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یادداشتی برای نگهبان الجن
1.کتاب حاضر فراهم شده تا قانونها و سیاستهای فعلی و
سلسـلهمراتب کلیای را که ستاد فرماندهی الجن دربارهی
وظایف عمومی نگهبانها ،الزامات و آموزشها تدوین کرده  ،
بهطور خالصه شرح دهد.
2.بههیچوجـه نبایـد از این کتاب برای نقض یا سـرپیچی از
دستور فعلی (دف) افسران مافوق استفاده کنید .وقتی دف 
صادر میشود باید از آن پیروی کنید .اگر دستورات افسران
بـا مفـاد این کتـاب مغایرت داشـته باشـد ،میتوانید طبق
بخش ،4شکایتهایتان را در تاریخ دیگری گزارش کنید.
با احترام،
دیوید دابلیو .ولچ
اِگ ،رئیس نگهبانی
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مقدمه
نگهبان عزیز الجن،
تبریـک میگویـم .شـما وارد گـروه برگزیـدهی نیـروی الجـن
شـدهاید .در طـول تاریـخ ،گروههـای قدرتمندی وجود داشـتهاند
کـه دنیـا را تغییـر دادهانـد :شـوالیههای معبـد ،سـاموراییها،
قهوهایپوشهای نازی و سـوارکاران سرسـخت نیروهای قزاق در
روسیه .حاال شما عضو یکی از برترین گروههای برگزیدهاید .شما
هم بخشی از تاریخ شدهاید.
وقتی وارد این سـازمان شـدید به شما گفته شد این کار صرفاً
شـغل نیسـت ،بلکه هدفی واالتر از تمام اهداف گذشته و آیندهی
زندگیتان اسـت؛ هدفی که حتی از زندگیتان مهمتر اسـت .قبل
از پیوستن به این گروه ،شما انسان بودید .حاال الجن شدهاید.
شما که نگهبان الجن هستید ،حامی و مجری قسمخوردهی قانون
الجن خواهید بود .دنیا در برابر شما سر تعظیم فرود خواهد آورد یا
زیر چکمههایتان له خواهد شد .دنیای قشنگ نو .آن دسته از شما
که در کنار من بمانید به چنان موفقیتی خواهید رسید که در خواب
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هم1نمی1بینید1.آن1هایی1که1در1این1راه1شکست1بخورند1،قدرت1بی1رحم1
نیروهای1در1حال1رشدمان1،خردشان1خواهد1کرد1.

شما1که1مجری1و1حامی1قانون1هستید1،نخست1باید1کامالً1با1قانون1
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شـما1برتر1از1آن1هایید1.شما1چنگال1های1عقابید1،بی1محابا1می1قاپید1و1
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ﺑﺨﺶ اول
ﮐﻠﯿﺎت

سوگند الجن
فـردی کـه سـوگند یـاد میکند باید دسـت چپـش را بلنـد کند و
جملههای زیر را به زبان بیاورد:
من به جان ،نفس و بختم قسـم میخورم که باعث کامیابی جنبش
ِلجن باشم ،مأموریتش را بهبود ببخشم تا روزی که تکتک مردان و
ا ِ
ِلجن ،نظام پرافتخار جدید
زنان روی زمین با نوس اوردو گلوریفیکوس ا ِ
ِلجـن ،پیمـان وفاداری ببندند .من زندگی و مرگم را به این مجاهدت
ا ِ
پیشکش کرده و با صداقت ،افتخار و دقت از تمام قوانینی که در این
کتاب آمده است و قوانینی که در آینده خواهد آمد پیروی خواهم کرد.
این سوگند را به جانم یاد میکنم.

