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نظم بدون آزادی و آزادی بدون نظم ھردو ویرانگرند
زادی، حقوق بشر و اوسا عباس کاشیآافسانۀ دمکراسی، 

نورهللا گبای:نوشتۀ

.کنید و با دیگر اعضای جامعھ درمیان بگذاریدFWDلطفا این مقالھ را 

."طبیعت عجب معلم بدی است کھ اول امتحان می کند و بعد درس می دھد"

دمکراسی بدترین شکل گفتھ شده"جواب می دھد کھ .دمکراسی چیستنظامکھ نظرش دربارۀ می پرسند از چرچیل 
."ولی بھتر از آن ھم نداریمحکومت است 

اما افسوس کھ .آن را گوارا می نمایدحقوق بشر و دمکراسیکام ھمۀ انسان ھا را شیرین می کند و عبارت آزادیواژۀ 
در این میان، ھرچھ .وچۀ حقوق بشر سرگردان است و ھمچنان با دین دست و پنجھ نرم می کندر خم کدبشر ھنوز 

آلوده دینِ تغییرناپذیریِ نفسِ .آن کھ مانند علم بنای مفیدی جایگزین آن کندیدمکراسی بسازد دین افراطی ویران می کند ب
بندی و اگر و وبشر قایل می شود بالفاصلھ قیدحقی برایکھ ھرجا ،با مقولۀ دمکراسی در تضاد است و دینبھ تعصب 

حق سرانجام و ؛قید بھتر ھمان تفھیم بھتر است و نھ بند محکم ترحال آن کھ در مورد انسان، .مگری بر آن می افزاید
ی حقوق زایاکنند و از مھمند و آمادگی آن را داشتھ باشند کھ باورھای معقول خود را حفظ بفکسانی ادا خواھد شد کھ بھتر 

.بھره ببرندبشر 

جمعی آزادی را برای .و می خواھد عمل کندد کھ آن را فھمیده استدر نھایت، ھر گروھی چنان آزادی را می ستای
و تا امنیت فرد مراعات ھمسایۀ سالم من آزاد نباشد من آزادی نخواھم داشتھمھ یکسان می خواھند چون می دانند تا 

این آزادی را می دھد،مستند خودشان نشان مدارک، چنان کھ اما جمعی دیگر.بودنخواھد مقدورنگردد امنیت جمعی 
گونھ می پسندند کھ چھار زن بھ عقد خود درآورند، چند صیغۀ نوبرانھ فصلی برای چاشنی داشتھ باشند و فرزندان 

ھای فراوانی آزادی را بھ اصطالح عامیانھ گروه از سوی دیگر،.رنگارنگی تولید کنند کھ چھ بسا بدون مادر بزرگ شوند
حتی اِعمال ظلم و ستیز میان انسان با انسان، شست و شوی مغزی و آموزش نفرت اوضاع می بینند و "خرتوخری"در 

می پندارند و اصرار دارند کھ فقط خودشان ھمھ چیز را می فھمند و دیگران خود دینی و فرقھ ای را از نشانھ ھای آزادی 
آزادی تا آنجا محترم است کھ مخّل آزادی بھ آنھا تفھیم کنید کھ تاکھ بر آن شوید نیز ھرگاه !می فھمندفقط آنھاند کھ نمی فھم

!"آزادی نیست!ای وای"کھبر می آورندبھ اعتراض بانگ ،دیگران نگردد

ان ما نگفتھ بکرد؟ مگر ادیآیا فھم آزادی برای ھمگان یکسان است کھ بتوان طبق منشور مقدس حقوق بشر یکسان عمل 
:؟ یا آن کھ"اصل بد نیکو نگردد آن کھ بنیادش بد است"اند کھ 

گرش برنشانی بھ باغ بھشتدرختی کھ تلخ است وی را سرشت
انگبین ریزی و شھد ناببھ بیخْ ور از جوی خلدش بھ ھنگام آب

