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  بيا تا شمع راستی را به توفان دروغ نسپاريم
  

 شود.برای آنها پيدا می پذيری پاسخ خرد کمتر د کهنآيسرشت انسان پيش میهايی در مورد ساختار بيشتر پرسش

 شود. ديده میدنخيزبرمی انساناز بينش آن مردم يا از سرشت  شوندکه در کردار برخی از مردم ديده می هايیآيا ستمکاری
اين کسان  شوند.شود آزرده نمیاز ستمی که بر ديگران وارد می برندسانی که از زيان رساندن به ديگران سود میک

، چون خود را پندارندمند شدن خود میرا برای بهره "اَبر و باد و مه و خورشيد" گردش آنها سودجو يا خودپرست هستند،
برای آنها رنج آور نيست. با وجود  شودز کردار آنها بر ديگران وارد میاز اين روی ستمی که ا ند.دانگرانيگاه هستی می

اين آرمان اين کسان مردم آزاری نيست بلکه خودپرستی است و در راه رسيدن به اين آرمان نهادهای سرشت انسانی را، 
 کنند.فراموش می د،نيابکه نيرومندی را در پيوند همگانی می

  

يشه نگرفته است بلکه بيشتر، از بينش او از جهان هستی، از تصور او از آفرينش انسان منش آدمی تنها از سرشت او ر 
های خالق او يعنی کردار يک مسلمان يا است. نيکی و بدی در منش کسی که به مذهبی ايمان دارد تصويری است از منش 

های حکمرانان حکام دينی از خواستهيک يهودی همسان کرداری است که هللا يا يهوه در مورد مخلوق خود دارد. پرورش ا
گيری کند، ساختار پيدايش هستی را از راه دانش پیاند نه از سرشت انسان. بايد اشاره کنم: اگر يک آدم مذهبی، برخاسته

زيرا او معيار سنجش خود را از مردمی  سنجد . او نيکی و بدی را با ترازوی دانش نمیشودمنش او خودبخود دگرگون نمی
تواند دانشی را کند و نمیمی بررسیی خود را هم از ديدگاه عقيده هاکه با آنها زيسته است. يک مذهبی حتا دانستنی گرفته

فرهنگ مردمی که به راستی از سرشت انسان تراوش کرده باشد ساختار بينش و پی آورد منش  به درستی بفهمد.
بدون آنکه فرهنگ آزادگی را در  ،ده باشدکنهای مذهبی برقيدهکسی که بينش خود را از ع شود.راستکاری در آن مردم می

تر از تر و خشندلاند که سخت ديده شدههايی چه بسا که ماترياليست  شود.به منش راستکاری آراسته نمی  خود بياميزد،
همچنين در  های گوناگون نشان شناختن پيوندهای پنهان اجتماعی نيست.چون داشتن دانش اندپيروان مذهبی بوده
برآيند  های آنها در موردبينیهمياری و همبستگی شهروندان، درست بررسی نشده و پيش هایماترياليسم، انگيزه

آنها منش همان خالقی  گيرندهای سرشت انسان نادرست بوده است. از اين روی بيشتر کسانی که از دينی کناره میانگيزه
  . ستحکمفرما بوده ا را دارند که در اجتماع

      

از کردار ستمکاری  اين کسانکنند ولی اين نشان آن نيست که شود شکوه میمیکه بر آنها وارد  بيشترين مردم از ستمی
خواهند بود زيرا آنها فرمانبرداری  کارمدستی ستفرادر بيزار هستند. برخی از آنها که در هنگام زيردستی ستمکش هستند 

های آزاد، بدون ترس، . از اين روی اين گونه کسان در سازماناندستمگری شناخته را در ترس و فرادستی را در توان
 سامان پذير نيستند.

  

شايد در سرشت انسان سودجويی و خودخواهی بيشتر از مهربانی نهاده شده است. شايد اين نشان آن است که برخی برای 
گفت که در سرشت انسان بيشتر  توان براين اساس می د.کننسود خود از مهربانی چشم پوشی حتا بر ديگران ستم وارد می

ری برآيندی از اين پديده است. پس شايد انسانی که بداند، او بخشی از مردم  آزاخودپروری نهفته شده و ستمکاری يا جان
بر اين  مردم آن شود. در فرهنگی که راستی ستايش میبرديا به درستی بخشی از هستی است، کمتر به ستمکاری دست می