سـوگند الجـن باید با تقدس تمام برگزار شـود .اگـر رفتار و کردار
نگهبانی خالف این موضوع را نشان دهد ،مجازات خواهد شد.
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سﻼم نظامی الجن
سـالم1الجن1نماد1هدف1،اتحاد1و1قدرت1ماسـت1.نگهبانان1الجن1به1
تمام1افسرهای1مافوق1سالم1می1دهند1.
نگهبانان1برای1سـالم1دادن1با1سـه1انگشت1وسط1دست1چپشان1
شقیقه1شـان1را1لمس1می1کنند1و1نوک1انگشـت1شسـت1و1کوچک1را1
به1هم1می1چسبانند1.
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نظامنامهی نگهبان الجن
1.ایـن کتـاب را از بـر کنیـد .در صـورت پیـروی اکیـد از آن،
میتوانید از موفقیت و پیشرفتتان در نیروی الجن اطمینان
داشـته باشـید .اگر به هر نحوی از دسـتورات آن نافرمانی
کنید ،خیلی زود مجازات خواهید شد.
2.از ایـن لحظـه بـه بعد ،بـه اجـرای هیچکدام از دسـتورات
گذشته متعهد نیستید .وقتی نگهبان الجن میشوید ،فقط
در برابر فرمانده کل ،نگهبان جهانی برگزیده ،کاپیتان ناحیه
و کاپیتان جوخه پاسخگو هستید.
3.در غیـاب فرمانـده کل ،نگهبـان جهانـی برگزیـده (نگهبانان
باید آنها را نگهبان برگزیده خطاب کنند) نمایندهی اوسـت.
نافرمانی از دستورات او نافرمانی از دستورات فرمانده کل است.
4.با هرگونه نشـانهای از نافرمانی ،چه عمدی و چه سـهوی،
برخوردی سـریع و شـدید صـورت میگیـرد .فرمانبرداری
محض و وفاداری نگهبانان ،حافظ آنهاست.
5.نگهبانـان بایـد هرگونه خیانـت یا تخلف نگهبانـان همردهی
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خود را به کاپیتان جوخه گزارش کنند .نگهبانانی که از نگهبانان
خاطی «محافظت» یا «حمایت» کنند ،همدست آنان به شمار
میروند و مجازات فرد خاطی شامل حالشان خواهد شد.
6.محتوای این کتاب محرمانه است (طبقهبندیشدهی ردهی)51
در صـورت درز هـرگونه اطـالعات ،بر اسـاس قانون الجن با فرد
خاطی برخورد خواهد شد.
7.نگهبانان باید خود را از بند تمام تعلقات ،وفاداریها و تعهدات
گذشته ،چه شخصی و چه شغلی آزاد کنند.
8.نگهبانان باید خودشان را در بهترین شرایط جسمی و ذهنی
نگـه دارنـد .ضعف جسـم و ذهـن تحمل نخواهد شـد .برای
تشخیص شایستگی مداوم ،آزمونهای دورهای برگزارمیشود.
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پیشینهی تاریخی
تاریخچهی سازمان الجن ،با تاریخچهی الکتریسیته آغاز میشود.
از دیرباز ،انسان به الکتریسیته عالقهمند شد و به آن ویژگیهای
اسرارآمیزی نسبت داد .یونانیان باستان معتقد بودند صاعقه سالح
زئوس ،فرمانروای ایزدان است .هر نقطهای از زمین که صاعقه به
آن برخورد میکرد مقدس قلمداد میشد و مردم در آن نقطه معبد
و پرستشگاه میساختند .ثور ،1شخصیت اسطورهای اسکاندیناوی
هم با صاعقه به دشـمنانش حمله میکرد .در اسـطورههای هندو،
ایندرا 2ایزد صاعقه و نماد قدرت است.
با اینکه قدرت اسرارآمیز و عظمت الکتریسیته از ابتدای خلقت
بشـر مورد توجه قرار گرفته بود ،از زمان تالش انسـان برای درک و
کنتـرل این قدرت عظیم مدت زیادی نمیگذرد .دانشـمندانی مثل
فرانکلین ،ادیسون ،تِسال ،وستینگهاوس ،3آمپر ،ولتاُ ،اهم ،فارادی،
ژول و دیگران زندگیهایشـان را وقف درک علم الکتریسیته کردند.
بااینحال انسان در همین چند قرن اخیر توانست الکتریسیته را مهار
2. Indra
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1. Thor

