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 ۲۰۱۷/۰۶/۱۲                                               محقق داکتر خلیل هللا عبقری "حسان"

 
 ابرقدرتها و اندیشه تقسیم جهان به کشورهاى کوچک

 (قسمت اول)
 

از جهان در اوضاع کنونى متشکل از حکومتى افکار سیاست مدارانى است که برگستره سیاسى افکار مغلوب بعد 
جنگ جهانى دوم که برمظالم و رقت و زور سیطره قدرت را بر مظلومان تاریخ تحمیل مى نمودند، دیگر در ته گاهى 
شده که قدرت برکمال طنازى خودچهره هاى تاریخ را یکى بعد دیگرى بر اریکه قدرت و آرشیف سخن بر اشارات و 

 حرکات و سکنات سیاسى عصر نشانده است.
( تقسیم نمود و سیاست آفرینان شرق و غرب منزل سایه  ن جهان را بر مثلث عالمه بنز )  جنگ دوم و فاتحین آ

همدیگر بر تناظر قدرت، سیاست و فلسفه و روانشناسى و اقتصاد نشستند و دیگر چشم محرومان قدرت را بر پاى شان 
که اوامر صادر مى نمایند و حکم به نگریستن تشویق نمودند تا چهره عبوس قدرت و شگرف آفرینى روانکاوان تاریخ 

 مى رانند، دیگر به جز از تلویزیونها و محافل سخن رانى نیستند.
عصر بعد از جنگ دوم فلسفه ایجاد شد و ذهن آنانیکه از سواد کافى بى بهره بودند به منزله چهره سفال سازى چرخ 

ا و جاپان ، شوروى وقت و سیاستمدارانش بر گران تاریخ در آمدند و دیگر از همین آغاز فتح اروپا و شکست نازى ه
اریکه امپریالیزم پرولتاریا تکیه زدند و برگستره دید شان جهان رو به انکشاف مسلمین هند و اروپاى مرکزى و شرق 
میانه و حتى دورترین نقاط جهان مصر و کیوبا را دیده دارند و قدم برقدم برگشت امریکائى ها گذاشتند و نام و جهان 

تاریا را ساختند و بر این فلسفه جهان دیکتاتورى آفریدند که هنوز رنگ صفحات تاریخ بر کیوبا و افغانستان و پرول
فلسطین سرخ است. و همانگونه که بیرق شان سرخ است بر دیدگاه جغرافى خود و کمزوران بیرق سرخ از خون مردم 

 شان گستردند و حکومت کردند.
قط مى توانست گردن فراز مردمان آزاد را خم کند و بر دماغ شان خاطرات ناگوار زندان، وحشت، اعدام، و شکنجه ف

و تلخى را حک نماید که رفته رفته این عقده ها به منزله نفرت رشد نمود و حتى حس انتقام جویى را در دماغ ها زنده 
که مى خواستند آزاد زندگى  کرد که این تصادم افکار سالهاى طوالنى قربانى هاى بى شمار از مردم و آنانى گرفت

 کنند و درجامعه شان حق خود ارادیت فردى داشته باشند.
این تضاد و نفرت بر عالوه قربانى هاى بى شمار سیلى از مهاجرت ها و بى خانمانیها را در قبال داشت نظاره گر این 

یک چشم پرقدرت دید توانمند بحران چشم نظاره گران تاریخ فتوحات بى پایان بر مستعمرات خود، انگلیس ها را 
دستور آفرین بخشید که این نظاره گران از همان انگلند تا به هند ونیپال و شرق دور تصور آقایى و حکمروائى را 
داشتند و توأم با سکوت پر از تحمل سیاست تفرقه انداز و حکومت کن تاحال موفق درخشیدند و هنوز قدرت مندانه 

و اروپا و افغانستان، شیخ نشینان عرب و آسترالیا و نیوزیلند .... و دیگر ممالک فقط  قصرهاى شاهنشینان در انگلند
نقطۀ صدور فرمان و فلسفه و سیاست است که چشم نظاره گر، امریکائیان و روس ها و چین و هند از دور نظاره گر 

ست به کار شده بر سیاست شکست اند و بر ایجاد صلح در سرزمینهاى آسیایى و اروپایى و شرق میانه یک بار دیگر د
خورده ابرفیلسوفان عصر نا باوریهاى مظلومان و ممالک رو به رشد افزوده شد و درین میان صداى هللا اکبر را نیز 
بر ارثه سیاست بلند کرد و یک بار دیگر دین و پیروانش را بیدار کرد تا بر مظالم قدرت به پا برخیزند و اظهار هویت 

 یاد مظلومان نیز سیلى دیگرى از مهاجرت ها و بى خانمانى ها را در پى داشت.نمایند که این فر
اکنون سى سال است که مردم از هند، ایران، افغانستان ، بنگله دیش، نیپال، افغانستان، پاکستان و آذربایجان،عراق و 

