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ن ييپا ير و قمه به روستايبا شمشمختلف،  يهابا بهانهشه يباال هم يروستا ين. مردم و كدخداييپا يباال و روستا يدو روستا بودند: روستا "

ن مشاجرات، ياز ا يكيشدند. در يكردند كشته ميكردند. اگر هم مقاومت ميم سركوبر و يآنها را تحقكردند. يغارت مقتل و حمله كرده و 

 يهاها و اندازهساختند. در رنگها و طرح يمحكم و قو يها»شلنگ«دفاع از خود  ين براييپا يمردم روستا. !!ن نصف شدييپا يت روستايجمع

ر، ين در هماورد شلنگ و شمشباال بودند چو يبازنده مشاجرات با روستامجروح،  يپاره پاره و بدنها يبا سر و صورتشه يبازهم هم يمختلف!. ول

تر نين سنگييپا يبلندتر و باج و خراج روستا ،باال يروستا يهاپس از هر شكست، نعره روز.يرها پيو شمش ندشديشه شلنگها تكه تكه ميهم

ن در فقر و ييپا يروستامردم كردند. يه ميهدباال  يروستا يرمردهايپاز دخترانشان را به عنوان غرامت به  يد تعداديهر دفعه هم با شد.يم

شتر، يمقاومت ب ين براييپا يمردم روستااي نداشت. شكايت كردند ولي فايده» سازمان روستاهاي متحد«بارها به  ور بودند.غوطه ،فالكت

شلنگ، شلنگ است "ن جرات كرد و گفت: ييپا ياز مردم روستا »هوشنگ« كينكرد.  يادهيبازهم فا يتر ساختند. ولميبزرگتر و ضخ يشلنگها

ن ي. مردم روستا گفتند نه!. ا"ده استيفايب ،شلنگر. يم جز ساختن شمشيندار يم چاره ايدان باشيم برنده مير. ما اگر بخواهير، شمشيو شمش

دوست  هوشنگ را يكس. خطرناكست. بد است. !!!! مخالف اصول حقوق بشر استستاجوانمردانه ناست! يست! نامردير انسانيست!. غيراخالقيغ

 ي... مردم روستاسالها گذشت و گذشت.د. نزيخطرناك م يحرفهاو  ردبه شلنگ ندا ياعتقادچون  گفتند هوشنگ، مشنگ استي. منداشت

ست. چون يگريست و مينگريمبه حال مردم خود هوشنگ  شد.يسشان تاراج ميو نوام شدندير ميغارت و تحقكشته و ن همچنان ييپا

م بزرگ گرفت. يك تصمين ييپا يروستا يسرانجام كدخدا. يگريز ديشدند نه چيخود مو حماقت آنها كشته ترس ست. ير نيخودكرده را تدب

خطرناك خطور  يشما فكرها يكدخدا !لهياند كه در مخباال آمد كه جاسوسان ما خبر آورده يم خطرناك!. فردا صبح، فرستاده روستايك تصمي

نداد و فقط انگشت شست خود را نشان داد و گفت  يحين توضييپا يحات دهد!. كدخدايما و توض يادكدخد به محضر يايبشما  يكرده. كدخدا

اد. در مال عام. در حضور يزه داد. از فوالد آخته و گداخته. به تعداد زير و نيدستور به ساخت شمشباال!. سپس فورا  ين را برسان به كدخدايا

 باال چهار نعل آمد. ي. مجددا فرستاده روستاباال يرت زده مردمان روستايدرآمدند. در مقابل چشمان حش يده به نمايآبد يرهايشمش گران.يد

 ينيضد د است. ياست. ضد حقوق بشر يرقانونيغ. شما ممنوع است يمتحد! برا يروستاها ياخالقطبق منشور  ،ريداشتن شمش«كه  وردام آيپ

ما با شمشير بجنگيم و شما با هميشه مشيت الهي اين بوده كه  مخالف مقدرات الهي است. .بد استضدانساني است.  است. يرشرعيغ است.

 ما مجاز يو فقط برابراي شما مطلقا غيرمجاز  شمشيرخالصه اينكه به جنگ خداوند رفت!. و اجداد ما جنگيدند. نبايد  ءشلنگ همانطور كه آبا

ن بازهم سكوت كرد و ييپا ي. كدخدا»ديل دهيتحو» كَت بسته«رها را به همراه سازندگان آنها يغام داده كه فورا شمشيباال پ يخداكداست!!. 

. »ديشوي. كشته مديشويم ميد تحريست. اگر ادامه دهيما به شدت عصبان يكدخدا«گفت فرستاده . حواله كردفقط انگشت شست خود را 

 يهانهيظاهرا شما از گزكه د ينعره كش ي. فرستاده، برافروخته و عصبانه را حواله كردين بار انگشت ميا يسكوت كرد ول ن بازهمييپا يكدخدا

ن يطبق قوان" :! شتابان آمد. گفت»متحد يسازمان روستاها«نده يبعد، نما ي. ساعتديمنتظر جنگ باشصبح  د. فردايز ما خبر نداريم يرو

باال  يروستا يشما مطلقا ممنوع است. فقط برا يزه براير و ني، شمشو باورهاي ديني شما متحد يروستاها يما و منشور اخالق يحقوق بشر

 ي. باز هم كدخدا با نگاه"ديشويشود و نابود ميد جنگ ميك است. اگر ادامه دهيخطر، نزد .ست!يشما همان شلنگ كاف يمجاز است. برا

 ،فردا صبح ..... »دين ما را به ما يادآوري نكنيد!«و گفت  انه را همزمان حواله كرديانگشت م نبار هر دويا يسكوت كرد ول "هيعاقل اندر سف"

، باال يدهشتناك همه جا را فرا گرفته بود. مردم روستا يهانعره يدند. صداياز خواب پر آسمانن و غرش يباال با لرزش زم يمردم روستا

ن. ير پوالديزه و شمشيبا گرز و نبار  نيا. نييپا ين روستايمردان خشمگاز  يصفوف منظمرون را نظاره كردند. يها بپنجره گوشهاز  وحشتزده

!. لرزش سراغشان نديايب گر منتظر نشدند تايد باال آمده بودند. يشقدم شده و به مقابل روستايخودشان پنبار ياز شلنگ نبود. ا يگر خبريد



 آنهان بود. ييپا يكدست مردان روستاينانه، متحد و يخشمگ يهان و گرزها بر سپرها بود. غرش آسمان از نعرهيها بر زمزهين ن از كوبشيزم

خته مردم خود را. يبه ناحق ر يكنند خونها ي، تالفيفوالد يهازهيو ن برّان يرهايبودند تا با شمش باال يعكس العمل مردان روستامنتظر 

ها هم سكوت مرغ و خروس يحتامد. يباال در ن ياز روستا ييچ صدايه هرچه منتظر شدند يول .... سشان را.يخود را. غارت نوام يخير تاريتحق

دانستند كه اگر دست از پا خطا كنند، تكه تكه يمه حساب است. يروز تسواست.  روز تاوان دانستند كه امروز،يم باال يمردم روستاكرده بودند!. 

