونه فسادی و باالخره عليه هر گونه ساختاری از قدرت حاکم

  ژوييه و به فاصله ی هفت ماه درمنتشر شد» ضد ديکتاتوری«  توسط انتشارات دانشگاه کلمبيا زير عنوان ١٩٤٢ژانويه ی سال 

مترجم در مقدمه ی .  دوم در اين ميان توجه داشت جهانیو بروز جنگ ١٩٤٢ بايد به نقش شرايط  ١٦. به چاپ دوم رسيدهمان سال

اين فراخوان به آزادی که از ورای چهار قرن فاصله هنوز به گوش می رسد « : چنين می نويسد » البوئسی«کتاب درباره ی اثر 
ه انديشه هايشان را بيان  سلطه ی حاکميت های تماميت گرا قرار داشته  و نمی توانند آزادان هايی است که هنوز زير برای درد ملت

 می برند و با ايمان و قدرت درصددند در رها ساختن    زيبا می آيد که  در آزادی بسرگوش آنانی خوش و پيام همچنين به اين. کنند
  ١٧».باقی بشريت از قيد و بند هولناک برده داری سياسی شرکت کنند

يك روشنفكر  چگونهفرانسه،   سال پيش در٤٥٠ حدود  بيش ازببينيم از اين جهت بود که  به فارسیانتخاب اين نوشته برای ترجمه

 حدود چهار ونيم قرن.  سخن می گويدها آزادگی ماهوی انسان دفاع ازضرورتدر قاطعانه  روشن، صريح  وتسليم ناپذير، اينگونه

می شناسند و نه به آن عمل  نه اين ضرورت رای جهان هنوز اآثريت قاطعی از انسانها اين تاريخ، در بسياری از آشورهابعد از

 حياتی آزادی در اين می آند عمق باور نويسنده به ضرورت حفظ انسانيت بشرو نقش نده را در اين اثر جذب آنچه خوان.می آنند

  . آزادی برای بشرهمان چيزی است که آب برای ماهی، به زعم نويسنده.ميان است

  
  درباره ی ترجمه فارسی متن 

  
واژه های .  نيستآشنا امروز ديگر های آن برای فرانسویسبك نگارش . اين متن در اواسط قرن شانزدهم ميالدی نگاشته شده است

 چند بار مورد باز نويسی ه حال،  از تاريخ انتشار خود تا ب اين متنهمين امر باعث شده است آه.  آهنه و ناشناس هستند،متن اصلی

  فارسیترجمه ی .گردانده شد بر متداول قرن نوزدهم یسه به فران١٨»شارل تسته«توسط اين متن  ١٨٣٦در سال . قرار گرفته است

                                                 
١٥  La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Editions Mille et Une nuits, ١٩٩٥.  
١٦ KURZ Harry, Anti-Dictator, Columbia University Press, New York, ١٩٤٢. 

  
   .١٥ برگرفته از پيش گفتار منبع شماره ی ١٧

١٨ Charles Teste 
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 توسط انتشارات ١٩٩٥در سال  ١٩،»سورين اوفرت «سی جديدتر صورت گرفته است آه به قلمحاضر اما بر مبنای يك بازنوي

نيز مراجعه » تسته« به بازنويسی  برای تطابق برخی موارد فارسی ی ترجمه در٢١. در فرانسه منتشر شده است٢٠»هزار ويكشب«

 تالش بر اين بوده است تا ٢٣. انگليسی اين متن نيز استفاده شده است ترجمه ی ازرای تکميل برخی اطالعاتچنين بهم٢٢.شده است

  . وفادار بماند»فرتوا«فارسی تا حداآثر امكان به متن باز نويسی شده  ترجمه ی

ی، های تاريخی رم شخصيت از نام مملو  اصلیهای متعدد تاريخی سبب گرديده آه سراسر متن از مثال» البوئسی« استفاده ی 

ها را نشناسد دردرك  ای آه اين شخصيتخواننده .  باشدها   اسطوره شناسی اين تمدن ی ونيز ارجاعاتی دربارهيونانی و التين

برای برطرف ساختن اين مشكل، در متن ترجمه . های تاريخی ومطالب نظری آتاب با مشكل مواجه خواهد شد رابطه ی ميان مثال

درصورتی آه .  اشاره شده استپا نويسها و يا وقايع تاريخی خاص در ها، مكان ها، شخصيت آوتاهی در مورد نام توضيح ،شده

دربرخی موارد مترجم برای روشن شدن . باشد خواننده می تواند به منابع آالسيك تاريخ باستان مراجعه آندن اين توضيحات کافی 

  . نكه در متن اصلی تغييری ايجاد آندمطلب، توضيحی را در پانويس آورده است بدون آ

.  آورده شده است١٩٤٢ در سالی انگليسی ترجمه   آدرس يک آدرس اينترنتی هردو بازنويسی متن اصلی به زبان فرانسه ونيز

 ،مترجم. نند مراجعه کی اينترنتی آدرسهامطالعه کنند می توانند به فارسی متون اصلی را وانندگانی که مايلند عالوه بر ترجمه یخ

ترجمه ی انگليسی که در اينجا مورد ارجاع قرار گرفته  .تطابق متن انگليسی را با متن فرانسه مورد قضاوت قرار نمی دهد ميزان

بدان اشاره کرده آمده » البوئسی«می خاص که ادر آن توضيحات جالبی درباره اس. نظر می رسده است بسيار روان و روشن ب

نوشتار  ظرافت بيانی ، دقت وترجمه ی انگليسی اين است که در برخی موارد،بيان کرد  اين باره  در توانمی تنها چيزی که. است

 هدف ساده ،نيز در آن زمان» هانری کورتز«  اما بنظر می رسد که مترجم انگليسی .ده است داسوق به ساده گرايی  رافرانسوی

های   از زبان ی  آزادیدرباره ای ساير متون پايه نيز ن اميد که هموطنان به اي.تن را داشته استقابل فهم کردن مسازی ادبی و 

  . ترجمه و در دسترس ايرانيان قرار دهندمختلف

  مترجم

 * *  

  
**  
 

                                                 
١٩ Sévrine Auffret 
٢٠ Editions Mille et une nuits 

  http://www.philosophie.org/boetie.html : مل ترجمه حاضر را به زبان فرانسوی می توانيد در اين آدرس بيابيدمتن آا ٢١
 

   :می توان به اين آدرس اينترنتی مراجعه آرد» شارل تسته« برای مشاهده ی متن آامل بازنويسی  ٢٢
http://www.dissidence.be/discours.html  

 
 www.constitution.org/la_boeitie/serv_vol.htm :  نگاه کنيد به ٢٣
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  ». آه فقط يك نفر شاه باشد باشد، ارباب نفرآه فقط يك.  ارباب چيز خوبی نيست ؛ بياييد فقط يكی داشته باشيمداشتن چند« 

 ارباب چيز خوبی داشتن چند«: و فقط گفته باشد آافی بود آه ا.  نقل می آند٢٥»اوليسه« از قول ٢٤»هومر«اين مطلبی است آه 

 يك ارباب هم به اين عنوان چندان  یزيرا حتی سلطه اما به جای اين نتيجه گيری آه سلطه ی چند ارباب خوب نيست،. »نيست

  ».نفر ارباب  باشد آه فقط يك  «: نيست، او نتيجه می گيرد تحمل پذير

من فكر می آنم او : بخشيد، زيرا وی در آن زمان تالش می آرد شورش ارتش را آرام سازد » اوليسه«شايد چنين گفتاری را بايد به 

ياببم آه زندگی آردن تحت نظر اربابی  در می ،وقتی خوب می انديشيم. با مقتضيات تطبيق می دادنه با حقيقت، که گفتمان خود را  

 ی آه هميشه اين اختيار را دارد آس، بدبختی بزرگی است ؛ی آافی آدم خوبی باشد آه هر گز نمی توان اطمينان داشت به اندازه

  . بدين ترتيب مسئله ی چندين ارباب به معنای اين است آه اين بدبختی چندين بارعارض شود. شرور باشد

مورد شرح » ت هستندشكل های ديگر حكومتهای مردمی بهتر از سلطن«را آه  ينجا اين موضوع بحث برانگيزمن نمی خواهم ا

می خواستم به بحث درباره ی جايگاه  سلطنت در اداره امور عمومی بپردازم می گفتم آه شايد اصوال هيچ جايگاهی  اگر. قرار دهم

اما . نی در حكومتی وجود دارد آه در آن، همه چيز متعلق به يك نفر استبه آن نمی دادم، زيرا از خود می پرسم چه خصلت همگا

  . اين موضوع را به زمان ديگری واگذاريم، زيرا بحث خاص خود را می طلبد و منازعات سياسی فراوانی را برمی انگيزد

ها،  ها و اين همه ملتهمه شهرسان، اين همه مناطق، اين  فقط می خواهم اين را دريابم آه چگونه ممكن است اين همه اناينک

نمی     مستبدی آه . حاضر به تحمل يك حاآم مستبد شوند، بدون اينكه اين مستبد قدرتی جز آنچه آنها خود به او می دهند، دارا باشد

 آنها بياورد، اگر مستبدی آه نمی تواند آمترين باليی به سر.  آشانده خود پذيرای آن باشند، به ذلتتواند اين همه آدم را، بيش از آنچ

امر بسيار تعجب برانگيز و درعين حال آنقدر رايج است آه آدم متعجب می ماند از  اين .ايشان خود نخواهند بالها را تحمل آنند

 به بردگی آشيده شده اند و سر در يوغ قرار داده اند، آن هم نه به اين خاطر آه با زور ،ها انسان اينگونه در خفت اينكه ميليون

فردی آه هيچ کس . ام يك نفر شده اند آه گويی مسحورش هستندور به اين آار شده باشند، بلكه به اين خاطر آه آنچنان مبهوت نمجب

اين نقطه . رحمانه دارد د، زيرا او خاص است، زيرا او نسبت به همگان، رفتاری غير انسانی و بیحق ندارد درباره ی او شك آن

بدين ترتيب، . تر شوند جبور به اطاعت و توجيه گری شدند ديگر نمی توانند از آنچه هستند قوی  هنگامی آه م :ضعف انسانهاست

گری شود چندان قابل تعجب نيست، هر چند آه وسيله ی زورمجبوربه اطاعت ه ، ب٢٦» مستبدسی« در زمان ،»آتن«اگر ملتی مانند 

 تحمل شکيبايیبود و نه لب به شكوه گشود، بايد اين رنج را با به عبارت بهتر، در چنين شرايطی نه بايد متعجب . قابل تاسف است

  . آرد و در انتظار آينده ای بهتر نشست

 آه اين منطقی می نمايد. خود اختصاص می دهد، بخش مهمی از زندگيمان را به ری هستيم آه تكاليف ناشی از محبتما انسانها طو

 نيكويی آه دريافت می آنيم قدرشناس باشيم کنش هایائل شويم، نسبت به ما باورها را پاس داريم، برای حرآتهای خوب ارزش ق

 ساآنان زمانی که ،بدين ترتيب.  خود بكاهيم تا به آنان آه دوستشان داريم بپردازيم، آنهايی آه اليق دوست داشتن هستنداحتیواز ر

                                                 
باقی » اوديسه«و » ايلياد«از او آتاب با ارزش .  قبل از ميالد می زيست٨٥٠های  هومر شاعرحماسه سرای  يونانی بود آه حدود سال   ٢٤ 

  مانده است
 

 و بود آه روش نفوذ به داخل شهر از طريق ا.داشت» تروا«اوليسه از قهرمانان يونان باستان بود آه نقش عمده ای در جنگ محاصره    ٢٥  
  .  ارائه داد و به پيروزی در اين جنگ دست يافت رااسب بزرگ چوبی و نهان آردن سربازان در درون آن

 
 آه نوعی اوليگارشی يا اشراف ساالری از جانب اين عده بود از ميالد مسيح ل قب٤٠٣ تا ٤٠٤های   مستبد بين سال٣٠دوران    ٢٦ 

 .رقرار شده بوددر آتن ب



  گفتاری درباره ی اطاعت پذيری داوطلبانه

 ٢٠

 نشان  دورانديشی را برای خدمت به جمعبا ارزش   عالئم را درميان خود بيابند آه  از خويشيك آشور، يكی از اين افراد آمياب

 و يا ثابت آرده آه در حكومت آردن به آنها بسيار با احتياط است، اگر مردم ز آنان بكار بسته، شجاعت مهمی را در دفاع اداده

 يك موقعيت برتر بدهند،  از چنين فردی بپردازند و در اعتماد، تا اين حد جلو روند آه به اوپيرویتصميم بگيرند در دراز مدت به 

می  اشته شود و درجايی گذاشته شود آه از جايی آه درحال خيررسانی است بردی شخصم آيا عاقالنه است آه بخواهيم چنيننمی دان

  با آسی آه به ما خير رسانده است خوب رفتار آنيم و از بابت اينكه او آاری منفی که اين طبيعی به نظر می رسد. ساندتواند شر بر

  . آند نگران نباشيم

 باشيم تعداد شتناآی است آه سبب می شود شاهداما خدايا، اين ديگر چيست ؟ اين بدبختی را چه بناميم ؟ اين چه خصلت منفی وح

 آه نه فقط  تحت حكومت قرار گيرند، بلكه تحت استبداد اری بپردازند ؛عيت، بلكه به خدمتگزها، نه فقط به تب بيشماری از انسان

شوند، از خودشان نه مال، نه آس و آار، نه فرزند و نه حتی زندگی داشته باشند ؟ آنها را می بينی آه در حال رنج بردن از واقع 

ر آه بايد برای دفاع د -ها، شهوت رانی ها و بی رحمی هايی  هستند، آه نه از جانب يك ارتش يا يك گروه وحشی بی تمدن  غارت

، ٢٨»سامسون« يا ٢٧»هرآول«آن هم نه ازجانب يك .  بلكه تنها ازجانب يك نفر اعمال می شود- مقابل آن از جان و زندگی گذشت

 آسی آه هرگز نه بوی ميدان  افراد ملت است ؛٢٩ها و زن صفت ترين طور معمول لش ترين آدمه بلكه از جانب يك شبه مرد آه ب

هی ديگران را ندارد بلكه از آه نه فقط توان فرماندنبرد جنگ به مشامش خورده و نه به عرصه های سخت پا گذاشته است، آسی 

ر يا  اگر دو نفر، سه نف  بناميم ؟ پست و آم دلا اسم اين را تن لش بودن بگذاريم ؟ اين افراد ر.  هم عاجز است٣٠ آردن زنكیارضا

اما .  از بی جراتی آنان استمشکلشايد بتوانيم بگوييم .  اما با اين وجود، ممكن خواهد بود است عجيبچهار نفر تسليم يك نفر شوند

می توانيم بگوييم آه آنها جرات ندارند معترض آن يك نفر شوند يا   بازهم آيااگر صد يا هزار نفراز ستم يك نفر عذاب می آشند،

   موضوع تحقير واهانت است ؟ است يا بحث بی جراتی چنين آنند ؟ آيا اين هم خواهند مین ،اينكه

ان به آسی آه با آنها به مثابه  صد يا هزار نفر، بلكه صدها سرزمين، هزاران شهر و يا يك ميليون انس تنهانهو باالخره اگر ببينيم 

هرايرادی حد و مرزهای خود را دارد آه نمی تواند زير اما   عيت و برده رفتار می آند هجوم نمی برند، اين را چه نام بگذاريم ؟ر

  يك هزار، يك ميليون، هزار شهر آه از خود در مقابل يك نفر به ولیند از يك نفر بترسند، دو يا چند نفر می توان. پا گذاشته شود

اين معنی نيست آه گونه آه شجاعت هم به نمی رود ؛ همان تی نيست، بی جراتی تا اين حد پيشدفاع نمی پردازند، اين ديگر بی جرا

پس اين ايراد وحشتناك چيست آه حتی نام .  قلمرويی را تصرف آند وله ور شود، به يك ارتش بتازدعليه يك قلعه حميك نفر تنها بر

را نمی   ايرادی آه حتی طبيعت هم آنهر چند زشت، برايش نمی توان يافت ؛بی جراتی را نمی توان بر آن گذاشت، آه حتی نامی، 

   از اسم نهادن بر آن اآراه دارد ؟،پذيرد و زبان

گروهی از . مقابل هم قرار دهيم، آنها را صف آرايی آنيم تا به نبردی تن به تن بپردازندتصورآنيد پنجاه هزار نفر مسلح را در 

شما به آداميك .  می جنگند و گروهی ديگر، برای آنكه آزادگان را سرآوب آننديی آزاده باشند آه برای آزادی خويشها آنان، انسان

 را د پرداخت، آنها آه اميدوارند برای  نبردشان بتوانند آزادی خويشه تر به اين نبرد خواهنقول پيروزی می دهيد ؟ آداميك شجاعان

                                                 
 در اسطوره شناسی »رستم«قابل مقايسه با شخصيت . نمود قدرت و توانايی.  نيمه انسان در يونان باستان- شخصيت اسطوره ای نيمه خدا   ٢٧  
  . پارسی

 
ی آنند آه منبع آن افسانه های مربوط به وی از قدرت فوق انسانی او ياد م.  قرن قبل از ميالد مسيح١٢شخصيت تاريخی عبريها مربوط به  ٢٨

  .در موهايش قرارداشت
 
 دقيق واژه ی مورد استفاده  یاستفاده از اين آلمه را نه به عنوان آمترين بی احترامی به حرمت زن، بلكه برای وفادار ماندن به ترجمه ٣٠ - ٢٩

 )femmelette   و  éeffemin) (مترجم. (ی نويسنده آورده ام
 

 



  آزادی انسان ايرانی 

 ٢١ 

 ضرباتی آه وارد يا دريافت می آنند پاداشی بدست ران را در بردگی نگه دارند و برایحفظ آنند و يا آسانی آه قرار است تا ديگ

 در آينده نيز از يك تظار دارند آه از اين طريقد و انآورند ؟ آزاديخواهان پيوسته در مقابل چشمان خود شكوه زندگی گذشته را دارن

می انديشند آه در  آمتر فكر می آنند و بيشتر به اينآنها  به آنچه در هنگام نبرد برسرشان می آيد . خوشبختی مشابه برخوردار باشند

، ديگران به عنوان راهبر لدر نقطه ی مقاب.  خواهد آمدصورت شكست، در آينده بر سر خود، فرزندان و نسل های بعد از آنها چه

هايشان  چيزی ندارند جز قدری طمع آه ناگهان درمقابل خطر رنگ می بازد و شور و جوششی آه با ريختن خون نخستين زخمی

  . ناپديد می شود

ورت  آه دو هزار سال پيش در يونان و برای خير يونانيان ص٣٣»تميستوآل« و ٣٢»لئونيداس«، ٣١»ميلتياد«نبردهای مشهوری مانند 

 گويی همين ديروز به وقوع ها زنده است که ها يا انسان آتابحد در خاطره ی آن گرفته به عنوان مثالی برای تمامی دنيا هنوز تا 

 همه ید تا بتوانند به مقابله در برابرها نه قدرت، آه شجاعتی چنين عظيم بخشي  ناچيزاز يونانیاين عدهچه چيزی به . پيوسته است

ايی برآيند آه اگر تمام ه  چگونه آنها توانستند از پس لشگرآشی ملتآه دريا ديگر برايشان جايی نداشت ؟دازند هايی بپر ناوگان

ند نيز نمی شد ؟ در آن ه بود به يونان هجوم آورد از جانب آنان را جمع آنيم تعدادشان به اندازه ی ناخداهای آشتی هايی آهها يونانی

 .اسارت بود، پيروزی آزادگی بر طمع ورزیها باشد، پيروزی آزادی بر با پارسقابله يونان روزهای پر افتخار، بيش از آنچه م

   . حكايتهای شجاعتی آه آزادی در دل مدافعان خود می آفريند  به راستی فوق العاده است

ورد ستم قرار دهد و آنها را از  اينكه يك نفر، به تنهايی، صد هزار نفر را ممان ما در همه جا اتفاق می افتد،اما اين چيزی آه در ز

 می شنيديم  و با چشم خود نمی ديديم ؟ و اگر اين تنها در تواند باور آند اگر فقط اين را چه آسی می  آزاديشان محروم سازد،

ن های م  می آردند، چه آسی اين روايتنقل قولو می آمدند برای ما  های دور اتفاق می افتاد  آشورهای بيگانه و در سرزمين

  درآوردی را باور می داشت ؟

 اگر ملتی بپذيرد آه ديگر به او خدمت نكند حاآم دازيم و يا او را از پای درآوريم،نيازی نيست تا با اين مستبد تك و تنها به جنگ بپر

هيچ نيازی نيست . ميريم، بلكه چيزی را به او ندهيموضوع اين نيست آه چيزی را از او بگ. می خورد  خود به خود شكست مستبد

ها هستند آه خودشان را دراين  پس اين خلق.  آاری نكنده برعليه خويشآه مملكت رنجی را برخود هموار نمايد، بلكه تنها اينك

ست آه آنها دست از خدمتگزاری  ازيرا برای رها شدن آافی. مسير می اندازند و يا اجازه می دهند مورد بد رفتاری قرار گيرند

 مردم اند آه ميان آزادی و اسارت،  بادست خود می برند، را خدمت آردن می پردازند و گلويشانين مردم هستد آه بها. بردارند

 مردم اند آه قبول می آنند به شر مبتال شوند و حتی به دنبال آن می می اندازند، آزادی را عقب می زنند و طوق بردگی را به گردن

 است، اگرمی خصلت انسانیبه  حقوق طبيعی و بازگشتن از خوی حيوانی ين چيز، بازيافتنبا وجود آنكه باور دارم بهتر. روند

  شهامتی را از مردم انتظار ندارم ؛اما من حتی چنين. دانستم دستيبابی به آزادی برای آنها هزينه ای دارد، اينقدر اصرار نمی آردم

، ترجيح می دهند از حداقل راستی آرزو می کننده ه آن زندگی آه ب ب نسبتاميد ترديد آميزداشتن ها به جای  می پذيرم آه انسان

را بطلبيم، اگر بدانيم آه تنها  اما چه بگويم اگر برای داشتن آزادی آافی باشد آه آن. اطمينان برای يك بقای مفلوك برخوردار باشند

آه بايد برای آسب آزادی بدهد سنگين است ؟ و  ؛ در اين صورت باز آيا ملتی هست آه باور داشته باشد بهايی  آافی استشخواستن

                                                 
ها  وی در نبرد معروف ماراتون با پارس. می آرد    قبل از ميالد مسيح زندگی ٤٨٩ تا ٥٤٠ های  سالبود آه فرمانده ی آتنی »ميلتياد«   ٣١

  .آه برای فتح آتن آمده بودند به نبرد برخاست و آنها را شكست داد
ی به عنوان قهرمان شهر و. بود» اسپارت« شاه ، قبل از ميالد٤٨٠ تا ٤٩٠های   سالر قبل از ميالد درگذشت د٤٨٠درآه » لئونيداس«٣٢
  .  باخت  جان ميان آرد و در اين  ها دفاع شهری آه او از آن درمقابل پارس. شناخته می شود» ترموپيلس«
 

وی نيز در زمان حمله .  قبل از ميالد مسيح زندگی آرد٤٦٠ تا ٥٢٥ سالهای  درمی و سياستمدار يونانی بود آهفرمانده نظا» تميستوآل«    ٣٣
  .های بسياری برای حفظ آتن نمود ه برای فتح يونان تالششا» خشايار«
 



  گفتاری درباره ی اطاعت پذيری داوطلبانه

 ٢٢

  بدست آوردنش بايد خون داد، چيزی آه از دست دادنش برای هر انسان بارای چيزی تاسف خواهد خورد آه بيافتنچه آسی از 

بد،  آه يك جرقه، آتشی را می افروزد، سپس گسترش می ياشرفی، زندگی را تلخ و مرگ را گوارا می سازد؟ بی شك، همانگونه

 آرام ، دائم هيزم بيشتری را می جويد تا شعله ورتر شود و باز به پيش رود، به همان گونه در جايی، در نهايتقويتر می شود،

هر چه بيشتر غارت می آند، گرفته و سرانجام هنگامی آه ديگر به او هيزم نمی رسد خود بخود خاموش می شود ؛ مستبد نيز 

حاآم مستبد بدينگونه .  هر چه بيشتر به او بدهيد بيشتر مصرف می آندبرد ؛می و از بين می آند می خواهد، بيشتر ويران فزونتر 

 به مستبدين ندهيم، اگر چيزیاما اگر ديگر. ويران آند تر می شود و بيش از پيش قوت می گيرد تا باز هم بيشتر هر چه بيشتر قوی

ه قرار دهيم، بدون آنكه به آنان ضربه ای وارد آنيم، آنها دست خالی و شكست از آنها تبعيت نكنيم، حتی بدون آنكه آنها را مورد حمل

می خشكد و   می آند، نه مواد الزم را از ريشه دريافتمانند شاخه ای آه ديگر نه برگ دارد و. خورده می شوند و ديگر هيچ نيستند

  . می ميرد

تنها .  از تحمل هيچ رنجی به خود نمی هراسد،انسان آگاه. نداردانسان شجاع برای بدست آوردن آنچه می خواهد از هيچ خطری باك 

لش بودن آنها همه ی . ترسوها و تن لش ها نمی توانند سختی را به جان خريده و به آن چيزی آه آرزويش را دارند دست بيابند

اين تمنا، .  طبيعی داشتن چيزهاستجرات عمل آردن را از جانشان بدر می برد، برای آنها تنها يك چيز باقی می ماند و آن خواست

 آنها آرزو آنند  یمی شود آه همه  ، سبب بی احتياطيا وچه خردمند، يا ترسو چه شجاع  خواست مشترك ميان همه ی انسانها،اين

ها  تنها يك چيز است آه نمی دانم چرا انسان. می آنند اش احساس خوشبختی و رضايتواسطه ه يزهايی را داشته باشند آه بچ

به محض اينكه آزادی از دست می رود همه .  و لطيف استزادی است، چيزی آه تا اين حد گرانبهاقدرت خواستنش را ندارند و آن آ

حت تاثير منفی سرسپردگی، مزه و  ديگر نيز، ت هایت؛ بدون آزادی همه ی نعم  جهان پشت سر آن از راه می رسدهای  فالآت

. را بدست خواهند آورد ايد تنها به اين دليل از آزادی فرار می آنند آه اگر آرزويش آنند آنمردم ش. ا از دست می دهند ر خودمعط

  . گويی چون بدست آوردنش تا اين حد آسان است، مردم اين نعمت را رد می آنند

رقبال اين  و دهای تنگ نظری آه تا اين حد نسبت به درد خود بی اعتنا چه مردم بی خردی، چه ملت های بيچاره ای،  چه انسان

، مزارعتان را غارت آنند،  دارايی شما را ببرندباارزش ترينتان بهترين و نادربرابر چشممی دهيد آه  اجازه. نعمت آور هستند

 به گونه ای زندگی می آنيد آه گويی هيچ چيز متعلق به شما  را از منزل بدزدند و چپاول آنند ؛ی آهن متعلق به گذشتگانتانيادگارها

. تان را به شما واگذار آننداز دارايی ها، نزديكان و زندگی گويی از اين امر بسيار خشنوديد آه تصميم گرفته شده تنها نيمی . نيست

 آه شما خود او  می آيد، از جانب کسی، آه از جانب يک دشمن هاها نه از جانب دشمن و تمام اين مصيبت ها، ضررها و تخريب

شما برايش شجاعانه به جنگ می رويد و برای بزرگی او حتی از اهدای جانتان نيز آوتاهی نمی را آنچه هست آرده ايد، آسی آه 

 جمعيت ين آدمی آه می توانيم در مياندرست مثل عادی تر. اين ارباب با اين همه، دو چشم، دو دست و يك بدن بيشتر ندارد. آنيد

او از . ودتان آندرد، امكاناتی است آه شما به او می دهيد تا با آنها ناب آه اين آدم دا بيشتریتنها چيز. بی شمار شهرهای خود بيابيم

؟ چگونه اين آدم اين همه دست برای زدن  اهم می آند ؟ جز از ميان خود شمامی آفريند فر افراد را آه در شما وحشتآجا اين همه 

ست آه اين گونه شهرهايتان را لگدمال می آند ؟ آيا او شما در اختيار دارد، اگر شما به او قرض ندهيد ؟ آيا اين پاهای خود شما ني

 شما دارد، جز آنچه به او داده ايد ؟ او چگونه می توانست به شما يورش برد اگر همدستی خود شما با او نبود ؟ چگونه ورایقدرتی 

رديد، همدست جالدی نمی می توانست به شما رنجی وارد سازد، اگر خود شما برای آسی آه غارتتان می آند، باجگيری نمی آ

شديد آه شما را می آشد و به خود خيانت نمی آرديد؟ مزارعتان را می آاريد تا او غارت آند، برای منازل خود اسباب و اثاثيه 

