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دشمنپرستها کدام فیلم را از ایران به جهان میفرستند؟

نیایش

حق :بیدشمن نیست این خاک و خدا نکند ایران دشمنشاد شود .از نقوش
کالسیک دشمن ،دمیدن در آتش تفرقه اس��ت .دوگانه میسازد تا از خالل
جنگ این و آن ،ایران را س��یاه جلوه دهد و در ورای این سیاهنمایی ،سیلی
به صورت ایرانی بزند .اختالف طبقه داریم اما نگاه کمونیس��تی به مقولهی
عدالت ،عدل نمیآورد .تفاوت ظاهر داریم ولی راه عالج ،دیوار نیست .در اوج
انقالب که موج انقالب همه را گرفته بود و از همه هم بیشتر چپها ،خامنهای
جوان آمد نمازجمعه و علیه تندروی کندروهای امروز خطبه خواند« .نه به
آن شوری شور ،نه به این بینمکی» وصفالحال اصالحطلبهای سرشار از
تناقض است .از اینور میگویند رئیسجمهور اختیاری ندارد؛ از آنور زودتر
از همه زنبیل میگذارند برای نامزدی .پس رئیسجمهور خیلی هم بیاختیار
نیس��ت لیکن ش��رط اس��ت که صندلی را برای کار بخواهد .وقتی همچین

میکنند اصالحاتیها ،پس چرا حضرتآقا تکلیف خود را با اینان یکس��ره
نمیکند؟ جواب در اولین جملهی همین متن است« :بیدشمن نیست این
خاک و خدا نکند ایران دشمنشاد شود» .دانا کجا مثل نادان مشی میکند؟
روزی نیست که تاجزاده علیه رهبر سخن نگوید و البته اسم این عقدهگشایی
را هم خیرخواهی نگذارد اما خامنهای که حاال مجربتر هم شده ،هنوز علیه
دیوارکشی اس��ت مرامش .یاد آر کالم رهبر را که ای بس��ا در میانهی بهت
انقالبیها سخن گفته به نفع خط مقابل .سیدعلی را هرگز اسیر حزباللهیها
ندیدهام؛ در اسارت اهلل اما فراوان .امروز در تونل نیایش ،بنزی جلویم بود که
آهسته میرفت .دو تا طعنه بارش کردم .زد روی ترمز و فالشر را هم روشن
کرد و جلدی از ماشین پرید پایین و بنا کرد با نور موبایلش هشدار دادن .نگو
یک موتوری جلوی بنزی ،بارش افتاده کف خیاب��ان .اگر صاحب آن بنز که

در الین وسط میراند جز این میکرد ،محال بود موتوری بتواند بستهاش را
بردارد که از الین راست س��ر خورده بود الین چپ .صدها صحنهی اینجور
در بیخ گوش همهی ما هس��ت؛ تو اما ببین دشمنپرستها کدام فیلم را از
ایران به جهان میفرستند؟ بنزی جان خود را برای موتوری به خطر انداخت،
چون« :بیدشمن نیست این خاک و خدا نکند ایران دشمنشاد شود» .جناب
تاجزاده! شما همچنان مخالف مقاومت باش ولی دفاع مدافعان حرم همچنان
ادامه دارد تا مبادا تیر خصم ،سینهی ایرانیها منجمله حضرات اپوزیسیون را
بدرد .یکی مشغول نگهداشتن تفالههای داعش در بیرون مرزهای این کشور
است و تازه سه ماه دیگر بچهاش متولد میشود تا تو راحت نظام را نقد کنی.
نوزادی که به دنیا میآید ،شاید هیچ وقت پدر را نبیند ولی قضاوت با وجدان
خودت که برای بلباسیها برادر بودهای یا نابرادر؟

