فروپاشی شرق خیلی باکالستر از فروپاشی غرب بود

شقیترین جالد روزگار تبدیل ک
گد به هم هی حیثیت آمریکا زد

رد ،بایدن اما در فرودگاه کابل ل
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ت در فرودگاه بغداد خودش را به
اگر ترامپ با جنای

#مرگ_بر_آمریکا

همچی�ن بدکی هم نخوان�د جنیفر در نخس�تین روز
دولت بایدن اما هر چه فکر میکنم میبینم فروپاشی
ش�وروی خیلی باکالستر از فروپاش�ی آمریکا بود.
ان�گار خ�دا دارد کدخ�دا را زجرکش میکن�د .کاخ
روس�یاهتر از کاخ س�فید هم داریم؟ دلشان خوش
ب�ود یانکیها ک�ه ب�ا رفت�ن ترامپ کم�ی وجههی
آمریکا در جهان ترمیم میش�ود و سر همین لوپز تا
میتوانس�ت قر و قمیش آمد ذیل ستارههای پرچم
کش�ورش و آی خواند؛ آی خواند .نوبتی هم باشد،
نوبت خواندن من اس�ت .من البته نه بنا دارم شعر
بخوانم ،نه قص�د دارم سهنقطهچینش�عر تحویل
مخاطب بدهم .من با ش�عار آمدهام .با راستترین
و درستترین ش�عار قرن« :مرگ بر آمریکا» .اگر
ترامپ با جنای�ت در فرودگاه بغ�داد خودش را به
ش�قیترین جالد روزگار تبدیل ک�رد ،بایدن اما
در فرودگاه کابل لگ�د به همهی آب�رو و حیثیت
آمریکا زد .این دیگر باس�ن پرهزین�هی جنیفر
لوپز نیس�ت که بدهی فالن شرکت هیز بیمهاش
کند .این سوراخی بزرگتر از الیهی اوزون است
که جختبال میبینی فرید زکری�ا در نیوزویک
تندتر از حسین ش�ریعتمداری در کیهان علیه
آمریکا یادداشت مینویسد و اعتراف میکند به
افتضاح واشنگتن .این وسط دل من برای اوباما
بیشتر از همه میسوزد .هشتاد و هشت از یک
طرف هشتاد و هش�ت تا نامه برای حضرت آقا
مینوشت که ما با تو دشمن نیستیم؛ از آن طرف
ماتحت متوهمهایی مثل موس�وی و کروبی و
خاتمی را باد میکرد بلکه همان بال که بر سر
گورباچف آمد ،بر سر خامنهای هم بیاید .پفیوز
االن دیگر باید قشنگ ملتفت شده باشد که
نصف بچههای س�پاه ولیام�ر ،مراقب جگر
سیدعلی هستند .خامنهای خودش یک قصه
دارد و جگرش قصهی مجزایی است .از حیث
جگر به خمینی رفته .بهمن پنجاه و هفت از
بس گنده بود ،خمینی جگ�رش را داد یک
طیارهی دیگر بیاورد مهرآباد .جا نمیش�د.
میگویید نه ،از آقای دعایی بپرسید .واهلل
روحاهلل همان پیرم�رد دل و جگرداری بود
که اندازهی پش�مک حاجعبداهلل هم آدم
حس�اب نکرد نمایندهی بلوک ش�رق را.
شینزو هم دیدیم چطور آب شد پیش رهبر
انقالب .اینکه میگویم جگر سید به امام
بزرگوار رفته ،سر همین است .همهی غرب
به رهبری آمریکا بسیج ش�د تا در خالل
جنگ در شرق و غرب مرز ایران ،این مرز
پرگهر را باز هم ببرد به عصر سیاه پهلوی
که س�گ اجنبی بیشت�ر از ایرانی ارزش
داشته باش�د لیکن نه که کش�ور پدر دارد،
بر دهان�هی داغترین آتشفش�ان هم پرچم
سه رنگ اهللنشان مملکت همچنان باالست.
قبال هم نوشته بودم :پدران ما با خمینی سقوط
شرق را به تماشا نشستند و ما با خامنهای داریم
سقوط غرب را مش�اهده میکنیم .غرب بیآبرو.
غرب مفتضح .جگرت طال خامنهای...