ن فرزندانتاهای او پاسخ دهند،  یيهايش به او بدهيد، دخترانتان را بزرگ می آنيد تا به آامجو فراهم می آنيد تا به هنگام غارتگری

د آند تا به  تا به سربازی او درآيند و وی آنها را به جنگ ببرد، به آشتارگاه هايش، يا اينكه، آنها را وزرای خورا بزرگ می کنيد

شما اينگونه رنج می آشيد تا او بتواند غرق لذت ها باشد و به . د و يا مجريان انتقام جويی های وی شوندارضای اطماع او بپردازن
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.  تر شود و بتواند تسمه از گرده ی شما بكشد خود را تضعيف می آنيد تا او هر چه قوی. آثيف خود بپردازدهای  ارضای هوس

را احساس آنند تحمل نخواهند آرد، رها سازيد، فقط به اين  ، آه حتی حيواناتی آه آنحرمتشما می توانيد خود را از اين همه حتك 

  .  كه فقط، اراده آنيد آه خود را نجات دهيدشرط آه، نه تالش آنيد خود را نجات دهيد، بل

من از شما نمی خواهم آه مستبد را پس بزنيد، از جايش . قاطعانه تصميم بگيريد آه ديگر خدمت نكنيد و خواهيد ديد آه آزاد هستيد

يران شده، در زير وزن  و، مانند مجسمه ای بزرگ آه پايه هايشبه زير بكشيد، بلكه تنها از او حمايت نكنيد و خواهيد ديد آه وی

  . خود فرو خواهد ريخت

*   

 آه می بر اين اساس، شايد من اشتباه می آنم. های غير قابل درمان باشيم  آه نبايد در جستجوی بهبود زخمپزشكان توصيه می آنند

ده است نشان می دهد و اين نكته آه اين درد فراموش ش. هاست فراموشش آرده به خود آورم  را نسبت به دردی آه سالخواهم ملت

 سرسختانه به خدمتگزاری، به گونه ای تا  یپس تالش آنيم تا حد امكان بفهميم چگونه اين عالقه. بيماری فوق تا چه حد مهلك است

  . عشق به آزادی چندان هم طبيعی نيستحتی تصور می شود آه  اين حد عميق ريشه دوانيده است، بطوری

 اگر قرار بود بر اساس حقوقی آه طبيعت در ما به وديعه نهاده و به ما آموخته است زندگی آنيم، فكر می آنم در اين شكی نباشد آه

 هر يك از ما به طور طبيعی در. جز به تبعيت از پدر و مادر، آه منطقی نيز هست، حاضر به اطاعت از هيچ آس ديگری می شديم

 گرايش داريم يا ورزی اين آه آيا ما به طور طبيعی به خرد. خود تمايل به تبعيت از پدر و مادر را احساس می آنيمدرون

 ، نگفته باشم اگر بيان دارم آه در روان ماگزافه اما فكرمی آنم ها و مكاتب فلسفه است ؛ ل در آآادمیهای مفص خيرموضوع بحث

ه اقع، بود، اما دراغلب موهای مناسب شكوفا می ش اين بذر از طريق نصايح خوب و مثال. يك بذر  طبيعی خردگرايی وجود دارد

را  آنچه به طور روشن و واضح قابل فهم بوده و هيچ آس نمی تواند آن. می شود، می خشكد هايی آه حادث واسطه ی شرارت

ها را در يك قالب خلق آرده است تا نشان   و حاآم بر بشر، همه ی ما انسان انكار آند اين است آه طبيعت، به مثابه نماينده ی خدا

های جسمی و يا روانی را به عده ای داده است،  و اگر هم طبيعت برخی از برتری. همگی برابر و در واقع برادر هستيم دهد 

ها را قوی نساخته تا به  طبيعت برخی انسان. ها در اين دنيا، مانند ميدان جنگ، درمقابل هم صف بكشيم هرگز نخواسته آه ما انسان

می توانيم بگوييم آه با اين تقسيم به ظاهر ناعادالنه ی قوا، طبيعت . ذيت ضعيف ترها بپردازندمثابه راهزنان جنگل به آزار و ا

خواسته آه برادری را به گونه ای عملی ميان ما تقويت سازد، چرا آه بدين ترتيب برخی می توانند به حمايت از سايرين برخيزند 

  . در حاليكه برخی ديگر به دريافت اين حمايت نيازمندند

از آنجا آه طبيعت، اين مادر مهربان، تمامی زمين را در اختيار ما گذاشته است، از آنجا آه او همه را بر اساس يك الگوی مشترك 

 ديگری ببيند و تقريبا خود را در ديگری باز شناسد، همانند آنچه يك آينه می آند ؛ از آنجا  درساخته است تا هر آس بتواند خود را

 ما صدا و آالم را بخشيده تا بتوانيم از طريق ارتباط و تبادل افكار و همسو ساختن اراده هايمان، بهتر با آه طبيعت به همه ی

 از آنجا آه طبيعت از هر طريق ممكن درصدد برآمده آه پيوند و اس برادری بين خود خلق آنيم ؛يكديگر رفتار آرده و احس

 آه طبيعت در هر چيز نشان داده آه ما را نه تنها متحد، بلكه چون تنی واحد می  از آنجاها را مستحكم تر سازد ؛ همبستگی ما انسان

ها به طور طبيعی آزاد نباشيم، زيرا مگر نه اينكه يكسان هستيم ؟ در ذهن هيچ آس  چگونه می توانيم شك آنيم آه ما انسان خواهد، 

  .  ما را در آنار هم قرار داده است یو همهخطور نمی آند آه طبيعت، آسی را در بردگی قرار داده باشد، چرا آه ا

رنجی در واقع اين بيهوده است آه از خود بپرسيم آيا آزادی طبيعی است، زيرا هيچ انسانی را نمی توان به بردگی آشيد مگر آنكه 

پس آزادی .  در جهان چيزی بيشتر از بی عدالتی بر ضد طبيعت، آه سراسر خردورزی است، وجود ندارد ؛وارد سازيم او بر

  . از همين روی به نظر من، ما نه تنها با آزادی، بلكه هم چنين، با عشق دفاع از آزادی زاده می شويم. طبيعی است
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 خود را باز  های انسانیها و خصلت و اگر به طور اتفاقی هنوز آسی هست آه تا آن حد به نادانی آشيده شده آه ديگر حتی ويژگی

نمی آند، من چاره ای ندارم جز آنكه آنها را به آن چيزی آه اليقند مفتخر سازم و از وحوش ياری نمی شناسد و در اين باره شك 

. »زنده باد آزادی«:  چنين افرادی فرياد می آشند حيوانات در گوش. است بياموزمت انسان  آن چه را آه طبيع،گيرم تا به اين افراد

 باشند، تحمل نمی آنند آه  شدهنوران، مانند يك ماهی آه از آب بيرون آشيدهاين جا.  از حيوانات به محض اسارت می ميرندیبسيار

  ارزش گذاری داشتند، آزادی را در عالی نظاماگر حيوانات در بين خود،. بعد از محروم شدن از آزاديشان به زندگی ادامه دهند

با چنگ و دندان و شاخ و نوك خود آنچنان مقاومتی ساير حيوانات، از بزرگ تا آوچك، به هنگام اسارت . ترين رتبه قرار می دادند

اين حيوانات، هنگامی آه . نشان می دهند آه خوب آشكار می شود چه بهايی برای آنچه در حال از دست دادنش هستند قائل می شوند

هتر است بگويم شاهد آه ب به اسارت درمی آيند، از خود رفتارهايی را نشان می دهند آه به خوبی بيانگر اندوهشان است، بطوری

 تا  باره ی خوشبختی از دست رفته شان خواهيم بود ناله ی آنان درو سوگ  و يا شاهديجی آنها خواهيم بود تا زندگيشانمرگ تدر

و چه بايد از اين رفتار فيل فهميد آه پس از نشان دادن مقاومت جانانه ای از خود، هنگامی آه ديگر .  اسارتابراز رضايتشان از

 به حفظ  می شكند ؟ جز اين آه ميل عظيمهايش را  به جستن از اسارت ندارد، دندانهايش را به درختان می آوبد و عاجاميدی

 فيل تالش می آند ببيند آيا می  دست زند ؛ ای سفارش می آند تا با شكارچيان خود به معامله به اوآزاديش به وی قدرت تفكر داده و

  . هايش بپردازد و در ازای آن آزاديش را بخرد را به بهای عاجان  ی شکارچيتواند باج درخواست شده

اما اين مانع از آن نمی شود آه او افسارش را . ما اسب را از بدو تولدش مورد نوازش قرار می دهيم تا به خدمت آردن عادت آند

ی آند به ما بفهماند آه از سر ميل به  او تالش م،به نظر من در اين مواقع. گاز بگيرد و يا به هنگام تربيت آردنش لگد بزند

    ؟باز هم بگويم. ه ايم چنين می آندخدمتگزاری مشغول نيست بلكه چون مجبورش آرد

  : قبال اين نكته را به شعر هم گفته ام 

  در زير يوغ،«  
  حتی گاوها نيز غر می زنند،

  و پرندگان در قفس
  ».لب به شكوه می گشايند

اری پريشان احوال است و درپی آزادی می رود ؛ با توجه به ر موجود دارای احساس، از اطاعت گزه هبدين گونه، با توجه به اينك

آنكه حيوانات، حتی آنها آه برای خدمت به انسان تربيت شده اند، نمی توانند به فرمانبرداری تن دردهند مگر پس از آنكه با الهام از 

 اين تنها موجودی آه برای آزاد – چه بدبختی می تواند گريبان انسان  ه باشند، به اعتراض پرداخت،آرزويی مخالف اين خدمتگزاری

 را گرفته باشد تا او حالت اوليه ی خود و نيز خواست بدست آوردن دوباره ی آزادی را فراموش آرده باشد -زيستن زاده شده است 

  ؟ 
* 

  :مستبدين بر سه نوعند  

آنها آه قدرت .  بعضی از طريق موروثی،رسند، بعضی ديگر با زور اسلحه و سرانجامبرخی از آنها با انتخاب مردم به قدرت می 

را با حق جنگ بدست می آورند، اين نكته را می دانيم و بايد بگوييم، همان گونه رفتار می آنند آه گويی در آشوری فتح شده 

 اند از مايه ی ذاتی  آه در خودآامگی زاده و پرورش يافتهانايش. آنها آه شاه زاده می شوند معموال بهتر از گروه اول نيستند. هستند

آنها بر اساس اين آه طبع . استبداد تغذيه آرده و مردمی را آه تحت تبعيتشان قرار دارند مانند رعيت های به ارث رسيده می بينند

  . هره می برندارثيه ی خود ب   از حكومت به عنوان– خسيس يا دست و دل باز باشند –اصلی شان چگونه باشد 
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نست باشد اگر فكر می آنم اين طور می توا. تحمل تر باشند   را از مردم گرفته اند بايد قابل مستبدينی آه قدرتشانبه نظر می رسد

 تصميم نمی ،نمی دانم چه شكوه و عظمتی بابت ،آنها، به محض تصاحب جايگاه برتر نسبت به ديگران و شنيدن برخی تملقات

 سپرده اند طوری در نظرمی گيرند آه ا هميشه قدرتی را آه مردم به ايشانآنها تقريب. از جايگاهشان تكان نخورندگرفتند آه ديگر 

 نگيز است آه ببينيم تا چه حد چنين گرايشی را پيش می گيرند، تعجب برااز زمانی آه اين حاکمان . واگذار نمايندبايد به فرزندانشان 

برای تامين .  گذارند و در زمينه ی بی رحمی، از همه خودآامگان ديگر دست پيش می گيرندهر گونه شرارتی را پشت سرمیمرز 

استبداد ساالری خود، بهترين وسيله ای آه اين حاآمان در اختيار دارند اين است آه سرسپردگی را تقويت آنند و تا آنجا آه ممكن 

را آه زياد هم آهنه نيست از حافظه  تا حدی آه حتی خاطره ی آن تحت فرمانان خود دور سازند، ذهناست فكر آزادی انديشه را از

زيرا اگر چه  آنها از طرق : برای اينكه واقعيت را گفته باشيم چند تفاوت گزينشی ميان اين خودآامگان وجود دارد . ها پاك سازند

 انتخاب شده اند با  ملت به مانند يك آنها آه توسط مردم. شان تقريبا يكسان است مختلف به قدرت می رسند، اما روش حكومتگری

همچون به اسارت درآمدگان رفتار می نمايند و وارثين قدرت، با ملت گاو وحشی آه بايد رام شود رفتار می آنند، فاتحان قدرت 

  . همانند گله ای از بردگان  آه به طور طبيعی متعلق به ايشان است

 عادت اریناب بودند، يعنی نه به اطاعت گزانی زاده می شدند آه دارای ماهيتی  آساگر به طور تصادفی: من اين سوال را می آنم 

آرده نه متمايل به  آزادی بوده و نه حتی اسم تبعيت و آزادی را شنيده باشند، اگر به آنها پيشنهاد دهيم آه می خواهند آزاد زيست آنند 

 اطاعت ورزی ازداد آه از خردشان پيروی آنند تا اينكه به  واهند؟ بی شك، آنها ترجيح خانبردار، انتخابشان چه خواهد بوديا فرم

. د آه بی آنكه نياز يا اجباری باشد، برای خود يك مستبد تراشيدندن ديگر بپردازند ؛ مگر اينكه آنها نيز مثل قوم بنی اسرائيل باشفردی

، تا حدی آه از تمام مبه مرز انسان نبودن نرساندهيچ گاه نشده آه من تاريخ آنها را بخوانم و يك غضب شديد احاطه ام نكند و 

ها انسان بمانند برای اينكه حاضر باشند به بردگی آشيده  زيرا تا زمانی آه انسان. هايی آه بر سرشان آمده است شاد شوم مصيبت

ها ی ن، همانطور آه اسپارتهای بيگانگا مجبوراز طريق سالح. يا بايد مجبور شوند يا دچار اشتباه گردند: شوند دو چيز الزم است 

 به دست  را بخورند، همانگونه آه حكومت آتنهای سياسی جناح بندیفريب آتنی های در مقابل ارتش اسكندر بودند، و يا  و

آمتر توسط ولی به اشتباه انداخته اند،آنها اغلب به اين خاطر آزادی خود را باخته اند آه ايشان را .  افتاده بود٣٤»پيسيسترات«

  .  و بيشتر خودشان خطا آرده اند اندان فريب خوردهديگر

، تنها به خاطر يك خطر مبرم آه آنها را تهديد می آرد »سيسيل«  ی، پايتخت جزيره»سيراآوس«بدين گونه بود آه مردم شهر 

 وقتی با ند آهدرت دادكردند آه  به او آن قدر قمردم توجه ن.  را انتخاب آرده و به فرماندهی ارتش را به او دادند٣٥»دونيز اول«

او .  پيروزمندانه از نبرد بازگشت، طوری رفتار آرد آه گويی نه بر دشمنانش، آه بر همشهريان خود غلبه آرده بوده استزرنگی

ه، به محض آنكه اين باور آردنی نيست مردم را ببينيم آ.  اعالم آرد٣٦نخست خود را فرمانده، بعد شاه و سپس شاه مطلق العنان

می روند و ديگر ناممكن می شود آه بتوان  اموشی عميق نسبت به آزاديشان فرومی آيند، چگونه ناگهان در يك فر  و بند درتحت قيد

اری مشغول است ز با ديدن خلق آه اينگونه آسان و داوطلبانه به خدمتگا آزاديشان را دوباره باز يايند ؛آنها را از خواب بيدار آرد ت

  . استبوده برنده ی اسارتش ازنده ی آزاديش، بلكه و نه تنها بمی گويی آه ا

                                                 
او قدرت را با عوام فريبی غصب آرد .  پيش از ميالد مسيح زندگی می آرد٥٢٧ تا ٦٠٠حاآم مستبد آتن بود آه بين سالهای  »پيسيسترات« ٣٤

  .  و تا آخر عمر آنرا حفظ نمود
 

 به عنوان حاآمی ٣٦٧ تا ٤٠٥او در بين سالهای .   قبل از ميالد مسيح زيست٣٦٧ تا٤٣٠بين  سالهای » سيراآوز«  اول متولد شهر»دونيز« ٣٥
  .مستبد حكومت آرد و فتوحاتی چند در يونان و ايتاليا نمود

 
  .به عنوان شاه مطلق العنان معرفی شد» فرمانده آل قوا«  قبل از ميالد با اعطای مقام ٤٠٥وی در سال  ٣٦
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* 
اری می پردازد، اما نسل های زواسطه ی زور به خدمت گه اين درست است آه در ابتدا يك ملت از روی اجبار و شكست و ب

 يوغ زاده می هايی آه زير انسان. طور داوطلبانه، همان می آنند آه نسل های قبلی با اجبار می آردنده بعدی، بدون تاسف و ب

  شده اند ادامه ی بقانمی آنند، به اين رضا می دهند آه همانگونه آه زاده شوند، در بردگی تغذيه و رشد می آنند، به گذشته نگاه 

آنها وضعيتی را آه در آن زاده شده . يافته اند جستجو آنند دهند و ديگر به اين نمی انديشند آه اموال و يا حقوقی ديگر را، جز آنچه

  . اند به عنوان وضعيت طبيعی خود می پندارند

با اين وجود وارثی وجود ندارد آه، هر قدر هم دست و دلباز و تنبل باشد، يك روز به آاغذهای رسمی پدرش نگاهی نياندازد تا 

ادت، آه درباره ی همه اما پديده ی ع.  از ارثيه اش نكاسته اندسيده را به او داده اند و چيزی آيا همه حق و حقوق به ارث ر،ببيند

مانند آنچه در باره ی . اری بپردازيمز اينگونه می آموزد آه به خدمت گبه ويژهمسائل تا اين حد روی ما نفوذ دارد، به ما 

احساس آنيم تلخ ما نيز می آموزيم آه سم بردگی را بنوشيم، بدون آنكه .  حكايت می آنند آه به زهر نيز عادت آرد٣٧»ميتريدات«

 ما را به آنجا آه می خواهد هدايت می آند، چه خوش شانس و چه بد شانس، اما بايد اعتراف آرد آه طبيعت  شك طبيعتبی. است

 طبيعی هر چقدر هم آه مثبت باشد نياز به نگهداری دارد و عادت، هميشه ما را به خصلت. ذ آمتری روی ما دارد تا عادتنفو

 بذرهايی را آه طبيعت در ما می نهد آنقدر ضعيف و شكننده هستند.  طبيعت ميلطريقی آه می خواهد شكل می دهد، حتی عليرغم

اين دانه ها به سختی مورد حفظ و نگهداری قرار .  از سوی عادت خالف خود مقاومت آنندآه نمی توانند در مقابل آمترين هجومی

 درختان ميوه آه، تا مانندلب ماهيت می شوند ؛ ار قت خود را از دست می دهند و يا حتی دچهمه ی آيفي به آسانی ولی ميگيرند،

 و زمانی آه آنها را پيوند می زنند تا ميوه هايی ديگر ببار  خود را حفظ می آنندنوعهای  زمانی آه امكان رشد طبيعی دارند ويژگی

  . ها را از دست می دهند آورند، اين ويژگی

 زمان، آب و هوا، زمين و يا دست يك ،؛ با اين وجود  را دارندهای طبيعی و خصوصيات خود ت، خصلتعلفها نيزهر آدام آيفي

گياهی را آه در يك سرزمين می بينيم اغلب در يك آشور ديگر قابل شناخته . ها را آاهش يا افزايش می دهند باغبان اين ويژگی

 آنند آه حتی بدبخت ترين آنها نيزی ها آه، آنچنان آزادانه زندگی م  گروهی از انسان.را بنگريم» ونيزيها« است آافی. شدن نيست

آنها به طريقی زاده شده و رشد می آنند آه در زندگی هيچ آرزويی ندارند جز آنكه به بهترين طريق ممكن . نمی خواهد شاه شود

 تمام خوشبختی می شوند آه حاضر نيستد سر سوزنی از آزاديشان را با اين مردم از گهواره آنگونه تربيت. آزاديشان را حفظ آنند

اگر اين افراد را ببينيم و سپس سری هم به قلمرو يك خان بزنيم و در آنجا افرادی را ببينيم آه . های ديگر روی زمين مبادله آنند

آيا باز خواهيم پنداشت آه  برای خدمت آردن به ارباب زاده شده اند و زندگی خود را فدای اين آرده اند آه او قدرتش را حفظ آند، 

و به يك باغ وحش پا  ها خارج شده  ن دو گروه از مردم دارای يك طبيعت هستند ؟ آيا فكر نخواهيم آرد آه گويی از يك شهر انساناي

  گذاشته ايم ؟ 

.  زاده و تغذيه شده بودند پرورش داده بود، دو توله سگ را آه از يك مادر»اسپارت«، قانونگذار٣٨»ليسورگ«حكايت می آنند آه 

وی آه می . آشپرخانه تغذيه می شد و هيكل گنده می آرد و ديگری در ميادين شكار با بوق شيپور شكارچيان می دويديكی در آنج 

 دو سگ را به معرض تماشای همگان گذاشت ،می آفريند ها آنگونه هستند آه فرهنگ  ثابت آند انسان» اسپارت«خواست به اهالی 

                                                 
هنگامی که نوجوان بود به .  قبل از ميالد می زيست٦٣ تا ١٣٢وی بين سالهای . در آسيای صغير بود» ونتپ«شاه منطقه ی » ميتريدات«  ٣٧

در اين مدت وی با مصرف مقادير کمی سم به تدريج در بدن خود نسبت به . کوهستان گريخت و در آنجا از طريق شکار به زندگی ادامه داد
  .  زهر مصونيت ايجاد کرد

 
  . بود آه به آشورهای بسياری سفر آرد و سپس اصالحاتی را در حكومت آغاز آرد» اسپارت«ونگذار اساطيری آشورقان» يسورگل«   ٣٨
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 » ليسورگ«. دويد و ديگری به سمت خرگوشسوپ يكی به سوی بشقاب . قرار داد سوپ و يك خرگوش  ظرفو در ميان آنها يك

  . » می دانيم اين دو، برادر هستند«: گفت

را طوری تربيت آرد آه هر يك از آنها حاضر بود هزاران بار مردن را تحمل » اسپارت«قوانين و هنر سياست خود، اهالی وی با 

  .  تن در ندهد د، جز قانون و خر،آند اما به هيچ اربابی

. ، يكی از شاهان بزرگ پارس، و دو تن از اهالی اسپارت نقل آنم٣٩»خشايار«مايلم اينجا داستان آوتاهی درباره ی يكی از نزديكان 

درحال آماده سازی لشگرآشی و فتح آامل يونان بود، سفرای خود را به شهرهای مختلف اين آشور »  شاهخشايار«زمانی آه 

 آتن و اسپارت  یاو فقط درباره. ها بود تا از شهرها بخواهند آه تسليم آنها شوند اين روش پارس. آب و زمين آنندفرستاد تا طلب 

و اسپارتيها سفير را به دره  . آرده بودند را اسير ٤٠»داريوش« نمايندگان پدر او  در گذشتهزيرا در اين دو شهر. اين آار را نكرد

بياييد بگيريد اينجا هم آب هست و هم زمين، برداريد و به نزد شاه « : ن اينكه به آنها گفته بودند  ضم انداخته بودندآتنی ها در چاه
می دانستند  ها اسپارتی.  آزاديشان تجاوزی شوداهالی اين جوامع آسانی بودند آه حتی حاضر نمی شدند درحرف هم به. »خود ببريد

و   جارچيان خدای٤١»تاليبی«دايان را نا خشنود ساخته بودند، بخصوص  خ،»داريوش« نسبت به فرستادگان آه با چنين رفتاری

هر  بفرستند تا او» ارخشاي«بنابراين آنها تصميم گرفتند برای جلب رضايت خدايان، دو نفر از شهروندان خود را نزد .  راقاصدان

  .گيرد می توانست انتقام فرستادگان پدرش را از اين دو بشاه. آنچه می خواهد با آنان آند

هنگامی آه به مقر .  به راه افتادندن قربانی داوطلب تعيين شدند و، به عنوا٤٣»بوليس« و ٤٢»اسپرتيس« لی اسپارت،ااين دو اه

 آنها هرهای ساحلی تعين شده بود رسيدند ویجانب شاه به عنوان فرماندار تمامی ش  آه از٤٤»هيدارنس«حكومتی يك پارسی به نام 

ها اينگونه قاطعانه دوستی شاه   و به تدريج به اين نكته رسيد آه چرا اسپارتیبه گفتگو نشستبا آنها . ا شدرا با تشريفات آامل پذير

 خود قرار ای اسپارتيها، مثال مرا ببينيد آه چگونه شاه آنان را آه اليق می داند مورد افتخار«: گفت »  هيدارنس«. ا رد می آنندر

دو » .می داد ند تا از شهرهای يونان را به شما او شما را می شناخت، حكومت چ می آمديد و به خدمت او درباور آنيد اگر. می دهد

 خوبی آنی، زيرا اگر تو نعمتی را آه به ما ر اين باره نمی توانی به ما نصيحتهيدارنس، تو د« : پاسخ دادند » اسپارت«شهروند 

تو ازعنايت شاه برخوردار شده ای، اما . برخورداريم بی خبر هستیوعده می دهی چشيده ای، به طور آامل از موهبتی آه ما از آن 

حال آنكه اگر فقط اين نعمت را مزه آرده بودی به ما سفارش می آردی آه نه فقط با سپر و . نمی دانی آزادی چه طعم شيرينی دارد

رف درست را می زدند، اما هر آدامشان بنابه ها بودند آه ح اين تنها اسپارتی. »نيزه، آه با چنگ و دندان به دفاع از آن بپردازيم

زيرا اين ناممكن بود آه فرماندار پارسی تاسف آزاديی را بخورد آه هرگز لذتش را . تربيتی آه دريافت آرده بود سخن می گفت

  .  را تحمل آننداسارتها، آه آزادی را مزه آرده بودند، نمی توانستند  نبرده بود، همانگونه آه اسپارتی

 به آاخ پادشاه ، آودآی بيش نبود، به خاطر مرتبه ی اجتماعی و روابط خانوادگيش٤٦»آاتون«، ٤٥»اوتيك«ی آه در شهر هنگام

در تمامی اين ديدارها وی همان گونه .  می رفت٤٧»سيال«دسترسی داشت و از اين طريق، از همان سنين پايين، به ديدار ديكتاتور 

                                                 
ار ديگر طرح او پس از آرام ساختن شورش مصر ب.  قبل از ميالد زيست٤٦٥ تا ٥١٩اول بين سالهای » داريوش« اول فرزند » خشايار«  ٣٩

 .  سر گرفت از  را به سمت يونانآشورگشايی پدر خود
 قبل از ميالد از يونانيها ٤٩٠در سال » ماراتون«او درجنگ .  قبل از ميالد مسيح شاه پارس بود٤٨٦ تا ٥٢١در بين سالهای » داريوش « ٤٠

  . شکست خورد
٤١ Talthybie 
٤٢ Sperthiès 
٤٣ Bulis 
٤٤Hydarnes 

  Utique برخاسترم به حمايت از آه) تونس امروزی(» آارتاژ«ا در نزديكی منطقه ای از آفريق:  ٤٥  .  
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و در حضور و حتی به »  سيال«يك روز شاهد بود آه در آاخ .  خود حضور پيدا می آردآه برای فرزندان اشراف رسم بود با معلم

 می آردند،  عده ای را به زندان می افكندند، برخی ديگر را محكوم می ساختند، يكی را به بيرون پرت،دستور خود ديكتاتور

خالصه آنكه . گری اعدام آسی را تقاضا می آرد فردی تقاضای مصادره اموال يك شهروند را داشت و ديديگری را خفه می آرند،

آنجا آمتر به يك . همه چيز در آنجا طوری بود آه شباهتی به دادسرای  يك قاضی شهر نداشت،  بلكه به مانند سرای يك مستبد بود

 آنرا زير  دهيد؟چرا يك خنجر به من نمی « : پسرك جوان از معلمش پرسيد . دادگاه و بيشتر به سياهچال خودآامگی شباهت داشت

 بازوی من به اندازه آافی دراز...د بلند شو از جایوارد می شوم، قبل از اينكه او» سيال«من اغلب به اتاق . لباسم پنهان خواهم آرد

نام .  بود٤٨چنين آغازی برای زندگيش اليق مرگش. است» آاتون«اين براستی آالم » .است تا بتوانم شهر را از شر او نجات بخشم

اين «: الفاصله گفته خواهد شد ب. م آشور را آنار بگذرايد، فقط واقعه را آنگونه آه بوده تصور آنيد، اين خود گويا خواهد بودو اس

ن نمی گويم آه می زنم؟  به يقين مچرا چنين حرفی را . »اد بود اهل رم بوده است، زاده شده در رمی آه آن موقع هنوز آزپسر

اما . ها نامطلوب وآزادی پسنديده است  بردگی برای انسان،اين باره نداشته است، زيرا در هر جايی نقشی در آشور و سرزمين هيچ

