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هی مستر! اعتراف میکنم که تو با
کشتن حاجقاسم رسما کشور ما را بردی
عقب و سببساز همان شور و شعور و شعفی
شدی که بهمن  ۵۷از خودمان سراغ داشتیم!
شنیدهام کمی تا قسمتی زیاد ،تاریخت ضعیف
است! احتماال توهم زدهای انقالب اسالمی در
سال  ۵۲به پیروزی رسیده که عدل انگشت
گذاشتی روی عدد  ۵۲که اگر ایران چنین و
چنان کند ،کاخسفید دستور ضربه به  ۵۲مرکز
ایرانی را صادر میکند! بکنش  ۵۷و خالص!
که تو هر چه میکشی ،از آن بهمن جاویدان
سال  ۵۷است! آری! تو بهواسطهی شهادت
ژنرال سلیمانی ،ما را بردی به گذشته اما چه
گذشتهای؛ گذشتهی غرورآفرین جبهه و
جنگ! و سالیان محبوب دههی  ۶۰که معلم به
ما عالمت کوچکتر و بزرگتر یاد داد که  ۵۷از
 ۵۲بزرگتر است و خدا از کدخدا بزرگتر است
و شهید از هر انسان دیگری بزرگتر است و
شهید سلیمانی از سردار سلیمانی بزرگتر
است و دل زینب سلیمانی از تمام کاخسفید
بزرگتر است و ملت شهیدپرور ایران از دولت
تروریستپرور آمریکا بزرگتر است و انتقام
جمهوری اسالمی از ضربات ذلیالنهی اتاق
بیضی بزرگتر است! تو ما را برگرداندی به
دیروزی که عطر خوش پیروزی دارد و تا در
فردایی دیگر مچ تو را نخواباند ،گریبانت را
رها نخواهد کرد! دیروز فتح خرمشهر و دیروز
عبور از عرض اروند و دیروز کربالی  ۵و دیروز
باشکوهترینحماسهها!اینکبینیتو،همچون
پوزهی شیطان ،هدف تیغ و تیر جنود خداوند
است! بنویس عیناالسد و بخوان عینالجسد!
که خطرناکتر از سردار سلیمانی ،شهید
سلیمانی است! از این پس بیشتر باید کابوس
قاسم را ببینی در خوابهای آشفتهات ،ترامپ
کثیف! ما خدایی را میپرستیم که با یزید،
فقط حسین را بزرگتر کرد؛ حمالی قهرمانتر
کردن حاجقاسم هم افتاد گردن تو! مبارکت
باد! تو هم خری و هم خیلی خری! و تا جان
داری ،به سردار ما و به خون سردار ما کولی
خواهی داد با حماقتهایت! یادت باشد که
موسی در کاخ فرعون بزرگ شد! نگاه کن دنیا
را! چگونه بزرگتر کردهای حاجقاسم را! ای
جان! ما را همین فخر بس که هموطن قاسمیم
و آمریکاییها را همین ننگ بس که هموطن تو
هستند! پس بجنگ تا بجنگیم! نقشهها دارد
برایت خامنهای با قاآنی! مردی مستتر در قاسم
سلیمانی! سردار شامات! فرماندهی فتوحات!
شاگرداول مکتبالقاسم! حاال تو ای ترامپ
قمارباز! هم باید از خون قاسم سلیمانی بترسی،
هم از فرماندهی جدید سپاه مقدس قدس! که
قاآنی مغز متفکر قاسم است و توی بدبخت،
مغز متفکر سلیمانی را آوردی یک خط جلوتر!
و قاآنی برای ما همان حاجقاسم است...