ھمان میوۀ تلخ بار آوردسرانجام گوھر بھ بار ناورد

چارۀ این معضل در تدریس فرھنگ دمکراسی و رعایت اصول دمکراتیک از دوران کودکی، در تکلیف چیست؟ 
:چرا کھست، ااه گتا دانشدبستانخانواده و مدرسھ، از 

چو پر شد نتوان گرفتن بھ پیلچشمھ بتوان بستن بھ بیلسر

روی پشت بام کاه گلی خوابیده بودم کھ نیمھ ھای .یکی از تابستان ھای گرم کویر کاشان بود.یاد دوران کودکی بھ خیر
خودم را بھ سرعت بھ کوچھ رساندم !اوسا عباس کاشی، ھمسایۀ ما، دزد گرفتھ استشب ھمھمھ ای درگرفت و گفتند کھ 

متفاوت از آدم ھای دیگر داشتھ یتاً تصور می کردم کھ باید شکل و شمایلحقیقچرا کھ کھ ببینم این دزد چھ قیافھ ای دارد
کھ مثل بود قامت بلند، درشت اندام و ورزیدۀ اوسا عباس را دیدم کھ قھرمانانھ دست آدم مفلوکی را گرفتھ با شگفتی.باشد

.و بھ اتفاق اھل محل او را با توسری بھ کالنتری می برداشتھمۀ ما چشم و ابرو د

خواجھ الیاھو ھ بودن یک دزد مرا بھ یاد خاطره ای از شادروان خلقم کودکانۀ من در مورد عجیب التوھّ در اینجا (
بھ پدرم گفتھ بود کھ .می اندازد کھ تاجر بزرگی بود و ھمان روزھا از سفر ساوج بالغ بھ کاشان برگشتھ بوداسمعیلیان
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!"ھم چشم داره ھم گوش)یھودیھ(جیده "وش خود شنیده بود کھ می گفتند مردم آن شھر برای دیدنش ھجوم برده بودند و بھ گ
).بگذریم.امان از ناآگاھی

!می دادنددر ایران رسم بود کھ ھروقت دزد می گرفتند ابتدا بھ قصد کشت او را کتک می زدند و بعد تحویل قانون 
بودبدشانسی این دزدھا شبیھ قصۀ آن روباه .و عدم اعتماد مردم بھ اجرای قانونخودسری این خود نمونھ ای است گویا از 

پرسیدند، !"می کشندشتھ باشدکھ سھ بیضھ دارا آدم ھا دارند ھر چھ روباه "گفت، .کھ  پرسیدند از چھ چیز فرار می کند
این مردم ھم اول کتک می زدند !"ندمی شمرآخر اول می کشند بعد"گفت، "؟!ولی تو کھ سالمی و فقط دو بیضھ داری"

.بعد تحویل قانون می دادند

کتک (!)ثوابِ در امر خود منزل اوسا عباس جمع بودند و در وصف شجاعت او و مشارکت لباقمردھمسایھ ھا ھنوز 
دریغ کرده ار را از او خمدال افتکھبود قھرمانیشبیھ.زدن دزد سخن سرایی می کردند کھ جناب اوسا از کالنتری برگشت

دو تا صندلی گذاشت، یکی برا من، )پلیسھ(آجانھ .رفتم کالنتری"،با عصبانیت و بھ لھجۀ غلیظ کاشی فریاد می زد.باشند
بلھ، بعضی آدم ھا ھم !"این چھ داروغھ ایست؟!این چھ قانونیھ؟!فرق من با دزد چیھ؟!مگھ دزد ھم آدمھ؟!یکی برا دزده

کنفوسیوس .خود واکنشی نشان می دھندمحدود گونھ درک می کنند و بھ ھر کنشی بھ قدر فھم آزادی و حقوق بشر را این 
دیر یا زود، بشر تنھا با تجربھ ."طبیعت عجب معلم بدی است کھ اول امتحان می کند و بعد درس می دھد"چھ زیبا گفت کھ 

.درس خود را آموختھ باشندتاکنونامیدوارم کھ اینان نیز .کردن سختی ھا است کھ می تواند بیاموزد

