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 فريادى در شب ستم

و خفقان حاكم، هنگامى ايراد گرديد كه رژيم1350 رمضان سال21اين سخنرانى در تاريخ ى شـاه وابـسته در اوج ديكتاتورى

به دروازه در ساله 2500هاى خود را براى برگزارى هرچه با شكوهتر جشن!"تمدن بزرگ"هاى در خيال رسيدن ى نظام شاهنشاهى

كه بهترين فرزندان اين ميهن روانه. ساخت تخت جمشيد آماده مى و ميدانى شكنجهو اين در حالى بود مى گاهها و شـدند، هاى تير

به فرستادن پيام طلبان عافيت معلم شهيد با بيـانى سـمبوليك كـه زبـان. مشغول! هاى تبريك به پيشگاه پادشاه عادلو سازشكاران نيز

و مستبدين پرداخت، آنجا كه مى به افشاى جنايات شاهان و تزوير است :گويد رايج در حاكميت استبداد

و من، قرب! برادر… …هاى عظيم انى ساختن اين قصرتو قربانى اين بناهاى بزرگ، بر گور شدى،

به ستون و در جايى ديگر اشاره :هاى بناى تخت جمشيد است

كه در كنار فرعون… مى ناگهان ديدم به بردگيمان و قارونها كه مى ها و به بيگاريمان كشيدند، ديگرانـى خريدند

…نيز بنام جانشينان اين پيامبران سر كشيدند

گ سه و تزوير كه در طول تاريخ خونبار انـسان همـواره سـد راه كمـال او گـشته انهو بدينگونه به افشاى مظاهر انـدى زر، زور

.پرداخت

و حق كه وى را مقارن جشن باالخره همين زبان آتشين يكى از دهـات اطـراف تهـران گو باعث شد، به هاى مزبور براى مدتى

…تبعيد كنند

ي و شهادت هيچ و نه شكنجه و زندان، اوك نتوانست خللى در ارادهاما نه تبعيد  شاگردان مكتب توحيد وارد آوردوى پوالدين

.و رژيم رو به سقوط استبداى را محفوظ

.فاعتبروا يا اولى االبصار
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نام خداهب  

سخ ام نتيجه هايى كرده بودم تا امشب از آنچه كه در اين چند شب گفته يادداشت پنگيرى كنم، اما رويـز خرسـند ان برادر عزيـزم

مى"تنها كسى است"كه اگر نگويم  اى است كه نثر امروز را در خدمت ايمان ديروز مـادهنترين نويس توانم بگويم، قوى ولى مطمئناً

كه مى  كه تعيين كرده بودم، به كلى تغييـر داد خواستم بگويم قرار داده است، آنچه را و جهت تفكرى را كه داشتم، و.و احساسى را

به خود ايشان گفته بودم، به شما نيز بگويمر افتادم كه خاطرهبه فك .اى را كه

مى"خودم"من اگر از كه من را بگويم، خاطره"اى خاطره" خواهم خواهم گفت، به اين دليل است به خود به خود اى كه خود

به عنوان طبقه  ي اى در دنيا، در جامعهـ و تاريخم، مربوط است من از كه مـى ام، در شهرم دانيـدك طرف به گروه تحصيلكرده امروز،

مى  و چه رابطه در چه جوى فكر مى با دين دارد، چه هدفاى كند، و فرهنگى است، وابـسته هايى را دنبال و صاحب چه زبان ام، كند

و خاكى بر خاستهو از طرف ديگر، از نقطه  و اى و رفـاه برخـوردارى نيـست، ام؛ كوير، جايى كه آبادى نيست، جـايى كـه سـعادت

و سختى زندگى است  و فقر و نژادى وابسته. خشكى وو از طرفى، به طبقه كه شرافتشان بـه طـال كه خون هيچ شريفى، از آنهايى ام

و زور وابسته است، در رگم نيست  مى. زر و پدران من، در طول نسلو در فطرتم احساس كه گذشتگان من، مادران آ كنم جانها، تا

مىكه در تار وى زاده شوند، همواره يخ گم و محروميتند، با اين خصوصيات، رشـته اصـلى كـارم هـم تمـدن اسـت و سختى ى فقر

و آثار بزرگ تمدن بشرى را بزرگترين افتخار نوع بشر مى و كشورى كه مـى همواره تمدنها و به هر شهر رفـتم بالفاصـله بـه دانستم

مى  و چـه شـاهكارى.تمشتاف سراغ يكى از آثار بزرگ تمدن گذشته كه اين قوم چه اثرى خلق كرده اسـت و بشناسم و ببينم تا بدانم

.آفريده است

و شگفتى كار سرشار هيجان شدم و بناهاى عظيم، از آن همه زيبايى در اورپا، در رم، موزه. وقتى، در يونان، به معبد دلفى رفتم،