ت مهاجرت هاى از فرا راز سوریه و لبنان و افریقاى جنوبى ... و صدها مملکت دیگر که وضع اقتصاد شان خوب نیس
جنگ، فقر و براى زنده ماندن و دریافت یک زندگى خوب انسانى به ممالک دیگر چون شوروى، فرانسه، جرمنى ، 
ناروى، سویدن، ایران، ترکیه، یونان، ایتالیا، انگلند، آسترلیا و نیوزیلند و دیگر ممالکى که درگیر جنگ نیستند ووضع 

ت غیر قانونى و فرار از ممالک خود شان را به مرزهاى این ممالک رسانده و به اقتصاد شان خوب است به صور
کمک قاچاقبران انسان زمینه ادخال این مهاجران را به این سرزمینها کشانده است که حال این مهاجرین نه صدها و 

راه چاره عالج و آن نه از هزارها بلکه به ملیونها مى رسد که دیگر فریاد زمامداران این کشورها را بر انگیخته و 
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دست خود شان پوره است و نه از دست موسسات مانند ملل متحد و دیگر موسسات خیریه کمک به این مهاجرین بى 
 وطن.

فریاد قدرت مندان شوروى، چین، انگلیس و امریکا همه و همه بر دوش کمک هاى بشرى و بشریت خالصه مى شود 
این همدردى را دارند و مى گفتند. درحالیکه براى آنها نه سرشمارى شده و نه و این محرومان نیازمند چشم انتظار 

 نفوس شان تعیین گردیده و نه بودیجه یى براى زندگى شان گرد آورده شده.
اگرچه تحت نام کمک هاى بشرى یک مقدار محدود پول صرف امرار حیات این مهاجرین مى شود ولى همه ناکافى 

 است .
 ید زندگى مهاجرت مى نمایند و به خاطر اینکه با دیگران چند وجه مشترک دارند.این مهاجرین به ام

 زمین ملک خداست و بر انسان ارزانى شده تا در آن زندگى کنند. -۱
 اینها وجه مشترک انسانى دارند زیرا همه انسان هستند و بشر. -۲
بشریت هیچگاهى نمى گذارد که برخودش ظلم  اینها به کمک و همکارى یک دیگر نیاز دارند زیرا وجدان در نهاد -٣

 گردد و از حق زندگى محروم شود.
 علم و دانش بشر نیز اجازه نمى دهد بر انسان ظلم شود و انسان مظلوم قرار گیرد زیرا خودش است. -٤
اد پس معلوم میشود که ایجاد قدرت، قدرت مندان و سیاسیون نمى خواهند از حریم قدرت شان دیگر قدرت ایج -٥

 گردد.
امروز قدرت مندان حتى به فکر تغییر نقشه جغرافیایى عصر هستند، درکشمیر، کردستان، فلسطین، سوریه، بلوچستان، 
و اطراف ممالک عربى شرق میانه افغانستان و پاکستان میانه، ناچار باید درجوار مرزهاى ایران و عراق و سوریه و 

فیائى نو به وجود بیاورند. این یک نظر خوب است ولى به چه قربانى ایران و ترک و آنطرف دریاى آمو مناطق جغرا
 این مفکوره فراهم خواهد شد.

ایا ممالک مستقل حاضر اند که از یک مقدار سرزمینهاى شان به منظور دفاع بشریت و متوطن ساختن این مهاجرین 
مملکت براى این همه مهاجرین  ملیونى تحت حکومت و سرپرستى ملل متحد حکومت هاى جدید احداث و سر از نو

بسازند و سازمانهاى خیریه جهان فاقد از رنگ و پوست ملیت و مذهب به این حکومات نو تشکیل کمک هاى بال 
عوض بشرى و انسانى نمایند و جهان را از یک تکلیف و مجبوریت خالص نمایند و به این آوارگان که شخصیت شان 

ان اندیشانه فکر نمایند و نگذارند که دیگر کدورت هاى ذهنى شان به کامپلکس درحال تزلزل فکرى و انسانى است، رو
 هاى حسادت زا و انتقام جویانه انکشاف نماید و این انسانها یک بار دیگر احساس بشریت نمایند.

اهند این حکومت هاى مختلط انسانى چه وقت به آسانى و بدون جنگ میسر خواهد شد و این انسانها چه وقت متیقن خو
شد که بر زمین خدا )هللا( زندگى مى نمایند نه بر زمین و سرزمین حزب هللا امام خمینى رهبر شان است، بلکه آن 
حزب هللا که محمد رهبرشان است. و زمین مال خداست و این وجیبه انسان است که باهم دوست، برادر و برابر زندگى 

 نمایند و حق خود ارادیت داشته باشند.
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