3. Westinghouse

کند و از آن برای منافع خود بهره بگیرد .همزمانی استفادهی موفق
از الکتریسیته با پیشرفتهای عظیم تکنولوژی که در بعضی جوامع
شاهدش بودهایم اتفاقی نیست.
امـروزه ،در دنیایـی کـه آن را متمـدن مینامیم ،تصـور زندگی
بـدون الکتریسـیته دشـوار اسـت ،بااینحـال  25درصـد جمعیت
دنیـا هنوز بـدون بهرهمنـدی از این نعمت زندگـی میکنند .هدف
سازمان الجن این است که این بحران را در طول دوران حیاتمان
رفـع کنـد .در صـورت موفقیت ،مرهمی که بر رنج انسـان خواهیم
گذاشـت و تأثیـری کـه بر پیشـرفت تمـدن خواهیم داشـت قابل
سـنجش نیسـت کودکانی که قبل از دسترسی به برق ،در قیدوبند
هـرروزهی جمعآوری سـوخت و چـوب بودند تا نیازهـای اولیهی
زندگیشـان را رفع کنند ،دیگر میتوانند به مدرسـه بروند .زنها از
انجام وظایف پیشپاافتادهای که مانع پیشرفتشان در یادگیری و
آموزش میشـود ،معاف خواهند شـد .با کمک نیروی برق ،تولید
و کشـاورزی پررونق و بهینه خواهد شـد و در نتیجهی آن اقتصاد
کشـورها هم رشـد میکنـد .خالصـهی کالم اینکه الکتریسـیتهی
الجن ،دنیا را زیر و رو خواهد کرد.
دانشمندان الجن ،بعد از سالها تحقیق ،فرایندی بیهمتا برای
تولید الکتریسـیته ایجاد کردهاند .ما در سـال  2009اولین نیروگاه
استارسـورس را با موفقیت افتتاح کردیم .با اینکه علم تولید این
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نوع الکتریسـیته فوقمحرمانه است ،میتوان فرایند بهکاررفته در
تولید آن را با جوش هستهای مقایسه کرد؛ هرچند در این فرایند
نـه آسـیبی به محیطزیسـت وارد میشـود و نه خطـر فروگداخت
هستهای یا آلودگی ضایعات هستهای تهدیدمان میکند.
از زمـان شـروع کار اولین نیروگاه ،نیروگاههای بسـیار دیگری
در کشـورهای توسـعهیافته و درحالتوسعه افتتاح شدهاند .منافع
حاصل از نیروی برق در این کشورها فراتر از انتظار ما و ساکنان این
کشورها بوده است .در آینده به کشورهای بزرگتر و پرجمعیتتر هم
کمک خواهیم کرد تا اینکه تمام دنیا پیشرفته شود و زیر پوشش
شبکهی نیروی برق الجن دربیاید .چنین روزی ،جنگهای میان
ملتها به سر خواهد رسید .ملتها بهخاطر منبع مشترک انرژی
به هم وابسـته خواهند شـد و دیگر در برابر یکدیگر قیام نخواهند
کـرد ،چون هیچ کشـوری بـدون کمـک الکتریسـیته نمیتواند به
کشور دیگری تعرض کند .وعدهی شرکت الجن از دنیایی پا کتر
و محیطی روشـنتر فراتر میرود ،الجن دنیایی بدون درد ،ترس،
ویرانی و جنگ را نوید میدهد.
هیچکـس نیسـت کـه بخواهد دنیـا را تغییر بدهـد و مخالفی
نداشـته باشـد ،بـرای همین اسـت که شـرکت الجـن ارتش خود
را آمـوزش داده و اسـتخدام کرده اسـت ،ارتشـی کـه فداکارانه به
پیشرفت شرکت الجن و هدفش ،تأمین انرژی امروز برای داشتن
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فردایی1روشن1تر1،پایبند1است1.و1حاال1شمایی1هم1که1نگهبان1الجن1
شده1اید1عضوی1از1ما1هستید1تا1در1کنار1هم1تالش1کنیم1میلیاردها1
انسان1در1سراسر1دنیا1فردایی1روشن1تر1داشته1باشند1.

0

ﺑﺨﺶ دوم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ،
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ

و زﻧﺠﯿﺮهی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ

زنجیرهی فرماندهی

نگهبانان الجن

نیروی عمومی

I.فرماند ه کل الجن ،دریاساالر سیِ .جی .هتچ

 II.شورای الجن

شـورای الجـن ،بازمانـدهی سـازمان سـابق الجـن ،در حال
حاضر مشاور بدون حق رأی برای فرمانده کل الجن است.
فرمانـده کل بـه تنهایـی برای عضویت افـراد در این انجمن
تصمیمگیری میکند.