ع  و قصرهاى و باشكوه و معمارى جهان، معبدهاى بزرگ ظيم، در خاور دور، چين، كامبوج، ويتنام كوههاى عظيمى هـست كـه هنر

و اعصابش، آن كوهستان را تراشيده تـا بـه صـورت معبـدى درآورده اسـت  و بـراى. انسان با دست، انگشت، چشم بـراى خـدايان

.نمايندگان خدا در زمين، روحانيان رسمى مذهبشان

.ها در نظر من بزرگترين ميراث عزيز بشريت بود اين

به آفريقا كه بيشترين شوقم ديدن اهرام سه ى مصر بود، آن همه پندارها در درونـم فـرو گانه تا اينكه در تابستان امسال، در سفر

.ريخت

به زيارت آثار شگفت اهرام، يكى از عجايب هفتگانه جهان شتافتم به دسـت آورده. هم از راه، كه چنان موفقيتى .امو خوشحال

و گو و شگفتىدر پى راهنما و تاريخش به توضيحاتش، در شكل ساختمان اهرام و زيبايىش سپرده و اسرارش ها .ها

از بردگان به قاهر آورده همانجايى كه سد معروف اسوان را ساخته"سوانا"هشتصد ميليون تخته سنگ بزرگ را نُـه. انـد اند، و

كه شهره هرم ساخته و سه تاى ديگر بزرگ كه شش تا كوچك است .اند جهاناند

و بنايى سـاختند تـا جـسد موميـايى شـده 980هشتصد ميليون سنگ را از فاصله و روى هم چيدند به قاهره آوردند  كيلومترى

و ملكه را در زير آن دفن كنند .فرعون

و خام ساخته شده است كـه چهـار قطعـهو خود دخمه، مدفن اصلى كه  محلى است بزرگ، فقط از پنج قطعه سنگ يكپارچه

به عنوان سقف اطاق و يك قطعه ديگر به عنوان ديوار بزرگ .سنگ بزرگ
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مى براى و وزن سنگى كه سقف را تشكيل و چنـدين ميليـون قطعـه. دهد، كافى است بدانيم جنسش از رخام است تصور قطر

را سنگ بزرگ را تا نوك اهرام روى همين سقف چيده كه اين وزن و اين سقف پنچ هزار سال است مىاند .كند تحمل

به فاصله از آن همه كار، از شاهكارهاى چنان عظيم دچار شگفتى شده بودم كه در گوشه را مترى قطعه سنگ300،400اى هايى

گفتم اينها نيز سـنگهاى. نيست، مشتى سنگ است از راهنما پرسيدم آنها چيست؟ گفت، چيزى. اند ديدم كه متفرق برهم انباشته شده 

ا  مى انباشته برهم و چيزى نيست، چه هستند، گفت ست كه آنها كه چندين كليومتر در دل زمين آنها دخمه: خواهم بدانم هايى هستند

سى سال سنگ: چرا؟ گفت: پرسيدم. اند حفر شده  مىسى هزار برده، به دوش كـشيدند، هايى چنان عظيم را از فاصله هزار كيلومترى

مىمىها گروه در زير اين بار سنگين جان گروه به فرعون و هر روز خبر مرگ صدها نفر را به قول سپردند، كه دادند اما نظام بردگى

بى"شوارتز" و چرخ ايجاد نشود، چون وجود بردگان ارزان مى باعث شد تا هيچوقت حتى اهرم بى نيازشان اندكى ترحم اجساد كرد،

به گودال مى لهيده بردگان را س ها و بردگانى ديگر را به مىنگريخت .گماشت كشى

به ديدن آن هزاران برده لهيدهِ خاك شده بروممى: گفتم و آنجا ديـدنى نيـست سـنگهايى بـه: گفت. خواهم  هـم ريختـه اسـت

كه بدستور فرعون، در نزديكى گور او در خاكشان چيده دخمه اند، تا هم چنـان كـه در زندگيـشان نگهبـانش هايى گور هزاران برده،

و جسمشا بوده به كار خدمتش بدارنداند، و روحشان را هم .ن را به خدمتش گماشته بودند، در مرگ نيز نگهبانيش كنند

كه به همراهى نو نيازى نيست، من خودم مى و در كنار دخمـه. روم گفتم ديگر رهايم كن و ديـدم چـه رابطـه رفتم  هـا نشـستم

و خفتگان اين دخمه ا خويشاوندى نزديكى است ميان من .ز يك نژاديمها، هر دو

كه من از سرزمينى آمده و آنها از سرزمينهايى راست است و آنها از نژادى من از نژادى. ام هـاى پليـدى بنـدى اما اينها تقسيم. ام

و بيگانگان را خويشاوند و خويشاوندان را بيگانه بنمايند .است تا انسانها را قطعه قطعه كنند

و همدردشان ها، اما من بيرون از اين تقسيم بندى و خويشاوند و نژادم به اهرام عظيم نگريستم،. از اين سلسله و چون ديگر بار

