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 !تاریخ سرپنجه های زور را شکسته است رسی
 

 

 است حق دور نیای ضعیف ُکش که ازد

 دهد ومعذوراست وی میرا به قـ حق

 نیل چه کـباط حق و ن زسخـ پیوسته

 ق بازوراستبه دست آرکه ح َروزور
 

 (فرخی یزدی)
 

 تتخپای به عنوان اورشلیم را ترمپ که اراده دارد دونالد نظر رد در را قطعنامهٔ شورای امنیت دیگر بار امریکا یک

 ملل برای نمایندگاِن کشورهای مختلف نامه ای تهدید سازمان در نمایندهٔ امریکا کرد. اسرائیل به رسمیت بشناسد ویتو

ارت نظ لهٔ عمومی رااسامب گیری در یأر یانکا خودش جربه آنان یادآوری کرد که رئیس جمهور امری آمیز نوشت و

  داشت. ر خواهدنظ در دبدهن یأر امریکا که برخالف را یو کشورهای کند می

 افگند وگفت:  شانه باال تبختر که با الجزیره دونالد ترمپ را نیز نشان داد ونتلویزی

بدهند ما پروا ی أکه ر شیوه به هر ی بدهند.أضدش ر که بر دهد پول می کشورهای ُدنیا ا برای بسیاری ازکامری»

 «.منداری

دیگران  هالند و، اایتالی، فرانسه، سدان انگلیزورمن جهان سازمان ملل متحد وجود نداشت و که در روزگاری بود

 شان را تاراج می خام مواد، را سلب آزادی ملت ها کهن را می تاختند و خواستند اسپ های استعمار هرجا که می

دند کمیی غارت های خویش باهم درافتا بیشی و ه برنکتا ای خود می بستند فرهنگ وآنان را به زنجیر اقتصاد  کردند و

 نتیجهٔ درهم افتادن های شان بیداری ملت های مستعمره بود.  و

 خوب فهمیده اند خود سرافگنده استند و ختاری آن دور کام جنگ افگندند از که دوبار جهان را در یکشورهای امروز

 لشک با و امروز چند ان ملل که هرسازم همین هم می شکند. باز شکسته است و را های زورتاریخ سرپنجه  که سیر

ودی اش درهـرحال محصول اما علت وج های ضعیف ریفتن ملتف زورمندان برای دست حربه ای است در کنونی خود

 دالت میع عیارم این سازمان را بر شوند و می تر ها بیدار مردم این ملت های ضعیف است و های ملت تالش
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الصاق کرده  سینه های خود بر که مدال تأسیس سازمان ملل را زورمند پنج کشور ویتوی هر حق آن در تا چرخانند

 خبری نباشد.  ویتو ازامتی آن از در آن نمایندگان همه حق مساوی داشته باشند و در و میان برود از اند

آنها  ست وشرط نی ای زورمندان برای ضعیفان بی قید وه که کمک آفتابی می کند تلخ را نیز قتتهدید ترمپ این حقی

 اامریک کمک فدای را خود قضاوت آزاد ایهم ای کمک گیرنده بایده آن اینکه ملت و خواهند می امتیاز خود نیز برای

 اسرائیل کنند. و

 امریکا که در ترسد زیراالبیی یهودیان امریکا می  همه قدرتی که دارد از با آور زور آری امریکای ابرقدرت و

 جمهوری استودیان این وسیلهٔ رسیدن به مقام ریهالبی ی ممکن است و شدن برای کیسه های خالی نا رئیس جمهور

اما زورگویی های آقای ترمپ  و خم کند پول کمر برابر شود که قدرت در مایهٔ آن می و اختیار دارد راوان درف را 

 .بُرده است یکی دو نتیجهٔ دیگر نیز دارد یاد ویتنام از در شود شکست امریکا را که معلوم می

ی زورگوی ر مقابله بابه خاط تشویق می کند که به همان راه کوریای شمالی بروند و نیز را کشورهای دیگر الف(

فرعونی دست  نخوت این که از سازند ترمپ را وادار و بسازند را با راکت های اتومی قاره پیما مجهز امریکا خود

 را از فرزانهٔ شیراز یعنی سعدی محکی است پند رقدرتبا اگر امریکا طبل الیوم لمن الُملک نکوبد. بر بسیار بردارد و

 :د کهنبر یاد

 گردن فــــــرازان نکوست تواُضع ز

 دا گر تواُضع ُکنـــــــَد خوی اوستگـ

 اامریک ابرقدرت زور می روند و چرخد می معیار زور عدالت بلکه بر ارمعی ب( اگر ضعیفان دیدند که جهان نه بر

 دوزخ به گردان امریکا جهان برای تاجران و سراپای ُکرهٔ زمین را و گویند خ میارعاب پاس دهشت و زور با را

 تیار بدل می کنند. 

یگران د پیش از را خود وجود بنای بگذارد عدالت را کنار و تکیه کند زور بر هم  امریکای زورمند بدین ترتیب اگر

 :بیدل کند که به قول دیگران ویران می بیش از و
 

 بس به بی اعتدالی خناق است و   فَسـنَ دالــتـاع یـازیـوا ســن

 مو تفاوت نماست که میزان به یک   دالت بپاستـازع وجود بنای

 ادلیعـ اندازه گر نگذری ز   گر سائلی ی نیازی وـر بـاگ

 (اعظم طمثنوی محی)

سالح  مردم را از ی اکثریت را به باد استهزاء می گیرد وأر کس که خود برای دیگران حساب نمی دهد و آری آن

 فاعتبروا یا اولی االبصار .کنند مقابله می زور با زورش را دیگران هم برایش حساب نمی دهند و زر می ترساند و زور

 برمنگهم 2017دسمبر 21 نگارگر

 


