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 محمدصالح گردش 

 از پلنگان زخمی باید حذر کرد

بعضی انسانها متکی به دید و نظرهای مبتنی به علم و دانش، تمام اعتقادات و باور های دینی را رد می 

چنان دید و نظریات شان کاری ندارم، که البته در مقابل کسانی دیگری نیز استند که با نمایند که من با 

دانش و منطقی بر  پایه علوم تجربی به ادیان احترام و حرمت می گذارند. شخص خودم با هیچ کدام این 

 قالنی میدو گروه پیوند و رابطه ندارم، اما نفی کلی یک پدیده را از زاویه عقل و خرد بدور و غیر ع

دانم. من به این مقوله و حدیث پیامبر اسالم سخت دلبسته و معتقد ام که در هر خیری، شری و در هر  

شری، خیری نهفه است. پس مردود دانستن و رد کردن یک دید و نظر را در همه موارد غیر منصفانه 

 .می دانم

 ید شده است. بنابراین اصل، انسان هایدر آئین اسالم و در بیشتر آئین های دیگر نیز بر سر قناعت تأک

قانع، ثروتمندان جهان اند زیرا بندهٔ حرص و ولع و خواست های بیجا و بی مورد نفسانی نیستند. به یقین 

که غریب ترین افراد در طول تاریخ بشری نیز کسانی خواهند بود که به حق و داشته خود قناعت نکرده 

 .شند که از دید این قلم بی شک چنان هم بوده استو به حقوق دیگران دست دراز کرده با

امروز آغاز جنگ اوکڕائین اذهان جامعه بشری را به طور کلی مغشوش و مکدر ساخته که البته تداوم 

 .و اشتعال بیشتر این جنگ صدمات غیر قابل جبرانی را به جامعه بشری برجا خواهد گذاشت

 ”به تنگ آمد به جنگ آمد” یند: در زبان دری یک ضرب المثل مشهوریست که گو

بعد از فرو پاشی اتحاد شوروی گذشته به تدریج یک تعداد سرزمین های زیر سلطه آن کشور به آزادی 

های خارجی شان دست یافتند و توانستند تا روابط فرهنگی و اقتصادی شانرا با کشور های دگر، خود 

شتر در تالش انسجام دو باره فروپاشی های داخلی تامین و برقرار سازند. در این سالها که روس ها بی

شان بودند، کشور های غربی با استفاده از سیاست بازار آزاد توانستند به اقمار پیشین روسیه بیشتر نفوذ 

نمایند و روابط تامین سازند.  این حرص و ولع به حدی بوده که در طول اینهمه سال ها منافع کشور 

ظر گرفته نشود.  روس ها بالخره از زیر فشار ها و اختالفات فکری و روسیه درین رابطه ها در ن

سیاسی درون مردمی خود قد بلند نمودند و توانستند نظامی را بر روی بنای نظام پاشیده سوسیالیسم بنا 

نمایند. این جریان و احوال روس ها مرا به یاد جرمنی )آلمان( بین سالهای دو جنگ جهانی می اندازد 

ول آن سالها آلمانی ها توانستند هم با بحران ها و مشکالت داخلی شان دست و پنجه نرم کنند و که در ط
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هم خود را چنان نیرومند سازند تا بتوانند ماشین متحرک و آغازگر جنگ جهانی دوم باشند. امروز 

منافع از روسیه در نظر من همان موقف انتقام جویانه آلمان دیروز راغرض اعاده حیثیت و دست آوری 

دست رفته شان رادارد. پوتین کسی است که برای دست یابی منافع دیروز و از دست رفته به هر کاری 

دست خواهد زد و از تمام توانش به رسیدن به هدف استفاده خواهد کرد. پس از پلنگان زخمی باید هراسید. 

ی سوق تواند جهان را به تباهی و نیستاگر پوتین نتواند چون هیتلر بر جهان فایق آید، بیشتر از هیتلر می 

دهد. شناختی که از پوتین از زاویه روانشناختی دارم متعجب ام که او تا امروز چگونه توانسته است این 

همه خواست و ادعای غربیان را متحمل و پذیرا باشد، غربیان باید بدانند که پوتین تا امروز در برابر 

 .کار گرفته استشان بسیار از تحمل و صبر و تمکین 

من یک تحلیل گر سیاسی نیستم ولی دید و نظرم را غرض ادای دین انسانی به طور فشرده در همین 

نوشته اظهار نمودم زیرا جهان در  حال تجربه یک فاجعه غیر قابل جبران که حتا سبب از بین رفتن 

 .تمدن بشری خواهد شد، رو به رو اند

ع  این فاجعه را حماقت کسانی چون جوبایدن و چند سرمایه دار امریکایی جهانیان باید متوجه شوند که وقو

 .بیشتر ممکن و محتمل می سازند
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