و جالل بيگانه و شكوه كه چقدر با آن عظمت كه همه آثـار عظيمـى كـه.ام ديدم و تمدن كينه دارم و هنر به آن عظمت يا نه، چقدر

م هاى اند بر استخوان ها را ساخته در طول تاريخ، تمدن  و هر كـه.ن ساخته شده استاسالف ديوار چين را پدران برده من باال بردند

و در هم شكست، در جرز ديوار گذاشته شد .نتوانست سنگينى سنگهاى عظيم را تاب بياورد

به وجود آمد و آثار عظيم تمدن بشرى، اين چنين و بناها و همه ديوارها .ديوار چين

من ديدم تمدن يعنى دشنام، يعنى نفرت، يعنى و پشت اجداد هـا در ميان انبوه دخمـه. كينه، يعنى آثار ستمِ هزاران سال بر گرده

كه پندارى همه آنهائيكه در دل دخمه و ديدم چنان است .منند اند، برادران ها خفنه نشستم

به برادرى از گروه بيشمار بردگان نامه و و آنچه را كه در عرض اين به اقامتگاهم بازگشتم هزار بر ما رفتـه بـود، پنچ اى نوشتم

كه او نبوده است، اما بردگى در شكلهاى مختلفش بوده است. برايش شرح دادم .پنچ هزار سالى

كه برادر و برايش نوشتم :نشستم

و افتخـارات عظـيم بـوديم هاى بزرگ، فتح تو رفتى، ما همچنان در كار ساختن تمدن و روسـتاهايمان. هـاى نمايـان بـه دهـات

مى آمدند مى مىو چون چهارپايانمان و مى گرفتند به كار ساختن گورهاشان و گه اگر در ضمن كـار تحملمـان پايـان بردند گماشتند

مى مى مى گرفت، چون سنگى در بنا و اگر و افتخار بنا بنام كسى ديگـر ثبـت نشستيم و عظمت به پايان ببريم، شكوه توانستيم كار را

خا مى و از ما حتى نامى در . ماند نمىاى طرهشد،
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كه نمى گاهى ما را به جنگ مى به آنها هيچ كينه بردند، جنگ عليه كسانى به روى كسانيكه نسبت و شمشير كشيدن اى شناختيم،

و هم سرنوشت ما بودند. ورزيديم نمى و هم طبقه .حتى كسانيكه همراه

و شكسته ما را مى و پدران پير و مادران و انتظارشان هرگز پاسخى نمىمىمان چشم انتظارمان بردند .يافت ماندند

به قول دانشمندى عبارت بود اين جنگ مى"*ها بـ از جنگ دو گروهى كه با هم و راى جنگيدند بـدون اينكـه هـم را بـشناسند،

مى كسانيكه با هم نمى  مى".شناختند جنگيدند اما هم را مىو ما را و قتل عام و قتـل عـام مـى بردند نابود شـديم اگـر كـرديم، نـابود

مى  و مـزارع خـراب مـا تحمـل مـى شكست و روستاهاى متروك و مادران ما، و دردش را پدران و اگـر پيـروز خورديم، داغ كـرد،

و قدرت نصي مى مىشديم افتخار و غنيمتش سهيم نبوديمب كسانى ديگر و ما هرگز در فخر .شد

و ما خوشحال شديم فرعون.، بعد از تو، تحولى بزرگ پديد آمد برادر و زورمندان تاريخ، تغيير تفكر دادند آنهـا. ها، قدرتمندان

مى  و همواره پيرامون قبرهايشان كه روحشان جاويد است و اگر جسد سالم معتقد بودند  بمانـد، روح بـا جـسد ارتبـاطش را چرخد

مى حفظ مى و شما را مجبور كه ما را و در پى اين عقيده بود و آنهـا كند، و قاتـل را بنـا كنـيم، كردند تا بر گورشان اين بناى عظـيم

ا  و ما مژده بزرگى شنيديم، نجات از ساختن و آن عقيده كهنه را رها كردند به مرگ نيديشيدند و ديگر و روشنفكر شدند ين گورهـا

و رويهم چيدن …آوردن هشتصد ميليون سنگ از هزار كيلومترى

و زودگذرى بود ، اين يك شادى ناپايدار و به بيگاريمان كشيدند. اما برادر باز. زيرا بعد از رفتن تو، باز هم به دهات ما ريختند

و شانه  و ستون هم با پشت به گورهاشان اهميتى نمى هاى عظيم را حمل كرديم، اما نه براى هامان سنگها دادند، بلكـه گورهاشان، كه

و در كنارشان دخمه. براى قصرهاشان  و گوشت ما، در جاى زمين، سر برافراشت را هاى ديگر نسلو قصرهاى عظيم، با خون هامـان

