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 قربانیان اختالفات سیاسیی زورمندان جهان
 

 هــن زان ورروت است نگهبان عاجـــم  

 )؟( دیت نخواسته هرگز کسی زک شتِن مور

 

 !جهان زورمندان ا قربانیان اختالفات سیاسییم

چشم  در سیاستمداران با همه کاال داشت و نسبی وجود زورمندان جهان صداقت های سیاست روزگاری بود که در

 ها چشم و جامهٔ راستی بپوشانند آن دروغ را کوشیدند سیاست دروغی وجود داشت می در اگر و مردم نمی درآمدند

انه ش یک نیروی قوی ردای دست نشاندگی بر متکی بر ضعیف و میک رژی اگر و تهی نشده بود حیا آب و از کامالا 

را  گربهٔ شوخ چشم دستی همانند حتی و های گوناگون بپوشاند با نیرنگ دست نشاندگی را کوشید ضعف و داشت می

 .دندان می گرفت نیز داد که برایش نان می

 است ورمجب و راتب چندین ارباب داردمبه حساِب سلسلهٔ  را تماشا کن که همان یک حکومِت ضعیف ما روزگار بیا

  یک بگوید: اوج دست نشاندگی به هر در و گانه ثنا خوانی کندارباب به شیوهٔ جدا برای هر

 قرباِن خاِک پای همهٔ تان! »

ه ک تابع من را ترعی آن دسته از توانید تا می و همه حق دارید شما دارید اریکهٔ قدرت نگاه می بر وقتی که مرا تا

 بِک شید بکوبید و خواهم پیش گیرند می آنچه من از راهی غیر خواهند می در مغز های شان خانه کرده  مرض تغییر

 میکله های خود که بوی قورمه  کامالا از دگرگونی را و وهوای تغییر شود می فطیر چند که یک من آرد بدانند تا

  کنند. بدردهد 

ام  سیدهپ ر خود از است که من بارها اسد های سیاسی آقای بشار لعبتک بدترین همهٔ این دست نشاندگان و شاید یکی و

ایران پ ف می کند روزی مؤفق  همان س رنای کهنهٔ روسیه و که در ترکیه نیز این اواخر در ایران و روسیه؛ که اگر

 بعد وا ق درت نگاه دارند بر جهت شاریده است هر ریگی از بند که قدرتش همانند کفایت را بی دکتاتور این و گردند

با کدام استدالل آنان را قناعت  و کرد نگاه خواهد خود ملت فرد سوی فردکدام چشم به  با چه گونه و این همه ک شتار از

 او بوده است. که حق به طرف خواهد داد
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 همه مخالفان ایران می پََزد. روسیه و را نان خود کشور آن هر داغ گرم و تنور مردم سوریه این است که در مشکل

 م آنان نیززتروری شبح ضد جهانی بر کارپی این در بر بنا سوریه را تروریست فرض کرده اند و مردم یعنی اسد بشار

 «تتروریس» و حادثه رفته اند بد زنان سوریه هم از که بدبختانه اطفال و را چون تروریست ها و معرکه شده اند وارد

  شان هیچ کس مالمت نیست.  شتارک   این در بر بنا وم به مرگ استندمحک به همین دلیل و شده اند

 اند.  محاکمه محکوم به مرگ شده رکه مجرمان قبل ازاین مع ولی در رم بودمجهدف هر مجازات اصالح حال  ها گذشته در

اسرائیل  هاست. کرد مجازات سوریه مداخله در قصدش از سوریه مخالف است و ک رد مجموع با مبارزان ترکیه در

ل گِ  میانه نگران است هر وقت که آب را شرق درترکیه  ایران و روسیه؛ نفوذ از سوریه است و ه رقیب دیروزک نیز

ه ک امریکا های کیمیاوی استفاده شده است. بم در دومهٔ سوریه از حاال میکند. شکار را خود منفعت یافت ماهیان ودآل

خواهد  یم قدرت می پندارد اَبَر را خود برخاسته است و خاکستر ق قنوس از مانند دیرینش یعنی روسیه ببیند رقی می

 همین است و معلوم حقیقت نیز قرار که از ایران بداند آن روسیه و انحامی و رژیِم اسد کار این بم های کیمیاوی را

 مسأله اینست که اسرائیل و متبارز بسیار خطر این یک بر است بنا نیرومند زیاد امریکا چون البی های یهودیان در

 صابق و بِــَرَود و سوریه نداشته باشد فه کاری با بقال ضعیبیاورد ک امریکا فشار دولت بر امریکا در امیانشح

های مسلماِن  رژیم داخله های ایران حفظ کند. متأسفانه برخی ازشر م شرق میانه را از ایران را مجازات و رومندنی

ِگ یک جنپیش درآمد  این کار و ددهن مخفیانه هماهنگی نشان می آشکارا نتوانند موضع اسرائیل اگر با منطقه نیز

 .سوم جهانی خواهد شد

 پای ب زِ  نمسألهٔ شکست بدبختانه این جا دیگر« شکند پای ب ِز بیچاره می جنگند و می ها فیل»: گذشته ها می گفتند در

ی اب زه ها فیل در برخورد اما مجال زندگانی دارد شکستگی باز ارغم پ بیچاره علی ب ز بیچاره مطرح نیست زیرا

 داد.  ددست خواهن دست داده اند بازهم از کنون از چنانکه تا زندگانی را خلعت بیچاره

 و سدا روسیه بدل گردیده است. امریکا بشار امریکا و به توپ ف تبال های کیمیاوی بم همین اکنون ماجرای استفاده از

 رد برای توجیه مداخله کامدعی است که امری ولی روسیه نیز داند مسؤول این جنایت می مستقیم روسیه را غیربه طور

 .تدبروکراتان می اف بروکراسی و به دست تحقیق کند. اکنون کار را شورای امنیت ماجرا باید کرده است و را سوریه این کار

باالخره همه  و شود مجالس گوناگون خوانده می در تهیه و ها گزارش گیرد؛ د؛ تحقیقات صورت میگذر ها می سال

ا من این یادداشت را می ملل ویتو سازمان ان درجه زورمند چند را یکی از چیز دیروز نوشته بودم ولی  کند )اتفاقا

 کرد( ویتو سازد قطعنامهٔ امریکا را روسیه تر می شورای امنیت روسیه که دریافته بود تحقیقات روسیه را امروز در

 :به قول خوشال خان خټک د. رو می های کیمیاوی برباد قربانیان بم خون و
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