در نقد انقالبینماهای همیشه عجول
که انگار به بازی در زمین دشمن
عادت کردهاند

لطفا
آروم بگیگیرید

آزادی قدس حتما تحقق خواهد یافت
ولی این هیچ دخلی به شعار و شوآف
عشاق تجمع ندارد

مهدیه شادمانی :دش�من چه خوب
هدف میگیرد؛ از یک س�و س�رباز
جانبرکف ،مجاه�د ،مب�ارز ،عالم،
اندیشمند ،گرهگشا و نخبهی قرارگاه
حس�ینبن علی علیهالسلام را خنجر میزند؛ از
طرفی دیگر اتحاد یک امت را .در شبی که همه باید
برای خصم زبون خارجی #رج�ز بخوانیم ،عدهای
به ظاهر انقالب�ی در رختخواب گ�رم و نرم ،برای
فرماندهان امنیتی و نظامی ک�ه در کوی و برزن و
دشت و صحرا ،هر لحظه به دنبال انتقام سخت اما
عاقالنه از دشمن هستند ،خط و نشان میکشند و
از جایی حوالی میدان پاستور ،عوض آنکه هوای
س�پاه #حق را داش�ته باش�ند ،پاس گل به لشکر
#باطل میدهند! م�ا اما هیچ تردی�دی نداریم که
همرزمان قاس�م سلیمانی و محس�ن فخریزاده،
انتقام از دش�من را ،نه با قوهی احس�اس ،بلکه با
بهره از تعق�ل و در می�دان حس�اس واقعیت رقم
میزنند .این دالورم�ردان امتحانپسدادهی هر
دو کربالی چه�ار و پنج ،انتقام ب�زرگ را به لطف و
عنایت الهی جوری خواهند گرف�ت که با کمترین
هزین�ه برای م�ردم ،بیش�ترین ضربه به دش�من
وارد بیاید .زمانش که برس�د ،هم حیف�ا و تلآویو
را با خاک یکس�ان میکنند ،ه�م درس عبرت به
نفوذیهای داخلی میدهند .البته نه همانند عدهای
عافیتطلب حزباللهینم�ا که حتی از ترس چند
صباحی خدمت س�ربازی ،به دنبال ان�واع بهانه و
اقس�ام معافیت ،آویزان این سردار و آن سرهنگ
میش�وند .ری�ش بیریش�ه ،انقالبی نمیس�ازد،
بلکه ب�رای انقلاب و انقالبی ،هزینه میتراش�د.
ماندهام این کوتهبینان که ثم�رهی تکلیفگرایی
کاریکاتوریش�ان منجر به باخ�ت جریان انقالبی
در انتخابات ریاس�تجمهوری س�ال نود و دو شد
و هیچوق�ت هم نتوانس�تند «آرمانگرای�ی» را با
«واقعگرایی» جمع کنند ،چطور رویشان میشود
که علیه حافظان امنیت کشور ،زبان به نیش و کنایه