 III.نگهبان جهانی برگزیده (اِگ)
نیروهای دوازدهنفرهی فرمانده کل الجن .اِگ تنها از فرمانده
کل دستور میگیرد .دستورات خود اِگ هم مانند دستورات
فرمانده کل الزماالجرا هستند.
یونیفـرم :سـیاه همـراه با نشـانهای بنفش و سـرخ روی
سینه .بازوبندهای سرخ و سیاه روی بازوی راست.
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IV.کاپیتان ناحیه (ک .ن)
کاپیتانهـای ناحیـه فرماندهـی کاپیتانهـای جوخـه را در
کل ناحیههـا بـر عهده دارند .کاپیتانهای ناحیه خود از اِگ
دستور میگیرند.
یونیفرم :مشابه اِگ همراه با بازوبندهای سرخ.

V.کاپیتان جوخه

جوخههـای الجن واحدهای اصلـی نیروهای امنیتی الجن
هسـتند .کاپیتانهـای جوخـه مسـئول تکتـک اعضـای
جوخهی خود هستند و به آنها فرمان میدهند .هر جوخه
شـامل شـش تا دوازده نگهبان است .در هر منطقه کاپیتان
جوخـه از کاپیتـان ناحیهی خود دسـتور میگیرد .یونیفرم:
یونیفرم بنفش الجن.

 VI.نیروهای نگهبانی

نیروهـای نگهبانی الجـن از اعضای اصلی نیروهای امنیتی
الجـن هسـتند و مسـئولیت فعالیتهـای داخلـی تمـام
عملیـات الجن را بـر عهده دارند .وظایف و مسـئولیتهای
آنها بسـیار متنوع اسـت .کاپیتانهای جوخـه این نیروها
را آمـوزش میدهنـد .نیروهـای نگهبانـی از کاپیتان جوخه
دستور میگیرند.
یونیفرم :یونیفرم اسـتاندارد الجن همراه با بازوبندی که بر
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آن1نشان1ناحیه1ی1نگهبانی1و1شماره1ی1شناسایی1جوخه1درج1
شده1است1.

1. IIپلیسمخفی الجن (ایاسپی)
هر1جوخه1یک1یا1دو1پلیس1مخفی1دارد1.پلیس1های1مخفی1
چشم1و1گوش1سازمان1الجن1هستند1و1مسئولیت1اصلی1شان1
اطالع1رسـانی1بـه1نگهبان1هـای1دیگـر1بـدون1افشـای1هویـت1
خودشـان1اسـت1.ای1اس1پی1ها1مسـتقیم1با1کاپیتان1جوخه1،
فرمانـده1پلیس1مخفـی1و1در1صورت1کسـب1اجـازه1با1نگهبان1
برگزیده1در1تماس1هستند1.
یونیفرم1:یونیفرم1نیروهای1پلیس1مخفی1با1نیروهای1نگهبانی1
الجن1یکسان1است1.
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1. IIIفرماندهان ایاسپی
گروهـی1شـامل1دوازده1عضـو1برگزیـده1ی1ای1اس1پـی1کـه1
مسـئولیت1سـازماندهی1و1موفقیـت1نیروهـای1ای1اس1پی1را1
بر1عهده1دارند1.
یونیفـرم1:یونیفـرم1الجـن1همراه1با1کاله1کج1سـرخ1و1حمایل1
سرخ1بر1شانه1ی1چپ(1.فرمانده1های1جدید1در1شش1ماه1اول1
دوران1تصدی1حمایل1را1بر1شانه1ی1راست1می1بندند).

1.IXدستیار فرماندهان ایاسپی

بیست11و1چهار1دستیار1به1فرمانده1های1ای1اس1پی1در1جمع1آوری1
و1یکپارچه1سـازی1اطالعـات1به1دسـت1آمده1از1پلیس1مخفـی1
کمک1می1کنند1و1در1پروژه1های1ویژه1و1انجام1وظایف1،یاریگر1
فرمانده1خود1هستند1.
یونیفرم1:یونیفرم1سیاه1همراه1با1بازوبندهای1را 1هراه1زرد1و1سیاه1.
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