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چشم خدا

ما مثل این شومنهای لوس تلویزیون نیستیم که به خامنهای بگوییم «مقام معظم رهبری»
و بعد هم در نهایت بیشعوری ،فرزند شهید را در دوگانهی موشک و پدر قرار بدهیم
حق :اواخر دههی پر از خاطرهی شصت ،بودند کس��انی که سن کم حضرتآقا برای
رهبری را به رخمان میکشیدند و حاال سی سال بعد ،محاسن جملگی سفید خامنهای،
بهزعم بعضی دیگر ،بدل ش��ده به نقطهی ضعف بزرگ ما! یعنی شما بروی دربارهی
#مارادونا هم با تاجزاده حرف بزنی ،تا جایی از حرفهایش به این اش��اره نکند که آقا
بیش از پنج -شش سال دیگر #زنده نمیمانند ،دلش خنک نمیشود! صدالبته یک
شوی تقوایی هم راه میاندازد تا به همهی ما غفلتزدهها ،تذکر بدهد که «البته #مرگ
دست خداست!» آفرین داماد خالهی جناب صفارهرندی! حتی این نسبتک فامیلی
شما با استاد عزیز ما هم دست خداست! حکایت آن توپی که روی سر شیلتون ،رفت
قعر دروازهی ملکهی زپرتی که برخالف تو ،مرگ را «دست خدا» نمیداند! بله! چهل
سال پیش هم مرگ ،دست خدا بود اما با وجود بمب مهیبی که بطالین در ضبطصوت
#ابوذر کار گذاشته بودند ،خدا #صالح ندید سید را با مرگ ،آسمانی کند! صالح دید
سید در همین زمین ،آقایی کند! آن روزها اهلل حواسش به دل روحاهلل بود؛ مطهری و
بهشتی را با آن همه عظمت از خمینی گرفت ولی یکی را برایش نگه داشت که مطهرتر
از مطهری باشد و بهشتیتر از بهشتی! فقط ببین حفظ خامنهای توسط خدا از دل آن
ترور ،چقدر برای روح خدا مهم بود که با آن خشم مقدسش که حتی خوش نداشت

خود خورش��ید را هم به خورشید تشبیه کند ،خامنهای را تش��بیه کرد به خورشید!
سلمنا! خورشید هم روزی میمیرد «اما امام ما گفت :ما مرد کارزاریم!» تاجزادهها ما
را با «نوگل بهار» قاطی نکنند! ما مثل این شومنهای لوس تلویزیون نیستیم که به
خامنهای بگوییم «مقام معظم رهبری» و بعد هم در نهایت بیشعوری ،فرزند شهید
را در دوگانهی موشک و پدر قرار بدهیم! ما حزباللهیش��دههای کانال کمیلیم ،نه
کانال در ظاهر و باطن سه! ما آن روزهایی حزباللهی شدیم که خامنهای داشت در
نمازجمعه ،علیه دیوارکشی بین دختر و پسر در دانشگاهها #خطبه میخواند و امثال
تاجزاده به اعتراف خودش��ان ،حقوق مردم را یکوقتهایی حتی ب��ا #پونز لگدمال
میکردند! پس #زندگی هم دست خداست! زندگی اگر دست خدا نبود ،افراط دیروز
تفریطیهای امروز ،این استعداد را داش��ت که از همهی ما فرزندان شهدا ضدانقالب
بسازد! و ضدانقالب یعنی مرده! خیلی وقت اس��ت مردهای آقای تاجزاده! از آبان نود
و هشت ،از خرداد هشتاد و هش��ت ،از تیر هفتاد و هشت! هی فتنه کردید تا این سید
را از چشم ما بیندازید اما حتی چش��م ما هم مهم نیست! مهم عیناهلل است! چه این
دنیا و چه آخرت! سیدی که همهی حماس��هها را به نام #خدا میزند ،هرگز از چشم
حضرت #حق نمیافتد!