به نظر من بايد نسبت به آنان آه از بدو تولد در زير يوغ هستند رحم داشت، بايد آنها را آه حتی سايه ی آزادی را هم نديده اند و 

اگر آنگونه آه هومر می .  آنها فالآت برده زيستن را احساس نمی آنندخشيد ؛ هم نشنيده اند عفو آرد يا بحتی درباره اش سخنی

 شش ماه از سال آفتاب مداوم و شش ماه از سال تاريكی برقرار ، وجود دارد آه در آن٤٩»سيمريها«گويد سرزمينی به نام سرزمين 

شنيده و يا چيزی به اسم روز نگز از روشنايی است، آيا بايد متعجب باشيم آنهايی آه در طول اين شب طوالنی زاده می شوند هر

  آه به ظلمت عادت آرده باشند و هرگز آرزوی ديدن نور را نداشته باشند ؟  ديده باشند، يا ن

تاسف هميشه زمانی می رسد آه . ، تنها پس از آامجويی می آيدغصه.يزی را آه نداشته است نمی خوردانسان هرگز تاسف آن چ

 آزاد بودن است و اينكه بخواهد آزاد ،طبيعت انسان. های گذشته زنده می شود اهی يافته و خاطره ی خوبیبشر بر بدبختی خود آگ

  .  به او چيز ديگری ياد بدهد به دنبال اين چيز ديگر خواهد رفتی آموزش نظاماما اگر باشد، 

است آه ، تنها آن آسی طبيعی  طبيعی می نمايدی آند همه چيز برايشبا توجه به اينكه وقتی انسان عادت م: پس می توانيم بگوييم 

 حتی بر همان چيزی آه. بدين گونه بايد گفت نخستين دليل بردگی داوطلبانه، عادت است. می طلبدچيزهای ناب و جعل نشده را 

زير زين قرار آه ؛ در ابتدا  آيند آه در ابتدا افسار خود را گاز می گيرند و بعدها با آن آنار می شجاع ترين اسبها نيز اتفاق می افتد

می گيرند لگد می اندازند و پس از مدتی خودشان پا پيش می گذارند تا بساط زين را بر آمر آنان سوار آنند و بعد هم با آمال 

  . افتخار، در زير مهميز شان، خرامان خرامان راه می روند

آنها می انديشند آه بايد اين بدبختی را . رانشان نيز چنين زيسته انداطاعت پذيران می گويند آه هميشه تحت سلطه بوده اند، آه پد

 خود را متقاعد می آنند آه چنين است و بدين ترتيب، در دراز مدت، سلطه ی آسانی را آه آنها را به قيد ،تحمل آنند، با آوردن مثال

  . و بند آشيده اند تحكيم می آنند
                                                                                                                                                                       

 پيرو وی. ر به مخالفت برخاستای بود آه با سزرماو سياستمدار .  قبل از ميالد مسيح می زيست٤٦- ٩٥بين سالهای » آاتون اوتيكی«  ٤٦
  . مكتب رواقيون زنون بود آه در اصول اخالقی بسيار سخت گير هستند و به برتری خرد بر احساسات باور دارند

 
وی فرمانده ی نظامی و سياستمدار رمی بود آه پس .  زيست قبل از ميالد مسيح ٧٨ تا ١٣٨بين سالهای ) Sulla(» سوال« يا Sylla)(»سيال« ٤٧

پس از رسيدن به قدرت دشمنان خود را از .  رسيدرم رسيد و بعد هم به مقام امپراطوری رماز پيروزی در چند نبرد به رياست حزب اشراف 
  .اختيارات بی حد و مرز قرار داد» ديكتاتور«ون اساسی را به نفع سنا تغيير داد و برای خود به عنوان فعاليت منع آرد، قان

 
  .بعد از شكست در يكی از نبردها، برای حفظ افتخار خود، با شمشير شكمش را دريد» آاتون اوتيكی«  ٤٨
 

در آسيای صغير را تصرف » ليدی«و درقرن هفتم ميالدی آشور  آهنی دارد آه در حاشيه ی دريای سياه می زيستند  دوراناشاره به مردم ٤٩
  .آردند
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اما .  زمان تنها سبب تشديد اهانت روا شده برانسان می شودگذر.  را مجاز نمی سازدز بدی آردن هرگ،اما در حقيقت، گذشت زمان

هميشه عده ای وجود دارند آه از همان بدو تولد بهتر از ديگران هستند، آنها سنگينی يوغ را بر گردن خود حس آرده و نمی توانند 

 در ،ها و درياها  در ورای سرزمين٥٠»اوليس« نيستند و مانند از تكان دادن آن خودداری آنند، آنها به دنبال توجيه اطاعت پذيری

های اوليه ی  ی، ريشه ها و خصلتآنها حقوق طبيع.  دودی هستند آه از آلبه ی صميمی خودشان بيرون می آيد یپی ديدن دوباره

تن  با داشگونه انساناين. ند باز اين حقوق و ريشه ها را مطالبه آن، را فراموش نمی آنند و شتاب دارند آه در هر فرصتیخويش

د و نه به افق  نه به آنچه رفته بنگرد و تنها جلوی پای خود را نگاه آند آه مانند ناآگاهانتعقلی روشن و روحی شفاف تن در نمی ده

با حفظ اينها هستند آه .  حال را قضاوت آرده و آينده را پيش بينی آنند، را به خاطر می آورند تا با آن ها گذشتهآنها. دور

هنگامی آه آزادی در دنيا به طورآامل از دست رفته و طرد . شعورشان، به تقويت درك خود از طريق مطالعه و دانش می پردازند

اسارت حالشان را به هم می زند، هر .  مزه آنندوحشان آزادی را احساس و آن را تصور آرده و درری شود، اين افراد بازقادرندم

  .ك آرده باشندآه قيافه اش را بز چند

* 

ها احساس شرافت و نفرت از استبداد را می  سلطان بزرگ ترك خوب دريافته بود آه آتاب و انديشه بيش از هر چيز در انسان

ع نيزخواهان دمندی باقی نمانده و ویاين آه در آشور او ديگردانش. آفريند آوشش فراوان .  من قابل فهم استبرایايشان باشد  ف

با وجود شرايط خاص، به آزادی وفادارمانده اند، چندان موثر نيست، زيرا اين افراد، هر تعداد هم آه باشند، نمی عطش آنهايی آه و

 آزادی انديشه را از آنها گرفته اند و اين افراد به گونه ای حتیمستبدين، آزادی عمل، آزادی بيان و . توانند با هم اتحادی داشته باشند

 ٥٢»وولكن«نمی آرده است هنگامی آه درباره ی انسانی آه توسط  چندان هم شوخی ٥١»موموس«.  اند دورافتادهيکديگرمنزوی از 

   ٥٣. انديشه هايش بتواند از آنجا ديده شود در قلبش پنجره آوچكی هم ندارد تاساخته شده بود می گفت آه او

  یيعنی در واقع تمامی جهان زير سلطه(آنند هنگامی آه تصميم گرفتند روم را آزاد  ، ٥٥»آاسيوس« و ٥٤»بروتوس«می گويند آه 

می آردند جرات ، اين مدعی منافع همگانی، جزو آنها باشد، چرا آه قضاوت ٥٦»سيسرون«، ديگر نخواستند آه )رم را  آزاد  سازند

ه به گذشته ها بنگرد هر آس آ.  نداشتنداعتمادیآنها به خواست او باور داشتند، اما به شجاعت وی . چنين آار خطيری را ندارد

                                                 
، از او به هنگام بازگشت از نبرد به سوی ميهنش درپيچ و خم  درياها گم شد. است» اوديسه«در » اوليس«ده به حماسه اشاره ی نويسن ٥٠

  . و پس از ده سال تالش به مقصد رسيدميهنش دور افتاد
 

  . بوده است خدای سرزنش، انتقاد و تمسخر،تانطير يونان باسدر ميان اسا» موموس  ٥١«
 

  .می شد، او خدای آتش و آار با مواد خام بود شناخته» ژونون«و» ژوپيتر«ن پسر  بود آه به عنوارميكی از خدايان » وولكن«  ٥٢
  

چيزی که باعث می . ه های خود را ابراز کنندها نتوانند انديش به شرايط خفقان مطلق است که باعث می شود انسان» البوئسی«  اشاره ی  ٥٣
  )مترجم.(شود افراد آزاديخواه در جامعه همديگر را پيدا نکنند

  
  دوراناو آه در رم زاده شده بود و ازسياستمداران آن.   قبل از ميالد مسيح می زيست٤٢ تا ٨٥بين سالهای » مارآوس ژونيوس بروتوس«  ٥٤

 به  هنگامی آه وی،پس از آن. بر عليه سزار اقدام آند، آاری آه به قتل سزار انجاميد» آاسيوس «اهمحسوب می شد تصميم گرفت تا به همر
  . خود آشی آرد،مورد تعقيب قرار گرفت در مقابل آنها شكست خورد و در نهايت برای حفظ افتخار» اآتاوين«و » آنتوان« اين جرم  توسط 

 
 قبل از ميالد به قتل ٤٢ در قتل سزار شرآت آرد و در سال رمبود آه برای آزاد سازی از جمله افرادی » آايوس آاسيوس لونژينوس«  ٥٥

  .رسيد
 

او به عنوان سياستمداری بی .  قبل از ميالد مسيح می زيست٤٣- ١٠٦از سياستمداران و سخنوران رمی بود آه بين سالهای » سيسرون«  ٥٦
وی پيوسته در پی آن بود آه . گر می پيوست تا هميشه در خط ميانه قرار داشته باشددي  دائم از يك گروه سياسی به گروه وشناخته می شد مايه

  .  گيردياستمدار قدرتمند قرار تحت حمايت يك س
 



  گفتاری درباره ی اطاعت پذيری داوطلبانه

 ٣٠

صميم گرفتند  ميهنشان را با انگيزه ای های پليد ديدند و ت متقاعد می شود تمامی آسانی آه آشور خود را تحقير شده و در دست

هايی می  انآزادی برای شكوفايی خود هميشه به ياری چنين انس. خير، قاطع و راسخ  آزاد آنند، به آسانی به اين منظور نائل آمدند

هايی تا اين حد   آه طرح٦١»ديون« و٦٠»والريوس«، ٥٩»بروتوس آهن«، ٥٨»تراسيبول«، »آريستوژيتون«، ٥٧»هارموديوس«. دآي

 تقريبا هميشه موفقيت را ،سرشار از اعتقاد را ريختند و آنرا با خير و خوشی به  اجرا درآوردند ؛ درچنين مواردی اراده ی قاطعانه

موفق شدند اسارت را درهم شكنند، آنها هنگامی آه تالش داشتند آزادی را » سيوسآا«جوان و » بروتوس«. تضمين می آند

 زيرا چه آسی می تواند درزندگی و مرگ آنها چيزی آه حكايت - بازگردانند جان خود را از دست دادند، نه به گونه ای فالآت بار 

تخريب آامل جمهوری، جمهوريی آه به  نظر من با آنها دفن ، بلكه برای پايان دادن به نگون بختی متداوم و - از فالآت آند بيابد ؟ 

 عليه امپراطوران رم  از جانب برخی از جاه طلبان انجام شد به جايی نرسيد، اما عدم موفقيت های ديگری آه پس از آنها تالش. شد

ا سرنگون آنند، بلكه تنها می خواستند و سرانجام شوم اين آودتاها نيز قابل تاسف نيست، چرا آه آنها در پی آن نبودند تاج و تخت ر

 می شدند من بسيار متاسف می در باره ی آنها اگر موفق. و استبداد را بهتر حفظ نمايندحكومت را بلزرانند تا جايگزين مستبد شده 

  . هايی آلوده زد  دست به حرآت،و خوشحالم آه آنها اين نمونه را نشان دادند آه نبايد به نام پاك آزادیشدم 

اما برای اينكه به موضوع اصلی خود آه داشت آامال گم می شد باز گرديم، دليل نخستينی آه سبب اطاعت پذيری داوطلبانه ی 

زير حاآميت : از اين دليل اول يكی ديگر برمی آيد . ها می شود اين است آه آنها مطيع زاده شده و اين گونه بار آمده اند انسان

 بيماری« بزرگ، پدر علم طب موافقم آه در آتاب ٦٣»هيپوآرات«من با . می شوند ٦٢و زن صفتمستبدان، افراد به آسانی لش 

می خواست  ٦٤س پادشاه پار بود و اين امررا هنگامی آهاو مرد با جراتی. داده استی خود به خوبی اين موضوع را توضيح »ها

 به گونه ای صادقانه پاسخ داد آه اگر به مداوای »اتهيپوکر«نی به سمت خود بكشاند نشان داد ؛  را به زور تحفه های آنچناوی

 آه می خواهند يونانی ها را بكشند بپردازد و ازطريق دانش خود به آسی  خدمت آند آه می خواهد آشورش رابه ،٦٥»بربرها«

                                                 
 به عنوان شهدای آزادی »آريستوژيتون« با دوست خود و ا.استبل از ميالد مسيح  ق٥١٤ مرگ او،از اهالی آتن بودآه تاريخ » سهارموديو« ٥٧

هر دوی آنها در . نقشه کشيدند، اما مورد خيانت واقع شده و دستگير شدندحاآم مستبد يونان » ياسهيپ« بر عليه اين دو. ه می شونديونان شناخت
  .زير شکنجه جان سپردند

 
او حاآميت » نتب«با ياری اهالی .  قبل از ميالد مسيح می زيست٣٨٨ تا ٤٤٥فرمانده ی نظامی يونانی بود آه در بين سالهای » تراسيبيول«  ٥٨
  . برقرار سازد و حکومت مردم را در اين کشوررا از يونان بر چيد و تالش آرد تا بار ديگر اتحاد را ميان آتنی ها»  مستبد٣٠«
 

 شد خاندان پادشاهی  قبل از ميالد در گذشت سازمانده اصلی يك انقالب در رم  بود آه سبب٥٠٨آه در تاريخ » لوسيوس ژونيوس بروتوس«  ٥٩
« خود برادرزاده ی نخستين پادشاه » بروتوس«.  قبل از ميالد درآنجا جمهوری برقرار شود٥٠٩م اخراج شوند و در سال از ر» رآنت« 

ونی اش دو پسر خود را به اتهام تالش برای باز گشت نت قضاوت مجبور شد  بنا بر وظيفه قااوی بعدها به عنوان عضو هي. بود» ترآن
 .مرگ محکوم کندها به » ترکن«ديکتاتوری 

  .  قبل از ميالد مسيح در گذشت از بنيانگذراران جمهوری رم می باشد٥٠٣آه در تاريخ » والريوس پوبيلكوال«  ٦٠
 

 پيروحامی و وی .  پيش از ميالد مسيح می زيست٣٥٤ تا ٤٠٩های   و بين سالسياستمدار بود»  سيراآوز« از اهالی شهر» ديون«  ٦١
   .رها ساخت» دونيز« را ازشراستبداد او کشور خود. افالطون بود

 
 نه به عنوان آمترين بی احترامی به حرمت زن، بلكه برای وفادار ماندن به ترجمه دقيق واژه ی مورد استفاده ی استفاده از اين آلمه٦٢   

 )émineffe) (مترجم. (مده استويسنده آن
 

 اخالق پزشكی آه او بنياد گذاشت امروزه به عنوان  مبانی. از ميالد زيست قبل٣٧٧ تا ٤٦٠پزشك يونانی آه در بين سالهای » هيپوآرات«  ٦٣
  .می گيرد  د نامه پزشكان مورد استفاده قرارسوگن

 
  . قبل از ميالد مسيح می زيست٤٢٤ تا ٤٦٥است که در سالهای » خشارياشاه«فرزند » اردشير« اشاره ی نويسنده به شاه ايران   ٦٤
  

 در اينجا اين واژه اشاره به . بكار می بردند دور دست  بيگانه یهای ی است آه در يونان باستان برای نام بردن ملتها واژه ا» ربرب« ٦٥
  .پارسيان دارد
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 دارد و حكايت از نامه ای آه او در اين باره نوشت هنوز در آنار ساير آثارش  قرار. دچار عذاب وجدان خواهد شد  اسارت آشد،

  .شجاعت و شرافت وی دارد

*  

آنها .  نبردها، نه شهامت و نه جديت دارندطی درمطيع،های  انسان. دآزادی شجاعت را نيز همراه خود می آوراين بديهی است آه 

هايشان شور و   قلبدر. مانند افرادی دست بسته و از خود بيخود شده به ميدان پای می گذارند و به زحمت در پی رفع تكليف هستند

  و ميل به پيروزی آفريده می شود،جوشی را احساس نمی آنند آه آزادی بوجود آورده و بواسطه ی آن، خطر به بازی گرفته شده

 سعی می آند  برعكس، نزد انسانهای آزاد، هر فردی.پيروزی از طريق يك مرگ باشكوه، با افتخار و پرجالل نزد همرزمانش

آنها می دانند آه هر آدامشان سهمی برابر از : ن دهد و بهتر عمل آند، يكی برای همه و هرآس برای خود عالقه ی بيشتری نشا

هايشان بی مايه و پر از   فاقد شجاعت و چاالآی هستند، قلب،اما انسانهای تحت بند. تلخی شكست و يا شيرينی پيروزی خواهند برد

 برای همين نيز هرآاری آه ممكن باشد آامگان اين نكته را نيك می دانند وخود. های مهم نيستند ترس است و قادربه انجام حرآت

  .  بار آورندمردم را سستمی آنند تا 

، ٦٨»هيرون« و ٦٧»سيمونيد« آتاب آوچكی نوشت آه در آن ،ها بود  مورخ، آه از جديترين و ارزشمندترين يونانی٦٦»گزونفون«

هايی جدی و خوب است آه به  اين آتاب حاوی درس. مستبد به ديالوگ می نشينندهای  ، درباره ی بدبختی»سيراآوز«حاآم مستبد 

 خودآامگان اين آتاب را به مثابه آينه در مقابل خود  ی آه همهکاش خدا خود آاری می کرد ای. قيده من  ارزشی بی نهايت  دارندع

اين . می آردند         ده و بابت اين لكه ها شرم  روی صورت خود را در آن دي چرکينزخم های طور قطعه مستبدان ب. دهندقرار 

، مجبورند  به  خاطر بالهايی آه بر سر همه آورده اند،های مستبدين می پردازد آه بر اساس آن، اين افراد نوشته به يكی از بدبختی

 خارجی را به خدمت خود او عالوه بر مطالب ديگر اين را می گويد آه شاهان شرور، مزدوران.  وحشت داشته باشنداز هر کسی

در فرانسه نيز بعضی از شاهان .  بدهند آه با آنها بد رفتار آرده اندطمينان ندارند سالح به دست خوديهايیدرمی آورند، زيرا ا

حفظ آنند، آنها برای  نيروهای متشكل از مزدوران خارجی داشتند، اما اين برای آن بوده است آه جان نيروهای خودی را ،خوب

 بود آه ترجيح می داد زندگی يك ٦٩»سيپيون آفريقايی«اين هم چنين عقيده ی . ، به هزينه ها توجهی نداشته اندری نفرات خودنگهدا

 تا زمانی آه ،اما آنچه آه قابل اطمينان است اينكه، حاآم مستبد. شهروند خود را نجات دهد تا اينكه جان صدها دشمن را بگيرد

می توان به او . شده اند هرگز از قدرت خود اطمينان نمی يابدع خويش به افرادی بی ارزش تبديل ابهای ت مطمئن نشود تمامی انسان

  : به  فيل بانان می گفت» ترازون «٧٠»ترنس«به درستی آن چيزی را گفت آه به قول 

                                                                                                                                                                       
 

او آتابهای متعددی .  قبل از ميالد مسيح  می زيست٣٥٥ تا ٤٣٠مورخ، فيلسوف و فرمانده ی نظامی آتنی بود آه بين سالهای » گزنفون«  ٦٦
  . است» هيرون«  ی سياست به نام اشاره ی نويسنده به آتابی درباره. ه، تاريخ و اقتصاد دارددرباره فلسف

 
  .  قبل از ميالد می زيست٤٦٧ تا ٥٥٦يك شاعر حماسه سرای يونانونی  بود آه بين سالهای » سيمونيد«  ٦٧
 

  . ز ميالد مسيح به حكومت اشتغال داشت قبل ا٤٦٦ تا ٤٧٨بود آه در سالهای » سيراآوز« حاآم مستبد منطقه ی » هيرون«  ٦٨
 

وی  در . می زيست مسيح  قبل از ميال د١٣٨ تا ٢٣٥های  ی بود آه در بين سالرم  از يك خاندان Scipion l’Africain »سيپيون آفريقايی«  ٦٩
قبايش قرار گرفه بود خود را در او آه مورد حسادت ر. های منجر به فتح اسپانيا شرآت آرد و موفقيتهای نظامی مهم ديگری نيز داشت جنگ

  . قلمرو خصوصی اش منزوی ساخت
 

 بود آه نخست برده يك سناتور رمی بود و آزادی خود بذله گواو يك شاعر. د مسيح می زيست قبل از ميال١٥٩ تا ١٩٠بين سالهای » ترنس«  ٧٠
 نويسنده در  یاشاره. سيك فرانسوی و از جمله مولير گذاشتنداو شش آمدی نوشته است آه بعدها تاثير بسزايی بر نويسندگان آال. را بدست آورد

  .   می باشد»ترنس« از» خواجه «های آمدی يكی از شخصيت»  ترازون«اينجا به 
 



  گفتاری درباره ی اطاعت پذيری داوطلبانه

 ٣٢

  شما آنقدر شجاع هستيد « 
  » ؟آه مسئوليت حيوانات را به شما داده اند

 در ٧١»آوروش«راد زير دست خود در هيچ موردی تا اين حد بديهی نبوده است آه در مورد رفتار   حيله ی به خرفتی آشاندن اف

 اين پادشاه ٧٣»آرزوس«را به تصرف درآورد و  هنگامی آه او شهر.  آرد، پس از آنكه پايتخت آنها را فتح ها٧٢»ليديی«قبال 

اما چون . او آنهارا به تبعيت واداشت.  دست به قيام زده اند٧٤»سارد«ثروتمند را به اسارت گرفت به او خبر دادند آه ساآنان شهر 

 از طريق يك حيله ی قابل تحسين به ،نمی خواست شهری به اين زيبايی را تخريب آند و يا يك لشگر را معطل حفظ امنيت آن آند

 صادر آرد آه بر اساس آن او در شهر فاحشه خانه، مشروب فروشی و سالن های بازی بنا آرد و دستورالعملی. هدفش دست يافت

گز نياز پيدا نكرد    می آرد آه ديگر هروی آنچنان در اين دژ دفاعی احساس امنيت . شهروندان مجبور بودند به اين مكان ها بروند

ين ت آه از اسم آنها، النمودندهايی را ابداع   دل خوش آردند و بازی،اهالی بدبخت به سرگرمی. شمشير بكشد» ليدی ها«عليه آه بر

» ليدی « واژه ی آه از٧٥»لودی«دارد، يعنی آلمه » سرگرمی«دند آه اشاره به واژه ی امروزی ها بعدها آلمه ای را آفري زبان

  . برگرفته شده است

به » آورش«در واقع آنچه را آه   توابعشان سخن نگفته اند، اما٧٦ مستبدين اين گونه صريح از تمايل خود به زن صفت آردن یهمه

 گرايش طبيعی فرد ناآگاه آه توده های شهر ی را تشكيل می .طور غير علنی انجام می دادندی اعالم داشته بود سايرين به طور رسم

فكر . دهد اطمينان می آند چنين فردی نسبت به آنكس آه دوستش دارد مشكوك است و به آسی آه فريبش می: است  اينگونهدهند

ی د آه به اين راحتی به تله بيافتد، يا ماهی ی آه برای خوردن آرمی حاضر باشد به اين راحتنكنيد پرنده ای بتواند وجود داشته باش

به همين .  مردمی آه به راحتی و برای مزه آردن قدری خوشی اينگونه جذب بردگی می شوندبه قالب گرفتار آيد آه اين مردم ؛

 گالدياتورها، حيوانات  ها، بذله گويی ها، نمايشات، تر، بازیتئا  برای جوامع آهن، .راحتی و بدون آنكه تحت فشار قرار گيرند

 و ابزارهای استبداد بوده اند، بهای آزادی از دست اسارتها، تابلوها و ساير مخدراتی از اين نوع، طعمه های  عجيب، مدال و نشان

 مستبدين قديم برای خواب آردن افراد تحت  همان چيزهايی بودند آه،اين ابزار، اين آارها، اين عوامل جذب آننده. ها  ملت یرفته

، با آمترين لذتی آه اين موارد در می شدندهای فوق   سرگرمی جذبهای استحمار شده  خلق،بدين گونه. آار می گرفتنده قيد خود ب

 زده  هايی آه ذوق بچه، درست مثل بپردازنداریت می آردند آه ابلهانه به خدمت گزآنها ايجاد می آرد به نشاط در می آمدند و عاد

  .می گيرند ياد از آاغذ های رنگی، الفبا را

 تا خرخره ،آنها به دسته های جنگجوی ده نفری، و به افراد درجستجوی لذت طعام. می اين امكانات را تقويت آردندمستبدان ر

ها نمی آرد تا به تالش برای بدين روش حتی هوشمندترين آنها نيز تاقار بزرگ آش خود را ر. می خوراندند غذاهای خوب

                                                 
.   قبل از ميالد مسيح می زيست٥٢٨ تا ٥٥٨،  فرزند آامبيز،  پادشاه پارس بود آه در بين سالهای »آوروش آبير« معروف به » آورش« ٧١

ش از ميالد اسير ي پ٥٤٦را در سال » ليدی« پادشاه  » آرزوس«را سرنگون ساخت و » آستياگ«  پيش از ميالد  پادشاه مادها ٥٥٥ل او در سا
  .   خود ساخت و سپس بابل را به تصرف درآورد و حاآميت آسيای غربی را بدست آورد

 
  . دريای اژه در کنار) ترآيه امروزی(آسيای صغير نام منطقه ای است در» ليدی «  ٧٢
 

  . شكست خورد»آورش« به رهبری ايراناز ميالد مسيح توسط سپاهيان  پيش ٥٤٦ آه در»ليدی«آخرين پادشاه  ٧٣
 

  . بود» ليدی« در آسيای صغير قرار دارد و پايتخت » سارد«  ٧٤
 

  .  می باشد»سرگرم آننده« معنای در زبان فرانسه به  از ريشه ی التين ludiqueآلمه ی  ٧٥
 

ق واژه ی مورد استفاده ی تفاده از اين آلمه را نه به عنوان آمترين بی احترامی به حرمت زن، بلكه برای وفادار ماندن به ترجمه دقياس  ٧٦ 
 ]éffeminer[) مترجم. ( آورده امنويسنده



  آزادی انسان ايرانی 

 ٣٣ 

قدری های شراب و  مستبدين درمورد گندم، خمره. د، بپردازد افالطون ترسيم می آر آنگونه آه،»جمهوری«بازگرداندن آزادی به 

بلند می » جاويد شاه«، فريادهای  اين بخشش هاديدن اين صحنه  ترحم برانگيز بود آه در مقابل.  دست و دل بازی می آردندپول

 بخشی از حقی بود آه مستبدين از خودشان غارت آرده ،می شد ذهن لحظه ای نمی انديشيدند آه آنچه به آنها داده  اين افراد آند. شد

 هستند، در ی، همانگونه آه امروز در جستجوی پولناآگاهان. ی نداشتند آه به آنها بدهندبودند و اگر اين غارت نبود، مستبدين چيز

می دعا  به جان آنها ٧٨»نرون« و ٧٧»تيبر«گام جشن و سرور به شكم چرانی پرداخته و بابت دست و دل بازی آن زمان نيز به هن

 فرزندانشان به آامجويی و حتی دادن خونشان تقديمال آنكه آه فردای آن روز مجبور به سپردن اموالشان به حرص و آز،  آردند ؛ ح

آنده ی درخت ن آنكه آلمه ای بگويند، همچون سنگی خاموش آه بيش از يك رحمی اين امپراتورهای آنچنانی بودند، بدو به بی

ند نمی توان هايی که با نگاهی شرافتم آنها نسبت به دست و دلبازی  ؛گونه بوده اند، هميشه اين نا آگاهقشرهای. حرآتی نمی آردند

ار گيرند کامال بی اعتنا اب می کند مورد تحمل قرهايی که شرافت ايج  هستند و در مقابل کمبودها و رنجپذيراوپذيرفت کامال باز 

  .هستند

بايد گفت .  از اين هيوالی شرور بر خود نلرزد، از اين طاعون پليد دنيا» نرون«من امروز آسی را نمی شناسم آه تنها با شنيدن نام 

م بسيار از اين ، خلق رپليد بوددگيش زن اندازه اين حيوان آثيف، آه مردنش بهآه پس از مرگ سياه همين جنگ آفرين، اين جالد و 