ترس مردم دروغ گو و دروغ کردار خواهند شد و در انبوه دهد و در باورند که ستمکاری در مردم ترس را گسترش می
 رددگدر پايان به خود ستمکار برمی . براين باور هر ستمی که بر اجتماع وارد آيدترسنددروغوندان همه از يکديگر می

شناخت و آگاهی داشته باشد او   های هستیانسانی که بيشتر از پديده  شود.يعنی در اجتماع ستمکش ستمکار پرورده می
داند که سود يا شناسد، میهای هستی میکند. چون انسان آگاه، پيوند خود را با مردم و ديگر پديدهآزاری میکمتر مردم

ند که ازسرشت انسان برخاسته باشد البته اگر اين آگاهی از فرهنگی تراوش ک . از سود يا زيان همگان جدا نيست زيان او
پذيرفتن برداشتی در ناآگاهی  نشان ای نشان آگاهی نيست بلکهبه عقيده ايمان داشتن برداشت شود. یانه اينکه از عقيده

سنجند نه با پندارند، کردار خود را با دستورهای ايمان خود میايمان خود میبودن  سود خود را در استوار  کسان که است.
هايی که در سرشت انسان است. بسان اينکه شادمانی يک جهادگر خشنود کردن هللا است او با آزردن جان کافر يزهانگ

. به زبانی شود. مجاهد از رنج بردن کافران شاد ولی او از رنج همکيشان خود اندوهگين میسازدخالق خود را شاد می
او ايمان خود را به اسالم با فرودآوردن خشم بر ديگران  نسان،خيزد نه از سرشت اديگر، کردار او از ايمان او برمی
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. شايد يک کشيش، در برابر خشم ناباوران، از خود مهربانی و نرمی نشان دهد چون او هم ايمان خود را زدسانمايان می
به ناآگاهی انسان بستگی اند بيشتر چنين کردارهايی که از ايمان کسی بن گرفته برد.به مسيح با نشان دادن نرمی به کار می

 .اندو کمتر در سرشت انسان پی ريزی شدهدارند 

  

، البته شودستمکاری در آن جامعه پرورده می یدر اين ديدگاه اگر در فرهنگی آزردن ديگران نکوهش شود، کمتر زمينه 
ری پرهيز دارند نيازی ندارند آزامردم زاری در آن مردم گسترش داشته باشد. کسانی که از آخودپروری بدون جانتواند می
 شود. هايی است که به نيکی ستايش میستم زدايی از اجتماع از خودپروری از خودپروری چشم پوشی کنند. که

  

 ممرد خود هایانديشه  که از هستند یيهافرهنگ ارزش یبرای پيشگيری از کژفهمی بايد پيوسته اشاره کنم که پديده
بنا شود، حتا اگر ای ه فرهنگ پيوسته در نوزايی و نوشوندگی است ولی هرآنچه که بر عقيدهتراوش کرده باشد. اين است ک

کند، عقيده ی فرهنگ مردم را آلوده میشود و زمينهدر درزای زمان کهنه و پوسيده می از درون همان مردم پيدايش کند،
  ايران فرهنگ از برون بر ايرانيان تحميل شده است، اسالم را، که توان. بنا براين نمیداردانديشه را از نوزايی باز می

گرا هايی که حکومتمردم ريشه ندارد. مذهب نهادکه از اين احکام گذشته باشد يا بگذرد در بن ای. پس هر انديشهناميد
ر محکوم( همانگونه که در اسالم حکم (قرآن) از سوی حاکمی (هللا) ب خشکانند.هستند فرهنگ مردم را در احکام خود می

را که برون از اين احکام باشد  ایند و پرواز هر انديشهاساخته شده ی مردماحکام جدا از انديشه  . اينآيدمسلمان) فرود می
 . کنندسرنگون می

  

  کنيم. تماشا می شود،را، که در کردار آنها آشگار می مردمزير بخشی از بينش  یدر نمونه

چمن و گلکاری  بينيم کهرا می  کسانی بنگريم، زنند، در يک گلزار پرسه می های هستیبايیاگر به مردمی که، برای ديدن زي
های چمن ستمکاری است. (خيام هم اينگونه بينشی داشته  چون در بينش آنها لگدمال کردن نازنين ،کنندرا لگدمال نمی