. گرز پوالدين است طرف نيستند ،راكه ديگر با شلنگچ از آنها زنده نخواهد ماند يارشان رحم نخواهد شد و جنبندهير و كبيخواهند شد. به صغ

لذا زبان در كام  به بود.يشان غريبرا يان طوالنيكه سال يزيكردند. چيمس و اضطراب و مرگ را با تمام وجود خود حس تر .و شمشير و نيزه

چكس يهباال نشد.  يوارد روستااز آنها كس چيه كهيستادند درحاليآفتاب، منتظر ا غروبن تا ييپا يمردم روستاشه كردند. يده و سكوت پيكش

بودند البته نه مانند  ينيو د يچون آنها معتقد به اصول اخالقچكس غارت نكرد. يهنكرد. سشان يبه نوام يدرازچكس دست يدشنام نداد. ه

فرق گر يدبودند البته نه مانند گذشته. آنها  ت و شرافتيه. آنها معتقد به انسانبودند البته نه مانند گذشتندار يو دگذشته. آنها جوانمرد 

- رتيزده و حدر برابر چشمان وحشتن ييپا يمردم روستاسرانجام، ده بودند. يفهم يباورخوشو  يلوحسادهت را با يانت و انسانيدو  يجوانمرد

 يو سازمان روستاها باال يرا به رخ روستا يواقع يخود برگشتند و جوانمرد يبه روستا يزيبدون جنگ و خونرناباورانه، باال،  يزده روستا

توانستند مردم روستاي باال بطور ناخواسته درگير جنگ بودند چون نمي ي طوالنيلح دوستي بودند ولي سالهاآنها ذاتا مردم ص دند.يكش متحد

 ياطراف اندر مدح و ثنا يهمه روستاهاست. يده احترام نگرين حركت آنها به ديخ، به ايتار گري بردارند.را مجاب كنند كه دست از عناد و ياغي

نه . يو نه جنگ شد يگر نه هجوميداز آن پس،  ها گفتند.افسانه ها ون، قصهييپا يروستا يبزرگوارو  يشتنداريو خو يرت و جوانمرديغ

د يام تهدينه با پ . البتهخود يبه همراه كدخدا ندفعهيباال آمد. ا يفرستاده روستاهمان  ،بعد يچند. يو نه ترس ي. نه غارتيو نه تجاوز يديتهد

و  !!نييپا يمردم روستا يبرا !و طول عمرصحت و سالمت  يشكش به همراه آرزويو تحفه و پ ندآورده بودد يخراج. پارچه سفباج و ن و يو توه

جا لطف و  همهتمام شد.  يزير تمام شد. خونريتمام شد. تحق يگر تمام شد. جنگ تمام شد. غارتگريد. باال!!! يتشكر بابت غارت نكردن روستا

         ". چرا؟ چون تعادل برقرار شد.صفا شد

  ».رديپذيظلم را مكه  يو كسدارد  يكه با او همكار يو كس كنديكه ظلم م يكس«مقرصند؛ نفر  سهك ظلم يند: در يفرماي(ع) م يامام عل

دردناك و  ،انيرانيهمه ا يبا براي. تقررقابل باوريهولناك و غ يمنتشر شد. خبر يمانيسردار سلناجوانمردانه خبر ترور  98 يد 13جمعه 

ران دست به يكردم كه اگر ايكردند. در آن روزها در ذهنم دائما مرور ميم» انتقام سخت«ران خشم و انتقام بود. همه صحبت از ي. همه اسوزناك

 يكردم با هر تلفاتيرا كه مرور م ييوير بود. هر سناريو اجتناب ناپذ ينشان خواهد داد. جنگ در ذهنم قطع يكا چه عكس العمليبزند آمر يتالف

جه يشد. نتيكنم نم يبندگر جمعيجه را جور ديخواستم نتيران. هرطور مياالنه يذلم شدن يبود و تسل يادو بمب هسته يكيمن، آخرش از دش

البته آن ش. يخو يمنه و ابرقدرتيكا از هيكرد و آمريت خود دفاع ميثيد از شرافت و حيران باين باشد. ايجز ا يزيتوانست چيم نميجنگ مستق

چ ينكه هيبه بهانه ا ييكايه شد و طرف آمريها تخليرانياز بغض ا يكا، بخش كوچكيبه آمر يموشك يليك سير شد. با يبحمدهللا ختم بخه يقض

د يران بايگفتند ايها ميليخ ست.ينطور نيشه ايهم يتمام شد ولو آبرومندانه ز خوب ينشان نداد. در ظاهر همه چ ينداده عكس العمل يتلفات

چون نداشت را  ين جرات و توانيچنران ينست كه ايت ايرا بزند و .... . واقع ييكايآمر يمايرا بزند و هواپ ييكايچنان. ناو آمر ن كند ويچن

 50د يجبرانش با ينابود شده و برا يش بكليرساختهايكه تمام ز يبازنده است. با كشورقطعا ار، در روز آخر يك جنگ تمام عيدر  دانست كهيم

شه يهم يكه برا يخيتار يو بدتر از همه، سرافكندگ سال كوشش كند 40-30د يجبرانش با يكه برا ينيسنگ يو تلفات انسان سال تالش كند

خواهند باور كنند ين كشور نميكه عمدتا و عمدا مسئولدشمن  يهايگرياغين يعلت اخواستند. ين را نمين كشور ايخب مسئول. شوديثبت م

را موشكافانه و » الزامات روز آخر«د ينده بايآ ير است. در نبردهايشلنگ و شمش يهماوردتن به بازنده بودن در باور نداشست؟ علتش همان يچ

كنند. يطرف مقابل فكر نم يجز انتقام و نابود يزياند و به چشده يو جر ي، عصبين به شدت زخميكه طرفيل كرد. روزيه تحليه به ثانيثان

ك شده ينجا شلياز ا يزنكه با دقت نقطه يست؟ موشكيست. اما در طرف ما چيدارد معلومست كه چ يكه قدرت اتم ينه طرفين گزيخب آخر



