ماه شرف مردم ایران
حق :حامی مالی کودتای نوژه ،صدام بود و اسپانسر
جنگ تحمیلی ،س�لطنتطلبها .بختیار در بغداد
بود ،وقتی ک�ه اولین بمبها در نخس�تین روز دفاع
مقدس آوار شد سر این آبادی .جنگ آن روی سکهی
کودتا بود .جنگ پلن  Bکودتا ب�ود .اگر گمان کنیم
س�یبیلوی تکریتی تنها به تحری�ک غرب ،تحرک
خود بر ضد ایران را آغ�از کرد ،س�ادهترین نگاه به
روزگار جنگ است .هم در کودتا و هم در آغاز جنگ،
س�لطنتطلبهایی مثل ارتشبد اویس�ی فرماندار
نظامی تهران در هفده شهریور خونین نشان دادند
که جز یک شناسنامهی ایرانی ،هیچ چیز دیگرشان
ایرانی نیست .در هنر انقالب همین بس که همچین

بیوطنهایی را از وطن بیرون کرد .انقالب اسالمی،
انقالب علیه ضد ایرانیترین سلسلهی تاریخ ایران
بود .انقالب علیه کسانی که نهتنها با کودتای اجنبی
س�ر کار آمده بودن�د ،بلکه علیه انقلاب مردم هم
کودتا کردند؛ آنهم با پول ص�دام .بعد هم که کودتا
شکست خورد ،با «وعدهی ما در اهواز» در باغ سبز
به آن دیوانه نش�ان دادن�د و م�ردک را برای جنگ
تش�جیع کردند .خجلت ارزانی س�لطنتطلبها و
عزت از آن انقالبیها .مبادا بهمن بیای�د و برود و ما
غفلت کنیم از بتشکن بزرگی که دست این خائنها
را از کش�ور کوتاه کرد .ربط دادن مشکالت به اصل
نهضت و نظام ،آرزوی همین خیانتکارها است .ناظر

بر انقالب اسالمی و جمهوری اسلامی باید چمران
را دید که قید زندگ�ی در آمریکا را زد تا پس از چند
صباح�ی رزم در جنوب لبنان ،ع�ازم همین جنوب
ایران خودمان ش�ود .آدمهای ش�اه با صدام بستند
و آدمهای خمینی س�ینه س�پر کردند برای ایران،
جلوی گلولههایی که بوی ادوکلن «نوکر بیاختیار»
را میداد .این علت حمایت الیاالبد ما از بهمن پنجاه
و هفت اس�ت .گرد ماه خ�دا س�تارههایی همچون
«دکتر مصطفی» و «سردار دلها» طواف میکردند
و دور و ور شاه کدخدا؛ سیاستمدارش شد بختیار
ضد ملی و ارتشبدش ش�د اویسی وطنفروش .آدم
خمینی شد صیاد و آدم شاه ،ازهاری .البته خمینی

هم�ه را آدم خدا میخواس�ت و عال�م را نیز محضر
خدا میدانس�ت .او همانجور رفت که آمد .روحاهلل
همیشه فردا را میدید .در دههی شصت ،خامنهای
برای مردم ،رئیسجمهور مظل�وم روزگار جنگ بود
و برای خمینی ،رهبر مقتدر جنگ روزگار .خوب به
این عکس نگاه کنید .این اهلل مزار عارف شهید؛ دکتر
مصطفی چمران است و خدا در زمین ،فقط یک پرچم
دارد؛ پرچم جمهوری اسالمی .کودتای نقاب را خدا
شکست داد ،خرمشهر را #خدا آزاد کرد و آن #هیچ
هم که امام در پرواز انقالب گفت ،یعنی پیروزی از آن
خدا است .مردم ایران اگر هزار بار هم مخیر شوند ،باز
علیه حکومت اشرفها #قیام خواهند کرد...
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