
 در جهان سه گونه دزد هست

 يدزد معمول -١

 ياسيدزد س -٢

 يدزد مذهب -٣

 

 كه؛ اند يكسان ياما دزدان معمول و

 پول، 

 ف،يك

 ب،يج

 ساعت،

 م،يو س زر

 .دزدنيخودشان و فرزندانشان م  شكم ركردنيس يشما را برا.......و  خانه ليوسا

 

 كه؛ اند يكسان ياسيس دزدان

 نده،يآ

 آرزوها،

 اها،يرو

 كار،



 ،يزندگ

 حق،

 حقوق،

 دسترنج،

 دستمزد،

 الت،يتحص

 ،ييتوانا

 اعتبار،

 آبرو،

 شما يمل يها هيسرما

 !كنند يو چپاول م دزدند يشما را م اتيمال يحت و

 ...دارند يم  نگه يو بدبخت يروز هيشما را در س و

 

 هستند كه؛  يكسان يمذهب دزدان

 را، تانيبايز يايدن نيا

 را، تان ن ديشياند جرات

 تان را، و دانش علم

 و خردتان را، عقل



 را، تان يو شادمان جشن

 تان را، تن و روان يسالمت

 تان را و مال  ييدارا

 !دزدند يم......  و

 !فروشند يبه شما گران م زين ييزهايچ كيتازه  و

 خدا، مانند

 ن،يد

 بهشت،

 خرافات،

 جهل،

 غم،

 اندوه،

 ،يسوگوار

 !............و يافسردگ

 ، بندهيبا سخنان فر يمذهب دزدان

 دهند يبهشت را به شما نشان م باغِ

 ند،يگو يدروغ م و



 بند،يفر يم

 رنديگ يم يسوار

 ........، نكبت و ي، فقر ، بدبخت يگيرا در فروما شما

 !دارند يم نگه

    

 

 كه؛ نستيدر ا نهايجالب ا تفاوت

 ،يمعمول دزدان

  كنند، يرا انتخاب م شما

 

 ديكن يرا خودتان انتخاب م يو دزدان مذهب  ياسيشما، دزدان س اما

 .ديشماريو آنها را بزرگ م ديده يبه آنها ارج م و

 

  ؛يدزدان معمول نكه؛يو بزرگتر ا گريد تفاوت

 رند،يگ يقرار م سيپل بيتعق تحت

 شوند، يم ريدستگ

 شوند، يم شكنجه

 خورند، يم شالق



 روند، يم زندان

 برند، يرا به چپ و راست م شانيو پا  دست

 !.......و شوند يم ريتحق

 

   ؛يو مذهب ياسيدزدان س اما

 !شوند يو محافظت م تيحما سيدو توسط قانون و پل هر

 ند،يگو يزور م رند،يگيم يو مقام باالتر پست

 كنند يم ستم

  !.......و شوندياز شما طلبكار هم م و

 

 !مسكو ١٩١٦روس در سال  سندگانينويسنده نامدار روس در كانون نو "ماكسيم گوركى" يسخنران