د رادارها پنهان بماند و يكرده و اگر از د يرا ط يلومتريا چندهزار كي، فاصله چندصد يلوگرميك 800-700حداكثر  يك خرج انفجاريو با 

-يفرود م يمتريلينشود، بر سر دشمن با دقت م يداخل يد دشمن مواجه نشود و خودش دچار نقص فنك نشود و با پدافنيدچار جنگ الكترون

ن موشكها عوض يا چند ده تا از ايجه جنگ با چند تا يا نتيدو ساختمان و تلفات چند ده نفره. آ يكيست؟ منهدم كردن يجه چيد. خب نتيآ

 ياز شهرها يكيت محدود را در يبا ظرف ياك بمب كوچك هستهيدشمن چه در چنته دارد؟  ،اما در روز آخرر. يست كه خيهيشود. بديم

 يهاد وگرنه بمبيم شويدهد كه رسما تسليكند و چند ساعت فرصت ميم ييرا رونما يچند صد هزار نفر يكوچك پرتاب كرده و تلفات جان

از اشكاالت ما  يكيد عكس العمل ما چه خواهد بود؟!. يكنيفكر م يطيشران يز و اصفهان فرود خواهند آمد. خب در چنيدر تهران و تبر يبعد

 يو تبعات انسان يو حقوق بشر ياسيم. تعارفات سيكنيل نميط خودش تحليرا معموال در زمان و مكان و شرا يزينست كه هر چيها ايرانيا

 ييل كرد. جايتحل يليو نه تخ يها را در روز آخر بطور واقع» نيبدتر«د يد. لذا بانشويده گرفته ميار بطور كامل ناديتمام ع يريمعموال در درگ

كرد كه كشور دارنده آن، قطعا و  يدين ترديد كوچكتريندارد در روز آخر قطعا بازنده است و نبا يكه بمب اتم يست. كشوريتعارف ن يبرا

  ست؟ ير نيشلنگ و شمش ين هماورديا ايط جنگ از آن استفاده خواهد كرد. آيمسلما با تنگتر شدن شرا

است كه با همت جوانان و نوابغ  يك شاهكار خارق العاده نظاميزن نقطه يمايقاره پ يهاموشك يافتن به فناوريست كه دست ين يديالبته ترد

د يمثال عربستان مف ياتم ريك دشمن غيبا  يهماورد يحات براينگونه تسليا يارزشمند است. ول يك پشتوانه دفاعيو اند بدست آمده يرانيا

  ر.يسخت، خ يروزها ياول خوبست ول يروزها يهم برا ياتم ياست. در مقابل كشورها

د بكشنخواهد شد كه بخواهد به روز اول  دهيكش يچ جنگيهش به يپادارد اصوال  يكه سالح اتم ينست كه كشوريتر اتر و واضحيمسئله واقع

چراكه  واهمه دارند يك قدرت مسلم اتميبا  يريدرگهمه از  د.يايا نيد يايبه بار ب يفتد. خسارات اقتصاديا نيفتد ياتفاق ب يفاجعه انسان ا آخر.ي

كنند. يحذر م يبا و يريفشرده خواهد شد لذا به شدت از درگ» دكمه قرمز رنگ!«ار، باالخره آن يدانند كه در صورت بروز جنگ تمام عيهمه م

! و يدست گرم يكه برا ييمگر كشورها است ار نشدهيوارد جنگ تمام ع يچ قدرت اتميچگاه هيگذشته هدر قرن . اد استيا زيدر دننمونه آن 

ه و افغانستان و يمانند عراق و سور اندو نابودش كرده ر شدهيف درگيك كشور ضعيحات متعارف خود با يش كردن تسليو آزما ياسيس يهايباز

ر يدر چند سال اخن يه و غرب بر سر مسئله اوكرايروس يريه درگين قضيتوان در هميرا م» ياتم يبازدارنگ«ك ي. نمونه نزدرهيمن و غيو  يبيل

قا مسائل را دنبال ين بودم و دقيه بودند. من در آن سالها در اوكرايدر برابر روس ييكا و امكانات ناتو در حال صف آرايتمام اروپا و آمر د.يد

از بابت تحركات از بابت تحركات از بابت تحركات از بابت تحركات     ييييااااييييما نگرانما نگرانما نگرانما نگران««««رسا اعالم كرد:  ييد و با صدايمرز اروپا رسان يكيه در نزديروس ينظامگاه يك پايخود را به » نيپوت«كردم. يم

د كرد كه اگر يق اروپا را تهديواضح و دق يليخ يعنيام، كوتاه بود و پرمحتوا. يپ. »»»»ما پشتوانه ارتش ماست!ما پشتوانه ارتش ماست!ما پشتوانه ارتش ماست!ما پشتوانه ارتش ماست!    ييييحات اتمحات اتمحات اتمحات اتمييييم. تسلم. تسلم. تسلم. تسلييييندارندارندارندار    ان خودان خودان خودان خوددشمندشمندشمندشمن

ن يل منظور سخنان پوتيا به تحليز و درشت دنير يهاچه شد؟ همه رسانه ين سخنرانيجه ايشد. نت ديكسان خواهيد با خاك يادامه بده

ها ارسال ييكايتنها ماند. آمر ،ان كارزارين در مياوكراكباره همه غالف كردند. يبه . يد مسلم اتمي: تهدداشتندجه يك نتيپرداختند و همه 

. ييدلجو يبرا ندن فرستاديمه به كرمليخود را بطور شتابان و سراس ياست خارجيها مسئول سييرا متوقف كردند. اروپا يمهمات و ادوات نظام

سپرده شد  ين به دست فراموشيو اوكرا »شد قائله تمام«ك كالم: يمنصرف شد. و در و لهستان ه يد در مرز روسيجد يهاگاهيناتو از استقرار پا

ن بود ياشتباه ما ا« درس آموز است:ها يرانياما  ين در آن روزها برايس جمهور اوكراينابود شده. سخن رئ يچند تكه شده و اقتصاد يبا كشور

ن خارج كرده و ياوكرا ، ازيو شرق يغرب يو فشار الب يحقوق بشر يهاه گروهيخود را به توص يحات اتمي، تسليشورو يكه پس از فروپاش

  ».تنها!! يم. تنهايم. امروز تنها مانديل داديتحو

كا يخود با آمر يهاان كشمكشيدر جر ب رجب اردوغاني، طهيمقتدر ترك و اسالمگراس جمهور يش بود كه رئين دو ماه پيگر، هميد يادر نمونه