ست، در اينجاست که برخی از اين  در ميان اين گلکاری ا شيرينهای است). اکنون تصور کنيم که درختی با سيب
ها ولی اگر خود اين کسان گل کنند.های چمن را لگدمال میبينش خود و گل ،هايافتن به سيببرای دست ،دوستداران زيبايی

ها ستمی وارد ها چشم بپوشند يا راهی را پيدا کنند که به گل آن سيب رسيدن بهرا پرورش داده باشند شايد به آسانی از 
ی اين انگيزه به شمار  ها برآيند ناخواستهکردن گل لگدمال کسان خوردن سيب است و اين یدر اين تصور انگيزه .نشود

  شود.گلستان ستم وارد نمی های. پس اگر ما درختان ميوه را در بوستانی بکاريم بر گلآيدمی

  

رسيدن به شهد حکومت است ولی کارکرد  گرانتکناره گويی بگيرم اين است که آرمان سياسخواهم از اين می ای کهبهره
  .  های اجتماعی استبررسی پديدهو  انديشههای انديش پرورش گلروشن

ی اشاره کرده انديشتا بر تفاوت کردار او با روشن ممناپيشه میگر يا سياستدر اين نوشته روشنفکر سياسی را سياست
   باشم.

  

را نمايان سازد تا از سوی مردم پشتيبانی شود و از اين راه های مردم خواستهدر اين است که حقانيت  گرکوشش سياست
نيازهای مردم نيست بلکه حکمرانی  بر مردم برآوردن خواسته و  گربه حقانيت حکمرانی بر مردم برسد. آرمان سياست

حکمرانی خود نياز به  گذرد. او برای استوار ساختنانديشان میاست و راه رسيدن به اين آرمان از گلزار روشن
فرمانبرداری مردم دارد. مردم بيشتر در ناآگاهی يا در بيم و اميد فرمانبردار هستند. کسی که به حکمرانی برسد، حتا اگر با 

راند و حکمرانی هميشه با زور و ستمکاری يا مردمفريبی همراه است.  پشتيبانی مردم باشد، بر مردم حکم می
تواند او بهتر می چون رسدباشد به حکمرانی میتر و زيرک ترند، از اين گروه، آنکه باهوشيستها راستکار نپيشهسياست

 مردم را بفريبد. 

  

دان و انديش همه حکمرانی نيست بلکه پرورش فرهنگ و گسترش آگاهی در اجتماع است. روشن انديش کارکرد يک روشن
توانند های اجتماع میهای نوين است. دشواریی پيشرفت و انديشه های راهوهندهژدان هم نيست بلکه او جوينده و پپيش

شوند و کشور هم بايد گام به گام در همپرسی با مردم سامان پيدا کند.  انديش بررسیگام به گام از سوی روشن
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ورزی شک زمان است. زيرا نوانديشی، پرخاش و سرزنش حکمرانان گرانيگاه ی نوزايی وهمواره برانگيزندهانديش روشن
ی او د، او ديگر برانگيزنده نيست، انديشهانديش که خود به حکمرانی برس. يک روشنکندگستاخی را در مردم بيدار میو 

ای که مردم  کند. زيرا او با انديشه ی ديگران جلوگيری میماند او به ناچار از پيشرفت انديشهاز پيشرفت و نوزايی بازمی
. شودو نارسايی حکومت او آشگار می ه شدن انديشه کهن ی تازه،هااست، با پيدايش انديشهبه حکومت رسيده  پسند بوده

کنند کند. اين زمينه را مردمی فراهم می گوزی خود را بادارد که او بتواند بدون ترس انديشهای زمينه به انديش نيازروشن
 کرده باشند.  های کهنه را شناسايیهای عقيدهی آنها کاستیپيشروان جامعه  که

  

فريبی ، به کردار در آنها دو رنگی و مردمشوندپيشه می از شوربختی بيشتر روشنفکران ايران پس از زمانی سياست
های پندار خود ديدگاه مردم را از راستی شود، آنها برای پوشاندن کژیمی راستکاری و بينیروشن ماهيتجايگزين 

 گردانند. می

  

نياز دارند. زيرا سياست پيشه،   روشنفکر بيشتراز سياست پيشگان ديشان راستکار و درست کردارانمردم ايران به روشن 
يد. اجتماع ايران هم بيش از نياز خود آدر همه جای جهان نسبت به بينش مردم به وجود می ی روشنفکر،حتا سياست پيشه