.بلعيد

كه اميدى به ماندنمان خواند! برادر ، زرتـشت بـزرگ، مـانى بـزرگ، پيامبران بـزرگ برخاسـتند. ديگر بار در كام نااميدى بوديم

…بوداى بزرگ، كنفسيوس حكيم، الئوتسوى عميق

به نجات گشوده شده بود روزنه و بردگى، پيامبران منجى خويش را بـسيج كـرده بودنـد، تـا. اى خدايان براى نجات ما، از ذلت

و بردگى كنند و پرستش را جانشين ستمگرى .ايمان

مى اما برادر، اين مبعوثين خدايان، از بى خانه بعثتشان فرود و و آمدند و يـادى از مـا، راهـى كـاخ و هيچ نـام هيچ اعتنايى به ما

.شدند قصرى مى

به وزارت كه و ديديم و باور كرديم، و انسان گفت كه آن همه از جامعه و نديم شاهزادگان چـين"لو"كنفسويس حكيم  رفت

.شد

ا"بنارس" كه خود شاهزاده بزرگ"بودا"و و به بود و در درون خود براى رفتن دانم كجاسـت، كه نمى"نيروانا"ز همه ما بريد

و انديشه رياضت !هاى بزرگ آفريد هاى بزرگ

بى"زرتشت"و و و عزاداران دخمه در آذربايجان مبعوث شد، اى گور هزاران بـرادر بـوده، ها، دخمه آنكه با ما تازيانه خوردگان

و در سالمت دربار  .گشتاسب از ما بريدبه بلخ شتافت

.ي تاريخ استي همه كننده دقت كنيد كه اين سخن، توجيه*
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و روشنى را در گوش ما زندانيان ظلمت ظلم، زمزمه كرد، گفتـيم اينـك اوسـت كـه"مانى"و و به ظلمت تاخت،  از نور گفت

و افتخارش. خواند نجاتمان را مى و در تاجگذاريش خطبه خواند به شاپور ساسانى هديه كرد و اما گفتار روشنش را در كتابى پيچيد

كه  و بلخ را گشت شاپور در ركاب همه اين شد و هند و شكستو بعد، اين چنين. سرنديب آنكـه": مان را سـرود كـه مان شكست

مى شكست مى  و آنكه پيروز كه ما شكـست خوردگـان هميـشه."شود، از ذات نور خورد از ذات ظلمت است ىو مگر نه اين است

 سرتاسر تاريخيم؟

گ و من قربانى ساختن اين قصرهاى عظيمبرادر، تو قربانى اين بناهاى بزرگ بر .ور شدى،

و قارونو ناگهان ديدم كه در كنار فرعون مى ها به بردگيمان كه و به بيگاريمـان مـى ها كـشيدند، ديگرانـى نيـز بـه نـام خريدند

.جانشينان اين پيامبران سركشيدند، روحانيان رسمى

و اين قـصركه جامعهاز فلسطين گرفته تا ايران، تا مصر، تا چين، تا هر جا و تمدنى هست، در كنار اين اهرام، هـاى بـزرگ، اى

.كشيديم براى ساختن معابد پر شكوه بايد سنگ مى

و بنام جهاد در راه ديـن بـه و بنام زكات غارتى ديگر كردند، و جانشينان آنها، ما را دستبندى ديگر زدند و بعد مدعيان پيامبرى

جا ميدان مىهاى ديگر فرستادند تا و در كتـار بـت يى كه ناگزيرمان كه در برابر خدايان، در مـذبح معبـدها را كردند، هـا، كودكانمـان

.قربانى كنيم

كه تمامى معبدها انباشته از خون فرزندان معصوم ماست نمى و سرنوشت تو، گورو ما هزاران سال بدبخت. دانى برادر، تر از تو

و معبد ساختيم و در كنار قارون فرعونو خدايان در كنار.و قصر به جانمان افتادند ها و نمايندگانشان، باز هم .ها

و و برده و ما براى آنها، رعيت و اهورا از ما گرفتند، چهـار پـنچم. بوديم"سرو"سه پنچم همه امالك ايران را موبدان خداوند

.هاى فرانك را كشيشان خداوند از ما گرفتند همه زمين

و معبدبراى معابد بيگارى و همه كاخهاى عظيم روم و مرديم كرديم .هاى بزرگ چين را ساختيم

و فرعون و روحانيان اديان، و قارون پيروزى از آن موبدان، كشيشان و مـرگ. ها بود ها كه هزاران سال بيش از تـو زيـستم و من

و هم نژادانم را ديدم، احساس كردم كه خدايان نيز به بردگان كينه همه و اين آيينمىى برادران ها براى بردگى ما بند ديگرى ورزند

و روحانيان اديان نيز ابزارى ديگرى براى تحكيم اين قصر و كشيشان و موبدان و توجيه اين نظامند است و گورها، .ها

و دانشمندان بزرگ كه از ما بهتر مى مىو بعد چنانكه حكيمان و مى! فهمند انديشند كه برخى براى": گويند مردانى چون ارسطو