باز کنند! این خاماندیشان ،همان کسانی هستند
که اخبار را از «بیبیسی» و «منوتو» تمنا میکنند
و س�ر همین ،اندک اعتباری برای ق�درت جهانی
سربازان حاجقاس�م در انهدام بزرگترین پایگاه
نظامی آمریکا (عیناالس�د) قائل نیستند .خوب
است جماعت عش�ق تجمع را از قضا کمی دعوت
کنیم به آرامگرفتن! پس گرفتن قدس ،با ش�وآف
ممکن نیس�ت؛ با اینهم ممکن نیست که آنقدر
علیه دولت و شخص رئیسجمهور یا وزیر خارجه،
حرف مفت بزنیم که دستآخر هزینهاش را رهبر
مظلوم انقالب بدهند« :هتک حرمت ممنوع است!»
این نادوستان احساساتی ،اگر کمی آرام بگیگیرند،
تازه موسم رجزخوانی درست انقالبیهای اصیل و
ریشهدار اس�ت« :ما زنده به آنیم که آرام نگیریم،
موجی�م که آس�ودگی ما عدم ماس�ت» .کس�انی
که تنها برای خنککردن جگر ،ش�عار انتقام س�ر
میدهن�د ،بدانن�د که به ص�رف چند روز س�ابقه
در تشکل بس�یج دانش�جویی یا چند ورقپارهی
علوم سیاس�ی ،تبدیل به «سیاستمدار انقالبی»
نمیش�ود .دردان�های چ�ون ش�هید عبدالحمید
دیالمه ،ابتدا باطن�ش انقالبی بود ،بع�د ظاهرش.
مبارزه با بنیصدر بیرون ،آنقدرها هم هنر نیست؛
بنیصدر درون را باید چس�بید .بنیصدر نفس را.
اصال همان که شهید علی چیتسازیان گفت« :اگر
میخواهی از سیمخاردار دشمن عبور کنی ،ابتدا
باید از سیمخار نفس خودت بگذری» .نادانهایی
که بدون حتی یک ثانیه تجرب�هی عملیاتی ،برای
تصمیمگیرندگان نظام نس�خه میپیچن�د ،ابتدا
باید دوایی برای امراض نفسانی خود تجویز کنند.
هنوز خون فخ�ریزاده روی زمین نریخته ،تجمع
این نابرادران و ناخواه�ران #کلید خورده! به کجا
چنین شتابان؟ این گروه هزینهزا ،آبروبر و وراج،
کاش به این سؤال پاسخ دهند که چرا اغلب مواقع،
ادبیات اعتراضش�ان با لحن دشمن بیادب ،یکی
میش�ود؟ وقتی به جای هدف قراردادن دشمن،

نوک پیکان حمالت خود را به س�مت مس�ئولین
امنیت�ی و نظامی خودمان نش�انه میرون�د ،باید
هم ش�اهد خندهی آمیخته به تمس�خر دشمن به
ریش هم�هی انقالبیون باش�یم .رژیم کودککش
اس�رائیل از جنگ آش�کار نظامی به ترور بزدالنه
رسیده اما سادهاندیشان چشم بر خواری دشمن
بس�ته و طلبکارانه طعن�ه به ق�درت اطالعاتی و
امنیت�ی جمه�وری اسلامی میزنن�د .ای کاش
این کوتهفک�ران عمدتا مجازینش�ین ،اقال برای
ی�ک لحظه ،به نش�انههای اقت�دار نظام�ی ایران
میاندیشیدند که قطعا هیچ فرقی نمیکند سرباز
گمنام فالن وزارتخانه رقم زده باش�د یا پاسدار
سپاه پاسداران:
 به س�یزده س�ال جاسوسی گونن س�یگو ،وزیرانرژی اسرائیل برای جمهوری اسالمی
 به دس�تگیری جمش�ید شارمهد ،س�رکردهیگروهک تروریستی «تندر»
 به دس�تگیری حبیب کعبی ،س�رکردهی گروهتروریستی و تجزیهطلب «االحوازیه»
 به دستگیری روحاهلل زم ،سرشبکهی ضدانقالب«آمدنیوز»
 به کشف صدها تیم تروریستی در مناطق مرزیشمالغرب و جنوبشرق کشور
 به س�قوط هواپیمای  CIAو کشتهشدن طراحاصلی عملیات ترور حاجقاسم سلیمانی
 به هدف قراردادن آرامکو به شهر موشکی سپاه در اعماق زمین به موشکهای آمادهی شلیک به اسرائیلس�ر ترامپ یا نتانیاه�و ،داغ حاجقاس�م را برای
همرزمان�ش س�رد نمیکن�د .مقل�دان حض�رت
روحاهلل ،برای انتقام ،نگاه به سرانگش�ت اشارهی
فرزند زه�را دارند .س�ربندهای انتقام س�ربازان
س�یدعلی ،تنها به نیت ویرانی همهی مثلثهای
غاصب و رهایی قدس بس�ته خواهد شد و آن روز
هم دیر نیست انشاءاهلل.
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