از   ، به ويژهانديش راست کردارولی پيدايش روشن کمبودی ندارد. هموندان گونه گر به وجود آورده است و از اينسياست
 پرسی يا رفراندمی همهپرور، بسيار کمياب است. برای اينکه مفهوم گفتار روشن شود به پديدهميان مردم دروغ

 پردازيم. می

  

حقانيت  پرسیپديدار شده است. همه  های پرارزشی است که امروز در بينش انسانپرسی، رفراندم، يکی از پديدههمه 
ای برتری دارد. پذيرند که خرد همگان بر هر فرمانی و انديشهبا اين کردار جهانيان می و کندگزينش را به مردم واگذار می 

پرسی مردم بر گفتار و کردار فرمانروايان در همه شود. حقانيت از هر خدايی گرفته و به مردم بازگردانده می پرسیدر همه 
ای است ی پسنديده وشايستهرسی شيوهپگزينند. همه برمی مردم همان کشور را کشورسامان دادن  یو شيوه کنندداوری می

ی و راست یی درستستايش از رفراندم زمانی درست و راست است که زمينه  کند.که گزينش مردم را به روشنی بازگو می
رسيده به آرمان مردم را به خود مردم واگذار کند  پرسی زمانی مفهوم دارد که انتخاب راه پرسی فراهم شود. همهبرای همه 

 آن حق داوری را از مردم بگيرند. اگر در رفراندمی حق داوری از مردم جدا شود ای،نه آنکه در رفراندم، کسانی يا عقيده
 فريبی است.پرسی نيست بلکه همه همه پديده ديگر

  

که، رستگاری آنها در پيروی از احکام اسالم است، اطاعت و  اندپس از هزار سال که به گوش و ذهن مردم ايران نشانده
در جايی که کسی حق انتقاد از اسالم را  رساند. عبادت آنها را به بهشت و گام نهادن ورای اوامر هللا آنها را به جهنم می

 یبه کار بردن واژه اسالمی بررسی کند، هایمردم را با وعده هایتضادهای آرمانشود که ندارد، حتا کسی هم يافت نمی
پرسی پوششی برای همه فريبی است.  چه مفهومی دارد که از مردم مسلمان، حتا از نامسلمان،  بپرسند آيا آنها همه 
همين پرسش دروغ و فريب است. هللا برای هدايت مردم، که جاهل و  یاسالم بر آنها حکومت کند؟ هسته  که خواهندمی

کند که  خواهد عبد او باشد بلکه هللا امر میپرسد که آيا می، او از کسی نمیفرستدهللا را میرسول  اند،نادان پنداشته شده
پرسی برای انتخاب کردن حکومت اسالمی با مفهوم  ی مردم مخلوق او هستند و بايد از اوامر او اطاعت کنند. همه همه 

 شد.پندار خالق عالم و مخلوق جاهل بی اساس می دخواست از مردم بپرستوحيد، نبوت و معاد در تضاد است. اگر هللا می 
. در همه فريبی، که با نام رفراندم، برای قانونی ساختن حکومت اسالمی در کندو مسلمان اطاعت می او به مسلمان امر

ا شهادت بدهيد که، شما راه و آرمان خود ر ی مسلمانايران  برگزار شد اين فرمان پنهان بود: ای مردم فريب خورده
 رانده شويد. پسندد به هر سويی که او میفقيه   به امر ايد کهدانيد، پذيرفتهنمی

  

، برای اجرای و شناخت شريعت به حکومت داننداز ديدگاه اسالمی حکومت حق هللا است، چون مردم احکام شريعت را نمی
روندی پرسيد که توان در مورد وند چگونه می به امر فقيه هدايت ش بايد و دانندواليت فقيه نياز دارند. از مردمی که نمی

ند؟ مگر اآنها مجبور و محکوم به پذيرفتن آن هستند؟ مگر در زمان رسول هللا مردم جاهل عربستان محمد را انتخاب کرده
 هاسش اگر پاسخ اين پرشود؟ محمد شريعت اسالمی را به رفراندم گذاشت؟  مگر پرسشی در  مفهوم"ال اله اال هللا"  پيدا می 

پرسی نيست، بلکه به کردار،  های اسالمی در هيچ کجا دنيا به مفهوم همه حکومت برای رفراندم " است پسنه" 
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 فريبی است.جهان

  

ی آن است که  بينند بلکه نشاندهندهبه آن معنی نيست که سياستمدارن جهان اين تضادها را نمی هااشاره به اين دروغوندی
های خودشان آشگار نشوند. در کشورهايی که سامان دمکراسی دارند، مردم کاریشانند تا فريبپوآنها اين تضادها را می