آ و گروهى براى و جز اين سرنوشتى نـداريم،، يقين كردم كه ما براى بردگى به دنيا آمده آيند قايى است كه به اين دنيا مى بردگى ايم

و جز اين ديگر هيچ و بردگى است، و نجس تلقى شدن و تحقير شدن و تازيانه خوردن و ستم كشى .و سرنوشت مقدرمان باربرى

و در كنار معبدى فرياد زده است كه كه مردى از كوه فرود آمده است :اما برادر، ناگهان خبر يافتم

.ام من از جانب خدا آمده

كه باز فريبى تازه براى به گفتن گشود باورم نشدو من باز بر خود لرزيدم گفت من از جانب خدامى: ستمى تازه اما چون زبان

و وارثان زمين قرار دهدام كه خدا اراده كرده آمده و آنان را پيشوايان جهان و بيچارگان زمين منت بگذارد . است تا بر همه بردگان

مى! شگفتا و بيچارگان سخن كه خدا با بردگان و وراثـت بـر زمـين چگونه است و نويـد رهبـرى و به آنها مژده نجـات، گويد

.دهد مى
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د: باورم نشد گفتم و هند شاهزاده است كـه بـه نبـوت مبعـوث شـده اسـت تـا بـا او نيز همچون پيامبران ديگر و چين ر ايران

و قدرتى تازه بيافريند .قدرتمندى هم پيمان شود

و همه او را ديده كه در پشت همين كـوه گوسـفندان را مـى اما گفتند، نه، او يتيمى بوده است ! گفـتم عجبـا. چرانيـده اسـت اند

كه خداوند فرستاده از چگونه است  ميان چوپانان برگزيده است؟اش را

كه در آن سلسله اجدادش همه چوپانان بودند، از شوق يا هراسى گنك بر خود لرزيـدمىا گفتند؛ او آخرين حلقه سلسله  است

.كه براى نخستين بار از ميان ما پيامبرى برخاسته است

كه همه برادرانم را بر گرد او ديدم، بال به او ايمان آوردم، چرا اى اى از حبشه، سلمان برده آواره ل، برده ارزان قيمت بيگانه برادر

ى يـاران او شـدهى گمنامى از صحرا، سالم، غالم حذيفه اين بيگانه ارزان قيمت، اكنـون پيـشواى همـه از ايران، ابوذر، فقير درمانده

.است

ك و خاك كه خود در گل كه كاخش چند اتاق گلى بود و ايمان آوردم چرا و باور كردم و بارگـاهش شيدن شـركت كـرده بـود،

تكه چوبى بود انباشته از برگ .هاى خرما تختش

و اين همه اين همه و چنـينى فشارى بود كه او براى ساختن خانهى دستگاه او بود، و تا بود چنين بـود اش بر مردم وارد كرد،

.مرد

و گريختم از نظام تبارهاى كه ما را همواره براى جنگ آمدم از ايران، گريختم از نظام موبدان و قـدرتها بـه بردگيمـان بزرگ ها

بى مى و و آوارگان به شهر او آمدم، با ديگر بردگان و و با او زيستيم، تا پلكهايش در سنگينى مرگ خورشيدمان كشيدند پناهان جهان

.را در پرده كشيد

سر!و برادر و پرشكوه بنام او و شمشيرها، بر رويشان آيات جهـاد بـسويمان آختـه ناگهان ديدم كه ديگر بار معابد عظيم  كشيد

به دستور جور، بيت. شد شد المالو باز از ثمره غارت ما و جوان. ها سرشار به روستاهامان ريختند، راو نمايندگان اين مرد نيز هامان

و مادرانمان را در بازارهاى دور فروختنـد  و روساى قبايلشان بردند و مردانمـان را، بـه نـام جهـاد در راه خـدا به بردگى نمايندگان

و همه هستيمان را بنام زكات غارت كردند .كشتند

و چه مى چه كنم برادر  توانستم بكنم؟ نااميدم شدم،

و محـراب اهللا همـه و در معبـد كه در جامه توحيد، همان بتها را پنهان داشت، ى آن آتـشهاى فريـب قدرتى به وجود آمده بود

ب مىو باز همان چهره.ودبرافروخته شده كه تو خوب و فرعونى و چهـره هاى قارونى و شناسى برادر هـاى قديـسن دروغ همدسـت

و خالفت رسول  كه بنام خالفت اهللا و فرعون و بر جان مـا تاريانـه شـرع نواختنـد همداستان قارون مـا بـاز بـه. اهللا، بر جان بشريت

.بردگى افتاديم تا مسجد بزرگ دمشق را بسازيم

و دارالخالفه هـزار يگر بار مبارزات عظيم، محرابد و كاخ سبز دمشق و قصرهاى بزرگ و يـك شـب بغـداد، بـه هاى پرشكوه