ھیچ را بسیار شنیده ایم کھ آینشتایناین گفتۀ .بھ کار گرفتن آن استآدمی ودر چگونگی درک قدرت مؤثر ھر قانونی 
جایی می در مھم ترین مثال این گفتھ قوانین کشدار و چندپھلوی دینی است کھ .قانونی نمی تواند بھتر از مجری قانون باشد

عدالت ، چنیندلبخواھیاساساً آیا چنین اگر و مگرھای ".بکش"در جاھای دیگر تأکید می کند کھ و سپس"نکنقتل "گوید 
می تواند با کتاب معاصرچگونھ منشور حقوق بشر ھمخوانی دارد؟فلسفۀ دین و حتی حقوق بشربا قوانین ،و نِسبییشرط

توافق و بودندآنھا وضع کرده بقایعمالً و اجراینی برای ، قوانبھ جای منع برده داریدر زمانی دور ھای دینی کھ 
تحت ،آیا می توان بھ کسانی کھ حق آزادی و حتی حق حیات را برای دیگران امری مشروط می دانندھماھنگی داشتھ باشد؟ 

وی حقوق بشر بھ این تسا.برابری بھ معنای برابر دانستن عقلی سالم با عقلی ناسالم نیست.عنوان حقوق بشر آزادی داد؟ خیر
ھمۀ آزادی ھا را بدون در نظر گرفتن لیاقت معنی است کھ بھ ھرکس مطابق توان و استحقاق او پاداش بدھند، نھ آن کھ 

اشتباھاتی از این نوع است کھ باعث .کسی کنندھرفردی، شرایط روانی، عقلی، فرھنگی، دینی و اعتقادی چشم بستھ تقدیم 
رابکار بھ سراسر دنیا صادر خ،قذافی، ایدی امین و غیره بتوانند ملت ھا را بھ اسارت در آورنددیوانگانی مانند می شود

بھ اوسا عباس حق می دھم کھ در مورد چنین آدمھایی .کنند، و پشت بلندگوی سازمان ملل حرفھای پوچ و مھمل بزنند
."برایشان صندلی نباید گذاشت"

ی ھا عاقل بودند؟ فآیا قذا.ھزاربارحتی اگر دوست تو است از دشمن عاقل یک بار بترس، اما از نادان گفتھ اند کھ 
بشر یعنی فقط کسانی کھ کھ چنین می پندارنداما افسوس بعضی گروه ھا .آزادی شامل ھمۀ آنانی است کھ لیاقت آن را دارند

بقای خودشان را حتی و قایل نیستندآنھا ارزشی ، برای آزادی ددانندیگران را ھیچ می اینان.پیرو کتاب خودشان ھستند
.پندارندبھ نبودن دیگران میوابستھ

افسوس کھ چارۀ پریشانی ماپنھانی ماددردا کھ دوای در
مایآبادی خویش را بھ ویرانبر عھدۀ جمعی است کھ انگاشتھ اند

می بینیم کھ آزادی ھای بی جا موجب ھرج و مرج در جوامع مترقی دنیا خاصھ اروپا گردیده اند چرا کھ یکسونگران 
باورھای خود می نگرند، دیگران را نادیده می گیرند، مانند در چارچوب و ھر قانون و مقرراتی را با عینک مطلق اندیشی 
.نمی فھمندرا کھ دیگران بگویند چھآنرادیو ھر چھ می خواھند می گویند و می کنند و 

باور بھ تغییرناپذیری عقایدشان، و اگراگر حق با مطلق اندیشان بود.نھ تحّجر،در حالی کھ انسان زادۀ تکامل است
درست و عملی بود کھ در آن صورت ھمۀ ما بدون ،"ست کھ ھستاھمین "یکسونگری و ذھنیت بستۀ ایشان مبنی بر