ها در يرانيما ا يداشته باشد ول يحات اتميد تسليخود با دفاع از يه براياعالم كرد كه تركدو مرتبه در دو مراسم جداگانه و غرب، رسما و علنا 

شود. حداقل در حد بحث و ينم يما هم بحث يو علم يدانشگاه يهاطيدر مح يم. حتيمان هم جرات به زبان آوردن آن را ندارخانه يپستو

   نهمه ترس و واهمه از كجاست؟يشه اير شود.ين بحث نميهم وارد ا يطنزپرداز يو حت ياسيلگر سينگار و تحلچ روزنامهي. هيبررس



در اين زمينه هستند حداقل به يك تعداد كارشناس و تحليلگر، اين ران يااگر مسئولين حكومتي و دولتي نگران تبعات اعالن موضع رسمي 

گيري داشتن بمب اتمي اظهار نظر كنند حتي در راديو و تلوزيون. با اين ترفند، عمال هيچ موضعضرورت فرصت را بدهند كه صريحا در مورد 

هاي تلوزيوني اين افراد كارشناس، اين پيام مسلم و قطعي را به نشده ولي در هر برهه زماني، مصاحبهاعالم مقامات حكومتي  رسمي از طرف

كند كه اين ميتواند نظر حكومت باشد و اين دل نگراني را در آنها ايجاد كند كه نبايد خطوط قرمز را رد كنند وگرنه طرف مقابل مخابره مي

م يمستق يدات نظاميو تهد يمانيترور سردار سل ياين قضاين بودم، در هميمسئول يباري را شاهد خواهند بود. من اگر بجا عكس العمل فاجعه

 يكيا يران. يون ايدر تلوز يحت انداختم.يبراه مها در رسانه ينه لزوم داشتن بمب اتميت شده در زميهدا يك رشته نظرات كارشناسيكا، يآمر

برند كه يم يكنند و پيل ميو تحل يران را بررسيا يهارسانه يآنها قطعا محتواآنها.  يندگان مجلس به عنوان نظر شخصيدو اظهار نظر از نما

ان را به آن سو يرانيت ايكند و در نهايرا داغ م يشه بحث مربوط به ضرورت داشتن سالح اتميران، هميه ايعل ينظام يدر پ يدات پيتهد

ن يتبعات سنگ رند.يگيران ميكنند. تلفات هم از ايمهم كنند. اقدام يد ميتهد يدر پ يت چگونه است؟ پياالن وضع يول كند.يت ميهدا

توانست فتح يم يمانيه ترور سردار سلين قضيا كنند.يافت نميران دريهم از ا يام موثر اتميچ پيه كنند.يل ميم هم بر ما تحميو تحر ياقتصاد

ن دشمن، يدش كرد. ايتهد» شلنگ«ح تر و جسورتر از آنست كه بتوان با ينشان داد كه دشمن ما وق يچون به روشن نه باشدين زميدر ا يباب

   فهمد. يرا م» ريشمش«فقط زبان 

ك تعهد نانوشته يا يدارند گويطبق منافع غرب گام برم يطيقا در هر شرايهستند كه دق» قلم به مزد«آدم  ياعده يشه در هر كشوريالبته هم

كه تا اسم  ين افراديندارند. از ا يها به آن اعتقاديهستند كه خود غرب يد هم نوشته!) به غرب دارند و كاسه داغتر از آش حقوق بشري(و شا

ن است چرا آنها ياگر چن ديد  پرسيدانند بايم يراخالقيو غ يرانسانيو غ يرحقوق بشريكند و آن را غيد رگ گردنشان باد ميآيم يبمب اتم

ران از شمال و جنوب اشغال يچه بود؟ چرا ااول و دوم  يران در جنگ جهانيقا نقش ايدقد كه يد از آنها پرسيخودشان دارند؟ آنهم به وفور. با

ر دست و يجهت زيخود و بي، بيطرفيباعالم رغم يران عليچرا انكرده بود؟  يطرفيران اعالم بيمگر امان ثبت شد؟ يخ برايننگ آن در تار شد و

ران يت آن زمان اياز جمع يمي) كه معادل ن!!ون نفر!!يلي(شش م يرانياون يليم 6 يخيشد و طبق شواهد تارو لگدمال بزرگان له  يدعوا يپا

 500د يران چرا بايه ايصدام عل يلين جنگ تحميدر همن چه بود؟ ين بيران در اير ايتقص نها نقض حقوق بشر نبود؟يان رفتند؟! يب بودند از

ها يو چشم آبها يا فقط خون غربيدارد  ياصال ارزش يرانيشان خون ايد ايا از ديآ ست؟ينها شامل حقوق بشر نيكشته شوند؟ ا يرانينفر اهزار 

ن يا يحاكم است. برا» قانون جنگل« يگريهر زمان د ش ازيامروز ب يايكه در دن خواهند درك كننديتوانند و البته نمينها نميا ارزش دارد؟

    ندارد. ييرنگ و بو مطلقا» دفاع از خود«به نام  يزيچ افراد

» خ بشريتار يمهاين تحريسخت تر«م، به قول خودشان يستين يم. خب االن كه اتميشويم ميم تحريبساز يند اگر بمب اتميگويها هم ميبعض

 يرا هم هر از چندگاه يو اقدام نظامز ير ميو زز يم يرو يهانهيهست؟؟؟. تازه چماق گز يهم رنگ ياهيگر باالتر از سه ما اعمال كردند. ميرا عل

را با مذاكره و  "ه جنگيسا"كه ما  كنديما هم تكرارش م خرديو ب استيكيال بيخزودباور خوشلوح س جمهور سادهيكوبند و رئيبر سر ما م

ها جالب داشت (با ادبيات خاص خودش!) كه دائما براي بچهيكي از ناخداهاي نيروي دريايي ارتش يك تكيه كالم . م!!!يلبخند از شما دور كرد

ساله دامن خود  15ك دختر ينست كه يتتان حفظ شود مثل اي، امنزدن د كه با لبخنديامروز، توقع داشته باش ياينكه در دنيا "كرد: تكرار مي

 15دختر «اين قضيه  ."به كارش نداشته باشند!! ياهد كه كارگران بخوياز دبا لبخند قدم بزند و  ،»و دروازه غار دان شوشيم«را باال زده و در 

  ها يك ضرب المثل شده بود!.براي بچه» ساله

 يرد؟ كره شماليپذين را ميا يميكدام عقل سل ،آخر م.يافتيبه علف خوردن م م!.يشويم يم مثل كره شماليشو يند اگر اتميگويهم م ياعده