اين دست آم روايتی .  حتی نزديك بود آه برايش به عزاداری بپردازد،های دوران وی امر متاثر شد و با ياد آوری جشن ها و بازی

 آه  چندان جای تعجب نداشت اگر آن چه را موضوعاين.  نويسنده و يكی از معتبرترين مورخان نقل می آند٧٩»تاسيت«است آه 

نظر می ه  بم را ناديده گرفته بود ؛ار ندهيم، آسی آه حقوق و آزادی ر انجام دادند مد نظر قر٨٠»ژول سزار«همين مردم رم برای 

او برای » انسانيت«اين در حالی است آه . اين شخصيت مطرح شده بود» انسانيت« بخصوص حرف از ،آيد درميان مردم

زيرا به جای حقيقت، اين رفاه مسموم . زيسته اند حاله شی ترين مستبدينی بود آه تا برحمی وح آشورش، شوم تراز بزرگترين بی

به هنگام مرگش، همين مردم، آه هنوز مزه ی جشن ها را زير زبان . ها معجون بردگی را شيرين آرده بود بود آه برای رومی

ی عمومی شهر را گرد آوردند تا برايش يك مراسم ها های وی بسر می بردند، تمام نيمكت داشتند و در خاطره ی دست و دلبازی

راميداشت وی، مردم بيش از  برای گ، برافراختند و خالصه اينكهپدر ملت برای او ستونی را با عنوان ،بعد هم. يادبود به جای آورند

  . خصوص در حق آسانی آه او را آشته بودنده  آردند آه در حق يك زنده می آردند، و بآن 

را به خود اختصاص دهند، زيرا چنين جايگاهی » سخنگوی مردم«ويژه فراموش نمی آردند آه عنوان رسمی ه روم بوران امپرات

يی در دولت  آه برای دفاع و حمايت از خلق تاسيس شده بود از ارزش واالاين مقام. ن پاك و مقدس شناخته می شدبه عنوا

می آردند، به گونه ای آه گويی آافی بود تنها اين  مردم بيشتر به آنها اعتماد ،وران می دانستند آه بدين ترتيبامپرات. برخوردار بود

  . شد تاثير عملكرد آن نيز احساس گرددنام شنيده شود بدون آنكه نياز با

                                                 
  .بودوی يك ديكتاتور سفاك و غير مردمی  .م بود پيش از ميالد امپراطور ر٣٧ تا ١٤های  در بين سال» تيبر«  ٧٧
 

وی  . رحم معروف بود آه حتی مادر خود را آشت او به عنوان حاآمی خونريز و بی.  امپرطور رم بود٦٨ تا ٥٤های  در بين سال» نرون«  ٧٨
  . مجبور به خودآشی شد»نرون«بر اثر يك شورش عمومی . د بسازدخواه خو را به آتش آشيد تا شهر را به دلرم
 

  .  ميالدی زندگی می آرد١٢٠ تا ٥٥های   آه در رم متولد شد و بين سالمورخ التين زبان بود» تاسيت«  ٧٩
 

او آه در ابتدا از حمايت مردم برخوردار . می زيست    قبل از ميالد مسيح ٤٤ تا ١٠١های   بود آه در بين سالرمامپراطور » ژول سزار«  ٨٠
 را در تمام ايتاليا برقرار ساخت و نظم و امنيت دهد  درخوريت مردم پاسخی حماو بدون آنكه به رقبا و مخالفان خود را حذف آردبود به تدريج 

  . ديكتاتوری را در رم  نهادينه آرد
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امه و اما امپراتوران امروز نيز بهتر عمل نمی آنند، آنها قبل از ارتكاب جنايات هولناآشان گفتمان زيبايی را درباره ی منفعت ع

 اما آنجا آه صحبت از اين همه  فرمولی را آه آنها با ظرافت از آن بهره می برند می شناسيم،. آاهش بدبختی ها ايراد می آنند

  ؟، می توان از ظرافت سخن راند شرمی است وقاحت و بی

 آه در  آن بود تا به مردم بباورانندشاهان آشوری و پس از آنها مادها تالش می آردند به ندرت در ميان عموم ظاهر شوند، اين برای

 چيزی فوق بشری وجود دارد و بدين ترتيب اجازه می دادند تا برخی قوه ی تصورشان را برای ديدن آنچه نمی توانستند به ايشان

ری ا اين شاهان اسرار آميز به خدمتگزوری بسياری عادت آردند آه تحت امپراتهای بدينگونه ملت. آارگيرنده چشم ببينند ب

 از اينكه اربابی وجود دارد بی اطالع بودند،  بيشتر از هويت ارباب خود و به طور اصولیها هر چه بپردازند و پرداختند ؛ اين ملت

  . گونه  آنها در ترس از آسی بسر می بردند آه هيچ آدامشان هرگز نديده بودند؛ بدين بهتر به خدمتگزاری داوطلبانه پرداختند

آنها خود . ز  زياد خود را نشان نمی دادند مگر آنكه بر روی سر خود يك شاخه و گاهی يك مشعل حمل آنندشاهان نخسين مصر ني

 و تحسين را نسبت به خود را پنهان آرده و ادای معرآه گيرها را در می آوردند و تالش داشتند آه با اين شكل های عجيب، احترام

 بايد به مسخره آردن و خنديدن به اين اداها ، اگر تا اين حد ابله يا تسليم نبودند آهی يرعيت ها. هايشان برانگيزند  رعيتدر ميان

 تا ،می گرفتنده آار برای پايه گذاری استبداد ساالريشان ب، آه تمام آنچه مستبدين گذشتهمی بينيم ست وقتیاخجالت آور. می پرداختند

، آافی گونه در خدمت خود می ديدند به چيز زيادی احتياج نداشتندرا اين ؛ آنها آه  مردم حقير  حد ابزارهايی بچه گانه بوده استاين

زمانی آه آنها را  ب دادن مردم و به خدمت گرفتنشان بيشتر از هرگز فري،برای مستبدين.  آنها را اسير آنندبود تا تور را بيافكنند و

  . به مسخره گرفته اند آسان نبوده است

، ٨١» پيروس« شست پای  انگشتآه مردم به عنوان واقعيت می پنداشتند ؟ آنها باور داشتند آه درباره ی اين خزعبالت چه بگويم 

آنها هم چنين دل به اين داستان خوش آردند آه آه به . ديان به بيماری طحال را شفا می ده و مبتالندمی آ معجزه ،٨٢»اپير«شاه 

 به ،ا بعدساخته اند تگونه خودشان دروغ ها را مردم هميشه بدين. دسالم مانده بوهنگام سوزاندن پيكر شاه، شست پای او نسوخته و 

  دلز ازبه آسانی می بينيم آه اين دروغ ها از درون ياوه ها ی رايج در آوچه و خيابان و ني.  سوار آنند همآن يك باور احمقانه

و گذر از اسكندريه برای » آشور«بازگشت از  به هنگام ٨٣»وسپاسين«معجزه هايی آه در مورد . ه اندافسانه های جاهالن بيرون آمد

 می داد، آورها فلج بودند شفا او آسانی را آه ؛ از اين دست می باشد حکايت می کردندرفتن به رم و به دست گرفتن امپراطوری 

ودشان از نی آه خرا بينا می ساخت، و هزار و يك آار ديگر آه به نظر من نمی توانست مورد باور قرار گيرد مگر توسط آسا

  .  داده بود آورتر بودندآسانی آه او شفا

 ، برای همين نيزب بودند آه انسانها می توانستند اينگونه رنج ناشی از بد رفتاری يک نفر را پذيرا شوندمستبدين نيز خود درتعج

می پيچيدند تا  دايیممكن بود خويش را در زرورق خمی ساختند و تا آنجا آه  برای خود پوششی از مذهب طور عمدیه آنها ب

 به مردم ٨٥»ژوپيتر«كه خود را به عنوان ، به جرم اين٨٤»سالمونه«بدين گونه . زندگی پر از شرارتشان را مورد توجيه قرار دهند

                                                 
 او اين رويا را .سيار آردهای ب ها جنگ  قبل از ميالد مسيح بود و با رمی٢٧٢ تا ٢٩٥در سالهای » اپير«  شاه آشور Pyrrhos» پيروس«  ٨١

  .شود و سر انجام بر اثر سنگی که يک پيرزن بر سر او کوبيد جان دادداشت که بر جهان مسلط  در سر
 

  . منطقه ای است در يونان آه در جنوب غربی مقدونيه قرار دارد) Epire(» اپير«  ٨٢
 

برقراری  اجتماعی متوسط بود و خدمات زيادی در زمينه او از پايگاه. ی امپراتور رم بود ميالد٧٩ تا ٦٩های  در بين سال» وسپاسين«  ٨٣
  . صلح و آرامش در رم انجام داد

 
 می شود آه می خواهد خود را به جای خدايان   ست آه در اسطوره شناسی يونان به عنوان آسی معرفی يرا يك شخصيت م»سالمونه« ٨٤

سوار بر يك گاری پر سر و صدا شده است او را می بينيم آه » زئوس« در يكی از جشن های . می پردازد  جا بزند و لذا با آنان به رقابتناميرا
اين تالش آاذب او  . که رعد و برق می آفرينند را درآوردیو با پرتاب آردن مشعل های آتش به اين سوی و آنسو تالش می آند ادای خدايان
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 ٣٥ 

 آه او را در آنجا ٨٦»ويرژيل«های  یي بر اساس پيشگو، شعرجا زده  و سر آنها را آاله گذاشته بود حاال در قعر جهنم است و اين

  ٨٧: ود ديده ب

  ، جان می آننديش با پيكرهای بزرگ خو٨٨»آلويس«آنجا، پسران « 

   بد قواره ی خود،   سرهایحرکت دادنهمانهايی آه، 
  جرات آردند پا به حريم خدايان بگذارند، 

  .ها را از تخت ابدی خويش برانند سمان پادشاه آتا
   کسی را ديدم که از سر رقابتانآنجا، من از طريق اين خداي

  ، عمل مشرکانه ای پرداخته به 
   می فرستاد و برق  به اسم خدا رعدو 

  . وادار آند نسبت به خود تا مردم را به مدح و ثنای دروغين
   اين خدای دروغين

   های غول پيکر با بستن اسب 

  به يك گاری خالی 
   د ند وحشت افتاده بو، آه مردمش به»اليد« در شهر 

  ؛ترس را می پراآند   حرکت می کرد و مشعلی در دستبا 
   از آسمان را در می آورد و برقدن رعد ادای فرستا او،بدينگونه

  ، نه غرش رعدحال آنكه اين،

  كه صدای حرآت آن گاری بر روی پل آهنی بودبل 
   . آه قرار بود تقليد رعد را  درآورد

   واقعی را فرستاد  و برق اما ژوپيتر رعد
  و با يك گردباد آتشين 

  ، و رعد و خدای دروغين را سرنگون ساختاه گاری و اسب
  ».پيروزيش گذرا بود، دردش هميشگی

                                                                                                                                                                       
 است  آمدهدر اين قسمت متن شعری آه. خاکستر کندق بر سر وی بيايد و او را  به صورت يك رعد و بر»ژوپيتر «سبب می شود آه عذاب الهی

همچنانکه در بيت اول شعر آمده . است» اليز«مربوط به شاه منطقه ای در يونان به نام » سالمونه« شخصيت تاريخی .داردبه اين افسانه اشاره 
  .بودشاه اسطوره ای يونانيان » آلويس«است او از پسران 

 
بخشيد و آسمان و » پلوتون «  بهرا خدای درياهاساخت، جهنم را» نپتون«وی . بودان اسطوره شناسی التين ارباب خدايپدر و» ژوپيتر«  ٨٥
  . رعد و برق است و روز، آب و هواروشنايیخدای سماوات، چنين  هماو. مين را برای خود نگه داشتز
 

عظيمی بر روی ادبيات التين و ادبيات آثار وی تاثير .  قبل از ميالد مسيح می زيست١٩ تا ٧٠شاعرالتين بود آه در بين سالهای » ويرژيل«  ٨٦
  .برگرفته شده است)  Enéide و در فرانسه Aeneid در انگليسی ( » آئنيد«اين شعر از يکی از آثار او با عنوان . غربی داشت

 
و به  دور می شود  درباره ی اطاعت پذيری خودنوشتارقدری از موضوع اصلی » البوئسی«، ٧٠  صفحهبخشی ازن قسمت تا از اي  ٨٧

می توانند  خوانندگانی که مايلند موضوع اصلی گفتار را دنبال کنند  . ادبيات زبان فرانسه در آن زمان می پردازد ی تحوالتتوضيحاتی درباره
  . مراجعه کنند٧٠به طور مستقيم به  صفحه ی 

 
  .بود   يونان باستاندر يونان از پادشاهان اسطوره ای» ماگنه زيا«شاه منطقه » آلويس«   ٨٨



  گفتاری درباره ی اطاعت پذيری داوطلبانه

 ٣٦

 آه از مذهب سوء ، فكر می آنم کسانیگونه مورد پذيرايی قرار گيردبازی پرداخته است در آن دنيا ايناگر فردی آه تنها به احمق 

  . خواهند گرفتاستفاده آرده اند تا به شرارت بپردازند بهتراز اينها مورد پذيرايی قرار 

چيزهايی آه من به سهم خود همه  .خود، آرم و نشان و پرچم   زره؛مستبدين ما در فرانسه به اشاعه چيزهايی شبيه به اين اقدام آردند 

مهم با شک و ی به ظاهرچيزها و نه خودمان تاکنون فرصت نداشته ايم به اين  گذشتگان مانهشان را خرت و پرت می دانم، زيرا 

 آنچنان شجاع بودند آه، با وجود آنكه ،قدر مهربان و در زمان جنگ زيرا ما چند تا شاه داشتيم آه در زمان صلح آن. نگريم ترديد ب

نظر می رسد آه طبيعت آنها را از ساير پادشاهان متفاوت آرده بود و خداوند قادر، از قبل از تولد آنها را برگزيده ه شاهزاده بودند، ب

 نمی خواهم در مورد حقيقت روايات تاريخی مان ،حتی اگر چنين هم نباشد. اقبت از آشور را به آنها بسپاردبوده تا حكومت و مر

گونه به هنرنمايی می پردازد از ا موضوعی را آه شعر فرانسوی در آن اين بپردازم توارد بحث شوم و يا به موشكافی دلخواه خويش

 آه آه نه فقط تزيين شده است بلكه به نوعی می توان گفت آه توسط افرادی مانند او گرفته باشم، منظورم اين ادبيات منظومی است

زودی، اميدوارم، ه  آنها به قدری زبان ما را به پيش برده اند آه ب؛ نوسازی گرديده است ٩١»دوبلی« و ٩٠»بايف«، ٨٩»رونسار«

  .ها آم نخواهيم داشت، مگر قدمت شان را ديگر چيزی از يونانيها و التين زبان

، زيرا ه آار می بندم چون باب ميلم است اين واژه را بمن به عمد( منصفانه برخورد نمی آنم بی شك اينجا نسبت به شعر قافيه دار

  می بينم آه قادر هستند ارزش واقعیافراد ديگری را  ، بسياری قافيه را به صورت مكانيكی درآورده اند، با اين وجود،باوجود آنكه

 را ٩٢»شاه آلوويس« زياد منصفانه برخورد نكرده ام اگر اين آار جالب ؛ می گفتم آه من باشعر قافيه دار) دانندبرگراش را به او 

من گستره ی . آار گرفته شده استه وانی ب به اين زيبايی و ر٩٣»فرانسياد«در» رونسار«م، آاری آه درآن قريحه ی زير سوال ببر

ها از  یرماو از پرچم سخن می گويد، همچنانكه . می شناسمو بخشندگی اين مرد را  ك می آنم، روح ظريف اثر فوق دراين کار را

و ا. از آن سخن به ميان می آورد» ويرژيل«، آنگونه آه  »زمين افتاده انده  که از آسمان بیيسپرها « خود وتجهيزات زرهی

خودهای های ما  آنگونه از زره» رونسار«. ا ر٩٥»اريسيشتون« را آنگونه معرفی می آند آه آتنی ها آالغ ٩٤» مقدسبطری روغن«

                                                 
  . يست ز می١٥٨٥ تا ١٥٢٤های   آه بين سالشاعر فرانسوی» پير دو رنسار«  ٨٩
 

  . ندگی می کرد ز١٥٨٩ تا ١٥٣٢فرانسوی آه بين شاعر » جان آنتوان بايف«  ٩٠
 

  .زيست می  ١٥٦٠ تا ١٥٢٢آه در سالهای » رونسار«شاعر فرانسوی و همكار » ژواشيم دوبلی«  ٩١
 

در اينجا به .ها را به تصرف درآورد» گل«ها بود و تمامی سرزمين  اه فرانكوی ش. زيستمی  ٥١١ تا ٤٦٥الهای بين س» شاه آلوويس«  ٩٢
  .نام يک اثر ادبی اشاره دارد

 
  .»رونسار« ست حماسی و نيمه تمام ازنام اشعاری ا» فرانسياد«  ٩٣
 

 بزرگداشت تاجگذاری درمراسم و  می پنداشتند مقدس است  که وجود داشتیا آه در آن مايه  Sainte Ampouleيا »  مقدسروغنطری ب« ٩٤
  .آار می رفته پادشاهان فرانسه ب

 
 بر  ؛ آن را به معبد اين خدا می بردندخدای آشاورزی،  آالغی از آسمان فرود می آيد و» سه رز« آتنی ها باور داشتند آه به هنگام جشن ٩٥ 

بنا نهاده » اريسيشتون« است، اين مراسم در زمان حكومت ب تاريخی يونانی قرن دهم ميالدی آه يك آتا)Suidas(» سويدا« اساس آتاب 
شاه اسطوره ای يونانيان بوده است » اريسيشتون«) م. ارائه شده است ،»شارل تسته«بوئسی، الاين توضيح از جانب نخستين بازنويس متن .(شد

  . قبل از ميالد می زيست١٥٥٦ تا ١٥٧٣که بين سالهای 
  روش های احترام آفرينی کاذب، مشابهت های مهمی ميان، محتوايینظرجا آنست آه نشان دهد چگونه ازهدف نويسنده در اين: مترجم توضيح 

 استفاده مبحثازاين طريق وی .  وجود دارد،می آنند) قرن شانزدهم( در زمان يونان باستان می آردند و آنچه در زمان حيات نويسنده نان کهآنچ
  .   می کشد به پيش در عرصه ی سياست و حكومت گریات رامقدسی از ابزار
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 ٣٧ 

بی شك اين گستاخی است .  وجود دارد٩٦»مينرو« هنوز در برج ، آه مدعی اندها از درختان زيتونشان  می آند آه يونانی    صحبت

  ٩٧.هايمان را تكذيب آرده و آارهای  شاعرانمان را زير سوال ببرم آه آتاب

می دانم چگونه قدری از آن دور شده بودم، برگردم، آيا اين روشن نيست آه مستبدين برای اما برای اينكه به موضوع اصلی، آه ن

 ؟ تمامی اين امكانات آه در تقويت خود تالش آرده اند مردم را نه تنها به تبعيت و فرمانبرداری، بلكه به زهد و پارسايی عادت دهند

  . آار می روده می گيرد، تنها بر روی عوام ب برای به اطاعت آشيدن مورد استفاده قرار ، گفتماين قسمت
* 

آسی آه می انديشد اين . ی هر استبدادی استاو حامی و پايه   راز و محرك سلطه گری،نظر منه در اينجا به بخشی می رسيم آه ب

از آنكه  روی اين به نظر من مستبدين بيشتر . نيزه ها، نگهبانان ومراقبت هاست آه ضامن مستبدين است به سختی اشتباه می آند

 را  حاکمان به آاخ نفوذنگهبانان تنها قادرند راه.  و به عنوان مترسك از آنها استفاده می آننداب آنند، تنها برای حفظ ظاهرموارد حس

ميان می بينيم در  ه چنانچ. بر روی بی دست و پاها سد آنند و نه به روی دليرمردان مسلحی آه مصمم اند به آنجا وارد شوند

م تعداد اندآی هستند آه توسط اين نگهبانان از مرگ نجات يافته باشند و بيشترشان به وسيله ی همين نگهبانان مسلح به امپراطوران ر

ها هستند آه از حاآم مستبد حفاظت می آنند، بلكه   مسلح، نه واحدهای پياده نظام و نه سالح یهای سواره اين نه يگان. قتل رسيده اند

چهار يا پنج نفر هستند آه به دفاع از مستبد می پردازند و تمامی مملكت ) حتی اگر باور اين امر برای  بسياری مشكل باشد(هميشه 

 پنج شش نفر آه حرفشان نزد مستبد خريدار داشته و خود را به او هميشه اينگونه بوده است؛. از او  وادار می آنند اطاعترا به 

 به عنوان همراهان لذاتش، ان همدست جناياتش وارد خدمت شوند وانب وی ماموريت يافته اند تا به عنونزديك ساخته و يا اينكه از ج

چنان روابطی را با رئيس خود اين شش . های وی نقش بيافرينند به عنوان قرمساق های آيف و حال او و بهره وران غارتگری

اين .  بلكه به خاطر بدجنسی آنها نيز، بدذاتی خودش یواسطهه  نه تنها ب می آنند آه او  نسبت به جامعه با شرارت رفتار آند،برقرار

 آه به فساد آشيده شده اند، همانگونه آه مستبد نيز به فساد آنها دچار شده ر را زير فرمان خود دارند، افرادیشش نفر، ششصد نف

 هستند آه با شرافت  عادی در ابتدا افرادی، آثير یاين ششصد نفر، شش هزار نفر را زير يوغ خود دارند، آه البته اين عده. است

ه  می سپارند، با اين هدف آه بها  را به پايين تریوليت خزانه های دولتیها و يا مسئ ها حكومت شهرستان باالدستی. تربيت شده اند

 رند تا آنها طمع و بی گذا دست ايشان را باز می،از باال. رحمی شان تحت اطاعت باقی بمانند واسطه ی حرص و طمع و يا بی

 خويشگذارند آه برای بقای ب رتيب، خود را در چنان مخصمه ای آار گيرند و بدين ته های گوناگون ب  را در فرصترحمی شان

 باشند و احساس آنند جز با حمايت اربابانشان از شر قانون و مجازات در امان  سايه ی باالدستی هادر زيرنيازمند باقی ماندن 

می آنند بسيار است وهر آس آه بخواهد در اين راه سنت شكنی آند خواهد ديد آه تعداد آسانی آه در اين مسير حرآت . ودنخواهند ب

 مانند . هستند اوبند نوعی در نه شش هزار نفر، بلكه صد ها هزار و ميليونها نفر با يك زنجير ناگسستنی به مستبد وصل شده و به

افزايش قدرت .  همه خدايان را به سوی خود می آشاند،می گويد آه افتخار می آند با زنجيرهايش» ژوپيتر«از قول » هومر«آنچه 

 و بنا آردن  به سنااقدامات او برای اعطای اختيارات جديد. در اين راستا معنا پيدا می آند» ژول سزار«مجلس سنا در زمان 

در . های بيشتر برای استبدادساالری بود  فراهم ساختن حمايت انگيزه ی گری، بلكه بادالتع نه با هدف بازسازماندهی ،نهادهای تازه

ی آه عده ای از جانب مستبدين دريافت می آنند، به مرحله ای می رسيم آه تعداد آسانی آه  و امتيازهايسودها  یواسطهه يك آالم، ب

  .  استقبال خواهند آرداستبداد به آنها منفعت می رساند تقريبا به اندازه ی  آسانی است آه از آزادی

                                                 
   .بانوی التين آه نمود خرد و صنعتكاری بود-  خدا Minerve» مينرو«  ٩٦
 

   مترجم- .  بار ديگر به خط محتوايی آارش باز می گردد،پس از قدری انحراف از موضوع اصلی گفتار خود» بوئه سی« در اينجا  ٩٧
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به گفته ی پزشكان هنگامی آه در بخشی از بدنمان چند غده رشد می آند تمامی احساسات و انگيزه ها به سوی اين قسمت آرم 

به همين ترتيب، زمانی آه يك شاه اعالم می دارد خودآامه است، همه ی آنچه به عنوان منفی می تواند . خورده جلب می شود

 آار خوب و بدی در  ها و پست ها آه قادر به هيچتلشپ نمی خواهم بگويم همه ی - د، يعنی تمام رسوبات جامعهاشوجود داشته ب

 تمامی آنهايی آه جاه طلبی قويی در وجودشان است و همه ی آنها آه حرص و طمع برجسته ای دارند، در ، بلكه-مملكت نيستند

آه در  با اين انگيزه.  های وی داشته باشندغارتمی پردازند تا سهمی از  و ااطراف حاآم مستبد گرد هم می آيند و به حمايت از

  . سايه ی مستبد بزرگ، آنها بتوانند مستبدهای آوچكی باشند

می روند و دومی ها مسافران را سر آيسه می آنند، ن دريايی اينگونه هستند، اولی ها به همه جای آشورسارقان بزرگ و دزدا

هر چند آه در . می نمايند ار می آنند، بعضی ها غارتی زنند و دومی های در درياها منتظرند، برخی ها آشتاولی های آمين م

، اما در نهايت، آسی نيست آه از حاصل آار بی  اند و برخی ديگر ارباب خدمههم وجود دارد و بعضیبين آنها سلسله مراتبی 

می گويند آه دزدان دريايی سيسيلی با هم يكی شدند و آنقدر . های آن پاشیبهره بماند، اگر نه از غنيمت اصلی، حداقل از خرده 

آنها موفق شده بودند چندين شهر بزرگ و زيبا را متحد خود .  بفرستندسرکوبشان بزرگ را به ٩٨»پومپه«قوی گشتند آه الزم شد 

می شدند و در ازای آن، قدری از غنائم  حل اين شهرها، در محل امنی مستقرهنگامی آه از غارت باز می گشتند درسوا. سازند

  . بدست آمده را به اين شهرها می دادند

او خود را تحت حمايت افرادی قرار می . می آورد يكی بعد از ديگری، به خدمت خود در ، همگان را،اينگونه است آه حاآم مستبد

 برای تكه تكه اما چنانچه تاآيد آرديم ؛.  می آرد دفاعدهد آه اگر ارزشی برای خويش قائل بودند وی بايد در مقابل آنها از خود

نه اينكه اينها از .  آمانداران، نگهبانان و نيزه داران برای اين منظور هستند٩٩هايی چوبی استفاده می شود،آردن چوب، از گوه 

ی آنند آه درد بكشند و يا درد وارد ، به اين قناعت ميشان آردههان بيچاره ها، آه خدا به حال خود ردرد استبداد رنج نمی برند، اي

در  اين آار را می آنند آه چون خود آنها وارد نمی آورند بلكه در حق  مردمیآورند، آنها به آسی آه موجب رنجشان شده درد 

 مشغولند تا من وقتی اين افراد را می بينم آه به تملق گويی حاآم مستبد ١٠٠.نمی توانند موجب رنج ديگران باشند کسانی که  ،عذابند

 را به قيد و بند بكشانند از يكسو از بدجنسی آنها متعجبم و از طرف ديگر نسبت به حماقتشان از خودآامگی او بهره برند و توده ها

  . احساس ترحم می آنم

نزديك شدن به مستبد چيز ديگری است جز دور شدن از آزادی خود ؟ جز بوسه زدن و فشردن دو دستی مگر ، زيرا در واقع

د، قدری از حرص و طمعی آه دچارش هستند رها شوند، به خود حظه جاه طلبی خود را آنار بگذارن؟ اگر آنها يك لاسارت خويش 

 می آنند و ها آه آنها اينگونه زير پا لهبنگرند و برای خود احترام قائل شوند، به روشنی خواهند ديد آه اين روستاييان، اين دهاتی 

 قرار گرفته اند، بسيار خوشبخت تر از آنها و کم لطفیمی آنند، همين ها آه اين گونه مورد   بيگاران رفتارا مانند بردگان وبا آنه

ی آه بر آنها ا آشيده شده باشند، در عين سلطه پيشه وران هر چقدر هم آه به اطاعت ورزیصنعتگران و . به گونه ای، آزاد هستند

آنها نه فقط . يندآسانی را آه در اطرافش در حال گدايی و جلب توجه او هستند می ب ،اما حاآم مستبد. اعمال می شود، رها هستند

ها و   به اين نيز بيانديشند آه او چه می خواهد و اغلب حتی، برای ارضای وی، هوسو امر می آند عمل آنند، بلكه ابايد  به آنچه

                                                 
  قبل از ميالد می زيست٤٨ تا ١٠٦ های  آه به سالانده ی نظامی و سياستمدار رمی فرم» پومپه«معروف به » يوس ماگنوسومپآنيوس پ«  ٩٨
  . پيش از ميالد مسيح به جنگ با دزدان دريايی رفت٦٧ وی در سال ؛
 

