روز آمریکا؟!
حق« :م�رگ» ب�ه رفتن
ذلیالن�هی ترامپ از کاخ س�فید
میگویند ،نه به رفتن باشکوه سلیمانی
از دنیا .این همان قصهی یزید و حسین است؛
خون از پیکر حسینبن علی جاری شد اما آنکه
جنازهاش خوراک مار و مور ش�د ،یزیدبن معاویه بود.
حاال اما جانشین ترامپ برای ما حرف از صلح و دموکراسی
و برابری سیاه و سفید و شهری و روس�تایی و تعامل درست با
جهان و احترام به دیگر ملل میزند .اش�تباه میکنی آقای بایدن!
دیروز «روز آمریکا» نبود؛ روز «مرگ بر آمریکا» بود .تو رئیسجمهور
کشوری هستی که تا خرخره به حقوق بشر بدهکار است .کشوری که به
«مجسمهی آزادی» مینازد اما مجبور است خیابانهای پایتخت خود را خالی
از عبور و مرور کند ،بلکه مراسم تحلیف به رس�وایی نکشد .در صحبتهایت
گفتی که فاصلهی میان دارا و ندار در آمریکا زیاد است ولی کشور تو همان آمریکای
مرگالزمی است که عوض رسیدگی به معیشت مردم خود ،مشهور است به تجارت
بمب .روزی بر سر مردم عراق و روزی بر سر مردم افغانستان .به داعش پر و بال دادید
تا پر و بال جمهوری اسالمی را برچینید ولی رهبر نظام ما ،سردار سپاه خودش را عازم
منطقه کرد تا تکفیریها -که به همحزبی تو یعنی هیالری کلینتون به چشم «مادر»
نگاه میکنند -بیش از این لطمه به تمدن و تدین منطقهی غرب آسیا نزنند .کاش پولی

که در جیب وطنفروشهای این خطه از جهان
میریزی�د تا در رس�انههای غربی ،آمریکا را س�فید
کنند،خرجهمانبیخانمانهاینیویورکوواشنگتنکنی.
کاش بدانی که با صدای نکرهی عروس�کهایی چون جنیفر
لوپز و لی�دی گاگا ،ننگ جنایت ناکازاکی و هیروش�یما از دامن
پرچم آمریکا پاک نمیشود .از تو بهتر ،اوبامای جالد حرف میزد
اما سال هشتاد و هشت نش�ان داد که دموکرات و جمهوریخواه
ندارد؛ شیطان همیشه شیطان است .مردک روسیاه کشت آن سال
خودش را تا به این آرزو برس�د که پایان جمهوری اسالمی در دوران
ریاس�تجمهوری خودش رقم بخورد ولی ولیامر ما قش�نگ گفت:
«احمقها فکر کردند ایران هم گرجستان اس�ت!» غرض آنکه تو هم
حریف سید ما نخواهی شد .سید ما مس�لمان اسالمی است که در عصر
جاهلیت ،به امر محمد رس�ولاهلل ،مؤذن اذانش یک مرد سیهچهره بود و
رئیسجمهور رژیم لیبرالدموکراسی ،تازه باید برای ما از یکسانی رنگها
سخن بگوید .هزار و چهارصد س�ال عقبید از پیامبر ما .کاش سال سی و دو
رئیسجمهور میشدی که دوران خوشخوشان یانکیها بود .روحانی و ظریف،
هرچقدر هم بخواهند مصدق باشند ،فیالحال در این آبادی یکی هست که تیر
فتنهی آمریکاییها را برگرداند به خودشان .نه! پالتوی تو هر چقدر هم بلند باشد ،به
بلندای عبای رهبر ما نمیرسد.
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