بدون بدون نفت و گاز، ، يو معدن يعيبدون منابع طبها، ها و نهنگكوسه يگيدر همسا، ايك دنيكنج تارست كوچك به اندازه تهران، در يكشور

ها، ينكه به اعتراف خود غربير كشورها. ضمن ايدر سا يو مذهب ي، قلبيو بدون طرفداران فكر گان متعددي، بدون همسامهم يت مكانيموقع

د به علف خوردن يم شديسال تحر 16ا ما بعد يآ انست.يمردم در جر يعاد يزندگ يست وليشمالدتر از كره يران شديا يهامين االن تحريهم



بين در انجام دهند كه به زور و با ذره ياند عليه همين كشور مينياتوري كره شمالآيا آنها كوچكترين حركت نظامي جرات كردهم؟!. ياافتاده

  نقشه پيداست؟

باشد و  يرنظاميو غ يمختلف از مراكز نظام يهاگسترده آژانس به بهانه يهايباعث شده دائما در معرض بازرس NPTران در يت ايعضو ياز طرف

خود  ياست جمهوريان دوره رين شد كه اوباما صراحتا در پايها هم اين بازرسيجه ايبا بازرسان. نت يبازران هم دائما در حال موش و گربهيا

 يقيدق يتواند حمالت نظامياز ميدر صورت ن يبعد يس جمهوريم رئياران كسب كردهيا ياكه مراكز هسته يقياعالم كرد كه با اطالعات دق

ها ين بازيران ترور شدند!. همه ايدر داخل خود ا به آژانس، ما بر اثر ارائه اطالعات دانشمندانمان يان دانشمند هستهين چنديانجام دهد. همچن

 يهايبازرس يبرا يليگر دليكند د ييخود رونما يران از بمب اتميندارد. حاال اگر ا يران بمب اتميكنند كه انان حاصل ين است كه اطميا يبرا

  دارد. يران رسما اعالم كرده كه بمب اتميماند چون اينم يگسترده باق

خود مواجه  يااز برنامه هسته يناش يمهايتحر نيدتريشدسال است كه با  16 ش ازيب است.ت يبشرخ يب تاريها جزء عجايرانين كار ما ايا

 يحات اتميدات تسليتهداز  يناش» يبازدارندگ« يايم از مزايت هم نتوانستيم و در نهاياآن را هم داده ياسيو س يم و همه تبعات اقتصاديهست

ندارد بلكه  يران نه تنها بمب اتميا كهند يگويم يلگران غربيو تحل يم كه گزارشگران آژانس اتميم. دست آخر هم خوشحال هستياستفاده كن

خود و يطه وجود ندارد!!. خب حداقل االن كه بين حيورود به ا يران برايم ايبر تصم يهم مبن يچگونه شواهديش ندارد و هيهم برا يابرنامه

ا اگر يم. يده هم ببريفا ميدهينه ميم؟ حداقل اگر هزيكنينم يم چرا حركتيخ هستيتار يمهاين تحريدر معرض سختربه قول خودشان جهت يب

  م و منتظر!. ينكه صرفا مفعول باشينه ا كنند ماهم با آنها بازي كنيم. اگر با ما بازي ميميل كنينه هم تحميكنند هزيل مينه تحميبر ما هز
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  وجود دارد  وجود دارد        سخت ترين تحريمهاي اقتصادي تاريخسخت ترين تحريمهاي اقتصادي تاريخسخت ترين تحريمهاي اقتصادي تاريخسخت ترين تحريمهاي اقتصادي تاريخ

و  يچانه زن(عدم وجود قدرت وجود ندارد         در آيندهدر آيندهدر آيندهدر آينده    دورنماي رفع تحريمهادورنماي رفع تحريمهادورنماي رفع تحريمهادورنماي رفع تحريمها

  از دشمن) يريازگيامت

 ير كشورهايسا يز اتميد به تجهيبا تهداحتماال وجود دارد 

   از دشمن) يرياز گيجاد قدرت امتيمسلمان (ا

  نميگيردولي كسي جدي بطور محدود وجود دارد   بطور گسترده وجود دارد        تهديدهاي نظامي زباني و تبليغاتيتهديدهاي نظامي زباني و تبليغاتيتهديدهاي نظامي زباني و تبليغاتيتهديدهاي نظامي زباني و تبليغاتي

  بطور كلي منتفي ميشود براي هميشه  وجود دارد يتا حدود        انجام حمله نظاميانجام حمله نظاميانجام حمله نظاميانجام حمله نظامي

 خبطور گسترده و كم نظير در تاريوجود دارد         بازرسي آژانس اتمي از مراكز نظامي و اتميبازرسي آژانس اتمي از مراكز نظامي و اتميبازرسي آژانس اتمي از مراكز نظامي و اتميبازرسي آژانس اتمي از مراكز نظامي و اتمي

   آژانس

چون ديگر دليلي ندارد و ايران رسما اعالم كرده وجود ندارد 

  بمب اتمي دارد!

اعتماد بنفس نظامي و سياسي اعتماد بنفس نظامي و سياسي اعتماد بنفس نظامي و سياسي اعتماد بنفس نظامي و سياسي آرامش رواني و آرامش رواني و آرامش رواني و آرامش رواني و 

        هاهاهاهاايرانيايرانيايرانيايراني

  هاي اتميبطور قطعي و كامل با پشتوانه زرادخانهوجود دارد   وجود دارد ولي بطور شكننده و محدود

غرب و ظهور  يبا توجه به افول قدرت نظامقطعا وجود دارد   ابدا وجود ندارد        از منطقهاز منطقهاز منطقهاز منطقه    ييييخارجخارجخارجخارج    ييييرفتن قدرتهارفتن قدرتهارفتن قدرتهارفتن قدرتها    ييييدورنمادورنمادورنمادورنما

گانگان تنگتر يب ي، جا برادر منطقه يو نظام يبزرگ اتم يقدرتها

  افت.يه و اجازه عرض اندام نخواهند شد

چون ترس  ش باشديد رو به افزايهمواره با        رانرانرانرانيييياااا    ييييرشد بودجه نظامرشد بودجه نظامرشد بودجه نظامرشد بودجه نظام

شه بطور يدشمن هم ياز اقدام نظامو اضطراب 

  وجود داردوسته يو پ يجد

 ييران از توانايچون اافت يدر بلند مدت كاهش خواهد 

هنگفت  يهانهيبه هز يليمطمئن خواهد بود و دل ،دفاع از خود

  دينيبينم ينظام

و جلب و جلب و جلب و جلب     يييين المللن المللن المللن المللييييببببمستقل و قدرتمند مستقل و قدرتمند مستقل و قدرتمند مستقل و قدرتمند گاه گاه گاه گاه ييييجاجاجاجا

