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 11/04/2017          عارف عباسی

 چگونه کشوری برباد 
 و مردمش تباه می گردد!

کشور خاصی را میدان رقابت های گوناگون قرار  قدرت های بزرگ جهانی و منطقوی برای تأمین اهداف خاص خود

ملیون ها اهل بی تقصیر آن میهن را در آن  کهبر می افروزند را  یآتش شعله های داده

 خالقین این ماجراهای. می کشانندبه بربادی میهن شان را  سوزانده و نابود می سازند و

 می چرخند و می رقصند مستانه این شعله ها به دورندارد  ه ایکه برنده و بازند دهشتناک

 شده. و سوخت و سوز را زمینی متحمل می گردد که برآن آتش افروخته

رگاه دفروش سالح و حفظ بن داد و ستد امتعه وبهره گیری سوق الجیشی،  یکی را سودای

 . داخل معرکه می گردد عدالت ،فریاد آزادی و برابری با دیگری بحری در دماغ است و

توسعۀ  رد نموده آن را دیگرانی حکومت اقلیت شیعه را حمایت می کنند و و همذهب خود تفوق بخشیدبه گروهی 

 . حق اهل سنت می طلبند و نندخوا شا مذهبی

بهبود حال خود  برای اصالح و ما کهرسد  میگوش ه بناتوان اهل وطن ، نحیف ودر میان این هیاهو صدای ضعیف

ما بود  ما زادۀ درد، رنج و غم های خود ما بود و از ۀداعی ،، انسانی و مشروع بودخواست ما مدنی ،خاستیمبر پا به

در  ار که ما ،شتافتیم شبه استقبال را بهار پنداشته آن ،شده اغواه سرابی به ما  .و خود جوش بود از خود ماهم و قیام 

هم شکستن زنجیر اسارت نظام ظالم و ستم پیشه در در صدد و ما ،بودآن آرزوی تازگی و سرسبزی و شگوفانی 

 . و ابزار سیاسی خود ساختند هرا به بازی گرفت ربودند و آن را احساس ما دریغا که بودیم.

شهر  و ،ساخت خانه و کاشانۀ ما ویران ،خون ما ریخت ،خفه کرد را صدای ما و حق ما پامال کرد هر گروهی آمد و

 . دیار ما به آتش کشیددِه و  و

 :صدا برآورد که دور آمد و ازقدرتی 

 زنجیر اسارت  غل و او مردم خود را در دوران استدار نابکار و ظالم و فرزند یک مستبد این زمام

و به توده حق انتخاب  کنار برده شود باید حکومت داری او رسم امروز نیست ظلم و ناروا کشانده

  ،داده شود

 ما پیشوایان نظام های مردم ساالریم،  گفتند 

 ما چنین نوشته شده، های اجداد ما چنین گفته و در کتاب  
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 یادیز و اسلحه شدمصرف های گزافی پول  و فیصله هایی بعمل آمد تعزیراتی وضع شد جلساتی صورت گرفت و

آزادی طلب که ناظر اوضاع  این قدرتجانی ولی یار گردید که کار را یک سره سازند.ایجاد مقاومت  ود گردی سرازیر

 جوار سرایم رد و بم ردم د که شکوه نمود است و بانگ برآورد که در این کشمکش امنیت و ثبات من در خطربود 

 . انداز حزب هللا  ضد منافعم دشمنانی آراستی که مهیب تر و برفریدی آبالیی 

 چه در توان داشته عشق این دلبر طناز داده و برای خوشی خاطرش هر رت که از سالیان درازی دل در گرواین قد

پیش و دور یاران و یاوراناز ما جرا برون کشید، اصول زیر پا ماند وعده شکست  پا نرمک نرمک کرده،ن دریغ

منادی عدل و انصاف و  که تو ؟را تنها ماندی ماچرا  و ؟للعجب کجا رفتیارآوردند که یا فریاد ب طریقتپیروان 

 مدرس مکتب آزادگی مردم مختاری!بودی برابری 

رینۀ مشتری دی بال بکشود و گفت این وطن و پر از قفقازات ها بعد از کناره گیری ها و خموشی جهنمی دیگری تقدر

و ستد بی  و داد یش اسلحه فروختمباال دالر من بوده به بلیون ها با وفای قدیمه و ندار از یاراو پدر این زمام من

و سرزمین  هپای محکمی در مدیتران آرزوی دیرینه ام برآورده ساخت و برایم جای ر عوضد م و اویحساب داشت

 تارتوس بنا کردم. پایگاه بحری و کردمیسر  طالی سیاه

این قدرت پهلو بندی منطقوی و مذهبی نیاز داشت که هم در سیاست پشتی بانش باشد و هم در کارزار هم سنگرش. 