زندگی می میمونیمھفوبا ھمان مغزیکسان و ھمگی میمون می ماندیمھمان نھ انسان کھ ،داروینیل میلیونھا سال تحوّ 
از بنیاد باید دنیا .الیقش نیستند اسراف محبت و نعمت آزادی استچنین افسوس کھ آزادی دادن و محبت بھ کسانی کھ !کردیم
از آلوده شدن ذھن کودکان بھ ز دینی را حذف کند و شروع کند، نوشتھ ھای تنفرآمیھمحیط خانواده و مدرسھمان از یعنی 
تا روزی کھ چنین نکنیم، دنیا ھرگز روی آرامش و اجرای قوانین مقدس حقوق بشر را .پیشگیری کندگراییو تبعیضنفرت

برای روشن شدن موضوع کافی است کھ بھ محتوای کتابھای درسی و دینی بسیاری از کشورھا کھ نفرت را .نخواھد دید
در آن صورت درمی یابیم کھ اگر محصلین تحت تعلیم این کتاب ھا .از جملھ کتب فارسی زبان رجوع کنیم،رواج می دھند

30، نسل مربوطھمچنین می توان برای کسب آمار .کافی پیدا کنند، آینده چھ چھره ای خواھد یافتاتزیاد شوند و امکان
مقایسھ کنیم تا خطر وحشتناکی را کھ در کمین از آنسال پیش 30نسل سال اخیر ممالکی را کھ درگیر شرارت ھستند با

.آیندۀ بشر نشستھ است درک کنیم
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بھ معنای آن نیست کھ واپس گرایی را حذف کرده دور کنیم از خانواده و حتی جامعھ را واپس گرایان اگر بتوانیم فرضاً 
الح بھ گمان حفظ دین از باور جوامع و مکتب ھای بھ اصطموفق خواھد بود کھ انگیزۀ حفظ موھومات زمانی دنیا .ایم

زارتدبدیگر ده ھا نفر اومکتب ،در حالی کھ دنیا در خواب است، با رفتن یک آدم افراطیفردا ،اگر نھ.مذھبی حذف شود
!ایشان تحویل جامعۀ جھانی می دھد

افراطیون مذھبی، )رقھ یا کشور نیستف،و این منحصر بھ یک دین(خاصھ کشورھای مترقی سطح جھان،امروز در 
بزرگترین گروه ھای جھانی را تشکیل می دھند کھ با وسیلھ قراردادن حقوق بشر و بھ نام ، و دیگر بشرستیزانقاچاقچیان 

اینان ھر عمل خالفی را انجام می دھند و ھرگاه کھ گرفتار شدند با توسل بھ دین، با .آزادی، خود آزادی را زیرپا می گذارند
خویش رھا، اغلب خود را تبرئھ می کنند و بھ ظلم تکیھ بھ قوانین انسانی حقوق بشر، و با کمک وکالی مبّرز ھمان کشو

.مه امن خود چنین صحنھ ای را با شرکت در جلسات دادگاه متمدن بین المللی الھھ مشاھده کرد.ادامھ می دھند

ی صمیمی، مفتخر، قابل فرق است میان دیندارھا.فرق است میان مراعات حقوق بشر و ابزار قرار دادن آن قوانین
و آنان کھ دین را ابزار ظلم، تعدی، نفاق و فرار از قانون قرار می دھند و بھ نام دین و دوست داشتنی، از یک سو،احترام و 

برای نمونھ واقعۀ ننگین و دردبار حملھ بھ دو برج مرکز تجارت جھانی در .قانون، برای خویش مشروعیت می طلبند
ھنگامی .کھ منجر بھ کشتھ شدن حدود سھ ھزار انسان بی گناه شدرا یادآور می شوم 2001سپتامبر 11نیویورک در روز 

See“"!کھ چندی بعد مبتکر اصلی این جنایت را دستگیر می کردند، بھ مأمور آمریکایی گفتھ بود، you in court یعنی ،
برایش "خواھند برد، چون او می دانست کھ طبق قوانین حقوق بشر و کشور آمریکا، او را بھ دادگاه!"در دادگاه می بینمت"