  . می باشد» از ماست آه بر ماست« گفته ی وی ياد آور مصرع معروف اين ٩٩
 

 ابزار رنج آفرينی برای مردم يی،حاآميت اند و از سو كسو قربانيان  نقش نيروهای سرآوبگر در جامعه است آه از ياشاره ی نويسنده به ١٠٠
   مترجم - تحت ستم

 



  آزادی انسان ايرانی 

 ٣٩ 

بايد آه اين اطرافيان، در . بلكه بايد باب ميل او نيز واقع شدتنها آافی نيست آه ازاو تبعيت شود، . واستهايش را پيش بينی کنندخ

 ی و چون آنها جز با خوشايندرندتالطم دائم و در جستجو باشند و خود را به هر بها آه شده فدا آنند تا امور ارباب مستبد را پيش بب

د آه گرايش های خود را به زور تغيير دهند و  مورد توجه قرار نمی گيرند، بايد آه خواست خود را فدای سليقه ی وی آنند، بايوی

  بايد آه چشمنند، به صدايش، نگاهش، ژست هايش ؛بايد آه به سخنان حاآم خودآامه توجه آ. از ماهييت واقعيشان دور شوند

  .  مستبد و پيش بينی انديشه های وی باشدفرمانروایطور دائم مراقب اراده ی ه هايشان ب هايشان، پاهايشان و دست

 زندگی است ؟ آيا نه برای هر انسان دارای قلب، بلكه برای آسی آه حداقل قوه ام با خوشبختی است ؟ آيا اين هم تو،آيا اين زندگی

ی تعقل را دارد، يا آسی آه تنها شبيه انسان است، چيزی غير قابل تحمل تر از  اين حالت از زندگی درجهان وجود دارد؟ چه 

 از اين باشد آه مجبور به آن نوع از زندگی باشيم آه در آن، هيچ چيز از خود نداشته و همه چيزمان شرايطی می تواند رقت بارتر

  به راحتی، به آزادی عمل، به لذات و به زندگی يك نفر ديگر بستگی داشته باشد ؟ 

 چنانچه گويی آنها می توانند چيزی بدست آورند آه  تا مال و اموال جمع آوری آنند ؛اری کردهز عده ای می خواهند خدمتگاما

گويی آه آسی تحت قيد يك . آنها حتی نمی توانند بگويند آنچه را آه بدست آورده اند از خودشان است. براستی برای خودشان باشد

ند آه اين خود آنها هستند آنها می خواهند مالك اموالی شوند، اما فراموش می آن. مستبد می تواند چيزی هم برای خود داشته باشد

 قدرت اين آه او بتواند هيچ چيزی را باقی نگذارد  همه آس را می دهند ؛ متعلق به، قدرت باال آشيدن همه چيزآه به حاآم مستبد

 رد بیها را وابسته به ف با اين وجود آنها می بينند آه اين مال و ثروت است آه انسان. آه بتوانيم بگوييم متعلق به آسی می باشد

مستبد فردی است آه . برايش بيشتر اليق مجازات مرگ نيست آه برتری ديگری نسبت به اوهيچ جنايتی رحمی نگاه می دارد آه 

می آند و با اين وجود، متمولين می آيند و در مقابل او خود را معرفی می  فقط  ثروت را دوست دارد و تنها به ثروتمندان تهاجم 

  .  وی را برانگيزند می خواهند طمعه از اموال، چنانچه گويی و انباشتمقابل سالخ، با جيب های پر آنند، مانند گوسفند در 

 بايد بياد داشته باشند تعداد آسانی آه مال زيادی در آنار مستبدين به جيب زدند بسيار آمتراز شمار افرادی است اين نور چشمی ها

آنها بايد آمتر .  و هم زندگيشان را، هم اموالشان را از دست دادهدآی بعد نيز و انز ثروت خفه آردهآه در مدت آوتاهی خود را ا

با . به شمارعظيم آسانی فكر آنند آه ثروتی به جيب زدند و بيشتر به آن تعداد معدودی بيانديشند آه توانستند اين اموال را حفظ آنند

آه افراد بسياری هستند آه به طرق منفی و از طريق تملق گويی  خواهيم ديد ،بازبينی داستانهای گذشته و بياد آوردن همه ی آنها

سرنوشت اين افراد . درباره ی جنبه های منفی شخصيت پادشاهان و يا با سوء استفاده از سادگی آنها، در آنار شاهان قرار گرفتند

ميان آنان آه در . بودند به زمين زدندده بر شدند، شاهانی آه آنها را به همان آسانی آه باال پايمالاين بود آه توسط همين شاهان 

رحمی نشده باشد ؛ همان بی رحمی آه خودشان بر  نزديكی شاهان بد بودند، بسيار آم است، يا اصال نيست آسی آه قربانی  بی

 خود ،هايتآنها آسانی هستند آه در سايه ی غارت اموال سايرين ثروتی به هم زده بودند و در ن. ندعليه ديگران تشديد آرده بود

  . نيز غارت می شوند تا شاه غنی تر گردد

 هر چقدر هم آه اين انسانها در دل حاآم اما. های خوب را دوست داشته باشد  حتی گاهی پيش می آيد آه يك حاآم مستبد، انسان

بد نيز آه از نزديك با های  آنقدر آه حتی در انسان (خودآامه جای داشته باشند و هر چقدر هم آه عزت نفس در آنها واال باشد،

آنها نيز بايد اين . های خوب نيز، نزد مستبد امنيت ندارند اين شخصيت) ايشان برخورد می آنند، موجب برانگيختن احترام شود

از اين  : ١٠٣»ترازئاس« يا ١٠٢»بوروس«، ١٠١»سنك«مانند . درد مشترك را احساس آنند و مضرات استبداد را بر خويش ببينند

                                                 
وی در ابتدای .  بعد از ميالد مسيح زيست٦٥ قبل از ميالد تا ٤فيلسوف بين سالهای » سنك« معروف به » لوسيوس آنوئس سه نكا«  ١٠١

که شک کرده » نرون«اما . شته باشد  با خرد فيلسوفانه اش به او آمك آرد آه حكومتی خوب دا، تا زمان مرگ٥٤ سالهای  بين،حكومت نرون
سرنوشت اميرآبير و تصميم ناصرالدين شاه  يادآور  ویسرگذشت (.  را بزنندش دستور داد رگهايبود او بر عليه اش دسيسه چينی می کند

   ) مترجم- .می باشد  اودرباره ی
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اره ی برخی امور را به آنها  مستبد نزديك شدند و وی اد حاکم آه به يكتای اوليشان به اين بال دچارگشتندب، دومثلث آدم های خو

 را بر عهده داشته و از اين ضمانت برخوردار که پرورش وی يكی ازآنها خصوصه ها برای اوعزير بودند، ب هر دوی آنسپرد ؛

آيا مثال . هاتی آه در دوران آودآيش به او آرده بود، نسبت به خود داشته باشد توج یواسطهه بود آه مالطفت حاآم مستبد را، ب

ی رحمانه بود دليل آافی نيست تا نسبت به حسن نظر يك ارباب بدجنس اطمينان بسيار آم اين سه نفر آه مرگشان هم بسيار بی

شته باشيم آه قلبش آنچنان سنگ است آه از ملتی آه آار می توانيم انتظار مالطفت از آسی را دا داشته باشيم ؟ در حقيقت، چگونه

واسطه ی آنكه نمی داند و نمی تواند دوست بدارد، آنچنان خود را به  ديگری جز تبعيت از وی نمی آند تنفر دارد؟ از آسی آه، به 

  ذلت می آشاند آه امپراطوريش را نابود می سازد ؟

های بيش از حد خوبی  ، بدين واسطه قربانی شدند آه آدم-»ترازئاس«يا » بوروس«، »نكس«-گر بخواهيم بگوييم آه اين سه نفرو ا

ودند، در واسطه خباثتشان مورد توجه او به  می بينيم همه آنهايی آه ببنگريم ؛» نرون« دقت به اطرافيان بودند، آافی است با

 بزرگتر از مورد عالقه ی يی محبتی جدی تر و وابستگ تروآتشين     چه آسی تاآنون عشقی .اينها نداشتندنهايت، سرنوشتی بهتراز

 برای به ١٠٥»آگريپين» «نرون«مادر . را زندانی ساخت» پوپه« سراغ دارد ؟ اما همين او بود آه ١٠٤»پوپه«نرون به معشوقش  

 فرزندش را به، تا  را آشت و هر آنچه بايد می آرد و تحمل می نمود به جان خريد١٠٦»آلود«  شوهر خود ،تخت رساندن پسرش

اگر آسی . ا به قتل رساند او ر، امپراتور آرده بود، پس از بدرفتاريهای بسيارش وی رااما همين فرزند آه خود. برساندعالی مقام 

  . ه است هيچ آس منكر اين نمی شد آه اين زن اليق چنين سرنوشتی بودرا می آشت» آگريپين«ديگری 

 آسی آه هميشه. وجود نمی داشت» ودآل«ور  بهتر از امپراتردن ابلهانه، فردیوخ و بازی بازيچه ی دست ديگران شدنبرای 

مستبدين ابله احمقانه خواهند .  او اين زن را به دست جالد سپرد،با اين وجود. می شد  آرايش ١٠٧»مسالين«توسط همسرش 

 باقی است  آن يك ذره عقلی آه در سرشاننهايت،زيست، تا جايی آه هرگز قادر نيستند بدانند چه آاری برايشان خوب است و در 

همگی ما اين آلمات را از جانب . رحمی استفاده آنند آار می افتد و سبب می گردد آه حتی عليه نزديكان خويش نيزاز بیه ب

.  آه  زنش  را بيش از همه دوست داشت و به نظر می رسيد آه بدون او نمی تواند حتی زندگی آند می شناسيمامپراتوری

 ،اگر من دستور دهم« :  يادآور شد ظريف را به اواين نکته ی همسرش عريان است  وقتی وی ديد آه گردن»کاليگوال«پراتورام

همگی، توسط محبوبينشان از بين گذشته، تقريبا به همين خاطراست آه مستبدين . »اين گردن زيبا تا ساعتی ديگر قطع خواهد شد

. به قدرت وی بی اعتماد بودند ديگر به حاآم مستبد اطمينانی نداشتند و نسبت  اين همسران علم برماهييت خودآامگی، با؛ رفتند 

                                                                                                                                                                       
امپراتور رم بود آه تالش آرد تا آثار مخرب حكومتگری خودآامه ی وی را محدود » نرون«از فرمانداران و وزير اقتصادی » بوروس«  ١٠٢
  . ميالدی در اين راه از دست داد٦٢او نيز جان خود را در سال . سازد

 
توسط پسرش را به او ببخشد و لذا بر عليه وی يک » نرون«مادر » آگريپن«از سناتورهای رم بود که حاضر نشد قتل » ترازئاس«   ١٠٣ 

ت قضات محکوم شد و پس از يک نطق فلسفی نزد دوستانش ايط ه ميالدی توس٦٨او در سال . سخنرانی انتقادی در مجلس سنای رم ايراد کرد
  .هايش را شکافت خود رگ

 
 باردار بود، در سال »پوپه«در نهايت هنگامی آه .  رآوردعاشقش شد و او را به همسری خود د» نرون«  زنی بود آه Popée» پوپه«  ١٠٤
  .با ضربات  لگد وی را آشت»  نرون«  ميالدی، ٦٥
  . به دست پسرش آشته شدوبود » نرون« ميالدی زيست مادر ٥٩ تا ١٦ سالهای  بين که »آگريپن«  ١٠٥

 
او .  زيست می ميالدی٥٤ قبل از ميالد مسيح و ١٠الهای  بود آه بين سرمامپراتور » آلود« معروف به » نيبه ريوس آلوديوس سزار«  ١٠٦

  . مسموم و  آشته شد» آگريپين«حاآمی ساده لوح و ضعيف النفس بود آه تحت نفوذ همسرانش بود  و در نهايت توسط همسر دومش 
 

  .  ميالدی زيست٤٨ تا ٢٥بود و بين سالهای » آلود« رمهمسر امپراتور » مسالين«   ١٠٧
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 ١١١»آاراآاال«وسيله يكی از معشوقه هايش، ه  ب١١٠»آمود« به قتل رسيد، ١٠٩»استفانوس« توسط ١٠٨»دومستين«گونه بود آه اين

  . ياری ديگر از اين دست تحريك شده بود، و موارد بس١١٣»ماآرن« آه توسط ١١٢»مارسيال« فرمانده به دست

چيزی آه .  امر مقدس، يک آالم نيكوستدوستی يك.  خودآامه هرگز آسی را دوست ندارد و آسی هم دوستش ندارد حاکمبی شك

دوستی از يك احترام متقابل زاده می شود و تداوم آن بيشتر از آنچه به خدمت برای . های خوب وجود دارد تنها در ميان انسان

آنچه آه سبب اعتماد يك دوست نسبت به ديگری می شود، .  داشته باشد، از صداقت نسبت به همديگر ناشی می شوديكديگر بستگی

 یآنجا آه صحبت از ب.  وفاداری و پايداری آن استآنچه يك دوست را تضمين می آند، نيكی طبيعی،. آگاهی از درستكاری اوست

هنگامی آه چند شرور گرد هم می آيند، صحبت از اجتماع نيست، . يستدالتی است صحبت از دوستی نرحمی، بی وفايی و بی ع

  . آنها دوست نيستند، همدست هستند.  حساب می برندديگرآنها همديگر را دوست ندارند، از هم. حرف از توطئه است

 باالتر  خود راان آسی آه واقعی يافت شود، زيرا او به عنویعشق،  حاکم مستبد يك اگر هم چنين نباشد، بسيار دشوار است آه نزد

ی آن نيز دوستی در بطن برابری شكوفا می شود و گامها.  فراتر از هرمرز دوستی قرار دارد، و همرديفی نداردمی پندارداز همه 

 به هنگام تقسيم غنائم، يك نوع نيت درست وجود در بين دزدان،  که می شودگفته به همين دليل . و کم و زياد نمی شودبرابر بوده 

. ديگر حساب می برند از همديگر را دوست ندارندر هم يک اگگر هستند،ي همه ی آنها همراه و همكار يكد،دارد، زيرا در آن لحظه

  . آنها نمی خواهند با جدايی پراآندن ميان خود، قدرتشان را تضعيف آنند

خته اند آه او می تواند هر آاری آند، آه هيچ  به وی آموروی او حساب آنند، زيرا خودشاناما نزديكان يك خودآامه نمی توانند 

 او همتايی واسته، او می تواند به عنوان تنها دليل تصميماتش بگويد آه دلش اينطور خی آند،مقانون و يا تكليفی او را محدود ن

ز باليای ديگران درس آيا اين قابل تاسف نيست آه با در اختيار داشتن اين همه نمونه، باز ا.  همه محسوب می شودندارد و سرور

نگيريم و همچنان عده ای باشند آه بخواهند با اراده ی خود به حاآم خودآامه نزديك شوند؟ و اين آه يك نفر عاقل و يا شجاع در 

جناب شير، با آمال ميل « : به آنها بگويد» شيری آه خود را به بيماری می زد«ميان آنان پيدا نشود تا مانند روباه در داستان 

 در مقابل، هيچ نم آه وارد آشيانه ی شما شده اند و، اما من آثار فراوانی از حيواناتی را می بيمفتخر شومبه ديدار شما ضرم حا

  ».اثری از آسانی آه از آنجا خارج شده باشند پيدا نيست

حور هستند، با ديدن اين  آنها از درخشندگی اين همه شكوه و عظمت مس های مستبد را می بينند ،اين بيچارگان، درخشش ثروت

.  را از هم خواهد دريدود به درون شعله ای هستند آه ايشان جذب می شوند، اما متوجه نيستند آه درحال انداختن خزرق و برق

 را ديده و آنرا آنچنان زيبا يافت آه تصميم گرفت ١١٤»پرومته«اين ياد آور آن شخصيت طنز داستان است آه آتش برافروخته شده 

 چنانچه ،همانند پروانه آه به اميد لذتی، خود را بر آتش فروزان می اندازد، اما.  آن بوسه ای بزند و چنين آرد و سوختبرود بر

  .  قدرت سوزاندن نيز دارد، نيز می گويد، درمی يابد آه اين آتش١١٥»لوآن«

                                                 
  به دليل حاآم ساختن جو ،با وجود خدمات فراوان به رم.  زيست می ميالدی٩٦ تا ٥١مپراطور رم بود آه بين سالهای ا» دوميسين«  ١٠٨

 .به قتل رسيد» استفانوس« همسرش توسط  ميالدی٩٦ در سال که ناشی از ترس از توطئه گری بود،وحشت در آشور
١٠٩ Stéphanus 

 . هايش بسيار معروف است بی رحمی او به دليل .  زيست می ميالدی١٩٢ تا ١٦١  بود آه در بين سالهایرمامپراتور » آمود«  ١١٠
 برادرش را ٢١٢وی در سال . رسيد» گتا« ميالدی به مقام مشترك امپراتوری با برادر خود ١٩٨ بود آه از سال رمامپراتور  »آاراآاال«  ١١١

 . اتور حكومت می آند به عنوان امپر٢١٧ تا ٢١١های  به قتل رسانده و خود در بين سال
١١٢ Martial 

 او که قاضی القضات . حكومت نمود٢١٨ تا ٢١٧ زندگی آرد و بين سالهای ٢١٨ تا ١٦٤ بود آه بين سالهای رمامپراتور » ماآرن«  ١١٣
  . دوی نيز به فاصله ی کوتاهی توسط سربازانش کشته ش. بود ترتيب قتل او را داد و خود به جای وی به قدرت نشست» کاراکاال«
 

 . در يونان باستان خدای آتش بود» پرومته« ١١٤
 .فيلسوف بود» سنك «  یاو برادر زاده.  زيست می ميالدی٦٩ تا ٣٥های   شاعر التين است آه بين سال Lucain» لوآن«  ١١٥
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، هرگز از دست به سالمت بگريزند اگر فرض آنيم اين درباريان بتوانند از دست مستبدانی آه به خدمتگزاری شان مشغولند،

های خوبی باشند درباريان سابق بايد حساب پس دهند  اگر اين شاهان آدم. جان بدر نخواهند بردشاهانی آه جايگزين آنها می شوند 

اهند داشت و بر اساس عقل رفتار نمايند، اگر هم جانشينان، مانند مستبدين قبلی، بدجنس باشند، آنها نيز نزديكان خاص خود را خو

 آيا باز آسی هست آه ،در اين حالت.  بگيرندنيست نزديكان مستبد سابق راآه  بايد جای درباريان قبلی را گرفته و هست و 

 بخواهد، با اين همه خطر و با اين ضمانت اندك، خود را در چنين موقعيت ذلت باری قرار دهد و با تحمل رنج هايی تا اين حد

     خدمت آند ؟ حد خطرناك عميق، به اربابی تا اين

صبح تا شب در پی باب ميل آسی واقع شدن ضمن آنكه نسبت به او بيش از هر آس ديگری در . خدايا، چه رنجی، چه عذابی 

، آمين ه پی ببريم ضربه از آجا خواهد رسيدپيوسته چشم مراقب داشتن، گوش به فرمان داشتن، برای آنك. جهان بی اعتماد باشيم

 لبخند بر لب داشتن و به هيچ آس اعتماد ،با.  حدس زدن اينكه خائن آيستهستند، يافتن تله هايی آه رقبا آاشته اند،گاه ها آجا 

ن از خود نشان ی را شناختن ؛ با قلب رنجور و لرزان، پيوسته چهره ای خنداست مطمئنی داشتن و نه دشمن آشكارنكردن، نه دو

  . واقعی و نه داشتن حق غمگين بودن از امكان شاد بودن نه برخورداری. دادن

پر فالآت  و اين زندگی د و اينكه آنها بابت اين رنج غول آساجالب است ببينيم چه چيزی از اين تالطم عظيم عايد اين افراد می شو

 بر او هايی آه می آشند مورد اتهام قرار می دهند، بلكه آسانی آه  اين خودآامه نيست آه مردم بابت رنجمنتظر چه هستند،

  .حكومت می آنند

 هايشان را برمی می دانند و شرارت  رانزديكان حاآم مستبد  نام  ،همه ی مردم، همه ی قشرها و حتی دهقانان و زحمتكشان

.  و طلسم ها برعليه ايشان استهمه نفرين ها. ش، هزاران تهمتمی خرند، هزاران فحهزاران توهين را به خود آنها  شمارند ؛

اگر هم گاهی مردم مجبور به احترام گذاشتن به آنها هستند، در . تی ها، امراض و قحطی ها به حساب آنها نوشته می شودهمه بدبخ

. عمق قلبشان بر آنها لعنت می فرستند و ايشان را در شرايطی تصور می آنند آه حتی برای حيوان وحشی هم در نظر نمی گيرند

ای مردمی آه اگر می توانستند تكه . د خدماتشان از مردم بدست می آورنه اين افراد برایم جالل و عظمتی آاين هم افتخار، اين ه

حتی پس از . از گوشت آنها را به آف آورند باز چندان راضی نخواهند بود و دردهايشان به طور نيمه آاره نيز التيام نخواهد يافت

ند و آوازه ی شوم اين افراد در نران قلم از آنها به بدی ياد می آمرگ نيز بازماندگان اين مردمخواران شاهد خواهند بود  آه هزا

 ،اين طريق ازهايشان زير پا له می شود و وانعد از مردن نيز استختا به آنجا که ب. ب مورد يادآوری قرار می گيردهزاران آتا

  . دهندمی پس از مر گ، تقاص زندگی پرشرارت خود را پس 

ان بريم، برای ، روی به آسمفتخار خود و يا برای عشق به باورمندیه آار نيك بپردازيم، برای ا آه بپس ياد بگيريم، بياموزيم

 اشتباه هم نمی  و به احتمالبه سهم خود فكر می آنم.  استطاهايمان شاهد باوفای اعمال و قاضی خ او که،عشق به خداوند قادر

اده درتضاد نيست، اميدوارم آه خودش درآن دنيا به طور خاص برای آنم، ازآنجا آه هيچ چيز بيش از استبداد با خدايی خوب و آز

  . های ويژه را تدارك ببيند مستبدين و همدستانشان برخی ازعذاب

  

 * *  
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 * *  

  » گفتاری  درباری اطاعت پذيری داوطلبانه«جامعه ی ايران  و 
  

های استبداد   پيچيدگی نوشتاری است آه به طور موجز»اتين دو ال بوئسی« از »گفتاری درباره ی اطاعت پذيری داوطلبانه« 

و نقش حاکم مستبد در  نظام های استبدادی یبايد دانست که تا دوران حيات نويسنده وجه فرد. فردی را مورد نظر قرار می دهد

 امروز نيز صادق اما بسياری از خصلت هايی که وی بر می شمرد در ساختارهای ديکتاتوری. اين نظام ها بسيار مهم بوده است

  .است

های متعدد تاريخی و ارجاعات اسطوره شناسی خود، از بافت بسيار ساده ای برخوردار  در ورای مثال» البوئسی« نوشته ی 

عين حال با  انديشه های اصلی نويسنده  پرداخته و دری ارائهدر اينجا به. پايه های استداللی آن روشن و قابل شمارش هستند. است

  .  در باره ی جامعه ی ايران  بنگريمهای آالن نويسنده را  قابليت تعميم نتيجه گيری  تالش شده است که هايیمثال
*  

ستم يك حاآم ها انسان آه از  ن و چه بسا ميليوناين موضوع اظهار تعجب می آند آه هزارای نوشته اش ازدر ابتدا» ال بوئسی « 

او می خواهد چرايی اين امر را بداند و به همين خاطر . گ را به جان می خرندمستبد رنج می برند بدون آمترين واآنشی اين نن

می خواهم اين را دريابم  ...«:  اين گونه ابراز می دارد هايی در اين باره آغاز می آند و ناباوری خود را نوشته ی خود را با پرسش

ها، حاضر به تحمل يك حاآم مستبد شوند، بدون  و اين همه ملتآه چگونه ممكن است اين همه انسان، اين همه مناطق، اين همه شهر ها 

 توجيه   هنگامی آه مجبور به اطاعت واين نقطه ضعف انسانهاست ؛. باشداينكه اين مستبد قدرتی جز آنچه آنها خود به او می دهند، دارا 

   ».تر شوند گری شدند ديگر نمی توانند از آنچه هستند قوی
ها در شكل دادن و تداوم بخشيدن ارادی به استبداد واقف   می بينيم نويسنده از همان ابتدا به نقش انسانچنانچه در اين پرسش گری

  . او به زبان خود مكانيزم های استبداد پذيری را مورد اشاره قرار می دهد. است

ه گردنشان می را با دست خود ب يك مستبد بپردازند در واقع زنجير بردگی ای مردمی آه می پذيرند به خدمت گزاریدر هرجامعه 

 از اين پديده آگاه باشد آه عملش در خدمت استبداد است و با اين وجود به اين آار ادامه دهد بی شك اليق هر ملتی اگر. اندازند

د آوريم ياه ب.  می دهند اری سر باز می زنند و بهای آن را آزادی باور دارند از اين خدمتگزدر مقابل، آنان آه به. آزادی نيست

ال  « گفته یدند، اما با گذر زمان، بهجمع آثيری از ايرانيانی را آه در ابتدا به عنوان مخالف رژيم جمهوری اسالمی عمل آر

 های رژيم آخوندی را آه تبديل زندان به ياد آوريم توابين در. اران نظام پيوستندشدند و به جمع خدمتگز»  رام «به تدريج » بوئسی

و يا دهها هزار نفری آه به عنوان معترض و مخالف ايران را ترك آرده .  شدندمقاومت گراننبانان و جالدهای زنداترين به بد

پنداشتند، به سفارتخانه » عادی«آردند، آنرا » عادت«يد به حضور استبداد در آشورشان ها در تبع بودند اما پس از گذشت سال

 آردند، پاسپورت اسارتشان را گرفتند و به برده گی برگردنشان را امضاختن طوق برد اندا رسمیهای رژيم رفتند و تقاضای

كومت ظالم و غارتگر به امر مهم ح» بردگان داوطلب«سرای ميهن بازگشتند تا در آنار ساير اسيران اجباری رژيم،  به عنوان 

  . ندشد»  نباتی گیزند«پرداخته ومشغول آار و» نهاری داوطلباخدمتگز«

 ، زنان و مردانی آه هرگز حتك حرمت انسانی خود و هم ميهنانشان را نپذيرفتندهمين دوران بيست و پنج سالهر اما خوشبختانه د

جوانی خود را، آينده ی .  خويش گذشتند زندگی مال واز جان و آن  و برایپرچم آزاديخواهی ايرانيان را برافراشته نگاه داشتند

هرانتقاد سياسی و .  آزادی ملتی از دست دادند آه معتقد بودند اليق استبداد نيستخود را و عزيزان خود را برای بيدار سازی و

 انتقاد آلوده نخواهد شد و آن  يك وجه از آار آنان هرگز به لکه یايدئولوژيك آه بر اين مبارزان تشكيالتی و يا منفرد وارد باشد

درمورد اين .  سردر مقابل هيچ مشكلی خم نكنند،ربع قرنهمانا عشق عميق اين مبارزان به آزادی بود آه سبب شد در طول يك 
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های شجاعتی آه آزادی در دل مدافعان خود می  حكايت« : در بخشی از آتاب خود می گويد » ال بوئسی«افراد و آنچه آنها آرده اند 

   .»آفريند  به راستی فوق العاده است
ها چگونه می توانند با تنها و  اينكه ملت. يت های استبدادی اشاره می آند نويسنده به توان توده ها در واژگون ساختن حاآمدر ادامه

چيز مستلزم آگاه شدن آاری آه قبل از هر. راحتی در هم بكوبنده تنها اراده ی خود و نه هيچ چيز بيشتر، رژيم های خودآامه را ب

تی هستند آه اگر در مقابل موج ميليونی توده ها  ميليون ايرانی هم اآنون اسيراقلي٦٠ بيش از.قدرت خويش است به و باورداشتن

 بخواهند و از پوسته ی ترس، نا آگاهی، انفعال و آافيست آه مردم ايران. يح خواهند دادقرار گيرند بی شك  فرار را بر قرار ترج

اگر ملتی . م و يا او را از پای درآوريمنيازی نيست تا با اين مستبد تك و تنها به جنگ بپردازي« : نويسنده می گويد . ناباوری بيرون بيايند

موضوع اين نيست آه چيزی را از او بگيريم، بلكه چيزی را به . می خورد  خود به خود شكستند حاآم مستبدبپذيرد آه ديگر به او خدمت نك

   .»او ندهيم
.  و باالتر از آن قدرتی وجود ندارد باالترين اراده هاست، به قدرت اليزال خلق است آه اراده اش در يك جامعه نويسنده یاشاره

 از پس دو ارتش قدرتمند جهان يعنی قدرت ،هنگامی آه خلق ويتنام بر آن شد آه آزاد زيست آند، با دست خالی و شكم های گرسنه

آزاد ته است هيچ قدرتی قادر نيست با اراده ی ملتی آه تصميم گرف. استعمارگر فرانسه و ارتش متجاوز ابرقدرت آمريكا برآمد