ر برای حفاظت مقاباحساسات شیعیان برانگیختن  طرح های توسعه طلبی نظامی و تحریک و والیت فقیه ایران با

 169000با مدهش ترین قوت آتش داخل معرکه شدند  ایستاد و سیهبا تبانی حزب هللا پهلوی رو زینب و معصومهمقدس 

شمول اطفال و ه بهانه کرده مردم بیگناه را ب را بمباردمان نمودند و داعش و القاعده 71000حملۀ هوایی کردند و 

رژیم علوی نظام برحق است و  ویران کردند روسیه و ایران گفترا ن نظام کشتند و شهر ها نام مخالفیه زنان ب

 انتخاب مردم. آن دارزمام

صورت اسرار آمیزی پدید آمد که دوست و دشمن نشناخت در گلوله صرفه جویی کرده با ه بمنشی در میان گروه دد

انسان زنده را در آتش انداخت و دیگرانی را در قفس  و کارد و شمشیر خون آلود لیسید، کارد و شمشیر حلقوم برید

دان وزیر ضربات  را های آهنی محبوس و شکنجه کرد. نه تنها با انسان دشمنی کرد بلکه با ارزش ترین آثار تأریخی

 ها و بمب ماندن ها ویران ساخت. 

  .استسیاه شان کلمۀ شهاده نوشته شده  یاین ها داعشیان بودند که در بیرق ها

قدرت خود را بر توده های خاک و انهار خون بر  االسد بیرقۀ بی شخصیت غالم صفت به نام بشارمرد وجدان باخت

 افراشت.

 رن باای ؟ چه شد که استفادۀ بامب های کیمیاوی بر مردم مظلوم و بی دفاع وجدان بشریت را به یک بارگی تکان داد

که بشاراالسد چنین جنایتی را مرتکب می گردد او بار ها برای درهم کوبیدن مخالفینش اسلحه کیمیاوی  تاول نیس

 دجنایات مستنچرا این  بکار برده دیگر برای فرونشاندن عطش قدرت طلبی اش خون طفل و زن و مرد ارزش ندارد. 

ۀ کیمیاوی سوریه از بین برده شده اعتبار به دروغ روسیه که اسلح هو چگون  ؟احساس بارک اوباما را تحریک نکرد

در موج ستیز کنار رفت و میدان را برای وحشیانه ترین اعمال روسیه و ایران خالی ماند و چرا چرا اوباما  ؟نمودند

 ونپا برنخست در ماجرا داخل و باز دل متحدین خود چون ترکیه، عربستان سعودی و ممالک خلیج بشکست چرا

 القاعده و ظهور داعش فراهم کرد؟ و زمینۀ تقویۀ کشید
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سوریایی حق آمدن به امریکا  انآیا همین دانولد ترمپ حامی فرهنگ پناه دهندگی و مهاجر پذیری نبود که گفت مسلمان

؟ دو روز قبل سخنگوی قصر سفید گفت که واقعیت های عینی سوریه ایجاب می کند و عیسوی ها مستثنی اند ندارد

 بماند. قدرت ه که بشاراالسد ب

که دیدن عکس های  ؟آیا دانولد ترمپ تا حال از جنایات ضد بشری روسیه و ایران در سوریه لب به انتقاد کشود

شور ه ن بپدر کال حیث یک انسان، پدر وه کیمیاوی احساس انسانی ترمپ را بطفلکان بیگناه قربانی استعمال اسلحۀ 

 آورد.

 هبود ولی باید بشاراالسد ب بسیار بجا و درسی برای بشاراالسد و حامیانشراکت تاماهاک اقدام  59به هر حال حملۀ 

 حیث جنایتکار جنگی از وظیفه برکنار و محاکمه شود.
 

سوریه به  در کشته داده و ملیون ها آواره و 500000از فاجعۀ عمیق بشری سوریه که  ه ایاین بود فشرد !هم وطن

ملیون دیگر در  5های دیگر تگدی می کنند و در کشور سوریایی ها ملیون وجز توده های خاک چیزی باقی نمانده 

ناچار بوده حتی کلینیک های طبی زیر  وزن و اطفال معصوم بی پناه گرسنه شمول پیرمرد، پیره داخل سوریه ب

 است.مان دبمبار

 خاطر داعش بروی مردم سوریه مسدود است.ه دروازه های دنیا ب

آخند های والیت فقیه در تهران و شیخ های عرب در مکۀ معظمه و سیاست مداران امریکا  والدمیر پوتین در ماسکو،

 که این ماجرا را دامن زدند در واشنگتن این فاجعۀ بزرگ بشری را جشن بگیرند.

 

 پایان

 

 

 

 

 

 


