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ماه روحالله

جانم به این عکس! هم اهلل هس��ت و هم روحاهلل و هم نائب
بقی��ئاهلل و ه��م رئیسجمه��ور خلقاهلل! خمین��ی همین
صحنهها را در خش��ت خام حکم��ت دیده ب��ود که برای
رهبری جز به خامنهای نظر نداش��ت! این چندمین حکم
تنفیذ سیدعلی بود؟ بشمار ترامپ قمارباز! بشمار اوبامای
جالد! بشمار بایدن صهیونیست! همهتان به عالوهی دیک
چنی فالنفالنش��ده و عجوزهی کاخ باکینگهام ،نیمهی
خرداد شصت و هشت شرط بستید روی سقوط جمهوری
اسالمی تا هفتهی بعد ،ماه بعد ،فصل بعد ،سال بعد اما کور
خوانده بودید! جبههی متعفن و لجنتان ناپایدار بود! حاال
حتم کنید که خامنهای سی س��ال پیش هم پیر بود و االن

هم جوان است! دستتان انداخته این رند الهی! این حکیم
خدایی! در کالس فراتر از اللیگای تنفیذ و تحلیف ما همین
بس که هیچ دوجنس��هی ریغویی از قبیل مکرون حضور
نداشت! عوض مشتی تروریس��ت عوضی از قبیل جانسون
بدترکیب ،جماعتی از اح��رار عالم حاضر بودن��د! به ویژه
نمایندههای جامعهی کبیرهی مقاومت! مرسی خامنهای!
عالی بود مثل همیشه سخنرانیات! باز تو در حسینیهی
امام خمینی حرف زدی و باز گوش ما جز لحن پیر جماران
نش��نید! باز ما در تلویزیون ت��و را دیدیم و باز چش��ممان
به جمال امام خمینی روش��ن ش��د! روح منی خامنهای،
بتشکنی خامنهای! ما همه سرباز توییم خامنهای ،گوش

به فرمان توییم خامنهای! واهلل آیتاهلل مشکینی االن زنده
بود ،در مدح ت��و همان را میگفت که در م��دح امام گفت!
واهلل تو هم مثل امام ،ح��ال بندهخدا را میگرفتی که «این
حرفها چیس��ت؟ من غالم قنبر علی هم نمیش��وم!» از
یک اخالق ت��و و امام که بدم میآید ،همین اس��ت! همین
که آدم را جل��وی جمع خی��ط میکنید! البت��ه هم آدم و
هم رفس��نجانی و روحانی! آهای دیگو آرماندو مارادونای
آخوندها! آهای راس��تترین چپنویس هستی! هم چپت
طال و هم راس��تت! هم یمینت و هم یسارت! هم قاسمت و
هم باقرت! اصال جگرت طال! تخم چشمت طال! به خصوص
مردمکهای مغرورت ،موسم واکس��ن! انگار میخواستی

مثل عباس ،با چش��م بروی ش��کار! بیخود نیست دستت
قطعهای از کفالعباس اس��ت! آهای خامنهای! این درست
که دعای بیبی دو عالم را ه��ر آن با خودت داری و این هم
درس��ت که از تبار مطهر و زالل فاطمهای اما ش��ک نکن
امالبنین ،تو را از ازل به جمع پس��رانش اضافه کرده است!
ای جانم به این شعار باشعور عاش��ورایی و البته تاسوعایی
که «اباالفضل علمدار! خامنهای نگهدار! » ش��صت و هشت،
شورایی میخواستند تو را بزنند و هفتاد و هشت و هشتاد
و هشت و نود و هشت هم ولی تو تکیه بر هر دو دست قمر
منیر بنیهاشم داری و هیچ هم حواست به این نیست که
دلبری حدی دارد!
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