 موتوری .د، بلكه موتور انسانی مبارزه است دليل سياسی مبارزه نيست آه با گذر زمان رنگ بباز،آزادی. زندگی آند مقابله نمايد

 مصم هستيم انسانيت خود را حفظ آنيم، در درون مان عمل می آند و ما را در مسير مقاومت و مبارزه به پيش می  زمانی که تاآه

اليق نام بشری آه آزاد نباشد .  آه انسان نباشيمبدين معناسترا نداشته باشيم  انی است و قبول اينكه آنآزادی خصلت انس. برد

  . انسان نيست

 شكنجه شدن و از زمانی آه اين واقعيت را باور داشتيم ديگرازخطری باك نداريم، نه از آوارگی تبعيد، نه از دستگير شدن، نه از

آزاده ازاينكه ماديات زندگی و شغل .  وحشت داردهراسد از مسخ روحشاز آسيب ديدن جسمش نمی انسان آزاده . نه حتی از اعدام

 دوپايی شود  تبديل به موجود،دهد بيمی ندارد، بلكه از اين می ترسد آه با قبول زندگی زير يوغ استبدادبو خانواده اش را از دست 

مصداق آزادگی . آه مفهوم ترس برای يك فرد آزاده معنا نداردست ا به همين خاطردر ظاهر بسيار به انسان شبيه است،آه 

مستبد را تحمل نمی آند، مالحظات محافظه . وحشت از چيزی ندارد. انسان آزاده با ترس و هراس آار نمی آند.  استشجاعت

آه فرصت مبارزه ی  هر جا انسان آزاديخواه.  آزاده معنايی نداردآارانه آه توجيهی برای پوشاندن ترس و ضعف است برای 

 آن وارد می ود را بر پيكر حاآميت استبدادی و وابستگان و ضربه ی خحاآميت مستبد را دارد درنگ نکردهعملی و فعال بر عليه 

 لحظه ای و حتی لحظه ای آزاده از مقابل خطر نمی گريزد، می ايستد و شجاعانه و هوشمندانه مقاومت می آند تا مبادا. آند

  .  آفريده اند و يا انفعال ان بيانديشند آه در دل او ترسش عمال ومستبدان

انسان آگاه از تحمل هيچ رنجی به خود . انسان شجاع برای بدست آوردن آنچه می خواهد از هيچ خطری باك ندارد« :می گويد » البوئسی«

لش بودن آنها . ه آرزويش را دارند دست بيابندتنها ترسوها و تن لش ها نمی توانند سختی را به جان خريده و به آن چيزی آ. نمی هراسد

  ».همه ی جرات عمل آردن را از جانشان بدر می برد

، مسائل را نسبی  به قول خود تامی پردازند    به ارائه داليلی آمابيش پيچيده هايی مانند آنچه آمد  استداللبسياری البته در مقابل

الزمه ی    به عنوان ،داشتن آزادی و حفظ آن. آرد همين استنبايد آوتاهی آن حال آنكه شايد يگانه امری آه برسر .  دهندجلوه

از زمانی آه فردی يا ملتی پذيرفت آه بر سر آزادی خود حتی قدمی  آوتاه بيايد .  نه نسبی است و نه قابل معاملهانسان باقی ماندن،

 در زير قيد و بند، خود نخستين و بزرگترين ول زنده بودنزيرا نفس قب.  می گذارد آه ديگر اميدی به خروج نيست به باتالقی پا 

 ما را از پذيرش استبداد يعنی پذيرش وارد شدن در روند از دست دادن آنچه. گام است در راه مسخ شدن و تبديل به شبه انسان شدن

در مسير آمتر انسان بودن  در زير يوغ يك حاآميت خودآامه قدمی است هر يك روز زنده گی. می آندهر موجود ديگری متمايز 
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های جهان  به محض اينكه آزادی از دست می رود همه فالآت« : نيز در زمان خود می گويد » البوئسی«چنانچه . ن شدنو بيشتر حيوا

   ».می دهند  خودرا از دست معحت تاثير منفی سرسپردگی، مزه و ط ديگر نيز، ت هایت راه می رسد؛ بدون آزادی همه نعمپشت سر آن از
ما خود مثال ايران را ديديم،  به محض آنكه پذيرفتيم حكومت خمينی و بهشتی و خامنه ای و رفسنجانی بر ما سوار شود، همه گونه 

 ين سالگرد حيات خويش، رژيم بيست و پنجم ی در آستانه،خفت و نكبت و فالآت و پستی و ذلت از پس آن آمد، تا جايی آه امروز

ها فقير، آودآان خيابانی، مبتاليان به ايدز، بيماران روانی، زنان تن فروش، معتاد،   ملتی با ميليونآخوندها ملت ايران را به

 جامعه  پذيرش زندگی درآری،. ه استتبديل آرد... قاچاقچی، دزد اجباری، رشوه خوار، دروغگو، نزول خوار، متجاوز، قاتل و 

  .هر روز به لجن زاری بد بوتر و آشنده تر تبديل می شود غير آزاد يعنی پذيرش دست و پا زدن در باتالقی آه ی

 هر عنوانی اين ملت را خواب آردند، فريب دادند، به اشتباه انداختند، گمراه آردند  ها به هر شكل و آنانی آه در اين سال ی و همه

ساختن جهنم امروز ايران شريك و  در بقای استبداد و ، حضورو وجود يك رژيم آزادی آش را تحمل آنند،تا به بهانه های مختلف

به سالحهای سنگين « خواهان آن بودند تا پاسداران دشمن آزادی  در ابتدای انقالب آههايی ازسازمان. رژيم و مقصرندهمدست 

ا دشمن آزادی ياری رسانند وي» ضد امپرياليستی«  دادند تا به رژيم مخالفان راديکال را لو آه  قالبیمبارزينشوند، تا » مجهز

در خارج و داخل آشور آه به  بقا و تشديد آزادی آشی سيستماتيك در دوران خاتمی » اصالح طلبان«هواداران ريز و درشت 

  . خدمت آردند

 نگذاريد از شما  اسالمی ست آه می شد پيام ديگری به اين مردم داد و آن اينكه با تحمل رژيم ضد انسانی جمهوری ااين در حالی

به خاطر بدست آوردن پول يك عده ای  و تاريخ آهن و انباشته از درس عشق و نوعدوستی، ملتی بسازند آه ملتی با اين فرهنگ

آافی بود به اين ملت گفته شود آه برای . دا همسران مظلوم خود مشتری جور آنن بوئين به تاخير افتاده، برای همخوابگیبسته هر

واداشته است آه  حياتدمت نكردن به حاآميتی است آه شما را به آن نوع نجات خود يك قدم بيشتر الزم نيست و آن اراده ی خ

مردم شايد تنها به اين دليل از آزادی فرار می آنند آه اگر آرزويش «  :» ال بوئسی به قول . حتی حيوانات نيز پذيرای آن نخواهند بود

  ».د آسان است، مردم اين نعمت را رد می آنندگويی چون بدست آوردنش تا اين ح. آنند آنرا بدست خواهند آورد

يك بار بر آن شويد آه آزاد شويد و : ش مهم اراده و تصميم را برای مردم مسخ شده ی ايران باز آرد و توضيح داد آه بايد اين نق

نه تصميم بگيريد آه ديگر قاطعا« : »درباره ی اطاعت پذيری داوطلبانه یگفتار«به قول نويسنده ی .  خواهيد بودخواهيد ديد آه آزاد

من از شما نمی خواهم آه مستبد را پس بزنيد، از جايش به زير بكشيد، بلكه تنها از او حمايت . خدمت نكنيد و خواهيد ديد آه آزاد هستيد

  » .ش ويران شده، در زير وزن خود فرو خواهد ريختياهنكنيد و خواهيد ديد آه وی، مانند مجسمه ای بزرگ آه پايه 
* 

 آزادی برايشان از حفظ شغل، زندگی و خانواده واجب تر و ،ا اين مهم ميسر نمی شود تا زمانی آه اآثريت مردم باور نياورندام

حد پس تالش آنيم تا «: می گويد   خويشدر جايی از آتاب» ال بوئسی«ای روشن ساختن اين نكته است آه بر. ضروری تر است

تصور می حتی تانه به خدمتگزاری، به گونه ای تا اين حد عميق ريشه دوانيده است، بطوريكه ی سرسخامكان بفهميم چگونه اين عالقه 

  .» عشق به آزادی چندان هم طبيعی نيستشود

 انسان است آار دشواری نيست و تنها نياز دارد آه به اصل انسانی خود  طبيعی ترين خصلت،جا انداختن اين نكته آه آزادی

 و  تصميم هاو شعور او می شود، پاسخ دهد و در اين است آه بتواند به اراده اش، آه ناشی از عقل اصالت انسان. مراجعه آنيم

. اما آنجا آه آزادی نيست نمی توان آنگونه آه عقل و خرد  حكم می آند عمل آنيم. احساسات ناشی از اين اراده را بروز دهد

 به ما ديكته می آند آه چه بيانديشيم، چه می شود،   و مرز قائل استبداد بر تفكر و احساسات ما مهار می زند و برای آن حد

 چگونه  ياد آه چه بخوريم، چه بنوشيم ومی کن حتی تعيين ،بداد مذهبی ايرانبگوييم، چه بشنويم، چه بخوانيم و در مورد است

گيرد چه موقع اسب بايد حرآت  خود تصميم می درست مانند سواری آه با شالق. درخصوصی ترين موارد زندگی خود عمل کنيم
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آند، به چه سمتی برود، با چه سرعتی برود، چه بخورد، چقدر بخورد، چه بياشامد، چگونه رفتار آند، چه موقع استراحت آند، چه 

  .  چه موقع بميرد،موقع بتازد و حتی

 نمی تواند پاسخ دهد، چه رسد به دخواه ناشی از طبيعت حيوانی خو های و رفتارهای دلهمه خصلتحتی يك اسب اسيرهم ديگر به 

 ،چگونه قابل تصور است آه موجودی چون انسان. انسان آه خرد و احساساتش هزاران بار پيچيده تر و تكامل يافته ترازاسب است

 احساسی بتواند بپذيرد، مانند اسب و گاو در زير يوغ يك رژيم مستبد به ادامه ی حيات  ظرافت وفکریبا اين همه پيچيدگی 

ا همان چوبی آه  ب،آيا جالب نيست آه ببينيم در افغانستان زير نظر طالبان.  اصل انسانی خود را از دست دهد،بپردازد و به راحتی

ها را  ماموران طالبان در وسط خيابانها ايستاده و بر سر و آول مردم می زدند وموقع نماز آن، را می رانندگوسفندها و چهارپايان

  ؟ می راندند  مسجدهابه داخل» گله وار« 

ميان اين دو را خط بسيار نازآی از هم . می آنيماز آنست آه تصور   پس می بينيم مرز ميان انسانيت وحيوانيت بسيار شكننده تر

ت  نشانی از انسان ماندن اس،يعنی همان چيزی آه داشتنش. خط آزادی:  خود بگذريم همه چيزجدا می آند آه بايد برای حفظ آن از 

  آه خصلت درونی،به اين دليل ساده آه  آزادی نه ويژگی عرضی و ظاهری انسان.  شدن از دست دادنش، نمودی از غيرانسانو

  . اوست

 فاقد هرگونه ،ازاين روی، پذيرش اين نكته آه انسان می تواند بدون آزادی نيز زيست آند همانقدر باطل است آه بگوييم انسان

آند، به عنوان شاخص جداسازيش از سايرموجودات، به عنوان دليل می عمل   مميزه ی او  وجه  است آه به عنوانخصلت انسانی

در واقع اين بيهوده است آه از خود بپرسيم آيا آزادی طبيعی است، زيرا هيچ انسانی را نمی توان «» البوئسی«به قول . »انسان بودنش« 

جهان چيزی بيشتر از بی عدالتی بر ضد طبيعت، آه سراسر خردورزی است، وجود  در  ؛مگر آنكه رنجی بر او وارد سازيمبه بردگی آشيد 

  .»از همين روی به نظر من، ما نه تنها با آزادی، بلكه هم چنين، با عشق دفاع از آزادی زاده می شويم. پس آزادی طبيعی است. ندارد

مسخی آه تدريجی و . روند مسخ شدگی می شودارد بی توجهی آند و» عشق دفاع از آزادی «يعنیانسانی آه به اين خصلت خود  

آرام آرام او را در خود می بلعد و تبديل به موجودی می آند آه دلش به بقای فيزيكی، يا بقای نسل و يا رفاه خود و خانواده اش 

ديل شدن خود به آمتر از  آرام و عادی زيست؟ آيا می توان از تبواما آيا می توان از در حال حيوان شدن خود آگاه بود . خوش است

ست آه جوانان ما امروز اين گونه طعم تلخ ا و باز به زندگی معمولی و روزمره پرداخت ؟ چگونه قابل تصوراطالع داشت انسان

 سر در مقابل پليدترين آزادی آشان خود پايين انداخته و به مدرسه و دگی خويش می چشند و بازاستبداد را در تك تك ساعات زن

خانه ای شغل و  داشتن يايا ازدواجی موفق و» حال آردن « به قول خودشانمی روند و بزرگترين آرزويشان  آارمحل و دانشگاه

 می تواند از چيزی جز جهل و نا آگاهی بر مقام و بازاری- آخوندیآيا اين سواری دادن مطيع و آرام به نظام آزادی آش. بيش نيست

 آنجا آه ،پيوند می خورد ميالدی ١٥٤٨در» ال بوئسی«، با درد ٢٠٠٤آه درد ما، در سال اينجاست . ارزش آزادی نتيجه شده باشد

می رود ؛ با توجه   پريشان احوال است و درپی آزادی ر موجود دارای احساس، از اطاعت گزاری، گونه، با توجه به اينكه هبدين«: می گويد 

نمی توانند به فرمانبرداری تن در دهند مگر پس از آنكه با الهام از    ت شده اندرای خدمت به انسان تربيبه آنكه حيوانات، حتی آنها آه ب

 اين تنها موجودی آه برای آزاد زيستن – چه بدبختی می تواند گريبان انسان   به اعتراض پرداخته باشند،،آرزويی مخالف اين خدمتگزاری

  » خواست بدست آوردن دوباره ی آزادی را فراموش آرده باشد ؟  را گرفته باشد تا او حالت اوليه ی خود و نيز-زاده شده است 

واسطه ی آن ه ا ب راه يافتن به دانشگاه و گرفتن مدرآی است ت داشته باشيم آه تمام دلخوشی آنانراستی چگونه می توانيم جوانانیب

ار، پنج يا شش سال تحصيل در آيا چه. بپردازند»  استبدادیيتاری حاآمخدمتگز« با تخصص و دانش به شغلی بدست آورند و

 را به ضرورت مبارزه ای جانانه برای آسب آزادی ت آزاديخواهی در آنها شود و جواناندانشگاه نبايد همچنين سبب بيداری خصل

 نيز،ها  دانشگاهمدرسه و در نظام استبدادی حتی . بسيار دوراز اين استاما ، واقعيت  ؟ صد البته اين حالت ايده آل می باشدبكشاند

های استبداد زده چگونه  انسان. اطاعت گذاری از خودآامگان حاضرهستند ابزارهای پرورش وگسترش تسليم طلبی و تا حد زيادی



  آزادی انسان ايرانی 

 ٤٧ 

و اين امر درباره ی پدران و مادران نيز صادق است آه اطاعت پذيری و . می توانند چيزی جز پذيرش استبداد به ديگران بياموزند

برای تامين استبداد « : می گويد » البوئسی«اينجاست آه . می دهند  و ناخواسته به فرزندانشان درستهتبعيت برده وار را خواس

ساالری خود، بهترين وسيله ای آه اين حاآمان در اختيار دارند اين است آه سرسپردگی را تقويت آنند و تا آنجا آه ممكن است فكر آزادی 

  .»ند، تا حدی آه حتی خاطره ی آنرا آه زياد هم آهنه نيست از حافظه ها پاك سازندانديشه را از ميان تحت فرمانان خود دور ساز
 به اميد چيزی به پا خواست ١٣٥٧آافی بود تا ملتی فراموش آند آه در سال  کمتر از يک دهه زمان ، که نه، بيست و پنج سال،آری

نمی     طور دقيق اآثريت ملت در آن زمان ه ، بشاره شدهطور آه در ابتدای اين آتاب ا همان،هر چند آه. نام داشت» آزادی« آه 

اما به مرور زمان، ديكتاتوری رژيم آخوندها با ترويج انديشه های مبتنی بر تسليم و رضا، با گسترش . دانست آه آزادی چيست

و اخراج، و نيز با جا عب و وحشت اعدام و شكنجه و حبس  ی ترس و ذلت پذيری ناشی از رخرافات مذهبی ونهادينه آردن  روحيه

، ملتی بسازد آه اسير جهل و ترس و »آزادی«بپا خاسته برای   انداختن عادی بودن فالآت روز افزون، موفق شد از اين ملت 

 را آه بر  درد زنجيری مواد افيونی تالش می آنند مصرفا ميليون نفر از آنها هر روز ب٤ملتی آه بيش از . ناآگاهی خود است

 و برای ١١٧می زنند نها زير خط مطلق فقر دست و پا ميليون نفر از آ١٤ ملتی آه ١١٦.دنده اند ساعاتی فراموش آنن افكدنشانگر

 آن به خاطر عدم شهامت در ابراز اعتراض  نفر ميليون١٢ملتی آه . نجات خود به امامزاده های شناس و ناشناس دخيل می بندند

در » بيمار روانی« عنوان  بهاز دست داده و بسياریانسانی خود را ارمند هنجخود نسبت به شرايط ضد انسانی حاآم، رفتار 

ها به بردگی و   را در خيابان، آودآان هشت تا ده ساله  ملتی آه دربرابر چشمان خويش١١٨.فازهای پيشرفته ی مسخ انسانی هستند

                                                 
 ٧٠٠ و   ميليون سه  ، اآنون  رسمی  آمارهای آخرين براساس:   آشور گفت  بهزيستی واموراعتياد سازمان  دفتر پيشگيری آارشناس ١١٦

  . موادمخدر اعتياد دارند هزار نفر در آشور به
  اين :  گفت وی. مواد مخدر دارند  هزار نفر سوء مصرف۵٠٠ و  تعداد دو ميليون اين از:  افزود دآترآامبيز محضری: به گزارش ايرنا... 

  .  است  ميزان اين  مواد مخدر در آشور بسيار بيشتر از  به عتادانشمار م  آه ، در صورتی  آمده  بدست  شده  شناسايی آمار از تعداد معتادان
 اعتياد   سن از نظر آاهش  تغيير محسوسی  گذشته سال  به  و نسبت  است  سال٣۴ تا ٢۵ آشور   معتادان  سنی ميانگين:  داد  ادامه وی
آه آمارهای دولتی مربوط به مسائل و مشكالت اجتماعی در بايد توجه داشت . ١٣٨٢ بهمن ١ چهارشنبه - روزنامه ی همشهری : منبع . ندارد

 . ايران پيوسته ارقامی آمتر از واقعيت ارائه می دهند
مزد فعلی کارگران کشور غير عادالنه تعيين شده «: شوراهاى عالی کار رژيم به خبرگزاری دولتی ايرنا گفت حسن صادقی، دبير کانون ١١٧
 . شور در زير خط فقر زندگی کنندکه باعث شده کارگران ک طوریه ب است

درصد نيروى کار  ۴٠در حال حاضر : در نشست روساى اجرايی خانه هاى کارگر سراسر کشور در ساوه افزود  حسن صادقی روز چهارشنبه
عنوان حفظ دولت با تصويب قانونی به : وى اظهار داشت . کنند  درصد نيز زير خط فقر نسبی زندگی می۶٠کشور در زير خط فقر مطلق و 
: صادقی اضافه کرد . ندارد تعيين کرده ولی تازمانی که نرخ تورم دو رقمی است اين قانون هيچ معنی و مفهومی قدرت خريد مزد کارگران را

د اگر مز: وى افزود . جوابگوى تامين نان سفره هاى خالی آنان نيز نيست  مزد تعيين شده فعلی کارگران مزد واقعی نيست و در حال حاضر
 ١٠۵با توجه به تعيين : وى افزود  . درصد بوده است١١۴ متاسفانه رشد نرخ تورم نيز... درصد رشد داشته است۵۴اى اخيرساله کارگران طی

 مطلق توسط جامعه دانشگاهی کشور، دولت براى کارگران در سال آينده بايد پايه حقوقی را هزارتومانی پايه حقوقی کارگران به عنوان خط فقر
به نوشته روزنامه آفتاب يزد، «  هم چنين بايد اضافه آرد آه . ٢٠٠٤ ژانويه ٧ دی برابر با ١٧ايرنا :  منبع. ساس اين خط فقر تعيين نمايدبر ا

 در صد جمعيت ايران زير خط مطلق فقر زندگی ١٥  :مجيد يارمند مديرآل دفتر تامين اجتماعی سازمان مديريت و برنامه ريزی آشور گفت
تومان و هر ... هزار ٧١ هر خانوار شهری آه ماهانه آمتر از ٧٩ اين مقام دولتی افزود بر اساس برآوردهای انجام شده در سال .می آنند

 . » هزار تومان درآمد داشته باشد، زير خط فقر محسوب می شود٤٨خانوار روستايی آه آمتر از 

 هزارنفر از آنان نيازمند ٥٠ ميليون بيمار، ١٢ين است آه از تعداد  معاونت سالمت روان وزارت بهداشت بيانگر اسمیآمارهای ر«  ١١٨
توجه به سالمت روان در .  هزار تخت بيمارستانی برای اين عده وجود دارد٨اين در حالی است آه فقط . بستری شدن در بيمارستان هستند

ه روح وروان افراد در آنار جسم آنان در معرض انواع از دو دهه قبل مسووالن بهداشت آشور متوجه شدند آ. ايران سابقه طوالنی ندارد
. گيری قرار گرفت  مورد اندازه١٣٧٨ و ١٣٦٨های  به اين ترتيب طی دو مرحله وضعيت روانی آشور در سال. ها و اختالالت است بيماری

مند اقدام فوری جهت بستری شدن در  هزار تن از آنان نياز٥٠ ميليونی بيماران روانی در آشور نبود آه تنها ١٢نتيجه چيزی جز آمار 
دآتر «: همچنين در اين باره مطلب زير از قول خبرگزاری ايسنا قابل ذآر است . ١٣٨٢  آذر٩ –روزنامه همشهری : منبع  ».بيمارستان بودند

در اين آنگره مسائل : فتسيداحمد جليلی دبير پانزدهمين آنگره ساالنه انجمن علمی روانپزشكان ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران گ
درمانی بيماران روانی همچون وسواس، اضطراب، افسردگی، اسكيزوفرنی، درمان دارويی روانپزشكی و تداخل دارويی مورد بحث و بررسی 

يمارانی آه های روانی است آه در اين آمار تنها ب  ايرانی يك نفر مبتال به بيماریپنجطبق آمارهای رسمی از هر : وی افزود.قرار می گيرد
اختالالت روانی شديد دارند مورد بررسی قرار نگرفته اند، ولی تمام افرادی آه از اختالالت روانپزشكی چون بيماريهای وسواس، افسردگی و 

 ».اضطراب رنج می برند نيز سرشماری شده اند



  » گفتاری  درباری اطاعت پذيری داوطلبانه«جامعه ی ايران  و 

 

 ٤٨

ن فقير آنها به رختخواب شيخ های عرب و اندآی پول به والديپرداخت  را با جواننو دختران ١١٩استثمار مادی و جنسی می آشند،

 چند  هزار نفرش را طی٤٣  می آنند،  را غارت و صادرو گاز و مس و آب نفت ١٢٠ايرانيان پولدار مقيم دوبی روانه می سازند،

ز باو ...  درصد تقليل می دهند١٢ درصد به کمتر از ٥٠، سهمش را از دريای مازندران از روز در بم سالخی و دفن می آنند

 با  دروغگويی، دزدی، رشوه خواری و باج گيری يا برعكس، با گرفتن قرض و وام ،حاضرست آه بی اعتنا به اين فاجعه تاريخی

ملتی آه حاضر است آرام و تدريجی بميرد و بر اثر .  به بقای فيزيكی خود ادامه دهدطريقی که شده،» هر«باج و رشوه، به و دادن 

 از تاريخ و جغرافيای جهان محو شود، اما جرات نكند برای دفاع ...طی و زلزله و مهاجرت اجباری وقحبی آبی و   بيماری وو فقر

 به قول  خويش اقدام آند ؛ جهت آسب آزادی و رهای،از انسانيت خويش و نجات از اين فالآت روزمره، به قيام يا تالشی جمعی

محض آنكه تحت قيد و بند در می آيند، چگونه ناگهان در يك فراموشی عميق اين باور آردنی نيست مردم را ببينيم آه، به «» ال بوئسی«

 با ديدن خلق ا آزاديشان را دوباره باز يايند ؛نسبت به آزاديشان فرو می روند و ديگر ناممكن می شود آه بتوان آنها را از خواب بيدار آرد ت

  .» آه او نه تنها بازنده ی آزاديش، بلكه برنده ی اسارتش استاری مشغول است می گويیزآه اينگونه آسان و داوطلبانه به خدمتگ

* 
» اجتماعی شدن«اما آنچه باز فاجعه بارتر است اين آه اين روند برده ساالری در ايران ادامه می يابد و از طريق فرايندهای تربيتی 

رده های فردا را می زايند و برده داران ست است آه برده های امروز باين در. می شود   های بعد منتقل  از يك نسل  به نسل

 يك صد دفن آردند و» آزادی«و را برای آسب ا» انقالب «نسلی آه در برابر چشمانش. رورانندامروز برده داران فردا را می پ

ردگان ی بو از اين هم بدتر، نسل بعد.  آرام گرفت، رام شد، زانو زد و سر خم آرد هايش را جلوی او سر بريدندهزار از بهترين

، نسل توسری خورده، نسل ترسو.   سربازان، بسيجيان و پاسداران دهه های هفتاد و هشتاد رژيم رانظام را توليد و تربيت آرد ؛

اين درست است آه «: می گويد در اين باره » ال بوئسی «١٢١. و نسل برده سازل گم گشته، نسل مسخ شده، نسل مطيعنسل تسليم، نس

طور ه اری می پردازد، اما نسل های بعدی، بدون تاسف و به واسطه ی زور به خدمتگزروی اجبار و شكست و بدر ابتدا يك ملت از 

هايی آه زير يوغ زاده می شوند، در بردگی تغذيه و رشد می آنند، به  انسان. داوطلبانه، همان می آنند آه نسل های قبلی با اجبار می آردند

ند آه اموا ل و يا حقوقی  دهند و ديگر به اين نمی انديشآه زاده شده اند ادامه ی بقای دهند آه همانگونه گذشته نگاه نمی آنند، به اين رضا م

  .»آنها وضعيتی را آه در آن زاده شده اند به عنوان وضعيت طبيعی خود می پندارند.  جز آنچه يافته اند جستجو آنندديگر را

                                                 
ميزان متوسط افزايش شمار اين  « : چنين برآورد می آنديافته های تحقيقی خانم دآتر فاطمه قاسم زاده افزايش آودآان خيابانی در تهران را ١١٩

درصد در ميدان رسالت   ٨١درصد افزايش در ميدان تجريش و حداقل آن با  ٢٣٣درصد بوده، حداآثر آن به  ١٢٣آودآان، ساالنه 
ودآان ايران در رابطه با  و عضو انجمن حمايت از حقوق آربه نتايج تحقيقات روان شناس مزبو )١٣٨٢نآبا ١۶،خبرگزاری ايرنا(»است

سال قرار  ١٢تا  ۶درصد اين آودآان در سنين  ٤٨« : در گزارش تحقيقی فوق آمده است . می آند  اشاره...     متوسط سن آودآان خيابانی
 .»دارند

ی آودآان، فرار از ديدگ فروشی، بزهكاری و بزه فروشی، قاچاق، تن دست:  آزاری گفت دآترفرجاد در رابطه با موارد مختلف آودك ١٢٠«
سرپرست جامعه ما با آنها دست به  خانواده و سوءاستفاده جنسی از آنان، از جمله مسايلی است آه قشر وسيعی از آودآان بدسرپرست و يا بی

  .گريبان هستند
وده، قطعًا در آينده دچار گيرد آه گاهی اوقات با ضرب و شتم نيز همراه ب شخصی آه در زمان آودآی مورد تجاوز جنسی قرار می: وی افزود

پريش هستند و اين در حالی است آه براساس آمار اعالم شده از طرف انجمن  اختالالت روانی، وسواس و سوءظن شده و اآثر آنها روان
رار گريزند و روزانه يك دختر فراری مورد سوءاستفاده جنسی ق  دختر از خانه می٣۵حمايت از حقوق آودآان به طور متوسط هر هفته 

  .گيرد می
شود آه در زمان معين خودش را در معرض ارضای  روسپی به آسی گفته می: گری است آه در تعريف آن بايد گفت مسئله ديگر بحث روسپی

