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امری که خامنه ای و همه آپارات قدرت او را به وحشت انداخته است  ،شور اتحاد و شعارهای
موجود در کف خیابان است.
این ماه ماه آخره ،سید علی وقت رفتنه
خدا رو پله کردی  ،ملت و ذله کردی
دانشجو بیدار است ،از سید علی بیزار است
این همه سال جنایت ،مرگ بر این والیت
بسیجی ،سپاهی،داعش ما شمائید
ما زن و مرد جنگیم ،به جنگ  ،تا به جنگیم
****
سر انجام با بوق و کرنا و بیمه عمر گروهی نماز گزاران و اتوبوس  ،اتوبوس آدم از نقاط مختلف
کشور راهی مصلی نمودن  ،نمایش قدرت توسط شخص خامنه ای بر پا داشته شد.
خامنه ای درنمازامروز- ،همانگونه که دیشب نوشتم -؛ به تمام مخالفین نظام درسراسر کشور؛جنگ
آشکارش را درفازنظامی وسرکوب تمام عیاربا تقویت کارکرد سپاهی و بسیجی،درخطبه سیاسی اش
اعالن داشته است.
دوستان گرامی ام
نمازجمعه امروز جمعه  ۷۲دی  ۸۹۳۱برابر با  ۸۲ژانویه  ،۷۲۷۲به قرائت علی خامنه ای را باید
به خاطر سپرد
مردم ما درداخل کشورو ما درخارج از مرزها  ،باید امروز جمعه  ۷۲دی  ۳۱بعنوان تاریخ آغاز
جنگ داخلی به رهبری خامنه ای را درایران ثبت نمود  .چرا که خامنه ای راهی را انتخاب کرده
است تا بگوید :جزدرگیری های شدید آینده چیزی پیش روی مردم ایران نیست و دراین درگیری
بوضوح سالح و کشتاردردست علی خامنه ای و خدای حامیش است و بازوی مسلح اش نیز
فرماندهان سپاه قدس بدون حتی یک کلمه نام بردن ازارتش وبا تاکید بربسیجیان زنجیربدست ولباس
شخصی ها و در بخش دوم با پیان به زبان عربی همین نکات را برای نیروی نیابتی خویش حشد
الشعبی و فاطمیون ،حزب هللا جا سازی نموذد.

نمایش نمازجمعه امروز نشان داد که باطل اعالم شدن مرگ قاسم سلیمانی درقبال جنایت جنگی
موشک بازان هواپیمای اکرائین،جامعه ما را آنچنان ملتهب نمود که سطوح اعتراضات و شعارهای
سرداده شده دانشجویان دردانشگاهها ودرسطح میدان آزادی  ،شهرهای بزرگ کشوروکردستان و
رخداد سیل ویرانگردرسیستان وبلوچستان  ،همه و همه کل حاکمیت را دچار وحشت و هیاهو نموده
است.
نمازامروز خامنه ای نشان داد که سواربروضعیت موجود ،با قدرت سپاه که امروزمردم با شعار« :
بسیجی ،سپاهی،داعش ما شمائید» آنان را به منتهی الیه جامعه رانده اند  ،خامنه ای با ایادی تفنگ
بدست خویش  ،می خواهد موج سرکوب داخلی را گسترش دهد  .از اینرو به نیروهای سرکوبگرش
اطمینان داد که حاکمیت مقاومت می کند و در برابر اعتراضات ذره ای کوتاه نخواهد آمد .درتمامی
پیام نماز ،خامنه ای حتی آنجا که پیشتر از " انتقام سخت" صحبت به میان رانده بود  ،دریک عبارت
ساده حاضر نشد خواستار محاکمه عامالن شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی شود و این بوضوح
نشان می دهد که خامنه ای هرگزحاضرنیست ،ذره ای به نیروهای نظامی تحت امرش ،ضربه ای
وارد شود .راهی که خامنه ای می رود روشن است این راه چیزی جز جنگ داخلی نیست.
خامنه ای با اشاره چند باره به داستان موسی به نیروهایش پیام داد که ازچیزهایی که فکرمی شود
خطری است برای درهم کوبیدن شان ،نهراسند واصال تردید به دل خود راه ندهند چرا که هم خدا با
علی خامنه ای است وهم علی خامنه ای قراراست تا انتها ی راه برود و این چیزی جز آتش جنگ
داخلی درایران نیست .در این میان مردم ما و همه فعاالن عرصه پیکار و داد  ،باید هشدار او را در
عمل اجتماعی روز مره خود  ،با سازماندهی و حسابگری فزونتر پاسخ دهند و راه را بر پیشروی
عمله نظام در تمامی عرصه غیر ممکن سازند.