و اين بار بنام اهللا و زندگى ما سر كشيد، .قيمت خون

و سرنوشت محتوم كه راه نجاتى نيست، و قربانى شدن است ديگر باور كرديم .مان بردگى

پ كه بود؟ آيا در كه اكنون در سياه آن مرد مى چاله يامش فريبمان را پنهان داشت؟ يا در اين نظامى و هايش و همه برادران پوسيم،

ـ هر دو قربانى شده ـ آن پيامبر و او و قتل عام شده، من و سرنوشت ما غارت و هستى  ايم؟ مزرعه
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مى نمى به كجا بايد چ دانم، ديگر راهى فرا رويم نبود به موبدان خود مىرفتم؟ به معبدهايى باز گـردم كـه. توانستم برگردم گونه

و همداستان قدرت و فريب همواره همدست  ها بودند؟ ها

كه در حكومت انقالب جديـد قـدرت خانوادگيـشان را در و مليتم برگردم؟ اينها همه كسانى بودند و مدعيان آزادى به رهبران

و اكنـون و گرگان از دست داده بودنـد و سيستان و احيـاء نظـام جاهليـشان خراسان  بـراى بـه دسـت آوردن حكومـت خـانوادگى

.جنگيدند مى

و آن معابد؟ چه تفاوتى است بين اين مسجدها  به مساجد؟

به سينه كه و ناگهان ديدم برادر اين شمشيرهايى و نيـايش اهللا بـود كه سرشار از سرود و معابدى شان آيات جهاد حك شده بود

كه اذان توحيد مأذنه و چهرهمىهايى و ادامه سنت آن پيام گفت و بنام امامت و آور دست هاى مقدسى كه به نام خالفت اندكار بودنـد

و محراب و قتل عام گرفته بودند، پيش از من كسى ديگر را قربانى مظلوم اين شمشيرها به بردگى "على"ها كردند ما را

مح خويشاوند آن مرد پيام)ع( برادر، على و در و خـانواده. كشته شـد"اهللا"راب عبادت آور بود از خـود پـيش از مـن اش پـيش

و پيش از خانواده برده  و ستمديده خانواده من و خانه ها و زكـات اش پيش از خانه هاى تاريخ، نابود شدند ى ما، به نام سـنت جهـاد

.غارت شد

بو قرآن پيش از آنكه وسيله و علـى اى شود براى باز چاپيدن من، باز نابودى من، و بردگى من، بر سر نيزه شـد  را)ع(از بيگارى

.شكست

مى! عجبا كه از خدا سخن كه بعد از پنچ هزار سال مردى را يافتم نه بـراى خواجگـان، بـراى بردگـان نيـايش اين بود گفت اما

به مى كه كه مردم را بفريبد، يا نه همچو"نيروانا"كرد، نه همچون بودا نه همچون راهبان ن پارسـايان كـه خـود را بـه خـود برسد يا

."ناس: در آرزوى رستگارى"اهللا"برساند، نيايشى در آستان

ـ مردى كـه همـسرش كـه و خشكش برادرش بود كه اولين قربانى عدالت خشن ـ عدالتى مردى يافتم، مرد جهاد، مرد عدالت

و هم دختر آن پيام  مى همسر او بود رن آور بزرگ همچون خواهر من كار و مىكرد و گرسـنگى را چـون مـا بـاج و محروميـت بـرد

و جانش مى مى پوست و .چشيد برادر چشيد

و پيشوايان ما و پسرش وارث پرچم سرخى بودند كه در طول تاريخ در دستان ما بود كه دختر از. مردى يافتم اين است كه بعد

مى پنچ هزار سال، از ترس آن معبد  ب هايى كه تو و من، از ترس آن كه تو قربانيش شدىشناسى آن ناهاى عظيمى و از تـرس و مـن،

مى قدرت كه تو و خاموش پناه آورده هاى هولناكى و من، به كنار اين خانه گلين متروك آور از پيرامون خانـه كنـار ياران پيام.ام دانى

و خود در نخلستان رفته به مرگ داده است، و تنهاست، همسرش تن و تـو را، بـاجنجـار تمـامى رنـ هاى بنى اند و دردهـاى مـن هـا

مى  و قصرهاى هراس. گريد خدايش و آن گنجينهو من از ترس آن معابد هولناك به ايـن آور و رنج ما فراهم شد، كه همه با خون ها

مى خانه پناه مى و سر بر در اين خانه متروك و غم قرن آورم مى گذارم .گريم ها را زار

به او كه و همه كسانى و نژاد ما رنجيده برادر، او نه براى توجيه وفادار ماندند از تبار ها بودند او براى اولين بار زيبايى سخن را

و برخوردارى قدرت  به كار گرفت محروميت ما و آگاهى ما از. ها، بلكه براى نجات مى"سندموست"او بهتر گويد اما نه براى سخن