  .دريافت آند... بيش از يك نفر قرار داده و از اين راه پول، هديه، مقام و 
اهد آنها هستيم همان آودآان و نوجوانانی هستند آه فقر، نابسامانی خانواده، های شهر ش در حقيقت طيف وسيعی از زنان روسپی آه در خيابان

: منبع » .اند طالق پدر و مادر و سوءاستفاده جنسی آنها را به اين راه آشانده است و در تحقيقاتی آه به عمل آمده اآثرًا از اين آار نفرت داشته
 .١٣٨٢ دی ١روزنامه ی همشهری دوشنبه 

اشاره ی ما به يك جريان عمومی است آه در بر گيرنده ی اآثريت مطلق . ستنيی ايرانيان » همه«قضاوت مطلق در باره ی ينجا هدف درا ١٢١
  . ته است نمی شودجا بدان اشاره رفنه در ايچفعال به مخالفت برخاستند شامل آناقليت مقاوم آه بطور يک . جامعه بود
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، به تخريب او به جای عصيان و طغيان برای آزادیب شده است بود گرفته سو اين فاجعه آه امروز نسل جوان ايرانی را در خ

اگر اين روند ادامه يابد  باز عمر . روی آورد١٢٢ نفس توجيه گر و اطاعت پذير یتزآيه   شتاب زده ی جسم و روح خود و يا 

 نسل های بعدی ،سياسی در ايران حادث شوداستبداد در ايران طوالنی تر خواهد شد، تا بدانجا آه اگر اين رژيم هم برود و تغييری 

 رشد  ی انسان است اما بايد بستر اجتماعی اجازهزيرا هر چند آه آزادگی طبيعت. شوندما همچنان از نعمت آزادی برخوردار نمی 

. نديعنی شرايطی را فراهم آند آه فرد به درك ضرورت آزادی در معنای مشخص خود آگاه شود و اشراف حاصل آ. دهدبه آن 

  .  لی گری را به جای آزادی های واقعی و نهادينه به نسل جوان آنونی قالب آننداامكان الاب،درغير اين صورت ممكن است باز

 اين قشر مبارز و روشنفكرين متعهد هستند آه بايد برای جوانان و نوجوانان ما چيستی و چرايی آسب آزادی را ،برای اين منظور

با دوام اين ويژگی ذاتی در يك بستر فكری مناسب رشد آند و تبديل به موتور انگيزشی برای مبارزات به خوبی جا بياندازند تا 

امر طبيعی هر چقدر هم آه مثبت باشد نياز به نگهداری دارد و عادت، هميشه ما «: نيز می گويد » البوئسی«زيرا چنانچه . ايرانيان شود

بذرهايی را آه طبيعت در ما می نهد آنقدر ضعيف و شكننده هستند آه نمی . يرغم طبيعترا به طريقی آه می خواهد شكل می دهد، حتی عل

حفظ و نگهداری قرار ميگيرند، ولی به اين دانه ها به سختی مورد .  از سوی عادت خالف خود مقاومت آنندهجومیتوانند در مقابل آمترين 

  .»می شوند قلب ماهيتی دهند  و يا حتی دچار  خود را از دست مآسانی همه ی کيفيت
انسانی آه از آزادی بهره مند نيست حق رشد و شكوفايی . بايد مضرات نداشتن آزادی را در روند تكاملی فرد و جامعه توضيح داد

ندارد و هنگامی آه جامعه ای از آزادی محروم است اين آل افراد جامعه هستند آه از حق شكوفايی و پيشرفت مادی و معنوی 

شانس انسان را در دورانی از  بايد بگوييم آه استبداد و خفقان تنها ،اگر نسبت به زندگی پس از مرگ بی اعتقاد هستيم. محروم هستند

 آه از عنصر درك و شعور برخوردار است، در سطحی آنچنان ضعيف و نازل نگه می دارد آه او حق و اختيار الزم ،حيات خويش

  به غايت عادی وموجودی استبداد انسان را از تكامل باز می دارد و او را. ی نخواهد داشت خارق العاده امهم وبرای انجام هيچ آار

 با حداآثر نيروی آن استفاده آند ؛نيمه آاره بار می آورد آه نمی تواند از توان ذهنی و احساسی واقعی خود به بهترين نحو ممكن و 

 ،گونه بشر قربانی استبدادبدين. ی ماند، می پوسد و می ميرد مكفته و ناکامادی در حالتی نا ش انسان محروم از آز،به همين دليل نيز

اگرهم . از دست می دهد به تعالی ديگران و بهره رسانیزندگی متعالی   از يکبرای هميشه شانس وجودی خود را جهت بهره وری

ی استبداد حاآم بر ذهن و زندگی واسطه  هبه جهان ديگری پس از مرگ معتقد باشيم بايد بگوييم آه انسان محروم از آزادی، ب

اگر در ورای وجه سنتی . نمی تواند روحی بارور و شكوفا داشته باشد تا با آوله باری  غنی و پربارعازم جهان ديگر شود خويش

اليق حيات ابدی هم  حتی ،بمانده  انسانی آه می پذيرد زير يوغ استبداد زند، نگاه آنيم در می يابيمان به فلسفه ی حيات آن جهانیادي

 و اجرای ها  برای خواسته محدوديتمی دهند، نبود هيچ گون وعده مذاهب  ینيست، زيرا ويژگی اصلی اين حيات، آنگونه آه همه

  .يعنی همان چيزی آه وجود آزادی می تواند به نوعی آنرا دراين جهان فراهم آند.  هر آس است و آرزوهایتمام اراده ها

.  بتواند پديده را آشف آند و به اهميت آن پی بردتا الزم است  نه آزادی را ديده و نه چشيدهگزای نسلی آه هرتوضيح اين موارد بر

 مردم را به مبارزه که  تالش می آنندهای سياسی  ها يا گروه  بسياری از راديو ها و تلويزيوندر حال حاضر آار انجام شده توسط

 آه آسانی مطرح شود از جانب  اين فراخواننخست به اين دليل آه اگر. ثير گذارو نه تانه آافی است  کنند دعوتبرای آسب آزادی 

 از اين موضوع آنچنان ، به آزادیانسان معتقد. ی هم نخواهد گذاشتتاثيرچنداننرسيده اند   آزادی ضرورتخود به درآی عميق از

داليلی آه سبب شده است نوشته ی  يكی از .ل و هم در محتوا هم در شکقادربه انجام آن نيست ؛يچ غيرباورمندی  دفاع می آند آه ه

راستی ه  همچنان ارزش و تازگی خود را حفظ آند اين است آه به قلم فردی نوشته شده آه ب ونيم قرنچهارپس » اتين دوالبوئسی«

                                                 
 و بی اعتنايی به واقعيت های مروج تسليم طلبی است که ی گيری قالبیی مذهبی و نوعی صوفاشاره به گسترش روز افزون انواع  فرقه ها ١٢٢

  . می کنندشادی بخش و انواع مواد مخدر ايفاهای  همان نقشی که به شکلی ديگر اما با همان هدف قرص. می باشدسياه زندگی اجتماعی 
 



  » گفتاری  درباری اطاعت پذيری داوطلبانه«جامعه ی ايران  و 
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امام سوم شيعيان را » حسين«آالم معروف . يت انسانی آن شناخت يافته و درزندگی خويش بدان متعهد مانده استبه آزادی و اهم

 ، برای تسليم ستم نشدن جمله ازآن روی ارزشمند است آه گوينده اش، اين.»اگر دين نداريد القل آزاده باشيد« : می شناسيم     همه 

 از آن» می دهم  مردن را بر به زانو زيستن ترجيحمن ايستاده« : آه می گفت » چه گوارا«سخن معروف . حاضر به جانبازی شد

  .  آردرا اثبات آن درستی، است آه وی با نبرد خونين خودجهت جاودانه

زيرا ايران امروز .  جامعه ی ايران امروز به سخن آسانی نياز دارد آه با عمل خويش نشان می دهند به آنچه می گويند پايبند هستند

 خويش پردازرا به گند وجود دروغ و واژه ها  ندی در آن تورم حرف بوجود آورده، آلمهجامعه ای است گفتار زده آه رژيم آخو

، تمامی آنچه می ٧٨ مانند خاتمی، آمر سرآوب دانشجويان در قيام تير  ديدند آه چگونه يك آخوند شيادمردم ايران. ده استآلو

  آخوندیگندآب در طول آمتر از دو سال به  راتوانست به عنوان فرهنگ واژگانی مورد استفاده نيروهای سياسی اصيل جامعه باشد

  ...، قانون ساالری، حقوق بشر، حقوق مردم)دموآراسی( مدنی، مردم ساالری  ی جامعه:آشيد 

ای سياسی اينجا و آنجا ه  و دوم اينكه مردمی آه هرگز تجربه ی تاريخی توام با آزادی را نداشته اند چگونه می توانند در پس پيام

آنها قادر به . سخن می رود از چه پديده ی پربها و وااليی حرف می زنند» آزادی«س از هنگامی آه به گونه ای بی پايه و اسابدانند 

اما . ها نامطلوب و آزادی پسنديده است در هر جايی بردگی برای انسان« » ال بوئسی«به قول . درك اين پيام آنگونه آه بايد و شايد نيستند

يوغ هستند رحم داشت، بايد آنها را آه حتی سايه ی آزادی را هم نديده اند و حتی درباره به نظر من بايد نسبت به آنان آه از بدو تولد در زير 

  .»اش سخنی هم نشنيده اند عفو آرد يا بخشيد، آنها فالآت برده زيستن را احساس نمی آنند
 به ،بحث فلسفی استيك بيشتر  آه ،انسان طبيعت  آزادی دروه بر بحث نظری درباره ی ضرورت وجودیدر اينجاست آه بايد عال

 د آن می مانددقيق باشيم و بدانيم آه سخن گفتن جدی و عميق از آزادی نزد ملتی استبداد زده ماننقعيت جامعه شناختی اين پديده نيزوا

طار قل قبرای فهم اين پديده، آنها بايد حدا. آه برای  مردمی آه هنوز با گاری جابجا می شوند حرف از قطارهای سريع السير بزنيم

انسان هرگز تاسف آن چيزی را آه نداشته است نمی «: تاآيد دارد » البوئسی« از همين روی است آه . بخاری يا دودی را ديده باشند

تاسف هميشه زمانی می رسد آه بشر بر بدبختی خود آگاهی يافته و خاطره ی خوبيهای گذشته زنده . غم، تنها پس از آامجويی می آيد. خورد

اما اگر آموزش به او چيز ديگری ياد بدهد به دنبال اين چيز ديگر خواهد  عت انسان آزاد بودن است و اينكه بخواهد آزاد باشد، طبي. می شود

  .»رفت

 ممكن است بيشتر عملی سياسی و تبليغاتی و يا آاری بر اساس آليشه و سنت جامعه ی ايران سخن از آزادیامروز نيز در 

زيرا اين واقعيتی است آه انسان موجودی است . ر اضطراری برای حفظ اصالت انسانی يك جامعهمبارزاتی جلوه آند تا يك ام

با هر موقعيتی خود را تطابق دهد و در . واسطه ی ظرفيت بسيار باالی خود، قادر است با هر شرايطی آنار آيده خوپذير آه ب

عادت آردن به يك پديده به هيچ وجه . نيست» درست«ی به معنا» عادی«اما . سازد» عادی«نهايت، هر وضعيتی را برای خويش 

 را به دار ر راه هايش جوانانچها  عادت آرده است آه بر سربه همين گونه اگر ملت ايران. آن نيستمالك مشروعيتی برای وجود 

 از نسانهای موجود در جامعهنايتكارترين و پليد ترين ا عادت آرده اند آه در مقابل جمردمبكشند، دست قطع آنند، سنگسار آنند، اگر

عادت به فقير تر شدن . ها چيزی نمی آاهد  آنند، اينها هيچ يك از ماهيت ضد انسانی تمامی اين عادتا بلند شوند و ادای احترامج

ها و  جامعه، عادت به افزايش آودآان خيابانی، عادت به گسترش شمار زنان تن فروش، عادت به ديدن موج معتادان در پای جوی

اما . يل بر درستی آنها نمی شودهيچ يك دل... و يك  نماد نابرابری و استثمار وآنار پياده روها، عادت به مشاهده ی روزانه هزار 

با توجه به اينكه وقتی انسان عادت می آند همه چيز برايش طبيعی جلوه می آند، ... « : نيز در عصر خود می گفت » البوئسی«چنانچه 

   .»گونه بايد گفت نخستين دليل بردگی داوطلبانه، عادت استبدين. ناب و جعل نشده را می طلبدی است آه چيزهای تنها آن آسی طبيع

ايران بدون پاسخ  در اپوزيسيونهای آزاديخواه يكی از داليلی آه سبب می شود پيام بسياری از سازمانهای سياسی يا شخصيت

جلوه » عادی«تدريج به عنوان پديده ایه آورده، بی، آه دو دهه و نيم است دوام گسترده بماند اين است آه استبداد جمهوری اسالم
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نسل جوان آه هرگز رنگ و بوی آزادی را نديده است نمی داند برای .  و بسياری می پندارند آه حضورش حتی طبيعی استمی کند

 همين خاطر است آه می توان هرگونه برداشتی به. ها بريزد و مقاومت و استقامت به خرج دهد جستجوی چه چيزی بايد به خيابان

در سايه ی همين عدم شناخت بود آه فرد شيادی مانند خاتمی موفق شد با جريان عوام فريب . را از اين مفهوم واال به او باوراند

 .انی بفروشد را به شكل بلبل آزادی رنگ آند و به ميليونها اير مذهبیگنجشگ استبداد، ١٣٧٦ در خرداد سال ،اصالح طلبان

 سال سن ٣٠زير  درصد از جمعيت ايران ٧٠ بيش از .ايرانيانی که هرگز پرنده ی واقعی آزادی را نديده بودند تا فريب نخورند

برای آنان بسيار دشوار است آه بابت آنچه هرگز نديده اند و نمی .  و جز استبداد و نظام برده داری آخوندی چيزی نديده اند١٢٣دارند

  . هر چند آه به طور انفرادی مواردی در اين باب ديده می شود. فدا آنندشناسند جان 

 يعنی نه تنها سر در مقابل. آتر است، قبول توجيه گرانه ی آن استاين پذيرش انفعالی استبداد خطرنا از  اما آنچه هزاران بار

برای اين منظور بسياری ممكن . د برآمدنستمگر و مستبد خم آردن، بلكه هم چنين در صدد مشروع جلوه دادن تسليم پذيری خو

، »همين است آه هست«، »ت و ساختبايد سوخ«، »آاری نمی توان آرد «،»تا بوده چنين بوده« : است به فرزندان خود بگويند

ذيری را  گرايی و ستم پهمه ی اين گفته های قضا و قدر گرايانه تسليم. » پايين و آاری به اين چيزها نداشته باشزسر تو بياندا«

در اين . فاجعه زمانی است آه چنين روحيه ای حتی در نسل جوان، نسل بالقوه مبارز جامعه، مستقر شود. غيب می آندتشويق و تر

آنها با رفتار انفعالی .  به باز توليد استبداد می پردازند، خود با رفتار و گفتار و آردارشان،صورت است آه قربانيان استبدادساالری

شان عادی و حتی درست است، چرا ؟ چون اعتراضی نيست، نزد ستمگران تقويت می آنند آه ظلمنش خويش اين فكر را و فاقد واآ

آه گويند آه هميشه تحت سلطه بوده اند، می اطاعت پذيران «: می گويد  در ابن باره» البوئسی«. متی نيستچون شكايت و مقاو

می انديشند آه بايد اين بدبختی را تحمل آنند، با آوردن مثال خود را متقاعد می آنند آه چنين است و بدين آنها . پدرانشان نيز چنين زيسته اند

  .»می آنند يده اند تحكيمترتيب، در دراز مدت، سلطه ی آسانی را آه آنها را به قيد و بند آش

بستر اجتماعی، بستر .  پيروی نمی آندكی و همگن جامعه از قواعد مكاني.هرگز جامعه از نيروهای يكدست شكل نگرفته استاما 

هايی هستند آه  از همين روی نيز، حتی در دل مستبدترين جوامع، انسان. تضادها، تصادفات و سازوآارهای غير قابل آنترل است

تاريخ بشر . دمی دارن  و سنت اعتراض گری را پايدار نگهحاضر به پذيرش ذلت و ننگ استبداد و آزادی آشی نهادينه نمی شوند

طور جدی و پويا ه افرادی آه مصلحت و مصالحه را بر مبارزه و حفظ شرف خويش ترجيح نمی دهند و ب. هاست مديون اين انسان

ی ايران نيز هميشه بوده و هستند و خواهند بود  جامعه آنچنانكه در. ارزه می آننددر مقابل ظلم حاآميت ستمگر می ايستند و مب

 افراد اين به زبان خود به» البوئسی«. ند در زنجير ترجيح می دهه بودن مرگ برای آزادی را بر ننگ زندهايی آه شرف انسان

اما هميشه عده ای وجود دارند آه  از همان بدو تولد بهتر از ديگران هستند، آنها سنگينی يوغ را بر گردن خود حس «: گونه اشاره می آند 

  ١٢٤.» خودداری آنندنمی توانند از تكان دادن آن  آرده و 
ها يا تجارب خود به مرحله ای از درك می رسند آه در آن،  های آزاده به خاطر محيط خانوادگی يا اجتماعی، آموزش اين انسان

از همين روی نيز به . چرايی استبداد برايشان روشن می شود و ضرورت پايان دادن به آن را در جهت آسب آزادی درك می آنند

نظام . ند آه سايرين را درآگاهی خود شريك سازند و به آنها ضرورت مبارزه برای آسب آزادی را يادآور شونددنبال اين می رو

 های اطالعاتی دان و با همه ی سگچنگ و دننهادهای اطالعاتی و جاسوسی خويش، با های استبدادی با تمامی توان خود، با 

  .سازد» مبتال« را  استبدادساالری پيكر،آزادی» سويرو« در آمين اين آزاديخواهان هستند تا مبادا خويش

و طور ريشه ای تری با پديده برخورد آرده ه نمی آنند، آنها ب تبد فقط به سرآوب و خقفان اآتفا رژيم های مس، برای اين منظور اما

ئين نيست، بلكه می تواند  مخدری آه تنها ترياك و حشيش و هروعادت و به مخدری معتاد آنند ؛تالش می آنند آه خلق را به فقر
                                                 

  . است١٣٧٥سال   اين آمار مربوط به سرشماری سراسری  ١٢٣
با ديدگاهی مربوط به زمان خود به موضوع فوق نگاه می کند اما داده های علوم اجتماعی در عصر حاضر نشان می دهد که اين » البوئسی«ر چند که  ه ١٢٤

  .پديده نه به طور مادرزادی که ناشی از محيط و تربيت اجتماعی می باشد



  » گفتاری  درباری اطاعت پذيری داوطلبانه«جامعه ی ايران  و 
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 نمايش و تفريح يا حتی  مصرف گرايی رقابتی،های سرگرم آننده، گری های عاميانه، سكس، الكل، بازی مخدر مذهب، صوفی

ر مسئوليت ورود و توزيع مواد مخدهم  ،آنچنان آه هم اآنون می توان فهميد چرا مافياهای دولتی رژيم. ورزش و امثال آن باشد

  .را به عهده دارند و هم برگزاری مراسم هفتگی دعای کميل رادرداخل آشور 

است و برای معدود خيلی سخت می رود آه بيدار ساختنش  ی شود به آنچنان خواب سنگينی فروجامعه ای آه به اين مخدرها معتاد م

 را به سوی مبارزه برای بدست ه و آنهاا از نكبت استبداد آگاه آردمی شود آه بتوانند توده ها ر  آزادگان فعال جامعه بسيار دشوار 

ی روی آورند آه به آنها اجازه می يخواهان به آن نوع از روش های آار آزادجاست آه بايد،در اين.  رهنمون سازندانآوردن آزاديش

جه اين نكته حتی بيش از پانصد سال پيش مورد تو. ی توده ها بهتر و موثرتر عمل آنند هايشان برای آزاددهد در آوشش

ها  سلطان بزرگ ترك خوب دريافته بود آه آتاب و انديشه بيش از هر چيز در انسان« : قرار گرفته بود، آنجا آه می گويد » البوئسی«

باشد برای من قابل و ديگر دانشمندی باقی نمانده واو نيزخواهان دفع آنها اين آه در آشور ا. احساس شرافت و نفرت از استبداد را می آفريند

آوشش فراوان و عطش آنهايی آه با وجود شرايط خاص، به آزادی وفادار مانده اند، چندان موثر نيست، زيرا اين افراد، هر تعداد . استفهم 

 مستبدين، آزادی عمل، آزادی بيان و تقريبا آزادی انديشه را از آنها گرفته اند و اين افراد. هم آه باشند، نمی توانند با هم اتحادی داشته باشند

  .»به گونه ای منزوی از هم دور افتاده اند

اشاره ی نويسنده به جدايی و انفرادی عمل آردن آزاديخواهان در دل جامعه استبدادی است ؛ اين جدايی سبب می شود آه در دل يك 

.  استبداد افزوده است مانند اختناق آنونی جمهوری اسالمی، آنها نتوانند چندان موثر واقع شوند و همين امر بر عمر،اختناق سنگين

صورت ه  ثمر دهد بايد از حالت جدا و منزوی خارج شوند و ب فعاالن آزاديخواهروشنگرانه یهای   تالشآنكه اگر قرار استحال 

توجه داشته باشيم آه . اينجا بحث سازماندهی و ضرورت همكاری نيروهای مبارز پيش می آيد. جمعی و هماهنگ عمل آنند

ضروری به معنای ساختن تشكيالت نيست، بلكه منظور حرآتی است آه اعضای آن با هماهنگی ميان خود، خط طور ه سازماندهی ب

ن مردم از مضرات استبداد و   آگاه ساخت، را برای دستيابی به اهداف عينی به پيش می برند ؛ هدف آنها نيز در درجه ی اولهمگونی

اين مهم . ادی بخش برای پايان دادن به عمر حاآميت استبداد ساالر می باشدگيختن مردم به يك قيام آزن آزادی و سپس برافوايد

زيرا در مقابل .  اقدام آنندصورت مرتبط باهم وهمسوه بنكه آزادی خواهان د ردل جامعه همديگر را يافته و آحاصل نمی شود مگر 

در اين مسير حاآميت از . و تخدير جامعه می پردازدآارگرفتن امكانات نهادينه، به سرآوب، وحشت آفرينی ه آنها، دولت مستبد با ب

 در مقابل آن بايد بسيار مجهز و با تكيه بر امكانات و توان بی پايان است، به همين خاطر نيز مبارزه ابزارهای بسياری برخوردار 

  . توده ها باشد

د آنها هرگز نمی تواند داشته باشد و آن روحيه بتاز نيرويی برخوردارند آه دشمن مسآنچه مهم است اينكه آزاديخواهان در اين نبرد 

می داند    انسان آزاديخواه . و عشقی است آه در وجود آزاديخواهان موج می زند و به آنها ايمانی قوی برای پيشبرد مبارزه می دهد

ل نيز افسرده و نا اميد و سرخورده نمی می شناسد و به همين دلي خود را  ی مبارزهه مبارزه می آند، هدف عالی و سرانجامبرای چ

 آسی آه به چرايی تالش. اگر نبردی را ببازد جنگ را خواهد برد. نمی زند و نا اميدش نمی آند هر شكستی او را به عقب . شود

 آس هر«: » البوئسی«قول ه ب.  است هرگز تن به هيچ تسليمی نمی دهد و از هيج مانعی وحشت نداردآگاه جهت آسب آزادی خويش

 ديدند و تصميم گرفتند  ميهنشان را یهای پليد می شود تمامی آسانی آه آشور خود را تحقير شده و در دست  آه به گذشته ها بنگرد متقاعد

ی م هايی ود هميشه به ياری چنين انسانآزادی برای شكوفايی خ. با نيتی خير، قاطع و راسخ  آزاد آنند، به آسانی به اين منظور نائل آمدند

  .»آيد
ها سبب می شود آه آنها حتی دقيقه ای يا ساعتی وقت و زمان را از دست ندهند و پيوسته در پی   آزادگی در انسان یحيه وجود رو

آزادگان به سرعت از پس دشمنان خود برخواهند آمد، زيرا در نبردی آه . يف جبهه ی استبداد و تقويت جبهه ی آزادی باشندعتض

های آگاه و باورمند است و صف مدافعان استبداد تشكيل  مستبد روبرو می آند، صف آزادگان متشكل از انسانآنان را با نيروهای 



  آزادی انسان ايرانی 
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 نه فقط ازعشق سرشار وی به آزاد زيستن، بلكه از باور وی به زيبايی جهانی ،شجاعت انسان آزاده. شده از افرادی جاهل و ترسو

 خواهند ،ی مبارزه ی امثال اوواسطه ه ب اينكه دهها ميليون انسان، صورت. است آه پس از پيروزی آزادی سر بر خواهد دميد

 از انديدشيدن  هانتصور جامعه ای آه انسا. توانست زنجير بردگی را از پای خود باز آنند و از مسخ تاريخی خويش بيرون آيند

می آند آه نسل های بعد در شد وشكوفايی فكرمبارز آزاديخواه به ر.  ترسی ندارندظرات خويشستند و از ابراز عقايد و نمحروم ني

  و ناپديد شدنهای مادرانی می انديشد آه ديگر شاهد قتل عام جامعه ای رها شده از استبداد خواهند داشت، به خنده ها و شادی

 نخواهند بالهاير سا افسردگی و  نخواهند بود، به رضايت پدرانی فكر می آند آه ديگر فرزندانشان را اسير اعتياد وفرزندان خويش

ازعاشق شدن نمی هراسند، به آارگران و می انديشيد آه ديگر دختران و پسران جوانی  و آرامشادی به لذتمبارز راه آز. ديد

 با عالقه و آگاهی و اطمينان در  ها و مطالبات خود وحشتی ندارند، به انتخاباتی آه مردم  خواست و دفاع از آه از ابرازآارکنانی

 ،در يك آالم. ها به گونه ای نهادينه و بنيادين تضمين شده است  حرمت و حقوق انسان،می آنند، به جامعه ای آه در آنن شرآت آ

 شانس گذر از يك جايگاه ازحيات تاريخی خويش به مرحله ی برتر ، به جامعه ای می انديشد آه در سايه ی آزادیآزاديخواه مبارز

  .  ناممكن و يا بسيار دشوار باشد برايمانامروزحله ای آه شايد تصور آن نيزو انسانی تر را پيدا خواهد کرد، مر

 را نمی  گيرد، ترس و ايستايییی بی امان خود آرام نمدر سايه ی چنين تصورات و باورهايی است آه انسان آزاده در مبارزه 

رفاه  عاشق زندگی و ، صد البته، مبارز.ی خرد را به جان مها  و دشواری با تمام قوا در مسير تحقق آرمان خويش خطرهاشناسد و

می خواهد، برای جامعه اش و برای جهانی آه در آن     برای خود نمی خواهد، برای همه  تنهاراها اما آن.  آن استو لذت های

» بدبختی «در ها  انسان ديگراليكه ميليونزيست در ح» خوشبخت«نسانی قابل تصور نيست آه بتوان برای چنين ا. زيست می آند

معنا ندارد مگر » خوشبختی« بشر آزاده می داند آه  .مسخ شده مگر آنكه فردی باشيم جاهل و ناآگاه و يا خودخواه و بسر می برند ؛

به همين دليل نيز ايده آل خود را .  انسان آرامش نخواهد يافت،ها آرامش نيابند  او می داند که تا  انسان.آنكه جمعی و همگانی باشد

با اين . همه ی اعضای خود را تامين آند و نه يك اقليت آوچك از آنراشكوفايی امعه ای قرار می دهد آه بتواند رفاه، رشد و در ج

  قائل است و تنهامسير و مقصد  ،برای حيات خود. باورهاست آه انسان آزاده می داند چرا زنده است و چرا تالش می آند

پيش تر نيز تماير اين دو مفهوم از زندگی  چنانچه . نمی داند»زندگی«درست آردن را بيدن و فرزند  خوردن، خواعمرگذرانی،

  ترجيح می دهد ايستاده و با حفظ ارزش بالقوهزاو ني. »زنده بودن« خريدار است و نه» زندگی «جستجوگر ، انسان آزاده ارائه شده

 با تمام عشقی که به زندگی و .نگ برده وار زيستن تن در دهد ن بياسايد و به ستمگرانتا اينكه سر بر زمين انسانی خود بميرد ی

 ديگر بهانه و دليلی نيست ، با چنين محاسبه ای. هايش دارد، انسان آزاده سر برطناب دار می دهد ولی بر طناب بندگی هرگز زيبای

خود را از طريق ازدواج و  زمانی هم ،حتی اگر اين فرد.  عادی بكشاندانسان نائل شده به شعور آزادگی را به يك حياتبتواند آه 

