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 !سیاست جایش را به ماجراجویی داده است  تأُمل در ُخبرگی و
 

 ُدنیای ضعیف ُکش که ازحق دور است+ حق را به قوی میدهـــد ومعـــذور است 
 پیوسته ُسخـن زحق وباطل چه ُکنی+ رَو زوربه دست آرکه حق بازور است)فرخی یزدی(

 
نخچیران« دارد که برای سیاستمداران حاوی   و دفتِراول مثنوی داستانی زیرعنـــــــــواِن»شیر  در  حضرِت موالنا

ِش سلطان برای آن داستان شیر که سلطان جنگل است ازنخچیران میخواهـد که بدون تال در درسی عبرت آموزاست.
که ضعیف است ولی صاحب تدبیر   کسب روزی خود بروندتا شیرآنان را طعمهٔ خودبسازد.نوبت به خرگوشی میرسد

 :جمله میگوید از  وخردمندی وموالناچندبیت درخوبی عقل وِخرد می پردازد و
 خاتَِم ملِک سلیمانست عــــــــــلم ++ جمله عالـــَم صورت وجانست علم 

 نــربیچاره گشت++ َخــــلِق دریـــــاها وَخلِق کوه ودشتآدمی را زین هُ 
 زوپلنگ وشیرترسان همچـوموش++ زونهنِگ بحر درصفـــرا وجوش
 آدمی را ُدشمِن پنهـــــــان بسیست++ آدمیی با حــَذَر عـــــــاقل کسیست 

 تأخیرش را می پُرسد  او سببِ   با خشم از  شیر  خالصه که خرگوِش ضعیف ولی عاقل با تأخیر نزِد شیر میَرَود و
غرور شیر استفاده نموده برایش میگوید که درجنگل شیری قوی تر ازحضرِت سلطان النه  وخرگوش از خودبینی و

نخچیران میخواهد که نزد شما نیایند ونزِد او بروند وشیر که مغروِر قوِت بازوی خود است از    از  گزیده است و
  سِرچاهی میبََرد وخود برشانهٔ شیرمی نشیند که آن شیرِ   بر  را   خرگوش او  و  را میپُرسد  خرگوش محل حریِف خود 

که حریف    را درچاه می بیند می پندارد  که تصویِرخود  مغرور  شیرِ   تازه النه کرده درجنگل رابرایش نشان بدهد و
این    اینک چند درس از  رهایی می یابند.  زور  و  بدین ترتیب نخچیران از ُظلم    و  چاه می اندازد   در  را  است خود

 :داستان
 بنابراین آسیب پذیر نیز است. دارد ولی زوِر مطلق ندارد و جهاِن مازور در  ورزورآ هر (۱

 خانهٔ دلها راه پیدا کند ازیاد می بََرد که به زور نمیتواند  در به زور  که میخواهد هرزورآور
جنگهای    خانهٔ دلها راه نمیتوان یافت وباالخره ضعیفان دربرابِر زورآور متحد میشوند وشرش را دفع میکنند.  در

 .گواهی میدهد دوم براین امر ی اول وعموم
تلقین میکند   زورآورغیرمستقیم برای کمزوراِن جهان همان رباعی فرخی یزدی را که من درباال نقل کردم عمالً (۲

همیان   در   زر  بازوان و  در  آنکه زور  و  کیسهٔ پُر میچـرخد  و  نیروی بازو  بر  زور  جهان مبتنی برظلم و  که معیار
عاید ملی    کشورها  نمیگرفت دیگر  شانتاژ وتهدید کار  آواز   زور   که اگر  نماید  زور  رفع ظلم و  خود  از  نمیتواند  ندارد
 .را صرِف انکشاِف نیروی اتومی نمیکردند خود

و (۳ داد  تجربهٔ چرنوبیل  نشان  جهان  همه  برای  درجاپان  سونامی  و   حادثهٔ  طبیعی  حوادث  دسِت  حتی   یا  کــــــه 
 را نیــــز ویران کند پس عاقل به هیچ وجه نباید  کننده تولید  کشورِ   بند را آزاد کند و این دیوپای در  تروریستی میتواند

 .بسترش راکتهای اتومی عیـــار شده باشد که زیرِ  محلی بخوابد در
و (۴ بود  وتروریستی  زورگویی  حادثهٔ  نخستین  نه  سلیمانی  قاسم  شدن  خواهد  ُکشته  آخرین  ابومصعب    ود.ب  نه 

ُمال دادهللا تروِرالبغدادی همه نشان داده است که  تروِر    ؛ تروراُسامه بن الدن؛۲۰۰۱الزرقاوی؛حادثهٔ یازدهم سپتمبر
میدهد انتقام چوچه  وانتقام؛  حیوان    ترور؛ترورمیزایَد  هیچ  که  دارنمی شود  ما جریحه  انسانی  احساِس  چرا  نمیدانم 

دیگرمانند انسان سرگرم ُکشتن همنوعاِن خود نیست.چرا مقامات عدلی ما وملل متحِد ما نمیتوانند که درفش عـــدالت 
جنگ افروزان    یاِد گذشته ها به خیر که جهان درگذشته بر ضد   رابرافرازند وتروریست را به پنجهٔ عدالت بسپارند.

نازی متوسل به قتل وترورنشد بلکه همه را حتی مدتهابعد ازجنگ محاکمه ومجازات کرد ولی امروزسرپنجهٔ زور 
اکم وعدالت زورگویان به تشخیِص خود مردم را  پنجه های عدالت ومحاکمه رافَلَج ساخته است. امروز به جای مح
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محکوم به قتل میکنند ومی ُکشند وتهدید میکنند که اگر به فکر انتقام افتادید ما بازهم میُکشیم. ای وای که دراین میان  
 .تروریزم ُکشته نمیشودولی آنکه ُکشته میشود انصاف است وآنکه شکسته میشودپنجه های عدالت وقانون است

حل وفصل قضایای متنازع    تجربهٔ جنِگ دوم جهانی مؤسسهٔ ملِل متحدرابه وجودآوردند تا در   از  تمداران بعدسیاس (۵
سرپنجهٔ زورآن سازمان را کامالً فلج وبَیک بلی گویِک   جهان ازآن یاری بگیرند وجلو جنگ هارا سدکنند ولی اینک

یَد وثابت کند که آنانکه شیر میغُریدند تنها بُزغاله زوربدل کرده است وسیاستمداران هم هی شیر میغُرند تا جنگی بیا
 .بودند

جنگ   سرپنِجهٔ  و  میکوبنـد  غـروروخـودسری  برسینهٔ  قراردارنددست  دررأس  که  سیاستمدارانی  بدبختانه  آری 
را درقاعدهٔ جامعه    هیچکاره ها  تأُمل ازمیاِن شان رخت بربسته است وصدای ما  وماجراجویی نشان میدهند وُخبرگی و

جهان    پلنگان از قفس های خویش بیرون َجسته و  جهان را شبیه باغِ وحشی کرده اند که در آن شیران و  و  شنوند  نمی
 وهللا اعلم بالصواب   را گرفتار ترس ووحشت کرده اند.
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