م"بوسوئه خطيب"احقاق حق خويش، او بهتر از  گويد، اما نه در دربار لويى، بلكه پيشاپيش ستمديدگان، بر سر قدرتمنـدانى سخن

نه براى دفاع از قدرت. كشد است كه فرياد مى  و و ملت خود و نژاد و خانواده نه براى دفاع از خود هاى بزرگ بلكه او شمشيرش را

.كه از نيام بيرون پرانده استهاست تر از او براى نجات ما در همه صحنهو صميمى"اسپارتاكوس"بهتر از 
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كه بردگان از آن محرومند، بلكه براى اثبات ارزش او بهتر از سقراط مى نه براى اثبات فضايل اخالقى اشرافيتى هـاى انديشد، اما

كه در ما بيشتر است انسانى و فرعونن زيرا او وارث قارو. يى و موبدان نيست ها نه مـسجد. ها و نه محراب دارد ، او قربـانى او خود

.محراب است

نه در گوشه كتابخانه و مظهر تفكر است، اما و مدرسه او مظهر عدالت و آكادمى ها نه در سلسله ها و در ها، و تميـز ى علماى تر

كه از شدت تفكر عميق و گرسنگى تـوده بـى! طاقچه نشسته و رنج خلق خبرنـد، او در همـان حـال كـه در اوج از سرنوشت مردم

مىها آسمان مى كند، ناله پرواز .كندى كودك يتيمى تمام اندامش را مشتعل

و نيش خنجر را فراموش مى كه در محراب عبادت، رنج تن به خاطر ظلمى كه بر يـك زن يهـودى رفتـه او در همان حال كند،

كه؛ اگر كسى از اين ننگ بميرد قابل سرزنش نيست است، فرياد مى .زند

و زيبا و از او، برادر، مرد شعر كه در شصت هزار بيتش، يك بار، تنها يـك بـار، از نـژاد مـا نه چون شاهنامه يى سخن است، اما

و ملت را تعهد كـرد، امـا) كاوه(برادرى از ما و نجات مردم و انقالب و آزادى كه معلوم بود از تبار ماست، سخن گفت، از آهنگرى

به شاهنا  مىهنوز برنخاسته، اين تنها قهرمان تبار ما كه و نژاد فريدون درخـشيدن گرفتـه مه راه يافت، گم شود، كجا؟ چرا؟ چون تبار

كه در تمام شاهنامه بيش از چند بيت از او سخن نرفته است .است، اين است

و در جامعه و در عصر مى اكنون برادر در وضع و هم طبقه اى زندگى و هم نژادانم كه باز من به او نيازمنديم كنم .هايم

كه اگر نابغه او برخال و انديشمندان ديگر وف حكيمان ديگر، بر خالف نوابغ و اگر مرد كارند، مرد انديـشه اند، مرد كار نيستند

و اگر هر چهـار  و پاكدامنى نيستند، سه هستند، مرد پارسايى و اگر هر و حهاد نيستند، و اگر هر دو هستند، مرد شمشير فهم نيستند،

و  و احساس و اگر همه هستند، خدا را نمى هستند، مرد عشق و خود را در ايمان لطافت روح نيستند و شـان گـم نمـى شناسند كننـد

و تـو كـار مـى  و بـا خودشان هستند، او برخالف همه آنها مردى است در همه ابعاد انسانى، همچون يك كارگر، همچون من كنـد،

مى همان پنچه  كه آن سطرهاى عظيم خدايى را بر كاغذ مىنويسد هايى مى، پنجه در خاك فرو و كند، قنات احداث مـى برد، چاه كنـد

مى در شوره  نه در خدمت خويش. آورد زار آب بر و و آن نه در خدمت اين در دل قنات ناگهـان فريـاد. درست مانند يك كارگر، اما

مى مى به باالى قناتش فو زند بااليم بكشيد، چون آب و رويش را گل پوشانده است، و در آن بيابـان سـوزان اره مـى آورند سر كـشد

مى  مى شود، بنى پيرامون مدينه، نهر جارى مى هاشم خوشحال  مژده بـاد بـر وارثـان":گويد شوند، اما او در همان حال نفس نگردانده

آب يك قطره نصيب ندارند كه از اين و تو وقف كرده است، برادر"من كه بر من .؛

و محتاج پيش كه همه تمدنو اكنون نيازمند اوييم و فرهنگ وايى چون او، براى اينكه و مـذهب ها هـا يـا انـسانها را حيوانـات ها

و يا حيوان نيايشگر درونگراى فردى در دخمه اقتصادى ساخته  و عقـل، ولـى اند، و تفكـر و روحانيت، يا مردان انديشه هاى عبادت

بى بى بى احساس، بى دل، و و الها عمق و عشق بىمعشق؛ يا مرد احساس بى اما بى عقل، و و او مرد همه اين ابهاد اسـت،. منطق تفكر