و حتی خود دولت و ھوادارانش علناً برای تبرئھ اش وکیل خواھند گرفت و سال ھا از او پذیرایی "صندلی خواھند گذاشت،
.او ھنوز در زندان است.خواھند کرد

بشر است؟ اینجا است کھ این سؤال پیش می آید کھ آنجا کھ از اجرای قوانین حقوق بشر سخن می گوییم، منظور کدام 
مگر رفتار انسانی ھر فرد معیار انسانیت او نیست؟ آیا می توان آنھا را کھ بھ نام دین، برای دیگران حتی حق حیات قائل 

ترویج دین، وظیفھ عنوان؟ آیا کسانی کھ ھرگونھ ظلم، حتی قتل دگراندیشان را بھ درکاطعایدازآاھنآھبونیستند بشر نامید
؟ این در حالی بھره مند شوندمزایای قوانین مترقی حقوق بشر آن را دارند کھ از آمادگی و شایستگی و ثواب می پندارند

ً است کھ فرضیۀ ننگین نابرابری انسانھا بھ استناد نابرابری فرقھ و دینشان، کھ معیاری  است، یگتخاسودلبخواھی عموما
.بی نصیب کرده استو جمع فراوانی را از آنچھ استحقاقش را دارند سرطان مزمن آزادی و حقوق بشر مانده است

با دین یا بدون دین، انسان ھای خوب کارھای خوب انجام می دھند و انسان ھای شرور "می گوید، استیون واینبرگ
مشتی جاھل این باور ."اما برای این کھ انسان ھای خوب کارھای شرورانھ بکنند بھ دین نیاز ھست.کارھای شرارت بار

دنیا را تاریخ .بقھ و مردمان ساکن آنھا را منفجر کرد و نھ قدرت ھواپیما یا سوخت آنط110بود کھ دو ساختمان خوب نما
تا دریابیم اکثر جنگھا و نسل کشی ھای تاریخ، حتی ھولوکاست، ریشھ در نفرت ننگین دینی و فرقھ ای داشتھ اند بنگریمبھتر 

.و این مشکل ھمچنان ادامھ دارد

تاریک بودی جاودانھنْ جھااگر غم را چو آتش دود بودی

است مضاعف بر علیھ سکوت در مقابل ظلم بھ نوبۀ خود ظلمی ھ معنای اعمال ظلم بر مظلوم نیست، بلکھظلم فقط ب
.یم کھ چگونھ کشورھایی کھ تا دیروز ھوادار تروریست ھا بودند امروز خود گرفتار آنھا ھستنده ادیدحتی .خود و دیگران

در .احساس درد از مواھب زندگی است چرا کھ بھ ما آگاھی می دھد کھ وقت درمان فرارسیده است.باشد کھ دنیا بھ خود آید
با خود پرنده ای کوچک بھ عمق ،یمعدنچیان برای آگاھی از خطر کمبود اکسیژن و حضور گازھای سمّ مقیاسی بزرگتر، 

.از خطر مسمومیت و خفگی ناگھانی پیشگیری کنندویندبیااز آنجا بیرون اگر پرنده بیھوش شد بالفاصلھتامعدن می برند 
می آید، صدای پای جھل و فقر.ھوای امنیت جھان مسموم است.درد را نادیده نگیریم.بھ فرزندان خود و بھ آینده بیاندیشیم

ھمۀ نقاط دنیا بھ گوش می و ھرچند کھ بشریت مجھز بھ ثروت و تکنولوژی روز است، صادرات و واردات شریران در
سخت محتاج جھشی ، بھ گونھ ای شفابخش اعمال نشده اند و دنیا ھمگام با جھش عظیم علمیتاکنون قوانین حقوق بشر .رسد

بھ سوی تأمین حقوق بشر گام این باراز عصر حجر بھ عصر علم و صنعت،طوالنی خودتا ھمچون گذر مانده استدیگر 
امروز بھ برکت الکترونیکی شدن کانال ھای آموزش و پرورش و مبادلۀ فوری اطالعات، زمینۀ چنین خوشبختانھ .بردارد

