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هب انم خداوند جان و خرد

چو اریان نباشد تن من مباد

جمهوری اسللالمی ایران، یکی از کشورهای بزرگ منطقه است که با نظام 
اسللالمی واقعی خود، همواره مورد خشم و غضب دشمنان شرق و غرب، حتّی 

کشورهای اسالمی منطقه قرارگرفته است.

سیاسللت های آمریکا و کشورهای حامی تروریسللم در برابر ایران، همواره 
مغرضانه بوده و با عناوین مختلف، کشور ما را مورد اتّهام های واهی و غیرقابل 
باور قرار داده اند. این در حالی اسللت که ایران اسللالمی برخالف کشللورهای 
مّدعی، به صورتی کاماًل عملی و قدرتمندانه، بزرگ ترین خدمت را به مسلمانان 
و تمام مردم جهان انجام داده است. مسلّماً مبارزۀ واقعی با تروریسم توّسط ایران 
باعث به خطر افتادن منافع دولت هایی شللده که سال هاسللت خود حامی ظلم و 
ترور هسللتند. در این منظومه گوشه ای از واقعیت های موجود را به صورت طنز 
و به زبان شعر در قالب گفت و گوی آقای ترامپ و محّمد بن سلمان- ولیعهد 

و وزیر جنگ عربستان-  سروده ام. امیدوارم که مورد قبول قرارگیرد.

ایرج شهرامی پور
شهریور 1396 
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زنگ زدن ترامپ به محّمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان

زن��گ زد روزی ب��ه بن س��لمان ترامپ

نکته های��ی گف��ت ب��ا وی زی��ر المپ

محرمان��ه گرچ��ه ب��ود آن گف��ت و گو

ب��و ب��رده  تیم��م  چ��ه  آن  بازگوی��م 

ماج��را ای��ن  کن��د  رد  س��خنگو   گ��ر 

را اس��ناد  هم��ه  بی ش��ک  کن��م  رو 

 عکس و فیلمش جمله دس��ت بنده است

آن چ��ه گوی��م ماجرای��ی زن��ده اس��ت
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دم��ی تلگرام��م  در  گ��ذارم  گ��ر 

الی��ک می گ��ردد ب��ه دس��ت عالم��ی

 باخب��ر گ��ردد جه��ان از آن چ��ه گفت

نهف��ت نت��وان  را  گش��ته  افش��ا  راِز 

 از »س��یا« ک��اری نیای��د بی��ش از این

آتش��ین س��یاه  آن  ش��د  روس��یه 
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شروع گفت و گوی تلفنی ترامپ و 
محّمد بن سلمان

گف��ت او را ،کی��َف حالُ��ک ی��ا ج��وان

گف��ت: شک��راً ای عم��و ،ای قهرم��ان

روزگ��ار گ��ذاری  چ��ون  گفت:برگ��و 

ک��ار هی��چ  نباش��د  دل  ب��اب  گف��ت: 

گف��ت: این شک��وه ز احوالت چراس��ت؟

چیست آن چه کرده رنگت مثل ماست؟

عم��و ای  ن��دارم  دردت  طاق��ت 

بازگ��و نه��ادی  قلب��ت  در  چ��ه  آن 

از م��ن ت��و  نمی بین��ی رفی��ق بهت��ر 

شفی��ق ب��س  و  وف��ا  ب��ا  و  مهرب��ان 
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م��ن ک��ار  مش��کالتت  و  درد  ح��ّل 

بوالح��زن ای  غّصه ه��ا  آن  بازگ��و 

م��ا زخوانت س��ال ها ن��ان خ��ورده ایم

بش��که بش��که نفت ب��ا خود ب��رده ایم

هی��کل م��ا جمل��ه از شی��ر شماس��ت

قلبم��ان ه��ر لحظ��ه دلگیر شماس��ت

پ��ود و  ت��ار  تم��ام  ب��ا  م��ا  کش��ور 

فرش��ش از پش��م شتره��ای ت��و ب��ود

چرخ ما گر این چنین در چرخش اس��ت

دس��ت آورده  شم��ا  از  را  چرخش��ش 
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اشارۀ ترامپ به تفرقه افکنی عربستان 
در بین مردم و فوایدش برای آمریکا

ط��رح جن��گ و دشمن��ی بی��ن مل��ل

خل��ل م��ا  دشمن��ان  ک��ار  ک��رده 

فاصل��ه نباش��د  گ��ر  م��ردم  بی��ن 

هلهل��ه م��ا  چه��رۀ  از  می پ��رد 

اس��لحه ب��ا تفرق��ه جفت اس��ت و جور

ک��ور و  س��وتیم  تفرق��ه  نباش��د  گ��ر 

جه��ان در  م��ا  صنع��ت  ای��ن  رون��ق 

بس��تۀ لط��ف شم��ا هس��ت ای ج��وان

تاکن��ون ک��ه ب��س موّف��ق ب��وده ای��د

ای��د فرس��وده  دشمن��ان  ه��ای  پای��ه 
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ه��ر روش ج��ز ای��ن روش ب��ی اعتبار

م��ن  نمی گیرم جز این طرح��ی به کار

ه��ر که ه��ر جا ای��ن جدایی س��از کرد

ک��رد آغ��از  خ��ود  ب��ازار  رون��ق 

می َکن��د را  ریش��ه ها  جدای��ی  ای��ن 

می تن��د عال��م  دور  محن��ت   ت��ار 


