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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  حميد بھشتی

 ٢٠١٢ اپريل ١٠

 

  لمانابازتاب شعر گونتر گراس در ميان مردم 
 

 نظر ھمه پرسیر يک لمان دا روزنامه فاينانشال تايمز ، گونتر گراس در شعر اخيرشنبردجويانۀ نظريات ۀدر بار

 اپريل ٩ روز ٢٣  ساعتجويا گشت که تا» نظر گراس در باره اسرائيل«مردم اين کشور را تحت عنوان ارزيابی 

  :حاصل زير را داشته است

  %٨  وار ديوانه  -١

 %۴    خطرناک -٢

 %۴  سامی ستيز -٣

 %٢٧  قابل بررسی -۴

 %۵٧    درست  -۵

 

  .لمان در بازتاب شعر گونتر کراس شعر زير را سروده استا از جنبش صلح "آندراز بورو"

  

   تھديدھای کشمکش ايران سخن گفته ايمۀمدت زيادی است در بار

  پيشنھاداتی کرده ايم

  که چگونه می توان راه حل صلح آميزی يافت

  ياوه گويان را به تعديل و 

  و خردورزی خواند

  

  پاسخ ھای باالئی ھا روشن بود

  که سياست تحريم بديل ندارد

   نظامی باشد نتوان چشم پوشی کردۀ نھائی که ضربۀو از گزين
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  و ايران را نمی بايست از محور شرارت کنار گذارد

  و صلح فقط در صورتی شدنی است

  که زبان زور به ميان آيد

  ديد با قدرت نظامی اينکه تھ

  خالف منشور سازمان ملل و حقوق بين الملل است

  را باالئی ھا به ندرت دريافتند

  

  الی اين پاسخ ھا می شنيديمه از الب

  صدای انفجار بمب ھا را 

  آسيب ديدگان راۀ نال

  ستايش پيروزی خونين سياستمداران اقتدارگرا

   مانده را ژنرالھای به سالمتۀو سخنرانی ھای قھرمان منشان

  

  !چه صلحی

  ما به عراق و افغانستان می انديشيم

  برخی نيز به ويتنام

  مريکای التينا ژنرال ھا در ۀبه قربانيان شکنج

  فريقاابه جنگھای عوامل قدرت ھا در 

   ميان١ به ٩به تناسب 

  قربانيان غيرنظامی و سربازان يا 

  اصطالح قھرمانانه خسارات جنبی و ب

  

  گونتر گراس نسبت به جنگ اخطار داد

  عنوان خطری برای صلح جھانی معرفی کرده اسرائيل را ب

  عنوان مخترع محور شرارت معرفی می کرديمه مريکا را بااگر ما بوديم 

  و نيز بسياری از کشورھای عربی و اسالمی را

  که با کالشنيکف بازی می کنند

  و به آتش کشمکش ھای تازه می دمند

  

  بوديم به خشونت طلبی بسياری از قدرت ھا اشاره می کرديماگر ما 

  شان به برقراری صلح به ناتوانی آنھا و البته نخواستن

  ما به بسياری از صنايع مرگ اشاره می کرديم

  و به معامالت چشمگير آنھا

  ما توجيه کنندگان جنگ ھا را نيز فراموش نمی کنيم
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  ادر ليبي ھزار کشته ۵٠دخالت ھای انساندوستانه با 

   ديکتاتورھای وفادار به دولت ھای دموکراتيک غربۀو نيز در آغوش کشيدن ھم

  

  لجن مالی برای دفاع در مقابل شعر گونتر گراس

   سالگی١۶نسبت به وابستگی او به اس اس در 

  اصطالح ناسالمش با اسرائيله نسبت به ارتباط ب

  و حتا نسبت به وزن شعرش

  رف گرديمبرای آنست که از پيام او منح

  نبايد سياستی را پيش گرفت که کشمکش با ايران را به جنگ بکشاند

  

  ما حاميان جنبش صلح و پژوھش صلح

   بزرگی فرا می خوانيمۀبه مسابق

  برای يافتن راه حل مسالمت آميز

  برای بستن پيمان عدم تجاوز ميان طرفين دعوا

  دنبال آن پايان دادن به ھمه تحريم ھاه و ب

  رايش ھای اتمی توسط آژانسبرای کنترل گ

   غيراتمی در خاورميانه و نزديکۀوجود آوردن محدوده برای ب

  ی امنيت و ھمکاریئبرای ايجاد ديالوگ منطقه 

  برای ايجاد اعتماد و رفع درگيری

  در جھت ھمکاری ميان ملل و دول

  لمان می تواند در اين راه خدمت کندا

  ره موضوع روز شودگونتر گراس کمک کرده است تا اين کار دوبا

  !سپاس

 

 