ای کنند درحاليکه مردم، به اميد بهبود، حق حکمرانی را به گروه ويژهپندارند که آنها نمايندگان خود را انتخاب میمی
تند ولی در ذهن آنها آرمان و نيازهای گروه حاکم را به دهند. البته اين مردمان محکوم به پذيرفتن اوامر حکمرانان نيسمی

کنند برای نمونه: سياستمداران آمريکا برای مردم گفتگو و بررسی می .عنوان آرمان و نيازهای خودشان پذيرفته شده است
م را برای های همگانی ذهن مردی مردم آمريکا است. از راه رسانه ی انسان دوستیکه ايجاد دمکراسی در عراق وظيفه

بايد اين کردار تنها در  راچآيد: کمتر برای يک آمريکايی اين پرسش پيش می کنند.آمريکا در عراق آماده می روریس
عراق انجام شود و نبايد دمکراسی در عربستان، کويت، عمان، اندونزی و....هم پياده شود. نيز برای مردم آمريکا هرگز 

و  جنگيدند ستايشر يک زمان مجاهدينی که در افغانستان بر ضد شوروی میاين پرسش پيش نيامده است که چرا د
  . شوندمی جنگيدند نکوهشمجاهدينی که بر ضد اسراييل می

سياستمداران آمريکا  پرسد کهند کسی نمیاالبته اکنون هم که مجاهدين دوست و مجاهدين دشمن با آمريکا جابجا شده
  کنند. باز شناسی میهای خشمگين را از تروريست های مهربانيستو همچنين ترور ی ترورچگونه پديده

  

آن  انديشانمردم را روشن بينش یپهنه شود وبه هر روی حکومت در هر کشوری از بينش مردم همان کشور سرشته می 
تر باشد ماندهد پس هرچه بينش مردمی پسنخيزاز آنجا که خود روشنفکران هم از ميان مردم برمی دهند.کشور گشايش می

ی پيدايش های بينش مردم ايران پاکسازی نشوند زمينهآلودگیتر هستند. يعنی تا انديشروشنفکران آنها هم تاريک
اند بينش مردم انديشانی راستکار از اين مردم پيدايش نيافتهانديشان هم تنگ و تاريک است از سويی ديگر تا روشنروشن

 پاک نخواهد شد. سوز های انديشههم از آلودگی

  

پيشه پندارند. سياستسياست پيشگان را روشنفکر می مردم اند يااين است که بيشتر روشنفکران ايران سياست پيشه 
در اين است که ديدگاه مردم را از  بازی کوشش سياستهمه  های اجتماع باشد بلکهگره گشای سختیتواند روشنگر و نمی

به  داند، ، که او آنرا درست میایبا روند ويژه خواهدیپيشه است مفکری که سياستديدن راستی برگرداند. چون روشن
های زمينه ساز پيکار ميان برخورد انديشه هاکه آن کاستیهايی دارد برسد. بديهی است که هر روندی کاستیفرماندهی 
شود چون آشگار می انديشدر اينجاست که ارزش و نياز به کار روشن شود.سياست بازان ديگر می گوناگون و

سازد او در مورد درستی يا نادرستی روندی داوری کند و تضادهای آنرا نمايان میبررسی می را ایانديش پديدهروشن
، مردم نابخرد نيستند  کند.را به مردم واگذار می حق داوری لیو سازدراه ديدگاه مردم را روشن می انديشکند. روشننمی

های ايمان توانايی شناخت نيکی و بدی را ندارد. زمانی که جلوی ديدگاه مردم از آلودگی ی ايمانريکخانهولی آنها در تا
 ی خود به جهان هستی بنگرند.انديشه توانند با میشود و فرهنگ آن مردم درخشان می پاک شود

  

  .شکافيممیای ونهی سخن را از نمهسته 

ل، آزادی و رهايی از ستمکاران، مردم استانی را به گرد خود جمع کند تا خود به تواند، با نام استقالپيشه می يک سياست
خود  هایفرمانروايی برسد. او مردم اين استان، که مانند ديگر مردم ايران در زير فشار ستمکاران هستند، برای خواسته

ی پسماندگی اند و همه شما نوشته نشده با گويش نوشتارهاشود چون ای مردم بر شما ستم وارد می : پرورانداينگونه می
، سياسی نداريد. ما (يعنی من پيشرو و شما پسرو) بايد شما استقالل فرهنگی، اقتصادی و از اين روی شما در اين است

 برای رسيدن به استقالل با ستمکاران مبارزه کنيم تا کشوری آباد و آزاد داشته باشيم.