 نائل می شود، ک آزادیاسير آرده است، از زمانی آه به در» زنده گی« و غيره، در چارچوب ی شغل مسئوليتبچه دارشدن و

و  را با رعايت حداقل های اخالق انسانی می برد و وارد مبارزه ای فعال و تمام عيار برای رسيدن  خود  کاذببندهای اين اسارت

 پی می برد، زادیآ حيات بدون پوچی و بی معنايی از زمانی آه انسانی به وجه توهين آميز،.  شود به آزادی می اشرساندن جامعه

ی نيست می آند، ديگر بهانه و عذرر يك جامعه ی زير يوغ استبداد احساس  تبديل شدن به آمتر از انسان را داز زمانی آه او خطر

 خود را در جامعه ای فراهم آرد آه  توان خوشبختی نزديکان و عزيرانمگر می. پايبند نگاه دارد» ه گیزند«آه بتواند وی را به 

 گرفته است ؟ مگر می شود از شكوفايی اعضای خانواده ی خويش  را از آنهاها  انسان ی شانس خوشبخت شدن همه،استبداد

 جامعه استبداد زده است ؟ آيا می توان دل  اعضایتمامیات  خصلت اجباری حي،اطمينان داشت زمانی آه بردگی و اطاعت پذيری

به مشاهده ی رشد نوبردگان نظام استبدادی خوش آرد ؟ آيا می توان آگاهانه برده پرورحاآميت استبدادی موجود بود ؟ آيا در جامعه 

های فردا  طاعت پذيران و مستبدرورش اچيز ديگری جز محل پمی تواند  خانواده ،را آلوده آرده است  آن بن تا سرای آه استبداد از

برای سيستمی آه ما را به   آيا عمر گذراندن در خدمت وها بود ؟   آيا می توان توليد گر مهره های ماشين مسخ ساز انسان؟باشد
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بدانيم  تعجب برانگيز نيست در خود دارد ؟ و سرانجام آيا» خوشبختی « مصداق چيزی از،آمتر از انسان بودن محكوم آرده است

 از  امكانات الزم را فراهم می آرد تا زندانيان سياسی آزاد شده، رژيم آخوندی خود،٦٠ سرآوب در دهه ی یهای اوليه در سال

   ازدواج آرده و تشكيل خانواده بدهند ؟ زندان

خرج شكيل خانواده، ازدواج، تبرای برخی نسل ها،   ی تحت يوغ استبداد و با هدف سرگرم ساختن توده هادر چارچوب يك جامعه

 اعتياد و موزيک وورزش و برای ساير نسل ها،  و تدارک ديده شده شدننوه دار  بازنشسته شدن و بچه بزرگ آردن،،درآوردن

.  هستندها  آشيدن انسان ابزارهای به اطاعت، فاقد آزادی ی در يک جامعه،هااما بسياری از اين. گرهای دي سكس و سرگرمی

اين ابزار، اين آارها، اين عوامل جذب آننده همان چيزهايی بودند آه مستبدين « نيز در متن بدان اشاره می آرد » البوئسی«آنچنانكه 

های فوق را جالب می دانستند،  های استحمار شده سرگرمی گونه اين خلقبدين. ه آار می گرفتندقديم برای خواب آردن افراد تحت قيد خود ب

 بچه ه خدمت دهی بپردازند درست مثلر آنها ايجاد می آرد به نشاط در می آمدند و عادت می آردند آه ابلهانه ببا آمترين لذتی آه اين موارد د

  ».می گيرند از آاغذ های رنگی، الفبا را  يادهايی آه ذوق زده 

  یرای تداوم چرخه ب را تامين آرده واز نسل های جوانی خود حاآميت استبدادی بقا،با استفاده از مكانيزم هايی از اين دست

. مذهب از جمله ی آنهاست. در اين مسير ابزارهای معنوی نقش مهمی دارند. ندمی آاستفاده جامعه سرآوبگری و به خدمت آشی 

عوض با ای معنوی و روحانی خالی است و دردينی آه از محتو.  دين دولتی می سازد، معنويت را آلوده می آند و از آن،استبداد

ها را به گريه و زاری، تعبد از يك خدای نجات بخش، تسليم درمقابل قضا و قدر، اطاعت از   انسان،بی مايهپوششی احساسی و 

. دعوت می آند... نياها به آن د  بی عدالتی یخدای حامی حاآميت، پيروی از شريعت در خدمت نظام مستبد و حواله دادن همه

هايی مطيع، فرمانبردار و زبان بسته   شبه انسان تربيتوارسته، بلكههای   هدفش نه پرورش انسانمذهبی تخديرگر و مخرب که

 و از اين رد می آند تا بدن او را بی حس کرده  سمی است آه رژيم به پيكر جامعه وا، از نوع آخوندی آن،مذهب دولتی. است

مذهب استبدادی ابزار با پنبه .  را آمتر حس آندهنگی خويش فر زخم انحطاط درد شالق استثمار و غارت و چپاول مادی و،طريق

ار وندارش را غارت  هم جيبش را خالی آنند، هم د و خلسه خواب آردن يك ملت است تا در هنگام خوابسر بريدن است، وسيله ی

مذهب جمهوری اسالمی گندابی است از دروغ و شقاوت و شرارت به اسم خدا .  را مورد تجاوز قرار دهندآنند و هم جسم و روحش

: در اين باره می گويد » البوئسی«.  است مستبد»بردگی« آه مذهب  خدا »بندگی«مذهب حاآميت نه فقط مذهب . ان و پيامبرو قر

ها از اين آه آسی با آنان بدرفتاری آند رنج می برند، برای همين نيز آنها برای خود پوششی از  مستبدين نيز خود در تعجب بودند آه انسان«

   .» آنجا آه ممكن بود خويش را در زرورق خدايی می پيچيدند تا زندگی پر از شرارتشان را مورد توجيه قرار دهندمذهب می ساختند و تا
*  

تنها بخشی از بقای استبداد ساالری ناشی از .  و استواری حاآميت استبدادی شوداما در پايان جا دارد اشاره ای به مكانيزم های بقا

 رژيم آفريدن شرايط فقر و نيازمندی حاد،با .  خواسته و نا خواسته ی جامعه است با مستبد همدستی،سرآوب است، بخش ديگر آن

آخوندی اآثريت عظيم جامعه را وادار ساخته است آه از صبح تا شب تنها در پی حفظ بقای مادی خود باشند و اصوال به مسائلی 

ا ر، آخوندها الگويی از جامعه »شناسدشكم گرسنه ايمان نمی «آه اين گفته  الهام ازبا. ی و دموآراسی وغيره نيانديشندمانند آزاد

ك فقر مصنوعی ي آفريدن  با،گونهنبدي. »ايرانی گرسنه پی آزاديخواهی نمی رود«: اين باور آنها استوارست آه بر بوجود آورده اند

و   برای مسخازاری ابزاری ساخته است ب- آخوندیحاکميت   ،فرين ترين آشورهای جهانوت آ در يكی از ثر،برای اآثريت جامعه

 در ته، گرسنه، خسته ازانجام دو يا سه  شغلجامعه ای فقر زده، درمعرض انواع خشونت قرار گرف    ١٢٥.  جامعه هایهتودکنترل 

  .  جسمی و روانی و ناراحتیروز و مبتال به هزار و يك بيماری

                                                 
نگاه کنيد . مورد بررسی قرار داده است» جامعه جرم پروری، ابزار کنترل«  ايران در مقاله ای تحت عنوان  یمترجم اين پديده را در باره ١٢٥ 
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 بخش. لت و  تقسيم آنها به اهرم آنترل جامعه تبديل گشته استها در دست دو در چنين شرايطی بديهی است آه انحصار ثروت

عوض از ند تن به بندگی نظام بدهند تا در حاضرشمشير داموآلس باالی سر خود می بينندهايی از مردم آه خطر فقر را چون 

رده است آه وآا بوجود ، جمهوری اسالمی نظامی ربراين مبنا.  برخوردار شوند خويشه اقتصادی برای خود و خانوادهقدری رفا

مانند عضويت در بسيج، عضويت در انجمن ذلت هايی  تن به ابتدايی ترين حقوق خويش افراد بايد برای بدست آوردن ،در آن

بازاری خصلت های -آخوندیحكومت . غيره بدهنديی ها، جاسوسی و خبر چينی آردن واسالمی، شرآت در مراسم و راهپيما

عادت   نهادينهها ايرانی را به جيره خواری  ميليون، داده و از اين طريقروری را به شدت توسعهپگداصفتی، چاپلوسی و نوآر

ترش يافته است و برای  چاپلوسی وروابط ارباب و رعيتی گس رفتارهای زشت و ضد انسانی تملق و،اين طريقاز . داده است

ی آنچه به عنوان منفی می تواند وجود داشته باشد، يعنی تمام همه «:  در اين باره می گفت »ال بوئسی«. بسياری عادی هم شده است

، بلكه تمامی آنهايی آه - نمی خواهم بگويم همه ی لش ها و پست ها آه قادر به هيچ آار خوب و بدی در مملكت نيستند-رسوبات جامعه، 

اف حاآم مستبد گرد هم می آيند و به حمايت از جاه طلبی قويی در وجودشان است و همه ی آنها آه حرص و طمع برجسته ای دارند، در اطر

   .»برای اينكه در سايه ی مستبد بزرگ، آنها بتوانند مستبدهای آوچكی باشند. او می پردازند تا سهمی از غارتهای وی داشته باشند
ی زاده و سرمايه داران  شاهديم آه ثروتمندان آخوند زاده يا بازار، خود فروشی عادی شده وهمه جاگير شده، اين فرهنگ یدرسايه

 و يونان و مصر با رم  برده دار در جامعه طوری رفتار می آنند آه هيچ تفاوتی از رفتار اشراف، در حال حاضر،ايرانی

 بسياری از ارزشهای ،چنين روابط غير انسانیی سايه  در.  و ثروت باعث افتخار شده استفقر عامل شرم. بردگانشان ندارد

اظهار چاآری و عبوديت . ش تبديل شده و ضدارزشهای اخالقی و اجتماعی سابق به عنوان ارزش جا افتاده استگذشته به ضد ارز

« ، »آوچكتم«، »بابیار«، »آقايی«، »چاآرتم«، »نوآرتم«اده آه بكار بردن آلماتی مانند و نوآری در آالم مردم آنچنان جا افت

  .  اقشار مختلف جا افتاده است ی در زبان روزمره بطور گستردهاشت امروزحوزه ی بكارگيری محدودی دآه قبال ... »خاك پاتم

 صد ها هزار نفر با دروغ پردازی و تملق و  خوش زبانی آنچنان خود را در خدمت مستبدين قرار داده ، شرايط بد اقتصادیبه دليل

 حاصل دستگاه سرآوب همانقدر کهدادی در ايران بقای رژيم استب. اند آه گويی اين استبداد است آه جزء ذاتی آنهاست و نه آزادی

مردمی آه .  تود ه ها با اين حاآميت آزادی آش استنا خواسته ی و خواسته يا  يا علنی حاصل سازش ضمنی باشد میو امنيتی آن

 بقای زوماتمل يا آارگرحاضرند وضعيت موجود را پذيرفته و ازاين طريق ارتشی، آارمند، معلم، استاد، کارمندبه عنوان 

طور ميليونی در ه  برای چند روز دست از آار بكشند و ب،فراهم آنند، حال آنكه آافی است همين مردم در خدمت نظامحاآميت را 

بياد آوريم آنچه را آه . غارتگر جمهوری اسالمی برچيده شودو ها دست به تظاهرات و مقاومت بزنند تا بساط رژيم مستبد  خيابان

و حامی و پايه ی هر  نظر من راز و محرك سلطه گریه در اينجا به بخشی می رسيم آه ب« :  از آار خود می گفتی بوئسی در بخشال

به نظر من . آسی آه می انديشد اين نيزه ها، نگهبانان و مراقبت هاست آه ضامن مستبدين است به سختی اشتباه می آند. استبدادی است

  .»می آنند موارد حساب آنند، تنها برای حفظ ظاهر قضيه و به عنوان مترسك از آنها استفاده روی اين  مستبدين بيشتر از آنكه واقعا
. می فروشند آينده ی خوبی نخواهند داشت  حيثيت انسانی خود را ،گفتنی است آه هيچ يك از اين آسانی آه برای مقام و مال

از حق حيات حتی دور می اندازد و اگر دردسر ساز باشند  آنها را پس از مصرف به  شماری ازدستگاه ضد انسانی حاآميت

 چندين تن از فرماندهان سپاه را، پس از سالها خدمت به چه تاکنون،ه با سعيد امامی چنين آرد و چنانچنانچ. محروم خواهد آرد

مجلس و اخراج فله » لباصالح ط«باز می توان به سرنوشت نمايندگان و . ه است آرد نظام استبدادی، سر به نيست سرکوبتحكيم

  آسانی آه به عنوان فرمانده.ای آنها از صحنه ی سياست در جريان هفتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی رژيم اشاره کرد

 حاضر به پذيرش بندگی آردن برای رژيم شده اند بايد  ی مجلس وزير و نمايندهيا وان ارشد مديری ارتش و سپاه، معاون وزير،

 که به عنوان ابزار جالدان و مراقبينی جز  در واقع آنها چيزی نبوده اند.ه استه زندگيشان فاقد هر گونه ارزش انسانی بودبدانند آ
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مردم ايران هرگز آنها را به دليل اين بردگی جيره خوارانه شان نخواهند .  مورد استفاده قرار گرفتند بند آشيدن جامعهبرای به 

زيرا در واقع امر، نزديك شدن به مستبد مگر چيز ديگری است جز دور شدن از آزادی «: ونه افراد می گويد گبه اين» البوئسی«  .بخشيد

  »...؟ آيا اين زندگی توام با خوشبختی است ؟ آيا اين اصال زندگی است ؟ه زدن و فشردن دو دستی بندگی خودخود ؟ جز بوس

 و رشد در دل مردم جوانه کرده به تجربه می توان گفت، هنگامی آه آگاهی آنان است آه تكليفشان را معلوم آنند، اما اين با خود

 آه از نقش خود در محروم نگاه  شك برای اين افراد بسيار دير خواهد بود خلق فواره زند، بی انباشته شده ی زمانی آه  خشمآند و

 خسته ، آنها خواهند ماند و ملتی خشمگين آه،زآن رو.  اظهار پشيمانی آنند، آزادی خود خود، يعنیداشتن يك ملت از حق طبيعی

 در چنين حالتی بديهی .استبداد منشی را بهم ريزدمی خواهد بساط دهه ها ستم ساالری، غارتگری و، از دهه ها استثمار و استحمار

قول حال بايد از .  خيانت خود به ملت محروم ايران حساب باز پس دهندزاران بلند پايه ی رژيم بايد برایاست که اين خدمتگ

در اين حالت آيا باز آسی هست آه بخواهد، با اين همه خطر و با اين ضمانت اندك، خود را در چنين موقعيت «  : از آنها پرسيد»البوئسی«

   » ذلت باری قرار دهد و با تحمل رنج هايی تا اين حد عميق، اربابی تا اين حد خطرناك را خدمت آند ؟

  
  به عنوان نتيجه گيری 

  
درك اينكه . ستاستبداد درد تاريخی هزاره های ماست، درمان آن قبل از هر چيز نيازمند پی بردن به ماهيت و ارزش آزادی ا

 اجتماعی  را فردیزمانی آه به درك عميقی از آزادی رسيديم بايد اين درك.  انسان ناميده شدن را نداريم لياقت آزادی، حتیبدون

بارزه ای فعال بر عليه بعد بايد در جامعه به م.  ودر واقع همدردان ما فزون شودتا شمار همفكرانعه گسترش دهيم در جامکنيم و 

  .  آنبدست آوردنزادی و شجاعت آمبارزه ای توام با عشق به . مظاهر، نمودها و عوامل آن بپردازيماستبداد، 

آه انسان آزاده نه درد می شناسد نه ترس، او در پی آن  چرا   شود،بهانه ای سبب آاهش شورمبارزاتیدر اين راه نبايد هيچ عذر و 

زند و به بشريت ها بتوانند در سايه ی استقرار نهادينه ی آزادی به رشد و شكوفايی جان و روح خود بپردا  انسان یاست آه همه

 ،نآد، مرحله ای آه درنوينی ازتاريخ بشری گردی  محدوديتهای وجود تاريخی خود در گذرد و وارد مرحله ياری رسانند تا از

... آگاهی و  بی عدالتی، ظلم، ستم، تجاوز، نا جنگ،مسائلی مانند استبداد، بردگی، فقر، جهل و بيسوادی، استثمار، نابرابری،

 دوستی خلق ها، برادری ملتها، برابری  ارتباطات پرمحتوا،، محبت انسانی، ورزيدنبرطرف شده و جای آنها را آزادی، عشق

 وجود ، شرط تحقق آنچنين دنيای مطلوبی ممكن است ؛ .الت اجتماعی، رفاه همگانی و آگاهی عمومی گرفته استشانس ها، عد

 راه  تا زنده اند درندين جهانی است وعزم آرده اين چن آه انسان اليق ا باوررا در خود درونی آرده اندنهايی است آه اي انسان

  . نندنشين آرام  شدنی  عالی وعملی آردن اين آرزوی

*  

بايد دانست که هم در سطح فردی و هم در سطح .  اولين سنگ بنای ايران آزاد است، پی بردن به مقام آزادی، برای ملت ما

 استبدادی  یتاريخ در يک جامعه. ل می دهدرا شک  آنست که محتوا و مظروف ا اين آزادی، فقط ظرف استاجتماعی، زندگی

 در جازدن و يا در پسروی ليد و مصرف می کند و در ايستايی،تنها تو،  با گذر عمر، استبداد زيرا ملت تحت،فاقد معنا و محتواست

هم کشوری  اگر . و جايگاه تاريخی خويش فراتر نخواهد رفتهيچ جامعه ای بدون آزادی از مرحله ی تکاملی. و قهقرا بسرمی برد

ا جنگ و تجاوز و  ب، شود، ممکن است روزیاط اخالقیدساالری و انحطاستبدامصيبت  اسير،طورهمزمانه ، بمامانند ميهن 

، به عنوان يک ملت، به عنوان يک تمدن و به عنوان يک نقشه ی جهان ازحتی  ، تجزيه و باليای طبيعیواسطه یه غارت يا ب

يات يک جامعه هايی که هنوز تکليف تاريخی خود را با بديه  امروز با سرعتی زياد تحول می يابد و ملتدنيای. کشور، محو شود

پر تالطم جهانی شدن  درعصر رده اند شانسی برای بقای درازمدتی پيشرفته، يعنی آزادی و قانون ساالری، تعيين نک

 سرنوشت تاريکی که تنها جوامع در ايران گامی است به سمتهرروزاز بقای استبداد مذهبی . ها نخواهند داشت» دمکراسی«
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 در می  مربوط به ايران اقتصادی و اجتماعی وخيمهای ست جدی که از دل تمامی شاخص ا اين هشداری.استبدادی بدان محکومند

اگر ايران همچنان اسير .  بصدا درآمده استت زنگ خطر تاريخ است که زيرگوش ايران آنچه در افغانستان و عراق گذش.آيد

ی ميهن خود ت هايی است که کمر به همت آزاد ی ملاين عاقبت همه. د کردنرا غير ايرانيان تعيين خواه استبداد بماند سرنوشت آن

  . نمی بندند

د نخست باي.  پيش رفتايران دچار آن شده است بايد گام به گامبرای برون رفت از بن بست کالنی که امروز جامعه ی 

 يک حاکميت ، دوم  تا درگامزده شود  کنارطور کامل از صحنه ی سياسی و تا حد امکان از عرصه ی اجتماعیه استبدادساالری ب

  بدست گيرد و شرايط را  آنان، بر اراده ی ملی مردم ايران  و مشارکت خرد جمعی با تکيه،خردگرا بتواند اداره ی امور جامعه را

تغييراتی که آزادی، عدالت .  آماده سازد در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگیبرای تغييرات بنيادی و زيربنايی

   . مستقر سازد ی ايرانو مردم ساالری را به گونه ای نهادينه در جامعهاجتماعی 

 به عنوان  مهم  به همت همه ی مااين.  خود را بدست آورند»آزادی« بايد مردم  ،ی در ايران، قبل ازهرنوع تحول جدبنابراين

 کشيده شده است، ملتی که می تواند آزاد بحث بر سر بودن و ماندن يک ملت به بند.  نياز داردايرانی و بخصوص به عنوان انسان

تماعی نسبت به ضرورت کسب آزادی در ميان توده های اين خواستن را فعاالن سياسی بايد در قالب آگاهی اج. شود، اگر بخواهد

 در يدار سازيم وبايد ايرانيان خسته و رنجور و مسخ شده را بما .  سازندتوانای خويش آگاه بايد مردم را نسبت به. مردم ترويج کنند

رزی تبديل کند که  همخوانی دارد و می تواند هر فردی را به مباعشقی که با انسانيت انسان. ی را متولد سازيمدل آنها عشق به آزاد

  . آرام ننشيندتا کسب آزادی

 ،ی از تاريخ خودهر جامعه ای آه در آن آزادی يافت می شود در مقطع. هيچ ملتی به طورتصادفی به آزادی دست نيافته است 

. »می دانند«و » می فهمند«اين آار نيز نخست به عهده ی آسانی است آه .  بهای الزم را پرداخته است،برای بدست آوردن آن

 برای خواهد داشت ؟وجود   برای نجات مردم آيا فرصتی، حاضر به پرداخت اين بها نباشند،»می دانند« آنان آه،جامعه ایاگر در 

  .  زمان پاسخ گفتن به اين پرسش فرا رسيده است،همه ی ايرانيان

  

  

* * *



  فهرست مقاالت کورش عرفانی

 

 ٥٨

   کورش عرفانی منتشر شده یمقاله هایبرخی از هرست عناوين ف
  

 چيستی و ضرورت - وع اصلی  به همه ی مباحث مرتبط با موض،ل پرحجم نباشد و به همين دلي حاضرکتاب اين بود که هدف

در . طور مشروح تر آمده استه  نگارنده ب یبرخی از نوشتارهای گذشته حاضر در بسياری ازمباحث اثر.  پرداخته نشد -آزادی

  مقاالت بر روی سايت اين عالقمندان می توانند. شده استليست زير اين مقاله ها را با عالمت ستاره مشخص 

www.korosherfani.comبيابند    

 ١٣٨٢مقاالت 
  شانس اپوزيسيون قبل از بازسازی ساختاری رژيم •
  نش در تاريخ سياسی  معاصر ايرانگفتار و ک •
 شرکت وليعهد بريتانيا در انتخابات مجلس شورای اسالمی •
 بحران سازی انتخابات و انتخابهای بحران ساز •
     دثه طبيعی تحول سياسی خواهد آفريد ؟حا  :  بم •
 استفاده از تحريم انتخابات برای فروپاشی نظام  •
 پيامدهای ايرانی وضعيت آمريكا در عراق •
 موقعيت مناسب برای دگرگون آفرينی در ايران •
 معجزه در پاريس •
 *  تداوم فرهنگ مرگ ساالر در ايران  •
  *     موانع رشد آزاديخواهی ايرانيان •
 جايگاه آنونی مقاومت مسلحانه اجتماعی در ايران  •
 نقش جنبش های صنفی در استراتژی سرنگونی •
 جايزه ی مخترع مواد منفجره برای جلوگيری از انفجار اجتماعی در ايران •
 *  قبل از حراج ايران •
 نوبل پاپ فدای نجات اصالح طلبان شد  •
 *   آنيم آه ايران بماند چه •
 نمبارزاتی در ايرا روشهای   •
   باد انقالب  اصالحات مرد زنده •
 *  فرد و مبارزه در جامعه استبدادی •
 *  پروری، ابزار آنترل جامعهجرم  •
 قدرت سياسی يا قدرت اجتماعی: انتخاب استراتژيك برای آينده ايران  •
  حذف رژيم برای حفظ نظام •
   آمريكا به يك خمينی ديگر  عالقه استراتژيك •
  آمريكا گرايی و آمريكازدايی در اپوزيسيون ايرانی •
  پوزيسيون مستقلين و موانع دگرگون سازی شرايط در ايرانا •
  شكست احتمالی در عراق ،پيروزی قطعی در ايران: آمريكا  •
    ايران امروز وفردانقش اپوزيسيون منفردين در •
  تير١٨نكاتی برای ادامه حرآت  •
 نگرش آارآردی بر خيزشهای اجتماعی اخير ايران •
  محورهايی برای بازانديشی مجاهدين •
 نياز عملی، آارآرد سياسی : مبارزه قهرآميز  •
  آرد خيزش تهران را نمی توان از پاريس ساآت •
 راه سرنگونی : تبديل خيزش به جنبش  •
 *  نقش اخالق اجتماعی در تاريخ سياسی معاصر ايران  •
 *  سرنگونی  و آرمان گرايی در اپوزيسيون ايرانی  •
 دگرگونی اجباری رژيم توسط آمريكا ؟  •
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 اسالمی باز توليد سلطنتی حكومت جمهوری  •
 *  آگاهی اجتماعی ؛ حلقه گمشده مبارزه برای آزادی ايران  •
 كا و آينده جنبش های آزاديبخش در منطقه  آمري- ٣  •
  آمريكا و آينده جنبش های آزاديبخش در منطقه - ٢  •
  آمريكا و آينده جنبش های آزاديبخش در منطقه - ١  •
  مجاهدين  ی ديگران، وظيفه یوظيفه •
 پاسخ استراتژيك به جنايت اخير رژيم   : ديناميزم نوين اپوزيسيون  •
  دمكراسی صادراتی آمريكا برای ايران  یفاجعه •
 جبهه جمهوريخواهان، راه مقابله با اشغال سياسی ايران  •
 جامعه شناسی ارتش آمريكا •
 ريشه يابی استراتژی جديد آمريكا در جهان  •
 مقاومت جهانی را سازماندهی آنيم •
 ١٣٨١مقاالت  •
 * جايگاه آزادی انسان در مبارزات سياسی ايرانيان  •
  جبهه جمهوريخواهان را جدی بگيريم  لتشكي •
 آمريكايی آينده ايران ی نسخه  •
 استراتژی همسويی با جالدان : مبارزه مسالمت آميز  •
  ؛ زنده باد انقالب  انقالب مرد •
 * جهانی شدن آزادی آشی  •
 ت، آمريكا جهانی نو می سازد ساآ •
 چگونه آمريكا يك ملت را نابود می آند  •
 *  خودسوزی يا به آتش آشيدن دشمن  •
 *  فالآت تاريخی يك ملت  •
 آردستان نخستين استان آزاد شده آشور؟  •
  *  نجات يك ملت ذلت پذير و ترسو فداآاری مسلحانه راه •
 ضرورت موفقيت : جبهه همبستگی ملی  •
 نوزايش خط سرنگونی در اپوزيسيون ايرانی  •
 ساده سازی مرز بندی  سياسی و دور انداختن رويای اتحاد اپوزيسيون  •
 بعد ملی،  بعد جهانی : مبارزه عليه جمهوری اسالمی  •
 تعويض محمد با محمد رضا : سناريو مشارآتی ها  •
  تير امسال ١٨آموخته هايی از  •
 توهم اپوزيسيون درباره مردم ايران  •
   تير روز آزمايش خودآگاهی ايرانيان  هيجده •
  سپتامبر تا تروريست خواندن مجاهدين ١١از عمليات پر برآت  •
 با تشكيل طيف جايگزين سرنگونی رژيم حتمی است  •
  بهمن هم تمام شد بعد چه می آنيد؟ ٢٢آارناوال  •
 جايگزينی برای اپوزيسيون فسيل شده خارج از آشور  •
 ل نابوديست ؟ چنين باد مافيای اصالح طلبان در حا •
 پس از عراقيها نوبت اپوزيسون ايرانی خواهد رسيد  •
 تراتژی مبارزه مسلحانه، بعنوان تاآتيك در خدمت اس •
االت •  ١٣٨٠ مق
  کارگری ايران در انتظار کمونيسم ايرانی جنبش •
يون   • اد اپوزيس ار ؟  : اتح ا اختي بر ي   ج
 انتخابات از نظر طبقات محروم ايرانی باطل است •
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  در راه تشکيل جبهه ی دفاع از حقوق کارگران ايرانی  •
ت ؟       • ده اس خ ش ت مس ن مل را اي  *      چ
ده       • خ ش ت مس ك مل ه ي اده ب ه سرگش  *     نام
  آگاهی اپوزيسيون الزمه ی سرنگون سازی خود •
  ی ورود به فاز عملی مبارزه شويمآماده •

=============================================== 

  : زير در اختيار شماست الکترونيکی،  آدرس هایبرای هر گونه تماس با کورش عرفانی
contact@korosherfani.com  
korosherfani@yahoo.com 

  

   : تماس بگيريددرس الکترونيکی زيرآ با اين  کتابای سفارشبر

  com.kanonazadi@hotmail  
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