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تحول در سیاست امریکا؟!
دیده می شود ،آقای «اوباما» که اصلا "با ما" نبود ،از مقام ریاست جمهوری ،رخت سفر می بندد و
اینک با آمدن «دونالد ترمپ» در رأس دولت امریکا ،جهان تحول مهمی را پیش رو دارد .به عقیدۀ من،
جنون قدرت در سیاست امریکا ،چه با حزب دموکراتها و یا جمهوری خواهان ،کدام نقش مثبتی به نفع
جهان بار نمی آورد ،چون هردو حزب می خواهند در سایۀ بیرق پنجاه و دوستاره ئی خود ،بر قدرت و
سیطرۀ اضلع متحده امریکا در سراسر جهان بیفزایند و دشمنان خودساختۀ خود را سرکوب و تحت
اداره و نفوذ خود داشته باشند .از این ،که با رفت و آمد اشخاص ،تغییر و تبدیل چهره ها در رأس دولت،
بعضا ا با وعده و وعیدهای دروغین ،سکون و آرامش ظاهری ،مژده هائی می دهند و یا با سیماهای
منفور ،چه هیوالئی هستند ،همه در ستر و اخفای سیاست جلوه نمائی دارند .من که در هر مورد سری
شورانده و مطلبی ارائه می کنم ،با تعقیب جریان انتخابات امسال امریکا ،رفتار و کردار و گفتار دو
کاندید بخصوص حرکات جنون آمیز «دونالد ترمپ» بر خود لرزیده ،آیندۀ آرامش و صلح را در جهان
تاریک تر دیدم .سروده ای ست به همین مناسبت ،که از نظر می گذرد:
اگرچه این سخن در گوشها ،افسانه می آید

حقیقت آنکه در رأس جهان ،دیوانه می آید

شعار دشمنی با خلق عالم می دهــــد ،گویا

به دستی تیغ و بر دست دگر زوالنه می آید

جهان پاشیده ازهم ،در نفاق و ظلم و استبداد

چه سامــانی درین دنیای بی سامانه می آید

سیاستهای عالم جــز کدورت ،بار می نارد

عجب آب گــــلوسوزی ازین پیمانه می آید

به هم پیوستن دل ها ،کمال مرد می خواهد

چنین همت ز مرد عاقل و فــرزانه می آید

ز "اوباما" که خود با ما نبوده ،رنجها دیدیم

کنون مغزی ،که عالم را کند ویرانه می آید

جهان در پنجۀ یک قدرت افتاده ست ،می ترسم

که آرامش نه در ویرانه ،و نه خانه می آید

به چشم من ز هرسو چشمه های خون همی جوشد

سرشک از دیده ام با موج خون هردانه می آید
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به پا برخـــاسته ،با قــــامت مردانه می آید

خوش آن قومی ،که در جنگ جهانخواران خون آشام

"اسیر" از بس که قید و بند زندان هوس گرم است

به چشمم هرطرف گسترده دام و دانه می آید

(م .نسیم «اسیر» ــ  ۵جنوری 201۷ع ،فرانکفورت)
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