روشنمیارجارادفرطیاھنامزاسوللمنامزاسھجوتدرومدیابهژیوھبھتکننیا.تحولی در درازمدت فراھم گردیده است
.دشابھتشادرارقرشبقوقحسدقم

پشھ، مرداب ھای محل رشد آنھا را سم جمعیت برای کشتن پشۀ ماالریا بھ دنبال پشۀ بالغ نمی روند بلکھ قبل از بلوغ 
مکتب ھای مداربستۀ ترویج نفرت دینی در سطح دنیا، با مبلغی کمتر از انذھامی توان از بھ ھمان ترتیب .پاشی می کنند

برطرف ،تمدنوو تعصب ،وق بشرحقوتنفرزدایی کرد تا تضاد و تنش جاری میان دین یک ھزارم ھزینھ ھای دفاعی،
بھ وسیلۀ قلم بجنگیم تا جنگی .درکدھاوخادیپھعسوتنیدجیورتناونعتحتناریرشیزوررھشرورپھنرگو؛گردد
مشکالت بشر عقل ستیز و نشاندن دین و مرام بھ جای عقل .را ریشھ کن کنیمبا دانش بھ جنگ جھل برویم تا نادانی .نباشد



Page 4 of 4

عرفا و شعرای ایران، از جملھ خیام، حافظ، طی قرن ھا، کوشِش ادبا، .برای رسیدن بھ ھدف ھای نامشروع تازگی ندارد
عتباری دنیا رام کنند تا سرانجام این بوده کھ بشر درنده خو را از راه اعتقاد بھ بی ابر سعدی، عطار، باباطاھر و دیگران 

دیرزمانی است کھ کتاب ھای ایشان ھمچون قرص ھای آرام بخش در کنار کتب دینی در .حقوق انسانی رعایت شوند
بیشتر مردم زبان کتب دینی را نمی فھمیدند، زبان شعر را و با آن کھخانواده ھای ایرانی مورد استفاده قرار گرفتھ است 

:خیام می گوید.دخوب درک می کردن

رو شاد بزی اگرچھ بر تو ستمی استاین ترکیب طبایع چو بھ کام تو دمی است
گردی و نسیمی و غباری و دمی استبا اھل خرد خوش باش کھ اصل تن تو

امروز دنیا دگرگون است و جمعی افسارگسیختھ کھ در لباس دین متکی و حامی ظلم ھستند، مدعی مراعات متأسفانھ، 
عقل .رفاه مردم برترین قانون خواھد بود:می برمپناه ایالت میسوری ژرف و عقل گرای شعار بھ .بشر شده اندحقوق

آغاز کودکی ھمانازماناز زایل کردن عقل فرزندان.احساساتی را در انسان بیدار می کند کھ برای فھمیدنشان باید بیدار بود
این امر بھ دوش ھمۀ مسئولیت .فرھنگ مقدس حقوق بشر آمادگی داشتھ باشندجلوگیری کنیم تا برای فھم و اجرای قانون و

.ما است

.م بھ حفظ امنیت و شئونات جمع باشندزّ خواھد داشت کھ ھمۀ افراد آن ملویژهیجامعھ ای زنده خواھد بود و موجودیت
ھمۀ جھانیان مانند چوب ."آنھا ترسی ندارمتا بھ من کاری نداشتھ باشند، از "جامعۀ امروز دنیا آن گونھ نیست کھ بگویند 

اگر آتش بھ یکی از آنھا نزدیک شود ھمۀ محتوای جعبھ در خطر سوختن خواھد وکبریت ھای داخل قوطی بھ ھم وابستھ اند
بھ ھاما دین، فرھنگ، دانش و آزادی خود را تنھا از اجداد خود بھ ارث نبرده ایم بلکھ از نسل آینده برای بھبود آن.بود

ر از کتاب ھا و فآن حذف نوشتھ ھای آلوده بھ تناساسی یکی از راه ھایکھدر پیراستن آنھا بکوشیمباید .عاریت گرفتھ ایم
.ترویج منشور حقوق بشر است