رب رب و كار، و رنج رب النوع زحمت كشيدن رب النوع سخن گفتن، رب النوع جهاد كردن، النـوع وفـادار النوع اخـالص ورزيـدن،

رب  رب ماندن، رب النوع رنج، رب النوع سكوت، و اكنون برادر، النوع فرياد، كه در برابرم دشمن من در جامعه النوع عدالت، اى هستم

مى در يك نظام نيرومند بر بيش از نيمى از جهان حكومت مى و نسل مرا براى بردگى تازه از درون .سازد برادر كند

به ظاهر براى كسى بيگارى نمى يـى بـدتر از سرنوشـت تـو ايم، بردگى بر افتاده است، امـا بـه بردگـى كنيم، آزاد شده ما اكنون

و اراده اند، دلمان را به بند كشيدهى ما را برده كرده انديشه. ايم حكوم شدهم به عبـوديتى آزاد گونـه مان را تسليم كردهى اند و ما را ايم

و با قدرت علم، جامعه پرورانده و هنر، آزادي اند؛ از شناسى، فرهنگ و فردپرسـتى، به برخوردارى هاى جنسى، آزادى مصرف، عشق

و از به مكتب او را پاك بردهدرون و اعتقاد .اند دل ما، ايمان به هدف، مسئوليت انسانى
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مى هاى خالى زيبايى شده حاكم، كوزه هاىو اكنون برادر، ما در برابر اين نظام كه هرچه مى ايم به نـام فرقـه،.بلعيم سازند، اكنون

و مخالف او قطعه  و به نام خود او هرمىقطعه به نام خون، به نام خاك الحلقوم در دهانشان باشيم، راحتاى اى، لقمه قطعه شويم، تا

.تفرقه، تفرقه

و مكتبش را به جان هم انداخته مى پيروان او و بر ما حكومت كه بر جهان كنـد، اند، اين دشمن اوست، چرا در چنين سرنوشتى

مى با او دشمنى مى  و آن به اين كند؟ چون او با دست بسته نماز مى خواند مى كينه كه اين با دست باز نماز اين، دشـمن! گذارد ورزد

و بر فرش سجده مى مى او، چون مهر ندارد كه پيشانى بر مهر و او، دشمن كينه توز اين، .گذارد كند

و خصومت جنگ و جبهه ها و روشنفكران ها را تا اين اندازه تنگ كرده ها و خـود انـد هـاى ديگـرى رانـده مان را به سرزمين اند،

.اند هيأت چوپانان گرفته

مى! برادر مى تو اربابت را به سادگى و درد شالقى را كه مى شناختى مى خوردى، به سادگى احساس و كه برده كردى، اى دانستى

و چه كسانى بردهو چرا برده و كى برده شدى بى ات كرده اى و ما اكنون با سرنوشتى هم رنگ تو را اند، كى ما به بردگـى آنكه بدانيم

و از كجا غارت مى به عبوديـت اين قرن كشانده است و چگونه به انحراف انديشه، و چگونه به تسليم، و چگونه هـاى زمينـى شويم

.ايم دچار شده

به بهرو اكنون نيز ما را چون چهارپايان، نه تنها به بردگى مى كه و بـيش از نـسل تـو،. اند كشى گرفتهه كشند بـيش از عـصر تـو

و سرمايهى قدرت همه. دهيم در، ما بهره مى برا و نظام ها و ماشين ها و همه ها و غنـاى اين سرمايهو كاخهاى بزرگ جهان هاى عظيم

و محروميت  و پريشانى و رنج و خون و توليد را ما، با پوست گوشت مىو ثروت به اندازه مان و فقط مى چرخانيم، كه فـردا اى دهند

به كار آييم .باز

و پيرايهبي و ستم، بيش از زمان توست، اما با چهره و تبعيض طبقاتى و ظلم .تر هاى تازهش از عصر تو برادر، محروميم

سه كلمه گذاشتعلىو برادر، : تمام عمرش را بر روى اين

و جهاد براى ايجاد يك ايمان، در درون وحـشى و جانبازى سه سال تالش و و پـنج سـال هـاى متفـرق، مظهر بيست و بيـست

و تحمل براى حفظ وحدت مردم مسلمان در برابر امپراطورى و رنـج بـراىو هاى روم سكوت و همچنين پنج سال كوشـش ايران،

و براى اينكه همه عقده و كينه استقرار عدالت و آزادمان كند هاى ها . ما را با شمشير خويش بيرون كشد

ر و نتوانست، نتوانست، اما توانست مذهبى و ما، برادر اعالم كند، مـذهب عـدل و سيادتى را براى هميشه براىمن و پيشوايى ا

سه شعار شدند و خاندانش قربانى اين كه همه هستى خودش سه شعارى سه شعار گذاشت، و :مذهب رهبرى خلق؛

و عدالتتبمك ، وحدت
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