        يييياعتماد خارجاعتماد خارجاعتماد خارجاعتماد خارج

شدن تهاجم  يبا توجه به منتفوجود دارد  يبطور قطع  بطور متزلزل وجود دارد

   ين الملليتقابل در عرصه ب ييتوانا و ينظام

بر روي ميز وحه ربطور كلي موضوعات مط شودمي بمب اتمي ايران انجام آزمايشاولين نكته بعدي در اين است كه از فرداي صبح روزي كه 

هايمان و سازي و برد موشكشود و ديگر نيازي نيست كه روي تعداد سانتريفيوژهاي خودمان و درصد غنيمذاكره با اروپا و آمريكا عوض مي

و  فق شرافتمندانه روي ميز بگذاريممان مذاكره كنيم چراكه از موضع باال ميتوانيم موضوعات زير را براي مذاكره دوستانه! و تواايحضور منطقه



تر جديرده و به چالشهاي طور كلي موضوعات قبلي را از ذهن خود پاك كدشمن پرانده و او را مجبور كنيم كه بسر هوش از كاري كنيم كه 

به شرطي كه از قدرت اتمي اسرائيل هم  TNTو قدرت انفجاري آنها بر حسب كيلوتن ايران هاي اتمي تعداد بمب )1 :بعدي بپردازد از قبيل

عراق و يمن همچنين در سوريه و لبنان و يعني و اسرائيل بيخ گوش اروپا ر هاي اتمي د) مستقر كردن يا نكردن بمب2حسابرسي شود 

خالصه بسياري موضوعات ديگر كه نفس را در ... و . !در بيخ گوش آمريكا يعني كوبا و ونزوئال و بوليوي ميتهاي امستقر كردن يا نكردن بمب)3

بينيم كه پس از آزمايش اولين بمب اتمي، حتي محتواي مذاكرات ما با قدرتهاي جهاني، دگرگون پس مي اهد كرد.سينه دشمن حبس خو

  خواهد شد. 

فورا به سمت  يم در صورت مواجهه مسلم نظاميد كنينكه ما تهديبمب اتم از ساختن آن موثرتر است. ا د به ساختنيها هم تهدموقع يبعض

نجاست كه ما يا يبدبخت يك كند. وليران را تحريمبادا كه ا دهديكاهش مدشمن را  ينظام يدات زبانيم، خودبخود تهديرويم يحات اتميتسل

ست؟ از كجا در وجود ما يچ يو واهمه برا نهمه ترسيا م.يآوريم و بر زبان نميترسيآن هم م يباند زيم بلكه از تهديسازينم ينه تنها سالح اتم

  هستند؟ يا كساني يآن چه كس يباعث و بان ق شده؟.يتزر

اندازه تواند به يد شده، ميي!!! مشاهده و تايك جاسوس فراريكه توسط  ين بمب اتمياز وجود چند يعه عمديمواقع هم پخش كردن شا يبرخ

رسانده كه من بمب اتم  يبندن جمعيا را به ايكل دن يده ولين بمبها را نديچكس ايل كرد. هيكه اسرائ يداشتن خود بمب اتم موثر باشد. كار

مطلع  يد اتمين تهديا را از ايكرد!! و دن يل فرار كرد و رفت و افشاگرياسرائ يسات اتمي!! از دل تاسييهويك جاسوس كه يله يدارم آنهم بوس

  چكس نكرد.يل كرد كه هيبه اسرائ يكرد!!!! و ... خدمت

 اي هم ميگويند ايران بمب اتم دارد، حاال يا خودش ساخته يا از كره شمالي گرفته و آن را در دل كوهها پنهان كرده براي روز مبادا!. خبعده

    ييييش از آنكه براش از آنكه براش از آنكه براش از آنكه براييييامروز، بامروز، بامروز، بامروز، ب    ييييااااييييه نقش بمب اتم در دنه نقش بمب اتم در دنه نقش بمب اتم در دنه نقش بمب اتم در دنم كم كم كم كييييفراموش نكنفراموش نكنفراموش نكنفراموش نكنخورد؟ اي به چه دردي ميسوال اينست كه چنين بمب پنهان شده

. اگر ما چنين بمبهايي داشته باشيم و نتوانيم بصورت رسمي استاستاستاست» » » » ييييد كردن طرف مقابل و نقش بازدارندگد كردن طرف مقابل و نقش بازدارندگد كردن طرف مقابل و نقش بازدارندگد كردن طرف مقابل و نقش بازدارندگييييتهدتهدتهدتهد««««    ييييباشد براباشد براباشد براباشد برا» » » » استفاده كردناستفاده كردناستفاده كردناستفاده كردن««««

شروع  يريك درگي يوقت درخت را برداشت كنيم.ايم ميوه اين يا غيررسمي يا شايعه يا هدايت شده به طرف مقابلمان بفهمانيم، عمال نتوانسته

كند چراكه طرف مقابل در هول و هراس افتاده و در يشتر ميط را حادتر و تلفات را بي، شرايك سالح اتمياز  ييرد، رونمايگيشود و شدت ميم

ر است. به قول ياجتناب ناپذباز هم ، ينفرون يليشود. آنوقت هست كه تلفات چند ميتر مخود مصمم يو گسترده از سالح اتم ياستفاده قطع

    ». دارد يهر سخن، جا و هر نكته، زمان«معروف: 

. امروزه در ياز سالح اتم ييرونما يمانند امروز آماده نباشد برا يو اجتماع ياسيط سيد هرگز شراينده، شاينست كه در آيدر ا ينكته مهم بعد

دارند.  يو خارج يبر اوضاع داخل يهم تسلط خوب يو نظام يتيامن يروهايدارد. ن يتدار خوبو اقت يمحبوبدر كشور  يم كه رهبريهست يطيشرا

ز با ي). عامه مردم نيبار دولت فعلو عملكرد فاجعه ندهيو دولت آ يآماده است (بخصوص با مجلس منتخب بعد يز تا حدودين ياسيط سيشرا

ن يچن يم كه مسلما حاميت جوان داريجمع يياالن درصد بااله هستند. يتوج يط بوجود آمده، در ضرورت داشتن سالح اتميتوجه به شرا

هستند.  يير و فرتوت هستند كه مسلما مخالف هرگونه ماجراجويپ يران، آدمهاياز مردم ا ييگر، درصد بااليسال د 30-20هستند.  يحركت