."دتا کھ خورَ "پاسخ می دھد، .از موالنا می پرسند کھ آیا شراب حالل است یا حرام.قانون حقوق بشر بی تقصیر است

دھن بھ ھرزه گشاید ز دست دھد ورقچھ گنھ گر ابلھی نوشدشراب را 
حق کھ بھ حق شوی ملحقبھ حقِ ی حکیمانھخوری مِ رچو بوعلی ا

چشم ھا کلیشھ ای آنھا، و موافقت یا مخالفت ادیان و قوانین ثابت و بدونچنانکھ می بینیم، بھ حکم طبیعت:دوستان
کھ پیروان هنویسندۀ فرانسوی، دانش، مذھب رو بھ رشد جدیدی پدید آوردمورنبھ قول .بیناتر و گوش ھا شنواتر شده اند

برای رفع کمبودھای گوناگون بشر ،عقل و تکنولوژی موجودرھبریبھ آنان .ھستندطبیعی آن دانش پژوھان سراسر دنیا 
در صد سال اخیر، ھ توانستھ اند ھستند ک"نویندین"ھمینرھبران .ئماً در حال ویران کردن و بازسازی گذشتھ می باشنددا
،سال برسانند و از طریق علم و صنعت، بازده محصوالت کشاورزی84سال بھ 40از حدود را"معدل امید بھ زندگی"

بدون آن کھ منبر و رھبر، معبد انرژی و بھره برداری از طبیعت را برای جلوگیری از قحطی و بیماری بھ حد اعال برسانند
در دراز مدت، ھمین جمع زمینی ھستند کھ بر مشکالت بھ اصطالح آسمانی فایق خواھند آمد و قوانین .باشندیی داشتھو مّال 

.حقوق بشر را بھ اجرا در خواھند آورد

از "پاسخ داد، "چیزی بدتر از این ھست کھ آدم بینایی خود را از دست بدھد؟آیا "شخص نابینایی از دانشمندی پرسید، 
پیروان ادیان سھ گانۀ یھودیت، مسیحیت و اسالم بینش بھ ویژه گروھی،کھ بصیرت برسدروزی امباد."دست دادن بصیرت

وآََھوتا ، مانند جملۀ این مذاھبمشکل گشای ابدیھایکھ نسخھمباد.مخدوش گردد،کھ ھمگی تورات را تأیید می کنند
ندانند کھ منظور از ھمنوع پیروانشان یده گرفتھ شوند و ناد، "ھمنوعت را ھمچون خودت دوست بدار"یعنی ، خا کاموخالِِرعَ 

مباد .مراعات حقوق بشر بھ صورت عام استبشریت است و ھدف نھ فقط ھمرنگ، ھم دین، ھم مرام، یا ھم نژاد تو، بلکھ  
."ای آزادی، چھ جنایاتی کھ بھ نام تو انجام نمی شود"، می اندیشم کھ گفتولتربھ.کھ آزادی بھ ھدر رود

بانیان حقوق (بر خالف میل باغبان ،ھنگام آبیاریبھ کھ نتیجھ آن کھ منشور حقوق بشر مانند باغچھ ای پر از گل است 
پدران، مادران، معلمان و مرّوجان (مگر آن کھ باغبانان ،ھم آبیاری می شوند و رشد می کننداش علف ھای ھرزه )بشر

.را ریشھ کن کرده باشند)تنفرھای دینی(علف ھای ھرزه پیشاپیش )ادیان

چونان .بنویسیمسرباید قلم ھای مسموم را بشکنیم، کتاب ھای مسموم را بشوییم و سرنوشت را از طریق بسط آگاھی از 
:کھ گفتھ اند

طق از متکلم مجویقدرت نفھم سخن ار نکند مستمع

بھ زبان ھای فارسی و انگلیسی بھ "رای تفکرلحظاتی ب"برای دریافت کلیۀ مقاالت این نگارنده و کتاب ایشان با عنوان 
.مراجعھ کنیدwww.BABANOURI.comوب سایت 


