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از این شعارها تعجب نکنید!
[تیق دژاکام]
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برخــی شــعارهای بعضــی از افــراد در تظاهــرات روزهــای اخیــر در
شــهرهای عــراق کــه توســط رســانههای روبــاه پیــر ،شــبکههای
یشــود ،از جهاتــی قابــل
آمریکایــی و ضدانقــاب تولیــد و بازنشــر م 
توجــه و در حقیقــت فاقــد توجــه اســت:
 برخی از این تصاویر و کلیپها مربوط به تظاهرات اخیر نیست. صداهــای شــعارها و شــعرهای روی برخــی کلیپهــا بــه طــرز بچگانهای تدوین شــدهاســت و گاهــی بخــش مربــوط تکرار میشــود در حالی که تصاویر چیــز دیگری میگوید!
 پالکاردهــا در مــواردی بــاز هــم خیلــی بچگانــه فتوشــاپ شــده و حتــی بــرای ایــنفتوشــاپ وقــت حداقلــی هــم گذاشــته نشــده تــا ســوژه اینقــدر بــد از آب در نیایــد!
 برخــی از شــعارها و پالکاردهــا و رفتارهــا هــم واقعــی اســت .بلــه واقعــی اســت .اینکــههشــت نفــر نوجــوان پــاکاردی را بگیرنــد و شــعاری بدهنــد ،اینکــه دو نفــر برونــد و نــام
خیابانــی را در نجــف اشــرف تغییــر بدهنــد ،اینکــه علیــه جمهــوری اســامی ایــران و
ســردارانی شــعار بدهنــد کــه بــه یــاری بــرادران عراقــی خــود شــتافتند تــا آنهــا را از شــر
جانیــان داعشــی نجــات بدهنــد ،مگــر چیــز عجیبــی اســت؟ مگــر فتنهگرانــی در همیــن
ایــران و در همیــن پایتخــت در پوشــش حمایــت از یکــی دو نامــزد شکس ـتخورده
انتخابــات بــه پرچــم ایــران ،بــه تصویــر امــام خمینــی و از همــه باالتــر به شــعائر حســینی
جســارت نکردنــد؟ مگــر کســی آن عــده قلیــل را همــه ایرانیــان میشناســد؟ مگــر همــان
هــواداران آن دو نامــزد شکسـتخورده پــس از ایــن جســارتها در راهپیمایــی تاریخــی
نــه دی در تهــران و شهرســتانها بــه خیابانهــا نریختنــد و همــراه اکثریــت مــردم علیــه
جســارتکنندگان بــه ســاحت اباعبــداهلل الحسین«علیهالســام» و توهینکننــدگان بــه
امــام خمینــی شــعار ندادنــد؟
چه انتظاری اســت از کشــوری که هنوز هم آمریکاییها در آنجا النه دارند ،بســیاری از
مراکز مهم در دســت آنهاســت ،مرزهای بیدر و پیکری که هر کس و ناکســی میتواند
بــه آنجــا وارد یــا خــارج شــود و مشــغول شیعهکشــی و سنیکشــی و ایزدیکشــی بشــود؟
هنــوز هــم خبرهــای زیــادی از صــدور قاچاقــی نفــت عــراق بــه نفــع جانیــان داعشــی یــا
ً
حامیان آن به گوش میرســد .عربســتان ســعودی رســما بین تظاهرکنندگانی در عراق
و لبنــان  150دالر  150دالر بــرای هــر حضــور در آشــوب پــول خــرج میکنــد .آیــا ایــن عــده،
ننــواز و کریــم عــراق هســتند؟ مردمــی کــه تــا همیــن
معـ ّـرف تمــام مــردم خــوب و مهما 
چنــد روز پیــش خانههایشــان را بــه روی زائــران ایرانــی سیدالشــهدا بــاز کــرده بودنــد و
یشــد و
دیگهایشــان از جــوش نمیافتــاد و ماشــینهای رختشوییشــان خامــوش نم 
هنــوز رختخوابهــای قدیمــی و نــوی آنهــا کــه برای ســه و نیم میلیــون زائــر ایرانی پهن
کــرده بودنــد بــه انبارهــای خانههایشــان برنگشــته اســت ،چنین مردمــی چگونه حاضر
یشــوند کــه آن شــعارهای تحریکآمیــز را کــه مــورد تأ کیــد و پســند دشــمنان
شــده یــا م 
حســین بــن علــی«ع» اســت ،بــر زبــان براننــد یا بــر پالکاردها نقــش زننــد .آری آن شــعارها
هســت امــا مربــوط بــه همــه مــردم خــوب عــراق نیســت کمــا اینکه شــعارهای فتن هگــران
ســال  88ایــران هــم بــود ،امــا ربطــی بــه مــردم خــوب ایــران اســامی نداشــت.
هنوز هم هشــتگهای #الحســین_یجمعنا و #حب_الحســین_یجمعنا جزو ترندهای
قابــل مشــاهده ایــام اخیــر در بیــن فعــاالن فضای مجازی دو کشــور ایــران و عراق اســت؛
همــان فعاالنــی کــه در زیــارت عاشــورا ذکــر همیشهشــان ایــن اســت که:
َ
حار َبکم و َو ٌلی لمن واال کم و َع ٌ
رب ِلمن َ
سالمکم و َح ٌ
ّانی ٌ
دو ِلمن عاداکم...
سلم ِلمن