هاي بعدي منتقل اگر شرايط به همين منوال به نسل يا نسلز همچنان ادامه داشته باشد. ينده نيدر آ يطين شرايد است كه چنيبع يليخ يليخ

و  جمع نكردههمه تجهيزات اتمي خود را » معمر قزافي«مانند مها، يافتن تحريدر اثر ادامه باشند و  يداران خوبراثيمكه ست اشود، بعيد 

فته و يون عاشق و شيليما بعضا همان چهار مو متفكران و مشاوران و كارشناسان  رانيمد يم كه نسل بعديفراموش نكن دهند.نتحويل آمريكا 

ا از يآ». ش خواهند فروختيآش را با جا« ،گانگانيبفشار مطمئنا در مقابل نده ينها در آياتتلو هستند كه  مانند يديو پلفالوور موجود پلشت 

ن يدند كه چگونه در زمان هميهمگان دداشت؟ هرگز و هرگز.  يپرستو مقاومت و وطن ينداريو د يتوان توقع ارزشمداريم ين نسلچني

تها و يمها، هشتاد درصد فعاليرفع شدن فشار تحرخام ال يلوح، چگونه به خساده ي، حسن آقا(و انقالبي دو آتشه سابق) يجمهور فعلسيرئ



انجام شد  يرهبر فعل اتين فاجعه در زمان حيتازه ا!». ل گرفتين شده را داد و افسار پاره تحوياسب ز«مان را نابود كرد و ياتم يدستاوردها

است كه با زحمت  ينوردصخره"ه يما شب يد. اوضاع كنونيرسينجا نميتا ا و هرگز هرگز ياهسته يشان نبود، دستاوردهايا يتهايكه اگر حما

 يزهايخود را سرگرم چ ،انه راهيدن به قله، در ميرس يتمركز رو يبجا يم و خطرناك را باال رفته وليك صخره عظيراه مهيتا نفرسا و طاقتاد يز

هم قله را فتح نكرده و هم جان خود را از دست  يعنيكند. ياز رمق افتاده و سقوط ماو  يدستها و پاها ا زودير يدست كه يهيگر كرده. بديد

به صدا در آورده باشد كه اگر  نظام مردم و يرا برا ين زنگ خطر جديد اير باياخ يدر سالها» خ ساده لوحيش«جناب  ياتم ياين قضاي. ا"داده

ز را از دست يد همه چينده نه چندان دور بايآ وگرنه در »فبها المراد«ده باشد كه يرس ييبه سرانجام نها ين رهبر فعليات هميكار در زمان ح

توانند اي خود رونمايي كند نسلهاي بعدي ديگر نمياگر كشور، در همين نسل فعلي كه روحيه جهادي بيشتري دارد از سالح هسته م.يرفته بدان

دانند. دوما) جو ميا يدنده و خود را ابرقدرت بينند چون به اعتماد بنفس كافي رسيكن كنند چراكه: اوال) نيازي به اين كار نميآن را ريشه

تحويل يك از دست داده و را  ين پشتوانه نظامي قدرتمنديدهد كه چننمي ياستمداران بعدياي به حاكمان و سرواني جامعه چنين اجازه

و هر  يتا قبل از رونمايي از بمب اتمي خود، هر تبان يعني. خواهند پنداشت ير بزرگ مليك تحقين را مصادف يو ا دنقدرت اتمي ديگر بده

-آينده ما نه تنها در اثر فشار اقتصادي و تحريم، فناوري هسته نسلاتفاق بيفتد. ) ينده (و بخصوص بعد از رهبر فعليدر آگري ممكن است البي

خوب و  يد قدر فرصتهايبا د كرد.تقديم دشمن خواه دودستيهايش با تمام پيچ و مهرهاي را تحويل خواهند داد بلكه فناوري موشكي را نيز 

رسانده ولي دم دروازه تا شرايط االن كشور ما مانند كسي هست كه توپ را  را دانست و حداكثر استفاده را برد. يكنون يو تكرار نشدن يعال

اين يعني هدر دادن سرمايه و عمر  بجاي گل زدن، شروع به روپايي زدن كرده!!. اين يعني نقض غرض. اين يعني كار بيهوده و غيرمنطقي.

  كشور.

ستانه شوند، حرفهاي ساده لوحانه و بشر دوها نعره كشيده و ضعيفها تكه تكه ميحاكم است و قوي» قانون جنگل«در دنيايي كه بطور كامل 

   زدن، عين حماقت و خودكشي است.

ت مهم و محبوب ت مهم و محبوب ت مهم و محبوب ت مهم و محبوب يييين شخصن شخصن شخصن شخصييييما و دومما و دومما و دومما و دوم    يييين ژنرال نظامن ژنرال نظامن ژنرال نظامن ژنرال نظامييييمهمترمهمترمهمترمهمتركه كه كه كه     كردكردكردكردييييجرات مجرات مجرات مجرات مكا كا كا كا ييييم واقعا آمرم واقعا آمرم واقعا آمرم واقعا آمرييييداشتداشتداشتداشت    ييييد اگر ما سالح اتمد اگر ما سالح اتمد اگر ما سالح اتمد اگر ما سالح اتمييييكنكنكنكنييييا شما واقعا فكر ما شما واقعا فكر ما شما واقعا فكر ما شما واقعا فكر مييييآآآآ

و و و و     را هم منتشر كندرا هم منتشر كندرا هم منتشر كندرا هم منتشر كندآن آن آن آن لم انهدام لم انهدام لم انهدام لم انهدام ييييففففترور كند و بوضوح هم اعالم كند و ترور كند و بوضوح هم اعالم كند و ترور كند و بوضوح هم اعالم كند و ترور كند و بوضوح هم اعالم كند و     ييييبراحتبراحتبراحتبراحتگر گر گر گر ييييك كشور دك كشور دك كشور دك كشور دييييبه به به به     ييييك سفر رسمك سفر رسمك سفر رسمك سفر رسمييييدر در در در را را را را     ييييمانمانمانمانييييسردار سلسردار سلسردار سلسردار سل    كشور،كشور،كشور،كشور،

د ين كار بايد ايدفاع كند و بگو يمانيسلسردار از ترور  يرسم يهابونين بار علنا با وقاحت تمام از تريو ترامپ هم چند داغ ملت را تازه كند!!!داغ ملت را تازه كند!!!داغ ملت را تازه كند!!!داغ ملت را تازه كند!!!

