#شمس و #قمر
حق :این بار #حق با ضدانقالب اس�ت؛ جمهوری اسالمی حتی انتخاب من هم نیست
که اساسا  ۱۲فروردین  ۵۸هنوز دنیا نیامده بودم! جمهوری اسالمی فراتر از انتخاب،
تمام #عش�ق من اس�ت! من نهضت انقالب اسلامی را تنها به امامت خمینی و نظام
جمهوری اسلامی را فقط به والیت خامنهای قبول دارم! دفاع از جمهوری اسلامی
دفاع از نظام حاکم نیست؛ دفاع از اپوزیسیون زیرک ،سمج و مسئلهساز نظام سلطه
است! در جهان ترامپها و بنس�لمانها ،تو مثل سلیمانی باش؛ بگذار جان و جهانت
حضرت #س�یدعلی باش�د! هیهات! دفاع از جمهوری اسلامی دفاع از احمدینژاد
نیست؛ دفاع از رجایی است! دفاع از روحانی نیس�ت؛ دفاع از چمران است! دفاع از
غیرایرانیهایی چون منافقین و س�لطنتطلبها نیست؛ دفاع از نصراهلل و ابومهدی
است! دفاع از پراید وزارتخانههای غربزده نیست؛ دفاع از موشکهای رعدآسای

سپاه اس�ت! دفاع از تاجزاده و حجاریان نیس�ت؛ دفاع از حاجیزاده و چیتسازیان
است! دفاع از لواسانیزم نیست؛ دفاع از بیتی پایینتر از خیابان جمهوری است! دفاع
از اقتصاد بیتدبیر نیست؛ دفاع از شهدای فتح خرمشهر است که با دست خالی گل
کاشتند! دفاع از منحرفین بهاری نیست؛ دفاع از صراطالمستقیم احرار فتحالمبین
است! دفاع از فتنهگران تکراری نیست؛ دفاع از #حکمت حضرت ماه است! نه! هنوز
قطرات اش�ک #اباعبداهلل روی گونههای عرفه خشک نشده! سوگند به آن مضامین
ابراهیمی ،ما خامنهای را در مصاف با حکام نظام س�لطه تنها نمیگذاریم! این #سید
حقیقتا رهبر انقالب است؛ انقالب علیه غرب وحشی که توهم زده با فشار #تحریم ما
دست از سر #همت و #باکری برمیداریم! خامنهای حواسش جمع است؛ احدی در این
عالم حسینیتر از او نیست اما بنازم قوهی عاقلهی سید را که ناظر بر #محرم اصل را

خامنهای نقطهقوت ماست
حق :از جنس نور ،آب ،تراب پدربزرگی داشتم؛ پدر شهید اورژینال دههی  ۶۰که رأس  ۲۳به من اخطار میداد که
حساب دست الباقی بیاید« :ساعت چنده؟!» این یعنی محترمانه بفرمایید بروید خانهی خودتان! و بعد وقتی که
عدم اطاعت ما را میدید -گویی تسلیم شده باشد -میگفت« :اگر رفتنی هستید که به سالمت ،اگر هم میمانید،
باالغیرتا جایتان را بیندازید که ما دیگر آن آدم سابق نیستیم؛ کشش نداریم!» لوکیشن را عوض کنید! از مصرع
برویم بیت! جای نوادگان حضرتآقا ب�ودم ،اینجور وقتها که گیر پدربزرگ یقهگیرمان میش�د ،کل خانه را پر
میکردم« :اگر با وجود این ش�عار ممتد و دشمنشکن قادرید بخوابید ،بس�ماهلل! ما اهل کوفه نیستیم ،علی تنها
بماند ،تنها بخوابد ،تنها بخورد ،تنها بیاشامد!» آری! تنهایی مهدی فاطمه ،ما را بس! و سفرهی سحر تنهای حضرت
شمس ،ما را بس! غیبت آفتاب ،درس عبرتی است برای ما که قیمت مهتاب را بیشتر بدانیم! ما همه نوادگان سیدعلی
هستیم و حقا که خامنهای بابای ماست؛ بهویژه که فرزند شهید هم باشیم! دشمن احمق گمان برده #سید نقطهضعف
ماست؛  ۴تا #کاریکاتور علیه #آقا ببینیم ،مثل این دخترکان صورتیپوش غش میکنیم! هیهات! #علی تا ابد برای
#شیعه نقطهقوت است! و الحق که #سیدعلی مظهر ش�جاعت ،حکمت و بصیرت است! حاال باز مستر روحانی با
وجود آن برداشت وارونه از قیام عاشورا ،شور حسینی بردارد؛ المشکل! خامنهای استادمسلم تأدیب «مخاطب
بایدها» است« :اولویت دربارهی #محرم امسال ،نظر #پزشکان است!» ای جانم! با یک خط ،خطر فتنه را نابود کرد
خلف صالح روحاهلل! حق داشت امام عاشق سیدعلی باشد! دیروز پسرکی قالیبافاولی که انتخابات  ۹۲تازه به سن
تکلیف رسیده بود ،آمده بود دایرکت که «چرا تازگیها از حاجباقر کمتر دفاع میکنی؟!» جوابش را اینجا عمومی
میدهم :صحنه را ببینید! شمشیرها نه علیه باقر است ،نه علیه ابراهیم ،نه علیه سعید و نه علیه هیچ کس و ناکس
دیگر! وقتی دشمن سینهی سیدعلی را هدف گرفته ،من با حفظ احترام همهی این حضرات ،تنها و تنها غالم قمرم!
ولی یک غالم پوستکلفت تخس که از قضا #زندگی در دل #جنگ را عاشقترم! از منافق گرفته تا سلطنتطلب
و از سلبریتی گرفته تا عنصر سیاسی؛ همه با جیغ بنفش آمدند پای کار شیخحسن! پس ناظر بر نرخ دالر ،شعار را
درست سرمیدهم« :حسن روحانی #انتخاب من نیست!» جمهوری اسالمی اما #عشق من است! از قضا خامنهای
قبل از انتخاب روحانی ،باری او را عزل کرد« :دود رأی بد به چشم خودتان میرود!» بله! نقطهضعف در رأی کیلویی
است؛ نه اسم علی! گناه خود را گردن نگاه #ولی نیندازیم!
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تصمیم ستاد ملی مقابله با #کرونا میداند! کاش همهی ما انقالبیها فهم و شعورمان به
خامنهای میرفت؛ در آن صورت کمتر حرفهای هزینهساز میزدیم و کمتر با مجریان
لوس ،زحمت بچههای باال را هدر میدادیم! با ماهی صیدش�ده #مصاحبه نمیکنند!
عصر ،عصر برنامههای #چراغ و #هویت نیست! جنگ نرم قبل از شجاعت #بصیرت
میخواهد! باید هزینه را برای دشمن درست کرد ،نه دوست! باید #رسانه را شناخت!
خامنهای خود یک رسانه است؛ قابل توجه وعاظی که #صریح حرف میزنند و #صحیح
نه! چه خوب که همین امروز منمان را قربانی کنیم؛ اگر آقایمان حضرتآقاست! هان
ای علمدار! باکالستر و روش�نفکرتر از آن حرفها هس�تی که از تار و پود چفیهی
ایرانیات خسته شویم! نور پیشانیات رد بوسههای مهدی فاطمه است! #ماه اگر تو
باشی ،وصال #خورشید دور نیست!