  

دمندانه بررسی کند و بر مردم نمايان سازد که ماهيت آزادی و استقالل با بريدن انديش بايد خردر اينجاست که روشن
های هيچگاه تنگ ساختن مرزهای سياسی و پاره کردن رشته .پيوندهای مردمی، فرهنگی، تاريخی در تضاد هستند

 ، گسترشخواهیادیدر پوشش آز بازسياست کند.مردمی کمک نمی  با ديگران به پيشرفت ، همانديشی، همزيستیهمياری
جدا ساختن استانی از سرزمين، تنگ ساختن امکانات  گذارد.خود را، به نام پيشبرد آرمانهای مردم به نمايش می امکانات

 آبادی و باز آزاد داشتن دست خود را برای حکمرانی  به مفهومسياست .آوردمردم را به همراه دارد، آبادی و آزادی نمی
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   کند.سازی میجا در ذهن مردمآزادی 

  

بريدن و اين ستمکاری را  مردمی را از هموندان خود  فريبی باشد.در چنين موردی دروغ و مردم تواندرفراندم میی پديده
آنها پاره پاره و دهند که سرزمين فريبی است. بديهی است که هيچ مردمی اجازه نمیاستقالل نام نهادن دروغ و مردم

ند ولی اگر اين پارگی و جدايی را به نام آزادی در ذهن مردم فرو کنند آنها تنگی و خردی را مردمانش از يکديگر دور شو
  خرند.در پوشش آزادی و گشايش می

  

بينی مردم مردمان با پيوند به يکديگر مردم هستند و يگانگی آنها نيرومندی آنهاست. آزادی و آزادگی از فرهنگ و جهان
توانند به مردمی، که در پسماندگی فرهنگی گرفتارند، آزادی بدهند يا از مردمی، که ی نمیخيزد و هيچگاه کسی و کسانبرمی

ی خود را بازگو کنند يا توانند آزادانه بدون ترس انديشه . مردم يا آزاد هستند و می دنانديشند، آزادی را بگيرخودشان می
هستند تا زيبايی و زشتی را  شود چون آزادم وارد نمیمردمی که آزاد باشد بر آنها ست کنند.در ترس و دروغ زندگی می

گرفتارند و خود را ناتوان  ای، آنها در بند عقيدهشود که آزاد نيستندخودشان شناسايی کنند. هميشه بر مردی ستم می
از  شوند. اينگونه مردمان ستمکاری را بخشیپرور میداز و دروغپربرند دروغپندارند، چون در ترس به سرمیمی

زده، بدون آنکه ترساجتماع  پرسی درکارکرد همه  است. مشروعدانند و از اين روی ستمکاری در اجتماع آنها حکومت می
      .قانونی ساختن دروغ و ستمکاری است ،آن بررسی و شکافته شود ی پرسشآزادانه هسته 

سی آنها حتا به داشتن دمکراسی و استقالل مرزهای سيابه  اقتصاد هيچ کشوری از کشورهای ديگر جدا نيست، اين پديده،
کشورهايی بسان تايوان، کره جنوبی، اندونزی، عربستان، عمان، بحرين چون استقالل  بينيم کههم بستگی ندارند. می

که در بازار  انداين کشورها از دانش خودشان توان آنرا نداشته  اند.سياسی و اقتصادی ندارند پيشرفت اقتصادی کرده
ی زرکالهی هستند هاب جهان رشد اقتصادی داشته باشند. ولی بيشتر مردمان اين کشورها، از ديدگاه فرهنگی، بردهپرآشو

 اند. که بدون زنجير و تازيانه مملوک و مطيع مالکان خود شده

  

ياست  انديش دشمن سنياز دارد که از گسترش نوانديشی پيشگيری کند ولی روشن ای که به حکومت برسدسياست پيشه
چگونگی روند و روش داند تواند و نمیانديش نمیتواند در پيشرفت روند او شتاب ايجاد کند. روشنپيشه نيست حتا می

   روشنگر راه سياست پيشگان باشد. برانگيزنده و تواندکشورآرايی را پيشنويس کند ولی می

  

  مردو آناهيد 
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