- نفر مسافر بيگناه جزغاله مي 176آن  شد وآيا آن هواپيماي اوكرايني بدليل شرايط جنگي در آن روزها منهدم ميم؟. يكرديش ميسال پ 20

ه و يروس يعنيخود  يميه دشمنان قديعلجرات نكرده را هرگز  ين كاريكا چنيد كه چرا آمريادهيا از خود پرسيآ شدند؟! هرگز و هرگز و هرگز.

ن كار را يآنها ا يول. ينيش بيپرقابل يغ ياتمبا تبعات  استجنگ اعالن  يبه معناكار، رسما ن يچون ا؟ انجام دهد يكره شمال ين و حتيچ

ا فكرش را يآ .نطور هم شديكه هم نكند ياو گسترده د و اقدام موثريايران مجبورست كوتاه بيكردند چون مطمئن بودند اران يه ايعل يبراحت

ن بود؟ يما هم يمانيسردار سلا تاوان خون ين حد مختومه شود؟ آين ژنرالش در هميران در قبال ترور ارزشمندتريد كه عكس العمل ايكرديم

د انتظار ينبا يگريجه ديم نتيكنيم ير دوريم و از شمشيادلمان را به شلنگ خوش كرده  ين باشد چون وقتيد محدود به هميخب قطعا با

ل به جنگ يافت و تبدييه ادامه ميآن قضتر بود و گستردهدتر و يران شديعكس العمل اد كه اگر ياچ فكر كردهيا هيآ از آنطرف، م.يداشته باش

مجددا تمان يشد و جمعيخ، تكرار ميد باز هم تاريون؟!! شايليشدند؟ چند ميكشته م يرانيون مرد و زن و كودك ايليشد چند ميار ميتمام ع

د؟ يايش نيپ يطين شرايم تا چنينساخت يم و سالح اتمينهمه سال تعلل كرديم كه چرا ايخوردياز عمق جان م يآنوقت حسرت شد.ينصف م

 كند؟ يريمردم ما جلوگ يونيليخورد و چرا نتوانست از تلفات چند م يمها به چه دردينهمه سال تحمل تحريما و ا يت اتمينهمه سال فعاليا

بخاطر ن ياند؟ يباش درآمسلح ما به حالت آماده يروهايگاه، كل نياز فالن پا ييكايچند بمب افكن و ناو آمر ييد با جابجاين االن چرا بايهم

ن حركات دشمن احساس خطر ين خاطر، از كوچكتريم و به هميجاد كنيا يموثر يم بازدارندگيام كه توانستهيكه خودمان باور ندارست نيا

ن، ين و معتمديتوسط حلقه مشاور يران ارشد هر كشوريمد ياتيو ح يديمات كليمعموال تصم م.يافتيمكرده و به اضطرار و اضطراب  يجد



روز يد يمقامات ارشد كشور كه جوانان جسور و انقالب ين فعليمتاسفانه اغلب مشاور ين است وليعتا چنيران هم طبيشود. در ايخذ مو ا يبررس

ن جناب يمانند همشان متفاوت شده درجه با گذشته 180كه عملكردشان اند ل شدهيكار تبدر و سالخورده و محافظهيبودند، االن به افراد پ

چرا حلقه ح ندارد. يبه توض يازيگر نيخ حسن ساده لوح كه دين شيا همياند ار برجام بودهيكه مدافع تمام ع و ... يو رفسنجان يو شمخان يتيوال

ادم يرا خوب  يمانيآن روز تلخ ترور سردار سلم؟ يرا شاهد باش يتا تحوالت بزرگ ميكنينم يسازجوانبسته مشاوران مقامات ارشد كشور را 

نه فقط بخاطر ك كودك درمانده و مستاصل. يهمانند ه كردم. ير آوردم و زار زار گريك گوشه خلوت گير. ير قشم بودم. شوكه و متحدهست. 

ر يبخاطر مردم تحقرند. يگيخ، درس نميكه از تار يبخاطر مردم. وحشو ت نهمه ظلمير شده كشورم. بخاطر ايسردار. بخاطر مردم درمانده و تحق

گناه كشورم يبخاطر تكه تكه شدن سربازان و سرداران و مردم بتكه تكه و جزغاله كردند.  ين راحتيه همن سردارشان را بيكه بزرگتر ياشده

م؟ چرا دلمان را يكنيم؟ چرا فكر نميخورياز كجا ضربه م كه ميكنيدرك نم. چرا و مشاوران فرتوت آنها ران ارشدشيمد هراساز ترس و  يناش

و كجا، شرع، ما را مجبور كرده در برابر مستكبران، خلع سالح  يك م؟يادهيتراشو ديني  يو شرع يل عقليش دليم و براياخوش كردهبه شلنگ 

ست كه به مسلمانان فرموده: ين شرع نيمگر همبخاطر شرع؟ كدام شرع؟ بخاطر حقوق بشر؟!! كدام حقوق بشر؟  ؟ميفتر باشيا ضعي ميباش
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گران، يو دخودمان  يرا برا» دكمه قرمز«نقدر آن يچرا ام؟ ياست كه دست و پا كردهيان چه بهانهيام؟ ياخود كردهو هراس را سپر ترس  »نيد«

ر يتوان با شلنگ به جنگ شمشيكه نم ميشوي؟ چرا متوجه نمميان آن را نداريبمان هم جرات يهاخانه يدر پستوحتي كه  مياكرده »تابو«

  افسوس و صد افسوس... رفت؟

  نكه؛يخالصه او 
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! و حقوق يل اخالقيكه ما بدال ياست. تا زمان !»ياصول اخالق«و  »شلنگ«د آنها به يو عالقه شد »نييپا يروستا«ه يقا قضيه امروز ما دقيقض

 مير شويم و تحقيم و كشته شويد خون بدهيم باينرو» ريشمش«محدود كرده و به سمت » شلنگ«فقط خودمان را به  !ينيو د !يو انسان !يبشر

 يو اخالق يما جزء اصول حقوق بشرزان يعز ين خونهاي. ظاهرا اميزانمان باشيو بغض در گلو و اشك در چشم و آه در دل، شاهد پرپر شدن عز

 يگر نه جنگيست كه ديروزم، ير برسيم كه از شلنگ عبور كرده و به شمشيرسبجسارت  ن جرات ويكه به ا يآنروز. !!!ستين ينيو د يو انسان

 ده خواهد شد.يشنز يم يز و روير ميز يهانهيو گزد و ارعاب ير و تهدياز تحق يحرف يگريخته خواهد شد و نه دير يگر خونيد و نه دخواهد ش

    .برسد آن روز مبارك. انشاء اهللا يانشاء اهللا روز

  مونسان
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